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شماری از فعاالن اجتماعی والیت های حوزه غرب کشور با حضور در یک همایش 
صلح خواهی در هرات، از انحصار روند صلح توسط چهره ها و احزاب سیاسی ابراز 
نگرانی می کنند. از دید آنان، رهبران احزاب سیاسی در مذاکرات صلح به دنبال 
قربانی  شخصی  اهداف  برای  را  ملی  منافع  و  هستند  خودشان  شخصی  منافع 
می کنند. اشتراک کننده گان این نشست صلح خواهی باور دارند که دیدگاه و نظرات 
»مردم عام« باید در جریان گفت وگوهای صلح، به ویژه نشست صلح استانبول 
شنیده شود و چهره های سیاسی نماینده گان واقعی مردم و قربانیان جنگ در روند 
صلح نیستند. این شمار از فعاالن اجتماعی والیت های حوزه غرب تأکید دارند که 
از حوزه جمهوریت باید یک طرح واحد و جامع در نشست صلح استانبول ارایه 
شود و جریان های سیاسی حوزه جمهوریت در شرایط مهم کنونی نباید دچار چند 

دسته گی و اختالف نظرهای شدید شوند.
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نگرانی از انحصار روند صلح 
توسط سیاسیون

کابل و منطقه چشم  به  راه تقویت 
اجماع برای صلح و توسعه

قلب آسیا - روند استانبول؛ 
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تحلیل جایگاه جهانی مسعود
در سنگر اعتدال در محفلی که به منظور اعطای نام مسعود بزرگ به بخشی از ناحیه هشتم پاریس برگزار شد، عالوه بر فرزند و یاران مسعود، 

حامد کرزی که حدود چهارده سال افغانستان را رهبری کرد، نیز اشتراک نمود. ضمن اشاره به نقدهای جدی وارد بر دوره 
زمام داری  ایشان، آگاهی و وقوف او بر اوضاع افغانستان قابل دقت است.

آغاز کمپین سراسری واکسن پولیو؛ 
۹.۶ میلیون کودک زیر پنج سال در کشور واکسن می شوند

در  عامه  صحت  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
همکاری با اداره یونیسف و سازمان صحی 
واکسن  حمل  نهم  دوشنبه،  روز  جهان 
سراسری پولیو را در کشور آغاز کرد. قرار 
است طی این کمپین، ۹.۶ میلیون کودک 
هم چنان  و  شوند  واکسن  سال  پنج  زیر 
تا ۵۹ ماهه ویتامین برای کودکان شش 

A داده می شود.
صحت  وزارت  سرپرست  مجروح،  وحید 
عامه، هدف از راه اندازی این کمپین را محو 
ویروس پولیو در کشور عنوان کرده است.

او گفته است: »با آن که تالش ها برای محو 
ممانعت ها  اما  دارد،  ادامه  به شدت  پولیو 
از  پولیو  واکسن  خانه  به  خانه  تطبیق  بر 
کشور  مناطق  برخی  در  مخالفان  سوی 
سبب خالی معافیتی در نزد کودکان در 

برابر ویروس پولیو شده است.«
تطبیق  ممانعت  از  هم چنان  مجروح 
از  نقاط کشور  از  برخی  پولیو در  واکسن 

سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است.
به گفته او، در هر دور کمپین حدود سه 
پولیو  واکسن  گرفتن  از  کودک  میلیون 

۸صبح، پروان: مقامات محلی 
در والیت کاپیسا تایید می کنند 
که سه نیروی امنیتی در نتیجه 
گروه  جنگ جویان  کمین 
کشته  والیت  این  در  طالبان 

شده اند.
کاپیسا  والی  مراد،  عبدالطیف 
که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به 
این سه نیروی ارتش در منطقه 
»افغانیه«، از مربوطات ولسوالی 
نجراب این والیت در پی کمین 

طالبان کشته شده اند.
که  می گویند  اما  طالبان  گروه 
حمله  نتیجه  در  نیروها  این 
این گروه بر یک پاسگاه امنیتی 
کشته شده اند و یک تن دیگر 

نیز اسیر شده است.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی این 
گروه ادعا دارد که افزون بر این 
تلفات، تعداد زیادی از مهمات و 
گروه  این  دست  به  نیز  اسلحه 

افتاده است.

افزایش  محروم شده اند که این امر باعث 
واقعات پولیو در کشور شده است.

وحید مجروح افزوده است که وزارت صحت 
عامه یک نهاد بی طرف و غیرسیاسی است. 
در  که  است  خواسته  طالبان  گروه  از  او 
تطبیق روند واکسن پولیو با وزارت صحت 
به  که  را  کودکانی  و  کند  همکاری  عامه 
باز  پولیو  واکسن  از  آن ها  ممانعت  دلیل 

مانده اند اجازه دهند که واکسن شوند.
هم چنان  عامه  صحت  وزارت  سرپرست 
گفته است که نوع دوم ویروس پولیو در 
هنگام بحران ویروس کرونا از پاکستان در 

افغانستان شیوع کرده است.
به گفته او، در جریان سال گذشته ۳۱۰ 

نوع جدید ویروس پولیو و ۵۶ نوع اول این 
در  هم چنان  است.  شده  گزارش  ویروس 
جریان سال جاری میالدی یک واقعه نوع 
اول و ۲۳ واقعه نوع دوم آن در کشور به 

ثبت رسیده است.
غلفت  کوچک ترین  که  می گوید  مجروح 
در برابر واکسن پولیو سبب فلج کودکان و 
نسل آینده کشور می شود. او از خانواده ها، 
نهادهای  دیگر  و  رسانه ها  مدنی،  جامعه 
صحت  وزارت  که  است  خواسته  ذیربط 
عامه را در امر تطبیق واکسن پولیو کمک 

کند.
صحی  سازمان  نماینده  الی،  داوید 
که  است  گفته  نیز  افغانستان  در  جهان 
واکسن های حیاتی و دیگر خدمات اساسی 
پولیو  توقف  راه  یگانه  کودکان،  به  صحی 
و شیوع بیماری های دیگر است. به گفته 
او، تمام طرف های دخیل باید به بی طرفی 

فعالیت های صحی احترام قایل شوند.
گفتنی است که در حال حاضر، افغانستان 
و پاکستان تنها دو کشوری است که پولیو 

در آن محو نشده است.

اسیر  مراد  آقای  حال  این  با 
و  امنیتی  نیروی  یک  شدن 
به  مهمات  و  اسلحه  افتادن 

دست طالبان را رد می کند.
اتفاق  حالی  در  رویداد  این 
منابع  گفته  به  که  می افتد 
نیروی   ۲۰ از  بیش  مردمی، 
نیروی  هفت  به شمول  امنیتی 
ماه  شش  جریان  در  کماندو 
کشته  ولسوالی  این  در  اخیر 

شده اند.
آنان اما تصریح می کنند که با 
وجود چالش های شدید امنیتی، 
برای  تصمیمی  هنوز  حکومت 
راه اندازی عملیات تصفیه ای در 

این ولسوالی نگرفته است.
از  کاپیسا  در  نجراب  ولسوالی 
والیت  این  ناامن  ولسوالی های 
است که گروه طالبان هرازگاهی 
در آن باالی پاسگاه های امنیتی 
و افراد وابسته به حکومت حمله 

می کنند.

زنده گی در حاشیه؛ 
وقتی روزگار یک باره 
به آدمی پشت می کند
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روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4۰۰۰ افغانی

۳۰۰۰ افغانی

۸۰۰۰ افغانی

۶۰۰۰ افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

همه روزه از رویدادها و خبرها آگاه شوید.
با گرفتن اشتراک در روزنامه،

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.



نشست صلح استانبول؛ 
خلیل زاد با مارشال دوستم در ترکیه دیدار کرد

مهلت ثبت موترهای »راست فرمان« سه ماه تعیین شد

مجلس نماینده گان ادعای تلفات غیرنظامیان 
در حمله نیروهای دولتی در والیت خوست را 

بررسی می کند

ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی  کابل:  ۸صبح، 
مارشال  با  افغانستان  صلح  امور  در  امریکا 
عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی در 

شهر انقره ترکیه دیدار کرده است.
شورای  اول  معاون  فرهمند،  بابر  عنایت اهلل 
این نشست حضور  در  ملی که  عالی مصالحه 
داشته است، می گوید که در این دیدار نشست 

ترویکای مسکو بررسی شده است.
به گفته فرهمند، در این نشست دو طرف درباره 
نشست  برگزاری  و  صلح  روند  پیش رفت های 

استانبول نیز گفت وگو کرده اند.
دوستم در این دیدار ترکیه را یکی از کشورهای 
تاثیرگذار در منطقه یاد کرده و گفته است که 
این کشور در کنار روابط نزدیک با پاکستان، در 
میان مردم افغانستان و گروه طالبان نیز نفوذ 

دارد.
مارشال دوستم افزوده است که از این موضوع 

۸صبح، کابل: ریاست ترافیک اعالم کرده است 
که ثبت و راجستر موترهای »راست فرمان« از 
سوم حمل آغاز شده است و برای سه ماه دیگر 

ادامه دارد.
نهم  دوشنبه،  روز  که  ریاست  این  اعالمیه  در 
مالکان موترهای »اشترنگ  از  حمل نشر شد، 
راسته« خواسته شده است که طبق کارشیوه 

جدید، کار ثبت موترهای شان را آغاز کنند.

رییس  رحمانی،  میررحمان  کابل:  ۸صبح، 
مجلس نماینده گان به کمیسیون امنیت داخلی 
این نهاد دستور داد که ادعای تلفات غیرنظامیان 

را در ولسوالی صبری خوست بررسی کند.
والیت  صبری  ولسوالی  باشنده گان  از  شماری 
خوست ادعا کرده اند که در جریان یک عملیات 
نیروهای دولتی در این ولسوالی حدود ۲۰ تن 
مردم،  ادعای  طبق  شده اند.  زخمی  و  کشته 
خوست  والی  هستند.  غیرنظامیان  قربانیان 
می گوید که در این حمله به طالبان تلفات وارد 
شده است. طالبان نیز ادعای تلفات غیرنظامیان 

را مطرح کرده اند.
دوشنبه،  روز  نشست  در  رحمانی  میررحمان 
نهم حمل مجلس نماینده گان گفت: »حمله ای 
که در والیت خوست باالی مردم ملکی صورت 
گرفت که در شماری از هموطنان ما شهید و 

زخمی شدند، دردآور و غم ناک است.«
رحمانی به کمیسیون امور امنیت داخلی دستور 
بررسی  را  رویداد  این  داد که چگونه گی وقوع 

کند و نتایج آن را به مجلس ارائه کند.
در  راستا  این  در  مجلس  رحمانی،  گفته  به 

حیطه صالحیت خود عمل خواهد کرد.
اطالعات زیادی از چگونه گی حمله ای که سه 
شب پیش در ولسوالی صبری والیت خوست 

انجام شده است، در دست نیست.

از  بهتر  نتایج  تا  »اعظمی« شود  استفاده  باید 
نشست استانبول به دست آید.

این نشست  نیز در  به قول فرهمند، خلیل زاد 
برای  را  گفته است که تالش های همه جانبه 
استفاده  موثر از نقش ترکیه برای صلح افغانستان 
انجام خواهیم داد و برای همین منظور ترکیه به 
عنوان میزبان برگزاری مهم ترین نشست صلح 

انتخاب شده است.
نشست استانبول قرار بود که در پانزدهم اپریل 

برگزار شود.
۸صبح  روزنامه  به  صلح  روند  بر  ناظر  منابع 
زمان  درباره  نشست  این  اطراف  که  گفته اند 
قول  به  شده اند.  اختالف  دچار  آن  برگزاری 
منابع، طالبان پیشنهاد داده اند که این نشست 

پس از ماه رمضان برگزار شود.
احتمال این که نشست استانبول با تأخیر برگزار 

شود، دور از تصور نیست.

این روند در سوم حمل در تمام ادارات پولیس 
ترافیک در مرکز و والیت ها آغاز شده است.

مالکان  اگر  که  است  گفته  ترافیک  ریاست 
گذشت  از  پس  راسته«  »اشترنگ  موترهای 
سه ماه وسایط خود را ثبت و راجستر نکنند، 
این نوع موترها پس از ختم مهلت تعیین شده 
صورت  قانونی  برخورد  آن  مالک  با  و  متوقف 

می گیرد.

مهمند کتوازی، والی خواست گفت که از مدتی 
نفوذ  صبری  ولسوالی  در  طالبان  سو  این  به 
کرده بودند و شماری را در مسیر راه ها به قتل 

می رساندند.
حمل  هشتم  یک شنبه،  روز  خواست  والی 
توضیح داده است که نفوذ طالبان در ولسوالی 
صبری برخی از ولسوالی های دیگر این والیت 
دلیل  به همین  و  بود  داده  قرار  تهدید  زیر  را 
ولسوالی  این  در  را  عملیاتی  امنیتی  نیروهای 

راه اندازی کردند.
در  غیرنظامیان  تلفات  ادعای  کتوازی  مهمند 

حمله نیروهای امنیتی را رد کرد.
والی خوست گفت که در این حمله شماری از 

اعضای طالبان کشته شده اند.
به گفته او، یک زن و کودک که گفته می شود 
شده اند،  کشته  امنیتی  نیروهای  عملیات  در 
واقعیت ندارد. او گفت که این زن و کودک در 
نتیجه انفجار بمبی که یکی از اعضای طالبان 

انتقال می داد، کشته شده اند.
درباره  دیگر  ادعای  نوع  هر  کتوازی  مهمند 
ولسوالی خوست  در  که  را  غیرنظامیان  تلفات 

مطرح شده است، رد کرده است.
والی خواست از مردمان ولسوالی صبری خواسته 
است که در کنار نیروهای امنیتی بیاستند و از 

ادامه عملیات نیروهای امنیتی حمایت کنند.

ولسوالی  در  محلی  منابع  پروان:  ۸صبح، 
پروان می گویند که حمل  غوربند  شینواری 
در  جوان  یک  توسط  افغانستان  ملی  پرچم 
محفل دستاربندی در ساحه زیر نفوذ طالبان، 
تن  یک  آن  نتیجه  در  که  شده  نزاع  سبب 

کشته شده است.
اکوگل احمدی، ولسوالی شینواری به روزنامه 
از چاشت  رویداد پس  این  ۸صبح گفت که 
روز یک شنبه، هشتم حمل در ساحه زیر نفوذ 

طالبان رخ داده است.
به گفته او، رویداد زمانی رخ داد که یک جوان 
به نام عبدالشکور با پرچم سه رنگ کشور در 

محفل دستاربندی حضور یافت.
ولسوالی شینواری پروان افزود که این رویداد 
و  است  داده  رخ  طالبان  نفوذ  زیر  در ساحه 
گروه  به  وابسته  افراد  با  حکومت  طرفداران 

طالبان با هم درگیر شده اند.

آقای احمدی گفت: »جوانی بنام عبدالشکور 
بیرق سه رنگ را دورادور بدن خود مثل لباس 
خود پیچانده داخل مجلس می شود. در این 
صحنه طالبان یک طرف می شوند و تعدادی 
از باشنده گان به حمایت از این پسر جوان با 

گروه طالبان به درگیری می پردازند«.
به گفته ولسوال شینواری، در این درگیری به 
پسر جوان که بیرق را حمل می کرد، آسیبی 
نرسید، اما یکی از افرادی که از این پسر جوان 
حمایت کرده بود، از سوی گروه طالبان کشته 

شده است.
از  یکی  شدن  کشته  محلی  منابع  هرچند 
طرفداران پرچم ملی را در درگیری با گروه 
طالبان تایید می کنند، اما ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی این گروه می گوید که افراد آنان در 

این کار دست نداشته اند.

در  ترافیکی  حادثه  یک  در  کابل:  ۸صبح، 
شهر جالل آباد، مرکز والیت ننگرهار دو تن 

کشته و هفت تن دیگر زخمی شده اند.
ننگرهار  والی  سخنگوی  خوگیانی،  عطاءاهلل 
گفته است که این حادثه ساعت ۱۰:۰۰ صبح 
در مسیر جالل آباد  نهم حمل  روز دوشنبه، 

- تورخم در ساحه سرخ دیوار رخ داده است.
سخنگوی والی ننگرهار گفت که این حادثه 
ناشی از تصادف دو موتر نوع کروال بود که در 

یکی از آن ها عروس و دامادی سوار بودند.
افزود که در این حادثه به شمول  خوگیانی 
یک کودک دو تن کشته شده اند. هم چنان به 
شمول عروس و داماد هفت تن دیگر زخمی 
زن  رویداد  این  زخمیان  از  تن  سه  شده اند. 

هستند.
که  است  گفته  ننگرهار  والی  سخنگوی 

وضعیت زخمیان این رویداد »خوب« است.
رویدادهای ترافیکی در کنار جنگ و خشونت 
از حادثات مرگ بار در کشور به شمار می رود.
ترافیکی خرابی   وقوع حادثات  بیش تر  دلیل 
و  ترافیک  قوانین  رعایت  عدم  جاده ها، 

بی احتیاطی راننده گان خوانده می شود.

 

گروه طالبان در یک اقدام تازه با برگزاری نشست استانبول در ماه 
اپریل مخالفت کرده است. این گروه پیشنهاد داده است که نشست 
استانبول پس از ماه رمضان برگزار شود. قباًل توافق نسبی به میان 

آمده بود که این نشست در پانزدهم اپریل برگزار شود.
براساس تقویم، پانزدهم ماه اپریل برابر با دومین روز ماه رمضان سال 
جاری قمری است. دلیل گروه طالبان برای مخالفت با این تاریخ، 
ماه رمضان و روزه داری گفته شده است. ماه رمضان امسال از ۱4 
اپریل شروع و در ۱۲ می ختم می شود. البته باید در نظر داشت که 
زمان شروع و ختم ماه رمضان هر سال مورد اختالف است و رویت 

ماه در آن شرط است.
است.  افغانستان  صلح  مذاکرات  اصلی  طرف های  از  طالبان  گروه 
رضایت این گروه درباره زمان و مکان مذاکرات شرط است. بنابراین، 
از ماه  بعد  برای  پیش بینی می شود که برگزاری نشست استانبول 
همه  آن که  مگر  شد.  خواهد  موکول  فطر  عید  روز  سه  و  رمضان 
طرف ها به برگزاری این نشست پیش از ماه رمضان رضایت بدهند. 

