
شماره 3517
سال سیزدهم

 یک شنبه
۲1 جدی 1399

10 جنوری ۲0۲1
قیمت: ۲0 افغانی

۷

در سال هاى اخیر به دنبال افزايش ناامنى در هرات، هیأت هاى حكومت مركزى 
راهى اين واليت شدند، اما رفت وآمد آن ها به اين واليت، درد ناامنى را درمان نكرد. 
برخى اعضاى شوراى واليتى هرات، باور دارند كه هیأت هاى اعزامى به اين واليت، 
صالحیت ندارند و از مشكالت شهر نیز آگاه نیستند. به گفته اعضاى اين شورا، 
همین امر سبب شده تا رفت وآمد هیأت ها »بى تاثیر« باشد. مسووالن در شوراى 
نابه سامانى در  از  و  بلند مى شود  واليتى مى گويند، زمانى كه صداى شهروندان 
بخش هاى مختلف به ستوه مى آيند، حكومت مركزى هیأت هايى را براى »فريب 
مردم« به اين واليت مى فرستد تا وانمود كند كه به حل مشكالت آنان مى انديشد. 
كنش گران مدنى هرات، نیز معتقد اند با اين كه در سال هاى اخیر هیأت هاى زيادى 

براى حل مشكالت در بخش هاى مختلف به هرات آمدند...
3

بى باوری هراتیان به رفت و آمد هیأت های 
حكومت مركزی

شکایت ها از تطبیق برنامه 
دسترخوان ملی باال گرفته است

از دزدی کمک ها تا تهیه فهرست سلیقه ای؛ 

۴ ۴

جایگاه افغانستان حکومت موقت؛ راه حل یا برگشت به دهه نود؟
در دستگاه سیاست خارجی هند موافقان و مخالفان حكومت موقت در حال صف آرايى و روشن كردن مواضع خود در قبال مذاكرات صلح اند. شمار طراحان داخلى 

حكومت موقت كم نیستند. رحمت اهلل نبیل، ريیس پیشین امنیت ملى مى گويد: »افغانستان تا چهار ماه ديگر »دولت اسالمى« 
بدون پیشوند »جمهوريت« خواهد داشت.«

زمستان ۱۳۷۹ بامیان سوزنده تر از زمستان هاى ديگر بود. 
از هجوم  و ترس  به دلیل جنگ هاى خانمان سوز  مردم 
طالبان، ماه ها با اضطراب و نگرانى زنده گى كرده بودند. 
اين اضطراب و نگرانى، روال عادى زنده گى روستايیان را 
مختل كرده بود. كم تر كسى براى گرم  كردن خانه هاى شان 

هیزم جمع آورى كرده بود.
۹

۲۰ ساله گى فاجعه یكاولنگ؛   
مردان افتاده بر زمین، 

زنان آواره در بهمن

تمدید تاریكى در كابل و والیت ها؛ اوزبیكستان و تاجیكستان 
برق وارداتى را كاهش دادند افغانستان خواهان به دادگاه كشاندن عامالن كشتار كارگران 

معدن در بلوچستان پاكستان شد
۸صبح، کابل: شوراى امنیت ملى افغانستان 
از  معدن  كارگران  كشتار  اعالمیه اى  نشر  با 
جمله هفت شهروند افغانستان در منطقه مچ 
بلوچستان پاكستان را محكوم كرد. در اعالمیه 
تأكید شده است كه حكومت افغانستان پرونده 
اين  در  كه  را  خود  شهروندان  از  تن  هفت 
ديپلماتیک  مجراى  از  كشته شده اند،  حادثه 

تعقیب خواهد كرد.
اعالم  جدى  بیستم  شنبه،  روز  شورا  اين 
بررسى  خواهان  افغانستان  حكومت  كه  كرد 
اين  عامالن  كشاندن  دادگاه  به  و  همه جانبه 

حادثه است.
كه  است  گفته  ملى  امنیت  شوراى  دفتر 
حكومت افغانستان حاضر است تا با حكومت 
پاكستان همكارى را الزم در اين زمینه انجام 

دهد.
شوراى امنیت ملى مى گويد كه با خانواده هاى 
خواست  براساس  و  است  تماس  در  قربانیان 
واليت  به  قربانیان  اجساد  انتقال  براى  آن ها 
دايكندى امكانات هوايى را نیز تنظیم مى كند.

