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

اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری کشور می گوید 
که ترکیب و میکانیزم شورای عالی دولت به زودی 
اعالم می شود...

اعتراض ها به تعیین محمدداوود لغمانی به  عنوان والی فاریاب وارد نهمین روزش شده است. معترضان برای رسیدگی 
به خواست شان وقت تعیین کرده اند. آنان سه روز به حکومت فرصت داده اند که حکم والیت آقای لغمانی را لغو کند 

و او را به کابل برگرداند، در غیر آن، آنان دولتی برای خود تشکیل می دهند.
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تکان  را  جهان  که  فاجعه ای  از  هفته  دو 
مکتب  بر  تروریستی  حمله ی  گذشت.  داد، 
یک  که  کابل  غرب  در  سیدالشهدا  دخترانه ی 
را رقم زد، واکنش های  انسانی  تمام عیار  فاجعه 
برانگیخت.  افغانستان  و  جهان  در  گسترده ای 
این  عمق  روشن شدن  با  افغانستان  شهروندان 
فاجعه به شوک فرو رفتند. دولت افغانستان یک 
روز را عزای عمومی اعالم کرد. کمیسیون حقوق 
 بشر افغانستان از این رویداد به  عنوان نسل  کشی 
ملل  کودکان  صندوق  ملل،  سازمان  کرد.  یاد 
از  شماری  همچنین  و  اروپا  اتحادیه  متحد، 
دولت ها از جمله امریکا، بریتانیا، ترکیه و ایران 
نیز با محکومیت این حادثه، این واقعه خونین را 
که بیشتر قربانیان آن دانش آموزان دختر بودند 

»عمل غیرانسانی« خواندند. 
تاکنون افغانستان حادثه های خونباری را به خود 
حمله  اندازه ی  به  حادثه  کمتر  اما  است.  دیده 
دخترانه ی   مکتب  بر  پیش  هفته  دو  تروریستی 
سیدا لشهدا در افغانستان و جهان واکنش برانگیز 
به نظر می رسد  با گذشت دو هفته،  است.  شده 
سناریوی فراموشی فاجعه ی دیگر در افغانستان 

در حال تکرارشدن است و...
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فاجعه ی بزرگ در آستانه ی 
فراموشی و الپوشانی

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

ارگ به زودی ترکیب 
اعضای شورای عالی دولت را 
اعالم می کند

درخواست از حکومت آلمان: 
همکاران محلی نیروهای آلمانی 
در افغانستان را به آلمان بیاورید

طالبان هفت غیرنظامی را 
در »قره باغ« غزنی ربودند

وزیران خارجه ی امریکا 
و ترکیه درباره ی افغانستان 
تلفنی گفت وگو کردند

تالش وزیر دفاع 
امریکا برای تماس با رهبران 

نظامی چین »بی پاسخ 
مانده است«

روسیه: 
ایران به زودی غنی سازی 
۶۰ درصدی اورانیوم را 
متوقف می کند

یک مقام وزارت صحت  عامه 
که به اتهام آزار جنسی برکنار 
شده بود، دوباره مقرر شده و 

معاش ویژه می گیرد
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اشاره: این گزارش را مرکز تحقیقی پیک تهیه کرده 
در  ادعاهای مطرح شده  روز در خصوص  اطالعات  و 
یک  در  روز  اطالعات  ندارد.  مسئولیتی  گزارش  این 

تفاهم رسانه ای این گزارش را نشر می کند.
دست  اسنادی  به  پیک  تحقیقی  خبرنگاری  مرکز 
یافته است که نشان می دهد داکتر شاه  ولی معروفی، 
رییس اداره کنترل امراض ساری وزارت صحت عامه، 
یک  جنسی  آزار  به  اتهام  پیش  دهه  یک  درحالی  که 
وظیفه  از  کشور  از  بیرون  کاری  سفر  یک  در  زن 
برکنار شده بود، اما براساس اجراآت نامعلومی دوباره 
دریافت  ویژه  امتیاز  و  معاش  تاکنون  و  یافته  تقرر 
می  کند. بر پایه این سندها او اکنون ماهوار بیشتر از 

250 هزار افغانی معاش می گیرد و همچنان...

معترضان در فاریاب: 

اگر والی با زور تحمیل شود، شمال به کام فاجعه می رود

صفحه 7

خلیفه ای بدون خالفت
پایش به هر جا رسید خشونت و قساوت به همراه آورد و 

طی فقط چند سال جهان را در سیاهی فرو برد.
منطقه  کل  داعش،  قدرت  مرکز  آخرین  سقوط  از  پس 
به  نظر می رسید در آستانه شروع دوباره قرار دارد و مردم 
خاورمیانه به خصوص، در شرف بستن دفتری هستند که 
عمیقی  زخم های  و  بود  خون  به  آغشته  صفحه اش  هر 
بود  نمادین خالفتی  پایان  باغوز  سقوط  گذاشت.  برجای 
که حدود پنج سال قبل توسط ابوبکر البغدادی پایه گذاری 
شده بود. بنابراین بسیاری از کسانی که در شکست دادن 
بودند.  شادمان  باغوز  سقوط  از  داشتند،  سهم  داعش 
بود  چیزی  این  دست کم  پایان خالفت«؛  باغوز،  »سقوط 
که همه می خواستند آن را باور کنند. اما همچون هر واقعه 
فصِل  می رسید  به  نظر  آنچه  خاورمیانه،  در  دیگری  مهم 
پایانی یک داستان غم انگیز باشد، در واقع مقدمه ای برای 

داستان دیگر بود.
بیشتر اعضای زندانی گروه داعش که طی این چند سال 
با من صحبت کرده اند، مدعی اند که رهبران این سازمان 

شکست داعش را حتمی می دانستند....

»سالم  سوریه  دموکراتیک  نیروهای   2019 مارچ   23 در 
جنگ جویان  از  کوچکی  دسته  همراه  به  را  الجبوری« 
قدرت  مرکز  آخرین  به  مشرف  غاری  درون  امرش  تحت 
داعش در آن سوی رود فرات در »باغوز« در شرق سوریه 
محاصره کردند. الجبوری خیلی زود تسلیم شد. »نیروهای 
دموکراتیک سوریه« که یک نیروی تحت رهبری کردها و 
موردحمایت ائتالف جهانی ضدداعش است، پس از تصرف 
پرچم های  آخرین سنگر جنگ جویان داعشی در سوریه، 
سیاه دولت اسالمی عراق و شام را برچیدند. پرچمی که 
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افکار  در  عمیق  زخم های  با  دردی 
عمومی در حال فراموشی. فاجعه سال ها 
است که کام مردم را تلخ کرده است، اما 
با گذشت چند روز فراموش شده است. 
این  فاجعه،  تداوم  و  تکرار  این که  گویا 
وضعیت را حتا به امری عادی و هرروزه 
پرسشگری  قدرت  و  است  کرده  تبدیل 

مردم از عوامل فاجعه را گرفته است. 
مثل همیشه حکومت افغانستان رویکرد 
از وقوع هر فاجعه را در  الپوشانی پس 
از حمله ی  پیش گرفته است. دو هفته 
تروریستی مکتب دخترانه ی سیدالشهدا 
مردم  به  حکومت  هنوز  اما  گذشته، 
نگفته است که چرا و چگونه حادثه ای 
به این بزرگی در قلب کابل اتفاق افتاده 
حمله ی  قربانیان  خانواده های  است. 
سیدالشهدای  مکتب  بر  تروریستی 
از حمله، در یک  کابل، یک هفته پس 
از  را  مطالبات شان  خبری،  کنفرانس 
کردند.  فهرست  افغانستان  حکومت 
قربانیان  مهم ترین خواست خانواده های 
وقوع  چگونگی  روشن شدن  حمله  این 
شناخته شدن  رسمیت  به  و  حادثه 
به دلیل  هزاره ها  بر  هدفمند  حمالت 
به  عنوان  قومی شان  و  مذهبی  تعلق 
پاکسازی قومی و نسل کشی است. اما در 
این مدت پاسخ نهادهای مسئول سکوت 
و تالش سیستماتیک برای الپوشانی و 
مطالبات  مهم ترین  حاشیه کشاندن  به 
تالش  است.  بوده  قربانیان  خانواده های 
سیستماتیک و طفره رفتن از قبول این 
در  اول،  دارد:  دلیل  دو  خواست  دو 
خوشبینانه ترین سناریو سر نخ چگونگی 
وقوع این حادثه به ناکارآمدی نهادهای 
در  حکومت  ضعف  و  می رسد  امنیتی 
محافظت از شهروندان را برمالتر می کند. 
دوم، قبول آن به مثابه ی نسل  کشی نیز 
حکومت  متوجه  را  بزرگی  مسئولیتی 
که  کند  قبول  حکومت  وقتی  می کند. 
قرار  نسل کشی  معرض  در  هزاره ها 
دارند، ملزم به محافظت ویژه و پذیرش 
مسئولیت سنگین می شود که تا کنون 

آشکار از آن شانه خالی کرده است.
غرب  در  پیش  هفته  دو  که  آنچه  اگر 
را  حکومت  وجدان  افتاد،  اتفاق  کابل 
پذیرش  کار  کمترین  است،  داده  تکان 
این حادثه به  عنوان نسل  کشی و مجازات 
این  از  پیش گیری  در  که  است  کسانی 
کمیسیون  است.  کرده  کوتاهی  حادثه 
یک  به  عنوان  افغانستان  بشر  حقوق 
را  جنایت  این  حقوق  بشری  مهم  نهاد 
از  است.  شناخته  نسل  کشی  به  عنوان 
طرف دیگر، جمع وسیعی از کارشناسان 
حقوق  حقوق،  حوزه ی  متخصصین  و 
بین الملل  بشردوستانه ی  حقوق  و  بشر 
بر هزاره ها  تروریستی  حمالت هدفمند 
در شش سال اخیر را از مصادیق غیرقابل 
دلیلی  پس  می دانند.  نسل کشی  انکار 
از  حکومت  که  ندارد  وجود  تعلل  برای 
مگر  کند.  سرپیچی  خواست  این  قبول 
این  این که سناریوهای بدتری در وقوع 
حادثه متصور باشد که دست کم شائبه ی 
یعنی  دارد؛  وجود  عمومی  افکار  در  آن 
همسویی با این جنایت و میدان دادن به 
بازی  راستای  در  فجایعی  چنین  تکرار 

سیاسی با مسأله ی تروریزم. 
تاکنون مواجهه حکومت با حادثه حمله 
بسیار  سیدالشهدا  مکتب  بر  تروریستی 
پیش  هفته  است.  بوده  ناامیدکننده 
زده شد که  دامن  بحثی  به  در مجلس 
به  اکرامیه  پرداخت  در  حتا  حکومت 
تبعیض  این حادثه  قربانیان  بازماندگان 
روا داشته است. بسیاری از زخمیان این 
از  و دستگیری  نحوه خدمات  از  حادثه 
طرح  هنوز  ندارند.  رضایت  قربانیان 
روشن در عمل برای نگرانی های امنیتی 
در دست اجرا نیست. مواجهه ی حکومت 
با حادثه که جهان را تکان داد، خالصه 
می شود به اعالم یک روز عزای عمومی، 
تمساح  اشک  و  کاغذ  روی  وعده های 

رییس جمهور در یک پیام تلویزیونی.

ملی ندارد.
در همین حال، گفته شده است که قرار 
است شورای عالی دولت در روز دوشنبه 
اعالم  رسمی  به صورت  جاری  هفته ی 
شود، اما احتمال تأخیر در اعالم این شورا 
به دلیل این که شماری از رهبران سیاسی 
در مورد تعداد اعضای شورا تفاوت دیدگاه 

دارند، وجود دارد.
از  بخشی  دولت  عالی  شورای  تشکیل 
اشرف  رییس جمهور  توافق نامه ی سیاسی 
غنی و عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 

مصالحه ی ملی است.
 28 در  که  توافق نامه  این  اول  بخش  در 
آمده  رسید،  امضا  به  گذشته  سال  ثور 
است که یک شورا زیر نام »شورای عالی 
و  سیاسی  رهبران  از  متشکل  دولت« 
شخصیت های ملی به منظور ایجاد اجماع 

سیاسی تشکیل می شود.

اقشار  از  نفر  الی 60  بین 50  با عضویت 
زنان، روحانیون،  از جمله  مختلف جامعه 
فرهنگیان و اعضای جامعه مدنی نیز ایجاد 
می شود. آقای امیری عالوه کرده است که 
این دو شورا از نزدیک با هم کار خواهند 
کرد. او تأکید کرده است که این دو شورا 
و  نمی کند  دخالت  دولتی  ارگان های  در 
هیچ تضادی هم با شورای عالی مصالحه ی 

این شورا حضور خواهند داشت.
به گفته ی او، در حال حاضر روی عضویت 
صورت  توافق  شورا  این  در  خانم  چهار 
گرفته و تالش می شود که میزان حضور 

زنان بیش از این افزایش یابد.
معاون سخن گوی ریاست جمهوری افزوده 
عالی  شورای  ایجاد  با  همزمان  که  است 
دولت، یک شورای دیگر در سطح تخنیکی 

ریاست جمهوری  ارگ  روز:  اطالعات 
میکانیزم  و  ترکیب  که  می گوید  کشور 
شورای عالی دولت به زودی اعالم می شود. 
اجماع  تقویت  شورا  این  ایجاد  از  هدف 
برای  به حکومت  و مشورت دهی  سیاسی 
تصمیم گیری در مورد مسایل کالن ملی 

گفته شده است.
سخن گوی  معاون  امیری،  محمد 
شورای  که  است  گفته  ریاست جمهوری 
توافق  آن  نام  روی  هنوز  که  دولت  عالی 
الی   15 بین  است،  نگرفته  نهایی صورت 

25 نفر عضو خواهد داشت.
که  است  گفته  همچنان  امیری  آقای 
نشده  نهایی  هنوز  شورا  اعضای  فهرست 
معاونش،  دو  با  رییس جمهور  اما  است، 
مجلس  و  نمایندگان  مجلس  رییسان 
از  ملی  و  سیاسی  متنفذ  اشخاص  سنا، 
ترکیب  در  سیاسی  مختلف  جریان های 

ارگ به زودی ترکیب اعضای شورای عایل دولت را اعالم می کند

یکا و ترکیه درباره ی افغانستان تلفین گفت وگو کردند یران خارجه ی امر وز
ترکیه  استانبول  در  افغانستان  صلح 

برگزار شود.
قرار  که  ملل  سازمان  و  قطر  ترکیه، 
بود نشست استانبول را میزبانی کنند، 
دلیل  به  نشست  این  که  کردند  اعالم 
عید  از  بعد  برای  طالبان  حاضرنشدن 
اکنون  است.  افتاده  تعویق  به  فطر 
در  نشست  این  که  نیست  مشخص 

کدام تاریخ برگزار خواهد شد.

با این حال، خبرگزاری آناتولی ترکیه 
گفته است که در این تماس تلفنی در 
سازمان  عمومی  مجمع  نشست  مورد 
ملل درباره ی فلسطین و آتش بس در 

غزه نیز صحبت شده است.
تلفنی  در صحبت  افغانستان  مسأله ی 
ترکیه  و  امریکا  خارجه ی  وزیران 
درحالی مطرح شده است که قرار بود 
مورد  در  نشستی  اپریل   24 تاریخ  در 

جزئیات بیشتر از صحبت های دو طرف 
در مورد افغانستان منتشر نشده است.

خارجه ی  وزیران  خبرنامه،  از  نقل  به 
امریکا و ترکیه در مورد ادامه ی حمایت 
امریکا از گفت وگو میان متحدان ناتو، 

ترکیه و یونان نیز صحبت کرده اند.
و  رشد  اهمیت  بر  همچنین  آنان 
آزادی های  و  بشر  حقوق  از  حمایت 

سیاسی تأکید کرده اند.

اطالعات روز: آنتونی بلینکن، وزیر امور 
با  امریکا  متحده ی  ایاالت  خارجه ی 
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ی 

ترکیه تلفنی صحبت کرده است.
وزارت خارجه ی امریکا در خبرنامه ای 
گفته است که دو طرف در این تماس 
اهمیت همکاری دوجانبه  تلفنی روی 
به شمول منافع مشترک در افغانستان 

و سوریه صحبت کرده اند.

مورد  این  در  تاکنون  طالبان  گروه 
چیزی نگفته است.

از  کشور  جنوب شرق  در  غزنی  والیت 
والیت های ناامن است که جنگ جویان 
این  از  بخش هایی  در  طالبان  گروه 
در  قره باغ  ولسوالی  جمله  از  والیت 
55 کیلومتری جنوب غرب شهر غزنی 

حضور و فعالیت گسترده دارند.
این گروه اخیرا به حمالتش در قره باغ 

شدت بخشیده است.

طالبان هفت غرینظامی را در »قره باغ« غزین ربودند
از سرنوشت  تاکنون  که  کرد  تأکید  او 
ربوده شدگان معلوماتی در دست نیست.

از سویی هم، عارف باهنر گفت که این 
غیرنظامیان توسط جنگ جویان طالبان 
قره باغ  »برله«ی  منطقه ی  در  مستقر 

ربوده شده اند.
را  آنان  طالبان  که  کرد  تأکید  او 
و  گرفته  »گروگان«  اخاذی  به منظور 
این  پول«  »بدل  در  که  دارند  تصمیم 

غیرنظامیان را رها کنند.

