
غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

کستان و داستان دو جنبش سیایس »بسیار متفاوت« آینده پا
خود  نوع  در  کدام  هر  است.  پاکستان«  لبیک  »تحریک 
از  همچنان  اما  است  شده   ظاهر  جنجالی  و  بحث برانگیز 
برخوردارند.  پرشور  و  بزرگ  مردمی  پایگاه های  حمایت 
دو  این  اعضای  تعداد  درباره  مؤثقی  برآورد  که  هرچند 
هم  و  پشتون  تحفظ  جنبش  هم  ندارد،  وجود  جنبش 
تحریک لبیک پاکستان موفق می شوند در هر گردهمایی 

خود هزاران نفر را جمع کنند. | صفحه 4

سیاسی  جنبش  دو  ظهور  شاهد  گذشته  سال  چند  در 
مهمی  تأثیرات  هرکدام  که  بوده ایم  پاکستان  در  بزرگ 
تحفظ  »جنبش  یکی  دارد.  کشور  این  فعلی  وضعیت  بر 
متشکل  عمدتا  مدنی  گروه  یک   )PTM( یا  پشتون« 
پاکستان،  قبایلی  مناطق  در  بیشتر  که  پشتون هاست  از 
بندری  از شهر  بخش هایی  و  بلوچستان  پختونخوا،  خیبر 
کراچی زندگی می کنند، و دیگری حزب سیاسی و مذهبی 

اطالعات روز - هرات: منابع امنیتی در والیت هرات 
پولیس  فرمانده  سلطان زی،  نقیب اهلل  که  می گویند 

ولسوالی غوریان این والیت و سه سرباز...
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کرونا در افغانستان؛ 
۵۱ مریض جدید 

در شبانه روز گذشته 
شناسایی شده اند

دونالد ترمپ: 
روز ۲۰ جنوری 
یک دولت تازه 
سر کار خواهد آمد صفحه 6صفحه 2

ناوقت روز سه شنبه، 15 جدی شرکت ملی برق 
افغانستان یا برشنا اعالم کرد که به دلیل مشکالت 
ازبیکستان،  برق  تولید  تخنیکی در دستگاه های 
افغانستان قطع شده  به  این کشور  برق وارداتی 
است. این شرکت از مشتریان خود خواسته بود تا 
با درک مشکل پیش آمده »حوصله مندی خویش 
از  شرکت  این  بعد  روز  یک  نمایید.«  حفظ  را 
نشست اضطراری رهبری خود خبر داد و گفت 
که تالش ها برای حل مشکل پیش آمده در برق 
وارداتی ازبیکستان نتیجه ای نداشته است. شرکت 
برشنا گفته بود که مشکل را با ریاست جمهوری 
افغانستان و وزارت خارجه در میان گذاشته و از 

این نهادها خواهان همکاری شده است.
پایتخت  بر  عالوه  ازبیکستان  وارداتی  برق  قطع 
تاریکی  در  نیز  را  دیگر  والیت  هفت  افغانستان، 
چگونگی  از  بیشتری  جزئیات  هنوز  است.  برده 
از  ازبیکستان  وارداتی  برق  در  تخنیکی  مشکل 
سوی شرکت ملی برق به مردم داده نشده است 
اما این شرکت پس از آن اعالم کرد که برق مورد 
داخلی  منابع  از  را  کابل  در  خود  مشتریان  نیاز 

تأمین کرده است...
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تلفات غیرنظامیان در هلمند؛ 
»حفظ جان غیرنظامیان باید هدف 
نخست طرف های درگیر باشد«

بوئینگ برای حل دعوی بر سر 
ایمنی ۷۳۷ مکس ۲.۵ میلیارد دالر 
می پردازد

۵ هدف اصلی رئال مادرید 
در سال ۲۰۲۱

کنترل جمعیت؛ 
کلید ورود به  جامعه ی پایدار

صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

صفحه 8

صفحه 7

صفحه 2

صفحه 6

اطالعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان با نشر یافته های ابتدایی خود از تلفات 
غیرنظامیان در یک حمله ی هوایی در...

مرز ایران؛ 
میان گلوله ها و گرگ ها )1(

مهاجرت  ترافیک  نقاط  شلوغ ترین  از  یکی  به  وان 
شدید  تدابیر  وجود  با  اما  است.  شده  بدل  جهان 
قاچاقچی  های  سوءاستفاده  هوا،  و  زمین  از  امنیتی 
انسان، خشونت  ها، یخ بستن  ها و پرت شدن از صخره ها 
جریان دارد و همچنین انسان هایی لقمه چربی برای 
گرگ  های وحشی در این گذرگاه  ها می شوند. چگونه 
این مسیر همواره مورد استفاده قاچاق انسان  ها است؟

به دلیل  ترکیه  شرق  در  ایران  هم  مرز  والیت  وان، 
موقعیت جغرافیایی خود در تقاطع جریان مهاجرت 
آسیا  از  هم  و  آفریقا،  و  خاورمیانه  از  هم  دارد؛  قرار 
این  این مقصد مهاجرت می کنند.  به  آسیای میانه  و 
به دلیل  ترکیه  که  است  حالی  در  مهاجران  تردد 
هزاران کیلومتر مرز با سوریه، عراق، و ایران یکی از 

طوالنی ترین دیوارهای مرزی جهان را می سازد.
امتداد خط مرزی توسط دوربین های  دیوارهایي در 
هواپیماهای  و  هفته،  روز   7 در  ساعت   24 حرارتی 

بدون سرنشین از زمین و...
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صفحه 2

پنج پولیس 
مرزی در حمله ی 
طالبان در قندوز 

کشته شدند

حمله ی طالبان در هرات؛ 
فرمانده پولیس غوریان 
با سه پولیس کشته شدند دور دوم مذاکرات 

صلح افغانستان؛ 
بحث روی اجندا 

امروز آغاز می شود

موضوع  چنین  با  بود  بار  اولین  می لرزید.  بدنم  »تمام 
برخورده بودم. عذر و زاری کردم که 55 ساله ام و یک مرد 
پیر را چه به این گپا. لطفا آبرویم را پیش مردم نبرید. تمام 

عمر زحمت کشیده ام و | صفحه 5

اخاذی به بهانه  »تجاوز«
کیس ران هایی که با تهدید به  روایت تا

یب آبروکردن شان از آن ها اخاذی شده است

داستان یب پایان یب بریق 
کامی  ییک، حاصل نا و تار

مسئوالن است

سالگرد سقوط هواپیمای اوکراینی؛ 
افغانسـتان و چهار کشور دیگر 
خواهان پاسخ گویی ایران شدند
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هواپیما هدف موشک های ایرانی قرار گرفته 
است.

در این سانحه تمامی 17۶ مسافر به شمول 
1۳ شهروند افغانستان جان خود را از دست 

دادند.
در 11 جدی سال جاری، اداره ی هوانوردی 
ایران  دولت  که  کرد  اعالم  افغانستان  ملکی 
تصمیم دارد به بازماندگان هر یک از قربانیان 
مبلغ  تهران،  در  اوکراینی  هواپیمای  سقوط 

15۰ هزار دالر امریکایی غرامت بپردازد.

بین المللی  »گروه  عضو  که  کشورها  این 
پرواز   قربانیان  به  پاسخ دهی  و  هماهنگی 
را  آنانی  خاطره ی  که  گفته  اند،   »PS752
که جان های شان را از دست داده اند، گرامی 
و  اقارب  خانواده ها،  اندوه  در  و  می دارند 

دوستان آنان خودشان را شریک می دانند.
یک فروند هواپیمای مسافربری نوع بویینگ 
سال  جدی  ماه  هجدهم  در  اوکراینی   7۳7
فرودگاه  نزدیکی  در  خورشیدی  گذشته ی 
تهران سقوط کرد. بعدا مشخص شد که این 

خارجه ی کشور به نشر رسیده، همچنان از 
ایران خواسته شده است که گزارش کامل و 
همه جانبه را پیرامون حوادث و تصامیمی که 

منجر به این فاجعه شده، نیز ارائه کند.
ایران  از  »ما  است:  شده  تأکید  اعالمیه  در 
و  کامل  گزارش  تا  می خواهیم  کماکان 
همه جانبه را پیرامون حوادث و تصامیمی که 
اقدامات  به شمول  شد،  فاجعه  این  به  منجر 
عینی جهت اطمینان از اینکه چنین رویدادی 

هرگز دوباره اتفاق نخواهد افتاد، ارائه کند.«

سالگرد  نخستین  با  همزمان  روز:  اطالعات 
در  اوکراینی  هواپیمای  فروند  یک  سقوط 
در  ایرانی  موشک های  شلیک  نتیجه ی 
اوکراین  انگلستان،  افغانستان، کانادا،  تهران، 
برای  که  خواسته اند  ایران  از  سویدن  و 
از  متأثر  دولت های  و  قربانیان  خانواده های 
این حادثه، شفافیت، پاسخ گویی و عدالت را 

تأمین کند.
در اعالمیه ی مشترک این کشورها که دیروز 
امور  وزارت  سوی  از  جدی(   1۹ )جمعه، 

سالگرد سقوط هواپیمای اوکرایین؛ 
افغانستان و چهار کشور دیگر خواهان پاسخ گویی ایران شدند

افغانستان و گروه طالبان در 22 سنبله ی سال 
جاری در دوحه گشایش یافت و در تاریخ 22 

قوس برای 2۰ روز متوقف شد.
در دور نخست این مذاکرات که حدود سه 
ماه زمان گرفت، هیأت های مذاکره کننده ی 
جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان 
روی طرزالعمل مذاکرات به توافق رسیدند.

روی  توافق  از  پس  طرف  دو  هیأت های 
بیشتر  مشورت های  به منظور  طرزالعمل، 
سه  توقف  به  مذاکرات،  آجندای  روی 

هفته ای مذاکرات توافق کردند.

مذاکره با طالبان روی آن تأکید می کنند.
دور دوم مذاکرات صلح با گروه طالبان روز 
نشست  یک  طی  جدی(   17( چهارشنبه 

مقدماتی آغاز شد.
جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت  آن  پی  در 
محمدنعیم،  داکتر  و  افغانستان  اسالمی 
سخن گوی هیأت مذاکره کننده ی گروه طالبان 
اعالم کردند که دو طرف در این نشست فیصله 
کرده اند تا تیم های تعیین شده برای بحث در 
مورد موضوعات شامل آجندا، امروز کار خود 
دولت  میان  صلح  مذاکرات  کنند.  آغاز  را 

اجندا میان دو تیم آغاز شود.«
خانم انوری همچنان افزوده است که اعضای 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت 
افغانستان برای پیشبرد این دور مذاکرات با 

گروه طالبان آمادگی کامل دارند.
برقراری  که  است  گفته  او  هم،  سویی  از 
اساسی  خواست  افغانستان  در  آتش بس 
این  مذاکره کننده  هیأت  و  است  مردم 
خواست را در مذاکره با طالبان مطرح کرده 
است. سخن گوی وزارت دولت در امور صلح 
تأکید کرد که اعضای این هیأت در این دور 

صلح  امور  در  دولت  وزارت  روز:  اطالعات 
می گوید که بحث اساسی روی اجندای دور 
دوم مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و 
گروه طالبان امروز )شنبه، 2۰ جدی( آغاز 

می شود.
در  دولت  وزارت  سخن گوی  انوری،  ناجیه 
امور صلح در یک پیام ویدیویی گفته است: 
»شام روز چهارشنبه ی گذشته )17 جدی(، 
مذاکره کننده ی  هیأت  مقدماتی  جلسه ی 
دو طرف دایر شد و تصمیم گرفته شد که 
در روز شنبه بحث اساسی روی موضوعات 

کرات صلح افغانستان؛  دور دوم مذا
بحث روی اجندا امروز آغاز می شود

بود  افزوده  او  همچنان  می شوند.  نوجوان 
که پنج نفر دیگر نیز در این حمله ی هوایی 

زخمی شده اند.
موضوع،  این  رسانه ای شدن  از  ساعاتی پس 
وزارت دفاع ملی اعالم کرد که ادعای تلفات 
غیرنظامیان در این حمله ی هوایی را بررسی 
این  در  که  بود  گفته  وزارت  این  می کند. 
گرفته  قرار  هدف  طالبان  مرکز  یک  حمله 
و تلفاتی نیز بر جنگ جویان این گروه وارد 

شده است.
طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته اند.

والیت هلمند در جنوب کشور از والیت های 
طالبان  گروه  جنگ جویان  که  است  ناامن 
از جمله شهر  این والیت  از  در بخش هایی 

لشکرگاه حضور و فعالیت گسترده دارند.

به »صدای دادخواهانه ی جمعی مردم برای 
توقف خشونت ها« پاسخ واقعی دهند.

تأکید  بشر  از سویی هم، کمیسیون حقوق 
در  باید  افغانستان  حکومت  که  است  کرده 
مورد تلفات غیرنظامیان در حمله ی هوایی 
برای  را  در شهر لشکرگاه تحقیق و عدالت 

قربانیان آن تأمین کند.
شورای  رییس  افغان،  عطااهلل  پیش  روز  دو 
والیتی هلمند در صحبت با روزنامه اطالعات 
روز گفته بود که در حمله ی هوایی نیروهای 
مربوطات  از  »بشران«،  ساحه ی  در  افغان 
پنج  لشکرگاه،  شهر  امنیتی  دهم  حوزه ی 

غیرنظامی کشته شده اند.
رویداد  این  در  او، کشته شدگان  گفته ی  به 
پسر  یک  و  کودک  یک  زن،  سه  شامل 

 17 تاریخ  در  هوایی  حمله ی  این  شده اند. 
جدی راه اندازی شده است.

بشر  حقوق  کمیسیون  حال،  همین  در 
افغانستان با نکوهش این حمله گفته است 
که حفظ جان غیرنظامیان باید هدف نخست 
به  آسیب رساندن  و  باشد  درگیر  طرف های 

آنان هرگز پذیرفتنی نیست.
این کمیسیون همچنان این حمله ی هوایی 
را »جنایت بار« توصیف کرده و گفته است: 
»جنگ نه راه حل است و نه با هیچ توجیهی 
قربانی شدن  به  جز  و  مشروع  و  پذیرفتنی 
نقض  و  کشور  ویرانی  و  بی گناهان  بیشتر 

بیشتر حقوق  بشر نمی انجامد.«
طرف  از  کمیسیون  این  حال،  همین  در 
درگیر خواسته است که با برقراری آتش بس 

اطالعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر 
ابتدایی خود از  با نشر یافته های  افغانستان 
هوایی  حمله ی  یک  در  غیرنظامیان  تلفات 
در والیت هلمند، می گوید که پنج عضو یک 
این حمله  در  به شمول سه کودک  خانواده 

کشته شده اند.
در اعالمیه ای که دیروز )جمعه، 1۹ جدی( 
نشر  به  بشر  حقوق  کمیسیون  سوی  از 
دیگر  عضو  پنج  که  است  آمده  رسیده، 
این  در  نیز  به شمول چهار زن  این خانواده 

حمله ی هوایی زخمی شده اند.
نتیجه ی  در  افراد  این  اعالمیه،  از  نقل  به 
پرتاب بمبی بر یک منزل مسکونی در شهر 
حمله ی  یک  در  هلمند  مرکز  لشکرگاه، 
زخمی  و  کشته  طالبان  گروه  بر  هوایی 

تلفات غرینظامیان در هلمند؛ 
»حفظ جان غرینظامیان باید هدف نخست طرف های درگری باشد«

حمله ی طالبان در هرات؛ 
یان با سه پولیس کشته شدند فرمانده پولیس غور

اما برخی منابع به روزنامه اطالعات روز می گویند که هم اکنون جنگ شدید میان نیروهای 
دولتی و جنگ جویان طالبان در بازار ولسوالی غوریان جریان دارد.

گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
ولسوالی غوریان در 1۰۰ کیلومتری شهر هرات از ولسوالی های ناامن این والیت در غرب کشور 
است. این ولسوالی در چند سال گذشته بارها شاهد درگیری های خونین میان جنگ جویان 

طالبان و نیروهای دولتی بوده است.

اطالعات روز - هرات: منابع امنیتی در والیت هرات می گویند که نقیب اهلل سلطان زی، فرمانده 
پولیس ولسوالی غوریان این والیت و سه سرباز دیگر پولیس در درگیری با جنگ جویان طالبان 

کشته شده اند.
عتیق اهلل وثیق، سرپرست سخن گوی فرماندهی پولیس هرات به روزنامه اطالعات روز گفت 
که این درگیری دو شب پیش )پنج شنبه، 1۸ جدی( پس از حمله ی جنگ جویان طالبان بر 

بخش هایی از مرکز ولسوالی غوریان رخ داده است. او جزئیاتی بیشتر در این مورد ارائه نکرد.

