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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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اوج گیری موج سوم کرونا؛

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

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

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

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

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

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

برای رهایی آن ها نکرده است.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

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

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

باید از افغانستان خارج شوند.

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

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

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

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

بیرون می شوند.
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آیادولتهایناکامبرایجهانتهدیداستراتژیکاند؟
ظهور دولت های شکننده و ناکام، تأثیرات و پیامدهای متعددی را در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی به همراه دارد. این 

دولت ها به طور معمول قادر به تأمین امنیت، اعمال قانون و عدالت و یا فراهم کردن خدمات اولیه و ضروری و فرصت های 
شغلی برای شهروندان شان نیستند.

والی بادغیس: پاسگاه های ارتش با توطیه خاینانه تخلیه شده است
۸صبح، هرات: به دنبال خروج نیروهای دولتی 
»چشمه  منطقه  در  امنیتی  پاسگاه  چند  از 
دوزک« ولسوالی مقر بادغیس، والی این والیت 
تخلیه پاسگاه ها را »توطیه خاینانه« دانسته و 
ترحمی  بی هیچ  و  قاطعیت  با  می دهد  هشدار 
برخورد  خاینانه  این جریان  بانیان  و  عوامل  با 

می کند.
صفحه  در  بادغیس،  والی  حسام الدین شمس، 
که  است  نگاشته  خود  فیس بوک  رسمی 
اطمینان  برایش  منطقه ای  ارتش  فرماندهان 
از  مرمی  آخرین  و  نفر  آخرین  تا  که  دادند 

کارگران در شهر میلیونرها برای یک 
لقمه نان، خون  خود را می فروشند
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دفاع  طالب  مقابل  در  کنترل شان  زیر  ساحات 
تاکید کردند که طالبان هرگز  و  خواهند کرد 
نخواهند توانست قرارگاه ها و پاسگاه های امنیتی  
و  شاهراه«  »تولی  المان  شاهراه  ساحه  دو  در 

چشمه دوزک را سقوط دهند.
گوشه ای  بیان  »با  است:  افزوده  بادغیس  والی 
و  مردم  علیه  اخیراً  که  خاینانه  توطیه  یک  از 
اداره محلی بادغیس راه اندازی شده، دالیل و 
را  نیروها  نشینی  عقب  و  بیزها  تخلیه  عوامل 
با مردم شریک  این والیت،  از مناطق مختلف 

خواهم ساخت«.

شمس می گوید که به تمامی نیروهای امنیتی و 
دفاعی دستور داده است تا کسانی را که به نام 
»موی سفید« یا زیر هر عنوان دیگر به پوسته ها 
و  وساطت  منظور  به  امنیتی،  قرارگاه های  و 
مراجعه  تسلیمی  یا  سقوط  برای  زمینه سازی 
مثابه  به  نیاز  صورت  در  و  توقیف  می کنند، 

دشمن با آن ها رفتار کنند.
او هم چنان گفته است که به ریاست امنیت ملی 
و پولیس وظیفه سپرده شده است تا افرادی را 
که از طریق فضای مجازی در تضعیف روحیه 
نیروهای امنیتی و دفاعی به نفع دشمن فعال 

اند، بازداشت کنند و تحت نظارت قرار دهند.
که  است  خواسته  بادغیس  مردم  از  شمس 
تسلیم  و  کرده  حفظ  را  خود  خون سردی 
نیروهای  خروج  نشوند.  دشمن  روانی  جنگ 
ارتش منطقه ای از پاسگاه های امنیتی و تصرف 
پاسگاه ها از سوی طالبان بدون درگیری، نگرانی 

شدید ساکنان بادغیس را به دنبال داشت.
طی روزهای اخیر نبردها میان نیروهای امنیتی 
و طالبان در بادغیس افزایش یافته و ولسوالی 
به دست طالبان سقوط  جوند چند روز پیش 

کرد.



 

افغانستان  جنگ  و  صلح  برای  سرنوشت ساز  و  سنگین  نبردهای 
میان  این  در  است.  گرفته  اوج  روزها  این  در  کشور  از  بخش هایی  در 
موضوع قابل نگرانی، عقب نشینی نیروهای دولتی از مناطق، قرارگاه ها و 
ولسوالی ها است. شکی وجود ندارد که ارتش و نیروهایی که در صفوف 
از خود نشان می دهند.  مقدم می رزمند، رشادت های غیرقابل اغماض 
نظامی  تاکتیک  یا  جنگی  ترفند  یک  شاید  ولسوالی ها  پی هم  سقوط 
درازمدت باشد، اما تبعات آن برای دولت سنگین است. دست کم یک 
از  برخی  تخلیه  است که  بادغیس مدعی شده  در والیت  مقام محلی 
»توطیه خاینانه« صورت  با  دولت  نیروهای حامی  و  ارتش  پایگاه های 
حمالت  که  میالدی  می  ماه  جریان  در  ارتش  نیروهای  است.  گرفته 
طالبان به مواضع دولت اوج گرفت، در دفاع از اراضی تحت کنترل دولت 
موفقانه عمل کردند. با این حال سقوط ولسوالی ها و قرارگاه های نیروهای 
امنیتی با توجه به اذعان برخی از مقام های مسوول، »مشکوک« بودن 

آن را تقویت می کند.
بخشی از عقب نشینی های نیروهای دولتی ممکن تاکتیکی و به هدف 
جلوگیری از تلفات غیرنظامیان و ارتش و نیروهای پولیس صورت گرفته 
است،  شده  مدعی  بادغیس،  والی  شمس،  حسام  چنان که  اما  باشد، 
دارد.  به طالبان  مناطق  واگذاری  در  نیز دستی  »توطیه های خاینانه« 
نیروهای دولتی بدون  از مناطق حتا گزارش شده است که  در برخی 
درگیری شدید از مراکز ولسوالی ها پا بیرون کشیده اند. در جاهایی نیز 
اتفاق افتاده است که نیروهای دولتی پس از مدت ها محاصره، مجبور 
به عقب نشینی شده اند که تاکتیکی بودن آن را نفی می کند. در برخی 
ساحات نیز اتفاق افتاده که جمعی برای تسهیل تسلیمی مراکز عمده 
نظامی به طالبان در نقش »موی سفید« ظاهر شده اند و به این ترتیب 
مراکز عمده بدون دردسر به طالبان واگذار شده است. با توجه به این که 
عقب نشینی از برخی مراکز نظامی و ولسوالی ها شاید یک ترفند جنگی 
باشد، اما با توجه به ساز و سرنای بلند »فتح« از سوی طالبان در بحبوحه 
آغاز دور سوم مذاکرات، باید دقت بیش تر در این مورد صورت بگیرد. 
مضاف بر این، جنگ روانی را که طالبان با »روایت فتح« به راه  انداخته 
و خون سردی در اتاق های فکر نهادهای مدیریت کننده جنگ افغانستان، 
می تواند روحیه سربازانی را که در خط مقدم جنگ می رزمند، آسیب 
جدی بزند. برخی نوارهای صوتی نیز در ماه های اخیر همه گانی شده 
نیروهای  و  ارتش  به مسووالن محلی  فرمانده محلی طالبان  است که 
این  دولتی در قرارگاه ها تماس گرفته  و خواهان تسلیمی شده اند. در 

نوارها پاسخ نیروهای امنیتی اما قاطع و برای طالبان کوبنده است.
 رویه »عقب نشینی تاکتیکی« در صورتی که به درستی مدیریت نشود 
و یا دست کم منطق آن به صورت واضح به مردم و نیروهای خط مقدم 
نبرد توضیح داده نشود، در درازمدت در حالی که نیروهای بین المللی در 
حال اکمال روند خروج هستند، به سود دولت نخواهد بود. در کنار این که 
واگذاری مراکز نظامی ممکن یک »تاکتیک« باشد، در موارد بسیاری 
اتفاق افتاده است که نیروهای خط نبرد پس از مدت ها مقاومت بدون 
دستگیری و حمایت، ناگزیر به واگذاری مناطق و مواضع شان شده اند 
افغانستان  این وضعیت ضعف مدیریت را در هسته رهبری  جنگ  که 

نشان می دهد.
از  برخی  واگذاری  بودن  است »مشکوک«  نیاز  موارد،  این  به  توجه  با 
مناطق جدی گرفته شود. ماشین جنگی در این روزها بیش تر در شمال 
امر، می تواند  این  از دالیل  و شمال شرق کشور در حرکت است. یکی 
سرکوب طالبان در شرق و جنوب باشد؛ اما دلیل دیگر آن، ممکن جدی 
نگرفتن تهدیدات امنیتی در شمال کشور باشد. حمله ای که طالبان در 
شامگاه سوم جوزا برای تصرف شهر مهترالم لغمان به اجرا گذاشتند، 
از سوی وزارت دفاع ملی با جدیت پی گیری شد و محمدیاسین ضیا، 
رساند.  نبرد  به خط  را  برای مدیریت جنگ خود  ارتش،  رییس ستاد 
طالبان که پیش از آن ولسوالی دولت شاه لغمان را تصرف کرده بودند، 
در شهر  مهترالم و ولسوالی های علی شینگ و علی نگار شکست سنگین 
را متحمل شدند. اما برخورد مسووالن حکومت در مورد وضعیت والیت 
سرپل که از مدتی به این سو در محاصره سنگین قرار دارد، نوعی برخورد 
دوگانه را نشان می دهد. تصرف ولسوالی دولت شاه نیز چنان که گزارش 
شد، مشکوک است. برخی به جد این ادعا را مطرح کرده اند که شماری 
در هیأت »موی سفید و میانجی« زمینه سقوط این ولسوالی را فراهم 
پی  در  نیز  نورستان  والیت  دوآب  ولسوالی  ترتیب  همین  به  کرده اند. 

اندکی درگیری، با وساطت »موی سفیدان« واگذار شده است.
در جریان دو ماه گذشته نزدیک به 20 ولسوالی از سوی نیروهای دولتی 
تخلیه شده است، اما طالبان مدعی اند که با ضرب حمالت تهاجمی این 
ولسوالی ها را تصرف کرده اند. در حالی که دولت ضرورت و منطق تخلیه 
ولسوالی ها را هنوز به صورت واضح به مردم اعالم نکرده  ، گسترش قلمرو 
طالبان که معنای آن محدود شدن جغرافیای دولت است، به تقویت 
»روایت فتح« طالبان انجامیده است. این موضوع به نگرانی جدی مردم 

بدل شده است.
افغانستان همان گونه که مکلف است آرامش روانی و فزیکی را  دولت 
برای مردم فراهم کند، در آستانه خروج نیروهای بین المللی و نیز پس 
بر سر  به حیث یک دولت  ثابت کند که  به جهان  تا  دارد  نیاز  از آن 
اقتدار توان دفاع و مقابله با گروه  های برانداز نظیر طالبان را دارد و قابل 
اتکا برای جهان است. یک باور قاطع این است که صلح افغانستان از 
میدان های نبرد می گذرد و جناحی که در میدان جنگ دست باال دارد، 
در میز مذاکره نیز قدرت اقناع طرف مقابل و تحمیل خواسته هایش را 
خواهد داشت. از این نظر دولت و نهادهای امنیتی باید هزینه های سقوط 
ولسوالی ها را بلند ببرند و به موازات مدیریت میدان های جنگ و تقویت 
مواضع دفاعی خود، در برابر جنگ وسیع روانی و تبلیغاتی طالبان نیز 

سپر اندازند.

واگذاری مناطق به طالبان 
مشکوک است   شنبه
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کرده  اعالم  ملی  دفاع  وزارت  ۸صبح، کابل: 
عضو   ۱۱۹ گذشته  ساعت   2۴ در  که  است 
گروه طالبان در نتیجه عملیات نیروهای دولتی 

کشته شده و ۴۱ تن دیگر زخمی شده اند.
از  شمار  این  ملی،  دفاع  وزارت  اعالم  طبق 
جنگ جویان گروه طالبان در والیت های غزنی، 
تخار  و  بغالن  فاریاب،  هرات، سرپل،  ارزگان، 

»کشته و زخمی« شده اند.
نتیجه  در  که  می گوید  ملی  دفاع  وزارت 
درگیری ها و حمالت متقابل نیروهای دفاعی 
و امنیتی مقدار زیادی از سالح و مهمات گروه 

طالبان تخریب شده است.
از جانب دیگر وزارت دفاع ملی گفته است که 
در  طالبان  توسط  که  مختلف النوع  ماین   ۱0
نقاط مختلف کشور جاسازی شده بود، از سوی 

نیروهای امنیتی کشف و خنثا شده است.
گروه طالبان تاکنون در این مورد واکنش نشان 

نداده است.
این گروه در گذشته آمارهایی را که از سوی 
وزارت دفاع ملی درباره تلفات طالبان نشر شده 

است، تکذیب کرده اند.
اخیر در  و درگیری ها در روزهای  خشونت ها 

بخش های مختلف کشور افزایش یافته است.
چندین  مراکز  دولتی  نیروهای  مدت  این  در 
هرچند  داده اند.  دست  از  را  ولسوالی 
عقب نشینی از این ولسوالی ها تأکتیکی خوانده 

شده است.

۸صبح، کابل: سرپرست وزرات صحت عامه 
وضعیت  که  است  خواسته  مردم  از  کشور 
و  روز پیش شفاخانه های هندوستان  چند 
دیگر کشورهای همسایه را به خاطر بیاورند 
و حرف و پیام های بهداشتی وزارت صحت 

عامه را به باد تمسخر نگیرند.
صحت  وزارت  سرپرست  مجروح،  وحید 
عامه، روز جمعه، بیستم جوزا، هشدار داده 
است که افغانستان شب و روزهای سختی را 
در پیش دارد و نظام صحی کشور بی نهایت 

زیر فشار قرار دارد.
به گفته مجروح، کشورهای همسایه از نظام 
چون  اما  بودند،  برخوردار  قوی تری  صحی 
نظام  »کمر  نکردند  همکاری  شان  مردم 

صحی شان شکست.«
مجروح خطاب به مردم گفت: »به حمایت 

روحی و معنوی تان نیاز داریم.«
کرده  تاکید  عامه  وزارت صحت  سرپرست 
است که »منتظر شکستن کمر نظام صحی 
خود نباشید« و برای کارمندان صحی »شانه 
و تکیه گاه« شوید و »ما را به سیلی نزنید و 

حرف و پیام ما را به تمسخر نگیرید.«
مجروح نوشته است: »ما برای خود نه، برای 
شما  همکاری  به  و  می تپیم  شما  سالمت 

شهروندان امید بسته ایم.«
صورت جدی  در  که  است  داده  هشدار  او 
عامه،  صحت  وزارت  توصیه های  نگرفتن 
وخامت  سمت  به  این  از  بیش تر  وضعیت 

خواهد رفت.
موج سوم ویروس کرونا در کشور به سرعت 
شبانه روز  در  تنها  است.  در حال گسترش 
گذشته طبق آمار رسمی، ۳۷ بیمار کرونایی 
در کشور جان باخته و یک هزار و 2۴ بیمار 

جدید شناسایی شده اند.
کمبود  با  شفاخانه ها  این  با  هم زمان 
آکسیجن روبه رو شده است و نگرانی هایی 
از کمبود تخت برای بیماران افزایش یافته 

است.

