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عبداهلل در دوحه:

بازندهی اصلی دوام جنگ مردم افغانستان خواهند بود
نشست دو روزه در سطح بلند میان نمایندگان جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان دیروز (شنبه ۲۶ ،سرطان) در دوحه،
پایتخت قطر آغاز شد .ریاست هیأت جمهوری اسالمی افغانستان را عبداهلل عبداهلل ،رییس شورای عالی مصالحهی ملی به عهده دارد.
گفته میشود که هیأت طالبان را در این گفتوگوها ،مال عبدالغنی برادر ،معاون سیاسی این گروه رهبری میکند.

امریکا ،افغانستان،
ازبیکستان و پاکستان
روی ایجاد بستر دیپلماتیک
چهارجانبه توافق کردند
اطالعات روز :نمایندگان ایاالت متحدهی امریکا،
افغانستان ،ازبیکستان و پاکستان روی ایجاد
یک بستر جدید دیپلماتیک چهارجانبه بهمنظور
توسعهی اتصال منطقهای...،
صفحه 2

دانشمندان از طریق
ضربه زدن به مغز،
به مردی فلج کمک
کردند سخن بگوید

صفحه 5

جمهوریت در شهر،
امارت در روستا
صفحه 7

ضرورت گفتوگو؛

بر امید مردم تبر نزنید

صفحه2
4

گریزی به صلح در زمانهای
که همهجا دکان جنگ است

زمانی که در پاییز  ،1397نخستین دور مذاکرات
صلح میان دیپلماتهای ایاالت متحده و طالبان
در دوحه آغاز شده بود ،افغانها به یک رؤیای
شیرین فکر میکردند .کشور در کنار تردید نسبت
به موفقیت مذاکرات صلح ،به امیدی هیجانآور دل
بسته بود؛ پایان  40سال خشونت ،جنگ داخلی،
کودتا ،اشغال ،جهاد ،شورش و هر نوعی از درگیری
که از افغانها قربانیان سرسامآوری گرفته است.
بعد از  18ماه ،ایاالت متحده و طالبان به عقد
یک توافق صلح موسوم به «توافقنامهی آوردن
صلح به افغانستان» دست یافتند .بر مبنای این
توافقنامه ،بنا بر این گذاشته شد که در مرحلهی
دوم ،مذاکرات بیناالفغانی میان طالبان ،حکومت
افغانستان و سایر جناحهای سیاسی تأثیرگذار آغاز
و افغانها بر سر قطع جنگ و آیندهی کشورشان به
توافق برسند...

3

آتشبس؛ درخواست منطقی که حاال وقتش نیست

پس از یک بنبست و وقفهی چند ماهه در روند
گفتوگوهای بیناالفغانی صلح میان هیأتهای
مذاکرهکننده دولت جمهوری اسالمی افغانستان و گروه
طالبان در دوحه ،و همزمان با آن شدت گرفتن جنگ
و حمالت گسترده گروه طالبان در والیات مختلف
افغانستان که در نتیجه درگیریهای اخیر ولسوالیهای

زیادی در والیات شمال و غرب کشور از کنترل نیروهای
امنیتی و دفاعی خارج شد ،اکنون گفتوگوهای صلح در
یک سطح باالتر دوباره به جریان افتادهاست.
عبداهلل عبداهلل ،رییس شورای عالی مصالحه ملی که در
رأس یک هیأت عالیرتبه به دوحه رفته و در یک نشست
سطح باالتر با نمایندگان گروه طالبان...
4

وزارت خارجه زمان مأموریت
دیپلماتها را کاهش میدهد

بررسی اطالعات روز نشان میدهد که وزارت خارجهی
کشور خالف قانون ،زمان مأموریت کارکنان دیپلماتیک و
قونسلی را کاهش داده است .کابینه بنا بر پیشنهاد وزارت
امور خارجه به تاریخ  16جوزای  1400فیصله کرده است
که این وزارت بهمنظور اصالحات...،

دور تازهی گفتوگوهای صلح افغانستان،
شنبه ( ۲۶سرطان) با حضور نمایندگان
دولت افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در
دوحه از سرگرفته شد .داکتر عبداهلل ،رییس
شورای عالی مصالح ملی ،هیأت مذاکرهکننده
جمهوری اسالمی افغانستان را در این دور،
رهبری میکند .در کنفرانس مطبوعاتیای
که آقای عبداهلل در میدان هوایی کابل در این
خصوص داشت ،گفت «این هیأت به نمایندگی
از دولت افغانستان ،دارای صالحیت کامل
است و انتظار دارد نتایج خوبی از این سفر
بهدست آورد .».در عین حال ،مالعبدالغنی
برادر رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر در
آستانه برگزاری دوره تازه گفتوگوها گفت
که «هدف بزرگ ملت ما در آستانه تحقق
است .در این راستا ،ما و همه شما مسئولیت
مشترک داریم که اطمینان حاصل کنیم که
فداکاریهای بزرگ و بیامان مردم ما به هدر
نرود .بلکه برای رسیدن به این هدف بزرگ،
باید با هم کار کنیم و هماهنگ باشیم ».دور
تازهی گفتوگوها قرار است به مدت سه روز در
دوحه ادامه یابد...
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عبدهللا در دوحه:

دور تـازهی گفتوگوهـای صلـح میـان
دولت افغانسـتان و گروه طالبان در حالی
صـورت میگیـرد کـه طـی هفتههـای
اخیـر خشـونتها در کشـور بـه اوج خود
رسـید .تخمیـن زده میشـود نزدیـک به
 ۳۰۰هـزار نفر در نتیجهی خشـونتهای
اخیـر بیجا شـدهاند .همچنیـن صدها تن
در نتیجـهی درگیریهـا کشـته شـدند.
مـوج تـازه خشـونتها ،نگرانیهـا و
ناامیدیهـای بیسـابقهای را در میـان
مـردم ایجـاد کـرد .نگرانیهایـی کـه
نهتنهـا افغانهـا را متاثـر سـاخت ،بلکـه
بسـیاری از کشـورهای منطقـه و جهـان
نیـز نارضایتـی خـود را از وضعیت تازه در
افغانسـتان اعلام کردنـد.
در هفتههای اخیر گفتمان غالب
برای برای بیان اهداف و خواستهها،
استفاده از خشونت و جنگ بود.
خشونتی لجامگسیخته که پیامدی
جز عمیقترشدن شکافهای سیاسی
و اجتماعی در پی نداشت .استفاده از
خشونت و جنگ ابزار مورد عالقه افراد و
گروههایی است که قادر نیستند گفتوگو
کنند .چرا که رویکردها و مبانی فکری و
نظری آنان خالی از محتوا است .به بیان
دیگر خشونتطلبان از نوعی فقر تئوریک
و اندیشه رنج میبرند .به همین دلیل
است که خشونتطلبان تالش میکنند
فضای عمومی جامعه را تیره و تار کنند
تا از طریق آن ضعفهای اساسی خود را
بپوشانند و بر همین اساس به استفاده از
خشونت تأکید دارند.
سقوط پیهم ولسوالیها و به تبع آن
افزایش خشونتها و جنگ ،ترس و
وحشت مضاعفی را در هفتهها و روزهای
اخیر در کشور ایجاد کرد .ترس و وحشتی
که باعث ناامیدی ،بیشترشدن شکافهای
اجتماعی و سیاسی ،فقر ،بیکاری و میل
به مهاجرت و آوارگی شد .در نتیجهی
تأکید بر خشونت ،اعتماد نسبیای که
در دورهای قبلی گفتوگوهای صلح میان
طرفهای مذاکرهکننده بهوجود آمده
بود ،سلب شد .اعتمادی که میتوانست
بستر مناسبی برای خلق گفتوگو و ادامه
مذاکرات سیاسی ایجاد کند.
بهدلیل پیچیدگی عوامل جنگ در
افغانستان با فرض اینکه هر یک از
طرفین (دولت و طالبان) از طریق نظامی
بر کشور پیروز شوند ،بعید بهنظر میرسد
که منازعه افغانستان به صلح پایدار ختم
شود .ممکن است چند صباحی نوعی
امنیت نسبی در کشور ایجاد شود اما
بسترهای جنگ در افغانستان به قدری
تنومند است که دوباره آتش جنگ
شعلهور خواهد شد و کشور دوباره به
سمت یک بحران نامعلوم خواهد رفت.

بازندهی اصلی دوام جنگ مردم افغانستان خواهند بود
اطالعات روز :نشست دو روزه در سطح
بلند میان نمایندگان جمهوری اسالمی
افغانستان و گروه طالبان دیروز (شنبه۲۶ ،
سرطان) در دوحه ،پایتخت قطر آغاز شد.
ریاست هیأت جمهوری اسالمی افغانستان
را عبداهلل عبداهلل ،رییس شورای عالی
مصالحهی ملی به عهده دارد .گفته میشود
که هیأت طالبان را در این گفتوگوها ،مال
عبدالغنی برادر ،معاون سیاسی این گروه
رهبری میکند.
در افتتاحیهی این نشست ،عبداهلل عبداهلل
و محمدمعصوم استانکزی به نمایندگی از
جمهوری اسالمی افغانستان و مال عبدالغنی
برادر و مولوی عبدالحکیم به نمایندگی از
طالبان صحبت کردهاند.
افزون بر این ،مطلق بن ماجد القحطانی،
نمایندهی ویژه قطر برای افغانستان نیز در
افتتاحیهی نشست بیناالفغانی سخنرانی
کرده است.

آقای عبداهلل در جریان صحبتهایش گفته
است که جنگ در افغانستان «به شدت»
جریان دارد و مردم این کشور قربانی
خشونتهای جاری هستند.
او افزوده است که مسألهی افغانستان راهحل
نظامی ندارد و جمهوری اسالمی افغانستان
و یا گروه طالبان ،هر طرفی که به پیروزی
از طریق جنگ و خشونت تالش کنند،
بازندهی اصلی مردم افغانستان خواهند بود.
رییس شورای عالی مصالحهی ملی عالوه
کرده است که افغانستان هنوز هم به
بازسازی و روابط سازنده ،به منطقه و جهان
نیاز دارد و اتصال اقتصادی منطقه نیازمند
صلح و ثبات در افغانستان است.
بهگفتهی عبداهلل ،مردم افغانستان به
کمک جامعه جهانی در سالهای اخیر به
دستاوردهای زیادی از جمله حق رأیدادن
در تعیین زعیم ملی ،حقوق و آزادیهای
زنان ،حقوق اقلیتها ،آزادی بیان ،حقوق

امر یکا ،افغانستان ،ازبیکستان و پا کستان روی ایجاد بسرت دیپلماتیک چهارجانبه توافق کردند
اطالعات روز :نمایندگان ایاالت متحدهی امریکا ،افغانستان ،ازبیکستان و پاکستان روی
ایجاد یک بستر جدید دیپلماتیک چهارجانبه بهمنظور توسعهی اتصال منطقهای ،در
اصول به توافق رسیدهاند.
زلمی خلیلزاد ،نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان ،محمدحنیف اتمر ،وزیر
خارجهی افغانستان ،عبدالعزیز کاملوف ،وزیر خارجهی ازبیکستان و شاهمحمود قریشی،
وزیر خارجهی پاکستان در حاشیهی کنفرانس بینالمللی زیر عنوان «آسیای مرکزی
و جنوبی :اتصال منطقوی ،فرصتها و چالشها» در شهر تاشکند روی ایجاد این بستر
به توافق رسیدهاند.

وزارت خارجهی کشور در اعالمیهای گفته است که نمایندگان چهار کشور ،صلح و ثبات
پایدار در افغانستان را برای اتصال منطقهای مهم دانسته و توافق دارند که صلح و اتصال
منطقهای بهطور متقابل همدیگر را تقویت میکنند.
به نقل از اعالمیه ،کشورهای یادشده با درک فرصت تاریخی کنونی برای گشودن
مسیرهای پیشرفت و شکوفایی تجارت منطقهای ،در راستای گسترش تجارت ،ایجاد
پیوندهای ترانزیتی و تقویت روابط تجاری باهم همکاری میکنند .وزارت خارجه در
ادامه گفته است که نمایندگان امریکا ،افغانستان ،ازبیکستان و پاکستان توافق کردهاند
تا در ماههای آینده دیدار و با اجماع متقابل ،راهکارهای این همکاری را تعیین کنند.

امر یکا روند خروج کارمندان محلی نریوهای امر یکایی را از هفتهی اخری ماه جوالی آغاز میکند
اطالعات روز :سفارت امریکا در کابل اعالم
کرده است که روند خارج کردن کارمندان
محلی نیروهای امریکایی در افغانستان را
آغاز میکند .این سفارت گفته است که این
روند برای افرادی که درخواستهای ویزای
ویژهی مهاجرتشان از قبل طی مراحل
شده است ،در جریان هفتهی اخیر ماه
جوالی آغاز میشود.
در اعالمیهی این سفارت که دیروز (شنبه،
 26سرطان) منتشر شده ،آمده است که
بهخاطر حفظ امنیت روند خروج کارمندان
محلی نیروهای امریکایی ،جزئیات بیشتر
این سفر و یا تعداد افرادی را که قرار است
خارج شوند ،همگانی نمیتواند.

در اعالمیه به نقل از راس ویلسن ،سرپرست
سفارت امریکا در کابل آمده است« :سفارت
ایاالت متحده برای حمایت از روند انتقال
کارمندان محلی نیروهای امریکایی با وزارت
امور خارجه هماهنگی خواهد کرد .این امر
به ایاالت متحده امکان میدهد تا تعهد خود
را نسبت به کسانی که در شرایط دشوار و
خطرناک ،به کشور ما خدمت کردهاند ،انجام
دهد».
این درحالی است که روند صدور ویزای
ویژهی مهاجرت به امریکا که بهدلیل
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا متوقف
شده بود ،پنج روز پیش از سر گرفته شد.
سرپرست سفارت امریکا گفته است که در

حال حاضر روی تسریع روند طی مراحل
موفقانهی ویزای ویژهی مهاجرت تمرکز
خواهد شد.
از سوی هم ،سفارت امریکا در این
اعالمیهاش گفته است که ایاالت متحده
به حمایت جدی خود از مردم افغانستان
و نهادهای این کشور از طریق کمکهای
امنیتی ،انکشافی ،بشری و سیاسی ادامه
میدهد.
سفارت امریکا افزوده است که به توانایی
نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان برای
دفاع از کشورشان اطمینان دارد ،اما
آیندهی افغانستان در نهایت باید از طریق
میز مذاکره حل شود.