پنج پولیس مرزی در حمله ی طالبان در قندوز کشته شدند
از سویی هم، او افزود که جنگ جویان طالبان دو شب پیش در بخش هایی از شهر قندوز 

نیز حمالتی راه اندازی کرده، اما تلفاتی در پی نداشته است.
طالبان همچنان دو شب پیش نیز  در ساحات »قبر حاجی گلستان« و »چرخاب« در شرق 
شهر قندوز حمله کرده بودند. دو روز پیش امرالدین ولی، از اعضای شورای والیتی قندوز 
به روزنامه اطالعات روز گفته بود که در این حمله ی طالبان، دست کم هشت نیروی دولتی 

به شمول چهار سرباز ارتش کشته شده اند.
همچنان به گفته ی او، چهار نیروی دیگر نیز در جریان درگیری در این حمله ی طالبان 

زخمی شده بودند. طالبان هفت سرباز دیگر این نیروها نیز با خودشان برده اند.

حمله ی  نتیجه ی  در  که  می کنند  تأیید  قندوز  والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
امام صاحب  بر پاسگاه های نیروهای پولیس مرزی در ولسوالی  جنگ جویان گروه طالبان 

این والیت، پنج نیرو کشته شده اند.
روزنامه  به  جدی(   1۹ )جمعه،  دیروز  قندوز  والیتی  شورای  رییس  ایوبی،  محمدیوسف 
اطالعات روز گفت که طالبان این حمله ی شان را دو شب پیش در ساحه ی »چهل کپه« در 

نزدیکی »شیرخان بندر« ولسوالی امام صاحب راه اندازی کرده اند.
آقای ایوبی افزود که در جریان درگیری در این حمله ی طالبان، سه سرباز دیگر پولیس 

مرزی نیز زخمی شده اند.

کرونا در افغانستان؛ 
یض جدید در شبانه روز گذشته شناسایی شده اند ۵۱ مر

ناشی از کرونا در کشور به ثبت رسیده است.
به کووید1۹  ابتال  به دلیل  فراه  و  پکتیا  تخار،  بلخ،  افراد در والیت های کابل،  تعداد  این 

جان باخته اند.
شمار مجموعی فوتی های ناشی از مریضی کووید1۹ در افغانستان تا دیروز به دو هزار و 
2۶7 نفر افزایش یافته است. همچنان، در یک شبانه روز گذشته 14۹ مریض کووید1۹ در 

والیت های کابل، قندهار، بلخ و پروان بهبود یافته اند.
به این ترتیب، شمار بهبودیافتگان ویروس کرونا در کشور به 4۳ هزار و 44۰ نفر افزایش 

یافته است.

گذشته  ساعت  بیست وچهار  در  که  می گوید  کشور  عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
12۸۹ نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش 51 نمونه ی 

آن مثبت تشخیص شده است.
قندوز،  ننگرهار،  بلخ،  قندهار،  هرات،  کابل،  والیت های  در  کرونا  مثبت  موارد  تعداد  این 

لغمان، کنر، خوست و پکتیکا به ثبت رسیده است.
با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین 

روز شیوع این ویروس تاکنون به 5۳ هزار و ۳7۸ نفر رسیده است.
مورد مرگ  بیست وچهار ساعت گذشته هفت  در  عامه،  وزارت صحت  معلومات  براساس 

در عمل اما هنوز برق کابل به گونه ی کامل وصل نشده 
است و در بسیاری از مناطق این شهر برق به صورت 

نامنظم در رفت وآمد است.
براساس آمارهای شرکت برشنا، افغانستان هفت هزار 
میگاوات برق نیاز دارد اما تنها حدود 2۰۰ میگاوات 
آن را خود تولید می کند. برق تولیدی افغانستان تنها 
1۹ درصد نیازمندی کشور را برطرف می کند. بخش 
عمده ی برق افغانستان از منابع وارداتی از کشورهای 
همسایه تأمین می شود. در وبسایت شرکت برشنا آمده 
است که افغانستان بین 1۰۰ تا 12۰ میگاوات برق از 
از ترکمنستان،  برق  تا ۸۰ میگاوات  ایران، بین 7۰ 
5۰ میگاوات برق از تاجیکستان و ۳۸۰ میگاوات برق 
دیگر از ازبیکستان وارد می کند. این رقم در خصوص 
برخی از کشورها در جریان امسال تغییر کرده است. 
پیش از این بخش عمده برق افغانستان از تاجیکستان 
وارد می شد. در ماه اسد امسال شرکت ملی برق اعالم 
کرد که تاجیکستان به دلیل کاهش منابع آبی خود، 
صادرات برق به افغانستان را از ۳5۰ به 4۰ میگاوات 
کاهش داده است. به دنبال آن افغانستان با ازبیکستان 
قرارداد بست و 45۰ میگاوات برق از این کشور وارد 

کرد.
اخیر،  سال های  در  نیست.  بی پیشینه  کابل  تاریکی 
چون  مشکالتی  زمستان  سرد  فصل  در  به ویژه 
برف کوچ، مماتی سالنگ، جنگ و مشکل تخنیکی 
جریان برق رسانی به مردم را مختل کرده است. قطع 
برق عالوه تاریکی، زیان های اقتصادی دیگر را نیز به 
مردم و مشتریان شرکت برشنا وارد می کند. در یک 
وارداتی  برق  امسال هنگامی که  مورد در ماه قوس 
ازبیکستان به افغانستان کاهش یافت، اتاق صنایع و 
معادن افغانستان به رسانه ها گفته بود که کاهش برق 
حدود ۸۰ درصد کارخانه های پارک های صنعتی کابل 

را تعطیل و 15 هزار نفر را بیکار کرده است.
دالر  میلیون   2۸۰ حدود  ساالنه  برشنا  شرکت 
افغانستان  همسایه  کشورهای  از  برق  امریکایی 
خریداری می کند اما برای پرداخت این مبلغ به نظر 
می رسد برشنا ناتوان است. در ماه ثور امسال برشنا 
فهرست ۶۶۹ مشتری خود را منتشر کرد که از این 
شرکت بدهکارند. ادارات دولتی، شرکت های صنعتی 
 ۹۹5 حدود  که  فهرست اند  این  شامل  افرادی  و 
میلیون افغانی صرفیه برق خود را پرداخت نکرده اند. 
با  گفت وگو  در  برشنا  پیشین  رییس  این،  بر  عالوه 
رسانه ها گفته است که دولت افغانستان در مجموع 
4.7 میلیارد افغانی از این شرکت بدهکار است. حاال 
که برق ازبیکستان قطع شده است، گمان این است 
که مشکل تخنیکی روپوشی برای پرداخت نتوانستن 
به موقع قیمت برق به کشور صادرکننده است وگرنه 
ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه را چه کار است 
که برای حل مشکل تخنیکی برق وارداتی، شرکت 

برشنا را همکاری کند؟ 
شرکت ملی برق افغانستان مأموریت خود را »عرضه 
برق مطمئن و محفوظ به قیمت مناسب برای رفاه 
اما  است  کرده  تعریف  ملی«  اقتصاد  توسعه  و  عامه 
پرچوی های مداوم برق، قرض داری های این شرکت 
و عدم توانایی در جمع آوری پول صرفیه ی برق نشان 
خود  مأموریت  انجام  در  برشنا  شرکت  که  می دهد 
ناکام مانده است. میزان نارضایتی مردم از برق رسانی 
شرکت  این  و  می شود  بیشتر  روزبه روز  شرکت  این 
در جمع آوری صرفیه ی برق از مقام های بلندپایه ی 

دولتی و زورمندان ناتوان تر. 
جدا از این، شرکت ملی برق افغانستان از مدیریت 
ضعیف نیز برخوردار است. در ماه میزان 1۳۹۸ ایاالت 
متحده امریکا اعالم کرد کمک 1۰۰ میلیون دالری 
خود برای یک پروژه ی بزرگ انرژی برق در افغانستان 
را برگشت می دهد. وزارت خارجه امریکا در آن زمان 
دلیل این کار را »فساد و سوءمدیریت مالی« خوانده 

بود. 
آنچه در باال یاد شد، بخشی از آمار و ارقام و مشکالت 
مرتبط به برق رسانی در افغانستان است. در مجموع 
حکومت افغانستان در امر خدمت رسانی به شهروندان 
نمره ی کامیابی ندارد و در بخش برق رسانی، کمترین 
نمره را از آن خود می کند. در سال های اخیر رهبری 
حکومت افغانستان شعارهای گزاف در خصوص تولید 
برق داده است اما در عمل سهم مردم تاریکی بیشتر 
بالقوه  فرصت های  افغانستان  درحالی که  است.  بوده 
برای تولید برق در داخل دارد، اما ضعف مدیریتی، 
بی برنامگی و شعارهای عوام فریبانه باعث شده است 
که در عمل گام های معدودی برای تأمین برق پایدار 
برداشته است. باری اشرف غنی گفته بود »امسال ما به 
اندازه برق تولید خواهیم کرد که در صد سال گذشته 
است.«  نشده  تولید  افغانستان  در  برق  اندازه  آن  به 
بود که در سال 1۳۹5 در والیات مختلف  او گفته 
بندهای  شرقی  و  مرکزی  جنوبی،  غربی،  شمالی، 
برق کابل قطع  آب گردان می سازیم. حاال هربار که 
می شود، کاربران شبکه های اجتماعی این گفته های او 
را شاهد می کشند و گاه به طنز می گویند افغانستان 

برق تولیدی خود را به خارج صادر کرده است. 
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مرز ایران؛ 
میان گلوله ها و گرگ ها )1(

و  می شود.  مهاجران  به  آسیب هایی  باعث  که 
همین طور آن ها به  طرف قاچاقچی های این سوی 
مرز که برای تحویل گیری مهاجران می روند نیز 
شلیک می کنند و قاچاقچی های انسان هم قربانی 
می دهند. در این مناطق کوهستانی مرزی در شب 
معموال هوا زیر صفر است و اقلیم منجمدکننده  
دوربین های  برویم  منطقه  این  به  اگر  دارد. 
حرارتی متوجه گرمای بدن انسان شده و شما 
را اسکن می کنند. گرک ها و روباه های زیادی در 
این منطقه وجود دارد. این را هم بگویم که گروه 
می آورند  ایرانی  قاچاقچی های  که  پناهجویانی 
نمی شوند،  گرفتار  ایرانی  توسط سربازان  هرگز 
اما همیشه احتمال روبه روشدن با گرگ ها وجود 
در  چه  شکارچی،  حیوانات  مرگ بارترین  دارد. 
خاک ایران چه در خاک ترکیه، مسیر مهاجران 
را شبیخون می زنند. تمام این خطرات برای شما 

نیز وجود خواهد داشت.«

مهاجران  گرگ ها  گذشته،  »هفته 
بنگالدیشی را پارچه پارچه کرد«

علی می گوید »خواهر! هفته گذشته حادثه ای در 
مرز رخ داد که می خواهم به شما واضح نقل کنم. 
این حادثه را بدانید و بعد تصمیم بگیرید.« او 
ادامه داد: »دو دوست قاچاقچی از روستای ما در 
یکی از نقطه های مرزی برای تحویل گیری یک 
گروه هشت نفره پناهجویان بنگالدیشی می روند. 
چشمان  با  ایران  مرزی  عساکر  همین حال  در 
بسته شلیک می کنند. یکی از قاچاقچی ها زخمی 
اسب  روی  را  او  سرعت  با  دیگری  و  می شود 
می اندازد و محل را ترک می کنند، اما مهاجران 
بنگالدیشی دقیقا در خط مرزی می مانند. فردای 
آن روز با خبر شدیم که بعضی از این مهاجران 
بخش هایی  و  دریده اند،  را گرگ ها  بنگالدیشی 
مانده  اطراف  آن  آن ها در  بدن دریده شده ی  از 

است.«
نگرانی دیگر علی این است که نگهبانان محلی یا 
هر قاچاقچی انسان که متوجه رسیدن خبرنگاران 
به گذرگاه های مرزی شوند و بفهمند که از این 
جدی  به صورت  می شود،  تصویربرداری  نقاط 
واکنش نشان خواهند داد. او می گوید میزان این 

واکنش ها را تخمین زده نمی تواند.

وان  به شهر  و  را ترک می کنیم  قاچاقچی 
بازمی گردیم

من و ولکان تمام خطراتی را که علی بازگو کرده 
بررسی می کنیم. در صورتی که شب هنگام به مرز 
نزدیک شویم، هم خطرات جانی و هم این  را که 
استفاده از کمره برای تصویربرداری ناممکن است 

محاسبه می کنیم.
با در نظرگرفتن تمام خطرات، شرایط جغرافیایی، 
اولویت های امنیتی، پس از عبور از مرز و رسیدن 
به پناهجویان در مناطق کوهستانی، برای تهیه 
»پرونده مسیر مهاجرت« تصمیم می گیریم که 

این راه را با هم طی کنیم.
ایران عبور  از مرز  را  از علی می خواهیم که ما 
دهد و به مسیرهایی ببرد که مهاجران از آن جا با 
پای پیاده می آیند. و همچنان این  را که سیستم 
قاچاق انسان چگونه کار می کند برای مان توضیح 

دهد.
بعضی  نظرداشت  با  قسما  را  ما  درخواست 
ما  می کند.  قبول  امنیتی خودش  خواست های 
هم به او قول می دهیم که خواست های او را به جا 
می کنیم. حاال به شروع ساعت های منع عبور و 
وان  به مرکز شهر  باید  نزدیک می شویم.  مرور 

برگردیم.
ادامه داد...

از این قایق کوچک بیرون شد. نجات دهند گان 
از وجود 5 یا ۶ زن خبر دادند، اما حتا یک زن 
از ناخدای این قایق که  هم بیرون آورده نشد. 
پسر عموی قاچاقچی بود هیچ اثری نبود. گفته 
می شود در این خصوص ۹ نفر دستگیر شدند، 
اما دستور محرمانه این تحقیقات نیز صادر شد 
بیرون  این پرونده هیچ اطالعی  از  و ماه هاست 

درز نکرده است.
شواهد می گوید افراد مسلحی هنگام سوارکردن 
معلوم  که  شده  دیده  قایق  این  در  پناهجویان 
داشتند  باج گیری  قصد  پناهجویان  از  نیست 
 ۶1 شناسایی  کردند.  غرق  را  قایق  عمدا  یا  و 
بود،  آورده شدند آسان  بیرون  جسد که زودتر 
انبار  اما بیرون  کشیدن اجسادی که در قسمت 
قایق قفل بودند آن قدرها هم آسان نبود. بخشی 
از آن ها روزها بعد بیرون آورده شد که شناسایی 

هویت این اجساد ناممکن بود.
اجساد پناهجویانی که جان شان را در این مسیر 
از دست داده اند و به کشورشان بازگردانده نشوند، 
گرفته  تحویل  خانواده های شان  سوی  از  یا  و 
نشوند در قبرستان بی کسان وان دفن می شوند. 
به همین  پناهجو  از 2۰۰  استان بیش  این  در 

منوال دفن شده اند.

برای رویت بحران انسانی نیاز به بازتاب آن 
است

ناگفته  بازتاب و شنیده شدن داستان های  برای 
پناهجویان، به بازتولید این حقایق و نشر و پخش 

روزنامه ای نیازمندیم.
اگر سرور )یکی از پناهجویان ثبت نشده افغان که 
در آنکارا زندگی می کند( داستانش را برای مان 
تعریف نمی کرد، از کجا می دانستیم که خانه اش 
توسط جنگنده های امریکایی بمبارد شده و در 
این حادثه مادر و خواهر و برادرش را از دست 
داده است. اما واقعا به جز مِن نویسنده، و شمای 
خواننده چه کسی به این داستان ها توجه می کند 
دیگری  نگرانی  خود  این  می شود؟  کنجکاو  و 
است. ما حتا این را نیز نمی دانستیم که سرور 
بدون کمک هیچ راهنمایی، تنها و با یک نقشه 
در دستش پنج کشور و چهار مرز را پیموده است. 
اگر داستانش را نگفته بود چگونه می دانستیم که 
سه ماه پیاده روی کرده است. او افغانستان را به 
مقصد پاکستان ترک کرده، از طریق پاکستان 
با  سپس  و  شده،  ایران  شرق  در  زاهدان  وارد 
اتوبوس به تهران و پس از آن به استافان گذر 
کرده، و از آن جا به ارومیه در غرب ایران رفته 
و با کمک قاچاق بران سر از دهکده مرزی بنام 

یوکسک-اوا در خاک ترکیه درآورده است.
افغان(  پناهجوی  )زن  هانیه  اگر  همین طور 
از کجا می دانستیم  برای مان تعریف نکرده بود 
قرص های  خردسال  اطفال  به  قاچاق بران  که 
به خواب عمیق  تا  خواب آور سنگین می دهند 
رفته و هنگام عبور از مرز صدایی از آن ها بیرون 
نیفتند.  شبانه  مرزی  پاسبانان  دام  در  تا  نشود 
اطفال  به  قرص ها  این  دادن  از  پناهجویان  اگر 
به  تهدید  را  آن ها  قاچاقچی ها  کنند  خودداری 
میانه ی  همان  در  یا  و  کرده  دره  از  پرت کردن 

سنگ ها و کوه ها رهای شان خواهند کرد.

