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پرواز هاى کابل استانبول و برعکس آن
هر هفته به روز هاى جمعه

قیمت تکت رفت

مردم برای نبرد 
با طالبان بسیج 

می شوند
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برنامه دیدار رهبران افغانستان و امریکا؛  
بایدن به غنی و عبداهلل چه خواهد گفت؟

برنامه سفر غنی و عبداهلل به امریکا در حالی آماده شده است که جنگ در افغانستان با شدت کم سابقه بین دولت و طالبان دنبال 
می شود. در این جنگ، گروه طالبان در حال پیش روی است و ولسوالی ها یکی پی دیگری از کنترل دولت بیرون می شود. دولت 

تاکنون نتوانسته است ساحات از دست رفته را دوباره تصرف و یا از پیش روی طالبان جلوگیری کند.

غنی با رهبران سیاسی و جهادی نشست مشورتی برگزار کرد جابه جایی یک هفته ای در پست معاونت اول وزارت امور داخله؛ 
۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، شیرزاد رفت سالنگی دوباره آمد

صبح روز دوشنبه، سی ویکم جوزا، با رهبران سیاسی و 
جهادی نشست مشورتی برگزار کرد. در این نشست در 
مورد سفر رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
عالی مصالحه ملی، به امریکا و نیز روند صلح و حمایت از 

نیروهای امنیتی بحث شده است.
این نشست در کاخ چهار چنار ارگ ریاست جمهوری 
شورای  رییس  عبداهلل  عبداهلل  است.  شده  برگزار 
دوم  معاون  دانش  محمدسرور  ملی،  مصالحه  عالی 
مجلس  رییس  رحمانی  میررحمان  جمهوری،  ریاست 
نماینده گان، حامد کرزی رییس جمهور پیشین، عبدرب 
الرسول سیاف رهبر جهادی، محمد محقق مشاور ارشد 

محمدکریم  امنیتی،  و  سیاسی  امور  در  جمهور  رییس 
خلیلی رهبر حزب وحدت اسالمی، اسماعیل خان رهبر 
ریاست  پیشین  معاون  قانون  محمدیونس  جهادی، 
جمهوری، عنایت اهلل بابر فرهمند معاون اول شورای عالی 
و  سنا  مجلس  رییس  مسلم یار  فضل هاد  ملی،  مصالحه 

شماری دیگر از چهره های سیاسی حضور داشته اند.
نشست  اعضای  جمهوری،  ریاست  ارگ  اعالم  طبق 
تاکید کرده اند که روند صلح اولویت جمهوری اسالمی 
با  روند  این  در  بعدی  گام های  تمام  و  است  افغانستان 

تفاهم و اجماع الزمی برداشته خواهد شد.
در این نشست تأکید شده است که صف واحد و اجماع 
قوی سیاسی برای تحکیم صلح و ثبات، استحکام نظام 
جمهوری و حمایت از نیروهای دفاعی کشور امر حتمی و 
ضروری است و از حمایت قوی مردمی از نظام جمهوری 

برای تحکیم ثبات استفاده اعظمی صورت گیرد.
ارگ ریاست جمهوری می گوید که در این نشست درباره 
سفر متوقعه رییس جمهور و رییس شورای عالی مصالحه 
ملی به امریکا بحث شده و این سفر پراهمیت خوانده 

شده است.
در پایان این نشست تأکید شده است که برگزاری این 
چنین مجالس برای استحکام صف واحد و تحکیم هرچه 

بیش تر اجماع سیاسی ادامه یابد.
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طی سال های اخیر در هرات کاشت و برداشت گیاهان دارویی افزایش یافته و شمار 
زیادی از کشاورزان در این والیت به کاشت برخی از این گیاهان روی آورده اند. 
براساس اطالعات ریاست زراعت و مالداری هرات، هم اکنون نزدیک به 30 هزار 
برخی  و  است  دارویی  گیاهان  پوشش  و  زیر کشت  این والیت  در  زمین  هکتار 

گیاهان دارویی به صورت خودرو و بدون نیاز به آب می روید.
مسووالن اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات نیز از افزایش صادرات گیاهان دارویی 
به خارج از کشور خبر می دهند که از این رهگذر، مبلغ هنگفتی ارز خارجی به 
افزایش  کشور سرازیر می شود و نسبت به سال های گذشته بیش از 40 درصد 

صادرات را نشان می دهد.
گیاهان  صادرات  گذشته  سال  که  می گوید  هرات  سرما یه گذاری  و  تجارت  اتاق 
دارویی به کشورهای خارجی افزایش چشم گیری داشت و کشاورزان و بازرگانان 

صادرکننده گیاهان دارویی سود خوبی از تجارت این گیاهان کسب کردند.

 تجارت میلیونی گیاهان دارویی 
در هرات

سالنگی،  محمدایوب  کابل:  ۸صبح، 
هفته  یک  داخله،  وزارت  اول  معاون 
پس از این که هارون الرشید شیرزاد، به 
وظیفه اش  به  بود،  شده  معرفی  جایش 
جوزا،  سی ام  یک شنبه ،  روز  و  برگشت 
همراه با عبدالستار میرزکوال، سرپرست 
را  تازه  معین  چهار  داخله،  امور  وزارت 

معرفی کرد.
به پیوست آن وزارت امور داخله با نشر 
خبرنامه ای اعالم کرد که ایوب سالنگی 
به  دوباره  و  بود  بیمار  هفته  دو  برای 
کارش برگشته است. این خبرنامه اکنون 
از صفحه وزارت امور داخله حذف شده 

است.
در ۲۹ حوت سال  محمدایوب سالنگی 
حیات اهلل  گزینش  با  هم زمان  گذشته 
امور  وزارت  سرپرست  عنوان  به  حیات 
تعیین  وزارت  این  اول  معاون  داخله، 
شد. او پیش از این معاون اداره مستقل 

ارگان های محلی بود.

وزارت امور داخله در ۲4 جوزا اعالم کرد 
که براساس پیشنهاد این وزارت و حکم 
ریاست جمهوری، هارون الرشید شیرزاد 
به عنوان معاون اول وزارت داخله تعیین 
سوی  از  روز  همین  در  او  است.  شده 
حیات اهلل حیات معرفی و به کارش آغاز 
کرد. از معاونت او در وزارت امور داخله 
یک هفته نگذشته بود که سالنگی دوباره 

به کارش برگشت.
وزارت امور داخله از برکناری و یا بیماری 
ایوب سالنگی در آن زمان سخنی نگفته 
بود. در خبرنامه ای که وزارت امور داخله 
شیرزاد  هارون الرشید  معرفی  مورد  در 
نشر کرد، نیز از گزینش موقتی او چیزی 

گفته نشده بود.
در  را  گسترده  واکنش های  موضوع  این 
است.  برانگیخته  اجتماعی  شبکه های 
ممکن حذف خبرنامه وزارت امور داخله 
در مورد بازگشت ایوب سالنگی به کارش 

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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

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

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

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

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

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

برای رهایی آن ها نکرده است.

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

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

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

در والیت بامیان مستقر شده اند.
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نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

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

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

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

و نظام می دانند تا طالبان به کابل بیایند و...
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افغانستاندرقرنچهاردهمخورشیدی؛
نظام پسا بن

پنج شنبه دو شنبه   شنبه   

KABUL - DELHI
DEP: 10:00 AM Local Time
ARR: 01:00 PM Local Time

DELHI - KABUL
DEP: 02:30 PM Local Time
ARR: 03:30 PM Local Time

flyariana.com | 1333+93 (0) 790 07 1333 |

انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان

شماره 3509
سال سیزدهم

سه شنبه
9 جدی 1399

29 دسامبر 2020
قیمت: 20 افغانی
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

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

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

باید از افغانستان خارج شوند.

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

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

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

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

بیرون می شوند.
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سقوط نظامی پیامد سقوط 
سیاسی است

شده  سبب  همواره  افغانستان  در  رهبرزاده گی  خوی 
تفاوت  رهبران  فرزندان  و  دیگران  فرزندان  میان  که 
روزهای  باشد؛ جوانانی که در سخت ترین  داشته  وجود 
افغانستان در ولسوالی ها و قریه ها مقابل طالبان سینه  سپر 
می کنند و در مقابل، رهبرزاده گانی که در اوج جنگ ها در 

بیرون از کشور روزگار می گذارنند.
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رهبرزاده  بی تجربه پای میز مذاکرات 
در دوحه چه می گوید؟



 

ولسوالی ها  به  برابر هجوم طالبان  در  مردم  بسیج خودانگیخته 
از  جنگ  فشار  شدن  سبک  برای  امکانی  شهرها،  حومه های   و 
به  برای  امکان  این  از  باید  دولت  است.  پولیس  و  ارتش  دوش 
دست گرفتن نبض دوباره جنگ، بازسازی اعتماد به نفس پولیس 
این کار  امید به مردم استفاده بهینه کند.  بازگشت  و ارتش و 
مستلزم برقراری رابطه منظم با جبهات نیروهای بسیج مردمی 
و هم چنان همکاری مشورتی، آموزشی، تسلیحاتی و مالی با این 
نیروها است. دولت باید برای استفاده از این امکان روی ایجاد یک 
مکانیسم موثر کار کند. این مکانیسم باید به دولت کمک کند 
تا نیروهای بسیج مردمی را تحت مدیریت ارتش قرار دهد و از 

احتمال فعالیت انحرافی این نیروها جلوگیری کند.
طالبان  گروه  استیالی  از  مردم  نگرانی  محصول  مردمی  بسیج 
بر شهرها، ولسوالی ها و محل زیست آن ها و هم چنان نفرت از 
تسلط  که  دارند  نگرانی  مردم  است.  گروه  این  گذشته  کارنامه 
آن ها  کند.  تلخ  آنان  کام   در  را  زنده گی  مناطق شان  بر  طالبان 
هم چنان به دلیل کارنامه سیاه طالبان در گذشته، از این گروه 

می ترسند و این امر به بسیج خودانگیخته مردم انجامیده است.
جنگ از روستاها به مراکز ولسوالی ها رسیده و به تبع آن ممکن 
نیاز است  نیز برسد. در چنین شرایطی  به مراکز شهرها  است 
که دولت از بسیج مردمی به عنوان یک امکان برای پیش گیری 
در صورتی  تجارب  براساس  کند.  استفاده  طالبان  پیش روی  از 
بیش تر طالبان  از پیش روی  با دولت همراهی کنند،  مردم  که 

جلوگیری خواهد شد.
در حال حاضر در والیت های بادغیس، پروان، تخار، بلخ، کندز، 
در  مردمی  بسیج  فاریاب هسته های  و  بغالن، سرپل  جوزجان، 
برابر طالبان گذاشته شده است. گزارش شده که بازپس گیری 
مردمی  بسیج  کمک  به  تخار  خواجه غار  و  بنگی  ولسوالی های 
ممکن شده است. در سرپل نیز نیروهای خیزش مردمی توانستند 
از پیش روی طالبان تاحدی به سمت مرکز این والیت پیش گیری 
در  دولتی  نیروهای  که  است  شده  شکایت  حال  این  با  کنند. 
حمایت از نیروهای بسیج مردمی در مواردی کوتاهی کرده اند. 
دایکندی  پاتوی  ولسوالی  در  کوتاهی  این  نمونه های  از  یکی 

مشاهده شده است.
در  یکسان  به صورت  دو  هر  مردم  و  دولت  این که  به  توجه  با 
برابر تهدید طالبان قرار دارند، نیاز است که دولت روی بسیج 
مردمی سرمایه گذاری کند و آن را به مثابه یک فرصت ببیند. 
هم زمان باید محتاط باشد که نیروهای بسیج مردمی به اقدامات 
خودسرانه، نقض حقوق بشر و ایجاد بی نظمی در سطح جامعه 
مبادرت نورزند. به همین شکل باید مراقب بود که نیروهای بسیج 
مبدل  حکومت«  درون  در  »حکومتی  به  درازمدت  در  مردمی 
از  بتواند  زمانی رفع خواهد شد که دولت  این خطرات  نشوند. 
پس مدیریت و انتظارات این نیروها موفقانه و سربلند بیرون شود.
بسم اهلل محمدی، سرپرست وزارت دفاع ملی، در نخستین روز 
امنیتی قرار  نیروهای  از مردم خواست که در کنار  کاری خود 
گیرند و دولت امکانات، تسهیالت جنگی و مالزمات نبرد با طالبان 
را فراهم می کند. هسته های بسیج مردمی اما پیش تر از فراخوان 
سرپرست وزارت دفاع ملی شکل گرفته بود. در این مرحله نیاز 
است که دولت دست همکاری را در حمایت از نیروهای مردمی 
از آستین تدبیر بیرون کند. در کنار حمایت و تسلیح نیروهای 
مردمی، مدیریت و سوق و اداره و نیز آموزش آن ها پیروزی را 
دسترس پذیر می کند. مدیریت درست نیروهای خیزش مردمی 
می  طلبد که سطح نارضایتی در بین این نیروها به حداقل برسد. 
در غیر این صورت، ممکن است اهدافی که قرار است با بسیج 

مردم به دست آید، به ضد خود بدل شود.
در صورتی که دولت بتواند مکانیسم موثر برای مدیریت بسیج 
مردمی علیه طالبان ایجاد کند و نیروهای مردمی اکمال و تجهیز 
و تسلیح شوند، در شرایط فعلی به نفع مردم و دولت خواهد بود. 
این موضع مردم است  به درون شهرها،  با رسیدن خط جنگ 
بنابراین،  باشد.  کدام طرف  به دست  آینده  می کند  تعیین  که 
دولت باید پیش از رسیدن خط جنگ به درون شهرها از امکان 
بسیج مردمی برای جلوگیری از پیش روی طالبان استفاده کند. 
چنان که مشاهده می شود، در بسیاری از ساحات مردم طالبان 
را برنمی تابند و یکی از علت های شکل گیری هسته های بسیج 
مردمی  عمومی  بسیج  است.  نهفته  امر  همین  در  نیز  مردمی 
علیه طالبان و استفاده از نیروهای مردمی به صورت حداقلی در 
ناامن کردن مناطق برای طالبان موثر است. مشاهده شده است 
که برخی از مناطق به علت استفاده طالبان از مردم به عنوان 
سپر انسانی، در اختیار این گروه قرار گرفته است. نارضایتی از 
دولت  که  است  فرصتی  مردم،  ناگزیری  یا  و  طالبان  عمل کرد 

می تواند با تدبیر و مدیریت از آن استفاده بهینه را ببرد.

بسیج مردمی باید مدیریت 
و حمایت شود

سه  شنبه
شماره 3628

1 سرطان 1400
22 جون 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم
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هزاره  دیاسپورای  سازمان های  کابل:  ۸صبح، 
در  پناه جویان هزاره  بیش تر  اعالم کرده اند که 
کشورهای جهان به ویژه اندونزیا، ترکیه و یونان 
سر  به  بشری  و حقوق  انسانی  بد  وضعیت  در 

می برند.
هزاره  دیاسپورای  مدنی  بیانیه سازمان های  در 
که روز دوشنبه، سی ویکم جوزا، نشر شد، آمده 
اندونزیا،  در  هزاره  پناه جوی  هزاران  که  است 

یونان و ترکیه در وضعیت دشوار قرار دارند.
و ۶00  هزار  هفت  سازمان ها،  این  اعالم  طبق 
ابتدایی  حقوق  از  اندونزیا  در  هزاره  پناه جوی 

دسترسی به مکاتب و حق کار محروم هستند.
به گفته این سازمان ها، کودکان هزاران پناه جوی 
هزاره در یونان نیز از آموزش محروم هستند و 
از شیوع بیماری های روانی، جلدی و نیز از عدم 

دسترسی به دوا و درمان رنج می برند.
طبق آمار نشر شده به تعداد ۱۱ پناه جو از این 
میان تنها در اندونزیا دست به خودکشی زده اند.
در این بیانیه آمده است که شمار زیادی از این 
پناه جویان در یونان به مواد مخدر معتاد شده اند 
و طبق گزارش رسانه ها، شماری از کودکان که 
در پارک ها و مکان های عمومی به سر می برند، 

مورد سوء استفاده قرار می گیرند.
کرده اند  تصریح  هزاره  دیاسپورای  سازمان های 
همه  از  کشورها  این  در  هزاره  پناه جویان  که 

خدمات بشردوستانه محروم هستند.
بیانیه از سوی سازمان های مدنی، شورای  این 
بنیاد  بریتانیا،  جهانی هزاره، شورای هزاره های 
اینترنشنال،  هزاره  استرالیا،  در  مزاری  شهید 
اتحادیه  دانمارک،  در  کاتب  فرهنگی  انجمن 
عضو  سازمان های  دیگر  و  سویدن  در  صلصال 

دیاسپورای هزاره نشر شده است.
پناهنده گی  از کمیساریای عالی  بیانیه  این  در 
سازمان ملل خواسته شده است تا به وضعیت بد 
پناه جویان هزاره در کشورهای اندونیزیا، یونان و 
ترکیه و پاکستان به گونه فوری رسیده گی کند.

