
وند صلح پیامدهای شکست ر

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

مرز ایران؛ 
فرار کردیم اما هر لحظه ممکن است دستگری شویم )3(

شهر وان چه روزگاری دارند؟ آنچه در راه برای شان اتفاق 
افتاده را چگونه توصیف می  کنند؟ در ترکیه چه برنامه ای 
دارند؟ در قسمت سوم مقاله »مرز ایران« پای صحبت  های 
است  ممکن  لحظه  هر  این که  از  که  نشستم  پناهجویی 

دستگیر و برگشت داده شوند در هراس اند. | صفحه 4

داستان  کشف  برای  صبح  اول  ساعت های  در  این بار 
پناهجویانی که از دریاچه وان عبور داده شده اند، از وان 
ترکیه(  شرق  )در  تاتوان  شهر  بتلیس  ولسوالی  به سمت 

حرکت می  کنیم.
در  شوند  ترکیه  وارد  ایران  از  توانسته  اند  که  پناهجویانی 

اطالعات روز: نیروهای ارتش در شمال کشور تأیید 
مسلح  افراد  تیراندازی  نتیجه ی  در  که  می کنند 

ناشناس بر موتر حامل این نیروها در...
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کرونا در افغانستان؛ 
۱۰۶ مریض جدید 

در شبانه روز گذشته 
شناسایی شده اند

دادگاه ترکیه یک 
»مبلغ جنجالی« را 
به ۱۰۷۵ سال زندان 
محکوم کرد صفحه 6صفحه 2

با مسوده ی  از مخالفت مجلس نمایندگان  پس 
پیشنهادی بودجه از طرف حکومت، وزارت مالیه 
ملی  بودجه  دوم  مسوده ی  تغییراتی،  اعمال  با 
 20 حدود  اضافه کردن  با  را   1400 مالی  سال 
ازدیاد و تنقیص برخی  به آن و  افغانی  میلیارد 

پروژه ها، جهت تصویب به پارلمان فرستاد.
مجلس نمایندگان، با رد مسوده  ی اول بودجه ی 
سال مالی 1400، اعالم کرده بود تا زمانی که 
متوازن شدن معاشات کارمندان خدمات ملکی، 
عادالنه و متوازن شدن بودجه ی انکشافی والیات، 
حذف یا دست کم کاهش سقف بودجه ی کدهای 
به هفده  احتیاطی و موضوعات دیگر که جمعا 
مورد می رسد، در مسوده ی بودجه تأمین نشود، 
را  پیشنهادی  بودجه ی  مجلس  نمایندگان 

تصویب نخواهند کرد.
بودجه ی  تصویب  و  ارسال  ترتیب،  هرساله، 
پرجنجال  روند  به مجلس،  پیشنهادی حکومت 
ساله،  همه  است.  پیموده  را  کشمکش آلودی  و 
مسوده ی  خصوص  در  مجلس  نمایندگان 
و  مالحظات  اعتراض ها،  مجلس،  پیشنهادی 
ادعاها  برخالف  اما  کرده  مطرح  را  پیشنهاداتی 
با  بودجه  نهایت  در  مطرح شده  اعتراض های  و 

تغییرات اندک و...

2

کار ساخت خط آهن آقینه – اندخوی 
ودی افتتاح می شود تکمیل شده و به ز

»به خدا نان ندارم«
12 هزار خانواده نظامی قربانی جنگ، 
6 ماه است حقوق نگرفته اند

خشم مسی از تاخیرهای مداوم بارسا
افشاگری؛ پاداش هنگفت مسی 
برای تمدید قرارداد

صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

صفحه 8

صفحه 7

صفحه 2

صفحه 4

اطالعات روز: اداره مستقل خط آهن افغانستان 
اعالم کرده است که کار ساخت خط آهن آقینه – 
اندخوی تکمیل و برای افتتاح و بهره برداری آماده 
شده است...

حکومت مؤقت؛ 
»رساب« یا رسنوشت 

محتوم؟ )2(
به  ریاستی  سیستم  از  نظام  تعدیل  مطالبه ی  دوم؛ 

پارلمانی
که  عوامل سیاسی  از  یکی  یکم؛  مورد  با  موازات  در 
می کند،  عمل  فشار  اهرم  و  نیاز  به  عنوان  همزمان 
سیستم  از  نظام  تعدیل  گسترده ی  مطالبه ی 
و  توزیع  میکانیزم  بازتعریف  و  پارلمانی  به  ریاستی 
تقسیم قدرت در میان جناح ها و طرف های سیاسی 
افغانستان است. در کنفرانس بن، اگرچه این مطالبه 
لویه جرگه ی  به صورت جدی مطرح شد و سپس در 
تصویب قانون اساسی پی گرفته شد اما از یکسو به 
دلیل درک نشدن حجم مخاطرات و چالش هایی که 
دوام نظام ریاستی در آینده خلق می کرد و از سوی 
دیگر، ضعف موضع حامیان آن، توفیقی برای تصویب 
نیافت. با گذشت هر سال، چالش های نظام ریاستی و 

تهدیدهایی که از این سویه ی نظام بر دوام و...

3

صفحه 2

طالبان یک 
کارمند »کابل 

بانک« را در شهر 
غزنی ترور کردند

تیراندازی افراد ناشناس 
بر موتر نیروهای ارتش در بلخ؛ 
دو نظامی زن کشته شدند پیش نویس دوم 

بودجه ی سال مالی 
۱۴۰۰ دیروز به 

مجلس فرستاده شد

طرح  می  گوید،  »اترا«  مخابراتی  خدمات  تنظیم  اداره 
 1400 سال  آغاز  از  سرقتی  گوشی های  مسدودسازی 
عملی می شود. این اداره می گوید به شرکت های مخابراتی 

مسئولیت داده شده است تا | صفحه 5

طرح غریفعال سازی 
گویش های رسقت شده در 
کام می ماند؟ افغانستان نا

لزوم برخورد مسئوالنه 
با سند بودجه

محب به جنگ جویان طالبان: 

خود را قربانی اهداف 
رهبران تان نکنید
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پایتخـت قطـر روز شـنبه ی هفتـه ی جاری 
)20 جـدی( به صـورت رسـمی آغـاز شـد. 
طـرف  دو  مذاکره کننـده ی  هیأت هـای 
هم اکنـون در حـال گفت وگـو روی اجندای 

مذاکـرات انـد.
سنبله ی   22 در  مذاکرات  این  نخست  دور 
 22 تاریخ  در  و  آغاز  دوحه  در  جاری  سال 

قوس برای 20 روز متوقف شد.
در این دور مذاکرات که حدود سه ماه زمان 
گرفت، هیأت های مذاکره کننده ی جمهوری 
روی  طالبان  گروه  و  افغانستان  اسالمی 

طرزالعمل مذاکرات به توافق رسیدند.

استخباراتی کشورهای دیگر برای رسیدن به 
اهداف شان استفاده می کنند.

که  گفت  محب  حمداهلل  حال،  همین  در 
دولت افغانستان از تمامی جنگ جویانی که 
صلح  به  و  بگذارند  زمین  به  را  تفنگ شان 
که  افزود  او  می کند.  استقبال  بپویوندند، 
دلخوری ها«ی  و  »شکایت ها  تمامی  دولت 
آماده ی  و  می شنود  را  طالبان  جنگ جویان 

پذیرش آنان اند.
می شـود  مطـرح  درحالـی  گفته هـا  ایـن 
کـه دور دوم مذاکـرات صلـح میـان دولـت 
افغانسـتان و گـروه طالبـان در شـهر دوحه، 

بـه گفتـه ی او، رهبـران طالبـان هیچ گونـه 
صرفـا  و  ندارنـد  کشـور  بـه  دلبسـتگی 
افغانسـتان  در  قـدرت  بـه  رسـیدن  بـرای 

. می جنگنـد
به  خطاب  در  کشور  ملی  امنیت  مشاور 
»آنان  کرد:  تأکید  طالبان  جنگ جویان 
افغانستان  به  دلبستگی  طالبان(  )رهبران 
آنان  قدرت رسیدن  به  برای  شما  ندارند. 
جان های خود را قربانی نکنید. سرمایه های 

افغانستان را تخریب نکنید.«
جنگ  از  که  کرد  تأکید  او  هم،  سویی  از 
جنگ جویان طالبان در کشور، سازمان های 

مشـاور  محـب،  حمـداهلل  روز:  اطالعـات 
امنیـت ملـی کشـور از جنگ جویـان گـروه 
قربانـی  را  خـود  کـه  می خواهـد  طالبـان 
جنـگ  از  و  نکننـد  رهبران شـان  اهـداف 

بکشـند. دسـت 
آقای محب که دو روز پیش )دوشنبه، 22 
جدی( در مقر فرماندهی قول اردوی 201 
سیالب در والیت ننگرهار، صحبت می کرد، 
برای کسانی  گفت که جنگ جویان طالبان 
می جنگند که در شهرهای کویته، کراچی، 
اسالم آباد و پیشاور پاکستان در »فضای آرام 

زندگی« می کنند.

محب به جنگ جویان طالبان: 

خود را قرباین اهداف رهربان تان نکنید

و  شده  ساخته  اساسی  به گونه ی  اندخوی 
و  تخلیه  تجاری  کاالهای  تُن  ده ها  روزانه 

بارگیری می شود.
این درحالی است که رشید مرادوف، معاون 
صدراعظم و وزیر خارجه ی ترکمنستان سه 
روز پیش در سفری به کابل، با رییس جمهور 
اشرف غنی در مورد پروژه های اقتصادی از 
نوری،  فایبر  و  تاپ  تاپی،  پروژه های  جمله 
خط آهن آقینه – اندخوی و احداث بندها 

در افغانستان صحبت کرده بود.

آن در چهارم اسـد سـال گذشـته در والیت 
آغاز شـد.  فاریـاب 

آهن  خط  ساخت  آهن،  خط  مستقل  اداره 
آقینه – اندخوی را یک گام مهم در راستای 
خوانده  آهن  خط  داخلی  شبکه ی  ایجاد 
خط  طریق  از  افغانستان  که  است  گفته  و 
آهن آقینه – اندخوی به شبکه ی خط آهن 

ترکمنستان و منطقه وصل می شود.
آهن  خط  مستقل  اداره  معلومات  براساس 
 – آقینه  آهن  خط  استیشن  افغانستان، 

آن  ساخت  کار  و  دارد  طول  کیلومتر   ۳0
حدود ۳0 میلیون دالر هزینه برداشته است. 
بودجه ی  از  این خط آهن  هزینه ی ساخت 
افغانستان  انکشافی اداره مستقل خط آهن 

تمویل شده است.
آقینـه  آهـن  خـط  سـاخت  تفاهم نامـه ی 
– اندخـوی یـک سـال پیـش میـان اداره 
و  وزارت صنایـع  و  افغانسـتان  آهـن  خـط 
ارتباطـات ترکمنسـتان امضا شـده بـود. به 
دنبـال امضـای ایـن تفاهم نامـه، کار عملـی 

آهن  خط  مستقل  اداره  روز:  اطالعات 
افغانستان اعالم کرده است که کار ساخت 
برای  و  اندخوی تکمیل   – آقینه  خط آهن 

افتتاح و بهره برداری آماده شده است.
در اعالمیه ی این اداره که دیروز )سه شنبه، 
2۳ جدی( منتشر شده، آمده است که قرار 
ارشد  مقام های  آینده  روزهای  در  است 
خط  ترکمنستان  و  افغانستان  دولت های 

آهن آقینه – اندخوی را افتتاح کنند.
به نقل از اعالمیه، خط آهن آقینه – اندخوی 

کار ساخت خط آهن آقینه – اندخوی تکمیل شده و به زودی افتتاح می شود

انکشافی پیش بینی شده است.
 1400 مالـی  سـال  بودجـه ی  طـرح 
 4۵2 از  بیـش  ابتـدا  در  کـه  خورشـیدی 
بـود،  شـده  پیش بینـی  افغانـی  میلیـارد 
از سـوی مجلـس  تاریـخ دهـم جـدی  در 
و  مالـی  کمیسـیون  شـد.  رد  نماینـدگان 
بودجـه ی مجلـس نماینـدگان در آن زمـان 
اعـالم کرد که طـرح بودجه ی سـال 1400 

اسـت. داشـته  جـدی  مشـکل   1۷ مالـی 

از  بیش  پیش نویس  این  در  شد.  تصویب 
20 میلیارد افغانی اضافه شده و شماری از 
پروژه ها ازدیاد و شماری دیگر از پروژه ها نیز 

تنقیص شده است.
برای سال مالی  بودجه  در پیش نویس دوم 
میلیارد   4۷۳ از  بیش  خورشیدی   1400
از این  افغانی در نظر گرفته شده است که 
میان، بیش از ۳11 میلیارد افغانی بودجه ی 
عادی و 1۶1.۸42 میلیارد افغانی بودجه ی 

دوم بودجه ی سال مالی 1400 خورشیدی 
را دیروز )سه شنبه، 2۳ جدی( برای تصویب 

به مجلس نمایندگان فرستاد.
وزارت  سخن گوی  مسجدی،  شمروزخان 
مالیه در تویتی ابراز امیدواری کرده است که 
نمایندگان مجلس این پیش نویس بودجه را 

هرچه زودتر تصویب کنند.
پیش نویس دوم بودجه ی سال مالی 1400 
کابینه  سوی  از  پیش  روز  دو  خورشیدی 

اطالعات روز: »مسوده دوم بودجه سال مالی 
1400 را با ازدیاد 20 میلیارد افغانی امروز 
دوباره به پارلمان جهت تصویب می فرستیم. 
مجموع بودجه سال مالی 1400 مبلغ 4۷۳ 
 ۳11 جمله  از  که  است،  افغانی  میلیارد 
میلیارد   1۶1 و  عادی  بودجه  آن  میلیارد 
آن انکشافی است. امیدواریم زودتر تصویب 

گردد.«
وزارت مالیه ی کشور می گوید که پیش نویس 

پیش نویس دوم بودجه ی سال مایل ۱۴۰۰ دیروز به مجلس فرستاده شد

تصویب  رأی  نمایندگان  مجلس  از  جزئی 
گرفته است.