این گزینه اما فعاًل عملی به نظر نمی رسد.
عنصر زمان در نشست استانبول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
شرایط و نتایج این نشست بسته به این که در ماه اپریل برگزار خواهد 
شد یا ماه می، متفاوت خواهد بود. نماینده گان طالبان ممکن است 
در ماه اپریل با یک طرح و در ماه می با یک طرح دیگر وارد این 
نشست شوند. طبیعی است که این تفاوت می تواند روی شرایط و 
نتایج مذاکرات در نشست استانبول اثر بگذارد. از این رو، زمان یک 

عنصر کلیدی برای برگزاری نشست استانبول است.
زیرکانه  استانبول  نشست  برگزاری  زمان  انتخاب  در  طالبان  گروه 
برای  مناسب  زمان  گروه،  این  پیشنهاد  طبق  است.  کرده  عمل 
برگزاری این نشست روزهای نیمه دوم ماه می است. در این روزها، 
طبق توافق نامه دوحه، نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک کرده 

باشند.
به  استانبول  نشست  کردن  موکول  برای  طالبان  گروه  پیشنهاد 
روزهای پس از ماه رمضان در واقع تالشی برای آزمایش صداقت و 
تعهد امریکا در چارچوب توافق نامه دوحه است. این گروه با پیشنهاد 
تغییر زمان نشست می خواهد نسبت به این مسأله که »نیروهای 
به  نه«،  یا  می کنند  ترک  را  افغانستان  می  ماه  اول  در  خارجی 
پاسخ روشن برسد. اگر پاسخ مثبت بود، شرکت طالبان در نشست 
استانبول قطعی می شود. اگر نیروهای خارجی در اول می افغانستان 
را ترک نکردند، در این صورت، نماینده گان طالبان به رسم اعتراض 
از شرکت در نشست استانبول خودداری خواهند کرد. اگر شرکت 
هم بکنند، با طرح و زبان و ادبیات متفاوت پشت میز قرار خواهند 
گرفت. از این رو، گروه طالبان فعاًل مترصد است که ببیند امریکا در 
اول ماه می چه می کند و این گروه متناسب با آن چه تصمیمی را 

باید اختیار کند.
روشن است که برگزاری نشست استانبول در روزهای پس از ماه 
رمضان دردسرهای تازه ای را خلق خواهد کرد. یکی از این دردسرها 
ایجاد تردید عمیق تر در تصمیم امریکا و ناتو برای خروج از افغانستان 
در اول ماه می است. امریکا و ناتو قباًل گفته بودند که تصمیم آن ها 
برای خروج از افغانستان به پیش رفت مذاکرات بین االفغانی و شرایط 
این کشور وابسته است. هرگاه نشست استانبول در ماه اپریل برگزار 
شود و شرکت کننده گان بتوانند روی چارچوب کلی صلح به توافق 
برسند، تصمیم درباره خروج نیروهای بین المللی از افغانستان ساده تر 
اتخاذ خواهد شد. با این پیشنهاد طالبان، اما تصمیم گیری در این 
باره بسیار دشوار شده است. امریکا و ناتو فعاًل نمی توانند بدون آن که 
توافق کلی صلح به دست آمده باشد و یا چشم انداز صلح افغانستان 

کاماًل روشن باشد، برای خروج از این کشور ریسک کنند.
نیروهای  برابر  در  به جنگ  طالبان  بازگشت  دیگر، خطر  از جانب 
خارجی نیز متصور است. هرگاه امریکا و ناتو به دلیل عدم اطمینان 
نسبت به آینده افغانستان نتوانند در اول ماه می سربازان خود از 
با حمالت طالبان روبه رو خواهند شد.  بیرون کنند،  را  این کشور 
این هشداری است که گروه طالبان پیش از این بارها به امریکا و 
ناتو داده است. در صورت از سرگیری جنگ بین نیروهای خارجی و 
جنگ جویان طالبان، گره مذاکرات صلح افغانستان پیچیده تر خواهد 

شد.
این دم  تا  بین االفغانی  ناکامی مذاکرات  گروه طالبان مقصر اصلی 
است. متأسفانه این گروه با انجام »مذاکره در سایه« باعث فوت وقت 
دوحه  توافق نامه  تقسیم اوقات  مطابق  بین االفغانی  مذاکرات  و  شد 
پیش نرفت. حاال با پیشنهاد تازه طالبان، گره کار پیچیده تر شده 
است. با این وصف، یک راه برای جلوگیری از شکست مذاکرات و 
توقف روند صلح باز است. امریکا و طالبان باید بر سر تمدید ماموریت 
سربازان خارجی تا حصول توافق مطلوب صلح در افغانستان وارد 
مذاکره شوند. مبنای این پیشنهاد نیز توافق نامه دوحه است. طبق 
طرف های  که  می شود  محقق  زمانی  خروج  برنامه  توافق نامه،  این 
جنگ افغانستان به توافق جامع صلح دست یافته باشند. از این رو، 
انتظار می رود که گروه طالبان با مسأله خروج از موضع منعطف تر 
استفاده کند و بگذارد که روند صلح افغانستان به موفقیت برسد. 
هرگاه فرصت کنونی صلح با موضع گیری غیرمنعطف گروه طالبان 

هدر برود، مقصر آن هیچ طرفی غیر از این گروه نخواهد بود.

پیشنهاد جنجالی طالبان برای 
نشست استانبول سه شنبه
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نزاع بر سر حمل پرچم 

ملی در محفل دستاربندی 
در پروان جان یک تن را 

گرفت

تصادف موتر عروس و داماد 
در ننگرهار دو کشته و هفت 

زخمی برجای گذاشت



نهمین دور نشست »قلب آسیا 
در  امروز  استانبول«  روند   -
دوشنبه، پایتخت تاجیکستان 
امسال  ادامه می یابد. نشست 
زیر عنوان »تقویت اجماع برای 
صلح و توسعه« برگزار و هدف آن 
تالش برای تأمین صلح و تقویت 
همکاری های منطقه ای عنوان شده است. محمداشرف 
غنی، رییس جمهور کشور در حاشیه این نشست با 
با  را  تفاهم نامه  تاجیکستانی اش دیدار و پنج  همتای 
همکاری های  توافق نامه ها  این  کرد.  امضا  کشور  آن 
سیاسی، امنیتی،  تجارتی، ترانزیتی، ترانسپورت، انرژی 
و فرهنگی را در بر می گیرد. رییس جمهور غنی هنگام 
سخنرانی در دانشگاه ملی تاجیکستان به مسائل مهم 
جهانی از جمله ویروس کرونا، انقالب چهارم صنعتی، 
موج سوم بی اعتمادی جهانی، موج پنجم دهشت افگنی 
و تغییر محیط زیست پرداخت. نشست قلب آسیا - 
محور  در  حمل  دهم  سه شنبه،  روز  استانبول  روند 
تروریستی  تهدیدهای  و  امنیتی  چالش های  بررسی 
ارتباطی  راه های  توسعه  به  نیازمندی  منطقه ای، 
افغانستان با آسیای میانه، تقویت همکاری ها و اجماع 
با رهبری وزیران امور  افغانستان  در مورد روند صلح 
و ۱۵  می یابد  ادامه  تاجیکستان  و  افغانستان  خارجه 

کشور عضو در این موارد گفت وگو می کنند.
دور نهم نشست قلب آسیا - روند استانبول این بار در 
شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شده است. 
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور روز دوشنبه، 
دوشنبه  وارد  دولتی  هیأت  یک  راس  در  نهم حمل 
شد. در این هیأت شماری از اعضای کابینه نیز حضور 
دارند. آقای غنی افزون بر دیدار با امام علی رحمان، 
رییس جمهور تاجیکستان، در دانشگاه ملی این کشور 
نیز سخن رانی کرد. او پس از دریافت دکترای افتخاری 
به  آن،  علمی  شورای  در  عضویت  و  دانشگاه  این  از 
با اشاره بر  برخی از مسایل نیز پرداخت. آقای غنی 
مشترک  مسایل  به  آسیا،  تغییر  پیرامون  دیدگاهش 

حسیب بهش

غرب  حوزه  والیت های  اجتماعی  فعاالن  از  شماری 
کشور با حضور در یک همایش صلح خواهی در هرات، 
از انحصار روند صلح توسط چهره ها و احزاب سیاسی 
احزاب  رهبران  آنان،  دید  از  می کنند.  نگرانی  ابراز 
شخصی  منافع  دنبال  به  صلح  مذاکرات  در  سیاسی 
خودشان هستند و منافع ملی را برای اهداف شخصی 
نشست  این  اشتراک کننده گان  می کنند.  قربانی 
صلح خواهی باور دارند که دیدگاه و نظرات »مردم عام« 
باید در جریان گفت وگوهای صلح، به ویژه نشست صلح 
استانبول شنیده شود و چهره های سیاسی نماینده گان 
واقعی مردم و قربانیان جنگ در روند صلح نیستند. این 
شمار از فعاالن اجتماعی والیت های حوزه غرب تأکید 
و  واحد  باید یک طرح  از حوزه جمهوریت  که  دارند 
جامع در نشست صلح استانبول ارایه شود و جریان های 
سیاسی حوزه جمهوریت در شرایط مهم کنونی نباید 
دچار چند دسته گی و اختالف نظرهای شدید شوند. 
دارند  پافشاری  امور سیاسی  آگاهان  در همین حال، 
که »طرح صلح زلمی خلیل زاد«، راهکار مناسبی برای 
آتش بس و پایان جنگ در کشور است و سایر طرح ها 
شرایط  در  زودهنگام«،  انتخابات  »طرح  شمول  به 

کنونی افغانستان »منطقی و عملی« نیست.
والیت های  اجتماعی  فعاالن  و  جوانان  از  شماری 
یک  در  حضور  با  نیمروز،  و  فراه  بادغیس،  هرات، 
کم رنگ  حضور  از  هرات،  در  صلح خواهی  نشست 
ابراز نگرانی کردند  مردم در روند گفت وگوهای صلح 
روند  این  در  مردم  بیش تر  نقش آفرینی  خواهان  و 
شدند. ضیاءالدین صدر، از برگزارکننده گان این نشست 
صلح خواهی، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که 
آنان قرار است افزون بر والیت های حوزه غرب، دیدگاه 
به  پیوند  را در  افغانستان  از ساکنان  حدود ۸۰۰ تن 
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گفت وگوهای صلح با برپایی همایش های صلح خواهانه 
گردآوری کنند.

فعاالن  نشست ها  این  اشتراک کننده گان  او،  گفته  به 
اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و استادان دانشگاه هستند 
و دیدگاه آنان در مورد مذاکرات صلح تاکنون شنیده 
نشده است و پس از بحث و تبادل نظر در پیوند به 
نظریات  تمامی  از  نسخه ای  صلح،  با  مرتبط  مسایل 

کووید-۱۹  که  افزود  او  کرد.  تمرکز  منطقه  تاریخی 
برای  آینده  جهان  باید  و  نیست  همه گیری  آخرین 
مقابله با همه گیری های دیگر آماده گی داشته باشد. به 
باور رییس جمهور، واکنش ها به کرونا بیش تر ملی بود 
تا بین المللی و در واقع این همه گیری درزهای عمده 
هماهنگی بین المللی را آشکار و ناسیونالیسم صحی را 

ثابت کرده است.
عنوان  به  صنعتی  چهارم  انقالب  به  هم چنان  او 
به  که  گفت  و  داشت  تأکید  تغییر«  دوم  »عامل 
شدن  دیجیتالی  حال  در  جهان  انقالب،  این  ادامه 
قرن ۲۰  پرورش  و  آموزش  او، شکل  گفته  به  است. 
پاسخگوی نیازمندی قرن ۲۱ نیست و انقالب چهارم 
بنیادی  به صورت  را  بی کاری  و  کار  تعریف  صنعتی 
دگرگون کرده است. آقای غنی گفت که »علم استوار 
نوع علم  بر حافظه« در حال محو شدن است و هر 
استوار  ارتباط«  نوع  جمع آوری  و  »تحلیل  به  جدید 
خواهد بود. محمداشرف غنی هم چنان با ذکر »موج 
بی اعتمادی جهانی« به عنوان نقطه سوم تغییر منفی، 
افزود که با وجود اعتماد باالی جهانی شدن در ۲۰ 
سال اخیر به عنوان فرضیه، این اعتمادها اکنون در 

داخل کشورها و بیرون از آن ضعیف شده است.
رییس جمهور از موج پنجم دهشت افگنی به عنوان 
نقطه منفی دیگر یاد کرد و گفت که این موج به اوج 
کنونی  جنگ  جمهور،  رییس  باور  به  است.  رسیده 
غیرجنگ  و  میان جنگ  و سرحد  محدود شده  غیر 
از بین رفته است. او هم زمان با تأکید بر تغییر شیوه 
جنگ، گفت که استعمال سالح راه حل نیست و حد 
آن از حدود انسانی گذشته است. آقای غنی از تغییر 

مطرح شده با طرف های اصلی مذاکرات صلح شریک 
و  اصلی جنگ  دارد که طرف های  امید  می شود. وی 
صلح افغانستان به شمول حکومت، طالبان، کشورهای 
و  راه حل ها  خواست ها،  نگرانی ها،  جهان،  و  منطقه  
از سوی  به صلح  پیوند  در  پیشنهادهای مطرح شده 

مردم افغانستان را بررسی و آن را عملی سازند.
در همین حال، فعاالن اجتماعی اشتراک کننده در این 
نشست پافشاری دارند که روند صلح افغانستان نباید 
باید  و  باشد  سیاسی  چهره  و  چند حزب  انحصار  در 
دیدگاه مردم عام جامعه نیز در جریان گفت وگوهای 
گرفته  مدنظر  استانبول  صلح  نشست  ویژه  به  صلح، 
به  فراه،  والیت  ساکنان  از  حمیدی،  قاسم  شود. 
روزنامه ۸صبح می گوید که رهبران سیاسی در جریان 
سال های گذشته تنها به فکر منافع شخصی خودشان 
بودند و منافع ملی برای شان اهمیت چندانی ندارد و 
از همین سبب آنان نماینده گان واقعی مردم در روند 

صلح نیستند.
عبدالکریم وفا، از فعاالن اجتماعی در والیت نیمروز، 
باور دارد که مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند؛ 
اما اگر تداوم وضعیت کنونی به سود رهبران و احزاب 
سیاسی باشد، سیاسیون نمی خواهند که در افغانستان 
صلح تامین شود و مانع رسیدن کشور به صلح می شوند. 
بادغیس،  والیت  در  دانشگاه  استاد  محمدی،  سیما 
اقشار گوناگون  نگرانی  باید دیدگاه و  عقیده دارد که 
جامعه در پیوند به مذاکرات صلح مدنظر گرفته شود 
و قربانیان جنگ احساس کنند که در روند صلح سهم 

دارند و حقوق شان تلف نمی شود.
یعقوب مشعوف، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، باور دارد 
که »صلح و جنگ« تمام اقشار جامعه را در بر می گیرد 
و مردم عام نباید از این روند مهم کنار گذاشته شوند. 

یاد  بحران جهانی  پنجمین  عنوان  به  زیست  محیط 
کرد و آن را یک »فاجعه« خواند. به باور او، اگر درجه 
حرارت ۲.۵ درجه افزایش یابد، ۱۰۰ میلیون نفر از 
بی آب  نیز  شهر   ۱۰۰ و  می شوند  آواره  آسیا  جنوب 
غنی،  جمهور  رییس  گفته  به  هم چنان  شد.  خواهد 
زنده گی  حرارت،  درجه ای  چهار  افزایش  صورت  در 
محیط  تغییر  مسأله  که  گفت  او  می شود.  ناممکن 
به  را  انسان  آینده  می تواند  و  است  »جدی«  زیست 

گونه اساسی با خطر روبه رو کند.
آقای غنی تصریح کرد که در حال حاضر یک بحث در 
مورد مسوولیت اجتماعی به وجود آمده که براساس 
آن، نوع اقتصادی شرکت های مفادمحور زیرسوال رفته 
است. او افزود که صالحیت و نقش دولت ها وسیع تر 
شده است و وظایفی که مردم از دولت ها توقع دارند، 
تغییر کرده است. با باور رییس جمهور غنی، احتمال 
می رود که چین تا پنج سال آینده به بزرگ ترین قدرت 
اقتصادی جهان بدل شود و هند نیز در جایگاه های 
برتر قرار گیرد. او تصریح کرد که به این ترتیب آینده 
تحرک اقتصادی در قاره آسیا است و بدون سهم چین 
و هند، اقتصاد بین المللی با »رکود« مواجه می شود. او 
از تحرک اقتصادی به عنوان یک اصل مهم یاد کرد 
و افزود که زیادترین امحای فقر نیز در آسیای شرقی 
صورت گرفته است. به گفته محمداشرف غنی، تغییر 
اقتصادی مهم  قاره  به  مفکوره  و  از یک هویت  آسیا 
است و به گونه تخمینی تنها ۱4 کشور آسیایی در 
۲۰ سال آینده ۳۰ تریلیون دالر روی ساخت زیربنا 

سرمایه گذاری می کنند.
امروز  صلح،  روند   - آسیا  قلب  نشست  است  قرار 
یابد.  ادامه  دوشنبه  شهر  در  حمل  دهم  سه شنبه، 
محورهای این نشست را بحث چالش های امنیتی و 

چهره های  و  حکومتی  مقام های  کنار  در  او،  دید  از 
سیاسی، دیدگاه مردم نیز در گفت وگوهای صلح مهم 

است و باید مد نظر گرفته شود.
آقای مشعوف افزود، روند صلح افغانستان در انحصار 
چند فرد سیاسی قرار گرفته است و احزاب سیاسی 
رهبران  و  ندارد  را  سیاسی  حزب  اساسی  معیارهای 
احزاب تالش می کنند، برای رسیدن به منافع شخصی 
خود، مانع پیش رفت مذاکرات صلح شوند. محمدرفیق 
شهیر، آگاه امور سیاسی، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
می گوید که نظریات اقشار گوناگون مردم افغانستان در 
پیوند به صلح تفاوت های زیادی ندارد و بخش بزرگی 
از دیدگاه مردم به گونه همه جانبه در طرح صلح زلمی 
خلیل زاد، پرداخته شده و این طرح با اندکی تغییرات، 

مورد قبول مردم است.
او باور دارد که افغانستان در شرایط کنونی برای پایان 
جنگ و آغاز آتش بس، نیازمند اداره موقت و حکومت 
انتقالی برای تدوین قانون است و اگر این روند اجرایی 
روند  در  باید  مردم  نگرانی های  و  شود، خوش بینی ها 
پافشاری  سیاسی  امور  آگاه  این  شود.  بررسی  صلح 
دارد که طرح »انتخابات زودهنگام« در اوضاع کنونی 
قبول  مورد  و  نیست  عملی«  و  »منطقی  افغانستان 
طرف های اصلی جنگ و صلح افغانستان قرار نمی گیرد. 
افزون بر این، منابع آگاه از شورای عالی مصالحه ملی 
خبر می دهند که این شورا در حال نهایی ساختن یک 

طرح صلح برای نشست صلح استانبول است.
چندی پیش، خبرگزاری رویترز گزارش داد که قرار 
است رییس جمهور غنی نیز طرحی را برای برگزاری 
ماه  شش  در  جمهوری  ریاست  زودهنگام  انتخابات 
آینده، در نشست صلح استانبول ارایه  کند. رویترز به 
نقل از مقامات ارشد دولت افغانستان اعالم کرده بود 
که این پیشنهاد در تضاد با طرح صلح زلمی خلیل زاد، 
برای تشکیل دولت انتقالی صلح پیش کش شده است.

با این همه، در جریان چانه زنی جریان ها و چهره های 
صلح  نشست  در  صلح  طرح های  ارایه  برای  سیاسی 
استانبول، نگرانی اصلی مردم این است که انحصار روند 
مذاکرات از سوی چند فرد و جریان سیاسی، ممکن 
منافع  مذاکرات،  برایند  و  نباشد  آنان  سود  به  است 
شخصی سیاسیون را تضمین کند و مردم قربانی شوند.

