
وایت ساکنان »بام دنیا«  ر
از دمخوری با مرگ و گرسنگی

وه 17 نفری ساکنان ولسوالی واخان  تالش گر
بدخشان در پایتخت برای دریافت کمک

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

انتظار در دوحه، بازنگری در واشنگنت
تعطیلی و انتظار اعالم نشده به سر می برد و هیچ تحرک 
جدی  جلسه ی  هیچ  نه تنها  ندارد.  وجود  روند  در  جدی 
میان دو طرف برگزار نشده است که چند اعالمیه و موضع 
اعتراضی با ادبیات نسبتا تند از سوی طرف های دخیل در 

روند، فضا را تا حدی ملتهب کرده است.
مذاکره کننده ی  هیأت  عضو  نادری،  نادر  پیش،  روز  سه 

دولت افغانستان و سخن گوی | صفحه 4

روزه   20 وقفه ی  یک  از  پس  پیش،  هفته  چهار  حدود 
هیأت های مذاکره کننده ی دولت افغانستان و طالبان،  به 
ترتیب از کابل و پاکستان به مقصد دوحه پرواز کردند تا 
دور دوم مذاکرات صلح بین االفغانی را آغاز کنند. تاکنون، 
به استثنای یکی دو جلسه ی تشریفاتی و حاشیه ای، هیچ 
دور  در چارچوب  دو طرف  هیأت های  میان  دیدار جدی 
دوم مذاکرات بین االفغانی برگزار نشده است. مذاکرات به 

می گوید  کشور  عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
نمونه ی   ۱۷۹0 گذشته  ساعت  بیست وچهار  در  که 
که  است  کرده  تست  را  کرونا  ویروس  به  مشکوک 

نتایج آزمایش ۶۹ نمونه ی آن مثبت...
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چین هشدار داده 
که استقالل تایوان به 
»معنای جنگ« است

تأکید وزیر دفاع امریکا 
بر »تعهد به برتری نظامی« 
اسرائیل در منطقه صفحه 6صفحه 6

طالبان در تازه ترین موضع خود گفته اند که اگر 
حاضرند  آن ها  رود،  کنار  قدرت  از  غنی  اشرف 
عباس  شیرمحمد  کند.  کار  جدید  حکومت  با 
طالبان  مذاکره کننده  هیأت  معاون  استانکزی، 
اشرف  که  است  گفته  کرده  روسیه سفر  به  که 
می کند.  سنگ اندازی  صلح  برابر  در  غنی 
استانکزی گفته است که حکومت افغانستان به 
رهبری اشرف غنی صالحیت اجرایی ندارد و با 
کشور  در  صلح  که  نمی خواهد  سنگ اندازی ها، 
تأمین شود. به گفته ی او، در صورتی که اشرف 
غنی سر از امروز از جنگ دست بردارد و اعالم 
قربانی  صلح  برای  و  می کند  استفعا  که  کند 
یک  برای  است  حاضر  نیز  طالبان  می دهد، 
طالبان  مقام  این  کند.  مذاکره  جدید  حکومت 
دو ادعای غیرواقع بینانه دیگری نیز مطرح کرده 
به  افغانستان  حکومت  که  است  شده  مدعی  و 
طالبان  برابر  در  را  جنگ  غنی  اشرف  رهبری 
نشان  جهانیان  به  می خواهد  و  بخشیده  شدت 
و  دارد  جریان  جنگ  افغانستان  در  که  بدهد 
ترک  را  کشور  این  نباید  نیز  خارجی  نیروهای 
کنند. همچنان طالبان دریک شگرد تازه گفته 
از  افغانستان  جانب  مذاکراتی  هیأت  که  است 

صالحیت الزم برخوردار نیست...
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استانکزی: 
اشرف غنی در برابر صلح 
سنگ اندازی می کند

وپا در نقطه اوج رقابت بهترین گلزنان ار
وپا؛  کفش طالی ار
ونالدو یا مسی؟ لواندوفسکی، ر

خبرهای زمستانی میهن | طنز
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اطالعات روز: شیرمحمدعباس استانکزی، معاون 
سیاسی دفتر طالبان در قطر می گوید که حکومت 
افغانستان به رهبری محمداشرف غنی...

آیا فرهنگ صلح در جامعه 
ما شکل گرفته است؟

دیگرستیزی و هراس از دیگری یکی از زوایای پنهان 
افغانستان است. ما همه روزه آن  تولید خشونت در 
فرهنگی،  اجتماعی،  مختلف  صورت بندی های  در  را 
از  هراس  می کنیم.  مشاهده  روزمره  امر  و  سیاسی 
دولتی  اداره  یک  در  استخدام  فرایند  در  را  دیگری 
تجربه می کنیم. در پیاده روهای خیابان ها و درون یک 
که  کسی  شویم.  مواجه  آن  با  است  ممکن  تاکسی 
است  متفاوت  لباسش  می کند،  فرق  ما  با  چهره اش 
ما  برای  ما سخن می گوید،  از  متفاوت  لهجه ای  با  و 
دیگری است. احساس ما نسبت به دیگری رازآلود و 
افراد  با ترس است. کافی است به نقشه ذهنی  توأم 
کنید،  مراجعه  افغانستان  در  جمعیت  پراکندگی  و 
ما  ژئوپولتیک  جغرافیای  در  دیگری  این  به وضوح 
قابل مشاهده است. توزیع فضایی جمعیت در مناطق 
شهری و روستایی ما بیانگر کنش ما با مسأله دیگری 
است. عوامل دیگرستیزی فراوان است که به مرور در 

بستر مناسبات اجتماعی، تاریخی،...
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مردی در هرات 
به اتهام قتل پدر 

و پدرزنش 
بازداشت شد

شمار مریضان کووید۱۹ در افغانستان 
از مرز ۵۵ هزار نفر گذشت

۳۱۰ سکه 
با قدامت تاریخی 
بیش از ۱۰۰ سال 

در هرات کشف شد

ماه دسامبر سال گذشته بازداشت حلقه ی جاسوسی چین 
دنبال  به  تا  داشت  برآن  را  افغانستان  حکومت  کابل  در 
غوِل  این  شرقی اش،  همسایه ی  با  خود  روابط  ارزیابی 
تشنه ی منابع برآید. مقامات حکومت افغانستان می گویند 

که این کشور قراردادهای نفت و گاز با | صفحه 5

افغانستان معدن کار می طلبید، 
چنی جاسوس فرستاد

ُدم خروس را باور کنیم یا 
قسم حرضت عباس را؟

تماس تلفنی غنی با 
وزیر خارجه ی امریکا؛ 
»توافق نامه ی دوحه 
زیر بررسی است«
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و  دندان گیر  امر  ظاهر  در  طالبان  موضع 
جذاب به نظر می رسد. به  ویژه برای مخالفان 
سیاسی غنی و حامیان صلح. اما در این یک 
جمله، یک چال خطرناک نهفته است و آن 
طعمه ای  با  طالبان  پنهان  هدف  جابجایی 
طعمه  صلح  است.  شده  انداخته  که  است 
انقطاع  رییس جمهور،  استعفای  و  است 
حکومت  زعیم  کنارزده شدن  و  سیاسی 
طالبان.  پنهان  غایت  اعال،  سرقومندان  و 
به  که  غنی  استعفای  پی  در  فرض،  به 
کنارزده شدن زعیم و سرقومندان اعال منجر 
می شود، چه تضمینی وجود دارد که طالب 
غلبه ی  و  قدرت(  )تقسیم  مصالحه  میان  از 
آن قدر  قدرت(،  انحصار  و  )تصاحب  نظامی 
را  اولی  که  کند  پیشه  و شرافت  حسن نیت 
انتخاب کند درحالی که رؤیای دست یابی به 

دومی را در سر می پروراند.
غنی  استعفای  بعد  کند  صلح  اول  طالب 
روی میز قرار بگیرد. چیدمان باید این گونه 
باشد. در نبود اطمینان، شفافیت در پروسه و 
بازدارنده هایی که دوام خشونت و نظامی گری 
از  گفتن  سخن  می کند،  عقیم  را  طالب 
زیر  خالی کردن  غنی،  استعفای  یا  برکناری 
به  پروسه  اگر  است.  افغانستان  مردم  پای 
اجرایی  و  مطمئن  ضمانت های  رود،  پیش 
سیاسی  حل  به  نظامی گری  از  عبور  برای 
شده  عقیم  جنگ  گزینه ی  و  خلق  منازعه 
یک  باشد(  مانع  )اگر  غنی  استعفای  باشد، 
ضرورت است. آن وقت فرد نباید مانع روند 

باشد.
امـا دو ادعای دیگـر طالبان مطلقا نادرسـت 
طـرف  از  دوحـه  در  کـه  هیأتـی  اسـت. 
نمایندگـی  می کنـد،  مذاکـره  افغانسـتان 
کنـون  تـا  و  می کنـد  افغانسـتان  مـردم  از 
حـرف دل شـهروندان افغانسـتان را گفتـه 
اسـت.  داده  انعـکاس  را  آن هـا  خواسـت  و 
در واقـع آن چیـزی کـه باعـث شـد برخالف 
انتظـار طالبـان هیـأت مذاکراتی افغانسـتان 
تمام قـد در برابـر طالبـان از موضـع قـدرت 
دشوارشـدن  آن  براینـد  کـه  شـود  ظاهـر 
مذاکـرات بـرای به کرسی نشـاندن خواسـت 
ایـن گـروه شـد، مسـأله ی صالحیـت هیأت 
اصلـی  بلکـه مسـأله ی  نیسـت؛  افغانسـتان 
حفـظ  و  افغانسـتان  شـهروندان  خواسـت 
دسـت آوردهای دو دهـه ی گذشـته اسـت. 
طالبـان بـا فرافکنـی بـه دنبـال الپوشـانی 
ایـن واقعیـت اسـت. از طـرف دیگـر، ادعای 
کـه گویـا جانب افغانسـتان جنگ را شـدت 
بخشـیده یـک دروغ شـاخدار اسـت. از دو 
سـال که مذاکـرات جدی شـده و در نهایت 
شـده،  شـروع  بین االفغانـی  گفت وگوهـای 
گـروه طالبـان بـه تمـام درخواسـت های از 
طـرف هـر جنـاح و نهـادی کـه بـوده برای 
کاهش خشـونت و آتش بس جـواب رد داده 
اسـت. طالبـان جنـگ را شـدت بخشـیده و 
آنچـه در میـز مذاکـرات همـت  از  بیشـتر 
کـرده  توجـه  جنـگ  میـدان  در  گذاشـته، 
اسـت. گـزارش نهادهای بی طـرف مؤید این 
اسـت کـه طالبان بانی شـدت جنگ اسـت. 
هنـوز برای طالبـان جنگ اهمیت بیشـتری 

دارد تـا مذاکـرات. 
نیـز  امریـکا  بـا  خـود  توافـق  در  طالبـان 
به تازگـی  پنتاگـون  اسـت.  نمانـده  پابنـد 
گفتـه اسـت کـه طالبـان بـه تعهـدات خود 
در توافـق صلـح عمـل نمی کنـد. از جملـه 
کاهـش خشـونت و قطـع روابـط بـا القاعده 
دو مسـأله ی بسـیار جدی اسـت که طالبان 
بـه آن متعهـد نبـوده اسـت. اگـر دو سـال 
چیـزی  مهم تریـن  شـود،  مـرور  گذشـته 
کـه صلـح را خدشـه دار کـرده جنگ طلبـی 

طالبـان اسـت. 
وقت طالبان از آغاز برای پیشرفت مذاکرات 
همکاری الزم را نکرده ، استراتژی جنگ طلبی 
جنگ  دل بسته ی  هنوز  نگذاشته،  کنار  را 
از  غیر  به  کارتی  مذاکره  میز  در  و  است 
به  را  مقابل  طرف  چگونه  ندارند  خشونت 
وقتی  متهم می کند. همچنان  جنگ افروزی 
به  مصلحت  برای  گروه  این  رهبران  آشکارا 
هیأت  چگونه  می کنند،  سفر  دیگری  کشور 
متهم  بی صالحیتی  به  را  جانب  مذاکراتی 
می کنند. از این رو، دم خروس را باور کنیم یا 

قسم حضرت عباس را. 

یضان کووید۱۹ در افغانستان از مرز ۵۵ هزار نفر گذشت شمار مر
روز شیوع این ویروس تاکنون به ۵۵ هزار و هشت نفر رسیده است.

براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته یک مورد مرگ 
ناشی از کرونا در والیت کابل به ثبت رسیده است.

شمار مجموعی فوتی های ناشی از مریضی کووید۱۹ در افغانستان تا دیروز به دو هزار 
و ۴00 نفر رسیده است. همچنان، در یک شبانه روز گذشته 2۳ مریض کووید۱۹ در 
والیت های کابل، قندهار، بلخ، پکتیا و بدخشان بهبود یافته اند. به این ترتیب، شمار 

بهبودیافتگان ویروس کرونا در کشور به ۴۷ هزار و ۶0۶ نفر افزایش یافته است.

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور می گوید که در بیست وچهار ساعت گذشته 
۱۷۹0 نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش ۶۹ 

نمونه ی آن مثبت تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیت های کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، پکتیا، 
بغالن، قندوز، میدان وردک، بدخشان، کاپیسا، لغمان، خوست، ارزگان و سرپل به ثبت 

رسیده است.
با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین 

یخی بیش از ۱۰۰ سال در هرات کشف شد ۳۱۰ سکه با قدامت تار
و به زمان  شاهان قاجاری و معاصر کشور تعلق می گیرد.

آمر فرهنگ و هنر ریاست اطالعات و فرهنگ هرات افزود که تعداد »2۵۳« سکه مربوط 
قاجار(  احمدشاه  و  )ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه  قاجاری  به شاهان 
می باشد. به گفته ی او، ۳۵ سکه به زمان عبدالرحمن خان و 22 سکه ی دیگر نیز مربوط 

به دوره ی حبیب اهلل خان می شود.
والیت هرات در غرب کشور یکی از والیات دارای آثار باستانی زیاد می باشد.

اطالعات روز - هرات: مسئوالن در ریاست اطالعات و فرهنگ هرات از کشف ۳۱0 سکه 
با قدامت بیش از صد سال در این والیت خبر می دهند.

)جمعه،  دیروز  هرات  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  هنر  و  فرهنگ  آمر  ضرغام،  جاوید 
۱0 دلو( در صحبت با اطالعات روز گفت این تعداد سکه هفته ی گذشته در نتیجه ی 
حفر ستون های یک خانه ی قدیمی در ساحه ی »دولت خانه« از مربوطات ناحیه اول 
شهرداری کشف شده است. آقای ضرغام همچنان گفت این سکه ها از نوع نقره می باشد 

مردی در هرات به اتهام قتل پدر و پدرزنش بازداشت شد
این مرد متهم است که دو روز پیش با شلیک مرمی پدر و پدر زنش را در روستای 

»مرحله« ولسوالی ادرسکن هرات به قتل رسانده از محل رویداد فرار کرده است.
منابع مردمی گفته اند که این رویداد به دلیل خصومت  های شخصی رخ داده است.

خشونت های خانوادگی در بخش های مختلف کشور در مواردی منجر به قتل می شود.

اطالعات روز - هرات: منابع محلی در والیت هرات می گویند که یک مرد به اتهام قتل 
پدر و پدر زنش بازداشت شده است.

جیالنی فرهاد، سخن گوی والی هرات به روزنامه اطالعات روز گفت که این فرد دیروز 
)جمعه، ۱0 دلو( بازداشت شده است.

طالبان باید روابط خود با القاعده را قطع 
کنند و خشونت ها را نیز کاهش دهند.

گفته  همچنان  پنتاگون  سخن گوی 
است: »اگر طالبان به تعهدات خود عمل 
نکنند و تروریزم را کنار نگذارند، حمالت 
امنیتی  نیروهای  برابر  در  خشونت بار 
افغانستان را متوقف نکنند، بعید است که 
راهی برای مذاکره و راه حل نهایی وجود 
داشته باشد. البته ما هنوز هم به آن متعهد 

هستیم.«
گروه طالبان اما در اعالمیه ای این ادعای 
در  است.  کرده  رد  را  امریکا  دفاع  وزارت 
اعالمیه ی طالبان آمده است که این گروه 
به تمامی بندهای توافق نامه ی دوحه تعهد 
اعالمیه  در  می کند.  عملی  آن را  و  دارد 
همچنان آمده است: »عملی نمودن پیمان 
دوحه یگانه راه حل معضله فعلی است. از 
جهت امریکایی هم می خواهیم که پیمان 

دوحه را رعایت کند.«
دفتر  معاون  استانکزی،  شیرمحمد عباس 
رأس  در  که  نیز  قطر  در  طالبان  سیاسی 
است،  رفته  به مسکو  گروه  این  از  هیأتی 
ادعای  خبری  نشست  یک  در  دیروز 
پنتاگون در مورد رابطه ی طالبان با القاعده 

را رد کرده است.
توافق نامه ی  در  که  است  کرده  ادعا  او 
امریکا با طالبان تشکیل »حکومت جدید 
اسالمی« در افغانستان ذکر شده است. او 
در عین حال مدعی شده است که حکومت 
افغانستان در برابر صلح مانع ایجاد می کند.

