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اتحادیه  امریکا،  متحده  ایاالت  نمایندگان 
روم  در  جوالی   ۲۲ نشست  در  بریتانیا  و  اروپا 
و  صلح  پروسه  خصوص  در  که  ایتالیا  پایتخت 
برگزار  افغانستان  در  کنونی  بحران  از  عبور 
میان  توافق  و  آتش بس  برقراری  خواستار  شد، 
حکومت افغانستان و گروه طالبان روی جزئیات 
است  نخستین بار  این  انتقالی شده اند.  حکومت 
که متحدان و حامیان حکومت افغانستان درباره 
جزئیات روی شرایط گذار و دولت انتقالی سخن 

می گویند. 
که  است  آمده  نشست  این  پایانی  اعالمیه  در 
قانون  توافق سیاسی در مورد  به یک  دستیابی 
دو  از  بنابراین  است.  زمان بر  احتماال  اساسی، 
که  خواسته اند  افغانستان  صلح  و  جنگ  طرف 
برای  نهایی  سیاسی  توافق  به  رسیدن  از  قبل 
سراسری  آتش بس  روی  فعال  افغانستان،  آینده 
و همه جانبه و همچنین روی جزئیات حکومت 
انتقالی فراگیر توافق  کنند. در این اعالمیه آمده 
است که ساختار سیاسی دوره گذار یا حکومت 

انتقالی بایستی شرایط ذیل را دارا باشد؛...
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چرا کشورهای 
متحد افغانستان بد 
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اموال مردم را غارت کرده اند

روایت عید سرباز؛ 
از تپه احمدبیگ تا دره غوربند

چین از آجندای خود برای 
افغانستان پرده برداشت

مردمان غلطیده در خاک
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امریـکا نیاز نداریم

توافق عراق و لبنان 
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سازمان همکاری شانگهای می تواند طالبان را رام کند
آن ها مراکز والیات را محاصره، گذرگاه های مرزی حیاتی 
قوانینی  کنترل خود  مناطق تحت  در  و  تصرف  را  کشور 
برای ممنوعیت استعمال دخانیات و تراشیدن ریش وضع 
کرده اند. این گروه زنان را از بیرون شدن از خانه بدون یک 
محرم مرد منع کرده و همچنین به مولوی های مساجد در 

مناطق تحت تصرف خود دستور داده...

در  امریکایی  نیروهای  نظامی  عملیات های  پایان  با 
طالبان  گروه  نیروها،  این  خروج  روند  آغاز  و  افغانستان 
تجدیدقوا کرده و با تصرف مناطق بیشتری از این کشور 
جنگ زده به دنبال بازپس گیری قدرت برآمده است. طالبان 
هم در مراکز قدرت سنتی خود در جنوب افغانستان و هم 
داشته اند.  پیش روی هایی  کشور  شمال  ولسوالی های  در 
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فرضیه ی حاکمیت دینی طالبان؛
از واقعیت تا عمل

همیشه  صلح،  گفت وگوهای  شروع  بدو  از  طالبان  گروه 
ادعا کرده اند که به دنبال ایجاد نظام اسالمی در افغانستان 
که  دارد  وجود  پنهان  واقعیت  این  ادعا،  این  در  هستند. 
نظام فعلی، اسالمی نیست یا الاقل به باور آن ها این نظام 

از  مشروعیت کافِی دینی برخوردار نیست...

تذکره الکترونیک؛ 
اشتباهات کوچک، عامل 

دردسرهای بزرگ
چشیده اند،  را  مهاجرت  طعم  که  افغان هایی  همه 
فردی  و  اداری  اشتباهات  از  مشابهی  تجربه های 
در  افغانستان  سفارت های  و  کنسولگری   در  را 
هویتی شان  مدارک   و  اسناد  در  افغانستان  از  بیرون 
را  آن ها  بعدها  که  ساده  ظاهر  به  اشتباهاتی  دارند. 
است.  ساخته  مواجه  حقوقی  بزرگ  چالش های  با 
تاریخ  مغایرت  به دلیل  دانشجویی  مثال  به عنوان 
والدت تذکره یا پاسپورتش با مدارک تحصیلی اش از 
بورسیه ای که با مشقت فراوان به دست آورده، محروم 
شده است. یا افرادی که می خواهند نکاح خط دریافت 
این  کرده اند.  برخورد  مشکلی  چنین  با  نیز  کنند 
مسأله موجب شده تا افراد کلی زمان و هزینه صرف 
کنند تا مشکل به وجودآمده را حل کنند. بگذریم از 
به ظاهر ساده موجب شد که  اشتباهات  این  این که 

فرایند فساد اداری و...

اطالعات روز: لوید آستین، وزیر دفاع ایاالت متحده ی امریکا گفته است که نیروهای امنیتی 
افغانستان در نخست باید از کاهش سرعت پیش روی طالبان مطمیین شوند.

وزیر دفاع امریکا: 

وظیفه ی نخست ارتش افغانستان کاهش 
سرعت پیش روی طالبان است

صفحه 2

مشاور امنیت ملی پاکستان: 
هند در 20 سال گذشته 
افغانسـتان را پناهگاه 
تروریسم ساخته است
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صراحت پاکستان را به تمویل تروریسم 
در منطقه متهم کرده است. 

امریکا  متحده ی  ایاالت  آنکه  از  پس 
افغانستان  به  صلح  آوردن  توافق نامه ی 
نیروهایش  آن  مبنای  بر  و  کرد  امضا  را 
را از افغانستان خارج کرد، سازمان ملل 
متحد بارها اعالم کرد که هنوز رابطه ی 
با  القاعده  از جمله  تروریستی  گروه های 

این گروه قطع نشده است.
می دهد  نشان  ملل  سازمان  گزارش های 
پناه  تروریستی  گروه های  به  طالبان  که 
هسته ی  که  است  درحالی  این  داده اند. 
رهبری طالبان در پاکستان بسر می برند.

یسم ساخته است کستان: هند در 20 سال گذشته افغانستان را پناهگاه ترور مشاور امنیت ملی پا
سیاسی که منجر به صلح در افغانستان 

شود حمایت می کند. 
آقای یوسف در پاسخ به این پرسش که 
اگر طالبان قدرت را با زور بگیرد، پاکستان 
حاکمیت طالبان را به رسمیت می شناسد 
یا خیر، گفته است: »ما خواهیم دید که 
واکنش جهان چه خواهد بود و مطابق به 

آن تصمیم خواهیم گرفت.«
مشاور امنیت ملی پاکستان درحالی هند 
را به تمویل تروریسم در افغانستان متهم 
اصلی  متهم  پاکستان  خود  که  می کند 
تمویل تروریسم در افغانستان است. هم 
افغانستان و هم جامعه ی جهانی بارها با 

که این کار هند برای پاکستان پذیرفتنی 
به  هیچگاه  نباید  افغانستان  و  نیست 

پناهگاه تروریست ها مبدل شود. 
به آینده  یوسف در مورد پرسشی راجع 
افغانستان گفته است که پاکستان از هر 
آینده ی  مورد  در  افغان ها  که  تصمیمی 

خود می گیرند، استقبال می کند.
او تأکید کرده است: »ما عالیق مشخص 
و خطی که چه کسی به کجا برود نداریم. 
اگر هر کسی تالش کند، از بیرون چیزی 

را تحمیل کند، کارگر نمی افتد.«
همچنین  پاکستان  ملی  امنیت  مشاور 
توافق  از  تأکید کرده است که کشورش 

اطالعات روز: موئید یوسف، مشاور امنیت 
 ۲0 در  هند  است  گفته  پاکستان  ملی 
پناهگاه  به  را  افغانستان  گذشته  سال 
آن طریق  از  تا  تبدیل کرده  تروریستان 

تروریسم را به پاکستان بکشاند. 
آقای یوسف دو روز پیش )شنبه، ۲ اسد( 
»د  تلویزیونی  شبکه ی  با  مصاحبه  در 
وایر« که در هند نشرات دارد گفته است 
که هند افراد خود را در هیأت کارگرانی 
که برای توسعه کار می کنند به افغانستان 
می فرستد تا آنان از آن طریق تروریسم را 

به پاکستان بکشاند.
است  پاکستان گفته  امنیت ملی  مشاور 

سخیداد هاتف

شـاید دیگـر کمتـر کسـی شـک داشـته باشـد کـه در 
یـک دهه  ی گذشـته گروه طالبـان برای نزدیک  ترشـدن 
بـه قـدرت کامیاب  تـر بـوده تـا دولـت مرکـزی در حفظ 
قـدرت. هـر روز کـه می  گـذرد چانـس طالبـان بـرای 
تصـرف قـدرت حکومتـی بیشـتر می  شـود و چشـم  انداز 
برقـرار مانـدن حکومـت موجـود تنگ  تـر. هـر روز کـه 
از  بیشـتری  قسـمت  های  مرکـزی  می  گـذرد حکومـت 

کشـور را بـه طالبـان وا می  گـذارد. 
چـرا چنیـن اسـت؟ علـت کامیابـی مـداوم طالبـان و 

چیسـت؟  حکومـت  پیوسـته  ی  عقب  نشـینی 
ایـن  در  مـن  امـا  دارد.  علـت  طالبـان چنـد  کامیابـی 
یادداشـت بـه یکـی از آن علت  هـا می  پـردازم و با شـرح 
آن علـت به یـک نقص اسـتراتژیک حکومـت موجود در 

مناسـبات منطقـه  ای نیـز اشـاره می  کنـم. 
اساسـی  ترین علـت کامیابـی طالبـان مدیریـت دقیـق 
و کارآمـد پیـکار طالبـان توسـط مدیـران و کارگردانـان 

والیت حق ندارند از ساعت ده شب تا چهار 
والیت های  کنند.  رفت وآمد  شهر  در  صبح 
مقررات  این  از  پنجشیر  و  ننگرهار  کابل، 

مستثنی هستند.
گروه طالبان مدعی است که نزدیک به ۲00 
ولسوالی را تصرف کرده اند. نیروهای امنیتی 
از ۲0  بیش  توانسته اند  افغانستان  دفاعی  و 

ولسوالی را از طالبان پس بگیرند.
همزمان با این، دولت افغانستان می گوید که 
حضور طالبان در مراکز شماری از ولسوالی ها 
آن  بر  گروه  این  کامل  کنترل  معنای  به 
کنترل  توانایی  طالبان  و  نیست  ولسوالی ها 

هیچ ولسوالی را در درازمدت ندارند.

اما ارتش این کشور در حال مستحکم کردن 
شهری  مهم  مراکز  از  حفاظت  برای  نیروها 

است.
آقای میلی گفته بود: »آنها ]نیروهای امنیتی 
از  حفاظت  رویکرد  افغانستان[  دفاعی  و 
بیشتر  و  گرفته اند  پیش  در  را  جمعیت 
جمعیت در مراکز والیت ها و پایتخت ]کابل[ 

زندگی می کنند.«
این درحالی است که به تازگی وزارت داخله ی 
افغانستان برای جلوگیری از نفوذ طالبان به 
شهرها، در 31 والیت قیود شب گردی وضع 

کرده است.
براساس مقررات وضع شده، شهروندان در 31 

او در مورد این که آیا این استراتژی جلوی 
پیش روی طالبان را خواهد گرفت یا نه، تأکید 
کرده است: »فکر می کنم اولی کاری که باید 
کرد اطمینان از کاهش سرعت حرکت آنها 

]طالبان[ است.«
که  است  گفته  حال  عین  در  آستین  لوید 
به باور او، نیروهای افغان توانایی و ظرفیت 
چه  ببینیم  »باید  اما  دارند،  را  پیش روی 

می شود«.
میلی،  مارک  جنرال  سرطان،  تاریخ 30  در 
بود که  نیز گفته  امریکا  ارتش  رییس ستاد 
جنگ جویان گروه طالبان بر حدود نیمی از 
مراکز والیات افغانستان فشار وارد می کنند، 

اطالعات روز: لوید آستین، وزیر دفاع ایاالت 
نیروهای  که  است  گفته  امریکا  متحده ی 
امنیتی افغانستان در نخست باید از کاهش 

سرعت پیش روی طالبان مطمیین شوند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آستین دو 
روز پیش )شنبه، ۲ اسد( در جریان دیدارش 
از ایالت آالسکای امریکا، به خبرنگاران گفته 
اطمینان  از  پس  افغانستان  ارتش  که  است 
برای  طالبان،  پیش روی  سرعت  کاهش  از 
بازپس گیری مناطق از دست رفته اقدام کنند.

است  گفته  امریکا  دفاع  وزیر  حال،  این  با 
افغانستان درحال مستحکم کردن  ارتش  که 

مواضع خود در مراکز جمعیتی مهم است.

یکا:  یر دفاع امر وز

وظیفه ی نخست ارتش افغانستان کاهش رسعت پیش روی طالبان است

سهراب سروش

پیاده َرو پیش مارکت محب زاده در  حوالی دی شام، در 
پل سرخ، در میان عابران و در سوسوی نورهای ضعیفی 
که از هرسو می رسید و نمی رسید، دختری خردسالی را 
دیدم که پسر جوانی را دنبال می کرد. پسر یک آیسکریم 
سفید چاق در دست داشت و همین طور که راه می رفت، 
آن را نزدیک دهانش گرفته بود ولی هربار که زبانش را از 
کامش بیرون می آورد تا لیسی بزند، دخترک از گوشه ی 
آستینش کش می کرد و زبان پسر ناکام برمی گشت به 
این که طعم گوارای  کامش. آن زبان در آن حال به جای 
را  ناگواری  حروف  تا  می چرخید  بچشد،  را  آیسکریم 
تلفظ کند، تا دخترک از او دور شود، تا او با خوردن یک 
آیسکریم لعنتی در یک شامگاه سگِی خفقان آوِر تابستانی 
اندکی طعم حیات را مزه مزه کند. دختر اما اصرار می کرد 
و پسر با ناراحتی چشمانش را بزرگ و صدایش را لوگ 
انزجار  با  را  رویش  زد،  شتاب  با  را  تلخش  حرف  کرد، 
برگرداند، یک گوشک گوشکی اش را که از شکاف گوشش 
روی سینه اش آویزان شده بود، دوباره در گوشش فرو برد 

و گام هایش را تندتر کرد.  
دخترک را برگرداندم به این وعده که باهم برویم آیسکریم 
و  سفید رنگ  بود،  هفت ساله  شاید  دخترک  بخوریم. 
دیپلمات  پدرش  اگر  که  آن قدر شیرین  بود.  شیرین زبان 
می بود، حتما هر روز عصر وقتی به خانه برمی گشت، قبل از 
بازکردن کراواتش خودش را به او می مالید، او را می بوسید، 
نوک  بینی اش را در غنچه ی موهایش فرو می کرد و نفس 
عمیقی می کشید. رنگ لباس هایش متنوع بود ولی رنگ 
حرف زدن  جریان  در  می چربید.  رنگ ها  سایر  بر  سیاه 
هربار که سرش را باال می گرفت، تبسمی روی لب هایش 

لیاقت الیق

مسئوالن  بار  اولین  برای  پی هم،  قهرمانی های  از  پس 
شهری در امریکا بیستم جوالی را به نام عباس کریمی، 
تویتر  صفحه ی  کرده اند.  نام گذاری  افغانستانی  شناگر 
ساحلی  شهر  لوندردل،  فورت  شهر  به  مربوط  رسمی 
ایالت فلوریدای امریکا با نشر تصاویری به این مناسبت 
گزارش داده است که از روز بیستم جوالی ۲0۲1، زیر 
عنوان روز عباس کریمی در آن شهر تجلیل شده است. 
شهر ساحلی که دارای مکان های مشهور برای رقابت ها 

بین المللی ورزش شنا است.
این دست آورد جدید عباس کریمی، جوان ۲۲ ساله ی 
شناگر افغانستانی در امریکا است که مورد استقبال قرار 
رقابت های  در  آینده  ماه  در  است  قرار  او  است.  گرفته 

پارالمپیک ۲0۲0 توکیو نیز شرکت کند. 
عباس کریمی، جوان شناگر افغانستانی از والیت بامیان 
با  کریمی  است.  آمده  دنیا  به  دست  بدون  که  است 
ملی  رقابت  چندین  در  تاکنون  اما  ندارد  دست  آن که 
و بین المللی شنا مقام اول را کسب کرده است. کریمی 
بوده  پیشرفت  مانع  معلولیت  که  است  کرده  ثابت 

مردم  حق  باشد،  همه شمول  و  فراگیر 
باشد، حقوق  انتخاب زعیم محفوظ  برای 
بشر شامل حقوق زنان، جوانان و اقلیت ها 
با  مبارزه  برای  تعهد  باشد،  محفوظ 

تروریسم وجود داشته باشد.
حکومت  حامیان  و  متحدان  خواسته  های 
که  می شود  مطرح  حالی  در  افغانستان 
روند خروج نیروهای نظامی این کشورها از 
خاک افغانستان در حال تکمیل شده و یا 
هم در حال تکمیل شدن است. این کشورها 
در حالی برای آینده ی سیاسی افغانستان 
شرط وضع می کنند که گروه طالبان بیشتر 
از 100 ولسوالی کشور را از کنترل نیروهای 
امنیتی و دفاعی افغانستان خارج کرده اند 
افغانستان  و بر بخش های زیادی از خاک 
گروه  داده اند.  گسترش  را  حاکمیت شان 
پیروزی  سرسخت  مدعی  حاال  طالبان 
از طریق جنگ هستند و به هیچ صورت 
این  خودشان  قول  به  که  نیستند  حاضر 
»فتح الفتوح« را با دشمن اش تقسیم کنند. 
کشورهای متحد سیاسی و حامی مالی و 
نظامی حکومت افغانستان در این شرایط 
کرده اند  مطرح  را  خواسته هایی  بحرانی 
نیست  چیزی  آن  برآیند  شک  بدون  که 
طالبان  گروه  پیروزی  پازل  تکمیل  جز 
حتمی  فروپاشی  و  شکست  همچنان  و 
امنیتی  نهادهای  و  سیاسی  ساختارهای 
افغانستان. چرا که در صورت طرح مسأله 
حکومت انتقالی آن هم در چنین وضعیت 
جنگی ، نخستین بازخورد آن به نهادهای 
و  برمی گردد  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی 
این نهادها مشروعیت سیاسی  و قانونی شان 
همین  درحالی که  می دهند.  دست  از  را 
افغانستان  حکومت  حامی  کشورهای 
شدند  خارج  افغانستان  از  توجیه  این  با 
افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  که 
می توانند وضعیت موجود جنگی را حفظ 
کنند و از پیشروی گروه طالبان جلوگیری 