تنها بازیگران جغرافیا: قاچاقچی  های انسان
به همرای همکار تصویربردارم ولکان نقیب اوغلو به 
شهر وان رفتیم تا از نقطه عبور مهاجران از ایران 
به خاک ترکیه، رنج های شان در طول سفرهای 
پرمخاطره و رنج شان را ثبت کنیم و صدایی برای 
داستان های خاموش آن ها شویم. ما می خواستیم 
جریان مهاجرت انسان هایی را که می توانند به 

79 میلیون نفر از خانه و کشورشان آواره 
شدند

در پنج سال گذشته حداقل 15 درگیری تازه یا 
در سراسر جهان  نفر  میلیون ها  برای  باقدامت، 
آورده.  بار  به  توصیف  غیرقابل  رنج  و  فاجعه 
در  سازمان ملل  عالی  کمیساری  آمار  طبق 
امور مهاجران، 7۹ میلیون نفر، یعنی 1 درصد 
و  درگیری  به دلیل جنگ،  جمعیت کل جهان 
یا هم نیازهای اقتصادی خانه یا مملکت شان را 

ترک کرده اند.

استفاده  ایران  مرز  از  نیز  افریقایی ها 
می کنند

میزبان مهاجران  بزرگ ترین  به عنوان  ترکیه  به 
سوری ها  از  پس  می شود.  نگریسته  جهان 
افغان ها به عنوان بیشترین تعداد مهاجران رسمی 
در ترکیه به ثبت رسیده اند. افغان ها از محیط 
بنیادگرایانه طالبان و درگیری ها و خشونت های 
مهاجر  افغان های  هم  یا  و  کرده  فرار  دوامدار 
سیاست های  و  خشونت  از  اغلب  ایران  مقیم 
سخت گیرانه ی دولت ایران به تنگ آمده و راهی 

ترکیه از راه قاچاق می شوند.
با این حال مرز ایران برای دیگر کشورها نیز یک 
نقطه مهم تردد قاچاق انسان بوده است. پس از 
آغاز جنگ سوریه و سیاست درهای باز ترکیه 
از  برای خیلی  را  زمینه  این  به روی سوری ها، 
مرزی  از گذرگاه های  که  مساعد شد  مهاجران 
ایران وارد ترکیه شوند و به سمت اروپا مهاجرت 

کنند.
به همین ترتیب مرز ایران-ترکیه نقطه عبور برای 
مهاجران از خاورمیانه و افریقا به سمت ترکیه و 
اروپا است. فقط سوری ها نه، بلکه مهاجرانی که 
هندوستان،  پاکستان،  افغانستان،  کشورهای  از 
بنگالدیش و عراق و در عین حال از کشورهای 
از  نیز  نایجریا  و  رواندا  کانگو،  مانند  آفریقایی 
طریق مرز ایران به ترکیه و از این مسیر وارد اروپا 
نقطه  پرازدحام ترین  دلیل  همین  به  می شوند. 
ترافیک مهاجرت، استان وان در ترکیه است، و 
نیز در  ایران  با  ترکیه  طوالنی ترین خط مرزی 

همین نقطه قرار دارد.
گذرگاه  از  می آیند  ایران  مرز  از  که  مهاجرانی 
مثلثی استان های وان- شیرناک -هاکاری عبور 
می کنند. به همین دلیل روستاهای مرزی وان 
یکی از پرماجراترین تراژیدی های مهاجران است.

به عنوان مسیر مرگ  از دریاچه وان  عبور 
ادامه دارد

عبور پناهجویان از مرزهای ایران با وجود ویروس 
همه گیر کرونا و شرایط زمستانی همچنان ادامه 
دارد. عکس هایی از اجساد یخ بسته ی پناهجویان 
توسط عکاسان خبری دست به دست می شوند. 
قاچاقچیان انسان با استفاده از قایق های کوچک 
ماهی گیری پناهجویان را در این مسیر مرگبار 

هدایت کرده راهی استان تاتوان می کنند.

دریاچه وان مسیر مرگ پناهجویان است
قصه مسافرانی که این مسیرها را به سالمت عبور 
کرده اند بخش بعدی این حکایت است، اما ابتدا 
یار  آن ها  با  شانس  که  می رویم  کسانی  سراغ 

نبوده.
در دسامبر سال 2۰1۹ هفت نفر در آدیلجیواز، 
ساحل بیتلیس دریاچه وان، به امید یک زندگی 
جدید قبول کردند تا در انبار یک قایق کوچک 
ماهی گیری قفل شوند که در نهایت جان دادند؛ 
قایقی که در آن ده ها نفر انباشته شده در شرایط 

بد بارندگی و امواج آب دوام نیاورد و غرق شد.
ایران  و  پاکستان  افغانستان،  از  که  انسان هایی 
با زندگی و  بودند،  تا وان رسیده  عبور کرده و 
قایق  یک  انبار  تاریکی  در  رؤیاهای شان  تمام 
این  از  پس  کردند.  وداع  ماهی گیری  کوچک 
را شغل خود  انسان  قاچاق  که  یک نفر،  حادثه 

قلمداد کرده بود، دستگیر شد.
در تاریخ 2۸ جوالی همین سال قایقی دیگر در 
دریاچه وان غرق شد که بیش از حد ظرفیت اش 
مسافران را قاچاقی حمل می کرد. آن مسافران 
نیز در انبار قایق حبس می شوند؛ فقط ۶1 جسد 

هاله گونولتاش، روزنامه گزته دووار
ترجمه: علی رضا یاسا

ترافیک  نقاط  شلوغ ترین  از  یکی  به  وان 
وجود  با  اما  است.  شده  بدل  جهان  مهاجرت 
تدابیر شدید امنیتی از زمین و هوا، سوءاستفاده 
قاچاقچی  های انسان، خشونت  ها، یخ بستن  ها و 
پرت شدن از صخره ها جریان دارد و همچنین 
انسان هایی لقمه چربی برای گرگ  های وحشی 
مسیر  این  چگونه  می شوند.  گذرگاه  ها  این  در 

همواره مورد استفاده قاچاق انسان  ها است؟
وان، والیت هم  مرز ایران در شرق ترکیه به دلیل 
جریان  تقاطع  در  خود  جغرافیایی  موقعیت 
مهاجرت قرار دارد؛ هم از خاورمیانه و آفریقا، و 
هم از آسیا و آسیای میانه به این مقصد مهاجرت 
می کنند. این تردد مهاجران در حالی است که 
سوریه،  با  مرز  کیلومتر  هزاران  به دلیل  ترکیه 
دیوارهای  طوالنی ترین  از  یکی  ایران  و  عراق، 

مرزی جهان را می سازد.
توسط  مرزی  خط  امتداد  در  دیوارهایي 
روز   7 در  ساعت   24 حرارتی  دوربین های 
زمین  از  سرنشین  بدون  هواپیماهای  و  هفته، 
که  مهاجرانی  عبور  می شوند.  محافظت  هوا  و 
از جنگ، خشونت و بحران های اقتصادی، خانه 
و کشورهای خود را ترک می کنند و دست به 
مهاجرت زده اند، با این دیوارها بسیار دشوار و 
فیلسوف  تعریف  از  الهام  با  اما  است.  ناممکن 
 )Jacques Derrida( دریدا  ژاک  فرانسوی 
مرزها  که  دارند  وجود  »ارواحی  می توان گفت 

را نقض می کنند.«
محفظه های  و  کوهستانی  مناطق  از  مهاجران 
سفر  انسان  قاچاقچی  های  به واسطه  مخفی 
می  پیمایند.  را  مرزها  و  آغاز  را  پرمخاطره شان 
از  بعد  و  قبل  مرزی چه  گذرگاه های  این  زیرا 
انسانی  بحران  هاي  براي  مناطقي  آن ها  عبور 
انسانی  »حق  فرضیه  با  را  انسان  و  بوده، 
چه  بپرسیم:  خود  از  تا  وامی دارد  مهاجران« 
 کسی مسئول مرگ مهاجران بنگالدیشی است 
که توسط مرزبانان ایران هفته گذشته در پشت 
توسط  سپس  و  شدند  زخمی  مرزی  تپه های 
نهایت  تا در  گرگ  ها دریده و تکه-پاره شدند، 
نشاني  هایی از بدن آن ها را قاچاقچی  های انسان 
این مناطق پیدا کنند؟ آن مهاجرانی که توسط 
به  ایران  مرز  از  عبور  در  انسان  قاچاقچي  هاي 
ترکیه در سوز سرما یخ بستند و جان دادند چه؟ 
یا در مورد استخوان های بی شمار مهاجران در 
گذرگاه کوهستانی وان – هاکاری )از شهرهای 
مرزی ترکیه با ایران( که توسط حیوانات وحشی 
دریده شده اند، و هنگام عبور از این مسیر باید 
چه  نگذاریم،  آن  ها  روی  پا  که  کنیم  احتیاط 
یکی  به  نزدیک شدن  با  هم  هنگام  یا  بگوییم؟ 
برابر  در  ایران،  مرز  به  نزدیک  روستاهای  از 
و  است  انسان  قاچاقچی  راهنمایی که خودش 
به پایین دره مثل یک حالت عادی اشاره کرده 
اجساد  از  پر  دره  این  پایین  »خواهر  می گوید 
مهاجران است، چه کسی می داند چند نفر به 
چه  سکوت  به جز  شده اند«  پرت  دره  این  زیر 
هم  یا  و  داد؟  نشان  خود  از  می توان  واکنشی 
درباره سنگینی ادعای خودکشی زنانی که با از 
دست دادن شوهران شان در جنگ ها به تنهایی 
راه قاچاق را در پیش گرفته اند و از روی ناچاری 
ایران-ترکیه  مرز  در  انسان  قاچاقچی های  نزد 
تجاوز  درباره  بگوییم؟  چه  مانده اند  گروگان 
از  عبور  هنگام  رواندایی  زن  یک  به  گروهی 
مرزهای ایران، و تجاوز به عنف یک پناهجوی 
ایرانی توسط دو مأمور امنیتی در مرکز بازگشت 
به جرم  شخصی  بازداشت  و  وان،  در  مهاجران 
سوءاستفاده جنسی از یک دختر ۹ ساله سوری 
در مرکز شهر وان چه بگوییم؟ و یا هم موضوع 
چالدران  در  که  رواندایی  پناهجوی  زن  آن 
)شهر شرقی ترکیه( توسط سه نفر مورد تجاوز 
رسید،  دادگاه  به  حتا  پرونده اش  و  گرفت  قرار 
اما از سرنوشت آن زن هیچ اطالعی در دست 
نیست چطور؟ آیا او اخراج شد؟ اگر اخراج نشده 
»هیچ  می گویند  که  محلی  مقامات  پاسخ  بود 
پناهجویی با این هویت ثبت نشده است« را چه 

تعبیر کنیم؟

روستاهای مرزی ایران برسند و از مرز عبور کنند 
با جزئیات به تصویر بکشیم و این بحران بشری 
بازتاب بدهیم. اما می دانستیم که رسیدن به این 
هدف کار آسانی نیست، لذا به یک نفر راهنمای 
محلی نیاز داشتیم. از طرفی هم می دانستیم که 
اقتصاد استان های مرزی مثل وان در این منطقه 
وابسته به قاچاق انسان هاست، و این بخش منفی 
و جدی قضیه برای پیدا کردن شخصی بود که 
که  می دانستیم  همچنان  کند.  همراهی  را  ما 
برخوردهای  پناهجویان چه  با  قاچاقچی ها  این 

خشونت باری دارند.

سیستم قاچاق انسان چگونه کار می کند؟
چگونه  ایران  مرز  از  پناهجویان  قاچاقی  عبور 
محافظت  هوا  و  زمین  از  که  مرزهایی  است؟ 
و  حرارتی  دوربین های  به  مجهز  و  می شوند 
هواپیماهای بی سرنشین در هفت روز هفته به طور 

24 ساعته اند.
نیرنگ ها  با کدام  این مسیر  یخ زدگی،  از  به جز 
از انسان های مهاجر قربانی می گیرد؟ مخصوصا 
زنان مهاجر چگونه قربانی تجاوزهای گروهی و 
سوءاستفاده های جنسی در این مسیر می شوند؟

تنها راه ممکن برای پاسخ به این سوال ها این 
مرز  صفری  روستاهای  و  مناطق  به  که  است 
از  اثری  هیچ  که  کوهستانی ای  مناطق  برویم؛ 
پوشش های امنیتی در آن وجود ندارد. و با توجه 
تنها کسانی  این جغرافیا  راه های دشوارگذر  به 
و  محلی  افراد  می توانستند  راهنمایی  را  ما  که 

قاچاقچی های انسان بودند.

با یک قاچاقچی انسان توافق کردیم
ما با قاچاقچی های انسان تماس برقرار کردیم. 
از  زیادی  شمار  می رفت،  انتظار  که  همان طور 
توضیح  و  همراهی  درخواست  قاچاقچی ها  این 
این  نگران  آن ها  کردند.  رد  را  قاچاق  سیستم 
بودند که ما با نیروهای امنیتی همکاری می کنیم. 
باالخره شخصی با سابقه محکومیت قاچاق انسان 
که به تازگی از بند رها شده بود، بعد از تالش 

زیاد برای گفت وگوی مقدماتی حاضر شد.
در منطقه ای از شهر وان با علی قرار گذاشتیم. 
علی می گفت حوادث بسیاری را شاهد بوده و 
سنگینی بار وجدانی این حوادث او را وادار کرده 
که کار قاچاق انسان را ترک کند. عالوه براین، 
تردد،  محدودیت های  کرونا،  همه گیر  ویروس 
توسط  مرزی  گذرگاه های  نظرداشتن  تحت 
همچنان  و  هوا،  و  زمین  از  امنیتی  نیروهای 
دالیلی  از  انسان  قاچاقچی های  کنترل  تشدید 
بوده که باعث کاهش چشم گیر تردد مهاجران 

شده است.

شما  امنیت  نگران  من  انسان:  قاچاقچی 
هستم، نمی توانم این خطر را بپذیرم

علی گفت برای رسیدن به ورودی های روستاهای 
مرزی و همراهی آن ها با پای پیاده، شب باید از 
مناطق کوهستانی و جنگلی عبور کنیم که خطر 
جدی امنیتی برایش قابل پذیرش نیست. علی در 
مورد امنیت ما ابراز نگرانی می کرد، اما می گفت 
برای هر مهاجری که چه از مرز عبور بتواند یا نه، 
همین خطر و تهدید وجود دارد. به علی گفتیم 
پس از دانستن تمام خطرات این راه، خودمان 

می توانیم تصمیم بگیریم.
او خطراتی را برشمرد که قرار است اگر در این 
راه با آن ها روبه رو شویم: »نیروهای مرزی ایران 
به مهاجران هشدار توقف نمی دهند.  هیچ وقت 
آن ها به محض این که متوجه عبور مهاجران شوند، 
حتا به  طرف ترکیه هم اگر باشند شلیک می کنند 
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بسیار  نادر،  آن  از  مداوم  و  مردمی  انتقاد 
غیرمتعارف است.