واشنگتن  که  بود  گفته  همچنان  او 
به  طالبان  آیا  که  ببیند  می خواهد 
تعهداتش در قبال قطع ارتباط با گروه های 
تروریستی، کاهش خشونت در افغانستان 
و مذاکرات معنی دار با دولت افغانستان و 
دیگر طرف های دخیل پایبند بوده یا خیر.

سال  حوت  دهم  در  دوحه  توافق نامه ی 
زلمی  توسط  خورشیدی  گذشته ی 
در  امریکا  ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد 
امور صلح افغانستان و مال عبدالغنی برادر 
در  طالبان  دفتر  رییس  و  سیاسی  معاون 

قطر به امضا رسید.
براساس این توافق نامه، امریکا تعهد سپرده 
است که تمام نیروهایش را تا ماه می سال 
افغانستان  از   )202۱( میالدی  جاری 
خارج می کند. در مقابل، طالبان نیز تعهد 
اجازه ی  گروهی  هیچ  به  که  سپرده اند 
استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای 

دیگر را نمی دهند.

پنتاگون: طالبان به وعده هایش عمل 
نکرده اند

سخن گوی  ِکربی،  جان  حال،  همین  در 
وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( دو روز پیش 
در  وعده هایش  به  طالبان  که  است  گفته 
توافق نامه ی دوحه عمل نکرده، خشونت ها 
القاعده را قطع  با  را کاهش نداده و رابط 

نکرده است.
او افزوده است که امریکا به خروج کامل 
اما  است،  متعهد  افغانستان  از  نیروهایش 

مستقل،  باثبات،  آینده ی  از  حمایت  در 
دموکراتیک و امن افغانستان با دولت این 
بین المللی  ناتو و شرکای  کشور، متحدان 

رایزنی کند.
ارگ  خبرنامه ی  در  حال،  همین  در 
وزیر  که  است  آمده  ریاست جمهوری 
خشونت ها  افزایش  از  امریکا  خارجه ی 
ابراز  افغانستان  در  هدفمند  ترورهای  و 

نگرانی کرده و آن را محکوم کرده است.
بلینکن  آنتونی  خبرنامه،  این  براساس 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  قربانی های  از 
افغانستان نیز قدردانی کرده و گفته است 
که  پایدار  و  معنادار  صلح  برقراری  از  که 
هدف اساسی و همه جانبه ی امریکا است، 
تأمین  برای  حال  عین  در  و  حمایت 

آتش بس تالش می کنند.
این  در  همچنان  ریاست جمهوری  ارگ 
خارجه ی  وزیر  که  است  گفته  خبرنامه 
بایدن،  جو  تلفنی  تماس  از  امریکا 
رییس جمهور  به  کشور  آن  رییس جمهور 

غنی در آینده ی نزدیک خبر داده است.
آغاز  از  درحالی  امریکا  خارجه ی  وزیر 
بررسی توافق نامه ی دوحه خبر داده است 
که یک روز پس از آغاز به کار جو بایدن 
رییس جمهور  چهل وششمین  به عنوان 
امریکا، جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی 
محب،  حمداهلل  با  تلفنی  صحبت  در  او 
مشاور امنیت ملی افغانستان گفته بود که 
واشنگتن توافق نامه ی امریکا – طالبان را 

بررسی می کند.

اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری کشور 
از تماس تلفنی رییس جمهور اشرف غنی 
ایاالت  خارجه ی  وزیر  بلینکن،  آنتونی  با 

متحده ی امریکا خبر داده است.
این  که  است  آمده  ارگ  خبرنامه ای  در 
تماس تلفنی شام دو روز پیش )پنج شنبه، 
مورد  در  طرف  دو  و  شده  انجام  دلو(   ۹
رواط میان دو کشور و پیشرفت های اخیر 
در روند صلح افغانستان بحث و گفت وگو 

کرده اند.
وزارت خارجه ی امریکا در بیانیه ای گفته 
تماس  این  در  بلینکن  آنتونی  که  است 
است  گفته  غنی  رییس جمهور  به  تلفنی 
که واشنگتن در حال بررسی توافق سال 

گذشته ی امریکا و طالبان است.
براساس این بیانیه، وزیر خارجه ی امریکا 
بر حمایت قاطعانه ی دیپلماتیک کشورش 
به  دست یافتن  بر  تمرکز  با  صلح  روند  از 
و  و عادالنه  راه حل سیاسی دوامدار  یک 
به  که  جامع  و  دایمی  آتش بس  همچنان 
تأکید  باشد،  افغانستان  مردم  تمام  نفع 

کرده است.
او در عین حال ابراز امیدواری کرده است 
فرصت  از  افغانستان  رهبران  تمام  که 
و  حمایت  صلح  برای  پیش آمده  تاریخی 
پیشرفت های دو دهه ی اخیر در زمینه های 
حقوق بشر، آزادی های مدنی و نقش زنان 

در جامعه افغانستان را حفظ کنند.
وزیر خارجه ی امریکا تعهد کرده است که 
دسته جمعی  استراتژی  یک  تعیین  برای 

یکا؛  یر خارجه ی امر تماس تلفین غین با وز
یر برریس است« »توافق نامه ی دوحه ز

خارجی نیز نباید این کشور را ترک کنند.
طبق اظهارات معاون سیاسی دفتر طالبان 
در قطر، اشرف غنی روی قدرت تکیه کرده 
و به ناتو و امریکا البی گری می کند تا عمر 
گفت:  او  بکشد.  درازا  به  را  حکومت خود 
»یگانه مانعی که در مقابل صلح است، فعال 

اداره اشرف غنی است.«
به  واکنش  در  ریاست جمهوری  ارگ 
اظهارات شیرمحمد عباس استانکزی گفته 
است که دوره ی کار رییس جمهور را قانون 

اساسی تعیین کرده است.
سخن گوی  معاون  مینه پال،  دواخان 
ریاست جمهوری در تویتی نوشته است که 
رییس جمهور کنونی پس از تکمیل دوره ی 
به کسی می سپارد که  را  کار خود قدرت 

براساس آرای مردم انتخاب شده باشد.

آن  تعقیب  به  و  می شدند  آزاد  توافق نامه 
او  می شد.  آغاز  نیز  بین االفغانی  مذاکرات 
رها  زمان معین  زندانیان در  اما گفت که 
نشدند و حکومت اشرف غنی آغاز مذاکرات 
بین االفغانی را شش ماه به تعویق انداخت. 
به گفته ی او، قرار بود که مذاکرات در دهم 

مارچ 2020 آغاز شود.
حکومت  مسئوالن  که  گفت  همچنان  او 
نیز  روزمره ی شان  بیانات  در  افغانستان 
بگویند،  سخن  صلح  از  که  این  به جای 

بیشتر بر جنگ متمرکز می شوند.
استانکزی،  عباس  شیرمحمد  گفته ی  به 
حکومت افغانستان به رهبری اشرف غنی 
جنگ را در برابر طالبان شدت بخشیده و 
به جهانیان نشان بدهد که در  می خواهد 
نیروهای  و  دارد  جریان  جنگ  افغانستان 

اما همچنان گفت که هیأت طالبان با هیأت 
افغانستان روی تشکیل حکومت  حکومت 
جدید اسالمی که جزء آجندای مذاکرات 

صلح است، رایزنی می کند.
استانکزی گفت که حکومت افغانستان به 
رهبری اشرف غنی صالحیت اجرایی ندارد 
و با سنگ اندازی ها، نمی خواهد که صلح در 
کشور تأمین شود. به گفته ی او، در صورتی 
که اشرف غنی سر از امروز از جنگ دست 
و  می کند  استفعا  که  کند  اعالم  و  بردارد 
نیز  طالبان  قربانی می دهد،  به خاطر صلح 
جدید  حکومت  یک  برای  است  حاضر 

مذاکره کند.
توافق نامه ی  براساس  که  کرد  استدالل  او 
این  زندانیان  تمام  طالبان،  و  امریکا  صلح 
گروه باید طی یک ماه پس از امضای این 

اطالعات روز: شیرمحمدعباس استانکزی، 
قطر  در  طالبان  دفتر  سیاسی  معاون 
می گوید که حکومت افغانستان به رهبری 
محمداشرف غنی به صلح صادق نیست و 
به خاطر ترس از ایجاد یک حکومت اسالمی 

جدید، در برابر صلح سنگ اندازی می کند.
از  هیأتی  رأس  در  که  استانکزی  آقای 
طالبان به مسکو رفته است، این اظهارات 
را دیروز )جمعه، ۱0 دلو( در یک نشست 
خبری مطرح کرد. او گفت که اگر مذاکرات 
صلح به موفقیت برسد و صلح در افغانستان 
بین  از  غنی  اشرف  حکومت  شود،  تأمین 
اسالمی  جدید  حکومت  یک  و  می رود 
هرچند  او،  گفته ی  به  می شود.  تشکیل 
حکومت  مذاکره کننده ی  هیأت  به  که 
افغانستان صالحیت کامل داده نشده است، 

استانکزی: 

ارشف غین در برابر صلح سنگ اندازی می کند
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خربهای زمستاین میهن

سر قانون اساسی، معامله بر سر حقوق زنان، 
معامله بر سر حقوق قربانیان جنگ، معامله بر 
سر حقوق بشر و عدالت. صلح در ابتدایی ترین 
تعریفش، نبود خشونت در تمام سطوح است. 
نیست.  هم  شبه صلح  حتا  نیست.  صلح  این 
صلح  به  دهن کجی  است.  صلح  ُسخره کردن 

است. 
اصالح  یک  عملگراست.  مفهوم  یک  صلح 
و  اجتماعی  سیاسی،  مناسبات  در  بنیادی 
فرهنگی است. صلح یک مفهوم مسئولیت پذیر 
است. تمام اِلمان های جامعه ما در حال تولید 
جامعه ای، صلح  در چنین  خشونت هستند. 
چگونه محقق خواهد شد؟ در چنین وضعیتی 
آیا با تغییر نظام از جمهوریت به اسالمی به 
مفهومی،  وارونگی  این  در  رسیم؟  می  صلح 
به نظر می رسد همه در حال خیانت به مفهوم 

صلح هستیم. 

فقدان فرهنگ صلح
این که  بدون  اما  داریم  دوست  را  صلح  ما 
آن  تحقق  شرایط  و  چیست  صلح  بدانیم 
ما  استراتژیست های  می آید.  به وجود  چطور 
امور  در  دولت  وزارت  صلح،  عالی  شورای  با 
صلح و یا گفت وگوهای صلح، می خواهند به 
آرزوی دیرینه مردم تحقق بخشند. ما صلح 
را ضرورت جامعه خود قلمداد می کنیم بدون 
آن که دانشگاه ها، مراکز علمی و مدارس دینی 
ما محتوای صلح آمیز تولید کنند. ما صلح می 
فرهنگی  بسترهای  به  آن که  بدون  خواهیم 
و اجتماعی  آن که سبب خشونت می شوند، 
زنان،  بدون عاملیت  را  توجه کنیم. ما صلح 
جوانان، بدون حقوق بشر، عدالت، دموکراسی 

و قربانیان جنگ می خواهیم. 
صلح تالشی است برای پایان بخشیدن به اندوه 
ایدئولوژی ،  تهاجم  انسان در میان  تنهایی  و 
طرد شدن  تنهایی،  ترس،  خشونت،  قدرت، 
از دیگری. صلح مفهومی اصالح گر  و هراس 
و برای دفاع از کرامت انسان است. ما صلح 
است،  دهه  چندین  این که  برای  می خواهیم 
ارزش های اخالقی و انسانی در جامعه مان رو 
به زوال رفته است. ما صلح می خواهیم برای 

این که مهم ترین آرمان جامعه است.
دستآوردهای  متعالی ترین  از  یکی  صلح 
اما  است.  معاصر  انسان  فکری  نظام های 
آن که  از  بیش  ما  جامعه  در  صلح خواهی 
دانایی،  نظام  در  فکری  تحوالت  محصول 
فرهنگی و دینی ما باشد، محصول بحران های 
در  قدرت  امر  به  معطوف  سیاسِی  پی درپی 
درون جامعه است؛ بحرانی که چندین دهه 
است در کشور وجود دارد و به نظر نمی رسد با 
مذاکرات دوحه نیز پایان یابد. مگر مادامی که 
رویکردهای ما در عرصه فرهنگی و اجتماعی 
نسبت به مفهوم صلح مورد بازنگری قرار گیرد.

توجه  می  کنند،  انتقاد  کرونا  به  الکترونیکی 
ندارند که ما ساالنه به صدها تروریست چچنی 
و ازبیکستانی و پاکستانی و عرب نیز تذکره 
این  ما  امید  موارد  این  همه  ی  در  می  دهیم. 
مردم  کشتار  از  تروریست  ها دست  که  است 

ما بردارند«.
• صدها تن از شهریان پایتخت در برابر خانه  ی 
تظاهرات  به  دست  جان  محمد  بنت  خاتمه 
شدند.  او  کشیدن  آتش  به  خواستار  و  زدند 
وارد  موقع  به  پایتخت  پولیس  خوشبختانه 
عمل شد و مظاهره کنندگان را از پیش خانه  ی 
جنجال  کرد.  دور  جان  محمد  بنت  خاتمه 
زمانی آغاز شد که خاتمه در صفحه  ی فیس 
زنان  برای  کامل  »الگوی  را  خود  خود  بوک 
در تمام جهان« خواند. وی مدعی شد که در 
تا  و  کرده  ازدواج  مرتضی  با سید  سالگی   ۹
حاال )هفده سالگی( پنج فرزند به دنیا آورده 
و آنان را به بهترین وجهی بزرگ کرده است. 

وی پرسیده بود:
الگوی کامل  با این همه فداکاری  »اگر من، 
برای تمام زنان در طول تاریخ نیستم، پس چه 

کسی هست؟«
وی به خواهش ما برای مصاحبه جواب منفی 

داد و گفت:
»مه سواد نداُرم. صفحه  ی فیسبوک مره بیادر 
خردم می  گردانه. خدام که چه نوشته از طرف 

مه«.

است. مفهومی که از بزرگساالن آغاز می شود 
فرهنگ  در  می گردد.  نهادینه  کودکان  در  و 
صلح، انسان ها می آموزند که چگونه می توان 
به کمک یکدیگر و در کنار یکدیگر زیست 
مسالمت آمیز را تجربه کرد. در فرهنگ معاصر 
نبود  یا  جنگ  با  متضاد  دیگر  صلح  جوامع، 
چشم اندازی  صلح  نیست.  هسته ای  سالح 
به  وادار  را  ما  لحظه  هر  که  است  انتقادی 
تبعیض،  چرایی  از  پرسش  می  کند.  پرسش 

چرایی خشونت و شیوه های تأمین عدالت. 
ملل  سازمان  تعریف  براساس  صلح  فرهنگ 
ارزش ها،  از  مجموعه ای  صلح  »فرهنگ 
است  زندگی  روش های  و  رفتارها  نگرش ها، 
منازعات  از  و  می کند  نفی  را  خشونت  که 
پیش گیری می کند به این ترتیب که تالش 
می کند ریشه های درگیری را شناسایی و از 
طریق گفتمان و مذاکره بین افراد، گروه ها و 

ملت ها آنها را حل کند.«

مفهوم صلح
به باور دکتر نعمت اهلل فاضلی، صلح را می توان 
دیگری،  پذیرش  شیوه ی  دیدگاه،  نظریه، 
آن  هدف  که  دانست  چشم اندازی  و  تفکر 
بازاندیشی انتقادی درباره شیوه زندگی، زبان، 
شیوه  و  مذهب  و  دین  احساسات،  ساختار 
تفکر ماست. صلح یک مفهوم انتقادی است. 
بخشی از جنبش فکری – انتقادی دهه های 
معاصر است که در چند دهه اخیر در جهان 
زنان، مطالعات  شکل گرفته است. مطالعات 
از  بخشی  ها  این  همه   ... و  محیط زیست 

طرفین توافقنامه  ای امضا کردند که بر طبق 
آن طرف کرونا به »شیوع بس« دایمی گردن 
نهاده و دست از آلوده کردن شهروندان کشور 
برمی  دارد. در برابر، دولت تعهد می  سپارد که 
برای ویروس  های ناراضی کرونا زمینه  ی کار و 
فعالیت گسترده در حوزه  ی زکام، توبرکلوز و 

عفونت  های مدنی را فراهم نماید«.
رییس اداره  ی ثبت احوال و نفوس کشور در 

محصور  شهرهای مان،  کیلومتری  ده  در 
به  دیگری  رنج   با  همزادپنداری  ساختیم. 
عادت های ثابت ما در جامعه تبدیل نشد. در 
بستر چنین وضعیتی، ما صلح می خواهیم و 

آن را ضرورت جامعه خود تعریف می کنیم.

