
وزیر دفاع امریکا در یک سفر 
غیرمنتظره به کابل آمد

شبکه سه نفری »دزدان 
مسلح« به اتهام باج گیری 
از دانشجویان و استادان 
دانشگاه در کابل بازداشت

از حمله به موالنامحمد عبداهلل کمیشنر کمیسیون 
مستقل انتخابات جلوگیری شد

ظاهراً  است،  گرفتن  رونق  حال  در  که  بزرگی  جنگ 
جریان  در  ترامپ  دونالد   نیست.  خواهانش  کسی  هیچ 
کمپین های انتخاباتی خود به درگیری ایاالت  متحده در 
جنگ های خاورمیانه مخالفت ورزیده بود و از زمان تکیه 
 زدن بر کرسی ریاست  جمهوری تا این دم لحن خود را 

تغییر نداده است.

متره   64( صادق  شهید  بلوار  در  هرات  دوقلوی  برج های 
امالک  که ساخت و ساز  زمانی  پیش  سال  غوردرواز( چند 
امید  آن ها  ساخت  با  مردم  شد.  بنا  داشت،  زیادی  رونق 
داشتند تحولی بزرگ در صنعت ساخت و ساز به میان آید 
و ساختمان هایی از این دست در نقاط دیگر شهر هم عرض 
اندام کند. با آن که چندین سال از آغاز کار برج های دوقلوی 

صافی در هرات می گذرد، نیمه کار ماندن...
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شماره 3215
سال یازدهم

دوشنبه
29 میزان 1398
21 اکتوبر 2019

قیمت: 20 افغانی

مدت تاخیر اعالم نتیجه باید 
مشخص شود

تقویم را نقض کردید، ولی عجله کنید
چرا رتبه ی استر جنرالی؟

 چرا خاورمیانه بیش  از هر زمانی 
سوزان تر می شود؟

چرا برج های دوقلوی هرات 
نیمه کاره ماند؟
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که  کرده اند  گزارش  غربی  رسانه های  کابل:  ۸صبح، 
مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا روز یک شنبه، بیست وهشتم 
میزان، در یک سفر از پیش اعالم نشده، وارد کابل شده 

است.
در  امریکایی  دفاع  وزیر  غربی،  رسانه های  گزارش  طبق 
از زمان مأموریتش  بدو ورود نخستین سفرش به کابل 
تأکید  خبرنگاران  با  در صحبت  امریکا،  دفاع  وزارت  در 
کرده است که رسیدن به یک توافق صلح  و یافتن راه 
کنونی  در شرایط  افغانستان،  برای معضل  حل سیاسی 

بهترین گزینه است.
برای  زمینه سازی  کابل  به  امریکا  دفاع  وزیر  هدف سفر 

گفت وگوهای صلح خوانده شده است.  
در همین حال، واشنتگن پست در گزارشی نوشته است 
که وزیر دفاع امریکا به خبرنگاران همراهش در کابل گفته 
است که کشورش می تواند سطح حضور نیروهایش را در 
افغانستان به هشت هزار و 6۰۰ نفر برساند، بدون این که 
داعش  و  القاعده  از جمله  تروریسم  با  مبارزه  اهداف  به 

آسیب برسد.
او در عین حال تأکید کرده است که هرنوع خروج وابسته 

به توافق صلح با گروه طالبان است.
امریکا حدود یک هزار و 4۰۰ سرباز در افغانستان دارد. 
پیش تر دونالد ترمپ، رییس جمهور این کشور اعالم کرده 
بود که بخشی  از نیروهایش را از افغانستان خارج خواهد 
احتمالی صلح  نامه   توافق  براساس  آن  با  هم زمان  کرد. 
میان امریکا و طالبان قرار بود که پنج هزار و ۹۰۰ سرباز 

امریکایی از افغانستان خارج شود.
را  طالبان  گروه  با  صلح  مذاکرات  گذشته  سال  امریکا 
مسالمت آمیز جنگ  مذاکرات حل  این  کرد. هدف  آغاز 

افغانستان و خروج سربازان امریکایی خوانده می شد.
مذاکره  میز  روی  باهم  دور  نُه  طالبان  گروه  و  امریکا 
نشستند که هر دو جانب از پیش رفت در مذاکرات سخن 
می گفتند. دو طرف زمانی که در آستانه امضای توافق نامه 
نهایی قرار داشتند، مذاکرات توسط دونالد ترمپ متوقف 

شد.
دونالد ترمپ در شانزدهم سنبله مذاکرات با گروه طالبان 
را متوقف کرد. دلیل این اقدام حمله مرگ بار گروه طالبان 
در کابل خوانده شد که در آن ۱۲ نفر از جمله یک سرباز 
امریکایی کشته شدند. ترمپ بعدها عدم پذیرش آتش بس 

از سوی طالبان را دلیل توقف مذاکرات خواند.

۸صبح، کابل: نیروهای امنیت ملی یک شبکه 
سه نفری از »دزدان تفنگ دار« را از مربوطات 

ناحیه چهارم شهر کابل بازداشت کرده اند.
یک شنبه،  روز  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست 
بیست وهشتم میزان، در اعالمیه ای گفته است 
از جمله  به جرم شان  بازداشت شده  افراد  که 
خصوص  به  مردم  از  باج گیری  و  آزارواذیت 
دانشگاه های  از  یکی  دانشجویان  و  استادان 

خصوصی اعتراف کرده اند.
نام های  نفر به  از این سه  امنیت ملی  ریاست 
»احمدذکی« مشهور به کماندو، »نوید« مشهور 
است.  کرده  یاد  »حسیب اهلل«  و  مومن  به 
احمدذکی مشهور به کماندو مسوولیت رهبری 

این شبکه سه نفری را بر عهده داشته است.
و  احمدذکی  ریاست،  این  اعالم  طبق 
همکارانش هم چنان اعتراف کرده اند که پیش 
از این در همکاری با شبکه »رییس عبید« در 
دزدی های مسلحانه و سازمان دهی فعالیت های 
داشته اند.  فعال  نقش  و  »تخریب کارانه« سهم 
ریاست عمومی امنیتی ملی گفته است که پس 
از بازداشت رییس عبید، این شبکه مستقالنه 
دست به دزدی های مسلحانه در شهر کابل زده 

است.
هنگامی  را  شبکه  این  ملی  امنیت  نیروهای 
که می خواست یک موتر را از مربوطات ناحیه 
صورت  به  کند،  دزدی  کابل  شهر  چهارم 

»بالفعل« بازداشت کرده اند.
شبکه  که  است  گفته  ملی  امنیت  ریاست 
یادشده، شمار زیادی از مردم را مورد آزارواذیت 
قرار داده اند. طبق معلومات، سه نفر که از دادن 
پول به احمدذکی و شبکه اش خودداری کرده 
بودند، مورد ضرب وشتم قرار گرفته و از ناحیه 

پا زخمی شده اند.

محمد  موالنا  محافظان  کابل:  ۸صبح، 
مستقل  کمیسیون  کمیشنر  عبداهلل، 
تفنگ دار  و  مشکوک  فرد  یک  انتخابات، 
آقای  حامل  موتر  که  را  موترسایکل سوار 
عبداهلل را تعقیب می کرد، بازداشت کرده اند. 
گفته شده است که این فرد برنامه حمله به 

موالنامحمد عبداهلل را داشته است.
سه شنبه،  روز  عبداهلل،  محمد  موالنا 
بیست وهشتم میزان، در یک نشست خبری 
گفت که این فرد مشکوک در حال تعقیب 
موتر او بود که در منطقه سرای شمالی از 

مربوطات ناحیه هفدهم بازداشت شد.
آقای عبداهلل گفت که از نزد فرد بازداشت 
شده، یک میل تفنگ چه آماده شلیک، یک 
چاقو، دو شاجور، یک مخابره و یک تلفن 
به دست آمده است. او هم چنان گفت که 
تلویزیون  یک  خبرنگاری  کارت  فرد  این 
خصوصی را همراه داشت و نامش در کارت 
کارتش»۰۱۵۵«  شماره  و  دوست محمد 

درج شده است.
انتخابابت  این کمیشنر کمیسیون مستقل 
توضیح داد که چند روز پیش گزارش هایی 
از طریق  امنیتی  نهادهای  که  رسید  او  به 

دریافته اند  »تروریستان«  تلفن های  ردیابی 
که افراد نفوذی آن ها به کمیسیون مستقل 

انتخابات جابه جا شده اند.
او در ادامه گفت که دو روز پیش محافظانش 
یک فرد مشکوک موترسایکل سوار را دیده 
بودند که به موتر او نزدیک شده و فعالیت 

مشکوک انجام داده است.
انتخابات  مستقل  کمیسسیون  عضو  این 
هم چنان گفت که ساعت ۲ پس از چاشت 
روز یک شنبه، بیست وهشتم میزان هنگامی 
نزدیکاش  از  یکی  جنازه  تشیع  برای  که 
مشکوک  فرد  یک  دیگر  بار  بود،  رفته 
نظارت  تحت  را  او  موتر  موترسایکل سوار 
افزود که  گرفته است. موالنامحمد عبداهلل 
فرد مشکوک بازداشت شده را به نیروهای 
رجال برجسته سپرده است تا مورد بازجویی 

و تعقیب قرار بگیرد.  
 از جانب دیگر، این عضو کمیسیون مستقل 
برای  که  امنیتی  نیروهای  از  انتخابات 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  حفاظت 
گماشته شده اند، انتقاد کرد که برای تأمین 
امنیت این نهاد و کارمندانش کار نمی کنند 

اما همواره گزارش های تهدید را می آورند.

کمیسیون مستقل انتخابات در نهایت تقویم انتخاباتی را نقض کرد و نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در زمان تعیین شده 
آن نتوانست اعالم کند. رییس کمیسیون مستقل انتخابات از مردم به خاطر تاخیر در اعالم نتایج معذرت  خواهی کرد، اما ساعاتی پس 

از آن موالنا محمد عبداهلل از کمیشنران این کمیسیون گفت که داده های ۲۹86 دستگاه بیومتریک هنوز به دیتابیس سرور مرکزی 
کمیسیون انتقال نیافته است.

وزارت معادن نزدیک به 
۵۰ درصد سفارش های 

میک را تطبیق نکرده است

که  می خواهند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  ناظر  نهادهای  و  انتخاباتی  تیم های 
مدت تاخیر اعالم نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کند. هر چند 
ریاست  انتخابات  نتایج  اعالم  در  تاخیر  پیش  روز  دو  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
جمهوری را تایید کرد، اما مدت تاخیر در اعالم این نتایج هنوز مشخص نشده است. 
اعضای این کمیسیون تصریح کردند که اعالم نتایج ابتدایی انتخابات ششم میزان به 
دلیل مدیریت زمان و دقت در اعالم آن، به تاخیر افتاده است. نهادهای ناظر پیش تر 
گفته اند که با تأخیر در اعالم نتایج ابتدایی، احتمال دارد نتیجه ی نهایی انتخابات نیز 

به تأخیر بیفتد.
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جنگ های ناخواسته؛

نامزدان و نهادهای ناظر:

3

خواست اتحادیه اروپا:

اگر »امارت« روی کار آید 
کمک های مان را قطع می کنیم



اما  بود  کرده  رد  را  سال   ۳۰
فسخ  بود.  مانده  مجرد  هنوز 
قبل  از  بیش تر  نامزدی  این 
برای  بود.  کرده  افسرده اش 
قرار  که  بود  بار  سومین 
ازدواجش فسخ می شد. دفعه دوم 
مشکل  اما  بودند  کرده  نکاح  حتا 
دچار  را  رابطه شان  وسواسش 
مشکل کرده بود و نهایتاً همسرش طالقش داده بود. این بار 
کاماًل ناامید شده بود. رخسار، شش ماه بود که مراجعم بود. 
وسواس نظافت و نجسی و پاکی داشت. چیزی که در ابتدا 
یک موضوع ساده به نظر می رسید، حاال زنده گی را برایش 

سخت و خسته کننده ساخته بود. 
وقتی شروع می کرد به شستن لباس هایش بین ۵ تا ۹ بار آب 
می کشید تا خیالش جمع شود که هیچ چتلی در آن نمانده. 
باید ۱۰۰ فی صد مطمئن می شد. حتا ۹۵ فی صد هم قانعش 
نمی ساخت. مشکل هم همین بود، او نمی توانست حتا ۱۰ 
حدود  رفتنش  حمام  کند.  تحمل  را  اطمینان  عدم  فی صد 
چهار ساعت طول می کشید. این اواخر دیگر می ترسید برود 
تا  برای همین  نیاید،  بیرون  دیگر  و  برود  حمام. می ترسید 
مجبور نمی شد نمی رفت. اما این بار وسواس رخسار، وسواس 
فکری بود. فکری که مدام در ذهنش تکرار می شد و او را 

ناآرام می کرد. فکر دیدن نامزدش.
از رخسار پرسیدم چی شد که نامزدی تان خراب شد؟

- هیچ بهانه کرد که تو مرا خوش نداری و احترام نمی گذاری. 
آمده بود خانه مان خواسته بود من را ببیند و گپ بزنیم من 

نرفتم. بعد شب زنگ زد که نامزدی را فسخ می کنیم.
خب آمده بود خانه تان چی شد که نرفتی ببینی اش؟

نامزدم  دیدن  از  ببینمش.  نمی توانستم  اما  می خواستم   -
می ترسم.

چرا؟
)سرش را پایین انداخت. فهمیدم از گفتن چیزی شرم دارد. 

اما گفت(
- وقتی به او نزدیک می شوم و سیلش می کنم، فکر می کنم 

ناپاک شده ام. 
چطور؟

نگاه  نامحرم  به  اگر  که  بود  گفته  تلویزیون  در  مال  یک   -
کنید و نگاه تان از روی لذت باشد، این »زنای چشم« حساب 
نکردیم.  نکاح  هنوز  که  ما  گفتم  خود  با  هم  من  می شود. 
می ترسم نگاه کنم و از روی لذت باشد و این گناه شود و من 
بعد فکر کردم  نگاه کردم  بود  ناپاک شوم. دفعه قبل آمده 
شاید ناپاک شده باشم، مجبور شدم بروم غسل کنم. از خانه 
می ترسم  کنم.  نگاه  مردها  به  می ترسم  می روم  بیرون  هم 

ذهنم ناپاک شود و مجبور شوم غسل کنم.
یعنی فکر می کنی چون ممکن است وقتی به نامزدت نگاه 
کنی یک زمان فکری به ذهنت بیاید، نباید اصاًل به او نگاه 
به  فکری  وقت  یک  اگر  چون  می کنی؟  فرار  او  از  و  کنی 
ذهنت آمد ممکن است با میل ولذت همراه شود و آن وقت 

تو گناه کرده ای و ناپاک می شوی؟ این طور فکر می کنی؟
- ها. خب خودم می دانم که فکرم صحیح نیست، ولی ذهنم 
را از همین فکر خالص نمی توانم. فکر می کنم که چون به او 
نگاه کرده ام ذهنم ناپاک شده است. بعد تا غسل نکنم دلم 
آرام نمی گیره. گپ های او مال در تلویزیون که یادم می آید 

باز ناآرامی ام بیش تر می شه می گم گناه کار شدم.
دین  و  اخالق  خالف  کاری  تو  که  است  وقتی  گناه  ولی 
کرده باشی. تو که این جا کاری نکردی. خودت که می دانی 
این فکرها در تو خودکار است و خودش می آید. به خاطر 
بیاید خودت را گناه کار  یک فکر و میل که آن هم شاید 

می کشی؟ 
- خودم هم بعضی وقت ها به خود می گویم که من کار بدی 
نکردم. اما گپ او مال و این فکر که ناپاک شدم  در ذهنم 

می آید و ناآرام می شم.
رنج   )OCD( اجباری  فکری  وسواس  اختالل  از  رخسار 
و  مقاوم  خسته کننده،  بسیار  که  روانی  اختالل  می برد. 
حدود  از  بعد  او  است.  زنده گی  فلج کننده  زیاد  موارد  در 
و  نظافت  وسواس های  از  مقداری  توانست  تداوی  سال  دو 
شست وشویش را حل کند؛ اما تا آن زمان نتوانست ازدواج 
رفتارهای  و  افکار  فرد  اجباری،  وسواس  اختالل  در  کند. 
بودن  غیرمنطقی  به  که خودش  دارد  و خودکاری  اجباری 
آن ها آگاه است اما نمی تواند در برابر آن ها مقاومت کند و در 
نهایت برای خنثاکردن تشویش و یا احساس رنج ناشی از آن 
فکر، رفتاری  را باربار تکرار می کند. تکراری که اگر درمان 
نشود، هیچ نهایتی ندارد و در نهایت زنده گی را فلج می کند.