در واقع لفاظی تحفظ پشتوون از درخواست 
برخورد برابر با پشتون ها گرفته تا خوارداشت 
آشکار دولت پاکستان را شامل می شود و این 
جنبش تندی و تیزی این لفاظی ها را بسته به 
مخاطبان و زبان مورداستفاده در آن تنظیم 
می کند. استفاده تحفظ پشتون از اصطالحات 
 »Punjabi kala« مانند  نژادی  بار  دارای 
اعتبار  است،  سیاه«  »پنجابی  معنای  به  که 
تضعیف  به شدت  را  جنبش  این  داخلی 
قومی  گروه  بزرگ ترین  )پنجابی ها  می کند 
در پاکستان هستند و در اکثر رده های ارشد 
ارتش این کشور نیز پنجابی ها هستند(. در 
پاکستان پشتون ها نیز در ارتش این کشور به 
رده های باال رسیده اند و در سایر بخش های 
از  برخی  دارند.  عالی  مناصب  نیز  حکومت 
بزرگ ترین منتقدان جنبش تحفظ پشتون، 
پشتون های شهری هستند که ادعا نمی کنند 

توسط دولت به حاشیه رانده  شده اند.
مشخصه  پاکستانی ها  از  بسیاری  نظر  از 
شدید  انتقاد  پشتون  تحفظ  جنبش  اصلی 
ویدیوهای  است.  کشور  این  نهادهای  از  آن 
نشان  اجتماعی  شبکه های  در  منتشرشده 
پشتون  تحفظ  رهبر  وزیر،  علی  که  می دهد 
ارتش  نهاد  به  واضح  »من  می زند:  فریاد 
رحم  خودتان  به  است  بهتر  که  می گویم 
اجسادتان  مردم  این  زودی  به  زیرا  کنید 
در  سپس  و  می کشند  خیابان ها  به  را 
می کنند.«  تان  آویزان  خیابان  از  گوشه ای 
در ویدیوی دیگر، منظور پشتین خطاب به 
سربازان پاکستانی می گوید: »ما از عسکرها 
می خواهیم که از جنرال ها سرپیچی کنند... 
آن ها شما را به خاطر بازی های کثیف شان 
به کشتن می دهند.« جنبش تحفظ پشتون 
از چنین اظهارات رهبرانش به  عنوان آخرین 
پاکستان  دولت  چشم  بازکردن  برای  تالش 
به روی نارضایتی روزافزون پشتون ها و سایر 
هدف قرارگرفتن هاشان  قومی،  اقلیت های 
توزیع  و  این کشور  امنیتی  نهادهای  توسط 
ناعادالنه منابع دولتی، دفاع می کند. با توجه 
انتقادهای شدید تحفظ پشتون از ارتش  به 
که  پاکستانی ها  اکثریت  )برخالف  دولت  و 
چنین نگاهی ندارند( منتقدین تحفظ پشتون 
و  قبول  غیرقابل  تهدیدی  را  گروه  این  نیز 

خیانت آمیز می دانند.
تحفظ  جنبش  صرف  هویت  براین،  عالوه 
پشتون به  عنوان جنبشی که حول یک گروه 
مشکل ساز  پاکستان  در  می چرخد،  قومی 
است. سؤظن نسبت به جنبش های قومی در 
دی ان ای سیاسی پاکستان است. این سؤظن 
تاحدی ناشی از جدایی پاکستان شرقی برای 
تشکیل بنگالدش در سال 1۹71 است. این 
ایالت  به  عنوان  پنجاب  ترفیع  باعث  جدایی 

بی به کانادا، از زندان آزاد شد.
در تازه ترین مورد تحریک لبیک پاکستان در 
پایتخت را به تعطیلی کشاند  نوامبر 2۰2۰ 
پاکستان  از  فرانسه  اخراج سفیر  و خواستار 
در  ضداسالمی  های  کارتون  نشر  دلیل  به 

مطبوعات فرانسه شد.
رضوی که پس از اعتراضات ماه نوامبر امسال 
پشتون  تحفظ  رهبران  همانند  ُمرد،  ناگهان 
از زبان و مضامینی استفاده می کرد که برای 
بسیاری پاکستانی ها آزاردهنده و اهانت آمیز 
حضور  از  که  هنگامی  او  می شود.  محسوب 
جنازه  تشییع  مراسم  در  مردم  گسترده 
یکی  ادی«،  »عبدالستار  پاکستانی  نیکوکار 
تاریخ پاکستان،  از محبوب ترین چهره ها در 
یتیم خانه ی  که  شد  مدعی  و  کرد  انتقاد 
کودک  هزار   1۶« مسئول  او  به  متعلق 
برانگیخت.  را  مردم  خشم  است،  نامشروع« 
که  را  اسالمی  جماعت  همچنین  رضوی 
جریان  اسالم گرای  سیاسی  حزب  مهم ترین 
در  دیریست  و  است  پاکستان  در  اصلی 
می کند،  کار  پاکستان  سیاسی  تمام سطوح 
زخم زبان زد. او در سخنرانی خود جماعت 
مذهبی  )اقلیت  احمدی  فرقه  با  را  اسالمی 
به شدت موردستم در پاکستان که اعضای آن 
از جانب بسیاری از پاکستانی ها مرتد دانسته 
مذهبی  پیام  این  دانست.  برابر  می شود( 
به  رضوی  مرگ  با  لبیک  تحریک  جنجالی 
پایان نرسید. پس از او در ماه نوامبر مفتی 
زاهد محمود مدنی، چهره برجسته تحریک 
اسالمی،  جماعت  امیر  به  پاکستان  لبیک 
»بدمذهب«  به  عنوان  الحق،  سراج  سناتور 
اشاره کرد و از کارگران حزب در یک گروه 
پیام  رد  خواستار  لبیک  تحریک  واتساپ 
تسلیت سراج الحق در پی مرگ رضوی شد.

کشمکش ها  این  علی رغم  لبیک  تحریک 
را که تحفظ پشتون طی سه سال  ضرباتی 
نکرده  تجربه  است،  شده  متحمل  گذشته 
است. بازداشت و محکومیت کوتاه رضوی در 
سال 2۰1۸ با توجه به واکنش معمول دولت 
پاکستان در چنین مواردی، مورد استثنا بود. 
اعتراضات تحریک  دولت سعی نمی کند که 
به  اغلب  و  کند  متوقف  را  پاکستان  لبیک 
خواسته های این گروه تن می دهد. در مثالی 
جنازه  تشییع  مراسم  در  نفر  هزاران  گویا 
الهور  در  ملی  یادبود  بنای  در  که  رضوی 
شده  برگزار  پاکستان«  »منار  به  معروف 
ارتش  و  وزیر  نخست  و  کردند  شرکت  بود، 

پاکستان مرگ رضوی را تسلیت گفتند.
مردمی  واکنش های  باعث  چیزی  چه  پس 
پشتون  تحفظ  به  نسبت  متفاوت  دولتی  و 
و تحریک لبیک می شود؟ و چرا این تفاوت 

چشم گیر است؟
دلیل اصلی این تفاوت این است که اهداف 
اصلی تحریک لبیک در سطح کشوری بیش 

جا ختم نشد. در ماه می سال 2۰2۰ برادر 
علی وزیر، عارف وزیر، در وزیرستان جنوبی 
به ضرب گلوله کشته شد. و سپس در 1۶ 
به  متهم شدن  از  پس  وزیر  علی  دسامبر 
»توطئه جنایی« و »اظهارات تحقیرآمیز علیه 
بازداشت  پیشاور  شهر  در  دولتی«  نهادهای 

شد.
در  و  غرب  در  پشتون  تحفظ  درحالی که 
هوادارانی دست وپا  پاکستانی ها  برخی  میان 
مردمی  حمایت  کسب  در  اما  است  کرده 
است.  مانده  ناکام  پاکستان  در  گسترده 
برعکس، این جنبش انتقادهای شدید مردم 
را علیه خود برمی انگیزد. برخی از بدخواهان 
این جنبش  اعضای  پشتون،  تحفظ  جنبش 
را به  عنوان قوم گرایاِن موردحمایت بیرونی ها 
توصیف می کنند که آرمان های جدایی طلبانه 
دارند. برخی دیگر تحفظ پشتون را به داشتن 
ارتباط با سازمان های تروریستی در مناطق 
قبایلی متهم می کنند. و برخی دیگر، احتماال 
ارتش  از  جنبش  این  شدید  انتقاد  دلیل  به 
به  عنوان  را  اعضای تحفظ پشتون  پاکستان، 

خائنان ملت محکوم می کنند.
***

جنبش  از  پیش  پاکستان  لبیک  تحریک 
لبیک  تحریک  کرد.  ظهور  پشتون  تحفظ 
اسالمی  مکتب  پیرو  سیاسی  حزب  یک 
زیرمجموعه ای  »بریلوی«  است.  »بریلوی« 
مسلمانان  اکثر  که  است  سنی  اسالم  از 
قبول  شان  مذهب  به  عنوان  را  آن  پاکستان 
دارند. تحریک لبیک از قوانین ضدکفرگویی 
جنجالی پاکستان دفاع می کند. هر کردار یا 
گفتاری که درباره اسالم یا پیامبر اسالم باشد 
یا بدخواهانه  بدنام کننده  قوانین آن را  این  و 
تلقی کند، جرم انگاشته می شود. این قوانین 
قراردادن  هدف  برای  تندروها  توسط  اغلب 
اختالفات  حل و فصل  یا  مذهبی  اقلیت های 
در  می گیرد.  قرار  سواستفاده  مورد  شخصی 
سال 2۰1۸ ما تهدید ناشی از تحریک لبیک 
پاکستان را در اینجا بررسی کرده و استراتژی 
داشتن  نگه  برای ضعیف  پاکستان  حکومت 

این حزب را به ارزیابی گرفتیم.
حمایت  طریق  از  پاکستان  لبیک  تحریک 
سال  در  که  قدری  ممتاز  به  توجه  و  قاطع 
ترور  را  پنجاب  والی  تأثیر،  سلمان   2۰11
گفته  قدری  گرفت.  قرار  توجه  مورد  کرد، 
بود سلمان تأثیر را به خاطر مخالفت شدید 
و علنی اش با قوانین ضدکفرگویی و توهین 
قوانینی  کرده؛  ترور  پاکستان  مقدسات  به 
بی حرمتی  را  که  اقدامی  هرگونه  جزای  که 
می داند.  مرگ  شود،  تلقی  اسالم  پیامبر  به 
بعدا در سال  و  قتل محکوم شد  به  )قدری 
2۰1۶ توسط دولت اعدام گردید(. طبق این 
دینی  )اقلیت  احمدی ها  پاکستان  قوانین 
در این کشور که تبعیض گسترده را تجربه 
عبادت گاه های شان  ندارند  حق  می کنند( 
اسالم  پیامبر  القاب  از  یا  بخوانند  مسجد  را 

استفاده کنند.
جنبش  همانند  پاکستان  لبیک  تحریک 
را  گسترده ای  اعتراضات  پشتون  تحفظ 
مقامات  موردتوجه  اغلب  و  می دهد  سازمان 
پاکستانی قرار می گیرد که گه گاهی می تواند 
منجر  دو طرف  بین  درگیری های شدید  به 
یا  لبیک  »تحریک   2۰17 سال  در  شود. 
پاکستان،  لبیک  تحریک  اهلل«، سلف  رسول 
رضوی  خادم  جنبش،  این  فتنه انگیز  رهبر 
را به کانون توجهات سرتاسری در پاکستان 
کشاند، هنگامی که پیروان وی علیه تغییری 
در تحلیف مذهبی که بخشی از روند رسمی 
پارلمان  جدید  نمایندگان  کار  به  شروع 
این حرکِت  اعتراض کردند.  پاکستان است، 
وزیر  نهایت  در  اهلل  یا رسول  لبیک  تحریک 
کرد.  استعفا  به  مجبور  را  پاکستان  عدلیه 
پاکستان  لبیک  تحریک   2۰1۸ سال  در 
آسیه  تبرئه  علیه  را  هفته ای  دو  اعتراضات 
بی بی، که متهم به کفرگویی شده بود، راه 
انداخت و طبق برآوردها موجب 22۶ میلیون 
روپیه خسارت به اموال عمومی شد. تحریک 
لبیک پاکستان در این اعتراضات و اعتراضات 
دیگر خواستار اعدام »کفرگوها« شد. در پی 
اعتراض ها علیه آزادشدن آسیه بی بی و پس 
قانونی  سرکوب  در  سعی  حکومت  آن که  از 
به  و  بازداشت  رضوی  کرد،  لبیک  تحریک 
فتنه متهم شد. اما او پس از انتقال آسیه بی 

مایکل کوگلمن و ادام وینستین، الفر بالگ
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در چند سال گذشته شاهد ظهور دو جنبش 
که  بوده ایم  پاکستان  در  بزرگ  سیاسی 
هرکدام تأثیرات مهمی بر وضعیت فعلی این 
پشتون«  تحفظ  »جنبش  یکی  دارد.  کشور 
یا )PTM( یک گروه مدنی عمدتا متشکل 
از پشتون هاست که بیشتر در مناطق قبایلی 
و  بلوچستان  پختونخوا،  خیبر  پاکستان، 
زندگی  کراچی  بندری  شهر  از  بخش هایی 
می کنند، و دیگری حزب سیاسی و مذهبی 
کدام  هر  است.  پاکستان«  لبیک  »تحریک 
ظاهر  جنجالی  و  بحث برانگیز  خود  نوع  در 
شده  است اما همچنان از حمایت پایگاه های 
برخوردارند. هرچند  پرشور  و  بزرگ  مردمی 
این  اعضای  تعداد  درباره  مؤثقی  برآورد  که 
تحفظ  هم جنبش  ندارد،  وجود  دو جنبش 
پشتون و هم تحریک لبیک پاکستان موفق 
می شوند در هر گردهمایی خود هزاران نفر را 
جمع کنند. با این وجود دیدگاه ها، تجربه ها 
و مسیرهای احتمالی این دو جنبش سیاسی 
هست  اکنون  آنچه  از  متفاوت تر  نمی تواند 

باشد.
داستان این دو گروه گویای چیزهای زیادی 
دولت  و  جامعه  کنونی  وضعیت  درباره 

پاکستان است.
که  می کند  ادعا  پشتون  تحفظ  جنبش 
برای  بیشتری  مدنی  آزادی های  دنبال  به 
قتل های  متوقف شدن  خواستار  و  پشتون ها 
فراقانونی و سایر موارد نقض حقوق بشر در 
مناطق قبایلی )جایی که پشتون قوم مسلط 
است( پاکستان است. این گروه اولین بار در 
قرار  موردتوجه  آن  از  پس   2۰1۸ جنوری 
گرفت که رهبری تحفظ پشتون در واکنش 
جوان  محسود،  نقیب اهلل  کشته شدن  به 
پشتون از مناطق قبایلی، به دست یک مأمور 
پولیس شهر کراچی، تحصن ده روزه ای را در 

اسالم آباد به راه انداخت. 
در  تاکنون  ابتدا  از  پاکستان  دولت  واکنش 
است.  بوده  تند  برابر جنبش تحفظ پشتون 
و  دستگیرکردن  با  ابتدا  پاکستان  دولت 
اعمال محدودیت سفر بر رهبران و هواداران 
این جنبش واکنش نشان داد. سپس در 1 
از  دسامبر 2۰1۸ علی وزیر و محسن داور، 
رهبران تحفظ پشتون و از جمله نمایندگان 
مجلس پاکستان، هنگام تالش برای پرواز به 
دبی توسط آژانس تحقیقات فدرال پاکستان 
بازداشت شدند. چند روز بعد در 5 دسامبر 
شرکت  از  پس  پشتون  تحفظ  عضو  هجده 
آباد،  اسالم  در  اعتراضی  در یک گردهمایی 
پایتخت فدرال پاکستان، بازداشت شدند. و در 
1۰ دسامبر 2۰1۸ پولیس ایالت بلوچستان 
جنبش  رهبر  پشتین،  منظور  خروج  مانع 
کویته  هوایی شهر  میدان  از  پشتون  تحفظ 
گم شده،  افراد  خانواده های  با  مالقات  برای 
متهم کردن  با  بلوچستان  مقامات  شدند. 
آتش  اظهارات  و  نفرت پراکنی  به  پشتین 
افروزانه علیه پاکستان و نهادهای دولت این 

کشور، این اقدام خود را توجیه کردند.
و  پشتون  تحفظ  جنبش  بین  برخوردها 
در سال 2۰1۹  پاکستانی  مقامات  و  نهادها 
تورن  شد.  خشونت آمیز  فزاینده ای  طور  به 
ارتش  سخن گوی  غفور،  آصف  جنرال 
ماه  در  خبری  کنفرانس  یک  در  پاکستان 
پشتون  تحفظ  جنبش   2۰1۹ سال  اپریل 
به طرز بدخواهانه ای هشدار داد و گفت:  را 
مردم  برای  کاری  هر  می خواهیم  »]ما[ 
اما زمان برای  انجام دهیم  ]مناطق قبایلی[ 
کسی که آله دست می شوند به پایان رسیده 
است. وقت آن ها تمام شده است.« یک ماه 
بعد از آن محسن داور و علی وزیر اعتراضی 
ارتش در  بازرسی  ایست  نزدیکی یک  را در 
وزیرستان شمالی به راه انداختند. آنچه اتفاق 
افتاده هنوز مشخص نیست اما دست کم 1۳ 
پشتون  تحفظ  جنبش  اعضای  که  معترض 
ارتش پاکستان اعالم  بودند، کشته شدند و 
ارتش  است.  داده  کشته  یک  فقط  که  کرد 
ادعا کرد که در برابر شلیک هایی که توسط 
اعضای تحفظ پشتون آغاز شده بود دست به 
تحفظ  درحالی که  است،  برده  خود  از  دفاع 
پشتون این فاجعه را یک قتل عام بی دلیل 