فرهنگ صلح
صلح در معنای فرهنگی آن مفهومی است که 
بیشترین تأکید را بر اصالح نظام های اجتماعی 
جامعه و ارزش های متضاد با امر صلح دارد. در 
میزانی  به  به صلح، جامعه  فرهنگی  رویکرد 
که  می کند  پیدا  دست  آگاهی  و  توسعه  از 
قادر است از صلح بگوید، درباره آن گفت وگو 
تجربه  را  باربار صلح  تخیل هایش  در  و  کند 
صلح  به  فرهنگی  رویکرد  در  موضوع  کند. 
این نیست که ما در جامعه مان بحران داریم. 
تجربه خشونت داشته ایم. مسأله این است که 
که  می رسد  خودآگاهی  از  حدی  به  جامعه 
می تواند از صلح صحبت کند. نظام دانایی و 
فرهنگی ما به حدی از بلوغ می رسند که قادر 

به پردازش و ساخت مسأله می شوند. 
در  را  ذهنیت  این  صلح  فرهنگ  گسترش 
تقویت می کند که  ما  اندیشه، رفتار و عمل 
به سوی  خشونت  و  تفنگ  منطق  از  عبور 
اساسی  زیرساخت  یک  صلح  و  گفت وگو 
است برای ایجاد موقعیتی متعالی که شامل 
 ... و  طبیعت  کودکان،  زنان،  محیط زیست، 
آن ها  کنار  در  که  چیزی  آن  هر  می شود. 
مفهوم  در  صلح  داریم.  مشترک  زیست 
انتقادی  رویکردی  و  گفتمان  خود  معاصر 

باز کنند. بن  بست  های بعدی ان  شاءاهلل دیرتر 
دوام خواهند آورد. دیروز که با دوست عزیزم 
از  هم  او  کردیم،  صحبت  خلیل زاد  زلمی 
نگرانی  ابراز  نخستین  بن  بست  شکسته شدن 
کرد و گفت که اگر بن  بست شکنی با همین 
بیکار  همه  بعد  سال  دو  برود،  پیش  شتاب 

خواهند شد«.
بنابر گزارش  ها، اشرف غنی به داکتر عبداهلل 
با  صلح  مذاکرات  اگر  که  است  داده  پیام 
نتیجه  به  سال  پنج  پایان  از  قبل  مخالفان 
برسد و شورای عالی مصالحه  ی ملی با خطر 
ریاست جمهوری  ارگ  روبه رو شود،  لغوشدن 

در قبال این مشکل هیچ مسئولیتی ندارد. 
تذکره  ی  افغانستان  در  کرونا  ویروس   •
الکترونیکی دریافت کرد. اداره  ی ثبت احوال 
و نفوس کشور در اعالمیه  ی مریض  اللحنی از 
اعطای تذکره  ی الکترونیکی به ویروس کرونا 

دفاع کرد. در این اعالمیه آمده است:
مشاوره  ی  در  نفوس  و  احوال  ثبت  »اداره  ی 
تصمیم  این  ملی  امنیت  شورای  با  مستقیم 
را اتخاذ نمود. ویروس کرونا مدت  ها قبل در 
ریاست جمهوری  اول  معاون  دفتر  به  پیامی 
بود  الکترونیکی شده  اخذ تذکره  ی  خواستار 
او تذکره داده  به  اگر  بود که  و تهدید کرده 
نشود، کابل را به مرده خانه تبدیل خواهد کرد. 
دولت  بین  فشرده  مذاکرات  دوره  یک  طی 
جمهوری اسالمی افغانستان و ویروس کرونا 

دیگرستیزی و هراس از دیگری یکی از زوایای 
پنهان تولید خشونت در افغانستان است. ما 
همه روزه آن را در صورت بندی های مختلف 
روزمره  امر  و  سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی، 
در  را  دیگری  از  هراس  می کنیم.  مشاهده 
تجربه  دولتی  اداره  یک  در  استخدام  فرایند 
درون  و  خیابان ها  پیاده روهای  در  می کنیم. 
یک تاکسی ممکن است با آن مواجه شویم. 
کسی که چهره اش با ما فرق می کند، لباسش 
متفاوت است و با لهجه ای متفاوت از ما سخن 
ما  احساس  است.  ما دیگری  برای  می گوید، 
نسبت به دیگری رازآلود و توأم با ترس است. 
کافی است به نقشه ذهنی افراد و پراکندگی 
جمعیت در افغانستان مراجعه کنید، به وضوح 
این دیگری در جغرافیای ژئوپولتیک ما قابل 
در  جمعیت  فضایی  توزیع  است.  مشاهده 
مناطق شهری و روستایی ما بیانگر کنش ما 
دیگرستیزی  عوامل  است.  دیگری  مسأله  با 
مناسبات  بستر  در  مرور  به  که  است  فراوان 
ما  زبانی  و  فرهنگی  تاریخی،  اجتماعی، 

به وجود آمده است. 
در یک جامعه متکثر قومی، فرهنگی و زبانی 
ما به کودکان مان یاد ندادیم )حداقل در دو 
دهه گذشته( که چطور با تازه واردانی که با 
لهجه، زبان و چهره متفاوت از ما وارد مکتب 
الف  ما  کرد.  برخورد  باید  چگونه  می شوند، 
مهمان نوازی می زنیم اما در عمل به بسیاری 
داخلی،  بی جاشدگان  و  عودت کنندگان  از 
اجازه ادغام در شهرهای مان را ندادیم و آن ها 
زبان شان  قومیت شان، چهره شان،  به دلیل  را 

سخیداد هاتف
طنزنویس

• ابوبکر الجوزجانی، فرمانده درجه یک القاعده 
تن  چهارصد  با  همراه  افغانستان،  شمال  در 
کشته  خود  فرمان  تحت  تروریست  های  از 
کشورمان  دفاع  وزارت  سخن گوی  شدند. 
اعالمیه  ی قبلی آن وزارت مبنی بر کشته شدن 

الجوزجانی را تأیید کرد و گفت:
از فرماندهان خونخوار  »سه شب قبل، یکی 
القاعده با چهارصد نفر از همراهان خود وارد 
کابوس وزیر دفاع ما شدند و توسط نیروهای 
جان برکف اردوی ملی، مستقر در قول اردوی 
۵8۹ خیال وزیر دفاع، به سزای اعمال خود 

رسیدند«.
اجساد  پس  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
آقای الجوزجانی و همراهانش کجایند، تبسم 

شنیعی زد و گفت:
و  می  کشید  اژدها  خواب  تان  در  که  »شما 
خرس حالل می  کنید، وقتی بیدار می  شوید 

در بسترتان اژدها و خرس می  بینید؟«
• شورای عالی مصالحه  ی ملی از شکسته شدن 
خبر  طالبان  با  صلح  مذاکرات  در  بن بست 
داد. داکتر عبداهلل عبداهلل رییس این شورا به 

خبرنگاران گفت:
»ما ۱۶0 بن  بست را برای پنج سال آینده در 
مذاکره  کننده  ی  هیأت  فعال  گرفته  ایم.  نظر 
را  بن  بست  اولین  که  شدند  موفق  طرف  دو 

دهه های  در  که  هستند  فکری ای  جنبش 
اخیر در راستای تحقق صلح به وجود آمده اند. 
در  که  است  انتقادی  چشم انداز  یک  صلح 
مفهوم انتقادی خود، امکان بازاندیشی مستمر 
همه  و  گروه ها،  انسان ها،  برای  را  مداوم  و 

فرم های زندگی فراهم می کند.
ناصلح  وضعیت  قبال  در  ما  اساس،  این  بر 
مسئولیم. البته که مسئولیت، مستلزم میزانی 
از آگاهی اجتماعی و فردی است. صلح یک 
اول،  مرحله  در  که  است  انتقادی  وضعیت 
معطوف به خود است. یعنی در هر شرایطی 
باید وضعیت هایی که صلح را با چالش مواجه 
می  کند باید با چرایی مواجه شوند. در چنین 
رفتارها  باید همیشه  ما  پرسشی ای  وضعیِت 
سؤال  و  بازبینی  مورد  را  کنش های مان  و 
قرار دهیم. مرحله ی بعد درک و شناخت از 
وضعیت ناصلح است که معطوف به عقالنیت 
که  مسأله  از  عمومی  درک  است.  جمعی 
مسئولیت اجتماعی، کنش جمعی و خواست 
عمومی از صلح را سبب می شود. از دل چنین 
صلح  درباره  آگاهی  به  جامعه  رویکردی، 
می رسد و گفت وگو درباره صلح معنا می یابد. 
در  را  داشته های مان  همه  سال هاست 
بیشترین  داده ایم.  قرار  امنیت  و  صلح  سبد 
خرج  حوزه  این  در  را  سرمایه های مان 
کردیم. اما دریغ از صلح و امنیت. اکنون نیز 
نگاه های مان به دوحه دوخته شده است. به 
برای  در دوحه  مذاکره کنندگان  این که  امید 
ما صلح بیاورند. اما با توجه به درک سطحی 
ما از صلح و در فقدان فرهنگ صلح، روندی 
که در دوحه جریان دارد و نام »گفت وگوهای 
صلح« را حمل می کند، آیا برای ما صلح را به 

ارمغان خواهد آورد؟
با توجه به آنچه گفته شد، اکنون این پرسش 
سخن  صلح  از  وقتی  که  می شود  مطرح 
می کنیم؟  صحبت  چیزی  چه  از  می گوییم 
انتقادی درباره  وقتی ما درباره یک گفتمان 
نمی کنیم،  صحبت  خود  اکنون  وضعیت 
اجتماعی  مناسبات  صلح،  فرهنگ  از  وقتی 
پایدار، حکمرانی صلح آمیز و قوانین صلح آمیز 
صحبت نمی کنیم، آیا ما واقعا از صلح صحبت 

می کنیم؟ 
وقتی صلح می خواهیم باید از روش تازه ای، 
جامعه،  خود،  تغییر  درباره  تازه ای  رویکرد 
دین، فرهنگ و نظام آگاهی جامعه استفاده 
خود  از  باید  مفهوم،  این  به  توجه  با  کنیم. 
آن ها،  دین داری  طالبان،  منش  بپرسیم 
آن ها،  عقالنیت  و  دانش  آن ها،  ایدئولوژی 
کرده  تغییر  گذشته  به  نسبت  آن ها  سلوک 
است؟ همچنین از جانب مقابل نیز باید این 

پرسش ها را پرسید.
صلح معامله نیست؛ دقیقا آن چیزی که در 
دوحه در حال اتفاق افتادن است. معامله بر 

گفت وگو با تلویزیون طلوع گفت:
توافق و  امضای  از  »متوجه شده  اید که پس 
اعطای تذکره  ی الکترونیکی به برادران کرونا 
سطح  البته  نمی  گیرد؟  کرونا  را  کسی  دیگر 
عفونت  های مدنی  ای چون مرداردانه و بیخ  کته 
از  رهایی  است.  تحمل  قابل  که  رفته  باالتر 
بیماری کرونا قیمت دارد و این قیمتی است 
که ما می  پردازیم. کسانی که از دادن تذکره  ی 

آیا فرهنگ صلح در جامعه ما شکل گرفته است؟
حسین علی کریمی
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تروریزم  النه کردن  تهدید  برطرف شدن 
نظر  به  است،  کرده  تأکید  افغانستان  در 
محسوسی  تغییرات  منظر،  این  از  می رسد 
ایاالت متحده  در تصمیم و سیاست جدید 
در خصوص توافقنامه ی دوحه و کلیت روند 

صلح افغانستان رخ بدهد.
بایدن،  جو  تحلیف  مراسم  از  پس  روز  دو 
شاه محمود قریشی وزیر خارجه ی پاکستان 
جدید  حکومت  از  الجزیره  با  مصاحبه  در 
فرصت  از  که  خواست  بایدن  رهبری  به 
افغانستان برای برقراری صلح  خلق شده در 
از  نیروهایش  کامل  خروج  کند،  حفاظت 
افغانستان را پی گیری و تعهدات این کشور 

در توافقنامه ی صلح دوحه را عملی کند.
وار  النگ  وب سایت  اما  اخیر  روزهای  در 
وزارت  گزارش  یک  از  فشرده ای  ژورنال 
مبارزه  مورد  در  متحده  ایاالت  خزانه داری 
سال  اول  ربع  در  تروریزم  مالی  تأمین  با 
202۱ را منتشر کرد. در این گزارش آمده 
است که طالبان و القاعده کماکان در اتحاد 
نزدیک باقی مانده و این شبکه ی تروریستی 
طالبان حتا  پوشش حفاظتی  زیر  فراملیتی 
گزارش  این  در  است.  شده  نیز  »قوی تر« 
دو  میان  منظمی  دیدارهای  که  شده  ادعا 
گروه ادامه دارد و شبکه ی القاعده از طریق 
طالبان  به  مشاوران،  و  مربیان  از  شبکه ای 

مشاوره و پشتیبانی مالی ارایه می دهد.
میان   2020 فبروری  صلح  توافقنامه ی  در 
ایاالت متحده و طالبان که در دوحه منعقد 
شد، مهم ترین و اصلی ترین خواست ایاالت 
با  گروه  این  روابط  قطع  طالبان،  از  متحده 
پناه گرفتن  از  جلوگیری  و  القاعده  شبکه ی 
ساحات  و  افغانستان  در  شبکه  این  افراد 
می شود  گفته  بود.  طالبان  تصرف  تحت 
همکاری  حتا  توافقنامه،  این  ضمایم  در 
و  متحده  ایاالت  اطالعاتی  و  استخباراتی 
با  مشترک  مبارزه ی  خصوص  در  طالبان 
شده  پیش بینی  نیز  افغانستان  در  القاعده 

است.
نشان  امریکا،  خزانه داری  وزارت  گزارش 
کشور  این  طرف  از  طالبان  که  می دهد 
به  گروه  این  تعهد  مهم ترین  از  عدول  به 
توافقنامه ی  چارچوب  در  متحده  ایاالت 
صلح دوحه متهم شده است. دیپلمات های 
و  فشرده  مذاکره ی  یک  در  متحده  ایاالت 
دوحه  در  طالبان  نمایندگان  با  فرسایشی 
بدل  در  برد،  زمان  سال  دو  به  نزدیک  که 
غیرمنتظره  سیاسی  امتیازهای  واگذاری 
به  طالبان  تعهد  گروه،  این  به  بادآورده  و 
را  شان  مطالبه ی  مهم ترین  به  تمکین 
القاعده  شبکه ی  با  روابط  قطع  بر  مبنی 
و  فشردگی  به  توجه  با  آورد.  دست  به  را 
و  غیرمنتظره  امتیازات  و  مذاکرات  طول 
بادآورده ای که به طالبان واگذار شد، به نظر 

»اتاق  عنوان  تحت  کتابی  در  شد،  برکنار 
نوشت،  برکناری اش  از  پس  که  حوادث« 
الزم  هسمویی  و  هماهنگی  که  است  گفته 
میان نهادهای مختلف و زیربط در مذاکرات 
ایاالت متحده با طالبان وجود نداشته است. 
این کتاب مدعی شده که  بولتون در  آقای 
ترمپ در خصوص مذاکرات صلح افغانستان 
و  نظرات  و  مشاوران  مشوره ی  به  اغلب 
نهادهای  ارتش،  جنرال های  محاسبات 
خارجی اش  سیاست  دستگاه  و  استخباراتی 
موارد  برخی  در  حتا  و  نمی داده  فرا  گوش 
واقعیت های  از  کاملی  و  دقیق  اطالعات 
صلح  و  جنگ  به  مرتبط  نظامی  و  سیاسی 
مذاکرات  در طول  است.  نداشته  افغانستان 
گاه،  چند  از  هر  طالبان،  با  متحده  ایاالت 
و  ابرازنظرها  میان  تفاوت هایی  و  اختالفات 
مواضع ترمپ و مسئولین نظامی این کشور 

