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هم زمان با پایان سال مالی، وزارت مالیه می گوید که با وجود بحران کرونا، توانسته 
است 174 میلیارد افغانی را از عواید ملی جمع آوری کند. به گفته مسووالن این 
وزارت، رشد اقتصادی کشور برای سال 1399 حدود 4.3 درصد تعیین شده  بود، 
اما شیوع ویروس کرونا سبب کاهش در این آمار شده است. با این حال وزارت 
منفی  تاثیرات  با جلب کمک ها،  تا  است  کرده   تالش  که  می کند  تصریح  مالیه 
کرونا را به حداقل برساند. مسووالن می گویند که در جریان سال گذشته مالی، 
برنامه های الکترونیک سازی روند قیمت گذاری گمرکات، وصل سیستم ها با بانک 
مرکزی، ایجاد بورد حل منازعات مالیاتی و نصب سیستم هوشمند گمرکی را عملی 
کرده اند. این در حالی است که براساس برنامه ریزی ها، قرار است این وزارت همه 

بست های خالی و پیشنهادی اش را به  تدریج به رقابت آزاد بگذارد.
3

وزارت مالیه 174 میلیارد افغانی 
عواید ملی جمع آوری کرده است
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چرخش روایت طالبان؛ صلح افغانستان؛ کلید توسعه منطقه
حفظ دلبسته گی جنگ جویان تاجیکستان مشترکات فرهنگی و تاریخی فراوان با افغانستان دارد. زبان مشترک، فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک و مرز مشترک 

از مواردی است که می تواند در ایجاد روابط میان دو کشور تأثیرگذاری چشم گیری داشته باشد. بر اساس روی کرد جهانی شدن و 
منطقه گرایی، موارد یادشده، زمینه ساز هم گرایی و هم کاری های سازنده در سطوح مختلف است.

آمار شفاخانه حوزه ای هرات نشان می دهد که از آغاز سال 
روان خورشیدی در این والیت بیش تر از هفت  هزار تن به 
دنبال وقوع حوادث ترافیکی زخمی شده و بیش  از 200 
تلفات رویدادهای  آمار  افزایش  باخته اند.  تن دیگر جان 
ترافیکی، نگرانی مقام های صحی را در پی داشته است. 

بر اساس معلومات آمریت »هرات آمبوالنس«...
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حوادث ترافیکی در هرات؛
201 کشته و 7628 زخمی 

در نُه ماه

پنج نفر در انفجار ماین 
مقناطیسی در کابل 

جان باختند

دیدار عبداهلل با امام علی رحمان؛ 
صلح در افغانستان به معنای صلح در تاجیکستان، منطقه و فرامنطقه است

جمهور  رییس  رحمان،  امام علی  کابل:  ۸صبح، 
در  ثبات  و  صلح  که  است  گفته  تاجیکستان 
افغانستان به معنای صلح و ثبات در تاجیکستان، 

منطقه و فرامنطقه است.
رییس جمهور تاجیکستان روز سه شنبه، دوم جدی 
در دیدارش با عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
متحدان  و  دوستان  از  را  افغانستان  ملی،  مصالحه 
این  که  کرد  تاکید  و  خواند  تاجیکستان  نزدیک 

در  که  می گوید  کابل  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
نتیجه  انفجار ماین در مربوطات ناحیه هفتم شهر 
کابل، پنج تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.

به  کابل  پولیس  سخنگوی  فرامرز،  فردوس 
روزنامه ۸صبح گفت که این انفجار حوالی ساعت 
7:30 دقیقه صبح روز سه شنبه، دوم جدی در 

منطقه »دوغ آباد« رخ داده است.
شمول  به  تن  پنج  انفجار،  این  در  که  افزود  او 
چهار داکتر زندان پل چرخی کشته و دو تن دیگر 

زخمی شدند.
گفتنی است که در جریان روزهای اخیر، میزان 

انفجارها در شهر کابل افزایش یافته است.
دو روز پیش نیز موتر حامل خان محمد وردک، 
که  گرفت  قرار  نماینده گان هدف  عضو مجلس 
در نتیجه نه تن کشته و نزدیک به ۵0 تن دیگر 

زخم برداشتند.

تاریخی،  مشترکات  همسایه گی،  در  ریشه  روابط 
فرهنگی و دینی دارد.

و  تاجیکستان  افغانستان،  که  گفت  رحمان  آقای 
بی ثباتی  و  افراط گرایی  دهشت افگنی،  از  منطقه 
متضرر شده اند و صلح و ثبات در افغانستان زمینه ی 
دو  میان  ترانزیتی  و  تجارتی  توسعه ی  و  گسترش 
جنوب  به  مرکزی  آسیای  اتصال  و  منطقه  کشور، 

آسیا را فراهم می کند.

او افزود که تاجیکستان دوست و متحد افغانستان 
حمایت  کشور  این  در  صلح  تالش های  از  و  است 

می کند.
کرده  امیدواری  ابراز  تاجیکستان  جمهور  رییس 
است که تالش های صلح با رهبری رییس شورای 

عالی مصالحه ملی به پیروزی برسد.
در هیمن حال عبداهلل عبداهلل نیز گفت که روابط 
مشترکات  و  ارزش ها  اساس  بر  کشور  دو  میان 

تاریخی، فرهنگی و دینی دیرینه استوار است.
و  صلح  روند  در  تاجیکستان  نقش  عبداهلل  آقای 
دولت  افزود،  و  خواند  مهم  را  منطقه ی  اجماع 
عادالنه،  پایدار،  صلح  به  رسیدن  برای  افغانستان 
باعزت و با حفظ ارزش های جمهوریت متعهد است.
افزایش  از  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رییس 
گروه  از  و  کرد  نگرانی  ابراز  کشور  در  خشونت ها 
را  خشونت ها  و  جنگ  که  است  خواسته  طالبان 

متوقف کند.
به  این  از  پیش  عبداهلل  آقای  که  است  گفتنی 
کشورهای ترکیه، پاکستان، ایران، هند و ازبیکستان 

نیز سفر کرده است.
برای  منطقه ای  اجماع  تقویت  سفرها،  این  هدف 

صلح عنوان شده است.

سال مالی 1399؛

آنگونهکهیاریمیکنی
یاریمیشوی

دریکماهاخیر33تنکشته
و130تنزخمیشدهاند

ماه خونین کابل؛ 



۸صبح، هرات: محمداسماعیل  خان، عضو 
رهبری جمعیت اسالمی و رهبر جهادی در 
غرب کشور، خواهان برقراری آتش بش فوری 
در کشور است. او روز سه شنبه، دوم جدی، 
در نشست مشورتی با مردم برای ایجاد صلح، 
از آنان خواست تا در کنار دولت بایستند و از 

پایداری نظام کنونی حمایت کنند.
او هم چنان خواهان کاهش خشونت  ، برقراری 
دو  دست آوردهای  و  ارزش ها  حفظ  و  صلح 
را  برقراری صلح  و  اخیر در کشور شد  دهه 
نیز عنوان کرد.  به سود کشورهای همسایه 
در  صلح  آمدن  جهادی،  رهبر  این  باور  به 
منطقه ای  صلح  برای  را  شرایط  افغانستان 
فراهم می کند که کشورهای همسایه نیز از 

آن بهره  می برند.
به گفته او، در تداوم خشونت ها، کشور دچار 
مشکالت زیادی خواهد شد و برای مردم نیز 
مشکالت تازه ای را به میان خواهد آمد. وی 
باور دارد که اگر هیات های دولت و طالبان به 
آتش بس تن دهند، باید مکانیزم ورود طالبان 

در سطح شهرها مشخص شود.
اراده   که  دارد  پافشاری  این سایت گر کشور 
قوی برای صلح در طرف های مذاکرات دیده 
به  باید  طرف  دو  هیات های  اما  نمی شود، 
خواست مردم که برقراری صلح و آتش بس 

فوری است، تن دهند.
اگر صلح  که  می گوید  خان  محمداسماعیل  
سر  بر  مذاکره  طرف های  و  نشود  تأمین 
برقراری آن به توافق نرسند، دفاع از سرزمین 
مردم  عموم  مسوولت  کنونی  نظام  حفظ  و 
آرامش  و  ارزش ها  حفظ  »برای  او  و  است 
کشور«، رهبری گروه های مردمی را به دوش 

می گیرد و در مقابل طالبان می ایستد.

۸صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرد که 
در شبانه روز گذشته 1۶ بیمار کرونایی در کشور 

جان باخته اند.
در 24 ساعت گذشته  وزارت،  این  اعالم  طبق 
201 مورد تازه ابتال به ویروس کرونا در کشور 

شناسایی شده اند.
قندهار،  هرات،  کابل،  والیت های  در  آمار  این 
تخار، بغالن، پروان، دایکندی، لوگر، بدخشان، 

پنجشیر و ارزگان به ثبت رسیده است.
این نتیجه از آزمایش یک هزار و ۶3۶ نمونه ی 

مشکوک به کرونا به دست آمده است.
در شبانه روز گذشته ۸3 بیمار کرونایی در کشور 

بهبود یافته اند.
با ثبت این رقم، شمار کل بیماران کرونایی به 

۵1 هزار و ۸9  تن رسیده است.
از این میان، 39 هزار و 7۸4 تن بهبود یافته و 

دو هزار و یک تن دیگر جان باخته اند.
در حال حاضر، هشت هزار و 490 بیمار کرونایی 

در کشور فعال هستند.
و 23۵  هزار  تاکنون 1۸4  عامه  وزارت صحت 
نمونه ی مشکوک به کرونا را بررسی کرده است.

میزان ابتال به کرونا و مرگ ومیر ناشی از آن در 
روزهای اخیر افزایش یافته است.

شیوع موج دوم ویروس کرونا در کشور در 2۸ 
عقرب تأیید شد.

محمداشرف غنی، رییس جمهور مدیریت مبارزه 
با موج دوم ویروس کرونا را بر عهده گرفته است.

۸صبح، کابل: مقام های محلی در والیت فاریاب 
می گویند که گروه طالبان یک موتر مملو از مواد 
منفجر  دولت آباد  ولسوالی  بازار  در  را  منفجره 
کردند که در نتیجه آن ده ها منزل تخریب و ده ها 

غیرنظامی زیر آوار گیرمانده اند.
نقیب اهلل فایق، ولی والیت فاریاب در صحبت با 
روزنامه ۸صبح گفت که این حمله حوالی ساعت 
12:30 دقیقه شب گذشته با استفاده از یک موتر 
انجام شده  مواد منفجره  از  نوع »هاموی« مملو 

است.
او افزود که در این موتر یک هزار و ۵00 کیلوگرام 
مواد منفجر جاسازی شده بود و پس از انفجار، 
گذاشته  جا  به  جانی  و  مالی  هنگفت  خسارات 

است.
به گفته والی فاریاب، در نتیجه این انفجار ده ها 
منزل مسکونی تخریب شده و ده ها غیرنظامی نیز 

زیر آوار شده اند.
ولسوالی  این  با  مواصالتی  راه های  که   گفت   او 
مسدود است و باشنده گان محل در تالش اند تا 
بیرون  آوار  زیر  از  را  رویداد  این  قربانیان  اجساد 

کنند.

پروان  والیت  امنیتی  منابع  پروان:  ۸صبح، 
این  می گویند که در یک درگیری مسلحانه در 
والیت چهار تن کشته و چهار تن دیگر زخمی 

شده اند.
محمدسلیم نوری، فرمانده پولیس والیت پروان 
روز سه شنبه، دوم جدی به روزنامه ۸صبح گفت 
که این درگیری مسلحانه به دلیل نزاع بر سر یک 

دوکان صورت گرفته است.
او افزود که این دوکان در منطقه »خالزه ای«، از 

والی فاریاب تصریح کرد که گروه طالبان پس از 
این انفجار بر ولسوالی دولت آباد یورش بردند.

دفاعی  حمالت  نتیجه  در  که  افزود  فایق  آقای 
طالبان  گروه  جنگ جوی  پنج  امنیتی،  نیروهای 

کشته و ده ها تن شان زخمی  شده اند.
امنیتی جان  نیروی  رویداد هم چنان دو  این  در 

باخته و چهار تن دیگر زخم برداشته اند.
به گفته او زخمیان این رویداد برای در مان به 

شفاخانه منتقل شده اند.
بر  بارها  طالبان  گروه  فاریاب،  والی  گفته  به 
و  تهاجمی  حمالت  والیت  این  ولسوالی های 
انفجاری انجام داده اند، اما موفق به تصرف هیچ 

یک از ولسوالی ها نشده اند.
با این حال وی انفجار این موتر بمب گذاری شده 
را جنایت خواند و گفت: »انفجار هزاران کیلوگرام 
مردم  خانه های  و  بازار  بین  در  انفجاری  مواد 

جنایت است«
گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند.
فاریاب در شمال کشور از جمله والیت های نسبتاً 
حمالت  شاهد  بارها  و  می شود  شمرده  ناامن 

تهاجمی گروه  طالبان بوده است.

مربوطات مرکز این والیت موقعیت دارد و نزاع بر 
سر آن نیز صبح امروز شکل گرفته است.

درگیری  این  جریان  در  نوری،  آقای  گفته  به 
مسلحانه، چهار تن کشته و چهار تن دیگر زخمی 

شده اند.
گفتنی است که پیش از این نیز موارد مشابه از 

درگیری های مسلحانه در پروان ثبت شده است.
چندی پیش دعوا بر سر یک زمین در این والیت 

دو کشته بر جای گذاشته بود.



موج تازه خبرنگارکشی در کشور نگران کننده است. دولت برای 
این  در  کوتاهی  شود.  اقدام  وارد  باید جدی تر  موج  این  مهار 

زمینه قابل بخشش نیست. 
حدود  رسانه ای،  فعاالن  و  خبرنگاران  اخیر  زنجیره ای  ترور 
یک ونیم ماه پیش از کابل آغاز شد. دامنه این موج تا ننگرهار، 
هلمند و غزنی نیز رسیده است. اگر مهار نشود، ممکن است 
والیات دیگر نیز شاهد ترور و قتل خبرنگاران و فعاالن رسانه ای 

باشند.
در یک ونیم ماه گذشته، هفت خبرنگار و فعال رسانه ای در کشور 
دچار مرگ مرموز و یا ترور و کشته شده اند. از این میان مرگ 
سه تن آن ها مرموز است. چهار تن آن ها به صورت هدف مند 

ترور شده اند.
از شروع سال جاری میالدی تاکنون چهارده خبرنگار و فعال 
رسانه ای به شکل مرموز و هدف مند، ترور و به قتل رسیده اند. 
هفت مورد از این ترورها و قتل ها تنها در یک ونیم ماه گذشته 

اتفاق افتاده است. 
این میزان بلند قتل و ترور خبرنگاران بسیار تکان دهنده است. 
نبوده اند؛  تهدید  معرض  در  اندازه  این  تا  خبرنگاران  هیچ گاه 
هدف حمالت  دسته جمعی  صورت  به  که  مواردی  در  جز  به 

تروریستی واقع شده اند.
دولت متأسفانه تاکنون سر نخ اصلی این زنجیره کشتار را به 
دست نیاورده است. گروه های داعش و طالبان که قباًل مسوولیت 
کشتار خبرنگاران را به دوش می گرفتند، در یک ونیم ماه گذشته 

از دست داشتن در آن انکار کرده اند. 
در حال حاضر این پرسش ها مطرح است که آیا گروه تازه ای 
ظهور کرده است که قصد دارد با خبرنگارکشی به سطح بیاید؟ 
این گروه چرا برای ابراز وجود از کشتار خبرنگاران آغاز کرده 
است؟ آیا پشت این قتل ها و ترورها، کشورهای مخل صلح قرار 
دارند؟ نیت آن ها چیست و چرا باید با خبرنگارکشی به دنبال 
آن باشند؟ متأسفانه تمام این پرسش ها تاکنون پاسخی ندارد. 
تحقیقات دولت هم تاکنون گره کور این معما را نگشوده است.

موج تازه خبرنگارکشی بسیار خطرناک است. این موج را باید 
جدی گرفت. عوامل پشت پرده این کشتارها را باید شناسایی 
کرد. هرگونه غفلت در این زمینه می تواند به گسترش دامنه این 

موج کمک کند.
طرف های  از  یک  هیچ  به  رسانه ای  نهادهای  و  خبرنگاران 
این  صنف  بی طرف ترین  آن ها  نیستند.  وابسته  جنگ  درگیر 
برای  گزارش دهی  و  خبررسانی  در  انصاف  و  توازن  جامعه اند. 
آن ها از اصول خدشه ناپذیر اطالع رسانی است. از این رو، هدف 
قراردادن کارکنان و فعاالن رسانه ای در هیچ قاعده و قاموسی 

مجاز نیست.
دولت مسوولیت دارد تا عوامل پشت پرده این ترورها و قتل ها 
را شناسایی کند. هم چنان برای جلوگیری از ادامه این زنجیره 
کشتار وارد اقدام شود و برای مهار آن برنامه قابل اجرا طرح 
کند. در کنار دولت افغانستان، جامعه جهانی نیز تنها نظاگر این 
وضعیت نباشد. باید برای مهار این موج تازه با دولت افغانستان 

کمک کند.
کار و فعالیت در فضای ناروشن و مبهم کنونی برای خبرنگاران 
دشوار خواهد بود. تدابیر شخصی خبرنگاران و فعاالن رسانه ای 
هم کمک موثری برای مصونیت آن ها نخواهد کرد. از این رو، 
برنامه  یک  به  رسانه ای  فعاالن  و  خبرنگاران  امنیت  تأمین 
بزرگ تر نیاز دارد که تنها دولت قادر است از عهده اجرای آن به 

صورت بهتر بیرون شود.
روش خبرنگارکشی موجود نسبت به گذشته متفاوت است. در 
گذشته عمدتاً خبرنگاران به صورت دسته جمعی هدف حمله 
با روش ترور  واقع می شدند. در یک ونیم ماه گذشته این کار 
انفرادی دنبال شده است. بنابراین، روش مهار این پدیده نیز 

باید بازتعریف شود.
حمله به خبرنگاران، حمله به آزادی بیان و مهم ترین دست آورد 
دولت در دو دهه پسین است. مردم افغانستان به رسانه ها به 
عنوان سرمایه خود نگاه می کنند و به وجود آن ها نیاز دارند. 
حفظ رسانه ها و مراقبت از خبرنگاران باید در اولویت برنامه های 
جدی  صورت  به  افغانستان  رسانه ای  جامعه  باشد.  دولت 
منتظر است که دولت از خبرنگاران به عنوان سربازان عرصه 
اطالع رسانی مراقبت کند. این کار اما تنها با شعار ممکن نیست. 
دولت باید روی برنامه های قابل اجرا فکر کند و برای صیانت از 
آزادی بیان و حفظ جان خبرنگاران هرچه زود تر وارد اقدام شود. 
اگر در این زمینه تأخیر و تعلل صورت گیرد، ممکن است عواقب 
جبران ناپذیری در پی داشته باشد. این یک هشدار جدی است و 

باید جدی گرفته شود.

