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پولیس مبارزه با مواد مخدر هرات می پذیرد که برخی کیمیادان های ایرانی برای 
شناسایی و برداشت بوته ای دشتی به نام »هما« یا »بندک« وارد افغانستان شده  اند 
و از این بوته در ولسوالی بکواه والیت فراه، در ساخت مواد مخدر صنعتی استفاده 

می شود.
مقام ها در مدیریت پولیس مبارزه با مواد مخدر هرات می گویند که این بوته افزون 
بر هرات، در والیت های غور، بادغیس و برخی والیت های شرق کشور وجود دارد. 
برخی ساکنان ولسوالی های هرات نیز ادعا دارند که چنین بوته هایی در دشت ها 

وجود دارد و اواخر خزان و اوایل زمستان، فصل برداشت آن است.
از جانب دیگر، مقام های محلی هرات با نگرانی از وارد شدن مواد مخدر از ایران به 
افغانستان، تأکید دارند که بخش بزرگی از تیزاب ها، مواد شیمیایی و انواع گوناگون 

قرص های روان گردان و »تابلیت K« از ایران وارد هرات می شود.
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کیمیادان های ایرانی به دنبال 
بوته های مواد مخدر در افغانستان

رخ دیگر نفاق حوزه جمهوریت 
بر آفتاب شد

مخالفت ارگ با سفر نور و بهیر به قطر؛ 

4 4

دور دوم مذاکرات صلح؛
آلوده گی هوا بحث و تصمیم در مورد آینده جمهوریت و امارت

با اقتصاد چه می کند؟ قرار است، امروز هیأت مذاکره کننده دولت به قطر برود و این گونه دور دوم مذاکرات صلح حکومت با طالبان آغاز شود. دور دوم 
مذاکرات صلح در حالی شروع می شود که جنگ علیه نیروهای دولتی و ترور افراد رسانه ای و مطرح افغانستان شدت یافته است. 

اگرچه طالبان مسوولیت ترورهای هدف مند در ماه ها و هفته های اخیر را بر عهده نگرفته اند...

برای  کارخانه،  یک  انداختن  راه  با  هلمندی  بانوی  یک 
300 زن در این والیت زمینه کار را فراهم کرده است. 
این کارخانه ویژه صنایع دستی است و زنانی که در آن 
را  خانواده های شان  سرپرستی  مسوولیت  می کنند،  کار 
بر عهده  دارند. بدین ترتیب زنان با کار در این کارخانه، 

برای اعضای خانواده  های شان نفقه کسب می کنند.
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چرخ زنده گی 300 خانواده در 
هلمند به لطف یک زن می چرخد

رییس جمهور: صلحی که در آن ارتش یگانه مرجع 
استعمال قوه باشد، پایدار خواهد بود

8صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور 
می گوید که دولت افغانستان متعهد به روند صلح 
باشد  »مثبت«  که  می خواهد  را  صلحی  و  است 
و زمینه مشارکت همه جانبه را فراهم کند و نیز 

حقوق مردم را توسعه دهد.
مقر  به  جدی  پانزدهم  دوشنبه،  روز  غنی  آقای 
منظور  به  نشستی  در  و  رفت  ملی  دفاع  وزارت 
سخنرانی  وزارت  این  در  اصالحات  روند  بررسی 

کرد.
به گفته غنی، صلحی که در نتیجه آن ارتش به 
یگانه مرجع اسعتمال قوه بدل شود، پایدار خواهد 

بود.
محمداشرف غنی هم چنان تأکید کرد که منتظر 
روزی است که تنها تهدید ارتش به استعمال قوه 

بتواند دشمنان کشور را سر جایش بنشانند.
سر  بر  که  کرد  تعهد  غنی  آقای  نشست  این  در 
ارتش و نهادهای امنیتی معامله نخواهد کرد و از 
آن ها تا آخرین قطره خون خود دفاع خواهد کرد.

در  کاهشی  که  گفت  هم چنان  جمهور  رییس 
بودجه، تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی 
جامعه  و حمایت  آمد  نخواهد  میان  به  دفاعی  و 

بین المللی از این نیروها هم چنان پا برجا است.
 در این نشست غنی اعالم کرد که به محمدیاسین 
احوال گیری  به خاطر  ارتش  ستاد  رییس  ضیا، 
دوامدارش از سربازان خط اول، مدال دولتی غازی 
وزیر محمداکبرخان و به علیم بیگ، فرمانده قطعه 
دوم لوای سوم قول اردوی ۲۱۵ میوند بخاطری که 
از خود شجاعت نشان داده، رتبه دگروالی تفویض 

می شود.
غنی گفت که تفویض مدال به ۱00 تن از سربازان 

دلیر خط اول جنگ را نیز منظور می کند.
رییس جمهور غنی اصالحات در وزارت دفاع ملی 

را برای پایداری نیروهای ارتش مهم خواند.

به تمام تاجران و واردکنندگان گازات یخچال و ایرکندیشن رسانیده می شود که جهت وارد نمودن 
گازات HCFC یا )R-22( که عمدتاً در ایرکندیشن و سردکننده ها مورد استفاده قرار می گیرد، هرچه 
عاجل درخواستی های خویش را به دفتر اوزون اداره ملی حفاظت محیط زیست جهت ثبت شرکت و 

اخذ سهمیه واردات این گازات برای سال ۲0۲۱ میالدی، تسلیم نمایند.
هم چنان به سمع آن عده پرچون فروشان گازات متذکره که از شرکت های ثبت ناشده در دفتر اوزون این 
گازات را خریداری می نمایند رسانده می شود، که از خرید خودسرانه همچو گازات جلوگیری نمایند. در 

صورت خرید با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت آنگاه حق شکایت را ندارند.

اداره ملی حفاظت محیط زیست

اطـالعیـه



وزیر داخله: 
طالبان آماده گی »جنگ تمام عیار« را برای 
سال آینده  گرفته اند و نیروهای امنیتی نیز 

آماده دفاع هستند

8صبح، کابل: وزیر امور داخله اعالم کرد که گروه 
آینده  سال  در  عیار«  تمام  »جنگ  برای  طالبان 
آماده گی گرفته اند و نیروهای امنیتی نیز برای دفع 

آن آماده اند.
محمدمسعود اندرابی، وزیر امور داخله در نشست 
دوشنبه،  روز  که  نماینده گان  مجلس  استجوابیه 
پانزدهم جدی برگزار شد، گفت که همه ساله در 
زمستان ها جنگ  کاهش می یافت و آماده گی برای 

جنگ احتمالی سال آینده گرفته می شد.
به گفته او، طالبان امسال اما به افراد خود دستور 
را  و جنگ  نکنند  ترک  را  افغانستان  که  داده اند 

ادامه بدهند.
اندرابی گفت که در سال های گذشته جنگ جویان 
در  خود  النه های  و  »خانه ها  به  طالبان  گروه 
پاکستان« می رفتند و از کشتن مردم افغانستان 

گزارش می دادند.
مجلس  استجوابیه  نشست  در  داخله  امور  وزیر 
نماینده گان گفت که طالبان برای جنگ تمام عیار 

در سال آینده آماده  شده اند.
اندرابی از ایجاد یک بخش ویژه عملیاتی متشکل 
از نیروهای امنیت ملی، پولیس ویژه و کماندوهای 

ارتش خبر داد.
تمام  امنیتی  نیروهای  که  حالی  در  او،  گفته  به 
انعطاف و محدودیت هایی را که برای رسیدن به 
برای  اما  رعایت کرده اند،  است،  صلح وضع شده 

دفاع نیز آماده گی دارند.
اندرابی گفت که در ابعاد مختلف کار می شود تا در 
صورت حمله طالبان حضور چند بعدی نیروهای 

امنیتی حمالت این گروه را به موقع دفع کنند.
نهادهای  که  داد  توضیح  اندرابی  محمدمسعود 
امنیتی پس از مذاکرات با طالبان، دور دوم »جنگ 
مدیریت  و  رهبری  به خوبی  تاکنون  را  و صلح« 

مستقر  امریکایی  نیروهای  کابل:  8صبح، 
نقض  مورد  در  را  طالبان  ادعای  افغانستان  در 
کرده اند.  رد  طالبان   - امریکا  صلح  توافق نامه 
امریکایی  نیروهای  که  هستند  مدعی  طالبان 
سو  این  به  روز  چند  از  دوحه  توافق نامه  خالف 

مواضع این گروه را بمباران کرده اند.
سانی  لگت، سخنگوی نیروهای امریکایی مستقر 
در  جدی  پانزدهم  دوشنبه،  روز  افغانستان  در 
رشته توییتی تأکید کرده است که موضع و تعهد 
نیروهای  »از  است:  بوده  روشن«  و  »ثابت  آن ها 

افغان در برابر حمالت طالبان دفاع می کنیم.«
او بار دیگر خواهان کاهش خشونت ها از هر دو 

جانب شده است.
حمالت  که  است  گفته  هم چنان  لگت  سانی 
دولتی،  مقامات  هدف مند  کشتن  برای  طالبان 
رهبران مدنی و روزنامه نگاران که مسوولیت آن 
را بر عهده نمی گیرند، برای موفقیت روند صلح 

باید متوقف شود.
این در حالی است که ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
است  گفته  اعالمیه ی  نشر  با  طالبان  گروه 
در  طالبان  بر  امریکایی  نیروهای  بمباران  که 
والیت های هلمند، قندهار و ننگرهار سرپیچی از 

پیمان دوحه است.
مجاهد در این اعالمیه گفته است که از چند روز 
بر طالبان حمالت  نیروهای خارجی  این سو  به 
نیروهای  دیگر  جانب  از  و  کرده اند  اجرا  پی هم 
امنیتی افغان در ولسوالی ارغنداب عملیات آغاز 

کرده اند و مانع گروه طالبان برای گرفتن شهرها 
مذاکره  میز  در  امتیاز  آوردن  دست  به  هدف  به 

شده اند.
و  هلمند  والیت های  در  طالبان  حمالت  از  او 
قندهار یاد کرد و گفت که در این حمالت حدود 

یک هزار عضو گروه طالبان کشته شده اند.
به گفته انداربی، با ایجاد یک فرماندهی واحد بین 
طالبان  گروه  حمالت  امنیتی،  سه گانه  نهادهای 

خنثا خواهد شد.
وزیر امور داخله توضیح داد که بخش ویژه متشکل 
از نیروهای امنیت ملی، پولیس ویژه و کماندوهای 
ارتش در والیت فراه به صورت آزمایشی عملیات 
می کنند و تلفات سنگین را به گروه طالبان وارد 

کرده اند.
از جانب دیگر، وزیر امور داخله بار دیگر گفت که 
در  را  آن  پشت حمالت هدف مند که مسوولیت 
گروه  نمی گیرد،  عهده  بر  گروهی  هیچ  مواردی 
طالبان قرار دارد. به گفته اندرابی، کسانی که در 
پیوند به ترورهای هدف مند بازداشت شده ، اعتراف 

کرده اند که از سوی گروه طالبان مأمور شده اند.
بخش  در  که  گفت  هم چنان  داخله  امور  وزیر 
تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی تعهدات جهانی 
وجود دارد و وزارت امور داخله نیز تالش می کند.

در نشست استجوابیه مجلس نماینده گان، رییس 
امنیت ملی نیز حضور داشت و از تالش طالبان 
سخن  کشور  داخل  به  رهبری اش  انتقال  برای 

گفت.
رهبران نهادهای امنیتی در حالی این سخنان را 
مطرح می کنند که قرار است دور بعدی مذاکرات 
که  دارد  پافشاری  دولت  شود.  آغاز  بین االفغانی 
آتش بس اولویت مورد بحث این مذاکرات خواهد 

بود.

امریکایی حمایت  نیروهای  از سوی  کرده اند که 
هوایی شده اند.

ذبیح اهلل مجاهد ادعا کرده است که این بمباران 
در مناطق غیرجنگی اجرا شده و عملیات نیز به 

تازه گی آغاز شده است.
که  است  داده  هشدار  طالبان  گروه  سخنگوی 
اگر بمباران و عملیات در قندهار متوقف نشود، 
طالبان به عکس العمل جدی مجبور خواهند شد 

و مسوولیت آن بر عهده امریکا است.
در این اعالمیه طالبان به سخنان مایک پمپئو، 
وزیر خارجه امریکا اشاره کرده است که گفته بود، 
در حدود یک سال گذشته هیچ سرباز امریکایی 
پمپئو  سخنان  او،  گفته  به  است.  نشده  کشته 
دوحه  توافق نامه  به  طالبان  التزام  نشان دهنده 

است.

 

با توجه به هیاهویی که شهرداری کابل و اداره محیط زیست در 
انتظار می رفت که سطح  بودند،  انداخته  راه  به  پارسال  زمستان 
قابل مالحظه ای داشته  امسال کاهش  آلوده گی هوا در زمستان 
باشد. با گذشت حدود یک ماه از شروع سردی هوا در این شهر، 
دیده می شود که این هیاهو برای هیچ بوده است. هوای کابل این 
روزها واقعاً کشنده است و برای تنفس اصاًل مناسب نیست. سوزش 
و خارش چشم ها و منافذ بینی و همین طور درد گلو و درد سر 
در جریان روز از نشانه های بارز وخامت آلوده گی هوا است. این 
مرگ  معرض  در  که  می دهند  کابل هشدار  به شهریان  نشانه ها 

تدریجی قرار دارند.
هنگام صبح اگر پیاده باشید، چند متر دورتر از خود را به راحتی 
را  کابل  هوای  نمی توانید  نپوشید،  ماسک  اگر  نمی توانید.  دیده 
تکرار  قصه  عین  نیز  فرامی رسد  که شب  هنگامی  کنید.  تنفس 
با  موترها  احاطه می کند.  را  تمام شهر  غلیظ دود  می شود. الیه 
چراغ ها  است.  تاریک  کوچه ها  بگیرند.  سرعت  نمی توانند،  چراغ 

انگار خاموش شده است.
هنگام صبح و شام اگر قرار باشد برای نیم ساعتی به کار بیرون از 
خانه برسید، پس از ورود به خانه، نیاز می افتد تا تمام لباس های 
خود را تبدیل کنید. کل بدن، به ویژه موها بوی دود می دهد و 
لباس ها به سیاهی می رود. سوراخ های بینی از دود بسته می شود.

کسانی که پشت دیوارهای سمنتی و در خانه های لوکس و زرهی 
زنده گی می کنند، شاید این وضعیت را تجربه نکرده اند. شاید به 
تصور آن ها هوای شهر کابل پاک تر از هوای بند امیر و یا واخان 
است. شاید فکر می کنند که خانه های مردم شهر ۲4 ساعت به 
برق وصل است. گاز فراوان در خانه ها دارند و در بدترین حالت از 
چوب برای گرمایش خانه های خود استفاده می کنند. واقعیت اما 
غیر از این است. مردم نه برق منظم دارند و نه خانه های آن ها به 
لوله گاز وصل است. چوب حتا نمی تواند برای یک ساعت گرمایش 

مورد نیاز آن ها را تأمین کند.
هوای کابل سرد و طاقت فرسا است. مردم برای مبارزه با آن، راهی 
زغال  آتش کردن  گرفته اند؛  پیش  در  را  کم هزینه تری  ظاهر  به 
به همین دلیل، شهر کاماًل در  رابر و قیر و پالستیک.  سنگ و 
احاطه دود است. از هر خانه، ستونی از دود به سمت آسمان فوران 
می کند. این دود آن قدر غلیظ و تیره است که گویی در هر خانه ای 
انبار باروت آتش گرفته باشد. کسانی که پشت دیوارهای سمنتی 
زنده گی می کنند، شاید به ندرت این وضعیت را دیده باشند. اما 
برای کسانی که بیرون این دیوارها به سر می برند، این داستان 

غم انگیز هر صبح و شام تکرار می شود.
در پی آلوده گی هوا در سال های گذشته قرار شده بود که حمام ها، 
تحت  دولتی  تأسیسات  و  بلندمنزل ها  مرکزگرمی  و  نانوایی ها 
کنترل بیاید؛ اما متأسفانه این کار تاکنون نشده است. اگر اقدامی 
هم صورت گرفته باشد، تغییری در وضعیت ایجاد نکرده است. 
هم چنین گفته شده بود که ورود زغال سنگ به شهر کابل ممنوع 
می شود؛ اما این کار نیز نشده است. قرار بود مواد سوخت جایگزین 
باقی  تاکنون در حد حرف  نیز  کار  این  فراهم شود،  برای مردم 

مانده است.
نمی کنند.  رعایت  را  شهرنشینی  فرهنگ  متأسفانه  هم  مردم 
هیچ کسی به فکر نجات شهر کابل، این خانه مشترک همه افغان ها 
نیست. حتا هیچ کسی پروای زنده گی خود را ندارد. اگر قرار باشد 
با یک سیر زغال خانه اش را گرم کند، ترجیح می دهد که نیم سیر 
دیگر هم بر آن عالوه کند. در خانه هیچ کسی تصفیه کن نیست. 
روشن  متواتر  ساعات  برای  خانه ها  بیش تر  در  زغال سوز  بخاری 
است. اگر از نگاه مالی روی گرده های مردم فشار نیاید، ترجیح 

عمومی آن است که بخاری ها را هرگز خاموش نکنند.
اتاق های  از  باید  مسووالن شهرداری کابل و اداره محیط زیست 
بیرون شوند و  نرم خود دست کم روز یک بار  گرم و چوکی های 
ببینند که کابل چه وضعیتی دارد. مردم با مصرف بی رویه زغال 
سنگ، چه روزی بر سر این شهر آورده اند. کمی به خود زحمت 
تاریک  و  سیاه  این شهر  فردای  برای  تدبیری  بدهند.  فکرکردن 
بسنجند. اگر از همین امروز فکری به حال این شهر و ساکنان آن 
نشود، جنازه روی جنازه انبار خواهد شد. به ویژه در شرایطی که 
وزش باد به روی کابل قطع شده است و از برف و باران هم خبری 
نیست. اگر هفته یک بار برف ببارد و هرچند روز بعد باد تند بوزد، 
شاید کمی از حجم این آلوده گی کشنده کاسته شود. متأسفانه 
طبیعت نیز با این شهر پرجمعیت سازگار نیست و برف و باد و 

بارانش را از ساکنان آن دریغ کرده است.