کنند. 
برعالوه مسأله حکومت انتقالی یا حکومت 
آتش بس  برقراری  بحث  طرح  گذار، 
سراسری نیز موضوعی است که بایستی به 
آن توجه کرد. در شرایطی که گروه طالبان 
را  افغانستان  خاک  از  زیادی  بخش های 
از  استفاده  با  و  آورده اند  خود  کنترل  در 
تولید ترس و خلق خشونت  های روزافزون 
و  امنیتی  نیروهای  آن  نتیجه ی  در  که 
به  وادار  مختلف  والیت های  در  را  دفاعی 
آتش بس  برقراری  کرده اند،  عقب نشینی 
اکثریت  تسلیم دهی  معنای  به  سراسری 
طالبان  گروه  به  افغانستان  جغرافیای 
است. بدیهی است که در جریان برقراری 
آتش بس سراسری، نه تنها این گروه دست 
از خشونت و خون ریزی برنخواهند داشت، 
بلکه همچون وضعیت فعلی که در بسیاری 
از ولسوالی ها قواعد و قوانین دگم شرعی 
پیاده   را  امارت شان  دوره  وسطایی  قرون 
نیز  آتش بس  برقراری  زمان  در  کرده اند، 
تطبیق شریعت به شکل دوره امارت را در 
اولویت قرار خواهند داد و در عین حال، 
که  کرد  خواهند  قوا  تجدید  برای  تالش 
محاصره  حلقه  تنگ ترشدن  به  نهایت  در 

کالن شهرها خواهد انجامید. 
کشورهای  خواسته های  به  توجه  با 
که  نیست  بد  افغانستان،  حکومت  حامی 
واقعیت  به  نزدیک  اما  تلخ،  سخنان  به 
عمران خان، نخست وزیر پاکستان مراجعه 
با  که  تاشکند  نشست  در  خان  کنیم. 
رییس جمهور غنی در تقابل قرار گرفت، با 
نقد رویکرد نظامی ایاالت متحده امریکا در 
افغانستان، گفت »وقتی بیش از 1۵0 هزار 
جنگی  ماشین  بزرگ ترین   و  ناتو  نیروی 
زمان  آن  داشتند،  حضور  افغانستان  در 
مناسب برای گفت وگو با طالبان بود و از 
آن ها خواسته می شد که پای میز مذاکره  
»چرا  گفت  صراحت  به  خان  بنشینند.« 
درحالی که  بدهند،  سازش  به  تن  طالبان 
زمان خروج نیروهای خارجی تعیین شده؟ 
چرا آن ها به ما گوش بدهند وقتی احساس 
می کنند که پیروز می شوند؟« اگر اندکی 
واقعیت  به  و  بگذاریم  کنار  را  احساسات 
به راستی  کنیم،  فکر  افغانستان  در  جاری 
چرا طالبان با حکومت فعلی مذاکره  کند، 
در حالی می دانند با یک حلقه ی سه نفره 

در حکومت طرف هستند؟ 

گذرگاه مرزی تورغندی در هرات 
به روی کاالهای واردایت باز شد

پولیس کابل اجساد تریباران شده ی 
پنج نفر را در ولسوایل گلدره پیدا کرد

وارد گمرک تورغندی شود.
عبدالظاهر رحیمی،  در همین حال، 
در  هرات  خبازان  اتحادیه  رییس 
از  روز،  اطالعات  روزنامه  با  صحبت 
کمبود آرد در هرات به دلیل مسدود 
نگرانی  ابراز  تورغندی  گمرک  بودن 

کرد.
آقای رحیمی همچنین گفت که در 
حال حاضر بیشتر خبازی ها با کمبود 

آرد مواجه هستند.
که  می شود  هفته  دو  از  بیش 
تورغندی  و  اسالم قلعه  گمرک های 
دارد.  قرار  طالبان  گروه  کنترل  زیر 
مقام های محلی هرات می گویند که 
گمرک  دو  این  پاک سازی  عملیات 

آغاز می شود.

براسـاس ایـن گزارش هـا کـه هنـوز 
از سـوی پولیـس کابـل رسـما تأیید 
جمعه شـب  مسـلح  افـراد  نشـده، 
ولسـوالی  حاجی بیـک  سـاحه ی  در 
شـکردره بـا افـراز چک پاینـت، ایـن 
پنـج نفـر را از موتـر پایین و سـپس 

کرده انـد. تیربـاران 
و  افراد  این  هویت  مورد  در  فرامرز 
این که از سوی چه کسانی تیرباران 

شده اند، چیزی نگفته است.
او تأکید کرده است که تیم مشترک 
و  رویداد  بررسی  روی  کار  امنیتی 
کرده  آغاز  را  آن  عامالن  شناسایی 

است.
تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این 

رویداد را به عهده نگرفته است.

در  هرات: مسئوالن   – روز  اطالعات 
هرات  سرمایه  گذاری  و  تجارت  اتاق 
می گویند که گذرگاه مرزی تورغندی 
در این والیت به روی واردات کاال از 

ترکمنستان باز شده است.
محمدرفیع رحمانی، آمر اجرائیه این 
اتاق به روزنامه اطالعات روز گفت که 
و  نفت  گندم،  واگن   300 هم اکنون 
کود کیمیاوی و 100 موتر در پشت 

گمرک تورغندی متوقف هستند.
که  گفت  همچنین  رحمانی  آقای 
دیروز )یک شنبه، 3 اسد( حدود 1۵ 
نقطه  وارد  گاز  و  نفت  حامل  موتر 
به گفته ی  شده  اند.  تورغندی  صفری 
از  دیگر  بخشی  امروز  تا  احتماال  او، 
گندم  و  آرد  نفتی،  مواد  واگن های 

تأیید  کابل  پولیس  روز:  اطالعات 
از  نفر  پنج  اجساد  که  است  کرده 
ولسوالی  ناصری  دشت  ساحه ی 

گلدره ی این والیت پیدا شده است.
سخن گوی  فرامرز،  فردوس 
است  گفته  کابل  پولیس  فرماندهی 
که این اجساد حوالی ساعت 11:00 
پیش از ظهر دو روز پیش )شنبه، ۲ 

اسد( یافت شده است.
در  افراد  این  که  است  شده  گفته 
تیرباران  کابل  شکردره ی  ولسوالی 
گلدره  ولسوالی  در  اجسادشان  و 

انداخته شده است.
که  دارد  وجود  نیز  گزارش هایی 
تعدادی از این افراد اعضای نیروهای 

امنیتی و دفاعی بوده اند.

گروه طالبان خواسته اند که از کشتار مردم، 
غارت خانه ها، دکان ها و زمین های زراعتی 

مردم دست بردارند. 
در اعالمیه آمده است: »نهادهای کمک رسان 
و  آوارگان  بی جاشدگان،  به  خیریه  و 
متضرران جنگ مالستان رسیدگی نموده و 
از گسترش فاجعه ی انسانی در این ولسوالی 

جلوگیری کنند.«
همچنین در این اعالمیه از نهادهای حقوق 
نمایندگی  به ویژه  بین المللی،  و  ملی  بشری 
)یوناما(  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان 
خواسته شده است که جلوی اقدام طالبان 
ولسوالی  در  غیرنظامیان  کشتار  برای 
قوانین  درنظرداشت  با  و  گرفته  را  مالستان 
گسترش  از  بشری،  حقوق  و  بین المللی 

دامه ی »جنایت جنگی« جلوگیری کنند.
چیزی  باره  این  در  کنون  تا  طالبان  گروه 

نگفته است.
بر  طالبان  حمالت  که  است  درحالی  این 
 19 در  غزنی  والیت  مالستان  ولسوالی 
سرطان   ۲۲ در  گروه  این  و  آغاز  سرطان 
پنج  کردند.  تصرف  را  ولسوالی  این  مرکز 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  آن،  از  پس  روز 
گرفتند  پس  طالبان  از  را  ولسوالی  مرکز 
اما از طرف شب این نیروها دوباره از مرکز 

ولسوالی عقب نشینی کردند.

امنیت  و  نظم  بازگرداندن  به خاطر  زودتر 
از وجود  را  و منطقه  اقدام  ولسوالی  این  به 

جنگ جویان گروه طالبان پاکسازی کنند.
در یک اعالمیه ای که از سوی این خانواده ها 
حکومت  که  است  آمده  شده،  منتشر 
افغانستان هرچه عاجل به مشکالت امنیتی 
امنیت  برقراری  برای  و  رسیدگی  مالستان 
و  فوری  اقدامات  ولسوالی  این  در  پایدار 

جدی را روی دست گیرد.
آنان از طرف های درگیر در جنگ خواسته اند 
آوارگان  بازگشت  زمینه ی  زودتر  هرچه  که 
را  کشاورزان  زراعتی  حاصالت  برداشت  و 

فراهم کنند.
از سوی هم، باشندگان ولسوالی مالستان از 

خانه های شان را ترک کرده و در شرایط بد 
کابل  شهر  و  مالستان  همجوار  مناطق  در 

بی جا شده اند.
طبق اظهارات خانواده های قربانیان و آوارگان 
جنگ، حضور گسترده ی طالبان در ولسوالی 
مالستان باعث توقف خدمات دولتی، به ویژه 
سخت  شرایط  در  صحی  خدمات  ارایه ی 
کرونایی شده است. آنان تأکید کردند که در 
حال حاضر آسیب دیدگان جنگ و آوارگان 
و  اولیه  خدمات  هرگونه  به  دست رسی  از 

صحی محروم اند.
با این حال، خانواده های قربانیان و آوارگان 
و  حکومت  از  مالستان  ولسوالی  جنگ 
هرچه  که  خواستند  امنیتی  نهادهای 

اطالعات روز: شماری از خانواده های قربانیان 
والیت  مالستان  ولسوالی  جنگ  آوارگان  و 
غزنی در یک نشست خبری اعالم کردند که 
طالبان پس از تصرف این ولسوالی، مرتکب 
»جنایت جنگی« شده و غیرنظامیانی را که 
در جنگ دخیل نیستند، به رگبار بسته اند.

دیروز  که  خبری  نشست  این  در  آنان 
)یک شنبه، 3 اسد( در کابل برگزار شده بود، 
گفتند که جنگ جویان گروه طالبان پس از 
مردم  خانه های  بر  مالستان،  به خاک  ورود 
یورش برده و پس از غارت اموال، خانه های 
به گفته ی  کشیده اند.  آتش  به  را  مسکونی 
آنان، طالبان در مرکز ولسوالی نیز دکان های 

مردم را تخریب و غارت کرده اند.
جنگ  آوارگان  و  قربانیان  خانواده های 
مالستان گفتند که از بدوی ورود طالبان به 
و  نظامی  ولسوالی، دست کم 43  این  خاک 
غیرنظامی از سوی این گروه کشته شده اند. 
و  زنان  کشته شده،  غیرنظامیان  میان  در 

کودکان نیز شاملند.
طالبان  حمله ی  که  گفتند  همچنین  آنان 
مالی  خسارات  و  جانی  تلفات  کنار  در 
هزاران  بی جاشدن  باعث  غیرنظامیان،  برای 

باشنده ی این ولسوالی نیز شده است.
به گفته ی آنان، در حال حاضر ده ها خانواده 
اند،  کودکان  و  زنان  آن  اعضای  بیشتر  که 

خانواده های قربانیان جنگ در مالستان: طالبان غرینظامیان را رگبار و اموال مردم را غارت کرده اند
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سخیداد هاتف

شـاید دیگـر کمتـر کسـی شـک داشـته باشـد کـه در 
یـک دهه  ی گذشـته گروه طالبـان برای نزدیک  ترشـدن 
بـه قـدرت کامیاب  تـر بـوده تـا دولـت مرکـزی در حفظ 
قـدرت. هـر روز کـه می  گـذرد چانـس طالبـان بـرای 
تصـرف قـدرت حکومتـی بیشـتر می  شـود و چشـم  انداز 
برقـرار مانـدن حکومـت موجـود تنگ  تـر. هـر روز کـه 
از  بیشـتری  قسـمت  های  مرکـزی  می  گـذرد حکومـت 

کشـور را بـه طالبـان وا می  گـذارد. 
چـرا چنیـن اسـت؟ علـت کامیابـی مـداوم طالبـان و 

چیسـت؟  حکومـت  پیوسـته  ی  عقب  نشـینی 
ایـن  در  مـن  امـا  دارد.  علـت  طالبـان چنـد  کامیابـی 
یادداشـت بـه یکـی از آن علت  هـا می  پـردازم و با شـرح 
آن علـت به یـک نقص اسـتراتژیک حکومـت موجود در 

مناسـبات منطقـه  ای نیـز اشـاره می  کنـم. 
اساسـی  ترین علـت کامیابـی طالبـان مدیریـت دقیـق 
و کارآمـد پیـکار طالبـان توسـط مدیـران و کارگردانـان 

سهراب سروش

پیاده َرو پیش مارکت محب زاده در  حوالی دی شام، در 
پل سرخ، در میان عابران و در سوسوی نورهای ضعیفی 
که از هرسو می رسید و نمی رسید، دختری خردسالی را 
دیدم که پسر جوانی را دنبال می کرد. پسر یک آیسکریم 
سفید چاق در دست داشت و همین طور که راه می رفت، 
آن را نزدیک دهانش گرفته بود ولی هربار که زبانش را از 
کامش بیرون می آورد تا لیسی بزند، دخترک از گوشه ی 
آستینش کش می کرد و زبان پسر ناکام برمی گشت به 
این که طعم گوارای  کامش. آن زبان در آن حال به جای 
را  ناگواری  حروف  تا  می چرخید  بچشد،  را  آیسکریم 
تلفظ کند، تا دخترک از او دور شود، تا او با خوردن یک 
آیسکریم لعنتی در یک شامگاه سگِی خفقان آوِر تابستانی 
اندکی طعم حیات را مزه مزه کند. دختر اما اصرار می کرد 
و پسر با ناراحتی چشمانش را بزرگ و صدایش را لوگ 
انزجار  با  را  رویش  زد،  شتاب  با  را  تلخش  حرف  کرد، 
برگرداند، یک گوشک گوشکی اش را که از شکاف گوشش 
روی سینه اش آویزان شده بود، دوباره در گوشش فرو برد 

و گام هایش را تندتر کرد.  
دخترک را برگرداندم به این وعده که باهم برویم آیسکریم 
و  سفید رنگ  بود،  هفت ساله  شاید  دخترک  بخوریم. 
دیپلمات  پدرش  اگر  که  آن قدر شیرین  بود.  شیرین زبان 
می بود، حتما هر روز عصر وقتی به خانه برمی گشت، قبل از 
بازکردن کراواتش خودش را به او می مالید، او را می بوسید، 
نوک  بینی اش را در غنچه ی موهایش فرو می کرد و نفس 
عمیقی می کشید. رنگ لباس هایش متنوع بود ولی رنگ 
حرف زدن  جریان  در  می چربید.  رنگ ها  سایر  بر  سیاه 
هربار که سرش را باال می گرفت، تبسمی روی لب هایش 

در فورم دیجیتالی معلومات زیادی خواسته 
می¬شود از جمله در جاهای متعددی نام و نام 
خانوادگی پدر خواسته شده است. کسانی که 
نام خانوادگی پدر را ثبت نکرده¬اند این مشکل 
را ندارند، اما کسانی که نام خانوادگی پدر را ثبت 
کرده¬اند با این مشکل مواجه شده اند.

تذکره الکرتونیک؛ 

اشتباهات کوچک، عامل دردرسهای بزرگ

لیاقت الیق

مسئوالن  بار  اولین  برای  پی هم،  قهرمانی های  از  پس 
شهری در امریکا بیستم جوالی را به نام عباس کریمی، 
تویتر  صفحه ی  کرده اند.  نام گذاری  افغانستانی  شناگر 
ساحلی  شهر  لوندردل،  فورت  شهر  به  مربوط  رسمی 
ایالت فلوریدای امریکا با نشر تصاویری به این مناسبت 
گزارش داده است که از روز بیستم جوالی ۲0۲1، زیر 
عنوان روز عباس کریمی در آن شهر تجلیل شده است. 
شهر ساحلی که دارای مکان های مشهور برای رقابت ها 

بین المللی ورزش شنا است.
این دست آورد جدید عباس کریمی، جوان ۲۲ ساله ی 
شناگر افغانستانی در امریکا است که مورد استقبال قرار 
رقابت های  در  آینده  ماه  در  است  قرار  او  است.  گرفته 

پارالمپیک ۲0۲0 توکیو نیز شرکت کند. 
عباس کریمی، جوان شناگر افغانستانی از والیت بامیان 
با  کریمی  است.  آمده  دنیا  به  دست  بدون  که  است 
ملی  رقابت  چندین  در  تاکنون  اما  ندارد  دست  آن که 
و بین المللی شنا مقام اول را کسب کرده است. کریمی 
بوده  پیشرفت  مانع  معلولیت  که  است  کرده  ثابت 
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بدبخت ترین کودکان روی این زمین اند. )تصویر 3(
احتماال  او  می بینید.  را  کارگر  مرد  یک  تصویر  این  در 
صبح، پیش از طلوع آفتاب خود را به پل سرخ رسانده 
ولی تا چاشت، وقتی که من این عکس را از او گرفتم، 
کار گیر نیاورده است. با چند کارگر دیگر آمده بودند، در 
سایه ی یک ساختمان بلند... دیگران حلق خشک نشسته 
بودند و او سرش را روی یک بوتل خالی آب انار گذاشته 
بود و خوابیده بود. بعید می دانم آن بوتل را خودش خالی 

کرده باشد. )تصویر 4(
بیخ  دیدم.  کابل  دریای  کنار  خیابان  در  را  معتاد  این 
است  بهتر  بود.  خوابیده  بی ثمر  درخت  یک  ساقه ی 
بگویم غلطیده بود. بوی گندش در فضا بود و پشه های 
از  که  کس  هر  بودند.  کرده  شلوغ  اطرافش  در  زیادی 
دور  تفی  یا  می کرد  کج  را  راهش  یا  می گذشت،  آن جا 
در  روزها  این  بدبخت  مردمان  این  شمار  می انداخت. 
کابل آن قدر رو به افزایش است که آدم دلواپس می شود، 
فاجعه های ناخوشایندی نظیر آنچه در سال های جنگ و 
قحطی در گذشته ها اتفاق افتاده، در آینده ی نزدیک در 

کابل رخ بدهد. )تصویر 5(
این جا کابل جان است.

