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شماری از باشنده گان منطقه سرچشمه ولسوالی جلریز و نماینده گان میدان وردک 
در مجلس نماینده گان، می گویند که گروه طالبان از مجبوریت مردم سوءاستفاده 
کرده و از باشنده گان این منطقه بیعت خواسته است. باشنده گان منطقه سرچشمه 
می گویند مردم به دلیل این که حمایت دولت را ندارند، مجبورند با گروه طالبان 
یک جا شوند و از آنان حمایت کنند. به گفته آنان، در غیر آن صورت گروه طالبان 
باالی مردم حمله کرده و مردم را به زور وادار به تسلیم و تبعیت از خود می کند. 
این منطقه  امنیتی در  نهادهای  بی پروایی  از  نماینده گان میدان وردک  از  برخی 
انتقاد می کنند و می گویند که به دلیل عدم حمایت و توجه دولت، طالبان بر این 

منطقه حاکم شده  و از مردم بیعت خواسته اند.

طالبان تالش دارند مردم را به بیعت 
وادار سازند
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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

جنگ، کرونا و کاهش بارنده گی؛

جنگ  و آواره گی در جلریز؛

4

سرنوشت مبهم توافق نامه دوحه
مذاکرات صلح ایاالت متحده امریکا و طالبان که منجر به امضای توافق نامه دوحه شد، کاماًل دور از چشم 

جمهوری و مقامات آن پیش می رفت و در این روند جمهوری کاماًل به حاشیه رانده شده بود. امریکا و 
طالبان به جمهوری به عنوان نظمی که تاریخ مصرفش تمام شده است، می دیدند.

غنی و خلیل زاد در مورد گام های بعدی روند صلح 
گفت وگو کردند پنج منسوب امنیتی که سرباز موظف در قراول 

وزارت امور داخله را لت وکوب کرده بودند، 
برکنار شدند

۸صبح، کابل: زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه 
امریکا در امور صلح افغانستان پیش از چاشت 
محمداشرف  با  حوت  یازدهم  دوشنبه،  روز 
غنی، رییس جمهور در ارگ ریاست جمهوری 

دیدار کرد.
طبق اعالم ارگ ریاست جمهوری، دو طرف در 
این دیدار درباره گام های بعدی در روند صلح 
گفت وگو و بر تسریع این روند تأکید کرده اند.

زلمی  که  می گوید  جمهوری  ریاست  ارگ 
دیپلماسی  و  داخلی  اجماع  از  خلیل زاد 
ابراز  صلح  روند  برای  بین المللی  و  منطقه ای 

خرسندی کرده است.
در  امریکا  موثر  نقش  از  هم چنان  خلیل زاد 

راستای برقراری صلح در افغانستان به رییس 
جمهور غنی اطمینان داده است.

گزارش هایی پیش از این به نشر رسیده بود که 
محمداشرف غنی در دور قبلی سفر خلیل زاد 

از دیدار با او امتناع کرده است.
دور تازه سفر خلیل زاد به منطقه در پیوند به 
روند صلح افغانستان در یک  ساله گی امضای 
توافق نامه دوحه که زیر بررسی دولت جدید 

امریکا است، آغاز شده است.
عبداهلل  با  دوشنبه  روز  چاشت  پیش  از  او 
عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی نیز 

دیدار کرده بود.
از  دور  این  مأموریت  امریکا  خارجه  وزارت 
رهبران  با  گفت وگو  را  خلیل زاد  سفرهای 
کشورهای  و  طالبان  نماینده گان  افغانستان، 
افغانستان،  صلح  روند  به  پیوند  در  منطقه 
هم چنان  و  سیاسی  توافق  به  دست یابی 

برقراری آتش بس جامع عنوان کرده است.
تمدید  از  پس  خلیل زاد  سفر  اولین  این 
در  امریکا  ویژه  نماینده  عنوان  به  مأموریتش 

دولت بایدن است.

دفتر سازمان صحی جهان مقیم در کابل افغانستان، به تعداد  
3 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.
1. تجهیزات و خدمات 

2. خدمات چاپی 
3. 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 10 تاریخ نهایی دریافت معلومات خواسته شده الی

2021 قابل پذیرش می باشد.

اعـالن ابـراز عالقـه

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

(EOI-AFG-01-03-2021)

۸صبح، کابل: وزارت امور داخله 
اعالم کرده است که پنج منسوب 
این  قراول  سربازان  که  امنیتی 
وزارت را تهدید و یک تن از آن ها 
برکنار  بودند،  کرده  لت وکوب 

شده اند.
وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق 
امور داخله، روز دوشنبه، یازدهم 
حوت، گفت که این پنج نفر در 
امنیتی«  »موظفان  حوت  دهم 
قراول وزارت امور داخله را تهدید 
لت وکوب  را  آن ها  از  تن  یک  و 
آرین،  گفته  به  بودند.  کرده 
ارشد  معین  قانع،  عبدالصبور 
پس  داخله  امور  وزارت  امنیتی 
پنج  موضوع،  این  از  آگاهی  از 
به  و  برکنار  را  امنیتی  منسوب 
ریاست  به  بیش تر  تحقیق  برای 

عمومی امنیت داخلی وزارت امور 
داخله معرفی کرده است.

سخنگوی وزارت امور داخله گفته 
است که معین ارشد گفته است 
بدون  پولیس  منسوبان  همه  که 
پاسخ گو  قانون  برابر  در  استثنا 
صحنه  از  که  ویدیویی  هستند. 
سربازان  با  نفر  پنج  این  برخورد 
به نشر  امور داخله  قراول وزارت 
می دهد  نشان  است،  رسیده 
را  سرباز  یک  آن ها  از  یکی  که 

لت وکوب می کند.
اجتماعی  شبکه های  کاربران 
محافظان  از  افراد  که  گفته اند 

معین وزارت امور داخله بوده اند.
این  نسبت  درباره  آرین  طارق 
افراد به معین وزارت امور داخله 

چیزی نگفته است.
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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

امنیت غذایی در سال 
۲۰۲۱ کاهش می یابد



 

مأموریت فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در سفرش به 
کابل، جست وجوی راه هایی برای عبور از بن بست به وجود آمده در 
توافق نامه دوحه و مذاکرات بین االفغانی است. این اولین سفر رسمی 
زلمی خلیل زاد به کابل پس از تمدید مأموریت او از سوی اداره جو 
بایدن به عنوان فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان است. 
وزارت خارجه امریکا در اوایل ماه دلو اعالم کرد که مأموریت زلمی 
کابل شد،  وارد  روز گذشته  که  او  است.  کرده  تمدید  را  خلیل زاد 
پس از دیدار و گفت وگو با مقامات افغان، برای بحث در باره روند 
صلح افغانستان، به قطر و شماری از کشورهای منطقه خواهد رفت. 
خلیل زاد در سفرش به قطر با گروه طالبان، عامل بن بست مذاکرات 

بین االفغانی، دیدار و گفت وگو خواهد داشت.
زلمی خلیل زاد احتماالً پیشنهادات تازه ای را نیز با خود به کابل و 
دوحه، دو کانون اصلی تصمیم گیری در باره آینده افغانستان، آورده 
است. این که پیشنهادات تازه او به نماینده گی از اداره جدید امریکا 
به صورت  هنوز  تا  طالبان چیست،  گروه  و  افغانستان  دولت  برای 
بازنگری  که  برد  گمان  می توان  حال،  این  با  نیست.  روشن  دقیق 
توافق نامه دوحه، رهایی هفت هزار زندانی طالبان و یا بخشی از آن ها 
با شرط کاهش خشونت ها و تمدید مأموریت نیروهای خارجی پس 
افغانستان  و دولت  برای گروه طالبان  او  پیشنهادات  از  ماه می  از 

خواهد بود.
فرستاده ویژه امریکا هم چنان دیدگاه های مقامات دولت افغانستان و 
گروه طالبان در باره بن بست توافق نامه دوحه و مذاکرات بین االفغانی 
به وزارت  برای گزارش سفرش  او  یادداشت برداری خواهد کرد.  را 
خارجه امریکا به این یادداشت ها نیاز دارد و اساساً یکی از اهداف 
زلمی خلیل زاد در سفر جاری خود  است.  کار  نیز همین  سفرش 
دولت  توصیه  امریکا،  دیپلماسی  دستگاه  پیشنهادات  ارایه  از  غیر 
و  مذاکرات  سرگیری  از  و  انعطاف  به  طالبان  گروه  و  افغانستان 
داد.  نخواهد  انجام  دیگری  کار  طرف،  دو  دیدگاه های  یادداشت 
بنابراین، او به افغانستان و قطر نیامده است تا تصمیم اداره بایدن را 
برای دولت و طالبان اعالم کند و از آن ها بخواهد که مطابق آن رفتار 
کنند. تا تصمیم گیری در باره عبور از بن بست توافق نامه و بن بست 
مذاکرات، راه درازی در پیش است و سفر خلیل زاد به کابل و دوحه، 

سرآغاز این راه طوالنی است.
زلمی خلیل زاد عالوه بر افغانستان و قطر از شماری از کشورهای 
در  پایدار  و  عادالنه  با صلح  منافع شان  امریکا  به گفته  منطقه که 
به  در سفرش  او  زد.  خواهد  سر  نیز  است،  خورده  گره  افغانستان 
کشورهای منطقه از دیدگاه آن ها در باره روند صلح افغانستان خواهد 
پرسید و طبق معمول این کشورها را به ایفای نقش فعال تر در این 
روند ترغیب خواهد کرد. در مجموع، هدف احتمالی سفر خلیل زاد 
به کشورهای منطقه، امکان سنجی زمینه های همکاری آن ها با روند 
صلح افغانستان و ارزیابی ظرفیت این کشورها برای بهره برداری در 

این خصوص است.
نکات جنجالی توافق نامه دوحه و عوامل بن بست مذاکرات صلح کاماًل 
روشن است. بندهای مربوط به رهایی هفت هزار زندانی طالبان و رفع 
تعزیرات علیه این گروه از موارد جنجالی توافق نامه دوحه و از عوامل 
بن بست آن است. فرستاده ویژه امریکا در سفرش به کابل و دوحه 
باید راه هایی را برای عبور از این بن بست با توجه به وضعیت مذاکرات 
بین االفغانی و واقعیت های میدان جنگ افغانستان جست وجو کند. 
زلمی خلیل زاد هم چنان باید در باره خروج سربازان خارجی در ماه 
می و یا تمدید مأموریت آن ها نیز با طالبان گفت گو کند. بدیهی 
است که این بند از توافق نامه دوحه مایه نگرانی دولت افغانستان و 

جامعه جهانی است و ضرورت جدی به تعدیل دارد.
کاهش  تعهد  به  طالبان  بی پروایی  و  دوحه  توافق نامه  بن بست  با 
خشونت ، مذاکرات بین االفغانی نیز دچار بن بست شده است. یعنی 
دوحه  توافق نامه  بن بست  بین االفغانی،  مذاکرات  بن بست  عامل 
بازگشت  آن که  است. ضمن  طالبان  از سوی  تشدید خشونت ها  و 
زندانیان رهاشده طالبان به صفوف جنگ، از میزان صداقت این گروه 
در مذاکره با جانب دولت کاسته و باعث بی اعتمادی دولت نسبت به 
این گروه شده است. بنابراین، تا زمانی که عامل این بن بست از بین 

نرود، مذاکرات بین االفغانی نیز از سر گرفته نخواهد شد.
تعدیل  زمینه  طالبان  با  گفت وگو  در  بتواند  خلیل زاد  زلمی  اگر 
عبور  در  مأموریتش  کند،  فراهم  را  دوحه  توافق نامه  واقع بینانه 
بندهای  بود.  خواهد  موفق  نیز  بن بست  از  بین االفغانی  مذاکرات 
تعدیل پذیر توافق نامه دوحه شامل زمان خروج سربازان بین المللی، 
رفع تعزیرات علیه طالبان و رهایی زندانیان باقی مانده این گروه از 
بند دولت می شود. بدون تعدیل این بندها و پابند کردن طالبان به 
کاهش خشونت ها، ممکن نیست که بن بست مذاکرات بین االفغانی 
بشکند. بنابراین، اگر امریکا به دنبال پیش رفت مذاکرات بین االفغانی 
است، باید زمینه این پیش رفت را از راه تعدیل توافق نامه و پابند 
کردن طالبان به کاهش خشونت ها فراهم کند. در غیر این صورت، 
نیاز است که فرمول تازه ای برای آغاز مذاکرات بین االفغانی به کار 

گرفته شود و یا جنگ را وارد فصل دیگری سازد.

مسیر پیش رفت مذاکرات 
بین االفغانی از تعدیل 

توافق نامه دوحه می گذرد

سه شنبه
شماره 3553

1۲ حوت 1399
۲ مارچ ۲0۲1
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جمهور  رییس  کرزی،  حامد  کابل:  ۸صبح، 
خلیل زاد،  زلمی  با  دیدار  در  کشور  پیشین 
افغانستان  صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده 
گفته است که خواست مردم کامیابی سریع 
سبب  بهانه ای  هیچ  نباید  و  است  صلح  روند 

تأخیر و بن بست در این روند شود.
طبق اعالم دفتر حامد کرزی، رییس جمهور 
زلمی  با  حوت  یازدهم  دوشنبه،  روز  پیشین 
عمومی  فرمانده  میلر،  اسکات  و  خلیل زاد 
افغانستان دیدار  ناتو در  نیروهای امریکایی و 
و در پیوند به روند صلح گفت وگو کرده است.

حامد کرزی در این دیدار تأکید کرده است که 

باید خون ریزی و جنگ در کشور هرچه زودتر 
خاتمه یابد.

او هم چنان گفته است که صلح آرزوی ملی و 
حیاتی و حق مسلم هر افغان است.

رییس جمهور پیشین کشور تأکید کرده است 
که خواست مردم افغانستان این است که روند 
صلح هرچه زودتر کامیاب شود و هیچ بهانه ای 
نباید سبب تعویق روند صلح و بن بست در این 

روند شود.
حامد کرزی هم چنان برای کامیابی روند صلح 
با کشورهای  امریکا  بر هم آهنگی و همکاری 

بزرگ منطقه تأکید کرده است.

کرزی نقش سازمان ملل متحد را نیز در تأمین 
صلح در کشور موثر توصیف کرده است.

خلیل زاد که در جریان اولین سفر خود پس 
ویژه  نماینده  عنوان  به  مأموریتش  تمدید  از 
به  کابل  در  افغانستان  صلح  امور  در  امریکا 
عبداهلل  و  غنی  جمهور  رییس  با  می برد،  سر 
عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی نیز 

دیدار کرده است.
گزارش شده است که خلیل زاد با شمار دیگر 
از رهبران سیاسی از جمله گلبدین حکمتیار، 
رهبر حزب اسالمی نیز به صورت آنالین درباره 

روند صلح گفت وگو کرده است.

۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی از کشته شدن 
1۶ شهروند پاکستانی عضو شبکه القاعده در دره 
افغانیه ولسوالی نجراب والیت کاپیسا خبر داده 

است.
مدتی  از  دره  این  در  امنیتی  نیروهای  عملیات 
سوی  از  عملیات  این  دارد.  جریان  سو  این  به 
نیروهای مشترک امنیتی و با حمایت نیروهای 

هوایی اجرا می شود.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، روز 
این  ادامه  در  که  گفت  حوت  یازدهم  دوشنبه، 
عملیات، 30 تن از اعضای طالبان به شمول 1۶ 
القاعده کشته  شهروند پاکستانی و عضو شبکه 

شده اند.
به گفته امان، در این عملیات شش تن دیگر از 

اعضای طالبان زخمی شده اند.
معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در مورد تلفات 

نیروهای امنیتی جزییات نداده است.
فواد امان گفت که در این عملیات مقدار زیادی 
است  رفته  بین  از  و تجهیزات طالبان  از سالح 
از جمله حاجیان، خلیفه گان،  و چندین روستا 
ذاکرخیل کوچک و بداخیل دره افغانیه از وجود 

طالبان به صورت کامل پاک سازی شده است.
معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی در ادامه گفت 
که در حال حاضر عملیات در سه نقطه از دره 

افغانیه جریان دارد.
گروه طالبان در مورد کشته شدن اعضای شبکه 
در  ملی،  دفاع  وزارت  اعالم  طبق  که  القاعده 
واکنش  می کردند،  فعالیت  گروه  این  صفوف 

نشان نداده است.
همه  باید  گروه  این  دوحه،  توافق نامه  طبق 
روابط خود را با شبکه القاعده و دیگر گروه های 
متهم هستند  اما  طالبان  کند.  قطع  تروریستی 
تعهدات  به  و  دارند  رابطه  القاعده  با  هنوز  که 

توافق نامه دوحه پای بند نبوده اند.
امنیتی و  نهادهای  از  افغانستان و برخی  دولت 
پژوهشی امریکا همواره از ارتباط نزدیک طالبان 

با شبکه القاعده سخن گفته اند.

