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پرواز هاى کابل استانبول و برعکس آن
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جنگ شدید در ماه می؛ ارتش پیروز میدان بود
جنگ نیروهای امنیتی با طالبان در والیت قندهار تمام محاسبات این گروه برای سقوط والیت ها و ولسوالی ها را نقش بر آب 

کرده است. براساس گفته های مقامات امنیتی، گروه طالبان برای سقوط ارغنداب تدابیر ویژه گرفته بود و ظاهراً برای این مهم از 
والیت های مختلف افغانستان نیروی کمکی طلب کرده بود؛ اما در پایان کار چیزی به دست این گروه نیامده است.

کمیساریای عالی پناهنده گان سازمان ملل خواهان افزایش کمک ها به افغانستان شد
۸صبح، کابل: کمیساریای عالی پناهنده گان 
بیش تر  سازمان ملل متحد، خواهان حمایت 
ویژه  به  افغانستان  مردم  از  جهانی  جامعه 
پناه جویان  و  آواره گان  به  کمک ها  افزایش 

افغان شد.
این در خواست در پایان سفر چهار روزه رائوف 
مازو، معاون کمیساریای عالی پناهنده گان در 

امور عملیاتی از افغانستان مطرح شده است.
او ابراز نگرانی کرده است که میزان کمک ها 
به افغانستان و بودجه کمک های بشردوستانه 

برای این کشور کاهش می یابد.

بیش تر از نصف جمعیت بامیان 
متضرر خواهند شد

3

پیامدهای خشک سالی؛ 

نماینده کمیساریای پناهنده گان سازمان ملل 
متحد می افزاید که از ۱۳۵.۵میلیون دالر، مبلغ 
 ۲۰۲۱ سال  برای  نهاد  این  مالی  درخواست 

تنها ۲۴ درصد این پول تهیه شده است.
به گفته مازو، کمیساریای پناهنده گان سازمان 
از ۱۰۰  بیش  به  ماه گذشته  ملل طی شش 
مالی،  کمک های  با  شده  بی جا  خانواده  هزار 
بهداشتی و غذایی و نیز تهیه سرپناه، کمک 

کرده است.
پناهنده گان  عالی  کمیساریای  اعالم  طبق 
سازمان ملل متحد، بیش از ۱۰۰ هزار نفر در 

فروش زمین
یک قطعه زمین به مساحت }90۸0 مترمربع{ واقع قرغه }ناحیه 5 ، کابل-افغانستان{ به قیمت مناسب به فروش رسانیده 

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

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

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

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

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

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

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

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

برای رهایی آن ها نکرده است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند
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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

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.

جنگ های اخیر در افغانستان آواره شده اند.
عالی  کمیساریای  معاون  مازو،  رائوف 
است:  گفته  عملیاتی،  امور  در  پناهنده گان 
قرار  تاریخی  و  حساس  برهه   در  »افغانستان 
برای  مداوم  تالش های  با  هم زمان  و  دارد 
توسعه  و  امدادی  فعالیت های  صلح،  استقرار 

نیز افزایش یابد.«
با  افغانستان،  به  خود  سفر  اولین  در  مازو 
جمهوری،  ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل 
نورالرحمن اخالقی، وزیر مهاجرین و میرویس 
کرده  دیدار  خارجه  وزارت  سرپرست  ناب، 

است. او از ادامه کمک های کمیساریای عالی 
پناهنده گان سازمان ملل متحد در جریان این 

سفر اطمینان داده است.
در همین حال، کمیساریای عالی پناهنده گان 
سازمان ملل متحد گفته است که افغانستان 
با داشتن ۳۵ میلیون جمعیت که بیش ترشان 
و  امنیتی  بد  وضعیت  در  هستند،  جوانان 
اقتصادی بسر می برد و میلیون ها تن شهروند 
آن به کشورهای خارجی مهاجر شده اند. این 
افغانستان  به  کمک ها  افزایش  لزوم  بر  نهاد 

تأکید کرده است.

ثبت بیش ترین آمار روزانه؛ 

کرونا زنگ خطر را 
به صدا در آورد



 

در بحث تشکیل شورای عالی دولت تا هنوز روی تعداد اعضا و حوزه 
صالحیت این شورا توافق حاصل نشده است. این امر باعث تأخیر در 
در  تالش هایی  این حال،  با  است.  دولت شده  عالی  تشکیل شورای 

جریان است تا این اختالفات در جریان همین هفته رفع شود.
دیدگاه رییس جمهور آن است که تعداد اعضای شورای عالی دولت 
بین پانزده تا بیست نفر باشد. طبق این دیدگاه، مشاور شورای امنیت 
ملی و معاونین ریاست جمهوری نیز باید در این شورا عضو باشند. 
هم چنان او عالقه مند عضویت نماینده گان زنان و جامعه مدنی نیز در 

شورای عالی دولت است.
طرف دار  جمعیت،  حزب  و  اسالمی  حزب  ویژه  به   سیاسی،  احزاب 
عضویت افراد محدود در شورای عالی دولت هستند. طبق پیشنهاد 
آن ها، تعداد اعضای این شورا نباید از ده نفر تجاوز کند. آن ها با عضویت 
معاونین رییس جمهور، مشاور شورای امنیت ملی و نماینده گان زنان و 

جامعه مدنی در شورای عالی دولت مخالفت دارند.
اهدافی که دو طرف از تأکید روی تعداد اعضا دنبال می کنند، متفاوت 
است. هدف رییس جمهور آن است که با افزایش تعداد اعضا به اکثریت 
هم سو با ارگ در این شورا برسد. در مقابل، احزاب و چهره های سیاسی 
تالش دارند که رییس جمهور به چنین شانسی در شورا دست نیابد. به 

همین علت، اختالف نظر در این باره تاکنون پابرجا است.
عالی دولت است. رییس  اختالف دوم روی حوزه صالحیت شورای 
جمهور تنها با واگذاری صالحیت تصمیم گیری درباره روند صلح به 
این شورا موافق است. او در گفت وگو با اعضای احتمالی شورا گفته 
است که امور یومیه حکومت داری نباید از تصمیمات شورا متأثر شود. 
بنابراین، پیشنهاد کرده است که شورای عالی دولت نباید صالحیت 

تصمیم گیری در امور حکومت داری داشته باشد.
نامزدان عضویت در شورای عالی دولت با این پیشنهاد رییس جمهور 
موافق نیستند. آن ها می گویند که شورای عالی دولت باید باالترین 
آن ها،  پیشنهاد  طبق  باشد.  کشور  سطح  در  تصمیم گیری  مرجع 
حکومت )نهاد ریاست جمهوری، دفتر شورای امنیت ملی و کابینه( 
و شورای عالی مصالحه ملی به عنوان نهادهای اجرایی فعالیت کنند 
و تنها تطبیق کننده تصامیم این شورا باشند. مخالفت رییس جمهور 
با این پیشنهاد کماکان جریان دارد و تا هنوز به پذیرش این طرح 

متقاعد نشده است.
با این حال، ضرب االجل آن است که تکلیف شورای عالی دولت باید تا 
پایان هفته جاری روشن شود. بحث ها درباره این اختالفات در جریان 
است. با این وصف، حزب اسالمی و حزب جمعیت هشدار داده اند که 
اگر پیشنهادات آن ها پذیرفته نشود، عضویت شورای عالی دولت را 
نخواهند پذیرفت. شماری از چهره های سیاسی نیز هشدار مشابهی 
داده اند. از این رو، سرنوشت شورای عالی دولت فعاًل به موضع ریاست 
رییس  موضع  در  تغییری  اگر  است.  خورده  محکم  گره  جمهوری 

جمهور به میان نیاید، احتماالً این شورا تشکیل نخواهد شد.
همکاران  همین طور  و  افغانستان  مردم  امید  چشم  حاضر،  حال  در 
بین المللی افغانستان به تشکیل شورای عالی دولت دوخته شده است. 
انتظار عمومی آن است که شورای عالی دولت باید به سال ها فتنه و 
نفاق در حوزه جمهوریت پایان بدهد و مسیر آینده کشور را مشخص 
کند. البته می دانیم که در توافق نامه سیاسی ۲8 ثور، به میان آوردن 
اجماع سیاسی، هدف اصلی این شورا است. به همین علت، هم مردم 
افغانستان و هم همکاران بین المللی کابل تأکید دارند که شورای عالی 
دولت با توجه به وضعیت آشفته کنونی باید هرچه زودتر تشکیل شود 

و به کارش آغاز کند.
متأسفانه، ارگ و سپیدار نتوانسته اند در چارچوب توافق نامه سیاسی 
۲8 ثور در امور صلح و حکومت داری موفقانه عمل کنند. طی یک 
سال گذشته بارها شاهد کشمکش بین دو طرف در مورد تقرری ها و 
تعیینات و همین طور اقدامات مرتبط به جنگ و صلح بوده ایم. جناح 
امور  در  نقش سپیدار  و  ورزیده  مبادرت  قدرت  قبضه  به  بارها  ارگ 
حکومت داری و صلح را نادیده گرفته است. این وضعیت باعث شده 
که مردم از هر دو جناح شریک در قدرت قطع امید کنند. کمااین که 
ناامیدی  عمل کرد غنی و عبداهلل در جریان یک سال گذشته باعث 
جامعه جهانی نیز شده است. حاال کار به جای رسیده است که هم 
نگران سقوط دولت شده اند و  افغانستان و هم جامعه جهانی  مردم 

خواب آرام و آسوده از نزد همه گرفته شده است.
در چنین شرایطی، تنها شانس برون رفت از این وضعیت، در تشکیل 
شورای عالی دولت دیده می شود. متأسفانه رییس جمهور تاهنوز آماده 
با حضور منصفانه  و  با صالحیت تصمیم گیری  این شورا  نیست که 
نماینده گان تمام طرف ها در آن تشکیل شود. او نگران است که اگر 
در شورای عالی دولت اکثریت را نداشته باشد، ممکن است در بازی 
اگر صالحیت  فکر می کند که  ببازد. غنی هم چنان  سیاسی موجود 
تصمیم گیری در امور مهم ملی به شورای عالی دولت سپرده شود، 
قصه خودش به عنوان رییس جمهور و فرمانده کل قوا مفت خواهد 
شد. این در حالی است که نگرانی مردم افغانستان و جامعه جهانی 
نگرانی  بلکه  نیست؛  ریاست جمهوری  نهاد  سرنوشت صالحیت های 
آن ها فروپاشی نظم سیاسی است که با قربانی های بسیار تاکنون حفظ 
شده است. به همین علت است که چشم امید همه به تشکیل شورای 
عالی دولت و از این طریق به میان آوردن اجماع سیاسی در سطح 
ملی دوخته شده است، تا به این ترتیب خطر فروپاشی احتمالی رفع 
شود. توقع می رود که رییس جمهور، خطر فروپاشی احتمالی و نگرانی 
جمعی در این باره را جدی بگیرد و در امر تشکیل شورای عالی دولت، 

از خط انصاف و خیر عمومی عبور نکند.

مردم نگران فروپاشی اند
شنبه
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کشور  خارجه  امور  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
اعالم کرده است که مفتی، اعظم مصر جنگ 
و خشونت در افغانستان را حرام خوانده است.
هفتم  جمعه،  که  اعالمیه ای  در  وزارت  این 
جوزا، نشر شد، گفته است که به ادامه اعالم 
از سوی مراکز مذهبی و  محکومیت جنگ 
شوقی  این بار  اسالم،  جهان  بزرگ  علمای 
ادامه  مصر،  بزرگ  مفتی  عالم،  ابراهیم 
را  افغانستان  در  مردم  کشتار  و  خون ریزی 

ناروا عنوان کرده است.
ابراهیم  شوقی  که  است  آمده  اعالمیه  در 
پیامبر  احادیث  و  قرآن  از  استناد  با  عالم 
اسالم گفته است که جنگ و کشتار مردم 
افغانستان عمل ناروا و به گونه مطلق »حرام« 

است.
تجاوز  امنیتی،  تهدیدات  مصر  اعظم  مفتی 
تخریب  و  مردم  حیثیت  و  مال  و  جان  به 
دارایی های عامه را از گناهان کبیره خوانده 

است.
به گفته ابراهیم عالم، کشتن یک انسان با 
کشتن تمام بشریت یکسان است و این عمل 

بدتر از هتک حرمت به خانه خدا است.
وزارت امور خارجه کشور از این اقدام علمای 
در  مصر  اعظم  مفتی  ویژه  به  اسالم  جهان 
مورد نا روا دانستن جنگ افغانستان قدردانی 
کرده است. به گفته وزارت خارجه، این اقدام 
افغانستان  مردم  خواست های  به  متناسب 

است.

حزب  رهبر  ربانی،  صالح الدین  کابل:  ۸صبح، 
جمعیت، می گوید که افغانستان در شرایط »دشوار 
و حساس« قرار گرفته است و برخی تالش می کنند 
که از این وضعیت تصویر کاذب ارائه کنند. او خطاب 
به طالبان نیز گفت که اگر فکر کنند که با خروج 
نیروهای بین المللی از افغانستان قضیه به نفع آن ها 

خاتمه یافته است، سخت اشتباه می کنند.
مناسبت  به  جوزا،  هفتم  جمعه،  روز  که  ربانی 
 ۳۰۳ زون  فرمانده  داوود،  داوود  سالیاد  دهمین 
فرمانده  نوری،  شاه جهان  و  شمال  در  پامیر 
که  می کرد، گفت، کسانی  تخار، صحبت  پولیس 
تصویر کاذب از وضعیت ارائه می کنند، سخت در 
»اشتباه« هستند و اگر در نتیجه »اغفال مردم« 
فاجعه ای رخ دهد، مسوول آن همان هایی اند که از 

وضعیت گزارش وارونه می دهند.
امور  وزارت  پیشین  وزیر  و  جمعیت  حزب  رهبر 
به  حکومت  عمل کرد  از  نشست  این  در  خارجه 

شدت انتقاد کرد.
به گفته او، در یک نگاه کلی، کارکرد حکومت در 
یک ساله گذشته به جز توسعه انواع فساد، شیوع 
تفرقه در جامعه و صرف امکانات و سرمایه های ملی 

در این راستا چیز دیگری نبوده است.
این  اصلی  عامل  که  می گوید  ربانی  صالح الدین 
توافق  کشور،  ناتوان  سیاسی  رهبری  وضعیت 

انتخابات«،  »افتضاح  از  پس  »نادرست«  سیاسی 
صلح،  گفت وگوهای  »ناقص«  چهارچوب 
»غیرمسووالنه«  و  »عقده مندانه«  برخوردهای 
حکومت در قبال مسایل کالن ملی از جمله پروسه 
نیروهای  و چگونه گی خروج  صلح، حکومت داری 

خارجی از کشور است.
با  را  افغانستان  که  کرد  انتقاد  حکومت  از  ربانی 
در  است،  برده  انزوا  به  »نادرست«  سیاست های 
می شد،  ادعا  گذشته  در  او،  گفته  به  که  حالی 

پاکستان به انزوا کشانیده شده است.

تصمیم گیرنده  باید  دولت  عالی  »شورای 
باشد«

که  می گوید  ربانی  صالح الدین  دیگر،  جانب  از 
او  باشد.  تصمیم گیرنده  باید  دولت  عالی  شورای 
در سخنانش گفت که در شرایط کنونی افغانستان 
افزود: »در  او  دارد.  نیاز  به هم بسته گی و وحدت 
نیاز  ملی  وحدت  به  افغانستان  که  شرایطی 
گرفته اند،  گروگان   را  مملکت  که  آن هایی  دارد، 
تمرکزشان بر تفرقه بین اقوام و سیاسون است و 

این جفای بزرگی برای افغانستان است«.
و  شخصیت ها  سیاسی،  رهبران  به  خطاب  ربانی 
اگر  تأثیرگذار هشدار داد که  جریان های سیاسی 
به  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج  از  پس 
از جنگ و  باطلی  نرسند، درگیر یک دور  اجماع 

خشونت خواهند شد.
او تنها راه نجات کشور را شکل دهی اجماع خواند 
و خاطرنشان کرد که این اجماع با فریب و نمایش 

حاصل نمی  شود.
صالح الدین ربانی تأکید کرد که هیچ برنامه ای که 
هدف آن روشن نباشد، به نتیجه نمی رسد و حزب 
جمعیت برای ایجاد شورای عالی دولت ذوق زده گی 
ندارد. او افزود: »چیزی را که می خواهیم، این است 
گروه های  و  باشد  تصمیم گیر  باید  نهاد  این  که 
مسوول که شامل آن می  شوند، در تصمیم گیری 
ملی دخیل باشند و به تصامیم آن ها باید احترام 

شود«.
افغانستان  که  بپذیرند  همه  باید  ربانی،  گفته  به 
نیازمند وحدت است و این هدف بدون مشارکت 
و حضور معنادار مردم در تصمیم گیری های کالن 

ملی ممکن نیست.
صالح الدین ربانی تأکید کرد که طرح تصمیم گیری 

متمرکز و تک محور به بن بست رسیده است و یکی 
از عوامل وضعیت کنونی کشور است.