هوای کابل
قابل تنفس نیست
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سخنگوی نیروهای امریکایی: 
از نیروهای افغان در برابر حمالت طالبان دفاع می کنیم

8صبح، کابل: رییس امنیت ملی می گوید 
که اطالعات نشان می دهد که گروه طالبان 
با افزایش خشونت و جنگ در صدد فراهم 
کردن زمینه انتقال رهبری و کمیسیون های 

خود از پاکستان به داخل کشور است.
پانزدهم  دوشنبه،  روز  که  سراج  احمدضیا 
مجلس  استجوابیه  نشست  در  جدی 
نماینده گان صحبت می کرد، گفت که گروه 
والیت های  در  را  جنگ  جغرافیای  طالبان 
جنوب و جنوب غرب به این هدف گسترش 

داده است.
رییس امنیت ملی گفت، زمانی که رهبران 
طالبان از کراچی و اسالم آباد به قطر می روند، 
رو  این  از  و  می شوند  وجدان  عذب  دچار 
در  برای حضور خود  را  زمینه  دارند  تالش 

افغانستان فراهم کنند.
طالبان  تالش  ملی،  امنیت  رییس  گفته  به 
حضور  زمینه  فراهم سازی  برای  گذشته  در 
شده  ناکام  افغانستان  در  گروه  این  رهبری 

است و پس از این نیز موفق نخواهند شد.
کنونی  تحرکات  که  گفت  حال  عین  در  او 
گروه طالبان نشان می دهد که این گروه روی 
والیت ننگرهار به همین هدف تمرکز کرده 

است.
احمدضیا سراج از جانب دیگر گفت که ما با 
شروع دور دوم مذاکرات وارد دوره »مهم و 
کلیدی« خواهیم شد و اطالعاتی که رسیده 
است نشان می دهد که گروه طالبان باورمند 

به صلح نیست.
تا  می کند  تالش  طالبان  گروه  او،  گفته  به 
نیروهای  تا  بیاندازد  تأخیر  با  را  مذاکرات 
از  کامل  صورت  به  می  ماه  در  خارجی 

افغانستان خارج شود.

رییس امنیت ملی هم چنان گفت که طالبان 
اکثر مواد توافق نامه ای را که با امریکا امضا 
افزایش  از  او  کرده اند.  نقض  بودند،  کرده 
شهرها،  و  شاهراه ها  بر  خشونت ها، حمالت 
بازگشت زندانیان رهاشده به میدان جنگ و 
ترورهای هدف مند از سوی طالبان به عنوان 

نمونه یاد کرد.
سراج گفت که طالبان به ترورهای هدف مند 
روی آورده اند تا اعتماد بین ملت و دولت را 

صدمه بزند.
ترورهای  که  گفت  ملی  امنیت  رییس 
هدف مند و انفجارهای ماین مقناطیسی در 
شهر کابل و بزرگ  شهرها نیز به همین هدف 
از سوی طالبان سازمان دهی و اجرا می شود.

رحمت اهلل  که  کرد  تأکید  سراج  احمدضیا 
نیکزاد در غزنی توسط یک زندانی رهاشده 
طالبان کشته شده است که از سوی امنیت 

بازداشت شد.
وزیر  اندرابی،  محمدمسعود  نشست  این  در 
آماده  یک  نیز گفت که طالبان  امور داخله 
شده اند.  آینده  سال  برای  عیار  تمام  جنگ 
آماده گی  از  هم چنان  داخله  امور  وزیر 
حمالت  این  دفع  برای  امنیتی  نیروهای 
سخن گفت. او نیز ترورهای هدف مند را کار 

گروه طالبان عنوان کرد.

رییس امنیت ملی: 
گروه طالبان در تالش است 
رهبری خود را از پاکستان 

به داخل کشور بیاورد



که  می گویند  معتبر  منابع 
رییس  غنی،  محمداشرف 
غیرت  خروج  بر  جمهور، 
از ترکیب  بهیر و خالد نور 
تأکید  مذاکره کننده  هیأت 
در  اصرار  این  است.  کرده 
که  می گیرد  صورت  حالی 
عطامحمد  و  غنی  میان  تازه ای  تقابل  تازه گی  به 
هیأت  عضو  یک  پیش تر  است.  گرفته  شکل  نور 
مذاکره کننده گفته بود که هنوز اختالف  نظر میان 
ارگ ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی 
حل نشده و اجماع ملی در مورد روند صلح هنوز 
وجود ندارد. از سوی دیگر، امریکا و طالبان نیز پیش 
از آغاز دور دوم مذاکرات، در تقابل قرار گرفته اند. 
طالبان می گویند که نیروهای امریکایی بر مواضع 
حمالت  هلمند  و  قندهار  ننگرهار،  در  گروه  این 
هوایی انجام داده و مواد توافق نامه دوحه را نقض 
کرده اند. امریکا اما ضمن رد این ادعا، بر حمایت از 
نیروهای امنیتی تاکید دارد و می گوید که طالبان 
باید خشونت ها را برای موفقیت صلح کاهش دهند. 
امنیتی،  نهادهای  به گفته  این در حالی است که 
طالبان تالش دارند تا خشونت ها را تشدید بخشند 
و رهبری شان را »از کراچی و اسالم آباد« به داخل 

کشور انتقال دهند.
به دوحه،  برای سفر هیأت  با آماده گی ها  هم زمان 
بر  جمهوری  ریاست  ارگ  که  می گویند  منابع 
غیرت  و  نور  عطامحمد  فرزند  نور،  خالد  حذف 
بهیر، نماینده گلبدین حکمتیار، از فهرست هیأت 
مذاکره کننده تاکید کرده است. به گفته منبع، قرار 
مصالحه  عالی  شورای  رهبری  کمیته  نشست  بود 
ملی به گونه زنده پخش شود،  اما این پیشنهاد ارگ 
سبب شد که بحث ها سری دنبال شود. باید تصریح 
و  نور  خالد  سر حضور  بر  بحث  جزییات  که  کرد 
غیرت بهیر در هیأت مذاکره کننده تا زمان نوشتن 
این گزارش همه گانی نشده بود. پیش تر غنی و نور 
برای سومین بار در تقابل هم قرار گرفتند. برکناری 
احمدجواد عثمانی، وزیر پیشین صحت عامه و از 
افراد نزدیک به نور، سبب شد که آقای نور از اقدام 
او حتا گفت که  انتقاد کند.  رییس  جمهور غنی 
تماس تلفنی آقای غنی را پاسخ نداده است. ارگ اما 
با نشر اعالمیه ای، تصریح کرد که وزیر صحت عامه 
برکنار شده است و هیچ حرف و حدیث بیش تری 

در این مورد وجود ندارد.
مذاکرات  رهنمود  مذاکره کننده  هیأت  بود  قرار 
عالی  شورای  از  جدی،  پانزدهم  دوشنبه،  روز  را 
هیأت  ترتیب  بدین  کند.  دریافت  ملی  مصالحه 
پایان  در  و  می شود  دوحه  وارد  امروز  دولت صبح 
می کند.  آغاز  را  مذاکرات  افغانستان،  وقت  به  روز 
دوم  دور  آغاز  برای  که  گفته اند  پیش تر  طالبان 
دفتر  سخنگوی  محمدنعیم،   آماده اند.  مذاکرات 
سیاسی طالبان، به روزنامه 8صبح گفت که اعضای 
هیأت مذاکره کننده طالبان در دوحه هستند. او در 
واکنش به صحبت های اخیر برخی از اعضای هیأت 
برای  طالبان  تالش  بر  مبنی  دولت  مذاکره کننده 
قبضه کردن قدرت، گفت که امیدوار است دور دوم 
مذاکرات نتیجه بدهد و یک صلح سراسری تامین 

شود. 

نقض  پیرامون  امریکا  و  طالبان  دوباره  تقابل 
توافق نامه دوحه

طالبان روز دوشنبه، پانزدهم جدی، ادعا کردند که 
امریکا از مواد توافق نامه دوحه سرپیچی کرده است. 
این گروه با نشر اعالمیه ای گفته است که نیروهای 
امریکایی در جریان روزهای اخیر بر جنگ جویان 
طالب در ننگرهار، قندهار و هلمند حمالت هوایی 
امنیتی  نیروهای  طالبان،  گفته  به  داده اند.  انجام 
راه  به  را  عملیاتی  قندهار  ارغنداب  ولسوالی  در 
انداخته اند و نیروهای امریکایی نیز از آنان با انجام 
آمده  اعالمیه  در  کرده اند.  هوایی حمایت  حمالت 
است که بمباردمان بر مناطق »غیرجنگی« انجام 

شده و عملیات نیز به تازه گی به راه افتاده است. 
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طالبان این حمالت را »سرپیچی مکرر امریکایی ها« 
از توافق نامه دوحه خوانده  و گفته اند که حرف های 
بر  مبنی  امریکا،  خارجه  وزیر  پمپیو،  مایک  اخیر 
کشته نشدن حتا یک نیروی امریکایی در یک سال 
اخیر بیان گر »التزام و تعهد طالبان« به توافق نامه 
اگر  که  است  داده  هشدار  گروه  این  است.  دوحه 
بمباردمان نیروهای امریکایی در ارغنداب پایان نیابد 
»برخالف  طالبان  جنگ جویان  علیه  عملیات ها  و 
مندرجات توافق نامه« به راه افتد، طالبان به نشان 
دادن »عکس العمل جدی« مجبور خواهند شد. در 
اعالمیه تصریح شده است که مسوولیت عکس العمل 
به این حمالت، نیز به نیروهای امریکایی بر می گردد.  
نیروهای امریکایی اما ادعای طالبان در مورد نقض 
لگت،  سانی  کردند.  رد  را  دوحه  صلح  توافق نامه 
سخنگوی نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان، 
با نشر رشته توییتی گفت که موضع و تعهد امریکا 
است.  روشن«  و  »ثابت  دوحه  توافق نامه  قبال  در 
از  نیاز  امریکایی در زمان  نیروهای  به گفته لگت، 
نیروهای افغان در برابر حمالت جنگ جویان طالبان 
در  امریکایی  نیروهای  سخنگوی  می کنند.  دفاع 
افغانستان اما بر کاهش خشونت ها در کشور تاکید 
باالی  طالبان  هدف مند  حمالت  که  گفت  و  کرد 
مقام های دولتی، فعاالن مدنی و روزنامه نگاران که 
مسوولیت آن را نیز به دوش نمی گیرند، باید متوقف 

شود تا روند صلح به موفقیت بینجامد. 
طالبان در حالی امریکا را به نقض توافق نامه دوحه 
از  باید  امریکا  توافق،  بر اساس  که  می کنند  متهم 
حمله بر مواضع طالبان خودداری می کرد و طالبان 
نیز هم زمان با قطع حمالت بر نظامیان امریکایی، 
خشونت ها را کاهش می داد. پیش تر امریکا گفته بود 
که سطح خشونت  هنوز کاهش نیافته است و این 
وضعیت می تواند چالش هایی را فرا راه مذاکرات صلح 

بین االفغانی خلق کند. 

از  گروه شان  رهبری   انتقال  تالش  در  طالبان 
پاکستان به افغانستان هستند

نهادهای  جنجال ها،  این  شدن  مطرح  با  هم زمان 
امنیتی از تالش طالبان برای انتقال رهبری این گروه 
به افغانستان خبر می دهند. احمدضیا سراج، رییس 
پانزدهم جدی،  امنیت ملی، روز دوشنبه،  عمومی 
در نشست استجوابیه مجلس نماینده گان گفت که 
در  را  جنگ  جغرافیای  طالبان  گروه  جنگ جویان 
والیت های جنوب و جنوب غرب گسترش داده اند. 
او افزود که رهبران طالبان حین سفر از کراچی و 
برای  به قطر، عذاب وجدان می گیرند و  اسالم آباد 
همین نیز تالش می کنند که زمینه حضورشان در 

کشور را مساعد سازند. او اما تصریح کرد که پیش از 
این تالش طالبان برای فراهم سازی حضور رهبری 
نیز موفق  اکنون  و  بوده  ناکام  این گروه در کشور 
نخواهند شد. به گفته رییس عمومی امنیت ملی، 
در والیت  را  تحرکات شان  دلیل  به همین  طالبان 

ننگرهار متمرکز کرده اند.
آقای سراج تصریح کرد که دور دوم مذاکرات در 
واقع »دور مهم و کلیدی« است، اما به گفته وی، 
اطالعات نشان می دهد که طالبان به صلح باورمند 
نیستند و تالش دارند که مذاکرات را تا زمان خروج 
که  گفت  او  بیندازند.  تاخیر  به  خارجی  نیروهای 
گروه طالبان بیش تر مواد توافق نامه دوحه را نقض 
کرده اند و افزایش خشونت ، حمالت بر شاهراه ها و 
شهرها، بازگشت زندانیان رها شده به میدان جنگ 
و ترورهای هدف مند از سوی طالبان، از موارد عمده 
آن است. به باور ریاست عمومی امنیت ملی، طالبان 
هدف مند،  ترورهای  طریق  از  که  می کنند  تالش 
بزنند و برای  اعتماد میان ملت و دولت را آسیب 

همین هم در پس این حمالت حضور دارند. 
افزون بر این، وزارت امور  داخله نیز معتقد است 
سال  در  »تمام عیار«  جنگ  یک  برای  طالبان  که 
آینده آماده  شده اند. به گفته محمدمسعود اندرابی، 
به  گذشته  سال های  در  طالبان  داخله،  امور  وزیر 
»النه های خود در پاکستان« می رفتند و از »کشتن 
مردم افغانستان« گزارش می دادند، اما در سال روان 
را ترک  افغانستان  داده اند که  افرادشان دستور  به 
نکنند و جنگ را ادامه دهند. او اما تصریح کرد که 
طالبان  گروه  حمالت  مهار  برای  امنیتی  نیروهای 
آماده اند. به باور وزیر امور داخله، نیروهای امنیتی 
همه انعطاف و محدودیت ها برای رسیدن به صلح 
را رعایت می کنند و تالش دارند که حمالت طالبان 

را دفع کنند. 

خواستار  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
برقراری آتش بس شد

امروز  بین االفغانی  مذاکرات  در حالی که دور دوم 
آغاز می شود، کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر 
شد.  کشور  در  آتش بس  برقراری  خواهان  نامه ای، 
این نامه از سوی کمیسیون به رییسان هیأت های 
مذاکره کننده دولت و طالبان فرستاده شده است. در 
این نامه بر توجه فوری به لزوم آتش بس، شمولیت 
حقوق قربانیان و حقوق بشر در دستور کار مذاکرات 
و ضرورت شرکت قربانیان در روند صلح تاکید شده 
از  هم چنان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  است. 
نهایی  شدن کارشیوه مذاکرات صلح استقبال کرده 
را  تاریخی  این مذاکرات فرصتی  و گفته است که 

برای پایان  دادن به جنگ و فراهم سازی زمینه صلح 
پایدار در افغانستان  فراهم کرده است.

با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر معتقد 
است که تشدید و تداوم فزاینده  خشونت ها، تلفات 
غیرنظامیان و خسارات مالی که همه روزه بر مردم 
است.  داده  کاهش  را  صلح  به  امید  می شود،  وارد 
به گفته مسووالن در این کمیسیون، دو طرف باید 
برای بحث درباره مسایلی  را  یک کمیته مشترک 
مانند آتش بس، سازوکارهای نظارت بر آتش بس و 
هم چنان تعیین تیم مشترک برای تحقیق در مورد 
ادامه رویدادها و قضایای خشونت بار مانند حمالت 
و  روزنامه نگاران  علیه  حمله  به  شمول  هدف مند 
کمیسیون  این  دهند.  بشر، شکل  حقوق  مدافعان 
برای  مردم  که  است  کرده  تصریح  هم چنان 
آزادی های  و  امنیت  حیات،  حق  از  برخورداری 
بر سر یک  توافق کامل  نباید منتظر  اساسی خود 

خط  مشی یا نقشه   راه سیاسی باشند.
پانزدهم جدی، نشر  نامه که روز دوشنبه،  این  در 
شد، آمده است که باید به خواست قربانیان جنگ 
و نگرانی های آن ها توجه ویژه شود. این کمیسیون 
بتواند  که  است  شده  سازوکاری  ایجاد  خواستار 
کند  تضمین  مذاکره  میز  در  را  قربانیان  حضور 
نامه  این  در  شود.  داده  گوش   آن ها  صدای  به  و 
آمده است که به عنوان یک حق اساسی و قانونی 
باید  مذاکره کننده  جانب  هر دو  جنگ،  قربانیان 
صدای قربانیان را بشنوند، به درد و رنج آن ها اذعان 
کنند و به خواسته اصلی آن ها مبنی بر پایان  دادن 
احترام  آن  تکرار  نشدن  از  اطمینان  و  جنایات  به 
بگذارند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در این نامه 
تاکید کرده است که باید حقوق قربانیان جنگ در 
دستور مذاکرات صلح بین االفغانی گنجانیده شود. 
در این نامه تذکره یافته است که در صورت تمایل 
مورد  در  تا  است  آماده  کمیسیون  این  طرف،  دو 
حقوق  بشر به هر  دو طرف مشاوره کارشناسانه دهد.
در  بین االفغانی  صلح  مذاکرات  که  است  گفتنی 
بیست ودوم سنبله سال روان گشایش یافت و دور 
اول آن سه ماه زمان برد. در دور اول این مذاکرات، 
تنها  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده  هیأت های 
اما  کنند،  توافق   مذاکرات  کارشیوه  روی  توانستند 
از آغاز بحث ها روی اجندا، ترجیح دادند که  پس 
یک رخصتی سه هفته ای را پشت سر بگذارند. قرار 
است در دور دوم این مذاکرات روی تعیین اجندا 
مذاکره کننده دولت  و گفت وگو شود. هیأت  بحث 
پیش تر بر آتش بس  به عنوان اولویت در اجندا تاکید 
کرده است، اما طالبان این مورد را به عنوان آخرین 

گزینه پیشنهادی مطرح کرده اند.

