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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
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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.

پرواز هاى کابل استانبول و برعکس آن
هر هفته به روز هاى جمعه

قیمت تکت رفت
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خطر فروریختن ساختمان های غیرمعیاری در کمین هرات
مقام های شهرداری هرات نیز می پذیرند که بیش تر از 40 درصد ساختمان های این شهر از سوی افراد زورمند، خالف قانون 
و غیرمعیاری بنا شده است. برخی ساکنان هرات هم مدعی هستند که در ساخت وساز ساختمان ها فساد گسترده ای وجود 

دارد و مقام های شهرداری با دریافت پول، اجازه می دهند ساختمان ها به گونه غیرمعیاری و خالف قانون ساخته شود.

هیأت بلندپایه ای از افغانستان برای گفت وگو با دیوان کیفری بین المللی 
راهی الهه شد احتمال باخت امریکا در قمار 

جنگ و صلح افغانستان
۸صبح، کابل: وزارت خارجه از سفر هیأت 
با  گفت وگو  هدف  به  افغانستان  بلندپایه 
شهر  به  بین المللی  کیفری  دیوان  دادستان 

الهه کشور شاهی هالند خبر داده است.
خارجه،  امور  وزیر  اتمر،  محمدحنیف 
ذبیح اهلل  عدلیه،  وزیر  معنوی،  فضل احمد 
شماری  و  کل  دادستانی  سرپرست  کلیم، 
کارشناسان  و  دولت  عالی رتبه  اعضای  از 
نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی عضو این 

هیأت هستند.
دیوان کیفری بین المللی بر مبنای اساس نامه 
سال  از  افغانستان  و  می کند  فعالیت  روم 
این دادگاه است.  این طرف عضو  به   ۲00۳
این دیوان در رسیده گی به جرایم بین المللی  بیست سال از حضور نظامی امریکا در افغانستان می گذرد. 

اینک نیروهای نظامی این کشور در حالی افغانستان را 
ترک می کنند که این کشور با آینده  ناروشن، منطقه با 
و  قدرت،  به  بازگشت هراس افگنان  ویران گر  پیامدهای 
امریکا خود با خطر باختن منطقه در قمار بزرگ بازی 

جنگ و صلح در افغانستان روبه رو است.

بشری،  ضد  جنایات  نسل کشی،  به شمول 
استفاده  با  تجاوز،  جنایت  و  جنگی  جنایت 
به دولت های عضو  از صالحیت متمم خود، 

کمک می  کند.
وزارت خارجه گفته است که دادگاه جزایی 
بین المللی طبق درخواست متضرران جنگ 
و نهادهای مدافع حقوق بشر، شکایاتی را در 
و جنایات  ارتکاب جرایم جنگی  اتهام  مورد 
جنگ  جریان  در  افغانستان  در  بشری  ضد 
تحمیلی سال های گذشته، جمع آوری کرده 
و خواستار تحقیقات عملی و مستقیم در این 

زمینه است.
افغانستان در  این وزارت، هیأت  اعالم  طبق 
این سفر برنامه عملی دولت را برای رسیده گی 

به جرایم بین المللی مطرح می کند.
خواستار  که  است  قرار  هم چنان  افغانستان 
کمک و حمایت از دادستانی دیوان کیفری 
بین المللی خواهد شد. وزارت خارجه می گوید 
استقالل  اصل  بر  متکی  درخواست  این  که 
قضایی کشور و مفاد اساس نامه روم صورت 

خواهد گرفت.
قضات دیوان کیفری بین المللی در پانزدهم 
حوت سال ۱۳۹۸ خورشیدی، موافقت کردند 
جنگ  جرمی  ابعاد  مورد  در  تحقیقات  که 

افغانستان آغاز شود.
صدها  تاکنون  که  می دهد  نشان  گزارش ها 
از یک میلیون و  نماینده گی  به  شکایت نامه 
۷00 هزار قربانی جرایم جنگی و جنایت علیه 
بشریت از طرف بازمانده گان جنایات رخ داده 
در طی نزدیک به دو دهه جنگ در افغانستان 
به دیوان بین المللی کیفری الهه ارسال شده 
است. دیوان کیفری اولین دادگاه بین المللی 
است که به مسوولیت کیفری افراد در زمان 
بروز جنایاتی نظیر نسل کشی، جنایت علیه 

بشریت و جنایت جنگی رسیده گی می کند.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4000 افغانی

۳000 افغانی

۸000 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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مأموریت یک ونیم ماهه ارتش در بهسود؛ 
عملیات پاکسازی جلریز به کجا رسید؟
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چگونه گی روابط آینده امریکا با افغانستان پس از تکمیل برنامه 
مطبوعات  و  رسانه ها  در  که  است  مهمی  مسایل  از  یکی  خروج 
داخل کشور کم تر مورد توجه بوده است. بحث های داغ در رسانه ها 
و مطبوعات افغانستان، عمدتاً روی نفس برنامه خروج و تبعات 
افغانستان و امریکا نیز  احتمالی آن متمرکز بوده است. مقامات 
تمایل زیادی به بازنمایی روابط آینده دو کشور نشان نداده اند. به 
همین علت، معمای روابط آینده افغانستان و امریکا تا هنوز برای 

عموم ناگشوده است.
گشایش  از  چندین بار  کشور،  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
فصل تازه روابط افغانستان با امریکا یاد کرده است. او گفته است 
روابط  اثر منفی روی  برنامه خروج  و  بود  آینده  نگران  نباید  که 
افغانستان با همکاران بین المللی آن از جمله امریکا نخواهد داشت. 
به گفته اشرف غنی، انزوا در تقدیر آینده افغانستان نوشته نشده 
چارچوب چه  در  امریکا  که  نداده  توضیح  او  حال،  این  با  است. 

برنامه ای یا توافقی قرار است با افغانستان رابطه داشته باشد.
اما سخنان تازه مارک میلی، رییس ستاد مشترک ارتش امریکا، 
به  افغانستان  دولت  با  امریکا  احتمالی  توافقات  از  را  سرنخ هایی 
دست می دهد. او در یک نشست خبری که روز پنج شنبه گذشته 
در مقر وزارت دفاع امریکا داشت، نکات قابل تأملی را در پیوند 
به همکاری های آینده این کشور با دولت افغانستان مطرح کرده 
است. لوید آستین، وزیر دفاع امریکا، نیز در این نشست خبری 
از سوی  افغانستان  درباره  بیش تر صحبت ها  اما  و  حضور داشت 

میلی انجام شد.
مارک میلی گفت که پنتاگون در حال بررسی اقداماتی برای ادامه 
حمایت از نیروهای دولتی افغانستان پس از تکمیل برنامه خروج 
است. این اقدامات در دست بررسی شامل آموزش نیروهای دفاعی 
و امنیتی افغان و خدمات نگه داری از هواپیماهای نظامی افغانستان 
در یک کشور دیگر/ثالث است. به نقل از میلی، پنتاگون هم چنان 
پیشنهاد کمک طوالنی مدت چهار میلیارد دالری در هر سال برای 
ارتش افغانستان را به کنگره امریکا سپرده است. او تأکید کرده که 
تالش ها برای تصویب این پیشنهاد توسط کنگره در جریان است.

همکاری های آینده امریکا با افغانستان در چارچوب طرح »فراتر 
با تهدیدات تروریستی  امریکا  از افق« دنبال خواهد شد. مبارزه 
احتمالی از خاک افغانستان علیه این کشور و متحدان آن نیز در 
چارچوب همین طرح انجام می شود. با این حال، به صورت دقیق 
امریکا  نظر  مورد  ثالث  ثالث/کشورهای  کشور  که  نیست  روشن 

شامل کدام کشور/کشورها می شود.
جو بایدن، رییس جمهور امریکا، در ماه سنبله ۱۳۹۸ در یک اظهار 
نظر جنجالی گفته بود که »افغانستان، درست شدنی نیست.« او در 
ریاست  انتخابات  برای  احتمالی حزب دمواکرات  نامزد  آن زمان 
نیروهای  که  بود  کرده  پیشنهاد  بایدن  بود.  امریکا  جمهوری 
در  پایگا ه هایی  از  استفاده  با  و  ترک  را  افغانستان  باید  امریکایی 
مبارزه  افغانستان  در  تروریستی  تهدیدات  علیه  پاکستان  خاک 
کنند. کشورهای دیگری را که احتماالً امریکا برای ماموریت مبارزه 
با تروریسم در نظر دارد، قطر و امارات متحده عربی است. با این 

حال، هیچ چیزی تا هنوز در این باره قطعی نشده است.
صرف نظر از این که کشور مورد نظر امریکا در کجای منطقه واقع 
شده است، تصمیم این کشور برای حمایت بلندمدت از افغانستان 
این  نخست  پیام  است.  امیدبخش  و  دل گرم کننده  تصمیم  یک 
تصمیم آن است که امریکا، دولت افغانستان را در جنگ با گروه 
میلیارد  چهار  ساالنه  کمک  طرح  گذاشت.  نخواهد  تنها  طالبان 
دالری برای ارتش و پولیس افغانستان، کمک کمی نیست و این 
نشانه مخالفت این کشور با برگشت گروه طالبان به قدرت از راه 

زور است.
از جانب دیگر، جنگ با گروه طالبان بدون حمایت هوایی ارتش 
یک امر دشوار است. نقاط ضعف نیروهای هوایی ارتش اما ناتوانی 
در ترمیم هواپیماها و تأمین هزینه مالی پروازها است. طبق آنچه 
سیگار قباًل اعالم کرده بود، هواپیماهای ارتش افغانستان پس از 
چندین ماه پرواز استهالک و زمین گیر خواهند شد. با این حال، 
اقدام امریکا برای ترمیم این هواپیماها و هدایت فنی پیلوت های 

افغان از طریق کشور ثالث، ضعف های فوق را رفع خواهد کرد.
فیزیکی  ترک  رغم  به  امریکا  که  گفت  می توان  ترتیب،  این  به 
افغانستان حضور »سایه« خود در این کشور را حفظ خواهد کرد. 
این حضور سایه به دولت افغانستان کمک می کند تا با اعتماد به 
نفس به جنگ شورش گری برود و به رغم فشارهای زیاد تسلیم 
گروه طالبان نشود. حتا ممکن است که سربازان امریکایی -پس 
گروه  با  افغانستان  دولت  جنگ  در  نیاز،  صورت  در  خروج-  از 
طالبان شرکت کنند. کمااین که سربازان خارجی در جریان اجرای 
توافق نامه دوحه نیز بارها در میدان های جنگ به کمک نیروهای 
دولتی افغانستان شتافته اند. امریکا اگرچه از افغانستان می رود؛ اما 
برای کنترل وضعیت این کشور در منطقه باقی خواهد ماند. از 
این رو، گروه طالبان نباید تصور کند که با خروج نیروهای خارجی 

از افغانستان، شانس سقوط دولت به این گروه دست خواهد داد.

سایه امریکا در افغانستان 
حفظ می شود

مجلس نماینده گان: 
رییس امنیت ملی درباره وضع محدودیت بر فعالیت 

رسانه   ها سخن نگفته است

شنبه
شماره 3596

18 ثور 1400
8 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال چهاردهم
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نشر  با  نماینده گان  مجلس  کابل:  ۸صبح، 
اعالمیه ای گفته است که احمدضیا سراج، رییس 
چهارشنبه،  روز  نشست  در  ملی،  امنیت  عمومی 
پانزدهم ثور این مجلس که به صورت سری برگزار 
بیان و وضع  آزادی  بر سلب  شد، صحبتی مبنی 

محدودیت بر فعالیت های رسانه ای نداشته است.
که  است  کرده  تأکید  خود  اعالمیه   در  نهاد  این 
افشای مباحث جلسات سری مجلس نماینده گان، 
مغایر حفظ حرمت مجلس بود و عمل خالق قانون 

و اصول وظایف داخلی است.
هیچ  که  است  کرده  تأکید  نماینده گان  مجلس 
شخصی نباید مباحث جلسه سری را غیر واقع بینانه 
افکار  تخریش  و  انحراف  سبب  زیرا  کند؛  تعبیر 

عمومی می شود.
سخنان  در  نماینده گان،  مجلس  اعالمیه  طبق 
رییس عمومی امنیت ملی، بحث و بیانی پیرامون 
وضع محدودیت در کار رسانه ها، مطبوعات، آزادی 
سیاسی  امور  کارشناسان  و  سیاسیون  نظر  اظهار 
صورت نگرفته و اظهارات وی سوء تعبیر شده است.
این در حالی است که عارف رحمانی، عضو مجلس 
نماینده گان در همان روز برگزاری نشست سری 
مجلس نماینده  گان، در رشته توییت هایی نوشته 
ملی  امنیت  رییس  سراج،  احمدضیا  که  است 
گفته است: »تبلیغات بعضی از تلویزیون ها به نفع 

طالبان شوکه کننده است، این آزادی بیان نیست، 
تحمل  است ،  بیان  آزادی  از  استفاده  سوء   بلکه 

نمی کنیم.«
رحمانی،  عارف  روایت  طبق  ترتیب،  همین  به 
رییس امنیت ملی تأکید کرده است که مطبوعات، 
سیاسیون و کارشناسان باید متوجه جنگ روانی 
ارتباط  تروریستان  با  که  و کسانی  باشند  طالبان 
برقرار و به نفع آن ها تبلیغات می کنند، با آن ها مثل 

یک تروریست برخورد خواهد شد.
مجاهد،  ذبیح اهلل  موضوع،  این  نشر  دنبال  به 
به رسانه ها  توییت هایی  نشر  با  سخنگوی طالبان 
این  به  روز  چند  از  که  نوشت  او  داد.  هشدار  را 
سو برخی از رسانه ها پروپاگند می کنند و نشرات 

یک جانبه دارند.
نشرات  نوع  این  عقب  در  را  ملی  امنیت  مجاهد 
عنوان کرده و در عین حال هشدار داد که در صورت 
نشر خبرهای »کذب و معلومات نادرست« از سوی 
رسانه ها و خبرنگاران، مسوولیت اقدامات بعدی به 

مسووالن و کارمندان رسانه بر خواهد گشت.
نهادهای حامی رسانه ها از هشدارها و تهدیدها علیه 
رسانه ها ابراز نگرانی کرده اند. نهادهای بین المللی و 
سفارت های امریکا و بریتانیا در کابل حمایت خود 

را از رسانه های آزاد افغانستان اعالم کرده اند.
ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه ای اعالم 
کرد که سخنان احمدضیا سراج، رییس این نهاد در 
نشست سری مجلس نماینده گان در مورد رسانه ها 
تحریف شده است و شایعات نشر شده در این مورد 

موضع رسمی امنیت ملی را بازتاب نمی دهد.
اظهارات  که  است  شده  گفته  خبرنامه  این  در 
احمدضیا سراج به صورت تحریف شده و منحرفانه 

نشر شده است.
در خبرنامه آمده است که مطالب منتشر شده در 
مطبوعات و رسانه ها که به ربیس عمومی امنیت 
ملی نسبت داده شده، به دور از واقعیت، تحریف 

شده و جهت گیرانه است.

امریکا برای خروج مصون از افغانستان جنگنده  های 
بیش تر به منطقه می فرستد

۸صبح، کابل: وزارت دفاع امریکا به تازه گی اعالم 
کرده است که بمب افکن ها و جنگنده های بیش تر 
این  سربازان  خروج  تا  می فرستد  منطقه  به  را 

کشور از افغانستان به صورت مصون انجام شود.
میلی،  مارک  و  امریکا  دفاع  وزیر  آستین،  لوید 
روز  کشور،  این  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
ثور، در یک نشست خبری  پنج شنبه، شانزدهم 
مقام  این دو  ارایه کردند.  مورد جزییات  این  در 
ارشد نظامی امریکا هم چنین از عملکرد نیروهای 

افغانستان در مهار تروریستان ستایش کردند.
مارک میلی در این نشست خبری گفت که ۱۲ 
جنگنده  اف-۱۸ امریکا به منطقه اعزام شده و از 
برای پوشش  نیز  بی-۵۲  بمب افکن  فروند  شش 
عملیات خروج به کار گرفته خواهد شد. به همین 
ترتیب، صدها نیروی ویژه ارتش نیز برای خروج 

نیروهای امریکایی آماده شده اند.
در این نشست خبری رییس ستاد مشترک ارتش 
از  خشن  حمالت  خطر  که  کرد  اذعان  امریکا 
سوی طالبان علیه نیروهای امنیتی وجود دارد و 
»طالبان از زمان شروع خروج نیروهای امریکایی 
یا ایتالف از افغانستان از اول ماه می تاکنون هیچ 

حمله ای به آن ها نکرده اند«.
امنیتی  نیروهای  دیگر  جانب  از  میلی  مارک 
افغانستان را »منسجم« توصیف کرد و گفت که 
می جنگند  خود  کشور  برای  اکنون  نیروها  این 
سقوط  را  دولت  طالبان  که  نتیجه گیری  این  و 
می دهند، درست نیست. میلی می گوید که وزارت 
دفاع امریکا در حال بررسی گزینه هایی برای ادامه 

حمایت از نیروهای دولتی افغانستان پس از خروج 
است. این همکاری ها شامل فراهم سازی آموزش 
نیروهای امنیتی افغانستان و پیشنهاد کمک مالی 
طوالنی مدت به مبلغ سالیانه چهار میلیارد دالر به 

ارتش افغانستان به کنگره می شود.
که  دارد  نظر  در  امریکا  میلی،  مارک  گفته  به 
حمایت از نیروهای هوایی افغانستان را از راه دور 

و از یک کشور دیگر ادامه دهد.
در این نشست وزیر دفاع امریکا برای مهار طالبان 
از سوی دولت افغانستان ابراز امیدواری کرد. لوید 
آستین خاطرنشان کرد که شکست طالبان بدون 

حمایت امریکا، برای افغان ها یک چالش است.
وزیر دفاع امریکا گفت که امیدوار است تا نیروهای 
امنیتی افغانستان نقش مهمی در توقف طالبان 
شاهد  امروز  ما  »آن چه  افزود  او  باشند.  داشته 
را  انتظارش  که  است  چیزی  همان  هستیم، 

داشتیم؛ یعنی افزایش فشار بر نیروهای افغان«.
لوید آستین با اشاره به عملیات نیروهای امنیتی 
که  است  گفته  طالبان  علیه  هلمند  در  افغان 
خود  از  خوبی  نسبتاً  عملکرد  امنیتی  نیروهای 

نشان داده اند.
که  است  کرده  اعالم  نیز  ناتو  دیگر،  جانب  از 
این  اما  دارد،  ادامه  ناتو  نیروهای  خروج  روند 
نمی دهد.  پایان  همکاری ها  فصل  به  خروج 
نشست  در  ناتو،  کل  دبیر  استولتنبرگ،  ینس 
وزیران دفاع اتحادیه اروپا گفت که ناتو در حال 
بررسی راه هایی برای حمایت از نیروهای امینتی 

افغانستان است.

