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روند ترمیم فابریکه سمنت جبل السراج، قدیمی ترین فابریکه سمنت افغانستان، 
این  از  ملی می گویند که بخش هایی  انکشاف  یافت. مسووالن در شرکت  پایان 
فابریکه را به گونه اساسی ترمیم کرده اند و تولیدات آن نیز افزایش یافته است. قرار 
است این فابریکه پس از این روزانه 70 تُن سمنت تولید کند. با افزایش تولیدات 
فابریکه سمنت جبل السراج، عاید ساالنه آن به 82 میلیون افغانی می رسد. بدین 
ترتیب حدود 200 نفر به گونه مستقیم و صدها نفر به شکل غیرمستقیم در این 
فابریکه مصروف کار می شوند. شهروندان معتقد اند که به راه افتادن چرخ فابریکه 
سمنت جبل السراج، سبب می شود تا سمنت باکیفیت و ارزان در اختیار مردم قرار 
از قدیمی ترین فابریکه های سمنت در کشور شمرده  گیرد. فابریکه جبل السراج 
می شود و پیش از این فعالیت آن برای دو دهه متوقف شده بود. گفتنی است 
که از سمنت این فابریکه در ساختمان مکروریان ها، ساختمان وزارت مخابرات و 

تکنولوژی )18 منزله( و هوتل انترکانتیننتال استفاده شده است.
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چرخ قدیمی ترین فابریکه سمنت 
افغانستان بار دیگر به راه افتاد
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پاکستان در سیاست خود در قبال روزهای خونین و پراضطراب کابل
افغانستان تجدید نظر نکرده است کابل، این روزها به قلمرو باندهای ترور تبدیل شده است. این شهر همه روزه گواه یک یا چند رویداد تروریستی است. گاه حمالت 

کور راکتی آرامش ساکنان این شهر را برهم می ریزد، گاه انفجار موتربمب ها و ماین های مقناطیسی و گاهی هم حمالت مسلحانه. 
چهره ها یکی پس از دیگری هدف قرار می گیرند. خبرنگاران به طور سازمان یافته ترور می شوند. 

فاقد  اقوام  اروپایی ها  و هفدهم،  قرون شانزدهم  در طی 
به خاطر  را وحشی می نامیدند؛ کشورهای غربی  تمدن 
در  خود،  امپراتوری های  در  کار  نیروی  تعداد  افزایش 
به  آن ها  دین  تغییر  و  غربی  زنده گی  روش  اِعمال  فکر 
به  فرانسه،  پادشاه  چهاردهم،  لویی  بودند.  مسیحیت 
فرزندان خود و روحانیون فرانسه ی جدید دستور داد تا 

در »فرانسوی سازی وحشی ها« اقدام کنند...
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كشور ما در كدام مرحله از زنده گی 
اقتصادی و اجتماعی خود قرار دارد؟

خلیل زاد: ترورهای هدف مند صلح را تهدید می كند، باید متوقف شود

خلیل زاد،  زلمی  کابل:  ۸صبح، 
صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده 
ترورهای  که  می گوید  افغانستان 
هدف مند باید متوقف شود؛ زیرا روند 

صلح را تهدید می کند.
صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده 
افغانستان این مطلب را پنج شنبه شب 
در  توییت هایی  رشته  در  جدی(   ۴(
واکنش به افزایش ترورهای هدف مند 

در کشور مطرح کرده است.
که  است  کرده  تأکید  خلیل زاد 
و  می خواهند  صلح  افغانستان  مردم 
هم چنان  سیاسی  توافق   و  آتش بس 
اطراف  از  او  است.  فوری  نیازهای 
که  است  خواسته  صلح  مذاکرات 
و  کنند  برابر  دو  را  تالش های شان 
امریکا آماده کمک در این راستا است.
صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده 
که  کسانی  است،  افزوده  افغانستان 
باید  هستند،  ترورها  این  عقب  در 
ترور  خلیل زاد  زلمی  شوند.  پاسخ گو 

یوسف رشید، رییس اجرایی مووسسه 
افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات 
)فیفا(، ترور داکتران زندان پل چرخی 
مدنی  فعال  کوهستانی،  فرشته  و 

کاپیسا را محکوم کرده  است.
به گفته نماینده ویژه امریکا در امور 
یک  رشید  یوسف  افغانستان،  صلح 
برای  را  خود  که  بود  وطندوست 
برای  و  کرد  وقف  کشورش  به سازی 

صلح کار می کرد.
است:  نوشته  هم چنان  خلیل زاد 
یوسف  چون  افرادی  به  جامعه  »هر 
مثابه ی  به  آنان  دارد.  نیاز  فرشته  و 
را  اجتماع  قلب  و  جامعه اند  وجدان 
در  نباید  آن ها  می دارند.  نگه  زنده 
از آن،  یا بدتر  ارعاب باشند،  ترس و 

کشته شوند.«
صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده 
افغانستان افزوده است که ایجاد وهم 
ترک  به  مجبور  را  افغان ها  ترس،  و 
نخواهد  و کسی  کشورشان می کنند 

ماند تا برای ترویج حقوق و آزادی ها 
کار کند.

هدف مند  حمالت  اخیر  روزهای  در 
در کابل و والیات علیه آن چه »اهداف 
یافته  افزایش  می شود،  خوانده  نرم« 

است.
یوسف  روز چهارشنبه  ناشناس  افراد 
مربوطات  در  راننده اش  با  را  رشید 
پیش تر  روزی  کشتند.  هفتم  ناحیه 
به شمول  چند داکتر  نفر  پنج  از آن، 
ناحیه  همین  در  پل چرخی  زندان 

کشته شدند.
از  کوهستانی  فرشته  گذشته  روز 
توسط  کاپیسا  والیت  مدنی  فعاالن 
مسوولیت  شد.  کشته  ناشناس  افراد 
بر  گروهی  یا  و  فرد  را  قتل ها  این 
در  طالبان  است.  نگرفته  عهده 
در  را  خود  داشتن  دست  مواردی 
این نوع قتل ها رد کرده، اما مقام های 
حکومتی این گروه را مسوول کشتار 

هدف مند عنوان می کنند.

حمالت هدف مند 
مردم را نگران کرده است



۸صبح، کابل: منابع امنیتی در والیت بلخ 
تأیید می کنند که قاسم پیکار، فرمانده قطعه 
ولسوالی  در  انفجاری  پی  در  ارتش  ششم 
این  در  است.  شده  کشته  بلخ  چهاربولک 
شده  کشته  ارتش  دیگر  سرباز  یک  انفجار 

است و دو سرباز دیگر زخمی شده اند.
یک منبع امنیتی در بلخ به روزنامه 8صبح 
گفت که تانک حامل قاسم پیکار صبح روز 
کنار  ماین  با  زمانی  جدی  پنجم  جمعه، 
جاده ای بر خورد که او از یک نبرد با طالبان 

از ولسوالی چهاربولک در حال برگشتن بود.
گذشته  شب  طالبان  منبع،  اطالعات  طبق 
ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای  مواضع  به 
بودند و قاسم پیکار  چهاربولک حمله کرده 

برای کمک به این نیروها رفته بود.
منبع افزود، هنگامی که فرمانده قطعه ششم 
ارتش از این نبرد بر می گشت، تانک حاملش 
با ماین کنار جاده ای برخورد کرده و همراه با 

یک سربازش کشته شده است.
از جانب دیگر، منبع افزود که در حمله هوایی 
ارتش 10 جنگ جوی طالبان در بلخ کشته 

شده اند.
گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته 

است.
در روزهای اخیر نبردها در بلخ و والیت های 

همجوار آن افزایش یافته است.

۸صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرد 
که در شبانه روز گذشته 1۳ بیمار کووید-1۹ 

در کشور جان باخته اند.
طبق اعالم این وزارت، در 2۴ ساعت گذشته 
شناسایی  نیز  جدید  کرونایی  بیمار   170

شده اند.
این نتیجه از آزمایش دو هزار و 27۵ نمونه ی 

مشکوک به دست آمده است.
شبانه روز  در  کرونایی  بیمار   ۹۶ هم چنان 

گذشته بهبود یافته اند.
با ثبت ارقام جدید، شمار کل بیماران کرونایی 
در کشور به ۵1 هزار و 7۶۴ تن رسیده است.

از این میان، دو هزار و 1۴8 تن جان باخته و 
۴0 هزار و ۶78 تن بهبود یافته اند.

شمار نمونه های مشکوک به کرونا که تاکنون 
شده  بررسی  عامه  صحت  وزارت  سوی  از 
رسیده  نمونه    1۳۵ و  هزار   1۹1 به  است، 

است.

نشر  به  نسبت  خارجه  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
این  قول  به  را  طالبان  رهبران  که  ویدویوهایی 
آموزشی  اردوگاه های  از  بازدید  حال  در  وزارت 
می دهد،  نشان  پاکستان  خاک  در  شورشیان 
واکنش نشان داد و از حضور رهبران طالبان در 

این اردوگاه ها ابراز نگرانی کرد.
این وزارت با نشر اعالمیه ای این نگرانی را مطرح 
کرده و گفته است »حضور علنی و فعالیت های 
قلمرو  آنان در  افغان و رهبران  عناصر شورشی 
آشکارا  را  افغانستان  ملی  حاکمیت  پاکستان 
نقض می کند و سبب تدوام بحران و بی ثباتی در 
منطقه شده، تأمین صلح پایدار در افغانستان را 

با چالش جدی مواجه می کند.«
تا  نگذارد  که  است  خواسته  اسالم آباد  از  کابل 
عناصری  و  از جانب شورشیان  پاکستان  قلمرو 
که بر ادامه جنگ و خون ریزی تأکید دارند، مورد 

استفاده قرار گیرد.
مالقات های  پی  در  که  می گوید  خارجه  وزارت 
رهبران طالبان با مقامات پاکستانی تصاویری به 
نشر رسیده است که نشان دهنده حضور طالبان 
در میان پیروان شان در پاکستان است و پرده از 
موجودیت همه رهبران طالبان در این کشور بر 
می دارد. این وزارت افزوده است که طالبان در 
این ویدیوها بر ادامه فعالیت های شان در خاک 

پاکستان اذعان کرده اند.
که  است  افزوده  خارجه  وزارت  حال،  این  با 
پناهگاه های  بسته شدن  افغانستان  حکومت 
شورشیان و تروریستان و قطع فعالیت های آنان 

را در حل مسالمت آمیز بحران افغانستان و تأمین 
می داند.  حیاتی  امری  منطقه ای  ثبات  و  صلح 
کابل یک بار دیگر بر تداوم همکاری های صادقانه 
تهدیدات  و  تروریسم  علیه  واقعی  مبارزه  و 

مشترک تأکید کرده است.
شده  نشر  اجتماعی  رسانه های  در  ویدیوهایی 
است که مال عبدالغنی برادر را نشان می دهد که 
با حضور در شفاخانه ای از زخمیان طالبان سر 
زده و در میان جمعی نیز در مورد مذاکرات صلح 

وضاحت می دهد.
صحبت های مال برادر نشان می دهد که مخاطب 
طالبان  گروه  اعضای  جمع  این  در  او  سخنان 

است.
روز  ریاست جمهوری  اول  معاون  صالح،  امراهلل 
گذشته گفت که مال عبدالغنی برادر، معاون دفتر 
سیاسی طالبان در قطر برای انجام دادن سه کار 

به پاکستان رفته است.
به گفته او، مال برادر در سفرش به پاکستان از 
جنگ جویان زخمی  این گروه که در یک شفاخانه 
دولتی بدون ویزا بستری هستند، عیادت کرده 
است. او  هم چنان گفته است که سپس مال بردار 
برای الهام بخشیدن به دانش آموزان »ترور«، به 
قدردانی  صالح  است.  رفته  آموزشی  مرکز  یک 
از طالبان را  از پاکستان برای حمایت گسترده 

سومین مأموریت سفر مال برادر خوانده است.
به  که  است  متهم  کابل  سوی  از  اسالم آباد 
مخالفان مسلح دولت به ویژه طالبان پناه گاه امن 

را فراهم کرده است.

 

در  زنجیره ای  ترورهای  که  می شود  ماه  یک ونیم  از  بیش 
والیات مختلف کشور آغاز شده است. هدف اصلی این ترورها، 
خبرنگاران، فعاالن مدنی و چهره های مطرح رسانه ای است. با 
این وصف، دولت تاکنون برنامه مناسبی برای مهار این ترورها 

ارایه نکرده است.
از طرف  از یک طرف و ضعف دولت در مهار آن  ادامه ترورها 
دیگر، تصویر ناامیدکننده ای از آینده به دست می دهد. فعاالن 
مدنی و رسانه ای این روزها خواب آرام ندارند و تصور می کنند 
که بیش از هر زمانی دیگر به مرگ نزدیک تر شده اند. متأسفانه 
تقبیح جهانی این ترورها هم تاکنون اثری بر تصمیم باندهای 

ترور و حامیان این باندها نداشته است.
واکنش دولت در برابر ترور فعاالن مدنی و رسانه ای، غیرمسووالنه 
اعالمیه  فقط  رویدادی،  هر  برابر  در  دولت  است.  کلیشه ای  و 
می نویسد و آن را تقبیح می کند. به باور دولت، این ترورها کار 
این  دولت می گوید که هدف  است.  افغانستان  دشمنان صلح 
تازه ای در  است. چیز  و دولت  بین مردم  فاصله  ایجاد  ترورها 

موضع گیری دولت در برابر این ترورها به چشم نمی خورد.
این برخورد سبک سرانه با پدیده ترور برای بعضی از چهره های 
خود  نفع  به  رویدادی  هر  از  تا  است  داده  فرصت  سیاسی 
سیاسی  چهره های  از  بعضی  تازه گی  به  کنند.  بهره برداری 
اعالم کرده اند که اگر دولت قادر به تأمین امنیت جان مردم 
نیست، اجازه بدهد که آن ها رأساً وارد صحنه شوند. کم نیستند 
چهره های سیاسی دیگری که برای سودجویی از این وضعیت 
در صف ایستاده اند. هدف آن ها از این اعالم چیزی جز استفاده 

سیاسی از وضعیت آشفته کنونی نیست. 
وفاداری  سطح  وضعیت،  این  از  سیاسی  چهره های  باج گیری 
مردم نسبت به دولت را پایین خواهد آورد. در مقابل، میزان 
وفاداری مردم نسبت به این چهره ها را بلند خواهد برد. بدترین 
پیامد این اتفاق، کاهش مشروعیت و ابهت سیاسی دولت در 
نزدم مردم است. در فرجام، مردم به جای مراجعه به دولت به 
کانون های سیاسی بیرون از آن روی خواهند آورد. این کار در 
درازمدت مرگ ناخواسته نهادی به نام دولت را به همراه خواهد 

داشت.
رسانه ای  و  مدنی  فعاالن  ترور  از  هدف  که  نیست  تردیدی 
هدِف  این  است.  دولت  به  نسبت  مردم  بدبینی  گسترش 
همیشه گی دشمن بوده است و در آینده هم خواهد بود. دولت 
اما مسوولیت دارد اجازه ندهد که چنین فاصله ای ایجاد شود. 
برای همین است که انتظار می رود برنامه ها و اقدامات دولت باید 
فراتر از تقبیح و نکوهش این رویدادها باشد. این کار در توان 
هر کسی و هر سازمانی غیر از دولت نیز است. دولت نمی تواند 
تنها با صدور اعالمیه و مرثیه خواهی و اشاره به هدف دشمن، 
ترور  باندهای  توقع عمومی آن است که  رفع مسوولیت کند. 
شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند. این مسوولیت اصلی 

دولت است.
اما متأسفانه دولت زیاد عالقه مند به ادای این مسوولیت دیده 
تهدیدات  این  به دلیل  اخیراً  از کسانی که  نمی شود. بسیاری 
دریافت  ناامیدکننده  بسیار  پاسخ  بوده اند،  تماس  در  دولت  با 
کرده اند. طبق آن چه فعاالن مدنی و رسانه ای گزارش کرده اند، 
پاسخ دولت برای آن ها در برابر این تهدیدات بسیار کوتاه و ساده 
بوده است: »هر کسی خود غم خود را بخورد!« این پاسخ واقعاً 
ناامیدکننده است. اگر قرار باشد که هر کسی خود غم خود را 
بخورد، چه نیازی به وجود سازمانی به نام دولت است؟ در این 
صورت، چرا باید مردم به دولت مالیه بدهند و از آن تبعیت کنند؟ 
مردم به این دلیل وجود دولت و حاکمیت آن را پذیرفته اند که 
از جان و مال آن ها صیانت کند. حتا در نظام های دیکتاتوری و 
غیرانتخابی هم این اصل رعایت می شود. غیرمنطقی است که 
مردم به حال خود رها شود و سپس از آن ها خواسته شود که از 

دولت فاصله نگیرند و به آن وفادار بمانند.
می گویند که این ترورها کار »دشمنان صلح افغانستان« است. 
این دشمنان کی ها هستند و چرا به مردم معرفی نمی شوند؟ 
یا  مدنی  فعال  فالن  این که  گفتن  با  تنها  نمی تواند  دولت 
است،  ترور شده  افغانستان«  »دشمنان صلح  توسط  رسانه ای 
رفع مسوولیت کند. دولت باید این منافقان صلح را شناسایی و 
نسبت خود با آن ها را بازتعریف کند. در غیر این صورت، مردم 
چگونه باور کنند که پشت این ترورها فالن کشور قرار دارد و 
فالن کشور قرار ندارد/یا فالن گروه قرار دارد و فالن گروه قرار 
ندارد. از این رو، پیشنهاد می شود که دولت باید ادبیات روشن 
در برابر این رویدادها اختیار کند و از کلی گویی و مرثیه خوانی 
محض بپرهیزد. مردم به اقدامات عملی دولت نیاز دارند. این 
کار ممکن نیست مگر آن که اوالً اراده مهار ترورها موجود باشد 
و دوماً برنامه متناسب با این هدف ترتیب و اجرا شود. در غیر 
این صورت، همان دشمنانی که دولت نسبت به رسیدن آن ها 
بازی مرگ بار و خونین  این  برنده  نگران است،  اهداف شان  به 