مصونیت می خواهند
خبرنگاران
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انفجار در فاریاب؛

ده ها غیرنظامی در زیر آوار گیر مانده اند

چهار تن در یک درگیری در پروان کشته شدند

امریکا بر دوام همکاری هایش با نیروهای 
امنیتی تاکید کرد

اسماعیل  خان: آتش بس 
فوری برقرار شود

موج دوم ویروس کرونا؛ 
ثبت 201 مورد جدید ابتال و 

مرگ 16 تن در شبانه روز گذشته

قوماندان  کنزی،  مک  جنرال  کابل:  ۸صبح، 
مرکزی ایاالت متحده امریکا در دیدار با رییس 
جمهور غنی بر دوام همکاری های این کشور با 

نیروهای امنیتی افغان تاکید کرده است.
از  جدی  یکم  دوشنبه،  روز  که  اعالمیه ای  در 
سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر شد، آمده 
است که رییس جمهور غنی با فرمانده مرکزی 

ایاالت متحده امریکا دیدار کرده است.
در این دیدار که در ارگ ریاست جمهوری انجام 
رییس جمهور،  اول  معاون  صالح  امراهلل  شده، 
لوی درستیز وزارت دفاع ملی، رییس عمومی 
امور، قوماندان عمومی ماموریت حمایت  ادارۀ 

قاطع و شارژدافیر سفارت ایاالت متحدۀ امریکا 
حضور داشته اند.

در  جمهوری،  ریاست  ارگ  اعالمیه  براساس 
روند صلح  مورد  در  دو جانب  این نشست هر 
دفاعی کشور  و  امنیتی  نیروهای  از  و حمایت 

گفت وگو کردند.
در این دیدار جنرال مک کنزی بار دیگر تعهد 
راستای  در  را  امریکا  متحده  ایاالت  دوام دار 
حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان اعالم 

کرد.
مک کنزی گفته است که ایاالت متحده امریکا 
امنیتی  نیروهای  با  دوام دارش  همکاری های 

افغانستان را ادامه می دهد.
پس  امریکا  متحده  ایاالت  که  است  گفتنی 
تعداد  امریکا،  با  صلح  توافق نامه  امضای  از 

نیروهایش را در افغانستان کاهش داده است.
شمار  که  است  قرار  سفید،  کاخ  اعالم  طبق 
نیروهای امریکایی در افغانستان را به دو هزار 

۵00 تن کاهش دهد.



روزها  این  پایتخت نشینان 
انفجار  صدای  با  را  صبح شان 
آغاز می کنند. بر اساس آمارها، 
گذشته  ماه  یک  جریان  در 
نتیجه  در  تن   30 از  بیش 
و  کشته  پایتخت  در  انفجارها 
شده اند.  زخمی  دیگر  تن   130
این آمار در نتیجه بیش از 10 انفجار و دو حمله راکتی 
که  است  حالی  در  این  است.  شده  ثبت  پایتخت  در 
پولیس توانسته در جریان یک ماه اخیر نزدیک به 1۵ 
ماین جاسازی  شده را خنثا کند. در این مدت هم چنان 
هشت نفر به جرم دست داشتن در حمالت تروریستی 
بازداشت و دو تن کشته شده اند. بدین ترتیب در جریان 
نتیجه  در  تن  یک  روز حداوسط  هر  گذشته  ماه  یک 
انفجارها کشته شده و چهار تن دیگر زخمی شده اند. 
این حمالت به گروه های طالبان، حقانی و داعش نسبت 
امور داخله می گوید که دلیل  داده شده است. وزارت 
افزایش این انفجارها، تغییرات در روش جنگی طالبان 
است. معاونت اول ریاست جمهوری نیز تصریح می کند 
که گروه طالبان اکنون با تشکیل هسته های کوچک، 
حمالتش را در شهر کابل سازمان دهی می کند. این در 
در  داشتن شان  دست  پیش تر  طالبان  که  است  حالی 

برخی از حمالت خونین پایتخت را رد کرده اند.
شهر کابل با وجود افزایش تالش ها برای تامین امنیت 
بوده  اخیر  ماه  یک  در  دوام دار  انفجارهای  شاهد  آن، 
است. آمارهایی که نهادهای امنیتی نشر کرده اند، نشان 
می دهد که دست کم 33 تن در جریان یک ماه اخیر 
در انفجار ماین و حمله راکتی کشته شده اند. افزون بر 
این، 130 غیرنظامی در این جریان زخمی شده اند. این 
آمارها از یکم ماه قوس تا یکم ماه جدی ثبت شده است. 
تن  ماه عقرب، 3۵  است که در جریان  این در حالی 
کشته و چندین تن دیگر زخمی شده  بودند. آمارهای 
وزارت صحت عامه نیز نشان می دهد که در جریان دو 
ماه اخیر، بیش  از ۶0 تن کشته و بیش از 170 تن در 

کابل زخمی شده اند.
این انفجارها در حالی سازمان دهی می شود که پولیس 
توانسته  است برخی از مواد انفجاری جاسازی  شده را 
کشف و خنثا کند. بر اساس آمارهای پولیس کابل، 1۶ 
ماین به شمول ماین ها بوشکه ای در جریان ماه گذشته 
خنثا شده  است. در این میان، یک مورد حمله انتحاری 
دلیل  به  اما  گرفت،  صورت  نیز  پغمان  ولسوالی  در 
نرسیدن فرد به هدف، تنها یک کشته برجای گذاشت. 
هم چنان در جریان یک ماه گذشته هشت تن در جریان 
عملیات کشفی پولیس بازداشت و دو تن دیگر کشته 

شده اند.

هم زمان با پایان سال مالی، وزارت مالیه می گوید که با 
وجود بحران کرونا، توانسته است 174 میلیارد افغانی را از 
عواید ملی جمع آوری کند. به گفته مسووالن این وزارت، 
رشد اقتصادی کشور برای سال 1399 حدود 4.3 درصد 
کاهش  کرونا سبب  ویروس  شیوع  اما  شده  بود،  تعیین 
در این آمار شده است. با این حال وزارت مالیه تصریح 
می کند که تالش کرده  است تا با جلب کمک ها، تاثیرات 
منفی کرونا را به حداقل برساند. مسووالن می گویند که 
در جریان سال گذشته مالی، برنامه های الکترونیک سازی 
بانک  با  سیستم ها  وصل  گمرکات،  قیمت گذاری  روند 
مرکزی، ایجاد بورد حل منازعات مالیاتی و نصب سیستم 
این در حالی است  را عملی کرده اند.  هوشمند گمرکی 
همه  وزارت  این  است  قرار  برنامه ریزی ها،  براساس  که 
رقابت  به  تدریج  به   را  پیشنهادی اش  و  بست های خالی 
آزاد بگذارد. پیش تر استخدام های غیرقانونی از سوی افراد 

زورمند در پُست های گمرکات، جنجالی شده بود.
روان، 174  سال  جریان  در  که  کرد  اعالم  مالیه  وزارت 
است.  کرده  جمع آوری  ملی  عواید  از  را  افغانی  میلیارد 
دوم  سه شنبه،  روز  مالیه  وزیر  ارغندیوال،  عبدالهادی 
در  ملی  عواید  که  گفت  خبری  نشست  یک  در  جدی، 
سال روان به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش یافته است. 
وی افزود که وزارت مالیه تالش دارد تا »از طریق عملی 
کردن اصالحات در منابع عوایدی، کشور را به استقالل 
مالی برساند.« به گفته آقای ارغندیوال، سقف عواید ملی 
20۸ میلیارد افغانی بود، اما شیوع ویروس کرونا سبب شد 
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طالبان برای اجرای حمالت در پایتخت هسته های 
کوچک تشکیل داده اند

وزارت امور داخله دلیل انفجارهای ادامه دار در پایتخت 
را تغییر در روش حمالت گروه طالبان می خواند. طارق 
آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، روز سه شنبه، دوم 
جدی، به روزنامه ۸صبح گفت که اعضای گروه طالبان 
در سطح پایتخت به گروه های کوچک تقسیم شده اند و 
به گونه پراگنده  عمل می کنند. او گفت که در گذشته 
برای  زمینه  گروه،  این  اعضای  از  برخی  بازداشت  با 
بازداشت سایر هم دستان شان فراهم می شد، اما اکنون 
آرین  آقای  حال،  این  با  است.  کرده  تغییر  شیوه  این 
گفت که نیروهای امنیتی نیز رویکردشان برای کشف 

این شبکه ها را تغییر داده  و آن را تقویت بخشیده اند. 
اکنون  کشفی  نهادهای  هرچند  آرین،  گفته  به 
اعضای  بازداشت  و  را زیر نظر دارند  ساحات مشکوک 
اما گروه طالبان  ادامه داده اند،  را  گروه های تروریستی 
ساخته  بیش تر  را  کابل  ناامنی  برای  تالش هایش  نیز 
است. طارق آرین دلیل افزایش این تالش ها را شکست 

که این عواید به 177 میلیارد افغانی کاهش یابد. بدین 
ترتیب عواید ملی در حال حاضر حدود 40 درصد بودجه 
سال مالی 1400 را تشکیل می دهد. بودجه پیشنهادی 
حکومت در سند بودجه سال مالی 1400، حدود 4۵2 
مجلس  از  هم چنان  وزارت  این  است.  افغانی  میلیارد 

خواست که این سند را نیز هرچه زودتر تصویب کند.
در همین حال، وزارت مالیه می گوید که رشد اقتصادی 
کشور هم زمان با شیوع ویروس کرونا، کاهش یافته است. 
عبدالحبیب زدران، معین مالی این وزارت، گفته که رشد 
اقتصادی در شروع سال مالی 1399 حدود 4.3 درصد 

طالبان در جنگ های هلمند و قندهار عنوان می کند. 
او می افزاید که عالوه بر طالبان و گروه حقانی که به 
نیز  داعش  گروه  می کند،  عمل  آن  زیرشاخه  عنوان 
تحرکاتی داشته و حتا از کودکان 12 سال برای کارهای 
گفته  به  است.  کرده   استفاده   کابل  در  استخباراتی 
سخنگوی وزارت امور داخله، پولیس در جریان ماه های 
مواد  از  مملو  موترهای  از  برخی  توانسته  است  اخیر 
انفجاری و پناه گاه مشترک گروه های داعش و حقانی 
این حال  با  کند.  کابل کشف  ولسوالی شکردره  در  را 
آرین تصریح می کند که هنوز شبکه های تروریستی در 
افراد به شکل پراگنده استخدام  کابل مهار نشده اند و 

می شوند. 
که  تصریح می کند  نیز  ریاست جمهوری  اول  معاونت 
تصویر  آن  خاستگاه  و  یافته  ادامه  هم چنان  حمالت 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  است.  جنگ  بزرگ 
برگزاری  از  پس  جدی،  دوم  سه شنبه،  روز  جمهوری، 
نشست ۶:30 صبح گفت که تاکتیک  طالبان در حال 
حاضر، ساخت هسته های کوچک سه نفری و پنج نفری 

بر  کرونا  منفی  تاثیرات  اما  شده  بود،  پیش بینی 
کاهش  میزان  این  که  شد  سبب  جهان  و  منطقه 
یابد. او افزود که وزارت مالیه تالش کرده است تا با 
جلب کمک های جهانی برای مبارزه با این ویروس، 
تاثیرات منفی آن را به کم ترین حد برساند. به گفته 
آقای زدران، با وجود شرایط اضطراری بحران کرونا، 
بودجه  درصد   90 و  انکشافی  بودجه  درصد   ۸3
مصرف  گذشته  مالی  سال  جریان  در  عملیاتی 
شده است. او تصریح کرد که این وزارت با وجود 
مشکالت توانسته است که همه تخصیص ها را اجرا 
عنوان  به  را  افغانی  میلیارد  نیز 30  اکنون  و  کند 
»پول ریزرف« در خزانه  دولت نگه  داشته است. به گفته 
مسووالن در وزارت مالیه، قرار است از این پول سال آینده 

در »بخش های مهم« استفاده شود.
است سقف  توانسته  که  مالیه هم چنان می گوید  وزارت 
مورد توقع صندوق بین المللی پول در جمع آوری عواید 
ملی را تکمیل کند. مجیب الرحمان شیرزاد، معین عواید 
و گمرکات این وزارت، گفت که سقف پیشنهادی 173 
میلیارد   174 جمع آوری  با  وزارت  این  اما  بود،  میلیون 
وی  کند.  تکمیل  را  معیاری  حد  است  توانسته  افغانی، 

است. وی افزود، زمانی که یک هسته از میان می رود، 
این گروه هسته های دومی و سومی را فعال می سازد. 
به گفته آقای صالح، طالبان ۵00 جنگ جو را پس از 
توافق با امریکا، برای انفجار ها تعلیم داده  و در هسته های 
کوچک به شهرهای کالن فرستاده اند. او دلیل این کار 
را تفسیر طالبان از توافق نامه دوحه می خواند، زیرا به 
گفته معاون اول ریاست جمهوری، طالبان می خواهند 
»بیش تر بکشند و بیش تر امتیاز بگیرند.« او اما گفته که 
تا کنون شمار زیادی از این جنگ جویان طالبان، کشته 

یا بازداشت شده اند. 
میثاق  طرح  اجرایی  شدن  وجود  با  که  است  گفتنی 
امنیتی، برگزاری نشست ۶:30 صبح و تغییر فرمان دهی 
کابل  شهر  در  ناامنی  از  هم چنان  مردم  کابل،  پولیس 
شکایت دارند و می گویند که شمار انفجار ماین چسبکی 
افزایش یافته است. این در حالی است که کابل پس از 
آغاز کار نشست ۶:30 صبح، دو بار شاهد راکت پراگنی 
بود که در نتیجه آن بیش از 10 تن کشته و بیش از ۵0 

تن دیگر زخمی شدند.

شده  جمع آوری  ملی  عواید  میزان  که  افزود  هم چنان 
در مقایسه با میزان تخمین شده نیز تفاوتی اندک دارد. 
در  الکترونیک  جامع  سیستم های  نصب  که  گفت  او 
با  قوانین در هماهنگی  از  برخی  تعدیل  عایداتی،  منابع 
سکتور خصوصی، ساده سازی روندها و معرفی اظهارنامه 
و  الکترونیک  پرداخت های  روند  تکمیل  الکترونیک ، 
دریافت 20 میلیون دالر امریکایی به عنوان وجه تشویقی 
سیستم  با  »اسیکود«  سیستم  وصل   جهانی،  بانک  از 
»ای آر یو«، امضای تفاهم نامه تشریک معلومات گمرکی با 
پاکستان و ایجاد بورد حل منازعاتی از دیگر گام های این 

وزارت در سال گذشته مالی بوده است. 
به گفته مسووالن، وزارت مالیه توانسته در جریان سال 
گذشته مالی روند طی مراحل تدارکاتی ابزارهای ردیاب 
را تسریع بخشد و افزون بر این، 20 پایه ترازوی دیجیتالی 
در ده گمرک سرحدی و 320 پایه کمره نظارتی را در 
از  مالیه  وزارت  کند.  فعال  و  نصب  والیتی  گمرکات 
تدابیر  و  اصالحات  »عمده ترین  عنوان  به  اقدامات  این 
جلوگیری از فساد در گمرکات« یاد می کند. این در حالی 
بست های  همه  است  قرار  مسووالن،  گفته  به  که  است 
خالی وزارت مالیه به تدریج اعالم شود تا داوطلبان بتوانند 
از طریق رقابت آزاد استخدام شوند. این وزارت می گوید 
که تاکنون 220 بست مقطع ورودی، 21 بست عالی رتبه، 
نُه بست عالی رتبه گمرکات و 77 بست رتبه سوم و چهارم 
را به اعالم سپرده است و برای برخی از آن ها، نامزدان 
این،  از  پیش  که  است  گفتنی  شده اند.  استخدام  موفق 
استخدام های غیرقانونی در بست های گمرکات جنجالی 

شده بود. 
گفتنی است که سال مالی 1399 روز یک شنبه، سی ام 
قوس، پایان یافت. وزارت مالیه اما سند بودجه ملی سال 
مالی 1400 را در هفدهم قوس به مجلس نماینده گان 
یک  برای  افغانی  میلیارد  این سند، 4۵2  در  کرد.  ارایه 
سال مالی پیش بینی شده است. از این میان، 29۵ میلیارد 
برای  افغانی  میلیارد   1۵۶ و  عادی  بودجه  برای  افغانی 
بودجه انکشافی اختصاص یافته است. قرار است این سند 
روز چهارشنبه هفته آینده در نشست عمومی مجلس به 

رای گیری گذاشته شود.