تهدیدها تروریستی در منطقه، نیاز به توسعه راه های 
ارتباطی افغانستان با آسیای میانه، تقویت همکاری ها 
و اجماع منطقه ای و حمایت از روند صلح افغانستان 
را  آن  رهبری  که  نشست  این  در  می دهد.  تشکیل 
و  افغانستان  خارجه  امور  وزیر  اتمر،  محمدحنیف 
تاجیکستان  امور خارجه  وزیر  مهرالدین،  سراج الدین 
دیگر  کشور   ۱۳ خارجه  امور  وزیران  اند،  عهده دار 
عضو نیز اشتراک می کنند و روی این موارد بحث و 
گفت  وگو خواهند کرد. این نشست تنها مدتی پیش از 
نشست استانبول برگزار می شود که کشورهای منطقه 
نیز در آن سهم دارند و برگزاری آن برای افغانستان 

سرنوشت ساز خوانده شده است.
نشست قلب  آسیا - روند استانبول، در سال ۱۳۹۰ با 
پیشنهاد افغانستان و همکاری ترکیه در استانبول آغاز 
شد. این نشست ها به جز یک بار در سال ۱۳۹7، به 
گونه ساالنه برگزار شد و پیش از این کابل، آلماتی، 
پکن، اسالم آباد، امریتسار، باکو و استانبول )برای بار 
دوم( سابقه میزبانی آن را داشته  است. این نشست ها 
و  است  کرده  دنبال  را  مختلفی  اهداف  تاکنون 
افغانستان، پاکستان، ایران، تاجیکستان، اوزبیکستان، 
چین،  روسیه،  قرقیزستان،  قزاقستان،  ترکمنستان، 
هند، ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی 
افزون  می  شوند.  شمرده  آن  اعضای  از  آذربایجان  و 
بر این، امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا، 
استرالیا، جاپان، اسپانیا، دنمارک، مصر، عراق، فنلند، 
حامی  کشورهای  عنوان  به  پولند  و  سویدن  ناروی، 
آن به حساب می آیند. گفتنی است که افزون بر این 
کشورها، حدود ۱۱ سازمان و نهاد بین المللی به شمول 
اتحادیه اروپا، ناتو و سارک نیز به عنوان حمایت کننده 

در این نشست نقش دارند.

قلب آسیا - روند استانبول؛

نگرانی از انحصار روند صلح توسط سیاسیون

کابل و منطقه چشم  به  راه تقویت اجماع برای 
صلح و توسعه

شماری از جوانان و فعاالن 
اجتماعی والیت های هرات، 

بادغیس، فراه و نیمروز، با حضور 
در یک نشست صلح خواهی در 
هرات، از حضور کم رنگ مردم 

در روند گفت وگوهای صلح 
ابراز نگرانی کردند و خواهان 
نقش آفرینی بیش تر مردم در 

این روند شدند. ضیاءالدین 
صدر، از برگزارکننده گان این 

نشست صلح خواهی، در صحبت با 
روزنامه 8صبح می گوید که آنان 
قرار است افزون بر والیت های 
حوزه غرب، دیدگاه حدود 800 
تن از ساکنان افغانستان را در 

پیوند به گفت وگوهای صلح با 
برپایی همایش های صلح خواهانه 

گردآوری کنند.

محمدحسین نیک خواه
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شنبه، هفتم حمل، شورای شهر پاریس تصمیم خود 
مبنی بر نام گذاری بخشی در ناحیه هشتم این شهر را 
عملی کرد. این رویداد حاشیه های پیدا و پنهانی دارد 

که الزم دیدم چند مورد را این جا برشمارم:

۱- حضور حامد کرزی: در محفلی که به منظور 
اعطای نام مسعود بزرگ به بخشی از ناحیه هشتم 
یاران مسعود،  و  فرزند  بر  برگزار شد، عالوه  پاریس 
را  افغانستان  سال  چهارده  حدود  که  کرزی  حامد 
به  اشاره  ضمن  نمود.  اشتراک  نیز  کرد،  رهبری 
نقدهای جدی وارد بر دوره زمام داری  ایشان، آگاهی 
و وقوف او بر اوضاع افغانستان قابل دقت است. ایشان، 
افغانستان و در  از مناسبات قومی  برداشت عمیقی 
عین حال از وضعیت شکننده موجود دارد. براساس 
همین آگاهی و درک خطِر قرار داشتن کشور در لبه 
پرتگاه، ایشان بر مناسبات حاکم قومی پشت کرده 
از شخصیتی  با اشتراک در مناسبت بزرگ داشت  و 
اما بر مبنای مناسبات  امر فراقومی  که در حقیقت 
به  را  خویش  بزرگی  است،  قومی  کاریزمای  حاکم، 
نمایش گذاشته است. گذشته از مسائل و جنجال های 
الگوی  پیشین  جمهور  رییس  عمل  این  سیاسی، 
تمام عیار برای سیاسیون و دولت مردان کنونی است، 
به ویژه در زمانی که در کنار خطر تروریسم، جنگ 

قومی در کمین سالمت افغانستان نشسته است.

تپنده  قلب  فرانسه  فلسفی:   - سیاسی   -۲
دموکراسی و جمهوری در عصر حاضر است. آن چه 
در فلسفه سیاسی از افالطون و ارسطو تا به متأخرین 
از مفاهیمی چون جمهوری، دموکراسی و لیبرالیسم 
روایت شده، در انقالب های امریکا و فرانسه عینیت 
انسان و شهروند که در  یافته است. اعالمیه حقوق 
نتیجه انقالب فرانسه به رشته تحریر در آمد و ایجاد 
جایگاه  دهنده  نشان  کشور،  آن  در  جمهوری  پنج 
کنار  در  فرانسه  است.  در عصر حاضر  فرانسه  رفیع 
داشتن سابقه استعمارگری، نمادی از فلسفه، سیاست 
و هنر نیز بوده و یگانه کشوری دارای نظام سیاسی 
مطلقاً زمینی است. ارج گذاری کشوری چون فرانسه 
به مسعود، حاکی از برتری روایت و فکر مسعود در 
برابر  در  مقطع  یک  در  مسعود  است.  جهان  سطح 

اعتدال، حد فاصل و خط تقابل میان افراط و تفریط است. 
همان  که اسالم از آن به عنوان وسطیت )میانه روی( یاد 
می کند. اعتدال گرایی زمانی و در جوامعی پا به عرصه  
وجود گذاشت و می گذارد که آدم هایش به اوج کمال، 
در  زیرا  باشند.  رسیده  ذهن  پخته گی  و  فکری  بلوغ 
و  به خشم  باشد، مجالی  جوامعی  که عقالنیت حاکم 
دانش، هر  نمی ماند و صاحبان  خشونت جنگ افروزان 
گرهی را به  جای میل تفنگ با ِکلک تدبیر باز می کنند.

اعتدال گرایی، کلید رمز و بُرنده ترین سالح در مقابله با 
تندروی و افراطی گری زیر هر نام، آدرس و بهانه است. 

اما اگر احساسات بر منطق چیره و خشونت بر عواطف 
هیچ  بی  و  می شوند  پیروز  گرایان  افراط   شود،  غالب 
درنگ و مجالی همه مرزها را نابود می کنند و نابودی را 

مقدس ترین هدف خود می دانند.
درگیر  هم  با  همیشه  دشمن  دو  این  جانبی،  از 
)اعتدال گرایی و افراط گرایی(، دو همزاد متضاد و دو 
آشنای بیگانه هستند که از زمان انسان های نخستین، 
باز و تثبیت  آنان  جایگاه خویش را در ذهن و ضمیر 

کرده و قربانی ها داده و گرفته اند.

یعنی بزرگ ترین دشمن طالبان تجلیل کرده و گروه 
طالبان بزرگ ترین دشمن نظام موجود است. براساس 
محاسبه »دشمِن دشمن من، دوست من است«، نیز 
اگر بشماریم، مسعود بزرگ ترین دوست نظام موجود 
است و این جایگاهش باید احترام شود؛ زیرا طالب 
بانی آن  بود که  نظامی  نظام موجود، دشمن  مانند 

احمد شاه مسعود بود.

۵- دنیای مجازی: بدون شک، شبکه های اجتماعی 
جریان سیال است و هر روز صفحه جدیدی در این 
دنیا باز می شود. یکی از معیارهایی که براساس آن 
مجازی  دنیای  در  رویدادها  اهمیت  است  ممکن 
سنجیده شود، عبارت از بررسی مقایسه ای رویدادها 
است. به این معنا که شما رویدادی را با یک یا چند 
رویداد دیگر مقایسه و اهمیت آن را براساس سنگینی 
رویداد  مهم ترین  صلح  می کنید.  ارزیابی  ترازو  پله 
زنده گی ما است. با تمام اهمیتی که بحث صلح دارد، 
رویداد مرتبط به مسعود در پاریس برای دست کم دو 
روز دنیای مجازی را پر کرد. حرف آخر این که مسعود 
برخوردار از کاریزمایی است که سال ها پس از مرگش 
نیز قادر است برای چند روز دنیای پر شتاب مجازی 

امروز را تسخیر کند.

برادر، به تحکیم برادری می پردازند، شمار محدودی با 
ورق زدن کتاب های مخفی و مخوف، در صدد فاصله زایی 
و جدایی می برآیند. در شرایطی که گروه هایی، جسورانه 
مخالِف  صداهای  به  بستن  اتهام  و  زدن  برچسب  به 
جماعت  می بر آیند؛  خویش  انحصارگرایانه   سلیقه های 
دیگر، صمیمانه به تقویت ارزش ها و گسترش اشتراکات 
و  آزادی  و  و هم وطنان خویش می پردازند  هم کیشان 

آزاده گی  را فریاد می کشند.
با تمام  قرار می گیری،  وقتی در چنین حال و هوایی 

وجودت می خواهی در صفی قرار بگیری که منظور و 
مقصدشان، دفاع از انسانیت و معیارهای مقدسی است 
که قوام جهان بر آن استوار و جان اسالم به آن گره 
دیگری  فرصت  که  حاال  )اعتدال گرایی(.  است  خورده 
موهوم  خطوط  زدن  هم  بر  و  سرنوشت  تعیین  برای 
ساخته عناصر تمامیت خواه فرارسیده است، حیف است 

بی تفاوتی پیشه کنیم و آینده را به حراج بگذاریم.
و  اعتدال پسند  توده های  که  است  آن  زمان  اکنون 
میانه رو، از هر قوم و قشر و از هر طیف و تبار، صدای 
برادری و برابری  را بلند کنند و به هرچه خودخواهی و 
خودکامه گی است، نقطه  پایان بگذارند. زیرا تجربه های 
تلخ گذشته ثابت ساخته است که هیچ کسی  را یارای 
چیدن بساط دیگران نیست و همه گان یکسان در این 

خاک و سرزمین حق دارند.
استبداد،  و  عدالت  نبرد  در  موفقیت  برای  راه  یگانه 
با یک دیگر همگام و  دست به دست هم دیگر دادن و 
همراه شدن است. برای تحقق بخشیدن به چنین هدف 

واالیی، محقق ساختن موارد ذیل الزامی است:
۱- ایجاد و تقویت ارتباط هدفمند و سازمان یافته میان 

شخصیت ها و جناح های میانه رو؛
ترویج  و  برادری  و  مواسات  روایات  و  آیات  تبلیغ   -۲
فرهنگ باهمی از طریق رسانه های جمعی میان مردم؛

۳- شناسایی و برجسته سازی نقاط مشترک اقوام با هم 
برادر؛

و  تمرکزگرایی  به  کشیدن  بطالن  خط  بر  تأکید   -4
جلوگیری از رفتن کشور به کام استبداد و دیکتاتوری؛ 

۵- تدوین طرح همه جانبه برای ساختار متفاوت، آینده  
درخشان، فردای روشن، کشور آباد و ملت مرفه و سرفراز.

و  بکشند  کنار  عدالت خواه  و  میانه رو  نیروهای  اگر  اما 
در  را  ابتکار عمل  تندرو  عناصر  فشارها شوند،  تسلیم 
ترسیم  گونه ای  به  آینده  را  و  گرفت  خواهند  دست 
استبداد  و  قناعت  فقر  عادت،  ذلت  که  کرد  خواهند 
مبارزه  ساعت  یک  بنابراین،  شود.  وانمود  عدالت 
حساب شده امروز، موثرتر از صد سال تالش بی حاصل 

فردا خواهد بود.

برابر تروریسم  تهاجم شوروی و در مقطع دیگر در 
حاضر  حال  در  متأسفانه  که  ایستاد  بین المللی 
بزرگ ترین  وقتی  دارد.  دق الباب  را  ما  دروازه های 
مردی چون  استقامت  و  فداکاری  از  دنیا  جمهوری 
مسعود، از کشوری چون افغانستان تجلیل می کند، 
اهمیت این مسأله به لحاظ سیاسی - فلسفی غیر 
قابل پیمایش است و فقط عقل سلیم و فکر نوین 
استفاده  بزرگی،  این  به  از دست آوردی  تا  دارد  کار 

عملی شود.

حاضر  حال  در  فرانسه  دیپلماسی:  و  امنیت   -3
عضو دایمی شورای امنیت و یکی از چند قدرت برتر 
جهان و پس از برگزیت قدرت درجه  اول اتحادیه اروپا 
است. کشور فرانسه دست باز در سیاست و مناسبات 
جهانی دارد و بدون شک یکی از صداهای غیر قابل 
کشور  ارج گذاری  است.  جهانی  مناسبات  در  انکار 
برابر  در  که  شخصیتی  به  فرانسه  چون  باعظمتی 
طالبان مقاومت کرد و برای اولین بار دنیا را از خطر 
تروریسم هشدار داد، بدون شک در عرصه امنیت و 

دیپلماسی اهمیت غیر قابل انکار دارد.

4- راستی آزمایی: قدرتی چون فرانسه از مسعود، 

با گام بلند از کلی گویی، به سرزمین مصداق های زنده  
این دو پدیده - به افغانستان می پردازم؛ به کشوری  که 
برجسته ترین نماد افراطی گری و در عین  حال عالی ترین 
جایی  که  در  است.  نیز  مهربانی  و  اعتدال گرایی  مهد 
زمین  را  و  زنده گی   بهشت،  به  رسیدن  برای  بعضی ها 
برای دیگران جهنم می سازند؛ شماری از همه چیز خود 
می گذرند تا اشکی را از چشمی پاک و لبخندی را در 

سیمایی ایجاد و رنگ آمیزی کنند.
به همان ساده گی که از صدها سال به این سو اقوام با هم 

اعتدال، حد فاصل و خط تقابل میان افراط و تفریط است. همان  که اسالم از آن به عنوان 
وسطیت )میانه روی( یاد می کند. اعتدال گرایی زمانی و در جوامعی پا به عرصه  وجود 

گذاشت و می گذارد که آدم هایش به اوج کمال، بلوغ فکری و پخته گی ذهن رسیده باشند. 
زیرا در جوامعی  که عقالنیت حاکم باشد، مجالی به خشم و خشونت جنگ افروزان نمی ماند و 

صاحبان دانش، هر گرهی را به  جای میل تفنگ با ِکلک تدبیر باز می کنند.

1- حضور حامد کرزی: در 
محفلی که به منظور اعطای نام 

مسعود بزرگ به بخشی از 
ناحیه هشتم پاریس برگزار 
شد، عالوه بر فرزند و یاران 

مسعود، حامد کرزی که حدود 
چهارده سال افغانستان را 

رهبری کرد، نیز اشتراک نمود. 
ضمن اشاره به نقدهای جدی 

وارد بر دوره زمام داری  ایشان، 
آگاهی و وقوف او بر اوضاع 

افغانستان قابل دقت است. 
ایشان، برداشت عمیقی از 

مناسبات قومی افغانستان و در 
عین حال از وضعیت شکننده 
موجود دارد. براساس همین 

آگاهی و درک خطِر قرار داشتن 
کشور در لبه پرتگاه، ایشان 

بر مناسبات حاکم قومی پشت 
کرده و با اشتراک در مناسبت 

بزرگ داشت از شخصیتی که 
در حقیقت امر فراقومی اما بر 

مبنای مناسبات حاکم، کاریزمای 
قومی است، بزرگی خویش را به 

نمایش گذاشته است. گذشته 
از مسائل و جنجال های سیاسی، 
این عمل رییس جمهور پیشین 
الگوی تمام عیار برای سیاسیون 
و دولت مردان کنونی است، به 
ویژه در زمانی که در کنار خطر 

تروریسم، جنگ قومی در کمین 
سالمت افغانستان نشسته است.

اکنون زمان آن است که 
توده های اعتدال پسند و 

میانه رو، از هر قوم و قشر و از 
هر طیف و تبار، صدای برادری 

و برابری  را بلند کنند و به 
هرچه خودخواهی و خودکامه گی 

است، نقطه  پایان بگذارند. 
زیرا تجربه های تلخ گذشته 

ثابت ساخته است که هیچ کسی 
 را یارای چیدن بساط دیگران 

نیست و همه گان یکسان در این 
خاک و سرزمین حق دارند.





اجمل احمدی نُه ماه است که در بانک 
مرکزی افغانستان حکمرانی می کند. او 
تعهد سپرده بود که پالیسی درست و 

استراتژی جدید سیاست پولی را برای د 
افغانستان بانک تدوین و ترتیب می کند. 

اینک که نُه ماه از حضورش در بانک 
مرکزی می گذرد، نه از استراتژی جدید 

سیاست پولی خبری است و نه هم از 
پالیسی درست سیاست پولی.

طبق عرف، صد روز اول برای متصدی 
یک اداره، روزهای حساسی به شمار 

می رود. در این صد روز، او زیر ذره بین 
رسانه ها و مردم قرار دارد. با توضیح 

در مورد برنامه ها و سیاست هایش، 
هرازگاهی به مردم پاسخگو می باشد، با 
جمع بندی صد روز اول، روزهای بعدی 

او قسماً مورد پیش گویی و قضاوت قرار 
می گیرد.

