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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.
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نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.
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سناریوهای پساخروج و آشفته گی در گفت وگوی های صلح
ایاالت  متحده امریکا در 7 اکتوبر 2001 عملیاتی را زیر نام عملیات بلندمدت  آزادی )Operation Enduring Freedom( در 
پاسخ به حمالت تروریستی القاعده به مرکز تجارت جهانی، علیه نظام طالبان راه اندازی کرد. هدف اصلی این جنگ از بین بردن 

القاعده، طالبان و حامیان آن ها بود.

مسووالن ارشد امنیتی:

۸صبح، کابل: مسووالن ارشد امنیتی روز شنبه، چهارم ثور، 
در یک نشست خبری مشترک اعالم کردند که برای دفع هر 
نوع تهدید از سوی طالبان پس از خروج نیروهای امریکایی و 

ناتو آماده گی کامل دارند.
محمدیاسین ضیا، سرپرست وزارت دفاع ملی و رییس ستاد 
امنیتی  نیروهای  که  گفت  خبری  نشست  این  در  ارتش، 
توانایی دفاع را دارند و از هر حیث آماده اند که هر نوع تهدید 

طالبان را دفع کنند.
حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی کشور، نیز در این نشست 
دفع حمالت  آماده  امنیتی  نیروهای  که  کرد  تأکید  خبری 
خارجی  نیروهای  خروج  نگران  مردم  و  هستند  طالبان 
نباشند. به گفته حمداهلل محب، جامعه جهانی با وجودی که 
مالی اش  و  فنی  اما کمک های  می شود،  خارج  افغانستان  از 
حاضر  حال  در  محب،  گفته  به  می یابد.  ادامه  افغانستان  با 
افغانستان ۶۳ هواپیمای جنگی دارد که همه کشور را تحت 
پوشش قرار می دهد و نیاز نیروهای هوایی را مرفوع می کند. 
محب خاطرنشان کرد که نیروهای امنیتی افغانستان تسلط 
کامل بر وضعیت دارند و همسایه گان و کشورهای منطقه و 

شهروندان کشور تشویش نکنند.
زمینه  در  دشواری ها  و  مشکالت  وجود  ملی  امنیت  مشاور 
تأمین امنیت کشور را تأیید کرد، اما گفت که تالش می شود 

این مشکالت حل شود.
نشست  این  در  داخله،  وزارت  سرپرست  حیات،  حیات اهلل 
دلیل  به  بهار  فصل  در  همه ساله  طالبان  که  گفت  خبری 

افزایش می دهند که  را  جمع آوری حاصالت کوکنار، جنگ 
نباید به خروج نیروهای خارجی در ماه می نسبت داده شود.

در این نشست رییس ستاد ارتش کشور تأکید کرد که طالبان 
در قندهار به شدت شکست خورده اند و حتا »اعالمیه داده اند 
که بس است، نزنید.« به گفته او، حدود یک هزار و 100 عضو 

طالبان در ارغنداب قندهار کشته شده اند.
پایگاه های  در  نیروهای خارجی  که  کرد  تأکید  یاسین ضیا 
را  جاها  متباقی  و  دارند  حضور  مزارشریف  و  کابل  بگرام، 
گفته  به  کرده اند.  واگذار  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به 
امنیتی  نیروهای  به  را  خود  تجهیزات  خارجی  نیروهای  او، 

افغانستان می سپارند.
رییس ستاد ارتش افزود که طالبان هر جای توانایی حمله را 
داشته اند، یورش برده اند و توانایی حمله گسترده و تعرضی 

را ندارند.
دفع  و  امنیت  تأمین  از  حالی  در  امنیتی  ارشد  مسووالن 
اطمینان  خارجی  نیروهای  خروج  از  پس  طالبان  تهدیدات 
می دهند که مقام های ارشد امریکایی در روزهای اخیر نسبت 
ابراز  افغانستان  هوایی  قوای  و  امنیتی  نیروهای  توانایی  به 
نگرانی کرده اند. حتا احتمال فروپاشی ارتش نیز پس از خروج 

نیروهای خارجی مطرح شده است.
روند خروج نیروهای خارجی براساس آن چه اعالم شده است، 
قرار است در ماه می آغاز شود و تا 11 ماه سپتامبر ادامه یابد. 
به  را  بمب افکن  چند  نیروهایش  مصون  خروج  برای  امریکا 

منطقه فرستاده است.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4000 افغانی

۳000 افغانی

8000 افغانی

۶000 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.
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دو سوم پروازها از حریم هوایی افغانستان 
کاهش یافته است

اداره هوانوردی ملکی می گوید که پس از شیوع ویروس کرونا و وضع قرنطین، 
میزان پروازها از حریم هوایی افغانستان کاهش یافته است. مسووالن در این اداره 
می گویند که پیش از شیوع ویروس کرونا میزان پروازها از حریم هوایی افغانستان 
به 400 پرواز در روز می رسید، اکنون این رقم اما به 140 تا 145 پرواز رسیده 
است. عالوه بر این، اداره هوانوردی ملکی تصریح می کند که با شیوع ویروس کرونا 
میزان فعالیت شرکت های هوایی خارجی نیز کاهش یافته است. با کاهش شمار 
پروازها، اگر این روند تا پایان سال ادامه یابد، هوانوردی ملکی افغانستان بیش از 
70 میلیون دالر زیان می بیند. پیش تر مسووالن گفته بودند که با توجه به وابسته 
بودن بیش تر عواید اداره هوانوردی ملکی به این ناحیه، سال گذشته بیش از ۶0 

میلیون دالر به سکتور هوانوردی ملکی صدمه رسیده است.

آفتاب تندی است، دستم را روی 
پیشانی ام می گیرم و از بیروبار فضای 
شهر تالش می کنم زودتر گذر کنم. 

قصد خرید ندارم تا با فراغ بال بازار و 
کراچی های شهر را بپالم، اما این فضا 

را با آن که گاهی...

فعاالن مدنی و اعضای شورای 
والیتی بادغیس، از ُکندی روند 

ساخت بزرگ راه حلقه ای قیصار - 
المان به شدت شکایت دارند.
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غالم با کراچی کرایی در حوالی شهر

وعده غنی برای پایان کار سرک 
حلقه ای کی عملی می شود؟

یک  سال با کووید؛  
از کرونا چه آموختیم؟

نگران خروج سربازان خارجی نباشید، برای دفع تهدید طالبان 
آماده گی کامل داریم

۸

آسیب های ادامه دار کرونا؛

سال کووید محدودیت های 
جدی تری را برای توانایی های 
علمی و فناوری ما نمایان کرد 

و آن، این که علم نمی تواند 
جایگزین سیاست شود. در هنگام 

تصمیم گیری های سیاسی باید 
متغیرهای بسیاری از جمله 

منافع و...

امریکا ثبات جنوب آسیا را به ثبات 
افغانستان گره می زند



 

تفسیر  نگران کننده  را  طالبان  گروه  اخیر  هشدارهای  امریکایی ها 
کرده اند. گروه طالبان از امکان حمله بر نیروهای خارجی پس از اول 
احتمالی  اعزام  به  نسبت  قباًل  این گروه  است.  داده  ماه می هشدار 
سربازان تازه به افغانستان نیز هشدار داده بود. این هشدارها باعث 
نگرانی امریکا از احتمال حمله طالبان بر نیروهای خارجی در جریان 

خروج این نیروها از افغانستان شده است.
مقامات امریکایی به هدف حصول اطمینان از خروج مصون نیروهای 
خارجی از افغانستان، تصمیم گرفته اند که تعدادی از نیروهای ویژه 
این کشور را وارد افغانستان کنند. تعداد دقیق این نیروها تا هنوز 
روشن نیست. آن ها هم چنان دو فروند بمب افگن بی 52 را به همین 
هدف در قطر مستقر کرده اند. ضمن آن که ناو هواپیمابر »یواس اس 
دوایت آیزنهاور« همراه با کشتی های محافظتی آن نیز در خاورمیانه 

تا تکمیل برنامه خروج باقی خواهد ماند.
این سطح بلند آماده گی برای خروج 2500 سرباز امریکایی و 7000 
سرباز ناتو از افغانستان، نشانه نگرانی امریکایی ها از هشدارهای گروه 
ناتو خروج مصون  امریکایی ها و سازمان نظامی  برای  طالبان است. 
آن ها  نگرانی  این رو،  از  است.  مهم  بسیار  افغانستان  از  سربازان شان 

نسبت به هشدارهای اخیر گروه طالبان قابل درک است.
از جانب دیگر، این نگرانی می رساند که مقامات امریکایی و سازمان 
ناتو نسبت به پای بندی گروه طالبان به تعهدات این گروه در توافق نامه 
دوحه اعتماد ندارند. آن ها تصور می کنند که گروه طالبان به خاطر 
به  دست  توافق نامه  این  در  خروج  تعهد  غیرعمدی  نشدن  رعایت 
افغانستان پس  نیروهای خارجی مستقر در  علیه  احتمالی  حمالت 
از اول ماه می خواهد زد. این تصور برای مقامات امریکایی و سازمان 
ناتو با هشدارهای اخیر گروه طالبان شکل عینی تری به خود اختیار 

کرده است.
پیام ترتیبات احتیاطی امریکا برای خروج مصون سربازان خارجی از 
افغانستان به گروه طالبان، آن است که هر نوع حمله این گروه در برابر 
این نیروها با پاسخ سخت همراه خواهد شد. قدرت بازدارنده گی این 
پیام زیاد است و احتماالً باعث پرهیز گروه طالبان از انجام حمله بر 
نیروهای خارجی در لحظات پایانی حضور آن ها در افغانستان خواهد 
کمک  خارجی  نیروهای  به  هم چنان  فوق  احتیاطی  ترتیبات  شد. 

می کند که با خیال آرام از افغانستان بیرون شوند.
امریکایی ها و سازمان نظامی ناتو در حالی برنامه خروج را از ماه می 
به اجرا می گذارند که هنوز هیچ اطمینانی نسبت به آینده افغانستان 
ندارند. احتماالتی چون فروپاشی دولت افغانستان و ارتش و پولیس 
فعالیت گروه های  به مرکز  این کشور  تبدیل شدن  و  به آن  متعلق 
تروریستی، کماکان آن ها را نگران نگه داشته است. به همین علت 
است که مقامات امریکایی گفته اند که قصد دارند اوضاع افغانستان 
این  از  احتمالی  تهدیدات  با  مبارزه  برای  و  نظارت  دور  راه  از  را 
کشور درباره جابه جایی نیروهای شان در مناطق پیرامونی افغانستان 

برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند.
بریتانیا همین چند روز پیش از شهروندانش خواست که افغانستان 
را ترک و از سفر به این کشور پرهیز کنند. این امر نشانه وخامت 
کشورهای  از  بعضی  است.  کشور  این  دید  از  افغانستان  در  اوضاع 
دست  از  احتمال  و  افغانستان  زنان  آینده  نگران  هم چنان  اروپایی 
این  این کشور هستند. مجموع  اخیر  رفتن دست آوردهای دو دهه 
نگرانی ها می رساند که امریکا و ناتو با وجود اشراف کامل بر وضعیت 
آماده  این کشور،  برای  بد  تمام سناریوهای  پیش بینی  و  افغانستان 
بازبینی تصمیم خروج نیستند. بیش ترین مشغولیت ذهنی آن ها در 
حال حاضر آن است که چگونه می توانند سربازان شان را به صورت 

مصون از افغانستان بیرون کنند.
گروه طالبان که سال های متمادی است از »استراتژی صبر و انتظار« 
کار می گیرد، در دقایق پایانی بازی خود با امریکا و ناتو دچار خطا 
نخواهد شد. این گروه به رغم هشدارهایش در جریان خروج سربازان 
این نیروها نخواهد زد. گروه  خارجی دست به حمالت بزرگ علیه 
طالبان که خود را »فاتح« جنگ می داند به حمالتی اقدام نخواهد 
کرد که مسیر بازی را به زیان این گروه عوض کند. در صورت انجام 
حمالت بزرگ از سوی گروه طالبان علیه نیروهای خارجی، ممکن 
توان  این می تواند  و  پاسخ کوبنده دریافت کند  این گروه  است که 
جنگی و سیاسی این گروه را برای یک مدت طوالنی به تحلیل ببرد. 
این خطری است که گروه طالبان آن را درک کرده است و با زیرکی 
در جریان خروج رفتار خواهد کرد. از این رو، بهتر است که مقامات 
امریکایی و ناتو در کنار توجه روی برنامه خروج مصون، برای رفع 
کنند.  برنامه ریزی  نیز  افغانستان  آینده  به  نسبت  خود  نگرانی های 
بسیار مضحک خواهد بود که میراث های امریکا و ناتو پس از بیست 
سال حضور نظامی و مصارف میلیاردها دالر به صورت غم انگیزی از 
سوی طالبان به باد فنا داده شود. تقویت ارتش و پولیس افغانستان 
و حفاظت از نهادهای ملی این کشور تنها راه بقای این میراث ها در 
در  است.  کشور  این  از  خارجی  نیروهای  خروج  از  پس  جنگ های 
کنار آن، دیپلماسی صلح نیز باید با جدیت دنبال و مسیر گفت وگوها 
برای رسیدن افغانستان به صلح پایدار هموار شود. این تنها راه غلبه 
آینده  به  نسبت  ناتو  و  امریکایی  مقامات  که  است  نگرانی هایی  بر 

افغانستان دارند.

خروج توام با نگرانی

باشنده گان فاریاب در اعتراض به برکناری والی  
این والیت تظاهرات کردند

فعالیت سیلوی مرکزی پس از ۳۰ سال توقف از سر 
گرفته می شود

در یک حمله »پهپادی« در تخار هشت نیروی خیزش 
مردمی کشته شدند

 یک شنبه
شماره 3588

5 ثور 1400
25 اپریل 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم
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۸صبح، کابل: شماری از باشنده گان شهر میمنه، 
برکناری  به  اعتراض  در  فاریاب،  والیت  مرکز 
نقیب اهلل فایق و تعیین محمدداوود به عنوان والی 

جدید این والیت، تظاهرات کردند.
تصمیم  به  نسبت  راهپیمایی  این  در  معترضان 
حکومت مرکزی اعتراض و مخالفت خود را با آن 
در  فایق  نقیب اهلل  ابقای  خواهان  و  کردند  اعالم 

سمتش شدند.
اداره مستقل ارگان های محلی صبح روز جمعه، 
عنوان  به  محمدداوود  که  کرد  اعالم  ثور،  سوم 
والی جدید فاریاب براساس پیشنهاد این اداره و 

منظوری ریاست جمهوری تعیین شده است.
از  این تصمیم،  از اعالم  معترضان یک روز پس 

نقیب اهلل فایق حمایت کردند.
زمانی   1۳۹7 سال  سرطان  در  فایق  نقیب اهلل 
در  شمالی  والیات  در  گسترده ای  تظاهرات  که 
به  داشت،  قیصاری جریان  بازداشت  به  اعتراض 

عنوان والی فاریاب تعیین شد.
او حدود سه سال در والیت فاریاب کار کرد. فایق 
در گذشته از نزدیکان مارشال عبدالرشید دوستم، 

رهبر حزب جنبش اسالمی، بود.
تعیین  با  نیز  دوستم  عبدالرشید  مارشال 
محمدداوود مخالفت کرده است. مارشال دوستم 
مانع  که  خواست  گذشته  روز  فاریاب  مردم  از 
معرفی والی جدید شوند و از حق خود دفاع کنند.
عالی  شورای  معاون  فرهمند،  بابر  عنایت اهلل 
مصالحه ملی، نیز تصمیم تازه محمداشرف غنی 
و  را »سیاسی«  فاریاب  والی جدید  تعیین  برای 

»غیرعملی« خوانده است.
»تحکیم  به  را  جمهوری  ریاست  ارگ  فرهمند 
او،  گفته  به  که  است  کرده  متهم  دیکتاتوری« 
والیت،  یک  بزرگان  و  مردم  با  مشورت  بدون 
شخص »ناآشنا« با جغرافیای آن والیت را والی 

تعیین می کند.
در همین حال شمیم  کتوازی، رییس اداره مستقل 
ارگان های محلی، می گوید که والی جدید فاریاب 

در هماهنگی با نقیب اهلل فایق تعیین شده است.
سیاسیون  که  صورتی  در  کرد  تأکید  کتوازی 
تفاهم  و  بحث  به  باشند، حاضر  داشته  مالحظه 

در این مورد است.

۸صبح، کابل: فعالیت سیلوی مرکزی کابل پس 
از ۳0 سال وقفه قرار است به زودی از سر گرفته 

شود.
در  مرکزی،  سیلوی  رییس  بیقرار،  عتیق اهلل 
صحبت با روزنامه 8صبح می گوید که کار تولید 
در  نان پزی  داش  دو  با  مرکزی  سیلوی  در  نان 

آینده نزدیک آغاز می شود.
ریاست سیلوی مرکزی ۶5 سال پیش به فعالیت 

آغاز کرد.
در گذشته از این فابریکه به عنوان مکانی برای 
پخت و توزیع نان به اداره ها و دانشگاه های دولتی 

استفاده می شد.

۸صبح، کابل: منابع امنیتی تأیید می کنند که 
در یک حمله »پهپادی« در منطقه چشمه ینگی 
والیت تخار هشت نفر از نیروهای خیزش مردمی 

کشته شده اند.
پهپاد  توسط  حمله  منبع،  این  معلومات  طبق 

کوچک جمعه شب، سوم ثور اجرا شده است.
منبع در صحبت با روزنامه 8صبح این حمله را به 

گروه طالبان نسبت داد.
به گفته او، در این حمله هشت تن از نیروهای 
فرماندهان  از  »فتح«  به  وابسته  مردمی  خیزش 

در نخست فعالیت این سیلو با ظرفیت ذخیره 20 
هزار تُن گندم و یک دستگاه آسیاب آغاز شد.

سیلوی مرکزی در آن زمان با ظرفیت تولید ۶0 
تا ۹0 تُن آرد در 24 ساعت فعالیت می کرد.

یک فابریکه نان پزی نیز با ظرفیت تولید 52.7 
تُن نان، ناشتا و کلچه در 24 ساعت در سیلوی 

مرکزی فعال بود.
پیش  مرکزی  بیقرار، سیلوی  عتیق اهلل  به گفته 
از سال 1۳71 ساالنه چهارهزار و ۳00 میلیون 
مفاد  آن  میلیون   500 که  داشت  عاید  افغانی 

فابریکه به حساب می آمد.
به حساب دولت  آن  میلیون  میان 100  این  از 

انتقال می یافت.
میلیون   ۳5 از  تصدی  این  ساالنه  عاید  اکنون 

افغانی بیش تر نمی شود.
آغاز  زمان  از  مرکزی  سیلوی  که  است  گفتنی 
هزار  دو  داخلی  جنگ های  از  قبل  تا  فعالیتش 
کارمند داشت؛ اما اکنون این رقم به 1۳۳ کارمند 

کاهش یافته است.