ماه خونین کابل؛ 

دریکماهاخیر33تنکشته
و130تنزخمیشدهاند حسیب بهش

8صبح، کابل

سال مالی 1399؛ 

وزارت مالیه 174 میلیارد افغانی 
عواید ملی جمع آوری کرده است
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نقش تاجیکستان در روند صلح افغانستان
جنبه  دو  به  بسته گی  افغانستان  صلح  موفقیت 
و  رویه  نگرش،  بر  داخلی  بُعد  دارد.  بیرونی  و  داخلی 
تأثیرگذار  احزاب سیاسی، جریان های  رفتار حکومت، 
اجتماعی - مدنی، سیاست گران، شخصیت های با نفوذ 
به  خارجی  بُعد  اما  است.  استوار  کشور  شهروندان  و 
حمایت و روایت کشورهای منطقه و قدرت های بزرگ 
جهانی بسته گی دارد. در این یادداشت به بُعد داخلی 
تا  بلکه تالش می شود  نمی شود؛  پرداخته  این مسأله 
اندکی نقش کشورهای منطقه، به ویژه تاجیکستان در 

صلح افغانستان بررسی شود.
تاجیکستان به عنوان یک همسایه افغانستان، می تواند 
نقش موثر در روند صلح افغانستان داشته باشد. داکتر 
ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
شهر  وارد  جدی،  اول  دوشنبه،  موضوع،  این  درک  با 
دوشنبه، پایتخت تاجیکستان شد. این سفر در ادامه 
سلسله سفرهای رییس شورای عالی مصالحه ملی برای 
اجماع منطقه ای و جهانی در حمایت از صلح صورت 
آیا  که  می آید  پیش  سوال  این  اکنون  است.  گرفته 
سفر های رییس شورای عالی مصالحه ملی برای جلب 
حمایت های منطقه ای می تواند اجماع منطقه ای را در 
رابطه به صلح افغانستان به وجود بیاورد؟ نقش و تأثیر 

تاجیکستان در صلح افغانستان چیست؟
با  فراوان  تاریخی  و  فرهنگی  مشترکات  تاجیکستان 
افغانستان دارد. زبان مشترک، فرهنگ مشترک، تاریخ 

با  طالبان  گروه  خنثای  و  مخالف  موافق،  مخاطبان 
دریافت پیام های این گروه واکنش های متفاوت دارند. 
مخالفان  می کنند،  کمک  تبلیغ  ادامه  به  موافقان 
طرف  دو  هر  خنثا  افراد  و  می دهند  نشان  واکنش 
را تحلیل ذهنی می کنند و سپس فعالیتی را انجام 
می دهند که گاهاً خالف تحلیل اطالعاتی دو طرف 
تبلیغات  ادامه  به  عالقه  موافق  طرف  می گیرد.  قرار 
تبلیغ  پی ضد  در  مخالف  و  دارد  عمومی  اذهان  در 
و  می سازد  متعجب  را  همه  خنثا  ولی  است؛  آن 
بعضی وقت ها در ادامه تبلیغات کمک می کند. بحث 
مخاطب شناسی گروه طالبان در این نوشته جا ندارد؛ 

بلکه یک اشاره به آن است.
همان طوری که در بخش های قبلی این نوشته شرح 
داده شد؛ روایت بیان داستان، توضیح یک مطلب و 
حتا باورهای یک گروه است. هم چنان گفته شد که 
تبلیغاتی به روایت های شان  گروه طالبان با چه ابزارِ 
چقدر  الفتح  به  الخندق  روایت  تغییر  حتا  پرداخت، 
راحت و بدون کاهش جنگ جویان این گروه تاکنون 
ادامه یافت و برای تقویت آن همه روزه تمام بسته های 
اطالعاتی  فضای  در  پیوسته  و  منظم  تبلیغاتی شان 

منتشر می شود.
اکنون که نزدیک به دو سال از تغییر روایت طالبان 
تغییر  گروه  این  تبلیغاتی  بسته های  تمام  می گذرد، 
داده شده است. در گذشته، ادعای طالبان مبنی بر 
پیوستن نیروهای امنیتی افغان به صفوف شان متفاوت 
بود. این گروه با نشر یک بسته تبلیغاتی که در آن 
تنها یک متن و تصویر شخص مشاهده می شد، ادعا 
جمع شان  به  افغانستان  امنیتی  نیروی  که  می کرد 
تبلیغاتی  برگه  این  اما  اواخر  این  در  است.  پیوسته 

میانه  آسیای  بر  موثر  نفوذ  بتواند  امریکا  که  می  شود 
داشته باشد؛ آن چه که روسیه، چین، ایران و... مخالف 

آن است.
دولت افغانستان از متحدان نزدیک امریکا در منطقه 
است. حضور و سطح روابط گسترده  امریکا با افغانستان، 
و  افغانستان  مناسبات  بر  امریکا  تأثیرگذاری  بیان گر 
منطقه است. اگر امریکا بخواهد بر آسیای میانه نفوذ 
از راه گسترش ارزش های  این کار  موثر داشته باشد، 
فراهم می شود.  آزاد  بازار  بیش تر  رونق  و  دموکراتیک 
منطقه،  در  ثبات  و  دموکراتیک  ارزش های  گسترش 
بزرگ جهانی  قدرت های  و  منطقه  نفع کشورهای  به 
است. البته رقابت میان قدرت های بزرگ برای تسلط 
و  تجارت  مهم  بسترهای  گاز،  و  نفت  بزرگ  منابع  بر 
ترانزیت، گاهی فرصت دست یافتن به ثبات را نامقدور 
بزرگ  کشورهای  که  را  تلقی  و  روایت  زیرا  می سازد. 
آنان دارند، جهت های  جهانی و هم پیمانان منطقه ای 
مخالف به  هم را می پیمایند. اما تداوم جنگ و ادامه 
بحران در افغانستان، سال ها است که زمینه گسترش 
روابط بزرگ تجارتی - ترانزیتی، اقتصادی و فرهنگی را 

محدود ساخته است.
دو دهه پسین، فرصت خوب برای توسعه روابط گسترده 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تجارتی و ترانزیتی میان 
کشورهای منطقه بود؛ اما با توجه به رقابت کشورهای 
بزرگ جهانی و تأثیرگذاری آنان بر کشورهای منطقه، 
این روابط چندان گسترش نیافت و توسعه و هم گرایی 
سازنده ای شکل نگرفت. هرچند مناسبات افغانستان و 

شکل آماتور تنظیم و تنها افرادی که این ویدیوهای 
خام را به ویدیوی پخته تبدیل می کنند، می دانند که 
کدام صحنه را در کدام قسمت جابه جا کنند تا برای 

مخاطبان شان قابل پذیرش باشد.
تاریخ 10 حمل 1399، گروه طالبان یک بسته  در 
این بسته ، مواد بهداشتی،  تبلیغاتی را نشر کرد. در 
بیلبوردهای حاوی توصیه های بهداشتی و یک میل 
سالح نوع پیکا به تصویر کشیده شده بود. در کنار 
این موارد، در آن بسته تبلیغاتی، کارمندان صحی و 2 
جنگ جوی مجهز با سالح  نوع کالشینکوف نیز دیده 
می شدند که برای مردم قندز در مورد ویروس کرونا 
معلومات و آگاهی دهی می کردند. این بخش را یکی 
از کمیسیون های گروه طالبان به نام کمیسیون امور 
فرهنگی و صحی آن دنبال می کرد. البته پس از آن در 
تمام برنامه های فرهنگی که از سوی کمیسیون های 
صورت  کوشش  می شود،  دایر  طالبان  گروه  مختلف 
به  جنگی  ابزارهای  از  تصویری  هیچ  تا  می گیرد 
نمایش گذاشته نشود. اکنون تمرکز طالبان در مواد 
تبلیغاتی شان، روی رهبران محلی و حتا ملی این گروه 
است تا از آنان برای اجرای پروپاگاندا و ضد تبلیغ در 

برابر حکومت افغانستان استفاده کنند.

مشترک و مرز مشترک از مواردی است که می تواند 
در ایجاد روابط میان دو کشور تأثیرگذاری چشم گیری 
و  جهانی شدن  روی کرد  اساس  بر  باشد.  داشته 
و  هم گرایی  زمینه ساز  یادشده،  موارد  منطقه گرایی، 
هم کاری های سازنده در سطوح مختلف است. از طرف 
دیگر این مشترکات هم زمان می تواند تبدیل به تهدید 
برای دو طرف شود. لذا وضعیت حاکم بر هر کشور، 

تأثیرگذار بر وضعیت کشور دیگر است.

اهمیت منطقه ای تاجیکستان
تاجیکستان در آسیای میانه اهمیت استراتژیک برای 
هژمون،  ضد  قدرت  عنوان  به  روسیه  دارد.  روسیه 
مخالفت و رقابت جدی با امریکا دارد. حضور گسترده 
میان  یادشده  مشترکات  و  افغانستان  در  امریکا 
تاجیکستان و افغانستان، زمینه رقابت بیش تر را برای 
دو بازی گر بزرگ جهانی، یعنی امریکا و روسیه فراهم 
و  روسیه  برای  تاجیکستان  رهگذر  این  از  می کند. 
افغانستان برای امریکا اهمیت دارد. مشترکات دو کشور 
می تواند، افزون بر روابط افغانستان و تاجیکستان، بر 

روابط امریکا و روسیه نیز تأثیرگذار باشد.
به  میانه  آسیای  جهانی،  ترانزیت  و  تجارت  بحث  در 
به ویژه  غرب،  برای  جهان،  گاز  و  نفت  کانون  عنوان 
امریکا به عنوان  امریکا اهمیت فراوان و حیاتی دارد. 
تنها قطب جهانی رویای تسلط بر منابع بزرگ نفت و 
گاز جهان را در سر دارد. تحقق این رویا زمانی میسر 

نخست  قدم  در  جدید،  شیوه  در  است.  کرده  تغییر 
و  است  خبرنگاران  بر  طالبان  گروه  مبلغان  تمرکز 

می خواهند آنان را تحت تأثیر قرار دهند.
اند. یک طیف  تبلیغ کننده گان گروه طالبان دو نوع 
بدون  و  تهیه  مناطق  از  را  خام  موادهای  آن ها  از 
نوع  و  می کنند  پرتاب  اطالعاتی  فضای  در  تدوین 
تولید  استدیوهای  اول  دست  موادهای  آن ها  دوم 
استدیو  تبلیغاتی گروه طالبان که مشمول  کاالهای 
االماره، الجهاد و الهجرت است را به گونه انحصاری 
پخش  و  نشر  شان  مربوط  اجتماعی  رسانه های  در 
می کنند. در گذشته تصویرهای جنگ جویان طالبان 
زیرنویس  با یک  فارغ می شدند  نظامی  مراکز  از  که 
الفتح  روایت  قالب  در  اکنون  ولی  می یافت؛  انتشار 
این تبلیغات تغییر کرده است و به شکل گرافیک با 
متن های درشت با پس زمینه های سبز روشن و رنگ 
سناریوهای شان  در  که  شات بندی هایی  با  سینمایی 
طرح ریزی شده است، به نشر می رسد. این تغییرات 
انتشار  پی  در  همواره  گروه  این  که  می دهد  نشان 
است.  مخاطبان شان  تمام  برای  تبلیغاتی  بهتر  مواد 
تولید آشنایی  با چرخه  تولید، آن ها  البته در بخش 
بیش تر ندارند؛ بلکه تمام مراحل تهیه و تدوین را به 

است. بحث صلح  بهتر شده  نسبتاً  کشورهای منطقه 
است.  منطقه  ثبات  برای  فرصت خوب  اما  افغانستان 
گسترش  و  منطقه  پایدار  توسعه  متضمن  که  ثباتی 
روابط در سطوح مختلف میان کشورهای به هم پیوسته 
است. لذا تاجیکستان به عنوان یک بازی گر در آسیای 
میانه که رابطه حسنه با روسیه دارد، می تواند در روند 

صلح افغانستان موثر واقع شود.

و  افغانستان  مشترک  تهدید  تروریسم؛ 
تاجیکستان

با  مشترک  مرز  که  کشوری  عنوان  به  تاجیکستان 
افغانستان دارد، از تداوم جنگ و ناأمنی در این کشور 
متأثر می شود. گسترش فعالیت های طالبان و داعش 
افغانستان، تهدید جدی و چالش زا  در مناطق شمال 
 - فکری  توسعه  می آید.  به حساب  تاجیکستان  برای 
فرهنگی در تاجیکستان به حدی نیست که این کشور 
با  یابد.  نجات  داعش،  توسط  پهن شده  دام  از  بتواند 
آسیای  بر  فرهنگی حاکم   - فکری  وضعیت  به  توجه 
میانه و رشد نه چندان خوب دموکراسی در این منطقه، 
میزان آسیب پذیری تاجیکستان در برابر داعش و دیگر 
گروه های افراطی باال است. چنان که گروه های افراطی 
عضویت  تاجیکستان،  و  میانه  آسیای  کشورهای  از 
داعش و دیگر گروه های تروریستی را دارند. لذا ادامه 
برای  جدی  چالش  می تواند  افغانستان،  در  ناأمنی ها 

تاجیکستان به حساب آید.
از  خطر  این  شود،  موفق  افغانستان  صلح  پروسه  اگر 
تاجیکستان نیز منتفی می شود. در غیر آن تبعات منفی 
بر تاجیکستان و به تبع بر روسیه خواهد گذاشت. از 
این رهگذر تاجیکستان می باید در روند صلح افغانستان 
هم کاری جدی کند و برای تسهیل روابط افغانستان و 
روسیه درباره صلح افغانستان نیز موثر واقع خواهد شد.

الگوی صلح تاجیکستان
درگیر  نیز  پیش  دهه  نیم  و  دو  حدود  تاجیکستان 
جنگ های داخلی بود. در آن زمان افغانستان نیز درگیر 
جنگ و نابسامانی بود. علی رغم آن با تالش های جدی و 
صادقانه دولت اسالمی افغانستان و شخص برهان الدین 
ربانی، رییس جمهور وقت و احمدشاه مسعود، به جنگ 
نمونه  یک  این  شد.  گذاشته  پایان  نقطه  تاجیکستان 
خوب برای طرف های درگیر جنگ و کشورهای منطقه 
است. زیرا بدون صلح، ثبات و رفاه برقرار نمی شود و 
تداوم جنگ و ناأمنی، تأثیرات ناگوار بر منطقه در تمام 
لذا کشورهای منطقه و همین گونه  سطوح می گذارد. 
تاجیکستان در صلح افغانستان می تواند نقش موثر و 

مهم بازی کند.

با توجه به آن چه گفته آمدیم، تبلیغات گروه طالبان 
با تغییر شیوه همراه بوده است. مطالب تبلیغاتی این 
زبان ساده  به  آن قدر  »الفتح«  روایت  قالب  در  گروه 
نگاشته و تبلیغ می شود که برای عموم گمراه کننده 

است.
با وجود  الفتح  از الخندق به  چرخش روایت طالبان 
بود؛  موفقانه  گروه  این  جنگ جویان  میان  در  آن که 
که  دارد  فراوان  آسیب پذیری هایی  امر  حقیقت  در 
روایت است. می توان  این  از آن جمله سیاسی بودن 
و  گروه  این  رهبران  میان  فاصل،  خط  کشیدن  با 
جنگ جویان شان فاصله ایجاد کرد. ایجاد خط فاصل 
و گسست در میان نیروهای طالبان، کلید موفقیت 
هیأت گفت وگوکننده دولت افغانستان در دوحه است. 
این بر دولت افغانستان است که این فاصله را با نگاه 
عمیق و دقیق پررنگ و افکار عامه را از ماهیت واقعی 

این گروه آگاه کند.

تاجیکستان مشترکات فرهنگی 
و تاریخی فراوان با افغانستان 

دارد. زبان مشترک، فرهنگ 
مشترک، تاریخ مشترک و مرز 

مشترک از مواردی است که 
می تواند در ایجاد روابط میان دو 

کشور تأثیرگذاری چشم گیری 
داشته باشد. بر اساس روی کرد 

جهانی شدن و منطقه گرایی، موارد 
یادشده، زمینه ساز هم گرایی و 
هم کاری های سازنده در سطوح 

مختلف است. از طرف دیگر این 
مشترکات هم زمان می تواند 

تبدیل به تهدید برای دو طرف 
شود. لذا وضعیت حاکم بر هر 

کشور، تأثیرگذار بر وضعیت 
کشور دیگر است.

مخاطبان موافق، مخالف و خنثای گروه طالبان با دریافت پیام های این گروه واکنش های 
متفاوت دارند. موافقان به ادامه تبلیغ کمک می کنند، مخالفان واکنش نشان می دهند 

و افراد خنثا هر دو طرف را تحلیل ذهنی می کنند و سپس فعالیتی را انجام می دهند 
که گاهاً خالف تحلیل اطالعاتی دو طرف قرار می گیرد. طرف موافق عالقه به ادامه 

تبلیغات در اذهان عمومی دارد و مخالف در پی ضد تبلیغ آن است؛ ولی خنثا همه را 
متعجب می سازد و بعضی وقت ها در ادامه تبلیغات کمک می کند.

صلح افغانستان؛

چرخش روایت طالبان؛

کلیدتوسعهمنطقه

حفظدلبستهگیجنگجویان
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUEکاشتموطبیعيبهروش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیفویژهشفاخانه آیینه صحت
٢٨000افغاني



نام دار  نویسنده  زریاب،  رهنورد  استاد  ابدی  سفر 
افغانستان با واکنش های زیادی در میان سیاست مداران 
شبکه های  کاربران  از  بسیاری  شد.  روبه رو  مردم  و 
سیاسی،  شاخص  چهره های  شمول  به  اجتماعی، 
روزنامه نگاران پیش گام، فرهنگیان و نویسنده گان، مرگ 
زبان  کاخ  از  فروریزی ستون محکمی  را  زریاب  استاد 
فارسی عنوان کردند، کارنامه های ادبی و رسانه ای او را 

ستودند و برای رفتنش سوگ نامه نوشتند.
من وقتی واکنش مردم در برابر مرگ یک نویسنده نام دار 
افغانستان را دیدم، به خود بالیدم که مردم ما نسبت به 
گذشته حاال به درک و دریافت متفاوت و بهتری نسبت 
به اهل قلم و فرهنگ و اندیشه این سرزمین رسیده اند.

اما وقتی روایت میرحیدر مطهر، مدیر مسوول روزنامه 
صاحب  هنوز  که  کردم  درک  خواندم،  را  ملی  آرمان 
قلم، نویسنده، شاعر، ژورنالیست، روشن فکر و آدم های 
صاحب اندیشه در این سرزمین چقدر غریب هستند و 
چقدر راه طوالنی را باید پیمود تا به جایی رسید که قدر 

کار خردمند صاحب عقل را جامعه درک کند.
روایت آقای مطهر، از مراسم تدفین و فاتحه خوانی استاد 
سرور  پوهاند  جنازه  تشییع  مراسم  یاد  به  مرا  زریاب، 
همایون  سرور  انداخت.  کابل  دانشگاه  استاد  همایون، 
دانشگاه  پارسی دری  ادبیات  و  زبان  نام دار  استادان  از 
بودم،  کابل  در  وقتی  پیش  سال های  من  بود.  کابل 
خبر شدم که  شمع عمر استاد همایون خاموش شده 
است. تصمیم گرفتم در مراسم جنازه اش شرکت کنم. 
دلیل حضور شخصیت های  به  که شاید  فکر می کردم 
فرهنگی و سیاسی در مراسم مذکور، برای من مجال 
حضور ممکن نباشد؛ اما رفتم و وقتی جسد استاد را به 
قبرستان آوردند به جز چند نفر از فرهنگیان بدخشان، 
واقف  کابل،  دانشگاه  استاد  کوهی  عبدالعلی  مشمول 
حکیمی و چند نفر دیگر، کسی در مراسم شرکت نکرده 
بود. جنازه پوهاند همایون که عمری را صرف نوشتن و 
تدریس زبان و ادبیات فارسی کرده بود، غریبانه و بدون 

حضور رسانه ها به خاک سپرده شد. 
و  زبان  باروری  برای  عمر  یک  زریاب  رهنورد  استاد 
ادبیات فارسی تپید، در شکل گیری روزنامه نگاری نوین 
افغانستان در دو دهه پسین حرف اول را زد، برای آرامش 
روح و روان انسان ملتهب و خسته از جنگ افغانستان 
قصه خواند تا روح و ذهن او را در برابر موج خشونت 
ثبات  و  برایش سکون  و  ببرد  آرامش  به  و خون ریزی 
بدهد، زیبایی خلق کند و برایش بگوید که زنده گی تنها 
جنگ، خون ریزی، ویرانی، مهاجرت و دربه دری نیست؛ 
و شادمانه  یافت  باید  را  زنده گی  زیبای  پهلوهای  بلکه 

توافق نامه 29 فبروری امریکا- 
طالبان، با پادرمیانی ایاالت 
متحده، دولت افغانستان و 

طالبان را به میز مذاکره کشاند. 
این توافق نامه اشکاالت بزرگی 

دارد؛ در امر نماینده گی زنان در 
گفت وگوها، تضمین حقوق زنان و 
یا هم تعهد قاطع برای حمایت از 

جمعیت آسیب پذیر ناکام ماند. در 
این توافق نامه هیچ نوع اشاره ای 

به حمایت از آواره گان داخلی و 
یا بهبود شرایط و آماده گی برای 

بازگشت پناهنده گان از خارج 
صورت نگرفته است.

