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مافیا در قلب حکومت؛

مشاور غنی ریاست یک شبکه قاچاق 
مواد مخدر را برعهده داشت

نشست سران ناتو در بروکسل؛ 
بررسی پروسه صلح و 
احتمال دوام حضور 

نظامی ترکیه در افغانستان
4

طرح امنیتی نهایی نشده است

7

بر  هدف مند  حمالت  شاهد  جوزا،  بیست ودوم  شنبه،  روز  دیگر  بار  کابل  غرب 
انفجار دو موتر مسافربری نوع تونس را در نواحی ششم و  غیرنظامیان بود. این 
سیزدهم هدف قرار داد که در نتیجه آن دست کم هفت غیرنظامی جان باختند 
و شش تن دیگر زخمی شدند. ادامه این حمالت بر منطقه غرب کابل بار دیگر با 
موجی از واکنش ها روبه رو شده است. شماری، این حمالت بر یک منطقه خاص 
را که اکثر باشنده گان آن را هزاره ها تشکیل می دهند، نگران کننده و »نسل کشی« 
عنوان می کنند. آنان حکومت را به ناکامی در تأمین امنیت شان متهم می کنند و از 
مردم این منطقه می خواهند که امنیت شان را خودشان تأمین کنند. این در حالی 
است که حکومت بعد از حمله بر مکتب سید الشهدا، طرح امنیتی غرب کابل را روی 
دست گرفته است. هرچند این طرح بیست روز پیش تهیه و به شورای امنیت ملی 
سپرده شده ، اما تاکنون نهایی نشده است. مسوولیت تهیه این طرح را سرور دانش، 
معاون دوم رییس جمهور، برعهده داشت. اکنون منابع در دفتر دانش می گویند که 
برخی از بخش های عاجل این طرح که شامل ایجاد کمربند توسط اردو و پولیس و 

ایجاد گزمه های سیار است، در حال عملی شدن است. 

ادامه حمالت هدف مند در غرب کابل؛ 



 

نظام صحی افغانستان در پی شیوع موج سوم کرونا به شدت تحت 
فشار قرار گرفته است. وزارت صحت عامه با اعمال محدودیت های 
تازه در صدد کاهش این فشار است. با این وصف، کمبود آکسیجن و 
واکسین کرونا از مشکالت عمده ای است که تاهنوز رفع نشده است.

وزارت صحت عامه روز گذشته اعالم کرد که طی 24 ساعت مرگ 
67 بیمار کرونایی را ثبت کرده است. این باالترین رقم مرگ ناشی 
اولین  است.  تاکنون در کشور  ویروس  این  زمان شیوع  از  از کرونا 
واقعه مثبت ویروس کرونا در افغانستان در پنجم حوت 1398 ثبت 

شده بود.
افغانستان برای دست یافتن به معافیت گله ای نیاز دارد تا 60 درصد 
جمعیت آن واکسین شوند. از این میان تاکنون 1.4 درصد جمعیت 
این کشور واکسین شده اند. به این ترتیب، افغانستان تا دست یافتن 

به معافیت گله ای راه دور و درازی در پیش دارد.
روند واکسین کرونا برای دست کم یک هفته در افغانستان متوقف 
شده بود. خبر خوش آن است که این روند روز گذشته از سر گرفته 

شده است.
چین به تازه گی 700 هزار دوز واکسین به افغانستان کمک کرده 
دوز  هزار   400 است  قرار  نیز  واکسین  بین المللی  ائتالف  است. 
واکسین به این کشور کمک کند. افغانستان برای رسیدن به مرحله 
معافیت گله ای به میلیون ها دوز واکسین کرونا نیاز دارد که تاکنون 
فراهم نشده است. هرچند نهادهای هماهنگ کننده تالش های جهانی 
برای دست رسی کشورها به واکسین کرونا در این زمینه به افغانستان 

تعهداتی سپرده اند.
از جانب دیگر، کمبود آکسیجن یک مشکل جدی است که تاهنوز 
رفع نشده است. این مشکل در تمام شفاخانه های کووید-19 موجود 
است. بهای آکسیجن در بازار آزاد به شدت رو به افزایش است. البته 
می دانیم که آکسیجن در بازارها نیز یافت نمی شود. بعضی از بیماران 
کرونایی می گویند که شفاخانه های خصوصی به دلیل نبود آکسیجن 

از پذیرش آن ها عذر خواسته اند.
در شفاخانه های دولتی وضعیت بسیار رقت بار است. تعداد پرسونل 
صحی کم است و بستر کافی برای بیماران کرونایی موجود نیست. به 
همین علت، دیده می شود که بخشی از بیماران در راه روها، دهلیزها 

و محیط باز شفاخانه زیر مراقبت های صحی قرار دارند.
متأسفانه در جریان یک سال و چهار ماه از شیوع ویروس کرونا در 
کشور، اقدامات کافی برای مبارزه با این ویروس انجام نشده است. 
اقداماتی که برای مهار ویروس کرونا در موج اول انجام شده بود، در 
موج سوم پاسخ نمی دهد. از این رو، دیده می شود که رقم مبتالیان با 

گذشت هر روز بیش تر و بر تعداد قربانیان نیز افزوده می شود.
است.  کرده  عمل  تأخیر  با  کرونا  سوم  موج  مدیریت  برای  دولت 
محدودیت های تازه نیز به نظر نمی رسد که بتواند جلو گسترش این 
ویروس را بگیرد. در حال حاضر تقریباً ویروس در تمام سطوح جامعه 
پخش شده است. این محدودیت ها باید در همان روزهای نخست 
تدابیر الزم  احتمالی آن  برای آسیب های  و  شیوع موج سوم وضع 
این وصف، تعطیلی مکاتب، دانشگاه ها، سالن های  با  اتخاذ می شد. 
عروسی، رستورانت ها و حمام ها یک گام مثبت است. انتظار می رود 
محدودیت های  و  صحت  وزارت  صحی  توصیه های  به  مردم  که 
ویروس کرونا  با  مبارزه  کارزار جهانی  در  و  بگذارند  وقع  وضع شده 

وظیفه انسانی خود را ادا کنند.
از وضعیت قبرستان ها چنان معلوم می شود که مرگ ناشی از کرونا 
در کشور به مراتب بیش تر از آن چیزی است که وزارت صحت عامه 
اعالم می کند. با توجه به آن که تراکم جمعیت در شهرها زیاد است 
آن  بیم  است،  کرده  اقدام  تأخیر  با  برای وضع محدودیت  دولت  و 
می رود که مرگ ناشی از کرونا در کشور در روزهای آینده بلند برود. 
این بیم از آن رو جدی است که مشکل کمبود آکسیجن تاکنون رفع 
نشده است. در کنار آن، بستر کافی در شفاخانه های کووید-19 و 
همین طور پرسونل صحی الزم نیز برای تداوی بیماران موجود نیست.
در چنین شرایطی، دستگاه دیپلماسی کشور باید فعالیت هایش را 
برای جلب کمک های صحی به افغانستان افزایش دهد. وزارت صحت 
عامه می گوید که نظام صحی کشور به شدت تحت فشار قرار دارد و 
مردم نیز برای کاهش این فشار با آن همکاری الزم ندارند. این وزارت 
حتا از احتمال وقوع فاجعه انسانی در کشور هشدار داده است. برای 
نهادهای  و  فاجعه، همکاری جامعه جهانی  این  وقوع  از  جلوگیری 
بین المللی با سکتور صحی افغانستان یک ضرورت جدی است. وزارت 
از  آن  نیز تسهیل شرایط  و  فراهم آوری کمک ها  برای  باید  خارجه 

منابع بین المللی با وزارت صحت عامه همکاری کند.
در حال حاضر، بزرگ ترین مشکل، کمبود آکسیجن و واکسین است 
تأمین شود. هم چنین  بیرونی  از منابع  با دیپلماسی فعال  باید  که 
برای مهار آسیب های اجتماعی و اقتصادی این ویروس نیز همکاری 
جامعه جهانی با افغانستان یک نیاز است. وزارت امور خارجه کشور 
باید در این راستا نیز فعالیت هایش را چند برابر افزایش دهد. برای 
این کار، باید یک گزارش مفصل از وضعیت صحی کشور و اثرات 
به  و  تهیه  مردم  اقتصادی  و  اجتماعی  زنده گی  بر  کرونا  احتمالی 
نهادهای بین المللی سپرده شود. برای جلب همکاری این نهادها باید 
در کنار وزارت صحت، وزارت امور خارجه نیز فعالیت هایش را چند 
برابر افزایش دهد. در غیر این صورت، بسیار دشوار خواهد بود که 
بتوان جلو این سونامی را گرفت و از وقوع فاجعه انسانی در آینده 

پیش گیری کرد.

سونامی کرونا؛ 
دستگاه دیپلماسی باید فعال تر شود   یک شنبه
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۸صبح، کابل: گروه طالبان با نشر اعالمیه به 
احتمال حضور نیروهای برخی از کشورها پس 
از خروج نیروهای بین المللی از کشور به هدف 
از  برخی  و  کابل  امنیت میدان هوایی  تأمین 

نماینده گی ها سیاسی واکنش نشان داد.
در اعالمیه گروه طالبان آمده است که حضور 
نظامیان خارجی زیر هر نامی و از هر کشوری 

که باشد برای این گروه قابل قبول نیست.
میدان  امنیت  که  بود  شده  گزارش  پیش تر 

هوایی کابل به ترکیه واگذار می شود.
گروه طالبان اما گفته است که مسوولیت تامین 
سفارت خانه های  هوایی،  میدان های  امنیت 
در  دیپلماتیک  نماینده گی های  و  خارجی 

افغانستان، مسوولیت افغان ها است.

در اعالمیه طالبان آمده است: »هیچ کسی به 
امید بقای حضور نظامی یا امنیتی در کشور ما 
نباشد و نباید گامی بردارد که در نتیجه آن، 

روابط بین ملت ها و کشورها متشنج  شود.«
کسانی  با  است،  داده   هشدار  طالبان  گروه 
و  هوایی  میدان های  امنیت  تامین  برای  که 
بمانند،  باقی  بخواهند  دیپلماتیک  مکان های 
این گروه به آن ها به دید »اشغال گر« خواهد 

دید و برخورد جدی خواهد کرد.
از سویی هم، گروه طالبان تأکید کرده است 
که مردم افغانستان به کمک های بشردوستانه 
کشورهای  و  جهانی  جامعه  غیرمغرضانه   و 
خیرخواه و دوست نیاز دارد و طالبان خواهان 

ادامه این کمک ها هستند.

۸صبح، کابل: اوزبیکستان یک هزار بالون 
وزارت  کرد.  افغانستان کمک  به  آکسیجن 
خارجه اعالم کرده است که یک هزار  بالون 
صبح روز شنبه، بیست ودوم جوزا، به والی 

بلخ در بندر حیرتان سپرده شده است.
وزارت خارجه می گوید که اوزبیکستان یک 
هزار بالون آکسیجن را بر اثر تالش های این 
وزارت به هدف جلب کمک ها و همکاری ها 
کرده  کمک  کرونا  ویروس  با  مبارزه  برای 

است.

عصمت اهلل ایرگش اوف، نماینده ویژه رییس 
جمهور اوزبیکستان در امور افغانستان یک 
هزار بالون آکسیجن را به  فرهاد عظیمی، 

والی بلخ سپرده است.
وزارت خارجه از کمک اوزبیکستان قدردانی 

کرده است.
در  که  است  کرده  خاطرنشان  وزارت  این 
تالش  ذیربط،  نهاد های  سایر  با  هم آهنگی 
می کند تا برای تدارک بالون های آکسیجن 
با  مبارزه  برای  الزم  تجهیزات  سایر  و 
کشور های  با  قرارداد  انعقاد  به  کووید-19، 

مختلف منطقه و جهان بپردازد.
این بسته کمکی از اوزبیکستان در حالی به 
افغانستان رسیده است که شفاخانه ها پس 
از گسترش ویروس کرونا با کمبود آکسیجن 

روبه رو شده است.

۸صبح، کابل: دبیر کل سازمان پیمان اتالنتیک 
به رسانه ها  ناتو در یک نشست خبری  یا  شمالی 
گفته است که این سازمان در مورد این که چگونه 
با  کند  محافظت  کابل  هوایی  میدان  از  می تواند 
گفت وگو  حال  در  عضو  کشورهای  دیگر  و  ترکیه 

است.
ینس استولتنبرگ، دبیر کل ناتو، در این نشست 
مقر  در  جوزا،  بیست ویکم  جمعه شب،  که  خبری 
این سازمان برگزار شده بود گفت که ناتو و ترکیه 
از اعضای کلیدی این سازمان در حال حاضر روی 
این که چطور از این زیرساخت )مهم میدان هوایی 
کابل( حفاظت کند و آن را با معیارهای جهانی برابر 

بسازند، کار می کند.
همکاری های  به  سازمان  این  که  است  گفته  ناتو 
خود با افغانستان با حضور غیرنظامی ادامه خواهد 

داد.
این  متحدان  میان  مذاکرات  ناتو،  اعالم  طبق 
همکاری ها  ارایه  چگونه گی  بررسی  برای  سازمان 
از جمله آموزش نیروی عملیات ویژه افغانستان و 
نیز حفاظت از زیرساخت های مهم از جمله میدان 

هوایی کابل جریان دارد.
تمام شرکای  استولتنبرگ تصریح کرده است که 
ناتو برای ادامه همکاری ها با افغانستان متعهد است.
مشورت دهی،  طریق  از  سازمان  این  است  قرار 

کرده   اعالم  داخله  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
است که محموله هایی را که بدون پرداخت تعرف 
گمرکی به کابل وارد می شد، شناسایی کرده است.

مسافربری  موتر  عراده   ۵8 در  محموله ها  این 

که  کرد  اعالم  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
نیروهای تازه نفس کماندو و نیروهای ویژه ارتش 
پیش از چاشت روز شنبه، بیست ودوم جوزا، برای 

سرکوب طالبان به والیت سرپل رسیده اند.
ملی،  دفاع  وزارت  سخنگوی  احمدزی،  روح اهلل 
می گوید که قرار است این نیروها عملیات را برای 
رفع تهدیدات در اطراف شهر سرپل، واپس گیری 
»بغاوی«،  ساحات  در  پوسته ها  افراز  و  پوسته ها 

»سید آباد« و ولسوالی های سرپل آغاز کنند.
هم زمان با این گزارش شد که ولسوالی صیا والیت 

سرپل به چنگ طالبان افتاده است.
و  بغاوی  منطقه  در  ارتش  قرارگاه  گذشته  روز 
ولسوالی سوزمه قلعه والیت سرپل به دست طالبان 

این  آموزش  نیز  و  امنیتی  نیروهای  مالی  تمویل 
نیروها به ویژه نیروهای خاص در خارج از افغانستان 

کمک کند.
روند  که  است  کرده  خاطرنشان  ناتو  کل  دبیر 
بحث  محور  در  نیروها  این  آموزش  چگونه گی 
او،  گفته  به  دارد.  قرار  متحدانش  با  سازمان  این 
امنیتی  نیروهای  آموزش  ناتو  عضو  کشورهای 
مالی  تمویل  کشور  این  از  خارج  را  افغانستان 

خواهند کرد.
ینس استولتنبرگ تاکید کرده است که حفاظت از 
میدان هوایی کابل و دیگر زیرساخت ها تنها برای 
از  زیرساخت ها  او، حفظ  باور  به  نیست.  ناتو مهم 
دیپلماتیک  حضور  برای  هوایی  میدان های  جمله 
سازمان های  و  توسعه  اهداف  کشورها،  تمام 

کمک رسان مهم است.
دبیر کل ناتو گفته است که حمایت از تأمین امنیت 
میدان هوایی کابل از محورهای بحث سران ناتو در 

بروکسل تا دو روز دیگر خواهد بود.
در  اعالمیه ای  در  طالبان  که  است  حالی  در  این 
واکنش به باقی ماندن برخی از نیروهای خارجی 
برخی  و  کابل  هوایی  میدان  از  حفاظت  برای 
ماندن  باقی  که  گفته اند  سیاسی  نماینده گی های 
نیروهای خارجی زیر هر نامی از هر کشوری برای 

این گروه غیر قابل قبول است.

جازسازی شده بود، در ساحه ارغندی کابل کشف 
شد.

به گفته وزارت داخله، با کشف این محموله ها به 
ارزش 100 میلیون افغانی از فرار مالیاتی جلوگیری 

شده است.
شنبه،  روز  اعالمیه ای  نشر  با  داخله  امور  وزارت 
بیست ودوم جوزا گفته است که نیروهای پولیس 
جمعه شب  وزارت  این  سنگین  جرایم  با  مبارزه 
محموله هایی را که قرار بود بدون گمرک به کابل 

منتقل شود، کشف کرده اند.