۸صبح، کابل: پارلمان اروپا با صدور قطع نامه ای، 
تحقیق  بررسی  برای  کمیسیونی  ایجاد  خواستار 
درباره نقض جدی قوانین  بین المللی بشردوستانه 

در افغانستان شده است.
برابر  در  خشونت ها  افزایش  دنبال  به  نهاد  این 
اقدامات  کمیسیون  از  افغانستان،  در  غیرنظامیان 
اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  و  پارلمان  خارجی 
خواسته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل 
برای  را  تا یک کمیسیون  را تشویق کنند  متحد 
بین المللی  قوانین  جدی  نقض  مورد  در  تحقیق 

بشردوستانه در افغانستان ایجاد کند.
اروپا، طی جنگ های 20  پارلمان  طبق معلومات 
نفر  هزار   ۱۵0 تخمینی  صورت  به  گذشته  سال 
کشته شده اند که از این میان، ۳۵ هزار غیرنظامی 

بوده اند.
پارلمان اروپا در این قطع نامه وضعیت افغانستان 
پس از تکمیل خروج نیروهای خارجی را »شکننده 
و بی ثبات« توصیف کرده است. به گفته پارلمان 
اروپا، خشونت ها در برابر غیرنظامیان افزایش یافته 
و چشم انداز آینده افغانستان و حفظ دستاوردهای 
دو دهه گذشته در این کشور بسیار نگران کننده 

است.
این قطع نامه روز چهارشنبه هفته جاری صادر شده 
است. در قطع نامه گفته شده است که هم ز مان با 
شروع مذاکرات بین االفغانی در دوحه، خشونت ها 
افزایش یافته و مذاکرات صلح به بن بست کشانیده 

شده است.
پارلمان اروپا نسبت به تهدید تروریسم در افغانستان 
و منطقه، به ویژه حضور داعش و القاعده در این 
ابراز نگرانی کرده و یافته های تیم نظارت  کشور، 
سازمان ملل متحد مبنی بر عمیق تر شدن روابط 

کرده  اعالم  امریکا  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
است که برای بررسی وضعیت افغانستان، مأموریت 
از  کشور  این  جنگی  و  استخباراتی  نظارتی، 

پایگاه های خلیج فارس آغاز شده است.
لوید آستین، وزیر دفاع امریکا روز پنج شنبه، بیستم 
جوزا، در نشست کمیته امور نظامی مجلس سنای 
واشنگتن  تصمیم  اعالم  از  پس  که  گفت  امریکا 
جو  توسط  افغانستان  از  سربازانش  خروج  برای 
بایدن، رییس جمهور این کشور، بررسی پایگاه های 
قرار  بحث  مورد  منطقه  در  نیروها  این  احتمالی 

گرفته است.
احتمالی  پایگاه های  این  این که  مورد  در  آستین 
امریکا در کدام کشور مستقر خواهند شد، جزئیاتی 

ارایه نکرده است.
وزیر دفاع امریکا اما گفته است: »ما توانایی انجام 
این کار را داریم و آن چه ما به دنبال آن هستیم، 
برخی  استقرار  با  پیش رو  قدم های  کردن  کوتاه 
نیروها در کشورهای همسایه افغانستان است و این 

کار جریان دارد.«
چندی پیش نیویارک تایمز گزارش داده بود که 
برای  مجوز  بررسی  حال  در  امریکا  دفاع  وزارت 
صورت  در  افغان  نیروهای  از  هوایی  پشتی بانی 
تهدید طالبان به تصرف کابل و یا سایر بزرگ شهرها 

پس از خروج نیروهای امریکایی است.
از سویی هم لوید آستین، وزیر دفاع امریکا در مورد 
حمله هواپیماهای امریکایی به حمایت از شهرهای 
هیچ  که  است  گفته  خروج،  از  پس  افغانستان 

حدسی در مورد اقدامات احتمالی آینده نمی زند.
مأموریت  که  است  کرده  خاطرنشان  آستین 
نیروهای امریکایی در افغانستان برای جلوگیری از 
حمله احتمالی دیگر به این کشور تمام شده است.

طالبان با القاعده را هشداردهنده خوانده است.
با  طالبان  اروپا،  پارلمان  قطع نامه  مواد  طبق 
از راه  گفت وگوهای صلح مخالف اند و به پیروزی 

جنگ می اندیشند.
صورت  در  که  است  گفته  اروپا  اتحادیه  پارلمان 
شکست مذاکرات صلح، ادامه جنگ در افغانستان 
بیش ترین تاثیر را روی زنان، کودکان و اقلیت های 

قومی خواهد گذاشت.
اروپا گفته شده  پارلمان  در قطع نامه 2۷ ماده ای 
سیاسی،  توافق  یک  به  برای دست یابی  که  است 
دو طرف باید از میانجی سوم مانند سازمان ملل 

استفاده کنند.
پارلمان اروپا با اشاره به ضرورت مبارزه علیه منابع 
مالی تروریسم در افغانستان می گوید که در سال 
از  منابع  این  از  درصد   20 تقریباً  معادل   20۱۸
تولید ناخالص داخلی این کشور تامین شده است.

از سویی هم پارلمان اروپا تصریح کرده است که 
دختران  و  زنان  کودکان،  پیش رفت ها،  وجود  با 

هم چنان با تهدیدات ترسناک روبه رو هستند.
مکتب  بر  حمله  به  اروپا  پارلمان  قطع نامه  در 
 ۹0 آن  در  که  است  شده  اشاره  سیدالشهدا 
دیگر  دانش آموز   2۴0 و  کشته  دختر  دانش آموز 
زخمی شدند. پارلمان اروپا به حمله سال گذشته 
بر شفاخانه ۱00 بستر دشت برچی نیز اشاره کرده 
و خواستار تحقیق شفاف و معتبر با نظارت سازمان 

ملل متحد در مورد این دو رویداد شده است.
در نشست پارلمان اروپا هم چنان از گروه طالبان 
خواسته شده است تا حمله بر غیرنظامیان به ویژه 
کارمندان رسانه ای، کارمندان دولتی و غیردولتی 
را متوقف کنند و با پذیرفتن آتش بس دایمی، به 

قوانین بشردوستانه بین المللی احترام بگذارند.

انتقال  پنتاگون،  وظیفه  اکنون  آستین،  گفته  به 
افغانستان  از  کشورش  نظامی  تجهیزات  و  افراد 

است.
علیه  امریکا   تالش های  که  است  افزوده  آستین 
متمرکز  عناصری  روی  بر  پس  این  از  تروریسم، 
کنند.  حمله  امریکا  به  می تواند  که  شد  خواهد 
وزیر دفاع امریکا از توانایی انجام مأموریت در برابر 
القاعده سخن گفت، اما از گروه طالبان به حیث 

تهدید علیه امریکا نام نبرد.
در همین حال، پنتاگون از ادامه حمایت امریکا از 
نیروهای امینتی و دولت افغانستان پس از تکمیل 

شدن روند خروج اطمینان داد.
امنیتی  نیروهای  از  پشتی بانی  آستین،  باور  به 
افغانستان با پایان یافتن حضور نظامی این کشور 
دشوار خواهد بود؛ زیرا توانایی نیروهای امریکایی 

در افغانستان کاهش خواهد یافت.
بیش تر  حاضر  حال  در  که  گفت  آستین  لوید 
پروازها برای محافظت از نیروهای امریکایی هنگام 
خروج از نقاطی خارج از افغانستان انجام می شود.

خروج  از  پس  که  کرد  تصریح  امریکا  دفاع  وزیر 
سربازان، امریکا قصد دارد رابطه »خوب و مثمر« 
را با افغانستان حفظ کند که ادامه تمویل کمک 
مالی برای نیروهای امنیتی و حمایت از دولت را 

شامل می شود.
قصد  امریکا  ارتش  که  است  کرده  تاکید  آستین 
دارد سفارت این کشور در کابل را  در همکاری با 

نیروهای امنیتی افغانستان حفظ کند.
روند خروج نیروهای امریکایی در اول ماه می آغاز 
و در حال حاضر این روند حدود ۵0 درصد تکمیل 
خروج  روند  نیز  ناتو  این،  با  هم زمان  است.  شده 

سربازان خود را از افغانستان آغاز کرده است.

پارلمان اروپا خواهان ایجاد کمیسیونی برای تحقیق درباره 
نقض جدی قوانین  بین المللی بشردوستانه در افغانستان شد

پنتاگون: 
مأموریت نظارتی و جنگی ارتش امریکا برای بررسی 

وضعیت افغانستان از خلیج فارس آغاز شده است

وزارت دفاع ملی:  
در شبانه روز گذشته ۱۱۹ عضو 

طالبان کشته شده اند

سرپرست وزارت صحت عامه: 
وضعیت هند را به خاطر بیاورید 

و پیام ما را مسخره نکنید



محمدحسین نیک خواه

در  آکسیجن  کمبود  از  شکایت ها  افزایش  دنبال  به 
شفاخانه های ویژه بیماران کرونا در کشور، مقام های 
و  آکسیجن«  کمبود  »بحران  از  عامه  صحت  وزارت 
»فاجعه انسانی« هشدار می دهند. مقام های این وزارت 
هم چنان از مردم خواسته اند که وضعیت چند روز پیش 
شفاخانه های هندوستان و دیگر کشورهای همسایه را 
را  بهداشتی  پیام های  و  حرف ها  و  بیاورند  خاطر  به 
دلیل  به  عامه  صحت  وزارت  نگیرند.  تمسخر  باد  به 
گسترش ویروس کرونا، در سراسر کشور تمامی مراکز 
تعلیمی و تحصیلی دولتی و خصوصی شامل مکاتب، 
و  دینی  مدارس  کورس ها،  دانشگاه ها،  انستیتوت ها، 
کودکستان ها و هم چنان تاالرهای عروسی را از امروز 
شنبه، بیست ودوم جوزا، برای مدت دو هفته تعطیل 
مربوطه  نهادهای  و  وزارت ها  با  مورد  این  در  و  کرده 
همین  در  است.  گرفته  صورت  الزم  هماهنگی  نیز 
حال، وزارت صحت عامه از توافق با ایران برای واردات 
آکسیجن مورد نیاز والیت های حوزه غرب کشور خبر 
تانکر  دو  هفته وار  است  قرار  اساس  این  بر  می دهد. 
آکسیجن که هرکدام ظرفیت دو هزار بالون را دارد، 

از ایران وارد هرات شود.
در  از کمبود آکسیجن  اخیر شکایت ها  روزهای  طی 
کشور  در  کرونا  بیماران  درمان  ویژه  شفاخانه های 

کشور،  جنوب غرب  در 
دلیل  به  کارگران  از  برخی 
و  جنگ  پس لرزه های 
در  شده اند  مجبور  بیکاری 
خانه،  لوازم  فروختن  کنار 
عنوان  به  خون  فروش  به  حتا 
گزینه ای برای سیر کردن شکم  
کنند.  فکر  خانواده  اعضای 
است  قندهار  حوزه،  این  بزرگ  والیت های  از  یکی 
میلیونرها«  »شهر  به  مردم  از  شماری  میان  در  که 
شهرت دارد. در این والیت شمار زیادی از جوانان و 
سرپرستان خانواده ها از بیکاری رنج می برند و بیش تر 
مواقعی که به نیت یافتن کار از خانه بیرون می شوند، 
برخی  برمی گردند.  خانه  به  شبانگاه  خالی  دست  با 
از این کارگران به دلیل وضعیت نامناسب زنده گی، 
برای استفاده ابزاری از سوی افراد مسلح غیرمسوول 
مناسب اند که در واقع مسبب افزایش جرایم جنایی 
در این والیت است. شماری دیگر نیز از سر ناچاری از 
طریق فروش خون به زخمیان در شفاخانه ها، غذای 

روزانه شان را تهیه می کنند.
در گذشته ها جوانان قندهاری برای کارگری در یک 
محل مشخص گرد می آمدند، زیرا شمارشان کم بود؛ 
اما حاال همه چیز برای شان تغییر کرده  است. در حال 
کردن  پیدا  برای  محل  چندین  در  کارگران  حاضر 
کار  برخی  میان  این  از  می شوند.  روزمزد جمع  کار 
می یابند و برخی دیگر روزهای سرد و گرم شان را به 
امید یافتن کار در روی سرک سپری می کنند. شمار 
زیادی از این جوانان به دلیل بار زیادی که از سوی 
خانواده بر دوش شان گذاشته می شود، حتا به اعتیاد 
سختی های  پس  از  نمی توانند  زیرا  آورده اند؛  روی 
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از  والیت ها  از  شماری  ساکنان  است.  یافته  افزایش 
از مقام های  و  کمبود شدید آکسیجن شکایت دارند 
صحی می خواهند که برای تأمین آکسیجن به بیماران 
کرونا اقدام کنند. هم زمان با کمبود آکسیجن و افزایش 
نگرانی ها  از کمبود تخت برای بیماران کرونا در بیش تر 
داده  هشدار  عامه   صحت  وزارت  کشور،  والیت های 
این  توصیه های  نگرفتن  جدی  صورت  در  که  است 
وزارت، وضعیت کرونا در کشور بیش تر از این به سمت 

وخامت خواهد رفت.
در  عامه ،  صحت  وزارت  سخنگوی  نظری،  دستگیر 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید از شروع موج سوم 
کرونا، وزارت صحت عامه بارها اعالم کرده که در موج 
سوم مسأله محدودیت و »بحران آکسیجن« می تواند 
یکی از خطرناک ترین »فاجعه های انسانی« را به دنبال 
والیت های  تمام  در  آکسیجن  کمبود  و  باشد  داشته 
او، تاکنون هیچ کدام  کشور محسوس است. به گفته 
دلیل کمبود آکسیجن جان  به  بیماران در کشور  از 
خود را از دست نداده  و تا به امروز وزارت صحت عامه 
او هم چنان  را مدیریت کرده است.  مسأله آکسیجن 
گفت که برای والیت های حوزه غرب کشور، با ایران 
در مورد واردات آکسیجن توافق شده است. سخنگوی 
وزارت صحت عامه افزود که برمبنای توافق انجام شده 

زنده گی برایند.
او  دارد.  نام  پهلوان  قندهار،  جوانان  این  از  تن  یک 
هر  و  نیست  آنان  فکر  به  کسی  هیچ  که  می گوید 
روز برای کار به محلی به نام »چوک مددخان« این 
والیت می آیند. به گفته پهلوان، با آن که روزشان را 
با امید آغاز می کنند، اما برخالف تصورشان، شامگاه 
نوسانات  از  پهلوان  می روند.  خانه  به  خالی  دست  با 
زنده گی اش نگران است؛ زیرا به باور او، شمار زیادی از 
سرمایه گذاران در قندهار حضور دارند، اما نمی توانند 
یا نمی خواهند برای حل معضل بیکاری در این والیت 

سرمایه گذاری کنند.
به دلیل  پهلوان می گوید که بیش تر معتادان روزانه 
فشارهای زنده گی و بیکاری به دامن اعتیاد می افتند 
و حتا شماری برای این که شکم خود و خانواده شان 
را سیر کنند، خون شان را در شفاخانه ها به زخمیان 
می فروشند. او گفت: »ما هر صبح در چوک مددخان 
قندهار جمع می شویم. این جا کسانی هستند که به 
دلیل جنگ از محل اصلی سکونت شان بی جا شده اند. 

با جانب ایران، هفته وار دو تانکر آکسیجن از این کشور 
وارد هرات می شود که هر تانکر ظرفیت پُر کردن دو 
هزار بالون گاز آکسیجن را دارد و از آن برای بیماران 

در والیت های حوزه غرب کشور استفاده می شود. 
به تازه گی در پی کمبود شدید آکسیجن در شفاخانه 
وابسته گان  از  شماری  هرات،  کووید-۱۹  بیماران 
پیامدهای  از  درمانی،  مرکز  این  در  بستری  بیماران 
بیماران  دادند.  هشدار  آکسیجن  کمبود  خطرناک 
ادعا  هرات  کووید-۱۹  بیماران  شفاخانه  در  بستری 
دارند که دلیل کمبود آکسیجن، توقف تولید آن در 
کارخانه های تولیدی در پی قطع شدن برق وارداتی 

از ایران است. 
که  می گوید  هرات،  والی  سخنگوی  فرهاد،  جیالنی 
مشترک  جلسه  والیت  این  والی  هدایت  براساس 
مسووالن صحت عامه، سکتور خصوصی، اتاق صنایع 
و تولیدکننده گان آکسیجن زیر نظر معاون والی هرات 
برگزار شد و  تدابیر الزم برای تأمین نیازمندی های 
کارخانه  ها از جمله رفع مشکل کاهش ولتاژ برق روی 
دست گرفته شد. به گفته او، مقام های محلی هرات 
تاکید  بیماران  به  آکسیجن  سریع  و  دقیق  توزیع  بر 
کرده و انتظار می رود مشکل به میان آمده خیلی زود 
برطرف شود. این در حالی است که با آغاز موج جدید 
بیماری کرونا در هرات، مراجعه بیماران به شفاخانه ها 
افزایش یافته و گراف مبتالیان و مرگ ومیر ناشی از 

این بیماری نیز بلند رفته است.
کشور  عامه  صحت  وزارت  سرپرست  دیگر  جانب  از 
پیش  روز  چند  وضعیت  که  است  خواسته  مردم  از 
شفاخانه های هندوستان و دیگر کشورهای همسایه را 
به خاطر بیاورند و حرف  ها و پیام های بهداشتی وزارت 
صحت عامه را به باد تمسخر نگیرند. وحید مجروح، 
سرپرست وزارت صحت عامه، روز جمعه، بیستم جوزا، 
هشدار داد که افغانستان شب و روزهای سختی را در 
پیش دارد و نظام صحی کشور بی نهایت زیر فشار است. 
نظام صحی  از  همسایه  کشورهای  مجروح،  گفته  به 
قوی تری برخوردار بودند، اما چون مردم شان همکاری 
سرپرست  شکست«.  صحی شان  نظام  »کمر  نکردند 

سپری  را  خود  روز  و  می مانیم  این جا  در  شام  تا 
خانه های  در  یک طرف  از  نیست.  کار  اما  می کنیم، 
کرایی زنده گی می کنیم و از طرف دیگر بیکاری است. 
نه تاجران غم ما را می خورند و نه دولت به ما توجه 

دارد.«
عبدالقیوم، دیگر کارگر در قندهار است. او هر صبح گاه 
به امید پیدا کردن لقمه ای نان به این چوک می آید، 
که  می گوید  او  می شود.  سر  بیکاری  در  روزش  اما 
بیش تر کارگران به دلیل نبود کار معتاد شده اند و در 
نتیجه به کارهای غیرقانونی و سرقت روی می آورند. او 
گفت: »در بین ما بیش تر افراد پیدا می شوند که روزها 
در این جا نشسته اند، اما کار پیدا نمی توانند. به همین 
دلیل هم شماری در بدل دریافت پول به فعالیت های 
مسلحانه روی می آورند که در آخر یا کشته می شوند 

