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سال بیستم      شماره ۴۴۲۵

برگ سبز و سند کمپانی  کامیونت  ون  زامیاد  رنگ آبی 
روغنی مدل ۱۳۹۷ به شماره پالک ایران ۷۵ _ ۸۵۷ ق ۱۹ 

 و شماره موتور Z24777789Z و شماره شاسی 
NAZPL140BJ0513190 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی خودرو  نیسان  پاترول  ۴  درب
   رنگ کرم روغنی مدل ۱۳۶۶ به شماره پالک ایران

  ۲۵ _ ۳۲۱ ب ۴۱ و شماره موتور ۵۹۷۰۲۵
  و شماره شاسی 35P600185 مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 برگ سبز (سند مالکیت) خودرو  پراید  صبا  

 )جی تی ایکس(رنگ سبز یشمی متالیک مدل ۱۳۸۱ 
به شماره پالک ایران ۶۲ - ۶۴۴ د ۷۷ و شماره موتور 

 S1412281789182 ۰۰۳۲۵۶۵۳ و شماره شاسی 
 به نام  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند سید 
فضل اله به شماره شناسنامه ۶۲۶۰ صادره از خرم آباد در مقطع 
کاردانی رشته الکترونیک  صادره از واحد دانشگاهی آموزشکده 
فنی شهید مدنی با شماره ۱۰۵۴۸/۳۰۲ مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه شهید مدنی واحد آموزش به نشانی  شهرک دانشگاهی 

خرم آباد ارسال نماید .
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بیــش از ســه ســال پــس از اســتیضاح دونالــد ترامپ، 
رئیس جمهوری سابق آمریکا، از سوی دموکرات ها که موضوع 
اصلی آن اقدامــات خانواده بایدن در اوکراین بود و دو ســال 
بعد از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاســت جمهوری ایاالت 
متحــده، جمهوری خواهان ایــن فرصت را خواهنــد یافت تا 
تحقیقــات درباره پرونده های اقتصادی خانــواده بایدن را آغاز 

کنند.
جمهوری خواهان مجلس نمایندگان ایاالت متحده پس از 
آنکه موفق شــدند در انتخابات میان دوره ای با اختالفی اندک 
این مجلس را پس بگیرند، ســراغ تحقیقات درباره جو بایدن، 
رئیس جمهوری آمریکا و خانواده اش رفتند. جمهوری خواهان 
شــماری از اتهام هــا را مطــرح می کننــد که ارتبــاط بایدن با 

معامالت تجاری هانتر بایدن در ۵۰ کشور از جمله آنهاست.
بایدن همه اتهام ها درباره ارتباط داشــتن با تمامی کارهای 
پســرش را رد کرده اســت، اما شــواهد برخالف ادعای بایدن  
حکایت می کند و جمهوری خواهان هم فشار می آورند و تالش 

می کنند تا دولت دموکرات بایدن  را به بن بست برسانند.
جیمز کومــر، نماینده جمهوری خواه مجلس نمایندگان، در 
نشســتی مطبوعاتی گفت بایدن «رئیس هیئت مدیره» اســت 
و مدعی شــد مســئولیت اداره کســب وکار خانــواده بر عهده 

رئیس جمهوری است.
کومر که قرار است رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان 
شــود، همچنین گفته اســت کاخ ســفید ۲۵۰ هزار دالر خرج 
کرده تــا از گزارش های خبری منفی درباره هانتر بایدن، پســر 
رئیس جمهور آمریکا، خالص شــود. کومر به خبرنگاران گفت: 
«این تحقیق درباره جو بایدن است. به نظرم شواهدی که آماده 
کرده ایم، نشان می دهد چرا موضوع از نظر ما مهم است و کار 
را جلو می بریم. ســعی داریم متمرکز باشــیم. آیا جو بایدن در 
معامالت تجاری هانتر بایدن دخالت مســتقیم داشت و آلوده 

هم شده است یا خیر؟».
ایان سمز، سخنگوی دفتر شــورای کاخ سفید، در بیانیه ای 
اعــالم کرد «جمهوری خواهــان کنگره به جای آنکــه با بایدن 
برای رســیدگی به مشکالت مهم مردم آمریکا مثل پایین آوردن 
هزینه هــا کار کننــد، اولویت اصلی شــان را حمله بــه بایدن 
بــا انگیزه های سیاســی و آکنــده از نظریه هــای توهم توطئه 
که مدت ها پیش بی اعتبار شــده اســت، قرار داده اند». ســمز 
افــزود: «بایدن نمی گذارد این حمالت سیاســی حواس او را از 
اولویت هــای مردم پــرت کند و امیدواریــم جمهوری خواهان 
کنگره هم به جــای هدر دادن وقت و منابع بــرای انتقام گیری 