و  پاکستان  کشورهای  در  نهادها،  این  باور  به 
از  دارد،  جریان  هزاره ها  نسل کشی  افغانستان 
این رو از سازمان ملل متحد و کشورهای عضو 
خواسته  سازمان  این  پناهند ه گان  کنوانسیون 
شده است تا رسیده گی به پناه جویان هزاره را 

در اولویت کار خود قرار دهند.
دیاسپورای هزاره از کشورهای مهاجر پذیر چون 
کشورهای  و  بریتانیا  استرالیا،  کانادا،  امریکا، 
انتقال  زمینه  تا  می خواهند  نیز  اروپا  اتحادیه 
یونان  و  ترکیه  اندونزیا،  از  را  هزاره  پناه جویان 
با توجه به وضعیت امنیتی  فراهم کنند و نیز 
افغانستان اخراج اجباری این پناه جویان را توقف 

دهند.

۸صبح، کابل: منابع محلی در والیت بغالن 
می گویند که حمله گسترده گروه طالبان به 
ولسوالی تاله و برفک والیت بغالن به شکست 

انجامیده است.
والیت  تاله و برفک  ولسوالی  در  منبع  یک 
بغالن روز دوشنبه، سی ویکم جوزا، به روزنامه 
جریان  در  طالبان  گروه  که  گفت  ۸صبح 
شبانه روز گذشته از چهار جناح برای تصرف 
این ولسوالی حمله کردند که با مقاومت شدید 

نیروهای امنیتی مواجه شد.
درگیری  یک  نتیجه  در  منبع،  این  گفته  به 
ادامه  یک شنبه  روز  بامداد  تا  که  نفس گیر 
تصرف  منظور  به  طالبان  گروه  داشت حمله 

این ولسوالی به شکست انجامید.
منبع افزود که طالبان از روز گذشته به این 
سو دوبار بر این ولسوالی حمله تهاجمی انجام 
دادند که در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی 
به این گروه تلفات زیادی وارد شده است. او 
در مورد تلفات جنگ جویان طالبان جزییات 

نداد.
به  درگیری ها  این  در  که  می گوید  منبع 

نیروهای امنیتی آسیبی نرسیده است.
این در حالی است که گزارش هایی در مورد 
والیت  جلگه  و  دوشی  ولسوالی های  سقوط 

بغالن به نشر رسیده است.

که  می گوید  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
جنگ جویان  مردمی  خیزش  و  امنیتی  نیروهای 
گروه طالبان را از ولسوالی های بنگی و خواجه غار 

والیت تخار بیرون رانده اند.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، روز 
دوشنبه، سی ویکم جوزا، گفته است که در نتیجه 
اجرای عملیات نیروهای امنیتی و خیزش مردمی، 
طالبان از ولسوالی های بنگی و خواجه غار تخار فرار 

کرده اند.
است  افزوده  ملی  دفاع  وزارت  سخنگوی  معاون 
که طالبان در روستاهای »ابدال و قره پرچو« شهر 
تالقان، مرکز والیت تخار تلفات سنگین را متحمل 

شده اند.

۸صبح، کابل: مقام های امنیتی در والیت بغالن 
می گویند که نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی 
خنجان این والیت به حمایت از نیروهای امنیتی 

در برابر طالبان بسیج شده اند.
احمدجاوید بشارت، سخنگوی پولیس بغالن، روز 
دوشنبه، سی ویکم جوزا، گفته است که نیروهای 
به  بغالن،  والیت  خنجان  ولسوالی  در  مردمی 
نام »جالل الدین  به  فرمانده جهادی  رهبری یک 
باجگاهی« به حمایت از نیروهای امنیتی در این 

ولسوالی اعالم آماده گی کردند.
این نیروها با سالح های سبک و سنگین به کمک 

۸صبح، کابل: بسم اهلل محمدی، سرپرست وزارت 
هرجایی  در  که  است  خواسته  مردم  از  ملی،  دفاع 
که هستند در کنار نیروهای امنیتی بسیج شوند و 
دولت آماده است که تسهیالت الزم برای حمایت از 

نیروهای مردمی علیه طالبان را فراهم کند.
بسم اهلل محمدی این درخواست را از مردم در مراسم 
ملی  دفاع  وزارت  عنوان سرپرست  به  معرفی خود 

مطرح کرده است.
سرپرست  عنوان  به  جوزا  بیست ونهم  در  محمدی 

وزارت دفاع ملی تعیین و معرفی شد.
سرپرست وزارت دفاع ملی به مردم اطیمنان داده 

است که از دست آوردهای کشور دفاع می کند.
ساله ای   ۱4 تجربه  با  که  گفت  محمدی  بسم اهلل 
که از کار در سطوح رهبری نهادهای امنیتی دارد، 

چالش ها را به فرصت ها تبدیل خواهد کرد.
این  طالبان  از  او  برداشت  که  کرد  تأکید  محمدی 
از  او  نشده اند.  باورمند  صلح  به  تاکنون  که  است 
ویرانی«  و  »کشتار  از  دست  که  خواست  طالبان 

در جریان دو روز گذشته دست کم ۱0 ولسوالی تخار 
به دست طالبان سقوط کرده است که ولسوالی های 

بنگی و خواجه غار نیز جز آن بوده است.
فرمانده  تخار،  ولسوالی های  پی هم  از سقوط  پس 
این  به  کندز  در  مستقر  پامیر   ۲۱۷ اردوی  قول 

والیت رفت.
هم زمان با این، نیروهای مردمی نیز علیه طالبان 
بسیج شدند. این نیروها در کنار نیروهای امنیتی 

می جنگند.
عباس توکلی، فرمانده قول اردوی ۲۱۷ پامیر، روز 
گذشته هشدار داد که نیروهای امنیتی ساحات از 
دست رفته را به زودی از طالبان پس می گیرند و 
این گروه را از حمله بر تخار پیشمان خواهند کرد.

ولسوالی  این  در  نبرد  میدان  به  امنیتی  نیروهای 
آمده اند.

گروه  به  که  می گویند  مردمی  خیزش  نیروهای 
طالبان اجازه ناامن کردن این ولسوالی را نمی دهند.
بغالن  والیت  در  کلیدی  ولسوالی های  از  خنجان 
است که در مسیر سالنگ شمالی واقع شده است و 

والیت های شمالی را به مرکز وصل می کند.
هم زمان با این گزارش  شده است که ولسوالی های 
سقوط  طالبان  دست  به  بغالن  دوشی  و  جلگه 
کرده است و برخی از نیروهای امنیتی به خنجان 

عقب نشینی کرده اند.

بردارند.
داد که طالبان  ملی هشدار  دفاع  وزارت  سرپرست 
از راه جنگ و خشونت به اهدافش نمی رسند و در 
صورت انتخاب جنگ و خشونت، آرمان رسیدن به 

هدف شان را به گور خواهند برد.
تجهیزات،  که  داد  اطیمنان  امنیتی  نیروهای  به  او 
تسهیالت و امکاناتی را که در دسترس دارد، برای 

پیروزی آن ها در برابر طالبان، فراهم می کند.
توجه  با  که  می گوید  ملی  دفاع  وزارت  سرپرست 
برنامه های جدید  که  است  نیاز  وضعیت،  تغییر  به 
امنیتی و دفاعی پس از تحلیل و ارزیابی روی دست 
گرفته شود و پیش از خروج نیروهای بین المللی به 

اجرا گذاشته شود.
وزارت دفاع ملی در حالی از مردم درخواست می کند 
در کنار نیروهای امنیتی بسیج شوند که در برخی 
جاها هسته های مردمی برای مقابله با طالبان شکل 
گسترده  حمله  از  پس  هسته ها  این  است.  گرفته 
طالبان و سقوط پی هم ولسوالی ها شکل گرفته است.

نیروهای دولتی ولسوالی های بنگی و خواجه غار تخار 
را از طالبان پس گرفتند

نگرانی ها از وضعیت بد پناه جویان 
 هزاره در اندونزیا و یونان؛ 

»رسیده گی به مهاجران هزاره 
اولویت قرار گیرد«

حمله طالبان به ولسوالی 
تاله وبرفک بغالن از سوی 

نیروهای امنیتی عقب زده شد

نیروهای مردمی در ولسوالی خنجان والیت بغالن 
علیه طالبان بسیج شدند

سرپرست وزارت دفاع به مردم: 
در کنار نیروهای امنیتی بسیج شوید، دولت تسهیالت 

نبرد را فراهم می کند



شکیبا سعیدی

که  است  شده  سبب  شمال  حوزه  دشوار  وضعیت 
مجلس  اعضای  از  برخی  و  جهادی  فرماندهان 
نماینده گان به بسیج ملی در راستای مبارزه با طالبان 
بیندیشند. برخی از اعضای مجلس با مسلح سازی افراد 
اسالمی  جمعیت  حزب  رفتند.  بلخ  به  زیردست شان 
»بسیج  شکل گیری  خواستار  نور  عطامحمد  شاخه 
ملی« شد و از دیگر رهبران جهادی نیز خواست که 
ریاست  ارگ  کمک  خواستار  او  گیرند.  سهم  آن  در 
جمهوری شد، اما گفت که در غیر آن، پیامد جنگ به 
دوش حکومت است. نظام الدین قیصاری، از فرماندهان 
رهبران  از  شمال،  در  مردمی  خیزش های  پیشین 
به  وی  گفته  به  که  شمال  رهبران  ویژه  به  جهادی، 
زور مردم به جایگاه رسیده اند، خواست که »معیشت« 
را کنار بگذارند و با مردم یک جا شوند. او هشدار داد 
که گریز در شرایط کنونی »راه حل نیست«. این در 
کشور  شمال  در  امنیتی  نهادهای  که  است  حالی 
را  امنیتی  نامناسب  وضعیت  و  ولسوالی ها  سقوط 
تأیید می کنند، اما می گویند که برای حل این معضل 
برنامه هایی روی دست دارند. اعضای شوراهای والیتی 
که  می دهند  هشدار  سهم شان  در  شمال  والیت های 
اگر کاری صورت نگیرد، در کنار ولسوالی ها، والیت ها 
در  تنها  که  است  حالی  در  این  می کند.  سقوط  نیز 
جریان یک روز، پنج ولسوالی بلخ سقوط کرد. مجموع 
در  کشور  شمال  در  شده  داده  سقوط  ولسوالی های 

جریان دو هفته اخیر به ۲3 ولسوالی می رسد. 
سقوط  کشور،  در  جنگ  دامنه  گسترش  با  هم زمان 
براساس  است.  گرفته  شدت  شمال  در  ولسوالی ها 
آمارها، تنها در جریان روز گذشته پنج ولسوالی والیت 
بلخ به دست طالبان سقوط کرد. این آمار در دو هفته 
در والیت های سمت شمال به ۲3 ولسوالی می رسد. 
ولسوالی  هفت  ولسوالی،   ۱4 میان  از  بلخ  والیت  در 
زارع،  شولگره،  چهاربولک،  است.  طالبان  تسلط  زیر 
دولت آباد، کشنده، بلخ و چمتال از ولسوالی هایی است 
که در جریان دو هفته گذشته به دست گروه طالبان 
که  دارد  ولسوالی  در شمال کشور ۱3  فاریاب  افتاد. 
از این میان، طالبان بر ولسوالی های خواجه  سبزپوش، 
کوهستان  و  دولت آباد  المار،  قیصار،  شیرین تگاب، 
تسلط یافته اند. اعضای شورای والیتی فاریاب سقوط 
این ولسوالی ها به دست گروه طالبان را تایید می کنند. 
فاریاب، گفت  قاطع، عضو شورای والیتی  عبدالمنان 
که شهر میمنه، مرکز فاریاب، از چهار سو در محاصره 
است و اگر حکومت توجه نکند، خطر سقوط مرکز و 

ولسوالی های دیگر نیز وجود دارد.
در والیت سرپل که شش ولسوالی  دارد، ولسوالی های 
به دست  سانچارک  و  گوسفندی، سوزمه قلعه  صیاد، 
افتاده است. اسداهلل خرم، عضو شورای  گروه طالبان 
دولت  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  سرپل،  والیتی 
تنها بر مرکز شهر تسلط دارد و همه این والیت در 
محاصره است. جوزجان نیز ۱0 ولسوالی دارد که از 
این میان طالبان بر ولسوالی های مردیان، منجگیک، 
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آقچه، درزان و قوش تپه تسلط یافته اند. هم چنان در 
کنترل  طالبان  جنگ جویان  سمنگان،  ولسوالی  پنج 
زیر  را  باال  دره صوف  و  پایین  دره صوف  ولسوالی های 
نیز  شاهین   ۲0۹ اردوی  قول  فرمانده  دارند.  کنترل 
سقوط ولسوالی ها در شمال کشور را تأیید می کند، اما 

آمار مشخصی در این مورد به دست نمی دهد.

فرمانده ارتش در شمال: برنامه پیش روی داریم
احتمال حمله طالبان  و  تهدیدها  افزایش  در جریان 
بر شهر مزار شریف، مسووالن در قول  اردوی شاهین 
امنیت شمالی  تأمین  برای  برنامه هایی  می گویند که 
کشور روی دست دارند. خان اهلل شجاع، فرمانده این 
نشست  یک  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  قول  اردو 
سطح  در  جوزا،  سی ویکم  دوشنبه،  روز  اضطراری 
والیت بلخ برگزار شده است و کار روی دیگر والیت ها 
نیز جریان دارد. به گفته او، نیروهای امنیتی در میمنه 
پیش روی داشته و جنگ جویان طالبان را عقب زده اند. 
ولسوالی ها  پاک سازی  برای  تالش  که  افزود  شجاع 
از  امنیتی  نیروهای  و  دارد  ادامه  طالبان  وجود  از 

مناطق شان دفاع می کنند.
او گفت که بلخ به دلیل حساس بودن موقعیت آن به 
هدف طالبان بدل شده است و تالش می شود که با 
تحرکات این گروه ، توجه مردم و رسانه ها جلب شود. 
او گفت که در جریان نشست اضطراری همه نیازها در 
سطح بلخ بررسی شده است تا روشن شود که از کدام 
منابع و قوت در کجا استفاده کنند. به گفته خان اهلل 
شجاع، خیزش های مردمی و فرماندهان جهادی نیز 
او  کرده اند.  اعالم  امنیتی  نیروهای  از  را  حمایت شان 
حمالت  طرد  و  دفع  برای  حکومت  که  کرد  تصریح 
گروه طالبان بر شهرها، با این نیروها از نگاه مهمات 

و امکانات مورد ضرورت، کمک می کند. 
کار  مشترک  طرح  یک  روی  ارتش  شجاع،  گفته  به 
ادامه  نیز  را  درگیری ها  زمان،  عین  در  و  می کند 
شمال  به  امنیت  که  کرد  اطمینان  ابراز  او  می دهد. 
ندارد  را  آن  توان  طالبان  گروه  و  برمی گردد  کشور 
فرمانده  حال  این  با  دهد.  سقوط  را  والیت  یک  که 
وضعیت  که  کرد  تأیید  شاهین   ۲0۹ قول اردوی 
می کند  تصریح  او  این،  وجود  با  است.  نگران کننده 
کافی وجود  قوت  و  نیست  قابل تشویش  که شرایط 
دارد که ارتش بتواند طالبان را شکست دهد. به گفته 
خان اهلل شجاع، ارتش یک شنبه شب حدود ۲00 تن را 
از ولسوالی هایی که در آن ها زیر خطر بودند، منتقل 
کرده است. او از همکاری و هماهنگی میان قوت های 
هوایی، زمینی، پولیس و امنیت ملی و انسجام آن ها 

ابراز خرسندی کرد. 
هزار  پنج  قول اردوی ۲0۹ شاهین،  فرمانده  گفته  به 
زندانی گروه طالبان به میدان های جنگ بازگشته اند 
و این گروه در کنار سربازگیری در برخی از والیات، 
مردم را تهدید می کنند که در بدل آسیب نرساندن 
به آنان و محفوظ  ماندن شان، با جنگ جویان طالبان 
میان  پی درگیری ها  در  افزود که  او  کنند.  همکاری 
هنوز  آن  آمار  اما  است،  شده  وارد  تلفاتی  طرف،  دو 

مشخص نیست. به باور شجاع، عقب نشینی تاکتیکی 
بیش تر  جلو  که  است  شده  سبب  امنیتی  نیروهای 
تلفات گرفته شود. او گفت که چند بار پهبادهای گروه 
طالبان در فضای قول اردوی ۲0۹ شاهین دیده شده 
است تا به این ترتیب پس از رصد، حمله انجام دهند. 
شجاع اما تصریح کرد که نیروهای امنیتی این اجازه را 
به گروه طالبان نداده اند و در نقاطی که پهباد از آن جا 

فرستاده می شود، چندین بیز امنیتی ایجاد کرده اند. 
اعضای شوراهای والیتی والیت های شمال اما برخالف 
آن از عملکرد حکومت مرکزی انتقاد می کنند. به گفته 
آنان، حکومت محلی و مرکزی »هیچ برنامه یا تغییر 
ایجاب می کند،  در چنین شرایط  پالیسی جنگ که 
ولسوالی ها، خطر  از  برخی  کنار سقوط  در  و  ندارد« 
محل  باشنده گان  دارد.  وجود  نیز  والیت ها  سقوط 
نیز در سهم شان می گویند که عقب نشینی تاکتیکی 
سقوط  در  دولت  داشتن  دست  بیانگر  و  ندارد  معنا 
ولسوالی ها است. به گفته آنان، اگر »مقامات حکومتی 
مردم  که  بگویند  کرده اند،  معامله  را  شمال  والیات 
متوجه  جان شان باشند و خود را از آن جا خارج کنند.«

بسیج مردمی؛ فرماندهان جهادی اعالم آماده گی 
کردند

برخی  پای  شمال،  در  خشونت   بی پیشینه  گسترش 
و  بلخ  به  را  مجلس  اعضای  و  جهادی  فرماندهان  از 
ابراهیم زاده،  عباس  است.  کشانده  والیت ها  دیگر 
نماینده مردم بلخ در مجلس نماینده گان، روز دوشنبه، 
در  او  داد.  خبر  بلخ  در  از حضورش  جوزا،  سی ویکم 
مزارشریف  شهر  وارد  که  نوشت  فیس بوکش  صفحه 
شده است و »تا آخرین مرمی و آخرین قطره خون« 
ادامه نوشت که گروه طالبان خیال  او در  می جنگد. 