کرزی در دیدار با خلیل زاد: 
هیچ بهانه ای نباید سبب تأخیر و بن بست در روند صلح شود

وزارت دفاع ملی از 
کشته شدن ۱۶ شهروند 

پاکستانی عضو شبکه القاعده 
در کاپیسا خبر داد

۸صبح، کابل: زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه 
امریکا در امور صلح افغانستان پیش از چاشت 
روز دوشنبه، یازدهم حوت با عبداهلل عبداهلل، 
کاخ  در  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 

سپیدار دیدار کرد.
عالی مصالحه  معاونان شورای  این دیدار  در 
ملی و هیأت همراه زلمی خلیل زاد نیز حضور 

داشته اند.
درباره   طرف  دو  سپیدار،  اعالم  طبق 
دوحه  توافق نامه   بازنگری  صلح،  مذاکرات 
جدید  اداره   سوی  از  صلح  مذاکرات  روند  و 
روند مذاکرات  امریکا، تسریع  ایاالت متحده   
کاهش  دوحه،  در  مذاکرات  دوم  دور  صلح، 
مذاکرات  در  پیش رفت  راه های  خشونت ها، 
و  بحث  دایمی  صلح  به  دست یافتن  و  صلح 

تبادل نظر کرده اند.
درباره  سپیدار  سوی  از  بیش تری  جزییات 
گفت وگوی عبداهلل عبداهلل و خلیل زاد درباره 

جان  عامه  صحت  وزارت  بامیان:  ۸صبح، 
باختن یک کارمند بخش برق شفاخانه والیتی 

بامیان بر اثر تزریق واکسن کرونا را رد کرد.
کادر  از  شماری  گذشته  روز  چاشت  از  پس 
بامیان  والیتی  شفاخانه  کارمندان  و  صحی 
یک  که  بودند  کرده  دریافت  کرونا  واکسن 
 13 حدود  شفاخانه  این  برق  بخش  کارمند 
باخته  جان  واکسن  دریافت  از  پس  ساعت 

است.
دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه 
با ارسال یک پیام تصویری به خبرنگار روزنامه 
به جان  مبنی  تکذیب خبرها  ۸صبح، ضمن 
باختن این کارمند صحی بر اثر واکسن کرونا، 
دلیل مرگ او را فشار خون بلند و سکته قلبی 

عنوان کرده است.

بازنگری توافق نامه دوحه به نشر نرسیده است.
دولت جدید امریکا به رهبری جو بایدن اعالم 
بررسی  را  دوحه  توافق نامه  که  است  کرده 
می کند تا روشن شود که طالبان به تعهداتش 

پای بند بوده است یا خیر.
از امضای این توافق نامه یک سال می گذرد و 
طالبان متهم هستند که به برخی از تعهدات 
اصلی خود در این توافق نامه پای بند نبوده اند.

گفتنی است که زلمی خلیل زاد اولین سفرش 
را پس از تمدید مأموریتش به عنوان نماینده 
ویژه امریکا در امور صلح افغانستان آغاز کرده 

است.
در  او  که  است  گفته  امریکا  خارجه  وزارت 
نماینده گان  افغانستان،  رهبران  با  سفر  این 
طالبان و کشورهای منطقه که منافع شان به 
توافق سیاسی عادالنه و پایدار و همین طور 
خورده  گره  افغانستان  در  دایمی  آتش بس 

است، گفت وگو می کند.

تاکنون  نظری،  آقای  گفته های  بنیاد  بر 
از 12 هزار کارمند صحی در سطح  بیش تر 
کشور واکسن شده اند و همین طور حدود ۴0 
میلیون نفر در هند از همین واکسن دریافت 
نداشته  فوتی در پی  کرده اند که هیچ مورد 

است.
وی تصریح کرد که براساس یافته های ابتدایی، 
این قضیه هیچ ربطی به واکسن کرونا ندارد و 
سوابق بیماری های کارمند فوت شده شفاخانه 
مشکل  او  که  می دهد  نشان  بامیان  والیتی 

قلبی و تنفسی داشته است.
در  گذشته  هفته  از  کرونا  واکسن  تطبیق 
سراسر کشور آغاز شد که قرار است در مرحله 
و  امنیتی  نیروهای  و  صحی  کادر  نخست، 

دفاعی واکسن دریافت کنند.

عبداهلل و خلیل زاد درباره بازنگری توافق نامه 
دوحه از سوی امریکا گفت وگو کردند

وزارت صحت عامه: دلیل فوت کارمند شفاخانه والیتی 
بامیان، تزریق واکسن کرونا نیست



۸صبح، کابل

آغاز فعالیت های اقتصادی پس از کرونا، بهبود می یابد.
کاهش  و  خشونت ها  ادامه  کرونا،  همه گیری  بحران 
بارنده گی معیشت خانواده های افغان را آسیب زده است. 
شبکه سیستم های هشدار زودرس قحطی یا »فیوز نت« 
به تازه گی گزارشی زیر نام »چشم انداز امنیت غذایی«  
نشر کرده است. در این گزارش با استناد به آمارهای ارایه 
شده از سوی پروژه داده های رویدادها و نقاط درگیری 
مسلحانه یا »ACLED« آمده است که حدود 20 هزار 
تن در جریان بیش از هفت هزار رویداد کشته شده اند. 
والیت های جنوبی، به ویژه هلمند و قندهار، بیش ترین 
آسیب  را داشته است. بدین ترتیب ناامنی و بی جا شدن 
خانواده ها روی معیشت آنان تاثیر داشته است. از جمله 
درگیری های ماه اکتبر در جنوب کشور، حاصالت انار 
که از منابع درآمد دهقانان شمرده می شود را آسیب زده 
و حتا سبب به هم زدن فعالیت های کشاورزی در فصل 

کاشت گندم شده است. 
ملل  سازمان  بشردوستانه  کمک های  هماهنگی  دفتر 
متحد یا »اوچا« در افغانستان نیز تصریح کرده است که 
دست کم ۴00 هزار و 110 نفر در جریان درگیری های 

حاکمیت پیدا کرده است. طبق گفته های او، گروه طالبان 
با همکاری برخی از باشنده گان محل که با این گروه در 
ارتباط اند، به مردم اطالع دادند که با این گروه بیعت و 

حمایت شان را از »امارت اسالمی« اعالن کنند. 
خواست  این  با  مردم  بیش تر  هرچند  که  کرد  بیان  او 
با خود  را  دولت  که حمایت  آن جایی  از  اما  مخالف اند، 
و  دهند  تن  طالبان  خواست  این  به  مجبورند  ندارند، 
منطقه  در  حوت  یازدهم  دوشنبه،  روز  که  مجلسی  در 
»قلعه سبز« دایر شده بود، شرکت کنند. فطرت خاطر 
رفتار  و  رویه  از  منطقه  این  باشنده گان  که  کرد  نشان 
اما چون حکومت  دارند،  آگاهی  به  خوبی  گروه طالبان 
به  نمی کند، ممکن است شماری  را حمایت  این مردم 
این خواست تن دهند و از حاکمیت آنان پیروی کنند. 
توصیف  نامناسب  را  منطقه  وضعیت  محل  باشنده  این 
این  در  طالبان  و حضور  فعالیت  دلیل  به  گفت  و  کرد 
منطقه، اکثر باشنده گان آن مهاجر شده اند. هرچند وی 
آمار خانواده های بی جا شده را مشخص نکرد، اما افزود 
که اکثر خانواده ها در والیت های کابل و بامیان و قریه 

قصبات امن مسکن گزیده اند. 
انتقاد  با مردم  امنیتی  از عدم همکاری نهادهای  فطرت 
کرد و گفت: »مردم صدای خود را کشیده نتوانسته اند. 
حکومت زمانی اقدام می کند که کار از کار تیر شده باشد. 
در سرچشمه دولت حاکمیت ندارد، فقط نفرهای فرمانده 
مردم  به  آن ها  هستند.  سیاه خاک  منطقه  در  علی پور 
کنند،  حمله  مردم  باالی  طالبان  که  در صورتی  گفتند 
از حکومت خواست که  او  این حال  با  اقدام می کنند.« 
به وضعیت ناهنجار مردم رسیده گی کند و مانع فعالیت 

طالبان در ساحه شود. 
حسین باشنده دیگر منطقه سرچشمه است. او می گوید 
که دولت با مردم همکاری نکرد و گروه طالبان از چهار 
نتیجه  در  او  گفته  به  شد.  حمله ور  مردم  باالی  جهت 
از  تا  گریختند  کابل  و  بامیان  به  خانواده ها  از  تعدادی 
به  اکنون  که  می گوید  او  باشند.  امان  در  طالبان  گزند 
دلیل عدم حاکمیت دولت در این منطقه، طالبان از مردم 

جنگ، کرونا و کاهش بارنده گی؛
امنیت غذایی در سال ۲۰۲۱ کاهش می یابد

»فیوز  یا  قحطی  زودرس  هشدار  سیستم های  شبکه 
ادامه  کرونا،  همه گیری  به  توجه  با  که  می گوید  نت« 
خشونت و کاهش بارنده گی، امنیت غذایی در افغانستان 
کاهش می یابد. این نهاد گفته است که بارش تجمعی از 
اوایل عقرب سال گذشته تا کنون به گونه چشم گیری 
کاهش یافته و گسترش کتله های برف نیز بسیار کم تر 
از حد اوسط آن بوده است. در گزارش این نهاد آمده 
است که براساس پیش بینی ها، میزان بارنده گی در بهار 
گندم  کم تر  تولید  به  منجر  و  است  کم تر  نیز  پیش رو 
در مناطقی می شود که تولیدات آن به باران بسته گی 
دارد. از میان 3۴ والیت،  دهقانان در 22 والیت گفته اند 
که میزان بارنده گی کاهش یافته است. هرچند وضعیت 
کنونی امنیت غذایی شهروندان در بیش تر والیت ها در 
با توجه به پیش بینی ها،  اما  حالت فشار خوانده شده، 
والیت  حدود 22  و  فاز  یک  در  والیت  نُه  باشنده گان 
در فاز دیگر در سال روان میالدی حالت بحران ناامنی 
نهاد  این  حال،  این  با  کرد.  خواهند  تجربه  را  غذایی 
گفته است که کاهش بارنده گی بیش تر امنیت غذایی 
روستانشینان را تهدید می کند و وضعیت شهرنشینان با 

منطقه  باشنده گان  از  شماری 
و  جلریز  ولسوالی  سرچشمه 
در  میدان وردک  نماینده گان 
می گویند  نماینده گان،  مجلس 
که گروه طالبان از مجبوریت مردم 
سوءاستفاده کرده و از باشنده گان 
است.  خواسته  بیعت  منطقه  این 
دلیل  به  مردم  می گویند  سرچشمه  منطقه  باشنده گان 
این که حمایت دولت را ندارند، مجبورند با گروه طالبان 
یک جا شوند و از آنان حمایت کنند. به گفته آنان، در غیر 
آن صورت گروه طالبان باالی مردم حمله کرده و مردم را 
به زور وادار به تسلیم و تبعیت از خود می کند. برخی از 
نماینده گان میدان وردک از بی پروایی نهادهای امنیتی در 
این منطقه انتقاد می کنند و می گویند که به دلیل عدم 
حمایت و توجه دولت، طالبان بر این منطقه حاکم شده  
و از مردم بیعت خواسته اند. این نماینده گان می گویند که 
مردم از طالبان دیدگاه خوش ندارند و دولت باید ساحه 
امنیتی  نیروهای  و  پاک سازی  طالبان  گروه  وجود  از  را 
حال  همین  در  کند.  جابه جا  مردم  از  حمایت  برای  را 
منطقه  پاک سازی  برای  که  می گویند  امنیتی  نهادهای 
از وجود گروه طالبان برنامه هایی روی دست دارند. این 
مسووالن به مردم اطمینان می دهند که از آنان در مقابل 

گروه های مخالف مسلح دفاع می کنند. 
والیت  جلریز  ولسوالی  مربوطات  از  سرچشمه  منطقه 
و  وردک  دایمرداد،  با  منطقه  این  است.  میدان وردک 
بهسود  دوم  حصه  و  بهسود  اول  حصله  ولسوالی های 
هم مرز است و باشنده گان آن از مردم هزاره اند. براساس 
معلومات باشنده گان محل، هزاران خانواده در این منطقه 
در  محل،  باشنده گان  گفته های  طبق  دارند.  سکونت 
منطقه سرچشمه تنها یک پوسته دولتی فعال بوده که 
این  تازه گی توسط گروه  طالبان سقوط داده شده و  به  
منطقه به دست طالبان افتاده است. اکنون این گروه در 
تبانی با شماری از باشنده گان محل درصدد گرفتن بیعت 

از مردم این منطقه  است. 
روزنامه  به  سرچشمه،  باشنده گان  از  فطرت،  رجب 
۸صبح گفت که این منطقه پس از سقوط یگانه پوسته 
نیروهای امنیتی، به دست طالبان افتاده و این گروه بر آن 
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سال 2020 در 32 والیت بی جا شده اند. بیش ترین بی جا 
جنوب  و  شمال  شمال شرقی،  والیت های  را  شده گان 
بسته های  آنان  به ۸۶ درصد  نهاد  این  و  داده  تشکیل 
اول  ماه  دو  در  است.  کرده  توزیع  کشاورزی  و  غذایی 
سال روان میالدی اما جنوب کشور بیش تر میزان بی جا 
شده گان را داشته است. این نهاد گزارش داده است که 
حتا جنگ در فصل سرما ادامه یافته و افزون بر سردی 
هوا، اعمال مالیات غیررسمی باالی تاجران بر افزایش 
بهای مواد غذایی تاثیر داشته است. در این میان، کرونا 

نیز آسیب هایی به اقتصاد مردم رسانده است. 
جدا از این موارد،  کاهش بارنده گی، دیگر معضل فراراه 
معیشت شهروندان خوانده شده است. بدین ترتیب میزان 
بارنده گی از اول اکتبر 2020 تا اواخر فبروری سال روان 
در بیش تر کشورها کاهش یافته که افغانستان نیز در آن 
شامل است. براساس این گزارش، میزان بارنده گی در دو 
ماه اول سال جاری میالدی از نورم در کشور کم تر بوده 
است و به جز رطوبت خاک در نقاط مرتفع که برف در 
آن جذب شده، در مناطق جنوب، غرب و شمال کشور 
حتا رطوبت خاک از نورم کم تر بوده است. این مورد که 
در مرحله آبیاری گندم تاثیر دارد، نگرانی های دهقانان 
را به همراه داشته است. بدین ترتیب دهقانان در 22 
والیت از کاهش بارنده گی گزارش داده اند. دهقانان در نُه 
والیت دیگر گفته اند که بارنده گی همانند سال گذشته 
بوده است و تنها در سه والیت تصریح کرده اند که میزان 

بارنده گی افزایش داشته است. 
ویژه  به  بهاری،  گندم  که کشت  است  گفته  نت  فیوز 
در مناطق وابسته به بارنده گی آغاز شده که معموالً با 
ادامه  اپریل  ماه  تا  و  است  همراه  سال  آخر  باران های 
کشت  زمان  که  می گوید  هرچند  نهاد  این  می یابد. 
براساس منطقه و ارتفاع متفاوت است، اما تصریح کرده 
است که این کشت ها منوط به بارنده گی آغاز بهار است 
و اگر باران بیش تر ببارد، دهقانان در مناطق وابسته به 
اختصاص  کشت  برای  را  بیش تر  زمین های  بارنده گی 
دهقانان  که  است  شده  گفته  آن،   غیر  در  می دهند. 
محصوالت دیگری را جایگزین می کنند که به بارنده گی 

بیعت خواسته اند و ممکن است باشنده گان منطقه برای 
حفظ جان و مال شان به این خواست طالبان تن دهند. 
او گفت: »مردم بیعت می کنند، چون نه قدرت دارند نه 
توان. مجبورند با طالبان ساخت و باخت کنند. یک پوسته 
بود خالص. اگر دولت کمک کند، خوب، اگر نکند، مردم 

دست خالی اند و هیچ کاری نمی توانند.« 
در عین حال یکی دیگر از باشنده گان محل که نخواست 
این  در  برده شود، می گوید که گروه طالبان  نام  از وی 
جلسه از مردم خواسته است تا با این گروه همکار باشند. 
طبق گفته های او، طالبان به مردم محل گفته اند کسانی 
که کارمند دولت یا عضو نیروهای امنیتی اند، کارشان را 
ترک کنند و سالح شان را به این گروه تسلیم دهند. در 
مقابل گروه طالبان تعهد سپرده است که با مردم  محل 
کاری نداشته باشد. عالوه بر آن، وی یادآور شد که گروه 
خواسته  شده اند،  بی جا  منطقه  از  که  کسانی  از  طالبان 
گروه  این  برگردند.  زنده گی شان  سر  بر  دوباره  که  است 
به مردم وعده داده که در صورت همکاری با این گروه، 
منطقه  از  افرادشان  ضمن  در  و  ندارد  کاری  آن ها  به 
سیاه خاک به باال تجاوز نمی کند. هم چنان وی افزود که 
مردم محل از گروه طالبان خواسته اند که مشکل کوچی ها 
با باشنده گان این مناطق را حل کنند، طالبان اما به این 
از  برخی  حال  این  با  نداده اند.  مشخص  جواب  خواست 
مردم محل می گویند که طالبان درصدد ند تا مردم را به 
گونه کامل زیر سلطه شان بگیرند و به این ترتیب دست 

نهادهای امنیتی را از منطقه کوتاه کنند. 
در  میدان وردک  نماینده  راسخ،  مهدی  حال  همین  در 
پوسته  سقوط  از  بعد  که  می گوید  نماینده گان،  مجلس 
»آسیای خاک باد« در منطقه سرچشمه ولسوالی جلریز، 
یک خالی امنیتی در منطقه به وجود آمده است. به گفته 
او، این مهم زمینه را برای نفوذ گروه طالبان در منطقه 
مساعد کرده و این گروه دست به یک سلسله تحرکات زده  
است. طبق گفته های او گروه طالبان روز دوشنبه، یازدهم 
قلعه سبز« خواسته   را در »مسجد  حوت، مردم منطقه 
است تا بیعت مردم منطقه را اخذ کند. وی بیان کرد که 

میزان  که  است  آمده  گزارش  این  در  دارد.  نیاز  کم تر 
بارش باران و برف در کشور کاهش چشم گیری یافته و 

از نورم آن کم تر بوده است. 
موجود  آب  روی  کنونی  وضعیت  نهاد،  این  گفته  به 
برای آبیاری محصوالت در سال 2021 تاثیر می گذارد. 
کم تر  بارنده گی های  پیش بینی ها،  بر  مبتنی  هم چنان 
در  تولید کم تر  به  منجر  بهار  در فصل  معمول  از حد 
مناطقی می شود که کشت در آن به باران بسته گی دارد. 
ناامنی غذایی نیز در پنج حالت حداقل، فشار، بحران، 
اضطرار و قحطی شرح یافته است. براساس یافته های 
فیوز نت، برداشت محصول در مناطق با ارتفاع کم تر در 
بین ماه های می و جون 2021 و در مناطق مرتفع در 
بین ماه های جوالی و آگست سبب می شود که وضعیت 
به حالت بحران برسد، اما این وضعیت در میان ماه های 
جون تا سپتامبر در مناطقی که کشاورزی و تولیدات 
آن وابسته به آب است، به مرحله بحران خواهد رسید. 