سیاســی، با ما در این راه همراه شــوند». با وجــود این، کومر 
می گوید مایل اســت اعضای خانواده بایدن در کنگره شهادت 
بدهند، ولی افزود این بار تمرکز روی به دســت آوردن ســوابق 
بانکی اســت. «در چارچوب تحقیقاتمان، شــواهدی داریم که 
نشــان می دهد امور مالی، کارت های اعتباری و حســاب های 
بانکی هانتر و جو بایدن اگر مشــترک نباشد، در هم تنیده است. 
اریک شــورین، یکــی از صمیمی ترین همــکاران هانتر، به پول 
جو بایدن دسترســی داشــت و برای بازپرداخت  به هانتر چک 

می نوشت».
این نماینده جمهوری خواه ایالت کنتاکی می گوید شــماری 
از حســاب های مرتبط بــا خانواده  بایدن بابــت «فعالیت های 
مشــکوک یا غیرقانونی» در «وضعیــت قرمز» قرار دارند. کومر 
بدون ارائه شواهد در این زمینه، گفت: «هانتر بایدن و همکاران 
تجــاری اش» بــا «فعالیت هــای بین المللی قاچاق انســان و 
دیگــر فعالیت های غیرقانونی» ارتباط دارنــد. «بارها از وزارت 
خزانه داری دولت بایدن خواســته ایم اســناد مالی بیشتری در 
اختیــار جمهوری خواهان کمیتــه قرار دهد، امــا خزانه داری 
تاکنون از این کار ســر باز زده اســت. می خواهیم بدانیم دولت 
بایدن تالش کرده اســت چه چیزهایی را از مردم آمریکا پنهان 

کند و چرا شفاف نیستند.
هانتر پس از آنکه ظاهرا از شــورین جدا شد، خودش شروع 
کرد به هماهنگ کردن کســب وکارها و معامالتی که جو بایدن 
را در جایگاه ســهام دار مســتقیم بیش از پیــش وارد می کرد. 
هانتــر بایدن را نباید ایــن آدمی در نظر گرفــت که فقط بابت 
مشــکل مواد مخدر ضربه بدی خورده اســت». ایــن نماینده 
جمهوری خواه مجلس می گوید به زودی قرار اســت گزارشی 
حاوی شــواهد ادعاهایشان منتشــر کنند. به گزارش ان بی سی 
نیــوز، جمهوری خواهــان مجلــس در اقدامی کــه می تواند 
نشــان دهنده رویکردشــان در روزها و هفته های پیش رو باشد، 
چند پیام در توییتر نوشــتند؛ از جمله «باید برای رعایت امنیت 
ملی در مورد خانواده خالفکار بایــدن تحقیقات انجام گیرد»، 
«ماجرای لپ تــاپ هانتر بایــدن واقعیــت دارد» و «کله گنده 
اصلی جو بایدن اســت». آنها همچنین شــماری از ویدئوهای 
مصاحبه هــای تلویزیونی و عکس های هانتر بایدن را منتشــر 
کردنــد که به گفته آنها نشــان می دهد «جو بایدن با شــرکای 
تجــاری اعضای خانواده اش در ارتباط اســت و بــا آنها دیدار 

می کند».
جمهوری خواهان به طور مشخص به دو مورد از توییت های 
هانتــر بایدن اشــاره کرده اند کــه تلویحا تأیید کــرده اقدامات 

سؤال برانگیز اقتصادی اش را زیر نظر پدرش انجام داده است: 
«به نظرم غیرممکن است در هیچ کدام از هیئت مدیره هایی که 
تاکنون نام بردم، حضور داشــته باشم و نگویم من پسر معاون 
رئیس جمهــوری ایاالت متحده هســتم» و «به معنای واقعی 
کلمه مرد جوان یا بزرگســال بالغی نداریم که به نوعی تحت 