آقای باهنر افزود که ربوده شدگان همه 
غیرنظامی اند. آنان زمانی توسط طالبان 
ربوده شده که از ولسوالی جاغوری به 
طرف شهرهای غزنی و کابل در حرکت 
بوده اند. او تأکید کرد که در میان این 

افراد دانش جویان نیز شاملند.
همچنین به گفته ی ولسوال جاغوری، 
ساکنان  مسافربری  موتر  یک  طالبان 
این ولسوالی را هم از منطقه ی زردآلو با 

خودشان برده اند.

والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
جنگ جویان  که  می کنند  تأیید  غزنی 
ساکنان  از  نفر  هفت  طالبان  گروه 
ولسوالی جاغوری را در ولسوالی قره باغ 

این والیت ربوده اند.
دیروز  جاغوری  ولسوال  باهنر،  عارف 
)شنبه، 1 جوزا( به روزنامه اطالعات روز 
که طالبان این افراد را روز سه شنبه ی 
هفته ی گذشته از منطقه ی »زردآلو«ی 

ولسوالی قره باغ ربوده اند.

چه  کار  این  تا  که  نیست  مشخص  هنوز 
زمانی انجام می شود.

طبق بیانیه ی حامیان این دادخواست، به 
افراد  از  دسته  دو  میان  که  می رسد  نظر 
اول کسانی که  دارد؛ دسته ی  فرق وجود 
کار  آلمانی  نیروهای  با  اخیر  سال  دو  در 
کرده اند و دسته ی دوم نیز کسانی که در 
و  نبوده  آلمانی  نیروهای  با  اخیر  دو سال 
یا کسانی که قرارداد مستقیم با نیروهای 
آلمانی نداشته اند، بلکه کارمند شرکت های 
داخل  در  آلمانی  نیروهای  با  قراردادی 

کمپ و بیرون از کمپ بوده اند.
که  است  آمده  بیانیه  در  حال،  این  با 
و  توسعه  و  داخله  خارجه،  وزارت های 
به صورت  کنون  تا  آلمان  همکاری های 
واضح تمایلی به اظهار نظر عمومی در این 

مورد نشان نداده اند.
و  پیش  چندی  که  است  درحالی  این 
خارجی  نیروهای  خروج  آغاز  با  همزمان 
افغان  مترجمان  از  شماری  افغانستان،  از 
لوایت  در  آلمانی  نیروهای  برابر کمپ  در 
بلخ دست به اعتراض زده بودند. آنان گفته 
بودند که به دلیل خطر جانی بعد از خروج 
نیروهای بین المللی از افغانستان خواستار 

پناهندگی شده اند.
که  بود  گفته  آلمان  دولت  آن  از  پیش 
خروج  از  پس  تا  می داند  خود  وظیفه ی 
سربازانش از افغانستان، از همکاران افغان 

نیروهایش محافظت کند.

مورد  در  غیرواقع بینانه  و  غیرمنطقی 
با  که  افغان هایی  درخواست های  بررسی 
گذشته  سال های  طی  آلمانی  نیروهای 
جان شان  حاال  و  داشته اند  همکاری 
پناهندگی  درخواست  و  است  خطر  در 

می دهند کنار گذاشته شود.
دادخواست  این  که  است  آمده  بیانیه  در 
آلمان  مردم  عموم  و  رسانه ها  توجه  مورد 
قرار گرفته است و احتمال دارد تا پایان ماه 

می به ارتش آلمان سپرده شود.
همچنین گفته شده است که روند تعقیب 
وزیر  نیست؛  مشخص  دادخواست  این 
پذیرش  به  رسیدگی  از  قبال  آلمان  دفاع 
تهدید  زیر  که  افغان  محلی  کارمندان 
هستند، خبر داده بود، اما با توجه به شتاب 
افغانستان،  از  آلمانی  نیروهای  خروج  در 

افزایش است. 
به گونه ی  بارها  طالبان  که  گفته اند  آنان 
افغان  کارمندان  که  کرده اند  اعالم  واضح 
همکار  را  کرده اند،  کار  غربی ها  برای  که 

غرب می دانند.
دادخواست،  این  حامیان  بیانیه ی  طبق 
و  تهدید  از  گزارش هایی  که  سال هاست 
حمله به کارمندان محلی همکار نیروهای 
مترجم  یک  می شود.  گزارش  آلمانی 
میالدی   2013 سال  در  آلمان  نیروهای 
رسانه های  فعلی  گزارش های  شد.  کشته 
کارمندان  که  می دهد  نشان  نیز  آلمانی 
محلی که در افغانستان مانده اند، با خطر 

مواجه اند.
آلمان  حکومت  از  دادخواست  این  در 
طرزالعمل های  که  است  شده  خواسته 

سازمان  و  فرد   90 حدود  روز:  اطالعات 
آلمانی در یک ابتکار حمایتی از حکومت 
فدرال این کشور خواسته اند که کارمندان 
محلی افغان در معرض خطر که سال ها با 
نیروهای آلمانی مستقر در افغانستان کار 
کرده اند، را به صورت فوری به آلمان بیاورد.

این دادخواست آمده  بیانیه ی حامیان  در 
است که برخی از این افراد و سازمان های 
افغان ها  فوری  پذیرش  از  که  آلمانی 
افغانستان  در  سال ها  کرده اند،  حمایت 
در  آلمانی  نیروهای  مأموریت  از  یا  و  کار 

افغانستان حمایت سیاسی می کردند.
پیشین،  وزیران  بیانیه،  این  طبق 
پیشین،  بازرسان  بلندرتبه،  دیپلمات های 
نیروهای  و  ارتش  پیشین  فرماندهان 
اعضای  پولیس،  ارشد  افسران  آیساف، 
پارلمان و دانشگاهیان و محققانی که روی 
صلح و منازعه در افغانستان کار می کنند، 
نهادهای کمک رسان که برای دهه ها است 
از  شماری  و  می کنند  کار  افغانستان  در 
سازمان های دیاسپورای افغان در آلمان از 

این دادخواست حمایت کرده اند.
به  نامه ای  در  دادخواست  این  حامیان 
وزیران خارجه، دفاع، داخله و همکاری و 
درحالی  کرده اند؛  تأکید  آلمان،  توسعه ی 
به  بازگشت  برای  آلمانی  نیروهای  که 
ترس  می گیرند،  آمادگی  کشورشان 
کارمندان محلی افغان و خانواده های شان 
حال  در  کرده اند،  کار  نیروها  این  با  که 

درخواست از حکومت آملان: 
ید همکاران محلی نریوهای آملاین در افغانستان را به آملان بیاور
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یک مقام وزارت صحت  عامه که به اهتام آزار جنیس برکنار شده بود، 
دوابره مقرر شده و معاش ویژه یم گیرد

سرپرست  به  حیث  قراردادی  »کارکن  است: 
بست خدمات ملکی توظیف شده نمی  تواند.« 
وزارت،  این  اجراآت  از  سند  تازه  ترین  در 
به  تاریخ  وقایوی  طب  عمومی  ریاست 
به  رسمی  نامه  ی  یک  در   1399/12/14
از  تأسی  به  خود  ذی ربط  ادارات  همه  ی 
هدایت مقام ریاست جمهوری، چنین نگاشته 
به  شکل   1399 سال  در  »کسانی  که    است: 
بست  های شان  شده  اند،  استخدام  غیررقابتی 
آزاد  رقابت  طریق  از  و  برود  اعالن  به  باید 
باید استخدام شوند. در صورتی  که این افراد 
بیش  تر از یک سال به  شکل غیررقابتی تقرر 
حاصل نموده  اند، باید منفک و بست  های شان 

به  اعالن سپرده شود.« 
وزارت  بشری  منابع  اداره  داده  های  بربنیاد 
 620 از  بیش  تر  هم  اکنون  عامه،  صحت 
وزارت  این   )8 تا   3( بست  های  کارمند 
به  گونه  ی غیررقابتی )ُحکمی( استخدام شده 
و 16 کارمند دیگر در بست  های )خارج رتبه، 
ایفای  سرپرست  به  حیث   )3 و   2 بست1، 

وظیفه می  کنند. 
دارند  تأکید  عامه  صحت    وزارت  مسئوالن 
هدایت  عملی شدن صددرصد  به  منظور  که 
ریاست جمهوری، هیأت دادستانی ُکل  مقام 
تکمیل  از  آن پس  نتایج  و  گردیده  توظیف 

پروسه ابالغ خواهد شد.
اما دادستانی ُکل با گذشت بیش از یک ماه 
تماس  های  به  گزارش،  این  تهیه  جریان  در 

خبرنگار پیک پاسخ نداده   است. 
نشان  پیک،  به  رسیده  معلومات  و  سندها 
تقرر  افزون   بر  معروفی  آقای  که  می  دهد 
صالحیت  از  استفاده  و  نامعلوم  دوباره  ی 
وظیفوی در تغییر و تبدیل و مقرری برخی از 
زیردستان به  گونه  ی سلیقه  ای برخورد نموده   

است.
ساری  امراض  بخش  کارمندان  از  شماری 
آقای  که  می  کنند  ادعا  عامه،  وزارت صحت 
افشاگری  به  دلیل  را  آنان  تن   13 معروفی 
از  رسانه،  با  همکاری  و  اداره  این  معلومات 

معاش ماهوار محروم ساخته   است.
و  مالریا  پروگرام  مالی  مسئول  ضیا  ادریس 
»آقای  می  گوید:  پیک  خبرنگار  به  لشمانیا، 
معلومات  و  اسناد  این  که  به   گمان  معروفی 
باشیم،  کرده  شریک  رسانه  با  را  اداره 
به  شمول خودم 13 تن از کارمندان این اداره 
را از معاش انکشافی محروم ساخته و گفته 
  است که درصورت نشر این گزارش، مستحق 

معاش نخواهید بود.«
آقای  که  می  افزاید  معترض  کارمند  این 
معروفی حتا بدون امضای خودش )مسئول 

مالی( جدول معاش را اجرا کرده   است. 
بصیر بهاور، یکی دیگر از کارمندان این اداره، 
کرده  قوم  گرایی  به  متهم  را  معروفی  آقای 
به  گونه ی  پیش  ماه  چند  که  می  کند  ادعا 
غیرقانونی از وظیفه برکنار و شخص دیگری 
به  جایش مقرر شده بود، اما پس از دادخواهی 
برگشته  به   وظیفه  اش  دوباره  اسناد،  ارائه  و 

  است. 
برخی از آگاهان مسائل حقوقی و قانو  ن  دانان 
و  تخطی  هرآن  که  باورند  به   این  کشور 
تخلف باید از مجرای قانون به   آن رسیدگی 
افغانستان،  جزای  ُکد  در  چنان  که  شود. 
استفاده  های سوء از صالحیت وظیفوی جرم 

شناخته شده   است.
ُکد   403 ماده  ی  دوم  و  اول  بند  در 
از  سوءاستفاده  مورد  در  افغانستان  جزای 
صالحیت  های وظیفوی، آمده   است: »هرگاه 
موظف خدمات عامه به منظور کسب منفعت 
نامشروع برای خود یا شخص دیگری برخالف 
قانون عملی را اجرا و یا از آن امتناع نماید، 
از وظیفه گردیده  مرتکب جرم سوءاستفاده 
 60 نقدی  جزای  با  متوسط  حبس  به  و 
می  گردد.  محکوم  افغانی  هزار  تا 300  هزار 
این  اول  بند  مندرج  جرم  مرتکب  همچنان 
ماده، به  انفصال از وظیفه و طرد از مسلک نیز 

محکوم می  گردد.«

ارائه  بدون  اما مسئوالن وزارت صحت عامه 
با  مطابقت  در  را  معاش  این  پرداخت  سند، 
گلوبل  فند(  جهانی  )صندوق  دونر  موافقه  ی 
و  خوانده  حکومت  غیراختیاری  بودجه  ی  از 
نیز  مالیه  وزارت  موافقه  ی  که  داشته  تأکید 
در آن موجود است. در حالی  که یک نامه  ی 
رسمی شماره )104( مورخ 8 / 11 /1399 
وزارت مالیه عنوانی وزارت صحت عامه چنین 
آمده   است: »ادارات محترم در مورد تنظیم 
معاشات کارمندان قراردادی مکلف  اند الیحه 
و اصول  نامه  ی اجرای بودجه را رعایت نموده 
و به  هیچ صورت معاش ماهوار باالتر از 250 
اختیاری و غیراختیاری  از وجوه  هزارافغانی 

قابل پرداخت نمی  باشد.« 
اطالع  رسانی  بخش  مسئول  بابری  محبوبه 
اطالعات  تقاضای  به  پاسخ  در  مالیه  وزارت 
کمیته  »یک  است:  نگاشته    پیک  خبرنگار 
در زمینه معاشات رییسان دایر گردیده که 
دولتی  ادارات  تمام  به  آن  مکتوب  عنقریب 
محترم  معاش  درمورد  اما  می  گردد؛  صادر 
باید گفت که مبلغ اضافه از 250  شاه ولی 
هزارافغانی به   عنوان ترانسپورتیشن برای  شان 

حواله می  شد که بعدا قطع گردیده   است.« 
آقای  رسمی  قرارداد  سند  حالی  که  در 
گلوبل  فند  بین  المللی  نهاد  با  که  معروفی 
امضا کرده   است، نشان می  دهد که مصارف 
قراردادی  کارمند  خود  به دوش  ترانسپورت 
است. همچنان جدول معاش ماه حمل سال 
روان این اداره نشان می  دهد که مبلغ اضافی 

از معاش آقای معروفی قطع نگردیده   است.
و  به  عنوان حامی  گلوبل  فند  بین  المللی  نهاد 
وزارت  توسعه  ای  پروژه  های  کننده  ی  تمویل 
به  پاسخ  در  نیز،  افغانستان  عامه  ی  صحت 
»از  است:  نگاشته    پیک  خبرنگار  ایمیل 
آن  جایی  که این موضوع مربوط به کارمندان 
که  می  کنیم  پیشنهاد  برای  تان  است،  دولت 
پی  گیری  عامه  صحت  وزارت  با  را  موضوع 

کنید.«
صحت  و  مالیه  وزارت  های  با  پی  گیری  اما 
عامه در پیوند به   این موضوع، پاسخ دقیق و 

مستندی دریافت نکرد.

اهداف  برای  دولتی  موتر  از  استفاده 
شخصی

امراض ساری وزارت صحت  رییس کنترول 
سه  وظیفوی،  صالحیت  از  بااستفاده  عامه 
موتر دارای نمبرپلیت  های دولتی را در اختیار 
خبرنگار  به  که  تصویری  نوار  یک  در  دارد. 
در  میان  ازاین  موتر  دو  است،  رسیده    پیک 
کارهای  و  رییس  خانواده  ی  اعضای  خدمت 
در  دیگر  موتر  از یک  و  داشته  قرار  نامعلوم 
استفاده  خود  رسمی  و  شخصی  کاروبار 
می  کند.  مشخصات کامل این وسایط نقلیه 
در اختیار مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک قرار 
نشر  امنیتی  به دالیل  گزارش  این  در  دارد. 

متن  مطابق  عامه،  صحت  وزارت  ساری 
پیشنهاد منظوراست.«

منابع  ریاست  استخدام  آمریت  حالی  که  در 
 5 به   تاریخ  عامه  صحت  وزارت  بشری 
آقای  انفکاک  رسمی  حمل1393نامه  ی 
وقایوی  طب  عمومی  ریاست  به  را  معروفی 
و دیگر بخش  های این وزارت صادر کرده، اما 
نامعلومی،  اجراآت  به  اساس  چندی  از  پس 
آقای معروفی دوباره به وظیفه و مقام ریاست 

خود برگشته   است. 
جزای  ُکد   24 ماده  اول  بند  براساس 
در  افغانستان  شهروند  هرگاه  افغانستان، 
خارج از کشور مرتکب عملی گردد که طبق 
باشد،  شده  شناخته  جرم  قانون  این  احکام 
درصورت بازگشت به کشور طبق احکام این 
براین  که  مشروط  می  گردد.  مجازات  قانون 
محل  کشور  قانون  به   اساس  مذکور  عمل 

ارتکاب جرم، قابل مجازات باشد.
در این  حال، دادستانی ُکل کشور با گذشت 
تقاضای  برگه  ارائه  از  ماه  یک  از  بیش 
آیا کدام پرونده  ی  این  که  بر  اطالعات مبنی 
آقای معروفی دریافت شده و  نام  به    جرمی 
بوده، هیچ پاسخی  بررسی آن چه  نتیجه  ی 

ارائه نکرد.
آزار  اتهام  عامه،  صحت  وزارت  مسئوالن 
می  گویند  و  را »سوءتفاهم« خوانده  جنسی 
مشترک  کمیته  طرف  از  موضوع  این  که 
حقیقت  یاب و کمیسیون شکایات اصالحات 
اداری بررسی شده و دوباره توسط پیشنهاد 
حکم  و  اداری  اصالحات  کمیسیون 
به  دوباره  معروفی  آقای  رییس جمهور، 
  وظیفه  ی خود مقرر شده   است. مسئوالن این 
معروفی  آقای  )انفکاک(  قبلی  حکم  وزارت، 
را »ُملغا« خوانده  اند، اما هیچ سند رسمی از 

ُحکم دوباره  ی آقای معروفی ارائه نکرده  اند.
و  اداری  اصالحات  کمیسیون  مسئوالن 
خدمات ملکی نیز، تأکید دارند که هیچ  گونه 
سندی درباره تقرر دوباره  ی آقای معروفی در 
این کمیسیون موجود نیست. براساس اسناد 
و  کرزی  آقای  حکومت  زمان  در  اتفاق  این 

وزارت ثریا دلیل رخ داده است.