مهم ترین  و  بزرگ ترین  ملی،  بودجه ی 
تصویب  تدوین،  که  است  دولت  مالی  سند 
زندگی  عرصه های  همه ی  بر  آن،  اجرای  و 
سند  مهم ترین  است.  تأثیرگذار  شهروندان 
مالی دولت، باید در کمال مسئولیت پذیری، 
جدیت و معطوف به نیازهای اساسی دولت 
و شهروندان تدوین و تصویب شود. برخالف 
مجلس  هم  و  حکومت  هم  ضرورت،  این 
و  تدوین  در  کنون،  تا  دست کم  نمایندگان 
سطحی،  برخوردهای  بودجه  سند  تصویب 
غیرمسئوالنه و حتا در مواردی خالف قانون 

کرده است.
مطالبات، اعتراض ها و پیشنهادات مطرح شده 
خصوص  در  نمایندگان  مجلس  طرف  از 
مسوده ی پیشنهادی بودجه توسط حکومت 
سال های  برخالف   ،1400 مالی  سال  برای 
لزوم  است.  تعیین کننده  و  اساسی  قبل، 
رعایت عدالت و توازن در بودجه ی انکشافی 
والیات، توازن در معاشات کارمندان خدمات 
بازنگری در بودجه ی واحد عملیاتی  ملکی، 
دست کم  یا  حذف  ریاست جمهوری،  ارگ 
احتیاطی،  کدهای  بودجه ی  سقف  کاهش 
کدها  این  از  مصرف  چگونگی  در  شفافیت 
در  است،  شده  مطرح  که  دیگری  موارد  و 
بودجه ی  می تواند  برآورده شدن  صورت 
و  بهترین  از  یکی  به  را   1400 مالی  سال 
مسئوالنه ترین سندهای بودجه در سال های 

اخیر تبدیل کند.
و  مطالبـات  بایـد  نماینـدگان  مجلـس 
قبـال  در  مطرح شـده  اعتراض هـای 
توسـط  بودجـه  پیشـنهادی  مسـوده ی 
حکومت را براسـاس اصل مسـئولیت پذیری 
صالحیت هایـش  از  مشـروع  اسـتفاده ی  و 
به عنـوان تنهـا نهاد باصالحیـت در خصوص 
تصویـب بودجـه پی گیـری کنـد. اگـر مانند 
سـال های قبـل، مجلـس نماینـدگان برخی 
از اهـداف مالی فردی و درخواسـت تغییرات 
جزئـی و کوچـک در مسـوده ی بودجـه را 
بهانـه ی طـرح مطالبـات و  بـا  لفافـه و  در 
پیشـنهادات کالن دنبـال کنـد، از یکسـو به 
صالحیـت و اقتـدار ایـن نهـاد در تصویـب 
مهم تریـن سـند مالی کشـور شـدیدا صدمه 
می زنـد و از سـوی دیگـر بودجـه ی 1400 
اساسـی  مشـکالت  و  نواقـص  رفـع  بـدون 

تصویـب و اجرایـی خواهـد شـد.
حکومـت باید بـه صالحیت برحـق و قانونی 
سـند  تصویـب  یـا  رد  بـر  مبنـی  مجلـس 
مطالبـات  بـه  و  گذاشـته  احتـرام  بودجـه 
برحـق و مسـئوالنه ی این نهاد پاسـخ مثبت 
اعـالم  غنـی  رییس جمهـور  بـاری  دهـد. 
کـرد کـه مجلـس نماینـدگان حـق تعدیل، 
در  تغییـر  بـر  مبنـی  پیشـنهادات  ارایـه ی 
مفـاد بودجـه را نداشـته و صرفـا صالحیـت 
دارد کـه مسـوده ی بودجـه را به صورت کل 
تأییـد یـا رد کند. این موضـع رییس جمهور 
غنـی چنانچـه مجلـس نماینـدگان بـه آن 
واکنـش نشـان داد، بی پروایـی نسـبت بـه 
صالحیت هـای قانونـی نماینـدگان مجلـس 

. ست ا
مالی  تبعات  بودجه،  تصویب  در  تأخیر 
معیشت  و  کشوری  مدیریت  بر  سنگینی 
به  باید  حکومت  دارد.  همراه  به  شهروندان 
و  گذاشته  احترام  مجلس  قانونی  صالحیت 
نهاد  این  مسئوالنه ی  و  قانونی  پیشنهادات 
مسوده ی  در  تغییر  اعمال  خصوص  در 
و  غیراصولی  مقاومت  بپذیرد.  را  بودجه 
پیشنهادات  پذیرش  در  حکومت  غیرقانونی 
مسوده ی  به  نسبت  مجلس  اعتراض های  و 
این سند  به تصویب شدن  نهایت  بودجه در 
بدون رفع نواقص آن در دقایق نود و در نبود 
فرصت و زمان کافی منجر می شود. این نه 
باخت  یک  که  حکومت  برای  پیروزی  یک 
و  نظام  کلیت  دولت،  قوه های  همه ی  برای 

طالبان یک کارمند »کابل بانک« را در شهر غزین ترور کردندمنافع کل شهروندان افغانستان است.
عثمانی« یاد کرد. 

تیم  که  گفت  غزنی  پولیس  فرماندهی  سخن گوی  هم،  سویی  از 
تحقیق پولیس در ساحه حضور یافته و تحقیقات پولیس در این 

مورد جریان دارد.
گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

اخیرا ترورهای مسلحانه در شهر غزنی به صورت نگران کننده افزایش 
یافته است. در تاریخ ۸ جدی، افراد مسلح دو کارمند مستوفیت این 
والیت را در ساحه ی »چوک سینما«ی شهر غزنی ترور کردند. ساعاتی پس از ترور آنان، 

مقام های محلی اعالم کردند که عامالن آنان را بازداشت کرده اند.
به گفته ی آنان، این افراد از جنگ جویان طالبان اند.

اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت غزنی می گویند که یک 
کارمند »کابل بانک« توسط جنگ جویان گروه طالبان در مرکز این 

والیت ترور شده است.
روزنامه  به  غزنی  پولیس  فرماندهی  احمدخان سیرت، سخن گوی 
اطالعات روز گفت که این رویداد حوالی ساعت ۸:00 صبح دیروز 
مربوطات  از  رفیع«،  حاجی  »شهرک  در  جدی(   2۳ )سه شنبه، 

حوزه ی دوم امنیتی شهر غزنی رخ داده است.
آقای سیرت افزود که مهاجمان این فرد را ذریعه ی تفنگچه ی بی صدا در نزدیکی خانه اش 
زمانی به قتل رسانده اند که او از طرف خانه به طرف دفتر کاری خود در حرکت بوده است.

او در مورد هویت این فرد چیزی نگفت، اما یک منبع در غزنی از این فرد به نام »نصیراحمد 

کرونا در افغانستان؛ 
یض جدید در شبانه روز گذشته شناسایی شده اند ۱۰۶ مر

ناشی از کرونا در کشور به ثبت رسیده است.
این تعداد افراد در والیت های کابل، هرات و خوست باخته اند.

ــد1۹ در  ــی کووی ــی از مریض ــای ناش ــی فوتی ه ــمار مجموع ش
ــه  ــش یافت ــر افزای ــزار و ۳0۸ نف ــه دو ه ــروز ب ــا دی ــتان ت افغانس

ــت. اس
در  کووید1۹  مریض   4۷2 گذشته  شبانه روز  یک  در  همچنان، 
پکتیکا  کنر،  بدخشان،  ننگرهار،  قندهار،  هرات،  کابل،  والیت های 

و جوزجان بهبود یافته اند.
به این ترتیب، شمار بهبودیافتگان ویروس کرونا در کشور به 44 هزار و ۶0۸ نفر افزایش 

یافته است.

در  که  می گوید  کشور  عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
ویروس  به  مشکوک  نمونه ی   1202 گذشته  ساعت  بیست وچهار 
کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش 10۶ نمونه ی آن مثبت 

تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیت های کابل، هرات، قندهار، 
بلخ، ننگرهار، بغالن، قندوز، نیمروز، هلمند، لغمان، کنر و جوزجان 

به ثبت رسیده است.
با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین 

روز شیوع این ویروس تاکنون به ۵۳ هزار و ۶۹0 نفر رسیده است.
مورد مرگ  بیست وچهار ساعت گذشته هفت  در  عامه،  وزارت صحت  معلومات  براساس 

تریاندازی افراد ناشناس بر موتر نریوهای ارتش در بلخ؛ 
دو نظامی زن کشته شدند

او همچنان گفت که سه نفر دیگر به شمول یک افسر و یک سرباز 
رویداد زخمی شده اند.  این  آنان در  موتر حامل  راننده ی  و  ارتش 

زخمیان نظامی نیز زنان بوده اند.
که  افزود  شاهین   20۹ اردوی  قول  سخن گوی  هم،  سویی  از 

مهاجمان دو نفر بوده و پس از تیراندازی از ساحه فرار کرده اند.
هنوز مسئولیت این رویداد را شخص و یا گروهی به عهده نگرفته 

است.
در والیت نسبتا ناامن بلخ در شمال کشور اما جنگ جویان گروه طالبان حضور و فعالیت 

گسترده دارند.

اطالعـات روز: نیروهـای ارتـش در شـمال کشـور تأییـد می کننـد 
کـه در نتیجـه ی تیرانـدازی افـراد مسـلح ناشـناس بر موتـر حامل 
ایـن نیروهـا در شـهر مزارشـریف، مرکـز والیت بلـخ دو نظامی زن 

کشـته شـده اند.
به  شاهین   20۹ اردوی  قول  سخن گوی  رضایی،  محمدحنیف 
روزنامه اطالعات روز گفت که این رویداد حوالی ساعت ۷:۳۵ صبح 
دیروز )سه شنبه، 2۳ جدی( در ساحه ی »سه راهی بابای ولی«، از 

مربوطات حوزه ی پنجم شهر مزارشریف رخ داده است.
آقای رضایی افزود که کشته شدگان شامل یک بریدمل و یک سرباز می شوند.



چهار شنبه | 24 جدی 1399 | سال دهم | شماره 2069 www.etilaatroz.comتحلیل

حکومت مؤقت؛ 
»رساب« یا رسنوشت محتوم؟ )2(

برگزار شد. سقف مشارکت به حدود 1۵ درصد واجدین شرایط 
رأی دهی رسید و رییس جمهور کشور با کمتر از یک میلیون 
رأی برابر با ۳ درصد جمعیت کشور و ۷ درصد واجدین شرایط 

رأی دهی برنده اعالم شد.
حتا اگر روند صلح افغانستان را از محاسبات خارج کنیم، چه 
کسی شهامت دارد به این پرسش سنگین و تکان دهنده پاسخ 
اعتبار و  با کدام  اتکا  با  بار دیگر چگونه،  افغانستان  دهد که 
مشارکت، می تواند یک انتخابات دیگر برگزار کند؟ پاسخ این 
پرسش یک نه بزرگ، سنگین و تکان دهنده است. در غیبت 
انتخابات،  یک  برگزاری  برای  مشارکت الزم  و  اعتبار  امکان، 
کجا  به  کشور  سیاسی  زعیم  و  نظام  مشروعیت  مسأله ی 

می انجامد؟
در  بزرگ  ناکامی های  دلیل  به  کنونی  اساسی  قانون  نظام 
دستیابی به مأموریت های اساسی، فساد مزمن، سقوط اعتبار 
روندها و نهادهای دموکراتیک، حرکت رو به فلج نظم اقتصادی 
و مالی، گسترش روز به افزایش ناامنی و بی ثباتی امنیتی و 
سیاسی و ده ها ناکامی دیگر، به یک بن بست آشکار و غیرقابل 
ادغام  آن  غالب  روند صلح که چشم انداز  است.  انکار رسیده 
سیاسی و تقسیم مجدد قدرت است اگر به این بن بست اضافه 
شود، یک تغییر بنیادین در افغانستان از هر سو که محاسبه 
شود، اجتناب ناپذیر می نماید. حکومت مؤقت، کاربرد و شرایط 
برپایی و نیاز به برپایی آن، یک مقوله ی پا در هوا نیست، یک 
تجربه شده  و  آشنا  فرمول سیاسی شناخته شده،  و  میکانیزم 
در جهان امروز برای کشورهایی است که به دلیل شرایط و 
چالش های ویژه شبیه به آنچه در افغانستان واقع شده، نیازمند 
قدرت،  آرایش  در  استراتژیک  تغییر  و  بنیادین  تحرک  یک 
سازوکار تقسیم قدرت و تعدیل نظام است و بستر اجرایی شدن 
به  عنوان  تغییر، یک حکومت عبوری و مؤقت  و  این تحرک 

تضمین کننده ی توافقات صورت گرفته است.

صلح  و  جنگ  اصلی  بازیگردان  جزم  عزم  چهارم؛ 
افغانستان

پس از سال ها جنگ علیه شورش و حمایت سخاوتمندانه از 
نیروهای امنیتی ملی افغانستان، اکنون ایاالت متحده در پیامد 
با طالبان،  توافق صلح  امضای  و  چند دوره مذاکرات فشرده 
این گروه را تقریبا در قامت متحد امنیتی اش در افغانستان 
ارتقا داده است. ایاالت متحده در توافقنامه ی دوحه در برابر 
تروریستی  گروه های  با  ارتباط  قطع  بر  مبنی  طالبان  تعهد 
فراملیتی ضد امریکایی مانند القاعده و داعش و لزوم اشتراک 
در مذاکرات بین االفغانی، امتیازات غیرقابل انتظاری به این گروه 
این  برای خارج کردن  افغانستان، تالش  از  قایل شد. خروج 
گروه از فهرست سیاه سازمان ملل و شورای امنیت، حمایت از 
حضور و مشارکت این گروه در ساختار سیاسی آینده ی کشور 
و اعتراف صریح به تشکیل حکومت اسالمی پس از توافق صلح، 
فقط بخشی از امتیازات آشکار و اعالم شده ای بود که با طالبان 

داده شد.
واقع این است که ایاالت متحده مصمم است به طوالنی ترین 
جنگ تاریخ اش در افغانستان خاتمه داده و با خروج از کشور و 
حفظ حضور نظامی و استخباراتی حداقلی به منظور حفاظت از 
منافع امنیتی و مهار تهدیدات علیه امنیت ملی اش، افغانستان 
ایاالت  بومی بسپارد.  نیروهای سیاسی و نظامی  توافق  به  را 
متحده اکنون پروایی چندانی برای ارزش های حقوق بشری 
در  دموکراسی  تحکیم  و  و صدور  ملت سازی  دموکراتیک،  و 
افغانستان ندارد، شعار نابودی مطلق طالبان را فراموش کرده 
به رسمیت  امنیتی اش  به  عنوان متحد  را  این گروه  اکنون  و 

می شناسد.
ایاالت  رویکرد  استراتژیک  تغییر  و  دوحه  توافق  به  اتکا  با 
متحده در قبال طالبان، این کشور سعی می کند افغانستان 
را با چشم داشت به امضای یک توافق سیاسی میان دولت و 
طالبان و تشکیل نظم سیاسی مبتنی بر »فرمولی جدید« ترک 
کند. کشوری که در دو دهه ی گذشته بازیگردان نسبتا بالمنازع 
جنگ و صلح و تغییر نظام در افغانستان بوده، برای اجرای 
کرده،  ترسیم  افغانستان  صلح  روند  برای  که  راهی  نقشه ی 
احتماال با چالش های قدری مواجه نشود. منابعی آگاه و شریک 
در روند دوحه تأیید می کند که ایاالت متحده به خوبی مقاومت 
رییس جمهور غنی در برابر رویکرد این کشور نسبت به روند 
صلح افغانستان را زیر نظر داشته و مادامی که با مقاومت و 
پافشاری جدی او مواجه شود، غنی از قدرت خلع خواهد شد.

در طول دو دهه ی گذشته برای افغان ها به خاصه سیاستمداران 
و نخبگان سیاسی آن، محتوم بودن سرنوشتی بر کشورشان 
که طراح و مجری آن ایاالت متحده باشد، یک ماجرای عمدتا 
تمام شده و غیرقابل برگشت است. به خاصه اگر دیگر پروای یک 
جنگ حیثیتی در مقابله با تروریزم نداشته و هماهنگی نزدیکی 
با دو طرف جنگ افغانستان؛ طالبان و حامی استراتژیک آن 
پاکستان ایجاد کرده باشد. ایاالت متحده برای حل سیاسی 
منازعه ی افغانستان از طرح و اجرای »حکومت اسالمی پس 
از توافق صلح« و »فرمول سیاسی جدید« ابایی ندارد و برای 
اجرای نقشه ی راه مورد نظرشان، در برپایی حکومت مؤقت 
به  عنوان بستر متضمن اجرای توافق سیاسی در زمان مناسب 
آن، درنگ نمی کنند. فارغ از تعلقات، ترجیحات سیاسی یا عرق 
ملی و میهنی، ایاالت متحده موانع صد راه چشم انداز سیاسی 
منازعه ی  سیاسی  حل  خصوص  در  موردنظرشان  امنیتی  و 
افغانستان را رفع و مسیرشان هموار می کند. بازیگردان اصلی 
که  زمانی  افغانستان  مصالحه ی  و  منازعه  بالمنازع  تقریبا  و 
اهرم فشارش را در دست اجرا بگذارد، این سرنوشت محتوم 

افغانستان است.
پایان

معلم،  شفاخانه،  مکتب،  جاده،  برق،  مثل  اساسی  خدمات 
داکتر، پرستار و نیازها و خدمات دیگر رنج می برد. میلون ها 
مادر، بیمار و کودک به امکانات صحی، مکتب، شفاخانه و غذا 
محتاج اند. نصف قلمرو کشور در تصرف شورشیان و تروریستان 
است و نصف دیگر میان حاکمیت دولت از یکسو و زورمندان، 
قاچاق  مخدر،  مواد  مافیاهای  غیرمسئول،  مسلح  گروه های 
معادن، غصب دارایی های عامه، گروه های تبه کار و باجگیر و 
ده ها گروه مخل نظم و امنیت تقسیم شده است. فقر به گواهی 
و اعتراف رسمی رییس جمهور به ۹0 درصد رسیده و صدها 
هزار خانواده از تأمین غذایی که فقط سیر شوند، عاجزند. تحت 
تأثیر ناکامی های امنیتی، اقتصادی و مدیریتی، چشم انداز ثبات 
سیاسی به تیره ترین حالت در دو دهه اخیر رسیده و اعتماد 
مردم به این که نظم سیاسی موجود بتواند از حداقل حقوق، 
مثل حق حیات، آموزش و معیشت آن ها حمایت کند، رو به 