او هم چنان خاطرنشان کرد که باید روشن شود، 
هدف از تشکیل شورای دولتی سرگرم کردن چند 
چهره سیاسی است یا راه اندازی یک نمایش و یا 
و  مشترک  تصمیم گیری های  برای  مرجعی  هم 

دشوار و نیز پذیرفتن مسوولیت آن.
عالی  شورای  ترکیب  ربانی،  صالح الدین  باور  به 
احزاب  و  جریان ها  باید  و  است  مهم  نیز  دولت 
در  دهند،  تغییر  را  معادله  بتوانند  که  تأثیرگذار 

ترکیب شورا حضور داشته باشند.
با این حال او تأکید کرد که اگر صداقتی در کار 

نباشد، همه این برنامه ها ناکام خواهد شد.
رهبر حزب جمعیت و وزیر پیشین خارجه کشور به 
این باور است که اذعان نکردن به این که ساختار 
بن بست  به  گذشته  سال   ۲۰ سیاسی  متمرکز 
تضمین  عدم  بی عدالتی،  ناامنی،  دلیل  و  رسیده 
و  مردم ساالری  تقویت  عدم  شهروندی،  حقوق 
مشارکت ملی است، نیز سبب ناکامی شورای عالی 

دولت خواهد شد.

انتقاد از چگونه گی خروج نیروهای خارجی
نیروهای  خروج  به  اشاره  با  ربانی  صالح الدین 
خارجی از کشور گفت که، بحث چگونه گی خروج 

این نیروها نیز در شکل دهی وضعیت آشفته کنونی 
نقش دارد.

همکاری  قدردان  افغانستان  مردم  او،  گفته  به 
سخاوت مندانه امریکا و جامعه جهانی است و آن ها 
با »خون و خزانه« خود در کنار مردم قرار گرفتند، 
افغانستان پرسش برانگیز است که  برای مردم  اما 
به  می جنگیدند،  روزی  آن  برابر  در  که  گروهی 
رسمیت شناخته می شود و مشروعیت بین المللی 

کسب می کند.
خروج،  از  پیش  که  افزود  ربانی  صالح الدین 
خشونت طلب،  بودند،  جنگ  در  که  گروه هایی 
تروریست و افراط گرا شناخته می شدند، اما در یک 
فاصله زمانی کوتاه با آن ها توافق نامه امضا می شود 

و سپس مشروعیت می گیرد.
نیروهای  خروج  نحوه  که  کرد  خاطرنشان  ربانی 
داده  پیروزی  کاذب  احساس  آن ها  به  بین المللی 
است و فکر می کنند که قضیه افغانستان به نفع 

آن ها حل شده است.
به گفته او، خروج این نیروها، گروه های تروریستی 
را تشجیع کرده و روند صلح را به صورت جدی 
احساس  که  می گوید  ربانی  است.  رسانده  آسیب 
بین المللی،  نیروهای  خروج  از  ناشی  کاذب 
شده  منطقه  در  تروریستی  گروه های  الهام بخش 

است.
اگر  گه  کرد  تأکید  ربانی  صالح الدین  پایان  در 
نیروهای  خروج  که  باشند  فکر  این  به  طالبان 
خارجی از افغانستان، قضیه کشور را به نفع آن ها 

خاتمه داده است، اشتباه می کنند.
باید  طالبان  که  داد  هشدار  رهبر حزب جمعیت 
به  افغانستان  جوان  نسل  و  مردم  باور  که  بدانند 
مقاومت  و دوره  دیروز  به  نسبت  و عدالت  آزادی 

چند برابر بیش تر شده است.
او افزود: »اگر در سال های جهاد و مقاومت دفاع 
کشور  استقالل  و  آزادی  و  دینی  ارزش های  از 
ارزش ها،  این  کنار  در  امروز  بود،  ما  سرخ  خط 
ما  مردم  سرخ  خط  نیز  عدالت  و  مردم ساالری 

است«.
شدن  کشته  سالیاد  دهمین  از  یادبود  مراسم  در 
داوود داوود و شاه جهان نوری شماری از مقام های 
ارشد  فرمانده  دو  این  کردند.  صحبت  نیز  دیگر 
انفجاری در تخار کشته  پولیس ده سال قبل در 

شدند.

ربانی: 
کسانی که تصویر کاذب از وضعیت ارائه می کنند، 
مسوول اغفال مردم و فاجعه احتمالی هستند

مفتی مشهور مصری 
جنگ افغانستان 

را ناروا خواند

ولسوال نهرین بغالن از سقوط 
این ولسوالی به دست طالبان 

هشدار داد
بغالن  در  محلی  مقامات  کابل:  ۸صبح، 
می گویند که طالبان در اطراف ولسوالی نهرین 
تجمع کرده اند و این ولسوالی در معرض سقوط 

قرار گرفته است.
حاجی محمد، ولسوال نهرین بغالن، روز جمعه، 
هفتم جوزا، به روزنامه 8صبح گفت که پس از 
اکنون  به دست طالبان،  برکه  ولسوالی  سقوط 
تجمع  نهرین  ولسوالی  اطراف  در  گروه  این 
را  حمالت  رشته  یک  گاهی  از  هر  و  کرده اند 

برای سقوط ولسوالی نهرین اجرا می کنند.
طالبان شب  نهرین، حمالت  ولسوال  گفته  به 
تمام  امنیتی  نیروهای  و  دارد  ادامه  روز  و 
پنج شنبه شب گذشته را با جنگ جویان طالبان 

به درگیری پرداخته اند.
مقامات در بغالن طالبان را متهم می کنند که از 
خانه های مردم به عنوان سنگر استفاده می کنند 
و گاهی با پرتاب هاوان باعث تلفات غیرنظامیان 

می شوند.
ولسوال نهرین، می افزاید که در نتیجه حمالت 
راکتی و هاوان طالبان بر خانه های مردم،  ۱8 
ولسوالی  این  اخیر در  روز  غیرنظامی در چهار 

کشته و زخمی شده اند.
از  زیادی  شمار  که  است  افزوده  هم چنان  او 
که  شده اند  آواره  نهرین  ولسوالی  باشنده گان 
می رسند.  خانواده  هزار  چهار  به  شمارشان 
سقوط  با  طالبان  که  می گوید  محمد  حاجی 
نهرین قصد تصرف ولسوالی های دیگر از جمله 

خوست و فرنگ و گذرگاه نور را دارند.
هم زمان با ادامه جنگ در این ولسوالی طالبان 
بر بخش هایی از ولسوالی جلگه نیز حمله کردند 
و به گفته ولسوال نهرین، نیروهای درگیر جنگ 
با این گروه در دو ولسوالی نهرین و جلگه، کافی 

نیست.
حاجی محمد، ولسوال نهرین از مقامات در مرکز 
می خواهد تا یک عملیات تصفیه ای سراسری را 
در این ولسوالی راه اندازی کنند و این ولسوالی 

را از محاصره گروه طالبان نجات دهند.



الیاس طاهری

خشونت ها  ادامه  با  هم زمان 
صلح،  برای  چانه زنی ها  و 
را  وضعیت  دیگر  بار  کرونا 
است.  داده  قرار  شعاع  زیر 
رسمی  آمارهای  میانگین 
وضوح  به  عامه  وزارت صحت 
آمارهای  که  می دهد  نشان 
موج سوم کرونا در کشور سیر صعودی گرفته است. 
بر اساس ارقامی که هفته گذشته ثبت شد، روزانه 
میانگین 66۰ بیمار تازه کووید-۱9 شناسایی شده 
از کرونا  برخاسته  است. میانگین روزانه مرگ ومیر 
این،  بر  افزون  است.  نفر  اکنون ۱۵  هم  در کشور 
ثبت  شاهد  جوزا،  ششم  جمعه،  روز  افغانستان 
بیش ترین آمار روزانه کرونا در جریان سه موج آن 
بود. وزارت صحت عامه تنها تایید می کند که طرح 
هیچ  اما  می گیرد،  تصمیم  آن  به  متناسب  و  دارد 
جزییاتی از آن به دست نمی دهد. به گفته مسووالن 
در این نهاد، موج سوم کرونا در کشور تا دو هفته 
دیگر به اوج خود می رسد و احتمال ادامه این روند 
عامه  صحت  وزارت  ترتیب  بدین  دارد.  وجود  نیز 
تأیید می کند که کرونا زنگ خطر را برای شهروندان 
به صدا درآورده است. در حال حاضر کابل، ننگرهار 
و قندهار بیش ترین بیماران فعال کرونا را دارند و 
این ارقام رو به افزایش است. از سوی دیگر، هرچند 
قرار است چین بخشی از واکسینی که به افغانستان 
اما  دهد،  تحویل  روزهای  در  را  بود  داده  وعده 
بر اساس معلومات، افغانستان تا حدود دو ماه آینده 
به ۱6 میلیون دوز از واکسین تعهد شده کواکس 

دسترسی نخواهد داشت. 
پس از اوج گیری خشونت ها، این بار آمارهای کرونا 
آمارهایی  بر اساس  است.  گرفته  اوج  کشور  در  نیز 
که وزارت صحت عامه نشر کرد، هم اکنون بیش از 
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۱۰ هزار بیمار فعال کرونایی در کشور وجود دارند. 
بیمار  و 6۲۱  هزار  هفته گذشته، چهار  در جریان 
بیمار  و ۱۰7  کرونایی در کشور شناسایی شده اند 
نیز جان باخته اند. این تنها آمارهایی رسمی است 
ترتیب  بدین  می کند.  نشر  عامه  وزارت صحت  که 
هم اکنون میانگین ابتال به کرونا در کشور 66۰ نفر 
این  از  برخاسته  مرگ ومیر  میانگین  است.  روز  در 
ویروس نیز به ۱۵ نفر در روز می رسد. افزون بر این،  
آمار ابتال به کرونا در کشور نیز به بیش از ۲۵ درصد 
رسیده است. بدین ترتیب از هر چهار فردی که در 
کشور آزمایش کرونا می دهند، یک نفر شان مبتال به 

کرونا تثبیت می شود. 
است.  نامطلوب  کابل  وضعیت  والیت ها،  میان  در 
در حال حاضر بیش از سه هزار و ۵۰۰ بیمار فعال 
آمار  میان  در  دارند.  حضور  کابل  در  کووید-۱9 
مرگ ومیر نیز کابل با 96۴ نفر در صدر والیت ها است. 

بدین ترتیب پایتخت به تنهایی یک سوم مبتالیان 
و یک سوم فوتی ها را در خود جای داده است. این 
اکنون بیش تر تجمعات، به  در حالی است که هم 
ویژه مراسم عروسی در پایتخت بدون در نظرداشت 
کابل  شهرداری  می شود.  برگزار  توصیه های صحی 
به تازه گی روز پنج شنبه، ششم جوزا، اعالم کرد که 
مالکان سالون های عروسی بیش از یک هفته دیگر 
حق ریزرف محافل را ندارند. بدین ترتیب برگزاری 
مراسم عروسی در پایتخت سر از هفته آینده متوقف 
می شود. هم چنان آمارها در ننگرهار و قندهار نیز به 
دلیل هم مرز بودن با پاکستان، افزایش یافته است. 

به  را  کرونا  دوباره  جمهوری  ریاست  ارگ  هرچند 
اما هنوز تصمیم  برگردانده ،  اجندای نشست هایش 
مسووالن  است.  نشده  گرفته  مورد  این  در  قاطع 
این که  مورد  در  نیز  کشور  عامه  صحت  وزارت  در 
چه  آینده  سخت  روزهای  و  کنونی  وضعیت  برای 

حال  این  با  نمی دهند.  معلومات  دارند،  برنامه ای 
دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت عامه، تأیید 
می کند که روز جمعه، هفتم جوزا، بیش ترین آمار 
بدین  و  ثبت شده  آن  شیوع  زمان  از  کرونا  روزانه 
بر  افزون  است.  درآمده  به صدا  زنگ خطر  ترتیب 
وزارت  سخنگوی  معاون  علی زی،  میرویس  این، 
صحت عامه ، می گوید که بحث اعمال محدودیت و 
قرنطین بخشی از طرح وزارت صحت عامه است، اما 
هنوز موردی را روی دست نگرفته اند. او افزود که 
مسووالن متناسب به وضعیت، پیشنهادهای شان را 
به ارگ ارایه می کنند و سپس اقدامات انجام می شود. 
علی زی گفت که رهبری حکومت، مسووالن وزارت 
صحت عامه و سایر نهادهای ذی ربط نشست ها در 

مورد مدیریت موج سوم کرونا را برگزار می کنند. 
عامه،  صحت  وزارت  سخنگوی  معاون  گفته  به 
آمارهای ابتال به کرونا رو به افزایش است و تا حدود 
دو هفته دیگر، موج سوم آن به اوج خود می رسد. 
»تخمین«  یک  مورد  این  که  کرد  تصریح  اما  او 
است و احتمال دارد روند ابتال بیش تر از این ادامه 
یابد. عالوه بر این، مسووالن در وزارت صحت عامه 
در  را  چین  تعهد شده  واکسین های  که  می گویند 
بحث  اما  می کنند،  دریافت  آینده  روزهای  جریان 
دریافت ۱6 میلیون دوز واکسین کواکس زمان گیر 
است و جامعه جهانی آن را برای ماه آگست سال 

روان میالدی وعده کرده است. 
گفتنی است که در حال حاضر افزون بر نوع ساده 
ویروس کرونا، نوع پیش رفته آن نیز در گردش است. 
در کنار این، احتمال می رود نوع هندی کرونا نیز 
وارد افغانستان شده باشد. با این حال مسووالن در 
وزارت صحت عامه پیش تر گفته بودند که دست کم 
را  ویروس  این  تشخیص  توانایی  حاضر  حال  در 
ندارند؛ زیرا این وزارت هنوز برای تشیخص این نوع 
که  گفت  باید  است.  نکرده  دریافت  کیت  ویروس 
تاکنون براساس آمار رسمی بیش از 7۰ هزار نفر در 
کشور به کرونا مبتال شده اند که در این میان، حدود 
سه هزار نفر جان باخته  و بیش از ۵7 هزار تن دیگر 

بهبود یافته اند.

کرونا زنگ خطر را به صدا در آورد

براساس پیش بینی های انجام شده از سوی ریاست های 
صحت عامه، مبارزه با حوادث، زراعت و انکشاف دهات 
و  داخلی  موسسات  برخی  همین طور  و  بامیان  والیت 
خارجی، حدود ۵7 تا 6۰ درصد جمعیت والیت بامیان 
نحوی  به  خشک سالی  از  خورشیدی  جاری  سال  در 
متضرر می شوند. مسووالن محلی بامیان می گویند که 
تاکنون گزارش مشخصی در این زمینه ترتیب نشده و 
بررسی ها جریان دارد که شمار دقیق خانواده های متأثر 
مطابق  شود.  شناسایی  والیت  این  در  خشک سالی  از 
پیش بینی هایی انجام شده، شمار زیادی از باشنده گان 
مناطق  از  خشک سالی  براثر  جاری  سال  در  بامیان 
اصلی شان بی جای خواهند شد. طبق معلومات ریاست 
مبارزه با حوادث طبیعی بامیان، حدود ۲۰ هزار خانواده 
هم جوار  والیت های  باشنده گان  را  آن ها  از  بخشی  که 
از  خشک سالی  تبعات  علت  به  داد،  خواهند  تشکیل 

مناطق شان بی جای خواهند شد. 
به  مواشی  تلفات  و  آشامیدنی  آب  کمبود  سوءتغذی، 
پیامدهای خشک سالی  مهم ترین  از  علوفه،  نبود  دلیل 
اداره  معلومات  طبق  است.  شده  پیش بینی  بامیان  در 
مبارزه با حوادث طبیعی بامیان، نظر به ده سال گذشته 
امسال بامیان ۵۱ درصد کسر بارنده گی داشته و میزان 
خشک سالی در سه ولسوالِی ورس، سیغان و پنجاب این 
محمدعلی،  است.  بیش تر  مناطق  سایر  به  نظر  والیت 
ورس  ولسوالی  »تخت«  منطقه  کشاورزان  از  یکی 
مزرعه های  که  روزنامه 8صبح گفت  به  بامیان،  والیت 

خصوص مبارزه با خشک سالی بوده است. طبق معلومات 
آقای عتیق، سال گذشته چهار ِچکَدم کالن در والیت 
بامیان ساخته شده است و در سال جاری نیز ۱6 چکدم 
در مرکز و ولسوالی های این والیت تحت کار قرار دارد. 
به باور آقای عتیق، مهار آب های باران و سیالب، منابع 

آب زیرزمینی را تقویت می کند. 
همین طور معاون والی بامیان از آمار بلند خانواده های 
بی بضاعت و فقیر در این والیت ابراز نگرانی کرد و گفت 
که در سال جاری معضل خشک سالی نیز به آن افزوده 
در  بامیان  محلی  اداره  که  آماری  بر بنیاد  است.  شده 
گذشته منتشر کرده بود، بیش از 6۰ درصد باشنده گان 
به  توجه  با  می برند.  سر  به  فقر  خط  زیر  والیت  این 
پیش بینی هایی که صورت گرفته ، ممکن است این آمار 
تغییر کند؛ زیرا برخی از خانواده ها به علت نبود آب و 
علوفه، مواشی شان را با قیمت پایین به فروش خواهند 
رساند و عده ای هم از مناطق شان بی جای خواهند شد.

