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وزارت صحت عامه به  تازه گی روند تطبیق واکسین کرونا را در میان کارمندان 
صحی و نیروهای امنیتی آغاز کرده است. طبق آخرین معلومات، این وزارت در 
مدت پنج روز بیش از هشت هزار کارمند صحی را در سراسر کشور واکسین کرده 
است. نیروهای امنیتی اما شامل این شمار نمی شوند. طبق گفته های وزارت صحت 
عامه، نهادهای امنیتی خودشان روند تطبیق واکسین کرونا را برعهده گرفته اند. 
با این حال وزارت صحت عامه می افزاید که پس از کارمندان صحی، کارمندان 
رسانه ها واکسین خواهند شد. براساس کتگوری ای که این وزارت انجام داده، افراد 
کهن سال و افرادی که بیماری های مزمن دارند، باید هم چنان در انتظار دریافت 

واکسین کرونا بمانند.

کهن ساالن و بیماران مزمن تا دور بعدی 
منتظر بمانند

امریکا متردد، طالبان 
خوش بین و دولت ناامید است

پنج شنبه دو شنبه   شنبه   

KABUL - DELHI
DEP: 10:00 AM Local Time
ARR: 01:00 PM Local Time

DELHI - KABUL
DEP: 02:30 PM Local Time
ARR: 03:30 PM Local Time

flyariana.com | 1333+93 (0) 790 07 1333 |

انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان

شماره 3509
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سه شنبه
9 جدی 1399

29 دسامبر 2020
قیمت: 20 افغانی
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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

یک ساله گی توافق دوحه؛

ادامه تطبیق واکسین کرونا؛
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جدال اشرف غنی و طالبان، جدال بر سر رهبری 
پشتون ها است

غنی برای تداوم سلطه یک دست قومی و ماندن در قدرت، در مورد ریشه اختالفات دورن پشتونی با طالبان 
حتا به همکاران بین المللی افغانستان معلومات نادرست می دهد.

امراهلل صالح: 
فعالیت حزب تحریر غیرقانونی است، دست از تبلیغ ضد نظام بردارد سه نفر به ظن قاچاق 

اثرهای عتیقه و تاریخی 
۸صبح، کابل: امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری در بامیان بازداشت شدند

می گوید که حزب تحریر در وزارت عدلیه ثبت نیست و 
این حزب »حق تجمع و تبلیغ« را تا زمانی که ثبت نشده 

است، ندارد.
صالح که روز یک شنبه، دهم حوت فیصله ۱۱۲ جلسه 
شش ونیم را در فیس بوکش همگانی  کرده، نوشته است 
که دولت افغانستان حزب تحریر را به رسمیت نمی شناسد 
نوع  »هر  نشود  معضل حقوقی حل  این  که  زمانی  تا  و 
فعالیت از نام و نشان این شبکه مجهول غیرقانونی خواهد 

بود«.
است  نوشته  ادامه  در  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
با  نزدیک فکری  تبانی  این حزب  فعاالن  از  که شماری 

گروه های تروریستی دارند.
او وعده داده است که در آینده نزدیک پالیسی چگونه گی 
برخورد حقوقی و قانونی با فعاالن این حزب را به بحث 

خواهد گرفت.
دارند،  تعلق  تحریر  به حزب  که  از کسانی  امراهلل صالح 
خواسته است تا تدوین پالیسی حقوقی، دست از تبلیغ و 

فعالیت ضد نظام بردارند.
با  افغانستان  در  تاکنون   ۲۰۰۳ سال  از  تحریر  حزب 

وجودی که جواز ندارد، فعالیت می کند.

این حزب که توسط یکی از روحانیان فلسطینی در سال 
۱۹۵۳ تاسیس شده است، مدعی است که هدف اصلی آن 

تشکیل خالفت اسالمی در جهان است.
در گذشته نیز شماری از مقام های دولتی از جمله عبداهلل 
اجرایی حکومت وحدت ملی،  ریاست  عبداهلل در دوران 
حزب تحریر را شاخه غیرنظامی تروریستان خوانده بودند.

دفتر سازمان صحی جهان مقیم در کابل افغانستان، به تعداد  
۳ نوع درخواست ابراز عالقه را برای بخش های ذیل اعالن 
ابراز عالقه ها برای اضافه نمودن فروشندگان  می نماید. این 
برای  فروشنده گان  اشتراک  و  موجوده  لیست  به  جدید 

پیشنهادهای آینده می باشد.
۱. تجهیزات و خدمات 

۲. خدمات چاپی 
۳. لوازم البراتوار، ادویه جات، تجهیزات و لوازم طبی

بنابراین، از اشخاص عالقه مند تقاضا می شوند برای به دست 
آوردن درخواست به ایمل ذیل به تماس شوند.

emacoafgtenders@who.int
 March ۱۰ تاریخ نهایی دریافت معلومات خواسته شده الی

۲۰۲۱ قابل پذیرش می باشد.

اعـالن ابـراز عالقـه

(EOI-AFG-01-01-2021) IT
(EOI-AFG-01-02-2021)

(EOI-AFG-01-03-2021)

تالش طالبان برای 
گسترش جغرافیای جنگ 

در غرب کشور

۸

۸صبح، بامیان: فرماندهی پولیس بامیان از 
بازداشت سه نفر به ظن قاچاق اثرهای عتیقه 
و تاریخی در مرکز این والیت خبر داده است. 
فرماندهی پولیس بامیان با ارسال خبرنامه ای 
زمان  در  افراد  این  که  نوشته  رسانه ها،  به 
بازرسی از سوی مأموران پولیس شاهراه این 

والیت، شناسایی و بازداشت شده اند. 
خبرنامه می نویسد که در شناسایی این سه 
فرد مظنون، ریاست امنیت ملی بامیان نیز با 

پولیس همکاری داشته است. 
بازداشت  نزد  از  خبرنامه،  نوشته ی  طبق 
شده ها »اشیا و اجناس تاریخی و قیمتی«ای 
آن  فروش  و  خرید  که  است  آمده  به دست 

بدون جواز غیرقانونی است.



 

و  امریکا  ایاالت متحده  میان  فبروری سال ۲۰۲۰  تاریخ ۲۹  به 
گروه طالبان توافق نامه دوحه امضا شد. حکومت افغانستان از این 
هزار   ۵ رهایی  چون  شروطی  حتا  شد.  گذاشته  کنار  توافق نامه 
زندانی طالبان بر دولت افغانستان تحمیل شد، با آن هم طالبان 
هنوز خود را به این توافق نامه پابند می دانند و فکر می کنند که در 

نتیجه این توافق نامه هیچ کسی تاوان نکرده است.
آن ها در تازه ترین اعالمیه شان گفته اند که جست وجوی بدیلی جز 
گفت وگوهای صلح پیامدهای ویران گری برای همه خواهد داشت. 
از سوی دیگر، گفته اند که آن ها به محتوای آن توافق نامه پابند 
هستند و طرف امریکایی را نیز به ادامه عملی کردن شروط آن 

ترغیب کرده اند.
و  خود  خروج  شرط  به  باید  امریکایی ها  که  گفته اند  طالبان 
موتلفین شان در تاریخ پیش بینی شده در توافق نامه، پابند باشند. 
آن ها هم چنان گفته اند که از امضای آن توافق نامه تاکنون به مراکز 

نظامی و استخباراتی حکومت حمله انتحاری انجام نداده اند.
این روایت طالبان از مسأله مذاکرات صلح است؛ اما واقعیت این 
است که هم زمان با شروع مذاکرات موج خشونت ها تمام کشور را 
فرا گرفت و حتا هفته هایی بود که در نزدیک به ۳۰ والیت کشور 
جنگ جریان داشت. هرچند طالبان در اعالمیه شان گفته که آن ها 
با هدف سقوط دادن والیات و شهرها جنگی را راه اندازی نکرده اند، 
اما این گروه نمی تواند حمالت گسترده شان را برای گرفتن شهر 

لشکرگاه انکار کند.
به  اگر  که  می دانند  طالبان  که  است  این  است،  مسلم  آنچه 
پافشاری  توافق نامه  به  تعهد  بدون  یک سویه شان  خواست های 
کنند، هم گفت وگوها ناکام و هم جنگ سخت، سنگین و پرتلفاتی 
اعالمیه شان  لحن  همین،  برای  شد.  خواهد  آغاز  آن ها  برابر  در 
آشتی جویانه است. آن ها گفته اند که باید باقی زندانیان شان آزاد 
شود؛  بیرون  سیاه  لیست  از  رهبران شان  نام  هم چنان  و  شوند 
عمل کرد  از  جهان  نارضایتی های  به  توجه  با  که  خواست هایی 

طالبان در یک سال گذشته ممکن نیست عملی شود.
در یک سال گذشته، برخالف گفته طالبان، میدان جنگ حتا در 
زمستان گرم بود و براساس گزارش یوناما در سال ۲۰۲۰، طالبان 
عامل 4۵ درصد تلفات غیرنظامیان بوده اند. در کنار آن، امسال 
حمالت سنگین و بی رحمانه ای بر اهداف ملکی در شهرها آغاز 
یافت که تراژیک ترین آن ها حمله بر خبرنگاران، فعاالن مدنی و 
کارکنان عادی دولت در یک سال گذشته بود. این حمالت چنان 
خشونت بار بود که اتحادیه اروپا، ناتو و کشورهای بزرگ جهان با 
نشر اعالمیه ای خشم شان را علیه طالبان ابراز داشتند و در این 
در  هم  طالبان  که  وجودی  با  دانستند.  مقصر  را  آنان  حمالت، 
جریان سال و هم در اعالمیه اخیرشان مسوولیت این حمالت را 

نپذیرفته اند، اما این گروه هم چنان متهم اصلی است.
به  را  منفی اش  نگاه  بار  بار  افغانستان  حکومت  که  وجودی  با 
توافق نامه امریکا و طالبان ابراز داشته است، اما طالبان در آخرین 
اعالمیه شان از این توافق نامه دفاع کرده و آن را تاریخی و به نفع 

همه خوانده اند.
واقعیت اما این است که ارمغان این توافق نامه برای مردم افغانستان 
چیزی جز افزایش بی پیشینه خشونت نبوده است. مشکل مذاکرات 
این بود که طرف ها به جای بحث و استدالل کوشش داشتند که در 
میدان نبرد نیز با هم چانه بزنند و با قدرت نمایی در میدان جنگ 
جایگاه شان را در میز مذاکرات بهبود بخشند. یک سال تجربه صلح 
و جنگ هم زمان چیزی جز پروسه ای نیست که مردم به آن دیگر 
اعتماد ندارند و آن را تلف کردن وقت و هدر دادن انرژی می دانند.

رسانه ها  در  که  تحصیل کرده گانی  و  نخبه گان  از  شماری  حتا 
سخن  آنان  صلح  خواست  حقانیت  و  طالبان  از  طرف داری  به 
می گفتند، امروز دیگر صدایی نمی کشند و فهمیده اند که جنگ 
افغانستان پیچیده تر از هیجان های قومی و سطحی آن ها است. 
این جنگ ابعاد منطقه ای و جهانی دارد و دشوار است که بتوان 
در کوتاه مدت برای رسیدن به صلحی که آرزوی همه مردم است، 

امیدوار بود.
طالبان خشونت ها را کاهش ندادند و حکومت نیز به گونه روزمره با 
توسل به ادبیات خصمانه بر طبل جنگ می کوبد. تمام آماده گی ها 
مردم  برای  خونینی  بهار  رو،  پیش  بهار  که  است  آن  از  حاکی 
افغانستان خواهد بود. با آن هم، امیدواری این است که طالبان 
در دور دوم مذاکرات نیت شان برای صلح را با کاهش خشونت ها 
و توسل به آتش بس نشان دهند. این پروسه اعتبارش را قباًل از 
تنها آتش بس و کاهش خشونت ها می تواند،  دست داده است و 

مردم را به تداوم آن امیدوار کند.

نتیجه توافق نامه دوحه؛
تشدید خشونت ها و 
بی باوری مردم به صلح

دوشنبه
شماره 355۲

11 حوت 1399
1 مارچ ۲0۲1

قیمت: ۲0 افغانی

سال سیزدهم

2

۸صبح، کابل: وانگ  یو، سفیر چین در کابل روز 
یک شنبه، نهم حوت در دیدار با وحید مجروح 
 ۲۰۰ کمک  از  عامه  صحت  وزارت  سرپرست 
توسط کشورش  کرونا  واکسن  دیگر  دوز  هزار 
به افغانستان خبر داده است. سفارت چین در 
کابل پیش تر اعالم کرده بود که ۲۰۰ هزار دوز 

واکسن کرونا به افغانستان کمک می کند.
وزارت صحت عامه با اعالم این خبر، گفته است 
که براساس تقاضای این وزارت چین ۲۰۰ هزار 
شده  وعده  کمک  به  کرونا  واکسن  دیگر  دوز 

قبلی اش افزوده است.
به این ترتیب، مجموع واکسن کرونا که از سوی 
به  شود،  کمک  افغانستان  به  است  قرار  چین 

4۰۰ هزار دوز رسیده است.
وحید مجروح در دیدار با سفیر چین واکسن 
کرونا را یکی از نیازهای مهم سکتور صحت در 

مهار ویروس کرونا خوانده است.
صحت  وزارت  سرپرست  دیدار،  این  در 
برای  چین  همکاری  خواهان  هم چنان  عامه 
شفاخانه  طبی  دستگاه های  فعال سازی 

جمهوریت شده است.
واکسیناسیون کرونا روز سه شنبه، پنجم حوت 
در یک ساله گی ثبت اولین مورد ابتال به ویروس 

کرونا در کشور آغاز شد.
این روند با ۵۰۰ هزار دوز واکسن کرونا که از 
سوی هند کمک شده است، آغاز شده است. 
صحی  کارمند  هزار  هشت  از  بیش  تاکنون 
مرحله  این  در  است  قرار  شده اند.  واکسن 
کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و خبرنگاران 

واکسن شوند.

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
ابتدایی خود را درباره حمله بر خانه  یافته های 
غور  صدای  رادیو  مسوول  مدیر  عادل،  بسم اهلل 
نشر کرد و خواستار اجرای عدالت بر عامالن این 

حادثه شد.
طبق یافته های ابتدایی این نهاد، حمله بر خانه 
پدر بسم اهلل عادل، خبرنگاری که حدود دو ماه 
پیش در شهر فیروزکوه، مرکز والیت غور ترور 
اجرا  فرمانده محلی گروه طالبان  از سوی  شد، 

شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که در 
این حمله سه عضو خانواده عادل به شمول یک 
دختر ۱۳ ساله کشته شده و چهار نفر دیگر به 

شمول یک کودک دختر زخمی شده اند.
که  می دهد  نشان  کمیسیون  این  یافته های 
طالبان سه عضو این خانواده را نیز با خود برده اند.
نهادهای  از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
بسم اهلل  قتل  حادثه  که  است  خواسته  مسوول 
همه جانبه  صورت  به  را  خانواده اش  و  عادل 
بررسی کنند و با آشکارسازی حقیقت، عامالن 

را تحت پیگرد قرار دهند.
به  وابسته  است  شده  گفته  که  تفنگ دار  افراد 
هفته  پنج شنبه شب  است،  بوده  طالبان  گروه 
گذشته بر خانه بسم اهلل عادل در روستای »تیغه 
والیت  مرکز  فیروزکوه،  شهر  حومه  در  تیمور« 
غور، حمله کردند. اعضای این خانواده زمانی که 
زخمیان را برای درمان انتقال می دادند، با کمین 
نیز برخوردند. به گفته اعضای خانواده عادل، در 
این حادثه سه نفر کشته شده و شش نفر دیگر از 
اعضای این خانواده زخمی شده اند. هم چنان سه 

نفر دیگر از سوی طالبان ربوده شد ه اند.
تیرباران شدن اعضای خانواده بسم اهلل عادل، در 
کنار واکنش نهادهای پشتی بان رسانه ها، فعاالن 
مدنی و خبرنگاران غور، واکنش سفارت امریکا در 
کابل را نیز به دنبال داشته است. سفارت امریکا 
در کابل، این رویداد را »وحشیانه« توصیف و از 

آن ابراز ناراحتی کرده است.
این در حالی است که بسم اهلل عادل در دوازدهم 
شهر  در  مسلحانه  حمله  یک  در  جدی  ماه 

فیروزکوه کشته شد.
گل محمد پدر بسم اهلل عادل می گوید که ممکن 
است قتل پسرش با انفجار موتر دو عضو شورای 
آن  در  که  حادثه ای  دارد؛  پیوند  غور  والیتی 
عبدالرحمان عطشان، معاون شورای والیتی غور 
کشته شد و بسم اهلل به اسنادی در پیوند به این 
حمله دست یافت و خبر بازداشت عامالن قتل 

معاون شورای والیتی را در رادیو نشر کرد.

چین ۴۰۰ هزار دوز واکسن کرونا به افغانستان کمک می کند

کمیسیون حقوق بشر 
خواستار اجرای عدالت بر 
عامالن قتل بسم اهلل عادل 

و خانواده اش شد

۸صبح، کابل: ارگ ریاست جمهوری اعالم 
کرده است که نخستین نشست شورای عالی 
زنان با حضور رییس جمهور غنی و روال غنی، 
دهم  یک شنبه،  روز  عصر  کشور  اول  بانوی 

حوت برگزار شده است.
این  در  جمهوری،  ریاست  ارگ  اعالم  طبق 
جلسه، گزارش نشست های مشورتی با زنان 
پیرامون فعالیت ها و چگونه گی کارشیوه  این 
از جمهوریت،  شورا، روند صلح و پشتی بانی 

توضیح داده شده است.
اسد  ماه  بیست وسوم  در  غنی  محمداشرف 
فرمان  زنان  عالی  ایجاد شورای  برای  امسال 

داده بود.
زمان  آن  در  جمهوری  ریاست  امور  اداره 
شورا،  این  ایجاد  از  هدف  که  بود  گفته 

۸صبح، کابل: منابع محلی در والیت غزنی 
می گویند که در پی انفجاری در شهر غزنی 
تن   ۱۱ و  است  شده  کشته  غیرنظامی  یک 

دیگر زخمی شده اند.
روز  از چاشت  انفجار ساعت ۳:۰۰ پس  این 
یک شنبه، دهم حوت در ساحه قلعه سبز از 
رخ  غزنی  شهر  امینتی  اول  حوزه  مربوطات 

داده است.
والیتی  شورای  عضو  جامرادوال،  عصمت اهلل 
این  در  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  غزنی 
تن   ۱۱ و  است  شده  کشته  تن  یک  انفجار 

دیگر زخمی شده اند.
در همین حال، محمدوارث نعیمی، مسوول 
طبق  که  می گوید  غزنی  پولیس  مطبوعات 
پنج  انفجار  این  در  ابتدایی،  معلومات 
غیرنظامی و دو تن از سربازان محافظت رجال 

برجسته زخمی شده اند.
رنجر  یک  انفجار  هدف  که  گفت  نعیمی 
پولیس  فرماندهی  برجسته  رجال  محافظت 

غزنی بوده است.

