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ACKUشفاخانه دولتی و زندان والیت کندز از جمله اداراتی اند که به تصرف طالبان در آمده اند.



زنگ اول


راز های  کرد.  سقوط  طالبان  به دست  دیروز  کندز 
چیزی  اما  برمال  شود،  آینده  در  شاید  سقوط  این 
که روشن است این که کمربند دفاعی اطراف کندز، 
آن قدر ضعیف نبود که از اثر تهاجم طالبان درهم 
و  داشت  وجود  کندز  در  کافی  نیروی  بشکند. 
میزان  و  طالبان  حضور  ساحه ی  امنیتی  نیروهای 
این  براساس  و  بودند  کرده  تثبیت  حتما  را  تهدید 
اداره  و  ساحه سوق  در  امنیتی  نیروهای  سنجش، 
می شدند. حتما سهل انگاری، غفلت و خیانت برخی 
از مقام های والیت کندز سبب سقوط این والیت شد. 
سقوط کندز شکست سختی به حکومت وحدت ملی 
هم بود. حکومت وحدت ملی امروز یک ساله شد در 
یک سالگی حکومت مردم انتظار داشتند که از زبان 
رییس جمهور و رییس اجرایی در مورد برنامه های 
کندز  سقوط  اما  بشنوند،  چیزهایی  حکومت  آینده 
در  حال  تا  هم  کاری  کفایت  حداقل  که  داد  نشان 

ادارات محلی ایجاد نشده است. 
تابستان امسال هم، کندز آماج حمله طالبان بود. در 
آن زمان وزارت خانه های دفاع و داخله صدها نظامی 
را به آن والیت فرستادند، تا جلو پیشروی طالبان را 
بگیرند. رییس اجرایی هم در آن زمان کندز رفت و 
با مردم آن والیت دیدار کرد. مردم والیت کندز در 
آن زمان مشکل های آن والیت را به رییس اجرایی 
هم  ملی  شورای  در  کندز  نمایندگان  کردند.  بیان 
بارها به مقام های حکومت وحدت ملی گفتند که والی 
موجود کندز، توان مدیریت بحران در آن والیت را 
ندارد و بهتر است کنار برود. اما هیچ ترتیب اثری 
به خواست های مشروع مردم کندز و نمایندگان آن 

والیت در شورای والیتی داده نشد. 
این خواست های مشروع  باید  ملی  حکومت وحدت 
را جدی می گرفت. سقوط کندز نتیجه بی توجهی به 
این خواست ها است. رییس اجرایی در والیت کندز 
آن  در  که  سربازی  اعاشه  از  می داند  او  که  گفت 
والیت وظیفه اجرا می کند، دزدی می شود. اما با آن 
اقدامی  برای بهبود وضعیت کندز صورت  هم هیچ 
بی توجهی ها  همین  معلول  کندز  سقوط  نگرفت. 
است. مقام های حکومت وحدت ملی باید مسووالن 
از  دسته  آن  هم چنان  کنند.  بازداشت  را  سهل انگار 
مقام های نظامی  و امنیتی ای که خیانت کرده اند باید 
شناسایی شوند. بسیار ضروری است که شخص 
مورد  در  افغانستان  مردم  به  غنی،  رییس جمهور 

علت های سقوط کندز توضیح بدهد.
هم چنان رییس جمهور باید به مردم افغانستان بگوید 
که دقیقا چه کسانی مسوول سقوط کندز و ضایع 
شدن امکانات و منابع دولتی در آن والیت هستند. 
محاکمه  سهل انگار  و  خاین  مسووالن  زمانی که  تا 
نشوند، امکان سقوط شهرها منتفی نمی شود. مردم 
انتظار دارند که رییس جمهور و رییس اجرایی سر 
مردم  به  کندز  سقوط  عوامل  مورد  در  امروز  از 
حق  افغانستان،  مردم  بدهند.  معلومات  افغانستان 
و  کندز  سقوط  مسوول  کسی  چه  که  بدانند  دارند 
طالبان  که  نیست  تردیدی  است.  شهر  آن  ویرانی 
توان کنترول کندز را در درازمدت ندارند، آنان به 
غارت  را  شهر  استراتژیک  تاسیسات  زیاد  احتمال 
می کنند و به پایگاه های شان برمی گردند، اما سوالی 
داده شود  پاسخ  آن  به  باید  و  است  مهم  که خیلی 
کرد.  سقوط  کندز  مدافعه  خط  چرا  که  است  این 
و  کردند  همکاری  طالبان  با  درون  از  کسانی  چه 
ساختند؟  فراهم  شهر  اشغال  برای  را  زمینه  کی ها 
ملی  وحدت  حکومت  سران  باید  را  سوال ها  این 
مردم  به  باید  هم چنان  رییس جمهور  بدهند.  پاسخ 
و  کندز  مردم  فریاد های  چرا  که  بگوید  افغانستان 

نمایندگان آن والیت شنیده نشد.

سقوط کندز 
در یک سالگی حکومت وحدت ملی
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کندز  والیت  از  گزارش ها  از  برخی  هم چنین 
باالی  حمله  با  طالبان  جنگجویان  که  حاکیست 
زندان این والیت، تمامی زندانیان را آزاد کرده اند. 
شهر  زندانیان  آزادی  با  گزارش ها،  این  براساس 
کندز دچار هرج و مرج شده است. این گزارش ها 
در  موسسات  از  برخی  کارمندان  که  حاکیست 
این  تا  گردهم آمده  کندز  والیت  هوایی  میدان 

والیت را ترک کنند.
کندز،  والیت  در  آزاد  خبرنگار  یک  نورالعین 
دارد  جریان  والیت  این  در  جنگ  که  می گوید 
قرار  خود  خانه های  در  والیت  این  شهروندان  و 

دارند. 
دو  که  می شود  منتشر  حالی  در  گزارش ها  این 
سخنگوی  صدیقی  صدیق  آن،  از  پیش  ساعت 
وزارت امور داخله در یک کنفرانس خبری گفت 
به  طالبان  پیشروی  نفس  تازه  نیروی  اعزام  با  که 

شهر کندز متوقف شده است.
روز  ظهر  از  بعد  سه  ساعت  صدیقی  آقای 
دوشنبه در یک نشست خبری گفت که عملیات 
پاک سازی در شهر کندز آغاز شده اما به کندی 
افزود که شماری  به پیش می رود. آقای صدیقی 
کشت زارها  و  مسکونی  ساحات  در  شورشیان  از 
داخله  امور  وزارت  سخنگوی  شده اند.  پنهان 
هوایی  قوای  کرده،  تغییر  وضعیت  »حاال  گفت: 
هم چند موضع دشمن را بمباران کرده و ما فعال 
در حالت تعرضی قرار داریم و دشمن تالش دارد 
که از خود دفاع کند. حاال پیشروی شان متوقف 

شده است.«
رسیدن  با  که  افزود  داخله  وزارت  سخنگوی 
شورشیان  وجود  از  کندز  شهر  خاص،  قطعات 
طالب در حال تصفیه است. آقای صدیقی گفت 
که روند تصفیه شهر به کندی به پیش می رود. به 
گفته ی او، شورشیان در خانه های غیرنظامیان پنهان 
شده و نیروهای امنیتی بدلیل این که به غیرنظامیان 

آسیب نرسد، با دقت بیشتر عمل می کنند.
صدیق صدیقی هم چنین گفت که شورای امنیت 
تا  کرده  فیصله  خود  دوشنبه  روز  جلسه  در  ملی 
کندز  والیت  کامل  تصیفه  برای  بزرگی  عملیات 
از وجود شورشیان مسلح مخالف دولت به زودی 
راه اندازی شود. آقای صدیق گفت که شورشیان 
مسلح به منظور ایجاد ترس و وحشت به شهر کندز 

حمله کرده اند.
شورشیان  که  گفت  خبری  کنفرانس  این  در  او 
منطقه  هشت  از  دوشنبه  بامداد  سه  ساعت  طالب 
در  را  خود  و  کردند  حمله  کندز  شهر  باالی 
امور  وزارت  سخنگوی  رساندند.  شهر  نزدیکی 
شفاخانه  در  طالبان  جنگجویان  حضور  داخله 

دوصد بستر شهر کندز را تایید کرد.
غیرنظامیان  و  نظامیان  تلفات  از  دقیقی  آمار 
چهار  گزارش ها  از  برخی  براساس  و  نشده  ارایه 
دیگر  تن  پنجاه  به  نزدیک  و  کشته  غیرنظامی 

زخمی شده اند. 
اعالمیه ای  در  دفاع  وزارت  همین حال،  در 
و  طالبان  میان  درگیری  نتیجه  در  که  می گوید 
نیروهای امنیتی، سی و پنج تن از شورشیان مهاجم 
این  شده اند.  زخمی  هم  شماری  و  رسیده  قتل  به 
وزارت افزوده که از ساعت هشت صبح مهاجمان 
اساس  شدند.بر  نشینی  عقب  به  مجبور  مسلح 
نیرو  گزارش،  این  نشر  لحظه  تا  خبر ها  آخرین 
های امنیتی از داخل شهر کندز عقب نشینی کرده 
به میدان هوایی این شهر تجمع کرده اند. منابع به 
8صبح از اعزام سربازان کمکی به این والیت خبر 
بار  نخستین  این  طالبان  سقوط  از  پس  می دهند. 
امده  در  طالبان  کنترول  به  والیت  یک  که  است 
است. طالبان باعملیات عزم گفته بودند که در سال 

جاری چندین والیت را تصرف  خواهند کرد.
سالگی  یک  با  همزمان  کندز  والیت  به  حمله 
به  اجراییه  رییس  وسفر  ملی  وحدت  حکومت 
سازمان ملل برای طالبان یک دست آورد به شمار 

می آید.
به  نزدیک  کندز  والیت  ولسوالی های  از  برخی 
و  گرفته  قرار  مشابه  حمله  مورد  نیز  قبل  ماه  سه 
از چند  اما پس  بودند،  طالبان درآمده  به تصرف 
ساعت دو باره از کنترول شورشیان طالب خارج 

شدند.
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دیدار رییس اجرایی با رییس جمهور ایران در نیویارک

نی: حکومت سد حق دانستن مردم می شود

ادامه از صفحه 1

کشته شدن 95 شورشی در عملیات های پاک سازی

8صبح، کابل: داکتر عبداهلل عبداهلل 
وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
هفتادمین  حاشیه  در  افغانستان،  ملی 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست 
متحد در نیویارک با حسن روحانی 
رییس جمهور ایران دیدار و گفتگو 

کرد.
توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
شده،  منتشر  اجرایی  ریاست  دفتر 
گسترش   کشور،  دو  روابط  تقویت 
به  رسیدگی  و  امنیتی  همکاری های 
مناطق  در  مخدر  مواد  معضل  حل 
گفتگوهای  اصلی  محور  مرزی 
عبداهلل عبداهلل و حسن روحانی بوده 

است.
آقای عبدااهلل در این دیدار مشکالت 
نتیجه  را  افغانستان  در  کنونی  امنیتی 
نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت  انتقال 
بین المللی به نیروهای دفاعی و امنیتی 
»انتقال  می  گوید:  خوانده  داخلی 
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های 
دفاعی و امنیتی افغانستان سبب شده 
است تا از یک سو نیروهای دفاعی ما 
بصورت مستقالنه در مقابل اقدامات 
تروریستی و تحرکات دشمنان مردم 
افغانستان بجنگند و در پی سرکوب 
دشمنان بربیایند و از سوی دیگر تمام 

»نی«  اداره  کابل:  8صبح، 
آزاد  رسانه های  حمایت کننده 
روز  از  گرامی داشت  با  افغانستان، 
که  می  گوید  دانستن«  »حق  جهانی 
بیشتر  در  ملی  وحدت  حکومت 
از  مردم  دانستن  حق  مانع  موارد 
موضوعات جاری در کشور می شود. 
روز جهانی حق دانستن در بیست و 
توسط  میالدی   2002 سپتامبر  هشتم 
آزادی  برای  دادخواهی  نهادهای 
بلغاریا  صوفیای  شهر  در  اطالعات 
گرفت.  قرار  قبول  مورد  و  پیشنهاد 
بلند  روز،  این  نام گذاری  از  هدف 
مورد  در  مردم  آگاهی  سطح  بردن 
حق دسترسی به اطالعات از نهادهای 

