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شبکه  با  گفت وگویی  در  بایدن  جو 

که  است  گفته  »سی بی اس«  خربی 

میز  به  ایران  بازگرداندن  برای  امریکا 

مذاکره، تحریم ها را لغو نخواهد کرد.

 ۱۲ شبکه  پیش،  روز  چند  هم چنان 

بلندپایگان  که  شد  مدعی  ارساییل 

بایدن،  دولت  مقام های  و  ایران 

گفت وگوهای رسی را بر رس بازگشت 

داده اند.  انجام  هسته ای  توافق  به 

تثبیت  به محض  ارساییل،  دولت 

این خرب، بی درنگ البی گری  درستی 

آغاز کرد  را در درون کاخ سفید  خود 

ازجمله  امریکایی،  مقام های  ذهن  و 

جک  و  خارجه  وزیر  بلینکن  آنتونی 

را  امریکا  امنیت ملی  سالیوان مشاور 

در برابر ایران تغییر داد.

تنها  ارساییل  نگرانی  بزرگ ترین 

موضوع موشکی ایران نیست؛ بلکه از 

سوی مقام های امریکایی، آشکارا ابراز 

هفته ی  چند  تا  ایران  که  است  شده 

دیگر گنجایش و فناوری تولید سالح 

هسته ای را به دست می آورد و امریکا 

باید دست به کار شود.

یک  با  خاورمیانه  درباره  بایدن،  جو 

نامتام-کم ازکم  و  درازمدت  ماموریت 

خودش-  جمهوری  ریاست  دوره  در 

روبه رو است. ایرانی ها با میزبانی شان 

شبکه ای  ارتباط  ایجاد  و  طالبان  از 

صلح  مسئله  رس  بر  چین  و  روسیه  با 

افغانستان، پیام روشن و رصیحی را به 

این که:  آن هم  رساندند؛  امریکایی ها 

رصفاً  دیگر  خاورمیانه،  مسئله ی  متام 

برنامه هسته ای ایران...

یکا به برجام، امر برگشت 
بستان عر  کابوس 

 و اسراییل است

�پیش نویس سوم بودجه ۱۴۰۰؛
۴۵۰ افغانی به تن خواه  کارمندان افزوده شد!

گان کندز؛  بیجاشد گی  زند
برای زنده ماندن ناچار 

شدم خانه ام را ترک �پنم!

گفت وگوهای صلح؛ 
ترفند امریکا برای قوی سازی طالبان و تضعیف دولت افغانستان

عبدالله عبدالله: 
با حکومت موقت صلح 

برقرار نخواهد شد
گزارش ها از دوحه می رساند �ه گفت وگوهای صلح افغانستان 

هم چنان متوقف است و هیئت طالبان تا هنوز به قطر 
برنگشته اند تا گفت وگوها از سر گرفته شود...

عبدالله عبدالله ریپیس شورای 
عالی مصالحه ی ملی، می گوید 

هیچ تجربه ای وجود...

در مقابل درب ریاست مهاجرین 
�پندز، چشمم به دختری می افتد 

�ه از شدت سرما...

توافق دوحه و موشکافی 
اداره ی بایدن

اداره ی آقای بایدن، برنامه خروج نیروهای 
امریکایی را از افغانستان به تأخیر انداخته 

است. این بازنگری، نگرانی جدی ای را در 
میان گروه طالبان ایجاد �رده است...

نتیجه ی تحقیقات امنیت سایربی ارساییل، 

از  استفاده  با  ایران  که  می دهد  نشان 

اپلیکشن های غذا و بازی، مخالفان حکومت 

را در داخل و خارج از ایران زیر نظارت دارد.

اخیرا  که  چک پاینت  رشکت  تحقیقات 

در  ایران  که  می دهد  نشان  منترش شده، 

به  دیگر  کشور   ۱۲ و  کشور  این  داخل 

شمول امریکا، بریتانیا، افغانستان، ترکیه 

و پاکستان، از طریق اپلیکشن های غذا و 

و  بر اطالعات کاربران نظارت دارد  بازی، 

جاسوسی می کند.

طریق  از  ایران  تحقیق،  این  اساس  بر 

پیام رسان ها،  وبالگ ها،  نرم افزارها، 

لینک  تلگرامی،  مطالب  اشرتاک گذاری 

به  غیره  و  حکومتی  مقام های  صدای 

افراد  شخصی  کمپیوتر  و  تلفون  اطالعات 

متاس های  از  و  می کند  پیدا  دسرتسی 

تلفونی آن ها آگاه می شود و فایل های آنان 

را دزدی می کند و یا هم از بین می برد.

در  ویدیویی  بازی های  جعلی  بسته های 

مجازی  فروشگاه  راه اندازی  فروشگاه ها، 

اپلیکیشن  دانلود  نرم افزار،  دانلود  برای 

رستورانت محسن در تهران، اپلیکیشن های 

موبایل،  امنیت  بردن  باال  خاطر  به  جعلی 

برنامه هایی  پس زمینه،  آلوده ی  اپلیکیشن 

مقاالت  و  خربی  گزارش های  خاطر  به 

خربگزاری ها، از جمله  ترفندهایی است که 

ایران برای هک سایربی، اطالعات کاربران 

انجام می دهد.

دو  طریق  از  ایران  ترفندها،  این  کنار  در 

گروه دیگر به نام های »بچه گربه ی خانگی 

کاربران  کمپوتر های شخصی  به  اینفی«،  و 

را  آن ها  اطالعات حساس  و  دارد  دسرتسی 

پس از فریب دادن از طریق فایل های آلوده، 

دزدی می کند.

نشان  رشکت،  این  تحقیق  یافته های 

می دهد که بیش از 600 حمله ی سایربی 

نفر   ۱۲00 و  بوده  موفق  ایران  سوی  از 

قربانی این حمله ها شده اند.

در این میان، ۲5۱ نفر در داخل ایران، ۲5 

نفر در امریکا، ۱9 نفر در پاکستان، 9 نفر 

در افغانستان، 3 نفر در بریتانیا، ۱ – ۱ نفر 

اپلیکیشن ها  ازبیکستان، فریب  در ترکیه و 

سایربی  حمله های  قربانی  و  خورده  را 

شده اند.

امنیت  رشکت  یک  که  چک پاینت  رشکت 

سایربی امریکایی- ارساییلی است، نتیجه ی 

مکمل  فهرست  با  همراه  را  خود  تحقیق 

قربانیان در اختیار نهادهای قانونی امریکا 

و بریتانیا قرار داده است.

د  ترمنـځ  هنـد  او  افغانسـتان  د 

تـړون  جوړولـو  د  بنـد  »شـاتوت«  

السـلیک شـو. دا بنـد په کابـل کې په 

جوړیـږي. ډالـرو  میلیـون   ۲۸6

افغـان ولسـمرش محمـد ارشف غنـي 

لـه  هنـد  د  ورځ  پـه  شـنبې  سـه  د 

د  رسه  مـودي  نرنـدرا  وزیـر  لومـړي 

یـوې ويډیویـې غونـډې په تـرځ کې د 

»شـاتوت«  بنـد د جوړولـو د السـلیک 

پـه مراسـمو کـې ګـډون وکـړ.

 ولسـمرشغني د شاتوت بند جوړېدل 

مهـم وبلـل او ټینـګار یـې وکـړ چې دا 

بنـد بـه د کابـل د اوسـیدونکود اوبـو 

مرسـته  کـې  کولـو  پـوره  پـه  داړتیـا 

وکـړي.

پـه دې مراسـمو کـې د هنـد لومـړي 

وزیـر نرنـدرا مـودي د »شـاتوت«  بنـد 

جوړول د افغانسـتان او هندوسـتان د 

ملګرتیـا یـوه مضبوطـه نښـه وبللـه. 

وروسـته د دغـه بند د جوړولـو تړون د 

هنـد د بهرنیـو چـارو وزیـر اېـس جـي 

شـنکر اوحنیـف امتر له خوا السـلیک 

. شو

 د افغانسـتان د اوبـو چـارو د تنظیـم 

اداره وایـي دا بنـد چـې د کابـل پـه 

للنـدر سـیمه کـې جوړیـږي د  ١٤٦ 

زیرمـه  د  اوبـو  مـرته  مکعـب  ميليـون 

میلیـون  دوو  لـري،  ظرفیـت  کولـو 

کسـانو تـه به اوبـه ورکوي او پـه درېیو 

کار  جوړولـو  د  یـې  بـه  کـې  کلونـو 

بشـپړيش.  

هنـد د افغانسـتان پـه بیارغونه کې په 

لویو مرسـتندویه هیوادونـو کې راځي 

چې د زرنج-دالرام سـړک ، سـلام بند 

او د مـي شـورا ودانـۍ جـوړول یې په 

مهمـو پروژو کـې راځي.

اپلیکیشن  ها جاسوسى می کند یق  ایران از طر د »شاتوت« بند د جوړولو تړون السلیک شو 

تحلیل
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جهان خبر

وج  یکا و خر امر
وهایش  کامل نير

از افغانستان
بر بنیاد توافقی �ه در ماه 
فبروری سال ۲۰۲۰ میان 

امریکا و طالبان...

از شروع سال مالی ۱۴۰۰، یک ماه و ۲۱ روز می گذرد؛ اما هنوز �پیش نویس بودجه از 
سوی مجلس نمایندگان تأیپید نشده است. وزارت مالیه  �پیش نویس بودجه را �س 

از دو بار رد شدن در ۱۶ دلو ماه روان، برای...

نهـادیـنگی 
دولـت؛ در  فسـاد 

 سناتورها و دادستان هایی 
�ه به دالر رشوه می گیرند!

اثر  بر  انسان ها  که  زمانی  تا 

حاکم  اجتامعی  قراردادهای 

تعامل های  در  جامعه،  بر 

میان شهروندی و تعامل با نهادهای 

دولتی، بتوانند به حقوق خود برسند 

و ترس از دست  دادن حق مشخصی 

-شخص  دیگری  شخص  سوی  از  را 

باشند،  نداشته  حکمی-  یا  حقیقی 

زمینه برای دادن رشوه برای به دست 

حق  سلب کردن  یا  و  حق  آوردن 

اما همین که  دیگران پیش منی آید؛ 

مناسبات  و  روابط  جامعه ای،  در 

مؤلفه های  سایه ی  در  اجتامعی 

پیدا  معنا  و  می گیرد  شکل  قدرت 

آن،  واقعی  معنای  به  حق  می کند؛ 

می دهد؛  دست  از  را  موجودیتش 

دیرین  پرسش  هامن  حالت  این  در 

قدرت  می آید؛  پیش   حقوق دانان 

حق است یا حق قدرت؟

در جامعه ای که...

3
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با کشورهای درگیر در  افغانستان  و روی روند صلح 

این روند صحبت می کنند.«

اعتامد بی جای امریکا و وعده خالفی طالبان

سال  فربوری   ۲9 در  طالبان  امریکا-  توافق نامه ی 

گذشته ی میالدی در قطر امضا شد. مطابق به این 

نیروهای  ماه »می« همه ی  تا  باید  امریکا  توافق نامه 

خود را از افغانستان بیرون کند و طالبان نیز مکلف 

گروه های  سایر  و  القاعده  با  را  خود  روابط  که  شد 

از سوی  که  بدهد  اطمینان  و  کند  قطع  تروریستی 

افغانستان خطری متوجه امریکا نیست.

ترامپ،  برای  دوحه  توافق نامه ی  آگاهان،  باور  به 

نداشت؛  اهمیتی  ت  امریکا،  پیشین  رییس جمهور 

انتخابات  در  تا  انداخت  راه  به  را  روند  این  او  زیرا 

بزند؛  جلو  خود  رقیبان  از  امریکا  ریاست جمهوری 

اما با آمدن جو بایدن تا این جای کار دیده می شود 

افغانستان  برابر  در  امریکا  خارجی  سیاست  که 

جدی تر از دوره ی ترامپ است، به گفته ی بایدن، او 

منی خواهد اشتباهاتی که ترامپ و خلیل زاد مرتکب 

شدند را دوباره تکرار کند، از همین رو، خواسته که 

توافق نامه دوحه را بازنگری کند.

نیست؛  مشخص  بازنگری  نتیجه ی  هنوز  تا  هرچند 

را  طالبان  دیگر  پی  یکی  امریکایی  مقام های  ولی 

متهم به نقض توافق نامه ی دوحه می کنند. هفته ی 

گذشته، کانگرس امریکا با نرش گزارشی، اعالم کرده 

که طالبان به تعهدات خویش عمل نکرده اند و جو 

به  می  ماه  از  را  خود  نیروهای  خروج  راهربد  بایدن 

تأخیر انداخته است.

سنتکام  فرمانده  مکنزی،  کنت  جرنال  به تازگی 

که  است  گفته  امریکا(،  مرکزی  فرماندهی  )ستاد 

باید مبتنی  افغانستان،  از  امریکایی  خروج رسبازان 

بر رشایط باشد.

میزبانی  به  آنالین  گفت وگوی  در  مکنزی  آقای 

سطح  که  است  گفته  خاورمیانه،  انستیتیوت 

خشونت ها در افغانستان بسیار بلند است و به همین 

دلیل، توافق نامه ی قطر و اقدام های طالبان بررسی 

می شود.

طالبان  کنونی  »اقدام های  است:  افزوده  او 

از  امريکايی  رسبازان  خروج  و  است  نگران کننده 

خشونت ها  طالبان  می کند.  پيچيده  را  افغانستان 

بر  حمله  و  هدفمند  قتل های  داده اند،  افزایش  را 

نیروهای افغان ادامه دارد.«

بااین حال، رسانه های خارجی گزارش داده اند که به 

را  طالبان  امریکایی،  نیروهای  خروج  افتادن  تأخیر 

در گفت وگوها  طالبان  است. مسئوالن  کرده  نگران 

به  نکردن  عمل  که  دادند  هشدار  رسانه ها،  این  با 

از  جدید  فاز  وارد  را  افغانستان  دوحه،  توافق نامه 

خروج،  از  امریکا  درصورتی که  و  کرد  خواهد  بحران 

رسباز زند، رشایط طوری ایجاد خواهد شد که امریکا 

تصمیم به خروج زودهنگام بگیرد.

گفتنی است که اداره ی بایدن برای بررسی دوباره ی 

توافق نامه ی صلح امریکا- طالبان یک گروه مطالعه 

از  شامری  گزارش ها  اساس  بر  است.  کرده  ایجاد 

افغانستان  از  خروج  خواستار  نیز  گروه  این  اعضای 

هستند.

رسانه  به  هئیت،  این  عضو  یک  خانان،  رود  ریپ 

ویست ایشیا فرما، گفته است: چالش اصلی امریکا 

 ۲0 در  کشور  این  خارجی  سیاست  که  است  این 

سال اخیر بزرگ ترین اشتباه را مرتکب شده است. 

به گفته ی او، خروج از افغانستان، امریکا را با تهدید 

جدیدی مواجه خواهد کرد.

مطالعه  گروه  بررسی  از  پس  است  قرار  بااین حال، 

و  دوحه  موردتوافق  در  بایدن  اداره ی  افغانستان، 

راه کار خروج از افغانستان تصمیم بگیرد.

به جای  هیئت ها  و  می شود  متوقف  گفت وگوها 

اصلی شان برمی گردند

به  و  قطر  در  گفت وگوها  به  طالبان  بی میلی 

از  امریکایی  نیروهای  خروج  شدن  انداخته  تأخیر 

این  را در  و نگرانی  افغانستان، فضای جدید- ترس 

فعلی  روند  که  می رود  آن  بیم   و  کرده  ایجاد  کشور 

گفت وگوها در قطر متوقف شود و درگیری های فعلی 

جدی تر.