یا احساس  افکار   از چیزهایی که آن  فرد  برخی موارد  در 
تشویش را فعال می کنند اجتناب می کند. مانند رخسار که 
و  گناه  احساس  و   بودن  ناپاک  فکر  با  نشدن  مواجه  برای 
تشویش حمام رفتن از مواجهه با نامزدش اجتناب می کرد. 
حالت ها و انواع این اختالل تا حدی وابسته به فرهنگ آن 
جامعه هم است. در جوامع مذهبی ممکن است موضوعات 

وسواس جنبه های مذهبی پیدا کند.  

ازدیدننامزدممیترسم

سیاسی  نماینده گی  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
حمله  یوناما،  یا  کابل  در  متحد  ملل  سازمان 
هسکه مینه  ولسوالی  جودره  جامع  مسجد  به 
ننگرهار را جنایت خواند. حمله به مسجد جامع 
جودره روز جمعه هنگام برپایی نماز جمعه اجرا 
یوناما دست کم  یافته های  شد که در آن طبق 
۶۴ نفر کشته و ۴۶ نفر دیگر زخمی شده اند که 

کودکان را نیز شامل می شود.
ویژه  نماینده  یاماموتو،  تدامیچی  این حال،  با   
روز  دو  افغانستان  برای  ملل  سازمان  کل  دبیر 
پس از این حمله، روز یک شنبه، بیست وهشتم 
»این  است:  گفته  آن  به  واکنشی  در  میزان 
حمالت وحشیانه و بی هدف بر مردم در هنگام 
جماعت  بر  حمالت  و  است.  جنایت  عبادت، 
عبادت کننده و عبادت گاه ها امکان دارد جنایت 

جنگی محسوب شود.«

تدامیچی یاماموتو گفته است که حمله بی هدف 
و  نیست  قبول  قابل  هیچ  به  غیرنظامیان  بر  و 
به  انجام داده اند،  را  این حمله  باید کسانی که 

پنجه قانون سپرده و مجازات شوند.
نماینده ویژه دبیر کال سازمان ملل متحد برای 
افغانستان تأکید کرده است که قانون بین المللی 
بشردوستانه حمالت عمدی بر افراد و تاسیسات 

غیرنظامی را منع قرار داده است.
یوناما، در سال ۲۰۱۸ میالدی  طبق معلومات 
به  حمله  در  غیرنظامیان  تلفات  مورد   ۴۵۳
عبادت گاه ها، رهبران مذهبی و عبادت کننده گان 
رقم شامل  این  است.  ثبت شده  افغانستان  در 
سال  در  می شود.  زخمی   ۲۹۷ و  کشته   ۱۵۶
در  مشابه  رویدادهای  قربانیان  شمار   ۲۰۱۷
افغانستان به ۴۹۹ مورد رسیده است که شامل 

۲۰۲ کشته و ۲۹۷ زخمی بوده است.

سازمان ملل متحد حمله به مسجد جامع 
جودره هسکه مینه را »جنایت« خواند

۸صبح، کابل: نی حمایت کننده ی رسانه های 
نماینده گان  مجلس  اعضای  از  افغانستان،  آزاد 
خویش  به  اهانت  را  »طنز  که  است  خواسته 
تهدید  را  رسانه ها  بهانه  این  به  و  نپندارند 

نکنند.«
بیست وهفتم  شنبه،  روز  نماینده گان  مجلس 
و  بررسی  برای  را  اضطراری  نشست  میزان، 
جامع  مسجد  در  مرگ بار  انفجار  به  رسیده گی 
ننگرهار  والیت  هسکه مینه  ولسوالی  جودره 
معمول  چنان که  نشست  این  در  کرد.  برگزار 
نهادهای  از  نماینده گان  مجلس  اعضای  است 
امنیتی انتقاد و با خانواده های حدود ۷۰ قربانی 

این حادثه غم شریکی کردند.
نی گفته است که در جریان بحث روی وضعیت 
به  مجلس  این  نماینده گان  از  یکی  ننگرهار، 
است که جلو رسانه  ای  و گفته  تاخته  رسانه ها 
که به کنش های اعضای مجلس نماینده گان به 

گونه طنزی می پردازد، باید گرفته شود.
نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان 
بیست وهشتم  روز یک شنبه،  که  اعالمیه ای  در 
عضو  این  که  است  نوشته  کرد،  نشر  میزان 
مجلس نماینده گان به یکی از برنامه های طنزی 
و  کرده  اشاره  خصوصی  تلویزیون های  از  یکی 
گفته است: »شما دیدید که برنامه ای چه گونه 
وکالی پارلمان را ریشخند کرد. شما دیدید که 

این تلویزیون پارلمان را چورلمان گفت.«
نی گفته است که آن چه مهم است، این است 
که طنزپردازی به اساس اصول روزنامه نگاری و 
به هدف اصالح، هیچ مشکل قانونی و حرفه ای 

ندارد.
نی حمایت کننده ی رسانه های آزاد افغانستان 
توضیح داده است که این گونه روی کرد پارلمان 
»قابل  و  مهم  نهاد  این  اعضای  از  تعدادی  و 
را  بیان  آزادی  جلو  می تواند  دولتی«،  احترام 

بگیرد و خالف ورزی از قانون حساب شود.
محترم  :»اعضای  است  آمده  اعالمیه  این  در 
طنز  در  که  مطلع اند  قطعاً  کشور  پارلمان 
رسانه ای هدف به سخره گرفتن نه بلکه به طنز 
می شود،  طنازی  آن  مورد  در  آن چه  کشیدن 

می باشد.«
این نهاد از اعضای مجلس نماینده گان خواسته 
رسانه  آیا  این که  مورد  در  آینده  در  تا  است 
نهادی را به سخره گرفته و یا به باد طنز داده 

است، تفکیک قایل شوند.
باید  پارلمان  اداری  هیأت  که  است  گفته  نی 
اعضای  از  یکی  وقتی  چگونه  که  دهد  توضیح 
حرف  قانون  خالف  رسانه ها  مورد  در  پارلمان 
اداری  هیأت  عضو،  این  جواب  در  می زند، 
خاموشانه، صورت مساله را پاک می کند و این 

تهدید و اهانت را نادیده می پندارد.

نیبهاعضایمجلسنمایندهگان:

طنزرااهانتبهخودندانید

دو شنبه
شماره ۳۲۱۵

۲9 میزان ۱۳98
۲۱ اکتوبر ۲0۱9
قیمت: ۲0 افغانی
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هدفآشکارکشتارمردم

ده ها  جان  که  ننگرهار  در  مسجدی  به  تروریستی  حمله ی 
مردم  بودن  قربانی  مصادیق  از  یکی  گرفت،  را  نماز گزار 
افغانستان  مردم  از  تروریستی  گروه های  است.  افغانستان 
مردم  کشتار  روشن شان  بسیار  هدف  و  می گیرند  قربانی 
اولین بار  را  انتحاری  تردیدی نیست که حمله ی  است. هیچ 
طالب ها انجام دادند. القاعده این روش مرگ بار را به طالبان 
آموزش داد و آنان این روش را عملی کردند. طالبان به هیچ 
وجه از مسوولیت حمله های انتحاری نمی توانند شانه خالی 
روشن  می زد،  انتحاری  به حمله ی  که دست  گروهی  کنند. 
است که این روش را به نحوی مشروع اعالم می کند و بعد 
گروه های دیگر هم آن را به کار می برند. گزارش سازمان ملل 
متحد هم نشان می دهد که نیروهای ضد دولت غیر نظامیان 
پروای  حمله های شان  در  یا  داده اند  قرار  هدف  را  بیش تری 
جان مردم عام غیر نظامی را نکرده اند. وقتی کشتار مردم عام 
تبدیل شود،  ایدیولوژیک  اهداف  به  برای رسیدن  ابزاری  به 

روشن است که به یک گروه محدود نمی ماند. 
به همین دلیل از نظر مردم افغانستان هر حمله ی انتحاری 
را  جان های شان  غیر نظامیان  آن  در  و  می گیرد  صورت  که 
مسوول اند.  طالبان  می شوند،   زخمی  یا  می دهند  دست  از 
از مسوولیت نمی توانند فرار کنند. نکوهش حمله ی  طالبان 
مسوولیت  از  چیزی  ننگرهار،  در  مسجدی  به  تروریستی 
کسی  که  است  مضحک  خیلی  این  نمی کند.  کم  طالبان 
انتحاری توجیه دینی دارد. عالمان دینی  ادعا کند حمله ی 
بودن  دینی  داعیه ی  مختلف  موارد  در  مذهبی  رهبران  و 
مذهبی  رهبران  کشیده اند.  چالش  به  را  انتحاری  حمله ی 
در داخل و خارج افغانستان بارها اعالم کرده اند که حمله ی 
طالبان  اما  ندارد.  الهیاتی  و  مذهبی  توجیه  هیچ  انتحاری 
به  از مفتیان مربوط  ننهادند. شماری  این حرف ها وقعی  به 
اهداف  به  رسیدن  برای  هم  منطقه  کشورهای  استخبارات 
کشتن  فتوای  نیابتی شان  نیروهای  به  حتا  استراتژیک شان، 

غیر  نظامیان را هم می دهند. 
حمله ی  باید  می خواهد،  را  افغانستان  ثبات  که  گروهی  هر 
انتحاری  حمله های  که  گروهی  کند.  نکوهش  را  انتحاری 
باید  است،  صلح خواهی  مدعی  حال  و  است  کرده  فراوانی 
حمله های  بخواهد،  معذرت  انتحاری  حمله های  قربانیان  از 
نقطه ی  عام  مردم  کشتار  به  و  کند  متوقف  را  انتحاری 
با  هم آهنگی  در  که  کنند  قبول  باید  طالبان  بگذارد.  پایان 
انتحاری  حمله های  شوم  میراث  القاعده،  در  هم فکران شان 
این روش  از  هم  دیگر  گروه های  و حال  گذاشتند  به جا  را 
نکشند،  خشونت  از  دست  طالبان  اگر  می کنند.  استفاده 
حمله ی انتحاری را نکوهش نکنند و تعهد جدی برای پایان 
حمله های انتحاری نداشته باشند، مذاکره برای پایان جنگ 

حتا اگر شروع هم شود، ناکام می ماند. 
پایان جنگ زمانی ممکن است که مردم عام شاهد خاموشی 
تفنگ ها، پایان حمله های انتحاری و نا امنی شاهراه ها باشند. 
اگر قبل از شروع مذاکره تعهد کافی و روشن برای خاموشی 
تفنگ ها و حمله های انتحاری وجود نداشته باشد، هیچ نوع 
و  می رسد  نتیجه  به  مذاکره ای  نمی ماند.  پایدار  مذاکره ای 
از  نشانه هایی  طرف ها  آن  شروع  از  قبل  که  می رود  پیش 
عالقه مندی شان به پایان جنگ را بروز بدهند. محمداشرف 
باید  طالبان  که  گفت  واضح  بسیار  جمهور،  رییس  غنی، 
دیگر  نامزدان  و  سیاسی  احزاب  کنند.  مذاکره  حکومت  با 
انتخابات ریاست جمهوری هم بارها گفته اند که اگر طالبان 
با  که  نمی بینند  مشکلی  هم  آنان  باشند،   حاضر  مذاکره  به 
گروه طالبان برای پایان خون ریزی مذاکره کنند. اما طالبان 
هم  دیگر  بی رحم  گروه های  و  دارند  تاکید  جنگ  دوام  بر 
را در مسجد  نماز گزاران  و حتا  به صحنه می آیند  روز به روز 
می کشند. اگر طالبان واقعاً به صلح تعهد دارند، باید هرچه 
زودتر وارد مذاکره با هیاتی متشکل از مقام های حکومتی و 
دیگر نیروهای سیاسی کشور شوند و به جنگ پایان دهند. 
درآوردن  کنترل  به  کنند،  متوقف  را  طالبان خشونت  وقتی 
آسان  می کنند،  عام  قتل  مسجد  در  را  مردم  که  گروه هایی 
می شود. مشکل در حال حاضر این است که طالبان به نحوی 
به دوام جنگ اصرار دارند و فکر می کنند که با بیرون کردن 
فکر  این  اما  می کنند.  اشغال  را  کشور  سراسر  امریکا  عامل 
آنان درست نیست و نیروهای امنیتی مقاومت خواهند کرد. 

قسمت هفتم

کابل در  روان شناسی 

سید روح اهلل رضوانی



نهادهای  و  انتخاباتی  تیم های 
مستقل  کمیسیون  از  ناظر 
انتخابات می خواهند که مدت 
ابتدایی  نتایج  اعالم  تاخیر 
را  جمهوری  ریاست  انتخابات 
کمیسیون  چند  هر  کند.  مشخص 
پیش  روز  دو  انتخابات  مستقل 
تایید  را  ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج  اعالم  در  تاخیر 
کرد، اما مدت تاخیر در اعالم این نتایج هنوز مشخص نشده 
است. اعضای این کمیسیون تصریح کردند که اعالم نتایج 
دقت  و  شفافیت  دلیل  به  میزان  ششم  انتخابات  ابتدایی 
افتاده است. نهادهای ناظر پیش تر  در اعالم آن، به تاخیر 
گفته اند که با تأخیر در اعالم نتایج ابتدایی، احتمال دارد 

نتیجه ی نهایی انتخابات نیز به تأخیر بیفتد.
هم زمان با نقض تقویم انتخابات ریاست جمهوری از سوی 
کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر تاخیر در اعالم نتایج 
از کمیسیون  ناظر  نهادهای  و  انتخاباتی  تیم های  ابتدایی، 
می خواهند که مدت تأخیر در اعالم این نتایج را مشخص 
سازد. نجیب دانش، یک تن از سخنگویان تیم »دولت ساز« 
روز یک شنبه در گفت وگو با روزنامه ۸صبح با آن که تاخیر 
توجیه پذیر  فنی  دلیل مشکالت  به  را  نتایج  این  اعالم  در 
مستقل  کمیسیون  تا  است  نیاز  که  افزود  اما  دانست، 
انتخابات زمان جدیدی برای اعالم نتایج انتخابات ریاست 

»تصرف در نتیجه« خواند.
مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی،  حواعلم 
انتخابات در نشست خبری اش روز شنبه، ۲۷ میزان 
تصریح کرده بود که نتایج ابتدایی انتخابات در آینده 
مورد  در  اما  حال  این  با  شد،  خواهد  اعالم  نزدیک 
مدت این تاخیر به شکل دقیق سخن نگفت. پیش 
تیم  از سخنگویان  تن  یک  مدبر،  خان زمان  این،  از 
میزان  شدن  مشخص  بر  نیز  همگرایی«  و  »ثبات 
تاخیر نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تاکید 
با این، رحیمه ظریفی، کمیشنر  کرده بود. هم زمان 
کارهای  که  می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
آنان در سه بخش جریان دارد و آنان پس از تحلیل 
به  کمیسیون،  این  باقی مانده  کارهای  جمع بندی  و 
زودی میزان تاخیر در اعالم نتایج ابتدایی را مشخص 

خواهند کرد.
به  که  دستگاه هایی  کردن  مراحل  طی  روی  کار 
است،  شده  خارج  قرنطین  از  کمیشنران  تصمیم 
مستقل  کمیسیون  در  میزان   ۲۸ یک شنبه،  روز 
انتخابات ادامه داشت. این دستگاه ها به دلیل طی 
اشتباهی  درج  ویژه  به  مراحل،  از  شماری  نشدن 
عکس کارمند مرکز رای دهی به جای عکس فورم 
معلومات  بود  قرار  داشت.  قرار  قرنطین  در  نتایج، 
این  از مطابقت نمبر  بایومتریک پس  دستگاه های 
مرکزی  سرور  به  نتایج  فورم  نمبر  با  دستگاه ها 
انتقال یابد. گفتنی است که شمار دستگاه های طی 
مراحل نشده به دو  هزار و ۴۷۰ دستگاه می رسد.