که  می گویند  بامیان  محلی  مقام های  حال،  این  با 
نهادهای  و  مرکزی  حکومت  با  الزم  هماهنگی های 
و  است  گرفته  صورت  بین المللی  و  ملی  امدادرسان 
مشکالت  این  از  بخشی  به  که  دارد  وجود  امیدواری 

رسیده گی شود.
طبیعی  حوادث  با  مبارزه  اداره  رییس  جوادی،  اقبال 
بامیان، به روزنامه 8صبح گفت که این اداره یافته های 
سازمان  جمله  از  کمک رسان،  نهادهای  با  را  خود 
میان  در  متحد،  ملل  بشری  کمک های  هماهنگی 

نبود  به علت  این منطقه  گندم و سایر کشت زارها در 
آب »خشک« شده و به زمین ریخته است. این کشاورز 
دولت  و  بین المللی  و  ملی  امدادرسانی  سازمان های  از 

می خواهد که به کمک مردم بشتابند.
اقبال جوادی، رییس مبارزه با حوادث طبیعی بامیان، 
در گفت وگو با روزنامه 8صبح، از ترتیب یک پالن که 
نتایج پیش بینی های این اداره و سایر نهادهای ذی ربط 
با  این پالن  را شامل می شود، خبر داد. وی گفت که 
میان  در  امدادرسانی  بین المللی  و  ملی  سازمان های 
این  بنیادی در  و  اساسی  است. کارهای  گذاشته شده 
ریاست های  مربوط  جوادی،  آقای  گفته   به  اما  بخش 

زراعت، انکشاف دهات و سایر اداره ها می شود.
و  مالی  معاون  عتیق،  عتیق اهلل  مولوی  در همین حال 
اداری والیت بامیان، نیز در گفت وگو با روزنامه 8صبح از 
روبه رو شدن مردم با خشک سالی و کم آبی ابراز نگرانی 
کرد. معاون والی بامیان گفت، براساس پیش بینی هایی 
سال  متخصصان  بود،  گرفته  صورت  گذشته  سال  که 
۲۰۲۱ را سال »بحرانی کمبود آب« عنوان داده بودند. 
از این رو، به گفته  آقای عتیق، الزم است یک تیم کاری 
متشکل از نهادهای مربوطه، آمار و ارقام دقیق از کاهش 
بارنده گی و تبعات آن را در بخش زراعت و مالداری تهیه 

کند و با حکومت مرکزی در میان بگذارد.
معاون والی بامیان هم چنان افزود که احداث »ِچکَدم« ها 
تقویت  جهت  سیالب ها  و  باران  آب  مهار  منظور  به 
در  محلی  اداره  اقدامات  از  یکی  زیرزمینی،  آب های 

اندازه  به  نهادها وعده داده اند که  این  و  گذاشته است 
توان با مردم کمک خواهند کرد.

بامیان و سایر  نگرانی  از خشک سالی شدید در والیت 
مناطق مرکزی در حالی شدت گرفته که برخی منابع به 
روزنامه 8صبح می گویند والیت های بامیان و دایکندی 
امور رسیده گی به حوادث  اولویت وزارت دولت در  در 
طبیعی قرار ندارد، بلکه در کتگوری سوم جای داده شده 
است. وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث طبیعی 
که سکرتریت کمیسیون ملی مبارزه با حوادث را برعهده 
دارد، یک پالن ملی را برای مبارزه با خشک سالی تهیه 
و  بامیان  والیت های  پالن،  این  مطابق  است.  کرده 
شده  داده  قرار  )متوسط(  سوم  کتگوری  در  دایکندی 
از  شده  شریک  معلومات  براساس  حالی  که  در  است، 
بسیار  والیت، خشک سالی  دو  این  در  مسووالن  سوی 
شدید و پیامدهای آن نگران کننده پیش بینی شده است.
با این حال، محمدرحیم علی یار، نماینده مردم بامیان 
در مجلس، به روزنامه 8صبح گفت که اقتصاد بامیانی ها 
متکی بر زراعت و مالداری است و با توجه به مشکل 
خشک سالی، زراعت و مالداری مردم به صورت جدی 
آسیب خواهد دید. طبق معلومات آقای علی یار، بیش تر 
بخش های بامیان امسال با خشک سالی مواجه  است و در 
برخی مناطق کشت زارهای آبی مردم به علت نبود آب 
»سوخته« و حتا یک بار هم آبیاری نشده است. آقای 
علی یار افزود که این یک خطر بسیار جدی است و آسیب 
بزرگی به اقتصاد و تولیدات زراعتی مردم وارد می کند. 
این نماینده بامیان در مجلس نماینده گان از حکومت 
خواست که باید مناطق مرکزی از جمله بامیان را مورد 
توجه جدی قرار دهد. همین طور آقای علی یار گفت که 
تاکنون گزارشی در رابطه به مشکل خشک سالی از سوی 
اداره محلی بامیان در دسترس نماینده گان این والیت 
در مجلس قرار نگرفته است. وی از اداره محلی بامیان 
خواست که گزارش خود را زودتر تکمیل کند و پیش 
از این که مردم با فاجعه روبه رو شوند، تدابیر احتیاطی 
اتخاذ و در قسمت رساندن کمک ها به مردم، اقدامات 

عملی روی دست گرفته شود.
والیت بامیان در مرکز کشور، یکی از والیت هایی است 
و  زراعت  به  آن  باشنده گان  درصد   8۰ از  بیش تر  که 
مالداری مشغول اند و از این طریق امرار معاش می کنند؛ 
و  زراعت  به  جاری،  سال  در  خشک سالی  شدت  اما 
کرده  وارد  جدی  آسیب  خانواده ها  اقتصاد  و  مالداری 

است.

پیامدهای خشک سالی؛ 

ثبت بیش ترین آمار روزانه؛

بیش تر از نصف جمعیت بامیان متضرر 
خواهند شد

حسیب بهش



نظام سیاسی افغانستان در مسیر مبهم تمرکززدایی 
از قدرت

جنگ نیروهای امنیتی با طالبان در والیت قندهار تمام محاسبات این گروه برای 
سقوط والیت ها و ولسوالی ها را نقش بر آب کرده است. براساس گفته های 
مقامات امنیتی، گروه طالبان برای سقوط ارغنداب تدابیر ویژه گرفته بود و 

ظاهراً برای این مهم از والیت های مختلف افغانستان نیروی کمکی طلب کرده 
بود؛ اما در پایان کار چیزی به دست این گروه نیامده است. تلفات گروه طالبان 

در جنگ ارغنداب بی پیشینه گفته شده است.
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ارتش پريوز ميدان بود

ارغنداب تدابیر ویژه گرفته بود و ظاهراً برای این مهم 
از والیت های مختلف افغانستان نیروی کمکی طلب 
کرده بود؛ اما در پایان کار چیزی به دست این گروه 
نیامده است. تلفات گروه طالبان در جنگ ارغنداب 

بی پیشینه گفته شده است.
یکی از برنامه ها و یا جنگ مهم طالبان، جنگ و برنامه 
محاصره و سقوط والیت بغالن بود که در آن نه تنها 
بلکه  بدهد،  سقوط  را  والیت  نشد  موفق  گروه  این 
متحمل تلفات بی شمار شد. جنگ بغالن در جریان 
یک  در  که  آورد  دوام  روز  و  شب  چند  رمضان  ماه 
نوبت یک مقام اردوی ملی افغانستان ادعا کرد که در 
آن والیت حدود ۱۰۰ جنگ جوی گروه طالبان کشته 
و زخمی شده اند. این تلفات در یک نوبت و طی ۴8 
ساعت در ولسوالی های نهرین، بغالن مرکزی و دهنه 
غوری به طالبان وارد شده بود. چیزی در حدود این 
رقم تلفات، در جریان جنگ در روزهای قبل و بعد از 

تمرکزگرایی در نظام سیاسی کنونی افغانستان
با در نظر گرفتن آنچه در رابطه با تفکیک نظام های 
سیاسی بر مبنای میزان تمرکز قدرت بیان شد، باید 
این  به  افغانستان  کنونی  سیاسی  ساختار  که  دید 
لحاظ در چه جایگاهی قرار می گیرد. براساس قانون 
اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، توزیع قدرت در 
است؛  شده  پایه ریزی  تمرکز  بر  زیادی  حد  تا  کشور 
بر  تأکید صریحی  اساسی  قانون  ماده ۱۰7  چنان که 
مرکزیت،  اصل  با حفظ  »حکومت  دارد:  موضوع  این 
به منظور تسریع و بهبود امور اقتصادی، اجتماعی و 
احکام  به  مطابق  را  الزم  صالحیت های  و...  فرهنگی 
قانون به اداره محلی تفویض می نماید.« در مواد ۱۳، 
۱۴ و ۱۵ قانون اساسی نیز وظایف و مسوولیت های 
که  است  شده  محول  مرکزی  دولت  به  گسترده ای 
طیف وسیعی از انکشاف صنایع، ارتقای سطح زنده گی 
مردم، محیط زیست و حتا تعلیمات عالی و عمومی را 
اساسی  قانون  مواردی  در  حال،  این  با  دربرمی گیرد. 
به عدم تمرکز و توزیع قدرت در سطوح محلی توجه 
نشان داده است؛ تشکیل شوراهای والیتی و محلی از 
طریق برگزاری انتخابت آزاد و مستقیم )مواد ۱۳8 تا 
۱۴۰( و هم چنین انتخاب مستقیم شاروال ها و مجالس 
شاروالی توسط مردم )ماده ۱۴۱( در زمره همین موارد 
نظر گرفتن نقش  این حال، در  با  محسوب می شود. 
عمدتاً مشورتی برای شوراهای والیتی )ماده ۱۳9( و 
ابهام در وظایف و اختیارات شوراهای محلی از یک سو و 
عدم برگزاری انتخابات منظم و سراسری برای انتخاب 
اعضای این شوراها و شاروال ها در طی دو دهه اخیر از 
سوی دیگر، باعث شده است تا عماًل این تمرکززدایی 
نیم بند هم جنبه اجرایی درست و محکمی پیدا نکند 
پایتخت  و  مرکزی  دولت  انحصار  در  قدرت  توزیع  و 

باقی بماند.
اشخاص  میان  قدرت  تقسیم  یعنی  دوم،  بُعد  در  اما 
باز هم  افغانستان  اساسی  قانون  نهادهای سیاسی،  و 
سیستم متمرکزی را مدنظر قرار داده که براساس آن 
نظام سیاسی کشور ریاستی و مبتنی بر اختیارات و 
مسوولیت های گسترده رییس جمهور پایه ریزی شده 
است. در این راستا اگرچه در قانون اساسی تفکیک و 
استقالل قوا تا حد زیادی رعایت شده؛ اما نقش قوای 
به  دادن  شکل  در  جمهور  رییس  شخص  و  اجراییه 
ساختار سایر نهادها و قوا قابل مالحظه است. انتخاب 
برخی اعضای سنا توسط رییس جمهور )ماده 8۴( و یا 
تعیین اعضای استره محکمه با تأیید ولسی جرگه )ماده 
۱۱7( از جمله همین موارد محسوب می شود. در کنار 
همه این ها، رییس جمهور در هنگام شرایط اضطراری 
وظایف و اختیارات ویژه ای کسب می کند که قدرت 
وی در ساختار نظام را هرچند به شکل کوتاه مدت، دو 
چندان می سازد. در نهایت، نظام سیاسی افغانستان را 
می توان به لحاظ توزیع سیاسی قدرت، متمرکز و در 

حضور  دهه  دو  حدود  از  پس 
برای  افغانستان  در  امریکا 
ایاالت  تروریسم،  با  مبارزه 
متحده از اول ماه می خروج 
کامل نیروهایش را آغاز کرد. 
گروه  حمالت  شدن  شدید 
درستی  به  ماه  این  در  طالبان 
پیش بینی شده بود. عده ای انتظار داشتند که گروه 
بعضی  امریکایی  نیروهای  خروج  با  هم زمان  طالبان 
از والیات را سقوط بدهند. براساس اظهارات مقامات 
ارتش  میان  ولسوالی   ۱۰۴ در  ماه  این  در  امنیتی، 
به  ماه می  در  داشت.  طالبان جنگ جریان  گروه  و 
جز والیت پنجشیر و دایکندی، در ۳۲ والیت دیگر 
رویدادهایی چون جنگ، انفجار و درگیری رخ داده 
است. همه  این رویدادها کشته و زخمی در پی داشته 
است. طالبان طی این ماه توانستند چند ولسوالی را 
در میدان وردک و لغمان سقوط بدهند. البته این گونه 
دست به دست شدن ولسوالی ها میان دولت و گروه 
طالبان قبل از ماه می معمول بود. اما پیش بینی غلبه 
و سلطه گروه طالبان در بعضی از والیت های کشور 
غلط از آب در آمده است. طالبان در این ماه به چندین 
والیت و ولسوالی حمله کردند و با نیروهای ارتش وارد 
جنگ شدید شدند؛ اما تاکنون پیروز میدان در این 
جنگ ها ارتش بوده است. ارتش با وارد کردن تلفات 
زیاد به گروه طالبان، قاطعیت و توانایی خویش را برای 

نگه داری شهرهای بزرگ، ثابت کرده است.
شدیدترین جنگ گروه طالبان با نیروهای ارتش در 

و  دولت  میان  صلح  مذاکرات  در  پیش آمده  بن بست 
طالبان بسیاری را ترغیب کرده است تا از یک سو در 
برای خارج ساختن  راهی  نقشه  ترسیم  جست وجوی 
مذاکرات از بن بست کنونی باشند و از جانب دیگر با 
افغانستان،  آینده  سیاسی  نظام  برای  الگوهایی  ارایه 
را پیش روی مردم و دو طرف  چشم انداز روشن تری 
سیاسی  نظام  یک  ایجاد  دهند.  قرار  مذاکره کننده 
نظام  از  تمرکززدایی  دیگر  تعبیر  در  و  غیرمتمرکز 
سیاسی فعلی افغانستان، یکی از همین گزینه ها است 
که امروزه در مرکز توجه قرار گرفته و از سوی تعداد 
در  و  خارج  و  داخل  در  سیاست مداران  از  پرشماری 
کنار آن ها تحلیل گران و پژوهش گران حوزه سیاست، 
مورد پشتی بانی و حمایت قرار گرفته است. بر همین 
اساس به نظر می رسد که در طرح ارایه شده از سوی 
در  مشارکت  منظور  به  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
نشست استانبول، همین موضوع در مرکز توجه قرار 
نماند که  ناگفته  بنیاد طرح را شکل می دهد.  دارد و 
بحث تمرکززدایی از نظام سیاسی، بحث تازه ای نیست 
و پیش از این و در زمان تشکیل دولت وحدت ملی 
در  بود.  شده  مطرح  شکل جدی  به  موضوع  این  نیز 
از ریاستی به  آن هنگام بسیاری تغییر نظام سیاسی 
پارلمانی را یکی از اصول مهم توافق روی تشکیل دولت 
وحدت ملی می دانستند، هرچند رییس جمهور اشرف 
غنی نظر متفاوتی داشت و آن را توافقی برای تعدیل 
قانون اساسی به منظور ایجاد پست صدارت، همانند 
آنچه در کشورهای فرانسه و روسیه وجود دارد، توصیف 
می کرد. در واقع اشرف غنی به این دگرگونی صرفاً در 
حد افزودن پست نخست وزیری در کنار دیگر مقامات 
سیاسی می نگریست؛ در حالی که جناح مقابل چنین 
تغییری را به عنوان یک دگرگونی اساسی در راستای 
کاهش اختیارات رییس جمهور و تمرکززدایی و توزیع 
ارزیابی  افغانستان  سیاسی  نظام  در  قدرت  سیاسی 

می کرد.