که  باوراند  این  به  نیز  سیاسی  آگاهان  از  شامری 

معرض  در  طبیعی«  و  »بدیهی  به صورت  صلح  روند 

از  دولت  هم  و  طالبان  هم  زیرا  دارد؛  قرار  خطر 

دست  به  برای  طالبان  می زنند.  رسباز  گفت وگوها 

به بهانه  و دولت  بیشرت تالش می کنند  آوردن قدرت 

گفت وگوها  شدن  جدی تر  از  جمهوری خواهی 

خودداری می کند.

دانشگاه  استاد  سیاسی-  آگاه  بیژن پور،  رحمت الله 

به روزنامه ی صبح کابل، می گوید که در کنار دولت 

و طالبان، امریکا به عنوان طرف سوم در گفت وگوها 

نیز سیاست مشخصی ندارد و منی گوید که از کدام 

طرف حامیت می کند.

بیش ازحد  اعتامد  که  می کند  تأکید  بیژن پور،  آقای 

بدون  و  کالن  امتیازهای  دادن  و  طالبان  و  امریکا 

محاسبه سبب شده که روند صلح با طالبان با چالش 

روبه رو  شود.

قطر  در  دولت  هیئت  که  رشایطی  در  او،  عقیده  به 

است؛ ولی نتوانسته روند خودی بسازد و طالبان را به 

گفت وگو وا دارد و از سویی دیگر طالبان نیز در قطر 

»مذاکرات  متوقف خواهد شد.  نیستند، گفت وگوها 

اصلی  به جای  طالبان  هیئت  و  شد  خواهد  متوقف 

برمی گردند و هیئت دولت به کابل می آید. وضعیت 

جنگی در بهار از رس گرفته خواهد شد.«

در  گفت وگوها  روند  که  می گویند  سیاسی،  آگاهان 

به  انتظار دارند،  افغانستان  آن چنانی که مردم  قطر 

نتیجه  نخواهد رسید.

سرمقاله

افغانستان  در  غیرنظامیان  کشتار  افزایش  و  ناامنی ها 

که هم زمان در روستاها  و والیت ها، وارد شهرها نیز شده 

است؛ بزرگ ترین چالش به حساب می آید. چالشی که 

نه فقط مرگ در اثر حمله های انتحاری و تروریستی را 

اجتامعی  مشکالت  سبب  همچنان  که  دارد  به دنبال 

و  فرهنگی  ناهنجاری های  فقر،  گسرتش  قبیل  از 

آسیب های اجتامعی بزرگ دیگر می شود.

هستند  فراری  راه  منتظر  افغانستان  مردم  از  بسیاری 

که بتوانند خود و خانواده شان را از کشور بیرون کنند. 

این متایل در جامعه ناشی از وضعیت بد اقتصادی ای 

به وجود  ناامنی ها  افزایش  و  دلیل جنگ  به   که  است 

آمده است.

متأسفانه، امیدی که باید با گفت وگوهای صلح تقویت 

می شد و مردم را به ماندن در کشور پایبند می ساخت 

برعکس توقع، از بین رفت و روزبه روز به ناامیدی بیشرت 

بدل می شود ولی در همین حال وزارت امور مهاجرین 

را  هم وطنان  از  زیادی  تعداد  بازگشت  از  خرب  کشور 

منترش کرده است.

و  مهاجرین  امور  وزیر  اخالقی،  نورالرحامن 

 ۱399 مالی  سال  در  که  می گوید  عودت کنندگان، 

خورشیدی، ۸50 هزار مهاجر افغانستانی از کشورهای 

میزبان به افغانستان بازگشته اند. آقای اخالقی که روز 

سه شنبه )۲۱ دلو(، در برنامه ی »حساب دهی دولت به 

ملت« سخن می زد، گفت که بازگشت داوطلبانه، باعزت 

و مصون مهاجران، از اولویت های دولت افغانستان به 

شامر می رود.

در  بدون  افغانستان،  حکومت  که  است  این  مشکل 

سعی  آن،  پیامدهای  و  امنیتی  وضعیت  نظرداشت 

می کند مهاجران را ترغیب به بازگشت کند. درحالی که 

را  مهاجران  بازگشت  که  است  طوری  موجود  وضعیت 

زندگی  وضع  شدن  بدتر  به  فقط  و  برتابد  منی تواند 

مهاجران می افزاید.

نظر به رشایط وخیم کشور، بازگشت هر مهاجری مشابه 

با مهاجرت دوباره است؛ نفس مهاجرت بر بهرت شدن 

اوضاع زندگی تأکید دارد. کسی که از کشورش خارج 

و  شده  سخت  برایش  زندگی  گذراندن  یعنی  می شود 

برسد.  آسودگی  به  دیگر  به جای  رفنت  با  می خواهد 

مسئله  همین  نیز  برگردند  کشور،  مهاجران  که  زمانی 

برای شان اهمیت دارد؛ یعنی آنان با بازگشت به وطن، 

تصور زندگی بهرت را دارند اما واقعیت چیز دیگری است 

و بازگشت آنان هم زندگی خودشان را بدتر می سازد و 

هم وضعیت اجتامعی موجود در افغانستان را با چالش 

مواجه می کند.

مرزهای  از  این که  با  خانواده  هزاران  حارض  حال  در 

زندگی  مهاجر  یک  مثل  نکرده اند،  عبور  کشوری 

افزایش  و  جنگ  دلیل  به  خانواده  هزاران  می کنند. 

به  و  کرده  ترک  را  خود  زندگی  محل  آن،  روزبه روز 

والیت های امن تر رفته اند.

ممکن  و  است  افسانه  یک  مصون،  و  باعزت  بازگشت 

نیست زیرا ما هنوز نتوانسته ایم به مشکل بیجاشدگان 

هم وطن  هزاران  که  رسد  چه  کنیم  رسیدگی  داخلی 

بیجاشدگان  به  نسبت  بهرتی  وضع  شاید  که  را  دیگر 

مدعی  و  کنیم  بازگشت  به  دعوت  باشند،  داشته 

زمینه سازی مصونیت برای آنان باشیم.

حکومت افغانستان برای این که خود را مقتدر و حاکم 

بازی  کلامت  با  می کند  سعی  بدهد،  نشان  اوضاع  بر 

کند و واقعیت اجتامعی را دیگرگونه نشان بدهد. این 

در حالی است که در پایتخت کشور، جنگ جریان دارد 

و  آیا مصونیت  و مردم، هرروز و شب کشته می دهند. 

عزتی که داد از آن زده شده، همین است؟

دولت مردان افغانستان، منی توانند به خاطر یک رسی از 

اهداف سیاسی موقت که اطمینانی هم به آن نیست، 

جان مردم را در خطر انداخته و با رسنوشت آنان بازی 

آن  به  امیدی  که  نیست  طوری  کشور  رشایط  کنند. 

بیرون  در  تا  است  الزم  زمانی  چنین  در  پس  ببندیم 

از مرز کشور، برنامه های حامیتی برای مهاجران روی 

دست گرفته شود.

مشکل مهاجران در ایران، پاکستان و کشورهای دیگر، 

آن،  برای  رایزنی  و  آنان  انسانی  حقوق  به  رسیدگی 

اولویت دارد نه فراخواندن آنان به کشور و ترغیب شان 

به بازگشت. وزارت مهاجرین، مشکالت زیادی دارد که 

با بازگشت مهاجران بر آن افزوده خواهد شد بنابراین، 

به  رسیدگی  و  میزبان  کشورهای  با  همکاری  طرح 

ما کمک  به  همه  از  بیشرت  این کشورها،  در  مهاجران 

می کند.

عزت  گشت با باز
مصون مهاجران،  و 

افسانه است

�س ازآن �ه رهبری حکومت جدید 
امریکا اعالم �رد �ه توافق نامه ی 

دوحه را دوباره بررسی می �پند �ه 
از آن زمان تا ا�پنون، هر روز میز 

گفت وگوها خالی تر می شود. سران 
گفت وگو�پننده ی طالبان میز 

گفت وگو را ترک �رده و به �شورها 
منطقه و جهان سفر می �پنند.

گزارش

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

گزارش ها از دوحه می رساند که گفت وگوهای صلح 

افغانستان هم چنان متوقف است و هیئت طالبان تا 

هنوز به قطر برنگشته اند تا گفت وگوها از رس گرفته 

شود.

منابعی از هیئت گفت وگوکننده ی دولت افغانستان 

نیز، به رسانه ها گفته اند که شامری از اعضای هیئت 

حبیبه  احمدی،  امین  دکرت  برگشته اند.  کابل  به 

رسابی، متین بیک و دکرت رسول طالب، افرادی اند 

که به کابل برگشته اند.

در همین حال، عبدالله عبدالله -رییس شورای عالی 

مصالحه ی ملی- می گوید که طالبان گفت وگوها در 

قطر را متوقف کرده و از چندی به این سو حارض به 

گفت وگو نیستند.

دلو(،   ۲۱ )سه شنبه،  گذشته  روز  که  عبدالله  آقای 

»در  گفت:  می کرد  صحبت  کابل،  در  نشستی  در 

حال حارض، طرف مقابل مذاکره را قطع نکرده؛ اما 

امروز  مذاکره  میز  منی گیرد.  صورت  هم  مذاکره ای 

مسایل  که  ندارد  وجود  فعالً  بهانه ای  دارد؛  وجود 

این  راه حل  راه حل مطرح کنیم.  به عنوان  را  دیگری 

است که دو طرف دور میز مذاکره بنشینند.«

و  ماه  یک  افغانستان،  صلح  گفت وگوهای  دوم  دور 

مدت،  این  در  اما  شد؛  آغاز  قطر  در  پیش  روز   ۱۱

نشده  برگزار  دو طرف  میان  نشست رسمی ای  هیچ 

بود  هم زمان  دوحه،  در  گفت وگوها  دوم  دور  است. 

ششمین  چهل و  بایدن،  جو  رسیدن  به قدرت  با 

رییس جمهور امریکا.

پس ازآن که رهربی حکومت جدید امریکا اعالم کرد 

که  می کند  بررسی  دوباره  را  دوحه  توافق نامه ی  که 

از آن زمان تا اکنون، هر روز میز گفت وگوها خالی تر 

میز  طالبان  گفت وگوکننده ی  رسان  می شود. 

گفت وگو را ترک کرده و به کشورها منطقه و جهان 

سفر می کنند.

دو هیئت جدا از این گروه، یکی به ایران و دیگری به 

روسیه رفت. هیئتی که به رهربی مال برادر به ایران 

رفته، پس ازآن به ترکمنستان رفت و گفته می شود که 

تا هنوز در این کشور به رس می برند.

که  افغانستان، می گوید  امور صلح  در  وزارت دولت 

دوحه  در  طالبان  این که  جریان  در  دولت  هیئت 

در  افغانستان  صلح  همکار  کشورهای  با  نیستند، 

دوحه بحث و تبادل نظر می کنند.

خربهایی  گذشته،  روز  سه  دو-  جریان  در  هم چنان 

نیز نرش شد که دکرت امین احمدی، یکی از اعضای 

اجباری  به رخصتی  هیئت گفت وگوکننده ی دولت، 

را  آن  صلح  امور  در  دولت  وزارت  اما  است؛  رفته 

وزارت،  این  سخنگوی  انوری،  ناجیه  می کند.  رد 

از  شامری  که  می گوید  کابل،  صبح  روزنامه ی  به 

اعضای هیئت به دلیل مشکالت شخصی برای مدت 

کوتاهی به افغانستان برگشته اند و پس از رسیدگی 

به مشکالت شان، دوباره به دوحه برمی گردند.

است.  »این یک چیز طبییعی  انوری می گوید:  بانو 

استفاده  روش  این  از  همیشه  هیئت  اعضای 

می کنند. باقی اعضای هیئت در دوحه حضور دارند 

گفت وگوهای صلح؛ 
ترفند امریکا برای قوی سازی طالبان و تضعیف دولت افغانستان
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دولت؛ در  نهادینگی فساد 
 سناتورها و دادستان هایی �ه به دالر رشوه می گیرند!

عربستان  »آرامکو«ی  نفت  تأسیسات  به  ماهرانه ای  و 

شکل گرفت. حمله ای که حتا دستگاه های رادار امریکا 

و ارساییل نیز نتوانستند رسچشمه و بانی آن را بیابند.

فخری زاده-  ایران-محسن  هسته ای  پدر  کشنت  با 

خاورمیانه زنگ خطرش را برای آقای بایدن به صدا درآورد. 

باور نگارنده بر این است که خاورمیانه، هامن خاورمیانه 

زمان بهار عربی نیست؛ چون بر عالوه تغییر ذهنیت ها، 

نگاه ها و اطالعات پیچیده تر از پیش شده است.

بهرتین راه غرض شناخت خاورمیانه نوین، این است که 

اتفاق داد  نیمه شب ۱۴ سپتامرب سال ۲0۱9  آن چه در 

پهپاد   ۲0 که  شبی  کنیم.  بررسی  و  مطالعه  به دقت  را 

ایران،  ساخت  دقیق  فوق  کروز  موشک های  و  ایرانی 

آرامکو در »بقیق« عربستان را آماج قرار  تأسیسات نفتی 

نقطه ی  خود  ذات  در  واقعه  این  ساده تر؛  به عبارت  داد. 

غافل گیر  را  امریکا  بود که  تازه ای  شکل گیری خاورمیانه 

کرد.

مانع اعامل خالف قانون  از سوی آن  شود؛ زیرا فلسفه ی 

بازدارنده  ای  نهاد  این که  است؛  همین  پارملان  وجودی 

سوی  از  قانون  خالف  کنشگری های  برابر  در  باشد 

حکومت؛ تا از یک سو، از سلطه گری بیش ازاندازه ی قوه ی 

اجراییه پیش گیری شود و از سوی دیگر، از سلب شدن 

حقوق برشی شهروندان.

منایندگان  اساسی،  قانون  اساس  به  پارملان  اعضای 

و  حقوق  از  پشتیبانی  به  مکلف  و  شهروندان 

به نحوی که  استند؛  حکومت  برابر  در  خواسته های شان 

از  و سلب  شدن حقوق شهروندی  محدود شدن  از  باید 

سوی حکومت پیش گیری کنند.

خود  فساد،  بازدارنده ی  و  نظارت کننده  نهاد  که  زمانی 

–پارملان-  نهاد  این  کارایی  می افتد،  فساد  دامن  در 

خود کم رنگ شده و از مسیری که به هویت وجودی آن 

شهروندان  حالتی؛  چنین  در  می شود.  دور  می انجامد، 

که  پارملان  این که  نخست  در  می بینند؛  آسیب   بار  دو 

شکل  حکومت  برابر  در  شهروندان  از  منایندگی  به 

در  و خود  می دهد  از دست  را  بودنش  معنای  می گیرد، 

درون فساد نهادینه در ساختار قدرت محو می شود؛ چه 

به  یا  دارد  حضور  مجلس  در  هنوز  که  فاسدی  به عنوان 

پارملان  به  اعتبار  آن،  درهرصورت  شده؛  انداخته  زندان 

مردمی اش  پشتوانه ی  و  کرده  سقوط  باید،  که  جایی  از 

را نیز از دست می دهد. زمانی که پارملان این مزیت را 

از دست می دهد؛ دیگر منی تواند به عنوان نهاد بازدارنده 

حکومت  سلطه گر انه ی  کنشگری  و  خودرسی ها  از 

سطح  در  به قدری  ایرانی  کروز  موشک های  و  پهپادها 

پایین و موازی با ارتفاِع داده شده پرواز کردند که نه تنها 

بلند شدن آن ها از روی سکوها در دیدرس نبود؛ بلکه تا 

رادارهای  سوی  از  موردنظر،  اهداف  به  اصابت  لحظه ی 

سعودی و امریکایی نیز ره گیری نشد.

هزار   3 اکتوبر،  ماه  در  امریکا  ایران،  حمالت  مقابل  در 

عربستان  به  و چند سیستم ضد موشکی  نظامی  نیروی 

فرستاد تا نیروی پدافند هوایی این کشور را تقویت کند. 