امور داخله  8صبح، کابل: وزارت 
اعالم کرده که در نتیجه عملیات های 
پاک سازی نیروهای امنیتی کشور در 
جریان یک شبانه روز گذشته نود و 
مخالف  مسلح  شورشیان  از  تن  پنج 

دولت به قتل رسیده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
این عملیات ها که به منظور سرکوب 

ترویزم که جنگی  با  سنگینی جنگ 
با ابعاد پیچیده  و استخباراتی و نیابتی 
می باشد، بر شانه های سربازان دفاعی 
است  شده  سبب  امر  این  بی افتد.  ما 
که در جاهایی مشکالت تبارز کند، 
شجاعانه  عملکرد  کلی  بصورت  اما 
سربازان دفاعی و امنیتی ما در مقابل 
بوده  ستایش  قابل  و  خوب  تروریزم 

است.«
رییس  با  دیدارش  در  عبداهلل  داکتر 
بر  توجه آن کشور  بر  ایران  جمهور 
به  منطقه یی  همکاری های  تقویت 
مبارزه  ثبات،  و  امنیت  تامین  منظور 
برای  همچنان  و  مخدر  مواد  با 
کنترول و مهار بنیادگرایی و مبارزه با 
ترویزم به عنوان تهدیدهای مشترک 

برای  وسیله  یک  عنوان  به  دولتی 
مردم  نظام  و  خوب  حکومت داری 

ساالر توصیف شده است.
بیست  از  گرامی داشت  با  »نی«  دفتر 
هرچند  می  گوید  سپتامبر،  هشتم  و 
در  اطالعات  به  دسترسی  قانون حق 
باآنهم  اما  شده،  اجرایی  افغانستان 
حق  مانع  ملی  وحدت  حکومت 

دانستن مردم می شود.
»نی«،  دفتر  رییس  خلوتگر  مجیب 
خبری  نشست  یک  در  دوشنبه  روز 
گفت: »آن طوری که ما شاهد هستیم 
در یک سال گذشته مشکل دسترسی 
و  خبرنگاران  برای  اطالعات  به 
ترین  اساسی  از  یکی  شهروندان 

والیت های  در  شورشیان  نابودی  و 
هرات  و  غزنی  ارزگان،  ننگرهار، 
کشته  ضمن  بود  شده  راه اندازی 
تن  سه  شورشی،  پنج  و  نود  شدن 
شورشی  چهار  همچنین  و  زخمی 

دیگر بازداشت شده اند.
جنگ  مقداری  عملیات ها  این  در 
امنیتی  نیروهای  بدست  نیز  افزار 

کشورهای منطقه، تاکید کرده است.
نیز  ایران  جمهور  رییس  همچنین 
منطقه یی،  همکاری های  تقویت  بر 
منطقه  مشترک  مسایل  به  رسیدگی 
ایران  میان  مشترک  مسایل  ویژه  به 
جدی  ضرورت  یک  را  افغانستان  و 
ایران  که  است  گفته  کرده  عنوان 
دریغ  چیزی  هیچ  از  راستا  این  در 

نخواهد کرد.
ثبات  و  امنیت  ایران،  رییس جمهور 
جدی  موارد  از  را  افغانستان  در 
کرده  عنوان  کشورش  توجه  مورد 
می گوید که آرزوی ایران این است 
زودتر  هرچه  منطقه  در  جنگ  که 
قربانی  انسانی  هیچ  تا  بیابد  پایان 

تروریزم و افراطیت نشود.

مشکالت کار خبرنگاری بوده است. 
اختیار  در  نظامی  اطالعات  ویژه  به 
خبرنگاران قرار نمی گیرد و مردم در 
بسا از موارد از اطالعات و معلوماتی 
حتا  و  عادی  زندگی  به  مربوط  که 
شان  مصوونیت  و  جان  به  مربوط 
حکومت  نمی شود.  آگاه  می شود 
وحدت ملی مسوول این موارد است 
به  مردم  دسترسی  سد  نحوی  به  و 

معلومات شده است.«
کنفرانس  این  در  خلوتگر  آقای 
حق  تا  خواست  حکومت  از  خبری 
دانستن را به رسمیت بشناسد و زمینه 
به  دسترسی  حق  قانون  کامل  تطبیق 

اطالعات را مساعد سازد.
حمله  به  اشاره  با  »نی«  دفتر  رییس 
تروریستان به والیت کندز، گفت که 
نهادهای امنیتی از این حمله آگاهی 
زمینه  این  در  را  مردم  اما  داشته 
مجیب  است.  نگذاشته  جریان  در 
دارند  حق  مردم  که  گفت  خلوتگر 
و  زندگی  به  مربوط  مسایلی  از  که 
مصوونیت شان آگاهی داشته باشند. 
او تاکید کرد کسانی که در این حمله 
بدوش  کشته شده اند، مسوولیت آن 

حکومت است.

امور  وزارت  است.  افتاده  کشور 
عملیات های  که  می گوید  داخله 
از  برخی  در  همچنان  پاک سازی 

والیات ادامه دارد.
وارد  طالبان  به  حالی  در  تلفات  این 
گروه  این  جنگجویان  که  می شود 
حمالت  به  دست  کندز  والیت  به 

گسترده زده اند.

ACKU
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حکومت وحدت ملی 
یک ساله شد

وعده ای که عملی نشد

برخی  ملی،  وحدت  حکومت  از  سال  یک  گذشت  با 
اجرای  در  حکومت  این  که  می گویند  کارشناسان  از 

کام مانده است. وعده های خود نا
توافق نامه  یک  امضای  از  پس  ملی  وحدت  حکومت 
سیاسی میان اشرف غنی، رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل، 
گذشته  سال  میزان  هفتم  تاریخ  به  اجرایی،  رییس 

کرد. کار  خورشیدی آغاز به 
تامین امنیت، بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد فرصت های 
کرات  مذا آغاز  مردم،  دسترخوان  در  تغییر  آوردن  کاری، 
بردن  بین  از  اداری،  فساد  با  مبارزه  طالبان،  با  صلح 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  اصالح  کوکنار،  کشتزارهای 
و  منطقه  کشورهای  با  افغانستان  روابط  گسترش  کشور، 
جهان، توجه به مهاجرین، تسریع روند بازسازی و متوازن 
ساختن آن و ده ها موضوع دیگر از جمله  وعده های رهبران 
حکومت وحدت ملی پیش از انتخابات ریاست جمهوری 

که به مردم داده شد. دور دوم و زمان تحلیف شان بود 
از  برخی  حکومت،  این  عمر  از  سال  یک  گذشت  با  اما 
ملی  وحدت  حکومت  رهبران  که  می گویند  کارشناسان 
را  از پنج درصد وعده های شان  نتوانسته اند بیشتر  کنون  تا

عملی سازند.
کابل،  دانشگاه  حقوق  دانشکده  استاد  هاشمی  طاهر 
کامی رهبران حکومت وحدت ملی  می گوید دلیل اصلی نا
که بیشتر به منافع  در عملی ساختن وعده های شان این بود 
که  کردند. آقای هاشمی افزود  شخصی تیم خودشان فکر 
در ابتدای شکل گیری این حکومت، انتظارات مردم بیشتر 
مبدل  ناامیدی  به  مردم  توقعات  زمان  گذشت  با  اما  بود 
قدرت  ملی  وحدت  حکومت  »رهبران  گفت:  وی  شد. 
پنجاه  می شد،  افغانستان  ملت  به  مربوط  که  را  سیاسی 
کردند و براساس همان پنجاه  پنجاه بین خودشان تقسیم 
متنفذین  به شمول  افرادی  میان  درصد پست های دولتی 
که در دور این دو تیم بودند بین شان تقسیم شدند.  قومی 
کرد  یعنی در واقع از اول این حکومت خود را از ملت جدا 

و یک حکومت الگارشی متنفذین قومی به وجود آمد.«
که »حتا یک درصد« از وعده های  طاهر هاشمی می گوید 
یک سال پیش رهبران حکومت وحدت ملی در زمینه های 
بهبود  شغلی،  فرصت های  ایجاد  اداری،  فساد  با  مبارزه 
خارجی  سیاست  و  اداری  اصالحات  امنیتی،  شرایط 
این  هرچند  که  کرد  کید  تا او  است.  نشده  عملی  کنون  تا

که  شد  یک ساله  حالی  در  ملی  وحدت  حکومت 
عبداهلل  و  رییس جمهوری  اشرف غنی،  محمد  وعده های 
کنون در راستای حمایت از نشر  عبداهلل، رییس اجرایی، تا
مانده  باقی  کاغذ  روی  رسانه ها  در  تحقیقی  گزارش های 

است.
مهم ترین  دموکراتیک  کشورهای  در  تحقیقی  گزارش های 
ابزار در راستای مبارزه با فساد مالی و بی عدالتی ها به شمار 
که  کشورها  گزارش های پروژهشی در برخی از  می رود. نشر 
دارند  تعهد  و  احترام  تحقیقی  ژورنالیزم  و  بیان  آزادی  به 

کند.  که رییس جمهور از سمت خود استعفا  باعث شده 
که  می شود  محسوب  ابزاری  یگانه  تحقیقی  ژورنالیزم 
ریشه های اصلی فساد مالی و اداری در آن بررسی می شود. 
نهادهای  گذشته،  که طی سیزده سال  نشان داده  تجربه 
در  اداری  و  مالی  فساد  با  مبارزه  راستای  در  که  دولتی 
مبارزه نکرده اند؛  با فساد  تنها  نه  کار می کنند،  افغانستان 
اداری  فساد  تا  شده  باعث  این نهادها  موجودیت  بلکه 

تقویت شود. 
وعده های خیالی

که  کرده اند  کید  تا بارها  نیز  ملی  وحدت  حکومت  سران 
ژورنالیزم  بدون  کشور  در  اداری  و  مالی  فساد  با  مبارزه 

تحقیقی ممکن نیست.
اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل در جریان مبارزات انتخاباتی 
گزارش های تحقیقی را در امر مبارزه با فساد مالی و  خود، 
رییس  و  رییس جمهوری  بودند.  خوانده  ضروری  اداری 
که  سپردند  وعده  مردم  و  رسانه ها  به  کدام  هر  اجرایی 
در  را  تحقیقی  ژورنالیزم  قدرت،  به  رسیدن  صورت  در 

کشور ترویج و نهادینه می کنند. رسانه های 
آقای غنی، ده روز پس از رسیدن به قدرت با شماری از 

هستند و این مساله از بزرگ ترین معضل اجتماعی به شمار 
می رود. میزان رشوت و فساد اداری هم در این حکومت 
کرزی به مراتب باال رفته و اصال  کاری آقای  نسبت به دوره 
برنامه عاجل جلوی  با یک  که  نیست  فکر  این  در  کسی 
می کنم  فکر  من  لحاظ  همین  به  بگیرد.  را  مشکالت  این 
گر داریم بسیار  که ما متاسفانه دست آوردی نداشته ایم و ا
ناچیز بوده و حتا یک درصد در زندگی مردم تغییر مثبت 

نیامده است.«
که مردم افغانستان در طول یک سال  طاهر هاشمی افزود 

کنر، لغمان، نورستان، قندهار، زابل،  غزنی، لوگر، ننگرهار، 
کرده است. گزارش های تحقیقی تهیه  هلمند و ارزگان 

مورد  در  تحقیقی  گزارش  ده ها  مدت  این  طی  8صبح، 
خودسر،  شهرک های  ایجاد  دولتی،  زمین های  غصب 
حیف ومیل  والیات،  در  معادن  غیرقانونی  استخراج 
والیت ها  و  وزارت خانه ها  از  برخی  در  عامه  دارایی های 

کرده است. تهیه و نشر 
گسترده  اختالس های  »افشای  عنوان  تحت  گزارش های 
کار و امور اجتماعی، فساد در انتقال حجاج پا  در وزارت 
برجاست، افشای نام قاچاقبران بزرگ مواد مخدر، فروش 
کابل،  شهرداری  مقام های  توسط  ک ها  بال خودسرانه 
پول های  حیف ومیل  لوگر،  در  کرومایت  سنگ  قاچاق 
در  اختالس  بامیان،  زراعت  ریاست  به  شده  کمک 
کابل-بامیان، غصب زمین های دولتی در  ساخت جاده 
گزارش های  مهم ترین  از  بامیان«  و  هرات  ننگرهار،  کابل، 
کنون عامالن این  که تا تحقیقی 8صبح به شمار می روند 

رویدادها مورد پی گرد قرار نگرفته اند.

