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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.

۴ ۴

نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

و نظام می دانند تا طالبان به کابل بیایند و...

۷

افغانستاندرقرنچهاردهمخورشیدی؛
نظام پسا بن
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.



 

از  صلح  برای  متعددی  طرح های  استانبول،  نشست  برگزاری  آستانه  در 
آدرس های مختلف در حوزه جمهوریت برای ارایه در این نشست آماده شده 
است. نهادها و احزاب سیاسی که تاکنون اعالم کرده اند با طرح مستقل در 
این نشست شرکت خواهند کرد، شامل نهاد ریاست جمهوری، شورای عالی 
مصالحه ملی، حزب اسالمی گلبدین حکمتیار و احتماالً حزب جمعیت شاخه 
صالح الدین ربانی می شوند. حزب جنبش ملی نیز طرح این حزب را آماده کرده 
است که این طرح احتماالً در طرح شورای عالی مصالحه ملی مدغم خواهد 
شد. بنابراین، نماینده گان حوزه جمهوریت با طرح های متعدد رهسپار نشست 
استانبول خواهند شد؛ نشستی که در آن طرح های امریکا و گروه طالبان نیز 
برای بحث و تصمیم گیری درباره روند صلح و آینده سیاسی افغانستان روی 

میز گذاشته می شود.
طرح امریکا برای صلح افغانستان قباًل رسانه ای شد و آگاهی نسبت به آن در 
میان مردم بیش تر است. طرح گروه طالبان تاکنون روشن نیست. از طرح این 
گروه تنها درباره یک عنصر آن که پیشنهاد آتش بس ۹۰ روزه است، معلومات 
جزئی در دست است. طرح ارگ ریاست جمهوری برای صلح نیز تاکنون به 
صورت کامل عمومی نشده است. در این طرح اما انتخابات خط سرخ گفته 
شده است. ریاست جمهوری گفته است در صورت توافق روی این طرح، آماده 

است انتخابات را شش ماه پس از توافق صلح برگزار کند.
شورای عالی مصالحه ملی تاکنون طرح این نهاد برای صلح را نهایی نکرده 
است. این طرح احتماالً مشتمل بر طرح ها، دیدگاه ها و پیشنهادات شماری از 
احزاب و چهره های سیاسی، نماینده گان جامعه مدنی و بعضی از کنش گران 
از احزاب  تا جایی که روشن است، بعضی  بود.  اجتماعی - فرهنگی خواهد 
سیاسی از جمله جنبش ملی و پیوند ملی و شماری از چهره های سیاسی عضو 
کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، طرح ها و پیشنهادات خود را به این 
نهاد سپرده اند. سپیدار تاکنون موفق به گردآوری طرح های بعضی از احزاب، 
نهادها و چهره ها نشده است. از همین رو، روشن نیست که طرح این نهاد برای 

صلح چه زمانی آماده و عمومی خواهد شد.
چیزی که تا این دم درباره طرح شورای عالی مصالحه ملی می دانیم، این است 
که این شورا در صدد ارایه یک طرح کاماًل مجزا از طرح امریکا نیست. نظر 
به شیوه کار شورای عالی مصالحه ملی، این نهاد با کلیت طرح امریکا موافق 
است؛ اما برای اصالح و تعدیل این طرح، سرگرم توحید طرح ها، دیدگاه ها و 
پیشنهادات پراکنده ای است که در پیوند به طرح امریکا به این نهاد سپرده شده 
است. از این رو، وجوه هم خوانی و موافقت طرح احتمالی شورای عالی مصالحه 

ملی با طرح امریکا بر وجوه افتراق و تعارض آن خواهد چربید.
جمعیت  حزب  و  حکمتیار  گلبدین  اسالمی  حزب  جمهوریت،  حوزه  از 
صالح الدین ربانی با طرح های مستقل از ارگ و سپیدار در نشست استانبول 
حضور خواهند یافت. حکمتیار و ربانی که هرکدام به ترتیب مدعی رهبری 
حزب اسالمی و حزب جمعیت هستند، با تشکیل فعلی حکومت مشارکتی 
مخالفت دارند و این حکومت را نامشروع و غیرقانونی می دانند. به همین دلیل، 
حزب اسالمی حکمتیار و حزب جمعیت ربانی حاضر نیستند، طرح های ارگ 
و یا سپیدار را به مثابه طرح »دولت جمهوری اسالمی افغانستان« در نشست 
استانبول قبول و با آن همراهی کنند. آن ها تالش خواهند کرد که هرکدام به 
موازات دیگر طرح ها، طرح خود را برای تصمیم گیری روی میز بگذارند و از آن 

به عنوان حق سیاسی خود دفاع کنند.
با وصف تعدد طرح ها در نشست استانبول، جدال اما بر سر چهار مسأله اساسی 
خواهد بود. بدون هیچ تردیدی، همه این طرح ها اشاره ای به این چهار مسأله 
خواهد داشت. یکی از این مسایل، دولت انتقالی است. طرح های امریکا، شورای 
عالی مصالحه ملی، حزب اسالمی حکمتیار و حزب جمعیت ربانی از دولت 
انتقالی حمایت خواهد کرد. نگاه طالبان نسبت به این مسأله تاکنون مبهم 
است. به عقیده این گروه، فعاًل هیچ دولتی در افغانستان وجود ندارد که بتوان 
با نسخه انتقالی آن باعث انتقال قدرت به یک دولت جدید شد. طبعاً این گروه 
مخالف ادامه حضور غنی در قدرت است و موضع خود را در جهت کنار رفتن 

او از قدرت تحکیم خواهد کرد.
ریاست  ارگ  را  ایده  این  است.  زودهنگام  انتخابات  برگزاری  دوم،  مسأله 
جمهوری در مخالفت با ایده دولت انتقالی مطرح کرده است. این ایده به جز 

در حلقه قدرت، خریداری ندارد.
از  سومین مسأله  بحث برانگیز، نوعیت نظام سیاسی آینده است. کسانی که 
نظام  نوع  طرفدار  می کنند،  شرکت  استانبول  نشست  در  جمهوریت  حوزه 
این که نظام جمهوری  جمهوری اسالمی هستند. آن ها در عین حال درباره 
اسالمی از نوع ریاستی باشد یا پارلمانی، دچار اختالفات دیدگاه خواهند بود. 
در جبهه مقابل اما گروه طالبان است. این گروه تاکنون مخالف اصل جمهوریت 
است و تنها از نوع نظام اسالمی سخن گفته است. به هر ترتیب، جامعه جهانی 

در کنار حوزه جمهوریت است و از اصل جمهوری نظام دفاع خواهد کرد.
مسأله چهارم، حقوق، آزادی  و مکلفیت شهروندی است. در این بخش، تعارض 
اصلی تنها بین دو حوزه جمهوریت و امارت است. گروه طالبان قطعاً با بخشی 
از حقوق و آزادی های شهروندی مخالفت خواهد کرد. در مقابل، تکالیف تازه ای 
را برای افزودن در فهرست مکلفیت های شهروندی پیشنهاد خواهد کرد. با این 
وصف، گروه طالبان شانس زیادی برای محدود کردن حقوق و آزادی شهروندی 

مردم افغانستان نخواهد داشت.
آن چه در این میان مایه نگرانی مضاعف است، چنددسته گی حوزه جمهوریت 
است. شورای عالی مصالحه ملی در توحید طرح های پراکنده حوزه جمهوریت 
تا این دم ناکام بوده است. این نهاد باید همه طرف ها را قانع می کرد که از یک 
طرح جامع به عنوان طرح حوزه جمهوریت دفاع کنند و باید همه با حمایت از 

یک طرح در نشست استانبول شرکت می کردند.
هرگاه طرف های شرکت کننده با طرح های مختلف نتوانند روی یک طرح جامع 
در نشست استانبول به توافق برسند و این نشست شکست بخورد، انشعاب 
حوزه جمهوریت در پی این شکست کلید خواهد خورد. اگر در گذشته تنها 
طرف دولت و طرف طالبان با هم بر سر آینده مذاکره می کردند، پس از نشست 
استانبول، ارگ، سپیدار و احزاب هرکدام راه خود را در پیش خواهد گرفت. 
در این حالت، نیاز خواهد بود که هر یک از این طرف ها برای دفاع از طرح 
خود یک تیم مذاکره کننده مستقل تشکیل کند. هرگاه این تیم ها نتوانند در 
کوتاه ترین زمان ممکن به توافق برسند، جمع کردن دوباره تیم های داعیه دار 
جمهوریت زیر چتر دولت و جمهوریت دشوار خواهد شد. این خطری است که 

نشانه های آن از جدا شدن طرح ها در حوزه جمهوریت دیده می شود.

نشست استانبول 
و خطر تعدد طرح

 شنبه
شماره 3568
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۸صبح، کابل: جو بایدن، رییس جمهور امریکا در 
نخستین نشست خبری خود پس از تصدی کرسی 
ریاست جمهوری این کشور اعالم کرد که پای بندی 
به مهلت تعیین شده برای خروج نیروهای امریکایی 

از افغانستان به دالیل »فنی« دشوار است.
نیروهای  کامل  خروج  زمان  دوحه،  توافق نامه  در 
خارجی از افغانستان اول ماه می میالدی تعیین 

شده است.
بایدن روز پنج شنبه، پنجم حمل در این نشست 
در  زیادی  زمان  امریکا  که  کرد  تأکید  اما  خبری 

افغانستان نخواهد ماند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا نیروهای امریکا 
سال آینده در افغانستان حضور خواهند داشت یا 
ممکن  برایش  موضوع  این  تصور  که  گفت  خیر، 

نیست.
رییس جمهور امریکا افزود که خروج از افغانستان 

»منظم و مصون« خواهد بود.
با متحدانش که  امریکا  افزود که  بایدن هم چنان 
در افغانستان نیرو دارند، در حال مشورت در این 
مورد است. به گفته او، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 
ناتو و دیگران متحدان این  با  امریکا در بروکسل 

کشور مشورت می کند.

او به سفر لوید آستین، وزیر دفاع امریکا به کابل 
با طرف های دخیل مشورت کرده  که  اشاره کرد 

است.
کرد  تأکید  امریکا  جمهور  رییس  دیگر،  جانب  از 
ملل  سازمان  مدیریت  به  روندی  زودی  به  که 
متحد آغاز می شود تا چگونه گی پایان جنگ را در 

افغانستان بررسی کند.
جو بایدن می گوید که بررسی ها در مورد توافق نامه 
دوحه جریان دارد تا مشخص شود که دولت دونالد 
امضا  شرایطی  چه  تحت  را  توافق نامه  این  ترمپ 

کرده است.
می  ماه  در  باید  امریکا  توافق نامه،  این  براساس 
تمام نیروها و کارمندان غیردیپلماتیک خود را از 

افغانستان خارج کند.
داده  هشدار  مهلت  این  نقض  به  نسبت  طالبان 
حضور  تعیین شده  زمان  از  پس  که  گفته اند  و 

نیروهای امریکایی »اشغال« تلقی خواهد شد.
حال  در  امریکا  که  است  شده  گزارش  هم چنان 
بررسی تمدید حضور نیروهای خود در افغانستان 
از احتمال  بایدن، دور  اظهارات  به  با توجه  است. 
در  را  خود  نیروهای  حضور  امریکا  که  نیست 

افغانستان تمدید کند.

۸صبح، کابل: پولیس فاریاب اعالم کرد که 
یک کودک هفت ساله را از چنگ آدم ربایان 

نجات داده و به خانواده اش سپرده است.
عبدالکریم یورش، سخنگوی پولیس فاریاب 
۸صبح  روزنامه  به  حمل  ششم  جمعه،  روز 
گفت که این کودک از ولسوالی خان چهارباغ 

ربوده شده بود.
یورش از کودک ربوده شده به نام »بالل« یاد 
کرد. به گفته یورش، بالل ساعت ۸:۳۰ روز 
پنج شنبه زمانی که از خانه خود در روستای 
عرب شاه باالی ولسوالی خان چهارباغ به سوی 
مکتب می رفت، توسط افراد ناشناس سوار بر 

یک موتر تیزرفتار ربوده شد.
طبق معلومات یورش، رباینده گان از خانواده 
او  برابر رهایی  این کودک ۵۰ هزار دالر در 

مطالبه کرده بودند.
پولیس  که  افزود  یورش  عبدالکریم 
ولسوالی های چهارگانه والیت فاریاب با افراز 
ایست های بازرسی و انسداد راه های خروجی 
این ولسوالی ها، مانع خروج این کودک توسط 

آدم ربایان شدند.
سخنگوی پولیس فاریاب گفت که سرانجام 
رباینده گان کودک را پنج شنبه شب در بازار 

ولسوالی قرغان فاریاب رها کردند.
او هم چنان گفت که افرادی که این کودک 
را ربوده بودند، به فرار از چنگ پولیس موفق 

شده اند.
کودک  این  که  می گوید  یورش  عبدالکریم 
به خانواده اش سپرده شده  پولیس  از سوی 

است.

جوبایدن:خروجنیروهایامریکاییازافغانستان
درمهلتتعیینشدهدشواراست

درهفتهنخستسالجاری
دستکم۱۱نفردراثرحادثات
طبیعیدرکشورجانباختهاند

انفجاردرخانهایدروالیت
بغالنیککشتهبرجای

گذاشت

پولیسفاریابکودکربودهشدهرابهآغوش
خانوادهاشبازگرداند

۸صبح، کابل: طبق معلومات وزارت دولت 
جریان  در  حوادث،  به  رسیده گی  امور  در 
هفته نخست سال جاری دست کم ۱۱ نفر 
در سه والیت کشور در اثر حوادث ناشی از 

بارنده گی های شدید جان باخته اند.
وزارت  سخنگوی  عظیمی،  احمدتمیم 
روز  حوادث،  به  رسیده گی  امور  در  دولت 
جمعه، ششم حمل به روزنامه ۸صبح گفت 
سوم حمل  و  دوم  روزهای  جریان  در  که 
نفر در سرپل و  نفر در خوست، پنج  پنج 
فروریختن  اثر  در  دایکندی  در  نفر  یک 

سقف خانه های شان جان باخته اند.
هم چنان یک کودک هفت ساله در ولسوالی 
قرغه ای والیت لغمان نیز در حادثه سقوط 

سقف خانه جان باخته است.
حمل  سوم  و  دوم  در  عظیمی،  گفته  به 
دست کم ۱۰ والیت کشور شاهد بارنده گی 

شدید بود.
عظیمی افزود که سه نفر در خوست، دو نفر 
در سرپل و یک نفر دیگر نیز در کابل در 
اثر فروریختن سقف منازل زخمی شده اند.

طبق معلومات سخنگوی وزارت دولت در 
امور رسیده گی به حوادث، در هفته نخست  
سال جاری دست کم ۵۰ خانه مسکونی نیز 
در چندین والیت کشور به صورت قسمی و 

یا کلی تخریب شده است.
سخنگوی وزارت دولت در امور رسیده گی 
به حوادث گفت که کمک های اضطرار به 

آسیب دیده گان فرستاده شده است.

می گوید  بغالن  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
انفجاری در یک خانه در شهر  که در پی 
پلخمری، مرکز والیت بغالن یک نفر کشته 

شده است.
پولیس  سخنگوی  بشارت،  جاوید  احمد 
بغالن به روزنامه ۸صبح گفت که این انفجار 
ساعت ۱۰:۰۰ پیش از چاشت روز جمعه، 
ششم حمل در مقابل »کلوپ نساجی« در 

شهر بغالن رخ داده است.
این  که  گفت  بغالن  پولیس  سخنگوی 
حادثه ناشی از انفجار یک حلقه ماین بوده 

است.
احمدجاوید بشارت افزود که در این حادثه 
شده  کشته  خانواده  این  جوان  پسر  یک 

است.
این  که  گفت  بغالن  پولیس  سخنگوی 
و  است  پولیس  بررسی  دست  در  حادثه 
انفجار مشخص  به زودی چگونه گی وقوع 

خواهد شد.