جالب این جاست که ترامپ در یک کنفرانس خربی گفته 

این  هزینه  که  کرده  موافقت  سعودی  »عربستان  بود: 

اعزام و تجهیزات را پرداخت کند.« این خودش دل رسدی 

آشکار امریکا از جنجال خاورمیانه بود.

پیام ترامپ  با آن که در لفافه بیان شد، اما بسیار واضح 

بزرگ ترین  اکنون خود  امریکا  عزیز!  ملک سلامن  بود:  

قدرمتند  بازار  دارنده  و  شیل  گاز  و  نفت  تولیدکننده 

پولی در جهان است. ما در حال ترک منطقه خاورمیانه 

اذعان کنم  با خشنودی کامل می خواهم  البته  هستیم. 

به  نقد  پول  ازای  در  ما  بخواهید  اسلحه  چه  هر  اگر  که 

شام خواهیم فروخت؛ اما از ما انتظار نداشته باشید که به 

نیابت از شام با رقیب تان بجنگیم؛ بنابراین اگر خواستار 

اعزام نیروهای نظامی هستید، باید رس کیسه را باز کنید.

پیام غیرمستقیم  این  واکنش محمد بن سلامن در مورد 

برای  عربستان  ولیعهد  که  بود  شدید  حدی  به  امریکا 

امریکا با اعتامدبه نفس باالیی گفت: »اگر روزی عربستان 

شود،  جنگ  داخل  جهان  با  گاز  و  نفت  مسابقات  در 

به راحتی و بدون کمک امریکا می تواند با روسیه و اروپا 

دوئل را آغاز کند و برنده نیز شود.«

با حوزه  روابطش  عادی سازی  پی  در  ارساییل مضطرب، 

خلیج و آفریقا،

امارات  با  ارساییل  سوی  از  امضاشده  توافق نامه های 

ماحصل  مراکش  و  سودان  بحرین،  عربی،  متحده 

در  امریکا  سیاست  تغییر  همین 

با  را که منبع قدرت اند  زیرا شهروندان  پیش گیری کند؛ 

از قدرت  خود ندارد و از سویی هم مانند قو ه ی اجراییه 

مانعی  تا  نیست؛  برخوردار  نیز  نظامی-  –قدرت  سخت 

دیگر،  سوی  در  باشد.  حکومت  تک روی های  برای 

همین که پارملان نیز به فساد آلوده می شود؛ شهروندان 

بی دفاع تر از پیش می مانند و تنها نهاد دولتی پشتیبان 

حقوق شان را نیز از دست می دهند.

نیازهای  از  پاک،  و  مستقل  مقننه ی  قوه ی  داشنت 

به سوی  می خواهد  که  جامعه ای  و  دموکراتیک  جامعه ی 

نحوی  به  قدرت  ماهیت  است.  برود،  شدن  دموکراتیک  

در  را  خودخواهی  و  سلطه گری  رسکشی،  که  است 

غرق  خودش  فساد  در  پارملان  که  زمانی  دارد؛  پی 

خودروی ها  از  تا  نیست  دیگری  قدرمتند  نهاد  می شود؛ 

نظامی  قدرت  که  حکومت  سلطه گر  کنشگری های  و 

حالتی،  چنین  در  کند.  پیش گیری  دارد،  اختیار  در  را 

قوه ی اجراییه مستبدتر، سلطه گراتر از پیش عمل خواهد 

کرد؛ چیزی که باعث می شود، قوه ی اجراییه با دلهره ی 

امتیازهای  و  کرده  کم  شهروندان  حقوق  از  کمرتی، 

بیشرتی را برای خود گرد بیاورد.

در  رسپرستی  دوام  به  می توان  منونه،  گونه ی  به 

است؛  قانون  خالف  که  کاری  کرد؛  اشاره  وزارتخانه ها 

اما قوه ی مقننه –پارملان- در برابر این کنش غیرقانونی 

حکومت، کاری را به پیش نربده است.

 همین گونه، دست گیری اعضای دادستانی کل به جرم 

فساد اداری نیز در سایه ی همین وضعیت و روابط میان 

اتفاق  افغانستان  سیاسی-حقوقی  ساختار  در  قدرت 

می افتد.

دادستانی کل در ماه اسد سال روان با نرش خربنامه ای 

والیت  لعل پور  ولسوالی  دادستانی  آمر  که  است  گفته 

ننگرهار، به اتهام گرفنت ٣٦ هزار افغانی رشوه، یکی از 

دادستان های بخش مبارزه با جرایم علیه امنیت داخلی 

دالر  هزار  دو  گرفنت  اتهام  به  ننگرهار،  والیت  خارجی  و 

اداری  مدیر  و  ابتدایی  دادستانی  آمر  رشوه،  امریکایی 

ولسوالی شکر دره ی والیت کابل نیز، چند روز پیش، به 

بازداشت  امریکایی رشوه،  دالر  اتهام مطالبه ی سه هزار 

شده بودند.

ساختار  در  زندگی  به  قدرت محور  نگاه  نهادینگی 

به  مقننه  قوه ی  بودن  آلوده  و  کشور  اجتامعی-سیاسی 

فساد، باعث شده است که فساد بیشرت از پیش در کشور 

به  رسیدن  و  شده  نهادینه  آن  سیاسی  ساختار  درون  و 

جامعه ی دموکرات را محال تر از پیش کند.

خروج  زمان  از  برجام  شود،  ریشه یابی  واقع بینانه  اگر 

رسمی امریکا از این سازش نامه- ماه می ۲0۱۸- به خطر 

نیافتاد؛ بلکه در حقیقت نقطه بی بازگشت و راه یک طرفه 

در مذاکرات با ایران، هنگامی روی داد که حمله دقیق 

این سه سناتور -لیاقت الله بابکرخیل، محمدانور باشلیق 

و عظیم قویاش- پس از رسیدن به بلخ با مسئوالن گمرک 

بندر حیرتان، هم دست شده و به جای آشکار کردن فساد 

در این بندر، درخواست ٦0 هزار دالر امریکایی رشوه را 

می کنند.

از چندی، در ۷ میزان ۱399 خورشیدی، این سه  پس 

سناتور، از سوی دادستانی کنرتل و مراقبت با همکاری با 

نهاد های کشفی در حین گرفنت ۴0 هزار دالر امریکایی 

و  عدلی  مرکز  به  پرونده شان  و  شده  دست گیر  رشوه، 

فرستاده  اداری  فساد  سنگین  جرایم  با  مبارزه  قضایی 

می شود. دادستانی کل، شنبه  -١8 دلو- در خربنامه ای 

از سوی دادگاه  این سه سناتور، هرکدام  گفته است که 

سنگین  جرایم  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  ابتدایی 

فساد اداری، به ده سال زندان و پرداخنت ٤0 هزار دالر 

جریمه ی نقدی محکوم شده اند.

این سه سناتور در حالی به جرم گرفنت رشوه به ماندن 

از  داشتند،  وظیفه  آن ها  که  شده اند  محکوم  زندان  در 

روند کاری اداره های درآمدزا در بلخ دیدن کرده و بررسی 

دقیقی مبنی بر وجود یا نبود فساد در این اداره ها داشته 

و هویت آن هایی را که کارکردشان از اصول اداری و قواعد 

روشن  است،  زده  بیرون  افغانستان،  در  حاکم  حقوقی 

کند؛ تا درنهایت این افراد برای بازپرس به دادستانی کل 

معرفی شوند.

قانونی شان،  مکلفیت های  اساس  به  پارملان  اعضای 

و  کرده  نظارت  اجراییه  قوه ی  کارکرد  از  تا  دارند  وظیفه 

با �شتن �در هسته ای ایران-
محسن فخری زاده- خاورمیانه 

زنگ خطرش را برای آقای بایدن 
به صدا درآورد. باور نگارنده بر 
این است �ه خاورمیانه، همان 

خاورمیانه زمان بهار عربی نیست؛ 
چون بر عالوه تغییر ذهنیت ها، 

نگاه ها و اطالعات �پیچیده تر از 
�پیش شده است.

تحلیل

مجیب ارژنگ

»سی بی اس«  خربی  شبکه  با  گفت وگویی  در  بایدن  جو 

میز  به  ایران  بازگرداندن  برای  امریکا  که  است  گفته 

مذاکره، تحریم ها را لغو نخواهد کرد.

هم چنان چند روز پیش، شبکه ۱۲ ارساییل مدعی شد که 

بلندپایگان ایران و مقام های دولت بایدن، گفت وگوهای 

رسی را بر رس بازگشت به توافق هسته ای انجام داده اند. 

خرب،  این  درستی  تثبیت  به محض  ارساییل،  دولت 

بی درنگ البی گری خود را در درون کاخ سفید آغاز کرد 

آنتونی بلینکن وزیر  و ذهن مقام های امریکایی، ازجمله 

در  را  امریکا  ملی  امنیت  مشاور  و جک سالیوان  خارجه 

برابر ایران تغییر داد.

ایران  موشکی  موضوع  تنها  ارساییل  نگرانی  بزرگ ترین 

ابراز  آشکارا  امریکایی،  مقام های  سوی  از  بلکه  نیست؛ 

و  گنجایش  دیگر  هفته ی  چند  تا  ایران  که  است  شده 

فناوری تولید سالح هسته ای را به دست می آورد و امریکا 

باید دست به کار شود.

و  با یک ماموریت درازمدت  بایدن، درباره خاورمیانه  جو 

نامتام-کم ازکم در دوره ریاست جمهوری خودش- روبه رو 

است. ایرانی ها با میزبانی شان از طالبان و ایجاد ارتباط 

شبکه ای با روسیه و چین بر رس مسئله صلح افغانستان، 

امریکایی ها رساندند؛ آن هم  به  را  پیام روشن و رصیحی 

برنامه  رصفاً  دیگر  خاورمیانه،  مسئله ی  متام  این که: 

هسته ای ایران نیست و امریکا چه بخواهد چه نخواهد، 

گسرتش  و  شدن  تقسیم  حال  در  خاورمیانه  در  قدرت 

است.

از  پس  کشور  این  می کند.  فرق  ارساییل  در  اما  نگاه ها 

عادی سازی روابط خود با کشورهای حوزه خلیج، به نحوی 

 از انحا، به امریکا و بایدن فهامند که بازگشت امریکا به 

توافق برجام با ایران، خط رسخ سیاست خارجی ارساییل 

است و این به معنای قدرت دادن بی حدوحرص به ایران 

است. ایرانی ها نیز دقیقاً بر این نکته واقف اند.

تا زمانی که انسان ها بر اثر قراردادهای اجتامعی حاکم 

با  تعامل  و  میان شهروندی  تعامل های  در  جامعه،  بر 

ترس  و  برسند  خود  حقوق  به  بتوانند  دولتی،  نهادهای 

از سوی شخص دیگری  را  از دست  دادن حق مشخصی 

برای  زمینه  باشند،  نداشته  حکمی-  یا  حقیقی  -شخص 

دادن رشوه برای به دست آوردن حق و یا سلب کردن حق 

دیگران پیش منی آید؛ اما همین که در جامعه ای، روابط 

و مناسبات اجتامعی در سایه ی مؤلفه های قدرت شکل 

آن،  واقعی  معنای  به  پیدا می کند؛ حق  معنا  و  می گیرد 

هامن  حالت  این  در  می دهد؛  دست  از  را  موجودیتش 

پرسش دیرین حقوق دانان پیش  می آید؛ قدرت حق است 

یا حق قدرت؟

در جامعه ای که روابط اجتامعی و میزان امنیت در این 

شک،  بدون  می شود،  برآورد  قدرت  مؤلفه های  با  روابط، 

قدرت حق است. در چنین جامعه ای، حکومت ها معموالً 

استبدادی اند؛ زیرا بسرت اجتامعی جامعه، بیشرت پذیرای 

شهروند محور.  تا  است  مترکزگرا  و  استبدادی  حکومت 

آن،  زنده ی  ویژگی  که حاال منونه ی  این  با  در جامعه ای 

افغانستان است؛ انسان ها برای دست یافنت به حق خود 

و پشتیبانی از آن؛ ناچارند در ساختار قدرت دخیل شوند 

تا به قدرت برسند و یا کم از کم از ساختار قدرت، آسیب 

جامعه ای  در  که  زمانی  دیگر،  سوی  در  ببینند.  کمرتی 

ساختار اجتامعی و رابطه ی قدرت و شهروندان، عمودی 

کم  خود  آسیب پذیری  از  این که  برای  شهروندان  باشد، 

نزدیک تر  قدرت  هرم  به  می کنند،  تالش  بیشرت  کنند، 

شوند و از سویی هم آن هایی که در قدرت قرار می گیرند 

و یا مؤلفه هایی از قدرت را در دست دارند، دنبال محدود 

کردن دامنه ی آزادی و حقوق دیگران می روند تا دامنه ی 

حقوق و امتیازهای خود را گسرتش دهند؛ زیرا با گسرتش 

دامنه ی قدرت، دامنه ی امنیت فردی و اجتامعی شان نیز 

فراخ تر می شود.

با این گفتار کوتاه، می خواهم به رشوه  ستانی سه سناتور 

پارملان افغانستان که اخیراً از سوی دادگاه، هرکدام به 

ده سال زندان محکوم  شده اند، بپردازم.

این سناتورها، در ماه میزان امسال، در ساختار هیئتی از 

سوی مجلس سنا، برای بررسی اداره های درآمدزا به ویژه 

گمرک بندر حیرتان، به بلخ فرستاده شده بودند.

ایمان نوری؛ دانش جوی روابط بنی الملل

بستان و اسراییل است عر یکا به برجام،  کابوس  امر برگشت 
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مکان هــای موقتــی بــا امکانــات انــدک، بــه ســخی 

بــرای زنــده مانــدن مبــارزه می کننــد.

ــخنگوی وزارت  ــاون س ــر مع ــا باه ــال رض ــن ح در همی

ــاز  ــه از آغ ــد ک ــدگان می گوی ــودت کنن ــن و ع مهاجری

ســال جــاری تــا تاریــخ ۱5 دلــو، ۱5 هــزار و ۱۸۸ 

شــده  بیجــا  خانه های شــان  از  کنــدز  در  خانــواده 

ــا،  ــد آن ه ــرت از ۸0 درص ــدن بیش ــا ش ــل بیج ــه دلی ک

اســت.  بــوده  والیــت  ایــن  در  افزایــش خشــونت ها 

ــواده،  ــزار و 600 خان ــه 9 ه ــد ک ــر می افزای ــای باه آق

از بیجاشــدگان ســال های قبــل در ایــن والیــت وجــود 

ــای  ــزار از خانواده ه ــدود ۲0 ه ــون ح ــه اکن ــت ک داش

ــرد. او  ــر می ب ــدگی ب ــت بیجاش ــده، در حال ــا ش بیج

همچنــان در قســمتی از ســخنانش می گویــد کــه بیجــا 

ــاد،  ــن، علی آب ــوالی های اچی ــال، از ولس ــدگان امس ش

خان آبــاد و چهــاردره بیجــا شــده اند کــه از مجمــوع 

ــور  ــت ام ــط ریاس ــا توس ــزار آن ه ــده ها، ۱۴ ه ــا ش بیج

ــت. ــده اس ــک ش ــدز کم ــن کن مهاجری

ــر  ــر در نظ ــواده  را 6 نف ــر خان ــوس ه ــط نف ــر متوس اگ

بگیریــم، ۱۲0 هــزار مــرد،  زن و کــودک اکنــون در ایــن 

ــه از  ــد ک ــه رس می برن ــدگی ب ــت بیجاش ــت در حال والی

ــد. ــت کرده ان ــک دریاف ــا کم ــن آن ه ــان ۸۴ ت آن می

از ســوی دیگــر، محمــد کریــم کریمــی، رییــس مبــارزه 

بــا حــوادث کنــدز، وضعیــت بی جــا شــدگان ایــن 

والیــت را، به خصــوص در فصــل رسمــا بحرانــی خوانــده 

ــا حــوادث ایــن  و اضافــه می کنــد کــه اداره ی مبــارزه ب

ــیب دیدگان  ــه آس ــوان، ب ــد ت ــون در ح ــا اکن ــت ت والی

ــت. ــرده اس ــک ک ــا کم جنگ ه

ــی  ــکیل کاف ــود تش ــت، نب ــود امنی ــی از نب ــای کریم آق

ــت حــوادث  ــزات مــدرن در بخــش مدیری ــود تجهی و نب

ریاســت  فــراروی  چالش هــای  به عنــوان  طبیعــی، 

ــادآوری  ــاری ی ــال ج ــدز در س ــوادث کن ــا ح ــارزه ب مب

کــرده، می افزایــد کــه ایــن اداره هنــوز از نبــود تشــکیل 

کافــی، نبــود ســاختامن اضافــی و گــدام بــرای ذخیــره 

ــای  ــنت معاش ه ــی و نداش ــر غذای ــی و غی ــواد غذای م

امتیــازی بــرای کارمنــدان، آســیب پذیر اســت.