صورت  در  اما  گرفت،  شکل  دشوار  شرایط  در  حکومت 
مطابق  درازمدت  و  کوتاه مدت  منظم  برنامه های  طرح 
دست آوردهای  سال  یک  طی  می توانست  ملی  منافع  به 
گر  ا »الاقل  گفت:  هاشمی  آقای  باشد.  داشته  زیادی 
کثیرالمدت می بود، تا به امروز به یک نتیجه ی  برنامه های 
کارایی ها  کاری نشد و امروز نتایج نا می رسیدیم. متاسفانه 
که یک تعداد مردم ما به ویژه جوانان بنابه نبود  را می بینیم 
کتله  کشور بیرون می شوند. هم چنین  کار از  امنیت و زمینه 
مخدر  مواد  مصرف  مشغول  پارک ها  داخل  در  ما  عظیم 

کرد.  خبرنگاران و مسووالن رسانه ها در ارگ دیدار 
باالی  فشار  راستای  در  را  تحقیقی  ژورنالیزم  گسترش  او 
و  مالی  فساد  با  مبارزه  امور،  شدن  بهتر  جهت  حکومت 
بررسی واقعیت ها، یک نیاز دانست و از رسانه ها خواست 

گزارش های تحقیقی پیشگام شوند. تا در تهیه 
پیش  ماه  پنج  حدود  نیز  عبداهلل  عبداهلل  حال،  این  با 
رکود  از  افغانستان  خبرنگاران  فدراسیون  کنفرانس  در 
زمان  آن  در  او  کرد.  یاد  رسانه ها  در  تحقیقی  گزارش های 
گزارش های تحقیقی را بیشتر  از رسانه ها خواست تا تهیه 
کنند و رهبری حکومت وحدت ملی نیز خبرنگاران را در 

این راستا همکاری می کند.
تنها  نه  از حکومت وحدت ملی  گذشت یک سال  با  اما 
گزارش های تحقیقی رسانه ها مورد توجه قرار نگرفت؛  که 
گزارش های تحقیقی برخی  که در  بل شماری از مسووالن 

از رسانه ها متهم هستند، به وظایف شان ابقا شدند.
گذشته به صورت منظم از  روزنامه 8صبح، طی یک سال 
کابل و والیت های بامیان، هرات، بادغیس، میدان وردک، 

که در  کمی  گذشته یک قدم به عقب برگشته اند و غذای 
کید  دسترخوان خود داشتند، آنهم از دست رفته است. او تا
گسترش روابط خارجی  که حکومت وحدت ملی در  کرد 
گفت  افغانستان نیز موفقیتی نداشته است. آقای هاشمی 
که امروز افغانستان مانند »کف سر آب« براساس منافع دیگر 

کشورها از یک سمت به سمت دیگر در حرکت است.
که در بررسی پارچه امتحانات  این استاد دانشگاه می گوید 
نمره  کسی  به  که  ندارد  هم  دوست  و  می کند  زیاد  دقت 
کارکرد  که او به پارچه  گفت  اضافی بدهد. طاهر هاشمی 
نمره  یک  تنها  صد  از  ملی  وحدت  حکومت  یک ساله 

می دهد.
نیز،  مدنی  جامعه  فعاالن  از  جامی  رحیم  همین حال،  در 
گذشته  کارکرد حکومت وحدت ملی را در طول یک سال 
که وعده های رهبران این  کرده می گوید  ضعیف توصیف 
نشدند.  موفق  آن  کردن  به عملی  ولی  بود  زیاد  حکومت 
به  بزرگواران  این  سالی  که  یک  »در  گفت:  جامی  آقای 
نبوده ایم.  عملی  برنامه  هیچ  شاهد  ما  رسیدند،  قدرت 
کنیم،  نگاه  را  بانک  کابل  پرونده  گر  ا که  معنا  این  به 
تاحال هم متاسفانه با آن برخورد ابزاری و سیاسی صورت 
گر  ا زمینه ها  دیگر  و  کار  امنیت،  بخش های  در  می گیرد. 
کاری تاحال  که در هیچ بخشی  دیده شود واضح می شود 
که به عنوان دست آورد این حکومت از آن  صورت نگرفته 

کنیم.« یاد 
کامی  نا دلیل  عمده ترین  که  می افزاید  جامی  رحیم 
حکومت وحدت ملی اختالف میان رهبران این حکومت 
که بدلیل این اختالفات تا هنوز بخشی  گفت  هستند. او 
می شوند.  اداره  سرپرستان  توسط  دولتی  ادارات  از 
حکومت  رهبران  صورتی که  در  کرد  کید  تا جامی  آقای 
از  درصد  بیست  خود  کاری  دوره  اخیر  تا  ملی  وحدت 
وعده های شان را عملی سازند، به عنوان »قهرمان« معرفی 

خواهند شد.
کارکرد  از  نیز  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  برخی 
کرده  نارضایتی  ابراز  ملی  وحدت  حکومت  یک ساله 
نداشته  دست آوردی  هیچ  حکومت  این  که  می گویند 

است. 
حکومت  کاری  مختلف  مراحل  در  که  نظرسنجی  چند 
رضایت  میزان  کاهش  از  نیز  گرفته  صورت  ملی  وحدت 

کارکرد این حکومت حکایت دارد. مردم از 

حمایت از مفسدان
کار،  وزارت  در  گسترده  اختالس های  افشای  گزارش  در 
به  وزارت  این  اداری  و  مالی  معین  سلطانی،  صمیم اهلل 
اما  بود؛  شده  متهم  گسترده  فساد  و  بودجه  حیف ومیل 
کرده  کنون در این مورد سکوت اختیار  رییس جمهوری تا

است.
نسرین  اشرف غنی،  محمد  گزارش،  این  نشر  از  پس 
این  معین  چهار  و  اجتماعی  امور  و  کار  وزیر  اوریاخیل، 
گفته  کار  کرد. آقای غنی به وزیر  وزارت را به ارگ احضار 
کارکردهای معین های این وزارت رضایت ندارد  که از  بود 

و باید معین های تازه معرفی شوند.
گزارش تحقیقی 8صبح در مورد  از نشر  با آن که شش ماه 
کنون معین های  کار می گذرد، اما رییس جمهوری تا وزارت 
کرده و  کار و شهدای این وزارت را از وظیفه سبک دوش 
گسترده متهم می باشد،  که به فساد  صمیم اهلل سلطانی را 

کرده است. کنون در این سمت ابقا  تا
گزارش  از سویی هم، محمد اشرف غنی دو روز پس از نشر 
تحقیقی روزنامه 8صبح در مورد »فساد در پروسه حج« با 
کرد.  کرد و از آنان ابراز امتنان  کمیته حج دیدار  مسووالن 
این که  به جای  ملی،  وحدت  حکومت  سال  یک  طی 
گیرند،  قرار  تحقیق  مورد  فساد  به  آلوده  افراد  یا  مقام ها 

گزارشگران تحقیقی به مرگ تهدید شده اند.
با  کردند  تالش  دولتی  مسووالن  از  شماری  و  زورمندان 
جلوگیری  تحقیقی  گزارش های  نشر  از  تهدید،  یا  تطمیع 
چنین  نشر  به  تحقیقی  خبرنگاران  آن هم  با  اما  کنند؛ 

گزارش ها ادامه دادند.
کند،  گر می خواهد با فساد اداری مبارزه  رییس جمهوری ا
تا  دهد  دستور  عدلی  ارگان های  به  نخست  گام  در  باید 

کنند. گزارش های تحقیقی رسانه ها را پی گیری 
وحدت  حکومت  آغاز  در  رییس جمهوری  که  هرچند 
کرد تا با دست  ملی، قانون دسترسی به اطالعات را توشیح 
مسووالن  کنون  تا اما  کند؛  ک  اشترا لندن  کنفرانس  به  پر 

حکومتی به عملی شدن این قانون توجهی نکرده اند.
تا  دهد  دستور  دولتی  اداره های  تمام  به  باید  غنی  آقای   
قانون دسترسی به اطالعات را عملی و مسووالن حکومتی 
براساس این قانون اسناد و معلومات مورد نیاز را در اختیاز 

گزارشگران تحقیقی قرار دهند.

 ظفرشاه رویی

ACKU رستگار
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شکست؟
چرا خط دفاعی کندز 

جنگ،  و  نظامی  ابتکار  با  طالبان  که  نمی رسد  به نظر 
شهر  دفاعی  خط  باشند.  شکسته  را  کندز  دفاعی  خط 
نیروها  همین  امسال  تابستان  بود.  نیرومند  بسیار  کندز، 
از  واحد  چند  برآیند.  کندز  از  دفاع  پس  از  توانستند 
را  طالبان  پیشروی  جلو  توانستند،  امنیتی  نیروهای 
که سران دسته های  کرد  باور  بنابراین نمی توان  بگیرند. 
به  جدیدی  کتیک های  تا دره  چهار  در  طالب   شورشی 
گرفته باشند و از آن طریق موفق به تحمیل تلفات به  کار 

کندز شده باشند.  نیروهای امنیتی و سقوط 
همگان  به  باید  آینده  روز های  در  کندز  سقوط  راز 
وزیران  و  اجرایی  رییس  رییس جمهور،  شود.  روشن 
افغانستان  مردم  به  باید  مسلح  قوای  وزارت خانه های 
به  این که  دلیل  چیست.  کندز  سقوط  علت  که  بگویند 
آن والیت  نمایندگان  و  کندز  مردم  خواست های مشروع 
در پارلمان، توجه نشد چیست؟ وزیران وزارت خانه های 
که  قوای مسلح، باید به مردم افغانستان توضیح بدهند 
کندز خارج شد.  چرا ابتکار از دست جنرال های آنان در 
آیا فرماندهان نیروهای امنیتی در ساحه، توسط حمالت 
کسی از درون به  فریبنده طالبان اغفال شدند یا این که 
سران  باید  سوال ها  این  به  است؟  کرده  خیانت  کندز 

وزارت خانه های قوای مسلح پاسخ بدهند. 
کنترول شهر  که طالبان قصد و اراده ای برای  روشن است 
تاسیسات  زدن  آتش  نفس  ندارند.  درازمدت  در  کندز 
اراده ای  گروه،  این  که  دولتی در این شهرنشان می دهد 
که نیروهای امنیتی  برای حفظ شهر ندارند. روشن است 
بازپس  را  با یک ضد حمله دیگر می توانند دوباره شهر 
مسوول  کسی  چه  که  است  این  مهم  سوال  اما  بگیرند. 
است.  والیت  آن  تاسیسات  زدن  آتش  و  کندز  غارت 
مسوول  قطعا  کرده اند،  سهل انگاری  که  مقام هایی 