نفوذ پدر نباشد».
جمهوری خواهــان از مدت ها پیش  گفته اند که هانتر بایدن 
برای کســب ثروت، از قدرت سیاســی پدرش استفاده کرد و در 
ســال ۲۰۱۹، به هیئت مدیــره یک شــرکت گاز اوکراینی به نام 
بوریسما پیوست. یک شــرکت چینی در سال ۲۰۱۶ برای خرید 
یــک معدن کبالت در کنگو از شــرکتی آمریکایــی و همچنین 
اجرای ســایر طرح هایش، از یک شرکت ســرمایه گذاری کمک 

گرفت که یکی از سرمایه گذاران آن هانتر بایدن بود.
در حال حاضر، مقام های فدرال در مورد هانتر بایدن  مشغول 
تحقیق  هســتند و او می گوید این تحقیقات نشــان خواهد داد 
«کارهایش را قانونی و درســت انجام داده است». کومر تأکید 
کرده که به  دلیل ادعاهــای زیادی که وجود دارد، «نمی توانیم 
منابــع خود را فاش کنیــم». اما او افزود «اگــر اهل کنکاش و 
زیر و رو کردن پرونده ها باشــیم»، در رسانه های اجتماعی برخی 

شواهد قابل استناد در دسترس است.
روند پیش رو

هنوز هیچ اتهام رســمی فــدرال یا ایالتی علیــه او مطرح 
نشــده اســت، تنها خبری که توجه وزارت دادگستری را جلب 
کرده، برآمده از پژوهش هایی است که رسانه ها انجام داده اند. 
این افشــاگری ها نشان داده است بازرســان در حال بررسی دو 
موضوع احتمالی  هســتند: دروغگویی در فرمی که برای فرایند 
خرید اســلحه گرم بــه کار می رود و مشــکل مالیاتــی که به 
درآمدهایــش از تجارت خارجی برمی گردد. این موارد در جای 
خود جنایاتی جدی هســتند و چنانچه پســر بایدن به هرکدام 
از آنها محکوم شــود، احتماال مجبور می شــود بــه پرداخت 
جریمه های هنگفت یا حتی زنــدان تن بدهد. احتمال می رود 
این اتفاق در دو ســال پیش رو رخ دهــد؛ زمانی که بایدن برای 
انتخــاب مجدد احتمالی در ســال ۲۰۲۴ آماده می شــود باید 
خــود را برای حمله هــای اجتناب ناپذیــر جمهوری خواهان با 
محوریت مشکالت پسرش مجهز  کند. مشکالت حقوقی هانتر 
بایــدن، عالوه بر مجازات های کیفری بــه بهای تخریب وجهه 
بایدن در آســتانه مبارزه مهم انتخابــات مجدد در برابر دونالد 
ترامپ انتقام جویی تمام می شود که چهار سال فرصت داشته 
اســت پیام به مقصد نرسیده ســال ۲۰۲۰ خود به رأی دهندگان 

کــه در آن خانواده بایدن را «تشــکیالت جنایی» نامیده بود، با 
ارائه جزئیات بهتر به گوش آنها برســاند. اگر وزارت دادگستری 
به نتیجه ای غیر از متهم کردن پســر بایدن برســد، این تصمیم 
بــار دیگر خشــم حامیان سرســخت ترامــپ را برمی انگیزد و 
استقالل وزارت دادگستری را در نگاه جمهوری خواهان کاهش 
می دهد. نکته ای که این پرونده را برای این ســازمان پیچیده تر 
می کند، حملــه اف بی آی به ماراالگو برای بازرســی ســوابق 
ریاست جمهوری است که شامل اسناد طبقه بندی شده تا سطح 
«فوق محرمانه» می شود. بازرسی نگهداری احتماال غیرقانونی 
دونالد ترامپ از این اسناد، باعث خشم جمهوری خواهان شده 
و اتهام های هدف گیری سیاســی را برانگیخته اســت. به ویژه 
آنکه روز گذشته وزارت دادگستری ایاالت متحده مأمور ویژه ای 
را برای بررســی اتهام های جنایی ترامپ منصوب کرده است. 
مســیر پیش رو برای وزارت دادگســتری نه فقط برای خانواده 
بایدن، بلکه برای خود سازمان های مجری قانون فدرال آمریکا 

نیز مملو از مخاطرات سیاسی است.
جایگزین احتمالی پلوسی

با اعالم کناره گیری نانسی پلوسی از رهبری حزب دموکرات 
در کنگــره آمریــکا، دموکرات های عالی رتبه بــرای حمایت از 
حکیم جفریز، رئیس قدیمی جناح حزب دموکرات، با هم متحد 
می شوند تا رئیس گروه جدید برای رهبری دموکرات هایی باشد 
که طی دو دهه تحت رهبری ســه گانه نانسی پلوسی، استنی 