یا هم دولت آن ها را بازداشت می کند.«
افغانستان  والیت  ناامن ترین  حاضر  حال  در  قندهار 
آن  در  تلفات  میزان  بیش ترین  که  والیتی  است؛ 
ثبت می شود. بیش تر باشنده گان این والیت یکی از 

وزارت صحت عامه تاکید کرد: »منتظر شکستن کمر 
نظام صحی خود نباشید و برای کارمندان صحی شانه 
و تکیه گاه شوید و ما را به سیلی نزنید و حرف و پیام 

ما را به تمسخر نگیرید.«
در همین حال وزارت صحت عامه با نشر اعالمیه ای 
از ساکنان کشور خواسته است که موارد ذکر شده از 
سوی این وزارت را برای جلوگیری از گسترش ویروس 
کرونا عملی کنند. بر اساس این توصیه، شهرداری باید 
مناسب   راهکارهای  و  را شناسایی  محل های مزدحم 
بسته  هم چنان  کند.  اجرایی  را  ازدحام  کاهش  برای 
بودن تاالرهای عروسی برای دو هفته تمدید شد. این 
تأکید  نمازگزاران  فاصله در میان  بر  ادامه  وزارت در 
کرد و گفت که راننده گان موترها نیز فاصله اجتماعی 
را در موترهای شان رعایت کنند. هم چنان روند مالقات 
با زندانیان متوقف شد و به کارمندان دولتی باالتر از 
۵۵ سال و بیماران توصیه شد که کارهای شان را از 
خانه به پیش ببرند. در ادامه مسووالن تصریح کردند 
که باید نهادهای حکومتی از اجرایی کردن برنامه هایی 
خودداری  می شود،  اجتماعی  فاصله  نقض  سبب  که 

کنند. 
وزارت صحت عامه در کنار این موارد، بر فاصله میان 
مشتریان رستورانت ها تأکید کرد و گفت که مراسم  
در  نشود.  برگزار  بسته  فضای  در  نیز  فاتحه خوانی 
آخرین مورد، وزارت صحت عامه گفته است که مردم 
برای جلوگیری از گسترش ویروس، بهداشت فردی را 
رعایت کنند. به گفته مسووالن، این وزارت همه روزه 
ارقام کرونا در ۳۴ والیت کشور را ارزیابی می کند و 
در صورتی که نیاز باشد، وضع محدودیت ها از سوی 
کمیته به وزارت اعالم خواهد شد و وزارت صحت عامه 
براساس پیشنهاد کمیته ساینس در هر والیت که نیاز 

باشد، وضع محدودیت را پیشنهاد می کند. 
براساس اعالم وزارت صحت عامه ، موج سوم ویروس 
و  به سرعت در حال گسترش است  کرونا در کشور 
ساعات  طی  که  می دهد  نشان  رسمی  آمار  آخرین 
گذشته ۳۷ بیمار کرونایی در کشور جان باخته و یک 

هزار و 2۴ بیمار جدید شناسایی شده اند.

علت های اصلی گسترش دامنه ناامنی در این والیت را 
افزایش جوانان بیکار می دانند. آنان پیشنهاد می کنند 
که تاجران ملی برای کاهش بیکاری تالش کنند تا 
بدین ترتیب در کنار ابعاد اقتصادی قضیه، وضعیت 

امنیتی نیز بهتر شود. 
در همین حال مختاراحمد فیروز، سرپرست ریاست 
کار و امور اجتماعی قندهار، می گوید که برای افراد 
بیکار در موسسه هایی کسب و کار ردیف کرده و این 
زمینه را برای شان مساعد ساخته اند. او گفت که در 
جریان سال گذشته، تعیینات برای سه هزار بست در 
اداره های محلی قندهار صورت گرفته است و در کنار 
و  تا 2۵ شرکت کوچک  برای 20  روزانه  مورد،  این 
در  این که  مورد  در  اما  او  می دهند.  کار  بزرگ جواز 
جریان یک سال گذشته چه تعداد از جوانان به کار 
گماشته شده اند، چیزی نگفت و ارقام دقیقی نیز ارایه 
نکرد. فیروز گفت که در روزهای اخیر با بیرون شدن 
نیروهای خارجی، بر شمار جوانان بیکار افزوده شده 

است.
افزون بر این، حبیب اهلل جیالنی، آمر کار ریاست کار 
و امور اجتماعی قندهار، گفت که آنان در دو ساحه 
این والیت مراکز آموزش حرفه را ساخته اند و در حال 
حاضر هزاران جوان، اعم از زن و مرد، در بخش های 
مختلف آموزش می بینند. او گفت که افراد فارغ شده 
برای شان  خودشان  اکنون  حرفه  آموزش  مراکز  از 

کسب و کار دست وپا کرده اند.
باشنده گان  میان  در  قندهار  شهر  که  است  گفتنی 
والیت های دیگر کشور به دلیل برخی از ساخت وسازها 
در شهرک عینومینه این والیت، به »شهر میلیونرها« 
شهرت یافته است. با این حال اما برخالف تصورات، 
باشنده گان این والیت در روزهای اخیر به دلیل جنگ 
و ناامنی با بیکاری دست وپنجه نرم می کنند و روزگار 
خوشی ندارند. به همین دلیل نیز میزان جرایم جنایی 
و حمالت مسلحانه در این والیت افزایش چشم گیری 
یافته و خریدوفروش مواد نشئه آور نیز بیش تر شده 

است.

وزارت صحت از کمبود آکسیجن و فاجعه 
انسانی هشدار می دهد

برای یک لقمه نان، خون  خود را می فروشند

اوج گیری موج سوم کرونا؛

کارگران در شهر میلیونرها

احمدشاه شاداب
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سطح  در  دادوستدها  تسهیل  در  کلیدی  نقش  از  پول 
میان  دالر  میلیاردها  روزانه  و  است  برخوردار  جهان 
کشورها مبادله می شود. در واقع، درهم تنیده گی اقتصاد 
جهانی با این گسترده گی مبادالتی اش تنها توسط جریان 
منظم و سریع پول امکان پذیر است. از این رو، پول تنها 
وسیله مبادله نه، بلکه همانند خون در رگ های اقتصاد 
از  نیز  محلی  و  ملی  ابعاد  در  است.  گردش  در  جهانی 
پول و سیاست های مربوط به آن به عنوان وسیله تنظیم 
فعالیت های اقتصادی، محرک رشد و توسعه و حتا نمادی 
اقتدار، استقالل و هویت ملی یاد می شود. به  از تجلی 
عبارت دیگر، اهمیت پول در نمایش استقالل یک کشور 
هم تراز پرچم و دیگر نمادهای ملی آن است. بنابراین، 
حکومت ها و رژیم های مختلف در افغانستان، از واحد پول 

افغانی به عنوان هویت ملی و غرور ملی یاد کرده اند.
طبق قانون، بانک مرکزی افغانستان حق انحصاری چاپ، 
نشر، مدیریت و تنظیم پول افغانی در اقتصاد کشور را دارا 
است. این بانک مسوولیت دارد که با استفاده از ابزارهای 
مشخص سیاست پولی، سطح قیمت ها را ثابت نگه دارد، 
نرخ تورم را کنترل و جریان معامالت در سطح کشور 
را تسهیل و تقویت کند. برای انجام این وظایف، بانک 
مرکزی باید از کیفیت، کمیت، قیمت و اصلیت پول ملی 
در معامالت میان شهروندان اطمینان حاصل کند و در 
صورت لزوم، اقدامات مقتضی را روی دست گیرد. آنچه 
که بیش از همه اعتبار و ثبات پول را در اقتصاد حفظ 
می کند، مشروعیت قانونی، معقولیت اقتصادی و توقعات 
مردم نسبت به آینده است. هرگاه شهروندان نسبت به 
اعتبار و دورنمای پول ملی بدگمان شوند،  مشروعیت، 

اسکناس ها برگه های کاغذی بیش نیست.
در  پول  ثبات  و  اعتبار، مشروعیت  از سطح  نظر  صرف 
افغانستان، استفاده از اسکناس ها یا پول فیزیکی، بیش 
از هر کشور دیگری در این جا شایع تر و فراگیرتر است. 
شاید دلیل اصلی آن از یک سو سطح پایین سواد بانکی 
شهروندان و از سوی دیگر سطح پایین سرمایه گذاری ها 
این  است.  بانکی  خدمات  عرضه  دیجیتال سازی  روی 

پیامدهای  و  تأثیرات  ناکام،  و  شکننده  دولت های  ظهور 
متعددی را در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی به 
تأمین  به  قادر  به طور معمول  این دولت ها  دارد.  همراه 
امنیت، اعمال قانون و عدالت و یا فراهم کردن خدمات 
اولیه و ضروری و فرصت های شغلی برای شهروندان شان 
 International( کتاب  در  پاتریک  استوارت  نیستند. 
 Security Weak Links: Fragile States,
یک  کارکرد  شاخص های   ،)Global Threats, and
داشتن  و  اقتدار  اعمال  در  را  حاکمیت  دارای  دولتی 
مشروعیت و ظرفیت آن می داند. او ناتوانی دولت در هر 
تأثیرگذار  دولت  آن  شکننده گی  بر  را  ابعاد  این  از  یکی 

ارزیابی می کند.
که  است  جدید  نسبتاً  تصور  یک  این  دیگر،  جانب  از 
کشورهای  برای  استراتژیک  تهدید  شکننده،  دولت های 
توسعه یافته تلقی می شوند. در حقیقت، حتا تا قرن بیستم، 
آن چه اکنون به عنوان دولت های شکننده یاد می شوند، 
توسط کشورهای قدرتمند نظام بین الملل به عنوان فرصتی 
روش های  و  بهانه ها  به  منطقه ای  نفوذ  گسترش  برای 
متفاوت، مورد استفاده قرار می گرفتند. یک ششم نفوس 
جهان در دولت های شکننده زنده گی می کنند که پتانسیل 
شکننده  دولت های  است.  توجه  قابل  آن ها  خطرآفرینی 
می دهند،  شکل  را  جهان  داخلی  جنگ های  از  نیمی 
بین المللی  بحران های  از  درصد   ۷۷ در  آن ها  هم چنان 

دوران پس از جنگ سرد، درگیر بوده اند.
برای  »فرصتی  از  شکننده  دولت های  مفهومی  تغییر 
کننده  ایجاد  که  ضعیفی  محیط های  به  نفوذ«  گسترش 
روزافزون  نگرانی  هستند،  استراتژیک«  »تهدیدهای 
انسانی  امنیت  تأمین  برای  را  توسعه یافته  کشورهای 
پالیسی  فارین  مجله  است.  داشته  پی  در  جوامع شان 
شاخص های مختلفی را برای دولت های شکننده در ابعاد 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعیین کرده که افغانستان در 

بازار  در  آن ها   عرضه  از  مرکزی،  بانک  ذخایر  در  خرد 
اجتناب صورت گرفت، نیاز به بحث جداگانه ای دارد که 
در موقع مناسب در قسمت ابعاد مربوط به فساد به آن 

پرداخته خواهد شد.
پس از پایان ریاست خلیل صدیق، سرپرت بانک مرکزی 
افغانی  میلیارد   ۱0 چاپ  بر  افزون  نوشیر،  واحداهلل  و 
بانک نوت های نوع خرد دیگر، بانک مرکزی اقدام به تدارک 
و چاپ مبلغ ۱00 میلیارد افغانی بانک نوت نوع ۵00 و 
یک هزار افغانی کرد. طبق اذعان مسووالن بانک مرکزی، 
اداره تدارکات ملی و »د افغانستان بانک«، قرارداد برای 
چاپ این مقدار پول با یک شرکتی که به احتمال زیاد 
فرانسوی است، عقد شد و قرار است که این بانک نوت ها 
با امضای اجمل احمدی، سرپرست ردشده کنونی بانک 
مرکزی، چاپ و روانه بازار شود؛ زیرا در حال حاضر هیچ 
بانک نوت ها وجود  برای امضای  قانونی  فردی در سمت 
ندارد و بانک نوت ها نیز بدون امضا چاپ نمی شود. صرف 
نظر از این که آقای احمدی مشروعیت قانونی برای چاپ 
پول به امضای خود را ندارد، این اقدام سبب آشفته گی 
و آسیب جدی به اعتبار افغانی در برابر ارزهای خارجی 
از  بانک نوت ها  احمدی روی  اجمل  امضای  خواهد شد. 

منظر قانونی نیز مشکالتی دارد:
»د  قانون  و  سرپرستی  امور  تنظیم  قانون  مطابق   -۱
رییس  نه  اکنون  احمدی  اجمل  بانک«،  افغانستان 
بانک مرکزی است و نه هم سرپرست مشروع آن؛ زیرا 
از  است.  شده  رد  مردم  نماینده گان  آرای  اکثریت  با 
تأیید  از  تنها پس  پول  قانون، چاپ  آن جایی که طبق 
و  چاپ  پس  می تواند،  شده  انجام  نماینده گان  مجلس 
نشر آن خالف قانون و فاقد اعتبار حقوقی است. از سوی 
دیگر، نه تنها مجلس نماینده گان سرپرستی و ریاست او 
را نپذیرفته؛ بلکه با صدور نامه رسمی به همه نهادهای 
ذی ربط، امضای آقای احمدی را فاقد مشروعیت و اعتبار 
دانسته است. پس چاپ پول با امضای فاقد اعتبار چگونه 

می تواند از اعتبار در میان مردم برخوردار باشد؟
2- هم چنان نظر به ماده ۳6 قانون د افغانستان بانک، 

جنوب شرقی  در  شمالی،  کوریای  استثنای  به  شکننده 
آسیا، خاورمیانه و آفریقا واقع شده اند. مردم این کشورها 
هم چنین  می شوند.  متحمل  را  جنگ  و  فقر  سنگین  بار 
جمعیت  درصد   ۷۵ که  مناطقی اند  شامل  کشورها  این 

پناهنده گان جهان را به خود اختصاص داده اند.

منظر بین المللی
بیش ترین تهدیدهایی که امروز دولت ها در نظام بین الملل 
نیست؛  دیگر  دولت  از سوی یک  مواجه می شوند،  آن  با 
به  شکننده  یا  ضعیف  دولت های  درون  از  تهدیدها  بلکه 
شکل جنگ داخلی، شورش ها و تعارضات به وجود می آید 
و تأثیرات و پیامدهای جدی ناشی از آن، نظام بین الملل را 
در ابعاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی به چالش می کشد. لذا 
می توان گفت که دولت های ضعیف یک تهدید بالقوه برای 

نظام بین الملل تلقی می شوند.
جهانی   مسائل،  که  داد  نشان  سپتامبر  یازدهم  حادثه 
.فقر،  است  خورده  پیوند  هم  به  کشورها  امنیت  و  شده 
توسعه نیافته گی و ناامنی در دولت های شکننده می توانند 
مناطق   دیگر  بر  کنترلی  غیرقابل  پیامدهای  سرعت  به 
درهم تنیده ای  جهان  امروز،  جهان  باشند.  داشته  جهان 
و  نیست  جدا  هم  از  جوامع  امنیت  آن،  در  که  است 
این  از  بعد  نمی ماند.  باقی  محلی  لزوماً  محلی  منازعات 
بود که دولت های شکننده مورد توجه عملی و نظری قرار 
گرفتند و در محور استراتژی قدرت های بزرگ، به ویژه 
امریکا، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دادند. از سال 
اصلی  تهدید  یک  عنوان  به  شکننده  کشورهای   ،2002
ایاالت متحده شناخته شدند.  ملی  امنیت  استراتژی  در 
کشورهای ضعیف یا شکننده با فراهم کردن زمینه های 
مثال،  عنوان  )به  بین المللی  تروریستان  پرورش  و  رشد 
در  حزب اهلل  و  افغانستان  در  طالبان  حمایت  با  القاعده 
لبنان(، تهدیدی برای امنیت ملی کشورهای توسعه یافته 

دانسته می شوند.
عدم  دلیل  به  شکننده  دولت های  که  گفت  می توان  لذا 

در  پول  مدیریت  تنها  نه  که  است  شده  سبب  مسأله 
اقتصاد پرهزینه شود؛ بلکه به علت فرسوده گی بی رویه 
اسکناس ها، شهروندان نیز به راحتی و اطمینان نتوانند 
افغانستان  بانک مرکزی  معامله شوند.  وارد  با یک دیگر 
همه ساله به گونه میانگین چهار میلیارد افغانی پول های 

مندرس و فرسوده را گردآوری و محو می کند.
»نقده  علت  به  پول  فرسایش  سرعت  که  آن جایی  از 
بودن« اقتصاد کشور، کیفیت پایین اسکناس ها و نهادینه 
نشدن نگه داری بهتر بانک نوت ها بین شهروندان، خیلی 
به ضرورت،  نظر  است  ناگزیر  مرکزی  بانک  است،  بلند 
اسکناس های جدید چاپ کند. از سوی دیگر، با توجه به 
این که طی مراحل فنی و تدارکاتی چاپ بانک نوت های 
بانک  را دربرمی گیرد،  به گونه میانگین دو سال  جدید 
مرکزی در زمان تصدی خلیل صدیق، رییس پیشین این 
بانک، تصمیم گرفت که ۳۸0 میلیون بانک نوت خرد ۱0، 
20، ۵0 و ۱00 افغانی را به ارزش ده میلیارد افغانی چاپ 
شرکت  یک  تدارکاتی،  مراحل  طی  اتمام  از  پس  کند. 
به دست  را  افغانی  بانک نوت های  قرارداد چاپ  پولندی 
آورد و امضای واحداهلل نوشیر، معاون نخست و سرپرست 
بانک مرکزی و محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت 
مالیه برای درج در بانک نوت های جدید، به شرکت چاپ 

بانک نوت ها معرفی شد.
طبق این قرارداد، مقدار پول عقد شده، چاپ شد و در 
چند دوره به کشور انتقال یافت. از آن جایی که گردش 
بانک نوت های خرد در بازار بیش تر است، میزان فرسایش 
با وجود چاپ  دلیل،  به همین  است.  بیش تر  نیز  آن ها 
بازار هم چنان  بانک نوت خرد،  میلیون  بی پیشینه ۳۸0 
در  شهروندان  و  است  آشفته  مندرس  بانک نوت های  با 
در  حتا  می شوند.  مواجه  با چالش جدی  دادوستدشان 
مواردی، صرافان در بازار سرای شهزاده و سایر بازارهای 
نرخ  با  را  پول های خرد جدید  کشور،  سراسر  در  پولی 
سود قابل مالحظه )یک هزار افغانی بانک نوت جدید ۱0 
افغانی در بدل یک هزار و ۳00 افغانی( تعویض می کنند. 
بانک نوت   میلیون  به  رغم موجودیت صدها  این که چرا 

صدر جدول این دولت ها قرار گرفته است. اگرچه اختالفات 
قابل توجهی در مورد ریشه ها و دالیل شکننده گی دولت ها 
وجود دارد، پژوهشگران روابط بین الملل اما می پذیرند که 
شاخص های زیر، شرایطی است که دولت های ضعیف یا 

شکننده با آن مواجه اند:
- کشمکش های عمده سیاسی در ایدئولوژی سازمان دهنده 

دولت.
اقتدار  از  روشن  سلسله مراتب  فقدان  و  قدرت  تمرکز   -

سیاسی.
- سطوح بلندی از خشونت های سیاسی.