ویرانی آن شهر هستند.
شهر  در  امنیتی  نیروهای  تخنیک  و  اسلحه  و  اسناد 
که  می شود  گفته  است.  افتاده  طالبان  به دست  کندز 
واسطه های نقلیه نظامی نیز به دست آنان افتاده است. 
که پول بانک های دولتی و خصوصی هم  بعید نیست 
که غفلت  غارت شود. تمام مقام های اداری و نظامی ای 
امکانات  شدن  ضایع  و  کندز  غارت  مسوول  کرده اند، 
سهل انگار  مقام های  این  هستند.  دولت  مالی  و  نظامی 
کمه شوند. سران حکومت وحدت ملی باید با  باید محا
روز  چند  نباید  کنند.  حساب  تصفیه  مقام ها  این  تمام 
کسی مورد  بعد، همه چیز به حالت اولی برگردد و هیچ 

مواخذه قرار نگیرد. 
کسی مورد مواخذه قرار نگیرد، سهل انگاری و خیانت  گر  ا
عام می شود و خطر سقوط و غارت دیگر والیت ها جدی 

و  شوند  کمه  محا باید  خاین  مسووالن  تمام  می شود. 
گیرند.  قرار  مواخذه  مورد  باید  هم  سهل انگار  مسووالن 
کسی به دلیل مالحظات سیاسی مصونیت  نباید به هیچ 
کندز  والیت  در  سهل انگار  مقام های  گر  ا شود.  داده 
رهبران  به  بی باوری  نشوند،  معرفی  عمومی  افکار  به 

حکومت وحدت ملی بیشتر می شود. 
نشود،  گر مجازات  ا می کند،  که سهل انگاری  مقامی  هر 
کشور  دیگر انگیزه ای برای جان بازی به نیروهای امنیتی 
به خاطر  را  جانش  فقیر  سرباز  باید  چرا  نمی ماند.  باقی 
خاین  مقام  مشتی  که  حالی  در  بیندازد،  خطر  به  نظام 
کرسی های شان لمیده باشند.  و سهل انگار، هم چنان در 
کندز  که والی برحال  رییس پارلمان به صراحت می گوید 
با طالبان هماهنگ است، اما هیچ اقدامی علیه آن والی 

نمی شود. 
کنشی به سخنان  رهبران حکومت وحدت ملی هیچ وا
کندز نشان  رییس پارلمان نشان ندادند. سقوط والیت 
آن  در  خاینی  و  سهل انگار  مقام های  حتما  که  داد 
کندز شد. وقتی  که سبب سقوط  والیت وجود داشتند 
خاین  مقام های  علیه  اقدامی  هیچ  حکومت  رهبران 
باشیم.  هم  دیگر  شهرهای  سقوط  منتظر  باید  نکنند، 
رهبران حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر، عوامل 
هم چنان  بگذارند.  میان  در  مردم  با  را  کندز  سقوط 
مقام های سهل انگار آن والیت باید به مقام های عدلی 
مردم  به  باید  حکومت  سران  شوند.  سپرده  قضایی  و 
چه  شهرها  دیگر  سقوط  از  جلوگیری  برای  که  بگویند 
کندز، مساله ی انتزاعی نیست،  تدبیری دارند. سقوط 
که  می بینند  بازرگانان  وقتی  دارد.  جدی  پیامد های 
شهری به این سادگی سقوط می کند، چرا باید ریسک 
که  تاجری  هر  دهند؟  رونق  را  تجارت شان  و  کنند 
محاسبات  حتما  دیده،  را  کندز  سقوط  ویدیو های 

خودش را تغییر داده است. 
چه  که  بگویند  افغانستان  مردم  به  باید  حکومت  سران 
کندز  والیت  زیان بار  پیامد های  کنترول  برای  برنامه ای 
هم  در  را  عمومی  روحیه  کندز،  سقوط  هم چنان  دارند. 
شکسته است. نگرانی افکار عمومی بیشتر شده است. 
ریاست  عمارت  پشت  صف های  فردا،  از  سر  شاید 
بگوید  مردم  به  باید  پاسپورت طوالنی تر شود. حکومت 
عمومی  افکار  به  اطمینان دهی  برای  برنامه ای  چه  که 
گرد  شا که  می شود  سبب  مایوسی  و  بی اعتمادی  دارد. 
با خیال راحت درس نخواند و در فکر فرار باشد. اولین 
را  عمومی  افکار  اعتماد  حدودی  تا  می تواند  که  گامی 
است؛  کندز  سهل انگار  مسووالن  کمه  محا کند،  اعاده 

که سبب سقوط آن والیت شده اند. مقام هایی 

یک سال حکومت وحدت ملی 
حرفی برای گفتن ندارد

 بیژن
کتر  دا دست  کری  جان  که  زمانی  از  سال  یک 
گذاشت و آنان نیز  عبداهلل را روی دست اشرف غنی 
دست در دست هم حکومت وحدت ملی را ایجاد 
انتخابات  تنش آفرین ترین  از  پس  گذشت.  کردند 
که  کوری  گره  تاریخ معاصر افغانستان و شکل گیری 
کردنش  فقط دستان وزیر خارجه امریکا قادر به باز 
شد، نگرانی از به هم خوردن ساختار های نظام به 
یکی از دغدغه های عمده محافل سیاسی داخلی 
به  گاهان  آ از  عده ای  بود.  شده  تبدیل  خارجی  و 
که شکل گیری حکومتی خارج از  این عقیده بودند 
کشور و صرف بر اساس یک  قاعده قانون اساسی 
کی را به  توافق سیاسی، می تواند ضربه های خطرنا
کند.  وارد  افغانستان  گرفته  تازه شکل  پیکره نظام 
تالش  ظاهری  خوش بینی  با  حکومت  رهبران  ولی 

کنند.  داشتند تا آینده روشنی را برای مردم ترسیم 
ترسیم  ید طوالیی در  که  رییس جمهور اشرف غنی 
عجیب  ارقام های  و  آمار  توسط  نظام  دورنما های 
می شود،  تهیه  کجا  از  می داند  خودش  فقط  که 
کرد برای آینده حکومت خود و رییس  دارد، سعی 
ولی  کند.  ایجاد  را  خوش بینی هایی  اجرایی اش 
داشت.  وجود  عامه  افکار  در  هم چنان  نگرانی ها 
آقای اشرف غنی در نخستین روز های حضورش در 
گزارش  گفت در صد روز نخست حکومتش  ارگ 
کرد.  خواهد  ارایه  حکومتش  کارکرد  از  مفصلی 
بلکه یک سال حکومتداری  روز  تنها صد  نه  ولی 

آغاز  همان  از  نداشت.  گفتن  برای  حرفی  نیز 
وحدت  حکومت  روی  پیش  فراوانی  چالش های 
کابینه  تشکیل  کشیدن  درازا  به  گرفت.  قرار  ملی 
وحدت  حکومت  روی  پیش  چالش ها  اولین  جز 
تمام ساختار  نتوانسته  بود. هنوز هم حکومت  ملی 
از  تعدادی  و  بسازد  خالی  سرپرست ها  از  را  نظام 
والیت های افغانستان هنوز توسط سرپرست ها اداره 
نشده  تکمیل  نیز  افغانستان  کابینه  حتا  می شود. 

است. 
در قدم دوم چالش توزیع شناسنامه الکترونیک به 
تا  و  تبدیل شده  برای حکومت  عمده ترین مشکل 
دیگر  سوی  از  است.  نشده  حل  چالش  این  هنوز 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی  مشکل شکل گیری 
نیز حکومت وحدت ملی را با چالش بزرگی روبه رو 
ساخت. این مشکل نیز با سختی حل شد هرچند 
برای  کمیسیون  این  پیشنهاد های  مورد  در  هنوز 
از سوی حکومت  تی  تامال انتخاباتی  اصالح نظام 
برای  امید  تا  شده  باعث  مسایل  این  دارد.  وجود 
سطح  پایین ترین  در  افغانستان  در  وضعیت  بهبود 
شهروندان  گسترده  مهاجرت  بگیرد.  قرار  خود 

افغانستان به سوی خارج هم سطح فرار مردم سوریه 
کامال جنگ زده شان شده است.  کشور  از 

پاشیدن  ازهم  افغانستان در حال  اقتصادی  شیرازه 
گرفته است. به جز مواد اولیه مورد ضرورت در  قرار 
کم ترین داد و ستدی وجود ندارد.  بخش های دیگر 
که بهبود نیافته است، بلکه به شدت  امنیت نه تنها 
تروریستان  دیروز  همین  است.  شده  هم  خراب تر 
گذشته  سال  چهارده  در  بار  اولین  برای  طالب 
کنند.  توانستند یک شهر بزرگ افغانستان را تصرف 
کندز یکی از شهر های مهم و استراتژیک افغانستان 
چنگ  از  و  کرد  سقوط  طالبان  به دست  دیروز 
به عنوان  طالب  تنها  دیگر  حاال  شد.  خارج  دولت 
نیست.  مطرح  افغانستان  مردم  و  دولت  مخالف 
افغانستان  در  داعش  یا  اسالمی  خالفت  هواداران 
نیز حضور و نفوذ یافته اند و حاال دولت افغانستان 
باید در دو جبهه بجنگد. با این وضعیت می توان 
گفت یک سال حکومت وحدت ملی بدون هیچ 
مردم  و  است.  گذشته  ملموسی  دست آورد  گونه 
خواسته  غنی  رییس جمهور  خود  که  همانطوری 
جانب  از  داده اند.  صفر  نمره  حکومتش  برای  بود 
بحران  با  نیز  افغانستان  نظام  مشروعیت  دیگر 
روبه رو شده است. ماه ها از زمان برگزاری انتخابات 
گذشته است و مجلس نمایندگان با فرمان  پارلمانی 

کارش ادامه می دهد.  رییس جمهور به 
اساسی  قانون  تعدیل  لویه جرگه  باید  آینده  سال 

ملی  وحدت  حکومت  وضعیت  و  شود  برگزار 
مشخص شده و تعدیالت الزم برای تغییر احتمالی 
نظام در قانون اساسی درج شود. اما چنان که بررسی 
می دهد،  نشان  ملی  وحدت  حکومت  سال  یک 
احتمال برگزاری لویه جرگه و انتخابات پارلمانی در 
گر محال نباشد، مشکالت خاص خود  سال آینده ا
که رهبران حکومت  این  با  را دارا است. هم چنان 
نمی خواهند این موضوع را علنی بسازند، ولی هنوز 
حکومت  رهبر  دو  میان  گسترده ای  اختالف های 
که  نیست  مشخص  و  است  باقی  خود  جای  به 
در  شد.  خواهد  حل  زمانی  چی  اختالف ها  این 
حکومت  حکومتداری  سال  یک  وضعیتی  چنین 
کردن سایه نا امیدی بیشتر  گسترده  وحدت ملی جز 
عمده  بخش  شدن  خارج  برای  تالش  و  جامعه  بر 
نداشته  ارمغان  به  دیگری  چیز  کشور  از  شهروندان 
معروف  ضرب المثل  همان  مصداق  به  و  است 
که نیکو است از بهارش پیداست، یک سال  سالی 
حکومتداری آقای غنی و عبداهلل نشانه مشخصی 
گر  از چند سال حکومتداری آنان خواهد بود. البته ا

این حکومت تا آن زمان دوام بیاورد.

  آژند 

ACKU



با نگاهی به نظامیان رادیکال سه حوزه امنیتی افغانستان، می توان 
پی برد که سیاست بین المللی و یا تعامالت کالن به خرد در تعامالت 
بین المللی افغانستان نمی تواند، مشکالت ما را حل کند. ضرورت 

اقدامات خرد امنیتی در مقابله با جریان  های رادیکال و خرد و یا خرد-
خرد کردن اقدامات برای تامین امنیت افغانستان بیش از هر زمان 

دیگر به میان آمده است. واقعیت تعامالت بین المللی افغانستان نشان 
می دهد که فاصله عمیقی میان اقدامات رسمی  و کالن بین المللی و 

اقدامات اعمالی و خرد امنیتی ما وجود دارد.