برشنا:   
ترمیم پایه های منهدم  شده 

برق ۲۰ روز زمان می برد

دبیر کل ناتو: 
خروج از افغانستان به معنای 
پایان روابط با این کشور نیست

کرده  اعالم  برشنا  شرکت  کابل:  ۸صبح، 
انجام  شده،  بررسی های  براساس  که  است 
در  برق  پایه های  دوباره  نصب  و  ترمیم 
زمان  روز   ۲0 حدود  کابل  کلکان  ولسوالی 

می برد و ۳00 هزار دالر هزینه بر می دارد.
دو پایه برق در ولسوالی کلکان کابل صبح 
انفجار  نتیجه  در  ثور،  هفدهم  جمعه،  روز 

ماین منهدم شد.
شرکت برشنا گفته است که۷0 میگاوات برق 
وارداتی دوباره به کابل وصل شده است. طبق 
اعالم شرکت برشنا، شنبه نیز در حدود ۱۵0 
برای  موقت  گونه  به  وارداتی  برق  میگاوات 

کابل وصل خواهد شد.

طبق  که  است  کرده  تصریح  برشنا  شرکت 
در  تخنیکی  تیم های  پیش بینی  و  ارزیابی 
پایه های  دوباره  نصب  و  ساخت  کار  محل، 

منهدم شده ۲0 روز زمان خواهد گرفت.
به همین ترتیب، طبق اعالم شرکت برشنا، 
ساخت و نصب دوباره پایه ها و تمدید لین ها 

در حدود ۳00 هزار دالر هزینه بر می دارد.
مسوولیت انهدام پایه های برق در شمال کابل 

را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است.

دبیر  استولتنبرگ،  ینس  کابل:  ۸صبح، 
ناتو،  یا  اتالنیک شمالی  پیمان  کل سازمان 
حمایت  مأموریت  عقب نشینی  که  می گوید 
اما  است،  اجرا  حال  در  افغانستان  از  قاطع 
پایان مأموریت ناتو در افغانستان، به معنای 

پایان رابطه ناتو با این کشور نیست.
دبیر کل ناتو تأکید کرده است که متحدان 
هستند  مساله   این  بررسی  حال  در  ناتو 
و  مالی  پشتی بانی  به  می توانند  چگونه  که 

آموزشی نیروهای افغان ادامه دهند.
روز  را  سخنان  این  استولتنبرگ  ینس 
وزیران  نشست  در  ثور  شانزدهم  پنج شنبه، 

دفاع اتحادیه اروپا مطرح کرده است.
روند خروج نیروهای امریکایی و ناتو که در 
فعالیت  قاطع  حمایت  مأموریت  چهارچوپ 
کلید  میالدی  می  ماه  اول  در  می کردند، 

خورد.
به همین ترتیب تاکنون چند پایگاه نیروهای 
خارجی به نظامیان افغان سپرده شده است.

هم زمان با خروج نیروهای خارجی از کشور، 
خشونت ها نیز افزایش یافته است.

طالبان بر بخش هایی از والیت بغالن، هلمند 
و غزنی حمله کرده اند.

در نتیجه این درگیری ها به دو طرف تلفات 
وارد شده است. هم چنان هزاران خانواده نیز 

بر اثر جنگ در این والیت آواره شده اند.
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هرات،  در  تاالر  یک  ساختمان  فروریختن  دنبال  به 
تمامی  می گوید  والیت  این  مهندسان  اتحادیه 
ساختمان های شهر غیرمعیاری است و بدون در نظر 
داشت مسایل ایمنی ساخته شده و خطر فروریختن 

ده ها ساختمان بزرگ در هرات وجود دارد.
بیش تر  که  می پذیرند  نیز  هرات  شهرداری  مقام های 
افراد  سوی  از  شهر  این  ساختمان های  درصد   40 از 
زورمند، خالف قانون و غیرمعیاری بنا شده است. برخی 
ساکنان هرات هم مدعی هستند که در ساخت وساز 
ساختمان ها فساد گسترده ای وجود دارد و مقام های 
شهرداری با دریافت پول، اجازه می دهند ساختمان ها 

به گونه غیرمعیاری و خالف قانون ساخته شود.
آگاهان امور ساختمان سازی باور دارند که در صورت 
فروریختن  مجتمع های تجاری و تاالرها در هرات، در 
قربانی  نفر  دارد صدها  احتمال  ایمنی،  مسایل  نبود 
پله   مانند  ساختمان سازی  ایمنی  است  نیاز  و  شوند 
رعایت  آتش نشانی  سیستم  و  پارکینگ  اضطراری، 

شود.
فروریختن  که  دارد  باور  هرات  مهندسان  اتحادیه 
برای  »زنگ خطر«  طبقه،  تاالر چهار  یک  ساختمان 
ارزیابی   و  است  هرات  در  غیرمعیاری  ساختمان های 
و بررسی  این نهاد نشان می دهد که ده ها ساختمان 
بزرگ دیگر در این شهر »نشست و شکست« کرده و 
باید نهادهای مسوول از فروریختن آن  جلوگیری کنند.
مهندس نثاراحمد یاسینی، رییس اتحادیه مهندسان 
والیت هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که 
نقشه های  ساختمانی که از سوی ریاست های شهرداری 
و  نیست  معیاری  می شود  تأیید  هرات  شهرسازی  و 

با ورود ماه می، جنگ در بیش تر 
گرفته  شدت  کشور  نقاط 
دامنه  آمارها،  براساس  است. 
اخیر  روزهای  درگیری ها طی 
ناامن  به والیت های نسبتاً  حتا 
گسترش یافته است و هم اکنون 
ویژه  به  والیت ها،  بیش تر  در 
دارد.  ادامه  شدید  جنگ  فراه  و  غزنی  بغالن،  هلمند، 
در  میانگین  گونه  به  که  می گویند  امنیتی  نیروهای 
می شوند  کشته  طالب  جنگ جوی   ۱00 شبانه روز  هر 
بزرگ  شهرهای  سقوط  برای  آنان  طرح های  بیش تر  و 
ناکام شده است. طالبان اما هم زمان با رد آمار تلفات، 
عملی نشدن توافق نامه دوحه و به راه افتیدن عملیات 
نظامی در مناطق زیر کنترل این گروه را عوامل افزایش 
که  زمانی   گروه،  این  باور  به  می خوانند.  خشونت ها 
تالش های سیاسی پیش رفتی نداشته باشد، جنگ جویان 
این گروه مجبور می شوند که گزینه نظامی را روی دست 
گیرند. آگاهان نظامی معتقدند که حکومت باید تمرکز 
روی گزینه سیاسی را کم تر سازد و فشارهای نظامی را 
نیز مد نظر گیرد. به باور این آگاهان، میدان های جنگ 
نتیجه نشست استانبول را تعیین می کند و حکومت باید 
با دست پُر به این نشست برود. گفتنی است که براساس 
آمارها، در جریان چهار ماه اول سال میالدی نزدیک به 

۱0 هزار نفر در جنگ افغانستان کشته  شده اند. 
براساس توافق دوحه، نیروهای امریکایی باید افغانستان 
را تا ماه می ترک می کردند. اکنون که خروج این نیروها 
حدود چهار ماه به تاخیر افتاد، درگیری ها میان نیروهای 
نقاط کشور  بیش تر  در  طالبان  و جنگ جویان  امنیتی 
شدت گرفته است. براساس آمارهایی که در جریان دو 
روز اخیر از میدان های جنگ نشر شده است، درگیری ها 
در بیش از ۲0 والیت ادامه داشته است. این آمار در هفته 
اول ماه می به حدود ۳0 والیت می رسد. در حال حاضر 
هلمند، بغالن، فراه و غزنی از والیت هایی است که جنگ 
در آن ها به شدت ادامه دارد. در والیت غزنی، درگیری ها 
در ولسوالی های مختلف بیش تر شده است. نصیراحمد 
فقیری، رییس شورای والیتی غزنی، روز جمعه، هفدهم 
ثور، به روزنامه ۸صبح گفت که جنگ ها در این والیت 
طی یک ماه اخیر شدت گرفته است و افزون بر مرکز این 
والیت، درگیری ها در قره باغ، گیالن، مقر و شماری دیگر 
از ولسوالی ها ادامه دارد. او وضعیت غرنی را »شکننده« و 
»نگران کننده« توصیف کرد و گفت که در صورت توجه 
نشدن به این والیت، احتمال دارد که این والیت همانند 

سه سال پیش شاهد درگیری های گسترده باشد. 
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بسیاری از ساختمان حتا نقشه ساخت هم ندارد.
ساختمان ها  از  هیچ کدام  هرات  تمام  در  او،  گفته  به 
معیاری نیست و شمار ساختمان های معیاری در این 
والیت »صفر« است. از دید وی، علت غیرمعیاری بودن 
ساختمان ها نبود مصالح ساختمانی با کیفیت است و 
در نبود مصالح ساختمانی با کیفیت، ساختمان معیاری 

هم ساخته نمی شود.
که  می دهد  هشدار  هرات  مهندسان  اتحادیه  رییس 
براساس بررسی های این نهاد از وضعیت ساختمان های 
هرات، چندین ساختمان، تاالر و مجتمع تجارتی در 
حال تخریب و فروریختن قرار دارد و »خطر بزرگی« 

در کمین مردم است.
آقای یاسینی افزود، نهادهای مسوول مانند شهرداری، 
شهرسازی و اتحادیه  های ساختمانی از روند و کیفیت 
به  افراد  و  نمی کنند  نظارت  هرات  در  ساخت وسازها 
گونه خودسر و بدون دیزاین/طراحی، نقشه و محاسبه 

ساختمان  می سازند.
دارند،  ادعا  هرات  در  ساختمان ها  مالکان  از  شماری 
فساد گسترده ای در ساخت وساز ساختمان در این شهر 
کارمندان  و  شهرداری  مقام های  برخی  و  دارد  وجود 
ناحیه ها در این فساد دخیل هستند و با دریافت پول، 
اجازه می دهند ساختمان های غیرمعیاری احداث شود.
نامش  مالک یک ساختمان در هرات که نمی خواهد 
ذکر شود، به روزنامه ۸صبح می گوید کارمندان ناحیه 
نداشتن  بهانه  به  را  ساختمانی  تجهیزات  شهرداری 
نقشه و مجوز ساخت با خود می برند، اما با دریافت ۱0 
اجازه می دهند ساختمان  افغانی رشوت،  هزار  تا ۱۵ 

بدون نقشه و مجوز ساخته شود.

در هلمند نیز وضعیت »نگران کننده« خوانده می شود. 
به  هلمند،  والیتی  شورای  عضو  سلطان زی،  عبداالحد 
روزنامه ۸صبح گفت که طالبان در نقاط حساس شهر 
لشکرگاه جای  گرفته اند و پاسگاه های امنیتی در مرکز 
تالش های  که  افزود  او  می کنند.  تهدید  را  والیت  این 
کافی برای بهتر شدن وضعیت هلمند انجام نشده است 
و ولسوالی های این والیت تنها در چهاردیواری محدود 
مانده است. به گفته آقای سلطان زی، نیروهای امنیتی 
زیر نام عقب نشینی تاکتیکی یکی پی دیگر پوسته ها را 
واگذار می کنند و »هیچ پیش رفتی« در وضعیت امنیتی 
هفته ای  تنها  او،  گفته  به  است.  نگرفته  هلمند صورت 
والیت صورت  این  به  کام ایر  از سوی شرکت  پرواز  دو 
می گرفت که پس از اصابت موشک بر محل فرود آن، 
این پروازهای نیز طی روزهای آینده  احتمال دارد که 

متوقف شود. 
هم چنان در والیت بغالن نیز درگیری ها به شدت ادامه 
دارد. در جریان روزهای گذشته ولسوالی برکه در این 
والیت به دست طالبان سقوط کرد. افزون بر این، گروه 
طالبان بر شهر کهنه در بغالن مرکزی نیز تسلط یافتند. 
فیروز الدین ایماق، عضو شورای والیتی بغالن، گفت که 
طالبان از میان شش بیز در شهر کهنه بغالن مرکزی، 
و  کرده اند  تصرف  را  »َجر ُخشک«  بیز  نام  به  بیز  یکی 
در ادامه پنج بیز دیگر نیز سقوط کرده است. او افزود 
که جنگ جویان طالبان در ولسوالی های نهرین، بغالن، 
از  دیگر  برخی  و  برفک  و  تاله  و  غوری  دهنه  دوشی، 
ولسوالی ها نیز تحرک دارند و نقاطی از این ولسوالی ها را 
کنترل می کنند. به گفته آقای ایماق، نیروهای کوماندو 
به تازه گی به این والیت رسیده  و طالبان را از شهر جدید 
اداره های  میان  هماهنگی  که  افزود  او  رانده اند.  عقب 
محلی و مرکزی به خوبی وجود دارد و تالش می شود 

که تهدیدها از این والیت رفع شود.
وضعیت امنیتی در فراه نیز »نامناسب« توصیف می شود. 
گلستان،  بکوا،  ولسوالی های  بر  حاضر  حال  در  طالبان 
خاک سفید و شیب کوه تسلط دارند و راه های اکماالتی 
به سایر ولسوالی ها و مرکز را بسته اند. مسووالن در شورای 
والیتی فراه می گویند که اکماالت نیروهای امنیتی در 
شاه محمود  می گیرد.  هوا صورت  طریق  از  حاضر  حال 
نعیمی، معاون شورای والیتی فراه، گفت که در جریان 
روزهای اخیر درگیری های شدید در باالبلوک ادامه دارد. 
تصرف  را  امنیتی  پاسگاه  دو  یکی  طالبان  او،  گفته  به 
امنیتی در حال حاضر در دو راهی  نیروهای  کرده اند و 
فراه رود مستقر شده اند. او افزود که عقب نشینی اخیر به 
دلیل تسلط بر نقاط استراتژیک صورت گرفته است؛ زیرا 

هم  او  که  هرات  در  ساختمان  مالکان  از  دیگر  یکی 
حاضر نیست نامش ذکر شود، ادعا دارد که کارمندان 
شهرداری از هر منزل ساختمان ۱0 هزار افغانی رشوت 
می گیرند و با دریافت پول، هیچ نظارتی از ساخت انجام 

نمی دهند.
اگر ادعای مالکان ساختمان ها مبنی بر دریافت پول از 
سوی مقام های شهرداری برای احداث ساختمان های 
غیرقانونی درست باشد، با یک محاسبه ساده از تعداد 
می توان  هرات،  در  غیرمعیاری  ساختمان   هزاران 
فساد  رهگذر  این  از  گزافی  بسیار  مبالغ  که  دریافت 

صورت می گیرد.
دارد که  پافشاری  این گفته ها  رد  با  شهرداری هرات 
زورمند  افراد  سوی  از  غیرمعیاری  ساختمان های 
از  روایت هایی  می شود.  ساخته  زور  از  استفاده  با  و 
لت  وکوب و برخورد خشونت آمیز مالکان ساختمان های 

غیرمعیاری با کارمندان شهرداری نیز وجود دارد.
شهرداری  معاون  بهیر،  محمدنعیم  دیگر،  جانب  از 
مالک  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  هرات، 
تاالری که در هرات تخریب شد، به شکل غیرمعیاری 
اما  ایجاد کند،  را در آن  تغییرات  برخی  قصد داشت 
ساختمان نشست کرد و چهار منزل آن فروریخت و 

تخریب شد.
حال  در  هرات  شهرداری  مهندسی  تیم  او،  گفته  به 
بررسی است تا مشخص شود که آیا این ساختمان که 
چند سال پیش ساخته شده بود، معیاری است یا خیر، 
اما ساخت وساز داخلی و تغییراتی که مالک ساختمان 

قصد داشت انجام دهد، غیرمعیاری بوده است.
با  زورمندان  که  می پذیرد  هرات  شهرداری  معاون 

طالبان تالش دارند که با تسلط بر این دو راهی، راه شان را 
از طریق ولسوالی های بکوا و گلستان به سمت شمال فراه 
باز کنند و راه نیروهای دولتی از سوی ولسوالی شین دند 

هرات را نیز ببندند. 
در قندهار نیز درگیری ها شدت گرفته است. گروه طالبان 
دو روز پیش بند دهله در این والیت را تصرف کردند. 
به گفته منابع امنیتی در آن والیت، جنگ جویان طالبان 
یک پل در این ساحه را تخریب کرده اند تا زمینه را برای 
تسلط کامل بر این بند فراهم کنند. منابع می گویند که 
تالش نیروهای امنیتی برای تصرف دوباره این بند ادامه 
دارد. گفتنی است که بند دهله از بندهای بزرگ قندهار 
شمرده می شود که زراعت در برخی از نقاط این والیت 

نیز به آن وابسته است. 