استراتژی جدید سیاست پولی بانک مرکزی 
کجا است؟

اجمل احمدی نُه ماه است که در بانک مرکزی افغانستان 
حکمرانی می کند. او تعهد سپرده بود که پالیسی درست 
افغانستان  د  برای  را  پولی  استراتژی جدید سیاست  و 
از  ماه  نُه  که  اینک  می کند.  ترتیب  و  تدوین  بانک 
استراتژی  از  نه  می گذرد،  مرکزی  بانک  در  حضورش 
پالیسی  از  هم  نه  و  است  خبری  پولی  سیاست  جدید 

درست سیاست پولی.
طبق عرف، صد روز اول برای متصدی یک اداره، روزهای 
حساسی به شمار می رود. در این صد روز، او زیر ذره بین 
رسانه ها و مردم قرار دارد. با توضیح در مورد برنامه ها و 
سیاست هایش، هرازگاهی به مردم پاسخگو می باشد، با 
مورد  او قسماً  بعدی  روزهای  اول،  روز  جمع بندی صد 

پیش گویی و قضاوت قرار می گیرد.
آغاز  اول  روزهای  در  احمدی  اجمل  که  می رفت  توقع 
کارش، در مصاحبه های اختصاصی با رسانه ها در مورد 
سیاست های پولی، ثبات سکتور مالی و... صحبت کند؛ 
و دروازه  زد  ماموران دست  انفکاک  به  او  اما در عوض 
بست.  عامل  هیأت  اعضای  روی  بر  را  مرکزی  بانک 
سیاست های  مورد  در  حرفی  و  نپذیرفت  را  رسانه ها 
پولی در هیچ میزگرد، مصاحبه اختصاصی و گفت وگو 

با رسانه ها شریک نکرد.
ارگان   ۱۳۹۹ جوزای  ماه  شماره  معلومات  براساس 
نشراتی بانک مرکزی )بانک(، اجمل احمدی در مراسم 
استراتژی  پولی  برای سیاست  بود که  معرفی اش گفته 
قدم های  بانک ها  از  نظارت  برای  و  می سازد  جدید 
تریبون  پشت  رفتنش،  روز   تا  اما  می دارد.  بر  را  الزم 
استراتژی  هیچ  رای،  اخذ  جهت  نماینده گان  مجلس 
جدیدی سیاست پولی از او نشر نشد. در این مدت، او 
مصروف استخدام یک صد و پنجاه نفر براساس فرمایش 
نماینده گان مجلس و در عوض منفکی، تبدیلی و تنزیل 
قوس   ۱۱ تاریخ  به  باالخره،  بود.  ماموران  بست های 
هدف  که  گفت  و  رفت  نماینده گان  مجلس  به   ۱۳۹۹
اساسی اش افزایش رشد اقتصادی است و زمانی می تواند 
به این هدف برسد که شش اصل: ترتیب پالیسی درست 
پولی، نظارت سکتور بانکداری، ایجاد سیستم پرداخت ها، 
ایجاد چارچوب حقوقی برای د افغانستان بانک، افزایش 
فساد  علیه  مبارزه  و  اصالحات  و  بین المللی  هماهنگی 

اداری را تطبیق کند.
پولی  ترتیب درست سیاست  زمینه  در  احمدی  اجمل 
به مجلس نماینده گان گفته بود که اصل اول او ترتیب 
ضمن  سخنرانی اش  در  او  است.  پولی  درست  پالیسی 
تذکر قانون د افغانستان بانک، هدف اصلی بانک مرکزی 
را ثابت نگه داشتن نرخ تورم دانست و بیان داشت که با 
مرزها  بسته شدن  باعت  که  کرونا  ویروس  شیوع  وجود 
درست  را  تورم  نرخ  است،  توانسته  خود  تیم  با  شده، 
مدیریت کند. او ثابت ماندن نرخ مبادله افغانی در مقابل 

دالر را علت ثبات نرخ تورم دانست.
بانک مرکزی افغانستان تاکنون دو برنامه استراتژیک نشر 
کرده است. در هر دو برنامه، ارکان استراتژیک سیاست 
پولی کشور از لحاظ تطبیق زمانی درج شده است. برنامه 
و   )۱۳۹۲  -  ۱۳۸۸( سال  پنج  برای  اول،  استراتژیک 
برنامه استراتژیک دوم برای چهار سال )۱۳۹۶ - ۱۳۹۹( 
نشر شده است که تاکنون در وب سایت بانک مرکزی در 
دست رس قرار دارد. در برنامه دوم، رکن اول استراتژیک 
بانک مرکزی ارتقای موثریت سیاست پولی در راستای 
حمایت از رشد پایدار و ثبات اقتصادی درج شده است 
مواردی  از  پولی  جدید  ابزارهای  و  سیاست ها  طرح  و 
از  ماه  اینک که سه  تاکید شده است.  بر آن  است که 
بانک مرکزی می گذرد،  برنامه استراتژیک دوم  انقضای 
اجمل احمدی تاکنون نتوانسته است، برنامه استراتژیک 
سوم که در برگیرنده استراتژی جدید و پالیسی درست 
سیاست پولی او باشد، تهیه و نشر کند. او نُه ماه است 
که در بانک مرکزی است. طبق رسالت و وظیفه بایست 
باید برنامه استراتژیک  این کار را آغاز می کرد و اینک 
سوم بانک مرکزی نشر می شد تا حکومت، شورای ملی، 
سکتور خصوصی، مردم، جامعه جهانی، جامعه اکادمیک 
و... در مورد برنامه استراتژیک جدید بانک مرکزی آگاهی 
اقتصادی  تصمیم گیری های الزم  آن  و طبق  می یافتند 
اتخاذ می شد؛ اما این برنامه نه تنها نشر نشده است، بلکه 
گزارش های ماهانه سیاست پولی نیز پس از ماه دسامبر 
۲۰۲۰ در وب سایت بانک مرکزی دیده نمی شود. آگاهی 
از سیر و چگونه گی نرخ تورم و سیاست های پولی، برای 
پالن گذاری عرصه های اقتصادی یک کشور نقش بسیار 

مهم دارد.
اجمل احمدی در نُه ماه گذشته موفق نشد که استراتژی 
جدید و پالیسی درست سیاست پولی را که تعهد کرده 
بود، معرفی کند. او کماکان همان راهی را می رود که 
قبل از او طرح و عملی شده بود. او حتا نتوانست ابزارهای 

سیاست پولی را تغییر دهد. لیالم اسعار، لیالم اوراق بهادار 
و پایه پولی، ابزارهای تطبیقی همان سیاست پولی است 
که قبل از او در بانک اتخاد شده بود. بانک مرکزی با 
 Monetary( هدف قراردادن شاخص های مقداری پولی
Aggregate Targeting( چارچوب سیاست پولی اش 
را تعیین کرده بود؛ تصور می رفت که طبق استراتژی و 
پالیسی جدید سیاست پولی اجمل احمدی این روش به 
 )Inflation Targeting( انفالسیون  هدف گیری  روش 
تغییر خواهد کرد و کشور ما وارد مرحله جدیدی از طرح 
و تطبیق سیاست پولی خواهد شد؛ چیزی که تاکنون 
اتفاق نیفتاده است و انتظار هم نمی رود که اتفاق بیفتد.

عکس آن، در حکمرانی اجمل احمدی در زمینه برنامه 
استراتژیک بانک مرکزی عقب گرد بد داریم. بانک مرکزی 
در حال حاضر فاقد برنامه استراتژیک است؛ چیزی که 
برای یک اداره عیب بزرگ تلقی می شود. وقتی متصدی 
یک اداره نتواند برنامه استراتژیک اداره اش را بسازد، به 
توانایی  او باید شک کرد. نبود برنامه استراتژیک، یعنی 
این  و  ندانم کاری  و  هرج ومرج  شدن،  کالفه   گمراهی، 
برای بانک مرکزی یعنی هالکت و برای متصدی اداره 
انقضای  از  پیش  مدبر،  مدیر  مطلق. یک  ناکامی  یعنی 

برنامه استراتژیک اداره اش، در صدد تهیه برنامه مجدد 
بر می آید و خالی نبود برنامه را قطعاً اجازه نمی دهد.

با وجود این که برنامه استراتژیک تحت مدیریت اجمل 
احمدی را در اختیار نداریم، ناگزیر هستیم تعهدات او 
بانک مرکزی بررسی  را در پرتو گزارش های نشر شده 
ادعا کرد  نماینده گان  کنیم. اجمل احمدی در مجلس 
ثابت  اساساً  است.  داشته  نگاه  ثابت  را  تورم  نرخ  که 
نگه داشتن نرخ تورم با منطق اقتصادی جور نمی آید. به 
جای ثابت نگه داشتن، تالش صورت می گیرد تا نرخ تورم 
در حد مطلوبی قرار گیرد تا از یک طرف سبب تشویق 
سرمایه گذاری شود و از طرف دیگر قدرت خرید مردم 
کاهش پیدا نکند. براساس گزارش اقتصادی که در یکی 
از رسانه ها نشر شد، در سال مالی ۱۳۹۹ قدرت خرید 
مردم به گونه بی پیشینه کاهش و سرمایه گذاری هم به 
حدود صفر درصد تنزیل یافته است. یکی از فکتورهای 
آن نرخ تورم است که متأسفانه اجمل احمدی نتوانسته 

است آن را مدیریت کند.
براساس گزارش ماهانه آمریت عمومی سیاست پولی د 
افغانستان بانک که در ماه قوس ۱۳۹۸ نشر شده است، 
نرخ تورم عمومی در ماه قوس ۱۳۸۹ براساس سال به 
سال ۱.۱۲ درصد بود، پول در گردش ۲۵۹ میلیارد و 
اسعار  ۲ میلیارد و ۲۳۰  لیالم  و  افغانی  ۳4۹ میلیون 
میلیون دالر بوده که در مقابل ۱۸۹.۲۵ میلیارد افغانی از 
بازار جمع آوری شده است. همین طور براساس گزارش 
آمریت فوق الذکر بانک مرکزی، نرخ تورم عمومی در ماه 
پول  درصد،  به سال ۶.4۳  براساس سال  قوس ۱۳۹۹ 
در گردش ۲۹۳ میلیارد و ۳4۱ میلیون افغانی و لیالم 
اسعار دو میلیارد و ۱۲7 میلیون دالر بوده که در مقابل 
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۱۶۳.4۲ میلیارد افغانی جمع آوری شده است.
احمدی  اجمل  که  می شود  استنباط  فوق  داده های  از 
مالی  سال  به  نسبت  خورشیدی  مالی ۱۳۹۹  سال  در 
۱۳۹۸ خورشیدی، ۳۳.۹۹ میلیارد افغانی بیش تر وارد 
مالی  سال  به  نسبت  او  همین گونه  است.  ساخته  بازار 
۱۳۹۸ خورشیدی ۱۰۳ میلیون دالر کم تر لیالم کرده 
با سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی ۲۵.۸۳  و در  مقایسه 
میلیارد افغانی کم تر از بازار جمع آوری کرده است. این 
در حالی است که در سال مالی ۱۳۹۸ رشد اقتصادی 
مثبت ۳ و در سال مالی ۱۳۹۹ نرخ رشد اقتصادی ۵- 
بازار،  در  افغانی  پول  بیش تر  عرضه  است.  بوده  درصد 
آن هم در حالتی که رشد اقتصادی منفی و یا کم است، 
خود سبب تورم پولی می شود. نرخ تورم ۶.4۸ درصدی 
در سال مالی ۱۳۹۹ یکی از فکتورهای جدی است که 
باعث خالی شدن دسترخوان مردم شده و قدرت خرید و 

سطح زنده گی آن ها را پایین آورده است.
درنظرداشت  بدون  و   تقاضا  از  بیش  ملی،  پول  تزریق 
رشد اقتصادی، سبب تورم پولی می شود؛ این تورم آسیب 
پذیرفتن قشر مستهلکین )فقرا و تهی دستان( جامعه را 
بیش تر می کند. اگر هر سال ده ها میلیارد افغانی بدون 
انفالسیون  شود؛  بازار  وارد  اقتصادی  رشد  پشتوانه 
سرسام آور دو شماره ای دور نخواهد بود. تورم، سطح عاید 
مردم را کاهش می دهد و پیامدهای اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی در قبال دارد. مگر در این اواخر دیده نشد که 
مردم لبنان در برابر نرخ بلند تورم به جاده ها ریختند؟ 

تورم شوخی نیست، نیاز به کنترل دارد.
اجمل احمدی در صحبت هایش در مجلس نماینده گان 
گفت که نرخ تورم به این دلیل ثابت بوده که نرخ مبادله 
را ثابت نگاه کرده است. اگرچه بانک مرکزی افغانستان، 
که  آن جایی  از  اما  نمی دهد؛  قرار  هدف  را  مبادله  نرخ 
اثرگذار است، روند نرخ  اقتصادی  بر سایر شاخص های 
مبادله را تحت نظر می گیرد. براساس داده های آمریت 
عمومی سیاست پولی در ماه جوزای ۱۳۹۹ خورشیدی 
وقتی اجمل احمدی به حیث نامزد رییس معرفی شد، 
نرخ مبادله افغانی در مقابل هر دالر امریکایی 77.۰۶ بود. 
براساس  این رقم، نرخ مبادله افغانی در سال مالی ۹۸ 
به گونه اوسط در مقابل هر دالر امریکایی 77.7۳ درصد 
بود، در حالی که در سال مالی ۹۹ این اوسط 7۶.۸۰ 

درصد بود. ثبات نسبی در نرخ مبادله افغانی، به خصوص 
در یک سال گذشته، کار اجمل احمدی نبود، بلکه منوط 
و مربوط به وضعیت خود دالر در ایاالت متحده امریکا، 
بازارهای  در  دالر  به  تقاضا  کاهش  و  جهانی  بازارهای 
داخلی است. با شیوع ویروس کرونا تقاضا برای دالر در 
سطح جهانی شدیداً کاهش یافت و کاهش تقاضا سبب 
کاهش نرخ سود برای دالر شد. در کنار آن رشد بطی 
هزینه های  تامین  و  بودجه  کسر  ازدیاد  امریکا،  اقتصاد 
دولت و نگرانی از چاپ دالر و... سبب شد تا ارزش دالر 
در سطح جهانی کاهش پیدا کند. در افغانستان نیز بنابر 
کاهش  کرونا،  ویروس  شیوع  زمان  در  واردات  کاهش 
و  فرضی  حج  پروسه  لغو  شمول  به  خارجی،  سفرهای 
مراسم عمره و... تقاضا برای دالر شدیداً کاهش یافت. این 
کاهش طبعاً بر ثبات ارزش پول افغانی اثرگذار بود. بانک 
مرکزی نباید ثبات نرخ مبادله را دست آورد خود قالب 
پول  ارزش  کاهش  مسوولیت  حالت  این  در  زیرا  کند؛ 
افغانی از 4۵ افغانی در مقابل هر دالر در سال ۱۳۸۲ تا 
کاهش ارزش آن به  7۸ و ۸۰ را نیز باید برعهده بگیرد. 
این کاهش، شدیداً قدرت خرید مردم را لطمه زده است.

سیاست  تطبیق  برای  احمدی  اجمل  حال،  همین  در 
پولی از دادن کمک نقدینگی برای بانک ها در مجلس 
نماینده گان صحبت کرد. او گفت که بانک مرکزی باید 
بود که  این  بانک ها پول نقد کمک کند. هدفش  برای 
تکتانه بر اوراق بهادار )کپیتل نوت( را افزایش بدهد تا 
بانک ها فایده بیش تر داشته باشد و به سکتور خصوصی 
قرض بیش تر بدهد. او در ضمن از ایجاد بازار ثانوی اوراق 
بهادار صحبت کرد و گفت که این ابزار جدید سیاست 
پولی را روی دست می گیرد تا بانک ها فایده بیش تر به 

دست بیاورند و سکتور خصوصی را کمک کنند.
آقای  این است که  اظهارات نشان دهنده  این  متأسفانه 
احمدی در زمینه سیاست پولی ناآگاه است. او باید بداند 
که وظیفه بانک مرکزی کمک نقدینگی به بانک ها نیست 
بلکه مدیریت سیالیت  باشند،  بیش تر داشته  فایده  که 
به حیث  بانک مرکزی در حاالت خاص  است.  بانک ها 
می دهد  قرضه  بانک ها  به  قرضه دهی  مرجع  آخرین 
که شرایط آن در قانون مشخص است. در عین زمان، 
سرمایه گذاری بانک ها در کپیتل نوت )اوراق سرمایه ای(، 
انقباضی  سیاست  طبق  ملی  پول  عرضه  کنترل  برای 
پولی روی  دست گرفته می شود، نه افزایش عاید بانک ها. 
اگر نرخ تکتانه اوراق سرمایه ای بلند برده شود، تأثیرات 
سکتور  و  می گذارد  بانک ها  قرضه دهی  بر سطح  منفی 
بانک ها قرض  از  بهره کم تر  نرخ  با  نمی تواند  خصوصی 
بانک  مصون  و  خوب  تکتانه  مقابل  در  بانک ها  بگیرد. 
به سکتور خصوصی  وام  عالقه مند دادن  مرکزی، قطعاً 
نخواهند بود، به خصوص که بازپرداخت آن با مشکالتی 
روبه رو است. بانک ها وقتی در حدود 7 تا ۸ درصد تکتانه 
به  مرکزی  بانک  در  شان  سرمایه گذاری های   مقابل  در 
دست آورده بتوانند، چه نیازی دارند که دارایی شان را 
با دادن قرض به سکتور خصوصی در خطر بیندازند، به 
ویژه وقتی خودشان به مشتریان سپرده گذار میان یک 

تا دو درصد تکتانه بپردازند.
بانک مرکزی برای این که بانک ها را تشویق کند تا به 
سکتور خصوصی جهت سرمایه گذاری قرض بدهند، نرخ 
اوراق سرمایه ای را کاهش داد. براساس گزارش  تکتانه 
افغانستان  د  دست آوردهای  مهم ترین  از  »خالصه ای 
بانک، )۱۳۹4 - سرطان ۱۳۹۸(« در سال ۱۳۹4 مالی 
اوسط نرخ تکتانه برای اوراق سرمایه ای هفت روزه ۱.7۲ 
اوراق  درصد،   ۳.4 روزه   ۲۸ سرمایه ای  اوراق  درصد، 
خورشیدی   ۱۳۹۵ مالی  سال  در  روزه   ۹۱ سرمایه ای 
4.۳۳ درصد، اوراق سرمایه ای ۱۸۲ روزه ۵.۱۸ درصد و 
اوراق سرمایه ای ۳۶4 روزه ۶.7 درصد بود که در سرطان 
سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۰.4 درصد، ۰.۳۵ درصد، ۰.۱۵ 
این  بود.  یافته  درصد، ۰.7۵ درصد و ۰ درصد کاهش 
کاهش به منظور کاهش نرخ تکتانه قروض بانکی صورت 

گرفت.
از ۸ درصد  بیش  مرکزی  بانک  در سال های گذشته،   
پرداخت  بانک ها  به  سرمایه ای  اوراق  برای  بهره  نرخ 
می کرد، بانک ها نیازی نداشت که به سکتور خصوصی 
قرض بدهند. زیرا پول خوبی از بانک مرکزی با مصونیت 
تمام به دست می آوردند؛ به بیان دیگر، آن سال ها ماه 
عسل بانک ها بود. بانک مرکزی زود پی برد که سیاست 
به  تصمیم  که  بود  همین  است،  کرده  اتخاد  نادرست 
کاهش نرخ تکتانه یا بهره اوراق سرمایه ای گرفت. ازدیاد 
تطبیق  به  کمکی  کوچک ترین   که  تنها  نه  آن  دوباره 
به  قرضه دهی  روند  بر  بلکه  نمی کند،  پولی  سیاست 
به  منتج  که  می گذارد  منفی  اثرات  خصوصی  سکتور 
کاهش سرمایه گذاری در کشور و کاهش بیش تر رشد 
اقتصادی می شود و در عین زمان سواالتی را در مورد 

کارکرد شفاف بانک مرکزی به وجود می آورد.
اجمل احمدی برای تطبیق پالیسی درست پولی از ایجاد 
بازار ثانوی اوراق بهادار نیز صحبت کرده بود. اما اگر او 
و سیستم ها  مقرره ها  مرکزی،  بانک  کارکرد  بر  مروری 
این بخش  به  بشری  منابع  کارهای  به جای  و  می کرد 
می گذاشت،  وقت  پولی(  سیاست  عملیاتی  )پایه  مهم 
به  بهادار  اوراق  ثانوی  بازار  از  نماینده گان  مجلس  در 
باشد،  او  معرفش  که  پولی  سیاست  جدید  ابزار  حیث 
مرکزی  بانک  پیشین  مسووالن  زیرا  نمی کرد.  صحبت 
به نقش ترویج بازار ثانوی اسناد بهادار در تطبیق موثر 
سیاست های پولی و متنوع سازی ابزارهای تطبیقی آن 
به خوبی آگاه بودند. همین بود که در ۱۸ مارچ ۲۰۰۸ 
مقرره بازار ثانوی برای اوراق سرمایه ای از طرف شورای 
عالی بانک منظور، سیستم های آن ساخته و نخستین 
در  برداشته شد.  آن  ترویج  راستای  در  عملی  گام های 
بازار  ترویج  بر  مرکزی  بانک  دوم  استراتژیک  برنامه 
است  تذکر  قابل  است.  تاکید شده  بهادار  اسناد  ثانوی 
که ترویج این بازار ثانوی آن طوری که انتظار می رفت، 
اقتصادی کشور، وضعیت  آن وضعیت  علت  نیفتاد،  جا 
بود  فضای مطمین سرمایه گذاری  نبود  و  مالی  سکتور 
که در نتیجه بانک ها در حد هیچ به آن عالقه گرفتند. 
امیدوار بودیم که اجمل احمدی با حضورش در بانک، 
برنامه استراتژیک بانک مرکزی را می خواند تا می توانست 
گام های محکم برای ترویج بازار ثانوی بردارد؛ زیرا مقرره، 
سیستم و ساختار بازار ثانوی آماده و تجربه شده را در 
اختیار داشت. اما او بیش ترین بخش فرصت نُه ماهه را 
به امضای مکتوب ها ی استخدام، منفکی، تبدیلی، تنزیل 
بست، توصیه، اخطاریه و کسر معاش ماموران ضایع کرد. 
نُه ماه فرصت کافی بود تا امروز بازار ثانوی دل خواه اوراق 
اسعار  لیالم   بر  فشار  بازار،  این  با  و  می داشتیم  بهادار 
کاهش می یافت و ذخایر ارزی افغانستان بیش از پیش 

تقویت می شد.