مخالفت ارگ با سفر نور و بهیر به قطر؛ 

رخ دیگر نفاق حوزه جمهوریت بر آفتاب شد

حسیب بهش

قرار بود هیأت مذاکره کننده رهنمود مذاکرات را روز دوشنبه، پانزدهم جدی، از شورای عالی مصالحه ملی دریافت کند. بدین 
ترتیب هیأت دولت صبح امروز وارد دوحه می شود و در پایان روز به وقت افغانستان، مذاکرات را آغاز می کند. طالبان پیش تر 

گفته اند که برای آغاز دور دوم مذاکرات آماده اند.
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قرار است، امروز هیأت مذاکره کننده دولت به قطر برود و 
این گونه دور دوم مذاکرات صلح حکومت با طالبان آغاز 
شود. دور دوم مذاکرات صلح در حالی شروع می شود 
افراد رسانه ای  ترور  و  نیروهای دولتی  که جنگ علیه 
طالبان  اگرچه  است.  یافته  شدت  افغانستان  مطرح  و 
مسوولیت ترورهای هدف مند در ماه ها و هفته های اخیر 
اما هفته گذشته رییس امنیت  را بر عهده نگرفته اند، 
ملی کشور اعالم کرد که در سال جاری حدود ۱8000 
هزار و ۲00 حمله در سراسر افغانستان انجام یافته است 
به  کرده اند.  طالبان سازمان دهی  را  آن  که ۹۹ درصد 
و  هزار  میان سه  این  از  امنیتی کشور،  مقامات  گفته 
۶00 تن در پیوند به حمالت تروریستی بازداشت شده 
که ۲۷0 تن آنان در ترورهای هدف مند و هفت تن در 
باور  به  داشته اند.  نقش  انتحاری  سازمان دهی حمالت 
ترورهای هدف مند و حمالت  تمامی  امنیتی،  مقامات 
را طالبان به منظور کسب امتیاز در مذاکرات صلح و 
مقامات  داده اند.  انجام  افغانستان  آینده  در  نهایت  در 
امنیتی معتقدند که طالبان در جنگ با نیروهای امنیتی 
ناتوان شده و برای همین به ترورهای هدف مند روی 
آورده اند. هرچه است طالبان حکومت را در موقعیت بد 
و زیر فشار افکار عامه قرار داده اند. دوام این وضعیت که 
بی گمان محصول خراب کاری طالبان است، حکومت را 
در نظر مردم بدنام تر و بی اعتبارتر از حالت کنونی اش 

خواهد کرد.
انتظار می رود که دور دوم مذاکرات صلح روی مباحث 
نظام،  مسایلی چون چگونه گی  و  شود  متمرکز  اصلی 
جایگاه طالبان، حکومت برحال کابل و تقسیم قدرت 
مورد بحث قرار گیرد. اما از همین حاال روشن است که 
حکومت و طالبان بر دو روایت از بنیاد متفاوت تأکید 
مذاکرات  در  بن بست  معنای  به  این  که  کرد  خواهند 
بیست  دست آوردهای  حفظ  بر  حکومت  است.  صلح 
برقراری  به  اما طالبان  سال پسین اصرار خواهد کرد؛ 
نظم جدید اسالمی تأکید دارند که در این نظم اسالمی 
و  دموکراتیک  ارزش های  از  عظیمی  بخش  احتماالً 
جاافتاده در جامعه از میان برداشته خواهد شد. طالبان 
مذاکره کننده حکومت مصروف  با هیأت  که  هم زمانی 
گفت وگو  اند، در میادین جنگ مصروف نبرد با نیروهای 
به  دست  کشور  بزرگ  شهرهای  در  و  هستند  دولتی 
گونه ای  به  برنامه ها،  این  می زنند.  هدف مند  ترورهای 
نشان می دهد که طالبان به نتیجه قابل قبول از مذاکرات 
صلح دوحه معتقد نیستند و راه حل را هم چنان غلبه 

نظامی و سلطه مطلق در سراسر افغانستان می دانند.
نهادهای  و  رسانه ها  مدنی،  جامعه  حکومت،  نظریات 
صلح  چگونه گی  مورد  در  کشور  در  فعال  دموکراتیک 

متأسفانه هوای شهر کابل در این روزها بسیار آلوده 
است. در آغاز و پایان روز، میزان آلوده گی هوا افزایش 
می یابد و دود غلیظی فضای شهر را می پوشاند. شدت 
آلوده گی هوا به اندازه ای است که مردم به جای هوا، 
دود تنفس می کنند و گشت وگذار بدون ماسک دشوار 
است. نظر به تحقیق و بررسی بانک توسعه آسیایی، 
میزان آلوده گی هوا در کابل فاجعه بار و نگران کننده 
این  باشنده گان  از  است و  ساالنه حدود ۲۲8۷ تن 
شهر در اثر بیماری های ناشی از آلوده گی هوا جان شان 
را از دست می دهند. به این ترتیب، تلفات مردم ملکی 
ناشی از آلوده گی هوا تنها در شهر کابل دو برابر میزان 
مرگ و میر آن ها در جنگ است. اما مقام های مسوول 
انجام نداده اند.  تا به حال در این زمینه اقدام جدی 
برای  مهارکننده ای  و  فراگیر  برنامه  هیچ  حکومت 

کاهش آلوده گی و سطح عوامل آالینده ندارد.
افغانستان کشور توسعه یافته و صنعتی نیست و عوامل 
آالینده در شهر کابل مصرف تیل بی کیفیت و استفاده 
از زغال سنگ و چوب برای گرم کردن خانه ها است. 
به  شهروندان  که  می شود  موجب  تنگ دستی  و  فقر 
شوند.  متوصل  ارزان قیمت  و  فسیلی  سوخت های 
مسووالن  کنترل  و  توجه  عدم  و  گاز  بهای  افزایش 
حکومتی بر این سکتور، باعث آن می شود که مصرف 
زغال سنگ افزایش یابد و کابل به شهر دود و باروت 

تبدیل شود.
بزرگ ترین  که  می گویند  زیست  محیط  آگاهان 
که  است  نقلیه ای  وسایط  دود  کابل،  هوای  آالینده 
تیل بی کیفیت مصرف می کند. با استفاده از این گونه 
سوخت، ذرات سرب در هوا پخش می شود که تنفس 
آن کندی ذهن کودکان و مریضی افراد مسن را به 
دنبال دارد. اکثر وسایط نقلیه در کابل کهنه و دست 
از  استفاده  کاهش  برای  برنامه ای  هنوز  و  است  دوم 

این گونه موترها وجود ندارد.

است. احتماالً طالبان در دور دوم مذاکرات صلح به طور 
روشن تر در مورد چگونه گی نظام سیاسی پس از منازعه 
و جنگ جاری، دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان و 

دیگر ارزش های دموکراتیک صحبت خواهند کرد.
آجندای  سر  بر  نظر  توافق  نبود  و  هماهنگی  عدم 
جمهوریت در مذاکرات صلح نیز اهداف جمهوریت را 
تهدید می کند. در چند روز گذشته، هیأت مذاکره کننده 
صف  در  انسجام  عدم  افغانستان،  دولت  جانب  از 
از  بعضی  برابر طالبان مطرح کردند.  در  را  جمهوریت 
اعضای هیأت مذاکره کننده، راه حل را حکومت موقت 
از  است.  جمهوریت  خواست  خالف  این  که  می دانند 
همین حاال نشانه های اختالف نظر و سرانجام فروپاشی 
هیأت  اختالف  از  دیده می شود. جدا  صف جمهوریت 
مذاکره کننده، شخصت های بزرگ سیاسی نیز همراه و 
همگام حکومت در روند صلح نیستند. تمام این ها در 
ضعیف ساختن حکومت در برابر طالبان در آینده کمک 

خواهند کرد.
در جریان مذاکرات دور نخست هیأت دولت با هیأت 
قرار گرفت.  زیر فشار شدید  کابل و حکومت  طالبان، 
تاکتیک های  هدف مند،  ترورهای  و  حمالت  تشدید 
به  حکومت  تسلیم شدن  منظوز  به  طالبان  که  بود 
هنوز  حکومت  زیرا  بستند.  کار  به  خواست های شان 
نشان  موافقت  طالبان  خواست های  از  یک  هیچ  به 

بخش های  سایر  توسعه  و  می شود  قلمداد  پایدار 
کارکرد  و  پایداری  گرو  در  اجتماعی  و  اقتصادی 
نیز  دلیل  همین  به  می کند.  پیدا  معنا  آن،  صحیح 
 ۹0 دهه  اوایل  از  به ویژه  و  گذشته  سال های  طی 
میالدی و هم زمان با برگزاری کنفرانس سران زمین 
توجه  برازیل،  ریودوژانیرو  شهر  در   ۱۹۹۲ سال  در 
از  به موضوع حفاظت  پیش  از  بیش  جامعه جهانی 
محیط زیست معطوف شده است. به همین دلیل نیز 
تفاهم نامه های منطقه ای و بین المللی متعددی برای 
منعقد  جهانی  جامعه  در  زیست  محیط  از  حفاظت 
از  بین الملل  سطح  در  زیست محیطی  تحوالت  شد. 
یک سو و گسترش فرآیندهای تخریب محیط زیست 
در داخل کشور مانند بسیار از کشورها از سوی دیگر، 
موجب شده است تا موضوع حفاظت از محیط زیست 
و  سیاست گذاران  توجه  کانون  در  گذشته  از  بیش 

تصمیم گیرنده گان قرار گیرد.
بلندمدت مسأله  این که در مقیاس بزرگ و  در کنار 
و  مهم  امر  آن  از  مواظبت  و  رعایت  و  هوا  آلوده گی 
قرار  حکومت  کار  اولویت  در  باید  که  است  حیاتی 
گیرد، آلوده گی هوا نه تنها بر سالمت انسان ها اثرگذار 
پرنده گان،  و  اهلی  حیوانات  سالمت  بر  بلکه  است، 
گیاهان و محصوالت زراعتی نیز اثر بسیار منفی دارد. 
هم چنین، خسارت های ناشی از آلوده گی هوا برآمده 
از ذرات کوچکی که در هوای آلوده کابل معلق است 
و  است  تأمل  قابل  کاالها  و  دارایی ها  استهالک  بر 
هزینه های آلوده گی را بیش از پیش گسترده و ابعاد 
وسیعی را برای آن متصور می سازد. اما متأسفانه ابعاد 
اقتصاد  و  توسعه  حیات،  که  هوا  آلوده گی  گسترده 
و  امراض  انواع  می سازد،  مواجه  مشکل  به  را  جامعه 
بیماری ها را به وجود می آورد و مردم فقیر و بیچاره 
را تحت فشار قرار می دهد، جزء اولویت های حکومت 

نیست.

و آینده افغانستان این است: همه بدون شک خواهان 
یک نظام مردم ساالر و دموکراتیک اند که در آن هیچ 
امور  و  نشود  گرفته  نادیده  و  خفه  فریادی  و  صدایی 
این  شود.  برده  پیش  مردم  آرای  اساس  بر  مملکت 
روایت حکومت و نهادهای دموکراتیک موجود در کابل 
است. اما طالبان همیشه به برقرارکردن »نظام اسالمی« 
تأکید کرده اند و منظور شان از نظام اسالمی هیچ گاه 
مفصل و روشن توضیح داده نشده است. زیرا روایت ها و 
قرائت های متفاوت و مختلف از اسالم در جوامع مطرح 

چالش های  اصلی ترین  از  یکی  هوا  آلوده گی  افزایش 
چهارمین  عنوان  به  هوا  آلوده گی  است.  جهان   کل 
شمار  به  زودرس  میر  و  مرگ  غالب  فاکتور  ریسک 
می آید که یک دهم مرگ و میر در سطح دنیا را در 
بر می گیرد. این چالش تنها سالمت فردی انسان ها را 
به خطر نمی اندازد، بلکه ساالنه ۲۲۵ میلیارد دالر از 
اقتصاد جهان را نیز از بین می برد و حجم آن تا سال 
۲0۶0 چندین برابر خواهد شد و بیش ترین آسیب را 

نیز کشورهای جنوب آسیا تجربه خواهند کرد.
روی  هوا،  آلوده گی  که  اند  باور  این  به  پژوهش گران 
دارد.  مستقیم  اثر  اقتصادی  درآمدهای  و  آموزش 
زمانی که فردی مریض حال باشد، عمل کرد خوب او 
در مکتب، دانشگاه و یا محیط کار با اختالل مواجه 
می شود. آلوده گی هوا با تأثیر بر شاخص های روانی و 
فیزیولوژیک افراد باعث خسته گی و کاهش اثربخشی 
بهره وری  روی  نتیجه  در  و  می شود  آنان  کارآیی  و 
آموزشی و اقتصادی اثر بلندمدت دارد. هم چنین در 
بخش زراعت، تأثیر آلوده گی هوا بر روی محصوالت 
با  سرطان  مختلف  انواع  است.  تأمل  قابل  زراعتی 
آالینده های هوا ارتباط دارد که به گسترش هزینه ها 

در سیستم های مراقبت سالمت کمک می کند.
با  اقتصادی  فعالیت های  از  ناشی  آلوده گی های  انواع 
ورود به محیط زیست باعث تخریب گیاهان، جانوران 
و سیستم های زیست محیطی می شود. آلوده گی هوا، 
آلوده گی  زیرزمینی،  و  سطحی  آب های  آلوده گی 
انسان ها  میر  و  مرگ  و  بیماری  نرخ  افزایش  خاک، 
و در مجموع کاهش کیفیت محیط زیست و کاهش 
فعالیت های  از  ناشی  طبیعت،  از  انسان  بهره مندی 
تولیدی به منظور رشد اقتصادی است. به همین دلیل 
اقتصادی و کیفیت محیط  رابطه میان رشد  بررسی 

زیست از نظر اقتصاددانان اهمیت بسیار زیادی دارد.
امروزه محیط زیست یکی از مهم ترین ارکان توسعه 

قبوالندن خواست هایش  برای  این گروه  و  است  نداده 
آورده  روی  ترس  ایجاد  و  ترور  حمله،  به  حکومت  بر 
ترورهای  و  حمالت  مسوولیت  هرچند  طالبان  است. 
را  سیاسی  چهره های  و  رسانه ای  فعاالن  باالی  اخیر 
این  امنیتی  نیروهای  ولی منطق  نمی گیرند،  بر عهده 
است که هیچ گروه دیگری در افغانستان قادر به انجام 
چنین حمالت و ترورها نیست. متین بیک، عضو هیأت 
با  گفت و گو  در  افغانستان  دولت  صلح  مذاکره کننده 
روزنامه 8صبح، ترورهای هدف مند روزهای پسین را کار 
سازمان استخباراتی یکی از کشورهای همسایه می داند. 
این به آن معنا است که بخشی از جنگ جویان طالبان از 
کنترل رهبری این گروه خارج و عماًل سربازهای نیابتی 

پاکستان در میادین جنگ اند.
تاکنون هرچه اتفاق افتاده، علیه جمهوریت بوده است. 
زیرا پشتیبانان اصلی جمهوریت معتقد به آوردن نظم 
جدید از طریق به تفاهم رسیدن کابل با گروه طالبان 
اند که این امر بدون از دست دادن بخشی از امتیازات 
جمهوریت امکان پذیر نیست. غنی یا به خواست طالبان 
و هیأت مذاکره کننده تن به حکومت موقت بدهد، یا 
با آرایش جدید در برابر طالبان بایستد و این گروه را 
چون  کند.  نظام  تغییر  مورد  در  عقب نشینی  به  وادار 
حوادث یک سال اخیر نشان می دهد که زمستان سرد 
جمهوریت غنی رو به پایان است. ما و کشور مان در 
و شک،  ترس  با  و  داریم  قرار  دوزخ  و  بهشت  آستانه 
در مسیری پیش می رویم که نهایت آن نامعلوم است. 
را در نظر خواهد  برای ما کدام یکی  تاریخ  نمی دانیم 
گرفت. ولی می دانیم که رشته ای از حوادث احتمالی، 
فردای کشور ما را در مسیر بهشت یا دوزخ قرار خواهد 
داد. حاال دو چیز متصور است: طلوع جمهوریت آمیخته 
تحقق  محض.  قومی  امارت  یا  قومیت،  و  امارت  با 
هرکدامی از این ها بسته گی به عمل کرد جمهوریت و 

حامیان آن دارد.