پست ناکارآمد با معاش باال
کارمندان  و  رییس  ماهوار  معاش  جدول 
طب  عمومی  ریاست  ساری  امراض  بخش 
وقایوی وزارت صحت عامه، که یک کاپی آن 
دراین گزارش منتشراست، نشان می  دهد که 
داکتر شاه  ولی معروفی در بست دوم به   حیث 
رییس این اداره و مسئول پروژه  ی »تقویه و 
توسعه  ی وقایه کنترل مالریا و بهبود حالت 
صحی درافغانستان«، معاش در حدود 266 

هزارافغانی دریافت می  کند.
باورند  به   این  عامه  وزارت صحت  در  منابع 
از  بست،  دراین  معروفی  آقای  وظیفه  ی  که 
هیچ  گونه مؤثریت و شفافیتی برخوردار نبوده 

بالل خداداد، مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک

اشاره: این گزارش را مرکز تحقیقی پیک تهیه 
ادعاهای  خصوص  در  روز  اطالعات  و  کرده 
مطرح شده در این گزارش مسئولیتی ندارد. 
این  رسانه ای  تفاهم  یک  در  روز  اطالعات 

گزارش را نشر می کند.

اسنادی  به  پیک  تحقیقی  خبرنگاری  مرکز 
داکتر  می دهد  نشان  که  است  یافته  دست 
شاه  ولی معروفی، رییس اداره کنترل امراض 
یک  درحالی  که  عامه،  صحت  وزارت  ساری 
دهه پیش به  اتهام آزار جنسی یک زن در یک 
سفر کاری بیرون از کشور از وظیفه برکنار 
نامعلومی  اجراآت  براساس  اما  بود،  شده 
امتیاز  و  معاش  تاکنون  و  یافته  تقرر  دوباره 
سندها  این  پایه  بر  می  کند.  دریافت  ویژه 
افغانی  از 250 هزار  بیشتر  اکنون ماهوار  او 
معاش می گیرد و همچنان به تغییر و تبدیلی 
استفاده  ی  و  رقابتی  به   جای  حکمی  افراد 

شخصی از موتر دولتی نیز متهم است. 
اطالع  رسانی  بخش  مسئوالن  هرچند 
اطالعات  تقاضای  به  پاسخ  در  وزارت  این 
عنوانی کمیسیون دسترسی  پیک،  خبرنگار 
لزوم،  صورت  »در  نوشته  اند  اطالعات  به   
زمینه  در  مفصل  معلومات  با  کافی  اسناد 
هفت  به  پاسخ  در  اما  شد«  خواهد  ارائه 
با  مطابقتی  نگاشته  اند،  آنچه  مشخص  مورد 
اسناد موجود و پرسش  های پیک ندارد. این 
وزارت گفته است که ماجرای آقای معروفی 

سوءتفاهم بوده است.

ماجرای برکناری
داکتر شاه  ولی معروفی، رییس بخش کنترل 
وقایوی  طب  عمومی  ریاست  ساری  امراض 
وزارت صحت عامه،   در سال 1392 براساس 
سازمان  سوی  از  رسمی  دعوت  نامه  ی  یک 
کارگاه  یک  در  اشتراک  برای  جهان  صحی 
نومبر  تا 2۷  تاریخ 18  از  آموزشی  و  علمی 
پالن  گذاری  و  »طرح  زیرنام   ،2013 سال 
بود.  ایتالیا سفر کرده  به  توبرکلوز«،  کنترل 
دفتر  سفر،  ازاین  روزی  چند  گذشت  با 
و  ایمیل  وسیله  ی  به    جهان  صحی  سازمان 
عامه  ی  وزارت صحت  عنوانی  نامه  ی رسمی 
متأسفانه   « است:  نگاشته    چنین  افغانستان 
کنترل  رییس  که  نمودیم  حاصل  اطالع 
سفر  جریان  در  وزارت  این  ساری  امراض 
رسمی به   تاریخ 23 نومبر2013 مرتکب آزار 
خدماتی  کارکن  خانم  یک  جنسی  اذیت  و 
خانم  شکایت  های  به   اثر  که  شده  هوتل 
مذکور و مدیر هوتل، آقای معروفی ازسوی 
پولیس محل مورد بازپرس قانونی قرار گرفته 
سپینتا  شهری  محکمه  ی  به  نیز  قضیه  و 

محول گردیده   است.«
آقای  که  شده  افزوده  همچنان  نامه،  دراین 
معروفی به   جای حضور در محکمه  ای که قرار 
بود به  تاریخ 2۷ نومبر برگزار شود، ساعت 5 
صبح 25 نومبر هوتل را به مقصد نامعلومی 
از چندی آشکار شد که  و پس  ترک کرده 

دوباره به افغانستان برگشته   است.
سازمان صحی جهان، اشتراک آقای معروفی 
نومبر   23 تاریخ  از  سر  کارگاه،  دراین  را 
از  نامه  این  ارسال  با  و  کرده  اعالم  ممنوع 
خواسته   است  کشور  عامه  ی  صحت  وزارت 
تا موضوع از طریق مراجع داخلی پی  گیری 

شود.
درهمین  حال ریاست دفتر مقام وزارت صحت 
مورخ  شماره)284(  پیشنهاد  ارائه  با  عامه 
جمهوری،  ریاست  مقام  به   1392/  12  /6
یادشده  موارد  نظرداشت  »با  است:  نگاشته   
بین  المللی  و  ملی  اعتبار  و  حیثیت  و حفظ 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان، پیشنهاد 
می  شود تا داکتر شاه ولی معروفی از وظیفه 

برکنار و مورد بازپرس قانونی قرار گیرد.«
پای  در  آن  وقت  رییس جمهور  کرزی  حامد 
»انفکاک  داده   است:  دستور  پیشنهاد،  این 
داکتر شاه  ولی معروفی رییس کنترل امراض 

نمی شود.
راننده  ی  ویدیویی دیده می  شود که  نوار  در 
از  را  او  فرزندان مکتبی  آقای معروفی  موتر 
خانه به مکتب و دوباره به  خانه انتقال می  دهد.
یکی از راننده  های آقای معروفی که از ذکر 
حتا  که  می  گوید  کرده،  خودداری  نامش 
شب  وروزهای رخصتی جمعه هم در خدمت 
رییس و خانواده  اش رانندگی می  کند. او در 
به  را  معروفی  آقای  مکتبی  دختر  حالی  که 
مکتب افغان  تُرک انتقال داده و قرار بود برای 
انتقال پسر رییس دوباره برگردد، گفت: »دو 
افغانی  هزار   28 مره  انکشافی  معاش  ماهه 
چرا به کسی دگه داده، درحالی  که شب  وروز 
استم،  خانواده ا  ش  و  خودش  درخدمت 
معاش  برم  رمضان 6000  عید  در  درهمین 

داده، آخر چرا ...؟«
اتهام  این  از  یک  هیچ  به  معروفی  آقای  اما 
به  حاضر  پیک  خبرنگار  پرسش های  و 

پاسخ گویی نشد.

اتهام دخالت در تغییر و تبدیلی ها 
بربنیاد سندهای به  دست آمده، دکتور محمد 
سمیع نهضت آمر پروگرام ملی کنترل مالریا 
ضمن  دلو1399  اول  به  تاریخ  لشمانیا  و 
از  جلوگیری  به  منظور  رخصتی  تقاضای 
سکتگی در امور کاری مربوطه، آقای محمد 
شعیب تمیم مدیر دیپارتمنت اپیدیمولوژی 
بازگشت  تا  پروگرام  سرپرست  به  حیث  را 
نیز،  وزارت  رهبری  و  کرده  معرفی  خود 
متن پیشنهاد رخصتی و تعیین سرپرست را 

منظور کرده   است.
اما با گذشت بیش از یک ماه از سرپرستی 
رییس  معروفی  شاه  ولی  دکتور  تمیم،  آقای 
کنترل امراض ساری دوباره به   ریاست عمومی 
طب وقایوی وزارت، چنین پیشنهاد می  کند: 
»ازین  که محترم دکتور محمد شعیب تمیم 
به  اساس ُحکم تقرر یافته و بست شان نیز قابل 
اعالن است، لذا پیشنهاد می  گردد تا محترم 
هماهنگ کننده  حبیب  نعیم  محمد  دکتور 
تخنیکی پروگرام را تا بازگشت آمر پروگرام، 
و  مالریا  ملی  پروگرام  سرپرست  منحیث 

لشمانیا معرفی نمایید.«
در حالی  که سندهای موجود نشان می  دهد، 
یافته  تقرر  ُحکم  به  اساس  نیز  حبیب  آقای 
سرپرستی  اش،  و  مقرری  به  این  پیوند  در  و 

حاضر به مصاحبه هم نشده   است. 
بربنیاد یک برگه پیشنهادی ریاست عمومی 
طب وقایوی که در ماه جوزای 1395 عنوانی 
عامه  صحت  وزارت  بشری  منابع  و  رهبری 
صادر شده، داکتر محمد نعیم حبیب و داکتر 
پروگرام  از کارمندان  تن  نوری، دو  سلیمان 
فورم  فاقد  لشمانیا،  و  مالریا  کنترل  ملی 

)پ2( رقابت آزاد معرفی شده  اند.
در ماده ۷ مقرره ذاتی بند 6 منتشر جریده 
آمده     1388  /  5  /  26 مورخ   992 رسمی 
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خلیفه ای بدون خالفت

یا مذهبی خود  و  تعلق قومی  به خاطر  لحاظ حقوقی وقتی یک گروه قومی  از 
به  طور عمدی، هدفمند و سیستماتیک مورد حمله قرار می گیرند، نوع جنایت 
فرق می کند. وقتی بخشی از مردم به دلیل قومیت و یا مذهب خود مورد هدف 
فاجعه  و  می آید  میان  به  قومی  پاک سازی  و  نسل کشی  خطر  می گیرند،  قرار 

انسانی را در سطح ملی و بین المللی هشدار می دهد.

از این مناطق به  ویژه از تلعفر می آیند. این منطقه خانه صدها 
روستا و شهر با جمعیت قومی، مذهبی و فرقه ای متنوع است، 
اعراب و  از  اعم  این کشور،  از جامعه اهل سنت  اما بسیاری 
ترکمن ها، معتقدند که شرایط زندگی شان بعد از سقوط رژیم 
بعث در سال 2003 و سپس به قدرت رسیدن اکثریت شیعه 

عراقی رو به زوال نهاده است.
عبدالرحمان حسن الدوله، شهردار المحلبیة می گوید که شاخه 
»القاعده در عراق« در سال 2004 در همان منطقه که شامل 
المحلبیة، »تل عبطة« و »الحضر« می شود و قلمروش تا مرز 
سوریه گسترش می یابد، تأسیس شد. این سازمان با حمایت 
که  می گوید  الدوله  شد.  روبرو  منطقه  این  در  زیادی  محلی 
»یک نوع تمایل اجتماعی برای پذیرش ]القاعده عراق[ وجود 

داشت.«
خانواده صوفِی  یک  از  قرداش  که  می گوید  الدوله همچنین 
آرام و صلح طلب و مورداحترام مردم می آید. او معتقد است 
که افزایش فعالیت های جهادگرایان در این منطقه بود که بر 
قرداش تأثیر گذاشت. قرداش در کودکی برای ادامه تحصیالت 
ابتدایی و متوسطه خود به همراه پدرش به تلعفر رفت. او سپس 

از تلعفر برای تحصیل در دانشگاه به موصل نقل مکان کرد.

در مسیر افراط گرایی
اسنادی که من از دانشگاه موصل به دست آوردم نشان می دهد 
اسالمی  معارف  و  قرآنی  علوم  رشته  دانشگاه  در  قرداش  که 
تحصیل می کند و در سال 2000 با درجه عالی فارغ التحصیل 
ماهه   18 دوره  فارغ التحصیلی  از  پس  بالفاصله  او  می شود. 
خدمت سربازی خود را در حومه بغداد به اتمام می رساند. این 
احتماال همان زمانی بوده که او به گروه های جهادی نیز ملحق 
با »انصار  او قبل از سقوط صدام از طریق االنباری  می شود. 
االسالم« که یک گروه اسالم گرا بود، در کردستان عراق آشنا 
به رهبری »فاتح کریکار« در جریان  انصار االسالم  می شود. 
حمله ایاالت متحده به عراق در سال 2003 ضربات سنگینی را 
متحمل شد. رهبران بازمانده این گروه »انصار السنه« را تشکیل 
دادند که عملیات های خود را از کوه های کردستان برای مبارزه 
با نیروهای امریکایی به داخل شهرها گسترش داد. به نقل از 
روزنامه »النبای« داعش، دیری نگذشت که االنباری این گروه 
را متقاعد کرد تا با القاعده در بین النهرین که توسط ابومصعب 

الزرقاوی در سال 2004 تأسیس شد، اعالم کنند.
جگرن احمد در حین بازدید از تلعفر مکان هایی را قرداش در 
آن زمان در آن زندگی کرده بود، به من نشان داد و توضیح داد 
که القاعده برای مدتی بین سال  2004 تا 2005 کنترل این 
شهر را به دست داشت و بعدا رهبران و اعضای این گروه به 
مناطق دیگر عراق فراری شدند. او گفت که در همان زمان ها 

بود که قرداش به موصل بازگشت.
در موصل، قرداش مدرک کارشناسی ارشد در رشته مطالعات 
اسالمی می گیرد و به سرعت در رده های القاعده به  ویژه پس 
از آن که زرقاوی در حمله هوایی ایاالت متحده در سال 2006 
کشته شد و سپس جانشین وی، ابوبکر البغدادی دولت اسالمی 

عراق را تشکیل داد، ارتقا می کند.
در سال 200۷ قرداش که درآن زمان به »پروفسور احمد« نیز 
معروف بود، به  عنوان قاضی عمومی در موصل منصوب می شود 
که یک سمت مهم با مسئولیت بسیار برای جنبه های دینی و 

می شد.
چنین اختالفات درونی به زودی منجر به شکاف در حلقات 
این  از  بسیاری  که  معتقدند  محققان  البغدادی شد.  نزدیک 
اختالفات ناشی از آن بود که داعش اندیشه های عالم سعودی 
»احمد بن عمر الحازمي« را اتخاذ کرد. شکاف زمانی به وجود 
آمد که طرفداران اندیشه های الحازمی فتوای عمومی تکفیر 
جوامع اهل سنت را صادر کردند که منجر به دستگیری و 
ترورهایی شد که بعدا به نوبه خود باعث درگیری های داخلی 

درون داعش در یک مقطع حساس شد.

تغییر ساختار
شکست های  آغاز  با  داعش  درونی  اختالفات  عمیق ترشدن 
بود. شکست نظامی داعش زمانی  این گروه مصادف  نظامی 
شتاب گرفت که این گروه نیمه غربی موصل را از دست داد. 
وقتی این اتفاق افتاد، البغدادی به همه رهبران سازمان دستور 

داد تا به مرزهای عراق-سوریه بروند.
عمر می گوید که رهبران ارشد داعش با خروج از موصل و عبور 
از »تلعفر« وارد سوریه شدند. منابع اطالعاتی عراق و همچنین 
بازداشت شدگان داعشی تأیید می کنند که البغدادی به محض 
رسیدن به شهر مرزی »القائم«، کار بازسازی نهادی داعش را 

آغاز کرد.
الجبوری که در آن دوره دستیار البغدادی بوده، می گوید که 
البغدادی مطمئن بود که تسلط داعش بر قلمرو )مرحله ای از 
شورش جهادی که به  عنوان »تقویت« شناخته می شود( درحال 
از دست رفتن است. بنابراین او دستوراتی را به مقامات امنیتی 
داعش و همچنین چهره ای که به  عنوان وزیر جنگ شناخته 
می شد، مبنی بر بازگرداندن »دولت« به دوره قبل از »اعالم« 

خالفت، صادر کرد.
در نتیجه برخی از دیوان ها منحل شدند و والیت های متعددی 
این سازمان تشکیل آن را در زیرمجموعه دولت اسالمی  که 
اعالم کرده بود، در دو والیت بزرگ عراق و شام )سوریه( ادغام 
شدند. این دو والیت به نوبه خود به »نواحی نظامی« تقسیم 
شدند. درحالی که برخی از جنگ جویان تصمیم به ماندن در 
تصمیم  دیگر  برخی  گرفتند،  گروه  این  قدرت  مراکز  معدود 
گرفتند که مخفیانه به شهرها و نواحی مختلف عراق بازگردند یا 
در مناطق دورافتاده که حضور امنیتی کم تر بود مستقر شوند.