زنده گی کرد.
زریاب برای آرامش روح انسان افسرده و گیرمانده در 
باتالق جنگ و درد، قصه گفت. از روزهای شاد زنده گی 
مردم روایت کرد تا روی کرد نگاه انسان دردمند جامعه 
ما به زنده گی تغییر کند و امیدوار شود که تا ریشه در 

آب است امید ثمری است.
زریاب عمرش را با کتاب و قلم به سر رساند، به دریای 
غواصی  جهان  و  منطقه  افغانستان،  دانشمندان  دانش 
کرد و برای خوشبختی مردم این سرزمین از اندیشه های 
برتر دانش و خرد مایه گرفت و خامه فرسود و برای ما 
آثاری خلق کرد. اما بحث اصلی این است که جامعه ما 

هنوز ارزش کار این نوع انسان ها را کم تر درک می کند 
و به کارش اهمیتی نمی دهد.

درباره  افغانستان  شاعران  از  یکی  محمدی  رضا  سید 
ما  و چراغ  »پیرمرد، چشم  است:  نوشته  زریاب  استاد 
بود، هر شهری به برکت رندی، روح دارد که تکیه گاه 
معرفت و دانایی شهر است. تکیه گاه کابل، استاد رهنورد 
زریاب بود. نویسنده و شاعر و هنرمند و دانشمند فراوان 
یافت می شود، اما رند نه. ادبیات برای نو قلمان، اسباب 
رعنایی است، اما کم کم، خودش هدف می شود، خودش 
سلوک می شود. وقتی کلمات خرقه بسوزانند و نویسنده 
خودش، قصه ای شود، پر از کلمات چند ضلعی، زائری 
و  رندی  سراسر  زنده گی اش  کلمات،  در  مقیم  شود 
عیاری است. از او سخن ناپسند نمی توان شنید، غیبت 

 ،2001 سال  در  امریکا  حمله  از  پس  دهه  دو  تقریباً 
حدود 2.7 میلیون افغان به خارج از کشور آواره شده اند 
جهان(.  در  پناهنده گان  جمعیت  بزرگ ترین  از  )یکی 
سال ها افغانستان در لیست ناأمن ترین کشورهای جهان 
قرار داشته و بیش از سه دهه پی در پی تا سال 2014، 
آمدن  است.  بوده  جهان  در  پناهنده  بیش ترین  منشأ 

صلح ضروری و زمان گیر است.
در حالی که رهبران طالبان روی آمدن صلح با دولت 
افغانستان در دوحه مشغول مذاکره هستند، افغان ها، از 
جمله زنان و دختران خشونت و تأثیرات گسترده آن را 

متحمل می شوند.
تاج بی بی 33 ساله، مادر باردار و صاحب پنج فرزند، به 
تازه گی با شوهر چهارم خود امین اهلل که سرباز ارتش 
سه  کرد.  خداحافظی  است،  وظیفه  عازم  و  افغانستان 
شوهر اول وی قباًل توسط افراد طالبان کشته شده اند. 
بی بی گفت  »تاج  رویترز  می نویسد:  برای  روپم جین 
از دست دادن  پس  وی  اما  می میرند؛  یک بار  مردم  که 
سه شوهر احساس کرد که سه بار مرده است«. معامله 
همه چیز  که  بی بی  تاج  چون  افغان  زنان  برای  صلح 
آینده همسران، فرزندان  از  و  از دست داده اند  را  خود 
خواهد  معنایی  چه  دارند،  هراس  خانواده های شان  و 
داشت؟ برای سایر افراد و گروه هایی که طالبان به طور 
قربانی  و  داده   قرار  ستم  و  ظلم  تحت  را  آن ها  مداوم 

کرده اند، چه معنی دارد؟
بازتاب  دختران  و  زنان  مورد  در  صلح  توافق  مفاد 
گسترده ای خواهد داشت. در دو دهه گذشته، وضعیت 
زنان و دختران افغانستان بهتر شده است. میانگین عمر 
زنان حدود ده سال افزایش و میزان مرگ ومیر مادران 

بیش از ۵0 درصد کاهش یافته است.
برای  درگیری ها  مرگ بارترین  شاهد  که  کشوری  در 

زریاب عمرش را با کتاب و قلم به سر 
رساند، به دریای دانش دانشمندان 

افغانستان، منطقه و جهان غواصی کرد 
و برای خوشبختی مردم این سرزمین 

از اندیشه های برتر دانش و خرد مایه 
گرفت و خامه فرسود و برای ما آثاری 

خلق کرد. اما بحث اصلی این است 
که جامعه ما هنوز ارزش کار این نوع 

انسان ها را کم تر درک می کند و به 
کارش اهمیتی نمی دهد.

چهار شنبه
شماره 3505

3 جدی 1399
23 دسامبر 2020
قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

6

اخیراً روال غنی، بانوی اول افغانستان تأکید کرد که صلح 
نباید به قیمت ضایع شدن حقوق زنان کشور تمام شود. 
ممکن این اتفاق بیفتد، مگر این که طالبان - که احتماالً 
خواهند  باز  قدرت  به  صلح  توافق  از  بخشی  عنوان  به 
گشت، تعهد کامل به حمایت از حقوق محروم ترین قشر 

جامعه افغانستان بدهند.
بیرونی  و  داخلی  آواره گان  محروم،  اقشار  این ها شامل 
افغانستان و جهان که بیش از 14 میلیون  در سراسر 
است  شرایطی  این  هستند.  می دهند،  تشکیل  را  زن 
که هر صلح باید دارا باشد. برابری جنسیتی هم حقوق 
اساسی بشر است و هم برای صلح پایدار ضروری است. 
پیامدهای آن فراتر از افغانستان است. ثبات کل منطقه 
و هم چنین یک راه حل با دوام برای میلیون ها پناهنده 

افغان در گرو صلح است.
بین المللی،  جامعه  اعضای  می خواهند.  صلح  افغان ها 
پایان درگیری ها در  ایاالت متحده، خواهان  از  بیش تر 

افغانستان هستند. اما با چه هزینه ای؟
پادرمیانی  با  طالبان،   - امریکا  فبروری   29 توافق نامه 
میز  به  را  طالبان  و  افغانستان  دولت  متحده،  ایاالت 
مذاکره کشاند. این توافق نامه اشکاالت بزرگی دارد؛ در 
امر نماینده گی زنان در گفت وگوها، تضمین حقوق زنان 
و یا هم تعهد قاطع برای حمایت از جمعیت آسیب پذیر 
ناکام ماند. در این توافق نامه هیچ نوع اشاره ای به حمایت 
از آواره گان داخلی و یا بهبود شرایط و آماده گی برای 

بازگشت پناهنده گان از خارج صورت نگرفته است.
این ها موارد مهمی است که کنار گذاشته شده است. 

نمی توان یافت، قضاوت دیگران را نمی توان دید، چرا که 
آن طرف خوب و بد، قضاوتی در کار نیست«.

فاتحه خوانی  و  از تدفن  آقای مطهر  به روایت  با توجه 
استاد زریاب، این گونه برداشت می شود که کار زریاب و 
یک عمر کار قلم فرسایی او در پایان عمرش زیاد مورد 
توجه نیست و شرکت چند نفر محدود در مراسم جنازه 
استاد زریاب و خاک سپاری او مانند یک انسان گم نام 
و عادی، نمایان گر این است که کار زریاب حتا در نزد 

فرهنگی و مدنی این وطن هم جایی نداشته است.
و  رفاه  جز  آرمان شهری،  که  انسانی  عنوان  به  زریاب 
و  زیست  پاک  نداشت،  سرزمین  این  مردم  آسوده گی 
نوشت، در غارت و تاراج دارای عامه دخیل نبود، دستش 
بلکه  نیالوده بود،  انسان این سرزمین  را به خون هیچ 
برای باروری فرهنگ و زبان این سرزمین تپید و نوشت 
و کار کرد؛ اما متأسفانه بسیار عادی و غریبانه به سفر 
ابدی اش رفت، بدون همراهی جمعی از انسان هایی که 

او برای شان قلم زد.
وقتی صاحب قلمی می میرد، غریبانه تدفن می شود و 
حتا در مراسم فاتحه خوانی او هم کسی شرکت نمی کند. 
اما وقتی صاحب ثروتی، صاحب قدرتی، صاحب تفنگی 
به  او سوگ نامه می نویسند،  برای  می میرد، هزاران تن 
جنازه و دعاخوانی اش می شتابند و برایش ده ها لقب و 
نشان دیگر خلق می کنند. واقعیت این است که صاحب 
غریبانه  و  زنده گی می کند  غریبانه  این جامعه  قلم در 

می میرد.
بی بها  کارش  و  بی ارزش  خردمند  انسان  که  درد  این 
است، درد نو نیست. انسان های زیادی در جوامع مختلف 
این درد را تحمل کرده اند و سرانجام ملت ها به بیداری 
رسیده اند که باید از دانشمند، صاحب قلم و اندیشه گر 

خود و کار او قدردانی کنند.
حافظ شیرازی، شاعر نام دار زبان فارسی هم با استناد 
که  است  داشته  را  دردی  چنین  معروفش،  بیت  این 
آرزو  او دل خورده  و  نمی دهد  ارزش  را  او  کار  جامعه 

می کند به جایی برود که به او بها قایل شوند.
***

سخندانی و خوش خوانی نمی ورزند در شیراز
بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم

***
در  دروغین  و  کاذب  قهرمان سازی های  پروری،  سفله 
میان انسان ها و دستگاه های قدرت همیشه وجود داشته 
است و این مسأله در جامعه افغانستان بیش تر محسوس 
است. کسانی که برای خوشبختی انسان این سرزمین 

کودکان در جهان بوده است، زنان نسبت به اوایل دهه  
سال 2000 نیم برابر طفل بیش تر به دنیا می آورند. اما 
تحت  مناطق  در  است.  پیش  در  طوالنی  مسیر  هنوز 
وجود  دخترانه  متوسطه  مکتب  هیچ  طالبان،  کنترل 
ندارد. این گروه مدام در حمالت خود زنان، دختران و 

مکاتب را هدف قرار می دهد.
مورد  در  مشخص  نظر  ابراز  از  طالبان  این،  بر  عالوه 
چگونه گی مشارکت رسمی  زنان افغان در دولت امتناع 
طالبان،  سوی  از  مشخص  تعهد  یک  بدون  می ورزند. 
گذشته  دهه  دو  طی  افغان  زنان  که  پیش رفت هایی 

داشته اند به خطر می افتد.
تعهدات  بدون  سیاسی  قدرت  به  طالبان  بازگشت 
آسیب پذیر،  گروه های  از  محافظت  برای  مشخص 
آن  با  دهه ها  برای  افغان ها  که  را  از خطراتی  بسیاری 

دست به گریبان بوده اند، دوباره احیا می کند.
خطرات جانی و محرومیت ها، بیش تر اقشار آسیب پذیر 
- از جمله 79 درصد بزرگ ساالن و 17 درصد کودکانی 
که با انواع معلولیت زنده گی می کنند، گروه های اقلیت 
مانند هزاره های شیعه و پناهنده گان بازگردانده شده را 

تهدید می کند.
بازگشت طالبان به قوانین و مجازات های سخت گیرانه 
به کشورهای همسایه  بیش تر  مهاجرت های  باعث  نیز 

)پاکستان و ایران( و هم چنین ترکیه و اروپا می شود.
به  پناه جویان  دایمی  داوطلبانه  بازگشت  قطعاً  این 
شاخص های  از  یکی  می سازد.  ناممکن  را  افغانستان 
شدند،  آواره  اجبار  به  که  کسانی  برگشت  برای  اصلی 

صلح پایدار است.
اما چرا کسی به افغانستان حمله می کند، مانند حمالتی 
حمالت  یا  و  است  داده  قرار  هدف  را  بی بی  تاج  که 
علی رغم  نوامبر.  ماه  در  کابل  دانشگاه  بر  آن  مانند 

قلم و قدم می زنند، آنان را جامعه تحویل نمی گیرد و 
کار شان را دیوانه گی می پندارد. اما آدم هایی که در صدد 
تغذیه از خون مردم اند و به تداوم جهالت و بدبختی آنان 
کمر بسته ، قهرمانان جامعه نیز  اند. به بیان روشن تر در 
جامعه ما کسی که می آید و یک عمر برای روشن گری، 
این  انسان  زنده گی  وضعیت  تغییر  و  برابری  عدالت، 
سرزمین قلم می زند، غریب است و جامعه به او ارزش 
ابلهان هستند که به گفته  نمی دهد. در جامعه ما این 
حافظ در آسایش زنده گی می کنند و با کر و فر می میرند.

***
ابلهان را همه شربت ز گالب و قند است

قوت دانا همه از خون جگر می بینم
***

دانا و اندیشمند در افغانستان خوار است، درد می کشد، 
راهکار خلق می کند، برای بهبود زنده گی انسان های این 

سرزمین قلم می زند؛ اما بی قدر است و خوار.
پرتو  پیش  سال های  آمد.  یادم  به  خاطره ای  این جا، 
از  نماینده گان  مجلس  کرسی  تصاحب  برای  نادری، 
زنگ  من  به  بود.  کرده  نامزد  را  خود  بدخشان  آدرس 
به یکی  را  تبلیغاتی ام  اوراق  زد و گفت که یک مقدار 
وعده  کردم،  قبول  برسان.  بدخشان  ولسوالی های  از 
گذاشت که برایت می فرستم. فکر کردم به دست کسی 
اتاق  می فرستد. من در حاشیه شهر فیض آباد در یک 
اوراق  رسیدن  وعده  وقتی  می کردم.  زنده گی  محقرانه 
استاد  اوراق  شاید کسی  تا  بیرون شدم  مشخص شد، 
استاد  رفتم، دیدم که  بیرون  وقتی  به من می آورد.  را 
خودش بسته ای از کتاب ها و اوراق تبلیغاتی اش به شانه 
کرده و به من می آورد. بسیار متأثر شدم که انسانی به 
دانایی او چنین خوار است. من آن اوراق را بردم و در 
میان مردم توزیع کردم. کتاب های استاد را به معلمان 
و افراد با سواد توزیع کردم و انتظار داشتم که این ها به 
اما چنین نشد و استاد رأی قابل  استاد رأی خواهند؛ 

توجه برای احراز کرسی مجلس نگرفت.
این ها نمونه هایی از غربت صاحب قلم افغانستان است؛ 
داد  عوام  زنده گی  تغییر  و  برای حق خواهی  که  کسی 
می زند، دادخواهی می کند، شعر و مقاله می نویسد و در 
مقابل حاکمیت می ایستد تا کاری برای بهبود زنده گی 
و تأمین عدالت در جامعه انجام شود؛ اما جامعه هیچ 
بها  زنده اش  به  نه  ندارد،  کارهایش  و  او  به  توجهی 

می گذارد و نه هم به مرده اش.
به امید روزی که کتاب خوانی رونق بگیرد و نویسند و 
صاحب قلم جایگاه پیدا کند و قدر و عظمتش باال برود.

ادامه گفت وگوهای صلح، تداوم این حمالت افغان ها را 
وحشت زده کرده است.

با ادامه مذاکرات، طالبان باید متعهد شوند که از حقوق 
محروم ترین افراد جامعه افغانستان حمایت می کنند. هر 

چیزی کم تر از آن، مانع صلح پایدار خواهد بود.
در حالی که افغان ها تصور می کنند که آینده بهتری در 
انتظار شان است، با چالش های ناگهانی روبه رو می شوند. 
عجوالنه،  صلح  توافق نامه  خطرات  باید  متحده  ایاالت 
کاهش  و  نظامی  نیروهای  یک طرفه  و  ناگهانی  خروج 
بودجه مورد نیاز بشردوستانه و توسعه را کاماًل در نظر 
بگیرد. این مهم است، زیرا طالبان به حمالت خود ادامه 

می دهند و حقوق زنان را محدود می کنند.
در  باید  کشورهای کمک کننده  سایر  و  متحده  ایاالت 
افغانستان عمل کنند. آن ها  با دولت  نزدیک  هم کاری 
باید در تأمین بودجه برای نیازهای بشردوستانه و توسعه 
منطقه ای،  ثبات  زیرا  کنند.  تعهد  تجدید  افغانستان 
با  افغان  پناه جویان  مشکالت  حل  و  افغان ها  زنده گی 

هم دیگر پیوند دارد.

برای استقرار صلح پایدار در افغانستان 
باید همه افغان ها در این روند سهیم باشند

غربتصاحبقلمدرافغانستان شریف شایق

منبع: نشنل انترست

نویسنده: مریم پناهی 

مترجم: سیدجمال اخگر 



آمار شفاخانه حوزه ای هرات نشان می دهد که از آغاز 
از هفت  بیش تر  این والیت  در  روان خورشیدی  سال 
 هزار تن به دنبال وقوع حوادث ترافیکی زخمی شده 
آمار  افزایش  باخته اند.  از 200 تن دیگر جان  و بیش  
تلفات رویدادهای ترافیکی، نگرانی مقام های صحی را 

در پی داشته است.
بر اساس معلومات آمریت »هرات آمبوالنس« عامل 90 
پاکستان«  »دست  موترهای  ترافیکی  حوادث  درصد 
قوانین  رعایت  عدم  و  بی احتیاطی  تیزرانی،  و  است 
تلفات  و  واقعات  افزایش میزان  ترافیکی، عوامل دیگر 

راننده گی در هرات به شمار می رود.
مدیریت ترافیک هرات، از لغو تشکیل پولیس ترافیک 
بزرگ راه و نبود کارمندان کافی برای نظارت از رفت وآمد 
موترها در جاده های بیرون شهری خبر می دهد. مقام ها 
در  ترافیک  تنظیم  جز  که  دارند  تأکید  نهاد  این  در 
بیرون شهری  بر مسیرهای  نظارتی  داخل شهر، هیچ 

و بزرگ راه ها ندارند.
افزایش تلفات ناشی از رویدادهای ترافیکی در هرات، 
نگرانی مقام های صحی را در این والیت به دنبال داشته 
است. از روز جمعه تا روز دوشنبه، اول جدی، به دنبال 
روز  یک  در  واقعه  دو  که  ترافیکی  رویداد  سه  وقوع 
اتفاق افتاد، دست کم 12 نفر کشته و 32 تن دیگر در 
مسیرهای هرات - ادرسکن و هرات - تورغندی کشته 

شدند.
در  ترافیکی  واقعات  تلفات  از  که  آماری  براساس 
آغاز سال  از  رسیده،  ثبت  به  هرات  شفاخانه حوزه ای 
روان خورشیدی تا پایان ماه قوس، رویدادهای ترافیکی 
در این والیت دست کم هفت  هزار و ۶2۸ تن زخمی و 

محمدحسین نیک خواه

در  آلمانی، وضعیت طبیعی  فیلسوف  کانت،  امانویل 
بین افراد جامعه را صلح نمی داند، بلکه معتقد است که 
جنگ وضعیت طبیعی در بین افراد یک جامعه است. 
کانت به نوعی متأثر از اندیشه توماس هابز است که 
معتقد بود انسان در حالت طبیعی گرگ انسان است.

