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ناامیدی از نشست استانبول؛

فرمولدوحهاحیامیشود؟

چالش های معارف در جوزجان؛
70 درصد دانش آموزان 

کتاب ندارند
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افغانستانپساامریکا
تصمیم امریکا برای خروج کامل از افغانستان، موجی از نگرانی ها را در سطح داخلی و منطقه  ای به  دنبال داشته است. ایاالت 

متحده امریکا از سال 2012 بدین سو چه به طور علنی و چه در دیدارهای خصوصی با رهبران افغانستان، آهنگ خروج نواخته 
است؛ اما رهبران و شهروندان افغانستان تا همین چند روز پیش، به خروج کامل امریکا از افغانستان بی باور بودند.

نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با همتای افغان 
خود دیدار کرد

حمله طالبان به ولسوالی شهر بزرگ بدخشان عقب زده شد

عمران   ویژه  نماینده  صادق،  محمد  کابل:  ۸صبح، 
خان، نخست وزیر پاکستان که در راس هیأتی به کابل 
آمده است، با محمدعمر داوودزی، نماینده ویژه رییس 

جمهور در امور پاکستان دیدار کرد.
ریاست  ارگ  ثور در  پنجم  روز یک شنبه،  این دیدار 
جمهوری انجام شده است. داوودزی گفته است که دو 
طرف در مورد تجارت و ترانزیت، گفت وگوهای صلح 
انجام و سایر موضوعات مرتبط بین هر دو  در حال 

کشور بحث کرده اند.
و  سیاسی  معین  ناب،  میرویس  حال،  همین  در 
صادق  محمد  با  نیز  خارجه  امور  وزارت  سرپرست 
روند صلح  و  دوجانبه  تقویت همکاری های  مورد  در 

افغانستان گفت وگو کرده است.
طبق اعالم وزارت خارجه، میرویس ناب در این دیدار 
در مورد تحوالت اخیر روند صلح افغانستان و ضرورت 
و  افغانستان  میان  دوجانبه  همکاری های  گسترش 

تولی سرحدی  بر  طالبان  حمله   ۸صبح، بدخشان: 
در ولسوالی شهر بزرگ بدخشان عقب زده شده است. 
پولیس بدخشان می گوید که در این حمله به طالبان 

تلفات سنگین وارد شده است.
ثنااهلل روحانی، سخنگوی پولیس بدخشان می گوید که 
طالبان شنبه شب، چهارم ثور بر تولی سرحدی ولسوالی 
شهر بزرگ حمله کردند که از سوی نیروهای امنیتی 

عقب زده شد.

و  افغانستان  در  صلح  استقرار  راستای  در  پاکستان 
منطقه صحبت  در  اقتصادی  همکاری های  گسترش 

کرده است.
در اعالمیه وزارت خارجه آمده است که نماینده ویژه 
پاکستان در امور افغانستان با تأکید بر نتایج نشست 
اخیر وزاری خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه، از 
حمایت کشورش در تامین صلح و ثبات در افغانستان 

به معین سیاسی اطمینان داده است.
دو طرف هم چنان درباره ادامه همکاری های دوجانبه 
اقتصادی به خصوص چگونه گی بازنگری موافقت نامه 
 )APTTA( ترانزیت و تجارت افغانستان و پاکستان
و استفاده بهینه از ظرفیت و ساختارهای موجود در 
و  صلح  برای  افغانستان-پاکستان  عمل  پالن  سند 
همبسته گی )APAPPS( و موثر سازی فرصت های 
کشور  دو  میان  اقتصادی  و  سرمایه گذاری  تجاری، 

بحث و تبادل نظر کرده اند.

امنیتی  نیروهای  ضدحمله  اثر  در  روحانی،  گفته  به 
پنج  و  خوردند  شکست  طالبان  مردمی،  خیزش  و 
در  که  افزود  روحانی  شدند.  کشته  جنگ جوی شان 
یک  و  شده اند  زخمی  طالبان  عضو  هشت  حمله  این 
طالب نیز بازداشت شده است. تاکنون طالبان در این 
مورد چیزی نگفته اند. شهر بزرگ، در مرز ولسوالی های 
خواهان، راغ و مناطق ماورای کوکچه واقع شده است 

که اهمیت استراتژیک دارد.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4000 افغانی

3000 افغانی

8000 افغانی

۶000 افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

همه روزه از رویدادها و خبرها آگاه شوید.
با گرفتن اشتراک در روزنامه،

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.
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پناه جویان افغان در هند به دلیل »اقامت 
غیرمجاز« با جریمه سنگینی روبه رو شده اند

شماری از پناه جویان افغان که برای درخواست پناهنده گی به دفتر کمیساریای 
عالی پناهنده گان سازمان ملل متحد در هند مراجعه کرده اند، می گویند که اکنون 
از  شماری  هستند.  روبه رو  کشور  این  در  غیرمجاز«  »اقامت  سنگین  جریمه  با 
هم  یا  است  شده  رد  مقصد  کشورهای  از سوی  درخواست شان  پناه جویانی  که 
کسانی  که درخواست  پناهنده گی شان را لغو کرده اند و اکنون قصد بازگشت به 
افغانستان را دارند، می گویند که از سوی هند به پرداخت 50 هزار کلدار جریمه 
اقامت غیرمجاز  مجبور شده اند. آنان شکایت دارند که در حال حاضر با مشکالت 
اقتصادی زیادی روبه رو اند و توان پرداخت این مقدار پول را ندارند. از این رو این 
پناه جویان از دولت افغانستان می خواهند که در این زمینه با کشور هند گفت وگو 

و شرایط بازگشت آبرومندانه شان به افغانستان را فراهم کند. 

من از این که جو بایدن تصمیم گرفت 
باالخره حضور امریکا در افغانستان را به 
سرانجام برساند، تعجبی نکردم. با یورش 

نیروهای امریکایی در سال 2002  در 
افغانستان برای سرنگونی اسامه بن الدن 

و متحدان طالبش، حضور این نیروها 
برای ایجاد یک کشور...

۸

آن چه بایدن و من پس از یورش امریکا 
به افغانستان دیدیم

ضرورت بازبینی 
برنامه های امنیتی 

در پرتو خروج 
نیروهای امریکایی
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هدف نهایی گروه طالبان احیای »امارت اسالمی« با تغییر نام آن 
به »حکومت اسالمی« است. این گروه برای دست یافتن به این 
البته استراتژی  از استراتژی »انتظار« کار خواهد گرفت.  هدف 
جنگ گروه طالبان با نیروهای خارجی در بیست سال گذشته 

نیز همین استراتژی بوده است.
طبق استراتژی »انتظار«، گروه طالبان در گام نخست برای نیل 
به هدف نهایی خود از »مقاومت« کار می گیرد. در گام بعدی، 
روی ظرفیت های سیاسی، نظامی و سازمانی خود کار می کند 
با وضعیت دولت قرار بگیرد.  تا در وضعیت بهتری در مقایسه 
فرجامین گام این گروه، حمله به دولت با این هدف است که 

بتواند آن را ساقط و مغلوب کند.
نیروهای  با  در جنگ  طالبان  گروه  انتظار«  و  »صبر  استراتژی 
خارجی برای این گروه نتیجه مثبت در پی داشت. امریکا و ناتو 
که برای قلع و قمع کردن گروه طالبان هزاران سرباز به افغانستان 
فرستاده بودند، پس از بیست سال درگیری با این گروه، به ترک 
این تصمیم آن شده است که  نتیجه  افغانستان مجبور شدند. 
گروه طالبان حاال خود را روی سکوی »پیروزی« و »فتح« ببیند. 
امروز  با استراتژی »انتظار« پشت می کرد، شاید  این گروه  اگر 

نتیجه این جنگ چیز دیگری بود.
از همین استراتژی  نیز  یا پنج ماه آینده  گروه طالبان تا چهار 
تصور  »انتظار«،  استراتژی  ایجابات  طبق  کرد.  خواهد  تبعیت 
به  خروج  برنامه  پایانی  لحظات  در  طالبان  گروه  که  نمی شود 
این  کند.  اقدام  خارجی  نیروهای  علیه  گسترده  انجام حمالت 
نیروهای  بر  را  از ضربات چکشی کوچک  بعضی  احتماالً  گروه 
خارجی وارد خواهد کرد که هدف اصلی آن نیز عینیت بخشیدن 
به هشداری است که قباًل به این نیروها داده بود. گروه طالبان 
می داند که انجام حمالت گسترده بر نیروهای خارجی با توجه به 
سطح بلند ترتیبات این نیروها برای خروج مصون از افغانستان 
ممکن نیست و اگر ممکن هم باشد، پاسخ کوبنده دریافت خواهد 
کرد. ضمن آن که این حمالت می تواند فشارهای بین المللی بر 
این گروه را افزایش دهد و احتماالً تعزیراتی را برای این گروه 

در پی بیاورد.
بر  بین المللی  سربازان  خروج  جریان  در  طالبان  گروه  حمالت 
نیروها و تأسیسات دولتی افغانستان نیز زیاد گسترده پیش بینی 
نمی شود. این گروه در حدود چهارونیم ماه آینده که برنامه خروج 
تکمیل می شود، تالش خواهد کرد که سطح حمالت خود را با 
اندکی شدت ثابت نگه دارد. هم زمان با آن، ترورهای هدفمند و 
ماین گذاری جاده ها از برنامه های دیگر این گروه در این مدت 
خواهد بود. در کنار این موارد، چهارونیم ماه فرصت کافی برای 
گروه طالبان به هدف بازآرایی جنگ جویان این گروه و همین طور 

جابه جایی آن ها در نقاط استراتژیک است.
براساس استراتژی »انتظار«، پیش بینی می شود که جنگ اصلی 
گروه طالبان با نیروهای دولتی از یازدهم سپتامبر، آخرین روز 
طالبان  گروه  شود.  آغاز  افغانستان،  از  خارجی  سربازان  خروج 
فعاًل تصمیمی به انجام مذاکره معنادار با دولت افغانستان ندارد. 
این گروه برای آن که مورد مالمت و مذمت واقع نشود، جریان 
مذاکرات را نیز قطع نخواهد کرد. این مذاکرات با فرمول کنونی 
دوحه تا خروج آخرین دسته از سربازان خارجی از افغانستان با 
سردی دنبال خواهد شد. در این حالت، قصه نشست استانبول 

نیز مفت به نظر می رسد.
دولت افغانستان باید بداند که استراتژی »انتظار« گروه طالبان 
دنبال ساقط  به  استراتژی  این  با  طالبان  گروه  است.  خطرناک 
کردن دولت و بازتأسیس امارت این گروه است. آماده گی کامل 
برای رویارویی با شرایط دشوار پیش رو یگانه راه بقای دولت است. 
دولت به عنوان یک نهاد مسوول ضمن آن که آماده یک جنگ 
تمام عیار در آینده باشد، باید دیپلماسی صلح را نیز کنار نگذارد. 
صلح آوری و صلح سازی از مسوولیت های دولت است و این هدف 

نباید در هیاهوی جنگ به تاقچه نسیان سپرده شود.
از  و  کند  مخابره  جهان  به  را  پیش رو  جنگ  خطر  باید  دولت 
آن ها برای مدیریت بهتر اوضاع در آینده کمک بگیرد. از جانب 
دیگر، در شرایط حساس پیش رو سیاست تقابل با همسایه ها به 
قانون  به  باید  نظام  استحکام  برای  نیست. هم چنان دولت  نفع 
با عقالنیت رفتار  امور کشور  اداره  اساسی محکم بچسبد و در 
کند. تعیینات و گمارش ها باید اصولی شود. اقداماتی که قباًل مایه 
نفاق سیاسی بوده است، باید متوقف و برای خلق یک روایت ملی 
و تضمین سالمت آینده کشور تالش مضاعف انجام شود. بدون 

آماده گی، رفتن به سوی آینده خطرناک است.

استراتژی »انتظار« طالبان

مسجدی در هرات که ذخیره گاه واسکت های 
انتحاری طالبان بود، منفجر شد

وزارت دفاع: 
در حمله هوایی بر تجمع طالبان در جلریز 

۲۸ جنگ جو کشته شدند

وزارت داخله: 
طالبان در ۱0 روز گذشته ۶۳ غیرنظامی را کشته اند
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از وقوع  مقام های محلی هرات  ۸صبح، هرات: 
انفجار در یک ذخیره گاه مواد انفجاری طالبان در 
والی  رسانه های  دفتر  این والیت خبر می دهند. 
هرات، روز یک شنبه، پنجم ثور، با نشر اعالمیه ای 
پشتون زرغون  ولسوالی  در  رویداد  این  می گوید 

هرات اتفاق افتاده است.
از  انفجاری که  از اعالمیه، مقداری مواد  به نقل 
می شد،  نگه داری  مسجد  یک  در  طالبان  سوی 
آمده  هم چنان  اعالمیه  در  است.  شده  منفجر 
فرماندهان  و  جنگ جویان  از   »شماری  است: 
طالبان که سرگرم ساخت ماین در یک مسجد 
خودشان  دست ساز  مواد  انفجار  اثر  در  بودند، 

کشته و زخمی شدند.«
منابع  سوی  از  شده  ارایه  معلومات  اساس  بر 
مردمی، این انفجار در روستای »مارآباد« ولسوالی 
ذخیره گاه  این  در  و  داده  روی  پشتون زرغون 

مواد انفجاری، طالبان سرگرم تولید واسکت های 
انتحاری بودند.

به شمار دقیق  پیوند  مقام های محلی هرات در 
به  اما  نمی کنند،  ارایه  معلومات  طالبان  تلفات 
روایت منابع مردمی، برخی اعضای گروه طالبان 
که به منظور »مشورت دهی برای ساخت واسکت 
انفجار  پی  در  بودند،  حاضر  محل  در  انتحاری« 

کشته شدند.
تا کنون طالبان در پیوند به انفجار در ذخیره گاه 
آن  از  ناشی  تلفات  شمار  نیز  و  انفجاری  مواد 

چیزی نگفته اند.
پشتون زرغون در شمال شرق هرات موقعیت دارد 
شدید  درگیری های  گواه  اخیر  روزهای  طی  و 
میان طالبان و نیروهای امنیتی بوده است. برخی 
ساکنان این ولسوالی از احتمال سقوط ولسوالی 

هشدار می دهند.

۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی اعالم کرده است 
که نیروهای کماندو و هوایی یک تجمع طالبان 
در ولسوالی جلریز والیت میدان وردک را هدف 

قرار داده اند.
این  اجرای  نتیجه  در  وزارت،  این  اعالم  طبق 
کشته  طالبان  جنگ جویان  از  تن   28 حمالت 

شده اند.
روز  حمله  این  که  می گوید  ملی  دفاع  وزارت 

شنبه، چهارم ثور اجرا شده است.
آن  چنان که وزارت دفاع ملی اعالم کرده است، 
و  سالح  مقداری  طالبان  تجمع  بر  حمله  در 

مهمات این گروه تخریب شده است.
طالبان در این باره چیزی نگفته اند.

را  عملیاتی  حمل  دهم  در  امنیتی  نیروهای 

کرده  اعالم  داخله  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
است که در جریان 10 روز گذشته، ۶3 غیرنظامی 
کشته  طالبان  تحرکات«  سایر  و  »حمالت  در 
شده اند. طبق اعالم این وزارت، در این مدت 180 
زخمی  طالبان  حمالت  در  نیز  دیگر  غیرنظامی 

شده اند.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله می گوید 
که طالبان از بیست وپنجم حمل تا پنجم ثور سال 
جاری شش حمله انتحاری و ۶2 مورد انفجار را 

انجام داده اند.
به گفته آرین، در اثر این تحرکات و حمالت به 

مردم زیان های گسترده مالی وارد شده است.
سخنگوی وزارت امور داخله افزوده است که در 
طالبان، شماری  تهاجمی  این حمالت  به  پاسخ 
توسط  گروه  این  افراد  و  برجسته  فرماندهان  از 

بامیان   - کابل  شاهراه  مسیر  پاک سازی  برای 
که موسوم به شاهراه نمبر2 است، در مربوطات 

ولسوالی جلریز والیت میدان وردک آغاز کردند.
پس از آن گزارش شد که این عملیات متوقف 

شده است.
در روزهای گذشته از تلفات نیروهای دولتی در 

ولسوالی جلریز گزارش شده بود.
تأمین امنیت شاهراه کابل - بامیان که در بخشی 
ناامن  میدان وردک  والیت  جلریز  ولسوالی  از 
است، از خواست های اساسی باشنده گان مناطق 
گذشته  سال های  در  می شود.  عنوان  مرکزی 
طالبان بارها کارمندان دولتی و افراد غیرنظامی 
به  یا  و  را گروگان گرفته اند  ولسوالی جلریز  در 

قتل رسانیده اند.

نیروهای دولتی کشته شده اند.
گروه طالبان ادعای وزارت امور داخله را رد کرده 

است.
دو طرف از مدتی به این سو، با نشر شمار تلفات 
به کشتن غیرنظامیان  را  غیرنظامیان یک دیگر 
مثل  مستقل  نهادهای  بررسی  می کنند.  متهم 
یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر اما نشان 
حمالت  در  غیرنظامیان  بیش تر  که  می دهد 

طالبان کشته می شوند.

روند برگزاری آزمون کانکور 
سال ۱۴00 در هشتم ثور 

آغاز می شود

یک کارمند دولتی 
در شهر کابل کشته شد

اول  مرحله  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
آزمون کانکور در هشتم ماه جاری ثور بر 
گزار شود. روند ثبت معلومات بایومتریک 
سال  کانکور  آزمون  اول  دور  داوطلبان 
 25 در  ثور  پنجم  یک شنبه،  روز   1400

والیت کشور آغاز شد.
در این دور حدود ۹0 هزار تن از فارغان 
صنف دوازدهم معلومات بایومتریک خود 

را ثبت می کنند.
هیات  که  می گوید  امتحانات  ملی  اداره 
معلومات  ثبت  فنی  تیم  و  ممتحن 
شده  اعزام  والیت ها  به  قباًل  بایومتریک 

است.
ملی  اداره  رییس  خموش،  عبدالقدیر 
جاری  سال  در  که  می گوید  امتحانات 
تدابیر قوی و سنجیده شده  با  امتحانات 
این اداره بار اول در 25 والیت تظیم شده 

است و همزمان گرفته می شود.

جاری  سال  کانکور  امتحان  او،  گفته  به 
ثبت  پروسه  و  شده  تنظیم  دور  سه  در 
معلومات بایومتریک دور اول آن به صورت 

عملی آغاز شده است.
قرار است روند ثبت معلومات بایومتریک 
دواطلبان تا هفتم ثور ادامه یابد و سپس 
در هشتم ثور امتحان کانکور برگزار شود.