هویر و جیمز کالیبرن بوده اند.
جفریز، وکیل دادگســتری که از ســال ۲۰۱۳ نماینده منطقه 
هشــتم نیویورک بوده اســت، از آغاز مجلس صد و شــانزدهم 
در ســال ۲۰۱۹ به عنوان رئیس جنــاح حزب دموکرات خدمت 
کرده است. او با ۵۲ سال سن، دقیقا ۳۰ سال از پلوسی، هویر و 
کالیبرن کوچک تر است و اگر دموکرات ها دوباره در سال ۲۰۲۴ 

اکثریت مجلس را به دســت آورند، او اولین رئیس سیاه پوست 
مجلس نمایندگان خواهد شد.

کالیبرن که هــم به عنوان رهبر حزبی دموکرات ها (در دوره 
اکثریت) و هم به عنوان دســتیار رهبر اقلیت (در دوره اقلیت) 
خدمت کرده است، اندکی پس از آنکه خانم پلوسی اعالم کرد 
در انتخابات ریاســت مجلس صد و هجدهم شــرکت نخواهد 

کرد، در بیانیه ای از جفریز به عنوان رهبر بعدی حمایت کرد.
این نماینده کارولینای جنوبی گفت خدمت در کنار پلوســی 
«امتیازی عظیم و افتخاری بزرگ» بوده است و مشتاقانه منتظر 
است «هر کاری که می تواند برای کمک به نسل جدید رهبران 
دموکــرات انجام دهد» و افزود که امیدوار اســت گروه رهبری 
جدید متشــکل از جفریز، کاتریــن کالرک، نایب رئیس مجلس 
از ماساچوســت و پیت آگیالر نایب رئیس جنــاح دموکرات از 
کالیفرنیا باشــد. هویر که مانند پلوسی به مدت دو دهه رهبری 
دموکرات هــای مجلــس نماینــدگان را بر عهده داشــت، در 
بیانیه ای اعالم کرد نامزد رهبری در مجلس جدید نخواهد بود 

و از جفریز حمایت کرد.
 ایــن نماینــده کهنه کار مریلنــد گفت: «زمان حضور نســل 
جدیــدی از رهبران» اســت و اعــالم کرد «مفتخر» اســت که 
«حمایت قوی» خود را از جفریز به عنوان جانشینش در «نقشی 
تاریخ ســاز برای نهاد مجلس و کشــورمان» اعــالم کند. هویر 
گفت: «او رهبری ماهر و تواناســت که به ما کمک خواهد کرد 
تا در مســیر تالش برای تعهد به وعده هایمان به مردم آمریکا، 
دوباره اکثریت را در ســال ۲۰۲۴ به دســت آوریــم». او افزود 
مشــتاقانه منتظر باقی ماندن در مجلس نماینــدگان به عنوان 
«منبعــی» برای جفریز، گروه رهبری جدیــد دموکرات ها و کل 
جناح دموکرات اســت و «همه تالشش» را می کند تا «بهترین 

کمک را ارائه دهد».

اولین اقدام رقباي بایدن پس از انتخابات میان دوره اي کنگره

پرونده بایدن ها روي میز جمهوري خواهان

بازرس ویژه دولت آمریکا در امور بازســازی افغانستان (سی گار) در گزارش تازه ای به عوامل اصلی که باعث 
ســقوط دولت جمهوریت در این کشور شد، پرداخته اســت. در گزارش تازه سی گار که در اوایل ماه نوامبر منتشر 

شد، شش عامل عمده باعث سقوط جمهوری در این کشور عنوان شده است.
نخستین عامل عمده سقوط جمهوری در افغانستان، مسئله فساد اداری بود. با اینکه به گفته سی گار، آمریکا 
حدود ۱۴۵ میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان هزینه کرد، اما نتوانست برای مبارزه با فساد در این کشور راهکار 
درســت و سنجیده ای پیدا کند. از سوی دیگر، همان مقدار مبارزه و تالش برای کاهش و مهار فساد هم تأثیرگذار 
نبود؛ زیرا شرط اصلی مبارزه با فساد، همکاری نخبگان و رؤسای ادارات در افغانستان بود؛ در حالی که اکثر رؤسای 
ادارات و نخبگان سیاســی این کشــور که پول های بادآورده ای را در اطراف خود می دیدند، خود از عوامل اصلی 