از  پس  داعش  اولویت  مهمترین  که  می گوید  احمد  جگرن 
بود:  تغییر ساختار، حفظ دو رکن اصلی دولت اسالمی  این 
ایدئولوژی داعش و بودجه داعش؛ عبداهلل قرداش مسئول حفظ 

رکن اولی بود.
با این حال نیروهای عراقی به داعش اجازه ندادند زمان الزم 
اکتبر  اواخر  القائم در  امور خود داشته باشد.  را برای تنظیم 
سال 201۷ موردحمله قرار گرفت و باعث شد که البغدادی و 
سایر رهبران ارشد این گروه از جمله قرداش از مرز به سمت 
»البوکمال« در سوریه فرار کنند. در البوکمال بود که داعش 
ضربه نهایی را از ناحیه قلمرو متحمل شد. البغدادی کشته 
شد و قرداش به  عنوان جانشین وی معرفی شد. این تغییرات 
اختالف نظرهایی را در مورد مناسب بودن وی برای این سمت 

برانگیخت.

اصل و نسب قرداش
مورد  در  به  ویژه  گسترده  بحث  به  منجر  قرداش  انتخاب 
قومیت وی درون داعش شد و حتا این بحث در میان اعضای 
بازداشت شده این گروه نیز مطرح شد. آیا قرداش عرب است یا 
ترکمن؟ پاسخ این پرسش صالحیت وی را برای رهبری داعش 
تعیین می کرد، زیرا »خلیفه« باید قریشی یا از فرزندان اهل 
بیت حضرت محمد باشد و بنابراین شرط اصلی، عرب بودن 

خلیفه است.
من تذکره عراقی را که در سال 1988 برای قرداش جوان صادر 
شده، به دست آوردم. در این تذکره نام پدر و مادر وی )که هر 
دو سال ها پیش مرده اند( و نیز محل تولد وی ذکر شده است. 
براساس این سند محل تولد قرداش شهر »الشورة« در شمال 

عراق است که اکثر جمعیت آن عرب هستند.
با این وجود، این واقعیت که والدین قرداش در الشورة متولد 
دارد.  اصالت عربی  قرداش  اثبات کند که  نمی تواند  شده اند، 
امکان دارد اجداد وی از نواحی غیرعرب نشین عراق به الشوره 
نقل مکان کرده باشند. روستای المحلبیة پیش از آنکه رژیم 
صدام حسین ساختار اداری آن را تغییر دهد و المحلبیة را در 
زیرمجموعه استان نینوا قرار دهد، یکی از محله های الشوره بود.

»نزار السعدون«، که درباره تاریخچه و شجره نامه مردم نینوا 
اعضای طایفه قرداش  اکثر  مطالعه کرده است، می گوید که 
به نام موالي در نینوا و نیز موالی های المحلبیة، اصالت عرب 
دارند و از نوادگان طایفه عباسی »البوریشة« هستند و بنابراین 

نسب شان به بنی هاشم، قبیله حضرت محمد، می رسد.
من فهمیدم که قرداش حتا زمانی که در سال 2015 در موصل 
فعال بوده، دوست داشته که اصالت عربی خود را اثبات کند. 
او این کار را از طریق یک تبارشناس که بعدا درگذشته، انجام 
داده. تا سال 2020، مقامات امریکایی و عراقی براین باور بودند 
که رهبر جدید داعش یک ترکمن است. رقبای قرداش از این 
مسأله برای تضعیف تمامیت داعش استفاده می کردند و قرداش 
را به  عنوان کسی که مدعی رهبری است اما تظاهر می کند 
در  اما  معرفی می کردند.  است،  دارا  را  رهبری  که صالحیت 
تابستان 2020 و قبل از این که ایاالت متحده اسناد حاوی متن 
بازجویی از قرداش در بازداشت ایاالت متحده در سال 2008 
را از رده اسناد محرمانه خارج کند، ثابت شد که قرداش واقع 

عرب تبار است.
بخش عمده اعضای رهبری نظامی و امنیتی داعش و القاعده 

قرداش همانند البغدادی )قبل از به عهده گرفتن رهبری داعش 
آماده تصدی  بود که  این که مدت ها  به  رغم  در سال 2010( 
سکان رهبری در سازمان داعش بود، سال ها در سایه باقی ماند 
و بی سروصدا فعالیت کرد. جگرن احمد می گوید که قرداش 
حتا قبل از کشته شدن البغدادی امور »خالفت« را اداره می کرد 
و در میان اعضای رده های متوسط و باالی این گروه به  عنوان 
فردی باهوش و برخوردار از دانش عمیق درباره سازوکار این 
سازمان شناخته می شد. قرداش در سال 2003 یا 2004 کار با 

داعش را آغاز کرده است.
چندین مقام اطالعاتی عراق می گویند که البغدادی، قرداش را 
به  ویژه به دلیل تحصیالت آکادمیک وی در مورد اسالم، دو دهه 
سابقه وی به  عنوان عضو گروه های جهادی عراق و نیز دانش 
دقیق و دست اول وی از ساختار خود داعش، به قصد محافظت 
از وی از میدان جنگ دور نگه می داشت تا زنده بماند و بتواند 

داعش را در آینده رهبری کند.
یکی از اعضای زندانی داعش که من در این گزارش به او با نام 
مستعار »عمر« اشاره می کنم، گفت که سه بار با قرداش، در 
زمانی که او در رأس دستگاه امنیتی داعش در موصل بوده، 
را  ایالتی«  »قاضی  سمت  موصل  در  قرداش  داشته.  مالقات 
برعهده داشته که معادل نقش وزیر عدلیه است و بر دیوان 
»الجند« )بخش سربازان( و همچنین سایر دیوان های داعش 
نظارت داشته. عمر او را از روی یک عکس قدیمی شناخت 
و تأیید کرد که او همان عبداهلل قرداش است. عمر گفت که 
قرداش اکنون بسیار تغییر کرده است؛ ریش خود را بلند نگه 
می دارد و با لباس نظامی خود عمامه بر سر می کند و هر کجا 

که می رود سالحش همراهش است.
قرداش در موصل موظف بود که به منظور اطمینان از پایداری 
آموزش  برای  را  نهادی  داعش،  راهنمای  دکتریِن  و  اندیشه 
در  األعظم«  »اإلمام  دانشگاه  محوطه  در  روحانیون  و  قضات 

موصل تأسیس کند.
این  در  مرتبا  قرداش  نشان می دهد که  واحد شاهین  اسناد 
نهاد  این  در  وی  همکاران  از  یکی  می کرده.  سخنرانی  نهاد 
»عبدالرحمان القادولی« معروف به »علی االنباری« بوده که 
یکی از چهره های برجسته داعش در آن زمان به شمار می رفت.

با شروع عملیات ائتالف جهانی ضد داعش در سال 2015، 
تعدادی از رهبران ارشد این گروه کشته شدند. در میان آنها 
»ابو معتز القرشی«، معروف به »مسلم الترکمنی«، معاون وقت 
البغدادی، بود که در آگست سال 2015 در حمله هوایی بر 
موتر حامل وی در موصل کشته شد و االنباری، که همچون 
قرداش یک جهادی باسابقه بود، در هنگام بازگشت از سوریه 
در ماه مارچ 2016 در درگیری با نیروهای امریکایی کشته شد.

عمر گفت که با مرگ رهبران ارشد و متوسط داعش و این دو 
نفر به خصوص، البغدادی چاره ای نداشت جز این که به قرداش 
اعتماد کند. دانش دینی، امنیتی و تشکیالتی قرداش از او فرد 

شماره دوم داعش ساخت.

شکاف های داخلی
بین رهبران عراقی و  در پشت پرده گروه داعش، اختالفات 
پیامدهای  آن زمان  در  هرچند  بود.  گرفته  شدت  غیرعراقی 
از  بسیاری  اما  بود،  نامشخص  داعش  برای  اختالفات  این 
همین  که  کردند  تأیید  من  با  مصاحبه  در  بازداشت شدگان 

اختالفات درونی دلیل اصلی سقوط خالفت اسالمی بود.
کنترل  گسترش  روی  داعش  درحالی که   2014 آگست  در 
غرب  در  »سنجار«  شهر  سمت  به  می کرد،  کار  خود  ارضی 
موصل حمله کرد و هزاران ایزدی ساکن در این شهر را به 
قتل رساند. داعشی ها به بهانه تطبیق شریعت، زنان ایزدی را 
به بردگی گرفتند و بحرانی را کلید زدند که تا امروز ادامه دارد.

هرچند درباره ی به بردگی کشیدن زنان ایزدی در میان رهبران 
داعش اختالف نظر وجود داشت، اما قرداش همراه با گروهی از 
رهبران غیرعراقِی افراطی تر این سازمان، بر به بردگی کشیدن 

زنان اصرار داشتند.
الجبوری که دستیار شخصی سابق البغدادی بوده، از نزدیک 
رهبری  در سطوح  آن زمان  در  که  بوده  مشاجره هایی  شاهد 
داعش اتفاق افتاده است. او می گوید که االنباری با سیاست 
بردگی مخالف بود، خصوصا به این دلیل که داعش در آن زمان 
هنوز نوپا بود و پیامدهای مسأله ساز و منفی چنین اقدامی، به 
مراتب بیشتر از مزایای آن به  نظر می رسید. قرداش اما مصر بود؛ 
او معتقد بود که چنین اقدامی در شریعت اسالمی مجاز است 
و از نظر تاریخی نیز سابقه دارد. از نظر وی احیای سنت هیچ 
ضرری نداشت. الجبوری می گوید که نظر قرداش، برخالف نظر 
سایر رهبران عراقی این سازمان بود و بیشتر با نظر رهبران 
خارجی داعش همسو بود. البغدادی سرانجام با تصمیم داعش 

مبنی بر به بردگی گرفتن زنان ایزدی موافقت کرد.
عمر گفته ی الجبوری را تأیید می کند. او توضیح می دهد که در 
سطح رهبری دو کمیته وجود داشت. یکی در عراق و دیگری 
در سوریه و اکثریت اعضای کمیته عراق ایده به بردگی کشیدن 
زنان ایزدی را به دلیل عراقی بودن آن ها و ترس از این که زنان 
و خانواده های خودشان ممکن است مورد انتقام قرار بگیرند، 
رد کردند )به این معنا که اختالف نظر در این خصوص در واقع 
عمدتا براساس دالیل عملی یا محلی بود نه دالیل مذهبی(. 
کمیته عراق با به بردگی کشیدن زنان مسیحی نیز مخالف بود، 
اما موقعیت کمیته سوریه به موقعیت خود البغدادی در آن زمان 
که در شهر رقه سوریه مستقر شده بود، نزدیک تر بود و بنابراین 
تأثیرش نیز بیشتر. البغدادی به  عنوان نوعی مصالحه بین دو 
دیدگاه، تصمیم گرفت که زنان ایزدی به بردگی گرفته شوند 
اما زنان مسیحی به بردگی کشیده نشوند. این تصمیم برای 
قرداش در میان رهبران ارشد داعش یک پیروزی محسوب 

فراس کیالنی، نیوالینز
مترجم: جلیل پژواک

»سالم  سوریه  دموکراتیک  نیروهای   2019 مارچ   23 در 
از جنگ جویان تحت  به همراه دسته کوچکی  را  الجبوری« 
داعش  قدرت  مرکز  آخرین  به  مشرف  غاری  درون  امرش 
در شرق سوریه محاصره  »باغوز«  در  فرات  رود  آن سوی  در 
کردند. الجبوری خیلی زود تسلیم شد. »نیروهای دموکراتیک 
نیروی تحت رهبری کردها و موردحمایت  سوریه« که یک 
ائتالف جهانی ضدداعش است، پس از تصرف آخرین سنگر 
جنگ جویان داعشی در سوریه، پرچم های سیاه دولت اسالمی 
عراق و شام را برچیدند. پرچمی که پایش به هر جا رسید 
خشونت و قساوت به همراه آورد و طی فقط چند سال جهان 

را در سیاهی فرو برد.
پس از سقوط آخرین مرکز قدرت داعش، کل منطقه به  نظر 
می رسید در آستانه شروع دوباره قرار دارد و مردم خاورمیانه 
به خصوص، در شرف بستن دفتری هستند که هر صفحه اش 
آغشته به خون بود و زخم های عمیقی برجای گذاشت. سقوط 
باغوز پایان نمادین خالفتی بود که حدود پنج سال قبل توسط 
ابوبکر البغدادی پایه گذاری شده بود. بنابراین بسیاری از کسانی 
باغوز  سقوط  از  داشتند،  سهم  داعش  شکست دادن  در  که 
این  پایان خالفت«؛ دست کم  باغوز،  بودند. »سقوط  شادمان 
چیزی بود که همه می خواستند آن را باور کنند. اما همچون 
می رسید  به  نظر  آنچه  خاورمیانه،  در  دیگری  مهم  واقعه  هر 
فصِل پایانی یک داستان غم انگیز باشد، در واقع مقدمه ای برای 

داستان دیگر بود.
بیشتر اعضای زندانی گروه داعش که طی این چند سال با 
من صحبت کرده اند، مدعی اند که رهبران این سازمان شکست 
پس  به  ویژه  البغدادی،  خود  می دانستند.  حتمی  را  داعش 
داد،  از دست  را  موصل  کنترل ضلع شرقی  داعش  آن که  از 
می دانست که دیر یا زود داعش شکست می خورد. به همین 
دلیل او از قبل هماهنگی هایی را با »عبداهلل قرداش«، جانشین 
احتمالی خود که به باور داعشی های زندانی در مواضع خود 

افراطی تر از البغدادی است، انجام داده بود.
البغدادی چند ماه پس از شکست داعش در باغوز، در ویدیویی 
ظاهر شد که در مکان ناشناخته فیلمبرداری شده بود و بعدا 
مشخص شد که محل اقامت وی در ادلیب بوده است. گفته 
می شود که قرداش یکی از سه نفری است که با چهره های 

بلورشده در همان ویدیو در کنار البغدادی دیده می شوند.
در ۷ آگست 2019 شایعاتی از عراق منتشر شد که البغدادی 
عبداهلل قرداش را به  عنوان جانشین خود معرفی می کند. این 
خبر ابتدا از طریق یک اعالمیه جعلی منتسب به داعش که به 
احتمال زیاد براساس اطالعات واقعی تهیه شده بود، در اینترنت 
منتشر شد )منابع استخباراتی عراق به من تأیید کردند که 
البغدادی درست قبل از کشته شدن خود قرداش را جانشین 
خود تعیین می کند(. دو ماه پس از درز این خبر، البغدادی در 
عملیات نیروهای هوایی امریکایی در حومه ادلیب کشته شد 
و داعش »ابو ابراهیم الهاشمی القرشی« را به  عنوان جانشین 

وی اعالم کرد.
به  رغم عدم تمایل داعش به افشای هرگونه اطالعات در مورد 
این مرد، هم استخبارات امریکا و هم استخبارات عراق به من 
القرشی همان عبداهلل  الهاشمی  ابوابراهیم  تأیید کرده اند که 
قرداش یا »حاجی عبداهلل« است. پس از آن که داعش خلیفه 
مبلغ  امریکا  دادگستری  وزارت  کرد،  معرفی  را  خود  جدید 
پاداشی را که برای اطالعات درباره موقعیت قرداش در نظر 

گرفته به 10 میلیون دالر افزایش داد.
به  رغم کمبود اطالعات مؤثق و تأییدشده درباره قرداش، اسناد و 
تصاویری که در اختیار نویسنده قرار گرفته است نشان می دهد 
که قرداش در واقع یکی از چهره های برجسته و معروف در 
میان گروه های جهادی عراق طی دو دهه گذشته بوده است و 
در گروه داعش رده های امنیتی و مذهبی این گروه را آهسته و 

پیوسته یکی یکی باال آمده است.
به گفته ی دو منبع اطالعاتی عراق، قرداش در حال حاضر در 
به صورت  سوریه  دموکراتیک  نیروهای  کنترل  تحت  مناطق 

مخفیانه روی بازسازی داعش کار می کند.

واحد اطالعاتی شاهین
در حدود 20 مایلی غرب موصل، شهر کوچک »المحلبیة« واقع 
شده است که اکثریت ساکنان آن ترکمن است و تأیید شده که 

زادگاه رهبر جدید داعش است.
من اطالعاتی را که در مورد زندگی این مرد در عراق موجود 
است در همراهی با »واحد اطالعاتی شاهین« که یک واحد 
به  استخباراتی عراقی است مرور کردم. جگرن »احمد« که 
دالیل امنیتی نمی توان نام اصلی وی را فاش کرد، وظیفه دارد 
که هرگونه جزئیات را درباره رهبر فعلی داعش برای کمک 
به دستگیری یا قتل او پیدا کند. افسران و اعضای این واحد 
می خواهند هویت شان پنهان بماند زیرا با توجه به نقش مهمی 
که در برچیدن شبکه های ارتباطی داعش و دستگیری هزاران 
تن از اعضای این گروه داشته اند، برای داعش اهداف مطلوب و 

مهم محسوب می شوند.
براساس اسنادی که واحد شاهین جمع آوری کرده است، نام 
اصلی عبداهلل قرداش »أمیر محمد سعید عبد الرحمن السلبي 
المولی« است. او در سال 19۷6 در خانواده یک مؤذن که 2 
همسر و ۷ پسر )که امیر کوچک ترین آن هاست( و 9 دختر 
داشت، در منطقه المحلبیة از توابع نینوا به دنیا آمده است. 
پدر وی از سال 1982 تا 2001 به  عنوان امام جماعت »مسجد 

فرقان« در محله البعث موصل خدمت کرده است.
اسناد و مدارکی که در اختیار من قرار گرفته نشان می دهد که 

است.  المولی«  السلبي  الرحمن  عبد  سعید  محمد  »أمیر  قرداش  عبداهلل  اصلی  نام 
او در سال 1976 در خانواده یک مؤذن که 2 همسر و 7 پسر )که امیر کوچک ترین 
آن هاست( و 9 دختر داشت، در منطقه المحلبیة از توابع نینوا به دنیا آمده است. پدر 
البعث  محله  در  فرقان«  جماعت »مسجد  امام  به  عنوان   2001 تا   1982 از سال  وی 

موصل خدمت کرده است.