چندانـی از هـم نـدارد، اما نمی شـد به این یکی بیشـتر 
دقـت کـرد. آدم را بـه یـاد مادربـزرگ آدم می انداخـت. 
اگـر دیرتـر نگاهـش می کـردی، عبارت هـای »مظلوم«، 
از  و  بنـد می مانـد  زبانـت  بـر  ناخـودآگاه  »تلف شـده« 

چشـمانت رهـا می شـد. )تصویر 2(
عید  پنجم  روز  در  را  ناشسته اش  بچه های  و  بی نوا  این 
دواخانه  گوالیی  سمت  به  سرخ  پل  از  که  خیابانی  در 
می رود، کنار دروازه ی یک سوپر مارکت دیدم. گفت تازه 
دو هفته می شود که از قندوز به کابل آمده است، ولی 
از  بود؛  آمده  تاریخ  ماقبل  دوره های  از  انگار  من  به نظر 
آتش روشن می کردند.  غارها  در  انسان ها  وقت های که 
می بارید.  بچه هایش  صورت  و  سر  از  خاکستر  و  خاک 
گفت در قندوز نیز خانه نداشتیم و در خیابان ها خیرات 
بود  این  بیان گر  قندوز  از  قصه هایش  می کردیم.  جمع 
که با حمالت طالبان بر ولسوالی های قندوز اوضاع آنجا 
به حدی خراب شده که حتا برای گدایان در خیابان ها 
است.  شده  آواره  کابل  به  ناگزیر  او  و  نمانده  جا  دیگر 
نشسته ای.  ناوه  زیر  آمده ای  باران  زیر  از  گفتم  برایش 
بی خیال  اما  کودکانش  نگرفت.  خنده اش  شک  بدون 
که  نمی فهمیدند  چون  می خندیدند،  خوشحال  و 

با دستان دراز و زانوان قات، پای دیوار روی سنگ فرش ها 
افتاده بود. یک ده افغانیگی ناچل کف دستش بود. ناچل 
را مطمئنم. چون از دور سفید می زد. من اول فکر کردم 
شاید نامه ای، نسخه ای، چیزی است، بعد وقتی نزدیک 
رفتم، دیدم ناچل است. شاید در کدام عکاسی »کاپی« 
به جان کسی زده شود و زده  تا  بود  و »پرینت« شده 
شده بود. مرد در آن حالت چشمانش را بسته گرفته بود. 
نمی دید رهگذران چگونه از کنارش از راه شان می روند، 
فکر نمی کنم به خواب رفته باشد، احتماال گوش هایش 
را می شنید.  بود و صداهای درهم آمیخته ی خیابان  باز 
چشم ها که بسته باشد، صدای خیابان مثل غریو سیل 
هیاهویی  از  بلندتر  نمی کنم  فکر  ولی  می شود،  شنیده 

درون کله  اش باشد. )تصویر 1(
ایـن زن را نیـز همـان روز در ایـن حالـت در تقاطـع 
چهـارراه پل سـرخ دیـدم. الی چادر سـیاهش مثل یک 
ُکنده چـوِب سـوخته به نظـر می آمـد. به نظـر می آمد پیر 
و الغر اسـت. آدم اگر پیر و الغر باشـد، اسـتخوان هایش 
سـختی سـنگ فرش ها را بهتـر درک می کنـد. تنهـا ده 
افغانیگـی کـه از هـوا روی چـادرش ریختـه بود، نشـان 
فـرق  مـرد کوته سـنگی  و حـال  او  مـی داد کـه حـال 

سهراب سروش

این روزها در جنگ به خون  انسان هایی که  برابر  چند 
تأثیرات مستقیم  به دلیل  انسان های دیگری  می غلطند، 
خاک  به  خیابان ها  و  شهرها  در  جنگ ،  غیرمستقیم  و 
می غلطند. این روزها در خیابان های کابل تقریبا در هر 
چند قدم یک انسان روی خاک دراز کشیده اند؛ درست 
در  باشد.  افتاده  و  باشد  خورده  گلوله  که  کسی  مثل 
دید؛  خواهی  افتاده  را  نفری  چند  پیاده رو  و  کوچه  هر 
مریض،  و  پیر  مرد های  بی خانمان،  و  علیل  انسان های 
که  بیکار  و  درمانده  انسان های  معتاد،  و  الغر  آدم های 
به گدایی دراز کنند،  را  از ننگ نمی توانند دستان شان 
ناچار تمام بدن شان را پیش پای مردم داراز می کنند تا 
و  آدم های خوشبخت تر شهر  بماند  صورت شان مخفی 
سکه ای در کاله شان پرتاب کنند و بی نوایانی که سال ها 
و ماه ها در خیابان ها زاری و گدایی کرده اند، ولی چیز 
چندانی گیرش نیامده، سرانجام ذلّه شده و خود را روی 
زمین غلطانده تا شیرفهم کند که پایه های بقایش چقدر 

لرزان است. 
به این آدم نگاه کنید؛ َدور  و بَر ساعت ده بجه ی یک روز 
پس از عید، این مرد را در این حالت در کوته سنگی دیدم؛ 

مردمان غلطیده در خاک

طلوع در محتوای نشان ملی ایرادی ایجاد نکند که متأسفانه 
چنین نیست. همان طور که از اسمش پیدا است نشان ملی 
باید دقیق منطبق با قانون باشد و این که نماد ملی به شکل 
متفاوت مثال در پاسپورت به یک شکل و در تذکره الکترونیکی 

به شکل دیگری باشد عیب بزرگی محسوب می شود.
درست  هست.  نامش  با  همراه  پدر  ذکرتخلص  دوم  ایراد 
)نام  و تخلص  نام  ابتدا  الکترونیکی  تذکره  این است که در 
بیاید.  پدر  نام  بعدی  در سطر  و  افراد ذکر شود  خانوادگی( 
در تذکره الکترونیکی نام پدر همراه با نام و تخلصش چاپ 
می شود. مثال نام شخص احمدفرید باشد و نام خانوادگی اش 
که  است  این  درستش  محمدنسیم.  پدرش  نام  و  »نوری« 
تذکره  اما در  ولد محمدنسیم  نوری  احمدفرید  نوشته شود 
چاپ  نوری  محمدنسیم  ولد  نوری  احمدفرید  الکترونیکی 

می شود.
میان  در  تذکره  توزیع  مسئول  با  را  موضوع  این  که  وقتی 
گذاشتم، ایشان در پاسخ گفت: اشکالی ندارد در افغانستان 
نام خانوادگی مهم نیست. این که اسم پدر افراد همراه با نام 
خانوادگی چاپ شده است یک کلمه اضافه شده است و همه 
می فهمند که نام پدرش محمدنسیم است و عبارت بعدی 
است  این  امر  واقعیت  ولی  است.  خانوادگی اش  نام  )نوری( 
که اوال چنین چیزی اشتباه است، چون وقتی نوشته شده 
و  نام  است  نشده  ذکر  بعدی  در خط  و  تخلص  و  نام  است 
تخلص پدر، بلکه آمده است نام پدر. پس درستش این است 
که فقط نام پدر نوشته شود، نه این که نام پدر همراه با نام 
خانوادگی پدر با هم و در کنار هم درج شود. دوم، این موضوع 
در آینده برای افراد شدیدا دردسر ایجاد می کند؛ به طور مثال 
در اسناد تحصیلی که سابق صادر شده، نوشته است فالنی 
ولد محمدنسیم اما در تذکره اسم پدرش محمدنسیم نیست، 
بلکه محمدنسیم نوری است. و این تفاوت در اسم پدر یک نوع 
مغایرت اسمی در نام پدر را می رساند که باید هرچه سریع تر 

این مشکل رفع شود.
نکته قابل توجه این است که فورم تذکره الکترونیکی به صورت 
خودش  می-تواند  کسی  هر  و  می شود  خانه پری  انترنتی 
خانه پری کند. در انتهای یک نمونه ی چاپ را نمایش می دهد 
و از افراد می خواهد نمونه ی تذکره خودش را بررسی کنند. 
در صفحه نمونه  این مشکل وجود ندارد؛ یعنی وقتی نمونه  
پرینت گرفته شود، این نام ها در جای درست ثبت شده اند، اما 
در نسخه چاپی روی کارت پلی کاربونات تذکره الکترونیک 
است.  شده  چاپ  نوری  محمدنسیم  ولد  نوری  احمدفرید 
برای همه نیست. در  این مشکل  این است که  نکته جالب 
فورم دیجیتالی معلومات زیادی خواسته می شود از جمله در 
جاهای متعددی نام و نام خانوادگی پدر خواسته شده است. 
کسانی که نام خانوادگی پدر را ثبت نکرده اند این مشکل را 
ندارند، اما کسانی که نام خانوادگی پدر را ثبت کرده اند با این 

مشکل مواجه شده اند.
پس از بررسی و نظارت در بخش تذکره های چاپ شده برای 
توزیع، متوجه شدم که نصف بیشتر تذکره-های چاپ شده 
چنین مشکلی را دارند. و اکثرا نام پدر به تنهایی چاپ نشده 

بود، بلکه نام پدر همراه با نام خانودگی وی ذکر شده بودند.
در  که  است  این  گیرد  قرار  توجه  مورد  باید  که  نکته سوم 

فورم اصلی صفحه A4 که به صورت عمودی هست و تمام 
مشخصات افراد به تفصیل روی آن ذکر شده است در جدول 
مشخصات مثال کسی که زبان دری را انتخاب می کند چنین 

جدولی باز می شود:
همان طور که در جدول مشاهده می شود، نام شخص به دری 
و انگلیسی باید جدا خانه  پری شود و نام خانوادگی فرد نیز جدا 
و در قسمت نام پدر و نام جد نیز نام شان جدا و تخلص شان 
جدا خانه  پری می شود. درج نام پدر و نام جد الزامی است، 
اما درج تخلص پدر و تخلص جد اختیاری است. همین امر 
سبب شده کسانی که قسمت نام تخلص پدر و تخلص جد را 
خانه  پری نکرده باشند، تذکره الکترونیکی چاپ شده شان این 

مشکل را ندارند و بدون هیچ عیب و نقصی چاپ شده اند.
تمام  دقیق  و  داده  خرج  به  حوصله مندی  که  کسانی  اما 
معلومات خواسته شده را ثبت کرده اند با این مشکل مواجهند. 
همین موضوع نیز به دو قسم چاپ شده است؛ بعضی افرادی 
که تخلص جدش را ثبت نکرده، فقط نام جدش چاپ شده 
هم  و  کرده  ثبت  را  پدرش  تخلص  هم  که  کسانی  و  است 
تخلص جدش را، هر دو نام و نام خانوادگی شان روی تذکره 
معلومات  درج  دیجیتالی  فورم  درحالی که  است،  چاپ شده 
نقصی در آن مشاهده  و  و هیچ عیب  درست طراحی شده 

نمی شود.
وارد  چگونه  مهم  و  واضح  اشتباه  دو  که  است  این  پرسش 

سیستم تذکره شده و چاپ می شود؟
الکترونیک  تذکره  قانون   )1( ضمیمه  قانون  در  که  نمونه 
منتشره شده مورخ 1393/9/۲۵ در جریده رسمی آورده شده 
است کسی که آن نمونه را طراحی کرده دقت الزم را نداشته 
و نشان ملی منطبق با آنچه در قانون تعریف شده است، درج 
نکرده و بخش تخنیکی هر دو مجلس نیز با بی دقتی همان را 

ضمیمه قانون کرده است.
در اشتباه دوم که نام خانوادگی همراه با نام پدر چاپ می شود، 
جدول معلومات فردی درست طراحی شده است. نمونه ای که 
چاپ می شود هم درست است. در جدولی دیگر که در آن 
تمام اعضای فامیل، نام و نام خانوادگی به همراه نام پدر و 
نام جدشان در آن درج می شود، ستون نام پدر دچار مشکل 
است و کارمندان که مشخصات افراد را نهایی می کنند و برای 
چاپ ارسال می کنند از همین قسمت دچار اشتباه می شوند. 
درحالی که اگر فورم که در صفحه A4 طراحی شده و یا نمونه 

را معیار قرار دهید، دچار چنین مشکلی نخواهد شد.
تکلیف تذکره های که چاپ شده، چه خواهد شد؟

اما  است  مهم  هرچند  ملی  نشان  موضوع  می رسد  به نظر 
پیامدی منفی برای اتباع کشور ندارد و دولت هر وقت اراده 
و  کرده  اصالح  را  آن  مناسب  فرصت  یک  در  می تواند  کند 
که  کسانی  برای  دوم  اشتباه  اما  کند.  چاپ  مکرر  به صورت 
الکترونیک اخذ کرده اند و اسم پدر و برخی  تاکنون تذکره 
اسم پدر و اسم جدشان همراه با اسم خانوادگی چاپ شده، 
باید در زودترین فرصت ممکن با هزینه ی اداره ثبت احوال 
تجدید چاپ شود تا از مشکالتی که در آینده برای شهروندان 
در جایی نامعلوم و زمانی حساس با آن مواجه خواهند شد 
باشند،  نداشته  اصالح  برای  دولتی  منابع  به  دسترسی  و 

جلوگیری شود.

سفید که در دو گوشه ی آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت 
فوقانی، کلمه مبارک الاله االاهلل محمد رسول اهلل و اهلل اکبر و 

اشعه خورشید در حال طلوع و ...« می باشد. 
به لحاظ ترتیب ذکرشده در این قانون ابتدا عبارت شهادتین، 
اشعه خورشید در  از آن  اکبر و پس  اهلل  سپس ذکر جالله 
حال طلوع آمده است. نشان ملی چاپ شده روی بیرق ها و 
سربرگ صفحه های وبسایت های نهاد های دولتی و وزارتخانه 
و پاسپورت های جدید به همین ترتیب است، اما در قسمت 
فوقانی وسط تذکره الکترونیکی این ترتیب رعایت نشده است؛ 
کلمه اهلل اکبر بعد از اشعه خورشید در حال طلوع آمده است 
برسد که یک  به نظر  اشتباه است. شاید  قانونی  به لحاظ  که 
جابجایی در ترتیب کلمه اهلل اکبر و اشعه خورشید در حال 

علی احمد حبیبی

همه افغان هایی که طعم مهاجرت را چشیده اند، تجربه های 
و  کنسولگری   در  را  فردی  و  اداری  اشتباهات  از  مشابهی 
و  اسناد  در  افغانستان  از  بیرون  در  افغانستان  سفارت های 
که  ساده  ظاهر  به  اشتباهاتی  دارند.  هویتی شان  مدارک  
ساخته  مواجه  حقوقی  بزرگ  چالش های  با  را  آن ها  بعدها 
است. به عنوان مثال دانشجویی به دلیل مغایرت تاریخ والدت 
تذکره یا پاسپورتش با مدارک تحصیلی اش از بورسیه ای که 
با مشقت فراوان به دست آورده، محروم شده است. یا افرادی 
که می خواهند نکاح خط دریافت کنند نیز با چنین مشکلی 
برخورد کرده اند. این مسأله موجب شده تا افراد کلی زمان و 
هزینه صرف کنند تا مشکل به وجودآمده را حل کنند. بگذریم 
از این که این اشتباهات به ظاهر ساده موجب شد که فرایند 

فساد اداری و بازار کمیشن کاری نیز داغ تر شود. 
دولت افغانستان اخیرا با طرح توزیع تذکره الکترونیک برای 
شهروندان ادعا کرده که بسیاری از این چالش های حقوقی 
با دریافت این کارت هوشمند حل خواهد شود. اما غافل از 
این که خود این پروسه نیز دچار مشکالت تخنیکی است که 

عامل بسیاری از مشکالت برای آینده خواهد شد.
در  اول  مشکل  دارد.  عمده  مشکل  دو  الکترونیکی  تذکره 
از  قانون، طرز استفاده  براساس  افغانستان است.  نشان ملی 
بیرق، نشان ملی و سرود ملی، منتشره جریده رسمی مورخ 
139۵/7/۲7 در ماده 6 فقره )1( نشان ملی را چنین تعریف 
رنگ  به  منبر  و  محراب  از  عبارت  ملی  »نشان  است:  کرده 



همکاری  سازمان  خارجه  وزرای  نشست 
شانگهای و نشست کارگروه این سازمان برای 
افغانستان که در 13 و 14 جوالی برگزار شد، 
افغانستان  بر رویکرد چین در قبال تحوالت 

روشنی افکند.
توسط  که  چین  انگیزه های  و  اهداف  درک 
آقای وانگ یی،  این کشور،  امورخارجه  وزیر 
اهمیت  حائز  آن جهت  از  شد،  داده  توضیح 
است که بیجینگ اخیرا نقش فعال تری را در 

روند صلح افغانستان به عهده گرفته است.
مطبوعاتی  کنفرانس  در  یی  وانگ  اظهارات 
روز چهارشنبه در شهر دوشنبه، در میانه ی 
هندی  و  غربی  رسانه های  در  بدگمانی ها 
بلعیدن  آستانه ی  در  چین  که  این  بر  مبنی 
افغانستان است، می تواند منبع ارزشمند برای 
واضح  آنچه  باشد.  کژفهمی ها  و  ابهام ها  رفع 
حد  از  بیش  بیجینگ  که  است  این  است 
افغانستان  گرداب  به  پایش  تا  است  مواظب 
آجندای  صدر  در  مسأله  این  نشود.  کشیده 
بیجینگ برای افغانستان است. به زبان ساده 
به دنبال مداخله نظامی  افغانستان  چین در 
جماهیر  اتحاد  اشتباه  نمی خواهد  و  نیست 
شوروی سابق و ایاالت متحده را تکرار کند. 
همین. چین از امنیت و ثبات در افغانستان 

نفع می برد.
روز  مطبوعاتی  کنفرانس  در  یی  وانگ 
را  امنیتی چین  نگرانی های  چهارشنبه خود 
از  کرد: جلوگیری  دسته بندی  در سه سطح 
یک  به  افغانستان  فعلی  منازعه  تبدیل شدن 
سریع  سرگیری  از  تمام عیار،  داخلی  جنگ 
از  جلوگیری  و  کشور  این  صلح  مذاکرات 
گذرگاه   به  افغانستان  دوباره  تبدیل شدن 
تروریستی  گروه های  برای  النه ای  و  امن 

بین المللی.
پیامدهای  از  می توان  که  است  معتقد  چین 
منطقه  بر  افغانستان  امنیتی  اوضاع  وخامت 
اشرف  حکومت  با  هم  چین  کرد.  جلوگیری 
غنی و هم با رهبری طالبان دارای تعامالت 

نیروهای  نظامی  عملیات های  پایان  با 
خروج  روند  آغاز  و  افغانستان  در  امریکایی 
کرده  تجدیدقوا  طالبان  گروه  نیروها،  این 
کشور  این  از  بیشتری  مناطق  تصرف  با  و 
جنگ زده به دنبال بازپس گیری قدرت برآمده 
است. طالبان هم در مراکز قدرت سنتی خود 
ولسوالی های  در  هم  و  افغانستان  جنوب  در 
داشته اند.  پیش روی هایی  کشور  شمال 
گذرگاه های  محاصره،  را  والیات  مراکز  آن ها 
مناطق  در  و  تصرف  را  کشور  حیاتی  مرزی 
ممنوعیت  برای  قوانینی  خود  کنترل  تحت 
وضع  ریش  تراشیدن  و  دخانیات  استعمال 
بیرون شدن  از  را  زنان  گروه  این  کرده اند. 
و  کرده  منع  مرد  محرم  یک  بدون  خانه  از 
مناطق  در  مساجد  مولوی های  به  همچنین 
تحت تصرف خود دستور داده است »لیستی 
از دختران باالی 1۵ سال و زنان بیوه زیر 4۵ 
سال را برای ازدواج با جنگ جویان طالبان« 

تهیه کنند.
نتیجه ی  افغانستان  در  طالبان  قوای  تجدید 
دوره  متحده ی  ایاالت  مماشات  سیاست 
ترمپ و جو بایدن و واگرایی منافع قدرت های 
است.  طالبان  با  تعامالت شان  در  منطقه ای 
چتر  تحت  می توانند  منطقه ای  قدرت های 
برقراری  برای  شانگهای  همکاری  سازمان 
صلح و ثبات پایدار در همه کشورهای منطقه 
آن  اعضای  که  شرطی  به  کنند،  کار  هم  با 
متوقف  افغانستان  در  را  خود  دوگانه  بازی 

کنند.

