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فصل تازه روابط افغانستان و امریکا
ایاالت متحده امریکا از سال 2001 تاکنون کمک های زیاد بشردوستانه و هم چنان در بخش توسعه و زیربنا انجام داده است. 

این کمک ها سبب تحول در بخش های مختلف شده است. افغانستان طی سال ها جنگ زیرساخت های خود را از دست داده بود. 
اکنون نیز متأسفانه جنگ های جاری صدمات زیادی به زیرساخت ها وارد کرده است.

دیدار غنی و عبداهلل با بایدن؛ برنامه خروج تغییر نکرد، اما امریکا برای حمایت از افغانستان تجدید تعهد کرد
رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
جمهور، عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
روز  و هیأت همراهش عصر  ملی  مصالحه 
جمعه، چهارم سرطان، با جو بایدن، رییس 

جمهور امریکا، در کاخ سفید دیدار کرد.
اعالم  دیدار  این  در  امریکا  جمهور  رییس 
از  امریکایی  نیروهای  که  است  کرده 
افغانستان خارج می شوند، اما حمایت این 

کشور از افغانستان ادامه می یابد.
رییس جمهور غنی نیز در این دیدار تصمیم 
از افغانستان را تاریخی  بایدن برای خروج 
این  به  که  است  کرده  تأکید  و  خوانده 
تصمیم احترام دارد و از آن حمایت می کند.
طبق اعالم کاخ سفید، بایدن در این دیدار 
بر حمایت پایدار امریکا از مردم افغانستان 
از  اقلیت ها  و  دختران  زنان،  جمله  از 
و  توسعه ای  غیرنظامی،  کمک های  طریق 

بشردوستانه تأکید کرد.
رییس جمهور امریکا هم چنان متعهد شد 
امنیتی  نیروهای  به  کشورش  کمک  که 

افغانستان ادامه یابد.
است که  تأکید کرده  دیدار  این  در  بایدن 

به  امریکا  اما  بگیرند،  تصمیم  آینده شان 
کمک خود ادامه می دهد.

بایدن بر توقف فوری خشونت هایی که او آن 
را »بیهوده« توصیف کرده است، تأکید کرد.
که  گفت  غنی  جمهور  رییس  مقابل  در 
تصمیم جو بایدن در مورد خروج نیروهای 
این  به  او  و  است  بوده  تاریخی  امریکایی 
تصمیم احترام دارد و از آن حمایت می کند.

و  امریکا  غنی،  جمهور  رییس  گفته  به 
افغانستان در آستانه ورود به فصل جدیدی 
این  در  مشارکت  و  هستند  خود  روابط  از 
در  جامع  مشارکت  بلکه  نه،  نظامی  فصل 

مورد منافع مشترک خواهد بود.
کرده  منتشر  سفید  کاخ  که  بیانیه ای  در 
امریکا  که  است  شده  تأکید  نیز  است، 
حمایت  دیپلماتیک،  ابزار  از  هم چنان 
اقتصادی و کمک های خود برای افغانستان 

صلح آمیز و با ثبات استفاده می کند.
در این بیانیه گفته شده است که حمایت 
منظور  به  افغانستان  با  امریکا  مشارکت  و 
جلوگیری از تبدیل شدن خاک افغانستان 
به پناه گاه امن تروریسم طراحی شده است.

رهبران افغانستان باید در مورد حمایت از 
صلح و ثبات در افغانستان اتفاق نظر داشته 

باشند و به اتحاد برسند.
بایدن گفته است که هرچند سربازان  جو 
اما  می کنند،  ترک  را  افغانستان  امریکایی 
مشارکت پایدار دو جانبه قوی بین هر دو 

جانب ادامه خواهد یافت.
به این ترتیب، درخواست میچ مکانل، رهبر 
اقلیت سنای امریکا که از بایدن خواسته بود 
تا روند خروج نیروها را به تأخیر بیندازد، 
این  مکانل  میج  است.  نشده  پذیرفته 
درخواست را در بیانیه ای پس از دیدار غنی 

و عبداهلل مطرح کرد.
مشارکت  که  کرد  تأکید  هم چنان  بایدن 
ادامه  و  نمی یابد  پایان  امریکا  و  افغانستان 

خواهد داشت.
او فزود سربازان امریکایی از افغانستان خارج 
افغانستان،  از  امریکا  اما حمایت  می شوند، 
حمایت های  و  ارتش  حفظ  به  کمک 

اقتصادی و سیاسی پایان نمی یابد.
تصریح  هم چنان  بایدن  جمهور  رییس 
باید خود در مورد  افغان ها  کرده است که 

کاخ سفید بر حفظ ثبات، رشد اقتصادی، 
از  گذشته  سال   20 دستاوردهای  حفظ 
جمله حقوق زنان و اقلیت ها در افغانستان 

تأکید کرده است.
طبق اعالم کاخ سفید، امریکا از سال 2002 
به این سو  ۸۸ میلیارد دالر کمک امنیتی، 
۳۶ میلیارد دالر کمک غیرنظامی از جمله 
و  زنان  حمایت  برای  دالر  میلیون   ۷۸۷
دختران و نزدیک به ۳.۹ میلیارد دالر کمک 
بشردوستانه به افغانستان فراهم کرده است.
جو بایدن در دیدار با غنی و عبداهلل هم چنان 
از کمک سه میلیون دوز واکسین کرونای 
جانسون - جانسون امریکا به افغانستان یاد 
کرده است. او هم چنان وعده کمک بیش تر 

در این زمینه را داده است.
دوم  در  هیأتی  با  همراه  عبداهلل  و  غنی 
سرطان به امریکا رفتند. غنی و عبداهلل در 
سناتوران،  دفاع،  وزیر  با  سفر  این  جریان 
سیاسی  چهره های  ملی،  امنیت  مشاور 
سربازان  قربانیان  خانواده های  امریکا، 
نماینده گان  مجلس  رییس  و  امریکایی 

امریکا دیدار کردند.

ورود مردم به میدان جنگ؛ 
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وزارت صحت عامه از شیوع ویروس »دلتا« یا نوع هندی ویروس کرونا در کشور 
نوع  ویروس  به دلیل شیوع  دارند که  تأکید  وزارت  این  خبر می دهد. مسووالن 
هندی، میزان واقعات مثبت در کشور افزایش یافته و این ویروس هم چنان سیر 
صعودی خود را می پیماید. مسووالن وزارت صحت عامه تصریح می کنند که در 
حال حاضر تمامی بسترهای شفاخانه ها به دلیل ازدیاد بیماران کرونایی پر است و 
این وزارت قصد دارد تعداد بسترها و پرسونل صحی را برای ارایه خدمات افزاش 
دهد. این مسووالن می افزایند، به  رغم این که اوضاع کشور بحرانی است و میزان 
مرگ ومیر ناشی از کرونا افزایش یافته، مردم هم چنان بی پروا هستند و اهتمامات 
پیش گیری را مراعات نمی کنند. به گفته مسووالن وزارت صحت عامه، با وجودی 
که این وزارت فعالیت  سالون های عروسی، هوتل ها و حوض های آب  بازی را ممنوع 

کرده، این اصناف اما پنهان از دید نهادهای دولتی به فعالیت شان می پردازند.

از تدابیر جدی صحی خبری نیست

شیوع نوع ویروس دلتا؛ 
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وزارت دفاع از مدیریت سالم 
نیروهای داوطلب اطمینان می دهد

وسوسه زیبایی؛ 
بازار گرم آرایشگاه ها 
در وضعیت کرونایی
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رهبران افغانستان و امریکا در حال فراهم کردن تمهیدات فصل 
تازه روابط بین دو کشور هستند. این فصل از روابط دو کشور پس 
از تکمیل برنامه خروج آغاز خواهد شد. سفر غنی و عبداهلل به 
واشنگتن، مقدمه خوبی برای شکل دادن به روابط آینده دو کشور 
بود. انتظار می رود که فصل تازه روابط بین افغانستان و امریکا تا 

پیش از ماه سپتامبر، چارچوب بندی و نهایی شود.
طبق آنچه بایدن در دیدارش با غنی و عبداهلل مطرح کرده است، 
برنامه امریکا برای خروج سربازانش از افغانستان تغییر نخواهد 
کرد. این برنامه مطابق جدول زمانی که قباًل توسط بایدن اعالم 
شده بود، اجرا خواهد شد. بنابراین، هیچ بهانه ای جلودار امریکا 
یازدهم سپتامبر نخواهد  تا  افغانستان  از  برای خروج سربازانش 

شد.
برنامه خروج بخشی از استراتژی ترغیب امریکا است که با هدف 
روی  افغانستان  دولت  با  انجام صلح  برای  طالبان  گروه  تشویق 
دست گرفته شده است. این کشور تصور می کند که اگر تغییری 
در این برنامه به میان بیاورد، ممکن است روند صلح بین افغان ها 
مختل شود. به همین علت، تأکید امریکا آن است که این برنامه 

بدون تأخیر و تعلل به سرانجام برسد.
اما به دنبال تکمیل برنامه خروج، دولت های افغانستان و امریکا 
آینده دو کشور  روابط  برای  را  تازه ای  تا تمهیدات  نیاز دیده اند 
بگذارند. بایدن گفته است که کشورش به ادامه همکاری با دولت 
افغانستان متعهد است. این همکاری ها طیف وسیعی از مسائل 

مورد عالقه دو کشور را شامل می شود.
امریکا در افغانستان نگران فروپاشی دولت مرکزی است و در عین 
حال از هسته گذاری مجدد تروریسم در این کشور نگرانی دارد. 
برای رفع این نگرانی، امریکا به نفع خود می داند که دولت مرکزی 
افغانستان را حمایت کند. هم چنان دولت افغانستان برای بقای 

خود و ارایه خدمات نیاز دارد تا حمایت امریکا را از دست ندهد.
سیاسی،  بخش های  در  امریکا  همکاری  که  است  گفته  بایدن 
است.  پابرجا  افغانستان  با  امنیتی  و  دفاعی  و  بشری  اقتصادی، 
به گفته او، خروج سربازان امریکایی از افغانستان خللی در این 
همکاری ها وارد نخواهد کرد. این پیام برای غنی و عبداهلل که برای 
شنیدن آن به واشنگتن رفته بودند، اطمینان بخش و امیدوارکننده 
است. به همین شکل، برای مردم افغانستان نیز این پیام بایدن، 

امیدوارکننده واقع شده است.
با این وصف، جزئیات کامل همکاری های آینده امریکا با افغانستان 
در این بخش ها تاهنوز روشن نیست. تنها چیزی که در این بین 
وضاحت دارد، پیشنهاد ۳.۳ میلیارد دالری بایدن به کنگره امریکا 
برای کمک به افغانستان در سال آینده میالدی است. این کمک 
این رو،  از  می رسد.  دالر  میلیارد  سه  به  میالدی  جاری  سال  در 
معلوم نیست که امریکا با برنامه آموزش و تجهیز نظامیان افغان 
-پس از تکمیل برنامه خروج- چه خواهد کرد. در بخش سیاسی 
نیز برنامه بعدی امریکا -به جز توصیه و ترغیب دولت افغانستان و 

گروه طالبان به صلح- اعالم نشده است.
در  امریکا  و  افغانستان  روابط  تازه  فصل  دادن  شکل  روی  کار 
برای  امریکا  و  افغانستان  قطعاً  دارد.  قرار  آن  مقدماتی  مراحل 
چارچوب بندی این روابط، نیاز به گفت وگوهای بیش تر و انعقاد 
تفاهم نامه ها و توافق نامه هایی دارند که می یابد روابط آینده آن ها 
قرار است وزرای  بر آن استوار شود. چنان که اعالم شده است، 
بحث های  انجام  برای  نزدیک  آینده  در  امریکا  دفاع  و  خارجه 
مفصل تر در این باره به افغانستان بیایند. توقع می رود که مقامات 
هم چنان  و  مشترک  منافع  درک  با  بتوانند  امریکا  و  افغانستان 
تهدیدات مشترک، روابط دو کشور را در یک سطح مطلوب حفظ 

کنند.
با توجه به این که دولت های افغانستان و امریکا در حال سامان 
دادن به روابط دوجانبه پس از تکمیل برنامه خروج هستند، نیاز 
است که تأکید شود که گروه طالبان باید مراقب رفتار خود باشد. 
این گروه با تکمیل برنامه خروج به این خیال نشود که قادر است 
از راه جنگ به قدرت بازگردد. نه تنها امریکا که سازمان نظامی 
ناتو نیز به ادامه همکاری با دولت افغانستان متعهد شده است. 
پیام واضح این همکاری ها آن است که جامعه جهانی، به  ویژه 
امریکا و ناتو، خواستار بازگشت طالبان به قدرت از راه زور نیستند 
و رأی مساعد برای احیای »امارت« این گروه ندارند. اگر این گروه 
در یک خطای محاسباتی باز هم روی گزینه نظامی حساب کند، 
ممکن است میدان سیاست را نیز از دست بدهد و با فشار مضاعف 

جامعه جهانی روبه رو شود.
تا پیش از تشدید خشونت ها فضا برای انجام گفت وگوهای معنادار 
این فضا  بود. متأسفانه،  فراهم  بین دولت و گروه طالبان کاماًل 
فعاًل به دلیل بهانه گیری، وقت کشی و خطای محاسباتی طالبان 
مکدر شده است. گروه طالبان تا پیش از ماه می می توانست از 
راه گفت وگوی سازنده به یک توافق مطلوب و منصفانه با دولت 
افغانستان برسد. این شانس اما فعاًل میسر نیست؛ اگرچه تاهنوز 

فرصت احیای آن از دست نرفته است.

مقدمه فصل تازه روابط 
کابل - واشنگتن خوب بود

یک شنبه
شماره 3631

6 سرطان 1400
27 جون 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم

2

ملی  امنیت  عمومی  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
قطعه  عملیات  بررسی  برای  که  کرد  اعالم 
»صفر1« این ریاست، در ولسوالی ده سبز کابل 

یک هیأت تعیین کرده است.
پنجم  شنبه،  روز  ملی،  امنیت  عموم  ریاست 
قرار  که  است  گفته  خبرنامه ای  در  سرطان، 
است این هیأت با صالحیت در مورد چگونه گی 
از  »ده یحیا«  منطقه  در  جمعه  روز  عملیات 
مربوطات ولسوالی ده سبز به مردم کابل وضاحت 

دهد.
ویژه  عملیات  که  است  گفته  ریاست  این 
مرحله  از  ده سبز  ولسوالی  در  »صفر1«  قطعه 
زیر  آن  مرحله  آخرین  تا  اطالعات  جمع آوری 

بررسی است.
تکمیل  از  پس  که  است  افزوده  ملی  امنیت 
با  آن  نتایج  عملیات  این  چگونگی  بررسی 
میان  در  رسانه ها  و  مردم  قربانیان،  خانواده 

گذاشته خواهد شد.
شماری از باشنده گان ولسوالی ده سبز کابل روز 
عملیات  در  که  کردند  اعتراض  و  ادعا  گذشته 
کشته  تن  شش  ملی  امنیت  »صفر1«  قطعه 
پنج  که  بودند  مدعی  هم چنان  مردم  شده اند. 
نفر دیگر از سوی امنیت ملی بازداشت شده اند.

در  کابل  مردم  نماینده  مجاهد،  گل  اهلل  
معترضان  جمع  در  که  نماینده گان  مجلس 
که  داد  هشدار  دولت  به  می کرد،  سخنرانی 

بازداشت شده گان را رها کند.
او هم چنان گفت که دولت باید اسنادی را که 
است،  شده  صادر  آن  براساس  عملیات  مجوز 

همه گانی کند.

که  می گوید  بغالن  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
والیت  برفک  و  تاله   ولسوالی  امنیتی  نیروهای 

بغالن را از طالبان پس گرفته اند.
والیت  پولیس  فرمانده  سادات،  سیداشرف 
رسانه ها  به  سرطان،  پنجم  شنبه،  روز  بغالن، 
گفت که نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی 
روز گذشته ولسوالی تاله  و برفک را از طالبان 

پس گرفتند.
 ولسوالی های دوشی و خنجان والیت بغالن روز 

گذشته از دست طالبان آزاد شد.
این ولسوالی ها را نیز نیروهای امنیتی و خیزش 

مردمی از طالبان پس گرفتند.
که  شده اند  مدعی  طالبان  این،  با  هم زمان 
ولسوالی های میزان زابل و غورک والیت قندهار 

را تصرف کرده اند.
وزارت دفاع ملی و داخله تاکنون در این مورد 

چیزی نگفته اند.
براساس معلومات وزارت دفاع ملی تاکنون 12 

ولسوالی از طالبان پس گرفته شده است.