کشته  شبانه روز  در  طالب   100 دفاع:  وزارت 
می شوند؛ طالبان: نیروهای امنیتی به عقب نشینی 

مجبور شده اند
خشونت های  هرچند  که  می گوید  ملی  دفاع  وزارت 
طالبان از زمان توافق دوحه افزایش یافته است، اما این 
شدت  را  خشونت ها  این  می  ماه  اول  هفته  طی  گروه 
بخشیده اند. فواد امان، سخنگوی وزارت دفاع، اما گفت 
جمله  از  کشور،  نقاط  بیش تر  در  امنیتی  نیروهای  که 
تلفات  طالبان  گروه  به  بغالن  و  فراه  قندهار،  هلمند، 
سنگینی وارد کرده است. او افزود که میانگین کشته  گان 
طالبان در شبانه روز به ۱00 نفر می رسد و تلفات این 
گروه نسبت به هر زمانی افزایش یافته است. آقای امان 
افزود که نیروهای امنیتی طرح های جدیدی دارند و این 
اطراف شهر غزنی عملی کرده اند.  و  بغالن  را در  طرح 
او تصریح کرد که طالبان نیت تصرف شهرها، از جمله 
قندهار، هلمند، بغالن و غزنی را داشتند، اما هیچ یکی از 
طرح های طالبان عملی نشده است و روزانه ده ها حمله 
وزارت  که  آمارهایی  براساس  می شود.  دفع  گروه  این 
دفاع ملی نشر کرده است، در هفته اول ماه می بیش 
از ۷00 جنگ جوی گروه طالبان کشته و بیش از ۵00 

جنگ جوی دیگر این گروه زخمی شده اند. 
تالش  و  دوحه  توافق نامه  نشدن  عملی  طالبان  گروه 
نیروهای امنیتی برای راه اندازی عملیات  را عامل افزایش 
خشونت ها عنوان می کند. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی این 
گروه، گفت که موانع فرا راه روند مذاکرات بین االفغانی 
ایجاد شده است و زمانی  که پیش رفت سیاسی صورت 
نمی گیرد، جنگ جویان این گروه مجبور ند گزینه نظامی 
را روی دست بگیرند و عملیات شان را ادامه دهند. به 
از  او، نهادهای امنیتی عملیات هایی را در برخی  گفته 

و  می سازند  خودسر  ساختمان های  زور،  از  استفاده 
بیش تر  اما  شود،  آنان  مانع  دارد  تالش  شهرداری 
ساخته  غیرقانونی  و  خودسر  گونه  به  ساختمان ها 
می شود و معیارهای ابتدایی ساختمان سازی را ندارند.

آقای بهیر افزود: »بسیار زیاد نگران هستیم، متأسفانه 
ساخت وسازهایی که فعاًل در شهر هرات جریان دارد، 
خودسر  ساختمان های  به  دست  زورمندان  اکثراً 
جلو  که  می کنیم  تالش  حدودی  تا  هم  ما  می زنند. 
آن ها را بگیریم، اما بازهم اکثریت ساختمان ها خودسر 
باشیم که در  باید توقع نداشته  ساخته می شود و ما 

آینده هم چون حادثات اتفاق نیافتد.«
هرات،  شهرداری  سوی  از  شده  ارایه  آمار  براساس 
 40 از  بیش تر  که  می دهد  نشان  موجود  بررسی های 
درصد ساختمان های شهر به گونه غیرمعیاری ساخته 
شده و نقشه ریاست های شهرداری و شهرسازی را برای 

ساخت وساز ندارند.
و  فروریختن  خطر  که  می پذیرد  هرات  شهرداری 
و  دارد  وجود  غیرمعیاری  ساختمان های  تخریب 
مردم نباید توقع داشته باشند که در سال های آینده 
از  نهاد  این  نشود.  ساختمان های غیرمعیاری تخریب 
مردم می خواهد در معیاری سازی ساختمان توجه کنند 

تا مانع تخریب ساختمان ها شوند.
در اوضاعی که شهرداری هرات و اتحادیه مهندسان، 
وجود ساختمان های خودسر و غیرمعیاری را می پذیرند 
و از احتمال تخریب و فروریختن آن ها هشدار می دهند، 
برای  همه جانبه  اقدامات  است  نیاز  می رسد  نظر  به 
جلوگیری از تخریب ساختمان ها و بروز تلفات انسانی 

انجام شود و عالج واقعه، قبل از وقوع صورت گیرد.

نقاط راه اندازی کرده اند که با واکنش این گروه روبه رو 
مقام های  همه  که  گفت  مجاهد  ذبیح اهلل  است.  شده 
حکومت از اصطالحات جنگ و تهدید استفاده می کنند 
که بیانگر تمرکز حکومت بر گزینه نظامی است. او افزود 
که در چنین صورت، طالبان از مواضع شان دفاع می کنند 
می شوند.  مجبور  عقب نشینی  به  امنیتی  نیروهای  و 
سخنگوی گروه طالبان هم چنان ادعای وارد شدن تلفات 
را رد کرد و گفت که در صورت  این گروه  بر  سنگین 
وارد شدن چنین تلفاتی، باید این گروه به جای نیروهای 

امنیتی به عقب نشینی مجبور شوند.

نشست  نتیجه  جنگ  میدان های  نظامی:  آگاهان 
استانبول را تعیین می کند

هم زمان با ادامه این درگیری ها، آگاهان نظامی می گویند 
که طالبان فرصت تحرک داشته اند و اکنون نتیجه نشست 
استانبول را میدان های جنگ تعیین می کند. عتیق اهلل 
امرخیل، آگاه نظامی، روز جمعه، هفدهم ثور، به روزنامه 
۸صبح گفت که مقام های دولت همه تالش های شان را 
به راه حل سیاسی تمرکز کرده اند، در حالی که طالبان 
گزینه نظامی را روی دست دارند. او افزود که نیاز بود 
و  استانبول  برگزاری نشست  از  پیش  امنیتی  نیروهای 
جمله  از  کشور،  اساسی  نقاط  در  طالبان،  تحرک  آغاز 
قندهار، فراه، هلمند، ارزگان، بدخشان و بغالن عملیات 
به راه می انداختند و آن را زیر کنترل کامل در می آوردند. 
افزود که در حال حاضر چنین کاری نشده است و  او 
او  را روی دست دارند.  این گزینه  برخالف آن طالبان 
حضور سرپرستان در نهادهای امنیتی را یکی از دالیل 
عقب مانی خواند و گفت که این کار سبب بی صالحیت  

شدن مسووالن و عدم پاسخ گویی آنان می شود. 
بر  باید در حال حاضر  امرخیل، حکومت  آقای  باور  به 
به  استانبول  نشست  زیرا  کند؛  تمرکز  نظامی  گزینه 
دست آورد نیاز دارد. او گفت که تکلیف دولت در روند 
جریان ها  سایر  و  احزاب  بر  تکیه  و  است  روشن  صلح 
سودمندی ندارد. عتیق اهلل امرخیل تصریح کرد که ترک 
روحیه  به  تاکتیکی«  عنوان »عقب نشینی  به  پاسگاه ها 
زیرا رها کردن موضع  امنیتی آسیب می زند؛  نیروهای 
به معنای شکست است. او افزود که نیروهای امنیتی و 
مدیریت آن در حال حاضر در میدان های جنگ به حد 

کافی ضعیف شده اند. 
گفتنی است که سطح درگیری ها در جریان ماه های اول 
۲0۲۱ نیز بلند نگه داشته شده است. براساس آمارهایی 
که پروژه داده های رویدادها و نقاط درگیری مسلحانه 
)اکلد( ارایه کرده است، نزدیک به ۱0 هزار نفر تنها در 
جریان چهار ماه اول سال میالدی کشته شده اند. این در 
حالی است که طرف ها هنوز روز گزینه سیاسی توافق 
نکرده اند و سرنوشت نشست استانبول نیز معلوم نیست.

خطر فروریختن ساختمان های غیرمعیاری 
در کمین هرات

هفته اول ماه می خونین بود

حسیب بهش



ضیای رفعت، استاد دانشگاه کابل

نظامیان امریکا، هواپیما را محاصره کرده، سخن گوی 
بردند  خود  با  هواپیما  از  پیاده شدن  حین  را  طالبان 
و هنوز چند دقیقه نگذشته بود که این سخن گو در 

تماس با خبرنگاران، خبر دست گیری خود را رد کرد.

۶- امریکایی ها با بسط نفوذ بر شماری از تلویزیون ها 
برجسته سازی  در  کشور،  پرطرفدار  رادیوهای  و 
عملیات های نظامی طالبان، نقش داشته اند. رسانه های 
نفوذپذیر از امریکا، با سرخط  قراردادن خبرهای نظامی 
را  ملی  روحیه   حکومت،  ضعف  نقطه های  و  طالبان، 
چهره های  در شخصیت سازی  آن  کنار  در  و  تضعیف 
در  کرده اند.  تالش  غربی  سفارت خانه های  به  نزدیک 
واقع امریکا با حمایت غیرمستقیم از طالبان و حمایت 
مستقیم از سازمان های مدنی، سعی کرده که کنترل 

هر دو جریان را در اختیار داشته باشد.
همین نمونه های اندک، کافی خواهد بود که از رابطه  
پیداوپنهان امریکا با گروه های هراس افگن در افغانستان 
پرده بر  دارد. جای یادکرد است که با تضعیف حضور 
سیاسی - نظامی امریکا در افغانستان، شمار زیادی از 
پیمان کاران،  ترجمانان،  مانند  افغانستان؛  شهروندان 
مقام های بلندپایه  پیشین دولتی، راننده گان و کسانی 
 که از نزدیک با امریکایی ها در افغانستان کار کرده اند، 
از  را  خود  چشم دیدهای  که  یافت  خواهند  جرات 
زدوبندهای این کشور با هراس افگنان افشا کنند. بعید 
نیست که نگرانی امریکا از این موضوع سبب شده باشد 
ده ها  خروج  هنگام  پیش؛  سال  شش  کشور  این  که 
هزار سربازش از افغانستان، هزاران ترجمان و کارمند 
افغانستانی را که با نظامیان امریکایی همکار بودند، به 
امریکا انتقال دهد تا از افشای رازهای این نظامیان در 

میان شهروندان افغانستان پیش گیری کرده باشد.

تالش امریکا برای انتقال دولت به طالبان: مطالعه  
نشان  امریکا  پیشنهادی  )صلح(  طرح های  موشکافانه  
می دهد که اگر این طرح ها محقق شود، زمینه برای 
قبضه  قدرت دولتی به طالبان میسر می شود. در واقع 
امریکا سعی دارد به شکل ماهرانه و محترمانه طالبان را 
به قدرت بازگرداند. مقاومت اشرف غنی، رییس جمهور 
کشور تاکنون مانع رسیدن امریکا به این هدف شده. 
بازگرداندن  از  امریکا  هدف  که  است  این جا  پرسش 

طالبان به قدرت چیست؟
در  امریکا  اطالعاتی  پیچیده   بازی  سبب  به  آن که  با 
این  به  به  ساده گی  نمی توان  افغانستان  و  منطقه 
احتمال ها ی  از  یکی  اما  کرد؛  پیدا  پاسخی  پرسش، 
قریب به یقین این است که شاید هدف جنگ بیست 
ساله امریکا با طالبان این بوده که این گروه از یک سو 
در جنگ ورزیده شود و از دیگر سو گروه های متعدد 
تا  زنند  این گروه حلقه  بر گرد  نیز  هراس افگن دیگر 
در فرصت الزم - که شاید حاال باشد- این گروه را با 
محقق کردن طرح )صلح( خود و انتقال قدرت به آن، 
زمینه مصون ماندن طالبان از رویارویی دولت را فراهم 
کند تا این گروه با هم یاری سایر گروه های هراس افگن، 
و  ایران  میانه،  آسیای  مرزهای  در  جنگ وگریز  آماده 
طالبان  شمول  به  هراس افگن  گروه های  شود.  چین 
در بازی موش وپشک امریکا چنان در جنگ آب دیده 
قادر  پول،  دریافت  با  این  از  پس  که  شده اند  ماهر  و 
خواهند بود که چگونه در مرزهای کشورهای یادشده 
تهدیدهای امنیتی را متوجه چین، روسیه و ایران کنند. 
اگر این تراژدی تاریخی پیش  آید افغانستان به کانون 
شد  خواهد  تبدیل  هراس افگنی  گروه  ده ها  پرورش 
اروپا هدف اصلی شان  از کشورهای همسایه،  که پس 

احتمال باخت امریکا در قمار 
جنگ و صلح افغانستان شنبه

شماره 3596

18 ثور 1400
8 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال چهاردهم

4

مقدمه
افغانستان  در  امریکا  نظامی  حضور  از  سال  بیست 
این کشور در حالی  نظامی  نیروهای  اینک  می گذرد. 
آینده   با  کشور  این  که  می کنند  ترک  را  افغانستان 
بازگشت  ویران گر  پیامدهای  با  منطقه  ناروشن، 
هراس افگنان به قدرت، و امریکا خود با خطر باختن 
منطقه در قمار بزرگ بازی جنگ و صلح در افغانستان 
روبه رو است. این مقاله تحلیل انتقادی  ا ست از وضعیت 
بیست سال اخیر افغانستان در پیوند با ماهیت پنهان 
چشم انداز  نیز  و  کشور  این  در  امریکا  هدف های 

پیامدهای بازی جنگ و صلح در این کشور.

هدف  افغانستان:  در  امریکا  نظامی  هدف حضور 
از  پس  افغانستان  در  امریکا  نظامی  حضور  نخستین 
حادثه  ۲0 سنبله  ۱۳۸0 )۱۱ سپتامبر ۲00۱( به گفته  
)نابودکردن  تروریسم  با  جنگ  کشور  این  مقام های 
القاعده( و هدف دوم آن تاسیس دولت مردم ساالر در 
افغانستان بود. حاال که امریکایی ها این کشور را ترک 
می کنند، این پرسش مطرح است که این کشور چقدر 
پرسش ها  این  به  پاسخ  یافته؟  دست  هدف هایش  به 
مایوس کننده است. وضعیت امنیتی کنونی افغانستان 
نشان می دهد که پس از بیست سال حضور نیروهای 
افغانستان  از  القاعده  تنها  نه  این کشور،  امریکایی در 
و منطقه نابود نشده، بل بر عکس به گفته  مقام های 
اطالعاتی افغانستان، تعداد سازمان های هراس افگن از 
دو سازمان )القاعده و طالبان( در سال ۱۳۸0، امروز 
)۱400( کم ازکم به بیست سازمان تروریستی رسیده 
است. در تاسیس دولت مردم ساالر با آن که کامیابی هایی 
نصیب افغانستان شده؛ اما بنیادهای دولت با گذشت دو 
از تاسیس آن -که مدت کمی نیست- و صرف  دهه 
صدها میلیارد دالر، لرزان است. دلیل های زیادی وجود 
دارد که نشان می دهد، امریکا به عمد عالقه مند ایجاد 
دولت سست بنیاد بوده  است. حمایت پیدا و پنهان این 
مواد  بزرگ  سوداگران  بشر،  حقوق  ناقضان  از  کشور 
مخدر، مقام های حکومتی رشوت خور، و فسادگسترده  
مانع های  از  گوشه ای  دولتی،  دست گاه های  در  مالی 

استحکام دولت قانون مدار و با ثبات بوده است.
پیامدهای حضور نظامی امریکا در افغانستان: پیامدهای 
منفی حضور نظامی امریکا در افغانستان را که حاصل 
اِعمال سیاست های امریکا بوده، می توان چنین خالصه 

کرد:
۱- کشته شدن نزدیک به سه صد هزار شهروند ملکی و 

نظامی )۱( )روزانه  4۷ تن(،
۲- زخمی شدن بیش از پنج صد هزار شهروند ملکی و 

نظامی )۲( )روزانه ۶۷ تن(، 
مواد  به  میلیون شهروند  از سه  بیش  معتادشدن   -۳

مخدر)۳( )روزانه 40۵ تن(،
4- افزایش تولید تریاک از صفر در زمان امارت طالبان 

به حد اوسط شش هزار تن در سال )4(.

گفته   ظاهر  در  آن که  با  طالبان:  با  امریکا  رابطه  
می شود که امریکا علیه طالبان جنگیده؛ اما در واقع 
بعضی از قرینه ها نشان می دهد که این کشور زمینه ساز 
افغانستان  ظهور و اوج گیری قدرت دوباره   طالبان در 

بوده است؛ نکته های زیر نشان دهنده  این ادعا است:

۱- بر پایه  آمار اداره  بازرسی امریکا در امور بازسازی 
افغانستان، از زمان حمله  امریکا در سال ۲00۱ میالدی 
تاکنون ۲ هزار و 4۳۹ نظامی امریکایی در افغانشتان 
کشته و ۲0 هزار و ۶۶۳ تن زخمی شدند. در حالی 
 که حمایت مستقیم پاکستان از هراس افگنانی  که در 
کشته  این همه   سبب  افغانستان،  در  امریکا  با  جنگ 
اما  است؛  آشکار  شده اند،  امریکایی ها  زخمی شدن   و 

که  می شود  قادر  امریکا  ترتیب،  این  به  بود.  خواهد 
سال های درازی برای رقیبان قدرتمند منطقه ای و در 

گام بعدی اروپا دردسرساز شود.