کنــدز،  والــی  میرزکــوال،  عبدالســتار  بااین حــال، 

از  کنــدز  در  جنگ هــا  افزایــش  تأییــد  ضمــن 

والیــت  ایــن  بیجاشــدگان  بــرای  الزم  آمادگی هــای 

رشوع  بــا  »هم زمــان  می گویــد:  او  می دهــد.  خــرب 

ــگ   ــان جن ــح، طالب ــای صل ــدن دور دوم گفت وگوه ش

ــا  ــث بیج ــه باع ــد ک ــش داده ان ــت افزای ــن والی را در ای

آقــای  اســت.«  شــده  فامیــل   ۱00 حــدود  شــدن،  

ــژه ای را  ــه ی وی ــراً کمیت ــه اخی ــد ک ــوال می افزای میرزاک

بــرای هامهنگــی بــا ریاســت های مربوطــه و موسســات 

ــه بیجاشــدگان  ــرای توزیــع کمک هــا ب کمک کننــده، ب

تشــکیل داده انــد.

سخنگوی  رحامنی،  انعام الدین  حال،  همین  در 

خواندن  قناعت بخش  با  کندز،  والیت  فرماندهی 

وضعیت امنیتی شهر و پیرامون شهر، اظهار می کند که 

گاه گاهی در بعضی ولسوالی های این والیت، طالبان 

می افزاید  رحامنی  آقای  می دهند.  انجام  تحرکاتی 

بیجا  باعث  که  چریکی  غیر  و  دوام دار  جنگ های  که 

نبوده،  کندز  نقطه ی  هیچ   در  شود،  خانواده ها  شدن 

از اعامل و  را رها می کنند؛ چون  مردم خانه های شان 

خشونت های طالبان علیه شان خسته شده اند.

شدن  سنگر  آن که  با  کندز  فرماندهی  سخنگوی 

به دست  را  کندز  باشندگان  از  تعدادی  خانه های 

طالبان می پذیرد؛ اما وضعیت امنیتی فعلی این والیت 

را در مقایسه به سال های پیش، بهرت می داند.

شامری  که  نیست  پدیده ی  تنها  جنگ  این همه،  با 

ترک  به  مجبور  را  کندز  خانواده های  از  زیادی 

باعث  نیز  طبیعی  حوادث  است.  کرده  خانه های شان 

شده.  والیت  این  باشندگان  از  تعدادی  شدن  بیجا 

که  می گوید  کندز  والیت  حوادث  با  مبارزه  ریاست 

که  را  افغانی  میلیون   ۱0 ارزش  به  کمکی  بسته های 

مواد خوراکی و بهداشتی را در خود دارد، به آن هایی 

که به دلیل حوادث طبیعی بیجا شده اند، توزیع کرده 

است.

آقـای کریمـی بـا آن که از توزیـع کمک به بیجا شـدگان 

حـوادث طبیعـی خـرب می دهـد؛ امـا جزییات بیشـرتی 

در زمینـه منی دهـد.

وضعیـت  در  کـه  می گوینـد  کنـدز  بیجاشـدگان 

همـه ی  خشـونت ها  و  می کننـد  زندگـی  نامناسـبی 

آنـان  حالی کـه  در  اسـت.  گرفتـه  را  داشته های شـان 

جنـگ  می گذراننـد،  را  روزشـان  و  شـب  به سـختی 

هنـوز جریـان دارد و هـرروز، ده هـا خانـواده ی دیگـر به 

می شـود. اضافـه  جمع شـان 

آقــای ایوبــی وضعیــت امنیتــی کنــدز را در مقایســه 

ــه  ــه ب ــد ک ــته می گوی ــر دانس ــل بدت ــال های قب ــه س ب

ــلیقه در  ــاس س ــر اس ــخاص ب ــدن اش ــرر ش ــل مق دلی

ایــن  امنیتــی  بخش هــای  به خصــوص  ادارات؛  رأس 

والیــت و ناآشــنایی آن هــا بــا ســاحه و وضعیــت کنــدز، 

ــرار  ــدی ق ــت ب ــی در وضعی ــت ازلحــاظ امنیت ــن والی ای

ــت. ــه اس گرفت

ناامنــی کنــدز از دیربــاز بــه این ســو تــا جایــی رس 

ــد؛ اگــر می خواهــی  ــود کــه می گفتن ــاده ب زبان هــا افت

کنــدز بــرو؛ وضعیــت ایــن روزهــای کنــدز نیــز این گونــه 

کنــدز  در  خشونت شــان  و  طالبــان  حضــور  اســت. 

والیــت  ایــن  باشــندگان  از  همه وقــت  کــه  نه تنهــا 

کشــته و زخمــی می گیــرد، بلکــه شــامر زیــادی از 

ــه  ــت را ب ــن والی ــف ای ــوالی های مختل ــندگان ولس باش

تــرک خانه های شــان ناچــار کــرده اســت. آن هایــی 

مرکــز  در  کرده انــد،  تــرک  را  خانه های شــان  کــه 

ــد و در  ــی ندارن ــرای زندگ ــی ب ــط خوب ــز رشای ــدز نی کن

در مقابــل درب ریاســت مهاجریــن کنــدز، چشــمم 

ــود  ــه خ ــا ب ــدت رسم ــه از ش ــد ک ــرتی می افت ــه دخ ب

می لــرزد و هیــچ توجهــی بــه ازدحــام اطرافــش نــدارد. 

نامــش نســیمه اســت و در اولیــن جمالتــش می گویــد 

ــا  ــیمه ب ــت! نس ــنه اس ــورده و گرس ــان نخ ــب ن ــه ش ک

پــدرش -نجیب اللــه- بــرای دریافــت کمــک بــه ریاســت 

پــدر نســیمه  آمــده اســت.  ایــن والیــت  مهاجریــن 

ــدز  ــام صاحــب کن ــد کــه باشــنده ولســوالی ام می گوی

و بــه دلیــل شــدت گرفــنت جنــگ، بــا خانــواده اش بــه 

مرکــز ایــن والیــت پنــاه آورده اســت. او اضافــه می کنــد 

کــه در جنــگ دار و نــدارش را از دســت داده و خانه اش 

ســنگر طالبــان شــده اســت.

ــامل رشقی  ــا در ش ــن والیت ه ــی از ناامن تری ــدز یک کن

در  همــواره  کــه  جنگــی  شــعله های  اســت؛  کشــور 

ــدت  ــه ش ــده ک ــدی  ش ــوده، چن ــن ب ــت روش ــن والی ای

و  جنگ هــا  یافــنت  شــدت  اســت.  یافتــه  بیشــرتی 

حــوادث طبیعــی در ایــن والیــت، باعــث شــده کــه 

و  شــده  بیجــا  خانه های شــان  از  خانــواده  هــزاران 

ــه یکــی  ــد. حمیدالل ــاه بیاورن ــت پن ــن والی ــه مرکــز ای ب

دیگــر از بیجاشــدگانی کــه از روســتای شــوره خاک، 

یافــنت  شــدت  اثــر  در  کنــدز  شــهر  حومه هــای  از 

ــه  ــواده ی شــش نفری اش ب ــا خان خشــونت ها، همــراه ب

مرکــز کنــدز پنــاه آورده اســت. حمیداللــه می گویــد 

ــت  ــن والی ــب ای ــی از مکات ــب و روزش را در یک ــه ش ک

می گذرانــد، شــب و روزی کــه به ســختی می گــذرد 

ــد  ــا منی توانن ــنگی و رسم ــدت گرس ــش از ش و کودکان

ــته  ــدز خس ــونت ها در کن ــه از دوام خش ــد. او ک بخوابن

ــر  ــر می خواهــد هرچــه زودت شــده، از طرف هــای درگی

ــان  ــونت ها پای ــه خش ــرده و ب ــق ک ــس تواف روی آتش ب

ــد. دهن

محمــد یوســف ایوبــی، رییــس شــورای والیتــی کنــدز، 

ــاه  ــج م ــد کــه از پن ــل می گوی ــح کاب ــه روزنامــه ی صب ب

ــدت  ــت به ش ــن والی ــی ای ــت امنیت ــرف وضعی ــه این ط ب

خــراب شــده اســت. بــه گفتــه ی آقــای ایوبــی، در اثــر 

ســقوط ولســوالی دشــت ارچی ایــن والیــت، حــدود 

خانه های شــان  تــرک  بــه  مجبــور  خانــواده   ۴50

امــام  ولســوالی  ســقوط  بــا  هم چنــان  شــده اند. 

قریه هــای؛  از  خانــواده  هــزار  ســه  کنــدز،  صاحــب 

اســامعیل  دهقان قشــالق،  قره بیــد،  ُجل بیگــم، 

ــه،  ــاد دام الل ــهر، نوآب ــاد ش ــتارلینگ، نوآب ــالق، اس قش

ــون  ــده و اکن ــا ش ــارک و ... بیج ــه مب ــه، روض قرغان تپ

ــه  ــت ک ــان اس ــرای طالب ــنگرهایی ب ــان س خانه های ش

ــد.  ــت می جنگن ــن والی ــی ای ــای امنیت ــا نیروه از آن ب

او هم چنــان می افزایــد کــه حــدود ۱ هــزار و ۲00 

ــدود  ــت و ح ــن والی ــاد ای ــوالی خان آب ــواده از ولس خان

ــهر  ــراف ش ــی اط ــر از نوح ــواده ی دیگ ــزار خان ــک ه ی

کنــدز بیجــا شــده اند.

زندگــی  وضعیــت  کنــدز،  والیتــی  شــورای  رییــس 

بیجاشــدگان را رقت بــار خوانــده و وضعیــت امنیتــی 

کــه  طــوری  می کنــد؛  تعریــف  وخیــم  را  کنــدز 

ــر  ــن و زی ــت در کل ناام ــن والی ــل ای ــاهراه های داخ ش

ــد اســت. او در مــورد افزایــش ناامنی هــا در ایــن  تهدی

ــت در  ــر کنــرتل دول ــد کــه ســاحه ی زی ــت می گوی والی

ایــن والیــت روزبــه روز تنگ تــر می شــود؛ بــه نحــوی کــه 

همیــن روزهــا جنگ جویــان طالبــان در نیم کیلومــرتی 

ــد. ــور دارن ــت حض ــرت والی دف

گزارش

محمد یوسف ایوبی، ریپیس شورای والیتی �پندز، به روزنامه ی صبح �ابل می گوید �ه از �نج ماه به این طرف وضعیت امنیتی 
این والیت به شدت خراب شده است. به گفته ی آقای ایوبی، در اثر سقوط ولسوالی دشت ارچی این والیت، حدود ۴5۰ خانواده 

مجبور به ترک خانه های شان شده اند. هم چنان با سقوط ولسوالی امام صاحب �پندز، سه هزار خانواده از قریه های؛ ُجل بیگم، 
قره بید، دهقان قشالق، اسماعیل قشالق، استارلینگ، نوآباد شهر، نوآباد دام الله، قرغان تپه، روضه مبارک و ... بیجا شده و 

ا�پنون خانه های شان سنگرهایی برای طالبان است �ه از آن با نیروهای امنیتی این والیت می جنگپند.

گان کندز؛  بیجاشد گی  زند
برای زنده ماندن ناچار شدم خانه ام را ترک �پنم!  خالق خلیق

 طاهر احمدی

با این همه، جنگ تنها �دیده ی 
نیست �ه شماری زیادی از 

خانواده های �پندز را مجبور به ترک 
خانه های شان �رده است. حوادث 

طبیعی نیز باعث بیجا شدن 
تعدادی از باشندگان این والیت 

شده. 

گزارشگران
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روسیه و ایران است. به همین دلیل، هیئت این گروه با سفر 

به این کشورها برای امریکا یادآوری کرد که اگر به تعهداتش 

عمل نکند، می تواند با رقیبان جهانی و منطقه ای این کشور 

می تواند  یادآوری  این  طالبان،  تصور  به  شود.  تعامل  وارد 

امریکا را که نگران قرابت این گروه با روسیه و ایران است، از 

تصمیم بازنگری توافق نامه دوحه باز دارد.

کردن  همراه  درصدد  طالبان  گزینه،  سه  این  کنار  در 

کشورهای همسایه افغانستان با خود است. پاکستان که از 

حامیان سابق طالبان است، رابطه تنگاتنگ خود با این گروه 

را حفظ کرده است. 

بین  تعهد  تجدید  نوعی  پاکستان  به  طالبان  هیئت  سفر 

دو طرف بود. هیئت طالبان در سفرش به ترکمنستان نیز 

هدفی جز همراه کردن این کشور با خود ندارد. ترکمنستان 

در مواجهه با طالبان همیشه از در احتیاط پیش آمده است و 

عالقه شدید به سازش این گروه با دولت افغانستان دارد. این 

یک چانس خوب برای طالبان به هدف حفظ روابط دوستانه 

با ترکمنستان است.

درنهایت، از هر منظر رضوری است که امریکا متعهد خویش 

یعنی مردم افغانستان را از یاد نربد. ایاالت متحده و جهان 

در طول بیست سال گذشته رسمایه گذاری های قابل توجهی 

در هر دو بخش؛ خون و گنج در افغانستان انجام دادند. 

هزاران  است،  شده  هزینه  دالر  تریلیون  یک  به  نزدیک 

پنجاه هزار  از  بیش  و  شده  قربانی  ناتو  و  امریکایی  رسباز 

رسباز افغان برای برقراری دموکراسی، امنیت، فراهم کردن 

زمینه آموزش دخرتان و توامنندسازی زنان برای رشکت در 

جامعه، جان  شان را از دست دادند. درحالی که دست آوردها 

بااین حال، خروج  نیز است.  اما شکننده  قابل توجه است، 

استبدادی  رژیم  یک  بازگشت  به  منجر  قطعاً  زودهنگام 

و  فداکاری ها  این  متام  دادن  هدر  طالبان،  جهادی 

دست آوردها خواهد شد.

برای برقراری صلح و تطبیق توافق نامه، امریکا باید طالبان 

را ملزم به آتش بس کامل کند. معامله باید یک مکانیسم 

تأیید قوی برای انطباق داشته باشد. برای مذاکرات صادقانه 

صلح، مهم است تا مذاکره کنندگان متناسب با واقعیت های 

موجود حرف بزنند. 

پشت رس  را  مجدد  ادغام  و  روند خلع سالح  باید  طالبان 

بگذراند، طالبان باید موافقت کنند که به حقوق زنان، حقوق 

برش بین املللی احرتام بگذارند، قطع روابط با القاعده و دیگر 

گروه های تروریستی و تهدیدی برای ملت های دیگر ایجاد 

نکنند، با اجرایی شدن این موارد احزاب باید در مورد تشکیل 

یک دولت مشارکتی آینده بر اساس انتخابات عادالنه و آزاد 

بحث  افغانستان  اساسی  قانون  در  زمانی  به عنوان جدول 

نیروی  با  روند  این  باید در طول  امریکا  کنند،  و گفت وگو 

باقی مانده خویش در افغانستان باقی مباند تا از اجرای این 

پروسه نظارت کند دولت آینده باید اعضای طالبان را در خود 

به عنوان بخشی از یک تالش ادغام مجدد ملی شامل کند 

نه به عنوان یک بخش کامالً حاکم بر متامی امور حکومتی 

هامنند سال های ۱996 تا ۲00۱م.

