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پس از اعتراضات شرکت های ترانسپورتی و صرافی ها و هم چنان وقوع آتش سوزی 
اسالم قلعه، بهای برخی از مواد خوراکی و سوخت به شکل سرسام آوری افزایش 
یافته است. براساس ارزیابی ها، بهای گاز در شهر کابل از ۵۵ افغانی به ۱۰۰ تا 
۱۳۰ افغانی، بهای تیل از ۳۳ افغانی به ۵۰ تا ۵۴ افغانی و بهای آرد در هر بوری 
حدود ۵۰۰ افغانی افزایش داشته است. در ننگرهار، بهای آرد حدود ۳۰۰ افغانی 
افزایش را نشان می دهد و یک کیلو گاز مایع نیز به ۱۰۰ افغانی رسیده است. این 
آمار در حوزه های مختلف متفاوت است و در برخی از نقاط حتا فروشنده گان به 
مشتریان شان گفته اند که ذخیره گاه شان تمام شده است. وزارت صنعت و تجارت 
اما تصریح می کند که با وجود ذخیره گاه استراتژیک مواد خوراکی و نفتی این 
وزارت، افراد »سودجو« به ویژه پرچون فروشان بهای مواد خوراکی و سوخت را 

طبق میل شان افزایش داده اند.

افزایش بهای مواد خوراکی و سوخت 
پس از اعتراضات در کشور

۴ ۴

جنگ روانی؛ دور دوم ترورهای پشاور
در دستگاه ارتباطات حکومت 

چه می گذرد؟
با شدت گرفتن جنگ در جریان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، مردم از گوشه وکنار افغانستان آواره شدند و به دو کشور 

همسایه )پاکستان و ایران( پناه گرفتند. در میان آواره گان، مخالفان سیاسی حکومت نیز حضور داشتند. بخش بزرگی از 
روشن فکران، کدرهای جنبش چپ، متخصصان و چهره های شناخته شده، در شهر پشاور پاکستان اقامت گزیدند.

ساالنه میلیاردها افغانی از قاچاق 
میوه سپار به جیب مسووالن می رود
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۳
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

میوه سپار گونه ای از نخل هندی است که در کتاب های سنتی به نام »فوفل« شناخته می  شود. درخت این 
میوه در مناطق گرم آسیا می روید و نزدیک به 25 متر بلندی دارد. نام های دیگر این درخت »سپاری«، 

»تانبول«، »کوثل«، »پوفل« و »فاطویل« است.



۸صبح، کابل: لوید آستین، وزیر دفاع امریکا 
روز پنج شنبه، سی ام دلو در دومین روز نشست 
وزیران دفاع سازمان پیمان اتالنیک شمالی یا 
خروج  کشورش  که  است  داده  اطیمنان  ناتو 
را  افغانستان  از  بی نظمی  با  همراه  و  عجوالنه 

روی دست نخواهد گرفت.
او در این نشست تأکید کرده است که امریکا به 
تالش های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ 

افغانستان متعهد است.
کشورش  که  است  افزوده  امریکا  دفاع  وزیر 
توافق نامه صلح  شرایط  کامل  بررسی  حال  در 
با طالبان است تا مشخص شود که این گروه 
به همه تعهدات خود در این توافق نامه پای بند 

بوده است یا خیر.
که  طالبان  و  امریکا  صلح  توافق نامه  براساس 
در دهم ماه حوت سال گذشته امضا شد، باید 
تمام نیروهای خارجی در ماه می سال جاری 
میالدی از افغانستان خارج شوند. امریکا همواره 
تأکید کرده است که خروج نیروهای خارجی از 
به شرایط و اجرای تعهدات  وابسته  افغانستان 

طالبان است.
طالبان تعهد کرده اند که خشونت ها را کاهش 
دهند، روابط خود را با القاعده و دیگر گروهای 
متعهد  طور  همین  و  کنند  قطع  تروریستی 
دیگر  و  با دولت  معنادار  مذاکرات  پیش برد  به 

جناح ها شده اند.
نیز  ناتو  دفاع  وزیران  روزه  دو  نشست  در 
از  خارجی  نیروهای  خروج  درباره  تصمیمی 
در  نشست  این  است.  نشده  گرفته  افغانستان 
روزهای چهارشنبه و پنج شنبه )۲۹ و ۳۰ دلو( 

به صورت آنالین برگزار شد.
بر  مبتنی  افغانستان  در  را  خود  حضور  ناتو 
شرایط می خواند و تأکید می کند که در حال 

ارزیابی این شرایط است.
را  امنیت  تأمین  هرچند  افغانستان  دولت 
اما  امنیتی کشور می داند،  نیروهای  مسوولیت 
پیش از نشست وزیران دفاع ناتو از این سازمان 
واقعیت های«  و  »شرایط  براساس  که  خواست 

افغانستان تصمیم بگیرد.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  اما  طالبان 
هشدار  افغانستان  در  می  ماه  از  پس  خارجی 

داده اند.

۸صبح، کابل: وزارت دولت در امور رسیده گی 
به حوادث می گوید که براساس گزارش سازمان 
زمین شناسی ایاالت متحده امریکا مرکز زمین 
لرزه  پنج شنبه شب گذشته )۳۰ دلو( که کابل و 
بخشی هایی از افغانستان را تکان داد، ولسوالی 

بره کی برک والیت لوگر بوده است.
 ۱۰:۴۹ ساعت  حوالی  لرزه  زمین  این 
و  کابل  و  داد  رخ  گذشته  پنج شنبه شب 

بخشی هایی از کشور را تکان داد.
احمدتمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در 
امور رسیده گی به حوادث روز جمعه، یکم حوت 
با  تماس  براساس  روزنامه ۸صبح گفت که  به 
مسووالن ریاست های مبارزه با حوادث والیت ها 
لرزه  زمین  این  از  خسارتی  و  تلفات  تاکنون 

گزارش نشده است.
لرزه ۳.۷ ریشتر  این زمین  او، شدت  به گفته 
گزارش شده است که در عمق ۱۰ کیلومتری 
و در فاصله ۱۰ کیلومتری ولسوالی بره کی برک 

والیت لوگر رخ داده است.
عظیمی افزود که این زمین لرزه  در جریان روز 
گذشته چهل وچهارمین زمین لرزه ای بود که در 

سطح آسیا رخ داده است.

 

ناتو،  سازمان  عضو  کشورهای  دفاع  وزرای  روزه  دو  نشست  در 
تصمیم گیری  افغانستان  از  سازمان  این  نیروهای  خروج  درباره 
نشد. قرار شده است که تصمیم قطعی در این باره پس از یک 
اوضاع  اعضای سازمان و مطالعه دقیق تر  بین  سلسله مشورت ها 
در افغانستان اتخاذ شود. با این حال، دبیر کل ناتو گفته است که 
خروج سربازان ناتو و یا تمدید ماموریت آن ها وابسته به وضعیت 
افغانستان و چگونه گی پیش رفت مذاکرات سیاسی در این کشور 
با  است. این سازمان توقع برده است که دولت و طالبان، هردو 

کاهش خشونت ها وارد مذاکرات معنادار شوند.
را ترک کرده  این طرف میز مذاکره  به  از مدت ها  گروه طالبان 
است. این مذاکرات قباًل به دلیل پیش شرط های این گروه دچار 
مذاکرات  ادامه  برای  که  بودند  گفته  طالبان  بود.  شده  بن بست 
باید هفت هزار زندانی این گروه از بند رها شوند و کلیه تعزیرات 
بین المللی در برابر آن ها برطرف شود. بعدتر، کنار رفتن غنی از 
قدرت را نیز شامل شروط خود برای توافق روی نظم سیاسی آینده 
کردند. تاکنون این شروط طالبان عملی نشده است. از همین رو، 

این گروه، میز مذاکره را بدون اعالم رسمی ترک کرده است.
است.  بوده  همراه  خشونت  با  تاکنون  شروع  از  صلح  مذاکرات 
هم زمان با مذاکرات صلح در دوحه، جنگ شدید در کشور جریان 
داشت. سطح این خشونت ها در ماه های اخیر بلند گزارش شده 
است. عالوه بر نبردهای رو در رو، ترور و انفجار پهلوی بدخیم دیگر 

این خشونت ها در این مدت بوده است.
چشم گیر  افزایش  و  تفنگ  میله  به  طالبان  توسل  پیامدهای 
خشونت ها برای روند صلح بسیار منفی بوده است. شروط طالبان 
برای ادامه مذاکرات که در توافق نامه دوحه آمده، به دلیل افزایش 
آن،  بر  برآورده نشده است. عالوه  این گروه  از سوی  خشونت ها 
به  خود  آن که  بدون   - شروط  این  روی  طالبان  گروه  پافشاری 
تعهدات کاهش خشونت ها و قطع رابطه با گروه های تروریستی 
عمل کرده باشد - باعث توقف مذاکرات صلح شده است. هم چنان، 
برنامه  اجرای  ناتو در  و  امریکا  است که  باعث شده  اتفاقات  این 

خروج سربازان در ماه می از افغانستان دچار تردید شوند.
مسوول تمام این وضعیت مبهم و آشفته نه دولت افغانستان است 
و نه کشورهای متحد آن، بلکه خود گروه طالبان است. این گروه 
اگر به تعهدات خود عمل می کرد و وارد مذاکرات معنادار با دولت 
می شد، روند صلح در مسیر موفقیت خود سیر می کرد. متأسفانه 
پس از حدود شش ماه از شروع مذاکرات بین االفغانی دیده می شود 
که گام موثری در راستای موفقیت روند صلح بلند نشده است. 
آن چه در این مدت به عنوان مذاکره مطرح بوده، چیزی غیر از 
یک مشت بحث و جدل غیرموثر و غیرمرتبط به آینده نبوده است.

برای  طالبان  به  فرصت  اعطای  دنبال  به  هنوز  تا  ناتو  و  امریکا 
برگشت به تعهدات این گروه در توافق نامه دوحه هستند. به همین 
دلیل تاکنون تصمیم خود درباره رفتن از افغانستان و یا ماندن 
در این کشور را قطعی نکرده اند. آن ها منتظر هستند که چه پیام 
تازه ای از سوی طالبان دریافت می کنند و وضعیت در افغانستان به 
کدام مسیر تغییر می کند. اگر طالبان سطح خشونت ها را کاهش 
ندهند و روابط خود با گروه های تروریستی را قطع نکنند و وارد 
مذاکرات معنادار با دولت نشوند، تردیدی نیست که برنامه خروج 
مبنای  که  گفته اند  وضاحت  با  ناتو  و  امریکا  شد.  نخواهد  اجرا 
تصمیم گیری آن ها برای رفتن و یا ماندن، واقعیت های افغانستان 
است. اگر واقعیت افغانستان در جریان هفته ها و ماه های آینده 
همان باشد که هست، تصمیم خروج از برنامه امریکا و ناتو حذف 
خواهد شد. در این حالت، برای بازگشت طالبان به میز مذاکره، 

گزینه سرکوب در دستور کار شامل خواهد شد.
به نفع طالبان است که فرصت پیش رو را غنیمت شمرده و ضمن 
رعایت توافق نامه دوحه، وارد مذاکرات معنادار با دولت شوند. برای 
ناتو و امریکا حفظ نیروها و یا اعزام نیروهای تازه به افغانستان 
این  اعزام  به عراق است. در آن جا هدف  نیرو  اعزام  به ساده گی 
هرگاه  ناتو  و  امریکا  است.  شده  عنوان  داعش  با  مبارزه  نیروها 
مطمئن شوند که طالبان تصمیمی برای صلح با دولت ندارند و 
روابط ش با گروه های تروریستی پابرجا است و این وضعیت برای 
منافع و امنیت آن ها تهدید کننده است، می توانند تصمیم مشابه 
در قبال افغانستان نیز بگیرند. این کار می تواند جنگ افغانستان 
را بار دیگر وارد یک مرحله تازه کند و صلح و ثبات را که یکی 
از مهم ترین خواست مردم است، برای یک مدت طوالنی دیگر به 
تعویق بیندازد. اگر طالبان نسبت به صلح با دولت صادق هستند 
باید قدر این فرصت را بفهمند؛ در غیر این صورت با تیغ مقاومت 

و سرکوب روبه رو خواهند شد.

طالبان باید به میز مذاکره 
برگردند
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صرافان  سراسری  اعتصاب  کابل:  ۸صبح، 
کشور در اعتراض به تصمیم بانک مرکزی برای 
پول  تبادله  مراکز  و  صرافی ها  »شرکت  سازی« 
وارد چهاردهمین روز خود شده است. صرافان 
کشور در در هژدهم دلو در یک حرکت اعتراضی 
در  تصمیم  این  زدند.  کاری  اعتصاب  به  دست 
تبادله   مرکز  شهزاده،  سرای  برابر  در  تجمعی 

اسعار در کابل اعالم شد.
قاضی میرافغان صافی، رییس شورای سراسری 
به  حوت  یکم  جمعه،  روز  افغانستان  صرافان 
روزنامه ۸صبح گفت که از آن زمان تاکنون بانک 
مرکزی برای رسیده گی به خواست های صرافان 

اقدامی نکرده است.
به گفته او، تمام مراکز صرافی در سراسر کشور 
کماکان بسته است و مذاکرات با بانک مرکزی 

تاکنون نتیجه بخش نبوده است.
او گفت که روز شنبه ، دوم حوت بار دیگر صرافان 
در  و  می کنند  تجمع  شهزاده  سرای  برابر  در 
والیت ها نیز از صرافان خواسته شده است که در 

برابر مارکیت های شان دادخواهی کنند.
»شرکت سازی«  تصمیم  اخیراً  مرکزی  بانک 
فعالیت صرافان و عرضه کننده گان خدمات پولی 
تصمیم  این  طبق  است.  گرفته  دست  روی  را 
صرافی های شخصی به شرکت های پولی تبدیل 

دبیر  استولتنبرگ،  ینس  کابل:  ۸صبح، 
با  ناتو  یا  شمالی  اتالنیک  پیمان  سازمان  کل 
از  پس  کشور  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
برگزاری نشست دو روزه وزیران دفاع این سازمان 

از طریق تلفن گفت وگو کرده است.
توییتی  در  یکم حوت  روز جمعه،  ناتو  کل  دبیر 
حمایت  مأموریت  به  سازمان  این  که  نوشت 
با  مبارزه  امر  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از 

تروریسم متعهد است.
ینس استولتنبرگ تأکید کرده است که طرف ها 
را  تالش های شان  صلح  روند  تقویت  برای  باید 

گسترش بدهند تا به راه حل پایدار دست یابند.
نشست وزیران دفاع ناتو به روزهای چهارشنبه و 
پنج شنبه )۲۹ و ۳۰ دلو( به صورت آنالین برگزار 
ادامه حضور  درباره  نشست  این  در  هرچند  شد. 
آینده ناتو در افغانستان تصمیم گرفته نشد، اما ناتو 
بار دیگر تعهد کرد که به تجهیز، تمویل و آموزش 

نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می دهد.
فرصت  هم  هنوز  که  است  گفته  ناتو  کل  دبیر 
رسیدن به یک توافق سیاسی جامع و پایدار وجود 
دارد و دو طرف باید از این فرصت استفاده کنند. او 
بر لزوم اجرای تعهد طالبان به کاهش خشونت ها 
و خروج مبتنی بر شرایط نیروهای خارجی تأکید 

کرده است.

و سپس برای شان جواز داده می شود.
بانک مرکزی می گوید که این تصمیم براساس 
بین المللی اش  شرکای  به  بانک  این  تعهدات 
تروریسم  تمویل  و  پول شویی  با  مبارزه  برای 
مرکزی  بانک  است.  شده  گرفته  دست  روی 
گفته است که تغییر ساختار حقوقی صرافی ها 
به  انفرادی  پولی  خدمات  عرضه کننده گان  و 

»شرکتی«، روند آسان است.
صفحه  فیس بوکی منتسب به سرای شهزاده کابل 
نامه اجمل احمدی، رییس بانک مرکزی را که 
روز پنج شنبه، سی ام دلو به شورای همبسته گی 

صرافان فرستاده شده، نشر کرده است.
شرایط  که  است  گفته  نامه  این  در  احمدی 
مانند  صرافان  اکثریت  برای  شرکتی  جوازهای 
شرکت  جواز  صدور  و  است  انفرادی  جواز 
با  اکثر والیت ها  پولی در  برای خدمات  صرافی 

درنظرداشت جواز انفرادی صورت می گیرد .
تبادله  مراکز  بودن  بسته  که  صرافان می گویند 
پول در کشور سبب بلندرفتن نرخ در بازارها و 
شده  خارجی  ارز  برابر  در  افغانی  بهای  کاهش 

است.
است  خواسته  حکومت  از  نماینده گان  مجلس 
که مشکالت صرافان کشور رسیده گی کند تا به 

اقتصاد کشور آسیب نرسد.

ارگ ریاست جمهوری از تعهد ناتو برای تجهیز، 
تمویل و آموزش نیروهای امنیتی استقبال کرده 

است.
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی 
نیز در اعالمیه ای گفته است که از تصمیم اخیر 
وزیران دفاع ناتو در حمایت قاطع از روند صلح، 
حل  راه  یافتن  بر  تأکید  بین االفغانی،  مذاکرات 
سیاسی برای بحران در کشور، پایان بخشیدن به 
خشونت ها، برگشت به میز مذاکره و ادامه  حمایت 
استقبال  افغانستان  دفاعی-امنیتی  نیروهای  از 

می کند.
ملی  مصالحه ی  عالی  که شورای  است  افزوده  او 
در حالی که راه حل مشکل فعلی کشور را مذاکره، 
گفت و گو و دست یافتن به یک توافق سیاسی جامع 
و قابل قبول برای همه می داند، از روی کرد مبتنی 
مورد حضور  در  ناتو  سازمان  اوضاع  و  شرایط  بر 

قوای این سازمان در افغانستان حمایت می کند.
نظرداشت  در  با  که  است  گفته  عبداهلل  عبداهلل 
اوضاع کنونی کشور و چالش های موجود ناشی از 
حضور فعال دهشت افگنان منطقه ای و بین المللی 
خروج  برای  الزم  شرایط  که  است  باور  این  به 
و  مذاکره  میز  در  می تواند  بین المللی  نیروهای 
گفت وگو میان دو طرف و رسیدن به صلح جامع  و 

پایدار فراهم شود.

