
وشگاه« »گیرماندن در شفاخانه و فر
مشکالتی که مسدودشدن حساب های بانکی 
مهاجران افغان در ایران خلق کرده است

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

یو برای آینده افغانستان سه سنار
آب درآمده است.

بریتانیا  آورد،  زبان  بر  را  سخن  این  کرزن  که  هنگامی 
به  عنوان  را  افغانستان  که  بود  راهی  یافتن  تالش  در 
ترجیحات  مطابق  مهم،  جغرافیایی«  »موجودیت  یک 
استعماری  طرح   با  سازگاری  در  و  خودش  ژئوپلیتیکی 
کند.  رام  تزاری،  روسیه ی  با  رقابت  در  آسیایش،  جنوب 

تالش بریتانیا اما ناکام ماند، | صفحه 4

است  بوده  همیشگی  مسأله ی  یک  افغانستان  سرنوشت 
گرفته اند  تصمیم  آن  درباره  خارجی  قدرت های  غالبا  و 
این کشور. در سال 1908 »جرج کرزن«،  تا خود مردم 
»انجمن  ساالنه  شام  ضیافت  در  بریتانیایی  سیاست مدار 
آسیای میانه« در لندن اعالم کرد که »افغانستان در پنجاه 
و  مهم  مسأله  یک  امروز  اندازه  به  نیز  دیگر  سال  یا صد 
از  امروز درست  تا  کرزن  پیش بینی  بود.«  حیاتی خواهد 

اطالعات روز: یک منبع امنیتی در فرماندهی پولیس 
در  انفجار  یک  نتیجه ی  در  که  می کند  تأیید  کابل 

ناحیه ی هفتم شهر کابل، دو نفر کشته شده اند...
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وزیر دفاع اسرائیل: 
هر جنگی در منطقه 

غیرنظامیان بسیاری را 
درگیر خواهد کرد

جرد کوشنر، 
داماد دونالد ترمپ 
برای نامزدی جایزه 
صلح نوبل پیشنهاد شد صفحه 6صفحه 6

به  افغانستان  از  بین المللی  سربازان  خروج 
اوضاع  که  درستی  تصمیم  است.  افتاده  تعویق 
افغانستان بستگی به آن دارد. چهار مقام ارشد 
ناتو به خبرگزاری رویترز گفته اند که قرار است 
تعیین شده  زمان  از  بیشتر  بین المللی  نیروهای 
افغانستان  در  طالبان  با  امریکا  موافقت نامه  در 
باقی بمانند. در توافق نامه امریکا و طالبان که در 
در ۲9 فبروری سال ۲0۲0 امضا شد، تو طرف 
توافق کرده بودند که تا ماه می ۲0۲1 نیروهای 
خارجی از افغانستان خارج شوند. اما این تصمیم 
زمان  در  نیست  قرار  است.  کرده  تغییر  ظاهرا 
تعیین شده این نیروها از افغانستان خارج شود. 

ماندن نیروهای بین المللی بیشتر از زمان مورد 
دو  به  افغانستان  در  طالبان  با  امریکا  توافق 
دلیل تصمیم درستی است. اول، توافق سیاسی 
نظامی  دارد، خروج  پیش  در  راه طوالنی  هنوز 
افغانستان خطرهای جدی در  از  ایاالت متحده 
ناکارای  پی خواهد داشت. زیرا دولت ضعیف و 
غرق شده  بی کفایتی  و  فساد  در  که  افغانستان 
است در غیاب نیروهای خارجی توان پیش گیری 

از بازخیزش و احیای مجدد تروریزم را ندارد...
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فضلی: 
حکومت می تواند پنج میلیارد افغانی 
را از معاش NTA پس انداز کند

کابل نان؛ 
وخت ولی فلفل می خورد عسل می فر

هفت عضو شرکت هرمی »یونیک 
فایننس« در هرات بازداشت شدند

صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

صفحه 4

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

اطالعات روز: فضل محمود فضلی، رییس عمومی 
اداره امور ریاست جمهوری می گوید که حکومت 
می تواند مبلغ پنج میلیارد افغانی را از معاشات 
غیرموثر )NTA( پس انداز و این مبلغ را...

نظام به مثابه ی نظر و عمل
نگاهی به پژوهش 

»جمهوری و دشمنان آن«
اصلی  عنوان  زیر  صدر  عمر  دکتر  جدید  پژوهش 
»جمهوری و دشمنان آن« و عنوان فرعی »وضعیت 
جمهوری در افغانستان« به تازگی از سوی انستیتوت 
به چاپ و  کابل  افغانستان در  استراتژیک  مطالعالت 
نشر رسید. این پژوهش با پرداختن و بررسی نظریات 
به  جمهوری خواهی،  و  جمهوری  درباره  مختلف 
براساس  و  می رسد  آن  برای  مولفه های  و  ویژگی ها 
آن تالش می کند وضعیت و چگونگی جمهوری را در 

افغانستان تحلیل کند.
چنین تالشی، جدا از این که می تواند مورد نقد قرار 
ارزشمند است.  از چگونگی آن گفته شود،  و  گرفته 
ارزشمند از این جهت که کمک می کند گفت وگویی 
خود  امروز  آن  از  مهم تر  و  دیروز  وضعیت  مورد  در 
داشته باشیم. این گفت وگو، به اعتبار این که به کمک 
عدم  خالی  می تواند  بگیرد،  شکل  کارهای  همچو 

گفت وگوی تاریخی را که با آن درگیر و...

3

صفحه 2

وزیر زراعت: 
حاصالت گندم، 

برنج، سبزیجات و 
میوه جات افزایش 

یافته است

انفجار بر یک موتر ارتش در کابل؛ 
یک نظامی و یک غیرنظامی 

کشته شدند هیأت 
بررسی کننده ی 

حکومت به 
بهسود رسید

طالبان از یک طرف به خشونت  ادامه می دهند، از طرف 
استانکزی،  عباس  می کنند.  فرار  مذاکرات  ادامه  از  دیگر 
عضو هیأت رهبری طالبان چند روز پیش اعالم کرد که 

اشرف غنی، مانع اصلی صلح است. | صفحه 5

دیپلمایس حذف و انکار؛ 
کرات  چرا طالبان از مزی مذا

فرار می کنند؟ 

تأخری خروج 
نریوهای بنی املللی تصمیم 

درست است

جاپان ۱۲۲.۲ میلیون دالر برای حمایت از 
برنامه های بشردوستانه در افغانستان کمک می کند
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دوم، طالبان به تعهدات خود عمل نکرده است. 
به طور آشکار شرایطی که در توافق نامه امریکا 
است.  نشده  رعایت  بود،  شده  طرح  طالبان  و 
طالبان برای قطع رابطه این  گروه با تروریزم، 
در  معنادار  صلح  مذاکرات  و  خشونت  کاهش 
این  در  برنداشته اند.  هم  قدم  یک  مدت  این 
زمان  هنوز  که  دادند  نشان  طالبان  مدت 
متحده  ایاالت  نظامی  دخالت  به  پایان دادن 
در افغانستان فرا نرسیده است. بنابراین، پیامد 
در  افغانستان  از  بین المللی  نیروهای  خروج 
و  خطرناک  و  زیان بار  احوال  و  اوضاع  چنین 

رفتن بدون جای گزین است.
امریکایی  سربازان  حساب  بدون  خروج  اگر 
صورت  افغانستان  از  بین المللی  نیروهای  و 
که  می رساند  را  سیاسی  پیام  این  می گرفت 
افغانستان  جنگ  از  می خواهد  فقط  امریکا 
طالبان  موقعیت  که  امری  کند؛  پیدا  خالصی 
گروه  وقت  می کرد.  تقویت  را  مذاکره  میز  در 
نظامی  خروج  برای  واشنگتن  عجله ی  طالبان 
از افغانستان را ببینند، دلیلی ندارند که برای 
آن امتیاز بدهند. امریکا برای یک هدف مهم 
تروریزم.  و  طالبان  نابودی  آمد.  افغانستان  به 
و  نرسیده  نتیجه  به  مأموریت  و  هدف  این 
طالبان از نظر توان نظامی در موقعیت بسیار 
برتر قرار دارد و گروه های تروریستی دیگر در 
زمینه  صورت  این  در  است.  فعال  افغانستان 
تروریستی  النه های  مجدد  شکل گیری  برای 
از این رو، خروج  افغانستان فراهم می شود.  در 
خواهد  به دنبال  را  واقعی  خطرات  کامل 
داشت که می طلبد ایاالت متحده درجه ای از 

انعطاف پذیری را قبول کند.
در  صلح  از  بیشتر  طالبان  فهمیده  که  جهان 
اتحادیه  پیش  روز  دو  است. موضع  پی جنگ 
اروپا، ناتو و نمایندگی های سیاسی کشورهای 
طالبان  هدفمند  حمالت  گفته اند  که  اروپایی 
این  به  می کند،  کمک  ناامن  محیط  ایجاد  به 
معناست که جهان از رفتار خشونت بار طالبان 
جالب  می بیند.  را  واقعیت  و  آمده  تنگ  به 
این  از  پس  روز  یک  طالبان  که  است  این 
موضع  گیری این نمایندگی های سیاسی مقیم 
کابل تالش کرده اند که خود را از خشونت های 
جاری در افغانستان تبرئه کنند، اما زهی خیال 

باطل.
به  جهان  که  شرایطی  در  دیگر،  طرف  از 
گروه  طالبان  که  است  رسیده  درک  این 
باید  افغانستان  دولت  نیست،  اعتمادی  قابل 
افغانستان  حکومت  بر  شود.  کار  به  دست 
قناعت  برای  را  خود  تالش های  تا  است  الزم 
با  بیشتر کنند.  ماندن  برای  امریکایی ها  دادن 
شوند  تماس  در  امریکا  هم پیمان  کشورهای 
خروج  از  بخواهند  دیپلماتیک  راه های  و  از 
بین المللی  و  امریکایی  نیروهای  بدون حساب 
جلوگیری شود. با تأسف که توان رییس جمهور 
روزها  این  حکومت  اجرایی  مسئوالن  دیگر  و 
صرف کارهایی می شود که پیامد جز آتش زدن 
به خرمن اعتماد مردم ندارد. اگر اندکی خرد 
سیاسی در ذهنیت زمامداران ارگ نشین باقی 
مانده، فرصت آن است به جای کوبیدن بر سر 
مجدانه  تالش  دشمن  با  مقابله  برای  دوست، 

کنند. 
ممکـن اسـت واکنش طالبـان به ایـن تصمیم 
بیشـتر  بـه خشـونت های  دسـت زدن  امریـکا 
باشـد. طالبـان همین حـاال تمـام تـوان نظامی 
خـود را بـرای پیـروزی در میـدان جنـگ بـه 
کار بسـته اسـت. میـز صلح دوحـه را در عمل 
تـرک کرده انـد. بـه یقیـن بـا رسـیدن فصـل 
بهـار کـه بـرای طالبـان فصـل جنـگ اسـت، 
ایـن گـروه آتش خرمـن جنـگ افغانسـتان را 
بیشـتر خواهـد کـرد. در ایـن صـورت انتظـار 
شـهروندان افغانسـتان این اسـت که نیروهای 
بین المللـی و سـربازان رزمـی امریـکا حتـا بـه 
میـدان جنـگ برگردنـد. بنابراین اگـر طالبان 
نگـران عملی شـدن توافـق امریـکا و طالبـان 
اسـت، اولویـت دارد کـه خـود ایـن گـروه بـه 
کاهـش  قبـول  نهـد؛  گـردن  تعهدات شـان 

خشـونت و بازگشـت بـه مذاکـرات معنـادار.

انفجار بر یک موتر ارتش در کابل؛ یک نظامی و یک غرینظامی کشته شدند
نیز انفجاری در چهارراهی شهید ناحیه ی دهم رخ داده است.

فردوس فرامرز، سخن گوی فرماندهی پولیس کابل گفته که یک عراده موتر نوع »لندکروزر« 
در این رویداد هدف انفجار ماین قرار گرفته است. به گفته ی او، این رویداد تلفات در پی 

نداشته است.
در همین حال، یک منبع معتبر امنیتی به روزنامه اطالعات روز می گوید که موتر حامل 

خشنود نبی زاده، رییس دفتر وزیر دولت در امور صلح هدف انفجار ماین قرار گرفته است.
صفحه ی  در  خبرگزاری  این  است.  نیز  پرس  خامه  خبرگزاری  بنیانگذار  نبی زاده  آقای 
فیسبوک خود تأیید کرده است که موتر حامل نبی زاده هدف قرار گرفته، اما به او آسیبی 

نرسیده است.
فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این دو رویداد را بر عهده نگرفته است.

اطالعات روز: یک منبع امنیتی در فرماندهی پولیس کابل تأیید می کند که در نتیجه ی یک 
انفجار در ناحیه ی هفتم شهر کابل، دو نفر کشته شده اند.

این منبع که نخواست نامش در خبر ذکر شود، به روزنامه اطالعات روز گفت که این رویدا 
حوالی ساعت 1۲:00 چاشت دیروز )دوشنبه، 1۳ دلو( در ساحه ی »جنگلک«، از مربوطات 

ناحیه ی هفتم شهر کابل رخ داه است.
به گفته ی او، کشته شدگان شامل یک نظامی و یک غیرنظامی اند.

او همچنان افزود که یک نظامی دیگر نیز در این رویداد زخمی شده است.
به گفته ی او، این رویداد ناشی از انفجار ماین بوده و یک موتر نوع »رنجر« نیروهای ارتش 

را هدف قرار گرفته است.
این دومین انفجار در جریان دیروز در شهر کابل بوده است. حوالی ساعت ۷:۲۶ صبح دیروز 

 ،)UNODC( متحد  ملل  سازمان  جرم  و 
سازمان   ،)WFP( غذا  جهانی  برنامه ی 
جهانی صحت )WHO( و بانک جهانی نیز 
از اجراکنندگان این کمک های جاپان است.

بزرگ  کمک کنندگان  از  یکی  جاپان 
افغانستان در دو دهه ی گذشته بوده است. با 
کمک 1۲۲.۲ میلیون دالر جدید این کشور، 
افغانستان  به  این کشور  مجموع کمک های 
از سال ۲001 به این طرف، به ۶.9 میلیارد 
بخش های  در  کمک ها  این  می رسد.  دالر 
امنیت، زراعت، توسعه ی روستایی، آموزش، 
و  فرهنگ  انکشافی،  پروژه های  صحت، 
کمک های بشردوستانه در افغانستان صورت 

گرفته است.

و   )JPF( جاپان  بنیاد   ،)IPPF( والدین 
بشری  کمک های  امور  هماهنگی  دفتر 
تطبیق   )OCHA( متحد  ملل  سازمان 

می شود.
اروپا  امنیت  و  همکاری  سازمان  همچنان 
متحد  ملل  توسعه ی  برنامه ی   ،)OSCE(
ملل  سازمان  عالی  کمیساری   ،)UNDP(
صندوق   ،)UNHCR( پناهندگان  برای 
سازمان  کودکان  اضطراری  بین المللی 
توسعه ی  سازمان   ،)UNICEF( ملل 
 ،)UNIDO( ملل  سازمان  صنعتی 
مؤسسه ی آموزش و تحقیقات سازمان ملل 
ملل  ماین پاکی  خدمات   ،)UNITAR(
مواد  با  مبارزه  دفتر   ،)UNMAS( متحد 

جاپـان اسـت کـه در سـال جـاری میالدی 
)۲0۲1( بـه افغانسـتان پرداخـت می شـود. 
افغانسـتان گفتـه  سـفارت ایـن کشـور در 
اسـت که بـا کمک ایـن مبلـغ، 1۷ پروژه ی 
کمک بشردوسـتانه و توسـعه ای که توسـط 
سـازمان های مختلف در سراسـر افغانسـتان 
ترتیـب داده شـده، بـه هدف بهبـود زندگی 
عملـی  چندگانـه  روش  طریـق  از  مـردم 

می شـود.
این  که  است  افزوده  همچنان  سفارت  این 
زراعت  و  خوراک  سازمان  توسط  کمک ها 
جهانی  کمیته ی   ،)FAO( متحد  ملل 
بین المللی  )ICRC(، سازمان  صلیب سرخ 
بین المللی  فدراسیون   ،)IOM( مهاجرت 

افغانستان  در  جاپان  سفارت  روز:  اطالعات 
اعالم کرده است که این کشور مبلغ 1۲۲.۲ 
از  حمایت  برای  را  امریکایی  دالر  میلیون 
به  توسعه ای  و  بشردوستانه  برنامه های 

افغانستان کمک می کند.
سفارت جاپان در کابل دیروز )دوشنبه، 1۳ 
دلو( با نشر اعالمیه ای گفته که این کمک ها 
بخشی از کمک های تعهدشده ی این کشور 
در کنفرانس ژنو به افغانستان است. جاپان 
 180 کمک  وعده ی  کنفرانس  این  در 
 ۲0۲۴ الی   ۲0۲1 سال  از  را  دالر  میلیون 

میالدی به افغانستان داده بود.
 1۲۲.۲ کمـک  ایـن  اعالمیـه،  از  نقـل  بـه 
کمک هـای  از  بخشـی  دالـری  میلیـون 

جاپان ۱۲۲.۲ میلیون دالر برای حمایت از برنامه های برشدوستانه 
در افغانستان کمک می کند

به شدت  این شرکت  فعالیت  اخیر  دو سال 
آن  در  نفر  هزاران  و  است  یافته  افزایش 

سرمایه گذاری کرده اند.
گزارشی  در  پیش تر  روز  اطالعات  روزنامه 
افراد زیادی  و  بود که که شرکت ها  دریافته 
شبکه ای  بازاریابی  نام  زیر  افغانستان  در 
فعالیت دارند و از این طریق دست به فریب 
و کالهبرداری هزاران تن که عمدتا جوانان و 

دانشجویان اند می زنند.
در گزارش آمده بود که فعالیت این شرکت ها 
با معیارهای بازاریابی شبکه ای مطابقت ندارد 
و ساختار و فعالیت آن ها شبیه شرکت های 

هرمی و نیمه هرمی است.
تنها  تجارت  و  صنعت  وزارت  آمار  براساس 
بازاریابی  نام  زیر  افغانستان  در  شرکت  یک 
این وزارت مجوز فعالیت گرفته  از  شبکه ای 
بازاریابی  نام  زیر  است و دیگر شرکت ها که 
مجوز  وزارت  این  از  دارند  فعالیت  شبکه ای 

نگرفته اند.