بین شرکای  زنان، هم آهنگی  توان مندسازی 
داخلی و بین المللی به هدف تأمین و ارتقای 
اجرای  و  برنامه ریزی، پی گیری  زنان،  حقوق 
و  زنان  حقوق  مورد  در  بین المللی  تعهدات 

ارزیابی فعالیت های آن  است.
ریاست  شورا  این  خود  غنی  محمداشرف 

می کند.
امور  وزارت  به  زنان  عالی  شورای  دبیرخانه 
واگذار  جمهوری  ریاست  امور  اداره  و  زنان 

شده است.
این  بود، در  اعالم شده  قباًل  براساس آن چه 
غیر  و  دولتی  نهاد   ۲۶ نماینده گان  شورا، 
دولتی از جمله معاونان زن والیت ها، مدافعان 
مدنی  جامعه  نماینده گان  و  زنان  حقوق 

عضویت دارند.

غزنی  والی  سخنگوی  جمعه زاده،  واحداهلل 
می گوید که این انفجار ناشی از ماین جاسازی 
که  گفت  او  است.  بوده  جاده  کنار  در  شده 
در این انفجار یک فرد غیرنظامی کشته شده 
است و هفت تن دیگر به شمول دو نظامی 

زخمی شده اند.
این  اثر  در  که  افزود  غزنی  والی  سخنگوی 
نیز به مردم وارد شده  انفجار خسارت مالی 

است.
مسوولیت انفجار را فرد و یا گروهی بر عهده 

نگرفته است.
این  گفت  غزنی  پولیس  مطبوعات  مسوول 
ماین از سوی گروه طالبان جاسازی شده بود.

اولین نشست شورای عالی زنان گشایش یافت

انفجار در غزنی یک کشته و ۱۱ زخمی برجای گذاشت



این شورا، روز یک شنبه، دهم حوت، در صفحه توییترش 
مذاکرات،  آغاز  با  که  بود  این  افغان ها  »توقع  نوشت: 
جنگ و خشونت ها پایان یابد و به یک آتش بس دایمی 
و سراسری برسیم؛ اما بدبختانه این گونه نشد. طالبان 
برای مذاکرات بین االفغانی حاضر نشدند و برای پیش برد 
گفت وگوها نیز تعهد الزم را نداشتند.« او ابراز امیدواری 
کرده است که فرصت کنونی صلح ضایع نشود، جنگ 
در کشور پایان یابد و مذاکرات به گونه »جدی« تعقیب 
شود تا زمینه را برای سازش سیاسی همه شمول فراهم 

کند.
مجلس نماینده گان نیز باور دارد که نمی توان به روند 
رییس  رحمانی،  میررحمان  داشت.  امید  کنونی صلح 
است،  رفته  تاجیکستان  به  سفری  در  که  مجلس 
می گوید که با توجه به افزایش خشونت ها و آماده گی 
طالبان به جنگ، امیدواری به صلح از بین رفته است. 
به باور او، مردم انتظار تأمین صلح در کشور را داشتند، 
اما برخالف آن، طالبان هیچ برنامه ای برای صلح ندارند. 
او در ادامه تصریح کرد که مردم اجازه فروپاشی نظام را 
نمی دهند و نمی گذارند که ارزش های دو دهه گذشته 
از دست برود. وزارت دولت در امور صلح در سهم خود 
از موثر نبودن توافق نامه دوحه شاکی است، اما می گوید 
یابد.  ادامه  باید  دوحه  در  صلح  کنونی  مذاکرات  که 
امور صلح،  نادری، وزیر دولت در  سیدسعادت منصور 
در نشست حساب دهی دولت به ملت که روز یک شنبه، 
دهم حوت برگزار شده بود، گفت که خواست مردم از 
آزادی زندانیان طالبان، تحقق آتش بس بود، اما این کار 

صورت نگرفته است. 

هشدار طالبان؛ تالش  تعیین بدیل برای توافق نامه 
دوحه محکوم به »ناکامی« است

توافق نامه صلح دوحه،  با یک ساله گی  طالبان هم زمان 
بر تطبیق آن تاکید دارند و از پیامدهای پشت کردن 
این گروه روز یک شنبه، دهم  به آن هشدار می دهند. 
حوت، با نشر اعالمیه ای می گوید که در سهم خود به 
همه محتویات توافق نامه متعهد است و آن را »وسیله 
موثر« برای حل معضل و تامین صلح در »زیر چتر نظام 
اسالمی« می خواند. به گفته طالبان، عملیات های این 
گروه »به گونه قابل مالحظه« کاهش یافته است؛ زیرا 
بر مراکز بزرگ نظامی و استخباراتی نیروهای امنیتی 
حمله نشده، حمالت انتحاری را متوقف کرده اند و برای 
سقوط والیت ها و ولسوالی ها طرح ریزی نشده است. با 
مسوولیت  امریکا  که  می گوید  طالبان  گروه  این حال، 
خود در قبال توافق نامه دوحه را »به درستی« ادا نکرده 
است. به باور این گروه، بمباردمان، حمالت هواپیماهای 
که  شبانه  و  تهاجمی  عملیات های  و  سرنشین  بدون 

»براساس توافق نامه منع است«، هم چنان ادامه دارد. 
طالبان هم چنان حلقاتی را در رویدادهای حمله بر مردم 
ملکی مقصر می دانند و معتقدند که این حلقات خواستار 
این  ادامه جنگ در کشور هستند.  و  وضعیت متشنج 
عملی«  »کمبود های  وجود  با  که  دارد  باور  گروه 
»از  و  است«  روان  مثبت  سوی  »به  دوحه  توافق نامه 

امریکا و طالبان در دهم حوت سال 
گذشته سرانجام به پایان جنگ 19 
ساله در افغانستان توافق کردند؛ 

توافقی که دولت افغانستان در آن 
نقشی نداشت. اکنون که یک سال 

از توافق دوحه می گذرد، طالبان 
خشنود، امریکا متردد و حکومت 

ناامید است. دفتر شورای امنیت 
ملی می گوید که دیگر امیدی به 
توافق  دوحه وجود ندارد و حتا 

توقعاتی که مردم در راستای صلح 
و امنیت از این توافق نامه داشتند، 

برآورده نشده است. رحمت اهلل 
اندر، سخنگوی این شورا، روز 

یک شنبه، دهم حوت،  آتش بس 
طالبان با امریکا را تنها مورد یقینی 

شده در این توافق نامه خواند.

یک ساله گی توافق دوحه؛ 

امریکا متردد، طالبان خوش بین 
و دولت ناامید است

دوحه،  توافق  یک  ساله گی   با 
طرف های  میان  بی اعتمادی 
درگیر در جنگ افغانستان به 
اوجش رسیده است. حکومت 
به  امیدی  دیگر  که  می گوید 
توافق نامه صلح امریکا - طالبان 
در  مردم  که  توقعاتی  و  ندارد 
بخش صلح و امنیت از این توافق نامه داشتند،  برآورده 
می کند  تصریح  نیز  نماینده گان  مجلس  است.  نشده 
از  اما  ندارد. طالبان  باور  تأمین صلح در کشور  به  که 
خرسندی  ابراز  دوحه  توافق  در  دست آوردهای شان 
گونه  هر  برای  تالش  که  می دهند  هشدار  و  می کنند 
بدیل توافق نامه دوحه محکوم به »ناکامی« است. این 
گروه معتقد است که به همه مواد توافق نامه عمل  کرده 
است؛ اما امریکا به حمالتش علیه جنگ جویان طالبان 
ادامه داده است. بخش نظامی این گروه نیز هشدار داده 
است که جنگ جویان طالبان در حال حاضر از فناوری 
پهپاد و موشک ها استفاده می کنند و اگر جنگ از سر 
گرفته شود، امریکا آرزوی برگشت به گذشته را خواهد 
کرد. هرچند اداره بایدن در این مورد ابراز نظر نکرده، 
اما در گزارشی به کانگرس این کشور، »جسورتر شدن 
طالبان« تنها نتیجه توافق نامه دوحه عنوان شده و آمده 
است که با وضعیت کنونی، برقراری آتش بس دایمی در 
سال روان بعید به نظر می رسد.  پیش تر تحلیل گران 
گفته بودند که امریکا به دلیل تعجیل در گفت وگوها، 
امتیازات متعددی در این توافق نامه به طالبان داده است. 
این در حالی است که براساس گزارش ها، فرستاده ویژه 
وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان برای اولین 

بار در دوره بایدن، آهنگ سفر به منطقه کرده است. 
امریکا و طالبان در دهم حوت سال گذشته سرانجام به 
پایان جنگ ۱۹ ساله در افغانستان توافق کردند؛ توافقی 
که دولت افغانستان در آن نقشی نداشت. اکنون که یک 
سال از توافق دوحه می گذرد، طالبان خشنود، امریکا 
متردد و حکومت ناامید است. دفتر شورای امنیت ملی 
می گوید که دیگر امیدی به توافق  دوحه وجود ندارد 
و حتا توقعاتی که مردم در راستای صلح و امنیت از 
این توافق نامه داشتند، برآورده نشده است. رحمت اهلل 
دهم حوت،   یک شنبه،  روز  شورا،  این  اندر، سخنگوی 
شده  یقینی  مورد  تنها  را  امریکا  با  طالبان  آتش بس 
در این توافق نامه خواند. او اما گفت که رابطه طالبان 
با افغان ها هنوز هم به »قتل، غارت، ترور و وحشت« 
محدود مانده و حتا مذاکرات صلح بین االفغانی نیز به 
سوی  از  افغانی  روند  و  توافق نامه  اصلی  بخش  عنوان 
گروه طالبان با بن بست روبه رو شده است. به باور این 
شورا، اگر از منظر افغان ها به توافق دوحه دیده شود، 
وقت امید به صلح ضایع، زیان های هنگفت مالی و تلفات 

سنگین به مردم وارد و افغانستان تخریب شده است. 
معتقد  ملی  مصالحه  عالی  شورای  این،  با  هم زمان 
است که طالبان به مواد این توافق نامه، به ویژه پایان 
جنگ، تعقیب جدی مذاکرات و قطع رابطه با گروه های 
خوزون، سخنگوی  فریدون  نبوده اند.  پابند  تروریستی 
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نتایج آن همه جهت ها برخوردارند«. این گروه در ادامه 
از امریکا خواسته است که با عملی کردن مواد توافق نامه 
صلح دوحه، تعهداتش برای برقراری امنیت و ثبات در 
افغانستان را عملی کند. به گفته طالبان، رهایی زندانیان 
باقی مانده و حذف  نام سران  این گروه از فهرست سیاه، 

ماده هایی است که هنوز عملی نشده است. 
مذاکرات  »تسریع  برای  که  کرده اند  تصریح  طالبان 
جاری بین االفغانی«، باید گام های عملی برداشته شود 
تا وضعیت بهبود یابد و از رفتن به »حالت نامطلوب« 
ادامه اعالمیه اش هشدار  جلوگیری شود. این گروه در 
داده است که توافق نامه دوحه راه عملی را برای برقراری 
امنیت و ثبات در کشور گشوده و هرگونه تالش برای 
محکوم«  ناکامی  به  اکنون  همین  »از  بدیل  دریافت 
و  کشورهای  و  امنیت  شورای  قطر،  از  طالبان  است. 
ناظران بین المللی که در مراسم امضای توافق نامه دوحه 
اشتراک کرده بودند،  خواسته اند که مسوولیت شان در 

عملی کردن کامل این توافق نامه را ایفا کنند. 
یک  نشر  با  گروه  این  نظامی  بخش  حال،  همین  در 
حال  در  طالبان  که  است  داده  هشدار  صوتی،  نوار 
در  و  مجهزند  موشک ها  و  پهپاد  فناوری  با  حاضر 
این  سربازان  امریکا،  توسط  جنگ  از سرگیری  صورت 
کشور مواردی را خواهند دید که پیش از این »هرگز 
ندیده اند«. سراج الدین حقانی، معاون گروه طالبان، در 
یکی از نشست های مسووالن این گروه گفته که طالبان 
خود  هدف  به  کامیابی  »با  ]مذاکرات[  اول  مرحله  در 
رسیده است«. او به نظامیانش گفته است که هرچند 
»امریکا از توافق نامه خالف ورزی می کند«، اما آنان باید 
به این توافق توجه کنند. او گفته است که در گذشته 
در برابر امریکا مبارزه کرده است و اکنون که به فناوری 
پهپادی و موشک  دست  یافته اند، در صورت از سرگیری 
جنگ ها »کاری کنند که امریکا پیش از این ندیده باشد 

و آرزوی برگشت به جنگ گذشته را کند«. 

به  دوباره  خلیل زاد  طالبان؛  نیت  به  امریکا  شک 
منطقه می آید

هرچند دو طرف درگیر در جنگ کشور به یک ساله گی 
توافق نامه دوحه واکنش نشان داده اند، اما امریکا تا پایان 
با  بود.  نکرده  اختیار  موقفی  مورد  این  در  دهم حوت 
زلمی  که  دادند  گزارش  خارجی  رسانه های  حال،  این 
خلیل زاد سفرش به منطقه و کشورهای دخیل در روند 
صلح افغانستان را آغاز کرده است. این در واقع اولین 
رییس  بایدن،  جو  اداره  کار  جریان  در  خلیل زاد  سفر 
جمهور جدید امریکا است. به نقل از رسانه های خارجی، 
نماینده  ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان 
آلمان حضور داشته است.  روز جمعه، دهم حوت، در 
خلیل زاد اما قرار شده است که در ادامه به افغانستان، 
از  دیگر  برخی  و  عربی  متحده  امارات  قطر،  پاکستان، 

کشورهای منطقه سفر کند. 
هم زمان با یک ساله گی توافق نامه دوحه و سفر خلیل زاد، 
آن  کانگرس  به  گزارشی  ارایه  از  امریکایی  رسانه های 
روز  استرایپس  اند  استارز  روزنامه  داده اند.  کشور خبر 

که  است  گفته  مطلب،  یک  نشر  با  نهم حوت،  شنبه، 
در گزارش به کانگرس، جسور شدن طالبان تنها نتیجه 
گزارش  این  در  است.  شده  عنوان  دوحه  توافق نامه 
در  خون ریزی  صلح آمیز  ختم  که  است  شده  تصریح 
طالبان  زیرا  است؛  دشوار  و  پیچیده  هنوز  افغانستان 
حمالت شان بر نیروهای امنیتی را افزایش داده  و روابط 
با القاعده را حفظ کرده اند. در این گزارش آمده است که 
با وجود چنین مواردی،  بعید است که تالش ها منجر به 
نتیجه گیری مذاکرات صلح شود. به نقل از این روزنامه، 
شده  گفته  امریکا  کانگرس  به  شده  ارایه  گزارش  در 
است که فعالیت گسترده طالبان و ادامه خروج سربازان 
را  نظامی  و  سیاسی  امر  در  طالبان  مواضع  امریکایی 

تقویت کرده است. 
از  یکی  گفت وگوی  بر  استناد  با  گزارش  این  در 
جنگ جویان طالبان به فرماندهش آمده است که طالبان 
توافق صلح را به معنای ادامه جنگ می دانند؛ زیرا زمانی 
که سربازان امریکایی افغانستان را ترک کنند، حکومت 
قرار  آماده باش  حالت  در  طالبان  باید  و  نمی کند  دوام 
گیرند. این روزنامه با استناد به گفته های تحلیل گران 
دو  طالبان  با  امریکا  توافق   که  است  آورده  امریکایی، 
حاشیه  به  و  امریکایی  نیروهایی  »خروج  مهم  امتیاز 
رفتن حکومت افغانستان« را به طالبان داده  است که 
این گروه در دیر زمانی خواستار آن بود. به گفته این 
این  امضای  طالبان  هم  دلیل  همین  به  تحلیل گران، 
توافق نامه را جشن گرفتند و سبب تحرک بیش تر در 

میان نظامیان شان شده  است.
در این گزارش ارایه شده به کانگرس، از زبان نیروهای 
در  سربازان شان  برای  مجبورند  که  است  آمده  افغان 
مورد پشتی بانی هوایی و داشتن مهمات »دروغ« بگویند 
تصریح شده  هم چنان  دارند.  نگه   در جنگ  را  آنان  تا 
است که طالبان به مصالحه تعهد ندارند و بعید است 
جاری  سال  در  دایمی  آتش بس  به  منجر  گفت وگوها 
خروج  زمان  که  است  شده  توصیه  گزارش  در  شود. 
نیروها تمدید شود تا زمان کافی برای مذاکرات صلح 
را فراهم کند. بدین ترتیب اعتقاد طالبان به پیروزی از 
راه جنگ تضعیف می شود و این گروه مجبور به عملی 

کردن تعهداتش در توافق نامه خواهد شد. 
پیش تر اداره بایدن اعالم کرده بود که توافق نامه دوحه 
را بازنگری می کند تا میزان تعهد طالبان به این مهم 
روشن شود. به باور امریکا، طالبان خشونت ها را کاهش 
نداده اند و افزون بر ادامه روابط با القاعده، مسوولیت شان 
در  اما  طالبان  نداده اند.  انجام  را  معنادار  مذاکرات  در 
ماندن  صورت  در  که  گفتند  موضوع،  این  به  واکنش 
نیروهای امریکایی، به کشتن آنان اقدام می کنند. این 
در حالی است که روند مذاکرات بین االفغانی با وجود 
از سرگیری، هم چنان مبهم است و حضور دوباره طالبان 
بر  مبتنی  است.  شده  خوانده  »نمادین«  میز  دور  در 
حال  در  امریکایی،  رسانه های  در  شده  ارایه  آمارهای 
حاضر دو هزار و ۵۰۰ نیروی این کشور، نزدیک به ۱۰ 
هزار سرباز ناتو و حدود ۲۰ هزار پیمان کار در افغانستان 

حضور دارند.
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غنی برای تداوم سلطه یک دست قومی و ماندن در قدرت، در مورد ریشه اختالفات دورن پشتونی با طالبان 
حتا به همکاران بین المللی افغانستان معلومات نادرست می دهد. منطق ارایه تصویر ناقص از دینامیک قومی 
منازعه افغانستان به همکاران بین المللی، این است که هم غنی و هم طالبان در فردای یک توافق بر تشکیل 

یک حکومت انتقالی یا موقت یا هر نام و نشان دیگری که حساسیت های سیاسی را مدنظر بگیرد، خواهان 
تداوم سلطه یک قوم خاص بر مناسبات قدرت افغانستان اند.