در اعالمیه آمده است که هدف ایاالت
متحده جلوگیری از استفادهی خاک
افغانستان بهعنوان پناهگاهی امن برای
حمالت تروریستی به ایاالت متحده و
متحدان آن است.
سـفارت امریـکا در ادامـه همچنیـن گفتـه
اسـت کـه رشـد اقتصـادی و خودکفایـی
افغانسـتان« ،حفظ و ادامهی دسـتاوردهای
آموزشـی ،صحـی و حاکمیـت قانـون»،
«توانمندسـازی و حمایـت از حقـوق
زنـان ،دختـران و اقلیتهـا» ،تقویـت
جامعـهی مدنـی و پاسـخگویی بـه نیازهای
بشردوسـتانه از اهداف دیگـر ایاالت متحده
در افغانسـتان اسـت.

نخستنی محمولهی رادارهای رستارسی از فرانسه به کابل رسید

اطالعات روز :ادارهی هوانوردی ملکی کشور میگوید که نخستین محمولهی رادارهای
سرتاسری از کشور فرانسه وارد افغانستان شده است.
ادارهی هوانوردی ملکی با نشر خبرنامهای گفته که این محموله حاوی سه پایه رادار
است و قبل از چاشت دیروز (شنبه ۲۶ ،سرطان) به افغانستان رسیده است.
به نقل از خبرنامه ،قرارداد نصب رادارهای مستقل افغانستان از سوی ادارهی هوانوردی
ملکی با شرکت «تالس» فرانسوی به ارزش  ۱۱۲میلیون یورو منعقد شده است.
دور تازهی گفتوگوی صلح از این جهت
مهم است که میتواند نقطهی امیدی
برای پایانیافتن جنگ جاری در کشور
باشد .بنابراین انتظار میرود طرفین
به این درک و نتیجهی حیاتی رسیده
باشند که خشونت و جنگ راهحل
نیست و گفتوگو بستر مناسبی برای
پایانبخشیدن به سالها منازعه در کشور
است .از طرف دیگر ،مذاکرات سیاسی
مکانیزمی است که مورد توافق کشورهای
منطقه و امریکاست .خواست امریکا از
اشرفغنی و داکتر عبداهلل به صورت واضح
این بود که نباید دروازههای گفتوگو و
حل منازعه از طریق مذاکرات سیاسی
بسته شود .همچنین متد مذاکره خواست
مشترک بسیاری از کشورهای منطقه
است .مهمترین پیام هر نشست صلحی
که در ماههای اخیر درباره افغانستان دایر
شده بهصورت ساده این بود :ختم جنگ و
ادامه از سرگیری مذاکرات سیاسی.

قربانیان جنگ و دیگر پیشرفتها دست
یافتهاند.
او تأکید کرده است که ممکن است
برداشتها از این دستاوردها متفاوت باشد،
اما این تفاوت نظرها در معرض قضاوت
جمعی مردم قرار بگیرد و از تحمیل
برداشت و نظریات بهگونهی غیر صلحآمیز
نیز باید خودداری شود.
او گفته است که طرفهای مذاکره باید با
در نظرداشت خواستههای مردم ،به یک
نتیجهی مثبت برسند ،در غیر آن ،جنگ
طوالنی خواهد شد و کشور بار دیگر به
ویرانه مبدل خواهد شد.
بهگفتـهی عبـداهلل ،هیـدت مذاکرهکنندهی
جمهوری اسلامی افغانسـتان به نمایندگی
از مـردم صالحیـت دارد تـا روی همـه
مسـائل از جملـه اقدامـات بعـدی کـه برای
رسـیدن بـه یـک فیصلـهی نهایـی نیـاز
اسـت ،مذاکـره کننـد.

او عالوه کرده است که فضای منطقوی و
جهانی برای تأمین صلح در کشور فراهم
شده و رسیدن به صلح به انعطافپذیری هر
دو طرف (دولت و طالبان) نیاز دارد.
در همین حال ،مال عبدالغنی برادر ،معاون
سیاسی و رییس دفتر طالبان در قطر در
جریان صحبتهایش بر ضررت یک نظام
اسالمی مستقل ،مرکزی و قدرتمند تأکید
کرده است.
بهگفتهی او ،طالبان انتظار دارند مذاکرات
بیناالفغانی با موفقیت به انجام برسد.
او در عین حال گفته است که همه باید
خودخواهیها ،منافع و اهداف شخصی را
کنار بگذارند.
از سوی هم ،فریدون خوزون ،سخنگوی
شورای عالی مصالحهی ملی در تویتی
نوشته است که افتتاحیهی نشست
بیناالفغانی به پایان رسیده و مذاکرات
اصلی آغاز شده است.

ادارهی هوانوردی ملکی گفته است این رادارها در  ۱۲نقطهی کشور نصب میشود.
براساس اعالم این اداره ،نصب رادارها امکان کنترل حریم فضایی کشور را از نقطهی
صفری تا  ۴۵هزار ُفت فراهم میکند تا کنترل و نظارت مؤثر از فضای افغانستان داشته
باشد.
قبل از این حریم هوایی کشور توسط مأموریت حمایت قاطع کنترل میشود .چند سال
پیش روند انتقال کنترل حریم هوایی کشور به ادارهی هوانوردی آغاز شده بود.

نامهی نمایندگان دایکندی به غین:

معریفنشدن مراد بهعنوان وایل ،اقتدار جمهور یت را ز یر پرسش میبرد
اطالعات روز :بهدنبال معرفینشدن مرادعلی
مراد بهحیث والی دایکندی ،نمایندگان این
والیت در مجلس نمایندگان در یک نامهی
سرگشاده به رییسجمهور اشرف غنی
گفتهاند که این موضوع اصل حاکمیت و
اقتدار «جمهوریت» را زیر پرسش میبرد.
در این نامه که با امضای سیدمحمدداوود
سادات ناصری ،علیاکبر جمشیدی ،ریحانه
آزاد و محمدظفر صادقی دو روز پیش
(جمعه ۲۵ ،سرطان) منتشر شده ،آمده
است که حکم رییسجمهور غنی در مورد
معرفی آقای مراد بهحیث والی دایکندی
بهدلیل «ملحوظات سیاسی» تطبیق نشده
است.
در نامـه تأکیـد شـده اسـت کـه بازگشـت

هواپیمـای حامـل مرادعلـی مـراد از فضای
شـهر نیلی ،مرکز دایکندی و معرفینشـدن
او بهحیـث والـی ،باعـث ناراحتـی شـدید
و خشـم مـرد ایـن والیـت شـده اسـت.
امضاکننـدگان نامـه گفتهانـد کـه ایـن
موضـوع در رسـانههای اجتماعـی کاملا
آشـکار اسـت.
آنان همچنین گفتهاند که دایکندی
هماکنون درگیر جنگ است و این وضعیت
ایجاب میکند که باید یک فرد «خوشنام
نظامی» همانند آقای مراد در رهبری این
والیت تعیین شود تا خطرات و تهدیدات
موجود را دفع و مردم را در حمایت از نظام
منسجم کند.
از سویی هم نمایندگان مردم دایکندی

در مجلس نمایندگان تأکید کر دهاند که
آقای مراد بهعنوان شخص «بیطرف» و
یک «جنرال نظامی» مورد حمایت همهی
طیفهای اجتماعی است .به گفتهی آنان،
همهی مردم این والیت از معرفی او بهعنوان
والی حمایت میکنند.
آقای مراد که قرار بود در تاریخ  ۲۳سرطان
به عنوان والی دایکندی معرفی شود،
هواپیمای حاملش از آسمان شهر نیلی
برگشتانده شد.
منابع معتبر و آگاه در آن زمان به روزنامه
اطالعات روز گفتند که دلیل برگشت
هواپیمای حامل مرادعلی مراد از آسمان
نیلی ،مخالفت محمد محقق ،مشاور ارشد
رییسجمهور اشرف غنی در امور سیاسی و

امنیتی با انتصاب او بهعنوان والی دایکندی
بوده است.
بهگفتهی این منابع ،آقای محقق به
رییسجمهور غنی تماس گرفته و گفته
است که براساس توافق دو طرف ،والی
دایکندی باید از افراد نزدیک به او مقرر
میشد ،اما در تعیین مرادعلی مراد نه با
او مشورت شده و نه پست بدیلی پیشنهاد
شده است.
طبق اظهارات این منابع ،محقق در این
تماس به آقای غنی گفته است که از میان
او و مرادعلی مراد باید یکی را انتخاب کند
و در صورتی که توافق میان دو طرف عملی
نشود ،او از سمت مشاوریت استعفا خواهد
کرد.
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خادمحسین کریمی

زمانی که در پاییز  ،1397نخستین دور
مذاکرات صلح میان دیپلماتهای ایاالت متحده
و طالبان در دوحه آغاز شده بود ،افغانها به
یک رؤیای شیرین فکر میکردند .کشور در
کنار تردید نسبت به موفقیت مذاکرات صلح،
به امیدی هیجانآور دل بسته بود؛ پایان 40
سال خشونت ،جنگ داخلی ،کودتا ،اشغال،
جهاد ،شورش و هر نوعی از درگیری که از
افغانها قربانیان سرسامآوری گرفته است.
بعد از  18ماه ،ایاالت متحده و طالبان به عقد
یک توافق صلح موسوم به «توافقنامهی آوردن
صلح به افغانستان» دست یافتند .بر مبنای این
توافقنامه ،بنا بر این گذاشته شد که در مرحلهی
دوم ،مذاکرات بیناالفغانی میان طالبان،
حکومت افغانستان و سایر جناحهای سیاسی
تأثیرگذار آغاز و افغانها بر سر قطع جنگ و
آیندهی کشورشان به توافق برسند.
با گذشت نزدیک به ده ماه از آغاز مذاکرات
بیناالفغانی ،تا کنون ،هیچ پیشرفت قدر و
قابل توجهی در این مذاکرات بهدست نیامده
است .تا اوایل ماه می سال جاری ،حرفزدن از
مذاکرات صلح ،کماکان بحث و آجندای اول و
اصلی فضای سیاسی افغانستان بود .اما افغانها
بعد از نزدیک به سه سال خیالبافی برای صلح
و مذاکره ،ناگهان به برهوتی از جنگطلبی و
باال رفتن فتیلهی خون و آتش و باروت فرو
رفتند .به محض اعالم رسمی آغاز خروج بیقید
و شرط نیروهای خارجی از افغانستان ،طالبان
حمالت سهمگینی را با تمرکز بر شمال کشور
آغاز کردند .جنگجویان این گروه با برخورداری
از یک برنامهی منظم و پرقدرت جنگ روانی
و تبلیغاتی ،بیش از یکصد و پنجاه ولسوالی
را در حدود  50روز در سراسر کشور سقوط
دادند .اکثر این ولسوالیها بدون رخ دادن
درگیریهای جدی ،به تصرف درآمد .نیروهای
امنیتی افغانستان تعداد زیادی از ولسوالیها را
بدون درگیری و با عقبنشینی یا تسلیمشدن به
طالبان ،عمال به این گروه واگذار کردند.
با آغاز و شدتگیری حمالت طالبان بر
ش مردم و حکومت افغانستان
ولسوالیها ،واکن 
از مصالحه و آشتی به «بسیج و مقاومت ملی
و میهنی» چرخید .اکنون فضا ،فضای جنگ
و بازپسگیریست .برعکس روزهایی که
بخش بزرگی از فعاالن و کنشگران سیاسی
و اجتماعی ،رییسجمهور غنی را مانع صلح
قلمداد میکردند ،اکنون یکی از مطالبات اصلی
این گروههای اجتماعی از ارگ ریاستجمهوری
و اعتراضها بر حکومت ،تعلل در صدور دستور
آتش قاطعانه در همهی جبهات و حمایت
از هزاران نیروی بسیج مردمی است که در
بخشهای زیادی از کشور علیه طالبان به پا
خاستهاند.
با وصف آنکه ،موج جدیدی از جنگ و
خشونت اکنون فضا را در بر گرفته و سخن
از صلح ،شنوندهای ندارد ،با این حال ،دیر یا
زود ،طرفهای جنگ و مردم افغانستان ،در
هیچ بزنگاهی جز توافق سیاسی ،به همدیگر
نخواهند رسید .حتا اگر شدت گرفتن جنگ ،به
شکلگیری خشم و حس انتقام یا غرور کاذب
فتح افغانستان در طرفهای جنگ منجر شده
باشد ،سرانجام نمیتوان از این واقعیت گریز
کرد که راهی جز مذاکره و گفتوگو برای پایان
دادن به منازعهی کنونی وجود ندارد.
چرا و با اتکا به کدام عوامل و ادله ،دوام جنگ
و حل منازعه از طریق تشدید خشونت شانس
بسیار کمی برای تحقق دارد و اجماع داخلی،
منطقه و جهان بر حل سیاسی منازعهی جاری
است؟ در این یادداشت ،به این موضوع پرداخته
ام که با وصف شدت گرفتن جنگ و گمشدن
مؤقتی ندای مصالحه زیر گرد و خاک حمله و
سقوط و انتقام ،منازعهی کنونی سرانجام در
میز مذاکرات حل خواهد شد.
یکم :بنبست نظامی
پس از نزدیک به یک و نیم دهه شورش ،طالبان
به نسبت نخستین روزهایی که آرایش مجدد
نظامی کردند ،اکنون به صورت قابل توجهی،
در وارد کردن تلفات بر نیروهای امنیتی ملی
افغانستان و غیرنظامیان ،گسترش قلمرو ،تجهیز
نظامی و تاکتیکی ،موفق بودهاند .این گروه
اکنون و پس از تصرف دهها ولسوالی در دو ماه
اخیر ،در درصدی اراضی تحت کنترل ،موازنهای
نزدیک با حکومت افغانستان برقرار کرده است.
قدرت شورشگری و حمله بر قلمروهای بیشتر
و ساحات استراتژیک طالبان ،نسبت به یک
دهه و نیم قبل ،بسیار بیشتر شده و اتوریتهی