قرار است، امروز هیأت 
مذاکره کننده دولت به قطر برود و 

این گونه دور دوم مذاکرات صلح 
حکومت با طالبان آغاز شود. دور 

دوم مذاکرات صلح در حالی شروع 
می شود که جنگ علیه نیروهای 
دولتی و ترور افراد رسانه ای و 

مطرح افغانستان شدت یافته است. 
اگرچه طالبان مسوولیت ترورهای 

هدف مند در ماه ها و هفته های 
اخیر را بر عهده نگرفته اند، اما 

هفته گذشته رییس امنیت ملی 
کشور اعالم کرد که در سال جاری 

حدود 1۸000 هزار و 200 
حمله در سراسر افغانستان انجام 

یافته است که 99 درصد آن را 
طالبان سازمان دهی کرده اند. به 

گفته مقامات امنیتی کشور، از 
این میان سه هزار و 600 تن 
در پیوند به حمالت تروریستی 

بازداشت شده که 2۷0 تن آنان در 
ترورهای هدف مند و هفت تن در 
سازمان دهی حمالت انتحاری نقش 

داشته اند.

دور دوم مذاکرات صلح؛ 

متأسفانه هوای شهر کابل در این 
روزها بسیار آلوده است. در آغاز 
و پایان روز، میزان آلوده گی هوا 

افزایش می یابد و دود غلیظی فضای 
شهر را می پوشاند. شدت آلوده گی 

هوا به اندازه ای است که مردم 
به جای هوا، دود تنفس می کنند و 
گشت وگذار بدون ماسک دشوار 

است. نظر به تحقیق و بررسی بانک 
توسعه آسیایی، میزان آلوده گی هوا 

در کابل فاجعه بار و نگران کننده 
است و  ساالنه حدود 22۸۷ تن 

از باشنده گان این شهر در اثر 
بیماری های ناشی از آلوده گی هوا 
جان شان را از دست می دهند. به 

این ترتیب، تلفات مردم ملکی ناشی 
از آلوده گی هوا تنها در شهر کابل 

دو برابر میزان مرگ و میر آن ها در 
جنگ است. اما مقام های مسوول تا 

به حال در این زمینه اقدام جدی 
انجام نداده اند. حکومت هیچ برنامه 
فراگیر و مهارکننده ای برای کاهش 

آلوده گی و سطح عوامل آالینده 
ندارد.
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صفحه وژیه تبلیغاتی روزانهم 8صبح

روزنامه 8صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه 8صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، 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



ابزار جدید جنگ روانی طالبان

برای  راهی  که  حالی  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
سرنگونی هواپیماهای بدون سرنشین طالبان در اختیار 
روبه رو  اما کشنده  پنهان  روانی  با سالح  امروز  ندارند، 
تبدیل  موثر  تهدید  به  آینده  در  احتماالً  که  هستند 
هواپیماهای  از   ۲0۱۶ سال  تا  طالبان  شد.  خواهد 
بدون سرنشین مجهز با دوربین فلم برداری، برای تهیه 
فلم های تبلیغاتی استفاده می کردند. اما در اوایل اکتوبر 
از  امنیتی  نیروهای  با  جنگ  برای  آن ها   ،۲0۲0 سال 
هواپیماهای بدون سرنشین دارای قابلیت انتقال بمب، 
استفاده کردند. در حالی که میزان استفاده از آن ها هنوز 
اندک است، استفاده از این تاکتیک جدید شواهدی از 
مقاومت گروهی را نشان می دهد که از حمالت امریکا به 

افغانستان جان سالم به در برده است.
موضوع نگران کننده این است که طالبان در کنار انجام 
مذاکرات صلح با دولت افغانستان، روی هدف استراتژیک 
برای ادامه ظرفیت سازی برای جنگیدن نیز کار می کنند. 
عمران فیروز، یک تن از متخصصان هواپیماهای بدون 
سرنشین به شبکه خبری »تی آرتی ورلد« گفت: »واضح 
است که طالبان قصد دارند از جنگ هواپیماهای بدون 
طی  ما  که  را  آن چه  کنند،  تقلید  امریکایی  سرنشین 
چند سال دیده ایم، نه تنها در افغانستان، بلکه در سایر 
مناطقی که امریکایی ها درگیر جنگ هستند، گروه های 
شبه نظامی سعی می کنند از این تاکتیک جنگی تقلید 

کنند.«
استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین تجاری حتا در 
سایه  هواپیماها  این  است.  بی سابقه  مدرن  نبردهای 
ایجاد می کند.  رقیبان  اندازه خود در ذهن  از  بزرگ تر 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  دولتی،  نیروهای  برای 
باعث  زیرا  دارد؛  روانی  جنگ  در  بزرگ  اثرات  طالبان 
دشمن  با  که  کنند  تصور  امنیتی  نیروهای  می شود 

مجهزتر روبه رو هستند.
نیست  فناوری  این  که  است  »بدیهی  می گوید:  فیروز 
نمی توانید  شما  می کند.  استفاده  متحده  ایاالت  که 
هواپیماهای  با  را  تجاری  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
آن ها  اما  کنید؛  مقایسه  ریپر  امریکن  سرنشین  بدون 
سعی می کنند خودنمایی کنند و نشان دهند که ما نیز 
می توانیم از هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کنیم و 
نیروهای ویژه، مشابه نیروهای ویژه ایاالت متحده داریم 

که به شدت مجهز هستند.«
آن ها به شیوه پرتاب بمب توسط این هواپیماها آشنایی 
پیدا کرده اند. آن ها در پرتاب سرگلوله هاوان، ماین های 
ساخته شده توسط افرادشان و نارنجک انداز مهارت دارند. 
بال های هواپیما، بیش تر  نبود گیرنده ها در  در صورت 
مهمات در هوا می ریزد. برای حل این معضل، مهندسان 
طالبان پرهای توپ بدمینتون را در عقب مواد منفجره 
بستند. حمالت هواپیماهای بدون سرنشین طالبان به 

یک منطقه منحصر نیست. در چندین جبهه در سراسر 
افغانستان، به ویژه در ولسوالی های پکتیا در میرزکه و 
زرمت، برکی برک، بلخ، فاریاب، چرخ و پل علم و شمال 

کندز شاهد چنین اقداماتی هستیم. 

سرنشین  بدون  هواپیماهای  نوع  چه  از  طالبان 
استفاده می کنند؟

آن ها  از  اخیراً  که  مدلی  اما  نمی داند،  کسی  واقع  در 
از  طالبان  که  می دهد  نشان  است،  آمده  دست  به 
هواپیماهای بدون سرنشین »کوادکوپتر« تجاری که از 
راه دور اداره می شود، استفاده می کنند. ویدیویی که در 
جنوری ۲0۲0 نشر شد، نشان می دهد که یک هوپیمای 
بزرگ نمای  دوربین  یک  به  مجهز  ماتریس   DJI نوع 
اما  است؛  مهمات  انداخت  مکانیسم  و   Z30-زنموس
در  نباشد.  می رسد،  نظر  به  که  طوری  ممکن  مسایل 
بدون  هواپیمای  این  که  می کند  ادعا  شخصی  ویدیو 
سرنشین در والیت هلمند زمانی که بر ضد طالبان مورد 

استفاده قرار می گرفت، توقیف شده است.
هواپیمای  از  طالبان  گروه های ضد  که  است  عجیب 
قابل ذکر  نمی کنند.  استفاده  تجاری  بدون سرنشین 
است که ارتش افغانستان در سال ۲0۱۶ هواپیماهای 
آزمایش  را در والیت هلمند  نظارتی  بدون سرنشین 
بوئینگ  از  بزرگ تر  بسیار  آن  نوع  این  اما  کرد؛ 

اسکن ایگل بود.

طالبان هواپیماهای بدون سرنشین خود را از کجا 
می آورند؟

آسان  نسبتاً  بازار  در  سرنشین  بدون  هواپیمای  تهیه 
این  که  دارد  وجود  گمانه هایی  آن،  وجود  با  اما  است. 
هواپیماها از طریق پاکستان به افغانستان وارد می شود. 
ادعا می کنند که تجهیزات نظامی  مقامات افغان اغلباً 

مورد استفاده طالبان از پاکستان فراهم می شود.
افغانستان در ۲3  امنیت ملی  احمدضیا سراج، رییس 
نوامبر ۲0۲0 در پارلمان متعهد شد که برای جلوگیری 
از چنین حمالتی، واردات هواپیماهای بدون سرنشین 
وجود  این  با  اما  کند.  منع  افغانستان  به  را  تجاری 

دست یابی به آن ها سهل است.
فیروز می گوید: »بسیاری از بازارهای سیاه در افغانستان، 
بدون  هواپیماهای  که  دارد  وجود  چین  و  پاکستان 
را در سراسر  تجاری  و  از جنگی  اعم  زیادی  سرنشین 

جهان صادر می کنند«.
در  راحتی  به  کشورها  اکثر  در  پهپادهایی  چنین 
دست رس است. قیمت هواپیمای بدون سرنشین دست 
دوم که در فلم های تبلیغاتی از آن کار گرفته می شود، 
۷00 دالر و هواپیمای بدون سرنشین پیش رفته و جدید 
هواپیماهای  چنین  طبعاً  است.  دالر   ۶۵00 حدود  تا 
ارزان نیست؛ اما برای گروه بزرگی مانند طالبان که از 
به دست  قاچاق مواد مخدر پول هنگفت  و  راه کشت 

می آورد، خرید آن کار دشواری نیست.

سه شنبه
شماره 3514

16 جدی 1399
5 جنوری 2021
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نیروی هوایی ارزان بها 
به اساس گفته های مال یعقوب، فرزند مال محمد عمر 
رهبر معنوی طالبان، گروه طالبان در آخرین سال مالی 
 ۱.۶ حدود  یافت،  پایان  مارچ ۲0۲0  ماه  در  که  خود 
میلیارد دالر امریکایی عاید به دست آورده است. عاید 
دولت افغانستان نیز حدود  ۵.۵۵ میلیارد دالر در همین 

مدت بوده است.
با توجه به عواید طالبان، این گروه قادر است »نیروی 
هوایی ارزان بها« برای خود داشته باشد. عدم موجودیت 
شماره سریال یا شناسه  منحصربه فرد هواپیماهای بدون 
سرنشین تجاری، کار تهیه و قاچاق آن را سهل کرده 
است. استفاده از چنین پهپادهایی کار بسیار ساده است 
و نیاز به مهارت های اولیه و آشنایی با نصب مواد منفجره 

دارد.
سوال این جا است که چرا طالبان به تازه گی مسلح کردن 
هواپیماهای بدون سرنشین را آغاز کرده اند؟ در حالی 
برای  تجاری  سرنشین  بدون  هواپیماهای  از  قباًل  که 
تبلیغاتی  تصاویر  یا  انتحاری  حمالت  از  فلم برداری 

استفاده می کردند.

تقلید از مهاجم
حال  در  فعلی  »جنگ  کرد:  خاطرنشان  فیروز  عمران 
می کنند  شبه نظامیان سعی  زیرا  است؛  امریکایی شدن 
نیروهای  مشابه  جنگ  سبک  و  مشابه  سالح های  که 
امریکایی را استفاده کنند. آن ها فقط این جنگ را که 
پیش رفته دانسته می شود، نمونه برداری می کنند؛ چرا 

که شما در قرن ۲۱ این گونه باید بجنگید.«

روایت نادرست طالبان 
»چندی قبل، یکی از اعضای طالبان که من می شناسم، 
ادعا کرد که آن ها فقط ارتش افغانستان را هدف قرار 
نداده اند.  قرار  هدف  را  غیرنظامیان  ولی  می دهند؛ 
حتا  همه،  توسط  که  است  روایتی  همان  درست  این 
امریکایی ها استفاده می شود - که دروغ است. طالبان 

نیز مانند سایرین به این دروغ متوسل شده اند.«
طالبان  جوان  اعضای  رشد  توجه  قابل  موارد  از  یکی 
از  استفاده  در  داعش  از  آن ها  الهام گرفتن  فناوری،  در 
هواپیماهای بدون سرنشین تجاری مسلح در سوریه و 

عراق در سال ۲0۱۷ است.
از  طالبان  استفاده  حاضر،  حال  »در  می گوید:  فیروز 
تأثیرات  و  است  محدود  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
زیادی ندارد.« اگر آن ها به پیش رفت خود ادامه دهند 
و یا استفاده خود را گسترش دهند، این سالح می تواند 

وحشتناک باشد.

چشم اندازهای ترسناک
هواپیماهای بدون سرنشین تجاری، توانایی حمل اجسام 

سنگین را ندارند. برای یک پهپاد مسلح، اندازه محموله 
انفجاری آن محدود است. اما اگر طالبان قادر به تهیه 
هواپیماهای بدون سرنشین قوی تر باشند، یا یاد بگیرند 
که محموله های انفجاری را با دقت بیش تری جاسازی 

کنند، این اثرات می تواند ویران گر باشد.
در سال ۲0۱۷ در سوریه، فقط  ۲08 مورد استفاده از 
هواپیماهای بدون سرنشین تجاری ثبت شده است. در 
عراق تا اکتوبر سال ۲0۱۶ این هواپیماها مورد استفاده 
قرار گرفت؛ در موردی یک والی را با انجام یک پرواز در 
خانه اش ترور و در مورد دیگر یک تانک را منهدم کردند.

حمل  برای  تنها  نه  سرنشین  بدون  هواپیماهای  از 
نقلیه  برای هدایت وسایل  بلکه  انفجاری،  محموله های 
استفاده  نیز   )VBIED( زره پوش  شدت  به  انتحاری 
می شد. از همه خطرناک تر، نقش آن ها به عنوان یک 

سالح جنگ روانی را نمی توان دست کم گرفت.
لحظاتی  سربازان،  که  می دهد  نشان  سوریه  از  فلم ها 
پست های  تجاری،  پهپاد  یک  صدای  شنیدن  از  پس 
گزارش هایی  هم چنین  می کنند.  رها  را  نگهبانی شان 
مبنی بر این که نیروهای دولت افغانستان در برخی موارد 
بدون جنگ مواضع خود را ترک کردند، از اثرات جنگ 
روانی است. هواپیماهای بدون سرنشین مسلح می توانند 

ضربه آخر را به روحیه نیروهای دولتی وارد کنند.
برای افغانستان تهدید هواپیمای بدون سرنشین واقعی 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  از  طالبان  استفاده  است. 
نظارتی در حال حاضر افزایش یافته است که نشان گر 
تغییر در تاکتیک آن ها است. تاکنون هیچ نوع اطالعاتی 
در  پهپادها  مسلح سازی  در  آن ها  توانایی  مورد  در 

دست رس نیست.

مرگ از آسمان 
آیا می توان با آن ها مقابله کرد؟ مقابله با آن ها تنها در 
گفتار آسان به نظر می رسد. شلیک به آن ها با توجه به 
اندازه شان دشوار است و از نظر تاکتیکی، آن ها اغلب 
آن  سرنگون ساختن  و  می شود  راه اندازی  تاریکی  در 
تقریباً غیرممکن است. راه حل های دیگر برای مقابله با 
پهپادها، استفاده از تفنگ های مجهز با تکنولوژی روز 
الکترومقناطیسی است که آن هم  بسیار گران قیمت و 

هنوز بسیار جدید است .
با توجه به مرزهای باز افغانستان، تالش های نیروهای 
امنیتی برای منع واردات آن  نیز دشوار است. در سال 
نایتریت را که  افغانستان واردات امونیم  ۲0۱0، دولت 
معموالً در مواد منفجره دست ساخت استفاده می شود، 
ممنوع کرد. با این وجود، هنوز هم مقدار زیادی از این 
نیروهای  سوی  از  افغانستان  در  روزانه  شیمیایی  ماده 

امنیتی کشف و ضبط می شود.
راه حل های جایگزین می تواند سرمایه گذاری در بخش 
دیوارهای  و  سقف ها  یا  الکترونیکی  جمر  سیستم های 
مهمات  برابر  در  محافظت  برای  کانکریتی  مستحکم 

پرتاب شده باشد.
یکی از راه های حل امیدوارکننده که موفقیت آمیز نیز 
بوده است، آموزش عقاب ها برای حمله به هواپیماهای 
و  متحده  ایاالت  دریایی  نیروی  است.  سرنشین  بدون 
پهپادها   از عقاب ها در صید  استفاده  فرانسه در  ارتش 
عقاب ها  رسیدن  تا  افغانستان  در  اما  هستند.  پیشگام 
برای نجات، این کشور با معضلی روبه رو است که به این 

زودی ها برطرف نخواهد شد.