نگاهی به مفاهیم تمرکزگرایی و تمرکززدایی در 
نظام های سیاسی

با  رابطه  در  بحثی  هرگونه  وارد  این که  از  قبل 
سیاسی  صحنه  در  تمرکززدایی  یا  و  تمرکزگرایی 
افغانستان شویم، الزم است که در مورد این دو مفهوم 
ذهنیت روشن تری داشته باشیم. تمرکزگرایی در بیان 
نظام  یا  و  دولت  اختیارات  و  قدرت  تجمیع  به  ساده 
در یک  یا  و  گروه خاص  نفر،  یک  در دست  سیاسی 
اشاره  دولت(  مرکز  )مانند  محدوده جغرافیایی خاص 

آن نیز گزارش شده بود.
والیت  در  می،  ماه  در جریان  دیگر  نفس گیر  جنگ 
هلمند رخ داده که در این جنگ نیز به گروه طالبان 
تلفات سنگینی وارد شده است. فرماندهان ارتش در 
والیت هلمند از شکست پرتلفات طالبان خبر داده اند.
گروه  بدخشان،  والیت  مقامات  گفته های  براساس 
طالبان در این ماه به لسوالی های یفتل پایان، درایم، 
خاش، ُجرم، وردوج و راغستان حمالت تهاجمی انجام 
داده که با دادن تلفات سنگین عقب زده شده است. 
می  ماه  جریان  در  هم  بدخشان  والیت  در  طالبان 
هیچ گونه دستاورد و پیش روی چشم گیری نداشته اند.

انتظار و محاسبات عده ای در داخل و خارج  خالف 
از افغانستان، ارتش در غیاب نیروهای نظامی ایاالت 
متحده امریکا و در جریان خروج آنان به مراتب بهتر 
عمل کرده است. طالبان تصور می کردند که در غیاب 
نیروهای امریکایی قادر هستند بعضی از والیت ها را 
قرار  اقتصادی  شدید  محاصره  در  را  کابل  و  سقوط 
جنگ  در  و  می  ماه  در  ارتش  عمل کرد  اما  دهند. 
علیه طالبان چیز دیگری را نشان می دهد. در تمام 
جنگ های رو در رو در جریان ماه می، پیروزی از آن 

نیروهای امنیتی بوده است.
درگیری ارتش و گروه طالبان در جریان ماه می نشان 
می دهد که غلبه از راه نظامی که طالبان به آن فکر 
حکومت  و  ارتش  سقوط  است.  غیرممکن  می کنند، 
فکر  طالبان  گروه  که  ساده گی  این  به  نظامی  راه  از 
می کند، نیست. برای همین، فرصت تمرکز روی بحث 
و مذاکره را نباید هیچ یکی از طرف ها از دست بدهد.

ردیف کشورهایی چون فرانسه و یا روسیه قرار داد.

ابهام در مفهوم تمرکززدایی در افغانستان
در شرایطی که این روزها بر تمرکززدایی از ساختار 
سیاسی افغانستان تأکید می شود، دقیقاً روشن نیست 
که چه وجهی از تمرکززدایی مورد توجه قرار دارد. در 
یک نگاه اجمالی، به نظر می رسد که سیاست مداران 
و فعاالن حوزه سیاسی مانند احزاب، بیش تر بر روی 
رییس  اختیارات  کاهش  ریاستی،  نظام  بردن  بین  از 
نظام  یک  تشکیل  سوی  به  گذاشتن  گام  و  جمهور 
گام  را  مسیر  این  آن ها  هستند.  متمایل  پارلمانی 
شکل گیری  از  ممانعت  و  صلح  پیش برد  در  موثری 
منازعات آینده قدرت می دانند؛ چرا که برقراری چنین 
انتخاب رییس  سیستمی جنجال ها و تنش ها بر سر 
جمهور را کم تر می کند، هراس از قبضه کامل قدرت 
توسط یک شخص، گروه و یا قومیت را کاهش می دهد 
)مانند  گروه ها  بیش تر  هرچه  سهیم سازی  امکان  و 
طالبان( و قومیت ها را مهیا می سازد. اما در حالی که 
تمرکززدایی  به  افغانستان  داخل  در  سیاسیون  اغلب 
از چنین منظری نگاه می کنند، برخی تحلیل گران و 
مبنای  بر  تمرکززدایی  لزوم  بر  پژوهش گران سیاسی 
این  در  دارند.  تأکید  نیز  قدرت  جغرافیایی  توزیع 
چارچوب آن ها معتقدند که مسوولیت ها و اختیارات 
باید از مرکز به سایر نواحی منتقل و در واقع نوعی 
خودمختاری منطقه ای و محلی به رسمیت شناخته 
حد  در  خودمختاری  این  که  موضوع  این  شود. 
برقراری یک نظام کاماًل فدرالی باشد و یا یک سیستم 
بررسی  و  بحث  جای  دهد،  شکل  را  نیمه متمرکز 
بیش تر دارد. در حال حاضر نکته مهم این است که 
از ساختار سیاسی  تمرکززدایی  ابعاد دقیق  و  منظور 
در افغانستان روشن شود؛ این که توزیع سیاسی قدرت 
مدنظر است یا توزیع جغرافیایی، یا هر دو مورد توأم 
مشکالت  گره گشای  می تواند  یک دیگر  با  همراه  و 
افغانستان باشد. نکته دوم و مهم تر این است که باید به 
تمرکزگرایی و مزایا و معایب آن از منظر کاماًل علمی 
با امکان سنجی عملی نگریسته  و در عین حال توأم 
شود؛ موردی که متأسفانه در شرایط فعلی کشور باز 
هم در امتداد شکاف های قومی و اجتماعی بازتعریف 
شده است. در نهایت، نکته سوم توجه به این مهم است 
که تمرکززدایی از ساختار سیاسی افغانستان -چه در 
بُعد سیاسی و چه در بُعد جغرافیایی- پیامدها و آثار 
بلندمدتی را بر جای خواهد گذاشت که برخی از آن ها 
ممکن است غیرقابل کنترل و بازگشت ناپذیر باشد. به 
این جهت به مسأله تمرکززدایی نباید صرفاً به عنوان 
ابزار موقت در راستای خارج ساختن مذاکرات صلح 
از بن بست نگاه کرد. با چنین نگاهی هرچند ممکن 
است زمینه خروج موقت مذاکرات و چانه زنی های صلح 
از بن بست فراهم شود؛ ولی ساده انگاری آن قطعاً در 
آینده گرهی بر گره ها خواهد افزود و پیچیده گی های 
صحنه سیاسی و اجتماعی افغانستان را مضاعف خواهد 

کرد.

والیت های بغالن، هلمند، میدان وردک و قندهار رخ 
داده است. آنچه در جریان خروج نیروهای امریکایی 
طی ماه می روشن شده، این است که ارتش کشور 
در جنگ رو در رو در تمام والیت ها طالبان را عقب 
تمام  گذشته  ماه  یک  در  که  گونه ای  به  است.  زده 
آنان  بر  سنگینی  تلفات  و  دفع  را  طالبان  حمالت 
وارد کرده است. در این جنگ های نفس گیر به گروه 
طالبان تلفات زیادی وارد شده است و چندین رهبر 
طور  به  هستند.  کشته شده ها  بین  در  کلیدی شان 
مثال، قوماندان قطعه سرخ طالبان برای والیت کنر 
قطعه  فرمانده مهم  است. هم چنان یک  کشته شده 

سرخ شان در والیت هلمند از بین رفته است.
با طالبان در والیت قندهار  امنیتی  نیروهای  جنگ 
والیت ها  سقوط  برای  گروه  این  محاسبات  تمام 
براساس  است.  کرده  آب  بر  نقش  را  ولسوالی ها  و 
گفته های مقامات امنیتی، گروه طالبان برای سقوط 

دارد. بر این اساس، تقسیم بندی هایی نیز از نظام های 
سیاسی در جهان انجام شده است، چنان که در یکی از 
این تقسیم بندی ها و بر مبنای توزیع جغرافیایی قدرت، 
این نظام ها به دو دسته متمرکز و غیرمتمرکز تفکیک 
شده اند. در نظام های سیاسی متمرکز، حکومت مرکزی 
نواحی  تمامی  بر  کامل  اقتدار  با  پایتخت  در  مستقر 
سلطه دارد و موجودیت و اختیارات نواحی محلی به 
تمام و کمال به دولت مرکزی وابسته است. هیأت ها و 
کارگزاران محلی نیز تابع مرکز هستند و قدرت شان هم 
از مرکز سرچشمه می گیرد. کشورهایی مثل بریتانیا، 
فرانسه، ایتالیا، بلژیک، جاپان و ایران در همین دسته 
غیرمتمرکز  نظام های سیاسی  در  اما  می گیرند.  جای 
مسوولیت ها و اختیارات میان مرکز و واحدها، تقسیم 
شده است، به نحوی که نمی توان آن را به ساده گی و 
به شکل یک جانبه تغییر داد. مسائل عمده مربوط به 
منافع عمومی و مشترک برای کل کشور مانند امنیت 
ملی، ارتش، اقتصاد و سیاست خارجی در کنترل دولت 
منطقه ای،  و  پایین تر  سطوح  در  و  دارد  قرار  مرکزی 
کاملی  و  تام  صالحیت های  از  محلی  حکومت های 
برخوردار هستند. نظام های فدرالی امریکا و آلمان را 
می توان دو نمونه برجسته این سیستم های غیرمتمرکز 

به شمار آورد.
اما در تقسیم بندی نظام های سیاسی بر مبنای توزیع 
هم  دیگری  وجه  به  می توان  تمرکز،  میزان  و  قدرت 
و  اشخاص  میان  در  قدرت  توزیع  این که  کرد؛  توجه 
نهادهای سیاسی به چه شکلی انجام گرفته است؟ آیا 
قدرت و اختیارات در یک شخص و یا نهاد متمرکز شده 
و یا در میان افراد و ساختارهای متعدد و متنوع توزیع 
و  ریاستی  به  سیاسی  نظام های  تفکیک  است؟  شده 
پارلمانی رایج ترین تقسیم بندی در این زمینه است. در 
ساختارهای ریاستی اختیارات و مسوولیت ها به رییس 
وی  به  وابسته  غالباً  سازمان های  و  نهادها  و  جمهور 
سپرده شده است و به این لحاظ یک نوع تمرکز قدرت 
را شاهد هستیم. اما در نظام های پارلمانی توزیع قدرت 
سیاسی در سطح وسیع تری انجام گرفته و مسوولیت ها 
و  گانه  سه  قوای  و  نخست وزیر  رییس جمهور،  میان 
حتا احزاب سیاسی پراکنده شده است. ایاالت متحده، 
ریاستی  سیستم  از  حاضر  حال  در  روسیه  و  فرانسه 
هند،  هم چون  کشورهایی  در  و  می کنند  تبعیت 

پاکستان، بریتانیا و آلمان نظام پارلمانی حاکم است.
نکته قابل ذکر و مهم این است که میان این دو مدل 
و  یک پارچه  نظام های  یعنی  تقسیم بندی،  متفاوت 
فدرال از یک سو و ریاستی و پارلمانی از سوی دیگر، 
هم پوشانی و یا تقابل مشخصی وجود ندارد؛ به این معنا 
که در برخی موارد شاهد نظام های فدرالی با ساختار 
دولتی ریاستی هستیم )ایاالت متحده(، در عین حالی 
که ممکن است دولت پارلمانی با ساختار فدرالی نیز 

وجود داشته باشد )پاکستان(.

میراحمدرضا مشرف

حبیب حمیدزاده

جنگ شدید در ماه می؛





از منطقه دورافتاده تا میراث  شهر کهنه لیجیانگ؛ 
قومی

با  و  به سبک معماری سنتی چین  لیجیانگ  شهر کهنه 
استفاده از مواد ساختمانی چوب و سنگ بنا شده است. 
است،  رفته  بین  از  قدیمی  ساختمان های  که  حالی  در 
ساختمان های جدید اما میراث دار معماری قدیم شناخته 
می شود. این شهر زیبا در سال ۱997 توسط یونسکو به 

عنوان میراث فرهنگی جهان ثبت شد.
   

رحیم رسا، دانشجوی دانشگاه علم و تکنولوژی چین

سفر افسانه ای به یوننان

پریسا آقائی مالیری
فارغ التحصیل رشته 

مهندسی بهداشت 
حرفه ای از دانشگاه علوم 

پزشکی آزاد تهران

پیشنهادات
کامپیوتر،  با  کار  ارگونومیک  اصول  زمینه  در  کاربران 
آموزش های الزم را ببینند تا با به کارگیری ابزار و وسایل 
خانه گی در مناسب ترین پوسچر ممکن به فعالیت بپردازند. 
و  مشکالت  از  پیش گیری  موجب  اصول  این  رعایت 

آسیب های ناشی از کار با کامپیوتر می شود.
کاربران بهتر است هنگام انتخاب وسایل، تجهیزات و مکان 
نیاز  مورد  استانداردهای  و  ارگونومیکی  عوامل  به  فعالیت 
برای پیش گیری از مخاطرات شغلی توجه کنند. برای مثال 
از صندلی متناسب با فیزیک بدنی خود در مکانی که دارای 

نور استاندارد می باشد، استفاده کنند.
باید  کردن،  کار  مناسب  پوسچر  از چگونه گی  نظر  صرف 
در نظر داشت که کار کردن در یک پوسچر خاص برای 
با  را  کار  پوسچر  باید  بود.  نخواهد  مناسب  مدت طوالنی 
به همین علت  داد؛  تغییر  روز  معینی، در طول  فرکانس 
پیشنهاد می شود که فرد در بین ساعات کار با کامپیوتر، 
زمانی را جهت پرداختن به حرکات کششی و یا قدم زدن 
اختصاص دهد. هم چنین بهتر است مدت زمان نشستن در 
یک وضعیت ثابت، بیش تر از ۳۰ دقیقه نباشد و در حین 
پوزیشن نشستن، فشار  تغییر  یا  و  ایستادن  با  کار گاهی 
جسمی را کاهش دهد. از طرفی با اعمال تغییرات کوچکی 
یک نواخت  فرایند  می تواند  فرد  تکیه گاه،  یا  روی صندلی 

کاری خود را تغییر دهد.

منبع ها
- چوبینه، نوری، اسماعیل ارجمندزاده، احمد محمدبیگی، 
اختالالت اسکلتی - عضالنی در کاربران کامپیوتر شاغل در 

بانک، مجله سالمت کار ایران.
احمدی  ابراهیم،  تابان  مهران،  نوی  قلعه  ثنا،  شکری   -
اسکلتی  اختالالت  بررسی شیوع  بهرام،  عمران، کوهنورد 
لپ تاپ  از  استفاده  کننده  دانشجویان  بین  در  - عضالنی 
در دانشکده بهداشت قزوین، مجله تحقیقات سالمت در 

جامعه.

آموزه های سفر به یوننان
۱- قدرت درک تفاوت فرهنگی، آداب و رسوم.

۲- غذاهای جدید، نواهای جدید و بوهای جدید.
۳- بازگشایی چشم انداز جدید در چین.