میزان  ششم  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
آمارهای کمیسیون مستقل  اساس  بر  برگزار شد. 
انتخابات،  قرار بود این انتخابات در پنج هزار و ۳۷۳ 
مرکز برگزار شود، اما پس از بررسی های مسووالن 
امنیتی مشخص شد که برگزاری انتخابات در ۴۳۱ 
وجود، کمیشنران  این  با  نیست.  امکان پذیر  مرکز 
که  کرده اند  تایید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
این  والیتی  مسووالن  گزارش های  اساس  بر 
دالیل  بر  بنا  مرکز  و ۶۸۵  هزار  چهار  کمیسیون، 
امنیتی بسته بوده است. این مراکز شامل ۲۹ هزار 
محل   ۱۸۴۶۷ جمله  از  رای دهی،  محل   ۵۸۶ و 
میان  از  است.  بوده  زنانه  محل  و ۱۱۱۹۹  مردانه 
این محل ها، ۲۶ هزار و ۵۶۸ محل باز گزارش داده 
شده و رأی های ۲۳ هزار و ۱۷۶ محل از مجموع 
این محل ها نیز به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل 

جمهوری را اعالم کند.
عالوه بر این، نهادهای ناظر انتخابات نیز خواستار تعیین 
یوسف  ابتدایی اند.  نتایج  اعالم  برای  مشخص  زمان 
افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  رییس  رشید، 
روزنامه ۸صبح گفت، کمیسیون  با  »فیفا« در گفت وگو 
مستقل انتخابات با برگزاری یک نشست تخنیکی میان 
باید مدت تاخیر  کمیشنران و دبیرخانه این کمیسیون، 
که  کرد  تصریح  وی  کند.  مشخص  را  نتایج  اعالم  در 
یادداشت  از  انتخابات پس  نیاز است کمیسیون مستقل 
نتایج  تاخیر  تأثیرگذاری  احتمال  و  باقی مانده  کارهای 
مشخصی  زمان  نهایی،  نتایج  اعالم  بر  انتخابات  ابتدایی 

را برای اعالم آن در نظر گیرد.
پیش از این، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان )تیفا( با نشر 
اعالمیه ای از تأخیر در اعالم نتایج ابتدایی انتخابات ریاست 
ابراز نگرانی کرد و آن را »مشکوک« دانست.  جمهوری 
این نهاد دلیل تاخیر در اعالم نتایج ابتدایی را فشارهای 
کمیسیون های  برنامه های  مدیریت  در  و ضعف  سیاسی 
آمده  نهاد  این  اعالمیه ی  در  است.  خوانده  انتخاباتی 
شک وتردیدها  به  می تواند  ابتدایی  نتایج  در  تأخیر  که 
این  شفافیت  خصوص  در  مردم  بی اعتمادی  و  نامزدان 
روند و تاخیر در سایر امور باقی مانده کمیسیون مستقل 
انتخابات، از جمله نتایج نهایی، بانجامد. هم زمان با این، 
گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاخیر 
در انتخابات را »توجیه ناپذیر« دانست و آن را روشی برای 

انتخابات رسیده است.
دو  حدود  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  آمار  بنیاد  بر 
ریاست  انتخابات  در  رای دهنده  هزار   ۷۰۰ و  میلیون 
 ۱۷۶ و  ۲۳هزار  میان  از  کردند.  اشتراک  جمهوری 
از سوی کمیسیون مستقل  نتایج محل هایی که  فورم 
انتخابات تصفیه شده، مشخص شده است که حدود دو 
میلیون و ۱۴۵ هزار رای  در این محل ها استفاده شده 
است. با این حال اما معلومات اولیه این محل ها که به 
و  میلیون  آمار حدود یک  یافته،  انتقال  مرکزی  سرور 
حالی  در  این  می دهد.  نشان  را  رأی دهنده  هزار   ۷۸۶
دستگاه   ۹۸۶ و  هزار  دو  حدود  معلومات  که  است 
معلومات  اما  یافته  انتقال  مرکزی  سرور  به  باقی مانده 
دقیق آن هنوز مشخص نشده است. گفتنی است که 
۴۹۵ دستگاه به دلیل نداشتن کارت حافظه هنوز در 
قرنطین است، ۱۷۴ دستگاه دیگر ناپدید شده و حدود 
نشده  ارسال  معلومات  ثبت  مرکز  به  نتایج  فورم   ۴۸۲
است. پیش از این، کمیسیون مستقل انتخابات سقف 
مشارکت رأی دهنده گان در انتخابات ریاست جمهوری 

را حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار اعالم کرده بودند.
در همین حال، قرار است کمیسیون مستقل انتخابات با 
روی  کار  انتخاباتی،  مستقل شکایات  کمیسیون  فیصله 
بازشماری رأی های یک هزار و ۸۱۷ محل را آغاز کند. 
رأی های این محل ها به دلیل مشکوک بودن بازشماری 
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  این،  بر  افزون  می شود. 
نتایج رأی های ۷۷ محل را باطل، ۵۴ کارمند را جریمه 
نقدی و هشت کارمند دیگر را برکنار کرده است. این در 
حالی است که مسووالن در کمیسیون شکایات انتخاباتی 
حدود ۱۷۷ شکایت را استثنایی خوانده ، اما گفته اند که 
بنا بر دالیلی هنوز به آن رسیده گی نشده است. عالوه بر 
این، حدود یک هزار و ۷۸۰ شکایت به دلیل نبود اسناد 
شکایت کننده   ۴۷۷ به  پاسخ  در  و  شده  مسترد  کافی، 

توصیه شده است که شکایات شان را اصالح کنند.
انتخابات ریاست جمهوری با رقابت میان ۱۳ نامزد برگزار 
میزان   ۲۷ در  پیش  روز  دو  ابتدایی  نتایج  بود  قرار  شد. 
اعالم شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات تایید کرد که 
تأخیر  به  بیش تر،  دقت  و  شفافیت  منظور  به  نتایج  این 
مستقل  کمیسیون  از  معتبر  منبعی  پیش تر  است.  افتاده 
انتخابات در گفت وگو با ۸صبح تایید کرده بود که اعالم 
این نتایج به تاخیر می افتد، اما زمان دقیق تاخیر در این 
روند را مشخص نکرده بود. نهادهای ناظر تایید کرده اند 
آن  برگزاری  دوم،  دور  به  انتخابات  رفتن  صورت  در  که 
بنا بر بارنده گی ها و سرما و نیز دالیل فنی در سال روان 

ممکن نیست.

مدت تاخیر اعالم نتیجه باید مشخص شودنامزدان و نهادهای ناظر:

فهیم امین

دو شنبه                             
شماره ۳۲۱۵

۲9 میزان ۱۳98
 ۲۱ اکتوبر ۲0۱9
قیمت: ۲0 افغانی

سال یازدهم

3
خواست اتحادیه اروپا:

اگر »امارت« روی کار آید، کمک های مان را قطع می کنیم

در  و  آید  وجود  به  اسالمی  امارت  افغانستان، 
اروپایی ها  برای  نشود،  اساسی حفظ  حقوق  آن 
بازسازی،  عرصه های  در  که  بود  خواهد  دشوار 
به  افغانستان  دست رسی  و  پیش رفت  رشد، 
مارکیت های اول جهان که در اروپا واقع است، 

کمک کنند. 
مستقیم  گفت وگوهای  که  است  حالی  در  این 
در  طالبان  گروه  و  امریکا  متحده  ایاالت  میان 
میزان سال گذشته آغاز شد و پس از یک سال 
در  شد.  متوقف  امریکا  متحده  ایاالت  سوی  از 
این مدت نماینده گان دو طرف نُه دور مذاکره را 
پشت سر گذاشتند و روی اصول یک توافق نامه 
صلح نیز به توافق رسیدند. دونالد ترمپ، رییس 
جمهور ایاالت متحده امریکا چهل روز پیش در 
حمله  یک  از  پس  روان،  سال  سنبله  نوزدهم 
انتحاری گروه طالبان در کابل که منجر به کشته 
شدن ۱۲ نفر به شمول یک سرباز امریکایی شد، 
این گروه  با  امریکا  اعالم کرد که گفت وگوهای 
مرده است. یکی از دالیل توقف این گفت وگوها 

از  معتبر  تضمین  افغانستان،  از  نظامی  امریکایی 
سوی طالبان مبنی بر قطع روابط شان با گروه های 
و  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  دیگر،  تروریستی 
برقراری آتش بس فراگیر«، چهار موضوع مورد بحث 

میان دو طرف است.
با این حال، آقای روالند کوبیا نیز تایید می کند که 
نیست،  تازه ای  موضوع  آتش بس  برقراری  پیشنهاد 
اما به گفته او اتحادیه اروپا خواهان اولویت دهی به 
این گزینه است. آقای روالند کوبیا هم چنان خاطر 
نشان ساخت،که اتحادیه اروپا آماده است به عنوان 
محتویات  تطبیق  و  صلح  روند  در  تضمین کننده 
توافق نامه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان، 

نقش ایفا کند.
از سویی هم، فرستاده اتحادیه اروپا هشدار می دهد، 
به  که  آید  میان  به  افغانستان  در  حکومتی  اگر 
قایل  احترام  شهروندان  اساسی  حقوق  و  ارزش ها 
قطع  افغانستان  به  اتحادیه  این  کمک های  نشود، 
خواهد شد. روالند کوبیا، نماینده ویژه اتحادیه اروپا 
برای افغانستان می گوید،  اگر پس از توافق صلح در 

توقف  از  پس  روز  چهل 
گفت وگوهای صلح میان امریکا 
اروپا  اتحادیه  طالبان،  گروه  و 
فوری  سرگیری  از  خواهان 
اما هم زمان  این مذاکرات شده، 
پی  در  اگر  که  است  داده  هشدار 
مذاکرات صلح، امارت اسالمی روی 
کار آید و حقوق اساسی شهروندان 
می کند.  قطع  افغانستان  به  را  کمک هایش  شود،  نقض 
فرستاده ویژه این اتحادیه برای افغانستان با تاکید روی 
در  می دهد،  هشدار  آتش بس،  برقراری  به  اولویت دهی 
نتیجه توافق صلح اگر امارت اسالمی به میان آید که در 
آن حقوق و ارزش های اساسی شهروندان رعایت نشود، 
اتحادیه اروپا کمک هایش را به این کشور متوقف خواهد 

کرد.
روالند کوبیا، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، 
در  خبری  نشست  یک  در  میزان،   ۲۸ یک شنبه،  روز 
کابل گفت، اتحادیه اروپا ضمن تاکید روی از سرگیری 
فوری گفت وگوهای صلح میان امریکا و طالبان، پیشنهاد 
می کند که مذاکرات بین االفغانی با آتش بس همراه باشد.

اولویت  آتش بس  به  می خواهند،  صلح  اگر  طالبان 
بدهند

صلح  گفت وگوهای  سرگیری  از  اروپا،  اتحادیه  فرستاده 
مذاکرات  آغاز  زمینه ساز  را  طالبان  گروه  با  واشنگتن 
صوتی  در  افزود،  و  کرد  عنوان  بین االفغانی  مستقیم 
که گروه طالبان متعهد به صلح باشد، باید به آتش بس 

اولویت بدهند. 
حالی  در  افغانستان  برای  اروپا  اتحادیه  ویژه  فرستاده 
برقراری آتش بس میان جنگ جویان گروه طالبان  روی 
با نظامیان افغان و نیروهای خارجی در افغانستان تاکید 
می ورزد که یکی از موضوع های مورد بحث میان امریکا و 

گروه طالبان برقراری آتش بس فراگیر بوده است.
در  امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی 
گروه  شاهین، سخنگوی  و سهیل  افغانستان  صلح  امور 
نیروهای  »خروج  که  کرده اند  تایید  قطر،  در  طالبان 

احترام قایل نشدن گروه طالبان به آتش بس خوانده 
شد.

رییس جمهور ایاالت متحده امریکا هم چنان حمله 
گروه طالبان را در آستانه امضای توافق صلح میان 
بزرگ خواند و در صفحه ی  اشتباه  دو طرف،  یک 
توییترش نوشت که طالبان نمی دانند اشتباه بزرگی 
پس  کنند.  جبران  چگونه  شده اند،  مرتکب  که  را 
طالبان  گروه  امریکا،   متحده  ایاالت  موقف  این  از 
ایاالت  اما  شد،  گفت وگوها  سرگیری  از  خواهان 

متحده امریکا تا کنون موافقت نشان نداده است. 
این گفت وگوها  توقف  اما  اروپا  اتحادیه  فرستاده ی 
سودمند  افغانستان  صلح  برای  را  امریکا  سوی  از 
صلح  گفت وگوهای  توقف  می گوید،  او  نمی داند. 
هیچ تغییر مثبتی تا کنون به میان نیاورده است. از 
همین رو، او پیشنهاد می کند با از سرگیری مذاکرات 
با گروه طالبان  نیز  برقراری آتش بس  باید موضوع 
آتش بس  برقراری  او،  گفته  به  زیرا  شود؛  مطرح 
فرستاده  کوبیا،  روالند  است.  طالبان  گروه  نفع  به 
گروه  افغانستان می گوید،  برای  اروپا  اتحادیه  ویژه 
است  سیاسی اش  موقف  بازسازی  نیازمند  طالبان 
باشد،   صلح  به  متعهد  گروه  این  که  صورتی  در  و 
اتحادیه  فرستاده  این  بود.  خواهد  مثبت  پاسخش 
اروپا تاکید می ورزد، در صورتی که طالبان خواهان 
در  دست کم  دایمی  نیستند،  آتش بس  برقراری 

جریان مذاکرات صلح نباید به جنگ ادامه بدهند.
بارها خواهان  نیز  افغانستان  این پیش حکومت  از 
مورد،  آخرین  در  است.  شده  آتش بس  برقراری 
توقف  از  پس  جمهور،  رییس  غنی،  محمداشرف 
گفت وگوهای مستقیم ایاالت متحده امریکا و گروه 
آغاز  پیش شرط های  از  یکی  اکنون  گفت،  طالبان 
گفت وگو با گروه طالبان، برقراری آتش بس است. به 
سخن او تا زمانی که یک آتش بس فراگیر میان دو 
آغاز  بین االفغانی  برقرار نشود، گفت وگوهای  طرف 
نخواهد شد. پیش از آن، رییس جمهور غنی »آغاز 
مطرح  طالبان  با  را  قیدوشرط«  بدون  مذاکرات 

می کرد.