و  اندیش مندان  دغدغه  همواره  گرچه  صلح  مفهوم 
یک  عنوان  به  امروز  اما  است،  بوده  فلسفی  مکاتب 
و  شده  واقع  توجه  مورد  پیش  از  بیش  جهانی  نیاز 
رویای امروزی بشر است. یکی از طرح هایی که بر پایه 
انسان محوری محض در عصر مدرنیته مطرح و محرک 
بسیاری از گام های آغازین در عرصه صلح بین الملل 
تلقی شد، طرح صلح پایدار کانت بود. نیازی نیست 
به سیر تاریخ برویم و از نظر تاریخی به مساله نگاه 
کنیم، کافی است به بیست سال گذشته نظر اندازیم 
و انتخابات قبلی ریاست جمهوری افغانستان را مورد 
بحث قرار دهیم که با تمام فراز و نشیب ها و نتایج 
با مطرح   بحث برانگیزش، پاشنه آشیلش صلح بود و 
شدن ریاست مصالحه ملی و توافق سیاسی بین دو 
پایان  نقطه  بن بست سیاسی کشور  بر  پیش تاز،  تیم 

گذاشت.
این توافق، جامعه ما را برای دومین بار صاحب یک 
دولت ایتالفی از نوع تقسیم قدرت سیاسی بر مبنای 
مصلحت  کرد. محور اصلی تمام زدوبندهای کنونی و 
گذشته، همانا صلح با طالبان بوده و تاکنون بر این 
محور می چرخد و حتا این فرآیند نسبت به گذشته 

شتاب بیش تری نیز گرفته است.
در ابتدا امید می رفت که این بار جناح های درگیر و 
حکومت بتوانند بیش تر به هم نزدیک شوند و از سوی 
دیگر امریکا و جامعه جهانی دیگر عالقه ای به ادامه 
جنگ افغانستان از خود نشان ندادند و سیاست امریکا 
خودش  داخلی  منافع  محور  بر  اخیر  سال  پنج  در 

می چرخد. 
نتایج  با  از 40 سال است  افغانستان که بیش  مردم 
از  می کنند ،  نرم  دست وپنجه  داخلی  جنگ  زیان بار 
هر گامی در راستای صلح و آشتی با امید و شادی 
رسیدن  برای  حتا حاضر شدند  و  می کنند  استقبال 
به این آرزو، در جرگه مشورتی صلح رأی موافق برای 
آزادسازی ۵000 زندانی طالبان بدهند. اما با گذشت 
از آغاز مذاکرات صلح، مسیر رسیدن به صلح  ماه ها 
رفته  رفته پر پیچ وتاب و دشوارتر شد و دو تیم حاکم 
در قدرت از پروسه صلح به عنوان برنامه صلح پایدار 
ساختند  ابزاری  آن  از  فقط  بلکه  نکردند،  استفاده 
یا ماندن در  و  آوردن قدرت سیاسی  به دست   برای 
تا جایی  این  و حفظ حاکمیت شان.  فعلی  مقام های 
اشرف  رهبری  به  دولت ساز  تیم  که  کرد  پیدا  ادامه 
اگر  و  است  کوبیده  بر طبل جمهوری  غنی همیشه 
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مراکز  به  مداوا  برای  آمبوالنس«  »هرات  کارمندان 
روایت های  شنیدن  برای  می شوند.  انتقال  درمانی 
کارمندان این مرکز از حوادث »مرگ بار ترافیکی«، به 

آمریت هرات آمبوالنس رفتم.
مبتنی  که  می گوید  نهاد،  این  آمر  محمدی،  ابراهیم 
بی احتیاطی  تیزرانی،  بر  افزون  نهاد،  این  یافته های  بر 
راننده گان،  سوی  از  ترافیکی  قوانین  رعایت  عدم  و 
بزرگ راه های  در  ترافیکی  حوادث  درصد   90 عامل 
برخی  از  او  است.  پاکستان«  دست  »موترهای  هرات 
واقعات مرگ بار ترافیکی قصه کرد که پس از برخورد 
موترهای تیزرفتار با موترهای باربری کالن، موترهای 
کوچک به »تکه ای از آهن« تبدیل می شود و کارمندان 
صحی با دشواری زیاد اجساد و زخمی ها را از البه الی 

آهن پاره های موتر خارج می کنند.
شاهد  آمبوالنس  هرات  »کارمندان  گفت:  وی 
ترافیکی هستند.  صحنه های وحشت ناک و دل خراش 
چند ماه پیش در مسیر اسالم قلعه یک موتر تیزرفتار با 
موتر تیلر برخورد کرد، جسدهای زنان و کودکان داخل 
موتر گیر مانده بود و شدت حادثه چنان زیاد بود که 

نمی توانستیم اجساد را خارج کنیم.«
معلومات مدیریت ترافیک هرات نشان می دهد که این 
نهاد به دلیل مشکالت امنیتی و کمبود نیروی بشری، 
هیچ نظارتی بر بزرگ راه ها ندارد و تنها می تواند برخی 

مناطق حومه  شهر را کنترل کند.
عوامل  از  یکی  که  می پذیرد  هرات  ترافیک  سرپرست 
از آن در  ناشی  تلفات  و  ترافیکی  اصلی وقوع حوادث 

این والیت، موترهای دست پاکستان است. قاسم خان، 
سرپرست مدیریت ترافیکی هرات، در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گوید که بیش تر راننده گان یا قوانین ترافیکی 
او،  به گفته  را رعایت نمی کنند.  یا آن  را نمی دانند و 
»اشترنگ راسته/دست  موترهای  بزرگ راه ها  در  وقتی 
پاکستان« و موترهای »اشترنگ چپه/دست افغانستان« 
رفت وآمد می کنند، راننده گان موترهای دست پاکستان 
دید کافی ندارند و سرعت زیاد سبب وقوع رویدادهای 

ترافیکی می شود.
سرپرست ترافیک هرات می افزاید که پولیس ترافیک 
در مسیر بزرگ راه ها و جاده های بیرون شهری هیچ گونه 
نظارتی ندارد و تشکیل ترافیک بزرگ راه چندی پیش 
مأموران  و  لغو شد  ترافیک هرات  مدیریت  از ساختار 
این نهاد تنها تنظیم ترافیک را در محدوده شهر هرات 

پیش می برند. 
برخی راننده گان می پذیرند که مردم با قوانین ترافیکی 
نوجوانان در  و  قانونی  زیر سن  افراد  و  ندارند  آشنایی 
سرعت  با  بیرون شهری  جاده های  و  بزرگ راه ها  مسیر 
زیاد راننده گی می کنند. شیرآقا، از راننده گان موترهای 
دست  موترهای  افزایش  که  دارد  باور  مسافربری، 
ترافیکی  قانون  نکردن  رعایت  زیاد،  سرعت  پاکستان، 
ترافیکی در  و بی احتیاطی، عوامل رویدادهای خونین 

هرات است.
وقتی در حال خارج شدن از دفتر آمر هرات آمبوالنس 
بودم، تصاویر حوادث راننده گی را برایم نشان داد و با 
حسرت و درد گفت: »برخی ها فکر می کنند حادثات 
مرگ بار ترافیکی در بزرگ راه ها قصه و داستان است، اما 
من با چشم دیدم که چگونه مردم قربانی بی احتیاطی و 

سرعت زیاد می شوند!«
بزرگ راه ها،  در  ترافیکی  حوادث  تلفات  افغانستان  در 
حالی  در  است؛  هراس افگنانه  رویدادهای  از  بیش  
تابلوهای  و  معیاری  جاده های  نبود  در  راننده گان   که 
ترافیکی در مسیر جاده ها حکومت را مقصر رویدادهای 
بی احتیاطی  ترافیک  پولیس  اما  می پندارند،  ترافیکی 

راننده گان را زمینه ساز این حوادث می داند.

201 کشته در پی داشته است.
داکتر عارف جاللی، سرطبیب شفاخانه حوزه ای هرات، 
در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که تلفات حوادث 
ترافیکی نسبت به سال گذشته حدود 10 درصد افزایش 
نگران کننده  برای مقام های صحی  این مساله  و  یافته 

است.
۸0 درصد مجموع تلفات واقعات راننده گی مردان، 1۵ 
درصد زنان و پنج درصد کودکان هستند. از میان 201 
فوتی رویدادهای ترافیکی در جریان ماه های اخیر، ۶0 
درصد آنان در حوادث ترافیکی مسیرهای بیرون شهری 

و بزرگ راه ها جان باخته اند.
آمار شفاخانه  حوزه ای هرات هم چنان نشان می دهد که 
هر ماه در این مرکز درمانی، به صورت میانگین حدود 
۵00 رویداد ترافیکی به ثبت می رسد و بخش بزرگی 
از بودجه و امکانات پزشکی، برای مداوای بیماران این 

رویدادها مصرف می شود.
زخمیان رویدادهای ترافیکی مسیر بزرگ راه ها توسط 

حرف چندانی برای گفتن در چهارچوب گفت وگو های 
بین اال فغانی نداشت. حاال بعد از سپری شدن سه ماه، 
دو طرف هنوز نتوانسته اند روی اجندای مذاکرات به 

توافق برسند.
داخل  در  اتفاقات  بیرونی، یک دست  عوامل  کنار  در 
در  که  شد  طالبان  قدرت گیری  به  منجر  نیز  کشور 
این میان می توان از پی آمد های دو انتخابات ریاست 
بر اساس  تقسیم قدرت  از آن  و پس  اخیر  جمهوری 
توافقات سیاسی، نام برد. این انتخابات های جنجالی، 
به باور شهروندان نسبت به پروسه های کالن ملی و 

نخبه گان سیاسی خدشه وارد کرد.
در  شهروندان  مشارکت  پایه  بر  اصوالً  دموکراسی 
دولتی  ساختار های  به  آن ها  اعتماد  و  تصمیم گیری 
هم  از  باعث  روی کرد  مصلحت گرایانه  است.  استوار 
و  در کشور شده  نخبه گان سیاسی  پاشیدن وحدت 
آن ها به جای گرد آمدن به دور گفتمان های کالن و 
نجات بخش ملی، در پی ایجاد اتحاد های کوتاه مدت و 
تمسک به بازی های سیاسی به منظور نزدیک شدن 

به هسته قدرت هستند.

 اما سناریوی متحمل در پروسه صلح:
ابتکار عمل در دست طالبان 

چنان چه به نظر می رسد، طالبان به این باور اند که 
افغانستان شکست داده اند و  نیرو های خارجی را در 
این گروه، دولت افغانستان را نیز دولتی با پس زمینه 
می گیرند.  معرفی  به  بد  حکومت داری  سال   20
اول  مرحله  در  توانسته اند  طالبان  که  وجودی  با 
گفت وگو ها یک دست عمل  کنند، اما در سوی دیگر 
روند صلح تا اکنون به صورت مشترک از سوی ارگ 
مصالحه  عالی  شورای  و  می شود  مدیریت  سپیدار  و 
ملی روند گفت وگو های صلح را در دست ندارد. این 
مورد، نوعی از پراگنده گی و تعدد مراجع تصمیم گیری 
در امور صلح را نشان می دهد. به نظر می رسد ارگ 
ریاست جمهوری در پی کنترل روند صلح است و در 
چند مورد هم مراجع دوگانه تصمیم گیری در دولت، 
اختالفاتی را میان سران ارگ و سپیدار آفریده است. 
با وجودی که تا اکنون امریکا و اتحادیه اروپا خواستار 
آغاز به کار فوری کمیته رهبری شورای عالی مصالحه 
جلسه  برگزاری  جز  به  کنون  تا  اما  شده اند،  ملی 
اقدامی را شاهد نیستیم  این کمیته، کدام  افتتاحیه 
و این نوعی ناهماهنگی در صف جمهوریت را تداعی 
نا هماهنگی و سر درگمی، طالبان را در  این  می کند. 

میز مذاکره موقف بهتری می بخشد.
گروه طالبان از شروع مذاکرات و بعد از توافق با امریکا، 

به عنوان متحد امریکا شناخته می شود و امریکا دیگر 
نگران تهدید از جانب این گروه نیست. طبق توافق نامه 
امریکا و طالبان، گروه طالبان متعهد شده  است که 
دیگر با هیچ گروه تروریستِی بانی خطر و نا امنی برای 
امریکا، همکاری نمی کند، از این رو می توان طالبان 
را تا این مقطع زمانی، برنده اصلی به شمار آورد؛ به 
این  دلیل روشن که این گروه توانسته است تا کنون 
در کنار به دست آوردن یک توافق نامه با امریکا، بیش 
از پنج هزار زندانی اش را از زندان های دولت رها کند.

توافق نامه  امضای  آن  از  پیش  و  مذاکرات  روند  آغاز 
را  گروه  این  نحوی  به  طالبان،  گروه  و  امریکا  میان 

مشروعیت سیاسی نیز بخشید.

 نتیجه گیری 
هیات  که  می رسد  نتیجه  به  وقتی  مذاکرات 
مذاکره کننده دولت روی اجندای مشخصی با طالبان 
آغاز شود که  روند صلح  و تطبیق  برسد  موافقت  به 
ریاست  ارگ  است.  دایمی  آتش بس  برقراری  همانا 
جمهوری باید به صالحیت تصمیم گیری شورای عالی 
مصالحه ملی در امور صلح بیش تر احترام بگذارد تا 
این روند به صورت جدی تر از سوی این شورا به پیش 
قربانی  را  برود. گر چه در کوتاه مدت می توان عدالت 
تامین صلح کرد، اما در دراز مدت هیچ صلحی بدون 
عدالت نمی تواند دوام بیاورد. صلح پایدار بدون برپایی 
اجرایی،  سه گانه  قوای  آن  در  کـه  جمهوری  نظام 
تحقق  هستند،  استقالل  دارای  قضایی  و  تقنینی 
به  مشروط  خود  نظامی  چنین  ایجاد  اما  نمی یابد؛ 
عقالنیت، عدالت محوري، بلوغ فکری، سلوک اخالقی 
کانت،  بیان  به  است.  قانون  براساس  قدرت مداري  و 
صلح پایدار مانند کودکی است که در یک لحظه به 
دنیا می آید، اما سال ها طول می کشد تا این کودک، 

بر اثر مراقبت و آموزش به بلوغ برسد.
دولت و شورای عالی مصالحه ملی می توانند پیش از 
دورنمای مشخص  یک  به  گفت وگو ها،  مجدد  شروع 
که آینده افغانستان در آن ترسیم شده باشد، دست 
پیدا کنند تا باورمندی مردم، احزاب و متحدان خود 
را احیا کنند. هم چنان تنش های اجتماعی موجود به 
ویژه تنش های قومی و زبانی که یکی از موانع بزرگ 
بر سر راه صلح است، کم رنگ تر ساخته شود، در غیر 
آن دور از انتظار نیست که شرایط کرونایی و در پی 
افزایش شدت  ناامنی و  بر مردم،  اقتصادی  آن فشار 
جنگ از سوی طالبان، کورسوهای امید مردم را ببندد 
و آینده ای را رقم بزند که کسی برای آن برنامه ریزی 

نکرده است.

جناحی می خواسته روند صلح و حکومت داری را به 
نقد گیرد، به عنوان طرف دار امارت به عقب رانده و 

دشمن جمهوری وانمود شده است.
رهبری  به  هم گرایی  و  ثبات  تیم  دیگر،  سمت  در 
عبداهلل عبداهلل که مدیریت این فرآیند را برعهده دارد، 
تاکنون برنامه مدونی برای صلح ندارد و فقط این روند 
را با وجود نداشتن صالحیت کامل تصمیم گیری، به 
مصادره گرفته و دل خوش چند سفر منطقه ای است.

 این بی برنامه گی حکومت در فرآیند صلح، جناح های 
کردن  وارد  و  جنگ  ادامه  به  را  منازعه  در  درگیر 
خسارت و تلفات بر یک دیگر واداشته است. طالبان در 
این میان از افزایش حمالت  باالی نیروهای امنیتی و 
غیرنظامیان، به عنوان اهرم فشار به منظور دست باال 
داشتن در مذاکرات استفاده می کنند. در همین راستا، 
تا به حال پایتخت کشور شاهد دو حمله راکتی بوده 
که این به خودی خود مانوری برای ضعیف نشان دادن 

دولت می تواند تعبیر شود.
به  مذاکره کننده  تیم  فرستادن  در  افغانستان  دولت 
قطر برای شروع گفت وگو های صلح نیز از عجله کار 
گرفت. این امر باعث شد تا طالبان در رسانه بهتر از 
تیم حاکم ظاهر شوند. تیم مذاکره کننده حکومت هم 

صلح و آینده مبهم افغانستان

حوادث ترافیکی در هرات؛

٢01کشتهو76٢٨زخمیدرنُهماه

کیهان بارکزی

مفهوم صلح گرچه همواره 
دغدغه اندیش مندان و مکاتب 

فلسفی بوده است، اما امروز 
به عنوان یک نیاز جهانی بیش 

از پیش مورد توجه واقع 
شده و رویای امروزی بشر 

است. یکی از طرح هایی که بر 
پایه انسان محوری محض در 

عصر مدرنیته مطرح و محرک 
بسیاری از گام های آغازین در 

عرصه صلح بین الملل تلقی 
شد، طرح صلح پایدار کانت 

بود.