كه  مى گويد  برشنا  شركت  کابل:  ۸صبح، 
كشورهاى اوزبیكستان و تاجیكستان میزان برق 

صادراتى شان به افغانستان را كاهش داده اند.
اين شركت روز شنبه، بیستم جدى اعالم كرد كه 
اوزبیكستان میزان برق خود را از ۳۰۰ میگاوات به 

۱۵۰ میگاوات كاهش داده است.
دلیل كاهش در میزان برق وارداتى اوزبیكستان، 
بروز عوارض فنى در پنج دستگاه برق اين كشور 

خوانده شده است.
برق  میزان  برشنا،  شركت  اعالم  طبق  هم چنان 
صادراتى تاجیكستان به افغانستان از ۹۰ میگاوات 

به ۶۰ میگاوات كاهش يافته است.

به گفته شركت برشنا، در حال حاضر ۶۵ میگاوات 
برق كابل توسط برق وارداتى و ۱۰۵ میگاوات آن 

توسط برق داخلى تامین مى شود.
بدين ترتیب برق پارک هاى صنعتى قطع شده و 
پرچاوى برق در پايتخت و برخى ديگر از واليت ها 

به میان آمده است.
كابل  شهريان  از  اعالمیه اش  در  برشنا  شركت 
وضعیت  شدن  عادى  تا  كه  است  خواسته 

برق رسانى، در مصرف برق صرفه جويى كنند.
گفتنى است كه شهر كابل در حال حاضر به بیش 

از ۷۰۰ میگاوات برق نیاز دارد.
در  آفتابى  و  آبى  منابع  كه  است  يادآورى  قابل 
كشور ظرفیت تولید برق در كشور نزديک به ۳۸۰ 

هزار مگاوات برق را دارد.
با اين حال، افغانستان هنوز ساالنه بین ۲۸۰ تا 
۳۰۰ میلیون دالر را صرف خريد برق از كشورهاى 

همسايه مى كند.
در  كشور  جمهور  ريیس  غنى،  محمداشرف 
بود كه  انتخاباتى اش وعده داده  زمان كارزارهاى 
بدل  آسیا  برق  مديريت  مركز  به  را  افغانستان 
مى كند و تا سه يا چهار سال ديگر، همه  قريه هاى 
آن  طرف خط ديورند نیز صاحب برق خواهد شد.
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

روز  صبح  زغال سنگ  معدن  كارگر   ۱۱
يک شنبه، چهاردهم جدى در روستاى »مچ« 
پاكستان  بلوچستان  ايالت  »بوالن«  ولسوالى 
اين  مسوولیت  داعش  گروه  شدند.  كشته 
كشتار را برعهده گرفت. قربانیان از هزاره هاى 

پاكستان و نیز هزاره هاى افغانستان بودند.
به دنبال اين حادثه، وزارت خارجه اعالم كرد 
كه هفت تن از اين كارگران شهروند افغانستان 

بوده اند.
در واكنش  به اين كشتار، در برخى از شهرهاى 
و  تظاهرات  گذشته  روز  چند  در  پاكستان 

اعتراضات مردمى نیز شكل گرفته بود.
اين  به  اعتراض  نیز در  مردم در شهر كويته 
كشتار از دفن اجساد قربانیان امتناع كردند. 
اجساد  است  قرار  كه  شد  اعالم  سرانجام 

قربانیان روز شنبه به خاک سپرده شود.
خان،  عمران   بازديد  خواهان  معترضان 
نخست وزير پاكستان بودند. عمران خان اعالم 
كرد كه هر زمان معترضان قربانیان را به خاک 

بسپارند به كويته خواهد رفت.



۸صبح، کابل: شوراى امنیت ملى در واكنش به 
نگرانى شمارى از رهبران سیاسى و معاونان پیشین 
كه  است  گفته  امنیت شان،  از  جمهورى  رياست 
نگهبانان  اگر  و  تأمین است  فیزيكى آن ها  امنیت 
بیش تر مى خواهند از تصدى ملى محافظت عامه به 