حسیب بهش



  چـرا
 رتبه ی استر جنرالی؟

مناسبت  به  ریاست جمهوری 
به  و  استقالل  صدساله گی 
امان اهلل،  رسیدن  قدرت 
قرن  شروع  مدرنیست  شاه 
آقای  به  کشور،  بیست 
اسداهلل خالد، سرپرست وزارت 
استر جنرالی  رتبه ی  دفاع ملی 
تجربه ی  شاید  خالد  آقای  داد. 
مدیریت نظامی داشته باشد و حضور ایشان در رأس 
وزارت دفاع به عنوان وزیر هیچ اشکالی ندارد. در تمام 
دفاع  وزیر  غیرنظامیان  دنیا  دموکراتیک  کشورهای 
هستند. اصل فرمان برداری نظامیان از سیاست مداران 
وزیر  که  می کند  حکم  جمهوری  شهروندان  منتخب 
دفاع یک شهروند غیر نظامی کشور باشد. وقتی آقای 
خالد در رأس وزارت دفاع قرار گرفت، هیچ اعتراضی 
هم  غیر نظامی  یک  که  بود  این  آن  دلیل  نشد.  بلند 
می تواند وزیر دفاع جمهوری باشد و این امر اشکالی 
چهار  جنرال  استرجنرالی/  رتبه ی  تفویض  اما  ندارد. 
ستاره به آقای خالد، اشکال دارد. سوال مهم این است 
که ریاست جمهوری بر مبنای کدام قانون دست به 
این اقدام زده است؟ کدام قانون به ریاست جمهوری 
رتبه ی  غیر نظامی  فرد  یک  به  که  است  داده  اجازه 

نظامی جنرال چهارستاره را تفویض کند؟
جدید  قانون  مبنای  بر  غنی  رییس  جمهور  همین 
مشهور  افسران  ذاتی  قانون  به  که  افسران  خدمات 
و  دفاع  وزارت خانه های  جنرال های  از  بسیاری  است، 
داخله را بازنشسته ساخت. بازنشسته شدن نظامیان 
و جنراالنی که سال های زیادی خدمت کرده بودند،  

وزیر  معاون  است.  حاضر  نبردی  هر  در  دفاع  وزیر 
دفاع که وظیفه اش مدیریت بیروکراسی وزارت دفاع 
است و باید در دفترش باشد،  سوق و اداره ی جنگ 
چندی  است.  گرفته  دست  به  مختلف  نقاط  در  را 
وزارت  اول  معاون  ضیا،  محمدیاسین  آقای  پیش 
در دهکده های  را  اداره ی جنگ  و  ملی، سوق  دفاع 
وظیفه ی  مگر  داشتند.  دوش  به  کوکچه  ماورای 
معاون اول وزیر دفاع،  سوق و اداره ی جنگ است یا 
از لوی درستیز؟ اگر لوی درستیز توان سوق و اداره ی 
جنگ را ندارد و معاون اول وزیر دفاع از این توانایی 
برخوردار است، چرا ریاست جمهوری آنان را جا به جا 
و  نمی شود  لوی درستیز  اول  معاون  چرا  نمی کند؟ 
لوی درستیز معاون اول؟ چرا باید دسپلین در ارتش 
این قدر به هم ریخته شود که یک غیر نظامی رتبه ی 
به  دفاع  وزارت  بلندپایه گان  و  کند  دریافت  نظامی 
کاری شان  حوزه ی  در  که  شوند  مشغول  وظایفی 

نیست؟
به  افغانستان  اردوی  که  نیست  تردیدی 
پیش رفت های قابل مالحظه دست یافته است. امروز 
اردوی افغانستان بیش تر عملیات ها را برنامه ریزی و 
اجرا می کند و مانند سال های گذشته به ناتو متکی 
نیست. اتکای اردوی ملی به ناتو کاهش یافته است. 
در گذشته حلقه های جناحی و قومی در اردو شکل 
خلقی  سابقه ی  که  آنانی  مثال  طور  به  بود.  گرفته 
برای خود درست  داشتند، محفل و جناح جداگانه 
جمعیتی  مثاًل  سابقه ی  که  آنانی  و  بودند  کرده 
داشتند،  جناح خود را درست کرده بودند. نسل قبلی 
منصب داران افغانستان که تجربه ی کودتا و بازی های 

زمان  آن  در  جمهوری  ریاست  بود.  مثبت  قدمی 
و  است  شده  معیاری  دفاع  وزارت  که  کرد  اعالم 
تنظیمی  مالحظات  براساس  نظامی  رتبه های  دیگر 
جنرال  گذشته  در  شد.  نخواهد  تفویض  سیاسی  و 
نظامی  و  جنگی  رهبران  دیگر  و  حکمتیار  دوستم، 
به سردسته های جنگی شان رتبه ی نظامی بدون در 
نظر داشت اصول و قانون تفویض می کردند. رییس 
 جمهور غنی همیشه افتخار می کرد که سنت جنرالی 
زده  برهم  را  روابط جناحی  و  منافع  برمبنای  دادن 
و همه چیز معیاری شده است،  ولی تفویض رتبه ی 
جنرالی چهار ستاره به آقای خالد نشان می دهد که 
محمد اشرف  غنی به آن چه که می گفت، پابند نماند. 
آیا آقای خالد سابقه ی نظامی دارد؟ ایشان در کدام 
دانشگاه نظامی تحصیل کرده اند؟ چقدر سابقه ی کار 
در اردو دارند؟ کی به عنوان ضابط وارد اردو شدند؟ 
روشن است که پاسخ تمام این سوال ها منفی است. 
وزیر دفاع بودن آقای خالد اشکال ندارد، ولی تفویض 
رتبه ی جنرالی چهار ستاره به ایشان مشکل حقوقی 
پا  امریکایی  نظامی  نیروهای  که  وضعیتی  در  دارد. 
را  که همه ی مسوولیت ها  است  قرار  و  به خروج اند 
از  بی نظمی هایی  چنین  بگیرند،   داخلی  نیروهای 

آستانه ی تحمل شهروندان آگاه بیرون است. 
در  نیست.  خالد  آقای  نظامی  رتبه ی  مشکل،  تنها 
وزارت دفاع مقام ها به جای این که کار خود را بکنند، 
نیست،  مشغول اند.  ایشان مربوط  به  به وظایفی که 
به  که  دارد  اردو وظیفه  لوی درستیز  مثال  به طور 
او در  اما  اداره کند،  و  را سوق  برود و جنگ  جبهه 
اول  معاون  نمی شود.  برعکس  دیده  سنگری  هیچ 

فراکسیونی داشتند،  خیلی به همکاران شان بی باور 
بودند و به اصالحات به دیده ی شک می نگریستند. 
این  آمد،   کم کم  دفاع  وزارت  در  که  اصالحاتی 
مشکل را کاهش داد. ورود جوانان تحصیل کرده به 
اردو، این فکر را در صفوف و قدمه ی رهبری اردو 
تقویت کرد که ارتش یک نهاد متعلق به کل کشور 
است و وظیفه ی مشخص دارد. این باور در اردو به 
وجود آمده است که این نهاد حق ورود به سیاست 
را ندارد و صرف وظیفه اش دفاع از نظم جمهوری و 
قلمرو کشور است. انتظار این بود که روند اصالحات 
قوت بگیرد و با روی کارآمدن آقای خالد اصالحات 
باال  اما واقعیت هایی که در  بیش تری اعمال شود؛ 
توضیح داده شد، نشان دهنده ی آن است که روند 

اصالحات بار دیگر متوقف شده است. 
خواب  به  حاال  همین  از  هم  پارلمان  متأسفانه 
بررسی  مورد  را  موارد  این  تا  است  رفته  زمستانی 
مربوط  مراجع  و  جمهوری  ریاست  از  و  دهد  قرار 
دفاع  وزارت  کند.  سوال  دفاع  وزارت  مورد  در 
شهروندی  هر  و  است  جمهوری  مهم  بسیار  نهاد 
خواستار  و  بخواهد  بهتر  کار  آن  از  که  دارد  حق 
اصالحات در آن شود. هر شهروندی حق دارد که 
بیان  را  می بیند  دفاع  وزارت  در  کوتاهی  آن چه 
کند و از رییس دولت در آن مورد پاسخ بخواهد. 
برخورد جناحی با وزارت دفاع و هر نهاد دیگر،  آن 
زمین گیر  نهادی  وقتی  می کند.  زمین گیر  را  نهاد 
شد، از اجرای وظیفه باز می ماند. همه ی شهروندان 
به  دسپلین  و  نظم  برگشت  خواستار  جمهوری 

وزارت دفاع هستند.

فردوس کاوش
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انتخابات  مستقل  کمیسیون 
در نهایت تقویم انتخاباتی را 
ابتدایی  نتایج  و  کرد  نقض 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
تعیین شده آن  را در زمان 
رییس  کند.  اعالم  نتوانست 
انتخابات  مستقل  کمیسیون 
در  تاخیر  خاطر  به  مردم  از 
از  پس  ساعاتی  اما  کرد،  معذرت  خواهی  نتایج  اعالم 
آن موالنا محمد عبداهلل از کمیشنران این کمیسیون 
گفت که داده های ۲۹۸۶ دستگاه بیومتریک هنوز به 
دیتابیس سرور مرکزی کمیسیون انتقال نیافته است.

سرور  به  داده ها  از  بزرگی  بخش  که  است  مشخص 
نظر  به  وصف  این  با  است،  یافته   انتقال  کمیسیون 
داده های  انتقال  پایان  کردن  مشخص  که  می رسد 
۲۹۸۶ دستگاه بیومتریک به سرور مرکزی کار سخت 

و دشواری نبود.
ثابت  افغانستان  در  انتخابات  برگزاری  تجربه   
جلوگیری  توانایی  که  نهادهایی  تنها  است  ساخته 
دارند،  را  انتخابات  احتمالی  پس لرزه های  از 
باید  کمیسیون ها  این  انتخاباتی اند.  کمیسیون های 
جلو هر پس لرزه انتخاباتی را بگیرند. مدیریت سالم، 
بی طرفی می تواند  نهایت  و در  تقسیم اوقات  بر  تکیه 

شمار این پس لرزه ها را به حداقل برساند.
نتایج  اعالم  تعویق  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
ابتدایی انتخابات خبر داده، اما نگفته است که تاریخ 
دقیق اعالم نتایج چه زمانی است. رییس کمیسیون 
مستقل انتخابات، در مورد این که نتایج ابتدایی را در 
چه زمانی اعالم خواهد کرد، جزییات نداده، اما اظهار 
امیدواری کرده  که بتواند به زودی نتیجه با اعتبار را 
اعالم کند. برخی از منابع نیز گفته اند که اعالم نتایج 

احتماالً یک هفته به تعویق افتاده است.
و  بزند  حرف  ارقام  و  آمار  مبنای  بر  باید  کمیسیون 
سازد.  شریک  مردم  با  دقیق  و  واضح  را  همه  چیز 
کمیسیون نباید بگوید که انتخابات تا مدت نامعلومی 
براساس  باید  کمیسیون  این  است.  افتاده  تعویق  به 
تجربه ای که از وارد ساختن داده های هزاران دستگاه 
ابتدایی را  نتایج  بیومتریک کسب کرده، زمان اعالم 

نیز مشخص می ساخت.

مسووالنه  کنند،  رفتار  مسووالنه  باید  کمیسیون ها 
اوقات  تقسیم  به  دهند،  ارائه  ارقام  و  آمار  دقیق  و 
برای  و  بگذارند  کنار  را  احتماالت  بگذارند،  احترام 
اگر  کنند.  تعیین  دقیقی  زمان  مرحله،  هر  تکمیل 
ابتدایی  نتایج  اعالم  هفته ای  یک  تعویق  شایعه 

درست باشد، خطرناک است. کمیسیون باید پاسخ 
دستگاه   ۲۹۸۶ داده های  چگونه  و  چرا  که  بدهد 

بیومتریک، یک هفته زمان می برد.
کمیسیون انتخابات در ابتدا اعالم کرد که  ۲ میلیون 
کرده اند.  شرکت  انتخابات  در  نفر  هزار   ۷۰۰ و 

این  کمیشنرهای  از  عبداهلل،  محمد  موالنا  سپس 
نتایج،  فورمه های  اساس  بر  که  گفت  کمیسیون، 
در روز انتخابات ۲۱۴۵۴۵۴ برگه رای در ۲۳۱۷۶ 
محل استفاده شده است. بعد از آن مشخص شد 
که ۱۷۸۶۴۵۳ تن در انتخابات ششم میزان رای 
که  ارقامی  و  آمار  میان  ترتیب  این  به  داده اند. 
آماری  آخرین  تا  کرد  ارائه  نخست  در  کمیسیون 
که توسط موالنا عبداهلل منتشر شده، یک میلیون 

رای تفاوت وجود دارد.
این آمار و ارقام نشان می دهد که ارایه اطالعات 
بر مبنای احتماالت کار را سخت می سازد، روند را 
با چالش رو به رو می سازد، سوال های بزرگی خلق 
می کند و در نهایت شک و تردیدهای نامزدان را 

نیز افزایش می دهد.
نقض  را  انتخابات  تقویم  نباید  اساساً  کمیسیون 
پایین  سرعت  مانند  تخنیکی  بهانه های  می کرد. 
و  مضحک   ،۲۱ قرن  دوم  دهه  اواخر  در  انترنت 
ابتدایی  نتایج  روی،  هر  به  است.  قبول  قابل  غیر 
خطرات  نشد.  اعالم  آن  معین  وقت  به  انتخابات 
این  آینده  انتخاباتی،  تقویم  نقض  از  ناشی 
با تهدید روبه رو  می سازد.  پروسه دموکراتیک را 
کمیسیون مستقل انتخابات باید زمان دقیق اعالم 
رییس  این که  می کرد،  مشخص  را  ابتدایی  نتایج 
مدتی  تا  هم  آن   را  نتایج  اعالم  کمیسیون  این 
نامشخص به تعویق بیندازد، رفتاری غیر مسووالنه 

به حساب می آید.
اگر به هر دلیلی انتخابات به دور دوم برود، نقض 
رو به رو  چالش  با  را  چیز  همه  انتخاباتی،  تقویم 
است  قرار  انتخاباتی،  تقویم  مبنای  بر  می سازد. 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  احتمالی  دوم  دور 
برگزار  جاری  سال  قوس  ماه  روزهای  نخستین 
را  دوم  دور  برگزاری  روند  اما  تقویم  نقض  شود. 
که  کمیسیونی  می  سازد.  مواجه  تردید  و  با شک 
اعالم  را  ابتدایی  نتایج  میزان  ماه  اواخر  تا  نتواند 
کند، نتایج نهایی را چه زمانی اعالم خواهد کرد و 
چه زمانی برای دور دوم آماده گی خواهد گرفت؟

با این وصف، نیاز است که کمیسیون عجله کند، 
نتایج انتخابات ابتدایی انتخابات را اعالم کند و به 

انبوهی از شک و تردیدها پایان دهد.

تقویم را نقض کردید،
 ولی عجله کنید

متأسفانه پارلمان هم از همین حاال به خواب زمستانی رفته است تا این موارد را مورد بررسی قرار دهد و از 
ریاست جمهوری و مراجع مربوط در مورد وزارت دفاع سوال کند. وزارت دفاع نهاد بسیار مهم جمهوری است 
و هر شهروندی حق دارد که از آن کار بهتر بخواهد و خواستار اصالحات در آن شود. هر شهروندی حق دارد 
که آن چه کوتاهی در وزارت دفاع می بیند را بیان کند و از رییس دولت در آن مورد پاسخ بخواهد. برخورد 
جناحی با وزارت دفاع و هر نهاد دیگر،  آن نهاد را زمین گیر می کند. وقتی نهادی زمین گیر شد، از اجرای 

وظیفه باز می ماند. همه ی شهروندان جمهوری خواستار برگشت نظم و دسپلین به وزارت دفاع هستند.

وحید پیمان
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ظاهراً  است،  گرفتن  رونق  حال  در  که  بزرگی  جنگ 
جریان  در  ترامپ  دونالد   نیست.  خواهانش  کسی  هیچ 
ایاالت  متحده  درگیری  به  خود  انتخاباتی  کمپین های 
در جنگ های خاورمیانه مخالفت ورزیده بود و از زمان 
این دم لحن  تا  بر کرسی ریاست  جمهوری  تکیه  زدن 
خود را تغییر نداده است. ایران نیز هیچ عالقه مندی ای 
پیروزی  ای  که  می داند  و  ندارد  گسترده  درگیری  به 
حاصلش نخواهد شد. اسرائیل از عملیات کالیبراسیون 
از  اما  لبنان، سوریه و غزه راضی است،  شده در عراق، 
رویارویی بیش تر در هراس است؛ چون ممکن است این 
هم چنان  دهد.  قرار  راکت  هزاران  معرض  در  را  کشور 
عربستان سعودی مصمم به مقابله غیرنظامی علیه ایران 
است. با این  حال، شرایط جنگ همه جانبه در خاورمیانه 

نسبت به هر زمان دیگری آماده تر به نظر می رسد.
مکانی  هر  در  و  دلیل  هر  به  می تواند  درگیری  یک 
نفتی  تأسیسات  بر  سپتامبر  چهاردهم  حمله  دهد.  رخ 
از نظر  این حمله  عربستان سعودی را در نظر بگیرید. 
تئوری می توانست توسط یک گروه شورشی یمنی یعنی 
حکومت  با  آن ها  جنگ  از  بخشی  عنوان  به  حوثی ها، 
یا ممکن است توسط  باشد و  پادشاهی، صورت گرفته 
ایران، به عنوان پاسخی برای تضعیف کردن تحریم های 
ایاالت  متحده انجام شده باشد، یا هم توسط یک گروه 
عراق صورت  در  ایران  شبه نظامی شیعه تحت حمایت 
گرفته باشد. در این صورت اگر واشنگتن مصمم به اقدام 
نظامی علیه تهران باشد، می تواند به نوبه خود قصاص 
حمله  متحده،  ایاالت   خلیجی  متحدان  علیه  ایرانی ها 
شیعه  شبه نظامی  عملیات  یک  یا  اسرائیل  به  حزب اهلل 

علیه پرسنل امریکایی در عراق را در قبال داشته 
علیه  اسرائیل  عملیات  ترتیب،  همین   به  باشد. 
متحدان ایران در هر جای خاورمیانه می تواند یک 
ایجاد کند،  را در سطح منطقه  زنجیره ای  واکنش 
از منطقه می تواند  اقدامی در هر نقطه ای  زیرا هر 
تأثیرات گسترده داشته باشد و سبب تجربه بیهوده 

یک بحران زود هنگام شود.
اما  وقتی صحبت از خاورمیانه می شود، قول معروف 
که  امریکایی  بازنشسته  سیاست مدار  او  نیل،  تیپ 
سیاست های  ویژه  به  سیاست ها  »تمام  بود  گفته 
واضح تر  را  مسأله  این  بین المللی هستند«  محلی، 
می سازد. به طور مثال، حوثی ها در یمن تا همین 
غیرقابل  نسبتاً  شورشی  گروه  یک  پیش  چندی 
تصور علیه یک دولت مرکزی ناتوان در فقیرترین 
و  ایران  رقابت  اصلی  کانون  به  منطقه،  کشور 
به  این ممکن است  و  تبدیل شده است  عربستان 
عمیق تر  درگیری های  برای  احتمالی  محرک  یک 
همین سان  به  شود.  مبدل  متحده  ایاالت  ارتش 
یک  به  سوریه  رژیم  توسط  مردمی  قیام  سرکوب 
تقابل بین المللی مبدل شده و چندین کشور را در 
آستانه جنگ قرار داده است. درگیری های داخلی 
در لیبیا نه تنها در مصر، قطر، عربستان سعودی، 
که  آفریده،  عربی جنجال  متحده  امارات  و   ترکیه 
پای روسیه و ایاالت متحده امریکا را نیز به میدان 

کشیده است.
خاورمیانه به قطبی ترین منطقه و به طور متناقض 
به یک پارچه ترین منطقه جهان مبدل گردیده است. 