خواهند بود.
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افغانستان نسبت به دیدار رهبران طالبان از 
»اردوگاه های آموزشی شورشیان« 

در پاكستان ابراز نگرانی كرد

وزارت دفاع ملی: 
70 عضو گروه طالبان در چهار والیت كشته شدند

یک فرمانده و سرباز ارتش 
در انفجاری در بلخ 

كشته شدند

۱۳ بیمار كرونایی در 
شبانه روز گذشته در كشور 

جان باختند

کرده  اعالم  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
است که 70 عضو گروه طالبان در درگیری با 
نیروهای ارتش در والیت های بلخ، فراه، هلمند 

و فاریاب کشته شده اند.
طبق اعالم وزارت دفاع ملی، این درگیری ها در 

2۴ ساعت گذشته رخ داده است.
وزارت دفاع ملی گفته است که در یک حمله 
هوایی بر محل تجمع طالبان در قریه باغ پهلوان 
ولسوالی شولگره والیت بلخ، به  شمول مولوی 
هاشم و مولوی عمر، نه عضو گروه طالبان کشته 
شده اند. این حمله هوایی عصر روز گذشته اجرا 

شده است.
است  گفته  دیگر  جانب  از  ملی  دفاع  وزارت 
در  طالبان  تجمع  بر  هوایی  در یک حمله  که 
ولسوالی چهاربولک والیت بلخ، 10 عضو گروه 
طالبان کشته و سه تن دیگر زخمی شده اند. 
این حمله هوایی ساعت 8:00 صبح روز جمعه 
در این روستا اجرا شده است. وزارت دفاع ملی 
گفته است، طالبانی که در این منطقه تجمع 
کرده بودند، قصد حمله بر نیروهای امنیتی را 

داشتند.
گزارش  ملی  دفاع  وزارت  ترتیب،  همین  به   
داده است که در والیت هلمند در یک حمله 
نیروهای امنیتی بر مواضع طالبان که از سوی 
طالب   ۴۶ می شد،  حمایت  هوایی  نیروهای 
کشته و زخمی شده اند. طبق اعالم وزارت دفاع 
ملی، این رویداد روز گذشته در منطقه خسرآباد 

است.  شده  انجام  هلمند  والیت  ناوه  ولسوالی 
طالبانی  ملی،  دفاع  وزارت  اعالمیه  براساس 
که در این حمله کشته شده اند، برای حمله بر 
پاسگاه های نیروهای امنیتی تجمع کرده بودند. 
در این حمله ۳۳ عضو گروه طالبان کشته و 1۳ 

تن دیگر زخمی شده اند.
وزارت دفاع ملی از جانب دیگر گفته است که 
هشت عضو گروه طالبان در ولسوالی باالبلوک 
شب  حمله  این  شده اند.  کشته  فراه  والیت 
گذشته در مناطق فراه رود و کنسک ولسوالی 
ملی  دفاع  وزارت  است.  شده  اجرا  باالبلوک 
بودند و  ابتدا طالبان حمله کرده  می گوید که 
کرده اند.  دفع  را  حمالت  این  ارتش  نیروهای 
در اثر این تحرکات، هشت طالب کشته و سه 

طالب دیگر زخمی شده اند.
است  گفته  ملی  دفاع  وزارت  دیگر،  سوی  از 
بامداد   1:00 ساعت  طالبان  جنگ جویان  که 
نیروهای  پاسگاه های  بر  حمله  قصد  جمعه 
دفاعی و امنیتی در مرکز ولسوالی قیصار والیت 
فاریاب را داشتند، اما در کمین نیروهای ارتش 
ملی،  دفاع  وزارت  اعالمیه  براساس  برخوردند. 
این درگیری 10 جنگ جوی گروه طالبان  در 
گروه  این  دیگر  جنگ جوی  هشت  و  کشته 

زخمی شده اند.
گروه طالبان درباره این حمالت چیزی نگفته  
است. این در حالی است که جنگ در روزهای 

اخیر شدت گرفته است.



حمالت هدف مند در سطح کشور، به  ویژه شهر کابل، 
است. کشته شدن چندین  داشته  افزایش چشم گیری 
ماه  یک ونیم  جریان  در  مدنی  جامعه  فعال  و  خبرنگار 
امنیت  پیرامون  نگرانی ها  که  است  شده  سبب  اخیر، 
برخی  شود.  بیش تر  رسانه ای  و  مدنی  جامعه  فعاالن 
امنیتی،  نهادهای  عمل کرد  از  انتقاد  با  سیاسیون  از 
می گویند که اگر حکومت تأمین امنیت نمی تواند، آنان 
نظامی  کارشناسان  کنند.  تأمین  را  امنیت  اند  حاضر 
نیز از وضعیت موجود به شدت ابزار نگرانی می کنند و 
می گویند که نهادهای کشفی ضعف جدی ای دارند. به 
گفته آن ها، نهادهای امنیتی در حال حاضر در کشف و 
دفع حمالت ناکام اند و از نهادهای اجرایی، به نهادهای 
ثبت آمار رویدادها بدل شده اند. به گفته این کارشناسان، 
گروه های مختلف به حمالت چریکی در سطح شهر روی 

آورده اند و برای مقابله با آن ها، نیاز است افزون بر تقویت 
نهادهای کشفی، اصالحات الزم در سکتورهای امنیتی 
به میان آید. این در حالی است که امریکا نیز از افزایش 
حمالت هدف مند و تاثیر آن بر روند صلح در کشور ابراز 

نگرانی کرده است.

قدیمی ترین  جبل السراج،  سمنت  فابریکه  ترمیم  روند 
در  مسووالن  یافت.  پایان  افغانستان،  سمنت  فابریکه 
این  از  بخش هایی  که  می گویند  ملی  انکشاف  شرکت 
فابریکه را به گونه اساسی ترمیم کرده اند و تولیدات آن 
از  افزایش یافته است. قرار است این فابریکه پس  نیز 
این روزانه 70 تُن سمنت تولید کند. با افزایش تولیدات 
 82 به  آن  ساالنه  عاید  جبل السراج،  سمنت  فابریکه 
میلیون افغانی می رسد. بدین ترتیب حدود 200 نفر به 
گونه مستقیم و صدها نفر به شکل غیرمستقیم در این 
فابریکه مصروف کار می شوند. شهروندان معتقد اند که 
به راه افتادن چرخ فابریکه سمنت جبل السراج، سبب 
می شود تا سمنت باکیفیت و ارزان در اختیار مردم قرار 
فابریکه های  از قدیمی ترین  فابریکه جبل السراج  گیرد. 
سمنت در کشور شمرده می شود و پیش از این فعالیت 
آن برای دو دهه متوقف شده بود. گفتنی است که از 
سمنت این فابریکه در ساختمان مکروریان ها، ساختمان 
هوتل  و  منزله(   18( تکنولوژی  و  مخابرات  وزارت 

انترکانتیننتال استفاده شده است.
کار ترمیم فابریکه سمنت جبل السراج روز چهارشنبه، 
سوم جدی، پایان یافته و این فابریکه بار دیگر تولیداتش 
را از سر گرفت. در مراسم گشایش این فابریکه، مقام های 
محلی پروان و شرکت انکشاف ملی ریاست جمهوری 
افغانستان حضور داشتند. آن ها تصریح کردند که پس 
از این، تولیدات این فابریکه افزایش خواهد یافت. این 
ملی  انکشاف  با شرکت  امسال  ماه جوزای  در  فابریکه 
اساسی  ترمیم  از  پس  و  شد  مدغم  جمهوری  ریاست 
بخش هایی از آن توسط این شرکت، دوباره به کار آغاز 

کرد. 
در  ملی،  انکشاف  شرکت  معاون  منصور،  عبدالمومن 
تولید  دوباره  آغاز  فابریکه،  این  از  بهره برداری  برنامه 
سمنت جبل السراج را »خودکفایی افغانستان« شمرد و 
با فعال سازی دوباره آن، قرار است 70  تاکید کرد که 
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و رسانه ای در جریان  فعال جامعه مدنی  ترور چندین 
ماه های اخیر، شهروندان، سیاسیون و حتا کارشناسان 
رحمت اهلل  شدن  کشته  است.  ساخته   نگران  را  نظامی 
رشید  یوسف  ترور  غزنی،  در  الجزیره  خبرنگار  نیک زاد 
افغانستان  انتخابات  آزاد و عادالنه  رییس اجرایی بنیاد 
فعال حقوق  کوهستانی  فرشته  قتل  و  کابل  در  )فیفا( 
بابت  از  زنان در کاپیسا سبب شده است که نگرانی ها 
امنیت فعاالن جامعه مدنی و رسانه ای در کشور به شکل 
بی پیشینه ای افزایش یابد. برخی از سیاسیون با انتقاد 
حکومت  توجه  خواستار  امنیتی،  نهادهای  عمل کرد  از 
به وضعیت موجود شده اند. عطامحمد نور، عضو کمیته 
اجرایی  رییس  و  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رهبری 
حزب جمعیت اسالمی، روز پنج شنبه، چهارم جدی، با 
از ترورهای پی هم، وضعیت کنونی را »ملتهب«  انتقاد 
و »پیچیده« خواند. او خطاب به حکومت گفت که اگر 
نهادهای امنیتی توان تأمین امنیت را ندارند، جهادی ها 
می توانند با توجه به نفوذ مردمی شان، امنیت کشور را 

تأمین کنند. 

تُن سمنت در یک روز تولید شود. آقای منصور افزود 
که با افزایش تولیدات سمنت جبل السراج، عاید ساالنه 
آن به 82 میلیون افغانی در سال خواهد رسید. او تاکید 
کرد که این نهاد تالش دارد تا تولیدات این فابریکه را 
ملی،  انکشاف  معلومات شرکت  بر اساس  افزایش دهد. 
با فعال سازی این فابریکه 200 نفر در آن مصروف کار 
می شوند. این در حالی است که با توجه به گذشته کار 
این فابریکه، صدها تن دیگر به گونه غیرمستقیم در آن 

کار خواهند کرد.
فضل الدین عیار، والی پروان، فعال شدن این فابریکه را 
برای اقتصاد والیت پروان و کل افغانستان مهم خواند و 

افزون بر این، گلبدین حکمت یار، جهادی پیشین، نیز 
او که روز  ابراز نگرانی کرد.  امنیتی موجود  از وضعیت 
جمعه، پنجم جدی، در کابل صحبت می کرد، گفت که 
وضعیت امنیتی بد تر شده و آنان مجبور اند خود برای 
تأمین امنیت خود دست به کار شوند. او حمالت اخیر 
بر فعاالن جامعه مدنی و رسانه ای را نیز نکوهش کرد و 
واکنش  این حال،  با  »نگران کننده« خواند.  را  وضعیت 
اجتماعی  رسانه های  در  واکنش هایی  با  نیز  سیاسیون 
روبه رو شده است؛ زیرا به باور مردم، تحرک گروه های 
شود.  شکننده تر  وضعیت  که  می شود  سبب  مختلف 
ویژه  فرستاده  خلیل زاد،  زلمی  که  است  حالی  در  این 
امریکا برای صلح افغانستان، نیز خواستار توقف حمالت 
هدف مند شده است؛ زیرا به باور وی، دوام این حمالت 

می تواند روند صلح را تهدید کند.
در همین حال، آگاهان نظامی نیز وضعیت امنیتی شهر 
کابل و برخی دیگر از والیت ها را نگران کننده می خوانند. 
عتیق اهلل امرخیل، آگاه نظامی، روز جمعه، پنجم جدی، 
به روزنامه 8صبح گفت که دلیل اصلی افزایش حمالت 

گفت که حکومت تالش دارد تا این گونه فابریکه ها را در 
سطح کشور ترمیم کند. والی پروان با انتقاد از افرادی 
که در کار بازسازی این فابریکه ها مداخله کرده اند، گفت 
عیار  آقای  می کنند.  باج گیری  آن ها  از  افراد  این  که 
اما از کسی نام نبرد و در مورد باج گیری زورمندان از 
است  نداد. گفتنی  معلومات  نیز  قراردادی  شرکت های 
فابریکه در  این  از نفوذ مافیا در  که پیش تر خبرهایی 

رسانه ها نشر شده بود.
با این حال، باشنده گان پروان در سهم شان از افزایش 
تولیدات این فابریکه راضی اند و می گویند که تولیدات 
تولیدات  از  ارزان تر  و  با کیفیت تر  مراتب  به  کشور 
کشورهای خارجی است. عبدالبصیر ملک زاده، یکی از 
باشنده گان ولسوالی جبل السراج، در گفت وگو با روزنامه 
ابزار  جبل السراج  سمنت  فابریکه  بازسازی  از  8صبح، 
خرسندی کرد. او افزود: »از بازسازی فابریکه خرسند 
هستیم. این خیلی بهتر از این است که از کشورهای 
سال ها  کشورها،  این  کنیم.  وارد  سمنت  همسایه 
برآورده  ناآرامی ما  از  را  تا منافع خودشان  کوشیده اند 
کنند و طبیعی است که جنس باکیفیت برای ما روان 

هدف مند، ضعف جدی در نهادهای کشفی است. او افزود 
که جنگ ادامه دارد، اما شکل چریکی به خود گرفته و 
پولیس نیز در دفع حمالت ناتوان بوده است. به گفته 
آقای امرخیل، نهادهای امنیتی در حال حاضر هیچ گونه 
نیز ضعف  بخش کشفی  و  ندارند  روی دست  تدابیری 
جدی ای دارد. به باور این آگاه نظامی، نهادهای امنیتی 
در حال حاضر به جای تحرکات کشفی، تنها به ثبت آمار 

رویدادها می پردازند. 
طالبان  گروه  گذشته  در  که  گفت  امرخیل  عتیق اهلل 
موضوع  این  و  می گرفت  بر عهده  را  مسوولیت حمالت 
راحت تر  حمله کننده  گروه  تشخیص  که  می شد  سبب 
به شکل  حاضر حمالت  حال  در  اما  او  گفته  به  شود. 
چریکی توسط گروه های کوچک انجام می شود و هیچ 
ترورها و حمالت هدف مند  این  نیز مسوولیت  گروهی 
را به دوش نمی گیرد. آقای امرخیل تقسیمات نهادهای 
امنیتی را دلیل اصلی بدتر شدن وضع امنیتی خواند و 
افزود که نیاز است بخش کشفی نهادهای امنیتی فعال تر 
شوند. این آگاه سیاسی افزود که گروه های مختلف به 
رویدادها  عامالن  تشخیص  و  کرده اند  نفوذ  کابل  شهر 
او، ضعف های  باور  به  نیست.  با حدس و گمان ممکن 
اساسی در وزارت امور داخله وجود دارد و این نهاد در 

حال حاضر حتا نمی تواند تشکیالت خود را اداره کند. 
داخله،  امور  وزارت  در  مسووالن  با  تماس ها  وجود  با 
پیش تر  حال،  این  با  نشد.  فراهم  گفت وگو  زمینه  اما 
این نهاد گفته بود که گروه طالبان هسته  های کوچک 
امراهلل  است.  داده   تشکیل  هدف مند  ترورهای  برای  را 
افزایش  دلیل  نیز  ریاست جمهوری،  اول  معاون  صالح، 
برای  بیش تر  کشتن  برای  تالش  را  هدف مند  حمالت 
امتیازگیری خوانده بود. این در حالی است که در جریان 
روزهای اخیر، ترور فعاالن جامعه مدنی و رسانه ای به 
شکل بی پیشینه ای افزایش یافته است. کشته شدن یما 
نیکزاد،  رحمت اهلل  میوند،  مالله  داعی،  الیاس  سیاوش، 
یوسف رشید و فرشته کوهستانی و مرگ مرموز رفیع 
صدیقی و فردین امینی، به نگرانی ها افزوده است. پیش تر 
سفارت امریکا هشدار داده بود که گروه هایی در تالش اند 

تا فعاالن جامعه مدنی، به  ویژه زنان را ترور کنند.

نمی کنند.«
با وجود به کار افتادن دوباره چرخ های این فابریکه، برخی 
از کارگران آن از معاش شان ناراضی اند و خواسته هایی  
از دولت و رهبری فابریکه دارند . پرویز علیمی، یکی از 
کارگران تخنیکی این فابریکه، به روزنامه 8صبح گفت: 
روزانه  تولیدات  و  دوباره  ترمیم  در  را  زیادی  »زحمت 
متقبل می شویم، اما شش هزار افغانی در یک ماه حقوق 
داریم که بسیار ناچیز است.« وی از حکومت خواست که 
به نیازهای کارمندان توجه کند و بر معاش شان بیفزاید.

گفتنی است که فابریکه سمنت جبل السراج به عنوان 
یک شرکت سهامی در سال 1۳2۳ با سرمایه ابتدایی 
۴0 میلیون افغانی ایجاد شد. این فابریکه ظرفیت تولید 
تولیدات  را داشت.  تُن سمنت در یک شبانه روز   100
و  بود  زبان زد  بین المللی  و  ملی  در سطح  این شرکت 
ابزار آن نیز از کشورهای چک وسلواکیا، آلمان، روسیه 
سمنت  فابریکه  شد.  خریداری  دیگر  کشورهای  و 
جبل السراج  سرانجام در سال 1۳۵1 به تصدی دولتی 
تغییر کرد و زیر اداره وزارت معادن و پترولیم درآمد. 
فابریکه  ابزارهای  از  برخی  تاراج  و  داخلی  جنگ های 
سمنت جبل السراج سبب شد که کار تولید این فابریکه 
در سال 1۳7۵ متوقف شود. کار بازسازی این فابریکه با 
مصرف 70 میلیون افغانی در سال 1۳۹۵ تکمیل شد و 
دوباره کار آغاز کرد. با این وجود، فرسوده بودن برخی از 
ابزارهای این فابریکه سبب شد که کار آن برای بار دیگر 
فابریکه  ریاست جمهوری  ارگ  سرانجام  شود.  متوقف 
سمنت جبل السراج را در سال 1۳۹8 با هفت تصدی 

دیگر مدغم کرد.