درصد سود می رسد.
شهرام، یکی از شهروندان هرات که حدود سه 
ماه می شود به درخواست دوستش در شرکت 
هرمی »یونیک فایننس« سرمایه گذاری کرده 
است، می گوید که در این مدت حتا ۵0 دالر 
هم مفاد نکرده است. او به روزنامه اطالعات 
از  را  خود  پول  دوباره  »خواستم  گفت:  روز 
این شرکت پس بگیرم ولی برعالوه کسر۲0 
درصدی پول زمان زیادی نیز می برد. مجبورم 
افراد جدید معرفی کنم تا بتوانم از مفاد آنان 

پول خود را پیدا کنم.«
مفاد  کسب  فایننس،  »یونیک  شرکت  در 
به گونه ی »هرمی« است، یعنی هیچ جنسی 
برای فروش وجود ندارد و با پول سرمایه گذار 
جدید، مفاد سرمایه گذار های قدیمی پرداخت 

می شود.
در چند  هرات،  بر عالوه  فایننس«  »یونیک 
والیت دیگر از جمله کابل، فراه و مزارشریف 
به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است. در 

بازداشت و تنها سه دفتر این شرکت توسط 
نیروهای امنیتی مسدود شده است.

آقای فرهاد به روزنامه اطالعات روز گفت که 
روند  و  بوده  غیرقانونی  شرکت  این  فعالیت 

بازداشت اعضای دیگر آن ادامه دارد.
شرکت هرمی »یونیک فایننس« از چهار سال 
به این طرف زیر نام کارگذار بین المللی بورس 
که  می شود  گفته  دارد.  فعالیت  هرات  در 
از شکایات مردم  این شرکت پس  دفترهای 

مسدود شده است.
شماری از افرادی که با یک هزار دالر در این 
شرکت حساب باز کرده اند، ادعا می کنند که 
ابتدا برای شان گفته شده بود که ماهانه  در 

بین ۵0 تا ۶0 دالر سود به دست می آورند.
افزون بر مفاد ماهانه، برای کسانی که در این 
برای شان  می کنند،  سرمایه گذاری  شرکت 
گفته می شود که با معرفی افراد جدید برای 
سرمایه گذاری و ایجاد »زیرشاخه«، از سوی 
افراد تازه پیوسته نیز به فرد معرفی کننده پنج 

اداره ی  در  منابع  هرات:   - روز  اطالعات 
مستوفیت هرات تأیید می کنند که شماری 
از اعضای شرکت هرمی »یونیک فایننس« در 
این والیت بازداشت شده اند و دفترهای آنها 

نیز مسدود شده است.
میراحمد وحید حسینی، آمر مالیه دهندگان 
بزرگ و مسئول مطبوعات مستوفیت هرات 
افراد  این  که  روز گفت  اطالعات  روزنامه  به 
دو روز پیش )یکشنبه، 1۲ دلو( توسط هیأت 
بانک  ملی،  امنیت  نمایندگان  از  متشکل 
مرکزی، مستوفیت هرات و دادستانی هرات 
مورد  در  حسینی  آقای  شده اند.  بازداشت 
چیزی  بازداشت شده  افراد  تعداد  و  هویت 
نگفت، اما افزود که پنج دفتر این شرکت در 
 ۲9 فلکه  مستوفیت،  »بکرآباد،  منطقه های 
حمل و قول اردوی سابق« مسدود شده است.

هرات  والی  سخن گوی  فرهاد،  جیالنی 
هرمی  شرکت  عضو  هفت  که  می گوید 
»یونیک فایننس« به اتهام فعالیت غیرقانونی 

هفت عضو رشکت هرمی »یونیک فایننس« در هرات بازداشت شدند

هزار   ۲80 به  گندم  اصالح شده ی  تخم  تُن 
ساختمان  ده هزار  به  نزدیک  ایجاد  دهقان، 
و  کشمش خانه  سه هزار  ساخت  باغداری، 
۴۷۵ سردخانه صفر انرژی برای انار و سیب 

را در کارنامه دارد.
سال  جریان  در  که  افزود  ادامه  در  احدی 
میلیون   ۳.۵ برای  خورشیدی   1۳99 مالی 
نفر فرصت کار روزمزد فراهم شده است. به 
گفته ی او، تولید زعفران در این سال به ۲1 
نیز  مرغ  تولید گوشت  و  رسید  تُن  متریک 
تولید  تُن و همچنان  به ۲۲1 هزار متریک 
گوشت ماهی به نُه هزار متریک تُن افزایش 

یافته است.

وزیـر زراعـت، آبیـاری و مالـداری همچنان 
گفـت کـه اعمـار بیـش از هفت هـزار متـر 
از  جلوگیـری  به خاطـر  اسـتنادی  دیـوار 
تخریـب چهارهـزار و ۲۵9 هکتـار زمیـن، 
تطبیـق  و  مالـداری  خدمـات  ارائـه ی 
میلیـون   ۵.۵ بـر  مختلـف  واکسـین های 
عصری سـازی  و  احیـا  احـداث،  حیـوان، 
فعالیت هـای  دیگـر  از  مثمـر  باغ هـای 
ایـن وزارت در جریـان سـال مالـی 1۳99 

اسـت. بـوده  خورشـیدی 
سال  جریان  در  زراعت  وزارت  همین طور، 
ارزشی  زنجیره ی  تطبیق  مالی  گذشته ی 
زعفران، خریداری و توزیع 1۴ هزار متریک 

تا ۲0 درصد افزایش یافته است.
جریان  در  که  گفت  همچنان  احدی  آقای 
این سال، 9۷ هزار هکتار زمین در سراسر 
به  مقایسه  آبیاری شده است که در  کشور 
درصد   ۲.۵ خورشیدی،   1۳98 مالی  سال 

افزایش را نشان می دهد.
او افزود که وزارت زراعت در سال گذشته ی 
شبکه ی   1۲1 مجموعی  به گونه ی  مالی 
آبیاری، ۴۳۵ کانال فرعی درجه دوم و درجه 
سوم، 1۲0 ذخیره گاه خاکی آب باران، 1۲1 
آبریزه ی کوچک آبیاری، ۲00 چکدم و 1۷ 
حوض ذخیره ی آب را ساخته و 100 پایه 

»واترپمپ سولری« توزیع کرده است.

و  آبیاری  زراعت،  وزارت  روز:  اطالعات 
تطبیق  با  که  می گوید  کشور  مالداری 
این وزارت در جریان سال مالی  پروژه های 
گندم،  حاصالت  میزان  خورشیدی،   1۳99
یافته  افزایش  میوجات  و  و سبزیجات  برنج 

است.
و  آبیاری  زراعت،  وزیر  احدی،  انورالحق 
دلو(   1۳ )دوشنبه،  دیروز  که  مالداری 
ملت  به  دولت  حساب دهی  برنامه ی  در 
سال  جریان  در  که  گفت  می کرد،  صحبت 
حاصالت  میزان  خورشیدی،   1۳99 مالی 
گندم ۵.۷ درصد، برنج 1۵ درصد و میزان 
حاصالت سبزیجات و میوه جات نیز بین 1۵ 

یر زراعت:  وز
حاصالت گندم، برنج، سزبیجات و میوه جات افزایش یافته است

فضلی: 
حکومت می تواند پنج میلیارد افغاین را از معاش NTA پس انداز کند

ادارات  به  قانون  عالی حاکمیت  به گفته ی فضلی، رییس جمهور غنی در نشست شورای 
مربوطه وظیفه سپرده است که میکانیزم مشخصی را در این زمینه طی دست کم سه ماه 

آینده نهایی کنند. 
این درحالی است که با گذشت بیش از یک ماه از سال مالی 1۴00 خورشیدی، سند بودجه 

هنوز هم از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشده است.
مجلس همسان سازی معاشات کارمندان دولتی را خط سرخ اعالم کرده است. نمایندگان 
مجلس همچنان گفته است تا زمانی که معاشات کارمندان دولتی همسان سازی نشود، سند 

بودجه را تصویب نخواهند کرد.

اطالعات روز: فضل محمود فضلی، رییس عمومی اداره امور ریاست جمهوری می گوید که 
حکومت می تواند مبلغ پنج میلیارد افغانی را از معاشات غیرموثر )NTA( پس انداز و این 
مبلغ را از طریق یک میکانیزم مشخص به معاشات آموزگاران و نیروهای امنیتی اضافه کند.

که  است  نوشته  خود  فیسبوک  صفحه ی  در  دلو(   1۳ )دوشنبه،  دیروز  فضلی  آقای 
رییس جمهور اشرف غنی در نشست شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت داری سیستم 

معاشات )NTA( کارمندان تمام ادارات دولتی را ارزیابی کرده است.
فضلی همچنان نوشته است که این ارزیابی به منظور افزایش معاشات کارمندان پایین رتبه 

انجام شده است که رییس جمهور در ماه عقرب سال جاری به آن وعده سپرده بود.
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گفت در هستی شناسی و معرفت شناسی در کل در غیاب 
اندیشه به سر می بریم. این واقعیت هرقدر تلخ هم باشد، 
پذیرفتن هرچه زودتر آن به نفع ماست. ما از دیرباز از 
توانایی تولید عقبه فکری برای امور عاجز بوده ایم. نیاز 
داریم این عجز را اقرار کرده و برای کورسوی امید آن 
را با تدبیر به امری شرم آور تبدیل کنیم. در وضعی که 
به عنوان مثال در سیاست از شاهی و مشروطه خواهی 
و جمهوری گرفته تا چپ و راست رادیکال و میانه، که 
تنها ادعای آن وجود دارد، هرچه می بینیم وارداتی است 
و آن را تحت تأثیر تحوالت بیرونی و پیرامونی به صورت 
و غیاب  فقدان  از  داریم، شرم شدن  بازتابی و سطحی 
اندیشه برای عبور از آن امری ضروری است. باری، آنچه 
به لحاظ نظری در مورد جمهوری نیز در غیاب اندیشه 
تحت  را  آن  که  است  سطحی ای  بازتاب  است،  مطرح 
تأثیر تغییرات بیرونی و پیرامونی داریم. نقض های این 
نام برده شد، در  باال  بازتاب سطحی به ترتیبی که در 

پژوهش به صورت مبسوط آمده است.
به لحاظ عملی، فضا تحت تأثیر و در ارتباط با بعد نظری 
با مشکل مواجه بوده است. قسمی که آمد، آنچه برای 
یک نظام حیاتی تلقی می شود، هماهنگی قابل قبول دو 
سویه ی نظری و عملی برای استمرار و استحکام است. 
اینجا در غیاب  افغانستان آن را نداریم.  موردی که در 
عقبه نظری، آنچه به صورت بازتابی و سطحی آمد به 
تشکیل قوانین ناقضی منجر شد که به نوبه خود از دل 
آن ساختارهای ناقض و نابه کار برآمد. در چنین فضایی، 
ذاتی منطق قدرت، غیاب  تأثیر فساد  عملکردها تحت 
»فضیلت مدنی« و »شهروندی فعال« به ضد حتا همان 
قرار گرفته و عمل  بازتابی و سطحی جمهوری  منطق 

کرد. 
عمومی  قدرت  منطق  ذاتی  فساد  اخیر،  نکته  سه  از 
است و در هرجا و نظامی گرایش به آن را می توان دید. 
می گیرد.  رابطه  اندیشه  غیاب  با  باز  اما  دیگر  نکته  دو 
به  تعهد  و  مدنی  فضیلت  از  اینجایی  سیاست مداران 
کافی ست  نمی دانند.  و چیزی  بهره اند  بی  آن در عمل 
و  آرام شان که حاال حقوق دان  و  این مورد خوب  برای 
استاد هم خوانده می شود، در نظر گرفته شود. فضیلت 
پرتقلب صدا  انتخابات  نوبت  باعث نشد در چند  مدنی 
بلند کند یا بخواهد در عمل بخشی از آن نباشد. یا در 
و خفه ساختن صداها در خیابان کاری  دوره سرکوب  
انجام دهد. از این هم که بگذریم در رأس باند باز کسی 
جوامع  در  و  درس خوانده  مثال  که  دارد  و  داشت  قرار 

دموکراتیک زیسته و کار کرده.
با این همه، شهروندان اما تالش کردند از خود فضیلت 
بگذارند.  نمایش  به  فعال  و شهروندی  داده  بروز  مدنی 
به  آن،  در  نهفته  آرمان های خوب  وجود  با  تالش  این 
ابتکار  بتواند  نبود که  لحاظ کمی و کیفی در سطحی 
امور را به دست گیرد. از آن طرف هم با نظامی مواجه 
به صورت  آنچه  به ضد  حتا  اندیشه،  غیاب  در  که  بود 
سطحی و بازتابی و با لکنت زبان بیان می داشت و ارزش 
گرفتن ها  نادیده  با  نتیجه  در  می کرد.  عمل  می خواند 
آنچه  گرفت،  صورت  که  پی ای  در  پی  سرکوب های  و 
جمهوری خوانده می شد با ندانم کاری ها، بیشتر از پیش 
از همین جا است  بحران و خالء ساخت.  را دچار  خود 
که رابطه نظر و عمل برای وجود و استحکام نظام معنا 
قانون  در  که  وجودی  با  می شود؛  تلقی  مهم  و  میابد 
اساسی فعلی، تمام نکاتی که بیان شد، از حق »اجتماع 
عمل  در  آن  متولیان  شده،  گفته  سخن  تظاهرات«  و 
طوری  بحران  ترتیب  به  ندادند.  را  کاری  چنین  اجازه 
بازتر می شود که از یک طرف، به لحاظ نظری، با امری 
به  دیگر،  طرف  از  و  بوده ایم  مواجه  بازتابی  و  سطحی 
لحاظ عملی، همان امر سطحی و بازتابی هم تطبیق و 
مورد توجه قرار نگرفته است. در کل می توان گفت که 
با نظام به مثابه نظر و عمل مواجه نبوده ایم. در نتیجه 
اصطالحات بی بضاعت شده و با تکرار از سوی کسانی 

که خود از آن چیزی نمی دانند از معنا تهی شده اند.
به  بر جمهوری،  است  نیاز  آمده،  نکات  وجود  با  باری، 
کنیم.  توجه  آن  فهم  و  دموکراتیک،  نظام  یک  عنوان 
به صورت روش مند به طرح مسأله و صورت بندی امور 
بپردازیم. و در عمل به عنوان جامعه مدنی و مردم حاضر 
است  ترتیب  این  به  تنها  از آن دفاع کنیم. چه  باشیم 
که امکان نظام به مثابه ی نظر و عمل هماهنگ فراهم 

خواهد آمد. 