سقوط کرد.
مرکز والیت سرپل از مدتی به این سو در محاصره 

گروه طالبان قرار دارد.
در  مخابراتی  شبکه های  خدمات  این  بر  افزون 
از  دقیق  اطالعات  و  است  شده  متوقف  سرپل 

وضعیت جنگی این والیت در دست نیست.
در  گذشته  روز  سرپل  والیتی  شورای  عضو  یک 
این  امنیتی  وضعیت  8صبح  روزنامه  با  صحبت 
والیت را شکننده خواند. به گفته او، طالبان برخی 
از ولسوالی های این والیت را تحت محاصره شدید 
قرار داده و خط مقدم نبرد را تا نزدیکی مرکز شهر 
رسانیده است. نیروهای ارتش اما اطمینان داده اند 

که حمالت طالبان را دفع می کنند.

ناتو با متحدانش در مورد چگونه گی محافظت از میدان 
هوایی کابل در حال مذاکره است

پولیس با کشف محموله های غیرقانونی از فرار مالیاتی 
ده ها میلیون افغانی جلوگیری کرد

نیروهای تازه نفس کماندو برای سرکوب طالبان 
به سرپل رسیدند

طالبان:   
حضور نظامیان خارجی 
در افغانستان زیر هر نامی 

غیرقابل قبول است

اوزبیکستان یک هزار بالون 
آکسیجن به افغانستان 

کمک کرد



حسیب بهش

سوی  از  غنی  محمداشرف  پیشین  مشاور  یک 
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد 
مخدر کشور در پیوند به قاچاق مواد مخدر به 24 
رشیدی،  مختار  است.  شده  محکوم  زندان  سال 
رییس جمهور  مردمی  منازعات  امور حل  مشاور 
غنی بود که رهبری یک شبکه قاچاق مواد مخدر 
گذشته  سال  اواخر  در  او  داشت.  برعهده  نیز  را 
حین سفر به دبی، در ترمینال وی آی پی میدان 
هوایی حامد کرزی بازداشت شد. این مشاور غنی 
و هفت تن دیگر در پیوند به قاچاق مواد مخدر، 
کیلوگرام »شیشه  از 138  بیش  قاچاق  از جمله 
یا مت آمفتامین« به حبس محکوم شدند. مختار 
رشیدی که برای حدود چهار سال مشاور ریاست 
والیتی  شورای  عضویت  سابقه  بود،  جمهوری 
معلومات،  بر اساس  است.  داشته  نیز  را  قندهار 
شبکه زیر کنترل او مواد مخدر نوع شیشه را به 
در  و  می کرد  قاچاق  عربی  و  اروپایی  کشورهای 
قاچاق سیماب سرخ نیز دست داشت. افراد وابسته 
به رشیدی ابتدا بسته های رخت را با شیشه ملوث 
می کردند و سپس آن را از طریق بندر کراچی به 
دیگر کشورها انتقال می دادند. در آن جا نیز پس 
از آن  نظر  از شست وشوی رخت ها، شیشه مورد 
دوباره به حالت اولیه به دست می آمد و فروخته 
می شد. هم چنان او از طریق مخلوط کردن شیشه 
با آب انار، مواد مخدر را از طریق بندر چابهار به 
برخی از کشورهای عربی قاچاق می کرد. گفتنی 
است که ارگ ریاست جمهوری در اوایل جوزای 
1400، او و 10 مشاور دیگر را از سمت های شان 

برکنار و تشکیالت دفاتر شان را لغو کرده است.

قضیه از کجا شکل گرفت؟
نوع  موتر  یک   ،1399 جدی  بیست وچهارم  در 
 197 و  هزار  یک  وزن  به  رخت  حامل   »303«
کیلوگرام حین ورود به قندهار در ساحه »پل باغ«، 
ضبط  قندهار،  امنیتی  هشتم  حوزه  مربوطات  از 
شد. این محموله 202 بسته رخت را حمل می کرد 
که در هرات خریداری و سپس وارد نیمروز شده 
بود. اعضای شبکه قاچاق مواد در آن جا، رخت ها 
را با مواد مخدر نوع شیشه که به »مت آمفتامین« 
شهرت جهانی دارد، ملوث کرده بودند. بدین ترتیب 
این مواد در میان رخت جای گرفته و قاچاق آن 
راحت تر شده  مراتب  به  مافیا  گروه  اعضای  برای 
بود. این رخت ها اما در قندهار به دست نیروهای 
از  پس  شد.  بازداشت  نیز  راننده  و  افتاد  امنیتی 
 202 که  شد  مشخص  بررسی ها،  و  نمونه گیری 
بسته رخت سفید با بیش از 138 کیلوگرام مواد 
مخدر نوع »مت آمفتامین یا شیشه« ملوث شده 
است. این مقدار شیشه پس از شست وشوی همه 
بسته های رخت توسط مواد الکولی، به همان شکل 
اولیه به دست آمد. بدین ترتیب روند تحقیق در 
مورد یک گروه مافیایی مواد مخدر از همین نقطه 

کلید خورد.
بازداشت راننده موتر، زیر  با  در ادامه، این قضیه 
چهارم  در  گرفت.  قرار  کشفی  نیروهای  تعقیب 
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همین  با  که  شد  گرفتار  هرات  در  فردی  حوت، 
هم چنان  بررسی ها  داشت.  ربط  مافیایی  شبکه 
ادامه یافت و در دوازدهم حوت، چهار عضو این 
قندهار،  پلیت  »فیلدر« سرخ  موتر  در  که  شبکه 
برای خروج از این والیت تالش داشتند، بازداشت 
شدند. یک روز پس از آن، دو فرد دیگر در موتر 
نداشت  نیز  نمبر پلیت  که  سفید  »لکسس«  نوع 
از هرات به سمت قندهار می رفتند، در ساحه  و 

»دروازه میر داوود« قندهار بازداشت شدند. 
بدین ترتیب رییس این شبکه قاچاق مواد مخدر 
جایگاهش را در خطر دیده و برای خروج از کابل 
او ُدبی، پایتخت  تالش کرده است. مقصد بعدی 
امارات متحده عربی، بود. در شانزدهم حوت سال 
گذشته زمانی  که رییس شبکه برای خروج از کشور 
تالش می کرد، در ترمینال وی آی پی میدان هوایی 
بازداشت  کشفی  نیروهای  سوی  از  کرزی  حامد 
شد؛ شخصی به نام حاجی مختار رشیدی، مشاور 
امور حل منازعات مردمی رییس جمهور غنی. در 
و هفت عضو  بر رشیدی  اتهامات  دادگاه،  جریان 
این گروه سنگین خوانده شد، به خصوص در مورد 
دو فرد دیگر که سابقه بازداشت را نیز داشته اند؛ 

بازداشت به دلیل انتقال 30 کیلوگرام هیرویین. 
منازعات  حل  امور  مشاور  معلومات،  بر اساس 
مردمی رییس جمهور مسوولیت رهبری و کنترل 
بوده  عهده دار  را  مخدر  مواد  قاچاق  شبکه  این 
است؛ موضوعی که او در جریان محکمه نپذیرفت ، 
اما شواهد علیه او موجود بوده است. بدین ترتیب 
از  را  نوع »شیشه«  مواد  نفری،  این گروه هشت  
قاچاق  عربی  و  اروپایی  کشورهای  به  افغانستان 
در  گروه  این  اعضای  میان،  این  در  می کرد . 
جمله  از  دیگر،  ممنوعه  مواد  از  برخی  قاچاق 
بر اساس  داشته اند.  دست  نیز  سرخ«  »سیماب 
در  گذشته  در  گروه  این  عضو  چهار  تحقیقات، 
ساحه »عجمان« ُدبی خانه کرایه  گرفته اند و در 
بیست وپنجم سرطان سال گذشته با 1۵ کیلوگرام 

شیشه بازداشت شده  بودند. 
در نتیجه تحقیق نهادهای مسوول مشخص شده 
مختار  توسط  مدت  این  در  شبکه  این  که  است 
رشیدی، مشاور سابق امور حل منازعات مردمی 
رییس جمهور غنی، رهبری شده است. او از طریق 
دیگر،  فرد  دو  کمک  به  و  دستش  زیر  فرد  یک 
شبکه اش را کنترل و هدایت کرده است. شبکه زیر 
کنترل مختار رشیدی، مواد مخدر نوع شیشه را از 
طریق بنادر کراچی و چابهار به کشورهای دیگر 
قاچاق می کرد . بر اساس تحقیقات، بسته های رخت 
با مواد نوع شیشه ملوث و سپس از طریق بندر 
می شد.  فرستاده  خارجی  کشورهای  به  کراچی، 
بخش دیگر از این مواد نیز با آب انار مخلوط شده 
و در ادامه از طریق بندر چابهار به عربستان انتقال 

می یافت. 
شیشه در سطح جهانی به مت آمفتامین شهرت 
نوعی  و  مخدره  ماده  از  بخشی  ماده  این  دارد. 
و  مغز  عملکرد  سرعت  که  است  محرک  مواد  از 
سیستم عصبی مرکزی را افزایش می دهد. شیشه 
در سه شکل قرص، روغنی و پودر تولید می شود و 
قابلیت حل در مایعات را دارد. بدین ترتیب شیشه 
بر  که  است  روان گردان  مخدره  مواد  از  بخشی 
افکار، احساسات و رفتارها تاثیر می گذارد. گفتنی 
است که این ماده در افغانستان برای بار اول در 
سال 2008 میالدی در هلمند کشف شد. هرچند 
ماده مخدره شیشه در اوایل کم تر یافت می شد، اما 
در حال حاضر افغانستان یکی از تولید کننده گان 

آن شمرده می شود. 

مختار رشیدی کیست و قانون در مورد او چه 
تصمیم گرفت؟

حاجی مختار رشیدی، باشنده قندهار است. او در 
انتخابات شورای والیتی 1393 با کسب حدود 13 
قندهار  والیتی  شورای  عضو  عنوان  به  رای  هزار 
انتخاب شد. سرانجام در چهاردهم حمل 1396، 
مافوق  بست  در  او  که  اعالم  جمهوری  ریاست 
رتبه به عنوان مشاور رییس جمهور در امور حل 
ترتیب  بدین  است.  شده  تعیین  مردی  منازعات 
عنوان  به  برای حدود چهار سال  مختار رشیدی 

مشاور رییس جمهور غنی کار کرده است. 
سرانجام پس از برگزاری محکمه ابتدایی، مختار 
رشیدی در پیوند به قاچاق بیش از 138 کیلوگرام 
شیشه به 24 سال حبس تنفیذی محکوم شد. در 
مواد مخدر  قاچاق  این شبکه  او، یک عضو  کنار 
در عین قضیه به همین مدت حبس محکوم شده 
است. چهار عضو دیگر شبکه نیز به دلیل دخالت 
در این قضیه، به 16 سال حبس محکوم شده اند. 
دو عضو دیگر شبکه قاچاق مواد مخدر رشیدی به 
دلیل داشتن سابقه قاچاق 30 کیلوگرام هیرویین، 
به 30 سال حبس محکوم شده اند. این میعاد، از 
ابتدای روز نظارت این افراد شمارش می شود. این 

حکم در محکمه استیناف نیز تأیید شده است.
باید گفت که محمداشرف  غنی در جوزای سال 
روان، 11 مشاور خود را برکنار و تشکیالت دفاتر 
آن ها را لغو کرد. در این  میان، مختار رشیدی نیز 
بر اساس  برکنار شد. گفتنی است که  از سمتش 
او در حال حاضر در  نهادهای مسوول ،  معلومات 
این قضیه و حکم  با وجود  به سر می برد.  زندان 
بازداشت  از  محکمه، ارگ ریاست جمهوری پس 

این فرد، در مورد او اظهار نظر نکرد. 

مسووالن: معافیت از قانون وجود ندارد
با مواد  مسووالن در مرکز عدلی و قضایی مبارزه 
مخدر و مسکرات با تأیید این قضیه، می گویند که 
افراد، رسیده گی  به جایگاه  پرونده بدون توجه  به 
به  نهاد،  این  سخنگوی  موحد،  خالد  است.  شده 
روزنامه 8صبح گفت که معیار کار این نهاد، برخورد 
یک سان با همه متهمان است. او افزود که در مرکز 
مسکرات  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی 
به  توجه  بدون  قانون  و  ندارد  وجود  متفاوت  دید 
به  گونه یک سان عملی می شود.  به  افراد،  جایگاه 
رسمی  موقف های  و  القاب  تاکنون  موحد،  گفته 
چنگ  از  نهاد  این  چارچوب  در  را  افراد  نتوانسته 
قانون رهایی بخشد؛ زیرا به باور او، »بر هیچ فرد 
از  نیز  بی گناهی حکم نمی شود و هیچ گناه کاری 

چنگال قانون خالص نمی شود«. 
بر  اساس آمارهای این نهاد، در جریان سال کاری 
در  از سراسر کشور  تن  و 179  هزار  1399، یک 
پیوند به 931 قضیه توسط پولیس مبارزه با مواد 
مخدر بازداشت شده اند. در میان این افراد، 3۵ زن 
از تدقیق و  و دو تبعه خارجی نیز شامل اند. پس 
شده  مشخص  روز،  سه  جریان  در  قضایا  بررسی 
است که 99 تن از این افراد به شمول 1۵ زن در 
پیوند به قاچاق تریاک، چرس و هیرویین با استفاده 
از شیوه قاچاق بکس سفری، تیوب، میوه خشک، 
بازداشت  و  شناسایی  شکم شان،  حتا  و  سگرت 
 24 موتر،   281 جریان  این  در  هم چنان  شده اند. 
بایسکل، یک هزار و 6۵9 سیت  موترسایکل، سه 
افغانی، هفت  هزار  و 680  میلیون  موبایل، هشت 
هزار و 24۵ دالر امریکایی نیز ضبط و تحویل »د 

افغانستان بانک« شده است. 
آمارهای این نهاد نشان می دهد که بیش از یک هزار 
و 678 کیلوگرام هیرویین، 180 کیلوگرام مورفین، 
و  هزار  تریاک، 140  کیلوگرام  و 130  هزار  شش 
324 کیلوگرام چرس، یک هزار و 271 کیلوگرام 
شیشه، حدود 86 کیلوگرام تابلیت کا، شش هزار 
و ۵۵۵ کیلوگرام تیزاب، 10 هزار و 480 کیلوگرام 
مواد کیمیاوی جامد، 32۵ لیتر مواد کیمیاوی مایع، 
۵4 هزار و 10 لیتر مشروبات الکولی، 124 هزار و 
374 کیلوگرام بنگ دانه، 12 هزار و 43 کیلوگرام 
کیمیاوی  مواد  کیلوگرام   24 حدود  و  خشخاش 
تشخیص ناشده در جریان سال 1399 از سوی این 

نهاد ضبط شده است. 
به گفته خالد موحد، پس از بررسی قضایا در این 
سال، یک هزار و 632 تن به شمول 140 کارمند 
خدمات عامه و 34 زن در پیوند به 998 قضیه در 
محکمه ابتداییه به یک سال و یک  ماه تا 30 سال 
حبس محکوم شده اند. در ادامه یک هزار و 111 تن 
به شمول 10۵ کارمند خدمات عامه، 17 زن و یک 
تبعه خارجی در پیوند به 809 قضیه به حبس های 

تنفیذی محکوم شده اند. 
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد 
مخدر در سال 1384 به منظور محکمه افرادی که 
در جرایم مسکرات و مواد مخدر دخیل اند، ایجاد 
را شامل می شود  محکمه  مرکز چندین  این  شد. 
و صالحیت رسیده گی عدلی و قضایی به قضایای 
کیلوگرام  یک  از  بیش تر  مخدر  مواد  و  مسکرات 
هیرویین، یک کیلوگرام مورفین، 100 گرام مواد 
استیک  تیزاب  لیتر   ۵0 سنتیتیک،  مسکرات 
انهایدرایت، بیش  از 200 لیتر مشروبات الکولی، 10 
کیلوگرام تریاک و ۵0 کیلوگرام چرس، زرع بیش تر 
مواد  دیگر  و  مواد مخدر  مولد  گیاه  از ۵0 جریب 
مندرج جدول قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات 

را در سراسر کشور دارا است. 
گفتنی است که پیش از این نیز برخی از مقام های 
شبکه های  در  داشتن  دست  دلیل  به  حکومتی 
محکوم  زندان  به  و  بازداشت  مخدر  مواد  قاچاق 
شده اند. در یکی از موارد، میان احمد احمدی، مدیر 
مبارزه با مواد مخدر پولیس کابل، به جرم قاچاق 
مواد مخدر به 17 سال زندان محکوم به مجازات 
شد. وزارت امور داخله در آن زمان از او به عنوان 
حامیان  و  مافیا  قاچاق بران،  »بزرگ ترین  از  یکی 
تکثیر مواد مخدر« در شهر کابل یاد کرده بود. او 
زمانی که می خواست از راه سالنگ به سمت آسیای 
میانه برود، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

مشاور غنی ریاست یک شبکه قاچاق مواد 
مخدر را برعهده داشت

مافیا در قلب حکومت؛ 

در بیست وچهارم جدی 
1399، یک موتر نوع 

»303« حامل رخت به وزن یک 
هزار و 197 کیلوگرام حین ورود 

به قندهار در ساحه »پل باغ«، 
از مربوطات حوزه هشتم امنیتی 
قندهار، ضبط شد. این محموله 

202 بسته رخت را حمل می کرد که 
در هرات خریداری و سپس وارد 

نیمروز شده بود. اعضای شبکه 
قاچاق مواد در آن جا، رخت ها را با 
مواد مخدر نوع شیشه که به »مت 

آمفتامین« شهرت جهانی دارد، 
ملوث کرده بودند. بدین ترتیب 

این مواد در میان رخت جای گرفته 
و قاچاق آن برای اعضای گروه مافیا 

به مراتب راحت تر شده بود. این 
رخت ها اما در قندهار به دست 

نیروهای امنیتی افتاد و راننده نیز 
بازداشت شد. پس از نمونه گیری 
و بررسی ها، مشخص شد که 202 
بسته رخت سفید با بیش از 138 

کیلوگرام مواد مخدر نوع »مت 
آمفتامین یا شیشه« ملوث شده 
است. این مقدار شیشه پس از 

شست وشوی همه بسته های رخت 
توسط مواد الکولی، به همان شکل 
اولیه به دست آمد. بدین ترتیب 

روند تحقیق در مورد یک گروه 
مافیایی مواد مخدر از همین نقطه 

کلید خورد.