- فقدان انسجام اجتماعی - سیاسی.
- عدم هویت انسجام یافته ملی.

منظر منطقه ای
به  محدود  شکننده،  دولت های  بحران های  و  مسائل 
مرزهای ملی آن نمی شود؛ بلکه آن را به کشورهای هم جوار 
نیز تسری می دهند. بحران این کشورها در ابعاد مختلف، 
کشورهای همسایه و در کل منطقه را به چالش می کشد.

از  ناشی  شکننده،  دولت های  آسیب پذیری  بیش ترین 
بی ثباتی  و  سیاسی   - اجتماعی  انسجام  عدم  تهدیدات 
از  منطقه  در  فرصت طلب  کشورهای  لذا  است.  سیاسی 
طریق بهره گیری از اختالفات سیاسی تالش می ورزند تا 
جهت رفتار سیاسی دولت های ضعیف را مطابق آجندای 
خود تغییر دهند. بنابراین، در اختالفات داخلی آن شرکت 
می کنند و از هر جناحی که موافقت بیش تر با سیاست های 
)حمایت  می کنند  حمایت  دهد،  نشان  عالقه شان  مورد 
حمایت  و  جهان  کمونیستی  احزاب  از  سابق  شوروی 
پاکستان از اشخاص و چهره های جنجالی در مسائل داخلی 
افغانستان از نمونه های برجسته آن است(. به طور کلی، 
تمامی کشورهای همسایه خود،  برای  دولت های ضعیف 
هزینه بیش تری نسبت به خودشان دارند. همه کشورهای 

رییس  و  مالیه  وزیر  امضا  حاوی  افغانی  بانک نوت های 
 ۱۸ ماده  به  نظر  حال،  این  با  است.  بانک  این  کل 
نبود  در  بانک  نخست  معاون  بانک،  افغانستان  د  قانون 
و  تعیین می شود  بانک  به عنوان سرپرست  رییس کل 
به شمول  کل،  رییس  اختیارات  و  همه صالحیت ها  از 
و  فوق  دالیل  بنابر  است.  برخودار  بانک نوت ها  در  امضا 
موادات قوانین، اجمل احمدی هیچ نوع صالحیت قانونی 
جهت مدیریت نظام مالی ندارد و امضای موصوف روی 
قبل  حتا  است.  قانونی  مشروعیت  فاقد  بانک نوت ها 
مجلس  خرد،  بانک نوت  افغانی  میلیارد   ۱0 چاپ  از 
نماینده گان اعتراض کرد که نباید بانک نوت های جدید 
دلیل،  همین  به  شود.  چاپ  احمدی  اجمل  امضای  به 
بانک مرکزی به مجلس نماینده گان کشور طی نامه ای 
به گونه ای اطمینان داد که آقای احمدی بانک نوت های 
جدید را امضا نمی کند؛ بلکه به امضای معاون اول بانک 
چاپ می شود و از سفرش به کشور پولند نیز جلوگیری 

شد.
از  یکی  بانک،  افغانستان  د  قانون  نهم  ماده  مطابق   -۳
صالحیت های شورای عالی این بانک به عنوان عالی ترین 
مرجع تصمیم گیری و وضع کننده پالیسی، اتخاذ تصمیم 
و  بانک نوت ها  اسمی  ارزش  و  دیزاین  طرح  مورد  در 
مسکوکات فلزی است. در صورتی که در این امر مهم 
باز هم شورای عالی  مانند سایر موضوعات در گذشته، 
فاقد  امضای  که  بدهد  اجازه  و  کند  اختیار  خاموشی 
مشروعیت اجمل احمدی روی بانک نوت های جدید چاپ 
شود، در این صورت، اعضای شورای عالی در پیش قانون 

و مردم جواب گو هستند.
روی  احمدی  اجمل  امضای  چاپ  صورت  در   -۴
بانک نوت های جدید، در حالی  که او هیچ نوع مشروعیت 
قانونی در تصدی بانک مرکزی ندارد، اعتماد مردم باالی 
پول ملی به شدت کاهش خواهد یافت و بحران پولی در 

کشور به میان خواهد آمد.
با توجه به موارد باال، نشر و چاپ پول با امضای اجمل 
احمدی تهدید جدی در برابر نظام بانکی و پولی کشور 
تلقی می شود و در صورت ناکامی دولت و شورای ملی 
پولی  نظام  فروپاشی  پول،  غیرقانونی  چاپ  کنترل  در 
پیامدهای  و  شد  خواهد  اجتناب ناپذیر  کشور  بانکی  و 
بر دولت و شهروندان تحمیل خواهد  را  غیرقابل تصور 
رییس جمهور کشور  است که  نیاز  اشد  بنابراین،  کرد. 
یک شخص واجد شرایط که تخصص و تجربه در نظام 
مالی کشور داشته باشد را در تصدی این نهاد مهم مالی 
پول  که  افغانی  بانک نوت های  ترتیب  این  به  تا  بگمارد 
رایج کشور است و معامالت مردم با آن انجام می شود، به 

عنوان نماد ارزش و هویت ملی چاپ شود.

تهدیدهای  فراگیر،  حاکمیت  دادن  شکل  در  توانایی 
بین الملل  نظام  متوجه  را  امنیتی  و  سیاسی  اقتصادی، 
می کنند. چنان که بیان شد حادثه یازدهم سپتامبر نشانگر 
آن است که تهدیدات ناشی از دولت های شکننده، تأثیرات 

جهانی دارد و به جغرافیای خاصی محدود نمی ماند.
تهدیدهای  با  مواجهه  در  شکننده  یا  ضعیف  دولت های 
با خطر روبه رو می کنند، تالش  داخلی که بقای آن ها را 
اتحاد علیه تهدیدات داخلی  اتخاذ استراتژی  با  می ورزند 
قدرت های  منافع   ،)internal threat alliances(
کنند.  هم سو  تهدیدات  آن  با  مبارزه  جهت  در  را  بزرگ 
لذا برای دولت شکننده ای هم چون افغانستان، دیپلماسی 
فعال به هدف اقناع و هم سوسازی منافع و جلب حمایت 
قدرت های بزرگ در امر مبارزه با تهدید روزافزون گروه های 
بنیادگرا و افراطی چون طالبان و القاعده و در جانب دیگر 
برای مقابله  انسجام اجتماعی - سیاسی در داخل  ایجاد 
از  قرار می دهند،  را هدف  دولت  بقای  که  تهدیدهایی  با 
احتمال  این که  دلیل  به  است؛  برخوردار  حیاتی  اهمیت 
القاعده در  بروز شورش ها، جنگ داخلی و احیای مجدد 
آینده نیز متصور است و هیچ نشانه ای از فروکش کردن 
علل اصلی منازعه و بروز جنگ داخلی در این کشور دیده 

نمی شود.
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در این کشور  اجازه نخواهد داد.«
اکنون  که  می گویند  امریکایی  مقامات  از  برخی 
به  پایگاه  کردن  فراهم  روی  پاکستان  با  مذاکرات 
بن بست رسیده است. برخی دیگر گفته اند که گزینه 

هم چنان روی میز است و معامله امکان پذیر است.
سیا از پایگاه هوایی شمسی در غرب پاکستان برای 
در  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمله  صدها  انجام 
جریان موج خشونت ها که از سال 200۸ آغاز شد 
داشت،  ادامه  اوباما  دولت  سال های  نخستین  در  و 
عوامل  روی  عمدتاً  حمالت  این  کرد.  استفاده 
مشکوک القاعده در مناطق قبایلی پاکستان متمرکز 
افغانستان گذشتند و وارد  بود؛ اما آن ها نیز از مرز 
این کشور شدند. دولت پاکستان از تأیید علنی اجازه 
دادن به سیا خودداری کرد. در اواخر سال 20۱۱، 
پس از یک تعداد وقایعی که سبب ایجاد تنش میان 
پاکستان و امریکا شد، این کشور تصمیم گرفت تا 
عملیات هواپیماهای بدون سرنشین را متوقف کند. 
پاکستانی ها یک پیمانکار سیا را به جرم تیراندازی 
نیروهای  و  کردند  بازداشت  در شهر الهور  مرگ بار 
بن  اسامه  کشتن  عملیات  نیز  امریکایی  کماندوی 
الدن را راه انداختند و در اثر یک حمله هوایی ناتو 
به رهبری امریکا در مرز افغانستان در نوامبر 20۱۱ 
ده ها سرباز پاکستانی کشته شدند. حسین حقانی، 
سفیر پیشین پاکستان در ایاالت متحده که اکنون 
یکی از اعضای ارشد موسسه »هادسون« است، گفت: 
»پاکستانی ها خواهان ادامه رابطه محتاطانه با ایاالت 
متحده هستند.« وی گفت: »اعالمیه آقای بایدن در 
مورد عقب نشینی سیا، وزارت دفاع امریکا و هم چنین 
پاکستان را درگیر مذاکره برای به دست آوردن پایگاه 

در منطقه کرده است«.
گزینه های  بررسی  حال  در  امریکایی  دیپلمات های 
جمله  از  میانه،  آسیای  در  پایگاه ها  به  دست رسی 
سایت هایی در قزاقستان و اوزبیکستان هستند که در 
زمان جنگ، نیروهای امریکایی و افسران اطالعاتی 
وزیر  بلینکن،  آنتونی  بود.  داده  جای  خود  در  را 
خارجه امریکا در ماه جاری با همتای تاجیکستانی 
که  نیست  مشخص  اگرچه  کرد،  صحبت  خود 
مورد  تماس  این  طول  در  پایگاه  به  دست رسی  آیا 
بحث قرار گرفته است یا خیر. انجام هرگونه مذاکره 
با این کشورها به زمان قابل توجهی نیاز دارد. یک 
آقای  که  گفت  امریکا  خارجه  وزارت  سخن گوی 
چگونه گی  مورد  در  شریک  کشورهای  با  بلینکن 
سازمان دهی مجدد توانایی های ضد تروریسم ایاالت 

متحده رای زنی می کند.
به گفته یک مقام ارشد امریکایی، روسیه با استفاده 
ایاالت متحده از پایگاهها در آسیایی میانه مخالفت 
تالش های  احتماالً  دلیل  همین  به  و  است  کرده 
دیپلماتیک برای دست یابی به پایگاه ها برای اهداف 
حالی  در  می رود.  پیش  به  ُکند  و  آهسته  نظامی 
از  بدبینانه ای  چشم انداز  که  است  مدتی  سیا  که 
ثبات افغانستان داشته، ارزیابی های این سازمان در 
طالبان  اخیر  هفته های  در  زیرا  است؛  تحقق  حال 
زمان  عین  در  و  رسیده   تاکتیکی  دستاوردهای  به 
نیروهای امنیتی افغان نیز به شدت حمالت آن ها در 
شهرها را دفع کرده اند. تحلیلگران نظامی و اطالعاتی 
متضاد  ارزیابی های  افغانستان  آینده  مورد  در  قباًل 
داشتند؛ اما اکنون روی احتمال واقعات ناخوشایند 
پس از عقب نشینی نیروهای امریکایی با هم توافق 

دارند.
میزان  اخیر  سال های  در  که  اند  باور  این  بر  آنها 
تلفات نیروهای امنیتی افغانستان بلند بوده و اعالم 
که  است  دیگری  روحی  ضربه  امریکا  عقب نشینی 
ارزیابی های  کند.  تضعیف  را  نیروها  این  می تواند 
امریکا،  حمایت  بدون  که  می دهد  نشان  اطالعاتی 
مقامات  می شوند.  تضعیف  افغان  نیروهای  احتماالً 
ادامه  برای  گزینه ای  تا  دارند  تالش  امریکایی 
پشتی بانی از راه دور بیابند؛ اما پنتاگون هنوز طرحی 
واقع گرایانه ارایه نکرده است که به اعتقاد مسووالن 
عملی شود. برخی از مقامات فعلی و پیشین نسبت 
به موفقیت مشاوره و عملیات جنگی از راه دور تردید 

دارند.
افغانستان  در  که  سیا  بازنشسته  افسر  مولر،  مایک 
خدمت کرده است، می گوید که جمع آوری اطالعات 
بدون حضور گسترده در افغانستان بسیار دشوار است. 
وی گفت: »در صورتی که شما درباره هدف معلومات 

نداشته باشید، مهمات شما به هدر می رود.«
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واشنگتن: عقب نشینی سریع ارتش ایاالت متحده 
از افغانستان، فشار شدیدی بر سازمان سیا برای پیدا 
کردن راه های جدید جمع آوری اطالعات و حمالت 
این  اما  می کند؛  وارد  کشور،  این  در  تروریسم  ضد 
سازمان گزینه های خوبی در این قسمت در اختیار 

ندارد.
در  امریکایی ها  بیست ساله  حضور  قلب  در  که  سیا 
را  پایگاه های خود  زودی  به  داشت،  قرار  افغانستان 
حمالت  و  جنگی  مأموریت های  که  کشور  این  در 
هواپیما های بدون سرنشین را انجام داده است و از 
القاعده و دولت  نزدیک بر گروه هایی چون طالبان، 
اسالمی نظارت دارد، از دست خواهد داد. تحلیلگران 
سازمان از خطرات روزافزون طالبان هشدار می دهند. 
تالش  لحظات  آخرین  تا  متحده  ایاالت  مقامات 
برای  افغانستان  نزدیکی  در  را  پایگاههایی  تا  دارند 
به  کنند.  فراهم  آینده  تروریسم  ضد  عملیات های 
منطقه ای،  کارشناسان  و  امریکایی  مقامات  گفته 
پیچیده گی جنگ مداوم منجر به مذاکرات پرتحرک 
تا  فشار می آورد  ارتش  زیرا  است؛  دیپلماتیک شده 
درست  جوالی،  اواسط  تا  اوایل  از  را  نیروها  همه 
 ۱۱ در  بایدن  جمهور  رییس  ضرب االجل  از  قبل 
سپتامبر، از افغانستان بیرون کند. یکی از گزینه ها 
از  سال ها  سیا  است.  پاکستان  پایگاه،  ایجاد  برای 
پایگاه خود در خاک پاکستان در کوه های غربی آن 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت  برای  کشور، 
سال  در  اما  می کرد؛  استفاده  شبه نظامیان  علیه 
20۱۱، هنگامی که روابط ایاالت متحده با پاکستان 
تیره شد، اعضای سیا از این مرکز بیرون رانده شدند. 
باید روی  اکنون هر معامله ای که صورت می گیرد، 
محور این واقعیت ناراحت کننده که دولت پاکستان 
مدت ها است از طالبان حمایت می کند، استوار باشد. 
به گفته سه امریکایی آگاه از موضوع، در مباحثات 
پاکستانی ها  پاکستانی،  و  امریکایی  مقامات  بین 
خواستار محدودیت های مختلف در ازای استفاده از 
این  کشور شده  و آن ها عماًل ملزم کرده اند  پایگاه 
که بر هر هدفی که در داخل افغانستان سیا و یا هم 
ارتش پاکستان بخواهند، باید حمله شود. دیپلمات ها 
به  دست رسی  گزینه  بررسی  حال  در  هم چنین 
پایگاه هایی اند که جمهوری شوروی سابق برای جنگ 
افغانستان استفاده می کرد. اگرچه انتظار می رود که 
با  به شدت  پوتین، رییس جمهور روسیه  والدیمیر 
این موضوع مخالفت کند. گزارش های اخیر اطالعاتی 
و نظامی سیا به طور فزاینده ای بدبینانه بوده است. 
به گفته چند تن آگاه از این موضوع، در این گزارش 
دستاوردهای طالبان و سایر گروه های شبه نظامی در 
جنوب و شرق برجسته شده است و هشدار می دهد 
که ممکن است کابل ظرف یک سال و چند ماه به 
دست طالبان سقوط کند و به یک پایگاه امن برای 
تروریستان که قصد حمله به غرب را دارند، مبدل 
شود. در نتیجه، مقامات امریکایی حضور طوالنی مدت 