بن بست سیاسی و امنیتی افغانستان، یک سال پس از 
با گروه طالبان هنوز  ایاالت متحده  موافقت نامه صلح 
نشکسته است. این بن بست در بُعد داخلی و منطقه ای 
تابع شرایط و عوامل مختلفی است. در داخل افغانستان، 
مذاکرات،  برای  گرفته  صورت  تالش های  رغم  به 
صلح  مسأله  کلیت  با  هنوز  شرکایش  و  غنی  اشرف 
کنار نیامده اند. ارگ و تمامی نخبه گان پشتون شامل 
مدعی  که  شورشی  گروه  یک  با  توافق  از  حکومت، 
افغانستان  پشتون های  سیاسی  حوزه  از  نماینده گی 
استراتژیک  منافع  با  تضاد  را در  آن  و  نگران اند  است، 
خودشان می پندارند. اساس این تضاد، نوعیت حصول 
از حوزه سیاسی  نماینده گی  برای  مشروعیت سیاسی 
پشتون ها است. تکنوکرات های پشتون به محوریت غنی 
که روپوش دموکراسی و جمهوریت را به سر کرده اند، 
می دانند که در یک توافق احتمالی بر سر معادله جدید 
و در مواجهه  بود  قدرت، جایگاه شان در خطر خواهد 
و  سیاسی  امتیازات  تمامی  حفظ  امکان  طالبان  با 

اقتصادی شان را از دست خواهند داد.
از این رو، در واقع اختالف بنیادین حلقه اصلی حکومت 
با مذاکرات و صلح بر سر نماینده گی از حوزه پشتون ها 
حوزه  این  برحق  نماینده  را  خود  که  طالبان  است. 
می دانند، می خواهند پیش از آغاز گفت وگوهای جدی 
روی چگونه گی نظام، توزیع قدرت و آینده افغانستان، 
با اشرف غنی و شرکای پشتون او تصفیه حساب کنند. 
علنی  صورت  به  هم  و  تلویحاً  هم  بار،  چندین  آن ها 
در  شده اند؛  قدرت  از  غنی  اشرف  رفتن  کنار  خواهان 
چهره های  سایر  و  عبداهلل  داکتر  حضور  با  که  حالی 
غیرپشتون ها  حوزه  نماینده گان  حیث  به  غیرپشتون 

شوق  و  شور  با  بودم،  مکتب  سوم  صنف  که  هنگامی 
فراوان به درس می رفتم، تا این که  طالبان در حومه های 
شهر چغچران وقت و فیروزکوه فعلی نمایان شدند. آنان 
بسیاری از افراد ملکی را به رگ بار بستند و تعدادی را 
به زنجیر کشیدند. از من و صدها شاگرد دیگر، درس را 
گرفتند و دروازه های مکتب  ها را بستند. بدتر از همه، از 
قدم های خشک شان، خشک سالی فرارسید و همه مردم 
را نگران کرد. در ضمن، مهاجرت ها و مشکالت عدیده  ای 
کارهای  به  شدیم  مجبور  مکتب  اطفال  ما  شد،  رونما 
شاقه رو بیاوریم، زراعت و مالداری ورشکسته شد. فقر به 

شدت دامن گیر جامعه ما شد.
روزگار خیلی سخت بود، گویا جهان بر همه تنگ شده 
بود. مردم همیشه از سوی طالبان لت و کوب می شدند، 
بازار موسیقی بر مردم بسته و بر طالبان باز بود. در این 

زمینه کسی حق اعتراض نداشت.
را   ما  روستای  جوانان  و  بزرگان  از  تن  شش  آن ها 
شب هنگام بردند و صبح جنازه های سه تن و پیکرهای 
نیمه جان سه تن دیگر را به قریه برگرداندند. شبی دیگر، 
کاکایم را بدون هیچ جرمی، لت و کوب کردند و گوشت 
پاره های تنش به زمین ریخت؛ اما نفس نداد و استوار 
ماند. من در آن ایام سه بار توسط افراد بی رحم طالبان 
لت و کوب شدم که یک بار آن در پیش روی مادرم و 

دیگر اهل قریه مان اتفاق افتاد.
بازی  نیم قد  و  قد  اطفال  با  روستا  وسط  در  روزی 
می کردم، ناگهان موتر باربری طالبان به هدف جمع آوری 
مواد سوخت وارد قریه شد. از ما خواستند که موترشان 
را بار کنیم. من با چند طفل دیگر فرار کردیم. طالبی مرا 
از پشت بام خانه با قنداق تفنگ پایین کرد. هرچه زاری 
کردم، رهایم نکرد، تا این که مادرم گریه کنان به کمکم 
شتافت و آواز کشید، گویا صدایش در گوش های مرد 
وجدان خوابیده ای فرو نرفت و رهایم نکرد. سرانجام ما 
را بیگار کردند، تا موتر را بار کردیم، سخت زجر دیدیم؛ 

اما از ترس زبان باز نکردیم.
جنگ جویان  فیروزکوه  شهر  چوک  در  روزها  از  روزی 

روزگار سیاه؛
دردهایی که فراموش نخواهد شد

بحران احتمالی در صورتی که مذاکرات صلح به نتیجه 
یاری  با طالبان  را در جنگ  افغانستان  نرسد و جهان 
نرساند، این ظرفیت را دارند که اختالفات شکلی شان با 
طالبان را کنار بگذارند و برای سلطه یک قوم خاص در 
یک چیدمان سیاسی جدید کار کنند و سایر نیروهای 
ضد طالب را برچسب دشمنان صلح و ثبات افغانستان 
بزنند. این فرضیه احتماالً به دلیل ۲۰ سال کار اشرف 
از  پس  مردم ساالر  و  دموکراتیک  نظم  داخل  در  غنی 
۲۰۰۱ عجیب به نظر برسد، اما با توجه به ماهیت ضد 
که  نیست  بعید  او،  حکومت داری  شیوه  دموکراتیک 
چنان هم پیمانی میان طالبان و اشرف غنی اتفاق بیفتد.

در  دموکراسی  ارزش های  از  شماری  به  شاید  غنی 
حوزه فردی پابند باشد، اما به عنوان یک سیاست مدار 
در حوزه کار جمعی و در منازعه داخلی قدرت، نشان 
ندارد که در هر  به آن  پابندی  تنها  نه  داده است که 
و  ابزاری  استفاده  ارزش ها  این  از  آمده،  پیش  فرصتی 
مقطعی کرده است. این بی باوری به اصول دموکراتیک 
همکاران  و  مردم  تا  است  شده  سبب  حکومت داری 
بین المللی به کارایی یک نظام دموکراتیک در افغانستان 
ایجاد  را در  افغانستان  راه حل معضل  و  بی باور شوند 
یک معادله جدید که متأسفانه شامل گروه تروریستی 

طالبان نیز می شود، جست وجو کنند.
گروه طالبان نیز که یک ساختار اکثراً همگون به لحاظ 
قومی و تباری  است، اخیراً تالش دارد تا با آوردن دو سه 
مالی تاجیک و اوزبیک در دوحه نشان بدهد که این 
جنبش، یک حرکت فراقومی و محض پشتونی نیست. 
تمامیت خواهانه  داعیه  به  معطوف  نیز  طالبان  منطق 
حاکمیت یک گروه قومی بر مناسبات قدرت افغانستان 
است. هیچ غیرپشتونی در امارت طالبانی در هیچ مقام 
مهم دولتی حضور نداشت و اکنون نیز به غیر از حلقه 
خودی های مال عمر، هبت اهلل و حقانی، کسی صالحیت 

سیاست گذاری سیاسی و امنیتی این گروه را ندارد.
اگر قرار بر این باشد که مذاکرات صلح و سپس روند 
برسد،  نتیجه  به  افغانستان  در  و صلح بانی  صلح سازی 
طرف  دو  اختالفات  قومی  درون  مسأله  به  پرداختن 
عمده مذاکرات که هر دو مدعی رهبری حوزه سیاسی 
که  واقعیت  این  از  اغماض  است.  مهم  اند،  پشتون ها 
جدال اصلی برای اکنون میان غنی و طالبان، جدال بر 
سر دعوای رهبری حوزه پشتون های افغانستان است، 
باید  نشده  دیر  تا  نمی گشاید.  صلح  معضل  از  گرهی 

حساب این مورد پاک شود.

محل رای دهی می رفتند، طالبان بار دیگر باالی قریه ما 
حمله کردند. با اندوه فراوان، پنج تن را به شمول دو پسر 

عمه ام کشتند.
امسال نیز پیش از عید قربان، طالبان یک عضو دیگر 
یازده  گذشته،  سال  پنج  جریان  در  کشتند.  را  فامیلم 
تن از اعضای خانواده و بیست تن از باشنده گان قریه ما 

قربانی حمالت طالبان شدند.
شد.  سپری  اندوه  و  غم  در  ما  روزهای خوشی  و  عید 
امروز هیچ فردی از فامیل ما نیست که یک یا دو عضو 
و  یتیم  باشد. ده ها طفل  نداده  از دست  را  خانواده اش 
زن بیوه در خانواده ها زنده گی می کنند، عامل این همه، 

گروه طالبان است.
را  آنان  و  می گیرند  باج  زور  به  غریب  مردم  از  طالبان 
مجبور می کنند که سالح بخرند و به حمایت این گروه 
در جنگ اشتراک کنند. آنان هر کسی را که بخواهند، 
طبق میل شان محاکمه می کنند. راه های مواصالتی غور 
به دلیل ماین گذاری، اکثراً مسدود است. قیمت ها باال 
رفته است و هر روز به مشکالت مردم افزوده می شود. در 
جنگ ها بیش تر مردم بی گناه مهاجر و قربانی می شوند.

مواد  از  مملو  موتر  یک  انفجار  با  طالبان  نیز  امسال 
قتل عام کردند.  را  و مردمم  ویران  را  انفجاری، شهرم 
گذشته،  سال  در ۱۹  طالبان  و حمالت  امسال  انفجار 
خانواده های بسیاری را در قریه و شهر من، داغدار کرده 

است.
کشورهای  دولتی،  مقامات  سیاسی،  جریان های  شاید 
و  تاریخ  ولی  کنند،  صلح  طالبان  با  منطقه  و  جهان 
را  آنان  جنایات  افغانستان  مردم  بیدار  وجدان های 
فراموش نخواهند کرد. اعمال طالبان هیچ وقت از یاد 
کاستی های  برخی  که  همان گونه  رفت.  نخواهد  مردم 
مجاهدین و مشکالت دوران حزب خلق از حافطه تاریخ 
و مردم پاک نشده است، این ویرانی ها نیز به یاد مردم 

خواهد ماند و تاریخ قضاوت خودش را خواهد کرد.

ف غ�ن و طالبان جدال ا�ش
جدال بر سر رهبری پشتون ها است

این  اصلی  طرف های  را  آنان  و  نداده   نشان  مخالفت 
گفت وگوها خوانده اند.

بحث بر سر این اختالف بنیادی هنوز در میان مردم و 
حلقات سیاسی راه نیفتاده است. به این معنا که اشرف 
غنی با استفاده از چتر جمهوریت در تالش ارایه تصویر 
یک دست از اختالفات موجود قومی و سیاسی جامعه 
که  چتر  این  است.  طالبان  با  مواجهه  در  افغانستان 
آقای غنی بارها ارزش های بنیادین آن را نقض کرده و 
شکسته است، برای او و نخبه گان بر سر قدرت پشتون، 
جز تالش برای تداوم وضع پذیرفته شده  فعلی )نظام 

متمرکز( در رقابت سیاسی با سایر اقوام نیست.
در  ماندن  و  قومی  یک دست  سلطه  تداوم  برای  غنی 
قدرت، در مورد ریشه اختالفات دورن پشتونی با طالبان 
حتا به همکاران بین المللی افغانستان معلومات نادرست 

طالبان مرا ایستاد کردند و موهایم را به شکل عجیب، با 
قیچی که در دست داشتند، بریدند. آن طرف تر، گروهی 
دیگری از طالبان حضور داشتند و به من زیاد خندیدند.

پس از مدتی، دروازه های برخی مکاتب در شهر فیروزکوه 
سلطان  لیسه  به  قریه مان  کودک  چند  و  من  شد.  باز 
نمودن  سپری  از  بعد  فیروزکوه،  شهر  در  عالوالدین 
امتحان سویه، شامل صنف هفتم شدیم. هر روز با طی 
کردن ۲4 کیلومتر فاصله، به مکتب می رفتیم و بعد از 
ختم درس برمی گشتیم. طالبان با مکتب میانه خوبی 
نداشتند، گاهی به مکتب ما می آمدند و برای استادان و 

شاگردان خط و نشان می کشیدند.
فیروزکوه  شهر  یک بار  طالبان،  امارت  آخر  ماه های  در 
از سوی نیروهای مقاومت تصرف شد و پس از مدتی، 
دوباره طالبان باالی شهر حمله کردند و کنترل آن را به 
دست گرفتند که با کمال تأسف، تعداد زیادی از افراد 

ملکی را به خاک و خون کشاندند.
تخریب بودا، قتل عام مردم یکاولنگ، به آتش کشیدن 
مکاتب، شالق  بستن   مزار،  عام  قتل  تاک های شمالی، 

دو شنبه
شماره 355۲
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قومی  دینامیک  از  ناقص  تصویر  ارایه  منطق  می دهد. 
منازعه افغانستان به همکاران بین المللی، این است که 
هم غنی و هم طالبان در فردای یک توافق بر تشکیل 
یک حکومت انتقالی یا موقت یا هر نام و نشان دیگری که 
حساسیت های سیاسی را مدنظر بگیرد، خواهان تداوم 
سلطه یک قوم خاص بر مناسبات قدرت افغانستان اند. از 
این رو، مخرج مشترک هر دو به رغم تفاوت های شکلی 
در بحث قدرت و نوعیت حکومت، یکی است. شماری 
از نخبه گان پشتون به شمول اشرف غنی در سال های 
تروریسم  و  طالبان  علیه  بر  افغانستان  مردم  مقاومت 
جهانی، برای تامین مناسبات سیاسی میان واشنگتن 
و امارت طالبانی، در واشنگتن و شماری از پایتخت های 

غربی البی کردند.
نویسنده باور دارد که اشرف غنی و شرکای او در یک 

و  مردم  صدای  کردن  خفه  مردم،  کشتن  زنان،  زدن 
هزاران جنایت طالبان را در دوران امارت  شان از طریق 

رادیو می شنیدم.
بازتر شد.  با شکست طالبان، فضا برای درس و تعلیم 
امید وار بودیم که دیگر جنگ و خشونت ختم شده است، 
در یک فضای صلح آمیز درس خواهیم خواند و صاحب 

برق و سرک خواهیم شد.
از نخستین  سال های روی کار آمدن حامد کرزی تا سال 
۱۳۸۹، غور یکی از والیات امن کشور بود. مردم زنده گی 
سفر  می توانست  هرکس  منطقه،  هر  در  داشتند،  آرام 
کند. طالبان بعد از مدتی دوباره به فعالیت آغاز کردند. 
جنگ، خشونت و کشتار شروع شد. مردم سالح خریدند 

و اوضاع بار دیگر به سوی دیگرگونی رفت.
در عقرب ۱۳۹۵، گروه طالبان ۳۰ تن از اقوام ما را که 
پنج تن شان از افراد فامیلم بودند، دسته جمعی تیر باران 

کردند. آن روز، دشوارترین روز برای خانواده ما بود.
در روز انتخابات پارلمانی گذشته، هنگامی که مردم به 
خاطر تعیین نماینده و استفاده از حق رأی شان به سوی 

بهار مهر



آدرس: جاده بابه مزاری، مهتاب قلعه، روبروی شفاخانه 
محمدعلی جناح، جوار دانشگاه رابعه بلخی

شماره تماس: 0775207۳6۸

یک بار امتحان کنید
بار بار نوش جان

آش دلپذیر

799 788 788 (93)+  /  510 175 700 (93)+جهت سفارش آگهی تان با شماره های روبه رو در تماس شوید:

8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

روزنامه ۸صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه ۸صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE كاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

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.

شماره های تماس: 0770676465 - 0707۱۳۱۳26آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



با در نظرداشت گسترده گی دامنه و 
اهمیت محیط زیست، مسأله پایداری 

و ظرفیت قابل تحمل محیط مطرح 
می گردد. ظرفیت قابل تحمل، باالترین 

حد نفوس یک گونه است که محیط 
توانایی تامین احتیاجات آن را داشته 
باشد، بدون آن که این میزان توانایی 
برای نسل آینده این گونه ها، کاهش 
یابد. به همین ترتیب، پایداری محیط 
زیست از عناصر اصلی توسعه پایدار 
است و استفاده از منابع موجود برای 

رفع نیازها، بدون این که به حقوق 
مشابه نسل آینده در استفاده از عین 
منابع صدمه ای وارد گردد را پایداری 

محیط گویند. )برخوردار، 1395(

نمی شود. مثاًل قوانین تصویب شده دوران ۳ دهه قبل، 
توسعه  اهداف  آجندای  و  هزاره ۲۰۰۰  توسعه  اعمال 
پایدار ۲۰۱۵، در واقع شکوفایی پالیسی ها و قوانین در 
جهان است که برای تحقق اهداف محیط زیستی در 
سطح نظام های حقوقی کشورها شکل گرفته است. از 
عواملی که سبب شده است تا قوانین اندک، کهنه و 
سطحی باشد، عدم تخصص است. عدم تخصص در نظام 
برای پالیسی سازی  کشوری که نیاز است قانون گذار از 
آن حمایت کند و برای آن قانون طرح کند، قانون گذار 
نیست.  پایدار آن آشنا  با محیط زیست و توسعه  هم 
از اهمیت و  قانون گذار  می توان گفت که عدم آگاهی 
نبود متخصص برای برنامه ریزی، استفاده بهینه و پایدار 
زیست محیطی، فرسوده گی را در این بخش ایجاد کرده 
و پویایی قانون را در این حوزه به چالش کشیده است.