محمدحسین نیک خواه

حسیب بهش
هم چنان ناروشن است،  اما ارگ این طرح را بخشی 
رییس جمهور  غنی،  محمداشرف  راه صلح  نقشه  از 
کشور، می داند. وحید عمر، مشاور ارشد رییس جمهور 
در امور عامه و استراتژیک، روز پنج شنبه، پنجم حمل، 
گفت که آقای غنی از چند سال بدین سو طرح واضحی 
برای افغانستان داشته است و در حال حاضر نیز دارد. 
او افزود که طرح اخیر مختص به انتخابات نیست، بلکه 
نقشه راه آمدن صلح در افغانستان شمرده می شود. به 
گفته عمر، این »نقشه راه صلح« در پاسخ یا رد طرح 
کسی نیست، بلکه  نقشه راه حکومت افغانستان برای 
رسیدن به صلح است که در آن موضوع انتقال قدرت 
از طریق رای  مردم نیز گنجانیده شده است. ارگ اما 
در مورد این که آیا این طرح در ادامه بخشی از طرح 

مشترک دولت است یا خیر، پاسخ نمی دهد.
مورد  در  رسمی  گونه  به  تاکنون  سپیدار  هرچند 
تالش های ارگ ریاست جمهوری برای تهیه این طرح 
چیزی نگفته است، اما منابع در شورای عالی مصالحه 
ملی پیش تر به روزنامه ۸صبح گفته اند که مسوولیت 
است.  این شورا  به دوش  از سوی دولت  تهیه طرح 
عالی  اعضای کمیته رهبری شورای  است همه  قرار 
مصالحه ملی دیدگاه شان را در مورد طرح پیشنهادی 
امریکا شریک کنند و پس از توحید و تکمیل روند 
شود.  ارایه  استانبول  نشست  در  طرح  این  رای زنی، 
این  رهبری  کمیته  که  کردند  تصریح  منابع  این 
و  می گیرد  بر  در  نیز  را  حکومت  نماینده گان  شورا 
نماینده گی حوزه جمهوریت را عهده دار است. گفتنی 
است که از میان نماینده گان ارگ ریاست جمهوری 
در کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، تاکنون 
شمار معدودی از جمله سرور دانش دیدگاه های شان 
در مورد طرح امریکا را با شورای عالی مصالحه ملی 

در میان گذاشته اند. 
جمهوریت  حوزه  که  معتقدند  اما  سیاسی  آگاهان 
هنوز یک دست نیست. داوودعلی نجفی، رییس حزب 
برابری مردم افغانستان، روز جمعه، ششم حمل، به 
روزنامه ۸صبح گفت، شهروندان افغان هنوز نگران اند 

نشان داد. چندی پیش، هم زمان با آغاز آب گیری بند 
تلویزیون  خبری  سایت  نیمروز،  والیت  در  کمال خان 
در  ایران،  نظام  منتقد  رسانه های  از  انترنشنال،  ایران 
گزارشی با عنوان »آغاز مناقشه آبی ایران و افغانستان 
هم زمان با آب گیری سد کمال خان در والیت نیمروز«، 

به آب گیری کمال خان واکنش نشان داده بود.
برخی دیگر از رسانه های ایرانی نیز بهره برداری از بند 
آب های  مدیریت  برای  افغانستان  تالش  و  کمال خان 
نابودی دریای  مرزی را سیاست »آب در برابر نفت«، 
هلمند و جدال مردم والیت سیستان  و بلوچستان ایران 

جمهوریت  حوزه  سیاسی،  آگاهان  از  شماری  گفته 
هنوز یک دست نیست و نگرانی ها از آینده ارزش ها و 

دست آوردها برطرف نشده است. 
در  صلح  انتقالی  دولت  ایجاد  برای  امریکا  طرح 
افغانستان این روزها به محور بحث های سیاسی بدل 
شده است. قرار است دولت و طالبان پیشنهادهای شان 
برای تعدیل در این طرح را در نشست استانبول ارایه 
کنند. در حوزه جمهوریت، شورای عالی مصالحه ملی 
مسوولیت توحید دیدگاه ها را عهده دار است. براساس 
توافق نامه بیست وهشتم ثور ۱۳۹۸، رهبری روند صلح 
شورا،  این  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  صالحیت های  از 
سیاسی  توافق نامه  دوم  بند  در  است.  شده  خوانده 
عبداهلل  را  روند صلح«  امور  »رهبری  که  است  آمده 
برعهده  ملی،  مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل، 
رهبری  کمیته  اعضای  که  حالی  در  داشت.  خواهد 
اخیر  روزهای  در جریان  ملی  عالی مصالحه  شورای 
روی تهیه طرح تعدیلی رای زنی می کنند، ارگ خبر از 
طرح دیگر در چارچوب »نقشه راه صلح« داده است. 

که  دارد  نظر  در  تازه گی  به  جمهوری  ریاست  ارگ 
طرحی را با امریکا شریک سازد. در این طرح بحث 
برگزاری انتخابات زودهنگام آن هم در جریان شش 
ماه آینده مطرح شده است. هرچند جزییات این طرح 

این امر سبب زیان بزرگی به محیط زیست شده است.
سابقه  که  حسینی،  سیدعلی  و  عظیمی  عبدالبصیر 
به  را دارند،  افغانستان  انرژی و آب  فعالیت در وزارت 
نشر  ۸صبح  روزنامه  سوی  از  که  مطلبی  در  تازه گی 
افغانستان  بحرانی هامون ها در خاک  از وضعیت  شد، 
ابراز نگرانی کردند. از دید این کارشناسان حوزه آب، 
هامون ها، تاالب  های مشترک در مرز افغانستان و ایران 
است؛ تاالب هایی که در سال های پر آب، زیستگاه انواع 
پرنده ها، پستان داران، خزنده ها و ماهی ها بوده و از تنوع 
زیستی و اکولوژیکی منحصر به فردی برخوردار است، 
ولی در حال حاضر در کم آبی شدید و در وضعیت کاماًل 

بحرانی قرار دارد.
عبدالبصیر عظیمی و سیدعلی حسینی باور دارند که 
کم تر  کشور  داخل  در  هامون  تاالب های  وضعیت  به 
 Water( پرداخته شده و در نبود دیپلماسی فعال آبی
Diplomacy(  مالمتی ها به صورت غیرمنصفانه و به 
داده شده  نسبت  افغانستان  به جانب  واقعیت،  از  دور 

است. 
با این همه، رسانه های ایرانی در واکنش به بهره برداری 
تالش  نیمروز،  والیت  در  کمال خان  آب گردان  بند  از 
کردند روایت خودشان را از افتتاح کمال خان انعکاس 
دهند. بیش تر رسانه های ایرانی تالش کردند »حق آبه 
ایران« از دریای هلمند را بزرگ نمایی و روی این مسأله 

تمرکز کنند.
نشر  از  پس  خورشیدی،   ۱۳۹۹ سال  اسد  ماه  در 
نیمروز،  والیت  در  کمال خان  بند  آب گیری  آغاز  خبر 
خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران/ایرنا، با نشر مطلبی 
با عنوان »تالش افغانستان برای مهار آب های روان با 
آب گیری سد کمال خان«، به ساخت این بند واکنش 

رای زنی های  استانبول،  نشست  برگزاری  آستانه  در 
جداگانه روی طرح امریکا در حوزه جمهوریت ادامه 
توافق نامه  مواد  براساس  که  حالی  در  است.  یافته 
سیاسی، شورای عالی مصالحه ملی مسوولیت رهبری 
جمهوری  ریاست  ارگ  دارد،  برعهده  را  صلح  روند 
می گوید که محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، 
نقشه راه رسیدن به صلح در افغانستان را کشیده است. 
قرار است ارگ در پاسخ به طرح امریکا و سناریوهای 
دولت انتقالی صلح، بحث برگزاری انتخابات زودهنگام 
را پیشنهاد دهد. مقام ها در حکومت تصریح می کنند 
راه  نقشه  و  نیست  به کسی  پاسخ  در  این طرح  که 
بر  افزون  رییس جمهور غنی  از سوی  کشیده شده 
دارد.  بر  در  نیز  را  دیگری  موارد  انتخابات،  موضوع 
منابع در سپیدار اما گفته اند که همه پیشنهادها در 
حوزه جمهوریت، به  شمول دیدگاه های نماینده گان 
ارگ ریاست جمهوری سرانجام از سوی شورای عالی 
نشست  در  دولت  آدرس  از  و  توحید  ملی  مصالحه 
شمار  با  توافق  در  نهاد  این  می شود.  ارایه  استانبول 
زیادی از سیاسیون پیش تر به بحث حکومت انتقالی 
چراغ سبز نشان داده  و بیش تر رای زنی ها را بر بحث 
ماهیت نظام در آینده معطوف کرده است. رای زنی ها 
به  که  می یابد  ادامه  حالی  در  امریکا  مورد طرح  در 

والیت  در  کمال خان  آب گردان  بند  از  بهره برداری   
نیمروز، واکنش هایی در داخل و خارج کشور به همراه 
افتتاح  مراسم  در  غنی  جمهور  رییس  است.  داشته 
از  پس  افغانستان  که  گفت  ایران  به  خطاب  بند  این 
»مفت«  و  می کند  تطبیق  را  هلمند  آب  معاهده  این 
ایران  در  اجتماعی  شبکه های  کاربران  نمی دهد.  آب 
از  بهره برداری  به  متفاوتی  واکنش های  افغانستان  و 
کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر تصاویر بند 
و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در 
سوی دیگر، برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی 
به این مسأله نشان دادند، چنان که به نظر می رسد با 
توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، 
افزایش  افغانستان  پیرامون  در کشورهای  اهمیت آب 
یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، طی سال های 
اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان 
این کشور در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.
و  ایران  مناطق  برخی  در  تهدید خشک سالی  افزایش 
ساخت  بندهای آب گردان در خاک افغانستان، نگرانی 
مقام های ارشد حکومت ایران را به دنبال داشته است. 
حسن روحانی، رییس جمهور ایران، چندی پیش در 
یک نشست عمومی در تهران از ساخت وساز بندهای 
اقدامات  و  کرد  انتقاد  افغانستان  خاک  در  آب گردان 
افغانستان در مدیریت آب را »خودسرانه« خواند. افزون 
ایران، در  بر این، عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه 
سخنانی به گونه ضمنی ساخت وساز بندهای آب گردان 
حکومت  سوی  از  هری رود  و  هلمند  دریاهای  روی 
و  افغانستان  ایران،  کشورهای  ضرر  به  را  افغانستان 
محیط زیست عنوان کرد. از دید او، حکومت های ایران 
دریای  از  خود  حق آبه  برداشت  کنار  در  افغانستان  و 
هلمند، مطابق معاهده سال ۱۳۵۱ خورشیدی، باید به 
حفظ محیط زیست هم توجه کنند و ساخت بندهای 
»هامون ها«  در  کم آبی  افزایش  نباید سبب  آب گردان 

شود. 
افغانستان  در  آب  امور  آگاهان  برخی  دیگر،  جانب  از 
باور دارند که عامل اصلی کم آبی و حتا خشک سالی در 
»هامون ها«، حفر »چاه نیمه ها« در خاک ایران است و 
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که اگر حوزه جمهوریت با یک »طرح متحدانه« به 
میز مذاکره و روند صلح نروند، این خطر وجود دارد 
که دولت نتواند از ارزش ها دفاع کند. به گفته آقای 
نجفی، عبداهلل عبداهلل باید مبتنی بر الیحه وظایف و 
صالحیت هایش در این روند جدی کار کند. او گفت 
اگر یک طرح از آدرس شورای مصالحه ملی به امریکا 
که  آن جایی  از  اما  بود،  می شد، »خوب تر«  فرستاده 
آقای عبداهلل نتوانسته است الیحه وظایف را عمل و 
صالحیت هایش را اعمال کند، این »پراکنده گی« به 

وجود آمده است. 
به گفته داوودعلی نجفی، اگر حوزه جمهوریت در میز 
مذاکره به گونه پراکنده ظاهر شود و از هر سویی یک 
او  برآورده نخواهد شد.  توقع مردم  ارایه شود،  طرح 
هم چنان افزود که انتخابات زودهنگام »شرایط خاص« 
خود را دارد که در قانون صراحت یافته است. آقای 
نجفی تصریح کرد که اوضاع سیاسی کنونی افغانستان 
برای انتخابات زودهنگام فراهم نیست؛ زیرا به باور او، 
در  بی اعتمادی  گذشته،  انتخابات  در  کارها  توجه  با 
مورد این روند و ظرفیت موجود در کمیسیون مستقل 

انتخابات، چنین انتخاباتی برگزارشدنی نیست. 
توافق   زمان  از  صلح  روند  در  تصمیم گیری  بحث 
سیاسی جنجالی است. هرچند سپیدار در آن زمان 
بر صالحیت کامل در روند صلح تأکید داشت،  اما ارگ 
ریاست جمهوری تصریح می کرد که تصمیم نهایی در 
روند صلح توسط مردم گرفته می شود. پیش تر امریکا 
نیز تصریح کرده بود که شورای عالی مصالحه ملی 
قدرت  تقسیم  مذاکرات،  جریان  در  باصالحیت  نهاد 
ماه  جریان  در  طرف ها  است  قرار  است.  آتش بس  و 
آینده میالدی در نشست استانبول، پیشنهادهای شان 
در مورد طرح امریکا را ارایه کنند. گفتنی است که 
مسوولیت رهبری این نشست را سازمان ملل متحد 

برعهده دارد.

با »ریزگرد«، فقر و مهاجرت عنوان کردند. وب  سایت 
»امروز نیوز«، بر تالش وزارت نیرو/انرژی و آب ایران، 
برای سنجش دریافت حق آبه از دریای هلمند خبر داده 
است. این وب سایت به نقل از عیسا بزرگ زاده، مدیرکل 
دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت 
نیروی ایران، گفته است: »تجهیزات/ایران برای سنجش 
میزان حق آبه باید مدرن باشند تا اطمینان حاصل شود 
که حق آبه ها منطبق بر مفاد معاهده ۱۳۵۱ رودخانه 

هیرمند/هلمند تحویل ایران شود.«
سخنان اخیر رییس جمهور غنی در مراسم بهره برداری 
از بند کمال خان، واکنش های زیادی به دنبال داشت. او 
در سخنانش خطاب به ایران گفت که افغانستان پس 
از این معاهده آب هلمند را تطبیق می کند و »مفت« 
آب نمی دهد و پیداوار والیت نیمروز را با افتخار به ایران 
می فروشد. از جانب دیگر سعید خطیب زاده، سخنگوی 
این سخنان  به  واکنش  در  ایران،  خارجه  امور  وزارت 
گفت که رودخانه هیرمند/هلمند دارای رژیم حقوقی 
تعریف شده ای است و بر اساس قراردادی که در سال 
کاماًل  ایران  شد، حق آبه  امضاء  کشور  دو  بین   ۱۳۵۱
مشخص بوده و دولت افغانستان هم به آن متعهد است.
که  است  افزوده  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
حکومت این کشور برای مقابله با خشک سالی در والیت 
سیستان و بلوچستان، برنامه های متفاوتی از سال های 
شیرین شده  آب  انتقال  که  دارد  دست  روی  گذشته 
دریای ُعمان،  بهره گیری از منابع آب ژرف، انتقال آب از 
سایر منابع داخلی ایران و اجرای طرح های بهینه سازی 
برخی  است.  برنامه ها  این  از  بخشی  آب،  مصرف 
از  بهره برداری  نیز  ایران  حکومت  مخالف  کارشناسان 
کمال خان را نشانگر ناتوانی حکومت ایران در مدیریت 
و  والیت سیستان  در  رفع مشکل خشک سالی  و  آب 
از  ناشی  مشکالت  اصلی  مقصر  و  دانسته  بلوچستان 
کم بود آب شیرین و خشک سالی در والیت سیستان و 
بلوچستان را ناکارآمدی حکومت ایران عنوان می کنند.

اجتماعی  ایرانی در شبکه های  برخی کاربران  هرچند 
نسبت به بهره برداری از  بند کمال خان واکنش منفی 
نشان دادند، اما کاربران افغانستانی با نشر تصاویر این 
بند، به شادمانی پرداخته و افتتاح این پروژه را برآورده 

شدن آرزوی دیرینه مردم افغانستان عنوان کردند.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

چه کسی نقشه راه صلح را می َکشد؟

واکنشهابهبهرهبرداریبند

کمال خان
در ماه اسد سال ۱399 خورشیدی، 

پس از نشر خبر آغاز آب گیری 
بند کمال خان در والیت نیمروز، 

خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران/
ایرنا، با نشر مطلبی با عنوان »تالش 

افغانستان برای مهار آب های 
روان با آب گیری سد کمال خان«، 
به ساخت این بند واکنش نشان 

داد. چندی پیش، هم زمان با آغاز 
آب گیری بند کمال خان در والیت 

نیمروز، سایت خبری تلویزیون 
ایران انترنشنال، از رسانه های 

منتقد نظام ایران، در گزارشی با 
عنوان »آغاز مناقشه آبی ایران و 

افغانستان هم زمان با آب گیری سد 
کمال خان در والیت نیمروز«، به 

آب گیری کمال خان واکنش نشان 
داده بود.



اسحق علی احساس

غنی و طالب به توافقات صلح از دو زاویه متفاوت نگاه می کنند. غنی می خواهد که طالبان همانند حزب اسالمی در 
حکومت وی ادغام شوند، سالح های شان را به زمین بگذارند و در بدل آن چند وزارت و ریاست را به دست آورند. 

در این حالت، غنی برنده اصلی در این قضیه خواهد بود و نام خود را به عنوان قهرمان صلح در تاریخ کشور ثبت 
خواهد کرد.