نیروهای خیزش مردمی کشته شده اند.
این  در  تخار  پولیس  تاکنون  رسمی،  به صورت 

مورد چیزی نگفته است.
 نیروهای خیزش مردمی از سوی ریاست عمومی 

امنیت ملی تجهیز و تمویل می شود.
شب  حمله  بودن  پهپادی  تاکنون  تخار  پولیس 
نکرده  تأیید  را  تخار  ینگی  چشمه  در  گذشته 
روزنامه  با  صحبت  در  امنیتی  منابع  اما  است، 
8صبح تأیید می کنند که این حمله پهبادی بوده 

است.
با  نیز  کندز  والیت  در  پیش  چندی  طالبان 
پهبادهای کوچک برای اجرای حمالت شان علیه 

نیروهای امنیتی کار گرفته بودند.
در یک مورد این گروه بر دفتر والی کندز حمله 
کرد که در آن چهار نیروهای امنیتی کشته شدند.
که  بودند  کرده  تأیید  پیش تر  امنیتی  مقام های 
طالبان از کمره های هوایی برای اجرای حمالت 

کار می گیرند.

رقابت بر سِر معشوقه؛ 
یک نوجوان در بامیان گلوی 

رقیب عشقی خود را برید

در یک حمله مسلحانه در 
هنگام نماز تراویح در لغمان 

دو نفر کشته شدند

در  محلی  مقام های  بامیان:  ۸صبح، 
یک  گلوی  که  می کنند  تأیید  بامیان 
نوجوان 17 ساله در ولسوالی حصه اول 

یکه اولنگ این والیت بریده شده است.
عظیم فرید، ولسوال حصه اول یکه اولنگ 
در گفت وگو با روزنامه 8صبح، این رویداد 
را تأیید کرد و گفت که محمد 17 ساله 

به گونه  مرموزی به قتل رسیده است.
باشنده   مقتول  فرد  که  افزود  وی 
ولسوالی  »سرجنگل«  منطقه  اصلی 
و  بود  غور  والیت  لعل وسرجنگل 
خانواده اش با هیچ کسی خصومت نداشته 

است.

به نقل از آقای فرید، جسد این نوجوان 
از عقب  ثور  17 ساله، روز جمعه، سوم 

بازار مرکز این ولسوالی پیدا شده است.
آقای فرید تأکید کرد که تاکنون انگیزه 
این رویداد مشخص نشده؛ اما در پیوند به 

آن چهار نفر بازداشت شده اند.
که  دیگر  منبع  یک  حال،  همین  در 
شود،  ذکر  خبر  در  نامش  نمی خواهد 
می گوید که فرد مقتول با یک پسر دیگر 
هردو عاشق یک دختر بوده اند. به نقل از 
منبع، زمانی  که پسر دومی از این موضوع 
آگاه می شود، رقیب خود را از سِر راه بر 

می دارد.

می گوید  لغمان  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
که در پی تیراندازی افراد مسلح بر یک 
بزرگ قومی در هنگام برپایی نماز تراویح 
دو  والیت،  این  مرکز  مهترالم،  شهر  در 

نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شده ند.
پولیس  سخنگوی  افغان یار،  شفیق اهلل 
این  که  گفت  روزنامه 8صبح  به  لغمان 
حادثه ساعت 8:40 جمعه شب، سوم ثور 
رخ  مهترالم  شهر  علی خیل  منطقه  در 

داده است.
نام  به  قومی  بزرگ  یک  حادثه،  این  در 
»لعل آقا« و یک نفر دیگر کشته شده اند.

سخنگوی پولیس لغمان شمار زخمیان 
این حادثه را نیز دو تن اعالم کرد.

به  درمان  برای  زخمیان  او،  گفته  به 
شفاخانه منتقل شده اند.

مسوولیت این حمله را فرد و یا گروهی بر 
عهده نگرفته است.

پولیس لغمان می گوید که در پیوند به 
این حادثه چهار تن را بازداشت کرده اند.

که  است  نشده  مشخص  تاکنون 
بازداشت شده گان به کدام گروه وابسته اند.
رویدادهای این چنینی بی سابقه نیست. 
چند روز پیش در حمله مردان تفنگ دار 
یک  عضو  نیز هشت  شهر جالل آباد  در 
نیز در  این حمله  خانواده کشته شدند. 

هنگام نماز تراویح اجرا شده بود.



عبداالحمد حسینی 

حسیب بهش

از  بین المللی  نیروهای  خروج  زمان  اعالم  با  هم زمان 
افغانستان، وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا گزارش نیم ساله 
خود در مورد تقویت امنیت و ثبات افغانستان که مربوط به 
نیمه دوم سال 2020 می شود را به کانگرس آن کشور ارایه 
کرده است. در این گزارش به مسایل مربوط به وضعیت و 
ارزیابی تهدیدها، ارزیابی نیروهای امنیتی افغان، نهادهای 
پرداخته شده  و دفاعی  امنیتی  نیروهای  بودجه  و  امنیتی 
است. در بخشی از این گزارش در مورد صلح افغانستان آمده 
است که امریکا متناسب به استراتژی خود، خواستار یک 
رویکرد منطقه ای برای افزایش ثبات منطقه  با ایجاد اجماع 
گسترده برای افغانستان باثبات است. بدین ترتیب امریکا 
امنیت و ثبات جنوب آسیا را به امنیت و ثبات افغانستان 
این  از کشورهای منطقه خواسته است که در  و  گره زده 
راستا با افغانستان همکاری کنند. در این گزارش دیدگاه ها 
و نگرانی های برخی از کشورهای همسایه و منطقه در مورد 
صلح افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی درج شده 
است. در بخشی از این نگرانی ها، تقابلی در اهداف هند و 
ماهیت  از  کشور  دو  هر  زیرا  می شود؛  دیده  نیز  پاکستان 
تاثیرگذاری شان در افغانستان نگران اند. پیش تر منابع گفته 
بودند که امریکا پس از خروج، افغانستان را به کشورهای 
همسایه و منطقه واگذار می کند و در صورت بروز تهدیدهای 

احتمالی علیه منافعش، اقدام فوری خواهد کرد.
نام  زیر  خود  گزارش  امریکا  متحده  ایاالت  دفاع  وزارت 
»گزارش نیم  ساله: تقویت امنیت و ثبات در افغانستان« را 
ارزیابی  این گزارش  در  نشر کرد.  روز جمعه، سوم حمل، 
وضعیت افغانستان از اول جون 2020 تا آخر نوامبر همان 
سال گنجانیده شد است. این گزارش که پیش تر به کانگرس 
ایاالت متحده امریکا ارایه شده بود، در شش محور »اهداف 
و استراتژی«، »وضعیت فعلی و ارزیابی تهدید«، »ارزیابی 
دفاع  »وزارت  افغانستان«،  امنیتی  و  ملی  دفاع  نیروهای 
و  داخله  امور  »وزارت  و  افغانستان«  ملی  دفاع  نیروی  و 
نیروهای امنیتی افغانستان« و »بودجه نیروهای دفاع ملی و 

امنیتی افغانستان« تهیه شده است. 
در  کشور  آن  هدف  گزارش  این  در  امریکا  دفاع  وزارت 
عنوان  به  کشور  خاک  استفاده  از  جلوگیری  را  افغانستان 
متحده  ایاالت  علیه  تروریستی  سازمان های  امن  پناه گاه 
امریکا و متحدان آن خوانده است. به نقل از گزارش، امریکا 
این هدف را از طریق دو ماموریت عملیات نگهبانی آزادی 
با  مبارزه  و   »Operation Freedom's Sentinel«
نیروهای  کمک  به   »Counter Terrorism« تروریسم 
امنیتی افغان پی گیری می کند. این کشور ماموریت مبارزه 
با تروریسم را مکمل ماموریت تربیه، مشوره و کمک ناتو یا 
)TTA( خوانده و گفته است که از این نیرو علیه داعش، 

اداره هوانوردی ملکی می گوید که پس از شیوع ویروس 
هوایی  حریم  از  پروازها  میزان  قرنطین،  وضع  و  کرونا 
اداره  این  در  مسووالن  است.  یافته  کاهش  افغانستان 
می گویند که پیش از شیوع ویروس کرونا میزان پروازها 
از حریم هوایی افغانستان به 400 پرواز در روز می رسید، 
اکنون این رقم اما به 140 تا 145 پرواز رسیده است. عالوه 
بر این، اداره هوانوردی ملکی تصریح می کند که با شیوع 
خارجی  هوایی  شرکت های  فعالیت  میزان  کرونا  ویروس 
این  اگر  پروازها،  با کاهش شمار  است.  یافته  نیز کاهش 
روند تا پایان سال ادامه یابد، هوانوردی ملکی افغانستان 
بیش از 70 میلیون دالر زیان می بیند. پیش تر مسووالن 
گفته بودند که با توجه به وابسته بودن بیش تر عواید اداره 
هوانوردی ملکی به این ناحیه، سال گذشته بیش از ۶0 
میلیون دالر به سکتور هوانوردی ملکی صدمه رسیده است. 
از جانب دیگر نیروهای خارجی در حال حاضر از چندین 
میدان  هوایی کشور به مقاصد نظامی استفاده می کنند. این 
نیروها قرار است تا یازدهم سپتامبر سال جاری افغانستان 
اداره هوانوردی ملکی می گویند  را ترک کنند. مسووالن 
این  برای گرفتن مسوولیت  را  آماده گی اش  اداره  این  که 
ناتو  از  میدان های هوایی اعالم کرده است و طی نامه ای 
خواسته است که مسوولیت میدان های زیر کنترلش را به 

این اداره واگذار کند. 
با شیوع پی هم موج های ویروس کرونا، صنعت هوانوردی 
کشور همانند سایر خطوط  هوایی جهان دچار افت شده 
است. اداره هوانوردی ملکی می گوید که با شیوع ویروس 
از  پروازها  میزان  کشورها،  در  محدودیت   وضع  و  کرونا 
محمدنعیم  است.  یافته  کاهش  افغانستان  هوایی  حریم 
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القاعده و دیگر گروه های تروریستی استفاده خواهد کرد. 
آسیا«  جنوب  »استراتژی  به  گزارش  این  از  بخشی  در 
که  است  گفته  امریکا  دفاع  وزارت  است.  شده  اشاره  نیز 
استراتژی جنوب آسیا در  اجرای  برای  این وزارت  رویکرد 
افغانستان به اصطالح »S+R4« وابسته است که »تقویت، 
شامل  را  پایداری«  و  آشتی  منطقه سازی،  مجدد،  اصالح 
است  شده  گفته  امریکا  دفاع  وزارت  گزارش  در  می شود. 
ثبات  القاعده و داعش در شبه قاره هند هنوز  که طالبان، 
و امنیت افغانستان را تهدید می کنند و با درآمدها از طرق 
غیرقانونی،  مالیات  مخدر،  مواد  قاچاق  جمله  از  مختلف، 
اخاذی، استخراج غیرقانونی ]معادن[ و امور مالی خارجی 
پایدار مانده اند. در این گزارش تصریح شده است که طالبان 
کشورهای  از  دیگر  برخی  و  پاکستان  سوی  از  هم چنان 
همسایه حمایت می شوند و به  شمول شبکه حقانی، تهدید 
اساسی برای ثبات افغانستان شمرده می شوند. بدین ترتیب 
گفته شده که طالبان با افزایش خشونت  ، بر نیروهای امنیتی 

افغان فشار وارد می کنند.

افغانستان را به کشورهای همسایه و منطقه  امریکا 
می سپارد

با این حال در بخش »تأثیر بازیگران منطقه ای« آمده است 
رویکرد  یک  نیازمند  امریکا،  متحده  ایاالت  استراتژی  که 
ایجاد  با  آسیا  جنوب  در  ثبات  افزایش  برای  منطقه ای 
اجماع گسترده برای یک افغانستان باثبات است. هم چنان 
منطقه ای  اقتصاد  بر  استراتژی  این  که  است  شده  گفته 
افغانستان  یک  از  بین المللی  پشتی بانی  و همکاری،  ادغام 
افغان ها، روند مذاکرات صلح بین االفغانی و  تحت مالکیت 
تضعیف  برای  تالش ها  راستای  در  کشورها  بودن  مسوول 
دیدگاه ها  به  گزارش  این  در  دارد.  تأکید  افغانستان  ثبات 
مورد  در  منطقه  و  همسایه  کشورهای  همه  نگرانی های  و 
روند صلح افغانستان و خروج نیروهای بین المللی اشاره شده 

است.
در بحث روسیه تصریح یافته است که این کشور خواهان 
خروج کامل، اما مرحله ای ارتش امریکا از افغانستان است. 
در گزارش گفته شده است که روسیه خود را در وضعیت 
بالقوه  امنیت  به  رسیده گی  و  افغانستان  در  نفوذ  افزایش 
چالش های ناشی از بی ثباتی قرار می دهد. در این گزارش 
به  بین االفغانی  صلح  مذاکرات  از  روسیه  که  است  آمده 
عنوان بهترین راه برای ایجاد دولت موقت و تسهیل خروج 
مرحله ای نیروهای امریکایی از افغانستان پشتی بانی می کند. 
دولت  با  تعامل  در  روسیه  که  است  شده  گفته  هم چنان 
مرکزی، سیاسیون افغان، تاثیرگذاران منطقه و گروه طالبان 
قرار دارد و تاکنون نیز هیچ گونه شواهدی مبنی بر تحرک 

صالحی، سخنگوی این اداره، به روزنامه 8صبح گفت که 
پیش از زمان شیوع ویروس کرونا میزان پروازها از حریم 
هوایی افغانستان به 400 پرواز در شبانه روز می رسید، این 
رقم اما به گفته او در حال حاضر به دو سوم آمار قبلی 
پروازی  هر  از  اداره  این  که  افزود  او  است.  یافته  کاهش 
که از حریم هوایی افغانستان صورت می گیرد، 750 دالر 
آقای صالحی خاطر نشان کرد که  مالیه دریافت می کند. 
بیش ترین عواید اداره هوانوردی ملکی از درک پروازهای 
عبوری از فضای افغانستان و پارکینگ میدان های هوایی 
است. او افزود از آن جایی که میزان پروازها از حریم هوایی 
کشور کاهش یافته، میزان عواید این اداره نیز کاهش یافته 
اداره بیان کرد که در سال گذشته  این  است. سخنگوی 
اداره هوانوردی ملکی به دلیل کاهش پروازها بیش از ۶0 
روزانه  عاید  ترتیب  بدین  است.  کرده  زیان  دالر  میلیون 
ناحیه به ۳00 هزار دالر و عاید ساالنه  این  از  افغانستان 
آن به 10۹ میلیون و 500 هزار دالر می رسد. با کاهش 
هوانوردی  اداره  روزانه  عاید  پروازها،  شمار  در  چشم گیر 
نیز  ناحیه به 105 هزار دالر و عاید ساالنه  این  از  ملکی 
به ۳8 میلیون و ۳25 هزار دالر کاهش یافته است. بدین 
ترتیب اقتصاد افغانستان از این ناحیه 71 میلیون و 175 

هزار دالر آسیب می بیند.
فعالیت  میزان  کرونا  ویروس  شیوع  با  دیگر  جانب  از 
شرکت های هوایی خارجی نیز کاهش یافته است. براساس 
معلومات محمدنعیم صالحی، پیش از شیوع کرونا، بیش  از 
11 شرکت هوایی خارجی در کشور فعالیت داشتند، اکنون 
این رقم اما به گونه چشم گیری کاهش یافته است. پیش 
از این شرکت های هوایی کشورهای چین، کویت، مسکو، 

این کشور علیه نظامیان امریکایی در افغانستان دیده نشده 
است.

از  مرکزی،  آسیای  کشورهای  که  است  آمده  گزارش  در 
و  قزاقستان  ترکمنستان،  اوزبیکستان،  تاجیکستان،  جمله 
قرقیزستان به آسیای میانه از منظر ثبات و امنیت افغانستان 
توانایی  که  منطقه  در  داعش  از گسترش  و  نگاه می کنند 
نگران اند.  دارد،  را  افغانستان  همسایه  کشورهای  بی ثباتی 
هم چنان  اوزبیکستان  که  است  گفته  امریکا  دفاع  وزارت 
می خواهد مسوولیت بگیرد و نقش سازنده ای در مذاکرات 
با  اقتصادی  پیوند  و  منطقه  رهبری  بین االفغانی،  صلح 

افغانستان ایفا کند. 
از  کشور  این  که  است  شده  گفته  نیز  پاکستان  مورد  در 
مذاکرات صلح به عنوان راهی برای پایان دادن به درگیری ها 
حمایت می کند و برای پیش برد روند صلح کمک کرده است. 
به نقل از گزارش، پاکستان تمایل به اعمال نفوذ در منطقه  
دارد و خود را به عنوان تسهیل کننده اصلی مذاکرات صلح 
بین االفغانی، به  ویژه در بحث طالبان، می بیند. به زعم وزارت 
دفاع امریکا، پاکستان در برابر تصرف بالقوه طالبان احساس 
خطر می کند و هم چنان تحت هر شرایطی سعی می کند که 

از هم سو شدن افغانستان با هند جلوگیری کند.
است.  پرداخته  نیز  ایران  دیدگاه  به  امریکا  دفاع  وزارت 
تالش   ضمن  ایران  که  است  یافته  تصریح  گزارش  در 
به گونه  از طالبان  افغانستان،  با دولت  برای تقویت روابط 
»اندازه گیری شده« پشتی بانی می کند. تمایل ایران در حال 
از  ناتو،  امریکا و  امر خروج  حاضر معطوف به منافعش در 
بین رفتن داعش، افزایش روابط اقتصادی و امنیتی با دولت 
افغانستان، تأمین حقوق آب و بهبود امنیت مرزها خوانده 
ایران  امریکا،  گفته  به  که  است  حالی  در  این  است.  شده 
در گذشته ارتباط خود را با بخش سیاسی طالبان و دولت 
افغانستان افزایش داده و در کنار درخواست خروج فوری 
نیروهای امریکایی، توافق نامه صلح طالبان با ایاالت متحده 

را نیز »نامشروع« خوانده است. 
ثبات  برای  چین  هرچند  که  است  گفته  هم چنان  امریکا 
منطقه ای پی گیر مساله دولت افغانستان و طالبان است، اما 
در مورد منتهی شدن مذاکرات بین االفغانی تردید دارد و به 
همین دلیل در میان چندین نتیجه احتمالی قرار دارد. به 
باور وزارت دفاع امریکا، چین به دلیل بی ثباتی و وضعیت 
امنیتی، شریک اقتصادی عمده افغانستان نبوده است، اما 
تأمین شده است،  افغانستان  ناتو در  امنیتی که توسط  از 
سود می برد. بدین ترتیب گفته شده است که خروج بدون 
بین  از  را  این مزیت  امنیتی،  موجودیت تضمین های الزم 
ناتو  جایگزین  امنیتی  ضامن  عنوان  به  چین  زیرا  می برد؛ 
نخواهد شد. برای همین،  امریکا اعتقاد دارد که این وضعیت 

فعال  کشور  در  ترکیه  و  پاکستان  هند،  ایران،  عربستان، 
بودند. او بیان کرد که در حال حاضر برخی از شرکت های 
هوایی این کشورها فعالیت های شان را متوقف کرده اند. در 
حال حاضر تنها پروازها به کشورهای امارات متحده عربی، 
هند، ایران، پاکستان و ترکیه تحت برخی شرایط جریان 
دارد. این در حالی است که سال گذشته با وضع قرنطین، 
با  سرانجام  بود.  متوقف  ماه  چهار  برای  کشور  در  پروازها 
فروکش کردن شیوع ویروس کرونا، این محدودیت برطرف 
و پروازهای بین المللی در ماه سرطان سال گذشته از سر 

گرفته شد. 