قدرت های منطقه ای و طالبان
کشورهای منطقه ای که منافع ژئواستراتژیک، 
با  افغانستان  در  امنیتی شان  و  ژئواقتصادی 
تهدید روبه روست، از زمانی که رییس جمهور 
از  متحده  ایاالت  کامل  نظامی  خروج  بایدن 
افغانستان را اعالم کرده بر سر دوراهی قرار 
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آنچه واضح است این است که 
بیجینگ بیش از حد مواظب 

است تا پایش به گرداب 
افغانستان کشیده نشود. این 

مسأله در صدر آجندای بیجینگ 
برای افغانستان است.

خود  وعده های  به  می توانند  طالبان  آیا 
عمل کنند؟

طالبان فقط در حد حرف گفته اند که اجازه 
بین المللی  تروریستی  گروه های  نمی دهند 
خاک  از  القاعده  و  خراسان  داعش  جمله  از 
و  متحده  ایاالت  به  حمله  برای  افغانستان 
به روسیه،  استفاده کنند. طالبان  متحدانش 
کشورهای آسیای میانه در شمال افغانستان، 
شیعه  فرقه  تحمل  مورد  )در  ایران  و  چین 
پیشکش  را  ضمانت ها  عین  افغانستان(  در 
کرده اند. اما قدرت های منطقه ای با توجه به 
تغییر رفتار طالبان طی دو ماه گذشته نسبت 

به طالبان بدگمان هستند.
به  را  امریکا  دیگر  بار  چین  جوالی   7 در 
افغانستان  از  شتاب زده اش  خروج  خاطر 
افغانستان  که  داد  هشدار  و  کرد  سرزنش 
می تواند بار دیگر به »بشکه باروت منطقه و 
النه تروریسم« تبدیل شود. به همین ترتیب 
مرزهای  که  میانه  آسیای  جمهوری های 
وقتی  دارند  افغانستان  با  متخلخل  مشترک 
1037 سرباز افغانستان از والیت بدخشان به 
غافلگیر  گریختند،  میانه  آسیای  کشورهای 
تاجیکستان  رییس جمهور  گریز  این  شدند. 
ذخیره  نیروی  هزار   ۲0 بسیج  به  مجبور  را 

و  دیپلماتیک  حضور  به  توجه  با  پاکستان 
دهلی نو  نقش  و  افغانستان  در  هند  تجاری 
به عنوان مهم ترین کمک کننده در بازسازی 
این کشور جنگ زده، احساس کرده به لحاظ 
محاصره  هند  و  افغانستان  بین  استراتژیک 
جنگ  به  توجه  با  هند  درحالی که  می شود. 
دهلی نو  علیه  کشمیر  و  جامو  در  که  نیابتی 
جریان دارد، پیوسته به عنوان تسهیل کننده 
افغانستان  مردم  اقتصادی  توسعه  و  صلح 
است،  دوری جسته  طالبان  از  و  شده  ظاهر 
دهلی نو  که  می رساند  اخیر  گزارش های  اما 
امنیتی  اوضاع  تغییر  توجه  با  و  تازگی  به 
از  برخی  با  است  کرده  سعی  افغانستان  در 

جناح های طالبان ارتباط برقرار کند.
افغانستان  در خصوص  چین  دیگر،  از طرف 
»رویکرد محدود« و »دیپلماسی خودمحور« 
بیجینگ  تعامل  است.  داشته  پیش  در 
به  می گردد،  بر   1990 دهه  به  طالبان  با 
استان سین کیانگ در شمال غرب  زمانی که 
تاریخ  به  توجه  با  شد.  ناآرامی  دچار  چین 
موردمناقشه، تجزیه طلبی، افراط گرایی خشن 
مسلمانان  مرکز،  از  گریز  به  گرایش ها  و 
 ،1980 سال های  در  سین کیانگ  اویغوری 
تحرکات  به  دست   1987 و   198۵  ،1981
تاون«  بارن  »شورش  در  که  زدند  ضدچین 
شولین،  لو  رسید.  خود  اوج  به   1990 سال 
سال  در  پاکستان  در  چین  وقت  سفیر 
۲000 با مال عمر رهبر طالبان مالقات کرد 
تروریستی  گروه های  سایر  و  طالبان  از  و 
خواست تا از هرگونه »سرایت« تروریسم به 
سین کیانگ جلوگیری کنند. مال عمر قول داد 
که طالبان به اویغورها اجازه حمله به چین در 
سین کیانگ را نمی دهند اما این اویغورها مثل 
سابق در صفوف طالبان باقی می مانند. بعدا 
ترمپ گفت وگوها  هنگامی که رییس جمهور 
کرد،  لغو   ۲019 سال  در  طالبان  گروه  با 
چینی ها از یک هیئت طالبان به رهبری مال 

عبدالغنی برادر در بیجینگ میزبانی کردند.

از  او همچنین  کرد.  افغانستان  با  مرزش  در 
درخواست  جمعی«  امنیت  پیمان  »سازمان 
از  موجی   ،۲0۲1 می  ماه  در  کرد.  کمک 
را  کابل  غرب  شیعه   هزاره  مردم  انفجارها 
هدف قرار داد که در نتیجه آن دست کم ۵0 
تن زخمی شدند.  از صد  بیش  و  نفر کشته 
هیچ گروهی مسئولیت این حمالت پراکنده 
افغانستان  حکومت  اما  نگرفت  برعهده  را 

طالبان را مقصر دانست.
خیابان های  در  طالبان  خشونت  دوام 
قاپیدن  برای  گروه  این  تالش  و  افغانستان 
که  می دهد  نشان  نظامی  راه  از  قدرت 
موضع گیری و اظهارات این گروه در خصوص 
مذاکرات بین االفغانی برای حل وفصل سیاسی 

مسأله افغانستان فقط در حد حرف است.
کتاب  نویسنده  و  روزنامه نگار  رشید،  احمد 
»طالبان؛ اسالم ستیزه جو، نفت و بنیادگرایی 
در آسیای میانه« در مصاحبه ی تازه اش گفته 
کشورهای  »می تواند  افغانستان  منازعه  که 
کشورهایی  کند.«  خود  درگیر  را  همسایه 
میانه،  آسیای  جمهوری های  ایران،  همچون 
پاکستان و چین در سین کیانگ از پیامدهای 
فوری آن متأثر خواهند شد و هند و روسیه 
روبرو  تروریستی  و  امنیتی  چالش های  با 

گرفته اند. به استثنای هند، بیشتر قدرت های 
مالقات  طالبان  با  محرمانه  به طور  منطقه ای 
منافع  برای  آن ها  از  نیز  برخی  و  کرده اند 
منطقه  در  خود  استراتژیک  و  جغرافیایی 
مثال  برای  و مسکو  تهران  استفاده کرده اند. 
داعش  به  وابسته  گروه های  مهار  بهانه  به 
به  اقدام   ۲019 سال  از  پس  افغانستان،  در 
از  مسکو  و  تهران  کردند.  طالبان  به  کمک 
برای تسویه حساب  گروه تروریستی طالبان 
خود با ایاالت متحده استفاده کردند. طالبان 
با  داشته اند،  مسکو  و  تهران  به  سفرهایی 
حکومت های مربوطه گفت وگو کرده اند و حتا 
مذاکرات بین االفغانی را در کشورهای مذکور 

برگزار کرده اند.
پاکستان از سال ۲001 با حمایت از عملیات 
ارائه  امریکا و در کنار آن  به رهبری  نظامِی 
افغانستان  خصوص  در  طالبان،  به  پناه گاه 
استراتژی  دوگانه داشته است. دستگاه امنیتی 
پاکستان از سال ۲00۲ به بعد با سربازگیری و 
جمع آوری کمک های مالی از طریق گروه های 
مختلف دینی-مذهبی، به طالبان کمک کرده 
رییس جمهور  امسال  جوالی   16 در  است. 
اشرف غنی در ازبیکستان گفت که پاکستان 
قطع  تروریستی  گروه های  با  را  خود  روابط 
هزار   10 از  بیش  ماه  یک  طی  و  نکرده 
جنگ جو از پاکستان وارد افغانستان شده اند. 
یک  بین االفغانی،  صلح  روند  شروع  از  قبل 
از دفتر سیاسی خود در قطر  هیئت طالبان 
به رهبری مال برادر به پاکستان سفر کردند. 
از  با مقامات پاکستانی  آن ها نشست هایی را 
قریشی  محمود  شاه  امورخارجه  وزیر  جمله 
دستگاه  و  طالبان  بین  روابط  کردند.  برگزار 
امنیتی پاکستان هنگامی آشکارتر از گذشته 
در  طالبان  سیاسی  دفتر  مقام  یک  که  شد 
قطر اذعان کرد که آی اس آی پاکستان در هر 
تصمیمی که از سوی این دفتر اتخاذ می شود، 

عمیقا دخیل است.
دالیل کمک اسالم آباد به طالبان واضح است؛ 

سازمان همکاری شانگهای یم تواند طالبان را رام کند

همچون جنبش اسالمی ترکستان شرقی )که 
سین کیانگ را تهدید می کند( عرصه و فضای 
بیشتری برای فعالیت در خاک افغانستان به 

دست آورند.
مطمئنا چین نمی تواند با اعتماد به پاکستان 
مطمئن باشد که اسالم آباد طالبان را در کشور 
نگه  مدیریت  تحت  افغانستان  مثل  بزرگی 
سخنگویان  که  است  درست  داشت.  خواهد 
طالبان چین را »دوست افغانستان« توصیف 
می کنند. اما چین، تا زمانی که طالبان با همه 
نیروهای تروریستی به صورت واضح و علنی 
قطع رابطه نکند، مطمئن نیست که این گروه 
در موقعیتی باشد که بتواند انتظارات چین را 

برآورده کند.
چین  که  است  این  است  واضح  آنچه 
نمی خواهد ساختار دولت افغانستان فرو پاشد 
یا خأل امنیتی در این کشور به میان آید. به 
که چین  می رسد  نظر  به  بعید  دلیل  همین 
بشردوستانه  مساعدت های  مادی،  حمایت 
حکومت  به  را  خود  تسلیحاتی  کمک های  و 
یا همکاری اطالعاتی  افغانستان خاتمه دهد 
خود را با کابل به منظور تقویت عملیات های 

ضدتروریستی در این کشور قطع کند.
هیچ شکی  بدون  افغانستان  دولت  فروپاشی 
چین  بود.  خواهد  کابوس  بیجینگ  برای 
هم رویکرد  و  هم نظر  رابطه  این  در  ایران  و 
که  روسیه  برخالف  ایران  و  چین  هستند. 

افغانستان نیست و به اصل اساسی خود که 
عدم مداخله در امور داخلی این کشور است 
پابند خواهد ماند، اما چین به خوبی می داند 
مرز  تروریسم  و  اسالمی  ستیزه جویی  که 

بسیار باریکی دارد.
چین نمی تواند طور دیگری فکر کند و نگران 
کشور حدود  این  باالخره  نباشد.  مسأله  این 
در  مسلمان  جمعیت  میلیون   ۲۵ تا   ۲0
گانسو،  و غربی سین کیانگ،  مناطق مرکزی 
نینگشیا و سایر مناطق خود دارد که به لحاظ 

جغرافیایی به آسیای میانه نزدیک هستند.
درحالی که  همینجاست:  دقیقا  پارادوکس 
چین نسبت به آجندای پنهان ایاالت متحده 
بدگمان بود، اما نگرانی بزرگ ترش این است 
افغانستان  از  امریکا  خروج  فردای  در  که 
گروه هایی  و  شود  جدی تر  تروریسم  چالش 

با  عالی  مناسبات  از  بیجینگ  است.  سازنده 
که  حکومتی  است؛  برخوردار  غنی  حکومت 
چینی ها آن را در تمام این سال ها بی سروصدا 
را  غنی  ریاست جمهوری  و  کرده اند  حمایت 
خوب  نسبتا  افغانستان  دشوار  شرایط  در 

می دانند.
که  می داند  بیجینگ  ترتیب  همین  به 
حکومت غنی در میان همه دولت های منطقه 
به تقویت روابطش با چین، با توجه به تعهد 
چین به تثبیت اوضاع در افغانستاِن بی طرف 
بسیار  ژئوپلیتیک،  سوگیری های  از  عاری  و 
است هم  توانسته  بیجینگ  اهمیت می دهد. 
روابط محکمی با حکومت غنی برقرار و آن را 
حفظ کند و هم کانال های ارتباطی خود را با 

طالبان باز نگه دارد.
انعطاف پذیری روابط چین و طالبان  عمق و 

بوده  بسیار  گمانه زنی ها  و  حدس  موضوع 
است؛ این که این روابط محصول محور چین-
پاکستان-طالبان است. اما واقعیت پیچیده تر 

از این حدس و گمان ها است.
اما  می کند  دوستی  اظهار  چین  با  طالبان 
کنفرانس دوشنبه خطوط گسل این دوستی 
در  بار  یک  از  بیش  وانگ  کرد.  برجسته  را 
در  را  چین  ناراحتی  آشکارا  خود  اظهارات 
و  روابط  طالبان  که  مسأله  این  خصوص 
پیوندهای خود را با گروه های تروریستی هنوز 
مسئوالنه  نگرشی  »با  تا  ـ  است  نکرده  قطع 
نسبت به کشور و مردم« وارد سیاست جریان 
اصلی افغانستان شود ـ ابراز کرد. این سخن 

را باید به دقت در تمام ابعاد آن درک کرد.
دنبال  به  افغانستان  همسایه  به عنوان  چین 
نسخه نویسی در مورد جنبه های اسالمی ملت 

چین از آجندای خود برای افغانستان پرده برداشت

ایجاز وانی، بنیاد تحقیقات آبزرور
مترجم: جلیل پژواک
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فرمان بردار بودن توسط دستگاه حاکم تعریف می شود. اصوال این 
دستگاه حاکم یا مرجع دینی است که حق تفسیر و اجرای فرامین 
و دستورات الهی را دارد و مردم حقی مبنی بر مشارکت و سهم در 

قدرت و تصمیم گیری ندارند. 
تاریخ حکومت های مسلمان که این نوع حکومت داری را برگزیده اند 
نشان می دهد که این سیستم در مقام عمل قابل تطبیق نیست و 
منجر به انحصار قدرت در دست عده محدودی شده است. چرا که 
در نهایت قدرت در اختیار افرادی قرار می گیرد که تنها ابزارشان 
و  خداوند  احکام  دین داری،  داعیه  خداوند،  فرامین  تحقق  برای 
که  می دهد  نشان  جوامع  تاریخ  همچنین  است.  شریعت  تطبیق 
از درون تئوکراسی، نوعی حکومت توتالیتر که نخبگان مذهبی و 
دینی آن را کنترل می کنند، بیرون می آید. چرا که به لحاظ تئوری 

نیز این نوع حکومت داری دارای فقر وسیع نظری است.   

از درون تئوکراسی چه چیزی بیرون می آید؟
در تئوکراسی یا حکومت الهی – مذهبی آنچه که در عمل اتفاق 
نیست. گرچه که  بر زمین  احکام خداوند  و  اجرای کالم  می افتد 
ادعای دستگاه حاکم چنین است. چرا که امر قدسی با قدرت پیوند 
می خورد. به میزانی که امر قدسی با قدرت در رابطه است، به افراد 
و گروه های حاکم این اجازه را می دهد که سلیقه، نگرش و هژمونی 
استفاده ی  با  تئوکراسی خواهان  کنند.  تطبیق  جامعه  در  را  خود 
ابزاری از امر قدسی در اداره حکومت، عمال اندیشه ها و سالیق خود 
را به جامعه تحمیل می کنند و عمال عاملیت مردم و نقش آنان را 

در تعیین سرنوشت شان نادیده می گیرند. 
در حاکمیت مطلق دینی، حاکمان بر این باورند که مردم توانایی 
برای تعیین سرنوشت خود  را  و شعور کافی سیاسی و اجتماعی 
ندارند. لذا این حاکمان هستند که خیر و صالح عمومی را بهتر از 
مردم می فهمند. بهتر از مردم نیازهای آنان را تشخیص می دهند و 
مصلحت آنان را نیز بهتر می توانند درک کنند. بنابراین برای مردم 
نیستند.  قائل  تصمیم گیری  و  سیاسی  مشارکت  معنای  به  حقی 
در چنین وضعیتی سرکوب و حذف مخالفان سیاسی به بهانه های 
حاکمیت  در  می افتد.  اتفاق  گسترده  صورت  به  دین  با  مخالفت 
دینی، امیرالمؤمنین یا خلیفه خود را جانشین بر حق خداوند برای 
اجرای دستورات الهی می پندارد. لذا صفات، ویژگی ها و قداستی 
همچون پیامر اسالم برای خود قائل است. چنین برداشتی از امر 
قدسی به حاکم این مجوز را می دهد که به هر بهانه و روشی با 
عنوان مصلحت عمومی، مخالفان را از سر راه بردارد. لذا به راحتی 
به  میل  که  است  اساس  همین  بر  می  کند.  صادر  مجوز خشونت 
اعمال خشونت در گروه های سلفی همچون 
مشاهده  قابل  گسترده  صورت  به  طالبان 
تکثر  دینی،  مطلق  حاکمان  تفکر  در  است. 
و وجود گروه های مختلف اجتماعی و فکری 
دنبال  به  به شدت  آن ها  و  ندارد  جایگاهی 
جامعه  عمومی  فضای  یک دست ساختن 

هستند. 