سقوط شهر مزارشریف را به گور ببرد.
در کنار این عضو مجلس، حزب جمعیت اسالمی به 
رهبری عطامحمد نور نیز تالش هایی برای شکل دهی 
»بسیج ملی« را کلید زده  است. آقای نور روز دوشنبه، 
که  نوشت  فیس بوکش  صفحه  در  جوزا،  سی ویکم 
پیام  ارسال  و  صلح  از  زدن  دم  وجود  با  طالبان 
صلح طلبی، به هجوم و نبرد روی آورده اند و در کنار 
اشغال مناطق، به »ویرانی تاسیسات عامه، قتل عام و 
برای  دلیلی  را  کار  این  او  می پردازند«.  مردم  کشتار 
شکل دهی بسیج و قیام ملی عنوان کرد. او در کنار 
اعالم آماده گی فرماندهان و نیروهای جمعیت اسالمی 
در سراسر کشور، از احزاب سیاسی نیز خواست که در 
»شرایط حساس« برای »پاسداری از میهن و مردم«، 
نیروهای شان را شامل بسیج ملی سازند تا »هم صدا« 
و »هم دست« در برابر »دشمنان میهن« مبارزه قاطع 

کنند. 
به گفته نور، پیش از به حکومت بارها پیشنهاد تشکیل 
بسیج ملی را داده بود، اما در آن »تعلل« صورت گرفته 
از  حمایت  در  که  خواست  نیز  حکومت  از  او  است. 
نیروهای  از میهن و حمایت  برای دفاع  »بسیج ملی 
امنیتی«، امکانات الزم و به موقع را در اختیار نیروهای 
بسیج ملی قرار دهد. او اما هشدار داد که در صورت 

همکاری نکردن حکومت، مسوولیت پیامد آن به دوش 
حکومت خواهد بود. نور گفت که روز سه شنبه، یکم 
سرطان، برای رهبری عملیات پاک سازی مناطق بلخ 
و شمال، با هم سویی دیگر احزاب به آن جا می رود. او 
تصریح کرد که در اعالمیه بعدی ، مراکز سوق و اداره 

بسیج ملی و سطوح مدیریتی آن روشن خواهد شد. 
نیز  سنا،  مجلس  عضو  دوستم،  راحله  این،  کنار  در 
در صفحه فیس بوکش از »اتحاد« و »هم دلی« مردم 
بادغیس،  والیت  »آزادمردان  گفت:  او  کرد.  ستایش 
و  کرده  اعالم  را  جنایت کاران  علیه  مسلحانه  قیام 
سالح شان را برداشته، شانه به شانه با نیروهای دفاعی 

و امنیتی در برابر تروریستان مبارزه می کنند.« 
نظام الدین قیصاری، فرمانده پیشین خیزش مردمی، 
»گریز  که  است  نوشته  فیس بوکش  صفحه  در  نیز 
»عیارگونه«  باید  شمال  رهبران  و  نیست«  راه حل 
گفته  به  کنند.  دفاع  مردم شان  از  »مردانه وار«  و 
قیصاری، »طالبان«، »القاعده« و »داعش« با رهبری 
و  شمال  والیات  همه  سقوط  صدد  در  »پاکستان« 
یک  در  را  گروه ها  این  همه  او  هستند.  شمال شرق 
ردیف قرار داد و افزود که جنگ کشور نیز از سوی 
شبکه استخباراتی پاکستان )آی اس آی( اداره می شود. 
او پیشنهاد کرد که همه مقام های حکومتی و رهبران 
سیاسی، به ویژه رهبران شمال »که به زور مردم به 
جایگاه رسیده اند«، در »وضعیت ناهنجار و بحرانی به 
جای معیشت و خوش گذرانی در کشورهای خارجی«، 

در کنار مردم قرار گیرند. 
نشست  بحث ها،  این  جریان  در  که  است  گفتنی 
مشورتی میان رهبران سیاسی و جهادی کشور نیز در 
ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. رهبری این نشست 
برعهده  کشور،  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  را 
داشت. در این نشست عبداهلل عبداهلل رییس شورای 
عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رییس جمهور پیشین، 
عبد رب الرسول سیاف و دیگر سران جهادی و مقام های 
سیاسی دولت حضور داشتند. آنان تصریح کردند که 
روند صلح از اولویت ها است و همه گام های بعدی در 
این روند با »تفاهم« و »اجماع الزم« برداشته خواهد 
شد. در این نشست هم چنان طرف ها بر الزامیت »صف 
واحد« و »اجماع قوی سیاسی« برای تحکیم صلح و 
امنیتی  نیروهای  از  حمایت  و  نظام  استحکام  ثبات، 
تأکید کردند و تصریح شد که از »حمایت قوی مردمی 
از نظام جمهوری برای تحکیم ثبات«، استفاده اعظمی 

صورت خواهد گرفت. 
طالبان  اخیر،  روزهای  جریان  در  که  است  گفتنی 
حمالت شان بر ولسوالی ها را افزایش داده اند. تنها در 
جریان 5۱ روز اخیر، بیش از 50 ولسوالی به دست 
گروه طالبان افتاده است. درگیری در حالی بی پیشینه 
و  دولت  مذاکره کننده  که هیأت های  شدت می گیرد 
سیاسی  توافق  برای  را  راه  نتوانسته اند  هنوز  طالبان 
سران  است  قرار  کنند.  فراهم  مذاکره  میز  طریق  از 
حکومت در جریان روزهای آینده وارد امریکا شوند و 
احتمال می رود که شرایط نامناسب سیاسی، اجندای 

اصلی این سفر را تشکیل دهد.

وضعیت ملتهب شمال؛

مردم برای نبرد با طالبان بسیج می شوند
در جریان افزایش تهدیدها و احتمال حمله طالبان بر شهر مزار شریف، مسووالن در قول  اردوی شاهین می گویند که برنامه هایی برای تأمین امنیت شمالی کشور 

روی دست دارند. خان اهلل شجاع، فرمانده این قول  اردو به روزنامه 8صبح گفت که یک نشست اضطراری روز دوشنبه، سی ویکم جوزا، در سطح والیت بلخ 
برگزار شده است و کار روی دیگر والیت ها نیز جریان دارد. به گفته او، نیروهای امنیتی در میمنه پیش روی داشته و جنگ جویان طالبان را عقب زده اند. شجاع 

افزود که تالش برای پاک سازی ولسوالی ها از وجود طالبان ادامه دارد و نیروهای امنیتی از مناطق شان دفاع می کنند.



خلیل اسیر

توافق نامه است.
دالیل گروه طالبان برای افزایش خشونت ها و بن بست 
مذاکرات نیز برای امریکا قانع کننده است. به استدالل 
گروه طالبان، انحراف از توافق نامه دوحه، عامل اصلی 
افزایش  برای  گروه  این  انگیزه  و  مذاکرات  بن بست 
این  امضاکننده  خود  که  امریکا  است.  خشونت ها 
را  طالبان  گروه  این دالیل  نمی تواند  است،  توافق نامه 

نادیده بگیرد.
پابندی گروه طالبان  از  امریکا  موارد،  این  به  توجه  با 
به توافق نامه دوحه تا این دم راضی است. اگر چنین 
سوی  از  اقداماتی  شاهد  حتماً  نبود،  کار  در  رضایتی 

امریکا علیه طالبان بودیم.
امریکا از دولت افغانستان ناراض است

دولت امریکا در ماه حوت ۱3۹۹ مسوده یک طرح را 
برای پیش رفت روند صلح افغانستان به غنی و عبداهلل 
سپرد. مسوده این طرح با جانب طالبان نیز شریک شده 
تمام  از سوی  بررسی  از  این طرح پس  بود  قرار  بود. 
طرف ها در یک نشست فیصله کن در استانبول نهایی 
شود. این کار به دلیل وضع شروط از سوی طالبان برای 
افغانستان  ناتوانی دولت  شرکت در این نشست و نیز 

در توحید دیدگاه ها در پیوند به این طرح، انجام نشد.
امریکا  خارجه  وزیر  طرح،  این  پیشنهاد  با  هم زمان 
خواست  آن ها  از  و  فرستاد  عبداهلل  و  غنی  به  نامه ای 
که با این طرح همراهی کنند. آنتونی بلینکن هم چنان 
رهبران افغانستان را به ایجاد اجماع سیاسی تشویق و 
بر فوریت تصمیم گیری درباره آینده افغانستان تأکید 
کرد. او گفته بود که نگران آینده افغانستان است. به 
گفته بلینکن، اگر رهبران افغانستان نتوانند روی آینده 
نود  دهه  به  افغانستان  بازگشت  امکان  کنند،  توافق 

میالدی متصور است.
و همین طور  امریکا  پیشنهادی  به طرح  واکنش غنی 
بود.  منفی  بسیار  کشور،  این  خارجه  وزیر  نامه  لحن 
را  امریکا  طرح  ملی،  شورای  در  سخنرانی  یک  در  او 
برای  او  تأکید کرد که دولت  خواب و خیال خواند و 
صلح از خود طرح مستقالنه دارد. پس از هفته ها جر و 
بحث، سرانجام اعالم شد که طرح ها و دیدگاه های همه 
طرف ها در حوزه جمهوریت توحید شده است. با افشای 
متن این طرح، روشن شد که طرح دولت برای ارایه در 
نشست پیش بینی شده استانبول دو گزینه ای است. یک 
گزینه آن مربوط غنی و گزینه دیگر آن مربوط عبداهلل 

و دیگر طرف ها بود.
فشار  تحت  را  افغانستان  دولت  دیگر  جانب  از  امریکا 
قرار داد تا شورای عالی دولت را تشکیل کند. در این 
شورا باید شخصیت ها و رهبران ملی افغانستان عضویت 
این  اعضای  تعداد  و  صالحیت  موضوع  می داشتند. 
شورا مناقشه برانگیز شد و سرانجام شورای عالی دولت 

تشکیل نشد.
رییس جمهور غنی از جانب دیگر توافق نامه امریکا و 

افغانستان را زیر سوال برده است.
بر  وزارت خانه ها  تقرری های  تمام  غنی  دوره  در 
دوره  این  در  است.  بوده  تعصب  و  قومیت  مبنای 
در  است.  شده  قانونی  دولتی  ادارات  در  قوم گرایی 
رسیده  شهرها  دروازه  به  جنگ  که  کنونی  شرایط 
است، باید تمام مسووالن میدان های جنگ براساس 
شایسته گی تعیین شوند و تقرر حاصل کنند؛ چیزی 
که محمداشرف غنی در تمام دوره کاری اش خالف 
هزاره نشین  منطقه  در  وقتی  است.  کرده  عمل  آن 
کشور قوماندان امنیه براساس مالحظات ارگ از قوم 
امنیت  تأمین  این مسوول  و  تعیین می شود  خاصی 
که  نمی جنگد  طالبان  برابر هجوم  در  تنها  نه  مردم 
از خیزش های مردمی نیز جلوگیری می کند، اعتماد 
مردم نسبت به دولت و صداقت آن در قبال شهروندان 

از بین می رود.
در شرایط کنونی که باید تمام دم و دستگاه حکومت 
علیه  را  همه  و  باشند  هم بسته گی  تبلیغ  مصروف 
مردم  برای  را  کسی  عمداً  کنند،  غنی  بسیج  طالب 
والی تعیین می کند که باعث ۲0 روز سکته گی در کار 
روزانه والیت و دولت محلی می شود. به گونه ای که 
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غنی و عبداهلل در چهارم سرطان )۲5 جون( با بایدن 
در کاخ سفید دیدار می کنند. برنامه این دیدار دو روز 

پیش توسط کاخ سفید اعالم شد.
برنامه سفر غنی و عبداهلل به امریکا در حالی آماده شده 
بین  با شدت کم سابقه  افغانستان  در  است که جنگ 
گروه  جنگ،  این  در  می شود.  دنبال  طالبان  و  دولت 
طالبان در حال پیش روی است و ولسوالی ها یکی پی 
دیگری از کنترل دولت بیرون می شود. دولت تاکنون 
نتوانسته است ساحات از دست رفته را دوباره تصرف و 

یا از پیش روی طالبان جلوگیری کند.
است.  بوده  ناکام  نیز  سیاسی  اجماع  ایجاد  در  دولت 
طرح دولت برای صلح با طالبان تاهنوز توحید نشده 
مرجع  عالی ترین  باید  که  دولت  عالی  شورای  است. 
تصمیم گیری در کشور باشد، نیز تاکنون شکل نگرفته 

است.
با توجه به این وضعیت، امریکا نگران آینده افغانستان 
است. این کشور تصور می کند که اگر بن بست مذاکرات 
یک  کام  در  افغانستان  نشکند،  افغان ها  بین  صلح 
جنگ داخلی دیگر سقوط خواهد کرد. پیامدهای قابل 
پیش بینی این جنگ باعث نگرانی امریکا شده است. از 
همین رو، امریکا در صدد آن است تا دولت و طالبان را 
برای تسریع تالش ها به هدف تشکیل دولت همه شمول 

از راه گفت وگو، قانع کند.
جنگ داخلی در افغانستان برای امریکایی ها دو پیامد 
تروریستی  گروه های  بازتولید  دارد.  پیش بینی  قابل 
و  منافع  می تواند  که  است  جنگ  این  نخست  پیامد 
امنیت ملی امریکا را با مخاطره روبه رو کند. از بین رفتن 
دستاوردهای مشترک دو دهه گذشته در افغانستان، به  
ویژه نقض حقوق بشر، حقوق زنان و اقلیت ها، پیامد 
به دنبال داشته  این جنگ می تواند  دیگری است که 
باشد. هر دوی این پیامد برای امریکا قابل تحمل نیست 

و مایه نگرانی این کشور است.
را  تا طرف های جنگ  است  آن  امریکا  اعالمی  برنامه 
به انجام »مذاکرات معنادار« برای صلح و تشکیل یک 
دولت همه شمول متقاعد کند. از دید امریکا، توافق دو 
طرف برای تشکیل دولت همه شمول تنها راه حل قضیه 
افغانستان و توقف خشونت ها در این کشور است. اگر 

شمال  در  ولسوالی ها  سقوط 
دارد.  ادامه  سرعت  به  کشور 
چندین  ساعت،   ۲4 در 
به  تخار  والیت  ولسوالی 
افتاده  طالبان  گروه  دست 
طی  شمال  در  جنگ  است. 
یافته  هفته های گذشته شدت 
و در این مدت بیش تر از 40 ولسوالی به دست گروه 
مسلح  قوای  اعلی  سرقوماندان  است.  افتاده  طالبان 
کشور اما در برابر این وضعیت خاموشی اختیار کرده و 
پیامی برای مردم نداده است. علت سقوط ولسوالی ها 
ضعف مدیریتی، عدم اجماع سیاسی و در کل ناکامی 
و  تک روی  بی کفایتی،  است.  دولت  رهبری  سیاسی 
رهبری  است.  سیاسی  سقوط  عوامل  انحصارطلبی 
دولت از لحاظ سیاسی و اخالقی سقوط کرده و این 
سقوط سیاسی سبب سقوط نظامی شده است. حاال 
جلوگیری از سقوط شهرها به تغییر سیاست غنی، 
ایجاد اجماع سیاسی و از بین بردن فاصله میان مردم 

و حکومت، بسته گی دارد.
دوران  تمام  در  غنی  محمداشرف  جمهور  رییس 

این برنامه محقق نشود، امریکا با یک چالش تازه در 
زمین افغانستان روبه رو خواهد شد.