فرقه  گرایی و فقدان شهروندی فعال، و نهایتا در بحران 
هنجاری از ایده های غیر لیبرال، فقدان فضیلت مدنی، 
افراطیت و قوم گرایی و حضور و مداخله گسترده جامعه 
بین المللی سخن گفته می شود. مواردی که باعث شده 
جمهوری فعلی به شرارت بگراید و »جمهوری شریر« 

خوانده شود.
در این یادداشت کوتاه کوشش می شود با توجه به نکات 
یک  عنوان  به  جمهوری،  از  دیگری  صورت بندی  باال 
در کشور  آن  فعلی  وضع  و  دموکراتیک،  نظام سیاسی 
است  این  بر  این صورت بندی فرض  در  پرداخته شود. 
که جمهوری را می توان به عنوان یک نظام دموکراتیک 
مفروض گرفت و برای آن، چونان هر نظام دیگری، التزام 
نظر و عمل را ذکر کرد. نظر و عمل هماهنگی که نظام 
را در یک رابطه دو سویه استحکام و استواری بخشیده 
این  به  را تضمین کند.  بتواند مؤثریت و کارآیی آن  و 
ترتیب، در بعد نظری می توان از التزام پشتوانه نظری و 
عقبه فکری برای یک نظام سیاسی سخن گفت که بتواند 
فلسفه وجودی آن را تبیین و توجیه کرده و بعد در قالب 
قوانین تجلی یابد. تداوم دیالکتیکی چنین نظری باعث 
بعد عملی شامل  قوانین می شود.  بهتر شدن  و  تعدیل 
ساختارها و عملکردهای است که در هماهنگی با بعد 

نظری تشکیل شده و فعالیت می کند.
در  جمهوری  وضع  به  صورت بندی  این  با  اگر  حاال 
پژوهش  در  بپردازیم، چشم انداز، قسمی که  افغانستان 
نیز آمده، فاجعه بار است. به لحاظ نظری عقبه فکری ای 
که بتواند جمهوری را تبیین و توجیه کند غایب است. 
دلیل این غیابت غربت کلی اندیشه در این جغرافیا است. 
به این معنا که نه تنها در بعد سیاسی و برای جمهوری 
که در تمام ابعاد در غیاب اندیشه به سر می بریم. اگر 
رابطه  نتوانستیم  که  به ویژه  بگذریم،  گذشته گرایی  از 
معناداری با آن برای دنیای جدید ایجاد کنیم، می توان 

اصلی  عنوان  زیر  صدر  عمر  دکتر  جدید  پژوهش 
»وضعیت  فرعی  عنوان  و  آن«  دشمنان  و  »جمهوری 
انستیتوت  سوی  از  به تازگی  افغانستان«  در  جمهوری 
و  چاپ  به  کابل  در  افغانستان  استراتژیک  مطالعالت 
با پرداختن و بررسی نظریات  نشر رسید. این پژوهش 
مختلف درباره جمهوری و جمهوری خواهی، به ویژگی ها 
تالش  آن  براساس  و  می رسد  آن  برای  مولفه های  و 
افغانستان  می کند وضعیت و چگونگی جمهوری را در 

تحلیل کند.
قرار  نقد  مورد  می تواند  این که  از  جدا  تالشی،  چنین 
است.  ارزشمند  شود،  گفته  آن  چگونگی  از  و  گرفته 
گفت وگویی  می کند  کمک  که  جهت  این  از  ارزشمند 
در مورد وضعیت دیروز و مهم تر از آن امروز خود داشته 
باشیم. این گفت وگو، به اعتبار این که به کمک همچو 
گفت وگوی  عدم  می تواند خالی  بگیرد،  کارهای شکل 
تاریخی را که با آن درگیر و دچار هستیم، در استقامتی 
این  بیان  با  باز هم  مشخص برطرف نموده و پر سازد. 
محل  می تواند  بعدی ها،  برای  ویژه  به  آن،  کیفیت  که 
بحث باشد. بیشتر از این، کارهای از این نوع با تالشی 
انجام  آن  صورت بندی  و  اکنونی  وضعیت  فهم  در  که 
این  باشد.  بعدها  برای  خوبی  سند  می تواند  می دهند، 
به  و  کرده  تقویت  را  تاریخی  مطالعات  می تواند  مورد 
خط خالف تاریخ نگاری رسمی، که خط جعل و مصادره 

است، کمک کند. 
باری، در پژوهش آمده است که »اینک جمهوری سوم 
1۳8۳ با بحران فکری، هنجاری، ساختاری و کارکردی 
از  فکری  بحران  در   .)۲  :1۳99 )صدر،  است«  روبه رو 
به جمهوری، در بحران  اندیشه و متن معطوف  فقدان 
ساختاری از عدم وجود قیود قانون اساسی مثل تفکیک 
قوا و نظارت و توازن، مقابله با اکثریت گرایی و حاکمیت 
وابسته ساالری،  فساد،  از  کارکردی  بحران  در  قانون، 

اسمش »تازه گل« بود، اما نه تازه بود، نه گل؛ یک مرد ۳8 ساله بود 
با هیکل درشت، چشمان نافذ، دستان زبر، لباس های ژنده و سر و 
صورت پژمرده. سادگی و نزاکتی که در رفتارش بود، حس احترام را 
در آدم برمی انگیخت. سواد نداشت و جنگ ها را عامل بی سوادی اش 
می دانست. می گفت همین حاال در جایی که ما زندگی می کنیم، 
جنگ جریان دارد. طالبان و دولت با هم می جنگند ولی بیشتر 
ولسوالی  در  خانواده اش  و  او  می شوند.  قربانی  او  مثل  مردمان 
»چرخ« والیت لوگر زندگی می کنند؛ همسرش با چهار دختر و 
پسرش که کمتر از ده سال سن دارند. پدر و مادرش به علت سن 
زیاد فوت کرده اند و یگانه برادرش سال ها پیش راه مهاجرت در 

پیش گرفته و به پاکستان رفته است. او تنها است. 
تازه گل تا آن جا که به یاد می آورد، جد اندر جد دهقان مردم بوده 
آن  اما در  است،  زادگاهش  لوگر  با آن که  دلیل  به همین  است. 
والیت حتا یک سنگ وجود ندارد که او مالکش باشد؛ نه خانه ای، 
نه زمینی، نه جویی، نه چشمه ای و نه درختی. خانه ا ی که حاال 
در سه  او  که  است  زمین هایی  مالک  از  زندگی می کند،  آن  در 
فصل گرم تر سال روی آن ها دهقانی می کند. به گفته ی خودش 
از محصوالت آن  زیادی  اما چیز  است  زمین هایی حاصل خیزی 
نصیب تازه گل نمی شود. به همین دلیل او مجبور است در فصل 
فرزندان خردسالش  که  بزند  دیگری  کارهای  به  زمستان دست 

گرسنه نماند. 
است.  کرده  انتخاب  را  او عسل فروشی  امسال  زمستان  با شروع 
هر هفته می رود به والیت پروان و در آنجا از کسی که فارم زنبور 
عسل دارد، یک دیگ عسل خالص می خرد. سر دیگ را با انگبین 
عسل آن قدر می پوشاند که جز یک سوراخ باز نمی ماند. یک چمچه 
همیشه از آن سوراخ در عسل داخل دیگ فرو رفته است. هر گاه 
کسی از او عسل بخرد، او با همان چمچه قوطی های نیم کیلویی، 
یک کیلویی و دوکیلویی را که به همراه دارد پر می کند و به مشتری 
می دهد. هر صبح دیگ عسل را باالی سر گرفته از اتاق کرایی اش 
واقع در پل خشتی خارج می شود و تا شام در خیابان ها راه می رود 
و عسل عسل می گوید. هرگاه خسته شود، می رود، روبه روی »منار 
فرخنده« که مثل یک مشت خشمگین به هوا رفته است، بغل 
دیوار می نشیند و منتظر می ماند رهگذری توقف کند و از او عسل 
بخرد. منار فرخنده، به یاد فرخنده، دختری که حوالی نوروز سال 
1۳9۴ به وحشیانه ترین شکل ممکن قربانی افراطیت شد، ساخته 
شده است. درست در جایی که او پس از لت و کوپ بی رحمانه آتش 
زده شده بود. جایی در میان مسجد شاه دو شمشیره و پل باغ 

عمومی، کنار دریایی کابل.
من چاشت روز تازه گل را همان جا دیدم. دیگ عسلش را پیش 
تا  دو  و  خشک  نان  قرص  یک  خودش  و  بود  گذاشته  رویش 
مرچ فلفل در دست داشت. یک تکه از نان جدا می کرد، آن را 
باز می کرد، الی آن فلفل قرار می داد و در دهانش می گذاشت. 
چای که نبود، حتا آب هم نداشت. کنارش یک مرد دیگر نیز به 
همان شکل غذای وعده ی چاشتش را می جوید و قورت می داد. 
او قوروت می فروخت. در یک قدمی شان یک نفر دیگر دراز افتاده 
بود. معلوم نبود که دیوانه است یا معتاد و یا بیمار. هر چه که 
بود به نظر می رسید شب در سرما یخ زده است و حاال آن جا در 
آفتاب با روی دل افتاده بود و از دنیا خبر نداشت. کسی یک قرص 
نان کنار سرش گذاشته بود. وقتی با تازه گل صحبت می کردم، 
معتادی قوزکرده ای از راه رسید، نان را برداشت، بوسید و زیر جمپر 

چرکینش قایم کرد و رفت. 
اولین چیزی که از تازه گل پرسیدم این بود؛ چرا نانت را با عسل 
نمی خوری؟ او گفت عسل خوش ندارم ولی از زیرنویس چشمانش 
با  بعد تر خودش  فهمیده می شد؛ چیزی که کمی  چیز دیگری 
زبان به آن اقرار کرد: هر کیلو عسل را به پنج صد افغانی می خرم. 
در دیگ من پنج کیلو عسل جا می شود. یک روز اگر تمامش را 
بفروشم پنج صد افغانی فایده می کنم، ولی یک هفته هم تمامش 
را نمی توانم بفروشم. بعضی روزها یک کیلو، بعضی روزها دو کیلو 
ماه  نفروخته ام. درحالی که یک هزار و ۵00 در هر  امروز هیچ  و 
پول  افغانی  صد  کم ازکم  روز  شبانه  هر  می شود.  اتاقم  کرایه ی 
خوراکم می شود. اگر عسل را بخورم، چقدر فایده کنم که به خانه 

ببرم؟ کی عسل را خوش ندارد؟
این جا کابل جان است.

عسل یم فروخت 
ویل فلفل یم خورد

سهراب سروش

رامین کمانگر

نظام به مثابه ی نظر و عمل
نگاهی به پژوهش »جمهوری و دشمنان آن«

نیروهای امنیتی و خیزش مردمی به میان آمده است که در هیأت برریس کننده ی حکومت به بهسود رسید
آن شماری کشته و زخمی شده اند.

در این اعالمیه آمار مشخصی از تلفات ارائه نشده است، اما 
پیشتر وزارت داخله گفته بود که در نتیجه ی درگیری میان 
افراد مسلح مربوط به علی پور و نیروهای امنیتی، »نُه تن از 
افراد مسلح علی پور کشته و هفت تن آن ها« زخمی شدند 
و شماری از نیروهای امنیتی و پنج تن از مردم محل نیز 

زخمی شده اند.
مهدی راسخ، عضو مجلس نمایندگان دو روز پیش گفته بود 
که در پی شلیک نیروهای امنیتی، 11 غیرنظامی به شمول 
کودکان کشته، ۲۵ نفر زخمی و بیش از 1۵0 غیرنظامی و 

موسفیدان محل گروگان گرفته شده اند.

این هیأت قرار بود دو روز پیش به والیت میدان وردک برود، 
اما دفتر شورای امنیت ملی اعالم کرد که هواپیمای حامل 
در  بود  نتوانسته  وضعیت  مساعدنبودن  به دلیل  آن  اعضای 
ولسوالی حصه ی اول بهسود نشست کند و دوباره به کابل 

برگشت.
این هیأت مؤظف شده  امنیت ملی گفته که  دفتر شورای 
همه جانبه  و  دقیق  به صورت  را  پیش آمده  رویداد  تا  است 
اقدام  کشور  نافذه ی  قوانین  روشنایی  در  و  کرده  بررسی 
از  دیگر  یکی  زخمیان  و  کشته  به  عاجل  رسیدگی  کنند. 

اهداف این هیأت گفته شده است.
که  است  آمده  ملی  امنیت  شورای  دفتر  اعالمیه ی  در 
حادثه ی ولسوالی حصه ی اول بهسود به اثر درگیری میان 

ریاست این هیأت را دگر جنرال عباداهلل عباد، معاون دفتر 
شورای امنیت ملی به عهده دارد.

ایوب سالنگی معین اداره مستقل ارگان های محلی، علی احمد 
اصغری معاون ریاست عمومی امنیت ملی، عبدالفتاح فروغ 
احمد  داخله،  وزارت  امنیتی  ارشد  معینیت  ارکان  رییس 
شورای  اعضای  بلیغ  حسین علی  و  خان  خوانین  جعفری، 
حاجی  سنگردوست،  احمدحسین  میدان وردک،  والیتی 
متنفذان  از  گل  قوماندان  و  محمدی  میرحسین  علی زاده، 
اعضای  میدان وردک  والی  مشاور  راشد  احمدعلی  و  قومی 

این هیأت اند.

امنیت ملی کشور می گوید که  اطالعات روز: دفتر شورای 
یک هیأت باصالحیت حکومتی برای بررسی چگونگی وقوع 
حادثه ی ولسوالی حصه ی اول بهسود به والیت میدان وردک 

رفته است.
دفتر  رسانه های  با  ارتباطات  مسئول  ناطق،  حشمت اهلل 
این  که  روز گفت  اطالعات  روزنامه  به  ملی  امنیت  شورای 
ولسوالی حصه ی  به  دلو(  )دوشنبه، 1۳  دیروز  هیأت صبح 

اول بهسود رفته است.
این هیأت هم اکنون مصروف  اعضای  افزود که  ناطق  آقای 
بررسی چگونگی حادثه و دیدار با مردم و آسیب دیدگان اند.
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در سناریوی دوم حکومت 
افغانستان سقوط می کند و این 
کشور احتماال وارد جنگ داخلی 
می شود که در آن همسایگان 
افغانستان از گروه های مختلف 
حمایت خواهند کرد؛ شبیه چیزی 
که در �پی سقوط دولت نجیب 
در سال 1992 اتفاق افتاد. در این 
سناریو نیروهای غیردولتِی وجود 
دارند که به دنبال جلوگیری از 
�یروزشدن طالبان خواهند بود.

او با انتقاد از عملکرد مسئوالن 
می گوید: »برخی در بیمارستان ها 
و شفاخانه ها گیر کردند و برخی 
دیگر در فروشگاه ها �س از خرید و 
در زمان تسویه حساب به مشکل 
خورده اند. اکثر فروشگاه ها و 
شفاخانه ها به خصوص در ایام 
کرونا �ول نقد نمی گیرند. چرا بدون 
اطالع قبلی حساب ها مسدود شده 
است؟«

کند.
موزائیکی،  اجتماعی  به لحاظ  افغانستاِن 
عرصه  و  زورمندان  قلمرو  تاریخ  طول  در 
سیاست های شخصی بوده است. این امر تغییر 
نکرده است و این کشور را از پتانسیلش برای 
وحدت ملی و اجماع درباره شکل و عملکرد 
دولت محروم کرده است. افغانستان همچنان 
یک کشور ضعیف با جوامع محلی قدرتمند 

است.
توافق صلح امریکا و طالبان این گروه را ملزم 
امریکایی  نیروهای  بر  حمله  از  خودداری  به 
و متحدانش کرد، اما به آن ها اختیار تام داد 
تا عملیات های خود را علیه نیروهای دولتی 
این موج  استراتژیک تشدید کنند.  اهداف  و 
طی سال گذشته منجر به کشته شدن تعداد 
شده  غیرنظامیان  و  نظامیان  از  بیشتری 
ناامنی، آدم ربایی و ترورهای  است. بی ثباتی، 
هدف مند شخصیت های مذهبی، روشن فکران، 
روزنامه نگاران و فعاالن مدنی )که بیشترشان از 
طالبان و حکومت اشرف غنی انتقاد داشتند( 
اخیرا به حوادث روزمره افغانستان تبدیل شده 
است. طالبان دست داشتن در ترورها هدف مند 
را رد می کنند، اما انگشت اتهام هم طالبان، 
هم والیت خراسان دولت اسالمی و هم خود 
حکومت افغانستان را نشانه گرفته است. امروز 
فاسدترین  از  یکی  اداری  به لحاظ  افغانستان 
خطرناک ترین  جمله  از  امنیتی  به لحاظ  و 

کشورها برای زندگی است.