هزينه شخصى سرباز استخدام كنند.
مارشال  قانونى،  محمديونس  خلیلى،  محمدكريم 
محمد  مسعود،  احمدضیا  دوستم،  عبدالرشید 
و  مجددى  ذبیح اهلل  گیالنى،  سیدحامد  محقق، 
صالح الدين ربانى در نامه اى كه به رياست جمهورى 
فرستاده، تأكید كرده اند كه با كاهش محافظان شان 
از سوى رياست محافظت و امنیت رجال برجسته 
قرار  حمالت  هدف  و  امنیتى  تهديد  معرض  در 
گیرد،  صورت  آن ها  بر  حمله اى  اگر  و  گرفته اند 

رهبرى دولت مسوول است.
كاهش  تصمیم  كه  است  گفته شده  نامه  اين  در 
است  »غیرمعقول«  سیاسى  رهبران  محافظان 
و  مى شود  ديده  وضوح  به  نیز  تبعیض  آن  در  و 
طبق اين نامه، اعضاى تیم »دولت ساز« شامل اين 
برنامه نمى شود. در پايان اين نامه از رهبرى دولت 
خواسته شده است كه تشكیل محافظان و پروتكل 
امنیت معاونان پیشین رياست جمهورى را به هدف 

۸صبح، کابل: وزير خارجه تركمنستان در ديدار 
مصالحه  عالى  شوراى  ريیس  عبداهلل،  عبداهلل  با 
ملى گفته است كه تطبیق همه جانبه برنامه هاى 
مشترک و كالن منطقه اى مانند »تاپى« و »كاسا 
-  يک هزار« بسته گى به موفقیت روند صلح دارد.

از  پس  تركمنستان  خارجه  وزير  مرادوف،  رشید 
چاشت روز شنبه، بیستم جدى، با عبداهلل عبداهلل 

در كاخ سپیدار ديدار كرد.
وزير خارجه تركمنستان در اين ديدار گفته است 
و  است در صورت درخواست  آماده  كه كشورش 

توافق دو طرف از مذاكرات صلح میزبانى كند.
در  ثبات«  و  »صلح  كه  است  گفته  هم چنان  او 
افغانستان به نفع تركمنستان و منطقه است و از 
حمايت كشورش از تالش هاى صلح اطمینان داده 

است.
كه  است  گفته  نیز  عبداهلل  عبداهلل  ديدار  اين  در 
افغانستان براى دست يافتن به صلح دايمى متعهد 
است و نقش تركمنستان و كشورهاى منطقه در 
مهم  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  به  دست يافتن 

است.
به  تركمنستان  طبیعى  گاز  انتقال  لوله  خط 
 )TAPI( »افغانستان، پاكستان و هند كه به »تاپى

رفع تهديدات امنیتى مانند گذشته حفظ كند.
و  حكمتیار  گلبدين  نام هاى  نامه،  اين  پاى  در 
اما آن ها  نیز ديده مى شود،  عبدرب رسول سیاف 

امضا نكرده اند.
سخنگوى  اندر،  رحمت اهلل  مولوى  حال،  اين  با 
شوراى امنیت ملى، در نوار تصويرى كه به رسانه ها 
فرستاده، مى گويد كه نامه رهبران سیاسى به دفتر 
الزم  اجراآت  و  است  رسیده  ملى  امنیت  شوراى 

صورت گرفته و امنیت فیزيكى آن ها تأمین است.
سیاسى  رهبران  محافظت  هزينه  اندر،  گفته  به 
كه  است  بوده  افغانى  میلیارد  ساالنه حدود چهار 
اجراى  از  پس  افغانى  میلیارد  يک ۱.۲  به  اكنون 

اصالحات كاهش يافته است.
امنیت ملى گفت كه در شمار  سخنگوى شوراى 

محافظان رهبران سیاسى تغییراتى نیامده است.
محافظ،   ۱۲۵ خلیلى  محمدكريم  اندر،  گفته  به 
محمد محقق ۱۵۰ محافظ و مارشال عبدالرشید 

دوستم ۱۸۰ محافظ دارد.
اگر رهبران سیاسى  تأكید كرد كه  پايان  اندر در 
ملى  تصدى  از  مى خواهند  بیش تر  نگهبانان 
استخدام  شخصى شان  هزينه  به  عامه  محافظت 

كنند.

پروژه  يک هزار«   - »كاسا  پروژه  و  است  معروف 
و  میانه  آسیاى  میان  برق  انرژى  انتقال  بزرگ 
آسیاى جنوبى، دو پروژه مهم اقتصادى است كه 

مسیر ترانزيت آن افغانستان است.
وزارت  آمد.  كابل  به  گذشته  روز  مرادوف  رشید 
خارجه هدف اين سفر را راى زنى درباره گشايش 
پروژه هاى اقتصادى بین افغانستان و تركمنستان 

گفته است.