حمالت هدف مند 
مردم را نگران کرده است

چرخ قدیمی ترین فابریکه سمنت 
افغانستان بار دیگر به راه افتاد

شعیب حکیمی

کار ترمیم فابریکه سمنت 
جبل السراج روز چهارشنبه، 

سوم جدی، پایان یافته و این 
فابریکه بار دیگر تولیداتش 
را از سر گرفت. در مراسم 

گشایش این فابریکه، 
مقام های محلی پروان و شرکت 

انکشاف ملی ریاست جمهوری 
افغانستان حضور داشتند. 

آن ها تصریح کردند که پس 
از این، تولیدات این فابریکه 

افزایش خواهد یافت. این 
فابریکه در ماه جوزای امسال 

با شرکت انکشاف ملی ریاست 
جمهوری مدغم شد و پس از 
ترمیم اساسی بخش هایی از 

آن توسط این شرکت، دوباره 
به کار آغاز کرد. 

8صبح، کابل

ترور چندین فعال جامعه مدنی 
و رسانه ای در جریان ماه های 
اخیر، شهروندان، سیاسیون 

و حتا کارشناسان نظامی را 
نگران ساخته  است. کشته 

شدن رحمت اهلل نیک زاد 
خبرنگار الجزیره در غزنی، ترور 

یوسف رشید رییس اجرایی 
بنیاد انتخابات  آزاد و عادالنه 
افغانستان )فیفا( در کابل و 

قتل فرشته کوهستانی فعال 
حقوق زنان در کاپیسا سبب 
شده است که نگرانی ها از 
بابت امنیت فعاالن جامعه 

مدنی و رسانه ای در کشور به 
شکل بی پیشینه ای افزایش 

یابد.



در یک ماه اخیر هر روز ستاره ای 
و  کشور  رسانه  ای  آسمان  از 
فعالین مدنی به زمین کشیده 
شده است و معلوم نیست این 
برنامه شوم دشمن تا چه زمانی 
ادامه پیدا می کند. معلوم نیست 
امروز و فردا نوبت کدام سرو دیگر 
است. فصل تازه کشتار و حمالت انتحاری و انفجارها 
خبرنگاران،  فعالین  رسانه ای،  رسای  صداهای  باالی 
مدنی و چهره های معروف و شناخته شده متمرکز است. 
این کشتارها در هفته ای که گذشت، یوسف  ادامه  در 
فرشته  و  »فیفا«  نظارتی  نهاد  اجرایی  رییس  رشید، 
کوهستانی، فعال مدنی و رسانه ای ترور و خاموش شدند. 
در حالی که باشنده گان قلمرو جمهوریت هر روز تهدید 
و مدافعان آن هر روز یکی پس از دیگر ترور می شوند، 
مصروف  آنان  رهبری  و  طالبان  یعنی  آن  دشمنان 
جهان  دیپلمات های  با  چانه زنی  و  خارجی  سفرهای 
برای به دست آوردن قدرت می باشند. این اوضاع آشفته 
از کنترل مقامات جمهوریت، پس رفت و  و خارج شده 
ناکامی جمهوریت و پیش رفت و موفقیت گروه طالبان 

را نشان می دهد.
طالبان  هدف  و  ذات  از  جمهوریت  مقامات  آن که  با 
آنان را به درستی می دانند، در یک  آگاه اند و روی کرد 
ماه اخیر نتوانستند ترورهای پی در پی و حمله باالی 
برای  امنیتی  فعاالن رسانه ای را خنثا کنند. مسووالن 
پیش آمدن این اوضاع ناامیدکننده شرم سار و خجالت زده 
هم نیستند. وزیر داخله بعد از پرپرشدن چند خبرنگار و 
فعال رسانه ای برای عده ای از روزنامه نگاران گفته است: 
»کسانی که توانایی خرید سالح برای رسانه های شان را 
ندارند، شرکت خود را تعطیل کنند.« مسووالن به جای 
بر عهده گرفتن مسوولیت و پاسخ گوبودن، با فرافکنی از 
بار مسوولیت اصلی شان که محافظت جان و مال  زیر 
که  می گوید  داخله  وزیر  می کنند.  گریز  است،  مردم 
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کابل، این روزها به قلمرو باندهای ترور تبدیل شده 
رویداد  چند  یا  یک  گواه  همه روزه  شهر  این  است. 
آرامش  راکتی  کور  حمالت  گاه  است.  تروریستی 
انفجار  گاه  می ریزد،  برهم  را  شهر  این  ساکنان 
هم  گاهی  و  مقناطیسی  ماین های  و  موتربمب ها 
حمالت مسلحانه. چهره ها یکی پس از دیگری هدف 
به طور سازمان یافته ترور  قرار می گیرند. خبرنگاران 
می شوند. فعاالن حقوق بشر و جامعه مدنی نه تنها در 
کابل، بلکه در هیچ جای این سرزمین امنیت ندارند. 
رخدادهای  همیشه گی  قربانیان  که  هم  ملکی  مردم 

تروریستی هستند. 
رخدادهای اخیر نشان می دهد که باندها و دسته های 
ترور به طور گسترده در سطح شهر جابه جا شده اند. 
آنان در همه جا حضور دارند و تا هنوز نهادها و افراد 

زمان، سازمان های مخالف دولت و تنظیم های جهادی 
بیش تر در نقاط دورتر از کابل فعال بودند و دست شان 
از این شهر کوتاه بود. تا آخرین روزهای اپریل 1۹۹2، 
به  حتمی  نجیب اهلل  حکومت  سقوط  آن که  وصف  با 
نظر می رسید، در کابل آرامش حکم فرما بود. هرچند 
مردم نگران بودند و عده ای شهر را ترک می کردند، 
اما این نگرانی به دلیل ناأمنی نبود؛ بلکه از احتمال 
هجوم هزاران جهادی جنگ جو ناشی می شد که در 
اطراف کابل حضور داشتند و آماده حمله به این شهر 
بودند. بنابراین به استثنای زمان جنگ های داخلی و 
دوره طالبان، فضای حاکم بر شهر کابل حتا در جریان 
تغییر رژیم های سیاسی و کودتاهای پی در پی، مثل 

این روزها پراضطراب و وحشت آور نبوده است. 
به بیان روشن تر، در دهه های هشتاد و نود میالدی، 
هرچند تنظیم های جهادی با حمایت مستقیم پاکستان 
در گوشه و کنار افغانستان با نیروهای دولتی درگیر 
بودند و دو استراتژی »کابل باید در آتش بسوزد« و 
»کشتن با هزار زخم« از سوی پاکستان در برابر دولت 
اما  بود؛  عملی شدن  حال  در  افغانستان  دموکراتیک 
نهادهای امنیتی و ارتش، حداقل امنیت مراکز شهرها 
از جمله کابل را به خوبی تأمین کرده بودند. قبل از 
آن نیز کابل در چنگ هیوالی جنگ، ترور و بدأمنی 
نظم  کابل،  در  تغییر سیاسی  و  بود. کودتاها  نیفتاده 
سنتی حاکم بر شهرها و روستاهای افغانستان را آسیب 
نمی رساند. اگر گاهی هم وحشت و ترس بر شهر کابل 
دامن می گستراند، به دلیل رفتار سرکوب گرانه دستگاه 

افغانستان کمکی نیاز داشته باشد، پاکستان »بیش تر از 
ادامه سخنانش  او در  انتظار شما کمک خواهد کرد.« 
افزود: »پاکستان پس از افغانستان، یگانه کشوری است 
که بیش تر به صلح در این کشور عالقه دارد. بخش های 
قبایلی پاکستان به دلیل جنگ با هراس افگنی، آسیب 
زیادی دیده اند و باشنده گان هر دو طرف خط دیورند، 
می خواهند صلح در منطقه برقرار شود.«  اما بعد از سفر 
عمران خان به کابل و اعالم هم کاری با حکومت کابل 
و  مرگ بار  حمالت  افغانستان،  در  صلح  برقراری  برای 
ترورهای زنجیره ای و مرموز در پایتخت و دیگر والیت 
کشور بیش تر شده است. طالبان در ماه ها و هفته های 
بیش تر  ولسوالی ها  تسخیر  برای  را  حمالت شان  اخیر، 
ولسوالی های  بر  مدت  این  در  طالبان  گروه  کرده اند؛ 
طالبان  گروه  حمله  هر  که  است  کرده  حمله  زیادی 
است.  بوده  همراه  عظیم  خون ریزی های  و  کشتارها  با 
حمالت طالبان در هفته ها و ماه های اخیر فقط باالی 
ارتش و حکومت نبوده است. در ماه ها و هفته های اخیر 
و  رسانه ای  آدم های  نازنین ترین  تروریستی  گروه های 
و کشته اند. حمالت  ترور کرده   را  فعاالن مدنی کشور 
اخیر نشان می دهد که پاکستان در برابر افغانستان همان 
سیاستی را به اجرا می گذارد که در چهل سال پسین به 
قرار دادن حکومت  اجرا گذاشته است و آن زیر فشار 

مورد نظر شان را در بخش های مختلف شهر هدف 
قرار داده اند. معنای حضور گسترده  باندهای ترور در 
مرکز و حوالی پایتخت این است که متأسفانه نهادهای 
کشفی و استخباراتی ضعیف اند. ناکارآمدی مسووالن 
باعث شده است که گروه های هراس افگن  حکومتی 
و باندهای ترور ابتکار عمل را در دست بگیرند و در 

همه جا حضور داشته باشند. 
این در حالی است که در هیچ زمانی، پایتخت کشور 
حتا  است.  نبوده  امنیتی  خالء  دچار  پیمانه  این  به 
که  افغانستان  دموکراتیک  دولت  اخیر  روزهای  در 
جنگ در برابر آن به شکل فرسایشی و پیچیده و با 
دخالت مستقیم یکی از کشورهای منطقه و حمایت 
غیرمستقیم تعدادی از کشورهای غربی جریان داشت، 
امنیت شهر کابل تا این اندازه شکننده نبود. در آن 

دشمن این کار را برای فاصله انداختن میان حکومت و 
مردم انجام می دهد تا در نهایت مردم را وادار به براندازی 
حکومت کند. اما فهمیدن این که، دشمن این حمالت را 
به چه منظوری راه انداخته است، برای مردم خیلی مهم 
نیست، خواست مردم از مسووالن امنیتی تأمین امنیت 
جان و مال مردم است، نه فقط اعالم هدف دشمن و 

تشکیل تیم بررسی برای چگونه گی رخ دادن فاجعه.
دیگر  و  کابل  در  انفجار  و  انتحاری  حمله  هر  رخ دادن 
والیات، گروه طالبان و حامی اصلی آنان یعنی پاکستان 
را به یاد مردم افغانستان می آورد. زیرا شر در اغلب موارد 
از جانب طالبان و به کمک پاکستان بر مردم افغانستان 
مثل  اتفاقاتی  این که  برای  می شود.  و  است  شده  نازل 
ترور، انفجار و انتحار مدام از سوی آنان علیه افغانستان 
صورت گرفته است. متأسفانه سفرهای پی در پی حامد 
کرزی رییس جمهور پیشین کشور و محمد اشرف غنی 
زخم  این  نتوانست  اسالم آباد  به  کابل  مقامات  دیگر  و 
 20 تالش های  از  هیچ یک  کند.  درمان  را  خون چکان 
ساله اخیر نتوانست، در روی کرد و سیاست پاکستان و 

طالبان در قبال افغانستان تغییر بیاورد. 
چندی قبل عمران خان، نخست وزیر پاکستان به کابل 
سفر کرد و در سخنرانی اش در کابل گفت که هدف از 
سفرش به کابل ایجاد اعتماد و ارتباط بیش تر است و اگر 

دولت و حاکمیت بود، نه فعالیت گروه های تروریستی.
اکنون اما چنان نیست. با وصف آن که مردم افغانستان 
برخالف سال های هشتاد و نود میالدی تمام قد در 
کنار دولت ایستاده اند و دولت از مشروعیت و حمایت 
جهانی برخوردار است، ابتکار عمل در میدان جنگ 
شبکه های  و  مسلح  مخالف  گروه های  دست  در  اما 

تروریستی است. 
می دانیم که در طول تاریخ، دولت های مستقر در کابل 
ضعیف بوده اند. هم چنان می دانیم که نگاه انحصارگرایانه 
نسبت به حکومت و دولت داری مانع آن شده است که 
نهادهای دولتی، از جمله نهاد ارتش به مفهوم واقعی 
کلمه ملی و قدرت مند شوند. اما اکنون وضعیت فرق 
می کند. مردم افغانستان هرچند از بی کاره گی و ضعف 
مسووالن حکومت به ستوه آمده اند، اما هیچ گاه پشت 
نظام را خالی نکرده و دست از حمایت نظم جمهوری 
بر  افغانستان  اکنون  مورد،  این  کنار  برنداشته اند. در 
خالف گذشته، ارتش نیرومند و قوی دارد و نیروهای 
امنیتی در نزدیک به دو دهه گذشته به خوبی ثابت 
کرده اند که می توانند از تمامیت ارضی افغانستان دفاع 
و امنیت جان و مال مردم را تأمین کنند. بنابراین، این 
سوال مطرح می شود که ناأمنی های دامنه دار پایتخت 

و سایر والیت های کشور در کجا ریشه دارد؟ 
پاسخ روشن است. متأسفانه رهبری دولت و مسووالن 
نهادهای امنیتی به جای این که به تأمین امنیت مردم 
توجه کنند و با مدیریت درست ارگان های کشفی و 
امنیتی، دست گروه های تروریستی و باندهای تبهکار 
را از جان و مال مردم کوتاه سازند، با گماردن ده ها 
محافظ و دست وپاکردن مکان های أمن برای زنده گی 
شخصی شان، مصروف رانت خواهی هستند و از زمین 
نشان  رسانه ها  تحقیقی  بی خبر. گزارش های  زمان  و 
به  حکومت،  رده اول  افراد  از  بسیاری  که  می دهد 
برای  فرصت  یک  عنوان  به  دولتی  نهادهای  در  کار 
آینده  و  مردم  پروای  و  می کنند  نگاه  ثروت اندوزی 
به  واسطه ساالری  فرهنگ  ندارند.  را  سرزمین  این 
و  استخدام ها  روند  در  شایسته ساالری  اصل  جای 
گزینش های مدیران رده اول نهادهای دولتی، به ویژه 
نهاد ارتش در حکومت نهادینه شده است. تمامی این 
عوامل دست به دست هم داده و نتیجه آن حکومتی با 
رهبران ضعیف و ناکارآمد است که با وصف موجودیت 
ارتش قوی و به قدر کافی نیرومند، نمی تواند امنیت 
را تأمین کند. به دلیل ضعف مدیریتی، شهروندان این 
جمهوری  ریاست  ارگ  متری  صد  در  حتا  سرزمین 
احساس امنیت ندارند و همه روزه در گوشه و کنار 
کشور به دست باندهای ترور و ماشین کشتار تروریسم 

به خاک و خون کشانده می شوند.

کابل از طریق نیروهای تروریستی می باشد.
واقعیت این است که خانه اصلی طالبان پاکستان است. 
عقبه و محل برنامه ریزی و آموزش و معالجه و تداوی 
دیورند  خط  سوی  آن  در  کشوری  طالبان،  زخمیان 
است. در روزهای اخیر مال عبدالغنی برادر ضمن دیدار 
از پاکستان و صحبت با مقامات بلندپایه آن کشور، از 
اردوگاه آموزشی طالبان و زخمیان زیر معالجه و تداوی 
نشرشده  ویدیوهای  کرد.  دیدار  پاکستان  در  گروه  این 
نشان می دهد که مال عبدالغنی برادر در میان شورشیان 
از  آن  برای  و  می کند  سخنرانی  پاکستان  در  مستقر 
پیروزی های شان در برابر حکومت کابل و امریکا و ادامه 
فعالیت علیه افغانستان سخن می گوید. وقتی پاکستان 
تدوای  و  معالجه  را  طالبان  گروه  شورشی  زخمیان 
فعالیت های  آموزش  زمینه  آنان  گروه  برای  می کند، 
پناه  آنان  رهبران  به  می سازد،  فراهم  را  تروریستی 
می دهد و زمینه مالقات و برنامه ریزی را فراهم می کند، 
به این معنا است که اعتماد به پاکستان و گروه مورد 
حمایت آن عبث و بیهوده است. گشت و گذار آزادانه 
طالبان در پاکستان، ارایه خدمات اجتماعی و بهداشتی 
حکومت پاکستان برای زخمیان و نیروهای طالبان نشان 
می دهد که پاکستان دوست گرامی امارت اسالمی است 

نه جمهوریت.

کابل، این روزها به قلمرو 
باندهای ترور تبدیل شده است. 

این شهر همه روزه گواه یک یا 
چند رویداد تروریستی است. گاه 
حمالت کور راکتی آرامش ساکنان 

این شهر را برهم می ریزد، گاه 
انفجار موتربمب ها و ماین های 
مقناطیسی و گاهی هم حمالت 
مسلحانه. چهره ها یکی پس از 
دیگری هدف قرار می گیرند. 

خبرنگاران به طور سازمان یافته 
ترور می شوند. فعاالن حقوق بشر 

و جامعه مدنی نه تنها در کابل، 
بلکه در هیچ جای این سرزمین 

امنیت ندارند. مردم ملکی هم که 
قربانیان همیشه گی رخدادهای 

تروریستی هستند.

در یک ماه اخیر هر روز ستاره ای از آسمان رسانه  ای کشور و فعالین مدنی به زمین کشیده شده است و معلوم نیست این 
برنامه شوم دشمن تا چه زمانی ادامه پیدا می کند. معلوم نیست امروز و فردا نوبت کدام سرو دیگر است. فصل تازه کشتار 

و حمالت انتحاری و انفجارها باالی صداهای رسای رسانه ای، خبرنگاران،  فعالین مدنی و چهره های معروف و شناخته شده متمرکز 
است. در ادامه این کشتارها در هفته ای که گذشت، یوسف رشید، رییس اجرایی نهاد نظارتی »فیفا« و فرشته کوهستانی، فعال 

مدنی و رسانه ای ترور و خاموش شدند.