گریزی به صلح در زمانهای که
همهجا دکان جنگ است
حکومت در کنترل بر اراضی را عمال به چالش
مواجه کرده است.
با این حال و با وصف قدرت نظامی طالبان
که نسبت به سالهای گذشته ،استحکام
بیشتری یافته ،این گروه به هیچ صورت
نمیتواند حکومت افغانستان را با دوام جنگ
و خشونت ساقط کرده و به عنوان طرف غالب
و پیروز جنگ ،بر کشور حکومت کند .حکومت
افغانستان اگرچه قلمروهای وسیعی را از دست
داده اما همچنان بر جمعیت بیشتری کنترل
دارد و از یک ساختار و نیروی نظامی مجهز
و پرتعداد برخوردار است که حمایت وسیع
مردمی در داخل و حمایت سیاسی و فنی از
طرف شرکای استراتژیک افغانستان را با خود
حمل میکند.
نیروهای امنیتی ملی افغانستان کماکان به
صورت باالفعل توان حفاظت از نظام در برابر
حمالت طالبان برای ساقط کردن نظام را دارد.
بیش از سه صد هزار نیروی ارتش ملی ،پولیس
و امنیت ملی افغانستان شامل دهها هزار نیروی
قطعات خاص و هوایی که با دهها هزار نیروهای
محلی موسوم به خیزش مردمی ،اردوی محلی
و مفرزههای امنیتی حمایت میشود ،توان دفع
حمالت طالبان بر قلمروهای باقیمانده در
کنترل حکومت و بازپسگیری بخشی از اراضی
سقوط کرده را دارد .نیروهای امنیتی ملی
اگرچه بر اثر حمالت طالبان تلفات قابل توجهی
را تحمل کرده و اراضی وسیعی را از دست
داده است اما همچنان یک نیروی قابل اتکا و
مطمئن در حفاظت از نظام در برابر حمالت
طالبان به منظور ساقط کردن نظام است.
توازن در توان و قدرت نظامی میان دوسوی
جنگ ،به صورت دوسویه صادق است.
همانطور که طالبان توان ساقط کردن نظام
و ساختار امنیتی مجهز ،پرتعداد و قابل اتکای
افغانستان را ندارد ،در سوی مقابل ،جنگ
برای محو و نابودی طالب ،بعید است که به
سرانجامی برسد .فارغ از اینکه حس ما نسبت
به طالب چیست ،این واقعیت را نمیتوان انکار
کرد که طالبان پس از حدود یک و نیم دهه
جنگ ،اکنون به یک ساختار و زمینهی بومی
و فراکشوری توانمند برای دوام شورش مجهز
شده است که نابودی و فروپاشی آن ،بعید بهنظر
میرسد .به خاصه اکنون که نیروهای خارجی
در آستانهی خروج کامل از افغانستان هستند،
نابودی طالبان بعیدتر نیز شده است.
به این ترتیب ،جنگ افغانستان عمال به بنبست
رسیده است .دو طرف جنگ میتوانند به حمله
و خشونت و خونریزی ادامه بدهند اما به هیچ
صورت ،توان غلبهی قاطع و ساقطکردن دیگری
را ندارند .در بنبست نظامی کنونی ،دوام جنگ،
پیامدی جز خونریزی بیشتر ،افزایش ادبیات
خشونت و جنگطلبی ،کاهش اعتماد سیاسی
برای مذاکره ،ویرانی تأسیسات عامه ،التهاب و
ناآرامی اجتماعی و دشوارترشدن روند مذاکرات
سیاسی ندارد.
در طول تاریخ بشر ،نبردهای که به بنبست
جنگی و نظامی رسیده ،با مذاکره و مصالحه

پایان یافته است .رو آورده به مذاکره و عقد
توافق صلح برای پایان دادن به جنگهایی که
به بنبست نظامی میرسد ،یک اتفاق پرتکرار
در تاریخ جنگهای بشر و یک رویهی معمول
و جاافتاده در نظم جهانی کنونی است .بنا بر
این ،حکومت افغانستان و طالبان ،بهدلیل به
بنبسترسیدن جنگ ،انتخاب و گزینهای جز
مذاکره و دستیابی به یک توافق سیاسی برای
پایان دادن به منازعهی جاری ندارد.
دوم؛ مطالبهی سراسری صلح
 42سال جنگ و خشونت پیگیر ،مردم
افغانستان را به حد اعالیی از خستگی و نفرت
از خشونت و جنگ رسانده است .بخش بزرگی
از جمعیت افغانستان ،در جنگ متولد شده ،در
جنگ جوان شده و در جنگ ازدواج کردهاند.
خستگی و نفرت از جنگ میان مردم افغانستان
به حدی فربه است که مجال جنگ برای ارزش
نیز محدود شده است .بسیاری از شهروندان
افغانستان به خوبی درک میکنند که جنگ
کنونی ،جنگ میان ارزشهای متعالی و
پدیدههای بدطینت است اما بهدلیل خستگی از
دوام پیگیر جنگ ،بخشی از انگیزه و انرژیشان
برای حمایت از جبههی ارزشهای انسانی
جنگ را از دست دادهاند.

 42سال جنگ و خشونت
پیگیر ،مردم افغانستان را به
حد اعال�یی از خستگی و نفرت
از خشونت و جنگ رسانده
است .بخش بزرگی از جمعیت
افغانستان ،در جنگ متولد
شده ،در جنگ جوان شده و در
جنگ ازدواج کردهاند.

خستگی مفرط از خشونت باعث شده که صلح و
پایان جنگ به یک مطالبهی سراسری و فراگیر
تبدیل شود .میلیونها شهروند افغانستان که
در قلمرو تحت کنترل نظام جمهوری اسالمی
زندگی میکنند ،به خوبی درک میکنند که
حکومت افغانستان در جنگ جاری ،از حد
اعالیی از مشروعیت اخالقی ،انسانی و میهنی
برخوردار است اما خستگی مفرط از جنگ و
تشنگی برای برقراری آرامش و ثبات باعث شده
که میان دفاع از ارزشهای واالی متعلق به نظام
جمهوری و ضرورت قطع جنگ ،به مصلحت
برقراری صلح متمایل شوند.
به همین صورت ،در جبههی جنگجویان/رهبران
طالبان و حوزهی حامیان اجتماعی ،نظامی
و سیاسی این گروه ،قطع جنگ ،دستیابی به
توافق سیاسی و برقراری مصالحه ،یک مطالبهی
جدی و چشمگیر است .صدها هزار افغان

در سراسر کشور که به جبر ،اکراه یا ترجیح
فردی تحت کنترل و در قلمرو طالبان زندگی
میکنند ،از پایان یافتن جنگ و عقد یک توافق
صلح میان حکومت و دولت افغانستان حمایت
میکنند.
قطع جنگ و برقراری صلح ،اکنون مطالبهی
مشترک میلیونها افغان در شهر و روستای
افغانستان است .جنبش ضد جنگ و برقراری
صلح اگرچه با سازوکار رسمی و مشهود فعال
نشده اما در عمل ،در سراسر افغانستان نفوذ
دارد .کمتر خانوادهای در افغانستان وجود
دارد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از
صدمات جنگ در امان مانده و قربانی  40سال
خشونت نشده باشند .جمعیت بزرگی از افغانها
فارغ از اینکه روستایی هستند یا شهری ،به
نسخهی سیاسی و اجتماعی طالب متمایلاند
یا ارزشهای نظم جمهوری ،اکنون حاضرند
بخشی از ارزشهایی که به آنها باور دارند را به
پای یک تعامل سیاسی قربانی کنند اما جنگ
پایان یابد.
با توجه به اقبال رو به افزایش برقراری صلح در
مقایسه با دوام جنگ در افکار عمومی افغانستان،
هیچ یک از طرفهای جنگ نمیتوانند در
برابر یک مطالبهی ملی و فراگیر قرار بگیرند.
ممکن است در کوتاه مدت ،ایستادگی در برابر
خواست عمومی برقراری صلح برای طرفهای
جنگ مقدور باشد اما سرانجام راهی جز تمکین
به خواست عمومی که روز به روز گستردهتر
میشود وجود ندارد .جامعهی افغانستان به هر
صورت به لحاظ فکری میان حمایت از نظام
جمهوری و طالبان تقسیم شده است .هیچ یک
از طرفهای جنگ نمیتوانند برای مدتهای
طوالنی ،برخالف خواست سراسری در عقبهی
اجتماعیشان بر طبل جنگ بکوبند .از این
منظر ،جنگ جاری ،با گذشت هر روز ،عقبهی
حمایتیاش در جامعه را از دست میدهد و
کاهش حمایت و پشتیبانی از جنگ ،و فزونی
گرفتن نفرت و خستگی از آن ،طرفهای جنگ
را ناگزیر خواهد کرد که به مطالبهی عمومی تن
در دهند .ممکن است در کوتاه مدت با استفاده
از جبر و زور یا تاکتیکهای استخباراتی و
روانی ،ماشین جنگ بچرخد اما سرانجام محکوم
به توقف است.
سوم؛ اجماع منطقهای و جهانی برای صلح
به استثنای پاکستان که هرچند در مقام سخن
از تالش حداکثری برای برقراری صلح در
افغانستان سخن میگوید اما در عمل ،مشوق
و محرک ماشین جنگی طالبان در افغانستان
هستند ،تقریبا هیچ کشور در سطح همسایگان
افغانستان ،قدرتهای منطقه ،شرکای
استراتژیک افغانستان و جامعهی جهانی وجود
ندارد که به لحاظ سیاسی ،اخالقی ،اقتصادی و
تجهیزاتی ،دوام جنگ در افغانستان را حمایت
کنند .همهی کشورهای جهان اجماع نظر دارند
که منازعهی جاری در افغانستان باید از طریق
یک روند سیاسی پایان یابد.
کشورهای جهان هم اکنون به لحاظ حمایتهای

پیدا و پنهان ،مستقیم و غیرمستقیم میان
حکومت افغانستان و طالبان تقسیم شدهاند.
تعدادی از کشورها از طالبان و اکثر کشورها
از جمهوری اسالمی افغانستان حمایت نظامی،
سیاسی ،مالی و تسلیحاتی میکنند اما این
حمایت به منظور ایجاد موازنهی قوا میان
دوطرف جنگ و استفاده از ابزارهای فشار
برای کشاندن و نگهداشتن دوطرف بر سر میز
مذاکره و دستیابی به یک توافق سیاسی است.
ایاالت متحده ،اتحادیهی اروپا و دیگر شرکای
استراتژیک افغانستان از حکومت در کابل
حمایت میکنند تا در برابر حمالت طالبان
مقاومت کند اما این حمایت تسلیحاتی ،سیاسی
و مالی از حکومت برای ایجاد موضع بهتر در
برابر طالبان در جریان مذاکرات است .برعکس
آن در خصوص حامیان سیاسی ،نظامی و مالی
طالبان نیز صادق است.
همهی این کشورها فارغ از این که به صورت
مستقیم یا غیرمستقیم از کدام طرف جنگ
حمایت میکنند ،اتفاق نظر دارند که راه حل
نظامی به بنبست رسیده و دوطرف باید با
مذاکره و گفتوگو ،به یک توافق سیاسی دست
یابد.
واقع این است که دوام جنگ جاری هیچ
حمایتی از طرف کشورهای درگیر در منازعهی
افغانستان ندارد .نه تنها تمایلی به حمایت
سیاسی ،نظامی و مالی از جنگ جاری وجود
ندارد که توان کشورهای درگیری در منازعهی
افغانستان برای دوام حمایت مالی از جنگ
پرهزینهی افغانستان نیز رو به ته کشیدن است.
اکثر کشورهای درگیر در این جنگ ،دیگر دوام
آن را در راستای منافع ملی خود بر نمیشمارند.
در صورتی که جنگ در افغانستان دوام یافته
و شدت بگیرد ،به خاصه اکنون که نیروهای
خارجی در حال کامل کردند روند خروجشان
از افغانستان است ،احتمال وقوع جنگ
داخلی و تبدیل شدن کشور به جهنم سراسر
جنگ و نفرت و خشونت وجود دارد .مهمتر
از تهکشیدن حوصله و توان سیاسی ،مالی و
نظامی کشورهایی که در منازعهی افغانستان
دخیل بودند ،دوام و شدت گرفتن جنگ در
افغانستان و تبدیلشان از سطح شورش به
یک جنگ داخلی و فراگیر در سراسر کشور،
یک کابوس واقعی برای همسایگان افغانستان و
کشورهای غربی است.
سقوط افغانستان به یک جنگ داخلی و فراگیر
در همهی ابعاد ،باعث خواهد شد که یک بار
دیگر ،این کشور در غیبت قانون ،حاکمیت ملی
و یک نظم سیاسی کم یا بیش مستقر و مسلط،
به پناهگاه امنی برای افراطگرایان و شبکههای
تروریستی فراملیتی تبدیل شود .شکلگیری
و استقرار مجدد گروه و گروههای بنیادگرا و
تروریستی فراملیتی ،تهدیدی برای همهی
کشورهای جهان و به خاصه قدرتهای بزرگ
منطقه و جامعهی غربی خواهد بود .هیچ یک از
کشورها ،ظهور مجدد چنین تهدید باالفعل برای
امنیت ملیشان را به هیچ قیمتی بر نمیتابند.
عالوه بر امکان بالقوهی پناهگرفتن شبکههای
تروریستی فراملیتی ،در صورت فرو رفتن
کشور به کام یک جنگ داخلی ،موجی از
مهاجرت میلیونی از افغانستان به همسایگان،
کشورهای منطقه و غرب به راه خواهد افتاد.
مهاجرت ،همین اکنون به یکی از بحرانهای
بزرگ غرب تبدیل شده است .مسئلهی
مهاجرین افغانستان در کشورهای همسایه و
مشخصا ایران و پاکستان همین حاال نیز یکی
از مسایل و مشکالت اساسی میان افغانستان
و این کشورهاست .دستکم  4میلیون مهاجر
افغانستان از دورهی جهاد ،جنگهای داخلی
و استقرار امارت اسالمی طالبان در ایران و
پاکستان زندگی میکنند .در صورتی که موج
دیگری از مهاجرت در مقیاس چند میلیونی
اتفاق بیفتد ،به هیچ صورت قابل مهار نیست.
همسایگان افغانستان و کشورهای غربی ،به
هیچ صورتی ،ظرفیت تحمل ،مدیریت و مهار
این موج از مهاجرت در صورت بروز یک جنگ
داخلی دیگر در افغانستان را ندارد.
بهنظر میرسد پایان جنگ و منازعهی
جاری افغانستان توسط یک روند سیاسی،
اجتنابناپذیر باشد .هرچند که بهدلیل حمالت
و افزایش خشونت در ماههای اخیر ،روایت
مصالحه و توافق سیاسی زیر گرد و خاک
مسموم جنگ و خونریزی کمرنگ شد اما
چیزی از این واقعیت نمیکاهد که طرفهای
جنگ به راه حل سیاسی ،مذاکره و پایان این
منازعهی سهمگین و رقتبار توسط یک توافق
سیاسی محکوم هستند.
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پس از یک بنبست و وقفهی چند ماهه
در روند گفتوگوهای بیناالفغانی صلح
میان هیأتهای مذاکرهکننده دولت
جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان
در دوحه ،و همزمان با آن شدت گرفتن
جنگ و حمالت گسترده گروه طالبان در
والیات مختلف افغانستان که در نتیجه
درگیریهای اخیر ولسوالیهای زیادی
در والیات شمال و غرب کشور از کنترل
نیروهای امنیتی و دفاعی خارج شد ،اکنون
گفتوگوهای صلح در یک سطح باالتر
دوباره به جریان افتادهاست.
عبداهلل عبداهلل ،رییس شورای عالی مصالحه
ملی که در رأس یک هیأت عالیرتب ه به
دوحه رفته و در یک نشست سطح باالتر با
نمایندگان گروه طالبان شرکت کردهاست،
در بیانیهاش یک بار دیگر تأکید کرده که
مشکل افغانستان راهحل نظامی ندارد و باید
برای رسیدن به یک راهحل سیاسی برای
قطع جنگ و طرح یک آیندهی مشترک
برای مردم افغانستان متمرکز شوند .اگر
چند برخالف نشستهای گذشته ،عبداهلل
اینبار به طور سریع و مستقیم به ضرورت
برقراری آتشبس اشاره نکرده ،اما بهطور
ضمنی نوشتهاست که « فرق نمیکند
جمهوری اسالمی افغانستان به گزینه زور
متوسل شود و یا تحریک طالبان تالش
به پیروزی از طریق خشونت و جنگ
نماید ،بازندهی اصلی جنگ کنونی مردم
افغانستان میباشند».
نشست روز شنب ه در دوحه در حالی برگزار
میشود که موضوع این نشست تاکنون
مشخص نیست و یا حداقل به رسانههای
چیزی نمیگویند .چنانکه یک عضو هیأت
مذاکرهکننده دولت افغانستان به اطالعات
روز میگوید موضوع نشست دوحه تا حال
واضیح نیست .و همینطور محمدنعیم
وردک نیز میگوید «روی موضوع مذاکرات
از قبل کدام توافق یا تفاهم صورت نگرفته،
بلکه سر میز هر جهت موضوعات خود را
مطرح میکند ».اما برخی منابع آگاه از