ف. روستایی

اختالفات سیاسی شان،  به رغم  و طالبان  اشرف غنی 
در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات 
هرچند  نیست.  آنان  از  هیچ  یکی  نفع  به  الزاماً  صلح 
عجله   با  نیروهایشان  خروج  خاطر  به  امریکایی ها 
سیاسی  توافق نامه  یک  پای  در  طرف  دو  می خواهند 
اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی  امضا کنند؛ 

که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.
غنی و طالب به توافقات صلح از دو زاویه متفاوت نگاه 
حزب  همانند  طالبان  که  می خواهد  غنی  می کنند. 
اسالمی در حکومت وی ادغام شوند، سالح های شان را 
به زمین بگذارند و در بدل آن چند وزارت و ریاست را 
به دست آورند. در این حالت، غنی برنده اصلی در این 
قضیه خواهد بود و نام خود را به عنوان قهرمان صلح 

در تاریخ کشور ثبت خواهد کرد.
و  واقعیت جنگی  با  این دیدگاه غنی  واضح است که 
سیاسی موجود سازگار نیست. غنی زمانی می توانست 
به این هدف خود دست یابد که طالبان همانند حزب 
یک  وقتی  می بود.  شکست خورده  گروه  یک  اسالمی 
را تحت  گروه شورشی قسمت های مهم خاک کشور 
داخلی  نیروهای  دارد،  خود  جدی  تهدید  یا  کنترل 
سیاسی  و  نظامی  ناتوانی  از  به صراحت  بین المللی  و 
بحران های  و  می کنند  صحبت  غنی  اشرف  حکومت 
شدت  به  سیاسی  چنددسته گی  و  داخلی  متعدد 
مشروعیت و موقف آقای غنی و تیمش را در داخل زیر 
سوال برده است، طرح و ارزیابی غنی از گزینه هایش در 
چانه زنی با غربی ها و طالبان بسیار غیرواقع بینانه و حتا 

توهم آمیز است.
این در حالی است که دیدگاه طالبان نیز به توافقات 
صلح فرصت طلبانه و تاکتیکی است. آن ها برای خروج 
نیروهای امریکایی عجله دارند. چون تصور می کنند که 
حکومت افغانستان به لحاظ مالی و نظامی به امریکایی ها 
وابسته است و بدون حضور سربازان خارجی روحیه و 
توان ادامه جنگ را ندارد. از سوی دیگر، حکومت اشرف 
غنی به خاطر فساد، بی کفایتی داخلی، افزایش ناامنی 
و نارضایتی شدید مردم از وضعیت عمومی کشور، در 

محمد اشرف غنی به صورت بسیار برهنه با کارت قومی 
بازی می کند. رفتار او در پیوند به قضیه بهسود بارزترین 
مصداق این ادعا است. آقای غنی و دستگاه تبلیغاتی او، با 
موضع گیری ها و اظهارنظرهای عجیب و غریب و به شدت 
غیرمسووالنه، فضای عمومی را زهرآلود کرده و عصبیت 
زیر خاکستر قومی را به سطح آورده اند. اکنون به خاطر 
و دستگاه  غنی  اشرف  استفاده جویانه محمد  بازی گری 
تبلیغاتی اش از غایله بهسود، فضای جامعه متشنج است 

و عصبیت قومی بیداد می کند.
خلق  یک شبه  بهسود،  غایله  که  است  این  واقعیت 
عبدالغنی  رهبری  به  مقاومت«  »جبهه  است.  نشده 
برابر  در  مرکزی  دولت  سکوت  سال ها  از  پس  علی  پور 
ویژه  به  و  مرکزی  مناطق  باشنده گان  خواست های 
مبنی  وردک  میدان  والیت  هزاره نشین  ولسوالی های 
میان  از  و  از یک سو  ده نشین  و  بر حل مشکل کوچی 
بردن معضل گروگان گیری، باج گیری، زورگویی و قتل 
جانب  از  طالبان  توسط  مناطق  این  مسافران  کشتار  و 
دیگر، سر برون آورد. به عبارت دقیق تر، تنها در دامن 
دولت های ضعیف و به شدت غیرپاسخ گو، زمینه ظهور 
مجموعه های شبه نظامی خارج از تشکیالت دولتی مهیا 
می شود. در این قضیه، اگر کسی مقصر باشد، در قدم 
بارها  مرکزی  مناطق  مردم  است.  دولت  خود  نخست 
کردند  مطرح  را  خواست های شان  مدنی  روش های  با 
به  منتهی  شاهراه های  امنیت  که  خواستند  دولت  از  و 
این مناطق را بگیرند. آنان بارها در تجمعات اعتراضی 
یاد  انسانی شان  بدیهی ترین حق  به عنوان  از حق سفر 
کردند و از دولت خواستند که در روشنی قانون اساسی 
امنیت جان و مال آنان را چه در محل سکونت شان و 
تا  که  است  حالی  در  این  بگیرد.  ایام سفر  شان  در  چه 
همین اکنون نیز به این خواست ها وقع گذاشته نشده 
محلی  منابع  حمل،  ششم  جمعه،  گذشته،  روز  است. 
تأیید کردند که در چند روز گذشته، طالبان ۱۴ مسافر 
را در مربوطات ولسوالی جلریز والیت میدان وردک به 
 ۱۳۹۹( گذشته  سال  دوم  نیمه  در  گرفته اند.  گروگان 
خورشیدی(، ده ها مورد گروگان گیری از راه های منتهی 
به ولسوالی های هزاره نشین والیت غزنی نیز گزارش شده 

اصلی تیم غنی مهمانان موقتی سیاسی اند که سال ها 
از افغانستان دور بوده اند و هیچ رابطه ارگانیک با هیچ 
دشوار  وضعیت  اگر  ندارند.  پشتون ها  از جمله  قومی، 
موجود وخیم تر گردد، آن ها با بکس های پر از دالر خود 
دوباره به خانه و کاشانه اصلی شان در کشورهای غربی 

برمی گردند.
حاال، براساس کدام سند و تحلیلی می توان پذیرفت که 
دسته ای از سیاست مداران نوپا، بدون پشتوانه اجتماعی 
انتخابات  به یک حکومت فاسد در  - قومی و متعلق 
شرکت می کند و مطمین است که رقابت را می برد؟ آیا 
این دسته سیاسی جز با تقلب، قانون شکنی و خریدن 
آرا و نفوذ سیاسی، راه دیگری برای پیروزی در انتخابات 

دارد؟
اشرف غنی و تیمش می دانند که صلح در افغانستان 
بر سر یک حکومت جدید  توافقات  بدون مذاکرات و 
انتقالی ممکن نیست. نه طالبان و نه هیچ گروه سیاسی 
دیگر در انتخاباتی شرکت خواهند کرد که مدیریت آن 
به دست مثلث غنی، محب و فضلی باشد. اصرار آنان 
بر این فرمول شکست مذاکرات و تالش های سیاسی را 

حتمی می کند.
اشرف غنی به خاطر پایان یافتن رنج مردم و جلوگیری 
را  مذاکرات  پروسه  باید  کشور،  بیش تر  ویرانی  از 
طوری رهبری کند که در آن منافع ملی و تداوم نظام 
مردم ساالری تحقق یابد، نه دوام حاکمیت او و مثلث 
سه نفره خودش. دموکراسی و انتخابات فرمول منطقی 
در  پایدار  ثبات  به  دست یابی  و  قدرت  توزیع  ملی  و 
کشور است؛ اما اصرار غنی بر برگزاری انتخابات نه به 
خاطر دموکراسی که تداوم قدرت خود و همراهانش 
است. به همین خاطر است که طرح انتخابات زودهنگام 
از سوی او  بیش تر به یک جوک شباهت دارد، تا یک 

وعده واقعی.
واقعیت این است که غنی به ادامه جنگ، به امید واهی 
فکر می کند؛  داخلی خود  بر دشمنان  نهایی  پیروزی 
لجوج  و  بزرگ بین  وقتی یک رییس جمهوِر خود  اما 
مسأله یک قوماندان محلی در بهسود را به یک تراژدی 
ملی و مخزن نفرت قومی تبدیل می کند، چرا این قدر 
مطمین است که رهبر شایسته برای افغانستان است و 
سکان این کشور جنگ زده به ساحل نجات را می تواند 

رهنمایی کند؟

اقدام برای حل  مهیا شود. بدون درک چالش، هرگونه 
است،  فرافکنی  بلکه  نیست،  خیرخواهانه  تنها  نه  آن، 
بسیار  و  قومی  کارت  از  استفاده  است،  غیرمسووالنه 
بنیادبرانداز است. بدون شک هر فرد مسوول دولتی این 

مسأله را به خوبی و به روشنی درک می کند.
از این داعیه  که عامالن سقوط چرخ بال ارتش محاکمه 
شوند، هر انسان وطن دوست و معتقد به داشتن نهادی 
این  معماهای  باید  کرد.  خواهد  حمایت  دولت،  نام  به 
فاجعه حل شود و عامل/عامالن آن هرکسی/کسانی که 
باشند، به پنجه قانون سپرده شوند. هم چنان، عامالن 
باید  نیز  بهسود،  در  معترضان  و  ملکی  مردم  کشتار 
محاکمه شوند. تنها با تنفیذ قانون به صورت مسلکی، 
و  ثبات  صلح،  امنیت،  به  می توان  عمومی،  و  عادالنه 
این، ما  از  یافت. هیچ  روشی غیر  نهادهای ملی دست 
را به جایی نمی رساند و نتیجه آن از همین حاال روشن 
است: تقویت عصبیت قومی که نشان داده است بسیار 
بنیادبرانداز است، تضعیف نهادهایی دولتی که می روند 
ملی شوند و تنها شانس برای حفظ جمهوریت و ارزش ها 
از  و گذار کشور  اند  اخیر  بیست سال  و دست آوردهای 
در  اقتدار  خلق  و  پیش رفت  سوی  به  جنگ  و  آشوب 

حیطه جهانی.
به وضعیت سرنوشت ساز کنونی و فوریت دور  با توجه 
بازی های  از  ملی  نهاد  یک  عنوان  به  ارتش  نگه داشتن 
به  اقدام محمد اشرف غنی در پیوند  سیاسی و قومی، 
غایله بهسود و پروپاگاندایی که دستگاه تبلیغاتی او در 
کارت  با  بازی  معنایی جز  است،  انداخته  راه  مورد  این 
این  در  او  به  نزدیک  حلقه  و  غنی  انگیزه  ندارد.  قومی 
پشتون ها  قومی  احساسات  تحریک  جز  چیزی  مورد، 
در برابر هزاره ها و معرفی خودش به عنوان یک حاکم 

ایده آل برای پشتون های تندرو نیست.
واقعیت این است، فضایی را که حکومت در پیوند به غایله 
بهسود خلق کرده است، برای افکار عامه بسیار زهرآگین 
وضعیت،  این  از  است.  شده  تمام  کننده  منحرف  و 
که  آن گونه  ملکی  مردم  اما  نمی برد؛  سود  هیچ کسی 
سال ها قربانی رفتارهای غیرمسووالنه حاکمان و بازیگران 
این سرزمین بوده اند، در صورت تداوم این وضعیت، باز 
هم قربانی خواهند داد. در پایان کار، آن چه روی دست 
مردم افغانستان خواهد ماند، ارتش آسیب پذیر و نهادهای 

دولتی در حال سقوط و فروپاشی خواهند بود.

وضعیت بسیار بدی قرار دارد و احتمال فروپاشی آن 
بسیار است.

البته نشست مسکو به طالبان نشان داد که نیروهای 
داخلی و خارجی از رژیم سیاسی مورد نظر آنان حمایت 
راه  روی  توافق  راهی جز  گروه هیچ  این  و  نمی کنند 
حل مورد توافق تمام گروه ها ندارد. اگر امارت اسالمی 
و  نیست  احیا  قابل  مذاکره  طریق  از  شبه طالبانی  یا 
آن ها  به  وزارت  چند  از  باالتر  امتیازی  غنی  حکومت 
نمی دهد، پس این گروه نفع چشم گیری در این پروسه 
برای خود نمی بیند. کم تر کسی در کابل باور دارد که 
طالبان واقعاً به خاطر صلح و حکومت مشارکتی به پای 
میز مذاکره آمده اند. چرا که این گروه هیچ رفتاری از 

خود نشان نمی دهد که این تصور را غلط ثابت کند.
با  توافق صلح  امضای یک  دیگر، در صورت  از جانب 
طالبان، اشرف غنی و تیمش همه امتیازات سیاسی و 
اقتصادی خود را از دست می دهند. زیرا طرح حکومت 
انتقالی به معنای آن است که غنی و تیم سه نفره اش 
در  آن ها  محبوبیت  بروند.  کنار  کامل  به صورت  باید 

براساس گزارش ها و معلومات موثق منابع محلی،  بود. 
هم اکنون دو تن از باشنده گان این ولسوالی ها در پیش 
طالبان گروگان هستند و همه روزه خطر گروگان گیری 
در ایست های بازرسی طالبان در راه های مواصالتی این 

مناطق وجود دارد.
در ماه های گذشته چندین مورد گروگان گیری، اخاذی، 
روزنامه  پول، در  بدل  رهایی گروگان ها در  و  باج گیری 
۸صبح گزارش شد. اکنون وضعیت به گونه ای است که 
قره باغ  و  مالستان  جاغوری،  ولسوالی های  باشنده گان 
والیت غنی و ولسوالی ارزگان خاص والیت ارزگان که 
به لحاظ قومی هزاره هستند، تا مجبور نشوند، مسافرت 
مسافرت  به  اقدام  ناگزیری  سر  از  که  آنانی  نمی کنند. 
می کنند، خطر تحقیر، توهین، اخاذی، گروگا ن گیری و 

حتا مرگ را به گردن می گیرند.
با توجه به همین موارد است که تمامی راه های منتهی 
شده  معروف  مرگ  جاده های  به  مرکزی  افغانستان  به 
گزارش  و  خبر  افغانستان  مردم  شک  بدون  است. 
گروگان گیری ها در شاهراه های مناطق مرکزی را بارها 
شنیده و خوانده اند. دولت به عنوان تنها اقتدار مشروع نیز 
به خوبی می داند که سفر ساکنان مناطق مرکزی به کابل 
و بخش های دیگر افغانستان با چه دشواری ها، مشکالت 
و خطرهایی همراه است و بیش تر از هر شخص حقیقی 
و حقوقی دیگر درک می کند که چرا شهروندان والیات 
مرکزی با وصف آن که به صورت سیل آسا به مکتب رو 
آوردند و در خلوت خودشان زنده گی آرام و بی حاشیه 
دست و پا کردند، پس از سال ها زنده گی بدون حاشیه و 
آرام و حمایت و تبعیت بی چون و چرا از دولت، کم کم به 
سوی دفاع خودی و تشکیل مجموعه هایی چون »جبهه 
از  بیش تر  و  بهتر  دولت  تردید  بدون  رفتند.  مقاومت« 
هر نهاد و شخص دیگری، درک می کند و می فهمد که 
آرامش حکم فرما  که سال ها  مرکزی   مناطق  در  چطور 
بود، شبه نظامیان و جبهه های مردمی به منظور و انگیزه 
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کسی  رفتن شان  با  و  است  پایین  خیلی  عامه  افکار 
غمگین نخواهد شد. مردم، حکومت غنی را به عنوان 
حکومت قوم گرا، بی کفایت، فاسد اما پر ادعا و اهل ادا 
به  مردم  که  سپرد؛ حکومتی  خواهند  یاد  به  اطوار  و 
آن اعتماد نداشتند و متناسب با وضعیت افغانستان و 

پیچیده گی های سیاسی و اجتماعی آن نبود.
به همین خاطر، غنی و طالبان در دو استقامت متفاوت 
حفظ  و  مواضع  تحکیم  پی  در  دو  هر  حرکت اند؛  در 
حتا  آنان  اخیر  حرکات  هستند.  خود  دست آوردهای 
امید به توافق صلح را ضعیف و چشم انداز دور تازه ای 
این که  مگر  است؛  ساخته  بیش تر  را  خشونت ها  از 
جریان های سیاسی داخلی و متحدان غربی افغانستان 

فشار بر دو طرف را افزایش دهند.
طرح برگزاری انتخابات زودهنگام که قرار است اشرف 
غنی در نشست استانبول ارایه کند، بن بست جاری در 
مذاکرات صلح را محکم تر می کند. غنی با این طرح به 
دنبال راه حل عملی نیست و فقط وقت کشی می کند. 
غنی در مهندسی نتایج انتخابات، نبوغ دارد. او و تیمش 
با تقلبات گسترده در دو انتخابات گذشته نشان دادند 
که برگزاری انتخابات شفاف، حتا زیر نظارت سازمان 
ممکن  باشد،  قدرت  راس  در  وی  که  زمانی  در  ملل، 

نیست.
است،  حاضر  غنی  آقای  آیا  که  است  این  سوال  حاال 
اول از حکومت کنار برود، زمام امور را به یک حکومت 
انتقالی بی طرف بسپارد و بعد در انتخابات شرکت کند؛ 
انتخاباتی که برگزارکننده گانش کسانی مانند امرخیل، 

حمداهلل محب و فضلی نباشند؟
غنی به خوبی می داند که  مردم به مدیریت انتخاباتی 
نمی خواهند  دهنده گان  رأی  و  ندارند  اعتمادی  وی 
که او یا فرد نزدیک به وی در انتخابات شرکت کنند. 
انتخابات گذشته،  در  مردم  پایین  به شدت  مشارکت 
نارضایتی آنان از حکومت و بی اعتمادی شان به نتایج 
انتخابات را نشان می داد. همه به این واقعیت باور دارند 
که غنی و تیمش یک گروه بی ریشه است که در میان 
اعضای  ندارد.  جایگاهی  افغانستان  اقوام  از  هیچ یک 