روزهای خونین 
و پراضطراب کابل

پاکستان در سیاست خود در قبال 
افغانستان تجدید نظر نکرده است
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بهزاد فرنیچر كیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره كی، كابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

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

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



در عصر نسبتاً مدرن با ادوات جنگی پیش رفته تر، نوبت به قدرت های نوظهوری مثل روسیه، آلمان، اتریش، انگلستان، ایتالیا و جاپان رسید. این 
کشورها از زمان سلطنت پطر کبیر در روسیه تا جنگ اول جهانی، قدرت های عظیمی بودند که تقریباً در تمام تصمیم گیری های بین قاره ای و جهانی 

نقش محوری داشتند.

تاریخ جهان پر از رمز و رازهای دل فریب و دام های 
عمرش  طول  در  جهان  است.  قشنگ  و  شیرین 
دست خوش تحوالت بزرگ و شگرفی در همه عرصه ها 
شده است. قدرت های بزرگی یکی پس از دیگر برای 
با  و  کردند  ظهور  عظمت شان  و  شکوه  نشان دادن 
زمانی  رسید.  فرا  هم  زوال شان  زمان  قرن ها  گذشت 
امپراتوری فراعنه مصر ستاره تابناک تمدن اولیه بشر 
دامنه  که  ایران  هخامنشیان  امپراتوری  زمانی  و  بود 
امپراتوری  هم  زمانی  بود.  پهن  آفریقا  تا  سلطنتش 
اسکندر مقدونی که تا افغانستان را در  تصرف خود 
داشت و روزگاری هم امپراتوری روم که سراسر اروپا 
و شمال آفریقا از آن تبعیت می کردند. روزگاری نوبت 
خاورمیانه  از  پیش روی شان  که  رسید  مغول ها  به 
اعراب  اتریش رسید، سپس  دروازه های  تا  و  گذشت 
بر اطرافیان شان سیطره پیدا کردند، بخت با عثمانیان 
نیز یار بود که سیزده قرن بر تمام خاورمیانه و جهان 
اسالم حکم رانی داشتند. بعدها بریتانیای کبیر ظهور 
کرد، جغرافیایی در حدود ۹۹ میلیون کیلومتر مربع 
در سیطره امپراتوری  این جزیره کوچک بود و می توان 
گفت که نصف النهار زمین از این کشور استقالل گرفت 

و روزگاری آفتاب در سرزمینش غروب نمی کرد.

عصر سلطنت های قدیم اروپا
در عصر رنسانس، نوبت به قدرت نمایی سلطنت های 
هالند  سویدن،  پرتگال،  اسپانیا،  رسید؛  اروپا  قدیم 
بعداً  داشتند.  نزدیک  و  دور  مستعمرات  فرانسه  و 
جنگ  تا  شان  اقتدار  کشورها  این  معدود  یک تعداد 
اول جهانی کم و بیش ادامه یافت؛ اما با فرا رسیدن 
این جنگ اسپانیا، هالند، سویدن و پرتگال از جمع 
قدرت های بزرگ حذف و به کشورهای عادی تبدیل 

شدند.
بعداً میدان های رقابت تنها به انگلستان و فرانسه ماند؛ 
این طرف ملکه الیزابت دوم و آن سوی دریای مانش، 
ناپلئون بناپارت به قدرت رسیدند. آخرین کشورهای 
مدنظرشان المغرب و هندوستان بود که می خواستند 

آن را فتح کنند تا خیال شان راحت شود.

جنگ اول جهانی )۱۹۱4 الی ۱۹۱۸ میالدی(
پیش رفته تر،  جنگی  ادوات  با  مدرن  نسبتاً  عصر  در 
آلمان،  روسیه،  مثل  نوظهوری  قدرت های  به  نوبت 
اتریش، انگلستان، ایتالیا و جاپان رسید. این کشورها 
اول  تا جنگ  روسیه  در  کبیر  پطر  زمان سلطنت  از 
جهانی، قدرت های عظیمی بودند که تقریباً در تمام 
تصمیم گیری های بین قاره ای و جهانی نقش محوری 

داشتند.
مدتی گذشت و جنگ اول جهانی فرا رسید. آن طرف 
به صحنه  برای ورود  امریکا کم کم  اطلس،  آب های 
جهانی آماده گی می گرفت؛ اما در آغاز در زمان ریاست 
بر  مبتنی  فقط  سیاستش  ویلسن  وودرو  جمهوری 

ترقی و پیش رفت داخلی بود. در اروپا، اتریش و آلمان 
قدرت های  از جمع  اتریش  تدریج ضعیف شدند،  به 
بزرگ بیرون شد؛ اما آلمان شکستش در جنگ اول 
جهانی را تحقیر بزرگی برای خود برشمرد و در جنگ 
دوم جهانی وحشتناک تر و مصمم تر از چیزی ظاهر 

شد که اطرافیانش حتا فکرش را هم نمی کردند.
در جنگ اول جهانی، امریکا یک میلیون عسکر برای 
نبرد در مقابل آلمان به اروپا فرستاد و عاقبت شومی را 
برای آلمان به وجود آورد. این اقدام امریکا مقدمه ای 
برای ورود این کشور و نقش آن در صحنه جهانی بود.

دوم  جنگ  زراندوزی  و  تاریخی  حقارت های 
جهانی )از ۱۹3۹ الی ۱۹4۵ میالدی(

جنگ دوم جهانی از راه رسید و از کشورهای مدعی 
قدرت آزمون سختی گرفت. در این جنگ، قدرت های 
برای هر  تمام  و  تام  آماده گی  و  جدید ظهور کردند 
گونه فاجعه داشتند. ایاالت متحده امریکا از آن طرف 
و  قوی  نظامی  نیروی  و  اقتصاد  با  اطلس  آب های 
غرب شناخته شد.  الگوی جهان  و  برآورد  نوین سر 
در اوراسیا، اتحاد جماهیر شوروی که آن وقت قدرت 
درجه یک نظامی در جهان و آب دیده جنگ اول نیز 
آلمان که  وارد صحنه جهانی شد.  بود، یک بار دیگر 
تمام غرامت جنگ اول را  پرداخت و این کار را تحقیر 
بزرگی در حق ملت و دولتش دانست، با عقده عمیق، 
آماده گی کامل و با نقشه های وحشتناک وارد صحنه 

تحوالت قرن بیست شد.
در جنگ دوم جهانی که مسیر نهایی قرن بیست ویک 
را ترسیم کرد، آتشی در جهان روشن شد که رهبران 
این جنگ خود به حیرت افتادند و در پیش گیری آن 

مات و مبهوت ماندند.
چهار قدرت بزرگ و نهایی قرن بیستم؛ بخت با آلمان 

و جاپان یار نبود
این جنگ در نهایت چهار کشور پر قدرت را به جهان 
جماهیر  اتحاد  امریکا،  متحده  ایاالت  کرد:  معرفی 

در عصر رنسانس، نوبت به 
قدرت نمایی سلطنت های قدیم اروپا 

رسید؛ اسپانیا، پرتگال، سویدن، هالند 
و فرانسه مستعمرات دور و نزدیک 
داشتند. بعداً یک تعداد معدود این 

کشورها اقتدار شان تا جنگ اول 
جهانی کم و بیش ادامه یافت؛ اما با 

فرا رسیدن این جنگ اسپانیا، هالند، 
سویدن و پرتگال از جمع قدرت های 

بزرگ حذف و به کشورهای عادی 
تبدیل شدند.
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به صورت  متباقی کشورها  و جاپان.  آلمان  شوروی، 
کل ویران شدند و از شدت قحطی از پا در آمدند.

را  خود  حریفان  متفقین  بالک  در  شوروی  و  امریکا 
دور  شرق  معظم  قدرت  عنوان  به  جاپان  دریافتند، 
حریف امریکا در جنگ های هوا و اقیانوس آن هم در 
قدرت مند،  آلمان  و  شد  شناخته  باال  بسیار  مقیاس 
و  بحیره ها   در  باتدبیر  اما  ضعیف  شوروِی  حریف 
خشکه شد، در حالی که ماشین جنگی هر دو کشور 
فرسوده شده بود. جاپان ممالک هند و چین را یکی 
یکی ضمیمه خود می ساخت و چین نیز آرام آرام با 

قربانی های بی شمار زیر یوغ جاپان در آمد.
در مراحل ابتدایی جنگ های آزادسازی ممالک، امریکا 
و  نهایی  نبرد  و  بیرون کرد  از چنگ جاپان  را  چین 
جاپان  خاک  در  سپس  و  هاربر  پرل  در  طاقت فرسا 
نظامی،  کشتی  توسط  خوردهایی  و  زد  شد.  شروع 
طیارات، توپ های جنگی و تانک. استعمال همه ادوات 
جنگی جایز دانسته شد. مگر جاپان تسلیم نمی شد و 

جنگ را وسعت و شدت می بخشید.

تاریخ  صفحات  به  جاپان  و  آلمان  امپراتوری 
پیوستند و نابود شدند

نیز  شوروی  و  شد  چیره  جاپان  بر  امریکا  سرانجام، 
بود  اروپا  آلمانی که قوت ممتاز  آلمان غلبه کرد.  بر 
استالین گراد  استراتژیک در  اشتباهات مهلک  اثر  در 
متحمل  را  مهلکی  ضربات  مصر  العلمین  و  شوروی 
در  امریکا  اما  کرد.  را یک سره  کارش  و شوروی  شد 
قرن بیستم به حدی فوق العاده ظاهر شد که جهان 
را متحیر ساخت، عامل این تبارز حیرت آور، اختراع 
به  منهتن  پروژه  در  هسته ای  بمب های  نخستین 
مدیریت و رهبری انشتین، ژیالرد و اوپنهایمر بود که 
آن بمب ها را در خاک جاپان استعمال کرد و جاپان 
در نهایت به امریکا تسلیم شد. آن طرف هم شوروی با 
عقب نشینی تاکتیکی در مناطق یخی و سرد سیر، بر 
آلمان پیروز شد و سپس پیش روی هایش را آغاز کرد. 
حوزه بالکان از وجود نازی ها پاک شد و این پیش روی 
تا خاک آلمان و قصر برچسگادن هیتلر ادامه یافت و 
دیوار برلین ایجاد و آلمان توسط شوروی به دو حصه 

تقسیم شد.
همه  توجه  واقعی  دموکراسی  با  کشوری  امریکا، 
نخبه گان و دانشمندان عصر را به خود جلب کرد و 
حتا این امتیاز، پای انشتین آلمانی را به امریکا کشاند. 
امریکایی ها دریافته بودند که نازی های هیتلر دیر یا 
بمب  و  برد  خواهند  پی  هسته ای  تکنولوژی  به  زود 
هسته ای خواهند ساخت. بنابراین فرصت را غنیمت 
شمرد و از انشتین دعوت کرد تا این بمب را بسازد. 
جاپان،  بر  هسته ای  بمب  اولین  استعمال  با  سپس 
ایاالت متحده به عنوان اولین قدرت هسته ای و قوت 

ممتاز جهان شناخته شد. 

ظهور خرس بزرگ )اتحاد جماهیر شوروی(
بعد از شکست نازی ها در 1۹۴۵، شوروی به عنوان 

از  شد:  غرب  برای  بزرگ  سر  درد  شرق،  قدرت  ابر 
هوا.  و  فضا  در  رقابت  تا  گرفته  تسلیحاتی  مسابقات 
اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا تابع و طرف دار شوروی 
شناخته می شدند. مساحت شوروی وسیع بود. شانزده 
آفریقای  و  و 20 کشور خاورمیانه  اقماری  جمهوری 

شمالی تابع و طرف دار  شوروی بودند.
شوروی در قسمت تسلیحات سنگین و سبک از امریکا 
پیشی گرفته بود و تهدید بزرگی برای ایاالت متحده 
فرسوده  کاماًل  اما ماشین جنگی اش  دانسته می شد؛ 
جایگاه  ملل  سازمان  در  شوروی  هرچند  بود.  شده 
ویژه ای داشت، اما بدگمانی ها در مقابلش پابرجا بود. 
و  کشور  این  میان  شوروی،  جماهیر  اتحاد  زمان  در 
ایاالت متحده امریکا یک موازنه برابر در عرصه سیاست 
خارجی، نظام، دولت، ارتش، استخبارات، تکنولوژی، 
تسلیحات، ایدیولوژی، تأثیرگذاری و هژمونی به وجود 
آمد؛ به جز یک مورد نهایت مهم تر از همه موارد باال: 

اقتصاد.
مهم ترین عاملی که امریکا را یکه تاز میدان جنگ سرد 
اصالحات  در  شوروی  بود.  پولش  و  اقتصاد  ساخت، 
قیمت  به  ناکامی  این  ماند،  ناکام  شدیداً  اقتصادی 
از  جمهوری  شانزده  جداشدن  و  شوروی  فروپاشی 
وجود  با  شوروی  اتحاد  شد.  تمام  اتحاد،  این  بدنه 
و  نظام  فضا،  عرصه  در  چشم گیر  پیش رفت های 
ارتش، حکومت و تسلیحات اما در عرصه اقتصاد که 
ماند.  ناکام  می چرخد،  آن  محور  بر  فوق  موارد  همه 
ایدیولوژی سوسیالیست کارگری در رقابت تنگاتنگ 
میدان  در  غرب  سرمایه داری  امپریالیسم  مقابل  در 
از  با خروجش  در سال 1۹۹0  سرانجام  جنگ سرد 
اصالحات  فرمان  با  و  آمد  در  پا  از  افغانستان  جنگ 
اقتصادی میخائیل گورباچف رسماً فروپاشید. این بار 
گورباچف  برای  امریکا  جمهور  رییس  ریگان،  رونالد 

خط و نشان می کشید.

اکنون ما در دنیای جدیدی زنده گی می کنیم
هنگامی که گورباچف این جمالت را بر زبان جاری 
می کرد، ستون های آخرین امپراتوری جهان در عصر 
بود  مانده  فرو می ریخت. عقربه ساعت، کمی  مدرن 
که به هشت شب برسد؛ در زمستان 2۵ دسامبر سال 
1۹۹1، پرچم اتحاد جماهیر شوروی بر فراز کرملین 
با پرچم فدراسیون روسیه جایگزین شد و این لحظه، 
کشور  بزرگ ترین  جدید.  عصری  برای  بود  آغازی 
کمونیستی جهان به 1۶ جمهوری مستقل تقسیم شد 
تنها  جهانی  قدرت  ابر  آخرین  عنوان  به  را  امریکا  و 

گذاشت.
در میان بسیاری از عوامل منتهی به فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی، سقوط ناگهانی اقتصاد ملی، تمرکز 
ناتوانی  دفاعی،   - نظامی  ابعاد  بر  گزاف  و  ناموزون 
از اصالحات اجتماعی  در هویت سازی و مجموعه ای 
سرنگونی  در  را  اصلی  نقش  ظاهری  سیاسی   -
از  پس  شوروی  کرد.  ایفا  قدرت مند  شوروی  خرس 
فروپاشی اش با نام جمهوری فدراتیف روسیه احیا شد.

امریکا، روسیه و چین
ایمان نوری، دانشجوی روابط بین الملل 

بخش اول

تقسیم جهان بین سه كشور



احمدضیا مسعود

در طی قرون شانزدهم و هفدهم، اروپایی ها اقوام فاقد 
تمدن را وحشی می نامیدند؛ کشورهای غربی به خاطر 
در  امپراتوری های خود،  در  کار  نیروی  تعداد  افزایش 
فکر اِعمال روش زنده گی غربی و تغییر دین آن ها به 
به  فرانسه،  پادشاه  چهاردهم،  لویی  بودند.  مسیحیت 
فرزندان خود و روحانیون فرانسه ی جدید دستور داد تا 
در »فرانسوی سازی وحشی ها« اقدام کنند و در نتیجه 
آن ها را اتباع شایسته و با تقوا بسازند. پس از آن در قرن 
هژدهم معلوم شد، اقداماتی که در جهت متمدن کردن 
این اقوام به خصوص در امریکای التین صورت گرفته، 
دچار شکست شده و یا این که نتایج اندک داشته است. 
باالخره در قرن نوزدهم، تیوری تکاملیون مورد تأیید 
قرار گرفت و مردم به تدریج این حقیقت را باور کردند 
که اقوام وحشی شواهد و نشانه های بازمانده از مراحل 
قبلی تکامل انسانی و اجتماعی اند. از آن پس به جای 
به  آنان  مورد  در  »ابتدایی«  صفت  وحشی،  اصطالح 
کار برده شد. ولی در قرن بیستم، جوامع تحول نیافته 
این  به  نامیدند.  یا غریب  را جوامع کم تر توسعه یافته 
 - سیاسی  فرهنگ  وارد  جدیدی  اصطالحات  ترتیب، 
اجتماعی شد. اکنون از اصطالحاتی مانند کشورهای 
توسعه  توسعه،  حال  در  کشورهای  توسعه نیافته، 

اقتصادی، ملل جوان و جهان سوم صحبت می شود.
روند  بیستم،  و  نوزدهم  قرون  اجتماعی  علوم  در 
طوالنی  دوره   بر  مبتنی  ابداعی،  جریان  صنعتی شدن 
تلقی شده که شامل چند مرحله بوده و بر اساس آهنگ 
سریع و پرشتاب صورت گرفته است. امروزه ملل جوانی 
را مشاهده می کنیم که به سرعت از زنده گی ابتدایی 
به جامعه صنعتی و از مزرعه به کارخانه و شهر تغییر 
صنعتی شدن  جریان  دیگر،  طرف  از  می دهند.  مکان 
کشورها به عنوان پدیده غیرقابل انکار که چاره ای جز 
دنباله روی از آن نبود - برای رشد و توسعه اقتصادی و 

اجتماعی مهم تلقی می شد. صنعتی شدن در کشورهای 
در حال توسعه به عنوان هدف آگاهانه و به مثابه الگوی 
دست یافتنی، قلمداد شده است. اصطالحات جدیدی 
نیز موازی و هماهنگ با آن وارد قاموس سیاسی شده 
است: صنعتی شدن، شهرنشینی، رشد اقتصادی، توسعه 