تطبیق قانون
تطبیق قانون از مواردی است که همیشه می تواند مورد 
وقت  به  و  شامل  کامل،  درست،  تطبیق  باشد.  بحث 
قانون، ما را به اهداف قانون نزدیک می کند و تطبیق 
نشدن آن نتیجه معکوس دارد. با وجودی که قوانین 
شود،  تطبیق  که  صورتی  در  است،  ابتدایی  و  اندک 
موثریت و مثمریت خواهد داشت. عدم تطبیق قانون، 
به هر دلیلی، از عوامل وضعیت ناگوار محیط زیست و 

حیات طبیعی است.

نتیجه گیری
محیط  زمینه  در  موجود  داده های  نظرداشت  در  با 
می توان  را  وضعیت  وحش،  حیات  و  طبیعت  زیست، 
ناپایدار، شکننده، غیرپاسخگو و نیازمند تغییرات بررسی 
است  ممکن  مشکل،  این  از  رفتن  بیرون  برای  نمود. 
برخی از پیشنهادات و اقدامات تا اندازه ای کارگر بیفتد.

برخی از اقدامات درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت را 
می توان این چنین برشمرد: افزایش آگاهی جامعه چه 
زیست محیطی  مضامین  افزودن  مثل  رسمی،  طور  به 
در نصاب معارف و وزارت تحصیالت عالی و هم چنان 
آموزش و آگاهی مردم از اهمیت و چگونه گی برخورد 
و  آموزشی  مراکز  رسانه ها،  از طریق  زیست  محیط  با 
کمپاین های عمومی و مساجد )طبیعت موهبت الهی(.

توجه به تخصص گرایی در حوزه توسعه و محیط زیست؛ 
هم دولت و هم جامعه اکادمیک با آسیب شناسی این 
ببرند.  کار  به  مورد  این  در  را  ویژه ای  توجه  بخش، 
حد  به  جامعه  تقریباً  که  رشته هایی  از  دانش جویان 
توسعه،  مثل  رشته های  به سوی  است،  رسیده  اشباع 
شهرسازی و محیط زیست روی بیاورند. دولت نیز برای 
کارمندان خویش دوره های فشرده این حوزه را فراهم 

سازد.
قوانین  هماهنگ سازی  قوانین،  به روزرسانی  ضرورت 
تمامی  هماهنگ سازی  بین المللی،  کاروان  با  داخلی 
قوانین و پالیسی ها با اهداف محیط زیست پایدار، ایجاد 
محکمه خاص جرایم زیست محیطی، ایجاد ارگان های با 
صالحیت )در حد وزارت توسعه و محیط زیست( برای 
زیست محیطی،  اهداف  تطبیق  و  برنامه ریزی  بررسی، 
حیات  و  جنگالت  زیست،  محیط  حفاظت  قراردادن 
از صلح پروری زیست محیطی  وحش به عنوان بخشی 
افزایش  برای  می تواند  دیگر  گزینه های  از  بسیاری  و 
پایداری زیست محیطی و حیات طبیعی موثر واقع شود.

منبع ها
محیط  از  حفاظت  رابطه   ،)۱۳۸۷( لیال  رییسی،   .۱
دانشکده  فصل نامه   پایدار،  توسعه  و  صلح  با  زیست 
و ۱۱،  شماره ۱۰  سوم،  سال  انسانی،  علوم  و  ادبیات 

پاییز و زمستان ۸۷.
۲. استانکزی، نصراهلل )۱۳۹۸(، قواعد حاکم بر حقوق 

محیط زیست افغانستان، روزنامه ۸صبح، 

محیط  خدمت  در  صلح   ،)۱۳۹۹( آرمان  قادری،   .۳
افغانستان(،  برای  کلمبیا  صلح  از  )تجربه ای  زیست 

روزنامه ۸صبح،

4. قادری، آرمان )۱۳۹۹(، موانع تحقق اهداف توسعه 
پایدار در افغانستان، نشر بنیاد آسیا.

۵. ملک نیا، هوشنگ و عرب زاده، سمیرا و شمس الدینی، 
نرگس و ایرانی، حسنیه، ۱۳۹۲، توسعه پایدار و محیط 
زیست، دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و 

محیط زیست سالم، همدان، 

محیط زیست در مفهوم گسترده تر آن، نام دیگر »کره 
حیات  جنگالت،  دریا،  خاک،  هوا،  آب،  است.  زمین« 
وحش تا مناظر  زیبای طبیعی و حتا بناهای تاریخی 
و فرهنگی و رابطه این همه با انسان، بخشی از محیط 

زیست است. 
محیط  اهمیت  و  دامنه  گسترده گی  نظرداشت  در  با 
قابل تحمل محیط  پایداری و ظرفیت  زیست، مسأله 
حد  باالترین  تحمل،  قابل  ظرفیت  می گردد.  مطرح 
تامین  توانایی  محیط  که  است  گونه  یک  نفوس 
این میزان  باشد، بدون آن که  احتیاجات آن را داشته 
به  یابد.  گونه ها، کاهش  این  آینده  نسل  برای  توانایی 
همین ترتیب، پایداری محیط زیست از عناصر اصلی 
توسعه پایدار است و استفاده از منابع موجود برای رفع 
در  آینده  نسل  مشابه  حقوق  به  این که  بدون  نیازها، 
استفاده از عین منابع صدمه ای وارد گردد را پایداری 

محیط گویند. )برخوردار، ۱۳۹۵(
از  زیست  محیط  پایداری  مسأله  این که  به  توجه  با 
سه عنصر اصلی توسعه پایدار است، مطالعه و بررسی 
اهداف  به  یافتن  دست  برای  زیست  محیط  وضعیت 
توسعه پایدار نیز از مسلمات آن است. طوری که »با 
نوین،  به  کالسیک  از  توسعه  اصطالح  یافتن  تغییر 
توسعه پایدار و از جمله مسایل زیست محیطی تبدیل 
به ارکان اصلی توسعه شده است که در این میان، روند 
بودن  مهم  به  نسبت  مردم جامعه  آگاهی  رشد  به  رو 
مسایل زیست محیطی در قالب توسعه پایدار در جهان، 
دارای ضریب اهمیت باالیی است. توسعه پایدار مترادف 
با تأمین نیازهای نسل جدید بدون به خطر انداختن 
توانایی نسل های آینده برای تامین نیازهای شان است. 
توسعه پایدار، فصل مشترک رشد اقتصادی با پیش رفت 
به  زیست محیطی  فعالیت های  کارآمدی  و  اجتماعی 
شمار می آید. رعایت اصول توسعه پایدار و حفظ تنوع 
زیستی و یا به عبارتی، حفظ طبیعت و گسترش فرهنگ 
آن، معیار اساسی و مهم برای ارزیابی رشد جوامع است. 
ارزیابی  موثرترین گام در جهت حفظ محیط زیست، 
اولیه  اصول  به  رسیدن  در  مردم  عمل کرد  و  رفتار 
زنده گی پایدار است، یعنی مردم باید رفتار خود را در 
به  که  کنند  ارزیابی  طوری  زیست  محیط  با  برخورد 
منش ثابت و اصول هم زیستی با طبیعت دست یابند. 
آموزش محیط زیست می تواند، تأثیر قابل مالحظه ای 
در تقویت فرهنگ زیست محیطی و رسیدن به اهداف 
توسعه پایدار داشته باشد. بنابراین، برای دست یافتن 
ارزش های  حفظ  با  توسعه ای  یعنی  پایدار،  توسعه   به 
زیستی  فرهنگ  در  تغییر  به  باید  زیست محیطی، 
جوامع پرداخت تا مردم تشکیل دهنده جوامع، منش 
خود را با پایداری و پویایی طبیعت مورد مطابقت قرار 
دهند.« )ملک نیا، هوشنگ؛ سمیرا عرب زاده و نرگس 

شمس الدینی و حسنیه ایرانی، ۱۳۹۲(
با در نظرداشت، موارد ذکر شده در خصوص اهمیت 
محیط زیست و پایداری آن، در این نوشته تالش شده 
است تا به وضعیت محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر 

آن در افغانستان، پرداخته شود.

وضعیت محیط زیست در افغانستان چگونه است؟
طبیعت  جذابیت  و  بودن  دل کش   این که  بر  تأکید  با 
اکنون  است،  بوده  خاص  و  عام  زبان زد  افغانستان 
وضعیت ناپایدار است و به طور عملی و نظری نیاز به 
ناحیه های  از  افغانستان  در  دارد. محیط زیست  توجه 
متفاوتی بیمار است. این بیماری، محیط زیست و منابع 
است. حرف  داشته  باز  سالم  از خدمت  را  آن  سرشار 
از  پس  باال،  و  پایین  در سطح  زیست  محیط  از  زدن 
حقوق، اقتصاد و فرهنگ، در رده آخر قرار گرفته است. 
در حالی که به  طور ناسالم مورد استفاده قرار می گیرد. 
وضعیت  هوا،  آلوده گی  مثل  زیست محیطی  مشکالت 
آلوده گی  می کند.  روایت  را  افغانستان  زیست  محیط 
باالترین حد خود رسیده  به  پایتخت،  در  به ویژه  هوا، 
است. کابل تا سرحد آلوده ترین پایتخت جهان رسیده 
است. میزان مرگ و میر از این سبب کم تر از قربانیان 

جنگ ها نیست. 

عوامل ناپایداری محیط زیست
با توجه به منابع کتابخانه ای، مرور گزارش ها، مقاالت 
به داده هایی که  با توجه  و  این مورد  و پژوهش ها در 
استادان  از  برخی  با  مصاحبه ها  و  گفت وگو  طریق  از 
دانشگاه و فعاالن محیط زیست و توسعه پایدار برای 
این نوشته به دست آمده است، عوامل ناپایداری محیط 
زیست و یا عواملی که مانع پایداری محیط زیست در 
افغانستان می شود را می توان در سه مورد خالصه کرد: 
عامل اجتماعی، عامل سیاسی و در نهایت عامل حقوقی 

- قانونی که به ترتیب به آن ها می پردازیم.

عامل اجتماعی
استفاده سالم و توسعه در هر بُعد، از جمله در حوزه 

بودن  مساعد  نیازمند  طبیعت،  و  زیست محیطی 
عنوان  به  جامعه،  افراد  است.  اجتماعی  زمینه های 
نقش  تغییرات،  ایجادکننده گان  و  مستفید شونده گان 
و  توسعه  روند  وضعیت  تعیین  در  را  اصلی  و  مهم 
با نوع برخورد  از یک طرف  بهره برداری دارند. جامعه 
خود با منابع، پایداری و یا نبود آن را مشخص می کند 
و از طرف دیگر، حکومت ها با توجه به میزان مساعد 
بودن زمینه های اجتماعی و حمایت عناصر اجتماعی، 
به  می زنند.  پالیسی  ایجاد  و  اداری  اقدامات  به  دست 
نظر می رسد، چند چالش عمده وجود دارد که وضعیت 
ایجاد کرده  را  ناپایدار  ناپایدار محیط زیست و حیات 
است. از آن جمله، آگاهی است. آگاهی عامه و آگاهی 
تخصصی هر دو مورد بحث است. آگاهی عامه می تواند 
به مسأله سواد ربط بگیرد. هرچه میزان سواد باال باشد، 
مردم آگاه تر اند، یا آگاه سازی راحت تر است. سواد هنوز 
یک مشکل بزرگ جامعه افغانستان است و این ناآگاهی 
اهمیت محیط زیست، توسعه و استفاده پایدار آن را به 
چالش می کشد. نو بودن مفهوم محیط زیست و استفاده 
عامه  ناآگاهی  عوامل  از  یکی  وحش،  حیات  از  پایدار 
است. برای بسیاری از شهروندان، خصوصاً روستاییان 
را تشکیل می دهد، صحبت  نفوس کشور  اکثریت  که 
کردن از محیط زیست حتا خنده دار است. تعداد زیادی 
هم در زنده گی روزمره و تجارت خود تاکنون به محیط 
زیست و آسیب هایی که می توانند به آن برسانند، فکر 
نکرده اند. نبود آموزش نظام مند، مسایل توسعه پایدار و 
از آن میان عنصر محیط زیست در سیستم آموزشی - 
از دوره مکتب تا دانشگاه، یکی دیگر از عوامل ناآگاهی 
عامه است. معارف و تحصیالت عالی در این خصوص، 
تا  باعث می شود  این  چیزی برای جامعه نمی دهند و 
بزرگ ترین منبع آگاهی، بیکاره باشد. موضوع تخصص 
اجتماعی  آگاهی  چون  می گذرد،  مسیر  همین  از  هم 
در  نیز  تخصصی  آگاهی  به  نیاز  بنابراین  ندارد،  وجود 
زیرا  می ماند،  منفعل  هم  دولت  ندارد.  وجود  جامعه 
قباًل نظام آموزشی، آگاهان امور توسعه و بهره برداری 
سالم از محیط زیست را به خدمت حکومت نفرستاده 
است. این مسأله، خالیگاه بزرگی از متخصصان حوزه 
مهندسی،  جمله  از  آن،  بخش  هر  در  زیست محیطی 
شهرسازی و حقوق را در دستگاه نظام به وجود می آورد. 
و  قوانین  پالیسی ها،  ترتیب  فرصت  صورت،  این  در 
یا کم  و  نیست  زیست محور، محتمل  اقدامات محیط 

محتمل است.

عامل سیاسی
ناگوار  عوامل وضعیت  بارزترین  از  مقوله می تواند  این 
طبیعت  و  وحش  حیات  ناپایداری  زیست،  محیط 
زنده گی  دهه  چهار  در  سیاسی  بی ثباتی  باشد. 
سیاسی افغانستان، تقریباً هر نوع ثبات و پایداری در 
است؛  برده  میان  از  را  کالن  و  خورد  برنامه ریزی های 
یا هیچ گونه پالیسی و برنامه راهبردی درازمدت طرح 
نمی شود و یا به اثر بی ثباتی و تغییر سیاسی تطبیق 

نمی گردد.
به صورت  تنها  نه  واقع  در  ناامنی  و  هم چنان، جنگ 
مستقیم به انسان، بلکه برای زمین و طبیعت نیز کشنده 
تمام شده است. آتش زدن جنگالت در جنگ ها، استفاده 
باندها،  و  گروه ها  توسط  جنگالت  حاصالت  فروش  و 
کشت مواد مضر، شکار و قاچاق حیوانات، استفاده از 
حیوانات به عنوان طعمه جنگی، آلوده  کردن آب ها در 
جنگ ها، استفاده و جاسازی مواد منفجره شیمیایی در 
زیر خاک، تمدن ستیزی، از بین بردن مناظر تاریخی و 
به  یا بی مهری سیاسی  و  بامیان  بودای  فرهنگی مثل 
زیبایی های تاریخی محیط زیست که نمونه آن خطر 
فروپاشی منارهای جام و هرات است، تخریب زیربناها، 
فعال  نبودن بسیاری از بندهای آب گردان و موارد زیادی 
از این دست، تصور وضعیت خوب از محیط زیست و 

توسعه آن  را به شمول حفظ حیات طبیعی و وحش با 
مشکل روبه رو ساخته است.

عامل قانونی - حقوقی
و جهت دهی  مدیریت  مهم  ابزار  زیست  حقوق محیط 
برنامه ریز،  زیست  محیط  حقوق  است.  پایدار  توسعه 
محیط  از  دفاع  در  حکومت ها  اقدامات  و  سیاست ها 
زیست است که استفاده عادالنه و پایدار منابع طبیعی 
در  اشاره شد،  نیز  قباًل  که  تضمین می کند. طوری  را 
سطح  در  چشم گیری  پیش رفت های  اخیر  سال های 
رونما  زیست  محیط  حقوق  زمینه  در  بین الملل، 
از  بیش  گواه  جهان  گذشته  سال  در سی  است.  شده 
موضوعات  در  زیست محیطی  چندجانبه  معاهده  صد 
فرامرزی،  آلوده گی  بیولوژیکی،  تنوع  از جمله  مختلف، 
بیابان زایی، شکار و  قانون دریا، تغییرات آب و هوایی، 
دیگر توافق نامه های زیست محیطی بوده که به  صورت 
دوجانبه و چندجانبه به تصویب رسیده است. این اسناد 
گاهی در قالب »قانون نرم«، مثل منشور جهانی محیط 
طبیعت ۱۹۸۲، اعالمیه ریو در مورد محیط زیست و 
برنامه عمل سران جهان  اجندای ۲۱،  توسعه ۱۹۹۲، 
 ۲۰۳۰ سند  هم چنان  و   ۲۰۰۲ پایدار  توسعه  برای 
یونسکو یا اهداف هفده گانه توسعه پایدار ۲۰۱۵، تصویب 

شده است. )الکساندر کیس، ۲۰۰۵، قادری، ۱۳۹۸(
در سطح داخلی نیز حقوق کشورها به شکل وسیعی 
محیط  که  پایدار  توسعه  اهداف  تحقق  جهت  در 
قوانین  و  حقوق  به  است،  آن  اصلی  عناصر  از  زیست 
محیط زیست محور توجه مبذول داشته اند که تدوین، 
به روزرسانی و گسترش حقوق محیط زیست و مجموعه 
قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شامل می شود.

به همین ترتیب در حقوق و قضای افغانستان )قوانین، 
مسایل  نیز  عادی(  و  ویژه  محاکم  الیحه ها،  مقررات، 

زیست محیطی مورد بحث است.
در  زیست  محیط  ناپایداری  قانونی   - حقوقی  عامل 
قوانین  وضعیت  بُعد،  سه  در  می توان  را  افغانستان 

موجود، به روزرسانی قوانین و تطبیق آن بررسی کرد.