از سوی مسئوالن جدی  می شوند که هرگز 
گرفته نشده است. او با اشاره به مسدود شدن 
مهاجران  از  زیادی  شمار  بانکی  کارت های 
مشکل  این  نیز  پیش  سال  سه  می گوید 
سایت  در  نام  ثبت  با  اما  بود  آمده  به وجود 
از  می توانستند  آن ها  ره گیری  ُکد  گرفتن  و 
حساب های شان پول بردارند اما از هفت ماه 
اواخر  این  پیش حساب ها بسته شدند و در 
به ویژه بانک صادرات اغلب حساب های بانکی 
مهاجران را مسدود کرده است و این بار به 
آن ها گفته شده که از بانکی که در آن حساب 
دارند یک ُکد به نام ُکد شهاب گرفته و آن را 
به بانک مرکزی بدهند تا حساب بانکی شان 

باز شود.
می گوید:  مسئوالن  عملکرد  از  انتقاد  با  او 
گیر  شفاخانه ها  و  بیمارستان ها  در  »برخی 
از  پس  فروشگاه ها  در  دیگر  برخی  و  کردند 
مشکل  به  حساب  تسویه  زمان  در  و  خرید 
شفاخانه ها  و  فروشگاه ها  اکثر  خورده اند. 
به خصوص در ایام کرونا پول نقد نمی گیرند. 
چرا بدون اطالع قبلی حساب ها مسدود شده 

به  این تالش  اما  ۲۵00 سرباز کاهش دهد. 
راستای  در  ملموسی  پیشرفت  دلیل  چند 
دست یابی به یک توافق سیاسی عملی و پایدار 

در افغانستان نداشته است.
که  ترمپ  رویکرد  که  است  این  اولش  دلیل 
مصالحه  برای  وی  افغان تبار  فرستاده  توسط 
شد،  پیش برده  خلیل زاد،  زلمی  افغانستان، 
در کل ناقص طراحی شده بود و ناکارآمد از 
آب درآمده است. خلیل زاد پس از حدود 18 
ماه گفت وگو با دشمن سابقا تروریست امریکا، 
مورد  طالباِن  تندرو  اسالمی  جنبش  یعنی 
»دیپلماسی  پیش برد  و  پاکستان،  حمایت 
رفت و برگشت« برای ایجاد اجماع منطقه ای 
از مأموریتش، فقط  و بین المللی در حمایت 
توانست توافق نامه صلح امریکا-طالبان را در 
ماه فبروری ۲0۲0 سامان دهد. این توافق نامه 
به شدت ناقص است. این توافق نامه فقط زمینه 
خروج تمام نیروهای خارجی از افغانستان تا 
ماه می ۲0۲1 و آزادی فوری ۵ هزار زندانی 
را  افغانستان  حکومت  زندان های  از  طالبان 
از  بر جلوگیری  تعهد طالبان مبنی  ازای  در 

محدودیت های کرونایی و تأکید مسئوالن بر 
فاصله گذاری اجتماعی این موضوع دامن گیر 
هم  و  مهاجران  برای  هم  دیگری  مشکالت 

برای کارمندان بانک ها شده است.
منصوره یکی از مهاجران افغانستانی در ایران 
هفته گذشته زمانی که برای خرید به یکی 
پول  پرداخت  موقع  می رود  فروشگاه ها  از 
توسط عابر بانک با مشکل مواجه می شود و 
نمی تواند اقالم مورد نیازش را خریداری کند. 
از طریق  مادرش  برای  باید  روز  عصر همان 
به  هم  باز  که  می گرفت  داکتر  وقت  انترنت 
علت مشکل پیش آمده نتوانست از موجودی 

ده سال در دهه 1980 شکست خورد.
امروز ایاالت متحده، سومین قدرت بزرگ دو 
قرن اخیر جهان، نیز درگیر این مسأله است 
با  متحده  ایاالت  کند.  چه  افغانستان  با  که 
پشتیبانی متحدان ناتو و غیرناتوی واشنگتن، 
اکنون  افغانستان  در  جنگ  دهه  دو  از  پس 
است؛  کشور  این  از  نظامی  خروج  خواهان 
خروجی که در آن ایاالت متحده می خواهد 
و سپس  بریتانیا  گذشته  در  که  تحقیری  از 
شوروی در افغانستان با آن روبه رو شدند و در 
واقع خود ایاالت متحده در ویتنام آن را تجربه 

کرد، جلوگیری کند.
تالش  متحده  ایاالت   ۲018 سپتامبر  ماه 
از  هدفش  این  به  دست یابی  برای  را  جدی 
افغانستان  منازعه  سیاسی  حل وفصل  طریق 
آغاز کرد. توافقی که در نتیجه این تالش  در 
ماه فبروری ۲0۲0 به دست آمد، دونالد ترمپ، 
رییس جمهور پیشین امریکا )و منتقد دیرینه 
دخالت امریکا در افغانستان( را امکان داد تا 
رقم نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان 
را از 1۴ هزار سرباز به سطح فعلی آن یعنی 

گفت  وگویی با روزنامه اطالعات روز می گوید 
ناگهانی  به صورت  که  روز گذشته  طی چند 
شده،  غیرفعال  صادرات  بانک  کارت های 
مهاجران با مشکالت فراوانی روبه رو شده اند. 
به گفته ی او در آن کشور هیچ کاری بدون 
داشتن کارت بانکی انجام نمی شود از معامالت 

بزرگ گرفته تا خرید حتا یک قرص نان. 
بانکی  کارت های  مسدودشدن  پی  در 
پشت  در  آن ها  از  زیادی  شمار  مهاجران، 
مختلف  شعبات  در  بانک ها  دروازه های 
مشکالت شان  رفع  خواهان  و  کرده  تجمع 
وجود  با  می کند  عالوه  رضایی  آقای  شدند. 

مترجم: جلیل پژواک

افغانستان یک مسأله ی همیشگی  سرنوشت 
غالبا قدرت های خارجی درباره  و  بوده است 
آن تصمیم گرفته اند تا خود مردم این کشور. 
در سال 1908 »جرج کرزن«، سیاست مدار 
»انجمن  ساالنه  شام  ضیافت  در  بریتانیایی 
که  کرد  اعالم  لندن  در  میانه«  آسیای 
»افغانستان در پنجاه یا صد سال دیگر نیز به 
اندازه امروز یک مسأله مهم و حیاتی خواهد 
بود.« پیش بینی کرزن تا امروز درست از آب 

درآمده است.
هنگامی که کرزن این سخن را بر زبان آورد، 
بریتانیا در تالش یافتن راهی بود که افغانستان 
را به  عنوان یک »موجودیت جغرافیایی« مهم، 
در  و  خودش  ژئوپلیتیکی  ترجیحات  مطابق 
سازگاری با طرح  استعماری جنوب آسیایش، 
در رقابت با روسیه ی تزاری، رام کند. تالش 
بعدا  که  همان طور  ماند،  ناکام  اما  بریتانیا 
جماهیر  اتحاد  تزاری،  روسیه ی  جانشین 
شوروی، در حمله و اشغال افغانستان به مدت 

معصومه جعفری 
گزارشگر

غیرفعال شدن  و  بانکی  حساب  »مسدودی 
کارت بانکی به منزله این است که پول های تو 
را بلوکه کنند و اجازه استفاده از آن را ندهند. 
از کسی  یا  باشی،  داشته  اگر قسط  بنابراین 
طلب داشته باشی، یا به کسی بدهکار باشی، 
یا بخواهی خرید کنی و یا هرکار دیگری را 
مختل  یعنی  عبارتی  به  دهی.  انجام  نتوانی 

شدن زندگی«.
از  یکی  رضایی،  معین  آقای  گفته های  این 
در  او  است.  ایران  در  افغانستانی  مهاجران 

اقدامات خصمانه علیه امریکا و متحدانش از 
خاک افغانستان و آزادکردن یک هزار سرباز 

افغان، فراهم کرد.
از این توافق نامه به  عنوان راهی برای دست یابی 
بین  باید  که  شد  یاد  سیاسی  توافق  به 
طرف های جنگ افغانستان حاصل شود. این 
به  عنوان شریک  را  طالبان  جایگاه  توافق نامه 
امریکا در روند صلح ارتقا داد، اما این گروه را 
ملزم به اجرای آتش بس فراگیر و مذاکره از سر 
حسن نیت با حکومت افغانستان )که طرف 
توافق نامه نیست و طالبان آن را دست نشانده 
طرف های  سایر  و  می داند(  متحده  ایاالت 
دخیل برای دست یابی به یک توافق سیاسی 

پایدار در این کشور نکرد.
اشتباه  به  امریکا  است که  این  دلیل دومش 
تصور کرد که طالبان از کنترل ارضی کافی 
اقدامات  از  جلوگیری  برای  افغانستان  در 
دولت  است.  برخوردار  امریکا  علیه  خصمانه 
طالبان  که  بود  مطمئن  همچنین  امریکا 
القاعده  با  را  خود  دیرینه ی  و  نزدیک  روابط 
و همچنین تعدادی دیگر از گروه های مخرب 
رقیبش  از جمله  افغانستان  در  جنایت کار  و 
»والیت خراسان دولت اسالمی« قطع می کند 
فعالیت های  سایر  و  مخدر  مواد  قاچاق  از  و 
سود  آن  از  تاکنون  طالبان  که  غیرقانونی 
قابل توجهی به دست آورده اند، دست می کشد. 
ایاالت  اطالعاتی  سرویس های  ارزیابی  اما 
تأیید  متحد  ملل  سازمان  گزارش  و  متحده 
می کند که گروه طالبان به همکاری خود با 
داده  ادامه  القاعده  ویژه  به  گروه ها  این  اکثر 

است.
در  واشنگتن  که  است  این  سومش  دلیل 
وضعیت  طالبان  با  توافقش  جمع بندی 
افغانستان را آن چنان که باید، در نظر نگرفت. 
این  امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی،  وضعیت 
کشور به خصوص پس از خروج اکثر نیروهای 
تاکنون،   ۲01۴ سال  در  ناتو  و  امریکایی 
حکومت  است.  بوده  وخامت  به  رو  پیوسته 
باقی  دزدساالر  و  چندپارچه  ضعیف،  کابل 
مانده است، درحالی که نیروهای امنیتی این 
ترک  و  فزاینده  تلفات  معرض  در  که  کشور 
برای  نمی تواند  دارد،  قرار  سربازان  خدمت 
مدت طوالنی بدون حمایت نیروهای خارجی 
و پشتیبانی هوایی امریکا مواضعش را حفظ 

عابر بانک اش استفاده کند و دستگاه های عابر 
بانک، کارت او را بی اعتبار نشان می دادند.

فردای همان روز او به بانک مراجعه می کند 
تا بداند چرا عابر بانک اش مسدود شده است 
اما متوجه می شود دیگر مهاجران افغانستانی 
هم برای رفع این مشکل به بانک آمده اند و 
فقط او نیست که با این مشکل روبه رو است. 
به گفته ی او برخی کارت آمایش داشتند و 
برخی دیگر پاسپورت، این در حالی است که 
حسابش  مسدودشدن  علت  بانک  مسئوالن 
دیگر  بار  و  آمایش  کارت  داشتن  بار  یک  را 
نبود تراکنش یا گردش مالی عنوان کرده اند. 
که  میان کسانی  در  که  است  در حالی  این 
که  افرادی  است  شده  مسدود  حساب شان 
و  داشتند  نیز حضور  بودند  پاسپورت  دارای 
تراکنش  دارای  نیز  منصوره  بانکی  حساب 

زیادی بوده است.
پیش از این نیز برخی دوستان و آشنایان و 
همچنین برادرش با این مشکل روبه رو شدند 
و حتا یکی از دوستانش طی هفت ماه گذشته 
مسدود  بانکی اش  حساب  بار  سومین  برای 
مشکالت  این  به  اعتراض  در  او  است.  شده 
و  مشخصات  تکمیل  موضوع  اگر  می گوید 
مسئوالن  آیا  است  حساب  دارندگان  هویت 
مشخصات  دور،  سه  این  در  نمی توانستند 

حساب را تکمیل و یا اصالح کنند؟
مهاجران  از  زیادی  شمار  گذشته  هفته 
دروازه  جلوی  تجمع  با  ایران  در  افغانستان 
مشکالت  به  رسیدگی  خواهان  بانک ها 
علت  به  که  آنجایی  از  شدند.  بانکی شان 
شیوع کرونا در ایران بیشتر تبادالت از طریق 
آنالین و به صورت الکترونیکی انجام می شود، 
دردسرهای  بانکی  کارت های  مسدودشدن 

زیادی برای آن ها خلق کرده است.
علی دانش یکی دیگر از مهاجران ساکن ایران 
می گوید مهاجران همواره با مشکالتی روبه رو 

سه سناریو برای آینده افغانستان
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»گیرماندن در شفاخانه و فروشگاه«
مشکالتی که مسدودشدن حساب های بانکی مهاجران افغان در ایران خلق کرده است
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اگر طالبان فکر می کنند که آنان با بهانه جویپی زمان 
می خرند تا نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شده 
و آنان از طریق جنگ »فاتحانه« وارد شهرها می شوند، 
بازهم این تصور اشتباه و ناممکن است. طالبان نباید 

با خیال �ردازی و تفکرات واهی، باعث به تأخیرافتادن 
مذاکرات و عامل کشتار مردم بی گناه شوند.

جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده میراث 
به  افغانستان  خصوص  در  را  وحشت ناکی 
می خواهد  این که  با  بایدن  است.  برده  ارث 
شاهد پایان درگیری نظامی امریکا در جنگ 
غیرقابل پیروزی و پرهزینه افغانستان و ختم 
طوالنی ترین جنگ تاریخ ایاالت متحده باشد، 
و  متحده  ایاالت  چهره ی  که  است  مواظب 
قدرت مند  نظامی  اتحاد  به  عنوان یک  را  ناتو 
که  است  گفته  وی  دولت  نسازد.  لکه دار 
بازنگری  را   ۲0۲0 فبروری  ماه  توافق نامه 
که  کند  حاصل  اطمینان  تا  کرد  خواهد 
طالبان به تعهدات شان عمل کنند. با این حال، 
طالبان به صراحت اعالم کرده اند که احساس 
با  توافق نامه  طبق  را  خود  تعهدات  می کنند 
خودداری از جنگ علیه نیروهای امریکایی و 
متحدانش، عملی کرده اند و تأخیر در خروج 
ِمی سال  ماه  اول  تا  نیروهای خارجی  کامل 
جاری را نقض توافق می دانند که باعث خواهد 
شد آن ها جنگ شان علیه این نیروها را از سر 

بگیرند.
اکنون دست کم سه سناریو برای آینده قابل 

پیش بینی افغانستان محتمل است.
خروج  روند  بایدن  تیم  اول  سناریوی  در 
از پرسنل  ادامه می دهد و شماری  را  نیروها 
مأموریت  از  محافظت  برای  را  امنیتی اش 
در  متحده  ایاالت  سفارت  و  دیپلماتیک 
ضدتروریستی  عملیات های  انجام  و  کابل 
برای جلوگیری از اقدامات خصمانه از خاک 
افغانستان حفظ می کند. در این سناریو ایاالت 
به  بود  خواهند  مجبور  متحدانش  و  متحده 
ساالنه  آن  هزینه  که  افغان  نیروهای  تمویل 
به میلیاردها دالر می رسد، برای جلوگیری از 
تسلط نظامی طالبان بر افغانستان ادامه دهند. 
اما در چنین تصویری تأثیر روانی، اقتصادی 
می شود،  گرفته  دست کم  خروج  امنیتی  و 
دست  بیش ازحد  افغان  نیروهای  ظرفیت 
حکومت  ضعف  نقاط  و  می شود  گرفته  باال 

افغانستان نادیده گرفته می شود.
افغانستان سقوط  در سناریوی دوم حکومت 
می کند و این کشور احتماال وارد جنگ داخلی 
از  افغانستان  همسایگان  آن  در  که  می شود 
گروه های مختلف حمایت خواهند کرد؛ شبیه 
چیزی که در پی سقوط دولت نجیب در سال 
نیروهای  سناریو  این  در  افتاد.  اتفاق   199۲

است؟«
به  او درباره واکنش مسئوالن و پاسخ آن ها 
را  آن  علت  موارد  برخی  در  که  قضیه  این 
مبارزه با پول شویی گفته اند می گوید، برخی از 
بانک ها با مهاجران سلیقه ای برخورد می کنند 
و به جای کارت بانکی، دفترچه حساب توزیع 
توجیه  قابل  کرونا  بحران  در  که  کرده اند 

نیست.
او یاد آور می شود که با کنسولگری افغانستان 
در ایران و وزارت امور خارجه این موضوع را 
در جریان گذاشته اند. این در حالی است که 
اتباع گفته شده که هیچ  اداره کل  از سوی 
وجود  عابربانک ها  زمینه ی  در  محدودیتی 
ندارد و به کسانی که دارای کارت آمایش و 
یا پاسپورت هستند عابربانک توزیع شود اما 
بانک ها با استناد به بخشنامه ای به مهاجران 
همیشه  بانکی تان  حساب  در  می گویند 
تا  باشید  داشته  موجودی  میلیون   ۶ یا   ۵

حساب های تان باز بماند.
روز  اطالعات  با  گفت  وگویی  در  دانش  آقای 
بنیادی  به طور  باید  مشکالت  این  می گوید 
که  مشکالتی  شود،  حل  مسئوالن  سوی  از 
سال ها  گذشت  از  پس  افغانستان  مهاجران 