اقتصادی، توسعه سیاسی، نوسازی و غیره.
در کشور ما مراحل رشد اجتماعی و اقتصادی از یک 
به حال در هیچ دوره ای  تا  زنده گی کاماًل عقب مانده 
و  است  نشده  درجه بندی  افغانستان  حکومت های  از 
هنوز هم به این مورد پرداخته نمی شود که مردم ما 
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وقوع، مهم ترین موضوع در گفتمان جاری سیاسی - 
امنیتی باید باشد. اگر وضع به همین شکل ادامه یابد و 
تغییری در رفتارهای جناح حاکم نیاید، فقر اقتصادی، 
بی کاری، فساد اداری، تروریسم، ازدیاد کشت و قاچاق 
به  کشور،  از  امریکایی  نیروهای  خروج  و  مخدر  مواد 
عنوان عوامل بالقوه ، زمینه فروپاشی سیاسی را فراهم 
می سازد. روشن است که تروریسم در جوامع سنتی و 
درگیر فقر، می تواند پایگاه های بزرگ ایجاد کند و مردم 
را معتقد به باورهای خود سازد. تجربه های کشورهای 
در حال جنگ با تروریسم نشان می دهد که سربازگیری 
با  عقب مانده ،  کشورهای  در  تروریستی  گروه های 
استفاده از همین ابزار بوده است. جریان های تروریستی 
در جوامع مدرن با واکنش شدید مردم روبه رو شده اند و 

نمی توانند جای  پا پیدا کنند. 
خارجی  نیروهای  حضور  از  سال  نوزده  گذشت  با 
به  جهانی  کمک های  بی پیشینه   سرازیرشدن  و 
افغانستان، به نظر می رسد که هنوز چالش های جدی، 
دست نخورده باقی مانده و در گذشته به آن به صورت 

جدی پرداخته نشده است. 
گذار از جامعه سنتی و ابتدایی، نیازمند معتقد بودن 
و  اجتماعی  اصالحات  آوردن  به  سیاسی  رهبران 
زمینه  این  در  عمل  ابتکار  می باید  و   است  اقتصادی 
به معنای  این جا  باشد. اصالحات در  در دست دولت 
سنتی  یا  ابتدایی  جامعه  ارزش های  دگرگون سازی 
آموزش،  و  ارتباطات  گسترش  رفتاری،  نمونه های  و 
گسترش دامنه وفاداری ها از خانواده، دهکده و قبیله 
زنده گی  واقعیت های  قبول  به  مردم  تشویق  ملت،  به 
پایه گذاری  اقتدار،  ساختارهای  عقالنی کردن  دنیایی، 
جاگزین ساختن  مفید،  و  موثر  اداری  ساختارهای 
معیارهای فنی و تخصصی به جای معیارهای انتسابی 
برابرانه  و قومی و شخصی و روی آوردن به یک نظام 
زمینه های  ایجاد  هم چنان  است.  مادی  منابع  توزیع 
درون  به  یافته  شکل  تازه  اجتماعی  نیرو های  جذب 
از  که  است  اصالحات  فرآیند  از  مهمی  بخش  نظام، 
جوانان  بی کاری  از  ناشی  اجتماعی  چالش های  ایجاد 
وقتی  دگرگونی  این  کند.  جلوگیری  تحصیل یافته 
قدرت،  متمرکز  ساختار  در  که  است  امکان پذیر 
داشتن  با  جداگانه  ساختارهای  گیرد.  صورت  تقسیم 
سیاسی  نظام  یک  و  شود  ایجاد  تصمیم گیری  قدرت 
مبتنی بر تقسیم قدرت، با شمار متعددی از نهادهای 
تا  کاری  اختیارات  دارای  و  مستقل  اداری  و  سیاسی 
هر  آید.  وجود  به  اداری  و  سیاسی  واحدهای  آخرین 
نوع پیش رفت اجتماعی و اقتصادی به نوسازی سیاسی 
ضرورت مبرم دارد؛ به همین ترتیب، هر نوع نوآوری 
ارتباط مستقیم به توزیع قدرت دارد. تجربه یک کشور 
توسعه  یافته و سایر کشورهایی که توانسته اند به سطح 
و  برسند  ترقی  و  پیش رفت  میزان  از  توجهی  قابل 
مراحل مختلف تکامل اجتماعی و اقتصادی را سپری 
کنند، همین تقسیم قدرت و ایجاد ساختارهای مستقل 
سیاسی و ملی بوده است.  نوسازی باید با یک تجدید 
اساسی توزیع قدرت در چارچوب نظام سیاسی همراه 
و درهم  شکستن کانون های قدرت محلی، مذهبی و 
قومی و تمرکز قدرت در نهادهای سیاسی، همه شمول 
تغییرات  می توان  کار  این  انجام  با  باشد.  ملی  و 
در  قبیله ای  زنده گی  ساختارهای  در  را  گسترده ای 
دهکده های دارای ساختارهای متمرکز وارد کرد. وقتی 
از تقسیم و توزیع قدرت صحبت می کنیم، منظور ما از 
نه  اداری است،  تقسیم قدرت در نهادهای سیاسی و 
در ساختارهای قومی و قبیله ای. نهادهای سیاسی باید 
جاگزین نهادها و ساختارهای قومی و قبیله ای شود. 
وارد کنیم  تغییر  بتوانیم در نظام سنتی  این که  برای 
و ریشه های آن را سست بسازیم، باید نسل جوان و یا 

نیروهای اجتماعی تازه را وارد سیاست سازیم. 
در شرایط فعلی، خوبی کار در این است که برخالف 
گروه بندی های  باستانی،  عقب مانده  بسیار  جوامع 
فارغین  یافته  تشکیل  تازه  مانند طبقه  تازه  اجتماعی 

دانشگاه  ها، کارمندان خدمات ملکی، کارگران شهری یا 
صاحبان شرکت های تازه تأسیس، در درون جامعه سنتی 
ما وجود دارند. این الیه های اجتماعی، آگاهی سیاسی 
پیدا می کنند و پرورش این آگاهی سبب می شود تا این 
گروه ها مدعی قدرت شوند. در هم چو حالت، گروه های 
مذهبی واپس گرا مانند طالبان، گروه های محافظه کار 
ساختارهای  تا  می کنند  تالش  قبایل  سران  و  قومی 
جامعه سنتی را به هر قیمتی نگه  دارند. یکی از وظایف 
مهم طالبان جلوگیری از گذار تاریخی از جامعه سنتی 
ارزش های  با  نمی توانند  آنان  است.  مدرن  جامعه  به 

جامعه مدرن، خود را مطابقت دهند. 
نظام  یک  می تواند  که  مسأله ای  نخستین  معموال ً 
برای  قدرت  تمرکز  کند،  دگرگون  را  سنتی  دهقانی 
است.  سنتی  اقتصاد  و  جامعه  در  دگرگونی  ایجاد 
چنان چه در طول سالیان متمادی در کشور ما هم چو 

تمرکزی وجود داشته و تا به حال پابرجا است. 
موضوع دوم، جذب و حضور رو به گسترش گروه های 
تازه وارد در قدرت سیاسی است که برای آفرینش یک 
نظام نوین تالش دارند. نظام های سیاسی از نظر میزان 
و توزیع قدرت با یک دیگر تفاوت دارند. از این مهم تر 
نظام های سیاسی از جهت نوآوری در سیاست و جذب 
گروه ها و استعداد تمرکز و گسترش قدرت نیز با هم 
مستقیماً  سیاسی،  نظام  استعداد  این  دارند.  اختالف 

تحت تأثیر ماهیت نهاد های سیاسی اش قرار دارد. 
باکفایت  نهادهای  داشتن  از  سیاسی  فاسد  نظام های 
آوردن  برای  قدرت  الزمی  تمرکز  از  هم  بی بهره اند؛ 
استوار  گسترش  از  هم  و  هستند  ناتوان  اصالحات 
نظام  درون  در  تازه  گروه های  ادغام  الزمه  که  قدرت 
با تمرکز  نه  مانند کشور ما که  است عاجز می مانند. 
حاضر  نه  و  دارد  را  اصالحات  آوردن  توانایی  قدرت 
است تا زمینه را برای جذب نیروهای تازه و شایسته 
و بایسته مساعد سازد. در این نظام ها، قدرت تنها به 
می یابد.  گسترش  یا  و  می شود  متمرکز  موقتی  گونه  
تمرکز  از  نوسان شدید  نظام ها،  این  ویژه گی شاخص 
افراطی به پراکنده گی افراطی و از گسترش سریع به 
فشرده گی سریع قدرت است. این پالیسی حکومت ها 
در کشور ما در درازای تاریخ همواره وجود داشته است. 
قوه  رأس  در  نخست وزیر  شاهی،  حکومت  زمان  در 
اجرایی قرار داشت؛ اما تصمیم آخر را پادشاه می گرفت. 
صدراعظم  یا  نخست وزیر  میوند وال،  هاشم  محمد 
آخرین  حکومت  در   )1۹۶7 اکتوبر  تا   1۹۶۵ )نوامبر 
پادشاه  نوکر  »صدراعظم،  بود:  گفته  افغانستان  شاه 
کمونیست ها  حکومت  زمان  در  مردم«.  نوکر  نه  بود، 
می توانند  هم   - دیکتاتورها  بود.  پالیسی  عین  نیز 
سازند  متمرکز  آن را  هم  و  دهند  گسترش  را  قدرت 
که در جریان آن سطح نارضایتی  مردم نیز در نوسان 
است. گرفتن قدرت توسط یک دیکتاتور و موجودیت 
احزاب سیاسی ضعیف، ناتوانی نظام را در ایجاد یک 
دگرگونی تعیین کننده از طریق تمرکز قدرت یا توزیع 
قدرت نشان می دهد. چنان چه امروز در کشور ما در 
موجودیت یک فرد خودکامه و احزاب سیاسی ضعیف، 
هیچ گونه تغییر یا دگرگونی ساختاری دیده نمی شود.  
جذب گروه های تازه در داخل نظام سیاسی، به معنای 
یک  در  قدرت  است.  سیاسی  قدرت  دامنه  گسترش 
نه   - اقتصاد  در یک  ثروت  مانند  نیز  جامعه سیاسی 
قدرت  این  دارد.  وجود  بعد  دو  در  بلکه  بعد،  یک  در 
می تواند گسترده و فشرده و یا پراکنده و متمرکز باشد. 
تمرکز  توزیع قدرت و هم چنان  نظر  از  نظام سیاسی 
قدرت با یک دیگر تفاوت دارد. چنان که افزایش تولید 
ثروت به صنعتی شدن ارتباط دارد، افزایش تولید قدرت 
سیاسی  نظام  درون  به  تازه  گروه های  جذب  به  نیز 
بسته گی دارد. به همین ترتیب همان گونه که نظام های 
اقتصادی از نظر توانایی گسترش حجم ثروت شان از راه 
صنعتی شدن، یعنی از نظر قدرت پذیرش صورت های 
نوین فعالیت های اقتصادی، با یک دیگر تفاوت دارند، 
دامنه  گسترش  توانایی  نظر  از  نیز  سیاسی  نظام های 
پذیرش  استعداد  یعنی  جذب،  طریق  از  قدرت شان 
گروه ها و منابع سیاسی تازه، متفاوت از هم دیگر اند. 
نظام  قدرت  مقدار  جهت  از  نوین  سیاسی  نظام های 
نظام های سیاسی سنتی  با  آن،  توزیع  از جهت  نه  و 
چه  و  سنتی  سیاسی  نظام های  در  چه  دارند.  تفاوت 
متمرکز  می تواند  قدرت  نوین،  سیاسی  نظام های  در 
یا پراکنده باشد. به هر صورت، در یک نظام سیاسی 
نوین، تعداد بیش تری از افراد جامعه نسبت به یک نظام 
سیاسی سنتی، در روابط قدرت در گیر اند. در مقایسه 
با یک نظام سیاسی سنتی، در یک نظام سیاسی نوین، 
جامعه سیاسی  دارند.  اشتراک سیاسی  بیش تر  مردم 
از جامعه سیاسی سنتی قدرت بیش تری دارد.  نوین 
مشارکت سیاسی بیش تر مردم در روندهای سیاسی و 
ادغام نیروهای سنتی و کهن در ساختارهای سیاسی و 
جذب آن ها سبب شکل گیری فرهنگ جدید اجتماعی 
مناسبات  و  رویه ها  ارزش ها،  از  آن ها  فاصله گرفتن  و 
سنتی قدیمی می شود. خالصه این که نوسازی سیاسی 
را در گذار  مناسبی  تقسیم قدرت می تواند شرایط  و 
جدید  مرحله  یک  به  سنتی  زنده گی  مرحله  یک  از 
این  این که  به  مشروط  سازد؛  مساعد  مدرن  زنده گی 

روند همراه با اصالحات باشد.

در کدام مرحله از زنده گی اجتماعی و اقتصادی قرار 
دارند. پرسش این گونه مطرح می شود که آیا ما هنوز 
مرحله  یک  در  یا  هستیم،  ابتدایی  جامعه  یک  هم 
شروع  را  شهرنشینی  آیا  داریم؟  قرار  توسعه یافته تر 
قندهار،  کابل،  مانند  ما  بزرگ  شهرهای  یا  کرده ایم، 
حیثیت  فیض آباد،  و  شریف  مزار  جالل آباد،  هرات، 
داشتن  شهرنشینی،  الزمه  دارد؟  را  بزرگ  روستاهای 
اقتصاد صنعتی و فرهنگ شهری است. ما تا به حال از 

هم چو اقتصاد و فرهنگی، بی بهره بوده ایم.
جامعه  یک  هنوز  ما  جامعه  که  نیست  تردید  جای 
سنتی و یا ابتدایی است. هنوز به مرحله انتقالی از نظر 
اقتصادی نرسیده ایم. جامعه سنتی با سطح بهره وری 
سنتی،  جامعه  در  تولید  می شود.  مشخص  محدود، 
تولید ایستایی است و تنها با میزان محدود و متناسب 
این  در  فناوری  به  و دست رسی  علمی  آگاهی های  با 

جامعه می تواند افزایش یابد.
حول  است،  دهقانی  جامعه  اساساً  که  سنتی  جامعه 
بنابراین  می یابد.  سازمان  کالن،  یا  خانواده  محور 
محدود  اجتماعی  تحرک  آن  در  که  است  جامعه ای 
معنا  این  به  است.  مزمن  تقدیرگرایی  آن  و مشخصه 
که وضعیت و شرایط عمومی آن چنان که بوده، مورد 
پذیرش عامه مردم است؛ هم زمان، تمایالت محدودی 
نیز به اصالح امور جامعه را می توان گاهی مشاهده کرد. 
انفعالی  و  مطیع  سنتی،  جوامع  در  سیاسی  فرهنگ 
سنتی،  جوامع  حاکمان  رفتارهای  برابر  در  و  است 
واکنش بسیار ناچیز است. مشخصه این مرحله، عدم 
و  سرانه  تولید  است.  طبیعی  محیط  با  کلی  آشنایی 
سطح فناوری بسیار پایین است و تا 7۵ درصد مردم 
درآمد  از  آن چه  می پردازند.  کشاورزی  تولید  کار  به 
اتالف  غیرتولیدی،  امور  اکثراً  نمی شود،  مصرف  ملی 
می گردد. ساخت جامعه بر مبنای سلسله مراتبی است 
که در آن قدرت سیاسی، در یک نهاد انباشته و متمرکز 

است و در دست چند نفر می باشد.
فرهنگ زنده گی مردم در جامعه سنتی، زاده مناسبات 
موجودیت  است.  ناهمگون  کاماًل  و  زراعتی  تولید 
ساختارهای زنده گی قبیله ای و رقابت به خاطر داشتن 
زمین بیش تر و قدرت بیش تر، علت منازعات دوام دار و 
جنگ میان قبایل در جامعه سنتی می شود. چنان چه 
در کشور ما جنگ قبایل در طول بیش از 270 سال 
به خاطر رسیدن به قدرت جریان دارد و این رقابت تا 

هنوز بین قبایل غلجایی و درانی باقی مانده است.
افغانستان  مردم  درصد   ۹0 از  بیش  فعلی  شرایط  در 
در  مثبتی  تغییر  نوع  هیچ  می کنند.  زنده گی  فقر  در 
سرانه  عاید  و  نمی شود  دیده  اقتصادی  سیاست های 
بر عالوه، جنگ  دالر می رسد.  به 1.۵  روز  فرد در  هر 
چند  تا  حالت  این  دوام  دارد.  جریان  نیز  تروریسم  با 
ماه دیگر برای مردم، به خصوص برای جوانان غیرقابل 
تحمل خواهد شد. یک تعداد زیاد جوانان بنا بر مشکالت 
به  تروریستی،  سازمان های  به  بی کاری  و  اقتصادی 
خصوص داعش خواهند پیوست. نفوذی های داعش در 
شهر های بزرگ به خصوص شهر کابل دست به حمالت 
و ماین گذاری خواهند زد و مشکالت جدی را برای مردم 
ایجاد خواهند کرد. از طرف دیگر، حکومت فاقد هر نوع 
به  برای مردم است؛  اقتصادی و رفاهی  برنامه توسعه 
اصالحات سیاسی و اداری و اقتصادی معتقد نیست و 
یگانه دستور  کارش، دوام وضع جاری و ادامه  یک جنگ 
فرسایشی با طالبان است. جنگ علیه تروریسم وقتی به 
پیروزی می رسد که حکومت از پشتیبانی گسترده مردم 
در  لجام  گسیخته  فساد  که  حالی  در  باشد.  برخوردار 
نهادهای حکومتی سبب فاصله گرفتن مردم از حکومت 
شده است. رهبران احزاب سیاسی نیز در یک تعامل دو 
طرفه - هم با حکومت وهم با مردم به سر می برند. حتا 
انقالبی ترین رهبران ترجیح می دهند که با حکومت به 
یک  نوع سازش بی خطر دست یابند و از یک سلسله 

امتیازات برخوردار باشند. 
حال  در  بزرگ تری  فاجعه  یک  احتمال  از  جلوگیری 

کشور ما در کدام مرحله از زنده گی 
اقتصادی و اجتماعی خود قرار دارد؟

در طی قرون شانزدهم و 
هفدهم، اروپایی ها اقوام فاقد 

تمدن را وحشی می نامیدند؛ 
کشورهای غربی به خاطر 

افزایش تعداد نیروی کار 
در امپراتوری های خود، در 
فکر ِاعمال روش زنده گی 

غربی و تغییر دین آن ها 
به مسیحیت بودند. لویی 

چهاردهم، پادشاه فرانسه، 
به فرزندان خود و روحانیون 

فرانسه ی جدید دستور داد تا 
در »فرانسوی سازی وحشی ها« 

اقدام کنند و در نتیجه آن ها 
را اتباع شایسته و با تقوا 

بسازند. پس از آن در قرن 
هژدهم معلوم شد، اقداماتی 
که در جهت متمدن کردن این 
اقوام به خصوص در امریکای 

التین صورت گرفته، دچار 
شکست شده و یا این که نتایج 
اندک داشته است. باالخره در 
قرن نوزدهم، تیوری تکاملیون 

مورد تأیید قرار گرفت و 
مردم به تدریج این حقیقت را 

باور کردند که اقوام وحشی 
شواهد و نشانه های بازمانده 

از مراحل قبلی تکامل انسانی 
و اجتماعی اند. از آن پس به 

جای اصطالح وحشی، صفت 
»ابتدایی« در مورد آنان به کار 
برده شد. ولی در قرن بیستم، 

جوامع تحول نیافته را جوامع 
کم تر توسعه یافته یا غریب 

نامیدند.