این کشور را آموزش می دهند. هم چنان در کشورهای 
ترکیه  عساکر  سودان  و  آذربایجان  قطر،  سوریه،  عراق، 
حضور دارند. در مجموع ترکیه در این 13 کشور حضور 
نظامی دارد: جمهوری ترک قبرس شمالی، سوریه، عراق، 
لبنان،  آلبانی،  افغانستان،  قطر،  سومالی،  آذربایجان، 

بوسنی و هرزگوین، کوزوو، سودان و لیبیا.
هم چنان ترکیه در تعدادی از کشورها نقش حافظ صلح 
را برعهده دارد. ارتش ترکیه در چوکات ناتو و ملل متحد 

نقش مهمی را در این زمینه بازی می کند.

ترکیه می تواند با ادامه حضور خود در افغانستان در نقش 
تأمین کننده امنیت میدان  هوایی بین المللی حامد کرزی 
که رابطه مستقیم با وضعیت امنیتی کابل دارد، اثرگذار 
سیاسی  حمایت های  طریق  این  از  هم چنان  و  باشد 
دولت  برای  این،  که  کند  جذب  را  ناتو  لوژستیکی  و 
افغانستان  افغانستان مهم خواهد بود. حضور ترکیه در 
قبل از این که با سیاست  امریکا نزدیک باشد با سیاست 
اروپا هم خوانی دارد. اروپا همواره از وضعیت حقوق بشر 
ابراز  را  خود  نگرانی های  افغانستان  در  داخلی  و جنگ 
تازه  موج  از  می تواند  نگرانی ها  این  البته  است.  کرده 
مهاجرت ناشی شود. چون همیشه مسیر سنتی مهاجرت 
برای افغان ها ایران - ترکیه - اروپا بوده است. در صورت 
شکل گیری موج تازه مهاجرت، ترکیه و اروپا از این ناحیه 

متأثر خواهند شد.
با وجود مخالفت طالبان با حضور نیروهای ترکیه در کابل، 
انتظار می رود که یکی از موضوعات مورد بحث در مالقات 
میان رییس جمهور رجب طیب اردوغان و رییس جمهور 

نقش معادن در جنگ و صلح 
افغانستان

لعل محمد المع
آگاه روابط بین الملل یک شنبه
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میان  صلح  مذاکرات  آغاز  از  طوالنی  زمان  گذشت  با 
گروه طالبان و دولت، امیدهایی که برای یک افغانستان 
به یأس و ترس  را  اینک جایش  بود،  آرام شکل گرفته 
نیروهای خارجی  روند خروج  روزها که  این  است.  داده 
سقوط  و  هدفمند  قتل های  دارد،  ادامه  افغانستان  از 
ولسوالی ها چشم انداز صلح افغانستان را تیره تر از هر زمان 
دیگری کرده؛ اما آنچه برای من به  عنوان دانش آموخته 
حوزه جیولوجی و معدن قابل بررسی است، نقش معادن 
و منابع طبیعی در جنگ و صلح است. بدون شک، آغاز، 
ادامه و ختم جنگ و اینک موفقیت و عدم موفقیت پروسه 
صلح عوامل بسیاری دارد که نقش ژئوپلیتیکی افغانستان 
از رهگذر معادن و منابع غنی طبیعی در بازی جنگ و 

صلح غیرقابل  انکار است.

جیولوجی ما چه می گوید؟
فکر می کنم درک جیولوجی افغانستان، ما را نسبت به 
آینده هوشیارتر و آگاه تر می کند. وقایعی که 6۵0 میلیون 
را  افغانستان  ژئوپلیتیکی  اهمیت  افتاد،  اتفاق  قبل  سال 
پلیت  دو  برخورد  نتیجه  امروز،  افغانستان  کرد.  تعیین 
قبل  سال  میلیون  که 6۵0  است  اوراسیا  و  هند  بزرگ 
در  امروز  که  باارزشی  معادن  و  منابع  گرفت.  صورت 
سازوکارهای  حاصل  نیز  است،  خوابیده  افغانستان 
جیولوجیکی آن زمان است. امروز افغانستان بهترین خاک 
دنیا را دارد. چهارده عنصر نادر که به نام عناصر کمیاب 
لیتیم  دارد.  افغانستان وجود  در خاک  یاد می شود،  نیز 
افغانستان یگانه منبع موترهای برقی آینده جهان است. 
طبق آمارهای وزارت معادن و پترولیم، به طور تخمینی 
در افغانستان 1.4 میلیون متریک تن منرال  خاکی کمیاب 
وجود دارد. هم چنان 3.۵ میلیون متریک تن منرال نادر  
دیگر نیز وجود دارد که شامل مقدار زیاد منرال های نادر 
منطقه »خانشین« والیت هلمند -جایی که سال ها میدان 
نبرد بود- می شود. عناصر نادر خاکی نقش تعیین کننده 
در تکنولوژی امروز دارد. تلفن های هوشمند، کمپیوترها، 
انواع  و  فضاپیماها  برقی،  موترهای  لیزری،  تکنولوژی 
سالح های پیش رفته هایدروجنی وابسته گی شدیدی به 
عناصر کمیاب دارد. با این  حال، جیولوجی افغانستان دو 
مسیر را مشخص کرده است: تهدید و فرصت. به  عبارت 
 دیگر، منابع منرالی و معادن افغانستان هم تهدید است 

انتظار می رود یکی از موضوعاتی که در نشست سران ناتو 
در بروکسل مورد بحث قرار گیرد، پروسه صلح افغانستان 
است. این نشست به تاریخ 14 جون 2021 برگزار خواهد 
دولت  میان  مذاکرات صلح  درازا کشیده شدن  به  شد. 
نیروهای  خروج  روند  آغاز  طالبان،  گروه  و  افغانستان 
خارجی و کامل شدن این روند تا 11 سپتامبر 2021، 
نگرانی هایی را در میان مردم افغانستان به وجود آورده 
است. این نگرانی ها از احتمال وقوع یک جنگ تمام عیار 
داخلی میان گروه طالبان و گروه های ضد طالب ناشی 
می شود. سقوط پی در پی ولسوالی ها به دست طالبان و 
مقاومت مردمی بر علیه این گروه، نشانه هایی از احتمال 

وقوع یک جنگ داخلی است.

افغانستان، نگرانی هایی را در  وضعیت به وجودآمده در 
ایجاد  ناتو  و  اروپا  در  امریکا  هم پیمان  میان کشورهای 
کرده است. به همین دلیل، اتحادیه اروپا تالش کرد تا 
امریکا را قانع کند که روند خروج نیروهایش از افغانستان 
آمدن  کار  روی  با  انتظار می رفت  بیندازد.  تعویق  به  را 
رییس جمهور جو بایدن، در سیاست خروج نظامی امریکا 
از افغانستان، تجدید نظر شود. سرانجام اما تصمیم گرفته 
شد که روند خروج از 31 می به تاریخ 11 سپتامبر تغییر 
کند. با وجودی که هنوز هم مقامات امریکایی از حضور 
دوام دار سیاسی و حمایت های اقتصادی ایاالت متحده از 
افغانستان حرف می زنند؛ اما واقعیت این است که دیگر 
نیروهای امریکایی با طالبان نخواهند جنگید. نیروهای 
افغانستان ناگزیر هستند با گروه طالبان و سایر گروه های 
تروریستی به تنهایی مبارزه کنند. آمار نشرشده از تلفات 
نیروهای امنیتی افغانستان در روزها و ماه های اخیر به 
صورت جدی نگران کننده است. بلند رفتن گراف تلفات، 

عکس از خبرگزاری آنادولو
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باج دهی  از  قاچاقبران معادن  اضافه کرد که  باید  را هم 
برای بعضی عناصر در داخل حکومت برای سنگ اندازی 

در مسیر صلح، نیز ابایی ندارند.
باندهای  میان  رابطه ای  چنین  نیز  خارجی  بُعد  در 
تجاری - مافیایی جهانی و منطقه ای و جنگ افغانستان 
وجود دارد. دور از تصور نیست که شرکت های غول پیکر 
صنعتی جهان برای به دست آوردن مواد خام افغانستان 
استفاده  فرصت  از  و  شوند  معامله   وارد  با جنگ جویان 
خارجی  رسانه های  قبل  سال ها  مثال،  به  طور  کنند. 
گزارش دادند که اریک پرنس، بنیان گذار شرکت امنیتی 
جنگ  خصوصی سازی  پی  در  »بلک واتر«  خصوصی 
دفاع  وزارت  سوی  از  او  طرح  این  که  است  افغانستان 
امریکا رد شد. خصوصی سازی جنگ افغانستان برای یک 
شرکت امنیتی معنایی جز مفاد ندارد و یکی از منابع این 
سود، معادن افغانستان است. هم چنین، گزارش هایی نشر 
عناصر  هلمند  والیت  از خانشین  می داد  نشان  که  شد 
نادر خاکی توسط گروه طالبان به دالالن خارجی فروخته 

می شد.
به  طور قطع می توان گفت که جنگ افغانستان در آیینه 
و  جنگ جویان  منافع  که  زمانی  -تا  کشور  این  معادن 
تأمین شود- یک  افغانستان  منرالی  منابع  از  قاچاقبران 

جنگ تمام نشدنی به نظر می رسد.

چشم اندازها
فرصت هایی  خلق  باعث  کشوری  هر  در  طبیعی  منابع 
می شود که ممکن است از دریچه های دیگر خلق نشود. 
افغانستان برای مدت های طوالنی شاهد حنگ و خشونت 
بوده است؛ اما حرکت های اخیر به سوی صلح می تواند 
و  دهد  بیرون  جنگ زده  کشور  این  از  جدیدی  چهره 
فرصت های جدیدی برای انکشاف بشری این کشور که در 
حال حاضر در پایین ترین سطح قرار دارد، فراهم کند. باری 
رییس جمهور غنی از »تهدید بودن« معادن افغانستان 

برای  و فرصت  تهدید  و هم فرصت؛  بود  همان گونه که 
این  باشنده گان  برای  زنده گی  جدید  صفحه  و  آبادی 

سرزمین.

جنگ افغانستان از رهگذر معادن
تفحص  و  اکتشاف  برای  فنی  و  رسمی  اقدامات  اولین 
معادن افغانستان از دهه پنجاه و شصت میالدی با اشغال 
افغانستان توسط شوروی سابق آغاز شد. اطالعات هرچند 
از  روس ها  توسط  محرمانه   و  مفید  بسیار  اما  و  ابتدایی 
از  خارج  به  بیش تر  و  تهیه  افغانستان  منرالی  منابع 
چون  دیگر  کشورهای  بعدها،  شد.  داده  انتقال  کشور 
آلمان و بریتانیا نیز با روس ها در جهت تهیه نقشه های 
جیولوجیکی و اکتشاف معادن در بخش هایی از افغانستان 
همکاری داشتند. با افزایش جنگ  علیه شوروی و پس  از 
آن افتادن افغانستان در باتالق جنگ های داخلی، روند 
اکتشاف معادن در این کشور متوقف شد؛ اما در عصر پس 
به  صورت یک جانبه  و  به گونه  جدی  امریکا  از طالبان، 

باالی منابع منرالی افغانستان تحقیق انجام داد.
در  منرالی  منابع  همواره  که  ندارد  وجود  این شکی  در 
افغانستان به حیث منبع تمویل جنگ استفاده  شده است. 
از دهه 90 تاکنون، این روند ادامه دارد. از افراد مسلح 
غیرمسوول تا گروه طالبان با کنترل معادن و درآمد آن، 

ماشین اقتصادی جنگ را فعال نگه می دارند.
عمیق  رابطه   منرالی  منابع  و  بین جنگ  افغانستان،  در 
دوطرفه وجود دارد. به این معنا که کسانی که در جنگ اند 
استفاده  جنگ  تمویل  منبع  حیث  به  طبیعی  منابع  از 
می کنند و کسانی که قاچاقبران منابع منرالی اند، از جنگ 
به حیث یک فرصت برای ادامه کار خود استفاده می کنند. 
دیگر  صلح،  آمدن  و  جنگ  ختم  با  که  می دانند  آن ها 
فرصت غارت معادن را ندارند، برای همین، با پرداختن 
از غارت معادن به جنگ جویان  از عواید حاصل  بخشی 
و جنگ ساالران، آتش جنگ را فعال نگه می دارند. این 

به دست طالبان، ضعف مدیریت جنگ  سقوط مناطق 
حتا  و  مهمات  و  سالح  تأمین  لوژستیکی،  مشکالت  و 
که  می دهد  نشان  سربازان،  اعاشه  تأمین  در  مشکالت 
و  مشکالت  طالبان  برابر  در  امنیتی  نیروهای  مقاومت 

ضعف های اساسی دارد.
و  دوستم  عبدالرشید  مارشال  اگر  که  می شود  گفته 
نیروهای تحث امرش در کنار نیروهای امنیتی افغانستان 
در برابر گروه طالبان مبارزه نکنند، سقوط بیش تر مناطق 
شمال و حتا مراکز شهرها به دست طالبان دور از تصور 
نیست. بنابراین، آثار خروج نیروهای خارجی از افغانستان 
از همین حاال دیده می شود. اگر این وضعیت ادامه پیدا 
به  افغانستان  صلح  پروسه  در  جدی  پیش رفت  و  کند 
وجود نیاید، دامنه خشونت ها بیش تر خواهد شد. مقاومت 
مردمی در برابر طالبان بدون شک در میان بخش بزرگی 
اگر  که  است  این  نگرانی  اما  دارد؛  مشروعیت  مردم  از 
نیروهای ضد طالب با هم دیگر هماهنگ نشوند و به خاطر 
گسترش ساحه نفوذ و قدرت خود با یک دیگر بجنگند، 

آنگاه وضعیت بدتر از دهه 90 در انتظار ما خواهد بود.
مردم افغانستان، گروه های ضد طالب، احزاب سیاسی و 
وضعیتی  این سرزمین، چنین  در  تأثیرگذار  کشورهای 
را نمی خواهند. به همین خاطر، در قدم نخست تالش 
می کنند پروسه صلح افغانستان به ثمر برسد و حداقل 
به وجود  و طالبان  افغانستان  میان دولت  نسبی  توافق 
برای  نشود،  مبدل  واقعیت  به  انتظاری  اگر چنین  آید. 
گزینه های دیگر تالش جریان دارد. یکی از این تالش ها، 
حفظ نیروهای ترکیه در افغانستان و سپردن مسوولیت 
به  بین المللی حامد کرزی  امنیت میدان هوایی  تأمین 
این نیروها است. ترکیه با دیپلماسی »حضور قوی نظامی 
در ساحه جنگ و حضور پرقدرت در میز مذاکره« برای 
برعهده گرفتن این نقش مهم اعالم آماده گی کرده است. 
سیاستی که ترکیه در سال های اخیر در منطقه، مخصوصاً 
در سوریه، عراق، لیبیا و آذربایجان در پیش گرفته، این 
است: تا زمانی که در ساحه مورد نظر دارای قدرت نظامی 
نباشید، حرف جدی در میز مذاکره و دیپلماسی ندارید. با 
همین سیاست، این کشور به دستاوردهای مهمی رسیده 