در افغانستان در رسانه ها منتشر می شد.
هماهنگی  ترمپ،  دولت  نهادهای  از  فراتر 
در خصوص  منسجمی  و  کامل  مشارکت  و 
متحده  ایاالت  میان  افغانستان  صلح  روند 
و متحدانش که در جنگ افغانستان با این 
کشور مشارکت داشته است، نیز ایجاد نشده 
که  دوحه  توافقنامه ی  امضای  از  پس  بود. 
متعهد شده  ترمپ  آن، حکومت  موجب  به 
از  کامل  صورت  به   202۱ می  ماه  در  بود 
افغانستان خارج می شود، ناتو صریحا اعالم 
کرد تا زمانی که خطر تبدیل شدن افغانستان 
وجود  تروریزم  و  افکنی  دهشت  مرکز  به 
داشته باشد، این سازمان حضور نظامی اش 
در افغانستان و حمایتش از نیروهای امنیتی 
این موضع  را حفظ خواهد کرد.  افغانستان 
ناتو نه تنها با تصمیم ایاالت متحده متفاوت 
با  آشکار  منافات  در  مواردی  در  که  بود 
جنگ  خصوص  در  متحده  ایاالت  سیاست 
و  تفاوت  می گرفت.  قرار  افغانستان  صلح  و 
تضادی که نشانگر عدم هماهنگی و اجماع 
دوره ی  در  ناتو  و  متحده  ایاالت  میان  نظر 

زمامداری ترمپ بود.
عالوه بر اختالف نظرها میان ایاالت متحده 
در  اروپا  اتحادیه ی  و  ناتو  اعضای  دیگر  و 
اروپا  اتحادیه ی  نظامی،  سیاست های  مورد 
در خصوص ارزش های مدنی، حقوق بشری 
با  جدی  اختالفات  نیز  اساسی  حقوق  و 
این  که  هرچند  داشت  ترمپ  حکومت 
و  آشکار  صورت  به  چندان  نظرها  اختالف 
عریان مطرح نشد. در طول مذاکرات صلح 
میان ایاالت متحده و طالبان و سپس عقد 
توافقنامه ی دوحه، این کشور، عمدتا مسائل 
توافق  و  چانی زنی  در  را  نظامی  و  سیاسی 
در  داد.   قرار  توجه  محراق  در  طالبان  با 
حاشیه قرار گرفتن ارزش های حقوق بشری 
و مدنی در این مذاکرات باعث شده بود که 
از  صریح اش  حمایت   بارها  اروپا  اتحادیه ی 

حدود یک هفته پیش تنها سه روز پس از 
روی کارآمدن حکومت جدید اعالم کرد که 
که  شود  مطمئن  می خواهد  متحده  ایاالت 
دوحه  توافقنامه ی  در  تعهداتش  به  طالبان 
با  ارتباط  قطع  و  کاهش خشونت  بر  مبنی 
در  است.  کرده  عمل  تروریستی  گروه های 
پی این اعالم موضع، حمداهلل محب مشاور 
شورای امنیت ملی افغانستان در توییترش 
جیک  امریکایی اش  همتای  با  که  نوشت 
متحده  ایاالت  ملی  امنیت  مشاور  سالیوان، 
افغانستان گفت وگو  روند صلح  در خصوص 
کرده است. در این گفت وگو، آقای سالیوان 
گفته است که حکومت جدید ایاالت متحده 

توافقنامه ی صلح دوحه را بررسی می کند.
به نقل از منابع آگاه، حکومت جدید ایاالت 
سه  حدود  ناتو  عضو  کشورهای  از  متحده 
هفته فرصت درخواست کرده تا توافقنامه ی 
را  طالبان  و  کشور  این  میان  دوحه  صلح 
حدودا  نفس گیر  مذاکره ی  یک  پی  در  که 
دوساله به دست آمد بررسی و بازبینی کرده 
و تصمیم و سیاستش در خصوص روند صلح 
افغانستان و توافقنامه ی دوحه را به اعضای 
حکومت  کند.  اعالم  نظامی  سازمان  این 
ترمپ ضمایم توافقنامه ی دوحه را محرم و 
سری نگه  داشته بود و بررسی این ضمایم، 
روند  کلیت  به  مربوط  اطالعات  و  مبناها 
برای  دوحه  توافقنامه ی  و  افغانستان  صلح 
حکومت جدید ایاالت متحده مهم و زمان بر 
نشست  در  دیگر  روز   20 است  قرار  است. 
در  فبروری   ۱۷ در  که  ناتو  دفاع  وزرای 
متحده  ایاالت  شد،  خواهد  برگزار  بروکسل 
تصمیم نهایی اش در خصوص این توافقنامه 
در  متحده  ایاالت  است  قرار  کند.  اعالم  را 
صورت  به  ناتو  دفاع  وزرای  به  نشست  این 
به  کشور  این  آیا  که  دهد  پاسخ  مشخص 
موجب توافقنامه ی دوحه، در ماه می 202۱ 
افغانستان  از  به صورت کامل  را  نیروهایش 

خارج خواهد کرد؟
ایاالت  در  جدید  حکومت  روی کارآمدن 
در  کشور  این  سیاست  اعالم  و  متحده 
حکومت  توسط  که  توافقنامه ای  خصوص 
تأخیر  اصلی  دلیل  رسید،  امضا  به  پیشین 
در  بین االفغانی  مذاکرات  دوم  دور  آغاز  در 
کشور  این  تصمیم  خاصه  به  است.  دوحه 
تعهد  به  پابندی  پابندی/عدم  خصوص  در 
از  کامل  خروج  بر  مبنی  قبلی  حکومت 
می تواند   ،202۱ می  ماه  در  افغانستان 
بر  که  بین االفغانی  مذاکرات  بر  نه تنها 
جنگ  جبهات  وضعیت  دوحه،  توافقنامه ی 
گسترده  و  مستقیم  تأثیر  روند  کلیت  و 
افغانستان  دولت  هم  و  طالبان  هم  بگذارد. 
منتظر است تا سیاست جدید ایاالت متحده 
در خصوص توافقنامه ی دوحه و روند صلح 
افغانستان اعالم شود تا مذاکرات در دوحه 
بیفتد. هم طالبان و هم  به جریان  احتماال 
دولت افغانی به خوبی می داند از آن جا که 
هر نوع بازنگری و تغییر در سیاست ایاالت 
متحده نسبت به توافقنامه ی دوحه و کلیت 
را  بین االفغانی  مذاکرات  مستقیما  روند، 
تحت تأثیر قرار می دهد، آغاز و پیشبرد دور 

دوم مذاکرات به ثمر و نتیجه ای نمی رسد.
دلیل اصلی تأخیر در آغاز دور دوم مذاکرات، 
و  افغانستان  دولت  آشکار  و  آگاهانه  انتظار 
طالبان برای اعالم سیاست جدید واشنگتن 
است.  دوحه  صلح  توافقنامه ی  خصوص  در 
سعی  افغانستان  دولت  می رسد  نظر  به 
آن  در  نیز  خود  که  انتظار  این  از  می کند 
اعمال  برای  فرصتی  به  عنوان  می برد،  به سر 
و  کرده  استفاده  طالبان  بر  رسانه ای  فشار 
و  مذاکره  برای  اراده اش  بر  مبنی  تفسیری 
مذاکرات  دوم  دور  آغاز  برای  بی صبری اش 
میز  پای  حاضرشدن  از  طالبان  امتناع  و 

مذاکرات بیرون دهد.

جدید  سیاست  در  جدی  تغییرات  آیا 
امریکا رخ خواهد داد؟

که  طالبان  و  متحده  ایاالت  مذاکرات صلح 
منجر شد،  دوحه  توافقنامه ی صلح  عقد  به 
به  مخالفت هایی  ترمپ  دولت  درون  در 
همراه داشت. اگر نگوییم مخالفت، دستکم 
همسویی و همراهی منسجم و یکدستی در 
امنیت  مشاور  نداشت.  وجود  خصوص  این 
ملی پیشین ایاالت متحده که توسط ترمپ 

حدود چهار هفته پیش، پس از یک وقفه ی 
دولت  مذاکره کننده ی  هیأت های  روزه   20
و  کابل  از  ترتیب  به  طالبان،   و  افغانستان 
تا  کردند  پرواز  دوحه  مقصد  به  پاکستان 
دور دوم مذاکرات صلح بین االفغانی را آغاز 
کنند. تاکنون، به استثنای یکی دو جلسه ی 
جدی  دیدار  هیچ  حاشیه ای،  و  تشریفاتی 
چارچوب  در  طرف  دو  هیأت های  میان 
برگزار  بین االفغانی  مذاکرات  دوم  دور 
انتظار  و  تعطیلی  به  مذاکرات  است.  نشده 
تحرک  هیچ  و  می برد  سر  به  اعالم نشده 
هیچ  نه تنها  ندارد.  وجود  روند  در  جدی 
جلسه ی جدی میان دو طرف برگزار نشده 
است که چند اعالمیه و موضع اعتراضی با 
ادبیات نسبتا تند از سوی طرف های دخیل 
در روند، فضا را تا حدی ملتهب کرده است.

هیأت  عضو  نادری،  نادر  پیش،  روز  سه 
و  افغانستان  دولت  مذاکره کننده ی 
که  گفت  تویتی  در  هیأت  این  سخن گوی 
برگزاری  برای  طالبان  هیأت  است  روز   ۹
پیش  است.  نشده  حاضر  رسمی  جلسه ی 
دیگر  عضو  احمدی،  محمدامین  آن،  از 
که  نوشت  فیسبوکش  صفحه ی  در  هیأت 
از  زندانیان شان  آزادی  آرزوی  در  طالبان 
محابس دولت افغانستان به واسطه ی ایاالت 
یک  به  دست یابی  تا  جنگ  دوام  و  متحده 
دو  این  تأثیر  تحت  و  است  اسالمی  نظام 
جانب  با  اصولی  مذاکره ی  به  تمایلی  آرزو 
پیش، حمداهلل  روز  چهار  ندارد.  جمهوریت 
محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان 
مشترک  اردوی  قول  ایجاد  مراسم  در 
از  طالبان  که  گفت  امنیتی  نیروهای 
استقالل در تصمیم گیری برخوردار نیستند 

و نیتی برای صلح ندارند.
از مواضع اخیر اعضای هیأت مذاکره کننده  
خصوص  در  افغانستان  دولت  مقام های  و 
تأخیر در آغاز دور دوم مذاکرات بین االفغانی 
سعی  افغانستان  دولت  که  برمی آید  چنین 
می کند از تأخیر در آغاز دور دوم مذاکرات 
بین االفغانی به  عنوان فرصتی برای حمله بر 
اراده  و حسن نیت طالبان در خصوص روند 
مواضع  این  کند.  استفاده  افغانستان  صلح 
که  می شود  رسانه ای  و  مطرح  گونه ای  به 
دور  آغاز  برای  اراده ای  که  طالبان  برخالف 
حکومت  ندارد،  بین االفغانی  مذاکرات  دوم 
تا  افغانستان مجدانه پی گیر و منتظر است 

دور دوم مذاکرات آغاز شود.
اگرچه نمی توان بر اراده و حسن نیت طالبان 
پروسه ی سیاسی  به یک  در خصوص ورود 
و کنارگذاشتن گزینه ی نظامی تردید نکرد 
اما واقع این است که تأخیر جاری در آغاز 
آن چنان  نه  بین االفغانی  مذاکرات  دوم  دور 
از  ناشی  می شود،  نمایانده  و  تفسیر  که 
نیت  برآمد حسن  نه  و  است  جنگ طالبان 
این  مذاکرات.  دوام  برای  افغانستان  دولت 
دیگری  جای  از  مؤقت،  انقطاع  و  تأخیر 
به  است  ممکن  که  تأخیری  می خورد.  آب 
رخ دادن تغییراتی در روند صلح منجر شود. 
بین االفغانی  مذاکرات  دوم  دور  آغاز  چرا 
دادن  رخ  احتمال  است؟  افتاده  تأخیر  به 
تغییرات در روند صلح چقدر است؟ در این 
یادداشت سعی شده به این دو پرسش پاسخ 

داده شود.

مایه  کجا  از  مذاکرات  در  تأخیر 
می گیرد؟

در پی روی کارآمدن حکومت جدید در ایاالت 
به اختالف های فاحش در  با توجه  متحده، 
با مسائل جهانی  دیدگاه و شیوه ی برخورد 
جدید،  حکومت  و  پیشین  حکومت  میان 
ایاالت  سیاست های  که  می رود  انتظار 
دچار  جهانی  مسائل  خصوص  در  متحده 
این  یا رادیکال شود. به تبع  تغییرات جزئی 
انتظار، روند صلح افغانستان که به ابتکار و 
از  احتماال  آغاز شد،  متحده  ایاالت  رهبری 
اعالم سیاست جدید این کشور در خصوص 

روند دوحه متأثر خواهد شد.
یک روز پیش از مراسم تحلیف جو بایدن، 
بایدن  آقای  طرف  از  که  بلینکن  آنتونی 
برای وزارت خارجه ی حکومتش نامزد شده 
ایاالت  جدید  حکومت  که  کرد  اعالم  بود، 
را  طالبان  با  این کشور  توافق صلح  متحده 
سفید  کاخ  کرد. سخن گوی  خواهد  بررسی 

دستاوردهای دو دهه ی اخیر در افغانستان، 
مدنی  حقوق  بشری،  حقوق  ارزش های 
بیان و حقوق زنان و دیگر  آزادی  افغان ها، 
ارزش های نوین در روند صلح افغانستان را 

اعالم کند.
مواجهه ی حکومت ترمپ در خصوص ایران؛ 
و  افغانستان  تأثیرگذار  و  غربی  همسایه ی 
روی دست گرفتن سیاست فشار حداکثری 
این  حاشیه رفتن  به  نه تنها  کشور  این  بر 
کشور از اجماع منطقه ای در خصوص روند 
صلح افغانستان منجر شد که ای بسا تهران 
را به گسترش حمایت سیاسی و نظامی از 
روند  با  مقابله  برای  تدارک چینی  و  طالبان 
جو  این که  به  توجه  با  کرد.  متمایل  جاری 
متحده  ایاالت  جدید  جمهور  رییس  بایدن 
کارزارهای  طول  در  او  سیاسی   تیم  و 
این  سیاست  تعدیل  لزوم  از  انتخاباتی اش 
کشور در قبال ایران از تقابل و اعمال فشار 
بودند،  گفته  سخن  تعامل  به  حداکثری 
در  متحده  ایاالت  رویکرد  احتمالی  تغییر 
ایران  سیاست  تغییر  به  منجر  ایران،  قبال 
در خصوص جنگ و صلح افغانستان خواهد 

شد.
احتمال  آمد،  گفته  آن چه  به  توجه  با 
میان  نظر  اشتراک  و  همسویی  ایجادشدن 
ایاالت متحده، متحدان این کشور در جنگ 
افغانستان در پیمان ناتو و اتحادیه ی اروپا و 
در  افغانستان  تأثیرگذار  و  غربی  همسایه ی 
خصوص روند صلح دوحه شانس باالیی دارد. 
ناتو برخالف  و  اروپا  اتحادیه ی  از آن جا که 
از  حمایت  لزوم  بر  دوحه  توافقنامه ی صلح 
دهه ی  دو  دستاوردهای  و  نوین  ارزش های 
تا  نظامی  حضور  دوام  و  افغانستان  اخیر 

عدول طالبان از دو بند اصلی 
تعهداتش در توافقنامه ی 
دوحه با اتکا به شواهدی از 

میادین جنگ افغانستان و 
گزارش وزارت خزانه داری ایاالت 

متحده، می تواند بر تعدیل 
تصمیم ایاالت متحده و 

بازنگری این کشور در خصوص 
خروج کامل از افغانستان در 
ماه می 2021، تأثیرگذار باشد. 

احتمال رخ دادن این اتفاق 
وجود دارد. اتفاقی که می تواند 

تبعات جدی بر توافقنامه ی 
دوحه، جدول خروج نظامی 

از افغانستان، مذاکرات 
بین االفغانی و کلیت روند 

داشته باشد.