دفاع خودی ظهور کرده اند.
مسکونی  مناطق  و  شاهراه ها  امنیت  به  دولت  هرگاه 
ولسوالی های هزاره نشین والیت غزنی توجه نکند، امکان 
شکل گیری جریان هایی چون »جبهه مقاومت« در این 
مناطق نیز محتمل است و مردم برای تامین امنیت سفر 
و محل زنده گی شان، خود برای دفاع از جان شان اسلحه 
خواهند گرفت. بدون شک این وضعیت هم برای مردم 
دولت  و  مردم  برای  است.  خطرناک  دولت  برای  هم  و 
از آن  جهت خطرناک است که وقتی اسلحه در محله 
قانون  تنفیذ  برای  و ولسوالی ای رونق پیدا کند، زمینه 
خودی،  دفاع  به  مردم  اقدام  نفس  و  می شود  محدود 
به  می توانست  دولت  است.  جنگ  و  رویارویی   مستعد 
چنین فضایی زمینه ندهد، هنوز هم می تواند با تمکین 
به خواست های مشروع ساکنان این مناطق و تمام مردم 
می کنند،  زنده گی  جمهوریت  پرچم  زیر  که  افغانستان 
و  ناگزیری  سر  از  هم  آن  اسلحه،  گرفتن  از  را  مردم 
تنها  عنوان  به  خود  و  کند  منصرف  دولت،  از  ناامیدی 
اقتدار مشروع و حافظ جان و مال مردم، امنیت مردم 
کند.  تامین  طبیعی شان  حق  بدیهی ترین  عنوان  به  را 
اکنون که بهار آغاز شده است و گفت وگوهای صلح تا 
و سرنوشت ساز می شود،  فاز جدید  وارد  آینده  روزهای 
و  دولت  تسلط  تحت  مناطق  بر  طالبان  حمله  خطر 
آغاز یک جنگ شدید و ویرانگر محتمل است. ساکنان 
از  آن جایی که چوب حمایت  از  مناطق مرکزی کشور 
دولت را در بیست سال گذشته از سوی طالب خورده اند و 
اکنون نیز به عنوان حامیان جدی نظم جمهوری، قانون 
اساسی و ارزش های مردم ساالرانه شناخته می شوند، به 
صورت بالقوه با تهدیدی به نام طالب و دیگر گروه های 

تروریستی مواجه اند.
آن چه شرح آن رفت، گوشه ای از رنج هایی است که در 
سال های گذشته بر مردم مناطق مرکزی روا داشته شده 
و به صورت همه روزه در رسانه های کشور به عنوان تنها 
صداهای واقعی مردم افغانستان بازتاب داده شده است. 
و  زیاده طلبی  نه  است،  گزافه گویی  نه  رنج ها  این  شرح 
نه هم سفیدنمایی یک طرف و سیاه نمایی جانب دیگر 
و  شود  حل  مشکلی  است،  قرار  اگر  بهسود.  غایله  در 
مسوول  نهادهای  تمامی  و  دولت  یابد،  خاتمه  غایله ای 
باید زمینه های شکل گیری چنین وضعیتی را، به صورت 
آن  زمینه حل  این طریق،  از  تا  کند،  بررسی  منصفانه 

نه غ�ن صلح یم خواهد و نه طالب

بازی با کارت قویم
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تهدید، واژه ای است که باید معنا و مفهوم آن به صورت 
این  توصیف  از سوی دیگر، در  استخراج شود.  واضح 
واژه باید از تعاریف عمومی خارج و به توصیف خاص 
اهداف  که  اقداماتی  مجموعه  به  تهدید  یابیم.  دست 
تغییرات  هدف  با  را  کشور  یک  حیاتی  ارزش های  و 
و  می شود  اطالق  می دهد،  قرار  هجوم  مورد  اساسی، 
مقابل  نقطه  در  تهدید  دارد.  خارجی  ریشه  هم  غالباً 
امنیت قرار دارد. زمانی امنیت وجود دارد که تهدید 
نباشد و برعکس، هرگاه تهدیدی احساس شود، امنیت 

رخت بر می بندد.
»تهدید«  شک  بـدون  امنیتی،  مطالعات  حوزه  در 
واقعیـت  این  باشد.  آن ها  رایج ترین  از  یکی  می تواند 
بر  تاکنون،  تکوین  آغاز  از  امنیتـی  مطالعـات  کـه 
این کـه  یـا  است،  داشته  قرار  »تهدید«  مفهوم  بنیاد 
ابتدایی ترین  از   - عمل  مقام  در  امنیتـی  مالحظـات 
گونه های حیات انسانی تا جوامع پیچیده و شـبکه ای 
امـروزی معموالً با تهدید، قابل فهم و تعریف عملیاتی 
آن  بـر  را  مـا  کار  این  است.  استنباط  قابل  می شده، 
مـی دارد کـه ایـن مفهوم را »مفهوم رایج و بدیهی« در 
ذهن و رفتار انسانی قلمداد کنیم. این در حالی اسـت 
که تالش برای شناخت و تحلیل »تهدید« پیوسته در 
حاشیه قرار داشـته و مطالعات امنیتی، عمدتاً فحوای 
تحلیل ها و نظریه ها معطوف به امنیت بوده است. تأمـل 
در جریان هـای اصـلی اندیـشه در حوزه امنیت پژوهی 
داللت بر آن دارد کـه »تهدیـد« بیـش تر بـه عنـوان 
یـک »شـاخص« در شناساندن »امنیت« مدنظر بوده 
است، تا این که خود به صورت مستقل، موضوع شناخت 
قرار گیرد. به این صورت که اولین کـاربرد ایـن واژه 
به  متعلق  اندیـشه گـران  نـزد  »امنیـت«  تعریـف  در 
گفتمان سلبی امنیت است که به واسطه آن، تعریـف 
»امنیـت« بـه عنـوان »نبـود تهدید« طراحی و عرضه 

می شود.
در پی ظهور جریان انتقادی، شاهد اثبات ناکارآمدی 
تعریف امنیـت بـه »نبـود تهدیـد« هستیم. در واقع، 
تلقـی  کـه  دادنـد  نشان  پژوهش گران  از  دسته  این 
متعدد  سواالت  بـرتابیدن  تـوان  »تهدیـد«،  سـنتی 
فلسفی و شناختی آن هـا را نـدارد. لـذا تعریـف ارایـه 
پیچیده  وضعیت های  برای  چندان  امنیـت  از  شـده 
اسـت کـه  زمـان  این  از  ندارد.  کارایی  جهان معاصر 
و نظـری در خـصوص  زبان شناختی، فلسفی  تعمـق 
تهدیـد شـکل گرفتـه است و شـاهد انتـشار متـونی 
البته  است.  استوار  دقیق  تأمالت  پایه  بر  که  هستیم 
نکته قابـل توجـه آن اسـت کـه این تأمالت، هدفمند 
است و از منظر امنیتی صـورت مـی گیرد. بـه عبـارت 
مفروض  هم چنان  امنیت،  برتری  و  اولویـت  دیگـر، 
پنداشته شده و تهدید در ذیل آن مورد بـازخوانی و 
آن که، شاهد  نتیجه  است.  گرفته  قرار  فلسفی  تأمـل 
ارایه تصویر نوینی از تهدیـد هستیم کـه از حیث محتوا 
و مصداق با مطالعات دهه ۱۹۷۰ قابل مقایسه نیست. 
ایجابی  گفتمان  نام  بـه  جدیـد  گفتمـان  رو،  این  از 
نـرم افـزاری  ابعـاد  آن،  در  کـه  می شود  یاد  امنیت 
تهدیـد بـر ابعـاد سـخت افزاری آن کاماًل تفوق دارد. 
تهدید وضعیتی است که در آن مجموعه ای از ادراکات 
و تصورات انسان نسبت به پدیده ها و رابطه آن ها به بقا، 
احساس خطر  احترام،  مورد  ارزش  کیفیت  یا  کمیت 
جدی یا نابودی را القا می کند. تهدیدات معاصر بسیار 
به  اتکا  از گونه های سنتی آن است و صرف  متفاوت 
نظریات و الگوهای »تحلیلی - برآوردی« سنتی، دیگر 
جواب گوی ارزیابی تهدیدات نوین نیست. متناسب با 
تحول پیش آمده در ماهیت، ابعاد و روش های عملیاتی 
و  تحلیلی  چارچوب های  است  الزم  تهدیدات،  شدن 
تهدیدات،  حوزه  در  پیش رفته تری  ارزیابی  الگوهای 
طراحی و عرضه شود. این جستار تحت عنوان ماهیت 
افغانستان مدنظر گرفته شده که  تهدید برای امنیت 
افغانستان،  امنیت  فراروی  تهدیدات  ارزیابی  بحث  در 
در  و  است  داده  قرار  توجه  مورد  را  تازه ای  افق های 
نخستین گام، »مطالعات کالبدشکافانه را در خصوص 
تبیین و توصیف ماهیت تهدید برای امنیت افغانستان 
با دید آینده نگرانه« و با عطف توجه به مطالعات دفاعی 
- امنیتی و مالحظات مربوط به »تهدیدشناسی« در 
دستور کار خود قرار داده است. این کالبدشکافی منجر 

شود. در واقع تشخیص مرجع امنیت برای درک بحران 
مهم  عامل  عنوان  به  می تواند  افغانستان،  در  امنیتی 
درک ابعاد تهدید در برابر امنیت کشور مطرح باشد. 
تهدیداتی  از  تاثیر هر یک  انجام سنجش،  با  این کار 
را که چهار نوع مرجع امنیت »دولت، جامعه، رژیم و 
فرد« در مکاتب مختلف به آن اشاره شده است، مورد 
افغانستان به  بازبینی قرار می دهد. ماهیت تهدید در 
لحاظ مرجع امنیت باید دولت باشد که نه تنها بقای آن 
در تحوالت امنیتی و پویش های امنیتی منطقه ای زیر 
سوال قرار می گیرد، بلکه این تهدید با ماهیت خاص 
آن، در برابر امنیت ملی افغانستان قرار خواهد داشت. 
هرگاه قرار باشد که امنیت ملی افغانستان مورد تهدید 
به عنوان کشور مستقل شدیداً  بقای آن  بگیرد،  قرار 
در  آن  در  شده  ایجاده  تحول  و  می شود  آسیب پذیر 
فحوای ماهیت واقع گرایانه خواهد چرخید. در ضمن، 
همانا  افغانستان که  در  امنیت  مرجع  مشخص شدن 
از  کشور،  این  در  تهدید  ارزیابی  با  باید  است،  دولت 
طریق طراحی سناریوهای محتمل مورد بازبینی قرار 
گیرد. بعد از طراحی مراحل ایجاد سناریو، قدم بعدی، 
اولویت بندی تهدیدات در برابر امنیت افغانستان است 
که می تواند عامل مهم و اثرگذاری در امر کالبدشکافی 
تهدید در کشور محسوب شود. این جا می توان گفت 
با تعیین درجه  اولویت بندی تهدیدات را می توان  که 
و  آسیب پذیری  میزان  و  کرد  معلوم  تهدید،  و شدت 
پیامدهای آن را برجسته نمود. این کار علی رغم ایجاد 

را  ترمیمی  توان  حفاظتی،  توان  و  بازدارنده گی  توان 
تهدیدات  آسیب پذیری  میزان  زد.  خواهد  محک  نیز 
متوسط  باال،  باال،  را می توان در چهار سطح، »بسیار 
و آسیب پذیری کم« مورد بازبینی قرار داد. در حوزه 
سنجش پیامد ها، می توان شدت تهدید، گستره تهدید 
تهدید،  برآورد حوزه  واضح ساخت.  را  تهدید  و عمق 
عامل تهدید، مدل سازی و ایجاد تهدید و ارزیابی تهدید، 
مهم ترین قدم ها، در جهت درک بحران و ماهیت تهدید 
برای کالبدشکافی تهدید  برابر آن است. در واقع،  در 
دنبال چیستی  به  موثر  و  معمول  با چهار روش  باید 
چون  فاجعه آمیز،  ابعاد  دارای  تهدیداتی  تا  رفت،  آن 
تهدیدات حیاتی، تهدیدات ناچیز و تهدیدات بی اهمیت 
اقدام  مهم ترین  را  آن  می توان  که  شود  مشخص 
برابر  در  تهدید  ماهیت  درک  و  شناسایی  جهت  در 
تهدیدها  این  دانست.  افغانستان  ما  کشور  در  امنیت 
مکرر،  وقوع  چون  آشکار/معلومی  گونه های  به  که 
وقوع موردی، وقوع اندک و وقوع بعید تقسیم و جدا 
می شود، ماهیت تهدید در کشور ما را نشان می دهد. 
و  گسترده  حمله های  و  انفجاری  و  انتحاری  حمالت 
تهدید  از  گونه ای  دولتی،  مواضع  بر  دشمن  هجومی 
گونه های  برابر  در  لمس  قابل  سد  ایجاد  است.  مکرر 
مختلفی از تهدید که در تمام سطوِح تحلیل امنیت و 
کالبدشکافی ایجاد می شود را می توان تهدیدی از نوع 
وقوع موردی دانست. تصرف والیت ها و ایجاد حکومت 
موازی با حکومت مرکزی، از نوع تهدید وقوع اندک و 

و  از سالح های غیرمتعارف  استفاده  بعید است.  وقوع 
کشنده نیز نوعی از تهدید است که به احتمال کم مورد 
وقوع دارد. در بحث شاخص های کالن تهدید، می توان 
از نوع تهدید »گونه شناسی تهدید از لحاظ ابعاد، جنس 
و سطح جغرافیا« نام برد. اندازه تهدید، توان و ظرفیت 
گستره  پنج گانه  مقیاس  در  قدرت  مستقیم  عامل 
اثرگذاری  تهدید،  زمان  تهدید،  پهنای  میزان  تهدید، 
تهدید و مدت بازیابی آن است که عمق تهدید - میزان 
و موقعیت منافع تهدیدکننده و تهدید شونده، تکرار 
دامنه  آن،  مداومت  و  تکرر  احتمال  میزان   - تهدید 
تهدید - تعداد بازیگران تهدیدشونده و تهدیدکننده و 
مکان تهدید - دوری و نزدیکی عامل تهدید است که 
زمینه را برای درک خوب تر تهدید مساعد می سازد. اما 
در افغانستان، شناخت کامل از هیچ یک از مولفه های 
ذیل وجود ندارد. زمان، عمق، دامنه، گستره، مکان و 
اگر وجود هم داشته  تکرار تهدید وجود ندارد. یعنی 
حتا  است.  نگرفته  آن صورت  از  دقیق  ارزیابی  باشد، 
در نحوه انتخاب واژه گانی چون موضوع امنیتی، مسأله 
امنیتی، مشکل امنیتی، معضل امنیتی، خطر امنیتی، 
بحث امنیتی و بحران امنیتی دستگاه های مسوول و 
نهادهای پالیسی ساز امنیت، دچار ابهام و غلط اندیشی 
معلوم  اظهارات آن ها،  ورای  از  نمی توان  شده اند. حتا 
تکلیفی  نوع  افغانستان، دچار چه  در  امنیت  که  کرد 
است؛ موضوع امنیتی، مسأله امنیتی، مشکل امنیتی، 
یا  و  امنیتی  بحث  امنیتی،  خطر  امنیتی،  معضل 
باالخره بحران امنیتی؟ پس بهتر است تا به هرکدام 
تکلیف  ماهیت  تا  پرداخت  مجرد  گونه ای  به  این ها 
کنونی امنیتی افغانستان مشخص شود؛ چون تاکنون 
نمی دانیم که افغانستان با کدام نوع آن مواجه است. 
موضوع امنیتی: وقایعی که ارتباط آشکار و مستقیمی 
با مالحظات امنیتی بازیگر ندارد و به مثابه نخستین 
تجلی عینی یک پدیده )در مرحله تکوین( است. مسأله 
اندک مدیریت می شود  با هزینه  امنیتی: مواردی که 
و وضعیت به صورت عادی، وضعیتی است که از آن 
مشکل  می نماید.  بازگشت  شد،  یاد  که  موضوعی  به 
به وضعت عادی  بازگشت  امنیتی: مواردی که جهت 
نیاز به هزینه باال دارد. معضل امنیتی: رخدادهایی که 
و متضمن  نیست  قابل مدیریت  متعارف  تمهیدات  با 
اصالح در چارچوب قانونی و یا سیاست های متعارف 
بازیگر است. خطر امنیتی: پدیده هایی که دارای شیوع 
گفتاری با عالیم رفتاری و میزان تعارض اندک اند. بحث 
امنیتی: پدیده هایی که دارای شیوع گفتاری با عالیم 
رفتاری زیاد و تولید تعارض اندک اند. بحران امنیتی: 
پدیده هایی که دارای شیوع گفتاری، عالیم رفتاری و 
تولید تعارض زیاد اند. پس با مدنظرداشت ضریب شدت 
افغانستان  امنیت  متوجه  که  بالقوه ای  قوت  و  تهدید 
کنونی  تکلیف  که  بگوییم  می توانیم  است،  ساخته 
ماهیت  است که  امنیتی  بحران  افغانستان  در  امنیت 
آن طوری است که نحوه مواجهه بازیگر تهدیدشونده 
آن  راهبرد  با  متناسب  وضعیت ها،  از  کدامی  هر  در 
این  دامنه  و  ابعاد  یعنی  می شود.  برنامه ریزی  بازیگر 
برنامه ریزی در بحران امنیتی در افغانستان طوری است 
که بازیگران متعدد با منافع متضاد و ایجاد چالش های 
متعدد و به وجود آوردن ابهام در فضای امنیتی، تالش 
دارند به واسطه این بحران عمق و دامنه بحران را در 
با  آنان  کشور مستقیم تر و عمل گراتر مدیریت کنند. 
ایجاد چالش های منطقه ای و ایجاد شکل های جدیدی 
خود  منافع  تامین  و  انتقام گیری  به  تهدید  انواع  از 
هم چنان  امنیتی  تهدید  این  ماهیت  از  می پردازند. 
بازی های  از  گوناگونی  می توان درک کرد که سطوح 
امنیتی در قالب پویش های مختلف و سطح بازیگران 
مختلف از همسایه ها تا کشورهای منطقه و جهان در 
این  بر حل  می توان  بازی سهیم اند. پس چگونه  این 
بحران امنیتی بدون توجه به عامل جغرافیایی پرداخت 
و پویش های امنیتی و تعامالت امنیت در سطح منطقه 
راه  را  آن  استنتاج  و  کرد  تحلیل  خوش بینی  با  را 

برون رفت از وضعیت کنونی دانست؟

منبع ها
۱.افتخاری، اصغر )۱۳۸۵(، کالبدشکافی تهدید، تهران: 

انتشارات دانشگاه امام حسین.
۲. عبداله خانی، علی )۱۳۸۵(، تهدیدات امنیت ملی: 
شناخت و روش، تهران: انتشارات فرهنگی مطالعات و 

تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
۳. کاظم پور، ذکریا )۱۳۹۷(، الگوی ارزیابی تهدیدات 
هوشمند آینده به روش تحلیل کالبدی تهدید: آینده 

پژوهی دفاعی.
۴. مرادیان، محسن )۱۳۸۸(، تهدید و امنیت، تهران: 

انتشارات شهید صیاد شیرازی.
تطبیقی  بررسی   ،)۱۳۹۸( علی محمد  نائینی،   .۵
تهدیدهای سه گانه سخت، نیمه سخت، نرم، فصل نامه 

راهبرد دفاعی.