بدین ترتیب امنیت غذایی باشنده گان والیت های غور، 
سمنگان،  بامیان،  میدان وردک،  ارزگان،  دایکندی، 
بدخشان نورستان و بخش هایی از کاپیسا و کنر در میان 
ماه های فبروری تا می سال روان میالدی و از باشنده  گان 
قندهار،  هلمند،  باغیس،  غور،  فراه،  هرات،  والیت های 
جوزجان،  سرپل،  فاریاب،  دایکندی،  زابل،  ارزگان، 
نورستان  بلخ، سمنگان، بغالن، کندز، تخار، بدخشان، 
و بخش هایی از کنر، کاپیسا و پنجشیر از ماه جون تا 
سپتامبر سال جاری میالدی به حالت بحرانی خواهد 
رسید. در این میان تنها امنیت غذایی باشنده گان کابل، 
لوگر، پروان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، لغمان و 
کنر در حالت فشار باقی خواهد ماند. در مناطق شهری 
اما گفته شده است که اگر فعالیت های اقتصادی سبب 
شود،  روزانه  درآمد  به  فقیر  خانواده های   دسترسی 
وضعیت امنیت غذایی تا سپتامبر 2021 بهبود می یابد 
و به حالت فشار خواهد رسید. در حال حاضر بیش تر 
دلیل،  همین  به  و  دیده  آسیب  کرونا  دلیل  به  کارها 

وضعیت امنیت غذایی بحرانی خوانده شده است. 
اداره های  این در حالی است که پیش تر مسووالن در 
که  بودند  کرده  تصریح  آب  امور  تنظیم  و  هواشناسی 
میزان بارنده گی در سال 2020 و اوایل 2021 از حد 
عادی کم تر بوده است. به گفته مسووالن، بارنده گی تنها 
در برخی از مناطق جنوب غربی، جنوب و مرکزی در سه 
ماه خوب تر و در سایر مناطق، از نورم پایین تر بوده است. 

هرچند مردم عام مخالف حضور طالبان در منطقه اند، اما 
تعدادی قلیل هماهنگی را به وجود آورده و زمینه حضور 
طالبان را در منطقه فراهم کرده اند. به این ترتیب آن ها از 

طالبان خواسته اند که با مردم کاری نداشته باشند. 
مهدی راسخ خاطر نشان کرد که مردم نسبت به طالبان 
کارهای  گروه،  این  وجود  با  زیرا  ندارند،  خوش  دیدگاه 
باور  به  می شود.  سلب  مردم  آزادی  و  متوقف  توسعه ای 
راسخ، مردم خواستار نظام امارت اسالمی نیستند، بلکه 
مردم قانون و نظام می خواهند. وی تصریح کرد که پس 
از سقوط پوسته آسیای خاک باد، نهادهای امنیتی کدام 
امنیتی خواست که خالی  نهادهای  از  او  نکردند.  اقدام 
امنیتی در ساحه را با جابه جایی نیروهای امنیتی پر کنند 
و برای مردم این منطقه استحکامات الزم امنیتی را فراهم 

آورند. 
نهادهای امنیتی اما می گویند که برای سرکوب گروه های 
دارند.  برنامه هایی  والیت  این  در  دولت  مسلح  مخالف 
روح اهلل احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، به روزنامه 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  مسوولیت  که  گفت  ۸صبح 
رو  این  از  است،  مردم  مال  و  جان  از  حفاظت  کشور، 
و  می کنند  مبارزه  مسلح  مخالف  گروه های  مقابل  در 
برای پاک سازی  بیان کرد که  می رزمند. آقای احمدزی 
مخالف  گروه های  وجود  از  میدان وردک  جلریز  ولسوالی 
مردم  به  او  دارند.  دست  روی  برنامه هایی  نیز  مسلح 
اطمینان داد که نیروهای امنیتی و دفاعی براساس یک 
برنامه جامع منظم نظامی، تهدیدهای گروه های مخالف 

مسلح را از بین می برند. 
جلریز از ولسوالی های ناامن میدان وردک است. گروه های 
این منطقه  فعالیت و حضور گسترده در  مخالف مسلح 
دارند. بارها گزارش هایی مبنی بر کشته شدن غیرنظامیان 
هرچند  است.  رسیده  نشر  به  طالبان  گروه  توسط 
جلو  که  خواسته اند  حکومت  از  بارها  محل  باشنده گان 
فعالیت گروه های مخالف مسلح دولت را بگیرد، اما این 
تالش ها تاکنون نتیجه نداده و طالبان به صورت چشم گیر 

در این ولسوالی فعالیت دارند.

جنگ  و آواره گی در جلریز؛
طالبان تالش دارند مردم را به بیعت وادار سازند

عبداالحمد حسینی 



حبیب حمیدزاده

عبدالحفیظ منصور

مذاکرات صلح ایاالت متحده امریکا و طالبان که منجر به امضای توافق نامه دوحه شد، کامالً دور از چشم 
جمهوری و مقامات آن پیش می رفت و در این روند جمهوری کامالً به حاشیه رانده شده بود. امریکا و 

طالبان به جمهوری به عنوان نظمی که تاریخ مصرفش تمام شده است، می دیدند. جمهوری غریب و محتاج برای برگزاری 
جرگه مشورتی صلح، حدود ۲50 میلیون افغانی هزینه کرد، تا پاسخ چهار پرسش را از 3 هزار و 315 نفر که جمهوری 
آنان را نماینده گان مردم افغانستان اعالم کرد، دریافت کند. در نوبت دیگر، برگزاری لویه جرگه با مصرف شبیه به این 

رقم، به آزاد شدن حدود 5000 نیروی جنگی گروه طالبان منجر شد؛ جنگ جویانی که به میدان های جنگ برگشتند. 
حاصل توافق نامه دوحه و مذاکرات طوالنی امریکا و طالبان هرچه بود، نصیب نیروهای طالبان شده است.

ایاالت متحده امریکا و گروه طالبان پس از هفده ماه 
امضا  را  توافق نامه ای   2020 فبروری   2۹ در  مذاکره، 
کردند که براساس آن طالبان متعهد شدند، رابطه شان 
که  تروریستی  شبکه های  دیگر  و  القاعده  گروه  با  را 
دشمن امریکا پنداشته می شوند، قطع کنند و در مقابل، 
ایاالت متحده امریکا برای گروه طالبان تعهد سپرد که 
طی 1۴ ماه آینده همراه با متحدان جهانی اش با همه 
نیروهای نظامی، کارمندان غیردیپلماتیک، قراردادهای 
شخصی امنیتی، استادان،  مشاوران و کارمندان خدماتی 
از افغانستان خارج شود. براساس آن توافق نامه، امریکا 
باید تا یک ماه دیگر افغانستان را ترک کند. اما به نظر 

پس از آن که در سال گذشته موافقت نامه دوحه میان 
ماه  امضا شد و شش  و طالبان  امریکا  متحده  ایاالت 
دولت  هیأت  میان  صلح  گفت وگوهای  امروز،  از  قبل 
اسالمی افغانستان و هیأت طالبان آغاز شد، در برخی 
مورد  در  نگرانی هایی  خارجی  و  داخلی  مالقات های 

بازگشت دوباره طالبان به قدرت مشاهده می شد.
دسته هایی در درون افغانستان و شماری هم در بیرون 
از کشور با این نگرانی روبه رو شده اند که نشود، طالبان، 
کابل )پایتخت( افغانستان را از راه زور قبضه کنند و 
از  را  زنان  که  اداره ای  برگردانند؛  را  دلخواه شان  اداره 
موسیقی  و  هنر  بود،  تمام حقوق شان محروم ساخته 
در آن مجازات می شدند، اقلیت های قومی زیر تهدید 
بودند، مجسمه های بودا محکوم به انفجار شد و تنها 

چیزی را که رونق بخشیدند، جنگ و تریاک بود.
بود،  پایگاهی شده  زمان قدرت طالبان  افغانستان در 
برای تمام جنگ جویان افراطی به شمول جنگ جویان 

طالبان شانس موفقیت ندارند

میلیون افغانی هزینه کرد، تا پاسخ چهار پرسش را از 
نماینده گان  را  آنان  نفر که جمهوری  3 هزار و 31۵ 
مردم افغانستان اعالم کرد، دریافت کند. در نوبت دیگر، 
برگزاری لویه جرگه با مصرف شبیه به این رقم، به آزاد 
شدن حدود ۵000 نیروی جنگی گروه طالبان منجر 
شد؛ جنگ جویانی که به میدان های جنگ برگشتند. 
و  امریکا  طوالنی  مذاکرات  و  دوحه  توافق نامه  حاصل 

طالبان هرچه بود، نصیب نیروهای طالبان شده است.
متحده  ایاالت  جدید  حکومت  آمدن  کار  روی  با  اما 
امریکا و تعهد رییس جمهور بایدن به بازنگری توافق نامه 
این  زیرا  است.  آمده  به سراغ جمهوری  بخت   دوحه، 
توافق نامه برای طالبان دست آورد مهم بود. توافق نامه 
و  بخشید  طالبان  برای  را  بزرگی  امتیازهای  دوحه 
راه سفر و گشت وگذار آنان را در منطقه باز کرد. آن 
توافق نامه برای طالبان مشروعیت بخشید و آنان را در 
موقعیت بهتری قرار داد. افزون بر این، حکومت کابل 
گزاف  هزینه های  با مصرف  امریکا  فشار حکومت  زیر 
و برگزاری دو نوبت لویه جرگه، حدودد ۶۵00 نیروی 
جنگی گروه طالبان را که ۴00 نفر آنان مرتکب جنایت 
اما  کرد.  آزاد  بودند،  شده  اختطاف  و  قاچاق  جنگی، 
جمهوری از آن توافق و مذاکرات چیز مهمی نصیبش 
نیروهایی  باطنی اش  میل  کابل خالف  نشد. حکومت 
را آزاد کرد که طی 1۹ سال گذشته در کشتار مردم 
ملکی نقش داشتند. مطابق اعالمیه های مکرر حکومت، 
بیش تر افراد آزاد شده گروه طالبان دوباره به میدان های 
جنگ برگشتند. اسناد دولت در این زمینه دست گیری 
با  رو  در  رو  جنگ  در  آنان  از  عده ای  شدن  کشته  و 

نیروهای امنیتی افغانستان است.
امریکا  ایاالت متحده  و  برای طالبان  توافق نامه دوحه 
مردم  و  حکومت  برای  اما  بود.  مهم  دست آورد  یک 
افغانستان تأثیر مثبت و عینی نداشت. مطابق اعالمیه 
مقامات امریکایی، پس از توافق نامه دوحه هیچ سرباز 
آن کشور در افغانستان کشته نشده است. اما مطابق 
اعالمیه سازمان ملل متحد، تلفات غیرنظامیان در سال 
آمار  است.  بوده  نگران کننده«  و  »وحشتناک   2020
رسمی در این سال، 303۵ کشته و ۵۷۸۵ نفر زخمی 
را نشان می دهد. در جریان مذاکرات ایاالت متحد با 
طالبان، خشونت ها، ترورها و کشتار نظامیان و مردم 
ملکی ادامه داشت و این روند در جریان مذاکرات هیأت 
حکومت با هیأت طالبان به طور بی پیشینه ای افزایش 

یافت.

نفری و 20 نفری طالبان توان مقابله با هزاران سربازی 
را که از شهرها دفاع می کنند، ندارند.

- وقتی برای بار اول 2۵ سال پیش از امروز، طالبان 
به کابل سرازیر شدند، رضایت امریکا و متحدانش را 
سخاوتمندانه  امریکا  عربی  دوستان  داشتند.  خود  با 
طالبان را پشتیبانی می کردند. ولی حاال ایاالت متحده 
امریکا با دوستان جهانی اش یک صدا با بازگشت امارت 

طالبان مخالف اند.
ایران،  از جمله  از عواملی که کشورهای منطقه  یکی 
طالبان  از  حمایت  در  را  اوزبیکستان  و  چین  روسیه، 
در  امریکایی  نیروهای  سنگین  حضور  بود،  کشانده 
افغانستان بود. حاال که این حضور به حداقل رسیده 
است، دلیلی ندارد که طالبان هم چنان مورد حمایت 

قرار بگیرند.
داده اند  توضیح  منطقه  دیپلمات های  از  شماری   -
است،  امریکا  شکنجه  برای  شالقی  طالبان  گروه  که 
در  افغانستان.  در  کردن  حکومت  برای  کاندیدایی  نه 
کشورهای  که  می شود  دیده  نشانه هایی  حاضر  حال 
قبال  در  سیاست های شان  بازنگری  حال  در  همسایه 
تمویل  و  تحریک  برای  نیازی  دیگر  زیرا  طالبان اند؛ 
کارشناسان، سفر  از  برخی  باور  به  نمی بینند.  طالبان 
هیأت طالبان به ایران و روسیه برای این منظور بود 
تا کشورهای یاد شده را برای دوام کمک های شان قانع 

سازند.
فشرده کالم این است که تاریخ مصرف طالبان به پایان 
رسیده است. ریشه های آن ها با خروج سربازان امریکایی 
در حال خشکیدن است. اقدامات خشن و غیرانسانی 
طالبان، آن گروه را از پشتیبانی مردم افغانستان محروم 
کرده است و این همه سخن از آن می گویند که طالبان 
باید  که  موردی  تنها  و  ندارند  موفقیت  برای  شانسی 
به آن دولت افغانستان رسیده گی کند، تحکیم اتحاد 
نظام  طرف دار  سیاسی  سران  میان  همبسته گی  و 
مایه  چنددسته گی  این  گاهی  زیرا  است؛  جمهوری 

تشویق طالبان می شود.

سرنوشت مبهم توافق نامه دوحه

توافق دوحه  ایاالت متحده  تازه  می رسد که حکومت 
را نادیده می گیرد و خواستار مذاکره مجدد، یا حداقل 
تعدیل آن توافق نامه است. بازنگری توافق نامه دوحه که 
حکومت جدید امریکا از آن سخن می گوید، به معنای 
طالبان  گروه  از  متحده  ایاالت  جدید  خواست های 
است. اما گروه طالبان خواستار تطبیق بی  قید و شرط 
توافق نامه است و این اختالف نظر و تفاوت دیدگاه ها و 
خواست های هر دو طرف، سالمت توافق نامه دوحه را 
در معرض خطر باطل شدن قرار داده است. البته این 
چیزی است که حکومت کابل از آن استقبال می کند 

و می پندارد که آن توافق نامه به تاریخ پیوسته است.