طالبان و فرضیه ی حاکمیت دینی
قابل قبول  نسخه  تئوکراسی  اینکه  فرض  با 
طالبان  و  باشد  افغانستان  در  اجرا  قابل  و 
که  اینجاست  سوال  اما  باشند،  آن  خواهان 
مسیر  از  آیا  تئوکراسی  این  تطبیق  بستر 
گروه  است؟  امکان پذیر  جنگ  و  خشونت 
تطبیق  دینی،  حاکمیت  دنبال  به  طالبان 
در  خداوند  فرامین  اجرای  و  شریعت 
ادعای  بلکه  نیستند.  کشور  این  جغرفیای 
نظام اسالمی پوششی است برای قدرت طلبی 
و  اسالمی  اصول  از  هیچ یک  به  آن ها  آنان. 
اخالقی در ارتباط با ساده ترین قوانین جنگ 
پایبند نیستند. ماهیت این گروه اکنون بیش 
از هر زمان دیگری با تروریسم، مواد مخدر، 
خشونت، کشتار و گروه های افراطی منطقه 
و جهان گره خورده است. تئوکراسی خواهی 
طالبان  ادعای  برای  ما  که  است  فرضیه ای 
که  است  این  واقعیت  اما  می کنیم.  مطرح 
ندارند. در طول  برای حکومت داری  مکانیزمی  گروه طالبان هیچ  
و  ابزارهایی چون جهاد  با  تمام سالهایی که ماشین کشتار آن ها 
ارائه  ادعایشان  برای  الگویی  نتوانسته اند  بوده،  فعال  اسالم خواهی 
کنند. ادعای آنان به شدت از لحاظ تئوری فقیر است. آنچه نخبگان 
طالبان به دنبال آنند، قدرت طلبی مطلق است. در این راستا تنها 
ابزاری که می تواند اعمال و رفتار خشونت آمیز آنان را توجیه کند، 
ادعا ها و خواست های مبهم و کلی آنان درباره اسالم خواهی است. 
کنار  را  سالح هایشان  می توانند  امروز  همین  بخواهند  اگر  آن ها 
را  و وزن حقیقی خود  امن، مشروعیت  و در یک فضای  بگذارند 
ساختارهای  که  چرا  کنند.  آزمایش  رقابتی  پروسه های  طریق  از 
برای  است.  دارای چنین ظرفیتی  افغانستان  اجتماعی  و  سیاسی 
حاکمیت و حکومت کردن نیازی به تولید خشونت، جنگ و وحشت 
نیست. اما مسأله این است که آن ها نمی خواهند. اراده و ظرفیت 
چنین امری را ندارند. اگر خود آن ها بخواهند، تمویل کنندگان و 

حامیان آن ها چنین اراده ای ندارند. 

حسین علی کریمی

گروه طالبان از بدو شروع گفت وگوهای صلح، همیشه ادعا کرده اند 
که به دنبال ایجاد نظام اسالمی در افغانستان هستند. در این ادعا، 
یا  نیست  اسالمی  فعلی،  نظام  که  دارد  وجود  پنهان  واقعیت  این 
الاقل به باور آن ها این نظام از  مشروعیت کافِی دینی برخوردار 
یا  است  اسالمی  فعلی  نظام  که  موضوع  این  ثابت ساختن  نیست. 
نیست کاری به غایت دشوار است. چرا که به باور اسالم شناسان 
ما یک اسالم واحد نداریم که آن را الگو و سرمشق قرار دهیم و 
از درون آموزه های آن چارچوبی برای حکومت داری نوین جوامع 
تعریف کنیم. رؤیای بیشتر گروه های نوظهور اسالمی بازگشت به 
اسالم ناب است. امری که تحقق آن غیرممکن است. چرا با توسعه 
و تکامل تاریخی تمدن جوامع در تضاد است. اگر فرض کنیم گروه 
طالبان به دنبال حاکمیت دینی یا تئوکراسی در افغانستان هستند، 
باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا امکان تحقق چنین امری 
وجود دارد؟ آیا طالبان آن چنان که ادعا می کنند به دنبال تحقق 

حاکمیت دین در افغانستان هستند؟
اسالمی  حکومت داری  شریعت،  از  طالبان  گروه  فهم  و  تفسیر 
جهان  دینی  معتبر  مراکز  از  بسیاری  نظر  از  اسالم  آموزه های  و 
از اسالم بدوی ترین، خشن ترین  اسالم مردود است. تفسیر آن ها 
قرائتی  است.  اسالم  دین  از  ممکن  تفسیر  عقل ستیزترین  و 
انعطاف ناپذیر از اسالم که به جای این که معطوف به آینده و روند 
توسعه جامعه باشد، بیشتر گذشته گراست. برداشت طالب از اسالم 
سطحی، خشن و ُدگم است. فهم آن ها از اسالم و آموزه های آن 
به  را  افغانستان  تا  دارند  تالش  آن ها  است.  جامعه ستیز  و  بدوی 
گذشته ای پیوند دهند که با توجه به پیشرفت های جامعه و تغییر و 
تحوالت تاریخی، اجتماعی، تکنولوژیکی ماهیتا امکان پذیر نیست و 

در تضاد با واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است.
به عنوان مثال آن ها خواهان اصالح قانون اساسی فعلی هستند و 
در تازه ترین پیشنهادشان به هیأت مذاکره کننده جمهوری اسالمی 
گذشته  اساسی  قوانین  از  یکی  به  بازگشت  خواهان  افغانستان 
می باشند. قانون اساسی فعلی افغانستان به باور بسیاری از علمای 
از کامل ترین و پیشرفته ترین قوانین اساسی در  علم حقوق یکی 
قانون  این  مهم  ویژگی  است.  اسالمی  و  منطقه  کشورهای  میان 
اساسی، پاسخگویی آن به نیازهای پویای جامعه افغانستان است. 
جامعه ای که هر روز در حال تغییر و دگرگونی است. چالشی که 
در بسیاری از قوانین گذشته افغانستان وجود نداشت. بازگشت به 
قوانین گذشته مهم ترین پیامدی که دارد این است که ما را به دامن 
انبوهی از قوانین، منابع فقهی و تکثر حقوقی بازمی گرداند. بنابراین 

حاکمیت دوباره طالبان و تغییر قانون اساسی 
منابع  لحاظ  به  که  دارد  را  این خطر  فعلی 
فقهی و حقوقی در عرصه قوانین دوباره ما را 

با منابع مختلف مواجه سازد. 

تئوکراسی یا حکومت الهی – مذهبی
دنبال  به  همواره  خود  حیات  طول  در  بشر 
معنا بخشی و سعادت زندگی جمعی و فردی 
خویش بوده است. در این میان ادیان تالش 
و  کنند  ایفا  را  کارکردی  چنین  تا  کرده اند 
راه سعاد و خوشبختی را برای انسان تعریف 
تا  کوشیده اند  ادیان  قرن ها  طول  در  کنند. 
با  و  برهانند  تنهایی  رنج جانکاه  از  را  آدمی 
آموزه های خود او را در مسیر درست هدایت 
کنند. در واقع، فلسفه به وجودآمدن ادیان به 
یک معنا این بوده است که مکانیزم هایی را 
برای معنا بخشی و سعادت زندگی دنیوی و 
اخروی انسان تعریف  کنند. قرار بود ادیان با 
ارائه آموزه ها و رهنمودهایی، انسان خطاکار 
را که از میوه ممنوعه خورده بود و از ِگل و 
الی آفریده شده بود، دوباره به مسیر اصلی 
بشری  اخروی  و  دنیوی  سعادت  همانا  که 
ادیان  اساس  همین  بر  بازگرداند.  است، 
برابری  تا عدالت،  وظیفه خود می پنداشتند 
و آزادی اجتماعی را در سایه حاکمیت دینی 
خلق کنند. با پیچیده ترشدن زندگی جمعی 

و  تا سیستم ها  آدمی تالش کرد  اجتماعی،  زندگی  و سازکارهای 
الگوهایی را برای خلق چنین دنیایی بیافریند. بر این اساس انواع 
مختلفی از حکومت داری به وجود آمد. از میان انواع حکومت داری ها، 
از  نوعی  به عنوان  مسلمان  نخبگان  از  برخی  ذائقه  با  تئوکراسی 
حکومت داری، خوش تر آمد. دلیل آن هم این بود که این نوع از 
اجرای  برای  را  کامل  و  مناسب  بستری  ظاهر  در  حکومت داری 

فرامین الهی که خواست مراجع دینی بود، فراهم می ساخت.
تئوکراسی )Theocracy( به معنی حکومت الهی – دینی است. به 
بیان ساده حاکمیت و قدرت در این ساختار از آن خداوند است. بر 
این اساس مرجع دینی تالش می کند تا اوامر و احکام خداوند را در 
جامعه تطبیق کند. به باور اندیشمندان دینی تا این مرحله که نوع 
نظام بر پایه ی آموزه های دینی استوار باشد، مشکلی وجود ندارد یا 
قابل مشاهده نیست. مشکل از زمانی شروع می شود که بخواهیم 
برای مردم در این پلت فرم، نقشی در حوزه های اجتماعی و سیاسی 
تعریف کنیم. چرا که در این نوع نظام، نقش مردم به مطیع بودن و 

خواهند شد. عالوه براین، با مقاومت گروه های 
طالبانی،  خشونت  و  طالبان  برابر  در  محلی 
افغانستان به قطبی برای گروه های تروریستی 
از سراسر جهان تبدیل خواهد شد که از جنگ 
خود  اهداف  پیشبرد  برای  کشور  این  داخلی 
استفاده خواهند کرد. با توجه به این وضعیت 
سازمان همکاری شانگهای می تواند به منطقه 
با  مقابله  برای  منسجم  رویکرد  یک  ایجاد  در 

طالبان کمک کند.

می تواند  شانگهای  همکاری  سازمان 
طالبان را رام کند

سـازمان همـکاری شـانگهای در سـال ۲001 
تشـکیل شـد. این سـازمان منطقـه ای درحال 
هنـد،  چیـن،  دارد،  عضـو  هشـت  حاضـر 
پاکسـتان،  روسـیه،  قرقیزسـتان،  قزاقسـتان، 
کشـورهای  ازبیکسـتان.  و  تاجیکسـتان 
افغانسـتان، ایـران و بـالروس در این سـازمان 
بـه عنـوان کشـورهای ناظـر عمـل می کنند و 
تمرکـز ایـن سـازمان بیشـتر مسـائل امنیتـی 
منطقه اسـت. سـازمان همـکاری شـانگهای و 
»سـاختار مبارزه با تروریسـم منطقـه ای« این 
سـازمان در خـط مقـدم مقابلـه بـا تروریسـم، 
منطقـه ای  افراط گرایـی  و  جدایی طلبـی 

بـوده اسـت. سـازمان همـکاری شـانگهای در 
سـال ۲00۵ اقـدام بـه ایجـاد »گـروه تمـاس 
شـدت گرفتن  بـا  کـه  کـرد  افغانسـتان« 
خشـونت در غـرب آسـیا از فعالیـت بازماند. با 
این حـال، پـس از آغـاز رونـد خـروج نیروهای 
ناتـو به رهبـری امریکا از افغانسـتان، حکومت 
در کابـل بـه ایـن سـازمان بـه عنوان سـکوی 
بدیـل بـرای تأمین صلـح و ثبـات منطقه  نگاه 

می کنـد.
افغانستان  تماس  گروه   ،۲017 سال  از  پس 
دیپلماتیک  کانال های  طریق  از  و  شد  احیا 
پیشبرد  برای  کابل  در  حکومت  و  طالبان  با 
ایفای  افغانستان  در  صلح  برقراری  و  مصالحه 
نقش کرد. پس از ۲017 همه اعضای سازمان 
همکاری شانگهای، از جمله هند، برای برقراری 
صلح، ثبات و رفاه در افغانستان تالش کردند. 
استثنای  به  منطقه ای  قدرت های  همه  اما 
افغانستان  از  هند  و  میانه  آسیای  کشورهای 
و طالبان برای پیشبرد منافع ژئواستراتژیک و 
ژئواقتصادی کوته بینانه خود علیه غرب و علیه 
یک دیگر استفاده کردند. این بازوی دوگانه تا 

این جا فقط به نفع طالبان واقع شده است.
در نشست اخیر گروه تماس افغانستان سازمان 
همکاری شانگهای در دوشنبه، همه ی اعضا بر 
از طریق  افغانستان  منازعه  فصل  و  لزوم حل 
یک  آغاز  خواستار  و  کردند  تأکید  گفت وگو 
روند صلح به رهبری و تحت مالکیت افغانستان 
شدند. دکتر جایشنکر، وزیر امورخارجه هند نیز 
این اجماع نظر را با ارائه نقشه راه سه ماده ای 
دهلی نو در خصوص افغانستان برجسته کرد. 
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، از 
جمله کشور ناظر ایران، باید به منظور تأمین 
صلح و راه منطقه ای سیاست های واگرای خود 
را در قبال طالبان بازبینی کنند. اگر کشورهای 
همگرا  طالبان  در خصوص  سازمان  این  عضو 
نشوند، امکان برقراری صلح و ثبات پایدار هم 
همسایه  کشورهای  در  هم  و  افغانستان  در 

دشوار خواهد شد.

آبزرور  تحقیقات  بنیاد  پژوهش گر  وانی،  ایجاز 
روی  حاضر  درحال  ایجاز  است.  بمبئی  در 
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Peace کار می کند.

فرضیه ی حاکمیت دیین طالبان؛ 

از واقعیــت تـا عـمـل

رابطه جالبی با غنی نداشته است، از این که در 
حکومت کابل یک مخاطب پذیرا دارند راضی 

هستند.
با  اما در مورد دوام حکومت غنی در مواجهه 
چالش فزاینده طالبان، شک و تردید فزاینده 

وجود دارد.
آماده  چین  که  است  داده  پیشنهاد  وانگ 
را  بین االفغانی  مذاکرات  زمان«  هر  »در  است 
تسهیل و از آن میزبانی کند و به حل و فصل 
چین  کند.  کمک  افغانستان  مسأله  سیاسی 
مستقلی  راه  افغانستان  صلح  روند  قبال  در 
در پیش گرفته است و در این راه روی روابط 
ویژه خود با پاکستان، معادالت دوستانه خود 
ارائه کمک  با کابل، ظرفیت عظیم خود برای 
مادی، اعتبار خود به عنوان همسایه خیرخواه 
و مهم تر از همه رویکرد سازنده خود در منطقه 

حساب باز کرده است.
مشخص  بسیار  چین  امنیت محور  نگرانی های 
نگرانی های  اینجا  تا  مسکو  و  بیجینگ  است. 
امنیتی تقریبا مشترک دارند، زیرا هم چین و 
هم روسیه می ترسند که بی ثباتی در افغانستان 
به سرعت به آسیای میانه گسترش یابد. ارتقای 
برای  شانگهای  همکاری  سازمان  تماس  گروه 
این  تأسیس  از زمان  اولین بار  برای  افغانستان 
سازمان در سال ۲01۵ و برگزاری نشستی در 
این  عضو  کشورهای  امورخارجه  وزرای  سطح 
سازمان نشان دهنده این نگرانی مشترک است.

در  مؤقت  حکومت  ایجاد  خواستار  وانگ 
اما سوال این جاست که چرا  افغانستان نشد. 
ارث  به  را  دوحه  پیمان  میراث  بخواهد  چین 
گلوبل  روزنامه  در  مقاله ای  نویسندگان  ببرد؟ 
تایمز تأکید کرده اند که »موضع چین در قبال 
و چین هنوزهم  است  نکرده  تغییر  افغانستان 
از حکومت افغانستان به خاطر تالش هایش به 
وجود  با  کشور،  این  در  ثبات  برقراری  منظور 
ابراز دوستی طالبان با چین، قدردانی می کند.«

به جای طرح ریزی  که چین  است  شگفت آور 
اعمال قدرت بی فایده در افغانستاِن پسا امریکا، 
برآورد  دارد.  این کشور  به  نگاه طوالنی مدت 
چه  که  نیست  مهم  که  است  این  چینی ها 

می دهد،  تشکیل  را  افغانستان  کسی حکومت 
با  مبارزه  ادامه  پیش بینی  قابل  آینده ی  در 
افغانستان  بین المللی  مسئولیت  تروریسم 
خواهد بود و بنابراین مبارزه با تروریسم تهداب 
تشکیل  را  افغانستان  و  چین  آینده  روابط 

خواهد داد.
جناح های  همه  از  وانگ  دوشنبه،  نشست  در 
جدول  و  راه  نقشه  که  خواست  افغانستان 
تا  سازند  روشن  مصالحه  برای  را  خود  زمانی 
»ساختار  یک  برای  محکمی  تهداب  بتوانند 
افغانستان  در  فراگیر«  و  گسترده  سیاسی 
در  وانگ  که  است  ذکر  قابل  کنند.  ایجاد 
از  تکرار  به  افغانستان  امورخارجه  وزیر  حضور 
گروه  این  تعهد  به  پابندی  خواستار  طالبان 
مبنی بر قطع رابطه با سازمان های تروریستی 

بین المللی شد.
متحده  ایاالت  و  چین  ایده آل  حالت  در 
می توانستند همکار باشند. اما روابط دو کشور 
دچار عدم شفافیت و صداقت است و مذاکرات 
بیجینگ و واشنگتن متوقف شده است. وانگ 
در کنفرانس خود از امریکا خواست »به تعهد 
افزایش  را  همکاری اش  و  بگذارد  احترام  خود 
دهد.« اما او همچنین تأکید کرد که کشورهای 
منطقه باید مراقب هرگونه تالش از جانب هر 
و  هرج  از  سو  استفاده  دنبال  به  که  بیگانه ای 
مرج در افغانستان است و می خواهد امنیت و 

ثبات منطقه ای را تضعیف کند، باشند.
در  امریکا  اهداف  به  چین  ساده،  زبان  به 
می کند.  نگاه  شدید  بدگمانی  با  افغانستان 
کار  به  متحده  ایاالت  که  ندارد  انتظار  چین 
بازسازی افغانستان یا ملت سازی در این کشور 
اشتیاق و عالقه نشان دهد. با این وجود چین 
که  می کند  پیش بینی  ژئوپلیتیکی  دالیل  به 
ادامه  افغانستان  در  امریکا  مداخالت  نه تنها 
خواهد یافت، بلکه واشنگتن تالش خواهد کرد 
را در  با تروریسم حضور خود  بهانه مبارزه  به 

منطقه گسترش دهد.