۸صبح، پروان: منابعی در شرکت برشنا می گویند 
که سه کارمند برشنا در والیت بغالن از اثر برق 

گرفته گی جان باخته اند.
»کرن  یک  که  گفت  شرکت  این  در  منبع  یک 
کار« و دو کارمند تخنیکی شرکت برشنا در شهر 
پلخمری بغالن هنگام ترمیم لین های ولتاژ متوسط 

جان باخته اند.
این رویداد پس از چاشت روز شنبه، پنجم سرطان، 

رخ داده است.
ترمیم  هنگام  هم آهنگی  عدم  منبع،  از  نقل  به 

۸صبح، کابل: فاکس نیوز گزارش داده است که 
رییس  دیدار  از  قبل  ساعاتی  امریکایی  نیروهای 
جمهوران امریکا و افغانستان، مواضع طالبان را در 
والیت های بغالن و کندز در شمال کشور هدف 

قرار دادند.
به نقل  نیوز، روز جمعه، چهارم سرطان،  فاکس 
داده  گزارش  امریکا  دفاع  وزارت  در  منابعی  از 
بر  پهبادی  دو حمله  این کشور  ارتش  که  است 
پایگاه های طالبان در دو والیت شمالی افغانستان 

اجرا کرده است.
طبق گزارش فاکس نیوز، این حمله ساعاتی پیش 
از دیدار جوبایدن، رییس جمهور امریکا و محمد 
کاخ  در  افغانستان،  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 
روز  عصر  دیدار  این  است.  گرفته  صورت  سفید 

جمعه، چهارم سرطان انجام شد.

۸صبح، کابل: سرپرست وزارت امور داخله کشور 
می گوید که طالبان در ساحات زیر کنترل خود 
زمنیه  نیز  و  می کنند  ویران  را  عامه  تأسیسات 
از  انتقال تانک ها و دیگر تجهیزات نظامی را که 
ولسوالی های والیت های جنوبی به دست می آورند، 

به پاکستان فراهم می کنند.
عبدالستار میرزکوال، سرپرست وزارت امور داخله 
کشور، برای بررسی وضعیت والیت پکتیا به این 
والیت سفر کرد. او روز شنبه، پنجم سرطان، در 
سخنرانی  پولیس  خاص  قطعات  سربازان  جمع 

کرد.
در  خود  عملکرد  با  طالبان  که  گفت  میرزکوال 
ساحات زیر کنترلش نشان داده که هیچ کاری جز 

خرابی و ویرانی نکرده اند.
سرپرست وزارت امور داخله تصریح کرد که گروه 

تخنیکی سبب  تیم  کار  در حین  برق  کیبل های 
این رویداد شده است.

لین برق وارداتی چند روز پیش از ولسوالی خنجان 
بغالن قطع شد. یک هفته پیش از آن سه پایه برق 
ماین منهدم  انفجار  با  پروان  در ولسوالی سالنگ 
شد. شرکت برشنا چهار روز پیش اعالم کرد که 
برای ترمیم اساسی پایه های برق باید ۷2 ساعت 

برق کابل و 10 والیت دیگر قطع شود.
با این حال، منابع در پروان گفته اند که برق کابل و 

والیت ها تمدید شده است.

فاکس نیوز نوشته است که در نتیجه این حمله 
شماری از جنگ جویان گروه طالبان در کندز و 

بغالن کشته شده اند.
بر  امریکا  هوایی  ،حمله  طالبان  در همین حال، 
مواضع نیروهای شان در برخی از والیات کشور را 

»تحریک کننده« خوانده است.
توییتی  در  طالبان  سخنگوی  مجاهد،  اهلل  ذبیح 
نوشته است که »امریکایی ها« باید متوجه روند 
خروج خود باشند و نباید در جنگ دخیل شوند و 

تراژدی افغان ها را دوامدار کنند.
در همین حال، منابع محلی در والیت بغالن به 
روزنامه ۸ صبح گفته اند که در نتیجه یک حمله 
چهارشنبه  ساحه  در  جمعه  روز  بامداد  هوایی 
بازار منطقه کیله گی از مربوطات ولسوالی دوشی 

بغالن، سه فرمانده محلی طالبان کشته شده اند.

طالبان با تصرف ولسوالی ها، سرمایه های ملی را از 
بین می برند و تأسیسات عامه را ویران می کنند و 
همین طور در ساحات زیر کنترل این گروه از ارایه 

خدمات عامه خبری نیست.
با  جنوبی  والیات  در  طالبان  گروه  که  افزود  او 
تصرف ولسوالی ها در جنوب کشور، زمینه انتقال 
تجهیزات نظامی از جمله تانک ها و وسایط دیگر را 

به پاکستان فراهم می کنند.
ماه  جریان  در  را  ولسوالی  چندین  طالبان  گروه 
می در چندین والیت کشور از جمله والیت های 

جنوبی و شرقی کشور تصرف کرده است.
برخی از ولسوالی ها بدون درگیری به دست طالبان 
افتاده است. طالبان مدعی شده اند که تجهیزات و 
مقدار زیادی از سالح را در این ولسوالی به دست 

آورده اند.

ریاست امنیت ملی برای 
بررسی چگونه گی عملیات 
قطعه »صفر۱« در ولسوالی 
ده سبز کابل هیأت گماشت

نیروهای دولتی ولسوالی 
تاله و برفک والیت بغالن را از 

طالبان پس گرفتند

مرگ سه کارمند شرکت برشنا در هنگام ترمیم 
لین برق در بغالن

امریکا مواضع طالبان در بغالن و کندز را بمباران کرد

سرپرست وزارت داخله: 
طالبان در جنوب زمینه انتقال تجهیزات نظامی 

را به پاکستان فراهم می کنند



شیوع  از  عامه  صحت  وزارت 
هندی  نوع  یا  »دلتا«  ویروس 
خبر  کشور  در  کرونا  ویروس 
وزارت  این  می دهد. مسووالن 
تأکید دارند که به دلیل شیوع 
ویروس نوع هندی، میزان واقعات 
مثبت در کشور افزایش یافته و 
این ویروس هم چنان سیر صعودی خود را می پیماید. 
در  که  می کنند  تصریح  عامه  وزارت صحت  مسووالن 
حال حاضر تمامی بسترهای شفاخانه ها به دلیل ازدیاد 
بیماران کرونایی پر است و این وزارت قصد دارد تعداد 
ارایه خدمات افزاش  بسترها و پرسونل صحی را برای 
اوضاع  این که  به  رغم  می افزایند،  مسووالن  این  دهد. 
از کرونا  کشور بحرانی است و میزان مرگ ومیر ناشی 
افزایش یافته، مردم هم چنان بی پروا هستند و اهتمامات 
مسووالن  گفته  به  نمی کنند.  مراعات  را  پیش گیری 
با وجودی که این وزارت فعالیت   وزارت صحت عامه، 
را  آب  بازی  و حوض های  هوتل ها  عروسی،  سالون های 
نهادهای  دید  از  پنهان  اما  اصناف  این  کرده،  ممنوع 
دولتی به فعالیت شان می پردازند. این مسووالن از ادامه 
این وضعیت ابراز نگرانی می کنند و از نهادهای ذی ربط 
می خواهند که قانون را با جدیت تطبیق کنند. از سوی 
دیگر با شیوع ویروس نوع دلتا، وزارت صحت عامه روی 
کار  خصوصی  دانشگاه های  و  مکاتب  بازگشایی  طرح 
می کند. این مسووالن تأکید دارند که به دلیل فشارهای 
زیاد از سوی اتحادیه مکاتب و دانشگاه های خصوصی، 
و  مکاتب  آن  براساس  تا  کار می کنند  روی یک طرح 
دانشگاه های خصوصی دو باره به فعالیت بپردازند. این 
در حالی است که این مسووالن از سیر صعودی ویروس 
کرونا هشدار می دهند و می گویند که اگر مردم تدابیر 
صحی را مراعات نکنند، مبارزه با این ویروس و کنترل 

شیوع آن دشوار خواهد بود. 
وزارت صحت عامه حدود یک ماه پیش برای جلوگیری 
را  بعضی محدودیت ها  کرونا  ویروس  بیش تر  از شیوع 
کدام  محدودیت ها  این  وضع  با  هرچند  کرد.  وضع 
تغییری در ارقام مبتالیان به کرونا دیده نمی شود، اما 
این وزارت تأکید دارد که این تصامیم روی گراف نتایج 
از سرعت ویروس  این معنا که  به  تاثیر خوب داشته ؛ 
کرونا کاسته شده است. وحید مجروح، سرپرست وزارت 
صحت عامه، روز شنبه، پنجم سرطان، در یک نشست 
اهتمامات پیش گیری که  تاثیرات مثبت  خبری گفت 
روی  بود،  شده  پیشنهاد  کرونا  ویروس  کنترل  برای 

به  ولسوالی ها  از  شماری  سقوط 
دست طالبان و دست به دست 
شدن شماری از این ولسوالی ها 
میان نیروهای امنیتی و گروه 
که  است  شده  سبب  طالبان، 
مردمی  خیزش  نیرو ی  هزاران 
کنار  در  مختلف  والیت های  در 

نیروهای امنیتی بایستند و از مناطق شان دفاع کنند. 
با این حال وزارت دفاع بار دیگر از مردم خواسته است 

که از نیروهای امنیتی حمایت کنند.
بسم اهلل محمدی، سرپرست وزارت دفاع، روز شنبه، 5 
سرطان، اعالم کرد که مالک اصلی و  معنوی نیروهای 
دفاعی و امنیتی، مردم افغانستان هستند. آقای محمدی 
به  تا  می طلبم  دیگر  بار  هموطنانم  همه  »از  افزود: 
حمایت شان از نیر وهای دفاعی و امنیتی ادامه دهند.« 
اقتدار  ستون   امنیتی  نیروهای  که  گفت  هم چنان  او 
حمایت  با  ستون  این  و  هستند  افغانستان  پایداری  و 

جمعی مردم پایدار خواهد ماند.
از  حمایت  خواستار  مردم  از  حالی  در  دفاع  وزارت 
نیروی  هزاران  هم اکنون  که  امنیتی می شود  نیروهای 
خیزش مردمی در ولسوالی های مختلف در برابر طالبان 

می جنگند.
گروه طالبان در هفته های اخیر به شکل بی پیشنه  ای 
در  جنگ  هم اکنون  است.  داده   افزایش  را  حمالتش 
از 20 والیت جریان دارد. گسترش جنگ در  بیش تر 
ولسوالی ها سبب شده است که دولت و مردم از فعالیت 
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گراف دیده می شود. او تصریح کرد که هرچند سرعت 
انتشار این ویروس کاهش یافته، ولی بازهم این ویروس 
سیر صعودی خود را می پیماید. او دلیل افزایش واقعات 
مثبت ویروس کرونا را بی پروایی مردم عنوان کرد. این 
در حالی است که براساس آخرین آمار، روز گذشته یک 
هزار و ۹5 نفر به ویروس کرونا مبتال شده اند و 5۶ نفر 

نیز به دلیل ابتال به کرونا جان باخته اند. 
با این حال سرپرست وزارت صحت عامه تصریح کرد که 
براساس تحلیل های این وزارت، روند گسترش ویروس 
کرونا در والیت های کابل، لوگر، قندهار، کندز، نورستان، 
پکتیا، هلمند، بغالن، پنجشیر، لغمان، بادغیس و سرپل 
حالت افقی را به خود گرفته و این روند در والیت های 
بامیان، جوزجان، تخار، فراه، پکتیکا، خوست، بدخشان، 
غزنی،  غور،  نیمروز،  دایکندی،  زابل،  ننگرهار،  پروان، 
کاپیسا، بلخ، سمنگان و کنر مثل گذشته سیر صعودی 
هم چنان  او  است.  افزایش  به  رو  واقعات  تعداد  و  دارد 
تأکید کرد که بیش ترین اشباع بسترها در والیت های 
لوگر، دایکندی، جوزجان، هلمند، لغمان، تخار،  کابل، 
زابل،  بامیان،  غزنی،  فاریاب،  میدان وردک،  بدخشان، 
گفته  به  دارد.  وجود  بغالن  و  سرپل  خوست،  هرات، 
مجروح در این والیت ها حدود 100 درصد بسترها پر 
عامه  وزارت صحت  سرپرست  ترتیب  همین  به  است. 
معلومات داد که در رده بعدی والیت های بلخ، ننگرهار، 
پنجشیر، غور، کاپیسا، قندهار، بادغیس، پروان، پکتیا، 
نیمروز، پکتیکا و کنر قرار دار د. طبق گفته های او در این 
والیت ها ۹5 تا ۹۸ درصد بسترها مشغول است. مجروح 
هم چنان افزود که میزان اشباع بسترها در والیت های 
سمنگان، فراه، کندز، نورستان و ارزگان پایین است. در 
این والیت ها میزان بیماران داخل بستر 25 تا 50 درصد 
این که روند  او تصریح کرد، علی رغم  این همه  با  است. 
افقی  حالت  والیات  بعضی  در  کرونا  ویروس  گسترش 
و  است  افزایش  به  رو  واقعات  ملی  در سطح  اما  دارد، 
تعداد مراجعه کننده گان نیز بیش تر شده است. مجروح 
تأکید کرد که در حال حاضر بسترهای همه  شفاخانه 
پر است و این وزارت در نظر دارد تا برای ارایه خدمات 

تعداد بسترها را افزایش دهد. 

شیوع ویروس نوع دلتای کرونا در کشور
در همین حال سرپرست وزارت صحت عامه از تشخیص 
نوع جدید ویروس کرونا در کشور خبر می دهد. وحید 
با کیت هایی که  مجروح گفت، متخصصان این وزارت 
ویروس  شیوع  شده اند  موفق  بودند،  ساخته  خودشان 

اما  کنند،  گسترده  استقبال  مردمی  خیزش  نیروهای 
نگرانی این است که پس از سرد شدن جنگ، نیروهای 
خیزش مردمی درست مدیریت نشوند. وزارت دفاع اما 
مردمی،  خیزش  نیروهای  مدیریت  برای  که  می گوید 

برنامه منظم روی  دست دارد. 
دفاع، می گوید که  وزارت  معاون سخنگوی  امان،  فواد 
نیروهای خیزش مردمی هیچ گونه سابقه  جرمی ندارند و 
دوشادوش نیروهای امنیتی می جنگند. آقای امان افزود: 
دفاع  و  خود  از  دفاع   برای  است،  نیک  این ها  »هدف 
و  افراد جوانان  این  بیش تر  برداشته اند.  از وطن سالح 
تحصیل کرده گان هستند؛ کسانی هستند که در دولت 
معاون  گفته  به  می کردند.«  کار  خصوصی  نهاد های  و 
سخنگوی وزارت دفاع، در تخار شماری از عالمان دین 
نیز در کنار نیروهای امنیتی ایستاده اند و در برابر طالبان 

می رزمند.
فواد امان تصریح کرد که نیروهای خیزش مردمی با 
و  فعالیت می کنند  امنیتی  نهاد های  نزدیک  مدیریت 
هیچ نگرانی ای از فعالیت آنان در آینده وجود نخواهد 

داشت.
 برای نخستین بار خیزش مردمی علیه طالبان در سال 
2012 از ولسوالی اندر والیت غزنی آغاز شد و حکومت از 
آن استقبال کرد. با شدت گرفتن جنگ، اکنون نیروهای 
خیزش مردمی در والیت های هرات، تخار، سرپل، بلخ، 
هرات، ارزگان، بغالن، فاریاب و جوزجان سالح برداشته 

و در کنار نیروهای امنیتی در برابر طالبان می جنگند. 
بیش تر  را  نیروها  این  بسیج  و  رهبری  مسوولیت 

کرونای نوع هندی »دلتا« را نیز تشیخص دهند. این 
شیوع  کشور  در  که  است  کرونا  ویروس  نوع  سومین 
یافته است. پیش از این مسووالن وزارت صحت عامه 
یا جهش یافته  انگلیسی  نوع  کرونای  ویروس  شیوع  از 
خبر داده بودند. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه، 
این ویروس از سمت شرق کشور شیوع یافته و سپس 
آقای  این حال  با  انتشار کرده است.  به سایر والیت ها 
را  نمونه مشکوک  پیش 1۹  روز  دو  که  افزود  مجروح 
در البرتوارهای مرکزی این وزارت آزمایش کرده اند که 
از این میان هشت نمونه آن انگلیسی تشخیص شده و 
11 نمونه دیگر آن هندی »دلتا« تشخیص شده است. 
او تصریح کرد که این خود انتشار وسیع دلتا را نشان 
می دهد. او افزود که یکی از دالیل عمده افزایش واقعات 
مثبت و وخامت اوضاع، شیوع نوع دلتای ویروس کرونا 

است. 
آگاهان امور صحی معتقدند که سرعت انتشار ویروس 
و  عادی  نوع  از  بیش تر  مراتب  به  دلتا،  نوع  کرونای 
جهش یافته آن است. داکتر محمدنوروز حقمل، استاد 
دانشگاه سیتی لندن در بریتانیا و آگاه امور صحی، به 
روزنامه ۸صبح گفت که در حال حاضر اکثر مردم به 
ویروس نوع هندی مبتال می شوند. به گفته او سرعت 
انتشار این ویروس و میزان مرگ ومیر نسبت به دو نوع 
اول آن بیش تر است. حقمل گفت که ویروس های نوع 
اول و نوع جهش یافته، بیش تر افراد کهن سال را تهدید 
تهدید  زیر  را  طیف ها  تمام  اما  ویروس  این  می کرد، 
گرفته است. بر اساس اطالعات او، میزان مرگ ومیر در 
نزد جوانان نیز دیده شده است. با این حال میزان کارایی 
واکسین نیز در این ویروس کم تر است. هم چنان عالیم 
ابتال به سویه دلتا با عالیم سایر انواع جهش یافته ویروس 
کرونا متفاوت است. حقمل گفت که مبتالیان به نوع 
دلتا اغلب از سرفه، جان  دردی، سردردی، خشکی گلو، 
نیز  موارد درد صدر  برخی  در  و  و تب  بینی  آب ریزی 
او کسانی که  دارند. هم چنان طبق گفته های  شکایت 
به این ویروس مصاب شده باشند، بی اشتهایی دارند و 

بدبویی را در دهن و بینی شان حس می کنند. 