دواطلبان  از  کانکور  امتحان  اول  دور 
علوم  متفرقه،  عمومی،  کانکور  امتحان 
والیت های  شبانه   و  چهارده پاسان  دینی، 
بادغیس،  نیمروز،  غور،  سرپل،  سمنگان، 
دایکندی،  پکتیکا،  نورستان،  فراه، 
بامیان،  کندهار،  هلمند،  ارزگان،  زابل، 
خوست،  پکتیا،  لوگر،  میدان وردک، 
پروان،  کنر،  لغمان،  پنجشر،  کاپیسا، 

ننگرهار، و بغالن گرفته می شود.
است  قرار  نیز  کانکور  امتحان  دوم  دور 
فاریاب،  از جمله  در هشت والیت کشور 
کندز، جوزجان، غزنی، بلخ، هرات، تخار و 

بدخشان برگزار شود.
پروسه ثبت معلومات بایومتریک دواطلبان 
و  بیست وهشتم  در  والیت ها  این  در 
بیست ونهم حوت انجام می شود و سپس 
امتحان  ثور  سی ویکم  و  سی ام  تاریخ  در 
کانکور در این هشت والیت برگزار خواهد 

شد.
در مرحله سوم آزمون کانکور در کابل در 

اواسط ماه جوزا برگزار می شود.
انتظار می رود که حدود 200 هزار متقاضی 

در آزمون کانکور امسال شرکت کنند.

۸صبح، کابل: پولیس کابل تأیید کرده 
یک  ثور،  چهارم  شنبه شب،  که  است 
کارمند دولتی در ولسوالی پغمان والیت 

کابل کشته شده است.
 فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل 
از این کارمند دولتی به نام »قاری فواد« 

یاد کرده است.
به گفته فرامرز، قاری فواد ساعت 8:00 
ناشناس کشته  افراد  از سوی  شنبه شب 

شده است.
که  است  گفته  کابل  پولیس  سخنگوی 

بررسی درباره این رویداد جریان دارد.
چندین  شاهد  کابل  شهر  گذشته  روز 
رویدادهای قتل بود. چهار نیروی امنیتی 
یک  و  شدند  کشته  پغمان  ولسوالی  در 

استاد دانشگاه در مرکز شهر ترور شد.
دست کم سه مورد قتل دیگر نیز در شهر 
شده  ثبت  گذشته  روز  شبانه  در  کابل 

است.



حسیب بهش

نشست  که  می رود  احتمال  حاضر  حال  در  هرچند 
از  برخی  اما  شود،  برگزار  رمضان  ماه  از  پس  استانبول 
همه  که  می کنند  تصریح  روند  این  در  دخیل  منابع 
ممکن  و  شده اند  ناامید  نشست  این  برایند  از  طرف ها 
است نشست استانبول اصاًل برگزار نشود. به گفته این 
منابع، تاخیر پی هم در برگزاری این نشست، به جایگاه 
زده  آسیب  افغانستان  صلح  روند  در  دخیل  طرف های 
از  طالبان  که  می گویند  اما  دوحه  از  دیگر  منابع  است. 
روند کنونی، به  ویژه تاخیر در خروج نیروهای خارجی و 
فرق قایل شدن در ترکیب هیأت های اعزامی امریکا، به 
شدت ناراضی اند. بدین ترتیب سازمان ملل متحد و قطر 
در حال حاضر گفت وگوهای غیررسمی را با هیأت های 
مذاکره کننده دولت و طالبان ادامه داده اند تا روند صلح 
دوحه را احیا کنند، به گونه ای که این گفت وگوها تحت 
هر شرایطی ادامه یابد. این در حالی است که یک هیأت 
هیأت  رییس  رهبری  به  حاضر  حال  در  طالبان  گروه 
مذاکره کننده این گروه به پاکستان رفته و قرار است در 
پایان ماه رمضان به دوحه بازگردد. در همین حال، منابع 
می گویند که قرار است در روزهای آینده زلمی خلیل زاد، 
نیز در یک  افغانستان،  برای صلح  امریکا  ویژه  فرستاده 

سفر دیگر وارد قطر شود. 
است  امریکایی سبب شده  نیروهای  زمان خروج  اعالم 
بدل  ناامیدی  به  استانبول  نشست  مورد  در  امیدها  که 
شود. منابع دخیل در روند صلح افغانستان می گویند که 

شماری از پناه جویان افغان که برای 
دفتر  به  پناهنده گی  درخواست 
پناهنده گان  عالی  کمیساریای 
هند  در  متحد  ملل  سازمان 
مراجعه کرده اند، می گویند که 
اکنون با جریمه سنگین »اقامت 
روبه رو  کشور  این  در  غیرمجاز« 
پناه جویانی  از  شماری  هستند. 
 که درخواست شان از سوی کشورهای مقصد رد شده 
است یا هم کسانی  که درخواست  پناهنده گی شان را لغو 
کرده اند و اکنون قصد بازگشت به افغانستان را دارند، 
می گویند که از سوی هند به پرداخت 50 هزار کلدار 
شکایت  آنان  شده اند.  مجبور  غیرمجاز   اقامت  جریمه 
اقتصادی زیادی  با مشکالت  دارند که در حال حاضر 
روبه رو اند و توان پرداخت این مقدار پول را ندارند. از 
این رو این پناه جویان از دولت افغانستان می خواهند که 
در این زمینه با کشور هند گفت وگو و شرایط بازگشت 
فراهم کند. در همین  را  افغانستان  به  آبرومندانه شان 
حال سفارت افغانستان در هند می گوید که این مقدار 
جریمه براساس قانون هند اخذ و باالی همه پناه جویان 
تطبیق می شود. مسووالن در این سفارت اما تاکید دارند 
که این موضوع را با دولت هند در میان می گذارند تا 
بتوانند این بار سنگین را رفع کنند یا مقدار جریمه ها 
را کاهش دهند. وزارت مهاجرین و عودت  کننده گان نیز 
وزارت  این  به  پناه جویان  مشکالت  که  می کند  تایید 
رسیده است و براساس فرمان رییس جمهور، قرار است 

یک هیأت برای حل این مشکل عازم هند شود. 
هند  مقیم  افغان  پناه جویان  و  مدنی  فعاالن  از  برخی 
می گویند  هستند،  افغانستان   به  بازگشت  خواهان  که 
با جریمه سنگین کشور  غیرمجاز  اقامت  دلیل  به  که 
که  می گویند  پناه جویان  این  شده اند.  روبه رو  هند 
کمیساریای  دفتر  به  پناهنده گی  درخواست  برای 
عالی پناهنده گان سازمان ملل متحد در هند مراجعه 
کرده  بودند و اکنون بعد از سپری شدن چندین سال، 
قصد  رو  این  از  است،  نشده  پذیرفته  درخواست شان 
از  تن  اجمل، یک  کنند.  بازگشت  به کشور  که  دارند 
پناه جویان است که با 15 عضو خانواده اش چهار سال 
پیش به هند رفته است. او به روزنامه 8صبح گفت که 
به دلیل مشکالت امنیتی افغانستان را ترک کرده  و به 
یکی از کشورهای غربی در خواست پناهنده گی داده اند. 
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شرکت  نشست  این  در  نشده اند  حاضر  تاکنون  طالبان 
به  نداده اند.  نشان  نیز  سبزی  چراغ  هیچ گونه  و  کنند 
همین دلیل منابع تصریح می کنند که احتمال برگزاری 
نشست استانبول اندک است. از سویی هم گفته می شود 
پرستیژ  به  نشست  این  برگزاری  در  پی هم  تاخیر  که 
طرف های دخیل در روند صلح افغانستان، به  ویژه سازمان 
ملل متحد، امریکا و ترکیه آسیب زده است. بدین ترتیب 
ناامیدی به این نشست  با  همه طرف ها در حال حاضر 

می بینند.
در دوحه می گویند که  منابع  از  برخی  در همین حال 
گروه طالبان از روند کنونی به شدت ناراضی اند. دالیل 
نیروهای  تاخیر خروج  کنار  در  طالبان  نارضایتی  اصلی 
امریکا  اعزامی  هیأت  ترکیب  در  دوگانه گی  بین المللی، 
است؛ زیرا این گروه معتقد است که باید به هر دو طرف 
به یک سطح دیده شود، به گونه ای که اگر وزیران خارجه 
به کابل سفر می کنند، هیأتی در همان  امریکا  و دفاع 
سطح باید به دوحه نیز سفر کنند و تنها حضور هیأت به 
رهبری خلیل زاد در دوحه برای طالبان کافی نیست. از 
سویی هم به گفته این منابع، سازمان ملل متحد و قطر 
در حال حاضر گفت وگوهای غیررسمی را با هیأت های 
ادامه داده و قرار است به زودی زلمی  دولت و طالبان 
به دوحه سفر کند.  نیز  امریکا  ویژه  فرستاده  خلیل زاد، 
لزوم  بر  تأکید  با  که  دارند  ترتیب طرف ها تالش  بدین 

ادامه گفت وگوها، مذاکرات صلح دوحه را احیا کنند.

این پناه جوی افغان افزود که پس از سال ها انتظار هنوز 
سرنوشت شان معلوم نشده و اکنون که قصد بازگشت 
به افغانستان را دارند، مجبورند پول هنگفتی را جهت 
اقامت غیرمجاز به دولت هند پرداخت کنند. به گفته او، 
مهاجرانی که بیش از میعاد اقامه یا زمان ویزای شان در 
هند مسکن گزیده باشند و دو باره بخواهند خاک این 
کشور را ترک کنند، دولت هند از هر نفر 50 هزار کلدار 
هندی جریمه اخذ می کند. به این ترتیب فامیل اجمل 
کلدار  هزار  است 750  مجبور  دارد،  عضو  نفر  که 15 
این کشور جریمه  به  غیرمجاز  اقامت  را جهت  هندی 

پرداخت کند. 
از سوی دیگر او خاطرنشان کرد که دفتر کمیساریای 
عالی پناهنده گان سازمان ملل متحد به پناه جویانی که 
مخصوص  کارت  یک  می کنند،  مراجعه  کمپ  این  به 
اما به گفته او در هند مدار  توزیع می کند. این کارت 
اعتبار نیست و دارنده آن حق کار و آموزش را ندارد. 
او این نهاد را به بی توجهی متهم کرد و گفت: »دفتر 
است.  بی توجه  بسیار  متحد  ملل  سازمان  پناهنده گی 
وقتی ثبت  نام می کند، دو سال بعد مصاحبه می گیرد. 
کارتی که می دهد، اعتبار ندارد.« او از حکومت و سفارت 
مشکالت  این  به  که  خواست  هند  مقیم  افغانستان 
پناه جویان رسیده گی و زمینه بازگشت شان به افغانستان 

را تسهیل کنند. 
نوید یک تن دیگر از پناه جویان است که با خانواده اش 
از کشورهای  یکی  به  نیز  او  زنده گی می کند.  در هند 
دلیل  به  اما  بود،  داده  پناهنده گی  درخواست  غربی 
گفت،  او  است.  کرده  لغو  را  درخواستش  مشکالت 
با جریمه  برگردد،  افغانستان  به  زمانی  که می خواسته 

این منابع اما تصریح می کنند که طالبان گفت وگوهای 
صلح بین االفغانی را ادامه می دهند و حتا احتمال دارد 
که نشست استانبول نیز برگزار شود. با این حال گفته 
شده است که از این نشست چیزی حاصل نخواهد شد؛ 
زیرا طالبان ترجیح  می دهند که چانس شان را در میدان 
جنگ بیازمایند و پس از آن، روند جدی صلح آغاز خواهد 
گفته  به  که  در حالی مطرح می شود  بحث ها  این  شد. 
منابع، یک هیأت طالبان به رهبری عبدالحکیم، رییس 
هیأت مذاکره کننده طالبان، در پاکستان به سر می برد 
و احتمال دارد که در پایان ماه رمضان به دوحه بازگردد.

بودند  نیز پیش تر گفته  است که طالبان  این در حالی 
که نشست استانبول دایر نمی شود. این گروه در سی ام 
صلح  »کنفرانس های  عنوان  زیر  مطلبی  نشر  با  حمل 
چگونه باید دایر شود؟«، از تدویر نقشه و طرح نشست 
استانبول توسط امریکا به عنوان »نقطه ضعف طرح این 
نشست« نام برده بود. به گفته این گروه، به همان اندازه 
استانبول  نشست  برگزاری  سرگرم  دولت  و  امریکا  که 
بودند، طالبان »آن قدر دل چسبی« به آن نشان ندادند و 
»تالش های یک  طرفه امریکا« برای دایر شدن این نشست 
»ناکام« شد. این گروه پیشنهاد کرده است که با توجه به 
»تجربه«، هرگامی که برای صلح برداشته می شود، باید 
»یک طرفه نباشد«. بدین ترتیب طالبان تصریح کرده اند 
که »اگر در آینده کنفرانسی برای صلح در نظر گرفته 
می شود، باید زمان، مکان، موضوع و دیگر مشخصات و 
جزییات آن با تفاهم و هماهنگی هر دو طرف تعیین شود 

تا کامیاب گردد«.

امریکا روند خروج را کلید زده است
هم زمان با افزایش ناامیدی ها نسبت به نشست استانبول، 
امریکا و کشورهای عضو ناتو روند خروج نیروهای شان از 

سنگین مواجه شده است. نوید بیان کرد که پیش از 
این جریمه برای اقامت غیرمجاز ده هزار کلدار بود، اما 
اکنون این رقم به 50 هزار کلدار افزایش یافته است. 
او که خانواده اش پنج عضو دارد، مجبور است برای هر 
کدام 50 هزار کلدار که مجموع آن 250 هزار کلدار 
می شود، به هند به دلیل اقامت غیرمجاز پرداخت کند. 
این پناه جو خاطر نشان کرد که در شرایط بیکاری آن ها، 
پُره کردن این مقدار پول کاری دشوار است. او نیز از 
دولت افغانستان خواست که در این راستا به پناه جویان 

همکاری کند تا آنان بتوانند به کشور برگردند. 
نثاراحمد شیرزی، فعال مدنی و سیاسی در هند، از این 
وضعیت انتقاد می کند و می گوید که سفارت و دولت 
افغانستان به وضعیت مهاجران مقیم هند توجه ندارند. 
به گفته آقای شیرزی ، پناه جویانی که برای در خواست 
پناهنده گان  عالی  کمیساریای  دفتر  به  پناهنده گی 
سازمان ملل متحد در هند مراجعه می کنند، مجبورند 
چندین سال را سپری کنند تا درخواست شان مشخص 
شود. به این ترتیب به گفته او زمان قانونی که در ویزا 
به  آن  از  و پس  تکمیل شده  می شود،  داده  برای شان 
گونه غیرقانونی تا معلوم شدن در خواست شان در این 
که  »زمانی   گفت:  او  می کنند.  اختیار  اقامت  کشور 
درخواست شان رد می شود و بخواهند پس به افغانستان 
برگشت کنند، جریمه می شوند. مثاًل کسانی که وقت 
ویزای شان گذشته باشد، 50 هزار کلدار هندی جریمه 
می شوند. قباًل کم بود، اما حاال تا 50 هزار رسیده است. 
برای  می ماند.  گرو  پناه جو  آن  نپردازد،  را  جریمه  اگر 
افغان ها اجازه کار و امکانات صحی نیست. کار که نباشد، 
قرار می گیرد.  بی سرنوشتی  نیست. در حالت  پول هم 

افغانستان را کلید زده اند. اسکات میلر، فرمانده عمومی 
یک شنبه،  روز  افغانستان،  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
پنجم ثور، اعالم کرد که روند تخلیه پایگاه های نیروهای 
خارجی آغاز شده است. او در صحبت با خبرنگاران گفت 
اما  است،  اول می  روند  این  آغاز  اعالم  روز  که هرچند 
و  می گیرند  آماده گی  خروج  برای  امریکایی  نیروهای 
این روند آغاز شده است. فرمانده عمومی ناتو گفت که 
هدف اصلی، اطمینان از این است که نیروهای امنیتی 
افغان در بهترین وضعیت قرار داشته باشند و امریکا و 
افغانستان  از  منظم  یک خروج  که  می خواهند  نیز  ناتو 
داشته باشند. بدین ترتیب نیروهای خارجی همه پایگاه ها 
و تجهیزات شان را به نیروهای افغان می سپارند. امریکا اما 
برخی از »تجهیزات خاص« را استثنا قرار داده و آن را 

»شرط« عنوان کرده است.
تشدید  از  نگرانی  ابراز  ضمن  ناتو  عمومی  فرمانده 
از  پس  حمالت  از سرگیری  طالبان،  توسط  خشونت ها 
سطح  که  گفت  میلر  اسکات  خواند.  اشتباه  را  می  ماه 
خشونت ها از سوی طالبان هم چنان بلند است و این امر 
روند صلح را متأثر می سازد. به باور او، روابط میان طالبان 
بین  از  رابطه  این  باید  و  دارد  ادامه  القاعده هم چنان  و 
برده شود. اسکات میلر هم چنان ادعای طالبان مبنی بر 
نقض توافق نامه دوحه توسط ایاالت متحده امریکا را رد 
کرد. او در ادامه تصریح کرد که امریکا به حمایت خود از 
نیروهای امنیتی افغان ادامه می دهد و از شهروندان افغان 

نیز خواست که از نیروهای امنیتی شان حمایت کنند.
به  متناسب  که  است  گفته  امریکا  دفاع  وزارت  پیش تر 
استراتژی آن کشور، ثبات جنوب آسیا بسته گی به ثبات 
افغانستان دارد. با این حساب، امریکا کشورهای منطقه، 
از جمله چین، روسیه، ایران، پاکستان، هند و برخی دیگر 
از کشورها را در راستای امنیت افغانستان مسوول خوانده 
است. هرچند براساس توافق نامه دوحه، نیروهای خارجی 
باید تا ماه می افغانستان را ترک می کردند، اما مبتنی 
یازدهم  در  بین المللی  نیروهای  بایدن،  اداره  تصمیم  بر 

سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد.

فرمول دوحه احیا می شود؟

پناه جویان افغان در هند به دلیل »اقامت 
غیرمجاز« با جریمه سنگینی روبه رو شده اند

ناامیدی از نشست استانبول؛

وقتی بخواهد به افغانستان برگردد، پول ندارد.«
میان  در  علی رغم  که  کرد  تصریح  مدنی  فعال  این 
افغانستان،  دولت  و  سفارت  با  مشکالت  این  گذاشتن 
دولت  که  افزود  او  است.  نشده  اقدامی  کدام  تاکنون 
اگر  و  ندارد  »دلسوزی«  شهروندانش  به  افغانستان 
دلسوزی داشته باشد، این مشکل حل خواهد شد. آقای 
شیرزی خاطر نشان کرد که اگر این مشکل حل شود، 
تعداد زیادی از افغان ها می خواهند که به کشور برگردند. 
در همین حال سفارت افغانستان در هند تایید می کند 
با مشکالت زیادی  افغان های مهاجر در آن کشور  که 
دست وپنجه نرم می کنند. عبدالحق آزاد، مسوول دفتر 
مطبوعاتی سفارت افغانستان در هند، به روزنامه 8صبح 
گفت که این جریمه براساس قانون هند وضع شده و از 
تمامی پناه جویان مقیم این کشور اخذ می شود. آقای 
اما بیان کرد که هند به تازه گی مقدار جریمه را  آزاد 
افزایش داده است. براساس معلومات وی، پیش از این 
هند برای اقامت غیرمجاز از یک روز تا 15 روز 500 
کلدار، از 1۶ روز تا ۹0 روز پنج هزار کلدار ، از ۹1 روز 
تا دو سال ده هزار کلدار و بیش تر از آن 20 هزار کلدار 
هزار  به 50  در حال حاضر  اما  رقم  این  اخذ می کرد، 
سفارت  مطبوعاتی  مسوول  است.  یافته  افزایش  کلدار 
افغانستان در هند تصریح کرد که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا در این کشور  قرنطین وضع شده است و پس از 
رفع قرنطین، سفارت افغانستان تالش خواهد کرد تا این 

مشکل را حل کند. 
در عین حال وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان 
نیز تایید می کند که شکایت هایی را از سوی افغان های 
مقیم هند دریافت کرده است. مرتضی رسولی، رییس 
به روزنامه 8صبح گفته های  این وزارت،  بخش حقوق 
این پناه جویان را تایید کرد و گفت که رییس جمهور 
دستور داده تا هیأتی جهت حل این مشکل به هند سفر 
کند. او اما افزود که به دلیل همه گیری ویروس کرونا، 
این سفر با تأخیر مواجه شده است. آقای رسولی تأکید 
کرد که در صورت فروکش کردن ویروس کرونا، یک 
هیأت از سوی این وزارت به هند سفر می کند تا این 

مشکل را حل کند. 
در  هند  در  افغان  پناه جویان  میزان  که  است  گفتنی 
آمارهای  براساس  است.  یافته  افزایش  اخیر  سال های 
رسمی در حال حاضر بیش از 1۶ هزار پناه جوی افغان 
در هند به سر می برند. آمارهای غیررسمی اما حکایت 
در  غیررسمی،  آمارهای  براساس  دارد.  این  از  بیش تر 
زنده گی  هند  در  افغان  هزار   21 از  بیش  حاضر  حال 
عالی  کمیساریای  دفتر  به  آنان  از  و شماری  می کنند 
پناهنده گان سازمان ملل متحد در هند مراجعه کرده اند 

تا اقامت کشور سومی را دریافت کنند.