سقوط است.
از گستردگی  به حدی  اکنون  اداری،  و  مالی  فساد سیاسی، 
رسیده که به یک فرهنگ رو به تسلط تبدیل شده است. هیچ 
نهاد دولتی وجود ندارد که فساد تا عمیق ترین الیه های آن ریشه 
ندوانده باشد. کمتر سیاستمداری وجود دارد که بدون سهم 
داشتن در خوان فساد سیاسی و مالی، بتواند حیات سیاسی اش 
را تضمین کند و به تبع آن، فساد را به  عنوان ابزار بقای حیات 
سیاسی اش به رسمیت می شناسد. حجم مبادالت مالی ناشی 
از فساد اداری در نهادهای دولت اکنون به حدی رسیده که با 
سقف بودجه ی ملی برابری می کند. ماشین جنگ و بروکراسی 
نظام عمال با فساد در هم تنیده و این درهم تنیدگی با گذشت 
هر روز پیچیده تر می شود. فاجعه اما زمانی عمیق تر می نماید 
که متوجه شویم روند مبارزه با فساد با گذشت هر سال ناکام تر 
این  واقعیت  کند تر می شود.  آن  کذایی  تیغ  برندگی  و  شده 
است که اکنون فساد خود به ماشین تحرک، دوام و بقای نظام 
تبدیل شده است و در نتیجه نظامی که بقای آن به چرخیدن 
چرخ ماشین فساد وابسته است، منطقا نمی تواند بر علیه بقایش 
بیایستد. مأموریت مبارزه با فساد و کاهش فساد بسیار بزرگ تر 
از ماجرای ناکامی متولیان و مسئوالن نظام و حکومت است 
زیرا کشور تا گلو در فساد به  عنوان یک فرهنگ مسلط غرق 
شده است. فارغ از تعارفات دیپلماتیک و گزارش های رسمی 
و پرتکلف حکومت افغانستان به حامیان اش در کنفرانس های 
بین المللی، ماجرای فساد در افغانستان برای افغان بسیار عریان 
و مختصر است. این تومور بدخیم که تمام پیکر نظام اداری 
کشور را در پنجه ی ریشه های عمیق و مستحکم اش گرفته، 
از بین رفتنی نیست مگر این که شاکله ی نظام کوبیده شده و 
طرحی نو در انداخته شود. افغان هایی که به صورت روزمره با 
تمام وجود با بروکراسی افغانستان درگیر هستند، خود با اشراف 

کافی به این ماجرا آگاه و معترف اند.
را  آن  که  افغانستان  اساسی  قانون  نظام  شاخص  مهم ترین 
روح  است،  کرده  متمایز  پیشین  سیاسی  نظام های  دیگر  از 
دموکراتیک و مردم ساالر بودن نظام است که قاعدتا می بایست 
با سازوکارهای مشخص و تعریف شده توسط نهادهای مشخص 
و مسئول تمثیل شود. مردم ساالری و نهادهای ممثل، مجری 
و  اقتدار  از  هرروز  گذشت  با  دموکراتیک  روندهای  حامی  و 
اعتبار ساقط می شود. نهادهای انتخاباتی به مثابه ی ستون نظام 
ابزارهایی  افغان ها اکنون به  و دموکراسی کشور، برای عموم 
می ماند که توسط بازیگران و مدعیان اصلی قدرت برای اجرای 
انتخابات  می شود.  استفاده  نظرشان  مورد  سیاسی  تئاترهای 
به  عنوان ممثل روند مردم ساالری و نهادهای انتخاباتی به  عنوان 
مجریان این روند، اکنون از اعتبار و کارآیی قانونی و اصولی 
ساقط شده است. سقوط اعتبار روندها و نهادهای انتخاباتی 
به حدی رسیده است که آخرین انتخابات پارلمانی و ریاست 
بر  عالوه  و 1۳۹۸  سال های 1۳۹۷  در  افغانستان  جمهوری 
فاجعه ی تمام عیار تقلب و عدم شفافیت با سقوط آزاد مشارکت 

موازی و تهدید به تشکیل حکومت موازی پیش رفت و در 
نهایت با توجه به روی میز بودن روند صلح، بحران سیاسی 
ناشی از ناکارآمدی سیستم ریاستی نظام و تقلب انتخاباتی، با 
تقسیم ۵0-۵0 قدرت، تشکیل حکومت فراگیر و مشارکتی و 

شکل گیری شورای مصالحه ی ملی مؤقتا پایان یافت.
حتا اگر در یک فرضیه، روند جاری صلح را از مناسبات سیاسی 
فعلی کشور طوری خارج کنیم که اساسا وجود ندارد، دوام 
نظام فعلی و معطوف به تمرکز شدید قدرت در ارگ ریاست 
به سیر بحران های  با توجه  به نظر می رسد.  بعید  جمهوری 
فرض  به  کنون،  تا  انتخابات 1۳۸۸  از  به شدت  رو  سیاسی 
می رسد  نظر  به  بعدی،  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 
واکنش بازدارنده به تکرار تقلب انتخاباتی، شدیدتر و ای بسا 
یک بحران سیاسی تمام عیار و بنیادبرافکن باشد. دور از انتظار 
نیست که بحران سیاسی ناشی از اعتراض به تقلب که از تحریم 
انتخابات آغاز و در مرحله ی سوم تا مرز تحلیف موازی و تهدید 
به تشکیل حکومت موازی شدت گرفت، در انتخابات های بعدی 
به فرض برگزاری آن ها، تا حوالی سقوط به هرج و مرج و یک 

جنگ داخلی به پیش نتازد.
تعدیل نظام از ریاستی به پارلمانی و شکستن تمرکز قدرت، 
نه تنها یک مطالبه  ی سیاسی رو به فراگیری در طول دو دهه ی 
بوده که طرح آن توسط جناح های سیاسی مطرح در  اخیر 
دهه های گذشته نیز به صورت جدی دنبال شده است. در روند 
جاری مذاکرات صلح، برخالف آنچه در تعارفات و تهدیدها و 
خط کشی های عمدتا تبلیغاتی مطرح می شود، مسأله ی اساسی، 
»دفاع از جمهوریت« نه که تعدیل نظام و چگونگی تقسیم 
قدرت میان جناح های سیاسی مطرح در نظام پس از توافق 
میان جناح های  این مسأله  اجرای  و  است. طرح، حل  صلح 
معبر  از  می تواند  بین االفغانی،  مذاکرات  در  دخیل  عمده ی 
برپایی حکومت مؤقت به  عنوان یکی از میکانیزم های مطلوب 
بگذرد. چنانچه عبدالحفیظ منظور در مصاحبه با رسانه های 
به صراحت اعالم کرد، راه دست یابی به توافق صلح مبتنی بر 
تعدیل نظام و توزیع قدرت، از برپایی حکومت مؤقت می گذرد.

سوم؛ بن بست نظام و ناکامی در مأموریت های اساسی
در اوایل قرن بیست و یک که یک کارزار نظامی، سیاسی و 
مالی جهانی کم سابقه و حتا بی سابقه در کنفرانس بن کمر 
بست تا افغانستان متفاوت ترین تحول سیاسی کل تاریخ سه 
صد ساله اش را آغاز کند، متولیان نظام قانون اساسی جدید 
مؤظف شد تا در طول سال های پیش رو، چند مأموریت اساسی 
بازسازی وسیع، ساختن زیربناها، تأمین  انجام برساند.  به  را 
نظم و امنیت، ثبات سیاسی و اقتصادی، تقویت دموکراسی و 
مردم ساالری و چند مورد ریز و درشت دیگر، و سرانجام حرکت 
به سمت خودکفایی و اتکا به عواید داخلی. در اواخر دهه  ی 
اول این کارزار جهانی، مأموریت جدیدی به این فهرست اضافه 
شد و با گذشت هر سال، این مأموریت جدید به اولولیت اول 
حامیان بین المللی افغانستان تبدیل شد؛ مبارزه با فساد اداری.

به  دست یابی  در  افغانستان  موفقیت  می رسید  نظر  به 
حمایت های  حجم  به  توجه  با  محول شده  مأموریت های 
سیاسی، نظامی و مالی دریافتی از یکی از بزرگ ترین کارزارهای 
حمایتی در تاریخ معاصر جهان، چندان دشوار نباشد. برخالف 
این انتظار، با گذشت هرسال اما، افق های موفقیت و پیشرفت 
تنگ تر و مبهم تر و کابوس ناکامی های شرم آور بزرگ و بزرگ تر 

می شد.
دو دهه پس از آغاز آن کارزار کم نظیر و سرازیرشدن صدها 
موفقیت هایی  وصف  با  افغانستان  کشور،  به  دالر  میلیارد 
فرعی، در دستیابی  از عرصه های عمدتا  برخی  درخشان در 
به مأموریت های اصلی یک ناکام مطلق است. روند بازسازی 
و احداث زیربناها، پرونده ی شرم آوری روی دست افغانستان 
ابتدایی ترین  از کمبود گسترده ی  گذشته است. کشور هنوز 

به  ریاستی  سیستم  از  نظام  تعدیل  مطالبه ی  دوم؛ 
پارلمانی

در موازات با مورد یکم؛ یکی از عوامل سیاسی که همزمان 
به  عنوان نیاز و اهرم فشار عمل می کند، مطالبه ی گسترده ی 
تعدیل نظام از سیستم ریاستی به پارلمانی و بازتعریف میکانیزم 
توزیع و تقسیم قدرت در میان جناح ها و طرف های سیاسی 
افغانستان است. در کنفرانس بن، اگرچه این مطالبه به صورت 
قانون  تصویب  لویه جرگه ی  در  سپس  و  شد  مطرح  جدی 
اساسی پی گرفته شد اما از یکسو به دلیل درک نشدن حجم 
مخاطرات و چالش هایی که دوام نظام ریاستی در آینده خلق 
می کرد و از سوی دیگر، ضعف موضع حامیان آن، توفیقی برای 
تصویب نیافت. با گذشت هر سال، چالش های نظام ریاستی و 
تهدیدهایی که از این سویه ی نظام بر دوام و ثبات آن چنگ 
و دندان نشان می داد، برجسته تر شد. اکنون حتا برجسته ترین 
مخالفان ریاستی شدن نظام که در حوالی دو دهه قبل بر نفی 
آن پای می فشردند، به پیش قراوالن اصلی پارلمانی شدن آن 

تبدیل شده اند.
جمعیت اسالمی افغانستان به  عنوان بزرگ ترین حزب سیاسی 
از اصلی ترین ارکان بنیان گذار و حامی نظام در دو  کشور و 
دهه ی گذشته، اکنون تعدیل نظام از ریاستی به پارلمانی در 
است.  کرده  تبدیل  خود  استراتژی  بزرگ ترین  را  صلح  روند 
که  است  رسیده  فیصله  این  به  افغانستان  اسالمی  جمعیت 
در مذاکرات صلح، بر حفظ ساختارهای اساسی نظام فعلی و 
تعدیل آن از سیستم ریاستی به پارلمانی متمرکز باشد. یکی 
از نمایندگان برجسته ی این حزب در هیأت مذاکره کننده  ی 
دولت افغانستان، این موضوع را به صراحت تأیید می کند. بر 
اساس ادعای این عضو هیأت، تالش ها و هماهنگی های سیاسی 
جدی در جریان است تا در هفته ها و ماه های آینده، ائتالفی از 
جمعیت اسالمی، حزب وحدت و حزب وحدت مردم، جنبش 
ملی و دو حزب برجسته از احزاب سیاسی عمدتا پشتون تبار، 
در  که  کند  اعالم  رسمی  به صورت  و  کرده  موجودیت  اعالم 
مذاکرات صلح از حفظ ساختارهای اصلی نظام کنونی و تعدیل 

آن از سیستم ریاستی به پارلمانی حمایت می کند.
یک عضو بلندپایه ی حزب جمعیت اسالمی تأکید می کند که 
تمرکز این حزب بر حفظ ساختارهای اساسی نظام، شکستن 
تمرکز قدرت و حمایت از برپایی حکومت مؤقت مشروط بر 
نهایی و شفاف بودن توافق سیاسی در روند جاری صلح، هرگز 
به معنای توطئه علیه نظام یا رییس جمهور غنی نیست. وی 
مشروط به مکتوم ماندن هویت اش می گوید جمعیت اسالمی 
پس از کنفرانس بن، به این فیصله ی جمعی رسیده بود که 
حمایت از تغییر نظام، برپایی حکومت مؤقت و انتقال قدرت از 
برهان الدین ربانی به حامد کرزی، منفعت افغانستان را تضمین 
می کند و به تبع این تصمیم، چهره های ارشد جمعیت اسالمی 
رهبر فقید حزب که سال ها رییس جمهورشان بودند را قانع 
کردند که قدرت را منتقل کند. این عضو بلندپایه ی جمعیت 
اسالمی می گوید حمایت از حکومت مؤقت مشروط به شرایط 
مدنظر آن ها در جریان مذاکرات، نه توطئه ای علیه غنی و نظام 

که تصمیمی در راستای منفعت جمعی کشور خواهد بود.
ساختار کنونی توزیع قدرت به گونه ای است که در یک عرف 
یک  بر  مبتنی  و  قانونی  به صورت  اگر  قدرت  رأس  نانوشته، 
انتخابات شفاف به پشتون ها برسد در طرف مقابل، غیرپشتون ها 
در کلیت امر و تاجیک ها به  عنوان دومین گروه قومی به صورت 
نبود جایگاه  به دلیل  از قدرت خلع شده و  خاص، در عمل 
تعریف شده برای اپوزیسون در قانون اساسی، عمال از صحنه ی 
سیاسی رانده می شوند. به دلیل انباشت قدرت در نهاد ریاست 
جمهوری و شخص رییس جمهور که در قانون اساسی تثبیت 
شده است، معاونین غیرپشتون ریاست جمهوری به دلیل فقر 
قدرت و ابهام در صالحیت توان و امکان نمایندگی و تأمین 

مشارکت سیاسی اقوام متبوع شان در حکومت را ندارند.
در عرف نانوشته اما غالب، نخبگان سیاسی پشتون، به هیچ 
عنوان به خارج شدن کرسی ریاست جمهوری از کف شان تن 
نمی دهند. اگر امکان پیروزی نامزد غیرپشتون تبار در انتخابات 
این پیروزی را  امکان وقوع  باشد، رقیب پشتون اش  محتمل 
به هر هزینه ای که در پی داشته باشد، می گیرد. آن ها به هر 
ابزاری که برجسته ترین آن تقلب در انتخابات حتا با هزینه ی 
به بحران رفتن کشور است، دست یازیده اند تا از رأس قدرت 
خارج نشوند. در برابر این پافشاری، نخبگان سیاسی غیرپشتون 
و عمدتا تاجیک تبار با گذشت هر سال به مقاومت و سرکشی 
بیشتری متوسل شده اند بلکه اگر به رأس قدرت نرسیدند، با 
روش های مبتنی بر توافق سیاسی و خارج از چارچوب قانون 
کند.  وادار  قدرت  تقسیم  به  را  مقابل  اساسی دستکم طرف 
قانون  ناقض  قدرت،  تقسیم  با  مواجهه  اگرچه هردو شیوه ی 
اساسی است اما شعله های بحران ناشی از منازعه بر سر قدرت 

را هربار و به صورت مؤقت به زیر خاکستر دفن کرده است.
واقع این است که سیستم ریاستی نظام قانون اساسی کنونی، 
با گذشت هر سال و با عبور از هر انتخابات ریاست جمهوری، 
با چالش های بیشتری در خصوص ثبات و مقبولیت و معقولیت 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  می شود.  مواجه  سیاسی اش 
1۳۸۸، عبداهلل عبداهلل، نامزد تحت حمایت جمعیت اسالمی 
و تاجیک ها، با طرح اتهام تقلب گسترده، دور دوم انتخابات را 
تحریم کرد. ۵ سال بعد، او به نمایندگی از یک طیف سیاسی 
گسترده ی فراقومی و مقتدر، علیه تقلب گسترده در انتخابات 
تا آن جا پای فشرد که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی 
سومین  در  شد.  قدرت  ساختار  در  اجرائیه  ریاست  ایجاد  و 
انتخابات ریاست جمهوری، عبداهلل عبداهلل با رهبری یکی از 
فراگیرترین ائتالف های سیاسی-انتخاباتی غیرپشتون ها در دو 
دهه ی گذشته، با طرح ادعای تقلب در انتخابات، تا مرز تحلیف 

خادم حسین کریمی
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منتظر  بیرون  که  را  تصویربردارم  همکار 
است صدا بزنم؛ البته بدون اینکه صورت تان 

در تصویر ثبت شود.
رد مرزشدن به کشور خودشان از عمده  ترین 
کرخت،  بی حرکت،  آن هاست.  نگرانی 
ده  ها  با  من  بالتکلیف اند.  و  خسته  گرسنه، 
نگاه  های خسته  انسان مضطرب، عصبانی و 
سخن  به  و  می لرزند  شده ام.  چشم در چشم 

نگفتن مصمم اند.
مرزها  به  نامرعی  به صورت  که  همان طور 
رسیده اند و از میان خوف و خطر جان سالم 
انبارها هم  این  از  به درآورده  اند، می  خواهند 

غیب شوند. این مکان را ترک می  کنم.