خادم حسین کریمی

انتظار در دوحه، ابزنگری در واشنگنت
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می رسد درخواست ایاالت متحده از طالبان 
القاعده  شبکه ی  با  روابط  قطع  بر  مبنی 
فوق العاده ای  استراتژیک  ارزش  و  اهمیت 
برای این کشور داشته باشد. اکنون، عدول 
گزارش  اساس  بر  تعهد  این  از  طالبان 
می تواند  متحده،  ایاالت  خزانه داری  وزارت 
پیامدهای گسترده و مخربی بر توافقنامه ی 
صلح دوحه و حتا دو سال سابقه ی مذاکرات 

این گروه با امریکا به جا بگذارد.
وزارت  گزارش  نشر  از  پس  روز  دو 
یک  در  طالبان  متحده،  ایاالت  خزانه داری 
گزارش  این  در  مطرح شده  ادعای  اعالمیه، 
از معلومات غلط  و  ناشی  را  رد کرد و آن  
جنگ طلب  و  مغرض  حلقات  پروپاگندای 
گفته  اعالمیه  این  در  طالبان  کرد.  اعالم 
افغانستان  در  القاعده  عضو  هیچ  که  است 
افغانستان  به حضورشان در  ندارد و  حضور 
به  مشابه  گروه  این  ندارد.  وجود  ضرورتی 
اداره ی  از  پاکستان  حکومت  درخواست 
متحده  ایاالت  از  اعالمیه ی شان  در  بایدن، 
خصوص  در  تعهدش  به  که  است  خواسته 
این  و  مانده  پایبند  دوحه  توافقنامه ی 
برای  معقول  راه حل  به  عنوان  را  توافقنامه 
عملی  افغانستان  در  جاری  معضله ی  حل 

کند.
طالبان  و  پاکستان  درخواست  و  تأکید 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  پی گیری  بر 
دوحه  توافقنامه ی  عملی شدن  و  افغانستان 
و  گروه  این  می دهد  نشان  که  قرینه  است 
نگران  حامی اش  اصلی ترین  و  بزرگ ترین 
است که مبادا حکومت جدید ایاالت متحده 
خروج  و  دوحه  توافقنامه ی  به  تعهدش  از 
پیمان  این  موجب  به  افغانستان  از  نظامی 
ایاالت  جدید  حکومت  اعالم  کند.  عدول 
توافقنامه ی  بررسی کردن  بر  مبنی  متحده 
عمل کردن  از  مطمئن شدن  به منظور  دوحه 
طالبان به تعهداتش و مشخصا تعهدات این 
با  روابط  قطع  و  خشونت  کاهش  به  گروه 
گزارش  نهایت  در  و  تروریستی  گروه های 
اخیر وزارت خزانه داری امریکا مبنی بر دوام 
اتحاد میان طالبان و القاعده و قوی ترشدن 
نشانه های  اتحاد،  این  موجب  به  القاعده 
تغییرات جدی  امکان  که  است  درشت تری 
به  ایاالت متحده نسبت  در سیاست جدید 
توافقنامه ی دوحه و روند صلح افغانستان را 

افزایش می دهد.
طالبان  دوحه،  توافقنامه ی  مفاد  موجب  به 
در قبال تعهد ایاالت متحده مبنی بر خروج 
کامل نظامی از افغانستان تا ماه می 202۱، 
با گروه های  متعهد شده است که روابطش 
قطع  را  القاعده  شبکه ی  نظیر  تروریستی 
کند و از میزان خشونت ها بکاهد. آن چه که 
در  تعهداتش  برعکس  طالبان  است،  مسلم 
در  را  خشونت ها  میزان  دوحه،  توافقنامه ی 
افغانستان  کالن شهرهای  و  جنگ  میادین 
اخیر  گزارش  بر  بنا  است.  داده  افزایش 
وزارت خزانه داری ایاالت متحده، این گروه 
قطع  را  القاعده  شبکه ی  با  روابطش  نه تنها 
نکرده که به اتحادش با این گروه ادامه داده 
شدن  »قوی تر«  به  حتا  اتحاد  این  دوام  و 

القاده منجر شده است.
تعهداتش  اصلی  بند  دو  از  طالبان  عدول 
در توافقنامه ی دوحه با اتکا به شواهدی از 
وزارت  گزارش  و  افغانستان  جنگ  میادین 
بر  می تواند  متحده،  ایاالت  خزانه داری 
تعدیل تصمیم ایاالت متحده و بازنگری این 
کشور در خصوص خروج کامل از افغانستان 
در ماه می 202۱، تأثیرگذار باشد. احتمال 
که  اتفاقی  دارد.  وجود  اتفاق  این  رخ دادن 
می تواند تبعات جدی بر توافقنامه ی دوحه، 
جدول خروج نظامی از افغانستان، مذاکرات 
باشد.  داشته  روند  کلیت  و  بین االفغانی 
ایاالت  خزانه داری  وزارت  گزارش  نشر  اگر 
بایدن  حکومت  مقامات  تأکید  و  متحده 
مبنی بر بررسی توافقنامه ی دوحه صرفا در 
روانی و رسانه ای  ایجاد یک جنگ  راستای 
صورت  طالبان  بر  فشار  ایجاد  منظور  به 
گرفته باشد، در آن صورت احتمال تغییرات 
متحده  ایاالت  جدید  سیاست  در  جدی 
کمرنگ  افغانستان  صلح  روند  خصوص  در 
شده و حداکثر به جبران نسبتی امتیاز های 
گروه  این  به  ترمپ  حکومت  که  بی رویه ای 

واگذار کرد، محدود خواهد شد.
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بین بیجینگ و طالبان برای تأمین امنیت سایت این معدن 
برای آغاز کار استخراج، مس عینک را آسیب زده است.

محمد ابراهیم عادل، وزیر پیشین معادن افغانستان در سال 
اتهاماتی مبنی براین که او ۳0 میلیون دالر  200۹ در پی 
از شرکت چینی MCC رشوه دریافت کرده است، از کار 
برکنار شد )آقای عادل این اتهامات را رد کرد.( سپس در 
سال 20۱۷ حزب کمونیست چین »شن هتینگ«، مدیر 

کل شرکت MCC را به دلیل فساد، از حزب اخراج کرد.
جاوید نورانی می گوید که »هر دو طرِف قرارداد مس عینک 
صادق نیستند.« او می گوید که برخی از مقامات حکومت 
سود   »MCC قرارداد  شرایط  »اجرانشدن  از  افغانستان 

مالی برده اند.
ایجاد  شامل  عینک  استخراج مس  پروژه  اولیه  برنامه های 
و ساخت خط  ذغال  از  برق  تولید  نیروگاه  ذوب،  کارخانه 
»کار   MCC شرکت  که  می گوید  معادن  وزیر  بود.  ریل 
رساند  اتمام  به   20۱۵ سال  در  را  مرکزی  ذخایر  سروی 
استخراج معدن  امکان سنجی  مطالعه  نهایی  پیش نویس  و 
تا  آن زمان  از  اما  کرد«،  ارائه  افغانستان  حکومت  به  را 
ارشد  مقام  یک  است.  نشده  پیشرفتی حاصل  هیچ  کنون 
حکومت افغانستان می گوید که دولت افغانستان »ارتباطات 
مخفی چین با طالبان را به بیجینگ یادآوری کرده است؛ 
معدن  توسعه  راه  طریق  این  از  می توانستند  آن ها  این که 
مس عینک را هموار کنند، اما آن ها تصمیم گرفتند کاری 

نکنند.«
نورانی می گوید که چین به  عنوان بزرگ ترین مصرف کننده ی 
مس )۵۱ درصد تولید جهانی مس را چین مصرف می کند( 
لندن«  فلزات  بورس  »بازار  در  قیمت ها  کنترل  عالقه مند 
مس  داد  نخواهد  »اجازه  چین  که  است  معتقد  او  است. 
عینک دوباره به داوطلبی گذاشته شود؛ آن ها قرارداد اصلی 

را محکم خواهند گرفت.«
معدن مس عینک در سایت یک شهر باستانی واقع شده 
بنیان  بودایی  راهبان  توسط  قبل  سال   ۱800 که  است 
نهاده شد؛ از راهبان بودایی و این شهر مدفون، انبوهی از 
گنجینه های تاریخی برجا مانده است. تنها فعالیتی که در 
باستان شناسان  تالش  دارد  جریان  سال هاست  سایت  این 
برای حفظ آثار بودایی است. سال گذشته ریاست جمهوری 
افغانستان با صدور فرمان اجرایی )تصویب استخراج معادن 
باستانی(  آثار  جابجایی  و  باستانی  شهر  از  حفاظت  روباز، 

تالش کرد چینی ها را به عمل وادارد.
روند  شرکای مان  داریم  انتظار  »ما  می گوید:  چخانسوری 
توسعه این پروژه را براساس شرایط موردتوافق دو جانب، 
بود  خواهیم  مجبور  ما  این صورت،  غیر  در  بگیرند.  سر  از 
گزینه ها جایگزین را برای ایجاد زمینه سرمایه گذاری برای 

سرمایه گذاران بالقوه درنظر بگیریم.«
»مشکالت  دلیل  به  پروژه  این  که  می گوید  چخانسوری 
روش  و  فرهنگی  آثار  از  حفاظت  مسأله  جمله  از  فنی« 
تصویب  با  که  می گوید  او  است.  شده  متوقف  استخراج، 
از  برای  آماده شدن  روباز، حکومت درحال  استخراج  روش 

سرگیری مذاکرات درباره این پروژه است.
در همین حال گفته می شود که چین )که به نظر می رسد 
در  دیگر  متحده  ایاالت  آن  در  که  است  دورانی  منتظر 
افغانستان حضور نداشته باشد( با رهبری طالبان در مورد 
قراردادهای زیربنایی در افغانستان نیز مذاکره کرده است. 
روابط چین با این گروه، به دوره رژیم طالبان بین سال های 

۱۹۹۶ تا 200۱ در افغانستان برمی گردد.
استرالیایی  تحلیل گر  و  نویسنده  روزنامه نگار،  اودانل  لین 
دفتر  رییس   20۱۷ تا   200۹ سال های  بین  او  است. 
»خبرگزاری فرانسه« و »آسوشیتدپرس« در افغانستان بود.

کاهش یابد، حکومت مجبور است به دنبال منابع جایگزین 
برای تأمین بودجه اش برآید.

افغانستان دارای ذخایر معدنی عظیم است؛ از ذغال سنگ 
و مس و سنگ آهن گرفته تا تالک، لیتیوم، اورانیوم، طال، 
از زمان سقوط طالبان در  سنگ های قیمتی، نفت و گاز. 
بالقوه  فقرات  ستون  به  عنوان  معدن  سکتور   ،200۱ سال 
افغانستان دانسته شده است و این نگاه  اقتصاد پساجنگ 
هنوزهم وجود دارد. اما شرکت های بزرگ استخراج معدن 
به سختی حاضر به رفتن به این کشور جنگ زده می شوند و 
تصمیم چین برای توقف کارش در معدن مس عینک نشان 
به  چندانی  تمایل  منابع،  تشنه  بیجینِگ  حتا  که  می دهد 

فعالیت زیر سایه شورشیان در این کشور ندارد.
مس  معدن  در  مس  عظیم  ذخایر  از  افغانستان  حکومت 
عینک در حدود ۴0 کیلومتری جنوب شرق پایتخت، توقع 
بسیار داشت. شرکت دولتی MCC چین در سال 200۷ 
با قراردادی به ارزش 2.8۳ میلیارد دالر، برای ۳0 سال این 
اما کار قابل مالحظه ای برای توسعه  معدن را اجاره کرد، 
براساس  چینی  شرکت  این  است.  نداده  انجام  سایت  این 
 ۳۷۱ حدود  افغانستان  پترولیم  و  معادن  وزارت  گزارش 

میلیون دالر را روی این سایت هزینه کرده است.
دادند که عدم  گزارش  افغانستان  رسانه های  سال گذشته 
فعالیت در این سایت باعث شده حکومت افغانستان از ناحیه 
عواید معدنی اش 2 میلیارد دالر زیان کند. در همین حال 
برای  افغانستان  زیرزمینی  ثروت  استخراج  به  نیز  طالبان 
تمویل کارزار شان چشم دوخته اند. به گفته برخی منابع، 
استخراج  از  فقط  را  دالر  میلیون  صدها  ساالنه  شورشیان 

معادن در افغانستان، به دست می آورند.
در  افغانستان  پترولیم  و  معادن  وزیر  چخانسوری،  هارون 
استخراج  پروژه  اگر  که  گفت  پالیسی  فارن  با  گفت وگو 
جانب«  دو  توافق  مورد  »شرایط  با  عینک   مس  معدن 
دوباره مورد مذاکره قرار نگیرد، قرارداد استخراج آن از نو به 
داوطلبی گذاشته خواهد شد. او با اشاره به تفاهم نامه ای که 
 Fortescue( در ۱0 سپتامبر 2020 با شرکت استرالیایی
Future Industries( به امضا رسید، گفت که افغانستان 
در نظر دارد سکتور استخراج معادن خود را به روی سایر 

کشورها نیز باز کند.
با این حال برخی از ناظران می گویند که محکم گرفتن چین 
معتقدند  آن ها  داشت؛  نخواهد  چندانی  سود  کابل  برای 
بسیار  و  بزرگ،  حد  از  بیش  کابل  برای  همسایه  این  که 
نزدیک است. جاوید نورانی، کارشناس سکتور استخراجی 
پیرامون  دورویی  و  لفاظی  سال ها  که  می گوید  افغانستان 
افغانستان  برای  عینک،  مس  پروژه  سر  بر  مجدد  مذاکره 

بسیار گران تمام شده است.
خزانه ی افغانستان خالی است و این کشور چاره ی دیگری 
بازیگران  روی  به  استخراجی اش  سکتور  گشودن  جز 
بیرونی ندارد. حکومت افغانستان که به شدت به کمک های 
مجبورشدن  احتماِل  با  است،  وابسته  روبه کاهش  خارجِی 
به  به تن دادن  ایاالت متحده و متحدان واشنگتن،  توسط 
امریکا طبق  است.  روبه رو  با طالبان،  قدرت  تقسیم  توافق 
گروه  و  ترمپ  دولت   2020 فبروری  ماه  صلح  توافق نامه 
سربازانش  همه ی  نفر،   2۵00 جز  به  طالبان،  تروریستی 
سرباز   2۵00 این  و  است  کشیده  بیرون  افغانستان  از  را 
کنند.  ترک  را  کشور  می  ماه  اول  تا  باید  نیز  باقی مانده 
این خروج حکومت افغانستان را تضعیف کرده و منجر به 

تشدید خشونت طالبان شده است.
مس عینک یکی از بزرگ ترین منابع دست نخورده مس در 
جهان است که برآورد می شود ۵.۵ میلیون متریک تُن مس 
تبانی  و  ادعای فساد  اما  درجه یک در آن خوابیده است. 