کشمیری، عرب،  ناراضیان آسیای میانه و چیچینی. حتا 
طالبان زمینه آن را فراهم کرده بودند که چیچینی ها 

در افغانستان حکومت »جال وطن« ایجاد کنند.
از  را  نیروهایش  امریکا  متحده  ایاالت  که  اکنون 
افغانستان بیرون کرده است و در پایین ترین سطح - در 
حدود 2۵00 تن از آن ها در افغانستان باقی مانده اند، 
این پرسش ها مطرح شده است که آیا این خروج به 
معنای مقدمه ای برای تحویل دادن افغانستان به طالبان 
است؟ آیا فاجعه حکومت داری طالبان در افغانستان دو 
باره تکرار می شود؟ و آیا افغانستان برای بار دیگر به 

پایگاه تروریستان چندین ملیتی تبدیل می گردد؟
و  ندارند  موفقیت  برای  شانسی  طالبان  من،  باور  به 
نمی توانند، برای بار دیگر تسلط خود را بر قسمت اعظم 
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گروه  دوحه،  توافق نامه  ساله گی  یک   از  پس  اکنون 
در  و  می داند  »تاریخی«  هم چنان  را  آن  طالبان 
آن  امضای  ساله گی  یک  مناسبت  به  که  اعالمیه ای 
منتشر کرده، از حکومت تازه امریکا خواسته است که 
به موافقت نامه دوحه پابند بماند و از کشورهای ناظر و 
نیز خواسته است که  توافق نامه  حاضر در امضای آن 
تعهد و مسوولیت شان را در قبال حفظ و تطبیق آن 
ادا کنند. به نظر طالبان، توافق نامه دوحه و روند جاری 
گفت وگوها بدیل ندارد. از دید آنان، توافق نامه دوحه در 
مسیر مثبت روان است. اما نظر حکومت کابل، یعنی 
طرف اصلی جنگ با طالبان چیز دیگری است. شورای 
امنیت جمهوری می گوید که »دیگر امیدی به توافق 
نامه دوحه نیست«. در حالی که باید وظیفه حکومت 
حمایت و دفاع و حفاظت از مردم و نظم دموکراتیک و 
مخالفت با هرگونه جنگ باشد، مقامات نظامی در کابل 
اما بارها اعالم کرده اند که بهار خونینی در راه است. این 
یعنی بی باوری به مذاکرات و کوبیدن بر طبل جنگ. 
این یعنی بن بست کامل در مذاکرات و نگرانی از شدت 

گرفتن جنگ و انفجارهای بزرگ در بهار پیش رو.
مذاکرات صلح ایاالت متحده امریکا و طالبان که منجر 
چشم  از  دور  کاماًل  شد،  دوحه  توافق نامه  امضای  به 
جمهوری و مقامات آن پیش می رفت و در این روند 
و  امریکا  بود.  شده  رانده  حاشیه  به  کاماًل  جمهوری 
طالبان به جمهوری به عنوان نظمی که تاریخ مصرفش 
تمام شده است، می دیدند. جمهوری غریب و محتاج 
 2۵0 حدود  صلح،  مشورتی  جرگه  برگزاری  برای 

دلخواه شان  اسالمی  امارت  از  و  کنند  قایم  افغانستان 
سخن بگویند. چرا؟

- پیش روی طالبان برای بار نخست، زاده عدم شناخت 
دولت مجاهدین به رهبری استاد برهان الدین ربانی از 
طالبان بود. در واقع دولت مجاهدین در سال نخست 
را  آن ها  باری  ربانی،  استاد  و  کرد  استقبال  آن ها  از 
فرشته های صلح خواند. در برخی موارد، طالبان را از 
برابر  تا در  یاری رساند،  نیز  پولی و تسلیحاتی  لحاظ 
موفقانه  حکمتیار  گلبدین  رهبری  به  اسالمی  حزب 
برزمند. زمانی به واقعیت پدیده طالبان پی برد که دیگر 

دیر شده بود و از کنترل بیرون شده بودند.
چنددسته گی و تفرق نیروهای فعال در افغانستان مانند 
دوستم،  اسماعیل خان،  عبدالقدیر،  حکمتیار، حاجی 
عبدالعلی مزاری و سیاف موجب شد تا یکی پی دیگری 
به دست طالبان سقوط کنند و سرانجام در برابر طالبان 

احمدشاه مسعود باقی بماند.
- روستاهای افغانستان در موارد زیادی همیشه بیرون 
از تسلط دولت مرکزی به زنده گی شان ادامه داده اند. 
در مناطق دورافتاده، دولت کم تر حضور داشته و امور 
مربوط به این مناطق به وسیله علمای دینی و متنفذین 
قومی اداره و رهبری شده است. از این رو، در چنین 
راه اندازی  با  نظم  زدن  برهم  و  آشوب  ایجاد  ساحاتی 
حرکت های مسلحانه و اعمال خراب کارانه، کار چندان 
یک  نمی توان  را  طالبان  کارنامه  لذا  نیست.  دشوار 
گاهی  آورد.  حساب  به  نظامی  خارق العاده  دست آورد 
این اعمال به وسیله رسانه های غربی بیش از حد بزرگ 
جلوه داده می شود. مشکل طالبان زمانی آغاز می شود 

که سروکارشان به شهرها می افتد.
طالبان هم از لحاظ اسلحه و تجهیزات جنگی و هم از 
حیث دسته بندی های جنگی به هیچ وجه توان ورود به 
شهرها را ندارند. شاید شهری را به آشوب بکشند، حمله 
غافل گیرانه ای را انجام دهند و یا بمبی را منفجر کنند 
و شماری را به خاک و خون بکشند؛ اما آن ها آماده گی 
ایستادن و مقاومت در شهرها را ندارند. دسته های ده 

فشرده کالم این است که تاریخ 
مصرف طالبان به پایان رسیده 
است. ریشه های آن ها با خروج 

سربازان امریکایی در حال 
خشکیدن است. اقدامات خشن و 
غیرانسانی طالبان، آن گروه را از 

پشتیبانی مردم افغانستان محروم 
کرده است و این همه سخن از آن 

می گویند که طالبان شانسی برای 
موفقیت ندارند و تنها موردی 

که باید به آن دولت افغانستان 
رسیده گی کند، تحکیم اتحاد و 

همبسته گی میان سران سیاسی 
طرف دار نظام جمهوری است؛ 

زیرا گاهی این چنددسته گی مایه 
تشویق طالبان می شود.
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یک ساله گی توافق نامه دوحه؛ 
گروه طالبان به عنوان جریان خشونت افروز 

به دیده می آید

تحلیل روان شناخ�ت پدیده جرم؛  
مجرمین چگونه تولد می شوند؟

و  می دانستند  کافر  و  اشغال گر  متجاوز،  را  آنان  که 
سمت  به  می کردند،  معرفی  آنان  علیه  را  جهادشان 
نیروهای ارتش افغانستان تغییر جهت دادند و کسانی 
را هدف قرار دادند که نه کافر بودند و نه هم اشغال گر. 
زیر  تا مشروعیت جنگ طالبان  باعث شد  این مسأله 
سوال برود. نه تنها این مشروعیت در فضای بین المللی 
و در مجامع دینی زیر سوال رفت، بلکه گزارش هایی از 
نارضایتی جنگ جویان طالبان نیز وجود دارد. به عنوان 
نمونه، »حزب والیت« که در جوزای سال روان، اعالم 
از  نارضایتی  به دلیل  بود که  موجودیت کرد، گروهی 
توافق با امریکا، از گروه طالبان جدا شد و عماًل پرچم 
مخالفت خود را برافراشت. حزب والیت به این باور است 
که مذاکره و تعامل با ایاالت متحده  امریکا که به باور 
آنان اشغال گر و کافر است، خالف اصول اسالمی است.

نارضایتی  از  دیگری  متعدد  گزارش های  همین طور 
جنگ جویان طالبان از توافق نامه دوحه به دالیل دینی 
و ایدیولوژیک وجود دارد. چه این که به نظر می رسد، 
صحبت هایی که مال برادر اخیراً و در سفر سه روزه اش 
به پاکستان، در جمع زخمیان طالبان بیان کرده، در 
راستای حل همین اختالفات و نارضایتی ها بوده است.

دالیل  به  هم  و  ایدیولوژیک  دالیل  به  هم  طالبان 
تعهدات شان عمل کنند. هم  به  نتوانستند  ساختاری، 
ایدیولوژی بنیادگرایانه  طالبان مانع قطع همکاری آنان 
با گروه های بنیادگرا می شد و هم ساختار شبکه ای شان 
ناممکن  را  تمام سطوح  نظامی و عملیاتی در  وحدت 
نظامی  هویت  همواره  طالبان  همین طور  می ساخت. 
در  حقانی  انس  که  همان طور  داشته اند.  جنگی  و 
فتح  همان  طالبان،   »B« پالن  بود،  گفته  نوشته  اش 
نظامی است. این گروه به دلیل همین نگاه نظامی خود، 
به  رسیدن  برای  گراف خشونت ها  باالبردن  از  همواره 
اهداف شان استفاده کرده است. حاال اما به نظر می رسد 
که ابزار خشونت و گزینه  نظامی، به سود طالبان نبوده 
و فرصت استثنایی  که با امضای توافق نامه دوحه پس از 
بیست ونهم فبروری برای این گروه آماده شده بود، در 

حال از دست رفتن است.

بنابراین، زمانی که نوجوانان دست به شبیه سازی گروه های 
تبهکار سریالی می زنند و روی دیوارها شکلک های خاص را 
ترسیم می کنند، نباید تعجب کرد؛ چون اطفال و نوجوانان 
از الگوی قهرمان خود تقلید کرده اند. نمونه این رفتار در 
می شود.  دیده  وضوح  به  کابل  پس کوچه های  و  کوچه ها 
می کند،  تقویت  را  انحرافی  الگوهای  که  عاملی  سومین 
تجارب محیط است. متأسفانه، خرده فرهنگ های جرم در 
پایتخت دست به ایجاد ادبیات جرمی زده و از چهره زشت 
جرم قباحت زدایی صورت گرفته است. تبهکاران، دزدی را 
»وند«، باج گیری را »داو گرفتن«، زورگویی را »کاکه گی« 
و استفاده از وسایل جرم آفرین را مردانه گی می دانند. در 
حرکت  جرمی  هنجارهای  این  خالف  فردی  که  صورتی 
کند را »بچه ننه« می گویند، با او برخورد زشت می کنند 
و زنده گی را برایش سخت می سازند. لذا، فرد رفتار سو را 
در خانواده افغانستانی، محیط و تلویزیون مشاهده می کند، 
نبود  الگوها تقویت می شود.  به تقلید می پردازد و توسط 
تنبیه برای مجرمین و پذیرش اجتماعی، افراد را ترغیب 
به همانندسازی می کند و روزی تبدیل به تبهکار می سازد. 
این گونه ا ست که چرخه حیات مجرمین تدوام پیدا می کند. 
عوامل زیادی در این فراینده نقش دارد و هر مشاهده ای 
همان  اوقات  اکثر  اما  نمی شود،  عمل  یادگیری  به  منجر 

است که بیان شد.

چه باید کرد؟
انحراف  و  خشونت  دید  معرض  در  نباید  را  فرزندان   -
قرار داد. والدین نباید در مقابل چشمان فرزندان به دعوا 
بپردازند. دیدن برنامه های تلویزیونی کنترل شود و والدین 

باید فهرست دوستان فرزندان خویش را حتماً بدانند.
- والدین باید بدانند که چه زمانی فرزندان خود را تشویق 
و چه زمانی تنبیه کنند )معنای تنبیه لت و کوب نیست(. 
تشویق نمودن بی قید و شرط، فرزندان را منحرف به بار 

می آورد.
مثبت  نکته های  از  یکی  شوند.  مجازات  باید  مجرمین   -
زدودن  امنیتی،  میثاق  توسط  مجرمین  تنبیه  و  تشهیر 
چهره های مثبت از آن ها و نشان دادن پیامد رفتار برای 

آن هایی است که در حال تقلید آن رفتار هستند.
- منحیث شهروند مسوول، رفتارهای انحرافی را بنابر هیچ 

دلیلی تقویت نکنیم.
- نباید طرف مجرمین را بگیریم، حتا اگر نزدیک ترین های 
ما باشند. فرهنگ طرف داری از مجرم به تقویت این پدیده 

کمک می کند.

 2020 سال  فبروری  بیست ونهم  در  که  توافق نامه ای 
زلمی  و  طالبان  گروه  معاون سیاسی  برادر،  مال  میان 
خلیل زاد، نماینده  ویژه  امریکا در امور صلح افغانستان 
امضا شد، به عنوان برگ برنده ای برای طالبان شناخته 
مزیت های  به  توافق نامه  این  در  طالبان  می شد. 
میدان  برنده   را  خودشان  و  بودند  یافته  دست  زیادی 
می دانستند. اما حاال پس از یک سال، به نظر می رسد 
که طالبان نتوانستند از این فرصت به خوبی استفاده 
کنند. اکنون نه تنها توافق نامه در حالت مبهم قرار دارد، 
بلکه گروه طالبان به عنوان جریان مسلح خشونت طلب 

معرفی شده  است.
مذاکره  تنها طرف  توافق نامه دوحه، گروه طالبان،  در 
نبود، بلکه پس از امضای آن در جایگاه متحد و همکار 
بند  در  گرفت.  قرار  تروریسم  با  مبارزه  امر  در  امریکا 
طالبان  که  بود  آمده  دوحه  توافق نامه  دوم  ماده   سوم 
مانع سربازگیری، تجهیز و تمویل گروه های تروریستی  
که دشمن امنیت ملی امریکا هستند، در مناطق تحت 
کنترل خود می شوند. این بند به آن معنا بود که گروه 
طالبان در مبارزه با تهدیدات فراروی امنیت ملی امریکا، 

متحد این کشور است.
همین طور در توافق نامه دوحه مواردی بود که طالبان را 
به عنوان یک دولت، دارای مشروعیت می کرد. رفتاری 
که در این توافق با طالبان صورت گرفته بود، تنها با 
دولت ها صورت می گرفت. به طور نمونه، در بند پنجم 
از بخش دوم این توافق نامه، طالبان تعهد سپرده  اند که 
از ارایه ویزا و اسناد قانونی و همین طور اجازه عبور از 
خاک افغانستان به افرادی که به عنوان دشمن امنیت 
ملی امریکا شناخته می شوند، خودداری می کنند. واضح 
است که ارایه  پاسپورت و اسناد قانونی تنها از وظایف 
دولت است و هیچ گروه، حزب و جریانی توانایی صدور 

پاسپورت را ندارد.
از سویی هم، در این توافق، امریکا متعهد شده بود که 
زمینه سازی آزادی پنج هزار زندانی طالبان را پیش از 
آغاز مذاکرات میان افغانی تسهیل کند که چنین هم شد 
و پنج هزار زندانی طالبان از بند دولت آزاد شدند. بنابر 
گزارش های متعدد، اکثریت آنان به میدان های جنگ 

برگشتند و ماشین جنگی طالبان را قدرت بخشیدند.

پیدا  انحراف  به  گرایش  چرا  انسان ها  چیست؟  جرم 
کدام ها  جرم  ارتکاب  به  مردم  گرایش  عوامل  می کنند؟ 
نوشته  این  در  نویسنده  که  است  سواالتی   این ها  است؟ 
آن  مورد  در  گفت وگو  و  بحث  به  روانشناسی  دریچه  از 
و شایع  اخیر  در سال های  می پردازد. سیر صعودی جرم 
پرکاربردترین  از  یکی  به  را  جرم  واژه  پدیده،  این  شدن 
واژه ها در شبکه های اجتماعی، دولت و رسانه های کشور 
عملی   جرم  تعریف،  ساده ترین  در  است.  ساخته  مبدل 
است خالف هنجارها و قواعد جامعه که برای مرتکبین آن 
مجازات قانونی مدنظر گرفته شده است. عمر پدیده جرم 
انحراف  با  به درازای عمر بشر است؛ در دیدگاه اسالمی، 
آدم و خوردن میوه ممنوعه شروع و با کشتن هابیل توسط 
قابیل ادامه پیدا می کند. با ازدیاد نفوس بشر و پیچیده گی 
جوامع، در کثرت و تنوع جرایم نیز تغییرات به  وجود آمد. 
بشر برای کنترل این پدیده زندان می سازد و گاهی اوقات 
با  اما  می زند.  دست  اعدام   - مجرمین  فیزیکی  به حذف 
شناسایی  به  اندیشمندان  اروپا،  در  دانش  تحول  و  رشد 
از  به روش های علمی پرداختند. یکی  این پدیده  و مهار 
این علوم، روانشناسی است. روانشناسی دانشی است که 
رابطه و عالقه عمیق به رفتار بشر و انگیزه های پنهان او 
دارد و نقش بزرگی در تحلیل و شناخت پدیده جرم بازی 
کرده است. روانشناسان پدیده جرم را مجرد نمی پندارند 
و برای تحلیل آن به کاوش و بررسی شخصیت مجرمین 
می پردازند. جرم شناسی با سزار لومبروزو )1۹01-1۸3۶( 
شروع  تورین  دانشگاه  قانون  پزشکی  استاد  ایتالیایی، 
می شود. او در کتاب »انسان جنایت کار« بیان می دارد که 
بیایید نظریه های فلسفی را کنار بگذاریم و به مسأله جرم 
بپردازیم. لومبروزو جرم را شبیه زاد و ولد، پدیده طبیعی 
می دانست و بیان داشت: »مجرمین ساخته نمی شوند، بلکه 
تولد می شوند.« بعد از لومبروزو، اندیشمندان زیادی آمدند 
پیش رفت  با  اما  پرداختند.  او  دیدگاه  نقد  و  بررسی  به  و 
دانش روانشناسی، آهسته آهسته از نقش عوامل ژنتیکی 
در گرایش افراد به ارتکاب جرم کاسته شد و به عوامل دیگر 
توجه صورت گرفت. یکی از دیدگاه هایی که به تبیین جرم 

طالبان،  با  متحده  ایاالت  رفتار  نوعیت  همین طور 
گروه  این  هیأت های  که  بخشید  آن ها  به  مشروعیتی 
توانستند با همین مشروعیت، به کشورهای منطقه از 
جمله ایران، پاکستان، ترکمنستان و روسیه سفر کنند 
و با آن ها به عنوان یک جناح سیاسی رفتار شود، چه 
بسا که طالبان در مسکو، مشروعیت دولت افغانستان 
را به چالش کشیدند و خواستار استعفای دولت کنونی 

شدند.
تمامی این موارد، مزیت هایی بود که توافق نامه دوحه به 
طالبان داده بود؛ اما طالبان به دلیل ماهیت جنگ طلبی 
به  که  ایدئولوژیکی  و  نظامی  امنیتی،  نگاه  دلیل  به  و 
فرصت  این  از  خوبی  به  دارند،  فرصت ها  و  پدیده ها 
استفاده نکردند و حاال به نظر می رسد که مزیت های به 

دست آمده، در حال از دست رفتن است.
طالبان با ادامه  رابطه با گروه های تروریستی هم چون 
القاعده، ثابت کردند که به تعهدات خود پابند نیستند. 
انتشار گزارش های متعدد از سوی وزارت دفاع و کنگره 
نهادهای دیگر، نشان می دهد که  امریکا و همین طور 
طالبان هم چنان به ارتباط   شان با گروه های تروریستی 
ادامه می دهند. این گزارش ها، طالبان را به عنوان گروه 

و انگیزه های آن پرداخته، دیدگاه یادگیری اجتماعی است.