جمع آوری کنند، تکیه می کند. وی گفت که بدون 
حضور گسترده در این کشور، بررسی اطالعات یک 

چالش بزرگ است.
 »The Recruiter« آقای لندن که به زودی کتاب
را در مورد سیا به نشر می رساند، گفت: »هنگامی که 
شما با چنین موضوعاتی از راه دور و خارج از کشور 
که  می شوید  درگیر  نیز  واسطه ها  با  دارید،  سروکار 
براساس تجربه از سیا، این نوع بیشتر شبیه تلفن بازی 
درمی آید«. در کوتاه مدت، پنتاگون برای پشتی بانی از 
عقب نشینی نیروها از ناو هواپیمابر مستقر در اقیانوس 
افغانستان  در  جنگی  هواپیماهای  پرتاب  برای  آرام 
استفاده می کند؛ اما بعید به نظر می رسد که حضور 
به  باشد.  موثر  درازمدت  در  هواپیمابری  ناو  چنین 
گفته مقامات نظامی احتماالً مدت کوتاهی پس از 
ترک آخرین نیروهای ایاالت متحده، این ناو مجدداً 

به اقیانوس آرام برخواهد گشت.
 9-MQ« ایاالت متحده هواپیماهای بدون سرنشین
Reaper«  را در منطقه خلیج فارس مستقر می کند، 
هواپیماهایی که هم توسط پنتاگون و هم سیا برای 

جمع آوری اطالعات و حمالت قابل استفاده اند.
اصطالح  گزینه  به  نسبت  مقامات  از  برخی  اما 
به  نیاز  که  دارند  تردید  افق«  پشت  از  »عملیات 
که  سرنشین  بدون  هواپیماهای  و  دارد  هواپیما 
برای هر مأموریت در افغانستان بیشتر از نُه ساعت 
زیرا  می کند؛  گران  را  عملیات  این  می کنند،  پرواز 
هواپیماهای بدون سرنشین به مواد سوخت بیشتری 
نیاز دارند. هم چنین این شیوه خطرناک است؛ زیرا 
در حمالت کماندویی در هنگام بحران نمی توانند به 

سرعت برسند.
است.  طالبان  درازمدت  حامیان  از  یکی  پاکستان 
اسالم آباد به این گروه به دیده  یک نیروی نیابتی مهم 
علیه دیگر گروه هایی که با هند ارتباط دارند، می بیند. 
سازمان جاسوسی پاکستان برای جنگ جویان طالبان 
سال ها است که سالح و آموزش فراهم و هم چنین از 

سران این گروه محافظت می کند.
بعید به نظر می رسد که دولت پاکستان با حمالتی 
که ایاالت متحده ممکن است از پایگاه خود در آن 
کشور علیه طالبان انجام دهد، موافقت کند. اگرچه 
برخی از مقامات امریکایی معتقدند که پاکستان در 
صورتی به ایاالت متحده اجازه دست رسی به پایگاه 
را می دهد که بر نحوه استفاده از آن کنترل داشته 
مخالف  شدت  به  پاکستان  در  عمومی  افکار  باشد؛ 

هرگونه حضور مجدد امریکا در آن کشور است.
پاکستان،  خارجه  امور  وزیر  قریشی،  شاه محمود 
اجازه  دولت  که  گفت  قانون گذاران  به  گذشته  ماه 
هوایی  پایگاه های  به  متحده  ایاالت  ارتش  نمی دهد 
را  آقای قریشی گفت: »گذشته  برگردد.  این کشور 
پاکستانی ها  به  می خواهم  من  اما  کنید؛  فراموش 
بگویم که عمران خان، نخست وزیر تا زمانی که قدرت 
را در اختیار دارد، به ایجاد هیچ پایگاه ایاالت متحده 

اطالعاتی برعالوه عملیات های ضد تروریسم پس از 
تعیین  برای خروج سربازان  بایدن  آقای  مهلتی که 

کرده است را یک نیاز مبرم می دانند.
اما تالش های امریکا برای به دست  آوردن پایگاه ها 
نشان می دهد که چگونه مقامات امریکایی هنوز فاقد 
در  امنیت  به  رسیده گی  برای  درازمدت  برنامه  یک 
دالر در آن  تریلیون ها  از  بیش  کشوری هستند که 
مصرف کرده و بیش از 2۴00 سرباز خود را طی دو 

دهه از دست داده اند.
ویلیام جی. برنز، رییس سیا چالش فراراه سازمان را 
تأیید کرده است. وی در ماه اپریل به سناتوران گفت: 
»هرگاه نیروهای امریکایی افغانستان را ترک کنند، 
توانایی جمع آوری اطالعات درباره تهدیدها و اقدام 
روی آن ها کاهش می یابد. این یک واقعیت است.« 
آقای برنز در هفته های گذشته برای دیدار با رییس 
ارتش پاکستان و رییس اداره اطالعات آی  اس آی در 
یک سفر غیرمنتظره به اسالم آباد پاکستان رفته بود. 
گفت وگوها،  این  از  آگاه  امریکایی  مقامات  گفته  به 
لوید. جی آستین، وزیر دفاع، چندین بار در مورد به 
دست  آوردن کمک برای عملیات های آینده امریکا 
در افغانستان با رییس ستاد ارتش پاکستان تماس 
داشته است. به گفته افراد آگاه از جلسه، آقای برنز 
را  پایگاه  موضوع  پاکستان  به  خود  سفر  جریان  در 
گسترده تر  همکاری  روی  دیدار  این  نکرد،  مطرح 
بود.  متمرکز  تروریسم  ضد  عملیات های  در  مرزی 
به گفته افراد آگاه، حداقل برخی از بحث های آقای 
آستین مستقیم روی موضوع پایگاه بوده است. یکتن 
از سخن گویان سازمان سیا به پرسشی درباره سفر 
دهه  دو  نکرد.  نظر  اظهار  پاکستان  به  برنز  آقای 
را  )سیا(  جاسوسی  سازمان  این  افغانستان،  جنگ 
به یک سازمان شبه نظامی مبدل کرده است: صدها 
حمله هواپیماهای بدون سرنشین را در افغانستان و 
پاکستان انجام و واحدهای کماندوی افغان را آموزش 
می دهد و حضور گسترده مأموران خود را در مناطق 
نخست  دوره  در  می کند.  حفظ  پاکستان  با  مرزی 
از  اوباما، سازمان سیا بیش  ریاست جمهوری بارک 
بیشترین  که  داشت  افغانستان  در  افسر  صد  چند 
تعداد کارکنان از زمان جنگ ویتنام برای یک کشور 
بود. فعالیت های سیا قسماً دردسرساز شد، حمالت 
این  افغان  آموزش دیده  واحدهای  توسط  شبانه 
سازمان، باعث سوءاستفاده هایی شد که بعداً به تعداد 
حامیان طالبان در این کشور افزود. حمالت اشتباهی 
هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان باعث کشته  
شدن غیرنظامیان و فشار بر پاکستان برای پاسخ گویی 

به پشتی بانی آرام خود از عملیات های سیا شد.
تروریسم  لندن، رییس سابق عملیات ضد  داگالس 
سازمان سیا برای افغانستان و پاکستان، گفت که این 
سازمان احتماالً به شبکه ای از منابع اطالعاتی که از 
طالبان،  مورد  در  اطالعات  تا  می گذارد  جا  به  خود 
موضوعات  سایر  و  مرکزی  دولت  ثبات  القاعده، 

عقب نشینی سریع نیروهای امریکایی باعث شده است تا سازمان سیا به دنبال راه های دیگر برای ادامه عملیات گردآوری اطالعات، 
پیشبرد جنگ و عملیات های ضد تروریسم در افغانستان باشد.

تالش سازمان سیا برای اتخاذ رویکرد 
جدید در افغانستان



شمیم فروتن

سرگرم  سلطانه  خانم  چاشت،  از  پس   2:00 ساعت 
کنار  را  بافتنی اش  دیدن من،  با  است.  بافتن جاکت 
با پتنوس چای  از لحظاتی،  می گذارد و می رود. بعد 
زمین می گذارد  احتیاط  با  را  پیاله چای  بر می گردد. 
بافتن می کند.  به  و شروع  بر می دارد  را  بافتنی اش  و 
از این که در باره بافتنی هایش حرف می زند، خوشحال 
نشان  را  بافنده گی اش  از  جدید  طرح های  و  است 
بافتن جاکت های   بر  او می گوید: »هر وقت  می دهد. 
خودم  کاله  و  گردن  شال  جوراب،  لباس،  زمستانی، 
خوش  کارایمه  همیشه  خریدارها  می تم،  نو  دیزاین 

می کنن.«
او بیش از پانزده  سال می شود که مشغول بافنده گی 
برای رسیده گی  کنار همسرش،  است. می خواهد در 
به فرزندانش کار کند. عالوه بر این که خرج و  مخارج 
فرزندانش را در کنار همسرش از راه بافنده گی تامین  
باقی  نیز  مبادایش  روز  برای  پول  مقداری  می کند، 
مهیا  برایش  خوبی  کاری  فرصت  این که  از  می ماند. 
است، احساس خشنودی می کند؛ اما از اوضاع نا آرام 
افغانستان به شدت نگران است؛ نگرانی ای که آینده 

تمام زنان افغانستان را در خود پیچیده است. 
سلطانه کارهای روزانه اش را مطابق یک تقسیم اوقات 
برای  پنج شنبه   روز های  است.  کرده  تنظیم  منظم، 
فارغ  روز ها  بقیه  و  می رود  مندوی  به  نخ/تار  گرفتن 
از کار های روزمره با عشق و عالقه تمام روز بافنده گی 
این که  بر  بانو سلطانه عالوه  می کند. دست بافت  های 
مشتریان به خصوص خود را در داخل و خارج از کشور 
دارد، زمینه کار برای او در یک موسسه را نیز فراهم 
کرده است. قرارداد ماهانه دارد و درامدش حدود شش 

هزار افغانی در ماه است.
به  است،  چشیده  را  زنده گی  سرد  و  گرم  که  او 

خانه گی قلم داد کرد. ماه گل، یکی دیگر از خانم هایی 
با چهار فرزندش در خانه مشغول خیاطی  است که 
ویژه کسب  کار مهارت  این  توانسته در  او که  است. 
کند، عالوه بر مشتریان همیشه گی ، مشتریان جدید 
نیز هر روزه در صف مشتریان قبلی اش افزوده می شود.

ماه گل که از این شغل درامد خوبی برایش فراهم کرده 
است، احساس خرسندی می کند و می گوید: »از وقتی 
خیاطی  کردن ره یاد گرفتم، احساس راحتی می کنم؛ 
ره  دستم  پول  خواستن  خاطر  به  نیست  نیاز  چون 
پیش شوهرم دراز کنم.«  ماه گل که بیش تر مشغول 
تعیین  نرخ های  است،  سنتی  لباس های  دوخت و دوز 
شده در خیاطی او از یک هزار شروع تا پانزده  هزار 
افغانی می رسد. او حتا تکه های مختلفی را برای فروش 
به خانه می آورد. اکثریت مشتریان ماه گل که از نزد او 
تکه خریداری می کنند، مطابق یک طرح مخصوص ، 

برای دوخت آن  را فرمایش می دهند.

شغل های خانه گی برای کاهش فقر و تنگ دستی نیز 
این که  »برای  می گوید:  رحیمه  است.  اهمیت  حایز 
شاغل شویم، نیاز نیست حتماً مدرک تحصیلی داشته 
اما  ندارد،  عالی  تحصیالت  آن که  با  رحیمه  باشیم.« 
به حیث یک بانوی شاغل، توانسته جایگاه اجتماعی 
از شش سال  که  او  بدهد.  اختصاص  به خود  خوبی 
راه اندازی  چادر  طراحی  کوچک  تجارت  سو  این  به 
کرده ، از این راه توانسته عالوه بر پرداخت قرض های 
همسرش، با پول شخصی خود خانه زیبایی را نیز در 

حاشه شهر خریداری کند.
 او که بسته های تکه را به شکل قرار دادی از مندوی 

برای  و  می اندیشد  فرزندانش  آینده  و  خوش بختی 
سلطانه  بانو  از  می کند.  برنامه ریزی  آن ها  تحصیالت 
می پرسم که اگر به هنر بافنده گی مهارت نمی داشت، 
می خواست چه کار کند. پس از یک سکوت طوالنی، 
هر  »به  می گوید:  و  می کند  جمع و جور  را  نخ هایش 
منبع  و  کنم  کار  می خواستم  می شد،  که  طریقی 
درامد داشته باشم. برم فرق نمی کد بافنده گی باشه یا 
آشپزی، می تانستم هر کار ممکن دیگه  ای ره هم انجام 

بتم و کمکی برای خانواده ام باشم.«
بسیاری از خانم ها برای اشتغال و کسب درا مد دغدغه 
دارند و خیلی سخت موفق به پیدا کردن شغل مناسب 
بعضی  که  دخترانی  هستند  میان  این  در  می شوند. 
گرفته اند  فرا  مادران شان  از  نوجوانی  در  را  مشاغلی 
درهای  هنر ها،  این  از  استفاده  با  نیاز،  هنگام  در  و  
بسته  ای را به روی شان می گشاید. »از یک سو درس 
خواندن مصرف داره و سوی هم کسی برم پول نمی ته، 
مجبور شدم خودم دست به کار شوم و خرج دانشگاهم 
ره بتم.« این سخنان لیال بانوی 2۴ ساله  است که 
خامک دوزی،  و  کرشنیل بافی  طریق  از  توانسته 

درآمدی برای خود داشته باشد.
بپردازد،  را  دانشگاهش  فیس  این که  برای  لیال 
جهیزیه  که  دکان هایی  از  و  دانشگاه  درس  از  فارغ 
خامک دوزی  برای  را  جهیزیه ها  می فروشند،  عروس 
خانه  به  شده  بسته بندی  شکل  به  کرشنیل بافی  و 
می آورد و پس از خامک دوزی و کرشنیل بافی اجوره 
آن را خرج تحصیلش می کند. به گفته لیال، با آن که 
گاه از شدت کار و خسته گی به ستوه می آید؛ اما از 
این که توانسته بدون منت کشیدن از کسی، درامدی 

برای خود داشته باشد، خوشحال است.
مشاغل  مشهورترین  جزو  بتوان  را  خیاطی  شاید 
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راهکار کسب درامد برای زنان
مشاغل خانه گی؛

مسابقه بایسکل رانی برای انتخاب تیم ملی 
می کند و می گوید که ورزشکاران در کشور نادیده بانوان به میزبانی بامیان برگزار شد

همه  تا  است  نیاز  او،  باور  به  می شوند.  گرفته 
ورزشکاران کشور بدون در نظرداشت جنسیت مورد 
حمایت دولت و مردم قرار گیرند. به گفته ی فریبا، 
در حال حاضر، مدال ورزشکار در کشور به اندازه ی 
باید  این وضعیت  و  ندارد  ارزش  یک »کچالو« هم 

تغییر کند.
او که از والیت ناامن فاریاب به بامیان آمده است، 
این والیت را محیط امن و مناسب برای ورزش بانوان 
عنوان می کند. فریبا می گوید: »خواهش من از دولت 
این است که به وضعیت فاریاب و سایر بخش های 
ناامن کشور توجه کند. کسانی که در نشست دوحه 
استند، لطف کنند از حقوق زنان در گفت وگوهای 
دست آوردهای  نباید  کنند.  دفاع  درستی  به  صلح 

زنان نادیده گرفته شود و از بین برود.«
این بانوی بایسکل ران می افزاید که طالبان نمی توانند 
دست آوردهای چندین ساله ی زنان را نادیده بگیرند. 
به گفته ی او این جا تنها طالبان نیست که هدف خود 
شان مهم باشد، بلکه زنان افغانستان در دو دهه اخیر 
در بخش های گونه گون دست آوردهای زیادی دارند 
الگو شده اند. وی  به  تبدلیل  برای سایر جهانیان  و 
امیدوار است که گفت وگوهای بین االفغانی منجر به 
یک صلح پایدار شود و دست آورد زنان نادیده گرفته 

نشود.
می خواهند  طالبان  گروه  از  ورزشکار  دختران  این 
که به جنگ و خشونت در کشور پایان دهند و راه 
گیرند.  پیش  در  را  مسالمت آمیز  زنده گی  و  صلح 
آنان هم چنان می گویند که افزون بر راه یابی در تیم 
ملی بایسکل رانی، یکی از اهداف شان ترویج ورزش 

بایسکل رانی بانوان در سطح کشور است.