عبداالحمد حسینی 

اعالم زمان خروج نیروهای امریکایی سبب شده است که امیدها در مورد نشست استانبول 
به ناامیدی بدل شود. منابع دخیل در روند صلح افغانستان می گویند که طالبان تاکنون 

حاضر نشده اند در این نشست شرکت کنند و هیچ گونه چراغ سبزی نیز نشان نداده اند. 
به همین دلیل منابع تصریح می کنند که احتمال برگزاری نشست استانبول اندک است. از سویی 

هم گفته می شود که تاخیر پی هم در برگزاری این نشست به پرستیژ طرف های دخیل در روند صلح 
افغانستان، به  ویژه سازمان ملل متحد، امریکا و ترکیه آسیب زده است.
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افغانستان،  از  کامل  خروج  برای  امریکا  تصمیم 
منطقه  ای  و  داخلی  را در سطح  نگرانی ها  از  موجی 
به  دنبال داشته است. ایاالت متحده امریکا از سال 
2012 بدین سو چه به طور علنی و چه در دیدارهای 
خصوصی با رهبران افغانستان، آهنگ خروج نواخته 
همین  تا  افغانستان  شهروندان  و  رهبران  اما  است؛ 
چند روز پیش، به خروج کامل امریکا از افغانستان 

بی باور بودند.
گمان غالب این است که امریکا برای اشراف و نفوذ 
روسیه  و  ایران، چین  به  ویژه  منطقه  بر کشورهای 
موقعیت  و  طبیعی  سرشار  منابع  از  استفاده  و 
سوق الجیشی افغانستان، این کشور را ترک نخواهد 
خروج  طرح  کابل،  در  سیاسی  کنش گران  کرد. 
نیروهای امریکایی را وسیله فشار بر رهبران افغانستان 
برخی  می دانستند.  مذاکرات صلح  در  انعطاف  برای 
فعالیت  امریکا  بودند که  باور  رهبران سیاسی بدین 
اطالعاتی  فعالیت  به  را  افغانستان  در  خود  نظامی 
تغییر خواهد داد. حتا برخی دیپلمات های خارجی به 
خروج کامل امریکا شک دارند. اما امریکا و کشورهای 
عضو ناتو با صراحت اعالم کردند که تا 11 سپتامبر 
به  طور کامل افغانستان را ترک خواهند کرد. خروج 
نیروهای خارجی چند سوال را به وجود آورده است. 

تبعات فوری خروج امریکا چه خواهد بود؟ 
می افتد،  بین المللی  جامعه  چشم  از  افغانستان 
حضور و فعالیت سازمان های جهانی کاهش می یابد، 
افغانستان  می شود،  محدود  سفارت خانه ها  فعالیت 
اقتصاد  می شود،  بی اهمیت  جهانی  رسانه های  به 
بیکار  تن  هزاران  می خورد،  محکم  ضربه  افغانستان 
کشورهای  آزادانه  مداخله  به  زمینه  شد،  خواهند 
منطقه فراهم خواهد شد، افغانستان بار دیگر پایگاه 
مخدر  مواد  قاچاق بران  و  جهانی  هراس افگنان  امن  
نرسد،  نتیجه  به  صلح  مذاکرات  اگر  و  شد  خواهد 

جنگ داخلی دیگر رقم خواهد خورد. 

تأثیر خروج بر مذاکرات صلح چیست؟
که  می کند  ترک  را  افغانستان  شرایطی  در  امریکا 
چشم انداز روشنی از مذاکرات صلح و آینده افغانستان 
امکان  امریکا،  قید و شرط  بدون  خروج  ندارد.  وجود 
دست یابی به یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به 

بحران کنونی را اندک ساخته است. 
نابرابر  از پیش  بیش   را  میز مذاکرات  برنامه خروج، 
به  تعهدی  و  التزام  هیچ گونه  طالبان  اکنون  کرد. 
شرکت در گفت وگوها و دست یابی به یک توافق صلح 
ندارند. آنان که پس از امضای موافقت نامه 2۹ فبروری 
دوحه امیدوار به پیروزی شده بودند، با اعالم برنامه 
خروج امریکا، اعتماد به نفس بیش تری برای پیروزی 
کامل یافته اند. طالبان در یک سال اخیر هدفمندانه 
مذاکرات بین االفغانی را به تأخیر انداختند تا این که 
زمان خروج نیروهای خارجی فراهم شود. وقتی دو 
طرف در موجودیت قوای خارجی به تفاهم نرسیدند، 
امکان این که پس از خروج به نتیجه  ای دست یابند، 
بعید به نظر می رسد. طالبان به فتح کامل می اندیشند 
و نیازی به تقسیم قدرت و تعامل با رهبران کنونی در 
کابل ندارند. البته این تفکر به معنای تداوم جنگ و 

پیچیده شدن وضعیت است. 

خواهد  ادامه  خروج  از  پس  امریکا  کمک های 
یافت؟

وزیران دفاع و خارجه امریکا اعالم کردند که خروج 
و  افغانستان  با  همکاری  پایان  به  معنای  نیروها 
افغانستان هم گفتند  نیست. رهبران  قطع کمک ها 
امریکا  قطع کمک های  معنای  به  نیروها  که خروج 
نیست. برخی منابع می گویند که امریکا طبق پیمان 
استراتژیک تا سال 2024 نیروهای امنیتی افغانستان 
است  طبیعی  بسیار  اما  کرد.  خواهد  پشتی بانی  را 
یابد و تعهد و  امریکا، کمک ها کاهش  با خروج  که 
التزام پیشین به ادامه کمک ها وجود نداشته باشد. 
امریکایی ها تعهد سپرده اند که به ارزش یک میلیارد 
امنیتی  نیروهای  به  را  نظامی شان  تجهیزات  دالر 
افغانستان خواهند سپرد. بخش بزرگ تجهیزات از راه 
پاکستان و بحیره هند به پایگاه های امریکا در منطقه 

به ویژه کشورهای حوزه خلیج منتقل خواهد شد. 

بین المللی است. 

حمایت  طالبان  نظامی  پیروزی  از  دنیا  آیا 
خواهند کرد؟

به  را  طالبان  امریکایی،  نیروهای  شتاب زده  خروج 
با این  پیروزی نظامی امیدوار ساخته است. طالبان 
کامل  فتح  به  خارجی  نیروهای  خروج  با  که  فرض 
استانبول  نشست  در  شرکت  از  می یابند،  دست 
طالبان  که  بر می آید  وضعیت  از  کردند.  خودداری 
شاید  طالبان  شده اند.  محاسباتی  اشتباه  دچار 
به  و جنوب  در شمال  را  والیات  از  بتوانند شماری 
دست آورند، اما بعید است در کوتاه مدت بتوانند به 
پیروزی کامل نظامی برسند. به فرض این که طالبان 
به قدرت برسند، هیچ کشوری در منطقه و جهان این 
گروه را به رسمیت نخواهد شناخت. حتا کشورهای 
پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی که رژیم 
طالبان را در کابل به رسمیت شناخته بودند، این بار 
از مشروعیت بخشیدن به حاکمیت طالبانی اجتناب 
خواهند ورزید. اگر طالبان از راه زور کابل را به دست 
افغانستان قطع خواهد  به  آورند، کمک های جهانی 
شد. طالبان باید به این نتیجه برسند که با استفاده از 
گزینه نظامی، به هدف نخواهند رسید. به فرض اگر 
کنند، حکومت  فتح  را  افغانستان  بتوانند کل  آن ها 

نخواهند توانست. 

چه باید کرد؟
با گذشت هر روز، اوضاع در کشور پیچیده و مبهم 
می شود. به نظر می رسد روزهای دشواری در پیش 
و  می شود  تشدید  جنگ  آینده  ماه های  طی  است. 
ترورها افزایش می یابد. در این وضعیت، برخی دم از 
»مقاومت دوم« در حول شخصیت ها و احزاب سیاسی 
می زنند. دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، 
تنها در محور دولت و از مجرای نهادهای مسوول و 
رسمی امکان پذیر است. این کار مستلزم تجدید نظر 
در نحوه رهبری و دولت داری است. هم چنان اقدامات 

فوری باید روی دست گرفته شود:
ـ تمرکز روی احیای اجماع از دست  رفته سیاسی؛

ـ پایان الیگارشی و تأمین مشارکت معنادار سیاسی؛ 
و   امنیتی  ـ اصالحات فوری در رهبری سکتورهای 

دفاعی؛
ـ فعال سازی دستگاه دیپلماسی؛

ـ اولویت  بخشیدن به صلح.

پایان
جامعه  دوش  بر  ابد  تا  نمی توانست  افغانستان 
بین المللی پیش برود. این کشور باید روزی به پای 
گیرد.  بر عهده  را  مسوولیت هایش  و  بایستد  خویش 
خروج، می تواند افغانستان را در جایگاه اصلی اش قرار 
دهد. نظم دو دهه، مقطعی، پوشالی و کاپی برداری 
بود. با بیرون  شدن قوای خارجی، ما با واقعیت های 
افغانستان روبه رو خواهیم شد.  اجتماعی - سیاسی 
خروج می تواند زمینه ساز آشتی، صلح، ثبات و آرامش 
در کشور باشد و هم می تواند تداوم هرج ومرج، جنگ 
جایگاه  گردد.  ساله   43 فاجعه باِر  بحران  و  داخلی 
آینده ما، بسته به رفتار و عملکرد مسووالنه رهبران 
و نخبه گان سیاسی افغانستان در مقطع سرنوشت ساز 
باید  افغانستان  رهبران  است.  تعیین کننده جاری  و 
تدبیر،  با  پیچیده و حساس جاری،  با درک شرایط 
برای  قبولی  قابل  راهکار  آینده نگری  و  خردورزی 
دریابند.  کنونی  نگران کننده  اوضاع  از  بیرون رفت 
بهترین راه، صلح و آشتی است. دست یابی به صلح 
و  انعطاف پذیری  هم دیگرپذیری،  نیازمند  ثبات،  و 

خردورزی است.

خروج امریکا، روی کمک های کشورهای عضو ناتو در 
افغانستان تأثیر مستقیم می گذارد. برخی از کشورهای 
عضو ناتو سفارت خانه ها و نهادهای مربوط شان را در 

کابل خواهند بست. 

خواهند  پر  را  امریکا  خالی  منطقه  کشورهای 
کرد؟

امریکایی  نیروهای  خروج  نگران  منطقه  کشورهای 
شکست  از  ظاهر  در  این که  وجود  با  آن ها  هستند. 
درون  در  می کنند،  پیروزی  و  شادمانی  ابراز  امریکا 
متأثر و نگران هستند. آن ها می هراسند که افغانستان 
بار دیگر به پایگاه القاعده، داعش و دیگر گروه های 

تروریستی تبدیل شود.
 در سطح منطقه دو کشور ظرفیت حضور و مداخله 
دو  روسیه.  و  چین  دارند:  را  افغانستان  در  نظامی 
کشور دیگر بیش ترین نقش و اثرگذاری را در ارتباط 
به قضایای افغانستان دارند: پاکستان و ایران. سیاست 
خارجی چین با مداخله و حضور نظامی در کشورهای 
طریق  از  می کند  تالش  چین  نیست.  سازگار  دیگر 
کشور  این  کند.  نفوذ  کشورها  بر  اقتصادی  مجاری 
برنامه هایش را در افغانستان از طریق پاکستان دنبال 

کرده است. 
روس ها  ندارد.  خوشی  خاطره  افغانستان  از  روسیه 
نگران امنیت آسیای مرکزی هستند. آن ها تدابیری را 
برای حفاظت از مرزها روی  دست گرفته اند، بنابراین 
قطعاً اشتباه 1358 خورشیدی را تکرار نخواهند کرد. 
روس ها نه  تنها خود تجربه شکست در افغانستان را 
در کارنامه دارند، بل از نزدیک شاهد شکست امریکا 
نیز بوده اند. در ناکامی امریکا در افغانستان، روس ها 

نیز نقش داشتند و انتقام  گرفتند.
و  نظامی  حضور  ظرفیت  منطقه  کشورهای  سایر 
ایران،  هند،  البته  ندارند.  را  افغانستان  در  اقتصادی 
ترکیه و برخی از کشورهای حوزه خلیج به نحوی در 

جنگ دخیل خواهند بود. 
تا این جای کار بازی افغانستان به سود پاکستان است، 
کما این که در ادامه کار بازی از کنترل پاکستان خارج 
قدرت  به  طالبان  برگشت  خواستار  پاکستان  شود. 
نیست. بهترین سناریو برای پاکستان، این است که 
جنگ تداوم یابد. پاکستان یک افغانستان ضعیف و 
وابسته می خواهد که چنین سناریویی در موجودیت 
صلح و ثبات در افغانستان عملی نمی شود. اما تداوم 
به زیان  از هر کشوری  افغانستان بیش تر  جنگ در 
تأکید  بارها  پاکستان  نخست وزیر  است.  پاکستان 
کرده که پاکستان بیش تر از هر کشوری از صلح در 
افغانستان سود خواهد برد؛ با این حال اسالم آباد در 

عمل سیاست متفاوتی را دنبال می کند. 

طالبان  پس  از  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
بر خواهند آمد؟ 

و  مهارت  ظرفیت،  از  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
امنیتی  نیروهای  هستند.  برخوردار  خوبی  امکانات 
هم به لحاظ کمیت و هم به لحاظ کیفیت بر نیروی 
نامنسجم و غیرحرفه  ای طالبان برتری دارند. اما این 
در  مواجه اند.  مدیریت  و  رهبری  فقدان  با  نیروها 
که  دارند  قرار  امنیتی، چهره هایی  نهادهای  رهبری 
هیچ گونه تجربه نظامی و امنیتی نداشته اند. این خال ، 
کار دست نیروهای امنیتی در میدان جنگ می دهد. 
گونه  به  امنیتی  نیروهای  موفقیت  دیگر،  سوی  از 
مستقیم وابسته به »اجماع سیاسی« در کشور است. 
اگر رهبری سیاسی افغانستان اجماع الزم را در مقابل 
طالبان شکل دهند، نیروهای امنیتی با اعتماد باالیی 
جلوی پیش روی طالبان را خواهند گرفت. مهم ترین 
عنصر در موفقیت نیروهای افغان، ادامه کمک جامعه 

افغانستان از چشم جامعه بین المللی می افتد، حضور و فعالیت سازمان های جهانی کاهش می یابد، 
فعالیت سفارت خانه ها محدود می شود، افغانستان به رسانه های جهانی بی اهمیت می شود، اقتصاد 

افغانستان ضربه محکم می خورد، هزاران تن بیکار خواهند شد، زمینه به مداخله آزادانه کشورهای منطقه فراهم خواهد 
شد، افغانستان بار دیگر پایگاه امن  هراس افگنان جهانی و قاچاق بران مواد مخدر خواهد شد و اگر مذاکرات صلح به نتیجه 

نرسد، جنگ داخلی دیگر رقم خواهد خورد. 

جمشید یما امیری، روزنامه نگار 

ضرورت بازبینی 
برنامه های امنیتی 

در پرتو خروج 
نیروهای امریکایی

یک  امنیتی  لحاظ  به  امریکا  نظامی  ماموریت  ختم 
باالی  آن  تأثیرات  و  می آید  حساب  به  کالن  تحول 
اوضاع سیاسی و امنیتی افغانستان مشهود است؛ اما 
بررسی نشده است که ختم این ماموریت با توجه به 
افغانستان  برای  پیامدهایی  چه  جنگ  گسترده  ابعاد 

دارد.
بر  میالدی   2001 سال  سپتامبر  یازدهم  حمالت 
امریکا،  متحده  ایاالت  در  جهانی  تجارت  برج های 
آغازگر طوالنی ترین جنگ این کشور بر ضد القاعده و 
حامیانش در افغانستان بود. اما این جنگ طبق طرح 
بایدن، بدون قید و شرط، قرار است  جدید اداره جو 
در 11 سپتامبر امسال، یعنی در بیست ساله گی آن 

به پایان برسد.
در  افغانستان  از  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  خروج 
گونه  به  خشونت ها  که  می گیرد  صورت  وضعیتی 
چشم گیر افزاییش یافته و پیش رفتی در مذاکرت صلح 
به دست نیامده است. قرار بود نشست استانبول در 24 
ماه اپریل برگزار شود؛ اما به دلیل آماده نبودن طالبان 

به تأخیر افتاده است.
تأخیر در برگزاری نشست استانبول به معنای کوبیدن 
بر طبل جنگ از سوی طالبان است که این گروه به 
پیروزی از راه نظامی فکر می کند و افزایش حمالت آنان 
در روزهای اخیر نشان دهنده این ادعا است. از این رو، 
نیروهای  به خروج  با توجه  امنیتی  وضعیت شکننده 
امریکایی قابل نگرانی است و طالبان در فرصت موجود 

ممکن است دست به حمالت بیش تر بزنند.
در  هم اکنون  افغانستان  امنیتی  نیروهای  مقابل،  در 
فصل جنگ بهاری مصروف عقب زدن موج تازه حمالت 
طالبان هستند و بیرون شدن کامل نیروهای امریکایی 
خواهد  آنان  مأموریت  دشواری های  بر  افغانستان  از 
امریکا  اطالعاتی  سازمان  رییس  برنز،  ویلیام  افزود. 
به تهدیدات  رابطه  افغانستان در  به  )سیا( در سفری 
تروریسم پس از خروج نیروهای امریکایی با مقام های 
تروریسم  ضد  ویژه  واحد  چند  و  کرده  بحث  امنیتی 
را به نهادهای امنیتی کشور سپرده است که زیر نظر 

سی آی ای ایجاد شده اند.
و  افغانستان  امنیتی  اوضاع  بررسی  جهت،  این  از 
نیروهای  خروج  دلیل  به  امنیتی  برنامه های  بازنگری 
برنامه  یک  تا  است  اساسی  ضرورت  یک  امریکایی 
منظم امنیتی دورنمای تهدیدات احتمالی را از ناحیه 
گسترش حمالت طالبان و دیگر گروه های تروریستی 
ارزیابی کند و قبل از آغاز مرحله کامل خروج نظامیان 
امریکایی از افغانستان به اجرا گذاشته شود. از همین رو 
گفته می توانیم که خروج نیروهای امریکایی و ناتو تا 
11 سپتامبر امسال به لحاظ امنیتی برای افغانستان 
افزون بر چالش، یک فرصت نیز است تا تدابیر امنیتی 

مطابق به شرایط اتخاذ شود.
 تکیه بر ملیشه های محلی که حکومت داکتر نجیب اهلل 
در پی خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان روی 
دست گرفت و باعث فرصت سوزی های بیش تر شد، کار 
عاقالنه نیست. الزم است تا رهبری حکومت افغانستان 
افغانستان  امنیتی  وضعیت  تأثیرپذیری  به  توجه  با 
جنگ،  گسترده  ابعاد  و  امریکایی  سربازان  خروج  از 
برنامه های امنیتی را بازبینی کند. اظهارات خوشبینانه 
دوا  را  دردی  زیرا  شود؛  گذاشته  کنار  احساساتی  و 

نمی کند.