 Social Learning-اجتماعی »یادگیری  دیدگاه 
Theory« در مورد جرم

امریکایی  دانشمند  بندورا،  آلبرت  اسم  با  دیدگاه  این 
)1۹۹۷( گره خورده است. از دید او، برای یادگرفتن رفتار، 
افراد در نخست مشاهده می کنند، بعد به تقلید می پردازند 
و توسط پاداش، آن را تقویت و تبدیل به عمل می کنند. 
اگر این فراینده به درستی پیش برود، رفتار تبدیل به عادت 
انحراف  تقویت  در  اساسی  عامل  سه  او،  دید  از  می شود. 

تأثیر دارد:
توسط  احتماالً  منحرف  کودکان  خانواده گی:  تعامل   .1

والدین منحرف پرورش می یابند.
فاقد  محیط های  در  که  کودکانی  محیطی:  تجارب   .2
مستعد  می شوند،  بزرگ  متعارف  انتظارات  و  هنجارها 

رفتارهای انحرافی هستند.
3. وسایل ارتباط جمعی: کودکانی که در معرض رسانه هایی 
قرار می گیرند که در آن خشونت یک رفتار عادی است و 
از آن تجلیل می شود، به پرخاشگری روی می آورند و به 

منطقی بودن رفتار بد باور می کنند.

تیوری  به  استناد  با  کابل  در  مجرم  تولد  فرایند 
یادگیری اجتماعی

کابل شهر کوچکی است که حدود شش میلیون انسان را 
در خود جا داده است. شهری که تبدیل به النه مجرمین 
و بستری برای تولد آن ها در چند سال اخیر بوده است. 
برای  را  حالت  مستعدترین  کابل،  در  اجتماعی  اوضاع 
یادگیری جرایم فراهم کرده است و از مجراهای سه گانه 
)خانواده، محیط و وسایل ارتباط جمعی( اطفال و نوجوانان 
را در معرض یادگیری جرایم قرار می دهد. سال ها جنگ 
در افغانستان، مهم ترین الگوی فرزندان را متحول ساخته 
خانواده  گی،  مشکالت  با  محیط  اولین  در  فرزندان  است. 
و  می شوند  روبه رو  پرخاشگر  پدر  خصوص  به  و  والدین 
در  الگوساز  مورد  دومین  می کنند.  آغاز  را  برداری  الگو 
افغانستان، تلویزیون ها است. فرزندان کوچک خانواده بعد 
از اعضای خانواده با تلویزیون در تماس هستند. شبکه های 

عهدشکن به جامعه  جهانی معرفی کرد و اعتمادی که 
از  را  بودند  توافق نامه دوحه به دست آورده  با امضای 

دست دادند.
سوی  از   2020 دسامبر  ماه  در  که  اعالمیه ای  در 
دیپلماتیک  نماینده گی های  اروپا،  اتحادیه  هیأت 
کشورهای عضو این اتحادیه، جمهوری چک، دانمارک، 
ناتو  ایتالیا، هالند و نماینده گی  فنلند، فرانسه، آلمان، 
حمالت  مسوول  طالبان  شد،  منتشر  افغانستان  در 
این  شدند.  معرفی  هدف مند  قتل های  و  تروریستی 
مسأله نشان داد که اعتبار طالبان نزد کشورهای اروپایی 

و امریکا، دوباره سقوط کرده است.
همین طور، مذاکرات صلح هرچند در میان کشورهای 
پاسپورت  و  طالبان مشروعیت  برای  توانست  همسایه 
بخرد، اما این مذاکرات به مشروعیت جنگ آنان لطمه 
زد. فتواهای مختلفی که از سوی علمای جهان اسالم 
صادر شد، از یوسف قرضاوی گرفته )که به ادعای هیأت 
دولت فتوای تحریم جنگ در افغانستان را صادر کرده 
است(، تا شورای علمای تونس، همه و همه مشروعیت 
جنگ طالبان را زیر سوال برد. طالبان پس از توافق نامه 
دوحه، تفنگ شان را به جای امریکا و نیروهای بین المللی 

افغانستانی نیز سریال هایی را که در آن خشونت و انحراف 
توجیه شده است، نشر می کنند. دو نمونه واضح و پر بیننده 
آن، سریال های »وادی گرگ ها« و »چقر« است. اما نهاد 
افغانستانی  نوجوان  و  تأثیر شایان روی طفل  دیگری که 
می گذارد، تجارب محیط است. متأسفانه محیط نیز حجم 
صورت  به  انحراف  و  داده  جا  خود  در  را  مجرمین  بلند 
خرده فرهنگ های غالب در اکثر مناطق شهر کابل عمل 
هنجاری شده است. بنابراین، می توان گفت: اکثر اطفال و 
نوجوانان در شهر کابل از طریق دریچه های فوق به مشاهده 
تا زمانی  نوجوانان  و  اطفال  اما  انحرافی می پردازند.  رفتار 
مشاهده  را  رفتار  آن  پیامدهای  که  نمی پردازند  تقلید  به 
افغانستانی می بینند که پرخاشگری پدر،  نوجوان  نکنند. 
اطاعت سایر اعضای خانواده را به همراه دارد و برای پدر 
قدرت به ارمغان می آورد. در سریال چقر، شخصیت مرکزی 
مطلوب  نتایج  به  کردن  مجازات  و  اسلحه، کشتن  زور  با 
دست می یابد و مجرم ترین افراد جامعه توسط سایر افراد 
تشویق می شوند و نه تنها مورد تنفر قرار نمی گیرد، بلکه 
به عنوان کاکه و عیار شناخته می شوند. در این مرحله، فرد 
به دست  را در مورد درستی عمل  تأیید شناختی  اولین 
می آورد و به تقلید می پردازد. بعد از این مرحله، در صورتی 
که فرد توسط الگوها و یا سایر افراد تقویت نشود، رفتار 
خاموش می گردد و تبدیل به عادت نمی شود. اما تقلیدها 
در  دارد.  متفاوت  بازخوردهای  افغانستانی  نوجوانان  در 
محیط خانواده بنابر نبود دانش الزم تربیت، اکثر اوقات در 
مقابل انحراف فرزندان بازخورد درست صورت نمی گیرد. 
خانواده ها پسرانی را که شبیه پدر باشند، دوست دارند )حتا 
پرخاشگر(. پدران پسری را دوست دارند که در دعوا با پسر 
همسایه کم نیاورد و او را لت و کوب کند. پدران بعد از 
دعوا با افتخار حمایت بی قید و شرط خود را از عمل کرد 
فرزند خود اعالم می کنند. جا دارد، اینجا از داستان پدری 
نوجوانی  داشتم،  حضور  محفلی  در  روزی  کنم.  یادآوری 
نکوهش و سرزنش  برقی«  از »شاتر  استفاده  به خاطر  را 
داشتند، پدرش از راه رسید. من انتظار داشتم که پدر به 
خاطر عمل کرد پسر خود معذرت بخواهد و حداقل پسرش 
و  توجیه  به  پدر  تعجب،  کمال  در  اما  کند.  نصیحت  را 
طرف داری پسر پرداخت. تمام موارد بیانگر تقویت توسط 
الگوهای نخستین در خانواده های افغانستانی است. اما در 
تلویزیون، شخصیت مرکزی سریال »چقر« دست به قتل و 
انحراف می زند، ولی همه بزرگ ساالن خانواده به تمجید و 
تشویق این شخصیت می پردازند. داستان نیز محور همین 
فرد می چرخد، او قهرمانی  است که هر عملش درست است. 
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محمدحسین نیک خواه

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

ده ها جلد کتاب، کتابی را به قیمت ۴00 دالر امریکایی 
با مردی آشنا شد  خرید . در جست وجوی خرید کتاب، 
که میان کتاب خوان ها و فرهنگیان افغانستان شهره بود؛ 
به دیدار حیدری وجودی رفت. استاد وجودی با دستان 
لرزانش، نام چند کتاب را روی کاغذی نوشت تا علی ارغون 

چینار، از بازار کابل خریداری کند.
وقتی از کابل به سوی استانبول حرکت می کرد، ده ها جلد 
کتاب با خود داشت و باید برای آن  »اضافه بار« پرداخت 
متوجه شدند  وقتی  هوایی  مأموران شرکت  اما  می کرد، 
او شهروند افغانستان نیست و از ترکیه آمده است، پول 
اضافه بار کتاب را دریافت نکردند. پس از چند بار رفت وآمد 
به افغانستان و سفر به شهرهای کابل، هرات و مزار شریف، 
علی ارغون چینار در سال 201۵ میالدی برای انجام یک 
بعد دفتر  افغانستان شد. چندی  راهی  مأموریت رسمی 
در  )تیکا(،  ترکیه  جمهوری  همکاری  و  انسجام  آژانس 

هرات گشایش یافت و ریاست این نهاد به او واگذار شد.
علی ارغون چینار، از سال 201۷ میالدی تاکنون از طریق 
هنری،  فرهنگی،  بخش های  در  فعالیت هایی  نهاد  این 
سفرهای  زمینه سازی  کتاب،  چاپ  باستانی،  آثار  مرمت 

در  این سو  به  سال  چند  از  که  رفتم  مردی  دیدار  به 
مرمت  و  معارف، صحت  توسعه ای،  فرهنگی،  بخش های 
شهر  در  او  دارد.  فعالیت  افغانستان  در  تاریخی  بناهای 
برای  پیش  و 1۵ سال  زاده شد  ترکیه  استانبول کشور 
و  ماند  کابل  در  هفته  یک  آمد.  افغانستان  به  بار  اولین 
توصیف  نشدنی«  »فراموش  را  شهر  این  در  حضورش 
می کند. مردی که در کنار تاریخ، زبان فارسی را در ترکیه 
آموخت و افزون بر صحبت کردِن زبان فارسی، کتابی هم 
آقای  ایران چاپ و نشر شد.  زبان نوشت که در  این  به 
چینار، خاطرات خوشی از نخستین سفرش به افغانستان 
داشت و پس از آن چند بار دیگر به کابل و هرات سفر 

کرد.
پر  قفسه هایش  داخل  و  میزها  روی  دفتر کارش که  در 
بود  قرار  کرد.  استقبال  من  از  گرمی  به  بود،  کتاب  از 
گفت وگوی ما حدود 20 دقیقه باشد، اما روایت قصه های 
کابل و بازدید از مکان های تاریخی و فرهنگی هرات، حدود 
یک ساعت زمان گرفت. ابتدا علی ارغون چینار، از تجربه 
آشنایی با افغانستان برایم قصه کرد؛ زمانی که جوان بود 
و تحوالت سیاسی افغانستان در سرخط رسانه های جهان 
ترکیه  دانشجویان  و  جوانان  زمان  آن  در  داشت.  قرار 
رویدادهای افغانستان را دنبال می کردند و نام این کشور 

برای شان آشنا بود.
سال ها بعد وقتی حکومت طالبان سقوط کرد و نظام جدید 
روی کار آمد، او تصمیم گرفت به افغانستان سفر کند؛ اما 
سفر به افغانستان آسان نبود و شهروندان خارجی به دلیل 
جنگ و ناامنی، جرات نمی کردند به این کشور سفر کنند. 
ترکیه رفت،  در  افغانستان  به سفارت  علی ارغون چینار، 
در  ندهند.  ویزه  برایش  بود که شاید  این  نگرانی اش  اما 
سفارت، با یکی از مقام های ارشد به زبان فارسی صحبت 
کرد، همین امر سبب شد که در مدت نیم ساعت برایش 

»ویزه فوری« صادر کنند.
آقای چینار، به یکی از دوستانش در کابل تماس گرفت و 
او به استقبالش در فرودگاه کابل آمد. در خیابان های کابل 
قدم زد و نشانی کتاب فروشی ها را سراغ گرفت. در میان 

در  کارهایی  و  هرات  فرهنگیان  برای  فرهنگی  و  علمی 
است.  داده  انجام  معارف  و  توسعه ای، صحت  بخش های 
برگزاری برنامه های فرهنگی و نمایشگاه های فرهنگی - 
آثار خطاطی و خوش نویسی،  هنری، نمایشگاه عکس و 
بخشی از فعالیت هایش در هرات است. افزون بر این دفتر 
تیکا شش جلد کتاب از نویسنده گان هراتی چاپ کرده 

است.
مرمت برخی بناهای تاریخی از جمله مسجد امیر علی شیر 
نوایی در مقبره خواجه عبداهلل انصاری، مزار موالنا جامی 
و مزار شیخ فخرالدین رازی، از علمای مشهور علم حدیث 
چینار  آقای  فرهنگی  فعالیت های  از  نمونه ای  هرات،  در 
از طریق دفتر تیکا در هرات به شمار می رود. از دید او، 
فعالیت های فرهنگی کشور ترکیه در افغانستان، هدیه ای 
برای نسل آینده این کشور است و سال ها بعد نسل های 
آینده ارزش و اهمیت پاسداری از داشته های فرهنگی را 
درک خواهند کرد، هرچند در افغانستان کم تر به مسایل 

فرهنگی توجه می شود.
استاد  با  چینار،  علی ارغون  آشنایی  از  پس  سال ها 
حیدری وجودی، او سال گذشته مراسمی برای تجلیل از 

فعالیت های فرهنگی استاد در هرات برگزار کرد و حیدری 
وجودی آخرین بار پیش از وفاتش به این شهر سفر کرد. 
مقام های  کم توجهی  و  کم رنگ  حضور  از  چینار،  آقای 
حکومتی به مسایل علمی و فرهنگی گالیه دارد و روایت 
می کند که در مراسم تجلیل از حیدری وجودی، شمار 
زیادی از فرهنگیان و دوست داران استاد حاضر شدند، اما 
مقام های حکومتی حضور کم رنگی داشتند و پس از وفات 

استاد، اعالمیه صادر کردند.
چندی پیش ثبت جهانی هنر مینیاتور به عنوان میراث 
مشترک کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان و اوزبیکستان، 
آقای چینار  از  داشت.  افغانستان  در  زیادی  واکنش های 
پرسیدم نظرش در مورد پیوند افغانستان با هنر مینیاتور 
چیست، پاسخش صریح و شفاف بود. برایم گفت که از 
دید شخصی اش، باید نام افغانستان هم به عنوان میراث دار 
هنر مینیاتور ثبت جهانی شود، اما حکومت و فرهنگیان 
باید  این مساله،  با  برخورد احساسی  به جای  افغانستان 
این  با  اسناد و مدارکی که نشان گر پیوند هنر مینیاتور 

کشور است را به »یونسکو« ارایه کنند.
او مثالی از ثبت یک بازی ملی ترکیه برایم روایت کرد که 
یونان قصد داشت آن را به نام خود ثبت کند، اما حکومت 
و فرهنگیان ترکیه با ارایه اسناد حقوقی به یونسکو، اجازه 
پای مال  ثبت شود و حق شان  یونان  نام  به  بازی  ندادند 
گردد. اول مارچ، صدمین سال گرد آغاز روابط دیپلماتیک 
چینار،  آقای  دید  از  اما  است،  ترکیه  و  افغانستان  میان 
روابط افغانستان و ترکیه سال ها پیش از این برقرار شد و 
مردم دو کشور احترام ویژه به هم دیگر دارند و باید روابط 

حکومت ها نیز گسترش پیدا کند.
عاشق  کابل  به  سفرش  اولین  در  که  چینار  علی ارغون 
کشور  این  در  اگر  که  دارد  عقیده  شد،  افغانستان 
برای  شرایط  برسد،  پایان  به  و جنگ  تأمین شود  صلح 
گسترش فعالیت های فرهنگی - هنری فراهم می شود و 
و  سیاحت  برای  می توانند  سراسر جهان  از  گردش گران 
تفریح به افغانستان سفر کنند و او آرزوی دیدن چنین 

روزی را دارد.
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خدمات  پایین  کیفیت  که  نوشتم  نخست  قسمت  در 
دارد،  متعدد  عوامل  افغانستان  در  اینترنت  و  مخابراتی 
اما به نظر ما نقش چهار عامل برجسته تر است. از جمله 
این چهار مورد، در قسمت نخست تنها به این اشاره شد 
که گسترش فایبر نوری و نوسازی زیربنا، تأسیسات و 
وسایل عرضه خدمات مخابراتی چه تأثیری روی کیفیت 
به  قسمت  این  در  دارد.  اینترنت  و  مخابراتی  خدمات 
دو عامل دیگر اشاره می شود که در کنار فایبر نوری و 
تأسیسات و وسایل عرضه خدمات، روی کیفیت خدمات 

مخابراتی و اینترنت تأثیر دارد.