ققنوس



محمدعلی همان شب حرف های داکتر 
را مو به مو برای پدرش قصه می کند؛ 

اما پدرش اجازه  نمی دهد که دستش را 
قطع کنند. روزها صبر پیشه و دردش 

را تحمل می کند. هرچند به بیش تر 
شفاخانه های شهر سر می زند؛ اما هیچ راه 
برای درمان دستش نمی یابد: »در حساب 

همی درد، هرکسی ره که نیشو میدوم، 
دیگه مره کسی کمک و هم رایی نمونه. 

رایی راس هم نشو نمیده. بیدر جان 
شیر، دیگه دیانت راس، صبر خوده با 

خدا مونوم و موگوم حالی که میده شده، 
توکلم به خدا. یک وقتی نه وقتی خداوند 

شفا میده و جور موشه.«

سیدحسن انوری

حسین پیشتاز

زنده گی در حاشیه؛
وقتی روزگار یک باره به آدمی پشت می کند

مزایا و آسیب های خبرنگاری شهروندی

چاشت  غذای  برای  همه  است.  ظهر  از  پس  ساعت ۱۲ 
نان خشک می رود  برای خرید  آماده گی می گیرند. یکی 
و دیگری در کنج دکان دیگی را باالی گاز گذاشته است. 
بلند  مسافرخانه   بلند گوی  از  صدایی  نیز  گوشه  ای  در 
اما  میان  این  در  افغانی«.   ۶۰ خوراک  »قابلی وپلو  است: 
در آن سوی جاده نیمه کاره و خاکی، مردی با لباس های 
خاک آلود سرگرم کفاشی  است. او نه در غم نان است و 
نه هیجان زده رسیدن چاشت. بی تفاوت کارش را می کند. 
روزها پشت دیوارهای غرفه  چوبی اش که سطح بیرونی آن 
توسط پارچه های فلزی پوشیده شده است، خودش را از 
دید نور آفتاب پنهان می کند و پینه های کفش دیگران را 
می دوزد. روزگار بازی عجیبی با او داشت. ۳۰ سال پیش 
با  »شوخی«  و  »مستی«  دلیل  به   نوجوانی   روزهای  در 
بهبود  دوستانش، دستش آسیب دید و دیگر هیچ گاهی 
شب های  تا  نیست.  مرادش  وفق  بر  روزگار  حاال  نیافت. 
تاریک با شکم گرسنه در داخل غرفه  تنگ می ماند و شب 
حاشیه نشینی  از  پس  می کند.  سحر  همان جا  در  نیز  را 
طوالنی و صبر بی پایان، روزهای خوش او به لطف صبر 

و تحمل در حال بازگشت است.
محمدعلی، پیرمردی ا ست که سال ها برای زنده ماندن 
با معیوبیتی که  زنده گی اش  بدبختی  های  و  با سختی ها 
دارد، دست وپنجه نرم می کند. در زمان حکومت ببرک 
کارمل، اعضای خانواده  او با چالش های جدی ای روبه رو 
آنان دشوارتر  برای  پایتخت  در  را  زنده گی  می شوند که 
و  قد  از دوستان  با جمعی  می کند. محمدعلی سرانجام 
نیم قدش که هیچ کدام بیش از ۱۵ یا ۱۶ سال نداشتند، 
راهی پاکستان می شوند. او مدتی آن جا می ماند و پس از 
آن به سمت ایران می رود. به محض رسیدن در آن جا در 
کارخانه ای مشغول می شود. ماه ها از این کار می گذرد؛ اما 
در یکی از روزها به گفته خودش با جمعی از دوستانش به 
مستی  و شوخی می پردازند. در جریان همین شوخی ها، 
بازوی  به  دارد،  با چوبی که در دست  او  رفقای  از  یکی 
راست او می زند و دست محمدعلی را می شکند. همین، 
تمامی  و  بیفتد  بستر  در  مدت ها  او  که  می شود  سبب 
پول هایی که در جریان چند ماه کار کرده است، به جیب 

داکتر می رود.

و  شروع  با  خبرنگار  شهروند  یا  شهروندی  روزنامه نگاری 
تعدادی  اوایل،  در  گرفت.  شکل  نویسی  وبالگ   گسترش 
و  نشر  را  اجتماعی  و  شخصی  مطالب  جامعه  فعاالن  از 
با پدیدار شدن گوشی های هوشمند در  پخش می کردند. 
دنیای تکنولوژی، گسترده گی اینترنت و ایجاد رسانه های 
آنالین، شهروند خبرنگاری بیش تر شناخته شد. شروع کار 
شهروند خبرنگاری فرصت خوبی برای توسعه اجتماعی و 
یک قدم ارزشمند در ارتباطات محسوب می شد. در اوایل 
از این پدیده به دلیل وارد کردن تنوع در سیستم سنتی 
خبررسانی استقبال گرم شد؛ اما رفته رفته آسیب های آن 

نیز طیف های مختلف جامعه را در بر گرفت.
تلفن های  اینترنت،  دیجیتال،  فرهنگ  گسترش  از  پس 
با  شهروندان  از  بسیاری  اجتماعی،  شبکه های  و  همراه 
تصویربرداری و عکاسی از وقایع پیرامون شان و انتشار آن 
در اینترنت و شبکه های اجتماعی، در راستای ایجاد فرهنگ 
خبرنگاری شهروندی گام نهادند. آگاهان رسانه ای، شروع 
اعتراضات  از  پس  را  خبرنگاری  شهروند  گسترده  فعالیت 
»وال استریت« در سال ۲۰۱۱ عنوان می کنند. این حرکت، 
بهار  از آن در کشورهای خاورمیانه در جریان وقایع  پس 
عربی و سپس به کشورهای دیگر گسترش یافت. اما گروه 
دیگر، آغاز فعالیت  های خبرنگاری شهروندی را به حمالت 
یازدهم سپتامبر ربط می دهد. در واقع، نخستین فردی که 
این واقعه را گزارش داد، خبرنگار نبود؛ بلکه شهروندی بود 
که در نزدیکی این واقعه قرار داشت و از آن فلمی را منتشر 

کرد.
اشغال وال استریت جنبشی بود که در امریکا شکل گرفت 
نابرابری های  رفع  عمدتاً  کننده گان  اعتراض   خواست  و 
اقتصادی، مبارزه با فرهنگ اقتصاد سرمایه داری و از بین  
بردن دست رسی و نفوذ دالالن شرکتی و غول های پولی 
و  انقالب ها، خیزش ها  به  بهار عربی  بود.  امریکا  در دولت 
اعتراضات در جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا در سال های 
در  دولت  براندازی  به  منجر  که  می شود  گفته   ۲۰۱۰

»تونس« و شورش ها در آفریقا شد.

چرا شهروند خبرنگاری ایجاد شد؟
را  اصلی  جریان  رسانه های  ضعف  رسانه ای،  کارشناسان 
عمده ترین دلیل ایجاد شهروند خبرنگاری عنوان می کنند. 
بسیاری از رسانه های جریان اصلی از زمان ایجاد تاکنون، 
برخوردهای  قوی،  فیلترینگ  خبرها  نشر  و  پخش  در 
و  اقتصادی  و  مادی  دید  سیاسی،   سلیقه ای،  گزینشی، 
معموالً توجه شهرمحور داشته اند. همین دالیل سبب شده 
است تا مردم دست به کار شوند و در نشر و پخش اخبار 
پیرامون شان انتظار رسانه ها و خبرنگاران را نکشند. وسایل 

هر روز، امیدهای محمدعلی از بین می رود و ناتوانی اش 
در چه  آن ها  این که  می کند؛  دیگران حس  به  نسبت  را 
حد از پیش رفت های زنده گی شان رسیده است؛ اما او با 
از مدتی  پا می زند. مادرش پس  و  چه غم ودردی دست 
مادرش  ویژه  به   خانواده،  اعضای  با  او  رابطه  و  می میرد 
خراب می شود. محمدعلی آن گاه خود را  با دست معیوب 
بار دوش خانواده می بیند: »بالی جان دور شه. به نسبت 
تکلیف همی درد خو قد ازونا گذاره مه نموشه و یگ چیز 
دیگه، که موگه یا هم رنگ دیگرا باش یا هیچ نباش و د 
جامعه باید هم رنگ دیگرا باشی؛ اگر نباشی یک روزی سر 

او فشار میه؛ ولی سر تو نه«.
از  دور  و  ترک می کند  را  آن خانواده  از  محمدعلی پس 
همه در گوشه  ای از شهر زنده گی انفرادی را برای خودش 
انتخاب می کند. به وضوح می بیند که توان انجام کارهای 
دشوار را ندارد و سرانجام به شغل کفاشی رو می آورد تا 
روزش  و  شب  گذراندن  برای  طریق  همین  از  لقمه  نانی 
پیدا کند. در جریان سال های تنهایی اش، روزی از شدت 
معاینه خانه،  داخل  در  می رود.  داکتر  نزد  دندان دردی 
چشمانش به تصویری از اسکلیت انسان می افتد. دیگر درد 
دندانش را در کل فراموش می کند و فقط با دقت تمام به 
استخوان بندی اسکلیت چشم دوخته است: »ای اسکلیت 
مره راه نمایی کرد و از همیجه عقل گواهی داد، ایره رقم 
شکسته بند مام دوباره بسته  بندی کدوم و حالی سر خود 
خو خودمه داکتری مونوم. د مرور زمان، عقل مه کار کرد 
و همی گیرا )قالب آهنی( را ساختم و ای سومین گیرا 
استه که بلدی دست خو جور کدیم و شکر فضل خدا ای 
رقم گفته می تنوم که ۹7 فیصد تا حالی همی نتیجه داده. 
سه فیصد دیگه منده که بخی خوب شه و امشااهلل پناه د 
خدا که به زودی ها خوب شه و هم رنگ دیگرا شوم، ای 

امیده از خدا دروم.«
دوباره  روحیه   را  محمدعلی  اسکلیت،  عکس  همین 
می بخشد و امیدهایش را زنده می کند. با آن هم در حال 
حاضر با دور بودن از همه، روز و شب های دشوار زنده گی 
را در داخل غرفه اش می گذراند. او اما هیچ وقتی تسلیم 
چالش های زنده گی اش نمی شود. محمدعلی به مبارزه اش 
ادامه می دهد، تا این که دستش را به حالت اولش برگرداند، 
هم رنگ جامعه زنده گی کند و با این کار، هرگز خودش را 

به علت معلولیت ، بار دوش خانواده و دیگران نداند.

نشر هر  پی  و عکس در  ویدیو  با گرفتن چند  شهروندی 
چه سریع یک خبر هستند و آگاهی کامل درباره مسایل 
از  بی خبری  این  که  آمده  پیش  بسیار  ندارند،  آن  قانونی 
قانون، کار دست شان دهد و مسایل مهم مربوط به امنیت 
بر پیکر  بزرگی  ملی و اسرار ملی را پخش کنند و ضربه 
قانون  چهارم  ماده  هرچند  زده اند.  کشور  در  ملی  وحدت 
مطبوعات افغانستان برای تمام شهروندان این کشور اجازه 
و حق آزادی فکر و بیان را داده است؛ اما باید توجه کرد 
که مواردی وجود دارد که استثنا است و در صورت تخلف، 
از  بسیاری  که  چیزی  می آید؛  حساب  به  مجرم  شخص 

خبرنگاران شهروندی ما از آن غافل اند.
را  چیزی  کسی  که  افتاده  اتفاق  بسیار  شایعه پراکنی: 
در فضای مجازی نوشته و یک باره به یک موج رسانه ای 
و  صحت  متوجه  کسی  آن که  بدون  است،  شده  تبدیل 
سقم آن شده باشد. به طور نمونه، قبل از آغاز قرنطین در 
افغانستان، شماری در شبکه های اجتماعی نوشتند که قرار 
است قحطی بیاید و مردم با کمبود مواد خوراکه مواجه 
شوند. این خبر باعث نگرانی جدی مردم شد و همه یک باره 
بود که خریداری های  این  بردند.  بازارها هجوم  به سمت 
بی رویه، سبب احتکار و گران فروشی در بازار های افغانستان 

شد.
اذهان  جهت دهی  در  شهروندی  خبرنگاران  همین طور، 
عامه به سمت و سوی بیراهه، بزرگ نمایی وقوع رخدادها 
نشر  و  پخش  حادثه،  یک  قربانیان  شمار  افزون گویی  و 
به  لحظه  پخش  و  نشر  و  دلخراش  ویدیوهای  و  عکس ها 
لحظه فعالیت های خراب کارانه تروریستان و کمک به جنگ 

رسانه ای آنان، نقش عمده داشته اند.

راهکار چیست؟
منع کار خبرنگاری شهروندی کار معقوالنه و مناسب نیست؛ 
و  محدودیت ها  وضع  آموزش دهی،  مانند  راهکار هایی  اما 
از سوی  برای خبرنگاران شهروندی  قانونی  چارچوب های 
نهادهای رسانه ای و نهادهای دولتی الزامی است تا تمامی 
افراد عالقه مند به کار خبرنگاری از سواد رسانه ای برخوردار 
شوند و مطابق با اصول و ارزش های روزنامه نگاری یا حداقل 

نزدیک به اصول خبرنگاری فعالیت کنند.
به  اصولی  رفتار  و  قانونی  مواد  پیگیری  و  جدی  نظارت 
شهروندی  خبرنگار  لباس  در  زیادی  شمار  این که  دلیل 
آب به آسیاب دشمن می ریزند، اختالفات قومی سمتی و 
مذهبی را دامن می زنند و آسیب های زیادی بر جامعه وارد 
می کنند، راهکار مهم دیگری است که بهتر است در پیش 
گرفته شود تا خبرنگاران شهروندی مسوولیت نوشته ها و 
تولیدات خبری شان را به عهده بگیرند و رفتارهای شان را با 

توجه به معیارها و موارد قانونی آن تنظیم کنند.
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موبودوم، خیسته نمی تانیستم. از لحاظ تنفسی و صدایی 
بیخی قفل موشدوم که نفس خوده نه کش می تانیستم و 
نه پوف می تانیستم.« در همین حال، او به داکتر مراجعه 
شانه  از  باید دستش  که  برایش می گوید  داکتر  می کند. 
تا  قطع شود. هم چنان به محمدعلی توصیه می کند که 
به خیرش  زیرا  نکند؛  ازدواج  زمان خوب نشدن دستش 

نیست.
محمدعلی همان شب حرف های داکتر را مو به مو برای 
پدرش قصه می کند؛ اما پدرش اجازه  نمی دهد که دستش 
را قطع کنند. روزها صبر پیشه و دردش را تحمل می کند. 
هرچند به بیش تر شفاخانه های شهر سر می زند؛ اما هیچ 
راه برای درمان دستش نمی یابد: »در حساب همی درد، 
و  کمک  کسی  مره  دیگه  میدوم،  نیشو  که  ره  هرکسی 
هم رایی نمونه. رایی راس هم نشو نمیده. بیدر جان شیر، 
دیگه دیانت راس، صبر خوده با خدا مونوم و موگوم حالی 
که میده شده، توکلم به خدا. یک وقتی نه وقتی خداوند 

شفا میده و جور موشه.«
می کند  تداوی دستش مصرف  برای  را  داروندارش  تمام 
و آخر سر هم هیچ نتیجه  ای به  دست نمی آید. با گذشت 

خبرنگاران شهروندی در کشور است. هرچند هر سه این 
جنبش ها از سوی حکومت با گلوله و فشار سرکوب شد؛ 

اما نفس این تجمعات در فضای اجتماعی بی پیشینه بود.
همان طوری  که اشاره شد؛ در کشورهای دیگر نیز شروع کار 
جدی خبرنگاری شهروندی با اعتراضات و گردهمایی های 
تا  امریکا شروع  استریت  وال  از قضیه  بود.  مردمی همراه 
و  آفریقا  شمال  و  آسیا  و  عربی  کشورهای  در  عربی  بهار 
پارک گزی در ترکیه، قدرت بی نظیر خبرنگاری شهروندی 
را به نمایش می گذارد. هنوز خبرنگاری شهروندی هشدار 
جدی برای دولت های خودکامه است. سال گذشته، کشته 
شدن جورج فلوید، مرد سیاه پوست آفریقایی تبار امریکایی 
به دست یک پولیس سفیدپوست، باعث اعتراضات گسترده 
در  است که  دلیل  به همین  امریکا شد. شاید  در سراسر 
تجمعات،  از  جلوگیری  برای  میانمار،  ارتش  کودتای  پی 

شبکه های مجازی در این کشور مسدود شده است.