فرید حلیمی

خروج نیروهای امریکایی و ناتو 
از افغانستان در وضعیتی صورت 

می گیرد که خشونت ها به گونه 
چشم گیر افزاییش یافته و 

پیش رفتی در مذاکرت صلح به 
دست نیامده است. قرار بود 

نشست استانبول در 24 ماه اپریل 
برگزار شود؛ اما به دلیل آماده 

نبودن طالبان به تأخیر افتاده است.
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سرزمین های دارای عصبیت های مختلف در اندیشه 
ابن خلدون

یکی از مهم ترین مفاهیم در اندیشه ابن خلدون عصبیت 
است. عصبیت، عامل انسجام و اتحاد گروهی از مردم است 
که از راه پیوند نسبی و وابسته گی خاندان ها به یک دیگر 
خلدون  ابن  برای  می شود.  حاصل  آن  مشابه  مفهوم  یا 
عصبیت از آن جا مهم است که به گروهی از مردم حس 
تعلق ایجاد می کند و سبب انسجام آن ها می شود و همین 
حس تعلق و انسجام به تشکیل کشور و دولت می انجامد. 
دانست.  ملی  تعلق  شالوده حس  را  آن  می توان  اصل  در 
ابن خلدون در »مقدمه« از دشواری دوام دولت نیرومند 
در سرزمین هایی می نویسد که دارای قبایل و جمعیت های 
فراوان و گوناگون است. زیرا به باور او در سرزمین های این 
 چنینی اختالف عقاید و تمایالتی که به دنبال هر یک از 
آن ها عصبیتی است، مانع عصبیت دیگر می شود. از این رو، 
علیه عصبیت  بر  قیام  و  به خروج  فرودست  عصبیت های 

فرادست برخاسته درخواست برابری می کنند.
این نظریه  ابن خلدون برای ما که در سرزمین مملو از تنوع 
و تفاوت زنده گی می کنیم، کارآمد است. زیرا در طول تاریخ 
شاهد تنش و کشمکش عصبیت های فرادست و فرودست 
همواره  می نویسد،  خلدون  ابن  که  همان گونه  و  بوده ایم 
دارای قدرت  را  عصبیت های فرودست، عصبیت دولتمند 
و ارجمندی پنداشته اند. در نتیجه برای رفع ناخوشی این 
برابری شده  با دیگری پرداخته و خواستار  نبرد  به  پندار 
است. اما صاحبان دولت برای تضمین ابقای دولت و قدرت 
خویش، نیز از همین عصبیت بهره برده  و مردم را به جان 
امیر  سیاست های  نیز  آن  روشن  مثال  انداخته اند.  هم 
عبدالرحمان خان بود که با به جان هم انداختن دو قوم 

بزرگ کشور، قدرت و دولت خویش را نگه داشت.
و  دولت  نگه داری  و  مردم  انداختن  هم  جان  به  سیاست 
قدرت با عبدالرحمان آغاز شد؛ اما انجام نشد. در این روزها 
که پایه های دولت اشرف غنی می لرزد و غنی شدت نیاز 
خویش را به شیوه های نگه داری قدرت حس می کند، به 
زیرا  است.  بسته  امید  روش  این  کارایی  به  می رسد  نظر 
تنش های  افزایش  جز  برایندی  وی  سیاست های  بیش تر 
قومی نداشته است. از فرستادن حدود هزار نیروی اردوی 
ملی به بهسود تا طرح اسکان کوچی ها در اطراف بندهای 
برق، همه پیامدی جز افزایش تنش های قومی نداشته است 

عبدالرحمان خان است. عبدالرحمان از روش اعزام و کوچ 
از تصرف  این که پس  یکی  برد.  بهره  به دو صورت  دادن 
مناطق مرکزی زمین های زرخیز آن را میان رعیت مطیع 
خویش توزیع کرد و آن ها را به مناطق مرکزی کوچ داد و 
دیگر این که چراگاه ها و مرغزارهای آن ها را از آنان گرفت 
و به نوشته سراج التواریخ به مردم افغان کوچی داد و زمینه 

ورود آنان را در تمامی مناطق مرکزی مساعد ساخت.
عبدالرحمان خان در نخست با کوچ دادن یک قوم خاص 
به مناطق مرکزی هم پهنای سرزمین تحت سکونت آن ها 
را گسترش داد و هم زمینه ترک موطن و تضعیف مردم 
مناطق مرکزی را مساعد ساخت. زیرا مردم مناطق مرکزی 
بزرگ ترین تهدید بر علیه تمرکز قدرت به شمار می رفتند. 
از  بزرگی  بخش  توزیع  و  تصرف  با  تنها  تهدید  این  رفع 
حس  آن ها  بالقوه  تهدید  و  نبود  ممکن  آن ها  سرزمین 
مناطق  به  کوچی ها  اعزام  با  را  بالقوه  تهدید  این  می شد. 
مرکزی  مناطق  به  کوچی ها  اعزام  برداشت.  میان  از  آنان 
اما  کرد؛  کمک  او  اقتدار  پایه های  استحکام  به  هرچند 
همانند بیش تر سیاست های وی، بذر نفاق و نفرت را در این 
سرزمین کاشت. نفرتی که تا هنوز همانند یک همه گیر به 
جان این مردم افتاده است و همه روزه جان ده ها و صدها 

تن را در این سرزمین می گیرد.
بهره گیری از وجود کوچی ها برای تقویت و تمرکز قدرت در 
افغانستان منحصر به عبدالرحمان خان نیست. این روزها 
بسته  از کوچی ها کمر همت  به حمایت  نیز  غنی  اشرف 
است و برای تضمین منفعت آن ها و تقویت تمرکز قدرت 
خویش هر روز گلی به آب می دهد. یک روز برای سرکوب 
به بهسود لشکر  نام مخالفان دولت  به  مخالفان کوچی ها 
می فرستد و روز دیگر طرح توزیع زمین های اطرف بندهای 
طرح  با  غنی  اشرف  می کشد.  پیش  کوچی ها  به  را  برق 
افغانستان،  برق  بندهای  اطراف همه  در  اسکان کوچی ها 
نسخه به روز شده همان طرح عبدالرحمان خان را ارایه 
می کند. طرحی که نه تنها تضمین کننده منفعت یک قوم 
خاص است؛ بلکه به بذر نفرتی که عبدالرحمان خان کاشته 

بود، نیز آب می دهد.

اصالت ملت در مقابل اصالت دولت
اندیشه های ماکیاولی بر مبنای اصالت دولت شکل گرفته 
است و رفاه مردم در قدم بعدی قرار دارد. هرچند او بهترین 

نوع حکومت را جمهوری می داند و حکومتی را می ستاید 
که از رضایت مردم برخوردار باشد؛ اما اساس برای او قدرت 
است. حتا خوشنودی مردم را نیز به خاطر نقشی که در 
افزایش قدرت دارد، مهم می داند و به رای او اگر خوشنودی 
مردم با مدارا میسر نباشد، می توان از سرکوب بهره برد و 
رضایت و رفاه شان را قربانی استقرار قدرت کرد. بنابراین، 
برای تسهیل فرمانروایی بر ممالک مخلوط، روش اعزام یک 
عده مهاجر و تضعیف ساکنان سرزمین تازه فتح شده را 

پیشنهاد می کند.
از آن جا که اندیشه های ماکیاولی بر مبنای اصالت دولت 
شکل گرفته و هدفش افزایش و استقرار قدرت است و برای 
حکومت بر دولت های مخلوط روش اعزام یک عده مهاجر 
را ترجیح می دهد، می توان ادعا کرد که سیاست گذاری های 
غنی بر مبنای آن صورت می گیرد. هرچند مفهوم دولت 
مخلوط در اندیشه ماکیاولی با سرزمین تحت حکومت غنی 
تا جایی متفاوت است؛ اما اساس، هدف و روش یکی است. 
هدف، استقرار و افزایش قدرت است. حتا اگر قربانی این 
هدف مردم باشد و با به جان هم انداختن آن ها محقق شود.

با درنظرداشت نظریات فوق، می توان گفت که در کشوری 
مانند افغانستان، عصبیت های مختلف پیوسته برای اشغال 
جایگاه فرادست تالش می کنند. جایگاه فرادست در اصل 
همان قدرت است که این تالش برای کسب قدرت سبب 
دولت  و  قدرت  به  بخشیدن  اصالت  و  مردم  فراموشی 
می شود و اصالت قدرت و دولت منجر به کاهش اهمیت 
رفاه و آرامش مردم می گردد. در بسا موارد رفاه و آرامش 
می شود.  قدرت  و  دولت  پایداری  و  استقرار  قربانی  مردم 
در نتیجه مردم در خدمت دولت قرار می گیرند و پیوسته 
برای استقرار آن قربانی می شوند. در حالی  که اصل باید 
مردم باشد و دولت برای ایجاد آسایش و آرامش آن ها به 
وجود آید. اما آنچه ما در افغانستان شاهد هستیم، چیزی 
جز اصالت قدرت نیست؛ همه برای کسب جایگاه فرادست 
تالش می کنند و بدون اندک درنگی در این راه هزینه های 
هنگفت را بر دوش مردم بار می کنند. مردم نیز پیوسته به 

امید آینده روشن به تنور تنش قدرت طلبان می روند.
راهکار برون رفت از این وضعیت جز طرح اصالت مردم و 
ملت در مقابل اصالت قدرت و دولت نیست. زیرا با اصل قرار 
دادن مردم، قدرت و دولت در خدمت آن ها قرار می گیرد 
و مبتنی بر نیازها و ویژه گی های آن ها شکل می یابد. برای 
تقسیم  و  توزیع  بحث  مردم،  خدمت  در  دولت  استخدام 
قدرت به جای استقرار و تمرکز آن مطرح می شود. زیرا تنها 
در این صورت است که همه برابر می شوند، مسأله فرادست 
و فرودست بودن از میان می رود و اصالت قدرت موضوعیت 
نمی یابد. برای جلوگیری از سوءتفاهم، تفکیک توزیع قدرت 
با تجزیه آن ضروری است. زیرا اغلب این دو مفهوم یکی 
پنداشته می شود. توزیع قدرت به معنای تقسیم آن است، 
مانند تقسیم کار که هدف آن سازنده گی است. اما تجزیه 
است  آن  و جزء جزء کردن  معنای مجزاسازی  به  قدرت 
که سبب نفاق و جدایی می شود و هدف آن تخریب است. 
بنابراین، زمانی که مسأله تقسیم قدرت و تمرکززدایی آن 

مطرح می شود، هدف آن سازنده گی است نه تخریب.

و ندارد.

اندیشه  بر ممالک مخلوط در  روش حکومت کردن 
ماکیاولی

ایتالیایی  فیلسوف  ماکیاولی،  نیکولو  خلدون،  ابن  از  پس 
اجتماعی سخن  تفاوت های  دارای  مورد سرزمین های  در 
گفت. ماکیاولی در کتاب شهریار در باب حکومت بر ممالک 
مخلوط )ممالکی که سرزمین جدیدی بر آن ضمیه شده 
که  ممالکی  می کند.  تقسیم  نوع  دو  به   را  آن ها  است(، 
ضمیمه می شوند یا زبان، آداب، رسوم و قوانینش با مملکت 
زبان،  یا  و  است  همانند  )پادشاه(  شهریار  حکومت  تحت 
آداب، رسوم و قوانینش با مملکت تحت حکومتش متفاوت 
است. به باور او، حکومت بر مملکتی که دارای ویژه گی های 
کردن  ریشه کن  تنها  و  است  آسان  کار  است،  همسان 
پادشاهان پیشین ابقای حکومت جدید را تضمین می کند. 
و  آداب، رسوم  زبان،  دارای  بر ممالکی که  فرمانروایی  اما 
قوانین متفاوت اند، کار دشوار است. ماکیاولی برای حکومت 
بر این  چنین ممالک، دو روش پیشنهاد می کند. نخست 
قلمروش  بر  تازه  که  مفتوحه  مملکت  در  شهریار  اقامت 
ضمیمه شده است )همانند پادشاه عثمانی در یونان( و دوم 
اعزام یک عده مهاجر در چند نقطه از آن مملکت و این 
مهاجران در اصل حکم کلید آن مملکت را خواهند داشت 
از دو  این روش  آمد.  به کار خواهند  و در موقع ضرورت 
جهت، تقویت مرکز فرماندهی و تضعیف صاحبان سرزمین 

تازه فتح شده موثر است.
روش اعزام مهاجر و کوچ دادن مردم برای تضمین پایداری 
حکومت در طول تاریخ مورد استفاده حاکمان بوده است 
و تا هنوز در جای جای جهان شاهد به کارگیری آن به 
صورت های گوناگون هستیم. به گونه  مثال، در این سال ها 
چین از این روش به گونه  دیگر بهره می برد. دولت مرکزی 
شرقی  ترکستان  به  را  چینی  اقوام  طرف  یک  از  چین 
)سین کیانگ( اعزام و از طرف دیگر اویغورها را به سکونت 
در بیرون از ترکستان شرقی تشویق می کند. چین با این 
کوچ دهی ها در تالش زمینه سازی ادغام و تصفیه تدریجی 

آن ها است.
در  روش  این  از  حاکمان  و  پادشاهان  نیز  افغانستان  در 
یکی  برده اند.  بهره  گوناگون  صورت های  به  مختلف  ادوار 
سیاست های  روش،  این  کارگیری  به  بارز  مصداق های  از 

پس از ابن خلدون، نیکولو ماکیاولی، فیلسوف ایتالیایی در مورد سرزمین های دارای تفاوت های اجتماعی 
سخن گفت. ماکیاولی در کتاب شهریار در باب حکومت بر ممالک مخلوط )ممالکی که سرزمین جدیدی بر آن 
ضمیه شده است(، آن ها را به  دو نوع تقسیم می کند. ممالکی که ضمیمه می شوند یا زبان، آداب، رسوم و قوانینش 

با مملکت تحت حکومت شهریار )پادشاه( همانند است و یا زبان، آداب، رسوم و قوانینش با مملکت تحت حکومتش 
متفاوت است. به باور او، حکومت بر مملکتی که دارای ویژه گی های همسان است، کار آسان است و تنها ریشه کن 

کردن پادشاهان پیشین ابقای حکومت جدید را تضمین می کند. عبدالهادی کمیل

طرح آزمایش کلینیکی تجویز لوزارتان )Losartan( در 
مرکز  توسط  کووید-1۹  به  مبتال  سرپایی  بیماران  درمان 
در  چراغ  طبی  عالی  تحصیالت  موسسه  علمی  تحقیقات 
شهر کابل و شهر مزارشریف، با مجوز بورد بررسی اخالقیات 
پوهاند  آقایان  تالش  به  و  افغانستان  عامه  صحت  وزارت 
داکتر چراغعلی چراغ، پوهندوی داکتر همایون مصطفی، 
از  احمدشهیر صدر  داکتر  و  محمدیاسین حکیمی  داکتر 
موسسه تحصیالت عالی طبی چراغ و گروهی از محققان 
کشور شامل آقایان داکتر سید مرتضی هوفیانی، داکتر بشیر 
یزدان پرست،  احمدمنیر  داکتر  فروتن،  هدا  داکتر  نورمل، 
ترینا  داکتر  نورزی،  ماللی  داکتر  شیرپور،  امین اهلل  داکتر 
انجام  به  افغانستان  در  قرلق  عبدالوکیل  استاد  و  نورزی 

خواهد رسید.
این طرح برپایه پروتکل ارایه شده توسط آقایان داکتر رضا 
و  نجات، داکتر احمدشهیر صدر و داکتر دیوید ج نجفی 
و  بیوانفورماتیک  مطالعات  شده  مطرح  نظریه  براساس 
مارچ  ماه  از  که  ایشان  توسط  گرفته  آزمایشگاهی صورت 
سال 2020 تاکنون منجر به انتشار چند مقاله تحقیقی و 
درمان تعداد زیادی از بیماران گردیده، بنیاد گذاشته شده 

است.
در مرحله اول این طرح، تعداد 100 بیمار سرپایی که دچار 
 PCR اعراض و عالیم بیماری کرونا می شوند و آزمایش
مثبت دارند، در دو گروه 50 نفری به صورت دو سر کور 
مورد   )randomized, double-blind( تصادفی 
مقایسه با یک دیگر قرار خواهند گرفت. الزم به ذکر است که 
موسسه تحصیالت عالی طبی چراغ بخش مهمی از هزینه 
این طرح را متقبل شده و در راستای دیدگاه انسانی خود 
در جهت پیدا کردن راهی برای مهار این بیماری مهلک، 

قدم برداشته است.
به  که  است  ویروسی  بیماری  یک  کووید-1۹  بیماری 
 )SARS-CoV2( 2 علت ابتال به ویروس سارس کوو
از  که  بیماری  این  پدید می آید.  کرونا  ویروس   خانواده  از 
حال  در  شده،  منتشر  دنیا  در   201۹ سال  آخر  ماه های 
حاضر به صورت یک پاندیمی درآمده و تاکنون به مرگ 
نزدیک به سه میلیون نفر در دنیا و ضررهای اقتصادی و 
افراد  اجتماعی وسیعی منجر شده است. در این بیماری، 

آنژیوتانسین II بر روی عضالت صاف جدار رگ ها را مهار 
می کند. از اثرات دیگر ایماتینیب می توان از اثر ضدالتهابی 
و ضد فیبروز این دارو نام برد که در صورتی که با دوز پایین 
برای  را  نوتروفیل ها  دفاعی  است سطح  قادر  تجویز شود، 

پیش گیری از عفونت ثانویه حفظ کند.
مطالعه بیوانفورماتیک انجام شده توسط محققان فوق نشان 
داد که هر دو ادویه لوزارتان و ایماتینیب قادر اند با تغییر 
چسبنده گی  قدرت  و  تمایل  از   ACE2 آنزیم  در  شکل 
ویروس به این گیرنده بکاهند. هم چنین در این مطالعه نشان 
داده شد که این دو دوا می توانند در مکانی از مولکول های 
 )PLpro( و پروتئاز پاپائین مانند )Mpro( پروتئاز اصلی
جای بگیرند که مهارکننده های تعیین ساختار شده در آن 
قرار می گیرند و در واقع از دیدگاه بیوانفورماتیک به عنوان 

یک مهارکننده این پروتئازها عمل کنند.
به دنبال انتشار این مطالعه، محققان فوق با همکاری داکتر 
دیوید ج نجفی و محققان دیگری از دانشگاه جورجیا در 
را در شرایط  لوزارتان  اثر  توانستند،  امریکا  ایاالت متحده 
آزمایشگاهی بر سلول های Vero E6 مورد بررسی قرار 
دهند. در طی آزمایشات فوق در محیط کشت سلولی نشان 
داده شد که لوزارتان قادر است پیش و پس از اضافه شدن 
ویروس فعال به سلول ها از تکثیر و اثرات کشنده ویروس 
مربوط  مقاله  کند.  جلوگیری   Vero E6 سلول های  بر 
آرشیو  روی  بر  دسامبر 2020  اواخر  از  آزمایشات  این  به 

bioRxiv در اینترنت قابل دسترسی است.
در یک کار آزمایشی کلینیکی در دانشگاه کانزاس  اخیراً 
در ایاالت متحده امریکا، اثرات مفید لوزارتان در تعدادی 
از بیماران بستری در شفاخانه که به دنبال ابتال به بیماری 
کووید-1۹ دچار وخامت آسیب به ریه شده بودند، مورد 
تایید قرار گرفت. باید توجه داشت که برای تایید اثرات مفید 
لوزارتان در درمان بیماران سرپایی مبتال به  کووید-1۹، به 
کار آزمایشی کلینیکی تصادفی دیگری نیاز است. امید است 
با انجام این طرح اعضای گروه محققان فوق همه گی در یک 
کار مشترک بتوانند، گامی بزرگ در راستای دست یابی به 
داروهایی که قادر باشند در کنار واکسن ها از میزان بستری 
و  بیماری کووید-1۹  از  ناشی  بیماران و مرگ ومیر  شدن 

هم چنین درد و رنج جامعه بین المللی بکاهد، بردارند.