احتمال صلح: با تمام آنچه گفته شد، این احتمال 
نیز وجود دارد که امریکا پس از بیست سال بازپروری 
نیروهای هراس افگن، متوجه شده باشد که قادر نیست 
تعیین شده  پیش   از  هدف های  برای  گروه ها  این  از 
استفاده کند؛ زیرا امریکا زمانی به افغانستان حضور 
بازی گران  تنها  نه  چین  و  روسیه  که  یافت  نظامی 
جهانی به  شمار نمی رفتند که حتا در منطقه نیز فاقد 
توانایی به  چالش کشیدن امریکا در افغانستان بودند. 
سال های  در  روسیه  و  چین  سریع  قدرتمندشدن 
پسین که تا حدی به امریکایی ها غافل گیرکننده بوده، 
شاید امریکا را واقع گرا کرده باشد و این کشور دریافته 
به  بازی گر  دو  این  بازدارنده گی  عملیات  با  که  باشد 
گروه های  مهار  در  غنی  تجربه های  که  ایران  اضافه 
هراس افگن نزدیک به امریکا در سوریه و عراق دارد، 
روبه رود خواهد شد. توانایی بازدارنده گی این رقیبان 
امریکا، شاید  چنان کارایی داشته باشد که سرانجام 
و حتا  اطالعاتی  فرد  وادار کند که آخرین  را  امریکا 
نهایت  در  و  کند  خارج  افغانستان  از  را  خود  ملکی 
بهره ور  افغانستان  در  نیز  سیاسی  نفود  کم ترین  از 
نشود. رشد فزاینده جنگ در افغانستان نه تنها توده 
که حتا به  نظر می رسد اکثر نخبه گان، تکنوکرات ها 
این  به  امریکا،  آغاز حضور  در  که  را   و سکوالرهایی 
کشور گرویده بودند، حاال به منتقدان جدی این کشور 
افغانستان  در  کسی  کم تر  شاید  باشد،  کرده  تبدیل 
مانند سال های پیش دوست صادق  را  امریکا  امروز، 
به  عمومی  افکار  تمایل  قدر  هر  بداند.  خود  مردم 
سمت انزجار از امریکا افزایش یابد، به همان میزان 
جا بر امریکا در افغانستان تنگ تر می شود. امریکا باید 
متوجه این نکته مهم باشد که در سال های نخستین 
حضورش در افغانستان تحلیل گران افغانستان تمایلی 
این  پرسش برانگیز  عمل کردهای  از  پرده برداشتن  به 
کشور در افغانستان به دلیل یک تازبودن این کشور در 
صحنه ملی و جهانی نداشتند؛ اما اینک با ظهور رقیبان 
قدرتمند جهانی و منطقه ای، شخصیت های متنفذ و 
گروه های قومی و سیاسی و دولت نیازی نمی بینند که 
چشم بسته زیر بار آن بخش از سیاست های امریکا در 
افغانستان بروند که برای این کشور به شدت  زیان بار 
باشد. اگر امریکا افغانستان را به صلح پایدار و حاکمیت 
افکار  دموکراتیک کمک کند، هنوز فرصت دارد که 
عمومی را به سمت خود بچرخاند و با تن دادن به بازی 
برد - برد با منطقه و مردم افغانستان، رابطه سیاسی 
بعید  باشد، در غیر آن  این کشور داشته  با  پایداری 
نخواهد بود که در قمار جنگ و صلح، همه چیز را در 

افغانستان پاک ببازد.

پی نوشت ها
۱- ر.ک: گزارش های ساالنه یوناما در افغانستان.
۲- ر.ک: گزارش های ساالنه یوناما در افغانستان.

۳- ر.ک: گزارش های منتشره در وب گاه وزارت مبارزه 
با مواد مخدر افغانستان.

4- ر.ک: گزارش های ساالنه یوناما در افغانستان.
واشنگتن  امریکا،  صدای  خبرنگار  توماس،  گری   -۵
)۲۵ مهر/میزان ۱۳۸۷(. »چرا شکار بن الدن به تعویق 

افتاده است؟«

در  نکرده.  پاکستان  علیه  اقدام جدی  امریکا هیچگاه 
نظر داشته باشیم که اگر طور مثال کشور دیگری و در 
جای دیگری از جهان صد امریکایی را بکشد، واکنش 
این کشور در برابر عامالن قتل شهروندانش به شدت 
خشم گینانه خواهد بود. واکنش انفعالی امریکا در برابر 
به  این کشور  که  است  این حقیقت  گویای  پاکستان 

نوعی حامی غیرمستقیم طالبان است.

۲- امریکا قتل بن الدن را بزرگ ترین دستاورد خود در 
مبارزه با هراس افگنی اعالم کرده، این در حالی ا ست 
که بعضی از شاهدها گویای این است که در آغاز یورش 
افغانستان در  سال ۱۳۸0، یک گروه ویژه   امریکا به 
عملیاتی که مامور تعقیب و ضربه زدن بر القاعده بود، با 
وجود نزدیک شدن در چند ده متری بن الدن، اجازه 

نیافت که او را بکشد.
ماموریت  در  که  سیا  پیشین  مامور  برنستان،  گری 
دالتون فری در تورا بورا - منطقه ای هم مرز با پاکستان- 
بوده، می گوید: »تردیدی نیست که رهبر القاعده در آن 
مقطع زمانی در این منطقه بود. من اطالعات انسانی 
و  پایین رفت  از جاده  او  داشتم. من دیدم که  دقیق 
گزارش هایی به دست من رسیده بود که بن الدن را 
در حال عبور از خیابان های کابل دیده بودند. ما افراد 
مجهز به تلفن های ماهواره ای در نقاط مختلف مامور 
کرده بودیم و ائتالف شرق افغانستان نیز منابع انسانی 
بودیم  بود. ما شاهد  پراکنده کرده  در سراسر منطقه 
بن الدن پشت سر هم سخنرانی می کرد و ما دیدیم 
که در حال حرکت در خیابان های نانگر چند بار توقف 
کرد. من گزارش همه این خبرها را در دست داشتم و 
خبرهای حرکت وی به کوهستان های تورا بورا نیز به 
دستم رسیده بود. به همین دلیل بود که این امر را با 

اصرار دنبال کردم«. )۵(
گروه   حالی  که  در  که  است  مدعی   سیا  مامور  این 
این  به  بکشد،  را  الدن  بن  می توانسته  ویژه  عملیاتی 
نشان  این مطلب  گروه دستور عقب نشینی داده شد. 
ادعاهای خود، چندان  امریکایی ها خالف  می دهد که 

در مبارزه با سرکوب القاعده مصمم نبوده اند.

۳- هفته نامه  تایمز لندن مدعی ا ست که به سندهایی 
رییس  کرزی،  حامد  می دهد،  نشان  که  یافته  دست 
تا ۲0۱4 شش صد   ۲00۷ سال  از  پیشین  جمهوری 
افغانستان  از بودجه   میلیون دالر برای تقویت طالبان 
مصرف کرده است. این هفته نامه هم چنان فاش کرده 
در  طالبان  برای  آموزشی  مرکز  پنج  کرزی  آقای  که 
لوگر  و  فاریاب  ننگرهار،  قندوز،  هلمند،  الیت های  و 

راه اندازی کرده است.
پرسشی که در پی این ادعا ایجاد می شود این است 
که در حالی  که یکی از ماموریت های اصلی امریکا در 
افغانستان مبارزه با هراس افگنی بوده، چگونه این کشور 
دست رییس جمهور افغانستان را سال ها باز گذاشته 
که  می آید  بر  این  از  کند؟  کمک  طالبان  به  که  بود 

امریکا بر حامیان هراس افگنی هیچگاه سخت نگرفته.

غیررسمی  به  صورت  امنیتی  منبع های  از  بعضی   -4
بازداشت  مانع  امریکایی ها   بارها  که  می پذیرند 
و چهره های شاخص هراس افگنی شده اند  فرماندهان 
که امنیت ملی افغانستان در چند قدمی گرفتاری شان 

قرار داشته.

که  داخله  وزارت  پیشین  امنیتی  معینان  از  یکی   -۵
نمی خواهد نامی از وی گرفته شود، برایم گفت که در 
زمان ریاست  جمهوری حامد کرزی، این وزارت موفق 
به دست گیری یکی از سخن گویان طالبان در قندهار 
شد؛ اما به محض انتقال فوری او به کابل، همین  که 
هواپیمای حامل این اسیر به میدان هوایی کابل فرود 
به  وابسته  سیاه  شیشه  بلند  شاسی  موتر  چند  آمد، 

https://ir.voanews.com/
persiannews/31-2008-10-

هدف نخستین حضور نظامی امریکا در افغانستان پس از حادثه  2۰ سنبله  1۳۸۰ )11 
سپتامبر 2۰۰1( به گفته  مقام های این کشور جنگ با تروریسم )نابودکردن القاعده( 

و هدف دوم آن تاسیس دولت مردم ساالر در افغانستان بود. حاال که امریکایی ها این کشور را ترک 
می کنند، این پرسش مطرح است که این کشور چقدر به هدف هایش دست یافته؟ پاسخ به این 

پرسش ها مایوس کننده است. وضعیت امنیتی کنونی افغانستان نشان می دهد که پس از 
بیست سال حضور نیروهای امریکایی در این کشور، نه تنها القاعده از افغانستان و منطقه نابود 

نشده، بل بر عکس به گفته  مقام های اطالعاتی افغانستان، تعداد سازمان های هراس افگن 
از دو سازمان )القاعده و طالبان( در سال 1۳۸۰، امروز )14۰۰( کم ازکم به بیست سازمان 

تروریستی رسیده است.
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نانوفناوری )Nanotechnology( به استفاده از مواد 
در ابعاد اتمی، مالیکولی و فرامالیکولی در کاربردهای 
عنوان  به  را  نانوفناوری  می شود.  گفته  صنعتی 
تا   ۱ از  آن  بُعد  یک  حداقل  که  ماده ای  »دستکاری 
نانوفناوری  نانومتر باشد«، نیز تعریف می کنند.   ۱00
دستگاه های  و  مواد  از  بسیاری  برای  مناسب  بستر 
جدید را با طیف گسترده ای از کاربردها در نانوطب، 
نانو الکترونیک، تولید انرژی مواد زیستی و محصوالت 

مصرفی ایجاد کرده است.
اساساً، نانو یک پیشوند علمی است که به معنای یک 
میلیاردم )مقیاس کوچک( است و حوزه نانوفناوری در 
حدود یک میلیاردم متر است. ابعادی که در آن اتم ها 
با هم ترکیب شده و مالیکول ها روی هم اثر متقابل 

دارند.
امروزه، نانوفناوری به عنوان موج چهارم انقالب صنعتی 
گرایش های  تمامی  در  که  است  پدیده ای  جهان، 

پژوهشی، علمی و صنعتی راه یافته  است.
برای نانوفناوری کاربردهایی را در حوزه های مختلف از 
غذا، دوا، تشخیص طبی و بیوتکنولوژی تا الکترونیک، 
کمپیوتر، ارتباطات، حمل ونقل، انرژی، محیط زیست، 
مواد، هوافضا و امنیت برشمرده اند. کاربردهای وسیع 
و  سیاسی  اجتماعی،  پیامدهای  همراه  به  عرصه  این 
فرا  زمینه  یک  عنوان  به  را  فناوری  این  آن،  حقوقی 

رشته ای مطرح کرده است.
استفاده از نانوفناوری در کلیه بخش های علوم طبی، 
الکترونیک،  دفاعی،  صنایع  مواد،  علوم  پتروشیمی، 
باعث  و غیره  استخبارات  موبایل،  مکانیک، کمپیوتر، 
شده است که تحقیقات در زمینه نانو به عنوان یک 
چالش اصلی علمی و صنعتی پیش روی جهانیان باشد.

نقش فناوری نانو در مبارزه با کووید-۱۹
ظهور  چین  در  کرونا  ویروس  سال ۲0۱۹،  پایان  در 
کرد که ظرف سه ماه در سراسر جهان گسترش یافت. 
کرد  اعالم  رسماً   )WHO( جهانی  بهداشت  سازمان 
که شیوع ویروس کرونا در ۱۱ مارچ سال ۲0۲0 به 
یک بیماری همه گیر تبدیل می شود. سازمان بهداشت 
جهانی این ویروس جدید کرونا را SARS-CoV-2 و 

این بیماری را کووید-۱۹ نامید.
مراکز تحقیقاتی زیادی برای ریشه یابی و خنثاسازی 
کامل این ویروس دست به کار شدند و در حد اکثر از 
مراکز تحقیقاتی از ترفندهای نانوفناوری استفاده شد 
تا حداقل تغییر وضعیت و کاهش همه گیری را در پی 
داشته باشد. در این میان، زیرشاخه حیاتی نانوفناوری، 
مداقه  مورد  نیز   )Nanomedicine( نانوطب  یعنی 
که  است  قدرتمند  بسیار  ابزار  نانوطب،  گرفت.  قرار 
بر  مبتنی  واکسین های  و  حامل ها  تهیه  با  می تواند 
نانوذرات و نانومحلول ها، بار بیماری را کاهش دهد. تا 
حاال، بهترین راه حل برای غلبه بر این همه گیری تولید 

واکسین ها و دواهای مناسب و موثر است.
جهان  سراسر  در  هم زمان  تحقیقات  حاضر،  حال  در 
حال  در  کارآمد  دواهای  یا  واکسین ها  کشف  برای 
که  متداول  درمانی  روش های  جمله  از  است،  انجام 
برای درمان بیماری های مشابه قبلی استفاده می شود 

نوظهوری  درمان های  هم چنین  و 
قباًل  نانوطب  نانویی.  دوای  مانند 
دوا  کاربرد  طریق  از  را  خود  ارزش 
سایر  در  نانو  حس گر  دواهای  و 
نانوطب  است.  کرده  ثابت  بیماری ها 
مراحل  در  می توانند  آن  اجزای  و 
مختلف پیش گیری، تشخیص، درمان، 
به  مربوط  تحقیقات  و  واکسیناسیون 
کووید-۱۹ نقش مهمی داشته باشند. 
نانو  بر  مبتنی  میکروبی  ضد  فناوری 
برای  شخصی  تجهیزات  در  می تواند 
مراقبت های  کارکنان  بیش تر  ایمنی 
از  شود.  ادغام  مردم  و  بهداشتی 
نانومواد مختلف مانند نقاط کوانتومی، 
زیستی  حس گر  عنوان  به  می توان 
استفاده  کووید-۱۹  تشخیص  برای 
از  استفاده  مزایای  نانو  فناوری  کرد. 
لیپوزوم ها،  مانند  نانویی  سیستم های 

را  فلزی  نانوذرات  و  لیپیدی  و  پولیمری  نانوذرات 
برای تهیه دوا فراهم و بهبود خواص دوایی را تسهیل 
نانوذرات  برای  ویروسی  ضد  عمل کردهای  می کند. 
می توانند اتصال، ورود، تکثیر و جوانه زدن کووید-۱۹ 
را هدف قرار دهند. نانوذرات معدنی مربوط به سمیت، 
یکی از عوامل محدود کننده استفاده از آن است که 

در الگوی تحقیق و توسعه باشند.
به  دوا  مجدد  تغییر  جدید،  واکسین  در 
امیدوار  دیدگاه   و  راهبرد  یک  عنوان 
کننده در نظر گرفته شده است. از این رو، 
شناخت  دوا،  هدف  تغییر  در  مهم  گام 
تفاوت  های ساختاری  از  دقیق  آگاهی  و 
)اسید   RNA و  کرونا  ویروس های 
ریبونوکلئیک( و گیرنده های درگیر آن ها 

در یک میزبان است.

درمان  برای  نانوذرات  خواص 
کووید-19

حس گرهای  ناقل ها،  در  طب،  در  نانومواد 
زیستی، دواها و ژن ها استفاده می شود. نانوفناوری، با 
از بین بردن ویژه گی های فیزیکی و کیمیایی منحصر 
به فرد خود، منجر به بهبود اثر درمانی از طریق افزایش 
فراهمی زیستی دوا می شود. نانوموادی که از نظر علمی 
مهندسی شده است برای کمک به شرکت های دوایی 
مورد استفاده قرار می گیرد. آن ها به افزایش اثربخشی 
درمان و هدف قرار دادن اندام های خاص ناکارآمد یا 

سلول های پوسیده بدن کمک می کنند.
نانوذراتی که دارای خواص فیزیکی و کیمیایی منحصر 
نشان می دهد.  را  ویروسی  فعالیت های  است،  فرد  به 
و  هدف گیری  قابلیت  وسیع،  سطح  کوچک،  اندازه 
به  را  نانوذرات  دهنده،  پاسخ  محرک  ویژه گی های 
شما  اختیار  در  موثر  ویروسی  ضد  ماده  یک  عنوان 
قرار می دهد. نانوذرات هایی مانند اکساید آهن، اکساید 
روی، نقره و کاربن به عنوان عوامل امیدوار کننده برای 
تعدیل روند عفونت ویروسی در نظر گرفته می شوند. 
کووید-۱۹  ویروس  اتصال  برای  می توان  نانومواد  از 
قرمز  مادون  نور  انتشار  طریق  از  آن  ساختار  قطع  و 
استفاده کرد و سپس ویروس توسط مواد نانو غیرفعال 
به  نانوذرات  ویروسی،  ضد  خواص  بر  عالوه  می شود. 
عنوان ناقل دواهای ضد ویروسی امیدوار کننده تعیین 
و  می دهند  افزایش  را  دواها  فعالیت  آن ها  می شود. 
فراهمی زیستی آن ها را بهبود می بخشند. به طور کلی، 
نانوفناوری نانو به عنوان یک راهکار قوی برای طراحی 
دواهای ضد ویروسی ظهور کرده است و در این میان، 
نانوذرات در کاهش عفونت خانواده ویروس کرونا موثر 

هستند.

نانوفناوری برای تشخیص کووید-19
تشخیص  برای  که  تشخیصی  متداول  روش های 
کووید-۱۹ براساس تشخیص اسید نوکلئیک استفاده 
محدودیت  اوقات  بعضی   ،RT-PCR مانند  می شود، 
کمی دارد، از جمله حساسیت کم، زمان زیادی برای 
اعالم نتایج، منفی کاذب باال و عدم ویژه گی خاص به 
دلیل شباهت با سایر بیماری های ویروسی. نانوذرات 

می توانند برخی از این مشکالت را برطرف کنند.
برای تشخیص سریع کووید-۱۹ می توان از نانوفناوری 
آزمایش های  کارایی  افزایش  باعث  که  کرد  استفاده 
تشخیصی می شود. نانوطب در تشخیص ارگانیسم هایی 
با مقاومت باال موثر است که می تواند به عنوان یک 
تشخیص  برای  کننده  پیش گیری  و  جایگزین  روش 
گیرد.  قرار  استفاده  مورد  عفونی  بیماری های  سریع 
به ویژه در عفونت های نوظهور، به تشخیص سریع تر 
کمک می کند و هم چنین هزینه تولید انبوه در مبارزه 

با بیماری های همه گیر را کاهش می دهد.