پنهان  پله ها  زیر  که  پناهجویی  اطفال 
شده اند

می  گوید  ولکان  آمدم،  بیرون  انبار  از  وقتی 
زیر  افغانستان  اهل  پناهجویان  گروه  یک 
پله  ها جا گرفته اند. پسران جوان با گروه  های 
را  دوستان شان  که  سال،   20 تا   1۵ سنی 
برده  خود  با  پولیس  تیم  پیش  لحظه  چند 
شده  اند.  پنهان  پله  ها(  )زیر  این جا  است. 
افغانستان  از  »رسیدن مان  می  گوید:  اجمیر 
تا ایران چهل روز طول کشید. در مرز ایران 
خیلی  هوا  ماندیم.  منتظر  طوالنی  ای  زمان 
برای  مردند. چندبار هم  بود، خیلی  ها  سرد 
عبور از مرز رفت و آمد کردیم، در راه افتان 
و خیزان پاها و دست های مان زخم برداشت، 
اما بالیی سرمان نیامد. زنان و اطفال خیلی 
قاچاقچی  ها  با  بودند.  سختی  شرایط  در 
توافق کرده بودیم و نفری 1000 دالر داده 
به  کردیم  عبور  مرز  از  همین که  اما  بودیم. 
سه- چون  ولی  افتادیم،  ترک  عساکر  دام 
چهار نفر بودیم آن ها نادیده گرفتند و اجازه 

دادند عبور کنیم. 
سپری  خانه ای  در  را  شب  چند  وان  در 
بر  سوار  وان  از  را  ما  قاچاقچی  ها  کردیم. 
یک قایق کردند. ساعت سه صبح در این جا 
)ساحل تاتوان( رهایمان کردند. از آن ساعت 
به بعد در جاده  هاییم. دوستان مان را پولیس 
دست گیر کرده و با خودشان بردند. ما فرار 
کردیم اما این جا هم هر لحظه ممکن است 
دست گیر شویم. ما نمی  خواهیم به کشورمان 
تصرف  تحت  ما  روستای  شویم.  بازگردانده 
طالبان است. افراد طالبان ما را به سربازی 

پنج  مهراهلل  هنگامی که  بی بی فاطمه  شوهر 
پرورش  مسئولیت  و  درگذشت  داشت  سال 
مادرش  دوش  به  خواهرش  سه  و  مهراهلل 
افتاد. این زن با دشواری فرزندانش را بزرگ 
کرد، اما با رفتن مهراهلل به صف پولیس، پس 
اکنون  هم  شد.  کشته  سال  دو  گذشت  از 
از مصارف  با خیاطی بخشی  همسر مهراهلل 

زندگی کودکانش را تأمین می کند. 

مورد  قاچاقچی  ها  توسط  مرور  و  عبور 
استفاده قرار می  گیرد.

ساحل  در  را  پناهجویان  قاچاقچی 
تاتوان رها می کند

دقایقی پیش پولیس، پناهجویانی را که در 
اطراف دیده می  شد، جمع کرده و با یک بس 
برده اند. کسانی را که قادر به فرار شده اند 
در  ساحه صنعتی در ساختمان های متروکه 
بعضی های  می بینم،  پله  ها  زیر  قدیمی   و 

آن ها هم در جاده  های فرعی راه می  روند. 
در یک ایستگاه قدیمی گروهی از پناهجویان 
به سمت آن ها  برای صحبت  و  را می  بینیم 
می  رویم اما از ما فرار می  کنند. باالخره یکی 

از آن ها قبول می  کند با ما صحبت کند.
اهل پاکستان است؛ با قاچاقچی انسان برای 
با  بودند.  کرده  توافق  استانبول  تا  بردنش 
یک قافله ۳ صد نفری یک هفته قبل از مرز 

شدند.  کشته  مهراهلل  به شمول  سرباز  شش 
پسر  سه  وی  از  و  داشت  سال   1۹ مهراهلل 
خردسال به یادگار مانده است. با کشته شدن 
بر مادر، همسر و فرزندانش  مهراهلل زندگی 
تلخ تر از هر زمانی شده است و آنان در فقر و 

تنگدستی به زندگی ادامه می دهند.
از  مهراهلل  مادر  ساله،   42 فاطمه  بی بی 
اخیر  ماه  شش  حقوق  پرداخت نشدن 

صحبت  می برد،  به سر  مخفی  مکانی  در 
که  است  روز  »چهل  می گوید  می  کنیم. 
هر  قاچاقچی  ها  برای  می  کنیم.  پیاده روی 
نفر 1000 دالر پرداخت کردیم. قاچاقچی  ها 
ما را از راه آب )دریاچه وان( به قایق سوار 
به  شب  هنگام  سه ساعت  از  پس  و  کردند، 
ولسوالی  تا  آنجا  از  رسیدیم.  تاتوان  ساحل 

بیلتس پیاده آمدیم.«
انسان  قاچاقچی  های  با  دوستانش  و  اجمیر 
استانبول  به  را  آن ها  تا  بودند  کرده    توافق 
از  بعد  را   آن  ها  قاچاقچی  اما  برسانند، 
رساندن به شهر تاتوان رها و خودش غیب 

شده است.
جاده  های ارتباطی وان با والیت های اطراف 
و  است  امنیتی  جدی  مراقبت  تحت  آن  
قاچاقچی  ها مجبورند برای انتقال پناهجویان 
از راه  های جاگزین استفاده کنند. به همین 
برای  اخیر  سال های  در  وان  دریاچه  دلیل 

فصل  در  که  است  مدعی  محمدحنیف 
سوختی  مواد  و  خوردن  برای  نانی  سرما، 
انتظار  در  و  ندارد  خانه اش  گرم کردن  برای 
از حکومت است:  دریافت حقوق فرزندانش 
ندارم.  نان  به خدا  نداریم.  سوختی  »مواد 
پنهان  من  فرزندان  همگی  کمپلی  زیر  در 
و  می شوند  گرم  قسم  همین  و  می شوند 

سوخت نداریم.«
فرزند دیگر محمدحنیف نیز عضو نیروهای 
به دلیل  وی  اما  است،  بوده  محلی  پولیس 
تا  کرده،   وظیفه  ترک  مادرش  اصرار 
دیگر  بار  برادرش  دو  جان باختن  سناریوی 
در خانواده شان تکرار نشود: »همین بچه را 
دارم و اگر این هم شهید شود، من چه  کار 
شود،   شهید  هم  من  بچه  همین  اگر  کنم؟ 
که  کرد  گریان  مادرش  اما  نمی شوم،   خفه 
می شوی.  کشته  که  نرو  محلی  پولیس  به 
بچه من هم وقتی دید مادرش خیلی گریه 

می کند،  وظیفه را ترک کرد.«
از ترک وظیفه پولیس  او می گوید که پس 
دوباره  حاال  و  است  بیکار  فرزندش  محلی 
به  دوباره  معاش  برای  که  دارد  اصرار 
خانواده اش  تا  شود  یک  جا  دولتی  نیروهای 
در فقر مفرط به سر نبرند: »ما هر چقدر به 
گردیز مراجعه می کنیم و می گویم که پول 
دو فرزند ما را بدهند،  اما برای ما می گویند 
که بودجه نیست و پول ندارند. بسیار مردم 
را  ما  از  ولی  گرفته اند،  را  پول های شان 

نداده اند.«

داغ فرزند بر دل مادر
گروهی  حمله  در   ۹۷ سال  میزان  ماه  در 
ولسوالی  »زیرکی«  روستای  در  طالبان 
خوانی  سمنگان،  والیت  »دره صوف« 
با  پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر  طاهری، 

هالِه گونولتاش، روزنامه گزته دووار
برگردان: علی رضا یاسا

این بار در ساعت های اول صبح برای کشف 
داستان پناهجویانی که از دریاچه وان عبور 
ولسوالی  سمت  به  وان  از  اند،  شده  داده 
بتلیس شهر تاتوان )در شرق ترکیه( حرکت 

می  کنیم.
وارد  ایران  از  توانسته  اند  که  پناهجویانی 
روزگاری  چه  وان  شهر  در  شوند  ترکیه 
افتاده  اتفاق  برای شان  راه  در  آنچه  دارند؟ 
چه  ترکیه  در  می  کنند؟  توصیف  چگونه  را 
برنامه ای دارند؟ در قسمت سوم مقاله »مرز 
نشستم  پناهجویی  پای صحبت  های  ایران« 
که از این که هر لحظه ممکن است دستگیر 

و برگشت داده شوند در هراس اند.
با اجمیر هفده ساله، پناهجویی که یک ونیم 
در  و  افتاده  راه  به  افغانستان  از  قبل  ماه 
ولسوالی بیلیس شهر تاتوان از ترس پولیس 

واجد روحانی
گزارشگر

که  را  فرزندش  دو  ساله   ۵۷ محمدحنیف 
عضو نیروهای ارتش ملی بوده اند در جنگ با 
طالبان از دست داده است. عیدگل 20 ساله 
ولسوالی  در  طالبان  در کمین  در سال ۹۵ 
در  ساله   22 و صدام حسین  هلمند  نادعلی 
در  کنارجاده ای  ماین  انفجار  در   ۹۶ سال 

ولسوالی تگاپ کاپیسا کشته شدند. 
تنها  که  تن  دو  این  کشته شدن  از  پس 
بوده اند،  نفری شان   12 خانواده  نان آوران 
زندگی برای خانواده محمدحنیف سخت شد. 
او در صحبت با روزنامه اطالعات روز مدعی 
سال  یک و نیم  حدود  در  حکومت  که  است 
است.  نکرده  پرداخت  را  فرزندانش  معاش 
در  »پل چرخی«  منطقه ی  در  محمدحنیف 
مسیر شاهراه کابل – ننگرهار، در یک خانه 
کرایی و با کمترین امکانات زندگی می کند. 
حکومت  از  را  فرزندانش  حقوق  می گوید 
و  دشوار  برایش  زندگی  و  نکرده  دریافت 
طاقت فرسا شده است: »تو بگو چه کار کنم؟ 
اگر بد دعا کنم، وطن غرق می شود. من کجا 
باید بروم. به کی آواز خود را برسانم که پول 

پسران ما را بدهند.«
برای مردی که از بیماری رنج می برد و دو 
بار زیر تیغ جراحی رفته است، در آشفته بازار 
یک  هزینه ی  تأمین  افغانستان  بیکاری 
خانواده پرجمعیت ساده نیست: »دو بچه ی 
من که زنده بودند،  یک صد و ۸0 هزار افغانی 
مصرف  خود  کمر  جراحی  برای  پیشاور  در 
پاکستان  پیش  یک سال  دیگر  بار  و  کردم 
برای  افغانی  هزار   ۳0 و  صد  یک  و  رفتم 
پاهای خود مصرف کردم. حاال کمی بهترم، 
اما نمی توانم بار بلند کنم و کمر من به درد 

می آید.«

قاچاقچی  است.  شده  وارد  ترکیه  به  ایران 
بر  وان  ساحل  از  قبل  شب  یک  را  آن ها 
در یک  تاتوان  در ساحل  و  قایق سوار  یک 
برگشت داده شدن  از  است.  کرده  رها  روستا 
ندارند  هویت  کارت  چون  می  ترسد.  خیلی 
اتوبوس  ها سوارشان نمی  کنند. می گوید حتا 
اگر با پای پیاده هم شود خودش را به آنکارا 

می  رساند.

پنهان  انبارها  در  که  مهاجرانی  نگرانی 
شده اند

متروکه  ای  انبارهای  قدیمی  ایستگاه  پشت 
می  گوید  تاتوان  اهالی  از  یکی  دارد.  وجود 
از  مجتمعی  شویم  وارد  انبارها  این  در  اگر 
انبارها  سمت  به  دید.  خواهیم  را  مهاجران 
حرکت می  کنم؛ صحنه تاریک و مکانی سرد 
که بوی لجن می  دهد. باید اعتراف کنم که 
ویروس  به  شدن  آلوده  از  جدی  به صورت 
کرونا نگرانی دارم. حاال در میان یک گروه 
مهاجران که ماه  ها در راه بوده اند قرار دارم. 
کس  هیچ   می  خواهم.  اجازه  نشستن  برای 
آرام  من  نمی  دهد.  نشان  عکس  العملی 
دارم  تقاضا  می  گویم  می نشینم.  زمین  روی 
دهید  اجازه  اگر  و  بشنوم  را  شما  حکایت 

روزنامه  به  او  دارد.  شکایت   ۹۹ مالی  سال 
از  افغانی  هزار   ۵0 می گوید  روز  اطالعات 
دولت طلب کار است: »هرچه هم به حکومت 
دیگر  ماه  شش  معاش  که  کردیم  مراجعه 
که  می گویند  ما  برای  اما  بدهد،  را  مهراهلل 
مسجدرفتن  پول  حتا  امروز  نیست.  بودجه 
می شود،  افغانی   ۵0 که  را  مهراهلل  پسر 

نداریم.«

مرز ایران؛ 
فرار کردیم اما هر لحظه ممکن است دستگیر شویم )3(

»به خدا انن ندارم«

اهل پاکستان است؛ با قاچاقچی 
انسان برای بردنش تا استانبول 

توافق کرده بودند. با یک قافله 
3 صد نفری یک هفته قبل از مرز 

ایران به ترکیه وارد شده است. 
قاچاقچی آن ها را یک شب قبل از 
ساحل وان بر یک قایق سوار و در 

ساحل تاتوان در یک روستا رها 
کرده است. از برگشت داده شدن 

خیلی می  ترسد. چون کارت هویت 
ندارند اتوبوس  ها سوارشان 

نمی  کنند. می گوید حتا اگر با پای 
پیاده هم شود خودش را به آنکارا 

می  رساند.

چهار شنبه | 24 جدی 1399 | سال دهم | شماره 2069

EPA



www.etilaatroz.com

می  گیرند، اما ما نمی  خواهیم. آن ها کسانی را 
که در مقابل شان بایستند می  کشند.«

سپری  چگونه  را  شب  و  کنند  چه  این که 
کنند، نمی  دانند. چون ثبت نشده اند و کارت 
ندارند. هدف شان  را  هویت و حق مسافرت 

این است  که با پای پیاده به آنکارا بروند.