اعتصاب کاری صرافان در اعتراض به تصمیم 
بانک مرکزی وارد چهاردهمین روز خود شد

دبیر کل ناتو در گفت وگو با غنی بر ادامه مذاکرات 
صلح و حمایت از نیروهای امنیتی برای مبارزه 

با تروریسم تاکید کرد

وزیر دفاع امریکا:  
افغانستان را عجوالنه و با 
بی نظمی ترک نمی کنیم

مرکز زمین لرزه پنج شنبه شب 
ولسوالی بره کی برک در لوگر 

بوده است



نام  به  خشک  میوه  تُن  هزاران 
بندرعباس  از  ساالنه  »سپار« 
ایران وارد گمرک  نیمروز شده 
گمرکی  مراحل  طی  بدون  و 
می شود.  قاچاق  پاکستان  به 
براساس یافته های روزنامه ۸صبح، 
بلندرتبه  مقام های  از  شماری 
محلی و مسووالن در دو گمرک  بیش تر از ۴۹۴ میلیون 
دالر امریکایی )بیش از ۳۸ میلیارد افغانی( را ساالنه از 
این درک به جیب می زنند. این پول توسط مسووالن 
در سه والیت گرفته می شود. مسووالن گمرگ نیمروز 
هزار  میوه، ۵۵۰  این  کانتینر  یک  تنها  ورود  بدل  در 
افغانی کمیشن می گیرد. در ادامه حین انتقال این میوه 
به سمت پاکستان، مسووالن در والیت نیمروز در بدل 
هر کانتینر ۳۰۰ هزار افغانی، مسووالن در هلمند ۱۰۰ 
هزار افغانی و مسووالن امنیتی در قندهار ۲۰۰ هزار 
افغانی دریافت می کنند. سرانجام مسووالن در گمرک 
قندهار حین صادر کردن آن به پاکستان، ۶۰۰ هزار 
افغانی کمیشن می گیرند. این در حالی است که روزانه 
بیش از ۱۰۰ کانتینر که هر کانتینر آن ۲۷ تُن است، 
این  می رود.  پاکستان  به  سپس  و  شده  کشور  وارد 
آمار در یک سال به حدود ۳۶ هزار کانتینر می شود. 
تاکنون هیچ گونه ُکد قیمتی و ُکد مشخص کننده تعرفه 
اسیکودای  سیستم  در  میوه  این  برای  )تی اس سی( 
)ASYCUDA( گمرک افغانستان تعیین نشده است. 
بدین ترتیب افراد تا دل شان بخواهد، از قاچاق این میوه 

خشک کمیشن می گیرند.

»سپار« چیست و چگونه قاچاق می شود؟
میوه سپار گونه ای از نخل هندی است که در کتاب های 
این  درخت  می  شود.  شناخته  »فوفل«  نام  به  سنتی 
به ۲۵  نزدیک  و  آسیا می روید  مناطق گرم  در  میوه 
متر بلندی دارد. نام های دیگر این درخت »سپاری«، 
»تانبول«، »کوثل«، »پوفل« و »فاطویل« است. به این 
میوه خشک در افغانستان و پاکستان »سپار«، در ایران 
 »Betel Nut« آن  به  انگلیسی  زبان  در  و  »فوفل« 
می گویند. برگ های این درخت شانه ای شکل است که 
میوه  برافراشته می شود.  آن  باالی  تنه در  انتهای  در 
سپار مانند خرما سخت و دارای پوست نازک است. این 
میوه حدود ۴ تا ۶ سانتی متر است. سپار هنگامی که 
نارس باشد، رنگ پوست خارجی آن سفید است و پس 
از رسیدن، زرد می شود. از سپار به عنوان گیاه دارویی 
استفاده می کنند و از آن ترکیب زیادی از مواد طبی 

به دست می آید. 

است  یافته  دست  اسنادی  به  ۸صبح  روزنامه  اکنون 
که نشان می دهد مسووالن در جنوب کشور از ناحیه 
شهروندان  بیش تر  برای  تقریباً  که  میوه  این  قاچاق 
افغانستان ناشناخته است، میلیاردها افغانی به جیب 
می زنند. براساس یافته ها، روزانه ۱۰۰ کانتینر سپار که 
ایران  از بندرعباس  ساالنه ۳۶ هزار کانتینر می شود، 
نیمروز می شود.  وارد والیت  این کشور  و مرز میلک 
هر کانتیر حامل سپار ۲۷ تُن میوه را حمل می کند. 
وارد  اول  ایران  از  قاچاقی  گونه  به  میوه خشک  این 
نیمروز می شود و در ادامه با گذر از والیت های هلمند 

و قندهار، به پاکستان می رود. 

ساالنه میلیاردها افغانی از قاچاق میوه سپار 
به جیب مسووالن می رود
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سپار  حامل  موتر  هر  از  نیمروز  گمرک  در  مسووالن 
۵۵۰ هزار افغانی کمیشن می گیرند. در مجموع پولی 
که از ۳۶ هزار کانتینر سپار در سال گرفته می شود، 
به ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون )۲۵۷ میلیون و ۱۴۲ 
از  گذشتن  با  می رسد.  امریکایی(  دالر   ۸۵۷ و  هزار 
این  دالرام  ولسوالی  وارد  کانتینرها  نیمروز،   گمرک 
والیت می شود. مسووالن در آن جا از هر کانتینر ۳۰۰ 
هزار افغانی و از مجموع ۳۶ هزار کانتینر در سال، ۱۰ 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون افغانی )۱۴۰ میلیون و ۲۵۹ 
در  و  ادامه  در  می گیرند.  کمیشن  دالر(  و ۷۴۰  هزار 
سپار  کانتینر  هر  از  هلمند،  والیت  گرشک  ولسوالی 
 ۳ کانتینر،  هزار   ۳۶ مجموع  از  و  افغانی  هزار   ۱۰۰
دالر(   ۷۵۳ و  هزار   ۴۶( افغانی  هزار   ۶۰۰ و  میلیون 

کمیشن گرفته می شود. 
هم چنان افراد وابسته به تادین  خان، فرمانده پولیس 
از هر  این والیت  قندهار، در ولسوالی اسپین بولدک 
کانتینر ۲۰۰ هزار افغانی و از مجموع ۳۶ هزار کانتینر 
۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون افغانی )۹۳ میلیون و ۵۰۶ 
هزار و ۴۹۳ دالر( کمیشن دریافت می کنند. در مکتوبی 
که با شماره  )۶۷۳۶ بر ۴۴۵۵( در هفتم حوت ۱۳۹۸ 
از دادستانی عالی عنوانی گمرک والیت نیمروز نوشته 
شده، آمده  است که پیش از این میوه  خشک »سپار« 
صورت  همین  به  فراه  والیت   ۷۸ میل  مرز  مسیر  از 
قاچاق می شد؛ دادستانی والیت نیمروز با آگاهی از این 
موضوع ۴۰۰ کانتینر را در گمرک نیمروز توقف داد. 
پس از آن هر کانتینر سپار در بدل ۶۰۰ هزار افغانی و 
۴۰۰ کانتینر در بدل ۲۴۰ میلیون افغانی )۳ میلیون 
و ۱۱۶ هزار و ۸۸۳ دالر( از این گمرک بیرون کشیده 

شده است. 

دست  سپار  میلیاردی  قاچاق  در  کسانی  چه 
دارند؟

براساس یافته های روزنامه ۸صبح، در قاچاق این میوه 
نیمروز،  گمرک  پیشین  رییس  امیری  عارف  خشک، 
معاونان  رووفی  سیف الرحمان  و  مسلم یار  سیداکبر 
گمرک این والیت، حاجی بیداهلل نوروزی رییس اتاق 
ولسوالی  امنیه   قوماندان  سرحدی  ولی جان  تجارت، 
گرشک هلمند و افراد مربوط به تادین  خان قوماندان 
امنیه  قندهار دست دارند. بدین ترتیب ساالنه ۳۶ هزار 
کانتینر که بیش تر از ۹۷۲ هزار تُن سپار می شود، به 
دلیل نبود هیچ گونه ُکد قیمتی و ُکد مشخص کننده 
سیستم  در  آن  محصول  برای  )تی اس سی(  تعرفه 
اسیکودای گمرک، از راه افغانستان به پاکستان قاچاق 

می شود.
عتیق امان، رییس کنونی گمرک والیت نیمروز، گفت 
افغانستان و  به  ایران  از  این کانتینرها  که وارد شدن 
صادر شدن آن به پاکستان در نبود ُکد مشخص کننده 
تعرفه )تی اس سی( و سیستم »اسیکوا« قاچاق محسوب 
می شود. آقای امان که در یازدهم دلو ۱۳۹۹ به عنوان 
این  قاچاق  تعیین شده  است،  نیمروز  گمرک  رییس 
میوه خشک را در زمان خودش رد می کند. او افزود: 
»قاچاق میوه  خشک سپار از مرز میلک ایران به والیت 
نیمروز را از زمان آمدنم به والیت نیمروز رد می کنم، 
اما پیش از آن را نمی دانم که قاچاق شده یا خیر.« او 
می افزاید که ُکد قیمتی و کود مشخص کننده  تعرفه 
برای این میوه در سیستم »اسیکودا«ی گمرک نیمروز 

وجود ندارد. 
گمرکی  اسناد  مراحل  برای طی  »اسیکودا«  سیستم 

برای  متحد  ملل  دفتر  سوی  از  سیستم  این  است. 
توسعه و تجارت )UNCTAD( طراحی شده  و شامل 
خطر،  مدیریت  معافیت،  صادرات،  واردات،  ترانزیت، 
ُکد  است.  قیمت گذاری  و  دروازه ها  نقدی  اظهارنامه  
که  است  چهار رقمی   ُکد  )تی اس سی(  مشخص کننده 
کشور  تجارت  نوعیت  تعرفه،  مشخصات  همه  آن  در 
سیستم  درج  آن  اندازه گیری  واحد  و  تولید کننده 
اسیکودا می شود. با این حال نبود ُکد مشخص  کننده 
هر  افراد  که  شده  سبب  اسیکودا  سیستم  در  تعرفه 
مقدار پولی  که بخواهند، از کانتینرهای میوه  خشک 
سپار بگیرند. بدین ترتیب، ساالنه صدها میلیون دالر 

به جیب افراد می رود.

مسووالن قاچاق سپار را انکار می کنند
تماس های  به  نیمروز  والیت  مقام  هرچند سخنگوی 
بارکزی،  جمال ناصر  اما  نداد،  پاسخ  ۸صبح  روزنامه 
سخنگوی قوماندانی امنیه  قندهار، گفت که سپار به 
از کسی پول نمی گیرد.  قندهار نمی آید و هیچ کسی 
محمدزمان اندر، سخنگوی قوماندانی امنیه هلمند نیز 
با رد این موضوع گفت: »در این رابطه معلومات ندارم 
از هیچ  کس در هیچ  جای پول گرفته نمی شود.«  و 
وزارت  نشرات  رییس  معرفتی،  فردین  دیگر  از سوی 
مالیه، می گوید که در گمرک نیمروز سیستم دیجیتلی 
و ترازو است و امکان ندارد که هیچ    موتر بدون ثبت و 
وزن داخل نیمروز شود. این در حالی است که به گفته 
عتیق امان، رییس کنونی گمرک والیت نیمروز، هیچ 
نوع ُکد قیمتی و تی اس سی برای محصول کردن این 

میوه  خشک وجود ندارد.

محمدصابر غفوری، رییس دادستانی والیت نیمروز، اما 
می گوید که موضوع قاچاق ۴۰۰ کانتینر میوه خشک 
سپار به مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین فرستاده 
شده است. او افزود: »موضوع قاچاق ۴۰۰ کانتینر میوه  
خشک »سپار« به مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین 
انتقال پیدا کرده و اختالس این موضوع بیش تر از ۱۰ 
میلیون افغانی بود. به همین دلیل به جرایم سنگین 
موضوع ارجاع شده  است و در حال حاضر زیر تعقیب 

جرایم سنگین قرار دارد.«

اعضای مجلس: دست درازی زورمندان زمینه ساز 

قاچاق است
مجلس،  نماینده گان  و  محلی  مقام های  از  شماری 
آنان  می کنند.  تایید  را  »سپار«  خشک  میوه   قاچاق 
می گویند که دست  درازی های زورمندان در گمرک ها  
و نبود مالیه دهی شفاف و یک سان، سبب قاچاق اموال 
شده  است. گل محمد احمدی، معاون شورای والیتی 
نیمروز، علت قاچاق اموال را »ضعف مدیریت مسووالن 
و  می خواند  زورمندان«  و »دست درازی های  گمرک« 
می گوید که مالیه گیری گزاف در گمرک ها سبب شده 
است که اموال به صورت غیرقانونی و قاچاقی وارد و 
صادر شود. او هم چنان گفت که اموال زورمندان بدون 
طی مراحل گمرکی از گمرک ها می گذرد. به باور آقای 
سبب  گمرک ها  در  یک سان  محصول  نبود  احمدی، 
شده  است که اموال قاچاق شود و پول آن نیز به جیب 

زورمندان برود.
محمدعارف نورزی، نماینده  مردم قندهار در مجلس 
نماینده گان، نیز قاچاق میوه  خشک »سپار« و گرفتن 
قندهار  امینه   قوماندان  به  مربوط  افراد  از سوی  پول 
اختیار  در  »گمرک  می گوید:  او  می کند.  تایید  را 
آن  پول  و  دارد  قرار  والیت ها  مسووالن  و  زورمندان 
دولت.«  بودجه  به  نه  می رود،  افراد  همین  جیب  به 
هلمند  مردم  نماینده   عزیز،  عبدالرشید  از سویی  هم 
و عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان، 
می گوید که قاچاق اموال روی عواید تاثیر منفی داشته  
است. او می افزاید: »دلیل کم شدن عواید هم همین 
قاچاق اموال است که بدون طی مراحل گمرکی قاچاق 
مجلس  دیگر  عضو  یک  نورزاد،  گل احمد  می شود.« 
نماینده گان، به روزنامه  ۸صبح می گوید که به آنان از 
با  او  قاچاق میوه  خشک »سپار« گزارش شده  است. 
انتقاد شدید از حکومت می افزاید که حکومت باید جلو 

قاچاق این میوه را بگیرد.

پس لرزه های قاچاق؛ اقتصاد جرمی سبب می شود 
که اقتصاد رسمی زیر شعاع قرار گیرد

محمدعلی مشعل، آگاه مسایل اقتصادی، در گفت وگو 
از  اقتصاد جرمی یکی  با روزنامه  ۸صبح می گوید که 
چالش های بنیادی در اقتصاد رسمی افغانستان است. 
به  باور او، دو موضوع اقتصاد رسمی کشور را زیر شعاع 
قرار داده که یکی از آن ها اقتصاد جرمی  است. آقای 
مشعل افزود که این نوع اقتصاد به شکل بسیار کالن 
در افغانستان مروج است و به دلیل قاچاق مواد مخدر و 
اموال غیرقانونی به کشورها »چاق تر« می شود. او بخش 
بزرگی از ناامنی های کشور را ناشی از تمویل و تجهیز 
مخالفان حکومت از راه این اقتصاد می داند و می افزاید 
که اقتصاد غیررسمی موضوعی دیگر شمرده می شود 

که اقتصاد رسمی کشور را زیر شعاع قرار داده  است.
اقتصاد  که  می کند  تصریح  اقتصادی  امور  آگاه  این 
افغانستان  اقتصاد غیررسمی در  تقویت  جرمی سبب 
می شود و نبود مدیریت درست در سرحدات و صادرات 
و واردات در کشور، در کنار این که زمینه های گرفتن 
سود اقتصادی را از افغانستان می گیرد، برای کشورهای 
منطقه و همسایه نیز سبب ایجاد چالش شده  است. 
نمی تواند  دولت  که  چالش هایی  یکی  از  او،  گفته  به 
عواید را کنترل کند، اقتصاد جرمی ا   ست که با گذشت 
از  ناشی  را  این مشکالت  او  بیش تر می شود.  روز  هر 
دست درازی های زورمندان و ضعف مدیریت مسووالن 
گمرک های  اگر  که  می افزاید  دانسته  گمرک  ها 
زورمندان  دست  و  نشود  مدیریت  درست  افغانستان 
کوتاه نگردد، این دو گونه اقتصاد بیش تر جان می گیرد.

افغانستان  اقتصاد  که  می افزاید  مشعل  محمدعلی 
همواره متشکل از اقتصاد غارت، مواد مخدر و گدایی 
اموال دست  نیز در غارت  بوده و مسووالن حکومتی 
دارند. او هشدار می دهد که اگر این وضعیت ادامه پیدا 
خود  با  را  افغانستان  اقتصاد  منطقه  کشورهای  کند، 
هم گرا نمی  بینند و این سبب ایجاد چالش بزرگ در 
تجارت افغانستان می شود. به باور آقای مشعل، ادامه 
این وضعیت سبب وابسته بودن افغانستان به صادرات 
رکود  و  ناامنی  و  جنگ  افزایش  همسایه،  کشورهای 

اقتصادی کشور می شود.
جاری  سال  میزان  ماه  جریان  در  که  است  گفتنی 
در  فساد  از  نیمروز  در  محلی  مقام های  از  شماری 
گفته  به  بودند.  برداشته  پرده  والیت  این  گمرک 
این  گمرک  در  فساد  نیمروز،  والیتی  شورای  اعضای 
درست  گونه  به  عواید  و  است  یافته  افزایش  والیت 
آن جمع آوری نمی شد. وزارت مالیه نیز در اوایل برج 
جدی سال جاری اعالم کرد که برای جلوگیری از فرار 
مالیاتی و افزایش عواید، نُه گمرک کشور را به وزارت 
نیز  آن  در  ترازو  و  ثبت  و سیستم  کرده  مالیه وصل 
دیجیتالی شده است. این در حالی است که بر بنیاد 
یافته های برخی از نهادها، عواید گمرکات کشور ساالنه 
بیش از دو میلیارد دالر بوده و از این پول، ۵۰ درصد 

آن حیف ومیل می شود.

مجتبی بیگزاد

میوه سپار گونه ای از نخل هندی است که در کتاب های سنتی به نام 
»فوفل« شناخته می  شود. درخت این میوه در مناطق گرم آسیا می روید 
و نزدیک به 25 متر بلندی دارد. نام های دیگر این درخت »سپاری«، 
»تانبول«، »کوثل«، »پوفل« و »فاطویل« است. به این میوه خشک در 
افغانستان و پاکستان »سپار«، در ایران »فوفل« و در زبان انگلیسی 

به آن »Betel Nut« می گویند.



با شدت گرفتن جنگ در جریان 
دموکراتیک  حزب  حاکمیت 
گوشه وکنار  از  مردم  خلق، 
به  و  شدند  آواره  افغانستان 
)پاکستان  همسایه  کشور  دو 
میان  در  گرفتند.  پناه  ایران(  و 
حکومت  سیاسی  مخالفان  آواره گان، 
روشن فکران،  از  بزرگی  بخش  داشتند.  حضور  نیز 
کدرهای جنبش چپ، متخصصان و چهره های شناخته 
آنان در  اقامت گزیدند.  پاکستان  پشاور  شده، در شهر 
امان  در  نیز  پاکستان  در  و  نداشتند  جایی  افغانستان 
نبودند. حزب دموکراتیک خلق، با روشن فکران و فعاالن 
جنبش چِپ خارج از تشکیالتش اختالفات فکری عمیق 
داشت، به ویژه جناح خلق در زمان حاکمیتش بیش تر از 
اسالمیست ها و بنیادگرایان با آنان از در ستیز و دشمنی 
امین، هزاران  تره کی و حفیظ اهلل  داخل شد. در دوره 
روشن فکر و فعال سیاسی چپ دست گیر و در پولیگون ها 
با قساوت و بی رحمی تمام قتل عام شدند. بسیاری ها از 
»کام«  »اگسا«،  سازمان های  دام  به  گیرافتادن  ترس 
آنان  اکثر  برای  وطن شدند.  ترک  به  مجبور  »خاد«  و 
پناه گرفتن  برای  پاکستان و شهر پشاور  گزینه ای جز 

وجود نداشت.
مدتی نگذشت که تیغ اسالمیست ها به اشاره آی اس آی 
جنبش  کدرهای  روشن فکران،  کشتار  و  قتل  برای 
کل  در  و  اجتماعی  فعاالن  فرهنگی،  چهره های  چپ، 
افراد سرشناس بیرون از کیش و آیین شان، تیز شد و 
ماشین ترور فعال. براساس گزارش ها، تشکیالت باندهای 
ترور بسیار گسترده بوده است. آنان در قالب نزدیک به 

اسحق علی احساس

با شدت گرفتن جنگ در جریان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، مردم از گوشه وکنار 
افغانستان آواره شدند و به دو کشور همسایه )پاکستان و ایران( پناه گرفتند. 
در میان آواره گان، مخالفان سیاسی حکومت نیز حضور داشتند. بخش بزرگی از 

روشن فکران، کدرهای جنبش چپ، متخصصان و چهره های شناخته شده، در شهر 
پشاور پاکستان اقامت گزیدند.