به درک دنیایی می شود که ما را با گونه هایی از جهان 
ساخته  مواجه  مبهم  و  پیچیده  غیرقطعی،  بی ثبات، 
است. در حالی که در گذشته نحوه ای به کارگیری انواع 
قدرت )سخت و نرم( به این گونه بود که کاربرد »قدرت 
سخت« را منحصر به شرایط جنگی و کاربرد »قدرت 
نرم« را بیش تر در شرایط صلح و آرامش می دانست. 
در حالی که چالش ها، تهدیدات و منازعات کنونی و 
می شود،  شامل  را  سخت  ابعاد  تنها  نه  آن  روندهای 
بلکه ابعاد نرم قدرت را نیز تحت سیطره خود قرار داده 
و  متنوع  قدرت های  این  هم زمان  کارگیری  به  است. 
گوناگون، تهدیدات مرکبی را به وجود آورده است که 
آن را »تهدیدات هوشمند« می نامیم. کاربرد هم زمان 
و پویای انواع قدرت ها با ابعاد متنوع آن را می توان از 
نوعی هوشمند نامید. فرایند ایجاد این نوع هوشمندی، 
تلفیقی از »قدرت سخت« یا »قدرت اجباری و قهری« 
و »قدرت نرم« است که منشأ پیدایش مفهوم نوینی 
می رود.  شمار  به  هوشمند«  »قدرت  نام  به  قدرت  از 
تهدید  از  در چنین وضعیتی که حتا درک درست تر 
هوشمند برای امنیت در افغانستان وجود ندارد - در 
قدرتی،  از چنین  منبعث  تهدیدات  ارزیابی  که  حالی 
و  دفاعی  سازمان های  بنیادین  دغدغه های  از  یکی 
امنیتی کشورها است، ضرورت است تا به گونه مسلکی 
و با دید عقالیی به کالبدشکافی ماهیت تهدید برای 
امنیت افغانستان، تعمق بیش تر صورت گیرد و حاصل 
آن سلسله پیشنهادهایی برای تالش در جهت بهبود 

با  باشد.  امنیتی  بحران  با  تقابل  و  امنیتی  وضعیت 
مدنظرداشت این مهم می توان گفت که در افغانستان 
آن  ماهیت  و  تهدید  از  درستی  کالبدشکافی  تاکنون 
روزمره   امر  یک  تهدید  اگرچه  است.  نگرفته  صورت 
درستی  تصویر  اما  می شود؛  حساب  ما  زنده گی  در 
امروز  دنیای  در  تهدید  ندارد.  وجود  ما  نزد  در  آن  از 
را  امنیت  فوریت  و  دارد  تیز  و  برنده  ماهیت  تنها  نه 
در  و  هوشمند  آن  مدرن  گونه   بلکه  می کند،  محدود 
در  تهدید  است.  پیش گیری  غیرقابل  مواقع  بعضی 
قابل  نرم افزاری  و  سخت افزاری  ماهیت  افغانستان 
لمسی دارد که می توان آن را بعد از کالبدشکافی مورد 
تبیین و چیستی شناختی قرار داد. نوعیت تهدید در 
افغانستان، هم زمان با بحران ناامنی، دارای ماهیت رو 
به افزایش است که با چالش ها، تنش ها و بحران های 
هوشمند متعاقب آن، نه تنها در حوزه های نظامی و 
سیاسی،  فرهنگی،  حوزه های  در  بلکه  سخت افزاری، 
اجتماعی و اقتصادی، امنیت افغانستان را با چالش های 
این  در  است.  ساخته  مواجه  فرسایشی  و  جدی 
صورت، تنها نمی توان ماهیت تهدید را در افغانستان 
روش ها  کارگیری  به  با  و  داد  تقلیل  به سخت افزاری 
و روی کردهای تک بُعدی، تک حوزه ای، سهل و ساده 
از پس آن برآمد. این مفهوم به عبارت دیگر می رساند 
که برای تشخیص ماهیت تهدید، باید چند کار اساسی 

صورت گیرد:
اول، مرجع امنیت به عنوان منبع مهم امنیتی بررسی 

عبدالناصر نورزاد 
کارشناس مطالعات 

امنیت ملی

تهدید، واژه ای است که باید معنا و مفهوم آن به صورت واضح استخراج شود. از سوی دیگر، در توصیف این واژه 
باید از تعاریف عمومی خارج و به توصیف خاص دست یابیم. تهدید به مجموعه اقداماتی که اهداف و ارزش های 
حیاتی یک کشور را با هدف تغییرات اساسی، مورد هجوم قرار می دهد، اطالق می شود و غالباً هم ریشه خارجی 

دارد. تهدید در نقطه مقابل امنیت قرار دارد. زمانی امنیت وجود دارد که تهدید نباشد و برعکس، هرگاه تهدیدی 
احساس شود، امنیت رخت بر می بندد.
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قانونی و خلیل زاد، سیرت کنار زده شد. کرزی که بر 
شده  زخمی  امریکایی  هواپیمای  اشتباهی  حمله  اثر 
بود و داشت خون سرش را پاک می کرد، تماسی از بن 

دریافت کرد و رسماً رییس اداره موقت افغانستان شد.
چند ساعت پیش از پایان یافتن کنفرانش بن، شورای 
در  را  بن  موافقت نامه  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
روند  بن  کنفرانس  بخشید.  رسمیت   ۱۳۸۳ قطع نامه 
مشخص  را  سیاسی  روند  چارچوب  و  سیاسی  انتقال 
کرد. اداره موقت روی کار آمد. این توافق نامه قواعد و 
رهنمودهای مرتبط با ترکیب رویه ها و کارکردهای اداره 
موقت افغانستان را تعیین کرد. اداره موقت به ریاست 
و  عالی  دادگاه  وزیر،  نُه  و  بیست  کابینه اش؛  و  کرزی 
یک کمیسیون ویژه برای برگزاری لویه جرگه اضطراری 
داشت. توافق بن زمینه فعالیت سازمان ملل متحد را 
برای  اولیه  فراهم کرد و هم چنان طرح  افغانستان  در 
تامین امنیت کشور ریخته بود. به این معنا که به تمام 
گروه های مسلح هدایت داده شد که ماموریت خود را به 

اداره موقت انتقال دهند.
لویه جرگه قانون اساسی در دسامبر ۲۰۰۳ برگزار شد. 
اصلی  بحث  جدید،  نظام  شکل گیری  آغاز  همان  در 
هنوز  تا  که  بود  افغانستان  سیاسی  نظام  چگونه گی 
مشکل بزرگ ملی است و ممکن نیست بدون تعدیل و 
تغییر آن افغانستان در مسیر درست پیش رفت و توسعه 
قرار بگیرد. مسأله اساسی در جرگه  ۲۰۰۳ این بود که 
حکومت افغانستان متمرکز باشد یا فدرالی. بحث میان 
دو گروهی بود که یکی نظام ریاستی مقتدر می خواست، 
مدعی  متمرکز  نظام  حامیان  پارلمانی.  نظام  دیگری 
کابل  از  خارج  قدرت  به  صالحیت  تفویض  که  بودند 
هم چنین  می کند.  فراهم  کشور  تجزیه  برای  را  راه 
بسیاری از پشتون ها ریاست جمهوری قوی کرزی را به 
معنای بازگرداندن تفوق شان در حکومت می دانستند. 
در پیش نویس قانون اساسی جدید تالش شده بود با 
پیشنهاد یک رییس جمهور و یک نخست وزیر، طرفین 
به  شبیه  ساختاری  درست  شوند؛  داشته  نگه   راضی 
اما  ظاهرشاه.  سلطنت  دوران   ۱۹۶۳ اساسی  قانون 
ِسمت نخست وزیری به نفع رییس جمهوری قدرتمند 
افغانستان واحد حذف شد. )همان،  به منظور داشتن 
۳۹۹( قانون اساسی تازه، رییس جمهور را مسوول تمام 
امور می دانست. از انتصاب والیان تا پرداخت حقوق کلیه 
کارمندان دولت بر عهده رییس جمهوری بود. در واقع 
نظام و سیستم به کلی متمرکزی که تمام امور کشور 
را در دست رییس جمهوری و پایتخت کشور تعریف 

می کرد.
در شروع هزاره سوم میالدی، مردم افغانستان به صحنه 
آمدند و وارد تاریخ شدند؛ البته به طور موقتی و گذرا. 
پس از دهه دموکراسی، بار دیگر در شروع هزاره سوم 
امیدواری برای داشتن یک جامعه آزاد و دموکراتیک 
پس  افغانستان  زیرا  شد.  میسر  افغانستان  مردم  برای 
مداخله گر  رژیم  استبدادی،  جمهوری  یک  تجربه  از 
کمونیستی، دولت اسالمی ضعیف که جان و مال مردم 
آن  در  وقت  هیچ  فراوان  قوماندان ساالری های  برای 
مصون نبود و دوره سیاه طالبان، با افق تازه و روشنی 
مواجه شده بود. مردم افغانستان برای فرصت پیش آمده 
شگفتی زده بودند. زیرا بار اول بود که فرصت یافته بودند 
برای تعیین سرنوشت خویش رای استعمال کنند، انتقاد 
کنند، بنویسند و بگویند. افغانستان در ۹ اکتوبر ۲۰۰۴ 
شاهد و نظاره گر اتفاق خجسته ای بود. به این معنا که 
افغانستان معاصر  از شکل گیری  افغانستان پس  مردم 
با  بار نخست می توانستند، رییس دولت خود را  برای 
رأی انتخاب کنند. هرچند شرکت در نخستین انتخابات 

حمله ایاالت متحده امریکا به »گورستان امپراتوری ها« 
برابر بود با چهارمین نوبتی که طی صد و شصت سال 
گذشته یک دولت خارجی سربازانش را به خاک این 
کشور گسیل می کند. بریتانیا در قرن نوزدهم به قصد 
لشکرکشی  افغانستان  به  موجود  رژیم های  جابه جایی 
کرده بود و بعد از آن روس ها در قرن بیستم برای حفظ 
رژیم مورد حمایت خودشان این کشور را مورد حمله 
قرار دادند. ایاالت متحده امریکا اما زمانی به این کشور 
این  حمله کرد که ساختار و تمام نهادهای حکومتی 
در  نداشتند.  کارکردی  و  بودند  ریخته  هم  در  کشور 
برای حمایت در  نه شاه مستبدی  آنان،  هنگام حمله 
کابل حاکم بود و نه حزب ایدیولوژیکی. در هنگام حمله 
ایاالت متحده امریکا به افغانستان، هیچ شخص و حزب 
به تنهایی قادر به کنترل افغانستان و وادار کردن مردم 
به جایی  افغانستان  نبود.  از سیاست هایش  تبعیت  به 
رسیده بود که هر گروه و قومی خواستار سهم خودش 
در حکومت و افغانستان پیش رو بود. )بارفیلد، ۱۳۹۶: 

)۳۶۵
کابل در جریان جنگ های داخلی و حاکمیت طالبان 
به شهر مرده و ارواح تبدیل شده بود. انسان های زیادی 
از بین رفته  با شوروی و جنگ های داخلی  در جنگ 
بودند و کسانی که از آن جنگ ها جان به سالمت برده 
بودند، ترسیده و عذاب کشیده بودند. فقر همه گیر شده 
بود. مغازه،  سینما، بازار و هرچه کسب و کار در گذشته 
در این شهر بود، تعطیل و متروک شده بود. این شهر 
متمدن منطقه که برای خودش پیشینه و گذشته ای 
داشت، تمام هستی خود را در جریان جنگ ها از دست 
از سرنگونی رژیم سیاه طالبان، جامعه  داده بود. پس 
افغانستان  رساندن  ثبات  به  و  کمک  پی  در  جهانی 
کمک های  و  بین المللی  امدادی  نیروهای  شد. حضور 
از  مهاجران  عظیم  بخش  برگشت  به  منجر  خارجی، 
افغانستان  اساسی جدید  قانون  پاکستان شد.  و  ایران 
تسوید و تدوین شد و برای بار نخست زمینه انتخابات 

آزاد و سری برای مردم افغانستان فراهم گردید.
بنیاد نظام کنونی پس از جنگ های داخلی و مقاومت 
مردم در برابر طالبان، خالف خواست و ایده برهان الدین 
ریخته  آلمان  بن  اسالمی،  در  دولت  رییس  ربانی، 
بن،  کنفرانس  برگزاری  راه  سر  بر  عمده  موانع  شد. 
برهان الدین ربانی بود که پس از پیروزی ائتالف شمال، 
بار دیگر وارد ارگ ریاست جمهوری شده بود. او پس از 
جابه جا شدن دوباره در داخل ارگ ریاست جمهوری، 
قبول کرد که برای ایجاد حکومت فراگیر ملی کنار برود، 
مشروط به این که کنفرانسی که در بن برگزار می شود، 
در کابل و در سایه دولت او برگزار شود. او به روند بن 
تا پایان معترض بود. حتا در جریان کنفرانس بن هم 
خواستار تعلیق آن کنفرانس و برگزاری آن در کابل شد. 
اما ایاالت متحده امریکا خواست او را نپذیرفت و به او 
گفتند اگر استعفا نکند، افغانستان از دریافت میلیاردها 
پول کمک برای بازسازی محروم خواهد شد. حتا یک 
نوبت هواپیمای امریکایی به صورت تصادفی موشکی به 
سوی نزدیکی خانه او شلیک کرد. )خلیل زاد، ۱۳۹۵: 

)۱۲۹
در روز نخست کنفرانس بن، حامد کرزی از مخفی گاهش 
در ترینکوت برای هیأت حاضر در جلسه بن، از یک اتاق 
نم ناک و با تلفنی که سازمان سیا برایش وصل کرده 
بود، سخنرانی کرد. او از دهه ۱۹۹۰ میالدی عضو گروه 
و  قبیله ای  بسیج  اساسی اش  و  عمده  کار  اما  بود.  رم 
پشتون های سلطنت طلب در افغانستان و پاکستان بود. 
در هنگام رای گیری، گروه رم با ۹ رأی ستار سیرت را 
در برابر ۲ رأی حامد کرزی برگزید که بعدها با فشار 

افغانستان  مردم  که  می خواست  شجاعت  افغانستان، 
که  نبود  مطمین  هیچ کس  چون  بودند.  داده  نشان 
طالبان روند رأی گیری را با خشونت ورزی مختل نکنند. 
داستان هایی به بیرون درز کرده بود که گویا عده ای از 
مردم وصیت نامه نوشته بودند و آخرین مراسم خود را 
به جا آورده بودند تا مبادا در محل رأی گیری کشته 
شوند. به رغم همه تهدیدها مردم اشتراک کردند و برای 
بار نخست زعیم خود را با استعمال رأی خود انتخاب 
کردند. یکی از رأی دهنده گان در توصیف حال و هوای 
بود:  افغانستان گفته  در  تجربه جدید  و  انتخابات  روز 