لطفعلی سلطانی

بررسی اطالعات روز نشان میدهد که
وزارت خارجهی کشور خالف قانون،
زمان مأموریت کارکنان دیپلماتیک و
قونسلی را کاهش داده است .کابینه بنا بر
پیشنهاد وزارت امور خارجه به تاریخ 16
جوزای  1400فیصله کرده است که این
وزارت بهمنظور اصالحات ،زمان مأموریت
دیپلماتها را کاهش دهد .هرچند در
مصوبهی کابینه زمان مشخصی قید نشده
است ،اما منابع میگویند که قرار است
زمان مأموریت از سه سال به دو سال
کاهش یابد .رییسجمهور غنی پای مصوبه
کابینه امضا کرده است .این کار وزارت
خارجه اما به گفتهی منابع ،دو مشکل
جدی دارد -1 :مشکل حقوقی – 2 ،مشکل
مشکلی تخنیکی.
مشکل حقوقی
بر اساس مادهی ششم قانون کارکنان
دیپلماتیک و قونسلی ،زمان مأموریت
دیپلماتها سه سال تعیین شده است .در
مادهی ششم کارکنان خدمات دیپلماتیک
است« :کارکنان
و قونسلی آمده
دیپلماتیک و قونسلی بعد از سپری کردن
مدت سه سال خدمت باالفعل در خارج از
کشور از وظیفهی موجود به مرکز تبدیل
گردد .سپری کردن مدت متذکره در مرکز
نیز الزامی میباشد».
کابینهی حکومت به تاریخ  16جوزا فیصله
کرده است که وزارت خارجه مؤظف است
که بستهی اصالحاتی این وزارت را با
درنظرداشت اصالحات تشکیالتی بر بنیاد
اصل نیازمندی ،مؤثریت و اقتصادیبودن
طی مدت سه ماه تطبیق و گزارش آن را
پیوسته به ریاستجمهوری ارایه کند.
در مصوبه تاریخ  16جوزای کابین ه آمده
است« :وزارت خارجه مؤظف است که

نشست دوحه با اشتراک عبداهلل عبداهلل– عکس از فیسبوک شورای عالی مصالحه ملی

آتشبس؛

برقراری آتشبس در شرایط
کنونی نهتنها به نفع دولت
افغانستان نیست ،بلکه
برعکس یکی از استراتژیهای
جنگی گروه طالبان است تا
ارض مفتوحهشان را حفظ کنند
و با استفاده از فرصت برقراری
آتشبس ،روند بازپسگیری
ولسوالیها�یی را که از کنترل
حکومت درآوردهاند متوقف کنند.

مذاکرات صلح افغانستان به اطالعات روز
گفتهاند که نشست روز شنبه در دوحه به
منظور بحث بر سر بستهی پیشنهادی ۵
مادهی طالبان برای حکومت افغانستان
برگزار شدهاست .بستهی پیشنهادی که
سخنگوی هیأت مذاکرهکننده طالبان
آن را تأیید نمیکند ،اما قبال نمایندگان
این گروه در سفری که به مسکو داشتند،
طی یک کنفرانس خبری گفته بودند

هنگام تطبیق بستهی اصالحاتی این
وزارت ،مشخصا  30درصد تنقیص
بستهای دیپلماتیک را در خارج با کاهش
دورهی سه ساله و تنقیصات نمایندگیهای
سیاسی را بر اساس ضرورت و اولویتهای
کشور و معیار روابط بینالمللی طی مدت
سه ماه انجام داده و گزارش آن را به
ریاستجمهوری ارایه نماید».
به تعقیب فیصله کابینه ،وزارت خارجه
به تاریخ  23جوزای  1400مکتوبی به
عموم شعبههای مرکزی ،نمایندگیهای
والیتی و نمایندگیهای سیاسی و قونسلی
جمهوری اسالمی افغانستان فرستاده و از
آنان خواسته که روی وظایف سپرده شده
کار کنند و گزارش آن را به ریاست دفتر
ارایه کنند.
قانون کارکنان دیپلماتیک و قونسلی ،در
سال  1392در زمان رییسجمهور کرزی
توشیح شد .عبدالقیوم سجادی ،نمایندهی
غزنی در مجلس در آن زمان ریاست
کمیتهی مشترک پارلمان برای بررسی این
قانون را به عهده داشت.
حاال آقای سجادی ،در صحبت با روزنامه
اطالعات روز میگوید که کابینه نمیتواند
برخالف مواد قانون عمل کند .به گفتهی او
تعدیل در قانون امر عادی است اما براساس
قانون اساسی روند مشخصی دارد .چنانچه
طرح تعدیل از جانب حکومت مطرح و در
نهایت پس از تصویب پارلمان ،قانون تعدیل
و توشیح میشود .آقای سجادی میگوید:
«پیش از آنکه یک قانون موجود در معرض
تعدیل قرار نگیرد و مراحل قانونی خود را
طی نکند ،نمیتواند نافذ باشد و اجرای
آن غیرقانونی است .وزارت خارجه اگر
میخواهند قانون کارکنان دیپلماتیک
و قونسلی را تعدیل کند ،باید پروسیجر
قانونی را رعایت کند ،طرح تعدیل را
آماده کند ،موافقه کابینه را بگیرد ،سپس

درخواست منطیق که حاال وقتش نیست
که خواستههای شان را طی یک نامه به
حکومت افغانستان فرستاده ،اما پاسخ
دریافت نکردهاند.
چندی قبل احمد نادر نادری ،عضو هیأت
مذاکرهکننده جمهوری اسالمی افغانستان
نیز طی یک نشست خبری گفته بود که
گروه طالبان در بدل برقراری آتشبس سه
ماهه ،خواستار آزادی هفت هزار زندانی این
گروه و حذف نام رهبران شان از فهرست
سیاه سازمان ملل متحد شدهاند .با آنکه
نادری آتسبس را در بدل آزادی هفت هزار
زندانی و حذف نام رهبران گروه طالبان از
لیست سیاه سازمان ملل یک خواستهی
بسیار سنگین گفته بود ،اما سنگینی این
خواسته زمانی بیشتر احساس میشود که
آن را برعالوهی موضوع آزادی زندانیان این
گروه ،بلکه در ماهیت آتسبس در شرایط
کنونی بررسی کنیم.
برقراری آتشبس یکی از موضوعات مطرح

در اکثر نشستها پیرامون صلح افغانستان
بوده است .اگرچند گاهی به مفهوم
«کاهش چشمگیر خشونتها» تقلیل
یافته ،اما درخواست برقراری آتشبس
همواره از سوی هیأت مذاکرهکننده دولت
افغانستان ،نمایندگان کشورهای دخیل در
پروسه صلح و از جمله نماینده ویژه ایاالت
متحده امریکا برای صلح افغانستان مطرح
بوده ،ولی طبق معمول نمایندگان گروه
طالبان آن را رد میکردند .چنانکه در
یک مورد ذبیحاهلل مجاهد ،سخنگوی گروه
طالبان در پاسخ به درخواست آتشبس از
سوی هیأت مذاکرهکننده دولت افغانستان
نوشته بود که «اگر کسی بخواهد جنگ
را اول متوقف کند و دوباره صحبت کند،
این درخواست غیرمنطقی است .جنگ به
این دلیل است که تاکنون گزینه دیگری
پیدا نکردهایم .آتشبس یک خواسته
غیرمنقی است ».اما حاال به نظر میرسد

این خواستهی غیرمنطقی دولت افغانستان
و دیگر کشورهای دخیل در پروسه صلح
جاری برای گروه طالبان تبدیل به یک امر
منطقی شدهاست .این منطق طالبانی ،اما
در شرایط کنونی برای دولت افغانستان
هزینهی سنگین دارد و در واقع حاال این
درخواست غیرمنطقی است.
اگـر چنـد در نتیجـهی آنـی برقـراری
آتشبـس خشـونتها ،ویرانـی و
خونریـزی کـم میشـود و آمـار تلفـات
نظامیـان و غیرنظامیـان پاییـن میآیـد،
امـا بـا توجه بـه ماهیـت جنگ افغانسـتان
و شـناختی کـه از گـروه طالبـان داریـم،
ایـن گـروه در گذشـته آتشبـس را بـه
مثابـهی یـک فرصـت خـوب بـرای تجدید
قـوا و شناسـایی مواضـع نیروهـای امنینی
و دفاعـی افغانسـتان میدانسـتند و پس از
ختـم زمان برقـراری آتشبس ،با اسـتفاده
از شـناختی کـه از کمیـت و کیفیـت

وزارت خارجه زمان مأموریت دیپلماتها را
کاهش یمدهد
برای تصویب به شورای ملی بفرستد .به
این ترتیب توسط رییسجمهور توشیح و
نافذ میشود .تا هنوز طرح تعدیل قانون
کارکنان دیپلماتیک به مجلس نیامده
است».
مشکل تخنکیی
مشکل تخنیکی از آن رو که فعال
دیپلماتها برخالف سایر کشورها ،پیش
از رفتن به مأموریت ،از طرف وزارت
خارجه آموزشهای الزم راجع به فرهنگ
و شیوهی زندگی در کشور مورد نظر را
فرا نمیگیرند .بنابراین دستکم حدود سه

به گفتهی آنان رییسجمهور
غنی در هنگام کارزارهای
انتخاباتیاش برای یک عده
از افراد که به نفع او کمپاین
میکردند وعده کرده بود که
در صورت پیروزی ،آنان را در
وزارت خارجه تعیین بست
میکند.