 مهدی منادی

درکشورپنداشتهمیشوند.
توجه کمتر عمدتا ساختارها به شرایطی چنین در
با و مییابد کاهش ساختار موثریت و میشود
خارجی سیاست ساختار تصمیمگیرندگان، تغییر
تازه تصمیمگیرندگان برای را الزم نقش نمیتواند
بر که حالی در باشد. داشته خارجی سیاست در
روزنا، جیمز پیوستگی طرح و بافتاری روش اساس
بهعواملمحیطیداخلی، بهصورتهمزمان میتوان
تاثیرگذار معنایی و مادی ساختارهای المللی، بین
آسیبهای کاهش برای یعنی داشت. توجه فرد بر
رهیافتهایتحلیلسیاستخارجی؛الزماستکهاز
بهعنوانمولفههایرهنما بهعواملساختاری یکسو
برایسیاستگذارانتازهتوجهکردوازسویدیگر
بهخالقیت،توانمندیوشخصیتافرادتصمیمگیردر

فرایندایجادسیاستخارجیتوجهکرد.
همچون مولفههای روزنا جیمز نظریه پیش جدول
انقالبمهارتیمردم،بحرانهایاقتدارداخلی،انشعاب
تحرکپذیری سازمانی، انفجار جهانی، ساختارهای
قلمرو تضعیف میکروالکترونیک، فناوری فراوان،
سرزمینی،دولتوحاکمیتودرنهایتجهانیشدن
رادرسطوحخرد،کالن،کالن-کالنوکالن-خرد
با میپردازد.براساسمولفههایپیشنظریهروزناو
ملی، بینالمللیحکومتوحدت اقدامات به نگاهی
در کهدستآوردها دریافت ذیل بهصورت میتوان

سطوحمتفاوتچگونهبودهاست.
اول حلقه به میتوان را سطح این خرد: سطح در
حلقهای دانست. مرتبط افغانستان خارجی سیاست
امنیتی حوزه سه از رادیکال نظامیان و جریانها که
و انرژی تخلیه برای حوزهای بهعنوان افغانستان به
و آسیا جنوب در سطح این در مینگرند. مبارزه یا
یک در تا شد ورزیده تالش پاکستان با روابط در
امتیازدهی اصل اساس بر و مثبت بیطرفی رهیافت
برایجلبحمایت،یکیازحوزههایتعارضمنافع،
یعنیتروریسمرابهحوزهمشترکمنافعتبدیلکنند.
درحالیکهپیوندتروریسمبابقایحکومتپاکستان
ناگسستنیبودوپساز8ماهتالش،رییسجمهوردر
سیاستهایخویشدرقبالپاکستانچرخشنمودو
حتاازتهدیدبهاقداممقابلبهمثلنیزکوتاهینکرد.
درشمالوحوزهآسیایمرکزیبهجزءبهمیانآمدن
طرحراهالجورد،بحثیدیگروجودنداشتهاست.در
وحدت خاورمیانه،جهتگیریحکومت یا و غرب

در یمن در ایران و عربستان میان تنشهای در ملی
رابطه این در گرفت. صورت عربستان از طرفداری
وعدههایازحکومتعربستانمبنیبردادنامتیازاز
به تا اما داشت، وجود افغان کارگران جذب طریق
اکنونخبریازاینموضوعبهگوشنمیرسد.کاهش
حمایتهایبینالمللیومحدودبودندستآورداین
نگرانیهایعمیق ناامنیو افزایش سهحوزهموجب
درسطحخرد-خردگردید.درسطحخرد-خردیعنی
مردم،موجعظیمیازناامیدیدرمیانمردمناشیاز

وضعیتگسترشیافتهاست.
موج شدن شروع موجب بازار کسادی و بیکاری
اروپایی و همسایه کشورهای به مهاجرت سوم
و ایجابی تعامل دیگر عبارت به است. گردیده
نیامدن دست به و پاکستان با همکاری به معطوف
و تروریستی جریانهای حمالت گسترش و نتیجه
ظهورداعش؛موجبگسترشناامیدیدرمیانمردم
گردید.درکنارناامیدیاینمسایل،شکنندگیروابط
میانرهبرانحکومتوحدتملیویابهتعبیرروزنا،
موجب که است دیگری بُعد داخلی اقتدار بحران
گسترشناامیدیدرمیانمردمگردیدهاست.بنابراین
حوزه در ما با پاکستان همنوایی عدم نهایت در و
جنوبموجبعدمدفعرادیکالیزمازجنوبگردید.
سطحکالن،کالن-کالن:درسطحکالنوکالن-
به دستآوردها قبلی حکومت با مقایسه در کالن
امریکا با بهبودیروابط امنیتیو پیمان امضای علت
بینالمللی سیاست سطح این در است. بوده بیشتر
بینالمللی سیاست که، گفت میتوان افغانستان
کالن کالن- و کالن حلقه با تعامل در افغانستان
جایگاهخوبیازافغانستاندرسطحبینالمللیتعریف
کردهاست.عملکردحکومتوحدتملیدرانتخاب
وزیرانوبرخیازاقداماتاصالحیمبنیبرکاهش
جامعه نزد در حکومت این از مناسبی تصویر فساد
حمایتهای دیگر سوی در کرد. ایجاد بینالمللی
امریکاوبهخصوصشخصجانکریبهعلتدخیل
بر مثبتی تاثیر نیز اینحکومت درشکلگیری بودن

چهرهسیاستبینالمللیافغانستانداشتهاست.
بااینحالاینتصویرینسبیمثبتبهصورتمستقیم
داخلی ناگوار اوضاع بر مستقیم تاثیر نمیتوانست
داشتهباشد.بهعبارتدیگرسیاستبینالمللیمادر
سیاست کاستیهای است توانسته کمتر حوزهکالن

خارجیمارادرسطححلقهاولکاهشدهد.
حاالت چنین این در جیمزروزنا، نظریه پیش نظریه
مولفههای به و خارجی سیاست جعبه بر تاکید
دیگر عبارت به دارد. خارجی سیاست در راهبردی
در خرد-خرد درونی و راهبردی مولفههای به باید
تعاملبامحیطبیرونتوجهکرد.فرایندتصمیمگیری
سیاست در منطقهای و درونی تاثیرگذار عوامل و

خارجیوتحققآنبایدبرسرمیزآوردهشود.
امنیتی حوزه سه رادیکال نظامیان به نگاهی با
بینالمللی سیاست که برد پی میتوان افغانستان،
بینالمللی تعامالت در خرد به کالن تعامالت یا و
افغانستاننمیتواند،مشکالتماراحلکند.ضرورت
اقداماتخردامنیتیدرمقابلهباجریانهایرادیکالو
خردویاخرد-خردکردناقداماتبرایتامینامنیت
است. آمده میان به دیگر زمان هر از بیش افغانستان
واقعیتتعامالتبینالمللیافغانستاننشانمیدهدکه
فاصلهعمیقیمیاناقداماترسمیوکالنبینالمللی
به دارد. وجود ما امنیتی خرد و اعمالی اقدامات و
عبارتدیگرفاصلهعمیقیمیاندیپلوماسیرسمیماو
واقعیتهایعملیماوجوددارد.کارکرددیپلوماسی
که حالی در است، بلندمدت و مدت میان رسمیما
نیازمندیهایمااغلبکوتاهمدتاست.ازاینروالزم
استتابراساسنیازمندیهایکوتاهمدتخویشدر
کرده تعریف را خارجی سیاست خرد-خرد، عرصه
بهرهبرداریخرد ازسطحکالنورویههایکالن و

راکنیم.
یکساله خارجی سیاست که گفت باید نهایت در
حکومتوحدتملی،بیشتردرحوزهکالن-کالنتا
حدیموفقبودهاست،درحالیکهدرسطحداخلی
اقتدارجلوگیری بحران از تا دارد همچنانضرورت
فرار مانع و کرده استفاده نخبگان مهارت از گردد.
تحرک و سازمان میان همنوایی نوعی گردد، آنها
از تا گیرد، نظر در باید را جامعه در فعال فکری
انفجارسازمانیدریکسووچندپارچگیاجتماعی
وسرخوردگیملیدرسویدیگرجلوگیریشود.
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سیاست سیاه جعبه یا و خارجی سیاست درونی
خارجیتاکیدمیورزد.

دارد تالش روزنا جیمز بافتاری، روش قالب در
داخلی، محیطی عوامل، به زمان هم بهصورت تا
بینالمللی،ساختارهایمادیومعناییوعواملسطحی
این درونی مولفههای به نگاهی با کند. توجه فردی
نظریهودادههایسیاستخارجیافغانستان،همپذیری
زیادیمیتوانیافت.درحالیکهکمترامکاندارد
براساسرهیافتتقلیلگرایانهواقعگرایانهازسیاست
ارایهکرد.براساس افغانستانتحلیلجامعی خارجی
افغانستان ملی منافع در عینی تعابیر تنها نه نظریه این
نمیتوانیافت،بلکهتعابیرمنافعملیراجزءپدیدهای
ذهنیوبراساسمولفههایاجتماعی-بومیافغانستان،

چیزیدیگرینمیتوانپنداشت.
نخبگان در تحول خارجی سیاست نوع چنین در
تصمیمگیری،موجبتحولدربرداشتمنافعملینیز
میشود.مهمترینمثالیکهدراینرابطهوجوددارد،
است. امنیتی پیمان امضای مورد در نگرش تفاوت
نگرشرییسجمهورکرزیبراساسمنافعملینسبت
بانگرش امریکادرمقایسه با امنیتی پیمان بهامضای
اساس بر هم باز که ملی وحدت حکومت نخبگان
منافعملیپنداشتهمیشد،متفاوتبود.درسویدیگر
کمترعواملبروکراتیکوسازمانیبهصورتمستقیم
میتواننددرتحلیلسیاستخارجیتاثیرمثبتداشته
از برخی در سازمانی و ساختاری عناصر حتا باشند.
مواردبهعنوانموانعخالقیتدرتصمیمسازیسیاسی

تعیین حلقات و ملی وحدت ازحکومت سال یکی
میگذرد. مختلف حوزههای در رییسجمهور شده
ایندورهیکسالهمقاماتحکومت درطولمدت
بهکشورهایمختلف وحدتملیسفرهایمتعددی
موارد برخی در یا و بینالمللی سیاست انجام برای

سیاستخارجیانجامدادند.
پاکستان، امریکا، بهعربستان،چین، مهمترینسفرها
مهم کنفرانس دو است. گرفته صورت ایران هند،
ریکاوسامکهازجملهکنفرانسهایمهمبینالمللی
برگزار افغانستان در دوره این در میشود محسوب
بینالمللی، اقدامات این تحلیل و تجزیه در گردید.
سیاست تبیین در رایج نظریههای میان از است الزم
با بنابراین شود. انتخاب مناسبی گزینه خارجی،
تحلیل در رایج رهیافتهای ادبیات در مروری
نسبت بیشتری اهمیت رهیافت پنج سیاستخارجی،
بهدیگررهیافتهادرتبیینرفتاربینالمللیافغانستان
خارجی، سیاست به واقعگرایانه رهیافت دارند.
رهیافت خارجی، سیاست تصمیمگیری رهیافت
و مقایسهای خارجی سیاست رهیافت شناختی،
ازجمله سیاستخارجی تحلیل در بافتاری رهیافت
مهمترینرهیافتهایاینحوزهشناختهمیشوند)در
مقالههایقبلیبرخیازاینابعادتبیینشدهاست(.