۴- بهبودی حالت روحی متأثر از دنیایی پرمشغله امروزی.
»در دهه ۱97۰، هم زمان با اتخاذ سیاست جدید درهای باز 
از سوی چین و اعمال اصالحات اقتصادی پس از رهبر فقید 
دبیرکل مائو، والیت یوننان با افزایش فعالیت اقتصادی و 
به  بهره مند شد و  انقالب فرهنگی  از  اصالحات آموزشی، 
روی  به  سال ۱98۵  در  لیجیانگ  شهر  رشد،  این  دنبال 
گردشگران خارجی باز شد و در دهه بعد، این شهر به کانون 
)ریس،  شد.«  تبدیل  داخلی  و  خارجی  گردشگران  توجه 
توجه  قابل  ترانسپورتی  زیرساخت های  گسترش   )۲۰۰۲
میدان  از جمله یک  از صنعت گردشگری،  برای حمایت 
هوایی عصری در سال ۱99۵، خطوط قطار در سال ۲۰۰9 
از مرکز والیت کونمینگ در سال ۲۰۱۳،  و یک شاهراه 
به ویژه در  لیجیانگ،  به  باعث شده است که گردشگری 

اطراف شهر قدیمی به طور مداوم افزایش یابد.
و  تحصیلی  علمی،  دیپلماتیک،  سفرهای  از  شما  تجربه 

گردشگری در چین چیست؟ با ما شریک کنید.
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شیوع بیماری کرونا در سطح جهان تغییرات و ویرانی های 
اقتصادی به  بسیاری را در زمینه های فردی، اجتماعی و 
بهداشت  سازمان  تشخیص  براساس  است.  داشته  همراه 
جهانی، دولت ها در سراسر جهان، اقداماتی را در عرصه های 
علمی،  اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی،  هم چون  متفاوت 
آموزشی و حقوقی برای مهار ویروس کووید-۱9 و کندتر 
کردن روند شیوع این بیماری انجام داده اند. این اقدامات 
شامل قرنطینه مراکز شهری، ترغیب مردم به خانه ماندن، 
فاصله گذاری اجتماعی، محدودیت تردد شهری، به تعویق 
انداختن اجتماعات و رویدادهای بزرگ، تعطیلی مدارس، 
براساس  است.  و...  کتابخانه ها  دولتی،  دفاتر  دانشگاه ها، 
بخش های  تعطیلی  کار،  بین المللی  سازمان  تخمین های 
مختلف جامعه امکان نابودی ۱9۵ میلیون شغل در دنیا 
را فراهم می کند. اهمیت حفاظت از سالمت کارمندان و 
به حداقل رساندن این بحران باعث شد تا اهمیت دورکاری 
دوران  در  بهتر درک شود.  و مجازی کردن کسب وکارها 
دورکاری بهره گیری از ابزارهایی مانند کامپیوتر و موبایل 
کاماًل ضروری است و استفاده از این ابزارهای سخت افزاری 
به  که  )اصولی  ارگونومیکی  اصول  گرفتن  نظر  در  بدون 
با انسان کمک می کنند( می تواند باعث بروز  تناسب کار 

مشکالتی در سالمتی کاربر شود.
نشسته،  و  استاتیک  حالت  در  کامپیوتر  با  مداوم  کار   
استرس ناشی از تماس موضعی، انجام حرکات تکراری و 
پوسچرهای نامناسب هنگام کار، از اصلی ترین دالیل بروز 

اختالالت اسکلتی - عضالنی است.
اختالالت اسکلتی - عضالنی مرتبط با کار می تواند گردن، 
ستون فقرات، شانه، بازو، آرنج، دست، مچ دست، مچ پا و پا 

وقتی  می آید،  یادم  تا  داشته ام.  دوست  همیشه  را  سفر 
کودک بودم، دو نوع سفر داشتم: سفر تفریحی به مقصد 
سفر  و  کلیگان  منطقه  در  میوه خوری  و  ماهی گیری 
خانواده گی در منطقه نیطاق ولسوالی یکاولنگ به خاطر 

مالقات خویشاوندان.
چین  در  را  )گردشگری/توریستی(  سفر  متفاوت  نوعی 
دانشجویی  دوره  در  من  سیاحتی  اولین سفر  گرفتم.  یاد 
در چین در خزان 9۱ با سازمان دهی دانشگاه تونگجی در 
به مقصد شهر ووجین در والیت جاجیانگ در  شانگهای 
یک  به  نزدیک  مدت  در  بعداً  گرفت.  چین صورت  شرق 
دهه از شمال تا جنوب  و شرق چین، ده ها سفر رسمی و 
شخصی انجام دادم. باالخره این بار فرصت برابر شد تا مسیر 

زیبای شرق و غرب تکمیل شود.
 - 读万卷书不如行万里路 :چینی ها در قدیم گفته اند
یعنی: سفر ده هزار مایلی بهتر از خواندن ده هزار کتاب 

است )تجربه عملی مفیدتر از تئوری است(.

سفر افسانه ای به یوننان، والیت جنوب غربی چین
والیت یوننان، سرزمین الهام بخش و رویایی در جنوب غرب 
چین واقع شده است. این والیت مانند سایر مناطق چین 
مناظر گردشگری زیادی دارد. چیزی که این جا را منحصر 
متفاوت،  فرهنگ های  با  قوم   ۲۵ وجود  می سازد،  به  فرد 
گونه های  امن  حیات  جنوب،  در  گل  از  پوشیده  تپه های 
و  سفیدپوش  قله های  و  بارانی  جنگالت  وحش،  مختلف 

حوضچه های نیلگون در شمال این والیت است.

دره مهتاب آبی

کوچه های باریک و سنگی شهر کهنه لیجیانگ

کافه های و مهمان سراهای گل پوش

قوم ناخی منطقه خودمختار شانگری ال

رشته کوه های برفی یوالنگ

شود.
- پشت باید کاماًل به وسیله پشتی صندلی حمایت شود 

)هنگام نشستن عمودی یا کمی متمایل به عقب(.
- ران ها و کفل ها با یک سطح نشیمنگاه مناسب و موازی با 

زمین باید تماس داشته باشد.
- زانوها بهتر است تقریباً هم سطح با کفل ها و کمی جلوتر 

از کف پاها باشد.
 

نتیجه گیری
کاری  ایستگاه های  در  ارگونومی  اصول  کارگیری  به   -
 - اسکلتی  اختالالت  از  پیش گیری  موجب  کامپیوتر، 
عضالنی در بین کاربران و در نتیجه افزایش رضایت شغلی 

و بهره  وری کاری می  شود.
- دانش الزم در زمینه ارگونومیک و هم چنین آگاهی از 
عالیم و نشانه های اختالالت اسکلتی - عضالنی ناشی از 
کار با کامپیوتر، به کاربران کمک می کند تا از خود در برابر 
آسیب ها حفاظت کنند. هم چنین این آگاهی به فرد کمک 
می   کند که در صورت وجود مشکل، بدون نیاز به داکتر، با 
تغییر شیوه کار و انجام برخی از تمرینات بهبود یابد. لذا 
افراد آموزش  دیده کم تر در معرض مشکالت جسمانی قرار 

می گیرند.

شهر کهنه لیجیانگ، شهری با ویژه گی های برجسته است. 
فضای سبز مهمان سراها، رستورانت ها و کوچه ها، گل های 
رز رنگارنگ طبیعی و دریاچه های همه جا جاری آن، زیبایی 
و  دل پذیر  محیط  است.  داده  شهر  این  به  وصف ناپذیری 
هنرهای محلی با سبک ویژه، نمونه منحصر به فرد زیستگاه 
را در دامنه شرقی رشته کوه های هیمالیا تشکیل  انسان 
می دهد. این چنین فضای قشنگ و دل نشینی را در هیچ  
شهر چین ندیده بودم )قشنگ تر از شهرهای آبی ووجین 
و سوجاو(. با فاصله نزدیک از شهر، ترکیبی از جنگل های 
 Blue Moon( بارانی، دره مهتابی دارای حوضچه های آبی
 Jade Dragon Snow( و قله های سفیدپوش )Valley
در  را  خیره کننده ای  فوق العاده  فضای   ،)Mountain

ارتفاعات هیمالیا ایجاد کرده است.
شانگری ال؛ یگانه منطقه خودمختار تبت در والیت 

یوننان
منطقه خودمختار تبت )شانگری ال( به نام بهشت گم شده 
تبت در یوننان و هم چنین به سرزمین افسانه ای شهرت 
یافته است. ساکنان این منطقه بودایی هستند و بعضی مردم 
هنوز به سبک بومی زنده گی می کنند. مردم این منطقه 
انسان  بین  مسالمت آمیز  زنده گی  تاکنون  قدیم  دوران  از 
روستایی  سکونت  این که  برگزیده اند. ضمن  را  طبیعت  و 
بزرگ شهرها  تأثیر  به شدت تحت  در دیگر مناطق چین 
بزرگ طی  شهرهای  به  دهات  از  مهاجرت  و  گرفته  قرار 
دو دهه اخیر سیر جهشی داشته است؛ اما همکاری مردم 
محیط  سیاست گذاران  و  مرکزی  دولت  با  یوننان  شمال 
زیست، طرح های سکونت در مناطق کوهستانی و طبیعی 
و هم چنین اسکان مهاجرین در طبیعت و جنگل، نه تنها 
فضایی را برای حفاظت از محدوده زنده گی ساکنان ایجاد 
و  حیوانات  کم یاب  گونه های  نگه داری  انگیزه  بلکه  کرده؛ 
برای  تصوری  غیرقابل  شکل  به  را  طبیعت  با  دوستی 
امکان پذیر  ال(  )شانگری  تبت  منطقه خودمختار  ساکنان 

ساخته است.

را تحت تأثیر قرار دهد و درد در این اندام ها ممکن است از 
جنبه های اقتصادی و روانی، دارای پیامدهای بسیاری مانند 
مراقبت های  هزینه های  و  بهره وری  کار، کاهش  از  غیبت 

بهداشتی باشد.
سن، جنسیت و سابقه قبلی مشکالت اسکلتی - عضالنی 
از جمله موارد غیرقابل تغییر و تأثیرگذار بر میزان ریسک 
و مشکالت روان شناختی مرتبط به کار، پوسچر بدن هنگام 
قابل  موارد  از  کار  محل  تجهیزات  و  فیزیکی  عوامل  کار، 

تغییر و تأثیرگذار بر میزان ریسک است.
افراد  روزانه  به شرایط دورکاری  توجه  با  از آن جایی که 
زیادی طی ساعات متمادی، به طور نشسته از کامپیوتر 
استفاده می کنند، ارایه راهکارهای کنترلی و آموزش های 
 - اسکلتی  اختالالت  شیوع  میزان  کاهش  جهت  الزم 
موثر در  فاکتورهای  و  بدن  نواحی گوناگون  عضالنی در 
طرفی  از  است.  ضروری  آنان  برای  اختالالت،  این  بروز 
 - اسکلتی  دردهای  کاهش  کلید  زودهنگام،  تشخیص 
عضالنی است و به طور بالقوه آسیب های بعدی بدن را 

کاهش می دهد.

بهترین پوزیشن های کار با کامپیوتر
هر کاربر با درک صحیح حالت طبیعی بدن، بهترین کمک 
و  ایمن  کاری  ایستگاه  یک  به  رسیدن  جهت  خود  به  را 
مناسب می کند. حالت طبیعی )خنثا( بدن، وضعیتی است 

که هر مفصل در آن شرایط آسوده باشد.
کار کردن در پوسچر طبیعی بدن، از بروز کشش و فشار 
جلوگیری  اسکلتی  سیستم  و  تاندون ها  عضالت،  روی 
عضالنی   - اسکلتی  اختالل  یک  ایجاد  ریسک  و  می کند 

را کاهش می دهد.
در  بدن  مناسب  پوسچر  به  دست یابی  برای  مهم  نکات 

ایستگاه کاری کامپیوتر:
- باید آرنج ها کاماًل موازی تنه و عمود بر زمین باشد.
- مچ و ساعد هر دو دست باید موازی با زمین باشد.

- سر باید در امتداد ستون فقرات و صورت رو به جلو باشد.
- الزم است شانه ها راحت و کتف ها و بازوها به طور عادی 

در کنار بدن قرار بگیرد.
- باید آرنج ها نزدیک بدن و بین 9۰ تا ۱۲۰ درجه زاویه 

داشته باشد.
- بهتر است پاها به وسیله کف زمین و یا زیرپایی حمایت 

مشکالت اسکلتی - عضالنی 
ناشی از شرایط کار از راه دور در دوران کرونا

چین فقط شانگهای و پکن نیست؛

والیت یوننان، سرزمین الهام بخش و رویایی در 
جنوب غرب چین واقع شده است. این والیت مانند 

سایر مناطق چین مناظر گردشگری زیادی دارد. 
چیزی که این جا را منحصر به  فرد می سازد، وجود 

۲۵ قوم با فرهنگ های متفاوت، تپه های پوشیده 
از گل در جنوب، حیات امن گونه های مختلف 

وحش، جنگالت بارانی و قله های سفیدپوش و 
حوضچه های نیلگون در شمال این والیت است.

• Van Vledder N, Louw Q. The effect of a 
workstation chair and computer screen 
height adjustment on neck and upper back 
musculoskeletal pain and sitting comfort in 
office workers. The South African journal of 
physiotherapy.
• Moom RK, Sing LP, Moom N. Prevalence of 
musculoskeletal disorder among computer bank 
office employees in Punjab (India): A case study. 
Procedia Manufacturing.
• OSHA. Good Working Positions: oregon OSHA.
• OSHA. Work Process and Recognition: oregon 
OSHA.



احمدشاه شاداب

در سال جاری 
بر اساس 
آمار ریاست احصاییه 

در این والیت 11۵ هزار 
هکتار زمین گندم کشت 

شده است که مطابق 
پیش بینی ها از حاصالت، از 
این اندازه زمین ۵00 هزار 

تن گندم بیش تر به دست 
خواهد آمد. آقای الکو 

می گوید که در سال های 
دیگر آفت های زراعتی 

زیاد بود که به سبب آن 
کشت زارها و باغ ها به 

مرض مبتال می شد، اما 
امسال مرض در کشت زارها 

کم است و بسیاری از 
مردم به کاشت گندم و 

دیگر غله جات و حبوبات، از 
جمله ماش و لوبیا، روی 

آورده اند.

مسووالن اداره اطالعات و فرهنگ هرات پافشاری دارند که این حرفه نسبت به چند سال پیش حال و روز بهتری دارد و هر روز به شمار استفاده کننده گان ظروف سفالی 
افزوده می شود. آن گونه که مسووالن این اداره می گویند، هم اکنون حدود چهار کارگاه سفالگری در هرات فعال است و آن ها تالش می کنند با توجه به نیازهای جامعه، 

تولیدات بهتر و کارآمدتری داشته باشند و انواع گوناگون لوازم خانه و تزیینی بسازند.