هما همتا

اساسی ترین تعلیم این مکتب می باشد. مکاتب مختلف تصوف 
امر  به  نقد است: نخست، کم توجهی  به دو  محکوم  معموالً 
شریعت و دوم، روی کرد فکری که انسان در آن منتهی به 

ترک دنیا می شود. 
تأکید جدی در این تفکر به فراگرفتن هنر و مسلک مستقل 
شده که از یک سو سبب امرار معاش می شود و از سوی دیگر 
وابسته گی مالی بین مرید و مرشد و بین مرشد و مردم را از 
بین می برد. به اصطالح امروز، این را می توان عین روشن فکر 
دینی یا سکوالریسم دینی خواند. وابسته نبودن متولیان دینی 
از نقطه نظر معاش به مردم و مرید که در امر رهنمای دینی 
و اخالقی وظیفه دارند، کمک می کند تا حقایق را آن چنان 
که هست، بیان کنند. از همین رو است که در این تفکر اصرار 
رفته تا از ترک دنیا دوری باید جست، در عوض هر فرد مکلف 
است تا حرفه ای یاد بگیرد و یا هم وارد میدان سیاست شود و 
از آن طرق امرار حیات کند و یا هم زمینه بهتر زنده گی کردن 
برای دیگران را از طریق اصالح جامعه فراهم کند. آن چنان 
که معلوم است خود بهاوالدین، حکاکی )نقشبندی( بلد بود 
و امیر کالل )1277-1370( یکی دیگر از بزرگان به حرفه  

کوزه گری مشغول بود. 
بزرگان و  بوده است که  نقشبندی همیشه آن  تأکید دیگر 
پیروان این فرقه احکام فقهی - حنفی را بیاموزند و از خرافات 
دوری جویند. در این جهت تالش برای این شده است که 
شرع  کل  در  و  فقهی  مفاهیم  با  اسالمی  عرفان  آموزه های 

هم خوان باشد.  
در اصول تفکر نقشبندی، توجه بیش تر به اصالح امور شرعی 
و کم نمودن فاصله بین آموزه های شرعی و تصوف شده است 
که در این تقابل تفکر خشک فقهی عمق بیش تر پیدا می کند 

و از ظاهرنگری یا روایت نگری کماکان رهایی می یابد. 
ثانی  الف  مجدد  به  مشهور  سرهندی،  احمد  شیخ  نظر  به 
از  از علمای نقشبندی، طریقت  )1۵۶4-1۶24( یکی دیگر 
شریعت جدا نیست و شریعت چند ظرفیتی است. به عقیده 
عمیق  مفاهیم  فهمیدن  برای  است  درآمدی  طریقه ها  او 
دینی و درست انجام دادن احکام شرعی مانند نماز خواندن، 
روزه گرفتن و احترام به حدود. به طور نمونه، ادعاهای عجیب 
توسط  عربی  ابن  وجودی  توحید  اندیشه  مورد  در  غریب  و 
مریدان و شاگردان او، شیخ احمد سرهندی را واداشت  تا 
به نقد وجودشناسی مکتب ابن عربی و در کل به نقد مفهوم 
نظریه  او  بپردازد. در عوض  الوجود درعرفان اسالمی  وحدۀ 
رابطه خالق و  به تشریح  را مطرح کرد که  توحید شهودی 
مخلوق می پردازد. این نظریه اختالف نظر کالمی و فقهی و 

عرفانی را تا جایی حل می کند. 
وارد زنده گی  تا تصوف و عرفان  این دو ویژه گی سبب شد 
عامه مردم شود و از خاص بودن بیرون آید. از همین رو است  
که فرقه های مختلف نقشبندی در ادوار مختلف تاریخ نقش 
بسزای بازی کرده اند. از جمله می شود از نقش سرهندی در 
دوران حکومت مغول ها در هند و فرقه نقشبندی - خالدی و 
حرکت فتح اهلل گلن در امپراطوری عثمانی ها و سیاست ترکیه 

مدرن یاد کرد. 
ابو  حافظ  هم چون  محدثینی  گذشته  در  منوال  همین  به 
عبداهلل محمد بن اسماعیل بخاری )۸10-۸70( که کتاب او 

بعد از قرآن در بین مسلمانان مهم ترین اثر دینی خوانده شده 
و ابو عیسی محمد ترمذی )۸24-۸92( مولف سنن ترمذی 
نیز از این مرز و بوم بودند. آرام گاه بخاری اکنون در ده بید 
یا دگبید سمرقند می باشد. مکان با شکوه و آرام بخشی است، 
در یک گوشه آن مسجدی و در گوشه دیگر موزه ای است از 
آثار و هدایای سران کشورهای اسالمی به این آرام گاه و در 
آن  گویند عمر  قرار گرفته که  آرام گاه چناری  این  محوطه 

بیش تر از ۶00 سال است. 
امام بخاری در سن 1۶ ساله گی همراه با مادرش به خانه کعبه 
رفت؛ ولی تا 1۶ سال دیگر برنگشت. در این مدت او به گوشه 
و نواحی مختلف جهان اسالم سفر نمود و علم اندوخت. در 
نتیجه این سیر علمی و تحقیقات گسترده، او کتاب صحیح 
البخاری را نوشت. اثر دیگر او ادب الفرد نام دارد که در آن 
تنها احادیث مربوط به اخالق و ادب گنجانیده شده است. سه 
اثر مهم دیگری که می شود از آن منحیث ضمیمه صحیح 
بخاری نام برد )اسناد یا سلسه( کتبی بیوگرافی )علم الرجال( 
راویان  شجره  و  اخالق  شخصیت،  مورد  در  که  است  گونه 
احادیث جمع آوری شده نگاشته شده است. بزرگ ترین آن 
به التاریخ الکبیر معروف است. مولف صحیح مسلم که  بعد 
نیشابور  از  او  شاگردان  از  نیز  دارد  کافی  شهرت  بخاری  از 

می باشد. 
بزرگان  خسته گی ناپذیر  تحقیقات  و  زحمات  نتیجه  در 
مرجع  دومین  عنوان  به  زیادی  احادیث  که  بود  بخارایی 
بعدی  به نسل های  ناخورده  بین مسلمانان، دست  مقدس 
جمع آوری  در  که  تحقیق  روش  است.  کرده  پیدا  انتقال 
کم نظیر  شده،  گرفته  کار  به  بخاری  امام  توسط  احادیث 
است. او برای هر یک حدیثی که به دست آورده، نه تنها 
فهرست راوی و یا راویان آن را ترتیب داده، بلکه بیوگرافی 
مختصر از اخالق و شخصیت هر یک نیز ترتیب داده است. 
در  مثال  گونه  به  معاصر،  و  مدرن  تحقیق  روش های  در 
مباحث هرمنوتیک از عناصر مهم در فهم یک متن، دانستن 
تاریخی و تصویر  برهه  پیش فرض ها، دانستن شرایط کلی 
از عقاید و پیش فرض های شخص مورد نظر است.  مکمل 
گویی امام بخاری برای فهم بهتر روایت های نقل قول شده 
در علم حدیث، سال ها قبل به گونه مشرح تر شرایط مورد 

بحث این روش را در نظر گرفته است. 
متفکرین این سرزمین در عرصه های مختلف تفکر دینی نقش 
بسزای داشتند. نمونه بزرگ دیگر آن مفسر، متکلم و محدث 
نسفی  محمد  بن  عمر  نجم الدین  حفص  ابو  حنفی،  بزرگ 
)10۶7-1142( مولف تفسیر نسفی است. او در شهر نسف 
تفسیر  می کرد.  زنده گی  می شود،  خوانده  قرشی  اکنون  که 
نسفی، کهن ترین تفسیر قرآن به زبان فارسی موزون و سومین 
کهن ترین تفسیر کامل قرآن می باشد. او بیش تر از 100 کتاب 
تألیف نموده که تمامی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. 
مثاًل »التیسیر فی التفسیر« او در این اواخر )2019( در 19 
جلد توسط مرکز تحقیقاتی داراللباب در ترکیه به چاپ رسید. 
از آثار مشهور دیگر او می توان از »عقاید النسفی« و »القندفی 
ذکر علماء سمرقند« نام برد. این تألیفات بنیاد تفکر حنفی 
را تشکیل می دهد که با تفکر افراطی سر آشتی ندارد. نسفی، 
فارسی زبان بود اما  بیش ترین اثرات او به زبان عربی نگاشته 

همسرش افسر نیروهای 
امنیتی در شولگره بوده و در 

جنگ با طالبان جانش را از 
دست می دهد. سور ُگل، مردی 
که حدود پنجاه سال دارد، در 

روزهای دشواری که طالبان 
حمالت شان را بر این ولسوالی 

شدت داده اند، با نیروهای 
امنیتی یک جا می شود و ده ماه 

در برابر طالبان می جنگد. جنازه 
سور گل را چهار ماه قبل در 

روز دهم ماه محرم به خانه اش 
آوردند. همسرش می گوید 

اول خبر زخمی شدنش را برای 
ما دادند.

کند، اما زنده گی مجال این کار را نداد. حاال شش نفر فقط 
در یک اتاق چهار متره زنده گی می کنند.

به خانه بر می  گردیم. تاریکی به اشیا سرایت کرده و همه 
چیز در این جا به هیات تولید رنج در آمده ، بیش تر از همه 
قاب عکس هایی که در قسمت باالی پنجره نصب اند. یکی 

از آن ها سورگل است. 
جلوم  نظامی اش  یونیفورم  با  و  می کند  پایین  را  عکس 
و  می رفت  راه  می کشید،   نفس  که  مردی  از  می گذارد. 

می جنگید،  تنها چند شئ بی جان به جا مانده است. 
همیشه  بود،  مهربانی  بسیار  مرد  سورگل  می گوید  مادر 
به آن ها  و  به درس خواندن می کرد  را تشویق  فرزندانش 
می گفت که شما فقط درس بخوانید، بقیه چیزها را به من 

بگذارید. 
ببینی  نیستی  می گوید:  و  می شود  غمگین  مادر صدایش 
که دیگر پسرت نمی تواند به مکتب برود. بغض دخترش به 
ادامه این حرف می شکند و با دست صورتش را می پوشاند.

پسر بزرگش چهارده سال دارد و بعد از شهادت پدر مجبور 
به ترک مکتب می شود. روزانه برای اهالی محل کار می کند 

و چند سر مواشی معدودی که دارند را به چرا می برد.
مادر می گوید که برایم گفتند چون همسرت در جنگ با 
طالبان شهید شده است،  دولت معاشش را قطع نمی کند؛ 
اما چهار ماه از مرگ همسرم گذشته و هیچ توجهی به ما 

نکرده اند. 
ریحانه، فرزند سوم سورگل است. برادرش مکتب را ترک 
کرده تا او بتواند درس هایش را ادامه بدهد. می گوید روزگار 

بی پدری چگونه خواهد گذشت!

نقطه ای در وسط حویلی اشاره می کند: »جنازه شه این جه 
ماندن.«

از اتاق بیرون می شویم. در سمت دیگر حویلی چند اتاق 
دیگر دیده می شود که سقف های شان فرو ریخته است. دو 
اتاق و یک دهلیز است . بافت های خانه به دلیل کهنه بودن 
متالشی شده است. سورگل می خواست این اتاق ها را ترمیم 

هیچ جا غم انگیزتر از خانه ای نیست که عزیزی از آن رفته و 
جای خالی اش چنان زخمی که خوب نمی شود، تازه مانده 
است. سنگینی این اندوه، شانه های اهالی خانه را شکسته 
است. چراغ روشن خانه خاموش است و تاریکی، زنده گی 
حویلی  به  است.  گرفته  بر  در  را  فرزندش  شش  و  مادر 
کوچکی در یکی از قریه های ولسوالی شولگره می رویم. مادر 
به داخل دعوت می کند.  و  بیرون می شود  ما  استقبال  به 
اتاق کوچکی که 2.۵ متر عرض دارد و حدود 4 متر طول. 
لحظاتی  نور گذاشته اند.  نفوذ  برای  را  پنجره کوچک  یک 
و  گرفت  خو  خانه  اندک  روشنایی  با  چشمانم  و  گذشت 
کم کم توانستم اشیایی که در خانه بود را ببینم. مادر، شش 
فرزند دارد. دختر بزرگش ازدواج کرده و پنج فرزند دیگرش 

با او زنده گی می کنند.
همسرش افسر نیروهای امنیتی در شولگره بوده و در جنگ 
از دست می دهد. سور ُگل، مردی که  را  با طالبان جانش 
طالبان  که  دشواری  روزهای  در  دارد،  سال  پنجاه  حدود 
حمالت شان را بر این ولسوالی شدت داده اند، با نیروهای 
امنیتی یک جا می شود و ده ماه در برابر طالبان می جنگد. 
جنازه سور گل را چهار ماه قبل در روز دهم ماه محرم به 
خانه اش آوردند. همسرش می گوید اول خبر زخمی شدنش 
نظامی  شفاخانه  در  روز  دو  را  سورگل  دادند.  ما  برای  را 
مزارشریف بستر می کنند، اما زخم های بدن او عمیق است 

و داکتران نمی توانند جانش را نجات دهند.
از پنجره کوچک خانه اش به دروازه حویلی اشاره می کند و 
می گوید بعد از این که دو روز منتظر بودم برگردد، جنازه اش 
را ساعت شش شام از همین دروازه وارد خانه ام کردند. به 

شهرهای سمرقند، بخارا و نسف از جایگاه خاصی در میان 
مسلماناِن  میان  در  جایگاه  این  است.  برخوردار  مسلمانان 
فارسی زبان خاص تر می شود. متفکرین زیادی در دل این 

سرزمین پرورش یافته و یا هم در دل آن خوابیده اند. 
در این روزها، سفری داشتم به این سه شهر. برایم احساس 
دوگانه ای دست داده بود؛ احساس آشنایی دیرینه و در عین 
تن  از  گم شده ای  پاره  می کردم  فکر  غربت.  احساس  حال 
خویش را یافته ام که دیگر مرا با آن و او را با من سر آشنایی 
کم شده است. در لمس کردن خاک کوهش، سنگ دریایش و 
خنک نسیم صبح گاهی اش، بوی دلبر دیرینه آشنایی می آمد 

که گویی سال ها در انتظار رسیدن به هم بودیم.   
اشباح  سرزمین ها  این  که  کردم  احساس  حال،  عین  در 
بی روحی است که در آن از تفکر مواج که سبب شور و شعف 
در عالم شده بود، خبری نیست و آهسته آهسته مبدل شده 
است به تن بی روحی که دیدن آن سبب یأس و حزن می شد. 
شاید روح مأیوس این سرزمین در باال و یا هم در پایین مانند 
من از دیدن تن بی جان او خسته و پژمرده و حیران حال بود. 
در این مقاله، مطالب ذیل را به بحث خواهم گرفت: نخست 
تفکر عرفانی بخارایی نه تنها در انکشاف و سیر تفکر عرفانی 
تأثیر بسزایی داشته، بلکه در سیاست گذاری و زنده گی روزمزه 
نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. مکتب نقشبندی در این 
شهر به میان آمده و ارکان اصلی آن توسط بزرگان این شهر 
ریخته شده است. بین سده های هژده و نوزده در هند مغولی 
و در ترکیه عثمانی و امروزی، این تفکر نقش قابل مالحظه ای 

در عرصه سیاست نیز داشته است.
فارسی  علمای  بزرگ ترین  پرورش  مهد  سرزمین  این  دو، 
زبان بوده است که در تدوین تفکر دینی، زدودن خشونت و 
تفکر تحجرگرا نقش مرکزی داشته اند. از آن جمله می توان 
القاسم  ابو  حکیم  ماتریدی،  منصور  ابو  بخاری،  اسمعیل  از 
سمرقندی، ابو الحسن بَزَدوی، ابو معین نسفی، و ابو حفص 

عمر نسفی نامبرد. 
در این مقاله استدالل خواهم کرد که برای رهایی از افراطیت 
و تفکر خشک و خَنک روایت نگِر حاکم نیاز به احیای تفکر 
دینی بخارایی و سمرقندی و نسفی است. برای دست یافتن 
به تفکر سالم دینی و بازگشت به اصل، نیازمند از بین بردن 
انفصال جسمی و جانی، فیزیکی و متافیزیکی هستیم که در 

بین شهرهای کهن خراسان زمین حاکم است. 
حدود صد سال قبل )1920(، پرچم امارتی به زمین افتاد 
و  اوزبیکستان  تاجیکستان،  کنونی  کشور  سه  شامل  که 
ترکمنستان می شد. بخارا، نسف و سمرقند از گذشته های دور 

دل و جان این منطقه بود. 
عرفای بزرگی در این سرزمین گام گذاشته اند. از قطار مکاتب 
عرفانی می توان از فرقه  خواجه گان و نقشبندی یاد کرد که 
در احیای تفکر عرفانی نقش مهمی داشتند و از اساسی ترین 
بخارا که  پیر  از هفت  دنیا هست.  ترک  تفکر  رد  آن  اصول 
همه مربوط به این طریقه اند، از بنیان گذارانی مانند خواجه 
بهاءالدین  محمد  و   )1179-1103( غجدوانی  عبدالخالق 
نقشبند بخاری )131۸-13۸9( می توان نام برد. آرام گاه این 

دو بزرگ نیز در شهر بخارا است. 
نقشبندی یکی از بزرگ ترین مکاتب عرفانی اسالمی است که 
سیطره ای آن در ماورالنهر تولد و گستره ای تأثیر آن تا نیم قاره 
انجمن،  هند مغولی  و ترکیه عثمانی می رسد. »خلوت در 
از  تعالی«1  و  سبحانه  حق،  با  باطن  به  و  خلق  با  ظاهر  به 

را می پرسد و سکوت  این سوال 
می کند. چه کسی به این سوال 
کسی  چه  داد؟  خواهد  پاسخ 
که  فرزندانی  تمام  سوال های  به 
نابرابر  این جنگ  در  را  پدران شان 
از دست داده اند، پاسخ خواهد داد؟

او ادامه می دهد: »روزهای سخت ما 
شروع شده و از هر راهی که می ریم،  اوضاع خوب نمی شه.«

درس  نیز  سورگل  نخوانده ام،   درس  من  می گوید  مادر 
نخوانده بود و تا زمانی که زنده بود، هیچ گاهی نگذاشتیم 
فرزندان ما از درس و تحصیل باز بمانند؛ اما حاال شرایط 
تغییر کرده است. مادر تنها و بی سواد چگونه از پس تامین 

کردن خرج پنج فرزند بیرون شود؟
چگونه  این که  و  می زند  پدرش حرف  آرزوهای  از  ریحانه 
همواره چون کوه محکم و استوار تکیه گاه فرزندانش بوده 
راه  ادامه  در  را  ما  از صنفی های  بعضی  او می گوید  است. 
خانواده های شان اجازه ندادند که درس بخوانند، اما هرچند 
پدر او نیز در همین جامعه به شدت سنتی زنده گی می کرد،  
هیچ گاهی تحت تاثیر سنت های سخت گیر و زن ستیز قرار 

نگرفت و همواره حامی همسر و فرزندانش بود .
درس  می دارد،  نگه  زنده  را  پدرش  نام  می گوید  ریحانه 
می خواند و آرزوهایش را برآورده می کند. او می گوید: آن ها 
ادامه  ما  ولی  شویم،  متوقف  تا  می کشند  را  ما  )طالبان( 

می دهیم. 
سورگل با تمام آروز و امیدهایی که داشت ، زیر خاک آرام 
گرفت. فرزندان و همسرش در میان انبوهی از نامالیمات 
دست و پنجه نرم می کنند، اما هیچ مرجعی از آن ها خبری 

ندارد. 
خانواده سورگل انتظار دارد تا گفت و گوهای دولت با طالبان 
به صلح منتهی شود. ریحانه می گوید می دانم که تنها من 
پدرم را از دست نداده ام، اما امیدوارم صلح بیاید و دیگر هیچ 

فرزندی در سوگ پدر ننشیند.

شده است. او در پخش و نشر تفکر اعتدال و هم دیگرپذیری 
گام های بلندی را برداشته است. 