از یکی بافتاری روش رهیافتها، این میان در
است. خارجی سیاست تحلیل در رایج روشهای
عنوان با طرحی روزنا جیمز رهیافت، این قالب در
مولفههای به آن اساس بر و راخلقکرد پیشنظریه

سیاستبینالمللی
وسیاستخارجیافغانستان

درسالیکهگذشت
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زنان، صلح و امنیت تصویب کرده است. در ماه اکتوبر 
2015، شورای امنیت، یک نشستی در سطح باال را در 
حمایت از تطبیق بیشتر قطع نامه 1325 در سراسر جهان، 

برگزار خواهد کرد. 
فعاالن  مذاکرات،  انجام  برای  گذشته  تالش های  در 
هراس های شان  از  صراحت  به  و  مکررا  زنان  حقوق 
با حقوق آن ها در تالش دستیابی  این که حکومت  از 
این  کرده اند.  صحبت  کند،  معامله  طالبان  با  صلح  به 
هراس ها با تجرید زنان از این روند، تشدید شده اند. یک 
تحقیق در سال 2014 از سوی آکسفام دریافت که در 
23 دور مذاکرات بین حکومت و طالبان بین سال های 
2005 و 2014 زنان تنها در دو مورد حضور داشته اند. 
هیچ زنی تاکنون حتا در صحبت ها بین مذاکره کنندگان 

بین المللی و طالبان حضور نداشته است. 
مذاکرات پیشین عموما شفافیت کمی  داشته اند و مردم 
تنها بعد از برگزاری از آن ها با خبر شده اند. این مساله 
مانع از آن شده است که گروه های جامعه مدنی از جمله 

در  به دولت  معنی دار  نتیجه  نتوانند  زنان  فعاالن حقوق 
پیشنهادهای شان  و  بشری شان  نگرانی های حقوق  زمینه 
برای حفاظت از حقوق بشر در صورتی که مصالحه ای 

دست یافته شود، ارایه کنند. 
نشانه هایی از عالقه مندی بیشتر طالبان برای بحث درباره 
بیانیه های  حقوق زنان وجود داشته است گرچه فعاالن 
از حقوق  به نوعی  به نظر می رسد  رهبران طالبان را که 
در  می نگرند.  زیاد  تردید  با  می کنند،  حمایت  زنان 
نشستی در دوحه در می  2015 سه زن اشتراک داشتند که 
به وال استریت ژورنال گفتند طالبان گفته اند اشتباهاتی 
را که در گذشته کرده اند، دیگر نمی کنند. آن ها گفتند 
حقوقی را که امروزه ما داریم قبول می کنند. در ادامه 
این نشست در ماه جون در اسلو نشستی برگزار شد که 
نمایندگان طالبان و رهبران زن افغان را به ویژه با هدف 
بحث روی حقوق زنان یکجا ساخت. هم طالبان و هم 
حکومت افغانستان تاکید کردند که این نشست بخشی 

از روند مذاکرات نبوده است.
هفته های  در  که  مصاحبه هایی  در  بشر  حقوق  دیده بان 
اخیر با فعاالن حقوق زن انجام داده معلوماتی را درباره 
وضعیت فعلی نقش زنان در مذاکرات صلح و ایده های 
تامین  برای  فوری  گام های  برداشتن  برای  فعاالن 
مشارکت کامل زنان گرد آورده است. دیده بان حقوق 
پیشنهادهایی  و  فعاالن  این  نگرانی های  از  فهرستی  بشر 
برای  آن  مالی  حامیان  و  افغانستان  حکومت  برای 

مشارکت زنان فراهم آورده است. 
حکومت  که  شده  آن  خواستار  بشر  حقوق  دیده بان 
افغانستان فورا گام هایی را برای دخیل ساختن زنان در 
حلقه داخلی گفتگوها بردارد. زنان عضو شورای عالی 
صلح در مذاکرات ملی دخیل شوند. روندهای شفافی 
در جاهایی که زنان از طرف خودشان صحبت می کنند 
کنند.  انتخاب  را  خود  نمایندگان  آن ها  و  شود  اختیار 
پالن عمل ملی 1325 وسیله ای برای تغییر شود. زنان در 
تمامی  هیات های دولتی در نشست های بین المللی دخیل 

ساخته شوند. 
پیشنهاد  حکومت  مالی  حامیان  به  بشر  حقوق  دیده بان 
به قطع نامه 1325 تحت  برای احترام  تا دولت را  کرده 
فشار بگذارند. از تالش ها برای دفاع از مشارکت کامل 
زنان حمایت کنند. از روندهای مذاکرات برای اطمینان 
از این که زنان واقعا در میز مذاکرات حضور دارند و در 
روندهای سازمان دهی شده از سوی حامیان مالی شامل 
ساخته شده اند، نظارت کنند. خواستار شمولیت زنان در 

تمامی  نشست های بین المللی شوند.

کابل- دیده بان حقوق بشر می گوید حکومت افغانستان 
هر  در  زنان  کامل  نقش  ایفای  از  اطمینان  برای  باید 
گروه های  دیگر  و  طالبان  و  دولت  بین  گفتگویی  نوع 
شورشی اقدام کند. به گفته این سازمان، ایستار فعلی در 
مذاکرات به علت افشای مرگ مال عمر، رهبر طالبان و 
را  فرصتی  پاکستان،  و  افغانستان  بین  روابط  بدتر شدن 
برای دولت به وجود آورده تا به وعده هایش برای شامل 

ساختن زنان در مذاکرات جامه عمل بپوشاند.
بان  دیده  در  امنیت  و  صلح  زنان،  مدافع  تیلور،  سارا 
رییس جمهور  »اشرف غنی،  می گوید:  بشر  حقوق 
افغانستان قول داده بود تا زنان را در گفتگوها با طالبان 
در »زمان مناسب« شامل سازد. اما برای مشارکت کامل 
مناسبی«  »زمان  روند،  این  از  مرحله ای  هر  معنادار،  و 

برای شامل ساختن زنان است.«
حامیان بین المللی افغانستان هم ضرور است تاکید کنند 
مشارکت  تامین  جمله  از  زنان  حقوق  حکومت،  که 
دیگر  و  طالبان  با  آینده  مذاکرات  در  را  آن ها  کامل 
گروه ها بهتر سازد. مذاکرات بین حکومت و طالبان با 
تشدید نبردها و ناامنی ها، کاهش کمک های بین المللی 
است.  کنار گذاشته شده  بین المللی  نیروهای  و خروج 
نشست 7 جوالی 2015 در موری پاکستان بین حکومت 
افغانستان و طالبان نخستین نشست رسمی  بین دو طرف 
محسوب می شود. هیات حکومت افغانستان در موری را 

هیچ زنی نمایندگی نمی کرد. 
فعاالن حقوق زنان مکررا خواستار مشارکت کامل زنان 
در گفتگوهای صلح چنان که در قطعنامه 1325 شورای 
شده اند.  آمده،  دیگر  قطع نامه های  و  متحد  ملل  امنیت 
غنی به این زنان اطمینان داده که شامل ساخته خواهند 
شد، ولی پیشنهاد هم کرده که قصد ندارد زنان را در 
سراسر روند شامل سازد و گفته که وی »آن ها را تا زمان 

مناسب، زحمت خواهد داد.«
یک  داشتن  افغان  زنان  از  »سال ها،  می گوید:  تیلور 
شده  دریغ  بوده،  مطرح  آن ها  آینده  که  وقتی  چوکی 
است. غنی که ادعا کرده فقط زنان را »زحمت« خواهد 
کنند،  شرکت  مذاکرات  در  مناسب«  »وقت  در  تا  داد 
نشان آن است که مشارکت آن ها تا حدودی، گزینشی 

است.«
قطع نامه 1325 شورای امنیت که در سال 2000 تصویب 
شد، نقشی تاریخی در تاکید بر اهمیت مشارکت برابر 
برای  تمامی  تالش ها  در  آن ها  کامل  حضور  و  زنان 
آن  از  می کند.  بازی  امنیت،  و  صلح  ارتقای  و  حفظ 
زمان شورای امنیت شش قطع نامه دیگر هم در قسمت 

کارت های مراسم ترحیم در افغانستان 
برخوردارند.  واالی  ادبی  ارزش  از 
اقارب  از  یکی  خانه ی  در  وقت  هر 
نخی  پارچه  در  چشم  نوزادی  ما 
ترحیم  مراسم  کارت های  می گشاید، 
اسم  انتخاب  و  می شتابد  ما  به کمک 
را آسان می کند. در هر کارت حداقل 
افرادیکه  است.  نوشته  اسم  هفتادوسه 
مقیم در داخل اند، چندان اسم آپدیت 
ندارند؛ اما کسانیکه مقیم در خارج اند، 
به به. هرچند با متوفی در زنجیره هفتم 
واقعا  اسمشان  ولی  می شود؛  وصل 
اگر در زندگی اش  متوفی  قشنگ اند. 
در  باشد،  نبرده  لذت  چیزی  هیچ  از 
به  اقاربش  اسم های  از  مردگی اش 
لذت  تاجکستان  در  قندوز  والی  حد 

می برد. 
کارت های  همین  از  یکی  دیروز 
جنرال  مرگ  خبر  با  ترحیم  مراسم 
صمد خان، بدست من رسیده است. از 
به اطالع دوستان رسیدن جنرال خیلی 
ناراحت شدم؛ اما از این که اسم من نیز 
در کارت ذکر شده  اقارب  عنوان  به 
بود، دوباره احساس صبرجمیل به من 
دست داد و خوشحال شدم. بعد از سه 
ساعت تحقیق در مورد هویت جنرال، 
صمد  جنرال  که  گفت  یکی  باالخره 
خان همان تورن صمد خان است که 
زندگی  آمریکا  در  قبل  سال  سی  از 
می کرد و نواسه کاکای مادرم می شد. 
مراسم  کارت  معجزه های  از  یکی 
ترحیم در افغانستان همین نیز است که 
می بخشد.  شخصیت  و  عنوان  آدم  به 
تورن را جنرال می سازد، سکرتر دوم 
دوای  می دهد،  ارتقا  سفیر  حد  تا  را 
معرفی  سرجراح  را  فروش  یونانی 
خوشخیال  و  بی کاره  آدم  و  می کند 
کارت های  می خواند.  استاد  را 
دارند.  عیب  فقط یک  ترحیم  مراسم 
متوفی، عکس  نزدیک  اقارب  این که 
سی وپنج سالگی مرحوم را در اطالعیه 
چاپ می کنند. آدم یک ساعت حیف 
ما را  می خورد که چنین جوان رشید 
که  می فهمد  بعدا  باشد.  گفته  ترک 
ویرجینیا  در  مرحوم  پسر  آخرین 
شناسان  بیدل  ادبی  انجمن  رئیس 
اگر  آمریکاست.  در  مقیم  افغانستان 
دوستان در برطرف کردن این نقیصه 
ترحیم  مراسم  کارت  کنند،  تالش 
افغانستان در جهان بی جوره می شود. 

به اطالع دوستان
 رسانیده می شود

دای چوپانی

دیده بان حقوق بشر:

افغانستان نقش کامل زنان
 در گفتگوهای صلح را بپذیرد

نشانه هایی از عالقه مندی 
بیشتر طالبان برای بحث 
درباره حقوق زنان وجود 
داشته است گرچه فعاالن 
بیانیه های رهبران طالبان را 
که به نظر می رسد به نوعی از 
حقوق زنان حمایت می کنند، 
با تردید زیاد می نگرند. در 
نشستی در دوحه در می 
 2015 سه زن اشتراک 
داشتند که به وال استریت 
ژورنال گفتند طالبان گفته اند 
اشتباهاتی را که در گذشته 
کرده اند، دیگر نمی کنند. 
آن ها گفتند حقوقی را که 
امروزه ما داریم قبول 
می کنند.