از  هوایی  میدان های  تسلیم گیری  برای  آماده گی ها 
نیروهای خارجی

از جانب دیگر بیش تر میدان های هوایی در اختیار نیروهای 
خارجی است. اداره هوانوردی ملکی می گوید که با خروج 
که  است  آماده  اداره  این  افغانستان،  از  نیروهای خارجی 
در  بگیرد.  بر عهده  را  هوایی  میدان های  این  مسوولیت 
حال حاضر نیروهای خارجی در میدان های هوایی حامد 
کرزی، خواجه عبداهلل انصاری در هرات، احمدشاه بابا در 
قندهار، جالل آباد و جالل الدین محمد بلخی در مزارشریف 
حضور دارند و از این میدان های هوایی به مقاصد نظامی و 
غیرنظامی کار می گیرند. محمدنعیم صالحی افزود که این 
اداره آماده است تا با خروج نیروهای خارجی، مسوولیت این 
میدان ها را عهده دار شود. او افزود که هم اکنون مسوولیت 
میدان های هوایی قندهار و جالل آباد در اختیار این اداره 
قرار گرفته است. او گفت: »پیش از این که نیروهای خارجی 
به یک باره گی از افغانستان خارج شوند و انتقال مسوولیت 

یک سو  از  که  وضعیتی  می دهد؛  قرار  دو راهی  در  را  چین 
باید امنیت پرسنل و سرمایه گذاری هایش در افغانستان را 
تأمین کند و از سوی دیگر از مرز شرقی افغانستان در برابر 

جنگ جویان اویغور محافظت نماید.
در بحث هند نیز گفته شده است که این کشور با کشورهای 
منطقه، دولت افغانستان و سیاسیون همکاری می کند تا از 
فراملی جلوگیری و دسترسی  تروریستی  امن  پناه گاه های 
به افغانستان به عنوان دروازه مرکز بازارهای آسیا را حفظ 
کند. در این گزارش، از این دو مورد به عنوان بزرگ ترین 
نگرانی هند در راستای ثبات افغانستان یاد شده است. بدین 
ترتیب امریکا احتمال داده است که هند روند صلح مداوم را 
فرصتی برای دست یابی به نفوذ بیش تر در افغانستان و کنار 
زدن موانع قبلی نفوذ پاکستان می داند. با توجه به شریک 
شدن رویکرد هند با کشورهای منطقه، امریکا گفته است که 
هند می تواند نفوذ بیش تری در افغانستان به دست بیاورد، 
اما از طالبان حمایت سیاسی نخواهد کرد و در کنار دولت 

افغانستان خواهد ماند. 
امریکا هم چنان به این نتیجه رسیده است که کشورهای 
از جمله بحرین، عراق، کویت، عمان،  عربی خلیج فارس، 
دنبال  به  عربی  متحده  امارات  و  سعودی  عربستان  قطر، 
برای  بین المللی  تالش های  از  و  باثبات هستند  افغانستان 
سیاسی  توافق  یک  به  دست یابی  و  آتش بس  برقراری 
حمایت می کنند. از حمایت قطر به عنوان میزبان مذاکرات 

بین االفغانی به عنوان یکی از نمونه ها نام برده شده است. 
در  خشونت ها  افزایش  از  امریکا  که  است  حالی  در  این 
گروه های  که  است  گفته  و  کرده  نگرانی  ابراز  افغانستان 
امریکا  افغانستان،   برای  چالش جدی  هم چنان  تروریستی 
امریکا،  دفاع  وزارت  باور  به  می شود.  شمرده  متحدانش  و 
می کنند،  تهدید  را  افغانستان  ثبات  تروریستی  گروه های 
بین المللی،  مرزهای  در  و  ندارند  قلمروی  هیچ گونه  اما 
و  پاکستان  و  افغانستان  مرزی  مناطق  ناهموار  بخش های 
بدین  می کنند.  محافظت  از خود  دوردست کشور  مناطق 
ترتیب تصریح شده است که گروه های القاعده، لشکر طیبه، 
تحریک طالبان پاکستان و گروه  داعش حمالت شان را بر 
است  امریکا مشخص کرده  متمرکز کرده اند.  آسیا  جنوب 
که هر نوع تهدیدی پس از این، بیش تر متوجه جنوب آسیا 
است و کشورهای همسایه و منطقه افغانستان باید در این 
مورد احساس مسوولیت کنند. پیش تر نیز منابع گفته بودند 
به کشورهای  را  افغانستان  امریکا تصمیم گرفته است  که 
همسایه واگذار کند و در صورت ایجاد تهدید علیه منافع آن 

کشور، اقدامات فوری را روی دست گیرد. 
این گزارش در حالی استراتژی امریکا در مورد افغانستان را 
پس از خروج نیروهای بین المللی ارایه می کند که در حال 
برگزاری  و  است  بن بست خورده  به  مذاکرات صلح  حاضر 
نشست استانبول نیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. پیش تر 
امریکا بر برگزاری هرچه زودتر نشست استانبول تأکید کرده 
و گفته است که همه نیروهایش را تا یازدهم سپتامبر از 
افغانستان بیرون می کشد. بدین ترتیب امریکا پس از این 
به  اما  می بخشد،  پایان  را  افغانستان  در  حضورش  تاریخ، 

همکاری هایش ادامه می دهد.

امریکا ثبات جنوب آسیا را به ثبات 
افغانستان گره می زند

دو سوم پروازها از حریم هوایی افغانستان 
کاهش یافته است

استراتژی پس از خروج؛

آسیب های ادامه دار کرونا؛

صورت بگیرد، این اداره پیشاپیش آماده گی خود را گرفته 
است. ظرفیت های مسلکی وجود دارد، آماده این است که 

مسوولیت را بگیرد.«
سازمان  برای  اداره  این  که  کرد  خاطر نشان  او  هم چنان 
ناتو جهت انتقال مسوولیت این میدان های هوایی به ویژه 
میدان هوایی بگرام نامه نوشته است. او افزود که با خروج 
نیروهای خارجی، میدان هوایی بگرام نیز در اختیار دولت 
افغانستان قرار می گیرد. به گفته صالحی، هنوز روشن نشده 
هوا نوردی  اداره  اختیار  در  بگرام  هوایی  میدان  که  است 
ملکی قرار می گیرد یا در اختیار نیروهای امنیتی. اکنون 
نظامی  مقاصد  به  هوایی  میدان   این  از  نیروهای خارجی 

استفاده می کنند. 
از جانب دیگر خروج نیروهای خارجی بعضی تشویش ها را 
به میان آورده است مبنی بر این که اداره هوا نوردی ملکی 
نتواند ترافیک هوایی کشور را کنترل کند؛ زیرا تاکنون این 
اداره به کمک های نیروهای خارجی فضای هوایی کشور را 
تحت کنترل داشت. اکنون سخنگوی این اداره می گوید که 
کارمندان اداره هوا نوردی ملکی توانایی و ظرفیت کنترل 
ترافیک هوایی را دارند. آقای صالحی بیان کرد که این اداره 
بیش از 25 کدر آموزش دیده را در بخش کنترل ترافیک 
هوایی در اختیار دارد و آنان می توانند ترافیک هوایی را به 

وجه احسن کنترل کنند. 
گفتنی است که با شیوع ویروس کرونا بیش تر سکتورها 
زیان های هنگفت اقتصادی را متقبل شدند. این ویروس 
برای بار اول در پنجم حوت سال 1۳۹8 در کشور شیوع 
یافت. پس از آن در اکثر والیات گسترش یافت و حکومت 
برای مهار آن در هشتم حمل سال گذشته قرنطین وضع 
کرد. با اعمال قرنطین، پروازهای ملی و بین المللی برای 

مدتی متوقف شد.



سناریوهای پساخروج و آشفته گی در گفت وگوی های صلح
  یک شنبه

شماره 3588

5 ثور 1400
25 اپریل 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

4

ایاالت  متحده امریکا در 7 اکتوبر 2001 عملیاتی را زیر 
 Operation Enduring( نام عملیات بلندمدت  آزادی
Freedom( در پاسخ به حمالت تروریستی القاعده به 
مرکز تجارت جهانی، علیه نظام طالبان راه اندازی کرد. 
هدف اصلی این جنگ از بین بردن القاعده، طالبان و 
دبلیو بوش، رییس جمهور  بود. جورج  حامیان آن ها 
که  کرد  اعالم  مطبوعاتی  کنفرانس  امریکا طی  وقت 
کشورها دو انتخاب دارند: یا با ما باشند یا با دشمنان 
ما، هر کشوری در هر منطقه  ای، اکنون باید تصمیم 
بگیرد یا با ما هستید یا با تروریست ها. بوش لحظاتی 
اعالم کرد که  تجارت جهانی  به مرکز  از حمله  پس 
هیچ تفاوتی بین عامالن این اقدام تروریستی و کسانی 
که به آن ها پناه می دهند، قایل نیستیم. به این ترتیب، 
بزرگ ترین حامی رژیم طالبان )پاکستان( به رهبری 
پرویز مشرف، دیکتاتور نظامی که در اثر کودتا حکومت 
را از نواز شریف غصب کرده بود، عقب نشینی کرد و 
را مطرح  پاکستان«  پهلی  معروف »سب سی  روایت 
کرد و با قرار دادن پایگاه های هوایی در اختیار امریکا، 
از  از حمایت طالبان برداشت و تعدادی  موقتاً دست 
امریکا  ارتش  به  تحفه  عنوان  به   را  طالبان  رهبران 
تسلیم داد که به زندان معروف گوانتانامو منتقل شدند. 
عملیات بلندمدت آزادی تا سال 2014 میالدی ادامه 
یک جنگ  از  پس  امریکا  دولت  باالخره  و  کرد  پیدا 
فرسایشی بی نتیجه، در 28 دسامبر، پس از 1۳ سال، 
افغانستان منتقل کرد  امنیتی را به ارتش  مسوولیت  
و نقش حامی را در پشت  صحنه برعهده گرفت. این 
ماموریت که تحت نام ماموریت حمایت قاطع معرفی 
شد، با چیزی در حدود 17 هزار نیرو، به حمایت خود 
از قوای امنیتی افغانستان ادامه داد. کاهش تدریجی 
این نیروها یکی از مباحث اساسی در خصوص پیشبرد 
که  بود  مذاکرات  ادامه  پیش شرط  و  صلح  مذاکرات 
در  به  خصوص  از 2014  پس  نیروها  این  به  تدریج 
دوره دونالد ترمپ از افغانستان خارج شدند. براساس 
نیروی   2500 حدود  در  هم اکنون  موجود،  آمارهای 
امریکایی و 7000 سرباز ناتو در افغانستان حضور دارند 
و براساس اعالمیه رییس جمهور جو بایدن تا قبل از 

11 سپتامبر از افغانستان خارج می شوند.
این  است که چگونه  سوالی که هنوز بی پاسخ است، 
امریکا پس از مصرف هزاران میلیارد دالر و 20 سال 
حضور مداوم در منطقه و از طرفی هم اهمیت بی سابقه 
و  ژئواکونومیکی  کالن  رقابت های  خصوص  در  آسیا 
اینک بدون کم ترین دست آوردی خارج  ژئوپلیتیکی، 
می شود و از طرفی هم آیا مذاکرات صلح پس از خروج 
نیروهای امریکایی از منطقه ممکن و منطقی است و 

ادامه آن به نفع طرف های موجود رقم می خورد؟
امریکایی  نیروهای  کامل  خروج  از  پس  طالبان  آیا 
و  استانبول می شوند  اشتراک در کنفرانس  به  حاضر 
از طرفی، چرا باید پس از خروج امریکا از افغانستان، 
کنفرانس صلح استانبول اهمیت داشته باشد؟ امریکا 
وقتی اعالم کرده است که بدون هیچ پیش شرطی از 
افغانستان تا قبل از 11 سپتامبر خارج می شود، اهمیت 
مذاکرات صلح استانبول در کجا است؟ سخنرانی های 
پی هم رییس جمهور غنی در خصوص ایستاده گی در 
صف واحد جمهوریت چه پیامدهایی دارد؟ آینده صلح 
افغانستان و گفت وگوهای صلح پس از خروج نیروهای 

خارجی چه خواهد شد؟
در این مقاله سعی بر آن است که به پرسش های فوق 
پاسخ داده شود و برای ارایه تصویر روشن تر از تحوالت 
موجود و چرایی و چگونه گی مذاکرات صلح، به نکاتی 
که تا هنوز کم تر در رسانه ها و تحلیل های موجود اشاره 

 شده است، بپردازم.

و چالش  طالبان  پیروزی  کاذب  به  نفس  اعتماد 
پاکستان

حکومت  زدن  دور  نحوی  به  که  قطر  تفاهم نامه 
افغانستان بود و گفت وگوهای مستقیم طالبان و ایاالت 
 متحده امریکا را رقم زد، در کنار مشکالت فراوانی که 
دارد، دست کم 4 ضربه اساسی به پرستیژ ایاالت  متحده 
در سطح جهانی زد و طالبان را از یک نیروی منزوی 
جهانی  سطح  در  مهم  گروه  یک  به  دهشت افگن،  و 
مطرح ساخت که می توان گفت بزرگ ترین دست آورد 

پاکستان در 20 سال حمایت بی وقفه از طالبان بود:
حقوق  مباحث  بر  مبتنی  متحده  ایاالت   داعیه   -1

سیستم دولت داری در این مناطق باشند.
تجربه های قبلی مذاکرات صلح طالبان از زمان ظهور 
این گروه  در قندهار تا مذاکرات در میدان شهر با دولت 
اسالمی افغانستان به رهبری استاد ربانی و احمدشاه 
موقت  حکومت  از  پس  اولیه  مذاکرات  و  مسعود 
شرایط  در  طالبان  که  است  نکته  این  نشان دهنده 
شدن  مهیا  محض  به  و  می آورند  رو  مذاکره  به  حاد 
فرصت، به میدان های جنگ تمرکز می کنند و کم تر 
عالقه ای به دیپلماسی و مذاکره دارند که این نوع رفتار 
از یک  طرف از جامعه شناسی - روان شناختی طالبان 
سرچشمه می گیرد و از طرف دیگر ریشه در استراتژی 
از  یکی  بنابراین،  دارد.  پاکستان  ارتش  زخم  هزار 
و  جنگ  ادامه  بحث  محتمل،  و  ممکن  سناریوهای 
تالش طالبان برای گرفتن قدرت از طریق جنگ است.

دوام جنگ و حفظ یک دولت ضعیف در کابل
دولت امریکا طی یک دهه اخیر با دیپلماسی »هویج 
و چماق« بر پاکستان فشار آورد تا طالبان را به میز 
مذاکره بکشاند و یا دست از حمایت طالبان بردارد. به 
این ترتیب، گروه های تروریستی و دهشت افگن که در 
زیر سایه طالبان تغذیه می شوند، دوام چندانی نیاوردند 
و با ضربات مهلکی که بر آنان وارد شد از پا درآمدند. 
مباحث  درنظرداشت  با  پاکستان  نظامی  مقامات  اما 
ژئوپلیتیکی و سیاست عمق استراتژیک، تالش کردند 
تا از یک  طرف ایاالت  متحده را راضی نگه  دارند و از 
طرفی گروه طالبان را به  طور همه جانبه حمایت کنند 
و حتا در مقطعی از زمان مجبور شدند که گروه های 
کوچکی از طالبان را به کشورهای همسایه و روسیه 
ایاالت  متحده بر پاکستان کم تر  وصل کنند تا فشار 
پی  پی  در  دلیل شکست های  به  امریکا  دولت  شود. 
در مقابل این وضعیت، به دنبال انتقام نرم از پاکستان 
می ورزد.  مبادرت  امر  این  به  نیاز  در صورت  و  است 
از طرفی هم، مقامات دولت افغانستان طی یک دهه، 
سوءاستفاده های شدید از حضور امریکا در افغانستان 
کردند و بیش ترین سود را از این کمک ها نصیب شدند. 
آن ها ۳ مرحله انتخابات افغانستان را در افکار جامعه 
جهانی بدنام کردند، میلیاردها دالر پول های کمکی را 
دزدیدند، فشارهای امریکا در خصوص تقسیم عادالنه 
قدرت ملی را به حاشیه کشاندند و در مقاطع مختلف 
تا  کردند  راه اندازی  را  گربه  و  موش  بازی  تاریخی 
بتوانند از پول های کمکی به نفع  شان استفاده کنند. 
دالر  میلیاردها  که  می دهد  نشان  سیگار  گزارش های 
از پول های کمکی حیف ومیل شده است و هیچ کسی 
پاسخگو نیست. فقط در یک مورد حمایت از شرکت 
شده  ناپدید  دالر  میلیارد  یک  از  بیش  )برشنا(،  برق 
امنیتی  و  نظامی  عرصه های  در  مالی  فساد  است. 
ایاالت  متحده  لذا  قابل  محاسبه و پیش بینی نیست. 
دولت   - طرف  دو  هر  به  عبرتی  درس  این که  برای 
بعید  باشد،  داده   - پاکستانی  مقامات  و  افغانستان 
مدت  برای  را  صلح  مذاکرات  که  نیست  احتمال  از 
را  جنگ  طرف  دو  هر  و  بیندازد  تعویق  به  نامعلوم 
از طالبان  به دلیل حمایت مالی  ادب کند. پاکستان 
مجبور می شود که مصارف بیش تری را پرداخت کند 
و به این ترتیب فشار اقتصادی بیش تری را متحمل 
خواهد شد و سیاست مداران افغانستان نیز تحت  فشار 
جنگ بیش تر مجبور به آوردن اصالحات می شوند و 
برای مبارزه با طالبان صف واحدی را انسجام خواهند 
بخشید. البته ناگفته نباید گذاشت که احتمال چنین 
سیاست گذاری ای ضعیف است؛ اما دور از امکان نیست.