واشنگتن  است.  افغانستان  ترک  حال  در  فعاًل  امریکا 
تصور می کند که به هدف شکست القاعده و تروریسم 
در افغانستان دست یافته است. از دید امریکا، جنگ 
جاری در افغانستان یک جنگ داخلی است که برای 
آید.  میان  به  داخلی  راه حل  یک  باید  نیز  آن  پایان 
بنابراین، ترجیح این کشور آن است که نباید در این 

جنگ به صورت مستقیم دخالت کند.
افغانستان  به  دوباره  بازگشت  امریکا،  محاسبه  طبق 
برای این کشور بسیار پرهزینه است. امریکا هم چنان 
فهمیده است که دخالتش در جنگ جاری افغانستان 
ارمغان  به  را  کشور  این  در  ثبات  و  صلح  نمی تواند 
بیاورد. کما این که حضور نظامی بیست ساله امریکا در 
افغانستان نتوانست صلح و ثبات را در این کشور برقرار 
شکست  از  که  است  آن  امریکا  کنونی  ترجیح  کند. 
دیپلماسی برای حل قضیه افغانستان جلوگیری کند، 
تا به این ترتیب وادار به لشکرکشی مجدد به این کشور 
نشود. این هدف غایی امریکا از انجام تالش های کنونی 

در پیوند به قضیه افغانستان است.

امریکا از طالبان خشنود است
تا  دوحه  توافق نامه  به  طالبان  گروه  پابندی  از  امریکا 
این دم خشنود است. گروه طالبان از زمان انعقاد این 
توافق نامه در دهم حوت ۱3۹۸ تاکنون، حمله ای علیه 
هم  اگر حمله ای  است.  نداده  انجام  خارجی  نیروهای 
انجام شده باشد، در سطحی نبوده است که توافقات دو 

طرف را تحت شعاع قرار دهد.
گروه طالبان در چارچوب همین توافق نامه، مذاکرات 
افغانستان را در ۲۲ سنبله ۱3۹۹ آغاز  خود با دولت 
قابل مالحظه ای  اگرچه پیش رفت  این مذاکرات  کرد. 
نداشت؛ اما می تواند نشانه پابندی طالبان به توافق نامه 
این گروه با امریکا تلقی شود. ضمن آن که گروه طالبان 
همین  نیز طبق  دولت  به  وابسته  زندانیان  رهایی  در 
توافق نامه عمل کرده بود. اعالم آماده گی گروه طالبان 
دوحه  توافق نامه  چارچوب  در  مذاکرات  ادامه  برای 
نیز از دید امریکا نشانه تعهد این گروه به رعایت این 

در  گامی  هیچ  مسوولیتش  و  جمهوری  ریاست 
سیاسی،  اجماع  ایجاد  ملی،  وحدت  تأمین  راستای 
برنداشته  مردم  دیگر  نیازهای  و  ملی  اعتمادسازی 
افغانستان،  تاریخ  لحظات  حساس ترین  در  او  است. 
دست به اقدامات تحریک آمیز، قوم گرایانه و نفاق انگیز 
از  مردم  گرفتن  فاصله  اقدامات  این  نتیجه  که  زده 
دولت، عمیق شدن شکاف های قومی و بی اعتمادی 
ملی است. بسیاری از کارمندان دولتی و شهروندان 
افغانستان در دوره غنی طعم تلخ تبعیض و قوم گرایی 
را  و تعصب قومی  تبعیض  آقای غنی  را چشیده اند. 
در تمام ادارات دولتی و در میان اقشار مختلف مردم 
نباشد  افغانستان کسی  در  شاید  است.  کرده  تکثیر 
که از قوم گرایی و تعصب غنی بی خبر مانده باشد. در 
حال حاضر مردم تصور می کنند که دولت مرکزی یک 

کمیته قومی برای سرکوب اقوام دیگر است.
هر  از  بیش تر  و  دارد  که جنگ جریان  در شرایطی 
وقت دیگری به هم بسته گی و یک پارچه گی نیاز است، 
نباید خالف خواست مردم و رأی نماینده گان مردم، 
به توزیع شناس نامه برقی اقدام می شد. آن هم اقدام 
غیرضروری ای که ادعای برابری و برادری میان اقوام 

افغانستان  صلح  راهنمای  خطوط  مثابه  به  را  طالبان 
اعالم  بارها  دلیل،  همین  به  نمی شناسد.  رسمیت  به 
گروه  باقی مانده  زندانیان  رهایی  برای  که  است  کرده 
هیأت  نیست.  توافق نامه  این  رعایت  به  ملزم  طالبان، 
با  مذاکره  ادامه  به  عالقه ای  نیز  دولت  مذاکره کننده 

طالبان بر مبنای توافق نامه دوحه ندارد.
دولت  آنچه  از  امریکا  دولت  فوق،  موارد  به  توجه  با 
افغانستان تاکنون انجام داده، ناراض است. امریکایی ها 
فکر می کنند که دولت افغانستان در کنار مخالفت با 
طرح آن ها برای آینده این کشور، در تهیه طرح جامع و 
واحد، تشکیل شورای عالی دولت، درک ضرورت توافق 
ناکام  نیز  آینده  تهدیدات  به  توجه  و  با طالبان  فوری 
بوده  است. عالوه بر آن، توافق نامه امریکا و طالبان را 
مذاکرات صلح  برای پیش رفت  نقشه ای  عنوان  به  نیز 
نتیجه رسیده اند  این  به  امریکایی ها فعاًل  ندارد.  قبول 
که دولت افغانستان عامل اصلی بن بست مذاکرات است 
و تشدید خشونت ها از پیامدهای ناکامی این دولت در 

انجام مأموریت ها و مسوولیت های آن است.
آن ها  برای  عبداهلل  و  غنی  با  دیدارش  در  بایدن  جو 
افغانستان  به  کشورش  کمک های  که  گفت  خواهد 
مشروط به پیش رفت مذاکرات صلح و توافق دو طرف 
روی آینده این کشور است. تعهد امریکا به ادامه کمک 
نظامیان  با  آموزشی  و  تسلیحاتی  همکاری  و  مالی 
و  کمک ها  این  که  نیست  آن  معنای  به  افغانستان 
نمی شود. هدف  متوقف  و  است  همکاری ها الیتناهی 
نکردن  سقوط  از  اطمینان  حصول  امریکا  اصلی 
افغانستان در کام یک جنگ داخلی دیگر و پیش گیری 
از تهدیدات احتمالی علیه امنیت و منافع خود در این 
دستاوردهای  حفظ  امریکا،  دیگر  هدف  است.  کشور 
دو دهه گذشته و پیش گیری از نقض گسترده حقوق 
افغانستان  در  اقلیت ها  و  زنان  به  ویژه حقوق  بشری، 
است. امریکا تصمیم گیری درباره این مسأله که نظام 
آینده افغانستان چگونه باید باشد را به خود افغان ها 
واگذار کرده است. از این رو، امریکا به هیچ وجه آماده 
همکاری و کمک الیتناهی با دولت افغانستان با هدف 
ادامه جنگ آن با طالبان و یا حفظ غنی و عبداهلل در 

قدرت نیست.
آینده  درباره  امریکا  دیدگاه  که  می شود  پیش بینی 
و  غنی  با  بایدن  سوی  از  صریح  لحن  با  افغانستان 
عبداهلل در میان گذاشته شود. او خواهد گفت که دولت 
افغانستان چگونه در برابر پیش رفت مذاکرات صلح، سد 
واقع شده است و چگونه می تواند در این روند تحرک 
و  غنی  بقای  برای  امریکا  که  انتظار  این  کند.  ایجاد 
عبداهلل در قدرت و ادامه جنگ آن ها با طالبان، تعهد 
همکاری تازه بسپارد، تحقق نخواهد یافت. مگر آن که 
باشد  زیاد  به قدرت بسیار  بازگشت گروه طالبان  بیم 
این گروه در قدرت احساس  بازگشت  از  نیز  امریکا  و 

خطر کند.

هم زمان این موضوع روزها وقت حکومت را می گیرد 
و به طالب فرصت می دهد که پیش روی و مناطقی را 
از کنترول دولت خارج کند. ۱۶ روز می شود که والی 
حکومت بر پیشانی و قلب مردم ملکی در بدخشان 
شلیک کرده است. هیأت مجلس نماینده گان پس از 
بررسی موضوع، عمل کرد والی را جنایت خوانده است؛ 
اما چون والی بلی گوی رییس جمهور است، هم چنان 
از جنایتش دفاع  و  داده است  لم  بر صندلی والیت 
می کند. رهبری دولت منتظر است ببیند که واکنش 
مردم بدخشان و دیگر شهروندانی که این اوضاع را 
نظارت می کنند، چیست؟ در حالی که دولت و رهبر 
مسوول در چنین مواردی برای کسب اعتماد مردم 

باید جانب عدالت را بگیرند.
از  حاکم  وضعیت  دقیق  درک  با  باید  دولت  رهبری 
خون ریزی بیش تر جلوگیری کند. اگر دولت نسبت 
متعهد  دولت  اگر  است،  متعهد  مردم  سرنوشت  به 
است که از سقوط افغانستان به دست گروه طالبان 
جلوگیری کند، باید بی درنگ در سیاست خود تجدید 
نظر کند. هم چنان پیش از فوت وقت و  پیش از این که 
فرصت های باقی مانده از دست برود، اجماع سیاسی را 
به وجود آورد، رهبری جنگ را به دست افراد مسلکی  
بسپارد، والیان والیات را از میان خود مردم و از میان 
کسانی که تجربه کار با مردم محل را دارند و مورد 
برابر  در  را  مردم  کند.  تعیین  مردم هستند،  اعتماد 
اختیار  امکانات کافی در  و  گروه طالبان بسیج کند 

آنان قرار دهد.

بایدن به غنی و عبداهلل چه خواهد گفت؟
برنامه دیدار رهبران افغانستان و امریکا؛

سقوط نظامی پیامد سقوط سیاسی است
در شرایطی که جنگ جریان دارد و بیش تر از هر وقت دیگری به هم بسته گی و یک پارچه گی نیاز است، نباید خالف خواست 

مردم و رأی نماینده گان مردم، به توزیع شناس نامه برقی اقدام می شد. آن هم اقدام غیرضروری ای که ادعای برابری و 
برادری میان اقوام افغانستان را زیر سوال برده است.

حبیب حمیدزاده
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جنبش عدالت خواهی هژدهم جوزا در مرکز والیت 
بدخشان را در سه سطح و مرحله می توان به بررسی 

و ارزیابی گرفت.

1- مرحله مدنی بودن تظاهرات: در نخست باید 
شهروندان  قانونی  حق  تظاهرات  که  شود  تصریح 
است. شهروندان از این طریق می توانند خواست های 
قانونی خود را به گوش مسووالن برسانند. بنابراین، 
مردم فیض آباد، مرکز بدخشان، مطابق قانون اساسی 
امنیت  و  برق  آب،  نبود  برای  را  مدنی ای  حرکت 
قانونی شان  و  برحق  خواست  که  کردند  راه اندازی 
گفت و گوها  و  تظاهرات  از  قبل  نشست های  است. 
با مسووالن -هم شورای والیتی و هم مقاِم والیت، 
داللتی بر مشروعیت و مدنی بودن تظاهرات مردم 
است. در عین حال، شعارهای برحق معترضان )آب، 
برق و امنیت(، نشان دهنده مشروعیت و همه جانبه 
بودن این حرکت مدنی و مردمی است. این شعارها 
نشان می دهد که هیچ انگیزه  سیاسی  در قبال این 
حرکت وجود نداشته است و مردم مرکز بدخشان 
اداره محلی  امنیت، آب و برق، بی کفایتی  نبود  به 
خواست های شان  به  محلی  مسووالن  بی اعتنایی  و 
اعتراض کرده اند. تمام مردم بدخشان از این داعیه 
برحق شهروندان فیض آباد حمایت کردند/می کنند. 
در برگزاری این حرکت مدنی، ده شورا سهم ارزنده و 
فعال داشتند که قرار ذیل اند: شورای جوانان، شورای 
حمایت از معارف، شورای ژورنالیستان، شورای علما، 
شورای  افکار،  مهد  نهاد  معلمان،  منتخب  شورای 
کلسترها،  شورای  بدخشان،  مردم  منافع  مدافع 

جامعه مدنی و شورای انکشافی شهر فیض آباد.
از  متشکل  تظاهرات  این  برگزاری  کمیسیون 
از  و  مردم  مختلف  الیه های  و  اقشار  از  نفر  هفتاد 
بدخشان  مرکز  در  که  است  مختلف  ولسوالی های 
زنده گی می کنند. این نشان دهنده عمومی بودن و 
همه شمول بودن تظاهرات هژدهم جوزا است. مردم 
کدام  بدون  و  کرده   عمل  مدنی  همواره  بدخشان 
برابر بی اعتنایی حکومت محلی  انگیزه سیاسی در 
به حقوق شان دست به این حرکت مدنی و قانونی 
مردم  و  دارد  وجود  هم چنان  خواست  این  زده اند. 
ایستاده اند. تظاهرات هژدهم جوزا کاماًل  پشت آن 
ادامه  و  شد  شروع  قانون  چارچوب  در  بود،  مدنی 
مغرضی  آدم  و  غیرمسوول  مسلِح  فرد  هیچ  یافت. 
و علیه هیچ کسی  نداشت  این تظاهرات حضور  در 
نداشته  وجود  سیاسی  انگیزه  و  شخصی  دشمنی 

است.
»هر موجود زنده ای به آب، امنیت و آزادی نیازمند 
است. حتا گیاه و علف به این نعمت های بشری و 
دچار  زنده گی شان  این ها  بدون  و  دارند  نیاز  الهی 
بهره مند  آب  از  گیاه  یک  اگر  شد.  خواهد  خطر 
نباشد مسیر رشد  آزاد  اگر  نشود، خشک می شود، 
آن سد خواهد شد و اگر امنیت برای آن تضمین 
و...  علف  گیاه،  وقتی  رفت.  خواهد  بین  از  نشود، 
اشرف  که  انسان  دارند،  مبرم  نیاز  نعمت ها  این  به 
به  بیش تر  است،  موجودات  همه  فوق  و  مخلوقات 
این نعمت های بزرگ نیازمند است. پس کسی که 
مسوول است، می بایست و باید برای آرامش مردم 
و ملتش این نعمت های بشری را جدی بگیرد و در 

جهت برآورده کردن آن اقدام کند.«
بدبختانه حکومت محلی در این راستا نه تنها توجه 
و برای برآورده شدن آن تالش نکرده؛ بلکه صدای 

مردم را هم نشنیده است.