 II )Angiotensin II type  آنژیوتانسین I گیرنده نوع
I receptor, AT1R( نه تنها موجب بازجذب نمک و 
باالرفتن  و  انقباض سلول های عضالت صاف جدار رگ ها 
فشار خون می شود؛ بلکه موجب بروز واکنش های التهابی 
حاد هم می گردد. از طرف دیگر، آنژیوتانسین 7-1 دارای 

اثرات ضد التهابی و ضد آنژیوتانسین II می باشد.
در این بیماری با کاهش ACE2 در سطح سلول های آلوده 
بر میزان آنژیوتانسین II افزوده و از میزان آنژیوتانسین 1-7 
آنزیم  تحریک  با   II آنژیوتانسین  افزایش  می شود.  کاسته 
آزاد  رادیکال های  میزان  بر   NADPH oxidase
تحریک  به  منجر  امر  این  می افزاید،  سلول  در  آکسیجن 
واکنش های التهابی اولیه غیراختصاصی درون سلول آلوده 
و سلول های محیط و هجوم سلول های التهابی می شود. از 
سوی دیگر، کاهش تولید آنژیوتانسین 7-1 به علت کاهش 
نکته  می گردد.  التهابی  وضعیت  تشدید  موجب   ACE2
مهم در این است که ویروس سارس کوو 2 خود به علت 
توانایی در فرار از سیستم ایمنی با کمک پروتئاز پاپائین 
مانند )papain-like protease, PLpro( و پروتئاز 
اصلی )Main-protease, Mpro( خود و جلوگیری 
از تولید اینترفرون آلفا و بتا موجب بروز واکنش التهابی موثر 
در میزبان نمی شود. از این رو، اگر مکانیسم التهابی وابسته 
به کاهش ناگهانی ACE2 و بروز اختالل در سیستم رنین 
نباشد،  ویروس  زیادی  تعداد  علت هجمه  به  آنژیوتانسین 
نباید انتظار داشت که واکنش التهابی گسترده ای در این 
کارگیری  به  شکل،  این  به  گردد.  ایجاد  ویروسی  عفونت 
لوزارتان که قادر است تعادل به هم خورده سیستم رنین 
آنژیوتانسین را در سطح سلول دوباره به حالت فیزیولوژیک 
برگرداند، می تواند در کاهش پاسخ های التهابی پدید آمده 
موثر باشد و از بروز سندروم زجر تنفسی جلوگیری کند. 
هم چنین این دارو اثرات ضد فیبروز و ضدپالکتی دارد که 

در درمان کووید-1۹ موثر است.
که  شد  مشخص  قبلی  مطالعات  در  دیگر  سوی  از 
تیروزین  ابلسون  مهارکننده  یک  که  ایماتینیب  داروی 
 Abl tyrosine protein kinase( کیناز  پروتیئن 
inhibitor( است، قادر به جلوگیری از تکثیر ویروس های 
اثر  ایماتینیب  هم چنین  می باشد.   MERS و   SARS

مبتال، به دنبال بروز واکنش های التهابی شدید و به اصطالح 
طوفان سیتوکینی )cytokine storm(، دچار گرفتاری 
شدید در ریه می شوند و امکان تبادل آکسیجن به خون در 
سطح ریه و تامین آکسیجن برای انساج خود را از دست 
می دهند و دچار پدیده ای به نام سندروم زجر تنفسی حاد 
 )acute respiratory distress syndrome(
می شوند. تاکنون درمان قطعی برای این بیماری یافت نشده 
نوع  بروز  از  پیش گیری  در  تولیدی  واکسن های  اگرچه  و 
کشنده بیماری موثر بوده ؛ اما تولید و توزیع سریع واکسن 
این میان،  با مشکالتی روبه رو است. در  در سطح جهانی 
جهش های پدید آمده در ژنوم ویروس می تواند به شیوع 
ویروس هایی با قدرت مقابله به واکسن منجر شود و کارایی 
واکسن ها را در صورت کمبود توزیع به موقع واکسن کاهش 
دهد. از سوی دیگر، هنوز مدت زمان موثر بودن واکسن در 
مقابل ویروس مشخص نیست. از این رو، تولید و توزیع ادویه 
موثر در تداوی و پیش گیری از ابتال به این گرفتاری هنوز 

هم مورد تحقیق و بررسی است.
در ابتدای سال 2020، آقایان داکتر رضا نجات و احمدشهیر 
صدر با ارایه نظریه ای در رابطه با چگونه گی بیماری زایی این 
ویروس با انجام یک مطالعه بیوانفورماتیک جامع و گسترده 
به معرفی دو داروی لوزارتان )Losartan( و ایماتینیب 
از  پیش گیری  و  درمان  در  می توانند  که   )imatinib(
بیماری کووید-1۹ موثر باشند، اقدام کردند. این تحقیق از 
ماه می سال 2020 در آرشیو chemRxiv در اینترنت 
قرار گرفت و در همان سال در مجله  در دسترس عموم 
 Springer از گروه   In Silico Pharmacology
Nature منتشر شد. در این مطالعه ابتدا عنوان شد که 
ویروس سارس کوو2 پس از اتصال به گیرنده اش در سطح 
سلول میزبان به نام ACE2 از دسته آنزیم های خانواده 
رنین آنژیوتانسین وارد سلول میزبان می شود. این امر موجب 
کاهش ACE2 می گردد. باید اشاره کرد که سیستم رنین 
آنژیوتانسین که در تنظیم آب و الکترولیت و فشار خون 
شرکت دارد، در برخی سلول ها و نسج ها به صورت موضعی 
در   ACE2 آنزیم  است.  فیزیولوژیک  اثرات  دارای  هم 
سلول ها موجب تبدیل آنژیوتانسین II به آنژیوتانسین 1-7 
نام  به  گیرنده اش  تحریک  راه  از   II آنژیوتانسین  می شود. 

انجام طرح آزمایش کلینیکی تاثیرات درمانی لوزارتان در نزد بیماران کرونا در مرکز تحقیقات علمی 
موسسه تحصیالت عالی طبی چراغ افغانستان
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70 درصد دانش آموزان کتاب ندارند

بحران فقر و پیامدهای آن

مسووالن ریاست معارف در جوزجان می گویند که روند 
چالش های  با  حاضر  حال  در  والیت  این  در  آموزش 
حدود 70  مسووالن،  گفته  به  است.  روبه رو  جدی ای 
ندارند  درسی  کتاب  جوزجان  در  دانش آموزان  درصد 
هزار  از یک  بیش  کمبود  با  نیز  والیت  این  مکاتب  و 
میان  از  که  است  حالی  در  این  است.  روبه رو  معلم 
تعمیر  حتا  والیت  این  مکتب   17۶ مکتب،   40۶
درصد   40 حدود  معلومات،  براساس  هم چنان  ندارد. 
دانش آموزان در جوزجان را دختران تشکیل می دهند، 
طالبان  تهدیدهای  و  ناامنی  دلیل  به  بیش تر شان  اما 
والیت،  این  ولسوالی  دو  در  تنها  نمی روند.  مکتب  به 
اجازه  لیسه  و  متوسطه  مکتب  باب   21 در  دختران 
ندارند که از دوره ابتداییه فراتر آموزش ببینند. از میان 
34 هزار دانش آموزی که به دلیل مشکالت امنیتی به 
تشکیل  دختران  را  درصدشان   ۹0 نمی روند،  مکتب 
فعاالن  و  زن  معلمان  دختر،  دانش آموزان  می دهند. 
حقوق زن در جوزجان از وضعیت موجود ابراز نگرانی 
می کنند و باور دارند که منع دختران از رفتن به مکتب، 
عواقب ناگواری برای نسل بعدی خواهد داشت. گفتنی 
است که چالش های کمبود کتاب، معلم و تعمیر مکتب 
هنوز حل  و  دارد  وجود  والیت های کشور  بیش تر  در 

ناشده باقی مانده است.
کشور،  والیت های  بیش تر  کنار  در  جوزجان  معارف 
سال پُرچالشی را آغاز کرده است. مسووالن در ریاست 
معارف این والیت می گویند که 70 درصد دانش آموزان 
جوزجانی به کتاب درسی دسترسی ندارند. در کنار این 
مورد، معارف جوزجان با کمبود معلم نیز روبه رو است که 
براساس آمارها، معارف این والیت نزدیک به یک هزار و 
147 معلم نیاز دارد. عبدالرحیم ساالر، رییس معارف 
این والیت، به روزنامه 8صبح گفت که این والیت 40۶ 
مکتب و 202 هزار و 74۶ دانش آموز دارد که حدود ۶0 
درصد دانش آموزان را پسران و حدود 40 درصد آن را 
دختران تشکیل می دهند. به گفته او، آموزش در این 
والیت در حال حاضر با برخی از چالش ها روبه رو است. 
آقای ساالر از »کمبود کتاب درسی«، »ضرورت اشد به 
یک هزار و 147 معلم جهت پیش برد درس ها«، نبود 
و کمبود تعمیر در اکثر مکاتب« و »کمبود مواد و ممد 
به عنوان »عمده ترین مشکالت دانش آموزان  درسی« 

در جوزجان« نام برد. 

کشور ما جغرافیای جبر است که در یک گوشه آن 
گوشه  در  و  می کند  بیداد  و خون ریزی  قتل  انفجار، 
دیگرش انسانی برای زنده ماندن اعضای خانواده اش، 
هم نوعش،  بی  مهری های  و  مواد  نبود   و  فقر  فرط  از 
خود را از حلق می آویزد تا از فقر خود را برهاند. اما 
از فرط سیری  در گوشه دیگری هستند کسانی که 
با اسراف و فساد دست شیطان  به شکم می خزند و 
را از عقب بسته اند و به تعبیر قرآن با شیطان برادری 
می کنند و قطره خیری از آن ها نمی چکد و جز شر و 

بی بندوباری کار دیگری ندارند.
این که علت های شیوع فقر چیست و ریشه های آن در 
کجا است؟ به کنار؛ اما وضعیت پیش آمده در بدخشان 
و ده ها مورد این چنینی در نقاط مختلف کشور نشان 
از نامطلوب بودن وضع و حق تلفی ها است. همه بدون 

استثنا مسوول وضعیت هستیم.
در افغانستان عموماً و در بدخشان به صورت خاص فقر 
بیداد می کند و به این حساب، پیش بینی سازمان های 
بشری در خصوص شدت فقر درست از آب در آمده 
است. این که فقر چیست؟ جای بحث چندانی در آن 
و  خوانده   آن  مذمت  در  کافی  اندازه  به  زیرا  نیست؛ 

شنیده ایم.
بحث مهم پیامدهای فقر و راهکارهای اجتماعی مبارزه 
با آن است. از پیامد فقر بگویم این که اثرات تباه کن آن 
بنیان ارزش های اجتماعی را سوزانده و میزان جرایم، 
با  ثروتمندی  )کم تر  طبقاتی  تفاوت  اخالقی،  آفت 
فقرا ارتباط دارند، حتا این مورد در مهمانی ها دیده 
فرزندان  فروش  منازعات،  خودکشی ها،  می شود(، 
از  از سوی خانواده و به حراج گذاشتن اعضای بدن 

ممانعت دختران از آموزش به نسل بعدی آسیب 
می رساند

در همین حال دانش آموزان دختر در جوزجان اعمال 
محدودیت از سوی طالبان را »غیرمنطقی« می خوانند 
به  رفتن  از  را  که دختران  گروه می خواهند  این  از  و 
دانش آموزان  از  یکی  دانش،  بهاره  نکنند.  منع  مکتب 
که  دارد  باور  طالبان،  حاکمیت  زیر  ساحه  در  دختر 
جدی   خطری  تربیه  و  تعلیم  از  دختران  کردن  منع 
»دخترانی  افزود:  او  می سازد.  آنان  آینده  متوجه  را 
دارد،  ضرر  بسیار  آینده شان  برای  نخوانند،  درس  که 
نمی کشیم.  تعلیم دست  و  درس  از  وقت  هیچ  ما  اما 
همیشه به عنوان یک دختر مبارزه می کنیم و هرگز 
شکست را قبول نمی کنیم.« او تصریح کرد که به هر 
اندازه دختران کم تر آموزش ببینند و ممانعت بیش تر 
نیز عقب مانده تر  افغانستان  ایجاد شود،  در مقابل شان 

خواهد ماند. 
فاطمه، دانش آموز دیگر در جوزجان گفت: »فراگیری 
درس و تعلیم بر مرد و زن یک سان فرض شده است. 
شده  تاکید  اصل  این  روی  واضح  نیز  کریم  قرآن  در 
است. جای خیلی نگرانی است، زمانی که ما می خواهیم 
درس بخوانیم تا صنف شش یعنی چه؟ زحمت را که ما 
در شش سال می کشیم، بعد از آن که ادامه ندهیم، چه 
معنا می دهد؟ از این کرده بهتر است که دختران هیچ 
درس نخوانند. در خانه هم حق و حقوق دختران مثل 
همیشه پای مال می شود. دختران بیچاره باز هم مجبور 
تا صنف شش هیچ  نخوانند، چون  که درس  هستند 

فایده ندارد و این جای خیلی تاسف است.« 
از نبود امنیت نیز نگران اند و آن  را  این دانش آموزان 
مانع رفتن شان به مکتب می دانند. فاطمه گفت: »در 
مشکل  به  خیلی  دارند،  حضور  طالب  که  مناطقی 
و  نداریم  امنیت  احساس  چون  می کنیم،  رفت و آمد 
این باالی روحیه یادگیری ما خیلی تاثیر دارد.« این 
جلو  که  می خواهند  حکومت  از  دختر  دانش آموزان 
محدودیت وضع شده از سوی طالبان نسبت به رفتن 
معضل  این  رفع  برای  و  بگیرد  را  مکتب  به  دختران 

هرچه زودتر اقدام کند. 
آموزگاران در این والیت نیز از وضعیت آموزش دختران 
در  آموزگاران  از  تن  یک   حبیبی،  نیلوفر  ناراضی اند. 
طالبان  محدودیت  وضع  از  نگرانی  ابراز  با  جوزجان، 

مواردی هم رسیده گی کرده است. نشانه این کار دولت 
دسترخوان  اشتغال زایی،  برنامه های  تطبیق  و  طرح 
ملی، کار در بدل غذا و... است که موثریت این برنامه ها 
همراه  اجتماعی  کنشگران  سوی  از  سواالتی  با  هم 
بوده است. باور دارم که اگر تحقیق شود، هزینه های 
برنامه  اصل  هزینه  از  بیش تر  برنامه ها  این  حمایتی 
است؛ ولی از هیچ کرده خوب است. موسسات زیادی 
هم ادعای کمک به فقرا را دارند که این امر نیز تحقق 

یافته و کمک های شان توزیع شده است.
دقیقاً  کار  است.  اجتماع  نقش  روی  حرف  اصل  اما 
در همین جا می لنگد و ما )همه( به عنوان انسان ها، 
رسالت خویش در قبال هم نوع را فراموش کرده ایم و 
صفت تعاون را به هیچ گرفته ایم. همه دولت را انتقاد 
می کنیم و جای انتقاد هم دارد؛ ولی خود بیش تر مقصر 
هستیم. تجمل، اسراف، رواج های ناپسند بیش تر از هر 

چیز دیگری ریشه های بحران فقر در جامعه ما است.
خوب  ویژه گی های  دور،  چندان  نه  تاریِخ  گواهی  به 

حاضر  حال  در  که  افزود  جوزجان  معارف  رییس 
شمار معلمان در این والیت به چهار هزار و ۶۹2 نفر 
می رسد که دو هزار و 5۹۶ تن شان را مردان و دو هزار 
و ۹۶ تن شان را زنان تشکیل می دهند. رییس معارف 
با  هم چنان  والیت  این  که  کرد  تصریح  اما  جوزجان 
کمبود معلم روبه رو است. به گفته او، دانش آموزان در 
جوزجان هم اکنون برای پیش برد درس ها به بیش از 
یک هزار معلم نیاز دارند. این در حالی است که به گفته 
دانش آموز  هزار   21 نیز  امسال  است  قرار  مسووالن، 
جدید در این والیت اضافه شوند، اما تاکنون تنها 45 

درصدشان جذب شده اند. 