پاک سازی اخالل کننده ها
فعالیت بیش از حد ابزارهای الکترونیک، مانند جمرها 
و دریافت خدمات مخابراتی  فرستادن  مانع  بوسترها  و 
به گونه شفاف می شود. چنان که می دانیم،  اینترنتی  و 
جمرها بیش تر برای خنثاسازی سیگنال های الکترونیک 
الکترونیکی  سیگنال های  و  موج  قطع  و  شده  طراحی 
در  است.  آن  اصلی  کارکرد  آن،  اطراف  چهار  در  فعال 

در  اترا  اداره  بلندرتبه  مأموران  از  است عضویت یک تن 
جلسات شش ونیم در معاونیت نخست ریاست جمهوری، 
خیلی موثر تمام شود. اما باید ذکر کرد که شرکت های 
مخابراتی از گذشته تا حاال از معضل جمرها و بوسترها به 
صورت گسترده برای توجیه خدمات کم کیفیت خویش 
نیز استفاده کرده اند. الزم است تا شرکت ها در مناطقی 
که مشکل جمرهای بزرگ و ثابت وجود ندارد، کیفیت 
از  اعتماد  تا  ببخشند  بهبود  برای مشترکین  را  خدمات 
دست رفته مردم و مشترکین نسبت به شرکت ها دوباره 
آن  در  که  را  مناطقی  باید  نیز  اترا  اداره  آید.  دست  به 
شناسایی  دقیق  صورت  به  است،  فعال  اخالل کننده ها 
در  خدمات  کیفیت  بردن  بلند  برای  و  کند  فهرست  و 
مناطقی که مشکل جمر در آن وجود ندارد، به شرکت های 

مخابراتی هشدار و ضرب االجل رسمی ارسال کند.

نظارت دولتی و مردمی از عرضه خدمات
که  سکتور  تنظیم کننده  مرجع  عنوان  به  اترا  اداره 
سکتور  به  مربوط  قوانین  تطبیق کننده  و  وضع کننده 
ظرفیت  بردن  بلند  به  نیاز  است،  افغانستان  مخابرات 
کیفیت  از  سریع تر  و  گسترده تر  نظارت  برای  تخنیکی 
عرضه خدمات دارد. با ساختار و روش های قدیمی که 
فعاًل در اداره اترا حاکم است و با ظرفیت پایین تخنیکی 
که این اداره با آن مواجه است، نمی توان نظارت الزم و 

موثر را از کیفیت خدمات انجام داد.
اداره اترا بودجه کافی دارد. نیاز است تا این اداره، روی 
روش های  کارگیری  به  و  تخنیکی  ظرفیت  بلندبردن 
و  کند  کیفیت، سرمایه گذاری  از  نظارت  برای  جدیدتر 
زمینه،  این  در  را  کاغذی  و  کهنه  قانونی  ساختارهای 
سریع تر و دیجیتال  بسازد. از طرف دیگر، ضرورت داریم 
تا قوانین و طرزالعمل های موجود به صورت جدی عملی 
شود و برای رفع خالهای موجود، قوانین و طرزالعمل های 
جدید به وجود بیاید. با تخطی و تخلف باید با جدیت و 
به  مصلحتی،  و  تبعیض  هیچ گونه  نظرداشت  در  بدون 

گونه منصفانه برخورد شود. این کار از سال های زیادی 
بورد  تصمیم گیری  جلسات  در  اما  بود،  نگرفته  صورت 
اترا، در این زمینه کار صورت گرفته و این اداره جدیت 
بیش تری برای نظارت و تطبیق قانون نشان داده است. 
این تغییر، نشانه خوب و یک امر ارزشمند است و اترای 
منفعت  از  و  باشد  مشترکین  حقوق  مدافع  که  مقتدر 
عرضه کننده گان و سرمایه گذاران نیز به گونه مساویانه و 
منصفانه پاسداری کند، به سود مردم و کشور است. اما 
نظارت واقعی باید از سوی مشترکین و رسانه ها صورت 

بگیرد.
»اترا کجاست؟« با دادخواهی پی گیر از سوی مشترکین و 
پوشش گسترده رسانه ای تا اینجا آمده است. اگر بپذیریم 
پی گیری  آن،  دلیل  داشته،  تأثیری  دادخواهی  این  که 
دادخواهی  است.  و رسانه ها  و حوصله مندی مشترکین 
مردمی و پی گیری رسانه ها، مهم تر از همه است. مردم 
که  پولی  برابر  در  هستند  مستحق  و  می پردازند  پول 
که  مقداری  و  کیفیت  همان  با  را  می پردازند، خدمات 

خریداری کرده اند، دریافت کنند.
خدمات  دریافت  برای  حوصله مندی   با  تا  است  مهم 
پول  آن  برای  و  هستیم  آن  مستحق  که  باکیفیت 
می پردازیم، مطالبه پی گیر داشته باشم و از کاستی ها در 
این زمینه چشم پوشی نکنیم.  مطمین باشیم که صدای 
ما تأثیر ایجاد می کند، اما در عین حال در صورتی که 
شرکت های  تقدیر  و  تشویق  از  می شود،  بهتر  خدمات 
رقابت  ایجاد  کار سبب  این  نکنیم.  نیز دریغ  مخابراتی 
برای بهترشدن خدمات شرکت ها و تقویت اداره اترا برای 
دفاع از حقوق مشترکین خواهد شد و سود آن به مردم 

می رسد.
یک  تأثیرگذار  رسانه های  که  صورتی  در  من  باور  به 
کیفیت  روی  تمرکز  برای  منظم  و  مشخص  چوکات 
خدمات اینترنتی و مخابراتی ایجاد کنند، توان نظارتی 
کوچک  ستون  یک  تنها  می شود.  بیش تر  شهروندان 
 30 هفته وار  برنامه  یک  و  روزنامه  چند  در  هفته وار 
دقیقه ای در چند تلویزیون و رادیو، سرعت تغییر را خیلی 

بیش تر می سازد.
و چه  است  بلند  افغانستان  در  اینترنت  قیمت  اما چرا 
زمان به سطح کشورهای منطقه می رسیم؟ در قسمت 

بعدی به این مورد می پردازم.

افغانستان و به ویژه در شهر کابل، از جمرها برای صدمه 
زدن به موج های برقی که برای انفجار دادن بمب های 

کنترل از راه دور اداره می شود، استفاده می گردد.
افغانستان  به  گسترده ای  گونه  به  قدرتمند،  جمرهای 
طرف  از  است.  استفاده  مورد  حاال  همین  و  شده  وارد 
انفجار  گسترش  به ویژه  و  ناامنی ها  افزایش  دیگر، 
بمب های مقناطیسی، استفاده از جمرها را بیش تر مروج 
از  ساخته است و بیم آن وجود دارد که روند استفاده 
بیش تری در خدمات  اخالل  و  نیز شود  آن گسترده تر 

اینترنت و تلفن رونما گردد.
جذب  قدرت  افزایش  برای  که  ریپیترها  و  بوسترها 
سیگنال و متراکم ساختن آن در یک نقطه خاص نصب 
می گردد، از دیگر اخالل کننده گان خدمات است که با 

گسترده گی پخش شده و فعال است.
اکثریت وسایل و ابزارهایی که سبب اخالل در خدمات 
فروش  به  و  وارد می گردد  غیرقانونی  به گونه  می شود، 
قرار  استفاده  مورد  غیرقاعده مند  گونه  به  و  می رسد 

می گیرد.
تلفن  باکیفیت  فراهم سازی زمینه عرضه خدمات  برای 
یا  جمرها  از  استفاده  ساختن  قاعده مند  اینترنت،  و 
خنثاکننده ها و نیز کنترل استفاده از بوسترها و ریپیترها 
امر خیلی ضروری است. در این زمینه کار قابل لمس 
صورت نگرفته و با گذشت هر روز این مشکل بزرگ تر 

نیز شده است.
این معضل را مردم و شرکت های مخابراتی نمی توانند 
مکلفیت  این  نیست.  آنان  مسوولیت  و  کنند  حل 
عنوان  به  تا  است  اترا  اداره  به ویژه  و  افغانستان  دولت 
را  بوسترها  و  جمرها  از  استفاده  سکتور،  تنظیم کننده 
امر،  این  به  دست یابی  برای  کند.  کنترل  و  قاعده مند 
اداره اترا بدون همکاری سایر نهادهای دولتی و به ویژه 

نهادهای امنیتی نمی تواند، کاری انجام دهد.
شهر  در  اخالل کننده ها  سایر  و  جمرها  معضل  چنانچه 
ممکن  است،  افغانستان  شهر  هر  از  گسترده تر  کابل 

دو سال از دادخواهی »اترا کجاست؟« گذشت؛

از استانبول به کابل؛

پس از دو سال نتیجه کجاست؟

علی ارغون چینار چگونه عاشق افغانستان شد؟

چرا کیفیت خدمات مخابراتی و اینترنت در افغانستان خوب نیست؟ 
آنچه از دوسال دادخواهی آموخته ام

فعالیت بیش از حد ابزارهای 
الکترونیک، مانند جمرها و بوسترها 

مانع فرستادن و دریافت خدمات 
مخابراتی و اینترنتی به گونه شفاف 

می شود. چنان که می دانیم، جمرها 
بیش تر برای خنثاسازی سیگنال های 
الکترونیک طراحی شده و قطع موج 
و سیگنال های الکترونیکی فعال در 

چهار اطراف آن، کارکرد اصلی آن 
است. در افغانستان و به ویژه در 
شهر کابل، از جمرها برای صدمه 

زدن به موج های برقی که برای 
انفجار دادن بمب های کنترل از 
راه دور اداره می شود، استفاده 

می گردد.



آسیه حمزه ای

پیشینه  افغانستان  در  خشونت  و  جنگ  چند  هر 
انتقالی و رسیده گی  اما موضوع عدالت  طوالنی دارد، 
این  نبوده است.  اغلب مورد توجه  به جنایات جنگی 
موضوع حتا پس از 2001 که در حقیقت آغاز حیات 
سیاسی نوین در افغانستان پساکنفرانس بن بود، نیز 
جدی گرفته نشد. در این میان زنان به عنوان یکی از 
اقشاری که بیش ترین خشونت و آسیب را در دوران 
حاکمیت طالبان متحمل شده بودند، همواره از پایمال 
زن ستیزانه  خشونت های  اعمال  و  خود  حقوق  شدن 
گالیه  طالبانی  اسالم  شریعت  بر  تکیه  با  گروه  این 
رهبران  کشاندن  محاکمه  به  خواستار  حتا  و  داشته 
تمام  وجود  با  بوده اند.  جهانی  محاکم  در  گروه  این 
موانع، اعم از فرهنگ مردساالرانه قبیله و ساختارهای 
جامعه  در  زن  حضور  برای  مشروعیتی  که  اجتماعی 
و حقوق مستقالنه خود قایل نبوده، پس از دو دهه، 
افغانستان موفق به کسب دست آوردهای فردی  زنان 
و جمعی خود شده اند. دست آوردهایی که حضور زن 
را در جامعه، سیاست، فرهنگ و دیگر عرصه ها معنا 
بخشیده است و امروز زنان افغانستان به عنوان نیمی 
از پیکر این جامعه حرفی برای گفتن دارند. حرف های 
حاکی از این که گذر از جنگ و دست یابی به صلح بدون 
مشارکت زنان و توجه جدی و عمیق به حقوق آن ها 

امری امکان ناپذیر است.
امریکا  متحده  ایاالت  میان  توافق نامه  امضای  از  پس 
آغاز  سپس  و   13۹۸ حوت  دهم  در  طالبان  گروه  و 
مذاکرات صلح دوحه قطر در 22 سنبله 13۹۹، بیم 
و امیدها در رابطه با ختم منازعات و آینده افغانستان 
زنان  و  جنگ  قربانیان  واضح  طور  به  گرفت.  شدت 
دوران  اصلی  متضرران  عنوان  به  که  گروهی اند  دو 
حاکمیت طالبان، بیش ترین نگرانی را در رابطه با نتایج 
مذاکرات صلح دارند؛ هر چند زنان، امیدوار و قاطع از 
برگشت ناپذیری شان به دهه ۷0 خورشیدی می گویند.

طالبان امروز همان طالبان دیروز اند
فریحه ایثار، کنش گر مدنی و پژوهش گر، در این رابطه 
و  بارز  از دست آوردهای  یکی  که  می گوید  به ۸صبح 
ملموس دو دهه اخیر، نسل امروز است؛ نسلی که در 
ایدیولوژی خشک آن ها سکوت  و  نظام طالبانی  برابر 
نخواهد کرد. نسل امروز به شمول زنان، طالبان دهه 
۷0 خورشیدی را به هیچ وجه نمی پذیرند. او هم چنین 
گفت:  و  کرد  اشاره  آسیا  بنیاد  تحقیقی  گزارش  به 
»براساس نتایج این گزارش که دیدگاه زنان و مردان 
افغانستان را نسبت به طالبان بیان می کند، زنان بیش 
از مردان، طالبان را گروه بربریت و خون ریز می دانند، 
علت آن هم تجارب تلخ و واقعی زنان در دوران امارت 

است.«
تغییر  عدم  بر  تاکید  ضمن  زنان،  حقوق  فعال  این 
این که  است  معتقد  طالبان،  ایدیولوژی  و  جهان بینی 
ایدیولوژی طالبان سخن می زنند،  تغییر در  از  برخی 
در حقیقت شعارهای واهی است تا آماده گی بازگشت 
اما واقعیت این است که ارزش های  امارت را بگیرند، 
و  تفکرات  در  زنان  حقوق  شمول  به  امروزی  جامعه 
ایده های متحجرانه طالبان جایگاهی نداشته، ندارد و 
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مولفه ها باشد، صلحی پایدار و همه شمول نخواهد بود. 

به  نسبت  طالبان  »ایدیولوژی  هیأت:  عضو  یک 
زنان تغییر نکرده است«

از سوی دیگر، نتیجه گیری یکی از افراد حاضر در هیات 
مذاکره کننده دولت که نخواست نامش فاش شود، در 
رابطه با جهان بینی طالبان نسبت به زنان جالب توجه 
است  به ۸صبح گفت: »ماه ها  رابطه  این  در  او  است. 
در  گفت  باید  اما  می کنیم،  مذاکره  رو به رو  طالبان  با 
نه  زنان  به  نسبت  گروه  این  ایدیولوژی  و  جهان بینی 
تغییر و تحولی آمده و نه می آید. آن چه مسلم است، 
این است که بستر اجتماعی طالبان به گونه ای است 
بسته  افکار  و  ذهنیت  با  زن  با  رابطه  در  همواره  که 
برخاسته  بسته  محیطی  از  گروه  این  می روند؛  پیش 
که اغلب در مهمان خانه هایی با راه ورود و خروج جدا، 
کالن شده اند و زن برای آن ها فقط زمانی معنا دارد 
می کنند.  رجوع  خانه  به  خواب  برای  شب هنگام  که 
تفکر طالبان وقتی با خانواده و عاطفه و انس نسبت 
به زن گره نخورده باشد، مشخصاً مشکالت ارتباطات 
اجتماعی آن ها تا مادام پابرجا خواهد بود. نکته دیگر 
این است که در تفکر این گروه زن هیچ گاهی با مرد 
برابر نیست. هر چند گاهی ادعا می کنند که تغییر کرده 
و طرفدار حقوق زنان هستند، اما ادعایی بیش نیست 

و حقیقت ندارد.«

ادعای تغییر ایدیولوژی طالبان نسبت به زنان را 
نمی توان باور کرد

فاطمه حسینی، هنرمند و عکاسی است که در بخش 
زنان کار می کند. او که چند سالی است از مهاجرت 
به کشور خود بازگشته، هم زمان با مذاکرات در دوحه 
نگران آینده زنان افغانستان است. فاطمه می گوید که 
پیش از صحبت در رابطه با زنان، موضوع دیگر حایز 
اهمیت است. با آغاز مذاکرات در قطر، روز به روز شاهد 
طالبان  از سوی  و جنگ افروزی ها  تشدید خشونت ها 
در مرکز و والیات هستیم. این نکته ای مهم در بر دارد 
و گویای عدم تغییر تفکرات طالبان و تاکید آن ها بر 
خشونت علیه غیرنظامیان است که به طور حتم زنان 
وضعیتی  چنین  با  مشخصاً  می شو ند.  آن  شامل  نیز 
سخن زدن از تغییر جهان بینی طالب نسبت به زن و 
حقوق زن، مضحک و خنده آور است و قابل باور نیست.
او که معتقد است بینش و منش طالبان با خشونت 
گره خورده، عنوان می کند که به عنوان یک هنرمند 
دارد،  تحصیل  دارد،  سواد  امروز  افغان  زن  می گویم 
بلند  را  صدایش  دارد،  دست آورد  و  کرده  پیش رفت 
می کند، استقالل اقتصادی دارد و از همه مهم تر آزادی 
بیانش مهم ترین سالح او است که با تکیه بر آن در برابر 
تحجرها ایستاده گی می کند. زن امروز در برابر تفکرات 
سنتی و فرهنگ قبیله اطراف خود می ایستد و برای 
کوچک ترین خواسته های خود مبارزه می کند، چگونه 
ممکن است که چنین زنی در برابر امارت و تفکرات 
طالبانی به زانو دربیاید و مطیع شود! دوره حاکمیت 
افغانستان دو دهه است که تمام  افکار متحجرانه در 

شده و قابل بازگشت نیست.