او می گوید: »عالوه بر این که پول 
مردم را می گیرند، بعضی اوقات 
دریوران را لت وکوب می کنند. 
فعاًل یک دریور که لت خورده، 
جوانان  دارد.  قرار  تداوی  تحت 
علیه  راست می گویند،  اگر  بادغیس 
باز  نمی توانند،  اگر  بکنند.  حرکت  یک  کر  گوش های 

مجبورم من این کار را بکنم.«
در همین حال، مقام های امنیتی در بادغیس می پذیرند 
افراد مسلح در منطقه »المان« ـ جایی که  برخی  که 
در امتداد بزرگ راه هرات - بادغیس موقعیت دارد ـ از 
موترهای مسافربری و مسافران باج گیری می کردند، اما 

آنان هیچ  پیوندی با نیروهای امنیتی ندارند.
فرمان دهی  سرپرست  و  امنیت  آمر  الکوزی،  شیرآقا 
روزنامه 8صبح  با  صحبت  در  بادغیس،  والیت  پولیس 
می گوید که نیروهای امنیتی این مسأله را به گونه جدی 
پی گیری می کنند و »تولی شاهراه« برای بازداشت این 

افراد اعزام شدند، اما آنان فرار کردند.
مسافران  به  بادغیس  پولیس  فرمان دهی  سرپرست 
امنیت  اطمینان می دهد که  نو  قلعه    - بزرگ راه هرات 
اقدامات مشترک  این مسیر مواصالتی در هماهنگی و 
و  شده  تأمین  ملی  امنیت  و  ارتش  پولیس،  نیروهای 

هیچ کسی نمی تواند از مسافران باج گیری کند.
حسام الدین شمس، والی بادغیس، می گوید که به تمام 
را  مطرح شده  ادعای  تا  داده  دستور  مسوول  نهادهای 
بررسی کنند و اگر چنین عملی اتفاق افتاده باشد، فوری 
فرد یا افراد مظنون را به مراجع عدلی و قضایی معرفی 
کنند. او هشدار می دهد، اگر ادعای مطرح شده بر اساس 
یا  فرد  تا  داده  دستور  نرسد،  اثبات  به  شواهد  و  اسناد 
دارند،  نقش  »پروپاگاندا/تبلیغات«  این  در  که  افرادی 

بازداشت و به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند. 
نگاشته  فیس بوکش  رسمی  صفحه  در  بادغیس  والی 
دست  شکسته گی  اثبات  برای  که  عکس هایی  است، 
و  »جعلی  شده  منتشر  مجازی  فضای  در  لت وکوب  و 

فریبنده« است.
از دید این مقام ارشد محلی در بادغیس، خیزش های 
مردمی نیروهای جنگ آزموده و موثری هستند و در کنار 
نیروهای امنیتی از نظام و حاکمیت دفاع کرده اند، اما 
»دشمن« در تالش است تا آنان را در اذهان عامه صدمه 

بزند و زمینه را برای حضور خود فراهم سازد.
از  و مسافرانی که  بادغیس  این همه، ساکنان والیت  با 
رفت وآمد هستند،  در  نو  قلعه    - هرات  بزرگ راه  مسیر 
بازداشت  خواهان  مسیر،  این  امنیت  تأمین  بر  افزون 
مردمی«  خیزش  »نیروهای  از  شمار  آن   مجازات  و 
باج گیری، »وحشی گری« و لت وکوب  می باشند که در 

مسافران دست دارند.

محمدحسین نیک خواه

به دنبال آغاز گفت وگوهای مستقیم صلح میان دولت 
بحث ها  این  طالبان،  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
مسلح  گروه  و  است  گرفته  شدت  گذشته  به  نسبت 
تحت  اراضی  خصوص  در  آنان  هواداران  و  طالبان 

کنترل شان دست به مبالغه می زنند.
عباس استانکزی، یکی از اعضای دفتر طالبان در قطر 
خاک  از  درصد   70 آنان  جنگی  گروه  که  بود  گفته 
واقعاً  آیا طالبان  اما  دارد.  را  تحت کنترل  افغانستان 

باالی 70 درصد خاک کشور کنترل دارند؟
70 درصد به هر صورت، آیا آنان بر ۵0 یا ۳0 درصد 
از خاک افغانستان هم حاکمیت دارند؟ از این هم اگر 
بگذریم، آیا آنان واقعاً یک جغرافیایی مشخص را در 
افغانستان در اختیار خود دارند که آدرس و پایگاه شان 
دنبال  جهان  و  افغانستان  دیروز  تا  شود؟   محسوب 
آدرس طالب بودند؛ اما از این که طالبان از خود آدرس 
با  جهان  و  افغانستان  حکومت  پس  ندارند،  اختیار  و 
زیرا  می کردند،  گفت وگو  و  بحث  پاکستانی  نظامیان 
مستقیم  فرماندهی  تحت  پشاور  و  کویته  شوراهای 
ارتش  هم  امروز  بدبختانه  که  است  بوده  پاکستانی ها 

پاکستان از طالبان نماینده گی می کند.
گروه طالبان تا دیروز از چشم افغان ها و تصویر عامه 
شوراهای  وجود  از  حالی  در  حتا  و  بود  مانده  پنهان 
پاکستانی  مقامات  که  می کرد  انکار  پشاور  و  کویته 
امضای  از  بعد  طالبان  باالخره  می کردند.  اقرار  خود 
انتخاب  آدرس خویش  عنوان  به  را  دوحه  توافق نامه، 
کردند. حاال که افغان ها و جهانیان بخواهند با طالبان 
دید و بازدید داشته باشند، باید به دوحه سفر کنند. 
در آن هم مشکل بزرگ این است که برای افغان ها نه 
به آسانی ویزای دوحه فراهم می شود، نه هم مصارف 
هتل و تکت رفت وبرگشت را می توانند مهیا سازند و نه 

هم نماینده گان طالبان عالقه مندی خاص به دیدار با 
آنان دارند. پس با این حساب، دوحه یک آدرس معلوم 

طالبان برای خارجیان است، نه برای افغان ها.
واقعاً  طالبان  اگر  که  است  این  اصلی  بحث  اکنون 
در  محدود  حتا  و  معلوم  جغرافیای  یک  حداقل  بر 
آنان  قوت  نقطه  این  و  دارند  کامل  تسلط  افغانستان 
آدرس  را  منطقه  آن  چرا  پس  می شود،  محسوب 
تا  چرا  آنان  شوراهای  نمی کنند؟  انتخاب  دایمی شان 

هنوز هم در کویته و پشاور اند؟
نظامی  کمیسیون های  معاونین،  امیرالمومنین،  چرا 
و ملکی و تمامی گروه های آنان هنوز هم در کویته، 

پشاور، کراچی و اسالم آباد زنده گی می کنند؟
در همین حال به طور روزانه صدها طالبان غریب و 
ولی  می شوند؛  کشته  جنگ  میدان های  در  بیچاره 
مفشن،  و  امن  خانه های  پاکستان  در  آنان  رهبری 
زنده گی راحت، تجارت و حتا برای زنده گی شان بیمه 
دارند. چند روز پیش در یک محکمه پاکستان بیان شد 
که رهبر قبلی طالبان )مال منصور( در پاکستان در کنار 
این که تجارت و جایداد داشت، از یک کمپنی هم چنان 

برای زنده گی خویش بیمه اخذ کرده بود.
فرزندان رهبران طالبان در مکتب های معتبر پاکستان، 
از آن ها حتا در مکتب ها و دانشگاه های غربی  برخی 
آرام دارند. گروه دیگری  تحصیل می کنند و زنده گی 
از آن ها با خانواده های شان در قطر تجارت دارند و در 
افغانستان،  در  این جا  اما  می نمایند؛  زنده گی  آسایش 
کودکان فقیر و بی بضاعت را به نام جهاد خوراک خاک 

می کنند.
اگر ادعای آن ها در مورد جغرافیا دروغ نیست، با خون 
زنده گی  و  نمی کنند  تجارت  بیچاره  و  فقیر  فرزندان 
فراهم  افغان ها  از خون  خانواده های شان  برای  را  آرام 

والی بادغیس می گوید که 
دستور داده است تا این 

مسأله بررسی شود، اما اگر 
ادعاها در مورد باج گیری 

نیروهای خیزش  مردمی با 
اسناد و شواهد ثابت نشود، 

فرد یا افرادی که در این 
»پروپاگاندا« نقش دارند، 

بازداشت و به مراجع عدلی و 
قضایی معرفی می شوند.

در اکثر مواقع این درصدی 
با هم دیگر از زمین تا آسمان 

فرق دارد. در این راستا 
گزارش های بازرس ویژه 

ایاالت متحده امریکا در امور 
بازسازی افغانستان نیز مورد 

توجه خاص بوده است که 
گاه گاهی درصدی از کنترل 

جغرافیایی را بدون  منابع و 
بررسی منتشر می کند. به ویژه 
طالبان نسبت به نهادهای دیگر 

در تعیین درصدی اخالص 
دارند.

را  در مسیر  باج گیری  از  تجربه اش  او  نمی دهند.  نشان 
مشکالت  چنین  با  خودم  »شخصاً  می گوید:  این گونه 
برخوردم. وقتی  که به شهر رسیدم، به دوستان امنیتی 
یادآور شدم. گفتند حتا از موتر شهید خود مان این ها پول 
گرفتند، چه برسد به افراد ُملکی! به یک لحن تند و زشت 

از مردم پول می گیرند.«
مسافران  روایت های  بادغیس،  والیت  مدنی  فعاالن 
هرات  راه  مسیر  در  خودسر  تفنگ داران  باج گیری  از 
فعاالن  از  خردمند،  عبداهلل  می پذیرند.  را  قلعه  نو   -
که  می گوید  8صبح  روزنامه  به  بادغیس،  در  مدنی 
گفته  به  دارند.  مورد  این  در  زیادی  مردم شکایت های 
افراد  سوی  از  راه  مسیر  در  راننده گان  و  مسافران  او، 
مسلح لت وکوب می شوند و به تازه گی یکی از مسافران 
در بزرگ راه هرات - بادغیس به شدت لت وکوب شده 
است. او از نیروهای امنیتی می خواهد که جلو باج گیری 

و لت وکوب مسافران را بگیرند.
برادر ما در مسیر المان  آقای خردمند می گوید: »یک 
لت و کوب  بی غیرت  و  ُقلدر  تفنگ داران خودسر،  توسط 
شد. او می گوید دستش از دو جا شکسته و تلفنش را 
نیز گرفتند و شکستند. اگر غیرت دارید، بروید با طالب 
بجنگید و بر سر مردم مظلوم ظلم نکنید. نام نظام توسط 
چنین افرادی بد می شود که نه به عزت و آبروی خود 

پروا دارند و نه هم به عزت و آبروی دیگران.«
و  ناامنی  نیز  بادغیس  والیتی  شورای  اعضای  برخی 
باج گیری نیروهای خیزش  مردمی در راه مواصالتی این 
والیت به هرات را تأیید می کنند. محمدناصر نظری، عضو 
افزون  افراد  این  که  دارد  باور  بادغیس،  والیتی  شورای 
هم  را  راننده گان  و  مسافران  مردم،  از  پول  گرفتن  بر 

لت وکوب می کنند.

می کند که افراد وابسته به یک فرمانده نظامی نیروهای 
مسیر  در  است،  حکومت  با  هم سو  که  مردمی  خیزش 
بزرگ راه هرات - بادغیس او را از موتر پایین و با اسلحه 
ُقلدِر  و  قل ُچماق  »افراد  می گوید:  او  کرده اند.  تهدید 
مبارک خان عزیزیار، در مسیر گذرگاه سبزک الی المان، 
بنده را از موتر پیاده کردند و در کنار سرک پیش چشم 
بر  وقیحانه  و  کردند  تیر  مرمی  را  دوستانم، سالح شان 
نظام  از منسوبان مسلح  رفتارهایی  تاختند؛ چنین  من 

غیرمنتظره است.«
قادر قانت، از مسافران بزرگ راه هرات بادغیس، که ادعای 
مشاهده باج گیری افراد مسلح وابسته به حکومت در این 
مسیر را دارد، می گوید تفاوت میان این افراد و دزدان این 
است که دزدان مبلغ تعیین نمی کنند و اگر فردی پول 
نداشته باشد، رهایش می کنند، اما این افراد می گویند: 
»پول می خواهیم خالص؛ دلیل نمی خواهیم!« وی روایت 
می کند: »من چندین بار با این مشکل برخوردم و هر بار 
هم جنجال کردم. بلی، باج می گیرند، بی شرمانه از ۵0 
افغانی تا ۵00 افغانی طلب می کنند؛ البته تخفیف آن 
خیلی  پولیس  آقای  است...  جنجال  و  شناخت  به  نظر 
زود کالشنیکوف زنگ زده اش را بلند می کند و مرمی تیر 
می کند. وقتی بازهم برایش پول نپرداختی، پرک می زند 

و دشنام دادن را شروع می کند.«
خیراهلل عثمانی، ساکن بادغیس، باور دارد که نهادهای 
در  مردمی  تفنگ دار خیزش  افراد  باج گیری  از  امنیتی 
مسیر بزرگ راه هرات - قلعه  نو اطالع دارند و کسانی  که 
باج می گیرند را می شناسند، اما در قبال آن عکس العملی 

شماری از ساکنان والیت بادغیس و مسافران بزرگ راه 
هرات - بادغیس، از افزایش ناامنی و اخاذی در این مسیر 
شکایت دارند. آنان ادعا می کنند که برخی افراد به نام 
و  مسافربری  موترهای  از  مردمی«،  خیزش  »نیروهای 

مسافران زورگیری و اخاذی می کنند.
ابراز نگرانی  برخی کنش گران مدنی در بادغیس نیز با 
نسبت به افزایش ناامنی و باج گیری در بزرگ راه هرات - 
بادغیس، از آن چه »وحشی گری« تفنگ داران خودسر در 

این مسیر عنوان می کنند، سخت انتقاد دارند.
اعضای شورای والیتی بادغیس هم می پذیرند که مردم 
از  باج گیری  و  ناامنی   به  پیوند  در  زیادی  شکایت های 
سوی نیروهای خیزش های مردمی در این مسیر دارند و 
حکومت باید برای تأمین در مناطق آسیب پذیر بزرگ راه 

هرات - بادغیس اقدام کند.
والی بادغیس می گوید که دستور داده است تا این مسأله 
بررسی شود، اما اگر ادعاها در مورد باج گیری نیروهای 
یا  فرد  نشود،  ثابت  شواهد  و  اسناد  با  مردمی  خیزش  
افرادی که در این »پروپاگاندا« نقش دارند، بازداشت و به 

مراجع عدلی و قضایی معرفی می شوند.
فرمان دهی پولیس بادغیس هرچند اخاذی در بزرگ راه 
افرادی  دارد  تأکید  اما  می پذیرد،  را  بادغیس   - هرات 
که در منطقه »المان« اقدام به باج گیری از مسافران و 
راننده گان می کردند، ارتباطی با نیروهای امنیتی ندارند و 

از سوی پولیس شناسایی و بازداشت می شوند.
شماری از مسافران بزرگ راه هرات - بادغیس، روایت های 
دردناکی از ناامنی و فعالیت آن چه افراد تفنگ دار خیزش 
مردمی عنوان می کنند، در این مسیر مواصالتی دارند. 
برخی مسافران این مسیر ادعا دارند که افراد مسلح زیر 
نام »نیروهای امنیتی« از راننده گان و مسافران باج گیری 

می کنند.
محمد گرفتار، نماینده بادغیس در شورای عالی جوانان، 
که به تازه گی برای اشتراک در انتخابات این شورا از شهر 
قلعه  نو راهی هرات شده، ادعا دارد که برخی پاسگاه های 
امنیتی از مسافران آشکارا باج گیری می کنند. او می گوید: 
»راه زنان/سربازان پوسته های امنیتی نه، بلکه پوسته های 
سِر راه گیر المان به طور دوام دار از تمام موترهای هرات - 
قلعه  نو باج گیری می کنند و به نام جوازسیر، از سواری ها/

زور  با  افغانی  الی ۵00  از 100  موترداران،  و  مسافران 
تهدید تفنگ اخاذی می کنند.«

روایت  بادغیس،  ساکنان  از  دیگر  یکی  انتظار،  فهیم 

بحث های جغرافیایی و کنترل اراضی، همیشه بخش 
عمده ای از گزارش های  رسانه ها و  ادارات مختلف در 

خصوص جنگ و صلح در افغانستان بوده است.
اگرچه تاکنون هیچ نهاد معتبر یا غیرمعتبری در این 
زمینه نظرسنجی انجام نداده است، اما باز هم درصدی 
نهادهای  سوی   از  اراضی  کنترل  باب  در  احتمالی 
مختلف رسمی و غیررسمی در مواقع مختلف نشر و 

پخش می شود.
تا  زمین  از  هم دیگر  با  درصدی  این  مواقع  اکثر  در 
بازرس  گزارش های  راستا  این  در  دارد.  فرق  آسمان 
ویژه ایاالت متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان 
نیز مورد توجه خاص بوده است که گاه گاهی درصدی 
از کنترل جغرافیایی را بدون  منابع و بررسی منتشر 
در  دیگر  نهادهای  به  نسبت  طالبان  به ویژه  می کند. 