بیش تر دختران از آموزش محروم شده اند
می گویند  والیت  این  در  مسووالن  این،  با  هم زمان 
که طالبان در مناطق تحت حاکمیت شان به دختران 
اجازه رفتن به مکتب باالتر از صنف ششم را نمی دهند. 
عبدالرحیم ساالر گفت که طالبان با وضع محدودیت 
ولسوالی های  در  دختران  پرورش  و  آموزش  برای 
قوش تپه، درزاب، منگجک و قرقین، مانع رفتن دختران 
او،  گفته  به  شده اند.  از صنف ششم  باالتر  مکاتب  به 
مکتب های  بر  محدودیت ها  وضع  بر  افزون  طالبان 
متوسطه و لیسه دخترانه در مناطق زیر حاکمیت شان، 
چهار باب مدرسه دینی را نیز در ولسوالی درزاب والیت 
این  اجازه تدریس در  به معلمان  و  جوزجان بسته اند 

مدارس را نمی دهند.
دختران  فرا راه  که  »مزاحمت هایی  افزود:  ساالر  آقای 
کاهش  داشت،  قرار  جوزجان  والیت  ولسوالی های  در 
یافته، اما هنوز هم در ولسوالی های قوش تپه، درزاب، 
منگجک و قرقین 21 باب مکتب متوسطه و لیسه که 
دارد،  قرار  دولت  مخالفان  حاکمیت  تحت  ساحه  در 
از صنف ششم به باال اجازه فعالیت ندارند.« او گفت 
طالبان  حاکمیت  زیر  مناطق  در  دختران  بیش تر  که 
زنده گی می کنند و به دلیل نفوذ و تسلط اندک دولت 
در این مناطق، موثریتی که در ساحه زیر پوشش دولت 
وجود  طالبان  تسلط  زیر  نقاط  در  است،  محسوس 
از  امنیتی یکی  آقای ساالر، مشکالت  به گفته  ندارد. 
هزار   34 زیرا  است؛  جوزجان  در  اساسی  چالش های 
دانش آموز به همین دلیل از رفتن به مکتب باز مانده اند 
او  می دهند.  تشکیل  دختران  را  درصدشان   ۹0 که 
هم چنان افزود که ۶0 درصد از دختران در مناطق زیر 

تسلط طالبان نمی توانند به مکتب بروند. 

پیامدهای فقر در کشور ما است.
مادری  و  پدر  که  بوده ایم  شاهد  موارد  بسیاری  در 
آماده شده اند تا تصمیم بسیار سخت مبنی بر فروش 
جگرگوشه شان بگیرند و این گونه هزینه های زنده گی 
بخورونمیر خود را به دست بیاورند. گاهی هم کسانی 
مجبور شده اند که اعضای بدن خود را از فرط فقر به 
و  فقر  نشان دهنده شدت  امر  این  که  بگذارند  حراج 

نیازمندی است.
روشن است که وضعیت شکننده و اسفبار است؛ اما 

مسوول کیست و چه باید کرد؟
من به عنوان یک کنشگر حقوق بشر می خواهم بگویم 
جهت  به  را  وضع  باید  و  هستیم  مسوول  همه  که 
مثبت تغییر دهیم. دولت در نقش سرپرست کل، در 
وجودی اش  فلسفه  اصاًل  و  دارد  مسوولیت  اول  وهله 
چنین  واقعاً  اما  است.  فقرا  وضعیت  به  رسیده گی 

رسیده گی شده است؟
در ظاهر امر، دولت نیت و قصد رسیده گی دارد و در 

گفت:  8صبح  روزنامه  به  دختران،  تعلیم  به  نسبت 
»اگر حقوق زن و مرد مساوی است، باید دختران نیز 
مثل پسران به مکتب بروند و شرایط خاصی برای شان 
دختران  تا  شود  گرفته  امنیت شان  باید  نشود.  وضع 
معلمان  دهند.  ادامه  دروس شان  به  آسوده  خیال  به 
زن در جوزجان پیش از این نیز در مورد امنیت شان 
از  بخشی  که  بودند  گفته  و  بودند  کرده  نگرانی  ابراز 
به جیب گروه های  قریه های دور دست  حقوق شان در 

مخالف مسلح حکومت می رود.«
فعاالن حقوق زن در جوزجان نیز از وضع محدودیت 
طالبان نسبت به تعلیم دختران ابراز نگرانی می کنند 
و از دولت و نهادهای امنیتی می خواهند که با تامین 
فراهم  را  دختران  آموزش  زمینه  مناطق،  این  امنیت 
کنند. مریم یوسفی، فعال حقوق زن در والیت جوزجان، 
به روزنامه 8صبح گفت: »این درصد )۹0 درصد( به نظر 
من بسیار یک رقم زیاد است و جای تاسف است. این 
محدودیت ها می تواند بسیار نگران کننده باشد. شاید در 
آینده دختران ما به صورت کامل از تحصیل باز بمانند. 
مانع شدن دختران از تحصیل می تواند جامعه افغان را 
به بی سوادی سوق دهد، چرا که زنان تربیت کننده گان 
نسل بعدی هستند و اگر باسواد باشند، برای نسل های 
بعدی می توانند معلمان زنده گی شان باشند. در صورتی 
که بی سواد بمانند، دیگر امکان تربیت سالم فرزندان 

کشور وجود نخواهد داشت.«
و  دارد  موقعیت  افغانستان  در شمال  والیت جوزجان 
با کشورهای اوزبیکستان و ترکمنستان هم مرز است. 
این والیت در حال حاضر 10 ولسوالی دارد و بیش تر 
است.  روبه رو  امنیتی  تهدیدهای  با  آن  ولسوالی های 
پیش تر مسووالن گفته بودند که از میان طالبان در پنج 
ولسوالی این والیت به گونه مداوم دست به تحرکات 
می زنند. گفتنی است که معارف والیت جوزجان پیش 
است.  بوده  روبه رو  جدی ای  چالش های  با  نیز  این  از 
رسانه ها گزارش داده بودند که مکاتب در این والیت با 
کمبود وسایل و امکانات مواجه است و حدود 80 هزار 
دانش آموز جوزجانی روی زمین درس می خوانند. پیش 
از این مسووالن ریاست معارف جوزجان از بی توجهی 
حکومت در مورد معارف این والیت ابراز نگرانی کرده 
و گفته بودند که در سال اخیر برای توسعه معارف در 

جوزجان گامی جدی برداشته نشده است.

تعاون را در محله کوچک مان دیده ام. زمانی که لشکر 
سیاه جهل هجوم آورد و شهر و بودوباش ما را تسخیر 
کرد، من طفل ۶ ساله بودم و همه از محل سکونت 
مان به شهر یا محل دیگری رفتیم. آن جا با وجودی 
به  نیز  تعاون  و  اما سخاوت  بودند؛  نیازمند  همه  که 
لباسی  و  توشه  طرف  هر  از  و  شد  گذاشته  نمایش 
از  بیش تر  کمک کننده  که  حالی  در  می شد؛  کمک 

کمک شونده نیازمند بود.
وضعیت فعلی از نظر توافر امکانات با گذشته  اصاًل قابل 
مقایسه نیست؛ بلکه این روزها منابع وافر و ارزان؛ ولی 

توزیع ناعادالنه صورت گرفته است.
از علت  این که بخشی  را کوتاه کنم،  نوشته  بگذارید 
حلق آویز شدن مردی به دلیل تنگ دستی در ولسوالی 
از  ما  فراموش کاری  محصول  بدخشان،  والیت  جرم 
حال و روز او به عنوان همسایه و هم نوع است و باید 
تقصیر خویش را بپذیریم که کوتاهی کرده ایم و نقش 
خود را به عنوان انسان برای رسیده گی به فقرا جدی 
نگرفته ایم. نوشته خویش را با این چند پیشنهاد برای 
بازسازی دوباره باورهای خوب اجتماعی در خصوص 

کمک به فقرا به پایان می رسانم.
1- تالش کنیم که ارزش های خوب تعاون و کمک را 

بازسازی کنیم؛
از  و  مبارزه  با رسوم کمرشکن  فقر  برای کاهش   -2

آن ها جلوگیری کنیم؛
3- هزینه های تجمل و اسراف را کاهش دهیم و به 

دیگران کمک کنیم؛
4- برای تغییر مثبت رفتار و کردار فعالیت کنیم و 

روشنگری راه بیندازیم؛
ندای وجدان مسوول وضعیت  مبنای  بر  را  5- خود 

بدانیم و رسالت اجتماعی خویش را درک کنیم.

نوراهلل عثمانی، مشاور حقوقی وزارت دولت 
در امور رسیده گی به حوادث
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آن چه بایدن و من پس از یورش امریکا 
به افغانستان دیدیم

باالخره  گرفت  تصمیم  بایدن  جو  این که  از  من 
برساند،  سرانجام  به  را  افغانستان  در  امریکا  حضور 
تعجبی نکردم. با یورش نیروهای امریکایی در سال 
2002  در افغانستان برای سرنگونی اسامه بن الدن 
ایجاد  برای  نیروها  این  حضور  طالبش،  متحدان  و 
شهروندان  برای  مناسب  و  آزاد  پایدار،  کشور  یک 
افغانستان و این که دیگر افغانستان میزبان گروه های 
فکر  اما  می رسید.  نظر  به  منطقی  نباشد،  جهادی 
جایگزینی یک فرهنگ سیاسی غربی در سرزمینی 
که در آن به شدت فرهنگ مردساالری، قبیله گرایی 
و بنیادگرایی اسالمی موج می زد، از همان آغاز خیلی 
حقیقت  زمانی  بیش تر  این  می کرد.  جلوه  مضحک 
پیدا می کرد که کشور همسایه افغانستان، پاکستان، 
هرگز اجازه نمی داد که ما در این ماموریت خود موفق 
شویم؛ چون موفقیت در این امر به معنای آزادسازی 
افغانستان از سلطه فرهنگی و ژیوپولیتیک پاکستان 

بود.
بایدن در میانه آن آرزوها و دغدغه ها گیر افتاده بود. 
از آن جایی که در سفر نخستین بایدن در اوایل ماه 
جنوری سال 2002 به افغانستان، من نیز همراهش 
بودم، این را به خوبی می دانم. سفر ما زمانی صورت 
می گرفت که از فروکش کردن شدت جنگ و خروج 

طالبان از کابل فقط چند هفته می گذشت.
دعوت بایدن از من در همراهی او به افغانستان زمانی 
بود که او به عنوان رییس کمیسیون ارتباطات خارجه 
سنا ایفای وظیفه می کرد. ماه ها بعد از واقعه یازدهم 
سپتامبر، من مدام خاطراتم را می نوشتم، به شمول 
خاطرات سفرم به افغانستان را. این یادداشت ها را در 
سال 2002 همراه یک سری از مقاالت در کتابی به 
نام »فاصله ها و نگرش ها: بررسی جهان پس از 11 

سپتامبر« منتشر کردم.
این یادداشت ها، نگرش ها و افکار شخصی من بود ، نه 
بایدن؛ اما آن چه می دیدیم و افکاری که با هم دیگر 
شریک می ساختیم، یکسان بود؛ افکاری که از خیلی 

جهات امروز صدق می کند.

سفرمان این گونه آغاز شد:
»ما ابتدا به اسالم آباد رفتیم و از آن جا با یک پرواز 
کمکی ملل متحد به مقصد میدان هوایی بگرام که 
پنجاه مایل از کابل دورتر است، رهسپار شدیم. ُجو 
در ساختمان تازه تاسیس سفارت اقامت گزید، جایی  
که دست شویی هایش نه سیفون داشت و نه آب. من 
در خانه ای که توسط دفتر نیویورک تایمز اجاره شده 
بود، ساکن شدم؛ جایی که نه تنها وضعیت لوله کشی 
و  راننده گان  از  گروهی  بلکه  بود،  خوب  خیلی  آن 
که  بودند  من  با  نیز  افغانستانی  آشپزهای صمیمی 
مدام بخاری را گرم نگه می داشتند و کشمش پلو و 
می دانید  می کردند.  تهیه  برایم  افغانی  خشک  نان 
نقطه  مثل  آن جا  بود؟  چه  کابل  به  راجع  احساسم 

صفر شرق بود.
در مقاله ای که در آن هفته منتشر کردم، این گونه 
ماه  روی  در  ملت سازی  فکر  به  هنوز  »ما  نوشتم: 
هستیم، اما این جا منظره های ناآشنا و غم انگیزی به 
چشم می  خورد: االغ سپیدی که روی جاده در عقب 
موتر ما روان است؛ مرد معلولی سوار بر دوچرخه که 
از  با آب جاری  پا رکاب می زند؛ مردمی که  با یک 
یک دست شویی موتر می شوید، حکومت مرکزی به 
شدت ورشکسته است، چندان که به نسبت موسسات 
ارتباطی امریکا در این جا، کم تر سرمایه دارد؛ از این 

رو، از پس پرداخت معاشات برآمده نمی تواند.«

خارج شوم، اما به من گفتند که به دستور پنتاگون 
غیرنظامیان نمی توانند با هواپیمای ارتش سفر کنند. 
پوزش می خواهم که باعث زحمت تان می شوم کولین، 

اما می توانید به ما کمک کنید؟«
پاول به بایدن گفت که کمی صبر کند تا با رامزفیلد 
تماس بگیرد. در آن موقع رامزفیلد در کلیسا بود و 
پاول مجبور بود تا رّدش را از طریق دستیارش، پال 
ولفویتز، بگیرد. تا مادامی که پاول دوباره با بایدن به 
تماس شد، بایدن با قرارگاه سنتکام در فلوریدا نیز به 

تماس شده بود.
دبیر وزارت خارجه گفت: »جو! بگذار با بازرس هوایی 

آن جا صحبت کنم.«
بایدن تلفن را به بازرس هوایی داد و گفت: »کاپیتان، 

دبیر وزارت خارجه می خواهند با شما حرف بزنند.«
با آن که رنگ جلد بازرس کاماًل سیاه بود، اما به وضوح 
دیده می شد که رنگ از رخساره اش پریده و صورتش 
وزارت خارجه،  دبیر  با  او  این که  از  بود.  سفید شده 
که زمانی فرمانده کل ستاد ارتش ایاالت متحده بود، 
صحبت می کرد، جا خورده بود. تنها حرفی که بازرس 
از پشت تلفن به پاول می گفت، این بود: »ب ب ب بلی 
قربان، ب ب بلی!« بعد از این که صحبت شان تمام شد، 
تلفن را پس داد و به بایدن گفت: »به هواپیما خوش 

آمدید قربان«.
بستیم،  را  خود   130-C هواپیمای  عقب  در  وقتی 
اخیر  در  ردیاب  گلوله  کسی  که  زد  صدا  کارمندی 
فرودگاه شلیک می کند، هواپیمای غول پیکر که کسی 
نمی شد، شروع  دیده  آن  در  من  و  بایدن  جز  دیگر 
باال  طرف  به  مستقیم  موشک  مثل  و  کرد  پرواز  به 
می رفت و این احساس خوبی برایم داشت. از آن جایی 
احاطه  بلندی  کوه های  را  بگرام  قرارگاه  اطراف  که 
کرده است، نیاز به دو هواپیما بود. سه ساعت بعد، 
در  واقع  امریکایی،  نیروهای  قرارگاه های  از  یکی  در 
روستای یعقوب آباد پاکستان، فرود آمدیم. باید چند 
ساعت وقت کشی می کردیم تا بعداً با یک هواپیمای 

C-17 به سمت بحرین راه بیفتیم.
در یعقوب آباد وقتی با خلبان های ارتش امریکا صحبت 
کردیم، به قضیه پی بردیم. یکی از آن ها گفت: »ما به 
این خاطر به سمت افغانستان پروازی نداریم تا در مرز 

پاکستان مورد هدف قرار نگیریم.«
جنگ  این  در  پاکستان  ولی  گفتیم:  برای شان  ما 
این  داد:  پاسخ  بی اعتنایی  با  است. خلبان  ما  متحد 
را به پاکستانی هایی بگویید که نزدیک مرز افغانستان 
هستند. این دقیقاً یکی از مواقعی بود که به عنوان 
یک خبرنگار پی  می  بری که در میان و ماحول این 
داستان جنگی بزرگ یک میلیون حکایت دیگر در 

جریان است که از آن هیچ سررشته ای نداری.
این یکی از آن لحظاتی بود که درک می کنی در وسط 
داستانی با سرانجام بد قرار گرفته ای. وقتی چند هفته 
بعد گزارشگر وال ا ستریت ژورنال، دنی پیرل، به دست 
بریده  گلویش  امریکا  ضد  پاکستانی  تروریست های 
شد، مصاحبه ام را در یعقوب آباد به خاطر آوردم؛ دیگر 
قتل بی معنای یک شهروند امریکا در پاکستان برایم 

دور از انتظار نبود.

ماه  یک  بود.  افغانستان  از  من  و  بایدن  تعریف  این 
بعد از گماشته شدن بایدن به حیث رییس جمهور، 
در دسامبر سال قبل، برای مصاحبه نزدش رفتم. به 
صورت غیررسمی در مورد خاورمیانه با هم صحبت 
کردیم و او از من در مورد سفرمان به افغانستان و 
پرسید.  برگشت مان  زمان  دیوانه کننده  ماجراهای 
برایش گفتم که هرگز فراموش نخواهم کرد. روشن 

بود که او هم از یادش نرفته بود.
تالش ملت ما در آن سرزمین ارزش آزمودن را داشت. 
سربازان و دیپلمات های ما در پی بهبود وضعیت آن جا 
بودند، اما این را هرگز نفهمیدیم که چه تعداد همراه 
و هم  فکر افغانستانی داریم، یا این که اصاًل داریم یا نه. 
وضع  حال خودش،  به  کشور  آن  رهاکردن  با  شاید 

خراب تر شود، اما حضور ما هم فایده ای ندارد.
شاید خروج ما ویرانی کوتاه مدت را در قبال داشته 
مثل  نیز  افغانستان  ممکن  بلند مدت،  در  اما  باشد، 
ویتنام ثباتش را به دست آورد. شاید هم نه، دقیق 
نمی دانم. من امروز از این وضع چنان عاجز و دودل 
گشته ام که مثل بیست سال قبل؛ و مطمینم بایدن 

نیز همین حس را دارد.
به  باید   )1 است:  این  می دانم،  من  آن چه  تمام 
اکنون  و  بوده اند  ما  دوشادوش  که  افغانی  همکاران 
شاید جان شان در خطر باشد، پیشنهاد پناهنده گی 
بدهیم. 2( افغان  ها باید خود آینده شان را بسازند. 3( 
امروز دموکرسی امریکایی در حال فرسایش است، به 
خاطر تفرقه ما و به دست خود ما؛ تا مادامی که آن 
را اصالح و بازسازی نکنیم، هیچ کمکی از ما انتظار 

نمی رود، نه به خود و نه به دیگران.

پست کارت هایی  کشور  این  تولید  و  محصول  وقتی 
این است که  از خرابه ها و سنگ پاره ها است، نشانه 
است.  برده  سر  به  جنگ  در  را  طوالنی  سال های 
سوالی که بایدن و من در تمام طول سفرمان با آن 
درگیر بودیم، این بود که با تمرکز بر کدام شالوده ای 
یا  مذهبی  سیاسی،  فرهنگی،  فزیکی،  اقتصادی،   -
اجتماعی - افغان ها قادر خواهند شد تا با همکاری 
و  مدرن  شایسته،  نظام  یک  ناتو  نیروهای  و  امریکا 
کم تر فاسد روی کار آورند؟ آیا ممکن است که آینده 
بتواند گذشته را دفن کند یا این همیشه گذشته است 
که آینده را در خود فرو می برد؟ در آن جا، ما با زنان، 
شاگردان و رهبرانی مالقات کردیم که باور داشتند 
شود،  غالب  خود  گذشته  بر  می تواند  مملکت شان 
القا  اما شواهد موجود در کتاب خانه نظری متفاوت 
می کرد. بهتر است بگویم که ما در آن سفر نتوانستیم 
که  نکنم  گمان  کنیم.  پیدا  سوال  آن  برای  پاسخی 

هنوز هم پیدا کرده باشیم.