توصیف کرد.
با این حال حمالت بر تحفظ پشتون به این 

پشتیبان  پشتون  تحفظ  اصلی  اهداف  از 
که  ضدکفرگویی  قوانین  از  حمایت  دارد. 
دارد،  ریشه  پاکستان  حقوقی  چارچوب  در 
در  جریان اصلی  موضع  گشته  دهه های  از 
مخالفت  است.  بوده  پاکستان  مردم  میان 
بهترین  در  اما  دارد  وجود  قوانین  این  با 
حالت محدود است. احزاب سیاسی مذهبی 
احزابی  شامل  که  کشور  این  جریان اصلی 
علمای  جمعیت  اسالمی،  جمعیت  مانند 
علمای  جمعیت  و  الرحمان  فضل  اسالم 
دیوبندی  فرقه  از  هم  می شود،  پاکستان 
نمایندگی  اسالم  »بریلوی«  فرقه  از  هم  و 
مذهبی  افراط گرایی  از  این که  با  و  می کنند 
این  از  خود  حمایت  در  اما  می کنند،  انتقاد 
قوانین متحد هستند. در سال 1۹5۳ موالنا 
شاه احمد نورانی، روحانی فرقه »بریلوی« و 
رهبر جماعت علمای پاکستانی در تظاهرات 
کرد  شرکت  اسالمی  جمعیت  ضداحمدی 
ضدکفرگویی  قوانین  اصلی  طرف داران  از  و 
پاکستان بود. با این حال در گذشته نورانی از 
ایجاد پاکستان حمایت کرد، در پارلمان این 
کشور خدمت کرد و مورد تحسین گسترده 
ایجاد  در  و  گرفت  قرار  سیاسی  شبکه های 
اساسی  قانونی  پیش نویس  پیرامون  اجماع 
سال 1۹7۳ این کشور نقش محوری داشت. 
را در  پاکستانی ها  توانست  رضوی همچنین 
قوانین  از  مطلق گرایانه  تفسیر  از  حمایت 
ضدکفرگویی پاکستان به طریقی بسیج کند 
که هرگز باعث چیزی شبیه مخالفت توده ای 

علیه این قوانین نشود. 
لبیک  تحریک  برعکس  اما  پشتون  تحفظ 
خواستار حقوق بیشتر برای پشتون ها است؛ 
با  پاکستان  از  مناطقی  در  که  قومی  گروه 
تبعیض قابل مالحظه روبرو است. این جنبش 
صورت  به  پاکستان  ارتش  از  همچنین 
می کند.  انتقاد  خشونت آمیز  حتا  و  مخرب 
این رویکرد در کشوری که ارتش در آن از 
هرگونه  و  است  برخوردار  گسترده  حمایت 

اظهارات علنی برخی چهره های 
برجسته پشتون افغانستان، 

از جمله اشرف غنی، رییس 
جمهور این کشور، در حمایت 
از جنبش تحفظ پشتون تنها 
به تشدید سؤظن پاکستان 

نسبت به این جنبش 
انجامیده است )در واقع 

چندین رهبر برجسته تحفظ 
پشتون اوایل سال جاری در 

مراسم تحلیف رییس جمهور 
غنی در کابل شرکت کردند(.

آینده اپکستان و داستان 
دو جنبش سیایس »بسیار متفاوت«
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که  شد  جمعیت  نظر  از  پاکستان  اکثریت 
اقلیت های قومی در  نوبه خود باعث شد  به 
سند،  مانند  کشور  این  کم جمعیت  والیات 
به  غربی  شمال  مرزی  مناطق  و  بلوچستان 
ایالت های  میان  محصور  اقلیت  »مناطق 
بین  تنش  شوند.  تبدیل  بزرگ تر«  اکثریت 
از  پس  که  اردوزبان  مهاجران  و  سندی ها 
نقل  پاکستان  به  هند  از شمال  هند  تجزیه 
تبدیل شدن  اصلی  دلیل  بودند،  کرده  مکان 
کراچی طی دهه های 1۹۸۰، 1۹۹۰ و 2۰۰۰ 
از خشونت بارترین شهرهای  به یکی  سال ها 

جهان بود.
بسیاری از ایالت های هنِد پسا تجزیه براساس 
ایالت های  درحالی که  شدند،  تقسیم  زبان 
اصلی پاکستان اقلیت های بزرگ قومی-زبانی 
را در بر می گیرند. یک پژوهش گر پاکستانی 
زبان  هند  »در  می گوید:  خصوص  این  در 
به  عنوان یک طبقه بندی در نظر گرفته شد 
به  عنوان  مذهب  پاکستان  در  نه.  مذهب  اما 
اما زبان  یک طبقه بندی در نظر گرفته شد 
بی ثبات  پتانسیل  که  برداشت  این  دلیل  به 
گرفته  نظر  در  است،  دارا  را  سیاسی  سازی 
»سرائیکی«  مانند  قومی  اقلیت های  نشد.« 
زبانان در جنوب پنجاب گاهی اوقات خواستار 
تشکیل ایالت جدی می شوند اما خواست شان 
پیش  سال  چند  حتا  نمی رسد.  جایی  به 
عمدتا  غربی  شمال  مرزی  منطقه  تغییرنام 
و  بحث  با  »پختونخواه«  به  نشین  پشتون 
اقلیت هزاره هندکوزبان  جدال همراه بود و 
با نام پیشنهادی پختونخواه شدیدا مخالفت 
پشتون گرایانه  حد  از  بیش  را  آن  و  کردند 
خواندند. در واقع این نوازشریف، نخست وزیر 
لیگ  »مسلیم  حزبش  و  پاکستان  آن زمان 
است  محبوب  هزاره ها  میان  در  که  ـ  نواز« 
ـ بود که تالش کردند تا »خیبر« را به آن 

اضافه کنند.
با  وجود این آنچه دولت پاکستان را بیش از 
هرچیز دیگری نگران می کند، موضع سیاسی 
جنبش  از  به شدت  که  است  پشتون هایی 
افغانستان،  تحفظ پشتون حمایت می کنند. 
شرقی  مرز  هرگز  پاکستان  غربی  همسایه 
خود با پاکستان را که به نام »خط دیورند« 
نشناخته  رسمیت  به  می شود،  شناخته 
از  از مدت ها پیش  پاکستانی  است. مقامات 
روبه رشد  پشتونی  ناسیونالیسم  تبدیل شدن 
به جنبش جدایی طلبانه پشتون ها و تالش ها 
جایی  افغانستان،  حمایت  تحت  )احتماال 
افغان  دولت  تأسیس  زمان  از  پشتون ها  که 
بوده اند(  مسلط  قومی-زبانی  گروه  آن  در 
برای متحدکردن پشتون ها در هر دو طرف 
این که  با  داشته اند.  ترس  موردمناقشه،  مرز 
فقط  که  دارد  تأکید  پشتون  تحفظ  جنبش 
مبارزه  پاکستان  در  پشتون ها  حقوق  برای 
مقامات  تضمین هایی  چنین  اما  می کند، 
پاکستان را آرام نخواهد کرد. اظهارات علنی 
برخی چهره های برجسته پشتون افغانستان، 
این  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  جمله  از 
کشور، در حمایت از جنبش تحفظ پشتون 
تنها به تشدید سؤظن پاکستان نسبت به این 
جنبش انجامیده است )در واقع چندین رهبر 
برجسته تحفظ پشتون اوایل سال جاری در 
کابل  در  غنی  رییس جمهور  تحلیف  مراسم 

شرکت کردند(.
با توجه به این زمینه به راحتی می توان دید 
به  ملی  مدنی  حقوق  جنبش  یک  چرا  که 
رهبری پشتون ها که به سیاست های هویتی 
می زند  دامن  قوم گرایانه  ناسیونالیستی 
این قدر در پاکستان بحث برانگیز شده است 
و بسیاری در این کشور از آن هم هراس و 

هم نفرت دارند.
جنبش  متفاوت  هم  از  تجربه های  توضیح 
تحفظ پشتون و تحریک لبیک پاکستان در 
این کشور ساده  است: دستگاه قدرت پاکستان 
بزرگ تر  تهدیدی  را  پشتون  تحفظ  جنبش 
از  تندی  انتقادات  پشتون  تحفظ  می داند. 
به چنین رفتاری  نهادی که  ارتش می کند، 
عادت ندارد. برعکس تحریک لبیک پاکستان 
تندی و تیزی خود را بر اقلیت های مذهبی و 
کسانی این جنبش آن ها را کفرگوها می داند، 
لبیک  تحریک  رهبران  است.  کرده  متمرکز 
لفظی  حمله  دولت  به  مستقیما  ندرت  به 
قابل  استثناهای  معدود  از  یکی  می کنند. 
مالحظه که منجر به دستگیری و محکومیت 

رضوی و بازداشت ده ها نفر از اعضای تحریک 
زمانی  در سال 2۰1۸ شد،  پاکستان  لبیک 
بود که این گروه پس از تبرئه آسیه بی بی 
توسط دادگاه عالی پاکستان خواستار از بین 
در  سرکشی  و  دادگاه  این  قاضی های  بردن 

برابر ارتش شد.
عالوه براین، پاکستان همیشه با اسالم گرایان 
تندرو، با توجه به نفوذی که آن ها بر جامعه 
و درون دولت پاکستان به  عنوان یک کشور 
رفتار  مالیمت  با  دارند،  مذهبی  محافظه کار 
می کند. این رفتار، از دهه 1۹۸۰ به این سو، 
پاکستان جنرال  نظامی  دیکتاتور  که  زمانی 
ضیأالحق سیاست اسالمی سازی را در پیش 
محافظه کار  مذهبی  چهره های  به  و  گرفت 
قدرت بخشید و نظرات آن ها را در خصوص 
آموزش، رسانه و سیاست تقویت کرد، رفتار 
با اسالم گرایان بوده  معمول دولت پاکستان 
این واقعیت که عمران خان  نخست  است. 
کشور  این  نظامی  رهبران  و  پاکستان  وزیر 
خانواده  به  زود  خیلی  رضوی  مرگ  از  پس 
ی وی تسلیت گفتند، نشان دهنده کشش 
پاکستان  لبیک  تحریک  که  است  نفوذی  و 
و امثال این حزب از آن بر باالترین سطوح 
همچنین  این  برخوردارند.  پاکستان  دولت 
از عواقب  پاکستان  نشان دهنده ترس دولت 
احتمالی )احتماال خطرناک مانند اعتراضات 
خشونت آمیز( بی توجهی به تحریک لبیک و 

رضوی و امثالهم است.
تحفظ  جنبش  و  پاکستان  لبیک  تحریک 
بازیگران  برجسته ترین  دو  احتماال  پشتون 
از  دو  هر  و  اند  پاکستان  در  سیاسی جدید 
توانایی بسیج گسترده مردم برای تمرکز بر 
مسائل داخلی حساس پاکستان برخوردارند. 
هم  با  همین قدر  فقط  جنبش  دو  این  اما 
دو  هر  احتمالی  مسیرهای  و  دارند  شباهت 
جنبش می تواند کامال متفاوت از هم باشد. 
در  مردم  و  دولت  دیدگاه  از  که  قضاوتی  با 
می توان  جنبش  دو  این  از  هریک  خصوص 
آماده  پاکستان  لبیک  تحریک  داشت، 
می شود که به یک گروه ریشه دار در سیاست 
درحالی که  شود،  بدل  پاکستان  جامعه  و 
حمایت  جلب  برای  پشتون  تحفظ  جنبش 
گسترده تر و دورماندن از گزند دولت در این 

جریان، دست و پا خواهد زد.

پیامدها برای آینده پاکستان
در  ضعیف  عملکرد  رغم  به  مذهبی  احزاب 
اتحاد  و  ائتالف  ایجاد  طریق  از  انتخابات ها، 
با احزاب سیاسی جریان اصلی پاکستان و در 
صورت لزوم اعمال نفوذ از طریق خیابان های 
زندگی  و  قوانین  بر  همچنان  کشور،  این 
عمومی در پاکستان نفوذ تأثیرگذار خواهند 
که  خوشحالند  گروه ها  این  از  بسیاری  بود. 
در چارچوب قانون اساسی پاکستان فعالیت 
ولو  دموکراسی،  پذیرای  را  خود  و  می کنند 
می دانند.  آن،  از  غیرلیبرال  نسخه  یک 
نارضایتی های قومی نیز در پاکستان درحال 
جوشش است اما بعید است که در قامت یک 
شورش توده ای فوران کند یا خارج از حلقات 
که  است  مهم  و  کند.  پیدا  هواداری  لیبرال 
و  باشیم که گروه های قومی  نظر داشته  در 
فرقه ای پاکستان یک پارچه نیستند؛ در واقع، 
این گروه ها در بین خود نیز دچار اختالفات 

شدید هستند.
همچنان  قابل پیش بینی  آینده  در  پاکستان 
خواهد  باقی  دینی  محافظه کار  جامعه  یک 
ماند؛ جامعه ای که جنبش های ناسیونالیستی 
با  شان،  مدنی  حقوق  از  فارغ  را  قوم گرا 
واقعیت  این  متأسفانه  می کند.  نگاه  سؤظن 
آن  در  که  است  آینده ای  تضمین کننده 
جوامع  اعضای  از  بسیاری  کرامت  و  حقوق 
قومی و مذهبی اقلیت در پاکستان همچنان 

دست نیافتنی است. 

مایکل کوگلمن معاون برنامه آسیا و همکار 
ارشد منطقه آسیای جنوبی در مرکز ویلسون 
افغانستان،  بر  وی  پژوهش های  است. 

پاکستان، هند و بنگالدش متمرکز است.
انستیتوت  پژوهش گر  وینستین  ادام 
است.  کوینسی«  مسئوالنه  »دولت داری 
دارد  حقوق  رشته  در  جی.دی.  مدرک  او 
در  متحده  ایاالت  ارتش  عضو  به  عنوان  و 

افغانستان خدمت کرده است.

اخاذی به هبانه  »تجاوز«

رویدادهایی را تأیید نمی کند: »در طول یک سال به تعداد 1۸ زن 
در جرایم مختلف مثل دست داشتن به قتل و یا دزدی با گروه های 
رانندگان  از  اخاذی  بخش  در  اما  شده اند،  بازداشت  سازمان یافته 

تاکسی تا حاال هیچ زنی را دستگیر نکرده ایم.« 
وقتی برای گفت وگو با شهروندان به چندین نقطه شهر از جمله 
شهر نو، برچی و پل سرخ رفتم، قصه های تلخ از رانندگان تاکسی 
مصاحبه  از  پیش  شنیدم.  زنان  استفاده جویی  و  اخاذی  مورد  در 
با رانندگان فکر می کردم شاید بیشتر از یک یا دو موضوع برای 
مصاحبه پیدا نشود. اما برعکس تعداد زیادی از رانندگان حداقل 

یک یا دو باز به دام این دسته از زنان افتاده بودند. 
به  کس  هیچ  قبال  که  می گفتند  رانندگان  این  از  زیادی  شمار 
گفته های آن ها باور نکرده اند. مردم فکر می کنند رانندگان در این 

باره زیاده روی می کنند یا اصال مقصرند. 
اغلب نخواستند موضوع  این شکل اخاذی شده،  با  رانندگانی که 
جامعه ی  در  که  معتقدند  آن ها  بگذارند.   میان  در  پولیس  با  را 
و  آزار  معرض  در  همیشه  زنان  که  افغانستان  همچون  مردساالر 
اذیت مردان قرار دارند، موضوعاتی چون قتل، راه گیری، دزدی و 

اخاذی توسط زنان قابل باور نیست.
فهیم 2۸ ساله نیز یکی از رانندگان موترهای شهری است. او هم 
مانند صدها راننده تاکسی در شهر کابل تجربه های تلخی از اخاذی 
زنان دارد. فهیم می گوید چندین بار در نقاط مختلف شهر کابل و 
به شکل های مختلف در دام زنان افتاده است. او می گوید این زنانی 
اخاذی دارند.  برای  با آن ها برخورد داشته، شیوه های خاصی  که 
چندین بار او را با تهدید و ارعاب مجبور کرده اند تمام پول هایش 
را به آن ها بدهد، چرا که اگر این کار را نکند جیغ می کشند و به 

جرم آزار جنسی او را به پولیس تحویل می دهند.
»دو زن را دربست از پیش مسجد شاه دو شمشیره سوار کردم. 
منتظر  همین جا  گفتند  بعد  بردم شان.  دادند،  آدرس  جا  چندین 
را  دیگر  جای  یک  آمدند  که  بعد  می آییم.  بعد  ساعت  نیم  باش 
آدرس دادند، آن ها را بردم. تا این که ساعت شش ونیم بعدازظهر 
شد. یعنی که بیشتر از سه ساعت با آن ها بودم. آخر از آن ها که 
پول خواستم. در کمال ناباوری مرا تهدید کردند که اگر این بار 
پول پول کردی جیغ می زنیم و همه مردم را می خواهیم که تو را 

لت کنند. هرچه پول داشتم هم از من گرفتند.«
سید بتول حیدری، روانشناس و استاد دانشگاه می گوید برخی از 
زنان از فضایی که برای بهبود وضعیت زنان ایجاد شده و یا تالش 
می شود نگاه زن ستیز جامعه را تلطیف کند، سوءاستفاده می کند. 
با قربانی نشاندن  این استاد دانشگاه ممکن است زنان  به گفته ی 
خود از مردان اخاذی کنند: »وقتی جامعه به شکل درست حرکت 
نکند و دوره های گذار را به شکل اصولی 
طی نکند، باعث می شود اتفاقاتی بیفتد. 
که  است  جریان ها  ناهمگونی  به دلیل 
در  فقط  و  به خوبی مشکالت حل نشده 
به نظر  روبه رشد  همه چیز  سطحی  نگاه 
همین  هم  زنان  اخاذی  مسأله  می رسد. 