اقامت در این کشور هنوز با آن روبه رویند.
وزارت  سخن گوی  معاون  تهذیب،  حامد 
روزنامه  به  پاسخ  در  افغانستان  خارجه  امور 
وزارت  این  اقدامات  به  مبنی  روز  اطالعات 
برای حل مشکالت مهاجران می گوید سفارت 
افغانستان در تهران چهارشنبه هفته گذشته 
مهاجران  بانکی  حساب های  مسدودشدن  با 
به شمول  ایرانی  مقام های  با  عاجل  به طور 
در  و  کرده اند  گفت وگو  ایران  خارجه  وزارت 
موضوع  این  به  جمعه  و  پنج شنبه  روزهای 
مسئوالن  سوی  از  و  است  شده  رسیدگی 
ذی ربط تعهداتی داده شده است که در هفته 
موضوع  این  به  همه جانبه  به صورت  جاری 
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غیردولتِی وجود دارند که به دنبال جلوگیری 
این  در  بود.  خواهند  طالبان  پیروزشدن  از 
سناریو طالبان ممکن است دست باال را پیدا 
کنند اما قادر به تسلط کامل بر کشور نخواهند 
شد. جنگ ادامه خواهد یافت و جامعه جهانی 
در ارائه کمک به افغانستاِن قسما تحت کنترل 
طالبان بر سر یک دوراهی دشوار قرار خواهد 

گرفت.
در سناریوی سوم دولت بایدن قادر می شود 
به  طالبان  متقاعدکردن  برای  پاکستان  با 
موافقت با تقسیم قدرت در افغانستان معامله 
کند. این سناریو احتماال از اجماع منطقه ای 
برخوردار خوهد بود و کاهش خصومت امریکا 
و ایران با بازگشت واشنگتن به برجام را در بر 
خواهد داشت. بااین حال، نظامی که از چنین 
توافقی حاصل می شود، ضعیف خواهد بود و 
افغانستان را تحت نفوذ بازیگران منطقه ای و 

به ویژه پاکستان قرار خواهد داد.
هر سه این سناریو عمیقا نگران کننده است. 
هر کدام بقای افغانستان را به  عنوان یک دولت 
پیش بینی  مختل  و  درهم گسیخته  کامال 

می کند.
موقعیت  در  افغانستان  ژئوپلیتیکی  اهمیت 
جغرافیایی این کشور به  عنوان چهارراه اتصال 
برای  راه  عملی ترین  دارد.  ریشه  منطقه ای 
دولت  یک  به  عنوان  افغانستان  نجات دادن 
پایدار و کارآمد، این است که ایاالت متحده 
خروج  بگیرد.  پیش  در  را  مسئوالنه  خروج 
توافق  و  فراگیر  آتش بس  مستلزم  مسئوالنه 
تکنوکرات  دولت  یک  تحت  جامع  سیاسی 
غیرحزبی،  از شخصیت های  متشکل  انتقالی 
جوان  نسل  از  پاک،  و  فداکار  استعداد،  با 
اضافی  بار  چهره ها  چنین  است.  افغانستان 
فعلی  سکان داران  که  را  افغانستان  گذشته 
نمی کنند.  حمل  است،  کرده  فلج  را  قدرت 
در غیر این صورت، پیش بینی کرزن در مورد 
دامن گیر  تا سال های سال  افغانستان  مسأله 
مردم این خاک و بازیگران بیرونی این کشور 

خواهد بود.
علوم  مدعو  استاد  صیقل،  امین  پروفسور 
و  غربی«  استرالیای  »دانشگاه  در  اجتماعی 
تاریخ  معاصر؛  »افغانستان  کتاب  نویسنده 

مبارزات و بقای یک ملت« است.

رسیدگی خواهند کرد.
اما معین رضایی می گوید مسئوالن علت این 
موضوع را تکمیل مشخصات دارندگان حساب 
عنوان کرده  و گفته اند بارها از طریق پیامک 
آن جایی  از  اما  است  داده  اخطار  آن ها  به 
تماس  در  اقاربش  و  دوستان  دیگر  با  او  که 
از  پیام هایی  چنین  کس  هیچ  تاکنون  بوده 
بانک های مربوطه دریافت نکرده است. آقای 
اخیر  ادامه می گوید در سال های  رضایی در 
افغانستان  اتباع  برای  به نام ُکد فراگیر  ُکدی 
الزامی شد که همه دریافت کردند و به بانک ها 
تحویل دادند اما ُکد شهاب که در این اواخر از 
مهاجران خواسته می شود پیش از این متعلق 

به دارندگان کارت ملی و یا ایرانیان بود.
محمدکاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغان 
ایران است، روز گذشته در تویتی  که مقیم 
بار حساب  نوشته است که نزدیک به هفت 
سوی  از  تاکنون  و  شده  مسدود  بانکی اش 
دریافت  اطالع رسانی  پیامی جهت  مسئوالن 

نکرده است.
با  دیرباز  از  ایران  در  افغانستان  مهاجران 
ناگهانی  قطع  روبه رویند.  زیادی  مشکالت 
که  است  مواردی  جمله  از  نیز  سیم کارت ها 
ایجاد  آن ها  برای  را  مشکالتی  هرازگاهی 
از  زیادی  شمار  پیش  ماه  چند  و  می کند 
مهاجران نسبت به این موضوع در شبکه های 

مجازی از جمله تویتر دادخواهی کردند. 
ایران  در  افغانستان که  اتباع  از  یکی  مهدی 
دانشجوست می گوید سال گذشته کد شهاب 
کارت  نیز  امسال  اما  بود  کرده  دریافت  را 
مجدد  مراجعه ی  با  که  شد  بسته  بانکی اش 
گله مندی  با  او  شد.  حل  مشکلش  بانک  به 
دوباره  است  نیاز  از مسئوالن می گوید »چه 
امسال انجام شود؟ حاال که کارت ها هر سال 
تمدید می شود ولی کد اختصاصی اتباع که 

فرقی نمی کند و یکی است.«

دیپلمایس حذف و انکار؛ 
چرا طالبان از میز مذاکرات فرار یم کنند؟

متحـده امریـکا، نـه تنهـا کمکـی به مذاکـرات صلـح نکـرد، بلکه 
زندانیـان آزاد شـده دوبـاره بـه میدان های جنگ برگشـته و آتش 
جنـگ را شـعله ور سـاخت. افـراد بلند پایـه طالبان نیز کـه از بند 
رهـا شـدند، امـروز علیـه منافـع عامـه و ارزش های اساسـی مردم 
تبلیـغ می کننـد و برای طالبـان روایت »فتح« و »پیـروزی« خلق 
می کننـد. ایـن تجربـه تلخ، اجـازه نمی دهـد که دولت افغانسـتان 

بـا رهایی باقـی زندانیـان طالب موافقـت کند.
اساس  و  اصول  به  نه  و  هستند  پابند  تعهدات شان  به  نه  طالبان 
مذاکرات باور دارند. این گروه دیپلماسی حذف و انکار را در پیش 
افغانستان  مختلف  مناطق  در  را  طرف حمالت  یک  از  گرفته اند. 
از طرف دیگر  افزایش داده و شعار فتح و پیروزی سر می دهند، 
نیت افغانستان به مذاکرات صلح را بهانه قرار داده از میز مذاکرات 
و  صلح  نیت  با  عملکردشان  که  می دانند  خود  اما  می کنند.  فرار 
این  هیأت  همین رو،  از  و  دارد  قرار  شدیدی  تناقص  در  مصالحه 
گروه همزمان با آنکه اداره جو بایدن اعالم کرد که توافق نامه صلح 
با طالبان و تعهدات این گروه را بررسی می کنند، با دست پاچگی 
به دامان ایران، روسیه و احتماال چین )سه قدرت مخالف امریکا( 
شده اند تا این گونه پیام تلویحی به اداره جو بایدن برسانند که نباید 
این گروه دست کم گرفته شود. جدای از این که دولت آقای بایدن 
در مورد سرنوشت صلح افغانستان چگونه تصمیم می گیرد، طالبان 
افغانستان  نزد مردم  و کردار آن ها  بدانند که صداقت گفتار  باید 
نیز به شدت مهم است و این گروه نمی تواند خود را از وقت تلفی 
ادامه  کنند.  تبرئه  بی گناه  مردم  کشتار  ادامه  و  بهانه جویی ها  و 
بهانه جویی طالبان امیدهای مردم را به صلح بسیار کمرنگ و آینده 
ده ها  گذشته،  هفته  چند  در  حداقل  است.  کرده  مبهم  را  کشور 
جوان، کشور را به خاطر تهدیدات امنیتی ترک گفتند. این یعنی 
بی باوری به سرنوشت گفت وگوهای صلح. حتا هیأت مذاکره کننده 
افغانستان در قطر اعالم کرده است که فرار طالبان از میز مذاکره، 
آن ها را در وضعیت معلق قرار داده و اگر چنین روندی ادامه پیدا 

کند، مذاکرات صلح با شکست مواجه می شود. 
اگر  نمی برد.  سود  صلح  مذاکرات  شکست  از  طرفی  هیچ  قطعا 
طالبان به این فرصت پشت پا زنند، نیروهای خارجی در افغانستان 
می مانند و مبارزه علیه تروریزم ادامه می یابد. تلفات هردو طرف 
جنگ ادامه پیدا می کند و دخالت کشورهای منطقه و جهان در 
امور افغانستان همچنان پابرجا خواهند ماند. اما طالبان فرصت و 
زمان مناسبی دارند تا خود را از زیر فشار افکار عمومی خارج کنند. 
فرار از میز مذاکره راه حل نیست، اما نشستن به میز مذاکره و بحث 
بر سر موارد اختالفی تنها راه است. تعهد دو طرف به مذاکرات، 
باعث خوش بینی و امیدواری و اما عدم اعتنا به خواست های مردم 
افغانستان، موجب بدبینی و بی باوری به صلح است. طالبان به جای 
بیان اختالفات مذاکرات در روسیه و ایران و پاکستان و زمینه سازی 
برای دخالت این کشورها در امور افغانستان، موارد اختالفی را در 
میز مذاکرات مطرح کنند. در درون دولت افغانستان اجماع محکم 
برای صلح به میان آمده است؛ شورای عالی مصالحه ی ملی فضای 
خوبی را در اختیار جناح های داخلی گذاشته است تا اجماع نظر 
در مورد صلح را تقویت کند. مردم نیز آماده اند با شرایط مناسب 
از مصالحه با طالبان استقبال کنند و صفحه جدیدی برای آینده 
با وقت تلفی  اگر طالبان فکر می کنند که  اما  افغانستان بگشایند. 
تحمیل  جهان  و  افغانستان  بر  را  زیاده خواهی شان  مذاکرات،  در 
می کنند چنین چیزی ممکن نیست. ادامه خشونت ها، طرح پیش  
شرط های کالن و فرار از میز مذاکرات مذاکرات صلح را به ناکامی 
سوق می دهد. اگر طالبان فکر می کنند که آنان با بهانه جویی زمان 
از  آنان  و  بیرون شده  افغانستان  از  نیروهای خارجی  تا  می خرند 
تصور  این  بازهم  می شوند،  شهرها  وارد  »فاتحانه«  جنگ  طریق 
تفکرات  و  خیال پردازی  با  نباید  طالبان  است.  ناممکن  و  اشتباه 
واهی، باعث به تأخیرافتادن مذاکرات و عامل کشتار مردم بی گناه 

شوند.

طالبان از یک طرف به خشونت  ادامه می دهند، از طرف دیگر از 
ادامه مذاکرات فرار می کنند. عباس استانکزی، عضو هیأت رهبری 
طالبان چند روز پیش اعالم کرد که اشرف غنی، مانع اصلی صلح 
است. اما واقعیت امر این است که هیچ جناحی به اندازه طالبان 
مشکل تراشی  و  بهانه جویی  صلح  گفت وگوهای  پیشرفت  برابر  در 
راه  سد  طالبان  زیاده خواهی  از  بزرگ تر  مانعی  هیچ  و  نمی کند 
گفت وگوها نیست. از تجربه دو ساله مذاکرات طالبان با امریکا و 
افغانستان، طالبان همواره به دنبال وقت تلفی در  با دولت  اکنون 
با  طالبان  بوده اند.  کشور  سراسر  در  ادامه خشونت ها  و  مذاکرات 
تأخیر و تعلل در مذاکرات، احتماال به دنبال امتیازگیری و تحمیل 
طالبان  بی باوری  نمایانگر  رویکرد  این  هستند.  خواست های شان 
به  مردم  بی باوری  باعث  و  بوده  گفت وگوها  و  مذاکرات  اصول  به 

مذاکرات صلح است. 
در حدود یک سال گذشته، طالبان پس از توافق با ایاالت متحده 
امریکا به هیچ یکی از تعهدات اساسی شان پابندی نشان نداده اند 
و همچنان عامل اصلی جنگ و تلفات غیرنظامیان در افغانستان 
هستند. بر بنیاد توافق طالبان و امریکا، قرار بود سطح خشونت ها 
یک  نتیجه  اما  یابد،  کاهش  افغانستان  در  طالبان  گروه  سوی  از 
تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که در سال 
۲0۲0 طالبان عامل ۵۳ درصد تلفات غیرنظامیان در سراسر کشور 
بوده اند. هنوز شبه  نظامیان طالب بر پاسگاه های نیروهای دولتی 
حمله می کنند و حمالت هدفمند در شهرها به صورت بی پیشینه 
ملی  امنیت  عمومی  رییس  پیش  چندی  است.  یافته  افزایش 
افغانستان گفته بود که طالبان شبکه ای به نام »کاروان عبیده« را 
برای ترورهای هدفمند ایجاد کرده اند و افراد بازداشت شده ی این 
شبکه اعتراف کرده اند که از سوی طالبان به آنان دستور داده شده 
جامعه ی  اعضای  دولتی،  نهادهای  کارکنان  متنفذ،  افراد  تا  است 

مدنی، خبرنگاران و سایر »اهداف نرم« را هدف گذاری کنند.
امریکا،  متحده  ایاالت  برای  تعهد  رغم  به  طالبان همچنین  گروه 
شبکه  مخصوصا  تروریستی  گروه های  دیگر  با  را  خویش  روابط 
نیروهای  عملیات  یک  در  پیش  چندی  نکرده اند.  قطع  القاعده 
امنیت ملی افغانستان »ابوحسن المصری« فرد شماره دوم شبکه 
القاعده در شبه جزیره هند در ولسوالی »اندر« والیت غزنی و در 
منطقه زیر اداره طالبان کشته شد. رسانه های ملی و بین المللی به 
رهبری  تحت  مناطق  در  القاعده  نیروهای شبکه  از حضور  کرات 

طالبان خبر داده اند.
تعهـد دیگـر طالبـان، آغـاز گفت وگوها بـا هیأت دولت افغانسـتان 
و پابنـدی بـه اصـول مذاکـرات صلـح بـود. اما ایـن گـروه تاکنون 
نـه بـه زمان بندی مذاکـرات پابندی نشـان داده و نه هـم انعطافی 
در رویکـرد خشـن و تندروانه شـان بـه میـان آمده اسـت. منابع از 
هیـأت مذاکراتـی افغانسـتان خبـر داده انـد که گروه طالبـان برای 
از سـرگیری مذاکـرات صلـح، خواسـتار رهایـی هفت هـزار زندانی 
ایـن گـروه از زندان های افغانسـتان و حذف نام اعضای ارشـد این 
گـروه از لیسـت سـیاه سـازمان ملـل متحـد شـده اند. در حالی که 
رهایـی پنج هـزار زندانی طالبـان از جمله خطرناک تریـن زندانیان 
ایـن گـروه از سـوی حکومـت افغانسـتان بـه درخواسـت ایـاالت 
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رییس جمهور  عالی  مشاوران  به  عنوان  کوشنر  جارد 
منصوب شدند و بدون دریافت حقوق در کاخ  سفید کار 

کردند.
جرد کوشنر در دوران ترمپ هدایت تالش های کاخ سفید 

را برای مداخله در بحران خاورمیانه بر عهده داشت.
گفته می شود آقای کوشنر با محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان روابط بسیار دوستانه ای دارند. او در عین حال 

روابط بسیار نزدیکی با اسرائیل داشت.
دونالد ترمپ که انتقال سفارت کشورش به بیت المقدس 
را به جامعه یهودیان در امریکا وعده داده بود، از همان 
روزهای نخست ورود به کاخ سفید آقای کوشنر را مأمور 

پیگیری مسائل مربوط به صلح خاورمیانه کرد.

بسیاری داشته است. امارات متحده عربی و بحرین که 
عربستان سعودی هستند  نزدیک  از هم پیمانان  دو  هر 
مانند اسرائیل نگران نفوذ ایران هستند. آقای کوشنر نیز 
پیشتر بر مقابله با نفوذ ایران در منطقه تاکید کرده بود.

انتظار می رود دولت جو بایدن تمام معامالت امنیت ملی 
دوران دونالد ترمپ از جمله فروش اسلحه به امارات و 

عربستان را بررسی کند.