این  ترکیب همراه با ساختارهای دولتی ضعیف، 
تحول  چندین  و  غیردولتی  قدرتمند  بازیگران 
خاورمیانه  که  می شود  باعث  هم زمان،  تقریباً 
به  باشد.  جهان  منطقه  بی ثبات ترین  از  یکی 
گونه ی مفصل تر، اگر وضعیت حاکم در منطقه 
به همین منوال باقی بماند، ممکن است ایاالت 
پهپادهای  حمالت  به  خطرناکی  پاسخ  متحده 
حوثی ها بدهد و یا ممکن است اسرائیل عملیات 
ویژه ای باالی شبه نظامی های شیعه داشته باشد 
که هزینه آن برای تمام منطقه سنگین خواهد 
مطرح نیست  اساساً  این سؤال  نهایت،  بود. در 
که ایاالت  متحده باید از منطقه خارج شود و یا 
یک تعامل دیپلماتیک یا نظامی را با تشدید یا 
کاهش اختالفات آن ها انتخاب کند، و یا این که 
به دنبال  با یک  طرف  را  هم سویی کامل خود 

دست یابی به نوعی تعادل در نظر بگیرد.

کنش محلی، خیال منطقه ای
داستان خاورمیانه معاصر سلسله ای از اختالفات 
عرض   منطقه  این  در  جدیدی  بازیگران  است. 
برتری  آن ها  از  برخی  که  کرده اند  اندام 
سطحی نسبت به دیگری دارند، اما هیچ یکی 
نشده  خارج  صحنه  از  کاماًل  بازیگران  این  از 
و  اسرائیل  بین  مهم  شکاف  سه  امروز،  است. 
دشمنانش، بین ایران و عربستان سعودی و بین 
بلوک های سنی رقیب تقاطع بالقوه و خطرناک 
را به وجود آورده است. مخالفان فعلی اسرائیل 
یعنی ایران، حزب اهلل، حماس و سوریه عمدتاً به 
اصطالح محور مقاومت یاد می شوند. این مبارزه 
و  غزه  و  باختری  کرانه های  سنتی  مناطق  در 
هم چنان در سوریه ـ جایی که اسرائیل به طور 
مرتب به نیروهای ایرانی و گروه های وابسته به 
ـ  و نیز در فضای مجازی،  ایران حمله می کند 
در لبنان ـ جایی که اسرائیل با حزب اهلل تحت 
ـ  عراق  در  حتا  و  است،  روبه رو  ایران  حمایت 
به  شروع  اسرائیل  گزارشات،  طبق  که  جایی 
ـ  است  کرده  ایران  متحدان  دادن  قرار  هدف 

انجام می شود.
برای دسته ای از کشورهای عربی جنگ اسرائیل 

قرار  حاشیه  در  دیگر  نبرد  دو  توسط  فلسطین  و 
گرفته است. عربستان سعودی رقابت خود با ایران 
از شکاف  و هر دو کشور  داده  قرار  اولویت  در  را 
شیعه و سنی برای بسیج حوزه های انتخابی خود 
برای  حقیقت  در  جنگ  این  اما  می گیرند،  بهره 
و  یمن  سوریه،  لبنان،  عراق،  در  منطقه ای  نفوذ 
قدرت های  توسط  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای 
شکاف  سرانجام،  است.  شده  داده  جهت  سیاسی 
سعودی  عربستان  و  مصر  سنی های  بین  دیگری 
وجود دارد و از طرف دیگر امارات متحده عربی با 
قطر و  ترکیه در حال رقابت قرار دارد. همان طور 
که حسین آقا و من در ماه مارچ در نیویورکر نوشته 
بودیم که این مهم ترین اختالفاتی است اگر حداقل 
تحت پوشش قرار بگیرد، چه در مصر، لیبیا، سوریه 
یا تونس باشد و چه تا نزدیکی سودان، هم جماعت 
سنی و هم نقش اسالم سیاسی را در معرض خطر 
حد  تا  رقابت  این  گفت  می شود  و  می دهد  قرار 

زیادی آینده ی منطقه را مشخص خواهد کرد.
اما باز هم وقتی صحبت از خاورمیانه می شود، با 
 همان نقل معروف تیپ او نیل، تمام سیاست های 
محلی می تواند یک مسأله بین المللی باشد، مواجه 

می شویم:
پیچیده،  راه های  و  گسل  خطوط    از  استفاده  با 
گروه های مختلف در بعضی مواقع به نیروهای خود 
رقابت  یک دیگر  با  مواقع  بعضی  در  و  می پیوندند 
می کنند. عربستان  سعودی و امارات  متحده عربی 
سرنگونی  دنبال  به  و  ترکیه  قطر  با  هم سویی  در 
بشار اسد بودند و از شورشیان سوری پشتی بانی 
مورد  در  مختلفی  نظریات  هرچند  می کردند. 
اما  انعکاس نقش مناسب اسالم گراها وجود دارد، 
این کشورها مواضع مخالف با مصر اتخاذ کردند. با 
این که دوحه و انقره سرمایه گذاری جدی ای برای 
اخوان المسلمین  هدایت  تحت  دولت  یک  ایجاد 
کردند، ریاض و ابوظبی در تالش سقوط آن بودند. 
عربستان  از  اما  می ترسند،  ایران  از  و  ترکیه  قطر 
در  حماس  هستند.  هراس  در  بیش تر  سعودی 
سوریه  از  را  خود  طرف داری  اسرائیل  با  مخالفت 
اعالم کرد، اما مخالفان سوریه و سایر اسالم گراها 

علیه اسد در خط نبرد بیرون شدند.
ادامه در صفحه6

جنگ های ناخواسته؛
 چرا خاورمیانه بیش  از هر زمانی سوزان تر می شود؟

نویسنده: رابرت مالی

برگردان و خالصه: فریداحمد صالح و حارث جبران

مشترک  مستقل  کمیته ی 
مبارزه  ارزیابی  و  نظارت 
یا  اداری  فساد  با 
سلسله  نشر  با  »میک« 
تعقیبی اش  گزارش های 
تطبیق  چگونه گی  مورد  در 
در  نهاد  این  سفارش های 
مورد »آسیب پذیری های فساد 
اداری« در وزارت معادن و پترولیم، می گوید که این 
بخش های  در  میک  سفارش های  تطبیق  در  وزارت 
معدن کاری  عواید،  جمع آوری  پایدار،  انکشاف  
غیرقانونی و اعطای قرارداد موفق عمل نکرده است. 
نشدن  تطبیق  از  نگرانی  ابراز  با  نهاد  این  مسووالن 
این سفارش ها، می گویند که وزارت معادن و پترولیم 
۴۸ درصد از سفارش های میک در بخش مبارزه علیه 

فساد را عملی نکرده است. 
اداری  آسیب پذیری های  ارشد  آمر  سلطانی،  نجیب 

آن در زمینه پروسه انکشاف پایدار، پروسه جمع آوری 
عواید و پروسه نظارت از پروژه، تطبیق نشده است. 

آقای سلطانی گفت که برای تطبیق هر سفارش، زمان 
این وزارت مکلف  معین در نظر گرفته شده است و 
است که با ختم زمان معین آن، تمامی سفارش های 
سلطانی  کند.  عملی  و  تطبیق  را  نهاد  این  اصالحی 
گفت، علی رغم این که وزارت معادن و پترولیم مکلف 
در  را  گزارشش  آخرین  سپتامبر  ماه  سی ام  تا  بود 
زمینه تطبیق این سفارش ها به کمیته ی میک ارایه 
کوتاهی  گزارش  ارایه  زمینه  در  وزارت  این  اما  کند، 
کرده و از تطبیق این سفارش ها به این کمیته گزارش 

نداده است.
آسیب پذیری های  گزارش  دومین  نشر  با  نهاد  این 
می گوید  پترولیم  و  معادن  وزارت  در  اداری  فساد 
اداری،  فساد  با  مبارزه  بخش های  در  وزارت  این  که 
مدیریت، روابط بین ادارات دولتی در مرکز و والیات، 
سیاسی شدن پروژه ها، اداره محیط زیست، استراتژی 
افغان، ظرفیت  وزارت، سروی جیولوژیکی  اصالحات 
ارتقای  وزارت،  در  کاری  شرایط  وزارت،  ضعیف 
حقوق  اداری،  فساد  زمینه  در  وزارت  این  کارکنان 
غیر واضح زمین، شرایط غیر واضح قانونی، نظارت از 
پروژه ها، تفتیش، گزارش دهی از تولیدات و شفافیت، 

سفارش های کمیته ی میک را تطبیق نکرده است. 
ابراز  با  میک  کمیته ی  پژوهشگر  هاشمی،  ادریس 
کمیته،  این  سفارش های  نشدن  تطبیق  از  نگرانی 
برای  پترولیم  و  معادن  وزارت  کارکرد  که  می گوید 
با  که  می افزاید  او  نیست.  قبول  قابل  کمیته ی  این 
نافذ شدن قانون جدید وزارت معدن و پترولیم، این 
وزارت مکلف بود تا یک کمیته جدید را برای اعطای 
قراردادها ایجاد کند، اما با گذشت بیش از یک سال 
کمیته  این  هنوز  تا  قانون،  این  شدن  نافذ  زمان  از 

ایجاد نشده است. 

وزارت  قراردادهای  اعطای  روند  بودن  طوالنی 
معادن و پترولیم

از سوی دیگر آقای هاشمی می گوید که با نافذ شدن 
سهولت هایی  پترولیم  و  معادن  وزارت  جدید  قانون 
هم  هنوز  موارد  از  بعضی  در  اما  است،  آمده  وجود  به 
وجودی   با  می گوید،  او  دارد.  وجود  آسیب پذیری های 
 که سفارش های اصالحی برای اصالح پروسه داوطلبی 
این  تاکنون  اما  بود،  پیشنهاد شده  معادن  قراردادهای 
سفارش ها عملی نشده و پروسه اعطای قراردادهای این 

وزارت پیچیده و زمان گیر است.
برای  موجود  مکانیزم  که  کرد  تشریح  هاشمی  ادریس 
طی مراحل کردن قراردادهای معادن پیچیده و طوالنی 
باید  پروسه  این  تکمیل  برای  هاشمی،  گفته  به  است. 
رد  یا  و  تأیید  قرارداد  تا  مرحله جداگانه طی شود  دو 
شود. او گفت: »قراردادها در دو مرحله به سه ارگان ـ 
شورای عالی اقتصادی، کابینه و کمیته تدارکات ملی ـ 
فرستاده می شود که این ارگان ها وظیفه مشابه دارند. 
این روند سبب طوالنی شدن قراردادها می شود.« با این 
حال ادریس هاشمی تصریح کرد که با حذف شماری 
از این مراحل، می توان پروسه اعطای قرارداد را سهولت 

بخشید.

6۰ درصد از سفارش های میک تطبیق شده است
تطبیق  از  پترولیم  و  معادن  وزارت  حال  همین  در 
وزارت  این  می دهد.  خبر  میک  سفارش های  بیش تر 
 ۶۰ حدود  در  پترولیم  و  معادن  وزارت  که  می گوید 
درصد از سفارش های میک در زمینه مبارزه علیه فساد 

اداری را در این وزارت تطبیق کرده است.
پترولیم،  و  معادن  وزارت  سخنگوی  کامگار،  سیحون 
سفارش های  از  هرچند  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در 
استقبال  اداری  فساد  علیه  مبارزه  زمینه  در  میک 
می کند، اما می گوید که گزارش دوم کمیته ی مستقل 
اداری بدون  با فساد  ارزیابی مبارزه  مشترک نظارت و 
هم آهنگی این وزارت به نشر رسیده است. او می افزاید، 
تطبیق  از  گزارشش  آخرین  وزارت  این  که  وجودی   با 
این سفارش ها را به این کمیته داده است، اما آن ها این 

گزارش را نادیده گرفته اند.
و  معادن  وزارت  گزارش،  این  بر  اساس  که  گفت  او 
پترولیم موفق شده است ۱۱۶ سفارش از جمله ۱۹۱ 
سفارش را تطبیق کند. او در ادامه گفت که ۵۱ سفارش 
این نهاد در حال تطبیق است. هم چنان او اضافه کرد 
این  به  میک  کمیته ی  که  سفارش هایی  جمله  از  که 
وزارت داشته، نُه سفارش غیر قابل تطبیق بوده و ۱۴ 

سفارش به این وزارت ارتباط نداشته است.
با این حال آقای کام گار تأکید کرد که این وزارت به 
تطبیق این سفارش ها و مبارزه علیه فساد اداری، متعهد 

است.

کمیته ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با 
یا »میک« روز یک شنبه، بیست وهشتم  اداری  فساد 
میزان، در یک نشست خبری، دومین گزارش  نظارتی 
از تطبیق سفارش های مبارزه با فساد اداری در وزارت 
معاد و پترولیم را همه گانی کرد. آقای سلطانی گفت 
که این نهاد ۱۹۱ سفارش اصالحی را برای محو فساد 
این  از  اما  بود،  این وزارت سپرده  به  و آسیب پذیری 
است که  پترولیم موفق شده  و  معادن  وزارت  میان، 
به  را  سفارش   ۴۸ و  کامل  گونه  به  را  سفارش   ۳۰
که  افزود  سلطانی  نجیب  کند.  تطبیق  قسمی  گونه 
این وزارت به  رغم این که در بخش های ایجاد مقرره ها 
استخراج  فعالیت  زمینه  در  جدید  طرزالعمل های  و 
و  ظرفیت  ارتقای  و  استخدام  در  شفافیت  معادن،  
اما  داشته،  پیش رفت هایی  اداری  فساد  علیه  مبارزه 
این وزارت تا کنون نتوانسته است تمامی سفارش های 
گفته  به  کند.  تطبیق  کامل  گونه ی  به  را  نهاد  این 
سلطانی، از جمله ۱۹۱ سفارش اصالحی، ۹۱ سفارش 

وزارت معادن نزدیک به 50 درصد 
سفارش های میک را تطبیق نکرده است

عبداالحمد حسینی



جنگ های ناخواسته؛ با این وجود از بسیاری جهات دیگر، خاورمیانه به عنوان 
یک فضای متحد عمل می کند. ایدئولوژی ها و جنبش ها 
در سراسر مرزها گسترش پیدا کرده است؛ در زمان های 
اما امروز اسالم سیاسی و جهادی.  گذشته عرب گرایی، 
عراق،  مصر،  در  فعال  شعبات  دارای  اخوان المسلمین 
اردن، سرزمین های فلسطین، سوریه،  ترکیه، کشورهای 
جنبش های  است.  آفریقا  شمال  و  فارس  خلیج  حوزه 
جهادی مانند القاعده و دولت اسالمی یا داعش از یک 
کشور  مرزهای  که  می کنند  پشتی بانی  فراملی  برنامه 
اصلی  هسته های  می کند.  رد  کلی  طور  به  را  ملت  و 
و خلیج  فارس  لوانت  در  اعداد مختلف  در  ایران  شیعه  
حضور دارند که اغلب به عنوان شبه نظامیان مسلح که 
هستند،  تهران  از  پشتی بانی  یا  گرفتن  الهام  دنبال  به 
گسترش  صدد  در  سعودی  عربستان  یافته اند.  سازمان 
وهابیت، یكی از اقلیت های اسالم گرا و متقبل شدن وجه 
است.  منطقه  جنبش های  و  سیاست مداران  برای  مالی 
عربستان  العربیه  و  قطر  الجزیره  هم چون  رسانه هایی 
سعودی، به منطقه دسترسی دارند و اختالفات بین اهل  
سنت را تحت پوشش قرار می دهند. فلسطین آسیب دیده 
سراسر  در  هنوز  می رسد،  نظر  به  اکنون  که  همان طور 
را  خود  شهروندان  می تواند  و  است  طنین انداز  منطقه 
معادل  هیچ  معقول  طور  به  که  کند  بسیج  گونه ای  به 
هم چون  فرعی  جنبش های  حتا  باشد.  نداشته  جهانی 
یافته  گسترش  کشور  چهار  در  که  کردها  ناسیونالیسم 