هم زمان با زوال حاکمیت امارات بخارا، این تفکر نیز در صد 
سال اخیر به انزوا کشانیده شده و تفکر روایت نگِر سلفیت و 
وهابیت جاگزین آن شده است. در این بحث رابطه قدرت و 
تأثیرات آن بر تشکیل تفکر دینی سلفیت و وهابیت بحث 

محوری را تشکیل می دهد.
به گونه مثال، علمای این سرزمین نقش بی مانند در گفتمان 
و شکل گیری مباحث کالمی بین فرقه های معتزلی و ماتریدی 
داشته اند. متکلمین چون امام ابو منصور ماتریدی السمرقندی 
الحنفی )۸۵3-944( در سمرقند زیسته و مرقد او نیز اکنون 
در سمرقند است. او نقش مرکزی در تدوین مکتب کالمی 
اصل  دو  عقل گرایی  و  داشت. خردگرایی  )ماتریدی(  حنفی 
اساسی تفکر این فرقه کالمی - حنفی را تشکیل می دهد. به 
عبارت دیگر، تفکر درایت نگر و معنانگر اساس گفتمان دینی 
رشته  تفکر  این  می دهد.  تشکیل  کالمی  مکتب  این  در  را 
نهایی شده  و تالش  دارد  نیز  اسالمی  عرفان  با  ناگسستنی 

است تا فاصله بین عرفا و متکلمین از بین برود. 
و  مدارس  معابد،  با  می زدم  قدم  شهرها  این  در  که  زمانی 
زیارت گاه های زیادی روبه رو شدم. اما در چندین سده اخیر 
این سرزمین به مخروبه فکری مبدل شده است و در حیرت 
هویتی به سر می برد. پیامدهای ناگوار و جنجال های هویتی 
و منطقه ای از یک سو و آفت مغل در گذشته و روس ها در 
قرون اخیر از جانب دیگر، سبب جدایی این سرزمین از بدنه 
شهرهای دیگر اسالمی و خراسان زمین شده است. در برخورد 
با این سرزمین احساس کردم که پاره ای از هویت گم شده ام را 
بازیافتم. گفته اند آب اگر صد پاره گردد - باز با هم آشناست.   
جماهیر  اتحاد  پسا  زمام داران  بین  سیاسی  ناسالم  رقابت 
سرزمین  این  فکری  حاکمیت  بیش تر  زوال  سبب  شوروی، 
تفکر دینی منتقل  نقش مرکزی آن در جهت دادن  و  شده 
شده به شبه جزیره عرب و مدرسه دیوبند که شدیداً از یک 

تفکر روایت نگر متأثر اند. 
از این شهرها، به مدارس خالی و تبدیل شده به  در دیدار 
موزه های متروک مواجه شدم. دیوارهای خشتی این مدارس 
تولید  فکر  دیار  این  در  دیگر  یافتم.  بی روح  کالبد  مانند  را 
نمی شود. دیگر از بخاری و نقشبندی خبری نیست. مردمانی 
آشنایانی  بیکران.  و حسرت های  با هویت های حیران  دیدم 

دیدم بیگانه با گذشته و سرگردان از جور فلک. 
مدارس »طال کاری« و »شاه زنده ای« یافتم همه مجلل و 
با مینیاتوری ها و حکاکی های منحصر به فرد  پرنقش و نگار، 
این جغرافیا، اما خالی از مدرس و محصل و تفکر. قصرهایی 
یافتم نیمه ویران و فرورفته در حیرت، گویی هرازگاهی دیوارها 
می پرسند: کجا شد آن برگزیده گانی که بود »جان شان در 
بحر قدرت تا به حلق«. و کجا شد آنانی که »بر مالیک خفیه 

خنبک می زدند«. 
از اهمیت  این دو شهر است که بزرگانی چون مولوی آن را 
»قند« نامیده و حافظ برای به دست آوردن دل یار خویش هر 

دو شهر را به »خال« بخشیده است.

1- نفحات االنس. صص، 391
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روزگار بی پدری چگونه خواهد گذشت؟

قاب عکس پدر، بر دیوار خانه ای غم گرفته

کالبد بی روح یا تن بی جان؛ 

نسف، بخارا و سمرقندی که من دیدم داکتر لطف الرحمن رحیمی، استاد دانشگاه 



ساختار سیاسی پساصلح

بدون تردید، آمیخته گی ساختاری 
موجب شده است تا عالوه بر 

مشکالتی از بابت ناکارآمدی، تنش ها 
و دشواری هایی در روابط قوا، 

به ویژه مقننه و مجریه نیز پدید آید 
که به شدت نهادمندی و ترتیبات 
نهادی را در کشور با خطر مواجه 

می کند. به این دلیل برای رهایی 
از چالش ها و موانع موجود در این 

عرصه، اصالحات و تغییرات آتی، 
به ویژه در تدوین قانون اساسی 

پساصلح، ضروری و اجتناب ناپذیر 
دانسته می شود.

در قسمت پیشین، مکانیسم روابط قوا در قانون اساسی 
افغانستان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و در این 
قسمت، این موضوع مورد ارزیابی خواهد بود که روابط 
نیازمند چه اصالحات و  قوا و در کل ساختار سیاسی 
تغییراتی است تا به عنوان عامل مهم در مرحله تثبیت 
صلح، مورد توجه قرار بگیرد و در تدوین سند تأسیس 

نظام پساصلح گنجانده شود.

1. ارزیابی روابط قوا
از آن چه بیان شد، به این نتیجه می رسیم که:

1. سازمان دولت )نظام سیاسی( افغانستان با توجه به 
در  سه گانه(،  )قوای  تابع  سازمان های  روابط  سازوکار 
برخی  از  ریاستی،  ویژه گی  تفوق  و  برجسته گی  کنار 
خصوصیات پارلمانی هم برخوردار است. بنابراین در نگاه 
اول چنین به نظر می آید که روابط قوا در قانون اساسی 
افغانستان، تابع نظریه تفکیک نسبی؛ هرچند با برتری 
قوه اجرایی است. به بیان دیگر، قانون اساسی افغانستان 
با تعریف موقعیت متمایز و صالحیت نسبتاً وسیع برای 
رییس جمهور، مکانیسم روابط قوا را به گونه ای سامان 
از  داده است که ضمن داشتن قدرت و سرعت عمل، 
اطمینان و سالمت بیش تری برخوردار  باشد؛ از یک سو 
با تعریف نظام ریاستی و سپردن زمام امور قوه اجرایی 
به دست رییس جمهور، توان تصمیم گیری و اجرا در 
این قوه را باال برده است و از سوی دیگر، با تبعیت از 
نظریه هم کاری قوا، اهرم های نظارتی بالقوه نیرومندی را 
بر عمل کرد شاخه اجرایی وضع کرده و با تقویت موقف 
شورای ملی بر آن است که تعادل الزم را میان قوای 

سه گانه فراهم کند.
2. با دقت و درنگ در سازوکار روابط قوا در نظام حقوق 
اساسی افغانستان از یک سو و تعامل و تقابل میان قوا در 
عرصه عمل از سوی دیگر، به این جمع بندی می رسیم 
تجویزهای  در  قوا  تفکیک  با  عمل  در  قوا  تفکیک  که 
به  حقوقی و نظریات پشتیبان فرسنگ ها فاصله دارد. 
بیان دیگر، نظر به مشاهدات عینی و داده های موجود 
از تعامل و تقابل قوا، به ویژه مجریه و مقننه، چنین فهم 
می گردد که به لحاظ ساختاری دو مسأله مشکل آفرین و 
عامل تقابل دانسته می شود: یکی سازوکار نیمه پارلمانی 
تعبیه شده در روابط آن دو قوه و دیگری تغییر تدریجی 

ساختار ریاستی در عمل به ریاست گرایی. 
بر  با روی کرد ریاستی و تمرکز  آغاز  قانون اساسی در 
الگوی امریکایی در تعریف ساختار سیاسی تدوین شد؛ 
اما همان گونه که توضیح داده شد به دلیل مالحظات 
عمدتاً غیرعلمی و نظر به مطالبات سیاسی و اجتماعی، 
در  هم  نیمه پارلمانی  سازوکارهای  و  اروپایی  الگوی 
ارایه  و  اساسی، مطرح  قانون  تصویب  و  تدوین  جریان 
افغانستان همانند  ریاستی در  نظام  بر آن،  افزون  شد. 
کشورهای امریکای التین که همه گی از قانون اساسی 
ایاالت متحده الهام گرفته بودند، در حال تغییر ماهیت 
این  اثر  در  یعنی  است؛  به »ریاست گرایی«  ریاستی  از 
تسلط  پارلمان  بر  تدریج  به  جمهور  رییس  گرایش، 
داده  سوق  نیمه دیکتاتوری  سوی  به  رژیم  و  می یابد 

می شود.
3. در این میان اما مهم ترین مسأله، تعریف حکومت به 
عنوان یک هیأت جمعی با ریاست رییس جمهور است. 
پیش بینی  مانع  یک سو  از  که  حالی  در  وضعیت،  این 
برابر  در  حکومت  جمعی  مسوولیت  واضح  و  صریح 
پارلمان محسوب می شود، از سوی دیگر موجب طرح 
مسوولیت فردی اعضای حکومت نزد شورای ملی شده 
است. این گونه سازوکار در روابط حکومت و شورای ملی، 
اثر تقابل میان قوای مجریه  همواره تنش زا بوده و در 
کشور  و  جامعه  دامن گیر  جدی  مشکالت  مقننه،  و 
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دولت، در تمام مقاطع تاریخی افغانستان دارای هیأت 
و مسوولیت جمعی و در عین حال، اعضای آن دارای 
اختیارات شان  و  وظایف  به  نسبت  فردی  مسوولیت 
برخالف   )13۸2( فعلی  اساسی  قانون  در  اما  بوده اند. 
تغییری  ساختاری  لحاظ  به  گذشته،  در  معمول  رویه 
دولت مستعجل  همانند  برخی جهات  از  که  داد  روی 
محمد داوود است؛ رژیم تحت فرمان محمد داوود که 
مشروطه شکل  نظام  برابر  در  کودتای 13۵2/4/2۶  با 
گرفت، نظام سیاسی تک حزبی را بنا نهاد که ادعا داشت 
کسب  توده ای،  دموکراسی  و  جمهوریت  سازوکار  با 

مشروعیت می کند.
در همین راستا، متنی با نام قانون اساسی تدوین و به 
و  شد  تصویب  لویه جرگه  توسط   13۵۵/11/2۵ تاریخ 
از  آن  در  که  نهاد  بنا  را  تک حزبی  سیاسی  نظام  یک 
تمام  و  نمی شد  دیده  اثری  و  نشان  هیچ  قوا  تفکیک 
داشت؛  قرار  جمهور  رییس  دست  به  اقتدار  و  اختیار 
رییس جمهور عالوه بر این که رییس دولت بود، ریاست 
حکومت و صالحیت تعیین وزرا، اعضای محکمه عالی 
و تمام مقامات بلندرتبه دولتی را نیز در اختیار داشت. 
 )13۸2( افغانستان  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
نیز ساختار متمایزی را تعریف و ارایه کرده که در آن 
ریاست حکومت و ریاست دولت )هر دو( به طور هم زمان 

در اختیار رییس جمهور است.
به نظر می رسد که قانون اساسی در این خصوص، گرفتار 
پارادوکس حل نشدنی است؛ از یک طرف با پیش بینی 
وظایف و صالحیت های اجرایی، سیاست گذاری و تقنینی 
برای حکومت، آن را یک هیأت جمعی تعریف و منظور 
می نماید؛ اما از سوی دیگر، با سپردن ریاست حکومت به 
رییس جمهور به عنوان رییس دولت، مسوولیت جمعی 

آن را نادیده می گیرد.
عنوان  به  حکومت  اساسی،  قانون  مطابق  نتیجه،  در 
اما  دارد،  وظایفی  دولت،  اجرایی  سازمان  بزرگ ترین 
عضو  عنوان  به  وزیر  که  حالی  در  ندارد؛  مسوولیتی 
چارچوب  در  مشخصی  وظایف  به  نسبت  حکومت، 
وزارت خانه مربوطه که بخشی از سازمان حکومت است، 
دارای مسوولیت می باشد. با این ترتیب، شورای ملی و 
به طور خاص ولسی جرگه، به جای یک هیأت جمعی 
مسوول و دارای برنامه با افرادی پراکنده و فاقد برنامه 
روبه رو است و از این رو، امکان رسیده گی و نظارت بر 
بخش اجرایی دولت به صورت درست و منطقی فراهم 
نخواهد شد. به بیان دیگر، رییس جمهور در آغاز دوره 
کاری، بدون برنامه مدون و تیم کاری برای تحقق آن، 
پیشنهادی  به عنوان هم کاران  افراد  از  تعدادی  با  تنها 
برای وزارت خانه های مختلف به ولسی جرگه می رود تا 
مقابل،  در  کند.  مشروعیت  خود کسب  برای حکومت 
ولسی جرگه هم نمی داند چه کسی را برای تحقق چه 
این  می دهد.  اعتماد  رأی  او  به  و  کند  تأیید  چیزی 
از  مسوولیت خواهی  و  پارلمانی  نظارت  روند  وضعیت، 
اعضای حکومت را نیز تحت تأثیر قرار داده، بی نتیجه 

می سازد. 
سرانجام برای رهایی از این مشکل، دو راه حل فراروی ما 
قرار دارد؛ یا ساختار سیاسی نظام به طور کلی ریاستی 
شود و هیچ نشانی از الگوی پارلمانی نداشته باشد و یا 
با تعریف مسوولیت جمعی برای حکومت، راهی برای 
آن گشوده شود و شخص مسوول  نیمه ریاستی شدن 

)مثاًل صدراعظم( در رأس آن قرار گیرد. 

ب. بازنگری در صالحیت تقنینی حکومت
اجرایی  قوه  برتری  بحث،  قابل  و  مهم  مسایل  از  یکی 
و  توان  دلیل  به  افغانستان  دولت  ساختاری  نظم  در 
و  سیاست گذاری  تصمیم سازی،  در  حکومت  دخالت 

حتا قانون گذاری است. دخالت حکومت در این مسایل 
و تصمیم گیرنده بودن آن، به ویژه در افغانستان گذشته 
از موقعیت متمایز قوه اجرایی در تمام نظام های سیاسی، 

دالیل تاریخی و سیاسی دارد.
افغانستان،  در  سیاست  و  حکومت  تاریخ  به  نگاهی  با 
روشن می شود که ذهن و ضمیر فرمان روایان این مرز 
بوده  عجین  و  دیکتاتوری سرشته  و  استبداد  با  بوم  و 
است. از این رو، زمینه و ظرفیت پذیرش کم ترین تحولی 
در  امان اهلل  شاه  اقدام  مالحظه،  همین  به  نداشتند.  را 
ظاهر  محمد  ابتکار  و  اساسی  قانون  نخستین  تدوین 
شاه در برقراری نظام مشروطه، نقطه عطفی در تاریخ 
حکومت و سیاست در افغانستان شمرده می شود که آثار 
ماندگاری بر جای نهادند و مسیر جدیدی به روی جامعه 
وارث  آن که  با  کنونی  نظام  چنان که  گشودند.  افغانی 
واگرایی های گذشته و ویرانی های جنگ بیست وسه ساله 
می باشد، پا جای پای نظام مشروطه نهاده و با استفاده 
از فضای جدید، زمینه بیش تری برای تحقق دموکراسی 

و آزادی فراهم گردانیده است. 
داده های تاریخی نشان می دهد که نخستین گام برای 
تفکیک قوا در نخستین قانون اساسی در زمان امان اهلل 
برداشته شد که با تشکیل نخستین شورای ملی در زمان 
نادر به عملیاتی شدن و با برقراری نظام مشروطه در زمان 
تدریج  به  و  نزدیک شد  به مرحله کمال  محمد ظاهر 
تفکیک قوا به عنوان یک اصل بنیادین مورد پذیرش قرار 
گرفت؛ اما بنا به دالیلی، نهادمندی حاکمیت و احترام 
قوای حاکم به حوزه صالحیت و اقتدار یک دیگر، هنوز 
حقوق  نظام  در  تعادل  یعنی  است؛  جدی  مسأله  یک 
باقی  نشده  حل  مسأله  یک  هنوز  افغانستان،  اساسی 
مانده و با وجود تغییرات قابل توجه در عرصه سیاست و 

حکومت، این معضل هم چنان پابرجا است.
قانون اساسی موجود افغانستان هم در حل این معضل 
موفق نیست و از این زاویه نسخه نه چندان متفاوتی از 
قانون اساسی مشروطه شمرده می شود. به نظر می رسد 
که تأثیرپذیری از قانون اساسی مشروطه از یک طرف، 
طرح الگوی اروپایی در تعریف ساختار سیاسی از سوی 
برخی حلقات و گروه های سیاسی و حمایت آن از سوی 
برخی کشورهای بیرونی از طرف دیگر در جریان تدوین 
و تصویب قانون اساسی، عامل مهمی برای پیدایش یک 
انگیزه پنهان با هدف تقویت حکومت به مثابه یک ارگان 

تصمیم گیرنده و تصمیم ساز به شمار می رود. 
ساختار  با  رابطه  در  متضاد  نگرش  دو  دیگر،  تعبیر  به 
مجریه  قوای  روابط  تنظیم  در  به ویژه  دولت،  سیاسی 
انگیزه  یادشده  نگرش های  دارنده گان  برای  مقننه،  و 
می آفرید تا هرکدام با استفاده از فرصت و با توسل به 
هرگونه سازوکاری، تحقق منویات و خواست های شان را 
دنبال کنند. از این جهت، یکی به تقویت سازوکارهای 
پارلمانی می اندیشید و دیگری بر استحکام سازوکارهای 
همین  اجرایی.  قوه  برتر  موقف  تثبیت  و  ریاستی 
دوگانه نگری در جریان تطبیق، طی نزدیک به دو دهه 
اخیر در روابط این دو نهاد سیاسی نیز مشهود و گرایش 
مسایل  تمام  در  جمهور  رییس  بودن  تعیین کننده  به 
محفوظ بود؛ گرایشی که اگر مهار نشود، ممکن است 

در نهایت به دیکتاتوری بینجامد.
که  اساسی  هدف  به  عنایت  با  و  مالحظه  همین  به 
دستیابی به ترتیبات نهادی و ایجاد تعادل در ساختار 
سیاسی است، بایستی حکومت یا قوه اجرایی به عنوان 
یک نهاد سیاسی از دست درازی به عرصه قانون گذاری 
که  می کند  ایجاب  منظور،  این  به  کند.  خودداری 
تقنینی  فرمان  صدور  و  ترتیب  در  حکومت  صالحیت 
عمل حکومت  ابتکار  و  سلب  هفتادونهم،  ماده  مطابق 
در ارایه طرح قانون )الیحه( بر بنیاد فراز نخست ماده 
نودوپنجم قانون اساسی، به سازوکار تعامل و هم کاری 
قوای مجریه و مقننه مبدل شود. در این صورت، شورای 
ملی به عنوان نهاد اصلی قانون گذاری و حکومت به مثابه 
نهاد اصلی اجرایی و هردو به عنوان دو بازوی دولت و 
و  دخالت  آن،  غیر  در  می کنند.  عمل  هم دیگر  هم کار 
دست درازی در حریم و صالحیت یک دیگر نه تنها باعث 
ناکارآمدی قوا و مجموعه نظام سیاسی، بلکه عامل از 
بین رفتن زمینه های شکل گیری ترتیبات نهادی و عدم 

تعادل در روابط قوا نیز خواهد شد.
ادامه دارد...