بایدن یا به اساس توافق نامه دوحه میان امریکا و طالبان تا 

آخر ماه می ۲0۲۱ نیروهایش را از افغانستان کامالً بیرون 

خواهد کرد. یا این که اینجا می ماند و برای مبارزه با تروریزم و 

برای جلوگیری از خطر و تهدید احتاملی تروریزم بر رسزمین 

چین  )ایران،  امریکا  رقبای  برابر  در  قدرت منایی  امریکا، 

و تقویت  افغانستان  با حکومت  با همکاری اش  و روسیه(، 

دستگاه دفاعی و امنیتی این کشور ادامه خواهد داد و برای 

رسکوب هراس افکنان جدی تر و قوی تر به پیش خواهد رفت.

درازمدت امریکا را در منطقه نه تنها تأمین منی کند، بلکه 

مخاطرات بزرگ تری به آن می افزاید. اداره جو بایدن ناگزیر 

است، مسئله افغانستان را از روزنه جدیدی موردتوجه قرار 

را  امریکا  اسرتاتژیک  و  درازمدت  منافع  که  روزنه ای  دهد؛ 

تأمین کند. چنین است که دایه های سیاسی طالبان در 

منطقه، با درک از اوضاع، آن ها را به مانورهای دیپلامتیک 

و سیاسی هدایت کرده اند. رشفیاب شدن طالبان در دربار 

تهران و مسکو گواه بر این تپش ها و تنش های تازه ایجاد 

شده در رابطه به آوازه های صلح افغانستان است.

روسیه  ایران،  به  در ضمن سفرهای صورت گرفته طالبان 

به صورت  گزینه  سه  از  هدف  به  رسیدن  برای  پاکستان  و 

هم زمان استفاده می کند. این گزینه ها زیر نام دیپلامسی 

تهدید و فشار قابل بررسی است.

گزینه اول، تشدید خشونت ها است. این گروه قصد دارد، با 

توسل به خشونت، امریکا را به حفظ توافق نامه دوحه و رعایت 

آن وادار کند. به تصور طالبان، فشار نظامی بر دولت، باعث 

خواهد شد که امریکا به رعایت توافق نامه دوحه به عنوان 

تنها راه حل پایان جنگ افغانستان متعهد مباند. البته این 

گروه متوجه آن نیست که تشدید خشونت ها می تواند نتیجه 

با استفاده از  معکوس هم بدهد. بااین حال، طالبان قبالً 

خشونت در باج گیری سیاسی موفق بوده اند.

با  افغانستان است.  گزینه دوم، توقف گفت وگوهای صلح 

و  افغانستان  ترک  امریکا که  اهداف  این مذاکرات،  توقف 

نظام  روی  توافق  و  جنگ  طرف های  بین  سیاسی  سازش 

جنگ  ادامه  آمد.  نخواهد  دست  به  است،  تازه  سیاسی 

هم زمان با توقف مذاکرات، امریکا را برای یک دوره نامشخص 

داشت.  خواهد  نگه  مرصوف  افغانستان  جنگ  در  دیگر 

بدیهی است که برنامه ریزی قبلی امریکا درباره افغانستان در 

این حالت مختل خواهد شد. درصورتی که دولت بایدن به 

برنامه دولت ترامپ وفادار مباند، تشدید خشونت ها و توقف 

مذاکرات می تواند آسیب جدی به این برنامه وارد کند. تصور 

گروه طالبان این است که اگر برنامه خروج برای امریکا جدی 

باشد، از وارد شدن به فصل تازه ای از جنگ پرهیز خواهد 

کرد.

گزینه سوم، خلق تهدیدات تازه برای امریکا از راه توافق با 

کشورهای رقیب امریکا در منطقه است. گروه طالبان باور 

نظیر  کشورهای  با  گروه  این  اتحاد  نگران  امریکا  که  دارد 

تحلیل

ا دیب شریف
از افغانستان وهایش  وج کامل نير یکا و خر امر

با تروریزم، واگذاری افغانستان به تروریست پروران منطقه 

و به حاشیه راندن کامل دولت افغانستان است که بایدن 

منی تواند به آسانی با آن کنار بیاید. جو بایدن می خواهد از 

جنگ پایان ناپذیر افغانستان پا پس بکشد؛ ولی منی خواهد 

افغانستان را به رقبای جهانی و منطقه ای امریکا به طور کامل 

واگذار کند. بایدن معتقد بر این است که منی توان ملت 

ناکارا،  با سیاست مداران  را  افغانستان  چندپارچه ای چون 

خودمحور و قوم گرا رس از نو ساخت و آن را در اطراف یک 

مرکزیت قوی جمع کرد و متحد نگه داشت؛ ولی می شود با 

ایجاد یک دولت غیرمتمرکز آن را حفظ کرد.

پرداخته  افغانستان  در  مالی  و  جانی  بزرگ  هزینه  امریکا 

است. بیش از ۲۴00 رسباز امریکایی پیچیده در تابوت ها به 

ایاالت متحده برگشته و به جای خانه های شان به گورستان ها 

رفته اند. بیش از بیست هزار رسباز دیگر هنوز رنج جراحات 

برداشته از جنگ افغانستان را درد می کشند و از یک زندگی 

بارور و امیدوار محروم شده اند. مردم امریکا مالیه خود را که 

بیش از هشت صد بیلیون دالر مخارج این جنگ را با کار شاقه 

و رصفه جویی در زندگی روزانه شان پرداخته اند. دولت های 

وقت و دستگاه نظامی و استخباراتی امریکا، این همه قربانی 

را، بهای جنگ علیه تروریزم و تأمین امنیت ملی امریکا و 

در  بی تردید که  تبلیغ می کردند.  بین املللی اش  متحدان 

ابزاری است بس مؤثر؛  بازار مکاره ی سیاسی، عوام فریبی 

امریکا،  استخباراتی  و  نظامی  قدرمتند  دستگاه های  ولی 

به عنوان نهادهای پایدار و پایبند بر سلسله اصول و موازین 

هزاران  خاطرات  و  خون  بر  به آسانی  منی توانند  بنیادین، 

هم سنگر و هم دفرت خود خط نسیان و بطالن بکشند. چنین 

است که فرماندهان بزرگ ارتش امریکا، مخالفت های شان 

را با پالیسی ترامپ و خلیل زاد در رابطه با افغانستان پنهان 

نداشته و هرازگاهی بی باوری شان را به نحوی ابراز داشته و 

حتا نگرانی و مخالفت شان را در اختیار کنگره قرار داده اند. 

و خوشبختانه  بود  انتخابات محور  – خلیل زاد  ترامپ  پروژه 

حاال به انقضا رسیده است. جو بایدن نیاز ندارد تا مسئله 

جنگ و صلح افغانستان را از دید انتخابات ببیند. بایدن 

گوش شنوا بر داده های دستگاه های استخباراتی، نظامی و 

دیپلامتیک امریکا که منافع درازمدت و اسرتاتژیک امریکا را 

در منطقه در مرکز اهداف و برنامه ریزی شان قرار می دهند 

و  اسرتاتژیک  منافع  طالبان  با  خلیل زاد  توافق نامه  دارد. 

بر بنیاد توافقی که در ماه فربوری سال ۲0۲0 میان امریکا 

و طالبان در دوحه امضا شد، قرار است رسبازان امریکایی تا 

ماه می سال ۲0۲۱ به طور کامل افغانستان را ترک کنند. 

چنین خروج زودهنگامی منجر به آغاز زنجیره ای از وقایع 

تروریزم  النه  به  را  افغانستان  دیگر  یک بار  که  شد  خواهد 

تبدیل می کند. تروریزمی که درنهایت دامن ایاالت متحده را 

نیز خواهد گرفت.

امریکایی  رسباز   ۴500 حدود   ۲0۲0 سال  دسامرب  تا 

خاص  ماموریت های  آن ها  داشتند.  حضور  افغانستان  در 

جهانی،  تروریزم  با  مبارزه  می دادند؛  انجام  را  محدودی  و 

القاعده،  برای  امن  پناهگاه های  شکل گیری  از  جلوگیری 

متوقف کردن حمالت تروریستی علیه امریکا و همکاری با 

نیروی های امنیتی افغانستان در زمینه های آموزش، کمک و 

مشوره دهی، ازجمله اهداف این مأموریت بوده است.

ترامپ در روزهای پایانی ریاست جمهوری اش با وجود آن که 

اما  بود،  کرده  تصویب  را  خروج  عدم  جدید  قانون  کنگره 

نخست دستور خروج ۲500 رسبازش را صادر کرد و طرح 

خروج کامل نیروهایش را نیز حتمی و جدی خواند. بعد از 

ترامپ اداره جدید بایدن گفته است که تصمیم خروج به گونه 

شتاب زده و بدون فکر اسرتاتژیک، آینده  نگری و یا بررسی 

اتخاذ شده است.

امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در مصاحبه ی 

اخیرش با یکی از رسانه های بیرونی گفته است که »ماموریت 

با  مبارزه  مقصد  به  افغانستان  در  امریکا  که  را  هدفی  و 

تروریزم و دهشت افگنی آمده بود تا هنوز متام نشده است«، 

لیندسی گراهام سناتور جمهوری خواه و کارکشته امریکایی 

و  موقع  بدون  افغانستان  از  را  امریکایی  نیروهای  خروج 

تعهدات  به  »طالبان  که  است  گفته  و  خواند  غیررضوری 

را نقض کرده اند«،  توافق نامه دوحه  و  نکرده اند  خود عمل 

»همچنان حضور نیروهای امریکایی را در افغانستان جدی 

و مهم خوانده و خروج را به اساس رشایط و وضعیت و زمان 

مناسب بیان کرده است.

این در حالی است که به باور کارگزاران اداره بایدن از آن جا 

که به اساس توافق نامه میان ایاالت متحده و طالبان عمل 

صورت نگرفته است و طالبان به نقض این توافق نامه متهم 

شده اند، خروج شتاب زده و بدون تدبیر اسرتاتژیک منتج به 

موارد زیر می گردد

۱. احیا تروریزم جهانی و جهادگران خطرناک؛

۲. به میان آمدن خالی امنیتی؛

3. وارد کردن صدمه بزرگ به شهرت ایاالت متحده؛

۴. بی ثباتی منطقه مجهز با سالح هسته ای

و خطر جدی  معرض حمله  در  اروپا  و  امریکا  گرفنت  قرار 

تروریزم؛

در  گذشته  سال  بیست  دست آوردهای  رفنت  دست  از   .5

افغانستان.

درنهایت اداره جدید امریکا_ بایدن در بحبوحه ماندن 

یا رفنت!

مخالف  صدای  امریکایی  سیاست گذاران  ازجمله  بایدن 

پالیسی دولت سازی در افغانستان در دوران ریاست جمهوری 

اوباما و اسرتاتژی جنگ ضد شورشگری نظامیان آن کشور در 

افغانستان بود. ولی طرفدار ترک کامل افغانستان و سازش با 

قاتالن رسبازان امریکایی نبود. جو بایدن طرفدار ایجاد یک 

حکومت غیرمتمرکز و اسرتاتژی جنگی ضد تروریستی در 

افغانستان بود و هنوز بر موضع قبلی خود نیز استوار است. 

آورده است، سازش  بار  به  ترامپ – خلیل زاد  پروژه  را  آنچه 

خاورمیانه است.

دیگر  و  سعودی  عربستان  اکنون  به عبارت دیگر، 

به جای  که  فکرند  این  به  خلیج فارس  حوزه  کشورهای 

تکیه به امریکا برای تأمین امنیت آن ها در منطقه، باید 

خودشان مدیریت مسایل را به دست بگیرند و با یکدیگر 

به ویژه با ارساییل، ائتالفی نظامی-امنیتی تشکیل دهند 

تا بتوانند در برابر تهدید ایران که حاال فراتر از برنامه ی 

دقیق  بسیار  موشک های  تولید  فناوری  به  هسته ای، 

هم اکنون  ایران،  کنند.  مقابله  است،  رسیده  نقطه زن  و 

دارای موشک های نقطه زن و موشک کروز است.

و  عربستان  میان  اطالعاتی  همکاری های  گسرتش 

سفر  ضمناً  است.  رویداد  همین  حاصل  هم  ارساییل 

علنی  روابط  به  به زودی  عربستان،  به  نتانیاهو  مخفیانه 

میان ریاض و تل آویو خواهد انجامید. ایران نیز چاره را 

از پیش سنجیده است. ترکیه و قطر از همین حاال برای 

برابر کشورهای  در  یعنی  دادند؛  نشان  ایران چراغ سبز 

عربی و ارساییل، ایران کشورهای روسیه، چین، ترکیه و 

قطر را با خود دارد.

جان  دوباره  ایران  حامیت  تحت  گروه های  آیا 

می گیرند؟

در 5 سالی که گذشت، ارساییل هم زمان با جنگ داخلی 

سوریه؛ در نربدهای موقتی اما مداوم، به دنبال مامنعت 

از رسیدن دولت ایران به هدف خود در تقویت نیروهای 

است.  غزه  و  یمن  سوریه،  عراق،  لبنان،  در  نیابتی اش 

انجام  یمن  در  مشابهی  به طور  عربستان هم  که  تالشی 

می دهد تا مانع قدرت گرفنت نیروهای حوثی موردحامیت 

از  استفاده  با  تاکنون  حوثی ها  شود.  آن جا  در  ایران 

عربستان  هوایی  میدان های  ایران،  موشک های ساخت 

این  »موساد«،  اطالعات  طبق  بر  داده اند.  قرار  هدف  را 

موشک های ایرانی بسیار کارا و ویران گرند.

در سوی دیگر، ارساییل و کشورهای متحدش در حوزه 

خلیج  راضی به این نیستند که امریکا با بازگشت اش به 

برجام، امتیازات بزرگ و بین املللی خود در زمینه برنامه 

از  پیش  را  کشور  این  علیه  تحریم ها  و  ایران  هسته ای 

آن که تهران تعهدی درباره توقف صادرات این موشک ها 

بدهد، از دست بدهد. این در حالی است که ایران گفته 

بود؛ هیچ گونه مذاکره ای درباره موشک هایش منی کند. 

از گذشته شده و ترور  ایران پیچیده تر  اکنون، مسئله ی 

سلیامنی و فخری زاده نیز عبور کرده است.

امریکایی ها به این باور هستند که مهم ترین نقد به برجام 

این است که توسعه برنامه موشکی ایران را محدود و بسته 

منی کند. هم چنان بسیار دور از تصور است که ایران با 

گسرتش توافق نامه برجام به برنامه موشکی خود موافقت 

کند؛ چون موشک های کروز نقطه زن ایران، اکنون یک 

است.  بخشیده  کشور  این  به  هوایی  جدید  بزرگ  توان 

ایران از روش شبیه سازی هند و پاکستان استفاده کرده 

است

دسرتسی  هسته ای،  انرژی  آژانس  بازرسان  به  هیچ گاه 

به دست کم یکی از مراکز نظامی- هسته ای که احتامالً 

است.  نشده  داده  کامل  و  آزاد  به طور  هستند  مرکز  سه 

هند، پاکستان و کوریای شاملی هم تا پیش از آزمایش 

شبیه سازی  روش های  همین  از  خود  واقعی  هسته ای 

استفاده کردند.