لین اودانل، فارن پالیسی
مترجم: جلیل پژواک

ماه دسامبر سال گذشته بازداشت حلقه ی جاسوسی چین 
دنبال  به  تا  داشت  برآن  را  افغانستان  حکومت  کابل  در 
غوِل  این  شرقی اش،  همسایه ی  با  خود  روابط  ارزیابی 
تشنه ی منابع برآید. مقامات حکومت افغانستان می گویند 
که این کشور قراردادهای نفت و گاز با چین را فسخ کرده 
قرارداد  بر سر شرایط یک  و خواهان مذاکره مجدد  است 
از  پس  دهه  یک  حدود  که  است  معدن  استخراج  بزرگ 
این  با چین، کار آن هنوز پیشرفتی نداشته و  امضای آن 

پروژه عمدتا غیرفعال باقی مانده است.
با  جاسوسی  حلقه ی  این  که  می کنند  ادعا  افغان  مقامات 
کمک شبکه حقانی )یک گروه تروریستی مرتبط با طالبان( 
داشته. یک  فعالیت  اویغور  برای شکار مسلمانان  کابل  در 
مقام امنیتی ارشد می گوید که این حلقه شش یا هفت سال 
افغانستان  امنیتی  دستگاه های  است.  بوده  فعال  کابل  در 
به  مظنون  اویغورهای  تبعید  و  بازداشت  برای  گذشته  در 
فعالیت های تروریستی، با چین همکاری داشته اند، اما حاال 

می گویند که از »دورویی« چین شوکه شده اند.
یک مقام افغان می گوید: »آیا رفتار دوست همین است؟« 
را  چینی  جاسوسان  حضور  که  می گوید  دیگر  منبع  یک 
یا  افغانستان  رسانه های  توسط  نه  آن  بازداشت  خبر  )که 
گسترده  به طور  هندی  رسانه های  توسط  بلکه  بین المللی، 
پوشش داده شد( استخبارات هند برای مقامات افغانستان 

فاش کرده است.
یک مقام دیگر می گوید دستگیری جاسوسان چینی باعث 
آینده ی  و  است  صلح  روند  درگیر  که  کابل  است  شده 
را  اقتصادش  است  تالش  در  و  دارد  پیش  در  نامعلومی 
فشار«  »اهرم  به  عنوان  قضیه  این  از  بخواهد  دهد،  سامان 
بر بیجینگ به خصوص برای مذاکره مجدد در مورد شرایط 
استفاده  معدن،  استخراج  دالری  میلیون  چندین  قرارداد 

کند.
دادیم که در  آن ها خبر  به  افغان می گوید: »ما  مقام  یک 
قرارداد پیشرفت صورت گیرد، در غیر آن این پروژه دوباره 
معدن  استخراج  سکتور  شد.  خواهد  گذاشته  داوطلبی  به 
فرا  آن  زمان  و  است  مهم  بسیار  افغانستان  اقتصاد  برای 
پیشرفت  خواهان  ما  یابد.  توسعه  سکتور  این  که  رسیده 
پروژه های بزرگ ملی مان هستیم. سال هاست که ما امنیت 
]اتباع چین[ را تأمین می کنیم و اکنون زمان آن فرا رسیده 
است که بازدهی و سود اقتصادی کار مان را دریافت کنیم.«

افغانستان مهلتی برای مذاکره مجدد درباره شرایط قرارداد 
این پروژه تعیین نکرده است و یک مقام حکومت افغانستان 
می گوید که چین تا کنون فقط »خالصه ی پنج صفحه ای 
از پیشرفت شان« را به حکومت افغانستان ارائه کرده است.

به  لندن  در  بیجینگ  سفارت  و  چین  خارجه  وزارت 
پاسخ  خصوص  این  در  اظهارنظر  برای  ما  درخواست های 
 China( ندادند و ما نتوانستیم با شرکت استخراج معدن
تماس   )Metallurgical Group Corporation

برقرار کنیم.
بیان گر  چین  برابر  در  افغانستان  حکومت  تازه ی  تاکتیک 
سرخوردگی کابل از سرعت آهسته توسعه سکتور استخراج 
معدن در این کشور و نیاز مبرم حکومت به منابع درآمد 
بین المللی  نیروهای  متحده،  ایاالت  زیرا  است،  جدید 
جمع کردن  درحال  بین المللی  دونرهای  از  بسیاری  و 
 20۱8 سال  در  جهانی  بانک  اند.  افغانستان  از  رخت شان 
اعالم کرد که افغانستان برای ۴0 درصد از تولید ناخالص 
داخلی خود به کمک های بین المللی وابسته است. اکنون 
نصف  به  تا سال 20۳0  انتظار می رود سطح کمک ها  که 

افغانستان معدن کار یم طلبید، چین جاسوس فرستاد
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یکا برای گذر از »بن بست« برجام شد دبریکل سازمان ملل خواستار همکاری ایران و امر
دولت دونالد ترمپ از سال 20۱۷ و پس از خروج از برجام 
با سیاست»فشار حداکثری« در راستای بازگرداندن ایران به 
میز مذاکره و دستیابی به توافق گسترده تری که فعالیت های 
منطقه ای و برنامه موشکی ایران را نیز در بربگیرد٬ بار دیگر 

تحریم های گسترده ای را علیه تهران اعمال کرد.
ترمپ  دولت  با  مذاکره  از  ایران  اسالمی  جمهوری  اما 
همزمان  ثور ۹8،  ماه  نیمه  از  مقابل  در  و  کرد  خودداری 
با سالگرد خروج دولت دونالد ترمپ از برجام، طی مراحل 
گوناگون از تعهداتش در چارچوب برجام عدول کرده است.

مقام های دولت بایدن از جمله آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
امریکا می گویند سیاست »فشار حداکثری« برای مهار ایران 
ناموفق بوده و کاهش تعهدات ایران باعث شده که ظرفیت 
گریز هسته ای، یعنی مدت زمان الزم برای ایران جهت تهیه 
مواد کافی برای ساخت یک بمب هسته ای از یک سال در 

چارچوب برجام به تنها سه تا چهار ماه رسیده است.
دولت  که  است  کرده  تاکید  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر 
امریکا دنبال یک »توافق طوالنی تر و مستحکم تر« با ایران 
است و از »بازگشت ایران به اجرای تعهداتش« به عنوان 
گام اول برای شروع مسیر رسیدن به این توافق نام برده 

است.

اقتصادی را لغو کند.
را  اکثریت  آن  در  اصولگرایان  که  اسالمی  مجلس شورای 
در اختیار دارند، در ماه قوس سال جاری با تصویب قانون 
»اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت 
 ۱20 ساالنه  کرد  ملزم  را  روحانی  حسن  دولت  ایران« 
کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد ذخیره کند و اگر تا 
نفت  و  بانکی  مالی،  تحریم های  جاری،  سال  اسفند  سوم 
حذف نشود، بازرسان آژانس از ایران اخراج شوند و ایران 

اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
المللی  بین  آژانس  رافائل گروسی، مدیرکل  این،  از  پیش 
انرژی اتمی با هشدار درباره اجرای کامل این قانون توسط 
برای  بین المللی  تالش های  افزایش  خواستار  ایران،  دولت 

نجات برجام شده است.
یکی از اهداف اصلی توافق هسته ای شش قدرت جهانی با 
ایران، موسوم به برجام، در سال ۱۳۹۴، این بود که فاصله 
به  اتمی  بمب  برای ساخت  نیاز  مورد  مواد  تولید  با  ایران 

مدت حداقل یک سال برساند.
فعالیت های  برخی  پذیرفت  ایران  توافق  این  در چارچوب 
تحریم های  مقابل  در  و  کند  متوقف  را  خود  هسته ای 

هسته ای علیه این کشور لغو شد.

ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست و برای احیای 
برجام باید به تعهدات هسته ای خود طبق توافق هسته ای 

بازگردد.
دولت ایران در مقابل اعالم کرده است که امریکا باید پیش 

از بازگشت برجام اقدام به لغو تحریم ها کند.
رئیس  دفتر  واعظی،  محمود  موضع گیری،  تازه ترین  در 
برجامی  تعهدات  به  »زمانی  کرد:  تاکید  روحانی،  حسن 
خود عمل می کنیم که مطمئن شویم که اروپا و امریکا به 

تعهدات خود عمل می کنند.«
برجام  به  که  است  نشده  خارج  برجام  از  ایران  گفت  او 

برگردد و موضع ایران درباره برجام روشن است.
با  در گفت وگو  نیز  ایران  وزیر خارجه  محمدجواد ظریف، 
با  که  است  خواسته  بایدن  دولت  از  الیوم،  روسیا  شبکه 
تجدیدنظر درباره تحریم ها »مسیر درست« را انتخاب کند.

در روزهای گذشته برخی از مقام های حکومت ایران درباره 
احتمال پیچیده تر شدن شرایط هشدار داده  اند.

متحد،  ملل  در سازمان  ایران  روانچی، سفیر  مجید تخت 
روز ۹ دلو با تاکید بر این که »پنجره بازگشت دوباره امریکا 
به توافق هسته ای در حال بسته شدن است« از دولت جو 
تحریم های  و  کند«  اقدام  سرعت  »به  که  خواست  بایدن 

به  توجه  با  می گوید  ملل  سازمان  دبیرکل  روز:  اطالعات 
به برجام  »دشواری های فزاینده«، توافق هسته ای موسوم 
فعال در وضعیت »بن بست« است، ولی این وضعیت به تدریج 
ثبات«  برای صلح و  به سمت داشتن یک »توافق حیاتی 

پیش می رود.
به گزارش رادیو فردا، آنتونیو گوترش روز پنج شنبه، ۹ دلو، با 
تاکید بر این که منتظر »راه  حل فوری« برای حل بن بست 
کنونی نیست، برجام را یک »پیروزی دیپلماتیک« دانست 
و گفت باید ایران و امریکا برای خروج از این وضعیت تعامل 

و همکاری کنند.
ایران و  اعمال تحریم علیه  برجام و  از  امریکا  از خروج  او 
گام های ایران برای افزایش ظرفیت هسته ای خود به عنوان 
»موانع و پیچیدگی های« موجود نام برد و گفت برای حل 

این مشکالت »کارهای زیادی باید انجام شود.«
برابر پرسش یک خبرنگار مبنی  دبیرکل سازمان ملل در 
کامل  احیای  برای  ملل  سازمان  میانجی گری  احتمال  بر 
برجام سکوت کرد، ولی از همه کشورهای درگیر در برجام 

خواست که برای حل مشکل »همکاری کنند.«
موضوع  یک  به  برجام  کامل  احیای  نحوه  حاضر  حال  در 
می گوید  امریکا  دولت  است.  شده  تبدیل  مناقشه برانگیز 

چین توسل به قوه قهریه برای در اختیار گرفتن تایوان 
را رد نکرده است.

هر چند تایوان تنها از سوی شمار محدودی از کشورها 
شده،  شناخته  رسمیت  به  مستقل  کشوری  عنوان  به 
اما دولت منتخب دموکراتیک آن با بسیاری از کشورها 

ارتباط تجاری و غیررسمی محکمی دارد.
رسمی  روابط  امریکا  کشورها،  از  بسیاری  همانند 
با تایوان ندارد، اما قانون روابط تایوان این  دیپلماتیک 
وعده را می دهد که امریکا تسلیحات دفاعی در اختیار 
تایوان قرار خواهد داد و براساس این قانون تاکید شده 
که هر گونه حمله به تایوان منجر به »نگرانی شدید« 

امریکا خواهد شد.

کشور تلقی می کند، اما تایوان خود را کشوری مستقل 
می داند.

انتظار می رود که دولت جدید امریکا در بحبوحه وخیم 
سر  بر  کشور  این  بر  فشارها  به  چین  با  روابط  شدن 
اختالفات  بشر،  حقوق  جمله  از  گسترده ای  موضوعات 

تجاری، هنگ کنگ و تایوان ادامه دهد.
چین  در  داخلی  جنگ  پایان  زمان  از  تایوان  و  چین 
پکن  بوده اند.  جداگانه  دولت های  دارای   ،۱۹۴۹ در 
مدتهاست که در تالش است تا فعالیت های بین المللی 
منطقه  در  نفوذ  برای  دو  هر  و  کند  محدود  را  تایوان 

اقیانوس آرام رقابت می کنند.
تنش ها در سال های اخیر بین دو کشور افزایش یافته و 

این هشدار چند روز پس از آن صورت گرفته که چین 
فعالیت های نظامی و همچنین پرواز جنگنده های خود 

را در نزدیکی تایوان افزایش داده است.
بایدن، رییس جمهور جدید  این در حالی است که جو 
امریکا تعهد خود را در قبال تایوان تایید کرده و موضع 

خود در آسیا را اعالم کرد.
بیانیه  اولین  در  پنتاگون  مطبوعاتی  دبیر  کربی،  جان 
به  تایوان  و  چین  روابط  مورد  در  امریکا  جدید  دولت 
خبرنگاران گفت: »ما این اظهارنظر را تاسف بار دانسته 
تایوان  سر  بر  تنش ها  که  نمی بیند  دلیلی  پنتاگون  و 

منجر به مواردی مانند تقابل شود.«
این  از  شده  جدا  استانی  را  دموکراتیک  تایوان  چین، 

تایوان  تالش های  که  داده  هشدار  چین  روز:  اطالعات 
برای کسب استقالل »به معنای جنگ« است.

بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، وو کویان، سـخن گوی 
وزرات دفـاع چیـن روز گذشـته در کنفرانسـی خبـری 
گفـت: »مـا به طور جـدی به نیروهـای مسـتقل تایوانی 
می گوییـم: کسـانی کـه بـا آتـش بـازی می کننـد خود 
را خواهنـد سـوزاند و اسـتقالل تایوان بـه معنای جنگ 

است.«
او همچنین ضمن دفاع از فعالیت های نظامی اخیر چین 
به  رسیدگی  برای  ضروری  اقداماتی  »این ها  که  گفت 
از  حفاظت  و  تایوان  تنگه  در  کنونی  امنیتی  وضعیت 

حاکمیت و امنیت ملی است.«

چنی هشدار داده که استقالل تایوان به »معنای جنگ« است

یکا بر »تعهد به برتری نظامی« ارسائیل در منطقه یر دفاع امر کید وز تأ
بهبود  برای  »فرصتی  امریکا  دولت جدید  آمدن  کار  روی 

روابط با ایران« و »بازنگری« در سیاست گذشته است.
یک  در  اسرائیل،  ارتش  ستاد  رییس  آن،  از  پیش  روز  دو 
سخنرانی گفته بود که بازگشت امریکا به توافق  هسته ای 
به  او  و  است  خطا  راهبردی،  و  عملیاتی  نظر  از  ایران،  با 
فرماندهان ارتش دستور داده برنامه های تازه ای برای حمله 
به ایران را غیر از برنامه های از پیش آماده شده، برای سال 

جاری تدارک ببینند.
با وجود گفت وگوی تلفنی وزیر دفاع جدید امریکا با همتای 
اسرائیلی اش و مذاکرات فرمانده سنتکام با مقامات اسرائیلی 
نشان  زیادی  اسرائیل، شواهد  تایمز  نوشته  به  تل آویو،  در 
می دهد که سیاست جو بایدن در قبال ایران، به موضوعی 

اختالف برانگیز میان امریکا و اسرائیل تبدیل خواهد شد.
که  ایران،  به  حمله  مورد  در  کوخاوی  جنرال  سخنان 
هشداری غیرعادی به دولت امریکا نسبت به پیوستن مجدد 
امریکا به برجام بود، جدی ترین نشانه از احتمال آغاز چالش 

میان اسرائیل و امریکا تلقی شده است.
از سوی دیگر، همه شواهد حاکی است که دولت جو بایدن و 
پنتاگون فرمان دونالد ترمپ در مورد قرار گرفتن اسرائیل در 

حوزه استحفاظی سنتکام را تغییر نخواهند داد.
ریاست جمهوری اش  روزهای  آخرین  در  ترمپ  دونالد 
فرمان داد که اسرائیل در حوزه کاری سنتکام قرار گیرد. 
فرمان،  این  از  هدف  که  کردند  تاکید  اسرائیل  رسانه های 
تقویت همکاری نظامی اسرائیل و کشورهای خلیج فارس 

در رویارویی با ایران بوده است.
جنرال مک کنزی خود در این زمینه گفته بود که افزوده 
شدن اسرائیل به حوزه کاری سنتکام، هرچند عمال تاثیر 
اندکی بر عملیات مشترک روزانه دارد چون این مناسبات 
از گذشته نیز قوی بوده، اما تعامالت ستاد مرکزی ارتش 
امریکا و اسرائیل را »رسمیت داده« و فروش تسلیحات را 

»تسهیل می کند.«

دلو است.
جنرال مک کنزی در نخستین ساعات ورود به تل آویو، در 
رییس  کوخاوی،  آویو  با  اسرائیل  دفاع  وزارت  در  نشستی 
ستاد ارتش، معاون وی و نیز با حضور فرماندهانی بخش های 
اطالعات و راهبردی ارتش، درباره »وضعیت راهبردی« و 
تهدیداِت  برابر  در  منطقه ای  همکاری های  سطح  »ارتقای 

نوظهور« گفت وگو کرد.
این جلسه  اسرائیل، جنرال کوخاوی در  ارتش  به گزارش 
گفت که »مناسبات نظامی و راهبردی دو کشور برای سال ها 
یکی از مولفه های اساسی در برقراری امنیت ملی اسرائیل 
و برتری آن نسبت به دشمنانش بوده و این مشارکت نقش 
ویژه  به  مشترک،  تهدیدات  با  رویارویی  در  تعیین کننده 

تهدیداِت ناشی از ایران، ایفا می کند«.
که  بود  گفته  اسرائیل  به  ورود  از  پیش  جنرال مک کنزی 
روابط تهران و واشینگتن در »دوران فرصت« قرار دارد و 

امریکایی به ارتش های عرب، اسرائیل باید همچنان دست 
برتر را حفظ کند.