هند  بازنشسته  دیپلمات  بادراکومار  کی.  ام. 
است.

به میزانی که امر 
قدسی با قدرت در 

رابطه است، به افراد 
و گروه های حاکم 

این اجازه را می دهد 
که سلیقه، نگرش 

و هژمونی خود را در 
جامعه تطبیق کنند. 

تئوکراسی خواهان 
با استفاده ی ابزاری 

از امر قدسی در 
اداره حکومت، عمال 
اندیشه ها و سالیق 

خود را به جامعه 
تحمیل می کنند.
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امریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد.
با اینحال، عمال داعش در چهار سال گذشته نیز حمالت 
پایتخت آن کشور  بغداد،  را در عراق و حتا در  مرگباری 
انجام داده اند. هفتۀ گذشته، حملۀ انتحاری در یک بازار 
مزدحم در بغداد 30 کشته برجاگذاشت که مسوولیت آن 

را گروه داعش پذیرفت.
عـراق،  در  سرتاسـری  زودهنـگام  انتخابـات  آسـتانۀ  در 

صدر اعظم عراق: 

یم یکا نیاز ندار به نریوی محاربوی امر

احـزاب  سـوی  از  عمدتـاً  شـدید،  فشـار  زیـر  الکاظمـی 
نظامیـان  تـا مهلـت خـروج  دارد  قـرار  سیاسـی شـیعه، 
امریکایـی را از عـراق اعـالم کنـد. از سـوی دیگـر حمالت 
پیهـم راکتـی بـر اهـداف نظامـی و دپلوماتیـک امریکا در 
عـراق، کـه گمـان مـی رود ملیشـه های طرفـدار ایـران آن 
را انجـام می دهنـد، نیـز حکومـت آقـای الکاظمـی را زیـر 

فشـار ایـاالت متحـده قـرار داده اسـت.

تا نقش محاربوی نیروهای امریکایی در آن کشور پایان یابد 
و نیروهای امریکایی تنها به ماموریت آموزش و مشاورت به 
نیروهای عراقی تمرکز کنند، اما تا کنون تاریخ مشخصی 

برای اینکار تعیین نشده است.
با  کاظمی  آقای  دیدار  از  پس  که  می رود  انتظار 
پایان  برای  مشخصی  زمانی  جدول  بایدن،  رییس جمهور 
ماموریت محاربوی حدود ۲۵00 نظامی امریکایی مستقر 
در عراق تعیین شود که احتماالً این تاریخ در اواخر سال 

روان خواهد بود.
ایاالت  نظامی  حضور  از  را  »آنچه  افزود:  کاظمی  آقای 
متحده در عراق می خواهیم، آموزش نیروهای مان و ارتقای 

موثریت و قابلیت آنان و همکاری امنیتی است.«
نیروهای امریکایی که در سال ۲003 به عراق اعزام شده 
بودند، پس از هشت سال حضور نظامی، در سال ۲011 به 
گونۀ کامل آن کشور را ترک کردند، اما پس از ظهور داعش 
در عراق و سوریه، براک اوباما، رییس جمهور پیشین ایاالت 
را  امریکایی  نظامی  بازهم هزاران  متحده در سال ۲014 

برای شسکت دادن داعش در عراق مستقر کرد.
حکومت عراق در سال ۲017 شکست کامل داعش را در 
آن کشور اعالم کرد، اما ادامۀ حضور نظامیان امریکایی در 
آن کشور پس از شکست داعش به یک مناظرۀ داغ سیاسی 
فرمانده  قاسم سلیمانی،  آنکه  از  ویژه پس  به  مبدل شد، 
ابو  و  ایران  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی 
مهدی المهندس، فرمانده ملیشه های شیعۀ مورد حمایت 
نظامیان  هوایی  حملۀ  در   ۲0۲0 جنوری  اوایل  در  ایران 

اطالعات روز: مصطفی الکاظمی، صدر اعظم عراق می گوید 
ایاالت  محاربوی  نیروهای  به  بعد  این  از  کشورش  که 
متحده برای جنگ بر ضد گروه دولت اسالمی نیاز ندارد، 
اما به گفتۀ وی تعیین تاریخ ختم ماموریت جنگی قوای 
امریکایی در عراق، منوط به نتایج گفتگوها میان مقام های 
عراقی و امریکایی خواهد بود که قرار است در هفتۀ روان 

صورت گیرد.
به گزارش صدای امریکا، آقای کاظمی در آستانۀ سفرش به 
واشنگتن دی سی، در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتدپرس 
گفت که با آنهم، عراق خواستار همکاری ایاالت متحده در 
زمینۀ آموزش به قوای عراق و گردآوری استخبارات نظامی 
خواهد شد. قرار است آقای کاظمی روز دوشنبه ۲6 جوالی 

با جو بایدن، رییس جمهور ایاالت متحده دیدار کند.
صدر اعظم عراق با تاکید بر اینکه نیروهای امنیتی و دفاعی 
ایاالت  رهبری  به  ایتالف  نیروهای  همکاری  بدون  عراق 
متحده توانمندی دفاع از کشور شان را دارند، گفت: »به 
نیازی  عراق  خاک  در  خارجی  محاربوی  نیروهای  حضور 

نیست.«
آقای کاظمی گفت که برنامۀ خروج قوای خارجی از عراق 
بر بنیاد نیازمندی های نیروهای عراق تنظیم خواهد شد: 
نیروهای  احضارات  و  اسالمی  دولت  گروه  بر ضد  »جنگ 
این  ]تعیین  و  است  زمانی خاص  یک جدول  مستلزم  ما 
واشنگتن  با  که  است  مذاکراتی  به  وابسته  زمانی[  جدول 

خواهیم داشت.«
ایاالت متحده و عراق در ماه اپریل سال روان توافق کردند 

مورد فاش شده ای ست که برای جاسوسی از سران کشورها، 
هفته  است.  شده  گرفته  به کار  فعاالن  و  روزنامه نگاران 
گذشته فهرستی متشکل از نزدیک به ۵0 هزار هدف بالقوه 
این جاسوس افزار به بیرون درز کرد و به جنجالی تازه منجر 

شد.
عفو بین الملل به همراه موسسه روزنامه نگاری غیرانتفاعی 
 )Forbidden Stories( »فرانسوی »داستان های ممنوع
و با همکاری چندین شرکت رسانه ای از جمله واشنگتن 
پست، گاردین و لوموند فهرست درز کرده را تحلیل و آن را 

منتشر کردند.
به دنبال انتشار این گزارش ها امانوئل ماکرون، رییس جمهوری 
فرانسه که نام او در فهرست افراد هدف این بدافزار قرار دارد، 

مجبور به تغییر گوشی و شماره تلفن همراه خود شد.
گفت:  این رابطه  در  بین الملل  عفو  دبیرکل  کاالمار،  انیس 
می دهد  نشان  تنها  نه  بدافزارها[  طریق  از  »]جاسوسی 
افرادی که به طور غیرقانونی هدف قرار گرفته اند در معرض 
چه خطری قرار داشته و چه آسیبی را متحمل شده اند، 
بلکه عواقب بسیار بی ثبات کننده ای را بر حقوق بشر جهانی 

و امنیت محیط دیجیتال برجا خواهد گذاشت.«
از  یکی  تنها   NSO اسرائیلی  »گروه  افزود:  او 
نظارتی  و  امنیتی  بدافزارهای  تولید  در  شرکت ها ست]که 

عفو بنی امللل خواستار توقف استفاده از فن آوری های نظاریت شد
نقش دارند[.این صنعتی خطرناک است که مدتهاست در 
لبه قانون فعالیت می کند و و نباید اجازه ادامه فعالیت به 

آن داد.«
کاالمار تاکید کرد: »اکنون ما به ایجاد فوری مقررات بیشتر 
درباره صنعت نظارت بر فضای مجازی، پاسخگویی در مورد 
این  بر  بیشتر  نظارت  و  بشر  حقوق  نقض  و  سوءاستفاده 

صنعت تاریک نیاز داریم.«
عفو بین الملل خواستار توقف فوری صادرات، فروش، انتقال 
و استفاده از فن آوری های جاسوسی شده »تا زمانی که یک 

چارچوب نظارتی مطابق با حقوق بشر برآن ایجاد شود.«
کاالمار گفت: »این واقعیت که رهبران سیاسی جهان خود 
است  گرفته اند ممکن  قرار  افزارهای جاسوسی  نرم  هدف 
به عنوان یک زنگ خطری بیدار کننده برای آن ها عمل کند 
که هرچند دیرهنگام چارچوبی مقرراتی برای این صنعت 

وضع کنند.«
 180 کم  دست  نام  پگاسوس  بدافزار  اهداف  لیست  در 
و  بشر  حقوق  فعال   8۵  ، سیاستمدار  نگار، 600  روزنامه 
6۵ تن از صاحبان شرکت های بزرگ تجاری دیده می شود. 
برای  تنها  را  پگاسوس  که  دارد  اصرار  اما   NSO شرکت 
استفاده در مبارزه با تروریسم و سایر جرائم تولید کرده و با 

تایید دولت اسرائیل به 4۵ کشور صادر می کند.

هشدار داد.
 ۲3 جمعه  روز  که  بیانیه ای  در  زمانه،  رادیو  گزارش  به 
و خواستار  سازمان  این  است  اسد صادر شده   1/ جوالی 

توقف فروش و استفاده از فن آوری های نظارتی شد.
نرم افزار Pegasus ساخت گروه NSO اسرائیل که می 
تواند با هک گوشی همراه، دوربین یا میکروفون تلفن را 
آخرین  کند،  آوری  جمع  را  آن  داده های  و  کرده  روشن 

بیانیه ای  انتشار  با  بین الملل  عفو  سازمان  روز:  اطالعات 
اعالم کرد گزارش های منتشر شده مبنی بر این که دولت ها 
از بدافزار ساخت یک شرکت اسرائیلی برای جاسوسی از 
کرده اند،  استفاده  کشورها  سران  و  فعاالن  روزنامه نگاران، 
نشان از آشکار شدن »بحرانی جهانی در زمینه  حقوق بشر« 
نرم افزارهای  صنعت  مخرب  »تأثیرات  به  نسبت  و  دارد، 
جاسوسی، در غیاب قوانین منسجم، بر حقوق بشر جهانی« 

دروازه های دریای شمال و فنالند به روی ناوگان ایرانی 
دانست.

توسط  طوالنی  مسیر  همچنین طی  خانزادی  دریادار 
دو ناو ایرانی را که با هدف ورود به مناطق استراتژیک 

شمال اروپا انجام شده، »بی سابقه« خواند.
طـی  روسـیه  و  ایـران  دریایـی  نیروهـای  همـکاری 
سـال های اخیـر افزایـش قابـل توجهـی پیـدا کـرده و 
گذشـته از سـفرهای مقام هـای ایرانـی بـرای بازدیـد 
نیـز  گذشـته  فوریـه  کشـور  دو  روسـیه،  نـاوگان  از 
رزمایشـی مشـترک را در آب هـای شـمال اقیانـوس 

هنـد برگـزار کردنـد.

هدف دشمن در زیر آب، سطح دریا یا هوا هستیم و در 
صورت لزوم ضربه ای برگشت ناپذیر وارد خواهیم کرد.«
آقای پوتین همچنین با اشاره به تنش مسکو و لندن 
بر سر عبور ناو بریتانیایی از آب های کریمه تصریح کرد 
بریتانیا را بدون  ناو جنگی ارتش  که روسیه قادر بود 
دامن زدن به جنگ جهانی سوم غرق کند. او همچنین 
ناو  »غیرقانونی«  تردد  در  که  کرد  متهم  را  واشنگتن 
بریتانیایی نقش »تحریک کننده « ارتش بریتانیا را ایفا 

کرده است.
به گفته سرگئی شایگو، وزیر دفاع روسیه در این رژه 
۵4 کشتی جنگی از کشورهای مختلف جهان از جمله 

روز  روسیه  دریایی  نیروی  رژه  مراسم  روز:  اطالعات 
والدیمیر  سخنرانی  با  اسد(  جوالی/سوم  یکشنبه)۲۵ 
دو  مشارکت  با  و  آغاز  روسیه  رییس جمهوری  پوتین، 
پوتین  آقای  شد.  برگزار  سن پترزبورگ  در  ایرانی  ناو 
در این سخنرانی گفت:»روسیه به تولید موفقیت آمیز 
موفق  نیز  کنون  تا  و  می دهد  ادامه  جدید  سالح های 
هیچ  که  بسازد  صوتی  مافوق  دقیق  سالح های  شده 

مشابهی در جهان ندارند.«
روسیه  رییس جمهوری  فارسی،  نیوز  یورو  گزارش  به 
کروز  موشک های  و  اتمی  ناوهای  ساخت  به  اشاره  با 
به شناسایی هر  قادر  زیر دریایی خاطرنشان کرد:»ما 

یتانیا متهم کرد یک بر یکا را به تحر حضور ناوهای ایراین سهند و مکران در خلیج فنالند؛ پوتنی امر
همچنین  داشتند.  مشارکت  پاکستان  و  هند  ایران، 
چهار هزار نیرو و 40 هواپیما و بالگرد نظامی در این 

رژه حضور داشتند.
این رژه به مناسبت سیصدو بیست و پنجمین سالروز 

تاسیس ناوگان نیروی دریایی روسیه برگزار شد.
ایران  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده  خانزادی،  حسین 
برای  روسیه  دفاع  وزیر  شایگو،  دعوت سرگئی  به  که 
شرکت در مراسم رژه روز یکشنبه نیروی دریایی این 
ناوهای  ورود  داشت،  حضور  سن پترزبورگ  در  کشور 
»اتفاقی  را  فنالند  خلیج  به  ایران  مکران  و  سهند 
تاریخی« توصیف کرد و آن را به معنای گشوده شدن 
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زندگی مردم این کشور را مختل کرده است.
لبنان  آب  و  انرژی  وزارت  سرپرست  قاجر،  ریموند 
با  عراق  از  سوخت  خرید  قرارداد  امضای  از  پس  که 
سوخت  داشت،  اظهار  کرد،  می  صحبت  خبرنگاران 
برق  تولید  نیروگاه های  کار  برای  شده  خریداری 

استفاده خواهد شد.
سرپرست وزارت انرژی و آب لبنان تصریح کرده است 
این میزان از سوخت برای چهار ماه کار این نیروگا ه ها 

کافی خواهد بود.
ریموند قاجر اضافه کرده است، ارزش این قرارداد در 

حدود 300 میلیون تا 400 میلیون دالر خواهد بود.
وزارت نفت عراق نیر در بیانیه ای گفته است، میلیون 
تُن سوخت نفت کوره )مازوت( تولیدی پاالیشگاه خود 

کاهش کمبود  راستای  در  لبنان  دولت  روز:  اطالعات 
برای  عراق  با  را  توافقنامه ای  شنبه  روز  انرژی،  شدید 
خرید ساالنه بیش از یک میلیون تن سوخت در ازای 

صادرات کاال و خدمات به این کشور امضا کرد.
بحران  شدیدترین  با  لبنان  فردا،  رادیو  گزارش  به 
ثبات  که  است  رو  روبه  اخیر  دهه های  طی  اقتصادی 
جهانی  بانک  است.  انداخته  مخاطره  به  را  کشور  این 
می گوید این بحران یکی از بدترین بحران ها در تاریخ 
مدرن است. واحد پول لبنان، پوند، ظرف دو سال اخیر 
بیش از 90 درصد ارزش خود را از دست داده که باعث 
تشدید فقر و کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو در این 

کشور شده است.
در همین حال، قطع شدن مداوم و طوالنی برق، کار و 

توافق عراق و لبنان برای مبادله سوخت با کاال و خدمات
را به لبنان عرضه خواهد کرد.