مرگ ومیر  ارزیابی  و  تشخیص  در  نانوفناوری 
کووید-19

نانوفناوری  بر  مبتنی  روش  چندین 
معرض  در  بیمارانی  شناسایی  برای 
عوارض  از  ناشی  مرگ ومیر  خطر 
عفونت کووید-۱۹، از جمله لخته  های 
خون در حال توسعه است. پتانسیل 
لخته  خطر  ارزیابی  در  نانوطب  مهم 
بیماران  در  آن  شدت  و  خون  شدن 
است.  شده  داده  نشان  کووید 
هم چنین، توابع هم افزایی آن با دامنه 
روش  روی  بر  متمرکز  پیش رفته، 
تشخیص  برای  کتله ای  طیف سنجی 
کووید،  پیش رفت  و  وقوع  و  پروتین 
بحث  مورد  نانوفناوری  از  استفاده  با 

است.
رشته ای  به  عالوه، روش جدید چند 
مبتنی بر نانو برای تشخیص عفونت 
کووید-۱۹ در افرادی با خطر باال در 
مراحل اولیه بیماری ارائه شده است. 
این روش از طریق تکنیک هایی به نام آرایه حس گر 
اولویت بندی  به  مقناطیسی،  جذب  و  پروتین  تاج 
صحیح بیماران و کاهش بار اجتماعی و اقتصادی کمک 
می کند. این رویکردهای تشخیصی مکمل هم چنین از 

تجزیه و تحلیل های متعدد بهره مند می شوند.
فناوری آرایه حس گر تاج پروتین به تعیین الگوهای 

در  که  می کند  کمک  پالسما  بیومالیکول  و  پروتین 
نهایت منجر به عفونت کشنده کووید-۱۹ در مراحل 

اولیه می شود.
نانوفناوری در درمان کووید-19

عنوان  به  می تواند  متنوعی  روش های  به  نانوطب، 
می توانند  نانوذرات  کند.  عمل  ویروسی  ضد  عوامل 
به طور مستقیم از اتصال گیرنده ها و ورود سلول به 
ویروس ها و هم چنین داخلی سازی ویروس جلوگیری 
کنند. برای این منظور، نانوذرات با ریزساختار ویروسی 
از همانندسازی و  پروتین هسته ای ادغام می شوند و 
انتشار پیوست ویروسی جلوگیری می کنند. این روش 

مهار در برابر ویروس ها موثر است.
از دید نانوفناوری، نانوذرات فلزی می توانند از اتصال 
ویروسی به سطح سلول و در نتیجه از تکثیر سلول 

جلوگیری کنند.
نقره، طال  تیتانیوم،  مانند  نانوذرات،   در حال حاضر، 
آنفلوانزا،  ویروس  ایدز،  علیه  را  درمانی  نتایج  روی،  و 
تنفسی، ویروس  ویروس هرپس سیمپلکس، ویروس 
گوارشی روده قابل انتقال، ویروس آبله شادی و ویروس 
زیکا نشان داده اند. نانوذرات با اتصال به پاکت ویروسی 
با سلول میزبان جلوگیری  تعامل آن ها  از  پروتین  یا 

می کنند.
با کاهش تکثیر ویروس در بدن، سیستم ایمنی بدن 

می تواند به درستی پاسخ دهد.
یا تخریب ویروس خود هدف دیگری  غیرفعال سازی 
پژوهش های  زمینه،  همین  در  است.  درمان  برای 
آزمایشگاهی نشان می دهند که درمان ترکیبی دواهای 
ضد التهابی و نانو حامل ها می توانند پایداری و مقاومت 
آن ها در برابر تخریب را افزایش دهند و قرار گرفتن در 
بهبود بخشند. در کووید-۱۹، می توان  را  معرض دوا 
ریزساختارهای  دادن  قرار  هدف  برای  نانو  ترکیب  از 

ویروس در محل های التهاب استفاده کرد.
روش های ترکیبی می توانند اثر هم افزایی ایجاد کنند 
هم چنین  دهند.  کاهش  را  ویروس  عفونت  میزان  و 
سلولی  خارج  مواد  آزمایشگاهی  شرایط  در  می توان 
ترشح شده از سلول و انواع اثرات درمانی نظری را بر 

بیماران آلوده به کووید-۱۹ نشان داد.

جمع بندی
از آن جا که ویروس کووید-۱۹ به ظاهر خود یک نوع 
ریزساختارهای  با  آزمایشگاهی  تقویت یافته  ویروس 
نانومتری تلقی می شود و خود، حاصل کار پژوهشی را 
مدلل می سازد، مهار آن با استفاده از شگردهای تجربی 
اقلیمی  نانوفناوری پیش بینی می شود و روی شرایط 
شود،  مانع  را  ویروس  این  سرایت  بتواند  که  اثرگذار 

بحث و نظرهای زیادی جامه عمل می پوشد.
توانسته اند  واکسین  شکل  به  نانومحلول ها  حاال،  تا 
انتشار جهش های  فروکش کردن شدت  تا حدی در 
همه گیری  نرخ  و  واقع شوند  موثر  ویروس  این  اولیه 
مشخصی  درصد  تا  را  ویروس  این  اولیه  جهش های 

تنزیل دهند.

منابع و رویکردها

باید بیش تر بررسی و اصالح شود.
بر  مبتنی  دوایی  سیستم های  اخیر،  سال های  در 
بر  غلبه  برای  تنفسی  دواهای  تهیه  برای  نانوفناوری 
مخاط  تجویز  طی  در  که  مختلفی  محدودیت های 
پیش رفت هایی  و  است  شده  اعمال  می شود،  ایجاد 
وجود  دوا  موثر  تحویل  امکان  که  مرحله ای  در 
از  انباشته  دانش  بررسی  این  است.  انجام شده  دارد، 
 MERS-CoV و   SARS-CoV قبلی  عفونت های 
را توصیف می کند و هدف آن کمک به درک عفونت 
SARS-CoV-2  نوظهور است. عالوه بر این، تاکنون 
دست آوردهای تولید واکسین و درمان کووید-۱۹ را از 

طریق روش های موجود روشن می کند.
و  دوا  کاربرد  طریق  از  را  خود  ارزش  قباًل  نانوطب 
 SARS مشابه  بیماری های  در  نانو  دواهای حس گر 
می توانند  آن  اجزای  و  نانوطب  است.  کرده  ثابت 
درمان،  تشخیص،  پیش گیری،  مختلف  مراحل  در 
واکسیناسیون و تحقیقات مربوط به کووید-۱۹ نقش 
مهمی داشته باشند. فناوری ضد میکروبی مبتنی بر 
نانو می تواند در تجهیزات شخصی برای ایمنی بیش تر 
کارکنان مراقبت های بهداشتی و مردم ادغام شود. از 
نانومواد مختلف مانند نقاط کوانتومی می توان به عنوان 
حسگرهای زیستی برای تشخیص کووید-۱۹ استفاده 

کرد.
نانوفناوری می توانند نمای کلی تری  ابزارهای  امروزه، 
دهند.  ارائه  را  واکسین  طراحی  راهبردهای جدید  از 
به عنوان مثال، یک فرمول بندی مبتنی بر نانو برای 
پلتفرم  یک  همراه  به    SARS-CoV-2 درمان های 
برای درمان  نانو  مفید  دواهای  و  نانو  واکسین  جدید 
است.  تولید  حال  در    SARS-CoV-2 عفونت های 
پژوهش گران سخت در تالش اند تا به سرعت واکسین ها 
و گزینه های درمانی نانو، از جمله فناوری های جدید 
مبتنی بر نانو را شناسایی کنند و توسعه دهند. تعدادی 
به  استفاده  نمونه جهت  به صورت  واکسین ها  این  از 
نهایی  کار  به عنوان  بازار عرضه شده  است که هنوز 
دیده نمی شود و به تحقیقات کیفی بیش تری نیاز دارد.
شدن  دور  حال  در  شرکت  چندین  حاضر،  حال  در 
از  پیش گیری  و  پیش گیری  سنتی  راهبردهای  از 
برای  نانو  نانوفناوری  از  استفاده  و   SARS-CoV-2
درمانی  روش های  و  واکسین ها  مختلف  انواع  تولید 
مثال،  عنوان  به  هستند.  بالینی  ارزیابی های  و 
از  که  کووید-۱۹  درمانی  عامل  یک  دگزامتازون ها، 
طریق ترکیب های مختلف نانو معرفی شده است، منجر 
به یک چرخش بزرگ در درمان کووید-۱۹ شده است. 
واکسین  بالینی  آزمایشات  پاک سازی  این،  بر  عالوه 
mRNA لیپوزومی )BNT162b( توسعه یافته توسط 
نانوطب  در  بزرگ  موفقیت  یک  می توان  را   Pfizer
SARS- کردن  غیرفعال  فناوری  هم چنان،  دانست. 
CoV-2 در محیط خارجی با استفاده از نانومواد، مانند 
یا CuO و فناوری تشخیصی   Cu با   ،Ag نانوذرات
که می تواند بدون استفاده از تجهیزات گران قیمت با 
را    SARS-CoV-2 سرعت  به  نانومواد  از  استفاده 
تشخیص دهد، نیز به پیش گیری و کنترل کووید-۱۹ 

کمک می کند.
از  ناشی  پیچیده  شرایط  به  توجه  با  وجود،  این  با 
کووید-۱۹، اعتقاد بر این است که برای کارایی بیش تر 
تحقیقات در زمینه های مختلف در سطح جهان، باید 
سیستم عامل موجود اصالح شود. بنابراین، نانوفناوری 
و نانوطب می توانند گزینه های مناسبی برای این تغییر 
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الیاس طاهری

مأموریت یک ونیم ماهه ارتش در بهسود؛

شیوع کرونا؛

به آن ولسوالی اعزام شد. وزارت دفاع آن زمان اعالم 
کرده بود که بررسی ها و مدارک به  دست آمده نشان 
می دهد که این چرخ بال توسط افراد وابسته به علی پور 
ساقط شده است. علی پور در نخست مسوولیت سقوط 
این کار  بعدتر گفت که  اما  بود،  پذیرفته  را  چرخ بال 
او نبوده است. مسووالن وزارت دفاع  به  افراد وابسته 
گفته بودند که به هر قیمت انتقام خون جان باخته گان 
سقوط این چرخ بال نظامی را از عامالن آن می گیرند. 
نیروهای امنیتی هرچند تاکنون ولسوالی های دوگانه 
بهسود را ترک نکرده اند، اما موفق به بازداشت علی پور 

نیز نشده اند.
بهسود،  ولسوالی  به  نظامی  سنگین  نیروی  اعزام 
واکنش های گسترده  شهروندان و شماری از سیاسیون 
را نیز به دنبال داشت. برخی سیاسیون و همین طور 
جای  به  حکومت  که  کردند  انتقاد  کشور  شهروندان 
فرستادن نیرو به بخش های ناامن کشور، از نیروهای 
»سیاسی«  و  »ابزاری«  استفاده  امنیتی  و  دفاعی 

می کند.
نیروها  جابه جایی  از  هفته  یک  از  بیش  گذشت  با 
که  کردند  اعالم  نیروها  این  فرماندهان  بهسود،  در 
راه اندازی عملیات برای پاکسازی دره جلریز از وجود 
این  از  آنان است. بخشی  کار  نیز، در دستور  طالبان 
نیروها به تاریخ دهم حمل سال جاری، برای راه اندازی 
گسترده   حضور  اما  شدند؛  جلریز  دره  وارد  عملیات 
که  شد  سبب  منطقه  آن  در  طالب  جنگ جویان 
نیروهای دولتی افزون بر متحمل شدن تلفات، هفته ها 
اعضای شورای  از  اکنون شماری  بمانند.  در محاصره 
امنیتی  نیروهای  که  می گویند  میدان وردک  والیتی 
متوقف  را  عملیات  دست آوردی  کوچک ترین  بدون 

کرده و از راه دره غوربند به مراکز خود برگشته اند.
ناامن بودن مسیرهای منتهی به والیت های مرکزی از 
طریق کابل، یکی از بزرگ ترین چالش های این مناطق 
است که تأمین امنیت این راه ها بارها به  عنوان یک 
خواست از جانب مردم مطرح شده، اما این خواست ها 
تاکنون نه  تنها برآورده نشده، بلکه وضعیت روزبه روز 

بدتر شده است. 
کوتاه ترین  از  یکی  میدان وردک،  والیت  جلریز  دره 
مسیرهایی است که والیت های دایکندی، غور و بامیان 
را به کابل، پایتخت کشور، وصل می سازد. اما حاکمیت 
به  را  این مسیر  از دره جلریز،  بر بخش هایی  طالبان 

نفس می دهند؛ دیگری را می بینند که با دستان خود با 
تمام توان به سینه پدر، مادر، خواهر و یا برادرش فشار 
می آورد تا نفس بکشد و فردی را می بینند که پدر، 
مادر و خواهر خود را از دست داده است و نمی داند 
که جسد آنان را چگونه بسوزاند؛ چون نه جایی برای 
دانشجویان مجبور  نه چوبی.  دارد،  آتش زدن وجود 
هستند هر لحظه صدای آژیر آمبوالنس را بشنوند و 
منتظر بمانند که چه وقت نوبت آن ها فرا می رسد تا با 
آمبوالنس انتقال شان دهند. وقتی دانشجویان از وفات 
روانی  و   روحی  نگاه  از  شدند،  آگاه  افغان  مهاجران 
از  را  تمرکزشان  و  گرفتند  قرار  فشار  تحت  بیش تر 

دست دادند.
دولت هند به خاطر کنترل وضعیت موجود، در ایاالتی 
که بیش ترین آمار مبتالیان به کرونا را دارند، قرنطین 

دیده  آن  در  امنیتی  مشکل  هیچ  که  بهسود  دوگانه 
نمی شود، مستقر شده اند.

دفاع  وزارت  دیدگاه مسووالن  که  تالش شد  هرچند 
ملی نیز درج شود، اما مسووالن در این نهاد با وجود 

تماس های پی هم، موقف گیری نکردند.
عبدالرحمان طارق، والی میدان وردک، اما در گفت وگو 
شاهراه  در  مشکالت  که  پذیرفت  ۸صبح  روزنامه  با 
و  است  موجود  هم چنان  جلریز  ولسوالی  و  نمبر۲ 
آن طور که مردم توقع داشتند، مشکل رفع نشده است. 
والی میدان وردک گفت که عملیات پاکسازی جلریز از 
وجود طالبان، چندین روز دوام کرد و در حال حاضر 
نیروهای امنیتی ساحه را ترک کرده و به مراکز خود 
به روی  تنها  آقای طارق، مسیر  به گفته   برگشته اند. 

رفت وآمد افراد عادی باز است.

نیروهای امنیتی در بهسود چه مأموریت داشتند؟
یک ونیم ماه پیش، بیش  از یک هزار سرباز مربوط به 
نیروهای ویژه پولیس و ارتش و ده ها هاموی ضد گلوله 
والیت های  از  سنگین،  و  سبک  سالح های  با  مجهز 
مختلف نخست به بامیان و از آن جا وارد ولسوالی های 
دوگانه بهسود والیت میدان وردک شدند. وزارت دفاع 
ملی آن زمان گفته بود که این نیروها به منظور بازداشت 
به  مردمی،  خیزش  فرماندهان  از  علی پور،  عبدالغنی 
بهسود اعزام شده اند. این نیروی سنگین نظامی، سه 
لوای  می-۱۷  نوع  چرخ بال  یک  سقوط  از  پس  روز 
نیروهای هوایی کشور در بهسود میدان وردک،   ۷۷۷

افزایش  شاهد  روز  هر  ماندند.  آفریقایی  کشورهای 
آمار مبتالیان کرونا بودیم؛ گزارش ها از وخیم تر شدن 
وضعیت حکایت می کردند که شدیداً روی روحیه و 

تمرکز دانشجویان تأثیر می گذاشت.
اکنون دانشجویان در خوابگاه های شان عماًل زندانی اند؛ 
آنان مجبور هستند به صنف های آنالین وصل شوند، 
از  کننده  پریشان  تلفنی  تماس  ده ها  و  بگیرند  روزه 
افعان  دانشجویان  کنند.  دریافت  خود  خانواده های 
وقتی  هستند؛  روانی  و  روحی  شدید  فشار  تحت 
کنترل  به  امید  می شنوند،  را  مسووالن  حرف های 
دیگر  ناله  و  آه  و  اشک  جز  می شود،  کم تر  وضعیت 
چیزی در این سرزمین عجایب و متکثیر قابل مشاهده 
نیست. هر طرف که نگاه می کنند؛ یکی را می بینند 
که آکسیجن ندارد، اعضای خانواده اش به او با دهنش 

والیتی  شورای  در  مردم  نماینده گان  از  شماری 
امنیتی  نیروهای  عملیات  که  می گویند  میدان وردک 
برای پاکسازی و بازگشایی شاهراه نمبر۲ در ولسوالی 
پی  در  مثبتی  نتیجه   میدان وردک،  والیت  جلریز 
نداشته و »ناکام« شده است. حاجی احمد جعفری، 
روزنامه ۸صبح  به  عضو شورای والیتی میدان وردک، 
از  جلریز  دره  تصفیه   قسمت  در  دولت  که  گفت 
کوچک ترین  مسیر،  این  بازگشایی  و  طالبان  وجود 

دست آوردی نداشته است. 
پاکسازی  برای  بار  دو  امنیتی  نیروهای  که  افزود  او 
انجامید. به  ناکامی  بار به  اما هر  اقدام کردند،  جلریز 
طالبان  میدان وردک،  والیتی  شورای  عضو  این  گفته  
مانند گذشته در ساحه حاکمیت دارند و به باج گیری 
با این وجود، به  ادامه می دهند.  و آزار و اذیت مردم 
گفته  آقای جعفری، نیروهای امنیتی عملیات پاکسازی 
جعفری  کرده اند.  ترک  را  ساحه  و  متوقف  را  جلریز 
تصریح کرد که در ولسوالی های حصه اول و حصه دوم 
بهسود هیچ گونه تهدید امنیتی وجود ندارد؛ اما این که 
جابه جایی نیروهای امنیتی در این ولسوالی ها به چه 

هدف صورت گرفته است، باید دولت پاسخ دهد.
خوانی سلطانی، عضو دیگر شورای والیتی میدان وردک، 
یک ونیم  مدت  در  امنیتی  نیروهای  که  می گوید  نیز 
بهسود،  دوگانه  ولسوالی های  در  خود  حضور  ماه 
دست آوردی نداشته اند. به باور آقای سلطانی، نیروهای 
امنیتی به  جای این که امنیت مناطق ناامن از جمله 
جلریز را تأمین کنند، در بخش هایی از ولسوالی های 