لت وکوب  با  مافیا  ایران  مرز  در  نصیر: 
پول  مان را گرفت

یک  کف  هم  طبقه  در  دوستانش  و  نصیر 
پتو  یک  در  ساخت،  حال  در  ساختمان 
خودشان را پیچانده و منتظرند. قاچاقچی  ها 
از دو روز پیش نصیر و دوستانش را از دریاچه 
وان عبور داده و در ساحل تاتوان رها کرده 
صدا  نمی  خواهند  کرده  اند.  فرار  خودشان  و 
و تصویرشان ثبت شود. می خواهند مطمئن 
دارم  دستم  در  که  صدا  ثبت  آله  که  شوند 
خاموش است یا نه. برایش اطمینان می  دهم 
ثبت  دکمه  هرگز  خودش  اجازه  بدون  که 
می  گوید:  نصیر  داد.  نخواهم  فشار  را  صدا 

»من به هیچ کس اعتماد ندارم.«
و  تجربه  همه  آن  از  بعد  او  که  البته 
است.  به جانب  نگرانی  هایی که داشته حق 
آله ثبتم را به او نشان می  دهم که خاموش 
به  او  با  می  گذارم.  کیفم  در  را  آن  و  است 

گفت وگو ادامه می  دهیم. 
مزار  شهر  در  روستایی  از  دوستانش  و  او 
آن ها  اند.  کرده  حرکت  افغانستان  شریف 
مرز  به  پیاده  پای  با  قاچاقچی ها  واسطه  به 
مرز  در  می  کند  ادعا  نصیر  اند.  آمده  ایران 
نیروهای  با  که  است  مافیایی  گروه  ایران 
ادعای  به  نظر  است.  همکار  ایران  مرزی 
گروه  این  با  هم  انسان  قاچاقچی  های  نصیر 
شراکت دارند. نصیر می  گوید در خانه  ای که 
می  شدیم،  نگهداشته  ایران  مرز  نزدیک  در 
تمام  و  کرده  وکوب  لت  را  ما  مافیا  افراد 

پول  های مان را گرفتند.

رفتار  بد  خیلی  بی شوهر  زنان  »با 
می کنند«

را  آن ها  قاچاقچی  که  می  دهد  توضیح  او 
مجبور می  کند که از خانه  ای که در روستای 
مرزی ایران نگهداشته می  شدند خارج شوند 
ساعت   14 باشند  بلد  را  راه  آن که  بدون  و 
پیاده رفته اند. در مرز، نیروهای مرزی ایران 

در  که  افغانستان«  »قهرمانان  نهاد  آمار 
و  معلوالن  حقوق  از  حمایت  راستای 
کار  دولتی  نیروهای  قربانیان  خانواده های 
می کند، نشان می دهد که بیش از دو هزار 
دولتی  نیروهای  قربانیان  خانواده  و  معلول 

بیش از یک سال حقوق دریافت نکرده اند. 
هارون حیدری، رییس این نهاد در صحبت با 
روزنامه اطالعات روز می گوید که مشکالت 
شده  باعث  حکومت  مالی  و  اداری  سیستم 
که بازماندگان خانواده های قربانیان نیروهای 
دولتی و همچنین معلوالن حقوق شان را با 
شهدا  »خانواده های  کنند:  دریافت  تأخیر 
زندگی  فقر  خط  زیر  بیشتر  معلوالن  و 
می کنند. شمار زیادی از آنان حقوق شان را 

دریافت نکرده اند.«
پرداخت  برای  بارها  که  می کند  تأکید  او 
نیروهای  جان باختگان  خانواده های  حقوق 
کاری  هیچ  اما  کرده اند،  دادخواهی  دولتی 
برای بهبود وضعیت زندگی خانواده قربانیان 
»در  است:  نگرفته  صورت  امنیتی  نیروهای 
فصل زمستان این خانواده ها سوخت ندارند 
باید  و  ندارند  خوردن  برای  نانی  حتا  و 
حکومت معاش شان را پرداخت کند. بیشتر 
شهدا  خانواده های  و  معلوالن  مشکالت 
معلوالن  و  شهدا  وزارت  کم کاری  به دلیل 

است.«

اختصاص  بیشتر  بودجه  مالیه  »وزارت 
دهد«

می  معلوالن  و  شهدا  امور  در  دولت  وزارت 
گوید طی سال مالی ۹۹ نزدیک به 11 هزار 
بیش  همچنین  و  دولتی  نیروهای  قربانیان 
ماه  شش  نظامی  معلوالن  از  تن   1100 از 

حقوق شان را دریافت نکرده اند.
ضیاءالحق فضلی، سخن گوی این وزارت به 

هادی خوش نویس
گزارشگر

اداره تنظیم خدمات مخابراتی »اترا« می  گوید، طرح مسدودسازی 
اداره  این  از آغاز سال 1400 عملی می شود.  گوشی های سرقتی 
تا  است  شده  داده  مسئولیت  مخابراتی  شرکت های  به  می گوید 
در  اداره  این  گفته ی  به  کنند.  آماده  را  تجهیزات شان  زمان  این 
سنگین  جریمه های  با  مخابراتی،  شرکت های  سرپیچی  صورت 
مواجه خواهند شد. اما شماری از مسئوالن شرکت های مخابراتی 
در گفت وگو با اطالعات روز و با فرستادن نامه  ای به اترا می گویند 

این طرح عملی نیست.
اداره  می گوید  روز  اطالعات  به  مخابراتی  شرکت های  از  منابعی 
»اترا« بدون در نظرگرفتن شرایط کشور مقررات کشورهای هند 
و پاکستان در قسمت کنترل و غیرفعال کردن تلفن های همراه را 
کورکورانه ترجمه کرده و از آن ها خواسته که آن را تطبیق کند. 

مشترک  میلیون   22 حدود  افغانستان  در  مخابراتی  شرکت های 
گفته های  براساس  فعال  همراه  تلفن های  میزان  از  اما  دارند، 
اداره تنظیم خدمات مخابراتی  مسئوالن آماری در دست نیست. 
»اترا« دو ماه پیش اعالن کرد که تلفن های سرقتی و گم شده را در 

صورتی که صاحبان آن ها بخواهند، غیرفعال می کند.

چرا طرح عملی نیست؟
و  سرقتی  تلفن های  استفاده  از  جلوگیری  »طرزالعمل  در 
مفقودشده«ی اداره اترا از مشترکین شرکت های مخابراتی خواسته 
است در صورت سرقت و گم شدن تلفن شان به شماره ۹۹۹ تماس 
بگیرند و ُکد بین المللی تلفن »IMEI« را به دسترس آن ها قرار 
دهند تا این اداره طی 4۸ ساعت آن را مسدود کنند. همچنان در 
این طرزالعمل آمده است: »در صورتی که مشترک متضرر، شناسه 
بین المللی تلفن یا »IMEI« خود را نمی داند مراجع دریافت کننده 
شکایات، متضرر را به شرکتی که سیم کارت مشترک مربوط آن 

است »رسما« معرفی کند.«
مخابراتی  شرکت های  تصمیم،  و  دستورالعمل  این  نشر  از  پس 
اترا،  اداره  به  نامه ای  در  روشن  و  افغان بیسیم  اتصاالت،  ام تی ان، 
است.  خوانده  غیرعملی  »تخنیکی«  نظر  از  را  آن  راهکارهای 
صورت  در  مخابراتی  شرکت های  مسئوالن  از  تعدادی  همزمان 
روز می گویند  اطالعات  روزنامه  با  در صحبت  نام شان  افشانشدن 
طریق  از  که  را  تلفن هایی  طرح،  این  موفقیت  برای  اترا  اداره 

گمرگ ها وارد کشور می شود کنترل کند.
تلفن های  مشخصات  دیتابیس  می گویند  مخابراتی  شرکت های 
به  دیگر،  طرف  از  ندارد.  وجود  می شود  کشور  وارد  که  همراه 
 »IMEI« بین المللی  ُکد  مخابراتی  شرکت  یک  مسئول  گفته 
تلفن  اگر  و  است  تکراری  افغانستان  در  همراه  تلفن های  بیشتر 
سرقت شده ی را غیرفعال کند، همه ی تلفن هایی که دارای آن ُکد 
است غیرفعال می شود: »در کشورهای دیگر اداره نظارت کننده بر 
این موضوع وجود دارد که در افغانستان به نام »اترا« یاد می شود. 
آن کشورها تلفن را می بیند اگر مشکلی نداشت، اجازه داخل شدن 
به کشور را می دهد. در افغانستان این معیار وجود ندارد و هر کس 
نظر  در  و مسأله »IMEI« کد  وارد می کند  بخواهد  از هرجایی 

گرفته نمی شود.«
مسئول یکی از شرکت های مخابراتی می گوید، اداره »اترا« بدون 
در نظر گرفتن شرایط کشور مقررات کشورهای هند و پاکستان 
است:  کرده  ترجمه  را  تلفن  غیرفعال کردن  و  کنترل  قسمت  در 
»ُکد »IMEI« یک تلفن را در شرکت مخابراتی خود وارد کردیم 
دیدیم سه هزار تلفن همراه دیگر با آن ُکد ثبت بود. اگر کسی برای 
دزدیده شدن تلفنش مراجعه کند و ما آن را بالک کنیم سه هزار 

تلفن دیگر هم مسدود می شود.« 
مشکل  برای حل  آن ها  که  می کند  اضافه  مخابراتی  مسئول  این 
با  و  اترا  اداره  با  افغانستان،  اتاق های  فدراسیون  به   »IMEI«

ما را دست گیر کردند. دوباره پول خواستند، 
ما گفتیم که به ما دستبرد زده شده و هیچ 
که  قاچاقچی  ای  با  نداریم.  بساط  در  پولی 
بودیم هم تماس  توافق کرده  افغانستان  در 

برقرار نتوانستیم. تلفن  های ما را گرفتند. 
می  شدیم  نگهداشته  مرز  در  که  هنگامی 
مردانی بودند که با زنان و اطفال خیلی بد 
می  کردند.  بدی  کارهای  می  کردند.  رفتار 
آن ها از جمع مهاجران نیستند. در مرز مافیا 
خیلی زیاد است. اگر زنی بدون مرد باشد آن 

وقت است که خیلی بدی می  کنند. 
را  ما  ندادیم  پول  چون  ایران  مرز  در 
پیاده  عقب  به  شش ساعت  تا  برگشتاندند. 
بودیم. سپس در آن جا  نفر  رفتیم. ما چهار 
روبه رو  ترکیه  اهل  انسان  قاچاقچی  یک  با 
بگذران،  مرز  از  را  ما  گفتیم  او  به  شدیم، 
برایت پول خواهیم داد. آن قاچاقچی ما را از 
مرز عبور داد. این طرف مرز ما را به یک خانه 
گرفت.  ویدیو  ما  از  داد.  تلفن  ما  به  او  برد، 
پول  درخواست  و  فرستادیم  خانواده  مان  به 
جواهرفروشان  طریق  از  هم  آن ها  کردیم، 
پول فرستادند. یک هفته طول کشید تا پول 
برای رهایی ما برسد. در این مدت قاچاقچی 
به ما نان و آب می  داد، سپس شبان گاه یک 
کوه را پیمودیم. یک قاچاقچی دیگر دو شب 
پیش ما را در دریاچه وان سوار بر یک قایق 
کرد. صبح  گاه ما را  در ساحل رها کرد. دو 
پولیس  می  کشیم.  انتظار  این جا  است  روز 
را  این جا  باید  نکرده.  دست گیر  را  ما  هنوز 

ترک کنیم. 
مورد  در  است.  طالبان  ما  زندگی  محل  در 
طالبان معلومات داری؟ آن ها زنان و انسان  ها 
را می  کشند. اگر آن جا سرباز طالبان نشوی 
تو را می  کشند. ما از ترس طالبان فرار کردیم. 
اگر به آنکارا یا استانبول برویم یک کار پیدا 
نداریم  اما چون کارت هویت  خواهیم کرد. 
به  می خواستیم  نمی  برد.  را  ما  موتری  هیچ 
اما به دلیل  برویم،  با پای پیاده  آنکارا  طرف 
سردی هوا قادر به پیاده روی نشدیم. حاال با 
یک نفر که واسطه نقلیه شخصی دارد منتظر 
مفاهمه هستیم، شاید او ما را به توکات ببرد. 
اما پول زیادی می خواهد. ما منتظر خبر از 

طرف خانواده  ام هستیم.
ادامه دارد...

تعداد  »این  می گوید:  روز  اطالعات  روزنامه 
ورثه ی شهدا و معلوالن نظامی بنابر کمبود 
بودجه و افزایش جدیدالتثبیت حقوق شش 
ماه  و شش  کرده اند  دریافت  را   1۳۹۹ ماه 
حقوق شان باقی است. از وزارت مالیه تقاضا 
کردیم که در بودیجه 1400 این باقیات را 

در نظر بگیرد.«
معاش  پرداخت  برای  او،  گفته ی  به 
و  ملکی  معلوالن  و  قربانیان  خانواده های 
نظامی در سال مالی ۹۹ نیاز به دریافت 22 
میلیارد افغانی از بودجه ملی بوده است، اما 
بودجه  کمبود  بخش  در  مشکالت  به دلیل 
به  افغانی  میلیارد   1۳.۵ تنها  مالیه  وزارت 
تمام  »ما  بود:  داده  اختصاص  وزارت  این 
بودجه وزارت شهدا و معلوالن را به معلوالن 
وعده  کردیم.  پرداخت  جنگ  قربانیان  و 
وزارت مالیه در سال مالی 1400 این است 
که پول های متباقی که در سال های گذشته 
از ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت ملکی 
توزیع  تا  دهند،  انتقال  ما  به حساب  است، 

کنیم.«
معاون سخن گوی  امان،  فواد  میان،  این  در 
روزنامه  با  صحبت  در  ملی  دفاع  وزارت 
وزارت  این  تنها  که  می گوید  روز  اطالعات 
برای  معاش  ماه  شش  پرداخت  مسئولیت 
خانواده های قربانیان و معلوالن جنگی پس 

از جان باختن و معلول شدن را دارد. 
او اما آماری از شمار کشته شدگان نیروهای 

ارتش طی سال مالی ۹۹ ارائه نمی کند.
غنی،  اشرف  که  است  حالی  در  این 
با  مصاحبه  در  افغانستان  رییس جمهوری 
شبکه تلویزیونی »سی  ان ان« ایاالت متحده 
امریکا گفته بوده که از سال 201۵ میالدی 
غیرنظامی جان  و  نظامی  هزار  از 40  بیش 

باخته اند. 

ریاست جمهوری مشکل شان را طی مکتوبی مطرح کرده است اما 
جوابی نگرفته است و مجبور شده به کمیسیون حل منازعات مالی 

مراجعه کنند.
 International« مخفف »IMEI« یا تلفن  بین المللی  شناسه 
فرد  به  منحصر  ُکد  یک   »Mobile Equipment Identity
و  است  متفاوت  دیگر  تلفن های  با  تلفن  یک  ُکد   IMEI است. 
مشابه  دستگاه های  و  تلفن ها  سایر  از  تلفن  یک  ُکد،  این  توسط 
نامه ای شرکت های  در  اما آن طوری که  داده می شود.  تشخیص 
است  آمده  »اترا«  مخابراتی  خدمات  تنظیم  اداره  به  مخابراتی 
 »Software« و یا »Chip« سارقان با نصب کردن یک چیپ«

در تلفن های سرقت شده، IMEI نمبر آن را تغییر می دهد.«
آماری که مسئول یکی از شرکت های مخابراتی در اختیار روزنامه 
از  درصد   ۹0 تا   ۸0 که  می دهد  نشان  داده،  قرار  روز  اطالعات 
ُکدهای »IMEI« تلفن های همراه فعال در کشور تکراری است؛ 
طوری که تلفن ۵0 هزار مشترک یک شرکت مخابراتی از یک ُکد 
IMEI برخوردار است و در صورت مسدودکردن/شدن یکی از آن، 

کل تلفن ها از دست رس خارج می شود. 
و  دولت  از  تکنولوژی  آگاهان  و  مخابراتی  شرکت های  مسئوالن 
اداره اترا می خواهند پیش از آن که دست به تطبیق و عملی کردِن 
»دیتابیس  اطالعات  جمع آوری  سیستم  یک  بزنند  سازوکار  این 
را   »IMEI« کد  تکراری بودن  جلوی  بتواند  تا  بسازند  مرکزی« 
بگیرند و از طرف دیگر با آوردن اصالحات در گمرگات و کنترل 
غیرمعیاری جلوگیری  تلفن های  ورود  از  تلفن های همراه  واردات 

کند.