و تقویت موضع  ادامه جنگ  و  پاکستان  انزوای 
دولت افغانستان در برابر طالبان

مصارف بیش  از حد جنگ در افغانستان و دست آورد 
را  فرضیه  این  امریکایی،  سیاست مداران  برای  ناچیز 
نیز تقویت می کند که تالش های گسترده و مذاکرات 
نظامیان  با  امریکا  متحده  ایاالت   پرده  پشت  طوالنی 
پاکستانی، موفق به جلوگیری از مداخله پاکستان نشد 
و نظامیان پاکستانی به جای آن که به این مذاکرات به 
دید دیپلماسی نگاه کنند، آن را نشانه شکست امریکا 
کرده اند.  بیش تر  را  فشارهای شان  و  تلقی  منطقه  در 
این نکته را می دانند و  قطعاً سکان داران قصر سفید 
به این امر نیز توجه دارند که پاشنه آشیل پاکستان، 
اقتصاد ضعیف، حضور طالبان پاکستانی، جدایی طلبان 

بلوچ و بدهی های مالی به سازمان های مالی بین المللی 
برای  عرصه  این  در  امریکا  همکاری  قطعاً  است. 
دارد  را  توانایی  این  امریکا  و  است  حیاتی  پاکستان 
که در این عرصه ها سطح همکاری را کاهش دهد و 
تقویت  لذا  کند؛  بیش تر  مشکالت  دچار  را  پاکستان 
موضع دولت افغانستان می تواند یک گزینه مناسب در 

این سناریو باشد.
پنتاگون بالفاصله پس از اعالم خروج در ماه سپتامبر، 
و خروج  برای حمایت  که  پرداخت  نیز  نکته  این  به 
نزدیکی  در  تا  دارد  نظر  در  نظامیان  سر  بی درد 
مستقر  را  نظامی  هواپیمابر  کشتی های  افغانستان 
اعالمیه  این  کند.  اعزام  را  بیش تری  نیروهای  و 
ادامه  و  افغانستان  دولت  موضع  از  حمایت  مفهوم 
شرایطی  در  دارد.  نیز  را  دور  راه  از  طالبان  سرکوب 
اعالم  نکته ای  یا  و  پیش شرط  هیچ  بدون  امریکا  که 
خروج می دهد، آوردن طالبان به میز مذاکره و رفتار 
مسالمت آمیز مفهوم عمیقی ندارد، به خصوص این که 
مذاکرات استانبول نیز به تعویق افتاده است و طالبان 
این  در  ذی دخل،  طرف های  تالش های  وجود  با  نیز 
کنفرانس حاضر به اشتراک نشدند. هرچند پاکستان به 
 هیچ وجه حاضر نخواهد شد که طالبان از حضور در این 
کنفرانس بین المللی امتناع ورزند؛ اما با توجه به عدم 
آشنایی آن ها در مسایل بین المللی و عدم شناخت الزم 
از ساختار سازمان ملل و جامعه جهانی، امتناع آن ها از 
حضور در کنفرانس استانبول، موضع دولت افغانستان 
و همنوایی جامعه  و همدردی  است  کرده  تقویت  را 

جهانی را در پی دارد.
را  سناریو  این  افغانستان  دولت  که  می رسد  نظر  به 
بیش تر محتمل می داند و در صورت تغییر وضعیت، 
برای سناریوهای دیگر نیز آماده می شود. مصاحبه های 
رییس جمهور غنی با رسانه های جهانی، سخنرانی او 
در قندهار و مصاحبه های منتشر شده از آدرس ارگ 
ریاست جمهوری نشان دهنده این نکته است که دولت 
چراغ سبزهایی را در خصوص ادامه کمک ها و تضعیف 
موقعیت طالبان دریافت کرده است. از طرفی هم، برای 
امریکا در شرایطی که نیروی های نظامی شان درگیر 
جنگ با طالبان نیستند، ادامه جنگ برای یک دوره 
کوتاه  دیگر نگرانی جدی ایجاد نمی کند. آن ها می دانند 
که در هر صورت تا دهه های آینده در آسیا درگیر اند و 
افغانستان موقعیت بسیار مناسبی را در اختیارشان قرار 
داده است تا بتوانند با خیزش چین و روایت برخاسته 
از آسیا در خصوص رشد اقتصادی - نظامی تقابل نرم 
)در صورت نیاز مقابله سخت( انجام دهند و از طرفی 
و  بین المللی  سطح  در  پرستیژشان  حفظ  برای  هم 
جلوگیری از ادامه جنگ فرسایشی که جز شرمساری 
تا  باید  است،  نداشته  آنان  برای   دیگری  دست آورد 

مدتی روایت ضد امریکایی را تحمل کنند.

نتیجه گیری
فوق و طرح سناریوهای مختلف  به مباحث  توجه  با 
در دوره پساخروج، به نظر می رسد که حضور نظامی 
امریکا در افغانستان تحت عنوان حمایت قاطع و یا هم 
عملیات آزادی یا هر نام دیگری برای منافع ملی امریکا 
سودی نداشته است و لذا امریکا تالش دارد تا شیوه 
ماموریت در آسیا را به  طور کلی و کار با افغانستان را 
به شکل ویژه ای تغییر دهد. این تغییر می تواند خروج 
نظامیان امریکایی را رقم بزند؛ اما به  هیچ وجه به مفهوم 
ترک منطقه نیست و امریکا به این مسأله باور دارد که 
حضور در افغانستان اهمیت ویژه ای دارد و این حضور 
کشور  هیچ  است.  حیاتی  نیز  افغانستان  دولت  برای 
دیگری در منطقه به  اندازه افغانستان فرصت های الزم 
را در اختیار امریکایی ها قرار نمی دهد تا آن ها بتوانند 

آزادانه منطقه را به لحاظ جغرافیایی رصد کنند.
آسیای  میانه،  آسیای  افغانستان،  همسایه  کشورهای 
لحاظ  به  همه  افغانستان  غرب  یا  و  شرق  جنوبی، 
توانایی های نظامی قدرتمند هستند و توانایی کنترل 
ترافیک هوایی و زمینی خود را دارند. آن ها با داشتن 
سیستم های  و  هوایی  پدافند  پیش رفته  دستگاه های 
اختیار  در  را  الزم  فناوری های  هوایی،  کننده  رصد 
دارند تا جغرافیای شان را کنترل کنند. در حالی  که 
افغانستان هیچ کدامی از این توانایی ها را ندارد و امریکا 
می تواند به  راحتی از این جغرافیا استفاده کند. به این 
لحاظ، می توان گفت که خروج قوای نظامی امریکا از 
غایله  کردن  خاموش  برای  کوتاه مدت  در  افغانستان 
منطقه  قدرت های  آن  پشت  صحنه  در  )که  طالبان 
قرار دارند( قطعی است؛ اما با توجه به تحوالت جهانی 
ایاالت   و وضعیت موجود آسیا، مدیریت غیرمستقیم 
در  به خصوص  و  آسیا  در  آینده  دهه های  تا  متحده 

افغانستان حتمی است.

بشری، دفاع از نظام های دموکراتیک، تحریم و تعقیب 
نهادهای  با  تعامل  و  همکاری  تروریستی،  گروه های 
دموکراتیک و حمایت از حقوق زنان را به  شدت لطمه 

زد.
عنوان  به   ایاالت  متحده  نظامی  قدرت  ناکامی   -2
گروه  یک  برابر  در  جهان،  نظامی  قدرت  بزرگ ترین 
متحجر، کوچک و مخالف حقوق بشر و حقوق زنان 
کشتار  و  ترور  توانایی  جز  هیچ  و  امتیازی  هیچ  که 

انسان های بی گناه در کارنامه خود ندارد.
۳- ایجاد حساسیت شدید ضد امریکایی در منطقه و 
بی اعتمادی کشورها در خصوص حمایت امریکا از نظم 
جهانی، کم رنگ شدن همکاری های سایر اعضای ناتو 
به دلیل نبود دست  آورد قابل  مالحظه پس از 20 سال 
مبارزه علیه یک گروه کوچک که تمام افراد جنگی آن 

به ۶0 هزار تن نمی رسد.
4- پیروزی مطلق پاکستان در دیپلماسی منطقه ای 
گروه های  از  حمایت  دیپلماسی  بر  مبتنی  جهانی  و 
تروریستی برای رسیدن به منافع منطقه ای و از طرفی 
در  تروریستی  گروه های  به  نفس  اعتماد  افزایش  هم 

مقابل امریکا.
در کنار ضربه زدن به پرستیژ ایاالت  متحده امریکا در 
پاکستان  برای  دیگری  اساسی  چالش  سطح جهانی، 
نیز خلق شد که طالبان توانستند با فراگیری مذاکره 
حوزه  در  عالقه مند  قدرت های  سایر  با  چانه زنی  و 
عربی،  کشورهای  با  را  گسترده ای  روابط  افغانستان، 
روسیه، ایران، چین و تعدادی از کشورهای غربی ایجاد 
کنند؛ در حالی  که قباًل پاکستان یگانه روزنه طالبان 
افغانستان بود. این  با امریکا و حکومت  برای مذاکره 
مسأله به گروه طالبان این امکان را می دهد تا فشارهای 
حدودی  تا  را  راولپندی  و  اسالم آباد  آدرس  از  وارده 
کم تر کند و در صورت نیاز فرزند ناخلفی باشد. طالبان 
هم اکنون روابط عمیقی با قطر، ترکیه، امارات متحده 
عربی، روسیه، عربستان، ایران و چین برقرار کرده اند 
که می تواند در میز دیپلماسی و چانه زنی برای کسب 

قدرت مفید باشد.

سناریوهای پساخروج
با توجه به اطالعات و داده های موجود و شیوه رفتار 
ایاالت  متحده در خصوص مذاکره با طالبان و به تعویق 
افتادن مذاکرات صلح استانبول، ۳ سناریوی عمده در 
و  خصوص پساخروج مطرح است که هرکدام دالیل 
فرضیه های خاص خودش را دارد. در ادامه به هرکدام 

آن ها می پردازم:

طریق  از  طالبان  رسیدن  قدرت  به  سناریوی 
جنگ

طالبان با توجه به اعتماد به  نفس کاذب در مذاکرات 
جنگ های  در  مهم  نسبتاً  موفقیت های  و  دوحه 
از اختالفات درونی رهبری دولت  جبهه ای که ناشی 
افغانستان است، به این باور رسیده اند که ایاالت  متحده 
تحت هر شرایطی حضور نظامی در افغانستان را پایان 
می بخشد و این به  نوعی موفقیت طالبان را رقم می زند. 
لذا پس از رهایی 5000 زندانی طالبان توسط مقامات 
که  است  این  جدی  احتمال  یک  افغانستان،  دولت 
تا خروج  و  نیستند  مذاکرات  ادامه  به  حاضر  طالبان 
کامل نیروهای امریکایی زمان کشی می کنند. پس از 
خروج، حمالت همه جانبه شان را از جبهات مختلف بر 
نظامیان افغانستان آغاز می کنند تا بتوانند پیروزمندانه 

و بدون سهمیه بندی، قدرت را به دست آورند.
طالبان،  نظامی  مقامات  میان  در  نگرش  نوع  این 
ارتش  نظامیان  از  شماری  پاکستان،  در  گروه هایی 
جنگ  در  که  آی اس آی  سازمان  و  پاکستان 
میدان های جنگ  و  بوده   درگیر  به  شدت  افغانستان 
را رهبری کرده اند، طرفدار دارد. مصاحبه های مقامات 
تأیید  پاکستانی  تندروهای  و  پاکستان  استخباراتی 
کننده این نوع نگرش  است. میدان بازی با توجه به 
اساسی  شاهراه های  روستاها،  در  موجود  واقعیت های 
کشور در شمال، جنوب، شرق و غرب، کشت گسترده 
مواد مخدر در جنوب و اجرای تعدادی از برنامه های 
اجرایی - شرعی طالبان در مناطق تحت تسلط شان 
در خصوص احکام شرعی، نشان دهنده این مسأله است 
که آنان توانایی به چالش کشیدن نظام را در بسیاری 
از بخش های افغانستان دارند و می توانند مختل  کننده 

طالبان با توجه به اعتماد به  نفس کاذب در مذاکرات دوحه و موفقیت های نسبتًا مهم در جنگ های جبهه ای که ناشی از اختالفات 
درونی رهبری دولت افغانستان است، به این باور رسیده اند که ایاالت  متحده تحت هر شرایطی حضور نظامی در افغانستان را 

پایان می بخشد و این به  نوعی موفقیت طالبان را رقم می زند. لذا پس از رهایی 5000 زندانی طالبان توسط مقامات دولت افغانستان، یک 
احتمال جدی این است که طالبان حاضر به ادامه مذاکرات نیستند و تا خروج کامل نیروهای امریکایی زمان کشی می کنند. پس از خروج، حمالت 

همه جانبه شان را از جبهات مختلف بر نظامیان افغانستان آغاز می کنند تا بتوانند پیروزمندانه و بدون سهمیه بندی، قدرت را به دست آورند.

شیراحمد سعیدی
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روزنامه   از  را  وورد چین«  و  امریکا  عنوان »خروج 
اشپیگل به  عاریت گرفته ام که در یکی از شماره هایش 
نوشته بود: »در حالی که چین در حال گسترش 
نیروهای  نفوذ خود است، دونالد ترمپ می خواهد 
خود را از افغانستان خارج کند«. تعیین تاریخ خروج 
کامل نیروهای امریکایی و به  تبع ناتو و اروپایی ها از 
افغانستان، و موضع تند و آشتنی ناپذیر طالبان در 
مورد نشست استانبول و تاکید بر عدم مشارکت در 
گفت وگوهای صلح، موجی از نگرانی ها و ابهامات را 
آورده  به  وجود  افغانستان  آینده  سیاسی  مورد  در 
اقتصادی،  امنیتی،  نگرانی های  پهلوی  در  است. 
سیاسی و تحکیم احتمالی حاکمیت طالبان بر کل 
قلمرو افغانستان، مسأله  ورود چین به عنوان قدرت 
 South China Morning« جایگزین یا به روایت
و  مهم  موارد  از  یکی  صلح،  حافظ  نیروی   »Post
قابل کندکاوی است. راقم این سطور سعی می کند 
با استناد به گزارش های معتبر از منابع بیرونی، به 
به  و  بپردازد  مهم  این  به  آلمانی  و  انگلیسی   ویژه 
برایند  و  چین  احتمالی  حضور  حول  پرسش های 
آن در آینده  سیاسی افغانستان نگاهی داشته باشد. 
جمهوری خلق چین در پهلوی جامعه  جهانی و در 
افغانستان  چارچوب همکاری های بین المللی برای 
در پروژه های مهم و زیرساخت های حیاتی و امنیتی 
نقش ایفا نموده و در تمام نشست های بین المللی در 
مورد این کشور )200۶ در لندن، 2008 در پاریس، 
200۹ در دنهاخ، لندن، استانبول و...( شرکت کرده 
و روابط خوبی با دولت های افغانستان داشته است و 
با امضای »پیمان حسن همجواری و همکاری های 
دوستانه در سال 200۶« روابط دو کشور در سطح 
اعتمادسازی و تقویت شد. (هوآشنگ، ژائو  باالیی 
2012( اما چرا ورود احتمالی چین پس از خروج 
غرب نگران کننده است؟ در صورت ورود چین به 

منطقه، گزینه ها و سود و زیان افغانستان چیست؟

نگاه اجمالی و گذرا به ماهیت سیاست خارجی 
چین

در فلسفه  سیاسی چین، اصطالح بسیار دیرینه و 
معنای  به   »Tianxia/تیانشیا« تفسیربردار  ظاهراً 
)همه چیز زیر آسمان(، یک اصطالح معروفی است 
ژائو تینگ یانگ، فیلسوف معروف چینی،  و اخیراً 
کتابی نیز در تفسیر و خوانش مدرن این اصطالح 
جهان شمول  مفهوم  تا  است  کرده  و سعی  نوشته 
 Globalization of the( جهان  جهانی سازی  یا 
Global( را به  آن قالب کند؛ اما مفهوم تاریخی این 
هژمونی جهانی چین  به  معنای  واقع  در  اصطالح 
در  را  جهان  که  است  چینایی  آرمان شهر  یک  در 
مقیاس های مختلف زیر سلطه چین تعریف می کند. 
در پهلوی اصطالح تیانشیا که بیش تر جنبه  آرمانی 
 )Tributary system( باج گذاری  داشت، سیستم 
یا تأیید حق برتری )حق زور( چین بر کشورهای 
پیرامونی و شرق و جنوب شرق آسیا از قدیم االیام 
دیناستی   - چینگ  رویارویی   آغاز  روزگاران  تا 
)دودمان چینگ( با هند بریتانوی در سال 18۳۹، 
عماًل اعمال می شد و به استثنای جاپان که روایت 
مشروعیت امپرتور را آسمانی و غیرقابل تشبث و 
تمکین در برابر سلطه  منطقه  ای چین را در تعارض 
با فلسفه  وجودی امپراتور می دانست؛ بقیه  کشورهای 
پیرامونی مستقیم و غیرمستقیم مجبور به پذیرش 
(گرندنر،  بودند.  چینایی ها  هژمونی  و  حاکمیت 
مارگارت: 2015( اما پس از شکست چین در دو 
و   1842-18۳۹( و غرب  بریتانیا  با  تریاک  جنگ 
185۶-18۶0( هژمونی تاریخی و تمدنی این کشور 

- پاکستان )CPEC( یکی از پایه های بنیادی این 
محرک هایی   و  متغیرها  می آید،  به  حساب  پروژه 
است که عطش تسلط مستقیم یا غیرمستقیم پکن 
بر افغانستان را تشدید کرده است. در پهلوی عوامل 
رقیب   - فعالیت های گسترده  هند  و  فوق، حضور 
چین و پاکستان - در افغانستان، عزم همکاری های 
گسترده  هر دو برادرخوانده )پکن و اسالم آباد( در 
زمین افغانستان را جزم تر و سرویس  اطالعاتی چین 
با سرویس اطالعاتی پاکستان در داخل  تبانی  در 
افغانستان شروع به  فعالیت های بیش تر کرده است 
که اخیراً یک گروه از افراد سرویس  اطالعاتی چین 
در کابل دست گیر و بدون سروصدا تحویل پکن داده 
شد. هرچند حضور غرب و امریکایی ها در افغانستان 
مخل امنیت و برنامه های درازمدت چین در منطقه 
مانور وسیع تر  احتمالی  است و خروج شان فرصت 
پکن را فراهم خواهد کرد؛ اما خبرگزاری بلومبرگ 
خروج   17:2۳  ,2021  April  15  ,Blomberg
امریکایی ها را به ضرر چین دانسته و گفته است که 
خروج کامل امریکایی ها و آغاز یک جنگ احتمالی 
تضعیف  سبب  افغانستان  در  داخلی  طوالنی مدت 
کمربند  )یک  پرو ژه   ابر  تعویق  احتماالً  و  تطبیق 
پاکستان   - چین  اقتصادی  کریدور  و  راه(  یک   -
مستقیم  حضور  بنابراین،  شد.  خواهد   )CPEC(
سپتامبر  پسا  افغانستان  در  چین  غیرمستقیم  یا 
2021 به منظور جلوگیری از یک جنگ احتمالی و 
بحران امنیت منطقه ای حاصل این جنگ که تهدید 
مستقیم علیه منافع و برنامه های درازمدت و بزرگ 
هم چنان  و  مرکزی  آسیای  و  خاورمیانه  در  چین 
امنیت داخلی چین محسوب خواهد شد، جدی و 

اجتناب ناپذیر خواهد بود.