اکنون ایران ۱۲ برابر حد مجاز مطابق توافق نامه برجام 

خالص  به طور  آن  از  بخشی  که  دارد  غنی شده  اورانیوم 

۴.5 درصد است. گرچه این مقدار تا اندازه 90 درصدی 

زیادی  فاصله  اتم الزم است، هنوز  تولید مبب  برای  که 

دارد؛ اما به لحاظ معیارهایی که در برجام درج شده بود، 

برنامه هسته ای ایران را بسیار روبه جلو قرار می دهد.

اهداف نظامی ایران چیست؟

ایران قادر به انجام عملیات های بسیار دقیق با استفاده 

از موشک های مسلح شده بالستیک و کروز خود است. 

آنچه در حمله به تأسیسات نفتی عربستان روی داده بود، 

می تواند برای متامی تأسیسات مهم نظامی و غیرنظامی 

در منطقه روی دهد.

از   »300 »اس  هوایی  ضد  موشک  کشور  این  هم چنان 

روسیه خریداری کرده و حاال هم صحبت از خرید »اس 

۴00« می کند.

با به پایان رسیدن تحریم تسلیحاتی سازمان ملل متحد 

به  اسلحه  می توانند  روسیه  و  چین  اکنون  ایران،  علیه 

ایران بفروشند.

گسرتش  منع  پیامن  امضاکنندگان  از  یکی  ایران 

منبع  هیچ  حال  به  تا  اما  است؛  شیمیایی  سالح های 

رسمی از وضعیت و میزان ذخایر سالح های شیمیایی و 

بیولوژیک این کشور اطالع نداده است.

چه  عراق،  و  افغانستان  در  امریکا  حضور  شدن  کم 

فرصتی را به ایران خواهد داد؟

تقلیل  و  تحلیل  به  رو  به شدت  عراق  در  امریکا  حضور 

حشد  حمالت  و  داعش  شکست  از  بعد  به ویژه  است. 

در  امریکا  حضور  تضعیف  عراق.  مردمی  شعبی-بسیج 

عراق می تواند فرصت حضور بیشرت ایران را تقویت کند. 

هوشیار  بسیار  زمینه  این  در  باید  بایدن  اداره  و  امریکا 

باشند.

این طرف در افغانستان، اگر مطابق برنامه دوحه، امریکا 

آن وقت  را ترک کند،  این کشور  تا ماه می سال ۲0۲۱ 

ایران از طریق مرزهای رشقی خود فرصت نفوذ بیشرتی 

پیدا خواهد کرد  از طریق گروه فاطمیون  افغانستان  در 

و از طریق افغانستان راه به طرف جنوب آسیا تحت چرت 

سازمان همکاری شانگهای برایش بازخواهد شد.

اداره جدید امریکا می خواهد این بار با سیاست تساهل 

و مدارا متام مخاطبان آسیایی خود را نرم بسازد. هرچند 

که  سالیوان-گفته اند  و  بایدن-بلینکن  کلیدی  مشاورین 

جلوگیری  منطقه  در  امریکا  سنتی  رقیبان  نفوذ  از  باید 

شود؛ اما رویارویی مستقیم و غیرمستقیم در این برهه ی 

زمانی، کارساز نخواهد بود.

ادامه از صفحه 3
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توافق دوحه و موشکافی اداره ی بایدن

زورآزمایی حکومت و مجلس منایندگان بر رس بودجه

مجلس،  سوی  از   ۱۴00 بودجه ی  تصویب  نشدن  با 

منایندگان  و  حکومت  رهربان  میان  لفظی  درگیری های 

مجلس صورت گرفته است. رییس جمهور غنی، چهارشنبه 

اضافی  پروژه ی  کابینه گفت که  )۱۷ جدی( در نشست 

وارد بودجه نخواهد شد. »مجلس جای حکومت را گرفته 

منی تواند.«

مجلس  رییس  رحامنی،  رحامن  میر  دیگر،  سوی  از 

غنی  رییس جمهور  گفته های  به  واکنش  در  منایندگان، 

»تا  است.  مجلس  بی حرمتی  پی  در  حلقه ای  که  گفت 

زمانی که خواست های مجلس در بودجه پذیرفته نشود، 

و  نشود  معرفی  دیگر  وزیران  شده،  رد  وزیران  به جای 

واحدهای ایجادشده، حذف نشود، به تعطیالت زمستانی 

منی رویم و بودجه را هم تصویب منی کنیم.«

درگیری میان مجلس منایندگان و حکومت از زمانی باال 

گرفت که روال غنی، همر رییس جمهور )۲۷ قوس( به 

رادیو آزادی گفت که منایندگان مجلس ارزش پارملان را 

پایین آورده است: »مجلس منایندگان، میدان خریدوفروش 

میان منایندگان تبدیل شده است.« گفته های خانم غنی، 

واکنش های زیادی از منایندگان مجلس را برانگیخت.

اکنون نیز، شامری از منایندگان مجلس، دلیل رد شدن 

بودجه را هدف های سیاسی و اقتصادی شامری دیگری از 

منایندگان می دانند.

مریم سام، عضو مجلس منایندگان به روزنامه ی صبح کابل 

می گوید؛ شکی نیست که در بودجه مشکل هایی وجود 

دارد؛ اما رد بودجه به خاطر متوازن  شدن و یک سان سازی 

معاش ها نبوده است. »این چانه زنی به خاطر منافع مردم 

و  سیاسی  منافع  به خاطر  بلکه  نیست،  ملی  منافع  و 

اقتصادی یک تعداد است.«

خانم سامء می افزاید که این تعداد، عمدی و یا غیرعمدی، 

آب را به آسیاب دشمن می ریزند و در این میان تنها مردم 

افغانستان آسیب می بینند.

بـا آن کـه یک مـاه و ۲۲ روز، از رشوع سـال مالـی جدیـد 

می گـذرد؛ امـا تـا هنـوز پیش نویـس سـوم، بـرای رفـنت به 

رأی گیـری آماده نشـده اسـت. نیلوفر جاللـی کوفی، عضو 

مجلـس مناینـدگان بـه روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد 

کـه در ایـن جنجال هـا، حکومـت هیـچ انعطاف پذیـری ای 

نـدارد. از آن طـرف، رهـربان حکومـت، مجلـس منایندگان 

گـروگان  بـه  را  مالـی  بودجـه ی  کـه  می کننـد  متهـم  را 

کـه  نیسـت  هنـوز مشـخص  این همـه،  بـا  اسـت.  گرفتـه  

بـرای پیش نویـس سـوم، چه زمانـی صندوق رأی گذاشـته 

شـد. خواهد 

زودهنگام بگیرد.

که  گفته  امریکایی  بازنشسته  جرنال  دان فورد،  جوزف 

امید دارد تا اداره ی بایدن یک تصمیم جدی برای پایان 

به جنگ نافرجام روی دست داشته باشد.

ما  که  است  این  مهم  »موضوع  گفت:  خربنگاران  به  او 

و  دادیم  کاهش  تن   500 و  هزار   ۲ به  را  خود  نیروهای 

مسئولیت  افغانستان  امنیتی-دفاعی  نیروهای  اکنون 

بیشرتی دارند.«

بررسی  »گروه  اعضای  با  را  مشورت هایی  بایدن  آقای 

نیز  افراد  این  از  شامری  است.  کرده  آغاز  افغانستان« 

خواهان خروج از افغانستان هستند.

پس از بررسی گروه مطالعه افغانستان، اداره ی بایدن در 

تصمیم  افغانستان  از  خروج  راهکار  و  دوحه  توافق  مورد 

خواهد گرفت.  تا اکنون اما پنتاگون در این مورد چیزی 

جریان  »بازنگری  که  کرده  بسنده  این  به  تنها  و  نگفته 

دارد«.

به  طالبان  می دهد  نشان  پنتاگون  ابتدایی  بررسی های 

است:  گفته  کربی  جان  نکرده اند،  عمل  خود  تعهدات 

حمله  هم چنان  و  خشونت ها  کاهش  بخش  در  »طالبان 

اقدام  افغانستان  دفاعی   – امنیتی  نیروهای  بر  نکردن 

جدی ای نداشته اند.«

آشکاری درباره افغانستان خواهد داشت.

 ۲00۱ سپتامرب   ۱۱ از حمالت  پس  امریکایی  نیروهای 

وارد افغانستان شد. پس از »بوش« جنگ به بارک اوباما 

میراث ماند و در این بازه زمانی، هزاران نیروی دیگر به 

افغانستان گسیل شد و جنگ عراق نیز آغاز شد.

در ۲0۱۴، بارک اوباما تصمیم گرفت تا به این جنگ ها 

ریاست  زمان  در  نیروها  خروج  و  بگذارد  پایان  نقطه ی 

جمهوری او به پایان برسد. برنامه ی خروج نیروهای اوباما 

عملی شد؛ نیروهای امریکایی از میدان های نربد خارج 

را  افغان  نیروهای  به  مشورت دهی  مسئولیت  و  شدند 

به دوش گرفتند.

رییس جمهوری  ترامپ،  دونالد 

سیاست  از  بخشی  امریکا،  پیشین 

»نخست  شعار  با  را  خارجی 

او نیز در  اما  امریکا« آغاز کرد؛ 

ابتدا بیش از هزار نیروی دیگر به 

افغانستان فرستاد.

ترامپ  این،  کنار  در 

با  را  مستقیم  گفت وگوهای 

این  درنتیجه ی  کرد.  آغاز  طالبان 

مذاکرات مستقیم، توافق نامه ای میان دو طرف 

خروج  با  امریکا  آن،  پایه ی  بر  که  شد  بسته 

متعهد   -202١ می  ماه  نیروهایش-تا  کامل 

گروه  اواخر  این  در  اساس،  همین  بر  شد. 

این  بر  جدی ای  پافشاری  تروریستی، 

مسئله دارند.

بر مبنای این توافق نامه، طالبان تعهد 

کرده اند که با تروریستان بین املللی؛ 

کنند  رابطه  قطع  القاعده  ازجمله 

پناهگاه  به  دوباره  افغانستان  و 

نشود.  تبدیل  تروریستان  امن 

به  توافق نامه   این  در  هم چنان 

نیروهای  باالی  کاهش حمالت 

مذاکرات  آغاز  و  افغانستان 

مستقیم با دولت افغانستان 

نیز اشاره شده است.

)کد ۲۲( کاهش آمده است.«

بر اساس معلومات وزارت مالیه، در سال ۱۴00، کدهای 

به   ،۱399 مالی  سال  کد   3۴ از  احتیاطی  و  متفرقه 

بودجه ی  یافته است. در سال گذشته،  ۱5 کود کاهش 

که  بود  افغانی  میلیارد   ۲۷ متفرقه  و  احتیاطی  کدهای 

اکنون در پیش نویس دوم سال مالی ١۴00 به ۱۸ میلیارد 

افغانی کاهش یافت.

تغییری در  نایل، می گوید که در پیش نویس سوم،  رقیه 

کدهای احتیاطی 9۱ و 9۲ نیامده است؛ اما برای واحد 

گرفته  نظر  در  میلیارد   ۴.۷ ریاست جمهوری  عملیاتی 

شده است. او می گوید: »وزارت مالیه می گوید که واحد 

عملیاتی قرض دار است و این مقدار برای قرض داری آن ها 

در نظر گرفته شده است. ما بررسی می کنیم که آیا واقعا 

درست است و یا خیر.«

توسط  بودجه  ضامیم  حذف  منایندگان  دیگر  انتقاد 

عمرانی  طرح های  بودجه،  بخش  این  از  بود؛  حکومت 

از  شامری  می شد.  تأمین  مجلس  منایندگان  مختص 

منایندگان طرح های عمرانی را به مردم وعده داده بودند؛ 

اما این بخش از بودجه توسط حکومت حذف شده است.

فاطمه نظری، در این باره می گوید که ضمیمه ها به  نحوی 

این  برای  پولی  اما  شده؛  جابه جا  سوم  پیش نویس  در 

ضمیمه ها در نظر گرفته نشده است.

دلیل دیگری را که منایندگان مجلس برای رد پیش نویس 

دوم مطرح کردند، اختصاص بودجه برای دسرت خوان ملی 

برای  ملی  دسرتخوان  طرح  در  افغانستان  حکومت  بود. 

بیش از چهار میلیون خانواده ۲۴۴ میلیون دالر را در نظر 

که شامری  می گویند  مجلس  اما منایندگان  بود؛  گرفته 

از پروژه های مهم از سند بودجه حذف  شده و پول آن به 

برای  این رو،  از  است؛  یافته  اختصاص  ملی  دسرتخوان 

آن ها قابل قبول نیست.

که  می گوید  مالیه  وزارت  اطالع رسانی  مسئول  آن که  با 

بودجه ی دسرتخوان ملی از پیش نویس سوم حذف شده 

ملی،  دسرتخوان  پول  که  می گوید  نایل  رقیه  اما  است؛ 

مرصف های  بررسی  و  »کار  بود:  شده  مرصف  پیش ازاین 

بودجه ی دسرتخوان ملی، زیر کار کمیسیون بودجه قرار 

دارد.«

با  طالبان  هنوز  تا  که  گفته اند  امریکا  نظامی  مسئوالن 

القاعده قطع رابطه نکرده و نه تنها خشونت ها را کاهش 

نداده اند که برعکس حمالت را باالی نیروهای امنیتی – 

دفاعی افزایش نیز داده اند. براساس آمار ادارهه »سیگار«، 

از ماه اکترب تا دسامرب سال ۲0۲0 میزان حمالت نسبت 

به همین زمان در ۲0۱9 افزایش داشته است.

بازرس  اداره  به  امریکا  و  افغانستان  نظامی  مسئوالن 

ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان-سیگار- گفته اند 

افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  طالبان  حمالت  که 

چشم گیری داشته است. این حمالت از طرف طالبان و 

وابسته به داعش، در افغانستان انجام گروه های 

شده است.

گذشته  هفته  آن که  پس  از 

کرد  اعالم  امریکا  کانگرس 

تعهدات  به  طالبان  که 

توافق نامه  در  خویش 

بایدن  نکرده اند، جو  عمل 

به  را  نیروها  خروج  راهربد 

تأخیر انداخت.

این تأخیر نگرانی را در میان 

و  کرده  ایجاد  طالبان  گروه 

داده اند  هشدار 

نکردن  عمل  که 

توافق نامه؛  به 

را  افغانستان 

بخش  وارد 

از  تازه ای 

می  ا ر آ نا

کرد.  خواهد 

که  صورتی  در 

امریکا از خروج 

زند،  باز  رس 

طوری  رشایط 

خواهد  ایجاد 

امریکا  که 

تصمیم به خروج 
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اداره ی آقای بایدن، برنامه خروج نیروهای امریکایی را از 

افغانستان به تأخیر انداخته است. این بازنگری، نگرانی 

جدی ای را در میان گروه طالبان ایجاد کرده است.

چنین  که  دارند  باور  امور  کارشناسان  حال،  همین  در 

نیروهای  و  افغانستان  امنیت  به  می تواند  خروجی 

امریکایی بازده وارونه ای داشته باشد. از سوی دیگر اما 

باید  زودتر  که هر چه  گرفته  قرار  فشار  زیر  بایدن  دولت 

به طوالنی ترین جنگ برون مرزی امریکا پایان داده شود.

جو بایدن، در هنگام کارزارهای انتخاباتی تعهد کرده بود 

که به جنگ های نافرجام امریکا نقطه ی پایان می گذارد. 

در آن زمان او گفته بود که بخشی از نیروهایش را برای 

نگه  افغانستان  مانند  کشورهایی  در  تروریزم،  با  مبارزه 

خواهد داشت.

قرار  افغانستان  جنگ  دوراهی  در  بایدن  اداره ی  اکنون 

آیا  که  نرسیده  نتیجه  به  هنوز  که  تردیدی  است؛  گرفته 

کم ازکم  یا  کند  بیرون  افغانستان  از  را  خود  نیروهای 

عده ای را در این کشور حفظ کند.