احتمال بازگشایی مکاتب و دانشگاه های خصوصی
از جانب دیگر وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت 
عامه، خاطرنشان کرد که مردم با وجود سیر صعودی 
شیوع کرونا، تدابیر صحی را رعایت نمی کنند. به گفته 
و  عروسی  سالون های  هوتل ها،  برخی  اکنون  هم  او، 
از دید نهادهای  باز است و پنهان  حوض های آب بازی 

برعهده دارند. در سمت شمال مارشال  سران جهادی 
جمهوری،  ریاست  پیشین  معاون  دستم  عبدالرشید 
بلخ، محمد محقق مشاور  پیشین  والی  نور  عطامحمد 
مردم  اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  و  جمهور  رییس 
افغانستان و عباس ابراهیم زاده رهبر حزب وحدت نوین 
و نماینده مردم بلخ در مجلس نماینده گان برعهده دارند.

این شخصیت ها اکنون تعهد سپرده اند که با تمام توان 
خواهند  مردمی  خیزش  و  امنیتی  نیروهای  کنار  در 

ایستاد. 
وزارت دفاع نیز اعالم کرده است که تمام تجهیزات و 
امکانات الزم را در اختیار نیروهای خیزش مردمی قرار 

خواهد داد. 
 اکنون این نگرانی وجود دارد که اگر در آینده امکانات 
مورد نیاز نیروهای خیزش مردمی تأمین نشود، ممکن 
برای مردم  و  بزنند  به هر کاری  از آن ها دست  برخی 
وجود  گزارش هایی  گذشته،  در  کنند.  ایجاد  مزاحمت 
داشت که نیروهای پولیس محلی در شماری از ساحات 

دست به اخاذی می زدند. 
در  افغانستان  در  ناتو  خاص  عملیات های  قوماندانی 
گزارشی، پایان یافتن برنامه تمویل پولیس محلی را در 
تابستان سال گذشته تایید کرد. سرنوشت این نیروها 
هم تا مدتی ناروشن بود، اما بعداً حکومت آن ها را در 

تشکیل اردوی محلی استخدام کرد. 
نیروهای خیزش  دیده شود که سرنوشت  این حال  با 

مردمی چه خواهد شد.
دفاع،  وزارت  پیشین  سرپرست  میاخیل،  شاه محمود 

دولتی فعالیت می کنند. او از ادامه این وضعیت انتقاد 
با  را  قانون  که  خواست  امنیتی  نهادهای  از  و  کرد 
مردم  بی توجهی  او،  گفته  به  کنند.  تطبیق  جدیت 
شفاخانه ها  به  مراجعه کننده گان  تعداد  که  شده  سبب 
بیش تر شود. مجروح تأکید کرد که هم اکنون تمامی 
جانب  از  است.  مریض  از  مملو  شفاخانه ها  بسترهای 
دیگر، سرپرست وزارت صحت عامه افزود که در قسمت 
افزایش بستر و کارمند، کدام مشکلی وجود ندارد، اما در 
حال حاضر این وزارت با کمبود منابع آکسیجن مواجه  
است. او گفت که تالش ها برای فراهم کردن آکسیجن 

مورد نیاز نیز جریان دارد. 
و  مکاتب  اتحادیه   فشار  از  آقای مجروح  در عین حال 
دانشگاه های خصوصی یاد کرد. به گفته او وزارت صحت 
عامه آن قدر زیر فشار است که »حد« و »حصر« ندارد. 
وضع  تأثیرات  که  افزود  عامه  وزارت صحت  سرپرست 
محدودیت بر فعالیت برخی اصناف محسوس است. او اما 
تأکید کرد که وضع محدودیت سبب شده که تا جایی از 
سرعت انتشار ویروس کاسته شود. مجروح تصریح کرد 
که هرچند وضع محدودیت ها درست تطبیق نشده، با 
آن  هم تأثیرات مثبت آن در کنترل این ویروس مشهود 

است. 
وحید مجروح بیان کرد که اکنون وزارت صحت عامه 
تعیین سرنوشت مکاتب و  برای  را  ناچار است طرحی 
برای  او،  گفته  به  کند.  نهایی  خصوصی  دانشگاه های 
اتحادیه مکاتب و  با حضور  این کار کمیته ملی  انجام 
دانشگاه های خصوصی تشکیل شده و روی یک طرح 
جامع کار می کند. مجروح ابراز امیدواری کرد که این 
کمیته بتواند طرحی مناسب را برای بازگشایی مکاتب 
و دانشگاه ها با حفظ تدابیر صحی تهیه کند. او اما گفت 
زیاد امیدوار نیست که با بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها 

اهتمامات وقایوی رعایت شود. 
از سویی هم سرپرست وزارت صحت عامه بیان کرد که 
قرار است تا دهم ماه جوالی سه میلیون دوز واکسین 
»جانسونـ  جانسون« ساخت امریکا به افغانستان برسد. 
او گفت که به محض رسیدن این واکسین، ضمن پوشش 
کارمندان  صحی،  پرسونل  سال،  چهل  از  باالتر  افراد 
اداری مکاتب و دانشگاه ها، خانواده های شاگردان صنف 
اول تا سوم را نیز واکسین می کنند. او گفت که پس 
و  مکاتب  بازگشایی  به  تصمیم  این طیف،  واکسین  از 

دانشگاه ها گرفته خواهد شد.
گفتنی است که نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در 
پنجم حوت سال 1۳۹۸ به ثبت رسید. پس از آن این 
ویروس با سرعت انتشار یافت و تاکنون بیش از 114 
هزار نفر به این ویروس مصاب شده اند. از این میان بیش 
از چهار هزار و ۶00 تن جان باخته و بیش از ۶۷ هزار 

تن دیگر بهبود یافته اند.

می گوید که اگر قوت موازی در کنار نیروهای امنیتی 
ایجاد شود، به نفع دولت نیست. آقای میاخیل می افزاید 
که نیروهای امنیتی باید در چوکات قوت های امنیتی 
تنظیم شود. او هم  چنان می گوید: »طالبان تا هنوز از راه 
جنگ امتیازی به دست نیاورده اند. اگر مذاکرات صلح 
دوام بیاورد، اما طالبان از راه مذاکرات به پیش نروند، 

توان حفظ و گرفتن نظام را ندارند.«

خیزش  نیروهای  طالبان،  برابر  در  اصلی  مانع 
مردمی است

اسالمی،  جمعیت  حزب  معاون  مسعود،  احمدضیا 
و  فرسایشی  طوالنی،  طالبان،  با  جنگ  که  می گوید 
گسترده  است. بنا بر این، ایجاب می کند که روش جنگ و 
دفاع نیز متناسب به آن تغییر کند. به گفته آقای مسعود، 
بر ولسوالی های  تا  در حال حاضر طالبان در تالش اند 
کلیدی، شاهراه ها، بندرها و بعداً والیات مسلط شوند. او 
می افزاید که مانع اصلی در برابر این برنامه  شوم طالبان، 
از  آنان قیام کرده و  خیزش های مردمی اند که بر ضد 
سرزمین خود دفاع می کنند؛ اما حفظ این نیروها به این 
شکل در چوکات وزارت های دفاع و داخله قابل تنظیم 
نیست. بنا بر این باید هر چه زودتر اداره ای جدید زیر نام 

»وزارت دفاع خودی« ایجاد شود.
آقای مسعود هم چنان گفته است که برای جلوگیری از 
نفوذ طالبان در قریه ها و ولسوالی ها، باید جنگ با آنان 
تامین  هم چنان  و  شود  برنامه ریزی  ساحات  همان  در 
تا  از ولسوالی ها  تا ولسوالی ها و  امنیت راه های قریه  ها 

والیات، توسط گروه های مسلح مردمی صورت گیرد.
که  است  کرده  پیشنهاد  مسعود  آقای  این،  کنار  در 
جنگ  انداختن  راه  به  در  مردمی  مسلح  گرو ه های 
در  و  باشند  برخوردار  کامل  استقالل  از  طالبان  علیه 
رفع  و  تجهیز  دفاع خودی مسوولیت  وزارت  این  کنار 

نیازمندی های گروه های مسلح مردمی را داشته باشد.

ورود مردم به میدان جنگ؛

شیوع نوع ویروس دلتا؛

وزارت دفاع از مدیریت سالم نیروهای 
داوطلب اطمینان می دهد

از تدابیر جدی صحی خبری نیست

حسین حیدری

عبداالحمد حسینی 



شاه حسین مرتضوی

ولی احمد حسنی

هرچند امریکا با کشتن بن الدن در خاک پاکستان و یا 
هدف قرار دادن مال اختر منصور هنگام خارج شدن از 
ایران، دستاورد هایی را نصیب شد؛ اما هنوز ریشه های 

این گروه ها در افغانستان فعال اند.
علیه  مبارزه  دوام  که  است  این  اصلی  بحث  اکنون 
گروه های تروریستی که زیر چتر طالبان پناه گرفته اند، 
با کدام شیوه و مکانیسم عملی است؟ نقش امریکا و 
اعضای ناتو در این مبارزه پس از خروج چگونه خواهد 
و  منطقه  کشورهای  متوجه  تهدید هایی  اگر  بود؟ 
فرامنطقه باشد، چگونه باید با آن مقابله کرد؟ مبارزه با 
تروریسم پس از خروج نیروهای امریکایی و ناتو یکی از 
بحث های مهم و بنیادی میان دو کشور است. افغانستان 
سهم خود را در این مبارزه انجام می دهد؛ اما توقع دارد 
که در برابر پدیده تروریسم بین المللی کشورهای دیگر 
نیز سهم فعال داشته باشند. یکی از موضوعات مهم 
عقبه های حمایتی گروه های تروریستی است. طالبان و 
دیگر گروه ها بدون حمایت دولتی از خارج افغانستان، 
توان دوام جنگ را ندارند. با کشورهایی که از تروریسم 
به حیث ابزار سیاسی در راستای منافع خود استفاده 
می کنند، باید مقابله شود. حمایت  برخی دولت ها از 
تروریسم باید زیر نظر گرفته شود و با آن برخورد جدی 

شود.

سرنوشت صلح
طالبان،  و  امریکا  میان  توافق نامه  امضای  از  پس 
و  مثبت  گفت وگوهای  بر  مبنی  خوش باوری هایی 

چوبی مشکل ندارند؛ بلکه با سمنت، سیخ گول و پل 
و پلچک آهنی مشکل دارند.

از دید طالبان تأسیسات عامه کافر هستند
طالبان تأسیسات عامه را کافر می دانند و به این باور 
کشورهای  پول  از  تأسیسات  این  چون  که  هستند 
»کفری« ساخته شده اند، استفاده از آن ها حرام است. 
بنابراین، وقتی آنان یک ولسوالی را تصرف می کنند، 
تعمیر ولسوالی/قوماندانی و در کل ادارات زیرمجموعه 
آن را به آتش می کشند. البته کار طالبان تنها با آتش 
کشیدن تأسیسات عامه تمام نمی شود، آن ها  تعمیرها 
و خانه های شخصی را به دلیل این که صاحبان آن ها 
نیز نوکر غرب  هستند و از پول امریکا این خانه ها را 
ساخته اند، کافر می دانند و در جریان جنگ، داخل 
محکم  سنگر  مثابه  به  و  می شوند  ساختمان ها  این 

دفاعی از آن ها استفاده می کنند.

گروه طالبان برای ویرانی ساخته شده است
بلکه  نیست؛  آبادگر/سازنده  گروه  یک  طالبان  گروه 
تاریکی ها  بر  دارد  دوست  و  است  ویرانگر  گروه  یک 
و ویرانه ها حکومت کند. اگر این گروه کوچک ترین 
دغدغه برای ساخت وساز می داشت، تاکنون ما شاهد 
خدمات فراوانش در مناطق تحت کنترولش می بودیم. 
طالبان منابع عایداتی/مالی و بشری نسبتاً کافی برای 
کمک های  کنار  در  گروه  این  دارند.  ساخت وساز 
بیرونی بر بخشی از معادن تسلط دارد و سال ها است 
در  طالبان  می کند.  بهره برداری  معادن  این  از  که 
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افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای  اعالم خروج  از  پس 
صفحه جدیدی در روابط دو کشور گشوده خواهد شد. 
سفر رییس جمهور غنی و هیأت همراه در این مقطع 

از اهمیت خاصی برخوردار است.
صورت  به  اینک  بود.  مهم  پیام های  حاوی  سفر  این 

فشرده به برخی آن ها اشاره می شود:

اهمیت سیاسی
روابط پایدار سیاسی تعریف شده و همکاری های فعال 
میان دو کشور در عرصه دیپلماتیک برای افغانستان 
مهم است. افغانستان اکنون به حیث شریک و عضو 
میان  این  در  است.  کرده  تبارز  جهانی  جامعه  فعال 
خاصی  اهمیت  از  امریکا  با  پایدار  و  فعال  روابط 
برخوردار است. افغانستان توقع دارد تا از ظرفیت های 
فعال دیپلماتیک امریکا در منطقه به نفع صلح و ثبات 
استفاده شود. امریکا از فشار حداکثر و اعظمی خود 
قبال  در  منفی  رویکرد  که  کشورهایی  برخی  باالی 
منطقه  در  ثبات  نفع  به  می تواند  دارد،  افغانستان 
استفاده کند. هم چنان امریکا به حقانیت مردم و دولت 
برخی کشورها  منفی  رویکرد  به  رابطه  در  افغانستان 
بیش تر از گذشته واقف شده است. حمایت و همکاری 
امریکا در سیاست های منطقه ای می تواند فضا را به نفع 
صلح و ثبات تغییر دهد. اکنون پس از سال ها حمایت 
افراطی، مشت های بسته برخی کشورها  از گروه های 
برداشته شده است.  از چهره رهبران شان  نقاب  و  باز 
مسوولیت کشورهای جهان در قبال کشورهای حامی 
افراطیت و تروریسم می تواند مهم باشد. در این میان 

نقش امریکا تعیین کننده و اثرگذار خواهد بود.

اهمیت اقتصادی
ایاالت متحده امریکا از سال 2001 تاکنون کمک های 
و  توسعه  بخش  در  هم چنان  و  بشردوستانه  زیاد 
زیربنا انجام داده است. این کمک ها سبب تحول در 
بخش های مختلف شده است. افغانستان طی سال ها 
جنگ زیرساخت های خود را از دست داده بود. اکنون 
به  زیادی  صدمات  جاری  جنگ های  متأسفانه  نیز 
زیرساخت ها وارد کرده است. اقدامات تخریبی طالبان 
زیرساخت های  به  آسیب  دالر  میلیارد  یک  از  بیش 
کشور وارد کرده است. هنوز هم غارت و تخریب اموال 
و دارایی به یک ابزار مهم جنگی از سوی طالبان بدل 
شده است. با این همه، تداوم کمک های امریکا سبب 
زیرساخت ها  و  بازسازی  افغانستان  دوباره  تا  می شود 
فعال شود. مقام های امریکایی و تیم آقای بایدن از آغاز 

و  بد  پیامد  طالبان،  پیامدهای جنگ  دیگر  کنار  در 
زیان آورش تخریب تأسیسات عامه است؛ تأسیساتی 
که از پول مالیه دهقان، دست   فروش و شهروندان فقیر 
تأسیسات  مقابل  در  باید  این گروه  ساخته می شود. 
عامه بی طرف می بود؛ چون این تأسیسات مخصوص 
متعلق  بلکه  نیست،  دیگر  جریان  کدام  یا  حکومت 
سیاست  در  طالبان  آن که  وصف  با  است.  مردم  به 
اعالمی شان بر حفاظت از تأسیسات عامه تأکید دارند؛ 
اما با تأسف در طی چندین دهه جنگ ، ضمن این که 
از گهواره تا گور قربانی گرفتند، با تخریب تأسیسات 
مکتب ها،  پلچک ها،  پل ها،  جاده ها،  قبیل  از  عامه 
شفاخانه ها و ساختمان های دولتی، خسارات هنگفت 

مالی را بر مردم ما تحمیل کردند.
به باور نویسنده، پشت این همه ویرانی ها و به آتش 
کشیدن ها، عوامل و انگیزه های متعددی وجود دارد 
پرداخته  آن ها  از  برخی  به  فشرده  صورت  به  که 

می شود.

دارد،  »جدید«  پسوند  چیزی  که  هر  با  طالبان 
مشکل دارند

طالبان با ساختمان جدید، پل جدید، سرک جدید، 
جدید،  حکومت  جدید،  مدیریت  جدید،  ساختار 
مکتب جدید و فکر جدید مشکل دارند. آنان حتا با 
لباس جدید  با  اگر  دارند؛ شما  لباس جدید مشکل 
و ظاهر نسبتاً مناسب از محل تحت کنترل طالبان 

مسوولیت تا حاال از تعهدات بیش تر همکاری در بخش 
انکشاف و توسعه سخن گفته اند. اکنون انتظار می رود 

که این تعهدات جنبه عملی بگیرد و اجرایی شود.