جمع بندی
و  جغرافیایی  موقعیت  اهمیت  به  توجه  با 
افغانستان و هم چنان اهمیت نقش  ژئواکونومیکی 
این کشور در تامین امنیت منطقه ای به  ویژه چین و 
آسیای مرکزی، بعید است که پکن ریسک و هزینه  
حضورش در افغانستان را نپذیرد و وارد این کشور 
مستقیم  صورت  به  افغانستان  امنیت  زیرا  نشود؛ 
امنیت منطقه و داخلی چین و برنامه های اقتصادی 
این کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.  حضور پکن 
در افغانستان هم فرصت است و هم چالش و مایه  
نگرانی. فرصت است؛ زیرا طبق داده های محاسبات 
و  منابع  لحاظ  به  افغانستان  داخلی،  و  بیرونی 
دالر  تریلیون  ارزش ۳  به   تقریباً  زیرزمینی  معادن 
سرمایه  دارد و حضور چین می تواند فرصتی برای 
این منابع  استفاده   و  اکتشاف  نیروی  به کارگیری 
را فراهم کند و افغانستان زیر شعاع ابر پروژه  )یک 
چینی  مقامات  که  آن گونه  و  راه(  یک   - کمربند 
 ،)CPEC(  گفته اند با شمولیت این کشور در برنامه
افغانستان به یکی از دهلیزهای  مهم و استراتژیک 
بین چین، منطقه و جهان تبدیل می شود. از سوی  
دیگر، اما حضور چین در افغانستان آغاز یک استبداد 
استخوان شکن و طوالنی مدت برای مردم این کشور 
خواهد بود؛ زیرا ماهیت مانیفست ایدیولوژی پکن 
ارزش های دموکراتیک بشری، مردم ساالری، حقوق 
بشری، آزادی بیان، آزادی رسانه ها، حق رای و حق 
اعتراض را منوط و مشروط به اراده و خواست دولت 
می داند و نقش مردم به نیروی کار و بازار مصرف 

تقلیل خواهد یاقت.

منبع ها

با تجهیزات و تسلیحات مدرن در افغانستان و در 
ناشی  امنیتی  بحران  به  توجه  با  و  چین  مرزهای 
آزادی بخش  سازمان  هراس افگنانه   فعالیت های  از 
تجدید  و  سین کیانگ  ایالت  در  شرقی  ترکستان 
حیات طالبان در مناطق مختلف افغانستان و سابقه  
همکاری طالبان با جدایی طلبان ترکستان شرقی، 
اهمیت ژئوپلیتیکی افغانستان برای چین برجسته تر 
شد )همان ، 2012( و اسباب تغییر سیاست نرم و 
نظاره گرانه چین به سیاست فعال و کنش گرانه در 
قبال افغانستان را فراهم کرد. پس از یک ونیم دهه 
حضور غرب در افغانستان و تشدید نا امنی ها؛ رشد 
تصاعدی قاچاق مواد مخدر، بحران داعش و احتمال 
ترانزیت داعش و دیگر تندروان مذهبی از خاور میانه 
و آسیای مرکزی از طریق دهلیز امن افغانستان به 
بر  افزود و عالوه  سین کیانگ، به  نگرانی های پکن 
ایجاد پایگاه های امنیتی بیش تر در مناطق مرزی 
افغانستان  تاجیکستان،  چین،   - کشور  سه  میان 
واخان  در  نظامی  آموزش های  مراکز  حتا  و   -
بدخشان، چینایی ها با مشوره و  استفاده از اشراف/
تاثیرگذاری  و  منابع اطالعاتی گسترده و شناخت 
پاکستان بر طالبان و دیگر گروه های دهشت افگن، 
با حفظ روابط     با کابل بخشی از کارت های سیاسی 
خویش را روی میز طالبان گذاشته اند. به  گزارش 
چینی  مقامات   ،)08,0۹,2020( تایمز  فایننشل 
داشتند،  سفر  پکن  به  که  طالبان  نماینده گان  به 
تمویل  و  اقتصادی  گسترده   همکاری های  وعده  
پروژهای بزرگ در زیرساخت هایی چون یک شبکه  
راه برای اتصال شهرهای بزرگ، انرژی، خط آهن، 
استخراج معادن، بزرگ راه ها و... در افغانستان و قول 
را  مختلف  عرصه های  در  گسترده تر  همکاری های 
دادند و در مقابل خواستار تعهد طالبان بر تامین 
از  غرب  در صورت خروج  و  مرزی  مناطق  امنیت 
اویغورهای  استرداد  افغانستان،  امنیت  افغانستان، 
و  شناسایی  در  همکاری  به چین،  طالبان  صفوف 
عبور  قصد  که  ترورویستی  شبکه های  خنثاسازی 
از افغانستان به چین را دارند، شدند و طالبان نیز 
به این خواست های چین پاسخ مثبت دادند. حتا 
 )۳1,12,2020,Welt( آلمان  ولت  دی  روزنامه  
در گزارش اختصاصی نوشته بود که چینایی ها به 
خاطر تسریع روند خروج امریکایی ها از افغانستان 
غیردولتی  بازیگران  گسترده   اقتصادی  تمویل  به 
امریکایی  سربازان  سر  بر  و  پرداختند  )طالبان( 
نیز  باال  در  که  همان گونه  کرده اند.  قیمت گذاری 
تذکر رفت، روابط پکن و طالبان از همان نخستین 
روزهای فعالیت دوباره  طالبان در افغانستان تامین 
شده و پاکستان نقش تسهیل کننده  این روابط را 
بازی کرده است. چنانچه در طول سال های حضور 
چین در افغانستان، تهدیدات و حمالت نظامی علیه  
برابر  در  کشور  این  در  چین  برنامه های  و  منافع 
هند  برنامه های  و  منافع  و  تأسیسات  به  حمالت 

ناچیز و کم هزینه تر بوده است.
امنیت منطقه ای به صورت عموم و امنیت سین کیانگ 
به  صورت خاص، اهمیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک 
افغانستان در محور برنامه  وسیع و ابر پروژه  چین 
)یک کمربند - یک راه( که دهلیز اقتصادی چین 

نیز پایان یافت و آرمان شهر )همه چیز زیر آسمان( 
تحقق نیافت. با این  حال، نوستالژی ملی گرایانه و 
تاریخی و قدرت طلبانه  چین همواره در ناخودآگاه 
چرخش  با  و  داشته  وجود  چین  در  مقدرت  هر 
و  به  سوی  غرب  هشتاد  دهه  در  پکن  هوشیارانه  
)مسکو(،  کمونیسم  اصلی  محور  از  فاصله گرفتن 
این کشور آهسته و پیوسته گرایش »همه چیز زیر 
آسمان« را دنبال کرده است. در مورد افغانستان اما 
این کشور به صورت سنتی نگاه حاشیه ای داشته 
ژئوپلیتیکی  و  ژئواستراتژیکی  اهمیت  افغانستان  و 
نداشته  شمال شرقی اش  همسایه   برای  چندانی 
حیاط   افغانستان   1۹80 تا   1۹50 از  زیرا  است؛ 
اتحاد جماهیر شوروی بود و در فرجام در  خلوت 
اشغال مستقیم شوروی در آمد و  به  سال 1۹7۹ 
منطقه   از  مهمی  بخش  عنوان  به   1۹8۹ سال  تا 
بلوک  منازعه   کانون  به   »Heartland« هارتلند 
شرق و غرب تبدیل شد. دهه آخر قرن بیست نیز 
که  افتاد  اتفاق  طالبان  و ظهور  داخلی  جنگ های 
اقتصادی اش  و  سیاسی  نقاهت  دوران  هنوز  چین 
را سپری می کرد. در سال 1۹۹۶ با تشکیل دولت 
طالبان در کابل، با وجود البی گری شدید پاکستان 
برای به  رسمیت شاختن رژیم طالبان، چین دولت 
طالبان را به  رسمیت نشناخت؛ اما به  گزارش روزنامه  
 )11,0۹,2020,Nikkei Asia( جاپانی نیکی آسیا
زیر عنوان »طالبان پول چین را دوست دارند؛ اما 
فراموش  را  آن  مسلمان  گوالگ های  می توانند  آیا 
طالبان  امارت  با  باالیی  سطح  در  چین  کنند؟« 
روابط  سیاسی و حتا اقتصادی داشته است و دقیقاً 
در یازدهم سپتامبر )روز حمله  بر برج های تجارت 
بین المللی( در امریکا، مقامات چینی و طالبان در 
تخنیکی  و  اقتصادی  همکاری  توافق نامه   قندهار 

امضا کردند.

قبال  در  چین  خارجی  سیاست  تغییر 
افغانستان

به  غرب  حمله   و  سپتامبر   11 رخداد  تعقیب  به 
رهبری امریکا به افغانستان، چین از حضور نظامی 
در  ملل  سازمان  آیساف  نیروهای  چارچوب  در 
و  اقتصادی  همکاری های  به  و  اجتناب  افغانستان 
اکتفا کرد. دالیل عدم  امنیتی  پایین تر  در سطوح 
حضور نظامی و نگاه حاشیه ای چین به افغانستان 
را پروفسور ژائو هوآشنگ )2012( در گزارشی که 
بین المللی  و  استراتژیک  مطالعات  مرکز  طرف  از 
)CSIS( نشر شده است، می نویسد که سلطه  مطلق 
ارتش،  امریکایی ها در تمام سطوح دولت،  غرب و 
اقتصاد و امنیت افغانستان باعث کم رنگ شدن نقش 
چینایی ها  زیرا  شد؛  کشور  این  قضایای  در  چین 
افغانستان  در  غرب  رهبری  تحت  نبودند  مایل 
حضور داشته باشند. بنابراین، ترجیحاً با حفظ روابط 
دوستانه با دولت های افغانستان به سهم گرفتن در 
بیمارستان ها،  ساخت  چون  عام المنفعه  پروژه های 
جاده ها و استخراج مس عینک اکتفا کردند. البته 
قابل یاددهانی است که پکن از 2012 به بعد در 
پهلوی تعامالت اقتصادی و همکاری های منطقه ای 
و  صلح جویانه  اقدامات  یک سری  به  افغانستان،  با 
)نشست  پاکستان  و  افغانستان  میان  آشتی گرایانه 
ایجاد  و  افغانستان(   - پاکستان   - چین  سه جانبه  
اجماع منطقه ای میان همسایه گان به  منظور حل 
دیگر،  از سوی  یازید.  نیز دست  افغانستان  بحران 
بر دخالت  مبتنی  دکترین سیاست خارجی چین 
بیش تر  و  نیست  منطقه ای  منازعات  در  نظامی 
و  اقتصادی  تعامالت  و  ساخت وسازها  مسایل  به 
همکاری های تجاری - منطقه ای متمرکز است. اما 
حضور سنگین و قدرتمندانه  امریکایی ها و اروپایی ها 

امنیت منطقه ای به صورت 
عموم و امنیت سین کیانگ 

به  صورت خاص، اهمیت 
ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک افغانستان در 
محور برنامه  وسیع و ابر پروژه  چین )یک 

کمربند - یک راه( که دهلیز اقتصادی 
چین - پاکستان )CPEC( یکی از پایه های 

بنیادی این پروژه به  حساب می آید، متغیرها 
و محرک هایی  است که عطش تسلط 

مستقیم یا غیرمستقیم پکن بر افغانستان 
را تشدید کرده است. در پهلوی عوامل 

فوق، حضور و فعالیت های گسترده  هند - 
رقیب چین و پاکستان - در افغانستان، عزم 

همکاری های گسترده  هر دو برادرخوانده 
)پکن و اسالم آباد( در زمین افغانستان را 

جزم تر و سرویس  اطالعاتی چین در تبانی 
با سرویس اطالعاتی پاکستان در داخل 

افغانستان شروع به  فعالیت های بیش تر 
کرده است که اخیراً یک گروه از افراد 

سرویس  اطالعاتی چین در کابل دست گیر و 
بدون سروصدا تحویل پکن داده شد.
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بی حوصله است، آن قدر که 
حتا در حاالت جدا کردن ترکاری 
هم می شود این را فهمید. 
ترکاری ها را با دستش تکان می دهد تا 
آبش گرفته شود. یکی از عابران فریاد 

می زند: »چه می کنی؟ تر تر کدی« 
و همین بهانه کوچکی می شود 

برای شروع یک جنگ لفظی. زیرلبش با 
عصبانیت با خود حرف می زند. می پرسم: 

»چرا این قدر عصبانی هستی؟ کار با 
عصبانیت کی می شه؟« نیشخندی 

تحویلم می دهد و می گوید: »خاله دلت 
خوش اس به خدا. ما د غم نانیم تو در 

غم چه. همیالی اگر همی چند لیمو و 
ترکاری ره نفروشم، نی بری افطار چیزی 

است نه بری سحری و نی هیچ.«

غالم با کراچی کرایی در حوالی شهر

وعده غنی برای پایان کار سرک حلقه ای 
کی عملی می شود؟

را روی پیشانی ام می گیرم  آفتاب تندی است، دستم 
و از بیروبار فضای شهر تالش می کنم زودتر گذر کنم. 
قصد خرید ندارم تا با فراغ بال بازار و کراچی های شهر 
با آن که گاهی حس می کنم  را  این فضا  اما  بپالم،  را 
می بلعد،  را  آدمی  آرامش  حدش  از  بیش  ازدحام 
دوست دارم. معموالً مسیر رفت و آمدم به خانه همیشه 
رفت و آمدهای  در  همین  برای  و  می گذرد  این جا  از 
به کسب و کارشان،  آدم ها،  به  دقیق تر می شدم.  روزانه 
به ازدحام، به مردمی که برخی شتاب زده اند و برخی 
و  ندارند  جایی  به  رسیدن  برای  عجله ای  هیچ  انگار 
برای  تکسی ها  تقالی  به  نیست.  منتظرشان  یا کسی 
در  که  کراچی وان هایی  و  کراچی ها  به  مسافرگیری، 
پس چهره زمخت و آفتاب سوخته هر کدام روایت های 
که  نوجوانی  و  جوان  پسران  به  است.  نهفته  عجیبی 
خیلی زود بار مسوولیت خانواده روی دوش شان افتاده 
در  را  رویاهای شان  مجبورند  ناخواه  یا  خواه  حاال  و 
گوشه صندوقچه ای سر به ُمهر نگهدارند تا همان رویا 
کار  فقط سخت  بماند،  و دست نایافتنی  دست نخورده 
کنند تا مادر، خواهر، پدر و برادر از گرسنه گی نمیرند.

بادغیس،  والیتی  شورای  اعضای  و  مدنی  فعاالن 
 - قیصار  حلقه ای  بزرگ راه  ساخت  روند  ُکندی  از 
المان به شدت شکایت دارند. به باور آنان، حکومت 
بزرگ راه که والیات غربی  این  برای ساخت  اراده ای 
را به والیات شمالی و مرکزی کشور وصل می کند، 
ندارد. اعضای شورای والیتی بادغیس، پافشاری دارند 
که این بزرگ راه با گذشت 1۳ سال تکمیل نشده و 
مشخص است که حکومت مرکزی، مردم را هر بار با 
»وعده های دروغی  فریب می دهد« و در عمل کار 

ساخت این جاده پیش رفت چندانی نداشته است.
نماینده گان مردم بادغیس در مجلس نماینده گان هم 
این  راه ساخت  مانعی سد  هیچ  که  تأکید می کنند 
بزرگ راه نیست و آن ها انتظار دارند که در سال جاری 
کار ساخت آن در دو فاز اول و دوم به پایان برسد. 
به باور آنان، مواردی که مانع تطبیق این پروژه بود، 
با رای زنی بزرگان و همکاری باشنده گان این والیت 

برطرف شده است.
برخی از کنش گران مدنی ادعا می کنند که افزون بر 
ُکندی روند ساخت این بزرگ راه، کیفیت کار آن نیز 
به شدت پایین است و نظارت درستی بر این پروژه 

می فروشی؟ می گوید: »بلی، هر چه بازار روز باشه همو. 
ازم  مردم  یا  رفت و آمد  در  مامورین  گاهی  تایم  او  د 
می خرن. حالی خو مردم روزه دارن یا شاید هم ندارن، 
مچم اما سر سرک روزه خوری نمی شه. روزگار ره باید 

چالند دگه یک قسمی.«
بی حوصله است، آن قدر که حتا در حاالت جدا کردن 
با  را  ترکاری ها  فهمید.  را  این  می شود  هم  ترکاری 
دستش تکان می دهد تا آبش گرفته شود. یکی از عابران 
فریاد می زند: »چه می کنی؟ تر تر کدی« و همین بهانه 
کوچکی می شود برای شروع یک جنگ لفظی. زیرلبش 
»چرا  می پرسم:  می زند.  حرف  خود  با  عصبانیت  با 
این قدر عصبانی هستی؟ کار با عصبانیت کی می شه؟« 
دلت  »خاله  می گوید:  و  می دهد  تحویلم  نیشخندی 
خوش اس به خدا. ما د غم نانیم تو در غم چه. همیالی 
اگر همی چند لیمو و ترکاری ره نفروشم، نی بری افطار 

چیزی است نه بری سحری و نی هیچ.« 
هنوز  می خوره؟  »به چهره ام چند ساله  می دهد:  ادامه 
۳0 سال هم ندارم، اما این وضعیت است )دست هایش 
را نشان می دهد(. کوچک بودم که پدرم را در دندغوری 
بغالن طالبان کشتند. مادرم جوان بود. من فرزند کالن 
خانواده  هستم و سه خواهر کوچک تر دارم. بعد از مرگ 
پدرم، مدتی به پلخمری آمدیم. تهدید بود، کوچ کدیم 
خوب  ره  ما  روزگار  کوچ ها  این  هیچ گاه  اما  کابل،  به 

زیربنایی در کشور  پروژه  تأکید می ورزند که صدها 
در  اما  رسید،  بهره برداری  به  گذشته  سال های  طی 
طول 1۳ سال پسین هنوز کار این پروژه تمام نشده و 

بسیار به ُکندی پیش می رود.
به  بادغیس،  مدنی  کنش گران  از  خردمند،  عبداهلل 
روزنامه 8صبح می گوید که حکومت و بزرگان قومی 
بادغیس برای تکمیل این بزرگ راه تالش نمی کنند و 
هر بار سر و صدای مردم بلند می شود، برای باشنده گان 
بادغیس »وعده های دروغین می دهند« که در عمل 

پیاده نمی شود.
که  دارند  باور  نیز  بادغیس  والیتی  شورای  اعضای 
بزرگ راه قیصار - المان یکی از پروژه هایی است که 
حکومت برای پایان کار آن تالش نمی کند و همین 
امر سبب شده تا ساخت این مسیر سال ها طول بکشد.
به  بادغیس،  والیتی  شورای  رییس  بیک،  عبدالعزیز 
روزنامه 8صبح می گوید مقام های ارشد حکومت در 
سفر به بادغیس بارها وعده سپردند که روند آسفالت 
سرک حلقه ای به پایان می رسد، اما این وعده ها در 

حد حرف باقی ماند و عملی نشد.
شرکت   دو  محلی،  مقام های  معلومات  بر اساس 
راه سازی چینایی و هندی مسوولیت ساخت دو بخش 
این سرک به طول 48 و ۳4 کیلومتر را در بادغیس 
حکومت  و  محلی  مقام های  هرچند  دارند.  بر عهده 
پیش  با سرعت  کار  که  بودند  وعده سپرده  مرکزی 
می رود، اما بازهم شکایت های فراوانی در مورد کندی 

کار وجود دارد.
آغاز  زمان  از  بادغیس  در  حلقه ای  بزرگ راه  ساخت 
آن تا کنون، مشکالت زیادی به همراه داشته است. 
قرارداد ساخت بخشی از این سرک در سال 2011 
میالدی با بودجه ای حدود 400 میلیون دالر با یک 
شرکت ترکی - امریکایی امضا شد، اما آن شرکت با 
نیمه تمام  را  ساخت  کار  بودجه،  درصد  دریافت 20 

گذاشت و از افغانستان فرار کرد.