منبع: تی آر تی

مترجم: سیدجمال اخگر

همان طوری که می دانید، یکی از اصلی ترین وظایف 
اعضای پارلمان تصویب بودجه است. بودجه یا برنامه 
مهم ترین  و  سیاسی ترین  از  یکی  دولت  یک ساله 
اسناد رسمی کشور است؛ طوری که دولت می تواند با 
استفاده از این سند اهداف خود را پیاده کند. به طور 
مثال، اگر دولت بخواهد یک منطقه و یا یک سکتور 
را نسبت به مناطق یا سکتورهای دیگر تضعیف و یا 
تقویت کند، از ابزار بودجه بهره می برد. این در حالی 
است که فعاالن عرصه سیاست و اقتصاد نسبت به 

این سند مهم کم توجه اند.
را  اقتصاد  در  کل  تقاضای  از  بخشی  دولت  بودجه 
تشکیل می دهد. در یک تقسیم بندی ساده می توان 
بودجه دولت را به سه بخش تقسیم کرد: ۱- حقوق 
بودجه   -3 و  اداری  هزینه های   -۲ دست مزد،  و 
عمرانی. در هر سه حالت، دولت پولی را به بخشی 
از جامعه می دهد و آن  بخش پول را برای مصارف 
شخصی خود خرج می کند. وقتی حقوق و دست مزد 
می دهد، پول نصیب کارکنان دولت می شود و آن ها 
با این پول برای کاال و خدمات جامعه تقاضا ایجاد 

اگر در دولت بی کاری پنهان وجود  اول،  در حالت 
حال  در  واقعاً  دولت  کارکنان  یعنی  باشد،  نداشته 
بهداشت  و  امنیت  مثل  عمومی،  کاالهای  ایجاد 
عمومی برای جامعه باشند، مصرف کردن پول قابل 
توجیه است؛ زیرا وجود کاالهای عمومی برای رشد 

اقتصادی و ارتقای زنده گی شهروندان ضروری است. 
اما اگر در دولت بی کاری پنهان وجود داشته باشد 
)شبیه وضع موجود(، یعنی بخشی از کارکنان دولت 
کاالهای  ارایه  در  دولت  کارکرد  بر  بودونبودشان 
عمومی بی تأثیر باشد، آن گاه این شیوه هزینه کردن 
نسبت به دو روش دیگر اولویت پایین تری می یابد و 
برای اقتصاد غیرمفیدتر است. وقتی دولت از جامعه 
برای تأمین هزینه های اداری کاال یا خدمات می خرد، 
و  رستورانت ها  از  کارکنان  غذای  تأمین  برای  مثاًل 
غذا سفارش می دهد موجب یک  غذا،  تهیه  مراکز 
افزوده  ارزش  ایجاد یک  و  اقتصادی مثبت  فعالیت 
رونق  دولت  هزینه کردن  حالت  این  در  می شود. 
اقتصادی می دهد؛ زیرا زمینه  به فعالیت  بیش تری 
فعالیت بیش تر اقتصادی را فراهم می کند. وقتی که 
دولت پول را صرف بودجه عمرانی می نماید، نه تنها 
افزوده در آن سال کمک می کند،  ارزش  ایجاد  به 
بلکه برای ایجاد زیرساخت ها زمینه رشد باالتر را در 

سال های بعد فراهم می آورد.
باشد، صرف  بر رتبه بندی  قرار  اگر  این توصیف،  با 
در  اول،  اولویت  عمرانی  بودجه  در  دولت  بودجه 
حقوق  افزایش  در  و  دوم  اولویت  اداری  هزینه 
کارکنان دولت، اولویت سوم را پیدا می کند. بنابراین 
از اعضای محترم پارلمان انتظار می رود که بودجه 
سال ۱400 را  با توجه به اولویت بندی فوق تصویب 

کنند تا نفع بیش تری نصیب مردم شود.

مثاًل  می شود،  اداری  هزینه  صرف  وقتی  می کنند. 
یا  و  و شیرینی  غذا  و  و چوکی  میز  دولتی  ادارات 
هزینه سفر و هتل می پردازند؛ باز هم نهایتاً پول به 
جیب فروشنده گان و یا عرضه کننده گانی می رود که 
دولت از آن ها کاال یا خدماتی را خریده است و آن ها 
نوبه خود برای کاالها و خدمات موجود در  به  نیز 
جامعه تقاضا ایجاد می کنند. در حالت سوم، دولت 
دست به ساخت راه و مدرسه و پل می زند و برای این 
کار به ناچار به کارخانه های تولید سمنت، خشت، 
طریق  از  خارجی(  یا  )داخلی  و...  فوالد  آسفالت، 
پیمان کاران پول می پردازد و در واقع آن پول نصیب 
کارکنان یا سهام داران شرکت های عرضه کننده و یا 
خدمات فنی و مهندسی می شود. در هر سه حالت، 
پولی که دولت خرج می کند در اختیار جامعه قرار 
می گیرد و مبنای ایجاد تقاضا برای کاالها و خدمات 

در جامعه می شود.
حال سوال این است که مصرف کردن به کدام شکل 
بیش ترین فایده را برای اقتصاد به همراه دارد؛ وقتی 

در نهایت پول به نحوی به جامعه می رسد؟ 

بودجه ملی 
یا سند سرنوشت ملی

پهپادهای مسلح؛

مجتبی ابراهیمی
کارشناس مسایل اقتصادی

همان طوری که می دانید، یکی 
از اصلی ترین وظایف اعضای 

پارلمان تصویب بودجه است. 
بودجه یا برنامه یک ساله 

دولت یکی از سیاسی ترین و 
مهم ترین اسناد رسمی کشور 

است؛ طوری که دولت می تواند 
با استفاده از این سند اهداف 

خود را پیاده کند. به طور مثال، 
اگر دولت بخواهد یک منطقه 
و یا یک سکتور را نسبت به 

مناطق یا سکتورهای دیگر 
تضعیف و یا تقویت کند، از 

ابزار بودجه بهره می برد. این 
در حالی است که فعاالن عرصه 

سیاست و اقتصاد نسبت به 
این سند مهم کم توجه اند.



کیمیادان های ایرانی به دنبال 
بوته های مواد مخدر در افغانستان

فرودگاهی در قلب بامیان 
با آسیب رسانی های بی شمار

پولیس مبارزه با مواد مخدر هرات می پذیرد که برخی 
کیمیادان های ایرانی برای شناسایی و برداشت بوته ای 
دشتی به نام »هما« یا »بندک« وارد افغانستان شده  اند 
و از این بوته در ولسوالی بکواه والیت فراه، در ساخت 

مواد مخدر صنعتی استفاده می شود.
مقام ها در مدیریت پولیس مبارزه با مواد مخدر هرات 
می گویند که این بوته افزون بر هرات، در والیت های 
برخی والیت های شرق کشور وجود  و  بادغیس  غور، 
دارد. برخی ساکنان ولسوالی های هرات نیز ادعا دارند 
اواخر  و  دارد  وجود  دشت ها  در  بوته هایی  چنین  که 

خزان و اوایل زمستان، فصل برداشت آن است.
از جانب دیگر، مقام های محلی هرات با نگرانی از وارد 
دارند  تأکید  افغانستان،  به  ایران  از  مواد مخدر  شدن 
انواع  و  شیمیایی  مواد  تیزاب ها،  از  بزرگی  بخش  که 
گوناگون قرص های روان گردان و »تابلیت K« از ایران 

وارد هرات می شود.
مواد  این  هرات،  محلی  مقام های  معلومات  بر اساس 
از  یا  و  رسمی  مرز  طریق  از  جنس«  نوع  »تغییر  با 
ایران  با  مرزی  والیت های  وارد  غیررسمی  مسیرهای 
می شود و از آن در کارخانه های تولید مواد مخدر در 
والیت های نسبتاً ناامن، برای تولید مخدرهای صنعتی 

مانند »شیشه« و »کریستال« استفاده می شود.
افغانستان در جریان سال های اخیر به عنوان یکی از 
مهم ترین صادرکننده گان مواد مخدر در سطح جهان 
شناخته شده است، اما مقام های محلی هرات، جایی 
مواد  ترانزیت  اصلی  مسیرهای  از  کشور  غرب  در  که 
مخدر به حساب می آید، می گویند چند سالی می شود 

فرودگاه شهید مزاری در والیت 
از  نقطه ای  در  بامیان، درست 
است  شده  واقع  شهر  مرکز 
و  مسکونی  خانه   هزاران  که 
و  دولتی  اداره های  همین طور 
غیردولتی در گرداگرد آن ساخته 
شده است. هرچند ساخت وساز 
در دور و پیش فرودگاه بامیان از گذشته ها نیز جریان 
داشته، اما به گفته  مسووالن این فرودگاه، در سال های 
اخیر خانه سازی های بی رویه و خالف قوانین هوانوردی، 
نسبت به هر زمان دیگر بیش تر شده است. موجودیت 
بلندمنزل ها و نصب آنتن های مخابراتی و پایه های برق 
در نزدیکی فرودگاه، مصونیت پروازها را تا حدودی با 

مشکل مواجه ساخته است.
شهید  فرودگاه  ملکی  مسوول  کریمی،  محمدهانی 
مزاری، به روزنامه 8صبح گفت که خانه های مسکونی و 
به ویژه بلندمنزل ها در نزدیکی فرودگاه، از نگاه امنیتی 
و مصونیت پروازها، مشکالتی را به وجود می آورد. به 
باور آقای کریمی، ساختن بلندمنزل   و نصب آنتن های 
مخابراتی و پایه های برق در دور و پیش فرودگاه، خالف 
قوانین و مقررات هوانوردی ملکی است. آقای کریمی 
همه  به  پیوسته  پروازها  مصونیت  موضوع  که  افزود 
اداره های دولتی، غیردولتی و ساکنان اطراف فرودگاه 
ساخت وسازهای  هم  هنوز  اما  است،  شده  داده  تذکر 
خالف قوانین هوانوردی ملکی کماکان جریان دارد. به 
باور وی، اگر خانه سازی  به همین روش ادامه یابد، به 

این مشکل هم چنان افزوده خواهد شد.
هرچند  که  می گویند  بامیان  فرودگاه  مسووالن 
وجود  فرودگاه  این  در  مصونیت  مورد  در  مشکالتی 
دارد، اما در حد خیلی جدی نیست؛ زیرا فرودگاه شهید 
مزاری تنها برای نشست و برخاست پروازهای کوچک 
در نظر گرفته شده و هواپیماهای باربری و مسافربری 

بزرگ نمی توانند در این میدان فرود آیند.

آلوده گی شدید صوتی ناشی از پروازها
این  به  تنها  بامیان  والیت  کنونی  فرودگاه  مشکالت 
بحث خالصه نمی شود. ساکنان مرکز شهر با انتقاد از 
دولت می گویند که ساختن فرودگاه در قلب شهر و در 
وسط خانه های مسکونی، یک کار عجوالنه و نادرست 
آلوده گی شدید  از  فرودگاه  اطراف  خانواده های  است. 
و  از نشست  ناشی  صوتی و مشکالت محیط زیستی 
برخاست طیاره های  نظامی و غیرنظامی شکایت دارند.
آلوده گی صوتی در کشورهای دیگر تا حد زیادی در 
نظر گرفته می شود و در مبارزه با آن اقدامات جدی 
موضوع  این  به  افغانستان  در  اما  می گیرد،  صورت 
توجه چندانی نمی شود. مسووالن فرودگاه بامیان هم 
می پذیرند که محل زنده گی خانواده های دور و پیش 
این فرودگاه، ساحه  به شدت آلوده از نگاه صوتی است 

و پروازها سر و صدای زیادی ایجاد می کنند.

۸صبح، هرات

پیش رفته از ایران به افغانستان، پولیس مبارزه با مواد 
مخدر هرات تأیید می کند که برخی کیمیاگران ایرانی 
مواد  یا  فیتامین«  »میتا  نیاز  مورد  مواد  تولید  برای 
افغانستان شده و در  مخدر نوع »شیشه« وارد خاک 

کارخانه های تولید مواد مخدر فعالیت داشته اند.
می  گوید:  هرات  مخدر  مواد  با  مبارزه  پولیس  مدیر 
»گونه ای از بوته های خودرو در دشت های هرات وجود 
دارد و به نام هما یا بندک یاد می شود. کیمیادان های 
همسایه  ما کمک کرده اند که از این بوته، ماده ای به 
نام افدرین از اجزای اصلی تولید میتا فیتامین یا مواد 

مخدر نوع شیشه تولید شود.«
آقای بهاوی می افزاید که در ترکیب بوته هما یا بندک، 
یک تا سه درصد مواد افدرین وجود دارد و از همین 
سبب مافیای مواد مخدر، آن را از افراد بومی روستاها 
خریداری و در کارخانه های کوچک تولید مواد مخدر 

صنعتی در والیت فراه استفاده می کنند.
در  هرات،  گذره  ولسوالی  کشاورزان  از  حفیظ  اهلل، 
یا  هما  بوته   که  می گوید  8صبح  روزنامه  با  صحبت 
بندک ریشه های بلندی به درازی ۵0 تا ۶0 سانتی متر 
دارد و مانند بوته های صحرایی عادی است. به گفته 
دارد.  خار  بوته  به  زیادی  شباهت  بوته  این  ریشه   او، 
در  بوته  این  از  گونه هایی  که  می افزاید  حفیظ اهلل 
بیابان ها و دشت های هرات و برخی والیت های دیگر 
از  پس  گیاه  این  ریشه  او،  روایت  به  می روید.  کشور 
فروش  و  بازار خرید  در  و  خشک شدن کوبیده شده 

می شود.
هرات  در  مخدر  مواد  معتادان  شمار  افزایش  هرچند 
نگرانی هایی را به دنبال داشته است، اما نگرانی مهم تر، 
واردات تیزاب ها و مواد صنعتی تولید مخدرات از ایران 
است. چیزی که مقام های محلی بر آن تأکید دارند، این 
است که باید جلو ورود تیزاب های غیرقانونی از ایران 
گرفته شود، اما راه عملی شدن این طرح، دشوار و حتا 

غیرممکن به نظر می رسد.

تأسیسات  برخی  بعد  آن آسفالت شد و در سال های 
انتظار  سالون  و  فرودگاه  احاطه بندی  جمله  از  دیگر 

مسافران نیز ساخته شده است.
آگاهان به این باور اند که بامیان یکی از مارکیت های 
تولیدات  لحاظ  از  که  است  کشور  در  زراعتی  خوب 
تولید  همین طور  زراعتی،  محصوالت  سایر  و  میوه 
صنایع دستی و محلی و هم چنان صنعت گردش گری، 
اهمیت ویژه ای دارد. به باور آگاهان، اگر در این والیت 
فرودگاه بین المللی ساخته شود، افزون بر رشد صنعت 
زراعتی  محصوالت  صادرات  برای  راه  گردش گری، 
هموار  نیز  بامیانی  بانوان  دستی  صنایع  و  دهقانان 

می شود.

پروازها، آثار باستانی را متأثر می سازند
نشست  و  شهر  مرکز  در  بامیان  فرودگاه  موجودیت 
در  نظامی  بال گردهای  به  ویژه  طیاره ها،  برخاست  و 
و  باستانی  آثار  دیگر،  ایجاد چالش های  بر  افزون  آن، 
آبده های تاریخی واقع در وادی شهر بامیان را نیز متأثر 
که  می گوید  بامیان  فرودگاه  ملکی  آمریت  می سازند. 
پروازها خطراتی را متوجه آثار باستانی می کنند، اما این 
اداره به شرکت های هواپیمایی پیوسته نامه فرستاده تا 
مسیر و جهت پروازهای خود را طوری تنظیم کنند 
که به آبده های تاریخی و آثار باستانی آسیب نرسد. به 
گفته  این اداره، طیاره های ملکی این موضوع را رعایت 
می کنند، اما طیاره های نظامی به این موضوع توجهی 

ندارند.
سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( و وزارت 
اطالعات و فرهنگ برای جلوگیری از آسیب رسیدن 
به آثار باستانی، در گذشته با ارسال نامه ای، از آمریت 
فرودگاه بامیان خواسته بودند تا به این موضوع توجه 
جدی صورت گیرد. فرهنگیان بامیان و باستان شناسان 
نیز بارها گفته اند که انتقال فرودگاه فعلی این والیت 
به بیرون از شهر، یکی از راه حل های جدی حفظ آثار 

باستانی و منظره  فرهنگی بامیان است.
کشور  هوایی  قوای  می گوید  اما  ملی  دفاع  وزارت 
قواعد  و  معیارها  مطابق  و  مسکلی اند  و  آموزش دیده 
تمامی  و  می دهند  انجام  را  پروازهای شان  هوانوردی 
معاون  امان،  فواد  می گیرند.  نظر  در  را  پروتکل ها 
پانزدهم  دوشنبه،  روز  ملی،  دفاع  وزارت  سخنگوی 
جدی، به روزنامه 8صبح گفت در صورتی  که بی توجهی 
و یا خطایی از جانب قوای هوایی کشور در این بخش 
قول اردوی  و  دفاع  وزارت  رهبری  برای  گیرد،  صورت 

هوایی پذیرفتنی نیست.
بر بنیاد معلومات آمریت فرودگاه بامیان، ساالنه بیش 
از یک هزار پرواز نظامی و غیرنظامی در فرودگاه بامیان 
دلیل  به  میالدی   ۲0۲0 سال  در  که  می شود  انجام 
تا  یافته و  بیماری کرونا، شمار پروازها کاهش  شیوع 
به والیت  پرواز  اوایل ماه دسامبر سال گذشته، ۶۷۷ 

بامیان انجام شده است.
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وارد  غیررسمی  مرزهای  از  نیز  محموله ها  برخی  و 
می شود.