خاطره: »روزی که بایدن و هیات همراه او به شمول 
شرایط جوی  خارج شویم،  آن جا  از  بود  قرار  خودم 
میدان هوایی بگرام بسیار وخیم شده بود و سازمان 
ملل پروازهایش را متوقف کرده بود. این یک مشکل 
بزرگ بود، چون خط هوایی دلتا در کابل رفت وآمد 
صورت  ملل  سازمان  توسط  فقط  پروازها  و  نداشت 
کار  در  پروازی  هیچ  ملل  سازمان  بدون  می گرفت. 
نبود. یکی از مسووالن تیم امنیتی بایدن ترتیبی داد 
تا در شامگاه آن روز به وسیله یک هواپیمای ارتش که 
مسوولیت انتقال نظامیان را برعهده داشت، از آن جا 
بحرین  به  و سپس  اسالم آباد  به  ابتدا  شویم،  خارج 
رفتیم. به همین خاطر، تمام آن روز را باید در کنار 
نیروهای ویژه ایاالت متحده در بگرام صبر می کردیم.
مستقر  آن  در  الف  تیم  ویژه  نیروهای  که  اتاقی  در 
نگاه تمام  انداختم. در یک  اطرافم  به  نگاهی  بودند، 
قدرت  این  بود.  واضح  آن  در  متحده  ایاالت  قدرت 
شبانه  جنگی  تجهیزات  و  هوشمند  موشک های  از 
نمی آمد، این توانایی از تنوع نژادی - آسیایی، التین، 
سیاه و سفید - این نیروها بود. نیروی واقعی ما در 
این است که تمام آن قشرها را در یک جا متحدانه 
باهم جمع کرده ایم. این اتحاد همان چیزی است که 
آن  پس  از  سال ها  این  طول  در  نتوانستند  افغان ها 
برآیند و به این خاطر ضعیف و پراکنده اند و همیشه 

طعمه بیگانه ها.«
)با خواندن این متن از بیست سال قبل، حاال اعتراف 
می کنم که هر چند افغان ها نتوانستند زیاد شبیه ما 
شوند، اما ما خیلی شبیه افغان ها شده ایم. تا زمانی که 
نتوانیم »در میان این گوناگونی ها یکی باشیم«، این 
تنوع تنها نقطه قوت ما نیست. در این اواخر احزاب و 
سیاست مداران ما آن قدر خوی قبیله ای گرفته اند که 

معلوم نیست باز هم بتوانیم مثل قبل باشیم.(

به  افغانستان  به  ورود  می رسید  نظر  »به  خاطره: 
مراتب آسان تر از خارج شدن از آن باشد )امید دارم 
که تیم های عملیاتی ایاالت متحده این حرفم را به 
نقلیه  هواپیمای  وقتی  باشند(.  نگرفته  کنایه  عنوان 
انتقال بدهد، از  ارتش که قرار بود ما را نیز با خود 
راه رسید، کاپیتان برج دیدبانی ارتش اطالع داد که 
پرواز  اجازه  غیرنظامی ای  هیچ  پنتاگون  دستور  به 
بایدن،  سفر  در جریان  ندارد.  را  ارتش  هواپیمای  با 
دفاع،  وزارت  منشی  فرمان  تحت  پنتاگون  احتماالً 
دنالد رامزفیلد، از همکاری با او خودداری کرده بود؛ 
هرچند که او ریاست کمیته ارتباطات خارجه سنا را 
برعهده داشت. نه نقشه ای بود، نه سفر نظامی ای در 
این  به نظر می رسید که  نه هیچ چیزی.  و  بود  کار 
آخرین تلنگر بود. بایدن زیاد کج خلقی نکرد و سعی 

می کرد آرام باشد، اما در درون خشمگین بود.«
بدهم  بایدن  به  را  ماهواره ای ام  مبایل  شدم  مجبور 
با  پاول،  کولین  خارجه،  وزارت  دبیر  طریق  از  تا 
به تماس شود و  امور خارجه  مرکز عملیاتی وزارت 

درخواست کمک کند.
جو  »من  پرسید:  خارجه  وزارت  اپراتور  از  »بایدن 
را  تماسم  پاول  کولین  با  می توانید  هستم.  بایدن 
وصل کنید؟« چند دقیقه ای گذشت. »کولین؟ سالم، 
من جو بایدن هستم. بلی، من در فرودگاه بگرام در 
افغانستانم. خواستم با هواپیمای نقلیه ارتش از این جا 

دوباره برگردیم به خاطرات:
»یک روز صبح بایدن و من سری به سفارت سابق 
شوروی زدیم؛ جایی که هزاران آواره در تک اتاق های 
گرم  چوبی  بخاری های  توسط  که  عمارت  شلوغ 
مالفه های  با  اتاق ها  خیس  و  سرد  کف  و  می شدند 
حالی  در  بودند.  ساکن  بود،  شده  فرش  پالستیکی 
که پتو پوشیده بودند و دم پایی/چپلک به پا داشتند، 
بودند. منظره حیاط  بی قرار در گشت وگذار  و  ناآرام 
که  آن چه  می شد.  باز  فاضالب  و  گنداب  با  سفارت 
و  گود  گونه های  می شد،  دیده  رخساره های شان  در 
چشم های از کاسه برآمده بود، قلبم به من می گفت 
بنویسم که امریکا باید در این جا بماند، برای هر چه قدر 
مدتی که نیاز باشد و هرقدر نیرویی که الزم باشد، تا 
این مملکت  را از نو آباد کند و حداقِل امنیت را در 
آن به وجود آورد تا این کشور دوباره به پا بایستد. این 
کم ترین وعده ای بود که پس از خروج ارتش شوروی 
از آن جا می توانستیم بدهیم. نیاز نبود که حتماً آن را 
سویس می ساختیم، فقط نیاز بود کمی بهتر، آزادتر و 

پایدارتر از زمانی که تحت کنترل طالبان بود.
»در حالی که احساساتم مرا به یک سمت می کشانید ، 
عمیقاً  که  برخورد  مواردی  به  دیدگانم  و  مغز 
مشکل آفرین بود . این چالش زمانی خلق شد که به 
همراه بایدن برای مالقات وزیر داخله دولت موقت آن 
وقت، یونس قانونی، که تاجیک تبار بود، رفتیم. پشت 
رییس جمهور  تصویر  باید  که  جایی  وزیر،  کار  میز 
نصب  بود(  پشتون  یک  که  کرزی،  )حامد  کشور 
تاجیک  یک  )که  مسعود  احمدشاه  عکس  می شد، 
بود(، رهبر ایتالف شمال که کمی قبل از حادثه یازده 

سپتامبر به قتل رسیده بود، نصب بود.«
»اولین قانون تام فریدمن در سیاست این است: به 
کشوری که وزیرش در عوض تصویر رییس جمهور 
کشورش، تصویر یک رهبر نظامی دل خواهش را در 
من  که  چیزی  نکن.  اعتماد  هرگز  دارد،  میز  پشت 
این بود که فرهنگ جنگ ساالری قبیله ای  فهمیدم 
چنان در پیکره این سرزمین ریشه دوانیده که حتا 
برای یک حکومت مرکزی بی طرف هم دشوار خواهد 
بود که این ریشه ها را برکند. با دیدن آن تصویر رهبر 
این سوال در ذهنم خلق شد که: »برای  چریک ها، 
چه  گذشته  طالیی  زمانه های  افغانستان  حکومت 
زمانی بوده است؟ قبل از حمله چنگیزخان؟ قبل از 

اختراع باروت؟«
در مقاله ای که در آن هفته منتشر کردم، نوشتم که 
شام گاهی را در کتاب خانه مشهور هوتل انترکانتیننتال 
درنگی داشتم. این کتاب خانه مجموعه ای از کتاب های 
از  بعد  دارد.  افغانستان  تاریخ  باب  در  شگفتی انگیز 
خواندن قطاره های کتاب نوشتم: »من از دیدن تعداد 
جا  افغانستان«  »نبردهای  مضمون  با  کتاب  زیادی 
خوردم. من یکی از آن ها را که عنوان »تاریخ جنگ ها 
در افغانستان« روی جلد آن حک شده بود، برداشتم 
و بعداً پی بردم که این کتاب ضخیم در حقیقت یک 
جلد از دو جلد کتابی  است که تاریخ جنگ ها را تنها 
بین سال های 1800-1842 بازگو می کند. هم چنان 
کتاب خانه  طرف  از  که  پست کارت هایی  دیدن  با 
پیشنهاد می شد، نیز متحیر شدم. یکی از این تصاویر 
مرکب از دو بخش بود؛ در یک بخش آن تصویر یک 
عمارت که توسط خم پاره های توپ ویران شده بود، 
دیده می شد و در بخش دیگر کارت عکس یک راه رو 
سنگ پاره ها  و  فروریخته  سقفش  که  بود  مخروبه 
سراسر راه رو را پوشیده بود. در سرلوح آن نوشته شده 
بود: »افغانستان، خرابه های موزیم غارت شده کابل.«
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تقلیل استبداد، تقسیم عادالنه قدرت و حکومت 
کارآمد

افغانستان در منجالب مشکالت 
گذشته و نگاهی به آینده

استبداد، تقسیم قدرت و ناکارآمدی حکومت از جمله 
چالش های اساسی در افغانستان است. نیاز است تا در 

نشست صلح ترکیه به این موارد توجه شود.
منتسکیو، تیوری پرداز توازن و تفکیک قوا، ساختارهای 
سیاسی حکومت و عدم تعادل در وظایف قوه سه گانه را 
عامل اساسی استبداد می داند. از طرف دیگر، در عرصه 
رهبری حکومت، افالطون و فارابی، فاضل نبودن زعیم 

حکومت را عامل ناکارآمدی حکومت می دانند.
و  دفع  خاطر  به  را  گوناگونی  راه حل های  دانشمندان، 
رفع استبداد و تقسیم قدرت مطرح کرده اند و معتقد 
هستند در کشورهایی که متشکل از اقوام مختلف اند، 
شود؛  گرفته  نادیده  نباید  قدرت  عرصه  در  موارد  این 
چون همه اقوام خود را صاحب کشور می دانند. توزیع 
اعمال  قابل  از طریق ساختار سیاسی حکومت  قدرت 
بوده می تواند، به همین علت، ساختار ریاستی، ساختار 
صدارتی - پارلمانی و ساختار فدرالی مطرح شده است.

کشورهایی  برای  معموالً  ریاستی  سیاسی  ساختار 
پیشنهاد می شود که ساختار اجتماعی شان یک قومی 
ساختار  ندارد.  وجود  قومی  معضل  آن  در  یا  است، 
سیاسی صدارتی - پارلمانی برای کشورهایی پیشنهاد 
و  متنوع هستند  اجتماعی  دارای ساختار  می شود که 
به خاطر معضل تقسیم قدرت، احتمال فروپاشی دولت 
محسوس است. ساختار سیاسی فدرال، دموکرات ترین 
نوع حکومت است و برای کشورهایی پیشنهاد می شود 
زمان  عین  در  و  دارند  گوناگون  اجتماعی  که ساختار 
و  آن  شهروندان  سیاسی  شعور  بودن  بلند  دلیل  به 
محو  توانایی  که  نیرومند  مسلح  قوای  موجودیت  یا 

شورش ها را دارند، تجزیه کشور محتمل نباشد.
نیز  اداری  ساختار  حکومت،  سیاسی  ساختار  همانند 
در حل معضل قومی قدرت و کارآمدی حکومت نقش 
اساسی دارد. بنابر مولفه های اساسی سیستم های اداری، 
کشورهایی که در آن معضل تقسیم قدرت جدی نباشد 
و انتخابات با تمامی معیارهای قانونی به صورت شفاف و 

در  که  است  جهان  کشورهای  نادر  جمله  از  افغانستان 
طول تاریخ شاهد تحوالت سیاسی گوناگون بوده است. 
اکثر افغانستان شناسان جهان عامل اصلی این وضعیت را 
ژئوپلیتیک این کشور دانسته و مطرح کرده اند که این همه 
سراسیمه گی سیاسی ژئوپلیتیکی می باشد که تا اندازه ای 
درست بیان کرده اند و برای ما هم در این اواخر هویدا 
شده است که ما متأثر از این ناحیه هستیم. اما آیا تمام 
بدبختی های این جامعه مربوط به ژئوپلیتیک افغانستان 
است؟ آیا زعیم های ما و عدم توجه مردم به آینده شان 
به  نیم نگاهی  نوشته  این  در  نبوده اند؟  بدبختی  باعث 
جزئیات چند ساختاری حکومت های گذشته شده است.

اولین تجربه سیاسی: کمونیسم
به طور رسمی در سال 1343 حزب دموکراتیک خلق 
با حمایت اتحاد جماهیر شوروی شروع به فعالیت کرد. 
و  )خلق  گروه  دو  به  جمع  این   )134۶( بعد  سال  سه 
پرچم( تقسیم شد. اساس این جناح بندی ترکیب قومی 
تأثیر  این طرح  ملیشه سازی شروع شد،  زمانی که  بود. 
بسیار منفی بر نظام اجتماعی و سیاسی افغانستان به  جا 
گذاشت و زمینه گسست نظام اجتماعی، قانون گریزی و 

غضنفر را به عنوان عضو در تکت انتخاباتی خود معرفی 
کرد.

موجودیت چهار قوم بزرگ )تاجیک، پشتون، هزاره و 
ایجاب می کند که هر قوم در  افغانستان،  اوزبیک( در 
با صالحیت های مشخص  نماینده  یک  راس حکومت 
ریاستی  سیاسی  ساختار  که  حالی  در  باشد؛  داشته 
کنونی صرف برای سه قوم جایگاه تعریف کرده است 
که رییس جمهور با صالحیت بی حد و حصر سیاسی - 
اداری در راس قرار دارد و دو معاون دیگر فاقد صالحیت 
در ارگ، رییس جمهور را در امر حکومت داری همراهی 
حصر  و  بی حد  صالحیت های  همین  که  می کنند 
رییس جمهور عامل اساسی استبداد سیاسی محسوب 
می شود. بنابراین، محدود ساختن صالحیت های رییس 
جمهور می تواند جلو استبداد را بگیرد. تقسیم قدرت 
زمینه مشارکت عادالنه در قدرت را مساعد می سازد و 
زمانی که هر دو مورد یاد شده در کنار هم قرار گیرد 
به کارآمدی حکومت می شود و عرضه خدمات  منجر 

عمومی را سرعت می بخشد.

ب: چگونه گی تقسیم وظایف در ساختار سیاسی 
صدارتی

1- رییس جمهور: رییس جمهور کلیدی ترین شخص 
و رهبر دولت است. او باید دولت را رهبری کند و از 
امور اجرایی در سطوح پایین خودداری ورزد. حاال که 
محمداشرف غنی، رییس حکومت افغانستان، به جای 
رهبری مصروف امور اجرایی ا ست، این مصروفیت در 
کارهای کوچک اجرایی، مجال رهبری را از وی گرفته 
است. مثاًل، 21 مورد وظایف رییس جمهور که در ماده 
۶4 قانون اساسی ذکر شده است، به یقین گفته می توانم، 
انجام آن از عهده یک فرد آن هم از یک فرد کهن سال 
رییس  امضای  هزار  چند صد  تنها  زیرا  است؛  دور  به 
جمهور در تعیینات، تبدیلی، ترفیع و تقاعد کارمندان 
ملکی، قضایی و نظامی دولت نیاز است که همه موارد 
کنار جناب  در  رییس جمهور سایه  موجودیت  بیانگر 
اشرف غنی است. یعنی موجودیت شخص دیگری که 
کارهای رییس جمهور را به صورت پنهانی به اجازه او 

علمی  مدارس  در  آنان  دینی  آموزش های  از محرومیت 
سرچشمه می گیرد؛ اما در این میان، این گروه به دلیل 
خصلت سنت گرایی شدیدی که در خود دارد، از آداب و 
رسوم محلی نیز تا اندازه  زیادی متأثر بوده است. طالبان از 
مایه های فکری و تیوریک قوی در زمینه اندیشه سیاسی 
اسالم، حکومت دینی و دیگر مسایل مربوط به حکومت 
این همه، شعار تطبیق احکام  با  دینی بی بهره هستند. 
دینی در رأس برنامه ها و افکار سیاسی آنان قرار دارد؛ اما 
در این اواخر همه ما شاهد هستیم که کم تر استقاللیت 
خارجی ها  با  سابق شان  رهبر  گفته های  خالف  و  دارند 

توافق و پیمان دوستی امضا کردند.

آخرین تجربه سیاسی: نظام دموکراسی
دموکراسی  از  سوم  مرحله  افغانستان  امروز  دموکراسی 
کشیده  چالش  به  افغانستان  نخبه گان  توسط  که  است 
می شود. مرحله اول در سال 132۹ شروع شد و توسط 
شاه محمود خاتمه یافت. دومین مرحله، چهارده سال بعد 
خان  محمدداوود  سردار  توسط  و  آغاز   1343 سال  در 
سبوتاژ شد. سومین مرحله که به حمایت غرب آغار شد، 
در سال 2001 همه طرف های درگیر را به نحوی جمع 

عادالنه برگزار و شخصی به عنوان رییس جمهور و پدر 
معنوی ملت انتخاب شود و در عرصه انجام وظایفش 
داشته  نظر  در  را  عدالت  و  قومی  نزاکت های  تمامی 
باشد، در چنین حالتی، سیستم اداری متمرکز جوابگو 
است. ولی اگر در یک کشور ده ها قوم بومی با عقده های 
تاریخی حضور داشته باشند و به خاطر تقسیم قدرت 
سیاسی باهم درگیر شده باشند، شخص غیرقابل اعتماد 
که محبوبیت اجتماعی ندارد، در راس حکومت با تمامی 
اختیارات سیاسی -اداری قرار گیرد، در چنین کشوری 
تحقق  غیرمتمرکز  اداری  سیستم  که  می کند  ایجاب 

یابد.
با ساختار سیاسی و ساختار  اجتماعی  هرگاه ساختار 
به  یا منجر  این مسأله  باشد،  نداشته  اداری هم خوانی 
استبداد می شود یا حکومت محکوم به شکست است که 
متأسفانه در افغانستان همین عیب و تناقض ساختاری 
وجود داشته و نیاز است که یک نوع هم خوانی میان این 
سه ساختار به وجود آید. یعنی ساختار سیاسی صدارتی 
- پارلمانی و سسیستم اداری غیرمتمرکز که با ساختار 
اجتماعی افغانستان هم خوانی داشته باشد، می تواند به 

عنوان راه حل با مکانیسم ذیل پیشنهاد گردد.

الف: ایجاد پست صدارت با صالحیت های ذاتی
سال   274 تاکنون  ابدالی  احمدشاه  حکومت  زمان  از 
می شود که ساختار سیاسی و اداری افغانستان متمرکز 
است و به همین علت هیچگاهی برایند مثبتی را در 
از معاهده بن در  بعد  به خصوص  نداشته است.  قبال 
سال 2001 در راس سیستم سیاسی و اداری افغانستان 
و  داشته  قرار  قوم  یک  از  فرد  یک  حکومت(  هر  )در 
اختیار  را در  اداری دولت  و  تمامی صالحیت سیاسی 

داشته است. 
هرچند ریاست جمهوری دو معاون دارد؛ ولی با گذشت 
زمان معلوم شد که معاونین اشخاص سمبولیک  هستند 
و در نهایت حتا ارگ نشینان به عیب ساختار سیاسی 
ریاستی پی بردند. در انتخابات ریاست جمهوری 13۹8 
دو  کنونی  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  جناب 
یوسف  و  داشت  دانش(  سرور  و  صالح  )امراهلل  معاون 

تفنگ ساالری را در افغانستان مساعد ساخت و در نهایت 
منجر به سقوط حاکمیت حزب دموکراتیک خلق شد.