گسترش فساد بودند.
پدیده ای به نام اقتصاد جنگی در افغانســتان به وجود آمد و تعدادی از سیاســت مداران افغانستان تبدیل به 
چهره های اقتصادی ثروتمند در افغانستان شدند. مافیایی شدن قدرت در افغانستان، دیگر هرگز اجازه نداد تا این 
کشور بتواند در مقابل فساد پیروز شود. مردم به  دلیل فساد در حال گسترش، از دولت فاصله گرفتند و زمانی فرا 

رسید که همه به سقوط دولت جمهوری راضی بودند.
دومین عامل از دید ســی گار، تالش دولت افغانستان برای ادغام طالبان در بدنه دولت بود. از همان سال های 
نخست حکومت حامد کرزی در اوایل دهه ۸۰ شمسی، مبارزه با تروریست ها به بهانه های مختلف از جمله اینکه 
طالبــان از فرزندان این خاک اند، کاهش پیدا کرد. حامد کرزی و خلفش، اشــرف غنی، هرگز نخواســتند مبارزه با 
طالبان به عنوان یک رکن حفظ نظام شــکل بگیرد. نیروهای امنیتی افغان سال های متوالی در حالت دفاعی قرار 
داشــتند و اجازه حمله به طالبان را نداشــتند. این مســئله باعث تضعیف روحیه نیروهای امنیتی و انگیزه گرفتن 
بیشــتر طالبان شــد. در نتیجه، نیروهای امنیتی روحیه مبارزه در مقابل طالبان را از دســت دادند؛ زیرا مشــاهده 
می کردند تمام تروریســت هایی که با ریخته شدن خون ســربازان به چنگ آنها می افتادند، به بهانه های مختلف 
دوباره آزاد می شدند. آزاد کردن بیش از پنج هزار جنگجوی طالب که همه  آنها دوباره به جبهه جنگ علیه دولت 

برگشتند، آخرین میخ بر تابوت دولت جمهوری بود.

ســومین عامل مهم سقوط جمهوری از دید ســی گار، مسئله دور نگه داشتن افغانستان از متن مذاکرات صلح 
میان آمریکا و طالبان بود. دولت آمریکا از ســال ۲۰۱۵ مذاکرات را با طالبان آغاز کرده بود، اما دولت افغانســتان 
فقط در جریان نتیجه های حاصل از این مذاکرات قرار می گرفت. دولت افغانستان حتی نتوانست در مقابل توافق 
آمریکا و طالبان برای آزادســازی پنج هزار زندانی این گروه مقاومت کند و ناگزیر به آزادســازی آنها شــد. حتی 
گفته می شــود توافق صلح دوحه در کنار موارد آشکارشــده، بند های پنهان هم داشــته است که هیچ کس از آن 
آگاه نشــد و همین مذاکرات و حضور نداشــتن افغانستان، طالبان را به این نتیجه رساند که دولت افغانستان آلت 

دست آمریکا ست و به راحتی می توان با توافق با آمریکا، دولت افغانستان را از میان برداشت که چنین هم شد.
چهارمین عامل سقوط دولت اشرفی غنی را سی گار انحصار بیش از حد قدرت در یک حلقه کوچک می داند. 
در همان ســال های منتهی به سقوط دولت اشرف غنی، سیاســت مداران افغان به حکومت غنی لقب حکومت 
سه نفره را داده بودند. از دید سیاست مداران و حتی کسانی که در قدرت نیز حضور داشتند، تنها سه نفر چرخ نظام 

افغانستان را به دست داشتند و بقیه مطیع فرمان های این سه بودند.
اشــرف غنــی، رئیس جمهــوری، حمداهللا محب، مشــاور شــورای امنیت و محمود فضلی، مشــاور ارشــد 

رئیس جمهوری و رئیس اداره امور، ســه نفری بودند که شــاهرگ قدرت در دستشــان بود و همین مسئله باعث 
رنجش بیشــتر سیاست مداران شــد. حتی کسانی  که در قدرت بودند نیز در برابر این انحصارطلبی لب به شکایت 
گشــودند، اما اعتماد و باور اشــرف غنی به محب و فضلی در حدی بود که هیچ کدام از اشتباه های بزرگ آنها را 
ندید و همین مســئله باعث شد دولتش سریع تر ســقوط کند. تعدادی از فرماندهان نظامی بعد از سقوط دولت 
جمهوری به رسانه های بین المللی گفتند که رسما از طرف شورای امنیت به آنها دستور داده شده بود در مقابل 