از آغاز سال 1400 طرح عملی می شود؟
مسئوالن در اداره تنظیم خدمات مخابراتی »اترا« از تطبیق شدن 

این طرزالعمل تا سال 1400 شمسی سخن می زنند.
روزنامه  به  اترا  اداره  ارتباطات  و  نشرات  رییس  شینواری،  سعید 
اطالعات روز می گوید که آن ها در همکاری با شرکت های مخابراتی 

برای حل مشکل ُکدهای تکراری کار می کنند.
آقای شینواری اضافه می کند که اداره اترا به شرکت های مخابراتی 
تا  مفقودشده  تلفن های  غیرفعال سازی  طرزالعمل  تطبیق  از 
مخابراتی  »از شرکت های  است:  داده  اطالع  سال 1400 شمسی 
خواستیم که تجهیزات شان را وارد کنند. حرف آن ها این بود که 
پروسه طوالنی است در نهایت چهار ماه به آن ها فرصت دادیم و 
تا سال جدید این طرح تطبیق و عملی می شود.« آقای شینواری 
به وعده شان عمل  می گوید در صورتی که شرکت های مخابراتی 
روبه رو  افغانی  میلیون   100 تا  میلیون  دو  از  جریمه ی  با  نکند 

خواهند شد.
در صورتی که  باورند  این  بر  تکنولوژی  فعاالن عرصه  از  تعدادی 
زمان  سال  دو  شود  مهیا  سازوکار  این  فعال شدن  برای  شرایط 
شرکت های  برای  طرح  »این  شود:  عملی  طرح  این  تا  می برد 
فرض  داشت.  خواهد  هزینه  دالر  میلیون  یک  سطح  تا  مخابراتی 
مثال یک کمپنی در این بخش سرمایه گذاری کند اما اگر دیتابیس 

وجود نداشته باشد سرمایه گذاری بی فایده می شود.«
تکنولوژی  و  انترنت  و کنش گر عرصه  تحلیل گر  الهام،  علی حسن 
اما عملی شدن این طرح در افغانستان را بیشتر از آن که تخنیکی 
بداند وابسته به اراده دولت و شرکت های مخابراتی می داند: »هر 
شرکت ارایه دهنده خدمات مخابراتی می تواند تلفن هایی را که در 
با آسانی ردیابی، مسدود و حتا به لیست  پلتفرم شان فعال است 
کند.«  فعال  دوباره  می تواند  نیاز  در صورت  که  کند  اضافه  سیاه 
آقای الهام اضافه می کند که راه اندازی و تطبیق این طرح پیچیده 
نیست و به اراده دولت و شرکت های مخابراتی بستگی دارد: »انجام 
اراده  به  باشد  داشته  تخنیکی  راه حل  این که  از  بیشتر  طرح  این 
دولت بستگی دارد و این کار می تواند به دولت در آوردن امنیت 

کمک کند.«

طرح غیرفعال سازی گویش های رسقت شده 
در افغانستان انکام یم ماند؟
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از  تا 1۹ جنوری- یک روز قبل  این مجلس  برود،  سنا 
زیرا  کند  رسیدگی  آن  به  نمی تواند  ترمپ-  دوره  پایان 

سناتورها در مرخصی هستند.
قبیل  از  اتهاماتی  ایراد  با  کنگره  نمایندگان  پارسال، 
»سوءاستفاده از قدرت« و »ایجاد مانع بر سر تحقیقات 
کنگره در مورد مسئله کمک  نظامی به اوکراین«، طرح 
استیضاح آقای ترمپ را به جریان انداختند و سپس آن را 

به مجلس سنا فرستادند.
با وجود این، سنا که اکثریت آن در اختیار جمهوریخواهان 
است او را از بابت هر دو مورد اتهامی تبرئه کرد و طرح 
امریکا منتفی  استیضاح چهل وپنجمین رییس جمهوری 

شد.

شد که روز چهارشنبه در پی تجمع در اطراف کنگره، 
وارد  ترمپ  دونالد  طرفدار  خشونت طلبان  از  شماری 

ساختمان آن شدند.
در جریان این حمله دست کم پنج نفر از جمله یک افسر 

پولیس کشته و ده ها نفر بازداشت شدند.
از دوره ریاست جمهوری دونالد ترمپ تنها 10 روز باقی 
مانده است و این دومین بار است که طرح استیضاح او در 

کنگره امریکا در دستور کار قرار می گیرد.
پس از رأی گیری در مجلس نمایندگان، روند استیضاح 
برکناری  برای  نیز  آن جا  در  و  می شود  منتقل  سنا  به 
رییس جمهور به دو سوم آرا نیاز است. اگر دومین طرح 
استیضاح آقای ترمپ در مجلس نمایندگان تصویب و به 

بامداد  امریکا،  نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان 
دوشنبه به مایک پنس معاون رییس جمهوری 24 ساعت 
از اختیاراتی که در قانون  با استفاده  تا  مهلت داده بود 
اساسی تعریف شده است، دونالد ترمپ را فاقد صالحیت 

اعالم کرده و او را از سمت ریاست جمهوری برکنار کند.
روز  نمایندگان  مجلس  تا  داشتند  تالش  دموکرات ها 
قانون   2۵ متمم  اجرای  قطعنامه ای،  صدور  با  دوشنبه 
اساسی از سوی مایک پنس و برکناری رییس جمهوری 

ترمپ را رسمیت ببخشد.
مایک پنس، پیش از این، با طرح چنین موضوعی مخالفت 
کرده و اعالم کرده بود که این متمم را فعال نخواهد کرد.

درخواست برای برکناری دونالد ترمپ پس از آن مطرح 

دوشنبه 22 جدی طرح  روز  دموکرات ها  روز:  اطالعات 
به  »تحریک  دلیل  به  را  ترمپ  دونالد  مجدد  استیضاح 
اغتشاش« به کنگره ارائه کردند اما جمهوری خواهان مانع 

رای گیری فوری در این زمینه شدند.
گزارش ها حاکی است که رای گیری برای تصویب طرح 
استیضاح احتماال به روز سه شنبه 2۳ جدی )12 جنوری( 

موکول شده است.
سوی  از  ارائه شده  قطعنامه  فردا،  رادیو  گزارش  به 
تجمع  جریان  در  ترمپ  آقای  می گوید  دموکرات ها 
»به  که  کرد  بیان  »تحریک آمیز«  اظهاراتی  هوادارانش، 
غیرقانونی در  اقدامات  به«  طرزی پیش بینی پذیر منجر 

ساختمان کنگره و محوطه بیرونی آن شد.

دموکرات ها طرح استیضاح دونالد ترمپ را به کنگره ارائه کردند

۲۷ کشور اتحادیه اروپا: 

ایران با توقف غین سازی اورانیوم به دیپلمایس فرصت دهد
به  است  بازگشت  قابل  و  اسالمی  شورای  مجلس  مصوبه 
شرطی که طرف های توافق هسته ای هم تعهدات خود را 

به طور کامل اجرا کنند.
چهره های  و  امریکا  منتخب  جمهور  رییس  بایدن،  جو 
به  بازگشت  از  کشور  این  آتی  دولت  برای  او  پیشنهادی 
ایران  با  مذاکره  را  آن  دلیل  اما  اند   کرده  برجام صحبت 
برای محدود کردن برنامه موشکی و سیاست های منطقه 

ای آن خوانده اند.
آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران اخیرا در یک سخنرانی 
را  هسته ای  توافق  به  امریکا  بازگشت  گفت  تلویزیونی 
هیچ  »ما  که  افزود  و  می پذیرد  تحریم ها  رفع  صورت  در 
مطالبه  برگردد،  برجام  به  امریکا  که  نداریم  عجله ای 
منطقی ما رفع تحریم ها است. اگر تحریم ها برداشته شد 

برگشت امریکا به برجام معنا خواهد داشت.«

توافق  امریکا  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  آنکه  از  پس 
برجام را ترک و تحریم ها علیه ایران را دوباره اعمال کرد، 
تهران با ارجاع به مفادی در برجام، تعهدات خود در این 

توافق را گام به گام کاهش داد.
ایران در ماه های گذشته اگرچه خبرساز  کاهش تعهدات 
با  شده  غنی  اورانیوم  تولید  در  ایران  اخیر  گام  اما  بود 
از  یکی  به  جدی  ضربه ای  می تواند  درصد   20 خلوص 

کلیدی ترین بخش های برجام باشد.
مصارف  در  درصدی   20 خلوص  با  شده  غنی  اورانیوم 
صلح آمیز و سالح های اتمی می تواند کاربرد داشته باشد؛ 
نگرانی قدرت  ایران مورد  انجام آن در  به همین دلیل  و 

های جهانی بود.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اخیرا در تویتی 
ایران در غنی سازی 20 درصدی مطابق  اعالم کرد اقدام 

رافائل  که  می شود  صادر  آن  از  پس  روز  یک  بیانیه  این 
گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعالم کرد 
ایران بسیار سریع در حال حرکت به سوی غنی سازی 20 
درصد است و برای نجات برجام فقط چند هفته وقت باقی 

مانده است و نه چند ماه.
کردند  اعالم  ژانویه(  )چهارم  دی  پانزدهم  ایران  مقامات 
فرآیند غنی سازی اورانیوم با خلوص 20 درصد با فرآیند 
آغاز  قم  نزدیکی  در  فردو  اتمی  تاسیسات  در  گاز  تزریق 

شده است.
همزمان   1۳۹2 سال  پاییز  از  درصدی   20 سازی  غنی 
جهانی  قدرت  شش  و  ایران  میان  اتمی  موقت  توافق  با 
بود.  المللی متوقف شده  با هدف توقف تحریم های بین 
مجلس  مصوبه  درصد   20 غنای  با  اورانیوم  مجدد  تولید 

شورای اسالمی است.

ایران  از  بیانیه ای  انتشار  با  اروپا  اتحادیه  روز:  اطالعات 
با  اورانیوم  غنی سازی  برای  خود  تصمیم  در  تا  خواست 
خلوص باال تجدیدنظر کند و به دیپلماسی فرصت بدهد تا 

توافق هسته ای سال 201۵ را نجات دهد.
2۷ دولت اتحادیه اروپا در بیانیه ای که اواخر روز دوشنبه 
منتشر شد اقدام ایران برای غنی سازی اورانیوم با خلوص 
بسیار  قدمی  را  فردو  زیرزمینی  تاسیسات  در  درصد   20
جدی در توسعه برنامه هسته ای دانستند و از این موضوع 

»عمیقا« ابراز نگرانی کردند.
به نقل از بی بی سی فارسی، در بیانیه اتحادیه اروپا آمده 
تالش ها  تضعیف  به  ایران  اقدام  مقطع حساس،  این  »در 
برای ایجاد یک روند دیپلماتیک منتهی خواهد شد. ما از 
ایران می خواهیم که از تنش های بیشتر خودداری کند و 

بالدرنگ در روند پیش گرفته تجدیدنظر کند«.
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پولیس به امالک او در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه، 
همراه با تعدادی از پیروانش بازداشت شد.

فعالیت  بر  ناظر  نهاد  پیروانش،  و  او  بازداشت  از  پیش 
»اوکتار  تلویزیونی  شبکه  برنامه های  پخش  رسانه ها 

تی وی« را قطع کرد.
مبلغ  را  اوکتار  عدنان  نیز،  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
تفسیر های »محافظه کارانه« از اسالم توصیف کرده است.

در  پرونده  این  متهمان  آناتولی،  خبرگزاری  گزارش  به 
مجموع 2۳۶ نفر هستند و از این تعداد تاکنون ۷۸ نفر 

بازداشت شده اند.
آقای اوکتار در جریان دادگاهی که سپتامبر گذشته برگزار 

شد، ادعا کرد که حدود هزار دوست دختر دارد.
یک  عشق  است.  عشق  از  سرشار  من  »قلب  افزود:  او 

خصوصیت انسانی و یک صفت اسالمی است«.
عدنان اوکتار در سال های دهه ۹0 میالدی و پس از برمال 
زبانزد خاص و  او،  از رسوایی های جنسی  شدن مواردی 

عام شد.
برنامه های تلویزیونی او که از سال 2011 روی آنتن رفت، 
با انتقادهای شدید و محکومیت از سوی رهبران مسلمان 

ترکیه روبه رو شد.
که  گفت  دادگاه  به  پرونده  این  در  زن  متهمان  از  یکی 
آقای اوکتار بارها از او و زنان دیگر سوءاستفاده جنسی 

کرده است.
این متهم افزود تعدادی از زنانی که هدف تجاوز او قرار 

گرفته اند، مجبور بودند داروی ضد بارداری مصرف کنند.
ماموران پولیس حدود ۷0 هزار قرص ضدبارداری در منزل 

عدنان اوکتار کشف و ضبط کردند.
آقای اوکتار ادعا کرد که داروهای کشف شده صرفا برای 
کار  به  زنان  قاعدگی  بی نظمی  و  پوستی  درمان عوارض 

می رفت.
استفاده  یحیی«  »هارون  ادبی  نام  از  که  اوکتار  عدنان 
می کند، یک مجموعه کتاب در زمینه تبلیغ آفرینش و 
مخالفت با نظریه تکامل چارلز داروین نیز منتشر کرده 

است.

اطالعات روز: دادگاهی در ترکیه روز دوشنبه 22 جدی، 
عدنان اوکتار، مبلغ و رهبر مذهبی یک فرقه اسالمی را به 
اتهام های مختلف از جمله سازماندهی یک گروه تبهکاری 
و سوءاستفاده جنسی از کودکان به حبس ابد محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، عدنان اوکتار که از 
طریق شبکه تلویزیونی خصوصی خود برنامه هایی در مورد 
ارتکاب ده فقره  تعالیم اسالمی پخش می کرد، به دلیل 
جرم شامل رهبری یک گروه تبهکار، جاسوسی سیاسی و 
نظامی، سوءاستفاده جنسی از کودکان ، تجاوز و باجگیری 
در مجموع به هزار و ۷۵ سال و سه ماه زندان محکوم شد.

به نقل از رادیو فردا، از دیگر جرایم آقای اوکتار، همکاری 
مقیم  روحانی  است؛  عنوان شده  گولن  فتح اهلل  با شبکه 
امریکا و مخالف حکومت اردوغان، که از سوی دولت ترکیه 

به رهبری کودتای نافرجام تابستان 201۶ متهم است.
او اتهام هرگونه همکاری و یا وابستگی به شبکه فتح اهلل 

گولن را رد کرده است.
بر اساس این گزارش، 12 تن از همکاران عدنان اوکتار نیز 
به دلیل ارتکاب جرایمی مشابه به حبس های طوالنی مدت 

محکوم شده اند.
اتهامات مزبور را تکذیب  عدنان اوکتار ۶4 ساله، تمامی 

کرده است و قصد دارد به حکم دادگاه اعتراض کند.
او می گوید که قربانی توطئه شده است.

ماموران  حمله  جریان  در   201۸ سال  در  اوکتار  آقای 

دادگاه ترکیه یک »مبلغ جنجایل« را 
به ۱۰۷۵ سال زندان محکوم کرد

از سر گرفت.
تحقیقات اولیه نشان می دهد که هواپیما قبل از حادثه 

نقصی نداشته و سالم بوده است.
وزارت ترابری اندونزی روز سه شنبه گفت که این بوئینگ 
۷۳۷ در دوره همه گیری کرونا زمین گیر بوده و روز 14 

دسامبر بازرسی های فنی را با موفقیت گذرانده است.
این هواپیما پنج روز بعد از آن اولین پرواز خود را بدون 
مسافر انجام داده و سپس پروازهای خود را از سر گرفته 

است.
تحقیقات  می گوید  اندونزی  ترابری  ایمنی  ملی  کمیته 
اولیه نشان می دهد که هواپیما ساعت 14:۳۶ روز شنبه 
به ارتفاع حدود 11 هزار پا رسیده اما ارتفاع آن در عرض 
چهار دقیقه با 2۵0 پا کاش یافته و ارتباطش قطع شده 

است.
با  هواپیما  توربین  دیسک  که  گفت  کمیته  این  رییس 
پره آسیب دیده پیدا شده و این فرضیه را که هواپیما در 

آسمان منفجر شده است، رد کرد.
»پره آسیب دیده نشان می دهد که موتور هنگام سقوط 
هنوز کار می کرده و این یافته با این نظریه که سیستم 
هواپیما هنگام رسیدن به ارتفاع 2۵0 پایی همچنان فعال 

بوده، سازگار است.«
گروه های امداد و نجات قبال گفته بودند که موقعیت جعبه 
سیاه هواپیما را شناسایی کرده اند و در حال جست وجو 

برای یافتن آن هستند.
که  شده  گزارش  حالی  در  سیاه  جعبه  شدن  پیدا  خبر 
بود تجهیزات  ترابری ساعاتی پیش گفته  ایمنی  کمیته 
شناسایی مکان جعبه سیاه با مشکل فنی روبرو شده است.