دومین دور رقابت های بایسکل رانی برای انتخاب تیم 
ملی بانوان، زیر نام »تورد بامیان« با حضور حدود 
۴0 اشتراک کننده از والیت های مختلف، در بامیان 

برگزار شده است.
دور دوم این سلسله رقابت ها روز پنج شنبه، بیستم 
روز  سه  برای  که  شد  آغاز  بامیان  والیت  در  جوزا 
کننده گان  برگزار  داشت.  خواهد  ادامه  نیز  دیگر 
از  رقابت ها،  پایان  در  که  می گویند  مسابقات  این 
را  میان تمامی اشتراک کننده گان، دوازده بهترین 
شناسایی و در تیم ملی بایسکل رانی بانوان گزینش 

می کنند.
سرعت  رقابت ها،  سلسله  این  نخست  روز  در 
این  در  می شد.  شناسایی  و  سنجش  بایسکل رانان 
بخش، زهرا رضایی از بامیان، فاصله ی هفت کیلومتر 
را در ۱۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه رکاب زد و مقام نخست 
را از خود کرد. زهرا به خاطر کسب مقام نخست از 
میان حدود ۴0 بایسکل ران، بسیار خوشحال است. او 
امیدوار است که بتواند در پایان این سلسله مسابقات، 
خودش را در جمع دوازده بهترین ببیند و در تیم 

ملی بایسکل رانی بانوان کشور راه یابد.
همین طور فریبا هاشمی و یلدیز هاشمی از والیت 
فاریاب توانستند به ترتیب مقام های دوم و سوم را به 

خود اختصاص دهند.
فدراسیون  جنرال  سکرتر  دوست،  عبدالطیف 
بایسکل رانی کشور می گوید که قرار بود حدود ۷0 
تا ۸0 اشتراک کننده از سراسر کشور در مسابقات 

 ۳۵ مسافت  به  آینده  هفته  شنبه  روز  و  کیلومتر 
گفته ی  به  شود.  برگزار  دختران  میان  کیلومتر 
بهترین  پایان  در  مسابقات،  برگزاری  مسووالن 
بایسکل رانان در تیم ملی بانوان انتخاب خواهند شد.

رکاب زدن به آرزوی صلح
فریبا هاشمی، از والیت شمالی فاریاب برای شرکت 
در این مسابقات به بامیان آمده است. فریبا توانست 
بانوی  این  دهد.  اختصاص  خود  به  را  دوم  مقام 
صلح  کشور  در  روزی  که  دارد  آرزو  بایسکل ران 
در  بتوانند  دختران  و  زنان  و  شود  برقرار  آرامی  و 
بایسکل رانی  ورزش  جمله  از  گونه گون  عرصه های 
انتقاد  حضور گسترده داشته باشند. فریبا از دولت 

حضور یابند؛ اما به دلیل گسترش ناامنی ها و شیوع 
موج سوم کرونا، شماری از دختران نتوانستند در این 
دور رقابت ها اشتراک کنند. مسووالن برگزار کننده 
از  این مسابقات حدود ۴0 دختر  می گویند که در 
والیت های کابل، بامیان، فاریاب، بلخ، لوگر و غزنی 
برای راه یابی در تیم ملی بایسکل رانی، با هم رقابت 

می کنند.
آقای دوست می افزاید در کنار اینکه هدف اساسی 
این مسابقات، انتخاب تیم ملی بایسکل رانی بانوان 
است، ایجاد همدلی و وحدت میان شهروندان کشور 
برنامه ها  چنین  راه اندازی  دیگر  اهداف  از  یکی  نیز 

می باشد.
 ۵0 مسافت  به  مسابقه ای  جمعه،  روز  است  قرار 

روی  را  مختلفی  دیزاین های  می آورد،  خانه  به  کابل 
تکه ها پیاده می کند و به زنان دیگر با نرخ های متفاوت 
تجارت  طریق  از  که  رحیمه  بانو  می دهد.  کرایه  به 
کوچکش توانسته در امدی خوبی برای خانم های دیگر 

نیز مهیا کند، خوشحال است.
شاغلی  زنان  هستند  شده  ذکر  شغل های  بر  عالوه 
آشپزی،  آرایشگری،  گل سازی،  به  آن ها  اکثریت  که 
خشک کردن میوه جات، نگهداری حیوانات و پرورش 
درخشانی،  مرتضی  باور  به  مشغول اند.  گیاه  و  گل 
ویژه  به  تصمیم گیری ها،  در  که  زنانی  جامعه شناس، 
مسایل مربوط به توزیع کار و منابع درامد از طریق 
سازمان ها  در  عضویت  یا  هم بسته گی  و  مشارکت 
روند  در  آن ها  کار کردهای  مالی،  استقالل  سهیم اند، 
بانوان  برای  موثر  الگوی  اشتغال زایی  و  خود کفایی 
دیگر بوده، راهکارهای مفیدی را در اختیار آن ها قرار 
می دهد. آقای درخشانی می افزاید: »هر قدر در جامعه 
فعالیت های  و  اشتغال زایی  در  زنان  مشارکت  میزان 
اقتصادی گسترده تر باشد، رفاه اجتماعی نیز گسترده 

خواهد بود.«
بانو راضیه که ۴۹ بهار از عمرش می گذرد، دارای سه 
فرزند است. او که یک زن با انگیزه و با نشاط است، برای 
همکاری با همسر ش که دارای معلولیت است، از هفت 
سال  به این سو دستگاه قالین بافی را راه اندازی کرده 
است. به مرور زمان کارهای بانو راضیه رونق گرفته و 
او توانسته شش دستگاه قالین بافی را به شش خانواده 

دیگر به اجاره بدهد.
توسعه و بهبود اشتغال زنان در مشاغل خانه گی، یکی 
وضعیت  بهبود  راهکارهای  موثرترین  و  مهم ترین  از 
اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. سخنگوی وزارت 
از  امور اجتماعی، عبد الفتاح عشرت احمد زی،  کار و 
و  می کند  استقبال  عرصه  این  در  زنان  کار کردهای 
می گوید: »شغل های خانه گی از یک سو باعث کاهش 
به  اعتماد  باعث  بیکاری می شود و سویی هم  و  فقر 
نفس و خودکفایی زنان؛ به همین علت زنانی که دارای 
تشویق  ما  هستند،  خودشان  خصوص  به  شغل های 
می کنیم و زمینه کار و آموزش را برای آ ن ها فراهم 
دوره های  این  احمد زی،  آقای  گفته  به  می سازیم.« 
آموزشی که از طرف وزارت  کار و امور اجتماعی برای 
زنان شاغل برگزار می شود، چند ماه را در بر می گیرد 
و پس از پایان دوره ها، تمام تجهیزات مورد از طرف 
این وزارت در اختیار این بانوان قرار می گیرد و زمینه 

کار و فعالیت نیز برای آن ها فراهم می شود.

الیاس طاهری



الهام الدین سادات

صدیق احمد عثمانی، عضو مجلس نماینده گان

دانشمند  فرزانه،  شخصیت  درگذشت  از  سال  یک  
پرهیزکار، عارف وارسته، موالنا و بیدل شناس بی بدیل، 
افتخار افغانستان و جهان اسالم، شاعر و ادیب واالمقامی 
دامنه های  قبل  سال  هشتادویک   حدود  که  می گذرد 
همه  و  داشت  را  مبارکش  میالد  افتخار  هندوکش 
صادقانه  خدمت   و  عارفانه  ایمان داری  وقف  را  عمرش 

به مردمش کرد.
اولین و مهم ترین نکته برای شناخت واقعی نجم العرفا، 
غالم حیدر، متخلص به حیدری وجودی، شناخت طرز 
دید و جهان بینی او است؛ زیرا گفتار و نوشتار یک انسان 
که  دیگری  قالب  هر  یا  و  ساده  نثر  و  نظم  به صورت 
باشد، از جهان بینی، عقاید، فلسفه و ایدئولوژی ای مایه 
کرده  انتخاب  را  آن  گوینده،  یا  نویسنده  که  می گیرد 

است و به آن تعلق دارد.
ناب  اندیشه های  و  افکار  در  وجودی  حیدری  بزرگی 
و  قرآنی  هدایات  را  آن  اساس  که  است  اسالمی اش 

ارشادات نبوی پیامبر اکرم تشکیل می دهد.
او قبل از آن که یک شاعر و ادیب باشد، یک خودشناس 
و یک خداشناس بوده است؛ زیرا سراسر اشعار و آثارش 
قصه عشق است و افسانه درد و جدایی، و هنگامه ای 
است پایان ناپذیر از عجز و فروتنی، بیزاری از وابسته گی 

به غیر اهلل و آیینه کشف اسرار عالم سفلی و علیا.
به قول خودش:

***
این شعر نیست نعره مستانه من است

فریاد و شیون دل دیوانه من است
یا

بر معنی و لفظش نرسیدیم ز غفلت
اسرار دو عالم همه در دفتر ما بود

***
حیدری وجودی با جهان بینی توحیدی اش، انسان فاقد 
بینش معنوی را کور و بی بصر خوانده است و مشکل 
به قول  یا  انسان های زمان ما را مشکل عقیدتی  اکثر 
خودش پرده گمانی می داند که دیده یقین ما را پوشانده 

است:
چشم معنی نظری نیست که می پرسیدم

صورتی کو که در او جوهر معنای تو نیست
یا

دیده  یقین ما پرده گمان دارد
در قلمرو هستی ورنه بی حجابی تو

***
نجم العرفا مانند سایر عارفان بزرگ و با تمسک به آیه 
َحتَّی  أَنُفِسِهْم  َوفِي  اْلَفاِق  فِي  آیَاتَِنا  »َسُنِریِهْم  شریفه 
مبنای  بر  را  خداوند  به  تقرب   ،» الَْحقُّ َُّه  أَن لَُهْم  یََتَبیََّن 
سیر آفاقی و انفسی می دانست و دنیا و مافیها را به مثابه 
بصیرت  دیده  انسان  اگر  که  می پنداشت  نمایشگاهی 
بگشاید و تجلی جمال و کمال و جالل پروردگارش را 
آن  در  آشنایی خویش  معنای  و  دیده حقیقت بین  به 

پس از آن که تخریب پایه های برق در حوزه شمالی و به 
خصوص والیت پروان پیوسته صورت گرفت و در عین 
زمان بعضی از افراد به صورت هدفمند به قتل رسیدند و 
یا وسایط حمل ونقل از جمله موتر معاون شهری امنیت 
ملی پروان و  استادان دانشگاه البیرونی مورد حمالت 
منحیث  من  گرفتند،  قرار  کنارجاده ای  ماین های 
نماینده مردم پروان موقف خود را از طریق شبکه های 
اجتماعی نشر کردم. اما از این که در بعضی رسانه ها به 
ارتباط نقش نماینده گان مردم و شخصیت های مطرح، 
روشن  برای  است، می خواهم  رسیده  نشر  به  مطالبی 
وضاحت  اوضاع،  چگونه گی  بررسی  و  حقایق  شدن 
بانفوذ  اذهان منتقدان شخصیت های  تا  بدهم  بیش تر 

در زمینه روشن شود.
توسط  یا  اقدامات  هم چون  می دانند،  همه  که  طوری 
و  حکومت  دادن  قرار  فشار  تحت  خاطر  به  مخالفان 
امتیازگیری سیاسی و یا توسط عناصر مجرم و اوباش 

 شنبه
شماره 3620

22 جوزای 1400
12 جون 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم

8

با تحیر می گشایم دیده بر دیوان خویش
چون بود آیینه دیدار تو آثار من

یا
دوران به دور خود بگرداند هر نفس
روزی که آدمی به خودش آشنا شود

***
دنیا در جهان بینی مرد بزرگ، حیدری وجودی، مکان 
بازیگری  به  انسان  و  است  آزمون  دار  و  بشر  امتحان 
می ماند که صحنه های مختلف زنده گی خویش را در 
پیری،  و  جوانی  مختلف،  مکان های  و  زمان  حاالت، 
دارایی و ناداری، قدرت و ناتوانی، مریضی و صحت مندی 
فریبای  »رنگ های  به  اشعارش  در  که  این ها  امثال  و 
زنده گی« تعبیر شده است، یکی پی دیگر می گذراند و 
در اخیر کامیابان این امتحان کسانی خواهند بود که به 
قول وجودی »انتباه« بگیرند و تعیین جهت خویش را 
در قول و عمل از مخلوق )دنیا و مافیها( به سوی خالق 

و موالی خویش کنند:
***

دیدیم رنگ های فریبای زنده گی
افسوس حیدری نگرفتیم انتباه

یا
چه صحنه ها که ندیدم به عمر کوته خویش

که عاقبت من از این دار آزمون رفتم
***

شاعر عارف، حیدری وجودی، در مقابل اوضاع و احوال 
می زیست،  آن  در  که  جامعه ای  اجتماعی   - سیاسی 
بی توجه نبود و نظریات خویش را در موارد خیلی عمده 
و اساسی با صراحت لهجه در قالب اشعار زیبایش بیان 

توانمندی یا ناتوانی، مردم داری یا گوشه گیری از مردم، 
به  وظایف شان،  قبال  در  آنان  بی تفاوتی  یا  دل سوزی 
حکومت مرکزی برمی گردد. شخصیت های سیاسی دور 
از حکومت یا حداقل من در قبال مقرری آن ها نه تنها 
نقشی ندارم؛ بلکه مالحظات خود را داشته ام و همیشه 
مقرری ها  این  تمام  کرده ام.  بیان  را  مالحظات  این 
مالک  توانمندی  و  ظرفیت  و  است  تیمی  و  سیاسی 

درجه دوم در انتخاب است.
دارای  پروان  والیت  که  نیست  شکی  این  در   -۳
امکانات  و  مردمی  بانفوذ  و  سیاسی  شخصیت های 
اشخاص،  هم چون  از  استفاده  امکان  است.  نظامی 
خودسر  اقدامات  نوع  هر  زیرا  است؛  حکومت  مربوط 
محلی،  تفرقه  و  مشکالت  ایجاد  باعت  زمینه،  در 
سمتی و قومی می شود. جلوگیری از تخریب پایه ها و 
دست گیری عناصر مخرب، تروریست، دزد و قاتل کار 
نهادهای امنیتی با همکاری مردم است. البته نهادهای 
امنیتی نتوانسته اند تا حاال حمایت مردم را جلب کنند. 
از مردم و قوت های ذخیره آن ها که سال ها  حکومت 
انزوا کشیده شده اند،  به  اثر سیاست های حکومت  در 

ببیند، هرچه بیش تر به خالق خویش تقرب حاصل کند. 
چنان چه می فرماید:

***
گر نباشد جوهر حسن تو منظور نظر

نیست جانا عارض گل در گلستان دیدنی
گر بود چشم حقیقت بین و معنی آشنا

هست در یک قطره دریای خروشان دیدنی
***

حیدری وجودی با آگاهی کامل از آیه مبارکه »یا أَیَُّها 
ُشعوبًا  َوَجَعلناُکم  َوأُنثیٰ  َذَکٍر  ِمن  َخلَقناُکم  إِنّا  الّناُس 
أَتقاُکم«، خود را   ِ إِنَّ أَکَرَمُکم ِعنَد اهللَّ لَِتعاَرفوا ۚ  َوَقبائَِل 
بلکه  نمی دانست؛  مردم  یک  و  کشور  یک  به  مربوط 
مربوط به همه جا و همه گان می دانست. همه انسان ها 
را با هم برابر و برادر می دانست و معیار برتری را فقط و 

فقط در تقوا و  نیکوکاری می دید و بس:
***

هزار شکر که از دام رنگ آزادم
کشید عشق مرا از حصار مذهب ها

یا
جای برادری و زمان برابری  است

معیار برتری به جهان  است حسن کار
***

کلمه »شاعر« هرقدر بزرگ هم باشد، به تنهایی برای 
شناخت کامل حیدری وجودی کافی نیست؛ زیرا معرف 
اصلی نجم العرفا، افکار و اعتقادات الهی و ربانی او است 
آب  خداشناسی اش  و  خودشناسی  سرچشمه  از  که 
می خورد، نه تنها از نام خشک شاعر. خودش گفته است:

***

به خاطر باج گیری از شرکت برشنا صورت می گیرد.