است، اهداف فراملی را ارتقا می بخشند.
بر این اساس، مبارزات محلی به سرعت اهمیت منطقه ای 
را به دست می آورد و از این رو سالح، پول و پشتی بانی 
حوثی ها  است  ممكن  می کند.  جذب  خارج  از  سیاسی 
مبارزه خود را در درجه اول با یمن فكر کنند، حزب اهلل 
ممكن است بر قدرت و سیاست در لبنان متمرکز شود، 
که  باشد  فلسطینی  جنبش  یک  است  ممكن  حماس 
گروه  های  و  باشد  فلسطین  قضیه  به  بیش تر  تمرکزش 
مختلف مخالف سوریه ممكن است اهداف ملی را دنبال 
کنند؛ اما در منطقه ای که قطبی و یک پارچه باشد، این 
بازی گران محلی ناگزیر اند به قدرت های بزرگ تر مبدل 

شوند.
سرنوشت قیام های اعراب که از اواخر سال 2010 آغاز 
شده بود، این مسأله را به خوبی تعریف می کند. تونس ـ 
جایی  که تحرکات آغاز شده ـ باعث سرنگونی رژیم شد 
و واکنش خیلی سریع و بیش از حد غیرمنتظره در قبال 
داشت. هر شورش بعدی تقریباً لحظه  به لحظه به یک امر 
مصر،  در  می شد.  تبدیل  بین المللی  و سپس  منطقه ای 
ثروت اخوان المسلمین و آینده اسالم  سیاسی در معرض 
خطر بود و عربستان سعودی،  ترکیه و امارات نیز در آن 
که  جایی   ـ  سوریه  برای  همین  ترتیب  به  شدند.  پرت 
جنگ داخلی سه بار به جنگ منطقه ای تقابل اسرائیل با 
»محور مقاومت«، مبارزه ایران و عربستان و رقابت درون 
سنی، کشیده شد. سناریوی مشابهی در یمن نیز اتفاق 

افتیده است.

دولت های آشفته
در کنار قطبی شدن و ادغام در خاورمیانه، ساختارهای 
بازگو  را  دیگر  خطر  عامل  یک  آن  دولت های  ناکارآمد 
می کند. برخی دولت ها بیش تر به بازی گران غیردولتی 
و  سوریه  لیبیا،  در  مرکزی  دولت های  دارند.  شباهت 
جمعیت های  و  قلمروها  از  بسیاری  کنترل  فاقد  یمن 
از  غیردولتی  بازی گر  چندین  متقاباًل،  هستند.  خود 
جمله حماس، حوثی ها، کردها و دولت اسالمی قبل از 
سرنگونی شان به عنوان دولت های بالقوه فعالیت می کردند 
با دولت ها،  بر ستیزه  بازی گران غیردولتی عالوه  این  و 
غالباً باید با اسپویلرهای و یا رقیب های غیردولتی خود 
نیز دست و پنجه نرم کنند. در غزه، حماس با گروه های 
جهادی مبارزه می کند که بعضی اوقات به گونه ای رفتار 
اهداف  یا  می کند  تضعیف  را  آن  حاکمیت  که  می کند 
خود را در مغایرت قرار می دهد. می توان گفت حتا در 
حالت های کاربردی تر همیشه مشخص نیست که قدرت 
نهایی سیاست گذاری در کجا قرار دارد. به عنوان مثال 
شبه نظامیان شیعه در عراق و حزب اهلل در لبنان مشغول 
فعالیت هایی هستند که حاکمیت زیر نظر آن ها کنترل 

نمی شود، چه رسد به این که محكوم شود.
قدرتمند، شرایط  غیردولتی  بازی گران  با  روابط ضعیف 
ایده آل را برای مداخالت خارجی ایجاد می کند. این یک 
پیش برد  برای  خارجی  کشورهای  است؛  دو طرفه  جاده 
و  می کنند  مسلح سوءاستفاده  گروه های  از  منافع خود 
ارتقای دالیل خود به کشورهای  برای  گروه های مسلح 
خارجی رو می آورند. ایران تقریباً مطمئناً به حوثی ها و 
شبه نظامیان شیعه عراق کمک می کند، اما آیا آن ها را 
جنبشی  مردم،  از  حفاظت  واحدهای  می کند؟  کنترل 
کارگران  حزب  به  وابسته  سوریه  در  کرد  مبارزان  از 
کردستان در  ترکیه است، اما آیا آن ها از فرمان آن حزب 
غیردولتی  بازی گران  که  واقعیت  این  می کنند؟  پیروی 
بازی گران مستقل  و هم  نیابتی  نیروهای  به عنوان  هم 
فعالیت می کنند، ایجاد مسوولیت پذیری در قبال خشونت 
یا جلوگیری از آن را در وهله اول سخت می کند. ایران 
حمله  مسوول  که  کند  تصور  اشتباه  به  است  ممكن 
عربستان  به  حوثی ها  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
یا  اسرائیل  به  فلسطین  اسالمی  جهاد  حمله  سعودی، 
حمله شبه نظامیان شیعه عراقی نخواهد بود و از اهداف 
سعودی  عربستان  ماند.  خواهد  دور  به  متحده  ایاالت 
ممكن است اغراق آمیز ایران را برای هر حمله حوثی ها 
است  ممكن  ایران  که  همان گونه  دقیقاً  بداند،  مقصر 
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اما  با اسد داشت(.  وابسته گی هایی که مسكو  )علی رغم 
را  شورشی  گروه های  نمی تواند  مطمئناً  متحده  ایاالت  
اهداف خود دور می کند، عقب  از  را  در حالی که خود 
بین المللی  و  بازی منطقه ای  بیندازد. واشنگتن در یک 
که ظاهراً نمی خواست هیچ ارتباطی با آن داشته باشد، به 

یک بازی گر اصلی تبدیل شد.
قضیه مشابهی در یمن نیز رخ داده است. از سال 2004، 
شمال کشور عرصه درگیری های مسلحانه بین حوثی ها 
و دولت مرکزی بود. مقامات دولت یمن در اوایل اشاره 
به کمک های مالی و نظامی ایرانی به شورشیان داشتند، 
دخالت  مدعی  حوثی  رهبران  که  همان طور  درست 
عربستان سعودی بودند. پس از آن که حوثی ها پایتخت 
را تصرف کردند و به سمت جنوب غرب در حرکت شدند، 
عربستان سعودی با  ترس از چشم انداز شبه نظامی تحت 
حمایت ایران که همسایه جنوبی خود را کنترل می کرد، 
واکنش نشان داد و این واکنش با ظهور محمد بن سلمان 
به  تا  شد  بزرگ تر  بود،  بی اعتماد  ایاالت  متحده  به  که 
ایران نشان بدهد که روزهای گذشته به اتمام رسیده و 
قصد دارد تا مارک خود را در خانه بسازد. حوثی ها که 
در معرض فشار شدید قرار داشتند، به طور فزاینده ای 
برای کمک های نظامی به ایران روی آوردند و ایران با 
دیدن فرصتی کم هزینه، موظف به تقویت نفوذ خود و 
در  هنوز  واشنگتن،  شد.  سعودی  عربستان  ضرب و  شتم 
است،  تهران  با  هسته ای  توافق  درباره  مذاکرات  میان 
واشنگتن  است.  آن  مخالف  شدیداً  ریاض  چیزی  که 
احساس می کرد که دیگر نمی تواند شاهد بحران شكننده 
با متحد خلیج فارس خود باشد، به همین  دلیل هنوز 
در میدان مذاکرات درباره توافق هسته ای با تهران است؛ 

چیزی که ریاض به شدت به آن مخالفت می کند.
با وجود بیم از جنگ، واشنگتن به این  ترتیب حمایت 
خود را از پشتی بانی ائتالف سعودی اعالم کرد، اطالعاتی 
و  نمود  تهیه  اسلحه  گذاشت،  اشتراک  به  آن ها  با  را 
پشتی بانی های دیپلماتیک فراهم کرد. مانند قضیه سوریه، 
دولت اوباما به دنبال محدود کردن اهداف ایاالت متحده 
بود. این امر به دفاع از تمامیت ارضی سعودی می توانست 
کمک کند، اما به مبارزه ضد حوثی ریاض نمی پیوندید و 
یا درگیر یک نبرد ایرانی و سعودی نمی شد. مانند قضیه 
سوریه، این تالش تا حد زیادی بیهوده بود. ایاالت  متحده 
نمی توانست یک قسمت از جنگ را انتخاب کند، چون 
با عربستان سعودی می بود، این بدان معنا بود که  اگر 

مخالف حوثی ها و علیه ایران خواهد بود.

آن چه در حال حاضر مهم است
در حقیقت هیچ یک از طرفین خواهان درگیری منطقه ای 
نیست و تا کنون همه در اکثر موارد توانایی های خود را 
گذاشته اند.  خرج  به  تنش ها  تشدد  از  جلوگیری  برای 
به همین خاطر  نمی شود گفت فعاًل درگیری منطقه ای 
قریب الوقوع است. اما اگر اقدامات  ترتیب شده قبلی هم 
وجود داشته باشد، با توجه به متغیرهای منطقه، می تواند 
عواقب غیرعمدی و بزرگی را داشته باشد. به  طور مثال، 
حمله ایران در خلیج فارس، حمله اسرائیل در عراق یا 
می کند،  عبور  ایران  نامشخص  قرمز  از خط  که  سوریه 
حمله موشكی حوثی ها که باعث کشتار یک امریكایی و یا 
اعراب می شود، یک شبه نظامی شیعه که سرباز امریكایی 
را در عراق می کشد و هم چنان یک برنامه هسته ای ایران 
بیرون  پا  هسته ای  توافق  محدودیت های  از  اکنون  که 
گذاشته و از تحمل ایاالت  متحده و اسرائیل فراتر رفته 
این  که  کرد  تصور  می شود  آسانی  به  رو،  این  از  است. 
هر  یابند.  گسترش  مرزها  به  می توانند  چطور  حوادث 
طرفی در جست وجوی محلی است که در آن مزیت های 

بزرگ تر را می بیند.
ایاالت   این که  مورد  در  بحث  مداوم،  خطرات  چنین  با 
متحده باید تا چه اندازه از منطقه فاصله بگیرد و رد پای 
نظامی خود را کاهش دهد، مهم است. در صورت بروز هر 
یک از این سناریوها، ایاالت متحده تقریباً مطمئناً خود را 
درگیر می کند، خواه این انتخاب استراتژیک باعث خروج 

از خاورمیانه شود یا خیر.
بنابراین پرسش مهم این است که ایاالت متحده در چه 
نوع خاورمیانه باقی خواهند ماند و یا از چه نوع خاورمیانه 
با  مواجه  شده  قطبی   منطقه  یک  شد؟  خواهد  جدا 
شكاف ها که در آن اختالفات محلی بی اهمیت، از اهمیت 
باقی  مداوم  معرض خطر  در  است،  برخوردار  بیش تری 
که  نیست  کاری  تنش زدایی  حال،  هر  به  ماند.  خواهد 
اما  انجامش دهد،  به تنهایی خود  بتواند  ایاالت  متحده 
حداقل می تواند از وخیم  شدن آن جلوگیری کند و از 
دادن اختیار عام و تام به شرکای خود بپرهیزد و یا هم از 
انجام اقدامات خصمانه تر خودداری کند. این به معنای 
پایان دادن به حمایت از جنگ در یمن و فشار آوردن بر 
متحدانش برای پایان دادن به درگیری ها خواهد بود. این 
به معنای محدود کردن تالش های خود برای ورشكست 
کردن اقتصاد ایران خواهد بود. این به معنای پیوستن 
به یک توافق هسته ای و مذاکره برای توافق جامع تر با 
ایران خواهد بود. این به معنای متوقف کردن کمپین های 
مخرب علیه فلسطینی ها و در نظر گرفتن راه های جدید 
برای پایان دادن به اشغال فلسطین توسط اسرائیل خواهد 
بود. این به معنای مجبور نبودن بغداد برای انتخاب سمت 
این  نهایت  بود. در  خود بین تهران و واشنگتن خواهد 
به معنای  ترغیب ایران و عربستان سعودی برای ایجاد 
معیار های اعتماد سازی در مورد امنیت دریایی، حفاظت 
مورد  در  شفافیت  و  امنیت هسته ای  زیست،  محیط  از 

تمرینات نظامی خواهد بود.

بود؟ عدم اطمینان در مورد اهداف امریكا، می تواند حتا 
خطرناک تر باشد.

دو داستان پندآمیز
برای درک این که چگونه این متغیرها می توانند در آینده 
ببینیم که چگونه  است  بهتر  باشند،  داشته  متقابل  اثر 
دینامیک های مشابه در گذشته نزدیک در سوریه تعامل 
کرده است. عربستان سعودی و دیگران در تالش اقدامی 
برای سرنگونی رژیم اسد بودند تا به عنوان فرصتی برای 
تغییر توازن قدرت منطقه ای از آن استفاده کنند. آن ها از 
اپوزیسیون غالب پشتی بانی کرده و به این  ترتیب به اتحاد 
دیرینه ی دمشق و تهران خاتمه دادند. ایران و حزب اهلل با 
هراس از این نتیجه، منابع با هزینه های سنگین انسانی 
دیدند.  تدارک  رژیم  از  نماینده گی  به  جنگ  برای  را 
اسرائیل نیز به دنبال عقب راندن حضور روزافزون ایران 
در مرزهای خود بود. قطر و  ترکیه از مجموعه گروه های 
شورشی اسالم گرا حمایت کردند و عربستان سعودی و 
نگران  که  روسیه  کردند.  دیگران حمایت  از  متحدانش 
امریكایی ها  تردید  احساس   و  تغییر جهت گیری سوریه 
و  دید  خاورمیانه  در  را  دوباره خود  فرصت حضور  بود، 
متحده  ایاالت  با  مستقیماً  روسیه  پرداخت.  مداخله  به 
ابراز  با  و مدتی با  ترکیه در مغایرت قرار داشت.  ترکیه 
ایاالت  به  وابسته  کردی  نیروهای  چشم انداز  از  نگرانی 
متحده و از داشتن پناهگاه امن آن ها در شمال سوریه، 
مستقیماً به مداخله پرداخت و در عین حال از گروه های 
جنگ  وارد  کردها  با  این که  برای  سوریه  عرب  مخالف 

شوند، نیز حمایت کرد.
و  تنش ها  ایجاد  پر تنش،  سوریه ای  موجودیت  با 
برای  را  زمینه  حتا  منطقه ای،  ناخواسته  درگیری های 
درگیری های بزرگ خطرناک تر می کند.  ترکیه باالی یک 
صدها  امریكایی  نیروهای  کرد،  شلیک  روسی  جنگنده 
عضو یک گروه شبه نظامی خصوصی روسی را در شرق 
سوریه کشتند،  ترکیه به کردهای تحت حمایت ایاالت 
متحده حمله کرد و چشم انداز برخورد نظامی  ترکیه و 
امریكا را افزایش داد و اسرائیل صدها بار اهداف مرتبط با 

ایران را در سوریه هدف قرار داد.
قضیه سوریه هم چنین نشان می دهد که چرا برای ایاالت 
این قدر  خاورمیانه  تنش های  در  دخالت  امریكا   متحده 
از  واشنگتن  اوباما،  دولت  زمان  در  است.  شده  دشوار 
گروه های شورشی که هم زمان با رژیم اسد و داعش درگیر 
جنگ بودند، حمایت می کرد. واشنگتن ادعا می کرد که 
نیروهای  این که  )علی رغم  نیست  رژیم  تغییر  پی  در 
شورشی را پشتی بانی می کرد که دقیقاً در پی تغییر رژیم 
ایجاد یک  بودند(، هم چنان اصرار می کرد که به دنبال 
توازن برای منطقه نیستند )علی رغم تأثیر واضح آن برای 
سقوط اسد(، به همین سان می گفتند که مخالفان  ترکیه 
از جنبش  آن ها  حمایت  )علی رغم  نمی کنند  تقویت  را 
وابسته به کردها که دشمن مخرب  ترکیه محسوب می 
شود(، نیز می گفتند که به دنبال تضعیف روسیه نیستند 

عربستان سعودی را به خاطر هرگونه حادثه خشونت آمیز 
در خاک خود که توسط گروه های مخالف داخلی انجام 
می شود، مقصر بداند. ایاالت  متحده ممكن است متقاعد 
شود که هر شبه نظامی شیعه یک نماینده ایران است که 

دنبال تأمین منافع تهران می باشد.