لبنان که از اواخر سال ۲019 با بحران شدید اقتصادی 
روبرو بوده است، به طور مضاعفی در تامین برق مشکل 
داشته است و با توجه به مشکل تامین سوخت مورد 
به  است  شده  مجبور  کشور،  این  نیروگا ه های  نیاز 

خاموشی های برنامه ریزی شده روی بیاورد.
تا  است  شده  باعث  لبنان  در  مداوم  خاموشی های 
بسیاری از مردم این کشور برای تامین برق مجبور به 

استفاده از ژنراتورهای شخصی شده اند.
به گزارش رویترز، بیمارستا  ن های لبنان هفته گذشته 
هشدار دادند، سوخت مورد نیاز ژنراتورهای آنها رو به 
اتمام است و این مساله جان بیماران با شرایط وخیم 

را در معرض خطر قرار می دهد.
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و  سیاه گرد  ولسوالی های  این که  به دلیل 
با  است،  طالبان  اشغال  در  هنوز  شینواری 
روایت  اما  روبه روست،  زیادی  دشواری های 
یکی از افسران ارتش از عملیات بازپس گیری 
جالب  سرخ پارسا  و  شیخ علی  ولسوالی های 
که  »هنگامی  گفت:  که  بود  امیدوارکننده  و 
افتاد، ما  سراسر دره غوربند به دست طالبان 
بودیم،  کرده  عقب نشینی  شیبر  ولسوالی  به 
از بازپس گیری ولسوالی های سیغان و کهمرد 
برنامه ریزی  جریان  در  طالبان،  دست  از 
عملیات بازپس گیری مناطق از دست رفته در 
والی  و  وکیل  از  بامیان  بزرگان  غوربند  دره 
ملی  اردوی  پیشاپیش  مردمی  نیروهای  و 
شیخ علی  ولسوالی  فتح  و  می کردند  حرکت 
و  احساسات  از  عظیمی  موج  میان  در  ما 
که  فهمیدیم  و  رفتیم  پیش  مردم  استقبال 
نیروهای  از  مردم  عینی  و  عملی  حمایت 
و  نیروبخش  چقدر  امنیتی شان  و  دفاعی 

انگیزنده است.«
در میـان نیروهایـی کـه مـا در دره غوربنـد 
مالقـات کردیم، قطعـات خاص وزارت دفاع و 
امنیت ملی را منظم تـر، باانگیزه تر و متنوع تر 
یافتیـم. دانـش و آگاهـی آنـان در پیونـد بـا 
اوضـاع سیاسـی و امنیتی کشـور با شـجاعت 
جنـگ  میدان هـای  در  آنـان  ایسـتادگی  و 
البتـه سـرخوردگی  تناسـب مسـتقیم دارد، 
و نارضایتی شـان از برخوردهـای سـلیقه ای و 
نبـود دیـد دورنمایـی و افغانستان شـمول در 
رده هـای بلنـد دولت و حتا رهبـری نیروهای 
دفاعـی و امنیتـی کشـور کامال مشـهود بود. 
یکـی از فرماندهـان قـوای خاص مسـتقر در 
غوربنـد، شـش تـن از همرزمانـش را بـه مـا 
معرفـی کـرد. دو تـن از والیـت بغـالن، یکی 
از بدخشـان و دو تـن دیگـر از والیت پکتیا و 
یـک تـن دیگرشـان کـه از والیت تخـار بود. 
گفـت »قـوم مـا قـوای خـاص و رسـالت مـا 
تمامـی  شـرح  اسـت.«  افغانسـتان  از  دفـاع 
ناممکـن  جسـتار  ایـن  در  آنـان  قصه هـای 
اسـت، امـا به جـرأت می تـوان ادعا کـرد که 
قطعـات خـاص دندانه های توانمنـد نیروهای 

دفاعـی و امنیتی کشـور هسـتند.
میدان هـای  در  اوضـاع  این کـه  فرجـام  در 
تصویـری  از  متفاوت تـر  مراتـب  بـه  جنـگ 
اجتماعـی،  صفحـات  در  آن  از  کـه  اسـت 
و  سـخنرانی ها  حتـا  و  رسـانه ها 
عربده کشـی های میان تهـی سیاسـت گران از 
آن ترسـیم می شـود. ایـن جنگ سرنوشـت، 
و  پیچیـده  بسـیار  و  بقـا  بـرای  ایسـتادگی 
دشـوار است. حمایت هوشـمندانه، آگاهانه و 
عملـی از تمامی نیروهایی که در سـنگرهای 
حیاتـی  رسـالت  دارنـد،  حضـور  نبـرد  داغ 
تمامی کسـانی اسـت که خواسـتار فروپاشی 
نیسـتند؛  افغانسـتان  طالبانی شـدن  یـا 
به خصـوص افـراد، چهره هـا و سیاسـت گرانی 
بـا القـاب و عناویـن سـنگین و دهان پرکـن 
زیـر نـام حمایـت از ایـن نیروها، بـه بازی ها، 
و  کثافت کاری هـا  توطیه هـا،  شـیطنت ها، 
اقـدام می کننـد.  پنهانـی  و  پیـدا  معامـالت 
ایـن کار بـه مراتب بیشـتر و پیش تر از جنگ 
رویـاروی طالبـان و تبلیغـات زهرآگینـی که 
جاده صاف کن هـای  و  تبلیغـی  ملیشـه های 
قومـی و ایدیولوژیـک آنـان علیه ایـن نیروها 
بـرای تـداوم  راه انـدازی کـرده و می کننـد، 
فراینـد دشـوار پایـداری و مقاومـت در برابـر 

اسـت. و خطرناک تـر  زیانبارتـر  طالبـان 

مناطق از عصبیت  های تباری یا ذهنیت های 
کرده  استفاده  مردم  ایدیولوژیک  و  مذهبی 
سربازگیری  ناآگاه  و  نادار  جوانان  میان  از  و 
می کنند. در این اواخر حضور نوجوانان و حتا 
کودکان زیرسن )طالب مدارس دینی که در 
ساحات تحت نفوذ دولت، تأسیس شده بود( 
صفوف  در  بزرگ ساالن  و  جوانان  تناسب  به 

طالبان افزایش یافته است.
برگشتیم،  جنگ  خطوط  از  ما  که  هنگامی 
کاروان موترهای میردادخان نجرابی و اقبال 
به  پارلمان،  در  کاپیسا  نمایندگان  صافی 
بامداد  بود.  در حرکت  احمدخان  تپه  سمت 
عملیات  انجام  خبر  وقتی  اسد  دوم  شنبه، 
نجراب  ولسوالی  مرکز  بر  خاص  نیروهای 
که  دوستانم  و  من  برای  دست کم  پیچید، 
اوضاع را از نزدیک دیده بودیم، نتیجه قابل 
و  نیروها  تحرک  نفس  اما  بود،  پیش بینی 
انجام عملیات در قلب ولسوالی نجراب، برای 
مردم و نیروهای حاضر در صحنه انگیزنده و 

امیدبخش است.
و  نجراب  دوباره ی  فتح  کلید  این که  خالصه 
بسیاری از مناطقی که طالبان در حدود دو 
ماه گذشته اشغال کرده اند، به دست وکیالن و 
چهره های بانفوذ محلی است که طی دو سال 
گذشته پول، اسلحه و امکانات زیادی را زیر 
نام ایجاد دسته های خیزش مردمی به دست 
رقابت های  و  اختالفات  باید  آن ها  آورده اند. 
درونی، تیمی، تنظیمی، محلی و قومی خود 
کنار  در  بااقتدار  و  صادقانه  گذاشته  کنار  را 
تا  بایستند  امنیتی کشور  و  دفاعی  نیروهای 
هم کاخ ها و باغ ها و تفریح گاه های مجلل شان 
دوباره تصاحب کنند و هم مردم از زیر شالق 

و ظلم و وحشت طالبانی رهایی یابند. 

غوربند
به روز سـوم عیـد با اتفاق دو دوسـت دیگرم 
بـه خـط مقـدم جبهـه در منطقه پل آشـابه 
دره غوربنـد رفتیـم. زندگـی در دره غوربنـد 

تصـرف  کامـل  آمادگـی  و  توانایـی  ملـی 
دوبـاره ی ولسـوالی نجـراب و حتـا تـگاب و 
امـا هنگامـی کـه  اله سـای را دارا هسـتند، 
طالبـان از کلکیـن و پنجره هـای مـردم بر ما 
انداخـت می کننـد، مـا به عنوان قوای مسـلح 
نمی توانیـم  افغانسـتان  قانونـی  و  رسـمی 
به خاطـر یـک َکیـک کل پوسـتین را آتـش 
بزنیـم. اگـر در مـواردی مجبـور بـه انجـام 
عمـل بالمثـل شـده ایم، دشـمن مسـلح مـا 
غیرمسـلح و ملکـی قلمـداد شـده و هیاهوی 
رسـانه  ای راه افتـاده کـه گویـا اردوی ملـی 

مـردم ملکـی را بـه رگبـار می بنـدد.«
بانفوذ  افراد  و دیگر  او گفت: »نقش وکیالن 
و حیاتی  مهم  آن جهت  از  ما  برای  در محل 
دارند،  شناخت  مردم  و  منطقه  از  که  است 
انگیزه  محلی  نیروهای  و  ما  به  آنان  حضور 
همین طور  و  ما  نیروهای  تلفات  از  می دهد، 
از  مهم تر  و  می شود  جلوگیری  غیرنظامیان 
همه این که با مردم در تماس می باشند و از 
انگیزه و  سقوط دوباره ی مناطق و فرسایش 
نظامی  نظامیان در پیش برد عملیات  روحیه 
نظر  از  دولتی  نیروهای  می کنند.  جلوگیری 
امکانات و تجهیزات با توجه به شرایط جنگی 
قرار  طالبان  از  بهتر  مراتب  به  وضعیتی  در 
اما در نبود رهبران محلی که در ۲0  دارند. 
سال گذشته از آدرس همین مردم به مقام و 
تبلیغاتی  و جایگاه رسیده اند، دستگاه  ثروت 
دشمن اوضاع را به راحتی به نفع خود جلوه 

داده از میان مردم سربازگیری می کنند.
سطحی نگری،  جبهه  مقدم  خط  نظامیان 
حتا  و  درونی  رقابت های  منفعت اندیشی، 
از  شماری  ایدیولوژیک  یا  قومی  تبانی 
سیاسیون محلی و مرکزی کاپیسا با طالبان 
تگاب،  ولسوالی  سه  مراکز  سقوط  عامل  را 
دوام  و  طالبان  به دست  نجراب  و  اله سای 
کرده،  عنوان  نجراب  در  گروه  این  سلطه ی 
از  استفاده  با  طالبان  که  داشتند  اذعان 
ثروتمند  بانفوذ،  سیاسیون  درونی  اختالفات 
ناکار گی ها  و  برجسته کردن فساد  و  پرادعا  و 
کارزار  راه اندازی  با  آنان  رقابت های درونی  و 
جامعه  الیه های  میان  در  روانی–تبلیغاتی 
رخنه می کنند و متناسب به بافتار اجتماعی 

حشمت رادفر

نمـاز  عظیـم  کنگـره  قربـان  عیـد  اول  روز 
عیـد در شـمالی بـرای جوخه هـای تبلیغاتی 
شـبیه  تنـدرو  گروه هـای  دیگـر  و  طالبـان 
بـود.  نصـارا  و  یهـود  بـر  پیـروزی  جشـن 
و  مالامامـان  نقـش  در  آن هـا  از  بسـیاری 
مبلغـان مذهبـی، تخلیه پایگاه بگرام توسـط 
امریکایی هـا را پیروزی اسـالم بـر کفر و عید 
قربان امسـال را اولین عید واقعی مسـلمانان 
افغانسـتان پـس از چهـل سـال عنـوان  در 
کـرده و همسـویی و همذات پنداری شـان بـا 
طالبـان و گروه هـای تکفیـری را عریان تـر و 

جسـورانه تر ابـراز کردنـد. 
رییس جمهور غنی و دیگر اراکین بلندپایه ی 
سرباز  یک  امامت  به  را  عید  نماز  اما،  نظام 
و صرف  کردند  ادا  ریاست جمهوری  ارگ  در 
موشک پراکنی  به  مربوط  از حاشیه های  نظر 
عیدانه ی طالبان در کابل، در این سوی خط 
شبکه های  کاربران  اتفاق  به  قریب  اکثریت 
اجتماعی عید قربان را به عنوان »عید سرباز« 

گرامی داشتند.

تپه  احمدبیگ نجراب
عید  تا  گرفتیم  تصمیم  ما  میان  این  در 
مقدم  در خطوط  سربازان  کنار  در  را  سرباز 
به  عید  دوم  روز  در  بداریم.  گرامی  جبهه 
به  نخست  قدیمی،  دوستان  از  اتفاق جمعی 
از توقف کوتاهی  محمود راقی رفتیم و پس 
در ریاست امنیت ملی کاپیسا، به سوی خط 
مقدم جبهه در تپه احمدبیگ نجراب به راه 
افتادیم. اگرچه آتش بس رسمی اعالن نشده 
بود، اما به نظر می رسید که نیروهای دفاعی و 
امنیتی مستقر در این والیت به بهانه ی عید 
هنگامی  بودند.  یافته  تنفس  فرصت  اندکی 
نجراب  زیبای  و  به سمت دره ی سرسبز  که 
و  دشت  و  بلند  کوه های  کردیم،  حرکت 
دمن های سبز در مناطق شوخی و سوالنک 
زیادی  دفاعی  استحکامات  و  نظامی  وسایط 
به چشم می خورد. در مسیر راه با شماری از 
سربازان و افسران احوال پرسی و عیدمبارکی 
نجراب  احمدبیگ  تپه ی  به  باالخره  کردیم. 
با رییس  رسیدیم. در دیدارهای مفصلی که 
 111 فرقه  فرمانده  و  کاپیسا  ملی  امنیت 
بلند  روحیه  از  آنان  داشتیم،  ملی  اردوی 
نیکویی  به  امرشان  تحت  افسران  و  سربازان 
یاد کردند. اشراف و آگاهی آنان از وضعیت دو 
طرف خط برای ما امیدوارکننده و نیروبخش 
بود. سپس به دیدار سربازان در نقطه صفری 
خط مقدم جبهه رفتیم که کمتر از ۵00 متر 
با خط دشمن فاصله داشت. روحیه و مورال 
نیرو های دفاعی فوق العاده و مثال زدنی بود، 
از  بسیاری  که  کردند  مطرح  را  مواردی  اما 
ارزیابی ها و نگرش های ما در پیوند با جنگ 
و صلح را دگرگون کرد. در دور و بر نیروهای 
نیروهای  از  شماری  یونیفورم دار،  نظامی 
محلی لباس شخصی هم به چشم می خورد. 
دیگر  و  افغان  حبیب  افراد  که  گفتند  ما  به 
هستند  کاپیسا  بانفوذ  چهره های  و  وکیالن 
طالبان  برابر  در  ملی  اردوی  کنار  در  که 

می جنگند.
و  امنیتی  نیروهای  رهبری  و  فرماندهان 
ورود  منتظر  مشتاقانه  محل  در  دفاعی 
کاپیسا  مردم  نماینده  نجرابی،  میردادخان 
بودند که قرار بود پس از چاشت روز دوم عید 
به محل بیاید. درباره ی اهمیت حضور افراد و 
چهره هایی مانند آقای نجرابی در خط مقدم 

جبهه پرسیدیم. 
نظامی  مسئوالن  دیدگاه های  خالصه ی 
سراسر  در  که  بود  این  ساحه  در  امنیتی  و 
نجراب و مناطق آسیب پذیر اطراف آن حدود 
پیش،  سال  دو  حدود  از  محلی  نیروی  هزار 
از دولت تنخواه و امکانات دریافت می کردند 
که از این میان به شمول یک تولی منطقه ای 
آقای  جانب  از  محلی  نیروی   ۵80 نزدیک 
که  اکنون  و  بودند  شده  معرفی  نجرابی 
در  این سو  به  روز   10 حدود  از  نیروها  این 
در  آنان  از  برخی  و  پراکنده  نجراب  سراسر 
شده اند.  متواری  دوردست  دره های  و  کوه ها 
وکیالن و سیاسیون به هر دلیلی برای ماندن 
انسجام  برای  تالش  حتا  و  مقدم  خط  در 
نیروهای مربوطه شان عالقه ی چندانی نشان 

نمی دهند. 
یـک افسـر ارتـش در نقطـه ی صفـری خـط 
مقـدم جنـگ به ما گفـت: »نیروهـای اردوی 

شـمار  نداشـت،  را  گذشـته  حـال  و  شـور 
نظامیـان و تفنگـداران از مردم عادی بیشـتر 
به چشـم می خـورد. با شـماری از منسـوبان 
امنیـت  و  پولیـس  ارتـش،  خـاص،  قطعـه 
ملـی و نیروهـای مقاومـت مردمـی صحبـت 
کردیـم. بسـیاری از مشـکالتی کـه مطـرح 
کردنـد و حتـا نقـاط قـوت و ضعف آنـان در 
جنـگ بـا طالبـان بـا آنچـه در نجـراب دیده 
بودیـم شـباهت های زیـادی داشـت، امـا در 
برخـی مـوارد تفاوت هـای چشـم گیری نیـز 

می کـرد.  چهره نمایـی 
و  محلی  نیروهای  میان  هماهنگی  نبود 
نیروهای کمکی که از دیگر بخش های پروان 
به این جبهه اعزام شده اند، با نیروهای امنیتی 
رقابت های  غوربند،  دره  در  مستقر  دفاعی  و 
درونی زورمندان و سیاسیون مرکزی و محلی 
غوربند،  محلی  فرماندهان  همچنان  و  پروان 
فیسبوک گرایی فراگیر و برخوردهای نمایشی 
با واقعیت پیچیده و خطیر جنگ و مقاومت، 
امکانات  و  اسلحه  تقسیم  و  میل  و  حیف 
نزدیکان  و  خویشاوندان  میان  در  جنگ 
قومی  تنظیمی،  اختالفات  محلی،  زورمندان 
مسلط  محلی  نیروهای  میان  ایدیولوژیک  و 
بر بخش های مختلف ولسوالی های چهارگانه 
غوربند و مهم تر از همه عالیق تباری بخشی 
سیاه گرد  و  شینواری  ولسوالی های  مردم  از 
که  بود  بزرگی  چالش های  از  طالبان  با 
فرماندهان ارتش و قوای خاص به عنوان موانع 
بازپس گیری این دو ولسوالی از دست طالبان 

عنوان کرده اند. 
ظاهرا  غوربند  در  مردمی  خیزش  نیروهای 
دارند،  بهتری  وضعیت  نجراب  به  نسبت 
شماری  و  آمرستار  خانواده  به  وابسته  افراد 
ماه  دو  در  منطقه  ای  فرماندهان  از  دیگر 
تجربه  را  زیادی  گریزهای  و  جنگ  گذشته 
در  مناطق شان  از  پاسداری  در  و  کرده 
داشته اند.  اساسی  نقش  طالبان  هجوم  برابر 
از پروان  درحالی که دسترسی به این نیروها 

روایت عید رسابز؛ 

از تپه احمدبیگ ات دره غوربند
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اوضاع در میدان های جنگ به مراتب 
متفاوت تر از تصویری است که از 
آن در صفحات اجتماعی، رسانه ها و 
حتا سخنرانی ها و عربده کشی های 
میان تهی سیاست گران از آن ترسیم 
می شود. این جنگ سرنوشت، 
ایستادگی برای بقا و بسیار پیچیده و 
دشوار است.
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هشرک صنعیت هرات در معرض آسیب جنگ؛

 »کارخانه ها را مسدود کرده و از کشور خارج یم شویم«
گروه های  و  تروریسم  زمانی که 
تروریستی فراتر از مرزهای یک 
جنگ جویی  برنامه های  کشور 