مشکل در کجا است و راه حل چیست؟
۱- کمبود پرسونل امنیتی در فرمان دهی امنیه، ریاست 
امنیت ملی و قطعات وزارت دفاع: این ادارات با همان 
تشکیلی کار می کنند که قوت های خارجی در بگرام 
حضور و در تأمین امنیت نقش داشتند، وظایف شبانه 
نطر  زیر  را  مخالفان  تحرکات  تمام  و  می دادند  انجام 
است، جای  نتوانسته  یا  و  نخواسته  داشتند. حکومت 
خالی آن ها را پر کند. در حالی که هزاران درخواست 
از مردم در وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی 
و وزارت دفاع ثبت شده است و هزاران جوان پروانی 
ما در صفوف قوای مسلح در سراسر افغانستان حضور 
بودجه  تخصیص  با  حکومت  تا  می کند  ایجاب  دارند. 
اضطراری نظامی، سطح استخدام را در تمام والیات، از 
جمله والیت پروان، مطابق شرایط و نیاز زمان باال ببرد.

مقامات  رهبری  که  است  والیاتی  جمله  از  پروان   -2
ادارات مربوطه،  لزوم دید  براساس  اداری آن  و  امنیتی 
شورای امنیت و مقام ریاست جمهوری، تعیین شده اند. 

کرده است.
و  است  بشر  زنده گی  اصل  مهم ترین  آزادی  او  دید  از 
ملت هایی که از این نعمت بزرگ محروم باشند، یا به 
صورت کامل و واقعی از آن برخوردار نباشند، اصاًل به 

معنا واقعی زنده نیستند و محکوم به نابودی اند:
***

اصل حیات نیست جز آزاد زیستن
محکوم غیر را نبود زنده گی شعار

***
در ایدئولوژی حیدری وجودی، دوری ملت ها از فرهنگ، 
باعث  خودشان  پسندیده  رسوم  و  آداب  اعتقادات، 
اعتقادی سایر  تا زمینه برای نفوذ فرهنگی و  می شود 

ملت ها مهیا شود.
این )بی فرهنگی ها( زمینه را برای زهرافگنی و سم پاشی 
شوم  پدیده های  و  می کند  مهیا  استثمار  و  استعمار 
مظلوم،  ملت های  گرسنه  اژدهای  هم چون  متذکره 
مستعمره و استثمارشده را خوار، زار و ذلیل می کنند 
آرام  نکشانند،  فنا  و  نابودی  سرحد  به  که  وقتی  تا  و 

نمی گیرند. چنان چه می فرماید:
***

وای آن قومی که بی فرهنگ شد
زنده او زنده گی را ننگ شد
زهر استعمار زارش می کند
قهر استثمار خوارش می کند
آتش سوزان این دو اژدها 
عاقبت سازد وجودش را فنا

***
اندیشه دانشمند رسالت مند، حیدری وجودی، در داخل 
فارسی زبان  و حتا سایر کشورهای  افغانستان  مرزهای 
محصور نمانده است و پهنای فکرش از زمین تا آسمان 
را دربردارد و اگر هر بیت او به هر زبان دیگری ترجمه 
رهنمون  دنیایی  به  را  زبان  همان  گوینده گان  شود، 
می شود که سبب هدایت، سعادت و رستگاری شان در 

دنیا و آخرت خواهد شد.
ظلم  ناآرامی،  و  جنگ  عمده  دلیل  وجودی  حیدری 
در  و  گرسنه گی  و  فقر  حق تلفی ها،  بی عدالتی،  و 
جهان  در  موجود  نابسامانی های  و  بدبختی  همه  ُکل 
قدرت مند  افراد  تکبر  و  خودخواهی ها  زاده  را  امروزی 
بین المللی  و  ملی  بزرگ  و  کوچک  مقیاس های  در 

می دانست. او می فرماید:
***

بشر ای دشمن آرامی خویش
هوس ها پخته ای از خامی خویش
ز خودخواهی به دانشگاه هستی

شدی انگیزه ناکامی خویش
یا

ای کاش که در روی جهان جنگ نمی بود
در کارگه شیشه گران سنگ نمی بود
دنیا همه راحتکده می گشت بشر را 

گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود
جنگ است، جنگ فتنه و خودخواهی بشر

یا رب نگه دار جهان در حصار صلح
در اخیر، باید گفت که حیدری وجودی شخصیت چند 
بُعدی ای هست که هرکس او را به قدر فهم، دانش و 
رمز  هست.  که  آن چنانی  نه  می شناسد،  خود  بینش 
عظمت و محبوبیت حیدری وجودی را باید در فکرش و 
در مفاهیم واالیی که اشعار و نوشته هایش انعکاس دهنده 
آن است، جست وجو کرد، نه فقط در وزن و قافیه های 

خشک ظاهری اشعارش.

استفاده معقول و موثر کنند.
۴- نماینده گان مردم در شورای ملی، شورای والیتی و 
حامیان سیاسی شان و مردم عام فاقد اسلحه، می توانند 
زمینه های الزم را برای برآورده شدن این هدف مساعد 
به  را  امنیتی  نهادهای  وظیفه  نمی توانند  ولی  کنند؛ 
از  ادعاهایی وجود دارد که گویا بعضی  دوش بگیرند. 
این  دارند.  نقش  پایه ها  تخریب  در  سابق  فرماندهان 
ادعاها درست نیست. بدون ذکر نام، تعدادی از آن ها، 
حکومت  با  نزدیک  بسیار  روابط  بگرام،  تا  سالنگ  از 
و  ادارات  از  که  است  دیگرشان سال ها  تعداد  و  دارند 
وظایف حکومتی دور ساخته شده ، در حالی که حامی 
و پشتی بان نظام  بوده اند و منتظر هستند بیبینند که 
چگونه می توانند در تأمین امنیت نقش ایفا کنند. البته 
ممکن است تعدادی از عناصر سودجو و فرصت طلب 
هم چون  به  مردم  اعتبار  و  عزت  درنظرداشت  بدون 
ذی ربط  مراجع  و  حکومت  این  بزنند.  دست  اعمالی 
امنیتی اند که باید آنان را شناسایی و دست گیر کنند 
از آن  قانون بسپارند که در آن  صورت ما  به پنجه  و 

استقبال می کنیم.

فراتر از یک شاعر؛
به مناسبت نخستین سالروز درگذشت
حیدری وجودی

تخریب پایه های برق و نقش شخصیت های بانفوذ در قبال آن



یادداشت: روزنامه ۸صبح در پانزدهم جوزای سال روان، در گزارشی با عنوان »کرونا؛ فروش تکت هرات ـ مشهد مافیایی شده است«، به 
شکایت های مردم از وضعیت نابسامان بازار فروش تکت هوایی هرات ـ مشهد و مشکالت ناشی از مسدود شدن مرزهای زمینی ایران با 

افغانستان پرداخت. شرکت هوایی کام ایر در پاسخ به این گزارش، مطلب زیر را فرستاده است که اینک بدون کم وکاست به نشر سپرده ایم.

پاسخ شرکت هوایی کام ایر به گزارش روزنامه ۸صبح
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گزارش  به  کام ایر  هوایی   شرکت  جانب  از  وضاحت 
نشر شده در روزنامه وزین ۸صبح، در پانزدهم جوزای 
تکت  فروش  »کرونا؛  عنوان  زیر  خورشیدی،   ۱۴00
شکایت های  به  است«،  شده  مافیایی  مشهد  ـ  هرات 
مردم از وضعیت نابسامان بازار فروش تکت هوایی هرات 
مرزهای  شدن  مسدود  از  ناشی  مشکالت  و  مشهد  ـ 

زمینی ایران با افغانستان.
حضور ژورنالیست و ادیب ورزیده، آقای مجیب مهرداد، 

مدیر مسوول روزنامه وزین ۸صبح!
پیشتاز  شرکت  یک  منحیث  کام ایر  هوایی  شرکت 
خصوصی  هوایی  شرکت  اولین  و  هوانوردی  خدمات 
را  خدماتش  حاالت  همه  در  و  همیشه  افغانستان، 
هوایی  استندردهای  با  و مسافران محترم  مردم  برای 
بین المللی ارایه کرده است و این روند هم چنان ادامه 

دارد.
از روزنامه وزین ۸صبح احترامانه تقاضامندیم تا جوابیه 
این شرکت را در زودترین فرصت در همان ستونی که 
این  به نشر برساند و  گزارش مذکور نشر شده است، 

شرکت را ممنون سازد.
شرکت هوایی کام ایر حدود ۱۵ سال قبل و بر اساس 
تفاهم نامه ای میان ریاست هوانوردی ملکی جمهوری 
جمهوری  هوانوردی  سازمان  و  افغانستان  اسالمی 
هوایی  شرکت  منحیث  را  پروازهایش  ایران،  اسالمی 
مزار  هرات،  کابل،  شهرهای  از  افغانستان  جانب 
آغاز  ایران  اسالمی  جمهوری  به  قندهار  و  شریف 
تفاهم نامه شرکت های  این  در حالی که مطابق  کرد. 
هواپیمایی آسمان و ماهان از جانب ایران پروازهایش 
را از شهرهای مختلف ایران به افغانستان شروع کردند. 
به خاطر موجودیت مرز زمینی هرات - مشهد، قباًل 
کام ایر تنها یک پرواز در هفته را با حدود ۱00 مسافر 
و با استفاده از طیاره های بوئینگ ۷۳۷ که گنجایش 
حدود ۱۴0 مسافر دارد، از هرات به مشهد و برعکس 

آن انجام می داد.
بعد از بسته شدن مرزهای زمینی ایران و افغانستان و 
براساس تقاضای مکرر مسافران محترمی که در هرات 
شرکت  بودند،  مانده  گیر  کرونا  سوم  موج  خاطر  به 
هوایی کام ایر یک سلسله پروازهای اضافی را به هدف 
رفع مشکالت آنان، راه اندازی کرد. چنان چه می دانید، 
بزرگ ترین ضربه اقتصادی را به خاطر موج های اول، 
دوم و سوم ویروس کرونا در سراسر جهان، شرکت های 
هوایی متقبل شده اند و این روند هم چنان ادامه دارد. 
یک سال قبل تمام پروازهای بین المللی و حتا مدتی 
پروازهای داخلی افغانستان به خاطر موج اول و دوم 
ویروس کرونا قطع شد؛ اما شرکت هوایی کام ایر بدون 
یک  منحیث  را  خود  نقش  مفاد خاص،  درنظرداشت 
انتقال مسافران گیرمانده  برای  افغانی  شرکت هوایی 
باید  داد.  انجام  افغانستان  به  مختلف  کشورهای  از 
پاندمی  به خاطر  خاطرنشان کرد که در حال حاضر 
کرونا گرفتن مجوز پرواز به کشورهای مختلف منطقه 
خیلی دشوار شده است. به گونه مثال، بعد از یک سال 
چندی  کرونا،  ویروس  شیوع  خاطر  به  پروازها  توقف 
یک  برای  تا  شد  موفق  کام ایر  هوایی  شرکت  قبل 
پرواز در هفته به تاجیکستان و یک پرواز در هفته به 
پاکستان، مجوز اخذ کند. در حالی که تالش ها برای 
پروازهای دوباره حج عمره از کابل به جده هم چنان 
نتیجه نداده و جانب عربستان سعودی تا هنوز به خاطر 
مسائل مربوط به شیوع ویروس کرونا به این پروازها 

اجازه نداده است.
سازمان  محترم  مسووالن  همکاری های  از  دارد  جا 
هوانوردی جمهوری اسالمی ایران و کمک کنسولگری 
این کشور به خاطر اخذ مجوز پروازهای اضافی هرات 
این شرایط  در  کنیم که  ویژه  - مشهد سپاس گزاری 
و شیوع موج سوم کرونا برای پروازهای اضافی هرات 
در  رفع مشکل مسافران گیرمانده  به خاطر  - مشهد 
هرات، به این شرکت ]شرکت هوایی کام ایر[ مجوز پرواز 

صادر کردند.
است:  آمده  ۸صبح  وزین  روزنامه  گزارش  البالی  در 

برای  تا  دانست  خود  ملی  وجیبه  افغانی  شرکت  یک 
از  کار  این  اگر  کند.  اقدام  خویش  مردم  مشکل  حل 
جانب شرکت هوایی کام ایر صورت نمی گرفت، مسافران 
محترم مجبور بودند که از مسیرهای هرات - کابل - 
مشهد و یا دبی - مشهد با پرداخت پول هنگفت سفر 

کنند.
۸صبح  روزنامه  محترم  گزارشگر  دوم،  سوال  از  قبل 
نگاشته است: »دست کم چهار شرکت تکت فروشی در 
هرات که از ذکر نام  شان خودداری می کنند، در صحبت 
با روزنامه ۸صبح می گویند که فروش انحصاری تکت 
هرات ـ مشهد با تبانی سرکنسولگری ایران در هرات 
که  نمی دهند  اجازه  ایرانی  مقام های  و  می شود  انجام 
تکت در بازار آزاد و به گونه غیرانحصاری فروخته شود.«

سوال دوم گزارشگر روزنامه ۸صبح: چرا در تمام هرات 
تنها یک تکت فروشی به گونه انحصاری تکت هرات ـ 

مشهد را می فر وشد؟
جواب: شرکت هوایی کام ایر هیچ گاه فروش تکت های 
انحصاری  به شکل  را  رفت  و برگشت هرات - مشهد 
در اختیار کسی قرار نداده است و در قسمت فروش 
اسالمی  جمهوری  سیاسی  نماینده گی  هیچ  با  تکت 
صدور  ندارد.  تبانی  افغانستان  شهرهای  در  ایران 
نماینده گی  را  مشهد   - هرات  پروازهای  برای  تکت 
مخصوص عرضه تکت شرکت هوایی کام ایر در هرات 
انجام می دهد. این کار به خاطر مدیریت هرچه بهتر 
پروازها، ارایه خدمات بهتر و جلوگیری از سوءاستفاده 
سیاه  بازار  گرداننده گان  و  کمیشن کاران  از  تعدادی 
تکت از جانب کام ایر تنظیم شده است. در این زمینه 
هیچ گونه اضافه ستانی از مسافران محترم صورت نگرفته 
همه  این  که  کرد  خاطرنشان  باید  نمی گیرد.  و  است 
سروصدا و هیاهو از جانب تعدادی از کمیشن کاران و 
کسانی که فروش تکت را می خواهند شامل بازار سیاه 
کنند، صورت می گیرد و شرکت هوایی کام ایر هیچ گاه 
از  با استفاده  تا  افرادی اجازه نمی دهد  یا  برای فرد و 
مسیرهای پروازی این شرکت، دست به کمیشن کاری و 

ایجاد بازار سیاه تکت بزنند.
تکت  فروش  آیا  روزنامه ۸صبح:  گزارشگر  سوال سوم 

هرات ـ مشهد مافیایی شده است؟
شدن  مافیایی  موضوع  کام ایر  هوایی  شرکت  جواب: 
کاماًل  را  مشهد   - هرات  مسیر  در  تکت هایش  فروش 
از بنیاد رد می کند. این شرکت از طریق بخش عرضه 
تکت این شرکت در هرات و براساس سیستم آنالین 

که  مردی  همان  بودم،  مسافران  با  صحبت  »سرگرم 
بلیط/تکت  امروز  برای  گفت:  می کرد،  تنظیم  را  صف 
نیست، بفرمایید فردا تشریف بیاورید. آن مرد فکر  کرد، 
من هم برای خریداری تکت رفته ام. با پراکنده شدن 
معرفی  را  خود  و  رفتم  نزدیکش  مراجعه کننده گان، 
گزارش  تهیه  برای  هستم  و  روزنامه نگار  که  کردم 
او خود را نماینده شرکت هوایی کام ایر برای  آمده ام. 
فروش تکت هرات ـ مشهد معرفی کرد. از وی خواستم 
پاسخ  را  دارم  و پرسش هایی که  با من مصاحبه کند 
بدهد. حاضر به مصاحبه نشد؛ اما خواست به گونه ارایه 
با  را  معلومات بدون مصاحبه رسمی، برخی اطالعات 

من شریک کند.«
کام ایر  هوایی  شرکت  که  گفت  باید  نخست  قدم  در 
برای  معلومات  ارایه  برای  مشخص  آدرس  دارای 
رسانه های محترم در کابل است، برعالوه دفتر مرکزی 
این شرکت در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، 
نیز  کابل  شهر  داخل  در  شرکت  این  رسانه ای  بخش 
فعالیت دارد. ده ها بار گزارشگران محترم روزنامه ۸صبح 
با مسووالن رسانه ای این شرکت در تماس شده و در 
آدرس  و  معلومات شده اند  گزارش های خویش طالب 
نزد  شرکت  این  رسانه ای  مسووالن  تماس  شماره  و 
به  یا  و  نظریات  گرفتن  است.  موجود  هم چنان  شما 
گفته گزارشگر محترم تان، پاسخ غیررسمی از کارمند 
محلی شرکت هوایی کام ایر یک امر غیرمعمولی است. 
بهتر بود تا گزارشگر محترم یا همکاران شان در کابل، 
مسووالن  آدرس  از  را  تأییدشده  و  رسمی  معلومات 
درجه اول شرکت هوایی کام ایر در خصوص این گزارش 
به دست می آورد. با وجود این همه، برای سه پرسش 
کارمند  گویا  از  وزین ۸صبح  روزنامه  گزارشگر محلی 
محلی شرکت هوایی کام ایر در هرات، این جا پاسخ ارایه 