جرد کوشنر کیست؟
جرد کوشنر در عرصه ساخت و ساز مسکن و مستغالت، 

وام دار کسب و کاری است که پدرش شروع کرد.
با روی کار آمدن دونالد ترمپ، ایوانکا ترمپ و همسرش 

برانگیز شود.
آقای کوشنر در بیانیه ای گفته افتخار می کند که برای 

نامزدی این جایزه پیشنهاد شده است.
آلن درشوویتز وکیل امریکایی و استاد برجسته دانشکده 
نامزد  به  عنوان  را  کوشنر  آقای  هاروارد  دانشگاه  حقوق 
آقای درشوویتز  است.  پیشنهاد کرده  نوبل  جایزه صلح 

در هر دو استیضاح دونالد ترمپ از او دفاع کرده است.
بیشتر کشورهای عربی از دهه ها پیش رابطه با اسرائیل را 
تحریم کرده  بودند. آن ها می گفتند تنها زمانی با اسرائیل 
فلسطینی ها  با  اختالفاتش  که  می کنند  آغاز  را  روابط 
و عربستان  ایران  رقابت های منطقه ای  باشد.  حل شده 
نقش  اسرائیل  با  عربی  روابط کشورهای  ازسرگیری  در 

اطالعات روز: جرد کوشنر مشاور ارشد پیشین کاخ سفید 
همراه  به  سابق(  )رییس جمهور  ترمپ  دونالد  داماد  و 
معاونش، آوی برکوویتز، برای نقش شان در عادی سازی 
روابط اسرائیل با چند کشور عربی برای نامزدی دریافت 

جایزه صلح نوبل پیشنهاد شدند.
بحرین  و  سودان  امارات،  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
سه کشوری هستند که در اواخر سال گذشته میالدی 
با میانجگیری واشنگتن با اسرائیل در مورد عادی سازی 
»پیمان  عنوان  با  توافق  این  رسیدند.  توافق  به  روابط 

آبراهام« نیز شناخته می شود.
آقای کوشنر و معاونش نقشی کلیدی در این مذاکرات 
بازی کردند با این حال گمان می رود این نامزدی انتقاد 

جرد کوشرن، داماد دونالد ترمپ برای نامزدی جایزه صلح نوبل پیشنهاد شد

ندارد.
بنی گانتس گفته است که هر جنگی که رخ دهد با شلیک 
موشک های حزب اهلل و حماس و به سوی »غیرنظامیان 
در  اسرائیل  او  گفته  به  و  بود  خواهد  همراه  اسرائیلی« 
نهایت مجبور خواهد شد انبارهای موشکی این گروه ها را 

در مناطق مسکونی هدف قرار دهد.
اطالع  که  به شما می گویم  »وقتی  گانتس گفت:  آقای 
اتاق مهمان دارد و  لبنان خانه هایی هست که  دارم در 
است...  واقعیت  عین  این  نمی دهم،  شعار  موشک،  اتاق 
ما در نهایت مجبور خواهیم شد به موشک هایی که در 
مناطق مسکونی و غیرنظامی انبار شده حمله کنیم. این 

بر پایه اطالعات تایید شده است.«
وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد که »متاسفانه هر جنگی در 
منطقه ما رخ دهد، غیرنظامیان بسیاری را درگیر خواهد 

کرد و تنها نبرد ارتش ها نخواهد بود.«

سال  در  عراق  است:  داده  قرار  هدف  را  »دشمن« 
1981 و سوریه در سال ۲00۷. اسرائیل این حمالت را 
»پیشگیرانه« و با هدف جلوگیری از دستیابی کشور های 

دشمن خود به سالح هسته ای توصیف می کند.

»اتاق مهمان، اتاق موشک«
وزیر دفاع اسرائیل در مصاحبه با تلویزیون الغد گفت که 
دسترسی ایران به توان هسته ای باعث رقابت تسلیحاتی 
علیه  اقدام  خواهان  هم زمان  و  می شود  خاورمیانه  در 
و  لبنان  حزب اهلل  از  اسالمی  جمهوری  حمایت های 

حوثی های یمن شد.
ایران هرگونه تالش برای دستیابی به سالح هسته ای را 
رد می کند و می گوید اسرائیل به  عنوان کشوری که بدون 
پاسخگویی به مجامع جهانی دارای تسلیحات هسته ای 
را  ایران  هسته ای  برنامه  در  دخالت  حق  است،  پنهان 

گفته های آقای کوخاوی با انتقاد کسانی در اسرائیل روبرو 
شد که می گفتند او باید منتظر سیاست های کابینه جو 
بایدن، رییس جمهور جدید امریکا در قبال ایران می شد و 
نباید به  عنوان یک نظامی درباره »خط قرمز« اسرائیل در 

برخورد با ایران با صراحت اظهار نظر می کرد.
از سخنان  ابتدا  اما بنی گانتس، وزیر دفاع اسرائیل که 
آقای کوخاوی انتقاد کرده و گفته بود این بحث ها »باید 
آویو  و  کرد  دفاع  او  از  بعدا  بماند«  بسته  درهای  پشت 

کوخاوی را فرماندهی »عالی« توصیف کرد.
آقای گانتس در مصاحبه تازه خود هم به نوعی موضع 
رییس ستاد ارتش اسرائیل را در قبال ایران تکرار کرده 
و گفته است: »ارتش و نظام دفاعی اسرائیل گزینه اقدام 
علیه برنامه هسته ای ایران را در صورتی که الزم باشد، 

حفظ کرده است... من امیدوارم کار به آنجا نکشد.«
کشورهای  هسته ای  تاسیسات  بار  دو  تاکنون  اسرائیل 

درباره  اسرائیل،  دفاع  وزیر  گانتس،  بنی  روز:  اطالعات 
لزوم«  صورت  »در  ایران  هسته ای  برنامه  علیه  اقدام 
هشدار داده و گفته است اگر جنگی در منطقه رخ دهد، 
نبرد  تنها  و  کرد  خواهد  درگیر  را  بسیاری  غیرنظامیان 

ارتش ها نخواهد بود.
به نقل از بی بی سی فارسی، آقای گانتس در مصاحبه با 
تلویزیون الغد مصر گفت که اسرائیل هدف روشنی دارد 
و آن »هسته ای نشدن« ایران است. او گفت این هدف 
»تنها برای تامین منافع اسرائیل نیست بلکه بیش و پیش 

از هر چیز برای حفظ منافع جهانی و منطقه ای است.«
نظامی  اقدام  درباره  به صراحت  حالی  در  گانتس  آقای 
پیشتر  که  داده  هشدار  ایران  هسته ای  تاسیسات  علیه 
ارتش  مشترک  ستاد  رییس  کوخاوی،  آویو  سخنان 
اسرائیل درباره تهیه طرح هایی برای حمله احتمالی به 

ایران خبرساز شده بود.

یر دفاع ارسائیل:  وز
هر جنیگ در منطقه غرینظامیان بسیاری را درگری خواهد کرد

ارتش میانمار پس از بازداشت آنگ سان سو چی و مقام های حزب حاکم، یک سال وضعیت اضطراری اعالم کرد
را افزایش داده بود، روز شنبه اعالم کرد از قانون اساسی 
حفاظت می کند و طبق قانون عمل خواهد کرد. پارلمان 
جدید این کشور قرار بود از روز دوشنبه 1۳ دلو آغاز به 

کار کند.
ایاالت  میانمار   رهبران  دستگیری  خبر  به  واکنش  در 
هرگونه  مخالف  کرد  اعالم  بیانیه ای  در  امریکا  متحده 
انتقال  از  یا جلوگیری  انتخابات  نتیجه  تغییر  برای  تالش 

دموکراتیک در میانمار است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز بازداشت رهبر 
و دیگر شخصیت های ارشد حزب حاکم میانمار را محکوم 
این  تا به خواسته مردم  از رهبران ارتش خواست  کرد و 

کشور احترام بگذارند.
استرالیا نیز در واکنش به بازداشت آنگ سان سو چی، از 

ارتش میانمار خواست رهبران منتخب را فورا آزاد کند.

از سوی دیگر، مردم میانمار نیز از قطعی و کندی اینترنت 
و اختالل در برخی سرویس های تلفن گزارش دادند. 

نت بالکـز، سـازمان بین المللـی ناظـر بـر اینترنـت، اعـالم 
کـرد اتصـال ملـی اینترنـت میانمار از سـاعت سـه بامداد 
بـه وقـت محلـی، ۷۵ درصـد نسـبت بـه سـطح عـادی 

اسـت. یافته  کاهـش 
تلویزیون ملی این کشور نیز با انتشار پستی در فیسبوک، 
اعالم کرد این شبکه به دلیل مشکالت فنی امکان پخش 

برنامه ندارد.
انتخابات  دومین  میانمار،  در  اخیر  بحث برانگیز  انتخابات 
آزاد از زمان پایان حکومت مستقیم ارتش در سال ۲01۵ 
اما ارتش میانمار تاکید دارد که در آن تقلب شده  است 

است و نتیجه انتخابات را نمی پذیرد.
ارتش میانمار پس از اظهارات اوایل هفته که ترس از کودتا 

پایتخت را به نیز دست گرفته است.
سخنگوی اتحادیه حزب ملی برای دموکراسی میانمار، با 
بازداشت شود، گفت:  نیز  انتظار دارد خودش  اینکه  بیان 
»می خواهم به مردم کشورم بگویم که به سرعت واکنش 
رفتار  قانون  طبق  که  می خواهم  آن ها  از  و  ندهند  نشان 

کنند.«
و  غیرنظامی  دولت  بین  تنش  روزها  از  پس  اقدام  این 
ارتش میانمار بر سر انتخابات صورت گرفته است و پیشتر 
نگرانی هایی از کودتای ارتش وجود داشت. اتحادیه حزب 
سان  آنگ  رهبری  به   )NLD( دموکراسی  برای  ملی 

سوچی، در انتخابات ماه نوامبر سال ۲0۲0 پیروز شد.
نایپیداو،  تلفنی  خطوط  که  است  شده  گزارش  همزمان 
دچار  دوشنبه  صبح  اولیه  ساعات  در  میانمار،  پایتخت 

اختالل شده و در دسترس نبوده اند.

اطالعات روز: ارتش میانمار بامداد دوشنبه پس از بازداشت 
آنگ سان سو چی رهبر و دیگر شخصیت های ارشد حزب 
حاکم، به مدت یک سال وضعیت اضطراری اعالم کرد و 
افزود تمام قدرت سیاسی به فرمانده کل ارتش، مین آنگ 

هلینگ منتقل شده است. 
بـه گـزارش ایـران اینترنشـنال، ارتـش کـه پیشـتر اعالم 
کـرده بـود نتایـج انتخابـات اخیـر را قبـول نخواهـد کرد، 
بامـداد دوشـنبه تاکیـد کـرد کـه بازداشـت ها مقام هـای 
سیاسـی حـزب حاکـم در پاسـخ بـه تقلـب در انتخابـات 

صـورت گرفته اسـت. 
برای  ملی  اتحادیه حزب  نایونت، سخنگوی  میو  همزمان 
دموکراسی در میانمار گفت: عالوه بر آنگ سان سو چی 
از  وزیر  چندین  میانمار،ارتش  جمهور  ریس  همچنین  و 
ایالت های بزرگ این کشور را نیز بازداشت کرده و کنترل 

رسانه های هند: 
یک هواپیمای ماهان ساعیت پس از انفجار در نزدیک سفارت ارسائیل بازریس شد

با دستور و آموزش سپاه پاسداران به عملیات بمب گذاری 
در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلنی نو اقدام کرده باشند.

کانال 1۳ همچنین عنوان کرد که تحقیقات به خوبی به 
پیش می رود و امکان دستگیری عامالن انفجار زیاد است.
هنوز  که   گفت  نیز  هند  در  اسرائیل  سفیر  مالکا،  ران 
نمی توان فهمید چه کسی پشت حمله در نزدیکی سفارت 
گزینه ها  یکی  »ایران  اما  است،  بوده  دهلی نو  در  اسرائیل 

است«.
از سوی دیگر برخی رسانه های هند خبر دادند که گروهی 
به نام »جیش الهند« مسئولیت انفجار در نزدیکی سفارت 

اسرائیل در دهلی نو را به عهده گرفته است.
تلفات  حادثه  این  که  کرد  اعالم  همچنین  هند  پولیس 
جانی نداشت و انفجار بر اثر یک بمب دست ساز رخ داده 

است.

سفارت  نزدیک  انفجاری  بسته  کنار  که  انگلیسی  زبان 
سفیر  آن  در  که  است  شده  پیدا  دهلی نو  در  اسرائیل 
انتقام کشته شدن فخری زاده و  برای  این کشور در هند 

سلیمانی به مرگ تهدید شده است.
این کانال همچنین خبر داد که در این نامه دست نویس 
که به زبان انگلیسی خطاب رون مالکا، سفیر اسرائیل در 
هند، نوشته شده پر از اشتباهات دستوری و امالیی بوده 

است.
کانال 1۳ اسرائیل همچنین گزارش داد که تیمی امنیتی 
با  از اسرائیل به هند اعزام شده است و تحقیقاتی را  که 
تمرکز بر دانشجویان شیعه هندی تحصیل کرده در ایران، 

آغاز کرده است.
احتمال  اسرائیلی معتقد است که  تیم  این گزارش،  بنابر 
دارد دانشجویان شیعه هندی که در ایران درس خوانده اند 

برای  دهلی نو  فرودگاه  در  بمب گذاری شده«،  به  »تهدید 
ساعاتی متوقف کردند و همه 9۴ سرنشین و وسایل آنها را 

مجددا تحت بازرسی امنیتی دقیق قرار دادند.
امنیتی  بازرسی  به دلیل همین  آمده که  این گزارش  در 
پرواز این هواپیما بیش از هشت ساعت تاخیر مواجه شد.

دادند  گزارش  روز شنبه  رسانه های هندی  این،  بر  عالوه 
نزدیکی  انفجار روز جمعه در  از  که پولیس دهلی نو پس 
سفارت اسرائیل، به دنبال جزئیات ورود مسافران از ایران 
و دیگر کشورهای غرب آسیا در یک ماه گذشته بوده است.

برای  دستورالعمل هایی  که  گفت  هند  پولیس  افسر  یک 
طی  که  مسافرانی  سوابق  و  مشخصات  آوردن  دست  به 
روزهای اخیر از ایران و عراق وارد هند شده اند، نیز صادر 

شده است.
به  نامه ای  داد که  نیز گزارش  اسرائیل  کانال1۳  همزمان 

ساعاتی  که  دادند  گزارش  هند  رسانه های  روز:  اطالعات 
نو،  دهلی  در  اسرائیل  سفارت  نزدیکی  در  انفجار  از  پس 
نیروهای امنیتی هند یک هواپیمای شرکت ماهان را مورد 

بازرسی قرار داده اند.
آن  از  پس  گزارش ها  این  اینترنشنال،  ایران  از  نقل  به 
نزدیکی  در  انفجاری  جمعه  روز  که  است  شده  منتشر 
منجر  که  انفجاری  داد،  رخ  دهلی نو  در  اسرائیل  سفارت 
نشد  سفارت  ساختمان  به  خسارت  یا  افراد  به  صدمه  به 
تصاویر  که  کرد  اعالم  کشور  این  پولیس  آن  از  پس  اما 
دوربین های مداربسته نشان می دهد پیش از انفجار، یک 
احتمال  که  کرده  پیاده  محل  این  در  را  نفر  دو  تاکسی 

می رود در این انفجار دست داشته باشند.
به گزارش هندوستان تایمز، نیروهای امنیتی هند بامداد 
شنبه یک فروند هواپیمای ماهان ایر را به این عنوان که 
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شود.
برای  مونیخ  بایرن  بعدی  مرحله  در  اما 
نیز  جدید  دفاعی  هافبک  یک  خرید 
احتمال  همچنین  کرد.  خواهد  اقدام 
خالق  هافبک  نیوهاوس،  فلورین  جذب 
در  مذاکراتی  و  دارد  وجود  نیز  گالدباخ 
آغاز  باشگاه  دو  بین  نیز  خصوص  این 
ترکیب  مناطق  دیگر  در  اما  است.  شده 
بایرن مونیخ کامل است و حداقل در این 
شرابط اقتصادی و تا عادی شدن دوباره 
خرید  آنها  است  بعید  اقتصادی  شرایط 
بزرگ دیگری را در برنامه ریزی پیش رو 

قرار داده باشند.

ید  اتلتیکومادر
ین صدرنشنی اروپا بهرت

پول  مدافع جدید لیور
از بوندسلیگا می آید

پنج  های  صدرنشین  همه  از  اتلتیکومادرید 
لیگ برتر اروپایی بهتر عمل کرده است.