ماه زمان میبرد که دیپلمات با فرهنگ و
شیوهی زندگی در کشور مورد نظر آشنا
میشود.
در عین حال ،یک دیپلمات وقتی به
کشوری برای مأموریت میرود ،برخی
موارد دیگر هم است که نیاز است انجام
دهد .این موارد شامل یافتن خانه ،بیمهی
صحی ،گرفتن موتر و اگر زن و فرزند داشته
باشد ،ثبتنام فرزندان به مکتب ،و مواردی
از این دست میشود .دیپلماتها هم در
آغاز مأموریت و هم در ختم مأموریت
مکلفاند که طبق قانون و مقررات آن
کشورها عمل کنند .به عنوان مثال آنان
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نیروهـای امنیتـی و دفاعـی بـه دسـت
میآورنـد ،حملات گسـترده را روی مواضع
نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان
برنامهریـزی میکردنـد و یـا هـم اقـدام بـه
حملات انفجـاری و موتربمبهـا میکردند.
بنابرایـن برقـراری آتشبـس هیـچگاه بـه
هـدف کاهـش خشـونتها یا توقف ماشـین
کشـتار صـورت نمیگرفـت .بلکـه بـه هدف
بیشـتر کردن خشـونتها وقفـه میگرفتند.
بـا اینهمـه ،اکنون شـرایط زیاد فـرق کرده
ا ست .
برقراری آتشبس در شرایط کنونی نهتنها
به نفع دولت افغانستان نیست ،بلکه برعکس
یکی از استراتژیهای جنگی گروه طالبان
است تا ارض مفتوحهشان را حفظ کنند
و با استفاده از فرصت برقراری آتشبس،
روند بازپسگیری ولسوالیهایی را که از
کنترل حکومت درآوردهاند متوقف کنند.
گروه طالبان در ماههای اخیر بیش از ۱۰۰
ولسوالی را از کنترل نیروهای امنیتی و
دفاعی افغانستان خارج کردهاند .در اکثر این
ولسوالیهای که سقوط کرده ،گروه طالبان
پایگاه مردمی ندارند ،بلکه به عنوان یک
گروه نظامی با زور خود را بر مردم تحمیل
کردهاند .در اکثر این ولسوالیها در شمال
کشور ،برخالف روحیهی فرهنگی مردم،
گروه طالبان اقدام به بازگرداندن قواعد و
قوانین دوره امارت اسالمی نمودهاند که
در نتیجه مردم را در وضعیت بد و بحرانی
قرار دادهاند .گروه طالبان در این ولسوالیها
باالی زنان و جوانان قواعد و قوانین سخت
و متحجرانه وضع کردهاند که بر مبنای
شریعت طالبان ،زنان نباید بدون محرم از
خانه بیرون شوند .زنان نباید برای کار کردن
به ادارات بروند .جوانان باید طبق حاضری
به مساجد جهت ادای نماز پنجگانه حاضر
شوند ،در غیرآنصورت شالق میخورند.
در مجموع گروه طالبان در ولسوالیهای که
به تازگی کنترل آن را به دست گرفتهاند،
قواعد شریعی سخت ،متحجرانه و خشن
را وضع کرده و به اجرا گذشتهاند که در
صورت برقراری آتشبس ،این قوانین و

قواعد دگم مذهبی روزگار مردم و باشندگان
این ولسوالیها را تبدیل به جهنم میکند.
برعالوه اینکه گروه طالبان در ماههای
اخیر جغرافیای وسیع را در کنترل خود
درآوردهاند که در صورت برقراری آتشبس،
بخش زیادی از این جغرافیای وسیع
در کنترل گروه طالبان باقی میماند و
در آنصورت نیروهای امنیتی و دفاعی
نمیتوانند برای بازپسگیری ولسوالیهای
سقوط دادهشده اقدام کنند .با اینهمه،
ممکن است حکومت چنین وضعیتی را
مطلوب بدانند ،اما تحوالت اخیر در میدان
جنگ شرایط تازهی را به وجود آورده است.
چنانکه برعالوه نیروهای امنیتی و دفاعی
افغانستان ،نیروهای خیزش مردمی یا بسیج
مردمی علیه پیشروی گروه طالبان ،جریان
مقاومت را شکل دادهاند و خود تبدیل به
واقعیت دیگری در جنگ و صلح افغانستان
شدهاند .بنابراین حتی اگر حکومت افغانستان
و گروه طالبان به توافق آتشبس دست یابند
و جنگ جاری را متوقف کنند ،این وضعیت
ممکن است برای نیروهای خیزش مردمی
مطلوب و قابل قبول نباشد .چرا که نیروهای
خیزش مردمی و بسیج مردمی قبل از
اینکه به دفاع از منافع حکومت مسلح
شدهباشند ،به عنوان نیروهای مقاومت علیه
سلطهی طالبان برخواستهاند که این گروه
زندگی و ارزشهای فردی و فرهنگی شان را
تهدید و نابود میکند .واگذاری ولسوالیها
و بخش زیادی از جغرافیای وسیع کشور
اگر برای حکومت عقبنشینی تاکتیکی
بوده ،برای نیروهای خیزش و بسیج مردمی
فاجعه بودهاست .بنابراین حتی اگر حکومت
و گروه طالبان به توافق آتشبس دست
یابند ،تطبیق مفاد آن در شرایط کنونی
دشوار و تا حد زیادی ناممکن است؛ چرا
که در هرصورت همهچیز به نفع گروه
طالبان است .با اینحساب توقع میرود که
در نشست سطح باالتر در دوحه با توجه
به واقعیتهای جاری در میدان جنگ،
دو طرف روی هر چیزی توافق کنند ،جز
برقراری آتشبس.

مکلفاند برای شامل کردن فرزندانشان به
مکتب و به دنبال آن وقتی مأموریتشان
ختم میشود برای بیرون کردن آنان از
مکتب روند اداری و قانونی نسبتا زمانبری
را طی کنند .با این حال ،اگر زمان مأموریت
دو ساله شود ،برای خدمت فقط یک سال
باقی میماند.
درحالیکـه کابینـه فیصلـه کـرده اسـت
زمـان مأموریـت دیپلماتهـا کاهـش یابـد،
وزارت خارجـه میگویـد کـه هنـوز قطعـی
و مشـخص نشـده اسـت که زمـان مأموریت
چقـدر کاهـش مییابـد .گـران هیـواد،
سـخنگوی وزارت خارجـه در صحبـت بـا
روزنامـه اطالعـات روز میگوید که بسـتگی
بـه تصمیم رهبـری وزارت خارجـه دارد که
میخواهـد چـه مـدت زمـان مأموریـت را
کاهـش بدهـد« :هنوز در این مـورد تصمیم
نهایی گرفته نشـده اسـت .کاهـش میتواند
از سـه سـال بـه دو سـال و  9باشـد .هنـوز
قطعـی در ایـن مـورد تصمیم گرفته نشـده
اسـت ».او اضافـه کـرد«« :تـا وقتـی کـه
نهایـی نباشـد ،مـن بـه عنـوان سـخنگوی
وزارت خارجـه در تصامیمـی کـه گرفتـه
نشـده ،نمیتوانـم تبصـره کنـم».
با این حال ،او به گونهی تلویحی میگوید
که رهبری اداره در تغییر و تبدیل کارمندان
نقش دارند و وزیر و رییسجمهور صالحیت
دارند که یک دیپلمات را خلع وظیفه یا
تغییر و تبدیل کنند .بنا بر این به گفتهی
سخنگوی وزارت خارجه زمان کاهش
مأموریت دیپلماتها هم از صالحیتهای
وزیر و رییسجمهور است.
سخنگوی وزارت خارجه راجع به مشکل
تخنیکی این تصمیم هم میگوید که در
سایر کشورهای جهان هم معمول است که
مأموریتها دوساله و حتا یک ساله باشد.
منابـع آگاه در وزارت خارجـه کـه
نمیخواهنـد نامشـان در گـزارش ذکـر

شـود کاهش زمـان مأموریـت دیپلماتها را
سـوالبرانگیز میخواننـد .بـه گفتـهی آنـان
رییسجمهـور غنـی در هنـگام کارزارهـای
انتخاباتـیاش بـرای یـک عـده از افـراد کـه
بـه نفـع او کمپایـن میکردنـد وعـده کرده
بـود کـه در صـورت پیـروزی ،آنـان را در
وزارت خارجـه تعییـن بسـت میکنـد .بـه
گفتـهی ایـن منابـع رییسجمهـور زیـر نام
اصالحـات میخواسـت افـراد مـورد نظرش
را در وزارت خارجـه بگمـارد ،اما با مخالفت
صالحالدیـن ربانـی کـه در آن زمـان وزیـر
خارجـه بـود ،مواجـه شـد.
این منابع میافزایند ،پس از آنکه محمد
حنیف اتمر ،وزیر خارجه شد ،خواست
رییسجمهور غنی تا جایی براورده شد
و شماری از افراد مورد نظر او در وزارت
خارجه به کار آغاز کردند.
منابع میگویند ،حنیف اتمر هم پس از آنکه
وزیر شد ،شمار قابل توجهی از افراد را زیر نام
اصالحات وارد وزارت خارجه کرد .به گفتهی
آنان ،حاال با توجه به وضعیت شکنندهی
کشور او قصد دارد یک عده از افراد مورد
نظر خود را به خارج از کشور بفرستد .این
منابع میگویند که هدف از کاهش دورهی
مأموریت دیپلماتها اصالحات نه بلکه
زمینهسازی برای جابجایی افراد مورد نظر
وزیر در بستهای دیپلماتیک است .به
گفتهی آنان وزیر خارجه سعی میکند با
این کار ،جا برای افراد مورد نظر خود باز کند
تا آنان را به بیرون از کشور بفرستد .منابع
میگویند که چون در حال حاضر بست
خالی برای افراد جدید نیست ،وزیر سعی
میکند که با کاهش زمان مأموریت ،شماری
از دیپلماتهایی که زمان مأموریتشان کم
مانده را به کشور بطلبد و بجای آنان افراد
مورد نظر خود را به بستهای دیپلماتیک
بگمارد .اطالعات روز نمیتواند صحت این
ادعا را تأیید کند.
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دانمشندان از طریق رضبه زدن به مغز،
به مردی فلج کمک کردند سخن بگوید
منبع :پام بلوک ،نیویورک تایمز
لبخند زد و با حرکت معدودی که داشت کمی سر خود را کج
مترجم :شریفه عرفانی
کرد .او جملهای با این مضمون گفت« :نه ،من تشنه نیستم».
در یک موفقیت غیرقابل تصور ،الکترودهای کاشتهشده در مغز
پانچو یک کارگر ساده و سالم مزرعه در تاکستانهای کالیفرنیا
مردی فلج ،سیگنالهایی را به کمپیوتر منتقل میکنند که
بود .اما یک روز پس از بازگشت از بازی فوتبال ،با موتر تصادف
کلمات ذهن او را نشان میدهد.
کرد .او پس از عملیات جراحی به خاطر آسیب وارده به معدهاش،
تصادف
از
بعد
سالگی،
20
سن
این مرد در سال  2003در
از شفاخانه مرخص شد .راه میرفت وحرف میزد و تصور میکرد
داد.
دست
از
را
گفتن
سخن
قدرت
وحشتناک موتر ،فلج شد و
حالش رو به بهبودی است.
گفتاری
مناطق
به
محققان
علمی،
عطف
اکنون در یک نقطه
اما روز بعد ناگهان توان حرکت را از دست داد .پزشکان گفتند
مغز او وصل شدهاند .این فناوری به او اجازه میدهد که کلمات
که وی دچار سکته مغزی در ساقه مغز شده که ظاهرا ناشی از
ن آنها،
و جمالت قابل درک را فقط از طریق تالش برای گفت 
لخته شدن خون پس از جراحی است .او یک هفته بعد در اتاقی
تولید کند .زمانی که این مرد با نام مستعار پانچو ،سعی میکند
تاریک به هوش آمد و متوجه شد که توان حرکت کردن ندارد.
صحبت کند ،الکترودهای کاشتهشده در مغز او سیگنالهایی را
سعی کرد گریه کند اما قادر به تولید صدا نبود و به گفته خودش
صفحه
به کمپیوتر منتقل میکنند که کلمات مورد نظر او را روی
حاصل گریهاش فقط حرکات زشت صورت بود.
نمایش نشان میدهد.
این ماجرا برای او وحشتاک بود و آرزو داشت که ای کاش هرگز
بود:
این
وی
تشخیص
قابل
جمله
اولین
به گفته محققان،
از کما خارج نمیشد.
«خانواده من بیرون هستند».
سالها پانچو با استفاده از اشارهگر متصل به کاله بیسبال کلمات
این موفقیت که روز چهارشنبه در مجله پزشکی نیوانگلند
را در کمپیوتر مینوشت و ارتباط برقرار میکرد ،روشی طاقت
منتشر شد ،در نهایت میتواند به بسیاری
فرسا که به وسیله آن فقط میتوانست هر
از بیماران مبتال به بیماریهایی که توانایی
دقیقه حدود پنج کلمه صحیح را تایپ کند.
صحبت کردن را از آنها میگیرد ،کمک
سال گذشته ،محققان دستگاه دیگری را
کند.
به او دادند که مجهز به یک ماوس تحت
سه سال پیش ،وقتی پانچو که اکنون 38
کنترل سر بود ،اما باز هم سرعت آن به
قبل از سکته مغزی،
ساله است ،موافقت کرد که با محققان علوم
اندازه سرعت الکترودهای مغز در جلسات
پانچو در زادگاهش
اعصاب کار کند ،آنها حتا مطمئن نبودند
تحقیق نبود.
مکزیک فقط تا صنف
که مغز او مکانیسمهای گفتار را حفظ
از طریق الکترودها ،پانچو در هر دقیقه
ششم تحصیل
کرده است یا خیر.
 15تا  18کلمه تولید میکند .به گفته
کرده بود .با عزمی
جراحی
رییس
چانگ،
دکتر ادوارد
دکتر چانگ امکان سریعتر شدن فرآیند
مثالزدنی ،او از آن
کالیفرنیا،
دانشگاه
در
اعصاب
مغز و
رمزگشایی در مطالعات آینده وجود دارد؛
زمان موفق شده
سانفرانسیسکو که تحقیق را رهبری
حدود  150کلمه در دقیقه که به حرف
لیسه را به پایان
میکند ،گفت« :آن قسمت از مغز او ممکن
زدن معمولی نزدیک است.
برساند ،کالسهای
است خاموش باشد و ما اصال نمیدانستیم
این مطالعه گفتار ،نقطه اوج بیش از
دانشگاهی را پشت
که آیا واقعا بیدار میشود تا دوباره صحبت
یک دهه تحقیق است که در آن تیم
سر بگذارد ،گواهی
کند یا نه».
دکتر چانگ فعالیت مغز را برای تمام
طراح وب را اخذ کند
این
که
دکترا
فوق
انجینیر
موسی،
دیوید
حروف صدادار و بیصدا نقشهبرداری و با
و تحصیالتش در
جسی
و
متزگر
شان
ه
همرا
به
را
سیستم
کمک مغز افراد سالم تالش کرده گفتار
فرانسه را نیز آغاز کند.
آر لیو ،دانشجویان تحصیالت تکمیلی
کمپیوتری تولید کند.
طراحی و تولید کرده ،گفت« :سیستم ما
محققان تأکید میکنند که الکترودها ذهن
فعالیت مغزی را که بهطور معمول دستگاه
پانچو را نمیخوانند ،بلکه سیگنالهای
صوتی وی را مستقیما کنترل میکند ،به
مغزی مربوط به هر کلمهای را که
کلمات و جمالت ترجمه میکند ».این سه،
میخواهد بگوید تشخیص میدهند.
نویسندههای اصلی تحقیق هستند.
دکتر چانگ گفت« :در آینده ،ما شاید بتوانیم آنچه را که مردم
این تیم یک ورق مستطیل شکل از  128الکترود را در مغز او
به آن فکر میکنند را تشخیص دهیم .این مسئله سؤاالتی در
کاشتند که برای تشخیص سیگنالهای مربوط به فرآیندهای
مورد اخالق این نوع فناوری پدید آورده .اما تحقیقات ما فقط
حسی و حرکتی مربوط به گفتار مرتبط با دهان ،لبها ،فک،
در راستای بازیابی صدای فرد است ».وی همچنین گفت که این
زبان و حنجره طراحی شده است .در طول  50جلسه ،طی 81
تیم قصد دارد قطعات کاشتنی را با حساسیت بیشتری مهندسی
هفته ،آنها این ایمپلنت یا همان قطعه کاشتنی را با کابل متصل
کرده و آن را به صورت بیسیم آماده کند تا از عفونت جلوگیری
به درگاهی در سر پانچو به کمپیوتر وصل کردند و از او خواستند
شود.
مثل
که سعی کند کلماتی را از روی لیستی آماده بگوید ،کلماتی
قبل از سکته مغزی ،پانچو در زادگاهش مکزیک فقط تا صنف
«گرسنه»« ،موسیقی» و «کمپیوتر».
ششم تحصیل کرده بود .با عزمی مثالزدنی ،او از آن زمان موفق
او این کار را انجام داد و الکترودها ،سیگنالها را از طریق نوعی
شده لیسه را به پایان برساند ،کالسهای دانشگاهی را پشت سر
هوش مصنوعی منتقل کردند که کلمات مورد نظر را تشخیص
بگذارد ،گواهی طراح وب را اخذ کند و تحصیالتش در فرانسه
میداد.
را نیز آغاز کند.
تک
گفتن
برای
پانچو
تالش
بار
هزار
9
از
نیمی
در
تقریبا
وی از طریق ایمیل گفت« :من فکر میکنم که تصادف با موتر
سعی
او
وقتی
کرد.
دریافت
درست
را
کلمات
الگوریتم
کلمات،
باعث شد من فرد بهتری باشم و همچنین باهوشتر».
کرد جمالتی را که روی صفحه نوشته شده بگوید ،عملکرد این
پانچو میگوید« :من قصد داشتم به خودم کمک کنم ،هرچند
الگوریتم بهتر هم شد.
بسیار ناچیز .ولی حاال میبینم که این کمک فقط برای خودم
در جلسه اخیر ،که نیویورک تایمز در آن حضور داشت ،پانچو
نبوده است».