ترجمه
www.etilaatroz.com



سال دهم | شماره 2158

خلیفه ای بدون خالفت

یا مذهبی خود  و  تعلق قومی  به خاطر  لحاظ حقوقی وقتی یک گروه قومی  از 
به  طور عمدی، هدفمند و سیستماتیک مورد حمله قرار می گیرند، نوع جنایت 
فرق می کند. وقتی بخشی از مردم به دلیل قومیت و یا مذهب خود مورد هدف 
فاجعه  و  می آید  میان  به  قومی  پاک سازی  و  نسل کشی  خطر  می گیرند،  قرار 

انسانی را در سطح ملی و بین المللی هشدار می دهد.

ضربتی و سریع است و نیروهای امنیتی فرصت زیادی برای 
مقابله به مثل ندارند. ده های شخصیت قبیله ای که احتماال با 
نیروهای دولتی و همچنین »نیروهای بسیج مردمی« همکاری 
داشته اند نیز در این مناطق هدف حمالت داعش قرار گرفته اند. 
)نیروهای بسیج مردمی پس از پایان رسمی جنگ علیه داعش 

در این مناطق فعال شده است.(
از آخرین باری که داعش در حمالت خود در بغداد یا سایر 
شهرهایی که به باور سرویس های اطالعاتی تحرک این گروه 
بیشتر است، از موتر بمب استفاده کرده است، دو سال می گذرد. 
این را می توان چنین تفسیر کرد که داعش موثریت این رویکرد 
را مورد ارزیابی قرار داده و احتماال بی سروصدا تصمیم گرفته 
از موتر بمب استفاده نکند. هرچند در گذشته اتکای این گروه 
به موتربمب طی نبردهایش برای بازپس گیری شهرهای عراق 
تلفات قابل توجهی به نیروهای امنیتی وارد می کرد اما اغلب 
به تلفات غیرنظامیان جوامع سنی نیز منجر می شد. با اینکه 
این سازمان از همان روزهای اول رهبری زرقاوی معتقد بوده 
که تلفات غیرنظامی از نظر شرعی به  عنوان خسارت ناخواسته 
جهاد قابل توجیه است اما این تلفات باعش افزایش نارضایتی 

جوامع سنی شد که این سازمان مدعی نمایندگی از آنهاست.
الگویی که از عملیات داعش از زمان شکست این گروه در باغوز 
شکل گرفته نشان می دهد که داعش به طور فزاینده افراد مهم 
جوامع سنی سوریه و عراق را که از نظر این گروه با نیروهای 
امنیتی برای شکست دادن خالفت همکاری کرده اند، هدف قرار 

داده است.
داعش  جنگ جوی  هزار   10 حدود  پنتاگون  برآورد  برپایه 
همچنان در دو کشور فعال هستند. هرچند با توجه به شرایط 
موجود در مناطق فعالیت این افراد و نیز مشکالت ارتباطی اعضا 
و رهبری، سازمان دهی و هماهنگی این افراد نمی تواند آسان 
باشد، اما داعش همچنان قادر به انجام مجموعه ای از حمالتی 

شده است که صدها نفر در نتیجه آن کشته و زخمی شده اند.
سرویس های امنیتی عراق اما می گویند که آمار ارائه شده توسط 
چندین سازمان غربی از جمله سازمان ملل متحد در مورد 
داعش ضربه  که  دارند  اصرار  و  بوده  اغراق آمیز  اغلب  داعش 
بزرگی را متحمل شده است و اکنون به مراتب ضعیف تر از 

گذشته است.
رییس  السعدی«،  »عبدالوهاب  دگرجنرال  حال  همین  در 
سرویس مبارزه با تروریسم عراق به من گفت که جنگ جویان 
باقی مانده داعش در مخفی گاه های طبیعی در مناطق بیابانی و 
دورافتاده و همچنین در مناطقی با پوشش انبوه درخت مخفی 
شده اند. السعدی گفت که استخبارات عراق تمام جزئیات و 
اطالعات مربوط به رهبر جدید داعش را در اختیار دارد اما او 
دیگر تهدید نیست. او می گوید که حتا اعضای بازداشت شده ی 
داعش می گویند که آن ها با یک »شبح« بیعت کرده اند. آن ها 
در بازجویی ها در مورد رهبرشان می گویند که اصال نمی دانند او 

کیست و چه شکلی است.
با این حال جگرن احمد معتقد است که رهبر جدید داعش 
فقط در چند ماه اول پس از رسیدن به رهبری این سازمان 
به  بود که منجر  ارتباطی  نیز موانع  بود و دلیل آن  »شبح« 
تأخیر دریافت آنچه درون داعش به  عنوان اسناد بیعت شناخته 
می شود و شخصا توسط اعضای معتبر رهبری سازمان رد و بدل 
می شود، شده بود. در مناطقی مانند نینوا، البدیه و الجزیره، 

جمع آوری اسناد بیعت بیش از چهار ماه طول کشید.

»دوام« به  رغم شکست 
آنچه مسلم است این است که فصل آخر این تجربه خونین هنوز 
نانوشته باقی مانده است. بسیاری از عواملی که به شکل گیری 
این نسخه از پدیده جهادگرایی منجر شد، هنوز هم وجود دارد 
و شکاف ها در ساختارهای عراق و سوریه )مهمترین مراکز 
قدرت داعش( در نبود عنصِر آورنده وحدت ملی بین مردم، 

عمیق تر شده است.
بودن  قربانی  روایت  روی  سرمایه گذاری  در  داعش  رهبران 
اهل سنت در هردو کشور موفق شدند اما نتوانستند پویایی ها 
بین قدرت های منطقه ای و بین المللی را درست برآورد کنند 
و در نتیجه پروژه شان نتیجه معکوس داد و فاجعه ای با ابعاد 
گسترده ایجاد کرد که پیامدها آن هنوز ادامه دارد و کل منطقه 
به  ویژه ساکنان سنی آن را متأثر کرده است. در چنین وضعیتی 
قرداش، خلیفه بدون خالفت فعلی این گروه، چگونه می تواند 

این بار برآیند متفاوتی را تضمین کند؟
این چند سال در  زندانی داعش که طی  اعضای  از  بسیاری 
سوریه و عراق با من گفت و گو کردند، شکست داعش را قبول 
نداشتند. آن ها اصرار داشتند که ایده دولت اسالمی و داشتن 
خالفت اسالمی که با موفقیت در سوریه و عراق تأسیس شد، در 
سراسر جهان اسالم، از آسیای شرقی تا غرب آفریقا، گسترش 

یافته است.
داعش  که  معتقدند  جهادی  سازمان های  کارشناسان  اکثر 
تحت رهبری قرداش در مرحله تجدیدقوا و بازآرایی سازمانی 
قرار دارد که ممکن است چند سال طول بکشد. و با توجه به 
خروج کامل نیروهای امریکایی از عراق و سوریه تا ماه سپتامبر، 
پایان یافتن عملیات ضد داعش ائتالف جهانی و حضور به 10 
هزار جنگ جوی فعال در صفوف داعش، دیری نخواهد گذشت 
که هردو کشور دوباره شاهد دوره دیگری از خشونت مذهبی 
باشند که از آن احتماال هیچ کس و هیچ چیز در امان نخواهد 

ماند.

فراس کیالنی خبرنگار ارشد بی بی سی است. نسخه اصلی و 
طوالنی تر این گزارش را در این لینک در وب سایت بی بی سی 

عربی بخوانید.

آن داعش کنترل موصل و چندین شهر دیگر در عراق و سوریه 
را به دست آورد، نقش اصلی را ایفا کردند.

ناجی همانند اکثر زندانیانی که من مالقات کردم، این اتهام را 
که اقدامات داعش مسلمانان سنی منطقه را وارد یک بحران 
تمام عیار کرد، رد می کند. او دست داشتن داعش در تخریب 
و نابودی شهرهای سنی نشین سوریه و عراق را که منجر به 
آواره شدن ساکنان آن شد و به گروه های شیعه تحت حمایت 
ایران امکان داد کنترل مناطق استراتژیک دو طرف مرز را به 

دست گیرند، رد می کند.
اکثر این زندانیان استدالل می کنند که اگر ائتالف جهانی شکل 
نمی گرفت، پروژه ی آن ها هرگز شکست نمی خورد و مهم نبود 
که قدرت های محلی در عراق و سوریه چقدر با شور و حرارت 
علیه آن ها بسیج شده بودند. آن ها معتقدند که در درجه اول 
حمالت هوایی شدید و نفوذ اطالعاتی پیشرفته ائتالف و نیز 
ناکامی جوامع سنی در حمایت از این گروه بود که شکست 
آن ها را رقم زد. آن ها به هیچ وجه نمی پذیرند که داعش در 
زمان قدرت خود، علیه همان جوامعی که این گروه از آن ها 
انتظار حمایت داشت، به نام شریعت مرتکب جنایت و قساوت 

شد.

قرداش در سوریه
هم واحد شاهین و هم »سرویس مبارزه با تروریسم« دولت 
تحت  مناطق  در  حاضر  حال  در  قرداش  که  معتقدند  عراق 
کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه در شرق رود فرات پنهان 
او  که  است  معتقد  تروریسم  با  مبارزه  سرویس  است.  شده 

هرازگاهی از مرز وارد عراق می شود.
ائتالف ضد داعش همچنان هرازگاهی در مناطقی که از جنوب 
»حسکه« تا فرات را در بر می گیرد، عملیات هوایی و حمالت 
زمینی انجام می دهد و هرچند از دستگیری و کشته شدن برخی 
از رهبران داعش در جریان این عملیات ها خبر داده است، اما 
در گزارش های آن ها هیچ گاه اشاره به حضور قرداش در این 
منطقه نشده است. همچنین آنچه قابل توجه است این است 
که از زمان شکست این گروه در سال 2018-2019 بخش های 
زیادی از این منطقه در نزدیکی مرز عراق، شاهد حضور امنیتی 

حداقلی بوده و تقریبا هر روز شاهد ترور و آدم کشی است.
سرویس مبارزه با تروریسم عراق و نیروهای دموکراتیک سوریه 
در بیانیه های جداگانه در ماه می سال 2020 اعالم کردند که 
ائتالف جهانی موفق شده است که در یک حمله هوایی »حاجی 
تیسیر«، »فرماندار عراق« از جانب داعش، را در محل اقامت وی 
در استان دیرالزور سوریه در شرق فرات بکشد. هردو طرف ادعا 
کردند که آن ها اطالعاتی را دریافت کرده بودند که محل اقامت 

وی را افشا می کرد.
با این حال، من از یک منبع اطالعاتی عراقی که ارتباط نزدیک 
با نیروهای امریکایی دارد، شنیدم که حاجی تیسیر )که نام 
اصلی اش معتز نعمان عبد نایف است( هنوز زنده است. این 
از  هنوز  نام وی  که چرا  توضیح دهد  است  اطالعات ممکن 
فهرست تروریست های تحت تعقیب وزارت دادگستری ایاالت 
متحده با پاداش 5 میلیون دالری برای اطالعاتی که منجر به 

کشف محل اقامت وی شود، خط نخورده است.
به گفته واحد شاهین قرداش درحال حاضر با همکاری آنچه 
ایجاد  روی  کار  درحال  می شود،  شناخته  متنفذ«  »کمیته 
یک ساختار جدید برای داعش است. »سامی جاسم محمد 
الجبوری« )معاون قرداش( معروف به »حاجی حمید«، به  عنوان 
رییس این کمیته عمل می کند. »بشار خطاب الصمیدعی«، 
معروف به »حاجی زید« و تیسیر به همراه گروهی از رهبران 
نواحی نظامی پیشین داعش که اکثرا عراقی هستند، از جمله 
بازسازی  سایر اعضای این کمیته هستند. هدف این کمیته 
به  بسته  که  است  قواعدی  مجموعه   براساس  داعش  نهادی 

شرایط امنیتی از یک مکان به مکان دیگر فرق می کند.

بازگشت به تاکتیک های زرقاوی
داعش در عراق و سوریه غیرمتمرکز شده و از طریق شبکه ای 
از »رابط «ها گروهک های خود را در دو طرف مرز اداره می کند. 
جنگ جویان داعش در مناطق دورافتاده مستقر می شوند و از 
پناه گاه های موقتی برای برنامه ریزی و عملیات استفاده می کنند. 
استراتژی آن ها تضعیف صفوف نیروهای دولتی از طریق جنگ 
فرسایشی در گستره های وسیع و خالی از سکنه است؛ آن ها 
بیداری«  »شوراهای  تشکیل  مانع  سنی  جوامع  ارعاب  با 
شبه نظامیان سنی می شوند؛ و شیعیان را، همان طور که در 
قراردادن  هدف  با  شد،  مشاهده  »سامرا«  بر  داعش  حمالت 

زیارت گاه هاشان به چرخه خشونت های فرقه ای می کشانند.
حمالت این سازمان از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت 
است. حمالت داعش در صحرای سوریه در غرب فرات، جایی 
که این گروه هنوز بر نقاط خاصی از یک منطقه بزرگ که در آن 
ارتش سوریه و روسیه و همچنین برخی از جناح های شیعه نیز 
فعالیت می کنند، کنترل دارد، بی رحمانه تر و خشونت بارتر است 
و درگیری ها اغلب ساعت ها طول می کشد. این چنین حمالت 
تلفات گسترده به همراه می آورد. نمونه آن حمله داعش در 
شب سال نو بود که در نتیجه آن 40 سرباز ارتش سوریه در راه 

بازگشت به خانه برای تعطیالت عید کشته شدند.
در همین حال گروهک های داعش در شرق فرات )جایی که 
دیرالزور،  استان  در  به  ویژه  می کند(  فعالیت  ائتالف  نیروهای 
حسکه و رقه اکثرا سران قبایل عرب را که متهم به همکاری با 

نیروهای دموکراتیک سوریه هستند، هدف قرار می دهند.
حمالت داعش در عراق علیه نیروهای امنیتی به استان های 
بیشتری از جمله دیاله، صالح الدین، کرکوک و نینوا و همچنین 
برخی از ساحات انبار گسترش یافته است. این حمالت معموال 

جگرن احمد می گوید که عادل مدت ها در »جبهه ترکمن« 
فعال بود و  نیروهای امنیتی به دلیل »فعالیت های مشکوک« 

او در حمایت از القاعده، دنبال او بودند.
عادل همچنان با جبهه ترکمن عراق در ترکیه فعال بود تا 
اینکه بردارش به  عنوان جانشین البغدادی معرفی شد. هرچند 
تصاویری از عادل در صفحه فیسبوکی رسمی جبهه ترکمن 
و  نمی شود  ظاهر  عموم  محضر  در  دیگر  او  اما  دارد،  وجود 
برقراری تماس نیز با وی دشوار شده است. من نتوانستم برای 
با  وی،  علیه  عراقی  نیروهای  اتهامات  درباره  نظرش  دریافت 

عادل تماس برقرار کنم.
المحلبیة  ناحیه  دفتر  در  که  قرداش  بزرگ  برادر  »غانیم«، 
کارمند بود، به دلیل مشکالت صحی مربوط به کهولت سن 
درگذشته است. برادران و خواهران باقیمانده وی طبق گفته 
واحد اطالعاتی شاهین که اطالعات جامعی در مورد هریک 
از آن ها دارد، در موصل، تلعفر و المحلبیة زندگی عادی خود 

را دارند.

درگیری داخلی
قرداش یک تشکیالت خسته و فرسوده را به ارث برد. هزاران 
و  بودند  تشکیالت کشته شده  این  اعضای  و  رهبران  از  نفر 
بسیاری از کسانی که زنده مانده بودند در زندان های عراق و 
سوریه از پا در می آمدند. داعش قبل از شکست در باغوز سعی 
داشت مخاصمه ای که را از اعتراض صدها نفر از اعضای خارجی 
داعش نسبت به عدم حضور علنی البغدادی به  عنوان رهبر در 
میان اعضای این گروه ناشی شده بود، پنهان کند. این اختالفات 
زمانی به اوج خود رسید که اعضای عراقی رهبری این گروه، 
رهبری را متهم کردند که آن ها را قربانی و در بی سرنوشتی 

رهای شان کرده است.
الجبوری، دستیار البغدادی، موظف شد تا هدایت نیرویی را 
را  این مخالفت ها  او  بگیرد.  به عهده  برای سرکوب مخالفان 
به  نزدیک  او می گوید که  توصیف می کند.  به  عنوان »فتنه« 
350 نفر، که او آ ن ها را »خوارج« می نامد، قصد خود را برای 
سرکشی علیه سازمان اعالم کرده بودند اما وقتی البغدادی هنوز 

در منطقه بود، ریشه کن شدند.
عمر می گوید که بیشتر اعضای متمرد از الجزایر و تونس بودند. 
جدید  خلیفه  تعیین  و  البغدادی  کناره گیری  خواستار  آن ها 
میان  در  شدید  زدوخورد  یک  به  منجر  خواسته  این  بودند. 
رده های داعش شد. این درحالی بود که ائتالف ضد داعش با 

شدت هرچه تمام حمله کرده بود.