است.«
زنان  این  از  پیش  می گوید،  حمید 
اخاذی  رانندگان  از  چادری پوش 
می کردند. اما در این اواخر زنان و دختران 
با  آراسته  سرووضعی  با  تحصیل کرده 
نیرنگ های مختلف از رانندگان موتر های 
می کنند:  اخاذی  و  زورگیری  شهری 
سروصدانکردن  عوض  در  زنی  بار  »دو 
که  گرفتند  پول  من  از  بی آبرونکردنم  و 
اصال به ظاهرشان نمی خورد که زنان بد 

و بیراه باشند.«

فریضه عالمی 
گزارشگر

»تمام بدنم می لرزید. اولین بار بود با چنین موضوع برخورده بودم. 
عذر و زاری کردم که 55 ساله ام و یک مرد پیر را چه به این گپا. 
لطفا آبرویم را پیش مردم نبرید. تمام عمر زحمت کشیده ام و هیچ 
این  به  را  تو  گفتم  و  گرفتم  چادری اش  از  نخورده ام.  حرام  وقت 
چادر قسم آبرویم را نبر. کرایه هم نده. اما رهایم نکرد« گفته های 
یوسف از گرفتاری در دام زنانی که گفته می شود کارشان اخاذی از 
مردان است. یوسف، مرد میانسالی است که از بام تا شام در کابل 
مسافرکشی می کند. او می گوید روزی خانمی سوار موترش شد، اما 
با تهدید به بی آبروکردنش از او پول خواست. یوسف می گوید زن 
مرتب هشدار می داد که داد و فریاد می کند و او را متهم به تجاوز 
جنسی می کند. در نهایت به گفته ی یوسف برای آبرویش یک هزار 

افغانی، داروندار آن روزش را به زن داده است. 
یوسف که سال هاست از راه رانندگی امرار معاش می کند، می گوید 
بارها با چنین زنانی روبه رو شده است که در نهایت با تهدید به  
بی آبروکردنش از او اخاذی شده است. یوسف به روزنامه  اطالعات 
روز می گوید پس از آن  که چند تن از این زنانی که به عنوان مسافر 
سوار تاکسی اش شده بودند و با زور و نیرنگ از او اخاذی کرده اند 
دیگر جرات نمی کند زِن تنها با چادری یا دو زن را سوار تاکسی اش 

کند.

»یا دوهزار می دهی یا جیغ می زنم که به من دست زدی«
می شود  گفته  که  زنان  دام  در  گرفتاری  تجربه  که  نفر  چند  با 
گفت وگو  می کنند،  اخاذی  کابل  شهر  در  سازمان یافته  به صورت 
کرده ام. این افراد می گوید زنان به بهانه ها و نیرنگ های متفاوتی 

این کار را پیش می برند.
حمید، راننده  تاکسی است. او هر روز در مسیرهای پل باغ عمومی، 
شهرنو و قلعه فتع اهلل مسافرکشی می کند. او هشت سال است به 
شغل رانندگی مشغول است. حمید می گوید تا به حال سه بار در 
این دام گرفتار شده است. او می افزاید روش این زنان برای گرفتن 
و  می کنند  بی آبرویی  به  تهدید  را  راننده  که  است  این گونه  پول 

می گویند اگر پول ندهد، آبرویش را می برد. 
حمید با یادآوری روزهایی که با چنین وقایعی روبه رو شده است 
می گوید: »دفعه اول یک زن میان سال بود. آراسته بود و فهمیده 
به نظر می رسید. بدون مقدمه شروع کرد به حرف زدن که خدا این 
اشرف غنی را خراب کند. نه امنیت می آید و نه اقتصاد مردم خوب 
می شود. بعد مثال آورد سر خودم که مثال من تاکسی رانم. امروز 
چقدر پول کار کرده ام. گفتم دوهزار کار کرده ام. گفت پس پول ات 

را به من بده. حیران طرفش دیدم. گفت 
می بینی پشت سرت موتر جنایی است. 
جیغ  یا  می دهی  من  به  را  هزار  دو  یا 
می زنم که تو به من دست زدی. هرچه 
گفتم من پول ندارم که به تو بدهم. گفت 
قرار  که  پولی  تمام  ترس  از  دانی.  خود 
آن  به  باشد،  بچه هایم  مکتب  فیس  بود 

زن دادم.«
شوکه  پیش آمده  وضعیت  از  که  حمید 
شده بود می گوید، حیران مانده بود که 
ثابت کند  به کجا مراجعه کند و چطور 
درحالی که  است  افتاده  اتفاقی  چه  که 

خود مقصر نیست.
اما پولیس کابل می گوید تا کنون شاهد 
کابل  در  مردان  از  زنان  اخاذی  مورد 
فرامرز، سخن گوی  فردوس  است.  نبوده 
چنین  وقوع  پولیس  فرماندهی 
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حمید، راننده  تاکسی است. 
او هر روز در مسیرهای پل باغ 

عمومی، شهرنو و قلعه فتع هللا 
مسافرکشی می کند. او هشت 

سال است به شغل رانندگی 
مشغول است. حمید می گوید 

تا به حال سه بار در این دام 
گرفتار شده است. او می افزاید 

روش این زنان برای گرفتن 
پول این گونه است که راننده 

را تهدید به بی آبروییی می کنند 
و می گویند اگر پول ندهد، 

آبرویش را می برد. 
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از  مهم  اطالعات  کردن  پنهان  با  بوئینگ  »کارمندان 
سازمان هوانوردی ملی - اف اِی اِی - در باره عملکرد 
کردن  پنهان  برای  تالش  و  مکس   7۳7 هواپیمای 

فریبکاری خود، سود را بر صداقت ترجیح دادند.«
توطئه  مورد  یک  به  بوئینگ  توافق،  این  مفاد  براساس 
صورت  در  که  شد  متهم  امریکا  از  کالهبرداری  برای 
کنار  سال  سه  از  بعد  توافق  به  شرکت  این  پایبندی 

گذاشته خواهد شد.
از کل مبلغ توافق بخش بزرگ آن یعنی 1.77 میلیارد 
دالر میان خطوط هوایی که از بوئینگ هواپیما خریده 
اند توزیع خواهد شد چون آنها از زمین گیر شدن 7۳7 

مکس ضرر دیدند.
ای  جداگانه  جریمه  کرد  قبول  همچنین  شرکت  این 

معادل 24۳.۶ میلیون دالر بپردازد.

7۳7 مکس در اندونزی و اتیوپی در سال های 2۰1۸ و 
2۰1۹ را به مشکلی در این سیستم گره زده اند.

ها  خلبان  آموزش  دستورالعمل  شد  باعث  تصمیم  آن 
باشد؛  تغییرات در سیستم  باره  در  اطالعات الزم  فاقد 
سیستمی که به دلیل داده های غلط فرمان خلبان را 
نادیده گرفت، و باعث شد هواپیماها به فاصله کوتاهی 

بعد از پرواز با سر رو به زمین شیرجه بروند.
با  ماه  برای شش  بوئینگ  که  دادگستری گفت  وزارت 

بازرسان همکاری نمی کرد.
گفت:  دادگستری  وزارت  موقت  دستیار  بِرنز  دیوید 
و  الیون  هوایی  خطوط   ۶1۰ پرواز  بار  فاجعه  »سقوط 
کالهبردارانه  رفتار  اتیوپی  هوایی  خطوط   ۳۰2 پرواز 
سازندگان  بزرگترین  از  یکی  کارمندان  فریبکارانه  و 

هواپیماهای تجاری در جهان را برمال کرد.«

دیوید کلهون مدیر عامل بوئینگ گفت: »من قویا باور 
ماست  برای  صحیحی  تصمیم  حل  راه  این  که  دارم 
و  ها  ارزش  از  ما  کوتاهی  به  درستی  به  که  گامی   -

انتظارات اذعان می کند.«
یادآوری می کند که  به ما  نتیجه به طور جدی  »این 
چقدر حیاتی است به شفافیت در برابر ناظران مقررات 
متعهد باشیم و در صورت کوتاهی هر یک از ما از آن 

انتظارات چه عواقبی در انتظار شرکت است.«

»رفتار کالهبردارانه و فریبکارانه«
وزارت دادگستری گفت که مقام های بوئینگ اطالعاتی 
را درباره تغییراتی که در سیستم کنترل پرواز خودکار 
بود  داده شده   - اس  اِی  ام سی  به  موسوم   - هواپیما 
پنهان کرده بودند. بازرسان سقوط دو هواپیمای بوئینگ 

اطالعات روز: شرکت بوئینگ موافقت کرده است برای 
حل اتهامات جنایی دایر بر پنهان کردن اطالعات ایمنی 
دالر  میلیارد   2.5 مکس   7۳7 بوئینگ  طراحی  درباره 

بپردازد.
شرکت  این  که  گفت  امریکا  دادگستری  وزارت 
را بر صداقت« ترجیح داده است،  هواپیماسازی »سود 
این  ایمنی  بر  صحیح  نظارت  مانع  گفت  که  اقدامی 
سقوط  مکس   7۳7 بوئینگ  دو  تاکنون  شد.  هواپیما 

کرده اند.
فارسی، حدود 5۰۰ میلیون دالر  به گزارش بی بی سی 
از این پول به خانواده های ۳4۶ قربانی آن دو فاجعه 

هوایی پرداخت خواهد شد.
به  دادگستری  وزارت  با  توافق  این  در  گفت  بوئینگ 

»کوتاهی« خود اذعان کرده است.

بوئینگ برای حل دعوی بر رس ایمین ۷۳۷ مکس ۲.۵ میلیارد دالر می پردازد

دونالد ترمپ: 

روز ۲۰ جنوری یک دولت تازه رس کار خواهد آمد
دلیل  به  پرورش هم گفت  و  آموزش  وزیر  دیواس  بتسی 

نقش دونالد ترمپ در تحریک آن حمله استعفا می دهد.

تأیید مرگ چهار نفر
تأیید شده است که در جریان هرج و مرگ روز چهارشنبه 

چهار نفر جان باخته اند.
در  ها  سال  که  دیه گو  سن  اهل  ساله،   ۳5 بابیت،  اشلی 
نیروی هوایی ارتش خدمت کرده بود زنی بود که در اثر 
تیراندازی یک مامور پلیس در کنگره زخمی شد و مرگ 

او بعدا در بیمارستان تأیید شد.
که  اورژانسی  شرایط  اثر  در  دیگر  نفر  سه  گفت  پلیس 

جزییات آن اعالم نشد در محوطه کنگره جان باخته اند.
ِکوین  پنسیلوانیا،  از  ساله   5۰ فیلیپس  بنجامین  اینها 
از  ساله   ۳4 بویلند  روَزن  و  آالباما  از  ساله   55 گریسون 
جورجیا بودند. خانواده آقای ِگریسون گفت که او در اثر 

حمله قبلی درگذشت.
عصر پنجشنبه دین فیلیپس نماینده کنگره از مینه سوتا 
در توییتی نوشت که یک مامور پلیس کنگره هم درگذشته 

است.
اداره پلیس بعدا گفت که این گزارش دقیق  با این حال 

نیست.
از ماموران دیروز  بیانیه پلیس »هرچند شماری  براساس 
پلیس  ماموران  از  یک  هیچ  اما  شدند  بستری  و  زخمی 

کنگره جان خود را از دست نداده اند.«
آن  جریان  در  مامور   14 که  بود  گفته  چهارشنبه  پلیس 

ناآرامی زخمی شدند.
یکی از آنها به دلیل برخورد یک شی از ناحیه صورت دچار 
»جراحات قابل توجهی« شد و یک مامور دیگر به دلیل 
کشیده شدن روی زمین و تعرض جمعیت در بیمارستان 

بستری شد.

کنند.
او گفت »ما هرگز دست بر نخواهیم داشت. هرگز شکست 
را نخواهیم پذیرفت. تحمل کشور ما به پایان رسیده است. 

دیگر تحمل نخواهیم کرد.«
نتایج  تأیید  روند  کنگره  به  جمعیت خشمگین  یورش  با 
انتخابات معلق شد با این حال بعد از پاکسازی کنگره از 
مهاجمان، جلسه مشترک سنا و مجلس نمایندگان عصر 
چهارشنبه کار خود را از سر گرفت و در ساعات نخست 
تأیید  را  انتخابات  در  بایدن  جو  پیروزی  پنجشنبه  صبح 

کرد.
در پی این حوادث نانسی پلوسی و چاک شومر، رهبران 
دموکرات ها در کنگره، ماندن آقای ترمپ در کاخ سفید را 
خطرناک دانسته و خواستار برکناری او با استناد به متمم 

25 قانون اساسی آین کشور شده اند.
خانم پلوسی و آقای شومر تهدید کرده اند که اگر معاون 
قانون   25 متمم  به  استناد  با  کابینه  و  رییس  جمهوری 
اساسی برای خلع ید از دونالد ترمپ اقدام نکنند، کنگره از 

قدرت خود برای استیضاح او استفاده خواهد کرد.
ای  بیانیه  در  دو  این  شود  می  گزارش  پنجشنبه  عصر 
نوشتند: »امروز صبح ما با مایک پنس معاون رییس  جمهور 
قانون   25 متمم  کردن  فعال  به  را  او  تا  گرفتیم  تماس 

اساسی ترغیب کنیم... ولی جوابی دریافت نکرده ایم.«
پرورش  آموزش  و  نقل  و  حمل  وزیر  دو  پنجشنبه  روز 

استعفا داده اند.
خانم الن چائو که همسر میچ مک کانل، رییس مجلس سنا 
هم هست در متن استعفای خود که خطاب به همکارانش 
در وزارت حمل و نقل امریکا نوشته شده، تلویحا حمله به 
کنگره را نتیجه تحریک دونالد ترمپ در سخنرانی صبح 
چهارشنبه او ارزیابی کرده و آن را »کامال قابل پیشگیری« 

دانسته است.