 

لزوم تاکید بر ماده 22 فصل دوم قانون اساسی 
نگاه  نیز  کابل،  در  مدنی  فعال  محمدی،  فروغ  لیال 
خوش بینانه ای به تغییر بینش طالبان نسبت به زنان 
ندارد، اما از ماده 22 فصل دوم قانون اساسی افغانستان 
زن  میان  یکسان  آزادی های  و  حقوق  بر  و  کرده  یاد 
۸صبح  روزنامه  به  ادامه  در  او  می کند.  تاکید  مرد  و 
می گوید که مطابق اصل برابری، هیچ تفاوت و برتری 
میان زن و مرد نیست، اما در تفکر طالبان زنان بدون 
هویت مستقل در تملک مرد قرار دارند، تا آن جا که 
نیز  را  خانه  از  خروج  اجازه  محارم شرعی  بدون  حتا 

ندارند. 
او می افزاید که اعالمیه جهانی حقوق بشر )1۹۸۴( و 
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان )1۹۷۹( نیز بر عدم 
تبعیض میان حقوق و آزادی های زن و مرد تاکید دارند، 
اما آن چه واضح است، این است که طالبان نمی خواهند 
بپذیرند. تصور  و  را درک کنند  امروز  دنیای  حقیقت 
آن ها از جهان کنونی هنوز تقسیم انسان ها به دو دسته 
با  و صحرا  کوه  در  هم چنان  و  است  کافر  و  جهادگر 
به دنبال کسب  ریختن خون نظامیان و غیرنظامیان 
ثواب هستند. مسلم است وقتی واقعیت دنیای امروز 

را نپذیرند، زن و حقوق زن را هم نمی توانند بپذیرند.

دوران  که  میالدی   2001 دسامبر  تا   1۹۹۶ سال  از 
زیر  را  آسیب  بیش ترین  زنان  بود،  طالبان  حاکمیت 
شالق فکری طالبان تجربه کردند. پایمال شدن حقوق 
آن ها و محرومیت از حق تحصیل و اشتغال و حتا عدم 
اجازه خروج و تردد بدون حضور یک محرم شرعی، از 

بارزترین نمونه های خشونت بر زنان در آن دوره بود.
مذاکرات  آغاز  از  ماه  شش  حدود  گذشت  با  حال 
دوحه قطر میان دو هیات دولت افغانستان و طالبان، 
 20 دست آوردهای  به  رابطه  در  جدی  دلواپسی های 
اما  دارد،  وجود  زنان  بخش  در  ویژه  به  گذشته  سال 
نکته واضح این است که زنان در تار و پود جامعه نفوذ 
کرده اند، در فرهنگ، اجتماع، سیاست و دین و حذف 
افغانستان  این  پیکر  از  نیمی  حذف  معنای  به  آن ها 
تازیانه های  دوران  که  می گویند  زنان  هر چند  است. 
فکری طالبان بر حقوق زنان به پایان رسیده و روزهای 
هرچند  گشت.  برنخواهد  خورشیدی   ۷0 دهه  سیاه 
پیش تر گروه طالبان گفته اند که به زنان متناسب به 

شریعت اسالمی حق خواهند داد.
و  خلیل زاد  منطقه ای  سفرهای  تازه  دور  دید  باید 
بازگشت رهبران طالبان به میز مذاکره چه نتایجی در 
بر خواهد داشت. آیا صحبت به اجنداها که حقوق زنان 
یکی از آن ها است، خواهد رسید یا هم چنان وقت کشی 

ادامه خواهد داشت؟

نخواهد داشت.
با آغاز گفت وگوهای دوحه، آن چه  ایثار می افزاید که 
و  حاشیه ای  نقش  کرده،  بیش تر  را  زنان  نگرانی 
متن  در  است.  و  بوده  مذاکرات  در  زنان  سمبولیک 
به  بی توجهی  صلح،  مذاکرات  روند  در  زنان  نبودن 
خواست های آن ها و پرهیز از توجه به حقوق زنان با 
عنوان یکی از اجنداهای اصلی گفت وگوها، بیم ما را در 
برابر چنین توافق صلحی بیش تر کرده است، اما نکته ای 
که باید یادآوری شود، این است که طالبان بدانند که 
زیرا  نیست،  آن ها  منتظر  سرزمین  این  در  زنی  هیچ 
امارت طالبان، هویت مستقالنه زن را برنمی تابد. چگونه 
طالبان و برخی خوش خدمتان آن ها از تغییر ایدیولوژی 
این گروه صحبت می کنند، در حالی که واضح و روشن 
بنیادگرا،  گروه  این  اندیشه  و  فکری  مبنای  که  است 
تحجر و بربریت بوده و ارزش های جامعه مدرن امروز 
در این تفکرات جایی ندارد. به باور خانم ایثار طالبان 
امروز همان طالبان دیروز هستند. او می افزاید طالبانی 
حقوقی  و  حقیقی  هویت  خود،  فکری  مکتب  در  که 

برای زن به رسمیت نمی شناسند، از نظر آن ها یک زن 
نمی تواند رییس جمهور و سیاست مدار شود و حتا در 
ترکیب هیات خود نیز هیچ زنی را به همراه نیاورده اند. 
این تضاد عمیقی است که قابل تغییر و پذیرش نیست.

طرف  دو  از  ما  خواست  می گوید  مدنی  فعال  این 
مذاکره کننده، جامعه بین المللی به ویژه ایاالت متحده 
امریکا و دیگر گروه های دخیل این است که توافق بر 
آمدنش  زمزمه های  حتا  که  گیرد  سر صلحی صورت 
نیز حاکی از امنیت و آسایش باشد. صلح بدون شک 
معنای  به  بلکه  نیست،  جنگ  قطع  معنای  به  تنها 
فضا و محیطی است که هر یک از شهروندان جامعه 
به  متفاوت،  نگرش  و  بینش  ایده ها،  داشتن  وجود  با 
طور مسالمت آمیز با یک دیگر زنده گی کنند. ما چنین 
این  فاقد  که  صلحی  هر  می خواهیم.  ما  را  صلحی 

دوران شالق های فکری طالبان به حقوق 
زنان، پایان یافته است

پس از امضای توافق نامه میان 
ایاالت متحده امریکا و گروه 

طالبان در دهم حوت 139۸ و 
سپس آغاز مذاکرات صلح دوحه 
قطر در ۲۲ سنبله 1399، بیم و 
امیدها در رابطه با ختم منازعات 
و آینده افغانستان شدت گرفت. 

به طور واضح قربانیان جنگ و 
زنان دو گروهی اند که به عنوان 
متضرران اصلی دوران حاکمیت 
طالبان، بیش ترین نگرانی را در 

رابطه با نتایج مذاکرات صلح 
دارند؛ هر چند زنان، امیدوار و 
قاطع از برگشت ناپذیری شان به 

دهه 70 خورشیدی می گویند.

»نه به امارت«؛ 



براساس گزارش سال 139۸ 
خورشیدی اداره ملی احصاییه 

و وزارت زراعت و مالداری، 
1۸00000 هکتار جنگالت و 

زمین های جنگلی در کشور وجود 
دارد که ۲.75 درصد مجموع 

ساحات قابل کشت افغانستان را 
به خود اختصاص داده است. در 

یک مقایسه، ساحات جنگلی در 
کوریای جنوبی 73 درصد و در 
فنلند 7۲ درصد گزارش شده 
است. اگر کشورهای همسایه 

و منطقه را مثال بزنیم، ساحات 
جنگلی در هند ۲4.5 درصد، 

در ترکمنستان ۸.5 درصد، در 
ایران 6.7۲ درصد، در پاکستان 

5.31 درصد، در اوزبیکستان 4.4 
درصد و در تاجیکستان ۲.۸5 

درصد است. جنگالت و درختان 
در پهلوی تولید آکسیجن باعث 

ذخیره شدن آب های زیرزمینی، 
جلوگیری از فرسایش خاک و 

هم چنان لغزش زمین می شود. 
روی هم رفته، زیبایی طبیعت و 
افزایش گردش گری یکی دیگر 

از مزایای عمده جنگالت در 
کشورهای مختلف جهان است.
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درختان و جنگالت در پهلوی سایر مزایایی که دارد، 
از منابع عمده تولید آکسیجن به شمار می رود.  یکی 
می تواند  بالغ  درخت  هر  متخصصان،  نظریه  براساس 
بقای  که  کند  تولید  آکسیجن  نفر   1۸ برای  حداقل 
بر  متکی  انسان ها  شمول  به  زنده جان ها  همه  حیات 
موجودیت این ماده حیاتی در کره زمین است. در ۴0 
سال گذشته، جنگل زدایی یکی از معضالت جدی در 
افغانستان بوده که با افزایش جمعیت در سال های اخیر 
شدت یافته است. جنگل زدایی با قطع درختان جنگلی 
و باغی به منظور ساخت وساز، پخت وپز، تهیه خوراک 
حیوانات، گرمایش و در مواردی صادرات به خارج کشور 

صورت می گیرد.
ملی  اداره  خورشیدی   13۹۸ سال  گزارش  براساس 
احصاییه و وزارت زراعت و مالداری، 1۸00000 هکتار 
جنگالت و زمین های جنگلی در کشور وجود دارد که 
2.۷۵ درصد مجموع ساحات قابل کشت افغانستان را 
به خود اختصاص داده است. در یک مقایسه، ساحات 
جنگلی در کوریای جنوبی ۷3 درصد و در فنلند ۷2 
و  همسایه  کشورهای  اگر  است.  شده  گزارش  درصد 
بزنیم، ساحات جنگلی در هند 2۴.۵  را مثال  منطقه 
 ۶.۷2 ایران  در  درصد،   ۸.۵ ترکمنستان  در  درصد، 
درصد، در پاکستان ۵.31 درصد، در اوزبیکستان ۴.۴ 
است. جنگالت  تاجیکستان 2.۸۵ درصد  در  و  درصد 
ذخیره  باعث  آکسیجن  تولید  پهلوی  در  درختان  و 
شدن آب های زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش خاک 
و هم چنان لغزش زمین می شود. روی هم رفته، زیبایی 
مزایای  از  دیگر  یکی  گردش گری  افزایش  و  طبیعت 
است.  جهان  مختلف  کشورهای  در  جنگالت  عمده 
گسترش و حفظ جنگالت باعث افزایش تنوع زیستی و 
تعادل در ایکوسیستم حیات وحش می شود و گونه های 
نادر و کمیاب پرنده گان و سایر حیات وحش را قادر 

می سازد تا به حیات شان ادامه دهند.
دولت در 1۹ سال اخیر برنامه های متعددی را جهت 
به  که  است  داده  انجام  جنگالت  حفاظت  و  افزایش 
باور نویسنده کافی و بسنده نیست. استفاده از چوب 
سوی  از  پخت وپز  و  خانه ها  کردن  گرم  منظور  به 
از دالیل  باشنده گان مناطق شهری و روستایی، یکی 
حساب  به  کشور  در  جنگالت  و  درختان  قطع  عمده 
می آید. عدم دست رسی پایدار به منابع کافی انرژی های 
در  است.  اقدام شهروندان  این  دلیل  پاک، عمده ترین 
حال حاضر، دست رسی به انرژی برق در افغانستان در 
حدود 3۵ درصد گزارش شده است که در مقایسه با 
کشورهای منطقه بسیار پایین است. این درصدی در 
در  بنابراین،  می کند.  تقرب  صفر  به  روستایی  مناطق 

ایجاد  با  حدود 1۴۷ هزار میگاوات برآورد شده است. 
جنگالت،  دارای  مناطق  در  خورشیدی  نیروگاه های 
زمینه دست رسی به انرژی پاک مساعد می شود. هزینه 
ایجاد این نوع نیروگاه ها در مقایسه با نیروگاه های آبی، 
هم ارزان است و هم در مدت زمان کم تر به بهره برداری 
سپرده می شود. کاهش قیمت سولر پنل ها در سال های 

اخیر این گزینه را ارزان تر ساخته است.

و  گرم کن ها  آب  و  سولری  اجاق های  توزیع  پنجم- 
آب  و  سولری  اجاق های  توزیع  آفتابی:  بخاری های 
گرم کن ها و بخاری های آفتابی که جهت پخت وپز غذا، 
برده  به کار  این چنینی  موارد  جوشاندن آب و سایر 
می شود، یکی از مهم ترین اقدامات در راستای کاهش 
قطع جنگالت است. توزیع و ترویج این تکنولوژی ها 
یکی  دولت  سبسایدی  با  یا  و  رایگان  گونه  به  چه 
ممکن  اقدامات  سریع ترین  و  آسان ترین  ارزان ترین، 
جهت کاهش قطع جنگالت در مناطق جنگلی کشور 

به شمار می رود.

ششم- ترویج فرهنگ مدیریت موثر انرژی: مدیریت 
یکی  آفتاب رخ،  خانه های  تهیه  و  انرژی  منابع  درست 
دیگر از گزینه های ارزان جهت کاهش قطع جنگالت 
به شمار می رود. در حالت عادی،  مناطق مختلف  در 
محالت  و  خانه ها  در  انرژی  درصد   ۴0 به  نزدیک 
رهایشی بنابر دالیل مختلف از جمله دیوارهای بدون 
در  می شود.  ضایع  و...  منفذ  دارای  کلکین های  عایق، 
راه های  از  دیگر  یکی  انرژی  در  صرفه جویی  ضمن، 
کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش قطع جنگالت 

است که تاکنون به آن کم تر توجه شده است.

شهری،  مناطق  اکثریت  در  حتا  و  روستایی  مناطق 
یکی  چوب  به ویژه  و  فسیلی  سوخت های  از  استفاده 
جهت  دست رس  قابل  و  مناسب  ارزان،  گزینه های  از 
پخت وپز و گرم کردن اماکن رهایشی به شمار می رود.

ایجاد  روی  دالر  میلیون ها  کردن  هزینه  و  تمرکز 
گذشته  سال   1۹ در  جدید  سبز  ساحات  و  جنگالت 
وزارت  توسط  که  است  ناکافی  ولی  نیک،  ابتکار  یک 
نهادهای ذی ربط در سال های گذشته  و سایر  زراعت 
روی دست گرفته شده است. اگر اولویت و توجه روی 
حفظ جنگالت موجود نباشد، هزینه کردن میلیون ها 
دالر در ایجاد ساحات سبز و جنگالت، تأثیر ملموسی 
روی افزایش ساحات سبز و جنگالت در کشور نخواهد 
در  فسیلی  انرژی های  و  چوب  از  استفاده  داشت. 
تسخین خانه ها و پخت وپز یکی از دالیل عمده قطع 
از راه های موثر در حفظ و رشد  جنگالت است. یکی 
جنگالت موجود، تسهیل دست رسی باشنده گان کشور 
و به ویژه باشنده گان مناطق دارای جنگالت، به انرژی 
باعث  نو می تواند  انرژی های  به  برق است. دست رسی 
کاهش قطع درختان و جنگل زدایی بی رویه در کشور 
شود. برق رسانی در مناطق دارای جنگالت باید اولویت 
حکومت باشد. این کار می تواند توسط یک و یا چند 

برنامه اساسی ذیل صورت گیرد:

اول- اتصال به شبکه ملی برق: مناطق جنگلی که در 
ساحه تحت پوشش شبکه های ملی برق موقعیت دارد، 
باید به شبکه وصل شود و مردم آن مناطق به برق کافی 
جهت تسخین و تنویر خانه های خویش دست رسی پیدا 

کنند.

دوم- تمدید شبکه ملی: ساکنان مناطقی که به شبکه 
سراسری توزیع برق نزدیک اند، باید با تمدید شبکه و 
ایجاد شبکه های فرعی به انرژی پایدار و قابل اعتماد 

دست رسی پیدا کنند.

دارای  مناطق  در  کوچک  برق  بندهای  ایجاد  سوم- 
منابع  و  دریاچه ها  دریاها،  که  مناطقی  در  جنگالت: 
و  کوچک  برق  بندهای  باید  دارد،  وجود  آبی  طبیعی 
متوسط ایجاد شود و مردم مناطق اطراف آن از انرژی 

برق مستفید شوند.

بادی:  و  سولری  برق  نیروگاه های  ایجاد  چهارم- 
افغانستان ظرفیت بسیار باالیی در راستایی تولید انرژی 
آفتابی  انرژی  تولید  دارد. ظرفیت  بادی  و  خورشیدی 
کشور 222 هزار و ظرفیت بالقوه تولید انرژی بادی در 

هفتم- افزایش سطح آگاهی مردم در رابطه به حفظ و 
نگه داری جنگالت: یکی از روش های دیگر جهت حفظ 
و نگه داری جنگالت موجود، افزایش سطح آگاهی مردم 
از موجودیت و ارزش جنگالت است. این کار می تواند 
نهادهای  یا  و  غیردولتی  نهاد های  حکومت،  توسط 
تأثیرگذار محلی به شمول مال امامان مساجد، مکاتب و 

شوراهای محلی صورت گیرد.