سخنان وزیر دفاع جدید امریکا در این زمینه که دولت جو 
بایدن هم خود را به »حفظ برتری نظامی« اسرائیل »متعهد 
زمان  در  امسال  پاییز  در  سنا  مصوبه  به  ظاهرا  می داند«، 

دولت ترمپ اشاره دارد.

دیدار فرمانده سنتکام دو روز پس از دستور کوخاوی 
به تدارک برنامه  حمله به ایران

در این میان، جنرال کنث مک کنزی، فرمانده سنتکام، ستاد 
مرکزی نیروهای امریکا، که بامداد پنج شنبه، نهم دلو، برای 
یک دیدار رسمی دو روزه وارد تل  آویو آوی شد، مالقات و 

مذاکرات با فرماندهان نظامی اسرائیل را آغاز کرده است.
از  امریکایی  نظامی  ارشد  مقام  یک  دیدار  نخستین  این 
اول  بایدن در روز  به کار دولت جو  آغاز  از زمان  اسرائیل 

اطالعات روز: همزمان با سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل 
وزیر  کشور،  این  نظامی  ارشد  مقامات  با  دیدار  برای 
همتای  با  تلفنی  تماس  نخستین  در  امریکا  جدید  دفاع 
اسرائیلی اش، بر ادامه »تعهد امریکا به حفظ برتری نظامی« 

اسرائیل در منطقه تأکید کرد.
براساس بیانیه وزارت دفاع اسرائیل، لوید آستین در تماس 
درباره  دلو،   ۹ پنج شنبه،  شامگاه  در  گانتز  بنی  با  تلفنی 
»همکاری میان دو کشور متحد« و »تهدیدهای ایران برای 

ثبات منطقه« گفت وگو کردند.
به گزارش رادیو فردا، این بیانیه می گوید که جنرال گانتز 
ایران«،  با خوی تجاوزگری  برخورد  این مکالمه »لزوم  در 
»اطمینان از در پیش گرفتن یک سیاست موثر برای حفظ 
ثبات منطقه« و »اهمیت هماهنگی نزدیک و رایزنی های 
مداوم در خصوص تمامی موضوع های مورد نظر دو کشور 
مطرح  را  سطوح«  تمامی  در  راهبردی  و  امنیتی  امور  در 

کرده است.
لوید آستین نیز در این گفت وگو بر »قدرت اتحاد دفاعی 
بین امریکا و اسرائیل« و »تعهد واشینگتن بر حفظ برتری 

نظامی کیفی اسرائیل« تاکید کرده است.
توافق کردند که در »تماس  بیانیه، طرفین  این  بر اساس 

نزدیک باشند و هر چه زودتر نیز دیدار کنند.«
همزمان با گفت وگوی تلفنی وزیران دفاع امریکا و اسرائیل، 
در  پنج شنبه  پنتاگون،  جدید  سخن گوی  کربی،  جان 
واشینگتن گفت که دولت جو بایدن با امکانات خود با ایران 
مقابله خواهد کرد، زیرا ایران »کماکان یک مهره مخرب و 

حامی تروریسم در خاورمیانه« است.
پس از توافق های عادی سازی رابطه اسرائیل با شماری از 
با کوشش  کشورهای عرب که در تابستان و پاییز امسال 
دولت دونالد ترمپ به دست آمد، سنای امریکا یک قانون 
مربوط به دهه های گذشته را با مصوبه تازه تری مورد تاکید 
قرار داد که بر اساس آن، در هر نوع فروش تسلیحات جدید 
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راه حل اینرت برای معاوضه 
الکسیس سانچز و ادین ژکو

به نظر می رسد آندره آ پینامونتی، کلید حل 
میلیون   ۳ تفاوت  با  رابطه  در  اینتر  مشکل 
سانچز  الکسیس  و  ژکو  ادین  مابین  یورویی 

باشد.
کلید حل مشکل اختالف ۳ میلیون یورویی 
و  ژکو  ادین  به  پرداختی  دستمزد  بین 
آندره  فرستادن  تواند  می  سانچز،  الکسیس 
به  سانچز  الکسیس  همراه  به  پینامونتی  آ 
رم  و  اینتر  باشگاه  دو  نمایندگان  باشد.  رم 
با یکدیگر  روز پنجشنبه در هتلی در میالن 
مالقات کردند تا در رابطه با تبادل ادین ژکو و 
سانچز به صورت قرضی با یکدیگر به مذاکره 
بپردازند. این مبادله که قرار است شش ماهه 
باشد، به دلیل باال گرفتن اختالفات بین ادین 
صورت  رم،  سرمربی  فونسکا،  پائولو  و  ژکو 

خواهد گرفت.
هر  در  دو  هر  ژکو  ادین  و  سانچز  الکسیس 
دستمزد  یورو  میلیون   ۷.۵ حدودا  فصل 
خیلی  تفاوت  یک  اما  کنند،  می  دریافت 
بزرگ بین آن دو وجود دارد؛ چون الکسیس 
سانچز از منچستریونایتد به سری آ رفته، از 
برای  ایتالیا  است.  برخوردار  مالیاتی  معافیت 
ستاره هایی که از خارج از این کشور به سری 
آ بیایند، معافیت مالیاتی در نظر گرفته است.
به  نزدیک  مبلغی  که  معناست  آن  به  این 
ادین  دستمزد  بین  تفاوت  یورو  میلیون   ۳
ما  این  بود.  خواهد  سانچز  الکسیس  و  ژکو 
به هیچ وجه قصد  اینتر  تفاوتی است که  به 
ندارد بپردازد. آخرین گزارش ها حاکی از آن 
است که نراتزوری می تواند با واگذار کردن 
پینامونتی به صورت قرضی به عنوان بخشی 
این  پرداخت  به  ترغیب  را  رم  توافق،  این  از 

مبلغ کند.

یف بارسلونا  حر
در کوپا دل ری مشخص شد

بارسلونا حریف خود را در مرحله یک چهارم 
نهایی کوپا دل ری شناخت.

یک  مرحله  کشی  قرعه  آس،  از  نقل  به 
برگزار شد  دل ری جمعه  کوپا  نهایی  چهارم 
را شناخت. شاگردان  بارسلونا حریف خود  و 

رونالد کومان مهمان گرانادا خواهند بود. 
در دیگر بازی های این مرحله رئال بتیس به 
مصاف اتلتیک بیلبائو می رود، لوانته با ویارئال 
بازی می کند و آلمریا برابر سویا قرار می گیرد.
سوم  دوم،  روزهای  مرحله  این  دیدارهای 
برگزار  دلو(   ۱۵ تا   ۱۴( فبروری  چهارم  و 

می شوند.  

رابرت  یا  مسی  لیونل  رونالدو،  کریستیانو 
این  برتر  گلزن  یک  کدام  لواندوفسکی؟ 
فصل از رقابت های فوتبال در اروپا خواهند 

شد؟
-2۱ طالی  کفش  کسب  برای  مسابقه 
که  شود  می  برگزار  حالی  در   2020
بهترین مهاجمان از سراسر اروپا به دنبال 
افزایش گل های خود هستند تا بتوانند به 
عنوان تیزبین ترین و خطرناک ترین مهاجم 

انتخاب شوند.
چیـرو ایموبیلـه، سـتاره التزیـو، در فصـل 
20-20۱۹ بـا پشـت سـر گذاشـتن رابرت 
لواندوفسـکی، کریسـتیانو رونالـدو، تیمـو 
ورنـر و لیونـل مسـی، برنـده ایـن افتخـار 
شـد، امـا رقابـت نزدیـک و حسـاس ایـن 
بـرای  بایـد  کـه  معناسـت  آن  بـه  فصـل 
بـه  خـود  قبـل  سـال  عنـوان  از  دفـاع 
سـختی مبـارزه کنـد. این فصل بـا حضور 
ارلینـگ هالنـد، محمـد  مدعیانـی چـون 
صـالح و حتـی زالتـان ابراهیموویچ که در 
میـالن بار دیگـر اوج گرفته، رقابت بر سـر 
کفـش طـال داغ تـر از همیشـه در جریـان 

. ست ا
که  اروپا  برتر فصل 2020-2۱  ده گل زن 
آ  سری  بوندسلیگا،  اللیگا،  برتر،  لیگ  در 
زیر  به شرح  کنند،  می  بازی  یک  لیگ  و 

هستند:
 2۳ مونیخ/  بایرن  لواندوفسکی/  ۱.رابرت 

گل
ستاره بایرن مونیخ چندین سال است که 
یکی از بهترین مهاجمان جهان است و هر 
رسیدهف  سالگی   ۳0 های  میانه  به  چند 
تیم  این  برای  پیوسته  طور  به  همچنان 

گلزنی می کند.
2.کریستیانو رونالدو/ یوونتوس/ ۱۵ گل

در  خـوب  چنـدان  نـه  شـروعی  از  پـس 
توانسـت  رونالـدو  قبـل،  فصـل  ابتـدای 
در  اصلـی  مدعیـان  از  یکـی  بـه  تبدیـل 
رقابـت بر سـر کفـش طال شـود، این فصل 
امـا CR7 از همـان ابتـدا درخشـان ظاهر 
شـده، هـر چنـد بـه دلیـل ابتـال بـه کرونا 
بـرود.  قرنطینـه  بـه  مدتـی  مجبـور شـد 
رونالـدو امیـدوار اسـت که بتوانـد بار دیگر 
ایـن عنـوان را بـه دسـت آورده و موفقیت 

فصـل ۱۵-20۱۴ خـود را تکـرار کنـد.
 ۱۴ دورتموند/  بوروسیا  هالند/  ۳.ارلینگ 

گل
در ابتدا شک و تردیدهایی راجع به توانایی 
هالند، که در نیمه فصل پیش به دورتموند 
بوندسلیگا  در  درخشش  در  پیوست، 
بی  هم  بوندسلیگا  در  او  اما  داشت  وجود 

فصل خود است.
۱۴.سون هیونگ مین/ تاتنهام/ ۱2 گل

سـتاره تاتنهـام ایـن فصـل نقشـی کلیدی 
در تیـم مورینیو برای رسـیدن به موفقیت 
در لیـگ برتـر داشـته. ارتبـاط سـون بـا 
هـری کیـن در خـط حملـه تاتنهـام برای 
ارمغـان  بـه  را  زیـادی  هـای  دو گل  هـر 

اسـت. آورده 
۱۵.بوالی دیا/ ریمس/ ۱2 گل

بوالی دیا که در فصل 20-20۱۹ خودش 
را به عنوان یکی از بازیکنان کلیدی ریمس 
ثابت کرد، این فصل در حال تجربه بهترین 
دوران خود در این باشگاه است و چشم به 

صدر جدول گلزنان دارد.
۱۶.یوسف النصیری/ سویا/ ۱2 گل

یوسف النصیری این فصل در سویا حسابی 
روی فرم بوده و تا قبل از جنوری برای این 

تیم ۹ گل به ثمر رسانده بود.
۱۷.لیونل مسی/ بارسلونا/ ۱۱ گل

تاریخ  گلزنان  برترین  از  یکی  لیونل مسی 
است اما با این وجود شروع چندان خوبی 
در این فصل نداشت. اما در نیمه دوم فصل 
از  هایی  نشانه  بارسا  ای  افسانه  کاپیتان 

پیشرفت را نشان داده است.
 ۱۱ اورتون/  لوین/  کالورت  ۱8.دومینیک 

گل
کالـورت لویـن بـا هدایـت کارلـو آنچلوتی 
منـد  بهـره  زیـادی  مثبـت  تغییـرات  از 
گلزنـی  بـه  تبدیـل شـده  اکنـون  و  شـد 
شـناخته شـده. هـر چنـد ممکـن اسـت 
او را بـه عنـوان بازیکنـی کـه دیـر شـکوفا 
شـد بشناسـند امـا او هنـوز جوان اسـت و 
عملکـردی کـه در ترکیـب اورتون داشـته 
موجـب شـده تـا تبدیـل بـه رقیبـی برای 
هـری کین برای پوشـیدن پیراهن شـماره 

۹ تیـم ملـی انگلیـس شـود.
۱۹.برونو فرناندز/ منچستریونایتد/۱۱ گل

برونـو فرناندز بـرای منچسـتریونایتد مثل 
هـوای تـازه بود و یکـی از مهمترین دالیل 
فـرم خـوب شـیاطین سـرخ در ایـن هفته 
موقعیـت گل  کنـار سـاختن  در  هاسـت. 
بـرای هـم تیمی هایـش، فرنانـدز خود نیز 
تبحـر خاصـی در بـه ثمـر رسـاندن گل از 
روی نقطـه پنالتـی و ضربـات آزاد دارد که 
نـام او را در فهرسـت گلزنـان ثبـت کـرده 

ست. ا
20.لوییس موریل/آتاالنتا/ ۱۱ گل

قبل  فصل  آتاالنتا  کلمبیای  اهل  مهاجم 
این  و  رساند  ثمر  به  گل   ۱8 آ  سری  در 
و  کلیدی  بازیکنان  از  همچنان  نیز  فصل 

تاثیرگذار این تیم است.

۹.آندره کراماریچ/ هوفنهایم/ ۱2 گل
در  فصل  این  کرواسی  پوش  ملی  مهاجم 
بوندسلیگا درخشان ظاهر شده و گل های 
مهمی برای تیم خود زده. از جمله  دبلی 

که در برابر هرتا برلین به ثمر رساند.
۱0.لوئیس سوارز/ اتلتیکو مادرید/ ۱2 گل

سالگی   ۳0 های  میانه  به  است  ممکن  او 
سوارزهمچنان  لوییس  اما  باشدف  رسیده 
کشور  و  اللیگا  مهاجمان  بهترین  از  یکی 
برای  گلزنی  به  همچنان  و  است  خود 

اتلتیکو ادامه می دهد.
۱۱.هری کین/ تاتنهام/ ۱2 گل

تا   20۱۴ های  سال  بین  که  کین  هری 
20۱8 به نظر می رسید کافی است اراده 
دو سال گذشته  در  برسد،  به گل  تا  کند 
نتوانسته به رکورد بیش از 20 گل در لیگ 

برتر برسد.
تاتنهام  انگلیسی  ستاره  وجود  این  با 
دروازه  روی  بالقوه  تهدید  یک  همچنان 
حریفان و در نتیجه یکی از مدعیان کسب 

توپ طالست.
۱2.روملو لوکاکو/ اینتر/ ۱2 گل

در  درخشش  به  همچنان  لوکاکو  روملو 
این  در  او  ارزش  و  دهد  می  ادامه  اینتر 
باشگاه در این واقعیت نشان داده می شود 
باشگاه  این  برای  به رکورد ۵0 گل  او  که 
رسیده و این کار را در تعداد بازی کمتری 
نسبت به رونالدو نازاریوی افسانه ای انجام 
داده است. ملی پوش بلجیمی خود را در 
و  داند  می  جهان  برتر  مهاجم  پنج  میان 
تالش  با  را  ادعا  این  این  تا  است  مشتاق 
برای به دست آوردن کفش طال ثابت کند.
۱۳. ووت ِوگهورست/ ولفسبورگ/ ۱2 گل

مهاجم قد بلند ولفسبورگ از زمان ورودش 
به بوندسلیگا در سال 20۱8 یکی از باثبات 
ترین گلزنان این لیگ بوده است و به نظر 
می رسد که امسال در حال تجربه بهترین 

نظیر ظاهر شده. با توجه به آمار گل این 
او  رسد  می  نظر  به  حتی  جوان،  بازیکن 
حال  در  گذشته  از  بیش  بوندسلیگا  در 

شکوفایی است!
۴.کیلیان امباپه/ پاری سن ژرمن/ ۱۴ گل

مصدومیت و همچنین کرونا فصل گذشته 
امباپه  کیلیان  عملکرد  روی  زیادی  تاثیر 
داشتند، اما در فصل 2۱-2020 او توانسته 

برای PSG بارها گلزنی کند.
فرانکفورت/ ۱۴  آینتراخت  ۵.آندره سیلوا/ 

گل
و  آندره سیلوا در میالن مشکالتی داشت 
نتوانست در حد انتظارات ظاهر شود، اما به 
نظر می رسد که این بازیکن در بوندسلیگا 
دوباره خودش را پیدا کرده است. او جدی 
ترین خطر روی دروازه حریفان آینتراخت 

است.
۶.چیرو ایموبیله/ التزیو/ ۱۳ گل

همچنان  قبل،  فصل  طالی  کفش  برنده 
و خیلی  مانده  باقی  بهترین گل زن التزیو 
زود توانست تعداد گل های خود را در این 

فصل دو رقمی کند.
۷.محمد صالح/ لیورپول/ ۱۳ گل

در  اخیر  های  فصل  در  صالح  محمد 
خود  های  گل  تا  بوده  مجبور  لیورپول 
مهاجم  اما  کند،  تقسیم  مانه  سادیو  با  را 
و  است  قرمزها همچنان خطرناک  مصری 
می خواهد این فصل تعداد گل های خود 
برای این تیم در لیگ برتر را به ۱00 عدد 

برساند.
8.زالتان ابراهیموویچ/ آث میالن/ ۱2 گل

رسد،  می  سالگی  چهل  به  دارد  زالتان 
با  دیگر  بار  الجثه  عظیم  سوئدی  این  اما 
بازگشت به میالن به اوج برگشته و نقش 
مهمی در کمک به شاگردان استفانو پیولی 
به  آ  در سری  قهرمانی  به  رسیدن  راه  در 

عهده دارد.