قوانین موجود
قانون اساسی افغانستان در مقدمه، اهداف تصویب این 
قانون اساسی را »تأمین زنده گی مرفه و محیط زیست 
و در  این سرزمین« می داند  برای همه ساکنان  سالم 
ماده ۱۵ این چنین می خوانیم: »دولت مکلف است در 
مورد حفظ و بهبود جنگل ها و محیط زیست تدابیر الزم 
زیست  محیط  قانون  ترتیب،  همین  به  نماید.«  اتخاذ 
افغانستان که در این دوره، ساخته شده است نیز حاکی 
از پرداختن به محیط زیست و حیات وحش است. در 
این  قانون آمده است که هدف  این  اول ماده ۵  فقره 
قانون، »ارج گذاری به طبیعت، حفظ و اعاده تمامیت 
حیات  اشکال  همه  حفاظت  و  زمین  در  زیست بوم ها 

بدون نظرداشت ارزش آن برای بشر« است.
و  بحث  قابل  موضوعات  افغانستان،  جزای  قانون 
دقیق تری را مورد توجه قرار داده که نحوه برخورد با 
مخرب محیط زیست را مشخص کرده است. در فقره 
۱ ماده ۸۰۷ کد جزای افغانستان آمده است: »هرگاه 
شخصی، مواد مضره یا مواد آلوده کننده را در آب، خاک، 
هوا یا زمین به اندازه ای که کیفیت فیزیکی، کیمیاوی یا 
بیولوژیکی آن ها را طوری که به انسان یا سایر موجودات 
زنده، گیاهان یا بناها مضر باشد، پخش یا مخلوط کند، 
این  در  است.«  شده  زیست محیطی  جرم  مرتکب 
ماده، جرم زیست محیطی به رسیمت شناخته شده و 
نبود محکمه  اما  مصداق های آن مشخص شده است. 
زیست محیطی و صرف جزایی بودن این مورد، موثریت 

آن چنانی قانون را به چالش می کشد.
قانون محیط زیست افغانستان، به جز چند مورد، مثل 
زیست محیطی  موضوعات  به  مستقیماً  که  آن  اهداف 
پرداخته، در سایر موارد بیش تر از تشکیالت اداری بحث 
کرده است که نمی تواند نیازهای رسیده گی به مسایل 

زیست محیطی را پوشش دهد.
به طور خالصه این که، این قوانین و چند محدود سند 
حیوانات  شکار  زیست،  محیط  مورد  در  دیگر،  قانونی 
و حفاظت جنگالت، حقوق محیط زیست و مجموعه 
قوانین مرتبط به آن را در افغانستان تشکیل می دهد که 
با توجه به اهمیت مسأله محیط زیست از نگاه توسعه 
امر،  این  ناچیز است.  اندک و  پایدار و اهمیت جهانی 
عامل  اساساً  نگرانی و گفت وگو است که  محل بحث، 
کشور  در  زیست محیطی  ناپایداری  قانونی   - حقوقی 
در  موجود  قوانین  دیگر،  عبارت  به  می شود.  شمرده 
خصوص محیط زیست اندک، ابتدایی و سطحی نگرانه 

است.

به روزرسانی
عالوه بر این که قوانین در این بخش، اندک و ابتدایی 
است، هیچ چشم اندازی برای به روزرسانی در آن دیده 
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آرمان قادری 

دانشجوی حقوق محیط زیست و شهرسازی دانشگاه لیون

عوامل ناپایداری محیط زیست در افغانستان

(Kiss. A, 2006)

(Air visual, 2019)

https://8am.af/national-environmental-law-
in-afghanistan

https://8am.af/peace-in-the-service-of-the-
environment-experience-of-colombian-
peace-for-afghanistan/

https://civilica.com/doc/220548

6. KISS, A., et BEURRIER, J.-P., Droit 
international de l’environnement, Pédone, 
2004.



میرویس آریا، عضو گروه هماهنگی »اترا کجاست؟«
بخش اول

عبداالحمد حسینی 

دارد و قرار است نخست این کارمندان واکسین شوند و 
سپس براساس کتگوری این وزارت، کارمندان رسانه ها 

واکسین دریافت خواهند کرد. 
این در حالی است که برخی دیگر از کشورها به افراد 
خطر ند،  معرض  در  بیش تر  که  کسانی  و  کهن سال 
تطبیق  آن ها  باالی  را  کرونا  واکسین  و  داده  اولویت 
نیروهای  صحی،  کارمندان  اما  افغانستان  کرده اند. 
داده  قرار  اولویت  در  را  رسانه ها  کارمندان  و  امنیتی 
از  استدالل وزارت صحت عامه کشور،  براساس  است. 
آن جایی  که این طیف ها در خط نخست مبارزه با کرونا 
داده  اولویت  آن ها  به  واکسین  دریافت  در  دارند،  قرار 
از کارمندان صحی،  بعد  است  قرار  اکنون  است.  شده 
کارمندان رسانه ها واکسین شوند. این در حالی است 
واکسین  تطبیق  روند  خودشان  امنیتی  نیروهای  که 
کرونا را برعهده گرفته اند. سخنگوی وزارت صحت عامه 
می گوید، از آن جایی  که نهادهای صحی خودشان دارای 
امکانات از قبیل شفاخانه و داکتر  هستند، این امر مهم 

را برعهده گرفته اند. 
دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه، اما بیان 
برای  هند کمک شده،  از سوی  که  واکسینی  داشت، 
همه شهروندان بسنده نیست. این در حالی است که 
کرونای  واکسین  دوز  هزار   ۵۰۰ حدود  هند،  کشور 
ساخت خود را به افغانستان کمک کرده است. به گفته 
برای  تنها  واکسین  این  عامه  وزارت صحت  مسووالن 
کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و کارمندان رسانه ها 
دارای  افراد  کهن ساالن،  رو  این  از  می شود.  تطبیق 
بیماری های مزمن و آموزگاران در مرحله دوم و با ورد 
واکسین جدید، واکسین خواهند شد. نظری افزود که 
واکسین های کمک شده از سوی موسسه کوواکس به 
آن،  به محض رسیدن  و  افغانستان می رسد  به  زودی 
روند تطبیق باالی این طیف جامعه آغاز خواهد شد. 

واکسین  تطبیق  روند  تازه گی  به   عامه  صحت  وزارت 
امنیتی  نیروهای  کرونا را در میان کارمندان صحی و 
آغاز کرده است. طبق آخرین معلومات، این وزارت در 
مدت پنج روز بیش از هشت هزار کارمند صحی را در 
امنیتی  نیروهای  است.  کرده  واکسین  کشور  سراسر 
اما شامل این شمار نمی شوند. طبق گفته های وزارت 
تطبیق  روند  خودشان  امنیتی  نهادهای  عامه،  صحت 
واکسین کرونا را برعهده گرفته اند. با این حال وزارت 
صحی،  کارمندان  از  پس  که  می افزاید  عامه  صحت 
براساس  شد.  خواهند  واکسین  رسانه ها  کارمندان 
افراد کهن سال  انجام داده،  کتگوری ای که این وزارت 
هم چنان  باید  دارند،  مزمن  بیماری های  که  افرادی  و 
انتظار دریافت واکسین کرونا بمانند. به گفته این  در 
وزارت، واکسینی که از سوی هند به افغانستان کمک 
نیاز  و  نیست  بسنده  جامعه  اقشار  همه  برای  شده، 
تا  مزمن  بیماری های  دارای  افراد  و  کهن ساالن  است 
ورود واکسین های جدید نهاد کوواکس منتظر باشند. 
طبق معلومات این وزارت، قرار است ۱۶ میلیون دوز 
واکسین جدید تا قبل از ماه جون سال ۲۰۲۱ میالدی 

به افغانستان برسد. 
وزارت صحت عامه در پنجم حوت ماه جاری هم زمان 
با یک ساله گی ویروس کرونا، روند تطبیق واکسین این 
ویروس را آغاز کرد. این روند با برگزاری یک نشست 
با واکسین کردن  افتتاحیه در ارگ ریاست جمهوری 
نیروهای امنیتی، کارمندان وزارت صحت و یک کارمند 
رسانه گشایش یافت و پس از آن، روند تطبیق آن در 
۳4 والیت کشور آغاز شد. طبق آخرین معلومات که 
تا  عامه  وزارت صحت  قرار گرفته،  اختیار رسانه ها  در 
روز یک شنبه، دهم حوت، بیش از هشت هزار کارمند 
صحی را واکسین کرده است. براساس معلومات وزارت 
صحت عامه، این وزارت حدود یک صد و ده هزار کارمند 

طبق معلومات او، موسسه کوواکس حدود ۱۶ میلیون 
دوز واکسین کرونا را به افغانستان کمک کرده است. 

این مقدار واکسین برای ۲۰ درصد نفوس کشور بسنده 
است و قرار است نخستین محموله آن تا ماه جون یعنی 
تا سه ماه دیگر به افغانستان برسد. با این حال وزارت 
صحت عامه می گوید که این وزارت در تالش است تا 
برسد.  افغانستان  به  جون  ماه  از  قبل  واکسین ها  این 
هم  چنان سخنگوی وزارت صحت اظهار داشت که برای 
4۰ درصد نفوس کشور نیز واکسین تدارک داده شده 
است. طبیق گفته های او، حکومت از طریق کمک های 
بانک جهانی اقدام به خرید این مقدار واکسین کرده و 
محتمل است که در آینده نزدیک به افغانستان برسد. 
در عین حال وزارت صحت عامه روز یک شنبه، دهم 
حوت، با نشر یک اعالمیه، اعالم کرد که چین حدود 
کمک  افغانستان  به  کرونا  واکسین  دوز  هزار   4۰۰
می کند. این وزارت اما مشخص نکرد که این کمک ها 

چه زمانی به افغانستان تحویل داده می شود. 
قرار  عامه،  وزارت صحت  این همه طبق طیف بندی  با 
افرادی  با ورود نخستن محموله واکسین کرونا،  است 
به  شوند.  واکسین  دارند،  سن  سال   ۵۰ از  باالتر  که 
و  شکر  مثل  مزمن  بیماری  که  افرادی  ترتیب  همین 
بیماری قلب دارند، نیز در این کتگوری قرار گرفته  اند. 
افراد  شناخت  برای  که  می گوید  عامه  صحت  وزارت 
شد.  خواهد  استفاده  تابعیت شان  تذکره  از  کهن سال 
که  افرادی  نظری،  آقای  گفته های  براساس  هم چنان 
بیماری مزمن دارند، باید یک تصدیق نامه از یک داکتر 
تطبیق  باالی شان  واکسین  تا  باشند  داشته  متخصص 
شود. از سویی هم سخنگوی وزارت صحت عامه بیان 
این  در  نیز  دانشگاه ها  استادان  و  آموزگاران  که  کرد 
کتگوری شامل اند. طبق گفته های او، نهادهای آموزشی 
فهرست این اشخاص را ترتیب کرده در اختیار وزارت 

صحت عامه قرار می دهند تا براساس آن واکسین شوند. 
از سوی دیگر کسانی  که اولین دوزهای واکسین کرونا 
را دریافت کرده اند، می گویند که تاکنون با کدام عارضه 
تأیید  نیز  عامه  صحت  وزارت  نشده اند.  دچار  جانبی 
می کند که تاکنون با هیچ موردی برنخورده است که 
پس از واکسین، مشکلی برای  کسی خلق شده باشد. 
موسا فاضلی، یک تن از داکتران شفاخانه حوزه ای غزنی، 
به روزنامه ۸صبح گفت که در هفتم ماه حوت واکسین 
دریافت کرده و تاکنون با کدام مشکلی برنخورده است. 
او اما تصریح کرد که پس از تطبیق واکسین، تب، درد 
شدید عضالت، سردردی، سرگیجی و بی حالی داشته 
است. آقای فاضلی بیان کرد که برای کاهش درد این 
واکسین، از آمپول دکلوفناک سودیم و برای کنترل تب، 

از تابلیت پرستامول استفاده کرده است. 
در  اعصاب  جراحی  متخصص  مقصودی،  محمدکاظم 
شفاخانه محمدعلی جناح، نیز از داکترانی است که در 
پنجم حوت اولین دوز واکسین کرونا را دریافت کرده 
است. او به روزنامه ۸صبح گفت که بدنش با دریافت 
تنها  و  نداشت  حساسیت  کدام  واکسین،  دوز  اولین 
همانند سایر واکسین ها عالمی چون، تب، جان دردی 
و کسالت داشته است. وی یادآور شد که پس از 4۸ 
ساعت جان دردی  و سایر عالیم برطرف شده و به حالت 

عادی برگشته است. 
گفتنی است که نخستن مورد مثبت ویروس کرونا در 
پنجم حوت سال گذشته در والیت هرات به ثبت رسید. 
پس از آن این ویروس به تمامی والیات گسترش یافت 
این ویروس مبتال شده اند.  به  از ۵۵ هزار تن  و بیش 
با ورود نخستین محموله کمکی واکسین  از آن  پس 
کرونا، روند تطبیق آن نیز در پنجم حوت سال جاری 
آغاز شد. تاکنون بیش از هشت هزار تن واکسین کرونا 

دریافت کرده اند.
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ادامه تطبیق واکسین کرونا؛  

کهن ساالن و بیماران مزمن تا دور بعدی منتظر بمانند

دو  »اترا کجاست؟«،  دادخواهی  دلو سال جاری،  ماه  در 
از  یکی  به  کجاست؟«  »اترا  این که  وجود  با  شد.  ساله 
دهه  چند  تاریخ  در  مدنی  دادخواهی های  طوالنی ترین 
پسین افغانستان مبدل شده، اما پرسشی که همواره در 
برابر خود این اعتراض و دادخواهی گسترده مطرح بوده، 

این است که نتیجه کجاست؟
برای پاسخ به این پرسش ناگزیرم اندکی مقدمه چینی کنم.

در دادخواهی »اترا کجاست؟«، سه محور اصلی وجود دارد 
که بیش ترین تالش در حول آن صورت گرفته است:

۱. شفافیت در مصرف پول: اختیار پول مشتری در دست 
خودش باشد و پول مشتری بدون اجازه و اختیار خودش 

برداشته نشود.
به  مشترک  که  پولی  برابر  در  خدمات:  کیفیت    .۲
باکیفیت  خدمات  باید  می پردازد،  مخابراتی  شرکت های 
دریافت کند و کیفیت خدمات مطابق به معیار تعهد شده 

باشد.
۳. قیمت خدمات: هزینه خدمات مخابراتی و اینترنت در 
کشور باید مطابق به وضعیت اقتصاد جامعه و سطح درآمد 

اکثریت نفوس کشور تنظیم شود.
فروش  یافتن  پایان  برای  اصلی،  محور  سه  این  کنار  در 
غیرقانونی سیم کارت ها و لیالم شدن آن در روی جاده ها 

نیز دادخواهی شد.
اگر هر سه همین محور اصلی و لیالم شدن سیم کارت 
قرار  دادخواهی  نتیجه  برای  معیاری  جاده ها  روی  در 
بگیرد، در زمینه کیفیت تا هنوز نتیجه چندانی در دست 
پیاز  مانند  مثل گذشته،  دیگر  اما سیم کارت ها  نداریم؛ 
و کچالو در روی جاده لیالم نمی شود. در زمینه هزینه 
خدمات، دادخواهی ما تأثیر گذاشته و از دو سال به این 
سو قیمت بسته های اینترنت ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش 
منطقه  کشورهای  هم سطح  هنوز  تا  ولی  است،  یافته  
نیستیم. در زمینه شفافیت اما تأثیر اعتراض و دادخواهی 
ما خیلی بزرگ و قابل لمس است. همین مورد بود که 
سبب شکل گیری این اعتراض و تبدیل شدن آن به یک 
دادخواهی طوالنی شد که در قسمت سوم این سلسله 
نوشته ها به صورت مفصل روی آن پرداخته می شود؛ اما 
موضوع خدمات باکیفیت، چیزی است که ما را بارها با 
چالش مواجه کرده است. همین مشکل سبب شده تا 
تغییرات دیگری که پس از دادخواهی ایجاد شده است، 

به حاشیه برود.
قبل از پرداختن به موضوع کیفیت باید یادآور شویم که 
پیش از اعتراض »اترا کجاست؟«، مردم و مشترکین فکر 

تامین امنیت زیرساخت ها و تاسیسات مخابراتی
فعاًل فقط یک شبکه فایبر نوری در افغانستان وجود دارد 
پی هم صدمه  به صورت  کشور  در  جاری  از خشونت  که 

می بیند.
 منبع اصلی تورید و توزیع اینترنت در کشور همین شبکه 
است.  تیلی کام  افغان  دولتی  شرکت  به  مربوط  که  است 
وقتی این یگانه شبکه سراسری فایبر نوری آسیب می بیند 
و قطع می گردد، شرکت های مخابراتی مجبور اند، اینترنت 
برای مشترکین  و  دریافت  قیمت  گران  ماهواره های  از  را 
عرضه کنند. اینترنت دریافت شده از ماهواره، هم خیلی 

گران است و هم سرعت آن پایین است.
سایت ها یا آنتن های شرکت های مخابراتی که در مناطق 
آسیب پذیر نصب شده است، نیز همواره از سوی گروه های 
قرار  حمله  مورد  باج گیران  و  محلی  زورمندان  مسلح، 
و  از سایت ها صدمه می بیند  یکی  باری که  می گیرد. هر 
غیرفعال می شود، شبکه توزیع خدمات در سراسر شبکه، 
دچار سکته گی می گردد. اختالل در شبکه سبب می شود 
تا روند توزیع خدمات غیرمنظم شود و کیفیت پایین بیاید.
سایت های  و  نوری  فایبر  سراسری  شبکه  امنیت  تا 
شرکت های مخابراتی به صورت درست تامین نباشد، دست 

یافتن به خدمات باکیفیت و منظم خیلی دشوار است.
افغان  سراسری  نوری  فایبر  کنار  در  ما  دیگر،  سوی  از 
تا  داریم،  نیاز  نوری  فایبر  متعدد  شبکه های  به  تیلی کام، 
اتکای محض اینترنت افغانستان به یک شبکه واحد از بین 
برود و در زمان آسیب دیدن و قطع شدن یکی از آن ها، 
شرکت های مخابراتی که ما از آن خدمات دریافت می کنیم، 

بدیل دیگری برای دریافت و توزیع اینترنت داشته باشند.
قراردادهای  است.  گرفته  صورت  کارهایی  زمینه  این  در 
مهمی در سال جاری به امضا رسیده و یک هزار کیلومتر 
خصوصی  مخابراتی  شرکت های  سوی  از  نوری  فایبر 
و  ایجاد  مجوز  نیز  شرکت  چند  و  است  یافته  گسترش 

گسترش فایبر نوری سراسری را دریافت کرده اند.
قرار نیست خیلی زود به این موارد دست پیدا کنیم، ولی 

گام های نخستین برای آن گذاشته شده است.
برای جلب همکاری  اترا  اداره  تا  است  اول، الزم  قدم  در 
تامین  برای  و  آغاز کند  را  امنیتی تالش جدی  نهادهای 

و  مخابراتی  خدمات  تأسیسات  و  زیرساخت ها  امنیت 
اینترنت، برنامه ریزی صورت بگیرد و عملی شود.