کرده روز 2۰ جنوری یک دولت تازه سر کار خواهد آمد.
رییس  جمهور امریکا گفت: »تمرکز من اکنون انتقال آرام، 
و  التیام  وقت  اکنون  بود.  خواهد  قدرت  روان  و  قانونمند 
آشتی جویی است. 2۰2۰ سالی پر از سختی برای مردم 
بود. یک همه گیری آزارنده زندگی مردم را زیر و رو کرده، 
میلیون ها نفر را در خانه منزوی کرده، به اقتصاد ما ضربه 

زده و جان تعداد بی شماری را گرفته.«
این همه  برای شکست  ملی  او سپس خواستار همکاری 
گیری و بازسازی اقتصاد شد: »ما باید پیوندهای مقدس 
عشق و وفاداری که ما را به عنوان یک خانواده ملی به هم 

وصل می کند احیا کنیم.«
عنوان  به  »خدمت  گفت:  پایان  در  ترمپ  دونالد 
رییس  جمهور افتخار مهم زندگی من بوده. باید خطاب به 
همه هواداران خوبم بگویم که می دانم مایوس هستید، اما 
می خواهم بدانید که سفر فوق العاده ما تازه شروع شده.«

رویدادهای چهارشنبه و فشار برای استیضاح
از  بعد  درست  چهارشنبه  روز  ترمپ  آقای  هواداران 
این  به کنگره  انتخابات  نتایج  رد  در  او  آتشین  سخنرانی 
کشور که سعی داشت نتایج کالج انتخاباتی را تأیید کند 

یورش بردند.
دونالد ترمپ از هفته ها پیش، ششم جنوری را روز تسویه 

حساب معرفی کرده بود.
او از طرفدارانش خواسته بود که در این روز به واشنگتن 
بروند و برای نپذیرفتن نتیجه انتخابات ماه نوامبر و باقی 
و   - کنگره  اعضای  به  خودش  دست  در  قدرت  ماندن 

معاونش مایک پنس - فشار بیاورند.
با  که  تجمع کنندگانی  از  رییس جمهور  شخص  سپس 
اشاره خودش شعارهای »مانع دزدی شوید« سر می دادند 
راه پیمایی  تا ساختمان کنگره  کاخ سفید  از  که  خواست 

اطالعات روز: دونالد ترمپ رییس  جمهور امریکا در پیامی 
ویدیویی گفته است که در روز 2۰ جنوری »دولتی تازه 
سوگند خواهد خورد« و افزود که او اکنون بر انتقال »آرام، 

قانونمند و روان قدرت« تمرکز دارد.
این پیام ویدیویی درحالی منتشر می شود که درخواست 
ها برای استیضاح و برکناری او در کنگره باال گرفته است.
او در این پیام »حمله زننده« به ساختمان کنگره در روز 
همه  مثل  هم  »من  گفت:  و  کرد  محکوم  را  چهارشنبه 
مرج  و  هرج  و  قانونی  بی  و  ها  خشونت  از  ها  امریکایی 

خشمگین هستم.«
به گزارش بی بی سی فارسی، او یک روز قبل در پیامی به 
هوادرانش که پس از سخنرانی او در واشنگتن به کنگره 
که  افزود  اما  برگردند«  خانه  »به  بود  گفته  بردند  یورش 

»آنها را دوست دارد.«
او در سخنرانی تازه گفت که به سرعت گارد ملی را برای 
ایجاد امنیت و بیرون راندن مهاجمان مستقر کرد و افزود: 

»امریکا کشور نظم و قانون است و خواهد بود.«
پلیس واشنگتن گفته که چهار غیرنظامی جان باخته اند 
که یکی به دلیل تیراندازی پلیس در داخل کنگره بود و 

سه نفر دیگر به دالیل »اورژانسی« درگذشته اند.
و  زدند  خشونت  به  دست  که  کسانی  گفت  ترمپ  آقای 

قانون را شکستند »هزینه آن را خواهند داد.«
او گفت: »ما تازه یک انتخابات فشرده را پشت سر گذاشته 
ایم و احساسات جریحه دار است اما حاال باید بر اعصاب 
به کار مردم  و  برگردانیم  را  آرامش  و  خود مسلط شویم 

امریکا رسیدگی کنیم.«
او گفت هدف کمپین او از شکایت به دادگاه در مورد نتایج 
انتخابات »فقط اطمینان از سالمت رای گیری بود« و او با 

این کار »از دموکراسی در امریکا دفاع کرد«.
تصدیق  را  انتخابات  نتایج  کنگره  که  حاال  کرد  اضافه  او 

دادگاهی در ترکيه اعالم جرم جديد عليه رهرب حزب دموکراتيک خلق را تأييد کرد
نهاد  این  اخیر چندین حکم  سال های  در  ترکیه  هستند 
را نادیده گرفته است. رجب طیب اردوغان پس از صدور 
را  این مرجع قضایی  اروپا  بشر  دادگاه حقوق  اخیر  حکم 
به دو رویی متهم کرد و گفت صالح الدین دمیرتاش یک 

تروریست و مسئول مرگ ده ها نفر است.
گوناگون  اتهامات  به  بار  چندین  تاکنون  دمیرتاش  آقای 

محاکمه شده است.
مورد  در  او  بازداشت  حکم  دادگاه  یک   2۰1۹ سال  در 
اولین پرونده مربوط به حوادث کوبانی را لغو کرد و دادگاه 
دیگری با توجه به این که آقای دمیرتاش به خاطر جرایم 
دیگری چند سال در زندان بوده حکم آزادی او را صادر 
کرد. ولی یک حکم دستگیری جدید در رابطه با حوادث 

سال 2۰14 باعث شد که او در زندان باقی بماند.
دادگاه حقوق بشر اروپا در حکم خود گفت ادامه بازداشت 
آقای دمیرتاش به دلیل اتهامات مشابه »مصداق طوالنی تر 

کردن دوران نقض حقوق است.«

آقای  جمله  از  پرونده  این  متهمان  از  نفر   1۰۸ علیه  را 
دمیرتاش صادر کرد. این خبرگزاری هفته گذشته گزارش 
داده بود که ۳7 مورد از این اعالم جرم ها مربوط به »قتل 

و تضعیف اتحاد و تمامیت ارضی کشور« است.
این  متهمان  از  نفر   27 تی«،  آر  »تی  شبکه  گزارش  به 
مورد 75  در  بودند،  زندان  در  محاکمه  انتظار  در  پرونده 
نفر دیگر حکم بازداشت صادر شده و ۶ نفر دیگر نیز که 
تحت بازداشت قرار داشتند به دستور مراجع قضایی قبال 

آزاد شده بودند.
دادگاه حقوق بشر اروپا ماه گذشته خواستار آزادی صالح 
الدین دمیرتاش شد و گفت توجیهی که دستگاه قضایی 
ترکیه برای زندانی کردن او طی چهار سال گذشته ارائه 
داده سرپوشی برای محدود کردن پلورالیسم و بحث آزاد 
جرایم  کرده  ارائه  دادگاه  که  شواهدی  و  است  سیاسی 

تروریستی را اثبات نمی کند.
با وجود آن که احکام دادگاه حقوق بشر اروپا الزم االجرا 

اطالعات روز: دادگاهی در آنکارا روز پنجشنبه 1۸ جدی 
دمیرتاش،  صالح الدین  علیه  جدید  جرم  اعالم  تأیید  با 
سیاستمدار کرد درخواست دادگاه حقوق بشر اروپا برای 

آزادی او را رد کرد.
از  دمیرتاش،  آقای  علیه  جرم  اعالم  از  مورد  دومین  این 
رهبران سابق حزب دموکراتیک خلق های ترکیه و نامزد 
سابق انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با تظاهرات سال 
2۰14 است که عمدتا در شهرهای کردنشین ترکیه برگزار 

شده بود.
به  واکنشی  که  اعتراضات  این  در  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
عدم مداخله ارتش ترکیه برای جلوگیری از تصرف شهر 
توسط  سوریه  مرزی  نواحی  در  واقع  کوبانی  کردنشین 
پیکارجویان گروه »خالفت اسالمی« بود، حداقل ۳7 نفر 

کشته شدند.
آنکارا  در  دادگاهی  آناتولی،  دولتی  به گزارش خبرگزاری 
مشروط  آزادی  بدون  ابد  مورد حبس   ۳۸ پنجشنبه  روز 
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رئال مادرید در سال 2۰21 به دنبال امضا 
و تمدید قرارداد با چند بازیکن است و می 

خواهد دستمزد تیم را کاهش دهد.
به نقل از آس، رئال مادرید در سال 2۰21 
را  اهدافی  است  شده  شروع  تازگی  به  که 
کند.  تضمین  را  اش  آینده  تا  دارد  در سر 
کیلیان ام باپه، کاماوینگا، تمدید قراردادهای 
همه  از  و  واسکس  لواکاس  مودریچ،  لوکا 
دستمزد  کاهش  راموس،  سرخیو  مهمتر 
بردن کارهای  و پیش  تا 15 درصدی   1۰
بازگشت  برای  جدید  برنابئو  سانتیاگو 
این  هستند.  ها  آن  جمله  از  هواداران 
موضوعات  2۰21 را به یک سال پر استرس 
برای تیم مادریدی تبدیل خواهند کرد. در 
این سال  باشگاه در  اهداف اصلی  به  ادامه 

اشاره می شود.

ام باپه
هدف اصلی باشگاه این است که دوباره از 
را  اش  اقتصادی  وضعیت  بازیکنان  طریق 
بهبود بخشد همان کاری که در سال 2۰۰2 
با حضور کهکشانی ها کرد. رئال مادرید می 
خواهد در مدت زمان کوتاه در خط حمله 
خود از مهاجم فرانسوی در کنار ادن هازارد 
و کریم بنزما بهره ببرد و زمانی که قرارداد 
ارلینگ  با   )2۰22 )سال  شد  تمام  بنزما 
باپه  ام   کیلیان  کند.  امضا  قرارداد  هالند 
قراردادهای  با  که  است  بازیکنانی  از  یکی 
تبلیغاتی به اقتصاد باشگاه می تواند کمک 
و  رسیدند  هدفشان  به  سفیدپوشان  کند. 
بازیکن فرانسوی قراردادش را سال گذشته 

فعلی تیم هم باید وجود داشته باشد. 

راموس، مودریچ و واسکس
مادرید تا آخرین لحظه صبر خواهد کرد تا 
اول  مورد  دو  کند.  حل  را  مساله  سه  این 
یعنی راموس و مودریچ مهم تر هستند چون 
در تیم کنونی جزو بازیکنان مهم به حساب 
می آیند اما این نکته را نباید فراموش کرد 
که واسکس هم به مهره کلیدی تیم تبدیل 
شده است و در ترکیب اصلی جای دارد. در 
رابطه با راموس قضیه پیچیده شده است و 
فلورنتینو پرس و مدافع اسپانیایی محکوم 
برای  مودریچ  با  هستند.  یکدیگر  درک  به 
اولیه  توافق  به  ساله  یک  قرارداد  تمدید 
رسیده اند اما واسکس نخستین پیشنهاد را 

به خاطر پایین بودن رقم رد کرد. 

داوید آالبا
قضیه  با  مستقیمی  رابطه  موضوع  این 
تابستان  مونیخ  بایرن  مدافع  دارد.  راموس 
می  و  بود  خواهد  آزاد  بازیکن  آینده  سال 
نخستین  کند.  مذاکره  تیمی  هر  با  تواند 
تیمی که به او ابراز عالقه کرده است مادرید 
است. بازیکن اتریشی خواهان دستمزد 12 
میلیونی و پاداش حداقل 2۰ میلیونی است. 
همه چیز روی هوا است تا زمانی که تکلیف 
است  در حالی  این  راموس مشخص شود. 
تیم هایی همچون پاری سن ژرمن، بارسلونا، 
لیورپول  و  منچسترسیتی، منچستریونایتد 
برای امضای قرارداد با آالبا تالش خواهند 

کرد.

از امضای قرارداد با ام باپه پولی برای مادرید 
باقی می ماند تا بازیکن جوان رن را جذب 

کند یا نه. 

کاهش دستمزد
به  دستمزدها  کاهش  با  رابطه  در  باشگاه 
مشکل خورده است چون می داند بازیکنان 
در یک جلسه مخفیانه تصمیم گرفتند به 
دستمزدها  درصدی   1۰ کاهش  پیشنهاد 
نه بگویند. این موضوع مهمی برای مادرید 
حضور  بدون  چون  آید  می  حساب  به 
در  میلیونی   ۹۰ حفره  یک  با  تماشاگران 
حساب خود روبرو شده است. این رقم بدون 
در نظر گرفتن 257 میلیون یورویی که این 
فصل برای بازسازی ورزشگاه قرض گرفتند 
محاسبه شده است. بازیکنان معتقدند زمانی 
ها  ستاره  با  قرارداد  امضای  برای  پول  که 
وجود دارد برای پرداخت دستمزد بازیکنان 

با PSG تمدید نکرد. اکنون تیم مادریدی 
می تواند در تابستان آینده در حالی که یک 
با  است  مانده  باقی  ام باپه  قرارداد  از  سال 
پاری سن ژرمن شروع به مذاکره کند. البته 
قیمت این بازیکن خیلی باال است و اکنون 
مائوریسیو پوچتینو می خواهد این مهاجم 

جوان فرانسوی را در اختیار داشته باشد. 

کاماوینگا
 1۸ هافبک  با  رابطه  در  نتوانست  مادرید 
ساله رن خوب زمان بندی کند. این بازیکن 
تا سال 2۰22 قرارداد دارد و اکنون تصمیم 
گرفته است تابستان سال آینده فرانسه را 
ترک کند. به همین خاطر مدیر برنامه اش 
را تغییر داد و اکنون جاناتان بارنت کارهای 
این بازیکن را انجام می دهد. هدف ایجنت 
کاماوینگا این است که این بازیکن در رئال 
مادرید پا به توپ شود. اکنون باید دید پس 

ید در سال ۲۰۲۱ ۵ هدف اصلی رئال مادر
گاتزتا: 

الکسیس یک شکست است
روزنامه ایتالیایی به انتقاد از بازیکن اهل شیلی 
توصیف  یک شکست  را  آن  و  پرداخت  اینتر 

کرد.
به نقل از بی ساکر، اینتر چهارشنبه در سری 
مغلوب سامپدوریا شد.  بر یک  نتیجه 2  با  آ 
الئوتارو  و  سانچس  الکسیس  دیدار  این  در 
مارتینس در ترکیب اصلی قرار داشتند. زمانی 
که بازی صفر بر صفر بود داور یک پنالتی برای 
اینتر اعالم کرد و این تیم می  توانست پیش 
بیفتد. سانچس پشت ضربه ایستاد اما نتوانست 

آن را به گل تبدیل کند. 
این اتفاق به همراه شکست با موجی از انتقادات 
بازیکن  علیه  اسپورت  دلو  گاتزتا  شد.  روبه رو 
سامپدوریا  برابر  سانچس  نوشت:  شیلی  اهل 
دوباره یک پنالتی از دست داد، هشت گل از 
12 ضربه. امسال به عنوان بازیکن ذخیره تنها 
دو گل به ثمر رساند و فصل گذشته در 22 
بازی فقط چهار بار گلزنی کرد. حضورش یک 

شکست محسوب می شود. 
در این روزنامه به تاثیر روملو لوکاکو هم اشاره 
شد. گاتزتا نوشت: زمانی که مهاجم بلجیمی 
در زمین حضور ندارد اینتر از لحاظ گلزنی افت 

قابل توجهی می کند.
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خان را به شرکت ساختمانی و خدمات لوژستیکی قدرت نادری دارنده جواز نمبر)MOCI-66394(  واقع شهرک سبز، بگرامی، کابل،  افغانستان به قیمت مجموعی1،17۹،7۶۰  )یک میلیون و یک صد و هفتاد و نه هزار و هفت صد و 

شصت افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت. آبیاری ومالداری واقع جمال 

مینه ناحیه سوم ، کابل،  افغانستان مطابق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که   پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت. آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطالعیه تصمیم اعطای  قرارداد، تهیه 
و خریداری ماشین مسکه کشی برای کابل را  با شرکت محترم  لوژستیکی عبدالمصور خیر اندیش  دارای جواز نمبر )5۳512( آدرس-سرکوتل خیرخانه ناحیه 17 کابل، افغانستان به قیمت مجموعی )7۳7.۹4۰.۰۰( هفت صدو سی و 

هفت هزارو نوصدو چهل افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، 

وزارت زراعت. آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

اداره مستقل ارگان های محلی در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک دو قلم تیل پطرول و دیزل و روغنیات و فلترباب برای وسایط اداره مرکزی از بابت سال مالی 14۰۰ خویش را به قیمت مجموعی مبلغ ) 11۰۳7۰2۰( یازه میلیون و سی و 
هفت هزار و بیست افغانی با شرکت جمشید آیل گاز عقد قرار داد نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشد می تواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی مدت )7( روز تقویمی طور کتبی توام 

با دالیل قانونی آن به آمریت تدارکات واقع چهار راهی آریانا ارایه نمایید. این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده الی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی قرار داد عقد نخواهد شد.

»اعالن اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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در صورت ادامه بازی گوشی 
از جانب شورای امنیت  

ملی افغانستان و نبود یک 
سیاست ملی جمعیتی، 
به احتمال زیاد ما شاهد 

سرازیرشدن موجی از مهاجران 
از خارج و بی جا شدگان داخلی 
خواهیم بود. ادامه وضعیت 

احتماال شهر  کابل و سایر 
شهرهای بزرگ کشور را به 

شهرهای سرطانی مبدل کرده 
و بدون سکنه خواهد شد. 

آینده علیه ما به پیش خواهد 
رفت و تاریخ و مردم قضاوت 

خواهند کرد.