 ۲ بر   ۴ پیروزی  ساکر،  بی  از  نقل  به 
اتلتیکومادرید برابر کادیس با پایان نیم فصل 
تیم  این  و  شد  همراه  بالنکو  روخی  برای 
داد.  انجام  اللیگا  در  را  اش  بازی  نوزدهمین 
قرمز و سفیدپوشان با انجام نیمی از بازی ها 
آمار فوق العاده 1۶ پیروزی، دو تساوی و یک 
شکست را به ثبت رساندند و ۵0 امتیاز کسب 
امتیازی شدن  کردند. آن ها در مسیر 100 
قرار دارند و می توانند یک رکورد جدید در 

اللیگا به ثبت برسانند. 
اتلتیکو با 10 امتیاز بیشتر از بارسلونا و رئال 
مادرید و یک بازی کمتر نسبت به تیم های 
قاره  در  را  آمار  بهترین  جدول،  سوم  و  دوم 
سبز هم به ثبت رسانده است. روخی بالنکو 
برتر  لیگ  پنج  صدرنشین  قدرتمندترین 
اروپایی به حساب می آید. در سال های اخیر 
اما  داشتند  ویژگی  چنین  بایرن  و  یوونتوس 

امسال شرایط فرق می کند. 
از لحاظ عملکرد تنها تیم آلمانی به قرمز و 
سفیدپوشان نزدیک است. بایرن در 19 بازی 
 ۲.۳۷ میانگین  و  آورد  دست  به  امتیاز   ۴۵
امتیاز را در هر دیدار به ثبت رساند. این در 
حالی است که اتلتیکو میانگین ۲.۶۳ امتیاز 

در هر بازی را ثبت کرد. 
فصل  این  در  هم  ایتالیا  صدرنشین  میالن 
با  زیادی  فاصله  آمارش  اما  است  درخشیده 
بازی   ۲0 در  پیولی  تیم  دارد.  بالنکو  روخی 
۴۶ امتیاز کسب کرد، یعنی ۲.۳ امتیاز در هر 
منچسترسیتی  فرانسه،  و  انگلیس  در  دیدار. 
تیم  برتر  لیگ  لیل صدرنشین هستند. در  و 
پپ گواردیوال با ۴۴ امتیاز و میانگین ۲.۲ و 
در لیگ فرانسه، لیل با ۴8 امتیاز و میانگین 
۲.18 را به ثبت رساند. هیچکدام به اتلتیکو 

صدرنشین اروپا نمی رسند. 

مورد  شالکه  ای  ترکیه  مدافع  کاباک،  اوزان 
توجه تیم لیورپول قرار گرفته است.

انتقاالت  و  نقل  بازار  پایان  تا  زیادی  فرصت 
دفاعی  خط  تقویت  برای  لیورپول  و  نمانده 
گرفته  نظر  در  را  زیادی  های  گزینه  خود 
است. مرسی سایدی ها از ابتدای فصل تا به 
حال ویرژیل فن دایک و جو گومز، دو مدافع 
ارزشمند و میانی خود را به علت مصدومیت 
دو  این  غیبت  زمان  از  و  اند  داده  دست  از 
نتایج لیورپول دچار افت محسوسی  بازیکن، 

شده است.
در  شالکه  ای  ترکیه  مدافع  کاباک،  اوزان 
قرار  لیورپول  توجه  مورد  کوتاه  زمان  این 
انتقال او به این تیم وجود  گرفته و احتمال 
با  را  بازیکن  این  دارد  قصد  لیورپول  دارد. 
پوند  میلیون    ۲.۵ قیمت  به  قرضی  قرارداد 
و بند خرید اجباری در تابستان جذب کند و 
مذاکرات فشرده ای بین دو باشگاه در جریان 

است.
احتمال دارد تست های پزشکی اوزان کاباک 
در  لیورپول  و  شده  انجام  آلمان  همان  در 
صورت رضایت از شرایط فیزیکی این بازیکن 
قرارداد امضا شود. لیورپول در هفته های اخیر 
از نظر  از غیبت دو مدافع اصلی خود  بعد  و 
کارنامه درخشان فصل  تکرار  به  قادر  دفاعی 
قبل نبوده و به همین علت فاصله قابل توجهی 

تا صدر جدول لیگ برتر پیدا کرده است.

زین الدین زیدان کار دشواری برای ماندن 
در رختکن رئال مادرید پیش رو دارد.

با توجه به اینکه رئال مادرید در کوپا دل ری 
موفقیت  برای  شانسی  اسپانیا  سوپرجام  و 
با  زیادی  فاصله  نیز  اللیگا  در  و  نداشته 
برای  زیدان  الدین  زین  دارد،  صدر جدول 
باید  خود  شغل  حفظ  از  یافتن  اطمینان 

دوباره قهرمان لیگ قهرمانان شود.
در فاصله دو هفته رئال مادرید شانس خود 
را برای کسب دو جام از دست داد و باخت 
منزله  به  ترتیب  به  الکویانو  و  بیلبائو  به 
ری  دل  کوپا  و  اسپانیا  از سوپرجام  حذف 
بازی  در  اللیگا  در  همچنین شکست  بود. 
مقابل لوانته باعث شد فاصله رئال مادرید با 
اتلتیکومادرید در صدر جدول افزایش یابد و 
حاال در واقع تنها این تیم در لیگ قهرمانان 

شانس موفقیت دارد.
هدف،  این  به  رسیدن  راه  در  مانع  اولین 
نهایی  هشتم  یک  مرحله  در  دیدار  دو 
و  فبروری  تاریخ های ۲۴  در  آتاالنتا  برابر 
10 مارچ است. پیش از آن زیدان ۲۵ روز 

ها  نشانه  همه  بنابراین  اند.  دیدار چشیده 
حاکی از آن است که قهرمانی در این فصل 
خواهد  همیشه  از  دشوارتر  قهرمانان  لیگ 

بود.
از زمان جدایی کریستیانو رونالدو در سال 
از مرحله یک هشتم  مادرید  رئال   ،۲018
تنها  و  است  نکرده  عبور  ها  رقابت  این 
موفقیت آنها، قهرمانی فصل گذشته اللیگا 
آنهم در شرایط غیر معمول و دوره شیوع 
شمارش  پس  است.  بوده  کرونا  ویروس 
او  و  آغاز شده  زیزو  برای جدایی  معکوس 
پیش  دشواری  کار  برای حفظ شغل خود 

رو دارد.
سرمربی  این  کرد  فراموش  نباید  البته 
فرانسوی در دوره اول حضور در رئال مادرید 
لیگ  در  قهرمانی  عنوان  کسب  متخصص 
قهرمانان بود و سه بار موفق به کسب این 
موفقیت شد. اما این بار و با حضور مدعیان 
آماده ای چون بایرن مونیخ، منچسترسیتی، 
اتلتیکومادرید و بسیاری تیم پرستاره دیگر، 

کار آنها از گذشته دشوارتر است.

عنوان  به  زیدان  حضور  اول  دوره  در  بود. 
سرمربی، تیم تحت هدایت او در 1۴9 بازی 
تنها در 1۶ دیدار باخت. اما در دوره دوم، 
آنها طعم شکست را در 19 مسابقه از 90 

تا تیمش را آماده کند. چهار  فرصت دارد 
ختافه،  هوئسکا،  مقابل  اللیگا  در  بازی 
والنسیا و رئال وایادولید تا دیدار رفت برابر 

آتاالنتا فرصت باقی است.
در حال حاضر زیزو تنها به 1۳ یا 1۴ نفر 
از اعضای تیم خود ایمان کامل داشته و در 
واقع تنها یک عالمت سوال در مورد ترکیب 
عادی،  شرایط  در  دارد.  وجود  او  احتمالی 
این ادن هازارد است که کریم بنزما و مارکو 
آسنسیو را در خط حمله همراهی می کند، 
اما اگر شرایط ستاره بلجیمی خوب نباشد، 
معموال لوکاس واسکز جانشین او می شود.

از  به موقع  بعید است رودریگو گوئس که 
مصدومیت بازگشته و برای دیدار با آتاالنتا 
آماده شود، بنابراین با توجه به شرایط فعلی 
فدریکو والورده و وینیسیوس جونیور تنها 
به عنوان  توانند  بازیکنانی هستند که می 
شرایط  در  زیدان  دست  عصای  تعویضی 

حساس لقب گیرند.
اما قهرمانی در لیگ قهرمانان نیز با توجه به 
تعدد مدعیان فعلی هرگز کار آسانی نخواهد 

روزهای دشوار رسمریب فرانسوی؛
ید دارد یدان فقط یک راه حل برای ماندن در رئال مادر ز

میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، ضمن تمجید 
از مدافع برزیلی این تیم، گفت که صحبتی 
راجع به تمدید قرارداد با داوید لوییز صورت 

نگرفته است.
داوید لوییز، مدافع باتجربه توپچی ها، دوران 
خوبی را می گذارند و از آمادگی فوق العاده 
 0-0 تساوی  در  لوییز  است.  برخوردار  ای 
روز شنبه آرسنال برابر منچستر یوناتید به 
عنوان بهترین بازیکن زمین نیز انتخاب شد.
داوید لوییز که این فصل با مصدومیت نیز 
دست به گریبان بوده، باالخره به فرم ایده 
در  درخشانی  نمایش  و  رسیده  خود  آل 

ترکیب توپچی ها دارد.
دفاع  خط  قلب  در  ساله   ۳۳ مدافع  این 
همکاری  گذشته  های  هفته  در  آرسنال 
خوبی را با راب هولدینگ شکل داده و در 
برتر  لیگ  آرسنال در  اخیر  بازی  هر چهار 
چهار  از  بازی  سه  در  آرسنال  درخشیده. 
بازی آخر خود در لیگ برتر با کمک داوید 

لوییز موفق به کلین شیت شده است.
لوییز  داوید  های  تالش  از  تمجید  با  آرتتا 
گفت: »افتخار این کامال متعلق به خود او 
است چرا که او واقعا به شدت تمرین می 
کند. این فصل در ابتدا برای او بسیار سخت 
بود چرا که با چندین مصدومیت روبه رو شد 
اما همچنان به تالش ادامه داد. او نقش خود 
را درک کرد، داوید لوییز نقش خود را در 
تیم می داند. او یکی از رهبران ما در زمین 

از  آرسنال  بازیکنان  بین  در  لوییز  داوید 
باتجربه ها گرفته تا جوانان این تیم بسیار 
محبوب است و بسیاری از بازیکنان جوان 

این تیم را زیر پر و بال خود گرفته.
الگوی  »او  کرد:  اضافه  باره  این  در  آرتتا 
که  کسی  خاطر  به  آنهاست.  برای  خوبی 
هست و کارهایی که در فوتبال کرده، همه 
از او حرف شنوی دارند. همچنین به خاطر 
مدلی که رفتار می کند و اینکه بسیار حرفه 
ای است. او یکی از الگوهای کلیدی مهمی 

است که ما در تیم داریم.«

با آرسنال موافقت کرد و در پایان  قرارداد 
اتمام می  با توپچی ها به  فصل قراردادش 
قرارداد  دوباره  تمدید  برای  مذاکرات  رسد. 
لوییز هنوز آغاز نشده اما آرتتا می  گوید جای 

نگرانی نیست.
سرمربی آرسنال در این رابطه افزود: »هنوز 
با  همیشه  من  هست.  فرصت  ماهی  چند 
او راجع به این چیزها صحبت می کنم و 
ما اوضاع مان خوب است. چیزی که من از 
پایان فصل  تا  این است که  او می خواهم 

همین عملکرد را حفظ کند.«

است و قصد دارد که همچنان پیشرفت کند.
حتی در این سن هم او همیشه بازی های 
خودش را دوباره تماشا می کند و همیشه 
بیافتد  اتفاقی  چنین  وقتی  دارد.  سواالتی 
یک  عنوان  به  توانید  می  همیشه  شما 
به  کنم  می  فکر  و  کنید  پیشرفت  بازیکن 
حاضر  حال  در  او  که  است  دلیل  همین 

چنین نمایش خیره کننده ای دارد.
داوید می داند در چه چیزهایی واقعا خوب 
برای  جا  هنوز  چیزهایی  چه  در  و  است 
صادق  خودش  با  واقعا  او  دارد.  پیشرفت 

است. کار کردن با او واقعا لذتبخش است.
او در ابتدا با تصمیمی که برای پیوستن به 
همچنان  که  حالی  در  گرفت،  باشگاه  این 
در تیم قبلی مشغول بردن و قهرمانی بود 
را  خود  شخصیت  داشت،  قرارداد  هنوز  و 

نشان داد.
و  سن  در  و  خواست  می  چالش  دلش  او 
سالی که او هست این موضوع همه چیز را 
راجع به او به شما می گوید، چرا که معموال 
در آن سن چالش ها معموال ورزشی نیستند 
که  هستند  اقتصادی  تصمیمات  بیشتر  و 
باعث می شوند شما به کشور دیگری بروید.
اما داوید عاشق این بازی است و می خواست 
همچنان در باالترین سطح و در لیگی بسیار 
رقابتی بازی کند. این چالشی است که او در 

حال حاضر از آن لذت می برد.«
با تمدید یکساله  داوید لوییز سال گذشته 

آرتتا: 

کار کردن با داوید لویزی لذت بخش است

هدف اول تابستاین بایرن مونیخ مشخص شد
مذاکرات  آغاز  و  اوپامکانو  دایوت  خرید 
را همین  او  های  برنامه  مدیر  با  رسمی 

اخیرا تایید کرده است.
حاضر  حال  در  مونیخ  بایرن  مدیران 
ریزی  برنامه  از شروع  قبل  خواهند  می 
تابستانی برای انجام خریدهای جدید و 
تقویت سایر پست ها، بحث جذب مدافع 
میانی تمام شود و این اولین اولویت آنها 
در فصل نقل و انتقاالت پیش رو خواهد 
می  باشگاه  مدیران  اساس  این  بر  بود. 
از  قبل  و  آینده  های  هفته  در  خواهند 
رسمی شدن جدایی دیوید آالبا، قرارداد 
بسته  مونیخ  بایرن  با  اوپامکانو  دایوت 

فرانسوی  مدافع  اوپامکانو،  دایوت  جذب 
در  مونیخ  بایرن  اول  هدف  الیپزیش 

تابستان است.
قرارداد دایوت اوپامکانو با باشگاه الیپزیش 
در تابستان سال ۲0۲۳ به اتمام می رسد 
و بند آزادسازی ۴۳ میلیون یورویی در 
قرارداد این بازیکن گنجانده شده است. 
اما با توجه به جدایی قطعی داوید آالبا، 
این  پرداخت  جز  ای  چاره  مونیخ  بایرن 
اتفاق خاصی رخ ندهد  رقم ندارد و اگر 
به زودی توافق نهایی با الیپزیش حاصل 
خواهد شد. حسن صالح حمیدزیچ، مدیر 
به  تیم  این  تمایل  مونیخ  بایرن  ورزشی 
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منابع معتبر به اطالعات روز 
می گویند که این �رداخت ها در 

وضعیت بد اقتصادی کشور 
در حالی انجام شده است که 

اعضای شورای عالی بانک 
مرکزی برای هر روزی که در 

نشست شورای عالی بانک 
شرکت می کنند، یک هزار دالر 

امریکایپی امتیاز می گیرند.

سفر  مصارف  هدف  به  دوباره   ،1۳9۳ میزان 
امریکا  از  )رفت و برگشت( شاه  محمد محرابی 
هزار   8۳ دوباره  است.  شده  پرداخت  کابل  به 
و ۲9۲ افغانی براساس نامه ی 8 – 1۶/۳۵9۴ 
میزان  شش  تاریخ  مالی،  عمومی  آمریت 
1۳9۳، به هدف مصارف متفرقه سفر دوروزه ی 
شاه  محمد محرابی و عبدالغنی غوثی اختصاص 
عضو  دوست محمد،  »وجه«  به  اما  شده  داده 

دفتر مشاوریت حقوق پرداخت شده است. 
امریکایی، معادل 9۷ هزار و ۴۶۲  1۶8۳ دالر 
افغانی، براساس نامه ی 8 – ۲۲/۳9۵۷ آمریت 
هدف  به   ،1۳9۳ عقرب  هفت  تاریخ  مالی، 
ریزرو هتل برای خان افضل هده وال و مصارف 
شاه  محمد محرابی پرداخت شده است. 9۴ هزار 
 1۳9۳ جدی  هشت  نامه ی  براساس  افغانی، 
آمریت عمومی مالی، همچنان به هدف مصارف 
در  اشتراک  برای  محرابی  شاه  محمد  سفر 
نشست شورای عالی بانک پرداخت شده است. 
 1۲8 به  نزدیک   ،1۳9۳ جدی   1۷ در  دوباره 
هزار افغانی، براساس نامه ی 1۲۳/۶۳، مدیریت 
)رفت  به هدف مصارف سفر  اجرائیه خدمات، 
و برگشت( شاه  محمد محرابی به دبی پرداخت 

شده است. 
به  افغانی   ۷۲8 و  پنج هزار  اسناد،  براساس 
هدف کرایه ی »بارجامه« شاه  محمد محرابی به 
بانک  اول  معاون  راننده ی  محمدناصر،  حساب 
افغانی  پرداخت شده است. ۵08 هزار و 1۲۶ 
در تاریخ ۲0 حوت 1۳9۳، به هدف تکت پرواز 
امریکا – دبی همچنین برای شاه  محمد محرابی 

پرداخت شده است. 
 –  8 نامه ی  براساس  افغانی   ۴۷۲ و  هزار   ۴9
10۵۶/ 8 آمریت عمومی مالی و محاسبه، تاریخ 
دوروزه ی  مصارف  هدف  به  حوت 1۳9۳،   ۲0
برای  محرابی  شاه  محمد  موتر  کرایه  و  سفر 
اشتراک در نشست شورای عالی پرداخت شده 

است. 
۲0 هزار و ۳9۴ افغانی براساس حکم ۲۳01، 
نامه ی 1090/۵۳۳  و  بانک  اول  تاریخ معاونت 
حمل   ۲۳ تاریخ  خدمات،  عمومی  مدیریت 
1۳9۴، به هدف مصارف سفر کابل – دبی برای 

شاه  محمد محرابی اجرا شده است. 
 ۲0۲۲/۶۴۳ نامه ی  براساس  افغانی  هزار   90
به  خدمات،  مدیریت   1۳9۴ ثور   1۴ تاریخ 
دبی   – کابل  دوطرفه ی  پرواز  تکت  هدف 
برای شاه  محمد محرابی که در نشست شورای 
عالی بانک اشتراک کرده است، پرداخت شده 
است. ۲۴۴ هزار و 8۷۲ افغانی براساس نامه ی 
۲0۲۴/۶۴۶ مدیریت اجرائیه خدمات، به هدف 
افضل  مصارف سفر شاه  محمد محرابی و خان 
هده وال که در نشست صندوق بین المللی پول 
در امریکا اشتراک کرده اند، پرداخت شده است. 
منابع معتبر به اطالعات روز می گویند که این 
در  اقتصادی کشور  بد  وضعیت  در  پرداخت ها 
حالی انجام شده است که اعضای شورای عالی 
نشست  در  که  روزی  هر  برای  مرکزی  بانک 
شورای عالی بانک شرکت می کنند، یک هزار 
دالر امریکایی امتیاز می گیرند. اما با وجود آن 
این گونه پرداخت ها به عالوه معاش و امتیاز ها 

برای آنان انجام می شود: 
»1۴ یا 1۵ سال است که این افراد عضو شورای 
زندگی  کشور  از  خارج  در  اما  بانک اند  عالی 
می کنند. تنها برای شرکت در نشست شورای 
تمام  و  می آیند  کشور  داخل  به  بانک  عالی 
مصارف سفرشان را برعالوه معاش و امتیازات 
سفر  که  باری  هر  می گیرند.  مرکزی  بانک  از 
تا نه لک تنها  می کنند هفت لک، هشت لک 
کرایه تکت پرواز این افراد می شود. کسی دیگر 
عالی  نیست که عضو شورای  داخل کشور  در 

بانک باشد تا این مصارف انجام نشود.«
با وجود تماس های پی هم و چندین روز انتظار، 
نوع  این  مورد  در  مرکزی  بانک  مسئوالن 

پرداخت ها پاسخ ندادند. 