نان های  و  مجلل  رستورانت های  شهر  این  رخ  یک 
و  زیبا  موسیقی های  با  کافه هایی  است؛  گرم  و  چرب 
به قول معروف »های کالس« و خارجی، اما رخ دیگری 
زنده  برای  تالش ها  آخرین  از  حکایت  که  هست  هم 
ماندن دارد؛ قاب های واقعی از زنده گی در همین شهر، 

همان قدر تکان دهنده و همان قدر دردناک. 
کسی  که  هستم  عبور  حال  در  عجله  با  همین طور 
می گوید: »خیره خاله یک کم لیمو خو بخر، به افطار 
روی  است  پتکی  جمله اش  خانه.«  د  ببرم  باید  نان 
سرم. با خود می گویم وقتی عبور کردی، حتا متوجه 
نشدی و همین قدر بی تفاوت روزانه همه از احوال هم 
می گذریم. برمی گردم کمی لیمو و نیش پیاز بگیرم. یادم 
می آید که او را بارها در این جا دیده ام، سر زیرزمینی 
کراچی اش شیر  با  که  زمستان های سردی  ده افغانان. 
داغ و نان خانه گی می فروخت. حاال انگار با شروع ماه 
رمضان خبری از صبحانه های سر سرک نیست و گویا 
دست فروشی کمی لیمو و مرچ و ترکاری بهتر از هیچ 

است.
اما  نیست،  زیاد  خیلی  سنش  است  مشخص 
چشم هایش  زیر  عمیق  و  یک دست  چین و چروک 
خودنمایی می کند، همان گونه که لکه های قهوه ای رنگ 
و پینه های روی دست هایش زیر آفتاب به وضوح دیده 
می شود. می پرسم زمستان ها شیر و نان برای صبحانه 

نمی شود. بسیاری از باشنده گان بادغیس، از تکمیل 
این پروژه نا امید هستند و اتمام کار بزرگ راه حلقه ای 
تأکید  آن ها  می دانند.  دست نیافتنی  آرزوی  یک  را 
این بزرگ راه تکمیل هم بشود،  دارند که اگر روزی 
به دلیل بی کیفیت بودن و تبانی شرکت راه سازی، در 

مدت کوتاهی تخریب می شود.
این  کار ساخت  دارند که  پافشاری  مقام های محلی 
آن  از  زیادی  بخش های  اما  دارد،  جریان  بزرگ راه 
تا هنوز مشکل  و  نفوذ طالبان است  زیر  در مناطق 
استمالک زمین که شامل زیرساخت بخش های مهم 
مسیر می باشد، حل نشده است. به باور این مقام ها، 
به  را  غربی  والیت های  که  افغانستان  حلقه ای  راه  
و  مهم ترین  از  می کند،  وصل  کشور  شمال  و  مرکز 
به  آن  ساخت  کار  که  است  پروژه هایی  بزرگ ترین 
دلیل مشکالت امنیتی، به درازا کشیده و طالبان با 
کار  پیش رفت  مانع  زیربنایی،  پروژه های  از  اخاذی 

می شوند.
فعاالن مدنی بادغیس عقیده دارند که بزر گ راه قیصار 
- المان به دلیل مشکالت سیاسی تکمیل نمی شود 
و حکومت اراده ای برای اتمام این پروژه ندارد. آنان 

را  )گردنش  شد  شروع  بدبختی  روزها  همان  از  نکد. 
بودم  آثار جراحت عمیق(. 11 ساله  با  نشان می دهد 
که دست فروشی ره شروع کدم. مدتی سر ساختمان 
میده  شانه ام  و  افتادم  منزل  چند  از  اما  می کدم،  کار 
شد. روزهای وحشتناکی بود. ماه ها خانه نشین شدم و 
مادرم در خانه مردم کار می کد. یادم نمی رود روزی که 
مادرم آمد، صورتش کبود بود، گریسته بود و دیگر در 
خانه های مردم کار نکد. هر چه بود گذشت، اما بعد از 
شکست شانه ام دگه کار سنگین نتانستم بکنم. در آخر 
ده دانا زنده گی می کنیم، در تهکوی کرایه ای و نم زده... 
همی کراچی ره هم کرایه کدم، ماهی دو هزار افغانی. 

همی کراچی نباشه که هیچ دگه.«
شده  سبب  مردانه  غروری  اما  دارد،  غم  چشمانش 
و  عصبانیت ها  میان  کند  پنهان  را  غم  چشم هایش 
جایی  که   می  شود  مزدحم  اطراف  آن قدر  زمختی ها. 
برای ادامه صحبت نمی ماند. خودش هم تمایل نشان 
نمی دهد. فقط در همان حالی که دستانش را با تکه ای 
پاک می کند، به چند جوان که از کتاب ها و چپترهای 
در دست شان مشخص می شود دانشجو هستند، اشاره 
می کند و می گوید: »آرزوی درس خواندن داشتم، بری 
خودم کسی شوم، کاالی خوب بپوشم، اما حالی چه؟ تا 
امروز خو خوب بود، بعد ازی که می گن جنگ بیش تر 
می شه، خدا خیر ما ره پیش کنه. البت فرقی نمی کنه 
جنگ که باشه هم ما ضربه می خوریم، جنگ هم نباشه 
باز ما گوشت دم توپ استیم )سرش را تکان می دهد(.«
یک جای  هم  با  کراچی وان  چند  می آید.  اذان  صدای 
به  هنوز  نماز.  ادای  برای  مسجد  بروند  تا  می شوند 
این همه تضاد زیر پوست یک شهر فکر می کنم .  لیمو 
و ترکاری ام را می گیرم و خداحافظی می کنم. می گوید: 
»داستانم ره د کجا نوشته می کنی؟« پاسخ می دهم: 
می گوید:  چیست؟«  نامت  راستی  8صبح.  »روزنامه 

»غالم، غالمم، بنویس غالم مادر و خواهرایم هستم.«

معیاری  ارتباطی  راه های  نبود  از  که  بادغیس  مردم 
مسیرهای  برخی  بارنده گی  فصل  در  و  می برند  رنج 
برای  که  است  سال ها  می شود،  مسدود  مواصالتی 
انتظار  والیت  این  در  حلقه ای  سرک  ساخت  پایان 
انگار پایان کار این پروژه برای آنان، به  می کشند و 

آرزویی دست نیافتنی بدل شده است.
این سرک حلقه ای حدود ۳ هزار و ۳۶0 کیلومتر طول 
دارد و 1۶ والیت کشور را به هم وصل می کند. این 
بزرگ راه از کابل آغاز و با گذر از والیات پروان، بغالن، 
سمنگان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، 
هلمند، قندهار، غزنی و میدان وردک، دوباره به کابل 

وصل می شود.
شرکت  فرار  از  پس  افغانستان  حکومت  هرچند 
ترکی - امریکایی و نیمه کاره ماندن سرک حلقه ای 
دعوا  اقامه   شرکت  این  علیه  جهانی  دادگاه های  در 
کرد و قراردادی تازه با دو شرکت چینایی و هندی 
برای ساخت سرک قیصار - المان بست، اما باز هم 
ُکندی روند ساخت و بی کفیت بودن آسفالت سرک 

نگرانی هایی را به همراه داشته است.
در  والیت،  این  مدنی  فعاالن  و  بادغیس  ساکنان 
با  که  کردند  نگرانی  ابراز  گذشته  سال  تابستان 
بزرگ راه  بخش  دو  بارنده گی،  و  زمستان  فرا رسیدن 
نرسد؛  پایان  به  است  ممکن  بادغیس  در  حلقه ای 
نگرانی ای که حاال با کندی روند ساخت این بزرگ راه، 

احساس می شود به واقعیت بدل شده است.
روزنامه 8صبح در ماه سرطان سال 1۳۹۹ خورشیدی 
نیز در گزارشی با عنوان »وعده  رییس  جمهور عملی 
کار سرک  پایان  آرزوی  در  هم چنان  بادغیس  نشد؛ 
بزرگ راه  ساخت  کار  در  تأخیر  مسأله  حلقه ای« 
حلقه ای و عملی نشدن وعده رییس جمهور را بررسی 

کرد.
 1۳۹۶ سال  در  غنی  جمهور  رییس   این  از  پیش 
خورشیدی در سفر به والیت بادغیس، هنگام آغاز کار 
این پروژه  ساخت بزرگ راه حلقه ای وعده سپرد که 
وعده اش  اما  می رسد،  بهره برداری  به  دیگر  سال  دو 
انتقادهایی  کار ساخت سرک،  کندی  و  نشد  عملی 
را به دنبال داشته و مشخص نیست این وعده رییس 

جمهور چه زمانی عملی می شود.
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از کرونا چه آموختیم؟

علم جایگزین سیاست نخواهد شد
برای  را  جدی تری  محدودیت های  کووید  سال 
آن،  و  کرد  نمایان  ما  فناوری  و  علمی  توانایی های 
این که علم نمی تواند جایگزین سیاست شود. در هنگام 
از  بسیاری  متغیرهای  باید  سیاسی  تصمیم گیری های 
و  گرفت  نظر  در  را  زیادی  ارزش های  و  منافع  جمله 
از آن جا که علم هیچ روشی برای تعیین این که کدام 
منافع و ارزش ها باید بر دیگر گزینه ها ارجحیت داشته 
باید  این که »چه  ندارد، پس پاسخ  باشد، در دسترس 
در  که  زمانی  مثال،  طور  به  ندارد.  وجود  نیز  کرد؟« 
مورد جدامانی اجتماعی تصمیم می گیریم، تنها کافی 
اعمال  را  اجتماعی  جدامانی  ما  »اگر  بپرسیم  نیست 
نکنیم، چند نفر آلوده خواهند شد؟« بلکه هم چنین باید 
چند  اجتماعی،  جدامانی  تحمیل  صورت  »در  پرسید 
تغذیه  از  نفر  افسرده گی خواهند شد؟ چند  نفر دچار 
نامناسب رنج خواهند برد؟ چند نفر از ادامه  تحصیل باز 
خواهند ماند؟ چند نفر شغل خود را از دست خواهند 
ضرب وشتم  مورد  همسران شان  توسط  نفر  چند  داد؟ 
قرار خواهند گرفت؟ چند تن در خشونت های خانه گی 
کشته خواهند شد؟ چند نفر؟« حتا اگر تماِم اطالعات و 
داده های ما دقیق و قابل اعتماد باشد، بازهم باید پرسید 
که »چه چیزی اهمیت دارد؟ چه کسی تصمیم می گیرد 
که چه چیزهایی باید شمرده شود؟ چگونه داده ها را در 
برابر هم ارزیابی باید کرد؟ « و این کار سیاست مداران 
که  هستند  سیاست مداران  این  دانشمندان.  تا  است 
باید جنبه های پزشکی، اقتصادی و اجتماعی قضیه را 

بسنجند تا یک راهبرد فراگیر ارایه دهند.
بسترهای  ایجاد  حال  در  مهندسان  ترتیب،  همین  به 
جدید دیجیتالی هستند که این امکان را به ما می دهد 
تا فعالیت های خود را در جریان جدامانی اجتماعی ادامه 
بیماری  دهیم و هم چنان در مهار و شکستن زنجیره  
حریم  نظارت،  و  دیجیتالی شدن  اما  باشیم.  فعال  نیز 
خصوصی ما را نیز به خطر می اندازد و راه را برای ظهور 
رژیم های تمامیت خواه از نوع جدید باز می کند. در سال 
رایج تر  و  قانونی تر  ]دولت ها[،  گسترده  نظارت   2020
شده است. این درست که مبارزه با همه گیری ها مهم 
است؛ اما آیا این مبارزه ارزش این را دارد که در این راه 
ما آزادی خود را فدا کنیم؟ این بر عهده  سیاست مداران 
است نه مهندسان که تعادل درستی را بین نظارت الزم 

و کابوس وحشتناک نگه دارند.
مستبدان  برابر  در  را  ما  می تواند  بنیادی  اصل  سه 

سایبری1 حتا در زمان همه گیری ها محافظت کند:

ویژه  به  افراد،  به  مربوط  اطالعات  که  زمانی   یکم: 
آنان است، جمع آوری می شود،  کالبد  به  آنچه مربوط 
باید هوشیار بود که از این داده ها باید برای کمک به 
یا  نظارت  دست کاری،  برای  نه  شود،  استفاده  آن ها 
آسیب رساندن شان. پزشک معالج من چیزهای بسیار 
خصوصی ای در مورد من می داند که من هیچ مشکلی 
با این مسأله ندارم؛ زیرا به او اعتماد دارم و می دانم که 
این داده ها به سود من استفاده می کند. پزشک  از  او 
معالج من نباید این داده ها را به هیچ شرکت یا حزب 
تمام مراجع  باید شامل  امر  این  و  بفروشد  سیاسی ای 

نظارتی در همه گیری ها شود.

دوم: نظارت باید دوجانبه باشد؛ اگر این عمل کرد تنها 
از باال به پایین جریان یابد به استبداد می رسد. بنابراین، 
در  افزایش می دهید  را  بر مردم  نظارت  زمانی که  هر 
آن سو به صورت هم زمان نظارت بر دولت و شرکت های 
چندملیتی را نیز تقویت کنید. به طور مثال در بحران 
کنونی، دولت ها بودجه های هنگفتی را برای پشتیبانی 
از شرکت های خصوصی توزیع می کنند. روند توزیع این 
بودجه ها باید شفاف تر باشد. من به عنوان یک شهروند 
می خواهم بدانم که چه کسی، چه بودجه ای را از جانب 
چه اداره ای دریافت می کند و چه کسی تصمیم این کار 
را می گیرد. من می خواهم مطمئن شوم که این بودجه 
واقعاً به شرکت های نیازمند برسد، نه به آن شرکت های 
چندملیتی که روسای آن با وزرای مسوول توزیع بودجه 
روابط دوستانه دارند. اگر دولت می گوید که ایجاد چنین 
سیستم نظارتی ای در زمان بیماری های همه گیر دشوار 
است، باور نکنید. اگر نظارت مردم توسط دولت این قدر 
مردم دشوار  توسط  نیز  دولت  نظارت  نیست،  پیچیده 

نخواهد بود.

در  همه گانی  داده های  تا  ندهید  اجازه  هرگز  سوم: 
خدمِت یک نهاد باشد؛ نه در جریان همه گیری ، نه پس 
اگر  انحصار داده ها استبداد را تضمین می کند.  از آن. 

صدوبیست هزار تن را گرفته و از منظر میزان مرگ ومیر 
در جهان رتبه  ششم را دارا است. اسرائیل نیز هفتمین 
کشوری  است که باالترین میزان قربانیان را دارد و برای 
مقابله با فاجعه  کرونا به معامله  واکسن در برابر داده ها با 
شرکت امریکایی فایزر7 متوسل شده است. شرکت فایزر 
نیز در ازای دریافت مقادیر زیادی داده های باارزش در 
معامله توافق کرده است، و این موضوع موجب نگرانی 
بسیاری در مورد نقض حریم خصوصی و لزوم انحصار 
داده ها ی شهروندان شده است؛ توجه داشته باشید که 
باارزش ترین  کشور،  یک  شهروندان  داده های  امروزه 

دارایی دولت همان کشور است.
کرونا  مهار  در  کشورها  از  شماری  دیگر،  سوی  از 
عمل کرد بهتری داشته اند؛ اما بشر به طور کلی نتوانسته 
است در مهار همه گیری کرونا خوب عمل کند و یک 
نداشته  ویروس  زنجیره   شکستن  برای  جهانی  برنامه 
تماشای صحنه    مانند  اول سال 2020  ماه های  است. 
ارتباطی  وسایل  و  رسانه ها  بود.  ُکند  نمای  با  تصادف 
مدرن این امکان را برای مردم در سراسر جهان فراهم 
آورده بودند تا بتوانند تصاویر را در زمان واقعی رخداد 
و  ایتالیا  تا  گرفته  ووهان8 چین  از  کنند.  تماشا  آن ها 
بین المللی  ابتکار  جهان  جای  هیچ   در  کشورها،  دیگر 
به کار  را فراگرفت،  برای مهار فاجعه ا ی که تمام دنیا 

نرفت. ابزار الزم فراهم بود؛ اما خرد سیاسی نبود.

رقابت بر سر تصاحب تجهیزات پزشکی
یکی از دالیل اختالف بین توانایی دانشمندان و عدم 
در  دانشمندان  که  است  این  سیاست مداران  کامیابی 
سطح جهانی باهم همکاری می کنند و سیاست مداران 
دانشمندان  این که  علی رغم  کینه توزی اند.  دنبال 
کار  پرتنش  و  نامطمئن  فضای  در  جهان  سراسر  در 
با یک دیگر هم رسانی  را  می نمایند، مشاهدات خویش 
می کنند و به یافته های هم دیگر اعتماد دارند. بسیاری 
از پروژه های پژوهشی، توسط گروه های بین المللی انجام 
شده است. به عنوان مثال، یکی از پژوهش های اساسی 
در مورد اثربخشی جدامانی  اجتماعی به طور مشترک 
شده  انجام  علمی  موسسه   نُه  از  پژوهشگران  توسط 
است که یکی در انگلستان، سه تا در چین و پنج تا در 
ایاالت متحده قرار دارند. در مقابل، سیاست مداران در 
ایجاد یک اتحاد بین المللی علیه ویروس یا توافق روی 
ابرقدرت جهان،  دو  مانده اند.  ناکام  جهانی  برنامه   یک 
امریکا هم دیگر را  ایاالت متحده  یکی چین و دیگری 
به کتمان اطالعات حیاتی، نظریه  توطئه و حتا انتشار 
کشورهای  از  بسیاری  می کنند.  متهم  ویروس  عمدی 
دیگر آمار مربوط به همه گیری ویروس کرونا را یا جعل 
کرده اند یا از انتشار ارقام واقعی آن خودداری می کنند.