یکشنبه |  27سرطان  | 1400سال دهم | شماره 2199

خبرهای خارجی
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لبنان بار دیگر صحنه اعرتاضات شد
اطالعات روز :همزمان با عمیقتر شدن بحران لبنان به
دنبال انصراف سعد حریری از ماموریت تشکیل کابینه،
شهرهای مختلف این کشور صحنه اعتراضات مردمی شده
است.
از سویی فرانسه روز جمعه  ۲۵سرطان از برگزاری یک
کنفرانس بینالمللی برای کمک به مردم لبنان خبر داد.
به گزارش رادیو فردا ،ژان ایو لودریان ،وزیر خارجه فرانسه،
تایید کرد که این کنفرانس کمک روز چهارم آگست (۱۳
اسد) در نخستین سالگرد انفجار عظیم بندر بیروت برگزار
خواهد شد.
سعد حریری روز پنجشنبه پس از  ۹ماه تالش برای تشکیل
دولت جدید لبنان انصراف خود را اعالم کرد و گفت که
روشن است نمیتواند با میشل عون ،رییسجمهوری ،به
توافق برسد.
آقای لودریان پیشتر در واکنش به خبر انصراف سعد
حریری گفته بود گویا رهبران لبنان قادر به یافتن راه
حلی برای بحرانی که خود ایجاد کردهاند ،نیستند.

در پی انصراف سعد حریری از سمت نخستوزیر مکلف،
روز پنجشنبه و جمعه در بخشهای سنینشین بیروت
تظاهرات اعتراضی برگزار شد و معترضان با آتش زدن
الستیک خیابانها را مسدود کردند.
صلیب سرخ لبنان تایید کرده است که در اعتراضات روز
جمعه  ۲۵سرطان در شهر بندی تریپولی یا طرابلس،
دستکم  ۱۹تن زخمی شدند .طرابلس یکی از فقیرترین
شهرهای حال حاضر لبنان است و اغلب ساکنان این شهر
زیر خط فقر هستند.
ارتـش لبنـان نیـز از درگیـری خونیـن سـربازان و
معترضـان خبـر داد .بـر ایـن اسـاس ،پنـج سـرباز در پی
پرتـاب نارنجکهـای دستسـاز معترضـان زخمی شـدند
و  ۱۰نیـروی دیگـر نیـز بـه دنبـال پرتاب سـنگ توسـط
معترضـان آسـیب دیدنـد.
انصراف آقای حریری در شرایطی صورت میگیرد که
اقتصاد لبنان در حال فروپاشی است ،تا جاییکه بانک
جهانی آن را یکی از بدترین بحرانهای تاریخ مدرن

خوانده است.
واحد پول لبنان ،پوند ،ظرف دو سال اخیر بیش از ۹۰
درصد ارزش خود را از دست داده که به تشدید فقر،
کمبود مواد غذایی و سوخت و دارو در این کشور دامن
زده است.
دولـت قبلـی لبنـان بـه نخسـتوزیری حسـان دیـاب در
پـی انفجـار مهیـب اوت  ۲۰۲۰در بندرگاه بیروت اسـتعفا
داد امـا بـه عنـوان دولـت موقـت امـور جـاری کشـور را
اداره میکنـد .در آن انفجـار بیـش از  ۲۰۰تـن کشـته و
حـدود شـش هـزار نفر زخمـی شـدند .هزاران سـاختمان
مسـکونی و تجـاری نیـز ویـران شـد یـا بهشـدت آسـیب
دید.
میشل عون که با فهرست سعد حریری مخالفت کرده
است ،در سال  ۲۰۱۶از سوی پارلمان لبنان برای یک
دوره شش ساله به عنوان رییسجمهوری انتخاب شد .او از
متحدان گروه حزباهلل ،شبه نظامیان شیعه مورد حمایت
جمهوری اسالمی ایران در لبنان است.

والاسرت یت ژورنال:

اروپا برای طوالینتر کردن زمان گر یز هستهای ایران طرحی سهمحوری ارائه کرد

اطالعات روز :وال استریت ژورنال گزارش داد مقامهای
اروپایی برای طوالنیتر کردن زمان گریز هستهای
ایران ،که طی آن قادر به ساخت سالح هستهای

خواهد شد ،طرحی سه محوری ارائه کردهاند که طبق
آن ایران باید سانتریفیوژهای پیشرفته خود را انبار و
مهر و موم کند و زیرساخت الکترونیکی برای استفاده
از این دستگاهها را نیز برچیند.
به نقل از ایران اینترنشنال ،این طرح همچنین ظرفیت
تولید سانتریفیوژ در ایران را نیز محدود خواهد کرد.
وال استریت ژورنال به نقل از برخی مقامهای اروپایی
که در گفتوگوهای وین شرکت دارند گزارش داد که
در صورت احیای سریع برجام ،زمان گریز هستهای
ایران ،ممکن است کمتر از یک سال باشد.
این مقامها ابراز نگرانی کردند که اگر همزمان با به
درازا کشیدن مذاکرات هستهای ،فعالیتهای هستهای
جمهوری اسالمی ادامه یابد ،زمان احتمالی دستیابی
ایران به امکان ساخت سالح هستهای کوتاهتر نیز
خواهد شد.
به گزارش وال استریت ژورنال ،نگرانی اصلی مقامهای

غربی این است که ایران به فناوری الزم در استفاده
بهتر از سانتریفیوژهای پیشرفته برای غنیسازی
اورانیوم دست یافته است.
طبق این گزارش ،ایران به ویژه در استفاده از
سانتریفیوژهای نسل دوم ،موسوم به آیآر-۲-ام بسیار
کارآمدتر شده است.
مقامهای غربی همچنین نگران هستند که جمهوری
اسالمی در روند پیشبرد برنامه هستهای خود ممکن
ت یابد که حتی اگر تهران
است به دانشی فنی دس 
سطح غنیسازی و تعداد سانتریفیوژهای خود را
کاهش دهد ،این دانش را نتوان از بین برد.
طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی در فوریه
 ،۲۰۲۱از زمانی که دونالد ترامپ در سال  ۲۰۱۸امریکا
را از برجام خارج کرد ،ایران دو هزار و  ۹۶۸کیلوگرم
اورانیوم با درجه غنای پایین را ذخیره کرده ،که این
میزان  ۱۴برابر میزان مجاز تحت توافق هستهای است.

به گزارش وال استریت ژورنال به نقل از کارشناسان
هستهای ،خلوص این میزان ذخیره شده  ۲۰درصد
است ،اما اگر ایران بخواهد همین مقدار را تا  ۹۰درصد
غنیسازی کند ،برای ساخت سه سالح هستهای
سوخت هستهای کافی در اختیار خواهد داشت.
طبق این گزارش ،کارشناسان بر سر اینکه چقدر طول
میکشد تا ایران یک کالهک هستهای بسازد اختالف
دارند .برخی مقامهای غربی معتقدند اگر از خارج برای
ایران اختاللی ایجاد نشود ،جمهوری اسالمی میتواند
در عرض دو تا سه سال کالهک هستهای بسازد.
برخی دیگر ،همچون دیوید آلبرایت ،رییس موسسه
علم و امنیت بینالمللی واشینگتن ،معتقدند ایران
میتواند یک ابزار آزمایشی را در عرض  ۹ماه به مرحله
انفجار برساند ،در عرض یک سال یک سالح هستهای
اولیه بسازد و در عرض دو سال یک کالهک هستهای
را بر یک موشک بالستیک سوار کند.

امر یکا خواستار استقرار سیستم راداری جدیدی در بر یتانیا برای ردیایب است
اطالعات روز :امریکا در تالش است تا یک سیستم راداری
جدید غول پیکر برای ردیابی اشیا در اعماق فضا در بریتانیا
قرار دهد.
به گزارش بی بی سی فارسی ،نیروی فضایی امریکا در حال
توسعه سیستمی جهانی برای شناسایی «اهداف» بالقوه
تا  ۳۶۰۰۰کیلومتر دورتردر مناطقی از اعماق فضا است،
جایی که شمار زیادی از ماهوارههای نظامی در آن قرار
دارند .محلهای دیگر شامل تگزاس و استرالیا خواهد بود.
وزارت دفاع امریکا گفته توانایی سیستم راداری جدید این
امکان را دارد که فضا را «ایمنتر و بی خطرتر» کند.
راه اندازی این سیستم راداری جدید در بحبوحه
نگرانیهای روزافزون در مورد ازدحام ،رقابت و حتی یک
مسابقه تسلیحاتی در فضا رخ میدهد.
هم امریکا و هم بریتانیا ،روسیه و چین را به توسعه
سالحهایی متهم کردهاند که میتوان از آنها برای برای
خارج کردن ماهوارهها استفاده کرد.
تنها در سال گذشته بیش از  ۱۰۰۰ماهواره جدید از جمله
 ۱۰ماهواره از سوی ارتش امریکا به فضا پرتاب شده است.
طرح توسعه برنامه «قابلیت راداری پیشرفته اعماق فضا»
در مرکز سیستمهای موشکی و فضایی امریکا درحال انجام
است.
سرهنگ جک واکر از نیروی فضایی امریکا به بیبیسی
گفت که این کشور در «حال مذاکره با بریتانیا درباره قرار
دادن رادارها احتماال در اسکاتلند یا جنوب شرقی این
کشور است».

او گفت که «این سایت ،محل استقرار  ۱۰تا  ۱۵آنتن
سهموی ( دیشهای ماهوارهای بزرگ) برای ردیابی و ۴
تا  ۶نوع از این دیشها برای انتقال خواهد بود و مساحتی
حدود یک کیلومتر مربع را دربرمیگیرد».
قطر هر صفحه رادار  ۱۵متر خواهد بود.
سرهنگ واکر همچنین گفت که هدف این سیستم «کشف
و ردیابی اهدافی است که بطور بالقوه میتوانند تهدیداتی
برای داراییهای باارزش ما باشند».
به گفته او «این تهدیدات میتواند از سوی چین یا روسیه
و یا از سوی قطعات رها شده در فضا باشد».
گوشههای تاریک فضا
امریکا در حال حاضر از یک سیستم هشدار سریع برای
شناسایی موشکهای بالستیک در فضا استفاده میکند
که سرویسی در نیروی هوایی سلطنتی در یورکشایر
شمالی را هم شامل میشود.
امـا ایـن سیسـتمهای راداری موجـود در پایـگاه مخفـی
نیـروی هوایـی سـلطنتی بریتانیـا تنهـا قـادر اسـت کـه
اشـیایی تا  ۲۰هـزار کیلومتـر دورتر را ردیابـی کند .حال
آن کـه سیسـتم جدیـد توانایـی ردیابـی تـا مسـافتهای
دورتـر را دارد.
سرهنگ واکر همچنین گفته که این سیستم راداری
جدید قادر است تا شیئ به بزرگی یک توپ فوتبال را از
فاصله  ۳۶هزار کیلومتری ردیابی کند.
سر مایکل ویگستون ،رییس ستاد نیروی هوایی بریتانیا
در سفرش به امریکا گفت که این کشور»در حال حاضر بر

درک آن چه که در گوشههای تاریک فضا اتفاق میافتد،
متمرکز شده است».
او همچنین افزود ازدحام و رقابت فزاینده در فضا «همه
نشان دهنده این است که به سرعت باید درک کنیم که
چه چه اتفاقی دارد میافتد».
سرمایکل پیش بینی کرده که برنده یا بازنده جنگ آتی
میتواند در فضا باشد.
بن واالس ،وزیر دفاع بریتانیا هم گفته دولت در پاییز سال
جاری استراتژی فضایی خود را منتشر خواهد کرد.
او گفت که فضا در معرض تهدید است و بریتانیا باید از