است.
پایگاه نظامی را در سومالی دارد که  ترکیه بزرگ ترین 
این کشور از لحاظ استراتژیک برای نفوذ در آفریقا مهم 
دانسته می شود. نیروهای ترک در پایتخت سومالی ارتش 

افغانستان درست  حرف زده و گفته بود که اگر معادن 
مدیریت نشود، تبدیل به یک تهدید علیه مردم افغانستان 
می دهد  نشان  جهانی  تجربه های  برعکس،  شد.  خواهد 
که فرصت های برخاسته از انکشاف معادن منحصربه فرد 
است. با این دیدگاه و در کنار آن توزیع و گسترش نسبتاً 
افغانستان،  قسمت های  تمام  در  منرالی  منابع  مساویانه 
می توان این کشور را در نقطه مرکزی مبادالت صنعتی 
آسیا و جهان از منظر منابع طبیعی قرار داد. هم چنین 
نباید فراموش کرد که کشورهای بسیاری وجود دارند که 
اقتصادشان تحت تسلط استخراج مواد معدنی قرار گرفته 
است و شاهد افزایش ناامنی ها و درگیری های مسلحانه 
بوده اند و از »مصیبت منابع« رنج می برند. تعداد کمی از 
افراد جامعه از مزایای استخراج صنایع مستفید شده اند؛ 
و  منفی  اثرات  از  آن ها  از  بیش تری  تعداد  در حالی که 
ناگوار معدن کاری رنج می برند. انکشاف بشری مبتنی بر 
اصول عدالت اقتضا می کند که محیط و منابع، از جمله 
منابع طبیعی اساسی، به طور معقول باید مدیریت شود تا 

فرصت ها را برای اقشار محروم مهیا کند.
بزرگ  بازی های  و  کشور  کنونی  وضعیت  به  توجه  با 
منطقه ای در قبال افغانستان، سخت است به زودی شاهد 
صلح پایدار و معنادار باشیم. آنچه مسلم است، این است 
اداری  گسترده  فساد  بر  هم  هنوز  افغانستان  دولت  که 
قاچاق  تا  می شود  باعث  خود  این  و  است  نیامده  فایق 
بر  را  اگر فرض  یابد.  ادامه  معادن و در عقبه آن جنگ 
این بگذاریم که توافقی با گروه طالبان حاصل و توافق نامه 
صلح امضا می شود، باز هم صلح واقعی که در آن سکتور 
معادن قانونی و شفاف شود، خیلی دور از تصور خواهد 
از  طالبان دست  گروه  آمدن صلح،  با  است  ممکن  بود. 
مافیای  اما  بردارد؛  معادن  قاچاق  و  غیرقانونی  استخراج 
جنگ  از  سال ها  که  خارجی  و  داخلی  اقتصادی  بزرگ 
و  کشید  نخواهد  دخالت  از  دست  است،  کرده  استفاده 
ثبات  و  امنیت  افرادی،  اجیر کردن  با  حتا ممکن است 
مناطق استراتژیک معدنی را مختل کند. البته این سناریو 
هم چیزی نیست که راه حل نداشته باشد. مهم ترین اصل 
برای این که معادن و منابع منرالی افغانستان از تهدید به 
فرصت تبدیل شود، مدیریت قوی، سالم و عاری از فساد 
آیینه معادن و منابع  اما صلح در  است. در حال حاضر 

منرالی افغانستان غبارآلود و کم رنگ دیده می شود.

جو بایدن، پروسه صلح افغانستان و حمایت های سیاسی 
و لوژستیکی از حضور نیروهای ترک در این کشور باشد. 
کشورهای اروپایی هم تالش خواهند کرد تا در کل روند 
خروج امریکا و ناتو به تاریخ دیگری موکول شود. این در 
حالی است که امکان عملی شدن این خواست نزدیک 
نیست؛ زیرا در چنین حالتی میان نیروهای امریکایی - 
ناتو و طالبان بار دیگر درگیری آغاز خواهد شد که امریکا 
انتظار می رود  اما  نمی خواهد.  را هرگز  چنین وضعیتی 
که جو بایدن برای این که بتواند روابطش را با اروپا در 
چارچوب »ترانس اتالنتیک« دوباره ترمیم کند )در دوره 
ترمپ با مشکالتی مواجه شده بود(، با خواست کشورهای 
از  لوژستیکی  و  سیاسی  حمایت های  بر  مبنی  اروپایی 

حضور نیرهای ترک در افغانستان، موافقت کند.
نیروهای  حضور  بر  ناتو  سران  نشست  در  کشورها  اگر 
ترک در افغانستان و حمایت های سیاسی و لوژستیکی 
افغانستان  از آن ها تأکید کند، این تصمیم برای دولت 
خوب و برای طالبان ناخوشایند خواهد بود. با وجودی 
که طالبان با ادامه حضور نظامی ترکیه اعالم مخالفت 
اما به چند دلیل نمی توانند در برابر نیروهای  کرده اند؛ 
ترک بجنگند. اول این که، این نیروها از حمایت سیاسی 
و لوژستیکی ناتو و ایاالت متحده برخوردار خواهند بود. 
در چنین مواردی، براساس مواد 4 و ۵ پیمان ناتو اگر 
کل  در  این حمله  گیرد،  ناتو صورت  عضو  بر  حمله ای 
حمله بر تمام کشورهای عضو ناتو تلقی می شود. اگرچه 
خاک  در  باید  حمله  این  که  می کنند  تأکید  مواد  این 
کشور عضو ناتو صورت گرفته باشد؛ اما تأکید ترکیه روی 
حمایت سیاسی و لوژستیکی همین است تا بتواند در کل 
با  ناتو را در چنین مواردی  حمایت همه جانبه سازمان 
خود داشته باشد. دوم، ترکیه یک کشور مسلمان است، 
برای همین در مدت حضور این کشور در چوکات ناتو، 
به استثنای یک یا دو مورد، حمله ای بر نیروهای ترک 
از طرف طالبان صورت نگرفته است. سوم، ترکیه روابط 
استراتژیک و نزدیک با کشورهای پاکستان و قطر دارد، 
در صورتی که طالبان اقدام به حمله بر نیروهای ترک 
روبه رو  کشورها  این  جدی  عکس العمل  با  قطعاً  کنند، 
زیان بار  طالبان  گروه  برای  مورد  این  که  شد  خواهند 
خواهد بود. در کنار این موارد، روابط تاریخی و دیرینه 
ترکیه و افغانستان به عنوان کشورهای دوست و مسلمان 
و جایگاه ویژه ترکیه در میان مردم افغانستان، از مواردی 
است که برای این کشور کمک می کند تا در افغانستان 

حضور داشته باشد.

بررسی پروسه صلح و احتمال دوام حضور 
نظامی ترکیه در افغانستان

نشست سران ناتو در بروکسل؛ 

امین محمدی، دانش آموخته جیولوجی





یک پیش کسوت صحنه دیپلماتیک افغانستان در مورد آنچه ایاالت متحده و خود افغان ها باید در جریان 
مذاکرات بین دولت و طالبان مراقب آن باشند، ابراز نظر می کند.

چهارم، نخبه گان سیاسی 
در کابل باید اختالفات خود 

را کنار بگذارند. دولت فعلی از 
عدم فراگیری رنج می برد و تمایلی 

برای متحد کردن گروه های سیاسی 
مختلف کشور نشان نداده است. 

رهبرانی هستند که می توانند 
مخالفت با یک دیگر را کنار بگذارند 

و هم دیگر را در آغوش بکشند. 
آن ها را می توان در شورای عالی 

صلح افغانستان، در هر دو مجلس 
شورای ملی، در میان رهبران 

ارشد سیاسی، در جامعه مدنی و 
در میان نسل جدید رهبران جوان 
در سراسر کشور یافت. اما سبک 

حکومت داری غنی که به نظر می رسد 
بیش تر بر انتصاب وفاداران متمرکز 

است تا تقسیم قدرت واقعی با 
مخالفان، مانعی برای وحدت به اثبات 

رسیده است. این فقط به طالبان 
کمک می کند. وحدت در کابل الزمی 

است؛ اما نه تنها به خاطر رهبری 
ریاست جمهوری.

منبع: پولیتیکو

نویسنده: ارشاد احمدی، معین 
پیشین امور سیاسی وزارت خارجه

مترجم: سیدجمال اخگر

مشترک است، اجماع کنند.
چگونه می توان به چنین توافقی دست یافت؟ واضح 
بسیاری  شود.  دخیل  باید  متحده  ایاالت  که  است 
این  از  فرار  دنبال  به  بایدن  افغان ها می ترسند که  از 
را  باری  آخرین  افغانستان،  بزرگ ساالن  است.  کشور 
که ایاالت متحده به طور ناگهانی و پس از فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی این کشور را تنها گذاشت، به 
یاد می آورند. بایدن باید واضح کند که دولت وی کاماًل 
در حمایت از یک توافق سیاسی متعهد است و افغان ها 

یک بار دیگر به حال خود رها نمی شوند.
پس از خروج نیروهای امریکایی، ایاالت متحده باید 
از قدرت قابل توجه دیپلماتیک خود استفاده کند تا 
طرفین به مذاکره ادامه دهند و بازی گران منطقه ای 
نقش سازنده ایفا کنند. این تالش ها شامل تحت فشار 
قرار دادن قدرت های منطقه ای مانند پاکستان که بر 
به سهم خود  بتوانند  تا  دارند، می شود،  نفوذ  طالبان 
رژیمی  سلطه  تحت  دوباره  افغانستان  و  کنند  عمل 
بی تفاوت  تروریستی  شبکه های  به  نسبت  که  نباشد 
باشد و شهروندان خود را از حقوق اساسی شان محروم 

کند.
قابل تذکر است که امریکا در این زمینه عالقه مشترکی 
با کشورهای چین، روسیه و ایران پیدا کرده است. هیچ 
یکی از آن ها تمایل به ظهور مجدد یک امارت اسالمی 
در افغانستان ندارد. این قدرت ها باید اختالفات خود را 
کنار بگذارند و روی منابع دیپلماتیک مشترک و سایر 
منابع برای اطمینان از حل وفصل مسالمت آمیز مسأله 
باید  خود  سهم  به  پاکستان  کنند.  توافق  افغانستان 
تالش های خود را افزایش دهد تا اطمینان حاصل کند 
که طالبان با حسن نیت در روند صلح شرکت می کنند. 
نقش تاریخی اسالم آباد در تأمین حمایت و پناه دادن 
به شورشیان طالبان یکی از مهم ترین دالیلی است که 
ائتالف ناتو برای سال ها در ایجاد ثبات در افغانستان 
و آوردن طالبان به میز مذاکره ناکام ماند.  افغان هایی 
که پس از جنگ اتحاد جماهیر شوروی، قباًل نسبت 
از  میزبانی  دلیل  به  را  نیت  حسن  خود  همسایه  به 
پناهنده گان احساس می کردند، اکنون پاکستان را تنها 
مطیع  را  افغانستان  می خواهد  که  می دانند  کشوری 
افغانستان  مردم  حال،  این  با  دارد.  نگه  عقب مانده  و 
امیدوارند که پاکستان متوجه شود که منافع این کشور 
با حمایت از طالبان تأمین نمی شود. پاکستان در حال 
پیش رفت در امر مبارزه با مشکل افراط گرایی خود با 
طالبان پاکستانی است. به وجود آمدن دوباره امارت 
اسالمی در افغانستان مطمئناً به جسارت جنگ جویان 
مذهبی پاکستان می افزاید و این پیش رفت پاکستان را 

تهدید می کند.
همسایه گان دیگر افغانستان مانند ایران، روسیه، چین، 
هند، اوزبیکستان، ترکمنستان و تاجیکستان، همه از 
ترس هرج و مرج و امواج بیش تر پناهنده گان با احیای 
نهایی  مسوولیت  سرانجام،  مخالف اند.  طالبان  امارت 
برعهده افغان ها است. از قضا، ممکن است طالبان با به 
تأخیر انداختن گفت وگوها در ترکیه، به حق جمهوری 
تا  و متحدانش فرصت دهند  به دولت  و  لطف کنند 
در مورد یک استراتژی منسجم برای مقابله با طالبان 
متحد شوند. برای افغان ها اکنون زمان حساب است. 
سهیم  قدرت  در  طالبان  مایل اند  آن ها  اکثر  اکنون 
باشند؛ اما نمی خواهند در قالب یک امارات دیگر در 

آینده بازگردند.
نحوه واکنش کابل و این که آیا قادر به ایجاد وحدت 
برای  آیا طالبان  تعیین خواهد کرد که  است،  واقعی 
مذاکرات جدی تصمیم می گیرند یا تصمیم به توقف 
دارند تا این که دولت افغانستان به تدریج باعث نابودی 
خود شود. از طرف خود، طالبان باید بررسی کنند که 
آیا آرزوی آن ها برای تحمیل مجدد ایدئولوژی شان بر 
مردمی که عمدتاً آن را رد می کنند، ارزش خشونت و 
درگیری بیش تر را به ویژه که اکنون به هدف اصلی 
خود که همانا خروج نیروهای خارجی بود رسیده اند، 

دارد یا خیر؟
نهادهای  حفظ  و  طالبان  شامل  انتقالی  دولت  یک 
شهروندی،  حقوق  موجود  چارچوب  جمله  از  فعلی، 
افغان ها  همه  به  این  است.  راه حل  واقع بینانه ترین 
چشم انداز  یک  با  که  می دهد  مکان  و  زمان  فرصت، 

بلندمدت برای یک آینده مشترک مذاکره کنند.
در ماه های مهم آینده، بسیاری از دوستان و طرف داران 
کمک  کشور  این  به  می توانند  افغانستان  بین المللی 
کنند. اما باالخره مسوولیت نهایی با ما افغان ها است؛ 
زیرا ما به تنهایی از عواقب انتخاب های نامناسب خود 
متضرر خواهیم شد.  با استقالل مسولیت پذیری همراه 
است. اکنون زمان آن است که رهبران ملی اصیل گام 

بردارند.
امور  معاون   2014 تا   2013 سال  از  احمدی  ارشاد 
سیاسی وزارت خارجه افغانستان بود و اکنون رییس 
موسسه کابل کمپس، یک موسسه تحلیل استراتژیک 

است.
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اپریل سال جاری اعالم  بایدن در ماه  رییس جمهور 
همه  سال  همین  سپتامبر  تا  متحده  ایاالت  که  کرد 

نیروهای خود را از افغانستان بیرون خواهد کرد.
که  امریکایی هایی  میان  را  بحث هایی  تصمیم،  این 
می خواهند امریکا متعهد بماند و کسانی که معتقدند 
را  افغانستان  نفوذ خود در  باید حدود  ایاالت متحده 
بشناسد، برانگیخته است. اما در افغانستان بیش ترین 
که  را  امنیتی  کسی خالی  چه  که  است  این  تردید 
توسط نیروهای امریکایی ایجاد می شود، پر کند. آیا 
البته  دهند؟  سقوط  را  دولت  می توانند  واقعاً  طالبان 
نظر اکثر افغان ها این است که طالبان هرگز نمی توانند 
منطقه ای  قدرت های  بازی گران  آیا  برسند.  قدرت  به 
این که  یا  می کنند؟  پر  را  خال  این  خود  نفوذ  برای 
سرانجام افغانستان حاکمیت واقعی بر سرزمین خود 
را به دست خواهد آورد؟ برای اطمینان از این که پاسخ 
بازی گران  همه  است،  دوم  مورد  پرسش   همه  این 
اصلی افغانستان، از جمله طالبان، باید روی یک توافق 
صلح آمیز متعهد باشند. طی نُه ماه گذشته، جمهوری 
افغانستان و طالبان در مورد یک توافق سیاسی ای که 
اصول  و  و همه جانبه شود  دایمی  آتش بس  به  منجر 
حکومت آینده را تعیین کند، در حال مذاکرات متناوب 
)مذاکراتی که گاهی متوقف است و گاهی ادامه دارد( 
بوده اند. طالبان مشروط بر خروج نیروهای امریکایی تا 
این گفت وگوها شرکت  اول ماه می سال 2021، در 
نیروهای  خروج  بایدن  این که  از  پس  اما  کردند؛ 
امریکایی را برای چهار ماه به تعویق انداخت، طالبان 
از شرکت در کنفرانس صلحی که انتظار می رفت در 
و قطر در  ملل  ترکیه، سازمان  میزبانی  به  اپریل  ماه 
استانبول برگزار شود، خودداری کردند. این کنفرانس 
به تأخیر افتاد؛ اما انتظار می رود که مذاکرات طی دو 