آسیب های شهروند خبرنگاری
عاری  دیگری،  پدیده  هر  مانند  نیز  شهروندی  خبرنگاری 
از آسیب ها و پیامدهای منفی نیست؛ چه بسا پیامدهایی 
و آسیب های جدی  باعث خسارات جبران ناپذیر شده  که 
بر پیکر جوامع انسانی بر جای گذاشته است. در ادامه، به 
چند مورد عمده از آسیب های این پدیده پرداخته می  شود.
ضربه به حریم خصوصی: یکی از بزرگ ترین آسیب های 
است.  خصوصی  حریم  به  ضربه زدن  خبرنگاری،  شهروند 
از خبرنگاران شهروندی بدون در نظرداشت  شمار زیادی 
از موارد حقوقی،  آگاهی  حقوق و اخالق رسانه ای و عدم 
شروع به نشر و پخش خبر در رسانه های اجتماعی می کنند 
و اکثراً این عدم آگاهی سبب دردسرهای جدی در جامعه 
رسانه های  فعاالن  که  است  افتاده  اتفاق  بارها  است.  شده 
اجتماعی، شخصی را متهم و مجرم معرفی کردند؛ اما بعداً 
معلوم شده که آن شخص در نتیجه اشتباه یک شهروند 

خبرنگار، به یک چهره منفور تبدیل شده است.
قطبی سازی جامعه: شهروند خبرنگاران اغلب به اطالعات 
و اخبار نگاه سلیقه ای دارند که در چنین حالتی، جامعه به 
سمت قطبی شدن سوق می یابد. این موضوع در افغانستان 
اعتقادات شخصی،  بر  است. جنگ  رسیده  اثبات  به  بارها 
است  سمتی  شده  و  قومی  حساسیت های  ایجاد  باعث 
تهدید  افغانستان  چون  کشورهایی  در  را  ملی  وحدت  و 
کشور  جمهوی  ریاست  انتخابات  آن،  بارز  نمونه  می کند. 
است. جامعه دو پارچه شده بود؛ یکی برای عبداهلل هرچه 
خواست نوشت و دیگری این کار را برای محمد اشرف غنی 

انجام داد.
خبرنگاران  از  بسیاری  که  آن جایی  از  قانون:  از  عبور 

پس از آن اتفاق، دیگر روزگار بر او سخت می گیرد. کارهای 
بزرگ را انجام داده نمی تواند و اگر انجام دهد، استخوان 
ترتیب، محمدعلی  این  به  بی جا می شود.  جا  از  دستش 
می شود.  بستری  و  می رود  بیمارستان  به  مستقیم 
محمدعلی وقتی  که می داند دیگر کارکردن برایش دشوار 
به  ایران  از  و  بسته می کند  را  بستره اش  و  بار  می نماید، 
کابل می آید. هرچند شکستن دستش دیگر به او مجال 
نمی دهد؛ اما با آن  هم از ترس این که گرسنه نماند، ناچار 
به انجام دادن کارهایی می شود که از توانش بیرون است. 
زنده گی اش به همین منوال می گذرد. گاهی در مربوطات 
وزیرآباد، گاهی در مرادخانی و همین طور در گوشه  گوشه  
شهر کابل کار می  کند تا هم لقمه  نانی پیدا کند و هم مقدار 

پولی ذخیره بتواند.
در یکی از روزها در گوشه  ای از شهر برای کارگری می رود 
و در آن جا به دلیل پیشبرد کار دشوار، استخوان دستش 
و  می افتد  حرکت  از  ُکل  در  دستش  بار  این  می شکند. 
احساس می کند که دیگر دستش »َدم« ندارد: »بالی جان 
تو دور شه، در لحظه ای که دردشی رشد و قوت موکد، 
اگه شیشته  و  نمی تانیستم  موبودوم، شیشته  ایسته  اگه 

جدید ارتباطی به این حرکت سرعت بخشید و خبرنگاری 
شهروندی روز به روز جایگاه ویژه ای پیدا کرد. اما نباید غافل 
شد که این گسترده گی روزنامه نگاری با مزایا و آسیب های 
جدی در اجتماع همراه بوده که سایه سنگینی بر تمامی 

عرصه ها انداخته است.

مزایای خبرنگاری شهروندی
شهروندی،  خبرنگاری  مزایای  بزرگ ترین  و  مهم ترین  از 
تقویت روند مردم ساالری و دموکراسی است. در کشورهایی 
سلسه  یک  از  مردم  است،  حاکم  دموکراسی  نظم  که 
حق  که  آن جایی  از  و  اند  برخوردار  اجتماعی  آزادی های 
برابر  در  انتقاد  و  اعتراض  حق  از  دارند،  را  دولت  انتخاب 
عمدتاً  مردم  هستند.  برخوردار  نیز  حکومتی  مسووالن 
گوش  به  اجتماعی  شبکه های  طریق  از  را  انتقادشان 
و  مسوولیت ها  متوجه  را  حکومت  و  می رسانند  مسووالن 

ملزم به کارهای اصولی و قانونی می کنند.
مثبت  ویژه گی  دومین  حکومت،  بر  فشار  و  فساد  افشای 
رسانه های  که  آن جایی  از  است.  شهروندی  خبرنگاری 
اجتماعی و گوشی های هوشمند در همه جا قابل دست رس 
است و مردم به خوبی طریق استفاده آن را یاد گرفته اند، 
شهروندان می توانند با استفاده از آن در برابر فسادپیشه گان 
اقدام سریع کنند و جلو فساد را در هر زمینه ای بگیرند. به 
طور نمونه، مردم موارد زیاد فساد در نقاط مختلف کشور 
را افشا کرده و باعث واکنش های گسترده در سطح ملی و 

بین المللی شده اند.
خوراک رسانه ای، دیگر مورد مثبت در خصوص خبرنگاری 
شهروندی است. امروزه بسیاری از رسانه های جریان اصلی 
پوشش  توانایی  اقتصادی  و  مالی  دالیل  به  افغانستان  در 
خبرنگاران  اما  ندارند.  را  دور دست  روستاهای  در  خبری 
شهروندی این روند را تسهیل بخشیده اند و در هر کجا با 
استفاده از گوشی های هوشمند، خبرهایی را به شبکه های 
اجتماعی نشر و پخش می کنند که خوراک رسانه ای برای 
کنند.  تکمیل  را  آن  تا  می شود  اصلی  جریان  رسانه های 
واکنش های کاربران و شهروند خبرنگاران در فضای مجازی 
معموالً سوژه های خبرنگاران و رسانه ها را می سازد. این کار 
هم به رسانه ها و هم به فضای اجتماعی به خاطر پخش و 
نشر خبرها به صورت گستره کمک می کند و تاثیرگذاری 

آن را نیز افزایش می دهد.
بزرگ  تجمعات  و  اعتراضی  گردهمایی های  شکل دهی 
مردمی نیز دیگر ویژه گی مثبت در مورد شهروند خبرنگاری 
است. جنبش های بزرگ مردمی چون »تبسم«، »روشنایی« 
و »رستاخیز تغییر« از سال ۲۰۱4 به این سو، نمونه هایی از 
قدرت بسیج مردمی توسط شبکه های اجتماعی و خصوصاً 
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تفاوت افغانستان امروز با دیروز؛

نشست استانبول کنفرانس بن نخواهد بود

ای ماه شب تار کجا می روی؟

پروسه صلح افغانستان با گذشت هر روز رنگ دیگری 
می گیرد. برای ختم جنگی که از چهار دهه هم چون 
افغانستان  زنده گی شهروندان  و  کشور  بر  سیاه  سایه 
از  خارج  و  داخل  در  طرح هایی  است،  افگنده  سایه 
افغانستان ریخته و بافته می شود که در گذشته عملی 
افغانستان  سیاسی  احزاب  و  سیاسیون  است.  شده 
نتایج جدید  قدیمی  راه حل های  ارایه  با  دارند،  توقع 
ایده  که  است  بار  چهارمین  این  آورند.  دست  به  را 
دولت موقت در پاکستان مطرح می شود. دولت موقت 
صبغت اهلل مجددی در سال ۱۹۹۲، دولت موقت استاد 
شهید برهان الدین ربانی در سال ۱۹۹۲، دولت موقت 
نیز  اکنون  و  در سال ۲۰۰۱  رهبری حامد کرزی  به 
یک بار دیگر این طرح وارداتی از زبان گروه طالبان و 
برخی سیاسیون کشور مطرح می شود و حتا در طرح 
جدیدی که دولت امریکا نیز با رهبران حکومت شریک 
کرده، مطرح شده است. اما منشا این طرح برای همه 
معلوم است. چندی قبل صدراعظم پاکستان به صورت 
علنی از لغو قانون اساسی افغاستان سخن گفت. اعضای 
بیست روزه  وقفه  از  بعد  طالبان  مذاکره کننده  هیأت 
گفت وگوهای صلح به پاکستان رفتند و بعد از حضور 
مجدد در دوحه موضوع ایجاد دولت موقت را به صورت 
علنی مطرح کردند. هم چنان، دولت پاکستان با دعوت 
برخی از رهبران سیاسی ناخشنود از حکومت و وعده  
مشارکت آنان در دولت موقت، در صدد کسب رضایت 

این جریان ها از طرح دولت موقت است.
در  امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده  آن که  از  بعد 
حکومت  رهبران  با  را  صلح  دولت  طرح  صلح،  امور 
شریک کرد، اکنون هر جریان سیاسی مطابق قرائت 
خود، طرح اداره موقت را با عناوین جدید درخور افکار 
عامه می دهد. از جانب دیگر، طالبان به صورت علنی 

با  دلش  که  باشد  عاشقی  کم تر  افغانستان،  در  شاید 
اندوه گین و  تار کجا می روی؟«  شنیدن »ای ماهِ شِب 
تاب کی  ره  تو  زلف  »ای شوخ سر  با شنیدن  و  ابری 
مثل  نیز  موسیقی  باشد.  نشده  آفتابی  و  شاد  داده؟« 
عشق است، بی هیچ قید و بندی و بی هیچ مرز و دیواری 
می گزیند،  منزل  فاریدش،  که  هرجا  در  و  هرکس  به 
بازگل  می رباید.  ما  دلخانه   از  دل  و  می کند  مصاحبت 
بدخشی و »ای ماه شب تار کجا رفته ای؟« الزم و ملزوم 
هم اند. مثل ماهی و دریا، مثل برگ و باران، مثل چشم 
عاشق و روی معشوق. »کجا ممکن است ای شوخ سر 
کجا  تار  شب  ماه  »ای  یا  داده«  کی  تاب  ره  تو  زلف 
به ذهن مان  بازگل بدخشی  نام  و  بشنویم«  را  رفته ای 

خطور نکند؟
 ۱۲۸۱ سال  در  بدخشی  بازگل  به  مشهور  آدینه، 
شمسی برابر با ۱۹۰۲ میالدی در روستای ُخمُبک باال 
در تگاب کشم به دنیا آمد. کودکی و نوجوانی را مثل 
تمامی بچه های روستاهای بدخشان، با چوپانی گذراند 
یک  در  بدخشی  بازگل   پرداخت.  دهقانی  به  سپس  و 
مصاحبه می گوید که آوازخوانی را از سی ساله گی  آغاز 
کرده است، پس از آن که نامزد و  معشوقش »نادره« 
از دنیا می رود، این سوخته دل شوریده به قول خودش 

»سوختم سوختم و در گرفتم«.
پرسوز  و  عاشقانه  چنان  و  است  آتش به جان زده ای 
می خواند که آتش در سوخته گان عالم می زند. بازگل ساز 
و آواز را با غیچک خود شروع کرد و چنان چه می گوید 
»در دمب مال و گاو در قلبه و در همه جا« می خواند و 
آدینه  و هنرمندی  کار  آوازه   آهسته  آهسته  می خواند. 
به  محفلی  از  و  دیگر  بزمی   به  بزمی  از  و  شد  فراگیر 
محفلی دیگر پای می نهاد و شهرت نیز از دنبالش باال 
می آمد. او بعدها در دهه سی و چهل به رادیو افغانستان 
که در آن روزها رادیو کابل نامیده می شد، راه یافت و 
سه  دو  او  تلویزیون،  آمدن  با  کرد.  ضبط  آهنگ  چند 
پارچه تلویزیونی نیز دارد که تنها یادگار تصویری از هنر 

و موسیقی وی است.

پیک و پیام آور روستا
بازگل  زادگاه  و  روستا  باال،  ُخمُبک  عکس های  به  اگر 
بدخشی نگاهی بیندازید، با خود می گویید؛ حاال راز آن 
همه سرشاری، زنده دلی و طبع روشن و روان بازگل را 
کشف کرده اید. بی خود نیست که صدا و نوای او رنگ 
زالل آب را دارد و تازه گی و صفای هوای کوهستان را، 
خمبک  باال یکی از زیباترین روستاهای تگاب کشم است 

 ،۱۹۱7 مارچ  ماه  نیمه  در  آمد.  کار  روی  موقت 
روسیه  انقالبیون  و  روشن فکران  فراریان،  تبعیدیان، 
از چهار گوشه جهان )از اروپا و امریکا تا سیبری( به 
کشورشان برگشتند. تا ۱۶ اپریل ۱۹۱7، خطر جدی 
دولت موقت را تهدید نمی کرد. لنین با تجاربی که در 
سال های فرار و تبعید اندوخته بود و شیوه خاصی که 
در مبارزات سیاسی داشت، توانست طی مدت کم تر 
با  او  را تغییر دهد.  انقالب روسیه  از هفت ماه مسیر 
راه انداختن جنگ های داخلی برای جانشینی و انقالب 
توانست  یافت،  بلشویکی شهرت  انقالب  به  دومی که 

مسیر تاریخ روسیه را تغییر دهد.
فرانسه: دو قرن منازعه میان مجلس و دولت بر سر 
صالحیت ها در فرانسه ادامه داشت که باعث تجربه ۵ 
دیکتاتوری  نظام  و یک  مونارشی  دو  نظام جمهوری، 
شد. در مدت ۵ نظام جمهوری، ۱۵ بار قانون اساسی 
تغییر کرد. در جمهوری پنجم، صالحیت های مجلس 
برنامه های کالن  تایید  و  اجراییه  قوه  از  نظارت  برای 
برنامه هایش  اجرای  در  اجراییه  قوه  واضح، صالحیت 
مهم ترین  عنوان  به  سیاسی  احزاب  نقش  و  مشخص 
بازیگران سیاسی نیز تعریف شد. بی ثباتی، تغییر قانون 
اساسی و تغییر نظام در فرانسه ریشه در صالحیت های 
انحصاری داشت که گاهی مجلس قدرت را به صورت 
انحصاری در اختیار می گرفت و گاهی هم قوه اجراییه 
پایان  جدل ها  این  اختیارات،  در  توازن  با  اما  دولت. 
یافت. اکنون در قانون اساسی افغانستان با وجودی که 
صالحیت های رییس جمهور گسترده است؛ اما تفکیک 
قوا واضح است و با تعدیل از مجرای پیش بینی شده در 
قانون اساسی، می توان کاستی ها را رفع کرد و نیازی به 

تغییر قانون اساسی و نظام وجود ندارد.
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افغانستان،  حکومت  بی توجهی  اثر  به  چند  هر  است؛ 
موسیقی فلک به  عنوان میراث فرهنگی تاجیکستان در 
یونسکو ثبت شده است. همان اجرایی را که سیما بینا 
به نام موسیقی خراسانی می کند، عین چیز را هنرمندان 
موسیقی  حوزه  در  که  کاری  و  می دهند  انجام  هراتی 
پشتو در پشاور می شود، هیچ فرقی از موسیقی مشرقی 
و جنوب افغانستان ندارد. و آن چه را که موسیقی قطغنی 
بزرگ  هنری  حوزه  از  بخشی  نیز  می نامیم،  تخاری  و 
بدخشان  همه اش  که  زمانی  میراث  و  است  بدخشان 
نامیده می شد. این تقسیم بندی  موسیقی به نام جای ها 

و مکان ها کار ناممکن و نادرستی است«.
نیز  را  هنر  و  موسیقی  امروزه  سیاسی،  مرزکشی های 
هنر  و  فرهنگ  به  بی توجهی حکومت  و  متاثر ساخته 
این روند را تشدید کرده که سبب شده است بسیاری از 
میراث های فرهنگی  افغانستان به نام ایران، تاجیکستان، 

اوزبیکستان و آذربایجان در یونسکو ثبت شود.
بازگل  که  می گوید  موسیقی  پژوهشگر  فرنود،  فرزاد 
بدخشان  محلی  موسیقی  نماینده  مهم ترین  بدخشی 
است و پس از میرافگن، اولین کسی از بدخشان است 
که در رادیو کابل اجرا کرده است. به باور او، بازگل در 
پهلوی آوازخوانی و نوازنده گی اش ترانه سرا و تصنیف ساز 
زیباترین  بی سوادی اش  وجود  با  که  است  زبردستی 

شعرها را سروده و نهایت ظرافت را به کار برده است.
بازگل بدخشی پس از پیروزی مجاهدین توسط استاد 
حج  به  جهادی  رهبر  و  وقت  جمهور  رییس   ربانی، 
فرستاده شد و از موسیقی توبه کرد. او در یک مصاحبه 
موسیقی  از  دست  تفنگ داران  دست  از  که  می گوید 

کشید و دیگر غیچک ننواخت.
همین اکنون شش سال می شود که طالبان بر خمبک  
باال، زادگاه بازگل بدخشی مسلط اند و شنیدن صدای 
مهم ترین هنرمندشان برای مردمش ممنوع  است. وحید 
قاسمی، پرتو نادری، عبدالحی ورشان و سمیع سیحون 
انگشت شمار کسانی اند که در مورد بازگل بدخشی کار 

کرده و نوشته اند.
و  هنر  و  موسیقی  چندوجهی  استاد  بدخشی  بازگل 
و  بدخشان  که  است  بی بدیلی  بُعدی  چند  شخصیت 
افغانستان همتایش را نخواهد یافت. او پس از حضور در 
پایتخت و اجرا در رادیو کابل دوباره به بدخشان برگشت 
و در سال های جنگ و جهاد سختی ها دید و مرارت ها 
کشید. بازگل بدخشی سرانجام در همین روز از حمل 
۱۳۸۸ به سن ۱۰7 ساله گی با فقر و رنج در روستای 

چنار گنجشکان درگذشت.