عمده  اهداف  از  یکی  کشور  از  خارج  در  تحصیل 
بهترین  از  یکی  هند  امروزه  است.  افغان  دانشجویان 
است؛  افغان  دانشجویان  تحصیل  ادامه  برای  مقاصد 
چون از نظر هزینه، کیفیت درسی و کمیت پذیریش 
برای دانشجویان افغان قناعت بخش است. از این منظر 
هند ساالنه ده ها دانشجوی افغان را جذب دانشگاه های 
خود می کند. پیش از آغاز این موج کرونا، وضعیت رو 
آغاز  دانشگاه ها  حضوری  درس   بود.  شدن  عادی  به 
شده بود و ما عماًل در صنف حضور پیدا می کردیم؛ 
اما نهادهای آموزشی تأکید داشتند که نکات بهداشتی 
را رعایت کنید، پوشیدن ماسک حتمی بود و دولت 
باز  توریستی  مراکز  بود.  زده  از شکست کرونا حرف 
از  خارجی  دانشجوی  و  توریست  صدها  روزانه  بود؛ 
آن ها بازدید می کردند، مراسم دینی و ملی عماًل دایر 
می شد، انتخابات محلی برگزار شد و اعتراض دهقان ها 
از ماه ها به این طرف جریان داشت که روزانه و شبانه 
تا »قاعده  نقاط مختلف هند تظاهرات می کردند  در 

جدید زراعتی« لغو شود.
اما با شیوع موج جدید کرونا، دولت هند برنامه منع 
گشت وگذار در شب را به اجرا گذاشت، ماسک اجباری 
شد و کسانی که ماسک نداشتند هزار روپیه هندی 
مبتالیان  افزایش  خبر  روز  به  روز  می شدند.  جریمه 
کرونا به گوش می رسید، نهادهای آموزشی دروس  را 
آنالین و مقررات جدی ای برای رفت وآمد دانشجویان 
خوابگاه وضع کردند و هیچ کس در جریان روز حق 
ایاالت  از  که  دانشجویانی  نداشتند.  رفتن  بیرون 
مختلف در خوابگاه بودند، به خانه های شان برگشتند 
هم  دیگر  کشور  چند  و  نیپال  کشور  دانشجویان  و 
و  افغان  دانشجویان  فقط  رفتند.  کشورهای شان  به 
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است؛  کرده  تبدیل  مسافران  برای  منطقه  ناامن ترین 
طوری که باشنده گان مناطق مرکزی ساعت ها دوری 
راه را بر ناامنی جلریز ترجیح می دهند و از مسیر دره 
غوربند به کابل و برعکس سفر می کنند. هرچند دره 
غوربند نیز از امنیت کامل برخوردار نیست، اما بیش تر 
اکماالتی  کاروان های  همین طور  و  مردم  رفت وآمد 

نیروهای امنیتی از همین مسیر صورت می گیرد.
ریاست  دوم  معاون  دانش،  سرور  پیش  سال  چند 
ریاست  پیشین  معاون  محقق،  محمد  و   جمهوری 
به  را  طرحی  جمهور،  رییس  فعلی  مشاور  و  اجراییه 
با  ملی  ارتش  لوای  یک  که  بودند  سپرده  حکومت 
مرکزیت بامیان ایجاد شود و یکی از کندک های این 
با  شود.  مستقر  میدان وردک  جلریز  ولسوالی  در  لوا، 
آن که رییس جمهور غنی خود وعده تطبیق این طرح 
مرکزی  مناطق  باشنده گان  اما  بود،  داده  را  امنیتی 
رییس   وعده  این  از  سال ها  گذشت  با  که  می گویند 
امنیت  تأمین  از  جمهور، طرح مذکور عملی نشده و 

جلریز خبری نیست.

کامل اعالم کرده است. دانشجویانی که در دهلی نو، 
بیش تر در  زنده گی می کنند،  پرادش  اوتار  و  پنجاب 
معرض مبتال به کرونا هستند، چون بیش ترین آمار در 

همین سه ایالت است.
دانشجویان افغان از شرایط بحرانی کنونی استفاده های 
آخرشان  که سمستر  دانشجویانی  می کنند؛  مختلف 
است، مصروف نوشتن پایان نامه و تیزس شان هستند، 
صنف  پهلوی  در  و  آنالین  دروس  مصروف  تعدادی 
مصروف »پابجی«، تعدادی مصروف دروس آنالین و 
مطالعه و تعدادی سردرگم و پریشان اند و تعدادی هم 

به کشور برگشته اند.
روز  یک  در  کرونا  مبتالیان  بیش ترین  رکورد  ثبت 
سرخط خبرها است؛ کشوری که در طبابت صاحب 
نیست،  آمبوالنس  ندارد،  آکسیجن  امروز  است،  نام 
تخت برای خوابیدن وجود ندارد، شفاخانه کم است 
و... ولی آهنگ جدید سلمان خان رکورد بیش ترین 
جابه جا  را  یوتیوب  در  ساعت   ۲4 در  بازدیدکننده 
می کند. در پهلوی آن، بازیگران معرف سینمای هند 
روزانه پیام های روحیه بخش فراوان به شهروندان این 

کشور می دهند.
دانشجویان افغان عماًل درد مردم هند را با جان و دل 
حس می کنند، حداقل من به عنوان یک دانشجوی 
افغان مقیم هند از مرگ هر شهروند این کشور شدیداً 
این  در  می کنم.  حس  را  آن  درد  و  می شوم  متأثر 
شرایط دشوار نیاز است که کنار هم باشیم و با حمایت 
ادای مسوولیت کنیم: »بنی آدم  این کشور  از مردم 

اعضای یک دیگرند.«
سفارت افغانستان در دهلی نو جز صدور یک اعالمیه و 
دادن یک لینک برای ثبت نام واکسین کرونا، کدام کار 
دیگری برای دانشجویان افغان انجام نداده است. حتا 
یک بار از دانشجویانی که در هند مصروف تحصیل اند، 

احوال نگرفته است.

یک ونیم ماه پیش، بیش  
از یک هزار سرباز مربوط 
به نیروهای ویژه پولیس و ارتش 

و ده ها هاموی ضد گلوله مجهز 
با سالح های سبک و سنگین، از 

والیت های مختلف نخست به بامیان 
و از آن جا وارد ولسوالی های دوگانه 

بهسود والیت میدان وردک شدند. وزارت 
دفاع ملی آن زمان گفته بود که این 

نیروها به منظور بازداشت عبدالغنی 
علی پور، از فرماندهان خیزش مردمی، 

به بهسود اعزام شده اند. این نیروی 
سنگین نظامی، سه روز پس از سقوط 

یک چرخ بال نوع می-17 لوای 777 
نیروهای هوایی کشور در بهسود 

میدان وردک، به آن ولسوالی اعزام شد. 
وزارت دفاع آن زمان اعالم کرده بود که 

بررسی ها و مدارک به  دست آمده نشان 
می دهد که این چرخ بال توسط افراد 

وابسته به علی پور ساقط شده است. 
علی پور در نخست مسوولیت سقوط 

چرخ بال را پذیرفته بود، اما بعدتر گفت که 
این کار افراد وابسته به او نبوده است.

عملیات پاکسازی جلریز به کجا رسید؟

وضعیت دانشجویان افغان در هند محمدزمان سیرت



هایده فقیری

)The Cipher Brief( :منبع

نویسنده: جان مکالوین، معاون پیشین سازمان سیا

مترجم: سیدجمال اخگر

اشرف غنی، رییس جمهور منتخب فعلی، می گوید که 
وی خواهان توافقی است که طالبان را در دولت ادغام 
و به سمت انتخابات حرکت کند. اما او این را بیش تر 
یک خیال می داند تا یک واقعیت عینی. هیچ چیزی در 
ایدیولوژی و تاریخ طالبان از انتخابات حمایت نمی کند. 
سنی  اسالم گرای  جنبش  معتبر،  محاسبات  براساس 
از سال ۲00۱ قدرتمندتر از هر زمان دیگری است و 
حدود ۲0 درصد از کشور را کنترل می کند و باالی 40 
درصد اراضی دیگر با دولت در جنگ است. حقیقت این 
است که پس از رفتن ارتش ایاالت متحده، واشنگتن 
که  کند  کنترل  دور  راه  از  را  تروریسم  است  مجبور 
از حضور  با اطمینان کم تر  اما  باشد؛  می تواند کارساز 

توانمند  بسیار  افغانستان  امنیتی  نیروهای  میدان.  در 
شده اند؛ اما بدون تدارکات، تعمیر و نگه داری تجهیزات 
و پشتی بانی ایاالت متحده، احتماالً تأثیر آن ها در برابر 

طالبان و اهداف تروریستی به شدت کاهش می یابد.
- نگرانی دوم و بزرگ دیگر، وضعیت حقوق بشر است 
صورت  به  زمینه  این  در  می کنند  ادعا  طالبان  که  
از  شهروندی،  حقوق  به  و  کرد  خواهند  کار  مشترک 
قابل  میزان  به  سال ۲00۱  از  که  زنان  حقوق  جمله 
توجهی بهبود یافته است )۳۹ درصد از زنان تا سال 
۲0۱۷ در آموزش متوسطه ثبت نام کردند، در مقابل ۶ 
درصد در سال ۲00۳ و ۲۷ درصد کرسی های پارلمان 

به زنان اختصاص یافته است(، احترام می گذارند.
توسط  شده  انجام  میدانی  تحقیقات  حال،  این  با 
محلی  فرماندهان  گرایش  براساس  که  دانشمند  یک 
گرفته  صورت  کنترل شان  تحت  مناطق  در  طالبان 

می گیرد وقتی دل بسته گی نباشد، رنج و مالل  هم 
پیش نمی آید.

در جای دیگر، شوپنهاور می گوید که چرخه خواستن 
خواسته مان  به  این که  محض  به  ندارد،  پایانی 
در  می کنیم.  تجربه  را  گذرایی  لذت  می رسیم، 
پی این لذت گذرا مالل می آید و سپس خواستن 

بیش تر.
گاهی وقت ها واقعیت گفته شوپنهاور را با تمام وجود 
حس می کنم. بارها شده که آرزویی را برای سال ها 
در دل پرورانده ام؛ اما بعد از رسیدن به آن آرزو دچار 
آرامش نشده ام، بلکه آرزوی دیگر جایگزین آرزوی 

قبلی ام شده است.
موافقم که در به دست آوردن، لذت گذرایی بیش 
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جان مکالوین از جنوری تا سپتامبر ۲004 به عنوان 
جوالی ۲004  تا  اکتوبر ۲000  از  و   CIA سرپرست 
به عنوان معاون این نهاد مشغول به کار بود. او یکی 
دانشکده مطالعات پیش رفته   از متخصصان ممتاز در 

بین المللی جان هاپکینز است.

دیدگاه کارشناسان
کردن  بیرون  برای  بایدن  جو  جمهور  رییس  تصمیم 
افغانستان،  از  همه نیروهای امریکایی تا ۱۱ سپتامبر 
بحث های زیادی را در میان طیف های مختلف سیاسی 

برانگیخته است.
و  موافق  دسته  دو  به  را  مردم  بایدن،  خروج  تصمیم 
مخالف تقسیم کرده است. یک تعداد آن را عقب نشینی 
عجوالنه و فاجعه بار می دانند و از این تصمیم خشمگین 
جنگ  ادامه  را  نیروها  حضور  دیگر  تعداد  و  هستند 
و  برد  زمان  سال   ۲0 که  می دانند  پیروزی  غیرقابل 
جان بسیاری را گرفت. حامیان و منتقدان این تصمیم 
طرفین  از  یک  هر  و  شده اند  تقسیم  مساوی  طور  به 
بیایید  بنابراین،  ارائه دهند.  می توانند استدالل خوبی 
واقعیت ها  بررسی کنیم که کدام  یکی،  را  استدالل ها 

را تداعی می کند.
بایدن مدت ها است که در مورد حضور طوالنی مدت 
در افغانستان متردد است. او ادعا می کند که واشنگتن 
به هدف خود که همانا شکست القاعده و کشتن اسامه 
بن الدن و حصول اطمینان از این که افغانستان دیگر 
پناهگاه تروریست های مانند وی نیست، رسیده است. 
وی گفت، ما هرگز آن جا نبودیم تا مردم افغانستان را 

متحد بسازیم. »آن ها هیچگاه یک پارچه نبودند«.
اضافه  هستند،  موافق  بایدن  تصمیم  با  که  کسانی 
زیرا  شود؛  اولویت بندی  باید  افغانستان  که  می کنند 
به تهدید  مانند چین نسبت  بزرگ  رقابت قدرت های 
تروریست ها بیش تر قابل نگرانی است، از همین رو ما 
باید آن ها را زیر نظارت قرار دهیم و بر آن ها فشار وارد 
کنیم. دیگران به ساده گی استدالل می کنند که امریکا 
نمی تواند تا زمان ایجاد یک دولت مدرن در افغانستان، 
این  بپذیریم.  را  حقیقت  این  باید  پس  بماند،  آن جا 
آن  یکی  است.  بزرگ  ویژه گی  دو  دارای  استدالل ها 
آشکارا درست است: بن الدن مرده و القاعده ضعیف تر 

شده است.
تصدیق  ندرت  به  واقعاً  که  است  چیزی  دیگر،  بحث 
زیرا  کند؛  اولویت بندی  باید  متحده  ایاالت  می شود: 
نمی تواند همه کارها را یک باره در سراسر کره زمین با 

منابع، انرژی و تعهدات یکسان انجام دهد.
استدالل کسانی که مخالف تصمیم بایدن هستند، به 

دو دسته تقسیم می شود:

با همکارم برای صرف غذا به یکی از رستورانت های 
کابل رفته بودم. در راه دخترک دست فروشی را با 
لباس های پاره و موی ژولیده دیدم که با صدای بلند 
و از ته دل می خندید. لحظه ای به این خنده های 
بی پروای دخترک غبطه خوردم. چقدر این دخترک 
جست وجو  به  ذهنم  در  آمد.  رها  و  آزاد  نظرم  به 
عمیقی  خنده  چنین  که  آخری  بار  پرداختم؛ 
داشته ام، کی بوده است؟ راستش را بخواهید برای 
این سوال جوابی نیافتم، آخرین باری که این گونه از 

ته دل خندیده بودم را به یاد نمی آوردم.
هیاهوی  در  گم  هستیم؛  چنین  این  ما  از  خیلی 
از  تعریفی  نه  می گذرد،  ماه ها  و  روزها  زنده گی. 
هرچه  خوشبختی.  از  تعریفی  نه  و  داریم  خوشی 
آرزوهای مان می رسیم، کم تر خوشحال  به  بیش تر 

هستیم.
برای  می آوریم، تالش مان  به دست  بیش تر  هرچه 
داشتن، بیش تر می شود، شاید یکی از عواملی که 
و  سرمایه داری  نظام  می کند،  ترغیب  را  رفتار  این 
طور  به  روز  هر  است.  اومانیسم  سوی  به  جهش 
می گیریم  قرار  بسیاری  تبلیغات  آماج  ناخودآگاه 

است، نشان می دهد که بعضی از آن ها دارای دیدگاه 
نسبتاً لیبرال تری بودند؛ در حالی که دیگران به شیوه 
حقوق  شدید  کردن  محدود  بر  مبنی  طالبان  قبلی 
انحرافات جزئی  به دلیل  زنان و مجازات شدید آن ها 
واقع طالباِن در قدرت،  بودند. در  پای بند  از شریعت، 
به  گذشته  دهه  دو  طی  که  زنان  حقوق  از  بسیاری 
کرد،  خواهند  محدود  را  است  آمده  به دست  مشکل 
هرچند که امروز احتماالً با مقاومت بیش تری از جانب 
مردمی روبه رو خواهند شد که اکنون زنده گی بهتری 

را تجربه کرده اند.
این استدالل های متناقض، من را با اکراه به سمت این 
مقوله که »هرچیز را زمان مشخص خواهد کرد«، سوق 
می دهد؛ اگرچه تاریخ و تجربه ۲0 سال جنگ وامی دارد 

که باید بیش تر به مسأله با بدبینی نگاه کرد.
این ها،  همه  درباره  اندیشیدن  برای  دیگر  روش 
کوتاه مدت در مقابل بلندمدت است. ناخوشایند خواهد 
بود که بگوییم، در کوتاه مدت تصمیم خروج تأثیر بدی 
نخواهد گذاشت. طالبان نیرومند شده اند، اختالفات در 
نیروهای  باعث تضعیف آن  شده است و  سطح دولت 

امنیتی نیز به تنهایی بار جنگ را به دوش می کشند.
این کاماًل منطقی است که طالبان تا جایی که می توانند 
از موضع قدرت فشار می آورند و در صورت موفقیت، 
و  نخواهند محیط جغرافیایی  یا  بخواهند  چه طالبان 
اجتماعی سازگار برای تروریست ها به وجود می آید. با 
این حال، این که در طوالنی مدت، چه چیزهای اتفاق 

می افتد ما تا هنوز نمی دانیم.
جامعه  ساختار  که  است  این جا  سوال  حال،  این  با 
فعالیت  و  غربی ها  دخالت  و  حضور  با  افغانستان 
رسانه های اجتماعی، افزایش تحصیالت جوانان و تغییر 
آیا  است؟  کرده  تغییر  در طی ۲0 سال چقدر  نسل، 
طالبان برای جلب مشروعیت بین المللی و کمک های 
یا  اختیار می کنند  را  اعتدال  راه  نیاز،   مورد  اقتصادی 
خیر؟ اگر این تغییرات و پیش رفت های دو دهه اخیر 
ایجاد کرده  برابر سلطه طالبان  مقاومت بیش تری در 
باشد، آیا این، شکل یک جنگ داخلی جدید یا توانایی 
تعدیل رفتار طالبان را به خود خواهد گرفت یا مانند 
آنچه که قبل از ۱۱ سپتامبر اتفاق افتاد، زور و بی رحمی 

بر همه پیروز خواهد شد؟
می افتد،  اتفاق  خارجه  امور  در  غالباً  که  همان طوری 
پیشینه  براساس  قضاوت  از  باید  گیرنده گان  تصمیم 
تاریخی، داده های ناقص و سیاست هایی از سر ناگزیری، 

اطمینان حاصل کنند.
قضیه افغانستان از همه پیچیده تر است و بایدن حداقل 
تمجید  این که چنان تصمیمی گرفت، مستحق  برای 
تصمیم گیری  عدم  خارجه،  امور  اصول  نظر  از  است. 
در واقع خود یک تصمیم است و معموالً مورد خوبی 

نیست.