تظاهرات:  غم انگیز  و  خشونت بار  بُعد   -2
مسوول و عامل خشونت، حکومت محلی بدخشان 
است. خواست معترضان مشخص بود؛ آب، برق و 
امنیت که خواست عام و همه شمول است. آنان از 
اداره محلی می خواستند که در جهت رسیده گی به 
فیض آباد  شهر  درختان  کند.  اقدام  خواست ها  این 
به دلیل نبود آب کشاورزی در حال خشک شدن 
آب  ترتیب،  همین  به  گرفته اند.  قرار  نابودی  و 
شده  قطع  طرف  این  به  ماه  چند  از  آشامیدنی 
نمی کند. هزینه  اقدام  راستا  این  در  و کسی  است 
برق  بسیار بلند است. بند برق شورابک چهارده ماه 
می شود که کارش تکمیل شده است؛ اما این که چرا 

برای  پولیس  که  است  معمول  جهان  سطح  در 
کنترل وضعیت در گردهمایی ها از ابزار نرم استفاده 
توسط  که  است  آب  ابزارها  این  از  یکی  می کنند. 
موترهای آب پاش به کار گرفته می شود. در بدخشان 
جابه جا  هم چنان،  بود.  معترضان  پاسخ  گلوله  اما 
مستوفیت  ساختمان  داخل  در  مسلح  افراد  کردن 
که یک نهاد ملکی است، خالف قانون و مشکوک 
است. گلوله باری باالی مردم سه ساعت دوام کرد، 
دو نفر نیز بعد از وقت کشته شدند. اگر شخص والی 
در سرکوب دست ندارد؛ چرا از داخل به افراد زیر 
فرمانش دستور توقف گلوله باری بر مردم را نداد؟ 
ویروس  مهار  مورد  در  یک ساعته  جلسه  او  اگر 
کرونا داشت، چرا در دو ساعت دیگر برای مدیریت 
وضعیت و قطع کشتار معترضان اقدامی نکرد؟ هیچ 
برنامه بزرگ تر از تظاهرات در صورتی که به مقام 
والیت اطالع و مکتوب داده شده بود، وجود نداشت. 
بنابراین، والی می بایست تظاهرات هژدهم جوزا را 
در اولویت برنامه های کاری آن روز خود قرار می داد 
و در جهت هماهنگی و تأمین امنیت معترضان و 
پاسخ گویی به خواست برحق و مدنی مردم شریف 
مرکز بدخشان، تدابیر جدی و الزم را روی دست 
می گرفت. او اما این کار را نکرد و برعکس مردم را 
قتل عام کرد. به همین دلیل است که مردم مرکز 
و  می دانند  کشتارشان  عامل  را  »سودا«  بدخشان، 
نهادهای  به  وی  معرفی شدن  و  برکناری  خواهان 
افغانستان،  جزای  کد  مطابق  قضایی اند.  و  عدلی 
کسی که با انگیزه قبلی فردی را به قتل می رساند، 
قتل عمد را مرتکب شده است. جا به جا کردن افراد 
و  است  ملکی  نهاد  یک  که  مستوفیت  در  مسلح 
بی توجهی به امنیت عدالت خواهان، از دالیل انگیزه 
است. هم چنان مطابق کد جزا  قبلی کشتار مردم 
وادار  را  نفر  از یک  یا بیش تر  و  نفر  کسی که یک 
به قتل دیگری می کند و کسی که تحت فرمان او، 
فردی دست به قتل دیگری می زند، به حبس طویل 
محکوم می شود. از این جهت، افرادی که مردم را 
را  این جنایت  به قتل رسانده، بدون کدام فرمانی 
انجام نداده اند. بدون شک فرمان از سوی والی صادر 
شده است که افراد دیگر بر معترضان شلیک کردند. 
خالصه سخن این که والی از طرف مردم به عنوان 

می خواهند  مردم  که  است  سوالی  نمی شود،  فعال 
اقتصادی  بی عدالتی  دلیل  به  بفهمند.  را  آن  پاسخ 
که  والیتی  مرکز  هنوز  افغانستان،  در  اجتماعی  و 
بیش ترین نفوس را دارد، برق و آب درست ندارد. 
این جای تأسف و نگرانی است. امنیت شهر تأمین 
نیز  و  رسیده  شهر  دروازه های  به  طالبان  نیست؛ 
کرده  تصرف  را  پولیس  پاسگاه های  شهر  مرکز  در 
و تمام مهمات و امکانات آن را با خود برده اند. از 
طرف دیگر، مسلح سازی  سلیقه ای مسوول حکومت 
محلی با استفاده از امکانات دولتی در شهر فیض آباد، 
جرم، بهارک و... نگرانی کالن مردم بدخشان است. 
را  دست فروش  و  دکان دار  شیرفروش،  پول  روزانه 
افراد زورگو و دزد به زور می گیرند. وضعیت بهارک 
است،  بدخشان  و  افغانستان  شهر های  عروس  که 
قدمی  چند  در  ولسوالی  این  و  است  نگران کننده 

سقوط قرار دارد.
با توجه به تهدید ها و نبود امکانات بهداشتی، آب، 
برق و امنیت، مردم به ستوه آمدند و حرکت مدنی ای 
را که مسیر آن مشخص بود، به راه انداختند و از این 
طریق مطالبات شان را بیان کردند. انگیزه معترضان 
از  معترضان  که  بود  این  تصمیم  نبود.  خشونت 
شهر جدید الی دروازه مقام والیت صدا بلند کنند 
مسالمت آمیز  صورت  به  والیت  مقام  روبه روی  و 
قطع نامه خود را بخوانند و خواست شان را به گوش 
مسووالن برسانند. این تظاهرات اما از طرف حکومت 
محلی بدخشان به خشونت کشیده شد. در نتیجه 
از  بیش تر  و  کشته  نفر  هفت  این خشونت، حدود 
از  والی  به  وابسته  افراد  شدند.  زخمی  نفر  شصت 
خشت پخته برای سرکوب مردم استفاده کردند و 

معترضان را به گلوله بستند.
دست  بدخشان،  والی  سودا،  آقای  حادثه،  این  در 
قوماندانی  والیت،  مقام  به  معترضان  است.  داشته 
و  اطالع  بدخشان  ملی  امنیت  ریاست  و  امنیه 
جهت  در  می بایست  و  بودند  داده   رسمی  مکتوب 
تأمین امنیت آن ها برنامه جدی روی دست گرفته 
می شد. در هفدهم جوزا )یک روز قبل از تظاهرات(، 
تظاهرات  فراخوان  اجتماعی،  شبکه های  طریق  از 
به اطالع عموم مردم رسانده شد؛ ولی والیت هیچ  

برنامه ای برای تأمین امنیت معترضان نداشت.

از روایت تا واقعیت
عامل اصلی جنایت شناخته شده و رابطه او با مردم 

بعد از این واقعه، غیرقابل ترمیم است.
آن که  از  -بعد  دوم  قطع نامه  در  مردم  خواست 
تظاهرات مدنی توسط والی و افراد وابسته به او به 
خشونت کشیده شد- چهار موضوع است: آب، برق، 
امنیت و برکناری فوری والی و معرفی او به نهادهای 
عدلی و قضایی کشور. در عین حال، افراد وابسته به 
والی که تحت فرمان او مردم را به گلوله بسته اند، نیز 

باید به عدالت کشانده شوند.

3- نگرانی های جدی امنیتی، سقوط ولسوالی  
و بی احترامی والی به خواست مدنی و برحق 
وضعیت  در  بدخشان  والیت  بدخشان:  مردم 
آشفته ای به سر می برد. تهدیدات و تحرکات دشمن، 
بی توجهی حکومت محلی و مرکزی به خواست های 
مردم، ذهنیت سازی والی و توزیع کردن پول از سوی 
افراد و دامن زدن به جنگ های  وی به یک تعداد 
به  را  مردم  که  است  مواردی  منطقه ای،  و  داخلی 
شدت نگران کرده است. معترضان نمی دانند که چرا 
پس از جنایتی که در هژدهم جوزا در مرکز والیت 
بدخشان رخ داد، حکومت مرکزی و شخص آقای 
اقدامی  آن،  عامالن  کشاندن  دادگاه  به  برای  غنی 
بدخشان  می تواند  حالت  این  نگرفت؟  دست  روی 
و  قرار دهد  به دست طالبان  در معرض سقوط  را 
شود.  والیت  سطح  در  جنگ  باعث  بلندمدت  در 
امنیتی  ادامه کار والی، هر روز وضعیت اجتماعی، 
آسیب  پیش  از  بیش تر  را  بدخشان  اقتصادی  و 
می زند. اگر حکومت مرکزی در جهت برکناری والی 
کنونی و انتصاب فرد شایسته دیگر اقدام نکند، یک 
بحران کالن که بزرگ تر از هژدهم جوزا خواهد بود، 
اتفاق خواهد افتاد. بیش  از دوازده روز می شود که 
برپا کرده اند و دادخواهی  مردم خیمه های تحصن 
می کنند؛ اما حکومت محلی و مرکزی به خواست 
اعتنا و توجهی نکرده اند. مردم فکر  آن ها کم  ترین 
می کنند که حکومت مرکزی در این بحران دست 
نماینده اش  برکناری  برای  دلیل  همین  به  و  دارد 
نتیجه  این  به  مردم  هم چنان  نمی کند.  اقدام 
رسیده اند که حکومت مرکزی وضعیت بدخشان را 
عادی فکر می کنند و یا هم به خواست شهروندان 

این والیت بی توجه است.
شعارهای برحق مردم بدخشان روشن است. آن ها 
جوزا،  هژدهم  فاجعه  از  پس  و  امنیت  آب،  برق، 
برکناری والی و معرفی شدن وی به نهادهای عدلی 
و قضایی را می خواهند. معترضان می گویند که اگر 
خیابان ها،  تمام  نشود،  برآورده  خواست های شان 
خواهند  مسدود  را  والیت  اطراف  و  دولتی  ادارات 
کرد. در آن صورت، هر اتفاقی که می افتد، مسوولیت 
آن با حکومت محلی و مرکزی خواهد بود. به این 
به  مرکزی  و  محلی  حکومت  مسووالن  که  دلیل 
خواست های مردم توجه نمی کنند و به صدای آنان 

گوش نمی دهند.
بسته اند.  ادارات  است.  جدی  امنیتی  نگرانی های 
تهدید  والی  سوی  از  عدالت خواه  افراد  از  تعدادی 
با  آن ها  مالی  و  جانی  امنیت  اکنون  و  می شوند 
خطر روبه رو شده است. والی نیز از امکانات دولتی 
علیه داعیه برحق معترضان استفاده می کنند. او در 
با  است،  مردم  کشتار  به  متهم  خود  که  وضعیتی 
نهادهای عدلی و قضایی تشکیل جلسه می دهد و 
علیه مردم بی گناه پرونده سازی می کند. در چنین 

وضعیتی، امکان هر اتفاقی موجود است.
معترضان می خواهند والی برکنار و به نهادهای عدلی 
و قضایی معرفی شود. معترضان می گویند که از این 
نمی کنند  عبور  عنوانی  هیچ  به  خود  برحق  داعیه 
به  دست  نشود،  توجه  آنان  خواست های  به  اگر  و 
را  گردهمایی های جدی تری خواهند زد و جاده ها 
مسدود خواهند کرد. معترضان مدعی هستند که هر 
اتفاقی که بیفتد، مسوولیت آن با حکومت محلی و 
مرکزی است؛ زیرا هم حکومت محلی و هم حکومت 
مرکزی به خواست های مردم بی احترامی کرده و به 
صدای حق طلبانه آنان توجه نکرده اند. مضاف بر این 
حکومت،  اعزامی  هیأت  که  معتقدند  مردم  موارد، 
خواست های  به  رسیده گی  برای  اجرایی  صالحیت 

آنان را ندارد.

کمیسیون برگزاری این تظاهرات متشکل از هفتاد نفر از اقشار و الیه های 
مختلف مردم و از ولسوالی های مختلف است که در مرکز بدخشان زنده گی 
می کنند. این نشان دهنده عمومی بودن و همه شمول بودن تظاهرات هژدهم جوزا 
است. مردم بدخشان همواره مدنی عمل کرده  و بدون کدام انگیزه سیاسی در برابر 
بی اعتنایی حکومت محلی به حقوق شان دست به این حرکت مدنی و قانونی زده اند.

تظاهرات بدخشان؛



فرید کامیار

تولد باتور فرزند سوم و پسر ارشد جنرال دوستم مصادف با 
زمانی بود که ارتباط میان دوستم و حکومت نجیب اهلل رو به 

خرابی گذاشت. در سال  1998 میالدی در ولسوالی خواجه دوکوه 
جوزجان به دنیا آمد. او که به عقیده بسیاری، در سیاست خام و 

بی تجربه است، پا به این میدان گذاشت. برخالف پدر سالح بر 
دوش نشد. باتور صنوف ابتدایی را در جوزجان خواند. با تصرف 

شمال افغانستان توسط طالبان، رهسپار ترکیه شد و به مکتب 
اوران پیریهان رفت و سپس با ادامه درس خود در لیسه اوزل 

احمد اولسوی صنف 12 خود را در آن کشور به پایان رساند.

والیت به صورت للمی و آبی کشت می شود و نزدیک 
این  زیر کشت  به 30  هزار هکتار زمین کشاورزی 

گیاهان است.
در  بیش تر  سبز  و  سیاه  زیره های  او،  گفته  به 
ولسوالی های ادرسکن، چشت، رباط سنگی، غوریان 
و اوبه می روید و در حدود پنج هزار هکتار زمین زیر 
پوشش این گیاهان دارویی است. زیره های سیاه و 
فصل  و  می شود  عقرب کشت  ماه  در  معموالً  سبز 
برداشت آن ماه جوزا است و در زمین های غیر آبی   
)للمی( می روید. این گیاهان در هر هکتار زمین به 
شکل للمی ۱00 تا ۱۶0 کیلو گرام محصول می دهد.
براساس اطالعات ثبت شده در بخش منابع طبیعی 
گیاه  هرات،  آبیاری  و  مالداری  زراعت،  ریاست 
شیرین بویه به صورت پراکنده در این والیت می روید 
و میزان حاصالت  آن وابسته به تراکم بوته ها، قطر 

نماینده جوانان در مذاکرات روبه رو با طالبان باشند؟ 
دوستم  جنرال  ارشد  پسر  و  سوم  فرزند  باتور  تولد 
و  دوستم  میان  ارتباط  که  بود  زمانی  با  مصادف 
سال   در  گذاشت.  خرابی  به  رو  نجیب اهلل  حکومت 
۱۹۹۸ میالدی در ولسوالی خواجه دوکوه جوزجان 
به دنیا آمد. او که به عقیده بسیاری، در سیاست خام 
و بی تجربه است، پا به این میدان گذاشت. برخالف 
پدر سالح بر دوش نشد. باتور صنوف ابتدایی را در 
توسط  افغانستان  شمال  تصرف  با  خواند.  جوزجان 
طالبان، رهسپار ترکیه شد و به مکتب اوران پیریهان 
رفت و سپس با ادامه درس خود در لیسه اوزل احمد 
اولسوی صنف ۱۲ خود را در آن کشور به پایان رساند. 
در همان زمان جنرال دوستم با کماندوهای امریکایی 
که پس از حادثه یازدهم سپتامبر به خاک افغانستان 
آمده بودند، برای بازپس گیری شمال کشور از طالبان 

هرات  در  اخیر  سال های  طی 
گیاهان  برداشت  و  کاشت 
دارویی افزایش یافته و شمار 
این  در  کشاورزان  از  زیادی 
والیت به کاشت برخی از این 
گیاهان روی آورده اند. براساس 
و  زراعت  ریاست  اطالعات 
مالداری هرات، هم اکنون نزدیک به 30 هزار هکتار 
گیاهان  پوشش  و  زیر کشت  والیت  این  در  زمین 
صورت  به  دارویی  گیاهان  برخی  و  است  دارویی 

خودرو و بدون نیاز به آب می روید.
مسووالن اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات نیز از 
افزایش صادرات گیاهان دارویی به خارج از کشور 
هنگفتی  مبلغ  رهگذر،  این  از  که  می دهند  خبر 
به  نسبت  و  می شود  سرازیر  کشور  به  خارجی  ارز 
سال های گذشته بیش از 40 درصد افزایش صادرات 

را نشان می دهد.
که  می گوید  هرات  سرما یه گذاری  و  تجارت  اتاق 
سال گذشته صادرات گیاهان دارویی به کشورهای 
و  کشاورزان  و  داشت  افزایش چشم گیری  خارجی 
بازرگانان صادرکننده گیاهان دارویی سود خوبی از 

تجارت این گیاهان کسب کردند.
گیاهان  صادرات  بابت  از  گذشته  سال  جریان  در 
به  امریکایی  دالر  میلیون   40 از  بیش   دارویی، 
کشور وارد شد و نسبت به سال ۱3۹۸ خورشیدی، 
داشت.  درصدی   50 افزایش  کاالها  این  صادرات 
دالر  میلیون   ۱۹ صادراتی  اقالم  ارزش  هم چنان 
امریکایی نسبت به سال ۱3۹۸ خورشیدی افزایش 

یافته است.
مقام های ریاست زراعت هرات، از افزایش کشت و 
می دهند.  خبر  والیت  این  در  دارویی  گیاهان  کار 
امینی، آمر منابع طبیعی ریاست زراعت  نثاراحمد 
هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید که زیره سیاه، زیره 
سبز )کرابیه(، شیرین بویه، خاک شیر و کنجد در این 

خوی رهبرزاده گی در افغانستان همواره سبب شده 
تفاوت  فرزندان رهبران  و  فرزندان دیگران  که میان 
وجود داشته باشد؛ جوانانی که در سخت ترین روزهای 
افغانستان در ولسوالی ها و قریه ها مقابل طالبان سینه  
سپر می کنند و در مقابل، رهبرزاده گانی که در اوج 
جنگ ها در بیرون از کشور روزگار می گذارنند. پرسش 
انتخاب  جدی جوانان کشور هم همین است. معیار 
از  بیش  آیا  چیست؟  مذاکره کننده  هیات  اعضای 
نماینده گی از اقشار مختلف جامعه و اقلیت ها در میز 
مذاکره، سهم رهبران و متنفذان سیاسی مطرح است؟ 
ناپخته  سیاست  در  که  دوستم  باتور  چون  کسانی 
هستند، صرفاً با تکیه بر نام پدر چه میزان توان مندی، 
دانش و قدرت مذاکره دارند و آیا به  درستی می توانند 

ریشه، میزان رطوبت و سایر موارد وابسته به حاالت 
جوی است.