نوسازی زیرساخت ها و تأسیسات مخابراتی
زیربنا ها و تأسیسات فعلی مخابرات در افغانستان کهنه و 
قدیمی است. این تأسیسات ظرفیت تخنیکی ارایه خدمات 
به سرمایه گذاری  امر  این  ندارد.  را  این  از  بیش تر  و  بهتر 
سکتور  و  مخابراتی  شرکت های  دولت،  سوی  از  بیش تر 
و  زیرساخت ها  نوسازی  بدون  و  دارد  نیاز  خصوصی 
تأسیسات نمی توانیم، کیفیت خوب را توقع داشته باشیم. 

در این زمینه هم کار صورت گرفته است.
)سالم،  بزرگ  مخابراتی  شرکت  پنج  هر  اکنون  همین 
از  شماری  ام .تی. ان(  و  اتصاالت  روشن،  بیسیم،  افغان 
از یک  بیش تر  و  داده اند  ارتقا    4G به  را  سایت های شان 
در  آزمایشی  گونه  به  را  خدمات  این  مشترک  میلیون 
موبایل شان استفاده می کنند. اما برای توزیع و عرضه آن 
از  فرکانسی که برای خدمات 2G  تخصیص یافته است، 
ما    4G کیفیت خدمات  دلیل،  این  به  استفاده می شود. 
تخصیص  و  تنظیم  ندارد.  را  چهارم  نسل  واقعی  سرعت 

فرکانسی مناسب امر بسیار حیاتی است.
توزیع شود.  زودتر  و  یابد  تخصیص  باید  فرکانسی جدید 
اداره اترا گزارش داده است که در سال جاری ۵۵ مگاهرتز 
فرکانسی جدید برای خدمات 4G  تخصیص داده شده و 
آماده توزیع به شرکت های مخابراتی است. اما شرکت های 
مخابراتی از هزینه بلند قیمت ها و شرایط وضع شده در 
این زمینه شاکی اند و آن را واقع گرایانه نمی دانند. قیمت 
فرکانسی های جدید باید نظر به شرایط کشور و بازار تنظیم 
گردد تا شرکت های مخابراتی برای دریافت و به کارگیری 

آن تشویق شوند.
انجام شود و شرکت های  بیش تر  با سرعت  روند  این  اگر 
مخابراتی برای دریافت فرکانسی 4G   سریع تر عمل کنند، 
واقعی  باکیفیت    4G خدمات  عرضه  برای  اساسی  گام 

گذاشته خواهد شد.
در کنار موضوع فایبر نوری سراسری و تأسیسات و وسایل 
عرضه خدمات، بعضی از اخالل کننده ها مانند جمر و بوستر 

هم عوامل تأثیر روی کیفیت هستند.
در قسمت دوم این نوشته تالش می کنم، یافته های خودم را 
در این زمینه بیش تر وضاحت بدهم و نیز به این می پردازم 
که چرا ادامه دادخواهی و پی گیری رسانه ای می تواند، روند 

تغییر در کیفیت را سریع تر بسازد.
ادامه دارد...

می کردند که آنچه در سکتور خدمات مخابراتی و اینترنت 
جریان دارد، یک امر معمول و عادی است. اکثر مردم به 
این باور بودند که شرکت ها حق دارند، خدمات غیرضروری 
برابرش  در  و  کنند  فعال  آنان  اختیار  و  بدون رضایت  را 
پول شان را همه روزه بردارند. تصور این بود که کیفیت و 
قیمت خدمات تا ابد همین گونه باید باشد و هیچ مرجعی 
وجود  پاسخگویی  برای  شرکت ها  ساختن  وادار  برای 
اداره  که  پرده پوشی  با  هم  مخابراتی  شرکت های  ندارد. 
اترا برای شان انجام می داد، بدون ترس و هراس، هر چه 
دل شان می خواست، انجام می دادند و به هر شکل ممکن 
پول بر می داشتند و خدمات بی کیفیت عرضه می کردند. 
کسی به مشترک و مردم پاسخگو نبود و صدای مردم اصاًل 

ارزشی نداشت.
بزرگ ترین تأثیر »اترا کجاست؟«، همین است که وضعیت 
از  دانستند،  را  حق شان  مردم  ساخت.  متحول  کاماًل  را 
شیوه های تلف شدن حق شان آگاهی یافتند و حاال در برابر 
شرکت های  می کنند.  اعتراض  رسماً  تخطی،  اندک ترین 
برابر  در  تا  شدند  مجبور  بار  نخستین  برای  مخابراتی 
خواست مشترکین پاسخگو باشند و ترس مواخذه شدن 
»اترا«  گمنام  و  منفعل  اداره  و  کند  رخنه  نهادشان  در 
انجام  پی  در  و  بیدار شود  غفلت چندین ساله  از خواب 
تغییرات، تحول فرهنگی  این  باشد.  واقعی اش  مسوولیت 
- ذهنی است که با دو سال دادخواهی در جامعه نهادینه 
شد و ماندگار خواهد بود. اما حاال روی موضوع اصلی این 
بخش که وضعیت کیفیت خدمات مخابراتی و اینترنت در 

افغانستان است، می پردازیم.
کیفیت خدمات مخابراتی و اینترنت معضل بزرگ و چند 
نوشته،  این  این دلیل، در قسمت نخست  به  است.  سره 
تالش می کنم به عوامل مهمی اشاره کنم که سبب شده 
است، کیفیت خدمات تماس و اینترنت در کشور پایین 
باشد. ضمناً از کارهای انجام شده در این زمینه ها گزارش 
و  برای خالها  پیشنهادی  اگر  و  می کنم  ارایه  مختصری 

چالش های موجود داشته باشم، آن را مطرح می کنم.
اینترنتی و  عوامل زیادی است که روی کیفیت خدمات 
مخابراتی در کشور تأثیر دارد، ولی چهار مورد بیش تر از 

همه مهم است:

دو سال از دادخواهی »اترا کجاست؟« گذشت؛
پس از دو سال نتیجه کجاست؟

چرا کیفیت خدمات مخابراتی و اینترنت در افغانستان خوب نیست؟ 
آنچه از دوسال دادخواهی آموخته ام
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که  می گویند  کشور  غرب  در  نظامی  ارشد  مقام های 
جنگ جویان طالب در تبانی با حلقات خارجی، قصد 
تصرف جغرافیای بیش تر در حوزه غرب کشور را دارند، 
اما نیروهای امنیتی با حضور در میدان های نبرد، در 
فرمانده  است.  کرده  ایستاده گی  آن ها  حمالت  برابر 
نیروهای ارتش در غرب کشور باور دارد که نظامیان 
در  طالبان  جنگ جویان  با  مردم  امنیت  برای  ارتش 
چندین جبهه سرگرم نبرد هستند. او پافشاری دارد که 
طالبان خالف وعده های شان مبنی بر کاهش خشونت، 
حمالت  خود را افزایش داده و میزان خشونت  نسبت 
به سال های گذشته باالتر رفته است. به باور مقام های 
ارشد نظامی در غرب کشور، جنگ کنونی افغانستان 
از سوی »بی گانه ها« تحمیل شده و نیروهای امنیتی و 
دفاعی در سنگرهای نبرد برای پاسداری از ارزش های 
این سرزمین هر روز قربانی می دهند و از خاک خود 
دفاع می کنند. در همین حال، والی هرات نیز خطاب به 
طالبان هشدار می دهد که نظام افغانستان »شکستنی« 
و »نابود شدنی« نیست و آنان نباید برای از بین رفتن 
نظام کنونی در افغانستان خیال خام بپرورانند. او ادعا 
دارد که طالبان به دنبال تخریب زیرساخت ها و منابع 

طبیعی کشور هستند.
به تازه گی طالبان با نشر اعالمیه ای مدعی شدند که 
رهبری این گروه از نیروهایش در والیت های گوناگون 
میان خود  را  خارجی  تا جنگ جویان  خواسته  کشور 
پناه ندهند و اگر خارجی ها در صف آنان وجود داشته 
باشد، فرماندهان محلی مجازات می شوند. فرماندهان 
ارشد نظامی در غرب کشور می گویند که جنگ جویان 
طالبان قصد دارند جغرافیای بیش تری در والیت های 
ارغندیوال،  عبدالرووف  کنند.  تصرف  کشور  غربی 
از  تجلیل  مراسم  در  ظفر،  اردوی ۲۰۷  قول  فرمانده 
با جنگ جویان  روز سرباز گفت که طالبان هنوز هم 
خارجی ارتباط دارند. این مقام ارشد امنیتی افزود که 
تالش  »   بیگانه گان«  با  تبانی  در  طالبان  جنگ جویان 
غرب  حوزه  والیت های  در  بیش تری  جغرافیای  دارند 
تصرف کنند و اقداماتی برای تصرف مناطق زیر کنترل 
اما نیروهای امنیتی جلو آن را  انجام دادند،  حکومت 

گرفته اند.
فرمانده ارتش در غرب کشور گفت جنگ کنونی در 

هر شب، در بستر بیدار دراز می کشم و حیرانم که نفر 
بعدی چه کسی خواهد بود. به یکی از همکارانم فکر 
می کنم که پسر نوجوانش هر روز صبح موتر وی را 
برای ماین مقناطیسی بررسی می کند، به شوهری که 
هنگام ترک همسرش به سوی وظیفه خدا حافظی 
می کند و به این فکر می کند که آیا امروز روزی است 

که در راه رفتن به دفتر کشته می شود؟
ایاالت  توافق نامه  امضای  از  اکنون درست یک سال 
را  صلح  انتظار  افغان ها  می گذرد.  طالبان  با  متحده 
داشتند؛ اما یکی از تغییرات عمده، افزایش قتل های 
هدفمند بود که عمدتاً کسی مسوولیت آن را به دوش 
نمی گیرد و باعث ایجاد فضای رعب و وحشت شده 

است.
تعداد حمالت هدفمند در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با 
سال ۲۰۱۹ تقریباً سه برابر بوده که باعث کشته شدن 
۱۱ تن از مدافعان حقوق بشر و کارکنان رسانه ای در 

جریان پنج ماه گذشته شده است.
که  دانشمندان  و  جامعه  رهبران  فعاالن،  برخی 
دست آوردهای مهم افغانستان هستند، درست زمانی 
که افغان ها پس از توافق ایاالت متحده و طالبان به 
بودند،  امیدوار  فراگیر  مذاکرات  و  خشونت  کاهش 

خاموش شدند.
در حالی که گروه طالبان دست داشتن در بیش تر 
حمالت هدفمند را انکار می کنند، اما از فضای ترس و 
ناامیدی پیرامون روند صلح و فقدان صداهای انتقادی 

خواستار صلح فراگیر، نیز سود می برند.
این حکم فرمایی وحشت برای مردم ملکی افغانستان 
در  شود.  آغاز  واقعی  صلح  روند  تا  یابد،  پایان  باید 
حالی که ایاالت متحده سیاست خود در افغانستان 
را بررسی می کند، هنوز هم می تواند از اهرم فشار، 
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برداشته و چه کسی برای تباهی این سرزمین تفنگ 
به دست گرفته و برای منافع بیگانه ها می جنگد. آقای 
پروژه های همه گانی  تخریب  به  را  طالبان  ارغندیوال، 
و سوءاستفاده از نام دین متهم کرده و پافشاری دارد 
که جنگ جویان این گروه هنگام تخریب پل ها، راه های 
پروژه های توسعه ای شعارهای دینی سر  مواصالتی و 

می دهند.
او در سخنانی تُند، طالبان را »دزد، راهزن و مفت خور« 
خطاب کرد و گفت که مشروعیت جنگ آنان در برابر 
دین،  عالمان  فتوای  به  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
زیر  جهان  سراسر  دین  عالمان  و  افغانستان  بزرگان 
ظفر   ۲۰۷ اردوی  قول  فرمانده  است.  رفته  پرسش 
از  گذشته  سال   ۱۹ »در  گفت:  طالبان  به  خطاب 
کشورهای بیگانه دستور گرفتید و هر روز مردم این 

فعال  دانشگاهی،  روزنامه نگار،  دوست،  که  می شنوم 
می شوند.  خارج  کشور  از  بازرگانان  و  زنان  حقوق 
عزیمت آن ها خالیی را ایجاد می کند که پر کردن آن 
یک نسل طول می کشد. کسانی که نمی توانند کشور 
را ترک کنند، از ترس سکوت می کنند و شانس کمی 

برای تأثیرگذاری بر روند صلح دارند.
سال ها است که افغان ها از ترس حمالت، تجمعات را 
کنار گذاشته اند. به دنبال موج اخیر ترورها، بحث های 
عمومی حتا در حوزه مجازی و مناطق روستایی که 
شاهد وحشیانه ترین درگیری ها بوده، بسته شده است.

تیم رییس جمهور بایدن اعالم کرده است که تنها 
در صورت کاهش خشونت از سوی طالبان، آخرین 
بیرون  طالبان   - امریکا  توافق  طبق  را  خود  سرباز 
خواهد کرد. این مورد خوب است، اما کافی نیست. 
حتا با پایین آمدن سطح خشونت، قتل های هدفمند 
را  صلح  برای  فشار  ایجاد  برای  نیاز  مورد  صداهای 

ساکت می کند.
 ۲۰ از  پس  را  افغانستان  نمی خواهد  متحده  ایاالت 
یک  آغوش  در  عقب نشینی  محض  به  کمک  سال 
تمرکز محدود  اما  کند.  رها  فاجعه بار  داخلی  جنگ 

کشور را به خاک و خون کشاندید، دیگر بس است، 
لبیک  است  دایمی  صلح  که  مردم  خواست  به  حاال 

بگویید و از جنگ دست بکشید.«
دارند  باور  هرات  محلی  مقام های  حال،  همین  در 
افتخار  و  مباهات  مایه  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  که 
افغانستان هستند و مردم پشتی بان نظامیان کشورند. 
سیدوحید قتالی، والی هرات، هشدار می دهد که نظام 
از  نیست.  شدنی«  »نابود  و  »شکستنی«  افغانستان 
دید او، کسی که به دستور کشورهای بیگانه آب های 
بکشاند،  انحراف  به  را می خواهد  این کشور  خروشان 
کور خوانده و اشتباه کرده است. وی خطاب به نظامیان 
ارتش گفت: »سال ها بعد تاریخ گواهی می دهد کسانی 
که در مقابل شما می جنگند کافر هستند و به دستور 
بیگانه ها در چند دهه اخیر خواب های خوش مردم را 

گرفتند.«
بیگانه  »مزدوران  افزود:  تُند  سخنانی  در  هرات  والی 
باید  برخی ها  اما  می کشند،  را  خود  صداهای  آخرین 
ادب شوند، مانند جالد کابل! صف جهاد را شکستی، 
اما صف این نظام را شکسته نمی توانی؛ ملت این روزها 
را از یاد نمی برد، همان گونه  که روزهای سخت کابل 
را از یاد نبرد. شرم کن! ملت پاسخ تو را داده است.« 
رهبران  از  گلبدین حکمتیار،  پیش،  روز  همین چند 
جهادی، هشدار داد که با راه اندازی تظاهرات چندهزار 
نفری، ارگ ریاست جمهوری را محاصره خواهد کرد. 
پس از آن نیز صداهایی بر ضد نظام و نیروهای امنیتی 

افغانستان از هرات بلند شد.
کشور  غرب  در  نظامی  ارشد  مقام های  این همه،  با 
با  طالبان  که  دارند  باور  هرات،  محلی  مقام های  و 
جنگ جویان خارجی پیوند دارند و به دستور آنان جنگ 
افغانستان را ادامه می دهند. این در حالی است که با 
گذشت یک  سال از امضای توافق نامه صلح میان امریکا 
و طالبان، پیش رفت قابل مالحظه ای در گفت وگوهای 

صلح قطر رونما نشده است.
از دید آگاهان امور نظامی و برخی چهره های سیاسی، 
هوا،  شدن  گرم  و  بهار  فصل  آغاز  با  دارد  احتمال 
در  طالبان  و  امنیتی  نیروهای  میان  شدید  نبردهای 
نقاط گوناگون کشور آغاز شود و طالبان برای تصرف 

جغرافیای بیش تر جنگ را شدت دهند.

گسترده  نیازهای  طالبان،  و  متحده  ایاالت  توافق 
فرایند صلح، از جمله اهمیت فضای مدنی و حمایت 
از غیرنظامیان را نادیده گرفت. این روی کرد باید فوراً 

در تجدید نظر بایدن مورد بررسی قرار گیرد.
داشتن مشارکت عامه مردم امتیاز خوبی نیست، تا 
این که یک فرایند فراگیر برای صلح که اعتبار روند 
را افزایش می دهد، ایجاد نشود. آوردن صدای جامعه 
مدنی سنتی و غیرسنتی از سراسر افغانستان به میز 
مذاکره، به طرفین احساس فوریت و فشار می دهد. 
مشارکت عمومی می تواند از طریق آتش بس تضمین 
اهرم فشار  از  باید  ایاالت متحده و متحدانش  شود. 
فوری  و  موقت  آتش بس  برای  دو طرف  باالی  خود 
کنند.  استفاده  کند،  ایجاد  ملی  تعامل  می تواند  که 
پایان فوری کشتار هدفمند، آتش بس و ایجاد فضای 
مدنی امکان همه شمول بودن بیش تر به گفت وگوها 

می دهد و به روند امید و اعتبار می بخشد.
ایاالت متحده باید طالبان و دولت افغانستان را تشویق 
افغان ها  کنند.  آماده  صلح  برای  را  محیط  تا  کند 
می توانند امید دوباره را به میز مذاکره برگردانند. ما 

در سکوت و ترس به صلح نخواهیم رسید.