آنان( قابل جمع است. خاموشی صداهای رسای آزادی 
بیان و قامت های استوار حقوق بشری و در یک کلیت 
تمام آن سیماهایی که از یک افغانستان جدید و مدرن و 
ارزش های آن نماینده گی می کنند، به نفع این جریان ها 
است. آنان تنها در افغانستاِن خاموش و بی صدا می توانند، 
جای پا داشته باشند و بر گرده بخشی از ساکنان این 
میلیون ها  و  رسانه  حضور  در  باشند.  سوار  سرزمین 
شهروند آگاه، جریان های متحجر و عقب گرای قوم محوِر 

در خدمت بیگانه، هیچ غلطی نمی توانند.
آنان شاید فکر می کنند که در عصر رسانه و آزادی، حذف 
ممکن است. آنان تصور می کنند که با گلوله می توانند 
مسیر رو به آزادی و آینده مترقی افغانستان را سد کنند. 
غافل از آن که عصر ترورهای پشاور گذشته، افغانستان 
این  در  ساکن  انسان  میلیون ها  و  شده  خلق  جدیدی 
سرزمین، شهروندان آگاه و استوار هستند و هیچ جریان 
باند تبه کار، هیچ سازمان استخباراتی  تروریستی، هیچ 
شکوفایی  مانع  نمی تواند،  هراس افگن  شبکه  هیچ  و 

افغانستان جدید شود.
جنایت های  شد،  نخواهد  فراموش  آنچه  میان  این  در 
تناسبی،  به  همه  افغانستان،  مردم  است.  جنایت کاران 
ساختار  در  باشد،  کار  در  صلحی  اگر  جنگ اند.  قربانی 
پساصلح، همین مردم در صحنه خواهند بود و بر بانیان 
را  عدالت  کابل  و  پشاور  ترورهای  سازمان دهنده گان  و 
تطبیق خواهند کرد. شاید دیر و شاید با دشواری هایی، 
اما بدون شک روزی تمامی جنایت کاران به میز محاکمه 
فعالیت های  افغانستان  مردم  شد.  خواهند  کشانده 
تخریب کارانه و اقدامات تروریستی آنان را هرگز فراموش 

نخواهند کرد.

در کنار نبود دانش مسلکی در میان کارگزاران بخش 
تبلیغ حکومت و به خصوص نهادهای دفاعی و امنیتی، 
ناتوانی رهبری این نیروها در ترسیم این خطوط یکی 
از علت های اصلی ناکامی در جنگ روانی علیه طالبان و 

واگذاری فضای تبلیغ به نیروهای مخالف است.

رقابت های دورنی و جزایر تبلیغ
درون  در  ناسالم  رقابت های  موجود،  سیاسی  فضای 
ارگ بر محور افراد و انحصار صالحیت توسط شورای 
امنیت، از دالیل اساسی است که سبب شده دستگاه 
تبلیغ حکومت و به خصوص نیروهای دفاعی و امنیتی 
نتوانند با تغییرات سریعاً در حال شکل گیری و رقابت 
طالبان  تبلیغات  برابر  در  معلوماتی/دیجیتالی  فضای 
انسجام یابند. دفتر شورای امنیت )بخش جنگ روانی، 
سخنگو و دبیرخانه(، دفتر مشاور اتباطات استراتژیک 
و روابط عامه رییس جمهور، سخنگوی رییس جمهور 
و دفتر معاون اول رییس جمهور از محورهای اساسی 
دفاتر  در  افراد  اند.  تبلیغ   دستگاه  درونی  رقابت های 
ماموریت  و  اهداف  دیدگاه،  صورت  هیچ  به  نامبرده 
امکانات  و  منابع  نمی کنند،  دنبال  را  شده ای  تعریف 
نیز از مجاری مستقل و یا اداراتی که به لحاظ کاری 
آنان تخصیص می یابد. جالب  به  ندارند،  رابطه  با هم 
این است که مسووالن هر سه دفتر به رییس جمهور 
هیچ  به  که  تبلیغ  کار  جزایر  این  دارند.  گزارش دهی 
صورت حتا در یک گفتمان درون سازمانی حاضر به 
با تهدیدات و چالش های  طرح مسایل ملی و مبارزه 
جنگ روانی نیستند، در برابر هم نیز رقابت می کنند 
میان  در  بیش تر  نفوذ  با  تا  می کند  تالش  هرکس  و 
بزند  ضربه  را  خود  حریف  »چلوونکی«ها  و  رسانه ها 
که  شبکه  این  بدهد.  جلوه  کم اهمیت  را  او  کار  یا  و 
چشم و گوشی پیش رییس جمهور نیز دارند تا دفتر 
رییس جمهور و رییس اداره امور که از معتمدان رییس 
بقای خود جان  برای  و  است، البی می کنند  جمهور 
نفوذ  با  مبارزه  ماموریت  موفقیت  برای  نه  می َکنند 

یک  تبلیغات  و  پیام رسانی  پروپاگاندا،  روانی،  جنگ 
هدف دارد: تضعیف روحیه دشمن و یا طرف متخاصم 
ممکن  آن  بر  غلبه  توان  فیزیکی  نیروی  با  صرفاً  که 
و  روش ها  روانی،  جنگ  به نام  مفهومی  مبدا  نباشد. 
دولت ها/جنبش ها  توسط  آن  کارگیری  به  ضرورت 
یک بحث مستقل است که هدف این نوشته نیست. 
ناکامی  علل  به  نوشته  این  در  دارد،  تالش  نویسنده 
درونی  رقابت های  این جنگ،  در  افغانستان  حکومت 

دستگاه ارتباطات و چالش های فراراه آن بپردازد.
ایده ها،  جنگ  و  سرد  جنگ  واقع  در  روانی  جنگ 
ایدیولوژی ها و روایت ها است. طرفی می تواند در این 
جنگ غالب باشد که بتواند بین فرهنگ حاکم بومی 
ایجاد کند و  برنامه های سیاسی/نظامی خود رابطه  و 
با  متخاصم  برابر طرف  در  غلبه  برای  را  ثابتی  اصول 

جلب حمایت عامه، بپذیرد و دنبال کند.
براساس پژوهش های انجام شده، نیروهای خارجی و 
حکومت افغانستان در سال های آغازین جنگ در برابر 
طالبان عنصر جنگ روانی را کاماًل از نظر انداخته بودند 
و یا هم به گونه جدی به آن توجه نکردند. جانسون در 
ناکامی  این  که  طالبان« می نگارد  »روایت های  کتاب 
اندک  با  افغانستان  دست  دور  محالت  تا  شد  سبب 
فشاری در برابر تهاجمات طالبان به دست آنان سقوط 
برای »تسخیر قلب و  این بی توجهی در مبارزه  کند. 
از  را  افغانستان  روستاهای  سپس  شهروندان،  ذهن« 
ایجاد شبکه های  با  بیرون کرد. طالبان  کنترل دولت 
مردمی در میان روستانشینان جنوب و شرق افغانستان 
که  تبلیغات  این  زدند.  گسترده  تبلیغات  به  دست 
اسالم  از  تندورانه  برداشت  حاکم،  فرهنگ  بر  استوار 
بود،  شوروی  تهاجم  زمان  از  به جامانده  روایت های  و 
به سرعت جوامع محلی را در برابر موج سازمان یافته 
اصطالحاتی  ساخت.  آسیب پذیر  طالبان  روانی  جنگ 
چون نیروهای اشغال گر، بمباران قریه ها، کشتار افراد 
حکومت  ستیز،  دین  کفار  متجاوز،  نیروهای  ملکی، 
از آن پیام های به جامانده و  دست نشانده و... بخشی 
جا افتاده در میان روستاییان بود که طالبان با بازنشر و 

تبلیغ آن، فضای روستاها را در اختیار گرفتند.
بر  استخباراتی  هنگفت  سرمایه گذاری  با  هم زمان 
کنونی  نظم  بدیل  عنوان  به  طالبان  دوباره  انسجام 

جنگ روانی؛ 
در دستگاه ارتباطات حکومت چه می گذرد؟

و  والیت ها  مرکز  در  تبلیغات  این   ،)۲۰۱۱-۲۰۰۷(
شهرها توسط عناصر طالبان و شبکه  مدارس و مالها 
به ویژه  اجتماعی،  انترنت و شبکه های  افتاد. رشد  راه 
فیس بوک به تبلیغات ضد دولتی شتاب بیش تر داد. 
و  ویدیوها  پیام ها،  تولید  با  دوره  این  از  پس  طالبان 
به  از مخاطبان خود،  برای بخشی  انترنت  از  استفاده 

گونه دوام دار پیام رسانی کرده اند.
از  بین المللی  نیروهای  همکاری  ماهیت  تغییر  با 
مشاوران  به  افغانستان  امنیتی  نیروی های  هم رزمان 
آن ها )۲۰۱۴-۲۰۱۶(، ماموریت حمایت قاطع، تیمی 
از مشاوران را جهت تقویت ارتباطات استراتژیک به دو 
وزارت خانه داخله و دفاع گماشت. ریاست امنیت ملی 
از گذشته با توجه به رابطه نزدیک کاری با سازمان های 
سایر  از  امکانات  و  ساختاری  لحاظ  به  حداقل  همتا 

نهادها پیشگام بود.
تولید محتوا و پیام ها در نهادهای امنیتی، حداقل در 
کشورهای در حال جنگ و منازعه تابع چند کالن روایت 
و  هضم  یابد،  انتقال  باید  قاعده  به  راس  از  که  است 
به کار گرفته شود. پایداری یک حکومت، جنبش یا 
اساسی  اصل  این چند کالن روایت،  بر محور  سازمان 
عبارت  به  است.  تبلیغات  و  روانی  موفقیت جنگ  در 
دیگر، حکومت ها در جنگ باید خطوط اساسی تبلیغ 
را متناسب به اولویت های امنیت ملی تعیین کنند؛ این 
خطوط هرچه ثابت تر باشد، در سلسله مراتب حکومتی 
به سایر نهادهای دخیل کمک می کند تا در روشنی آن 
به کار تبلیغ و ضد تبلیغ بپردازند. حکومت افغانستان، 
حداقل در شش سال گذشته نه تنها نتوانسته است، 
این خطوط را به کارگزاران بخش تبلیغ نهادهای دفاعی 
و امنیتی روشن کند، بلکه هم چنان نبود کالن روایت 
در  رسانه ای  موقف گیری های  در  ثبات  عدم  حتا  و 
مواد  تروریسم،  با  مبارزه  داخلی،  سیاست  آجنداهای 
مخدر و افراطیت، فضای مبهمی را شکل داده که وقت، 
انرژی و منابع نهادهای دفاعی و امنیتی را نیز به هدر 
داده است. نویسنده با قاطعیت ادعا کرده می تواند که 

روزافزون فکری طالبان.
در حالی که جنگ ما علیه یک گروه به شدت انسجام 
این  فرزندان  و  دارد  جریان  تبلیغات  لحاظ  به  یافته 
کشور  ناموس  و  خاک  از  دفاع  برای  همه روزه  کشور 
سینه سپر کرده اند و خون می دهند، مسووالن دستگاه 
ارتباطات وزارت های داخله و دفاع که از گماشته گان 
مشاور شورای امنیت اند، به هیچ صورت با کار مسلکی 
تبلیغ  ضد  و  تبلیغ  استراتژیک،  ارتباطات  حرفه ای  و 
آشنا نیستند و حتا سواد درست خواندن و نوشتن را 
کار  جای  به  نهادها  این  امکانات  و  منابع  ندارند.  نیز 
هدفمند در رقابت های درونی، کرایه منازل و معاشات 
گزاف هزینه می شود. با توجه به کشیده گی و رقابت 
ناسالم موجود در سطوح باالی دستگاه تبلیغ، هرکدام 
این افراد با یکی از محورها در ارگ و یا شورای امنیت 
و  هدفمند  کار  کلیت  به  که  دارند  اندیوالی  روابط 
مسلکی نهادها صدمات جبران ناپذیری وارد کرده است.

راه حل
ایجاد  با  موجود،  نابسامان  وضع  مدیریت  برای 
و  تبلیغ حکومت  تبلیغ و ضد  تکانه جدی در بخش 
نیروهای دفاعی و امنیتی و مهم تر از همه پیروزی در 
جنگ روانی علیه ذهنیت ترویج یافته و کار انسجام 
هرچند  آنان،  هم دستان  سایر  و  طالبان  گروه  یافته  
فرصت هایی به هدر رفته است که قابل برگشت نیست، 
اما با تغییر و گماشتن افراد مسلکی، تعریف و ترسیم 
دیدگاه و کالن روایت مبارزه با تروریسم، مواد مخدر، 
افراطیت و... می توان بر بخشی از چالش های موجود 
فایق آمد. مهندسی رضایت و جلب اعتماد عامه وقتی 
امکان پذیر است که کارگزاران امنیت ملی و مسووالن 
ارشد جنگ روانی صاحب سواد مسلکی، دیدگاه ملی 
بازی های سیاسی  از  و میهن پرستانه به وطن و فارغ 
و تباری باشند. تولید و دفاع از یک روایت کالن در 
فکری،  ظرفیت  تروریسم،  و  شورشی گری  با  مبارزه 

تقوای سیاسی و فراست می طلبد.

پنج صد تیم در وسایط نقلیه نوع ریکشا/سه چرخه تنظیم 
شده بودند و در سطح شهر پشاور افراد مورد نظرشان را 
شناسایی می کردند و از میان بر می داشتند. تروریستان 
با شیوه های مختلف، چون بمب گذاری در موتر، هدف 
قرار دادن با گلوله، دست گیری و سپس شکنجه و قتل، 
با اسلحه سرد؛ روشن فکران، فعاالن  راه گیری و کشتن 
 - اجتماعی  شده  شناخته  چهره های  و  چپ  جنبش 

سیاسی افغانستان را ترور می کردند.
براساس  است.  طوالنی  ترورها  آن  قربانیان  فهرست 
گزارش ها، ترورها از نخستین  سال های روی کار آمدن 
دولت دموکراتیک افغانستان آغاز شد و تا زمان روی کار 
آمدن مجاهدین در کابل ادامه داشت. حزب اسالمی متهم 
اصلی این ترورها است. به باور بسیاری از افراد و منابع، 
این حزب، باندهای ترور فعال در پشاور را سازمان دهی 
و مدیریت می کرد و در هماهنگی با سازمان  استخباراتی 
قرار  هدف  را  نظرش  مورد  افراد  )آی اس آی(  پاکستان 
حدودی  تا  و  است  پیچیده  ترورها  آن  پرونده   می داد. 
بازنشده باقی مانده است. چهره های معلوم الحال که در 
سال های پسین در زیر پرچم دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان زنده گی کرده اند و حتا در دوره حاکمیت حامد 
کرزی و حکومت وحدت ملی، متصدیان منصب های مهم 
دولتی بودند، در آن ترورها دست داشته اند. اگر عدالت 
انتقالی و حقوق قربانیان جنگ در افغانستان تنها شعار 
شیک روی کاغذ نباشد، باید روزی تطبیق شود و ناقضان 
حقوق بشر و سازمان دهنده گان ترورهای کر و کور به 

پنجه قانون سپرده شوند.
داشت.  وجود  مشخصی  اهداف  پشاور،  ترورهای  پشت 
نماینده گی های  و  بین المللی  سازمان های  از  بسیاری 
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آنجا  از  و  بودند  فعال  پاکستان  در  جهان  کشورهای 
فعالیت های مرتبط به افغانستان را سازمان دهی و اجرا 
می کردند. تعدادی از رسانه ها نیز از شهر پشاور اوضاع 
و  هسته ها  می کردند.  رصد  را  افغانستان  رخدادهای  و 
اعضای جریان های ملی گرا نیز از سر ناگزیری به پاکستان 
پناه برده بودند. فعالیت این هسته ها و دست رسی آنان 
و  بشری  حقوق  سازمان های  امدادرسان،  نهادهای  به 
نماینده گی های سیاسی کشورها، برای ادامه فعالیت ها و 
اهداف پاکستان و تنظیم های بنیادگرای تحت حمایتش، 
تنها  که  می خواست  پاکستان  می شد.  محسوب  تهدید 
جریان بنیادگرای پشتون محور )حزب اسالمی( برجسته 
و عرصه برای فعالیتش باز باشد. هر جریان دیگر تهدید 
به شمار می آمد و باید رهبران، روشن فکران و فعاالن آنان 
و حتا افراد مستقل از سر راه برداشته می شدند. به همین 
دلیل بود که ترورهای پشاور مهم ترین و برجسته ترین 
چهره های این سرزمین را هدف قرار داد و به خاک و 
خون کشاند. بدون شک دالیل دیگری هم مطرح بوده 
و اهداف و برنامه های دیگر نیز با آن ترورها دنبال  شده 

است.
اکنون فصل دوم ترورها از راه رسیده است. از چندماه به 
این سو، باندهای ترور در گوشه وکنار کشور، فعاالن مدنی، 
خبرنگاران و افراد ملکی و نظامی را هدف قرار می دهند. 
شیوه این ترورها و شرایط و اهدافی که می توان پشت آن 
فهرست کرد، با ترورهای پشاور یک سان است. هر جریانی 
دنبال  را  مشخصی  اهداف  باشد،  ترورها  این  پشت  که 
می کند. این اهداف، اما در ذیل برنامه ها و خواست های 
سازمان  استخباراتی خاص و جریان های بنیادگرای فعال 
در داخل کشور )طالبان و احزاب و شبکه های همسو با 

دور دوم ترورهای پشاور

بهار مهر
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آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.
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تا افشای فساد مالی و اداری در برخی نهادهای حکومتی 
و خصوصی در کشور، این همه را می توان نتیجه خوب 

گزارش های تحقیقی در کشور خواند. )امیری، ۱۳۹۷(
روزنامه نگاری  چالش های  عمده ترین  به  ادامه  در 

تحقیقی در افغانستان اشاره می کنم.