 ۷۶5 که  افزود  زراعت  ریاست  طبیعی  منابع  آمر 
این والیت زیر کشت کنجد است  هکتار زمین در 
زیره  و  مانند خاک شیر  دارویی  گیاهان  از  برخی  و 
سیاه به شکل خودرو در باغ ها و زمین های زراعتی 
هرات می روید. با این وجود شرایط جوی برای رویش 
شماری از گیاهان دارویی مانند »هلیله« در هرات 
و حتا سایر والیات کشور مساعد نیست و از سایر 

کشورها وارد هرات می شود.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید که در 
سال های اخیر صادرات گیاهان دارویی به خارج از 
از  بیش  افزایش  به سال های گذشته  نسبت  کشور 
40 درصدی را نشان می دهد. محمد رفیع رحمانی، 
اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، به  آمر اجرایی 

رفته بود.
انقره  غازی  دانشگاه  به  آن جا  ماند.  ترکیه  در  باتور 
رفت در رشته روابط بین الملل تحصیل کرد. بعد به 
تحصیالت خود در مقطع ماستری ادامه داد. در سال 
۲0۱4 زمانی به افغانستان بازگشت که پدرش معاون 
اول ریاست  جمهوری شده بود. خوی رهبرزاده گی در 
افغانستان همواره سبب شده است که تفاوت بزرگی 
وجود  رهبران  جوان  پسران  و  دیگر  جوانان  میان 
را  خود  زنده گی  از  زیادی  بخش  باتور  باشد.  داشته 
در سخت ترین روزهای افغانستان در بیرون از کشور 
سپری کرده است. با این همه، او امروز یکی از اعضای 
قطر  دوحه  در  طالبان  با  دولت  مذاکره کننده  هیات 

است. 
وقتی نام باتور دوستم به عنوان یکی از نماینده گان 
جوانان در میز مذاکره مطرح شد، موجی از انتقادات 
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روزنامه ۸صبح می گوید که در سال ۱3۹۸ نزدیک 
به ۲0 هزار تُن گیاهان دارویی که ارزش آن بیش تر 
از  خارج  به  می شود،  امریکایی  دالر  میلیون   ۲۱ از 
که  می کند  تأکید  او  است.  شده  صادر  افغانستان 
هزار   3۶ به  رقم   این  خورشیدی  سال ۱3۹۹  در 
دالر  میلیون  از 40  بیش  آن  ارزش  که  رسیده  تُن 
و  تجارت  اتاق  اطالعات  براساس  است.  امریکایی 
خورشیدی   ۱3۹۹ سال  در  هرات،  سرمایه گذاری 
صادرات گیاهان دارویی بیش از ۱۶ هزار تُن نسبت 
به سال ۱3۹۸ خورشیدی افزایش را نشان می دهد.

 ارزش مجموعی صادرات گیاهان دارویی در هرات 
می شود.  امریکایی  دالر  میلیون   ۱۹ به  نزدیک 
زراعتی  ارزش مجموعی محصوالت طبی  هم چنان 
در سال ۱3۹۹ خورشیدی که بیش از 40 میلیون 
دالر امریکایی است، 50 درصد نسبت به سال گذشته 

افزایش یافته است.
در سال های اخیر ساکنان هرات و سایر والیات غربی 
و  قیمتی  گیاهان  به کاشت  بیش تری  توجه  کشور 
سرمایه گذاری های  و  داشته اند  زنبورداری  حرفه 
کشاورزان،  سوی  از  بخش  این  در  زیادی 
سرمایه گذاران و بازرگانان انجام شده است. کاشت 
این محصوالت بدیل خوبی برای کشت کوکنار در 

غرب کشور بوده است.
هم اکنون در هرات افزون بر کاشت زعفران که یکی 
از گیاهان گران قیمت در جهان است، سایر گیاهان 
دارویی نیز کاشت و برداشت می شود. در سال های 
شغل  به  هراتی  کشاورزان  از  زیادی  شمار  پسین، 
بخش های  سایر  و  مالداری  پیله وری،  زنبورداری، 

کشاورزی روی آورده اند.
زیره سیاه و زیره سبز، تخم »لنگاش«، شیرین بویه، 
کنجد، خاک شیر، تخم ریحان و سایر گیاهانی که از 
آن ها برای تولید داروهای مختلف استفاده می شود، 
گیاهان  این  می شود.  برداشت  و  کاشت  هرات  در 
طبی برای ساخت انواع داروها، به کشورهای اروپایی، 

عربی، ترکیه و هندوستان صادر می شود.
مدرن  دواسازی  کارخانه  چند  هرات  در  هرچند 
برای  زمینه  تاکنون  اما  دارد،  فعالیت  نیز  مجهز  و 
دواسازی  کارخانه های  در  دارویی  گیاهان  استفاده 
صادرات  این همه،  با  است.  نشده  فراهم  هرات 
گیاهان دارویی به کشورهای خارجی، سبب دلگرمی 
کشاورزان هراتی شده و آنان تالش دارند تا میزان 
افزایش  آینده  را در  این گیاهان  برداشت  و  کاشت 

دهند.

از سوی جوانان در شبکه های اجتماعی مطرح شد. 
منتقدان می گفتند رهبرزاده ای که با تکیه بر نام پدر 
خاک  از  بیرون  افغانستان  روزهای  سخت ترین  در 
نماینده  می تواند  چطور  می گذارنده،  روزگار  کشور 
طالبان  با  مذاکره  میز  در  حرفی  چه  باشد؟  جوانان 

خواهد داشت؟ 
مراسم  حاشیه  در  دوستم  باتور  مصاحبه  نخستین 
افتتاحیه مذاکرات دوحه در سنبله ۱3۹۹ مهر تاییدی 
بر انتقادها گذاشت. باتور هر چند وارد میدان سیاست 
شد، اما همیشه سوال بزرگ این  بوده است که چطور 
از قرار گرفتن  از رسانه فاصله می گیرد و  او همواره 

برای پاسخ گویی روبه روی کمره رسانه هراس دارد؟ 
با وجود این ها، مارشال دوستم هم چنان رهبر بالمنازع 
ترک تباران افغانستان است و باتور که در میان دیگر 
پسران او، جایگاه ویژه ای برای پدر دارد، از این قاعده 
مستثنا نیست. او پس از تاسیس تلویزیون خصوصی 
»باتور تی وی« به زبان اوزبیکی که در حقیقت بازوی 
است،  ملی  جنبش  حزب  تقویت  برای  توان مندی 
جایگاه بیش تری در میان ترک تباران شمال به دست 
آورد. باتور حاال رییس حزبی است که پدرش رهبری 

آن را برعهده دارد.
 اکنون که بیش از نُه ماه از آغاز مذاکرات صلح میان 
اکثر  برای  قطر می گذرد،  در دوحه  طالبان  و  دولت 
معیار  که  است  این  پرسش  جامعه  اتفاق  به  قریب 
انتخاب اعضای هیات مذاکره کننده چه بوده است؟ آیا 
بیش از نماینده گی از اقشار مختلف جامعه و اقلیت ها 
سیاسی  متنفذان  و  رهبران  سهم  مذاکره،  میز  در 
مطرح است؟ جوانانی چون خالد نور و باتور دوستم 
چه میزان توان  ، دانش و قدرت مذاکره دارند و آیا به 
 درستی می توانند نماینده جوانان در مذاکرات روبه رو 

با طالبان باشند؟

تجارت میلیونی گیاهان دارویی در هرات

پای میز مذاکرات در دوحه چه می گوید؟

اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گوید که در سال های اخیر صادرات گیاهان دارویی به خارج از کشور نسبت به سال های گذشته 
افزایش بیش از 40 درصدی را نشان می دهد. محمد رفیع رحمانی، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، به روزنامه 8صبح 

می گوید که در سال 1398 نزدیک به 20 هزار تُن گیاهان دارویی که ارزش آن بیش تر از 21 میلیون دالر امریکایی می شود، به خارج از 
افغانستان صادر شده است. او تأکید می کند که در سال 1399 خورشیدی این رقم  به 36 هزار تُن رسیده که ارزش آن بیش از 40 میلیون 

دالر امریکایی است.

رهبرزاده  بی تجربه 

خلیل رسولی 
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کشور  چالش   جدی ترین  ناامنی  حاضر،  حال  در 
عمومی  نگرانی های  هم زمان  که  می شود  محسوب 
کشور  در  ناامنی  بافت  است.  ساخته  عمیق تر  نیز  را 
وضعیت پیچیده ای به خود گرفته است؛ چون مسأله 
دارد.  نیز  بُعد خارجی  افغانستان، هم زمان  ناامنی در 
توسعه یافته،  کشورهای  برای  امنیتی  تهدیدهای 
از  بیرون  در  که  است  تحرکاتی  و  تلقی ها  مجموعه 
مرزهای ملی شناسایی می شود. از این رو، هر دولتی 
برای دفع و کنترل این تهدیدها، تدابیر و محاسبات 
به خصوص  و  جهان سومی ها  برای  اما  دارد.  نظامی 
برای افغانستان، تهدیدهای امنیتی در این حد خالصه 
عمل  در  آن،  بیرونی  ابعاد  ضمن  بلکه  نمی شود؛ 
کلیت قلمرو و محیط داخلی به صحنه جنگ و تبارز 
ناامنی،  فراگیر  این جو  تبدیل می شود. در  ناامنی ها، 
میلیون ها انسان در ترس و اضطراب به سر می برند. با 
توجه به این که افغانستان از نظر امنیتی و چگونه گی 
وضعیت حاکمیت ملی، حالت عادی ندارد، واقع بینانه 
است که بگوییم شرایط حاکم در کشور بحرانی است.

با این حال، متناسب به هر بحرانی، موضوع مدیریت 
بحران مطرح می شود. وقتی بحران جاری در کشور 
بیش تر بُعد امنیتی به خود می گیرد و جنگ کنونی 
عامل و سبب اصلی ناامنی ها شمرده می شود، موضوع 
مدیریت جنگ نیز مطرح می شود. نخستین پرسشی 
که مرتبط به ناامنی و جنگ در کشور مطرح می شود، 
این است که آیا دولت برای مهار جنگ جاری و تأمین 
و  کارشناسی شده  جامع،  استراتژی  عمومی،  امنیت 
متناسب به وضعیت و شرایط، دارد یا نه؟ اگر دولت 
براساس  و  چرا  است؛  برخوردار  استراتژی  چنین  از 
کدام دالیل، راهبرد نظامی و جنگی اش تا حال موثر 
و کارآمد نبوده است؟ اگر ندارد، پاسخ چیست؟ طرح 
این پرسش از آن جهت مهم است که مدیریت جنگی 
به این گسترده گی و فراگیری، بدون استراتژی جامع و 

همه شمول، ممکن نیست.

الزم است که معیار تدوین اهداف در هر استراتژی، 
بنیادینی  ارزش های  نظامی،  استراتژی  خصوص  به 
است.  معنادار  ما  جامعه  کنونی  شرایط  در  که  باشد 
به طور مثال، حفظ و بقای نظام کنونی، حراست از 
تمامیت ارضی و حفظ دستاوردهای چند دهه اخیر، 
در جمع ارزش های بنیادینی تلقی می شود که بایستی 
در استراتژی نظامی، کنترل وضعیت به منظور تحقق 
این ارزش ها، مورد توجه واقع شود و اجماع سیاسی و 
سازمانی برای حمایت از استراتژی نظامی که مبنای 
موضوعیت  می شود،  شمرده  جنگ  مدیریت  روند 
داشته باشد. از این رو، واضح است که استراتژی نظامی 
هم زمان مرتبط به دو عنصر »هدف« و »ابزار« قابل 
بحث است؛ چون این امر ضروری است که کلیه ابزارها 
و روش ها، بایستی با اهداف مورد نظر متناسب باشد 
و یا هم خوانی داشته باشد. مرتبط به وضعیت جنگی 
در کشور، این نگرانی وجود دارد که ابزارها و روش ها 
نظامی  استراتژی  آن  مبنای  که  جنگ  مدیریت  در 
است، متناسب به اهداف به نظر نمی رسد. به عنوان 
مثال، هدف ها مشخص است که جنگ در افغانستان 
پایان یابد و نیروهای امنیتی کشور بر تمامی ساحات 
آیا  اما  کنند؛  پیدا  تسلط  ما  سیاسی  جغرافیای  و 
گزینشی  و  برخوردهای سلیقه ای  معیوب،  روش های 
محدودسازی  گاهی  و  امنیتی  و  نظامی  نهادهای  با 
صالحیت های نهادهای امنیتی و نظامی در اوج بحران 

برای پی گیری این بحث، الزم است که در گام نخست 
به مفهوم استراتژی پرداخته شود. نکته قابل تأمل این 
است که استراتژی نظامی نباید با استراتژی ملی که 
جنبه عمومی و کشوری به خود می گیرد، یکی در نظر 
به »هنر و  گرفته شود؛ چون استراتژی ملی بیش تر 
علم گسترش و استفاده از نیروهای سیاسی، اقتصادی 
و روانی یک ملت، همراه با نیروهای مسلح کشور در 
زمان صلح و جنگ به منظور حفظ اهداف ملی« گفته 
می شود. با این حال، زمانی که به صورت مشخص از 
استراتژی نظامی حرف می زنیم، تأکید ما بر بخشی از 
استراتژی ملی است. استراتژی نظامی برای استراتژی 
است.  وصف  قابل  پشتی بانی  محور  عنوان  به  ملی 
استراتژی نظامی معطوف به تصمیم گیری است. این 
تصمیم گیری که جنبه نظامی به خود می گیرد، محور 
پشتی بانی برای استراتژی ملی تلقی می شود که الزم 
است از انسجام و هماهنگی نهادی برخوردار باشد؛ به 
گونه ای که مخرج مشترک تمامی دیدگاه ها، ارزش ها 
و تشخیص منابع تصمیم گیری، در سطح دولت باشد. 
از سوی دیگر، الزم است که مراجع تصمیم گیری، کلیه 
عوامل تأثیرگذار بر روند تصمیم گیری را درک کنند و 

بر ضرورت آن اجماع نظر داشته باشند.
آسیب پذیری مدیریت جنگ در افغانستان به همین 
مدیریت  نخست  گام  در  این که  برمی گردد؛  مسأله 
فاقد  دارد،  که  وضعیتی  به  توجه  با  کشور  در  جنگ 
یک استراتژی نظامی کارا به نظر می رسد و اگر فرض 
بدون  آن،  مدیریت  و  جنگی  هیچ  که  است  آن  بر 
احتمالی  نظامی  استراتژی  نمی تواند،  بوده  استراتژی 
در  هم چنان  ندارد.  را  فوق  شاخص های  کشور،  در 
مورد چگونه گی تصمیم گیری های مرتبط به استراتژی 
نظامی و مدیریت جنگ، اجماع نظر وجود ندارد؛ چون 
روند تصمیم گیری آن گونه که بارها در محافل سیاسی 
کارگزاران  وسیع  مشارکت  حاصل  می شود،  عنوان 
هدف،  استراتژی،  هر  در  نیست.  نظامی  و  سیاسی 
وسیله و ابزار دست یابی به اهداف و همین طور زمان، 
بنابراین،  می شود.  شمرده  بنیادین  و  اساسی  عناصر 

و اختالف و تضادهای سیاسی، متناسب به اهداف مورد 
نظر است؟ این نگرانی وجود دارد که ابزارها و روش ها، 
نه تنها متناسب به اهداف مورد نظر نیست؛ بلکه در 

مواردی در تضاد قرار می گیرد.
به نظر می رسد که اهداف در سازوکارهای نظامی به 
روشنی تعریف نشده و فاقد اجماع و توافق نظر تمامی 
کارگزاران عرصه سیاسی و نظامی است که افغانستان 
نیروهای  پیچ می خورد.  از جنگ  باطلی  در یک دور 
تروریسم  علیه  مبارزه  اصلی  مهره های  که  امنیتی 
مدیریت  و  کارا  استراتژی  یک  فقدان  در  هستند، 
حساب شده جنگ، در معرض خطر فزاینده قرار دارند. 
آمار تلفات نظامیان کشور تکان دهنده است؛ هرچند 
آمار تلفات نیروهای دشمن چندین برابر است. وقتی 
ما از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور حرف می زنیم، 
نیروهای  ارتش،  منظم  واحدهای  و  نهاد  از  واقع  در 
و  امنیتی  پایه  که  می زنیم  حرف  نظامی  و  امنیتی 
دفاعی تعلیم یافته کل کشور و نظام محسوب می شوند. 
یک  رفتن  بین  از  باید  جنگ  مدیریت  در  بنابراین، 
چه  شود،  محاسبه  فاجعه  یک  حد  در  کشور  سرباز 
رسد به این که ده ها فرد نظامی و نیروهای ویژه ارتش 
در یک روز نابود شوند. تلفات کنونی نیروهای ارتش، 
و  تدابیر الزم  با  که  است  نظامی  فاجعه  نشان دهنده 
قابل  مدیریت جنگ،  و  نظامی  استراتژی  بازنگری  با 

پیش گیری است.