ضریب تهدید
یک سری تحوالت جهانی، منطقه ای و محلی باعث شده 
است تا این متغیرها حتا نامطمئن تر شود. تحوالت جهانی 
در حال حاضر شامل چین، روسیه و ایاالت  متحده امریكا 
برچیدن  است. پس لرزه  قیام های اخیر اعراب مخصوصاً 
نظم منطقه ای و اشاعه کشورهای ناکام نیز وجود دارد 
که با تحوالت سیاسی داخلی تشدید می یابد. هم چنین 
یک رهبری جدید غیر قابل  انعطاف در سعودی و یک 
رهبری غیرمعمول در ایاالت  متحده امریكا سبب می شود 
که این تحوالت یک حساسیت منطقه ای را ایجاد کند 
که در آن همه چیز دست به دست می شود و فرصت های 

دست یافتنی در آن سریعاً از دست می رود.
متحدان کلیدی ایاالت  متحده امریكا هم زمان با اقتدار 
این کشور در هراس هستند، چون آن ها از سیاست های 
اداره  ترمپ دل واپسی داشته و سبب نگرانی آن ها شده 
است. رییس جمهور  ترمپ اولویت سیاست خود در حوزه 
خاورمیانه را  ترمیم و ازسرگیری روابط با مصر، اسرائیل، 
کرده  عنوان  عربی  متحده  امارات  و  سعودی  عربستان 
از  بودند.  ترکیبی  درگیر  هم  بین  گذشته  در  که  است 
تشویق و تنبه، این مسأله را بهتر می تواند توضیح بدهد. 
تحت  عربستان سعودی  بی نظیر  ریسک  مثال،  طور  به 
ادامه  در  سعودی  ولی عهد  سلمان  بن  محمد  رهبری 
شدن  ربوده  قطر،  محاصره  یمن،  در  عربستان  جنگ 
نخست وزیر لبنان، قتل جمال خاشقجی،  هم سویی فعلی 
با واشنگتن را فرصتی زودگذر می داند، زیرا  ترمپ ممكن 
است در انتخابات بعدی برنده نشود و هم چنان او قادر 
به تغییر سیاست ناگهانی است که می تواند وی را برای 
دست یابی به توافق با ایران نزدیک کند و یا این که ایاالت 
 متحده تمایل دیرینه ای دارد که خود را از گرفتاری های 
مشابه  اسرائیل  در  احساس  این  کند.  خارج  خاورمیانه 
است. شرکای ایاالت  متحده در منطقه از هر دو مزایای 
از  یكی  برابر  در  وی  محافظت  و  ترمپ  پست   تصدی 
را  اوضاع  که  نگرشی  می برند؛  بهره  ناگهانی،  محورهای 

روان تر و غیرقابل پیش بینی می کند.
باعث  روسیه  و  چین  نفوذ  گسترش  حال،  همین  در 
دل گرمی ایران شده است، اما ایران هنوز اعتماد کامل 
صورت  در  است.  نیاورده  دست  به  کشور  دو  این  از  را 
تشدید تنش ها بین تهران و واشنگتن، آیا مسكو با ایران 
هم سو خواهد بود یا این که در حاشیه ایستاده و از اختالل 
آیا چین  بود؟  منفعت خود خواهد  دنبال  به  منطقه ای 
تهدیدات و تحریم های امریكا را نادیده می گیرد و نفت 
تجاری  توافق نامه  پی  در  یا  را خریداری می کند،  ایران 
احتمالی مطابق خواست های واشنگتن، با امریكا خواهد 
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برج های دوقلوی هرات چرا 
؟نیمه کاره ماند

در  اخیراً  ناامنی  جدید  موج 
از  برخی  و  مرکزی  نقاط 
ولسوالی های والیت هرات 
به وجود آمده است. در دو 
مورد  دو  گذشته،  هفته ی 
مسلحانه  حمله ی  آدم ربایی، 
به یک مارکیت در قلب شهر 
و ترور چند کارمند دولتی، آرامش را از مردم سلب 
کرده است. یافته های دفتر والی هرات نشان می دهد 
که فقر، بی کاری و خصومت های شخصی سبب بروز 
این اتفاقات شده است. فرماندهی پولیس هرات اما 
ادعا می کند که برخی از گروه های مافیایی سعی 
در تغییر مهره های امنیتی درون این مرکز امنیتی 
دارند و با ارتكاب جرایم جنایی هدف شان را تعقیب 
ناکامی  گره  اما  هرات  والیتی  شورای  می کنند. 
و  مدیریت  سوء  در  را  هرات  والی  دفتر  و  پولیس 
ناتوانی در رهبری این شهر چهار میلیونی می بیند. 

تقدیر فرمانده پولیس هرات در اوج ناامنی
طی دو هفته ی گذشته چندین مورد ناامنی هرات 
را در شوک فرو برده است. در شب و روزهای اخیر 
در  و  داد  رخ  هرات  در  ترور  مورد  سه  دست کم 
نتیجه ی آن چهار نفر به شمول یک سرباز پولیس، 
دو سرباز شهرداری و یک بزرگ قومی کشته شدند. 
هم چنان چهار کارمند شعبه ی د افغانستان بانک در 
بندر اسالم قلعه از مسیر شاهراه هرات- اسالم قلعه 
الدرک  هم  محلی  تاجر  یک  پسر  و  شدند  ربوده 
مارکیت  سرای دار  یک  این  بر  عالوه  است.  شده 
موبایل فروشی در مرکز شهر هرات در پی حمله ی 
مسلحانه ی افراد شناخته نشده به شدت زخمی شد. 
روستای  در  خانواده  یک  پیش  روز  سه  هم چنین 
هدف  هرات،  والیت  زاول  ولسوالی  »چنگان« 
قرار گرفت که در پی آن، شش  ماین کنار جاده 
نفر جان باختند و پنج تن دیگر زخمی شدند. در 
و  کودک  دو  زن،  سه  جسدهای  کشته گان  بین 
یک مرد دیده شده است. موتر حامل سرنشینان 
برای اشتراک در یک محفل عروسی به سمت یک 

روستای دیگر در حرکت بود.
پولیس  فرماندهی  سخنگوی  ولی زاده،  عبداالحد 
هرات در صحبت با روزنامه ی ۸صبح با تایید موارد 
ناامنی در این والیت، به این نظر است که برخی 
درون  شبكه ای  مافیایی  گروه های  و  خاص  افراد 
نظام در تالش برکناری و تبدیل مهره های اصلی 

فرماندهی پولیس این والیت هستند.
روز  پولیس هرات چند  فرمانده  امرخیل،  امین اهلل 
پیش گفته بود که دست هایی برای برکناری وی 
آستین بر زده اند و تا نرسیدن به مقصد، دست بر 

نمی دارند. 
که  می گوید  هرات  پولیس  فرماندهی  سخنگوی 
صحبت های آقای امرخیل بر بنیاد اطالعاتی است 
که به وی رسیده و موقف فرماندهی پولیس هرات 

هم در زمینه روشن است. 
ناامنی در هرات در حالی اوج گرفته که همین چند 

بلوار  در  هرات  دوقلوی  برج های 
شهید صادق )64 متره غوردرواز( 
که  زمانی  پیش  سال  چند 
ساخت و ساز امالک رونق زیادی 
ساخت  با  مردم  شد.  بنا  داشت، 
آن ها امید داشتند تحولی بزرگ در 
صنعت ساخت و ساز به میان آید و 
ساختمان هایی از این دست در نقاط 

دیگر شهر هم عرض اندام کند. 
با آن که چندین سال از آغاز کار برج های دوقلوی صافی 
در هرات می گذرد، نیمه کار ماندن آن ها به پرسشی میان 
ساکنان هرات مبدل شده که چرا برج ها تكمیل نمی شود. 
گمانه  زنی های گوناگون در مورد برج ها وجود دارد. برخی 
می گویند مهندسان هنگام ساخت آن ها مواد بی کیفیت 
تحمل  را  زیاد  وزن  نمی تواند  ساختمان  و  کرده  استفاده 
کند. عده ای دیگر اما باور دارند که بخش هایی از ساختمان 

ترک خورده و احتمال فروریختن آن  وجود دارد. 
حاجی عبدالقدوس صافی، مالک برج ها، مدتی می شود به 
خارج از کشور رفته و پسران او نیز در افغانستان نیستند، 
اما یكی از اعضای خانواده ی صافی در گفت وگو با روزنامه ی 
۸صبح می گوید که برج های دوقلو هیچ گونه مشكل فنی 

ندارد و بنای آن ها هم ترک برنداشته است. 
با این حال مقام ها در ریاست های شهرسازی و شهرداری 
هرات هم می گویند که اسناد ساخت برج ها طی مراحل 

شده و مشكل قانونی ندارد. 
با این وجود پرسشی که در ذهن هراتیان وجود دارد، این 
شده  رها  نیمه کاره  و  نشده  تكمیل  برج ها  چرا  که  است 

است ؟

مالک برج های دوقلو کیست؟ 
حاجی عبدالقدوس صافی، مشهور به »صوفی قدوس« از 
سرمایه داران بزرگ افغانستان، بزرگ ترین سرمایه دار هرات 
و مالک برج های دوقلوی صافی است. سال های نه چندان 
دور مجموعه ای بزرگ از شرکت های تجارتی را با پسرانش 
اداره می کرد و نامش میان 10 سرمایه دار بزرگ افغانستان 

بود.  
حاجی صوفی در تجارت کرک و پشم، آجیل و خشک بار، 
آهن آالت، برنج و روغن، ساخت و ساز، ماشین  آالت سنگین 
مانند »بولدیزر«، هتل داری، حمل و نقل هوایی و خرید و 
منطقه  کشورهای  برخی   و  افغانستان  در  امالک  فروش 

فعالیت داشت. 
در زمان حاکمیت طالبان مارکیت بزرگی از سوی صوفی 
قدوس ساخته شد که آن  زمان برای مردم بسیار جالب 
بود. پس از ساخت مارکیت این حرف میان مردم دهان 
به دهان می چرخید که »حاجی صوفی مارکیتی ساخته 
که تیلر 1۸ چرخ از یک دروازه ی آن وارد و از دروازه ی 

دیگرش خارج می شود.«
و  بود  هرات  بازرگان  مشهورترین  زمانی  قدوس  صوفی 
بخرند،  گران قیمت  جنسی  می خواستند  وقتی  هراتیان 
می گفتند »فعاًل جنس چنان گران  است که صوفی قدوس 

هم نمی تواند آن  را بخرد.«
سال  چند  تا  که  داشت  برادر  سه  قدوس  صوفی  حاجی 
پیش با او در تجارت شریک بودند، ولی بعدها از تجارت 

با او جدا شدند. 
به  گفته ی نزدیكان حاجی قدوس، او ۸ پسر از یک خانم و 
4 پسر دیگر از خانم دومش دارد و پسرانش در کشورهای 

گوناگون زنده گی می کنند. 
بالک های  مجموعه ی  صافی  دوقلوی  برج های  بر  افزون 
رهایشی در هرات و مرکز تجارتی »کابل سیتی سنتر« و 
»هتل صافی لند مارک« در کابل از سوی صوفی قدوس 

ساخته شد. 
زیان  و  ایرویز«  »صافی  هوایی  شرکت  تاسیس  از  پس 
و مجموعه ی  این شرکت ورشكست شد  میلیاردی  مالی 
شرکت های تجارتی صافی زیر تاثیر این ورشسته گی رفت. 

سیدحسن حسینی

محمدحسین نیک خواه 

روز پیش محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور با 
اهدای مدال غازی میربچه خان به امین اهلل امرخیل، 

از وی برای تامین امنیت هرات تقدیر کرد.

گفته های همیشه گی دفتر والی هرات
با تمام این ها اما بر خالف فرماندهی پولیس هرات، 
دیگری  چیز  والیت  این  محلی  اداره ی  یافته های 
والی  سخنگوی  فرهاد،  جیالنی  می دهد.  نشان  را 
خصومت های  و  بی کاری  فقر،  که  می گوید  هرات 
خانواده گی دلیل افزایش میزان جرایم جنایی بوده 

است. 
رفت  برون  برای  که  می کند  تاکید  فرهاد  آقای 
رأس  در  که  هرات  والی  کنونی،  ناامنی  گرداب  از 
شورای نظامی قرار دارد به نهادهای امنیتی دستور 
اوضاع  مهار  و  برای کنترل  را  برنامه هایی  داده که 

امنیتی روی دست گیرند. 

واکنش تند شورای والیتی
این وعده ها اما برای شورای والیتی، مردم و فعاالن 

مدنی قابل قبول نیست.
ناامنی در  اوج گرفتن  از  شورای والیتی هرات که 
این والیت نگران شده، با واکنش شدید به گفته های 
فرماندهی پولیس و دفتر والی هرات، دالیل ناامنی 
را در سوء مدیریت و فساد جاری در نظام می بیند. 
مهدی حدید عضو شورای والیتی هرات به این نظر 
و  هرات  پولیس  در چوکات  اداری  فساد  که  است 
حضور برخی افراد فاسد در حوزه های امنیتی این 

والیت دلیل مهمی برای ناامنی می تواند باشد. 
پولیس  وظیفه ی  که  می کند  تاکید  حدید  آقای 
بهانه هایی  و  امنیت و نظم در جامعه است  تامین 
مانند تالش گروه های مافیایی نباید سد راه تامین 
به  گفته هایی  چنین  که  می افزاید  او  شود.  امنیت 
نوعی »شانه خالی کردن« و توجیه اشتباهاتی است 

که پولیس دچار آن شده است.
این عضو شورای والیتی هرات تصریح می کند که 
پولیس باید گفته هایش را مستند کند و با راه اندازی 
را  امنیتی  تهدیدهای  جلو  سازمان یافته،  عملیات 

بگیرد.
برخی از فعاالن مدنی هم در پی مشكالت امنیتی 
اخیر صدای اعتراض شان را بلند کرده و دست اندازی 
در جابه جایی مهره های خاص در چوکات پولیس 
ناامنی  تداوم  برای  دلیلی  را  آن  تشكیل  کمبود  و 

می دانند. 
مدنی  جامعه ی  مجمع  رییس  سادات،  سیداشرف 
افغانستان به این نظر است که همكاری نیروهای 
باید  نظامی  شورای  رهبری  زیر  امنیتی  مختلف 
می طلبد  این چنینی،  مواقع  در  و  باشد  دوام دار 
که اداره ی محلی هرات و شورای نظامی نسخه ی 
به  زمان  مقتضیات  به  نظر  را  خاصی  امنیتی 

دست رس نیروهای امنیتی قرار دهند.
به شمار می رود و  امن  نسبتاً  از والیت های  هرات 
به باور آگاهان، اوج ناامنی ها در زمان های متفاوت 

سبب افزایش بی اعتمادی میان و دولت می شود.

بخشی از امالت شرکت های صافی نیز به دلیل پرداخت 
نشدن قرضه  ی بانک ها، به چند بانک دولتی و خصوصی 

سپرده شد.