ماه آینده از سر گرفته شود.
برای  طرف  دو  باالی  بایدن  تصمیم  حال،  همین  در 
این که مواضع منسجم و روشن اختیار کنند و این که 
مردم  سوال  می آورد.  فشار  می خواهند،  چه  دقیقاً 
ایاالت  ارتش  آینده  افغانستان دیگر در مورد دخالت 
که  است  کارهایی  مورد  در  بلکه  نیست؛  متحده 
افغان ها باید در همکاری با شرکای خود انجام دهند 
تا به افغانستان، ثبات کلی منطقه و پتانسیل اقتصادی 
کمک کند و از این که با خود و همسایه گان خود در 

صلح قرار داشته باشد، اطمینان حاصل کند.
اتحاد جماهیر  توسط  افغانستان  اشغال  زمان  در  من 
شوروی در کابل متولد شدم و هنوز نتوانسته ام از یک 
بیم  از  من  ببرم.  لذت  درگیری  بدون  زنده گی  دوره 
بمب ها و موشک ها در اتاق های زیرزمینی پناه برده ام، 
مجاهدین  جناح های  توسط  خانه مان  چوروچپاول 
رقیب را تماشا کرده ام و حتا داشتن مدل موهای شبیه 
لئو دی کاپریو ممثل فلم امریکایی تایتانیک در زمان 
طالبان برایم مشکل ساز شد. پس از سقوط حکومت 
طالبان در سال 2001، من قبل از پیوستن به دولت 
افغانستان در سال 2006، با سازمان ملل کار می کردم. 
من سرانجام معاون وزیر امور خارجه شدم و تا سال 
چندین  در  من  زمان،  آن  از  خدمت  کردم.   2014
گفت وگوی بین االفغانی، از جمله گفت وگوها با طالبان، 
شرکت کرده ام. تجربه هایی که در جریان کار به دست 
آوردم، باعث شد در مورد چگونه گی دست یابی به صلح 
و امنیت پایدار در افغانستان به این نتیجه برسم: با آغاز 
بین المللی  شرکای  و  افغان ها  بین االفغانی،  مذاکرات 
آن ها باید عواملی چون ثبات مالی، اتحاد و فراگیری را 
به خاطر بسپارند. برای ایجاد یک توافق در این راستا، 
ایاالت متحده و متحدانش، پاکستان و دیگر بازی گران 
نقش  افغان ها، همه  از همه مهم تر خود  و  منطقه ای 
دارند. بسیار مهم است که ایاالت متحده این پویایی را 
درک کند تا در این دور از گفت وگوها بهترین فرصت 

رهبران جامعه محور باتجربه در زمینه پویایی محلی، 
سیاست های  می گذارد.  کنار  را  فرهنگی  و  قبیله ای 
»کابل محور« معموالً در ارزیابی این واقعیت در عمل 
در  زنده گی  و  مرگ  نقش  پایتخت  غالباً  است.  ناکام 
سیاست افغانستان دارد. برای سیاست مداران وابسته به 
مناطق مختلف، امنیت بخشی از کشور اغلب مستلزم 
اعمال کنترل بر کابل است. عدم عضویت در نیروی 
سیاسی قدرتمند می تواند به معنای قطع دست رسی 
به منابع دولتی باشد. تمرکز قدرت و منابع در کابل، 
هم چنین به معنای عدم تعادل در فرصت های اقتصادی 
که  هستند  آگاه  بسیار  افغان  جوانان  ویژه  به  است، 
چشم انداز محدودی در مناطق غیرمرکزی وجود دارد، 
حتا اگر جمعیت کابل در طی 20 سال درگیری ارتش 
ایاالت متحده، پنج برابر شده باشند. هم چنین تمرکز 
قدرت در دست یک مقام واحد، یعنی رییس جمهور، 
زیان بخش بوده است.  به عنوان مثال، می شود از مورد 
اخیر برکناری یک جانبه یک والی توسط رییس جمهور 
اشرف غنی یاد کرد: تعیین داوود لغمانی، از افراد وفادار 
به غنی به صفت والی والیتی که با آن هیچ نوع آشنایی 

نداشت.
مردم محلی آن قدر به شدت با انتصاب وی مخالفت 
اشغال کند.  را  قادر نشد کرسی والیت  او  کردند که 
درسی در تاریخ افغانستان وجود دارد که تصمیمات 
دمدمی مزاج کابل منجر به شورش های خشونت آمیز 
در مناطق روستایی شده است. دهه ها تالش ناموفق 
برای حاکمیت بیش از حد متمرکز نشان می دهد که 
زمان آن فرا رسیده است که به طور جدی تمرکززدایی 
با ساختار اساسی را مورد بررسی قرار دهیم. والیات، 
به  در آن تجلی می یابد،  واقعاً  تنوع کشور  جایی که 
ظرفیت نوآوری و مدیریت امور خود به عنوان بخشی 

از ساختار قانون اساسی دولت واحد نیاز دارند.
عدم  که  کنند  اعتراض  است  ممکن  بدبین  افراد 
تمرکز قدرت باعث تضعیف دولت می شود و نیروهای 
سیاسی مستقر در والیات را محکم می کند و هم چنین 
نیروهای  طریق  از  که  می سازد  قادر  را  همسایه گان 
محلی در امور داخلی افغانستان دخالت کنند؛ اما الزم 
به ذکر است که تالش های پی در پی برای ایجاد یک 
کشور متمرکز قوی نیز نتوانسته است، نفوذ قدرت های 

منطقه ای و محلی را در والیات مهار کند.
سومین عنصر یک برنامه بلندمدت صلح، این است که 
غیرمتعهد  منطقه ای  قدرت  یک  عنوان  به  افغانستان 
ظاهر شود. افغانستان بیش از 2000 سال تجربه کار 
در زمینه برخورد با قدرت های رقیب در محیط خود را 
دارد. یک درس مهم این است که اگرچه افغانستان باید 
یک شریک باز و درگیر برای همه همسایه گان باشد؛ 
اما نمی توان آن را با یک طرف دیگر هم سو و متحد 
کرد؛ زیرا اتحادهای محکم باعث ایجاد ناامنی در میان 
قدرت های رقیب می شود. همسایه گان افغانستان باید 
این موقف بی طرف و غیرهم سو را بپذیرند؛ به عنوان 
مثال، با تأیید تفاهم منطقه ای در مورد همکاری و عدم 
مداخله در افغانستان. این نباید به عنوان یک تصمیم 
ساده لوحانه برای انزواطلبی خوانده شود؛ بلکه چنین 
تفاهمی امکان تجارت، سرمایه گذاری، ترانزیت و سایر 
مبادالت مهم را فراهم می کند که موجب پیش رفت 

صلح و شکوفایی در منطقه می شود.
چهارم، نخبه گان سیاسی در کابل باید اختالفات خود 
را کنار بگذارند. دولت فعلی از عدم فراگیری رنج می برد 
و تمایلی برای متحد کردن گروه های سیاسی مختلف 
کشور نشان نداده است. رهبرانی هستند که می توانند 
مخالفت با یک دیگر را کنار بگذارند و هم دیگر را در 
آغوش بکشند. آن ها را می توان در شورای عالی صلح 
میان  در  ملی،  شورای  مجلس  دو  هر  در  افغانستان، 
میان  در  و  مدنی  جامعه  در  سیاسی،  ارشد  رهبران 
نسل جدید رهبران جوان در سراسر کشور یافت. اما 
سبک حکومت داری غنی که به نظر می رسد بیش تر بر 
انتصاب وفاداران متمرکز است تا تقسیم قدرت واقعی با 
مخالفان، مانعی برای وحدت به اثبات رسیده است. این 
فقط به طالبان کمک می کند. وحدت در کابل الزمی 

است؛ اما نه تنها به خاطر رهبری ریاست جمهوری.
متحده  ایاالت  نیروهای  که  واقعیت  این  خوشبختانه 
به زودی بیرون خواهند شد، تمرکز کابل را بر لزوم 
شکل گیری یک دیدگاه منسجم و متحد بیش تر کرده 
باید  افغان ها  تقسیم،  و  جدایی  دهه ها  از  پس  است. 
روی ارزش های اصلی خود، از جمله عشق به آزادی، 
استقالل، عدالت، فرهنگ مهمان نوازی، برابری طلبی و 
آرزوی مشترک برای عضویت در یک افغانستان واحد 
که در زمینه های منطقه ای، قومی، مذهبی و سیاسی 

را برای تأمین صلح و ثبات افغانستان فراهم کند. اولین 
درست  مسیر  در  افغانستان  دادن  قرار  باید  مالحظه 

مالی باشد.
برای  تأمین درآمد داخلی کافی  به  کشوری که قادر 
حفظ مدیریت دولتی و نیروهای امنیتی خود نباشد، 
نمی تواند استقالل حاکمیت واقعی داشته باشد. امنیت 
و  انتخابات  اندازه  به  باید  افغانستان  بلند مدت  مالی 
اصالحات قانون اساسی مهم تلقی شود. واضح بگویم 
آینده  تصویر  از  بخشی  بین المللی  کمک های  این که 
افغانستان  رهبران  ماند.  باقی خواهد  قابل پیش بینی 
هنوز فرصت دارند تا توافق نامه هایی را  به عنوان بخشی 
از یک توافق نهایی در مورد راه های ایجاد اساس درآمد 
کشور تأمین کنند. این، شامل آزادی همه افغان ها -زن 
و مرد- برای کار، مشاغل تجاری و فراتر از این موارد، 

کمک به اقتصاد است.
دوم، هر توافقی باید این واقعیت را منعکس کند که 
افغانستان یک جامعه کثرت گرا است. این کثرت گرایی 
در جغرافیای اساسی کشوری که کوه های پوشیده از 
برف و هم چنین دشت های گسترده را به رخ می کشد، 
آشکار می شود. مناطق غنی از منابع در کنار مناطق 
بسیار فقیرتر، مناطق متراکم شهری و مناطق روستایی 

کم جمعیت قرار گرفته است.
تنوع قومی - فرهنگی نیز وجود دارد و البته هر والیت 
دهه ها  دارد.  را  خود  توسعه ای  اولویت های  و  اهداف 
است که باور به این است که فقط یک کشور متمرکز 
می تواند حاوی این تکثرگرایی باشد. انگیزه برای تمرکز 
بیش از حد قدرت دولتی، کابل را به تالش برای اجرای 
در  است  ممکن  که  می دهد  ملی سوق  سیاست های 
یک منطقه کارساز باشد؛ اما در منطقه دیگر به شدت 
شکست بخورد. به عنوان مثال، دولت مرکزی در جون 
سال 2020 تصمیم گرفت که هر والیت افغانستان یک 
معاون والی زن داشته باشد؛ سیاستی که در جامعه 
مدنی مورد استقبال قرار گرفت، اما تهدیدات امنیتی و 
محیط کار خصمانه علیه زنان در والیت های خاص را 
نادیده گرفت. به همین ترتیب، اخیراً دولت شرایطی را 
برای آزمون ولسواالن وضع کرد که به فارغ التحصیالن 
جوان با پیوند به پایتخت برتری می بخشد؛ در حالی که 

طرحی برای  صلح در افغانستان 
پس از خروج نیروهای امریکایی



روز  دیگر  بار  کابل  غرب 
جوزا،  بیست ودوم  شنبه، 
بر  هدف مند  حمالت  شاهد 
انفجار  این  بود.  غیرنظامیان 
دو موتر مسافربری نوع تونس 
سیزدهم  و  نواحی ششم  در  را 
نتیجه  در  که  داد  قرار  هدف 
و شش  باختند  جان  غیرنظامی  هفت  دست کم  آن 
تن دیگر زخمی شدند. ادامه این حمالت بر منطقه 
غرب کابل بار دیگر با موجی از واکنش ها روبه رو شده 
بر یک منطقه خاص را  این حمالت  است. شماری، 
که اکثر باشنده گان آن را هزاره ها تشکیل می دهند، 
آنان  می کنند.  عنوان  »نسل کشی«  و  نگران کننده 
متهم  امنیت شان  تأمین  در  ناکامی  به  را  حکومت 
که  می خواهند  منطقه  این  مردم  از  و  می کنند 
حالی  در  این  کنند.  تأمین  خودشان  را  امنیت شان 
است که حکومت بعد از حمله بر مکتب سید الشهدا، 
طرح امنیتی غرب کابل را روی دست گرفته است. 
هرچند این طرح بیست روز پیش تهیه و به شورای 
امنیت ملی سپرده شده ، اما تاکنون نهایی نشده است. 
مسوولیت تهیه این طرح را سرور دانش، معاون دوم 
رییس جمهور، برعهده داشت. اکنون منابع در دفتر 
این  عاجل  بخش های  از  برخی  که  می گویند  دانش 
طرح که شامل ایجاد کمربند توسط اردو و پولیس و 
ایجاد گزمه های سیار است، در حال عملی شدن است. 
به گفته این منابع، سایر بخش های این طرح زمان بر 

است، اما به  زودی روی آن بحث خواهد شد. 
در جریان یک ماه اخیر، غرب کابل به ویژه ناحیه های 
و  انفجاری  حمالت  از  موجی  با  سیزدهم  و  ششم 

عبداالحمد حسینی 

مسوول تأمین امنیت شهروندان است، اما در تأمین 
امنیت هزاره ها هم ناتوان است و هم اراده و پاسخگویی 
کافی برای عمل به این مسوولیت ذاتی اش را ندارد. 
بنا براین هزاره ها باید در کنار دیگر اقداماتی که در برابر 
این نسل ُکشی خونین و بی رحمانه می کنند/می توانند، 
به دفاع خودی روی آورند.« او خاطرنشان کرده است 
که هیچ حکومتی نمی تواند حق دفاع را از شهروندانی 
که در معرض حمالت سیستماتیک و گسترده قرار 

دارند، سلب کند. 
که  گفت  کابل،  غرب  دیگر  باشنده  فروزش،  رحیم 
اخیر،  هدف مند  و  پی هم  حمالت  قبال  در  حکومت 
برای  طرحی  و  پالن  هیچ  و  کرده  اختیار  خاموشی 
تأمین امنیت این منطقه ندارد. این باشنده غرب کابل 
این ششمین  این سو  به  از یک ماه  تصریح کرد که 
حمله بر موتر های مسافر بری است. او گفت: »نهادهای 
امنیتی باید پاسخ بگویند که چگونه با وجود ایست های 
بازرسی، مواد انفجاری را وارد شهر کابل می کنند و 
همواره غرب کابل را هدف قرار می دهند. ما تا به کی 
بر سر گلم غم بنشینیم. چرا حکومت هیچ توجهی 
نمی کند؟ مسوولیت نهادهای امنیتی دقیقاً چیست؟«

از مردم خواست که خود دست به کار  رحیم فروزش 
شوند و امنیت شان را تأمین کنند. به باور او، حکومت 
به ویژه نهادهای امنیتی در تأمین امنیت چندان موفق 
نبوده اند. فروزش افزود که به  جای »شکوه و گالیه« 
خود مردم در تأمین امنیت سهیم شوند تا از حمالت 
هدف مند نجات یابند. او تصریح کرد که سهیم شدن 
مردم در تأمین امنیت، نتیجه بخش است؛ زیرا به گفته 
توسط  تکیه خانه ها  و  امنیت مساجد  که  زمانی   از  او 
مردم تأمین می شود، هیچ انفجار و حمله ای صورت 