بحران امنیتی و ضرورت 
آسیب شناسی مدیریت جنگ

اولویت کنونی 
حفظ نظام سیاسی است سقوط  به  منجر  که  اخیر  روزهای  در  جنگ  شدت 

نسبت  مردم  ترس  و  نگرانی  میزان  ولسوالی ها شده، 
به وضعیت کشور را افزایش داده است. طالبان ابتکار 
هر  و  گرفته اند  دست  در  را  جنگ  میدان  در  عمل 
می کنند.  بیش تر  را  نظام  و  حکومت  بر  فشارها  روز 
در چنین وضعیتی، گفتمان دموکراسی در کشور به 
حاشیه رفته است و فشار بیش از حد را تجربه می کند.
اصلی مذاکرات  نظر می رسد، طرف های  به  چنان چه 
یک  حفظ  به  عالقه  متحده،  ایاالت   جمله  از  صلح، 
داده  دست  از  را  افغانستان  در  دموکراتیک   ساختار 
است و می خواهد وضعیت این کشور در دستان نوعی 

»لسه فر« سیاسی رقم بخورد.
قدرت  میدان  در  دخیل  سیاسیون  زمان،  عین  در 
و  مختلف  طرح های  ارایه  و  تهیه  با  قدرت طلبی  و 
سنگین  شدت  به  کنش  چندین  خواستار  چندگانه، 
مواردی  به  و  هستند  کشور  در  سیاسی  وقت گیر  و 
می پردازند که حتا در شرایط صلح  نیز سال ها زمان 
الزم است تا زمینه های عملی  شدن آن  فراهم شود. 
انتقالی  حکومت  ایجاد  طرح  به  می توان  جمله  از 
اشاره کرد تا در بستر آن با برگزاری انتخابات مجدد، 
حکومت به شخص دیگری سپرده  شود، در بخش های 
اجرایی قانون اساسی تعدیل صورت گیرد و هم زمان 
به  رفتن  کشور،  برای  سیاسی  غذای  این  تند  طعِم 
ایجاد حکومت های  و  دولت  غیرمتمرکزسازی  سمت 

محلی با استقالل باال و تصمیم گیرنده باشد.
دو دهه گذشته، بر سطح دانش  سیاسی و رفتار مدنی 
یک  از  اما  است؛  گذاشته  جدی  تأثیرات  شهروندان 
نظر می توان گفت که این تغییرات در عموم جامعه 
و بر همه گان مستولی نشده است و اکثریت بی سواد 
و ناآگاه در گوشه وکنار کشور، به معنای واقعی کلمه 
از مشارکت سیاسی، حکومت محلی و تصمیم گیری 

مستقالنه، حتا ابتدایی ترین برداشت را نیز ندارند.

به وضعیت مناسب برای شکل گیری توافق صلح ادامه 
یابد. آن  زمان است که می توانیم  در نخستین گام به 
ادغام طالبان در نظام سیاسی کشور فکر و اقدام کنیم؛ 
چون نظام سیاسی افغانستان زیربنایی است که همه  
مسائل دیگر را می توانیم  بر آن بنا کنیم، حتا آنچه را 
که از دست داده ایم  و آنچه را که قرار است به دست 

بیاوریم.
با طالبان  اما در صورتی که سرنوشت جنگ و صلح 
امارت  برپا کردن  این گروه خواستار  و  نباشد  روشن 
بر خواست های  و سیاسیون  باشد  در کشور  اسالمی 
ساختمان  پایه های  کنند،  پافشاری  خود  ناموجه 
نیمه کاره دموکراسی افغانستان از لرزیدن به فروریختن 
گذار خواهد کرد. در چنان شرایطی، جنگ داخلی و 
وضعیت بدتر از امروز، با دخالت مستقیم دستگاه های 
کشور  برای  ممکن  پیامد  تنها  منطقه،  استخبارات 

عبدالعلیم صدیقی

چنین  کردن  مطرح  که  می رسد  نظر  به  بنابراین، 
مسائل و درخواست عملی سازی هم زمان همه  آن ها، 
طالبان،  با  نظامی  و  سیاسی  درگیری های  برعالوه 
منطق سیاسی الزم برای اجرایی شدن را ندارد. چون 
در قدم نخست، حکومت از هر طریق ممکن باید در 
وضعیت جنگ کشور با مدیریت درست، تغییرات الزم 
را به میان بیاورد و مناطق از دست رفته را پس بگیرد. 
چون اگر دولت با چنین وضعیتی به مذاکرات جدی و 
مستقیم بپردازد، ممکن است طالبان بیش تر از آنچه 
که در گذشته تاخت وتاز می کردند، با صراحت لهجه 
اعالم  قطع جنگ  را شرط  نظام  کامل  تسلیمی  حتا 

کنند.
پس به تنها موردی که باید پرداخته شود، تالش برای 
برقراری آتش بس فراگیر و عمومی است تا در سایه آن 
روند مذاکرات دوباره از سر گرفته شود و تا رسیدن 

خواهد بود.
مخالفت با غیرمتمرکزسازی دولت و ایجاد حکومت های 
محلی از جهتی مطرح می شود که هیچ سنجش دقیقی 
از سطح آگاهی سیاسی شهروندان صورت نگرفته است 
و معلوم نیست که چگونه می توانیم به حکومت های 
مردم  اکثریت  مشارکت  حتا  بپردازیم.  غیرمتمرکز 
فکری  استقالل  روی  از  و  آگاهانه  نیز  انتخابات  در 
بلکه مولفه هایی چون قوم، زبان،  نبوده است/نیست؛ 
انتخابات  در  آنان  مشارکت  بر  و...  فشار  پول،  سنت، 
اثرگذار و سازنده تلقی می شود. در صورتی که سطح 
آگاهی در جامعه باال نرود و مسائل به درستی درک 
دست  می تواند  طرح هایی  چنین  عملی سازی  نشود، 
اعمال  برای  را  افغانستان  در  ذی دخل  کشورهای 

سیاست های مورد نظرشان بازتر کند.
تعدیل قانون اساسی که می تواند کلیت نظام و نوعیت 
که  است  مسأله ای  جدی ترین  کند،  متأثر  را  آن 
هرازگاهی مطرح می شود. این مهم در حالی یکی از 
گزینه های مورد بحث است که طالبان هیچ یکی از 
ارزش ها در ساختار موجود فعلی را نمی پذیرند. آن ها 
در پی تسلط کامل نظامی، لغو ارتش، قانون اساسی و 
برپایی امارت اسالمی هستند. این جا است که می توان 
این جغرافیا مرگ بار و  برای تمامی  را  پیامد های آن 

تاریک تصور کرد.
ادغام طالبان در ساختار نظام، ایجاد حکومت انتقالی، 
به  رفتن  و  انتخابات  برگزاری  قانون  اساسی،  تعدیل 
مجموعه  غیرمتمرکز،  و  محلی  حکومت های  سمت 
فشارهای سنگین بر نظام و دموکراسی کشور است که 
اگر مدیریت نشود، در کنار این که تغییرات مثبت ایجاد 
نمی کند، دستاوردهای موجود را نیز به فنا خواهد داد. 
پس عقالنی تر آن است که از بعضی خواست ها دست  
کشیده شود و روی ختم جنگ و توافق صلح با طالبان 

تمرکز شود.

به نظر می رسد که اهداف در سازوکارهای نظامی به روشنی تعریف نشده و فاقد اجماع 
و توافق نظر تمامی کارگزاران عرصه سیاسی و نظامی است که افغانستان در یک دور 
باطلی از جنگ پیچ می خورد. نیروهای امنیتی که مهره های اصلی مبارزه علیه تروریسم هستند، 
در فقدان یک استراتژی کارا و مدیریت حساب شده جنگ، در معرض خطر فزاینده قرار دارند.



عقب نشینی امریکا و خالی 
قدرت احتمالی که پس از 
آن در منطقه ایجاد خواهد شد، به 
روسیه امکان می دهد تا برای خود 

جایگاه ژئوپلیتیکی در افغانستان 
بسازد. مسکو برای این منظور از 

همین حاال ایجاد روابط با جناح های 
سیاسی افغانستان را آغاز کرده 

است. روسیه هنوز خود را هژمونی 
منطقه ای می داند و خروج امریکا را 
فرصتی برای احیای مجدد نقش و 

گسترش قدرت خود با ایجاد اتحاد، 
به ویژه با چین می بیند.

مرحله جدید همکاری های منطقه ای در پی تصمیم 
جو بایدن، رییس جمهور امریکا، برای عقب نشینی 
همه نیروهای امریکایی از افغانستان تا ۱۱ سپتامبر 
۲0۲۱، با احیای مجدد تالش ها برای ایجاد اجماع 
امنیتی، شکوفا شده  مشترک  چالش های  مورد  در 

است.
بر  عالوه  تهران،  و  مسکو  پکن،  اسالم آباد،  مقامات 
رای زنی های آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا 
با رهبران افغانستان و پاکستان و کنفرانس های ماه 
مارچ در مسکو و دوشنبه تاجیکستان، در حال دیدار 
یا برنامه ریزی برای دیدار با رهبران طالبان و دولت 

افغانستان هستند.
به جز یک اجماع ملی روی نقشه راه سیاسی برای 
افغانستان  جنگ  برای  پایدار  راه حلی  هیچ  کشور، 
موازی  منطقه ای  تالش های  هنوز هم  ندارد.  وجود 
روند سیاسی صلح جریان  و سرنوشت ساز در کنار 
دارد؛ زیرا درگیری در افغانستان جنبه های مختلف 
دارد. هر کشور در منطقه دارای منافع خاصی است 
اثر می گذارد  افغانستان  آینده  در  آن  تعامل  بر  که 
روابط قدرت های منطقه ای نشان دهنده سیاست  و 
ایران  و  چین  روسیه،  ویژه  به  است.  »زور«  عملی 
که چیزهای زیاد برای به دست آوردن و یا هم از 
طی  دارند،  افغانستان  صلح  روند  در  دادن  دست 
سال های اخیر مستقیماً در سیاست این کشور هم 
به طور رسمی از طریق روابط دیپلماتیک دولت با 
دولت و هم به طور غیررسمی از طریق پشتی بانی 
از جناح های مختلف سیاسی نقش داشته اند. روسیه 
افغانستان در سال  از زمان آغاز روند صلح  ایران  و 
این  امور  در  فعال تر  منطقه ای  بازیگران  به   ،۲0۱۸
کشور تبدیل شده اند. عالوه بر این، مشارکت چین 
از  پس  را  افغانستان  آینده  بیش تر  کشورها  این  با 

عقب نشینی ارتش امریکا تعریف می کند.

روسیه و چین؛ متحدان و رقبای هژمونیک
در زمینه سیاست های قدرت  های بزرگ، روسیه به 
را در آسیای میانه گسترش  نفوذ خود  طور مداوم 
انگیزه  امریکایی  نیروهای  عقب نشینی  است.  داده 
حضور  تا  است  کرده  ایجاد  روسیه  برای  بیش تری 
نظامی خود را در منطقه گسترش دهد. مسکو در 
به  منطقه،  سیاسی  و صحنه  افغانستان  صلح  روند 
)ایاالت  توسعه یافته  ترویکای  گروه  طریق  از  ویژه 
زیادی  کارهای  پاکستان(،  و  روسیه، چین  متحده، 
از  ناشی  تهدیدات  زمینه های  در  دادن  انجام  برای 
و  تولید  و  مذهبی  افراط گرایی  افغانستان،  ناامنی 
تورید مواد مخدر دارد. در این مرحله، نگرانی اصلی 
امنیت خودشان  روسیه و کشورهای آسیای میانه، 
که  کنند  حاصل  اطمینان  می خواهند  آن ها  است. 
پساخروج  افغانستان  سیاسی  بی ثباتی  یا  جنگ 
نمی کند.  عبور  آن ها  مرزهای  از  متحده،  ایاالت 
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سخت هدف قرار داده است. ایران ضمن موافقت با 
توافق نامه امنیتی دوجانبه که بین افغانستان و ایاالت 
متحده امضا شده است، از شورشیان ضد امریکایی 
نیز حمایت می کند. تهران دارای منافع امنیتی قابل 
توجه در افغانستان است و با اعزام لوای فاطمیون 
خود که در گذشته جنگ جویان شیعه افغانستان را به 
خدمت گرفته، با »دولت اسالمی خراسان« در آن جا 
جنگیده است. ایران تالش خواهد کرد تا دست رسی 
ایدئولوژی  کند،  حفظ  افغانستان  بازار  به  را  خود 
شیعه را در آن جا ترویج دهد و تهدیدهای فراملی 
مانند ستیزه جویی، قاچاق مواد مخدر و شورش را 
برطرف کند. ایران تمایل دارد تا بی سروصدا در این 
کشور کار کند و با استفاده از قدرت نرم، نفوذ خود 

را گسترش دهد.
با وجود دیدگاه های مشترک این کشورها در مورد 
ایران  یک  نمی خواهد  روسیه  امریکایی،  سربازان 
قدرتمند برای مقابله با نفوذ منطقه ای اش را شاهد 
باشد. نگرانی دیگر مسکو بهتر شدن روابط امریکا و 
ایران است که می تواند نفوذ روسیه را تضعیف و این 

کشور را به حاشیه براند.
با خروج نیروهای امریکایی، ایران نفوذ مستقیم تری 
با  اتحاد  ایجاد  با  و  داشت  خواهد  افغانستان  در 
قدرت های منطقه ای، به ویژه چین و روسیه، از منافع 

خود محافظت خواهد کرد.
توافق نامه امضاشده بین ایران و چین با وعده 400 
میلیارد دالر سرمایه گذاری چینی ها در این کشور، 
همکاری  از  پس  منطقه  در  پکن  مشارکت  دومین 

چین با روسیه است.

روسیه احتماالً راه هایی را برای همکاری با طالبان که 
بسیاری انتظار دارند، قدرت را در افغانستان جدید به 
پیدا  بگیرند،  به دست  یا غیررسمی  صورت رسمی 

خواهد کرد.
عقب نشینی امریکا و خالی قدرت احتمالی که پس 
از آن در منطقه ایجاد خواهد شد، به روسیه امکان 
می دهد تا برای خود جایگاه ژئوپلیتیکی در افغانستان 
بسازد. مسکو برای این منظور از همین حاال ایجاد 
روابط با جناح های سیاسی افغانستان را آغاز کرده 
است. روسیه هنوز خود را هژمونی منطقه ای می داند 
و خروج امریکا را فرصتی برای احیای مجدد نقش و 
گسترش قدرت خود با ایجاد اتحاد، به ویژه با چین 
می بیند. منافع عمده پکن برای تأمین دستاوردهای 
اقتصادی را می توان با استفاده از موقعیت افغانستان 
به عنوان یک اتصال دهنده منطقه ای در ابتکار »یک 
و  چین  اقتصادی  کریدور  یا  راه«  یک  و  کمربند 
سال  از  چین  این،  بر  عالوه  کرد.  تعریف  پاکستان 
بزرگ  معدنی  ثروت  استخراج  دنبال  به   ۲00۷
افغانستان است که نیاز به زیرساخت های امنیتی و 
حمل ونقل دارد. بدون افغانستان باثبات هیچ یک از 
در حال  بنابراین، چین هنوز  نیست.  این ها ممکن 
ارزیابی وضعیت سیاسی افغانستان است و آنچه که 
می تواند از یک توافق صلح به دست آورد. به دنبال 
قانون »دشمن دشمن من، دوست من است«، پکن 
واشنگتن تضعیف  و مسکو هر دو مشتاق هستند، 
دهه  اواسط  به  نسبت  اکنون  روسیه  و  چین  شود. 
تعهد  با  می رسند.  نظر  به  متحد  و  هم سو   ۱۹50
این کشورها  استراتژیک و جامع،  به یک مشارکت 
به خوبی  و سه جانبه که  توافق  نامه های دوجانبه  با 
میان  عاشقانه  روابط  تاریخی،  نظر  از  می دانند 
نمی کشد،  طول  زیادی  مدت  جهانی  قدرت های 
ارتباط سیاسی خود را با منطقه گسترش خواهند 
داد. در حال حاضر، پکن و مسکو هر دو حضور خود 
تهدیدات  از  تا  افغانستان حفظ خواهند کرد  در  را 
برای  می تواند  کشور  این  در  بی ثباتی  که  احتمالی 
امنیت آن ها به وجود آورد، جلوگیری کنند. اگرچه 
هیچ یک از دو کشور، امارت اسالمی را در نزدیکی 
خود نمی خواهند؛ اما در صورت تأمین منافع شان، باز 
هم ممکن است با چنین نظامی موافقت کنند. این 

امر مستلزم حفظ رابطه با طالبان است.