جنگ برای به دست آوردن اطالعات و درگیری برای 
کسب تجهیزات پزشکی نشانه   بارزی از نبود همکاری 
جهانی است. در حالی که در برخی موارد، نمونه های 
وجود  کشورها  بین  سخاوتمندانه  همکاری  از  زیادی 
برای  قابل مالحظه ای  و  اما هیچ  تالش جدی  داشته؛ 
جمع آوری منابع موجود، بهینه سازی روند تولید واکسن 
و توزیع عادالنه  لوازم بهداشتی انجام نشده است. به ویژه 
»ملی گرایی ]تولید[ واکسن«۹ در حال ایجاد نوع تازه ای 
از نابرابری های جهانی است که برخی کشورها قادر به 
تامین واکسن  برای تمامی جمعیت خود خواهند بود؛ 
ولی برخی دیگر حتا توانایی تهیه آن برای یک سومی از 
جمعیت خود را ندارند. تأسف آور است وقتی می بینیم 

بسیاری این واقعیت را درنمی یابند، تا زمانی  که ویروس 
به گسترش خود ادامه دهد و زنجیره  آن نگسلد، هیچ  
که  گیریم  بود.  نخواهد  امان  در  آن  گزند  از  کشوری 
بردن صد درصد  بین  از  به  اسرائیل موفق  و  انگستان 
در  ویروس  اما  شدند؛  خود  کشورهای  در  ویروس 
آن سوی مرزها، در میان صدها هزار تن در هند، برازیل 

و آفریقای جنونی هم چنان در حال تکثیر خواهد بود.
جهش نوع جدید ویروس کرونا در شهرهای دورافتاده  
برازیل ممکن است واکسن تولید شده را بی اثر سازد و 
جهان را به آلوده  گی نوع جدیدی از ویروس تهدید کند. 
در وضعیت اضطراری فعلی، اقبال کمی برای درخواست 
حاضر  حال  در  و  دارد  وجود  بشردوستانه  کمک های 
همه بیش تر به منافع ملی شان می اندیشند تا به منافع 
بشری. اما همان طوری که حفاظت از منافع ملی نوعی 
نیز  منافع جهانی  از  حفاظت  ا ست، دقیقاً  بشردوستی 

ضروری ا ست.

سرمایه گذاری بیش تر در عرصه  خدمات بهداشتی
کاوش پیرامون آنچه که در سال 2020 اتفاق افتاد تا 
سال های بعد ادامه خواهد یافت. اما سیاست مداران باید 

دست کم در مورد سه نکته  زیر به همگرایی برسند:

یک: ما باید از زیرساخت های دیجیتالی خود محافظت 
کنیم، همین زیرساخت ها در جریان همه گیری، روزنه  
این  در  دیگر  بحران  بروز  صورت  در  بودند.  ما  نجات 
زیرساخت ها، فاجعه  شدیدتر از همه گیری ویروس کرونا 

می تواند رخ بدهد.

دو: تمامی کشورها می باید در عرصه  خدمات بهداشت 
عمومی سرمایه گذاری بیش تری کنند. به نظر می رسد 
که گاه رأی دهنده گان و سیاست مداران از این امر که 
دیگر کاماًل بدیهی است، غافل می مانند و درس عبرت 

نمی گیرند.

سه: ما باید یک سیستم جهانی قدرتمند برای نظارت 
کنیم.  ایجاد  همه گیر  بیماری های  از  جلوگیری  و 
مقدم  بیماری زا خط  عوامل  و  انسان  ها  میان  نبرد  در 
از  جایی  هر  در  خط  این  است.  انسان  ها  بدن  جنگ، 
قرار  معرض خطر  در  را  ما  همه   باشد،  که  زمین  کره  
می دهد. منافع کشورهای ثروتمند و پیش رفته در حفظ 
منافع کشورهای فقیر و توسعه نیافته است. اگر ویروس 
و  دورافتاده  دهکده   در  انسان  به  خفاش  از  جدیدی 
فقیرنشینی در جنگل های دوردست انتقال کند، چند 
انسان دیگری که در  بدن  بعد، همان ویروس در  روز 

خیابان وال استریت قدم می زند، حاضر خواهد بود.
چنین  چارچوب  همه گیر،  بیماری های  با  مقابله  برای 
برنامه  جهانی هم اکنون در سازمان بهداشت جهانی و 
این  از  بودجه  حمایت  اما  نهاد دیگر وجود دارد.  چند 
سیاسی ای  وزن  هیچ  و  است  ناچیز  خیلی  برنامه ها 
با  همراه  بیش تر،  بودجه   برنامه ها  این  به  باید  ندارد. 
سیاست مداران  مزاج  به  تا  داد  باالتری  سیاسی  نفوذ 
اشاره  قباًل  که  همان طوری  نباشد.  وابسته  خودپسند 
کردم، تصمیم گیری های راهبردی بر عهده متخصصان 
قلمرو  در  باید  تصمیم ها  این  و  نیست  پژوهشگران  و 
سیاست مداران باشد. از جانب دیگر، ایجاد یک مرجع 
برای  ایده آل  بستر  می تواند  مستقل  جهانی  بهداشت 
تهدیدات  مدیریت  پزشکی،  داده های  جمع آوری 
هدایت  و  خطر  زنگ های  درآوردن  صدا  به  احتمالی، 

مسیر تحقیق و توسعه باشد.
بسیاری از مردم در هراس اند که کووید، آغاز موج تازه ای 
از بیماری های همه گیر باشد. اما اگر به نکته هایی که در 
باال ذکر کردیم، توجه کنیم، تکانه  کووید می تواند منجر 

به پیش گیری از بیماری های همه گیر در آینده شود.
بشریت نمی تواند از بروز بیماری های همه گیر جلوگیری 
کند. این یک روند طبیعی تکاملی است که هزاران سال 
قبل آغاز شده است و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. 
از  جلوگیری  برای  الزم  دانش  و  ابزار  بشر،  امروزه  اما 
گسترش عوامل بیماری زا و بیماری های همه گیر جدید 

را در اختیار دارد.
اگر کووید در سال 2021 نیز گسترش یافت و هزاران 
نفر را هالک کرد، یا اگر بیماری همه گیر مرگ بارتری از 
کووید در سال 20۳0 ظهور کند، این نه بالی طبیعی 
غیرقابل کنترل و نه مجازات الهی، بلکه شکست انسانی 

یا به تعبیر بهتر، شکست سیاسی است.

به  را  افراد  انگشت نگاری2  داده های  تا  باشیم  خواسته 
منظور جلوگیری از همه گیری ها جمع آوری کنیم، این 
کار باید توسط یک مقام بهداشتی مستقل انجام شود، 
نه توسط مقامات پولیس. داده ها باید در ذخایر اطالعاتی 
شرکت های  و  وزارت خانه ها  ذخیره گاه های  از  خارج 
چندملیتی، ثبت شود. البته این کار اثربخشی الزم خود 
را از دست می دهد؛ اما از دست  دادن کارایی، نسبت به 
ظهور استبداد دیجیتالی به مراتب بهتر است. بگذارید 

اثربخشی قدری کارایی خود را از دست دهد.

فقدان برنامه  جهانی برای مهار ویروس
موفقیت های بی سابقه ای علمی و فناوری سال 2020 
قدرت  اربابان  کند.  حل  را  کووید  بحران  نتوانست، 
معظل  به  است،  فاجعه  طبیعی   که یک  را  همه گیری 
سیاسی تبدیل کردند. زمانی  که طاعون هزاران نفر را 
هالک کرد، کسی توقع زیادی از شاهان یا امپراتوری ها 
اول  موج  در  انگلیسی ها  یک سوم  حدود  نداشت. 
همه گیری طاعون جان  شان را از دست دادند؛ اما این امر 
سبب نشد تا پادشاه وقت، ادوارد سوم، تاج و تختش را از 
دست بدهد. چون مردم می دانستند که متوقف  کردن 
همه گیری از عهده  نظام خارج است و هیچ کس آن ها را 
مقصر نمی دانست. اما امروزه وضعیت فرق می کند و بشر 
دارای ابزار علمی است که به آن اجازه می دهد تا کووید 
را مهار کند. چندین کشور، از ویتنام گرفته تا استرلیا 
ثابت کردند که حتا بدون داشتن واکسن نیز می توان 
از وسایل قابل دسترس همه گیری را مهار  با استفاده 
ابزاری، هزینه  قابل توجه  کرد. اما فراهم  کردن چنان 
اقتصادی و اجتماعی نیز دارد. ما می توانیم ویروس را 
شکست دهیم؛ اما ما تا این لحظه آماده  پرداخت هزینه  
پیروزی بر آن نیستیم. به همین دلیل، دست آوردهای 
علمی مسوولیت بزرگی را بر شانه های سیاست مداران 
وانهاده است. متأسفانه بسیاری از سیاست مداران هنوز 
روسای  مثال،  طور  به  نپذیرفته اند.  را  مسوولیت  این 
با  برازیل  و  امریکا  متحده  ایاالت  عوام فریب  جمهور 
نادیده گرفتن توصیه های متخصصان، خطر را دوچندان 
کردند. آن ها به جای پیشنهاد یک برنامه عملیاتی مدون 
برنامه های  و  ابتکارات  باشد،  فدرال  نظام  شایسته   که 
شهرها و ایاالت را که برای مهار همه گیری تدوین شده 
بود، نادیده گرفتند. سهل انگاری و بی مسوولیتی دولت 
ترمپ و بولسونارو۳ )رییس جمهوری برزیل( منجر به 
مرگ هزاران نفر شد که می توانست پیش گیری شود. 
انگلستان  در  که  می رسد  نظر  به  ترتیب،  همین  به 
دولت بیش تر نگران خروج از اتحادیه اروپا بود تا نگران 
و  پیش گیری  ها  تمام  وجود  با  کرونا.  بحران  از  خروج 
خانه نشینی ها، دولت بوریس جانسون4 نتوانست مردم را 
در برابر آنچه که اهمیت دارد، محافظت کند. سرزمین 
من، اسرائیل، نیز از ضعف مدیریت سیاسی مانند تایوان، 
زیالند نو و قبرس در دشواری  است. اسرائیل در واقع 
تنها یک  این کشور  بسته؛  مرزهای  با  است  جزیره ای 
این  با  بن گورین.5  هوایی  میدان  دارد:  ورودی  دروازه  
حال، دولت بنیامین نتانیاهو۶ به مسافران، بدون این که 
برگه  آزمایش بیماری بطلبد یا جدامانی اجتماعی اعمال 
تا وارد کشور شوند. دولت  کند، به سهولت اجازه داد 

اسرائیل نتوانست زنجیره  گسترش بیماری را بشکند.
اسرائیل و انگلستان در تولید واکسن ها پیشتاز بودند؛ 
گران  همه  برای  آن ها،  اولیه   نادرست  داوری های  اما 
تمام شد. در انگلستان این بیماری تاکنون جان بیش از 
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نویسنده: یووال نوح هراری

برگردان: شبیر بخشی

بخش دوم و پایانی

یک  سال با کووید؛

1- Les cyberdictatures  
2- Les données biométriques
3- Bolsonaro  
4- Boris Johnson
5- L'aéroport Ben Gourion
6- Benyamin Netanyahou
7- Pfizer
8- Wuhan  
9- Le nationalisme vaccinal



فهیم صدیقی

Islamic Republic of Afghanistan
Independent Directorate of Local Governance

Deputy Ministry for Municipalities
Eshteghal Zaiee – Karmondena Project )EZ-KAR(

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
د سیمه ییزو اورگانونو خپلواکه اداره

د شاروالیو معینیت
د کارموندنی پروگرام  

د اداری آمریت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان   
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی

معینیت شاروالی ها 
برنامه اشتغالزائی 

آمریت اداری

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان پروژه: کرایه گیری یک باب تعمیر برای دفتر ساحوی والیت کندهار برنامه اشتغالزائی معینیت 

شاروالی ها
شماره دعوت به داوطلبی :-

برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها از تمام داوطلبان واجد شرایط 
دعوت بعمل میآورد، تا در پروسه داوطلبی کرایه گیری یک باب تعمیر برای دفتر ساحوی والیت کندهار 
برنامه اشتغالزائی معینیت شاروالی ها اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه 
اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات 
ملی، اکبر به دست آورده، آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت 10:00 قبل از 

ظهر مورخ 2۹ ثور 1400 ارائه نماید. 
و جلسه آفر گشایی به ساعت 10:00  قبل از ظهر 2۹ ثور 1400 در صالون کنفرانس آمریت ساحوی 

والیت کندهار برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.
 n.wahedi@ccnpp.org ,  t.safi@ccnpp.org :ایمیل آدرس

procurement.idlg@ccnpp.org     
شماره تیلیفون: 0202214012

IDLG/DMM/EZ-KAR/IOC/NCB-01.A-2021
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جو بایدن مصمم است تا نظامیان امریکایی افغانستان 
را ترک کنند. از سخنانش پیدا است که پیامد خروج 
بیرون  افغانستان  از  امریکا  نظامیان  باشد،  هرچه 
می شوند. آن ها دقیقاً در روزی که به افغانستان آمده 
بودند، به کشورشان بر می گردند. هرچند عده ای برای 

محافظت از امریکایی ها خواهند ماند.
نبود؛  افغانستان  مردم  خواست  به  امریکایی ها  آمدن 
بلکه براساس منافع خودشان بود؛ ولی تا حدی منافع 
افغانستان و مردم این کشور نیز تامین شد. در یازدهم 
سپتامبر، القاعده بر اهداف خاص در امریکا حمله کرد 
و هزاران نفر آسیب دیدند. امریکا برای دفاع از منافع 
با اجازه جامعه جهانی به  ملی و تمامیت ارضی اش و 
افغانستان حمله کرد تا النه های تروریسم را در این جا 
امریکا  جنگ  شروع  از  سال  بیست  اکنون  کند.  نابود 
در افغانستان می گذرد. در این مدت، فراز و نشیب های 
فراوانی را تجربه کرد و تجربه کردیم. امریکا قربانیان 
فراوانی در جنگ علیه تروریسم در افغانستان متقبل 
شد و میلیاردها دالر برای بازسازی این کشور مصرف 
کارنامه سیاسی، جنگی  بر  نقدهایی  کرد. هرچند که 
ولی  است؛  وارد  افغانستان  در  کشور  این  اقتصادی  و 
باید  تشکر  همه چیز  بابت  مردمش  و  امریکا  دولت  از 
کرد. در این میان آنچه مهم است، این است که خروج 
امریکا از افغانستان باید مسووالنه باشد. حضور نیروهای 
امریکایی در افغانستان براساس یک توافق نامه دوطرفه 
بود. توافقی که براساس آن منافع دوطرف تامین می شد 
تروریسم جهانی  برابر  در  را  افغانستان  امریکا مردم  و 
در  امریکا  متعدد،  توافقات  براساس  می کرد.  حمایت 
برابر افغانستان و مردم این کشور مسوولیت دارد؛ زیرا 
و  است  باقی  قوت خود  به  افغانستان  در  هنوز جنگ 
طرف اصلی جنگ و صلح کشور )گروه طالبان( هیچ 
تعهد عملی و منطقی بابت تامین امنیت و کنارگذاشتن 
دیپلماسی  در عرصه  طالبان  گروه  است.  نداده  تفنگ 
و نظامی قدرتمندتر از چند سال قبل است و رهایی 
انگیزه  و  داده  تازه  جان  طالبان  به  زندانی  هزار  پنج 

جنگ جویان این گروه را قوی تر کرده است.
در جبهه جمهوریت نیز چنددسته گی به وضوح دیده 
می شود. گروه های سیاسی حامی نظام فعلی )موافقان 
به  ندارند. همه  واحد  دیدگاه  اشرف غنی(  و مخالفان 
همانند دهه  نحوی سرگردان هستند. وضعیت تقریباً 
هفتاد به نظر می رسد. هرچند که آن روزها را بیش تر 
حاال  مثل  دقیقاً  ولی  خواندیم؛  کتاب  الیه های  در 
در  می جنگیدند.  خود  منافع  برای  مختلف  گروه های 
بیست سال گذشته، حکومت مرکزی در ضعیف ترین 
حالت ممکن به سر می برد و در والیت های مختلف حتا 
کابل، گروه های مسلح غیرمسوول با افتخار، رجزخوانی 

۵۰۰ کارگر در کندز 
بیکار می شوند

کندز  در  ولی  تحسین  آرد  فابریکه  مسووالن 
فابریکه  این  بدین سو،  یک سال  از  که  می گویند 
و  برق  قیمت  بودن  بلند  گندم،  کمبود  علت  به 
و  است  شده  روبه رو  رکود  با  حکومت  بی توجهی 
اگر حکومت در قسمت رفع این مشکالت فابریکه 
رسیده گی نکند، 500 کارگر بی سرنوشت خواهند 

شد.
آرد  تولید  فابریکه  مسوول  فتیح،  شفیع اهلل 
تحسین ولی می گوید که میلیون ها دالر در بخش 
ساخت وساز و فعال سازی این فابریکه سرمایه گذاری 
شده است، اما »متاسفانه« در حال حاضر در حالت 

ورشکستی قرار دارد.
آرد  واردات  عوض  به  باید  »حکومت  افزود:  او 
قزاقستانی، گندم آن کشور را وارد کند تا ما بتوانیم 

فابریکه را دوباره فعال سازیم.«
از سویی هم، حاجی محمد حیران، مسوول فنی 
فابریکه یاد شده می گوید که از یک سال به این سو، 
را  کارگران  معاش  افغانی  میلیون  شش  ماهوار 
را  کارگران  همه  اند  ناچار  من بعد  که  می پردازند 

رخصت کنند.
استند،  مصروف  فابریکه  این  در  که  کارگرانی 
و  فنی  مشکالت  به  که  می خواهند  حکومت  از 
آنان  تا  کنند  توجه  فابریکه  این  خام  مواد  تهیه 
زمینه ی  که  می گویند  آنان  نشوند.  بی سرنوشت 
این  اگر  و  نیست  مساعد  کندز  در  اشتغال زایی 
فابریکه به گونه کامل بسته شود، ناچار به هدف 

کاریابی کشور را ترک کنند.
در همین حال، محمدیوسف ایوبی، رییس شورای 
سکتور  از  حمایت  که  می گوید  کندز  والیتی 
خصوصی و رشد تولیدات وطنی از وظایف اساسی 
جدی  توجه  امر  این  به  باید  که  است  حکومت 

صورت گیرد.
تأسیسات فابریکه آرد تحسین ولی با هزینه ی 10 
میلیون دالر حمایت مالی یک تاجر ملی در کندز، 

حدود سه سال پیش ساخته شده است.
تجهیزات  تمام  فابریکه،  این  به گفته ی مسووالن 

خریداری  چین  از  را  شرکت  این  ماشین آالت  و 
کردند و در یک شبانه روز ۳0 تن آرد تولید دارند.  
فابریکه ی تولید آرد تحسین ولی در کندز روزانه 
نسبت  به  حاال  که  می کرد  تولید  آرد  تن   ۳00

مشکالت، میزان تولیدش به ۳0 تن رسیده است.
بر بنیاد آماری که در 2020 از سوی وزارت زراعت، 
آبیاری و مالداری و اداره ی ملی احصاییه و معلومات 
ارایه شد، در سال 1۳۹۹، حاصالت گندم کشور به 

5.1 میلیون متریک تُن رسیده است.
از میان مجموع حاصالت، 4.0۳ میلیون تُن گندم 
تُن  متریک  میلیون  و 1.15  آبی  از کشت زارهای 
گندم از کشت زارهای للمی، به دست آمده است. 
 177 والیت،   ۳0 در  تحقیق  پی  در  نتایج  این 

ولسوالی و 885 روستا، به دست آمده است.
به  غزنی،  و  کندز  هلمند،  قندهار،  هرات،  تخار، 
روان  سال  در  را  گندم  میزان  بیش ترین  ترتیب 
غور،  نورستان،  پنجشیر،  کرده اند. هم چنان  تولید 
پکتیا، نیمروز و کاپیسا، به ترتیب، کم ترین تولید 

گندم را داشته اند.
افغانستان7.۳ میلیون هکتار زمین زراعتی آبی و 
للمی دارد که از این میان، ۳.4 میلیون هکتار آن، 
کشت می شود. از جمع زمین های قابل کشت، ۳.2 
میلیون هکتار آن آبی است و حدود یک میلیون آن 

به صورت للمی کشت می شود.
 ۹.۳2 احصاییه،  آخرین  اساس  بر  که  افغانستان 
متریک   ۶.4۹ سال  پار  و  دارد  جمعیت  میلیون 
تُن گندم نیاز داشت. همه ساله این نیاز با افزایش 

جمعیت، بیش تر می شود.
گندم و آرد مورد نیاز بیش تر از تولید افغانستان 

معموالً از قزاقستان وارد می شود.
تولید  کارخانه های  بخش  در  سرمایه گذاران 
با  آنان،  از  که  خواسته اند  دولت  از  همواره  آرد، 
سیاست های تجارتی و صنعتی، حمایت کند. آنان 
به کشور،  آرد  واردات  به جای  باید  می گویند که 
گندم وارد شود تا میزان اشتغال یابی به مردم فراهم 
خارج  کشور  از  پول  از  کالنی  بخش  یک  و  شود 

نشود.