دیگر حوزه جنوب،  با والیت های  مقایسه  در  هلمند 
آب فراوان دارد. هرچند مدت های زیادی خبرهایی از 
کشت کوکنار در این والیت به نشر رسید، اما امسال 
خالف سال های گذشته کشت و حاصالت گندم در 
این والیت بیش تر شده است. در حال حاضر در هلمند 
مقدار زیادی از سبزیجات، حبوبات و غله جات کشت 
ساخته  میوه  از  مختلفی  باغ های  هم چنان  می شود. 
شده که میوه های آن در بازارها شهرت بیش تری یافته 

است.
سال ها است که خبرهایی از کشت کوکنار در والیت 
جنوبی هلمند نشر می شود. این والیت پیش از این به 
نام مرکز بزرگ کشت کوکنار یاد می شد. در سال های 
در  زراعت  برای عصری ساختن  اما مسووالن  پسین 
را  برنامه هایی  غله جات  و  میوه  ترویج  و  والیت  این 
راه اندازی کرده اند که تا اکنون میوه های خرما، کیله 
و توت زمینی نتایج خوبی داشته است. به گفته زلمی 
الکو، رییس زراعت، آبیاری و مالداری هلمند ، در سال 
و گندم  این والیت کوکنار کم تر  در  جاری دهقانان 

بیش تر تولید کرده اند. 
به گفته رییس زراعت، آبیاری و مالداری هلمند، در 
این  در  احصاییه  ریاست  آمار  بر اساس  جاری  سال 
والیت ۱۱۵ هزار هکتار زمین گندم کشت شده است 
که مطابق پیش بینی ها از حاصالت، از این اندازه زمین 
۵۰۰ هزار تن گندم بیش تر به دست خواهد آمد. آقای 
الکو می گوید که در سال های دیگر آفت های زراعتی 
زیاد بود که به سبب آن کشت زارها و باغ ها به مرض 
مبتال می شد، اما امسال مرض در کشت زارها کم است 
و بسیاری از مردم به کاشت گندم و دیگر غله جات و 

سفالگری یکی از قدیمی ترین 
صنایعی است که بشر به آن 
دست یافته و با استفاده از 
آن ، ظروف رنگارنگی تولید 
کرده است. این پیشه از دیر 
زمان، مورد توجه مردم هرات 
بوده که بیش از 7۰ نوع ظرف 
این شهر می ساخته اند.  کنار  و  در گوشه  را  سفالی 
حاال با فراوانی ظروف چینی، پالستیکی و شیشه ای 
آن  بیم  وارد می شود،  به کشور  از خارج  که  مدرن 
فراموشی سپرده  به  دیرینه  این صنعت  که  می رود 

شود. 
برخی از هرات شناسان معتقدند که اگر مردم از این 
صنعت حمایت نکنند، رفته رفته پیشه  سفالگری به 
در  سفالگران  می شود.  فراموش  و  می پیوندد  تاریخ 
رونق  از  هرگز  پیشه   این  که  دارند  باور  نیز  هرات 
گفته  به  دارد.  را  خود  هنوز طرف داران  و  نمی افتد 
برخی از این صنعت گران، آن ها در گذشته بیش از 
7۰ نوع ظرف سفال  را تولید می کردند، چون هیچ 
ظرفی چینی، پالستیکی یا شیشه ای نبود، اما حاال 
مردم  هنوز  ارزان،  و  مدرن  فراوانی ظروف  وجود  با 
استفاده  زیبایی و غذا خوری  برای  از ظروف سفالی 

می کنند.
پافشاری  هرات  فرهنگ  و  اطالعات  اداره  مسووالن 
دارند که این حرفه نسبت به چند سال پیش حال و 
روز بهتری دارد و هر روز به شمار استفاده کننده گان 
ظروف سفالی افزوده می شود. آن گونه که مسووالن 
اکنون حدود چهار کارگاه  اداره می گویند، هم  این 
تالش  آن ها  و  است  فعال  هرات  در  سفالگری 
می کنند با توجه به نیازهای جامعه، تولیدات بهتر و 
کارآمدتری داشته باشند و انواع گوناگون لوازم خانه 

و تزیینی بسازند.
با این حال، شماری از هرات شناسان نگران کم رنگ 

الکو، این مساله در اقتصاد هلمند و سراسر کشور یک 
رییس  گفته های  بر اساس  آورد.  خواهد  مثبت  تغییر 
زراعت و مالداری هلمند، اگر دهقانان همین گونه ادامه 

دهند، در آینده حاصل بیش تر به دست خواهد آمد.
از سوی دیگر برخی از دهقانان می گویند که امسال در 
مقایسه با سال های دیگر، حاصالت گندم زیاد است. به 

نوع »چشمه« از سفال ظرف و لوازم تزیینی می سازند.
غالم جیالن امیری بیش از ۴۰ سال می شود که ِگل 
کاسه،  کوزه ،  آن  از  و  می کند  موم  دستانش  در  را 
او  لوازم دیکوری می سازد.  و سایر  سر چلیم، گلدان 
او میراث  از پدرش به  این پیشه  تأکید می کند که 
مانده و جدش نیز آن را به پسرش واگذار کرده بود. 
غالم جیالن در بیش از ۴۰ سال سفالگری، شاگردان 
زیادی را آموزش داده است. او عاشق این حرفه است.

سفالگری  کارگاه  یک  مالک  احمدی،  جلیل احمد 
در  که  می گوید  8صبح  روزنامه  به  کاشی سازی ،  و 
ظروف  از  استفاده  به  دوباره  مردم  اخیر  سال  چند 
سفالی روی آورده اند و سفارش هایی را برای ساخت 
نیازمندی های خود به کارگاه او می دهند. او تأکید 
دارد که اداره اطالعات و فرهنگ هرات برای نگهداری 
و حفظ پیشه سفالگری آنان را همکاری می کند و در 

تالش است تا این حرفه حفظ شود.
فرهنگ  و  اطالعات  اداره  مسووالن  دیگر  سوی  از 
هرات پافشاری دارند که هم اکنون پیشه سفالگری 
از وضعیت نسبتاً خوبی برخوردار است و سفالگران 
مشغول تولید لوازم کارآمد و ظروف تزیینی هستند 

گفته آنان، کشت زارهای گندم امسال در هر گونه آفت  
و مرض پاک شده  است. به گفته آن ها، اگر زمینه برای 
دهقانان هلمندی فراهم شود، آنان در زمین های شان 
چیزهایی خواهند کاشت که هم برای خودشان و هم 

برای کشور مفید تمام شود. 
دو تن از دهقانان این والیت که امسال حاصل خوب 
زراعت شان  آینده  به  برداشته اند،  زمین شان  از  گندم 
در  دولت  اگر  که  می گویند  آنان  هستند.  خوش بین 
کمک  آنان  با  امراض  کنترل  و  امنیت  تامین  زمینه 
کند، حاصالت بیش تری به دست خواهند آورد. با این 
حال اما هنوز در بیش تر ولسوالی های این والیت به 
علت افزایش جنگ  ، کشاروزان از مناطق خود بی جا 

شده اند و بازارهای آنان نیز ویران شده است.
قابل یادآوری است که سال گذشته در هزاران هکتار 
زمین این والیت گندم کشت شده بود، اما به حاصالت 
آن پیش از به سر رسیدن به علت امراض و آفت های 
طبیعی آسیب دید. با این حال مسووالن در سال روان 
آنان  به  پایان آموزش  به دهقانان آموزش داده  و در 
تخم های اصالح شده توزیع کرده اند. با توجه به این 
اقدامات، مسووالن در ریاست زراعت، آبیاری و مالداری 

هلمند حاصالت گندم را خوب ارزیابی می کنند.
گفتنی است که هلمند در جنوب کشور از والیت های 
میدان های  از  که  آمارهایی  می آید.  شمار  به  ناامن 
جنگ ثبت شده ، نشان می دهد که این والیت وضعیت 
مناسبی ندارد و حتا بخش هایی از مزارع دهقانان به 
گزارش  پیش تر  است.  گرفته  آتش   درگیری ها  دلیل 
شده است که در بخش هایی از این والیت به شکل 
گسترده مواد مخدر تولید و سپس به منطقه و جهان 

صادر می شود.

است.  کرده  جلب  خود  به  را  شهروندان  توجه  که 
جاوید ضرغام، آمر فرهنگ و هنر ریاست اطالعات 
و فرهنگ هرات، در گفت وگو با روزنامه 8صبح تأکید 
کارگاه  اخیر حدود چهار  می کند که در چند سال 
شهروندان  نیازمندی های  تولید  مشغول  سفالگری 
هستند و این اداره در تالش است تا با مشوره دهی 
به سفالگران، تولیدات آنان را کارآمد و براساس نیاز 

روز و بازار بسازد.
ضرغام می افزاید که رونق بازار سفالگری وابسته به 
صنعت  و  سفالی  ظروف  تولیدات  کیفیت  افزایش 
تولیدات  می توانند  گردشگران  است.  گردشگری 
سفالگران هراتی را به سایر کشورهای جهان معرفی 

کنند.
در گذشته مردم از ظروف سفالی استفاده می کردند 
و بازار سفالگری نیز در هرات و سایر نقاط کشور گرم 
بود، اما حاال با ورود ظروف مدرن بیم آن می رود که 
صنعت سفالگری از بین برود و از خاطره های مردم 

پاک شود. 
در حرفه سفالگری، نخست ِگل سرخ آمده می شود و 
برای جلوگیری از ترکیدن آن، گرده گیاهی خود رو 
که سفالگران آن را »لوخ« می گویند، افزوده می شود 
و روی دستگاه زیر دستان سفالگر به ظروف و یا لوازم 

دیگر تبدیل می شود.
پس از خشک شدن ظروف زیر آفتاب، در کوره ای 
درجه  یک  هزار  از  بیش  به  آن  حرارت  که  آتشین 
سانتی گراد می رسد، یک شبانه روز پخته می شود. در 
صورت رنگ آمیزی، سفال یک  بار پس از رنگ کردن 
دوباره وارد کوره شده و سپس به بازار عرضه می شود. 
وجود  با  که  خوش بین اند  هرات شناسان  این همه  با 
فراوانی لوازم مدرن، هنوز صنعت سفالگری در هرات 
طرف داران خود را دارد و برخی برای تزیین و برخی 
از ظروف  برای رنگین  کردن سفره های مدرن خود 

سفالی بهره  می برند.

حبوبات، از جمله ماش و لوبیا، روی آورده اند.
رییس زراعت، آبیاری و مالداری هلمند می گوید که 
برای حفاظت بهتر از مزارع و ترویج سیستم عصری 
زمین داران  و  باغ داران  از  بسیاری  به  والیت،  این  در 
آموزش داده شده است که در هر فصل سال از زمین ها 
و باغ های خود به گونه بهتر حاصل بگیرند. به باور آقای 

خانواده ها  توسط  سفالی  ظروف  از  استفاده  شدن 
هستند و تأکید می کنند که این نوع ظروف جا را 
به لوازم مدرن خارجی داده  است و روزبه رو تولیدات 
میر،  محمدصدیق  می یابد.  کاهش  سفالی  ظروف 
باور  این  به  هرات،  دانشگاه  هرات شناسی  استاد 
اخیر  دهه  دو  در  مدرن  فراوانی ظروف  با  که  است 
و باز شدن مرزهای جهان به روی افغانستان، ظروف 
چینی، پالستیکی و مالمین که هم قیمت کم تر و هم 
دوام بیش تری نسبت به لوازم سفالی دارد، جای این 
نوع ظروف سنتی را گرفته است. او تأکید می کند که 
باشنده گان هرات با استفاده از ظروف سفالی عالوه بر 
حمایت این پیشه، خانه های خود را با لوازم سفالی 
تزیینی زیباتر و سفره های خود را رنگین تر کنند و 
اجازه ندهند که این صنعت قدیمی مردم هرات به 

تاریخ بپیوندد و فراموش شود.
نوع  هفتاد  از  بیش  گذشته  در  هراتی  سفالگران 
کوره های  در  شده  پخته  ِگل  از  را  ظرف  »چشمه« 
درجه  هزار  یک   از  بیش  به  آن  حرارت  که  آتشین 
سانتی گراد می رسد، تولید می کردند، اما حاال با فراوان 
شدن ظروف چینی، پالستیکی و مالمین، کم تر از ۲۰ 
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حاصالت گندم در هلمند افزایش یافته است
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دختری که زنده گی اش را براساس کتاب هایش تنظیم 
کرده است، در جست وجوی کتاب های جدید ساعت ها 
پرسه می زند. در حالی   قفسه  های کتاب فروشی   بین 
لبخند  از کتاب های متفاوت دست دارد،  انبوهی  که 
ملیحی بر لبانش نقش می بندد و می گوید: »می دانی، 
مه از کتاب  خریدن هیچ سیر نمی شم. همی  که د یک 
کتاب فروشی داخل می شم، با دیدن قفسه های کتاب، 
قدیمی ام  دوستای  دیدن  به  که  می کنم  حس  ایتو 

آمدم«.
مطالعه کردن که نقشی مهم در زنده گی جوانان دارد. 
نه  تنها به آن ها قدرت و جسارت می بخشد، بلکه آنان 

را به چالش های سرشار از آرامش می کشد. 
صدف عظیمی که در وسط دشت های پر از الله شهر 
شده  متولد  روشن فکر  خانواده  یک  در  شریف  مزار 
است، در اوایل نوجوانی با خانواده اش از مزار شریف 
به سمت کابل کوچ می کند. تحصیالتش را در کابل 
ادامه می دهد و مدرک لیسانس را از دانشکده ادبیات 

چینایی دانشگاه کابل به دست می آورد.
ناآسوده گی های  شدن،  فارغ التحصیل  از  پس  صدف 
روحش را با کتاب های مختلفی التیام بخشیده است. 
علمی  مختلف  کتاب های  از  گنجینه ای  به  را  اتاقش 
از  بیش  دو سال،  او طی  است.  تبدیل کرده  ادبی  و 
این  مطالعه  از  بعد  و  کرده  مطالعه  کتاب  هفت صد 
زنده گی اش  قبل،  سال های  به  مقایسه  در  کتاب ها 

دچار یک تحول بزرگ شده است.
می ماند.  پر رمز وراز  صندوق چه  یک  به  صدف  اتاق 
قفسه  کتاب هایش در وسط نقاشی ها و تصاویر شاعران 
و نویسنده گان جا خوش کرده است. به سمت کتاب 
ضخیمی اشاره می کند، آن را تغییر برای زنده گی اش 
ای  مه  می شه،  »باورت  می گوید:  و  می کند  تعریف 
کتابه چند بار خاندم. نویسنده کتاب از اعماق وجود 
انسان ها حرف می زنه و هر جمله   کتاب انسانه داخل 

یک مرحله جدید زنده گی می سازه«.
صدف سال ها قبل با خواندن اولین کتاب به نام »جزء 
از ُکل« از رمان نویس استرالیایی استیو تولتز، در دنیای 
ناشناخته ای که به دنبالش است، گام می گذارد و به 
تعقیب آن در مدت یک ماه با شوریده گی شبیه کرمی 
الی کتاب های مختلف می خزید و باورهای جدیدی 
در او شکل می گیرد. دنیا را از منظر کتاب، قشنگ و 
شفاف می بیند؛ دنیایی که در آن بینش انسان نسبت 
می شود  که  دنیایی  می کند؛  فرق  پدیده ها  تمام  به 
در آن خوب زنده گی کردن را آموخت و تفاوت ها و 

تضاد های اجتماعی را درک کرد.

۸صبح، قندهار: قندهار از والیت های بزرگ زراعتی 
در کشور است و انار، انگور و انجیر این والیت در سطح 
ملی و بین المللی شهرت دارد. با این حال باغ داران در 
این والیت می گویند که به دلیل پایین بودن کیفیت 
باغ ها  افراد مسلکی، بیش تر  نبود  دواهای زراعتی و 
آسیب می بیند. برخی از باغ داران قندهاری می گویند 
که به این دو علت، ساالنه زیان های مالی  زیادی به 
آنان وارد شود. به گفته دهقانان و باغ داران در این 
دواهای  بازار،  در  موجود  دواهای  بر  افزون  والیت، 
آنان آسیب  به محصوالت  نیز  کمک شده حکومت 

جدی می رساند و آن را نصف می سازد.
سیدمحمد، یکی از دهقانان در ولسوالی دند قندهار، 
گفت که در جریان سال های گذشته از زمین هایش 
این  اکنون  اما  می گرفت،  حاصل  گندم  خروار   ۱۰
حاصالت به پنج خروار کاهش یافته است. او گفت 
از  شد  مجبور  گندم  مرض  بردن  بین  از  برای  که 
توقعی که  اما خالف  استفاده کند،  زراعتی  دواهای 
او  است.  شده  نصف  زمین هایش  حاصالت  داشت، 
افزود که محض امتحان چندین بار از دواهای کمک 
شده دولت نیز استفاده کرده، اما وضعیت حاصالت 

زمین هایش بهتر نشده است. 
محمدقاسم، دیگر دهقان در این ولسوالی، می گوید 
بود  کرده  کشت  پیاز  و  پالک  زمین هایش  در  که 
نابودی  بر  افزون  که  داشت  توقع  دوا،  استفاده  با  و 
بیماری های زراعتی، حاصالت زمینش بیش تر شود. 