خطر زندان ها
زندان های عراق و سوریه مملو از اعضای گروه های جهادی و 
اکثرا اعضای داعش هستند. به  رغم سرکوب و شکست نهایی 
پروژه ای که آن ها برای منطقه در نظر داشتند و تا حدی آنرا 
تطبیق کردند، بسیاری از آن ها هنوز به خشونت به  عنوان ابزاری 
ایجاد  آن ها  دارند. هدف  اعتقاد  به هدف خود  رسیدن  برای 
»خالفت اسالمی« مطابق با عقاید افراطی است که آن ها دارند.

از جمله چهره های برجسته سازمان داعش که در آنزمان به 
که  است  ناجی«  »حسام  هم  یکی  بودند،  نزدیک  البغدادی 
درحال حاضر به خاطر رهبری قوه مقننه این سازمان و ارتباط 
نزدیکش با رهبران رده باالی این گروه، یکی از زندانی های با 

ارزش واحد اطالعاتی شاهین به شمار می رود.
نزدیکی  در  شده  محافظت  فوق  زندانی  در  را  ناجی  وقتی 
بغداد مالقات کردم، ضعیف و فرسوده به  نظر می رسید. بعدا 
فهمیدم که اداره زندان به دلیل آنچه »تأثیر منفی« وی بر بقیه 
زندانی های توصیف می شود )زیرا او به طور مداوم از زندانی ها 
می خواسته که عقاید افراطی خود را حفظ کنند( او را در سلول 

انفرادی نگه می دارند.
ناجی تنها چند هفته پس از تسلط داعش بر موصل دستگیر 
شد. پیش از آن او به  عنوان مقام مذهبی در شهر فلوجه که در 
آنزمان تحت کنترل داعش بود فعالیت می کرد. یک روز او از 
طرف یک رهبر داعشی تماسی دریافت کرد که از او خواست به 
موصل سفر کند و در آنجا به  عنوان معاون قاضی منصوب شود. 
اما این تماس را نیروهای امنیتی عراق ردیابی کردند و ناجی 

قبل از رسیدن به موصل دستگیر شد.
هرچند ناجی از پاسخ به سواالت من در مورد قرداش خودداری 
کرد، اما نکاتی را درباره نارضایتی خود از تصمیم البغدادی مبنی 
بر انتخاب قرداش به  عنوان جانشینش، به زبان آورد. از همه 
مهمتر اینکه از نظر ناجی این انتخاب به اتفاق آرا نبود و به گفته 
وی »بدخواهان قرداش بیشتر از حامیان وی بودند.« با این حال، 
ناجی این را انکار نمی کند که اعالم خالفت اسالمی در عراق و 

شام، لحظه ای بود که همه از سال ها قبل انتظارش را داشتند.
ناجی توضیح داد که به همین دلیل است که اعالم خالفت به 
خودی خودی پایان راه و هدف نهایی نیست. بلکه گامی است 
که باید قبل از ظهور »مهدی« برداشته می شد. طبق روایات 
مسلمانان مهدی یک مرد عادی با نام محمد بن عبداهلل است 
که طی آنچه که »آخرالزمان« خوانده می شود، قیام خواهد کرد 
و »عدالت و اسالم واقعی را گسترش می دهد و جهان را از شر و 

بی عدالتی پاک می کند و با دشمنان دین می جنگد.«
دارند.  ایده  این  به  راسخ  اعتقاد  داعش  زندانی  عضو  هزاران 
بسیاری از اندیشکده ها و مراکز تحقیقاتی متخصص در مطالعه 
افراط گرایی آن ها را به  عنوان »بمب ساعتی« توصیف می کنند 

که اگر آزاد باشند هر لحظه ممکن است منفجر شوند.
زندان  بر  در حمله ای  توانست  داعش  ماه جوالی 2013  در 
»ابوغریب« و »الحوت« صدها زندانی را از زندان آزاد کند. در 
میان این زندانی ها اعضای ارشد داعش نیز وجود داشت که 
احتماال سال بعد در برنامه ریزی و اجرای عملیاتی که در نتیجه 

قضایی بود. او برای مدتی کوتاه به  عنوان معاون امیر موصل نیز 
خدمت می کند.

جگرن احمد می گوید که قرداش برای مدتی در مسجد فرقان 
موصل واقع در محله البعث در ضلع غربی این شهر زندگی 
می کرد و برای مردم سخنرانی می کرد. مسجد فرقان همان 
مسجدی است که پدرش قبل از مرگ در سال 2001، خطبه  

می خواند.

تجربه بوکا
در  قرداش  اقامتگاه  به  امریکایی  نیروهای  اوایل سال 2008 
واحد  اسناد  براساس  کردند.  دستگیر  را  او  و  حمله  موصل 
بزرگ تحت  بازداشتگاه  بوکا« که یک  او در »کمپ  شاهین 
با شماره شناسایی 3261۷5  بود  امریکایی  نیروهای  کنترل 
زندانی شد. برخالف تصور عمومی، قرداش در بوکا با ابوبکر 
البغدادی آشنا نشد زیرا البغدادی پس از بازداشت یک ساله در 

این بازداشتگاه در سال 2004 آزاد شده بود.
قرداش ماه ها تحت بازجویی شدید امریکایی ها قرار داشت. من 
به برخی از متن های این جلسات از طریق استخبارات عراق 
دسترسی پیدا کردم. آنچه در این اسناد توجه مرا جلب کرد، 
اصرار وی بر این بوده که او در سال 200۷ وارد این سازمان 
تروریستی شده نه قبل از آن. او همچنین گفته که به محض 
عضویت به  عنوان قاضی عمومی منصوب شد. قرداش همچنین 
به بازجویان امریکایی خود گفته که او در همان سال به  عنوان 

معاون امیر، یعنی ابو عمر االلبغدادی، انتخاب شد.
در سال 2009 پس از امضای »توافقنامه وضعیت نیروها« بین 
ایاالت متحده و عراق که منجر به پایان حضور نظامی ایاالت 
متحده در این کشور شد، زندانیانی که در زندان های تحت 
آزاد شدند. قرداش تحت  بودند،  امریکایی  نیروهای  مدیریت 

شرایطی که نامعلوم باقی مانده، آزاد شده است.
در سال 2012 قرداش شناسنامه دیگری دریافت می کند که 
نسخه ای از آن در اختیار من قرار گرفته است. این شناسنامه 
برخی تغییرات را در ظاهر او در مقایسه با عکس شناسنامه 

قبلی اش نشان می دهد.
جگرن احمد می گوید که قرداش به محض آزادی از زندان به 
البغدادی پیوست که پس از کشته شدن ابوعمر، رهبری سازمان 
را برعهده گرفته بود. و این که او دوباره به  عنوان قاضی در نینوا 

منصوب شد.
پس از خروج نیروهای امریکایی داعش بازسازی نهادی اساسی 
خود را روی دست گرفت و موفقانه اعضای جدید جذب کرد. 
در  اعتراضات  سرکوب  از  ناشی  فزاینده  نارضایتی  از  داعش 
نوری  وقت  نخست وزیر  حکومت  توسط  سنی نشین  مناطق 
المالکی و خأل امنیتی به وجود آمده از شورش در سوریه، که 
باعث شد حکومت مالکی کنترل خود را بر مناطق مرزی عراق 

در همسایگی سوریه از دست دهد، استفاده کرد.
بردار  الموال«،  »عامر  متحده،  ایاالت  خروج  از  قبل  درست 
قرداش، که رییس »اتحادیه دانشجویی ترکمن« در دانشگاه 

موصل بود، تحت شرایط مرموز ترور شد.
القاعده مسئول این ترور قلمداد شد اما نیروهای امنیتی عراق 
هرگز دخالت القاعده در این ترور را ثابت نکردند. »عادل«، برادر 
دیگر قرداش، پس از صدور حکم بازداشتش از جانب حکومت، 

به ترکیه فرار کرد.

است.  المولی«  السلبي  الرحمن  عبد  سعید  محمد  »أمیر  قرداش  عبداهلل  اصلی  نام 
او در سال 1976 در خانواده یک مؤذن که 2 همسر و 7 پسر )که امیر کوچک ترین 
آن هاست( و 9 دختر داشت، در منطقه المحلبیة از توابع نینوا به دنیا آمده است. پدر 
البعث  محله  در  فرقان«  جماعت »مسجد  امام  به  عنوان   2001 تا   1982 از سال  وی 

موصل خدمت کرده است.
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ساختار سیاسی نظامی چین دارد و به شی جین پینگ، 
رییس جمهوری چین نزدیک است.

چین پس از روی کار آمدن آقای بایدن، خواستار بهبود 
دیپلماتیک در  تنش های  از  بین دو کشور پس  روابط 

دوران ریاست جمهوری دونالد ترمپ شد.
از زمان روی کار آمدن جو بایدن در ماه ژانویه امسال 
دیپلمات های ارشد چین و امریکا در ماه مارچ در آالسکا 
دیدار کردند اما هیچ تماس نظامی سطح باالیی بین دو 

کشور برقرار نشده است.
در دیدار دیپلمات ها، طرفین انتقادهای تند و تیزی از 

یکدیگر کردند.

خود ارتباط داشته باشند.
یک مقام دفاعی امریکا به خبرگزاری رویترز گفته است 
»روابط نظامی دو طرف، تیره است، در این باره تردیدی 

نیست.«
است  رویترز گفته  به  نشده  اعالم  نامش  مقام که  این 

ایاالت متحده خواهان گفت و گو با چین است.
یک مقام دیگر امریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است 
آبا  که  است  این  بر سر  بحث  بایدن  دولت جو  در  که 
آستین لوید باید با جنرال شو تماس بگیرد یا با وزیر 

دفاع چین.
در  بیشتری  نفوذ  و  قدرت  شو  جنرال  می شود  گفته 

نظامی و یکی از اعضای دفتر سیاسی که باالترین مقام 
نظامی چین است شده اما تا کنون چین از چنین کاری 
این روزنامه می گوید جنرال مارک  امتناع کرده است. 
میلی، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا هم از آغاز به 
کار جو بایدن با همتای چینی خود صحبت نکرده است.

روابط  اخیرا  امریکا،  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
خصمانه«  فزاینده  طور  »به  را  چین  و  متحده  ایاالت 

توصیف کرد.
به رغم تنش های موجود بین دو کشور، مقام های نظامی 
امریکا می گویند همواره تالش کرده اند برای کاستن از 
با همتایان چینی  از حادثه احتمالی  یا پرهیز  تنش ها 

اطالعات روز: مقام های امریکایی می گویند لوید آستین، 
وزیر دفاع امریکا به رغم چندین بار تالش تا کنون موفق 

نشده با مقام های بلندپایه نظامی چین صحبت کند.
امریکا  و  چین  روابط  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
دو  و  شده  همراه  تنش  با  شدت  به  پیش  چندی  از 
اقتصاد بزرگ دنیا بر سر مسایل مختلفی مانند تایوان، 
نظرهای  اختالف  چین  جنوبی  دریای  و  هنگ کنگ، 

جدی دارند.
لوید  می گوید  لندن  چاپ  تایمز  فایننشال  روزنامه 
آستین، وزیر دفاع ایاالت متحده، سه بار خواهان صحبت 
با جنرال شو کیلیانگ، نایب رییس کمیسیون مرکزی 

یکا برای تماس با رهربان نظامی چنی »یب پاسخ مانده است« یر دفاع امر تالش وز
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دارد غنی سازی 60 درصدی  اتفاق، قصد  این  به  واکنش 
را آغاز کند.

آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی که حدود یک 
نمونه  که  کرد  اعالم  کرد،  منتشر  تاریخ  این  از  بعد  ماه 
نشان  نطنز  هسته ای  تاسیسات  از  شده  انجام  گیری های 
می دهد که »نوسانات« غنی سازی اورانیوم تا سطح غنای 

63 درصد رسیده است.
غنای  با  اورانیوم  از  دارد  قصد  که  بود  گفته  قبال  تهران 
هسته ای  قدرت  با  کشتی های  سوخت  برای  درصد   60
استفاده کند. این در حالی است که ایران کشتی با سوخت 

هسته ای در ناوگان خود ندارد.
جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی  آیت اهلل  بار،  نخستین 
اسالمی چهارم حوت پارسال گفته بود که »برای پیشران 
هسته ای یا کارهای دیگر ممکن است غنی سازی را به 60 

درصد هم برسانیم.«
برای  ایران  که  بود  کرده  تاکید  اسالمی  جمهوری  رهبر 
کشور  نیازهای  با  »متناسب  هسته ای  توانایی های  کسب 
مصمم« است »و به همین علت، حد غنی سازی ایران 20 
درصد نخواهد بود و تا هرجا که الزم و نیاز کشور باشد 

روسیه: 

ایران به زودی غین سازی ۶۰ درصدی اورانیوم را متوقف می کند

جو بایدن وعده کمک برای بازسازی غزه را داد

اقدام خواهد کرد«.
جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، پیش از این اقدام ایران 
در غنی سازی 60 درصد را خالف برجام خوانده بود و گفته 

بود که این اقدام کمکی به مذاکرات وین نمی کند.
مقام های روسی و اروپایی شرکت کننده در مذاکرات وین 
که برای رسیدن به توافق درباره برداشته شدن تحریم های 
تعهدات  به  ایران  بازگشت  نحوه  و  ایران  علیه  امریکا 
هسته ای خود گفت وگو می کنند، در روزهای اخیر گفته اند 
حاصل  خوبی  پیشرفت های  مذاکرات،  جدید  دور  در  که 

شده و »در آستانه رسیدن به توافق« هستند.
ایران و مذاکره کننده  عباس عراقچی معاون وزیر خارجه 
موارد  برخی  جز  به  بود  کرده  اعالم  نیز  هسته ای  ارشد 
در  سیاسی  تصمیم های  نیازمند  که  پیچیده  اختالفی 
توافق  متن  بخش های  بقیه  است،  کشورها  پایتخت های 

تقریبا آماده است.
در  جاری  هفته  هسته ای  مذاکرات  دور جدید  است  قرار 
وین برگزار شود و اعضای برجام در تالش هستند توافق 
 28( ایران  جمهوری  ریاست  انتخابات  زمان  تا  هسته ای 

جوزای امسال( حاصل شود.

تا زمانی که کشورهای منطقه »به  افزود  نیامده است« و 
نشناسد،  رسمیت  به  را  اسرائیل  موجودیت  صراحت« 

»صلحی به دست نخواهد آمد.«
پس از آتش بس اعالم شده میان اسرائیل و حماس، هزاران 
فلسطینی با خرابی هایی مواجه هستند که به گفته مقامات، 

بازسازی آن سال ها طول خواهد کشید.
سازمان جهانی بهداشت خواهان تشکیل یک کریدور برای 

خروج زخمی ها از غزه شده است.
از  اعمال شده  محدودیت های شدید  با  غزه  سال ها،  برای 
سوی اسرائیل و مصر برای عبور و مرور مردم و کاالها مواجه 
بوده، هر دو کشور نگران دسترسی حماس به سالح هستند.

به رغم آتش بس اعالم شده در غزه، روز جمعه درگیری بین 
محوطه حرم  در  فلسطینی ها  و  اسرائیل  امنیتی  نیروهای 

شریف در بیت المقدس شرقی ادامه داشت.

وین رخ خواهد داد.
میخائیل اولیانوف که نماینده روسیه در مذاکرات هسته ای 
در وین نیز است، گفته است احیای برجام این اطمینان را 
فراهم خواهد کرد که ایران دیگر قادر به تولید تولید بمب 

اتم نخواهد بود.
دور چهارم مذاکرات احیای برجام در وین اتریش با حضور 
نمایندگان ایران و روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان 
روز  و  شد  آغاز  ثور   1۷ از  برجام  کنونی  اعضای  بعنوان 

چهارشنبه 29 ثور پایان یافت.
دارند  امریکا حضور  نمایندگان  مذاکرات  از  دوره  این  در 

ولی به طور مستقیم با هیات ایرانی مذاکره نمی کنند.
 3.۷ غنی سازی  به  مجاز  تنها  ایران  برجام،  اساس  بر 
درصدی اورانیوم در حجمی محدود است و یکی از موارد 
عدول ایران از تعهدات برجامی، باال بردن سطح غنی سازی 
به 20 درصد و سپس 60 درصد بود که بسیار نزدیک به 
سطح مورد نیاز برای تولید بمب هسته ای یعنی90 درصد 

است.
به دنبال انفجار در تاسیسات غنی سازی نطنز در 22 حمل 
در  که  کرد  اعالم  ایران  اسالمی  جمهوری  جاری،  سال 

آقای بایدن در سخنان خود به غیر از وعده برای بازسازی 
فلسطینی  و  اسرائیلی  مستقل  کشور  دو  حل  راه  بر  غزه، 

تاکید کرد و آنها را تنها راه برای حل بحران دانست.
شماری از اعضای حزب دموکرات امریکا خواهان آن هستند 
که آقای بایدن موضع سفت و سخت تری در قبال اسرائیل 
اخذ کند. تحلیلگران می گویند حزب دموکرات و اعضای آن 
به خصوص جوان ترها نگاه انتقادی به اسرائیل پیدا کرده اند.