در  است.  نهاده  اثر  نیز  قضائیه  قوه  بر  بسا  و چه  شده 
نهایت، تفکیک قوا در نظام حقوق اساسی افغانستان، به 
خصوص به دلیل تجویز و برپایی ساختارهای متمرکز، 

در معرض آسیب جدی قرار دارد.
4. افزون بر همه، نشانه های آشکاری بر عدم تعادل قوا 
در تجویزهای قانون اساسی و نیز در رویه و رفتار مقامات 
و نهادهای فرمان روا دیده می شود؛ صالحیت حکومت 
در ترتیب و صدور فرمان تقنینی و اعتبار آن تا زمان رد 
نشدن از سوی شورای ملی، در عمل زمام قانون گذاری 
را به دست قوه مجریه سپرده است. به همین ترتیب، 
دست باز حکومت در وضع مقررات، اختیار کامل و گاه 
انحصاری در ترتیب و ارایه طرح قانون، فرصت مخالفت 
با مصوبات شورای ملی و صالحیت وتوی تعلیقی نسبت 
به آن ها و مهم تر از همه اختیار ویژه یا قدرت صوابدید 
فرمان روا از عوامل اصلی و بنیادینی است که وزنه روابط 
میان قوا را به نفع قوه مجریه بسیار سنگین می کند و 
در عمل جایی برای مانور و اعمال نظر قوه مقننه باقی 

نمی ماند. 

2. اصالحات در روابط قوا
است  موجب شده  ساختاری  آمیخته گی  تردید،  بدون 
و  تنش ها  ناکارآمدی،  بابت  از  مشکالتی  بر  عالوه  تا 
دشواری هایی در روابط قوا، به ویژه مقننه و مجریه نیز 
پدید آید که به شدت نهادمندی و ترتیبات نهادی را در 
کشور با خطر مواجه می کند. به این دلیل برای رهایی 
از چالش ها و موانع موجود در این عرصه، اصالحات و 
تغییرات آتی، به ویژه در تدوین قانون اساسی پساصلح، 

ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته می شود.

الف. بازنگری در سازوکار مسوولیت حکومت
از  آمیزه ای  افغانستان  دولت  ساختاری  نظم  هرچند 
سبک  برتری  با  ظاهر  در  هرچند  متفاوت،  الگوی  دو 
بنیادی و در عین  از مباحث  اما یکی  امریکایی است؛ 
)پاسخ گویی(  مسوولیت  سازوکار  مشکل آفرین،  حال 
حکومت به مثابه باالترین ارگان اجرایی دولت در این 

نظم است.
»حکومت«  به  افغانستان  اساسی  قانون  چهارم  فصل 
اختصاص دارد و در نگاه نخست چنین به نظر می رسد 
و  وظایف  دارای  و  جمعی  هیأت  یک  حکومت  که 
مسوولیت های گروهی است. پیشینه تاریخی حکومت 
در افغانستان نیز این برداشت را تأیید می کند؛ چنان که 
نظام نامه اساسی دولت علیه افغانستان )1301( به مثابه 
وظیفه  سوم،  بخش  در  مدون  اساسی  قانون  نخستین 
اداره حکومت را به هیأت وزرا و اداره مستقله مفوض 
دانسته، حین اجتماع »هیأت وزرا« ریاست مجلس را 
به دوش صدراعظم  ایشان  غیاب  در  و  پادشاه  برعهده 
علیه  اساسی دولت  اصول  منوال،  به همین  بود.  نهاده 
افغانستان )1310( در بخش هفتم با عنوان »حقوق و 
وظایف وزرا« اداره امور اجرایی مملکت را وظیفه وزرا 
واگذار  صدراعظم  به  را  وزرا«  »هیأت  ریاست  دانسته، 

کرده بود. 
هم چنان که مشاهده می شود، تعریف هویت و مسوولیت 
نظام  که  گرفت  صورت  زمانی  حکومت  برای  جمعی 
سیاسی افغانستان، پادشاهی مطلقه بود. به طور طبیعی، 
جمعی  مسوولیت  و  هویت  مشروطه،  برقراری  از  بعد 
وضوح  از  مشروطیت،  واضح  اصول  پرتو  در  حکومت 
کامل برخوردار شد. بر این مبنا، حکومت به عنوان یک 
هیأت جمعی متشکل از صدراعظم و وزرا و با ریاست 

صدراعظم، نزد پارلمان مسوول شناخته شد. 
به این ترتیب، در یک جمع بندی کوتاه به این نتیجه 
اجرایی  ارگان  باالترین  به مثابه  می رسیم که حکومت 

داکتر عبدالعلی محمدی
بخش سوم
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به  جدی،  اول  دوشنبه،  شامگاه  اسراییل  ارتش  ستاد  رییس 
ایران هشدار داد که اگر خود یا گروه های متحدش در منطقه 
به اقدامی علیه اسراییل دست بزنند، بهای سنگینی خواهند 

پرداخت.
برای  صراحت  به  و  واضح  را  »اوضاع  گفت:  کوخاوی  آویو 
و  آماده  برنامه ها  تمام  و  ما  پاسخ  می کنم؛  توصیف  دشمنان 

تمرین شده است.«
تهدید  »پیام  را  کوخاوی  جنرال  سخنان  اسراییل  رسانه های 
غیرعادی به ایران« توصیف کردند. هم زمان اعالم شد که یک 
به آب های خلیج  نزدیک شدن  اسراییلی در حال  زیردریایی 

فارس است.
این تحوالت در حالی است که جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد 
با  امریکایی برای مذاکرات  دونالد ترمپ، در صدر یک هیات 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، به اورشلیم رسیده است.

به نقل از رادیو فردا و به گزارش رسانه های اسراییلی، رییس 
از  تازه گی  این کشور شامگاه دوشنبه گفت: »به  ارتش  ستاد 
افزایش تهدیدهای ایران علیه اسراییل شنیده ایم؛ اگر ایران و 
شریکانش... اقدامی علیه اسراییل انجام دهند، آن ها خواهند 

فهمید که بهای سنگینی خواهند پرداخت.«
عاملی  هر  به  اسراییل  »ارتش  داشت:  اظهار  جنرال کوخاوی 
که از نزدیک یا دور، در اقدام علیه اسراییل یا اهداف اسراییلی 

دخیل باشد، حمله خواهد کرد.«
ستاد  رییس  اظهارات  که  شده اند  یادآور  اسراییل  رسانه های 
ارتش کشورشان به فاصله سه روز از دیدار جنرال مارک میلی، 
رییس ستاد نیروهای مسلح امریکا از اسراییل بیان شده و با 
مذاکرات مطرح شده میان مقام های اسراییلی در دیدارهای شان 

با جنرال میلی مرتبط است.
شبکه تلویزیونی کان اسراییل نیز دوشنبه شب گزارش داد که 
یک زیردریایی ارتش اسراییل با هدف »هشدار دادن به ایران«، 
یک شنبه، 30 قوس، از آب راه سویز گذشته و به صورت علنی 

در راه خلیج فارس است.
خبرنگاران  پرسش  به  پاسخ  از  اسراییل  ارتش  سخنگوی 
اسراییلی در این باره خودداری کرده و گفته است که ارتش 

»به این نوع گزارش ها واکنش نشان نمی دهد.«
اما شبکه کان به نقل از »مقام های عربی«، بدون بردن نام آن ها، 
مدعی شده که مصر از این امر آگاه شده و مجوز داده است. 
از واکنش مصر به ادعای این شبکه اسراییلی، خبری منتشر 
نشده است. اما شبکه کان گفته است که ناو اسراییلی »در اوج 
یک مقطع زمانی متشنج« و پس از ترور محسن فخری زاده، به 

سوی آب های نزدیک ایران به حرکت درآمده است.
بر اساس برخی گزارش های تایید نشده جهانی، ناوهای اسراییلی 

دارای توان ضربه هسته ای هستند.
ساعاتی پیش از هشدار تند رییس ستاد ارتش اسراییل به ایران 
به سوی  اسراییلی  ناو  و گزارش شبکه کان در مورد حرکت 
خلیج فارس، نیروی دریایی امریکا نیز روز دوشنبه اعالم کرد 
که زیردریایی هسته ای »یواس اس  جورجیا« همراه دو رزم ناو 

امریکایی با عبور از آب راه هرمز، وارد خلیج فارس شد.
جنرال کنث مک کنزی، فرمانده نیروهای امریکا در خاورمیانه، 
سال گرد  در  ایران  اگر  که  بود  گفته  یک شنبه شب  سنتکام، 
کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه 
دادن  نشان  آماده  امریکا  بزند،  حمله ای  به  دست  پاسداران، 

واکنش است.
ایران  به  نیز یک شنبه شب  امریکا،  مایک پمپیو، وزیر خارجه 
نسبت به تحرکات گروه های متحد آن در عراق »هشدار« داده 

بود.
گزارشگران رسانه های اسراییل گفته اند که آخرین هفته های 
دولت دونالد ترمپ هنوز ممکن است با وقوع رویدادهای مهم 

در منطقه همراه باشد.
روزنامه گاردین نیز روز 30 قوس به نقل از سه منبع، شامل دو 
مقام ارشد حزب اهلل، نوشته بود که این سازمان لبنانی، ارزیابی 
با  است  ممکن  ترمپ  دونالد  کار  هفته های  آخرین  که  کرده 
حمله ای از سوی امریکا برای زدن یک ضربه کاری به حزب اهلل 

همراه باشد.
حزب اهلل حذف حسن نصراهلل، دبیر کل خود را به عنوان هدف 
چنین حمله  احتمالی ارزیابی کرده، اما گفته است که جای او 

»امن« است.

افزایش  با  جهانی  بهداشت  سازمان  فردا،  رادیو  گزارش  به 
نگرانی ها نسبت به شیوع گونه جدیدی از ویروس کرونا در 
این  هنوز  که  کرد  اعالم  جدی،  اول  دوشنبه،  روز  بریتانیا، 

ویروس را می توان کنترل کرد.
جهانی  بهداشت  سازمان  اضطراری  امور  مدیر  رایان،  مایک 
در یک کنفرانس خبری که در شهر جینوای سویس برگزار 
می شد، اظهار داشت: »شرایط به گونه ای نیست که از کنترل 
خود  حال  به  نمی توان  حال  عین  در  اما  باشد،  شده  خارج 

واگذارش کرد.«
وی سپس از کشورهای جهان خواست که تمهیدات بهداشتی 

آزموده شده را برای مهار این ویروس به کار ببندند.
بر اساس برآوردهای سازمان بهداشت جهانی، کسانی که به 
نوع جدید ویروس کرونا مبتال می شوند، به طور متوسط آن 
را به 1.۵ نفر انتقال می دهند، حال آن که این میزان در مورد 

ویروس قبلی کرونا 1.1 نفر بود.
واکسین های  که  دارند  باور  ویروس شناسان  از  بسیاری  اما 
بیماری کووید- 19 در رابطه با نوع جدید ویروس کرونا نیز 

موثر است.
همراه  که  بیون تک  آلمانی  شرکت  رییس  شاهین،  اوگور 
به  است،  ساخته  را  کرونا  واکسین  فایزر  امریکایی  شرکت 
را در  این شرکت واکسین خود  آلمان گفت که  خبرگزاری 
رابطه با 20 نوع دیگر ویروس کرونا امتحان کرده که نتیجه 
آن موفقیت آمیز بوده است. وی افزود که نوع جدید ویروس 
جهش قدرت مندتری داشته و آزمایش واکسین علیه آن تا دو 

هفته بعد انجام می گیرد.
به  نشانه ای  تاکنون هیچ  بهداشت جهانی،  به گفته سازمان 
دست نیامده که نوع جدید ویروس کرونا از نوع قبلی شدیدتر 
یا کشنده تر باشد. با این حال کشورهای اروپایی و برخی دیگر 
کشورهای جهان از جمله ایران، عربستان سعودی، پاکستان، 
را  بریتانیا  پروازهای  کانادا  و  هنگ کنگ  آرژانتین،  اسراییل، 

ممنوع کرده اند.

هشدار فرمانده اسراییلی 
به ایران همزمان با نزدیک 
شدن زیردریایی اسراییل 

به خلیج فارس

امریکا زیردریایی هسته ای خود 
را وارد تنگه هرمز کرد

شیوع گونه جدید کرونا؛ 
سازمان بهداشت جهانی: 

شرایط از کنترل خارج 
نشده است

قاسم  شدن  کشته  سال روز  از  پیش  هفته  دو 
مجهز  هسته ای  زیردریایی  امریکا  سلیمانی، 
جورجیا را وارد تنگه هرمز کرده است. هدف از 
اعزام این زیردریایی، نشان دادن تعهد امریکا به 

شرکای منطقه ای اش نامیده شده است.
نیروی دریایی ایاالت متحده در بیانیه ای از ورود 
زیردریایی هسته ای خود »یو اس اس جورجیا« به 
گذشته  روز  در  هرمز  استراتژیک  تنگه  آب های 

خبر داد.
به نقل از دویچه وله فارسی و به گزارش خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، اعالم ورود این زیردریایی که از 
سوی نیروی دریایی امریکا اقدامی نادر محسوب 
می شود، در حالی انجام می گیرد که تنش میان 

امریکا و ایران تشدید شده است.
در  مستقر  امریکا  دریایی  نیروی  پنجم  ناوگان 
بحرین گفت، زیردریایی »یو اس اس جورجیا« را 
که از نوع اوهایو است، دو کشتی جنگی همراهی 

می کنند.
این اقدام نامعمول در تنگه هرمز که هدف از آن 
از کشته  بعد  است،  امریکا  نظامی  توان  نمایش 
شدن محسن  فخری زاده، کارشناس اتمی ایران، 
صورت می گیرد که ایران امریکا را نیز »از جمله 

هم دستان حذف فزیکی او« خوانده است.
این اقدام هم چنین دو هفته قبل از فرا رسیدن 
سلیمانی،  قاسم  شدن  کشته  سال روز  اولین 
سپاه  برون مرزی  )واحد  قدس  سپاه  فرمانده 
نزدیکی  در  امریکا  پهپادی  پاسداران( در حمله 
فرودگاه بغداد انجام شده است. ایران بارها گفته 

است که انتقام این اقدام امریکا را خواهد گرفت.
نیروی دریایی امریکا می گوید که هدف از حضور 
نشان  منطقه،  آب های  در  جورجیا  زیردریایی 
دادن »تعهد« این کشور به »شرکای منطقه ای 
که  کرده  اعالم  امریکا  است.  دریایی«  امنیت  و 
هم چنین می خواهد با این اقدام آماده گی خود در 
»دفاع علیه هر تهدیدی در هر زمانی« را نشان 

دهد.
»یو اس اس جورجیا« مسلح به 1۵4 موشک کروز 
عملیاتی  نیروی   ۶۶ می تواند  و  است  تاماهاوک 

ویژه را در خود جا دهد.
نیز دو بمب افکن  اوایل ماه جاری )دسامبر(  در 
را  آن  متحده  ایاالت  که  مأموریتی  در  امریکا 
آسمان  وارد  نامید،  ایران«  به  بازدارنده  »پیامی 
عبور  ایران  آسمان  نزدیکی  از  و  شده  منطقه 

کردند.
به  پیامی  امریکا می تواند  نظامی  قدرت  نمایش 
ایران باشد؛ یعنی ایاالت متحده با وجود این که 
به دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور این کشور، 
و  عراق  در  نظامی اش  حضور  کاهش  صدد  در 
خاور  به  تعهدش  به  هم چنان  است،  افغانستان 

میانه پای بند می ماند.
مسوولیت  امریکا  دریایی  نیروی  پنجم  ناوگان 
حفاظت از منافع این کشور در آب هایی به وسعت 
میلیون  )شش و  نیم  مربع  مایل  میلیون  دو و نیم 
کیلومتر مربع(، شامل خلیج فارس، دریای سرخ، 
را  هند  اقیانوس  از  قسمت هایی  و  عمان  خلیج 

بر عهده دارد.

هم زمان با آغاز واکسیناسیون در بسیاری از کشورهای 
اروپایی، اتحادیه اروپا تالش می کند تا مقررات مبارزه با 
شیوع گونه جدید ویروس کرونا، که برای نخستین بار 

در بریتانیا ردگیری شده است را توحید کند.
به گزارش یورو نیوز و به نقل از یک منبع دیپلماتیک 
در اتحادیه اروپا، هدف از این »وحدت رویه« به  ویژه آن 
است که مسافران و راننده گانی که در پی بسته شدن 
مرزهای اروپایی با بریتانیا در این کشور گرفتار شده اند، 

اجازه بازگشت هماهنگ و تحت نظر داشته باشند.

در پی مشاهده نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا در 
ایتالیا،  آلمان،  فرانسه،  بلژیک،  هالند،  گذشته،  هفته 
بلغارستان و ایرلند مرزهای خود را به روی مسافران از 

مبدا بریتانیا بستند.
دوشنبه  روز  فرانسه  کارگری  اتحادیه های  از  شماری 
در بیانیه ای اعالم کردند که بستن مرزها باعث شده تا 
شمار زیادی از شهروندان فرانسه ای و خارجی در شرایط 

غیرانسانی در بریتانیا به دام بیفتند.
بریتانیا، روز  بوریس جانسون، نخست وزیر محافظه کار 

گذشته در پارلمان تالش کرد تا به شهروندان این کشور 
اطمینان دهد که با وجود بسته شدن مرزهای اروپایی، 
ذخایر مواد غذایی در آستانه کریسمس و جشن سال نو 

میالدی در این کشور پاسخگوی نیازها است.
قرار  حالی  در  بریتانیا  برابر  در  سخت گیرانه  موازین 
اروپا یک دست شود  اتحادیه  است در 27 کشور عضو 
که آژانس داروی اروپا روز دوشنبه و هم زمان با صدور 
مجوز استفاده از واکسین فایزر-بیون تک اعالم کرد که 
درباره گونه جدید ویروس کرونا »نگرانی جدی و سند و 
مدرکی درباره بی اثر بودن واکسین فعلی وجود ندارد.«

اروپا،  کمیسیون  رییس  در الین،  فن  اورزوال  گفته  به 
اروپا  اتحادیه  کارزار واکسیناسیون در 27 کشور عضو 

روزهای 27، 2۸ و 29 دسامبر آغاز خواهد شد.
واکسیناسیون  امریکا  متحده  ایاالت  و  روسیه  بریتانیا، 
اولویت  با  را  کووید-19  بیماری  برابر  در  گسترده 
قشرهای آسیب پذیر و کارکنان بخش درمان و آموزش 

آغاز کرده اند.

اتحادیه اروپا مقررات برای جلوگیری از شیوع 
نوع جدید ویروس کرونا را توحید می کند