اهمیت امنیتی
این سفر از نظر امنیتی نیز در این مقطع از اهمیت 
خاصی برخوردار است. سفر رییس جمهور غنی دقیق 
نیروهای  خروج  پروسه  که  می گیرد  صورت  زمانی 
دیگر،  سوی  از  دارد.  ادامه  افغانستان  از  امریکایی 
جنگ ها نیز در نقاط مختلف کشور به شکل بی سابقه 
حمایت  و  همکاری  دوام  بررسی  است.  گرفته  شدت 
امریکا از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در این سفر 
مورد بحث بوده است. رییس جمهور امریکا در دیدار 
با رییس جمهور کشور بر دوام حمایت های سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی تأکید کرده است. اکنون نیروهای 
امنیتی افغانستان بار اصلی جنگ علیه تروریستان را 
به دوش می کشند. اما حمایت کشورهای دوست، به 
مهم  می تواند  مختلف  بخش های  در  امریکا  خصوص 
و  بررسی  بخش،  این  در  مهم  و  اساسی  نکته  باشد. 
آسیب شناسی خالها در هنگام انتقال مسوولیت است. 
موفقیت های طالبان در برخی از ولسوالی ها، ریشه در 

همین خالها دارد.

مبارزه با تروریسم
هدف اصلی حضور نیروهای بین المللی در افغانستان 
بود.  تروریسم ذکر شده  علیه  مبارزه  از سال 2001، 

عبور کنید، بدون شک بازجویی می شوید. در واقع در 
میان آنان لباس جدید معیار قابل مالحظه ای است 
کارمندان دولتی.  و در کل  نظامیان  برای شناسایی 
طالبان به این دلیل با پدیده های جدید مشکل دارند 
که این پدیده ها محصول فکر جدید و دنیای جدید 
است. طالبان با محکمه صحرایی و جرگه های قبیله ای 
اساسی  عناصر  و  نهادها  با  بلکه  ندارند؛  مشکلی 
دولت های مدرن، هم چون قوه های قضاییه و اجراییه، 
مشکل دارند. آنان با برق و پایه های برق مشکل دارند. 
سرک   اما  نمی کنند؛  منفجر  را  خامه  سرک   طالبان 
آسفالت شده را تخریب می کنند. آنان با چوب و پل 

کاهش  به  طالبان  شد.  خلق  خشونت ها  در  کاهش 
خشونت ها، قطع رابطه با القاعده و گفت وگوهای مثبت 
اما متأسفانه  بودند؛  تعهد کرده  با حکومت  و سازنده 
به هیچ یکی از تعهد های خود عمل نکرده اند. توافق 
گروه  این  به  ترمپ  آقای  دوران  در  طالبان  با  امریکا 
مشروعیت داد. هم چنان طالبان با غرور کاذب حاضر 
طالبان  نشدند.  حکومت  با  سازنده  گفت وگوهای  به 
اکنون جنگ را شدت بخشیده اند. آنان خشن تر از هر 
دوره دیگری عمل می کنند. حاال بحث اصلی سرنوشت 
پروسه صلح است که امریکا یکی از کشورهای فعال 
در این عرصه است. اکنون وقت آن است تا در روابط 
با طالبان از سوی کشورهای مختلف تجدید نظر شود. 
معافیت ها و فرصت هایی را که طالبان به دست آورده 
بودند، باید متوقف شود. هم چنان می شود روی دوام 
بحث همه جانبه  آن  مدیریت  و چگونه گی  قطر  دفتر 
کرد. طالبان با خشونت هایی که انجام می دهند، نباید 
رهبران شان در کشورهای مختلف احساس معافیت و 

مصونیت داشته باشند.

خودآگاهی و هم بسته گی ملی
خشونت های اخیر طالبان در افغانستان با حرکت های 
مردمی در سراسر کشور همراه شده است. طالبان شاید 
نخستین بار است که این گونه با حرکت جمعی مواجه 
گروه  این  علیه  مقاومت هایی  گذشته ها  در  شده اند. 
شکل گرفته بود؛ اما به این پیمانه نفرت و ایستاده گی 

به نمایش گذاشته نشده بود.
اصل  نظام،  از  در حمایت  مردمی  حرکت خودجوش 
به  پیام های مشخص  و حفظ دستاوردها،  جمهوریت 
این  نیز  فرامنطقه  و  منطقه  کشورهای  دارد.  طالبان 
قرار  تحلیل  مورد  قطعاً  را  خودجوش  حرکت های 
و  چالش ها  رغم  به  افغانستان  حکومت  داد.  خواهند 
مشکالت، اکنون با حمایت جمعی مردم در محور نظام 
در خارج  است.  همراه شده  ارزش های جمهوریت،  و 
را  خود  مخالفت  نیز  جهان  کشورهای  افغانستان  از 
کرده اند.  بیان  و خشونت  زور  راه  از  قدرت  تصرف  با 
وقت  هر  از  بیش  طالبان  که  می رسد  نظر  به  اکنون 
انزوای سیاسی خواهند  به  دیگری در داخل و خارج 
رفت. افغانستان روزهای دشواری را سپری می کند؛ اما 
هم بسته گی ملی و اجماع قشر سیاسی کشور می توانند 
افغانستان  باشند.  داشته  برازنده  نظام سهم  بقای  در 
با کشورهای  روابط خود  از  تازه ای  فصل  وارد  اکنون 
جهان، به خصوص امریکا و کشورهای عضو ناتو خواهد 
شد. در سطح منطقه نیز چگونه گی تعامل و همکاری ها 
مورد بحث خواهد بود. حمایت جهان از افغانستان در 
است.  برخوردار  خاصی  اهمیت  از  زمانی  مقطع  این 
میان مهم  این  در  افغانستان  و  امریکا  پایدار  دوستی 

است.

بسیاری از شاهراه های خرد و بزرگ، ایست بازرسی 
دارند و از وسایل نقلیه، مالیه سنگین می گیرند و در 
ضمن سه وقت نان شان هم بر دوش مردم است. با 
آن هم ما از این گروه توقع ساختن میدان هوایی و 
طالبان یک  بود  کافی  نداریم،  برق  و  آب گردان  بند 
زنده گی  پرچم شان  زیر  مردمی  که  برای  چوبی  پل 
می کنند، می ساختند. ولی قسمی که قباًل ذکر شد، 
این گروه نه تنها عالقه ای به آبادانی ندارد که اشتیاق 
وافر به ویرانگری دارد. اگر چنین نیست، چرا وقتی 
یک ولسوالی را تصرف می کنند، ساختمان ولسوالی 
و بقیه ادارات را به راکت می بندند؟ چرا میز و چوکی 
را به آتش می کشند؟ آیا از ساختمان، میز و چوکی و 

بقیه امکانات ولسوالی، استفاده سالم نمی توانند؟

طالبان احساس وطن دوستی ندارند
این  بیانگر  طالبان  توسط  عامه  تأسیسات  تخریب 
مردم  با  که  حکومت  با  تنها  نه  گروه  این  که  است 
نیز در جنگ است؛ تخریب جاده ها ، پل ها، پلچک ها، 
مکتب ها و ساختمان های دولتی که استفاده کننده گان 
درجه اول آن ها مردم هستند، جز اعالن جنگ با مردم 
دارایی  تخریب  از  که  نتیجه ای  ندارد.  دیگری  پیام 
عامه توسط طالبان می توانیم بگیریم، این است که 
به  نسبت  وابسته گی  و  تعلق  حس  هیچ  گروه  این 
وطن دوستی  احساس  طالبان  اگر  ندارد.  افغانستان 
دارایی خود می دانستند  را  عامه  دارایی  می داشتند، 
و به جای تخریب تأسیسات عامه، آن ها را حفاظت 
می کردند و توسعه می دادند. عمل کرد طالبان نشان 
می دهد که گویا آنان تصمیم ماندن در افغانستان را 
ندارند و آمده اند که بکشند، تخریب کنند، آتش بزنند 

و سپس بروند.

فصل تازه روابط
افغانستان و امریکا

چرا طالبان تأسیسات عامه را تخریب می کنند؟
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اساسی که موفقیت رزمنده گان جبهات جنگ  عوامل 
و  وحدت  روحیه  یکی،  می کند،  بیش تر  بلخاب  در  را 
ولسوالی  این  مردم  بیگانه ستیزی  و  آزاده گی  همدلی، 
است و دیگری، موقعیت جغرافیایی و طبیعی بلخاب. 
مردم بلخاب در طول تاریخ ثابت کرده اند که هیچ گاه 
نمی دهند.  ذلت  به  تن  و  نمی پذیرند  را  زور  حاکمیت 
بلخاب  در  جنگ  جبهات  تقویت  سبب  روحیه  این 
شده و روحیه نیروهای مقاومت را افزایش داده است. 
نیروهای مقاومت توقع دارند که رهبران شان )رهبران 
جهادی، وکالی پارلمان و شورای والیتی و متنفذان( 
با قرار گرفتن در کنار آنان روحیه و مورال رزمنده گان 
درست  را  مقاومت  و  دهند  افزایش  این  از  بیش تر  را 
بلخاب عامل دیگری  بودن  مدیریت کنند. کوهستانی 
تقویت  را  ولسوالی  این  رزمنده گان  قوت  که  است 
می کند. دره های تنگ و موانع طبیعی، بلخاب را به یک 
منطقه استراتژیک تبدیل کرده است و از همین جهت، 
جنگ برای کسانی که با محیط این ولسوالی آشنایی 
ندارند، خودکشی است. از آن جایی که نیروهای مقاومت 
در بلخاب به طور عموم مردم عادی هستند، عمده ترین 
تجهیزات،  مهمات،  سالح،  کمبود  ضعف شان،  نقطه 
اعاشه و... است و در صورتی که اکماالت صورت نگیرد، 
امکان موفقیت نیروهای مقاومت کاهش پیدا می کند. 

طرح یک جدول زمانی دوساله برای پایان مأموریت 
جنگی ایاالت متحده، برنامه خود را برای عقب نشینی 

نیروهای امریکایی اعالم کرد.
هنگامی که اوباما دفتر خود را ترک کرد، تقریباً ۸400 
سرباز امریکایی در افغانستان حضور داشتند و رسماً 
در امر آموزش، مشاوره و مأموریت، نیروهای افغان را 
برای مبارزه با طالبان و گروه نوظهور دولت اسالمی 
)داعش( کمک می کردند. طوری که جسیکا دوناتی 
نیروهای  آخرین  داون«،  »ایگل  اخیر خود  در کتاب 
ویژه ای که جنگ ابدی را به پیش می برند، گفته است 
که تغییر در نوعیت مأموریت به این معنا نبود که هیچ 
نظامی امریکایی درگیر جنگ نبود؛ اما این یک روش 
سرخط  از  افغانستان  داشتن  نگه  دور  برای  مناسب 

اخبار داخلی بود.
در اوایل ماه جون، فرماندهی مرکزی امریکا تخمین 
زد که بیش از 50 درصد روند عقب نشینی، از جمله 
دفاع  وزارت  به  تأسیسات  باب   ۶ رسمی  تحویل 
به  تجهیزات  قطعه  هزاران  و خارج کردن  افغانستان 

اتمام رسیده است.
دولت بایدن اظهار داشت که نیروهای »آن  سوی افق« 
را برای عملیات های ضد تروریسم و پشتی بانی از دولت 
افغانستان به صحنه می آورد؛ اما جدا از خلیج فارس 
ایاالت  نیروهای  به  کشور  کدام  که  نیست  مشخص 
متحده پایگاه خواهد داد. طالبان قباًل به همسایه گان 
افغانستان در مورد میزبانی از نیروهای خارجی هشدار 

داده اند.
امنیت،  شورای  به  خود  توجیهی  جلسه  در  لیونز، 
چهار  از  یکی  عقب نشینی  این  که  کرد  خاطرنشان 

به دنبال سقوط و واگذاری ولسوالی ها در والیات شمالی 
حوزه،  این  در  طالبان  گروه  گرفتن  قدرت  و  کشور 
اکنون این پرسش که آیا مقاومت مردم بلخاب در برابر 
طالبان و ترسیم جبهات جنگ علیه این گروه موفقیتی 
به همراه دارد یا خیر، تبدیل به یک مسأله جدی در 
میان ساکنان شمال، به خصوص مردم بلخاب و مناطق 
اطراف آن شده است. مردم بلخاب این روزها در آزمون 
سختی قرار گرفته اند؛ آزمونی که تعیین می کند، بلخاب 
برابر  در  یا  می ماند  باقی  تسخیرناپذیر  هم چنان خطه 
می شود  شکسته  طالبان  گروه  جنگ جویان  هجوم 
مرکز  و  تسخیرناپذیر  )خطه  را  گذشته اش  افتخار  و 
ساکنان  پاسخ  می دهد؟  دست  از  شمال(  در  مقاومت 
بلخاب و شمال کشور به پرسش  فوق متفاوت است و 
دیدگاه های مختلفی در این زمینه مطرح شده است. از 
میان دیدگاه های مطرح شده، دو دیدگاه برجسته بوده 

است و طرف دار بیش تر دارد:

دیدگاه اول: این دیدگاه که غالب ترین دیدگاه در میان 
مردم بلخاب و ساکنان شمال است و طرف داران بیش تر 
مرکز  بازهم  بلخاب  که  است  آن  بر  معتقد  دارد،  نیز 
مقاومت خواهد شد و مردم این ولسوالی از این آزمون 
سخت و دشوار، گذر خواهند کرد. براساس این دیدگاه، 
از آن جایی که مردم بلخاب هم در دوره جهاد و هم در 
دوره مقاومت کارنامه توأم با قهرمانی، رشادت، شهامت، 
ایستاده گی، مقاومت و مجاهدت دارند؛ این بار هم در 
برابر تهاجم جنگ جویان طالبان ایستاده گی می کنند، 
تجاوز آنان را عقب می زنند و هیچ گاه نمی گذارند که 
خطه تسخیرناپذیر بلخاب تحت حاکمیت گروه طالبان 
قرار گیرد. بنابراین، طرف داران این دیدگاه مصلحت را 

در مقاومت می بینند.
جبهات  که  است  شده  سبب  دیدگاه  این  بودن  غالب 
جنگ در مناطق مختلف بلخاب شکل بگیرد و نیروهای 
محلی در مرزهای این ولسوالی مستقر شوند. براساس 
گزارش ها، صدها تن از مردم محلی از قریه های مختلف 
مختلف سنگر  استقامت های  در  و  بلخاب مسلح شده  
از جمله  و...  تگاب تخت  باجگاه،  گرفته اند. آب کالن، 
مستقر  آن ها  در  مردمی  نیروهای  که  است  جبهاتی 
شده اند. الزم به یادآوری است که در کنار رزمنده گان 
بلخابی، تعدادی از مبارزان بی جاشده از مناطق اطراف 
)مسجد سبز، گوسفندی، تکزار، آب کالن، مغزار و...( نیز 

در جبهات حضور دارند.

دبورا لیونز، نماینده ارشد سازمان ملل برای افغانستان 
کابل  در  سازمان  این  معاونت  هیأت  دفتر  رییس  و 
)یوناما(، در جلسه توجیهی به شورای امنیت سازمان 
صلح  برای  قبول  قابل  راه  یک  »فقط  گفت:  ملل 
بازگشت به  از جنگ و  افغانستان وجود دارد؛ دوری 

میز مذاکره.«
در  که  ملل خواست  امنیت سازمان  از شورای  لیونز 
همکاری با کشورهای منطقه »همه تالش های خود را 
برای کشاندن دولت افغانستان و طالبان به میز مذاکره 

انجام دهد«.
تاریخ غم انگیز جنگ نباید دوباره تکرار شود؛ ولی در 
صورتی که افغانستان در اثر ناکارآیی ما به حال خود 
رها شود، ممکن است تاریخ تکرار شود. رییس جمهور 
سرانجام  که  گرفت  تصمیم  اپریل  ماه  در  بایدن  جو 
امریکا  در 20 ساله گی حمالت 11 سپتامبر، جنگ 
افغانستان  در  اما جنگ  دهد.  پایان  را  افغانستان  در 

با عقب نشینی ایاالت متحده به پایان نخواهد رسید.
لیونز گفت که اعالمیه ماه اپریل »یک زمین لرزه ای را 
در سیستم سیاسی و اجتماعی افغانستان ایجاد کرد.« 
اگرچه تصمیم برای خروج نیروها قابل پیش بینی بود؛ 
اما سرعت عقب نشینی پیش بینی نشده بود. در سال 
با  امریکا،  وقت  جمهور  رییس  اوباما،  بارک   ،2014

و  خواسته اند  رهبران  و  حکومت  از  آن ها  همین رو،  از 
می خواهند که هرچه عاجل برای شان در جبهات جنگ 

اسلحه، مهمات و... بفرستند.