»باالخره، ما باز هم انسان هستیم.« )همان، ۲۲۷(
نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
است.  فروپاشی  و  خطر  معرض  در  پیشین  نظام های 
مسلح  طالبان  محاصره  در  این که  موجود ضمن  نظام 
قرار گرفته است، از فساد گسترده،  قوم گرایی و تعصب 
بی پیشینه رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای 
طالبان،  با  توافق  را  کار  معقول ترین  جهان  و  منطقه 
 تعدیل یا تغییر قانون و نظام می دانند تا طالبان به کابل 
تکرار دهه  بدون  از بحران موجود  افغانستان  و  بیایند 
هفتاد - جنگ داخلی دیگر به سالمت عبور کند. چون 
محتمل  دولت  مسلح  مخالفان  بر  نظامی  غلبه  گزینه 
نیروهای  این،  بر  اضافه  است.  منتفی  کاماًل  و  نیست 
خارجی که بیست سال قبل از امروز به کمک جمهوری 
و نظام دموکراتیک آمده بودند، کشور را ترک کرده اند. 
در درون کشور اکنون جبهه متحد و قوی وجود ندارد و 
شکاف های قومی و اختالفات سیاسی تا حد براندازی و 

کشتن یک دیگر پیش رفته است.
نظام کنونی افغانستان که به نام »جمهوری اسالمی« 
هنجاری،  »اندیشه ای،  بُعد  چهار  در  می شود،  یاد 
در  است.«  مواجه  چالش  با  کارکردی،  و  ساختاری 
بُعد اندیشه ای، همانند بقیه مفاهیم و ارزش ها، چنان 
و  است در مورد مفهوم جمهوری  که الزم و ضروری 
اهمیت آن برای افغانستان اندیشه ورزی و نظریه پردازی 
نشده است. در بُعد ساختاری »جمهوری با ضعف قیود 
قانون اساسی برای استفاده خودسرانه از قدرت تضعیف 
بُعد کارکردی، »فساد، وابسته پروری،  شده است.« در 
را  جمهوری  فعال،  شهروندان  غیبت  و  جناح بندی 
تضعیف کرده اند. در نهایت پایه های هنجاری جمهوری 
با ایده های غیرلیبرال، فقدان فضیلت مدنی، افراطیت و 
قوم گرایی تضعیف شده اند. افزون بر این موارد، حضور 
بنیادگرایان،  و  قوم گرا  نخبه گان  بین المللی،  جامعه 

جمهوری را تهدید می کنند.« )صدر، ۱۳۹۹: ۳(
باقی  اسم جمهوری  جمهوری در حال حاضر در حد 
مانده است. در عمل و کردار سیاسی، روزانه هیچ رفتار 
جمهوری  ارزش های  به  احترام  یا  جمهوری خواهانه 
در  نمی شود.  دیده  جمهوری  خود  رهبری  سوی  از 
جمهوری  یک  داریم  حاضر  حال  در  »آن چه  نتیجه، 
به  و بی مسما  و بی مسما است. جمهوری شریر  شریر 
انحراف  و  رفتارها  با  که  می شود  اطالق  جمهوری ای 
نخبه گان سیاسی و حامیان بین المللی شان از ارزش ها 
باشد.«  منحرف شده  مدنی  اصول جمهوری خواهی  و 

)همان، ۳۳( خالصه کالم، »نظام موجود از دید قانونی، 
هنجاری و کارکردی و ساختاری یک جمهوری نیست.« 
افزون بر مشکالتی که جمهوری در داخل خودش دارد 
ارزش های  به  بی باوری  فساد،  از  ناشی  هم  همه اش  و 
دموکراتیک و تعصب و تبعیض است، مخالفان سیاسی 
نیز در جامعه دارد. آن چه به وضاحت می توان در این 
مورد گفت، این است که چند حزب کالن سیاسی و 
امور کشور و سه قوم بزرگ  تعیین کننده سیاست و 
اساسی  قانون  تغییر  و  تعدیل  خواستار  افغانستان 
روش های  و  راه گفت وگو  از  البته  اند؛  موجود  نظام  و 

مسالمت آمیز.
گروه طالبان در سال های اخیر ساحت زیادی از قلمرو 
و جهان  دولت  آنان  است.  کرده  تسخیر  را  افغانستان 
را وادار ساخته اند که دور میز با آنان گفت وگو کنند. 
طالبان به رهبری مال عمر پس از مدتی در سال ۲۰۰۳ 
علیه  را  چریکی  جنگ  و  شدند  سازمان دهی  دوباره 
امنیت  نیروهای پشتیبانی  و  افغانستان  دولت مرکزی 
بین المللی )آیساف( که متشکل از ایاالت متحده امریکا 
و اکثریت کشورهای ناتو بودند، آغاز کردند. این گروه 
در اویل با بمب گذاری ها در جاده ها، کمین و حمالت 
انفجارهای  هم چنین  و  روستایی  مناطق  در  چریکی 
انتحاری در شهرها، از سال ۲۰۰۶ بخش های مختلف 
افغانستان را مجدداً تصرف کرده است. نیروهای ائتالف 
بین المللی مجبور شدند تعداد نیروهای خود را در برابر 
 ۲۰۱۱ تا   ۲۰۰۹ سال های  در  دهند.  افزایش  طالبان 
آیساف  فرماندهی  تحت  سرباز  هزار   ۱۴۰ میالدی، 
حضور داشتند که ۱۰۰ هزار نفر آن ها سربازان امریکایی 
بودند. حضور این سربازان سبب تضعیف و نابودی گروه 

طالبان نشد.
جانسون معتقد است که افغانستان در همان وضعیتی 
است که نظام مورد حمایت ایاالت متحده در سال های 
فساد  یعنی  داشت.  قرار  ویتنام  در   ۱۹۷۳  -  ۱۹۶۹
خوره  مثل  را  کنونی  دولت  و  حکومت  اداری  و  مالی 
انتخابات  از دورن خورده و خرد کرده است. برگزاری 
پر از تقلب اعتماد ملی و قومی را از میان برده است. 
محبوبیت مخالفان مسلح حکومت و دولت و هم چنان 
قلمروی که در اختیار دارند ، کم از محبوبیت و قلمرو 
او  نظر  به  )جانسون: ۱۳۹۸(  نیست.  و حکومت  نظام 
بر  می توان  روشی  چه  با  این که  فهم  در  »غربی ها 
رفتار و افکار افغان های روستانشین اثر گذاشت،  ناکام 
شرق  و  جنوب  روستاهای  در  نتوانستند  آنان  ماندند. 
نفوذگذاری کنند و رفتار روستایی ها را جهت دهند.« 
هم چنان، »غرب نتوانست ذهن یک روستایی عادی و 
ناکامی غرب  این  از  بخواند و طالبان  را  ساده پشتون 
بهره  فراوان بردند. به همین دلیل بود که غرب جنگ 
که  نیست  بی جا  باخت.«  افغانستان  در  را  روایت ها 
یک تحقیق انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان 
)۱۳۹۸( نشان می دهد که ۵۰.۴۵ درصد پشتون های 
پاسخ دهنده در آن نظرسنجی مخالف شرکت کردن 
طالبان در روند انتخابات بودند. آنان معتقد بودند که 
نظرسنجی  این  شود.  کابل  دولت  تسلیم  نباید  طالب 
نشان می دهد که همدردی و همدلی و حمایت بعضی 
از مناطق جنوب کشور که عمدتاً پشتون نشین است، 
کم از همدردی و همدلی و حمایت از نظام جمهوری 

نیست.
امروز  شده  حاکم  و  آمده  پیش  وضعیت  بارفلید 
افغانستان را به درستی حدس زده بود. او گفته بود: 
صبری  داشت،  تعجب  جای  همه  از  پیش  »...آن چه 
بیگانه گان  با  تعامل  در  افغانستان  مردم  که  است 
از فرهنگ و  نشان دادند؛ بیگانه گانی که هیچ فهمی 
ارزش های ایشان نداشتند. اکنون نگرانی این است که 
مبادا بیگانه گان پیش از برقراری امنیت، کشور را ترک 
به  بیگانه گانی که  است که  کنند.« حاال روشن شده 
لشکرکشی  افغانستان  از  پشتیبانی  و  حمایت  منظور 
است  قرار  و  کرده اند  ترک  را  افغانستان  بودند،  کرده 
تعداد کمی از نیروهای باقی مانده مطابق توافق دوحه 
به زودی افغانستان را ترک کنند. اکنون در افغانستان 
دو نیروی کاماًل متضاد و از لحاظ قوت نظامی تقریباً 
متوازان و با خواست هایی از بنیاد متفاوت وجود دارند. 
کدام  که  می کند  آینده مشخص  روزهای  رویدادهای 
یک از این ها بر افغانستان حاکم می ماند و کدام یکی 

نابود می شود.
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نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی 
افغانستان، همانند نظام های پیشین 

در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان 

مسلح قرار گرفته است، از فساد 
گسترده،  قوم گرایی و تعصب بی پیشینه 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای 
منطقه و جهان معقول ترین کار را توافق 

با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون و 
نظام می دانند تا طالبان به کابل بیایند 

و افغانستان از بحران موجود بدون 
تکرار دهه هفتاد - جنگ داخلی دیگر 
به سالمت عبور کند. چون گزینه غلبه 
نظامی بر مخالفان مسلح دولت محتمل 
نیست و کامالً منتفی است. اضافه بر 
این، نیروهای خارجی که بیست سال 

قبل از امروز به کمک جمهوری و نظام 
دموکراتیک آمده بودند، کشور را ترک 
کرده اند. در درون کشور اکنون جبهه 
متحد و قوی وجود ندارد و شکاف های 

قومی و اختالفات سیاسی تا حد 
براندازی و کشتن یک دیگر پیش رفته 

است.
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برای  که  می خواهند  پروان  در  مسوول  اداره های  از 
پاکی تپه ارغوان، زباله دانی های بیش تری نصب کنند. 
مسووالن نیز تصریح می کنند که تالش دارند فرهنگ 
شهرنشینی را نهادینه سازند و زمینه ایجاد انگیزه برای 

پاک نگه داشتن مکان های تفریحی را فراهم آورند.
از  چاریکار  شهر  غرب  در  گل غندی  یا  ارغوان  تپه 
محل های بزرگ تفریحی در کشور است. همه ساله با 
ورود فصل بهار و رسیدن جشن نوروز، شمار زیادی از 
شهروندان به پروان سفر و از زیبایی های این تپه دیدن 
می کنند. این تپه که درخت های ارغوان را در خود جا 
ترتیب  بدین  است.  برخوردار  ویژه ای  زیبایی  از  داده، 
شهروندان کشور از والیت های دور و نزدیک، به ویژه 
پایتخت کشور، روزهای رخصتی شان در جریان فصل 
زمستان را در این مکان تفریحی می گذرانند. این تپه 
امسال نیز میزبان شمار زیادی از گردشگران بود. با این 
حال گردشگران بدون جمع کردن زباله به جشن نوروز 

در این والیت پایان دادند.
پروان  در  از جوانان  که شماری  اقدام سبب شد  این 
از  را  تپه  این  و  راه اندازی کنند  را  یک حشر عمومی 
زباله ها پاک سازند. این کمپین، در هماهنگی با ریاست 
اطالعات و فرهنگ به راه افتاد. احمدجاوید پویش، آمر 
جوانان ریاست اطالعات و فرهنگ پروان که شماری از 
جوانان را برای شرکت در کمپین جمع آوری زباله  تپه 
ارغوان بسیج کرده است، می گوید که هدف شان متوجه 
داشتن  نگه  پاک  به  مهمانان  و  شهروندان  ساختن 
به  شد  تالش  کمپین  این  در  او،  گفته  به  است.  تپه 
گردشگران تفهیم شود که بقایای غذا و میوه های شان 

را در زیر درختان نیندازند. 
به گفته آقای پویش، پاک کاری و نگه داری مکان های 

سادیسم چیست؟
سادیسم یا دیگر آزاری که لذت بردن از آزار دیگران 
معنا می دهد، نوعی از اختالل شخصیتی است که 
پدیدار  می برد.  لذت  دیگران  آزار  از  فرد  آن،  طی 
شدن این نوع اختالل در افراد مختلف است که به 
به دیگران  پرخاش گرانه نسبت  و  تحقیرآمیز  گونه 
نمود پیدا می کند و موجب آرامش جسمی، روانی و 

جنسی در شخص آزارگر یا سادیست می شود.
یا  »سادیسم  نوع  که  دارد  مختلفی  انواع  سادیسم 
دیگر آزاری استعدادی« بیش تر زمینه آزار رساندن 
وقت  به  ندادِن  انجام  شیوه  ای  به  رجوع،  ارباب  به 
شخص  حد  از  بیش  دادن  نشان  مصروف  کارها، 
سادیست، مهم شمردن دست خط حین بردن به 
روی کاغذ و جلب توجه افراد زیردستش در قسمت 
اجرای کارها به گونه متفاوت که بخشی از مشکل 

روانی دیگر نیز حساب می شود، است.
اجتماعی  مراودات  در  حتا  که  سادیسم  دیگر  نوع 
نیز به یک امر معمول تبدیل شده است، شیوه آزار 
برابر  در  بی اعتنایی  و  توجهی  کم  روش  با  رسانی 
ارزش های یک محیط انسانی و نمایش قدرت کاذب 
در فرد را شامل می شود. حتا منظور از امر و نهی 
دوامدار مدیراِن دچار سادیسم در برابر کارمندان شان 
نیز تغییر و یا اصالح رفتار آنان و اداره نیست. آنان 
تنها می خواهند قدرتی را که برای خود در ذهن شان 

تصویر کرده اند، به نمایش بگذارند.

فساد  وضعیت  فهم  برای  استعدادی  آزاری  دیگر 
است.  اهمیت  دارای  افغانستان  در  فزاینده  اداری 
مطالبه  فرد  از  فساد  این گونه  در  که  وجودی  با 
پول صورت نمی گیرد و نه هم وادار به اجرای کار 
خالف قانون می شود؛ اما نتیجه دیگر آزاری، فساد 
را افزایش می دهد و ارباب رجوع را در برابر اداره 
از بین  و نهاد دل سرد می سازد و اعتماد مردم را 

می برد.

که  شد  سبب  ارغوان  تپه  در  نوروز  جشن  برگزاری 
زباله های زیادی از گردشگران به جا بماند. از آن جایی 
که این تپه به گونه معمول در فصل تابستان میزبان 
سیاحان و مهمانان از والیت های مختلف است، جوانان 
پروانی در هماهنگی با ریاست اطالعات و فرهنگ این 
والیت، تپه ارغوان را از زباله  پاک کردند. این جوانان 
می گویند که با پاک کاری تپه و توزیع آگاهی نامه ، به 
گردشگران تفهیم کردند که پس از پایان تفریح شان، 
زباله  خود را در محل های معین بیندازند و تپه ارغوان 
را پاک نگه  دارند. این اقدام جوانان پروانی با استقبال 
گردشگران  از  شماری  است.  شده  روبه رو  گردشگران 

فساد اداری در افغانستان پدیده  ای است که تهدید 
ناامنی است و افزایش آن  از  آن به مراتب بیش تر 
کاری  شرکای  و  مردم  بی اعتمادی  تقویت  سبب 
دولت افغانستان می شود. ناامنی، افزایش کشت مواد 
مخدر، بی اعتمادی مردم نسبت به عرضه خدمات 
کارکنان  برخورد  چگونه گی  از  مردم  نارضایتی  و 
تقویت  در  فساد  که  است  مواردی  دولتی  ادارات 
روش های  است.  داشته  فعال  و  برجسته  نقش  آن 
افغانستان  ملکی  ادارات خدمات  در  فسادپیشه گی 
جنسی،  اذیت  و  آزار  مالی،  فساد  است.  مختلف 
از  سوءاستفاده  رجوع،  ارباب  با  نادرست  برخورد 
صالحیت های وظیفوی، کنترل قراردادها، اختالس 
فساد  جرم  به  ارتکاب  روش های  از  رشوه ستانی  و 

عنوان می شود.

با وجودی  که حکومت افغانستان برای کاهش فساد 
عالی  شورای  ایجاد  طریق  از  آن  کنترل  و  اداری 
حاکمیت قانون، کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، 
ثبت و بررسی دارایی های مقامات عالی رتبه دولتی 
و هم چنان به دادگاه کشانیدن شماری از مقامات 
اما  است؛  گرفت  دست  روی  را  حکومت  پیشین 
وجود  به شکل ساختاری  تنها  نه  فساد  ریشه های 
و  دولتی  ادارات  کارکنان  ضمیر  در  بلکه  دارد، 
اکادمیک  نهادهای  کارمندان  شمول  به  غیردولتی 
به شکل  به حساب می روند،  علم  تولید  مراکز  که 

یخ زده اش باقی مانده است.
این فساد که در آن درخواست پول  برجسته ترین 
نیز صورت نمی گیرد و کنترل آن نیز دشوار به نظر 
است.  اداری«  آزاری  دیگر  یا  »سادیسم  می رسد، 
این مورد به یک وضعیت اساسی و هراس ناک در 
اداره های رسمی دولتی و غیردولتی بدل شده است 
نهادهای  ملکی،  خدمات  اداره  کارکنان  بیش تر  و 
ادارات  اول  رده  مدیران  و  مراکز صحی  اکادمیک، 

به آن دچار اند.