نگرفته است. 
امنیت  تأمین  است که حکومت طرح  در حالی  این 
غرب کابل را روی دست دارد. محمداشرف غنی، رییس 
جمهور کشور، پس از حمله بر مکتب سیدالشهدا، به 
سرور دانش وظیفه سپرد تا طرح جامع را برای تأمین 
امنیت غرب کابل تهیه کند. آقای دانش این طرح را 
در مشورت با نماینده گان مردم، شورای علما، وکیالن 
گذر، اعضای شورای والیتی، مردم و نهادهای امنیتی 
تهیه کرد و در پنجم جوزا به رییس جمهور سپرد. 
اکنون که نزدیک به بیست روز از ارایه این طرح به 
نشده  نهایی  این طرح  زمان گذشته،  رییس جمهور 
است. محمد هدایت، رییس مطبوعات و روابط عامه 
معاونت دوم ریاست جمهوری، گفت که طرح امنیتی 
غرب کابل و طرح انکشافی و توسعه ای این ساحه در 
هفته گذشته مورد بحث قرار گرفته بود، اما بیش تر 
روی بخش توسعه ای متمرکز بوده است. به گفته او، 
رییس جمهور در کنار طرح امنیتی به اداره عملیاتی 
و اداره انکشاف ملی وظیفه سپرده بود که تا پنج شنبه 

انتحاری روبه رو بوده است. تنها در جریان ماه جوزا 
دست کم شش حمله بر موترهای مسافربری صورت 
مسافربری  موتر  دو  جوزا،  یازدهم  در  است.  گرفته 
نوع کاستر در ساحه »گوالیی دواخانه« از مربوطات 
ناحیه سوم شهر کابل هدف انفجار ماین قرار گرفت. 
در آن انفجارها ده تن کشته و 13 تن دیگر زخمی 
شدند. درست یک روز پس از این انفجارها،  دو موتر 
ناحیه ششم غرب کابل  نوع »تونس« در  مسافربری 
هدف انفجار ماین قرار گرفت. در آن انفجارها نیز نُه 
تن به شمول یک خبرنگار زن کشته و نُه تن دیگر 
زخمی شدند. دیروز نیز دو موتر مسافربری در ناحیه 
ششم و ناحیه سیزدهم هدف انفجار ماین قرار گرفت 
که در نتیجه آن هفت غیرنظامی کشته و شش تن 
دیگر زخمی شدند. یک ماه پیش نیز غرب کابل شاهد 
انفجاری خونین بود. در هژدهم ماه ثور سال جاری 
گرفت.  قرار  انفجاری  مورد حمله  مکتب سیدالشهدا 
در آن حمله دست کم 100 دانش آموز دختر کشته و 
بیش از 240 تن دیگر زخمی شدند. این انفجارهای 

پی هم باشنده گان غرب کابل را شوکه کرده است. 
باشنده گان این منطقه با ابراز نگرانی از این حمالت 
تأمین  در  ناتوانی  و  بی پروایی  به  را  پی هم، حکومت 
امنیت شان متهم می کنند و از مردم می خواهند که 
تأمین  را  امنیت شان  و  به کار شوند  خودشان دست 
کنند. خادم حسین کریمی، روزنامه  نگار و از باشنده گان 
غرب کابل، در واکنش به انفجارهای پی هم دیروز در 
صفحه فیس بوکش نوشته است: »هزاره ها به صورت 
گسترده و سیستماتیک به خصوص در غرب پایتخت 
زیر حمالت مرگ بار قرار گرفته اند. هر هزاره در هرجا 
فارغ از نوع شغل و سنش، هدف حمله است. حکومت 
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طرح امنیتی نهایی نشده است
ادامه حمالت هدف مند در غرب کابل؛

خشکی کمال خان 
هماهنگی با مرکز کشور، کار عملی حفر چاه های آب و بحران کمبود آب آشامیدنی در نیمروز

قلعه  روستای  پروژه  چاه های  و الی روبی  آشامیدنی 
فتح آغاز شده است.

ریاست  اداری  مدیر  علوی،  رامین  حال  همین  در 
با حوادث طبیعی نیمروز، به روزنامه 8صبح  مبارزه 
می گوید که به دستور رییس جمهور ، کارمندان اداره 
احیا و انکشاف دهات این والیت به مناطق آسیب پذیر 
و  شده  اند  اعزام  چخانسور  و  کنگ  ولسوالی های  در 
به زودی کار حفر چاه های عمیق برای تأمین  آب 

آشامیدنی آغاز می شود.
پروژه  نیمروز،  والیت  از  رسیده  اطالعات  براساس 
دو درصد  تنها  فتح،  قلعه  روستای  آب رسانی  بزرگ 
از مشکالت کمبود آب آشامیدنی ساکنان این والیت 
شهر  بر  افزون  می کند.  برطرف  زرنج  شهر  در  را 
و  چخانسور  کنگ،  چهاربرجک،  ولسوالی های  زرنج ، 
خاش رود نیز با مشکل جدی کمبود آب آشامیدنی 

روبه رو هستند.
والیات حوزه غرب کشور با کمبود باران های موسمی 
خورشیدی   1400 بهار  و   1399 سال  زمستان  در 
آب های  سطح   دلیل  همین  به  که  شدند  روبه رو 
یافته  کاهش  حوزه  این  والیت  پنج  در  زیرزمینی 
ریزش  شاهد  گذشته  سال  در  نیمروز  والیت  است. 
فقط 18ملی متر باران بود که سبب خشک سالی شد 
و سطح آب های زیرزمینی در این والیت گرم و سوزان 

پایین آمده است.
با این همه، به دلیل کاهش باران های موسمی در فصل 
والیت  در  بهار سال جاری  و  زمستان سال گذشته 
به  تازه گی  به  که  کمال خان  بند  کاسه  در  نیمروز، 
و مقداری  ندارد  آبی وجود  بهره برداری رسید، هیچ 
آب که در زمان آب گیری جمع شده بود، زیر گرمای 

سوزان تبخیر و خشک شده است.

بند  کاسه  در  شده  ذخیره  آب های  تبخیر  پی  در 
نماینده گان مردم  این سو  به  از چند روز  کمال خان، 
آب  نبود  از  نیمروز،  مدنی  کنشگران  و  مجلس  در 
آ شامیدنی در این والیت ابراز نگرانی می کنند و تأکید 
در  نشود،  رفع  زودی  به  مشکل  این  اگر  که  دارند 
گرمای بیش  از ۵0 درجه این والیت، فاجعه  انسانی 
روی خواهد داد. نماینده گان مردم نیمروز در مجلس 
امریکایی  دالر  میلیون ها  که  دارند  ادعا  نماینده گان 
برای انتقال آب شیرین به شهر زرنج و چند ولسوالی 
این والیت حیف ومیل شده و مردم را با مشکل جدی 
در فصل گرما مواجه کرده است. آنان هشدار می دهند 
نیمروز، مردم  زرنج، مرکز والیت  بر شهر  افزون  که 
آب  شدید  کمبود  با  نیز  والیت  این  ولسوالی  چند 

آشامیدنی روبه رو هستند.
فعاالن مدنی نیمروز هم پافشاری دارند که مردم توان 
خریداری آب آشامیدنی را ندارند و بهای یک تانکر 
آب آشامیدنی در این والیت از 300 افغانی به 700 
این که  با  آنان،  گفته  به  است.  یافته  افزایش  افغانی 
آشامیدنی  آب  انتقال  برای  امریکایی  دالر  میلیون ها 
به مصرف رسیده، اما هنوز شهروندان این والیت برای 
تهیه آب سرگردان هستند. مقام های محلی نیمروز 
تأکید دارند که برای حل این معضل، کار عملی حفر 
چند حلقه چاه آب آشامیدنی در مناطقی که با مشکل 
کمبود آب روبه رو هستند، آغاز شده است. مسووالن 
ریاست مبارزه با حوادث طبیعی نیمروز می گویند که 
مشکل کمبود آب ولسوالی های  چخانسور و کنگ را 

نیز تهدید می کند.
درجه   ۵0 از  بیش  گرمای  در  آشامیدنی  آب  نبود 

است. او پافشاری دارد که از مجموع نُه حلقه چاه آب 
آشامیدنی که در پروژه روستای قلعه فتح َحفر شده 
بود، تنها پنج حلقه آن آب دارد و بیم آن می رود که 
در گرمای بیش از ۵0 درجه سانتی گراد، این چاه ها 
هم خشک شود. این پروژه آب رسانی قرار بود در کنار 
شهر زرنج، مشکل آب آشامیدنی ولسوالی های کنگ و 
چخانسور را نیز برطرف کند، اما توان تأمین آب شهر 

زرنج را هم ندارد.
مدنی  فعاالن  سوی  از  شده  ارایه  معلومات  براساس 
والیت نیمروز، طی روزهای اخیر بهای یک بشکه  20 
لیتری آب به قیمت 1۵ تا 20 افغانی رسیده و قیمت 
از 300  تانکر آب نوشیدنی شور در شهر زرنج  یک 
افغانی به 700 افغانی افزایش یافته که بیش تر مردم 

توان خریداری آن را ندارند.
محمدصادق بلوچ، از فعاالن مدنی نیمروز، به روزنامه 
8صبح می گوید که مشکل کمبود آب در این والیت 
جدی است و مردم نمی توانند با این قیمت باال، آب 
آشامیدنی شان را تأمین کنند. او ادعا دارد که پروژه 
برای  فتح  قلعه  روستای  از  آشامیدنی  آب  انتقال 
باشنده گان شهر زرنج و ولسوالی های این والیت، به 
دلیل وجود فساد و حیف و میل بودجه، از ناکام ترین 
پروژه های انکشافی دولت در 20 سال اخیر بوده است.
نیمروز  والیت  محلی  مقام های  دیگر،  جانب  از 
پافشاری دارند که اداره محلی این والیت در تالش 
است تا مشکل پیش رو را از میان بردارد و کمبود آب 
آشامیدنی را در این والیت برطرف سازد. محمدنبی 
براهویی، معاون والی نیمروز، در گفت وگو با روزنامه 
در  این مشکل  برای حل  که  می کند  تأکید  8صبح 

نگرانی شدید  موجب  نیمروز،  والیت  در  سانتی گراد 
مردم و نماینده گان آنان در مجلس شده است. برخی 
شورای  و  مجلس  در  نیمروز  مردم  نماینده گان  از 
والیتی هشدار می دهند که اگر این مشکل برطرف 
انسان های  و  داد  خواهد  روی  انسانی  فاجعه  نشود، 

زیادی به دلیل نداشتن آب نوشیدنی تلف می شوند.
مجلس  در  نیمروز  مردم  نماینده  نورزاد،  گل احمد 
وقوع  از  روزنامه 8صبح  با  نماینده گان، در گفت وگو 
فاجعه انسانی که جان نیمروزیان را تهدید می کند، 
از  این دشواری  رفع  و خواهان  می کند  نگرانی  ابراز 
او،  گفته  به  است.  مرکزی  و  محلی  حکومت  سوی 
آشامیدنی شهروندان  آب  کمبود  اکنون مشکل  هم 
ولسوالی  والیت،  این  مرکز  زرنج،  در شهر  نیمروزی 

کنگ و چخانسور را تهدید می کند.
امید  به  والیت  این  مردم  که  می کند  تأکید  او 
هنگفتی  پول  کمال خان،  بند  پروژه  از  بهره برداری 
هزینه کرده اند و امید داشتند تکمیل این پروژه در 
کمبود  مشکالت  کشاورزی،  زمین های  آبیاری  کنار 
حاال  اما  کند،  برطرف  نیز  را  نیمروز  آشامیدنی  آب 

مردم با کمبود جدی آب آشامیدنی روبه رو هستند.
در  نیمروز،  والیتی  شورای  اعضای  برخی  دید  از 
 ۵0 از  بیش   به  والیت  این  گرمای  تابستان  فصل 
درجه سانتی گراد می رسد و این مشکل کمبود آب 
عضو  عرب،  محمدیونس  است.  کرده  دو چندان  را 
می  گوید  8صبح  روزنامه  به  نیمروز،  والیتی  شورای 
که در پروژه آب رسانی روستای قلعه فتح شهر زرنج، 
بیش از 20 میلیون دالر امریکایی به مصرف رسید، 
باقی  خود  قوت  به  هم چنان  آب  کمبود  مشکل  اما 

هفته گذشته، طرح جامع را برای توسعه و انکشاف 
غرب کابل تهیه کنند. 

او گفت که طرح انکشاف و توسعه غرب کابل تهیه و به 
ریاست جمهوری سپرده شده است. با این حال آقای 
هدایت گفت که قرار بود هفته گذشته، رییس جمهور 
در نشستی با حضور نهاد  های امنیتی روی طرح امنیتی 
غرب کابل بحث کند؛ اما به دلیل شیوع ویروس کرونا 
و شدت گرفتن جنگ در والیات، این نشست برگزار 
نشده است. با این حال رییس مطبوعات و روابط عامه 
رییس  که  کرد  بیان  جمهوری  ریاست  دوم  معاونت 
جمهور به عملی شدن بخش های عاجل طرح هدایت 
او بخش عاجل طرح که شامل  به گفته  است.  داده 
و  پولیس  سوی  از  کمربند  افراز  و  سیار  »گزمه های 

اردوی ملی« است، در حال عملی شدن است. 
هدایت افزود که در آینده نزدیک روی طرح امنیتی 
غرب کابل بحث خواهد شد. از سوی دیگر او تطبیق 
در  مردم  که »دخیل ساختن  بخش های طرح  سایر 
تأمین امنیت و اضافه کردن تشکیالت پولیس و امنیت 
ملی« است را زمان بر توصیف کرد. گفتنی است که 
در طرح امنیتی غرب کابل مواردی چون اضافه شدن 
تشکیالت پولیس و امنیت ملی، دخیل ساختن مردم 
در تأمین امنیت و ایجاد پوسته های جدید در اطراف 

غرب کابل شامل است. 
با این همه ادامه حمالت انفجاری، انتحاری و تهاجمی 
بر غرب کابل انتقادات زیادی را به همراه داشته است. 
از  سیاسی  چهره  های  از  برخی  و  کشور  شهروندان 
جمله محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسالمی مردم 
افغانستان و مشاور رییس جمهور، حمالت هدف مند 
را  هزاره نشین است  بر منطقه غرب کابل که عمدتاً 
خوانده اند.  هم چنان  »نسل کشی«  و  بشری  جنایت 
پیش تر شماری از شهروندان کشور با راه اندازی هشتگ 
»#StopHazaraGenocide«یا نسل کشی هزاره ها 
از جامعه جهانی و نهادهای حقوق  را متوقف کنید، 
هزاره ها  سیستماتیک  کشتار  توقف  خواستار  بشری 
شده بودند. آنان از این نهادها خواسته بودند که کشتار 
به  »نسل کشی«  عنوان  به  افغانستان  در  را  هزاره ها 

رسیمت بشناسند. 
حقوق  مستقل  کمیسیون  اخیراً  که  است  گفتنی 
و  هزاره ها  بر  هدف مند  حمالت  نیز  افغانستان  بشر 
نسل کشی  از  بارزی  مصداق  را  افغانستان  شیعه های 
خوانده، گفته که هزاره ها در معرض نسل کشی قرار 
دارند و از نهادهای حقوق بشری بین المللی خواستار 
بررسی این کشتار هدف مند شده است. در حکومت 
اما به جز سرور دانش و محمد محقق که متعلق به 
را نسل کشی خوانده  اند،  این حمالت  قوم هزاره اند و 
دیگران در مورد این که آیا حمالت هدف مند بر غرب 

کابل مصداق نسل کشی است یا نه، سکوت کرده اند.

خلیل رسولی 



شاه محمود اندیشور

انگلیسی زبان است  از فیلسوفان  پاول گرایس1، یکی 
که به  خاطر تحلیل درست گفتمان کالمی در دانش 
کاربردشناسی، چهار اصل کلی کمیت، کیفت، ارتباط 
و شیوه  را مطرح کرده  است. او بیان کرد که هرگاه در 
به گونه  درست  این چهار اصل  یک گفتمان کالمی 
رعایت شود، ارتباط درست تأمین می شود و خللی در 

آن وارد نمی شود.
اصل ها  این   یکی   از  ناخودآگاه  یا  و  آگاهانه  اگر  اما 
تخطی صورت گیرد، در کنار معنای صریح جمله، یک 
معنای دیگر به  نام »معنای تلویحی« تولید می شود که 

ارتباط درست را به  چالش می کشد.
با این  حال، تمام تالش گرایس این  است که اطالعات 
به  گونه  دقیق، درست، بدون حاشیه پردازی و عام  فهم، 
به مخاطبان انتقال داده شود؛ چیزی که دغدغه  اصلی 
کار خبرنگار و رسانه را در عصر حاضر شکل می دهد.

که  ا ست  کالنی  بحث  کاربردشناسی،  بحث  هرچند 
آن  را نمی توان در قالب مقاله گنجاند؛ اما در نوشته  
در  گرایس  همکاری  اصل های  تعمیم  با  تنها  حاضر 
اصل های خبرنگاری،  با  آن ها  مقایسه   و  متن   خبری 
به مزیدها و چالش های رعایت و نقض این اصل ها در 

نگارش متن رسانه ای پرداخته می شود.