آقای بایدن گفته است که در صحبت با بنیامین نتانیاهو، 
فلسطینیان  به  که  کرده  تاکید  اسرائیل  وزیر  نخست 

بیت المقدس باید احترام گذاشته شود.
آقای بایدن گفت ایاالت متحده »اصرار دارد که با شهروندان 
اسرائیلی، اعم از عرب یا یهودی باید برخورد برابری شود.«

»هیچ  کرد  تاکید  حال  عین  در  امریکا  رییس جمهوری 
وجود  به  اسرائیل  امنیت  به  نسبت  من  تعهد  در  تغییری 

در  روسیه  نماینده  اولیانوف،  میخائیل  روز:  اطالعات 
زودی«  »به  ایران  است  گفته  برجام  مشترک  کمیسیون 

غنی سازی 60 درصد اورانیوم را متوقف می کند.
روزنامه  در  که  گفت وگویی  در  او  فردا،  رادیو  گزارش  به 
اقدام  این  است  گفته  است،  شده  منتشر  مسکو«  »اکو 
»خیلی زود« و »طی چند روز آینده و در روند مذاکرات« 

اطالعات روز: جو بایدن، رییس جمهوری امریکا وعده کمک 
برای بازسازی غزه در مناطق فلسطینی را داده است.

یازده روز حمالت هوایی اسرائیل به این منطقه خسارات 
گسترده ای به آن وارد کرده است. در جریان این حمالت، 

که بیش از 250 نفر کشته شدند، صدها خانه ویران شد.
به نقل از بی بی سی فارسی، مقام های فلسطینی می گویند 
ده ها میلیون دالر برای بازسازی این خانه ها مورد نیاز است.
مقام های سازمان ملل متحد در غزه نسبت به بدتر شدن 
وضعیت این منطقه پس از خشونت های یازده روزه اخیر 
منطقه  در  بس  آتش  در حال حاضر  اگرچه  داده اند.  خبر 
اعالم شده اما مقامات می گویند بازسازی آنچه خراب شده 

سال ها زمان و میلیون ها دالر هزینه خواهد برد.
این  وارد  جمعه  روز  غزه  برای  خارجی  کمک های  اولین 

منطقه شد.
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معرتضان در فاریاب: 

اگر وایل اب زور تحمیل شود، مشال به کام فاجعه یم رود
او در بین سال های 1389 و 1392 به  عنوان 
شهردار والیت هلمند کار کرده بود. او زاده ی 

والیت هلمند است. 
فاریاب  برای  که  والی  می خواهند  معترضان 
معرفی می شود در مشورت با مردم و بزرگان 
این والیت باشد و دست کم این سه شاخصه 
باشد،  داشته  سابقه ی خوب  باشد:  داشته  را 
همین  از  و  باشد  آشنا  فاریاب  جغرافیای  با 
نامطلوب  وضعیت  بتواند  تا  باشد  والیت 

امنیتی فعلی را کنترل کند. 
آقای سعیدی هشدار می دهد در صورتی که 
حکومت بخواهد والی را برخالف میل مردم 
و  می کند  مقاومت  مردم  برساند،  والیت  به 
اگر حتا یک نفر زخمی شد، اوضاع آشفته و 
کنترل وضعیت از دست همه بیرون می شود. 
او گفت: »اگر به خواست مردم توجه نشود، 
خدای  اگر  دارد.  وجود  جنگ  قوی  احتمال 
نخواسته حکومت بخواهد والی را با زور تانک 
مقاومت  مردم  برساند،  والیت  به  تفنگ  و 
زخمی  و  کشته  نفر  یک  حتا  اگر  و  می کند 
در  می رود.  دست  از  کنترل  دیگر  باز  شود 
در  نه تنها  بزرگ  فاجعه ی  یک  صورت  این 
فاریاب که در تمام صفحات شمال کشور رخ 

می دهد.«
آقای سعیدی همچنان هشدار داد که اگر به 
خواست مردم توجه نشود، دامنه ی اعتراض ها 
والیت های شمال کشور گسترش  تمامی  به 

خواهد یافت. 
با  فاریاب  والیت  در  اخیر  اعتراض های 

واکنش های گسترده مواجه شده است. 
جمله  از  سیاسی  چهره های  از  شماری 
با  ارگ  تقابل  حکومت،  پیشین  مقام های 
معترضان را در چنین شرایطی به ضرر نظام 
عنوان می کنند و می گویند که آقای غنی با 

این کارش خطر بزرگی را متقبل می شود. 
پیشین  وزیر  بلخی،  عالمی  حسین  سید 
اعتراض های  به  عودت کننده ها  و  مهاجران 
در  و  داده  نشان  واکنش  فاریاب  در  اخیر 
اشرف  »اقدام های  است:  نوشته  فیسبوکش 
تسلط  هدف  با  اخیر  روزهای  در  غنی 
مشابه  کشور  شمال  سمت  در  پشتون ها 
جمعه  )ماموریت  نجیب  حکومت  آخر  زمان 
حاکمیت  نه تنها  حرکت ها  این  است.  اتک( 
پشتون ها در شمال کشور را تثبیت نمی کند، 
بلکه سبب از هم پاشیدگی و بی نظمی بیشتر 
فدرال  حاکمیت  اعالم  را  زمینه  و  می شود 
فراهم تر می کند. رییس جمهور دو راه بیشتر 
با  یا  کند  نظر  تجدید  احکام خود  در  ندارد: 
و  مقابله  دوستم  مارشال  اخیر  حرکت های 

ریسک بیشتری را بپذیرد.«
مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان 
نمایندگان هفته ی گذشته در نشست عمومی 
کشور  سیاسیون  حکومت،  از  مجلس  این 
خواست که هرچه عاجل به وضعیت بحرانی 
یابد.  خاتمه  مردم  نگرانی  تا  کنند  رسیدگی 
به ارگ ریاست جمهوری  تلویحی  با اشاره  او 
شخصی  سلیقه ی  اعمال  با  نباید  که  گفت 
رییس  شوند.  مردم  میان  تفرقه  ایجاد  باعث 
برای حل  که  کرد  اضافه  نمایندگان  مجلس 
صحبت  ملی  امنیت  شورای  با  معضل،  این 
که  داده  اطمینان  امنیت  شورای  و  کرده 

مشکل را به زودی حل می کند. 
که  شد  آغاز  زمانی  از  فاریاب  در  جنجال ها 
ارگان های  اداره ی  پیش،  هفته  چهار  حدود 
لغمانی  محمدداوود  که  کرد  اعالم  محلی 
به  عنوان والی جدید فاریاب تعیین شده است.

»تحکیم دیکتاتوری« متهم کرده است. آقای 
فرهمند این کار را اعالم جنگ سرد در شمال 
از سوی حکومت عنوان کرد. او در فیسبوکش 
در  ملت  خواست های  »نادیده گرفتن  نوشت: 
ناموثر  افراد  اعزام  و  ناامن  حساس  شرایط 
اهداف  برخالف  حاکم،  به  عنوان  فرمایشی 
اصل یک نظام مردم ساالر و اعالم جنگ علیه 
همچنین  او  می شود.«  محسوب  ملت  آرای 
والیات  و  فاریاب  »ملت  که  کرده  تأکید 
به  خود  سرنوشت  تعیین  برای  شمالی« 

هرگونه قربانی آمده اند. 
حزب  رهبر  دوستم،  عبدالرشید  مارشال 
جنبش ملی اسالمی افغانستان نیز به تعیین 
نشان  تندی  واکنش  فاریاب  جدید  والی 
تماس  یک  طی  دوستم  آقای  است.  داده 
شبکه های  در  گسترده  به طور  که  تلفنی 
خطاب  می شود  دست به دست  اجتماعی 
و  دستگیر  »باید  می گوید:  هوادارانش  به 
بزنید.«  مرمی  با  را  پدرلعنت ها  شود.  کشته 
از  صحبت هایش  جریان  در  دوستم  مارشال 
فاریاب هم  پولیس  فرمانده  غیب اهلل سادات، 
یاد می کند و می گوید که اگر او پیش آمد، 

»شلیک کنید و بکشید«.
صحبت های  از  بخشی  در  دوستم  مارشال 
باید سرنوشت  مردم  که  تأکید می کند  خود 
والیان  چرا  بگیرند،  به دست  خود  را  خود 

انتخابی نباشند؟
یکی از توصیه های دوستم به هوادارانش این 
است که تفنگچه، موش کش، تفنگ چره ای و 
حتا چاقو را که در اختیار دارند، برای مبارزه 

بردارند

مسائل  به دلیل  هواپیما  این  که  گفت  منبع 
نشست  میمنه،  در  اوضاع  وخامت  و  امنیتی 

نکرده است. 
معترضان در اطراف مقر لوای اول ارتش در 
میمنه خیمه تحصن برپا و این لوا را از چهار 
منتهی  جاده های  کرده اند.  محاصره  طرف 
توسط  نیز  ارتش  اول  لوای  و  والیت  مقر  به 
معترضان بسته شده است. همچنین در حال 
از  میمنه  در  دولتی  اداره های  تمامی  حاضر 
سوی معترضان مسدود شده است و به هیچ 

کارمند دولت اجازه ی کار داده نمی شود. 
جوانان  کمیته  مسئول  قوانچ،  احسان اهلل 
روزنامه   به  افغانستان  اسالمی  جنبش  حزب 
اطالعات روز گفت که در حال حاضر تمامی 
جاده های  و  است  مسدود  دولتی  اداره های 
میمنه هم در اختیار معترضان است. او گفت: 
میمنه  شهر  در  نفر  هزار   10 حدود  »امروز 
کسبه کاران  تمامی  بودند.  آمده  جاده  به 
دکان های شان را بسته بودند و به معترضان 

پیوسته اند.« 
آقای قوانچ تأکید کرد که اعتراض اخیر تنها 
از سوی حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان 
راه اندازی نشده است، بلکه در آن شمار قابل 
توجه هواداران جمعیت اسالمی افغانستان و 
سهیم  نیز  مسعود  احمد  رهبری  به  جریانی 
هستند. اما به گفته ی او سهم حزب جنبش 
قابل توجه تر  و  بیشتر  اعتراض  این  در  ملی 

است. 
عالی  شورای  معاون  فرهمند،  بابر  عنایت اهلل 
حزب  کلیدی  اعضای  از  و  کشور  مصالحه ی 
به  را  ریاست جمهوری  ارگ  ملی  جنبش 

لطف علی سلطانی 

لغمانی  محمدداوود  تعیین  به  اعتراض ها 
روزش  نهمین  وارد  فاریاب  والی  به  عنوان 
به  رسیدگی  برای  معترضان  است.  شده 
سه  آنان  کرده اند.  تعیین  وقت  خواست شان 
حکم  که  داده اند  فرصت  حکومت  به  روز 
والیت آقای لغمانی را لغو کند و او را به کابل 
برگرداند، در غیر آن، آنان دولتی برای خود 

تشکیل می دهند.
در  اعتراض ها  ادامه ی  از  که  تصاویری 
نشان  شده،  منتشر  اجتماعی  شبکه های 
لوای  مقابل  در  معترض  ده ها  که  می دهد 
کنار  در  آنان  یافته اند.  حضور  ارتش  اول 
پرچم افغانستان پرچم هایی را با خود حمل 
جنبش  حزب  اعضای  قول  به  که  می کنند 

ملی »پرچم ترکستان جنوبی است.« 
مقر  در  قبل  روز  هفت  لغمانی  محمدداوود 
والی  به  عنوان  میمنه  شهر  در  ارتش  لوای 
معرفی شد و حاال از همانجا والیت می کند. 
کابل  به  او  برگشتن  خواهان  اما  معترضان 
برای  حکومت  که  می خواهند  و  هستند 
و  مردم  با  مشوره  در  جدیدی  والی  فاریاب 
بزرگان این والیت معرفی کند. گفته می شود 
حزب جنبش، مرادعلی مراد را به  عنوان والی 
به حکومت پیشنهاد کرده است. احسان نیرو، 
افغانستان  اسالمی  سخن گوی حزب جنبش 
تأیید  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در 
مراد  آقای  پیشنهاد  درباره ی  که  می کند 
به  عنوان والی فاریاب در میان اعضای رهبری 

حزب صحبت شده است. 
تأکید  اما  محلی  ارگان های  مستقل  اداره ی 
و  از جمله ی حقوق  والی  تعیین  می کند که 
تبع  به  و  است  رییس جمهور  صالحیت های 
می دهد.  ادامه  کارش  به  لغمانی  آقای  آن 
به  اداره  این  سخن گوی  مومند،  نرگس 
زیادی  روز گفت که شمار  اطالعات  روزنامه 
اعضای شورای  نمایندگان مجلس،  مردم،  از 
فایق، والی  بزرگان و نقیب اهلل  والیتی، علما، 
پیشین از معرفی شدن آقای لغمانی به  عنوان 
که  گفت  او  کردند.  استقبال  جدید،  والی 
تالش ها برای خاموش کردن اعتراضات و رفع 
تالش هستیم  »در  دارد:  جریان  معضل  این 
مشکالتی که حاال در سطح والیت خلق شده، 

حل کنیم.«
سخن گوی حزب جنبش ملی اما می گوید که 
حکومت هنوز اعتنایی به خواست معترضان 

نکرده است.
حکومت در حالی از تالش برای حل مشکل 
که  می گوید  سخن  فاریاب  در  به میان آمده 
حشمت اهلل آرمان، نماینده فاریاب در مجلس 
از  گذشته  هفته ی  که  می گوید  نمایندگان 
به  پرواز  اجازه ی  او  به  کابل  هوایی  میدان 
روزنامه   با  صحبت  در  او  نشد.  داده  فاریاب 
اطالعات روز گفت که این دستور از شورای 
آرمان  آقای  است.  شده  صادر  ملی  امنیت 
می گوید که او قصد داشته که به منظور حل 
این معضل به فاریاب برود: »تصمیم این بود 
که بروم با علما، بزرگان، جامعه مدنی، زنان و 
تمام اقشار فاریاب صحبت کنم و خواست های 
دولتی شریک  و  امنیتی  ارگان های  با  را  آن 
کنم. هدف از این سفر هماهنگی با حکومت 

و مردم بود که متأسفانه نگذشتند بروم.«
یک منبع از شرکت هوایی کام ایر به روزنامه 
اطالعات روز می گوید که هواپیمایی که قرار 
فاریاب  به  گذشته  هفته ی  پنج شنبه ی  بود 
این  کابل.  به  برگشت  و  نکرد  نشست  برود، 

در کنار معترضان ملکی، صدها مرد مسلح با 
سالح های سبک و سنگین نیز در جاده های 
که  می دهند  هشدار  و  می روند  رژه  میمنه 
را  جدید  والی  زور  با  بخواهد  حکومت  اگر 
پیش  سمتی  به  وضعیت  بنشاند،  کرسی  به 
بیرون  همه  اختیار  از  دیگر  که  رفت  خواهد 

خواهد شد. 
والیتی  شورای  عضو  سعیدی،  محمدنادر 
روزنامه  به  معترضان  از  یکی  و  فاریاب 
حاضر  حال  در  که  می گوید  روز  اطالعات 
جمع  میمنه  در  مسلح  نفر  دوهزار  حدود 
خواست های شان  برآورده نشدن  تا  و  شده اند 

مبارزه و مقاومت خواهند کرد. 
فاریاب یکی از ناامن ترین والیت ها در شمال 
کشور است. آقای سعیدی می گوید در حال 
در  دو  شماره  و  یک  شماره  شاهراه  حاضر 
اختیار طالبان است و مراکز تمامی والیت ها 
هم در محاصره است. با وجود این، به گفته ی 
و  جغرافیا  با  چون   لغمانی  محمدداوود  او 
آشنایی  فاریاب  والیت  اجتماعی  مناسبات 

ندارد، وضعیت را از این بدتر می کند. 
مردم  به  او  که  است  گفته  اما  لغمانی  آقای 
عرصه  در  که  می دهد  اطمینان  فاریاب 
حکومت داری خوب، تأمین امنیت در شهر و 
ولسوالی ها، توسعه متوازن ولسوالی ها و بهبود 
نافذه  قوانین  طبق  معارف  و  وضعیت صحی 

کشور کار خود را پیش می برد.
والی  به  عنوان  آن که  از  پیش  لغمانی  آقای 
ارشد  مشاور  به  عنوان  شود  تعیین  فاریاب 
تخنیک،  امور  در  ملی  امنیت  شورای 
ارتباطات و شوراها کار می کرد. پیش تر از آن 

شاه محمود نعیمی، معاون شورای والیتی فراه می گوید که 
ولسوالی های بکوا، خاک سفید، گلستان و شیب کوه به گونه ی کامل 
تحت تسلط گروه طالبان قرار دارد و در شش ولسوالی دیگر نیز 
سطح تهدیدهای امنیتی بلند است. او هشدار می دهد که بیم 
افزایش تسلط طالبان بر جغرافیای فراه همچنان وجود دارد. 
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محمدداوود لغمانی به تازگی به  عنوان والی فاریاب معرفی شده است – عکس از شبکه های اجتماعی

در کنار معترضان 
ملکی، صدها مرد مسلح 

با سالح های سبک و 
سنگین نیز در جاده های 

میمنه رژه می روند و 
هشدار می دهند که 

اگر حکومت بخواهد با 
زور والی جدید را به 

کرسی بنشاند، وضعیت 
به سمتی پیش خواهد 

رفت که دیگر از اختیار 
همه بیرون خواهد شد. 
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صلح اب طالبان براساس مشارکت دادن آانن در قدرت سیایس به دست منی آید )۱(
امکان سنجی ایجاد اجماع بر دموکراسی پارلمانی غیرمتمرکز در افغانستان؛ بررسی یافته های یک پژوهش

برای حل این اختالفات بیابیم. چرا که اگر چنین نشود 
اوضاع کشور از جهتی دیگر پیچیده خواهد شد و خشونت 

و نارضایتی از زاویه ای دیگر به  وجود خواهد آمد. 
به باور دکتر امین احمدی یافتن چنین مکانیزمی دشوار 
است اما ناممکن نیست. این مکانیزم نه تنها بین خواست 
ایجاد  مشترک  نقطه  یک  جمهوری خواهان  و  طالبان 
می کند بلکه طرف جمهوری را نیز راضی تر و منسجم تر 
از گذشته خواهد کرد. برای رسیدن به چنین فرمولی باید 
و  توافق  ایجاد  از ظرفیت  گفتمان  کدام  که  کرد  بررسی 
اجماع برخوردار است؟ گفتمان طالبان/ امارت یا گفتمان 
سر  بر  گفتمان جمهوریت، حکومت  از  مراد  جمهوریت؟ 
قدرت نیست. بلکه اصول و ساختار حقوقی و سیاسی ای 
است که در قانون اساسی موجود قبول شده است و لکن 
اصول خویش  راستای  در  آن  و سیاسی  ساختار حقوقی 
طالبان  گفتمان  از  منظور  است.  اصالح  و  توسعه  قابل 
نیز لزوما امارت و یا تفکر سفت و سخت طالبانی که در 
سال های اخیر دهه نود میالدی قرن بیستم، وجود داشت 
نیز نمی باشد. بلکه تفکر و دیدگاه فعلی آن ها مد نظر است. 