زیرساختهای کلیدی ملی خود محافظت کند.
وزیـر دفـاع بریتانیـا افـزود« :سیاسـت نظامـی بریتانیـا
خرابـکاری در فضـا نیسـت ،بلکه دفـاع و محافظت از فضا
است».
یکی از سخنگویان وزارت دفاع بریتانیا هم گفته« :این
سیستم راداری جدید ،امکان ایمن سازی و امنیت بیشتر
فضا را دارد و با ردیابی و پایش اشیا به محافظت از سیستم
های ماهوارهای کمک میکند .ما در حال بررسی مشارکت
بالقوه با امریکا در مورد این سیستم راداری هستیم و
گفتگوها تاکنون مثبت بوده است».
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محمدموسا شفق

سقوط ولسوالیها بهدست طالبان ،نظم
اجتماعی را برهم زد .قرار گزارش نادر نادری،
رییس کمیسیون اصالحات اداری و خدمات
ملکی13 ،میلیون نفر تحت حاکمیت طالبان
زندگی میکنند؛  260ساختمان دولتی
را طالبان ویران کردهاند؛ 50هزار کارمند
خدمات ملکی متضرر شدهاند و کار 112
پروژهی انکشافی به تعلیق درآمدهاند .این
کمترین زیانی است که مردم تحت حاکمیت
طالبان که اکثریت قریب به اتفاقشان
روستاییاند ،از نبود یک حکومت میبیند.
مجموع خسارات فوق ،رقم تسهیالتی است
که حکومت برای مردم ارائه میکرد و با
آمدن طالبان ،اکنون متوقف شده است؛
حکومتی که کمترین امکانات و خدمات
را برای مردم فراهم میکند .با وجود این،
تصور کنیم اگر حکومتی میبود که خدمات
متناسب با نیازمندیهای مردم ارائه میکرد،
آن زمان سطح خسارات مردم ،ویرانی و هرج
و مرج تا کجا صعود میکرد.
زندگی شهری و روستایی در افغانستان ،صرفا
یک تفاوت جغرافیایی-زیستی نیست که فقط
بودن در شهر و قریه را فاصلهگذاری کند.
بلکه یک تفاوت آشکار معرفتی و بهرهوری از
مزایایی زندگی نیز است .اصوال اگر نگاهمان
را بر معضالت و تنشهای تاریخی افغانستان،
معطوف به جغرافیا کنیم ،بحران افغانستان،
ریشه در تقابل فرهنگ روستانشینان و
شهرنشینان دارند .روستانشینانی که اکثریت
جمعیت را تشکیل میدهند؛ بزرگان آن از
پایگاه اجتماعی برخوردارند و بهشدت متکی
به سنتهای گذشتگان میباشند .برعکس،
شهرنشینانی که مدیران آن ،بدون پشتوانهی
مردمیاند ،به روستانشینان به چشم تحقیر
مینگرند ،خود را روشنفکر تصور میکنند و
اغلب دچار توهم دانایی کاذب و مضحکاند.
ولی از یک فرهنگ مدنی و مدرن -ولو در
سطح خیلی ابتدایی و تقلیدی -نمایندگی
میکنند.
در تاریـخ چهلسـال پسـین کشـور ،اکثریت
قاطـع مجاهـدان ،نماینـدگان سیاسـی یـا
مظاهـر عقالنیـت سیاسـی روستانشـینان
بودهانـد .مخالفـت جهادیـان علیـه حکومـت
کمونیسـتی وقـت ،از روسـتاها آغـاز شـد.
جهادیـان ،تقریبـا در تمـام مناطـق تحـت
حاکمیتشـان ،از پشـتوانهی مردمـی
برخـوردار بودنـد و قوانینـی را کـه اجـرا
میکردنـد ،مـورد پذیـرش روستانشـینان
بو د .
اما طالبان ،نمایندهی تفکر و مظهر عقالنیت
روستانشینان نیست .اگر رفتار توأم با رعب و
وحشت طالبان نباشد ،روستائیان از طالبان
تبعیت نمیکنند .لذاست که مردم تحت
حاکمیت طالبان ،مورد ستم و کمتوجهی

جمهوریت در هشر ،امارت در روستا

با توجه به درس تلخ تهاجم شوروی به افغانستان ،مشکالت نظامی
و اقتصادی روسیه و نیز سایر اولویتهای سیاسی فعلی مسکو،
افغانستان از نظر روسها درحال حاضر یک «حواسپرتی غیرضروری»
است .اما ثبات آسیای میانه ،امنیت مرزهای جنوبی روسیه و همچنین
نگرانی از گسترش ایدئولوژیهای افراطی ،همه مواردی هستند که
پوتین برای رسیدگی به آن همیشه وقت ،منابع و اشتهای الزم را دارد.

چندبرابر قرار میگیرند .از کمترین امکانات
بهداشتی برخوردارند؛ اکثر مکاتب به
روی فرزندانشان بسته است؛ به دعواهای
حقوقی و جناییشان با روشهای خشن و
بدوی رسیدگی میشود؛ کارهای بازسازی
و انکشافی متوقفاند و بدتر از همه ،مناطق
جنگیاند و هرلحظه امکان وقوع جنگ
میرود .قرار گزارشها ،طالبان ،وحشیانهترین
جنایات را در مناطق تازه تصرف کرده در
روستاها مرتکب شدهاند .از کوچدادن اجباری
ساکنان محل گرفته تا تیرباران مردم بیگناه
و حتا تهدیدکردن مردم به ازدواجهای
اجباری با سربازان طالبان .اینها همه مظاهر
جنایات جنگیاند و در افغانستان از بسکه
جنایت پشت جنایت اتفاق افتاده ،شنیدن
این فجایع برای ما دیگر ،لرزه براندامانداز
نیست و کسی جدی نمیگیرد .تکرار فجایع،
از فاجعهها قباحتزدایی کردهاند.
به گلولهبستن کوماندوهای بدون سالح،
گوشهای کوچکی از جنایاتی اند که در قلمرو
طالبان اتفاق میافتد و دیدیم که این واقعهی
هولناک ،نهادهای حقوق بشری را به واکنش
وادار کرد .ولی ،جنایاتی که به دور از چشم
رسانهها اتفاق می افتند و یا اهمیت سیاسی
و خبری ندارند؛ بسی فجیعتر و هولناکتر از
این موارد اند که تبدیل به اتفاقهای روزمره
در روستاهای تحت حاکمیت طالبان شده
اند.
وضعیت جنگی کنونی ،روستانشینان
تحت قلمرو طالبان را کمکم به فراموشی
میسپارد .حال آنکه در طی بیستسال

طالبان ،نمایندهی تفکر و
مظهر عقالنیت روستانشینان
نیست .اگر رفتار توأم با رعب
و وحشت طالبان نباشد،
روستائیان از طالبان تبعیت
نمیکنند .لذاست که مردم
تحت حاکمیت طالبان ،مورد
ستم و کمتوجهی چندبرابر قرار
میگیرند.

گذشته ،از یکسو کمترین امکانات حکومتی
برای روستانشینان اختصاص داده شده اند
و از طرفی ،اکنون در شرایط جنگی ،همین
روستائیان اند که از سوی جمهوریت ،گویا
فراموش میشوند و از آنان به عنوان یک
کارت بازی با طالبان در داد و ستدهای
سیاسی و گفتوگوهای صلح استفاده
میشود .کامال غیر منطقی است که در
مباحث مرتبط با صلح ،روستاها قلمرو امارت
قلمداد شوند و شهرها قلمرو جمهوریت .با
چه منطقی میشود چنین تقسیمبندیی
را مطرح کرد .اما در وضعیت کنونی ،این
مرزبندی جغرافیایی در حال جاافتادن
است .رییس ستاد ارتش انگلستان در جایی
از مصاحبه اش با بیبیسی به این واقعیت
ستمآمیز به صراحت اشاره کرد؛ وقتی گفت:

اگر حکومت بتواند شهرها را حفظ کند؛
لزومی ندارد که برای بازپسگیری روستاها
هزینه کند و بجنگد .در عمل نیز ،چنین
اتفاقی در حال وقوع است.
رهاکردن روستانشینان در چنگال
امارت ،خطای بزرگ جمهوریت است.
در خوشبینانهترین حالت ،اگر بپذیریم
که حکومت فعلی ،حداقلهایی از یک
نظام جمهوری را داراست؛ در آن صورت،
جمهوریت در حصار چند شهر معنا پیدا
نمیکند .اکثر ساکنان کشور را روستانشینان
فقیر تشکیل میدهند .اگر طالبان در شهری
حاکم شوند .بازتاب کارهای غیر انسانی را که
مرتکب میشوند؛ رسانهها را پر میکند .اما
سکوت رسانهها و حکومت در قبال حاکمیت
طالبان در روستاها ،لزوما معنایش آن نیست
که در آنجاها جنایتی اتفاق نمی افتد؛ بلکه
معنای سخن این است که روستاها مورد
توجه رسانهها و حکومت نیستند .جنایتهای
اتفاق افتاده در روستاها ،آن اهمیت خبری
شهرها را ندارند.
درست است که وزارتخانهها ،دفاتر والیان،
مراکز نهادها و رسانهها ،بانکها و دفترهای
مرکزی شرکتها در پایتخت وشهرها
موقعیت دارند اما از آن طرف ،اکثریت قاطع
سربازان اردو و پولیس از روستاها میباشند.
همچنان خیزشهای مردمیی که در برابر
طالبان سالح برداشته اند نیز از روستاها اند.
همین روستانشینان اند که در برابر دشمن
سینهسپر میکنند و کمتر خانهای در روستاها
یافت میشود که داغی فرزندی را ندیده

باشد که در دفاع از جمهوریت کشته شده
است .از طرفی ،خانوادههای همین سربازان
در روستاها ساکن اند و با تسلط طالبان بر
روستاها ،بستگان این سربازان ،در معرض
تعرض و کشتار مستقیم طالبان قرار دارند.
اگر حکومت تالش در راستای بازپسگیری
روستاها نکند؛ به نحوی گویا از این سربازان
بهرهکشی جنگی کرده است .یک علت
عمدهی که حکومت را وادار به حفظ شهرها
میکند؛ در کنار موارد فوق که یادآوری
گردید؛ ساکنبودن خود مقامات بلندپایهی
حکومتی در شهرهاست .اگرمقامات
بلندپایهی حکومت در روستاها حاکم میبود؛
آن زمان مطمیینا ،تعریف منافع ملی،
حفظ داراییهای عامه ،حفظ موقعیتهای
جئوپولیتیک و اولویت داشتن شهرها فرق
میکرد .پس در سیاستگذاریهای جنگی،
پای منافع شخصی حاکمان ،مستقیما دخیل
اند .این نگاه منفعتمحور نباید به حدی
برسد که روستاها به فراموشی سپرده شوند و
از سربازانی که بیشترین شان از روستاها اند؛
نوعی سوء استفاده صورت بگیرند.
برای روستانشینان ،نه تنها در سالهای
آرامش در زمینههای بازسازی تبعیض
سیستماتیک اعمال گردیده اند؛ بلکه در
شرایط جنگی کنونی نیز ،روستائیان به
عنوان کارت بازی بر روی میز جنگ ،مورد
معامله قرار میگیرند و گویا سیطرهی امارت
و جمهوریت ،بر اساس جغرافیای روستا و
شهر تقسیمبندی میشوند .اگر قرار باشد؛
یک چنین تقسیمبندیی صورت بگیرد؛ چرا به
جای روستا و شهر ،تقسیمبندی جمهوریت و
امارت بر اساس تفکر امارتی و جمهوریتی
صورت نگیرد .چون محتوای جمهوریت و
امارت ،تنها جغرافیا نیست؛ بلکه مهمتر از
آن ،تفکری است که این تفکر در بسیاری از
شهرهای افغانستان وجود دارد.
تقسیمبندی جمهوریت و امارت به شهر و
روستا ،نوعی قباحتزدایی از طالبان است
و حتا گویا تالش وجود دارد تا طالبان
را همهشمول نشان بدهند که در اکثر
روستاها طالبان پایگاه اجتماعی دارند .حال
آنکه واقعیت کامال برخالف آن را نشان
میدهد .روستاییسازی امارت ،کمکی به
دوام جمهوریت نمیکند؛ در عوض ،تبعیض
مضاعفی است که در شرایط جنگی بر
روستاها تحمیل میشود و روستانشینان،
قربانیان صحنهها و شرایط جنگی قرار
میگیرند.
حکومت باید ارادهی قوی و عملی خودش را
برای بازپسگیری روستاهای تحت حاکمیت
طالبان نشان بدهند و اال ،رنج و قربانیشدن
روستائیان ،سطرهای آخر تومار طویل
جمهوریتی خواهد بود که از فساد و تبعیض
تا خرخره رنج میبرند.

«دعوت به داوطلبی روش باز ملی»

شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/G-300/1400 :
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت  ،آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه (تدارک  172قلم مواد ووسایل البراتواری مورد ضرورت ریاست تحقیقات
خاکشناسی) تحت شماره تشخیصیه ( )MAIL/PD/NCB/G-300/1400اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت  10:00بجه قبل از
ظهر روز یکشنبه مورخ  1400/05/24ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد .تضمین آفرمبلغ ( )120,000یکصدوبیست هزارافغانی طبق شرطنامه ،و شرایط اهلیت (طبق ماده  17قانون
تدارکات عامه) میباشد.
آدرس مکان جلسه  :اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم ،تعمیر حفظ ومراقبت ،عقب ریاست منابع بشری ،وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری.
داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از وبسایت اداره تدارکات ملی  www.npa.gov.afداونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت ،میتوانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک بشکل سافت
و مجانی ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری بدست آورند.

«اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه (تدارک و نصب مقدار 1820متر مربع فرش موکت ضرورت ریاست
عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی) تحت شماره داوطلبی ( )MAIL/PD/NCB/G-18/1400را به شرکت خدمات لوژستیکی کابل تودی به قیمت مجموعی مبلغ ( )1,080,000یک میلیون و هشتاد هزار افغانی
اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی همراه با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت،
آبیاری ومالداری واقع کارته سخی ،جمال مینه ،وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ،قرار داد منعقد نخواهد شد.
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کار اب دست خایل؛

چگونه مهاجران افغانستان در اندونزیا در دل محدودیت ،خالقیت به خرج یمدهند؟
مینا قولی را که آن شب به پدرش داد ،تا آخر
به آن پابند ماند و بهزودی به موفقیتهای
خوبی در ورزش دست یافت .در سال  2006او
در اولین مسابقهی ملی خود در شهر کراچی
پاکستان اشتراک کرد و در جایگاه نخست
ایستاد.