عدم دست رسی به اطالعات
بشری  اساسی  حقوق  از  اطالعات  به  دست رسی  حق 
اساسی  قانون  در  حق  این  که  می شود  محسوب 
افغانستان نیز تسجیل یافته است. هم چنان، کشور هایی 
که عضویت سازمان ملل متحد را دارند، مکلف  هستند 
که حق دست رسی به اطالعات را در قانون اساسی و 

کشوری خود به رسمیت بشناسند.
دست رسی به اطالعات از جمله حقوق دموکراتیک است 
که زمینه آن را دولت باید فراهم سازد. بدون دست رسی 
به اطالعات، مردم نمی توانند به طور موثر بر خطاها، 
قانون شکنی ها، فساد، بی عدالتی و سوءاستفاده افراد از 
می اندازد،  به خطر  را  دموکراسی  که حاکمیت  قدرت 

نظارت داشته باشند. )پالتیز، ۱۳۹۲(
افغانستان  در  اطالعات  به  دست رسی  حق  آن که  با 
دارای مبنای حقوقی ملی و بین المللی است، با آن هم 
روزنامه نگاران تحقیقی در این کشور، عمده ترین چالش 
عنوان  اطالعات  به  دست رسی  عدم  را  کارشان  فراراه 
می کنند. در ماده نوزدهم اعالمیه جهانی حقوق بشر که 
افغانستان خود را ملزم به رعایت آن می داند، آمده است: 
»هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، 
شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی 
اخذ  در  و  افکار  و  اطالعات  در کسب  و  باشد  نداشته 
و انتشار آن، با تمام وسایل ممکن و بدون مالحظات 

مرزی، آزاد باشد.« )اعالمیه جهانی حقوق بشر(
در  اطالعات  به  دست رسی  حقوقی  مبنای  هم چنان، 
به  دست رسی  حق  قانون  و  افغانستان  اساسی  قانون 
پنجاه   ماده  دوم  فقره   در  است.  شده  واضح  اطالعات 
به  مورد حق دست رسی  در  افغانستان،  اساسی  قانون 
حق  افغانستان  »اتباع  است:  آمده  چنین  اطالعات، 
را در حدود  ادارات دولتی  از  اطالعات،  به  دست رسی 
احکام قانون دارا می باشند. این حق جز صدمه به حقوق 
دیگران و امنیت عامه، حدودی ندارد.« )قانون اساسی 

افغانستان(
به رسمیت شناخته شدن حق دست رسی به اطالعات 
زمینه های  که  است  شده  سبب  اساسی  قانون  در 
دانسته  مردود  اطالعات،  به  دست رسی  محدود سازی 
به  اطالعات  ارایه   به  مکلف  دولتی  ادارات  و  شود 
اساسی  قانون  از  استناد  با  شهروندان شوند. هم چنان 
و قوانین بین المللی، قانون حق دست رسی به اطالعات 
تمام  میان  در  که  رسید  تصویب  به   ۱۳۹۳ سال  در 
کشور های جهان جایگاه نخست را به خود اختصاص 

داده است.

نبود امنیت
در  خبرنگاران  که  است  چالشی  عمده ترین  ناامنی 
افغانستان با آن مواجه اند. طوری که چندین سال پی 
بدون  گزارش گران  »سازمان  سوی  از  کشور  این  هم 
مرز«۶ به عنوان خطرناک ترین کشور برای خبرنگاران 
این سازمان، در  بنیاد گزارش  بر  است.  شناخته شده 
رسانه ای  کارمند  و  خبرنگار  میالدی ۱۲  سال ۲۰۱۸ 
در افغانستان جان باخته اند. هم چنان در گزارشی که 
»نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان« )نی(۷ 
در  خشونت  مورد   ۱۱۰ کرد،  منتشر  سال ۲۰۱۹  در 
افغانستان به  برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در 
ثبت رسیده بود که خشونت ها شامل ۱۰ مورد قتل، ۲۱ 
مورد جراحت، ۱۰ مورد ضرب و شتم، ۵۱ مورد تهدید 
و توهین، ۱۰ مورد بازداشت  موقت، ۸ مورد آدم ربایی و 
۳ مورد حمله به رسانه ها بوده است. )نهاد حمایت کننده 

رسانه های آزاد افغانستان، ۱۳۹۷(
بر بنیاد آمار »سازمان گزارش گران بدون مرز« در سال 
باختن ۵ خبرنگار  با جان  افغانستان  میالدی،   ۲۰۲۰
مکزیک، سومین کشور  و  عراق  از  این سال، پس  در 
مرگ بار برای خبرنگاران بوده است. )گزارش گران بدون 

مرز، ۱۳۹۹(
فعال  تروریستی  گروه های  که  است  یادآوری  قابل 
تهدید  و  کشتار  در  را  نقش  بیش ترین  افغانستان  در 

خبرنگاران دارند.

نزدیکی مالکان تعدادی از رسانه ها به حلقه های 
قدرت

از  تعدادی  مالکان  نزدیکی  چالش ها،  سایر  کنار  در 
در  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  حلقه های  به  رسانه ها 
افغانستان نیز یکی از چالش های سد راه روزنامه نگاران 
تحقیقی به حساب می آید. تعدادی از مالکان رسانه ها 

چکیده
در  تحقیقی  روزنامه نگاری  که  اخیر  سال های  طی 
دنیای نوپای روزنامه نگاری افغانستان جا باز کرده، به 
بوده  روبه رو  گوناگون  چالش های  با  پیش رفت ها  رغم 
»چالش های  به  است  شده  سعی  مقاله  این  در  است. 

روزنامه نگاری تحقیقی در افغانستان« پرداخته شود.
هرچند نویسنده گان و محققان دیگر نیز در این مورد 
که  عام  چالش های  به  بیش تر  آنان  ولی  نوشته اند؛ 
تمام جهان  در  تحقیقی  روزنامه نگاران  تمام  دامن گیر 
است، پرداخته اند. در این مقاله تالش شده است تا به 
چالش هایی پرداخته شود که روزنامه نگاران تحقیقی در 

افغانستان با آن مواجه اند.
و میدانی  منابع کتابخانه ای  از  مقاله  این  نویسنده در 
تحقیقی  برحال  روزنامه نگاران  از  یکی  با  مصاحبه  که 
در افغانستان است، استفاده کرده است. در افغانستان، 
روزنامه نگاران تحقیقی با چالش های گوناگونی مواجه اند 
که پرداختن به همه آن ها در قالب یک مقاله نمی گنجد 
و هم چنان نیاز به تحقیق گسترده تر دارد. در این مقاله 
به چالش های پرداخته شده که بیش تر از همه  صرفاً 

محسوس است.

مقدمه
روزنامه نگاری تحقیقی که به طور عمده در ژانر گزارش 
پیش رفته  و  کارآمد  شیوه های  از  یکی  می یابد،  تبلور 
که  است  روزنامه نگاری  در  تحول انگیز  مکتب  یک  و 
نوزدهم  قرن  اواخر  به  دست کم  آن  تاریخی  سابقه 
برمی گردد؛ اما تحلیل گران تاریخ مطبوعات نقطه عطف 
آن را به سال ۱۹۷۳ - زمانی که سلسله گزارش های 
دو روزنامه نگار امریکایی به نام های »کارل برنشتاین۱« 
در  »واترگیت۳«  رسوایی  درباره  وودوارد۲«  »باب  و 
روزنامه »واشنگتن پست۴« به چاپ رسید و منجر به 
کناره گیری »ریچارد نیکسون۵«، رییس جمهور ایاالت 

متحده امریکا شد، نسبت می دهند. )فرقانی، ۱۳۹۴(
از داکتر محمد مهدی فرقانی، استاد دانشگاه  به نقل 
نوع  این  اصلی  هدف  و  انگیزه  طباطبایی،  عالمه 
روزنامه نگاری  یافته  تکامل  که شکل  را  روزنامه نگاری 
منافع  از  دفاع  می توان  می رود،  شمار  به  تشریحی 
عمومی جامعه، خدمت به پیش برد دموکراسی و حقوق 
بشر، تحکیم و تثبیت جایگاه قانون و اخالق در جامعه، 
مسووالن  کردن  پاسخگو  قلم،  و  بیان  آزادی  بسط 
سوءاستفاده  و  فساد  افشای  آنان،  از  حساب کشی  و 
تخلفات  پنهان کردن  از  ثروت، جلوگیری  و  از قدرت 
به  مردم  و دست رسی  آگاهی  تحقق حق  به  و کمک 
اطالعاتی دانست که صاحبان قدرت و ثروت می خواهند 
آن را پنهان و در نتیجه منافع عمومی را در جهت منافع 

فردی و گروهی خود مصادره کنند. )فرقانی، ۱۳۹۴(
در افغانستان که پس از سرنگونی رژیم طالبان در سال 
تصویری  صوتی،  از  اعم  رسانه ها،  فعالیت های   ۲۰۰۱
و چاپی به صورت گسترده ای آغاز شد، روزنامه نگاری 
از رسانه ها  باز کرد و عده ای  تحقیقی در رسانه ها جا 
با وجود چالش های فراوان به این شیوه روزنامه نگاری 

روی آوردند.
از آنجا که در گزارش تحقیقی، رکن اساسی بر تحقیق 
و تتبع پیرامون موضوع شکل می گیرد، )قندی، ۱۳۹۵( 
موضوع  هم  سویی  از  و  است  دشوار  کار  تحقیق  و 
سوءاستفاده های  حول  بیش تر  تحقیقی  گزارش های 
مالی، اختالس و استفاده نامشروع از قدرت، ریشه یابی 
تخلفات  حقوقی،  ماجراهای  اجتماعی،  ناهنجاری های 
گزارش گران  می چرخد،  انتخابات  در  تقلب  و  سیاسی 
در تهیه آن با چالش های گوناگون مواجه می شوند. از 
سوی دیگر، این نوع روزنامه نگاری در کشورهای جهان 
اقتصادی  سیاسی،  فسادهای  انواع  با  مردم  که  سوم 
بیان  آزادی  نبود  و  دولتی  قدرت  از  سوءاستفاده  و 

مواجه اند، با دشواری های بیش تر روبه رو است.
با آن که آزادی بیان و رشد رسانه ها طی دو دهه اخیر در 
افغانستان یکی از بزرگ ترین دست آوردهای این کشور 
به ویژه  روزنامه نگاران،  هم  آن  با  اما  می شود؛  دانسته 
روزنامه نگاران تحقیقی با چالش های زیاد مواجه اند که 
بارها از سوی نهادهای حامی رسانه ها مطرح شده است.
از  کشور  شهروندان  بار  نخستین  برای  مدت،  این  در 
برخوردار  صوتی  و  تصویری  رسانه های  تأسیس  حق 
یا  تنها دولت مردان و  شدند، در حالی که در گذشته 
را  تلویزیون  و  رادیو  تأسیس  حق  سیاسی  نظام های 
و  از سویی هم رسانه های تصویری، صوتی  و  داشتند 
آزاد  طور  به  سانسور  از  دور  به  را  فعالیت  شان  چاپی 
تا  داده اند،  بسط  سیاسیون  نقد  و  دیگراندیشی  برای 

دولت مردان به رسانه های کشور ارزش دهند.
ژورنالیسم تحقیقی اگرچه در افغانستان تازه گی دارد، 
در  خوبی  کارکردهای  زمینه  این  در  رسانه ها  ولی 
کارنامه شان دارند؛ از برکناری برخی افراد بانفوذ گرفته 
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به  خود  رسانه ای  قدرت  از  استفاده  با  افغانستان  در 
امر  این  یافته اند.  دست  دولتی  بلند  مناصب  و  قدرت 
سبب تطمیع آنان شده و رسانه های تحت مدیریت شان 

را وادار به سکوت در برابر دولت کرده است.
افغانستان  در  رسانه ها  مالکیت  نحوه  هم،  سویی  از 
خصوصی  و  دولتی  حزبی،  مالکیت  نوع  سه  به  که 
تقسیم بندی شده است، در مواردی برای روزنامه نگاری 
تحقیقی چالش آفرین است؛ زیرا احزاب سیاسی، افراد 
تاجر و رهبران با نفوذ بیش تر وقت شان را روی اهداف 
سازمانی، نفوذ قومی و یا به دست آوردن منافع مالی و 
سیاسی سپری می کنند و کم تر عالقه مندی به تهیه و 

نشر گزارش های تحقیقی در رسانه های خویش دارند.

روزنامه نگاری  بودن  وقت گیر  و  بودن  پرهزینه 
تحقیقی

پرداختن به روزنامه نگاری تحقیقی یا همان گزارش گری 
تحقیقی نیاز به زمان کافی و هم چنان هزینه کافی دارد. 
هرچند این ویژه گی روزنامه نگاری تحقیقی برای تمام 
رسانه ها در همه کشورهای جهان یک چالش محسوب 
می شود، اما این چالش در رسانه های افغانستان که عمر 
این که  دلیل  به  است؛  محسوس  بیش تر  دارند،  کوتاه 
امورشان  پیش برد  برای  اندک  بودجه  از  رسانه ها  اکثر 

برخوردار اند.
آزاد  دانشگاه  استاد  رضاییان،  مجید  داکتر  از  نقل  به 
اسالمی، در گزارش تحقیقی باید سکانس به سکانس 
جلو بروید و نباید اشتباه کنید. به گفته او، در گزارش 
تحقیقی باید زمان صرف کنید و اگر برای گرفتن این 
آینده  تابستان سال  و  امسال شروع می کنید  گزارش، 
به نتیجه می رسید، هیچ اشکالی ندارد؛ چرا که گزارش 
تحقیقی همین است. باید برای انجام آن، زمان صرف 
نتیجه  به  زمان  صرف  بدون  تحقیقی  گزارش  کرد، 
قانونی  مراجع  به  رجوع  با  و  قانونی  کاماًل  و  نمی رسد 
می تواند آن را به سرانجام برساند و الزم نیست خالفی 
هم بکند. مورد بعدی، مداومت در صرف بودجه است؛ 
یعنی وقتی زمان را طوالنی می کند، هزینه و بودجه را 
برای  و شرط  واقعیت  یک  این  و  می دهد  افزایش  هم 

تحقق گزارش تحقیقی است. )رضاییان، ۱۳۹۷(

نبود ظرفیت الزم برای روزنامه نگاری تحقیقی
چالش دیگر فراراه روزنامه نگاری تحقیقی، نبود ظرفیت 
الزم و فقدان آموزش است. این یک واقعیت است که 
ما به قدر کافی گزارش گر تحقیقی تربیت نکرده ایم و در 
این زمینه ضعف داریم. انگشت شمار اند، رسانه هایی که 
در عرصه روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه نگاران مسلکی 

و با تجربه را در استخدام خود دارند.
تحقیقی »گروه رسانه ای  روزنامه نگار  بهشته محمدی، 
کلید«۸ در افغانستان می گوید که نبود مراکز آموزشی 
این کشور سبب  در  تحقیقی  روزنامه نگاران  مخصوص 
شده است که کم تر روزنامه نگاران به این عرصه پرچالش 
این که  برعالوه  او،  گفته  به  بگذارند.  پا  روزنامه نگاری 
به روزنامه نگاری تحقیقی  افغانستان کم تر  رسانه ها در 
می پردازند، تعداد روزنامه نگاران مسلکی این عرصه نیز 

اندک اند. )محمدی، ۱۳۹۹(

آزادی بیاِن آسیب پذیر
و  اساسی  بشری،  حقوق  جمله  از  بیان  آزادی  حق 
زیربنای  حق،  این  می رود.  شمار  به  انسان ها  طبیعی 
حق  است.  شهروندان  سیاسی  و  مدنی  حقوق  تمام 
آزادی بیان در ماده ۳۴ قانون اساسی افغانستان چنین 
تسجیل یافته است: »آزادی بیان از تعرض مصون است. 
هر افغان حق دارد، فکر خود را به وسیله  گفتار، نوشته، 
این  با رعایت احکام مندرج  یا وسایل دیگر،  تصویر و 
قانون اساسی اظهار نماید. هر افغان حق دارد، مطابق 
به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه  قبلی 
آن به مقامات دولتی، بپردازد. احکام مربوط به مطابع، 
رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط 
جمعی توسط قانون تنظیم می گردد.« )قانون اساسی 

افغانستان(
از حق داشتن آزادی بیان در افغانستان به عنوان یکی 
از بزرگ ترین دست آوردهای نظام جدید این کشور در 
مجامع ملی و بین المللی یاد شده است. آزادی بیان در 
کشور را می توان بزرگ ترین فرصت برای روزنامه نگاران 
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آن  از  استفاده  با  آورد که می توانند  به شمار  تحقیقی 
به انتشار گزارش های خود بپردازند. با این وجود، حق 
آزادی بیان در افغانستان با محدودیت هایی همراه است 
که در برخی موارد روزنامه نگاران با تهدید، ارعاب و حتا 

لت وکوب از سوی نیروهای دولتی مواجه شده اند.
در  تحقیقی  روزنامه نگار  محمدی،  بهشته  از  نقل  به 
از  دولت  موارد  بسیاری  در  این که  کنار  در  افغانستان، 
ارایه اطالعات به موقع برای خبرنگاران سر باز می زند، 
بعضاً مانع انتشار گزارش و اطالعات به بهانه های منافع 
ملی و ارزش های ملی از مجرای رسانه ها نیز می شود. 

)محمدی، ۱۳۹۹(

نتیجه گیری
روزنامه نگاری تحقیقی یکی از ژانرهای جذاب و در عین 
به آن  پرداختن  حال پرچالش روزنامه نگاری است که 
نیازمند افراد مسلکی، جسور و با تجربه است تا بتوانند 
با تحقیق و پشت کار به جمع آوری اطالعات از منابع 

مختلف بپردازند.
تاریخچه این نوع روزنامه نگاری در جهان به قرن ۱۹ 
باز می گردد و در افغانستان نیز پس از سرنگونی رژیم 
رغم  به  که  پرداختند  ژانر  این  به  رسانه ها  طالبان، 
چالش های گوناگون، دست آوردهای ملموسی داشته اند.
سروکار  تحقیق  با  روزنامه نگاری  ژانر  این  که  آنجا  از 
موضوع  هم چنان  و  است  دشواری  کار  تحقیق  و  دارد 
سوءاستفاده های  حول  بیش تر  تحقیقی  گزارش های 
مالی، اختالس و استفاده نامشروع از قدرت، ریشه یابی 
تخلفات  حقوقی،  ماجراهای  اجتماعی،  ناهنجاری های 
گزارش گران  می چرخد،  انتخابات  در  تقلب  و  سیاسی 
در تهیه آن با چالش های گوناگون مواجه می شوند. از 
سوی دیگر، این نوع روزنامه نگاری در کشورهای جهان 
و  اقتصادی  سیاسی،  فسادهای  انواع  با  مردم  که  سوم 
سوءاستفاده از قدرت دولتی و محدودیت در آزادی بیان 

مواجه اند، کار دشتوارتر است.
این  در  که  تحقیقی  روزنامه نگاری  راه  چالش های سد 
مقاله به آن پرداخته شد، عبارت است از: نبود امنیت 
جانی خبرنگاران، آزادی بیاِن آسیب پذیر، نزدیکی مالکان 
تجاری شدن  قدرت،  حلقه های  به  رسانه ها  از  تعدادی 
روزنامه نگاری  در عرصه  رسانه ها، کمبود ظرفیت الزم 

تحقیقی و محدودیت در دست رسی به اطالعات.
بودن  وقت گیر  و  بودن  پرهزینه  هم،  سویی  از 
به  ژانر  این  ویژه گی های  از  که  تحقیقی  روزنامه نگاری 
به  شمار می رود، در تمام رسانه های کشورهای جهان 
عنوان یک چالش مطرح است که این امر در رسانه های 
از  هم چنان  و  ندارند  طوالنی  پیشینه  که  افغانستان 
بودجه الزم برخوردار نیستند، از عمده ترین چالش ها به 

شمار می رود.