اصل های همکاری گرایس
کاربردشناسی   دانش   اساس گذاران  از  یکی  گرایس 
که  معنایی  است؛  معنا  مطالعه  دانش،  این   است. 
فرستنده پیام آن را منتقل و گیرنده آن را برداشت 

می کند. )بختیاری، 1398، چکیده(
دانش های  و  زبان  فلسفه  بر  خوبی  تأثیر  گرایس 
او را می توان در سه  شناختی گذاشت. پژوهش های 
معنای  بررسی  ارتباط،  ماهیت  بررسی  کلی  دسته 
زبان شناختی و بررسی پدیده معنای ضمنی یا تلویحی 
در مکالمه، دسته بندی کرد. )زابلی زاده، 1390: 130(
در یک گفتمان کالمی یا رسانه ای میان گفتن یک 
جمله تا معنای آن تفاوت است. بیش تر وقت ها پیش 
ویژه ای  منظور  خاطر  به   را  جمله  یک  که  می آید 
می گویم؛ اما مخاطب برداشت دیگری می کند. تفاوتی 
 که گرایس در پژوهش »بررسی پدیده  معنای ضمنی 
یا تلویحی در مکالمه« به آن می پردازد، همین تمایز 

میان گفتن2 و معناداری3 است.
برای بهتر واضح شدن این مطلب، به این مکالمه توجه 

کنید:
احمد: در یخچال چیزی مانده؟

شکیبا: چند دقیقه دیگر به شهر خرید می روم.
در این مثال، هر فارسی زبانی می داند که چیزی در 
این موضوع  برای درک  و  است  نمانده  باقی  یخچال 
خوردنی  دوباره  که  می شود  متوجه  و  ندارد  مشکلی 
یا نوشیدنی آورده می شود. جمله نخست در کنار یک 
معنای صریح مبنی بر باقی نماندن مواد، حامل یک 
هم  تازه  مواد  خرید  برای  دستوری  تلویحی  معنای 

است.
ارتباط  تأمین  و  معناها  این گونه  بیان  برای  گرایس 
چهار  پیام،  گیرنده  و  تولیده کننده  میان  در  درست 
قاعده کمیت، کیفیت، شیوه و ارتباط را بیان می کند 
که این قاعده ها به نام اصل های همکاری گرایس یاد 

می شود.
اصل های گرایس را به  خوبی می شود در متن خبری 
مسوول  یا  خبرنگار  کوشش  تمام  چون  داد.  تعمیم 
به  گونه   را  بتواند متن رسانه ای  این است که  رسانه 
دقیق، درست، بی طرفانه و به  شیوه  ساده به مخاطبان 
انتقال دهد. همان چیزی که اصل های خبرنگاری نیز 

به آن تأکید می کنند.

اصل کمیت؛ توازن در ارایه اطالعات
اطالعاتی که در یک  بررسی مقدار  به  اصل کمیت4 
هر  از  اصل  این  می پردازد.  می شود،  ارایه  مکالمه 
و  نگارش  در  که  می خواهد  گوینده ای  و  نویسنده 
مکالمه خود در حد نیاز و تا جایی که فکر می کند 
که مناسب است )نه کم نه زیاد(، اطالعات ارایه کند 
و متوجه مقدار اطالعات باشد تا بیش از حد نشود. 
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اصل شیوه؛ پرهیز از مبهم نویسی
اصل شیوه6، چگونه گی گفتن و نوشتن در گفت وگوی 
کالمی را بررسی می کند. این اصل بیان می کند که 
درک  مخاطبان  که  بپردازید  مطلب  بیان  به  طوری 
کرده بتوانند. براساس این اصل، مطلب باید به گونه 
عبارت های  با  و  نظم  با  قابل درک، مختصر،  شفاف، 
پیوسته بیان شود. )مومنی، 1394: 171( مطلبی که 
گفته یا نوشته می شود، باید مناسب فرد یا فردهایی 
مناسب در  واژه  ارتباط  هستند.  در  با شما  باشد که 

این جا به چهار موضوع مرتبط می شود:

طرف  برای  که  کنید  استفاده  واژه هایی  از  اول: 
مقابل تان قابل فهم باشد و به راحتی بتواند آن را درک 
کند. واژه هایی یکسان می توانند در ارتباط با فردهای 
مختلف استفاده های متفاوتی داشته باشند. بنابراین، 
دانش آموز صنف  برای  نوشتن  یا  و  گفتن  در سخن 
نخست، دانش آموز صنف دوازدهم و دانشجوی دوره 

کارشناسی ارشد، تفاوت قایل شوید.

دوم: اگر می خواهید منظورتان را سریع برسانید، نباید 
روی آن زیاد بپیچید. به  گونه مثال، وقتی در غذای 
چاشت گوشت مرغ نوش جان کردید و می خواهید 
بیان کنید که خوش مزه بود، نیازی نیست که حتمی 
که  است  بسنده  کنید،  صحبت  مرغ  درباره  ساعتی 

بگویید: »خوش مزه بود«.

سوم: از ابهام پرهیز کنید. اگر می توانید منظورتان را 
شفاف بیان کنید، با آوردن کم ترین واژه ها همین کار 
را انجام دهید. نیازی نیست منظوری را که در یک 

جمله بیان می شود، در دو یا سه جمله بیان کنید.

چهارم: در بیان مطلب تان به ترتیب عمل کنید. به 
این معنا که نخست چیزهایی بگویید که نیاز جدی 
و  گفته ها  در  را  ترتیب  شما  اگر  است.  گفتنش  به 
از  زمان  یک سو  از  دهید،  دست  از  نوشته های تان 
دست تان می رود و از سوی دیگر، منظورتان را درست 

بیان نمی توانید. )فولر، 201۵: ۵1(
این اصل به خبرنگاران چارچوبی تعیین می کند که 
از این چارچوب باعث ایجاد مشکل در  بیرون رفتن 

خوانش متن برای مخاطبان می شود.
اگر دوباره به جمله ای که در باال ذکر شد برگردیم، 
گرایس،  شیوه   اصل  نقض  با  شکیبا  که  می بینیم 
پاسخ احمد را به  شکل مبهم ارایه کرده  و از خالی 
آن برداشت دوگانه به میان آمده  است. در حالی  که 
او می توانست با رعایت این اصل گرایس در پاسخ به 
این پرسش احمد: »در یخچال چیزی مانده؟« بگویید: 

»بلی یا نخیر«.
اصل شیوه  گرایس بیش تر وقت ها در عنوان خبر یا متن 
رسانه ای نقض می  شود. وقتی به  برخی از نوشته های 
رسانه های افغانستان مراجعه می کنیم، با عنوان  های 
از دلیل هایی  که  عجیب وغریبی سر می خوریم. یکی  
من در جریان دو سه سال کار خبرنگاری خود از زبان 
است که می گویند  این  ویراستاران رسانه ها شنیدم، 

)فولر، 201۵: ۵0(
اصل کمیت، بیان کننده اصل » بی طرفی« و »توازن« 
اطالعات  بیش  از حد  ارایه   ا ست.  کار خبرنگاری  در 
درباره  یک طرف، اصل بی طرفی و توازن خبرنگاری را 
صدمه می زند. به  گونه  مثال، هرگاه خبرنگار دو جمله 
طالبان  گروه  درباره   جمله  پنج   اما  حکومت،  درباره  
اصل خبرنگاری  دو  این  نیست که  می نویسد، شکی 

را زیر پا کرده  است.
یکی از علت هایی که خبرنگار رسانه های چاپی طرف 
توازن  نگرفتن  نظر  در  و  اضافه نویسی  می شود،  واقع 
در نوشتن است. در شرایط کنونی افغانستان، حفظ 
توازن در پردازش خبرهای دوطرف )حکومت و گروه 
طالبان( بی نهایت ضروری است. در پژوهشی که یکی 
از دوستان من به خاطر پایان نامه ماستری خود انجام 
داده، در نظر نگرفتن اصل بی طرفی یکی از عامل های 
شده  گفته  افغانستان  رسانه های  خبرنگاران  تهدید 

است.
چالش دیگری که در نتیجه عدم رعایت اصل کمیت 
در  است.  متن  شدن  دراز  می شود،  ایجاد  گرایس 
شرایطی که اطراف ما پر از اطالعات است، مخاطبان 

عالقه ای به متن رسانه ای دراز ندارند.

اصل کیفیت؛ دقیق نگاری
اصل کیفیت۵ بیان می کند که در مکالمه تان اطالعاتی 
و  درست  پشتوانه  دارای  و  موثق  که  کنید  ارایه 
منطقی باشد. اطالعاتی را که فکر می کنید حقیقت 
ندارد، نگویید. هم چنان از ارایه اطالعاتی که بنیاد آن 
بسنده  سند  و  دلیل  آن  برای  و  است  حدس وگمان 

ندارید، خودداری کنید.
به عنوان کسی که در روند ارتباطی شریک می شوید، 
باید بدانید که طرف مقابل حقیقت را می گوید. شما 
اندازه  به  یا  و  با کسی که دروغ می گوید  نمی توانید 

بسنده اطالعات ندارد، هم کالم شوید. )همان: ۵0(
دیده  رسانه ای،  متن های  و  گزارش ها  بیش تر  در 
می شود که خبرنگار به  دلیل نداشتن اطالعات دقیق 
و یا هم دست نیافتن به  اطالعات دقیق، از گذاره های 
»رسانه ها  که«،  می شود  »گفته  که«،  ا ست  » گفتنی 
گزارش داده که«، »امکان دارد که« و... کار می گیرند. 
دغدغه های  از  یکی   درست  و  دقیق  اطالعات  ارایه  

اصل های گرایس است.
و  می خواهد  و حوصله مندی  دقت  بسا  رسانه ای  کار 
اقناع  با آوردن چنین گذاره ها مخاطبان را  نمی شود 
کرد. یکی از علت هایی که تاهنوز مخاطبان رسانه های 
خرده  موضوع ها  این گونه  باالی  افغانستان  در  چاپی 
رسانه ای  سواد  سطح  از  که  است  این  نمی گیرند، 
هم شمارشان  اگر هستند  نیستند.  برخوردار  بلندی 

بسیار اندک است.
اما روز به روز سطح سواد رسانه ای مخاطبان رسانه های 
چاپی افغانستان بلندتر می رود و آنان آگاه تر می شوند 
و این کار باعث کاهش میزان اعتبار رسانه در میان 
مخاطبان می شود. بنابراین، نیاز است که خبرنگاران 
با رعایت این اصل، اطالعات را به گونه مدلل و دقیق 

ارایه کنند.

باید عنوان طوری نوشته  شود که خواننده را به متن 
بکشاند.

یکی  از  توکلی  احمدعلی  درست،  آنان  سخن 
چنین  نیز  ایران،  در  خبرنگاری  عرصه   نویسنده گان 
سخنی را می زند؛ اما تأکید می کند که این به  معنای 
گزارش  به  متن  رفتن  رغبت  و  نیست  مبهم نویسی 
را با نوشتن عنوان های واضح نیز در میان مخاطبان 

می شود ایجاد کرد.

اصل ارتباط؛ گریز از حاشیه پردازی
اصل ارتباط7 بیان می کند که در هنگام گفتن و نوشتن 
باید مرتبط بگویید و بنویسید و مطلبی را که مرتبط 
به موضوع نیست، نباید بیاورید. )زابلی زاده، اردشیر و 

دیگران، 1391: 6۵(
مرتبط نوشتن یکی  از اصل های خبرنگاری نیز است. 
یک  ادامه   در  که  بندهایی   تمام  این  اصل  براساس 
گونه   به   باید  می شود،  آورده  خبری  متن  یا  گزارش 
مستقیم با عنوان ربط داشته  باشد. اما بیش تر وقت ها 
این  اصل رعایت نمی شود. نویسنده چندین موضوع را 
زیر یک عنوان جای می دهد. نوشتن زیاد آن  هم تکرار 
موضوع هایی  که چندین بار از سوی رسانه ها بازتاب 
داده  شده است، برای مخاطب چندش آور می شود و 

مخاطب از خواندن آن دست می کشد.

در نتیجه می توان گفت که تأمین ارتباط درست در 
میان رسانه ها و مخاطبان  یک نیاز عصر امروزی  است 
که بدون برخورد مسلکی و اصولی با کار خبرنگاری 
اقناع  روز،  هر  گذشت  با  شد.  نایل  نمی توان  آن  به 
مخاطبان رسانه ها دشوار و دشوارتر می شود. از سویی 
 هم شرایط حساس کشور برخورد مسکلی و اصولی 
با رویدادها را از خبرنگاران می طلبد و نیاز است که 
در  مسأله،  این  به  توجه  با  رسانه ها  دست اندرکاران 
ارایه  اطالعات به مخاطبان و پوشش رویدادها، اصولی 

برخورد کنند.
رساندن اطالعات دقیق، درست، بی طرفانه و به  شیوه  
و رسانه است  از مسوولیت های خبرنگار  ساده، یکی 
به  می توان  گرایس  همکاری  اصل های  رعایت  با  که 
آن دست یافت و با مخاطبان به شکل درست ارتباط 

برقرار کرد.
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بزرگ،  تهران  آگاهی  در  موردی  مطالعه  بازجویی ها؛ 
تهران: فصل نامه علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه 

الزهرا، سال هفتم، شماره 16.

لزوم رعایت اصل های همکاری »گرایس« 
در نگارش متن خبری

1- Paul Grice
2- Saying
3- Meaning 
4- Quantity
5- Quality
6- Manner
7- Relation

یکی از علت هایی که خبرنگار رسانه های چاپی طرف واقع می شود، اضافه نویسی و در نظر نگرفتن توازن در نوشتن است. در شرایط کنونی افغانستان، حفظ 
توازن در پردازش خبرهای دوطرف )حکومت و گروه طالبان( بی نهایت ضروری است. در پژوهشی که یکی از دوستان من به خاطر پایان نامه ماستری خود انجام 

داده، در نظر نگرفتن اصل بی طرفی یکی از عامل های تهدید خبرنگاران رسانه های افغانستان گفته شده است.

گرایس یکی از اساس گذاران دانش  کاربردشناسی  است. این  دانش، مطالعه 
معنا است؛ معنایی که فرستنده پیام آن را منتقل و گیرنده آن را برداشت 

می کند. )بختیاری، 1398، چکیده(



Islamic Republic of Afghanistan
Independent Directorate of Local Governance

Deputy Ministry for Municipalities
Eshteghal Zaiee – Karmondena Project (EZ-KAR)

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
د سیمه ییزو اورگانونو خپلواکه اداره

د شاروالیو معینیت
د کارموندنی پروگرام  

د اداری آمریت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان   
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی

معینیت شاروالی ها 
برنامه اشتغالزائی 

آمریت اداری

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان پروژه: خریداری وسایل و تجهیزات فناوری معلوماتی

شماره دعوت به داوطلبی :-
برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها از تمام داوطلبان واجد شرایط 
برنامه   ، معلوماتی  فناوری  تجهیزات  و  وسایل  خریداری  داوطلبی  پروسه  در  تا  میآورد،  بعمل  دعوت 
اشغالزائی اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل 
ارگان های محلی و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات ملی و اکبر به دست 
آورده، آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت 10:00 قبل از ظهر مورخ 21 

سرطان 1400 ارائه نماید. 
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ  .200.000 دو صد هزار افغانی و جلسه آفر گشایی به ساعت 
10:00  قبل از ظهر 21 سرطان 1400 در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق شهروندی/ و اشتغالزائی 

ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.
نوت: )1(: پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.

  a.nooragha@ccnpp.org ,  t.safi@ccnpp.org   ایمیل آدرس
procurement.idlg@ccnpp.org     

شماره تیلیفون: 0202214012

AF-EZ-K_CCNP-IDLG-225163-GO-RFB- Re-bid

Islamic Republic of Afghanistan
Independent Directorate of Local Governance

Deputy Ministry for Municipalities
Eshteghal Zaiee – Karmondena Project (EZ-KAR)

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
د سیمه ییزو اورگانونو خپلواکه اداره

د شاروالیو معینیت
د کارموندنی پروگرام  

د اداری آمریت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان   
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی

معینیت شاروالی ها 
برنامه اشتغالزائی 

آمریت اداری

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان پروژه: کرایه گیری وسایط برای دفاترساحوی 11 والیات  برنامه اشتغالزائی

شماره دعوت به داوطلبی :-
برنامه اشتغالزائی معینیت شاروالی ها اداره مستقل ارگان های محلی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت 
بعمل میآورد، تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری وسایط برای دفاترساحوی 11 والیات برنامه اشتغالزائی 
معینیت شاروالی ها اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه اشتغالزائی معینیت 
شاروالی ها اداره مستقل ارگان های محلی و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات 
ملی، اکبر به دست آورده، آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت 10:00 قبل از 

ظهر مورخ 19 سرطان 1400 ارائه نماید. 
جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00  قبل از ظهر 19 سرطان 1400 در صالون کنفرانس برنامه اشتغالزائی 

معینیت شاروالی ها اداره مستقل ارگان های محلی ها تدویر میگردد.