سیستم های  به  مردم  دست رسی  تسهیل  هشتم- 
به  مردم  تسهیل دست رسی  قسطی:  گونه  به  سولری 
بسته های سولری جهت تنویر و تسخین خانه ها و مقاصد 
از روش های  پخت وپز در مقیاس معیاری، یکی دیگر 
موثر در راستایی جلوگیری از کاهش جنگالت به شمار 
خریداری  به  قادر  روستایی  جمعیت  اکثریت  می رود. 
سیستم یک الی 3 کیلووات خورشیدی در یک زمان 
نیستند. روی این ملحوظ، تسهیل دست رسی مردم به 
سیستم های سولری با اقساط ۵ الی 10 ساله و بدون 
از موثرترین روش های ممکن جهت  بانکی یکی  بهره 

دست رسی به منابع انرژی پاک است.

نهم- اتصال به شبکه های برق کشورهای همسایه: در 
حال حاضر بخش عمده برق مصرفی افغانستان را برق 
وارداتی از کشورهای همسایه تشکیل می دهد. اتصال 
مناطق مرزی که دارای جنگالت و ساحات سبز است 
به شبکه های برق کشور های همسایه، یکی از روش های 
و  درختان  قطع  از  جلوگیری  راستای  در  دیگر  موثر 

جنگل زدایی در کشور به شمار می رود.
سولری  سیستم های  که  است  این  اهمیت  قابل  نکته 
در حال حاضر طی ۴ الی ۷ سال در افغانستان قیمت 
و  متباقی جز هزینه حفظ  و  است  را کشیده  خویش 
مراقبت و تبدیل باتری در هر ۵ الی 10 سال هزینه 
دیگری ندارد. این تکنولوژی روز به روز ارزان تر می شود 
قیمت سیستم های خورشیدی  در ده سال گذشته  و 
حد اقل ۵ برابر کاهش یافته است. پنل ها و یا صفحات 
ذخیره  باتری های  و  سال   30 و   2۵ بین  خورشیدی 
کننده برق هم بین ۵ الی 10 سال عمر موثر دارد. برق 
سیستم های سولری از طرف روز بدون باتری و از طرف 
شب پس از ذخیره شدن در باتری ها استفاده می شود.

تغییرات  عمده  عوامل  از  یکی  این که  کوتاه  سخن 
جنگالت،  کاهش  محیطی،  آلوده گی های  و  اقلیمی 
باغ ها و مناطق سبز در شهر و روستا های کشور است. 
جنگل زدایی در پهلوی افزایش آلوده گی هوا، گرمایش 
زمین و زمین لغزش باعث فرسایش خاک نیز می شود. 
مناطق جنگلی افغانستان تنها 2.۷۵ درصد زمین های 
قابل زرع را تشکیل می دهد که در مقایسه با کشور های 
و  درختان  کاشت  اگرچه  است.  اندک  بسیار  همسایه 
تأثیرگذار در  اقدامات  از  یکی  ایجاد کمربندهای سبز 
راستای افزایش جنگالت کشور به شمار می رود، ولی 
در  موثر  استراتژی های  تطبیق  و  دیگر طرح  از طرف 
راستای جلوگیری از قطع جنالت و جلوگیری از قطع 
است  راستا  این  در  اساسی  نیاز  یک  درختان  بی رویه 
صورت  به  است.  شده  اندک  توجه  آن  به  تاکنون  که 
صورت  راهبردهای  باالی  بیش تر  تمرکز  باید  واضح تر 
گیرد که سبب جلوگیری از قطع درختان در کشور و 
به ویژه مناطق دارای جنگالت انبوه می شود. یکی از این 
روش ها، تسهیل دست رسی باشنده گان مناطق دارای 
جنگالت، به انرژی های نو است. این کار از طریق توسعه 
و یا تمدید شبکه ملی برق، ایجاد شبکه های جدید توزیع 
برق، تأسیس نیروگاه های کوچک و متوسط برق آبی، 
تهیه برق از کشورهای همسایه، ایجاد نیروگاه های برق 
آفتابی و بادی و هم چنان ترویج ابزارهای چون دیگ ها، 
آب گرم کن ها و بخاری های آفتابی و سایر محصوالت 
از این دست، ممکن است. دولت و نهادهای بین المللی 
باشنده گان مناطق دارای جنگالت  راستا  این  باید در 
طبیعی را در راستای دست رسی به انرژی پایدار کمک 
کنند. دست رسی باشنده گان مناطق جنگلی به انرژی 
در  مناطق سبز  و  افزایش سریع جنگالت  باعث  پاک 

کشور خواهد شد.

نقش انرژی های نو در حفظ و 
افزایش جنگالت

معروف ضیائی
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آنگ سان سوچی یک روز پس از سرکوب خونین در میانمار 
با دو فقره اتهام جدید روبه رو شد

سازمان ملل سه میلیارد یورو کمک 
برای مردم یمن جمع آوری می کند

دولت  رهبر  سوچی،  آنگ سان  یورونیوز،  گزارش  به 
ادامه  با  هم زمان  دوشنبه  روز  میانمار  شده  سرنگون 
تنش ها در این کشور برای دو فقره اتهام جدید نیز تحت 

تعقیب قضایی قرار گرفت.
تماس  از  استفاده  با  و  مجازی  صورت  به  حالی  در  او 
ویدیویی در جلسه دادگاه حضور یافت که پیش از این به 
در اختیار داشتن دو دستگاه »واکی تاکی« ثبت نشده و 
نقض مقررات وضع شده برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا متهم شده بود. یکی از اتهام های جدید آنگ سان 

سوچی »تشویق به ناآرامی« گزارش شده است.
ماه  یک  کودتای  زمان  از  ساله،  سوچی، ۷۵  آنگ سان 
پیش نظامیان در حصر خانه گی به سر می برد. میانمار 
روز یک شنبه خونین ترین روز از زمان کودتا علیه دولت 
تحت رهبری آنگ سان سوچی را پشت سر گذاشت. بنا 
بر اعالم سازمان ملل دست کم 1۸ نفر روز یک شنبه در 
شهرهای مختلف میانمار به دست ماموران ضد شورش 

کشته شدند.
تظاهرات علیه حکومت نظامیان با وجود گذشت چند 
وکیل  است.  کرده  پیدا  ادامه  هم چنان  کودتا  از  هفته 
هنوز  چند  هر  که  کرد  اعالم  سوچی  آنگ سان  مدافع 

زور  به  تظاهرکننده گان  ارمنستان  پایتخت  در 
دولت  مخالفان  دولتی شدند.  ساختمان  یک  وارد 
خواهان برکناری پاشینیان هستند. آن ها به توافقی 
که دولت با جمهوری آذربایجان امضا کرده است، 

مخالف اند.
خبرگزاری  گزارش  به  و  دویچه وله  از  نقل  به 
از  شماری  ارمنستان،  پایتخت  ایروان،  در  ریا، 
یک  وارد  زور  به  خشمگین  تظاهرکننده گان 
خواهان  دولت  مخالفان  شدند.  دولتی  ساختمان 

دولت  رهبر  اما حال  نشده،  موکلش  با  دیدار  به  موفق 
سرنگون شده میانمار »خوب« است.

اتهامات  پرونده  به  رسیده گی  دادگاه  بعدی  جلسه 
)2۵ حوت(  مارچ  روز 1۵  است  قرار  آنگ سان سوچی 

برگزار شود.
آنگ سان  رهبری  تحت  دولت  سرنگونی  به  معترضان 
سوچی روز دوشنبه با وجود سرکوب خونین تظاهرات 
بزرگ ترین  یانگون،  خیابان های  در  دیگر  بار  قبل  روز 
شهر میانمار، تظاهرات کردند. ماموران انتظامی و نظامی 

برکناری نیکول پاشینیان، نخست وزیر، هستند.
با این که از سیر حوادث گزارش دقیقی به دست 
نیامده، آشکار است که دولت زیر فشاری سنگین 

قرار گرفته است.
به  دولت  رییس  فبروری(   23( گذشته  سه شنبه 
تقاضای ارتش برای کناره گیری پاسخ منفی داد و 
جنگ  زمان  آن  از  دانست.  کودتایی  تالش  را  آن 

قدرت در ارمنستان ابعاد تازه ای گرفته است.
امسال  پاییز  ارمنستان در جنگ  زمانی که دولت 

برای متفرق کردن تظاهرکننده گان دست به شلیک گاز 
اشک آور زدند.

تخمین  میانمار  در  سیاسی  زندانیان  به  کمک  انجمن 
می زند که از زمان کودتای نظامیان تاکنون حدود 30 
نفر از معترضان کشته شده اند. به گزارش این سازمان 
بازداشت  یا  کودتا  زمان  از  نیز  نفر   1100 غیردولتی 
شده  و یا تحت پیگرد قضایی قرار گرفته اند. رسانه های 
دولتی میانمار هشدار داده اند که »تدابیر شدیدی« علیه 

»جمعیت آنارشیست« در این کشور اتخاذ خواهد شد.

با جمهوری آذربایجان بر سر حفظ مناطق اطراف 
قره باغ شکست خورد، به طرح یک توافق صلح با 
و  از محافل  بسیاری  داد.  میانجی گری روسیه تن 
با  که  توافقی  ارمنستان،  سیاسی  دسته بندی های 
میانجی گری روسیه به امضا رسید را مغایر منافع 

ملی میهن خود می دانند.
از  نفر  هزاران  فبروری(   2۷( گذشته  شنبه   
کنش گران سیاسی در برابر پارلمان ارمنستان در 

ایروان تظاهرات کردند.

انسانی  فاجعه  در سراشیبی یک  را  این کشور  یمن  بحران 
قرار داده است. سازمان ملل به منظور کمک رسانی به مردم 
مالی  یورو کمک  میلیارد  این کشور می خواهد سه  گرسنه 
جمع آوری کند. در حال حاضر چشم اندازی برای پایان جنگ 

یمن وجود ندارد.
برآورد  نگرانی  با  دویچه وله گزارش داده است سازمان ملل 
سوءتغذیه  دچار  یمن  در  که  کودکانی  شمار  است  کرده 
هستند، احتماالً در سال جاری میالدی 22 درصد نسبت به 
سال قبل افزایش یافته و به دو میلیون و 300 هزار کودک 
زیر پنج سال خواهد رسید. از این تعداد ۴00 هزار کودک 
در سال جاری میالدی در وضعیت گرسنه گی شدید و خطر 

مرگ خواهند بود.
بدترین  عنوان  به  یمن  در  انسانی  وضعیت  قبل  مدت ها  از 
به  ارزیابی شده و مشکل سوءتغذیه  دنیا  انسانی در  فاجعه 

خصوص برای کودکان پیوسته افزایش یافته است.
درباره  یمن،  پایتخت  در شفاخانه ای در صنعا،  پزشک  یک 
علت گسترده گی سوءتغذیه و گرسنه گی به گزارشگر شبکه 
اول تلویزیون آلمان گفته است: »دالیل زیادی برای افزایش 
سوءتغذیه وجود دارد، به عنوان مثال خارج شدن سازمان های 
امدادی از یمن، باال رفتن قیمت نفت و این که سازمان های 
به  برسانند،  مردم  به  غذا  و  دارو  نمی توانند  دیگر  امدادی 

خصوص در مناطق بحرانی.«
با آغاز ریاست جمهوری جو بایدن و تغییر سیاست امریکا 
بهبودی  به  رو  یمن  وضعیت  که  شده اند  امیدوار  بسیاری 
بگذارد. ایاالت متحده تا کنون از عربستان سعودی حمایت 
بر  با حمالت هوایی  است که  ریاض چندین سال  می کرد. 
دولت  به  قدرت  بازگرداندن  قصد  حوثی  شورشیان  مواضع 
رسمی یمن را دارد. این حمالت اما تا کنون بنا بر گزارش های 
سازمان ملل و دیگر نهادهای حقوق بشری سبب کشته شدن 

شمار زیاد غیرنظامی شده است.
از سوی دیگر عربستان یمن را تحت محاصره قرار داده و این 
اقدام سبب شده است که کمک رسانی به مردم یمن سخت 

دشوار شود.
جو بایدن، رییس جمهور امریکا، اعالم کرده که جنگ یمن 
هرگونه  دلیل  همین  به  که  کرده  تاکید  او  یابد.  پایان  باید 
حمایت امریکا از جنگ در یمن را متوقف کرده است، از جمله 
فروش سالح به عربستان سعودی. او هم زمان حوثی های یمن 
برای  تا  کرد  خارج  متحده  ایاالت  تروریستی  فهرست  از  را 

ارسال کمک های انسانی بتوان با آن ها معامله کرد.
بایدن  به عنوان ضعف  را  این سیاست  اما  شورشیان حوثی 
برآورد کرده  و حمالت خود را به خصوص در منطقه مأرب 
افزایش داده اند. مأرب آخرین منطقه در شمال یمن است که 

هنوز در اختیار دولت رسمی این کشور قرار دارد.
مارک الوکوک، هماهنگ کننده کمک های ضروری سازمان 
شدت  به  منطقه  این  در  تنش   »افزایش  است:  گفته  ملل 
ناچار  یمن  داخل  در  را  نفر  هزار  صدها  و  است  خطرناک 
می کند تا برای حفظ جان شان فرار کنند. این در حالی است 
که همه در تالش اند تا خطر مرگ در اثر گرسنه گی را کاهش 

دهند.«
با وجود این هشدارها منطقه مأرب درگیر شدیدترین نبرد در 
سال های گذشته است و هردو طرف تلفات زیادی را متحمل 

شده اند.

بحران در ارمنستان؛ ورود معترضان به ساختمانی دولتی در ایروان

کشتی  بر  حمله  که  می گوید  اسراییل  نخست وزیر 
اسراییلی در دریای عمان کار ایران بوده است.

رادیو فردا گزارش داده است که بنیامین نتانیاهو روز 
دوشنبه، 11 حوت، در گفت وگو با رسانه اسراییلی 
کان، در مورد حمله هفته گذشته بر کشتی موتربر 
اسراییلی در دریای عمان گفت: »این، کار ایران بود و 

این امر، واضح است.«
یک  ِری«  هلیوس  »ام وی  کشتی  گذشته،  جمعه 
شرکت اسراییلی که زیر پرچم باهاما حرکت می کرد، 
در پی سانحه ای مشکوک در دریای عمان از چهار 

نقطه به  شدت آسیب دید.
مقام های وزارت دفاع امریکا می گویند که این انفجار 
مرموز به ایجاد چهار حفره در بدنه این کشتی باربری 

منجر شده است.
نخست وزیر اسراییل در مورد مسوول دانستن ایران 
در این اقدام، جزییات یا شواهدی ارایه نکرد، اما گفت 
من  و  است  اسراییل  دشمن  بزرگ ترین  »ایران  که 
مصمم هستم جلویش را بگیرم. ما در حال هدف قرار 

دادن آن ها در کل منطقه هستیم.«
اظهارات آقای نتانیاهو در حالی بیان شد که ارتش 
اعالم کرد که  سوریه شامگاه یک شنبه، 10 حوت، 
هدف  دمشق  جنوبی  حومه  در  را  نقاطی  اسراییل 

حمالت راکتی خود قرار داده است.
این رخداد بنی گانتز، وزیر دفاع اسراییل،  از  پیش 
گفته بود که کشورش »تقریباً هر هفته« دست به 
اقداماتی در سوریه می زند تا مانع فعالیت های نظامی 
جمله  از  اسراییلی  رسانه های  برخی  شود.  ایران 
جروزالم پست نیز گزارش دادند که اسراییل در حمله 
شامگاه یک شنبه خود مواضع مرتبط با ایران را هدف 

قرار داده است.
کشتی اسراییلی که روز جمعه دچار سانحه شد، روز 
بندر  تعمیرات در  انجام  برای  یک شنبه، 10 حوت، 
متحده  امارات  مقام های  گرفت.  پهلو  دبی  »راشد« 
عربی از هرگونه اظهار نظر درباره پهلو گرفتن کشتی 

اسراییلی در بندر راشد خودداری کرده اند.
رسانه های اسراییلی نیز گزارش دادند که این کشتی 
رییس  نزدیک  دوستان  از  اونگار،  رامی  به  متعلق 
موساد، سازمان جاسوسی اسراییل است. آقای اونگار 
در کشورش به »غول کشتی رانی« در امور بازرگانی 

معروف است.
با  سانحه  این  بروز  میان  ارتباط  اما  کشتی  مالک 
را  رویداد  این  و  کرده  رد  را  خود  بودن  اسراییلی 
بخشی از ادامه تنش ها میان ایران و امریکا دانسته 

است.
شبکه 13 اسراییل هم گزارش داده است که مقام های 
سپاه  توسط  حمله  که  معتقدند  اسراییل  امنیتی 
پاسداران انجام شده  و در جریان این حمله دو موشک 

به کشتی »ام وی هلیوس ِری« شلیک شده است.

نتانیاهو: حمله بر کشتی اسراییلی، کار ایران بود