پولیس مبارزه با مواد مخدر هرات می گوید تیزاب هایی 
که برای تولید مواد مخدر شیمیایی استفاده می شود، 
ایران  به  امارات  از  و  امارات متحده عربی  به  از چین 
انتقال می یابد و سرانجام از ایران وارد والیت های مرزی 

کشور می شود.
نشان  شیمیایی  تیزاب های  گوناگون  گرفتاری های 
با  مافیایی،  شبکه های  و  قاچاق بران  که  می دهد 
بهره گیری از شگردهای پیچیده و گمراه کننده، تیزاب  
و مواد تولید مخدرهای صنعتی را از کشورهای دیگر 

وارد افغانستان می کنند.
با مواد مخدر  پولیس مبارزه  بهاوی، مدیر  نظام الدین 
در  که  می گوید  روزنامه 8صبح  با  در صحبت  هرات، 
تیزاب   لیتر  از 34 هزار  بیش   اخیر،  جریان یک  سال 
غیرقانونی از نوع »ایتایل الکل« و دیگر مواد مورد نیاز 
به  ایران  با کشور  از مناطق مرزی  تولید مواد مخدر، 

دست آمده است.
افزون بر واردات تیزاب های غیرقانونی و مواد نشئه آور 

و در صورتی  که کارهای فنی و ساختمانی آن تکمیل 
شود، فرودگاه از مرکز شهر به آن جا منتقل خواهد شد. 
تاکنون سروی ابتدایی و هم چنان بررسی های فنی آن 
اما کار بودجه سازی و دیزاین آن صورت  انجام شده، 

نگرفته است.
وفایی زاده،  محمدقاسم  دکتر  پیش  ماه  چهار  حدود 
رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی، نیز در رأس یک 
تیم فنی به بامیان سفر کرد و در نشستی به خبرنگاران 
تأیید یک ساحه   و  با شناسایی  که  والیت گفت  این 
شد.  خواهد  منتقل  آن جا  به  فعلی  فرودگاه  مناسب، 
وفایی زاده هم چنان گفت در صورتی  که محدودیت های 
جغرافیایین باشد، اداره هوانوردی ملکی در نظر دارد 
سازمان  استندردهای  با  بین المللی  فرودگاه  یک  تا 

»ایکائو« در بامیان بسازد.
به نقل از وفایی زاده، در صورتی  که هیچ یکی از ساحات 
مورد مطالعه با معیارهای فنی سازمان جهانی هوانوردی 
برابر نباشد، گزینه  دوم، ایجاد یک فرودگاه منطقه ای در 
بامیان خواهد بود؛ فرودگاهی که بین المللی نباشد، اما 
طیاره های متوسط از برخی کشورهای منطقه از جمله 
امارات متحده عربی به  صورت مستقیم در این فرودگاه 
فرود آیند. هرچند به گفته  مسووالن اداره هوانوردی 
ملکی، ساختن یک فرودگاه جدید نیاز به زمان و پول 
این  به  بودجه ای،  محدودیت های  به  توجه  با  و  دارد 

زودی ها ممکن نخواهد بود.
طبق معلومات مسووالن این فرودگاه، عالقه مندی زیاد 
برای شروع پروازهای کالن در این والیت وجود دارد، 
اما به دلیل کوچک بودن فرودگاه و همین طور ارتفاع 
زیاد، طیاره های کالن نمی توانند در این میدان فرود 
آیند و از آن پرواز کنند. در حال حاضر، بامیان دارای 
و عرض  متر  و 400  هزار  دو  درازای  با  فرودگاه  یک 
بیش از ۵0 متر در مرکز شهر است که تنها طیاره های 
از  فرودگاه  این  آیند.  فرود  آن  در  می توانند  کوچک 
سال های متمادی در همین بخش شهر به گونه  خامه 
فعالیت داشت، اما حدود هشت سال پیش خط رنوی 

که »صادرات معکوس« مواد مخدر آغاز شده است.
روزنامه  با  صحبت  در  هرات،  والی  قتالی،  سیدوحید 
8صبح می گوید که با تغییر شیوه مصرف مواد مخدر در 
افغانستان، بخش بزرگی از مواد شیمیایی و تیزاب هایی 
استفاده  صنعتی  مخدر  مواد  تولید  برای  آن  از  که 
می شود، از ایران وارد افغانستان می شود. به گفته او، 
بیش تر از ۹۵ درصد معتادان و مصرف کننده گان مواد 
مخدر در هرات، موادی را مصرف می کنند که در داخل 
کشور تولید نمی شود و افغانستان وارد مرحله تازه ای 
مواد  از  آن،  در  که  است  شده  مخدر  مواد  مصرف  از 

شیمیایی مخدر استفاده می شود.
نیازمندی های  و  مشتقات  تمامی  هرات،  والی  دید  از 
مواد مخدر شیمیایی و تیزاب هایی که از آن در ساخت 
قرص های روان گردان و مواد نشئه آور استفاده می شود، 
افغانستان  وارد  ایران،  لزوماً  و  همسایه  کشورهای  از 

می شود.
مواد  واردکننده  افغانستان  که  می افزاید  قتالی  آقای 
نشئه آور پیش رفته بوده و این امر سبب کاهش تقاضا 
او  است.  شده  مخدر  مواد  تولید  داخلی  بازارهای  در 
می گوید: »ما باید از ورود مواد مخدر جلوگیری کنیم. 
اتهامی که در طول سال های گذشته به ما زده می شد، 
این بود که ما صادرکننده مواد مخدر هستیم، اما این 
موادی که وارد کشور می شود، مطلقاً برای آلوده کردن 

جامعه است.«
معلومات مقام های ارشد محلی در هرات نشان می دهد 
»تغییر  با  مواد مخدر  تولید  تیزاب های  از  بخشی  که 
نوع جنس« به نام »کاغذ و کچالو« از مرزهای قانونی 

خانواده ها نیز تصریح می کنند که واقع شدن فرودگاه 
در وسط خانه های مسکونی، آرامش آن ها را برهم زده 
بیش تر  بیماران،  و  کودکان  برای  این مشکل  و  است 
نزدیکی  در  محمدحسین،  حاجی  است.  آزار دهنده 
سروصدای  بر  افزون  می گوید  او  دارد.  خانه  فرودگاه 
زیادی که پروازها ایجاد می کنند، موجودیت فرودگاه 
نگرانی های دیگری هم خلق  او  برای  بین خانه ها  در 
کرده است. به گفته  حاجی محمدحسین، زنده گی در 
از  دلهره  و  ترس  با  او  برای  فرودگاه همیشه  نزدیکی 
خطرهای امنیتی و سقوط طیاره همراه بوده است. به 
اتفاق  فرودگاه  این  در  سانحه ای  زمانی  اگر  وی،  باور 

بیفتد، جان افراد بی شماری با خطر مواجه می شود.
حسین جان، باشنده  دیگر مرکز بامیان که در نزدیکی 
فرودگاه زنده گی می کند، می گوید ساختن فرودگاه از 
سوی دولت در مرکز شهر، آن  هم در بین خانه های 
و  غیرمنطقی  عجوالنه،  بسیار  تصمیم  یک  مسکونی، 
حالی  در  گفته  حسین جان،  به  است.  بوده  غیرعلمی 
 که مردم و خانواده ها به آرامش نیاز دارند، اما نشست 
از  را  آرامش  نظامی،  و  ملکی  طیاره های  برخاست  و 
خانواده های اطراف فرودگاه گرفته است. روزانه نشست 
و برخاست دست کم دو تا سه پرواز نظامی و غیرنظامی 
می گیرد.  صورت  بامیان  در  مزاری  شهید  فرودگاه  از 
فرودگاه  جای  که  می گویند  بامیان  شهر  باشنده گان 
کنونی که در بین خانه های مسکونی واقع شده است، 
به هیچ صورت مناسب نیست و فرودگاه دیگری باید 

دورتر از شهر ساخته شود.

انجام بررسی فنی برای ساخت فرودگاه جدید
آمریت ملکی فرودگاه بامیان انتقادات باشنده گان شهر 
بامیان را می پذیرد و از آغاز تالش ها برای ساخت یک 
فرودگاه بدیل در منطقه  »دشت شیبرتو« از مربوطات 
از محمدهانی  مرکز این والیت خبر می دهد. به نقل 
کریمی، آمر ملکی فرودگاه »شهید مزاری« در بامیان، 
کار سروی و ارزیابی ساخت فرودگاه جدید آغاز شده 

الیاس طاهری

سیدوحید قتالی، والی هرات، در صحبت 
با روزنامه ۸صبح می گوید که با تغییر 

شیوه مصرف مواد مخدر در افغانستان، 
بخش بزرگی از مواد شیمیایی و 

تیزاب هایی که از آن برای تولید مواد 
مخدر صنعتی استفاده می شود، از 

ایران وارد افغانستان می شود. به گفته 
او، بیش تر از 95 درصد معتادان و 

مصرف کننده گان مواد مخدر در هرات، 
موادی را مصرف می کنند که در داخل 

کشور تولید نمی شود و افغانستان وارد 
مرحله تازه ای از مصرف مواد مخدر شده 
است که در آن، از مواد شیمیایی مخدر 

استفاده می شود.
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در  جنگ  طوالنی  دوران  پایان  برای  صلح  مقوله 
محققان،  متفکران،  راه  فرا  را  مهمی  مسایل  کشور، 
دانش پژوهان و تحلیل گران قرار داده است. مشارکت 
سیاسی، شرایط حاکم و رییس جمهور، جایگاه مردم 
شکل گیری  به  نسبت  حکومت  موضع  حکومت،  در 
در  آن ها  نقش  و  مطبوعات  فعالیت  سیاسی،  احزاب 
حکومت، مردم ساالری، کثرت گرایی سیاسی و باالخره 
دورن  در  آن  قبول  قابل  معیارهای  و  توسعه سیاسی 
به  نیاز  جداً  که  است  موضوعاتی  جمله  از  حکومت، 
تحقیق و رهیافت های تطابقی دارد تا از یک سو بتوان 
قابل  و  به صورت عملی  را  معیارهای توسعه سیاسی 
قبول ارایه کرد و از سویی، زمینه های عملی و توسعه 
سیاسی را همراه با معیارهای پذیرفته شده آن به دست 

آورد. 

آن چه در بدو کالم ضرورت آن احساس می شود، 
جواب این سوال است: توسعه سیاسی چیست؟ 

ورود مفهوم توسعه سیاسی در ادبیات سیاسی، سابقه 
طوالنی ندارد و نهایتاً به تحوالت سیاسی جهان پس 
طول  در  می گردد.  بر  جهانی  دوم  جنگ  پایان  از 
چهل و پنج سال گذشته، مفهوم توسعه سیاسی به طور 
مکرر دست خوش تغییر و تحول شده است و هم اکنون 
نیز اتفاق نظر به محدوده تعریف آن وجود ندارد؛ اما 
در معیار های اساسی توسعه سیاسی، توافق نسبی بین 
دانشمندان این رشته وجود دارد. نظریه پردازان توسعه 
رستو،  والت  هانتینگتون،  ساموئل  هم چون  سیاسی، 
لوسین پای، گابریل آلموند، سیدنی وربا، پاول، جمز 
معیارهای  مهم ترین  استار  وایزان  و  کاوانوف  کلمن، 

توسعه سیاسی را در مقوله های ذیل بر شمرده اند:

۱. پیچیده گی نظام سیاسی
۲. استقالل نظام سیاسی

3. انعطاف پذیری 
4. وحدت و یگانه گی نظام سیاسی 

۵. مشارکت سیاسی
مشارکت  و  و جذب  بر حل  نظام سیاسی  توانایی   .۶

مردم
۷. گذر از بحران های پنج گانه

8. ترجیح فعالیت های دسته جمعی بر فردگرایی

یک بانوی هلمندی با راه انداختن یک کارخانه، برای 
300 زن در این والیت زمینه کار را فراهم کرده است. 
این کارخانه ویژه صنایع دستی است و زنانی که در آن 
کار می کنند، مسوولیت سرپرستی خانواده های شان را 
بر عهده  دارند. بدین ترتیب زنان با کار در این کارخانه، 
می کنند.  کسب  نفقه  خانواده  های شان  اعضای  برای 
که  کسانی اند  بیش تر  کارخانه،  در  کارمند  زنان 
از دست  در جنگ ها  را  خانواده های شان  سرپرستان 
داده اند. آن ها به گونه معمول یک دوره آموزش را فرا 
می گیرند و سپس در برابر کارشان در این کارخانه، 
معاش دریافت می کنند. این کارخانه یک سال پیش 
ایجاد شد و در آن چپلی مخصوص ساخته می شود. 
از  دیگر  برخی  و  هلمند  در  تولیدات  این  هرچند 
والیت ها استفاده می شود، اما مسوول کارخانه هنوز 
بازار مناسبی برای تولیداتش پیدا نکرده است و امید 
دارد که بتواند ساحه فروش تولیداتش را گسترده تر 

کند.
از  پیش  هلمند یک سال  در  کارخانه ساخت چپلی 
این  اوایل  در  شد.  ایجاد  اسحاق زی  نسیمه  سوی 
کارخانه فقط پنج کارگر داشت و با گذشت هر روز به 
شمار کارگران آن افزوده شد. بانو اسحاق زی می گوید 
که هرچند تنها یک سال از آغاز کارش می گذرد، اما 
در حال حاضر توانسته است 300 زن را در کنارش 
جمع و زمینه کار را برای شان فراهم کند. به گفته او، 
زنان در این کارخانه صنایع دستی و چگونه گی کار را 
آموزش می بینند و سپس به کار گماشته می شوند. بانو 
اسحاق زی در گفت وگو با روزنامه 8صبح گفت که برای 
زنان کارگر در این کارخانه معاش تعیین شده است 
و آن ها می توانند نیازهای روزمره خانواده های شان را 

تأمین کنند. 

۱. قانون
۲. حاکمیت

3. مردم
نظام سیاسی که مبتنی بر ارزش های بومی و عقالنی 
یک ملت باشد و عرف و خرد را پاس دارد، نظام مبتنی 
اراده فرد حاکم، مبتنی  بر قانون است. در این نظام، 
بر اراده جمعی است. در این نظام، دیکتاتورها چانسی 
برای حضور در رأس هرم قدرت ندارند؛ بلکه حاکم و 
رهبر مردم و جامعه کسی است که تابع قانون باشد و 

اراده جمعی را مقدم بر اراده فردی بداند.
بر  فقط  قانون  استبدادی  حکومت های  در  خالف،  بر 
مردم اعمال می شود و سیطره آن بر دربار و حکام قابل 
گسترش نیست. در نظامی که توسعه سیاسی صورت 
توسعه سیاسی  معیارهای  یا دست کم  و  باشد  گرفته 
مالک کار باشد، فرد با هر مسوولیت و مقامی که داشته 

باشد، از احکام قانون معاف نیست.
با توجه به این که نظام سیاسی مبتنی بر اراده مردم، 
اجرایی  نیازمند مدیر  نظام  این  قانون است،  حکومت 
از  باید حاکم  این نظام  و حاکم کاردان نیز است. در 
و  مردم  و  شود  برگزیده  مردم  توسط  و  مردم  میان 
قانون موظف کنند.  از  به پیروی  را  باید حاکم  قانون 
مردم در ساختن نظام سیاسی چنان نقش کلیدی و 
بدون حضور  عنوان  هیچ  به  که  دارند  واالیی  جایگاه 
آنان، شکل گیری یک حکومت و نظام سیاسی معقول و 

مشروع ممکن نیست.
و  سیاسی  نظام  عناصر  و  اجزا  این که  بر  عنایت  با 
معیارهای توسعه سیاسی با هم مرتبط است، می توان 

به معیارهای ذیل برای توسعه سیاسی اشاره کرد:

1. نظام سیاسی ما باید قانون مند باشد
سیاسی  توسعه  معیار  اولین  که  گفت  بتوان  شاید 
قانون است. در هر نظام باید قانون حاکم باشد و اگر 
امروز  قانون مدون و صریح که  در حاکمیت سیاسی 
اساسی گفته می شود، موجود  قانون  آن  به  اصطالحا 
نباشد، نظام منحرف و رو به زوال خواهد بود. یعنی اگر 
اراده فرد در پروسه سیاسی برجسته باشد و فرد، فعال 

کارخانه  این  کارمندان  بیش تر  مسووالن،  گفته  به 
زنانی اند که سرپرستان خانواده های شان را در جنگ از 
دست داده اند. وجیهه مقدس رسولی، رییس امور زنان 
هلمند، به روزنامه 8صبح گفت که ریاست امور زنان 
هلمند و موسسه دیگری با این کارخانه همکار نیستند 
و بانو اسحاق زی به تنهایی بودجه کار و امکانات مالی 

آن را فراهم می کند. 
این  بر  افزون  که  گفت  رسولی  بانو  حال  همین  در 
هلمند  در  خیاطی  و  آرایشگاه  کارگاه  دو  کارخانه،  
این  کارمندان  همه  و  می شود  اداره  زنان  سوی  از 
افزود که  او  نیز زنان تشکیل می دهند.  را  دو کارگاه 
زنی  ده ها  نهاد  این  هلمند،  در  اخیر  طی جنگ های 
تهیه  و  سرپرستی  مسوولت  که  است  کرده  ثبت  را 
گفته  به  دارند.  بر عهده  را  خانواده های شان  مصارف 

مایشا قرار گیرد، در این صورت اراده مردم و اجتماع 
جامعه  میان  از  قانون مند  نظام  و  می شود  بی مفهوم 
رخت بر می بندد. به این ترتیب در نظام سیاسی باید 
قانون هم به شکل مدون موجود و هم در مرحله اجرا 
و عمل رسیده باشد، تا بتوان گفت که نظام سیاسی 
موجود نظام قانون مدار است و در سایه موجودیت و 
زمینه  مردم  و  و حاکم  و جامعه  فرد  قانون،  به  عمل 
سیاسی  و  اجتماعی  مثبت  و  سالم  فعالیت  برای  را 
فراهم آورند. قانون نحوه فعالیت ارگان های حکومتی 
و در مجموع دولت را توضیح می دهد و طرز برخورد 
اتباع  تکالیف  و  و حقوق  بیان  را  افراد  با  دولت مردان 
را تشریح می کند. به این ملحوظ برای استقرار نظام 
تا  باشد  نافذ  و  قانون مدون  باید  تداوم آن  سیاسی و 
روابط ملت، دولت و ارگان ها را تنظیم کند و بر اساس 

آن اجراات صورت گیرد.

2. نظام سیاسی باید پاسخ گو باشد
پاسخ گویی نظام سیاسی به این معنا است که هر آن چه 
قانون به نهادها و دولت مردان وظیفه داده است، افراد و 
نهادها باید در مقابل آن پاسخ گو باشد. هرگاه در کشور، 
یک نظام پاسخ گو شکل بگیرد، زمینه مشارکت مردم 

بیش تر می شود.