پس از به قدرت رسیدن جو بایدن، کارگزاران اداره ی او 

گفته اند که افغانستان ازجمله از کشورهایی است که زیر 

بازنگری پالیسی خارجی امریکا قرار دارد. اداره ی بایدن 

هفته های  در  ناتو  ارشد  اعضای  با  مذاکره  در  می تواند 

پیش رو به یک تصمیم درباره رسنوشت افغانستان برسد.

»جان کربی«، سخنگوی پنتاگون، گفته است که اداره ی 

راهکار  یک  یافنت  برای  تصمیم گیری  حال  در  بایدن 

بازنگری  زیر  و طالبان-  توافق  نامه ی دوحه-امریکا  است. 

توافق نامه وجود  این  ادعاهایی که درباره  و  قرار دارد  ما 

در  سیاسی  راه حل  ایجاد  می کنیم.  بررسی  نیز  را  دارد 

اولویت ما قرار دارد و از راه نظامی منی توان یک راه حل 

مساملت آمیز را پدید آورد.

کربی افزوده است که وزیر دفاع امریکا در ماه فربوری در 

نشست وزیران خارجه ی ناتو در شهر »ویانا« ابراز نظرهای 

روح الله طاهری
گزارشگر

�پیش نویس سوم بودجه ۱۴۰۰؛

وده شد! افز ۴ افغانی به تن خواه  کارمندان  ۵۰
حذف  معلامن،  و  کارمندان  معاش های  در  ناهم سانی 

به  هنگفت  پول  اختصاص  ضمیمه ها،  از  شامری   شدن 

اختصاص  ریاست جمهوری،  امور  اداره ی  عملیاتی  واحد 

بودجه برای دسرتخوان ملی، وجود میلیاردها افغانی در 

کدهای ۲۲، 9۱ و 9۲ ازجمله ۱۷ مورد اختالفی بود که 

منایندگان مجلس بر مبنای آن، پیش نویس بودجه را تأیید 

نکردند.

روزنامه ی  به  مالیه،  وزارت  اطالع رسانی  آمر  نوښت،  فرید 

اکرث  سوم،  پیش نویس  در  که  می گوید  کابل  صبح 

پیشنهادهای منایندگان مجلس در نظر گرفته شده است: 

امکاناتی که دارد، تالش  و  »وزارت مالیه، نظر به رشایط 

کرده است که خواست های منایندگان را در نظر بگیرد.«

آقای نوښت می افزاید که یک کد جداگانه با ۱.۷ میلیارد 

افغانی، برای بلند بردن معاشات در نظر گرفته شده است: 

»قرار بر این است که وزارت مالیه با کمیسیون اصالحات 

تا  را  معاشات  افزایش  طرح  ملکی،  خدمات  و  اداری 

وسط سال مالی، نهایی کرده و برای تصویب به مجلس 

منایندگان بفرستد.«

به باور شامری از منایندگان مجلس، ۱.۷ میلیارد افغانی 

رقیه  است.  ناچیزی  مقدار  معاشات  همسان سازی  برای 

نایل، می گوید که تغییری که در تن خواه می آید، در هر 

کارمند ۴50 افغانی است. »این برای اول سال هم نیست. 

پس از پنج  تا شش ماه قابل تطبیق است. هنوز پذیرفته 

نشده.«

منایندگان،  مجلس  دیگر  عضو  نظری،  فاطمه  هم چنان 

به روزنامه  ی صبح کابل، می گوید که برای همسان سازی 

در  نیاز است که  افغانی  میلیارد  معاشات، حداقل شش 

پیش نویس سوم بودجه در نظر گرفته نشده است.

و  ریاست جمهوری  عملیاتی  واحد  به  بودجه  اختصاص 

اختصاص میلیاردها افغانی به کدهای احتیاطی، نکات 

مالیه  و وزارت  اختالفی دیگری میان منایندگان مجلس 

از  بودجه  که  می گوید  باره  این  در  نوښت،  آقای  است. 

واحد عملیاتی ریاست جمهوری گرفته شده و تنها این نهاد 

مسئولیت نظارت و پالن گذاری را دارد. »در کد احتیاطی 

9۱ و 9۲ یک مقدار تغییرات »قابل مالحظه« آمده است؛ 

اما ۱.5 میلیارد افغانی در کد مخصوص اجناس و خدمات 

از رشوع سال مالی ۱۴00، یک ماه و ۲۱ روز می گذرد؛ اما 

هنوز پیش نویس بودجه از سوی مجلس منایندگان تأیید 

نشده است. وزارت مالیه  پیش نویس بودجه را پس از دو 

بار رد شدن در ۱6 دلو ماه روان، برای تصویب به مجلس 

منایندگان فرستاد؛ اما تا حاال به رأی دهی سپرده نشده 

است.

مجلس  بودجه ی  و  مالی  کمیسیون  اعضای  از  شامری 

منایندگان، به روزنامه ی صبح کابل می گویند که تغییرات 

این رو  از  است؛  نیامده  بودجه  سوم  پیش نویس  در  الزم 

تا اکنون این پیش نویس هم برای منایندگان قابل قبول 

نیست.

مجلس  بودجه ی  و  مالی  کمیسیون  عضو  نایل،  رقیه 

روی  که  می شود  روز  چهار  که  می گوید  منایندگان 

این  هنوز  تا  اما  می کنند؛  کار  بودجه  پیش نویس 

پیش نویس برای رفنت به  رأی گیری آماده نشده است. »کار 

موضع  بر  حکومت،  دارد؛  ادامه  بودجه  پیش نویس  روی 

را  مورد   ۱9 که  می گوید  مالیه  وزارت  است.  خود  اولی 

که شام روان کرده بودید، ما رویش کار کردیم، تغییرات 

کم وبیش آوردیم؛ اما تغییرات آورده شده، برای منایندگان 

قابل قبول نیست.«

موارد جنجالی در پیش نویس بودجه

طبق معلومات وزارت مالیه، پیش  نویس دوم بودجه ملی 

در  افغانی  میلیارد   ۴۷3 مبلغ   ۱۴00 مالی  سال  برای 

بودجه  آن  افغانی  میلیارد  که 3۱۱  بود  گرفته شده  نظر 

عادی و ۱6۱ میلیارد افغانی آن بودجه ی انکشافی بود؛ 

به  نسبت  افغانی   ۴00 و  میلیارد   ۲0 دوم،  پیش نویس 

پیش نویس نخست، افزایش داشته است.

رحامن رحامنی، رییس  مجلس منایندگان در ۲۷ جدی، 

نخست،  پیش نویس  در  که  تخطی ای  مورد   ۱۷ گفت؛ 

شناسایی شده بودند، در پیش نویس دوم، باقی مانده و 

تغییری در آن نیامده.

گزارش

�س از به قدرت رسیدن جو 
بایدن، �ارگزاران اداره ی او 

گفته اند �ه افغانستان ازجمله از 
�شورهایی است �ه زیر بازنگری 
�الیسی خارجی امریکا قرار دارد. 

اداره ی بایدن می تواند در مذا�ره 
با اعضای ارشد ناتو در هفته های 

�پیش رو به یک تصمیم درباره 
سرنوشت افغانستان برسد.
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و  مهاجرین  امور  وزیر  اخالقی،  نورالرحامن 

عودت کنندگان، می گوید که در سال مالی ۱399 

از کشورهای  افغان  خورشیدی، ۸50 هزار مهاجر 

میزبان به افغانستان بازگشته اند.

آقای اخالقی که روز سه شنبه )۲۱ دلو(، در برنامه ی 

گفت  می زد،  سخن  ملت«  به  دولت  »حساب دهی 

که بازگشت دواطلبانه، با عزت و مصئون مهاجران، 

از اولویت های دولت افغانستان به شامر می رود.او 

افزود: »عامل اصلی مهاجرت و بیجاشدگی در ۲0 

اند. در حال  افغانستان، طالبان  سال گذشته در 

حارض بیش از 6.5 میلیون مهاجر افغان در خارج 

از کشور به رس می برند و افغانستان پس از سوریه، 

دومین کشور با بیشرتین مهاجر در جهان است.«

به گفته ی آقای اخالقی، در حال حارض، دو و نیم 

میلیون مهاجر افغان در ایران، دو و نیم میلیون نفر 

در پاکستان و بیش از ۷09 هزار نفر در کشورهای 

یونان،  ترکیه،  که  گفت  او  می برد.  رس  به  اروپایی 

مقصد  مهاجران، کشورهای  برای  هند  و  اندونیزیا 

و موضوع  دارند  را  بلکه حیثیت دهلیز عبوری  نه؛ 

سومی،  کشور  به  رسیدن  و  کشورها  این  از  عبور 

روبه رو  چالش  با  مهاجرت  مدیریت  تا  شده  سبب 

شود.

همچنان  عودت کنندگان،  و  مهاجرین  امور  وزیر 

گفت که در سال مالی ۱399، حدود ۷6 هزار و 

را شامل  نفر  ۷9۱ خانواده که 536 هزار و 90۷ 

بیجا  امن  مناطق  به  افغانستان  در  می شود، 

شده اند.

)ستاد  سنتکام  فرمانده ی  مکنزی،  کنت  جرنال 

خروج  که  است  گفته  امریکا(،  مرکزی  فرماندهی 

رسبازان امریکایی از افغانستان، باید مبتنی بر رشایط 

باشد.

میزبانی  به  آنالین  گفت وگوی  در  مکنزی،  آقای 

انستیتیوت خاورمیانه، گفته است که سطح خشونت ها 

دلیل،  همین  به  و  است  بلند  بسیار  افغانستان  در 

توافق نامه ی قطر و اقدام های طالبان بررسی می شود.

او افزوده است: »اقدام های کنونی طالبان نگران کننده 

را  افغانستان  از  امريکايی  رسبازان  خروج  و  است 

افزایش  را  خشونت ها  طالبان  می سازد.  پيچيده 

داده اند، قتل های هدف مند و حمله بر نیروهای افغان 

ادامه دارد. با وجود این که طالبان بر رسبازان خارجی 

حمله منی کنند، اما سطح خشونت ها همچنان باال 

بوده و نیاز است به آن توجه شود.«

در  امریکایی  رسبازان  مکنزی،  آقای  گفته ی  به 

افغانستان، در کنار حامیت از ناتو، بر عملیات ضد 

تروریزم مترکز کرده اند.

اخیرا، لیندزی گراهام، سناتور جمهوری  خواه امریکایی 

نیز، گفته بود که رسبازان این کشور در ماه می سال 

جاری میالدی، از افغانستان بیرون نخواهند شد.

همچنـان پیشـرت از آن، کانگرس امریـکا، از جو بایدن 

خواسـته بـود تـا رسعـت خـروج رسبـازان امریکایی از 

افغانسـتان را کاهـش دهـد تـا وضعیـت امنیتـی ایـن 

کشـور، بهرت شـود. 

در گـزارش کانگـرس، آمده بود که با توجـه به رشایط، 

خـروج رسبـازان امریکایـی از افغانسـتان، می توانـد 

قـوی شـدن شـبکه ی  بی ثباتـی در منطقـه،  سـبب 

القاعـده و تشـدید جنگ هـای داخلـی در این کشـور 

شود.

مصالحه ی  عالی  شورای  رییس  عبدالله  عبدالله 

ملی، می گوید هیچ تجربه ای وجود ندارد که با ایجاد 

حکومت موقت، صلح برقرار شود.

آقای عبدالله که روز سه شنبه )۲۱ دلو(، در نشست 

ایجاد کمیسیون رسانه های شورای عالی مصالحه ی 

هدف  عبوری  »حکومت  گفت:  می زد،  سخن  ملی 

به  مردم  این است که رسنوشت  بلکه هدف  نیست؛ 

دست مردم باشد و رای مردم رسنوشت ساز باشد.«

به گفته ی او، مکان بحث در باره ی صلح و آینده ی 

افغانستان، میز گفت وگوها است. 

مقابل،  »در حال حارض، طرف  افزود:  آقای عبدالله 

صورت  هم  مذاکره ای  اما  نکرده؛  قطع  را  مذاکره 

منی گیرد. میز مذاکره امروز وجود دارد؛ بهانه ای فعال 

راه حل  عنوان  به  را  دیگری  ندارد که مسایل  وجود 

مطرح کنیم. راه حل این است که دو طرف دور میز 

مذاکره بنشینند.«

اگر  که  گفت  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس 

طالبان با فرد مشخصی مشکل دارند، این پذیرفتنی 

شخصی  مسایل  جز  افغانستان  مشکل  زیرا  نیست؛ 

نیست و طرف اصلی طالبان، مردم اند.

ایـن طـرف، دور دوم گفت وگوهـای  بـه  از یـک مـاه 

دو  مـدت،  ایـن  در  امـا  شـده؛  آغـاز  قطـر  در  صلـح 

طـرف تنهـا یکـی دو بار با هم نشسـت رسـمی برگزار 

کرده انـد کـه آن هـم بیشـرت ترشیفاتـی بـوده اسـت. 

اعضـای هیئـت طالبـان، در جریـان چنـد هفتـه ی 

سـفر  ترکمنسـتان  و  روسـیه  ایـران،  بـه  گذشـته، 

کرده انـد.
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خبرونه

د میدان وردګو د کلیو پراختیا 
ریاست سرپرست ووژل شو

  

د میدان وردګو والیت د کلیو بیارغونې ریاست رسپرست ریاض احمد 

خلیل له خپلو درېیو همکارانو رسه په کابل کې په یوه وسله وال برید 

کې ووژل شو.

 د میدان وردګو وايل عبدالرحامن طارق وایي دا کسان  د کابل د پنځمې 

حوزې په کمپنۍ سیمه کې هغه وخت تربرید الندې راغلل چې دندې 

ته روان وو. 

د کابل د امنیې قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز وایي د ناپيژاندو وسله 

والودا برید د سه شنبې د سهار ۰۹:۲۰ دقیقو په باغ داوود سیمه کې د 

کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د کارمندانو په موټر شوی دی.

 د کابل پولیس د وژل شویو کسانو نومونه محمد حبیب، فریدالله، ریاض 

احمد او بریالی ښوديل دي.

بلخوا د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت د یوه پیغام په خپرولو رسه  دا 

برید غندلی او وایي د پيښې په قربانیانو کې د میدان وردګو والیت د 

کلیو بیارغونې او پراختیا  ریاست رسپرست ریاض احمد خلیل، د ټولنیزو 

چارو مدیر حبیب الله، انجینیر فرید او  یو موټر چلونکی شامل دي.

تراوسه د دغه برید مسوولیت چاپرغاړه نه دی اخیستی، خو حکومت  

ډېر دا ډول بریدونو مسوولیت پر طالبانو اچوي.

تورخم به اونۍ کې شپږ ورځې 
پرانیستل شي

تردې وروسته به د تورخم الره په اونۍ کې شپږ ورځې د مسافرو پرمخ 

خالصه وي. د ننګرهار والی ضیاالحق امرخیل وایي په ننګرهار کې یې 

افغان  د  تورخم کې  په  قنسل رسه  او  استازي  له  د سفارت  پاکستان  د 

مسافرو د ستونزو په اړه خربې کړې دي.

امرخېل وایي :» مقابل لوري ډاډ راکړی چې تردې وروسته به له یکشنبې 

پرته په اونۍ کې شپږ ورځې دا الره د مسافرو پرمخ خالصه وي.«

تردې وړاندې په اونۍ کې څلور ورځې د تورخم دروازه خالصه وه. په 

دې ورځو کې هغو کسانو ته پاکستان ته د تګ اجازه ورکول کېده چې 

د کرونا د تشخیص سند به یې له ځان رسه درلود.

خپرېدو  په  ویروس  کرونا  د  کې  افغانستان  په  وړاندې  یوکال  نیژدې 

پاکستان د افغان مسافرو پروړاندې تورخم دروازه وتړله، خو وروسته دا 

الره په اونۍ کې څو ورځې خالصه شوه.