می شود.
سوال اول گزارشگر روزنامه ۸صبح: چرا بهای تکت رفت 
هراتـ  مشهد 200 دالر و تکت برگشت 20 دالر است؟
جواب: قیمت هایی که شما در سوال تان ذکر کردید، 
حدود شش تا هفت ماه قبل برای پروازهای مشهد - 
بود.  شده  تعیین  دالر  طرفه 220  دو  به شکل  هرات 
در آن زمان مرزهای زمینی هم چنان به روی مسافران 
کام ایر  طیاره های  این که  وجود  با  اما  بود.  باز  محترم 
با  کابل  از  مشهد   - هرات  اضافی  پروازهای  خاطر  به 
اندکی مسافر و بعداً از مشهد تا کابل بعضاً خالی و بدون 
مسافر پرواز می کردند، در قیمت های تعیین شده 220 
دالر دو طرفه افزایشی از جانب این شرکت نیامد. در 
حالی که در تمام دنیا معمول است که در فصل های 
مختلف و مسیرهای مختلف، قیمت های تکت از جانب 
می شود.  برده  بلند  مرتبه  چند  تا  هوایی  شرکت های 
کابل  مسیر  در  تعیین شده  قیمت های  مثال،  گونه  به 
- دبی اگر در حالت عادی 200 دالر یک طرفه باشد، 
در حاالت خاص این قیمت تا 600 و یا ۸00 دالر از 
جانب شرکت های خارجی افزایش داده می شود. شما 
می توانید این مورد را در بسیاری از شرکت های هوایی 
جهان ارزیابی کنید. در حالی که کام ایر در پروازهای 
هنگفت  مصرف های  وجود  با  مشهد   - هرات  اضافی 
بدون مفاد هیچ گونه  و در مواردی حتا  ناچیز  و مفاد 
)دو  خویش  قبلی  تعیین شده  قیمت های  در  تغییری 
طرفه 220 دالر( وارد نکرده است. باید خاطرنشان کرد 
که مسیر پرواز هرات - مشهد حدود ۴۵ دقیقه است و 
تکت دو طرفه آن 220 دالر. در حالی که قیمت تکت 
یک طرفه در مسیر کابل - اسالم آباد و کابل - دوشنبه 
بعد از شروع دوباره پروازها به خاطر بلند رفتن خدمات 
میدان های هوایی کشورها به خاطر موج سوم کرونا با 
همان ۴۵ دقیقه پرواز حدود باالتر از ۳۵0 دالر است. 
با توجه به تفکیک قیمت ها، تکت های مسیر هرات - 

مشهد در کم ترین و نازل ترین حد خود قرار دارد.
هدف اساسی شرکت هوایی کام ایر از راه اندازی پروازهای 
اضافی مشهد - هرات، حل مشکالت مسافران گیرمانده 
در هرات بود، هرچند این پروازها از نگاه تجارتی مفاد 
اما کام ایر منحیث  نداشت؛  این شرکت  برای  چندانی 

و  فروش  به  اقدام  دارد،  اختیار  در  که  تکت  فروش 
عرضه تکت برای مسافران محترم می کند. این که فرد 
یا افرادی ادعا مافیایی شدن و یا اضافه ستانی از جانب 
شرکت هوایی کام ایر را دارند، لطفاً اسناد و مدارک شان 
را با این شرکت شریک کنند تا در پرتو آن با کسانی 
که اقدام به این کار می کنند، برخورد جدی و قانونی 
صورت گیرد. شرکت هوایی کام ایر همیشه از مسافران 
محترم در تمام مسیرهای پروازهای داخلی و خارجی 
با  شدن  مواجه  صورت  در  که  است  خواسته  خویش 
منظم،  خدمات  عدم  یا  و  اضافه ستانی  چون  مواردی 
شکایات شان را از طریق صفحات اجتماعی و تماس به 
مرکز خدمات ۴۴22 این شرکت که به شکل 2۴ ساعته 

فعالیت می کند، ارایه کنند.
هم چنان استفاده افراد بانفوذ و مقام های ارشد محلی به 
خاطر ریزرف تکت و دادن حق اولویت به آنان از جانب 
نماینده گی این شرکت در مسیر هرات - مشهد یا سایر 
مسیرهای پروازی یک امر بی اساس است. شرکت هوایی 
کام ایر برای تمام مسافران محترم خدمات یکسان ارایه 
می کند و به این امر همیشه پای بند خواهد بود. ادعای 
غیررسمی نماینده محلی این شرکت در این خصوص 
از جانب شرکت هوایی کام ایر به صورت جدی بررسی 

می شود.
هم چنان در البالی گزارش روزنامه وزین ۸صبح از عدم 
شده  گفته  سخن  پروازها  در  بهداشتی  اصول  رعایت 

است.
افغانستان و  بنابر هدایات مسووالن صحی کشورهای 
کرونا  تست  داشتن  مانند  صحی  مراحل  تمام  ایران، 
محترم  وزارت  جانب  از  مشخص شده  البراتوارهای  از 
صحت عامه افغانستان، ضد عفونی سازی طیاره ها بعد 
از هر پرواز، استفاده از ماسک و خوراکه های ترتیب شده 
کام ایر  هوایی  شرکت  پروازهای  تمامی  در  نفره  یک 
انجام می شود و پروازهای ایران - افغانستان نیز از این 
یک  صحی  مقررات  و  اصول  این  نیست.  مستثنا  امر 
امر عمومی است و در تمام شرکت های هوایی جهان 

یکسان تطبیق می شود.
مواردی مانند باز یا بسته بودن مرزهای زمینی و هوایی 
افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه به خاطر شیوع 
ویروس کرونا، مربوط به شرکت هوایی کام ایر نمی باشد.

باید  تفاوت قیمت های تست کرونا  هم چنان در مورد 
خاطرنشان کرد که تست مورد قبول و تاییدشده وزارت 
صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان در پروازهای 
 PCR نام  به  که  ایران  به شمول  افغانستان  از  خارج 
یاد می شود، نظر به زمان و موقعیت هر البراتوار فرق 
می کند. قرار معلومات، مسافران کام ایر برای تست های 
نوع PCR کرونا الی ۴۵00 افغانی و در موارد عاجل و 
نزدیک به ساعت پرواز الی ۱00 دالر امریکایی نیز پول 

پرداخت کرده اند.
با سپاس فراوان - شرکت هوایی کام ایر



به ۱۸ ماه حبس محکوم شده که ۱۴ ماه آن تعلیقی است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دامین باید به دلیل سیلی 
بر رخ رییس جمهور فرانسه چهار ماه را در زندان سپری 
کند. این جوان 2۸ ساله از آن زمان به بعد در بازداشت 

به سر می برد. 
او گفت که با این حرکت می خواست »نارضایتی« خود از 

سیاست مکرون را نشان دهد.
علیه  عمدی«  »خشونتی  را  فرد  این  عمل  دادستان 
رییس جمهور نامید و خواستار ۱۸ ماه حبس برای او طی 
محاکمه ای سریع شد. این فرد تا کنون پرونده ای نداشته 

این بیماری همه گیر واکسین شوند.
جریان  در   »۱۹- »کووید  بیماری  به  کودکان  ابتالی  آمار 
است.  بوده  بزرگ ساالن  از  کم تر  کرونا  ویروس  همه گیری 
عالوه بر این، کودکان مبتال اغلب عالیم خفیف تری نسبت به 
بزرگ ساالن دارند.  با این حال بسیاری از کارشناسان به این 
باور ند که واکسیناسیون کودکان در برابر »کووید-۱۹« برای 
قطع چرخه انتقال ویروس کرونا در میان انسان ها ضروری 
کشورهای  دیگر  و  چین  در  کودکان  واکسیناسیون  است. 
جهان با دو چالش اصلی روبه رو است. یکی از این چالش ها، 

نیم میلیارد دوز واکسین بایون تک-فایزر از 
سوی امریکا و ۱00 میلیون دوز واکسین 
اهدا  فقیر  کشورهای  به  بریتانیا  سوی  از 

می شود.
جو بایدن، رییس جمهور امریکا و بوریس 
جانسون، نخست وزیر بریتانیا، این موضوع 
را پیش از آغاز نشست »جی هفت« اعالم 

کردند.
در  بایدن  فارسی،  دویچه وله  از  نقل  به 
نشست خبری بعد از مالقات گفت: »نیم 
حوت  ماه  از  کرونا  واکسین  دوز  میلیارد 
ارسال می شود، بسیار سریع که گویا روی 

یک ریل در حرکت هستند.« 
اهدا  این  امریکا،  جمهور  رییس  گفته  به 
و  می شود  انجام  پیش شرطی  هیچ  بدون 
آن  پس  در  مصالحه ای«  یا  »لطف  هیچ 
را  کار  این  »ما  افزود:  او  نیست.  نهفته 

می کنیم تا زنده گی ها را نجات دهیم.«
کمپین  از  حمایت  را  اقدام  این  بایدن   
پاندمی کرونا  پایان دادن به  جهانی برای 

و یک وظیفه انسانی خواند.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، نیز 
واکسین  دوز  میلیون   ۱00 اهدای  قول 

کرونا را داد.

دهم  پنج شنبه شب،  جانسون  و  بایدن 
دیدار  این  در  کردند.  دیدار  هم  با  جون، 
پیمان  تقویت  و  احیا  بر  طرف  هردو 
این  کردند.  تاکید  »آتالنتیک-چارت« 
پیمان پس از پایان جنگ جهانی دوم بین 

امریکا و بریتانیا بسته شد.
رهبران دو کشور امریکا و بریتانیا بر تالش 
چشم انداز  کردن  »عملی  برای  مشترک 
کردند  تاکید  مرفه«  و  صلح آمیز  آینده 
برای  متحدان شان  بقیه  با  که  گفتند  و 
گسترش ارزش های دموکراتیک همکاری 

خواهند کرد.
نشست سران هفت کشور صنعتی جهان 
در  واقع  ایوس  سنت  ساحلی  شهر  در 
جون،   ۱۱ جمعه،  روز  بریتانیا  کورن وال 
جهانی  کمپین  از  حمایت  شد.  آغاز 
واکسیناسیون یکی از اهداف این نشست 

اعالم شده است.
کاخ سفید پیش تر اعالم کرده بود که ۵00 
به  بایون تک-فایزر  واکسین  دوز  میلیون 
برنامه جهانی کوواکس اهدا می شود تا به 
۹2 کشور فقیر و ۵۵ کشور عضو اتحادیه 
باید  دوز  میلیون   200 شود.  داده  آفریقا 
جاری  سال  پایان  تا  ماه حوت  فاصله  در 

میالدی ارسال شود.
اهدای  بیش ترین  کنون  تا  مقدار  این 

واکسین از سوی یک کشور بوده است.
جو بایدن پیش از آغاز نشست جی هفت 
همانند  که  خواست  نیز  کشورها  سایر  از 
تصریح  او  دهند.  انجام  را  کار  این  امریکا 
سایر  در  کرونا  پاندمی  با  مبارزه  که  کرد 
او  امریکا است.  نقاط دنیا نیز جزو منافع 
هرجای  در  ویروس  که  زمانی  »تا  گفت: 
خطر  می آورد،  بار  به  خسارت  دیگری 
جهش تازه وجود دارد و این خطر ملت ما 

را نیز تهدید می کند.«
بایدن به پیامدهای اقتصادی پاندمی کرونا 
به  را  جهانی  اقتصاد  رشد  که  کرد  اشاره 
عقب برده و بی ثباتی در کشورهای ضعیف 
را تشدید کرده است. او گفت این منافع 
پاندمی  عوارض  که  است  کشورها  همه 
برای اقتصاد جهانی را از بین ببرند. بایدن 
تاکید کرد: »این اتفاق نخواهد افتاد، مگر 
آن که ما پاندمی را در تمام جهان کنترل 

کنیم.«
صنعتی  کشور  هفت  سه روزه  نشست  در 
جهان، سران دولتی امریکا، بریتانیا، آلمان، 
کانادا، فرانسه، ایتالیا و جاپان حضور دارند.
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چین برای معافیت ۸0 درصدی، کودکان را نیز واکسین می کند

امریکا و بریتانیا به کشورهای فقیر ۶00 میلیون 
دوز واکسین می دهند

جون  هشتم  در  که  مردی  والنس،  شهر  در  دادگاهی 
در  فرانسه،  رییس  جمهور  مکرون،  امانویل  صورت  به 
زندان  ماه  چهار  به  را  زده  سیلی  کشور  آن  جنوب شرق 

محکوم کرده است.
روز  که  مردی  دامین،  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
سه شنبه، هشتم جون، به صورت امانویل مکرون، رییس 
 جمهور فرانسه، در جریان بازدید او از روستایی در منطقه 
دروم، در جنوب شرق این کشور سیلی زد، توسط دادگاهی 

برای  خود  به هدف  راستای دست یابی  در  مقام های چین 
واکسیناسیون ۸0 درصد از جمعیت این کشور تا پایان سال 
جاری، در نظر دارند تا تزریق واکسین کرونا به کودکان را 

نیز در دستور کار قرار دهند.
به نقل از یورونیوز، مسووالن بهداشتی چین هفته گذشته 
با تزریق واکسین »سینوواک« به کودکان سه تا ۱۷ ساله، 
واکسین  تزریق  آغاز  زمان  هنوز  هرچند  کرده اند.  موافقت 
اما  نشده،  اعالم  چینی  کودکان  به  »کووید-۱۹«  بیماری 
انتظار می رود که ده ها میلیون کودک در این کشور در برابر 

و برای پلیس ناشناخته بود.
صورت  به  سیلی  زدن  که  گفت  دامین  به  دادستان 
رییس جمهور عمل »کاماًل نپذیرفتنی« بوده و او متهم به 

»اعمال خشونت علیه یک مقام دولتی« است.
دادستانی کل قبال در لیون اعالم کرده بود که در جریان 
بازجویی گرایش این فرد به جنبش جلیقه زردهای فرانسه 

و راست گرایان افراطی روشن شده بود.
با  میان جمعیت  روز سه شنبه در  وقتی  متهم گفت که 
مکرون مواجه شد، »بدون قصد قبلی« به صورت او سیلی 

زد.

برابر »کووید-۱۹«  با واکسیناسیون در  نگرانی های مرتبط 
در  بزرگ ساالن  از  توجهی  قابل  بخش  که  حالی  در  است. 
واکسین »کووید-۱۹«  تزریق  به  از کشورها هنوز  بسیاری 
تن نداده اند، احتماالً تعداد زیادی از والدین نیز در این زمینه 

رویکردی محتاطانه خواهند داشت.
از سوی دیگر استفاده از اغلب واکسین های موجود هنوز برای 
تاکنون  نگرفته است.  قرار  تأیید  نوجوانان مورد  و  کودکان 
امریکا، کانادا، سنگاپور و هنگ کنگ با تزریق واکسین فایزر 

به نوجوانان ۱2 سال به باال موافقت کرده اند. 

واکسین  از  استفاده  تایید  می رسد  نظر  به  ترتیب  این  به 
برای  را  مسیر  می تواند  چینی  کودکان  برای  »سینوواک« 
واکسیناسیون اعضای این گروه سنی در بسیاری از کشورها 

هموار کند. 
جمله  از  کشور  ده ها  در  اکنون  هم  »سینوواک«  واکسین 
کشورهای پرجمعیتی مانند برازیل و اندونزیا مورد استفاده 

قرار می گیرد.
دولت تایلند نیز ضمن استقبال از تایید استفاده از واکسین 
»سینوواک« برای کودکان در چین اعالم کرد که در صورت 
صدور مجوز مشابهی در تایلند، آماده تزریق  این واکسین به 

همه گروه های سنی خواهد بود.

بدون  که  گفت  است  فرانسه  بیکاران  جمله  از  که  او 
تعلقی حزبی، شریک اعتقادات سیاسی دست راستی ها یا 

راست گرایان افراطی است.
از سیلی  تلفن همراه خود  با  آرتور که  نام  به  او  دوست 
بازداشت  نیز  بود،  کرده  فیلم برداری  مکرون  خوردن 
هیتلر،  من«  »نبرد  کتاب  خانه اش  تفتیش  در  که  شده 
کتاب هایی در مورد رهبری جنگ، پرچم انقالب روسیه 

و سالح کشف و ضبط شده است.
آرتور نیز از جمله متهم به مالکیت غیرقانونی سالح شده 

است.

مردی که ماکرون را با سیلی زد، به چهار ماه زندان محکوم شد