افغانستان از طرف »بیگانه گان« تحمیل شده و تا زمانی 
خواسته   های  به  شوند  مجبور  طالبان  که  دارد  ادامه 
مردم افغانستان که »صلح و آرامش« است تن دهند 
ارغندیوال گفت:  بردارند. عبدالرووف  نبرد  از  و دست 
»نیروهای دفاعی و امنیتی آماده گی کامل برای مبارزه 
با مخالفان مسلح دولت را دارند، اما پیام این نیروها به 
گروه های مخالف، صلح است و تمام شرایط برای پایان 
دادن به خشونت و جنگ از طرف حکومت افغانستان 

فراهم شده است.«
به طالبان هشدار می دهد که  نظامی  ارشد  این مقام 
حاضر  اگر  و  ندارند  صلح  و  جنگ  پایان  جز  راهی 
در  افغانستان  نظامیان  سوی  از  کنند،  صلح  نشوند 
او، مردم  دید  از  نبرد کشته خواهند شد.  میدان های 
برای منافع شان تفنگ  افغانستان می دانند چه کسی 

از جمله اعمال تحریم های سازمان ملل علیه طالبان 
شناخته  رسمیت  به  برای  زیاد  تمایل  طالبان  )زیرا 
حفظ  دارند(،  بین المللی  مشروعیت  کسب  و  شدن 
برای  افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  حضور 
یک  و  آتش بس  به  تشویق  و  حمالت  از  جلوگیری 

روند صلح فراگیر، استفاده کند.
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  در  من  همکاران 
افغانستان که من ریاست آن را بر عهده دارم، می دانند 

که احساس ترور و وحشت چگونه است.
در ۱۸ ماه گذشته، ما سه نفر از کارکنان متعهد و با 
زنده گی  تازه  فاطمه خلیل که  مانند  استعداد خود، 
حرفه ای خود را سرشار از امید و عزم آغاز کرده بود، 
او می توانست یک زنده گی راحت  از دست داده ایم. 
در خارج از کشور را انتخاب کند، اما در عوض کار 
او و  انتخاب کرد.  افغانستان را  برای حقوق بشر در 
یکی دیگر از همکاران کمیسیون مستقل حقوق بشر 
به نام جاوید فوالد که پدر فرزندانی بود، در یک حمله 

وحشتناک بر موتر حامل شان کشته شدند.
نمی توانم خودم را از فکر کردن به این که از دست 
به  فقط  نه  دارم؛  باز  بود،  ضایعه ای  چه  آن ها  دادن 
خانواده های داغدار آن ها، بلکه برای دموکراسی جوان 
ما نیز یک ضایعه بود. یا همکار ما عبدالصمد امیری 
که قتل وی باعث ایجاد خالی بزرگ در کار حمایت 
از حقوق بشر در والیت غور شد؛ جایی که وی دفتر 
ساحوی ما را در سن ۲۸ ساله گی اداره می کرد. پس از 
قتل وحشیانه عبدالصمد امیری، تمام اعضای خانواده 
وی فرار کردند. آن ها یکی از معدود خانواده های آن 
از تحصیالت عالی دختران  والیت بودند که آشکارا 
و اشتغال زنان حمایت می کردند. آن ها تنها کسانی 
نیستند که افغانستان را ترک می کنند. من هر روز 

تالش طالبان برای گسترش جغرافیای 
جنگ در غرب کشور

افغان ها در وحشت زنده گی می کنند، این وضعیت 
باید تغییر کند

فرمانده ارتش در غرب کشور گفت جنگ کنونی در افغانستان از طرف 
»بیگانه گان« تحمیل شده و تا زمانی ادامه دارد که طالبان مجبور شوند به 
خواسته   های مردم افغانستان که »صلح و آرامش« است تن دهند و دست 
از نبرد بردارند. عبدالرووف ارغندیوال گفت: »نیروهای دفاعی و امنیتی 
آماده گی کامل برای مبارزه با مخالفان مسلح دولت را دارند، اما پیام این 
نیروها به گروه های مخالف، صلح است و تمام شرایط برای پایان دادن به 

خشونت و جنگ از طرف حکومت افغانستان فراهم شده است.«



اصطالح »آنوکراسی«، رژیمی 
را نشان می دهد که دارای 
ویژه گی های ذاتی بی ثباتی 

سیاسی و ناکارآمدی است و 
هم چنین ترکیب ناسازگار از 

صفات و شیوه های دموکراتیک و 
مستبد است. این نوع رژیم ها، 

در معرض بروز درگیری های 
مسلحانه و تغییرات غیرمترقبه 
و نامطلوب در رهبری هستند. 

آنوکراسی با وصف کاربرد رایج، 
فاقد تعریف دقیق است. در 

عین حال، رژیم های آنوکراتیک 
به صورت آزادانه به عنوان 

بخشی از دموکراسی و بخشی 
از دیکتاتوری، یا هم به عنوان 

»رژیمی که ویژه گی های 
دموکراتیک را با ویژه گی های 

خودکامه آمیخته است«، تعریف 
می شوند. با توجه به این 

تعریف، دیده می شود که در یک 
آنوکراسی بسته، رقبا از نخبه ها 

جذب می شوند. ولی در یک 
مردم ساالری یا دموکراسی آشکار، 
دیگران نیز با هم رقابت می کنند، 
تا به کرسی های دولتی دست پیدا 

کنند.

آنوکرایس؛
دو شنبه
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همیشه  افغانستان  در  حکومت داری  شیوه  و  سیاست 
مورد انتقاد علمی و اکادمیک بوده است. در برهه های 
و  سیاست گذاری  مختلف  انواع  تاریخ،  مختلف 
کشور  سیاسی  مختلف  طیف های  از  را  حکومت داری 
شاهد بوده ایم. سیاست پسا ۲۰۰۱ در افغانستان درست 
همانند یک ساالد میوه، توأم با عصاره های نامتجانس 
با  برای سرگرمی مشتری های کم تر آشنا  می ماند که 
ذایفه سیاست به دست هضم سپرده شده است. گروهی 
تجربه کار در  و  دانشگاهی  با روپوش های  اشخاص  از 
آماتورهای  و  از غرب  سازمان های جهانی و منطقه ای 
میدان  به  طالبان،  علیه  بر  مقاومت  از جبهه  سیاست 
دست  سیاست ورزی  به  و  آمدند  افغانستان  سیاست 
زدند. چیزی که برای شهروندان افغانستان آشنا است، 
است  مستبدانه  و  دیکتاتوری  حکومت داری  نوعیت 
را تجریه کرده اند؛  تاریخ آن  برهه های مختلف  که در 
اما نکته اساسی این است که در ساختار پسا ۲۰۰۱، 
شهروندان این سرزمین، به خصوص قشر تحصیل کرده 
از طریق نظام جمهوریت با ذایقه دموکراسی آشنا شدند. 
خودخوانده،  رهبران  و  سیاسیون  واقعاً  آیا  این که  اما 
دموکراسی واقعی را تمثیل می کنند یا خیر، همیشه 
با پرسش  مواجه بوده است؛ چرا که با توجه به نحوه 
سیاست گری در افغانستان، کارکردهای آن ها بیش تر به 
آنوکراسی می ماند تا دموکراسی. با استفاده از فرصت در 
این مقاله به بررسی و تعریف نظام آنوکراسی می پردازم 
و سکان هدایت فکری را به شما خواننده گان می سپارم، 
تا از دید سیاست و نحوه حکومت داری واضح شود که 
آیا واقعاً در یک نظام دموکراسی زنده گی می کنیم، یا 
مورد  اصطالح  یک  عنوان  به  فقط  دموکراسی  این که 
دیگر  رخ  ادبیاتی،  معامله  این  پشت  و  است  استفاده 
سکه ای به نام خودکامه گی ضرب زده شده است. البته 
از آنجایی که مولفه های دموکراسی و نوعیت این نظام 
را عزیزان قلم به دست بارها به رشته تحریر در آورده اند 
و نیازی نیست تا دوباره ذکر گردد، بنابراین، تمرکز این 

مقاله به آنوکراسی خواهد بود.
که  می دهد  نشان  را  رژیمی  »آنوکراسی«،  اصطالح 
دارای ویژه گی های ذاتی بی ثباتی سیاسی و ناکارآمدی 
است و هم چنین ترکیب ناسازگار از صفات و شیوه های 
دموکراتیک و مستبد است. این نوع رژیم ها، در معرض 
غیرمترقبه  تغییرات  و  مسلحانه  درگیری های  بروز 
وصف  با  آنوکراسی  هستند.  رهبری  در  نامطلوب  و 
حال،  عین  در  است.  دقیق  تعریف  فاقد  رایج،  کاربرد 
رژیم های آنوکراتیک به صورت آزادانه به عنوان بخشی 
از دموکراسی و بخشی از دیکتاتوری، یا هم به عنوان 
»رژیمی که ویژه گی های دموکراتیک را با ویژه گی های 
خودکامه آمیخته است«، تعریف می شوند. با توجه به 
این تعریف، دیده می شود که در یک آنوکراسی بسته، 
رقبا از نخبه ها جذب می شوند. ولی در یک مردم ساالری 

و این درست مثل این می ماند که انتخابات برگزار شود، 
وجود  حاکم  خاص  حلقه  با  رقابت  برای  رقیبی  ولی 

نداشته باشد.
فوکویاما  فرانسیس  معروف  ادعای  از  دهه  دو  در طی 
دموکراتیک  رژیم های  تعداد  تاریخ«،  »پایان  مورد  در 
افزایش و تعداد رژیم های خودکامه کاهش یافته اند؛ اما 
یا سازگار  رژیم های مخلوط   - منفرد  نظام های  تعداد 
آن  به  این  شده اند.  بیش تر  کمی  یا  و  مانده  ثابت 
تحلیل  به  یا  دموکراتیک  روی کردهای  است ک  معنا 
استبدادی رفته اند، یا هم از دموکراتیک بودن به گونه 
مطلق آن فاصله گرفته  و نظر به سیاست و جو حاکم بر 
جامعه شان دست به مولفه های خودکامه گی نیز زده اند 
بمانند،  باقی  بیش تر  قدرت  به خوان  این طریق  از  تا 
برخی هایی  کنند.  حفظ  را  خود  هم فکران  سلسله  یا 
که خود را نخبه و نخبه گرا می تراشند، نیز فریب این 
روی کرد را خورده، محوی آنوکراسی شده  و زیر چتر 
سیاست گری  به  نیرنگ  و  فریب  سراسر  روپوش  این 
را  خود  و  چسبیده اند  قماش  این  از  حکومت داری  و 
ملی گرایی،  در  که  حالی  در  می دهند.  جلوه  ملی گرا 
نیاز مبرم جامعه شناسی سیاسی است، نه  ملت بودن 
پوپولیسم منفی که حتا با خود هم نتوان صادق بود. 
با  آنوکراسی  نظام های  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
دموکراسی های  به  نسبت  جناح گرایی  سمت وسوی 
ناب و واقعی یا دیکتاتوری های ناب، مستعد جنگ های 
داخلی هستند. با این حال، برخی از مولفه های شاخص 
در آنوکراسی که توأم با جناح گرایی باشد، حتا همان 
تمثیل غیرواقعی دموکراسی که انتخابات است را نیز با 
رقابت های خشونت آمیز، خصمانه و اغلب تبغیض گرایانه 
مواجه می سازد و نفس انتخابات را با شکست روبه رو 

یا دموکراسی آشکار، دیگران نیز با هم رقابت می کنند، 
تا به کرسی های دولتی دست پیدا کنند. این موضوع 
نظام های  در  که  است  واضح  بیان  این  دهنده  نشان 
آنوکراسی درست همانند ویژه گی های دیکتاتوری برای 
است  دخیل  مطلقه  شاهی  قاعده  دقیقاً  نصب  و  عزل 
به  دست  دموکراسی  نرم  جنس  از  روپوش هایی  با  و 
این چنین تغییر و تبدیل هایی زده می شود. در حالی 
که دامنه آن فقط در یک حلقه خاص صاحب قدرت 
دست به دست می گردد و امتیازهای مادی و معنوی 
تقسیم می شود. بنابراین، برخی از روش های مشارکت 
شده،  دانسته  مجاز  مخالف  گروه های  رفتار  طریق  از 
اما دارای سازوکارهای ناقص برای جبران نارضایتی ها 
اقتدار،  توانایی  حفظ  در  هم چنان  دانشمندان  است. 
نظام های  سیاست ها،  کار  دستور  و  سیاسی  پویایی 
ممالک مستبد را از خودکامه گی و دموکراسی متمایز 
کرده اند. به طور مشابه، این نوع رژیم ها دارای نهادهای 
مقام های  در  می دهند  اجازه  که  هستند  دموکراتیک 
اسمی رقابت وجود داشته باشد؛ اما در پشت پرده از 
رقابت  زمینه  که  می گیرد  صورت  استفاده  شیوه های 
یا گروه های  عادی  اشخاص  برای  زیاد  اندازه   و  تا حد 
با  نوع سیاست  این  اگر  به ویژه  تنگ می شود،  مخالف 
بحث تبعیض های گوناگون همراه باشد، دقیقاً کارد را 
به زودی به استخوان پیکر ملی کشور مربوطه می رساند، 
دامنه اعتراض ها را تا سطح مسلحانه باال می برد و میزان 
رویدادهای ضد حکومتی  و  بیکاری  فقر،  ناخشنودی، 
اینجا  البته  می سازد.  سازمان یافته تر  و  بیش تر  را 
عقده های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم به لحاظ 
جامعه شناسی فوران می کند و لبریز می شود که روند 
ملت سازِی در حال شکل گیری را با چالش چند الیه 
مواجه می سازد. خاصیت مطلق این نوع برخوردها این 
داخلی  به جنگ های  چندپارچه،  جوامع  در  که  است 
شدت می بخشد و مصداق این نوع سیاست آنوکراتیک 
است. ناراحت کننده ترین بحث اینجا، این است که آن 
قدر این مباحث پوشالی را به اذهان عامه داده اند که 
حتا شهروندان تحصیل کرده هم بدون اندک کنجاوی 
پشتیبانی  به  حاکم  حکومت  سیاست های  نحوه  در 
بی چون و چرا  از آن می پردازند و بر طبل دموکراسی 
تمثیل گرایانه آن ها دهل خوشی می کوبند، تا صدای آن 
رساتر باشد. در حالی که گفته اند و همه می دانند که 
صدای هر دهلی تنها از دور می تواند، خوش باشد؛ چرا 
که گرداننده گان، این چنین گرداننده گی کرده اند. در 
حالی که با شیوه های اتوکراتیک با بازی گران محدود 
مستقیماً الیگارشی را تمثیل می کنند، ولی باز هم نمای 
آن را با سرلوحه دموکراسی تزیین می کنند. با ورود به 
مکتب های انحصار، آنوکراسی راهی را اتخاذ کرده که 
سراسر محدودیت ها را برای شهورندان به ارمغان آورده 
است و نمونه ای از نظام استبدادی نرم را پیاده می کند 

محدود  رای  حق  آنوکراسی  در  حقیقت،  در  می کند. 
به مفهوم عدم موجودیت زمینه های انتخابات سالم و 
نابه کار  الیت های  انتخاب همان  شفاف، محدودیت در 
گذشته یا جدیدهای آلوده به فساد سیاسی، اقتصادی 
و محدودیت پاسخگویی موجود است که این امر خود 
نشان دهنده این است که نظام های آنوکراسی تمایل 
ادامه حیات همانند نظام های دموکراسی ناب و  برای 
آنوکراسی   انواع  در  هستند.  دارا  را  مطلق  دیکتاتوری 
حاکم، یکی آن توأم با جناح گرایی در چتر بزرگ تر و 
حلقه محدود خویش خواران که همه دم و دستگاه ها 
را با روی کردهای دموکراسی گرایی، ولی با شیوه های 
نیز  کوچک تر  چتر  در  کرده اند،  انحصار  دیکتاتوری 
وجود دارد. در این نوع سیاست و حکومت داری نظام 
آنوکراسی امکانات الزم تحقق دموکراسی، اصاًل مساعد 
نمی شود، بلکه به لحاظ جامعه شناختی شهروندان به 
می برند  رنج  رایج  بی عدالتی های  از  می آیند،  سطوح 
رژیم  هرنوع  به  خوش آمدگویی  به  وادار  را  آن ها  و 
دیگر، به جز رژیم موجود می سازد. در برخی حاالت، 
شهروندان به گونه خودکار تقاضای مبنی بر موجودیت 
می پرورانند.  خود  ذهن  در  نیز  را  خودکامه  رژیم های 
تحقیقاتی که در عرصه جهانی از رژیم های حاکم در 
که  می دهد  نشان  است،  گرفته  صورت  جهان  سطح 
یا  الیگارشی  گرایش های  با  توأم  آنوکراسی  رژیم های 
همان محدودیت قدرت به دست حلقه خاص، در نفس 
خود می تواند برای آینده سیاسی نظام کشور مربوطه 
خطرناک باشد. بروز روزافزون بی عدالتی ها در سطوح 
مختلف دولتی ناشی از خویش خوری های حلقه حاکم، 
عدم  دولتی،  نهادهای  در  گسترده  فساد  موجودیت 
پاسخگوی شفاف از نحوه سیاست های اقتصادی برای 
در  همه  خودکامه گی،  مولفه های  دیگر  و  شهروندان 
و شیرازه  دارد  نقش  دولت  و  نظام  روحیه ضد  ترویج 
ملت شدن را صدمه می زند. این نوع سیاست آنوکراسی 
توأم با خودکامه گی، جناح گرایی های ضد دولتی را باال 
می برد و دل سردی شهروندان را از نوع حکومت داری 
دست  عوامل،  این  تمامی  می سازد.  بیش تر  نظام  و 
ابزاری  استفاده  برای  را  نظام  قسم خورده  دشمن های 
باز می کند، باعث نفوذ بیش تر آن ها در داخل جامعه 
نظام  فروپاشی  سمت وسوی  به  را  اذهان  و  می شود 

می برد.
آنچه را می توان برداشت کرد، این است که سکان داران 
قدرت در افغانستان، دیکتاتوری و دموکراسی را خلط 
کرده و برایند آن را به نام آنوکراسی به خورد شهروندان 
که  بوده ایم  شاهد  بارها  تاریخ،  برهه های  در  داده اند. 
نظام های مستبد، از شاهی گرفته تا نظام های مبتنی 
بر روی کردهای ایدیولوژیک نتوانستند طبل پیروزی و 
برپایی نظام های طوالنی مدت را موفقانه به صدا درآورند. 
بلکه آن ها با شعارهای شان فقط چند روزی توانستند، 
حکومت کنند و بنابر دالیل متعدد از هم پاشیدند و 
روی کردهای  بنابراین،  شدند.  هم آغوش  سقوط  با 
خودکامه در این مرز و بوم چندپارچه با اقوام مختلف، 
نتیجه بخش نیست و ره به جایی نمی برد. حال که تاریخ 
این مسأله را ثابت ساخته است، تنها ارزش ممکن که 
می توان به آن دل خوش کرد، تا بتوان با اتکا به آن نظام 
پایدار و طوالنی مدت را برای کشور با ساختار متناوب 
و مناسب روزگار برقرار کرد، دموکراسی ناب و خالص 
است نه آنوکراسی. به باور جامعه شناسان، جوامع دیگر 
بدوی نیستند که با یک امپراتوری مستبدانه آن ها را 
بتوان کنترل و یا هم باالی آن ها بتوان حکومت کرد. 
اینجا دنیایی از اندیشه خلق شده است. مردم نیازمند 
آزادی های مدنی، حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
نمی توان  خودکامه گی  با  بنابراین،  اجتماعی اند.  و 
از  امر  این  برای  باید  کرد.  دولت سازی  و  ملت سازی 
ارزش های دموکراسی استمداد جست و آن را در عمل 
پیاده کرد تا به روزگار ایده آل رسید. تاریخ ثابت ساخته 
و  قومی  ایدیولوگ،  جناح های  از  یک  هیچ  که  است 
مذهبی به تنهایی نمی تواند در یک جامعه چندپارچه 
حکومت کند. مردم ساالری واقعی، با بازگشت به قانون 

و ارزش های دموکراسی تمثیل می شود.