این دیدگاه برعکس دیدگاه  دیدگاه دوم: طرف داران 
اول، مصلحت را در آن می بینند که مردم بلخاب همانند 
طالبان  به  مقاومتی  هیچ گونه  بدون  ولسوالی ها  سایر 
این دیدگاه، مقاومت  باور طرف داران  به  تسلیم شوند. 
مصلحت  و  نیست  بلخاب  نفع  به  شرایطی  چنین  در 
هیچ گونه  بدون  را  ولسوالی  مردم،  که  می کند  ایجاب 
جنگی به طالبان تسلیم کنند و حاکمیت این گروه را 
مقاومت،  منفی  عواقب  بر  تأکید  با  افراد  این  بپذیرند. 
چنین استدالل می کنند که در صورت شکست مقاومت 
و تصرف ولسوالی توسط طالبان، این گروه انتقام سختی 
از مردم خواهد گرفت. آن ها معتقدند که در این شرایط 
ریسک مقاومت در برابر طالبان خیلی باال است و مردم 

بلخاب نباید این خطر را بپذیرند.
نکته ای که سبب تقویت این دیدگاه در بلخاب شده، 
مناطق  با  گویا  که  است  طالبان  مدارای  و  تساهل 
تصرف شده همجوار این ولسوالی داشته اند. براساس آنچه 
که در رسانه های اجتماعی تبلیغ می شود، گویا طالبان 
بعد از سقوط ولسوالی های همجوار بلخاب )سانچارک، 

بخش توافق نامه فبروری 2020 بین ایاالت متحده و 
طالبان است. وی گفت که این توافق نامه »امیدی را 
به وجود آورده است که می تواند فضایی را برای ایجاد 

صلح میان افغان ها ایجاد کند«.
عقب نشینی  خارجی  »نیروهای  داد:  ادامه  لیونز 
می کنند و به همین دلیل، افغان ها به جای جنگ با 
دور هم  که  داشت  را خواهند  فرصت  این  یک دیگر، 
پیدا کنند.« »اما در  برای صلح  راهی  و  جمع شوند 
عوض، اقدامات در میدان جنگ بیش تر از پیش رفت 

در میز مذاکره بوده است.«
از  ولسوالی   50 از  بیش  که  کرد  خاطرنشان  لیونز 
مجموع ۳۷0 ولسوالی و حومه مراکز بسیاری از والیات 
از ماه می به دست طالبان سقوط کرده است. با این 
حال همان طوری که اخیراً فرود بیژن، خبرنگار رادیو 
آزادی در توییتر خود نوشته است، تسخیر ولسوالی ها 
ولسوالی ها  آن   دوباره  تصرف  از  بیش  طالبان  توسط 

توسط دولت مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد.
این امر به منظور دست کم گرفتن خشونت یا به خطر 
افتادن مناطق تحت کنترل طالبان یا دست کم گرفتن 
توانایی های دولت افغانستان نیست؛ بلکه به یک آینده 

این مناطق  با مردم  و...(  گوسفندی، زاری، دره صوف 
این  نبوده اند.  کینه ورزی  پی  در  و  نکرده  بدرفتاری 
استدالل می کند که حتا در مناطق تصرف شده  گروه 
شیعه نشین )هزاره نشین( توسط طالبان خون هیچ کسی 
به زمین نریخته و به کسی آسیب نرسیده است. این 
دیدگاه با وجود این که نسبت به دیدگاه اول طرف دار 
نیروهای  روحیه  تضعیف  در  آن هم  با  دارد،  کم تری 
دشوار  را  تصمیم گیری  و  دارد  نقش  مردم  و  مقاومت 

کرده است.
در نگاه طرف داران دیدگاه دوم، امکان موفقیت مقاومت 
برخوردار  بیش تری  قدرت  از  زیرا طالبان  است؛  اندک 
هستند و دره بلخاب را کاماًل در محاصره خویش دارند. 
دامنه حاکمیت طالبان در مناطق آب کالن،  رسیدن 
کاشان  و  اسیمدان  تخت،  تگاب  باجگاه،  گردنه،  پشته 
به معنای محاصره کامل بلخاب است و هرگاه نیروی 
کمکی به این ولسوالی نرسد، مردم بلخاب قادر نخواهند 
با جنگ جویان طالبان به نبرد  بود که در چند جبهه 
بپردازند. از طرف دیگر، در میان گروه طالبان اشخاصی 
از درون بلخاب حضور دارند که با محیط طبیعی این 
کف  مثل  را  منطقه  و  هستند  آشنا  کاماًل  ولسوالی 
در  طالبان  آن، شاید  بر  دست  شان می شناسند. عالوه 
درون جامعه بلخاب و حتا نیروهای مقاومت نیز یاران 
و دوستان مخفی و ناشناس داشته باشند تا در موقع 
حمله این گروه، از پشت خنجر بزنند. به همین دلیل، 
موقعیت استراتژیک و نظامی بلخاب نیز کمک شایانی 

به نیروهای مقاومت نخواهد کرد.
که  می شود  گرفته  نتیجه  چنین  شد،  گفته  آنچه  از 
دیدگاه اول به دلیل عدم اطمینان و بی اعتمادی نسبت 
به گروه طالبان، تأکید بر مقاومت علیه این گروه دارد و 
چنین استدالل می کند که کشته شدن در سنگرهای 
نبرد بهتر از کشته شدن در خانه است. دیدگاه دوم اما 
به  اعتماد  ریسک  و  نمی بیند  مقاومت  در  را  مصلحت 
طالبان را کم تر از ریسک مقاومت می داند. تصمیم گیری 
در چنین شرایطی دشوار و مستلزم تأمل بیش تر است. 
از همین رو، رهبران، بزرگان، وکال و عامه مردم بلخاب 
در آزمون سختی قرار دارند؛ آزمونی که بقا و زوال این 
ولسوالی به آن وابسته است. به نظر می رسد تنها وقتی 
مردم بلخاب می توانند در این آزمون بزرگ موفق شوند 
خرد  براساس  و  منطقی  عاقالنه،  آگاهانه،  نخست  که 
جمعی تصمیم  بگیرند و سپس با روحیه وحدت، همدلی 

و برادری آن را به منصه اجرا بگذارند.

گنگ و مبهم داللت می کند.
با پیش رفت روند عقب نشینی ایاالت متحده، طالبان 
تمایلی به حضور در میز مذاکره ندارند؛ اما در عوض 
این گروه از نظر نظامی تالش دارد تا موقعیت خوبی 

را به دست بیاورد.
لیونز تأکید کرد که طالبان به مبارزات فشرده نظامی 
خود ادامه می دهند که یک اقدام غم انگیز خواهد بود 
ابراز تأسف کرد که کنفرانس تسریع مذاکرات که  و 
قرار بود در استانبول برگزار شود، متوقف شد. به گفته 
لیونز، دولت افغانستان آماده حضور در این کنفرانس 

بود؛ اما طالبان هرگز به طور رسمی پاسخ ندادند.
که  می کند  تأیید  افغانستان  دولت  مورد  در  لیونز 
وی  است.  نگران کننده  کابل  در  سیاسی  اتحاد  عدم 
گفت: »برخی از کاستی ها در دولت بخشی از میراِث 
این  اما  است؛  حاکمیت  از  باالتر  سیاست  دادن  قرار 
مخالفت های سیاسی و عدم وحدت که باعث می شود 
باید  باشند،  داشته  زیادی  پیش رفت های  طالبان 

برطرف شود.«
در همین حال، بسیاری از یوناما خواسته اند که »در 
روند صلح نقش بیش تری داشته باشد« و »اگر طرفین 
نقش  مورد  در  و  شوند  متعهد  واقعی  مذاکرات  به 
سازمان ملل متحد به توافق برسند، ما آماده و مجهز 

هستیم که چنین کاری را انجام دهیم«.
سازمان ملل در صورت عدم تعامل واقعی طالبان با 
چه  افغانستان،  دولت  در  اتحاد  عدم  و  مذاکره  روند 

کاری می تواند انجام دهد؟
لیونز از همکاری با کشورهای منطقه که »نگرانی های 
در  پراکنده  و  گسترده  درگیری  مورد  در  شدیدی 
پناهنده گان،  »جریان  جمله  از  دارند«،  افغانستان 
و  تروریسم  مخدر،  مواد  قاچاق  مهاجران،  حرکت 
و  اقتصادی  اتصال  برای  رفته  دست  از  فرصت های 

تجارت سودمند متقابل«، یاد کرد.
برخی  توانایی رفع  بین المللی  سازمان ملل و جامعه 
نگرانی ها را دارند؛ اما همان طوری که لیونز گفت »ما 
باید واقعیت را بپذیریم؛ افزایش درگیری در افغانستان 
به معنای افزایش ناامنی برای بسیاری از کشورهای 

دیگر، در نزدیک و دور است«.

مردم بلخاب و آزمون جنگ

آیا سازمان ملل می تواند دولت افغانستان و 
طالبان را به میز مذاکره بکشاند؟

سید علی اکبر حیدری

عوامل اساسی که موفقیت رزمنده گان جبهات جنگ را در بلخاب بیش تر می کند، 
یکی، روحیه وحدت و همدلی، آزاده گی و بیگانه ستیزی مردم این ولسوالی است 

و دیگری، موقعیت جغرافیایی و طبیعی بلخاب. مردم بلخاب در طول تاریخ ثابت کرده اند 
که هیچ گاه حاکمیت زور را نمی پذیرند و تن به ذلت نمی دهند. این روحیه سبب تقویت 

جبهات جنگ در بلخاب شده و روحیه نیروهای مقاومت را افزایش داده است.

اگر راه صلح افغانستان مذاکره باشد، به نظر نمی رسد که طالبان عالقه زیادی به 
این راه داشته باشند.
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احسان اهلل امین، مسوول مطبوعاتی ریاست برشنا در 
قندهار، تصریح می کند که یگانه علت نبود برق، جنگ 

است.
او گفت: »تمام لین های برق که از راه کجکی هلمند 
به قندهار آمده است، به سبب درگیری ها آسیب دیده 
است و ما نمی توانیم به تمام شهر قندهار برق بدهیم.«

آقای امین می گوید: »ما برای حل دایمی مشکل برق 
قندهار کارهای بنیادی را آغاز کرده ایم که در آینده 
نزدیک برق والیت های قندهار و هلمند دایمی خواهد 
شد. از جمله لین وارداتی برق از کابل است که کار 
نصب پایه های آن تا حد زیادی تکمیل شده و تا شهر 
کار  ناامنی ها  دلیل  به  که  است  رسیده  زابل  صفای 
آن باقی مانده است. همین طور برای پارک صنعتی 
برق آفتابی ساخته شده است که در صورت نبود برق 

کجکی به شهر قندهار توزیع خواهد شد.«
توربین های  جدید  ساختمان  کار  که  می افزاید  او 
هنوز  تا  اما  است،  شده  تکمیل  درصد   ۹5 کجکی 

این در حالی است که کابل این روز ها بدترین روزهای 
آرایشگاه های  فضای  اما  می کند،  سپری  را  کرونایی 

کابل از زنان و دختران جوان پر است.
 فرشته، مالک یکی از آرایشگاه های مشهور در یکی از 
موقعیت های خوب شهر کابل است. او تحصیالتش را 
در علوم اجتماعی تمام کرده است. فرشته دوره های 
آموزشی آرایشگری را در ایران فرا گرفته و هفت سال 

پیش به کابل آمده است.
انتخاب  خود  اصلی  شغل  عنوان  به  را  آرایشگری  او 
کرده و کار ش را از یک دکان کوچک آغاز کرده است. 
به گفته او، کار آرایشگری اش خیلی زود مورد توجه 
طور  به  مشتریانش  ماه،  سه  مدت  در  و  گرفته  قرار 

غیرقابل باور افزایش یافته است.
می رسد،  نظر  به  راضی  کاماًل  شغلش  از  که  فرشته 
می گوید: » درآمد کارم بد نیست، مگر کار آرایشگری 

جنجال های خوده داره.«
آرایش یک عروس در آرایشگاه فرشته از ده هزار تا 
پنجاه هزار افغانی و آرایش همراهان عروس از پنج صد 

تا دو هزار افغانی هزینه برمی دارد.
باال  و  مردم  اقتصاد  سطح  بودن  پایین  به  توجه  با 
بودن نرخ ها در آرایشگا ه ها، شماری از دختران و زنان 

پول های زیادی را در این سالون ها هزینه می کنند.
شرینی خوری اش  روز  کردن  آرایش  برای  که  مروه 
افغانی  هزار   ۳5 است  قرار  و  آمده  آرایشگاه  این  به 
بپردازد، خشویش ناراحتی می کند و از باال بودن نرخ  

صنعت کاران  تابستان،  فصل  در 
قندهار  والیت  باشنده گان  و 
بیش  از هر وقت دیگر به برق 
دلیل  به  اما  دارند،  ضرورت 
نبود برق، برخی از کارخانه ها 
با خطر بسته  شدن مواجه اند و 

برخی دیگر بسته شده اند.
اتحادیه  رییس  اکبر،  حاجی 
چهار  برق  نبود  دلیل  به  که  می گوید  صنعت کاران، 
کرده اند.  متوقف  را  فعالیت های خود  بزرگ  کارخانه 
او افزود: » ما چندین بار با رییس برشنا در این والیت 
جمهور  رییس  به  حتا  را  خبر  این  و  کردیم  دیدار 
اختیار  خاموشی  مورد  این  در  آنان  اما  رساندیم، 

کرد ند.«
از سوی دیگر، مسووالن برق این والیت می گویند که 
ناامنی های اخیر به مدیریت و وجود دایمی برق در 

قندهار تأثیرات بدی بر جای گذاشته است.

در  گذشته  از  ظاهر  به  توجه 
جوامع مختلف به نحوی وجود 
داشته، اما امروزه گرایش زنان 
و  آرایشی  لوازم  از  استفاده  به 
توجه به بدن شان، بیش تر شده 

است. 
در  زنان  بدانم  این که  برای 
خود آرایی  به  ارتباط  در  چالش  هایی  چه  با  کابل 
رو به رو هستند، سراغ چند آرایشگاه  خوب را  گرفتم و 
باالخره پس از پرس و جو وارد یکی از پر مشتری ترین 

آرایشگاه های کابل شدم.
انتظار  در بخش نخست سالون که ظاهراً مخصوص 
منتظر  زیادی  دختران  و  زنان  است،  مشتریان 
نوبت شان بودند. خانمی که احتماالً سی ساله به نظر 
می رسید، قرار بود بعد از نفر چهارم زیر دست یکی 
از آرایشگران قرار بگیرد. او التماس کنان به خانم هایی 
که در نوبت پیش از او بودند، می گفت: »پیش ترک 
آرام  بچیم د شیرم اس،  بود،  برم زنگ زده  خشویم 
نمی گیره، بان مه بروم، فقط رویمه نخ می کنم، زود 

خالص می شه.«
و  سر  در  عرق  که  دیگر  خانم  چند  حال  همین  در 
آرایشگاه  وارد  می شد،  دیده  وضوح  به  صورت شان 
شدند. یکی از آن ها با وارخطایی پرده ضخیم وسط 
سالون را بر داشت و گفت: »بیروبار خو زیاد است، خدا 

کنه که خود فرشته باشه.«

توربین ها آورده نشده است.
در همین حال باشنده گان این والیت می گویند اگر 
دست  اقتصادی  مشکالت  با  مردم  که  شرایطی  در 
بحران  ممکن  نشود،  تامین  برق  گریبان هستند،  به 

اقتصادی در این والیت به میان آید.
جمله  از  قندهار  والیت  اقتصادی،  چالش  کنار  در 
والیات گرم سیر است و در فصل گرما نیازمندی مردم 

به برق بیش از پیش می شود.
شهروندان والیت قندهار از سال ها بدین سو با کمبود 
برق روبه رو هستند. ناامنی، گاه نبود آب و زمانی هم 
خرابی لین های برق، بهانه ای برای نبود برق در این 
والیت عنوان شده ، ولی تا هنوز برای حل این مشکل 
از طرف اداره محلی و حکومت مرکزی کاری صورت 

نگرفته است.
عبدالواسع باشنده  قندهار، می گوید که ادارات محلی 
والیت  برای  دایمی  برق  تامین  منظور  به  مرکزی  و 
نیاز اساسی  از  این والیت  تا مردم  قندهار کار کنند 

آرایشگاه ها شکایت دارد.
وقتی از خانم فرشته می پرسم که آیا نرخ های تعیین 
شده خیلی باال نیست، با بی تفاوتی می گوید: »نه خیر، 
نظر به بعضی آرایشگاه ها نرخ های ما هنوز خیلی پایین 

است.«
با  متناسب  آرایشگاه ها  بیشتر  در  آرایش  نرخ های 
شهرت و موقعیت شان است. هزینه آرایش در شماری 
از آرایشگاه ها نظیر رها، طوفان و حنا در شهر کابل تا 

یک هزار دالر امریکایی می رسد. 
نظام  بودن  حاکم  دلیل  به  کابل،  شاروالی  گفته  به 
اقتصادی بازار آزاد، این نهاد صالحیت وضع نرخ نامه 
را ندارد، اما اگر شکایتی در این ارتباط وجود داشته 

باشد، آن  را بررسی می کند و دست به اقدام می زند. 
با آن که بانو فرشته شیوه کار خود را با دیگر آرایشگران 
متفاوت می داند و به گفته خودش بیش تر به زیبایی 
و بهداشت توجه دارد، اما او از وسایل مشترک برای 
آرایش مشتریانش استفاده می کند و به این باور است 
که استفاده مواد آرایشی مشترک هیچ ربطی به شیوع 

کرونا و امراض دیگر ندارد.
داکتر مهدی مهدوی کیا اما می گوید که استفاده از 
کرونا  ویروس  به  ابتال  خطر  مشترک،  آرایشی  لوازم 
را افزایش می دهد؛ چون این ویروس می تواند تا ۷2 
ساعت روی سطوح پالستیکی زنده بماند. از آن جایی 
پالستیکی  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  از  بسیاری  که 
است، برای مصرف کننده گان دردسر آفرین خواهد بود. 