تعیین درصدی اخالص دارند.

و   خانواده  تشکیالت،  کنند  مهربانی  پس  نکرده اند، 
انتقال دهند و در این جا  افغانستان  تجارت شان را به 
با جنگ جویان خود و دیگر افغان ها در سرزمین های 

تحت تسلط شان زنده گی کنند.
و  دفن  پاکستان  در  را  شان  کشته شده گان  آن ها 
معالجه  پاکستان  شفاخانه های  در  را  مجروحان شان 
نکنند. مراسم عزاداری کشته شده گان شان را در چمن، 

گلستان، کچالغ، قلعه سیف اهلل و ژوب برگزار نکنند.
آن ها مهربانی کنند، به گفته خود شان اطفال شان را 
به درس در ساحه تحت کنترل و تسلط خود بفرستند، 
زخمیان شان را تداوی و کشته شده گان شان را با عزت 
در همین خاک دفن کنند. مردها در خاک بیگانه گان 
و  تعلیم  برای  نمی کنند،  راحتی  احساس  هم چنان 
تربیه جنگ جویان شان به جای ارسال آنان به مدارس 
آموزشی  مراکز  و  ها  مدرسه  در خاک خود  پاکستان 
تأسیس و استادان پاکستانی را همین جا برای آموزش  

آنان دعوت کنند.
به مرحله  افغان ها  بین  اکنون که گفت وگوهای صلح 
پیشنهاد  به  مطابق  طالبان  است،  رسیده  بعدی 
افغانستان  ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل  داکتر 
گفت وگوهای صلح را در منطقه تحت کنترل شان - در 
یک ساحه مشخص آغاز و به جای قطر و پاکستان، 
به  افغان ها  تا  انتخاب کنند  را آدرس خود  افغانستان 
از  بتوانند.  اعتماد کرده  آنان  نیت صلح  به  و  افغانیت 
این گفت وگوها هرگونه نتیجه مثبتی که به دست آید، 
توافق نامه تاریخی به جای نام سایر کشورها به نام یک 
والیت افغانستان ثبت خواهد شد و به دیگران امتیاز 
رایگان داده نخواهد شد. اگر توافق دوحه توافق هلمند 

می بود، خیلی بهتر بود.
که  است  واضح  پس  نمی توانند،  کرده  چنین  اگر 
ادعاهای شان درباره کنترل جغرافیا و اراضی نادرست 
معلوم  و  می رود  زیر سوال  آن ها  افغانی  هویت  است، 
به صلح  نیت  هیچ گونه  اساس  از  طالبان  که  می شود 

نداشته اند.
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ادعای باج گیری »نیروهای خیزش    مردمی« 

در مسیر هرات - بادغیس

آیا طالبان در افغانستان 
جغرافیای مشخص دارند؟

جاوید فیصل



ساختار سیاسی پساصلح
موجود،  وضعیت  بیان  ضمن  گذشته،  قسمت  سه  در 
قدرت  نهادمندی  و  نهادینه سازی  برای  حل  راه های 
سیاسی ارایه شد، اینک در بخش پایانی این نوشتار به 
افغانستان  در  قدرت  اصالح ساختار سیاسی  و  بازنگری 
و  بحث  مورد  موضوع  می رود  انتظار  می شود.  پرداخته 
مطالب مطرح در این نوشتار بتواند زمینه تبادل نظر و 
بیان دیدگاه های کارشناسانه را در مورد ساختار سیاسی 
پساصلح فراهم کند و راهی برای تجویز ساختار سیاسی 

عادالنه و کارآمد در ترتیبات اساسی پسا دوحه بگشاید.

بازنگری در ساختار قدرت و ارایه الگوی مطلوب
قاعده افغانی تقسیم قدرت بر مبنای عنصر قومیت شکل 
سه ضلعی  قدرت،  ساختار  مالحظه،  همین  به  و  گرفت 
تعریف و در قانون اساسی منظور شد. این ساختار هرچند 
سد آهنین انحصار قدرت را شکست، اما پیامدهای آشکارا 
منفی آن در دو جهت، به مراتب بدتر از پیامد انحصار 
قدرت است: تحکیم اشرافیت قومی با درجه بندی اقوام 
ساکن در افغانستان و شکل گیری چندین شبکه حمایت، 
برجسته ترین پیامد منفی ساختار سه ضلعی قدرت شمرده 
می شود. به همین مالحظه، به منظور پرهیز از پیامدهای 
منفی و هم چنین با هدف تأمین مشارکت اقوام مختلف 
در قدرت، نگارنده پس از بررسی و تحلیل الگوهای بدیل، 

ساختار پیشنهادی مطلوب را ارایه می کند.

الف. نظام پارلمانی
برخی سیاست گران از نظام پارلمانی در افغانستان سخن 
می زنند و برای برقراری آن تالش دارند. این دسته، بدون 
بیان  به  دارند.  سیاسی  موضع  موضوع،  علمی  تحلیل 
شیرین  یا  تلخ  واقعیت های  به  توجه  با  اینان  روشن تر، 
و  بافت  به  نظر  که  واقف اند  نکته  این  به  افغانی  جامعه 
ساخت جامعه، مقام اول کشور در شرایط کنونی و بلکه 
باشد.  پشتون تبار  فرد  اختیار  در  باید  دراز  مدت های  تا 
نظام  برقراری  در  را  اقوام  سایر  مشارکت  راه  این رو،  از 
پارلمانی می دانند. به این معنا که بعد از اختصاص ریاست 
دولت به قوم پشتون، سه منصب عالی دیگر، یعنی ریاست 
حکومت، ریاست شورای ملی و ریاست قوه قضائیه مثاًل به 

سه قوم تاجیک، هزاره و اوزبیک واگذار شود.
و  بن  پسا  افغانستان  در  اقوام  درجه بندی  به  توجه  با 
که  می رسد  نظر  به  حمایت،  شبکه های  شکل گیری 
ایده تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، یک ایده سیاسی 
و غیرعلمی است و مبلغان آن هیچ گاه در این خصوص 
آن  از  و  نکرده اند  کارشناسانه  ارزیابی  و  علمی  مطالعه 
تنها به عنوان یک شعار سیاسی بهره می برند؛ چنان که 
عقب نشینی محسوس برخی حامیان این دیدگاه از ساختار 
پارلمانی به صدارتی، نشان دیگری از غیرعلمی بودن این 

مدعا است.
بنیاد قواعد علمی و  بر  به این ترتیب، اگر واقع بینانه و 
مبانی نظری به قضیه نظراندازی شود، معلوم می گردد 
که افغانستان در زمان کنونی نه ظرفیت نظام پارلمانی 
را دارد و نه شرایط آن را. حداقل شرایط الزم برای نظام 
پارلمانی، وجود احزاب سیاسی فعال و قدرت مندی است 
و  انگیزه  با  قومی،  و  محدود  گرایش های  از  دور  به  که 
انتخاباتی  رقابت های  وارد  ملی  برنامه  و  سیاسی  هدف 
شوند؛ آن چه که در وضعیت کنونی در افغانستان مفقود 
همه  است،  موجود  حزب  به نام  آن چه  هر  مقابل  در  و 
ارزش های  فاقد  و  دارند  شخصی  و  قومی  بوی  و  رنگ 
دموکراسی و معیارهای حزبی می باشند. به عالوه، نظام 
پارلمانی به دلیل وضعیت شکننده و رویارویی احتمالی 
میان حکومت و پارلمان، خطر سقوط حکومت یا انحالل 
پارلمان را همواره به همراه دارد. این وضعیت، از یک سو 
مستلزم برگزاری انتخابات پیاپی و پیش از موعد است 
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در نگرش سازمانی، راه خروج از سیستم بسته و تنها در 
صورت وفات، تقاعد و مواردی از این دست، بازگشت به 

خدمت منتفی است.
معاونان  استعفای  و  وفات  غیاب،  حاالت  و  موارد   .۳
رییس جمهور و سازوکار جاگزینی آنان در قانون اساسی 
پیش بینی شده اما برکناری آنان مسکوت مانده است. از 
آن جا که قانون اساسی در مقام بیان است، سکوت قانون 

در این خصوص، به معنای منع و نهی است. 
از  مراد  این که  و  معاونان  جایگاه  بنابراین، سیاسی بودن 
با  تنها  و  تنها  رییس جمهوری  برای  معاون  دو  تعریف 
است، جای  اقوام صورت گرفته  آرای سایر  هدف جلب 
مراجعه  موجود،  وضع  در  حساب،  این  با  ندارد.  تردید 
و  است  ناچاری  و  ناگزیری  روی  از  قومی  نخبه گان  به 
کاندیدایی که واقعاً قصد و عزم حکومت دارد، به هیچ وجه 
نمی تواند از آن فرار کند. نگاه گذرا به ترکیب نامتجانس 
تکت های انتخاباتی در سه دوره گذشته و ایام انتخابات، 
به خوبی این موضوع را تأیید می کند. به عبارت دیگر، 
هستند،  قدرت  فتح  صدد  در  که  اصلی  کاندیداهای 
نمی توانند بدون شراکت و حمایت دروازه بانان اقوام راه 

به جایی ببرند.

2. غیرسیاسی شدن نقش معاونان
تغییر بنیادین وضع موجود، مقتضی تغییر میدان بازی 
است تا در نتیجه، هم قاعده بازی و هم بازی گران تغییر 
کنند. زیرا روی کرد سیاسی به معاونان موجب مشکالت 
و چه بسا بحران هایی است که نه تنها برای شکل گیری 
دولت مدرن و ساختار عادالنه در افغانستان مفید و ممد 

واقع نمی شود، بلکه مضر و خطرآفرین دانسته می شود. 
با توجه  نگارنده آن است که ساختار ریاستی  پیشنهاد 
به ویژه گی ها و تناسب آن با شرایط کنونی حفظ اما به 
منظور حل مسأله اصلی، یعنی مشارکت عادالنه اقوام در 
قدرت و نیز تأمین کارآمدی نظام، اصالحات آتی در آن 

الزم، ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته می شود:
در  افغانستان  اقوام  تمام  مشارکت  تأمین  هدف  با   .1
ساختار قدرت و با نگاه نهادی و سازمانی به مسأله، سه 
ایجاد  و  تعریف  جمهوری  ریاست  برای  معاونت  جایگاه 
شود، تا حداقل چهار قوم عمده و پرجمعیت کشور خود 

را در آیینه قدرت تماشا کنند. 
با  و  هدف مند  مدیریت  منطق  اساس  بر  هم چنین،   .2
هدف تعریف ساختار نهادی و سازمانی، ریاست جمهوری 
به مثابه باالترین نهاد سیاسی و اداری کشور، پیش بینی و 
همانند سایر ادارات، سه جایگاه معاونت در چارچوب آن 
در قانون تشکیالت اساسی دولت با وظایف و اختیارات 
مشخص منظور و  تعریف گردد، تا روند تصمیم گیری در 
سطح کالن، به گونه مشارکتی و تخصصی نهادینه شود. 
این  به  و  معاونان  جایگاه  از  سیاست زدایی  هدف  با   .۳
ابزاری  و  سیاسی  صرفاً  کارکرد  جایگاه  این  که  منظور 
نداشته باشد، الزام کاندیدا به اعالم نام معاونان در زمان 

ثبت نام برای انتخابات برداشته شود.
۴. در تعدیل یا تدوین قانون اساسی، این نکته با صراحت 
بیان شود که رییس جمهور منتخب بعد از پیروزی در 
انتخابات، موظف به گزینش سه معاون از سه قوم دیگر 
موضوع  وضوح  و  شفافیت  منظور  به  هم چنین  باشد. 
از جمله  گزینش معاونان، مناسب است شرایط خاصی 
تفکر  تجربه،  توان مدیریتی، تخصص،  عالی،  تحصیالت 

ملی و مانند آن در نظر گرفته شود.
رییس  معاونان  غیرسیاسی شدن  با  ترتیب،  این  به   .۵
از  معاونان  جایگاه  نهادی شدن  و  یک سو  از  جمهور 
تأمین می شود،  اقوام در قدرت  سوی دیگر، هم حضور 
هم درجه بندی اقوام از بین می رود، هم مدیریت کشور 
تخصصی، نظام مند و سازمان یافته می شود و هم اختیارات 

به شدت متمرکز رییس جمهور، کاهش می یابد.
سرانجام با ارزیابی هر سه بدیل برای ساختار سه ضلعی 

موجود، به این جمع بندی می رسیم که:
الف. نظام پارلمانی، ظرفیت آن را دارد که مسأله مشارکت 
اقوام را تا حدی حل کند؛ اما از جهات دیگر، به دالیلی 
نظام  از  پذیرایی  آماده  افغانستان  گفته شد، جامعه  که 
پارلمانی نیست. به عالوه، تغییر نظام ریاستی به پارلمانی 
موضوعی است که نیاز به اجماع ملی و وفاق همه گانی 
تغییر کلی  پارلمانی، مستلزم  الگوی  دارد؛ زیرا گزینش 
اجتماعی  و  قضایی  حقوقی،  سیاسی،  نظام های  چهره 

افغانستان خواهد بود.
ب. توزیع مناصب باال و مقامات عالی میان اقوام، هرچند 
اما  شود،  ارزیابی  مناسب  الگوهای  از  یکی  می تواند 
اشکاالت جدی آن در این است که اوالً رییسان دو قوه 

قضائیه و مقننه، انتخابی هستند. در این صورت، نظر به 
ترکیب قومی و نابسامانی های سیاسی موجود در مرجع 
نوع  آن  از  مشکلی  با  آیا  پارلمان،  یعنی  آنان،  انتخاب 
روبه رو نخواهیم شد که نسبت به انتخاب رییس پارلمان 
در سال 1۳8۹ به وجود آمد؟ شاید بتوان این مشکل را 
حسب مورد، با الزام رییس جمهور و پارلمان به معرفی 
و انتخاب رییسان این دو قوه از میان افراد متعلق به قوم 
خاص حل نمود؛ اما در این حالت به یقین کارآمدی و 
مدیریت سالم و مطلوب دو نهاد مقتدر و اساسی مقننه و 

قضائیه با مانع جدی روبه رو خواهد شد.
در ثانی، تجربه کشور الگو، یعنی لبنان و چه بسا سویس، 
انتخاب فرد  الزام به  در این خصوص نشان می دهد که 
مورد نظر از میان کاندیداهای متعلق به یک گروه قومی 
بی ثباتی  و  تنش  عامل  و  مشکل آفرین  نیز  فرهنگی  یا 
سیاسی خواهد بود. افزون بر آن، این الگو موجب حذف 
یکی از معاونان می شود که در جای خود، نظر به وضعیت 
آشفته اجتماعی افغانستان و سیطره فضای بی اعتمادی، 

بحران آفرین خواهد شد.
ج. به همین ترتیب، فروکاست نظام پارلمانی به صدارتی 
و برقراری صدارت اجرایی هرچند ممکن است به کاهش 
در  قدرت  تراکم  از  و  بینجامد  رییس جمهور  اختیارات 
ریاست جمهوری بکاهد، اما پارادایمی نیست که بتواند 
مسأله اصلی این جامعه، یعنی مشارکت را به نحو عادالنه 
حل کند. زیرا کم ترین پیامد منفی آن تحکیم توافق میان 
دو قوم مدعی برتری و سرانجام تثبیت درجه بندی اقوام 

است.
د. به نظر می رسد که مناسب ترین الگو، غیرسیاسی کردن 
حوزه  در  معاونت  جایگاه  نهادی  تعریف  و  معاونان 
مستلزم  تجویز  این  هرچند  است؛  جمهوری  ریاست 
و  اساسی  حقوق  نظام  در  جمله  از  پیش شرط هایی 
روند صلح،  از  ناشی  تحوالت  که  است  کشور  انتخاباتی 
زمینه تحقق آن شروط را فراهم و عملیاتی شدن الگوی 
پیشنهادی را تسهیل و تأمین می کند و در عین حال، 
به  دیگر  تجویزهای  به  نسبت  هم  مفیدی  آثار  و  نتایج 

همراه خواهد داشت؛ زیرا در این صورت:
امر  یک  جمهور  رییس  توسط  معاونان  گزینش   .1
مدیریتی است نه سیاسی و از این رو، همانند تکت های 
انتخاباتی موجود، ائتالف های خلق الساعه و ترکیب های 

نامتجانس و ناموزون را در پی نخواهد داشت.
2. از آن جا که عامل رأی در گزینش معاونان نقشی ندارد، 
رییس جمهور به تخصص و توان علمی، مهارت و تجربه 
آن چه  نتیجه،  در  می اندیشد.  خود  هم کاران  مدیریتی 
شکل می گیرد یک تیم متخصص و مدیر با هدف تحقق 
ائتالف  یک  نه  است،  عقالنی  بروکراسی  و  مدرن  نظام 

سیاسی برای تقسیم منافع.  
۳. جایگاه معاونان از نقش کاماًل سیاسی و ابزاری تهی 
و چهره نهادی، مدیریتی و تخصص گرایانه آن برجسته 
رییس  معاون  گزینش  برای  حالت،  این  در  می شود. 
دروازه بانان  و  قومی  کاریزماتیک  چهره های  به  جمهور 
اقوام ضرورتی نیست؛ بلکه به متخصصان و قلم به دستان 
یک قوم آن هم فارغ از تعلقات و گرایش های قومی، نیاز 
از  معامله گری  و  بده بستان  زمینه  الگو،  این  در  است. 
مدعیان رهبری اقوام گرفته می شود و به تدریج جامعه از 
حالت سنتی خارج و مردم با نظم نوین و مدرن اجتماعی 

آشنا می شوند.
توجهی  قابل  حد  در  رانت خواهی  هم  الگو،  این  در   .۴
کاهش می یابد و هم شبکه حمایت از بین می رود؛ زیرا 
در این صورت، نه رییس جمهور مدیون معاونان خود از 
بابت رأی در انتخابات است و نه مردم از بابت رأی شان به 

معاون طلب کار و در صدد امتیازخواهی هستند.
۵. موج تخصص گرایی که در این الگو به حرکت می آید 
اثر آن کلید می خورد،  و جریان مدنی و مدرنی که در 
نقش رهبران سنتی را کاهش می دهد و عرصه مبارزات و 
رقابت های سیاسی را برای ورود نهادهای جامعه مدنی و 
چهره های جدید آماده می سازد. تمام اقوام در این صورت، 
به  قومی،  نخبه  از  رمه وار  و  کورکورانه  تبعیت  جای  به 
تربیت نیروی متخصص و اهل دانش روی می آورند و در 

نتیجه جریان تحول در کشور شکل می گیرد.
فرصت  این  رییس جمهور  معاونان  غیرسیاسی شدن   .۶
اداری  و سیستم  بدنه  تمام  تا  فراهم می کند  را  طالیی 
مبنای  بر  استخدامی  نظام  و  شود  غیرسیاسی  کشور 
تخصص و شایسته گی به حیات و فعالیت خود ادامه دهد. 
ائتالف  نه سهم فالن شریک  اداره  در  هم چنان، حضور 
حاکم خواهد بود و نه افرادی بر اساس رانت در موقف 

اداری قرار خواهند گرفت که اهلیت آن را ندارند.