منبع ها
۱. اعالمیه جهانی حقوق بشر، مصوب سال ۱۹۴۸.

۲. امیری، حمیداهلل.)۱۳۹۷, ۶ ۳(. ژورنالیسم، برگرفته 
www.gaheez.af :از وب سایت گهیز

۳. پالتیز، دیوید.ل.)۱۳۹۲(. ارتباطات سیاسی در عمل، 
مهدی شفقتی )مترجم(، تهران، انتشارات سروش.

رسانه،  و  جامعه  مجید..)۱۳۹۷, ۶ ۲۱(   رضاییان،   .۴
www.saliss.com :برگرفته شده از سایت سلیس

گزارش نویسی؛  مهدی.)۱۳۹۴(.  محمد  فرقانی،   .۵
چشم عقاب روزنامه نگاری، چاپ دوم، تهران، انتشارات 

اطالعات.
۶. قندی، حسین و بدیعی، نعیم.)۱۳۹۵(. روزنامه نگاری 
عالمه  دانشگاه  انتشارات  تهران،  دهم،  چاپ  نوین، 

طباطبایی.
۷. قانون اساسی افغانستان، مصوب سال ۱۳۹۲.

۸. قانون دست رسی به اطالعات افغانستان، مصوب سال 
.۱۳۹۳

چالش های   .)۱۲  ۹ بهشته.)۱۳۹۹,  محمدی،   .۹
رحمانی  خیرالدین  تحقیقی،  روزنامه نگاران 

)مصاحبه کننده(.
آزاد  رسانه های  »حمایت کننده  نهاد  وب سایت   .۱۰
افغانستان«. )۱۳۹۷, ۹ ۱۲(  رویدادها، برگرفته شده از: 

www.nai.org.af
۱۱. وب سایت سازمان گزارش گران بدون مرز، )۱۳۹۹, 

www.rsf.org :)۲۰ ۹

چالش های روزنامه نگاری تحقیقی در افغانستان
خیرالدین رحمانی، دانشجوی ارتباطات و روزنامه نگاری



به این خبر توجه کنید: »براساس معلومات منابع، ۳۷ 
مکتب تنها در سه ولسوالی والیت قندهار به دلیل ادامه 
نیروهای  سنگر جنگ  به  و  شده  مسدود  درگیری ها 
امنیتی و طالبان بدل شده است.« این نمونه کوچکی 
از تحفه طالبان برای والیاتی است که جنگ جویان این 
تمام مکتب ها در  گروه در آن ها حضور دارند. تقریباً 
مناطق تحت کنترل طالبان مسدود است. مکتب های 
دخترانه قادر به ادامه فعالیت در این مناطق نیستند و 
براساس برداشت های سخت گیرانه طالبان از شریعت، 
آموزش دختران، به خصوص دختران بزرگ سال، جواز 
خوبی  وضعیت  نیز  پسرانه  مکتب های  ندارد.  شرعی 
یا هم  و  است  یا خیالی  مکتب ها  این  بیش تر  ندارد. 
در نتیجه جنگ و برخوردهای مسلحانه مسدود شده 

است.
در صورتی که حدود نیمی از خاک افغانستان تحت 
کنترل طالبان باشد، تصور کنید در این مناطق هیچ 
مکتبی به گونه نورمال فعال نیست. بیش تر جوانان این 
مناطق یا در بدل پول اندک به جنگ جویان طالبان 
پیش  در  را  مهاجرت  راه  هم  یا  و  می شوند  تبدیل 
می گیرند و برای یافتن لقمه نانی به کشورهای ایران 
والیات،  این  برای  طالبان  تحفه  می روند.  پاکستان  و 
بی سوادی، گسترش فقر و تخریب بنیان های نیروی 
انسانی است. با چنین روشی از یک سو نیروی جنگی 
دیگر،  جانب  از  و  می شود  مهیا  طالبان  برای  جوان 
آگاهی اجتماعی که بتواند در آینده جلو فعالیت های 
این گروه عقب گرا را بگیرد، خلق نمی شود. به همین 
دلیل است که در مناطق تحت تسلط طالبان، هیچ 

اعتراضات شرکت های ترانسپورتی و صرافی ها  از  پس 
و هم چنان وقوع آتش سوزی اسالم قلعه، بهای برخی از 
مواد خوراکی و سوخت به شکل سرسام آوری افزایش 
یافته است. براساس ارزیابی ها، بهای گاز در شهر کابل 
از ۵۵ افغانی به ۱۰۰ تا ۱۳۰ افغانی، بهای تیل از ۳۳ 
بوری  هر  در  آرد  بهای  و  افغانی  تا ۵۴  به ۵۰  افغانی 
ننگرهار،  در  است.  داشته  افزایش  افغانی  حدود ۵۰۰ 
بهای آرد حدود ۳۰۰ افغانی افزایش را نشان می دهد 
و یک کیلو گاز مایع نیز به ۱۰۰ افغانی رسیده است. 
این آمار در حوزه های مختلف متفاوت است و در برخی 
از نقاط حتا فروشنده گان به مشتریان شان گفته اند که 
ذخیره گاه شان تمام شده است. وزارت صنعت و تجارت 
استراتژیک  با وجود ذخیره گاه  اما تصریح می کند که 
به  افراد »سودجو«  وزارت،  این  نفتی  و  مواد خوراکی 
را  و سوخت  خوراکی  مواد  بهای  پرچون فروشان  ویژه 
مسووالن،   گفته  به  داده اند.  افزایش  میل شان  طبق 
وزارت صنعت و تجارت و شهرداری کابل در تالش اند 
تا متخلفان را شناسایی و با آنان به گونه قانونی برخورد 

کنند. 
و  صرافی ها  و  ترانسپورتی  شرکت های  اعتراضات 
آتش سوزی در بندر اسالم قلعه هرات به افزایش بهای 
مواد خوراکی و سوخت در پایتخت  و والیت ها انجامیده 
است. براساس معلوماتی که در پایان روز جمعه، یک 
دلو، جمع آوری شد، بهای یک کیلو گاز مایع در پایتخت 
و  پترول  بهای  افغانی،  تا ۱۳۰  به ۱۰۰  افغانی  از ۵۵ 
دیزل از ۳۳ به ۵۰ تا ۵۵ افغانی، بهای آرد از یک هزار 
و ۶۰۰ افغانی به دو هزار و ۲۰۰ و  بهای روغن از ۱۴۵۰ 
افغانی به ۱۶۰۰ افغانی بیش تر شده است. با این حال، 
نکرده است.  تفاوت چندانی  بهای سایر مواد خوراکی 
بود،  بزرگی  آتش سوزی  شاهد  که  جایی  هرات،  در 
نکرده  تفاوت چشم گیری  نفتی خیلی  مواد  بهای های 
افغانی و  افغانی به ۳۵  از ۳۰  است. بهای تیل پترول 
داشته  افزایش  افغانی   ۵۵ به  افغانی   ۴۵ از  گاز  بهای 
است. با این وجود یک سیر برنج از ۵۶۰ افغانی به ۶۳۰ 
افغانی، یک سیر بوره از ۳۵۰ افغانی به ۴۲۰ افغانی و 
یک سیر چای از ۳۰۰ به ۳۲۰ افغانی تغییر بها داشته 
است. این در حالی است که در بهای کیک مصرفی و 

روغن نیز افزایش دیده می شود.
بهای مواد نفتی و اولیه در سایر والیت ها نیز افزایش 
یافته است. به گفته حفیظ علی خیل، خبرنگار ۸صبح 

و این گروه جز انتقام گیری، مسدود کردن مکتب ها، 
ترور و تخریب کاری دیگری انجام نمی دهد. این نشان 
می دهد که به هر اندازه آگاهی و سواد در میان مردم 
از طالبان  نفرت  اندازه میزان  به همان  بیش تر شود، 
نیز گسترش می یابد. در بیست سال گذشته، مکتب ها 
در شهرهای بزرگ بر روی کودکان باز بود و آنانی که 
در سال ۲۰۰۱ متولد شده، حاال ۲۰ ساله اند و تحمل 

زنده گی در سایه باورهای سیاه طالبان را ندارند.
نمونه های زیادی وجود دارد که ساکنان مناطق تحت 
کرده اند  رها  را  کاشانه شان  و  خانه  طالبان  کنترل 
آموزش  و  مکتب  به  کودکان شان  این که  برای  و 
دست رسی داشته باشند، به شهرها و یا مناطق بیرون 
از تسلط طالبان رفته اند. این نشان می دهد که مردم 

مواد بیش تر از این افزایش یابد. 
نفتی  و  خوراکی  مواد  بهای  شمال شرق،  حوزه  در 
از  ۸صبح  خبرنگار  کامروز،  پرویز  است.  روبه افزایش 
بدخشان می گوید که بهای یک بوری آرد از یک هزار 
بهای یک  افغانی،  به یک هزار و ۶۰۰  افغانی  و ۳۰۰ 
بوری برنج از یک هزار و ۸۰۰ افغانی به دو هزار افغانی، 
به  افغانی  از ۵۰۰  لیتره  پنج  روغن  قوطی  یک  بهای 
۶۰۰ افغانی و بهای یک بوری بوره از دو هزار و ۲۰۰ 
به دو هزار و ۴۰۰ افغانی افزایش داشته است. هم زمان 
به ۸۰  افغانی  از ۶۵  مایع  بهای یک کیلو گاز  این،  با 
افغانی، بهای یک لیتر تیل پترول از ۳۴ افغانی به ۴۴ 
افغانی و بهای یک لیتر تیل دیزل از ۴۲ افغانی به ۴۸ 
افغانی رسیده است. این در حالی است که با توجه به 
صعب العبور بودن بدخشان، احتمال دارد که بهای مواد 
خوراکی و نفتی در ولسوالی های دور دست آن به مراتب 

بیش تر باشد. 

وزارت صنعت و تجارت: افراد سودجو بهای مواد 
را افزایش داده اند

در  نفتی  و  خوراکی  مواد  بهای  افزایش  با  هم زمان 
کابل و والیت ها، مسووالن در وزارت صنعت و تجارت 
در  پرچون فروشان،  ویژه  به  می گویند که سودجویان، 
افزایش بهای مواد خوراکی و نفتی نقش داشته اند. فواد 
احمدی، سخنگوی این وزارت، روز جمعه، یکم حوت، 
به روزنامه ۸صبح گفت که »یک تعداد افراد سودجو، به 
ویژه دکان داران پرچون فروش«  در پایتخت و برخی از 
والیت های دیگر بهای مواد خوراکی و نفتی را براساس 
او گفت که شهرداری کابل  افزایش داده اند.  میل شان 
و وزارت صنعت و تجارت در حال شناسایی افرادی اند 
که دست به بلند بردن بهای مواد زده اند. آقای احمدی 
افزود که این وزارت در حال حاضر مواد کافی غذایی 
بابت  این  از  و  دارد  استراتژیک  ذخایر  در  سوخت  و 

نگرانی  ای نیست. 
او هم چنان گفت که آتش سوزی هرات نمی تواند تاثیر 
اما به گفته آقای  باشد،   آ ن چنانی باالی نرخ ها داشته 
احمدی، اعتراض صرافان و شرکت های ترانسپورتی در 
افزود که در  او  بهای مواد نقش داشته است.  افزایش 
حال حاضر بحث اعتراض شرکت های ترانسپورتی حل 
شده است و آنان روند انتقال مواد از بنادر به شهرها 
اخاذی  بحث  احمدی،  فواد  گفته  به  کرده اند.  آغاز  را 

این  برابر  در  بزرگی  مانع  طالبان  و  آموزش  اند  تشنه 
جامعه  اندازه  هر  به  دیگر  سوی  از  مشروع.  خواست 
آگاه می شود، از مقبولیت طالبان نیز کاسته می شود و 
مردم می دانند که محروم کردن نسل جوان از مکتب 
و آموزش جفای بزرگی است. طالبان اما می دانند که 
این  حاکمیت  تحت  نمی تواند  مکتب خوانده ای  هیچ 

گروه زنده گی کند.

تسلسل فقر و جهل
در حالی که پس از شکست طالبان در سال ۲۰۰۱ 
میلیون ها کودک توانستند دوباره به مکتب بروند و 
به  دختران  رفتن  برابر  در  رسمی  محدودیت  هیچ 
مکتب وجود نداشت، اما پس از سال ۲۰۱۴ در نتیجه 
کمک های  کاهش  جنگ،  طالبان،  پیش روی های 
خصوص  به  کودکان،  حضور  فقر،  و  بین المللی 
کودکان دختر در مکتب ها سیر نزولی داشت. طالبان 
نه تنها مانع فعالیت مکتب ها در مناطق تحت تسلط 
خودشان شدند، بلکه در مناطق تحت تسلط دولت 
نیز با تهدید و ارعاب، معلمان و آموزگاران را مجبور 
ستیزی  مکتب  سیاست  کردند.  تدریس  ترک  به 
طالبان سبب شد تا چرخه فقر و جهل در مناطق 
تحت تسلط این گروه دوام کند. جامعه ای  که سواد 
در آن قطغن باشد، نمی تواند نیروی انسانی متخصص 
برای رشد و توسعه تولید کند. کشتن معلمان، آتش 
زدن مکتب ها و مخالفت با فعالیت نهادهای آموزشی 
از سواد و آگاهی محروم  تا مردم  سبب شده است 
شوند. چنین رفتارهایی زمینه هرگونه رشد و توسعه 
انسانی را در این مناطق محدود کرد. وقتی مکتب ها 
مسدود باشد، چنین نیروی وجود نخواهد داشت. به 
این ترتیب چرخه باطل فقر و جهل توسط طالبان 
تکرار شد و نسلی که می توانست با رفتن به مکتب 
فردای بهتری داشته باشد، از داشتن سواد و آگاهی 

محروم شد.

در شاهراه ها حل شده و وزارت امور داخله شماری از 
این سربازان را به احتیاط سوق داده است. او هم چنان 
افزود که بحث مالیه ترانسپورتی نیز حل شده است. 
گفت  تجارت  و  صنعت  وزارت  حال سخنگوی  این  با 
زده اند،  اعتصاب  به  دست  هنوز  شماری  هرچند  که 
اما اعتصاب شرکت های ترانسپورتی در کل متوقف و 
روند انتقال مواد به داخل شهرها آغاز شده است.  فواد 
احمدی هم چنان تصریح کرد که روند واردات از گمرک 
اسالم قلعه نیز از ساعت یک پس از چاشت روز پنج شنبه 

از سر گرفته شده است.
شرکت های ترانسپورتی از سه هفته بدین سو به دلیل 
مقرره جدید ترانسپورتی، پرداخت مالیه های گوناگون، 
کرده اند.  اعتراض  ترازوها  در  فساد  و  پولیس  اخاذی 
شدن  شرکتی  دلیل  به  نیز  صرافان  این  با  هم زمان 
جواز انفرادی،  از سه هفته بدین سو روند ارایه خدمات 
نتیجه  در  که  است  حالی  در  این  کرده اند.  متوقف  را 
هرات، دست کم ۵۰۰  اسالم قلعه  بندر  در  آتش سوزی 
اقتصادی  کارشناسان  گرفت.  آتش  گاز  و  نفت  تانکر 
احتمال داده بودند که با آتش  گرفتن این گمرک، نرخ 
به  توجه  با  در سراسر کشور  و سوخت  مواد خوراکی 
یابد.  افزایش  فردی  و سودجویی های  پیشینه موضوع 
از  بین المللی  نهادهای  از  برخی  و  حکومت  پیش تر 
ابراز  کرونا  بحران  از  پس  مردم  اقتصادی  بد  وضعیت 
نظیر  برنامه های  فقر،  با  مبارزه  برای  و  کرده  نگرانی  

»دسترخوان ملی« را به راه انداخته بودند.

جریانی که بتواند، رفتارهای این گروه را نقد کند، در 
برابر سیاست های ضد حقوق بشری این گروه بایستد 
و کارکردهای آن را به چالش بکشد، وجود ندارد؛ زیرا 
آگاهی و دانشی که بن مایه چنین حرکت هایی است، 
براساس آمار  این مناطق در نطفه خنثا می شود.  در 
در  کودک  میلیون   ۳,۷ یونیسف،  توسط  شده  ارایه 
سراسر افغانستان از آموزش محروم اند و نمی توانند به 
مکتب بروند. ۶۰ درصد این کودکان دختر هستند. با 
گسترش فعالیت طالبان، این آمار بیش تر می شود و 
تعداد بیش تر کودکان در نتیجه ناامنی ها از مکتب و 

آموزش محروم می شوند.