آمریت مالی بانک، تاریخ ۳0 حوت 1۳91، ۷۴ 
هزار افغانی به هدف »سفریه و کرایه تاکسی« 
اعضای  غوثی،  عبدالغنی  و  محرابی  شاه  محمد 
به نام  شخصی  »وجه«  در  بانک  عالی  شورای 

محمدرفیع عبادی پرداخت شده است. 
کمتر از یک ماه پس از آن، ۷99 هزار و ۲00 
افغانی براساس نامه ی نمبر 98۷/۳۳۷ مدیریت 
اجرائه خدمات، نظر به نامه ی 188، تاریخ ۲۶ 
و  )رفت  سفر  مصارف  هدف  به   ،1۳9۲ حمل 
برگشت( شاه  محمد محرابی، عضو شورای عالی 

بانک از امریکا به کابل پرداخت شده است.
به  نزدیک  ماه،  سه  حدود  از  پس  دیگر  بار 

نامه ی 81۳/۲۶۲1  براساس  افغانی  هزار   ۷۷9
تاریخ  مرکزی،  بانک  اجرائیه خدمات  مدیریت 
۲۴ سرطان 1۳9۲، به هدف مصارف سفر )رفت 
شورای  عضو  محرابی،  شاه  محمد  برگشت(  و 

عالی بانک مرکزی پرداخت شده است. 
در 1۴ میزان 1۳9۲ نیز ۷۵ هزار و 8۵۶ افغانی 
براساس نامه ۳۵۳۳8/۵ آمریت مالی به هدف 
مصارف سفر دوروزه و کرایه تاکسی عبدالغنی 
غوثی و شاه  محمد محرابی اعضای شورای عالی 

بانک مرکزی پرداخت شده است. 
این گونه پرداخت ها بیشتر به هدف مصرف سفر 
دوروزه یا چندین روزه ، بعد از هر دو ماه یا سه 
اهداف  آن  وجود  با  است.  شده  پرداخت  ماه 
اعضای شورای  برای  افغانی  هزار  ده ها  مصرف 
به  گونه ی  نیست.  مشخص  مرکزی  بانک  عالی 
نمونه در 1۲ عقرب 1۳9۲، ۵0 دالر امریکایی، 
معادل ۲890 افغانی، براساس استعالم مدیریت 
عمومی خدمات، برای شاه  محمد محرابی، »به 

ادرس معرفی شده« انتقال شده است. 
8۴۴ هزار افغانی براساس نامه ی 1۲1۷/۴۲۴9، 
تاریخ شش قوس 1۳9۲، دوباره به هدف بهای 
از  محرابی  شاه  محمد  طرفه ی  دو  پرواز  تکت 
امریکا به کابل برای اشتراک در نشست شورای 

عالی بانک پرداخت شده است. 

تنها شورای عالی بانک دارد. اما او افزایش مبلغ 
تعیین  خودش  ماه  هر  در  را  افغانی  هزار   ۵0
کرده و از سوی کمیته ی بررسی داخلی منظور 
شده است. از جانب دیگر به  گونه ی غیرقانونی 
در معاش 9 ماه قبلش یعنی از اول سال مالی تا 
آن زمان در معاشش افزایش آمده است. افزایش 
معاش تنها می تواند برای بعد از زمان پیشنهاد و 

منظوری آن اجرا شود. 
به اطالعات روز می گویند دلیلی  منابع معتبر 
که آقای توتاخیل برای افزایش معاشش از اول 
سال مالی ارائه کرده است دروغ است و حقیقت 
بانک  کارمندان  معاش  می گوید  منبع  ندارد. 
به دلیل باالرفتن بهای مواد اولیه و سطح مصرف 
به  گونه ی  صرف  او  بلکه  است،  نیافته  افزایش 
افزایش  خواهان  غیرقانونی«  و  دروغ  »هوایی، 
او  معاش  افزایش  این  با  است.  شده  معاشش 
به  ماه  در  افغانی  هزار  احتماال حدود ۳00  از 
حدود ۳۵0 هزار افغانی، آن هم از 9 ماه پیش تر 
از تاریخ پیشنهاد و منظوری آن افزایش یافته 

است. 
بانک  مسئوالن  پی هم،  تماس های  وجود  با 
مرکزی و شخص اصیل گل توتاخیل، ناظر کل 
بانک در مورد این عملکردها پاسخ نداد. آقای 
توتاخیل گفت که نمی تواند در این مورد شخصا 

پاسخ دهد. 

شورای  اعضای  به  میلیونی  پرداخت های 
عالی

رسیده  روز  اطالعات  به  که  معتبری  اسنادی 
نشان می دهد عمدتا در مدت دو سال )1۳9۲ 
و 1۳9۳( بیشتر از هفت میلیون افغانی از بانک 
مرکزی به اهداف تکت  پرواز، سفرخرج، جیب 
دیگر  نامشخص  اهداف  و  تاکسی  کرایه  خرج، 
بانک  عالی  شورای  اعضای  از  تن  چهار  برای 
مورد   ۲۵ در  مصارف  این  است.  شده  مصرف 
عمدتا هربار برای سفر چندین روزه ی این افراد 
از خارج به داخل کشور انجام شده است. تنها 
در دو سال مصارف یاد شده از سوی چهار تن 
از اعضای شورای عالی بانک به ویژه شاه محمد 
بوده  افغانی  میلیون  هفت  از  بیشتر  محرابی 
هده وال،  خان افضل  غوثی،  عبدالغنی  است. 
محمدقاسم هاشم از دیگر اعضای شورای عالی 
اهداف  به  به نام شان  که  است  مرکزی  بانک 
داده  اختصاص  پول  غیرمشخص،  و  مشخص 

شده است. 
به  گونه ی نمونه براساس نامه ی ۴۵/1۴8 مدیر 
عمومی خدمات بانک، ۶۳0 هزار و ۴۳۵ افغانی 
سفر  مصارف  هدف  به   1۳91 جدی   1۳ در 
شاه محمد محرابی، عضو شورای عالی بانک از 
امریکا به کابل پرداخت شده است. در بیشتر از 
دو ماه دیگر، براساس نامه ی نمبر ۴ – 8/101۵ 

لیاقت الیق
گزارشگر

اسنادی که به اطالعات رسیده نشان می دهد 
بانک  از  افغانی  میلیون ها  اخیر،  سال های  در 
مرکزی افغانستان به اهداف خریداری جایداد، 
سفرخرج،  پرواز،  تکت  معاش،  در  افزایش 
و  »بارجامه«  کرایه  تاکسی،  کرایه  جیب خرج، 
ناظر کل  برای شخص  نامشخص دیگر  اهداف 
و شماری از اعضای شورای عالی بانک مرکزی 
روز  اطالعات  به  منابع  است.  شده  پرداخت 
و  غیرقانونی  به گونه ی  مصارف  این  می گویند 

پرسش برانگیز صورت گرفته است. 

اجرای قرضه برخالف مصوبه ی هیأت عامل 
خریداری  قرضه ی  که  می دهد  نشان  اسناد 
بانک،  عامل  هیأت  مصوبه ی  برخالف  جایداد 
بررسی  از سوی کمیته  »استثنایی«  به گونه ی 
داخلی بانک برای اصیل گل توتاخیل، ناظر کل 

بانک مرکزی منظور و اجرا شده است. 
کمیته ی بررسی داخلی بانک مرکزی به گونه ی 
»استثنایی« پیشنهاد اجرای قرضه ی خریداری 
جایداد برای اصیل گل توتاخیل، ناظر کل بانک 
مرکزی را در ۲9 سنبله ی 1۳98 منظور کرده 
این قرضه در حالی اجرا شده است که  است. 
بانک، در  براساس مصوبه ی ۳1۵ هیأت عامل 
جایداد  خرید  قرضه  اجرای  حوت 1۳9۶  دوم 
نظر گرفته شده است که  برای کارمندانی در 
نباشد.  ثبت  نام شان  به  جایدای  آن  از  پیش 
کرده  اعتراف  پیشنهادش  در  توتاخیل  آقای 
است که یک دربند حویلی به نام خودش دارد 
اما برخالف مصوبه ی هیأت عامل او از شورای 
برایش  را  قرضه  که  است  خواسته  بانک  عالی 

به گونه ی »استثنایی« اجرا کند. 
منظوری اجرای قرضه از صالحیت های شورای 
عالی بانک است و پیشنهاد آن باید مستقیما به 
آن شورا ارائه شود. با وجود آن پیشنهاد اجرای 
کمیته ی  را  توتاخیل  اصیل  گل  برای  قرضه 
محرابی  شاه محمد  ریاست  به  داخلی  بررسی 
پیش از آن که به شورای عالی ارائه شود منظور 
کرده است. این کمیته سپس نوشته است که به 
شورای عالی بانک ارائه شود. براساس اطالعات 
شورای  در  سپس  پیشنهاد  این  معتبر  منابع 

عالی بانک نیز منظور شده است. 

افزایش معاش به گونه ی »غیرقانونی«
در مورد دیگر اسناد نشان می دهد که  معاش 
مرکزی  بانک  کل  ناظر  توتاخیل،  اصیل  گل 
در سال مالی 1۳98 به مبلغ ۵0 هزار افغانی 
افزایش  تاریخ ۲9 سنبله 1۳98  در  در هرماه 
یافته است. در این تاریخ که 9 ماه از سال مالی 
گذشته است، افزایش در معاش آقای توتاخیل 

از اول سال مالی 1۳98 اجرا شده است. 
آقای توتاخیل پیشنهاد افزایش معاشش را نیز 
با تعیین مبلغ و زمان آن خودش به کمیته ی 
بررسی داخلی ارائه کرده است. این کمیته به 
ریاست شاه محمد محرابی در ۲9 سنبله 1۳98 
پیشنهاد او را منظور کرده و نوشته است که به 
شورای عالی ارائه شود. منابع معتبر می گویند 
که این پیشنهاد از سوی شورای عالی بانک نیز 

منظور و اجرا شده است. 
در  پیشنهادی اش  نامه ی  در  توتاخیل  آقای 
بررسی  کمیته ی  به   1۳98 سنبله   ۲8 تاریخ 
بهای  باالرفتن  به دلیل  که  است  گفته  داخلی 
کارمندان  معاش  مصرف،  سطح  و  اولیه  مواد 
این  از  او  اما  یافته  افزایش  این  از  پیش  بانک 
امتیاز استفاده نکرده است. بنابرین او پیشنهاد 
کرده است که معاشش در ماه ۵0 هزار افغانی از 

اول سال مالی1۳98 افزایش پیدا کند. 
افزایش در معاش آقای توتاخیل نیز به  گونه ی 
است.  شده  انجام  غیرقانونی«  و  »استثنایی 
براساس  معاش  افزایش  میزان  درحالی که 
سیستم رتب معاش باید باشد و صالحیت آن را 

نامه ی  براساس  دیگر،  ماه  یک  از  کمتر  در 
جدی  چهار  تاریخ  اجرائیه،  مدیریت   ۲۲/۳
1۳9۲، 1۴۵ هزار و ۵۳0 هزار افغانی به هدف 
بهای تکت پرواز دوطرفه  ی عبدالغنی غوثی و 
بانک  شاه  محمد محرابی، اعضای شورای عالی 
این  است.  پرداخت شده  دبی  به  در سفرشان 
طلب  »کریدت  به  اسناد  براساس  پول  میزان 
عمومی خدمات«  مدیریت  عضو  رفیع،  محمد 
معامله شده است. در چهار روز بعد آن ۷۴ هزار 
آمریت  نامه ی ۴91/8  براساس  افغانی  و ۲۲۲ 
هدف  به   ،1۳9۲ جدی  هشت  تاریخ  مالی، 
مصارف »سفریه و متفرقه« شاه  محمد محرابی 
بانک  عالی  اعضای شورای  غوثی،  عبدالغنی  و 
محمدرفیع  »وجه  در  اما  شده  داده  اختصاص 

عبادی« پرداخت شده است. 
عمومی  آمریت   ۴  –  8۶۴ /8 نامه ی  براساس 
مالی، تاریخ ۲۵ حوت 1۳9۲، ۴1 هزار و ۴81 
متفرقه«  و  »سفریه  مصارف  هدف  به  افغانی، 
پرداخت شده است. معلوم  شاه  محمد محرابی 
سفر  کجا  به  دوباره  محرابی  آقای  که  نیست 

کرده و مصارف متفرقه آن چه بوده است. 
۴۳۳ هزار و ۲۴8 افغانی برای مصارف عبدالغنی 
ثور   9 تاریخ  در  محرابی  شاه  محمد  و  غوثی 
1۳9۳ پرداخت شده است. در سند آمده است 
دو عضو شورای  این  در سفر  مصارف  این  که 

عالی بانک به داخل کشور انجام شده است.  
در چند روز بعد آن براساس نامه ی 1۶۶۵/9۴۲، 
ثور   1۳ تاریخ  خدمات،  اجرائیه ی  مدیریت 
مصارف  هدف  به  افغانی  هزار   ۲۲۴  ،1۳9۳
»سفریه پنج روزه و سه روزه جیب خرجی« کرایه 
و  محرابی  شاه  محمد  هتل  مصارف  و  تاکسی 
بانک  خان افضل هده وال، اعضای شورای عالی 
پرداخت شده است. در سند آمده است که این 
دو عضو شورای عالی بانک در نشست ساالنه ی 
آی.ام.اف یا صندوق بین المللی پول در امریکا 

اشتراک کرده اند. 
براساس نامه ی ۲۳08/98 آمریت مالی، تاریخ 
افغانی،   1۳۴ و  هزار   81  ،1۳9۳ سرطان   1۵
)سفریه(  متفرقه    دوروزه ی  مصارف  هدف  به 
برای شاه  محمد محرابی و محمدقاسم هاشم زی 
به  گونه ی  پول  این  است.  شده  داده  اختصاص 
مریم  گیتی  به نام  شخصی  »وجه«  در  مبهم 

پرداخت شده است. 
بار دیگر براساس نامه ی 1۲۷8/۲۵۶۲ مدیریت 
عمومی خدمات، در 1۷ سرطان 1۳9۳، 80۲ 
هزار و 8۶۴ افغانی برای تکت پرواز دوطرفه ی 
شاه  محمد محرابی در سفرشان از امریکا به کابل 
»معامله« شده است. معلوم نیست که چگونه و 

با کی معامله شده است.
نامه ی  براساس  افغانی   8۴۶ و  هزار   ۷۶۲
پنج  تاریخ  اجرائیه،  مدیریت   1۷۴۲/۳۶۴9

پرداخت های »غیرقانوین« و هنگفت به انظر کل و اعضای شورای عایل ابنک مرکزی

Social Media