روپوش واقعی دموکراسی در افغانستان
احمدرشاد میرزاده، استاد دانشگاه
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امریکا مجوز استفاده از واکسین تک دوزی »جانسون اندجانسون« را صادر کرد سرکوب سنگین اعتراضات در میانمار؛ 
دست کم ۱۸ نفر کشته و صدها تن 

کووید-۱۹ بازداشت شدند واکسین  گذشته  روز  امریکا  متحده  ایاالت 
تولید شرکت »جانسون اندجانسون« را برای استفاده در 
موارد اضطراری مجاز اعالم کرد. این سومین واکسینی 
است که اجازه استفاده آن در خاک امریکا برای مقابله 
با ویروس کرونا که جان بیش از نیم میلیون امریکایی را 

گرفته است، توصیه می شود.
دادن چراغ  نشان  از  قبل  امریکا  داروی  و  غذا  سازمان 
تک  دوزی  واکسین  که  بود  گفته  واکسین  این  به  سبز 
نوع  به  ابتال  از  جلوگیری  در  »جانسون اند جانسون« 
شدید کووید-۱۹ بسیار موثر است و اثرگذاری آن مقابل 

گونه های جدید نیز تایید می شود.
جو بایدن، رییس جمهور امریکا، در بیانیه ای گفت: »این 
خبری قابل توجه برای همه امریکایی ها است و یک اقدام 
دلگرم کننده در راستای تالش های ما برای خاتمه دادن 
امریکایی ها  از  این بحران است.« وی در عین حال  به 
مانند  کرونایی  محدودیت های  هم چنان  که  خواست 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند و هشدار داد که 

انواع جدید ویروس هم چنان تهدید محسوب می شود.
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به  و  یورونیوز  از  نقل  به 
واکسین »جانسون اندجانسون« به  عنوان ابزاری حیاتی 
برای افزایش میزان ایمن سازی در ایاالت متحده تلقی 

می شود.

به گزارش یورونیوز، نشست تجاری اروپا و ایران که 
به دلیل اعدام روح اهلل زم به تعویق افتاده بود، از امروز 
یک مارچ به مدت سه روز به صورت مجازی برگزار 

می شود.
تجارت  توسعه  سازمان  همکاری  با  که  نشست  این 
اتحادیه  حمایت  و  تجارت  بین المللی  مرکز  و  ایران 
برای  ایجاد بستر الزم  با هدف  برگزار می شود،  اروپا 
جهت  در  فناوری  و  علمی  تجاری،  همکاری های 
شده  سازمان دهی  ایران،  غیرنفتی  صادرات  افزایش 
است؛ نشستی که موعد اولیه برگزاری آن در روزهای 
۱4 تا ۱۶ دسامبر گذشته بود، ولی تحت تاثیر انتقاد 
تلگرامی  کانال  موسس  اعدام  از  اروپایی  کشورهای 

آمدنیوز توسط قوه قضاییه ایران، به تعویق افتاد.
نامه ای  طی  اروپا  پارلمان  نماینده گان  از  تعدادی 
اروپا،  اتحادیه  کمیسیون  و  شورا  رییسان  به  خطاب 
خارجی  سیاست  نماینده  بورل،  جوزپ  هم چنین 

بروکسل، خواستار تحریم این فروم بارزگانی شده  اند.
بود  قرار  نشست،  این  اولیه  برنامه  مطابق  البته 
اروپا  اتحادیه  بورل، مسوول سیاست خارجی  جوزپ 
سخنرانان  ایران،  خارجه  وزیر  ظریف،  محمدجواد  و 
افتتاحیه این نشست باشند، ولی بر اساس آن چه که 

طبق  »جانسون اندجانسون«  واکسین  اثرگذاری 
آزمایش های بالینی در پیش گیری از ابتال به نوع شدید 
بیماری کووید-۱۹ در ایاالت متحده امریکا ۸۵.۹ درصد، 
در آفریقای جنوبی ۸۱.۷ درصد و در برازیل ۸۷.۶ درصد 

بوده است.
اثرگذاری این واکسین به طور میانگین در میان ۳۹ هزار 
در  شده  آزمایش  کشورهای  در  شرکت کننده   ۳۲۱ و 
پیش گیری از کووید-۱۹ نوع شدید ۸۵.4 درصد است، 
اما این اثرگذاری برای پیش گیری از بیماری کووید-۱۹ 
به طور کلی ]چه شدید و چه نوع متوسط بیماری[ به 

منتشر  ایران  و  اروپا  تجاری  نشست  انترنتی  پایگاه 
بورل  آقای  جای  به  دوشنبه  روز  نشست  در  کرده، 
امور  دبیرکل  معاون  بناونت،  مورا  انریک  ظریف،  و 
پیمان سعادت،  و  اروپا  اقدام خارجی  سیاسی بخش 
مدیرکل اروپای غربی وزارت خارجه ایران سخنرانی 

خواهند کرد.
بین المللی  مرکز  اجرایی  مدیر  پامال کاک همیلتون، 
اینستکس )ساز و کار  بوک، رییس  و میشایل  تجارت 
حمایت از مبادالت تجاری( از سخنرانان افتتاحیه این 
همایش خواهند بود. از میان مقام های رسمی ایران 
نیز حمید زابوم، رییس سازمان توسعه تجارت ایران و 
علی محمد موسوی، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 

ایران در این افتتاحیه سخنرانی خواهند کرد.
استراتژی جدید ورود کاالها و خدمات فنی ایرانی به 
بازار اروپا، حفظ و گسترش ارتباطات بازارهای مالی و 
بانک های ایرانی با اروپا و نحوه حمایت از شرکت های 
اروپایی عالقه مند به تجارت با ایران در شرایط وجود 
تحریم های امریکا و در چارچوب تعهدات اروپا در قالب 
برجام، از محورهای اساسی این نشست خواهد بود. 
هم چنین بررسی نحوه توسعه تجارت گیاهان دارویی، 

۶۶.۱ درصد کاهش می یابد.
این واکسین هم چنین طبق نتایج تحقیقات هیچ تفاوت 
بیماری های  با  افراد  یا  نژاد  سن،  بین  توجهی  قابل 

زمینه ای نشان نداده است.
در  واکسین  سومین  »جانسون اندجانسون«  واکسین 
تولیدی  واکسین  تایید  از  پس  امریکا  متحده  ایاالت 
مدرنا  هم چنین شرکت  و  فایز  و  بیون تک  شرکت های 

محسوب می شود.
حداقل  تاکنون  امریکا  در  نفر  میلیون   ۶۵ از  بیش 
واکسین  اما  کرده اند،  دریافت   واکسین  دوز  یک 
دیگر  واکسین  دو  خالف  بر  »جانسون اندجانسون« 
نگهداری  برای  یخچال  دمای  و  است  یک دوزی  تنها 
اثرگذاری دو دوز  این حال میزان  با  آن مناسب است. 
اما  است.  و مدرنا حدود ۹۵ درصد  فایزر  واکسین های 
طبق تحقیقات مشخص شده است که هر سه واکسین 
به  برابر بستری شدن در شفاخانه و مرگ کاماًل و  در 
طور ۱۰۰ درصد محافظت می کند. اثرگذاری واکسین 
»جانسون اندجانسون« در جلوگیری از انتقال بیماری نیز 

طبق تحقیقات ۷۵ درصد عنوان شده است.
شرکت »جانسون اندجانسون« اعالم کرده است که قصد 
دارد ۲۰ میلیون دوز واکسین را تا پایان ماه مارچ تولید 
کند و این رقم تا ماه جون به ۱۰۰ میلیون دوز می رسد.

قطعات موتر، محصوالت پتروشیمی و خدمات فناوری 
اطالعات میان ایران و اروپا از جمله بحث های فرعی 

این نشست به شمار می رود.
چشم انداز سرمایه گذاری اروپا در ایران، توسعه بخش 
حوزه های  در  طرف  دو  همکاری  و  ایران  خصوصی 
گردشگری و کشاورزی نیز بحث های دیگری است که 
در گروه های تخصصی این نشست مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
مطابق اعالم اتاق بازرگانی تهران، حجم تجارت ایران و 
اتحادیه اروپا از 4 میلیارد و ۱۷۰ میلیون یورو در ۱۰ 
ماه نخست سال ۲۰۱۹ به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
این  از  یافته است.  یورو در ۱۰ ماهه ۲۰۲۰ کاهش 
حجم تجارت، ۶۰۰ میلیون یورو شامل صادرات کاالها 
و خدمات ایران و ۳ میلیارد یورو نیز مربوط به صادرات 
کاالها و خدمات کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایران 

بوده است.
از ۳  ایران  با  اروپا  اتحادیه  تجاری  تراز  ترتیب  بدین 
میلیارد و ۱۰۰میلیون یورو در ۱۰ ماهه سال ۲۰۱۹ 
یورو در ۱۰ماهه سال  به ۲ میلیارد و 4۰۰ میلیون 
۲۰۲۰ کاهش یافته که این کاهش بیش تر متاثر از 

افت صادرات اتحادیه اروپا به ایران بوده است.

خونین ترین  در  حوت،  دهم  یک شنبه،  روز  میانمار  پولیس 
روز تظاهرات این هفته علیه کودتای نظامی با تیراندازی بر 
را  نفر  از ۳۰  بیش  و  کشته  را  نفر  معترضان دست کم ۱۸ 

زخمی کرد.
دفتر  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به  و  رادیوفردا  از  نقل  به 
حقوق بشر سازمان ملل می گوید که روز یک شنبه نیروهای 
انتظامی و نظامی میانمار در نقاط مختلفی از این کشور باالی 
این  خبر  و  کرده  شلیک  مسالمت آمیز  تظاهرات کننده گان 
تعداد کشته و زخمی را این دفتر از منابعی موثق دریافت 

کرده است.
به نوشته رویترز، روز یک شنبه پس از آ ن که پولیس با پرتاب 
نارنجک صوتی، گاز اشک آور و شلیک هوایی موفق به متفرق 
کردن جمعیت نشد، در مناطق مختلف شهر یانگون، پایتخت 

میانمار، به  روی مردم آتش گشود.
چارلز ماونگ بو، کاردینال کاتولیک های میانمار، در حساب 
توییتر خود نوشته است که »میانمار مانند میدان جنگ شده 

است.«
سرکوب اعتراضات در میانمار روز شنبه، حوت اسفند، نیز با 
شلیک تیر هوایی و زخمی شدن یک نفر و هم چنین بازداشت 

صدها تن دیگر از سوی نیروهای پولیس همراه بود.
یک روز پس از آن که فرستاده سازمان ملل متحد از این نهاد 
بین المللی خواست تا »کلیه تمهیدات الزم« را به منظور لغو 
کودتای نظامی در میانمار به کار گیرد، تلویزیون دولتی این 
کشور از اخراج فرستاده سازمان ملل به اتهام »خیانت« به 

میانمار )برمه سابق( خبر داد.
کودتای نظامیان در میانمار در تاریخ یکم فبروری )۱۳ دلو( 
به بازداشت آنگ سان سوچی، رهبر غیرنظامی این کشور و 

سرنگونی دولت منتخب مردم انجامید.
انتخابات  در  تقلب  دلیل  به  که  می کند  ادعا  میانمار  ارتش 
پارلمانی ماه نوامبر که در آن حزب »لیگ ملی دموکراسی« 
به رهبری خانم سوچی به پیروزی رسید، اقدام به برکناری 
دولت »غیرنظامی« این کشور کرده است. کمسیون انتخابات 
میانمار اتهام تقلب در رای گیری ها را رد کرده و سازمان ملل 
اخیر  کودتای  کردن  محکوم  ضمن  نیز  غربی  دولت های  و 
انتخاباتی وجود  اثبات تقلب  می گویند که هیچ مدرکی در 

ندارد.
نیروهای  پررنگ  حضور  از  حاکی  شنبه  روز  در  گزارش ها 
پولیس در نقاط اصلی تجمعات اعتراضی در شهر پرجمعیت 

یانگون )پایتخت سابق میانمار( بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، درگیری میان مردم و نیروهای 
پولیس زمانی اتفاق افتاد که با گسیل شدن جمعیت معترض 
به داخل خیابان های فرعی، ماموران اقدام به شلیک تیر هوایی 
و هم چنین پرتاب گاز اشک آور و نارنجک های بی حس کننده 

به سوی شرکت کننده گان در تظاهرات کردند.
روز  اعتراضات  جریان  در  زن  یک  دست کم  می شود  گفته 
است.  و زخمی شده  قرار گرفته  گلوله  شنبه هدف شلیک 
برخی رسانه های خبری، مرگ این معترض را تایید کرده اند.

تلویزیون دولتی »ام آر تی وی« از بازداشت بیش از 4۷۰ تن 
در  شنبه  روز  اعتراضی  تظاهرات  در  شرکت کننده گان  از 

شهرهای مختلف میانمار خبر داد.
به گزارش برخی سازمان های خبری، چندین خبرنگار نیز در 

میان بازداشت شده گان هستند.
ده ها هزار تن از مردم میانمار در چند هفته اخیر با حضور در 
خیابان های این کشور خواستار بازگشت دولت منتخب خود 
شده و شماری نیز در این میان به دلیل شلیک گلوله از سوی 

نیروهای امنیتی جان باخته اند.
امریکا هفته گذشته دو تن از رهبران کودتای نظامی میانمار 
را تحریم کرد و به ارتش این کشور هشدار داد که در صورت 
ادامه اعمال زور علیه معترضان، دست به اقدامات بیش تری 

خواهد زد.
اعالم  ضمن  متحده،  ایاالت  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی 
حمایت قاطع از مردم میانمار گفت: »ما در انجام اقدامات 
بیش تر در رابطه با کسانی که علیه مردم میانمار خشونت 
به کار می برند و خواسته آن ها را سرکوب می کنند، تردید به 

خود راه نمی دهیم.«
در  بیش تر  نیروهای  استقرار  علی رغم  میانمار  جنرال های 
نتوانسته اند  هنوز  انتخابات،  برگزاری  وعده  و  خیابان ها 
را  کودتا  علیه  مدنی  نافرمانی  جنبش  و  روزانه  اعتراضات 

متوقف کنند.

پایان تعلیق دو ماهه؛ نشست تجاری سه روزه اروپا و ایران امروز آغاز می شود

نبردهای  ادامه  دویچه وله گزارش داده است که در 
شدید بر سر تسلط بر والیت مأرب یمن حدود پنجاه 
شده اند.  کشته  حوثی  شبه نظامی  جمله ۲۸  از  نفر 
پهپاد  چند  که  می گوید  عربستان  حال  همین  در 
انتحاری و یک موشک بالستیک حوثی ها را رهگیری 

و منهدم کرده است.
فبروری   ۲۸ یک شنبه،  بامداد  آلمان  صدای  رادیو 
)۱۰ حوت( به نقل از منابع محلی گزارش داد که در 
درگیری های نظامی در والیت مأرب، در شمال شرق 

یمن، ده ها نفر کشته شده اند.
بنا بر این گزارش، ۲۸ نفر از کشته گان شبه نظامیان 
حوثی مورد حمایت جمهوری اسالمی و ۲۲ نفر از 
نیروهای دولتی بوده اند. نبرد در این منطقه از مدتی 
پیش شدت گرفته و در روزهای اخیر نیز گزارش هایی 
درباره کشته شدن ده ها نفر در این درگیری ها منتشر 

شده است.
تبلیغاتی  بلندگوی  المسیره،  تلویزیونی  شبکه 

عربستان  رهبری  به  ایتالف  می گوید  حوثی ها، 
سعودی برای حمایت از نیروهای دولتی بارها مناطق 

مختلف در والیت مأرب را بمباران کرده اند.
دولت  پایگاه های  مهم ترین  از  یکی  مأرب  استان 
عبد ربه منصور هادی به شمار می رود که از سوی 
جامعه جهانی به عنوان دولت قانونی یمن به رسمیت 
شناخته می شود، اما بر بخش بزرگی از کشور کنترلی 

ندارد.
یک مقام ارشد نظامی شورشیان یمن هفتم حوت به 
خبرگزاری ایرنا گفته بود که تقریباً تمام والیت مأرب 
»آزاد« شده و فقط مرکز والیت »در اشغال مزدوران 
ایتالف سعودی و گروه های تروریستی« است که به 

گفته او، تا آزادسازی آن چیزی نمانده است.
مناقشه در یمن مهم ترین جنگ نیابتی میان عربستان 
و جمهوری اسالمی در منطقه خوانده می شود. ایران 
تسلیحاتی شورشیان حوثی  و  مالی  تامین  به  بارها 

متهم شده، اما این اتهام ها را رد می کند.

مأرب،  منطقه  در  درگیری  گرفتن  اوج  با  هم زمان 
رهبری  به  ایتالف  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزاری 
هوایی  پدافند  سامانه  که  داده  گزارش  عربستان 
یک موشک بالستیک حوثی ها را در آسمان ریاض 

رهگیری و منهدم کرده است.
دست کم  که  می گوید  عربستان  رسمی  خبرگزاری 
شش پهپاد انتحاری شبه نظامیان حوثی در آسمان 
مناطق مختلف این کشور رهگیری و نابود شده است.
از  یکی  قول  از  یک شنبه  روز  المسیره  شبکه 
سخنگویان حوثی ها ادعا کرد که شب گذشته یک 
سرنشین  بدون  هواپیمای   ۱۵ و  بالستیک  موشک 
مناطق مختلف از جمله اهدافی در ریاض را هدف 

قرار داده اند.
حوثی های یمن تهدید کرده اند که به عملیات نظامی 
خود علیه عربستان ادامه می دهند و از غیرنظامیان 
این کشور خواسته اند که مناطق نزدیک به فرودگاه ها 

و تاسیسات نظامی را ترک کنند.

ده ها تن در درگیری های خونین شمال یمن کشته شدند 