گروه، برای آسیه تغییر مثبت ایجاد کرده است. او این 
کتاب خانه را برای آن هایی که دنبال کتاب های خوب 

هستند، بهترین گزینه می داند.
فرهنگ  گذشته  سال های  به  نسبت  اکنون  آن که  با 
کتاب خوانی در کابل و سایر والیت خصوصاً در بین 
جوانان گسترش یافته است، مسعود حصین، عضو دیگر 
این کتاب  خانه، محدودیت های موجود در افغانستان، 
عدم دسترسی به سایت ها و بانک های مجازی کتاب 
برای  را  قیمت کتاب در کتاب فروشی ها  بودن  باال  و 
جوانانی که شور و اشتیاقی شدید به کتاب خواندن 
شمول  »به  می گوید:  و  می داند  چالش برانگیز  دارند، 
این  تغییر دارند و من  به  نیاز  خودم بیش تر جوانان 

تغییر را از خودم شروع کردم«.
آقای حصین برای تغییر یک اجتماع سالم به همکاری 
صدف عظیمی اولین گام را در مکان کوچک بر می دارد 
زودترین  به  آن ها  نفری  دو  کوچک  خانواده  این  و 

فعالیت دارند، در میان گذاشته شود، اما شماری از 
آنان حاضر به صحبت نشدند و برخی دیگر نیز گفتند 
که دواهای زراعتی را بر اساس تجربه توصیه می کنند. 
برخی از فروشنده گان این دواها به شرط فاش نشدن 
نام شان، می گویند که در سطح قندهار شمار معدودی 
کار  زراعتی  داروی  شرکت های  در  مسلکی  افراد  از 
می کنند. به گفته آنان، برخی از دوافروشان بر اساس 
تجربه مردم یا رهنمای موجود در دوا، استعمال آن را 
تصویه می کنند و برای همین، به جای سودمندی، به 

زیان باغ داران تمام می شود. 
بیش تر  شرکت ها،  این  اسناد  ارزیابی های  بر اساس 
دواها به دهقانان و باغ داران بر اساس ورقه رهنمای 
آن تجویز می شود و حتا دوافروشان به خود زحمت 
نمی دهند که کشت زارها را از نزدیک ببینند. بدین 
توقع  آن چه  برخالف  دهقانان  بیش تر  برای  ترتیب 
سرانجام  و  می شود  توصیه  زراعتی  دوای  دارند، 
استفاده از آن بر حاصالت آنان تاثیر منفی می گذارد. 
برخی از دوا فروشان در پاسخ به این که چرا کارمندان 
در  که  می گویند  نمی کنند،  استخدام  متخصص 
شرایط کنونی بدون داکتر هم دوا توصیه می توانند 

و نیاز نیست پول شان را باالی داکتر مصرف کنند. 
قندهار،  در  زراعتی  متخصصان  از  برخی  گفته  به 
بیش تر شرکت ها به گونه خودسر دواهای زراعتی و 
توصیه می کنند  مال داران  و  به دهقانان  را  مالداری 
که بیش تر مواقع سبب زیان رسیدن به کشت زارها و 

او بیش ترین کتاب هایش را در مسیر رفت و برگشت از 
دفترش مطالعه می کند و آرامش فکری و روحی اش را 
مدیون کتاب هایی می داند که این مدت مطالعه کرده 
است. صدف که اکنون در آستانه نویسنده  شدن قرار 
دارد، یک و نیم سال قبل با ایجاد یک کتاب خانه  آنالین 
به  نام »کتاب خانه کوچک من« کوشش کرده است با 
تشویق و ترغیب عده ای از جوانان، آن ها را بیش تر با 

فرهنگ کتاب خوانی آشنا کند.
در این کتاب خانه که بیش ۱۲۰۰ عضو دارد، صدف 
را در  و دیگر اعضای فعال گروه کتاب های مختلفی 
برسی  و  نقد  به  و  قرار می دهند  اختیار خواننده گان 
آن ها می پردازند. آسیه حکیم، عضو کتاب  خانه کوچک 
من، ایجاد این کتاب خانه را یکی از اتفاق های خوب 
سال های اخیر می داند و می گوید: »اعضای کتاب  خانه 
این که چگونه  و  آزادی فکر می کنند  به  کوچک من 
التیام بخش دل های خسته باشند«. عضو بودن در این 

نه  دوا،  این  از  استفاده  با  که  گفت  او  حال  این  با 
نصف  بلکه  نشد،  خوب  زمین هایش  حاصالت  تنها 
وجود  او،  گفته  به  داد .  دست  از  نیز  را  حاصالتش 
زحمات  که  شد  سبب  بازار  در  بی کیفیت  دواهای 

یک ساله اش حیف شود. 
عطامحمد، یکی دیگر از دهقانان قندهاری است که 
در مربوطات مرکز این والیت پالیز دارد. او با شکایت 
بارها  که  گفت  زراعتی،  دواهای  پایین  کیفیت  از 
برای از بین بردن امراض زراعتی به دواهای زراعتی 
موجود در بازار روی آورده، اما به جای سودمندی، 
به حاصالت او آسیب های جدی وارد کرده است. به 
گفته او، نبود افراد مسلکی در شرکت های دواسازی 
و هم چنان افرادی که بتوانند آن را به درستی توصیه 
کنند، سبب شده است که استفاده از دوا برای بهبود 
امراض زراعتی کشت زارهایش به زیان او تمام شود. 

او گفت که برای یک سال در باغ های انگور از دواهای 
پیدا شدن  کار سبب  این  اما  کرد،  استفاده  زراعتی 
آسیب های  و  تاک ها شد  در  امراض  از  دیگر  برخی 
جدی به حاصالت او وارد کرد. عطامحمد گفت که 
پیش از این او از باغ هایش 6۰۰ هزار افغانی حاصل 
می گرفت، اما حاصل پس از استفاده از دوا به ۳۵۰ 
را  زراعتی اش  مصارف  حتا  که  رسیده  افغانی  هزار 

تکمیل نمی کند. 
قندهاری  باغ داران  شکایت های  شد  تالش  هرچند 
والیت  این  در  که  زراعتی  شرکت های  مسووالن  با 

فرصت به یک گروه بزرگ مبدل می شود.
برایم می گفت من  آقای حصین می افزاید: »دوستی 
هر چه تالش کردم، در جامعه افغانستان نتوانستم اثر 
وقتی  می گفت  دیگری  دوست  کنم.  خلق  را  بزرگی 
کتاب ها را از گروه کتاب خانه کوچک من می خواندم، 
فهمیدم که کوچک باشم، چون رحِم روَحم نمی تواند 

نطفه  بزرگ را حمل کند...«
دنیای  از  مختلفی  روایت های  که  گروه  این  اعضای 
کتاب دارند، کتاب خانه کوچک شان را »هجرت سرای 

سیاه به سوی روشنایی نور« تعبیر می کنند. 
باز  کتاب  مطالعه  از  طوالنی  مدت  که  جمال  ساره 
می ماند، وقتی با اعضای گروه کتاب  خانه کوچک من 
آشنا می شود، شوق مطالعه دوباره در او جوانه می زند. 
به باور ساره جمال، مطالعه کتاب های مختلف از این 
آشنا می کند  زنده گی  مختلفی  ابعاد  با  را  او  دریچه، 
به مطالعه  این گروه »بی تابانه«  اعضای  با آشنایی  و 

کتاب های مختلف می پردازد.
ساره که در دنیای کتاب زنده گی جدید را آغاز می کند، 
احساس  خود  در  را  کتاب  درون  حتا شخصیت های 
می کند و با آن ها زنده گی مشترک را تجربه می کند. او 
در حال حاضر مطالعه را جزو جدایی ناپذیر زنده گی اش 
می داند و نتیجه مطالعه هایش را به سفرهایی ارتباط 
می دهد که در درون زنده گی شخصیت های متفاوتی 

سیر می کند و از دید باز تری به زنده گی می اندیشد. 
این گروه عضو شده  در  ماه می شود  مریم که شش 
است، سالمت روانی جامعه را در گرو سالمت روانی 
زنان می داند و آرزو دارد که یک روز زنان افغانستان 
مطالعه را جزو نیاز های مهم زنده گی شان حساب کنند.
مرتضی درخشانی، جامعه شناس، جدی ترین  باور  به 
نقش مطالعه شخصیت سازی است. مطالعه انسان را 
به مهارت های اجتماعی آشنا می سازد و آسیب های 
که  در کشور هایی  زیرا  را کاهش می دهد؛  اجتماعی 
و  جنگ  سطح  باشد،  بلند  آن ها  در  مطالعه  سطح 
خشونت پایین می آید. آقای درخشانی می افزاید: »با 
توجه به این که میزان مطالعه در سطح کشور ما به 
باید  است،  از سایر کشور هاي جهان  پایین تر  مراتب 
در جهت شناخت و عواملی که موجب عدم مطالعه 
افراد در جامعه مي شود، گام های بلند برداریم تا با رفع 
این معضالت، نقش پر رنگ تری در کاهش مشکالت 

اجتماعی داشته باشیم«.
صدف با جمعی از اعضای  گروه کتاب خانه کوچک من، 
به ایجاد کتاب خانه ای بزرگ فکر می کنند تا بتوانند 
کتاب های خوب را در اختیار جوانان و نو جوانانی قرار 
بدهند که در اشتیاق کتاب می سوزند، اما پولی برای 

خرید آن ندارند.

مرگ حیوانات می شود. این متخصص به شرط ذکر 
نشدن نامش گفت که مسووالن دولتی در قندهار نیز 

نظارت خوبی از این شرکت ها ندارند. 
مالداری  و  آبیاری  زراعت،  ریاست  در  مسووالن 
این شکایت ها، مشکالت  به  نیز در واکنش  قندهار 
اما می گویند که در حال حاضر  تایید می کنند،  را 
آنان  به  توزیع جواز  برای  را  بررسی شرکت ها  روند 
آغاز کرده اند و این مشکل به زودی برطرف می شود. 
و  آبیاری  زراعت،  رییس  سعیدی،  سیدحافظ اهلل 
مالداری قندهار، گفت که در این والیت ۲۵ شرکت 
نباتی و ۲7 شرکت حیوانی وجود دارد. به گفته او، 
در حال حاضر جواز بیش تر شرکت های موجود در 
این والیت گرفته شده است، زیرا اشخاص تخصصی 
را استخدام نکرده بودند. او افزود که جوازهای ۲۵ 
شرکت در حال حاضر زیر بررسی است، اما به گفته 
به  متناسب  شرکت ها  برای  جوازها  سعیدی،  آقای 
ماده  بر اساس  زیرا  داده خواهد شد؛  الیحه مربوطه 
اول الیحه توزیع جواز، شرکت ها مکلف اند که افراد 
تخصصی را استخدام کنند و در غیر آن، جواز آنان 

دوباره گرفته خواهد شد.
این در حالی است که دهقانان و باغ داران قندهاری 
به  که  می گویند  و  شاکی اند  وضعیت  از  اکنون  هم 
دلیل نبود افراد متخصص و وجود دوای بی کیفیت، 
نمی توانند حاصالت مناسبی را به بازار عرضه کنند و 

پول خوبی به دست بیاورند.

التیامی برای ذهن های بسته
صدف سال ها قبل با خواندن اولین کتاب به نام »جزء از ُکل« از رمان نویس 
استرالیایی استیو تولتز، در دنیای ناشناخته ای که به دنبالش است، گام 

می گذارد و به تعقیب آن در مدت یک ماه با شوریده گی شبیه کرمی الی کتاب های 
مختلف می خزید و باورهای جدیدی در او شکل می گیرد. دنیا را از منظر کتاب، قشنگ 

و شفاف می بیند؛ دنیایی که در آن بینش انسان نسبت به تمام پدیده ها فرق می کند؛ 
دنیایی که می شود در آن خوب زنده گی کردن را آموخت و تفاوت ها و تضاد های اجتماعی 

را درک کرد.

کتاب خانه  کوچک من؛ 

دواهای زراعتی بی کیفیت، بالی جان دهقانان قندهاری



علی علی پور فالح پسند

اقتصاد  جیمز مک گیل بیوکنن، برنده جایزه نوبل 
سال ۱986 در کتاب خود با عنوان محدودیت های 
با  رابطه  در   )The Limits of Liberty( آزادی 
بُعد  از  این گونه عنوان می کند:  انسانی  اصول ذات 
شخصی، رضایت در شرایطی حاصل می شود که فرد 
برای انجام تصمیمات خود آزادی کامل داشته باشد 
و بتواند مانع اعمالی شود که در تضاد با خواسته های 
وی است. به عبارت دیگر، تمامی انسان ها به دنبال 
کسب جایگاه اربابی در دنیای برده گان اند. دیدگاهی 
که کمابیش بن مایه تفکر سرمایه داری است؛ آزادی 
بدون قیدوشرط بازارها و تا حد امکان محدود کردن 

وظایف دولت در تصمیم های اقتصادی.
اقتصادی سرمایه محور  فرایند رشد و توسعه نظام 
تاکنون بحران های متعددی را پشت سر گذاشته و 
با چالش های زیادی دست به گریبان است. با وجود 
بحران عظیم و فراگیر دهه ۳۰ میالدی، رکود سال 
۲۰۰8 و شرایط کنونی ناشی از دنیاگیری ویروس 
اقتصاد  سازوکار  از  اعظمی  بخش  هم چنان  کرونا، 

جهانی تحت سیطره نظام سرمایه داری قرار دارد.
نوام چامسکی، زبان شناس، فیلسوف و نظریه پرداز 
عنوان  با  خود  کتاب  در  امریکایی  معروف 
 Consequences of( سرمایه داری  عواقب 
تشریح  این گونه  را  نظام  این   )Capitalism
سرمایه داری  نام  با  را  سرمایه داری  گاهی  می کند: 
 )Regulated Capitalism( قانونمندشده 
لیبرالیسم  برچسب  نیز  گاهی  می کنند.  تعریف 
پوشش یافته )Embedded Liberalism( بر آن 
می زنند. دوره ای از زمان عصر طالیی سرمایه داری 
)Golden Age of Capitalism( نام می گیرد. 
میالدی   ۲۰۰8 تا   ۱97۰ زمانی  بازه  در  سپس 
عرصه  به  پا   )Neoliberalism( نوین  لیبرالیسم 
اقتصاد سیاسی می گذارد. بعد از آن با وقوع رکود 
از نظر صاحب نظرانی هم چون هنری  سال ۲۰۰8 
امریکا  هم چون  کشورهایی  در  نظام  این  ژیرو، 
 Gangster( اوباش  سرمایه داری  اصطالح  با 
Capitalism( شناخته می شود. از نوشته های نوام 
چامسکی و بسیاری دیگر از صاحب نظران می توان 
دریافت که تغییر نام سرمایه داری چندان کمکی به 
ناکارآمدی های مفهومی آن نمی کند. از لیبرالیسم 
کالسیک تا سرمایه داری نوین، نواقص و ایرادهای 

ذاتی این نظام کماکان پابرجا است.
 The( است«  سیستم  خوِد  »بیماری  کتاب  در 
توسط  که   )Sickness IsThe System

Work(، دست نامرئی اسمیت را این گونه توصیف 
برنده گان  دوبرو،  ژرار  و  ارو  کنث  آقایان  می کند: 
جایزه نوبل ضمن این که توانستند حالت بهینه ای 
که مدنظر اسمیت بود را اثبات کنند؛ اما مواردی 
وقوع  به  بازار  شکست  آن  در  که  کردند  ارایه  را 
هم چون  مواردی  آن ها  مثال،  طور  به  می پیوندد. 
تأثیر  موجب  که  کردند  مطرح  را  آلودگی  ایجاد 
منفی یک شخص یا اشخاص بر دیگران شده است 
و بعضاً اثرات جبران ناپذیری دارد. جوزف استیگلیتز 
اضافه می کند که او توانسته است نمونه دیگری را 
بازار منجر به عدم  ارایه کند که طی آن  شکست 
اشاره  آن   به  ایشان  که  مواردی  می شود.  کارایی 
می کند شامل ناقص بودن اطالعات یا عدم تقارن 

اطالعاتی است.

سازمان های غیردموکراتیک
در غیاب دست نامرئی آدام اسمیت و فقدان قوانین 
و مقررات حمایتی کار، فزونی عرضه نیروی نیازمند 
نتیجه در پی  انسانی، دو  نیروی  تقاضای  بر  شغل 
خواهد داشت. صاحبان مشاغل، کسانی را استخدام 
طلب  پایین تری  مزایای  و  حقوق  که  می کنند 
گماشته  وظایفی  در  شده گان  استخدام   می کنند. 
می شوند که تمایلی به انجام آن ندارند. ریچارد ولف 
 Democracy( در کتاب دموکراسی در محل کار
نظام های  در  سازمان ها  ساختار   ،)At Work
مازاد  می کند:  تشریح  این گونه  را  سرمایه داری 
اقتصادی ایجاد شده توسط شرکت ها نصیب نظام 
چنین  در  اقتصادی  مازاد  می شود.  سرمایه داری 
نظامی عبارت است از تفاوت ناشی از ارزش افزوده 
تولید شده توسط کارمندان با حقوق و دست مزد 

پرداخت شده به آن ها.