طالبان نجنگند.
پنجمین عامل در ارتباط با ســلطه طالبان و ســقوط جمهوری، همراهی کــردن و همکاری نکردن طالبان در 
عرصه مذاکرات صلح بود. هرچند  مذاکرات صلح میان دولت افغانســتان و گروه طالبان از سال های میانی دهه 
۹۰ شروع شده بود و طالبان نیز تأکید داشتند که با مذاکره می توان به نتیجه رسید، اما با امضای توافق صلح میان 

طالبان و دولت افغانستان، چشم انداز پیروزی نزد طالبان کامال هویدا شد.
طالبان توافق صلح با آمریکا را نوعی شکســت غرب عنوان و انگیزه مضاعفی برای جنگ با دولت افغانستان 
پیدا کرد. آمریکا در حالی  که تمام مفاد توافق صلح را اجرا و دولت افغانســتان را نیز مجبور به اجرای مفاد آن 
کرد، هرگز کوچک ترین فشاری بر طالبان برای اجرای مفاد توافق وارد نکرد. در نتیجه، زمانی  که حمایت های ناتو 
از نیروهای امنیتی افغان به ویژه حمایت های هوایی تقریبا به صفر رســیده بود، طالبان با انگیزه بیشتر حمله های 

خود به سوی شهرهای بزرگ افغانستان را تداوم بخشید تا در ۱۵ آگوست کابل را هم تصرف کردند.
ششــمین عامل سقوط دولت جمهوری از نظر سی گار، آمادگی نداشتن دولت افغانستان برای خروج نیروهای 
ناتو از این کشور بود. واقعیت این است که بر خالف ادعاهای دولت افغانستان مبنی بر داشتن نیروی نظامی ۳۰۰ 
هزار نفری، بر اســاس آمارهای منتشرشــده پس از ســقوط دولت جمهوری، به طور کلی تعداد نیروهای نظامی 
افغانســتان به سختی به ۱۵۰ هزار نفر می رسید. به همین دلیل، به محض اینکه نیروهای ناتو روند تخلیه را آغاز 
کردند، دولت افغانستان با خأل نیروی امنیتی روبه رو شد. امنیت بهترین پایگاه های نظامی که آمریکا به نیروهای 
افغان واگذار کرده بود، به  دلیل نبود نیرو تأمین نشد و طالبان توانستند به تعدادی از این پایگاه های قدرتمند نفوذ 
کرده و بخشــی از آن را ویران کنند. از ســوی دیگر، روزانه تعداد زیادی از سربازان نیروهای امنیتی افغان به  دلیل 
حمله های طالبان کشــته می شــدند، اما برای جایگزینی آنها نیرو وجود نداشت. سران دولت افغانستان در چند 
ماه آخر حکومت خود تصمیم گرفتند حداقل ۵۰ درصد خاک افغانســتان را رها کنند و در ۵۰ درصد دیگر خاک 
افغانســتان قدرت خود را تقویت کنند، اما این تصمیم عملی نشــد؛ زیرا با عقب نشینی نیروها از پایگاه هایشان در 
روســتاها و شهرستان ها، طالبان حمله های خود را به سوی شــهرها متمرکز کردند و در نتیجه شهرها یکی پس 

از دیگری سقوط کردند.
 این عوامل به طور کلی، شــش عامل عمده ای بودند که ســی گار به عنوان دالیل ســقوط مطرح کرده اســت. 
بااین حال، در حقیقت عوامل ســقوط جمهوریت بیشتر از اینها ســت. نقش کشورهای همسایه در سقوط دولت 
جمهــوری، تنش هــای زبانی، قومی و مذهبی، کاهــش امید مردم به دولت و فاصله گیــری از آن را نیز می توان 
به عنوان عوامل تأثیرگذار در ســقوط جمهوریت مطرح کرد. اما در کل، همان شــش عامل به عنوان عوامل بزرگ 

سقوط در نزد سیاست مداران افغان هم قابل تأیید است.

فساد و انحصار قدرت، عوامل سقوط جمهوری در افغانستان

کارشناس افغانستان
 فریدون آژند