می شویم  ترغیب  آوردنی  دست  به  هر  با  نیست، 
که بیش تر بخواهیم و این چرخه تا ابد ادامه پیدا 

می کند.
باشد،  مشکل  شاید  خوشبختی  مسیر  کردن  پیدا 
تمام  اندازه  به  می تواند  خوشبختی  و  سعادت 
انسان هایی که روی زمین زیسته اند، تعریف متفاوت 
داشته باشد. هر انسان تعریف شخصی از سعادت و 
خوشبختی دارد، برای من اما فلسفه اپیکور همانند 
چراغی رو به سوی شادمانی است. اپیکور نه مانند  
بودا و شوپنهاور هر لذت و خوشی را منع می کند 
و نه مانند نظام سرمایه داری انسان را به خواستن 
اپیکور  اعتدال گرایی  می کند؛  تشویق  بی حدوحصر 

برای من آرامش بخش است.
یادآوری خنده های دخترک به من می آموزاند که 
زیادی  ارتباط  ما  زنده گی  شرایط  به  خوشبختی 
زنده گی  از  ما  انتظارات  به  خوشبختی  ندارد، 

بسته گی دارد.
شاید یکی از راه های رسیدن به خوشبختی و آرامش 
خیال این است که ارزش های مان را بازبینی کنیم، 
معنایی برای زنده گی مان بیابیم و خود را از چنگ 

زیاده خواهی برهانیم.
»هزاران شمع را می توان با یک شمع روشن کرد. 
پس زنده گی شمع کوتاه نخواهد بود اگر خوشبختی 

را با دیگران هم به اشتراک بگذارد.« )بودا(

که  نداریم  کامل  اطمینان  نوع  هیچ  ما  این که  اول   -
تروریست هایی که  پناهگاه  به  افغانستان یک بار دیگر 
قصد آسیب رساندن به ایاالت متحده را دارند، تبدیل 
افراطی  دولت  یک  احتماالً  این که  دیگر  شد.  نخواهد 
طالبان قدرت را به دست خواهد آورد و عناصر شکننده 
دموکراسی و احترام به حقوق بشر که ما توانسته ایم 
اندک اندک نهادینه کنیم، به ویژه حقوق زنان را محو 
خواهد کرد. می توان شواهدی را پیدا کرد که براساس 

آن به نفع و یا خالف تصمیم بایدن استدالل کرد.
حیات  تجدید  مورد  در  تردید  سبب  که  واقعیتی 
تروریست ها در افغانستان شده، این است که عملیات 
القاعده اکنون غیرمتمرکز است و هسته های وابسته به 

آن در مکان هایی مانند یمن، سوریه و شمال آفریقا، 
امروز فعال تر و موفق تر از آنچه در افغانستان باقی مانده  
است، هستند. یک گروه تروریستی دیگر به نام دولت  
اسالمی )داعش( هنوز قادر به انجام حمالت خونبار در 
افغانستان است؛ اما با اقدامات ضد تروریستی ضعیف 
طالبان  هستند.  آن  مخالف  نیز  طالبان  و  است  شده 
توافق نامه صلح را در ماه می سال ۲0۲0 امضا کردند که 
طبق آن تعهد کردند که روابط خود با القاعده را قطع 
اهداف  شناختن  برای  راهی  دیگر،  از طرف  می کنند. 
واقعی طالبان وجود ندارد و معلوم نیست که آیا آنان 
که اغلب تندرو هستند، دیدگاه واحدی دارند یا خیر. 
بنابراین، بدگمان بودن در این مورد قابل توجیه است، 
به ویژه پس از گزارش نظارت سال ۲0۲0 سازمان ملل 
با  ارتباط قوی  این گروه هنوز  این که  بر  متحد مبنی 

القاعده دارد.

داشتن  با  که  بقبوالند  ما  به  می کند  سعی  که 
لوکس  وسایل  داشتن  یا  خاص  مدل  با  موتری 
خوشحال تر خواهیم بود. ارزش های سیستم مادی 
ما را ترغیب می کند که بیش تر و بیش تر بخواهیم. 
نسل ما بیش ترین گزینه ها را برای انتخاب دارد؛ اما 
گسترده گی گزینه ها برای انتخاب، ما را خوشبخت تر 

نکرده است.
که  برخوردم  بودا  از  جمله ای  به  پیش  وقت  چند 
می گفت: »دل بستن رنج است.« بودا فلسفه ساده ای 
برای آرام زیستن دارد. او می گوید سرچشمه تمام 
دردها و رنج هایی که متحمل می شویم، وابسته گی 
به دنیا و امیال دنیایی است و اگر می خواهیم که 
دچار این رنج نشویم، می بایست که دست از تمنا و 
خواهش برداریم. وقتی از زنده گی چیزی نخواهیم، 
پس رنجی نخواهیم کشید؛ نه رنج و عذاب تالش 
برای به دست آوردن و نه رنج و غم از دست دادن.

خوشایند،  احساسات  کردن  دنبال  بودا  نظر  از 
خود علت رنج و درد است. بودا می گوید که وقتی 
دل بسته گی وجود داشته باشد، ترس از دست دادن 
آن دل بسته گی هم در پی آن می آید، پس نتیجه 

واقعیت های خوب و بد افغانستان

آیا ما خوشبختیم؟

کسانی که با تصمیم بایدن موافق هستند، اضافه می کنند که افغانستان 
باید اولویت بندی شود؛ زیرا رقابت قدرت های بزرگ مانند چین نسبت به تهدید 

تروریست ها بیش تر قابل نگرانی است، از همین رو ما باید آن ها را زیر نظارت قرار دهیم و 
بر آن ها فشار وارد کنیم. دیگران به ساده گی استدالل می کنند که امریکا نمی تواند تا 
زمان ایجاد یک دولت مدرن در افغانستان، آن جا بماند، پس باید این حقیقت را بپذیریم. این 
استدالل ها دارای دو ویژه گی بزرگ است. یکی آن آشکارا درست است: بن الدن مرده و 

القاعده ضعیف تر شده است.
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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: خریداری وسایل دفتر برنامه اشتغالزائی 

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 خریداری وسایل دفتر ، برنامه اشغالزائی 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 و اکبر به دست آورده، آفر های 
خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱0:00 قبل از ظهر مورخ ۱۶ جوزا ۱400 

ارائه نماید. 
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ  ,۱۳۵,000 یک صد و سی و پنج هزار افغانی و جلسه 
آفر گشایی به ساعت ۱0:00  قبل از ظهر ۱۶ جوزا ۱400 در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق 

شهروندی/ و اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.
نوت: )۱( : پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.

  a.nooragha@ccnpp.org ,  t.safi@ccnpp.org :ایمیل آدرس
procurement.idlg@ccnpp.org    
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پیشنهاد  دارم  دوست  باال،  استدالل های  به  توجه  با 
معنایی  تعدد  بر  تکیه  با  کنم:  مطرح  را  ماجراجویانه ای 
روشنگر  تا  است  ابهام ساز  بیش تر  که  سوسیالیسم  واژه  
بحث  مفهوم  این  کاربرد  عدم  روی  باید  ما،  دیدگاه های 
کنیم. به باور من، سوسیالیسم مفهوم شکست خورده است 
حالی  در  ندارد.  را  ما  نظر  مورد  رادیکال  معنای  دیگر  و 
برنده گی  مانده،  باقی  مبهم  مفهوم  کم تر  کمونیسم   که 
برابر هرگونه  در  و  است  را حفظ کرده  رادیکالیسمش  و 
»روح  می گفت:  لنین  می ایستد.  ابهام  و  محافظه کاری 
کمونیسم، همان چیزی  است که کمونیسم را تحمل ناپذیر 
از  مرتب  که  آنانی  )بالنشو: ۱4(  می کند.«  رام ناشدنی  و 
به  می کنند،  دفاع  رفاه(  دولت  معنای  )در  سوسیالیسم 
شدت از کمونیسم می ترسند. این یعنی کمونیسم هنوز 
تحمل ناپذیری اش را حفظ کرده است و قدرت ویرانگرانه  
باالیی دارد. سوسیالیسم در دو معنایی که در باال یادآوری 
کردم، دیگر قابل پذیرش من نیست؛ اما در معنای سومی 
واژه   از  می دهم  ترجیح   - دارد  کاربرد  کم تر  البته  که   -
اصلی  کمونیسم استفاده کنم که هم ابهام ساز نیست و هم 

وحشی و رام ناشدنی باقی مانده است.
حاال زمان آن فرا رسیده است که با شعار »یا سوسیالیسم 
یا توحش« تصفیه  حساب کنیم. رزا لوکزامبورگ در رساله  
جزوه   به  که   - آلمان«  سوسیال دموکراسی  در  »بحران 
نگاه  لحظه  این  »در  می گوید:   - است  معروف  جونیوس 
در  بربریت  به  بازگشت  که  می دهد  نشان  ما  به  اجمالی 
جامعه  سرمایه داری چه معنایی می دهد. این جنگ جهانی 
به معنای بازگشت به بربریت است. اگر مسیر نفرت انگیز 
واپسین  به  شده  شروع  تازه  که  جهانی  جنگ های  دوره  
پیامدهای نهایی اش بینجامد، آن گاه پیروزی امپریالیسم 
در جریان این جنگ مدرن برای همیشه به نابودی فرهنگ 
به  داریم،  قرار  شرایطی  چنین  در  ما  امروزه  می انجامد؛ 
همان نحو که فریدریش انگلس بیش از یک نسل قبل، 
پیش از طرح این گزاره  وحشتناک، پیش بینی کرده بود: 
همانند  و  فرهنگ  کل  نابودی  و  امپریالیسم  پیروزی  یا 
روم باستان، جمعیت زدایی، ویرانی و خرابی و نسل زدایی 
یعنی  پیروزی سوسیالیسم  یا  گورستان گسترده؛  و یک 
امپریالیسم،  علیه  بین المللی  پرولتاریای  آگاهانه   مبارزه 
علیه روش هایش، علیه جنگ. این دوراهه  تاریخ جهان که 
کفه های در حال توازن آن منتظر تصمیم گیری پرولتاریا 

است، انتخاب ناگزیر است.« )لوکزامبورگ، ۱۳۸۶: 4۳4(
لوکزامبورگ رساله »بحران در سوسیال دموکراسی آلمان« 
را در سال ۱۹۱۵ در جریان جنگ جهانی اول و در زندان 
نوشت که نخستین بار در ۱۹۱۶ با نام مستعار جونیوس 
اکتوبر  انقالب  به نشر رسید؛ زمانی که هنوز  در سویس 
او که در ۱۹۱۹ - دو سال بعد  به پیروزی نرسیده بود. 
نیافت  مجال  شد،  کشته   - اکتوبر  انقالب  پیروزی  از 
ببیند که پیش بینی هایش در مورد انقالب روسیه چگونه 

شعار  هر  از  روشن تر  شعار  این  چون  چرا؟  بربریت!۱  یا 
دیگری، از جمله شعار قدیمی »یا سوسیالیسم یا بربریت« 
رساتر و رادیکال تر است که کم تر تردید برمی انگیزد و از 
سوی دیگر، با صراحت همیشه گی اش کمونیست ها را از 
ناکمونیست ها جدا می کند و بیانگر موضع گیری روشن ما 

در برابر دشمنان مان است.
برای تقویت پیشنهادم، مایلم به پیش گفتارهای روشنگر 
 ۱۸۹0 آلمانی  چاپ  و   ۱۸۸۸ انگلیسی  چاپ  بر  انگلس 
از  جا  به  و  درست  چقدر  او  که  کنم  اشاره  مانیفست 
نام گذاری »مانیفست کمونیست« دفاع می کند: »هنگامی 
که این اثر انتشار می یافت، ما نمی توانستیم آن را مانیفست 
سوسیالیستی بنامیم. در سال ۱۸4۷ عنوان سوسیالیست 
به دو گونه افراد اطالق می شد: از سویی به هواداران مکاتب 
تخیلی گوناگون و به  ویژه به پیروان اوئن در انگلستان و 
پیروان فوریه در فرانسه که ضمناً هر دوی آن ها در آن 
به  و  بودند  آمده  در  کار  از  تک افتاده  گروهک های  زمان 
تدریج رو به زوال می رفتند و از سوی دیگر، به افسون گران 
اجتماعی گوناگونی که می خواستند تمام بالیای اجتماعی 
را با انواع اکسیرها و وصله پینه ها براندازند، بی آن که برای 
اینان در  باشد.  سرمایه و سودش کم ترین دردی داشته 
کارگری  جنبش  از  خارج  بودند  عناصری  مورد  دو  هر 
می جستند.  یاری  »تحصیل کرده«  طبقات  از  بیش تر  که 
نارسایی  به  که  کارگر  طبقه   از  بخشی  آن  برعکس، 
یقین حاصل کرده و خواستار  سیاسی  انقالب های صرفاً 
دگرگونی بنیادی جامعه بود، آن زمان خود را کمونیست 
صرفاً  تراش نخورده،  کمونیسم  نوع  یک  این  می نامید. 
ناخودآگاه و از بسیاری جهات خام بود؛ اما به حد کافی 
نیرو داشت که دو مکتب کمونیسم تخیلی پدید آورد: در 
کمونیسم  آلمان  در  و  کابه  »ایکاری«  کمونیسم  فرانسه 
وایتلینگ. در سال ۱۸4۷ سوسیالیسم، جنبش بورژوایی و 
کمونیسم، جنبش کارگری بود. سوسیالیسم، دست کم در 
بخش قاره  اروپا »سالن پسند« بود و حال آن که کمونیسم 
درست عکس این وضع را داشت. و چون ما از همان زمان 
با قاطعیت کامل بر این نظر بودیم که »رهایی طبقه  کارگر 
باید به دست خود طبقه  کارگر انجام گیرد، در مورد این که 
کدام یک از این دو نام را باید برگزینیم، حتا لحظه ای هم 
نیز  از آن پس  نمی توانستیم تردیدی به خود راه دهیم. 
فکر انصراف از این نام هیچ گاه به ذهن ما خطور نکرد.« 

)مارکس و انگلس، ۱۳۸۵: ۹، ۱۶، ۱۷(
گونه های  بد  تجربه های  و  سال  این همه  گذشت  از  پس 
به  جهان،  گوشه وکنار  در  سوسیالیسم خواهی  مختلف 
نظرم واژه  سوسیالیسم دوباره همان معنایی را پیدا کرده 

از  او  بلند  اما هوش  از دیگری واقعی می شود.  یکی پس 
همان آغاز انقالب می توانست آینده  فاجعه بار روسیه  زیر 
تسلط بلشویک ها را ببیند. لوکزامبورگ از منتقدان جدی 
انقالب  پیروزی  از  پس  تروتسکی  و  لنین  کارکردهای 
اکتوبر بود و مرتب از رعایت نشدن دموکراسی و جاگزینی 
انتقاد  پرولتاریا  دیکتاتوری  به  جای  حزب  دیکتاتوری 

می کرد. )همان: 4۱4، 4۱۵(
روسیه  انقالب  مورد  در  لوکزامبورگ  رزا  آثار  به  توجه  با 
سوسیالیسم  که  گفت  می توان  رساله هایش،  بقیه  و 
مارکسیست های  که  خوانشی  با  لوکزامبورگ  نظر  مورد 
از نظر  ارایه دادند، متفاوت است.  از آن  روسی - چینی 
دیکتاتوری  برقراری  و  دموکراسی  شورایی،  مدیریت  او، 
است  سوسیالیسم  زمینه ساز  اصلی  عناصر  از  پرولتاریا 
سوسیالیستی  گذار  از  عناصر  نمی توان  این  نبود  در  که 
سخن گفت. کدام یکی از این عناصر در »کشور شوراها« 
زنده می بود  رزا  اگر  رعایت شد؟ هیچ کدام.  مائو  و چین 
استبداد  چکمه های  زیر  واقعی  سوسیالیسم  فاجعه   و 
بی امانی  جنگ  می دید،  شوروی  در  را  استالینیسم  هار 
می انداخت؛  راه  به  سوسیالیسم خواهی  این گونه  علیه  را 
کردند.  جهان  راستین  مارکسیست های  سایر  که  کاری 
بازهم  از تجربه  بد شوروی و چین  لوکزامبورگ پس  آیا 
نمی دانم.  بربریت« سر می داد؟  یا  شعار »یا سوسیالیسم 
اما آنچه من از تاریخ بد سوسیالیسم واقعی در روسیه و 
چین و همین طور دولت رفاه می توانم نتیجه بگیرم بازهم 
رادیکال است. زمان آن فرا رسیده است که شعار دیگری 
را جاگزین شعار قدیمی لوکزامبورگ کنیم: یا کمونیسم 

داشت:  کمونیست  مانیفست  نگارش  زمان  در  که  است 
سوسیالیسم واقعی شوروی، سوسیالیسم با خوانش چینی 
و سوسیالیسم با شکل و شمایل دولت رفاه گونه هایی از 
سرمایه داری اند و ربط چندانی به پروژه  کمونیسم مارکس 
و انگلس ندارند. یعنی، سوسیالیسم در سه معنای به  کار 
متضاد  قطب  نه  است  بربریت  معادل  تقریباً  برده  شده 
هنوز  انگلس  استدالل  این  ترتیب،  به  آن.  دیالکتیکی 

تازه گی منحصر به فردش را حفظ کرده است.
البته فراخوان من به کمونیسم به معنای این نیست که 
معتقد به دوره  گذار نیستم. هیچ عاقلی نمی تواند مدعی 
شود که بدون زمینه سازی، سرراست و مستقیم می توان به 
جامعه  کمونیستی رسید. نقد من بر نوعی از مرحله بندی 
پیشنهاد  کمونیسم  به  رسیدن  برای  که  ا ست  دوگانه ای 
می شود؛ مرحله بندی ای که پروژه  کمونیسم را مرتب به 
پدیده   آهسته آهسته  که  به حدی  می کند،  واگذار  آینده 
نه  که  می رسد  فرا  زمانی  و  می شود  دست یافتنی  کم تر 
تنها گامی به  سوی کمونیسم برنداشته ایم، بلکه در جهت 
مخالف آن در حرکتیم. وقتی شما کمونیسم را مرحله بندی 
می کنید، تمام تمرکزتان روی مرحله   حی وحاضر )حاکمیت 
حزب »کمونیست« و یا هم سوسیالیسم( است که نباید از 
دست برود. تالش برای حفظ این مرحله  به حدی  است که 
خیلی زود از یاد می برید مرحله  بعدی ای هم در کار است 
که باید برای رسیدن به آن تمام انرژی تان را صرف کنید.