نظام  آینده  و  کرونا  ویروس  دنیاگیری 
سرمایه داری

در حالی که امریکا به دلیل تعداد مبتالیان و تلفات 
ناموفق در  نمونه  به عنوان  بیماری کرونا  از  ناشی 
کنترل پاندمی شناخته می شود، پیش خرید باالی 
واکسین توسط این کشور -در شرایطی که بسیاری 
نقد  می تواند  مواجه اند-  آن  کمبود  با  جوامع  از 
بودن،  دموکراتیک  ادعای  با  ساختاری  بر  دیگری 
یونیسف  گزارش  باشد.  انحصارطلب  عمل  در  ولی 
حاکی از آن است که تاکنون ۳.۲6۰ میلیون دوز 
واکسین کرونا توسط امریکا پیش خرید شده است. 

اقتصاددان امریکایی به رشته تحریر  ریچارد ولف، 
اقتصادی  نظام  ذاتی  ناکارآمدی  دالیل  آمده،  در 
در  اول،  است:  شده  عنوان  این گونه  سرمایه داری 
این نظام شرکت ها، کارخانه ها، دفاتر و فروشگاه ها 
می شوند.  سازمان دهی  غیردموکراتیک  صورت  به 
یک اقلیت در باالی هرم شامل مالکان، سهام داران 
برای  را  اصلی تصمیمات کلیدی  و مدیران  اقلیت 
در  می کنند؛  اتخاذ  شرکت(  )اکثریت  کارمندان 
نیستند.  پاسخگو  )کارمندان(  آن ها  به  که  حالی 
تجاری  چرخه  است.  بی ثبات  سرمایه داری  دوم، 
یک بار  سال   7 تا   ۴ هر  میانگین  طور  به  آن  در 
تکرار می شود که موجب بروز مشکل و آسیب به 
شرکت ها، مشاغل، خانواده ها، آموزش، سیاست و... 
می شود. و در نهایت، سرمایه داری عامل و تشدید 
کننده نابرابری ثروت و درآمد است. این نظام فاقد 
دموکراسی اقتصادی است، لذا عدم ثبات و برابری 
که نواقص پایه ای این ساختار است، در اساس آن 

نهفته است.

دست نامرئی آدام اسمیت
آدام اسمیت، نظریه پرداز اقتصاد لیبرالیسم کالسیک 
در رابطه با اقتصاد مبتنی بر سرمایه در کتاب های  
توضیح  به  ملل  ثروت  و  اخالقی  احساسات  نظریه 
چند حوزه کلیدی پرداخته است. اول، بازار در نظریه 
وی آزاد تلقی می شود، به این معنا که که خریداران 
نقشی در آن  بازاری که دولت  فروشنده گان در  و 
بازی نمی کند به دادوستد می پردازند. بهای کاال در 
چنین بازاری معموالً از سه عامل اجاره، دست مزد 
و سود تشکیل شده است و تمامی اشخاص در پی 
بعضاً  همکاری  خود،  پولی  منفعت  کردن  حداکثر 
غیرارادی با دیگر اشخاص برقرار می کنند که این 
جامعه  اقتصادی  رشد  به  منجر  ناخودآگاه  چرخه 
می شود. مکانیسمی که بدون دخالت خارجی منجر 
به توازن بازار شده و نتیجه مثبت آن کارایی بازار 
است، دست نامرئی )Invisible Hand( نام دارد. 
در آرمان شهر آدام اسمیت حداکثر کردن منفعت 
پولی در بُعد شخصی مهم ترین فریضه  بوده است که 
به دلیل فقدان تضاد منافع میان شخص و جامعه، 
در نهایت اقتصاد کل جامعه به سوی تعالی حرکت 

خواهد کرد.
سال  اقتصاد  نوبل  جایزه  برنده  استیگلیتز،  جوزف 
۲۰۰۱ در کتاب خود با عنوان به حرکت درآوردن 
 Making Globalization( جهانی سازی 

این میزان معادل حدود 9/6 )نه و شش دهم( دوز 
واکسین به ازای هر شهروند امریکا است. در مقابل، 
تنها  تاکنون  است  توانسته  هند  هم چون  کشوری 
۱7۰ میلیون دوز واکسین خریداری کند. این رقم 
برای هند با جمعیت حدود یک میلیارد و چهارصد 
میلیون نفر، معادل ۰/۱ )یک دهم( دوز به ازای هر 

نفر است.

از  ناشی  عواقب  مقابل  در  شهروندان  از  حفاظت 
عنوان  به  کنونی  دنیاگیری  هم چون  بحران هایی 
یک وظیفه حاکمیتی فصل مشترک تمام نظام های 
مورد  محل  اما  است.  جهان  اقتصادی   - سیاسی 
مناقشه، حدود و نوع سیاست اتخاذ شده دولت مردان 
در مدیریت بحران است. برخورد بازارمآبانه با خرید 
واکسین کرونا، توجه رییس جمهور پیشین امریکا 
به سهام شرکت های تولید کننده واکسین که در 
راستای رسالت حداکثر کردن سود دولت صورت 
گرفت را جلب کرد و بسیاری از انتقادهای دیگر در 
رابطه با مدیریت بحران، نواقص بنیادین نظام حاکم 

بر این کشور را تأمل برانگیز ساخته است.
عدم  دالیل   ۲۰۰7 سال  مالی  بحران  از  پس 
مورد  قبل  از  بیش تر  سرمایه داری  نظام  کارایی 
با  هم اکنون،  گرفت.  قرار  صاحب نظران  توجه 
سوی  به  انتقاد  انگشت  دیگر  بار  دنیاگیری،  بروز 
اقتصادی  نظام  بزرگ ترین  عنوان  به  سرمایه داری 
موفقیت  با  انتقادها  این  است.  رفته  نشانه  جهان 
بحبوحه  در  اقتصادی  رشد  روند  ادامه  در  چین 
دنیاگیری کرونا افزایش یافته است. به نظر می رسد 
که تمایل کشورها به هدایت اقتصادشان به سوی 
کسب سهم بیش تری از بازار آزاد روند رو به کاهش 
داشته است و حرکت به سوی عدالت اجتماعی و 
توزیع برابر ثروت از طریق اصالح نظام سرمایه داری 
در  کارآمدتر  نظامی  جایگزینی  و  کوتاه مدت  در 

بلندمدت صورت خواهد گرفت.

سرمایه داری در گیرودار تغییر
 شنبه
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آدام اسمیت، نظریه پرداز اقتصاد 
لیبرالیسم کالسیک در رابطه 

با اقتصاد مبتنی بر سرمایه در کتاب های  
نظریه احساسات اخالقی و ثروت ملل به 

توضیح چند حوزه کلیدی پرداخته است. اول، 
بازار در نظریه وی آزاد تلقی می شود، به 
این معنا که که خریداران و فروشنده گان 

در بازاری که دولت نقشی در آن بازی 
نمی کند به دادوستد می پردازند. بهای کاال 

در چنین بازاری معمواًل از سه عامل اجاره، 
دست مزد و سود تشکیل شده است و 

تمامی اشخاص در پی حداکثر کردن منفعت 
پولی خود، همکاری بعضًا غیرارادی با 

دیگر اشخاص برقرار می کنند که این چرخه 
ناخودآگاه منجر به رشد اقتصادی جامعه 

می شود.



15th Year   No: 3610  Saturday  29 May, 2021   Price: 20 Afs

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل می گوید 
بر استفاده  اسراییل مبنی  ادعای  برای  که شواهدی 
نظامی فلسطینی ها از ساختمان های تخریب شده در 
غزه، به دست نیامده است. بدین دلیل شورای حقوق 
بشر درباره درگیری اخیر اسراییل و حماس تحقیق 

می کند.
به نقل از دویچه وله فارسی، کمیسار عالی حقوق بشر 
سازمان ملل حمله اسراییل به نوار غزه را »به گونه 
احتمالی« جنایت جنگی دانسته است. میشل باشله 
روز پنج شنبه، بیست وهفتم می، گفته است: »علی رغم 
ادعای اسراییل که بسیاری از ساختمان های تخریب 
گرفته  قرار  استفاده  مورد  نظامی  اهداف  برای  شده 

بودند، ما شواهدی در این باره پیدا نکردیم«.
او در عین حال تصریح کرده که حماس نیز با حمله 
موشکی به اسراییل، حقوق بین المللی را نقض کرده 

است.
این  از  بعد  اندکی  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای 
درگیری  آخرین  درباره  گرفت  تصمیم  گزارش، 

اسراییل و حماس تحقیق کند.
گابی اشکنازی، وزیر خارجه اسراییل، این تصمیم را به 
شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت »جنایات« حماس 
نادیده گرفته شده است. به گفته او، تصمیم شورای 
حقوق بشر خطری برای »پیش رفت  ها«یی است که 
در منطقه به دست آمده  است. او افزود که دیگر نباید 

با این شورا همکاری کرد.
امریکا نیز نظر شورای حقوق بشر را مورد انتقاد قرار 

داد.
در مقابل حماس از آن استقبال و در عین حال تاکید 
کرد که اقدامات این گروه در درگیری اخیر »مقاومت 

مشروع« بوده است.
میان  درگیری  آخرین  در  باشله  میشل  گفته  به 
حماس و اسراییل که ۱۱ روز به طول انجامید، ۲7۰ 
فلسطینی در نوار غزه، کرانه غربی رود اردن و غرب 
اورشلیم )بیت المقدس( جان شان را از دست داده اند 

که 68 نفر آن ها کودک بوده اند.
اسراییلی   ۱۰ نیز  حماس  موشکی  حمالت  اثر  در 

کشته شده اند.
منابع فلسطینی پیش تر از کشته شدن ۲۴8 نفر در 
نوار غزه خبر داده بودند و اسراییلی ها نیز مرگ ۱۳ 

نفر در این کشور را تایید کرده بودند.
میان  نظامی  درگیری  شدیدترین  اخیر  درگیری 

حماس و ارتش اسراییل در سال های گذشته بود.

بشار اسد برای چهارمین بار 
رییس جمهور سوریه شد

شورای حقوق بشر درباره 
درگیری اخیر اسراییل و حماس 

تحقیق می کند

از  بیش  با کسب  سوریه،  رییس جمهور  اسد،  بشار 
ریاست  به کرسی  بار  برای چهارمین  آرا  9۵ درصد 

جمهوری رسید. 
پارلمان سوریه میزان مشارکت  از یورونیوز،  نقل  به 
انتخابات را حدود 78 درصد  رای دهنده گان در این 
اعالم کرده است و بدین ترتیب بیش از ۱۴ میلیون 

شهروند سوریه در این انتخابات شرکت داشته اند.
ریاست  انتخابات  که  است  گفته  اسد  بشار  دولت 
جمهوری این کشور در شرایطی که صدها هزار نفر 
کشته و بیش از ۱۱ میلیون شهروند آن آواره شده اند، 

بیانگر عملکرد طبیعی ملت سوریه است.
سازمان ملل متحد پیش تر از دولت سوریه خواسته 
بود که رای گیری را زیر نظارت سازمان های بین المللی 
انجام دهد و زمینه را برای یک توافق سیاسی فراهم 

سازد. 
افزون بر فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و ایاالت متحده 
امریکا، ترکیه نیز مخالفتش را با شیوه رای دهی در 

سوریه اعالم کرد و نتیجه آن را غیرقانونی خواند. 

این در حالی است که بخشی از کردها در ادلب نیز 
از کردها  این بخش  تحریم کردند.  را  انتخابات  این 

حمایت امریکا را با خود دارند. 
در کنار بشار اسد، برخی دیگر از کاندیدان نیز حضور 
داشتند. در این انتخابات محمد احمد مرعی، رییس 
سلوم  و  درصد   ۳.۵ سوریه،  حکومت  اپوزیسیون 
عبداهلل، معاون پیشین حزب کمونیست، ۱.۵ درصد 

آرا را به دست آوردند. 
با پشت سر گذاشتن این انتخابات، بشار اسد قدرت 
را برای هفت سال دیگر به دست می گیرد و قدرت 
را در ششمین دهه حکومت داری خانواده اسد حفظ 

می کند. 
اسد در حال حاضر ۵۵ سال دارد و برای ۲۱ سال در 

این سمت وظیفه اجرا کرده است.
پیش از بشار اسد، حافظ اسد، پدرش، برای ۳۰ سال 

حکومت آن کشور را در دست داشت. 
واکنش ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سوریه 

نیز گسترده بوده است.

پروازهای  روی  به  را  خود  آسمان  اروپا  اتحادیه 
بالروس بسته  است. روسیه که تنها متحد این کشور 
است، در واکنش به این تصمیم، به دو پرواز اتریش 

ایرالین و ایرفرانس اجازه فرود در مسکو را نداد.
به گزارش دویچه وله فارسی، شرکت های هواپیمایی 
اتحادیه اروپا به دلیل تحریم های این اتحادیه علیه 

بالروس، ناچار به پرواز از طریق روسیه هستند. 
روسیه اما اجازه فرود به دو هواپیمای اتریش ایرالین 
و ایرفرانس را نداد. این دو پرواز که قصد داشت از 
وین و پاریس به مسکو برود، به همین دلیل لغو شد.
به  را  مسافربری  هواپیمای  یک  بالروس  دولت 
بهانه تهدید بمب گذاری وادار به فرود در میسنک، 
پایتخت این کشور، کرد و یک وبالگ نویس مخالف 
به  کرد.  بازداشت  را  بالروس  دیکتاتور  لوکاشنکو، 
علیه  را  تحریم هایی  اروپا  اتحادیه  دلیل  همین 
از شرکت های هواپیمایی  و  این کشور وضع کرده 

خواسته تا از پرواز بر فراز بالروس خودداری کنند.
این  اتحادیه خلبانان  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزاری 
کشور گفته که برای پروازهای پاریس ـ  مسکو طبق 

اما  مجوز شده،  درخواست  روسیه  از  معمول  روال 
داده  پاسخ  فوراً  درخواست ها  این  که  وجودی  با 
طرف  از  جوابی  هیچ  گذشته  روز  دو  در  می شود، 
دلیل  همین  به  و  نشده  دریافت  روسیه  مقام های 

ایرفرانس پروازهایش به مسکو را لغو کرده است.
وزارت خارجه اتریش به خبرگزاری این کشور گفته 

قبول  قابل  وجه  هیچ  به  روسیه  »واکنش  است: 
نیست«. این وزارت خانه در اطالعیه ای قویاً از روسیه 
خواسته تا »مانع حمل و نقل آزاد هوایی بین روسیه 

و اروپا« نشود.
روسیه تنها متحد بالروس و پوتین دوست نزدیک 

لوکاشنکو، دیکتاتور این کشور، است.

روسیه به دو پرواز اتریش و فرانسه اجازه فرود نداد

یک تحقیق تازه نشان می دهد که شمار جوانانی که 
به سیگار کشیدن روی می آورند، در چند سال گذشته 
افزایش یافته و هم اکنون ۱.۱ میلیارد نفر در سراسر 

جهان سیگاری هستند.
بر اساس نتایج این تحقیق که روز پنج شنبه در نشریه 
لَنِست منتشر شد، در سال ۲۰۱9 نزدیک به هشت 
میلیون نفر جان خود را در اثر سیگار کشیدن از دست 

داده اند.
به گزارش رادیو فردا، لنست می نویسد که تالش برای 
تشویق مردم به ترک سیگار در برابر افزایش جمعیت 
در سال های گذشته چندان اثر و کارایی نداشته است.
سال  از  سال  نُه  عرض  در  گزارش،  همین  بر اساس 
۱99۰ حدود ۱۵۰ میلیون نفر به سیگار کشیدن روی 

آورده اند.
با  هم گام  که  می گویند  گزارش  این  نویسنده گان 
افزایش جمعیت در جهان، دولت ها باید تالش خود 
از  درصد   89 که  چرا  کنند؛  متمرکز  جوانان  بر  را 
این عادت روی  نوسیگاری ها تا سن ۲۵ ساله گی به 
که  می افتد  اتفاق  کم تر  این سن  از  و پس  می آورند 

فردی سیگاری شود.
جمعیت  کل  از  سوم  دو  که  می دهد  نشان  آمارها 
سیگاری دنیا تنها از کشورهای چین، هند، اندونزیا، 
جاپان،  بنگله دیش،  روسیه،  امریکا،   متحده  ایاالت 

ترکیه، ویتنام و فیلیپین هستند.
سه  هر  از  آمارها،  این  بر اساس  که  است  گفتنی 
سیگاری جهان یک سیگاری در چین زنده گی می کند. 
بدین ترتیب هم اکنون ۳۴۱ میلیون سیگاری در چین 

حضور دارند.

شمار سیگاری های جهان 
از مرز ۱.۱ میلیارد نفر گذشت