این  که  است  شده  گفته  حتا  و  می پردازند 
همسایه  کشورهای  به  می توانند  منازعات 
می توان  را  رواندا  نسل کشی  کند.  سرایت 
جمهوری  به  که  دانست  ادعا  این  بر  دالی 

دموکراتیک کانگو سرایت کرد.
اساس  بر  را  کشورها  تحلیل  این  در 
کشمکش های  در  آن ها  آسیب پذیری 
اوضاع  وضاحت  و  داخلی  آمیز  خشونت 
دولت  دارای  کشورهای  به  عنوان  اجتماعی، 
است.  کرده  طبقه بندی  و  تعریف  بی اقتدار 
متأسفانه در این تحلیل افغانستان هفتمین 
کشور درمانده رده بندی و خوانده شده است 
و نیز گفته اند که کشورهای مانند افغانستان 
که  می دهند  ادامه  خود  بقای  به   آن  رو  از 
حفاظت  آن  حیات  از  بین المللی  جامعه 
می کند و توصیه کرده است که کمک های 
بقای  به  غذایی،  کمک  جمله  از  اقتصادی، 
این کشورها کمک می کند. اما کمک کافی 
این  وضاحت  به  رو  روندهای  بر  غلبه  برای 
تقویت  را  یکدیگر  که  روندهایی   - کشور 
ثبات  با  آن ها  جاگزین کردن  و   - می کند 
پیشرفت  برای  الزم  سیاسی  و  جمعیتی 

اقتصاد پایدار وجود ندارد. 
می تـوان  بـاال  مبحـث  از  به هرصـورت، 
چنیـن نتیجـه گرفـت کـه در صـورت ادامه 
بازی گوشـی از جانـب شـورای امنیـت  ملی 
ملـی  سیاسـت  یـک  نبـود  و  افغانسـتان 
شـاهد  مـا  زیـاد  احتمـال  بـه  جمعیتـی، 
سرازیرشـدن موجـی از مهاجـران از خـارج 
بـود.  خواهیـم  داخلـی  بی جا شـدگان  و 
ادامـه وضعیـت احتماال شـهر  کابل و سـایر 
شـهرهای  بـه  را  کشـور  بـزرگ  شـهرهای 
سـرطانی مبدل کرده و بدون سـکنه خواهد 
شـد. آینـده علیـه ما بـه پیش خواهـد رفت 

و تاریـخ و مـردم قضـاوت خواهنـد کـرد.
حکومت  است  الزم  شد،  گفته  آنچه  بنابر 
توسط  خصوص  این  در  جامع  استراتژی 
کارشناسان و کارگزاران جمعیتی را تدوین 
و  حقوقی  مباحث  آن،  براساس  تا  کند 
قانونی در این مسأله به وجود آمده و شامل 
کشوری  ساختارهای  کالن   طرزالعمل های 
این  به  ورود  حد  در  فقط  بحث  این  شود. 
توقع می رود در  و  مسأله مطرح شده است 
نتیجه های  به  تخصصی  تالش  و  سعی   اثر 

علمی و حقوقی بینجامد.
پرسشی که در آخر این مقاله مطرح می کنم 
و  رویکرد مذهبی  به  توجه  با  است که  این 
آیینی به مسأله زاد و ولد، چطور می توانیم 
در یک جامعه سنتی بسته و در حال انفجار 
جمعیتی، راهکاری را برای کنترل جمعیت 
جامعه  با  طرف  یک  از  که  کنیم  مطرح 
دیگر  سوی  از  و  نباشد  تضاد  در  روحانی 

جامعه پذیری داشته باشد؟

با کوچیدن زارعین، مالداران و بی جاشدگان 
داخلی زیست محیطی اقتصادی و امنیتی به 
شهرها از یک طرف باعث شده است تا فشار 
منابع طبیعی در شهر ها باال برود و از طرف 
دیگر باعث پیری زودهنگام خاک و نیز باعث 
کاهش شتابان سفره های  آب های زیرزمینی 
نبود  به  توجه  با  بنابراین،  است.  شده 
برنامه های شهری، ساختمان های خودسر و 
گداآبادها بیشتر شده است که این همه باعث 
نظام  مختل شدن  شهرها،  در  جنگل تراشی 
شهری، افزایش آلودگی ها، افزایش جرایم و 
فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  مشکل  ده ها 
بهداشتی و زیست محیطی را به همراه داشته 
است. در واقع زارعینی که زمانی تولیدکننده 
بودند و معیشت خود و خانواده خود را پیدا 
به  شهر ها  به   کوچیدن   شان  با  می کردند، 
خود  این  که  شده اند  مبدل  مصرف کننده 
ما خسارات  اقتصاد جامعه مصرفی  پیکر  بر 

جبران ناپذیری را وارد کرده است. 
و  دهقانان  نمی شود.  تمام  این جا  در  قصه 
با  به  شهرها،  روستاها  از  کوچیده  مالداراِن 
و  معیشت«  نان »حد اقل  لقمه  نکردن  پیدا 
نبود اشتغال، مجبور به ترک وطن می شوند 
شکل  اجباری  دسته جمعی  مهاجرت های  و 
توجه  با  مطلق شان  اکثریت  که  می گیرد 
همسایه  کشورهای  به  سرمایه  نداشتن  به 
مهاجر می شوند و به دلیل نبود کار و وضعیت 
اقتصادی و سیاسی در کشورهای همسایه و 
نبود یک دیپلماسی فعال از جانب حکومت 
از  آنان  مهاجران،  به  پیوند  در  افغانستان 
به  توجه  با  و  ناخواسته  با  دل  ناچاری  روی 
معیشت،  حد اقل  پیدانکردن  و  تهی دستی 
مجبور به ارتکاب جرایم و یا اعتیاد به مواد 
می شوند.  تروریزم  خوراک  هم  یا  و  مخدر 

این داستان را اگر تا اخیر قرن ادامه دهیم 
اخیر  در  و  مرتبه  چهار  از چهل  سال،  پس 
قرن با رشد بیست مرتبه  ای جمعیت، یعنی 
طبیعی  منابع  بر  را  نیم میلیارد  از  بیشتر 
اجمالی  نظر  اگر  می کنیم.  تحمیل  خود 
خویش  امروزی  منابع  طبیعی  وضعیت  به 
همین  با  اکنون  حتا  که  می بینیم  بیندازیم 
جمعیت امروزی،  تعادل میان رشِد جمعیت 
است.  خورده  بر هم  طبیعی  منابع  میزان  و 
طوری که هم اکنون در روستا های کشور با 
 توجه به ازدیاد جمعیت، چراگاه ها به زمین 
افزایش  باعث  خود  که  شده  مبدل  زراعتی 
خاک های  زود هنگام  فرسایش  و  سیالب ها 
با  جنگالت  همچنین  است.  شده  زراعتی 
غلط  مالیاتی  سیاست گذاری های  به   توجه 
و  شده  تبدیل  مزارع  به  یا  گسترده،  فقر  و 
گرفته.  صورت  مطلق  جنگل تراشی  هم  یا 
زمین های زراعتی، به دلیل ازدیاد سرسام آور 
زاد  و  ولد، به خانه های رهایشی مبدل شده 
استفاده  به سبب  زمین ها  هم   سویی   از  و 
به  حشره کش،  و  کیمیاوی  کود  از  بی رویه 
فرسایش زودهنگام سوق داده شده و یا هم 

آلوده شده است.
رشد  اثر  بر  زیرزمینی  و  سطحی  آب های 
تغییرات  و  غیرضروری  استفاده  جمعیت، 
آب وهوایی کاهش قابل مالحظه یافته است. 
عمال هم اکنون در مناطق غربی و مرکزی ما، 
میان مالداران کوچی و مردم بومی اختالفات 
بر سر منابع و چراگاه ها باال گرفته که منجر 
است.  شده  قومی  و  مذهبی  تنش های  به 
را  موضوع  این  بی خرد  سیاسیون  متأسفانه 
به  عنوان یک فشار سیاسی و گاهی انتخاباتی 
استفاده می  کنند. گروهی  یکدیگر  میان  در 
از متخصصان برنامه محیط  زیست ملل متحد 
صد  حدود  که  داده اند  گزارش   »UNEP«
روستا بر اثر ِشن و خاک، که باد آن ها را با 
خود آورده زیر خاک مدفون شده است. شِن 
زراعتی  زمین های  سمت  به  پیوسته  روان، 
حرکت  آمو،  دریای  حوزه  باالیی  پهنه های 
می کنند. بر اثر چریدن بیش از حد مواشی، 
پوشش گیاهی خود را از دست داده و کامال 
هموار شده است. این گروه مشاهده کرده اند 
که در بعضی از نقاط کشور، تپه های شنی به 
باعث  ایجاد شده است که  پانزده متر  ارتفاع 
آن،  اثر  بر  و  گردیده  جاده ها  مسدودشدن 
ساکنان منطقه مجبور شده اند جاده جدید 
بسازند. و همین طور این وضعیت مشابه در 
صحرای راجستان رخ داده است که پیوسته 
براساس  می کند.  پیش روی  غرب  سمت  به 
 7۰ احصاییه،  ملی  اداره  سالنامه  گزارش 
درصد مردم  ما در بخش زراعت و مال داری 
از  را  خود  معیشت  حداقِل  و  مشغول اند 
خاک  آب،  »جنگالت،  چون  طبیعی  منابع 
صورت  در  می آورند.  به دست  خورشید«  و 
ادامه  وضعیِت پیش آمده، زارعین و مالداران، 
به دلیل کاهش منابع آب و فرسایش شتابان 
خاک و توزیع آب، دچار چالش های اجتماعی 
به  نمی توانند  وضعیت  این  با  و  می شوند 
مهیا  را  معیشت  حداقِل  خود  خانواده های 
کالن،  شهرهای  طرف  به  ناچار  و  کنند 
پیدا کردن  امیدشان  به  ویژه شهر  کابل، که 

لقمه نانی است، سرازیر شوند.

فراز  از  مسلح  چشم  با  و  مسئوالنه  اگر 
کنیم،  نگاه  کابل  شهر  به  کوه پایه ای 
همه جای  در  زیاد  جمعیت  از  نشانه هایی 
و  فقیر نشین  مناطق  در  به  ویژه  شهر، 
زندگی  دید. شرایط  را می توان  گداآبادی ها 
جنایت های  است؛  شده  رقت بار  کابل  در 
فراوان رخ می دهد، جاده ها از زباله پوشیده 
در  است. هوا  را محاصره کرده  اطراف  ما  و 
و  است  آلوده  نا مناسب  گونه ی  به   شهر، 
بد ترین وضع ممکن در همه جای شهر دیده 
و  موتر ها  دود  از  ناشی  آلودگی ای  می شود. 
استفاده بیش از حد زغال سنگ، پالستیک و 
چرم درختان را می خشکاند، چشم های مان 
نمی گذارد  و  می سوزاند  آلودگی  و  دود  را 
مناظر دل پسند کوهستان ها آشکار شود. در 
بسته می شوند  پُررفت و آمد، جاده ها  ساعات 
این  که  می گیرد  باال  اجتماعی  بی نظمی  و 
خود در ماه های اخیر به  موارد تیر اندازی هم 
انجامیده است. جوان ها دسته-دسته یورش 
می برند، می دزدند، پرخاش گری می کنند و 
زیان می رسانند. رانندگی توأم با تیزرفتاری 
است.  گسترده  مخدر  مواد  استفاده  اثر  بر 
مردِم بی پناه و بیکار برای جست وجوی غذا 
زباله دانی ها را می کاوند. انباری از جمعیت و 
ازدحام ترافیکی در کابل با انواع مختلفی از 
نا هنجاری های اجتماعی، ذهنی و فیزیکی به 

همراه شده است.
که  دارند  ادعا  روان شناسان  از  بسیاری 
بیماری های  طالق،  اجتماعی،  نا پایداری 
ذهنی و استفاده از انواع تابلیت های نشه آور 
و الکل تا حد زیادی تنش ناشی از ازدحام 
شهر  کابل  در  جوان  جمعیت  حد  از  بیش 
اداره  داده های سال نامه  لحظه ای  اگر  است. 
احصاییه ی مرکزی را کنار گذاشته و سری 
زاد  میزاِن  ذهنی  و  عینی  واقعیت های  به  
نظر  خود  نزدیکان  و  خانواده ها  در   و  ولد 
خانواده ها  از  هر یک  که  می بینیم  اندازیم، 
کودک  شش  تا  پنج  اوسط  به طور  حداقل 
این معنا است  این آمار به  به دنیا می آورند. 
می شود  تن  بیست  که  زوج  ده  هر  از  که 
که  می افزایند  را  تن  پنجاه  وپنج  جامعه  به 
براساس فورمول »اکسپوننشل دیموگرافی« 
دو  افغانستان  جمعیت  بیست  سال،  هر  در 
برابر می شود و حتا اگر به وضعیِت امروزی 
منابع طبیعی و تعادل آن با جمعیت و عواید 
دیده می شود  نظر  اندازیم،  نفر  هر  سرانه ی 
که هم اکنون عاید  سرانه هر فرد در کشور، 
است.  سال  در  آمریکایی  دالر   52۰ به  بالغ 
تعریف  براساس  ما  مردم  یعنی که همه  این 
نسبی  فقر  خط  زیر  جهان،  غذایی  سازمان 
کنار  در  ما  وضعیت  همین  با  و  دارند  قرار 
اقتصادی،  دشواری های  همه  با  این  که 
و  صحی  امنیتی،  فرهنگی،  اجتماعی، 
نرم  دست و پنجه  زیست محیطی  آسیب های 
می کنیم، همزمان به آن با آینده نگری تمام 
به دلیل  پیش رو  بیست سال  آمادگی  باید 
آن،  پی  در  و  جمعیت  دو مرتبه ای  افزایش 
ساختمان ها،  تعداد  دوچندشدن  آمادگی 
تعداد  نیاز،  مورد  انرژی  میزان  جاده ها، 
را در   ... و  آموزگاران  پرستاران،  و  طبیب ها 
داشتن  و  امروزی  اقتصادی  وضعیت  عیِن 

عاید سرانه، داشته باشیم.

برگشتند،  کشور  به  دوباره  که  زمانی 
از  استفاده  ابزاری  با  همسایه  کشورهای 
آنان  از  معتادان،  یا  و  مهاجران  مجبوریت 
به  عنوان ابزار سیاسی و جنگی استفاده کرده 
باعث طوالنی ترشدن جنگ ها در کشور  که 

شده است. 
جنگ ها،  عمده  عوامل  از  دیگر  یکی 
که  است  ما  کشور  جمعیت  جوان بودن 
دشمنان افغانستان این ابزار بالقوه را به ابزار 
بالفعل تبدیل کرده اند. بسیاری از کشورهای 
اجتماعی  و  توسعه  اقتصادی  برای  جهان، 
تا  باشند  داشته  جوان  جمعیت  می کوشند 
بار بازنشستگان از شانه های  شان کم شود و 
برای  جوان  جمعیت  این  از  دیگر  طرف  از 
بلندرفتن عاید سرانه و در  و  اشتغال  ایجاد 
نهایت به  شکوفایی کشورشان استفاده کنند. 
جمعیت  که  سازم  خاطرنشان  می خواهم 
با  هم ردیف  که  کشورهایی  سایر  به  جوان 
رشد جمعیت می توانند اشتغال خلق کنند، 
یک امتیاز به  حساب می آید که حتا بسیاری 
از کشورهای پیر، به دلیل بلندبردن زاد و ولد 
کار  زیادی  معنوی  و  مادی  مشوق های  از 
نگهدارند.  جوان  را  کشورشان  تا  می گیرند 
است.  برعکس  افغانستان  در  داستان  اما 
با  و  می داشتیم  پیر  جمعیت  ما  کاش  ای 
جمعیتی،  دید  از  کشور،  جمعیت  پیربودن 
به  شدت  این  به  خانمان سوز،  جنگ های 
وقوع نمی پیوست. زیرا اکثرا القاعده، داعش 
 25 سن  زیر  جوان های  از  بیشتر  طالب  و 
سال، استفاده ابزاری می کنند. همچنین زیر 
25 سال بیشتر مستعد به اعتیاد هستند. در 
یکی از تحلیل هایی که بنیاد صلح و مجله ی 
داده  ،  انجام  مشترکا  پالیسی«  »فارین 
اقتدار می شوند  گفته اند: دولت ها آن گاه بی 
بخش هایی  در  را  خود  تسلط  حکومت،  که 
از دست  قلمرو  تمام  یا در  و  قلمرو خود  از 
بدهد و دیگر نتواند امنیت شهروندان خود را 
تأمین کند. آن گاه دولت ها انحصار قدرت و 
مشروعیت سلطه خود را از دست می دهند 
که رفته-رفته، شیرازه حکومت فرومی پاشد 
اساسی  خدمات  نمی توانند  دیگر  آن وقت  و 
مورد نیاز مردم را مانند مراقبت های صحی، 
کنند.  تأمین   ... و  اقتصاد  امنیت،  آموزش، 
می گیرد،  قرار  موقعیت  این  در  که  دولتی 
برای  کافی  نتواند درآمد  دیگر  است  ممکن 
و  آورد  به دست  را  نظام  یک  مالی  تأمین 
هشدار می دهند که این گونه جوامع، ممکن 
است چندان چندپارچه شوند که انسجام و 
تصمیم  اتخاذ  برای  را  الزم  به هم پیوستگی 
درمانده ی  دولت های  غالبا  بدهند.  از دست 
دامان  به  دست داده«  از  »حاکمیت 
چون  می کنند،  سقوط  داخلی  جنگ های 
رقابت  به   قدرت  سر  بر  متخاصم  گروه های 

کنرتل جمعیت؛ 
کلید ورود به  جامعه ی اپیدار
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