تافته   می شود،  راه اندازی  که  سوسیالیستی ای  انقالب 
مرحله   که  است  درست  نیست.  کمونیسم  از  جدابافته 
اما  به وضعیت موجود مدیریت شود؛  توجه  با  باید  گذار 
خدشه ناپذیر  اصل  کنیم،  چشم پوشی  آن  از  نباید  آنچه 
اندیشیدن به کمونیسم است. هر گام در مرحله  گذار باید 
ما را به جامعه  کمونیستی نزدیک تر کند، نه این که از آن 
اما آنچه در شوروی و چین رخ داد برعکس  دور شویم. 
این بود. »حزب کمونیست« بر سر اقتدار بیش تر در فکر 
و  موجودیت  دغدغه   تا  بود/است  قدرت  در  ماندن  ادامه  
تقویت شورا، دیکتاتوری پرولتاریا، دموکراسی و در نهایت 
تام وتمام  زمامدار  مرگش  زمان  تا  استالین  کمونیسم. 
شوروی بود و مائو هم همین طور. آنانی که مانعی در برابر 
قدرت نامحدود استالین و مائو بودند، از طریق دادگاه های 
نمایشی و کارناوال »انقالب فرهنگی« نابود شدند. این جا 
است که من نسبت به هرگونه مرحله بندی سوسیالیسم 
- کمونیسم بدبین  هستم. به باور من، از این مرحله بندی 
چپ ارتدوکس سودی به کمونیسم نمی رسد، چون از آغاز 

پادکمونیستی است.

۱- این شعار را از کتاب اخیر اسالوی ژیژک زیر نام »پاندمیک؛ 
کرونا جهان را تکان می دهد« وام گرفته ام. بخشی از این کتاب 

در وب سایت پروبلماتیکا قابل  دسترس است:
/http://problematicaa.com/pandemic 

بهرام آمونیایی
بخش سوم

نقدی بر کتاب »یا سوسیالیسم یا توحش«

کدام سوسیالیسم؟
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شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، 
روز پنج شنبه گفت که کشورهای عرب خلیج فارس و ایران 
به منظور در  برای دست یابی به چارچوبی  با یک دیگر  باید 
میان گذاشتن نگرانی  ها و کاهش تنش های منطقه ای توافق 

کنند.
به نقل از یورونیوز، وزیر امور خارجه قطر هم چنین از گام های 
مثبت ترکیه برای نزدیک شدن به عربستان سعودی و مصر 
استقبال کرد و از ریاض و قاهره خواست تا به همکاری با 

انقره ادامه دهند.
ایاالت  در  قدرت  تغییر  از  پس  به  ویژه  و  اخیر  ماه های  در 
متحده امریکا، تنش میان ترکیه و قطر از یک سو و پادشاهی 
یافته  به شدت کاهش  از سوی دیگر  سعودی و متحدانش 

اخوان المسلمین در جهان عرب  بزرگ  ترکیه، حامی  است. 
حتا از ناراضیان مصری مقیم این کشور خواسته تا انتقادها 
با شدت گذشته پی گیری  علیه دولت عبدالفتاح سیسی را 

نکنند.

رویترز  به خبرگزاری  ثانی  بن عبدالرحمن آل  شیخ محمد 
گفت: »منطقه ما نیاز به احساس آرامش دارد و همه بازیگران 
باید در کنار یک دیگر بنشینند و برای آرام کردن همه تنش ها 

گفت وگو کنند«.
روابط سرد میان تهران و ریاض با به قدرت رسیدن دونالد 

ترمپ در سال ۲0۱۶ به شدت دست خوش تنش شد. 
دو قدرت بزرگ خاورمیانه در جبهه های پرشمار و به  ویژه در 

یمن عماًل با یک دیگر درگیر هستند. با وجود کاهش تنش 
خلیج  نفت خیز  پادشاهی های  با  دوحه   - انقره  قطب  میان 
فارس، تنش میان ایران و عربستان سعودی هم چنان ادامه 

دارد.
عربستان سعودی، احتماالً پس از اسراییل بزرگ ترین مخالف 

برنامه هسته ای ایران و برجام به شمار می رود.
این در حالی است که به گفته دولت عراق، نماینده گان ایران 
بار در  و پادشاهی عربستان سعودی در ماه های اخیر چند 

بغداد با یک دیگر مذاکره کرده اند.
امور خارجه قطر می گوید اطمینان دارد که گفت وگو  وزیر 
میان رقبا، تاثیر بزرگی بر آرامش و پایداری در منطقه خواهد 

گذاشت.

قطر خواستار گفت وگو میان ایران 
و اعضای شورای همکاری خلیج 
فارس شد

تنش در بیت المقدس شرقی؛

اروپا خواهان توقف شهرک  سازی شد

مخالفت آلمان با پیشنهاد 
امریکا مبنی بر لغو انحصار 

مجوز واکسین های کرونا

تنش بین فرانسه و بریتانیا بر سر مقررات ماهی گیری در کانال مانش

اتحادیه اروپا روز پنج شنبه از پیشنهاد امریکا مبنی بر لغو 
انحصار مجوز یا مالکیت معنوی واکسین های کووید-۱۹ 
حمایت کرد، اما تولیدکننده گان دارو و برخی از کشورها 

از جمله آلمان با آن مخالفت کردند.
رییس  الین،  در  فون  اورسوال  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
کمیسیون اروپا، گفته است که اتحادیه اروپا آماده است 
لغو مالکیت معنوی واکسین های  تا در مورد پیشنهاد 
کرد  تاکید  او  شود.  گفت وگو  و  بحث  وارد  کووید-۱۹ 
که اولویت اروپا »افزایش« عرضه واکسین های کرونا در 

سطح جهان است.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، هم گفت مهم 
است که این کشور باید فرایند را تسریع بخشد. وزیر 
هرچه  که  زمانی  تا  کرد،  تصریح  امریکا  خارجه  امور 
بیش تر افراد واکسین نشوند، هیچ کسی به طور کامل 

ایمن نخواهد بود .
آنتونی بلینکن تاکید کرد که لغو انحصار مجوز مالکیت 
معنوی یکی از راه های ممکن برای تولید و دسترسی به 

واکسین ها است.
جو بایدن، رییس جمهور امریکا، نیز تایید کرد که کاخ 
سفید از تعلیق مالکیت معنوی واکسین کرونا حمایت 

می کند.
به رغم استقبال شماری از کشورها از رویکرد تازه دولت 
واکسین های  معنوی  مالکیت  موقت  لغو  برای  امریکا 
اروپا و محل  اتحادیه  اقتصاد  بزرگ ترین  آلمان،  کرونا، 
استقرار شرکت های بزرگ داروسازی، اعالم کرده است 

که با این ایده مخالف است.
آلمان می گوید که کمبود واکسین های کرونا ناشی از 
محدود بودن ظرفیت تولید و رعایت استندردهای تولید 
این واکسین ها است و به مساله انحصار مالکیت معنوی 

این واکسین ها مرتبط نیست.
سخنگوی دولت آلمان در بیانیه ای اعالم کرده است که 
حفاظت از مالکیت معنوی منبع نوآوری است و باید در 

آینده نیز چنین باشد.
رویترز می گوید، مذاکرات در سازمان بهداشت جهانی 
برای لغو مالکیت معنوی واکسین های کرونا ممکن است 

ماه ها طول بکشد.
واکسین ها  این  تولید کننده  از سوی دیگر شرکت های 
میزان  می بایست  ثروتمند  دولت های  که  می گویند 
به  را  دارند  اختیار  در  که  واکسین هایی  از  بیش تری 

کشورهای فقیر و در حال توسعه بدهند.
گفتنی است که شمار مبتالیان به بیماری کووید-۱۹ 
در جهان به بیش از ۱۵۶ میلیون نفر رسیده است و 
این  به  ابتال  اثر  بر  نفر  و 400  میلیون  به سه  نزدیک 

بیماری جان خود را از دست داده اند.
طبق گزارش رویترز، بخش اعظم ۶۲4 میلیون نفری 
که دست کم یک دوز واکسین کرونا دریافت کرده اند، در 

کشورهای ثروتمند زنده گی می کنند.
دیگر  کشور  چند  و  امریکا  قبلی  دولت  این  از  پیش 
و  هند  پیشنهاد  بررسی  برای  مذاکرات  طرح  مانع 
آفریقای جنوبی جهت لغو موقت حق مالکیت معنوی 
شده  جهانی،  بهداشت  سازمان  در  کرونا  واکسین های 

بودند.

بیت المقدس  از  اجباری  کوچ  علیه  فلسطینی ها  مقاومت 
شرقی، ادامه دارد. در تازه ترین درگیری پولیس و معترضان، 
۲۲ نفر زخمی و ۱۱ نفر بازداشت شدند. پنج کشور اروپایی 
از اسراییل خواسته اند که گسترش آبادی های یهودی نشین 

را متوقف کند.
به  فلسطینی ها  اعتراض  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
اجباری ساکنان  تخلیه  بر  مبنی  اسراییل  عالی  دادگاه  رای 
خانه های ناحیه »شیخ جراح« در بیت المقدس شرقی ادامه 
دارد. تظاهرات فلسطینی ها با شعارهای تند جوانان افراطی 

اسراییلی و درگیری طرفین همراه است. 
هالل احمر فلسطین می گوید که در تازه ترین تنش دست کم 

۱۱ نفر بازداشت و ۲۲ نفر زخمی شده اند.
ناحیه شیخ جراح که در جنگ شش روزه ۱۹۶۷ به اشغال 
در آمد،  در سال ۱۹۸0 جزو اسراییل محسوب شد، اما جامعه 

بین المللی این الحاق را به رسمیت نمی شناسد.
اوایل سال ۲0۲۱ دادگاه محلی اورشلیم حکمی صادر کرد 
مبنی بر این که خانه های مسکونی فلسطینی ها در شیخ جراح 
به خانواده های یهودی تعلق دارد. این تصمیم، بیش از ۳0 

فلسطینی را در معرض بی خانمانی قرار داد.
طبق قوانین اسراییل، یهودیان این کشور می توانند در صورت 

در پی تجمع قایق های ماهی گیران فرانسه ای در بندرگاه 
جزیره جرزی در اعتراض به عدم صدور جواز ماهی گیری 
در آب های منطقه، نیروی دریایی بریتانیا و گارد ساحلی 
فرانسه شناورهای خود را به آب های اطراف این جزیره 

اعزام کردند.
روشن  با  فرانسه ای  ماهی گیران  فردا،  رادیو  گزارش  به 
پس  و  شدند  جرزی  جزیره  بندرگاه  وارد  منور  کردن 
این  ترک کردند.  را  بندرگاه  آرام  از چند ساعت تجمع 
بر سر  بریتانیا  و  فرانسه  اختالف  از  اولین مورد  حوادث 

محدوده ماهی گیری پس از برگزیت است.
حال  عین  در  ولی  شده  آرامش  خواستار  اروپا  اتحادیه 
بریتانیا را به نقض مفاد توافق تجاری پسا برگزیت متهم 

کرد.
اداره دریانوردی فرانسه گفت که دو شناور گارد ساحلی 
فرانسه برای مراقبت از آب های بین سواحل این کشور و 

جزیره جرزی به منطقه اعزام شده اند. 
نیروی دریایی بریتانیا نیز روز چهارشنبه دو شناور خود 

را برای گشت زنی به آب های اطراف این جزیره فرستاد.
جرزی یک جزیره وابسته به بریتانیا است که دولت محلی 
سواحل  از  کیلومتری  فاصله ۲۲  در  و  دارد  خودگردان 

نرماندی در شمال غربی فرانسه واقع شده است.
دلیل اعتراض ماهی گیران فرانسه ای این است که طبق 

توافق تجاری پسا برگزیت، آن ها برای ادامه ماهی گیری در 
آب های منطقه باید جواز جدید بگیرند. 

کار  توافق  این  از  پس  می گویند  فرانسه ای  ماهی گیران 
این  در  پیش  دهه  چند  از  که  قایق ها  از  زیادی  تعداد 

منطقه فعال بوده اند، ممنوع و یا محدود شده است.
رییس یک اتحادیه ماهی گیران فرانسه ای گفت که حدود 
اعتراض  این  نرماندی در  بنادر  از  قایق ماهی گیری   ۵0
شرکت کرده و با قایق های خود در جوار بندرگاه جزیره 
کردن  مسدود  آن ها  هدف  ولی  کرده اند،  تجمع  جرزی 
بندرگاه نیست. او افزود: »این اقدام اعالم جنگ نیست، 

فقط یک اقدام اعتراضی است«.
اداره دریانوردی فرانسه گفت که دو شناور گارد ساحلی 
وقوع  در صورت  ارایه کمک  منظور  به  فقط  این کشور 

حوادث اضطراری به این منطقه اعزام شده اند. 
دولت بریتانیا نیز اعالم کرد که دو شناور نیروی دریایی 
این کشور به عنوان یک اقدام احتیاطی و برای نظارت بر 

اوضاع در آب های منطقه باقی خواهند ماند.
به  را  او  بریتانیا،  بوریس جانسون، نخست وزیر  منتقدان 
برای  موضوع  این  از  بهره برداری  و  تنش  به  زدن  دامن 
انتخابات  انتخاباتی متهم کرده اند. روز پنج شنبه  اهداف 
محلی در نقاط مختلف بریتانیا برگزار شد و این حادثه در 

صدر اخبار همه روزنامه ها بود.

بریتانیایی  و  فرانسه ای  ماهی گیران  بین  نیز  در گذشته 
که  اختالف  این  بروز  دلیل  است.  بروز کرده  اختالفاتی 
اولین مورد پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است، 
مشروط کردن صدور جوازهای جدید به سابقه فعالیت 

ماهی گیران فرانسه ای در آب های جزیره جرزی است.
مقام های دولت محلی این جریزه می گویند که برخی از 

ماهی گیران فرانسه ای مدارک الزم را ارایه نکرده اند.
دولت فرانسه نیز در واکنش به این ماجرا تهدید کرده 
است که انتقال برق به جزیره جرزی را قطع خواهد کرد. 
خاک  به  مانش  کانال  در  واقع  جزایر  سایر  و  جرزی 
فرانسه نزدیک تر هستند و برق خود را از طریق کابل های 

زیردریایی از فرانسه تامین می کنند.
وزیر دریانوردی فرانسه روز پنج شنبه دولت محلی جرزی 
را به نقض توافق تجاری پسا برگزیت متهم کرد و هشدار 
داد که آن کشور اقدامات تالفی جویانه انجام خواهد داد.

که  گفت  جرزی  جزیره  ماهی   گیران  اتحادیه  رییس 
برای  فرانسه ای  ماهی گیران  به  باید  محلی  مقام های 
ولی  بدهند،  بیش تری  فرصت  خود  مدارک  تکمیل 
اگر  او،  گفته  به  کنند.  نباید سازش  مقررات  اجرای  در 
جای  به  ندارند،  را  الزم  مدارک  فرانسه ای  ماهی گیران 
محاصره کردن جزیره جرزی، برای تکمیل کردن مدارک 

باید به دولت فرانسه مراجعه کنند.

اثبات این که زمین های محله شیخ جراح قبل از سال ۱۹4۹ 
به اجداد آن ها تعلق داشته، نسبت به آن ها ادعای مالکیت 
کنند. اما متقاباًل برای فلسطینی هایی که اراضی خود را در 

جنگ از دست داده اند، هیچ قانونی وجود ندارد.
اردن که بیت المقدس شرقی را تا سال ۱۹۶۷ تحت کنترل 
داشت، در ماه اپریل برای احقاق حق خانواده های فلسطینی 
و جلوگیری از رانده شدن آن ها، مدارکی قدیمی را ارایه داد. 
بر اساس این اسناد، خانه ها در اصل به مقام های اردنی تعلق 
داشته و به آواره گان شناخته شده فلسطینی اجاره داده  شده 

است.
دادگاه عالی اسراییل به هر دو طرف مهلت داده  بود که تا روز 
پنج شنبه، ششم می، به مصالحه برسند، در غیر این صورت 

مستقیماً تصمیم خواهد گرفت که حق با کی است.
اینک مشخص نیست که دادگاه چه تصمیمی می گیرد و آن 

را چه زمانی اعالم می  کند.
برنامه  از یک  این موضوع بخشی  فلسطینی ها معتقدند که 
در  است.  بیت المقدس شرقی  از  آن ها  راندن  برای  گسترده 
هزار   ۳00 و  شهرک نشین  یهودی  هزار   ۲۱0 قسمت  این 

فلسطینی زنده گی می کنند.
دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، اورشلیم شرقی 

را پایتخت »تقسیم نشدنی« این کشور نامیده و این در حالی 
است که فلسطینی ها بیت المقدس شرقی را پایتخت کشور 

مستقل خود می دانند.
در این میان آلمان و چهار کشور اروپایی دیگر از اسراییل 
خواسته اند که جلو گسترش شهرک سازی در کرانه غربی را 
ساخت و ساز 4۵0  به  مشخص  طور  به  فراخوان  این  بگیرد. 
واحد یهودی نشین در محدوده ای بین بیت المقدس شرقی و 

بیت الحم مربوط می  شود.
که  آمده  بریتانیا  و  اسپانیا  ایتالیا،  فرانسه،  آلمان،  بیانیه  در 
گسترش آبادی های یهودی نشین با حقوق ملل مغایرت دارد 

و به چشم انداز صلح در مناقشات طرفین آسیب می زند.