نوت: )1(: پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.
  n.wahedi@ccnpp.org ,  t.safi@ccnpp.org ایمیل آدرس

procurement.idlg@ccnpp.org   
شماره تیلیفون: 0202214012
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فرشته آویژه، خبرنگار آزاد

رخصتی  وظیفه  از  وقتی  همیشه  جوانم  مامای 
و  نمی ماند  خانه  در  کامل  را  رخصتی اش  می آمد، 
خطوط  در  وظیفه اش  به  رخصتی،  ختم  از  پیش 
وقتی  برمی گشت.  علیه دشمنان وطن  اول جنگ 
با  اما  می بوسیدیم،  را  رویش  می آمد،  رخصتی  به 
»خواهرزاده ها!  می گفت:  محلی،  خرافات  به  باور 
بوسه های تان را جفت بسازین و اگر نه تنها می مانم 

]مجرد می مانم[.«
همه   جدی  آرزوی  او،  شوخی های  با  هم سان 
اما  او عروسی کند؛  بود که روزی  نزدیکان همین 
هم چنان بهانه  بی خانه بودن را می آورد. برای همین 
پدر و مادرش )که پدرکالن و مادرکالن مادری من 
پدرکالنم  بودند.  ساخته  خانه ای  برایش  هستند(، 
که سال ها معلم و سرمعلم بود، از پول تقاعدی اش 
خانه ای پخته برای کوچک ترین پسرش ساخت و 
از  را  ازدواج  مورد  در  پسرش  بهانه های  این طوری 

بین برد.
در آستانه رمضان امسال و در آخرین بار، پنج روز 
پیش تر از آغاز رمضان، به پدرش پول فرستاده بود 
این  شود.  نامزد  است  راضی  حاال  که  بود  گفته  و 
برای خانواده خبر خوبی بود. همین امروز و فردا، 
زمان رفتن به خواستگاری بود. همه از این خبر در 
خانه  شان شاد بودند. همه نزدیکان هوای آماده گی 
برای عروسی داشتند، اما در روز دوم رمضان مردم 
به جای عروسی، به مراسم تشییع جنازه غالم سخی 

آمدند.
خرج و مصرف خانه بر دوشش بود، اما اندک اندک 
بود،  شده  ضعیف  که  پدرش  مبادای  روز  برای 
در  را  افغانی  هزار   ۵0 او  بود.  گرفته  آماده گی 
اگر  تا خدای نخواسته  بود  حسابش پس انداز کرده 
پدر پیرش درگذرد، پول »کفن و دفن« را در اختیار 
داشته باشد. اما زمان طوری دیگر پیش رفته بود: 
غالم سخی که آماده گی تدفین محترمانه  پدرش را 
با  افغانی داشت، حاال پدرش  با پس انداز ۵0 هزار 
دستان لرزان باید جنازه آغشته به خون او را دفن 
می کرد. در گوشه ای از شهر ولسوالی کشم والیت 
بدخشان، همه گریان و سرخ چشم بودند. آواز گریه، 

تابوت پسرش نیست و پیکر اشتباهی را آورده اند. 
جسد  صورت  از  گشود.  را  تابوت  سر  مادرکالن 
غالم سخی  مامایم  به  مربوط  که  می شد  فهمیده 
بر دهان جسد  با آن هم دست  اما مادرش  است، 
پسرش برد که ببیند آیا دندان طالی پسرش، که 

دریایی از غم را حمل می کرد. جنازه را آوردند و این 
صدا بلندتر شد.

پیش از رسیدن پیکر غالم سخی، مادرش خود را با 
این تخیل دل داری می داد که شاید وقتی تابوت را 
بیاورند و او سر تابوت را بگشاید، ببیند که داخل 

نشانی از او است، هست یا نه. بعد از مطمین شدن، 
است...«  جانم  قیس  »خانه ام سوخت، خود  گفت: 

این گونه، همه برای آخرین بار پیکرش را دیدیم.
به  را در خانه »قیس« صدا می کردند.  غالم سخی 
تازه گی 28 ساله شده بود. چنان شجاع و نترس بود 
که در میان هم سنگرانش به دلیری شهرت یافته بود. 
با آن که در آغاز یک سرباز عادی بود، اما به خاطر 
قهرمانی های بی شمارش، برایش رتبه  بریدملی داده 
بودند. طالب ها از غیرت و قهرمانی هایش در جنگ، 
دچار  را  آنان  خود  مسیر  در  او  بودند.  شده  خبر 
مشکل کرده بود. به همین دلیل، هر بار اخطارش 
از طالب و مرگ در وجودش  اما ترسی  می دادند، 
نبود. می گفت تا زنده هست، از خاک و وطنش در 

برابر دشمنان افغانستان دفاع می کند.
حدش  از  بیش  وطن دوستی  خاطر  به  غالم سخی 
به ناامن ترین والیت ها داوطلبانه به جنگ می رفت. 
هیچ گاه از خدمت به وطن و مردمش خسته نشد 
و هر باری که به رخصتی می آمد، تنها شش روز 
رخصتی اش را در خانه می بود و دوباره به وظیفه 
او که شور و شوق بسیاری نسبت به  بر می گشت. 
از  دفاع  راه  در  سرانجام  داشت،  وطنش  و  وظیفه 
روز  اولین  در  و  در حمل 1400  و وطنش،  مردم 

رمضان جان باخت.
دیگر  که  حالی  در  دیگر  قهرمان  هزاران  مثل  او 
و دوستان  ما  قلب های  در  اما  نیست،  ما  میان  در 
کمر  او  رفتن  هرچند  دارد.  جا  هم سنگرانش  و 
پدر و مادرش را شکسته و تنهای شان ساخته ، اما 
با  وطن،  دشمنان  علیه  در جنگ  او  قربانی  شدن 
قهرمانی هایش، امروز مایه فخر والدینش است. پدر 
و مادرش همیشه به قهرمانی های فرزند شهیدشان 
فخر می کنند و چراغ یاد او را روشن نگه می دارند. 
این سرزمین آرزوهای زیادی را بلعیده و زیر خاک 

برده است. به قول واقف الهوری:
***

همه بردند آرزو در خاک
خاک دیگر چه آرزو دارد؟

***

روایتی از جان فشانی یک قهرمان؛
عزاداری به جای عروسی

پیش از رسیدن پیکر غالم سخی، مادرش خود را با این تخیل دل داری 
می داد که شاید وقتی تابوت را بیاورند و او سر تابوت را بگشاید، ببیند 
که داخل تابوت پسرش نیست و پیکر اشتباهی را آورده اند. مادرکالن 
سر تابوت را گشود. از صورت جسد فهمیده می شد که مربوط به مامایم 

غالم سخی است، اما مادرش با آن هم دست بر دهان جسد پسرش برد که 
ببیند آیا دندان طالی پسرش، که نشانی از او است، هست یا نه.



حضور زایران خارجی را ممنوع کرد و تنها به تعداد 
معدودی در داخل عربستان اجازه داد تا مناسک 

سالیانه حج را به جا بیاورند.
مراسم  از  پیش  برخی کشورها هم سال گذشته 
زایران  حضور  اجازه  که  بودند  کرده  اعالم  حج 

کشورشان را نخواهند داد.
همه ساله  کرونا،  از شیوع  قبل  و  معمول  به طور 
بیش از دو میلیون زایر مسلمان از سراسر جهان 

در مراسم حج شرکت می کردند.
در اکتبر سال گذشته عربستان پس از هفت ماه 
اجازه برگزاری حج عمره را صادر کرد که باز هم 
تنها شامل اتباع عربستان و خارجی های ساکن در 
این کشور می شد. براساس اعالم عربستان در این 
استفاده  ماسک  از  تا  بودند  موظف  مردم  مراسم 

کرده و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

میرحسین  فارسی  بی بی سی  گزارش  به 
انتخابات ریاست جمهوری  نامزد  موسوی، 
سال 1388 ایران که در حصر خانه گی به 
سر می برد، در پیامی انتخابات پیش روی 
ریاست جمهوری را »تحقیرآمیز و مهندسی 
تحریم  را  آن  در  و شرکت  توصیف  شده« 

کرده است.
آقای موسوی که بیش از 10 سال می شود 
انتخابات  دو  است،  خانه گی  حصر  در  که 
ریاست جمهوری سال های 92 و 96 را هم 
در حبس گذراند، اما آن ها را تحریم نکرد . او 
درباره انتخابات پیش رو نظر متفاوتی ابراز 

کرده است.
هم  موسوی،  آقای  همسر  رهنورد،  زهرا 
پیشتر موضع مشابهی اتخاذ کرده و گفته 
اسالمی  جمهوری  در  جمهوریت  که  بود 
کامل  حذف  و  سالخی  حال  »در  ایران 

است«.
انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 

روز جمعه، 28 جوزا، برگزار شود.
در  کوتاه  پیامی  در  موسوی  میرحسین 
دیدگاه های  و  مواضع  که  کلمه،  وب سایت 
»در  است:  گفته  می دهد،  بازتاب  را  او 
استصوابی  نظارت  بدعت  تداوم  صورت 
زمانی  در  ایران  اسالمی  جمهوری  عنوان 
شد. ضمن  خواهد  بی معنا  دور  چندان  نه 
احترام به همه هموطنان، در شرایط چنین 

ناپایدار و پر ابهام، بنده به عنوان یک همراه 
کوچک، در کنار کسانی خواهم ایستاد که 
از انتخابات های تحقیرآمیز و مهندسی شده 

به جان آمده اند.«
کسانی  را  انتخابات  تحریم کننده گان  وی 
تسلیم  نیستند  »حاضر  که  کرده  توصیف 
تصمیمات پشت پرده ای برای آینده کشور 

بشوند«.
است:  گفته  بیانیه  این  در  موسوی  آقای 
»به طور قطع یکی از مهم ترین پوسترهای 
سیاسی کشور عزیزمان دروغ ممنوع بود و 
دور نیست که در آینده نزدیک محکومیت 
موضوع  پنهانی  و  دزدکی  تصمیمات 
بحث های خانه و بازار و فضای مجازی در 

سراسر کشور شود.«
 1389 زمستان  از  موسوی  میرحسین 
خانه  در  رهنورد  زهرا  همسرش  همراه  به 
مسکونی  شان در تهران در حبس هستند. 
وقت  فرمانده  مقدم،  احمدی  اسماعیل 
پولیس )نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران( گفته بود که آیت اهلل علی خامنه ای 
معترض  رهبران  خانه گی  مسوولیت حصر 
سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج  به 

1388 را شخصاً برعهده گرفته است.
در  ایران  سیاسی  چهره های  از  شماری 
سال های اخیر برای آزادی این افراد تالش 

کرده ، اما به نتیجه ای نرسیده اند.

اعتراض میرحسین موسوی و مهدی کربی، 
دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1388 
ایران، به اعالم پیروزی محمود احمدی نژاد 
آقای  بود.  ایران  پیش  سال   12 انتخابات 
در  شرکت  اکنون  هم  نیز  احمدی نژاد 
انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرده 

است.
شورای نگهبان صالحیت آقای احمدی نژاد 
ریاست  انتخابات  در  مجدد  نامزدی  برای 
رد  اخیر  متوالی  دوره  دو  در  را  جمهوری 

کرده است.
به غیر از تحریم انتخابات توسط میرحسین 
مهدی  احمدی نژاد،  محمود  و  موسوی 
از  او  حمایت  درباره  گزارش ها  هم  کروبی 
در  حضور  به  تشویق  و  موجود  نامزدهای 

انتخابات را رد کرده است.
محمد خاتمی هم که در دوره های گذشته 
مورد  نامزد  به  می خواست  طرفدارانش  از 
تایید اصالح طلبان رای دهند، در این دوره 
اما خواستار حضور شهروندان  انتخابات  از 

در انتخابات نشده است.
پیش تر شورای نگهبان گفته بود که کاهش 
و  صحت  بر  انتخابات  در  مشارکت  میزان 
قانونی بودن آن تاثیری نخواهد گذاشت، اما 
شماری از فعاالن سیاسی برگزاری انتخابات 
با مشارکت پایین و بی اعتنایی مردم به آن 

را »فاقد مشروعیت« عنوان کرده اند.
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کرونا؛ عربستان مراسم حج امسال را به شهروندان 
و ساکنان این کشور محدود کرد

میرحسین موسوی انتخابات ایران را »تحقیرآمیز« خواند 
و آن را تحریم کرد

سعودی  فارسی،  عربستان  بی بی سی  گزارش  به 
اعالم کرده که به دلیل ادامه همه گیری ویروس 
و  شهروندان  به  امسال  تمتع  حج  مراسم  کرونا، 

ساکنان این کشور محدود خواهد شد.
وزارت حج و عمره عربستان گفته است که حداکثر 

به 60 هزار نفر اجازه حضور در حج را می دهد.
به گفته این وزارت خانه، تنها افراد 18 تا 6۵ سال 
مزمن  بیماری های  و  باشند  شده  واکسین  که 
تمتع  حج  مراسم  در  می توانند  باشند،  نداشته 

امسال شرکت کنند.
پیش تر مقام های دولتی عربستان گفته بودند که 
تا  داد  اجازه خواهند  ویژه  تحت شرایطی  امسال 
زایران خارجی برای شرکت در مراسم حج تمتع 

به این کشور سفر کنند.
عربستان  کرونا،  ویروس  شیوع  با  گذشته  سال 

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، 
در تماسی تلفنی از همتای چینی خود 
منشاء  یافتن  با  ارتباط  در  تا  خواست 
کرونا همکاری کند. یانگ جیچی، وزیر 
امور خارجه چین، نیز امریکا را متهم به 
سیاسی کردن موضوع همه گیری کرونا 

کرد.
و  رهبران  نشست  برگزاری  موازات  به  
در  هفت  جی  عضو  کشورهای  سران 
کورن وال انگلستان، وزیران امور خارجه 
تماس  یک دیگر  با  نیز  چین  و  امریکا 
تلفنی داشتند؛ تماسی که گفته می شود 
به مشاجره سیاسی بین دو کشور دامن 

زده است.
آنتونی  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
جو  امریکا،  خارجه  امور  وزیر  بلینکن، 
را در  این کشور  بایدن، رییس جمهور 
نشست  در  مشارکت  و  اروپا  به  سفر 

کشورهای جی هفت همراهی می کند.
وزیر امور خارجه امریکا در تماس تلفنی 
و  چین  در  بشر  حقوق  نقض  به  خود 
ایغور اشاره  به  ویژه سرکوب مسلمانان 

از  بلینکن  آن،  بر  افزون  است.  کرده 
کرده  درخواست  خود  چینی  همتای 
است تا از اعمال فشار سیاسی بر تایوان 

بکاهد.
آن چه به مشاجره بین این دو ره برده 
است، موضوع پی گیری منشاء ویروس 
همتای  از  بلینکن  است.  بوده  کرونا 

تا  است  کرده  درخواست  خود  چینی 
در تحقیقات ناظر بر منشاء این ویروس 

همکاری کند.
از  هم چنین  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
زمینه  است که  چین درخواست کرده 
بهداشت  سازمان  دانشمندان  سفر 

جهانی به آن کشور را فراهم سازد.
باید یادآور شد که جو بایدن، اخیراً بار 
ویروس  نشت  احتمال  موضوع  دیگر 
کرونا از آزمایشگاهی در ووهان چین را 
مطرح کرده و خواستار تحقیق در این 

زمینه شده بود.
خارجه چین،  امور  وزیر  یانگ جیچی، 
ضمن »بی پایه« خواندن ادعای مربوط 
آزمایشگاهی  از  ویروس  این  نشت  به 
کردن  »سیاسی  بابت  از  ووهان،  در 
دولت  توسط  کرونا  ویروس  همه گیری 

امریکا« انتقاد کرده است.
وزیر امور خارجه چین از مقام های دولت 
امریکا خواسته است که از بهره برداری 
ابزاری از همه گیری کرونا برای مقاصد 

سیاسی خود پرهیز کنند.

فصل جدیدی در مشاجرات امریکا و چین 
درباره منشاء ویروس کرونا