باید  و  است  کشور  شهروندان  همه  وظیفه  تفریحی 
باشند و فرهنگ  افراد در آن سهم فعال داشته  همه 
شهرنشینی را مراعت کنند. پویش به روزنامه ۸صبح 
گفت، اداره شهرداری شهر چاریکار نیز مسوول است 
این  مختلف  نقاط  در  را  بیش تر  زباله دانی های  که 
تفریحگاه نصب کند و برای انتقال کثافات شهروندان 
و  دست  فروشان  برای  »ما  افزود:  او  رساند.  یاری  را 
دکان های خوراکه فروشی در مسیر این تفریحگاه نیز 
اوراق آگاهی دهی را توزیع کرده و برای شان فهماندیم 
که مهمانان و سیاحان را نیز متوجه این موضوع مهم 
مکان های  و  بیش تر، شهر  هماهنگی های  با  تا  سازند 

تفریحی ما پاک باشد.«
فرهنگ  و  اطالعات  رییس  رستم زاده،  محمدرستم 

نقش سادیسم اداری در تقویت فساد
موجب رنج دیگران شدن یا آنان را در رنج دیدن، 
ممکن است جسمانی باشد؛ اما بیش تر اوقات این 
که  است  این  کار،  این  از  هدف  است.  روانی  رنج 
تا سرشکسته و  اقدام کنیم،  آزار دادن دیگران  در 
شرم سار  شوند و در وضع سرشکسته گی قرار گیرند.
آزار مراجعین و رنج دادن انسان ها در ادارات رسمی 
مراکز  و  اکادمیک  نهادهای  هم چنان  و  افغانستان 
صحی به یک رویه معمول بدل شده است. در این 
نوع فساد، ممکن است مسوول یا مامور یک اداره به 
صورت مستقیم از ارباب رجوع رشوت تقاضا نکند؛ 
اما رنج و آزار مراجعین به صورت روشن در عقب 
ذهن، ضمیر  و رفتار او وجود دارد. و این امر سبب 
و سبب  فراهم  رشوت  پیشنهاد  اسباب  تا  می شود 
رواج بیش تر فساد شود. یکی از آشناترین حالت های 
اداره های دولتی که مراجعین هرازگاهی با آن مواجه 
است که دست یاران همیشه مسوول  این  شده اند، 
درجه اول اداره را مصروف می خوانند. آنان مدام با 
ارباب  به  است«،  در جلسه  »رییس صاحب  جمله 
این در حالی است که فرد  رجوع پاسخ می دهند. 
دوستانه  نشست  کار رسمی،  در جریان  نظر  مورد 
برگزار کرده است. حتا گاهی می شود که به منظور 
مهم جلوه دادن، شخص سادیست از تعدد دیدارهای 

فرد بلندرتبه اش یادآوری می کند.
اصلی چندین سال  از چالش های  که  اداری  فساد 
گذشته بوده، با گسترده تر شدن آن، ابعاد تازه تری 
نیز پیدا کرده است. این مورد به عنوان یک تهدید 
دارد.  قرار  کشور  اداری  نظام  برابر  در  همه جانبه 
حکومت در پهلوی گفتمان های نظری مبارزه علیه 
تاکید  آن  به  بارها  جمهور  رییس  که  اداری  فساد 
کرده، در حوزه عمل نیز کارهایی در امر مبارزه با 
فساد اداری انجام داده است. در حا لی  که بسیاری 
از رفتارهای مبتنی بر دیگر آزاری، مجرمانه تلقی 
می شود؛ اما این چهره فساد )دیگر آزاری اداری( که 

والیت پروان، نیز به روزنامه ۸صبح گفت که هدف از این 
کار، نهادینه کردن فرهنگ شهرنشینی و  ایجاد انگیزه 
جهت پاک نگه داشتن مکان های تفریحی است تا پس 
از این شهروندان زمانی  که برای سیاحت به این تپه 
می آیند، زباله ها را جمع آوری کرده در مکان مشخص 
بیندازند. رستم زاده افزود:  »این حشر عمومی را زمانی 
آغاز کردیم که متوجه شدیم شماری از مهمانان پس از 
روزهای رخصتی سال نو کثافات شان که محموله های 
پالستیک مثل میوه و غذا بود را زیر درخت ها و روی 
امیدواری کرد که  ابراز  او  بودند.«  انداخته  زمین دور 
شهروندان در امر پاک کاری محل های تفریحی سهم 

بگیرند.
در همین حال اقدام جوانان پروانی از سوی شماری از 
گردشگران استقبال شد. احمدبالل که از والیت لوگر 
جهت تفریح و دیدن از این تپه به گل غندی آمده است، 
این کار جوانان پروان و ریاست اطالعات و فرهنگ را 
تقاضا  پروان  محلی  مسووالن  از  و  می کند  ستایش 
پارک تشناب های  این  نگه داشتن  برای پاک  دارد که 
با شماری  او که  را بیش تر سازد.  زباله دانی ها  سیار و 
از رفقایش به تپه ارغوان آمده است، می گوید پس از 
صرف غذای چاشت، آنان مجبور شده اند زباله ها را در 
عقب موترشان جمع آوری کنند تا به عنوان شهروندان 
مسوول در این مورد مسوولیت شان را ادا کرده باشند.

گفتنی است که پیش تر ریاست حفاظت محیط زیست 
تپه  که  بود  خواسته  حکومت  در  مسووالن  از  پروان 
ارغوان را به عنوان »ساحه محافظت شده« اعالم کند. 
مسووالن در اداره حفاظت محیط زیست نیز در اوایل 
سال گذشته به بخش های ذی ربط هدایت دادند که در 

مورد این تپه مطالعات شان را انجام دهند.

در خود فرد نمود پیدا کرده است/می کند، کنترل 
آن تا درمان روانی کارکنان آلوده با سادیسم، دشوار 

به نظر می رسد.
سادیسم اداری وسیله بی اعتمادی مردم نسبت به 
نظام اداری کشور را فراهم ساخته است و هم چنان 
سبب ضایع ساختن وقت، فراهم  سازی نیت پیشنهاد 
اجرای  در  کندی  و  رجوع  ارباب  سوی  از  رشوت 
کارها می شود که به گونه مستقیم بر عرضه خدمات 

عمومی تاثیر می کند.

نتیجه گیری
متأسفانه در چندین سال مبارزه علیه فساد اداری، 
بیش تر عوامل مالی آن برجسته بوده است. از سوی 
دستگاه  در  تنها  فساد  موجودیت  قضاوت  دیگر، 
دولتی سنجیده شده است، در حالی که نهادهای 
اکادمیک، مراکز صحی و سایر بخش های خصوصی 
نیز بخش های پرماجرای فساد و گسترده گی آن اند. 
مردم و مشترکین نهادهای خصوصی باید جسارت 
این را پیدا کنند تا وسیله جلوگیری از فساد و دیگر 

آزاری را فراهم سازند.
در پهلوی عوامل دیگر که سبب خلق و گسترده شدن 
فساد اداری شده است، روش پنهان فساد )دیگر آزاری( 
پرداخته  آن  به  گونه همه جانبه  به  هنوز  تا  که  است 
نشده است. فکر کردن و رسیده گی به این نوع فساد 

اداری ضرورت مطالعه روان شناسی اداری را دارد.
فساد اداری در افغانستان به یک امر فرهنگی بدل و 
در ذهن و روان مسووالن و ماموران رسمی دولتی 
و غیردولتی نهادینه شده است. بررسی سادیسم و 
فساد اداری در افغانستان نیاز به مطالعات بیش تر 
رفتارهای  کردن  تلقی  مجرمانه  از طریق  اما  دارد؛ 
مبتنی به دیگر آزاری در ادارات دولتی و غیردولتی، 
مکلفیت های  و  حقوق شان  از  مردم  آگاهی دهی 
ادارات، زمینه مبارزه مشترک مردم و دولت در این 

زمینه فراهم می شود.

جوانانپروانیتپهارغوانرااززبالهپاککردند

انگیزهپنهانترویجفساد

پیام روشن به گردشگران؛

دیگر آزاری اداری؛ 

تپه ارغوان یا گل غندی در غرب شهر 
چاریکار از محل های بزرگ تفریحی در 
کشور است. همه ساله با ورود فصل 

بهار و رسیدن جشن نوروز، شمار 
زیادی از شهروندان به پروان سفر و از 
زیبایی های این تپه دیدن می کنند. این 

تپه که درخت های ارغوان را در خود 
جا داده، از زیبایی ویژه ای برخوردار 

است. بدین ترتیب شهروندان کشور 
از والیت های دور و نزدیک، به ویژه 

پایتخت کشور، روزهای رخصتی شان در 
جریان فصل زمستان را در این مکان 

تفریحی می گذرانند. این تپه امسال نیز 
میزبان شمار زیادی از گردشگران بود. 

با این حال گردشگران بدون جمع کردن 
زباله به جشن نوروز در این والیت پایان 

دادند.

شایق قاسمی

نوید جویا

فساد اداری در افغانستان پدیده  ای است که تهدید آن به مراتب 

بیش تر از ناامنی است و افزایش آن سبب تقویت بی اعتمادی مردم 

و شرکای کاری دولت افغانستان می شود. ناامنی، افزایش کشت 

مواد مخدر، بی اعتمادی مردم نسبت به عرضه خدمات و نارضایتی 

مردم از چگونه گی برخورد کارکنان ادارات دولتی مواردی است که 

فساد در تقویت آن نقش برجسته و فعال داشته است. روش های 

فسادپیشه گی در ادارات خدمات ملکی افغانستان مختلف است. 

فساد مالی، آزار و اذیت جنسی، برخورد نادرست با ارباب رجوع، 

سوءاستفاده از صالحیت های وظیفوی، کنترل قراردادها، اختالس و 

رشوه ستانی از روش های ارتکاب به جرم فساد عنوان می شود.



بین المللی از میان زنان، این روند نظارت شود و این 
نظارت باید توسط متخصصان ورزیده و البی گران 
فعال دنبال شود. این متخصصان با طرف های قضیه 
صلح افغانستان گفت وگو کنند. مطالبات، خواست ها 
و صدای زنان را به آن ها برسانند و تأکید نمایند که 
حضور زنان در نشست هایی  که در مورد صلح برگزار 
می  شود، ضرورت جامعه و اعمار قانونمند بنای صلح 
افغانستان است و زنان در نظام پساصلح می خواهند 
از امروز تعریف شوند و حضورشان تضمین گردد. 
به  رسیدن  برای  مرحله  این  در  کشور  زنان  اگر 
هدف شان مبنی بر مطالبه نقش بزرگ تر و داشتن 
صدای صریح تر در روند صلح، متحد و بسیج نشوند، 
از دست خواهد رفت؛  تاریخی  و  این فرصت مهم 
چون دیده شده است که جانب طالبان به حضور 
و جایگاه زنان در قدرت و سیاست باورمند نیستند 
به  توافق نامه صلح هم که  و متأسفانه پیش نویس 
دست رس قرار گرفته، جایگاه زنان و دست آوردهای 
بر  بنابراین،  است.  گرفته  نادیده  بنیاد  از  را  آنان 
استراتژی،  با تدوین  و  زنان است که متحد شوند 
پیام و خواست متحدانه شان را به گونه روشن که 
از  و  نمایند  بیان  کنند،  نماینده گی  زنان  همه  از 
متحدان  و  صلح  کنفرانس های  میزبان  کشورهای 
استراتژیک افغانستان با قاطعیت و جدیت بخواهند 
که حضور آنان را نادیده نگیرند و در نشست های 
باید  زنان  آدرس  از  ترکیه  نشست  ویژه  به  آینده، 
بهتر  هیچ کس  کنند؛ چون  نماینده گی  زنان  خود 
از زنان نمی تواند حضور آنان را تضمین کند. این 
امر زمانی میسر خواهد بود که زنان متحد شوند، 
گروه های البی را برای دفاع از حقوق شان در سطح 
منطقه و کشورهای حامی پروسه صلح فعال بسازند 
گرفته  نادیده  زنان  دیگر حضور  بار  که  نگذارند  و 
با مطالعه پیش نویس توافق نامه صلح،  شود؛ چون 
هراس و نگرانی های زنان افزایش یافته است و در 
صورتی که در گفت وگوهای چندجانبه هم از آدرس 
آنان کسی نماینده گی نکند، یک بار دیگر جامعه به 
عصر طالبانی بر خواهد گشت. برای اثبات این مدعا، 
ضرورت است که نگاه کوتاه به پیش نویس توافق نامه 

صلح نیز انداخته شود.

جای خالی زنان در پیش نویس توافق نامه صلح
نماینده  سوی  از  که  صلح  توافق نامه  پیش نویس 
ویژه ایاالت متحده امریکا در امور صلح افغانستان 
در اختیار سیاسیون کشور قرار گرفته است، نشان 
دست آوردهای  و  افغانستان  مردم  که  می دهد 
گرفته  نادیده  بنیاد  از  آن  در  گذشته  دهه  دو 
پیکر جامعه حتا  از  نیمی  عنوان  به  زنان  شده اند. 
در رده بندی جناح های سیاسی که در نظام نقش 
فراموشی سپرده شده است.  به  نیز  باشند،  داشته 
زنان،  معنادار  مشارکت  از  پیش نویس،  این  در 
مطالبات  و  قربانی ها  و دست آوردهای شان،  حقوق 

آنان به ساده گی چشم پوشی شده، صرف در بخش 
اول، بند چهارم و در قسمت حقوق مدنی زنان و 
کودکان بدون ضمانت اجرایی و مکانیسم روشن، 
اشاره گنگ صورت گرفته است. در این توافق نامه از 
ایجاد شورای عالی فقه با طمطراق سخن به میان 
فقه در موجودیت  عالی  ایجاد شورای  است.  آمده 
نظام مبتنی بر ارزش های اسالمی نگرانی های زنان 
را افزایش داده است. از نظر زنان، نفس ایجاد چنین 
شورایی، پرسش برانگیز و مخاطره آفرین است؛ زیرا 
ارشاد  وزارت  چون  دولتی  نهادهای  موجودیت  در 
که  نهادهایی  سایر  و  علما  شورای  اوقاف،  و  حج 
بر  می شوند،  مدیریت  دین  عالمان  توسط  اکثراً 
بدگمانی هایی در این باره می افزاید. از سوی دیگر، 
این  ایجاد  نفس  و  کارنامه طالبان  به  نگاه گذرا  با 
آنان در پی  حذف  شورا، می توان قضاوت  کرد که 
یا محدودیت بی شماری بایسته های حقوق زنان و 
خواهند  بشری  حقوق  عرصه  دست آوردهای  سایر 
بود و حتا احتمال می رود که قدرت و سیاست بر 
محور کنش و واکنش این شورا شکل بگیرد که آن 

زمان برای تغییر این دیدگاه دیر خواهد بود.

اعتمادسازی در پیش نویس توافق نامه صلح
نشده،  پرداخته  آن  به  پیش نویس  این  در  آن چه 
مسأله اعتمادسازی است. اعتمادسازی برچه مبنایی 
باید استوار باشد؟ و با چه ضمانت هایی می توان این 
اعتماد را به وجود آورد تا طالبان سالح شان را بر 
زمین بگذارند و آتش بس بی قیدوشرط را بپذیرند. با 
کدام اعتماد و باور می توان گفت که طالبان دست 

از خشونت بر می دارند؛ در حالی  که تاکنون هیچ 
نداشته ،  قبلی شان  پیمان های  به  نسبت  تعهدی 
و  مدنی  فعاالن  ترور  داده ،  افزایش  را  خشونت ها 
عرصه حقوق بشری را هم چنان شدت بخشیده  و 
افزایش  را  کالن شهرها  و  روستاها  بر  حمالت شان 
داده اند. با چنین پیش زمینه ای، چگونه می توان به 
طالبان بدون ضمانت بین المللی و منطقه ای اعتماد 

کرد؟

در  زنان  دست آوردهای  و  حقوق  گنجانیدن 
پیش نویس  نهایی توافق نامه صلح

با  اجرایی  ضمانت  از  صلح،  کنونی  توافق نامه  در 
میان  به  سخن  زنان  حقوق  شفاف  مکانیسم های 
قشر  آسیب پذیرترین  عنوان  به  زنان  است.  نیامده 
باید حقوق شان تضمین شود، ضمانت های  جامعه 
میان  به  بین المللی  جامعه  نظارت  با  اجرایی  الزم 
حقوق  برای  روشن  و  خاص  مکانیسم های  بیاید، 
اجتماعی  عدالت  بر  تمرکز  و  شود  آن ها سنجیده 
مبدل  به خواست همه گانی  قربانیان  از  و حمایت 
با  زنان  حقوق  از  بین المللی  کمیسیون  گردد. 
به  طرف ها،  بگیرد.  شکل  داخلی  طرفین  تضمین 
ویژه طالبان متعهد به رعایت حقوق زنان و حضور 
درک  با  زنان  گردند.  سیاست  و  قدرت  در  آنان 
را  صلح  برای  زنان  ملی  نشست  فعلی،  وضعیت 
برگزار کنند، زنان فعال در زمینه صلح را از سراسر 
به یک صلح  برای رسیدن  و  نمایند  کشور دعوت 
فراگیر و همه شمول مطالبات خود را مطرح کنند. 
این مطالبات در پیش نویس نهایی توافق نامه صلح 
گنجانیده شود. هر دو جانب متعهد گردند که به 
روشنی نیازها، منافع و تجارب زنان در مورد منازعه 
را در نظر می گیرند و در خالل گفت وگوها از حضور 
آنان در جریان گفت وگوها و تفاهم های پسا صلح 
حمایت  می کنند. این حمایت وقتی نمایان می گردد 
که طرف های گفت وگوکننده، حامیان پروسه صلح 
و سیاسیون کشور از حضور معنادار و مشارکت فعال 
زنان حمایت کنند و در میز مذاکرات جای خالی 
در گفت وگو  زیرا  نکنند؛  پر  مردان  توسط  را  زنان 
و نشستی که زنان حضور نداشته باشند، کسی از 
آدرس زن و حقوق زن نماینده گی به عمل آورده 
و  زن  مشارکت  زن،  حق  زن،  صدای  نمی تواند. 
کند،  نماینده گی  می تواند،  زن  تنها  را  زن  حضور 
نه جریان های سیاسی و طرف هایی که حتا حاضر 
نیستند، بدون سر و صدای زنان، یک یا دو تن از 
آنان را از آدرس نهاد سیاسی شان به گفت وگوهای 

صلح بفرستند.