زنده گی بهرمنده شوند.
محبت، باشنده دیگر قندهار، می گوید با وجود این که 
لین های برق از هفته گذشته به این  سو در هلمند به 
دلیل درگیری ها تخریب شده ، اما بل صرفیه برق به 
آنان فرستاده می شود. به گفته او، دولت کاری کرده 
است تا از طریق آن پول مردم عام را جمع آوری کند، 
زنده گی مردم و پیش رفت صنعت،  برای تسهیل  اما 

کاری از پیش نمی برد.
یک طرف  از  که  می گویند  قندهار  باشنده گان  این   
خشک سالی و کمبود آب مشکل جدی ایجاد کرده و 
از طرف دیگر نبود برق مشکالت عمده ای را برای آنان 

به میان آورده است.
قندهار  والیت  برق  حوزه ای  ریاست  حال  همین  در 
می گوید که برای شهرک صنعتی این والیت سیستم 
برق سولری ایجاد و مشکالت برق فابریکه ها را تا حدی 
حل کرده است؛ اما اتحادیه صنعت کاران می گوید که 
در کنار کارخانه های کوچک، در این اواخر به دلیل 
نبود برق کارهای چهار کارخانه بزرگ نیز متوقف شده 

است.
افغانستان از اوزبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و 
ایران برق وارد می کند. برق اوزبیکستان و تاجیکستان 
پایتخت و بخش های  به  از مسیر والیت های شمالی 
دیگر کشور می رسد. شرکت برشنا می گوید که اکنون 
این شرکت حدود ۸0 درصد متکی به برق وارداتی از 

کشورهای همسایه است.
اوزبیکستان،  از کشورهای  افغانستان  ۷۷ درصد برق 

ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می شود.
میزان برق تولید شده در داخل کشور تنها حدود 1۹ 

درصد از نیازمندی این کشور را تامین می کند. 
قندهار  والیت  مشکل  تنها  برق  کمبود  یا  بی برقی 
نیست، در حال حاضر بیش تر والیت ها و حتا مرکز 

کشور با مشکل کمبود برق مواجه است.
افغانستان به دلیل انهدام پایه های برق در والیت های 
شمالی کشور، در چند ماه اخیر با قطع مقطعی برق 

مواجه شده است.

به این ترتیب لوازم آرایشی و بهداشتی ممکن است 
یکی از آلوده ترین وسایلی باشد که به  صورت روزانه 

مورد استفاده قرار می گیرد. 
برای  الزم  توصیه های  که  می گوید  کابل  شهرداری 
رعایت بهداشت به تمام آرایشگا ه ها داده شده است؛ 
هیچ  دیدم،  آرایشگاه  چند  در  آن چه  به  توجه  با  اما 

توجهی به این موارد نمی شود.
به گفته معروف علی زی، مسوول هماهنگی با رسانه ها 
از  در شهرداری کابل، آرایشگا ه ها طبق الیحه ای که 
مربوطه،  ناحیه  به  است،  تهیه شده  طرف شهرداری 
محیطی  ریاست صحت  و  مارکیت ها  تنظیم  ریاست 
ناحیه  از  متقاضیان  او،  گفته  به  می شود.  مربوط 
مربوطه جواز صنفی اخذ می کنند، در بخش تنظیم 
مارکیت ها به آن ها اجازه فعالیت کار داده می شود و 
ریاست صحت محیطی موارد صحی و بهداشتی آن ها 

را بررسی می کند.
است.  افزایش  زنانه، در حال  آرایشگاه های  راه اندازی 
طبق آمار شهرداری کابل، یک هزار و ۳۶۹ آرایشگاه به 
طور قانونی و تعداد بی شماری با لوحه های پر زرق وبرق 
بدون جواز در کوچه ها و  پس کوچه های کابل فعالیت 

می کنند.
در  کارآموز  حیث  به  سال  یک  مدت  به  که  حسنا 
که  می گوید  است،  کرده  کار  مختلف  آرایشگاه های 
جواز   بدون  خانه اش  جوار  در  می   شود  ماه  هشت 
مشغول آرایشگری است. وقتی از او می پرسم که چرا 
جواز کار نگرفته است، می گوید: »آرایشگاهی که در 
پس کوچه ها و در منازل مسکونی فعالیت داشته باشد، 

نیاز به جواز کار ندارد.«
در  رسانه ها  با  هماهنگی  مسوول  علی زی،  معروف   
شهرداری کابل، اما این فعالیت ها را غیر قانونی می داند 
ناحیه  بخش  در  تحقیقاتی  »تیم های  می افزاید:  و 
مربوط و هم چنان تیم بخش مارکیت های ما در حال 

بررسی هستند.« 
اکثر آرایشگا ه ها مواد آرایشی را به طور عمده و بدون 
قیمت  به  کابل  مندوی  از  آن  کیفیت  در نظر داشت 
خیلی پایین خریداری کرده و از آن در چند ماه متواتر 

استفاده می کنند.
به باور متخصصان امراض پوستی اگر شرایط بهداشتی 
گرفته  نظر  مد  آرایشگاه ها  در  درستی  به  کیفیت  و 
نشود، این نوع آرایش ها خطرناک بوده و سبب انتقال 

بیماری های گوناگون خواهد شد.

بی برقی در قندهار؛

وسوسه زیبایی؛ 

چهار کارخانه بزرگ تولیدی از فعالیت باز مانده اند

بازار گرم آرایشگاه ها در وضعیت کرونایی

احمدشاه شاداب

شهروندان والیت قندهار از سال ها بدین سو با کمبود برق روبه رو هستند. ناامنی، گاه نبود آب و زمانی هم خرابی لین های برق، 
بهانه ای برای نبود برق در این والیت عنوان شده ، ولی تا هنوز برای حل این مشکل از طرف اداره محلی و حکومت مرکزی کاری 

صورت نگرفته است.

شمیم فروتن

آرایش یک عروس در آرایشگاه 
فرشته از ده هزار تا پنجاه هزار 
افغانی و آرایش همراهان عروس 
از پنج صد تا دو هزار افغانی هزینه 
برمی دارد. با توجه به پایین بودن سطح 
اقتصاد مردم و باال بودن نرخ ها در 
آرایشگا ه ها، شماری از دختران و زنان 
پول های زیادی را در این سالون ها 
هزینه می کنند.
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برخی  اخیر  سال های  طی 
صاحب نظران  و  تحلیل گران 
امنیتی  ـ  سیاسی  اوضاع 
افغانستان را با عراق مقایسه 
تفاوت های  هرچند  کرده اند. 
زیادی میان وضعیت موجود در 
دارد،  وجود  افغانستان  و  عراق 
اما  شباهت های فراوانی هم میان اوضاع این دو کشور 

درگیر جنگ موجود است.
مهم ترین  شاید  عراق،  در  امریکایی  نیروهای  حضور 
با افغانستان باشد. در کنار  وجه مشترک این کشور 
این، تجربه عراقی ها در جنگ های داخلی و مقاومت 
مقابل گروه تندرو داعش هم می تواند برای حکومت و 

مردم افغانستان حایز اهمیت باشد.
این  روزها پس از پیش روی طالبان در برخی والیت های 
افغانستان و تصرف چندین ولسوالی ، فعالیت نیروهای 
بسیج مردمی در برابر طالبان آغاز شده است و شاید 
تجربه عراق از شکل گیری و فعالیت نیروهای بسیج 

مردمی، برای افغانستان کارساز باشد.
فعالیت نیروهای بسیج مردمی در عراق پس از سقوط 
 2014 سال  در  داعش  گروه  دست  به  موصل  شهر 
سوی  از  کفایی«  »جهاد  فتوای  شد.  آغاز  میالدی 
آیت اهلل سیدعلی سیستانی، مرجع بانفوذ و قدرت مند 
گسترش  و  تقویت  در  اساسی  نقش  عراق،  شیعیان 

نیروهای بسیج مردمی داشت.
نیروهای بسیج مردمی در عراق به »الحشد الشعبی« 
شهرت دارند و شامل چندین گروه متفاوت می شوند 
که اکثریت اعضایش مسلمانان شیعه مذهب و برخی 
سنت،  اهل  مسلمانان  نیز  آن  گروه های  و  اعضا 
مسیحیان و ایزدی ها هستند که هر کدام از گروه های 
فعالیت  نشان مخصوص خود  و  نام  با  بسیج مردمی 

دارند.
حزب اهلل،  کتایب  اهل الحق،  عصایب  بدر،  سازمان 
السالم،  سرایا  الُنجبا،  حرکه  الصدر،  الشهید  قوات 
کتایب  العتبات،  سرایا  علی االکبر،  لوا  الجهاد،  سرایا 
الخراسانی،  سرایا  الرسالی،  التیار  کتایب  سیدالشهدا، 
القتالیه،  فرقه  العباس  و  وعداهلل  قوات  عاشورا،  سرایا 
پنداشته  عراق  مردمی  بسیج  گروه های  مشهورترین 

می شوند.
این نیروها در والیت های گوناگون به ویژه مناطقی که 
درگیر نبرد با داعش بود، فعالیت دارند و در شکستن 

شباهت دیگر بسیج مردمی عراق با افغانستان، رهبری 
نظامی  ـ   سیاسی  شخصیت های  سوی  از  گروه  این 

است.
بسیج  نیروهای  میان  اساسی  تفاوت  دیگر،  جانب  از 
مردمی افغانستان با عراق این است که در افغانستان 
سیستانی  آیت اهلل  مانند  دینی  قوی  و  بانفوذ  مرجع 
بسیج  نیروهای  صف  در  افراد  حضور  برای  و  نیست 
مردمی فتوای جهاد صادر نشده است. در عراق دیدگاه 
مشترکی وجود دارد که فتوای آیت اهلل سیستانی، نقش 
مردمی  بسیج  نیروهای  در شکل گیری  مهمی  بسیار 

داشت.
با  عراق  مردمی  بسیج  نیروهای  میان  دیگر  تفاوت 
در  افراد  حضور  برای  مذهبی  انگیز ه های  افغانستان، 
نیروهای بسیج مردمی عراق است و شمار قابل  توجهی 
از شبه نظامیان این گروه با انگیزه های دینی و مذهبی 
برای جلوگیری از پیش روی داعش به گروه های بسیج 

مردمی پیوستند.
مردمی  بسیج  نیروهای  مورد  در  دیگر  مهم  نکته 
عراق، حمایت همه جانبه ایران از این نیروها است و 
اکثر فرماندهان ارشد نیروهای بسیج مردمی، پس از 
پیروزی انقالب اسالمی ایران با حمایت حکومت این 
کشور تشکیل شد؛ حتا برخی فرماندهان کنونی بسیج 
مردمی در زمان جنگ ایران با عراق، به سود ایران در 

برابر ارتش صدام وارد جنگ شده بودند.
ابومهدی المهندس، معاون فرمانده عمومی نیروهای 
بسیج مردمی عراق، که همراه قاسم سلیمانی، فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران، در 
حمله هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی در میدان 
بارها به گونه علنی خود را  هوایی بغداد کشته شد، 
به نقش  بود و  »سرباز قاسم سلیمانی« عنوان کرده 
نیروهای بسیج مردمی  از  ایران در حمایت  برجسته 

عراق اعتراف می کرد.
عراق  مردمی  بسیج  نیروهای  فعالیت  که  حالی  در 
در سرکوب داعش موثر بود و سبب شکست داعش، 

محاصره و پس گیری برخی شهرهای مهم و راهبردی 
عراق از نزد جنگ جویان وابسته به گروه داعش، نقش 

بسیار مهمی در کنار نیروهای ارتش عراق داشتند.
شکل گیری  و  فعالیت  آغاز  از  پس  سال  یک  حدود 
العبادی،  حیدر  عراق،  در  مردمی  بسیج  نیروهای 
نخست وزیر وقت این کشور، در سال 2015 میالدی 
از ارتش کشورش اعالم کرد و  این نیروها را بخشی 
فرمان دهی ارشد بسیج مردمی به گونه رسمی بر عهده 

نخست وزیر و حکومت عراق قرار گرفت.
مردمی،  بسیج  نیروهای  فعالیت  شدن  رسمی  با 
فعالیت  برای  نخست وزیر  دستور  هم  عراق  پارلمان 
قانونی این نیروها را تأیید کرد. هرچند اقدام حکومت 
بسیج  نیروهای  به  بخشیدن  رسمیت  برای  عراق 
مردمی یک تصمیم دشوار و جنجالی بود، اما این کار 
تا حدودی زمینه را برای سوءاستفاده از این نیروها 

محدود کرد.
غالباً  عراق  در  مردمی  بسیج  زیرمجموعه  گروه های 
که  هستند  نظامی  ـ  سیاسی  سازمان های  و  احزاب 
صدام  حکومت  و  بعث  حزب  مخالفان  آن ها  بیش تر 
حسین، رییس جمهور پیشین عراق می باشند و پس 
از سقوط حکومت صدام برای حفظ نظام کنونی این 
مقابل  در  و  شده  مسلح  ارتش  از  حمایت  در  کشور 

جنگ جویان داعش به نبرد پرداخته اند.
در افغانستان هم دیده می شود که نیروهای خیزش 
و  سیاسی  شخصیت های  احزاب،  به  وابسته  مردمی 
فرماندهان پیشین جهادی هستند که سابقه نبرد با 
طالبان را دارند و شاید یکی از دالیل مسلح شدن آنان 
در برابر طالبان، ترس از حضور دوباره طالبان و تصرف 

والیت ها از سوی جنگ جویان این گروه است.
برخی تحلیل گران مسایل عراق باور دارند که تشکیل 
مرحله  سه  کشور  این  در  مردمی  بسیج  گروه های 
مهم را سپری کرد که شامل فتوای آیت اهلل سیدعلی 
بسیج  شدن  رسمی  داعش،  با  نبرد  برای  سیستانی 
مردمی از سوی نخست وزیر و در نهایت قانونی شدن 
بسیج مردمی از سوی پارلمان و شورای وزیران عراق 
جنبه  را  مردمی  بسیج  شبه نظامیان  فعالیت  که  بود 

قانونی داد.
در افغانستان نیز به تازه گی شماری از شخصیت های 
مطرح سیاسی خواهان بسیج مردمی در برابر طالبان 
شده اند که این مسأله با فرایند تشکیل و تداوم کار 
نیروهای بسیج مردمی عراق شباهت های زیادی دارد. 

و  داعش  نزد  از  شده  تصرف  مناطق  پس گیری 
مهم  جاده های  مسیر  و  روستاها  شهرها،  پاک سازی 
اما  شد،  داعش  وجود جنگ جویان  از  عراق  ارتباطی 
وابسته گی برخی فرماندهان بسیج مردمی به ایران و 
امریکایی  نیروهای  مواضع  بر  پراکنده  انجام حمالت 
در عراق، برای حکومت این کشور مشکل آفرین شده 

است. 
از  گزارش هایی  غربی  معتبر  رسانه های  برخی 
از  فعالیت های مافیایی فرماندهان و رهبران شماری 
گروه های نظامی وابسته به بسیج مردمی عراق نشر 
کردند که شامل دخالت در کار گمرک مرزی عراق 
با ایران و واردات مافیایی محموله های بزرگ کاالهای 
تجارتی برای تأمین مصارف مالی و تقویت اقتصادی 

این گروه ها می شود.
مردمی  بسیج  نیروهای  اندام  عرض  می رسد  نظر  به 
در افغانستان وزنه جنگ را به سود حکومت سنگین 
کرد و سبب روحیه گرفتن نیروهای امنیتی شد؛ اما 
نگرانی اصلی این است که آیا حکومت می تواند فعالیت 
نیروهای بسیج مردمی را به درستی مدیریت کند؟ یا 
با گسترش فعالیت آنان در بخش های گوناگون کشور، 

کنترل اوضاع از دست حکومت خارج خواهد شد؟
نیروهای  فعالیت  از  مردم  که  داده  نشان  تجربه 
»اربکی« در افغانستان رضایت ندارند و موارد زیادی از 
اقدامات غیرقانونی این نیروها در والیت های گوناگون 
کشور گزارش شد. این احتمال دور از تصور نیست که 
اگر فعالیت نیروهای بسیج مردمی نظام مند و قانونی 
نشود، آن ها در آینده برای حکومت و مردم دردسرساز 

شوند.
از  بتواند  شاید  افغانستان  حکومت  این همه،  با 
نیروهای  فعالیت  و  شکل گیری  در  عراق  تجربه های 
بسیج مردمی استفاده کند و از هم اکنون که آغازین 
روزهای شکل گیری نیروهای بسیج مردمی در کشور 
است، برای نظم بخشی و قانون مندسازی فعالیت این 

نیروها اقدامات قاطعانه و عملی روی دست بگیرد.