پایه مشارکت سیاسی  بر  باید  نظام سیاسی   .3
مردم استوار باشد

قباًل گفته شد که مردم در نظام سیاسی، نقش کلیدی 
دارند؛ زیرا این مردم است که باید نظام را انتخاب و 
تأیید کنند تا مشروعیت نظام ثابت شود. در واقع اگر 
باشند،  مردم در ساختار نظام سیاسی نقشی نداشته 
به  محکوم  و  است  بی ستون  سقف  همانند  نظام  این 
نظام های دموکراتیک  در  به همین جهت  فروپاشی. 
نظام  نوع  و حتا  تعیین حاکم  در  مردم  مردم ساالر  و 

سیاسی نقش بی نظیر و بی بدیل دارند.
مشارکت سیاسی مردم از طریق یک پروسه تعریف شده 
نامیده  انتخابات  که  پروسه  این  و  می گیرد  صورت 
تصمیم گیری  در  را  مردم  مشارکت  زمینه  می شود، 
فراهم می کند. پروسه انتخابات آزاد، شفاف و عادالنه 
و  اقتدار  و  می برد  باال  کشور  در  را  عمومی  رضایت 

همبسته گی ملی را به ارمغان می آورد.

ریاست های  از  هلمند  زنان  امور  ریاست  رسولی،  بانو 
از نهادها در بخش  پالیسی ساز است که برای برخی 
حوادث  در  آسیب دیده  زنان  و  پالیسی سازی  زنان 

طبیعی را به نهادهای مسوول معرفی می کند.
بی شماری  با محدودیت های  هلمند  در  زنان  هرچند 
روبه رو اند، اما نسیمه اسحاق زی با به راه انداختن این 
است.  کرده  فراهم  را  زنان  برای  کار  زمینه  کارخانه، 
گفتنی است که زنان در جوامع سنتی شبیه هلمند 
این  می یابند.  را  خانه  از  بیرون  در  کار  فرصت  کم تر 
والیت از جمله والیت های ناامن است و در سال روان 
نیز با تهدیدهای جدی امنیتی روبه رو بود. این تهدیدها 
سبب شد که هزاران خانواده به نقاط مختلف در این 
والیت بی جا شوند و حتا برخی از خانواده ها بیش تر 

داشته های شان را به دلیل شدت ناامنی جا گذاشتند.

۹. فرهنگ سیاسی 
۱0. توسعه شهرگرایی 

۱۱. توسعه سواد و تحصیل 
۱۲. شبکه وسیع ارتباط رسانه های جمعی

به دست  باال  نظریات  از مجموع  نگاه  در یک  آن چه 
تفاوت های  و  عمده  تغییرات  که  است  این  می آید، 
آشکار در میان این نظریات وجود دارد و این هم بنابر 
شرایط متفاوت و غیرقابل مقایسه کشور های مختلف 
جهان است؛ زیرا تمامی این نظریه ها در تمام قاره ها و 
کشور ها به صورت آسان و صد در صد قابل پیاده شدن 

نیست.
با توجه به شرایط اجتماعی، واقعیت های تاریخی، تعدد 
نژادی و مذهبی و حضور فعال دین اسالم در افغانستان، 
معیار های مشخص برای توسعه سیاسی در کشور ما 
و  سیاسی  نظام  که  است  بدیهی  می نماید.  ضروری 
حکومت ما باید ساختار قابل فهم، درک و قابل قبول 
برای مردم افغانستان داشته باشد و این قابلیت فقط با 
در نظرداشت واقعیت های موجود و مشارکت همه جانبه 
مردم در شکل گیری حکومت و نظام سیاسی ممکن 
می شود. وابسته گی های بی شمار اقتصادی و فرهنگی 
در دنیای کنونی، روابط غیرقابل انقطاع ملت ها، اتصال 
بی وقفه ملت ها به وسیله فناوری اطالعات و تأثیرگذاری 
دست آوردها و فناوری و نظام های سیاسی ملت ها بر 
سایر ملل - همه واقعیت های قرن بیست ویک است که 

نباید از آن چشم پوشی کنیم.
نظام سیاسی ما باید مبتنی بر ارزش های واالی انسانی 
بر  کند،  احترام  را  انسانی  شرافت  و  کرامت  باشد، 
ژیوپلیتیک افغانستان قابل پیاده شدن باشد و معیارهای 

توسعه سیاسی را در نظر گیرد.
های  معیار  شد،  گفته  آن چه  همه  نظرداشت  در  با 
باید  به صورت صحیح  افغانستان  در  توسعه سیاسی 
تلویحی  پرداختن  از  قبل  شود.  تبیین  و  شناسایی 
عناصر  که  بدانیم  باید  توسعه سیاسی،  معیارهای  به 
مرتبط در ساختار نظام سیاسی مورد نظر، به طور ذیل 

است:

و  این کارخانه در هلمند  تولیدات  از  در حال حاضر 
برخی دیگر از والیت ها کار گرفته می شود. با این حال، 
بانو اسحاق زی توقع دارد که بازاری برای کارش تدارک 
دیده شود تا بتواند تولیدات کارخانه اش را بیش تر سازد 
و زمینه کار برای زنان دیگری فراهم کند. این کارخانه 
به سه بخش تقسیم شده است و همه کار آن را زنان 

به پیش می برند.
با  این  از  پیش  که  می گویند  نیز  کارخانه  کارمندان 
نرم  پنجه  و  دست  زنده گی شان  در  جدی  مشکالت 
می کردند، اما پس از آغاز کار در این کارخانه، اکنون 
می توانند خرج روزمره خانواده  های شان را تأمین کنند. 
ریاست امور زنان هلمند نیز از آغاز کار این کارخانه 
راضی  است و می گوید که نسیمه اسحاق زی توانسته 
است تغییر مثبتی در زنده گی زنان هلمندی بیاورد. 

معیـارهـای

چرخ زنده گی 3٠٠ خانواده در هلمند 
به لطف یک زن می چرخد

توسعه سیاسی
عزیزاهلل بصیر

کارخانه ساخت چپلی در هلمند یک 
سال پیش از سوی نسیمه اسحاق زی 
ایجاد شد. در اوایل این کارخانه فقط 
پنج کارگر داشت و با گذشت هر روز 
به شمار کارگران آن افزوده شد. بانو 

اسحاق زی می گوید که هرچند تنها 
یک سال از آغاز کارش می گذرد، اما 

در حال حاضر توانسته است 300 
زن را در کنارش جمع و زمینه کار 

را برای شان فراهم کند. به گفته او، 
زنان در این کارخانه صنایع دستی و 
چگونه گی کار را آموزش می بینند و 

سپس به کار گماشته می شوند.



عبداالحمد آهنگرپور، باشنده 
ولسوالی اشکاشم، به روزنامه 

۸صبح گفت که آمار رویدادهای 
ترافیکی در ولسوالی های 

کوهستانی بدخشان بلند است و 
باشنده گان این ولسوالی ها بارها در 
نتیجه این رویدادها جان باخته اند. 

او از حکومت مرکزی خواست که 
جاده های ولسوالی های اشکاشم، 

شغنان و شغنان درواز را قیرریزی 
کند تا از مشکالت مردم این 

ولسوالی ها کاسته  شود. آهنگرپور 
گفت که دشوار گذر بودن راه ها 
و بند شدن جاده ها در زمستان، 
مردم روستای پامیری ولسوالی 

واخان و مردم درواز را با مشکالت 
زیاد مواجه کرده است.

توسعه و پیش رفت افغانستان بسته گی به تالش و نقش آفرینی نسل جوان در جامعه دارد. جوانان شدیداً نگران سرنوشت شان به 
عنوان قربانیان واقعی جنگ اند. از این رو، با توجه به قطع نامه 2250 شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه به نقش جوانان در 

تأمین صلح و ثبات جهانی، نگاه این نسل به گفت وگوهای بین االفغانی در قطر با امیدواری ها و نگرانی های جدی همراه است.

درواز-اشکاشم  اشکاشم-شغنان،  ناهموار  جاده های 
از  بزرگی  بخش  همواره  بدخشان  در  پامیر-واخان  و 
را  بدخشان  دوردست  مناطق  باشنده گان  انتقادهای 
جاده  نبود  از  ولسوالی ها  این  مردم  است.  برانگیخته 
هرازگاهی  و  می برند  رنج  رفت وآمد  برای  مناسب 
از  بدخشان  باشنده گان  می گشایند.  شکایت  به  لب 
و  سرحدی  ولسوالی های  به  که  می خواهند  حکومت 
بازسازی جاده های  به  و  دوردست توجه جدی کرده 
آن ها،  گفته  به  کند.  اقدام  دروازها  و  ولسوالی ها  این 
از جاده های بدخشان جغل اندازی نشده  هنوز برخی 
و جاده هایی که به کمک مردم ساخته شده، نتوانسته  

مشکالت مردم را برطرف کند.
به  اشکاشم،  ولسوالی  باشنده  آهنگرپور،  عبداالحمد 
ترافیکی  رویدادهای  آمار  که  گفت  8صبح  روزنامه 
و  است  بلند  بدخشان  کوهستانی  ولسوالی های  در 
باشنده گان این ولسوالی ها بارها در نتیجه این رویدادها 
که  خواست  مرکزی  حکومت  از  او  باخته اند.  جان 
جاده های ولسوالی های اشکاشم، شغنان و شغنان درواز 
را قیرریزی کند تا از مشکالت مردم این ولسوالی ها 
کاسته  شود. آهنگرپور گفت که دشوار گذر بودن راه ها 
و بند شدن جاده ها در زمستان، مردم روستای پامیری 
ولسوالی واخان و مردم درواز را با مشکالت زیاد مواجه 

کرده است.
که  می گوید  واخان،  ولسوالی  باشنده  خال میرزا، 
به  توجهی  هیچ گونه  حال  تا  گذشته  حکومت های 
نکرده اند.  اشکاشم- واخان  ولسوالی  جاده  ساخت 
به  ولسوالی  این  راه های  زمستان  در  که  می افزاید  او 
مرکز به دلیل بارش برف بسته می  شود و امسال نیز 

و  تالش  به  بسته گی  افغانستان  پیش رفت  و  توسعه 
نقش آفرینی نسل جوان در جامعه دارد. جوانان شدیداً 
نگران سرنوشت شان به عنوان قربانیان واقعی جنگ اند. 
امنیت  به قطع نامه ۲۲۵0 شورای  توجه  با  این رو،  از 
سازمان ملل متحد در رابطه به نقش جوانان در تأمین 
صلح و ثبات جهانی، نگاه این نسل به گفت وگوهای 
بین االفغانی در قطر با امیدواری ها و نگرانی های جدی 

همراه است.
صلح  توافق نامه  امریکا  متحده  ایاالت  این که  از  بعد 
محتوا  به  توجه  با  کرد،  امضا  دوحه  در  را  طالبان  با 
و شرایط آن توافق نامه، رأی زنی هایی راجع به ترتیب 
از جانب حکومت  فهرست هیأت مذاکره کننده صلح 
افغانستان و جایگاه نسل جوان در آن، آغاز شد. این 
با  اقشار مختلف جامعه  آیینه تمام نمای  تیم می باید 
توجه به تنوع فکری، سیاسی و جغرافیایی افغانستان 
می بود و مسیر را برای تأمین صلح واقعی در کشور 
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می توانند در یک روز این مسیر را بپیمایند.
ادب شاه، باشنده ولسوالی شغنان، نیز تصریح می کند 
که مرگ ومیر مادران و کودکان به دلیل کمبود عرضه 
ویژه  به  سرحدی،  ولسوالی های  در  صحی  خدمات 
سو  یک   از  که  گفت  او  است.  زیاد  واخان،  ولسوالی 
جاده ها مشکل دارد و از سوی دیگر مردم نیز از نعمت 
سواد محروم اند. به گفته ادب شاه، مردم ولسوالی های 
اشکاشم، زیباک، واخان، شغنان، ماه می و نسی خواهان 
قیرریزی سرک ها هستند و نیاز دارند که برای آرامش 
در زنده گی شان، دست کم مشکالت ابتدایی شان حل 

شود.
جاده ها  وضعیت  از  نیز  مسیر  این  در  راننده گان 
اشکاشم-شغنان  مسیر  راننده   رحمان اهلل،  ناراضی اند. 
و اشکاشم-واخان، می گوید که بیش تر اوقات در این 
جاده ها حادثه ترافیکی رخ می دهد و دلیل اصلی آن 
خراب بودن سرک ها است. او می افزاید که اگر حکومت 
به این جاده ها توجه  جدی نکند، احتمال دارد قربانیان 
یابد.  افزایش  روز  هر  گذشت  با  ترافیکی  رویدادهای 
برای  فراوانی  وعده های  هرچند  رحمان اهلل،  گفته  به 
ساخت این سرک ها به مردم داده شده، اما هنوز عملی 

نشده است. 
کار  که  می گویند  محلی  مسووالن  حال  همین  در 
روی اعمار برخی از سرک ها ادامه دارد. عبدالمعروف 
عبدی، رییس فواید عامه والیت بدخشان، گفت که 
برنامه  جمع  در  واخان  و  اشکاشم  جاده  ساخت  کار 

که  مباحث  مهم  بخش  یک  است.  مطرح  مستقیم 
به  نیاز  می گیرد،  قرار  مثبت  صلح  زیرمجموعه  در 
جمهوری  نظام  چتر  زیر  در  حتا  جدی تر  بحث های 

اسالمی افغانستان نیز دارد.
دیده می شود که در تأمین هر دو بُعد صلح )منفی و 
مثبت( نسل جدید به عنوان قربانیان اصلی خشونت 
بایستی نقش آفرینی جدی و قابل توجه داشته باشد. 
طوری که در ترکیب هیأت رسمی جمهوری اسالمی 
افغانستان دیده می شود، تعدادی از هم نسالن ما چون 
نادر نادری، خالد نور، باتور دوستم، متین بیک و... به 
صلح  مذاکرات  در  تأثیرگذار  قشر  این  از  نماینده گی 

حضور دارند.
در  جوان  نسل  نماینده گان  که  است  این  من  فهم 
منافع  از  تا  دارند  مسولیت  یک سو  از  قطر  مذاکرات 
جمعی مردم ما، به خصوص جوانان نماینده گی خوب 
کنند و پاس داران ارزش های ۱۹ سال اخیر باشند و از 

ملی است و مرحله به مرحله پیش می رود. او افزود 
که کار ساخت این سرک ها ادامه دارد. به گفته آقای 
عبدی، بخشی از جاده پامیرـ واخان امسال تکمیل شد 
تا به کشور  باقی مانده است  و تنها ۵0 کیلومتر آن 
چین وصل شود. او افزود که جاده اشکاشم-شغنان در 
گذشته از طرف انکشاف دهات وصل شده بود و مردم 
رفت وآمد  جاده  این  طریق  از  اکنون  ولسوالی ها  این 

می کنند. 
کار  که  کرد  تصریح  هم چنان  عبدی  عبدالمعروف 
ترمیم جاده های ولسوالی های درواز جریان دارد و کار 
ساخت وساز آن در سال های آینده ادامه خواهد یافت.  
به گفته رییس فواید عامه بدخشان، هشت سال پیش 
وزارت انکشاف دهات باالی جاده اشکاشم-شغنان کار 
می کرد، اما بنا بر دالیلی، به انجام نرسید. او گفت که 
قرار است این پروژه به ریاست فواید عامه سپرده شود 
و در صورت انجام این کار، پروژه ساخت این جاده آغاز 

خواهد شد.
اعضای شورای والیتی بدخشان نیز از پیش رفت ها در 
کار ساخت جاده ها سخن می گویند. ناجی نظری، عضو 
شورای والیتی بدخشان، به روزنامه 8صبح گفت که 
سرک اشکاشم-شغنان دو سال پیش از بودجه  وزارت 
سرک  این  ساخت  با  و  شد  ساخته  دهات  انکشاف 
شده  حل  دروازه  و  اشکاشم-شغنان  مردم  مشکالت 
است. بودجه اعمار ترمیم این سرک ۷0 میلیون افغانی 
بانک جهانی باالی  بوده است. آقای نظری گفت که 
جاده های اشکاشم-واخان کار می کند و تا حال سروی 
ابتدایی آن صورت گرفته است. او افزود که کار سرک 
بهارک و اشکاشم پایان یافته و قرار است کار سرک 

اشکاشم و واخان آغاز شود. 
جریان  پامیر  سرک  روی  کار  نظری،  آقای  گفته  به 
تاکنون ۵0 کیلومتر آن تکمیل شده و ۵0  دارد که 
کیلومتر دیگر آن باقی مانده است. او افزود که با تالش 
ارگو،  ولسوالی های  جاده های  بدخشان،  نماینده گان 
کابل  در  تگاب  و  یمگان، کشم  بهارک، شهدا، جرم، 
به اعالن رفته است. این در حالی است که در جریان 
سال های اخیر، روی جاده های ولسوالی های مرزی و 
اندک  شده،  کاری  اگر  و  نگرفته  کار صورت  دروازها 

بوده است. 
بدخشان در شمال شرق کشور از والیت های سردسیر 
شمرده می شود و هم اکنون بیش تر نقاط آن سفیدپوش 
است. براساس منابع سنجش اوضاع جوی، بلندترین 
درجه حرارت در این والیت طی روزهای اخیر منفی 
که  است  گفتنی  است.  شده  تشخیص  درجه  هفت 
و  است  والیت صعب العبور  این  ولسوالی های  بیش تر 
باشنده گان این ولسوالی هرازگاهی هنگام رفت وآمد با 

مشکل بر می خورند.