چرا طالبان از آگاهی می ترسند؟
طالبان از سواد، آگاهی و دانش می ترسند. آگاهی به 
معنای مرگ طالبان و طالبانیسم است. به همین دلیل 
از  آنان در شهرها نفوذ ندارند و نمی توانند  است که 
میان مکتب رفته ها سربازگیری کنند. همه آنانی که از 
سیاست ها و روش های خشن طالبان آگاه اند، این گروه 
را سد بزرگی در برابر پیش رفت و توسعه می پندارند. 
میزان نفرت از طالبان در شهرهای افغانستان بسیار 
فراه  و  غزنی  کندز،  شهرهای  که  زمانی  است.  زیاد 
سقوط کرد، سیلی از ساکنان این شهرها خانه های شان 
را ترک کردند و به مناطق امن متواری شدند. فرار از 
طالبان به وضاحت نشان داد که مردم افغانستان دیگر 
تحمل گروهی را که با تمام مظاهر یک زنده گی مدرن 
آمدن  با  که  می دانستند  آنان  ندارند.  است،  مخالف 
طالبان همه چیز به شمول سواد و آگاهی نابود می شود 

در حوزه شرق، بهای یک بوری آرد در ننگرهار از یک 
هزار و ۶۵۰ افغانی به دو هزار و ۸۰ افغانی، بهای یک 
کیلو گاز از ۵۲ افغانی به ۸۵ تا ۱۰۰ افغانی، بهای یک 
لیتر پترول از ۳۵ افغانی به ۴۶ افغانی و بهای یک لیتر 
یافته  افزایش  افغانی   ۴۹ به  افغانی   ۳۹ از  دیزل  تیل 
است. در این میان، بهای دیگر اجناس از جمله روغن،  
بوره، برنج و آرد سوجی  نیز بیش تر شده است. در این 
میان از ۱۰ پمپ استیشن در ننگرهار، مالکان سه پمپ 
استیشن به مشتریان شان اعالم کرده اند که ذخیره گاه 
گاز و تیل شان تمام شده است. این در حالی است که 
براساس گزارش خبرنگار ۸صبح در حوزه شرق، بهای  
این مواد در دیگر والیت های این حوزه بیش تر از والیت 

ننگرهار است.
که  پکتیا، می گوید  در  توفان عمری، خبرنگار ۸صبح 
بهای مواد خوراکی و نفتی در مندوی پکتیا نیز افزایش 
از  براساس معلومات وی، یک بوری آرد  داشته است. 
افغانی،  و ۸۰۰  هزار  یک  به  افغانی  و ۶۵۰  هزار  یک 
یک بشکه روغن ۱۶ لیتره از یک هزار و ۴۵۰ افغانی 
به یک هزار و ۶۰۰ افغانی، یک کیلو گاز مایع از ۵۰ 
افغانی به ۷۵ افغانی، یک لیتر تیل پترول از ۳۵ افغانی 
به ۴۰ افغانی، یک لیتر تیل دیزل از ۳۷ افغانی به ۴۵ 
افغانی و یک کیلو چای از ۲۵۰ افغانی به ۳۰۰ افغانی 
رسیده است. فروشنده گان در این والیت دلیل افزایش 
مواد خوراکی و نفتی را آتش سوزی در بندر اسالم قلعه 
این  کرده اند.  عنوان  ترانسپورتی  پارچه های  افزایش  و 
گازفروشی های  در  مایع  گاز  بهای  که  است  حالی  در 
مسیر کابل-پکتیا از ۴۵ افغانی به ۹۰ تا ۱۰۰ افغانی 

رسیده است. 
در حوزه مرکزی نیز بهای مواد خوراکی و اولیه افزایش 
داشته است. الیاس طاهری، خبرنگار ۸صبح می گوید 
که بهای یک کیلو گاز مایع در دایکندی در حال حاضر 
افغانی،  افغانی، بهای تیل پترول به ۵۰  تا ۷۵  به ۶۵ 
بهای تیل دیزل به ۵۵ افغانی، بهای آرد به دو هزار تا دو  
هزار و ۱۰۰ افغانی، بهای چای به ۳۳۰ تا ۳۵۰ افغانی 
و بهای بوره به ۵۵ تا ۶۰ افغانی رسیده است. گفتنی 
است که بهای مواد خوراکی و نفتی والیت های مرکزی 
در مقایسه با کابل تفاوت آن چنانی ندارد. با این حال 
افزایش یافته  افغانی  بامیان نیز به ۱۰۰  بهای گاز در 
است. فروشنده گان در بامیان گفته اند که اگر راه های 
بنادر به شهرها باز نشود، احتمال می رود که بهای این 

 شنبه
شماره 3545

2 حوت 1399
20 فبروری 2021
قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

7
افزایش بهای مواد خوراکی و 

سوخت پس از اعتراضات در کشور

طالبان از سواد، آگاهی و دانش طالبان
می ترسند. آگاهی به معنای مرگ 

طالبان و طالبانیسم است. به همین 
دلیل است که آنان در شهرها نفوذ 
ندارند و نمی توانند از میان مکتب 

رفته ها سربازگیری کنند. همه آنانی 
که از سیاست ها و روش های خشن 

طالبان آگاه اند، این گروه را سد 
بزرگی در برابر پیش رفت و توسعه 
می پندارند. میزان نفرت از طالبان 
در شهرهای افغانستان بسیار زیاد 

است. زمانی که شهرهای کندز، غزنی و 
فراه سقوط کرد، سیلی از ساکنان این 
شهرها خانه های شان را ترک کردند و 
به مناطق امن متواری شدند. فرار از 
طالبان به وضاحت نشان داد که مردم 

افغانستان دیگر تحمل گروهی را که با 
تمام مظاهر یک زنده گی مدرن مخالف 

است، ندارند.

مکتب ستیزی

حسین سیرت

حسیب بهش



وزارت  که  می دهد  نشان  ۸صبح  روزنامه  یافته های 
اسالم قلعه  گمرک  آتش سوزی  از  جلوگیری  در  مالیه 
سهل انگاری کرده و هشدار تاجران در پیوند به احتمال 
وقوع آتش سوزی را جدی نگرفته است. مبتنی بر این 
ُکندی  به  نسبت  پیش  ماه  سه  حدود  تاجران  اسناد، 
نگرانی  ابراز  گمرک  از  سوخت  مواد  تانکرهای  خروج 
از احتمال آتش سوزی هشدار داده بودند. در اسناد  و 
اتاق  و  سوخت  مواد  واردکننده گان  که  است  آمده 
تجارت و سرمایه گذاری هرات، چندین بار نگرانی خود 
انفجار  و  آتش سوزی  مانند  دلخراش«  »حادثات  از  را 
اما  با مقام های محلی شریک کرده اند،  تانکرهای گاز، 
اقدامی برای جلوگیری از حوادث احتمالی نشده است. 
اعضای هیأت ریاست مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور 
داخله تأکید دارند که به دنبال بررسی های ابتدایی، ۱۲ 
تن از مقام های ارشد گمرک اسالم قلعه، قطعه محافظت 
مقام های  و  استندرد  و  نورم  اداره  مقام های  گمرکات، 
به  می کند،  نمونه گیری  سوختی  مواد  از  که  شرکتی 
سارنوالی معرفی شده اند. یافته های هیأت بررسی کننده 
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نشان می دهد 
نبود  و  سوء مدیریت  گمرک،  در  گسترده  فساد  که 
خسارت های  افزایش  سبب  آتش،  مهار  برای  امکانات 
مالی آتش سوزی شده است. هیأت مجلس نماینده گان 
بررسی  را  رویداد  این  بودن«  »عمدی  احتمال  نیز 
از  رسمی  شکایت  درج  هرات،  محلی  اداره  می کند. 
احتمال آتش سوزی را رد می کند، اما می گوید که برای 
رسیده گی به شکایت های شفاهی تاجران چند بار اقدام 
شده است. مقام های وزارت مالیه بر انجام بررسی های 
بیش تر پافشاری دارند و هشدار می دهند، تمامی افرادی 
داشته  دست  فساد  در  یا  کرده  کم کاری  و  غفلت  که 

باشند، به نهادهای عدلی معرفی می شوند.
 

هشدار تاجران به حکومت پیش از آتش سوزی
اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، نشان 
گمرک  در  آتش سوزی  از  پیش  ماه  چند  که  می دهد 
اسالم قلعه، تاجران هراتی از احتمال وقوع »آتش سوزی«، 
مالی  خسارت های  و  داده  هشدار  محلی  حکومت  به 
چنین رویدادی را »جبران ناپذیر« عنوان کرده  بودند. 
اتحادیه واردکننده گان گاز مایع هرات، در نامه شماره 
۸۴/۶۹ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵ خورشیدی، به مقام والیت 
هرات نگاشته است که توقف تانکرهای مواد سوختی 
به ویژه گاز مایع در گمرک و دخول و خروج مختلط 
تانکرهای مواد سوختی با سایر موترهای باربری، بررسی 
شود. در این نامه اتحادیه واردکننده گان گاز مایع هرات 
خروج  و  دخول  برای  جداگانه  دروازه   ایجاد  خواهان 
بود  داده  هشدار  و  شده  گمرک  از  سوخت  تانکرهای 
که احتمال »آتش سوزی« و »انفجار تانکرهای گاز« در 
گمرک وجود دارد و پیامدهای چنین رویدادی به دوش 
کم توجهی  امکانات  فراهم سازی  در  که  است  افرادی 

می کنند.
اتحادیه واردکننده گان گاز  نامه،  این  از  چند ماه پس 
مایع هرات، در نامه شماره ۹۸/۸۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ از 
ُکندی خروج تانکرهای مواد سوختی از گمرک شکایت 
به دنبال »نشت  و دوباره هشدار داده است که  کرده 
گاز« از یک تانکر، احتمال آتش سوزی در گمرک وجود 
بی نظمی در گمرک گرفته شود. در  باید جلو  و  دارد 
پاسخ به این نامه، مونسه حسن زاده، معاون اجتماعی 
و اقتصادی والی هرات، به ریاست خدمات تخنیکی و 
سکتوری مقام والیت هرات دستور داده است تا برای 
رفع مشکل مطرح شده با نهادهای ذی ربط مکاتبه و در 

زمینه اقدام قانونی کند.
مواد سوخت  واردکننده  تاجران  از  فخری،  سیدخلیل 
بارها  آنان  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  هرات،  در 
از احتمال وقوع آتش سوزی در گمرک  نگرانی شان را 
با حکومت در میان گذاشته اند، اما اقدامی در پیوند به 
دیگر  یکی  امیری،  نشد. غالم سخی  انجام  نگرانی  این 
که  دارد  تأکید  سوخت،  مواد  واردکننده  تاجران  از 
در  آتش سوزی  وقوع  از  پیش  سوخت  مواد  بازرگانان 
اسالم قلعه، چنین وضعیتی را پیش بینی کرده بودند و 
به حکومت هم گوش زد کردند، اما  کسی صدای سکتور 

خصوصی را نشنید.
 

سهل انگاری حکومت در جلوگیری از فاجعه
اتحادیه  عضو  و  سوخت  مواد  بازرگان  وفا،  نوید 
واردکننده گان مواد نفت و گاز مایع هرات، در صحبت با 
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یافته های  و  دارد  جریان  آن  به  پیوند  در  بررسی ها 
ابتدایی در نشست عمومی مجلس شریک می شود. به 
این  در پس  پنهانی«  آقای حنیف، »دست های  گفته 
قضیه وجود دارد و هیأت مجلس نماینده گان در حال 

بررسی دقیق حادثه است. 
صادق قادری، عضو مجلس نماینده گان و عضو هیأت 
در  مافیا  فعالیت  و  گسترده  فساد  هرات،  به  اعزامی 
دارد  باور  و  پذیرش می داند  غیرقابل  را  گمرک هرات 
که حکومت باید خسارت مال باخته گان را پرداخت کند. 
و  تجارت  اتاق  عامل  مدیر  هاشمی،  سیدزمان 
فساد،  که  می گوید  نیز  افغانستان،  سرمایه گذاری 
اسالم قلعه  گمرک  در  گسترده  بی نظمی  و  باج گیری 
تجارت  اتاق  مدیره  هیأت  اعضای  دید  از  دارد.  وجود 
مالیه،  وزارت  مقام های  افغانستان،  سرمایه گذاری  و 
نیروهای امنیتی و مسووالن گمرک هرات، در این قضیه 

مقصر اند و باید مجازات شوند.

محافظان امنیتی گمرک، عامل افزایش خسارت 
مالی

شماری از راننده گان موترهای باربری و تانکرهای مواد 
مرکز  از  هیأتی  حضور  پی  در  که  دارند  ادعا  سوخت 
توقف گاه  در  روز   ۲۰ تا   ۱۵ وارداتی  کاالهای  کشور، 
گمرک اسالم قلعه باقی ماند و مقام های گمرک اجازه 
راننده گان،  ادعای  براساس  موترها خارج شود.  ندادند 
افزون بر موترهایی که منتظر پرداخت تعرفه گمرکی 
و  شده  مراحل  طی  اسنادشان  که  موترهایی  بودند، 
تعرفه گمرکی  آن ها نیز پرداخته شده بود، نیز به دلیل 
فساد گسترده و »تشریح« غیرقانونی اموال، در گمرک 
قرار  روزنامه ۸صبح  اختیار  در  که  سندی  ماند.  باقی 
گرفته، نشان می  دهد که به یک موتر باربری که اسناد 
گمرکی اش در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ طی مراحل شده ، 
نیز اجازه خروج از گمرک داده نشده و سرانجام همین 
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ تاریخ  به  گمرک  آتش سوزی  در  موتر 

طعمه آتش شده است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، فساد گسترده 
در گمرک، سوء مدیریت، نبود امکانات و از همه مهم تر 
حضور هیأت بررسی کننده از مرکز کشور را عامل اصلی 
توقف کاالها و افزایش ازدحام در توقف گاه اسالم قلعه 
می داند. خان جان الکوزی، عضو هیأت رهبری این اتاق، 
یک  سال  جریان  در  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به 
بررسی  برای  هیأت  از ۲۴  بیش تر  ماه  طی ۱۲  اخیر 
ادعاهای  و  کرده اند  سفر  هرات  به  اسالم قلعه  گمرک 
موجود نشان می دهد که بیش تر این هیأت ها در فساد 

و باج گیری دست دارند. 
مجلس  در  هرات  نماینده  پدرام،  حبیب الرحمان 
نماینده گان، باور دارد که حضور هیأتی از »مرکز عدلی 
و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری«، سبب 
توقف طوالنی وسایط باربری در گمرک اسالم قلعه شد 

و باید این مسأله بررسی شود. 
سیدوحید قتالی، والی هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید 
که ظرفیت گمرک مرزی اسالم قلعه حدود ۶۰۰ موتر 
است، اما در زمان وقوع آتش سوزی، به گونه »غیرعادی« 
حدود دو هزار و ۵۰۰ موتر باربری و تانکر مواد سوخت، 

در توقف گاه گمرک ازدحام کرده بود .
 

حفر خندق برای جلوگیری از خروج موترها 
گمرک  در  موجود  فساد  باربری،  موترهای  راننده گان 
و  آتش سوزی  گسترش  عامل  را  اسالم قلعه  مرزی 
از  پس  آنان،  دید  از  می دانند.  مالی  خسارت   افزایش 
وقوع آتش سوزی، سربازان امنیتی گمرک اجازه ندادند 

موترهای باربری از توقف گاه گمرک خارج شود و همین 
که  فردی  آرین،  بصیر  شد.  آتش   گسترش  سبب  امر 
موترهایش در آتش سوزی گمرک اسالم قلعه سوخته، 
گمرک  سیستماتیک«  »فساد  نتیجه  را  واقعه  این 
می داند. وی می افزاید که هزاران موتر بدون دلیل در 
»فاجعه«،  این  مستقیم  عامل  و  ماند  متوقف  گمرک 

حکومت است.
راننده گان تانکرهای مواد سوخت مدعی اند که پس از 
اولین تانکر گاز و آغاز آتش سوزی، آنان  آتش  گرفتن 
تالش کردند موترهای باربری و تانکرهای سوخت را از 
محوطه گمرک خارج کنند، اما فرمانده گمرک دروازه 
خروجی را مسدود کرد و اجازه خروج موترها را نداد. 
راننده گان هراتی ادعا دارند که سربازان امنیتی گمرک، 
موترهای  توقف گاه  اطراف  در  خندق  چند  حفر  با 
باربری، شلیک گلوله و بستن دروازه خروجی گمرک، 
مانع خروج موترها شدند و از هر موتر برای خروج از 
باج گیری  افغانی  تا ۱۵ هزار  سه مسیر مشخص، پنج 

می کنند.
و  تجارت  اتاق  رهبری  هیأت  عضو  الکوزی،  خان جان 
توقف گاه  در  خندق  حفر  افغانستان،  سرمایه گذاری 
که  دارد  تأکید  و  می پذیرد  را  اسالم قلعه  گمرک 
اتاق تجارت و سرمایه گذاری نشان  بررسی های هیأت 
می دهد که خندق برای جلوگیری از خروج موترها حفر 
شده و پیوند مستقیم با فساد دارد. براساس ادعای آقای 
فساد  اسالم قلعه  مرزی  گمرک  توقف گاه  در  الکوزی، 
توقف گاه  محوطه  از  بخش  هر  و  دارد  وجود  گسترده 
از  افراد  این  و  نام گذاری شده  فرد  نام یک  به  گمرک 
راننده گان باج گیری کرده، موترها بدون پرداخت پول 
محلی  مقام های  شوند.  خارج  گمرک  از  نمی توانند 
را  اسالم قلعه  مرزی  گمرک  در  خندق  حفر  هرات، 
خروج  از  جلوگیری  را  اقدام  این  دلیل  و  می پذیرند 
وسایط بدون پرداخت محصول گمرک عنوان می کنند. 
مقام های وزارت مالیه نیز از بررسی در پیوند به حفر 

خندق در توقف گاه گمرک خبر می دهند.
 

پاسخ مقام های وزارت مالیه
اسناد  و  ادعاها  به  واکنش  در  هرات  محلی  مقام های 
مواد سوخت می گویند که هیچ گونه شکایتی  تاجران 
از احتمال آتش سوزی در گمرک  در پیوند به نگرانی 
است.  نشده  آنان شریک  با  کتبی  گونه  به  اسالم قلعه 
سیدوحید قتالی، والی هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید 
که رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری به گونه شفاهی 
ابراز نگرانی کرده بود. والی هرات افزود که پس از نگرانی 
تاجران، حکومت محلی برای رسیده گی به این مشکل 
چند بار اقدام کرد و شخص خودش با سفر به اسالم قلعه 
وارد اقدام شد، اما مشخصاً در پیوند به آتش سوزی اخیر 
در گمرک هرات تاجران به گونه رسمی شکایت درج 

نکرده اند.
مالیه،  وزارت  گمرکات  عمومی  رییس  احمدی،  آمنه 
بررسی ها  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در 
جریان  اسالم قلعه  رویداد  گوناگون  ابعاد  به  پیوند  در 
و  تحقیق  از  گوناگون پس  نهادهای  یافته های  و  دارد 
این رویداد، مشخص خواهد شد.  به  پیوند  تحلیل در 
رییس عمومی گمرکات وزارت مالیه افزود که یافته های 
با  از چگونه گی آتش سوزی  نهادهای گوناگون  بررسی 
و  می شود  گذاشته  میان  در  کشور  جمهوری  ریاست 
تمامی افرادی که غفلت و کم کاری کرده یا در فساد 
دست داشته باشند، به نهادهای عدلی معرفی می شوند. 
سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  معلومات  برمبنای 
افغانستان، حدود یک هزار موتر در آتش سوخته، یک 
هزار موتر باربری ناپدید است و صدها میلیون دالر به 
رسیده  زیان  سکتور خصوصی  و  موترداران  بازرگانان، 

است.
سرگرم  جداگانه  هیأت  پنج  دست کم  که  اوضاعی  در 
بررسی رویداد آتش سوزی اسالم قلعه هستند، تاجران 
هراتی توقع دارند که سهل انگاری وزارت مالیه و نادیده 
گمرک  در  آتش سوزی  وقوع  از  آنان  هشدار  گرفتن 
بررسی و با افرادی که بی پروایی کرده اند، برخورد شود. 
و  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  اعزامی  هیأت  اعضای 
به  دارند که  تأکید  نماینده گان  اعضای هیأت مجلس 
»عدم  بر  مبنی  جمهور  رییس  فرمان  صدور  دنبال 
دخالت در فعالیت گمرکات«، والی هرات صالحیت الزم 
برای رسیده گی به شکایت تاجران را نداشت و مقصر 

اصلی فاجعه اسالم قلعه وزارت مالیه است.