جعبه سیاه که کارش ثبت  اطالعات پرواز و ضبط مکالمات 
خلبان است، در تحقیقات مربوط به حوادث هوایی نقشی 

کلیدی دارد.
تا االن تکه هایی از بقایای هواپیما و اجساد مسافران آن در 
آب پیدا شده است. گفته می شود 2۶00 نفر، ۵0 شناور 
و 1۳ هواپیما و هلی کوپتر در عملیات جست وجو شرکت 

داشته اند.

از  یکی  کرد  اعالم  اندونزی  ترابری  وزیر  روز:  اطالعات 
جعبه های سیاه هواپیمای مسافربری که روز شنبه سقوط 
کرده بود، پیدا شده است. به گفته بودی کاریا سومادی 
ثبت  دستگاه  توانسته اند  دریایی  نیروی  غواص های 

اطالعات پرواز را از آب بیرون بکشند.
فرمانده ارتش اندونزی هم گفته است که دستگاه مربوط 

به ضبط مکالمات خلبان هم »به زوی پیدا می شود.«
به گزارش بی بی سی فارسی، تلویزیون اندونزی تصاویری 
از انتقال یک بسته حجیم آبی رنگ به ساحل پخش کرد 

که به نظر می رسد بخشی از جعبه سیاه هواپیما است.
پرواز 1۸2 خطوط هوایی سریویجایا با ۶2 سرنشین در 
این  اندونزی سقوط کرد. دلیل  دریای جاوه در آب های 

حادثه هنوز معلوم نشده است.
اولین  هویت  اندونزی  پولیس  جنوری   11 دوشنبه  روز 
قربانی سقوط هواپیما را که یک مهماندار 2۹ ساله بود 

اعالم کرد.

»هواپیما یک ماه پیش بازرسی ایمنی شده بود«
هواپیمای  می گویند  اندونزی  هوانوردی  مقام های 
مسافربری که روز شنبه در دریا سقوط کرد، ماه گذشته 

میالدی برای ایمنی پرواز بازرسی شده بود.
 2020 دسامبر  و  مارچ  ماه های  بین  که  هواپیما  این 
زمین گیر بود، ده روز مانده به آغاز سال 2021 پرواز را 

غواص ها »ییک از جعبه های سیاه هواپیمای 
مسافربری اندونزی را پیدا کردند«
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ین نام لیست فروش سییت گوئرو بزرگرت آ
دارد  قصد  بازیکن  این  است  شده  گفته 
در تابستان راهی پاری سن ژرمن فرانسه 

شود و بتواند در این تیم بازی کند.
منچسترسیتی نیز هری کین را به عنوان 
داده  قرار  مدنظر  خرید  نخست  گزینه 

است.

و قرارداد او را تمدید نخواهد کرد و این 
موضوع را به اطالع مهاجم خود رسانده 
است. آگوئرو ماه های پایانی حضور خود 
و در عین  را سپری می کند  در سیتی 
حال بعید است یک تیم لیگ برتری را 

برای ادامه فوتبال خود انتخاب کند.

این تیم بوده است. بدشانسی باعث شد تا 
او در بازکشت از مصدومیت نیز بار دیگر 
از شرایط بازی دور باشدتا عمال سیتی در 
این فصل نتواند از حضور آگوئرو بهره مند 
شود. به همین خاطر منچسترسیتی این 
بازیکن را در لیست فروش قرار داده است 

فروش  لیست  در  آگوئرو  سرخیو 
قطعا  و  است  گرفته  قرار  منچسترسیتی 

از این تیم جدا خواهد شد.
آگوئرو،  سرخیو  ساکرنت،  از  نقل  به 
بهترین گلزن تاریخ سیتی مدتی است که 
به دلیل مصدومیت غایب بزرگ بازی های 

روزنامه الوانگواردیا فاش کرده که در آخرین 
پاداش  دو  بارسا،  با  مسی  قرارداد  تمدید 
با  یکی  است.  شده  گرفته  نظر  در  گزاف 
تاخیر زیاد پرداخت شد و دیگری با شرایط 

خاص قرار است پرداخت شود.

اوله گنار سولسشر، سرمربی منچستریونایتد، 
تایید کرد که این تیم می تواند در پنجره 
با  و  آیند ه دار  جوانان  از  تعدادی  زمستانی 
استعداد خود را موقتا و به شکل قرضی به 

تیم های دیگر بفرستد.
اوله گنار سولسشر، سرمربی شیاطین سرخ، 
به  این تیم همچنان  تایید کرده است که 
قرض دادن جوانان با استعداد خود به دیگر 

تیم ها ادامه خواهد داد.
 11 تا  داد  اجازه  گذشته  تابستان  یونایتد 
موقت  قراردادهای  با  باشگاه  این  بازیکن 
به دیگر باشگاه ها بروند. این باشگاه نشان 
جوان  بازیکنان  فردی  پیشرفت  که  داده 
نیمکت  بردن سطح  باال  از  را مهمتر  خود 

اند و در رابطه با این اطالعات نیز از اظهار 
گفتن  به  تنها  آنها  کردند.  خودداری  نظر 
بسنده کردند که مسی هرگز  این موضوع 
پاداشش  و  پرداخت دستمزد  در  تعویق  از 
عصبانی نبوده و تنها به دالیلی که خود او 
در مصاحبه هایش از آنها صحبت کرده، از 
تابستان گذشته قصد ترک باشگاه را داشته 

است.
رسمی  طور  به  گذشته  تابستان  در  مسی 
خواهان جدایی از بارسلونا بود اما این باشگاه 
با استناد به تاریخ قید شده در قرارداد برای 
ستاره  این  جدایی  از  مانع  جدایی،  بند 
باشگاه  ریاست  انتخابات  شد.  آرجانتینی 
بارسلونا 12 روز دیگر برگزار می شود و یکی 
از ماموریت های اصلی رئیس جدید، متقاعد 

کردن مسی برای ماندن در نوکمپ است.

اکنون پس از امضای قرارداد با یونایتد، قرار 
است به باشگاه دیگری قرض داده شود.

سولسشر در رابطه با قرض دادن بازیکنان 
جوان یونایتد به دیگر تیم ها گفت: »فکر 
می کنم که قدم بعدِی ناتان بیشاپ، باید 
یک قرارداد قرضی باشد. به طور حتم او می 
تواند برای لیگ یک و یا حتی چمپیونشیپ 
برابر  بازی  در  هم  لیرد  ایتان  باشد.  آماده 
برنلی برای ما به زمین می رود که می تواند 

امتحان خوبی برای او باشد.
تیم زیر 2۳  از  این بچه ها  الزم است که 
سال یک قدم فراتر بگذارند، چرا که گاهی 
اوقات بازی در آن سطح شما را برای بازی 

مردانه آماده نمی کند.«

که  بود  بارسلونا  در  بازیکن  این  کار  پایان 
به   2020-21 فصل  پایان  در  است  قرار 
این  اما طبق گزارش  پرداخت شود.  مسی 
خبرگزاری، پرداخت این مبلغ به مسی نیز 
بازیکنان  با  اخیرا  باشگاه  که  توافقی  طبق 
خواهد  طول  به  سال  چهار  کرده،  امضا 
از پایان  انجامید. قرار است این مبلغ پس 
این فصل و تا سال 202۵ سالیانه در هشت 

قسط به مسی پرداخت شود.
تاخیر  با  است  قرار  باشگاه  مبالغی که  کل 
و در طی 4 سال به مسی و دیگر بازیکنان 
پرداخت کند، 42.۵ درصد دستمزد ساالنه 
رو شامل م شود و یک درصد هم سود برای 

هر سال پرداخت خواهد شد.
وکالی مسی تاکنون در مورد قرارداد و یا 
مبالغ مورد توافق او با باشگاه صحبتی نکرده 

تمدید  آخرین  رقم  به  الوانگواریا  روزنامه 
سال  در  بارسلونا  با  مسی  لیونل  قرارداد 
در  روزنامه  این  است.  یافته  دست   201۷
آخرین  در  که  نوشته  خود  دیروز  چاپ 
قرارداد مسی مشخص شده که برای تمدید 
این  ساالنه  دستمزد  افزایش  جز  قرارداد 
بازیکن که به 100 میلیون یورو در سال می 
رسد، دو پاداش مضاعف ۳۹ میلیون یورویی 

هم باید در نظر گرفته شود.
این روزنامه نوشته که مبلغ ۳۹ میلیون یورو 
که  بارسا،  با  مسی  قرارداد  تمدید  پاداش 
از دالیل  پرداختش یکی  افتادن  تعویق  به 
دلخوری و عصبانیت مسی از باشگاه بود و 

باالخره در تابستان قبل پرداخت شد.
پاداش دوم باز هم به مبلغ ۳۹ میلیون یورو 
پاداش  یا  و  بارسا  با  همکاری  تداوم  بابت 

ذخیره های خود می داند.
خود  جوان  بازیکنان  فرستادن  در  یونایتد 
باشد  مناسب  آنها  برای  که  هایی  تیم  به 
بیافتند،  جا  آن  در  خوبی  به  بتوانند  و 
چند  هر  و  کرده  عمل  محتاطانه  بسیار 
همه این انتقال ها به نتایج مثبت نرسیده، 
رویکرد  این  مثبت  نکات  هم  هنوز  اما 
نکات  از  بیشتر  بسیار  منچستریونایتد، 

منفی بوده است.
جوان  بازیکن  آخرین  لیرد  ایتان 
این تیم را ترک  منچستریونایتد است که 
دونس  تیم  به  قرضی  شکل  به  و  کرد 

پیوست.
ناتان بیشاپ، دروازه بان جوان این تیم، نیز 

خشم میس از تاخریهای مداوم بارسا
گری؛ پاداش هنگفت میس برای تمدید قرارداد افشا

یونایتد باز هم ستاره های جوانش را قرض می دهد

خرب خوب PSG درباره نیمار

تمدید قرارداد 
یکن ۵۴ ساله جاپاین! باز

به  نیمار  بازگشت  از  ژرمن  پاری سن  باشگاه 
تمرینات گروهی تیم خبر داد.

آسیب  خاطر  به  نیمار  اسپورت،  از  نقل  به 
دیدگی که از ناحیه مچ پا داشت در چند دیدار 

اخیر تیمش نتوانست به میدان رود.
این بازیکن برزیلی در دیدار برابر لیون در 1۳ 
دسامبر مصدوم شد و در ۵ بازی اخیر تیمش 
برابر لوریان، لیل، استراسبورگ، سن آتین و 

برست نتوانست به میدان رود.
باشگاه پاری سن ژرمن با منتشر کردن عکسی 

از بازگشت نیمار به تمرین گروهی خبر داد.
این باشگاه متمول فرانسوی زیر عکس نیمار 

نوشت: خبری خوشحال کننده درباره نیمار.
پاری سن ژرمن امشب در سوپر جام فرانسه به 
مصاف مارسی خواهد رفت و به نظر می رسد 
که نیمار می تواند در این دیدار حساس تیمش 

را همراهی کند.
برای قهرمانی  انگیزه زیادی  پاری سن ژرمن 
در سوپر جام فرانسه دارد چرا که در صورت 
پیروزی این نخستین جام با هدایت پوچتینو 

خواهد بود.

را  خود  قرارداد  یوکوهاما  ساله   ۵4 بازیکن 
حال  بازیکن  ترین  کهنسال  تا  کرد  تمدید 

حاضر فوتبال جهان لقب گیرد.
چهره ای  میورا  کازویوشی  الرای،  از  نقل  به 
شناخته شده در فوتبال جاپان و آسیا که به 
یک نماد تبدیل شده است. او سال ها پیراهن 
توانست  و  کرد  تن  بر  را  کشورش  ملی  تیم 

عملکرد بسیار خوبی هم از خود نشان دهد.
میورا که به پادشاه کازو معروف است باوجود 
عنوان یک  به  اما  دارد  آن که ۵4 سال سن 
بازیکن حرفه ای به فوتبال خود ادامه می دهد و 
جالب این که قراردادش را با  یوکوهاما تمدید 
این  در  که  خوشحالم  بسیار  گفت:  او  کرد. 
شرایط سخت کرونایی بازهم می توانم فوتبال 

بازی کنم.
او ۸۹ بار پیراهن تیم ملی جاپان را برتن کرد 
که آخرین بازی ملی او به تاریخ ۶ جون 2000 
بازی های  در  میورا  کازویوشی  گردد.  برمی 

ملی اش ۵۵ گل به ثمر رسانده است.
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تدارک  و  تهیه  پروسه  در  تا  نماید،  واجد شرایط دعوت مي  داوطلبان  تمام  از  قبائیل  و  امور سرحدات  وزارت 
MOBTA/1400/NCB/( :بابت سال مالی 1400 تحت شماره دعوت به داوطلبي پرزه جات این وزارت  

OPT/G.013( اشتراک نموده، ضم آفر خویش جواز فعالیت و شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر گرفته 
و آفرهاي سر بسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان )دري و یا پشتو( طبق قانون و طرزالعمل تدارکات 

عامه افغانستان از تاریخ نشر اعالن الي )21( روز ارائیه نماید.
توزیع شرطنامه و تسلیمي آفرها الي ساعت )0۹:۳0( بجه قبل از ظهر )21( یوم بعد از نشر اعالن که آخرین 

معیاد ضرب االجل  تسلیمي آفرها مي باشد صورت میگیرد آفرهاي دیر رسیده و انترنتي پذیرفته نمي شود. 
تضمین آفر مبلغ )1۹0،000( یک صدو نود هزار افغانی بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی و یا پول 

نقد در داخل آفرهای سربسته خویش ارایه بدارند. 
داوطلبان واجد شرایط می توانند شرطنامه را به شکل سافت در فلش از آدرس ذیل اخذ نمایند .   

ستره  جوار  سوم  مکروریان  قبائیل  و  رسرحدات  امو  وزارت  تحتاني  منزل  تدارکات  ریاست   ،۹ ناحیه   : آدرس 
محکمه، کابل افغانستان.

نوت: در صورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری 
در همان ساعت تعین شده تسلیم و باز گشایی خواهند شد.

»اعالن داوطلبی«
وزارت امور سرحدات و قبائیل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مي نماید، تا در پرسه تهیه و تدارک )11۶( 
بابت سال   )MOBTA/1400/NCB/OPT/G.014( :این وزارت تحت   شماره داوطلبي ادویه جات  قلم 
مالی 1400 اشتراک نموده، ضم آفر خویش جواز فعالیت و شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر گرفته و 
آفرهاي سر بسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان )دري و یا پشتو( طبق قانون و طرزالعمل تدارکات 

عامه افغانستان از تاریخ نشر اعالن الي )24( روز ارائیه نماید.
توزیع شرطنامه و تسلیمي آفرها الي ساعت )0۹:۳0( بجه قبل از ظهر )24( یوم بعد از نشر اعالن که آخرین 

معیاد ضرب االجل  تسلیمي آفرها مي باشد صورت میگیرد آفرهاي دیر رسیده و انترنتي پذیرفته نمي شود. 
تضمین آفر مبلغ )۸۳،000( هشتاد و سه هزار افغانی بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی و یا پول نقد 

در داخل آفرهای سربسته خویش ارایه بدارند. 
داوطلبان واجد شرایط می توانند شرطنامه را به شکل سافت در فلش از آدرس ذیل اخذ نمایند .   

ستره  جوار  سوم  مکروریان  قبائیل  و  رسرحدات  امو  وزارت  تحتاني  منزل  تدارکات  ریاست   ،۹ ناحیه   : آدرس 
محکمه، کابل افغانستان.

نوت: در صورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری 
در همان ساعت تعین شده تسلیم و باز گشایی خواهند شد.