ایران؛ بازیگر قدرتمند
تأثیرگذارترین  از  یکی  نیز  ایران  روسیه،  مانند 
بازیگران منطقه ای در افغانستان است و همیشه این 
کشور را در کنار این که تهدیدی علیه امنیت خود 
می داند، فرصتی برای گسترش تجارت و دست رسی 
نیز می بیند.  افغانستان و آسیای میانه  بازارهای  به 
در  امریکا  ایران هرگز خواهان حضور طوالنی مدت 
افغانستان نبوده و ایاالت متحده را با قدرت نرم و 

است،  افزایش  در حال  ایران  و  روابط چین  اگرچه 
پکن مراقب خواهد بود که اجازه ندهد این همکاری 
خلیج  نفت خیز  عربی  کشورهای  با  چین  روابط 
در  است  ممکن  اگرچه  اندازد.  خطر  به  را  فارس 
منطقه ای  قدرت های  بین  معامالت  نزدیک  آینده 
اما در  باشد؛  نداشته  افغانستان  بر  تأثیر مستقیمی 
طوالنی مدت بر پویایی قدرت این کشور تأثیر خواهد 
گذاشت، به ویژه با توجه به این که توافق نامه چین 
و ایران شامل تعمیق همکاری های نظامی از طریق 
صورت  در  این،  بر  عالوه  است.  اطالعات  اشتراک 
ایران  و  بین چین  این معامالت، همکاری  پایداری 
تقویت خواهد شد که اصوالً هر دو کشور با سلطه 

امریکا در منطقه مخالف اند.

اتفاق بعدی چیست؟
توافق دوجانبه چین و ایران و مشارکت جامع چین و 
روسیه، شرایطی را برای مشارکت مثلثی بین هر سه 
کشور ایجاد می کند که می تواند طرح امنیتی منطقه 
را تعیین کند. چین، روسیه و ایران به احتمال زیاد 
هرگز به افغانستان حمله نخواهند کرد؛ اما آن ها از 
استراتژیک  رقابت  برای  نبرد  میدان  عنوان  به  آن 
خود با ایاالت متحده استفاده خواهند کرد. برعالوه، 
این کشورها با دانستن این که افغانستان با بی ثباتی 
طوالنی مدت روبه رو خواهد شد، پس از خروج امریکا 
است  ممکن  که  دارند  ترس  منطقه  بی ثباتی  از 

تهدیدهای فراملی را برای آن ها به ارمغان آورد.
متحده  ایاالت  مشارکت  تداوم  شرایطی،  چنین  در 
اشتراک  دیپلماسی،  توسعه  طریق  از  افغانستان  با 
تبدیل  مانع  همکاری،  اشکال  سایر  و  اطالعات 
شدن این کشور به پایگاه تروریست ها می شود و به 
واشنگتن امکان می دهد که پایگاه خود را در منطقه 
برای مقابله با رقبای منطقه ای خود حفظ کند. برای 
با  باید  حفظ نظم منطقه ای، دیپلماسی چندجانبه 
تعامل منطقه و نه کنار گذاشتن منطقه توسط ایاالت 
متحده به پیش برود. عالوه بر این، روند صلح باید 
بتوانند  آن ها  تا  باشد  چین  و  روسیه  ایران،  شامل 
افغانستان  سیاسی  جناح های  با  خود  منافع  روی 
مذاکره کنند و منابع خود را برای پیش رفت صلح و 
ثبات افغانستان ارایه دهند. این امر در نهایت منافع 

اقتصادی و امنیتی همه را تأمین خواهد کرد.

نیلوفر سخی، یک عضو ارشد غیرمقیم شورای اتالنتیک 
آسیای جنوبی و مدیر سیاست و دیپلماسی شرکت مک 

کولم است.

روسیه، چین و ایران 
چگونه آینده افغانستان را شکل می دهند؟
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نیکول پاشینیان پیروز انتخابات 
ارمنستان اعالم شد

اعالم  ارمنستان  پارلمانی  انتخابات  برگزار کننده  نهاد 
پیروز  این کشور،  پاشینیان، نخست وزیر  نیکول  کرد که 

انتخابات شده است.
براساس آخرین اخبار منتشر شده حزب قرار مدنی آقای 
پاشینیان تقریباً 54 درصد آرا را به دست آورده و رقیب 
او رابرت کوچاریان تنها ۲۱ درصد آرا را از آن خود کرده 

است.
آقای پاشینیان نتیجه این انتخابات را »انقالب فوالدی« 
خوانده، اما مخالفان مدعی اند که در انتخابات تقلب شده و 

به نتیجه آن اعتراض دارند.
سنگین  شکست  علی رغم  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
ارمنستان در جنگ با آذربایجان بر سر قره باغ، مردم به 
دولت آقای پاشینیان یک فرصت دوم دادند تا برنامه های 

دموکراتیک خود را دنبال کند.
پیش تر آقای پاشینیان، اعالم پیروزی در انتخابات کرده 

بود.
منتقدان دولت که مهم ترین آن ها رییس جمهور  اتحاد 
انتخابات شده   در  تقلب  مدعی  است،  ارمنستان  پیشین 

است.
تصمیم به برگزاری این انتخابات بعد از شکست ارمنستان 
در جنگ با آذربایجان گرفته شد. این دو همسایه بر سر 

کنترل »ناگورنو قره باغ« با هم می جنگیدند.
جنگ بین دو کشور شش هفته به طول انجامید، موجب 
کشته شدن هزاران نفر شد و ارمنستان بر اثر آن بخش هایی 

از قلمرو خود را از دست داد.
و  پیروزی شد  پاشینیان صبح روز دوشنبه مدعی  آقای 
ایروان،  اصلی  میدان  در  عصر  تا  خواست  هوادارانش  از 
پایتخت، جمع شوند. او گفت: »مردم ارمنستان به حزب 
ما ماموریت دادند که کشور را هدایت کند و به من هم 

ماموریت دادند تا نخست وزیر کشور شوم.«
ما  و  شده ایم  انتخابات  پیروز  که  می دانیم  حاال  از  »ما 

اکثریت پارلمان را هم در دست خواهیم گرفت.«
روز  انتخابات  در  شرایط  واجدین  از  درصد  پنجاه  حدود 

یک شنبه ارمنستان شرکت کردند. 
روبرت کوچاریان، رقیب آقای پاشینیان، ادعای پیروزی را 
قبول ندارد. ادعای پیروزی در زمانی مطرح شده که فقط 

30 درصد از آرا شمرده شده بود.
گفته اند:  بیانیه ای  در  هم پیمانانش  و  کوچاریان  آقای 
»صدها نشانه از شعبه های رای دهی به دست ما رسیده 

که خبر از تقلب دارد.«
اعالم  یک شنبه  روز  ارمنستان  عصر  کل  دادستان  دفتر 
کرد که 3۱۹ گزارش تخلف دریافت کرده و شش پرونده 
کیفری تشکیل داده است. همه این شکایت ها مربوط به 

اتهام های رشوه در دوره کارزارهای انتخاباتی بوده  است.
از دوستان و هم پیمانان رییس جمهور  آقای کوچاریان، 
تقلب  قصد  بود که  متهم شده  پیش تر  که  است  روسیه 
در انتخابات ریاست جمهوری را داشته است. او هم چنین 

متهم به برخورد خشن با معترضان بوده است.
را  انقالب  یک  رهبری   ۲0۱۸ سال  در  پاشینیان  آقای 
برعهده داشت. سال گذشته که ارمنستان انتخابات برگزار 
از  اما  ستودند.  را  او  اقدام های  کشورها  از  بسیاری  کرد، 
وقتی که آقای پاشینیان توافق صلح به ابتکار روسیه را 

امضا کرد، ارمنستان ناآرام بود.

خبری  نشست  اولین  فردا،  رادیو  گزارش  به 
ابراهیم رییسی به عنوان رییس جمهور منتخب 
در انتخابات ۱400 در ایران، روز دوشنبه، 3۱ 
جوزا، ساعت ۲:00 بعد از ظهر به وقت ایران با 

حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد.
بخش  خبرنگار  خبری،  نشست  این  در 
انگلیسی زبان شبکه الجزیره به نقش او در اعدام 
هزاران زندانی در ایران در تابستان ۱3۶۷ اشاره 
کرد و از او پرسید که این موضوع »چه تاثیری 
می تواند بر نحوه تعامل شما با کشورهای دیگر 
سفر  غرب  به  دارید  قصد  آیا  و  باشد  داشته 

کنید؟«
مدعی  سوال  این  به  پاسخ  در  رییسی  ابراهیم 
بشر  حقوق  مسوولیت،  ابتدای  »از  که  شد 
محوری ترین موردی بوده که من همیشه دنبال 

کرده ام.«
به  پاسخ  در  ایران  منتخب  جمهور  رییس 
پرسش مربوط به نقش او در هیات مرگ سال 
۶۷ گفت : »اگر یک دادستان از حقوق مردم و 
امنیت جامعه دفاع می کند، او باید مورد تقدیر 
و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در 
کسوت دادستان هرجا که بودم، دفاع از امنیت و 

آسایش کرده ام.«
ابراهیم رییسی از ارکان اصلی قوه قضائیه ایران 
در بیش از سه دهه گذشته محسوب می شود و 
در پرونده  مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان 
هیأتی  بود؛  هیأت  اعضای  از  یکی  سال ۱3۶۷ 
با  بیش تر  اعدام های  مجوز  دریافت  برای  که 
خمینی  وقت  مقام  قایم  منتظری،  حسین علی 
که به این اعدام ها معترض بود، دیدار کرد و از 
منتظری شنید که به خاطر این اعدام ها »نام شان 

را در میان جنایت کاران تاریخ می نویسند«.
اعدام های  بازمانده  هزاران  بعد،  به  سال  آن  از 
تسویه حساب  تابستان ۱3۶۷ که خونین ترین 
سیاسی حکومت با منتقدانش محسوب می شود، 
نام  جنایت  عامل  عنوان  به  رییسی  ابراهیم  از 

برده اند .
ابراهیم رییسی در ادامه نشست خبری دوشنبه 
اآلن  می زنند،  اتهام  که  »آن هایی  گفت:  خود 
حقوق  مدعی  داریم،  قرار  مدعی  جایگاه  در  ما 

انسان.«
آن ها  که  زندانیان گفت  قتل های  توجیه  در  او 
انسان ها  حقوق  در  اخالل  که  بودند  »کسانی 
زدند.  داعشی  اقدامات  به  دست  کردند.  ایجاد 

دست به اقدامات ضد امنیتی زدند .«

کوریای  امور  در  امریکا  رییس جمهور  ویژه  نماینده 
گفت  جوزا(   3۱( جون   ۲۱ دوشنبه،  روز  شمالی 
شمالی  کوریای   رهبر  این که  از  پس  است  امیدوار 
هم  و  گفت وگو  برای  هم  تا  داد  دستور  مقام ها  به 
واکنش  به زودی شاهد  آماده شوند،  رویارویی  برای 
مثبت پیونگ یانک به پیشنهادات ایاالت متحده برای 

گفت وگو باشیم.
به گزارش یورو نیوز، سونگ کیم، نماینده ویژه بایدن 
برای یک دیدار  اکنون  امور کوریای شمالی، هم  در 
پنج روزه در سئول است تا با مقام های کوریای جنوبی 
و جاپان درباره دیپلماسی متوقف شده ایاالت متحده 
امریکا بر سر برنامه هسته ای و تحریم ها علیه کوریای 

 شمالی صحبت کند.
سیاسی  نشست  از  پس  سه جانبه  گفت وگوهای  این 
برگزار شد؛ جایی که  هفته گذشته کوریای  شمالی 
کیم جونگ اون، رهبر کوریای  شمالی خواستار تالش 
سال  که  شد  کشورش  اقتصاد  بهبود  برای  بیش تر 
گذشته با بسته شدن مرزها به دلیل کرونا با کمبود 

شدید مواد غذایی روبه رو شده است.
از  پس  امریکا،  متحده  ایاالت  نماینده  کیم،  سونگ 
دیدار با نو کیو-دوک دیپلمات ارشد کوریای جنوبی، 
را  کوریای  شمالی  رهبر  اظهارات  متحدان  که  گفت 
در نظر گرفته اند و امیدوارند که پیونگ یانگ در این 

یائیر الپید، وزیر خارجه جدید اسراییل، برای نخستین 
دیدار به امارات متحده عربی می رود. این سفر دو روزه 
مراسم  شامل  و  شده  برنامه ریزی  آینده  هفته  برای 
در  اسراییل  کنسولگری  و  سفارت  افتتاح  رسمی 

ابوظبی و دبی خواهد بود.
عتید«  »یش  حزب  رهبر  دویچه وله،  گزارش  به 
سه شنبه آینده مهمان وزیر خارجه امارات خواهد بود. 
دفتر یائیر الپید اعالم کرد که این سفر در روزهای ۲۸ 
و ۲۹ جون انجام می شود و افتتاح رسمی سفارت و 
کنسولگری اسراییل در ابوظبی و دبی در دستور کار 

آن قرار دارد.
در بیانیه وزارت خارجه اسراییل آمده است: »گسترش 
روابط امارات و تل آویو از اهمیتی باال برخوردار است؛ 
امری که نه تنها به نفع شهروندان دو کشور، بلکه به 

سود کل خاورمیانه خواهد بود.«
اسراییل  در سپتامبر ۲0۲0 توافق نامه هایی با امارات 
و بحرین برای آغاز مناسبات دیپلماتیک و گشایش 

نماینده گی سیاسی امضا کرد.
خلیج  حاشیه  کشورهای  نخستین  بحرین  و  امارات 
فارس بودند که روابط رسمی با تل آویو برقرار کردند. 
این یک سنت شکنی در بین کشورهای عربی بود که 
دهه ها هر گونه مناسبات با اسراییل را به حل مساله 
فلسطین منوط می ساختند. تنها مصر و اردن در این 

سال ها با اسراییل مناسبات دیپلماتیک داشتند.
الحاق مناطق کرانه  قبول کرده که  اسراییل متقاباًل 
کند.  متوقف  را  یهودی نشین  آبادی های  به  باختری 
اقتصادی  منافع  توافق ها  این  که  امیدوارند  طرفین 
به همراه بیاورد و در عین حال جبهه مشترکی علیه 

زمینه پاسخ مثبت دهد: »ما هم چنان امیدواریم که 
جمهوری دموکراتیک خلق کوریا درباره ارتباط با ما و 
پیشنهاد ما برای دیدار در هر مکان و هر زمان بدون 

پیش شرط پاسخ مثبت دهد.«
در همین حال نماینده ویژه ایاالت متحده تاکید کرد 
که امریکا به اجرای قطع نامه شورای امنیت سازمان 
ملل که کوریای شمالی را به دلیل برنامه تسلیحات 
هسته ای تحریم کرده و سایر کشورها را به این کار 

ترغیب می کند، ادامه خواهد داد.
تاکهیرو  همراه  به  نو  آقای  با  هم چنین  کیم  سونگ 
درباره  هسته ای  امور  در  جاپان  فرستاده  فوناکوشی، 
صحبت  شمالی  کوریای  با  هسته ای  اختالفات  حل 

کرد.
سونگ کیم به خبرنگاران گفت: »کوریای جنوبی و 
ایاالت متحده همکاری نزدیکی را برای حفظ ثبات 
از سرگیری  برای  راهی  یافتن  و  در شبه جزیره کوریا 
انجام  وقت  اسرع  در  شمالی  کوریای  با  گفت وگوها 

می دهد.«
سخنرانی   آخرین  در  اون  جونگ  کیم  حال  این  با 
دیپلماسی  سرنوشت  که  است  گفته  خود  سیاسی 
این بسته گی دارد که  به  امریکا  با  و روابط دوجانبه 
دست  خود  خصمانه«  »سیاست های  از  واشنگتن 

بردارد.

ایران ایجاد کند.
نخست وزیر اسراییل، روی کار آمدن ابراهیم رییسی 
دانسته  بین المللی  جامعه  نگرانی  مایه  را  ایران  در 
است.  خوانده  تهران«  »جالد  را  او  الپید  یائیر  و 
سخنگوی وزارت خارجه اسراییل نیز گفته که رییسی 
»تندروترین رییس جمهور« تاریخ جمهوری اسالمی 

ایران است.
امارات متحده عربی پس از توافق با اسراییل، مقصد 
کرونا  پاندمی  اما  اسراییلی شد،  محبوب گردشگران 
است  آن  بر  امارات  انداخت.  سایه  رفت و آمدها  بر 
در  دالری  میلیارد   ۱0 صندوق  یک  گشایش  با  تا 
در  جمله  از  اسراییل  کلیدی  و  مختلف  بخش های 
حوزه تولید انرژی، آب، بهداشت و درمان و کشاورزی 

سرمایه گذاری کند.
به  سودان  و  مراکش  بحرین،  امارات،  صلح  توافق 
»پیمان صلح ابراهیم« شهرت دارد. سه ماه قبل قرار 
بود بنیامین نتانیاهو به امارات سفر کند، اما این سفر 

در آخرین ساعات لغو شد.

رییسی در مورد اعدام های 13۶۷: 
باید مورد تقدیر و تشویق 

قرار بگیرم

امریکا:

امیدواریم کوریای  شمالی درباره پیشنهاد گفت وگو 
پاسخ مثبت دهد

برای اولین بار وزیر خارجه اسراییل به امارات سفر می کند