روزنامه ۸صبح می پذیرد که پیش از وقوع آتش سوزی 
بزرگ در گمرک اسالم قلعه، بازرگانان نسبت به ازدحام 
تانکرهای مواد سوخت در گمرک به حکومت هشدار 
دادند. به گفته او، اتحادیه واردکننده  گان مواد نفت و 
مواد  حامل  موترهای  تجمع  از  بار  چندین  مایع،  گاز 
سوخت هشدار دادند، اما وزارت مالیه برای رسیده گی 
به این مسأله اقدامی نکرد و سرانجام در »فاجعه گمرک 

اسالم قلعه«، زیان بزرگ مالی به بازرگانان رسید.
روند  ُکندی  از  هرات،  در  سوخت  مواد  وارکننده گان 
اسالم قلعه  گمرک  از  سوخت  مواد  تانکرهای  خروج 
خروج  ُکندی  از  که  می کنند  ادعا  و  دارند  شکایت 
تانکرهای سوخت، ازدحام موترهای حامل مواد سوخت 
و خطرهای احتمالی آن به حکومت هشدار دادند، اما 
اتاق  رییس  خادم،  حمیداهلل  نکرد.  اقدامی  حکومت 
روزنامه ۸صبح  با  در صحبت  هرات،  معادن  و  صنایع 
در  بزرگ  آتش سوزی  اصلی  مقصر  را  مالیه  وزارت 

از  پس  که  دارد  باور  او  می داند.  اسالم قلعه  گمرک 
هشدار تاجران، مقام های محلی هرات صالحیت الزم 
برای خروج موترها از گمرک را نداشتند و در این میان 

وزارت مالیه مقصر است.
آقای خادم افزود که عوامل گوناگون از جمله اعتصاب 
راننده گان و مسدود بودن صرافی ها سبب ازدحام موترها 
در گمرک شد، اما عامل اصلی تجمع موترها و گسترش 
در  گسترده  فساد  آتش سوزی،  از  ناشی  خسارت های 
از  جلوگیری  در  مالیه  وزارت  مقام های  و  بود  گمرک 

فاجعه اسالم قلعه سهل انگاری کرده  اند. 
یونس قاضی زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری 
هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید که مشکالت زیادی 
در گمرک مرزی اسالم قلعه وجود دارد و تاجران همواره 
از وجود این مشکالت به حکومت هشدار داده اند، اما 

حکومت مرکزی اقدامی نکرده است. 
فساد  هرات،  در  اقتصادی  فعاالن  و  بازرگانان  دید  از 
گسترده و سوء مدیریت در گمرک اسالم قلعه به گونه 
گسترده وجود دارد و برخی محافظان امنیتی گمرک 
که در فساد دخیل اند، مانع خروج موترهایی شده اند که 

تعرفه گمرکی شان پرداخت شده بود.

معرفی ۱2 مقام حکومتی به سارنوالی
زلمی منگل، رییس مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور 
داخله، که برای بررسی رویداد اسالم قلعه به هرات سفر 
کرده است، از معرفی برخی مقام های ارشد گمرک به 
تن  او، دست کم ۱۲  گفته  به  می دهد.  خبر  سارنوالی 
به  گمرک  قضیه  به  پیوند  در  حکومتی  مقام های  از 
که  می افزاید  منگل  آقای  شده اند.  معرفی  سارنوالی 
برخی مقام های ارشد گمرک اسالم قلعه، قطعه محافظت 
گمرکات، اداره نورم و استندرد و مقام های یک شرکت 
خصوصی که مسوول نمونه گیری مواد سوختی است، 
و  عدلی  نهادهای  به  هیأت،  این  بررسی های  از  پس 

قضایی معرفی شده اند.
رییس مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله پافشاری 
مواد  غیرمسلکی  نمونه گیری  گسترده،  فساد  که  دارد 
سوخت، بی نظمی در توقف گاه گمرک، ازدحام بیش  از 
حد موترهای باربری و تانکرهای سوخت و ُکندی روند 

طی مراحل کاالها، عوامل آتش سوزی است. 
اعضای هیأت بررسی کننده مجلس نماینده گان که برای 
سفر  والیت  این  به  هرات  گمرک  آتش سوزی  بررسی 
بررسی  را  رویداد  این  بودن  عمدی  احتمال  کرده اند، 
نماینده گان  مجلس  عضو  حنیف،  حمیداهلل  می کنند. 
و از اعضای هیأت اعزامی، به روزنامه ۸صبح می گوید 
و  نیست  احتمال  از  دور  حادثه  این  بودن  عمدی  که 

سهل انگاری حکومت در جلوگیری از فاجعه اسالم قلعه
سیدخلیل فخری، از تاجران واردکننده مواد سوخت در هرات، به روزنامه 8صبح می گوید که آنان بارها نگرانی شان را از احتمال وقوع آتش سوزی در گمرک 

با حکومت در میان گذاشته اند، اما اقدامی در پیوند به این نگرانی انجام نشد. غالم سخی امیری، یکی دیگر از تاجران واردکننده مواد سوخت، تأکید دارد که 
بازرگانان مواد سوخت پیش از وقوع آتش سوزی در اسالم قلعه، چنین وضعیتی را پیش بینی کرده بودند و به حکومت هم گوش زد کردند، اما  کسی صدای 

سکتور خصوصی را نشنید.

محمدحسین نیک خواه
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افغانستان شاید تنها کشوری در منطقه است که در 
طول دو سده، چندین بار مورد حمالت سنگین نظامی 
قرار  استعمارگر  امپراتوران  و  دنیا  بزرگ  قدرت های 
این کشور مورد تهاجم  باری که  اما هر  گرفته است. 
قوت های استعماری قرار گرفته، عامل/پیش آهنگ آن 
خود افغان ها بوده  است. در سال ۱۸۳۸، مثلث سیاه 
به  سنگ  رنجیت  و  مکناتن  شجاع،  شاه  میان  الهور 
امضا رسید و مطابق آن نخستین حمله مستقیم نظامی 
بریتانیا از شبه قاره هند بر افغانستان صورت گرفت. علم  
این تهاجم نظامی استعماری را شاه شجاع سدوزایی به 
دوش می کشید. شجاع الملک یا شاه شجاع توانست با 
حمایت نیروهای استعماری بریتانیا و سیک های الهور 
دوباره  را  شاهی اش  رفته  دست  از  کرسی  پنجاب  و 

تصاحب کند.
نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  در  افغانستان  دوم،  بار  برای 
نیروهای  شکن  استخوان  حمالت  مورد  میالدی 
استعماری بریتانیا، دقیقاً در سال ۱۸۷۹ قرار گرفت. در 
این تهاجم به صورت مستقیم کسی از افغان ها همکار 
نیروهای انگلیسی نبود؛ اما محمد یعقوب خان، پسر 
برابر این نیروها  شیرعلی خان هم نتوانست عماًل در 
کننده ای  استقبال  خود  او  ببرد.  پیش  از  را  کاری 
اما  افغانستان.  بریتانیا در خاک  برای ورود لشکر  شد 
هربار  این سرزمین،  مردمان  آزادی خواهی  روحیه  با 

مهاجمان ذلیالنه از این کشور بیرون رانده شده اند.
بار سوم، در نیمه دوم قرن بیستم میالدی، نیروهای 
با  و  برژنف  لئونید  رهبری  به  شوروی  جماهیر  اتحاد 
امین  اهلل  مانند حفیظ  افغانستان،  رهبران  درخواست 
و بعداً ببرک کارمل، به خاطر رقابت های بزرگ جهانی 
سیاسی  و  طبیعی  جغرافیای  وارد  منطقه ای شان  و 
کشورهای  از  تعدادی  و  امریکا  شدند.  افغانستان 
منطقه و جهان در برابر لشکرکشی شوروی ایستادند 
کردند.  آغاز  جهادی  تنظیم های  از  را  حمایت شان  و 
برای اتحاد جماهیر شوری که از حکومت دموکراتیک 
خلق در افغانستان پشتیبانی می کرد، موضوع حمایت 
تحمل  غیرقابل  افغانستان،  دولت  مخالفان  از  امریکا 
بود. از سوی دیگر، پیروزی انقالب اسالمی به رهبری 

پس از ۲۰ سال دخالت ما در جنگ افغانستان، حامیان 
تمایل دارند که نگرانی شان را برای حفظ امنیت، عمدتاً 
با اصطالحات ضد تروریستی، مطرح کنند. این موضوع  
دیگر،  آرزوهای  دارد.  قرار  توجه  محراق  در  هم  هنوز 
مانند حفظ پیش رفت ها در عرصه حقوق زنان، آزادی 
مطبوعات و یا دموکراسی خوب است؛ اما چیزی نیست 
که ما بخواهیم به خاطر آن به جنگ ادامه دهیم. در کل 

با این موضوع موافق هستم.
در ۳۷ سال وظیفه، من به عنوان یک دیپلمات امریکایی، 
به این باور بودم که حقوق بشر ارزش حمایت و مبارزه 
را دارد؛ اما برای قانونی ساختن دلیل تعهد امریکا برای 
این جنگ، خطوطی را ترسیم کردم. با این وجود، من 
معتقدم که برای ماندن در افغانستان یک دلیل اخالقی 
وجود دارد، ولی به هیچ قیمتی برای همیشه نه، بلکه 
در  بودیم که  ما  فعلی.  با هزینه  برای مدت طوالنی تر 
جامعه  و  کردیم  عرضه  را  آزادی  افغانستان چشم انداز 
را تغییر دادیم. ما جوانان افغان را آموزش و بارها قول 
دادیم که از این آزادی ها حمایت می کنیم. ما به تأسیس 
تلویزیون کمک کردیم  و  رادیو  از  اعم  آزاد،  مطبوعات 
که امروز طوری رونق پیدا کرده اند که در هیچ یک از 

کشورهای همسایه افغانستان قابل مشاهده نیست.
دولت  بودجه  هم چنین  و  خصوصی  کمک کننده های 
که  را  افغانستان  امریکایی  دانشگاه  متحده،  ایاالت 

شد. هم چنان در فبروری ۱۹۸۰، سایروس ونس، وزیر 
آندره  شوروی،  اتحاد  خارجه  وزیر  به  امریکا  خارجه 
گرومیکو طرحی را طی نامه ای پیشنهاد کرد که مورد 
قبول اتحاد شوروی قرار گرفت. مطالب عمده این طرح 
چنین بود: طرفین از دادن کمک به طرف های درگیر 
در افغانستان خود داری کنند و به استقالل و تمامیت 
ارضی کشورهای منطقه احترام بگذارند و نیاز به مواجه 
شدن ندارند.« )عبدالوکیل، صفحه ۶۰۹( این پاراگراف 
نشان می دهد که براساس فیصله مجمع عمومی ملل 
جینوا  مذاکرات  مقدمه  امریکا،  درخواست  و  متحد 
ملل  اروپایی  مقر  در  مذاکرات  این  است.  فراهم شده 
متحد میان افغانستان و پاکستان از ماه جون ۱۹۸۲ 
شروع شد و در چند مرحله به تاریخ ۱۴ اپریل ۱۹۸۸ با 
امضای موافقت نامه های موسوم به جینوا به پایان رسید 
و نتیجه اش این شد که نیروهای نظامی اتحاد جماهیر 
شوروی در مدت ۹ ماه افغانستان را ترک و کشورهای 
حامی مجاهدین نیز از همکاری تسلیحاتی با مجاهدین 

ضد دولت خود داری کنند.

کشورهای  و  پاکستان  امریکا،  حمایت  تداوم 
عربی و ایران از مجاهدین

مطابق موافقت نامه های جینوا، قوت های اتحاد جماهیر 
اوایل  و  سال ۱۹۸۸  جریان  در  افغانستان  از  شووری 
۱۹۸۹ بیرون شدند؛ اما حمایت و کمک های تسلیحاتی 
به مجاهدین ضد  و دیگر کشورها  امریکا  اکماالتی  و 
بهار  تا  از شروع سال ۱۹۸۹  کرد.  پیدا  تداوم  دولت، 
سال ۱۹۹۲ که حکومت داکتر نجیب اهلل سقوط کرد، 
این کمک ها برخالف پیمان جینوا ادامه داشت. طرح 
مصالحه ملی مورد پذیرش مجاهدین قرار نگرفت و در 
نهایت به گسست نظام سیاسی در کشور منجر شد. 
بستر  نجیب،  دوران  نیم بند  نظم  رفتن  میان  از  پس 

بحران های جدید در افغانستان پهن شد.

قطع حمایت های مالی و تسلیحاتی اتحاد جماهیر 
شوروی

مطابق روایت های کتاب »از پادشاهی مطلقه الی سقوط 

واضح است که آن ها هیچ کاری برای جلوگیری ادامه 
این ترورها انجام نمی دهند.

دورکردن  یا  نابودی  است:  روشن  ترورها  این  منطق 
رهبران فکری جامعه که مانع تحقق دیدگاه های قرون 
وسطایی طالبان می شوند؛ دیدگاه هایی که در زیر پرچم 
امارت عملی خواهد شد. اکنون که بسیاری از جوانان 
افغان در حال ساختن جامعه ای هستند که ما به آن ها 
توصیه کرده بودیم، آیا ما مسوولیت اخالقی نداریم که 
آنچه را که برای ساختن آن کمک کرده ایم، حفظ کنیم؟ 
من استدالل می کنم که ما باید آنچه را در ساخت آن 

کمک کردیم، حفظ کنیم.
از  حمایت  و  ماندن  باقی  برای  اخالقی  مورد  یک 
افغانستان در برابر تهدید طالبان وجود دارد. این یک 
مورد بدون محدودیت نیست. دلیل نمی شود که هزاران 
زنده گی امریکایی از بین برود، یا تریلیون ها دالر بیش تر 
مصرف شود. اما واقعیت این است که هزاران امریکایی 
در افغانستان کشته نمی شوند. این افغان ها هستند که 
امریکایی ها کاهش  تلفات  جنگ می کنند و می میرند. 
یافته است: ۱۸ تن در  سال ۲۰۱۹ و چهار تن در سال 

۲۰۲۰ در جنگ کشته شدند.
افغانستان نیروهای زیاد ما حضور ندارند. در  دیگر در 
حال حاضر تعداد نیروهای ما به ۲۵۰۰ تن رسیده است. 
اگرچه ممکن است، این افت بیش از حد باشد. ما تنها 
نیستیم، همه شرکای ناتو با ما در افغانستان می مانند 
زمانی  تا  باید  ما  که  هستند  مشاوره  حال  در  آن ها  و 
که صلح واقعی متناسب با ارزش های ما، حاصل شود، 

خمینی در ایران و ضدیت پاکستان نسبت به روی کار 
آمدن نظام سیاسی چپ و شعار پشتونستان خواهی و 
ادعای ارضی نسبت به خاک پاکستان، همه زمینه ها و 
بسترهایی را فراهم ساخت که رهبران اتحاد جماهیر 
تصمیم  افغانستان  در  نظامی شان  حضور  به  شوروی، 

بگیرند.
پادشاهی  »از  کتاب  یادداشت  به  نظر  وصف،  این  با 
افغانستان«  دموکراتیک  الی سقوط جمهوری  مطلقه 
را کامل می سازم. »به  این بخش  قلم عبدالوکیل،  به 
زمان  آن  مقامات  شده،  منتشر  معتبر  اسناد  اساس 
حزب  مرکزی  کمیته  سیاسی  بیروی  شوروی،  اتحاد 
کمونیست، یگانه مرجع تصمیم گیرنده در مورد اعزام 
تاریخ ۱۲  به  آن ها  بود.  به خارج کشور  نظامی  قوای 
دسامبر ۱۹۷۹، فیصله نمودند تا قوای نظامی خود را 
به افغانستان بفرستند. این جلسه تحت ریاست لئونید 
برژنف، منشی عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست 
اتحاد شوروی به اشتراک ۱۰ تن دیگر از اعضای بیروی 
شماره  مصوبه   جلسه  این  در  گردید.  دایر  سیاسی 
کمونیست  مرکزی حزب  کمیته  نام  از  را   ۱۷۶/۱۲۵
تصویب  به  افغانستان  اوضاع  درباره  شوروی  اتحاد 
رسانیدند.« )صفحه ۴۰۲( این نقل قول نشان می دهد 
که رهبری اتحاد جماهیر شوروی برای اعزام قوت های 
مسلح به افغانستان تصمیم می گیرد و بعد از چند روز 
به تاریخ ۲۷ دسامبر ۱۹۷۹ قطعات نظامی شوروی به 
افغانستان  خلق  دموکراتیک  دولت  مستقیم  حمایت 
وارد این کشور می شود. این هجوم تُهی از محاسبات 
آینده نگرانه و خروج عجوالنه بعد از ۹ سال و چند ماه 

از افغانستان، زمینه های سناریوی بحران را خلق کرد.

مذاکرات جینوا
 ۱۴ در  متحد  ملل  امنیت  شورای  جلسه  دنبال  »به 
جنوری سال ۱۹۸۰، اجالس اضطراری مجمع عمومی 
اتحاد  نظامی  قوای  موجودیت  ارتباط  در  متحد  ملل 
به  را  قطع نامه ای  و  شد  دایر  افغانستان  در  شوروی 
تصویب رساند. قطع نامه خواستار خروج فوری، بدون 
افغانستان  از  خارجی  نیروهای  کامل  و  شرط  و  قید 

مطمئناً یکی از دانشگاه های پیشتاز در افغانستان امروز 
است، پرورش داده اند. پس از حمله وحشیانه طالبان در 
سال ۲۰۱۶ بر دانشگاه امریکایی، دانشجویان مجروح 
نشسته  هم کالسی های شان  سوگ  در  که  زن  و  مرد 
فارغ التحصیل  و  برگشتند  دانشگاه  به  دوباره  بودند، 

شدند.
نهادهای  و  مدنی  جامعه  افغان،  و  خارجی  موسسات 
و  مدارس دخترانه  انتخابات،  بر  نظارت  بشری،  حقوق 
غیره را ایجاد کردند. ما این بینش ها را نگه داشتیم و 
بودجه آن را تمویل کردیم. جوانان افغانستان به آن ها 
این  داشتن  نگه   زنده  برای  امروز  و  بخشیدند  جان 

بینش ها جان می دهند.
آن ها در موج ترور زنان قضات، روزنامه نگاران، مربیان، 
رییس کمیسیون نظارت بر انتخابات و بسیاری از افراد 
دیگر می میرند. با این وجود، جوانان مدام در این راه در 
حال ادامه دادن هستند. آن ها با ترس کار می کنند و  به 
زنده گی خود ادامه می دهند. آنان هم چنان به کار خود 
ادامه می دهند - به عنوان مجریان تلویزیون، به عنوان 
روزنامه نگار، به عنوان معلم، به عنوان کارمند دولت و 
به عنوان کارمند سازمان های غیردولتی که یک جامعه 
بی نهایت  و  می کنند  کار  می نمایند،  هدایت  را  مدنی 
که  هستند  ستیزه جویی  سیاست مداران  از  شایسته تر 

افغانستان را هدایت می کنند.
طالبان با راه اندازی کارزار ترور، رنگ واقعی خود را نشان 
دادند. آن ها انکار می کنند که این کار طالبان نیست؛ اما 
فقط آن گروه است که چنین کارهایی را انجام می دهد. 

جماهیر  اتحاد  افغانستان«،  دموکراتیک  جمهوری 
شوروی کمک های تسلیحاتی اش را از افغانستان قطع 
افغانستان را تنها گذاشت.  ساخت و دولت جمهوری 
رهبران اتحاد شوروی موضوع افغانستان را مربوط به 
خود افغانستان می دانستند و امیدوار به پروسه مصالحه 

ملی بودند.