 فرشته آویژه

بزرگ ترین فابریکه تولید آرد 
شمال شرق  در آستانه  رکود: خروج امریکا از افغانستان 

باید مسووالنه باشد

می کردند/می کنند. گروه هایی که اکثراً با محوریت قوم 
شکل گرفته اند، به هسته های بزرگ تر تبدیل می شوند. 
این دقیقاً چیزی است که در دهه هفتاد اتفاق افتاد و 
کشور را در کام جنگ های تنظیمی و فاجعه بار فرو برد.

در چنین حالتی، خروج شتاب زده امریکایی ها به نفع 
نیست؛ نه به نفع افغانستان و مردم این کشور و نه به 
و  بی برنامه گی  سایه  در  زیرا  متحدانش.  و  امریکا  نفع 
بی نظمی فعلی، گروه های تروریستی بیش تر از گذشته 
جماهیر  اتحاد  اشتباه  از  باید  امریکا  می شوند.  فعال 

شوروی درس بگیرد.
برای شرایط پسا  اعالم کرده است که  امریکا  هرچند 
خروج از افغانستان برنامه دارد و در برابر افغانستان و 
مردمش خود را مسوول می داند و این کشور را فراموش 
نمی کند؛ ولی نگرانی مردم قابل درک است. اگر طالبان 
صلح نکنند، چه خواهد شد؟ آیا نظامیان افغان توانایی 
جنگ در چندین جبهه را دارند؟ در شرایط کنونی، تنها 
طالبان تهدیدی برای امنیت افغانستان نیستند؛ بلکه 
بیش از بیست گروه تروریستی در این کشور فعالیت 
افغانستان به پناه گاه  دارند. حتا احتمال تبدیل شدن 
تنها  نه  آن صورت  در  دارد.  وجود  القاعده،  برای  امن 
بلکه  و مردمش در آتش جنگ می سوزند؛  افغانستان 
منافع امریکا و متحدانش نیز در این کشور و منطقه 

به خطر می افتد.
در هر صورت، امریکایی ها می روند؛ چون رفتنی بودند. 
آنچه گفتم یک روی سکه است. این سکه رخ دیگری 
بابت  نگرانی ها  قطعاً  آن.  مردم  و  افغانستان  دارد:  نیز 
خروج شتاب زده امریکا از افغانستان وجود دارد. احتمال 
تشدید جنگ در صورت عدم توافق صلح، دور از ذهن 
و  بود  آمدنی  روز  این  که  کرد  قبول  باید  اما  نیست. 
امریکا رفتنی. امریکایی ها در هر صورت می رفتند. در 
یازدهم سپتامبر نروند، روز دیگر می روند. امسال نروند، 
سال بعد می روند. ما نمی توانیم جلودار امریکا باشیم و 
نمی توانیم تصمیم بایدن و حکومتش را تغییر دهیم. 
و  سرنوشت خود جدی تر  و  آینده  برای  می توانیم  اما 
با برنامه تر از گذشته کار کنیم. مهم ترین دغدغه باید 
آماده گی پس از خروج امریکا باشد. باید کنار هم بود، 
با هم دست داد و برای آینده کشور برنامه چید و آن 
را عملی کرد. این جا سرزمین ما است، خانه ما است، 
گذشته، حال و آینده ما است؛ نه تنها برای ما، بلکه 
برای فرزندان و نسل های بعدی ما. باید مصمم، با برنامه 
و متحد بود. وقتی برنامه و اراده برای عملی کردنش 
باشد، هیچ کاری ناشدنی نیست. باید گروه های سیاسی 
از دایره تنگ  باید  و اجتماعی را کنار هم جمع کرد. 
منافع شخصی، حزبی و سمتی عبور کرد. باید محور 
بزرگ تر شکل داد و چتر موثرتری ایجاد و در سایه آن 
زنده گی کرد. کمی از خودگذری، کمی صبر و بردباری 
کند.  مبدل  فرصت طالیی  به  را  چالش  این  می تواند 
برای صلح باید تالش کرد؛ ولی گزینه »عدم توافق با 
طالبان« را نیز نباید فراموش کرد. اگر صلح کردند، کنار 
هم می خندیم و جشن می گیریم، اگر جنگیدند، باید 
برنامه داشته باشیم و از مردم و ملت خود دفاع کنیم. 
افغانستان خانه همه ما است، این خانه را امن و گلستان 

می خواهم.
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را  سیاه  دریای  مناطق  از  برخی  که  کرد  اعالم  روسیه 
برای تردد کشتی های جنگی خارجی مسدود می کند. 
اتحادیه اروپا، اوکراین، ناتو و امریکا به این تصمیم مسکو 

به شدت اعتراض کردند.
برای  آینده  ماه  چند  در  اوکراین  بندرهای  در  تردد 
روسیه  بود.  خواهد  دشوارتر  خارجی  ناوگان های 
کند.  مسدود  را  سیاه  دریای  مناطق  برخی  می خواهد 
طبق گفته مقام های روسیه، این تصمیم فقط آب های 

سرزمینی روسیه را شامل می شود.
به گزارش دویچه وله وزارت دفاع روسیه اعالم کرد که 
کشتی های جنگی خارجی تا ۳1 اکتبر سال جاری دیگر 
نیستند،  از مناطق دریایی مسدود شده  به عبور  مجاز 
اما کشتی های باری و تجاری می توانند در این مسیرها 

تردد کنند.
گفته می شود مناطق مسدود شده از شهر سواستاپول 
از  حمل و نقل  شد.  خواهد  شامل  را  گورزوف  تا  گرفته 
آزوف  دریای  به  را  سیاه  دریای  که  کرچ،  تنگه  طریق 

متصل می کند، ادامه خواهد داشت.
ناتو اقدام روسیه برای  اروپا، اوکراین و  امریکا، اتحادیه 
دانسته   را تحریک آمیز  نقاط دریای سیاه  برخی  بستن 
و از آن انتقاد کرده اند. کشورهای غربی اقدام روسیه را 

نقض قوانین بین المللی می دانند.
پیتر استانو، سخنگوی دستگاه سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، گفت که تصمیم روسیه مبنی بر بستن مناطقی 
از دریای سیاه، نقض قوانین بین المللی و بی ثبات سازی 

بیش تر منطقه خواهد بود.
در غرب این نگرانی وجود دارد که تردد کشتی ها که در 
کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل متحد قید شده، 
در دریای سیاه محدود شود و روسیه مانع حمل و نقل 

بین المللی گردد.
روابط اوکراین و روسیه پس از الحاق شبه جزیره کریمه 
به خاک روسیه در سال 2014 به تیره گی گراییده است.
ناوچه  سه  نیز  نوامبر 2018  در  روسیه  دریایی  نیروی 
اوکراینی با 24 سرنشین آن را به اتهام »ورود غیرقانونی« 

به قلمرو آبی روسیه در تنگه کرچ توقیف کرده بود.
است.  گرفته  شدت  اخیراً  اوکراین  و  روسیه  بین  تنش 
تقویت  سیاه  دریای  در  را  خود  نیروهای  ناتو  و  امریکا 
کرده اند و این اقدام برای روسیه خوش آیند نبوده است.

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته است 
که هیچ دلیلی برای حضور ناوهای امریکایی در نزدیکی 
این ها  و  ندارد  وجود  سیاه  دریای  در  روسیه  سواحل 

اقدامات تحریک آمیز است.
ناتو از روسیه خواست که دسترسی آزاد به بنادر اوکراین 
کند.  تضمین  را  دریانوردی  آزادی  و  آزوف  دریای  در 
»افزایش  به  را  روسیه  نیز  اوکراین  خارجه  امور  وزارت 

تشدید در دریای سیاه« متهم کرده است.

استونیا، لیتویا و لیتوانیا در حمایت از جمهوری 
چک دیپلمات های روسیه را اخراج کردند

روسیه مناطقی از دریای سیاه 
را به روی کشتی های جنگی 

خارجی می بندد

استونیا، لیتویا و لیتوانیا روز جمعه برای نشان دادن 
هم بسته گی با جمهوری چک در تقابل با مسکو، چند 

دیپلمات روس را اخراج کردند.
به نقل از یورونیوز، جمهوری چک به تازه گی روسیه 
را به دست داشتن در انفجار مهلک یک انبار مهمات 
در این کشور که در سال 2014 روی داد،  متهم و به 
تبع آن 18 دیپلمات روس را از خاک خود اخراج کرد.

که  روسیه  مخفی  ماموران  که  است  معتقد  پراگ 
متهم شناخته شده اند،  اسکریپال  پرونده  در  پیش تر 
در انفجار سال 2014 یک انبار مهمات در این کشور 

دست داشته اند.
روسیه این ادعا را قاطعانه رد کرد و در اقدامی متقابل 
از 20 دپیلمات جمهوری چک خواست تا فوراً خاک 

این کشور را ترک کنند.
از  روس  دیپلمات های  اخراج  از  جمهوری چک پس 
شرکای خود در اتحادیه اروپا و ناتو خواست تا به نشان 
هم بسته گی دست به اقداماتی مشابه زده و برای مقابله 
اخراج  خاک شان  از  را  روس  دیپلمات های  مسکو  با 

کنند.
لیتوانیا در همین راستا روز جمعه اعالم کرد که سفیر 
خود را از مسکو فراخوانده و دو نفر از اعضای سفارت 
در  است.  کرده  قلمداد  نامطلوب«  »عنصر  را  روسیه 
بیانیه وزارت خارجه لیتوانیا تاکید شده که دو دیپلمات 
روس فعال در سفارت این کشور فعالیت هایی مغایر با 
ماموریت دیپلماتیک خود انجام داده اند. در این بیانیه 
به نقل از وزیر خارجه لیتوانیا تصریح شده که تصمیم 
با  اخراج دو دیپلمات روس، نشان هم بسته گی  برای 
از حادثه  »بی سابقه   از متحدان این کشور پس  یکی 

و خطرناکی« است که در جمهوری چک روی داده 
است.

در بیانیه وزارت خارجه لیتوانیا هم چنین به طور کامل 
از جمهوری چک و اقداماتش در واکنش به انفجار سال 

2014 حمایت به عمل آمده است.
به دو دیپلمات روس فعال در سفارت روسیه در لیتوانیا 
هفت روز فرصت داده شده تا خاک این کشور را ترک 
کنند؛ اقدامی که بدون شک با واکنش متقابل مسکو 

همراه خواهد شد.
اقدام لیتوانیا در این خصوص آن طور که مقام های این 
کشور می  گویند، با دو کشور دیگر همسایه در حوزه 

بالتیک یعنی استونیا و لیتویا هماهنگ شده است.
که  کرد  اعالم  جمعه  روز  نیز  استونیا  خارجه  وزرات 
به  نسبت  شدید  اعتراض  نشانه  به  را  روسیه  سفیر 
اطالعات منتشر شده مرتبط با انفجار سال 2014 در 

جمهوری چک فراخوانده است.
در بیانیه وزارت خارجه استونیا آمده است: روسیه در 
قلمرو یک کشور عضو اتحادیه اروپا و ناتو مرتکب نقض 
حاکمیت جمهوری  و  بین المللی شده  قوانین  شدید 
بیانیه  این  است.  داده  قرار  تعرض  مورد  را  چک 
می افزاید: »اقداماتی از این دست برای امنیت و ثبات 
اروپا خطرناک و غیرقابل قبول است.« وزارت خارجه 
استونیا یادآور شد که »یک دیپلمات روس به نشانه 

هم بسته گی با پراگ از این کشور اخراج شده است.«
از سوی دیگر لیتویا نیز با اقدامی همسو با دو همسایه 
دیپلمات  یک  اخراج  به  دست  که  کرد  اعالم  خود 

روسیه زده است.
وزیر خارجه لیتویا در بیانیه ای ضمن اعالم این موضوع 
اقدام یاد شده به دنبال »فعالیت های  یادآور شد که 
غیرقانونی« سرویس  های اطالعاتی روسیه در جمهوری 

چک صورت گرفته است.
لیتویا بر این اساس یک دیپلمات روس را به عنوان 
»عنصر نامطلوب« معرفی کرده و از وی خواسته است 

که هرچه سریع تر خاک این کشور را ترک کند.
در بیانیه وزیر امور خارجه لیتویا با این وجود تاکید 
شده که این کشور خواهان رابطه  با روسیه بر اساس 
احترام متقابل، قوانین بین المللی و اصول تعیین شده 
صورت  به  اصول  این  اما  است،  وین  کنوانسیون  در 
سازمان د هی شده از سوی مسکو نادیده گرفته می شود.

نخستین  چک،  جمهوری  همسایه  کشور  سلواکیا،  
نشانه  به  پنج شنبه  روز  که  بود  ناتو  در  پراگ  متحد 

هم بسته گی سه دیپلمات روسیه را اخراج کرد.

سوی  به  راکت   ۳5 حداقل  فلسطینی  پیکارجویان 
شهرهای اسراییل شلیک کردند و در واکنش، ارتش 

اسراییل مناطقی در غزه را بمباران کرده است.
ارتش اسراییل گفته است که راکت های اولیه از نوار 
غزه شلیک شدند و سیستم گنبد آهنین یکی از آن ها 
را ره گیری کرد و دو راکت دیگر در فضای باز فرود 

آمدند.
ناآرامی های  از  پس  غزه  نوار  در  مسلح  گروه های 
نشان  واکنش  که  بودند  کرده  تهدید  بیت المقدس 

خواهند داد.
روز  اسراییل  پولیس  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
در  فلسطینیان  با  متوالی  روز  دومین  برای  گذشته 
بیت المقدس شرقی درگیر شد. تنش ها در این شهر به 
شدت افزایش یافته و گروه های راست افراطی یهودی 

شعارهایی چون »مرگ بر اعراب« سر داده اند.
در  افراطی  یهودیان  تجمع  از  ویدیوهایی  انتشار  با 
شبکه های اجتماعی، خشم فلسطینیان شدت گرفته 

است.
ارتش اسراییل پس از پرتاب راکت به سوی شهرهای 

اسراییلی، مواضع گروه حماس که کنترل نوار غزه را 
برعهده دارد، بمباران کرد.

جنگنده های  حمالت  از  ناشی  انفجارهای  صدای 
اسراییلی در طول شب ادامه داشت که باعث وحشت 
فلسطینی های ساکن نوار غزه شد؛ کسانی که برای 

خوردن سحری پیش از اذان صبح بیدار شده بودند.
راکت پرانی به مناطق اسراییلی پس از خشونت های 
بیت المقدس صورت گرفت. در ناآرامی های این شهر 

و  فلسطینیان  راستی،  دست  افراطی  یهودیان  میان 
پولیس، بیش از 100 نفر زخمی شدند.

خشونت های بیت المقدس، جدی ترین ناآرامی در این 
به شمار می رود و جنبش  اخیر  شهر در چند سال 
بیت المقدس  فلسطینیان  از  خود  حمایت  حماس 

شرقی را اعالم کرده است.
بیانیه ای  در  حماس،  نظامی  شاخه  قسام،  عزالدین 
گفت: »بدانید که پشت سر شما یک مقاومت قوی 

و آماده )برای مبارزه( ایستاده است.«
حماس دیروز تجمعاتی در غزه برگزار کرده بود.

این  از  یکی  در  فرماندهان حماس،  از  زهار،  محمود 
تجمعات گفت: »پس از مجموعه طوالنی از اعتراضات 
و تظاهرات، به این نتیجه رسیده ایم که بدون سالح، 
نمی توانیم سرزمین خود را آزاد کنیم، از اماکن مقدس 
خود محافظت کنیم، مردم خود را به سرزمین شان 

برگردانیم و عزت مان را حفظ کنیم.«
برخی  از  هم چنین  خود  سخنرانی  در  زهار  آقای 
با  روابط شان  عادی سازی  برای  عربی  کشورهای 

اسراییل انتقاد کرد.

پرتاب ده ها راکت به سوی اسراییل و ادامه ناآرامی ها در بیت المقدس

بر اساس یک تحقیق تازه، دست کم 18 هزار کودک 
مهاجِر بدون همراه در سه سال گذشته پس از رسیدن 
به اروپا از جمله در کشورهای یونان، ایتالیا و  آلمان 

»ناپدید شده اند«.
با  گاردین  بریتانیایی  روزنامه  از  نقل  به  فردا  رادیو 
اروپا«  در  »گم شده  عنوان  با  پروژه ای  در  همکاری 
دریافته است که 18 هزار و 2۹2 کودک مهاجر که 
گذاشته  اروپا  خاک  به  پا  همراه  و  سرپرست  بدون 

بودند، در سه سال گذشته ناپدید شده اند.
این تحقیق دوره زمانی جنوری 2018 تا دسامبر سال 
 17 روزانه  ترتیب  این  به  می گیرد.  بر  در  را   2020

کودک مهاجر در اروپا مفقود شده اند.
شش  هر  از  و  بوده اند  پسر  کودکان  این  درصد   ۹0

کودک یک نفر زیر 15 سال سن داشته است.
بر اساس این تحقیق، تنها در سال 2020 نزدیک به 

5800 کودک در 1۳ کشور اروپایی مفقود شده اند.
در مارچ سال 201۹ دست کم ۶0 کودک ویتنامی که 
در پناهگاه های هالند به سر می بردند، مفقود شده اند. 
این کودکان  این است که  بر  ظن مقام های هالندی 
برای کار در بریتانیا قاچاقی به این کشور انتقال داده 

شده اند.
مفقود  گذشته  سال  سه  در  که  کودکانی  بیش تر 
اما در میان  اروپا آمده بودند،  به  از مراکش  شده اند، 
گم شده گان کودکانی از کشورهای اریتره، الجزایر، گینه 

و افغانستان نیز بوده اند.

دست کم ۱۸ هزار کودک مهاجر 
در سه سال گذشته در اروپا 

»ناپدید شده اند«