به  وجودآوردن  در  امارت  طالبان/  گفتمان  ظرفیت 
اجماع و توافق

در این بخش نویسنده بر این باور است که در معتدل ترین 
شکل آن، گفتمان طالبان ظرفیت الزم برای به  وجودآوردن 
توافق و اجماع را ندارد. تصور طالب از مشارکت، سهم دادن 
به سایر اقوام در قدرت در ذیل ساختار امارت قابل معنا 
است. در این ساختار، رقابت احزاب و گروه های سیاسی 
برای کسب قدرت از طریق یک انتخابات آزاد که در درون 
یک گفتمان روشن است، جایگاهی ندارد. مسأله تفکیک 
امیر در  ندارد. چرا که قدرت  قانون وجود  قوا، حاکمیت 
امارت، قدرت مطلقه تعریف شده است. سازوکاری  نظام 
برای کنترل و نظارت از آن وجود ندارد. تصور طالبان در 
فعالیت  زنان  است که  این  زنان  از حقوق  بهترین حالت 
اجتماعی داشته باشند و در حکومت باشند اما نمی توانند 
اهل حل و عقد باشند، ولی امر باشند و قضاوت کنند. دکتر 
احمدی معتقد است که تصور طالبان از حقوق شیعیان در 
حد احوال شخصیه است و در واقع به اصل نفی تبعیض 
علیه شیعیان باور ندارند و نمی خواهند به آن اذعان کنند. 
امیر،  یعنی  می دانند.  حنفی  فقه  را  قانون گذاری  مرجع 
رییس الوزرا و قضات عالی باید حنفی مذهب باشند. ممکن 
بگمارند.  وزارت  به  را  تعدادی  افراد شیعه مذهب  از  است 
ولی تالش می کنند تا هویت کشور بر مبنای مذهب و فقه 

حنفی تعریف شود. 
در  اساسی  آزادی های  و  حقوق  بر  نویسنده  باور  به 
وضع  وسیع  شرعی  محدودیت های  مختلف  بخش های 
خواهد شد. پولیس مذهبی تحت عنوان امر به معروف و 
نهی از منکر از قدرت وسیع برای کنترل مردم برخوردار 
به  تعلیمات در بخش های آموزش  بود. محتوای  خواهند 
محتوای  و  کرد  خواهد  پیدا  گرایش  دینی شدن  سمت 
عالی  تحصیالت  مراکز  و  مکاتب  در  نیز  دینی  مدارس 

گسترش پیدا خواهد کرد. 
این گفتمان زنان، شیعیان و جوانان را بیش از هر گروه 
اجتماعی دیگر به حاشیه خواهد برد. چون ساختار قدرت 
اقوام  تأثیرگذاری  و  مشارکت  است.  مطلقه  و  متمرکز 
به شدت  تعیین سیاست های کالن  در  را  آنان  نخبگان  و 
تضعیف می کند. چون حسابدهی دموکراتیک در آن وجود 
و  نبوده  برخوردار  مصونیت  از  آزادی ها  و  حقوق  ندارد. 
احتمال سرکوب و بی رحمی در چنین فضایی بسیار زیاد 
قانون و  این نظام ساختار مشارکتی، حاکمیت  است. در 
فاقد  که  چرا  نمی آید.  به  وجود  دموکراتیک  حساب دهی 
ساختارهایی است که این سه مؤلفه مهم را تأمین کنند. 

گفتمان  که  می گیرد  نتیجه  نویسنده  اساس  همین  بر 
جوانان  سیاسی،  نخبگان  اقوام،  زنان،  رضایت  طالبان، 
و گروه های ذینفع مانند شیعیان را تأمین نمی کند و از 
عمل به تعهدات بین المللی افغانستان که شامل همکاری 
و کمک های جامعه جهانی است نیز عاجز است. بنابراین 

نمی تواند اجماع و وفاق مورد نظر را ایجاد کند.

گزینه  به  می گردد  رییس جمهوری  تعیین  به  منجر  که 
غیرمستقیم رییس جمهور، نخست وزیر و والیان را انتخاب 

کرد. 
از  سطح  دو  با  ما  احمدی  محمد امین  دکتر  اعتقاد  به 
اول شدیدتر  اختالف در سطح  اختالف نظر مواجهیم که 
در  طالبان  با  نیز  توافق  ایجاد  و  اختالف  این  است. حل 
مورد نظام سخت و دشوار است. دلیل این دشواری ناشی 
طالبان  که  است. چرا  طالبان  گروه  ویژگی های خاص  از 
خواهان برقراری یک نظام شرعی هستند که نظام آموزشی 
آن متأثر از نظام آموزشی سنتی مدارس دینی است که 
تالش می کند شریعت را به عنوان قانون در حوزه عمومی 
در  کند.  تطبیق  مذهبی  پولیس  کمک  به  خصوصی  و 
دارند،  خود  منافع  از  آن ها  که  تصوری  و  طالبان  اهداف 
ماهیتا عدالت خواهانه و برابرطلبانه نیست که با حقوق بشر 
و دموکراسی بیشتر، توزیع ثروت و تأمین دسترسی برابر 
به فرصت ها و تمرکز زدایی 
شود.  حل  حکومت  از 
گروه های  درحالی که 
در  که  دیگر  سیاسی 
مبارزه  جهان  نقاط  سایر 
حال  در  یا  و  کرده اند  می 
دولت های شان  با  مبارزه اند 
صلح کرده اند و یا می توانند 
مشکل شان  کنند.  صلح 
حل  قابل  یاد شده  طرق  از 
مثال  برای  است.  بوده 
اردوغان  رجب طیب  زمانی 
می خواست مشکل پ. ک. 
دموکراسی  راه  از  را  ک 
بیشتر و حقوق بشر بیشتر 
حل کند. حقیقتا مشکل این گروه از طریق دموکراسی، 
حقوق بشر و تمرکززدایی و فدریشن قابل حل است. یا 
اجتماعی  رفاه  سیاست های  طریق  از  که  فارک  مشکل 
بیشتر و برگرداندن زمین هایی که توسط شرکت های کالن 
از مالکان اراضی خرد گرفته شده بود، قابل حل بوده است. 
با این سیاست ها حل نمی شود. پس  اما خواست طالبان 
باید قاعده ای یافت که دموکراسی را با الزامات آن با یک 
نظام شرعی که در آن علمای دینی نقش داشته باشند، 

ترکیب و قابل جمع سازد. 
به باور نویسنده تجربه 20 سال گذشته و اختالفات سیاسی 
شدید، نارضایتی وسیع نخبگان جامعه و مردم از روش های 
انتخابات  چندین  از  ناشی  بحران های  و  دولت  رهبری 
برگزارشده ی ریاست جمهوری نشان می دهد که اختالف 
نظر دوم نیز مهم است. احمدی معتقد است اگر بخواهیم 
معقول تری  راه حل  باید  کنیم  پیدا  پایدار دست  به صلح 

جهاد ما می خواهیم نظام اسالمی ناب را برپا و حکومت 
اسالمی پس ازصلح را به  وجود بیاوریم. موافقت نامه دوحه 
که در اعالمیه کابل نیز انعکاس یافته است، پذیرفته که 
یک توافق سیاسی بین االافغانی به  وجود بیاید و نتیجه آن 
می تواند حکومت اسالمی ای جدیدی باشد. احمدی معتقد 
است که تجربه هفتاد روز مذاکره بر سر کارشیوه مذاکرات 
قبول کردن  از  راستا  این  در  طالبان  که  داد  نشان  صلح 
کمترین انعطاف که نتیجه ی آن شناسایی نظام و قانون 
اساسی است، سر باز می زنند و این توافق بیش از دو ماه 
طول کشید. بنابراین بسیار بعید است که قانون اساسی 
در  کنند.  قبول  تعدیل  و  تغییر  بدون  را  کنونی  نظام  و 
ساختار  چارچوب  در  آنان  ایدئولوژیک  واقع خواسته های 
کنونی برآورده نشده است و از این جهت آن ها احساس 
موفقیت نمی کنند. از سوی دیگر، جمهوری خواهان نیز به 
قبول چیزی کمتر از یک نظام منتخب و دموکراتیک تن 

نمی دهند که در آن حقوق 
و حقوق  بیان  آزادی  زنان، 
هرگونه  نفی  با  اقلیت ها 
رعایت  آنان  علیه  تبعیض 
مورد  دیدگاه  این  شود. 
حمایت شرکای بین المللی 
آن ها  است.  نیز  افغانستان 
هرگونه کمک را مشروط به 
خواست  این  برآورده شدن 
آینده  سیاسی  توافق  در 
واضح  بنابراین  می دانند. 
خواسته ها  این  که  است 
طالبان  تفکر  چارچوب  در 
قابل  آنان  دلخواه  نظام  و 
تحقق نیست. این وضعیت 

از  جانب  هردو  برای  قابل قبول  روایتی  که  می کند  ایجاد 
نظام به  وجود بیاید که از یک سو، شرایط و الزامات ناشی 
در عین  و  برآورده کند  را  اسالمی  نظام  به یک  تعهد  از 
حال، تعهد کافی به محافظت و رعایت حقوق شهروندی 

داشته باشد. 
طرفداران جمهوری نیز عمدتا بر سر یک ساختار مطلوب 
که مشارکت پذیر و مساوات طلبانه است و از ظرفیت ایجاد 
وفاق بیشتر برخوردار است، اتفاق نظر ندارند. تیم ثبات و 
قدرت  از  تمرکززدایی  خواهان  واضح  به صورت  همگرایی 
را در  بر آن، ساختار کنونی مشکل خویش  افزون  است. 
است.  داده  نشان  نیز  ریاست جمهوری  انتخابات  چندین 
روبین  بارنت   امریکایی  افغانستان شناس  که  همان طور 
معتقد است که برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری 
عمدتا به دلیل سیاست های هویتی دشوار و دست نیافتنی 
شده است. بنابراین می توان به جای یک انتخابات مستقیم 

حسین علی کریمی

پارلمانی  دموکراسی  بر  اجماع  ایجاد  »امکان سنجی 
دکتر  تازه  تحقیق  عنوان  افغانستان«  در  غیرمتمرکز 
تیم  عضو  و  ابن سینا  دانشگاه  استاد  احمدی  محمدامین 
که  محوری  پرسش  است.  افغانستان  صلح  مذاکره کننده 
دکتر احمدی در این تحقیق تالش کرده به آن پاسخ دهد 
این است که چگونه می توان در چارچوب قانون اساسی 
ایجاد  توافق  طالبان  و  جمهوری خواهان  میان  کنونی 
کرد؟ از این تحقیق سه شنبه هفته گذشته در انستیتوت 

مطالعات استراتژیک افغانستان رونمایی شد. 
در مقدمه  که یکی از بخش های مهم تحقیق است. دکتر 
رابطه  در  خود  نگرش های  و  دیدگاه ها  بیان  به  احمدی 
و گروه طالبان می پردازد. دکتر  با وضع موجود مصالحه 
براساس  طالبان  با  صلح  که  است  معتقد  احمدی  امین 
نمی آید.  به دست  سیاسی  قدرت  در  آنان  مشارکت دادن 
چرا که آن ها از یک گفتمان سیاسی–دینی خاص پیروی 
از  به دنبال تعمیق ارزش های مختص خود  می کنند که 
از  خاصی  نوع  قرائت  همچنین  و  جامعه  در  اسالم  دین 
اسالم می باشند. لذا در بخش نظام باید میان خواست دو 
توافق  این  ایجاد  بیاید.  به وجود  توافق  مذاکره  میز  طرف 
چرا  بود.  خواهد  صلح  اعمار  مراحل  دشوارترین  از  یکی 
و  ذینفع  گروه های  سایر  خواست  با  طالبان  دیدگاه  که 
بین المللی  تعهدات  از  ناشی  الزامات  و  جمهوری خواهان 
افغانستان بسیار متفاوت است. بنابراین یافتن روشی که 
برای دو طرف گفت وگو قابل قبول باشد امری است دشوار، 

اما در عین حال ناممکن نیست. 
از نظر دکتر احمدی، امارت خواهان، نظام امارتی مورد نظر 
آنان، قانون اساسی طالبان و در نهایت نوع تفکر طالبان از 
ظرفیت ایجاد توافق و اجماع برخوردار نیست. به باور او 
این اندیشه نه می تواند منافع و خواست گروه های ذینفع 
داخلی را به صورت پایدار تأمین کند و نه می تواند الزامات 
به  برای کمک   که  را  بین المللی کشور  تعهدات  از  ناشی 
افغانستان الزم است، عملی کند. همچنین او معتقد است 
جمهوریت و قانون اساسی بر حسب اصول خود از توانایی  
بین المللی  تعهدات  به  عمل  و  توافق  همگرایی،  ایجاد 
افغانستان توأمان برخوردار است. که این ادعا را باید در 

سه جزء شرح داد:
- توانایی ایجاد اجماع میان جمهوری خواهان؛

تعهدات  از  ناشی  الزامات  عملی ساختن  در  توانایی   -
بین المللی افغانستان؛

اراده طالبان در خصوص  و  تأمین خواست  در  توانایی   -
نظام.

به باور نویسنده هر سه جزء ساختار فوق باید باهم سازگار 
باشند. یعنی راه حل اول و دوم باید به راه حل سوم سازگار 

و قابل جمع باشند. 

ضرورت ایجاد توافق بر سر نظام و دشواری های آن
در این بخش نویسنده تالش کرده است که به دو سؤال 
نظام  سر  بر  توافق  ایجاد  چرا  این که  ابتدا  دهد:  پاسخ 
ایجاد  چرا  این که  دوم  است.  الزم  صلح  به  رسیدن  برای 
این دشواری  بر  این توافق دشوار است و چطور می توان 
فایق آمد. اهمیت ایجاد توافق بر سر نظام عمدا به دلیل 
مخالفت  یعنی  است.  نظام  با  طالبان  گسترده  اختالف 
شدید و مسلحانه طالبان فقط ناشی از مخالفت این گروه 
با حکومت و یا ناشی از انگیزه این گروه برای دست یابی 
به قدرت و حکومت نیست. اگر چنین می بود، صرفا از راه 
مشارکت دادن طالبان در حکومت و تقسیم قدرت مشکل 
حل می شد. ولی مخالفت طالبان با اصل نظام است. طالب 
نظام شرعی وجود  به عنوان  امارت  نظام  معتقد است که 
توسط  کشور  اشغال  نتیجه ی  در  نظام  این  است.  داشته  
کفار از قدرت کنار زده شده است. امارت اسالمی براساس 
نگرش طالبان با دو هدف دست به جهاد زده اند: نخست 
با هدف رفع اشغال و دوم به منظور اعاده نظام شرعی در 
کشور. هدف اول با موافقت نامه دوحه در حال محقق شدن 
است. در این موافقت نامه راه به سوی هدف دوم نیز هموار 
ادامه  و  گفت وگو  راه  از  که  معتقدند  طالبان  است.  شده 

دکتر احمدی معتقد است که تصور 
طالبان از حقوق شیعیان در حد احوال 
شخصیه است و در واقع به اصل نفی 

تبعیض علیه شیعیان باور ندارند و 
نمی خواهند به آن اذعان کنند. مرجع 
قانون گذاری را فقه حنفی می دانند. 

یعنی امیر، رییس الوزرا و قضات عالی 
باید حنفی مذهب باشند.