حکومت های  تجربه  می شود.  پرداخته  آن  برجسته 
موقت را اگر در کشورهایی چون فرانسه، روسیه و ایران 
نیز مطالعه کنیم، این نتیجه به دست می آید که دولت 
انتقالی در دوره اضطراری یا پس از فروپاشی حکومت 
و ایجاد خالی سیاسی به طور موقت به هدف برگزاری 
و  اساسی  قانون  تصویب  و  تدوین  نظام،  در  رفراندوم 
فراهم کردن بستر قانونی برای عبور از دوره انتقالی به 

وجود آمده است.
ایران: در ایران پس از انقالب سال ۱۳۵7 خورشیدی، 
مهدی  رهبری  به  انقالب  موقت  دولت  مدتی  برای 
ختم  از  قبل  بازرگان  آقای  اما  شد؛  تشکیل  بازرگان 
از  افراطی  قرائت  با  مخالفتش  دلیل  به  انتقالی  دوره 
داد. مخالفت وی  استعفا  فقیه  نظریه والیت  و  اسالم 
زنان،  نظام سیاسی در خصوص حجاب  ارزش های  با 
آیین های مذهبی و نقش حکومت در دین و آزادی های 
بازرگان و سایر  آقای  باعث شکاف میان  افراد جامعه 
رهبران اداره موقت و در نهایت منجر به استعفای وی 
اقلیت های  بر  محدودیت  وضع  اجباری،  حجاب  شد. 
مذهبی و آزادی های مدنی مواردی است که ریشه در 
قوانین ایران در آن زمان دارد و تاکنون مردم ایران را 
در تنگناه قرار داده است. حکومت اسالمی مورد نظر 
خواهد  ایران  نظام  شبیه  چیزی  واقع  در  نیز  طالبان 
از دین بر آزادی های  افراطی  با قرائت  بود که در آن 
می شود  وضع  محدودیت  مدنی شهروندان  و  مذهبی 
و تعبیر طالبان )شورای عالی فقه و قانون( که در آن 
تنوع مذاهب نیز رسمیت ندارد، جای نهادهای انتخابی 
نقش  انتخابی  نهادهای  نهایت  در  و  گرفت  را خواهد 

نمادین خواهند داشت.
روسیه: با استعفای تزار نیکالی دوم در مارچ ۱۹۱7، 
حکومت تزاری عماًل سرنگون شد. پس از آن، دولت 

گفتم: بازگل
گفت: وطن کجا است؟

گفتم: بدخشان، ولسوالی کشم.
نامم بازگل نبود، نامم »آدینه« است، شاید شب جمعه 
یا روز جمعه تولد شدم که پدر و مادرم، نامم را آدینه 

ماندند«.
اول  که  می گوید  مصاحبه  همین  در  بدخشی  بازگل 
و  می شد  پخش  مستقیم  به صورت  رادیو  از  آهنگ ها 
پسان ضبط و ثبت به میان آمده که خودش نیز پس از 
شنیدن صدایش حیران مانده است. بازگل از استقبال 
گسترده مردم از آهنگ هایش می گوید که روز سه بار 
جای  هر  از  مانده  را  خود  کار  مردم  و  می شد  پخش 
نزدیک رادیو می آمدند و گوش می دادند. وی می گوید 
که حتا شماری از خانواده ها به رادیو شکایت کردند که 
پخش آهنگ های بازگل سبب می شود که فرزندان شان 
به مکتب نروند. بازگل از خاطرات خوشش می گوید که 
هر جا که می دانستند، او بازگل بدخشی است، از گرفتن 
خودداری  طیاره  تکت  حتا  و  نان  پول  و  موتر  کرایه 

می کردند و برایش رایگان می دادند.
استاد وحید قاسمی، آوازخوان و موسیقی شناس برجسته  
موسیقی  مورد  در  را  بم«  و  »زیر  کتاب  افغانستان که 
محلی افغانستان نوشته و چندین آهنگ مشهور بازگل 
بازخوانی کرده است،  نود میالدی  را در دهه  بدخشی 
شغنانی،  میرافگن  از  پس  بدخشی  »بازگل  می گوید: 
نخستین سراینده  آهنگ کمرباریک، دومین آوازخوان 
به رادیو کابل  و هنرمند سرشناس بدخشان است که 
راه یافته است و در آن به ضبط و ثبت آهنگ پرداخته 

است«.
را  بدخشی  بازگل  آهنگ های  تنها  نه  قاسمی  وحید 
بازخوانی کرده، بلکه پژوهش گسترده ای را نیز در مورد 
موسیقی محلی بدخشان انجام داده است. آقای قاسمی 
می گوید: »اگر اطالعات فرهنگ و حکومت نیز، کاری 
نکنند، بازگل بدخشی برای مردم استاد است و در قلب 
دوست دارانش جای و مقام استادی دارد و هیچ نیازی به 

لقب حکومتی استاد ندارد«.
به باور آقای قاسمی، بازگل بدخشی در پهلوی نوآوری 
سابقه،  و  خود  از  پیش  میلودی های  و  »طرزها«  در 
بدخشان  حوزه  موسیقی  وارد  نیز  را  تازه ای  چیزهای 
ساخته است. آقای قاسمی افزود: »موسیقی مرز ندارد 
و جداسازی سیاسی آن کاری است بی معنا، همان قدر 
که بدخشان تاجیکستان از فلک بهره برده است، سهم 
بدخشان افغانستان نیز در فلک به همان مقدار یا بیش تر 

هستند  نظام  تغییر  خواهان  آنان  که  می کنند  اعالن 
با تعبیر  البته  امارت اسالمی -  از استقرار  و به کم تر 
جدید )دولت اسالمی( به صلح تن نمی دهند. قرائت 
این گروه از اسالم با تجربه حکومت شان روشن است. 
اسالمی  اساسی کشور  قانون  ماده سوم  که  در حالی 
بودن نظام و اسالمی بودن تمام قوانین عادی کشور 
را برای حکومت داری و حقوق شهروندی روشن کرده 
قانون  خواندن  غیراسالمی  با  طالبان  گروه  اما  است؛ 
زیر  را  کشور  این  شهروندان  جمعی  وجدان  اساسی 
سوال می برد. از جانب دیگر، طالبان تاکنون به صورت 
واضح در مورد تعریف شان از نظام و حکومت اسالمی 
سخن نگفته اند تا نگرانی مردم رفع شود. به عنوان یک 
این  در  می خواهم  را  موضوع  چند  مسوول،  شهروند 

مطلب با سیاسیون افغانستان شریک سازم.
با  می تواند  بار  چهارمین  برای  موقت  دولت  استقرار 
منطقه  افغانستان،  برای  جدی  آسیب های  و  خطرها 
موارد  به  تحلیل  این  در  که  باشد  همراه  به  جهان  و 

که آب های روانش زنگ صدای بازگل بدخشی و نوای 
غیچک او را دارند.

عروسی ها  و  خوشی  محافل  در  بدخشی  بازگل  آدینه 
نه تنها آواز می خواند، بلکه پارچه های تمثیلی )آن چه 
که در بدخشان انترک و طنز می خوانند( چندصدایی 
را اجرا می کرد. او مهارت خارق العاده و غیرقابل وصف 
در این گونه اجراها داشت. هم زمان در چندین نقش فرو 
می رفت و هرکدامش را جدا جدا و به درستی و کمال 
می خواند و بازی می کرد. دوگانه ها و چندگانه های بازگل 
بدخشی را می توان در فیته /کست های قدیمی یافت و 
صدای  و  نقش  بازگل  فیته ها  این گونه  در  داد.  گوش 
خسر، خشو، شوهر و عروسان و دیگران را فوق العاده زیبا 

و ماهرانه بازی و اجرا می کند.
موسیقی می گوید:  پژوهشگر  و  نویسنده  ذبیح مهدی، 
»بازگل بدخشی نماینده هنر بدخشان و پیک و پیام آور 
روستا بود. او نه تنها یک آوازخوان است، او ترانه سرا، 
آهنگ ساز، آوازخوان، نوازنده، کمدین و کنشگر اجتماعی 
افغانستان  شمال  سمت  مردم  مهدی،  باور  به  است«. 
تمثیلی اش  پارچه های  با  را  بدخشی  بازگل  بیش تر 
هم  هنوز  قدیمی  فیته/کست های  در  که  می شناسند 
بی نظیری  استعداد  از  بازگل  آن  در  و  است  موجود 
برخوردار است که به مهارت و زیبایی هر چه تمام تر، 
تمامی وقایع روستا، از مراسم عروسی و طویانه، تا جنگ 

میان دو امباق و خشو و عروس را اجرا کرده است.
فراق،  شور،  تنها  نه  آهنگ هایش  در  بدخشی  بازگل 
حسرت، عشق و هجران را فریاد می زند، بلکه او با نام 
بردن از روستاها و قشالق هایش معلم جغرافیه ما است، 
با تمثیل حکایت روستاهایش راوی وضعیت اجتماعی 
موسیقی  با  و  است  بدخشان  و  کشم  پیش  سال   ۸۰
بدخشان  و طرزهای  هنر  نماینده  به خودش،  منحصر 

است.

آشنایی با یعقوب قاسمی و اجرا در رادیو
بازگل بدخشی در یک مصاحبه اش با عبدالحی ورشان 
در رادیو صدای امریکا که در سال ۱۳7۹ خورشیدی و 
بار  در فیض آباد صورت گرفته است، می گوید: »وقتی 
اول، سال ۱۳۳۶ به رادیو رفتم، استاد یعقوب قاسمی 
را دیدم، او مدیر موسیقی بود یا مسوول، مرحوم هرچه 
که بود خدا بیامرزدش، مرحومی از من پرسید که آواز 

می خوانی؟
گفتم: بلی

گفت: نامت چیست؟
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نشست استانبول...

قرار  افغانستان در شرایط مشابه سال ۲00۱   -۱
ندارد

در  موقت  اداره  ایجاد  که  می کنند  استدالل  برخی ها 
سال ۲۰۰۱ باعث ختم جنگ و منازعه در افغانستان 
شد و اکنون نیز می تواند نتایج مشابه را به همراه داشته 
باشد. اما واقعیت این است که اکنون ما از هیچ لحاظ 
منطق  این که،  اول  نداریم.  قرار   ۲۰۰۱ وضعیت  در 
به سوی  بی نظامی  از  عبور  موقت ۲۰۰۱  اداره  ایجاد 
نظام جدید مبتنی بر انتخابات، تدوین قانون اساسی 
و آماده گی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
از هماهنگی ها و هم نظری های بین المللی  بود. دوم، 
هم  بین الملل  جامعه  بی حساب  هنگفت  پول های  و 
هیچ خبری نیست. در کنفرانس جینوای ۲۰۲۰ نیز 
در  صلح  پروسه  موفقیت  به  مالی  کمک های  تداوم 
افغانستان مشروط شده است. در ۲۰۰۱ در یک اجماع 
بین المللی نیروهای امریکایی و ناتو به صورت گسترده 
وارد افغانستان شدند، برای جانب های جنگ در کنار 
بلند حکومتی سپرده شد و  مسایل مالی کرسی های 
اوضاع،  بر  تسلط  با  مشاوران شان  و  خارجی  نیروهای 
دولت انتقالی را در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، 

تدوین قانون اساسی و نظام سازی کمک کردند.
هنوز نزاع های قومی در افغانستان نه تنها که برچیده 
سیاسی  بازی های  در  جدی  ابزار  بلکه  است؛  نشده 
دانسته می شود. با استقرار مجدد دولت موقت و داعیه 
۵۰ درصدی قدرت طالبان و از سوی دیگر با کنار رفتن 
رأس حکومت و دخیل شدن تمام جناح های موافق و 
مخالف حکومت فعلی در آن ساختار، نهادهای امنیتی 
نیز چند دست خواهند شد و انسجام شان را در برابر 
از دست خواهند داد.  طالبان و در میدان های جنگ 
این چیزی است که طالبان می خواهند تا با تضعیف 
نهادهای امنیتی بستر را برای امارت اسالمی - ولی با 

نام نظام اسالمی فراهم سازند.

۲- لغو عملی قانون اساسی
ایجاد  بر  مبنی  شعارشان  مورد  در  را  طالبان  ذهن 
از متن طرح  افغانستان می توان  حکومت اسالمی در 
اداره موقت درک کرد. در  بیرون داده شده در مورد 
اصل  عنوان  به  پیش فرض  یک  موقت  اداره  طرح 
پذیرفته شده است که گویا قوانین موجود، اعم از قانون 
اساسی و قوانین عادی، خالف شریعت اسالمی است؛ 
مگر این که خالف آن ثابت شود. آن چه را که طالبان 
مورد  در  غیررسمی خود  و گفت وگوهای  در مجالس 
ایجاد شورای فقه اسالمی مطرح کرده اند، در این طرح 
بازتاب یافته است. شورای عالی فقه یا شریعت اسالمی 
عالوه بر کنترل تمام طرح های قانونی جدید، قوانین 
نافذه را نیز بررسی می کند و در صورت تضاد داشتن 
با احکام شریعت اسالمی از تصویب و نافذ شدن آنان 
جلوگیری خواهد کرد. ایجاد شورای عالی فقه اسالمی 
در حالی که طالبان به جز مذهب حنفی سایر مذاهب 
را به رسمیت نمی شناسند و جدال ها در دوحه بر سر 
است؛ جایگاه مذاهب  ادعا  این  طرزالعمل، خود سند 
غیرحنفی در حکومت اسالمی پسا صلح کاماًل ناروشن 
است و از یک جنگ داخلی دیگر خبر می دهد. ایده 
گروه طالبان تا جایی که در طرح دولت موقت بازتاب 
برخالف  گروه  این  که  می دهد  نشان  است،  یافته 

مشاهده می شود که برای آینده افغانستان بحران ساز 
است. القاعده و داعش نیز احیای نظام خالفت را هدف 
اساسی شان تعیین و طالبان به جای خالفت، امارت را 
انتخاب کرده اند و اکنون که امارت واژه منفور در نزد 
شهروندان افغانستان است، این گروه به جای امارت، 

حرف از نظام اسالمی می زند.
از طرز تفکر گروه طالبان که در طرح اداره موقت نیز 
فقه  عالی  شورای  آن ها  که  است  پیدا  یافته،  بازتاب 
اسالمی را مقدم بر تمام نهادها حتا استره محکمه در 
تفسیر قوانین می دانند و از سوی دیگر در نظر دارند 
که با ایجاد این شورا، اسالمی بودن و نبودن مواد تمام 
قوانین عادی  اساسی و سایر  قانون  به شمول  قوانین 
اسالمی  فقه  شورای  ذره بین  زیر  را  تقنینی  اسناد  و 
ریشه  برای  است  زنگ خطری  خود  این  که  بگذارند 
گرفتن افراط گرایی در افغانستان که امنیت منطقه و 
جهان را تهدید می کند؛ چنان چه امروز افراط گرایی 
توانسته است حتا کشورهای امن اروپا و امریکا و نقاط 
با تهدید مواجه سازد. در فرجام بر  مختلف جهان را 
حقوق و آزادی های اساسی شهروندان محدودیت وضع، 
صورت  به  جنسیتی  و  سمتی  قومی،  بی عدالتی های 
رسمی پایه گذاری، تنش ها و منازعات اجتماعی تشدید 
و با حاکمیت قرائت افراطی طالبان پروسه نوپای ملت 

و دولت سازی با شکست مواجه خواهد شد.

7- خطر وقوع جنگ داخلی
با نگرانی هایی که مستند بر گذشته افغانستان تحلیل 
شد، با ایجاد اداره موقت فضا برای یک جنگ تمام عیار 
داخلی فراهم خواهد شد. بعد از ایجاد اداره موقت در 
سال ۲۰۰۱ اکثریت مردم و گروه های مسلح به پروسه 
DDR پیوستند و سالح شان را تسلیم کردند. اکنون 
داعش  و  تهدیدات طالب  دلیل  به  اخیر  در سال های 
اکثر گروه ها و حتا مردم در والیات مسلح  شده اند. لذا 
بسترهای الزم برای جنگ در صورت ایجاد هرج ومرج 
به صورت بالقوه وجود دارد. در یک جمع بندی می توان 
سال  مشابه  لحاظ  هیچ  از  فعلی  وضعیت  که  گفت 
۲۰۰۰ نیست. در آن زمان نظام فروپاشیده بود و دولت 
لذا اجماع جهانی در  مشروع در کابل وجود نداشت؛ 
بُن ایجاد اداره موقت را راه حل دانست. اکنون صلح 
و جنگ میان دولت افغانستان و گروه طالبان مطرح 
است و یک جانب صلح و جنگ، دولت افغانستان است. 
استقاللیت  اصل  دولت،  جانب  گرفتن  نظر  در  بدون 
افغانستان  مردم  می رود.  پرسش  زیر  افغانستان  نظام 
مخالف مشارکت گروه طالبان در نظام نیستند. مردم 
گروه  و  دولت  میان  جنگ  اصلی  قربانیان  افغانستان 
طالبان  هستند و دولت افغانستان مسوولیت دارد تا از 
ارزش ها و مطالبات مردم افغانستان دفاع کند. طالبان 
باشند،  داشته  جنگ  ختم  به  تمایل  که  صورتی  در 
یک  با  افغانستان  شهروندان  سایر  همانند  می توانند 
مکانیسم معقول زنده گی مسالمت آمیز را برای خود و 

خانواده های شان رقم بزنند.
مردم افغانستان مدیون حمایت های سیاسی و اقتصادی 
جامعه جهانی اند. اما هیج توجیه حقوقی و منطقی وجود 
ندارد که بدون در نظر گرفتن جانب دولت، طرحی بر 
دولت و مردم افغانستان تحمیل شود. نیاز است پروسه 
افغانستان  در  جنگ  ریشه های  به  افغانستان  صلح 
میان  قدرت  توزیع  به  تنها  را  پروسه  این  و  بپردازد 
سیستم سازی،  تقویت  نکند.  خالصه  سیاسی  رهبران 
تامین شفافیت در انتخابات، مهار جنگ های نیابتی در 
تفاهم واضح با کشورهای همسایه و تشویق دولت به 
مشارکت عادالنه در تمام ساختارها می تواند صلح پایدار 
را در افغانستان رقم بزند. در غیر آن، همان طوری که 
با توزیع قدرت در نشست بُن صلح پایدار تحقق نیافت، 
متوقف  جنگ  گذرا  صورت  به  شاید  نیز  دیگر  یک بار 

شود؛ اما نتایج آن پایدار نخواهد بود.

نکرده است، با ایجاد هرج و مرج کشور را به میدان جنگ 
مبدل خواهد کرد.

 ۲0 دست آوردهای  و  ارزش ها  شدن  قربانی   -4
سال اخیر

حاکمیت این گروه در دهه نود میالدی تصویر خشن 
گذاشت.  نمایش  به  را  اسالمی  شریعت  از  حداقلی  و 
محصور کردن زنان در خانه، تفتیش عقاید، شالق زدن 
با ارزش های نوین، تصویری  در حضور عام و ضدیت 
است که مردم افغانستان از حاکمیت طالبان در ذهن 
بنیادین و بدون  دارند. بدون توافق بر سر ارزش های 
در  طالبان  گروه  شمولیت  مطمین  مکانیسم  طرح 
کردن  قربانی  واقع  در  موقت  اداره  از  صحبت  نظام، 
با  که  است  اخیر  سال  دست آوردهای ۲۰  و  ارزش ها 
قربانی های فراوان به دست آمده است. فقط یک دولت 
مقتدر می تواند طالبان را با افکار افراطی اش در راستای 
مشارکت مدیریت کند تا هم پروسه صلح و مشارکت 
قانونی  با صالبت  انجام شود و هم  در قدرت موفقانه 
که دارد، مانع قربانی شدن ارزش ها و دست آوردهای 
دو دهه اخیر شود. با فروپاشی نظام فعلی و تغییر در 
رأس قدرت، تمام تالش ها در راستای تقسیم قدرت 
میان گروه طالبان و سایر جریان های موافق و مخالف 
پای  به  که  ارزش هایی  و  شد  خواهد  بسیج  حکومت 
آن نیروهای امنیتی و مردم قربانی داده اند، به حاشیه 
خواهد رفت. آزادی بیان، فعالیت های گسترده رسانه ها 
و دست آوردهای زنان و جوانان با رویای نظام اسالمی 
طالبان در تضاد است. برایند چنین تضاد قبل از آن که 
توافقی بر سر این دست آوردها به دست آید، تشدید 
خشونت، مهاجرت، تهدید صلح و امنیت جامعه است و 
یک اداره موقت توان محافظت از این ارزش ها را نخواهد 
داشت. با توجه به این که در ۲۰ سال گذشته زنان و 
تیررس حمالت گروه  اقلیت های قومی و مذهبی در 
طالبان و جریان های تندرو اسالمی قرار داشته اند، اداره 
موقت توان بازتاب صدای عدالت خواهی این گروه های 
آسیب دیده را در دولت بعدی نخواهد داشت و با عدم 
رضایت از تقسیم قدرت این ارزش ها قربانی خواهد شد.