دارند، به یکی از جرایم سازمان یافته فراملیتی و به چالشی 
تبدیل می شوند که تمام کشورهای یک منطقه و گاهی کل 
جهان را درگیر می کند. طالبان، زیر شاخه هایش و گروه های 
هم نام و هم هدف آن از جریان هایی اند که در قالب یکی از انواع 
سال های  تروریستی(،  )گروه  فراملیتی  سازمان یافته  جرایم 
زیادی  افغانستان را در خود مچاله کرده است. »سیر تکامل 
عنوان  پاکستان«  طالبان  تحریک  مجدد  احیای  احتمال  و 
گزارشی است که توسط انستیتیوت صلح ایاالت متحده نشر 
شده و ظهور و زوال و احتمال احیای مجدد یکی از گروه های 
تروریستی در منطقه جنوب آسیا را که اهداف مشخصی از 
می کند.  بررسی  دارند  و  داشته اند  افغانستان  در  جنگ شان 
طالبان  »تحریک  احتمالی  مجدد  احیای  که  گزارش  این 
پاکستان« را به پویایی اوضاع سیاسی جاری در افغانستان، 
روند صلح و گفت وگوی دولت افغانستان با طالبان تا حدودی 

مرتبط می داند، به شرح زیر است:

مقدمه
پس از شکل گیری در سال۲007، تحریک طالبان پاکستان 
در  جنگ جو  سازمان های  ترین  مرگ بار  از  یکی  به عنوان 
با  نزدیک  روابط  حفظ  با  سازمان  این  شد.  ظاهر  پاکستان 
دیگر،  جنگ جوی  گروه های  و  افغانستان  طالبان  القاعده، 
خونین ترین حمالت تروریستی را در پاکستان سازمان دهی 
بزرگ ترین  به  از مشهورترین حمالت آن، حمله  کرد. یکی 
بود.   ۲011 سال  در  پاکستان  دریایی  نیروی  هوایی  پایگاه 
همین طور حمله به فرودگاه بین المللی کراچی در سال ۲014 
و همچنین راه اندازی یک قتل عام در مدرسه دولتی ارتش در 
پیشاور در سال ۲014 که منجر به کشته شدن 1۵0 نفر شد، 

تقریبا همه قربانیان این حمله دانش آموزان بودند.
جمله  از  پاکستان،  دولت  مداوم  تالش های  حال،  این  با 
مهم ترین آن ها عملیات ضرب ازب ارتش این کشور بود، در 
سال ۲014 آغاز شد و یک عملیات هواپیمای بدون سرنشین 
امریکایی، همراه با عوامل ذاتی این سازمان، روند نزولی شدید 
زوال تحریک طالبان پاکستان را تسریع کرد و این روند تا 
سال ۲016 با دشواری انجام شد و بعد از آن به ندرت پیش 
امروزه  کند.  سازمان دهی  را  حمله ای  گروه  این  که  می آید 
ستیزه جوی  سازمان  یک  عمدتا  پاکستان  طالبان  تحریک 
پراکنده و فرسوده است که در سراسر پاکستان و در مرزهای 
افغانستان پراکنده شده است. اما احتمال دارد این وضعیت 
تحریک  فعالیت های  در  اخیر  تحول  باشد.  تغییر  شرف  در 
طالبان پاکستان حاکی از آن است که این گروه مشتاق است 
پایگاه خود را تحکیم کرده و به فعالیت های خشونت بار دامن 
این گروه مسئولیت  اول سال ۲0۲1  ماه  فقط در دو  بزند. 
دست کم 3۲ حمله را به عهده گرفته است - و هرچند که 
این تعداد قطعا اغراق آمیز است اما شواهد معتبرتر بیان گر 
سال  دو  در  را  پاکستان  طالبان  تحریک  حمالت  افزایش 
گذشته است. گزارش ها درباره ی تهدید غیرنظامیان از سوی 
شبه  نظامیان تحریک طالبان پاکستان برای پیوستن دوباره 
گروه های متالشی شده ی این سازمان، نیز باعث نگرانی شده 
است. اگرچه تهدیدها از جانب تحریک طالبان پاکستان در 
حال حاضر محدود است، اما نشانه های اولیه ی تالش برای 
می دهد  نشان  بررسی ها  و  است  نزدیک  دوباره  بازگشت 
به  رو  طالبان  با  نزدیک  روابط  جمله  از  مختلف  عوامل  که 
و  مرگبار  گروه های جنگ جوی  با  ارتباط  افغانستان،  صعود 
شکاف های مداوم حاکمیت در شمال غربی پاکستان، وجود 

دارد که می تواند این گروه را قادر به بازسازی کند.
پرسش اساسی که این گزارش مطرح می کند این است که 
آیا تحریک طالبان پاکستان قادر است قدرت و ظرفیت کافی 
به دست آورد تا فعالیت های خشونت آمیز خود را در پاکستان 
به طور قابل توجهی تشدید کند و درگیری ها را در منطقه 
گسترده تر کند. به همین منظور، این گزارش به سه پرسش 

اصلی پرداخته است:
سازمانی  فعالیت های  جغرافیایی  تمرکز  و  ماهیت، شدت   •
یافته  تکامل  چگونه  سال ها  طی  پاکستان  طالبان  تحریک 

است؟
گروه های  با  پاکستان  طالبان  تحریک  روابط  چگونه   •
جنگ جوی برجسته ی منطقه ای می تواند در آینده فرصت ها 

و چالش هایی را برای این گروه ایجاد کند؟
مشخص  به صورت  تکامل،  حال  در  سیاسی  پویایی های   •
در  حکمرانی  مسائل  افغانستان،  در  سیاسی  تحوالت 

کند، تا از این طریق از میزان فزاینده نگرانی های امنیتی 
و  مسئول  غیر  افراد  گزار  و  گشت  جلو  و  شود  کاسته 

مشکوک گرفته شود.  
بـا ایـن وجـود، حمیـداهلل خـادم، رییـس اتـاق صنایع و 
معـادن هـرات حکومـت مرکـزی را در راسـتای تأمیـن 
امنیـت شـهرک صنعتـی و بلنـد بـردن نیـروی امنیتـی 
طـی 18 سـال گذشـته بـه کـم توجهـی متهـم می کند. 
او در صحبـت بـا روزنامـه اطالعـات روز می گویـد کـه 
بحـث کمبـود نیروی هـای امنیتـی را بـا حکومـت مکرراً 
در میان گذاشـته، اما مسـئوالن ارشـد به جزء وعده کار 

دیگـری انجـام نداده انـد. 
رییس اتاق صنایع و معادن هرات به صنعت گران اطمینان 
تأسیسات  احتمالی  چپاول  و  چور  موضوع  که  می دهد 
این  اجازه  به هیچ گروه  و  شهرک صنعتی منتفی است 
کار را نمی دهند: »نیروهای امنیتی اطمینان داده اند که 
در بخش تأمین امنیت شهرک صنعتی کار می کنند و به 

هیچ کس اجازه چور و چپاول را نمی دهند.«
جیالنی فرهاد، سخن گوالی هرات به روزنامه اطالعات روز 
تأسیسات  از  قوت  تمام  با  دولتی  نیروهای  که  می گوید 
هیچ گاهی  و  می کنند  محافظت  هرات  صنعتی  شهرک 
اجازه ناامنی ها در این شهرک را نمی دهند. او تأکید دارد 
حکومت  اولویت  در  صنعتی،  شهرک  امنیت  تأمین  که 

قرار دارد.
روزنامه  به  طالبان  گروه  سخن گوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
جلوگیری  برای  الزم  احتیاط  که  می گوید  روز  اطالعات 
از درگیری در شهرک صنعتی هرات گرفته می شود: »ما 
مسئوالن را آگاه می سازیم که در شهرک صنعتی احتیاط 
الزم را داشته باشند و مشکالت مردم را متوجه باشند.« 
احاطوی  دیوار  ساخت  کار  که  می شود  ماه  یک  حدود 
شهرک صنعتی هرات نیز آغاز شده است، اما روند ساخت 

این دیوار زمان بر است. 
در  تن  هزار  اکنون حدود 16  آمار رسمی، هم  بنیاد  بر 
نگرانی  اما  هستند،  کار  مصروف  هرات  صنعتی  شهرک 
اصلی شان، افزایش ناامنی ها که باعث خواه شد که آنان 

از کار رخصت شوند. 

تمام سرمایه و یا بخشی از آن را به خارج کشور منتقل 
اطالعات  روزنامه  به  هرات  تاجران  و  کنند. صنعت گران 
فرصت  ترکیه  و  ایران  کشورهای  که  می گویند  روز 
این  و  می سازند  فراهم  آنان  به  را  آسان  سرمایه گذاری 
باعث شده است که برخی از آنان فرار را بر قرار ترجیع 

دهند. 
احمد سعید صدیقی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری 
و  سرمایه  فرار  از  امنیتی،  آشفته  وضعیت  در  نیز  هرات 
خروج سرمایه گذاران به شدت نگران است. او از حکومت 
و گروه طالبان می خواهد که با کوبیدن بر طبل جنگ، 

بیشتر از این باعث فرار سرمایه از هرات نشوند. 
است.  مشهور  افغانستان  اقتصادی  قطب  به  هرات 
گمرک های  و  تجار  و  صنعت گر  صدها  موجودیت 
هرات  به  اقتصادی  زیاد  اهمیت  تورغندی،  و  اسالم قلعه 
کشور،  تاجران  از  بسیاری  برای  هرات  است.  بخشیده 
با  حاال  اما  است،  بوده  بلندپروازی  برای  مناسب  مکان 
شدت گرفتن جنگ، سرمایه گذاری تاجران از والیت های 

مختلف کشور رنگ باخته است. 

پرهیز از جنگ 
هم اکنون بخش زیادی از ولسوالی های هرات به کنترل 
حکومت  از  هرات  گران  صنعت  دارد.  قرار  طالبان  گروه 
شهرک  نزدیکی های  در  که  می خواهند  طالبان  گروه  و 
تا  کنند؛  پرهیز  از درگیری های مسلحانه  صنعتی هرات 

سرمایه های صنعت گران مصون بماند. 
در  هرات  معادن  و  صنایع  اتاق  رییس  خادم،  حمیداهلل 
و  »حکومت  می گوید:  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت 
طالبان باید برای حفاظت و جلوگیری از سرمایه های ملی 
به ویژه  افغانستان  اقتصادی  جایدادهای  از  و  کنند  اقدام 
مورد  در  صنعت گران  کنند.  حفاظت  صنعتی  شهرک 
ادامه  بی طرفی  این  و  بوده اند  بی طرف  سیاسی  مسائل 

دارد.« 
اتاق صنایع و معادن هرات روی طرحی کار می کند که 
شماری از افراد را تحت نام »چوکی دار« مجهز با سالح 
با هماهنگی پولیس استخدام  در شهرک صنعتی هرات 

نخست  میدان  به  این شهرک  ناخواسته  خدای  و  بدهد 
جنگ میان حکومت و طالبان مبدل شود.«

را  فرصت  ناامنی ها،  که  می ترسد  روزی  از  همچنین  او 
به افراد سودجو مبنی بر چور و چپاول امکانات شهرک 

صنعتی فراهم سازد. 

»لقمه نان مردم را قطع نکنید«
میلیون ها  که  می گوید  هرات  معادن  و  صنایع  اتاق 
هرات  صنعتی  شهرک  احداث  بخش  در  امریکایی  دالر 
حکومت  هم  آن،  براساس  و  است  شده  سرمایه گذاری 
حتا  و  شهرک  این  در  جنگیدن  از  باید  طالبان  هم  و 

فاصله های دور آن پرهیز کنند. 
صنعت گران هرات نیز درخواست مشابه از هر دو طرف 
هیچ گاهی  که  می خواهند  آنان  از  و  دارند  درگیر جنگ 
نوع  هر  و  نپردازند  شهرک  این  در  نظامی  درگیری  به 
ویران  گر  پیامدهای  آنان،  درخواست  به  بی پروایی 

اقتصادی در پی دارد. 
رسیدن  که  می دهد  هشدار  صنعت گر  حقمل،  نقیب اهلل 
بی کاری  جزء  به  صنعتی  شهرک  دروازه های  به  جنگ 
هر  از  »ما  ندارد:  پی  در  دیگری  سود  هیچ  تن  هزاران 
دو طرف خواهش می کنیم که در شهرک صنعتی جنگ 
نکنند و بگذارند که مردم غریب کار بی کار نشوند. مردم 
غریب با کردن در شهرک صنعتی لقمه نانی برای خود 
پیدا می کنند و اگر جنگ شود، این مردم چی کار کنند؟«

از صنعت گران هرات  احمد سعید عظیمیان، یکی دیگر 
هشدار می دهد که در شهرک صنعتی هرات، کوچک  ترین 
امکانات حتی در زمان آتش سوزی احتمالی وجود ندارد 
که  شد  خواهد  باعث  نیز  راکت  و  هاوان  یک  اصابت  و 

شعله های آتش سر به آسمان برسد. 
صنعت گران هرات در حالی از آتش سوزی به دلیل وقوع 
ابراز نگرانی می کنند که  جنگ میان حکومت و طالبان 
به تاریخ ۲۵ ماه دلو سال گذشته، هزاران موتر باربری در 
گمرک اسالم  قلعه در یک چشم بر هم زدن سوخت و دود 

هوا شد و ده ها میلیون دالر خسارت بر بار آورد. 
در آن زمان هم دیده شد که اطفائیه هرات، کوچک ترین 
امکانات برای مهار آتش سوزی در دست ندارد و تکرار این 
سناریو در شهرک صنعتی هرات به دور از امکان نیست. 

خروج سرمایه 
بسیاری  هرات  در  آدم ربایی  و  ناامنی  هیوالی  دهه  یک 
یا  که  ساخت  مجبور  را  هرات  و صنعت گران  تاجران  از 

واجد روحانی – هرات

جنگ جویان طالبان بیشتر از هر زمانی به شهرک  صنعتی 
والیت هرات در ولسوالی گذره نزدیک شده اند. هم اکنون 
ولسوالی های زنده جان، ادرسکن و پشتون زرغون مجاور با 
ولسوالی گذره زیر سیطره کامل گروه طالبان قرار دارد 
کنترل  نیز  را  گذره  ولسوالی  از  بخش هایی  گروه  این  و 
می کنند. ترس از گسترش فعالیت طالبان در گذره، ترس 
و هراس زیاد در دل صنعت گران هرات ایجاد کرده است. 
آنان از روزی می ترسند که جنگ به کارخانه های صنعتی 
برسد و شهرک صنعتی به خط نبرد مبدل گردد. شماری 
را  روز  این  طالبان،  پیش روی  تحلیل  با  صنعت گران  از 

آمدنی می دانند. 
با اتکا به آمار رسمی اتاق صنایع و معادن هرات، بیش از 
300 کارخانه تولیدی در شهرک صنعتی هرات موقعیت 
شرایط  در  کارخانه   170 از  بیش  میان،  این  از  و  دارد 
کنونی فعالیت دارد و در اوج جنگ ها، بخشی از تولیدات 
هرات  اما صنعت گران  بازار عرضه می کند،  به  را  داخلی 
به حکومت هشدار قوی می دهند که با رسیدن جنگ به 
شهرک صنعتی تنها یک گزینه روی میز دارند: مسدود 
خارج  به  سرمایه  خروج  و  تولیدی  کارخانه های  کردن 

کشور.
نقیب اهلل حقمل، مسئول کارخانه تولیدی »بارک هلمند« 
قطعات  کارخانه  این  است.  هرات  صنعتی  شهرک  در 
از  زیادی  بخش  و  می کند  تولید  ریگشا  و  موتورسایکل 
تولیدات این شرکت به والیت های مختلف کشور ارسال 
می شود، اما حاال جنگ و ناامنی ها، هم سطح تولید و هم 

شمار کارگران در این کارخانه را کاهش داده است.
روز،  اطالعات  با  مصاحبه  هنگام  در  حقمل  نقیب اهلل 
صدایش می لرزد، چرا که در شرایط بد اقتصادی کنونی 
مجبور شده است که شمار کارمندانش را از 1۲0 به 60 

تن کاهش بدهد.
آقای حقمل هیچ گاهی تصور نمی کرد که تیغ ناامنی ها، 
بدهد:  فشار  هرات  در  را  صنعت گران  گلوی  قدر  این 
»وضعیت امنیتی هرات به خصوص شهرک صنعتی خیلی 
خراب است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ما مجبور 

هستیم که دروازه کارخانه خود را بسته کنیم.«
این صنعت گر با صراحت اطمینان می دهد که تا آخرین 
اما  افغانستان می ماند،  با سرمایه خود در  لحظه عمرش 
فعال بودن کارخانه اش را با وجود افزایش جنگ تضمین 
نقطه  جنگ  به  روزی  که  است  امیدوار  اما  او  نمی  کند. 
پایان گذاشته شود و بتواند دوباره کارخانه خود را احیا 
معاش  با  مناسب،  فرصت شغلی  تن  برای صدها  و  کند 

بلند فراهم سازد. 
احمد سعید عظیمیان در بخش تولید مواد ساختمانی و 
مواد غذایی صنعتی برای دام و طیور در شهرک صنعتی 
حدود  نیز  اکنون  هم  است.  کرده  سرمایه گذاری  هرات 
140 نفر در گروه تجارتی اش کار می کند، اما حاال نگرانی 
کالنی در دل دارد: تبدیل شدن شهرک صنعتی به خط 

نخست جنگ.
او با اشاره به نزدیکی قول اردوی ۲07 ظفر در غرب کشور 
به شهرک صنعتی و مجاورت میدان هوایی به این شهرک، 
می گوید که این دو مکان استراتژیک دولتی، خطر رویایی 
طالبان با نیروهای دولتی را در شهرک صنعتی به مقیاس 
کالن بلند برده است: »شهرک صنعتی هرات از سه طرف 
زیر محاصره گروه طالبان قرار دارد و شاید جنگ هم رخ 

نقیب هللا حقمل، صنعت گر هشدار می دهد که 
رسیدن جنگ به دروازه های شهرک صنعتی به جزء 
بی کاری هزاران تن هیچ سود دیگری در پپی ندارد: 
»ما از هر دو طرف خواهش می کنیم که در شهرک 
صنعتی جنگ نکنند و بگذارند که مردم غریب کار 
بی کار نشوند. مردم غریب با کردن در شهرک 
صنعتی لقمه نانی برای خود پیدا می کنند و اگر 
جنگ شود، این مردم چی کار کنند؟«
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