چرا برج ها تکمیل نشد؟
اوایل دهه ی ۸0 خورشیدی پس از سقوط رژیم طالبان و 
روی کار آمدن نظام جدید در کشور، صنعت ساخت و ساز 
در هرات با رشد بی پیشینه ای رو به رو شد. بهای زمین و 
امالک یک باره چند برار افزایش یافت و پول های هنگفتی 

روانه ی بازار ساخت و ساز امالک گردید. 
در همین بازه ی زمانی کار ساخت برج های صافی با همكاری 
مهندسان ترکی آغاز شد. آغاز ساخت این ساختمان های 
غول  پیكر که پیش از آن در هرات سابقه نداشت، امیدها را 

برای رشد صنعت ساخت و ساز افزایش داد. 
آن زمان بسیاری  فكر می کردند که پس از تكمیل شدن 
برج های صافی، بلندمنزل ها در بخش های دیگر هرات هم 
قد علم می کند، اما این اتفاق رخ نداد و با توقف کار ساخت 
برج های صافی، این بنا نیمه کاره رها شد. از زمان توقف کار 
برج ها، گمانه  زنی های گوناگون در مورد علت آن  ساخت 

مطرح شده است. 
برخی کم کاری مهندسان و نقص فنی را علت توقف کار 
می دانند، عده ای دیگر می گویند بخش هایی از ساختمان 
ترک برداشته و امكان دارد واژگون شود، برخی دیگر خاک 
و عده ای  نامناسب می دانند  برج ها  برای  را  محل ساخت 

می گویند برج های صافی اجازه ی ساخت نداشته است.
اعضای خانواده ی صافی با رد همه ی این موارد می گویند 
که هیچ مشكل فنی در ساخت برج ها وجود ندارد و کار آن 

به دلیل مشكالت فنی متوقف نشده است. 
پرویز صافی، برادرزاده ی حاجی قدوس صافی، در گفت وگو 
با روزنامه ی ۸صبح می گوید که هنگام ساخت برج ها بیش  
از 10 میلیون دالر امریكایی روی آن سرمایه گذاری گردید، 
اما بعداً مشخص شد که این سرمایه گذاری بازدهی ندارد 
تاکید  صافی  آقای  شد.  رها  نیمه کاره  سبب  همین  از  و 
می کند که شایعات گوناگون در مورد مشكالت تخنیكی 
در ساخت و احتمال واژگون شدن ساختمان ها بی اساس 
است و امكان دارد طی سال های آینده کار ساخت آن ها 

دوباره آغاز شود. 

اسناد ساخت برج ها قانونی است 
۸صبح  روزنامه ی  با  گفت وگو  در  هرات  محلی  مقام های 
می گویند که روند ساخت برج های صافی قانونی است و 
هنگام ساخت آن ها تمامی اسناد قانونی طی مراحل شده 

است. 
برج ها  این  نقشه ی ساخت  که  می گوید  هرات  شهرداری 
هنگام آغاز روند ساخت از مرکز کشور طی مراحل شده 
هرات،  شهرداری  سخنگوی  عظیمی،  غالم رسول  است. 
می گوید اسناد موجود در این اداره نشان می دهد که برج ها 
در شهرداری و ناحیه مربوط آن ثبت شده و ساالنه بیش تر 
از یک میلیون افغانی پول صفایی آن نیز پرداخت می شود. 
ریاست شهرسازی هرات هم تاکید می کند که روند قانونی 
برای ساخت این برج ها طی شده و از دید این اداره مشكلی 

ندارد. 
عمر یاوری، سرپرست آمریت حفاظت از شهر قدیم ریاست 
شهرسازی هرات، به روزنامه ی ۸صبح می گوید که ساخت 
برج ها پیش از تصویب قانون »زونینگ« انجام شده است. 

بر اساس قانون »زونینگ« برای حفاظت از بناهای تاریخی 
هرات 3 محدوده ی جداگانه برای ساخت بناهای جدید مد 
نظر گرفته شده که شامل »کورزون، بافرزون و اسكای الین 
1 و 2« می باشد. بر این اساس ساختمان ها در محدوده ی 

زون ها نباید بیش تر از 15 متر ارتفاع داشته باشد. 
برج های دوقلوی صافی از فاصله ی دور به چشم می خورد و 
با گذشت چند سال از ساخت آن در کنار آبده های تاریخی 
مشهور مثل مناره ها، ارگ باستانی و مسجد جامع بزرگ 
شهر هرات به یكی از نمادهای این شهر مبدل شده است. 

دوشنبه
شماره 3215

29 میزان 1398
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قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم
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هرات در گرداب ناامنی

در دو هفته ی گذشته، دو مورد آدم ربایی، حمله ی مسلحانه به یک مارکیت در قلب شهر و 
ترور چند کارمند دولتی، آرامش را از مردم سلب کرده است. یافته های دفتر والی هرات 
نشان می دهد که فقر، بی کاری و خصومت های شخصی سبب بروز این اتفاقات شده است. 



بار دیگر ده ها هزار نفر در 
هانگ کانگ تظاهرات کردند

آنكه  وجود  با  نیز  اکتبر   20 یک شنبه  روز  هانگ کانگ 
پولیس تجمع و تظاهرات را ممنوع اعالم کرده بود، شاهد 
محله  بود.  معترضان  از  نفر  هزار  ده ها  آمدن  خیابان  به 
کوولون در هانگ کانگ مملو از راهپیمایان بود. بسیاری از 
مغازه  داران از بیم قهر و خشونت مغازه های شان را بسته 

بودند.
تظاهرات  در  شرکت کننده گان  وله،  دویچه  گزارش  به 
سرود جنبش اعتراضی را  خواندند و از دولت خواستند که 
تمامی مطالبات آن ها را برآورده سازد. تظاهرات کننده گان 

هم چنین علیه اعمال خشونت شعار دادند.
راه پیمایی های  سازمان دهنده گان  از  یكی  شان،  جیمی 
هانگ کانگ، هفته گذشته در خیابان مورد ضرب و شتم 
چند مرد واقع و به شفاخانه منتقل شد. شنبه 1۹ اکتبر 
نیز جوانی 1۹ ساله که طرفدار جنبش اعتراضی است با 

چاقو مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد.
تظاهرات روز یک شنبه نیز بدون خشونت برگزار نشد. به 
ایستگاه های قطار  و  گزارش خبرگزاری رویترز، مغازه ها 
دیدند.  خسارت  و  گرفتند  قرار  هجوم  مورد  زیرزمینی 
پولیس برای مقابله با افرادی که بمب های نفتی به سمت 
پایگاه پولیس پرتاب کرده بودند از گاز اشک آور و ماشین 
در  شرکت کننده گان  از  بسیاری  کرد.  استفاده  آب پاش 

تظاهرات چهره خود را پوشانده بودند.
تظاهرات اعتراضی در هانگ کانگ از ماه جون آغاز شده 
است. پس از آنكه حكومت تظاهرات مخالفان با نقاب را 
ممنوع کرد و رفت و آمد تظاهرات کننده گان با قطارهای 
زیرزمینی را دشوار ساخت، برای مدتی تظاهراتی صورت 

نگرفت.
اما یک شنبه بار دیگر می شد بسیاری از تظاهرات کننده گان 
امریكا در دست دید. هفته گذشته پذیرش  با پرچم  را 
طرحی قانونی در مجلس نماینده گان امریكا برای حمایت 
از جنبش دموکراسی خواهی در هانگ کانگ به تنش هایی 

شدید میان چین و امریكا منجر شد.
پیش  ماه  چهار  از  بیش  هانگ کانگ  اعتراضی  جنبش 
آغاز شد. این اعتراض ها ابتدا علیه یک الیحه دولت برای 
و  گرفت  شكل  چین  به  مظنون  افراد  استرداد  تسهیل 
در ادامه به جنبشی علیه نفوذ رو به افزایش پكن برای 

سرکوب آزادی های مدنی بدل شد.
هانگ کانگ از میانه قرن 1۹ میالدی تا 1۹۹۷ مستعمره 
بریتانیا بود و از آن پس به جمهوری خلق چین ملحق 
خودگردان  تجاری  آزاد  منطقه  یک  هانگ کانگ  شد. 
است و برخالف چین، ساکنان آن از حقوق شهروندی و 

آزادی های مدنی گسترده ای برخوردار هستند.

یک مقام ارشد نظامی ُکرد سوریه گفت که نیروهای 
کرد سوریه قرار است از مناطق مرزی با ترکیه تا عمق 

30 کیلومتری خاک سوریه خارج شوند.
به گزارش آسوشیتدپرس، یک مقام ارشد نظامی ُکرد 
سوریه روز یک شنبه 2۸ میزان گفت که پس از توافق 
مرزی  منطقه  از  نیز  ُکرد  نیروهای  امریكا،  و  ترکیه 

عقب نشینی می کنند.
صدای امریكا به نقل از این گزارش آورده است که ردور 
سوریه  دموکراتیک  نیروهای  ارشد  مقام  یک  خلیل، 
را  رأس العین  از  عقب نشینی  کرد  نیروهای  که  گفت 
تاخیری  اگر  و  کرده اند  آغاز  میزان   2۷ شنبه  روز  از 
پیش نیاید روز یک شنبه، شهر مرزی رأس العین تخلیه 

می شود.

مقام های پولیس می گویند که بیش از ۷300 نفر در 
مخالفت با حیوان آزاری و آزمایش روی حیوانات دست 
به تظاهرات اعتراضی زده اند. این تظاهرات روز شنبه 
2۷ میزان )1۹ اکتبر( پس از فراخوان یک گروه مدافع 

حقوق حیوانات در هامبورگ برگزار شد.
دویچه وله به نقل از سخنگوی پولیس هامبورگ گزارش 
حیوانات  حقوق  مدافعان  گردهمایی  که  است  داده 
پالکاردهای  روی  است.  شده  برگزار  مسالمت آمیز 
را  »آزمایشگاه ها  چون  شعارهایی  تظاهرات کننده گان 
ببندید!« و »به آزمایش جانوران پایان دهید!« نوشته 

شده بود.
درون  از  شده اند  موفق  حیوانات  حقوق  مدافعان 
و  سگ ها  روی  که  هامبورگ  مینن بوتل  آزمایشگاه 
میمون ها آزمایش غیرقانونی انجام می شده، فلم بگیرند.

دادستان بعد از پخش فلم حیوان آزاری تحقیقات خود 
را علیه آزمایشگاه مینن بوتل آغاز کرد. این آزمایشگاه 
درباره  و  می کند  فعالیت  و سم شناسی  دارو  در حوزه 
جانوران  غیرقانونی  آزمایش  و  حیوان آزاری  اتهامات 
واکنشی نشان نداده اما اعالم کرده است که با  رسماً 

مقامات همكاری خواهد کرد.
سفارش  فقط  که  گفته اند  آزمایشگاه  این  مسووالن 
مشتریان خود را انجام داد ه اند و تحقیقات و آزمایش 

او افزود: »نیروهای کرد از منطقه مرزی به طول 120 
کیلومتر و عمق 30 کیلومتر میان شهرهای رأس العین 

و تل ابیض خارج شده و عقب نشینی می کنند.«
این نخستین باری است که نیروهای کرد به طور علنی 
تایید کرده اند که از مرز خارج می شوند. آن ها می گویند 
که این عقب نشینی با امریكایی ها هماهنگ شده است.

براساس توافق امریكا و ترکیه قرار است با عقب نشینی 
کرد ها، »منطقه امن« در امتداد مرز سوریه ایجاد شود.

سوریه  شمال  در  کرد ها  علیه  حالی  در  ترکیه  ارتش 
حمله کرده که می گوید آن ها با نیروهای حزب کارگران 
کردستان )پ ک ک( همكاری می کنند. ترکیه اعضای 
پ ک ک را یک گروه تروریستی می داند و می گوید که 
ایجاد یک  تروریسم و  با  با هدف مقابله  این عملیات 

بر روی ماده سمی انجام گرفته است که قبل از شروع 
آزمایش می شود،  انسان  روی  که  بالینی  آزمایش های 

باید انجام   می گرفت.
مدافعان حقوق حیوانات در آلمان هرازگاهی فلم هایی 
از موارد حیوان آزاری تهیه می کنند و توجه مردم را به 
موضوع اذیت و آزار حیوانات و آزمایش بی رحمانه روی 

آن ها جلب می کنند.
اتحادیه اروپا هم آلمان را متهم به نقض قوانین کرده 
داخلی  قوانین  هماهنگی  خواستار  اتحادیه  این  است. 
این کشور با قوانین اتحادیه اروپا شده است. مقام های 
آلمانی از اتحادیه اروپا خواستند تا به این کشور مهلت 

بدهد تا قوانین را اصالح کنند.
مقام های آلمانی هم چنین گفتند که آلمان می خواهد 
آزمایش روی حیوانات را محدود کنند و از آزمایشگاه ها 
روی  آزمایش  برای  جایگزین  راهی  که  خواستند 

حیوانات پیدا کنند.
در کشور آلمان فقط در سال 201۷ روی بیش از 2 
انجام گرفته که  آزمایش  میلیون و ۸00 هزار حیوان 
۸0 درصد آن جونده گانی چون موش بوده اند. ماهی، 

خرگوش و پرنده در رده بعدی قرار گرفته اند.
نیز  از سه هزار و 500 میمون  در همین مدت بیش 

مورد آزمایش قرار گرفته اند.

منطقه حایل امن در امتداد مرزهای مشترک دو کشور 
انجام می شود تا چند میلیون سوری مهاجر را از ترکیه 

به این منطقه منتقل کند.
اما مایک پنس، معاون رییس جمهور ایاالت متحده، 
بعد از مذاکره با رییس جمهور ترکیه روز 25 میزان 
خبر داد که این کشور با پیشنهاد امریكا برای آتش بس 

در شمال سوریه موافقت کرده است.
عملیات  تا  متعهد شد  ترکیه  آتش بس،  این  براساس 
چشمه صلح را متوقف کند تا نیروهای کرد ظرف 120 

ساعت از منطقه خارج شوند.
ایاالت متحده از آغاز با عملیات نظامی ترکیه مخالفت 
کرد و نسبت به پی آمدهای وخیم انسانی و امنیتی آن 

هشدار داد.

نیروهای ُکرد سوریه تا۳۰ کیلومتری از 
مرز ترکیه »عقب  نشینی« می کنند

طوالنی ترین پرواز تجارتی هزاران نفر در هامبورگ بر ضد حیوان آزاری تظاهرات کردند
جهان با موفقیت به پایان رسید

یک  یک شنبه  روز  استرالیا  کانتاس  هواپیمایی   شرکت 
پرواز آزمایشی بدون توقف از نیویورک تا سیدنی را که 
نزدیک 20 ساعت طول کشید، با موفقیت به پایان رساند.

به گزارش یورونیوز، پرواز مسافربری شماره ۷۸۷۹ شرکت 
هواپیمایی کانتاس پس از طی مسافت 16200 کیلومتر 
بر  فرودگاه سیدنی  با 50 سرنشین در  بامداد یک شنبه 
زمین نشست؛ سفر این هواپیمای بویینگ 1۹ ساعت و 

16 دقیقه طول کشید.
تا کنون هیچ هواپیمای تجاری نتوانسته بود چنین پرواز 
طوالنی مدتی را بدون توقف، با این تعداد سرنشین و بار 

انجام دهد.
از  تیمی  نظر  تحت  که  آزمایش  این  انجام  از  هدف 
پژوهش گران انجام شد، جمع آوری داده هایی درباره تاثیر 
سرنشینان  امنیت  و  بر سالمت  مدت  طوالنی  سفرهای 
هم چنین بررسی واکنش های بدن انسان به این سفرها 
در خواب،  تغییرات  مانند  پارامترهایی  ارزیابی  از طریق 
مصرف مواد غذایی و میزان تحرک سرنشینان و چگونگی 
پرواززده گی )جت لگ( در مسافران  به حداقل رساندن 
بود. آنها به کمک تجهیزات پزشكی نیز الگوهای مغزی 

خلبانان را در طول این سفر تحت نظر داشتند.
با توجه به افزایش تقاضای جهانی برای انجام سفرهای 
هوایی و به موازات آن پیش رفت های قابل توجه در صنعت 
هواپیماسازی و کیفیت هواپیماها، شرکت های حمل ونقل 
هوایی بیش از گذشته به پروازهای طوالنی مدت گرایش 
پیدا کرده اند. بر این اساس انجمن بین المللی حمل ونقل 
مسافران  تعداد  که  می کند  پیش بینی   )IATA( هوایی 
جاری  سال  در  نفر  میلیارد   4.6 از  صنعت  این  جهانی 

میالدی به ۸.2 میلیارد نفر در سال 203۷ افزایش یابد.
شرکت هواپیمایی کانتاس استرالیا قصد دارد پرواز بدون 
توقف دیگری را نیز این بار از لندن به سیدنی آزمایش 
کند و انتظار می رود تا پایان سال جاری میالدی درباره ی 

آغاز پروازهای تجارتی در این مسیرها تصمیم بگیرد.
پروازهایی،  چنین  انجام  به  شرکت  تصمیم  صورت  در 
بهره برداری از هواپیماهای کانتاس در این ماموریت ها از 

سال 2022 یا 2023 میالدی رسماً آغاز خواهد شد.
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