»اعالن داوطلبی«
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چشم انداز یک رژیم طالبانی در کابل، دلیل کافی است برای 
اعضای گروه ها و افرادی که با جمهوریت پیوند دارند تا درباره 
امنیت شخصی شان نگران باشند. طالبان اعالم کرده اند که 
کمک  غنی  حکومت  حفظ  به  که  را  کسانی  دارند  قصد 
جوامع  سایر  و  شیعه  هزاره های  کنند.  بازخواست  کرده اند 
اقلیت به ویژه، که هنوز صدای ماشین پاک سازی قومی دهه 
از  هستند.  نگران  می پیچد،  شان  گوش  در  طالبان   1۹۹0
فرماندهان هزاره و همچنین بسیاری از فرماندهان تاجیک 
و ازبیک انتظار می رود که جلو پیشروی طالبان را به مناطق 
تحت کنترل خود بگیرند و هرگونه تالش طالبان را در آینده 
برای تحکیم قدرت شان در سطح ملی به چالش بکشند. یک 
افغانستاِن آشفته و پر از فضای مورد مناقشه و کنترل نشده 
می تواند زمینه ی مناسبی برای فعالیت گروه های تروریستی 
سایر  یا  اسالمی  دولت  خراسان  والیت  و  القاعده  مانند 

گروه های منطقه ای شود.
در  صلح  چشم انداز  کم رنگ شدن  با  داشت  انتظار  می توان 
نیاز  بر سر  بین کشورهای منطقه  اجماع کنونی  افغانستان 
از بین برود.  به یک راه حل سیاسی برای جنگ این کشور 
استراتژی های  احیای  به سمت  احتماال  کشورهای همسایه 
طریق  از  را  آن ها   1۹۹0 دهه  در  که  شان  خودمحافظتی 
دست  کرد،  افغانستان  منازعه  درگیر  نیابتی شان  عناصر 
خواهند برد. هم دستی پاکستان با جناح های موردعالقه اش 
کشورها  برخی  شد.  خواهد  آشکارتر  احتماال  طالبان  درون 
همچون روسیه و ایران که به دنبال جلوگیری از گسترش 
نفوذ طالبان به خارج از مرزهای افغانستان اند، امکان دارد 
به دنبال تقویت روابط خود با عناصر نیابتی قومی سابق شاند 
برآیند یا با وعده کمک به طالبان این گروه را با خود همسو 
از  خارجی  نیروهای  خروج  با  دارد  امکان  اما  هند  کنند. 
افغانستان و تشدید فشار بر حکومت در کابل، در خصوص 
ارائه کمک به حکومت دودلی نکند. بدترشدن روابط چین و 
هند و قوت گرفتن محور چین-پاکستان می تواند افغانستان را 
به میدان جنگی تبدیل کند که در آن هند در برابر پاکستان 

و چین قرار می گیرد.
و  خود  )که  صلح  روند  شکست  صورت  در  افغان ها  اکثر 
حکومت شان امید زیادی را برآن سرمایه گذاری کرده اند( قادر 
نخواهند بود به راحتی قامت راست کنند. آینده جمهوری 
از  تشدیدشونده  خشونت  با  مواجهه  در  افغانستان  اسالمی 
ابهام و بی اطمینانی  از  جانب شورشیان احتماال در هاله ای 
قرار خواهد گرفت؛ مگر این که حکومت بتواند توانایی اش را 
برای تأمین امنیت اساسی و تقویت حکومت داری در کشور 
بهبود بخشد. شخصیت های سیاسی قدرت مند افغانستان نیز 
باید با درک این که کشورشان در مقطع حساسی قرار دارد، 
برای  افغان ها  براین،  بگذارند. عالوه  کنار  را  اختالفات خود 
با طالبان،  توافق  برای  به جای مذاکره  باور کنند که  این که 
گزینه های دیگری مانند ایجاد انگیزه های مادی برای ادغام 
سیاسی تدریجی فرماندهان و جنگ جویان میدانی طالبان با 
دولت وجود دارد، به یک دلیل نیاز دارند. حتا در آن صورت 
و  منطقه ای  قدرت های  مجدد  تعهد  بدون  افغانستان  هم 
جهانی به ثبات در این کشور، نمی تواند انتظار موفقیت داشته 
باشد. تحوالت حال حاضر امیدوارکننده به نظر نمی رسد، اما 
ممکن است این تحوالت همه ی آن موانعی باشد که می تواند 
دوباره  افتادن  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  پیامدهای  از 
افغانستان به دست طالبان، یا رفتن این کشور به کام یک 

جنگ داخلی فاجعه باتر از گذشته، جلوگیری کند.
و  افغانستان  مطالعات  بخش  رییس  وینباوم  جی.  ماروین 
تحلیل گر  قبال  او  است.  خاورمیانه  انستیتوت  در  پاکستان 
اطالعاتی وزارت خارجه ایاالت متحده در امور افغانستان و 
پاکستان و استاد برجسته دانشگاه ایلینوی در اوربانا شامپاین 

بود.
مؤسسه  در  غیرمقیم  پژوهش گر  سوزا  د  ماریت  شانتی 
رییس  و  گوا  دریایی  جنگ  کالج  مهمان  استاد  خاورمیانه، 
کلمبو  استراتژیک  مطالعات  منطقه ای  مرکز  مدیره  هیأت 

است.

محافظت کنند.
فشارهای مردمی بر حکومت در کابل برای ادامه ی تالشش 
یافت.  خواهد  افزایش  احتماال  صلح  به  رسیدن  راستای  در 
امکان  بود،  شاهدش   1۹۹0 دهه  افغانستاِن  که  همان طور 
در  که  از جنگ  افغان های خسته  از  زیادی  تعداد  که  دارد 
پایان ناپذیر  درگیری  احتمال  با  مذاکرات  شکست  صورت 
شوند  نتیجه ای  هرگونه  پذیرفتن  آماده ی  می شوند،  روبرو 
که نوید ختم جنگ را دهد. افغان های دیگر امکان دارد از 
ترس گسترش خشونت و احتمال بازگشت حکومت طالبان، 
نقشه های فرار از کشور را بکشند. ضعف یا فروپاشی اقتصادی، 
مانند آنچه در افغانستاِن 1۹۹0 شاهد بودیم، می تواند به این 
امکان  شاغل  حاضر  درحال  افغاِن  میلیون ها  که  باشد  معنا 
به  و  معاش  کسب  برای  توانایی شان  آن  نتیجه ی  در  دارد 
دست آوردن نان را از دست دهند. بدون یک اقتصاد مدرن 
در افغانستان، ماهرترین و تحصیل کرده ترین افراد در میان 
اولین موج مهاجران خواهند بود. برای دونرهای خارجی و 
غیردولتی  سازمان های  و  کمک رسان  بین المللی  نهادهای 
ادامه برنامه های شان دشوار خواهد شد و توقف فعالیت آن ها 
در افغانستان به شدّت فروپاشی اقتصادی و مشکالت مردم 

خواهد افزود.
در افغانستاِن تحت سلطه طالبان احترام به اراده مردم که از 
طریق نهادهای دموکراتیک بیان شود جایی نخواهد داشت. 
یک  را  نیابتی  نهادهای  و  جمهوری  منتخب  مقامات  جای 
راهنمای شان  که  گرفت  خواهد  روحانیونی  شورای  و  رهبر 
دیگر  است.  اسالمی  اصول  فقط  و  فقط  حکومت داری  در 
وجود رسانه ها و سایر آزادی  های بیان تحمل نخواهد شد، به 
گواهی موج اخیر قتل های هدف مند بسیاری از روزنامه نگاران 
مجدد  اعمال  همچنین  افغانستان.  مردمی  چهره های  و 
ممنوعیت های فرهنگی سخت گیرانه معمول طی دهه 1۹۹0 
حاکمیت طالبان، قابل پیش بینی است. حق آموزش زنان و 
سایر دستاوردهای قابل مالحظه 1۹ سال گذشته افغانستان 
از جمله مواردی است که داشتن آن اجازه آخندهای محلی 
و تفسیر آن ها از شریعت را خواهد طلبید. وعده های مکرر 
طالبان برای ایجاد یک جامعه اسالمی فراگیر شاید موجبات 
فقط  این  اما  فراهم کند  افغانستان  در  را  گشایش جدیدی 
نصیب کسانی خواهد بود که مایل به پذیرفتن شرایط آن 

]جامعه اسالمی[ باشند.

امنیتی و  نیروهای ملی  اصرار خواهد کرد که  کشد. دولت 
دفاعی افغانستان توانایی دفاع از دولت را دارد حتا در برابر 
حمالت مطمئنا شدت یافته ی طالبان. نیروهای افغان مدتی 
است که عملیات های زمینی را مستقالنه انجام می دهند و 
کم کم یک نیروی هوایی را تربیت کرده اند که در حفظ مراکز 
جمعیتی کالن کشور در برابر طالبان حیاتی اند. اما حتا در 
صورتی که کمک های مالی ایاالت متحده به نیروهای افغان 
بدون کدام سکتگی ادامه یابد، خروج همه یا اکثر نیروهای 
دست دادن  از  به ویژه  و  خصوصی  پیمان کاران  و  خارجی 
جرأت  متحده،  ایاالت  نیروهای  تاکتیکی  هوایی  پشتیبانی 
قرار  دشوار  آزمون  معرض  در  را  افغانستان  ارتش  روحیه  و 
خواهد داد. خروج نیروهای خارجی و محروم شدن نیروهای 
نرخ  امریکایی، می تواند  نیروهای  هوایی  پشتیبانی  از  افغان 
فرار نیروهای افغان از صفوف ارتش و پولیس این کشور را 
باال ببرد که به نوبه خود منجر به ازهم پاشی نیروهای امنیتی 
افغانستان می شود. با فرار نیروها از صفوف ارتش و پولیس، 
تجهیزات و تجربه ی جنگی که آن ها در جریان خدمت خود 
در  متعدد  شبه نظامی  گروه های  اختیار  در  کرده اند،  کسب 
سراسر کشور قرار می گیرد که خود می تواند جرقه ی جنگ 

داخلی ویران گرتری را بزند.
فروپاشی گفت گوهای صلح ممکن است اختالف و تفرقه میان 
بیشتر کند. نخبگان سیاسی  را  افغانستان  نخبگان سیاسی 
درباره  می کنند،  کار  سمتی  و  قومی  عمدتا  که  افغانستان 
این که گفت وگوهای صلح چگونه انجام شود و در راستای چه 
هدفی انجام شود، دیدگاه  یکدست نداشته اند. انتظار می رود 
که چندین تن از این نخبگان سیاسی که همچنین از نیروی 
شبه نظامی نیز برخوردارند، تهدیدهای شان را مبنی بر آغاز 
حمالت نظامی خودشان علیه طالبان تجدید کنند. در میان 
عامل  بسیاری شان  افغانستان،  اپوزیسیون  سیاست مداران 
عمدا  که  دانست  خواهند  چالش هایی  را  مذاکرات  شکست 
توسط رییس جمهور و متحدان سیاسی وی در مسیر روند 
صلح ایجاد شده است. دیوار آشتی غنی و رقیب دیرینه ی 
وی عبداهلل عبداهلل احتماال ترک بر خواهد داشت. برخی از 
حکمتیار،  گلبدین  رهبری  از  است  ممکن  سیاست مداران 
رهبر پیشین شورشیان مخالف دولت، برای برقراری ارتباط 
با طالبان پیروی کنند تا ببینند که چگونه می توانند منافع 
خود را تحت یک دولت موقت یا در صورت بازگشت امارت، 

ماروین وینباوم و شانتی ماریت د سوزا، دیپلمات
مترجم: جلیل پژواک

چشم انداز یک توافق پایدار و جامع برای پایان دادن به جنگ 
افغانستان گرچه هیچ گاه چندان روشن نبوده، اکنون به طور 
نمایندگان دو طرف  به نظر می رسد.  تار  و  مبهم  فزاینده ای 
مخالف پس از ماه ها مجادله بر سر مسائل مقدماتی اکنون در 
دوحه اند تا به تصمامیم دشواری بپردازند که برای شکل دهی 

نظم سیاسی جدید الزم است.
باالدست بودن  از  به دلیل اطمینان  یا  تاکنون  این که طالبان 
از  باورهای اساسی شان  یا به دلیل  موقعیت چانه زنی خود و 
خود تمایلی برای سازش بر سر مسائل اساسی نشان نداده اند، 
برای مذاکرات صلح افغانستان شگون بد دارد. و درحالی که 
سطح خشونت ها در افغانستان هر روز باالتر می رود، طالبان با 
امتناع از پذیرفتن آتش بس نشان داده اند که برای پایان دادن 

به خون ریزی این ملت هیچ عجله ای ندارند.
نگران کننده ترین این  است که گفت گوها نشان  داده بین دو 
نیز در دیدگاه های شان در خصوص دولت  طرف مخالف، و 
در  دارد.  وجود  عمیقی  شکاف  افغانستان،  آینده  جامعه  و 
واقع به نظر می رسد که مشارکت طالبان در مذاکرات صلح 
مسیر  ترسیم  برای  نه  افغانستان[  نمایندگان  ]با  دوحه  در 
ماه  توافق نامه  به هدف حفظ  بیشتر  بلکه  این کشور  آینده 
ایاالت متحده است که در آن  با  این گروه  فبروری 2020 
اپریل سال جاری  ماه  پایان  تا  واشنگتن متعهد شده است 
خروج  با  کند.  خارج  افغانستان  از  را  خود  سربازان  همه ی 
به  طالبان  افغانستان  از  ناتو  نیروهای  و  امریکایی  نیروهای 
خوبی می توانند در مسیر کسب قدرت و برتری سیاسی اگر 
نه با قلدری در میز مذاکره، با تشدید نبرد در میدان جنگ 

گام بردارند.
اکثر افغان ها و همچنین بیشتر اعضای جامعه بین المللی با 
روند  امیدوارند که  موانع موجود، همچنان  از  آگاهی  وجود 
با  برسد. آن ها  به موفقیت  نهایت  افغانستان در  فعلی  صلح 
پیروزی  این که  درک  با  و  بی پایان  ایده ی جنگ  از  بیزاری 
نظامی بر طالبان غیرممکن است، ایمان شان را بر دیپلماسی 
نهاده اند. آن ها امیدوارند که طالبان با آگاهی از دشواری های 
دست یابی به یک پیروزی نظامی کامل در افغانستان، پس از 
دریافت امتیازات کافی، برای امضای توافق نامه سیاسی آماده 
شوند. طالبان بازیگران معامله گر تصور می شوند. این  احتمال 
که امکان دارد ایدئولوژی به جای عمل گرایی و واقع بینی بر 

تفکر طالبان بچربد، به راحتی رد می شود.
از این رو جای تعجب ندارد که تاکنون به آنچه ممکن است 
باشد،  داشته  پی  در  فعلی  صلح  مذاکرات  بی نتیجه بودن 
چندان توجه نشده است. این احتمال که مذاکرات برای چند 
ماه دیگر یا حتا چند سال دیگر بدون کدام نتیجه معنادار 
ادامه یابد و و هر آن کامال فروپاشد، قابل چشم پوشی نیست. 
روند  آهسته  بسیار  پیشرفت  رغم  به  طرف  دو  هر  اکنون 
فعلی، به دالیلی که هر یک برای خود دارد، برای فعال به نظر 

نمی رسند تصمیم به ترک مذاکرات داشته باشند.
با این حال اگر دولت بایدن اعالم کند که قصد دارد واحدی 
از نیروهای مبارزه با تروریسم ایاالت متحده را در افغانستان 
سرعت  به  طالبان  دارد  امکان  دارد،  نگه  اپریل  ماه  از  پس 
این  سخن گوی  یک  بگیرند.  مذاکرات  ترک  به  تصمیم 
خروج  از  کم تر  هرچیزی  که  است  داشته  اظهار  علنا  گروه 
کامل نیروهای ایاالت متحده از افغانستان، توافق طالبان با 
امریکا را به هم می زند. و اگر سطح خشونت در افغانستان 
همین طور به افزایش خود ادامه دهد، امکان این وجود دارد 
که حکومت کابل ادامه  ی مذاکرات را از نظر سیاسی بسیار 
از مذاکرات خارج شود. در صورت شکست  یابد و  پرهزینه 
مردم  میان  در  واکنش ها  آن،  دلیل  از  صرف نظر  مذاکرات، 
سرخورده افغانستان، نخبگان سیاسی متفرق و جامعه جهانی 
کامال ناامید، می تواند آینده حکومت اشرف غنی و جمهوری 

اسالمی افغانستان را تعیین کند.
انتظار می رود که در صورت شکست مذاکرات صلح، دولت 
رخ  به  را  حاکمیتش  از  دفاع  برای  خود  توانایی  افغانستان 

پیامدهای شکست روند صلح