که باعث تحمیل هزینه هنگفتی بر کشور می گردد، از 
سوی دیگر، متضمن رقابت ها و زدوبندهای سیاسی در 
قالب ائتالف، جبهه و سایر گروه بندی های مقطعی است 
که به دلیل فقدان احزاب قوی و با سابقه و وجود تنش ها 
و گسست های اجتماعی، موجب بحران های حاد و شدید 
تنها  نه  پارلمانی  نظام  برقراری  نتیجه،  در  شد.  خواهد 
برای افغانستان مفید نیست، بلکه زیان های آن به مراتب 
تشدید  این که موجب  از همه  و مهم تر   - است  بیش تر 

تزلزل و عامل دوام بی ثباتی سیاسی خواهد شد.

ب. توزیع مقامات عالی
بدیل دیگر آن است که مانند الگوی لبنان، مقامات عالی 
و مناصب بلند دولتی بر مبنای عرف حقوق اساسی، به 
 گونه ای میان اقوام توزیع شود که هرگاه رییس جمهور به 
طور مثال از قوم پشتون باشد، رییس قوه قضائیه و رییس 
شورای ملی باید از دو قوم دیگر)مثاًل تاجیک و هزاره( 
انتخاب شوند. در این صورت، ساختار مناسب، متناسب با 
وضعیت و جایگاه اقوام، به ترتیب آتی تعریف و تغییرات 

الزم به این قرار باید روی دست گرفته شود:
رییس  برای  اقوام،  بیش تر  مشارکت  تأمین  هدف  با   .1
جمهور یک معاون منظور و به قوم چهارم )مثاًل اوزبیک( 
داده شود. یا در صورتی که رییس جمهور حسب ضرورت 

چند معاون داشته باشد، معاون اول از قوم چهارم باشد.
2. حکم قانون اساسی در مورد معرفی معاون و اعالن نام 
وی در زمان کاندیداتوری، با تعدیل قانون اساسی لغو و 
صالحیت انتخاب معاون از قوم چهارم به رییس جمهور 

واگذار شود.
۳. سازوکار دموکراسی اکثریتی مقرر در قانون اساسی، 
بازنگری و به دموکراسی اجماعی )یا تناسبی( مبدل شود 
تا انتخابات موجب به قدرت رسیدن برخی و محرومیت 
برخی دیگر نشود. یعنی در نظام انتخاباتی تدبیری شود 
که برنده انتخابات با آرای یک قوم تعیین نشود و شرط 
الزم برای احراز مسند ریاست جمهوری، به دست آوردن 

درصد معینی از آرای اقوام مختلف باشد.

ج. روی کرد غیرسیاسی به معاونان
دکترین نگارنده با هدف ارایه راهکار الزم برای مساعدت 
به کارآمدی و مشروعیت نظام، الگویی است که بر بنیاد 
ابزاری به معاونان، جای خود را  آن روی کرد سیاسی و 
به نگرش سازمانی و نهادی به جایگاه معاونان می دهد. 
به این منظور، در این فراز با اشاره به سیاسی بودن نقش 
موجود معاونان، راه حلی برای غیرسیاسی شدن آن ارایه 

می شود.

۱. سیاسی بودن نقش موجود
معاونان،  به  نسبت  کنونی  ساختار  در  موجود  نگرش 
سیاسی و ابزاری است؛ کاندیدای ریاست جمهوری از آنان، 
خواهان رأی و حمایت مردمی است که به لحاظ قومی با 
آنان پیوند دارند. سیاسی بودن جایگاه معاونان در ساختار 

کنونی از مواد مختلف قانون اساسی قابل فهم است:
اعالم  با  هم زمان  جمهوری  ریاست  کاندیدای   .1
مردم  به  خود  معاونان  معرفی  به  موظف  کاندیداتوری، 
است. این به معنای آن است که مردم بدانند چه کسانی 
از کدام قوم در تکت انتخاباتی کدام کاندیدا نماینده گی 
جلب  با هدف  معاونان  معرفی  دیگر،  بیان  به  می کنند. 
نظر و کسب رأی اقوامی صورت می گیرد که با کاندیدای 

ریاست جمهوری از این جهت، ارتباطی ندارند.
2. مطابق قانون اساسی، »هیچ شخص نمی تواند بیش از 
دو دوره به حیث رییس جمهور انتخاب شود.« این حکم، 
معاونان رییس جمهور را نیز در بر می گیرد و عالوه بر 
آنان هم می باشد. در حالی که  انتخابی بودن  مفید  آن، 

داکتر عبدالعلی محمدی
بخش چهارم و پایانی
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رییس جمهور ترکیه به  رغم مواضع ضد اسراییلی گذشته 
خود، روز جمعه در سخنانی اعالم کرد که انقره خواهان 

روابط بهتری با تل آویو است.
به گزارش یورونیوز، رجب طیب اردوغان ضمن طرح این 
به  منظور  همین  به  کشور  دو  که  کرد  تصریح  موضوع، 

گفت وگو در سطوح اطالعاتی ادامه خواهند داد.
ترکیه و اسراییل طی سال های اخیر به رغم حفظ روابط 
گسترده تجاری، در بعد دیپلماتیک و سیاسی مناسبات 
پرتنشی را طی کردند که در نهایت سال 2018 منجر به 

اخراج سفرای دو کشور شد.
حمله کماندوهای اسراییلی بر کاروان همراه کشتی مرمره 
در سال 2010 که کمک های بشردوستانه برای ساکنان 
منطقه محاصره شده غزه را حمل می کرد، اوج تنش میان 

دو کشور بود.
آقای اردوغان چند ماه پیش نیز به شدت به اقدام امارات 
متحده عربی مبنی بر عادی سازی روابط با اسراییل، تاخته 
را  ابوظبی  در  کشورش  سفارت  که  بود  کرده  تهدید  و 

تعطیل خواهد کرد.
انقره که پیش از این بارها اشغال سرزمین های فلسطینی 
برخورد  و  اسراییل  توسط  اردن  رود  باختری  کرانه  در 
خشونت آمیز با فلسطینیان را محکوم کرده بود، به تازه گی 
رویکرد برخی کشورهای عربی مبنی بر نزدیکی با اسراییل 
را نیز مورد انتقاد قرار داده و آن را نوعی خیانت توصیف 

کرده است.
تغییر موضع ترکیه و تالش برای بهبود روابط با اسراییل 
که آقای اردوغان روز جمعه به صراحت از آن یاد کرد، از 
دید تحلیل گران، نوعی با تحوالت منطقه قره باغ نیز مرتبط 

است.
کوهستانی  قره باغ  مناقشه  طول  در  که  تل آویو  و  انقره 
کمک های چشم گیر نظامی در اختیار باکو قرار دادند، هر 
کشوری  آذربایجان،  جمهوری  در  را  مشترکی  منافع  دو 

هم مرز و همسایه با ایران، جست وجو می کنند.
رییس جمهور ترکیه که پس از نماز جمعه در استانبول 
دیگر  بار  حال  عین  در  می گفت،  سخن  خبرنگاران  با 
سیاست های اسراییل در قبال فلسطینان را محکوم کرد 
و آن را غیرقابل قبول خواند. وی به مشکالتی اشاره کرد 
که به گفته او کشورش با برخی افراد در سطوح باال دارد 
روابط  نداشت،  این مشکالت وجود  اگر  یادآور شد که  و 

بهتری میان دو کشور حکم فرما بود.
رجب طیب اردوغان در حالی به برقراری مناسبات بهتر 
برخی  که  کرده  تمایل  ابراز  اسراییل  و  کشورش  میان 
روزنامه های اسراییلی از جمله جروزالم پست از تالش های 
میانجی گرانه تازه الهام علی اف، رییس جمهور آذربایجان، 
برای نزدیک کردن انقره و تل آویو به یک دیگر، خبر داده   اند.
از سوی دیگر یک مشاور ارشد رییس جمهور ترکیه نیز 
گفت وگوهایی  که  بود  گفته  خبرنگاران  به  سه شنبه  روز 
میان انقره و تل آویو برای بازگردان روابط دو کشور به روال 

عادی، تا مارچ آینده در حال انجام است.

تركیه می گوید كه خواهان 
روابط بهتر با اسراییل است

روند تزریق واكسین كرونا 
در امریکای التین آغاز شد

در حمله اسراییل به سوریه، 
دست كم شش نیروی وابسته 

به ایران كشته شدند

شد  کسی  نخستین  مکسیکویی،  پرستار  یک 
که در امریکای التین واکسین کرونا به بازویش 
از  برنامه واکسیناسیون در مکسیکو  تزریق شد. 

روز پنج شنبه آغاز شد.
ماریا ایرنه رامیرز، پرستار بخش مراقبت های ویژه 
یکی از شفاخانه های مکسیکو، نخستین کسی بود 

که واکسین کرونا به او تزریق شد.
به نقل از بی بی سی فارسی، مکسیکو سه هزار دوز 
از واکسین ساخت دو شرکت فایزر و بایون تک را 

دریافت کرده است.
مکسیکو بعد از امریکا، برازیل و هند بیش ترین 

آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا را دارد.
تزریق  پنج شنبه  روز  نیز  کاستاریکا  و  شیلی 
اولین  کاستاریکا  در  کردند.  شروع  را  واکسین 

واکسین به دو شهروند سال مند تزریق شد.
واکسین  تزریق  آینده  روزهای  در  هم  آرژانتین 
واکسین  این  اسم  می کند.  شروع  را  روسی 
»اسپوتنیک وی« است. فعاًل قرار است نخستین 
محموله که شامل سه صد هزار دوز از این واکسین 

است، در آرژانتین مصرف شود.
برازیل که بیش ترین تعداد مرگ بر اثر کرونا را در 
منطقه دارد، قرار نیست تا نیمه های فبروری به 

این جمع بپیودد.
ژائیر بولسونارو، رییس جمهور برازیل، گفته که 
قصد ندارد واکسین بزند. او گفته که به گمانش 
بعد از ابتال به بیماری کووید - 1۹ بدنش در برابر 
این بیماری ایمن شده است. دولت مکسیکو گفته 
است که می خواهد تا سه ماه اول سال میالدی 
با  که  درمانی  بخش های  کارکنان  آینده،  همه 

کرونا در مبارزه هستند واکسین شوند.
دانشگاه جانز هاپکینز می گوید تا به حال ابتالی 
بیش از 1 میلیون و سه صد هزار نفر به ویروس 
تعداد  است.  کرده  رصد  مکسیکو  در  را  کرونا 
کشته گان بر اثر این ویروس در مکسیکو حاال از 

مرز یک صد و بیست هزار نفر هم گذشته است.
شیلی حدود ۶00 هزار مورد ابتال داشته و مرگ 
ثبت  هم  را  نفر  سیصد  و  هزار  شانزده  از  بیش 
کرده است. مبتالیان در کاستاریکا 1۶۳ هزار نفر 
گزارش شده و کشته شدگان بر اثر ویروس کرونا 

در این کشور بیش از دو هزار نفر بوده اند.
در آرژانتین هم نزدیک به یک میلیون و شش صد 
هزار نفر به کووید-1۹مبتال شده و بیش از ۴2 
هزار و سه صد نفر جان شان را بر اثر این بیماری 

از دست داده اند.

کشته شدن یک شهروند سیاه پوست در شهر کلمبوس 
دیگر  بار  یک  پولیس،  مامور  یک  توسط  اوهایو  ایالت 

موجی از خشم را در امریکا برانگیخته است. 
این چندمین بار در سال جاری میالدی است که یک 

سیاه پوست در امریکا توسط پولیس کشته می شود.
هیل ۴7  موریس  آندره  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
ساله، در حالی که گوشی موبایلی را در دست چپش 

گرفته، به سوی یک مامور پولیس می رود. 
دست راست او در فلمی که توسط دوربین کارگذاشته 

شده در بدن مامور پولیس ضبط شده، دیده نمی شود. 
چند ثانیه بعد پولیس شروع به شلیک می کند و موریس 

هیل بر زمین می افتد.
این اتفاق در پارکینگ یک خانه در شهر کلمبوس ایالت 
اوهایو روی داده است. شهردار کلمبوس گفته که از این 

حادثه خشمگین است. 
شهروند  یک   شهر  همین  در  نیز  پیش  هفته  سه 
و  گرفت  قرار  پولیس  شلیک  هدف  دیگر  سیاه پوست 

کشته شد. 

نیست.  روشن  پولیس،  مامور  ناگهانی  شلیک  دلیل 
ویدیوی ضبط شده صدا ندارد. مقتول نیز سالح نداشته 
پیش  مدتی  از  محلی،  رسانه  های  گزارش  به  است. 
شکایت  هایی از رفتار خشونت آمیز پولیس وجود داشته 

است.
شهر  در  میالدی(  جاری  )ماه  دسامبر  ماه  اوایل 
به  که  حالی  در  ساله   2۳ گودسان  کیسی  کلمبوس، 
خانه اش باز می گشت، هدف شلیک گلوله پولیس قرار 
او تنها  گرفته و کشته شده بود. به گفته خانواده اش، 
یک ساندویچ در دست داشت، اما مامور پولیس آن را با 

سالح اشتباه گرفته بود.
ماه ها  امریکا  متحده  ایاالت  میالدی،  جاری  سال  در 
اندازه  از  بیش  علیه خشونت  فراوان  اعتراضات  صحنه 
پولیس و نژادپرستی بود. این اعتراضات با مرگ جرج 

فلوید در ایالت مینه سوتا اواخر ماه می آغاز شد.
است«  باارزش  سیاهان  »جان  شعار  با  تظاهرات  این 
موارد  اغلب  در  و  یافت  گسترش  امریکا  سراسر  در 
خشونت  به  مورد  چندین  در  اما  بود،  مسالمت آمیز 

کشیده شد.

یک شهروند سیاه پوست دیگر توسط پولیس امریکا كشته شد

بی بی سی فارسی به نقل از مرکز نظارت بر حقوق بشر سوریه، 
با  »مرتبط  نیروی  حداقل شش  می گوید  لندن،  در  مستقر 
ایران« در  حمله اسراییل در سوریه کشته شده اند. این نهاد 
گفته مشخص نیست که کشته  گان ایرانی اند یا از شبه نظامیان 

وابسته به ایران.
نیمه شب پنج شنبه انفجارهای بزرگی در نزدیکی شهر مصیاف 
از شلیک چندین  سوریه رخ داد. خبرگزاری رسمی سوریه 
عامل حمله  را  اسراییل  و  داده  خبر  منطقه  این  به  موشک 

عنوان کرده است.
به گزارش بی بی سی، اسراییل در سال های اخیر بارها مواضعی 
را در سوریه هدف قرار داده، اما معموالً به طور علنی مسوولیت 

این حمالت را نپذیرفته است.
هدف بسیاری از این حمالت، نیروهای مرتبط با سپاه پاسداران 
یا شبه نظامیان مورد حمایت ایران بوده اند، اما نیروهای نظامی 

ایران به این حمالت پاسخی نداده اند.
نیمه شب  از  نوشته است که پس  خبرگزاری رسمی سوریه 
از شمال  از موشک ها  با شلیک رگ باری  »دشمن اسراییلی 
شهر طرابلس در لبنان به سوی منطقه مصیاف در حما دست 

به تهاجم زد.«
سانا، خبرگزاری رسمی اسراییل، می گوید پدافند ضد موشکی 

سوریه اغلب موشک ها را ره گیری و ساقط کرده  است.
تصاویر ویدیویی منتشر شده از مصیاف، انفجارهای بزرگی را 

نشان می دهد.
در عین حال برخی گزارش ها حاکی از شنیدن صدای پرواز 

هواپیماهای نظامی در آسمان لبنان است.
این  بر حقوق بشر سوریه گزارش داده که در  مرکز نظارت 
کوتاه برد  و  میان برد  موشک های  انبار  و  تولید  مراکز  حمله 

تخریب شده  است.
مصیاف پیش از این هم هدف حمله قرار گرفته است. مرکز 
پژوهش ها و مطالعات علمی سوریه در این منطقه تاسیساتی 

دارد که چندین بار مورد حمله بوده  است.
جمله  از  پیش رفته،  نظامی  تجهیزات  و  سالح   ساخت 

فعالیت های این نهاد است.