ین گلزنان اروپا در نقطه اوج رقابت بهرت
کفش طالی اروپا؛ لواندوفسیک، رونالدو یا میس؟
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MAIL/PD/NCB/G77/1400 :شماره دعوت به داوطلبی
 )VoIP( ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه تدارک ۱۵ قلم اجناس ووسایل تکنالوژی معلوماتی جهت وصل نمودن ریاست های زراعت والیات به سیستم
تحت داوطلبی باز داخلی به اساس شماره تشخیصیه )MAIL/PD/NCB/G77/1400( اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱0:00 بجه قبل از ظهر 

روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱2/0۳ ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر  مبلغ )۱۵0.000( یکصدوپنجاه هزارافغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده ۱۷ قانون 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 ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af داونلود 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.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

بدینوسیله به تأسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع  عموم رسانیده می شود اینکه : 
اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه چکدم و تحکیم سواحل دریای څړبنی ولسوالی اسمعیل خیل مندوزی قریه څړبنی والیت خوست به قیمت مجموعی مبلغ ) ۱۱.۳02.۵۱2(  افغانی به حروف  )یازده میلیون سه صدو 
دو هزارو پنج صدو دوازده( افغانی  را به شرکت ساختمانی باختر پیروز دارای جواز نمبر D-5978 آدرس :  مقابل شاروالی، مرکز والیت لغمان- مهتر الم، والیت لغمان، افغانستان اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض 
در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این  اطالعیه  الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل  آن رسماً به اداره ملی تنظیم امور آب ریاست تدارکات  سرک داراالمان ـ سناتوریم  وفق احکام ماده پنجاهم 

قانون تدارکات ارائه نمایند. این اطالعیه  به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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واخانی های  که  است  سربر آوردن  حال  در 
با مشکالت را نگران کرده است. بر  دمخور 
اقوام  نفوس  واخان،  ساکنان  اطالعات  بنیاد 
حالت  در  افغانستان  در  واخانی  و  قرغیز 
انقراض است یا دست کم این نگرانی بسیار 
مسن  افراد  کودکان،  بیشتر  و  است  جدی 
و  سرما  مقابل  در  مقاومت  تاب  بیماران  و 

گرسنگی را ندارند و تلف می شوند. 
روزنامه  به  واخان  ساکنان  از  تن  چندین 
و  قرغیز  اقوام  که  گفته اند  روز  اطالعات 
قرار دارند و طی  انقراض  واخان در معرض 
دو دهه اخیر نفوس آنان کاهش یافته است. 
انکشافی  شورای  رییس  آمو،  خان  جمعه 
ولسوالی واخان، نبود امکانات صحی و غذایی 
را دو دلیل عمده برای انقراض ساکنان پامیر 

می داند. 
دو  که طی  است  مدعی  واخانی،  جالدخان 
سال اخیر ده ها تن از اقوام شان فوت کرده اند 
و کمتر خانواده به دلیل عدم تغذیه مناسب 
و سردی هوا، صاحب فرزند می شوند و اگر 
زیاد  نوزدان  مرگ  خطر  شوند،  هم  باردار 
زیر  قرغیز  قوم  »بیشتر  می گوید:  او  است. 
دختر  اکنون  هم  و  دارد  قرار  انقراض  خطر 
جوان در میان آنان بسیار کم است. ما هم 
که واخانی هستیم برای مردان خود حتا از 
کودک  اگر  می گیریم.  زن  پاکستان  کشور 
ما در سال اول نمیرد، در سال دوم خواهد 

مرد.«
غالم بهاوالدین جیالنی، وزیر دولت در امور 
هیأت  یک  رأس  در  حوادث  به  رسیدگی 
هفته گذشته به والیت بدخشان سفر کرده 
وزارت  عظیمی، سخن گوی  احمدتمیم  بود. 
دولت در امور رسیدگی به حوادث به روزنامه 
اطالعات روز می گوید که به ارزش مبلغ ده 
میلیون افغانی برای ساکنان پامیر کوچک و 
و  پوشاک  غذایی،  مواد  بدخشان  در  بزرگ 
پول نقد توزیع می شود: »برای ۱۵2 خانواده 
در پامیر کوچک کمک کردیم و همچنین به 
از  نیز  بزرگ  پامیر  در  نیازمند  خانواده های 
طریق تاجیکستان مواد مورد نیاز آماده شده 

و منتقل می شود.«
حوادث  به  رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت 
از  واخان  ولسوالی  ساکنان  که  می پذیرد 
و  محرومند  بشری  امتیاز های  از  بسیاری 
شدیدا به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.

اما جالدخان واخانی، از ساکن واخان که هر 
نزدیکش  و  دور  دوستان  مرگ  شاهد  روزه 
است  مشکالت  و  گرسنگی  بیماری،  اثر  بر 
و روزهاست که در پایتخت هر دروازه ای را 
دق الباب می کند، پاسخی نمی گیرد. به نظرم 
او مشکالت بزرگ تر از چیزی است نهادهای 
حکومتی در کابل تصور دارند: »داکتر زن در 
حامله  مادر  یک  وقتی  ندارد.  وجود  واخان 
می شد، به بسیار مشکل با اسب به کلینیک 
در  باید  شب  چهار  تا  سه  می دهند.  انتقال 
مسیر راه باشد و خطر برف کوچ، برف باری و 

لغزش کوه در مسیر نیز وجود دارد.«

مراکز  این  تنها  و  هستند  مجهز  امکانات 
بیماران را به گونه سرپایی معاینه می کنند.

بیمار  و  حامله  زنان  دشواری  روایت گر  او 
در  روز  چندین  سرما  فصل  در  که  است 
مرکز  فیض آباد،  شفاخانه  به  منتهی  مسیر 
والیت بدخشان در حرکت بود ه اند، تا جان  
نوزاد شان را نجات دهند. در زمستان سردی 
سانتی گراد  درجه   ۳0 از  پایین تر  به  هوا 
راه  مسیر  در  بیماران  و  می رسد  واخان  در 
صبح  کوه  پایه ها  در  را  شب ها  که  مجبورند 
کوه پایه ها  این  در  زنان  مواقع  برخی  کنند. 
تولد کودک  به جای شادی  و  تلف می شوند 
در خانه ی یک واخانی، مرگ خیمه می زند. 
در صحبت  واخان  ولسوالی  نایل،  نصرت اهلل 
برای  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با 
یک  تنها  صحی،  مراکز  به  بیماران  انتقال 
او می پذیرد که  آمبوالنس در اختیار دارند. 
دارد  وجود  واخان  در  زیاد صحی  مشکالت 
و از مسئوالن صحی می خواهد که ظرفیت 

مراکز صحی را بلند ببرند. 
ارگ  سوی  از  هیأتی  قبل  هفته  دو  اما 
خدمات رسانی  وضعیت  ریاست جمهوری 
کرده  بررسی  را  واخان  ولسوالی  در  صحی 
صحت  رییس  فوشنجی،  محمدناصر  است. 
به  کشور  عامه  صحت  وزارت  در  والیت ها 
روزنامه اطالعات روز می گوید که مشکالت 
ندارد:  وجود  واخان  در  »فوق العاده صحی« 
»همه کلینیک های واخان فعال است و مواد 
دارد  وجود  کلینیک ها  این  در  محروقاتی 

بر بنیاد گفته های ساکنان واخان در دوران 
محل  عبدالرحمان خان،  امیر  حاکمیت 
اسکان قوم قرغیز به عنوان خط حایل میان 
امپرتواری های هند بریتانیوی و روسیه تزاری 
مشخص شد و مسئولیت بخشی از این قلمرو 

را به امیر وقت افغانستان سپرده بودند. 
افغانستان،  کشورهای  در  واخان  قوم 
تاجیکستان، چین و پاکستان و قوم قرغیزی 
اما  دارند،  سکونت  چین  و  قرغیزستان  در 
ساکنان این دو قوم در افغانستان در بدترین 
شرایط و بدون دسترسی به کمترین امکانات 

زندگی می کنند.

خیمه ی مرگ
دشوارگذربودن  جدی  مشکل  واخان،  در 
قسمت های  در  و  است  ارتباطی  راه های 
زیادی از این ولسوالی، هیچ واسطه ی نقیله  
آمار  علت  همین  به  و  نمی تواند  رفت وآمد 

مرگ و میر بیماران بلند است.
انکشافی  شورای  رییس  آمو،  جمعه خان 
تلف شدن  از  دردناک  صحنه های  واخان 
اقوام و بستگانش به دلیل تأخیر در رسیدن 
از  او  است.  بوده  نظاره گر  صحی  مراکز  به 
به  این  از  بیشتر  که  می خواهد  حکومت 
واخان  و  قرغیز  اقوام  با  تبعیض آمیز  گونه ی 
را  حامله  زن  چندین  »من  نکند:  برخورد 
کلینک  به  را  آنان  می خواستند  که  دیدم 
خود  هم  کنند،  منتقل  اشکاشم  ولسوالی 
شش  نوزادان شان .  هم  و  شدند  تلف  زن ها 
کودک و مادر سال گذشته به دلیل سرما و 

در مسیر انتقال به شفاخانه تلف شدند.«
را  نزدیکان  شان  واخان  ساکنان  از  بسیاری 
به دلیل تأخیر در انتقال شان به مراکز صحی 
از دست داده اند. عبدالمجید نیز یکی از این 
افراد است. حدودا دو سال پیش برادرزاده اش 
در هنگام والدت نوزاد فوت کرد و همسرش 
نیز طی سال  جاری هنگام والدت، نوزادش 

را از دست داد.
اتفاق ها  این  ولسوالی  این  ساکنان  برای 
واخان  ساکنان  است.  هرساله  سناریوهای 
مدعی اند که حتا یک داکتر زن برای درمان 

بیماران وجود ندارد.
جالدخان واخانی، یکی از نمایندگان واخان 
در گفت وگو با روزنامه اطالعات روز می گوید 
کمترین  با  واخان  در  صحی  مرکز  پنج  که 

واجد روحانی
گزارشگر

نقطه  آخرین  بدخشان  واخان  ولسوالی 
که  میزان  همان  به  کشور،  شمال شرق  در 
دورافتاده است، فراموش شده است. ساکنان 
است،  معروف  دنیا  بام  به  که  ولسوالی  این 
طی چندین دهه در محرومیت شدید به سر 
از  ترس  حتا  و  بیماری  گرسنگی،  برده اند. 
انقراض نسل، ساکنان واخان را نگران کرده 

است. 
 ۱۷ گروه  یک  که  می شود  روز   ۴0 حدودا 
کابل،  به  واخان  ولسوالی  ساکنان  از  نفری 
پایتخت کشور آمده اند. هرچند برای بسیاری 
نام  ولسوالی حکومت  این  عادی  از ساکنان 
ناآشنایی است، اما به گفته ی آن ها مشکالت 
به قدری بر مردم فشار آورده که راهی جز 
دروازه ی حکومتی که سال هاست  به  آمدن 
آن ها را فراموش کرده باقی نگذاشته است. 
این گروه در کابل می گوید دروازه بسیاری 
پاسخ  هنوز  اما  کوبیده،  را  وزارت خانه ها  از 
با  توانسته  تنها  مدت  این  در  است.  نگرفته 
ریاست جمهوری  دفتر  رییس  کارکر،  شاکر 

دیدار کند. 
می دهد  نشان  واخان  انکشافی  شورای  آمار 
اقوام  از  نفر  هزار   2۳ ولسوالی  این  در  که 
اما  می کنند،  زندگی  قرغیزی  و  واخانی 
به  وابسته  زندگی   و  فقیرند  بیشترشان 
بیشتر  قرغیزی ها  دارند.  مالداری  و  زراعت 
زندگی  پامیر  کوه پایه های  در  خیمه ها  زیر 
در  هوا  در سال  ماه  می کنند. حدود هشت 
هوا  دمای  پایین  بودن  و  است  سرد  واخان 
کمتر  زراعتی  زمین های  که  شده  باعث 
حاصل دهد و باعث زندگی »بخور و نمیر« 

برای ساکنان واخان شده است.
تاجیکستان،  کشورهای  با  واخان  ولسوالی 
چین و پاکستان مرز مشترک دارد، اما آنان 

در جبر جغرافیا به سر می برند.
سال  طی  که  مدعی اند  واخان  ساکنان 
ولسوالی  این  ساکنان  از  تن   ۱0۴ گذشته 
گرسنگی  و  بیماری  هوا،  سردی  به دلیل 
جان  داده اند. جمعه خان آمو، رییس شورای 
با  گفت وگو  در  واخان  ولسوالی  انکشافی 
با  که  روز هشدار می دهد  اطالعات  روزنامه 
محلی،  و  مرکزی  حکومت  بی پروایی  تداوم 

فاجعه انسانی در کمین شان است. 

خدمات رسانی  بخش  در  خاصی  مشکل  و 
صحی در واخان وجود ندارد.«

گرسنگی و فقر
برای ساکنان واخان گرسنگی شدید در این 
گروهی  است.  بزرگ  درد  دومین  ولسوالی 
این روزها در کابل در  نفره واخانی که   ۱۷
صدای شان  شنیده شدن  برای  تقال  و  تالش 
در  باشندگان  این  اغلب  می گوید،  است 

گرسنگی مفرط زندگی می کنند.
عبدالمجید دل جو، یکی از ساکنان ولسوالی 
این  در  فقر  فراگیرشدن  از  و  است  واخان 
با  صحبت  در  او  است.  آشفته  ولسوالی 
»گرسنگی  می گوید:  روز  اطالعات  روزنامه 
در واخان به حدی شدید است که حتا گندم 
برای خوردن ندارند. تعدادی از مردم واخان 
شب ها گرسنه می خوابند و کسی هم نیست 
جز  به  واخان  مردم  برسد.  دادشان  به  که 
غذایی ابتدایی نان و چای، دیگر چیزی برای 

خوردن ندارند.«
با خراب بودن راه های ارتباطی، هزینه انتقال 
به  بادغیس  والیت  مرکز  فیض آباد  از  کاال 
ولسوالی واخان زیاد است. بر بنیاد گزارش ها 
از واخان، هفت کیلوگرام برنج تا ۷00 افغانی 
به فروش می رسد و برای مردم فقیر واخان 

خوردن برنج به یک رویا مبدل شده است.
عبدالمجید دل جو می گوید که حکومت طی 
دو دهه اخیر تنها از جوانان به عنوان چوب 
از  پس  و  کرده  استفاده  جنگ  در  سوخت 
کشته شدن در جنگ، تنها اجسادشان را به 

خانواده های شان فرستاده است. 

ترس بزرگ تر 
واخان  ساکنان  برای  مشکالت  تحمل 
است،  زندگی  شان  از  بخشی  سال هاست 
شاید چندان دشوار نباشد، اما خطر بزرگی 

در زمستان سردی هوا به پایین تر 
از 30 درجه سانتی گراد در واخان 
می رسد و بیماران در مسیر راه 

مجبورند که شب ها را در کوه  پایه ها 
صبح کنند. برخی مواقع زنان در این 

کوه پایه ها تلف می شوند و به جای 
شادی تولد کودک در خانه ی یک 

واخانی، مرگ خیمه می زند.

روایت ساکنان »ابم دنیا« از دمخوری اب مرگ و گرسنیگ
تالش گروه 17 نفری ساکنان ولسوالی واخان بدخشان در پایتخت برای دریافت کمک

Alessandro Bergamini :سردی هوا و صعب العبور بودن راه های ارتباطی، باشندگان واخان را در تنگنا قرار داده است و اغلب این باشندگان در گرسنگی مفرط به زندگی شان ادامه می دهند. عکس