جانب دیگر انتظار می رفت که آن ها در وقفه پیش آمده 
و  مشورت  به  افغانستان  در  حضور  با  مذاکرات  در 
با اقشار مختلف جامعه، به خصوص جوانان  رأی زنی 
عمل کرد  به  معطوف  دید  با  صلح  مباحث  به  راجع 
از این قشر در دور بعدی  بهتر به  نماینده گی واقعی 
مردم،  پیام های  البالی  از  تا  می پرداختند.  مذاکرات، 
با آغاز مرحله دوم گفت وگوها که جدی تر از دور اول 
خواهد بود، با قوت بیش تر حضور می یافتند. آن طوری 
که از جلسات شورای عالی مصالحه ملی و مشورت های 
انجام شده بر می آید، تعدادی از این دوستان مصروف 
محترم  اعضای  اکثر  هستند.  رسمی  مأموریت های 
مذاکره کننده )نماینده گان نسل جوان( یا در سفرهای 
غیررسمی، بیرون از کشور حضور داشتند و یا هم وقفه 
مذاکرات را به عنوان دوره استراحت برای شان تعریف 
کردند. این عمل کرد فرصت های بعدی را از نسل جوان 
زمینه ای  دیگر  و  گرفت  خواهد  سیاسی  تحوالت  در 

برای نقش آفرینی این نسل به وجود نخواهد آمد.
انتظار و توقع ما از این جمع، پاس داری از ارزش های 
که  است  کشور  آینده  راه  نقشه  تبیین  و  گذشته 
بی تردید سایر اعضای هیأت نیز همانند اعضای جوان 

آن مسوولیت خطیری دارند.

مسدود  برف باری  اثر  به  بزرگ  و  خرد  پامیرهای  راه 
است. خال میرزا گفت که در کلینیک ولسوالی واخان 
دوا و داکتر وجود ندارد و بخش والدی و نسایی نیز 
ساخته نشده است. بدین ترتیب نبود امکانات صحی 
و خرابی جاده ها سبب شده است که بیش تر بیماران 
در  فیض آباد،  یا  اشکاشم  ولسوالی  به  انتقال  حین 
خواست  جمهور  رییس  از  او  دهند.  جان  راه  میانه 
کند؛  رسیده گی  ولسوالی  این  مردم  مشکالت  به  که 
زیرا اقتصاد مردم در واخان متکی بر مال داری است 
و زمستان سرد و خرابی جاده ها، آسیب های جدی ای 

به مردم وارد می کند. 
سعید منیر، از باشنده گان روستای »جامرچ« ولسوالی 
از  که  گفت  8صبح  روزنامه  به  بدخشان،  ماه  می 
سال های گذشته تا حال توجهی به این جاده ها نشده 
است و اگر گاهی توجه هم شده، پروژه های کوچک 
این  ساخت  برای  »حکومت  افزود:  او  است.  بوده 
و  اشکاشم-شغنان  جاده های  نمی کند.  توجه  جاده ها 
شغنان-درواز بسیار خراب است و کرایه یک مسافر از 
فیض آباد تا ولسوالی ماه می و نسی چهار هزار افغانی 
فصل  در  مواصالتی  راه های  سعید،  گفته  به  است.« 
زمستان مسدود می شود و افزون بر بلند رفتن قیمت 
ترافیکی  دارو، حوادث  و  مواد سوخت  مواد خوراکی، 
نیز بیش تر می شود. او گفت که در حال حاضر مردم 
ولسوالی های درواز  مسیر رفت وآمدشان را سه روز طی 
شود،  قیرریزی  جاده  این  که  صورتی  در  و  می کنند 

هموار می ساخت.
به  راجع  نارویژی  نظریه پردازان  از  گالتونگ  یوهان 
صلح و حل منازعات، تازه ترین نظریه را مطرح و در 
تأمین  معنای  به  را  مثبت  و  منفی  ترکیب صلح  آن 
ختم  با  او،  دید  از  است.  کرده  تعریف  واقعی  صلح 
جنگ و خشونت مستقیم در جامعه ما می توانیم به 
تأمین صلح منفی دست یابیم. یوهان گالتونگ تأمین 
عدالت اجتماعی، رسیدن اتباع به حقوق و آزادی های 
معنای  به  را  شهروندان  میان  تساوی  و  اساسی شان 
که  زمانی  هر  بنابراین  است.  کرده  بیان  مثبت  صلح 
شاهد  ما  آمد،  وجود  به  تلفیقی  بخش  دو  این  میان 

تأمین صلح واقعی در جامعه خواهیم بود.
احساس می کنم که روند گفت وگوهای صلح در قطر، 
منجر  منفی  صلح  تأمین  به  بیش تر  نخست  قدم  در 
خواهد شد. چون در مذاکرات، بحث آتش بس میان 
خشونت  ختم  و  طالبان  گروه  و  افغانستان  حکومت 

زمستان سرد است 
و جاده ها ناهموار

نماینده گان نسل جوان  و مذاکرات صلح

روزگار ناخوش بدخشانیان؛

پرویز کامروز 

عبدالغفار اخالص سیغانی، استاد دانشگاه
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آن که  از  پس  روز  چهار  تنها  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
وزارت دفاع امریکا به »یواس اس نیمیتز«، تنها ناو هواپیمابر 
خانه  به  تا  بود  داده  دستور  خاورمیانه،  در  متحده  ایاالت 
این  این کشور،  برگردد، کریستوفر میلر، وزیر دفاع موقت 
به  که  داد  نیمیتز دستور  فرمانده  به  و  لغو کرد  را  دستور 
دلیل آن چه تهدیدهای ایران علیه رییس جمهور ترمپ و 
سایر مقام های دولت امریکا نامیده می شود، در خلیج فارس 

باقی بماند.
او روز گذشته در بیانیه ای اعالم کرد که به نیمیتز دستور 
داده تا فعالیت روزانه اش را از سر بگیرد. او گفت: »این ناو در 
حوزه عملیات فرمان دهی مرکزی ایاالت متحده ]سنتکام[ 

باقی خواهد ماند.«
کریستوفر میلر که از متحدان نزدیک دونالد ترمپ، رییس 
جمهور ایاالت متحده امریکا، محسوب می شود، هفته گذشته 
با وجود فشارها برای تمدید ماموریت این ناو هواپیمابر در 
خلیج فارس، هم چنین با وجود افزایش تنش ها در منطقه 
خاورمیانه میان تهران و واشنگتن در آستانه سال گرد قتل 

کرونا  واکسین  دو  برای  هند  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
مجوز اضطراری صادر کرد. یکی از این دو ، واکسین هندی 
کوواکسین است. مخالفان دولت هند نسبت به ایمنی این 
واکسین ابراز تردید کرده اند. رییس این شرکت هندی ضریب 

ایمنی آن را »۱۱0 درصد« می داند.
کرونا  هندی  واکسین  از  استفاده  اضطراری  مجوز  صدور 
کشور  این  در  اعتراض هایی  و  مخالفت ها  به  )کوواکسین(، 

قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران 
ایران، دستور بازگشت این ناو را داد.

هفته گذشته هم چنین بمب افکن های »بی ۵۲« ایاالت متحده 
بر فراز خاورمیانه به پرواز درآمدند؛ اقدامی که باعث شد ایران 
از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد تا »ماجراجویی های 
نظامی« امریکا در خلیج فارس و دریای عمان از جمله اعزام 

بمب افکن هایی با توانایی هسته ای به منطقه را متوقف کند.
در  اما  نیست،  درگیری  دنبال  به  اگرچه  داد  هشدار  ایران 

صورت لزوم از خود دفاع خواهد کرد.
هم زمان منابع امریکا در عراق گزارش داده اند که نظامیان 
انتقال  با  اخیر  روزهای  در  کشور  این  در  حاضر  ایرانی 
موشک های بالستیک کوتاه برد به درون خاک عراق، سطح 

آماده گی شان را افزایش داده اند.
از زمان قتل قاسم سلیمانی در  امریکا  ایران و  تنش میان 
نزدیکی  در  وی  موتر  بر  امریکا  پهپادهای  حمله  جریان 
فرودگاه بغداد، بار دیگر به طور قابل توجهی افزایش یافته 

است.

هم چنین  و  ایمنی  درباره  نیز  کارشناسان  است.  زده  دامن 
میزان موثر بودن آن ابراز تردید کرده اند.

سایت »تاگس شاو« وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان روز 
دوشنبه چهارم جنوری )۱۵ جدی( با انتشار گزارشی به خبر 
صدور مجوز اضطراری واکسین کرونا در هند پرداخته است.

هند برای مقابله با شیوع کرونا در کنار واکسین آکسفورد 
مجوز  نیز  کوواکسین  واکسین  از  استفاده  برای  استرازنکا 

اضطراری صادر کرده است.
و  ایمنی  درباره  کافی  اطالعات  که  است  حالی  در  این 
هم چنین موثر بودن این واکسین وجود ندارد. گفته می شود 
که تحقیقات در مرحله سوم آزمایش کلینیکی این واکسین 
به اندازه کافی صورت نگرفته است. مخالفان حزب کنگره و 
دولت هند، اعالم کرده اند که صدور مجوز برای این واکسین 

نادرست بوده است.
رییس شرکت هندی بهارات بیوتک به رغم این مخالفت ها، 
مدعی شده که ایمنی و موثر بودن این واکسین در مقابله با 

اکنون با پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترمپ، برخی 
درگیری  آغاز  دنبال  به  او  که  اند  باور  این  بر  تحلیل گران 
و  انتخابات  از شکست خود در  را  توجه ها  تا  ایران است  با 
جنجال های به وجود آمده در پی ادعاهایش مبنی بر تقلب 
در انتخابات منحرف سازد و برنامه کار در منطقه خاورمیانه 

را نیز برای جانشینش پیچیده کند.
از نظر تحلیل گران احتمال اجرای چنین سناریویی به ویژه از 
آن رو قوی است که جو بایدن، رییس جمهور منتخب ایاالت 
متحده، قصد کاستن از سیاست »حد اکثر فشار« علیه ایران 
و هم چنین مذاکره با این کشور و احتماالً بازگشت به توافق 

هسته ای را دارد.
سم وینوگراد، عضو سابق شورای امنیت ملی امریکا، می گوید 
اگرچه ایران تهدیدی واقعی برای امنیت ملی امریکا به ویژه 
پس از قتل قاسم سلیمانی است، اما نمی خواهد قبل از روی 
از سر گیری مذاکرات هسته ای که  بادین و  کار آمدن جو 
می تواند منجر به لغو تحریم ها شود، علیه واشنگتن دست 

به حمله بزند.

شیوع کرونا »۱۱0  درصد« است.
این شرکت هندی اعالم کرده است که واکسین کوواکسین 
در مرحله بالینی روی 800 بیمار آزمایش شده است. رییس 
شرکت بهارات بیوتک هند هم چنین اعالم کرده است که در 
مرحله سوم این واکسین روی ۲۵ هزار داوطلب مورد استفاده 

قرار گرفته و نتایج این آزمایش ها رضایت بخش بوده است.
بر اساس اطالعات و آمار منتشر شده تا کنون حدود  ۲۲ هزار 
و ۵00 نفر در هند واکسین هندی کرونا را دریافت کرده اند.

دولت هند تصمیم دارد تا اواسط سال جاری میالدی حدود 
کرونا  ویروس  علیه  را  شهروندانش  از  نفر  میلیون   300
واکسین کند. شرکت بهارات بیوتک هنوز بهای رسمی این 
واکسین را اعالم نکرده است، اما گفته می شود که بهای این 

واکسین بسیار نازل تر از واکسین های مشابه است.
 ۵0 که  کرده اند  اعالم  هند  دولت  مقام های  دیگر  سوی  از 
میلیون دوز از واکسین آکسفورد استرازنکا نیز در انبارهای 

این کشور در دسترس قرار دارد.

امریکا:

ناو هواپیمابر به دلیل تهدیدهای ایران در خلیج فارس می ماند

تردید درباره ایمنی واکسین هندی کرونا پس از صدور مجوز

اسراییل می خواهد پیش از رفتن ترمپ، باز هم از امریکا اف-3۵ بخرد

افشای مکالمه ترمپ با مقام 
ایالتی جورجیا: 

برایم ۱۱ هزار رای 
پیدا کنید

با  امریکا  جمهور  رییس  مکالمه  از  صوتی  فایل  یک 
یک مقام ارشد ایالت جورجیا منتشر شده است که در 
جریان آن دونالد ترمپ خواستار کشف بیش از ۱۱ هزار 

رای به سود خود می شود.
به گزارش یورونیوز، خبرگزاری آسوشیتدپرس به این 
فایل صوتی که در ابتدای روز یک شنبه از سوی روزنامه 
کرده  پیدا  دسترسی  شد،  منتشر  پست«  »واشنگتن 
است. در این فایل صوتی صدای رییس جمهور کنونی 
ایاالت متحده شنیده می شود که با تکرار ادعاهای خود 
برد  از  رای گیری  جریان  در  »تقلب«  وقوع  بر  مبنی 
رفنسپرگر، وزیر امور داخلی ایالت جورجیا، می خواهد 

تا ۱۱ هزار و ۷80 رای با نام او »پیدا« کند.
 ۱3( نوامبر  سوم  انتخابات  جریان  در  ترمپ  دونالد 
عقرب( با اختالف ۱۱ هزار و ۷۷۹ رای از جو بایدن، 
جورجیا  ایالت  در  امریکا،  منتخب  جمهور  رییس 
شکست خورد. جو بایدن به دلیل کسب آرای بیش تر 
در این ایالت جنوبی، ۱۶ رای الکترال آن را در جریان 

رای گیری در کالج الکترال به دست آورد.
فایل صوتی از مکالمه رییس جمهور کنونی امریکا با 
مسوول برگزاری انتخابات در ایالت جورجیا در حالی 
منتشر می شود که کنگره ایاالت متحده قرار است روز 
چهارشنبه جلسه ای برای تأیید نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری تشکیل دهد. شماری از اعضای جمهوری خواه 
اعالم  این حزب،  از ۱0 سناتور  از جمله بیش  کنگره 
کرده اند که در جلسه روز چهارشنبه به نتیجه انتخابات 

اعتراض خواهند کرد.
از سوی دیگر انتشار فایل صوتی مکالمه دونالد ترمپ 
انتخابات  نتیجه  بر  است  ممکن  رفنسپرگر  برد  با 
سه شنبه  روز  است  قرار  که  ایالت  این  سنای  مجلس 
برگزار شود، تاثیر بگذارد. رای دهنده گان در این ایالت 
سنا  در مجلس  دو کرسی جورجیا  تکلیف  است  قرار 
بر  بنا  کنند.  مشخص  سه شنبه  روز  رای گیری  در  را 
نظرسنجی ها، رقابت تنگاتنگی بین دو سناتور فعلی این 
دموکرات شان  رقبای  با  جمهوری خواه  حزب  از  ایالت 
جریان دارد. در صورت پیروزی هر دو نامزد دموکرات 
در انتخابات روز سه شنبه، کنترل مجلس سنای امریکا 

از دست حزب جمهوری خواهان خارج خواهد شد.
و  جورجیا  ایالت  داخلی  امور  وزیر  دفتر  سفید،  کاخ 
فایل  انتشار  به  تاکنون  ترمپ  دونالد  انتخاباتی  کارزار 
صوتی از مکالمه رییس جمهور امریکا با برد رفنسپرگر 
امور داخلی  این حال وزیر  با  نداده اند.  واکنشی نشان 
نوشت:  توییتی  انتشار  با  روز یک شنبه  ایالت جورجیا 
ترمپ آن چه شما می گویید،  رییس جمهور  »جسارتاً 

درست نیست. حقیقت مشخص خواهد شد.«
جورجیا  ایالتی  مقام های  و  ترمپ  دونالد  بین  تنش 
در حالی با وجود گذشت دو ماه از برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری امریکا ادامه دارد که همه مقام های 
کلیدی این ایالت از جمله فرمان دار و وزیر امور داخلی، 

از حزب جمهوری خواه هستند.

کرد  اعالم  اسراییل  دفاع  وزارت  یورونیوز،  گزارش  به 
اسکادران جنگنده  دارد سومین  قصد  این کشور  که 

اف-3۵ خود را نیز از ایاالت متحده خریداری کند.
بنی گانتز، وزیر دفاع اسراییل، با اعالم این خبر ابراز 
امیدواری کرد که کشورش بتواند پیش از اتمام دوره 
ریاست جمهوری دونالد ترمپ یعنی تا بیستم جنوری 

قرارداد خرید این هواپیماهای پیش رفته را امضا کند.
خود  اف-3۵  مجموعه  باید  بی شک  گفت:  »ما  وی 
ارزیابی  افزایش بدهیم. فعاًل دو اسکادران داریم و  را 
من آن است که این ها بیش تر خواهد شد. این را از 

امریکایی ها خواسته ام.«
وزیر دفاع اسراییل درباره تعداد احتمالی این هواپیماها 
چیزی نگفت. اسراییل پیش از این دو اسکادران اف-

3۵ را که در مجموع شامل ۵0 فروند از این جت های 
داده  سفارش  متحده  ایاالت  به  می شود،  پیش رفته 

است.
اف- فروش  وعده  متحده  ایاالت  وقتی  گذشته  سال 
3۵ را به امارات داد، اسراییل که تا پیش از آن تنها 
مالک خاورمیانه ای پیش رفته ترین جت های جنگنده 
با امریکا شد تا بتواند برتری  دنیا بود، وارد چانه زنی 

نظامی اش در منطقه را حفظ کند.
دولت ایتالفی بنی گانتز و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
روز ۲3  است  بنا  و  ماه گذشته منحل شد  اسراییل، 
مارچ انتخابات تازه ای در این کشور برگزار شود، اما هم 
بنی گانتز و هم بنیامین نتانیاهو تا تشکیل دولت بعدی 

در سمت های خود باقی خواهند ماند.