 پاکستان ته تګ او د دغه هېواد د ویزو ترالسه کول په یوه ستونزه بدل 

شوي دي. په ننګرهار کې له هغه وروسته د پاکستان د ویزو په ویش 

کې یو نسبي نظم رامنځ ته شو چې څو میاشتې وړاندې له دې امله په 

یوه ګڼه ګوڼه کې ۱۱ تنو ویزو غوښتونکو ژوند له السه ورکړ او له لسو 

ډېر نور ټپیان شول.

 له محدودیتونو رسه رسه ویل کیږي په هغو ورځو کې چې تورخم خالص 

وي په ورځ کې د اتلس زرو په شاوخوا کې کسان تګ راتګ کوي.

کونړ کې د څلورزره جرېبه ځمکې 
د خړوبولو آسانتیا برابره شوه

د کرنې او مالدارۍ وزارت له خوا په کونړ کې د څلور زره جرېبه للمې 

ځمکې د خړوبولو آسانتیا برابره شوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت له خوا 

د سه شنبې په ورځ په کونړ کې هغه شبکه پرانیستل شوه چې د  درېیو 

ولسوالیو اړونده ځمکې په ملریزه برېښنا ځمکه خړوبوي.

په دې  وایي  الله غفوري  مالدارۍ وزارت مرستیال حشمت  او  د کرنې 

پروژو ۹۱،۲ میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.

غفوري وویل:»  کومې سیمې چې پخوا د اوبو د نشتوايل له ستونزې رسه 

مخ وې د اوبو ستونزه یې هواره او دا شبکه به د سرتو فارمونو د پراختیا 

او بڼونو جوړولو په پار هم وکارول يش.«

د کونړ وايل محمد اقبال سعید دا پروژې د ځمکوالو اقتصادي ودې اود 

ځان بسیاینې په برخه کې مهم ګام وباله » د دې ځمکو په خړوبېدو رسه 

به د کرنیزو محصوالتو کچه هم لوړه يش.«

 د محيل مسوولینو په وینا د دې پروژو پر مټ به د کونړ په رسکاڼو، 

مرورې او نرنګ ولسوالیو کې څه باندې څلور زره جرېبه ځمکه خړوبه 

يش. دا پروژه د کونړ والیت په الهوري ډاګ کې پيل شوې، چې رسکاڼو، 

مروره او نرنګ ولسوالۍ په برکې نیيس.

د کونړ د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي دا ځمکې چې اوس ورته اوبه 

امله للمې کرل کېدې چې د  له  اوبو د نشتوايل  برابرې شوې مخکې د 

اورښتونو د نشتوايل له امله به یې ډېر کله هیڅ حاصل نه ورکاوه، ځکه 

د سیند له کچې ډېرې لوړې دي.  دغه ریاست  له بزګرانو وغوښتل چې 

د دې شبکو ساتنه وکړي.

عبدالله عبدالله: با حکومت موقت صلح برقرار نخواهد شد

در یک سال گذشته، ۸5۰ هزار مهاجر افغان به �شور بازگشته است

جنرال مکپنزی: خروج سربازان امریکایی از افغانستان مبتنی بر شرایط باشد!

خبرهای داخلی

رشکت های واجد رشایط برای اعطای قرداد پروژه های چکدم والیت بادغیس شامل 6 الت 

آدرس رشکت منرب جواز رشکت
مبلغ اعطای 

قرارداد به افغانی
اسم رشکت نام پروژه شامره

شهرک امید سبز کابل ناحیه ٦ D-04-305
3,395,250

رشکت ساختامنی کاریز 
بارک

الت اول پروژه ذخیره آبکیر بایباقه سینه 
اردو قریه بایباقه سینه اردو ولسوالی 

آبکمری والیت بادغیس
۱

جاده محمد تاکی والیت هرات D-3745 3,532,500
رشکت ساختامنی و 

بازسازی جامی محب 
ملیتد

الت دوم پروژه ذخیره آّبگیر زیمرک قریه 
زیمرک ولسوالی آّبکمری والیت بادغیس

۲

شهرک امید سبز کابل ناحیه ٦ D-04-305 3,206,000

رشکت ساختامنی کاریز 
بارک

الت سوم پروژه ذخیره آّبگیر نوآباد تگاب 
رباط قریه نو آّباد تگاب رباط ولسوالی 

آّبکمری والیت بادغیس
3

شهرک امید سبز کابل ناحیه ٦ D-04-305 3,318,350

رشکت ساختامنی کاریز 
بارک الت چهارم پروژه ذخربه آّبگیر حاجی 

مولوی ولسوالی آبکمری والیت بادغیس
۴

شهرک امید سبز کابل ناحیه ٦ D-04-305 3,498,950

رشکت ساختامنی کاریز 
بارک

الت پنجم : پروژه ذخیره آبگیر سوراخک 
قریه سوراخک ولسوالی آّبکمری والیت 

بادغیس
5

شهرک امید سبز کابل ناحیه ٦ D-04-305 3,334,500

رشکت ساختامنی کاریز 
بارک

الت ششم پروژه ذخیره آّبگیر  سنگ لوح 
قریه سنگ لوح ولسوالی آبکمری والیت 

بادغیس
6

بدینوسیله به تأسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود اینکه: 

اداره ملی تنظیم امور آب  در نظر دارد، قرارداد پروژه های چکدم والیت بادغیس شامل  ٦ الت را با رشکت های که جدول  آن  ضمیمه  هذا بوده با ذکر  نام چکدم 

ها ، قیمت اعطای قرارداد  و نام و آدرس رشکت ها در آن درج  میباشد اعطاء مناید

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعرتاض در زمینه داشته باشند، می توانند اعرتاض خویش را از تاریخ نرش این  اطالعیه  الی هفت روز تقویمی طور کتبی 

توأم با دالیل  آن رسامً به اداره ملی تنظیم امور آب ریاست تدارکات  رسک داراالمان ـ سناتوریم  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه منایند. این اطالعیه  

به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
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ــه  ــت ن ــط اس ــع محی ــم تاب ــام می دهی ــا انج ــه م ک

ناشــی از اراده ای فراتــر از آن.

آگاهــی نیــز جــز درک نیازهــای مناســب بــا محیــط 

نیســت؛ می توانیــم موقعیــت خــود را بشناســیم 

ــل  ــه عم ــت ب ــط آن دس ــا رشای ــق ب ــپس مطاب و س

شــویم امــا بــه یــاد داشــته باشــید کــه فقــط »مطابق 

ــویم.  ــل ش ــه عم ــت ب ــم دس ــط«، می توانی ــا رشای ب

دارد؛  مــن  بــرای  بســیاری  اهمیــت  نکتــه  ایــن 

چراکــه می توانــد نشــان بدهــد کــه آگاهــی چیســت 

ــی از  ــالً آگاه ــا اص ــت ی ــا اس ــرد آن در کج و کارک

ــرای آن  ــه ف ــا را ب ــد م ــط، می توان ــت و رشای موقعی

ــاند؟ ــز بکش نی

ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــه ب ــدن؛ ن ــط را دی ــرای رشای  ف

ــر؛  ــدرت تغیی ــه ق ــاورد بلک ــش بی ــری را پی آینده نگ

چیــزی را کــه اراده ی دیگرگونــه بــودن و دیگرگونــه 

ســاخنت را در محیــط حاکــم، به وجــود بیــاورد!

توانایــی  یــا  تغییــر  اراده ی  نداشــنت  در صــورت 

تصــور این چنیــن، منی تــوان بــر آگاهــی تکیــه 

کــرد زیــرا شــناخت مــا از چیزهایــی کــه در آن 

ــت و  ــری اس ــی از تأثیرپذی ــم، ناش ــی نداری دخالت

ــون  ــود، چ ــدا می ش ــان پی ــه در ذهن م ــوری ک تص

انعــکاس منظــره ای در آینــه اســت.

انعــکاس رنــگ، شــکل هندســی و دیگر مشــخصات 

اشــیای اطــراف مــا، چیــزی نیســت کــه آن را به طور 

زا�ر آباد؛ حرف هایی از شهر انترنتی

بیگانگی خود از غاز  ل بیگانه و آ گاهی؛ نفوذی امیا عبدالله سالحیآ

کــه  نیســت  چیــزی  فیس بــوک،  در  فعالیــت 

بــه  را  اجتامعی مــان  درک  آن  بــا  بخواهیــم 

ــه  ــرا ن ــم؛ زی ــی بیابی ــا آگاه ــم ی ــش بگیری آزمای

نــه هیــچ شــبکه ی دیگــر حتــا  و  فیس بــوک 

ــتند  ــده نیس ــون، آگاه کنن ــو و تلویزی ــامن رادی ه

پیــش  از  کاری  آن  بــا  نیــز  باشــند  اگــر  و 

بــا رشیــک  شــدن در  منی بریــم. منی توانیــم 

تولیــد اطالعــات خــود را هم زمــان بیــرون از 

ــن  ــا در ای ــم؛ باره ــور کنی ــر تص ــتگاه تولیدگ دس

ــران چیــزی  ــه شــده اســت کــه کارب ســتون گفت

ــام فیس بــوک  جــز قطعاتــی از یــک ماشــیِن به ن

نیســتند. 

ایــن مســئله ی ســاده ای نیســت؛ بســیاری از 

فعالیت هــای مــا در معــامی دوبعــدی انســان 

و ماشــین، چنــان گیــر مانــده  کــه منی شــود 

تشــخیص داد، عمــل مســتقیم و اراده ی واقعــی 

آن بــه کــدام یکــی برمی گــردد.

ــه آن  ــیدن ب ــرای رس ــه ب ــزاری ک ــات و اب  اطالع

ــر از همیشــه شــده   ــم، فراگیرت اســتفاده  می کنی

ــزار اطالعــات، چنــان اســت  اســت. فراگیــری اب

کــه منی تــوان آن هــا را تحــت کنــرتل انســان 

ــط  ــه در محی ــتیم ک ــانی هس ــا کس ــت؛ م پنداش

ابزارهــا قــرار گرفته ایــم.

مــردم  آن  در  کــه  کنیــد  تصــور  را  محلــه ای 

ــا افــکار و اخــالق خاص شــان زندگــی  خاصــی ب

ایــن  تــازه وارد  کــه  کســی  شــام  می کننــد؛ 

باشــید  مدعــی  منی توانیــد  شــده اید،  محلــه 

ــارص  ــود عن ــد. وج ــرت داری ــذاری بیش ــه تأثیرگ ک

فرهنگــی آن محلــه حتــا دور از مــردم، شــام را بــه 

رفتــار مشــخصی هدایــت می کنــد کــه درنتیجــه 

اخــالق و فکرتــان را مشــابه بــا اهالــی آن می ســازد.

زمانــی کــه انســان ها در محیــط بــدون ماشــین  

می کردنــد،  زندگــی  گوناگــون  ابزارهــای  و 

ــاخنت  ــا س ــا ب ــد. بعده ــا بودن ــر جغرافی ــت تأثی تح

ــت  ــت طبیع ــود، توانس ــاخت خ ــای دست س ابزاره

و جغرافیــای طبیعــی را دگرگــون کنــد و خاصیــت 

زندگــی  آن  در  کــه  را  قطعه زمینــی  طبیعــی 

بــا ذهنیــت تخریب گــر خــود  می کنــد، مشــابه 

بســازد.

ــای  ــه جغرافی ــا ک ــن ابزاره ــه همی ــید ک ــی رس زمان

زیســتی انســان را تحــت تأثیــر قــرار داده بــود، خود 

اکنــون،  شــد.  انســان  محیط زیســت  جایگزیــن 

هــامن قــدرت تأثیرگــذاری کــه زمانــی جغرافیــا بــر 

ــه  ــال یافت ــزار و وســایلی انتق ــه اب انســان داشــت ب

ــه اســت. ــرا گرفت ــا را ف کــه اطــراف م

می تــوان گفــت، مــا در محیــط ابزارهــا زندگــی 

می کنیــم نــه این کــه ابــزار در محیــط انســانی وارد 

شــده باشــند. ایــن وارونگــی شــاید چــون چنــدان 

بــه خــود و اعــامل خــود واقــف نیســتیم، قابل قبــول 

نباشــد امــا اگــر بــه نظــم اشــیا و ابــزار مورداســتفاده 

خــود ببینیــم؛ حتــا »اســتفاده از ابــزار«، یــک دروغ 

اســت.

ایــن مــا نیســتیم کــه چیــزی را اســتفاده می کنیــم؛ 

نظــم حاکــم ابــزار بــر مــا، طــوری اســت کــه انســان 

را بــه این ســو و آن ســو هدایــت می کنــد و حرکتــی 

ــا  ــی و ی ــن عکاس ــا دوربی ــم ام ــل درک کنی کام

ــکاس را  ــر و انع ــن تأثی ــد ای ــرداری می توان فیلم ب

ــل  ــه الاق ــد ک ــان مان بده ــوری نش ــود، ط در خ

مــا،  بــر  را  آن  فعالیــت  و  از محیــط  مــا  درک 

نشــان مان بدهــد.

حــال  در  همیشــه  محیــط  کــه  هامن گونــه 

فعالیــت بــر مــا اســت اگــر نتوانیــم تصــوری 

فراتــر از محیــط و آن واقعیــت موجــود را کــه 

در موقعیــت به خصوصــی پدیــد آمــده، خلــق 

کنیــم؛ متــام آن چــه انجــام می دهیــم و حتــا 

تصــور می کنیــم، ناشــی از فضــای حاکــم بــر مــا 

ــت. اس

بــا توضیحــی کــه داده شــد، اینــک می  تــوان 

بــه بحــث اصلی مــان؛ یعنــی آگاهــی و عملکــرد 

ــر  ــه تغیی ــر ب ــی منج ــه آگاه ــرثاً ک ــت. اک پرداخ

از  منی شــود، دلیلــش عملکــردی اســت کــه 

ســوی چیــز مــورد شــناخت بــه مــا منعکــس 

شــده اســت. بایــد بــه مرحلــه ای رســید کــه 

عملکــرد در آن گروهــی و از آن خودســازی شــود. 

ــان  ــیای اطراف م ــش اش ــدرت چین ــه ق ــی ک مای

را نداریــم و حتــا اســتفاده از آن- اگــر بتوانیــم بــا 

ــه  ــم- ب ــتفاده گر بنامی ــود را اس ــط، خ ــن رشای ای

نحــو عجیبــی بــر مــا تحمیــل می شــود، چگونــه 

اســتفاده کننده  کــه  کنیــم  ادعــا  می توانیــم 

ــود؟ ــت موج ــده ی وضعی ــا جهت دهن ــتیم ی هس

پرســش  ایــن  بــه  موضوعــات  ایــن  همــه 

این کــه  چــه؟  از  آگاهــی  واقعــاً  برمی گــردد؛ 

فیس بــوک،  در  فعالیــت  بــا  می خواهیــم 

آگاه  و...  اجتامعــی  و  جمعــی  رســانه های 

شــویم، چــه نــوع متایلــی اســت و بــه چــه نــوع 

یــک  میلــی،  چنیــن  اصــالً،  می رســد  آگاهــی 

واقعیــت طبیعــی اســت یــا آن هــم تحــت تأثیــر 

اســت؟ آمــده  به وجــود  اطالعاتــی  محیــط 

ــد عــادی و طبیعــی و  هرچــه کــه هســت، منی توان

یــا ســاده باشــد؛ میــِل بــه آگاهــی و حتــا شــناخت 

-کــه می توانــد معنــای متفاوتــی داشــته باشــد- 

بــدون عملکــرد از خــود شــده، چیــزی کــه مــا را در 

ــری  ــد و وارد تغیی ــرار می ده ــت ق ــا موقعی ــاد ب تض

می ســازد کــه منشــأ آن وجــود انســانی ماســت، 

مشــکوک اســت.

***
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مردم خاصی با افکار و اخالق 
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شده اید، نمی توانید مدعی باشید 
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از مردم، شما را به رفتار مشخصی 
هدایت می �پند �ه درنتیجه اخالق 

و فکرتان را مشابه با اهالی آن 
می سازد.
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