احمد دست به ماشه در سنگر نشسته است. پاسگاه 
او بر فراز تپه روستا قرار دارد. از بامداد همهمه به راه 
افتاده است که طالبان شب هنگام هجوم می آورند. 
احمد بیش تر از آن که به وحشت طالبان و جنون 
کشتار آنان فکر کند، به مادرش که صدای شلیک 
گلوله ها را می شنود، می اندیشد. نفس در سینه اش 
بند می ماند، به مادرش زنگ می زند، صدای لرزان 
و گریان مادر را می شنود؛ گویی این آخرین وداع 
مادر و پسر باشد. هر دو، بدون خداحافظی گوشی 
را قطع می کنند. احمد نگران و افسرده ثانیه های 
نعره  صدای  که  می شمارد  را  غروب  رفتن  فرو 
و  زمین  بر  می گردد.  آغاز  گلوله باران  و  اهلل اکبر 
آسمان روستا گلوله می بارد، هر شلیک قلب مادر 
احمد را نیز می شکافد؛ داد و فریاد می زند و شب 
که  نمی رسد  پایان  به  زنده گی اش  بی سحر  سیاه 
صدای غم همیشه گی چهار دیواری خانه احمد را 
اندوه می بارد و  و  از در و دیوار اشک  فرامی گیرد. 
برای  مادرش  و  احمد  زنده گی  خورشید،  طلوع  با 
از  گوشه ای  کوتاه،  روایت  این  می کند.  غروب  ابد 
مصیبت های وارده جنگ بر زنان در افغانستان است. 
دارد،  را  خود  سیه بختی  داستان  این جا  مادر،  هر 
داستان تباهی و نگون بختی زن افغانستان که داغ 
بر جگر فرو رفته و بی درمان شان را کتاب ها می توان 
نوشت و برای دل جویی و تسلی خاطرشان واژه ها 
خواهند گریست. حاال که گفت وگوهای صلح جریان 
دارد، الزم است  که به صدای مادران و زنانی گوش 
داده شود که شب ها را با مرمی باران بر سنگرهای 
فرزندان شان سپری می کنند و بامدادن نعش جگر 

گوشه های شان را در بغل می گیرند.

ضرورت حضور زنان در نشست های صلح
زنان در طول دو دهه گذشته برعالوه تحمل رنج ها 
برای  بی پایان  تالش های  فراوان،  مشقت های  و 
انجام  نیز  دموکراتیک  ارزش های  شدن  نهادینه 
از  دموکراسی  سنگر  سنگرداران  بهترین  داده اند. 
دموکراسی  صدای  طنین  برخاسته اند.  زنان  میان 
ارزش های  به  باور  و  کثرت گرایی  بوده اند.  زنان 
حقوق بشری را نیز به نیکویی آنان تمثیل نموده اند. 
هم چنان، زنان صدای دیگر و روایت دیگر افغانستان 
در مجامع بین المللی شدند و امروز که رسم دیگر 
در حال تحقق یافتن است، بنیادگرایان مذهبی و 
دگم اندیشان سیاسی بار دیگر می خواهند زنان به 
عقب برگردند و خانه داران بی  اجر و مواجب باشند. 
این درست است که زنان در جنگ افغانستان نقش 
ندارند؛ اما قربانی اصلی جنگ بودند/هستند. تجربه 
شنیدن  بدون  صلحی  هیچ  که  است   داده  نشان 
موفقیت  به  آنان  معنادار  سهم  و  قربانیان  صدای 
نظر  از  صلح  روند  بخش  مهم ترین  است.  نرسیده 
مذاکره  میز  در  چه کسی  که  است  این  نگارنده، 
حضور داشته باشد؟ آیا کسانی  که مذاکره می کنند، 
به اندازه قربانیان جنگ زجر کشیده اند؟ آیا نسبت 
به موضع و حقوق زنان غفلت نمی ورزند؟ این ها از 
عمده ترین پرسش هایی است که به نظر می رسد، 
با آن مواجه هستند، هرچند  در حال حاضر زنان 
جمهوری  مذاکره کننده  هیأت  عضو  که  زنانی 
خوبی  ترکیب  و  توانایی  از  افغانستان اند،  اسالمی 
برخوردار هستند، اما نیاز به حمایت بیش تر زنان 
و نهادهای بین المللی حقوق زنان دارند. زنان باید 
مطمین شوند که کسانی  که در تیم مذاکره کننده و 
نشست های چندجانبه حضور دارند، آیا از زنان عضو 
هیأت مذاکره کننده و حقوق زنان پشتیبانی الزم به 
عمل می آورند یا خیر؟ آیا در اتاق های تصمیم گیری 
نادیده  را  آنان  حضور  محرمانه  نشست های  در  و 
نمی گیرند؟ این ها نگرانی های واقعی است که باید 
پاسخ بیابد. بهتر است که توسط متخصصان داخلی و 

کریس خایل زنان در گفت وگوهای چندجانبه صلح
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ان اتحادیه اروپا:  ره�ب

تا زمان نگرفتن سهم مان به آسترازنکا اجازه 
صادرات نمی دهیم

رهبران اتحادیه اروپا هشدار دادند که تا زمان نگرفتن »سهم 
واکسین  صادرات  اجازه  کرونا،  واکسین  از  شان  عادالنه« 

آسترازنکا را نمی دهند.
را در  این موضوع  اروپا  اتحادیه  یورونیوز، سران  به گزارش 
بایدن، رئیس جمهوری  پایان نشست مجازی خود که جو 

آمریکا نیز در آن شرکت داشت، بیان کردند. 
این هشدار در بحبوحه اختالفات میان اتحادیه اروپا و بریتانیا 
بر سر واکسین کووید-۱۹ و هم زمان با آغاز موج سوم شیوع 

کرونا در بسیاری از کشورهای اروپایی مطرح شده است. 
مقامات بروکسل با تقویت سازوکار کنترلی خود بر صادرات 
واکسین، قصد دارند کشورهای اروپایی تولید کننده واکسین 
در  کرده اند،  آغاز  پیش تر  را  واکسیناسیون  که  آن هایی  و 

اولویت دریافت قرار دهند.
که  را  بریتانیا  خشم  صادرات،  محدودکننده  سازوکار  این 
برانگیخته  اروپاست،  صادراتی  واکسن  مشتری  مهم ترین 

است. 
با این حال لندن و بروکسل گفته اند که برای یافتن راه حلی 
مذاکره می کنند و مارک روته، نخست وزیر هلند گفته است 

که این مذاکره احتماال در روز شنبه به نتیجه می رسد.
اورزوال فن در الین، رئیس کمیسیون اروپا در پایان نشست 
روز پنجشنبه هشدار داد: »آسترازنکا پیش از آن که به فکر 
صادرات )واکسن کووید( به خارج از اتحادیه اروپا باشد، باید 
را  اروپا  افتاده  عقب   سفارش های  و  کرده  عمل  قرارداد  به 

تأمین کند«.
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز پس از نشست 
دیروز در برابر روزنامه نگاران گفت: »ساده لوحی بس است. 
برابر  در  خود  تعهدات  به  دارویی  شرکت های  که  زمانی  تا 
را  آنها  تمام صادرات  باید  ما  نیستند،  پایبند  اروپا  اتحادیه 

مسدود کنیم.«
آسترازنکا  سوئدی-بریتانیایی  داروسازی  شرکت  بود  قرار 
در سه ماهه نخست سال جاری میالدی ۱۲۰ میلیون دوز 

واکسین به اتحادیه بدهد، اما تا این زمان تنها ۳۰ میلیون 
دوز تحویل ۲۷ کشور اروپایی داده است.

مجموع صادرات واکسین های تولیدی اتحادیه اروپا از تمام 
مارک ها به بریتانیا، تاکنون به حدود ۲۱ میلیون دوز رسیده 
بریتانیا  از  واکسینی  تاکنون هیچ  اروپایی ها خود  اما  است، 

دریافت نکرده اند. 
خود  قرارداد  در  آسترازنکا  شرکت  که  است  حالی  در  این 
متعهد شده است که بخشی از محصوالت دو واحد تولیدی 

خود در بریتانیا را به اتحادیه اروپا صادر کند. 
آسترازنکا چنین توضیح داده که قراردادش با لندن ایجاب 

می کند سفارش های بریتانیا را در اولویت قرار دهد.
روز  آسترازنکا  اروپا،  اتحادیه  نشست  برگزاری  با  هم زمان 
پنجشنبه از قول »منه پانگالوس«، معاون اجرایی خود در 
تحویل  برای  خود  تعهد  به  شرکت  این  که  نوشت  توییتر 
و  »گسترده  شکل  به  کشورها  به  کووید  واکسن  سفارش 

منصفانه« پایبند است.
شرکت خدمات مالی و بیمه ای »اویلر هرمس« برآورد کرده 
که تأخیر اتحادیه اروپا در برنامه واکسیناسیون که اکنون به 
هفت هفته رسیده، ممکن است تا ۱۲۳ میلیارد یورو برای 

اقتصاد آن در سال ۲۰۲۱ خسارت به بار بیاورد.
پنجشنبه  روز  نشست  نهایی  بیانیه  در  اروپایی  کشور   ۲۷
خود تأکید کرده اند که »تسریع در تولید، تحویل و انتقال 
واکسین ها برای مهار بحران یک نیاز فوری است« و »تالش ها 

در این راستا باید تشدید شود«.
جو بایدن، رئیس جمهوری ایاالت متحده که روز پنجشنبه 
پس از نخستین نشست مطبوعاتی خود در کاخ سفید به 
نشست مجازی سران اتحادیه اروپا پیوست، اعالم کرد که 
میزان موارد تزریق واکسین کرونا در برنامه واکسیناسیون 
کشورش را دو برابر کرده است و  آن را تا پیش از صدمین 
خواهد  مورد  میلیون  به ۲۰۰  جمهوری اش  ریاست  از  روز 

رساند.

یک دانشگاه در امریکا به قربانیان آزار جنسی 
یک متخصصش، غرامت می پردازد

اقدام متقابل چین؛ پنج نماینده پارلمان بریتانیا از سوی 
مقام های چینی تحریم شدند

از یک  امریکا بیش  ایالت کالیفرنیای  یک دانشگاه در 
میلیارد دالر به صدها زنی که مورد سوءاستفاده جنسی 
گرفته اند،  قرار  دانشگاه  این  در  زنان  متخصص  یک 

پرداخت می کند.
به نقل از یورنیوز، وکیالن مدافع صدها زنی که از یک 
جنوبی  کالیفرنیای  دانشگاه  در  زنان  امور  متخصص 
شکایت کرده اند، می گویند که این دانشگاه پذیرفته که 

۸۵۲ میلیون دالر به شاکیان این پرونده بپردازد. 
این مبلغ عالوه بر ۲۱۵ میلیون دالری خواهد بود که در 
سال ۲۰۱۸ و براساس نظر دادگاه فدرال باید از سوی 

این دانشگاه به زنان آزاردیده پرداخت شود.
سوءاستفاده  برای  که  است  جریمه ای  باالترین  این 
جنسی علیه یک دانشگاه در تاریخ دادرسی های مدنی 

پرداخت می شود.
دانشگاه  در  زنان  متخصص  پزشک  تنیدال،  جورج 
کالیفرنیای جنوبی، طی ۳۰ سال، صدها زن را مورد آزار 

جنسی قرار داده بود.
اتهامات علیه تیندال دامنه گسترده ای دارد و از مواردی 
چون »لمس نامتناسب« تا تجاوز که مربوط به دهه ۹۰ 
او دیده می شود. جوان ترین  پرونده  است، در  میالدی 
کسی که از سوی آقای تیندال مورد آزار قرار گرفت، 

۱۷ سال داشته است.
این پزشک که در حال حاضر ۷۴ ساله است، هم چنین 
زنان  تناسلی  دستگاه  و  پستان ها  از  که  شده  متهم 

چین نُه شهروند بریتانیا از جمله پنج نماینده پارلمان را 
به دلیل »نشر دروغ و اطالعات نادرست« درباره چین 

تحریم کرد.
دولت چین می گوید که  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
چین،  اصلی  سرزمین  به  ورود  حق  تحریم  شده گان 
هنگ کنگ و ماکائو را ندارند، دارایی های احتمالی آن ها 
و حقوقی  اشخاص حقیقی  و  می شود  در چین ضبط 

چینی اجازه معامله با آن ها  را نخواهند داشت.
این تحریم ها پس از آن اعالم شد که دولت بریتانیا برای 
نقض حقوق اقلیت های مسلمان در والیت سین کیانگ، 

روز دوشنبه تحریم هایی علیه چین وضع کرد.
تحریم های بریتانیا بخشی از اقدام هماهنگ چند کشور 
غربی بود. برآورد شده که بیش از یک میلیون مسلمان 
والیت  »بازآموزی«  اردوگاه های  در  چین  در  اویغور 

سین کیانگ برخالف میل شان نگهداری می شوند.

عکس برداری کرده است. 
او افزون بر این موارد، به استفاده از الفاظ نژادپرستانه و 

ضد هم جنس گرایانه نیز متهم شده است.
بسیاری از شاکیان می گویند که پیش تر از این پزشک 
به دانشگاه شکایت کرده اند، اما دانشگاه اقدامی در این 

زمینه انجام نداده است. 
اقلیت های  از  بسیاری  که  می دهد  نشان  گزارش ها 
این  از  که  بوده اند  کسانی  میان  در  چینی  و  آسیایی 

پزشک آزار دیده اند.
تیندال در سال ۲۰۱۶ و طی یک توافق نامه دوستانه با 
دانشگاه، از سمت خود بازنشست شد و به کار خود در 

این دانشگاه پایان داد. 
آقای تیندال در سال ۲۰۱۹ از سوی پولیس لس آنجلس 
سوءاستفاده  و  کاله برداری  اتهام  به  و  شد  بازداشت 

جنسی تحت بازجویی قرار گرفت.
دادستان کالیفرنیا گفته است که آقای تیندال در انتظار 
مجرم  پرونده  این  در  که  در صورتی  و  است  محاکمه 
شناخته شود، می تواند به »تا ۵۳ سال زندان« محکوم 

شود.
را بی اساس خوانده است.  اتهامات  این پزشک همواره 
تیندال در سال ۲۰۱۹ در بیانیه ای اعالم کرد که کاماًل 
بی گناه است و قاطعانه در این مسیر از خود دفاع خواهد 
کرد و اطمینان دارد که از همه این اتهامات تبرئه خواهد 

شد.

و  می کند  رد  را  اویغورها  حقوق  نقض  اتهام  چین 
می گوید هدف اردوگاه هایش بازپروری، آموزش و مبارزه 

با افراط گرایی است.
ایان دانکن اسمیت، یکی از تحریم  شده گان که سابقه 
رهبری حزب محافظه کار بریتانیا را دارد، گفته است این 

تحریم چین را شبیه »مدال افتخار« می داند.
دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، گفت که اگر چین 
می خواهد اتهام شکنجه و نقض سیستماتیک حقوق بشر 
در این اردوگاه ها را رد کند، باید اجازه دهد گزارشگران 
حقوق بشر سازمان ملل به سین کیانگ دسترسی پیدا 

کنند تا بتوانند واقعیت را بررسی کنند.
به  تازه گی اظهار نگرانی چند شرکت بزرگ تولید پوشاک 
غربی، از جمله نایک درباره نقض حقوق اویغورها و اتهام 
اردوگاه های کار  به کارگیری آن ها برای تولید پنبه در 

اجباری، خبرساز شده است.