۵- بر هم خوردن توازن مشارکت اقوام و زنان
از  درصدی   ۵۰ سهم  دارند،  ادعا  فعاًل  طالبان  آن چه 
نیز  موقت  اداره  ایجاد  فرض  با  آن چه  و  است  قدرت 
طالبان مطرح خواهند کرد، نصف قدرت است. پس از 
کنفرانس بُن به صورت نسبی مشارکت سیاسی اقوام 
و زنان رعایت شده است؛ اما با داعیه پنجاه درصدی 
هم  بر  نیز  توازن  این  طالبان،  گروه  سوی  از  قدرت 
خواهد خورد. از سوی دیگر، همان طوری که فعاًل در 
ندارد،  طالبان هیچ خانمی حضور  گروه  تیم سیاسی 
و  نخواهد داشت  نیز حضور  تقسیم قدرت  فردای  در 
فهرست مردانه ارایه خواهد شد که در آن حالت میزان 
حضور  و  شد  خواهد  محدود  نهادها  در  زنان  حضور 

اقلیتی زنان یک بار دیگر رقم خواهد خورد.

6- اسالمی سازی رادیکال سیستم ها
طالبان  گروه  اسالمی  نظام  مطالبه  مورد  در  آن چه   
قابل نگرانی است، این است که گروه طالبان تا هنوز 
این  محتوای  مورد  در  روشن  تصویر  است  نتوانسته 
نظام  از  که  برداشتی  و  تصویر  اولین  کند.  ارایه  نظام 
اسالمی گروه طالبان در ذهن مردم افغانستان وجود 
است  میالدی  نود  دهه  در  گروه  این  حاکمیت  دارد، 
که با واقعیت های امروز افغانستان سر سازگاری ندارد. 
ایده اسالمی گروه طالبان باعث شده است که این گروه 
بستر فعالیت را برای گروه های اسالم گرای دیگر چون 
نزدیکی  سازد.  فراهم  افغانستان  در  داعش  و  القاعده 
گروه  حزب التحریر،  داعیه  میان  عمل کرد  و  افکار  در 
داعش و گروه طالبان به لحاظ مبنای اسالمی حکومت 

ادعای شان مبنی بر اشغال افغانستان، جنگ شان بر سر 
تقسیم قدرت است، آن هم از مجرای غیر از انتخابات. 
در طرح اداره موقت، شامل شدن ۸4 نماینده طالبان 
در پارلمان در کنار اعضای موجود در نظر گرفته شده 
است، اگرچه در طرح اخیر این رقم را از طرح حذف 
مستقیم  صورت  به  طالبان  مشارکت  به  اما  کرده اند؛ 
اشاره شده است. مکانیسم راه یابی به پارلمان در قانون 
مبنا  کدام  براساس  تن   ۸4 این  است.  واضح  اساسی 
 ۳4 همین طور،  می شوند؟  افغانستان  پارلمان  داخل 
نماینده طالبان براساس کدام مبنا شامل مجلس سنای 

افغانستان می شوند؟
طرزالعمل های  رهنمودها،  که  است  آمده  طرح  در 
اجتماعی، فرهنگی و سایر موارد را شورای عالی فقه 
اسالمی تدوین می کند. طالبان با قرائت شان از اسالم 
در این بیست و پنج سال بر آزادی های زنان و مذاهب 
غیرحنفی محدودیت وضع و دین اسالم و آموزه های 
آن را حامی خشونت و مخالف ارزش های امروز معرفی 
کردند. با همه گانی شدن طرح دولت موقت، می توان 
ذهنیت گروه طالبان را در قبال شورای ملی و شورای 
والیتی نیز فهمید. مهم ترین نهادهای ملی مثل پارلمان 
و شوراهای والیتی که اساسی ترین ارکان دموکراسی را 
تجسم می بخشند، تعلیق یا انحالل آن ها به عنوان یکی 
از گزینه ها در طرح تقسیم قدرت اسالمی پیش بینی 
شده است که ممکن با خالف اسالمی ارزیابی شدن 
آن ها، از نو احیا شود. طالبان اگرچه عوامل جنگ شان 
را طی سال های گذشته حضور نیروهای خارجی عنوان 
فقط  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  از حضور  اما  کرده اند؛ 
بیست سال می گذرد، در حالی که عمر جنگ گروه 
طالبان در افغانستان از مرز بیست وپنج سال می گذرد 
و برخالف ادعای شان که رییس جمهور عامل جنگ 
است - از کار اشرف غنی به عنوان رییس جمهور فقط 
شش سال می گذرد؛ اما دو نسل جنگ طالبان را در 

حافظه دارند.

3- خالی قدرت سیاسی
برخالف ادعای برخی سیاسیون افغانستان در حمایت 
از دولت موقت به عنوان هموارکننده راه صلح، دولت 
افغانستان تا هنوز دارای انسجام قوی نیست که بتوان 
انتظار روال عادی را در سطوح  با تغییر در رأس آن 
پایین آن داشت. از یک سو جریان ها و سیاسیونی که 
تعهد به رییس دولت موقت ندارند، دست از حمایت 
حکومت برخواهند داشت و از جانب دیگر جریان هایی 
که در مدت کار رییس جمهور فعلی به انزوا رفته  و به 
مخالفان حکومت فعلی مبدل شده اند، بر سر تقسیم 
قدرت مصروف خواهند شد. کشمکش ها میان مخالفان 
و موافقان حکومت فعلی، ظرفیت برای مشارکت گروه 
سومی )طالبان( - آن هم با ایجاد اداره موقت، دولت 
با سقوط مواجه می سازد. فضایی پیش بینی  را  فعلی 
می شود که در آن جریان ها و شبکه های متعهد دولت 
فعلی به دلیل عدم تعهد سیاسی به رییس دولت موقت 
دست از حمایت دولت بردارند و نظام همراه با مخالفان 
فعلی به کام طالبان سقوط کند. تجربه تلخ دهه نود 
میالدی نشان داده است که در خالی قدرت سیاسی، 
افغانستان و نهادهای دولتی میان جریان های سیاسی 
فروکش  هنوز  که  عقده هایی  دیگر  یک بار  و  تقسیم 
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مردم افغانستان مدیون حمایت های سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی اند. اما هیج توجیه 
حقوقی و منطقی وجود ندارد که بدون در نظر گرفتن جانب دولت، طرحی بر دولت و 

مردم افغانستان تحمیل شود. نیاز است پروسه صلح افغانستان به ریشه های جنگ در 
افغانستان بپردازد و این پروسه را تنها به توزیع قدرت میان رهبران سیاسی خالصه 

نکند. تقویت سیستم سازی، تامین شفافیت در انتخابات، مهار جنگ های نیابتی در تفاهم 
واضح با کشورهای همسایه و تشویق دولت به مشارکت عادالنه در تمام ساختارها 

می تواند صلح پایدار را در افغانستان رقم بزند. در غیر آن، همان طوری که با توزیع 
قدرت در نشست بُن صلح پایدار تحقق نیافت، یک بار دیگر نیز شاید به صورت گذرا 

جنگ متوقف شود؛ اما نتایج آن پایدار نخواهد بود.

از صفحه ۸



13th Year   No: 3571  Tuesday  30 March, 2021   Price: 20 Afs

مکزیک آمار مرگ به علت کرونا را بازنگری و اصالح کرد و 
اکنون این رقم شصت درصد بیش تر از آن چیزی است که 

پیش از این اعالم شده بود.
براساس گزارش بی بی سی، اکنون آمار رسمی کسانی که 
از کرونا در مکزیک جان باختند، ۳۲۱ هزار نفر است که از 
این نظر این کشور بعد از امریکا باالترین آمار دنیا را دارد.

آمار جدید در حالی اعالم می شود که در مدیریت شیوع 
اُبرادور،  لوپز  مانوئل  آندرس  به  بسیاری  انتقادهای  کرونا 

رییس جمهور مکزیک وارد شده است.
ابرادور وخامت شیوع کرونا  آقای  مخالفان می گویند که 
بود، جلوه داده، در اجرای  از آن چه  در مکزیک را کم تر 
برنامه واکسیناسیون سراسری تاخیر کرده و در ماه های 

اول همه  گیری ماسک نمی زده است.
آمار جدید که وزارت بهداشت مکزیک منتشر کرد، نشان 
به  از شروع سال ۲۰۲۱،  بعد  تا شش هفته  می دهد که 
تعداد ۲۹4 هزار و ۲۸7 مرگ »مرتبط با کرونا« در این 
کشور رخ داده است؛ در حالی که رقم اعالم شده قبلی 

۱۸۲ هزار و ۳۰۱ نفر بود.
با در نظر گرفتن این که از نیمه ماه فبروری )حدود یک ماه 
و نیم پیش(، ۲۶77۲ نفر بر اثر کرونا جان باخته اند، آمار 

کل از ۳۲۱ هزار نفر فراتر می رود.
به علت کرونا، مکزیک  آمار مرگ  نظر  از  ترتیب  این  به 
جلوتر از برزیل )که ۳۱۰ هزار مرگ اعالم کرده( و پشت 
سر امریکا )که ۵4۹ هزار مرگ اعالم کرده( قرار می گیرد؛ 
در حالی که مکزیک با ۱۲۶ میلیون نفر، جمعیتی بسیار 

کم تر از هر دو کشور دارد.
چون  که  می دادند  هشدار  قبل  مدت ها  از  کارشناسان 
آزمایش کرونا به حد کافی انجام نشده، آمار واقعی باالتر 
مراقبت  این، کمبود تخت در بخش های  بر  است. عالوه 
ویژه نیز سبب شده است، بسیاری در خانه به علت کرونا 

بمیرند و به همین دلیل در آمار نیامده اند.
آمار جدید براساس بررسی »افزایش مرگ« و گواهی های 

فوتی به دست آمده است.
با  مقابله  مسوول  که  گاتل   - لوپز  هوگو  پیش  هفته 
همه گیری کرونا در مکزیک است، هشدار داد که میلیون ها 
نفر آماده تعطیالت عید پاک می شوند و این کشور ممکن 

است، درگیر موج دیگری از شیوع کرونا شود.
از آقای ابرادور که خود نیز به کرونا مبتال شد، انتقاد شده 
که همه گیری را جدی نگرفته و اغلب در مجامع عمومی 

بدون ماسک ظاهر می شده است.
تاکنون بیش از شش میلیون دوز واکسن کرونا در مکزیک 

تزریق شده است.
واکسن  دوز  میلیون  چهار  که  کرد  اعالم  اخیراً  امریکا 
قرار  مکزیک  و  کانادا  اختیار  در  را  استرازنکا/آکسفورد 

می دهد.
این دو کشور واکسن استرازنکا/آکسفورد را برای استفاده 
تأیید کرده اند، اما امریکا نه؛ با این حال امریکا مقداری از 

این واکسن را ذخیره کرده است.
هر دو کشور از امریکا برای تهیه واکسن درخواست کمک 

کرده بودند.

ارتش  به خشونت  امریکا نسبت  بایدن، رییس جمهور  جو 
میانمار در رویارویی با اعتراضات مردم ابراز انزجار کرد. گفته 
می شود که امریکا برنامه ای در زمینه تحریم کودتاچیان دارد. 
کشته  نفر  تاکنون دست کم 4۲۰  نظامی  کودتای  وقوع  از 

شده اند.
برگزاری  با  هم زمان  حمل(  )هفتم  مارچ   ۲7 شنبه،  روز 
7۶مین سال روز تأسیس ارتش در میانمار، نیروهای امنیتی 

دست به سرکوب خشن اعتراضات مردم این کشور زدند.
میانمار  در  مردمی  اعتراضات  روز سرکوب  در خونین ترین 
بیش از ۱۰۰ نفر جان باختند. در برخی از منابع خبری و از 
جمله سایت خبری »میانمار ناو« شمار قربانیان سرکوب این 

روز دست کم ۱۱4 نفر اعالم شده است.
دویچه وله گزارش داده است که جو بایدن، رییس جمهوری 
زادگاهش در  از  از مراجعت خود  امریکا روز گذشته پیش 
ابراز  میانمار  ارتش  خشونت  به  نسبت  واشنگتن،  به  دالور 
انزجار کرد و سرکوب مردم میانمار را »وحشتناک« خواند. 
گفته می شود که چند کودک و نوجوان نیز تاکنون در اثر 
برخورد خشونت آمیز ارتش با معترضان جان خود را از دست 

داده اند.
بایدن از برنامه دولت این کشور برای تحریم دست اندرکاران 
دفاع ۱۲  وزیران  داد.  میانمار خبر  در  فبروی  اول  کودتای 
ارتش  خشونت  بی سابقه،  اقدام  یک  در  نیز  جهان  کشور 

میانمار را محکوم کرده اند.
امنیتی  نیروهای  و  ارتش  خشونت  کردن  محکوم  به  رغم 
توسط شماری از کشورهای جهان، احتمال تحریم گسترده 

 بین المللی علیه کودتاچیان بعید به نظر می رسد.
دو کشور روسیه و چین، از جمله کشورهایی هستند که در 
مراسم روز ارتش این کشور شرکت کرده بودند. افزون بر آن، 
روسیه از گسترش همکاری های نظامی خود با میانمار خبر 

داده است.

آمار رسمی مرگ به علت کرونا 
در مکزیک ۶0 درصد باال رفت

انتشار جزئیات تکان دهنده از هجوم مرگ بار 
شبه نظامیان اسالم گرا در موزامبیک

واکنش امریکا به خشونت 
ارتش میانمار در سرکوب 

اعتراضات مردمی

و  اسالم گرا  شبه نظامیان  بی بی سی،  گزارش  به 
نیروهای دولتی موزامبیک برای روزها است که 

در شمال این کشور با یک دیگر درگیر شده اند.
پس از روزها سکوت، دولت موزامبیک تأیید کرد 
که در حمله شبه نظامیان اسالم گرا ده ها نفر در 
حمله به پالما، شهری در شمال موزامبیک کشته 
این حمله صدها  در  شده اند. گفته  می شود که 

شبه نظامی اسالمی حضور داشتند.
این کشور  دفاع  وزارت  سارانگا، سخنگوی  عمر 
گفته است که دست کم هفت نفر در تالش برای 
فرار از هتلی که روزها در محاصره مهاجمان بود، 

کشته شدند.
شهروندان  از  هم  نفر  صدها  که  می شود  گفته 
این  شدند.  داده   نجات  نیز  خارجی  و  داخلی 
منطقه از روز چهارشنبه زیر حمله شبه نظامیان 

اسالم گرا قرار داشته است.
برای  که  هنگامی  که  کرده اند  توصیف  شاهدان 
نجات جان شان پنهان شده بودند، منتظر بودند 
تا با قایق فرار کنند، اجسادی را دیده اند که بدون 

سر روی ساحل پراکنده شده اند.
ساکنان این منطقه در تالش اند تا به هر طریق 
ممکن از منطقه فرار کنند. آن ها از کشتی های 
باربری، مسافربری و حتا قایق های تفریحی کمک  
گرفته اند. وب سایت های ترافیک دریایی صفی از 
شناورها را در آب های اطراف پالما نشان می دهد.

دولتی  نیروهای  و  اسالم گرا  شبه نظامیان 
موزامبیک برای روزها است که در شهر پالما در 

شمال این کشور با یک دیگر درگیر شده اند.

شمار دقیق تلفات در پالما مشخص نیست. این 
شهر حدود 7۵ هزار نفر جمعیت دارد.

از سرنوشت بسیاری از ساکنان هنوز اطالعی در 
دست نیست. شمار زیادی از کارگران خارجی در 

این حمله مفقود شده اند.
شبه نظامیان حمله خود را روز چهارشنبه با هدف 
قرار دادن مغازه ها، بانک ها و یک قرارگاه نظامی 
آغاز کردند. صدها نفر از این درگیری ها فرار کرده  

و به جنگل و روستاهای اطراف گریخته اند.
گزارش شده که گروه های مسلح کنترل پالما را 
به دست گرفته اند؛ اما تأیید این ادعا در شرایط 

قطع تماس دشوار است.
چند  گازی  پروژه  یک  مجاورت  در  پالما  شهر 
میلیون دالری قرار دارد که شرکت توتال فرانسه 

آن را اداره می کند.
خواستار  شورش  مهار  برای  موزامبیک  دولت 
این  نیروهای  که  و گفت  بین المللی شد  کمک 

کشور نیاز به آموزش های تخصصی دارند.
شمال موزامبیک از سال ۲۰۱7 به دنبال حمالت 
یک گروه اسالم گرای شبه نظامی صحنه درگیری 

و ناآرامی بوده است.
داعش  به  ستیزه جویان  که  می شود  گفته 
والیت  در  عمدتاً  درگیری ها  هستند.  وابسته 
مسلمان نشین کابو دلگادو در شمال موزامبیک 

رخ داده است.
در خشونت های شمال موزامبیک تاکنون بیش از 
۲۵۰۰ تن در این درگیری ها جان شان را از دست 

داده اند و بیش از 7۰۰ هزار نفر نیز آواره شدند.

دویچه وله به نقل از رسانه های بین المللی از باز شدن 
»اور  کشتی  مسیر  انحراف  داد.  خبر  سویز  کانال 
گیون« باعث مسدود شدن این کانال شده بود. پس 
از یک هفته تالش، متخصصان موفق شدند با آزاد 
کردن این کشتی تردد کشتی رانی را ممکن سازند.

کشتی کانتینری »اور گیون« با 4۰۰ متر طول و 
۶۰ متر عرض روز سه شنبه، ۲۳ مارچ از مسیر خود 

در کانال سویز منحرف و باعث انسداد مسیر تردد 
کشتی ها در این کانال شده بود.

مسووالن  حمل(  )نهم  مارچ   ۲۹ دوشنبه،  بامداد 
نظارت و اداره کانال سویز )SCA( اعالم کردند که 

این کشتی مجدداً به حالت شناور درآمده است.
در اثر انحراف مسیر این کشتی باری، کانال ۱۹۳ 
حال  عین  در  و  کوتاه ترین  که  سویز  کیلومتری 

اروپا  و  بین آسیا  بازرگانی دریایی  مهم ترین مسیر 
است، مسدود شده بود.

بخش اعظم نفت مورد نیاز اروپا نیز از طریق عبور 
کشتی  می شود.  تامین  سویز  کانال  از  نفتکش ها 
بزرگی  به  و  جاپان  به  متعلق  گیون  اور  کانتینری 

ساختمان امپایر استیت نیویارک است.
علت انحراف مسیر این کشتی باری وزش شدید باد 
احتمال »خطای  کارشناسان  اما  است؛  اعالم شده 

انسانی« را نیز منتفی نمی دانند.
درباره احتمال آلوده گی آب کانال سویز یا زیان های 
حمل  کشتی  این  توسط  که  محصوالتی  به  وارده 

می شده ، گزارشی منتشر نشده است.
باید یادآور شد که ۹۸ درصد کشتی های کانتینری 
که بین آلمان و چین در تردد هستند، از کانال سویز 
عبور می کنند. تنها در سال ۲۰۲۰ عوارض ناشی از 
از کانال سویز  باری  عبور ۱۸ هزار و ۸۰۰ کشتی 
درآمدی بالغ بر پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر به 

همراه داشته است.

کانال سویز پس از گذشت یک هفته باز شد