مقایسه نیروهای »بسیج مردمی« 
در عراق و افغانستان

نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در تشکیالت 
و  مبارزه  روحیه  بلند  و  نظامی  ساختار  اداری، 
منطقه اند  نیروهای  برجسته ترین  از  فداکاری، 
که یک تنه در برابر 22 گروه تروریستی داخلی 
و خارجی مبارزه می کنند تا از افغانستان و مردم 
این سرزمین دفاع کنند. به چند دلیل زیر، ارتش 
افغانستان از ارتش  کشورهای دیگر منطقه یک 

سروگردن باالتر است.
نخستین عاملی که ارتش افغانستان را برجسته 
می کند، مردمی بودن آن است که از گروه های 
نگرش ها  و  برداشت ها  و  قومی، مذاهب مختلف 
امروزه  است.  شده  تشکیل  سیاسی  متفاوت 
تخاری  فرماندهان  و  تخار  در  هلمند  جوانان 
دیگر،  تعبیر  به  می جنگند.  قندهار  و  زابل  در 
ریگ زارهای نیمروز و کوه های پنجشیر یک ارزش 
و اهمیت را در نگاه این ارتش دارد؛ ارتشی  که از 

که این همه حمایت از ارتش در تاریخ افغانستان 
بی سابقه و بی نظیر بوده است؛ حمایتی که هم در 
بُعد داخلی برجسته گی دارد و هم در بُعد خارجی 
از رونق خوبی در بین کشورهای حامی افغانستان 

برخوردار است.
عامل دیگری که ارتش افغانستان را برجسته تر 
کرده، نبود فساد در ساختار و عدم سیاست زده گی 
آن ها در معادالت سیاسی است. کشورهای منطقه 
شاید ارتش  قوی تر از افغانستان داشته باشند؛ اما 
است  از یک سو سیاست زده  این کشورها  ارتش 
و به تعبیر خودشان »دولتی را در دورن دولت 
فساد  با  دیگر  جانب  از  و  است«  داده   تشکیل 
و سیاست زده گی همواره  این فساد  است.  آلوده 
بحران  کشورها  این  در  مستقر  دولت های  برای 
آفریده و زمینه های خلق خشونت را فراهم کرده 
دارد  را  مزیت  این  افغانستان  ارتش  اما  است؛ 
با سیاست های روزمره سیاست مداران  آلوده  که 
و  فساد  نیست.  دولتی  نهادهای  در  فساد  و 
خویش خوری مانند موریانه ساختارهای یک نهاد 
را می بلعد و زمینه  تضعیف آن  را مساعد می کند 
این امکان را مساعد می کند  و سیاست زده گی  
که ارتش و نیروهای دفاعی و امنیتی در راستای 

منافع شخصی و حزبی افراد، استفاده شوند.
همیشه گی،  مقاومت  دوام دار،  پایداری 
بخش  در  نظامی  مهارت های  وطن دوستی، 
جنگ های متعارف و نامتعارف و ایمان به آزادی، 
که  است  افغانستان  ارتش  دیگر  ویژه گی های  از 

متن جامعه برخاسته است و رابطه مستحکم با 
توده های مردم، علمای دینی، روشن فکران، زنان 
افغانستان  برای  دل های شان  که  دارد  مردانی  و 
آباد و آزاد می تپند. امروز هزاران عالم دین، حافظ 
قرآن، مجاهد و فرزند رشید این سرزمین عضویت 
ارتش را دارند و در برابر تروریسم و افراط گرایی 

می جنگند.
نیروهای دفاعی و  ارتش و  همین مردمی بودن 
امنیتی است که در چند روز گذشته هزاران تن 
از والیت های مختلف در کنار آنان ایستاده اند و 
رسانه ای  و  مردمی  حمایت های  از  بزرگی  موج 
خلق شده است تا این نیروها به گونه باید و شاید 
فزاینده  حمالت  و  جاری  خشونت های  برابر  در 
طالبان ایستادگی کنند. حاال این نیروها به نقطه 
وصل تبدیل شده و ارزشی را به بار آورده اند که 
برای همه از اهمیت باالیی برخوردار است. ارزش 
افغانستان شمول و مبتنی بر خواست و اراده مردم 
که در دل و جان همه جا دارد. می توان ادعا کرد 

سربازان در میدان های نبرد آن را نشان داده اند. 
و  نظامی  بلند  روحیه  دارای  مردمی،  ارتش  این 
گذشته  دهه  دو  در  که  است  استراتژیک  فکر 
درخشش خوبی در میدان های نبرد داشته است. 
برای همین است که ارتش افغانستان در منطقه 
بی نظیر است و بار جنگی را بر دوش می کشد که 

قباًل ناتو بر دوش می کشید.
که  قومی ای  و  سیاسی  تنش های  به  توجه  با 
وصل  نماد  به  ارتش  دارد،  وجود  افغانستان  در 
همه  است.  شده  تبدیل  سیاست مداران  و  اقوام 
رهبران سیاسی بر این امر اجماع دارند که ارتش 
نماد وحدت  ملی،  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  و 
شهروندان  تمام  مشترک  ارزش  و  اقوام  وصل 
مردم  واکنش  به  است  کافی   افغانستان اند. 
در  توده ها  بسیج  و  اجتماعی  شبکه های  در 
والیت های متفاوت نگاهی بیندازیم تا این نکته 
نیروها  این  پشت  چقدر  مردم  که  شود  روشن 

ایستاده اند.
افغانستان در گذشته پیامدهای فروپاشی  مردم 
ارتش و نظام  را دیده اند. فروپاشی ارتش در دهه 
نود میالدی، کشور را به جنگ داخلی فرو برد و 
تمامی زیرساخت ها را به نابودی کشاند. اگر ارتش 
افغانستان در همان زمان حفظ می شد، طالبان 
تلخ،  به همان تجربه  با توجه  ظهور نمی کردند. 
اکنون مردم افغانستان در کنار نیروهای دفاعی و 
امنیتی ایستاده اند و آنان را ارزشی می دانند که 

در هر شرایطی باید حفظ شوند.

ارتش افغانستان؛ 
نقطه وصل و ارزش مشترک

ابومسلم خراسانی

عامل دیگری که ارتش افغانستان را برجسته تر کرده، نبود فساد در ساختار 
و عدم سیاست زده گی آن ها در معادالت سیاسی است. کشورهای منطقه 
شاید ارتش  قوی تر از افغانستان داشته باشند؛ اما ارتش این کشورها از یک سو 

سیاست زده است و به تعبیر خودشان »دولتی را در دورن دولت تشکیل داده  
است« و از جانب دیگر با فساد آلوده است.



شجاعت و شهامت جوانان و مردم کشور ما قابل تحسین است. سال ها جنگ، 
فقر، خشونت و آواره گی نتوانست اراده آهنین ما را بشکند؛ اما منفعت طلبی، 
بی توجهی به خواسته های مردم، بی عدالتی، فساد سیاسی و اداری، جهل و تندروی هر 
روز ما را شکنجه روانی می کند و دوام این وضعیت روحیه بلند ما را به تدریج خواهد 

شکست.

شکل  خشونت  و  جنگ  بستر  در  کودکی ام  دنیای 
گرفت. وقتی تازه شامل مکتب شده بودم، هرازگاهی 
می زد.  برهم  را  کودکانه ام  آرامش  جنگ  شوم  سایه 
ادبیات خشونت و زورگویی فرهنگ حاکم قریه کوچک 
ما بود. در آن زمان درک درستی از چرایی جنگ و 
طرف های درگیر نداشتیم و فقط آن طرفی که کم تر 
»اسالم«  بیش تر شعار  و  متوسل می شد  به خشونت 
سر می داد، مورد توجه و حمایت قلب های کوچک و 
لرزان ما قرار می گرفت. تمامی گروه های درگیر خود را 
مجاهد می خواندند و ما هم چاره ای نداشتیم جز این که 
هویت جهادی آن ها را تأیید و برای پیروزی شان دعا 
کنیم. هرازگاهی کمک نقدی یا غذایی برای حمایت 
از »مجاهدت« و شریک شدن در »ثواب«  آن، به این 
گروه ها می کردیم؛ هرچند خود به مشکل می توانستیم 

چیزی برای خوردن تهیه کنیم.
آن  در  که  جایی  بود؛  ما  منطقه  مکتب  مدیر  پدرم 
امکانات  ابتدایی ترین  نبود  در  و  تمام  سال  دوازده 
درسی و آموزشی به کسب تعلیم و آموزش مشغول 
و  نداشت  خوبی  میانه  زورگویی  و  سالح  با  او  بودم. 

همیشه ما را به فراگیری درس و تعلیم تشویق می کرد. 
شاید تأثیر طرز فکر پدرم بود که برخالف عده ای از 
جوانان، تحت هیچ عنوان طرف دار جنگ و استفاده از 
زور برای تحقق اهداف جمعی نیستم و حذف سالح را 
از زنده گی مردم، زمینه ای برای تحقق عدالت اجتماعی 

و رفاه جمعی می دانم.
نظم جدید،  برقراری  و  طالبان  فروپاشی حاکمیت  با 
آرامش نسبی و کوتاه مدت به کشور برگشت و فرصتی 
فراهم شد تا در سایه امنیت و آرامش دوره مکتب را 
تکمیل کنم و برای تحصیل شامل دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی شوم. به یاد دارم در نخستین روزهای 
درس در صنف حقوق، وقتی یکی از استادان گرامی، 
علت انتخاب رشته را از من پرسید، در جواب گفتم 
جهت  در  را  کشورم  مظلوم  مردم  می خواهم  که 
شاهد  خود  چون  کنم؛  کمک  حقوق شان  تأمین 
بی عدالتی هایی بودم که در حق مردم بی دفاع و مظلوم 
روا داشته می شد. باور داشتم که برقراری صلح و امنیت 
تنها در سایه عدالت اجتماعی و احترام به حقوق افراد 
امکان پذیر است و مسوولیت هر شهروند است که در 

حد توان و موقف خود در برابر تعدی و ظلم بایستد.
تمام  با  را  لیسانس  مقطع  در  تحصیلم  دوره 
وقتش  دیگر  و  رساندم  پایان  به  نامالیمت هایش 
گونه  به  خود  اهداف  تحقق  برای  که  بود  رسیده 
باالیی  بسیار  انگیزه  هنوز  شوم.  کار  بازار  وارد  عملی 

ناله مردم بی دفاع نیشخند می زنند و به جای اعتراف 
به کم کاری ها و اشتباهات خود از آن ها توقع دارند که 
در اوج بیکاری، فقر و ناامنی به آستان شهریار درود 
این جا همه چیز خوب  با یک صدا بگویند:  بفرستند و 

است.
هستیم؛  مواجه  زیادی  پرسش های  با  ما  همه  اکنون 
رسید؟  خواهد  نتیجه  به  صلح  گفت وگوهای  این که 
با  می توانیم  آیا  رفت؟  خواهد  عقب  به  ما  کشور  آیا 
برای  را  باعزت  زنده گی  زمینه  مناسب،  شغل  یافتن 
زمانی  چه  فساد  کنیم؟  فراهم  خود  فامیل  و  خود 
خواهد  رها  را  دولتی  نهادهای  و  سازمان ها  گلوی 
کرد؟ سیاست گران ما اراده و ظرفیت کنترل وضعیت 
شکننده سیاسی و امنیتی کنونی را دارند و آیا می توان 
و  معافیت  فرهنگ  زمانی  چه  کرد؟  اعتماد  آن ها  به 
زورگویی خاتمه خواهد یافت و عدالت به مفهوم واقعی 
دیگر،  پرسش  ده ها  و  این ها  تطبیق خواهد شد؟  آن 
ذهن بسیاری از جوانان و شهروندان این سرزمین را 
آن ها  برای  هم  روشنی  پاسخ  و  است  کرده  مشغول 

وجود ندارد.
شجاعت و شهامت جوانان و مردم کشور ما قابل تحسین 
است. سال ها جنگ، فقر، خشونت و آواره گی نتوانست 
اراده آهنین ما را بشکند؛ اما منفعت طلبی، بی توجهی 
به خواسته های مردم، بی عدالتی، فساد سیاسی و اداری، 
جهل و تندروی هر روز ما را شکنجه روانی می کند و 
به تدریج خواهد  را  ما  بلند  این وضعیت روحیه  دوام 
با  تحصیل کرده  جوانان  از  زیادی  عده   امروز  شکست. 
نام  به  کشوری  در  را  خود  آینده  یأس  و  درمانده گی 
افغانستان، تاریک و سرنوشت شان را نامعلوم می دانند؛ 
جوانانی که اصلی ترین سرمایه و نیروی محرک برای 
توسعه و ثبات پنداشته می شوند. ترس از مرگ و فرو 
رفتن به کام خشونت، نگرانی اصلی نیست، آنچه ما را 
می ترساند و روحیه بلند و عزم مستحکم ما را متزلزل 
حفظ  برای  که  است  قدرت  دالالن  معامله  می کند، 
موقف و ثروت شان، همان گونه که سر ما را به نیستی 
می سپارند، آرمان های ما را نیز به قربانگاه می کشانند و 

یک جا با خود ما زیر خاک می کنند.
سپر  سینه  وطن  از  دفاع  در  که  آن هایی  جان فشانی 
کرده اند و جان های شیرین شان را قربان خاک این وطن 
می کنند، برای این نیست تا عده ای در ثروت بادآورده 
غرق عیش و عشرت باشند و از درون خانه های مفشن 
و روی دسترخوان های پر، برای شکم گرسنه ها تعیین 
تکلیف کنند و عده ای هم پشت دیوارهای بلند ارگ 
از دفاتر لوکس شعار دهند که همه چیز خوب است و 
نباید اعتراضی از شما سر بزند. برعکس، خونی که بر 
زمین می ریزد، برای این است تا نهال عدالت اجتماعی 
و برابری شهروندی با آن آبیاری شود و ریشه تندروی 
در کشور بخشکد. اکنون عده کثیری از جوانان آگاه و 
با درک این سرزمین مجهز با دانش جدید و باورمند 
به ارزش های مردم ساالرانه هستند. آنان نه به کسب 
قدرت و ثروت از راه نامشروع می اندیشند و نه دنباله رو 
حاکمان و رهبران پوشالی و فاسد هستند. جوانان ما 
و خشونت  ترور  طالبانیسم،  از  که  اندازه ای  همان  به 
بیزارند، به همان اندازه از جمهوریت دروغین و فساد 

در لباس دموکراسی بیزاری می جویند.
جوانان یگانه امید برای فردای بهتر هستند که بسیج 
فساد  و  مجرمانه  اعمال  برای  را  راه  می تواند  آن ها 
کنونی  شرایط  در  ببندد.  ثروت  و  قدرت  مافیایی 
آنچه ما را دل گرم می کند و انگیزه می بخشد، وجود 
همین قشر آگاه و با درک است که فقط برای تحقق 
عدالت اجتماعی و از بین بردن فساد و تندروی مبارزه 
می کند، نه برای زراندوزی و کسب قدرت. هرچند راه 
افسرده کرده  و  را خسته  ما  آمده ایم،  را که  دشواری 
است و کوردالن زمان فرصت های پیش رفت و توسعه را 
از ما می گیرند؛ اما چاره ای جز استوار ایستادن و مبارزه 
کردن نداریم و باید با قوت به راه خود در جهت کسب 
ادامه  تندروی  و  بی عدالتی  و  فساد  با  مبارزه  دانش، 
دهیم، تا مگر نسل های آینده از این همه نابسامانی ای 
که ما تجربه می کنیم، در امان باشند و نفس راحتی 

بکشند.