دومین تجربه سیاسی: احزاب اسالمی
به  افغانستان  در  اسالمی  احزاب  پیدایش  و  شکل گیری 
پیش از کودتای حزب دموکراتیک خلق برمی گردد؛ اما 
گسترش این جریان ها از دل عصیان و قیام مردمی علیه 
کودتاچیان سال 1357 آغاز شد. این احزاب که در مقابل 
بودند،  گذاشته  سیاست  عرصه  به  پا  چپی  اندیشه های 
تحت تاثیر تعارض های مذهبی و بعدها قومی نتوانست 
کلیت و انسجام خود را حفظ کنند و همین نکته پس از 
دوره جهاد به شکل جدی مطرح شد و احزاب هفت گانه 
اسالمی که آله دست بیگانه ها شده بودند، با مرزبندی های 
قبیله ای و قومی ساختارها و بقایای دولت را از بین بردند.

سومین تجربه سیاسی: گروه طالبان
گروه طالبان با محوریت پشتون های افغانستان تشکیل 
شده است؛ هرچند شعار اسالم گرایی و تطبیق شریعت از 
سوی آنان هر نوع گرایش نژادی و قومی را مورد انکار قرار 
افکار سیاسی و دینی طالبان اگرچه  می دهد. مواضع و 

و به نام رییس جمهور انجام می دهد. بنابراین، رییس 
جمهور به عنوان پدر معنوی ملت، دولت را رهبری و 
امور اجرایی مربوط به حکومت را به صدراعظم واگذار 
کند. مثاًل، رییس جمهور در راس دولت جمهور اسالمی 
افغانستان قرار گیرد و صالحیت منظوری پیشنهاد وزرا 
به پارلمان، منظوری قضات عالی استره محکمه، تعیین 
یک ثلث اعضای مجلس سنا، اعالن جنگ و صلح به 
تأیید شورای ملی، پذیرش اعتمادنامه سفیران و رهبری 
سیاست خارجی و داخلی کشور را قانوناً عهده دار گردد.

اول  معاون  جمهوری:  ریاست  دوم  و  اول  معاون   -2
زمان  در  می تواند  همکار  عنوان  به  جمهوری  ریاست 
رهبری  جمهور  رییس  استعفای  یا  و  مریضی  غیابت، 
موقت حکومت را به عهده گیرد و عالوه بر آن نماینده 
در عرصه سیاست خارجی  رییس جمهور  باصالحیت 
باشد. معاون دوم نیز نماینده باصالحیت رییس جمهور 

در عرصه سیاست داخلی باشد.
و  نزدیک  همکار  عنوان  به  صدراعظم  صدراعظم:   -3
شریک قدرت رییس جمهور، عهده دار ریاست شورای 
تعیین  کابینه،  فیصله های  تطبیق  از  نظارت  وزیران، 
مقامات درجه یک، دو و سه قوه مجریه و پاسخگو به 

شخص رییس جمهور و پارلمان باشد.
4- مقامات محلی در والیات: والی هر والیت به انتخاب 
رییسان شوراهای ولسوالی  و والیتی و منظوری رییس 
جمهور تعیین شود و والیان جمع مقامات نهادهای فرعی 
کارمندان،  تعیین  صالحیت  والیات،  در  وزارت خانه ها 
و  مربوطه  وزارت های  پالیسی  طبق  برنامه ها  تعیین 
صالحیت مصرف بودجه والیت را داشته باشند. ایجاد 
چنین جایگاهی برای مقامات محلی، می تواند خدمات 
اداری را سرعت بخشد و میزان کارآمدی حکومت را 

باال ببرد.
نتیجه این که، با ایجاد پست صدارت و قانونمند شدن 
صالحیت های  جمهوری،  ریاست  معاونین  وظایف 
رییس جمهور محدود می شود، زمینه استبداد سیاسی 
دیگر،  طرف  از  و  می رسد  حداقل  به  افغانستان  در 
نماینده گان چهار قوم بزرگ در ساختار سیاسی قدرت 
تقسیم  معضل  حل  باعث  کار  این  و  می شوند  شامل 
تقسیم صالحیت های  با  آن،  بر  قدرت می شود. عالوه 
اداری و مالی برای والیان و مقامات محلی، سرعت در 
امور اداری و عرضه خدمات در والیات بیش تر می گردد 

و این امر منجر به کارآمدی دولت خواهد شد.

کرد؛ اما نه به عنوان برادر، بلکه به عنوان حریفان سیاسی. 
دانشمندان در ذیل نظام دموکراسی در کتاب ها خیلی 
بیان کرده اند و  را  عالی تمام نکات یک حکومت خوب 
شاید هم برای کشورهای غربی این نظم ارمغان آور ثبات 
بیش تری  تحقیق  به  نیاز  افغانستان  در  اما  است؛  بوده 
دارد که کدام مدل از دموکراسی در این کشور که دارای 
تنوع قومی و فرهنگی است، سبب نظم و ثبات سیاسی 
در  الزم  آگاهی  نخست  که  است  نیاز  مسلماً  می شود. 
مورد مفاد دموکراسی به کارگزاران حکومت و شهروندان 
افغانستان داده شود، تا نگاه مردم در مورد دموکراسی، 
نگاه معطوف بر ماهیت اصلی دموکراسی باشد و این نظام 
بتواند کاربرد قابل قبول برای تمامی طرف ها داشته باشد.

جمع بندی
قرار  ترکیه  کنفرانس  احتمالی  برگزاری  آستانه  در  ما 
داریم. زمزمه هایی از ایجاد حکومتی با ساختار جدید به 
نمایندگان  و  نخبه گان  وظیقه  بنابراین،  می رسد.  گوش 
افغانستان است تا به هیچ عنوان به قدرت های منطقه و 
جهان اجازه ندهند که تاریخ  را باالی این ملت درد دیده 
اتخاذ  را  باید تصمیمی  آنان  تکرار کنند.  و رنج کشیده 
کنند که سعادت جامعه و منافع ملی در آن لحاظ شود. 
تجربه تمام نظام ها در جهان معایب و محاسن خویش را 
دارد. مردم جهان با توسل به تجربه گذشته، موفق شدند 
که بهترین نوعی از نظام را برای حل مشکالت خویش 
باید  که  است  نخبه گان  کار  مسأله  این  و  کنند  تعریف 

مسوولیت بگیرند.

شاکر حیات

نظام صدارتی؛ 
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به گزارش یورونیوز فارسی، نیکول پاشینیان، نخست وزیر 
ارمنستان، روز یک شنبه اعالم کرد که از سمتش استعفا 
داده، اما تا برپایی انتخابات زودهنگام پارلمانی به صورت 

موقت اداره امور را بر عهده خواهد گرفت.
آقای  که  ارمنستان  در  پارلمانی  زودهنگام  انتخابات 
پاشینیان پیش تر مردم کشورش را به شرکت در آن تشویق 
این  با هدف خارج کردن  ماه جون  است  قرار  بود،  کرده 

کشور از بن بست سیاسی موجود برگزار شود.
فیس بوکش  صفحه  در  پیامی  انتشار  با  پاشینیان  نیکول 
نوشت: »من پیش از برپایی انتخابات، امروز از سمت خود 

به عنوان نخست وزیر استعفا می دهم.«
در پی اعالم استعفای نخست وزیر ارمنستان، طبق قوانین 
جاری در این کشور کلیه اعضای کابینه وی نیز یک به یک 

استعفا دادند.
جریان  در  شکست  شدن  متحمل  از  پس  ارمنستان 
رویارویی نظامی پاییز سال گذشته میالدی با آذربایجان 
کنترل  تحت  دهه  دو  از  بیش  که  قره باغ  منطقه  سر  بر 
تجزیه طلبان تحت حمایت ایروان قرار داشت، با یک بحران 

سیاسی عمیق روبه رو شده است.
سرانجام  که  کشور  دو  میان  شش هفته ای  خونین  نبرد 
در نوامبر 2020 پس از بر جای گذاشتن ۶ هزار کشته با 
میانجی گری روسیه در پی یک توافق آتش بس به امضای 
پاشینیان و دادن امتیازهایی از سوی ایروان پایان یافت، 
دولت حاکم بر ارمنستان را به شدت از سوی مخالفانش 

تحت فشار قرار داد.
جمهوری آذربایجان که تا پیش از توافق آتش بس دست کم 
یک سوم از سرزمین های قره باغ را به خاک خود باز گردانده 
بود، با امتیازهای زیادی که زیر سایه موفقیت های نظامی 
و به واسطه توافق ترک مخاصمه به دست آورد، بخش های 

دیگری از شهرهای این منطقه را به خاک خود بازگرداند.
مخالفان طی پنج ماه گذشته بارها به خیابان آمده و ضمن 
یورش به ساختمان های دولتی، خواستار استعفای نیکول 

پاشینیان شده اند.
نخست وزیر ارمنستان که پیش تر ضمن رد درخواست ستاد 
از تالش  از قدرت،  برای کناره گیری  نیروهای مسلح  کل 
برای کودتا خبر داده و حامیانش را به تجمع در خیابان 
فراخوانده بود، ماه مارچ خواستار شرکت همه شهروندان 
در انتخابات زودهنگام پارلمانی شد. وی پس از نشستی 
که  کرد  اعالم  دولت  مخالف  حزب  بزرگ ترین  رهبر  با 
بحران  از  راه خروج کشور  بهترین  را  زودهنگام  انتخابات 

سیاسی موجود می داند.
نیکول پاشینیان در سال 2018 میالدی در پی یک انقالب 
مردمی بر ضد فساد نخبه گان سیاسِی به قدرت رسیده پس 
اجرایی  وارد دستگاه  اتحاد جماهیر شوروی،  فروپاشی  از 
ارمنستان شد و در این کشور قدرت گرفت. وی اواخر ماه 
انجام  برای  به تالش  را  ارتش  بلند پایه  مقام های  فبروری 
تا  از حامیانش خواست  کودتا بر ضد دولت متهم کرد و 

برای خنثا کردن این »توطیه« به خیابان بیایند.

پنج روز متوالی جهش ابتال به کرونا، سیستم درمانی هند 
را فلج کرده است. هند با روزی بیش از 330 هزار مبتال، 
رکورددار بیماران کرونا در آسیا است. نارندرا مودی از لرزه 
کشور در طوفان کرونا سخن گفت و قرنطین دهلی نو دو 

هفته تمدید شد.
به گزارش دویچه وله، نارندرا مودی، نخست وزیر هند، روز 
یک شنبه، 5 ثور، گفت که »طوفان کرونا« هند را به لرزه 

در آورده است.
با کرونا در داخل  سیاست های دولت مودی برای مقابله 
کشور به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان بیش 
از همه از »دولت پوپولیستی« مودی به خاطر اجازه دادن 

به مناسک گسترده مذهبی هندوها، انتقاد می کنند.
در پنج روز گذشته شمار تازه مبتالیان به کووید -1۹ در 
هند به شدت افزایش یافته است. روزانه بیش از 330 هزار 
از  به ثبت می رسد و نشانی  ابتالی جدید در هند  مورد 

کاهش شمار بیماران کرونایی دیده نمی شود.
سیستم درمانی هند از کار افتاده و آکسیجن، تخت و دارو 
موجود نیست. در این میان، شماری  از کشورها از جمله 
امریکا، ایران و پاکستان برای کمک به هند اعالم آماده گی 

کرده اند.
در  پیامی  انتشار  با  پاکستان،  نخست وزیر  عمران خان، 
ابراز هم بسته گی کرده است. بحران  با مردم هند  توییتر 
کرونا دو کشور متخاصم هند و پاکستان را به هم نزدیک 
کرده است. نخست وزیر پاکستان گفته است: »علیه چالش 
جهانی که بشریت با آن روبه رو است، باید مشترکاً مبارزه 

کرد.«
دولت امریکا هم با ابراز نگرانی از اوضاع جامعه هند، برای 
کمک به سیستم درمانی و مردم این کشور اعالم آماده گی 
کرده است. هم زمان سخنگوی سفارت هند در واشنگتن از 
مذاکره نماینده گان این کشور با مقام های امریکایی درباره 
تحویل محدود واکسین کرونا و اعزام پرسنل پزشکی، خبر 

داده است.
قرنطین دهلی نو، پایتخت هند، به مدت دو هفته دیگر 

تمدید شده است.

نخست وزیر ارمنستان دو ماه پیش 
از انتخابات زودهنگام پارلمانی، 

استعفا داد
ترکیه سفیر امریکا را به دلیل اظهارات 

بایدن احضار کرد

کرونا در هند؛ 
قرنطین دهلی دو هفته 

تمدید شد

پس از آن که جو بایدن، رییس جمهور امریکا، 
عنوان  به  را   1۹15 سال  در  ارمنی ها  کشتار 
سفیر  ترکیه  شناخت،  رسمیت  به  نسل کشی 
خارجه  وزیر  کرد.  احضار  را  انقره  در  امریکا 
ترکیه اظهارات بایدن درباره نسل کشی ارمنی ها 

را »پوپولیستی« خواند.
وزارت امور خارجه ترکیه دیوید ساترفیلد، سفیر 
امریکا در انقره را به دلیل اظهارات جو بایدن 

درباره نسل کشی ارمنی ها احضار کرد.
جو بایدن، رییس جمهور امریکا، روز شنبه، 4 
بزرگ داشت  سالگرد  یک صد و ششمین  در  ثور، 
قربانیان کشتار و تبعید ارمنی ها در امپراتوری 
عثمانی، این واقعه را به عنوان »نسل کشی« به 

رسمیت شناخت.
بیانیه ای  صدور  با  ترکیه  خارجه  امور  وزارت 
اعالم  بایدن  سخنان  کردن  محکوم  ضمن 
کرد: »بیانیه رییس  جمهور امریکا تحت فشار 
ارمنی  ترکیه و محافل  رادیکال ضد  گروه های 

منتشر شده و آن را نمی پذیریم.«
چاووش اوغلو،  مولود  دویچه وله  گزارش  به 
توییتری  حساب  در  هم  ترکیه،  خارجه  وزیر 
ارامنه  نسل کشی  درباره  بایدن  اظهارات  خود 
»کلمات  نوشت:  و  دانست  »پوپولیستی«  را 
نمی توانند تاریخ را تغییر دهند. ما نیز نمی توانیم 
بگیریم.  یاد  دیگر  کسی  از  را  خود  تاریخ 

به  مبتال  بیماران  شفاخانه  در  آتش سوزی  پی  در 
نفر،  بغداد و کشته شدن دست کم 82  کووید-1۹ در 

سه روز عزای عمومی در این کشور اعالم شده است.
در  شنبه شب  که  حادثه  این  در  هم  دیگر  نفر  ده ها 

شفاخانه ابن خطیب روی داد، زخمی شده اند.
انفجار یک  از  ناشی  بی بی سی، آتش سوزی  به گزارش 

کپسول آکسیجن بوده است.
ماموران  اجتماعی  شبکه های  در  ویدیویی  تصاویر 
آتش نشانی را در حال تالش برای مهار شعله های آتش 

هنگام فرار مردم از ساختمان شفاخانه نشان می دهد.
مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، خواستار تحقیقات 

به  خیانت  بزرگ ترین  سیاسی،  فرصت طلبی 
تنها  اظهارات که  این  ما  است.  و عدالت  صلح 

پایه آن پوپولیسم است را کاماًل رد می کنیم.«
جو بایدن، رییس جمهور امریکا، یک روز پیش 
ارمنی ها  »نسل کشی«  در باره  موضع گیری  از 
با رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، 

گفت وگوی تلفنی کرده بود.
کاخ سفید در اطالعیه ای اعالم کرد که بایدن 
خواستار »رابطه ای سازنده« بین امریکا و ترکیه 
شده و بر »رویکردی موثر برای حل اختالفات 

بین دو کشور« تاکید کرده است.
بایدن و اردوغان قرار گذاشته اند که در حاشیه 
اجالس ناتو که در روز 14 جون برگزار می شود، 

باهم مالقات کنند.
مورخان تعداد قربانیان کشتار ارمنی ها در 24 
و  میلیون  یک  را  میالدی   1۹15 سال  اپریل 

500 هزار نفر تخمین زده اند.
را  رقم  این  ترکیه  عثمانی،  امپراتوری  پایان  با 
اردوغان  دانست.  نفر  هزار   500 تا   300 بین 
نخستین رهبر سیاسی ترکیه است که کشتار 
ارامنه را »عملی غیرانسانی« خوانده، اما ضمن 
ابراز تاسف از این امر، تعبیر »نسل کشی« را به 
شدت رد کرده است. ترکیه معتقد است که در 
جنگ داخلی، هر دو طرف صدها هزار نفر کشته 

داده اند.

فوری در مورد علل این »حادثه دلخراش« شده است.
جنرال کاظم بوهان، سرپرست سازمان دفاع غیرنظامی 
که  گفت  کشور  این  دولتی  رسانه های  به  عراق، 
در  شفاخانه  ویژه  مراقبت های  بخش  در  آتش سوزی 
است.  داده  روی  ریوی«،  احیای  »مخصوص  طبقه 
خبرگزاری عراق به نقل از او گزارش داد که خدمه امداد 
را  آن ها  بسته گان  و  بیمار   120 از  نفر   ۹0 اضطراری 

نجات داده اند.
یک منبع مطلع در این شفاخانه به خبرگزاری فرانسه 
گفته است که حدود »30 بیمار در واحد مراقبت های 

ویژه بودند.«

مقام های امدادرسانی گفته اند که ۹0 نفر از 120 بیمار 
و بسته گان آن ها را نجات داده اند.

زخمیان و بیمارانی که آسیبی ندیده اند، با آمبوالنس به 
شفاخانه های مجاور منتقل شده اند.

سازمان دفاع غیرنظامی عراق گفته است که آتش سوزی 
در ساعات نخست روز یک شنبه تحت کنترل در آمد.

کمیسیون حقوق بشر دولت عراق در بیانیه ای گفت که 
این حادثه »جنایتی علیه بیماران خسته از کووید-1۹ 

است.«
قرار  تنگنا  در  کرونا  همه گیری  در  عراق  شفاخانه های 
گرفته اند که به فشارهای ناشی از جنگ طوالنی، عدم 

رسیده گی و فساد می افزاید.
آمار ابتال به کووید-1۹ از ماه فبروری به شدت در عراق 
در حال افزایش بوده و وزارت بهداشت این کشور در 
مجموع یک میلیون و 25 هزار و 288 مورد ابتال و 15 
هزار و 217 مورد مرگ را از زمان شروع همه گیری ثبت 

کرده است.
این کشور عملیات واکسیناسیون را ماه پیش شروع کرد 
و تاکنون ۶50 هزار دوز واکسین - عمدتاً از طریق برنامه 
جهانی توزیع واکسین یا کوواکس - دریافت کرده است.

آتش سوزی در شفاخانه بغداد؛ ۸۲ کشته و سه روز عزای عمومی