عابر شایگان و فریضه عالمی

حدود  8هزار پناهجوی اهل افغانستان سالهاست که
بیسرنوشت در جزیرههای اندونزیا گیر افتادهاند .نه پای
رفتن دارند و نه راه برگشتن .خودشان این وضعیت را
«جهنم سبز» توصیف میکنند و میگویند سالهای خوب
عمرشان بیهوده از کف میرود .با اینکه آنها حق آموزش،
اشتغال و فعالیت ندارند ،تعدادی از آنها این محدودیتها
را کنار میزنند و برای وضعیت بهتر دست به کارهای
خالقانه و امیدبخش میزنند .از آموزش و به نمایش گذاشتن
هنرهای رزمی گرفته تا ایجاد مکتب خودگردان و ساختن
فیلم مستند از انتظارهای مرگبار ،رنجهای درون کمپ و
کالفگیهای ناتمام خودشان.
در این گزارش داستان زندگی پناهجویانی را میخوانید که
با دست خالی ،دستاوردهای خوبی داشتهاند.
باشگاه کاراتهی مینا
وقتی هنوز دختر کوچکی در پاکستان بود ،با دیدن برادر
بزرگتر که صبح و شام با لباس ورزشی به باشگاه میرفت،
شوق ورزش در دلش افتاد .اما او مثل برادرش اجازهی رفتن
به باشگاه را نداشت .همین شد که با برادرش تمرین در
خانه را شروع کرد 16 .سال پس از آن هنوز مینا اسدی
ورزش میکند و حاال در قدوقامت یک مربی کاراته در کمپ
مهاجران افغانستان در اندونزیا محدودیتها را کنار زده و به
دیگر مهاجران آموزش میدهد.
در سال  2005زمانی که خانوادهی مینا اسدی در کویته
پاکستان مهاجر بودند ،او رو به ورزش آورد و با محدودیت
و مشکالت زیاد مبارزه کرد تا به عضویت تیم ملی کاراته
پاکستان رسید و برای این کشور مدال طال آورد.
یک روز که مسابقهای در جریان بود و پدر مینا اسدی نیز
از تماشاگران آن بود ،یکباره اسم او را خواندند و به رینگ
مبارزه خواستند .پدر از ورزش دختر هنوز خبر نداشت اما
دختر یک سال پنهان از چشم خانواده به بهانهی رفتن به
آموزشگاه به یک باشگاه کاراته میرفت و برای قهرمانی عرق
میریخت .وقتی در آن مسابقه مقام گرفت و مدال آورد ،در
وجود پدر حس متضاد خوشی و خشم نهفته بود .خوشی
برای قهرمانی و خشم از ورزشی که او اجازهاش را نداده بود:
«وقتی به خانه آمدم پدرم گفت دخترم تا حاال که بدون
اجازهی من رفتی پس از این حق نداری برای ورزشکردن
برون بروی .تو دختر هستی چه نیاز داری که ورزش کنی؟»
به همین سبب او برای چند مدت از رفتن باشگاه محروم
شد .پس از آن مینا پا پیشکشیدن بهانههای مختلف سعی
میکرد خانوادهاش را راضی کند که به او اجازهی بدهد
ورزش کند .یک بار او بهانه آورد که اگر ورزش نکند پاهایش
درد شدیدی میکشد و او تاب تحمل این درد را نخواهد
داشت .سرانجام به لطف این بهانه اجازه یافت که دوباره به
باشگاه برود اما مردم با قصههای مندرآورده آنها را به حال
خودشان نمیگذاشتند.
«یک شب پدرم گفت یا ورزش را انتخاب کن یا خانه را .من
هم چند دست لباس را در کولهپشتیام گذاشتم و از خانه

بیرون شدم .وقتی در انتهای کوچه رسیدم پدرم آمد و مرا
در آغوش گرفت و گفت ترا امتحان میکردم .اگر میخواهی
ورزش کنی باید به من وعده بدهی که پس از این تمام
تمرکزت روی ورزش باشد .وعده بدهی که همیشه اول
میشوی و سر بلندم میکنی».
مینا قولی را که آن شب به پدرش داد ،تا آخر به آن پابند
ماند و بهزودی به موفقیتهای خوبی در ورزش دست یافت.
در سال  2006او در اولین مسابقهی ملی خود در شهر
کراچی پاکستان اشتراک کرد و در جایگاه نخست ایستاد.
سپس به خاطر این موفقیت ،عضویت تیم ملی کاراته
پاکستان را بهدست آورد .در سال  2010برای مسابقه به
بنگالدش رفت و برای پاکستان سه مدال آورد .مینا اسدی
خودش شناسنامه نداشت و با اسم شخص دیگری در این
مسابقات اشتراک میکرد و در کل  30مدال به دست آورد.
خانم اسدی با پولی که از مسابقات بنگالدش به دست
آورده بود ،در سال  2011در کابل اولین باشگاه ورزشی
زنانه را تاسیس کرد .کاری که هنوز در آن فضا و شرایط
برای مردم کابل عادی نبود و برای مینا ریسک و چالش به
همراه میآورد« :خواستم که این هنر را که من یاد دارم ،به
دختران سرزمینم هم یاد بدهم .روزهای اول که باشگاه را
در غرب کابل آغاز کردم به خاطر این که من یک زن بودم
و برای اولین بار در افغانستان باشگاه برای زنان ایجاد کردم
با مشکالت زیادی روبهرو شدم .اما تمام مشکالت را نادیده
گرفتم و به فعالیتهایم ادامه دادم».
خانم اسدی بعدا عضویت تیم ملی کاراتهی افغانستان را
به دست آورد و در سال  2012و پس از آن که از طرف
افغانستان در مسابقات هند و ازبکستان اشتراک کرد و برای
کشورش مدال آورد .او اما میگوید که مسووالن تیم ملی
برایش اجازهی اشتراک در مسابقات را نمیدادند و این مساله
او را از عضویت در تیم ملی کاراته افغانستان ناامید کرد.

او سرانجام در سال  2015دوباره راه مهاجرت را در پیش
گرفت و حاال شش سال است که بهعنوان پناهجو با شوهر،
مادرشوهر و دو فرزندش در اندونزیا زندگی میکند .بعدا در
آنجا با چند شاگرد کابلیاش بر میخورد و باهم جایی را
برای تمرین پیدا میکنند .خانم اسدی با کمک اطرافیانش
یک باشگاه ورزشی را برای مهاجران در اندونزیا ایجاد کرده
و به عنوان مربی با آنها کار میکند .تعداد شاگردانش که
زنان و مردان پناهجوی اهل افغانستان هستند به  40تن
میرسد و به علت نبود جای نمیتواند تعداد بیشتر آنها
را بپذیرد .حاال برای پناهجویانی که ورزش دوست دارند،
تمرین با او هم سرگرمی است و هم سالمتی و آموختن
یک هنر.
مینا اسدی 28 ،ساله سفر ورزشی خود از مهاجرت آغاز کرد
و حاال در مهاجرت ادامه میدهد .افتادن از دنیای مهاجرت
به دنیای مهاجرت دیگر ،و نامهربانی دیدن و سرزنششدن
در کشور خود او را از خیلی آرزوها و اهدافی که برای آن
زحمت کشیده بود ،بازداشته است« :برای من واقعا سخت
میگذرد .به آرزو و آرمانی که داشتم نرسیدم .نتوانستم
که به مسابقات بینالمللی اشتراک کنم .از اینکه نتوانستم
پیشرفت کنم ناراحتم .تحملش بیشتر از این برایم سخت
است».
مکتب خودگردان «امید»
پناهندگان و مهاجران در اندونیزیا از حق آموزش ،اشتغال
و فعالیت محروماند .به همین دلیل فرزندان آنها که یا در
همانجا متولد شدهاند و یا وقتی کوچک بودهاند با خانوادهی
خود به آنجا رفتهاند در معرض بیسوادی و محرومیت از
آموزش قرار دارند .نگرانی محرومیت از آموزش و بیسواد
ماندن این مهاجران را بر آن کرده که خودشان آستین
باال بزنند و با ابتکار جمعی یا فردی مکتبهای خودگردان
را تاسیس و برای فرزندان شان زمینهی آموزش را فراهم
کنند.
گروهی از مهاجران افغان در شهری در  70کیلومتری
جاکارتا پایتختت اندونزیا ،یک مکتب خودگردان را در سال
 2017تاسیس کردهاند .این مکتب با نام مرکز آموزشی امید
( )HLCفعالیت میکند و  151دانشآموز دارد 18 .استاد
آن که همه مهاجر هستند از افغانستان ،پاکستان ،ایران،
عراق و کشورهای دیگر هستند.
نوید آیین 34 ،ساله مدیر این مکتب در سال  2015همراه
با خانوادهاش به دلیل تهدیدهای امنیتی افغانستان را ترک

گروهی از مهاجران افغان در اندونیزیا برای فرزندان شان که از حق آموزش محرومند ،مکتب خودگردان ایجاد کردهاند .عکس ارسالی به اطالعات روز

کرده است .او در زمان حضورش در افغانستنان در چند
رسانهی داخلی به عنوان مجری و گوینده کار کرده است.
حاال حدود شش سال است که با همسر و دو پسر  7ساله و
 3سالهاش در اندونزیا منتظر تایید پناهندگیشان در کشور
سومی هستند.
مکتب خودگردانی که او مدیریتش را به عهده دارد،
دانشآموزانش همه فرزندان پناهجویان و مهاجران هستند و
در یک ساختمان  9اتاقه به زبان انگلیسی درس میخوانند.
مواد آموزشی این مکتب برگرفته از مواد و سیستم درسی
دولت سنگاپور است .به گفتهی آقای آیین ،رویکرد آموزشی
این مکتب بیشتر نظری و کمتر عملی است ،زیرا به اندازهی
کافی امکانات و لوازم آموزشی در اختیار ندارند.
مستندسازی علی
علی فروغی ،نزدیک به هشت سال میشود که در شهر
مکاسار در اندونزیا ،در یک اتاق دو در سه متر که سازمان
بینالمللی مهاجرت در اختیارش قرار داده بیسرنوشت و
بالتکلیف زندگی میکند .او در طول سالهای اقامتش در
این کشور ،سختیهای زیادی کشیده است.
علی فروغی ،از روزی که در این کشور پناهنده شده است
در کنار فشار روانی ،ناهنجاریهای زندگی پناهجویی و
بالتکلیفی ،نقاشی میکند و همچنین از وضعیت زندگی
پناهجویان در این کشور مستند میسازد .او جای مناسب
برای نقاشی و ایدیت عکسها و فیلمهایش ندارد .شبها تا
دیر وقت منتظر میماند تا همهی پناهجویان خواب کنند
و او بتواند روی نقاشی و یا فیلمهایش در آشپزخانه کار
کند .او برای به تصویرکشیدن رنج پناهجویی ،انتظار و
بالتکلیفی پناهجویان در اندونیزیا ،از سال  2016به بعد
اقدام به ساخت چندین فیلم مستند کرده است .در اوایل
او برای یک سال با دوربین موبایل خود عکس و ویدیو
میگرفته و مستند میساخته است .بعدا که کارش بهتر
میشود ،از دوستان خود دوربین عکاسی امانت میگرفته
و بعدا با پول قرض ،برای خود دوربین حرفهای میخرد .او
تا اکنون چندین مستند ساخته و آن را در کانال یوتیوب
خود منتشر کرده است .یکی از مستندهای او با عنوان
«روی دیگر سکه» در مورد خودکشی پناهجویان در این
کشور است .انتظارهای فرساینده و طوالنی ،بیسرنوشتی
و آیندهی مبهم سبب شده که تعدادی از پناهجویان و
مهاجران دست به خودکشی بزنند .براساس آخرین گزارش
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل که در ماه نوامبر
 ۲۰۲۰منتشر شده ،در مجموع  ۱۳مورد خودکشی در بین
تمام مهاجران و پناهجویان در اندونیزیا ثبت شده که ۱۲
نفر آنها اهل افغانستان بودهاند .طبق این گزارش بیشترین
رقم این خودکشیها از سال  ۲۰۲۰به بعد اتفاق افتاده
است.
علی فروغی میگوید« :با گرفتن هر عکس و فیلم با
پناهجویان درد میکشم .از وضعیت زندگیشان رنج میبرم.
فکر میکنم بیشتر از دیگر پناهجویان رنج میبرم .از یک
طرف مشکل بیسرنوشتی خودم و از طرف دیگر با به تصویر
کشیدن زندگی دیگر پناهجویان رنج میبرم».
حدود  ۸هزار پناهجو و مهاجر افغان از سالهای پیش به
اندونیزیا رفته و برای درخواست و پذیرش پناهندگیشان در
کشور سوم در وضعیت بیسرنوشتی بهسر میبرند .بسیاری
از آنها حدود یک دهه است که در این کشور انتظار
میکشند .این انتظار طوالنی و فرساینده آنقدر برای این
پناهجویان و مهاجران سنگین است که برخی از آنها خود
را حلقآویز میکنند و تعداد زیادشان درگیر بیماریهای
روانی میشوند.
اندونیزیا از جمله کشورهایی است که کنوانسیون رسیدگی
به وضعیت پناهندگان را امضا نکرده و به همین سبب
پناهجویان و مهاجران حق اشتغال ندارند و نمیتوانند
هزینه خدمات درمانی و آموزشی را پرداخت کنند.
بر پایه گزارش ماه نوامبر  ۲۰۲۰کمیساریای عالی
پناهندگان سازمان ملل متحد ۱۳ ،هزار و  ۷۴۵پناهنده
به ترتیب از کشورهای افغانستان ،سومالیا ،میانمار ،عراق
و سودان در  ۱۳کمپ در شهرهای مختف اندونیزیا زندگی
میکنند و منتظر دریافت پناهندگی از چهار کشور آسترالیا،
امریکا ،نیوزلند و کانادا هستند .در طی دو سال گذشته روند
پذیرش پناهندگی و اسکان مجدد در آسترالیا و نیوزلند
خیلی کم شده است ،طوریکه در سال  ۲۰۲۰فقط  ۴۱نفر
به استرالیا اسکان مجدد شدهاند.