برای  مبارزه  هنوز  و  داشتم  کشورم  به  خدمت  برای 
آرمان های  در صدر  باثبات  و  قانون محور  جامعه  یک 
نهفته در ضمیرم بود. اما آنچه در عمل با آن مواجه 
با  بود.  سرکوبگر  و  دل سردکننده  شدت  به  شدم، 
که  کاری  نخستین  ما،  زنده گی  وضعیت  به  توجه 
تأمین  برای  یافتن شغل مناسب  انجام می دادم،  باید 
مخارج خودم و فامیلم بود. این امر هرچند در نخست 
فکر  تمام  تمام،  سال  دو  اما  می رسید؛  نظر  به  ساده 
آن  نتیجه  که  کردم  یافتن شغل  را صرف  انرژی ام  و 
هم چندان دل گرم کننده نبود؛ چیزی که به شدت از 
لحاظ روانی سرکوب کننده بود و موقعیت اجتماعی ام 
آن  دیگر  می ساخت.  متزلزل  جوان  یک  عنوان  به  را 
روحیه بلند »عدالت خواهی برای همه« که در جریان 
تحصیل در وجودم موج می زد، رو به نابودی بود. آخر 
چگونه می شود، وقتی به حق خود نرسی و مظلوم واقع 
شوی، برای هم نوع خود و جامعه ای که در آن زنده گی 
می کنی، عدالت و ثبات هدیه کنی؟ سخت است این که 
بخواهی برای دیگران کاری کنی و در نهایت دست و 
پایت را به گونه ای ببندند که برای خودت هم کاری 
نتوانی. با این وجود و با درک وضعیت عمومی کشور و 
سطح بلند بیکاری به آنچه رسیدم، اندکی دل گرم شدم 

و دوباره عزم کردم که بیش تر از گذشته تالش کنم تا 
بتوانم اندکی خود را بسازم و  بیش تر برای جامعه مفید 
واقع شوم و اگر نتوانم مرهمی بر زخم های پیر میهنم 

شوم، حداقل زخمی به پیکر آن وارد نکنم.
بعد از مدتی توانستم بورسیه تحصیلی کشور هند را با 
تسهیل اداره مربوطه ام کسب کنم و برای ادامه تحصیل 
رهسپار آن کشور شوم. حاال که مدت دوسال از اقامتم 
در هند می گذرد و در آستانه فراغت از مقطع ماستری 
است؛  شده  دوخته  کشورم  به  دوباره  نگاهم  هستم، 
کشوری که هنوز در آتش خشم و نفرت شهروندانش 
می سوزد و هر روز در آن جان های شیرین و تن های 
معصوم و بی دفاع قربانی خشونت های کور و بی هدف 
می شوند و سنگ فرش کوچه هایش به خون  پاک آن ها 
آلوده می شود. کشوری که هنوز مسیر روشنی در پیش 
ندارد و سایه یأس و ناامیدی هر روز سیاه تر از گذشته 
فرو  تاریکی  به کام  را  زنده گی شهروندانش  روشنایی 
از  دل سردکننده ای  خبر  که  نیست  روزی  می برد. 
وضعیت بد امنیتی، انفجار و انتحار، ترورهای هدفمند، 
ده ها  و  ولسوالی ها  سقوط  و خشونت،  افزایش جنگ 
مشکل دیگر به گوش نرسد. آن طرف دشمن سیاه دل 
و کور همه جا در کمین است و حرص سیری ناپذیری 
می کشد.  زبانه  وجودش  در  ویرانی  و  بربادی  برای 
و  منافع شخصی  به  که جز  این طرف هم حاکمانی 
گروهی شان به چیزی فراتر از آن نمی اندیشند؛ به آه و 

پس از فراغت چه می کشیم؟
از آرزو تا واقعیت؛ 
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صبغت اهلل مجددی

دارد.  عضو   21 صلح  مذاکره کننده  هیأت  اشاره: 
آن ها مسوولیت سنگینی در زمینه جنگ و صلح 
افغانستان بر عهده گرفته اند. آشنایی مردم با آن ها 
بسیار مهم است. از این رو، روزنامه ۸صبح در نظر 
دارد تا هر یک از اعضای هیأت مذاکره کننده صلح 
را با تهیه شناس نامه آن ها به مردم معرفی کند. این 
کار به نوبت و در شماره های مختلف انجام خواهد 

شد.
ایوب  جنرال  زنده گی شخصی  از  زیادی  اطالعات 
نیست. شاید  در دست  مجازی  فضای  در  انصاری 
یکی از علت های آن، امنیتی بودن وجهه او است. 
او از جنراالن پیش کسوت در وزارت داخله است که 
از جمله  والیات مختلف  در  کار  از  زیادی  تجارب 

کابل، هرات، لوگر و هلمند دارد. 
ایوب انصاری حدود 4۹ سال پیش در ولسوالی نوزاد 
هلمند در خانواده ای بانفوذ از قوم نورزی متولد شد. 
پدرش حاجی محمد هاشم خان، عضو پارلمان در 
منابع  برخی  است.  بوده  ظاهرشاه  حکومت  زمان 
به  مکتب  دوره  تکمیل  از  پس  انصاری  می گویند 
دانشگاه راه یافت و در رشته تعلیم و تربیه در مقطع 
لیسانس تحصیل کرد و ماستری خود را در بخش 

نظامی به اتمام رساند. 
تشکیل  در  است،  نظامی  متخصص  یک  که  او 
نقش   ،2001 از  پس  آن  گسترش  و  پولیس 
پولیس  فرماندهی  انصاری  سازنده ای داشته است. 
در لوگر و هرات را در کارنامه نظامی خود دارد. او 
هم چنین رییس تحقیقات زون ۷0۷ پولیس هلمند 
معاون  عنوان  به  انصاری  ایوب  جنرال  است.  بوده 
و  ایفای نقش کرده  نیز  پولیس هلمند  فرماندهی 
هم چنین فعالیت قابل توجهی در دیگر واحدهای 

پولیس در افغانستان داشته است. 
هیات  اعضای  از  یکی  اکنون  انصاری  ایوب 
برابر طالبان در  افغانستان در  مذاکره کننده دولت 
در  اخیر  سال های  در  بارها  او  است.  قطر  دوحه 
تاکید  تروریست  علیه  مبارزه  بر  مختلف  محافل 
کرده است. انصاری در مراسم معرفی خود به عنوان 
فرمانده پولیس هرات گفته بود که »تامین امنیت 
برای مردم همواره یکی از اولویت های پولیس بوده 

که وی نیز بر این امر متعهد می باشد«.
دو  طی  طالبان  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
به  را  افغان  امنیتی  نیروهای  و  پولیس  اخیر ،  دهه 
از  این مساله شاید  شکل ویژه هدف قرار داده اند. 
مهم ترین موضوعات مورد بحث در جریان مذاکرات 
در  که  است  این جا  پرسش  باشد.  دوحه  صلح 
انصاری می تواند  ایوب  آیا حضور  چنین شرایطی، 
به مثابه نماینده پولیس و نیروهای امنیتی در میز 
مذاکرات دوحه باشد؟ اگر چنین است، این حضور و 

نماینده گی چه  میزان تاثیرگذار خواهد بود؟

ایوب انصاری 
کیست؟

فرید کامیار
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ستاد فرماندهی جنوبی ایاالت متحده: 
دو کشتی ایرانی در شمال 

اقیانوس اطلس در حرکت اند

بلینکن: 
پیش رفت برنامه هسته ای ایران می تواند به یک 

مانع غیر قابل حل تبدیل شود

سازمان بهداشت جهانی: 
تمدید نشدن کمک رسانی از مرز ادلب در سوریه فاجعه به بار می آورد

حمله با چاقو در آلمان سه کشته و پنج زخمی برجای گذاشت

امریکا  متحده  ایاالت  جنوبی  فرماندهی  ستاد  فرمانده 
می گوید دو کشتی نیروهای دریایی ایران که اوایل این ماه 
وارد اقیانوس اطلس شده اند، اکنون در سواحل سنگال قرار 
دارند و در حال عبور از شمال اقیانوس اطلس هستند. به این 
ترتیب مشخص نیست که این کشتی ها به غرب و به سمت 
به مسیر خود به سوی سواحل  یا  ونزویال خواهند رفت و 

شمال غربی آفریقا ادامه خواهند داد.
به گزارش صدای امریکا، دریاساالر کریگ فالر، فرمانده ستاد 
گفت و گویی  در  امریکا،  متحده  ایاالت  جنوبی  فرماندهی 
اختصاصی با کارال بب، خبرنگار صدای امریکا در پنتاگون، 
گفته است: »ما می دانیم که دو فروند ناو نیروی دریایی ایران 

در حال عبور از شمال اقیانوس اطلس هستند.«
دریاساالر فالر در این گفت و گو که در پاناماسیتی در پاناما 
انجام شد، تاکید کرد: »ما اقدامات دشمنان خود را در سطح 

جهانی رصد می کنیم.«
»بزرگ ترین حامی حکومتی  ایران  این که  بر  تاکید  با  وی 
اقدامات شریرانه  تروریسم در جهان است« و »ید طوالی 
ایران در سراسر جهان احساس می شود« گفت که نیم کره 

غربی شاهد افزایش سطح فعالیت های ایران بوده است.
که  داد  گزارش  جون  دهم  روز  ایران  دولتی  تلویزیون   
ناوشکن سهند و کشتی جمع آوری اطالعات مکران از تنگه 
آفریقای جنوبی عبور کرده و وارد اقیانوس اطلس شده اند. 

این گزارش به مقصد نهایی این دو کشتی اشاره نکرد.
کشتی ها  این  که  گفتند  متحده  ایاالت  رسمی  مقام های 
تا  باشند  حرکت  حال  در  ونزویال  مقصد  به  است  ممکن 
از  از یک سال پیش  را تحویل دهند که بیش  تسلیحاتی 
ایران خریداری شده اند. گزارش های دیگر حاکی از این است 
که ممکن است این کشتی ها راهی دریای مدیترانه باشند تا 
با کشتی های متحدانی چون سوریه یا روسیه همراه شوند؛ 
امریکا  امریکا به صدای  ولی یک مقام رسمی وزارت دفاع 

گفت که این سناریو به طور کامل ساخته گی است.
این مقام رسمی افزود که کشتی های ایرانی در حال حاضر 
در خارج از سنگال هستند و هنوز مشخص نیست که به 
سمت غرب و به سوی ونزویال می روند و یا این که به مسیر 

شمال غربی آفریقا ادامه می دهند.
دریاساالر فالر گفته است که ایاالت متحده از منابع اطالعاتی 
در  ایران  »مشکل ساز«  حرکات  تا  می کند  استفاده  خود 
سرتاسر جهان را رصد کند. او هم چنین گفته است که در 
نگرانی لوید آستین، وزیر دفاع ایاالت متحده، در مورد امکان 
فروش تسلیحات از سوی ایران به امریکای التین،  شریک 

است.
دریاساالر فالر افزوده است: »ما دیده ایم که ایران در مرزهای 
جاها  دیگر  و  یمن  در  تروریسم  صادرات  مورد  در  نزدیک 
چه می کند، از همین رو اگر به آن فکر کنید، ممکن است 
به جاهایی ختم شود که فراتر از حضور فعلی است و این 
مایه نگرانی می شود.« او هم چنین گفته است، ایاالت متحده 
شاهد است که ایران فعالیت های خود در نیم کره غربی را 

افزایش داده است.
شرکت فناوری »ماکسار« با بررسی تصاویر ماهواره ای اعالم 
قایق  هفت  حامل  می رسد  نظر  به  مکران  کشتی  که  کرد 

تندروی ایرانی روی عرشه باشد.

که  می گوید  امریکا،  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
جلوگیری از دسترسی ایران به توانایی سالح هسته ای، 

کماکان در جهت منافع ملی امریکا است.
به گزارش بی بی سی، وزیر امور خارجه امریکا در مصاحبه 
با روزنامه نیویورک تایمز در مورد مذاکرات برای احیای 
برجام گفته است که »اختالفات جدی« با ایران در مورد 
برنامه هسته ای این کشور وجود دارد. او هشدار داده که 
پیش رفت برنامه هسته ای ایران می تواند به یک »مانع 

غیرقابل حل« تبدیل شود.
آقای بلینکن در مورد تاریخ احتمالی امریکا برای خروج 
از مذاکرات برای احیای برجام گفته است که نمی تواند 
تاریخ  این  که  کرده  تاکید  اما  کند،  مشخص  تاریخی 

»درحال نزدیک  شدن« است.
ایران خواهان لغو تحریم هایی است که در دوران ریاست  
جمهوری دونالد ترمپ وضع شده و امریکا هم از ایران 
خواسته که به تعهداتش در چارچوب برجام عمل کند. 
او گفته است: »اگر این وضعیت ادامه پیدا کند و ایران 
باالتر  سطح  در  پیچیده تر  سانتریفیوژهای  چرخش  به 
ادامه دهد، به جایی می رسیم که بازگشت به پارامترهای 
دشوار  بسیار  عملی  صورت  به  هسته ای  توافق  اصلی 

خواهد شد.«
ایران خالف توافق برجام ذخایر یورانیوم غنی شده خود 
کرده  آغاز  را  درصدی   ۶0 غنی سازی  داده،  افزایش  را 
را  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  بازرسی های  و سطح 

کاهش داده است.
اخیراً رافایل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، هشدار داد که اگر ایران و دیگر کشورها از جمله 
امریکا در باره برنامه هسته ای این کشور به توافق دست 
نیابند، جامعه جهانی با وضعیت کاماًل جدیدی در مورد 

پیش رفت هسته ای ایران روبه رو می شود.
روز گذشته وزیران خارجه امریکا و فرانسه هشدار دادند 

را  نفر  با چاقو سه  آلمان  وورتسبورگ  در شهر  مردی 
کشت و پنج نفر دیگر را به شدت زخمی کرد.

و  متوقف  پایش  به  شلیک  از  پس  را  مهاجم  پولیس، 
بازداشت کرد.

به گزارش بی بی سی، پولیس می گوید این مرد 24 ساله 
سومالیایی سابقه خشونت و اختالالت روانی داشته و 

اخیراً هم تحت درمان روان پزشکی بوده است.
تصاویر ویدویی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، 
مردی را مسلح به چاقو نشان می دهد که با رهگذاران 

روب عرو و سپس توسط آن ها خلع سالح می شود.
این حمله حدود ساعت پنج عصر روز جمعه در میدان 

بارباروسا در شهر ووتسبورگ روی داد.
که  آلمان  باواریای  ایالت  داخله  وزیر  هرمن،  یوهاکیم 
ووتسبورگ در آن واقع شده، گفته است که پنج زخمی 
آن ها  ماندن  زنده  و  دارند  جدی  زخم های  حمله  این 

»قطعی« نیست.
پولیس به خانه مهاجم یورش برده و در حال تحقیق از 

که اگر ایران انعطاف به خرج ندهد، احیای برجام با خطر 
مواجه خواهد شد.

آقای بلینکن در نشست مطبوعاتی مشترک با ژان ایو 
لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت که »اختالفات 
دور  در  است  امیدوار  ولی  است،  پابرجا  هنوز  جدی« 

بعدی مذاکرات در وین این اختالف ها رفع شود.
امریکا به طور مستقیم در این مذاکرات حضور ندارد.

آقای لودریان نیز گفت کشورش منتظر آن است که ایران 
تازه در برجام بدمد.  تا جانی  قدم های نهایی را بردارد 
تصمیم های  باید  اسالمی  جمهوری  مقام های  گفت  او 

اعالم کرده است که عدم  بهداشت جهانی  سازمان 
تمدید عملیات کمک مرزی به سوریه قبل از پایان 
ماه آینده، می تواند باعث »فاجعه انسانی« جدیدی 
در مناطق تحت کنترل شورشیان در شمال غرب این 

کشور شود.

آشنایان و جمع آوری مدارک و شواهد است.
آن طور که گزارش شده، پولیس در محل شفاخانه از 

فرد مهاجم مصاحبه و سوال و جواب کرده است.
هنگام  به  مهاجم  که  می گوید  واقعه  شاهدان  از  یکی 

سختی بگیرند.
در واکنش به این اظهارات، سعید خطیب زاده، سخنگوی 
وزارت خارجه ایران، گفته است: »ایران هیچ وقت برجام 
را ترک نکرده که بخواهد به آن برگردد، بلکه این امریکا 
لغو تحریم های  با  و  بگیرد  را  باید تصمیمش  است که 
غیرقانونی و اجرای موثر تعهدات قطعی خود، به توافق 

بازگردد.«
پایان  به  زودی  به  دوره اش  که  روحانی  حسن  دولت 
می رسد، می گوید مذاکرات احیای برجام فاصله چندانی 
تا نتیجه نهایی ندارد، اما مقام های امریکایی تاکید دارند 

که هنوز اختالفات زیادی باقی مانده است.

میلیون ها نفر از آواره گان سوری به کمک هایی که از 
طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد برنامه ریزی 
شده و از ترکیه مستقیماً به شمال غرب سوریه منتقل 

می شود، وابسته اند.
به گزارش رادیو زمانه، سازمان بهداشت جهانی بیانیه 

بین اعضای غربی  آینده  از دیدار ماه  را پیش  خود 
و  هستند  مرزی  عملیات  موافق  که  امنیت  شورای 
منتشر  کرده،  مسدود  را  مرزی  عملیات  که  روسیه 
کرده است. در تاریخ 10 جون، سازمان ملل متحد 
باید برای تمدید کمک رسانی به ادلب از شمال غرب 
ترکیه  با  منطقه  این  مرزهای  طریق  از  و  سوریه 
تصمیم گیری کند. اگر این گذرگاه انتقال دارو و غذا 
به ادلب بسته شود، جمعیت سه و نیم میلیون نفری 

این منطقه در وضعیت وخیمی قرار خواهند گرفت.

روسیه بارها تهدید کرده است که با استفاده از حق 
امنیت، مانع کمک رسانی به  وتوی خود در شورای 
این منطقه خواهد شد. این کشور معتقد است که 
دولت  متحدان  طریق  از  باید  کمک رسانی  جریان 

قانونی سوریه انجام شود.

بود.  اکبر« سر داده  فریاد »ااهلل  حمله و در خالل آن 
سابقه  مهاجم  چه  اگر  است  گفته  پولیس  سخنگوی 
جنایی و کیفری دارد، اما هیچ کدام از تخلفات سابق او 

به تروریسم مربوط نبوده است.