ترسیم فاصله های هولناک میان دولت و مردم
الیه های  در  اداری  فساد  گسترش  و  رهبری  ضعف 
مختلف دولت و حکومت، موجب بیزاری مردم از دولت 
افغانستان شده بود. این فاصله مخوف و  دموکراتیک 
کشنده هر روز بیش تر از قبل می شد. روحیه قبیله گرایی 
اصلی  حلقه های  ذهنیت  در  شده  رسوب  تعصبات  و 
دولت، هم چنان اخذ تصمیم های عقده مندانه و ناشی 
از چنین روحیه، ویروس دیگری بود که دولت را منفور 
عامه مردم افغانستان ساخته بود. این عوامل در داخل 
بیرون سبب  از  اتحاد جماهیر شوری  و عدم حمایت 
شد که نظام سیاسی در کشور دچار گسست شود و 
بحران جدی در عرصه سیاست و اجتماع در افغانستان 
به وجود آید. با سقوط دولت جمهوری دموکراتیک و 
ورود نیروهای مجاهدین به کابل، نه تنها نظم از هم 
گسخته بازسازی نشد، بلکه معضل خطرناک تر و سیاه 
و  گروهی  میان  جنگ های  نوع  از  دیگری  روزی های 

داخلی آغار شد.

گسست نظام سیاسی
با این تحلیل، اوضاع سیاسی افغانستان کنونی خیلی 
حساس و قابل مالحظه است. اما موضوع روشن تر این 
است که از میان بردن نظام سیاسی که برای بازسازی و 
بقای آن در حدود بیست سال، هزینه های سنگین شده 
است، به نفع هیچ کسی نیست. افغانستان گسست نظام 
سیاسی و دولت را بار بار تجربه کرده است. خاطرات تلخ 
فروپاشی ها به یاد و خاطر اکثر ساکنان افغانستان است 
و با تمام وجود هزینه های استخوان سوز آن را تجربه 
کرده اند. بنابراین، از دوران و سرگذشت های سیاسی در 
تاریخ درس عبرت باید آموخت. نظام سیاسی جمهوری 
اسالمی افغانستان شیرازه ای است که امروز این کشور 
به آن وابسته گی اساسی دارد. ارزش های نوین جامعه 
افغانستان، احترام به حقوق و آزادی های انسانی، همه 
در موجودیت نظام جمهوری در افغانستان قابل تعریف 

و تعمیل است. این نظم باید حفظ شود.

باهم باشیم. هزینه ها نیز پایین است. افغانستان اکنون 
حدود ۲ درصد بودجه دفاعی ایاالت متحده را به  دست 
قضاوت  اگر  اما  است؛  اندکی  پول  واقعاً  این  می آورد. 
کنیم، ارزش پرداخت آن را دارد، یعنی یک هزینه قابل 

تحمل است.
بیرون  صرفاً  طالبان،  و  متحده  ایاالت  توافق  از  هدف 
توافق  به  نیازی  آن  برای  که  نبود  ما  نیروهای  کردن 
مذاکرات جدی  شروع  برای  واقع  در  توافق  این  باشد. 
میان طرف های درگیر افغانستان بود. تاکنون طالبان از 
هرگونه مذاکره اساسی خود داری کرده، به خواسته های 
خود افزوده ، روابط خود را با القاعده حفظ کرده و سرعت 
این که  به  نظر  داده اند.  افزایش  را  روشن فکران  ترور 
هیچ  تحت  ما  نبوده اند،  پابند  تعهدات شان  به  طالبان 
شرایطی طبق توافق نامه هیچ تعهدی برای ادامه خروج 
نداریم. روند خروج باید تا زمان جدی شدن مذاکرات و 

رسیدن به صلح متوقف شود.
نگرانی های جدی در مورد سطح فساد و حکومت داری 
ضعیف در افغانستان وجود دارد. این نگرانی ها به طور 
قانونی آنچه را که ما باید قربانی و هزینه کنیم، محدود 
می کند. اما اگر جوانان افغانستان مایل هستند با وجود 
و  زنده گی  از  تصویری  خاطر  به  و  دهند  ادامه  خطر 
جامعه ای که ما نیز به آن اعتقاد داریم، بمیرند، آیا ما 
نباید با ناتو و سایر شرکا به کمک خود ادامه دهیم؟ من 

معتقدم که باید ادامه دهیم.
رونالد ای. نیومن از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ سفیر ایاالت 

متحده در افغانستان بود.



13th Year   No: 3545  Saturday  20 February, 2021   Price: 20 Afs

جلو  که  گفته  مصاحبه  یک  در  امریکا  سابق  دفاع  وزیر 
چون  است،  گرفته  را  ارتش  در  زن  دو  شغلی  ارتقای 
می دانسته ترمپ با آن مخالفت خواهد کرد. یکی از این دو 

زن، تنها جنرال چهارستاره ارتش امریکا است.
یک  در  ترمپ،  دولت  در  امریکا  دفاع  وزیر  اسپر،  مارک 
مصاحبه فاش کرده که جلو ارتقای مقام دو زن را در ارتش 
به دلیل ترس از ترمپ گرفته است. به گفته او، ترمپ با 
دادن مسوولیت به زنان و نیز مردان غیر سفیدپوست در 

ارتش به شدت مخالف بوده است.
به نقل از دویچه وله فارسی، اسپر در مصاحبه با روزنامه 
نیویورک تایمز گفته است که او و مافوقش جنرال مایک 
میلی، رییس ستاد ارتش امریکا، متفق القول بودند که اگر 
باخبر  ارتش  این دو زن در  ارتقای مقام  برنامه  از  ترمپ 
شود، موضوع سیاسی شده و پیش رفت شغلی این دو زن 

به بن بست می خورد.
باید  لورا ریچاردسن حاال در دولت  ژاکلین فن آوست و 
که  آوست  فن  می رسند:  می خواستند  آن چه  به  ظاهراً 
تاکنون تنها جنرال چهارستاره زن در ارتش امریکا بود، 
بر اساس گزارش  های تایید نشده فرمانده حمل و نقل ارتش 
خواهد شد. لورا ریچاردسن نیز که به زودی چهارستاره 
ارتش  از  -بخشی  جنوب  نیروهای  فرماندهی  می شود، 
امریکا که در امریکای التین فعالیت می کنند- را بر عهده 

خواهد گرفت.
میالدی  گذشته  سال  تابستان  در  که  کرده  تاکید  اسپر 
برای  کاندیداها  بهترین  زن  دو  این  که  بود  شده  معلوم 
پست های خالی هستند، »اما ما نمی خواستیم که آن ها 
فقط به این دلیل که من آن ها را معرفی کرده ام یا این که 
کسی در وزارت دفاع به این فکر بیفتد که بخواهد با آن ها 
یک مانور سیاسی بدهد، برای این پست ها معرفی شوند.«

با  بی تنشی  چندان  رابطه  هم  البته خودش  اسپر  مارک 
ترمپ نداشت. در تابستان گذشته زمانی که ترمپ از او 
خواست تا نیروهای ارتش را علیه تظاهرکننده گان جنبش 
»جان سیاهان باارزش است« به کار گیرد، او این خواست 
ترمپ را اجرا نکرد و بعداً ترمپ از نیروهای گارد ملی برای 

این کار استفاده کرد.
مسالمت آمیز  تظاهرات  علیه  اشک آور  گاز  از  استفاده  او 
درستی  کار  را  آن  و  کرد  نقد  نیز  را  سفید  کاخ  مقابل 
شدند،  متفرق  اشک آور  گاز  با  تظاهرکننده گان  ندانست. 
تنها به این دلیل که ترمپ می خواست در آن جا با کتاب 

انجیل عکس بیندازد.
شاید همین مخالفت ها بود که منجر به برکناری او یک 
در  امریکا شد،  ریاست جمهوری  انتخابات  از  پس  هفته 
حالی که بیش از سه ماه به پایان کار دولت ترمپ باقی 

مانده نبود.

مارک اسپر:  
ترمپ با ارتقای زنان و مردان 

غیرسفید در ارتش 
مخالف بود

فرانسه آزمایش های گسترده  ای را برای استفاده از سگ های 
تربیت شده در تشخیص کووید-۱۹ آغاز کرده است.

به نقل از یورونیوز، در هفته جاری کارشناسان فرانسه ای 
چندین قالده سگ تربیت شده را برای تشخیص ویروس 
کرونا در بدن حدود ۲ هزار نفر از ساکنان منطقه پاریس 
به  قادر  واقعاً  سگ ها  این  آیا  ببینند  تا  کردند  آزمایش 

تشخیص این ویروس هستند یا نه.
به  آزمایش  این  در  فرانسه،  رسانه های  گزارش  براساس 
حیوانی  علوم  دانشکده  در  آموزش دیده  ویژه  سگ های 
»مزون آلفور« در نزدیکی پاریس، اجازه داده شد تا بوی 
آزمایش پی سی آر کووید-۱۹ داده اند،  را که  افرادی  بدن 

استشمام کنند.
کارشناسان نمونه ای از عرق زیر بغل این افراد را در ظرف 
را  پوزه خود  تا  کردند  وادار  را  نهاده، سگ ها  مخصوصی 

درون قیفی کنند که به این ظرف ها متصل بود. 
آن ها می خواستند ببینند آیا سگ ها می توانند بفهمند که 
عرق کدام یک از افراد وجود ویروس کرونا در بدن آن ها 
را نشان می دهد. هر گاه سگ بوی کرونا را تشخیص دهد، 
خوراکی  یک  مربی خود  از  و  می شود  متوقف  قیف  جلو 

می گیرد.
از  استفاده  آزمایشات،  این  که  اند  امیدوار  کارشناسان 

به یک روش  تحقیقاتی،  از یک موضوع صرفاً  را  سگ ها 
برای آزمایش کامل با تشخیص دقیق و مناسب سوق دهد.

دومینیک گرانژان، کارشناس دانشکده ملی علوم حیوانی 
فرانسه، می گوید که تشخیص سگ ها گاهی از تشخیص 
وارد  بینی  در  که  درازی  گوش پاک کن  کمک  به  انسانی 
که  می دهد  شرح  وی  است.  دقیق تر  بسیار  می کنند، 
چگونه سگ ها پیش تر در آزمایش های دیگری، بیمارانی 

را که نتیجه آزمایش پی سی آر آن ها منفی بوده، شناسایی 
کرده اند. در واقع، آزمایش تشخیصی کرونا با سگ، پیش 
از این هم یکی از معتبرترین روش ها بوده که بعداً توسعه 

یافته است.
است.  تالش  این  پیش گام  سگ  هشت  حاضر  حال  در 
این  که  داد  گزارش  پاریس،  چاپ  پاریزین،  لو  روزنامه 
تشخیص  و  شناخت  برای  هفته  هشت  تا  شش  سگ ها 

ویروس کرونا آموزش دیده  است.
دو تا از این سگ ها که زنده یاب است، از آتش نشانی فرانسه 
قرض گرفته شده  است تا به انسان ها در مبارزه با بیماری 
همه گیر کرونا یاری رساند. سه قالده از این سگ ها نیز از 

امارات متحده عربی گرفته شده  است.
برای  بازآموزی سگ ها  که  می گوید  حال  این  با  گرانژان 
و  آتش نشانان  به  کمک  برای  آن ها  ادامه  با  کووید-۱۹، 
نیروهای امدادی یا استشمام مواد منفجره در فرودگاه ها 

منافات ندارد.
پژوهشگران بر این باور اند که این شیوه می تواند آزمایش 
کووید-۱۹ را تکمیل کرده و به عنوان روشی برای تشخیص 
به ساختمان های  برای دانشجویان در هنگام ورود  کرونا 
یا  موسیقی  مکان  یک  در  کنسرت  بیننده گان  دانشگاه، 

مسافران در فرودگاه پذیرفته شود.

فرانسه در تالش استفاده از سگ برای تشخیص کووید-۱۹

نشست گروه هفت؛ 
بریتانیا و فرانسه طرح فرستادن واکسین کرونا 

به کشورهای فقیرتر را روی دست دارند

درگیری های شدید در چند شهر اسپانیا؛ 
اعتراض حامیان آزادی بیان 

به حبس خواننده رپ

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، قرار است 
در نشست رهبران کشورهای عضو گروه هفت 
از  زیادی  اعالم کند که بخش  یا »جی هفت« 
واکسین مازاد این کشور را به کشورهای فقیرتر 

اهدا می کند.
از  بیش  بریتانیا  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
واکسین  مختلف  انواع  از  دوز  میلیون   ۴۰۰
شدن  واکسین  از  پس  که  است  داده  سفارش 
همه بزرگساالن در این کشور، میزان زیادی از 

آن باقی می ماند.
این  از  مقدار  چه  و  زمانی  چه  این که  درباره 
واکسین مازاد به کشورهای دیگر فرستاده شود، 
گرفته  تصمیم  میالدی  جاری  سال  اواخر  در 

خواهد شد. 
این تصمیم به زنجیره تولیدکننده گان واکسین 
و هم چنین به نیاز تطبیق دوزهای تقویت کننده 
یک  اما  دارد،  بسته گی  امسال  پاییز  در  اضافی 
از  نیمی  از  بیش  که  می گوید  دولتی  منبع 
واکسینی که بریتانیا در اختیار خواهد داشت، به 

کشورهای دیگر کمک خواهد شد.
به نقل از بی بی سی فارسی، حدود ۱۷ میلیون 
نفر تاکنون در بریتانیا دوز اول یکی از انواع تایید 

شده واکسین را دریافت کرده اند.
هم چنان امانویل مکرون، رییس  جمهور فرانسه، 
است  خواسته  امریکا  و  اروپایی  کشورهای  از 
تا پنج درصد از مقدار واکسینی را که  که فوراً 
توسعه  در حال  به کشورهای  دارند،  اختیار  در 

بفرستند. آقای مکرون به روزنامه فایننشال تایمز 
واکسین   عادالنه  تقسیم  عدم  که  است  گفته 
کرونا، باعث ایجاد نابرابری در جهان می شود. او 
قرار است این موضوع را در نشست رهبران گروه 
نابرابری در توزیع  هفت مطرح کند و در مورد 

واکسین کرونا صحبت کند.
رییس   بایدن،  جو  که  است  گفته  سفید  کاخ 
جمهور امریکا، قرار است یک کمک چهار میلیارد 
دالری به برنامه جهانی تقسیم واکسین )کواکس( 

را اعالم کند.
برنامه  این  به  دالر  میلیون  بریتانیا حدود ۷۷۰ 

کمک کرده است.
نیز روز  آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل 
شدت  »به  توزیع  فبروری،  هفدهم  چهارشنبه، 
جهان  در  کرونا  واکسین  ناعادالنه«  و  نامتوازن 
کل  از  درصد   ۷۵ گفت  او  کرد.  محکوم  را 
واکسیناسیون کرونا در جهان تنها در ده کشور 
متهم  ثروتمند  کشورهای  است.  شده  انجام 
وضعیت  نگرفتن  نظر  در  و  واکسین  احتکار  به 
این کشورها  از  برخی  فقیر شده اند.  کشورهای 
مثل بریتانیا و کانادا به میزان بیش از دو برابر 

از جمعیت کشور شان واکسین سفارش داده اند.
اگر  که  می گویند  بهداشت  امور  کارشناسان 
نشود،  تقسیم  عادالنه تری  شکل  به  واکسین 

کنترل آن ممکن است سال ها طول بکشد.
انتظار می رود بیش تر تمرکز نشست گروه هفت 

نیز روی همین مساله باشد.

اسپانیا در شامگاه پنج شنبه، هژدهم فبروری، برای سومین شب 
متوالی شاهد اعتراض ها به زندانی شدن یک خواننده رپ به جرم 

توهین به خاندان سلطنتی بود.
پابلو هاسل، خواننده رپ اهل ایالت خودمختار کاتالونیای اسپانیا، 
متهم است که در ترانه ای به خوان کارلوس اول، پادشاه پیشین 

اسپانیا، توهین و از تروریسم ستایش کرده است. 
ابتدا به ۹ ماه زندان محکوم  به گزارش یورونیوز، این خواننده 
شده بود، اما پس از فرجام خواهی، حکم او به دلیل »سرپیچی 
و ممانعت از اجرای عدالت« در سال ۲۰۱۷، به دو سال و نیم 

حبس افزایش یافت.
دادگاه تجدید نظر اسپانیا گفته است که این حکم بار دیگر در 

دیوان عالی کشور قابل فرجام خواهی است.
صدور حکم زندان برای این خواننده، به بحث های زیادی در مورد 
آزادی بیان در اسپانیا دامن زده و اعتراض های خیابانی را در پی 
و خشونت  درگیری  با  اکنون  سیاسی  توفان  این  است.  داشته 

پولیس در برابر معترضان به اوج رسیده است.
ایتالف  احزاب حاضر در  از  تاکنون »اونیداس پودموس«، یکی 
حاکم اسپانیا از جناح چپ افراطی، خواستار »عفو کامل« هاسل 

و یک خواننده رپ دیگر به نام والتونیک شده است. 
والتونیک هم که یک خواننده رپ کاتاالن است، به دلیل »ستایش 
از گروه های تروریستی« و توهین به خاندان سلطنتی به زندان 
محکوم شده است و از سال ۲۰۱۸ تا کنون به عنوان پناهنده در 
بلژیک زنده گی می کند. اعتراضات روز پنج شنبه اسپانیا مانند دو 
شب پیش از آن با اجتماعات گسترده در چندین شهر آغاز شد و 

در ابتدا مسالمت آمیز بود.
صدها نفر از معترضان در بارسلون، مرکز ایالت کاتالونیا، در میانه 
راهپیمایی با خواندن آواز و ترانه های رپ در یکی از میدان های 
مرکزی شهر فریاد می زدند: »پابلو هاسل، آزادی« و »رسانه های 
اسپانیا، دروغگو«.  پس از آن ده ها تا از معترضان خشمگین با 
شورش،  پولیس ضد  نیروهای  طرف  به  بطری  و  سنگ  پرتاب 
سطل های زباله و موانع دیگری را که بر سر راه یک خیابان اصلی 

گذاشته شده بود، آتش زدند.
در حالی که درگیری و تنش باال گرفته بود، مأموران آتش نشانی 
از راه رسیده و نگذاشتند که شعله های آتش به ساختمان های 
اطراف سرایت کند. پابلو هاسل چند روز پیش با امتناع از حضور 
در زندان برای گذراندن حکمش، به درون ساختمان دانشگاهی 

پناه برده بود، اما مأموران او را از آن جا بیرون آوردند.
معترضان  از  نفر   ۸۰ حدود  تاکنون  هاسل  بازداشت  زمان  از 
بازداشت و بیش از ۱۰۰ نفر نیز در درگیری با پولیس زخمی 
زندان  حکم  که  می گویند  هوادارانش  و  هاسل  پابلو  شده اند. 
برای نوشتن آهنگ انتقادی درباره پادشاه پیشین و همرسانی 
گروه های  برخی  »در ستایش  قضات  گفته  به  که  توییت  ده ها 

تروریستی« بوده، ناقض حق آزادی بیان است.