ACKU



8صبح، هرات: سال قبل حتا تا روز برگزاری 
کسی به حل بحران پسا  کم تر  مراسم تحلیف 
هرات  در  بود.  امیدوار  افغانستان  انتخابات 
مشارکت  میزان  باالترین  آن  مردم  که  والیتی 
کرده بودند،  در انتخابات را به نام خود ثبت 
شدن  کشانیده  بن بست  به  از  پس  بالفاصله 
امیدوار  ملی  وحدت  حکومت  به  انتخابات 
در  آنان  طوالنی  صف های  که  مردمی  شدند؛ 
جهان  رسانه های  ک  خورا انتخابات  روزهای 

بود.
هرات در روزهای انتخابات جوالنگاه نامزدان 
با  که  بود؛ والیتی  انتخابات ریاست جمهوری 
رای خود می توانست  میلیون  به یک  نزدیک 
کند هر روز میزبان یکی از  همه چیز را زیر و رو 

نامزدان و یا معاونان آنان بود.
عبداهلل  و  اشرف غنی  محمد  میان  این  در 
هرات  روی  رقیبان  متباقی  از  جدی تر  عبداهلل 
که  کرده بودند، دو نامزد پیشتازی  حساب باز 
گرم تر از بقیه رقابت  برای جلب آرای هراتیان 
کنند  داشتند تا آرای والیتی را به خود جذب 
که مردم آن جسورانه و با باور به انتخابات به 
عنوان یگانه راه انتخاب زعیم قدرتمند سیاسی 

به پای صندوق های رای دهی می رفتند.
به  پیشتاز  نامزد  دو  وعده های  بررسی 

مردم هرات
انتخابات  نخست  دور  در  اشرف غنی  محمد 
هرات  به  بار  دو  دست کم  ریاست جمهوری 
انبوهی  میان  در  عبداهلل  عبداهلل  و  کرد  سفر 
نامزد  دو  هر  و  کرد  سخنرانی  هوادارنش  از 
هرات  مردم  به  همی  شبیه  عمدتا  وعده های 

دادند.
محمد اشرف غنی در هر دو سفر خود و آقای 
عبداهلل در تنها سفر خود به هرات در آن زمان 
که خط آهن ایران به هرات در  کردند  کید  تا
زمان زمام داری شان تکمیل و به بهره برداری 
عملیات  که  آهنی  خط  رسید.  خواهد 
اما  شد  شروع   1385 تابستان  در  آن  اجرایی 
گام های بزرگی در راستای  جانب افغانستان 
برنداشت.  خط  این  چهارم  قطعه  ساخت 
این  از  پیش  خط  این  دوم  تا  اول  قطعات 
توسط ایران ساخته شده و قطعه سوم آن نیز 
اما  در حال احداث است،  کشور  آن  توسط 
که دولت افغانستان به ساخت  قطعه چهارم 
آن مکلفیت دارد هنوز در بی سرنوشتی به سر 

می برد.
آقای  به ویژه  نامزد  دو  هر  بزرگ  وعده  دومین 
هوایی  میدان  در  بزرگ  تغییرات  آوردن  غنی، 
این  از  صادرات  زمینه  ساختن  فراهم  و  هرات 
از حکومت  گذشت یک سال  با  بود.  میدان 

کاتالونیا در  نتایج اولیه انتخابات پارلمانی منطقه 
کثریت  که جدایی طلبان به ا اسپانیا نشان می دهد 
کرسی ها دست یافته اند. بر پایه این نتایج، حزب 
با  )همه  سی«  پل  »خونتس  جدایی طلب  اصلی 
کرسی را  کرسی پارلمان بین ۶۳ تا ۶۶  هم( از ۱۳۵ 

از آن خود می کند. 
کوچک تر چپ گرای  کرسی نیز به حزب  ۱۱ تا ۱۳ 
هواداران  نتیجه  در  رسید.  خواهد  س او پ 
آرا  درصد   ۴۸ از  بیشتر  کمی  اسپانیا،  از  جدایی 
مشارکت  میزان  کرد.  خواهند  کسب  مشترکا  را 
نیست  روشن  هنوز  انتخابات  در  رای دهندگان 
که درصد باالیی در آن  کی ست  گزارش ها حا اما 
میلیون  نیم  و  هفت  جمعیت  از  کرده اند.  شرکت 
کاتالونیا، پنج میلیون و پانصد هزار نفر واجد  نفری 
شمال  در  والیت  این  بودند.  دادن  رای  شرایط 
بارسلون  ساحلی  شهر  و  شده  واقع  اسپانیا  شرقی 
مناطق  ثروتمند ترین  از  کاتالونیا  است.  آن  مرکز 
کز توریستی  اسپانیا و در عین حال از مهم ترین مرا

آن است. 
بودند  گفته   قبال  طلب  جدایی  حزب  دو  این 
این  آن ها  به  پارلمانی  انتخابات  در  پیروزی 
که طی ۱۸ ماه به طور یکجانبه  امکان را می دهد 
کنند. دولت راست میانه »ماریانو  اعالم استقالل 
هر  برگزاری  با  اسپانیا،  وزیر  نخست  راخوی«، 
کرده  مخالفت  کاتالونیا  استقالل  همه پرسی  نوع 
و  خوانده  »بی معنا«  را  طرحی  چنین  او  است. 
ارجاع خواهد  به دادگاه  را  که موضوع  گفته است 
کاتالونیا  خودمختار  منطقه  استقالل  اعالم  داد. 
گزارش  به  دارد.  مغایرت  اسپانیا  اساسی  قانون  با 
به  کاتولونیا  که  است  بعید  رویترز،  خبرگزاری 
استقالل برسد اما نتایج این انتخابات ضربه ای به 
دولت »راخوی«، آن هم سه ماه پیش از انتخابات 

کشور به شمار می رود. سراسری آن 

بین المللی  میدان،  این  هنوز  اما  ملی  وحدت 
فاقد  افغانستان  اقتصادی  پایتخت  و  نشده 

پروازهایی به سمت هر جای جهان است.
که خیلی ها او را میدان  از میدان هوایی هرات 
یک  تنها  می گویند  هرات  بین المللی  هوایی 
 400 در  مشهد  سمت  به  هم  آن  خارجی  پرواز 

کیلومتری شهر هرات صورت می گیرد.
تولیدی  و صدها صنایع  فرش  زعفران،  انگور، 
سمت  به  خوبی  بازار  می توانند  که  هرات 
باشند  داشته  اروپایی  و  آسیایی  کشورهای 
با مشکالت  نبود پروازهای بین المللی  به دلیل 

جدی ترانزیتی روبه رواند.
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  هم چنان 
که  در زمان رقابت های انتخاباتی وعده دادند 
و  کرده  مدیریت  را  هرات  در  جاری  آب های 

کار احداث بند سلما را به پایان می رسانند.
سال،   10 از  پس  امسال  اوایل  سلما  بند 
از  بسیاری  اما  شد،  آغاز  آن  آبگیری  کار 
سلما  بند  آبگیری  آغاز  پیشین  حکومت مردان 
را نتیجه زحمات 10 ساله خود عنوان می کنند.

خط  تمدید  زمینه  در  عبداهلل  و  غنی  آقایان 
وعده  هرات  مردم  به  نیز  ترکمنستان  گاز  لوله 
وحدت  حکومت  که  می رسد  به نظر  دادند. 
دارد،  پروژه  این  اجرای  بر  زیادی  کید  تا ملی 
این  در  حکومت  سوی  از  گام هایی  چنانکه 
انتظار  در  مردم  اما  است،  شده  برداشته  زمینه 
گاز، نان هم به  که بتواند در پهلوی  نتایجی اند 

خانه های شان بیاورد.
خوب  زمان  آن  در  پیشتاز  نامزد  دو  هر 
که مردم هرات عمدتا به این خاطر  می دانستند 
در صف های طوالنی رای دهی خواهند ایستاد 
خسته  پی هم  ترورهای  و  ربایی  آدم  از  که 
که در  شده اند. آن ها به هراتی ها وعده دادند 
صورت برنده شدن شان آدم ربایی و ترور برای 

آنان قابل قبول نخواهد بود.
گذشته نیز شاهد موارد  هرات در طول یک سال 
کنون  هم ا است،  بوده  آدم ربایی  از  متعددی 
میان   در  که  این والیت  از شهروندان  تعدادی 
آدم ربایان  قید  در  شامل اند  نیز  کودکان  آن ها 
به سر می برند و تعدادی هم یا توسط نیروهای 
در  شده اند.  آزاد  پول  پرداخت  با  یا  و  امنیتی 
آخرین مورد شب عید قربان یکی از باشندگان 
که خانواده اش می گویند در بدل  هرات آن گونه 

پرداخت پول هنگفتی آزاد شد.
در هرات در یک سال اخیر موارد متعددی از 
است،  یافته  انجام  نیز  یافته  سازمان  ترورهای 
که در آن افسران نظامی، روحانیون  ترورهایی 

و حتا شهروندان خارجی جان باختند.
موج  بدترین  شاهد  اخیر  سال  یک  در  هرات 

و  بوده  خورشیدی   60 دهه  از  پس  مهاجرت 
هزاران باشنده این والیت این شهر را به مقصد 
کردند. در این  کشورهای عمدتا اروپایی ترک 
در  کم سابقه ای  به شکل  کاسبی  و  کار  سال 
گفته مردم به آسانی  هرات از رونق افتاده و به 
و  ساخت  نمی شود.  پیدا  مردم  سفره  در  نان 
ساز به ندرت در هرات در یک سال نخست 
و  است  گرفته  صورت  ملی  وحدت  حکومت 
شهرک صنعتی هرات به عنوان بزرگ ترین مرکز 
رکود  با  افغانستان  در  صنایع  داخلی  تولیدات 

جدی مواجه شده است.
که قول داده بودند هرات  آقایان غنی و عبداهلل 
کار و بار و تجارت افغانستان تبدیل  را به مرکز 
می کنند حاال با موجی از جوانان بی کار هراتی 
که روزانه صدها تن آن به  مواجه اند. جوانانی 
به  قاچاقبران  وسیله  به  کار  کردن  پیدا  قصد 

کشورهای دیگر انتقال داده می شوند. سمت 
اما امنیت در هرات نسبت به پیش از برگزاری 

انتخابات بهتر شده است.
کار عمده  یک سال، دو سفر و چند 

حکومت  دست آوردهای  از  برخی  نمی توان 
گذشته در هرات را  وحدت ملی طی یک سال 
گرفت. هر چند هیچ یک دست آوردها  نادیده 
ایجاد  به  منجر  اما  نبود،  اساسی  و  بنیادی 
هرات  در  حکومت داری  سیستم  در  تغییراتی 

شد.
گذشته  سال  یک  طی  اشرف غنی  محمد 
هرات  به  بار  یک  عبداهلل  عبداهلل  و  دوبار 
به  خود  نخست  سفر  در  غنی  آقای  کرد.  سفر 
کارمندان  به  خشمگینانه ای  چشم  زهر  هرات 
از  نیمی  دست کم  و  داد  نشان  حکومتی 
 5 ولسوالی ها،  پولیس  فرماندهان  و  ولسواالن 
رییس اداره های دولتی و ده ها مامور بلند رتبه 
وظایف شان  از  سهل انگاری  اتهام  به  را  دیگر 
سبک دوش و برخی از آنان را حتا به دادستانی 

کرد. معرفی 
اهمیت هرات برای هر دو رهبر حکومت 

وحدت ملی
طول  در  عبداهلل  عبداهلل  و  رییس جمهورغنی 
که  کردند  کید  تا همواره  گذشته  سال  یک 
گر هرات  ا هرات در محراق توجه شان است. 
عبداهلل  عبداهلل  و  غنی  رییس جمهور  برای 
دارای  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
جایگاه خاص باشد، بدون شک این والیت 
و  ثبات  ایجاد  در  عمده ای  نقش  می تواند 

کشور داشته باشد. پویایی اقتصاد در 
آینده  سال  اواسط  در  است  قرار  تاپی  پروژه 
شود.  خویش  عملیاتی  مراحل  وارد  میالدی 
گاز ترکمنستان سودای رسیدن به  ذخایر عظیم 

خط  این  و  دارند  را  پهناورش  اقیانوس  و  هند 
کند. گاز باید از هرات عبور  لوله 

تامین بخشی  ترانزیتی،  عواید  دالر  میلیون   ۵۰۰
کشور و تاثیرات مثبت سیاسی  گاز مورد نیاز  از 
آن بر همگرایی منطقه ای بر محور انتقال انرژی 
را  پروژه  روند  در  ممد  و  امن  هراتی  ایجاب 

می کند.
به  ایران  از  افغانستان  ساالنه  واردات  حجم 
است.  رسیده  دالر  میلیارد  دوونیم  به  نزدیک 
جدیدش  حکومت  آمدن  کار  روی  با  ایران 
وارد  و  جهانی  تحریم های  از  عبور  حال  در 
است.  منطقه ای  تعامالت  در  جدی  شدن 
نزدیک به یک پنجم عواید ملی از چشمه های 
خزانه ای  وارد  و  می جوشد  هرات  عایداتی 
که این روزها سخت تهی شده است.  می شود 
عرض  ملی  سطح  در  هرات  صنعتی  شهرک 
کیلومتر مربع زمین هموار  اندام می کند و صدها 
مایحتاج  تامین  برای  بذرهایی  بستر  می تواند 

اساسی زراعی مملکت باشد.
که بازارهای جهانی انتظار  هرات والیتی است 
کوه های  طالی سرخ نابش را دارند. آب فراوان 
عظیم  ذخایر  و  جاری اند  ک  خا این  بر  پامیر 
حداقل های  زینتی،  سنگ های  و  مس  آهن، 
والیت اند.  این  زمینی  گوهرهای  شده  تثبیت 
گردشگر عالقه مند  جاذبه های تاریخی اش هر 

به عرفان شرقی را به وسوسه می اندازد.
انحصاری  دست  هرات  چابهار-  آهن  خط 
کستان بر دسترسی افغانستان به آب های آزاد  پا
می توانند  این ها  همه  پس  می سازد.  کوتاه  را 

ایده آل های هر رهبر حکومتی را رقم بزنند.
کستر مرگ بر  اما با آنهم ترورهای هدفمند، خا
گسترانیده و سرمایه هایش رو به سوی  این شهر 
بیرون دارند. ترور رهبران مذهبی در یک سال 
کستر  خا زیر  مذهبی  درگیری های  آتش  اخیر 
آن را نمایان تر ساخته و با وصف منابع عظیم 
انرژی در همسایگی اش در بی برقی به سر برده 
به  دست  نفتی  مواد  مافیای  باالی  قیم  با  و 

گریبان است.
صنعتی  و  کشاورزی  بازرگانی،  والیت  این 
طرح های  مجذوب  حال،  از  فراتر  می تواند 
گردد  عبداهلل  عبداهلل  و  اشرف غنی  اقتصادی 
طرح های  از  که  رییس جمهوری  برای  این  و 
حضور  برای  می کند،  صحبت  درازمدت 
مجدد بر این مسند مهم خواهد بود. از طرفی 
خود  با  هرات  ساختن  همراه  با  رییس جمهور 
می تواند حوزه نفوذ خویش را از شرق و جنوب 
می تواند  که  جایی  کشور،  غرب  سمت  به 
بسط  باشد،  افغانستان  شمال  سیاسی  رقیب 

دهد.
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روز  یمن،  در  عربستان  هوایی  حمالت 
و  زن  که عمدتا  غیرنظامی  یک شنبه، ۲۵ 
کشت. خبرگزاری رویترز به  کودک بودند را 
گفت: "با آمدن  نقل از یک شهروند یمنی 
کوپترها مردم از خانه هایشان به بیرون  هلی 
کشتار  دلیلی  هیچ  بدون  آن ها  گریختند. 
که  است  کی  حا رویترز  گزارش  می کنند." 
سرخ  دریای  مرزی  منطقه  در  فوق  حمله 

میان یمن و عربستان سعودی انجام شد.
صورت  آن  از  پس  روز  یک  حمله  این 
نظامی  نیروی  سه  گفت  ریاض  که  گرفت 
سعودی، یک جنرال و دو سرباز سرحدی، 
توسط  و  یمن  و  عربستان  میان  مرز  در 
چندین  شده اند.  کشته  یمنی  نیروهای 
سرباز عربستان سعودی از ماه مارچ به این 
ایتالف  نیروهای  تشکیل  با  همزمان  و  سو 
برای  سعودی  عربستان  رهبری  به  عرب 
شد ه اند.  کشته  یمن  در  حوثی ها  با  مقابله 
که  است  ماه  شش  ایتالف  نیروهای 
حمالت هوایی را علیه شورشیان حوثی در 
یمن انجام می دهد تا آنان را از صنعا خارج 
کند و عبد ربه منصور هادی، رییس جمهور 

سابق را به مسند قدرت بازگرداند.

پیش  امریکا  خارجه  امور  وزیر  کری،  جان 
سرگیی  خود  روسی  همتای  با  دیدار  از 
گفت  الوروف در روز یک شنبه 27 سپتامبر 
تالش های ضد داعش تمام طرف های درگیر 
کنون انجام  کار تا باید هماهنگ باشد و این 

نشده است.
بغداد،  در  هماهنگی  مرکز  باره  در  کری 
روسیه،  بین  است  قرار  که  عراق  پایتخت 
گفت »تمام  ایران، سوریه و عراق برقرار شود 
چیزی  این  و  باشد  هماهنگ  باید  تالش ها 

کنون اتفاق نیافتاده است.« که تا  است 

که اقتصاد  کرد  وزارت تجارت امریکا اعالم 
تولید  و  خدمات  کل  ارزش  یعنی  امریکا، 
امسال  دوم  ماهه  سه  در  داخلی،  ناخالص 
دهم  دو  که  کرد،  رشد  درصد  دهم  نه  و   ۳
دهم  شش  و  قبلی،  برآورد  از  بیشتر  درصد 
اول سال جاری  از سه ماهه  درصد سریع تر 

است.
کارهای  توسعه  را  رشد  دلیل  تحلیلگران 
عنوان  مردم  مصرف  میزان  و  ساختمانی 
که دو سوم اقتصاد امریکا را تشکیل  کرده اند 

می دهد.
کرده  اعالم  نیز  امریکا  کار  وزارت  پیشتر 
کم تر از انتظار  که با وجود اشتغال زایی  بود 

متیو رنزی، نخست وزیر ایتالیا در دیدار با حسن 
داده  خبر  ایران،  رییس جمهوری  روحانی، 
و  بزرگ  هیات  یک  زودی  »به  کشور  این  که 

کرد.  فوق العاده مهم« به تهران اعزام خواهد 
آقایان  دیدار  در  ایسنا،  خبرگزاری  گزارش  به 
نیویارک  در  یک شنبه  که  روحانی  و  رنزی 
این  گفته است  ایتالیا  انجام شد، نخست وزیر 
زیست،  در بخش های صنعت، محیط  هیات 
و  پزشکی  لوازم  گاز،  و  نفت  خودروسازی، 

معدن خواهد بود.
دیدار نخست وزیر ایتالیا با رییس جمهور ایران 
در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 

نیویارک امریکا برگزار شد. 
که آقای روحانی نیز در این  گزارش افزوده  این 
همکاری  و  فعالیت  »سابقه  به  اشاره  با  دیدار، 
گاز  برخی شرکت های ایتالیایی در زمینه نفت و 
که »زمینه برای  گفته  و صنایع سنگین« با ایران، 

اعتراض  در  دیگر  بار  بحرین  خارجه  وزارت 
کاردار  ایران،  رهبر  خامنه ای،  علی  سخنان  به 

کرد. سفارت ایران در منامه را احضار 
گزارش خبرگزاری رسمی بحرین و به نقل از  به 
است  گفته  که  کشور،  این  وزیرخارجه  معاون 
در  »دخالت  معنای  به  ایران  رهبر  اخیر  مواضع 
سازمان  قوانین  برخالف  و  بحرین  داخلی  امور 

ملل« است.
که روز چهارشنبه،  آیت اهلل خامنه ای در پیامی 
کرد  منتشر  حج  کنگره  مناسبت  به  میزان،  اول 
کلی به شرایط داخلی بحرین داشت  اشاره ای 
کشور  کنار عراق سوریه، یمن و غزه از این  و در 
این  در  گریه آور«  »حوادث  که  گفت  و  برد  نام 

کشورها نتیجه »توطیه استکبار جهانی« است.

این  اجرای  نحوه  که  است  الزم  گفت  کری 
طرح مورد بررسی قرار بگیرد و این موضوع در 
رییس جمهوری  اوباما،  بارک  میان  گفتگوها 
رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  با  امریکا 

روسیه مطرح خواهد شد.
که جنگ علیه  کرده بود  روسیه پیشتر اعالم 
داعش را با سوریه، عراق و ایران و از طریق 
هماهنگ  بغداد  در  جدیدی  عملیات  اتاق 
کرد. این مرکز وظیفه اطالع رسانی و  خواهد 
کشورهای یادشده را برعهده  صدور فرامین به 

خواهد داشت.

آخرین  امریکا،  در   ۲۰۱۵ گست  ا ماه  در 
نرخ  که  دارد  آن  از  حکایت  گزارش ها 
میزان  کم ترین  به  کشور  این  در  بی کاری 

گذشته رسیده است. خود در ۷ سال 
تقویت  منظور  به  امریکا  مرکزی  بانک 
اصلی  نرخ  که  سال هاست  کشور  اقتصاد 
یعنی  صفر،  به  نزدیک  را  بانکی  بهره های 
نگهداشته  خود  تاریخی  سطح  پایین ترین 
کار و رشد  است، اما با توجه به رونق بازار 
ماهه  سه  در  درصدی   ۴ تقریبا  اقتصادی 
که  می کنند  پیش بینی  تحلیلگران  دوم، 
اصلی  نرخ  امسال  اواخر  در  مرکزی  بانک 

بهره های بانکی را باال ببرد.

فعالیت و رقابت آن ها در اقتصاد ایران هموار تر 
است.« 

رییس جمهوری ایران با بیان این که »زمینه های 
زیادی برای سرمایه گذاری در بخش های نفت 
و  صنایع  و  نقل  و  حمل  پتروشیمی،  تا  گاز  و 
است:  افزوده  دارد«،  وجود  ایران  در  معادن 
که  هستیم  عالقه مند  ما  جدید  دوران  »در 

ایتالیایی،  بر تر  شرکت های 
انتقال  کنار سرمایه گذاری،  در 
تکنولوژی داشته باشند و روی 
محصوالتی  مشترک  تولید 
تمرکز  صادرات  و  داخل  برای 

کنند.« 
پس  و  اخیر  هفته های  در 
قدرت های  و  ایران  آنکه  از 
بر  نهایی  توافقی  به  جهانی 
و  ایران  هسته ای  برنامه  سر 

منطقه  در  سعودی  عربستان  متحد  بحرین 
کشور  که ایران از مخالفان این  است، در حالی 
مخالفان  سرکوب  به  را  منامه  و  می کند  حمایت 

متهم می سازد.
آقای خامنه ای به دنبال حادثه رمی جمرات و 
کشته شدن صدها زایر در مناسک حج، با انتقاد 
خواستار  سعودی،  عربستان  حکومت  از  شدید 
رابطه  در  سعودی  حکومت  مسوولیت پذیری 
با این حادثه شده است، اما آخرین اظهار نظر 
که به بحرین اشاره داشته باشد به همان  علنی او 

کنگره حج بازمی گردد. پیام به مناسبت 
را  سخنان  این  اما  بحرین  خارجه  وزیر  معاون 
خواسته  مقامات  از  و  خوانده  »غیرمسووالنه« 

کنند. گونه اظهارات را متوقف  که این  است 

رسیدند،  ایران  علیه  تحریم ها  رفع  چگونگی 
بررسی  برای  اروپایی  کشورهای  از  هیات هایی 
تهران  به  ایران  با  احتمالی  همکاری  نحوه 
که  رفتند؛ از جمله دو هیات از فرانسه و آلمان 
صنعتی  و  اقتصادی  قدرت های  بزرگ ترین 

اروپا محسوب می شوند. 
ایران در سال های  تحریم های بین المللی علیه 
از حوزه های  اروپایی  اخیر، خروج شرکت های 

مختلف ایران را به دنبال داشت.

حمالت هوایی عربستان 
در یمن ۲۵ غیرنظامی 

کشت یمنی را 

وزیر خارجه امریکا: 
تمام تالش های ضد داعش باید هماهنگ باشد

رشد اقتصادی امریکا فراتر از حد انتظار

نخست وزیر ایتالیا: 
ود رگ ایتالیایی به ایران می ر یک هیات بز

کنش نشان داد ACKUبحرین به اظهارات خامنه ای وا
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