امضای تفاهم نامه همکاری امنیتی
مرادوف با حمداهلل محب، مشاور امنیت ملى نیز 

ديدار كرده است.
ديدار،  اين  در  ملى،  امنیت  شوراى  اعالم  طبق 
خصوص  در  دوجانبه  تفاهم نامه  كشور  دو  میان 
همكارى هاى امنیتى در بخش هاى مختلف امضا 

شده است.
دو طرف توافق كردند كه در پروژه هاى اقتصادى 
هم چنان  كنند.  همكارى  امنیتى  و  منطقه اى 
نظرداشت  در  با  منطقه اى  و  محلى  سطح  در 
امر  در  را  خود  مشترک  همكارى هاى  استراتژى 
مبارزه با تروريسم، قاچاق مواد غیرقانونى و جرايم 

سازمان يافته عمیق و فراملى بسازند.

 

بى برقى در شهر كابل به يک معضل جدى تبديل شده است. نظم 
عادى زنده گى مردم به دلیل بى نظمى در برق رسانى كامال مختل شده 
است. مردم در بعضى از ساحات در يک شبانه روز براى يک ساعت هم 
برق نداشته اند. حاال كه زنده گى مردم با برق گره خورده است، قطع 
برق براى ساعات طوالنى، مشكالت فراوانى را در زنده گى آن ها ايجاد 
مى كند. اين مشكالت از تاريكى خانه ها و خالى ماندن ذخاير آب تا 

تعطیلى شركت ها و دفاتر وابسته به برق دولتى را شامل مى شود. 
كه  است  آن  است،  برق  تامین  مسوول  كه  برشنا  شركت  بد  رسم 
مشكالت برق رسانى را از قبل رفع نمى كند. تا زمانى كه سروصداى 
مردم گوش فلک را كر نكند، اين شركت حتا حاضر نیست در پیوند به 
مشكالت پیش آمده، معلومات بدهد. مردم به اين معلومات نیاز دارند 

و طبق آن مى توانند زنده گى روزمره خود را تنظیم كنند. 
تولید برق در روزهايى كه برق وارداتى  براى  متاسفانه منابع بديل 
قطع مى شود، وجود ندارد. آمارى كه شركت برشنا از میزان تولید برق 
حرارتى در كابل ارايه كرده است، نیاز جدى به حقیقت سنجى دارد. 
ترديدى نیست كه اين رقم مثل ساير ارقام خیالى باشد. اگر خیالى 
نیست، چرا يک ساحه در يک شبانه روز براى يک ساعت برق ندارد؟

دلیل ديگرى كه در يک ساحه براى يک ساعت در يک شبانه روز برق 
نیست، بى عدالتى در توزيع نوبت وار برق است. در بعضى از ساحات كه 
معموال مقامات بلندپايه دولتى، نماينده گان پارلمان، فرماندهان سابق 
جهادى و يا پول داران زنده گى مى كنند، برق به ندرت دچار پرچاوى 
مى شود. در حالى كه در ساحات فقیرنشین و مناطق غیراشراف نیشن 
پرچاوى برق هم زياد است و هم فاصله بین هر نوبت آن بسیار طوالنى 
است. شركت برشنا بايد به اين خوش خدمتى براى مقامات مافوق 
خود كه باعث نقض عدالت و عذاب مضاعف مردم مستضعف شده 

است، پايان بدهد.
از برق نبايد به مثابه ابزار سیاسى به منظور تامین نفع شخصى خود 
استفاده كرد. در ايامى كه میزان برق وارداتى كاهش مى يابد، نبايد 
بخش بیش تر برق موجود را به خانه هاى كسانى فرستاد كه تصمیم 
آن ها روى سرنوشت ماموران برشنا اثر مستقیم دارد. بهتر است آن ها 
را نیز براى يک شب در تاريكى نگه داشت تا درک كنند كه مردم چه 
مى كشند و مشكالت شان چیست. با اين خوش خدمتى اما آن ها هرگز 
خبر نخواهند شد كه كابل در تاريكى به سر مى برد و مردم به دلیل 

بى برقى، آب ندارند و نظم زنده گى شان به هم ريخته است.
شايد به دلیل همین خوش خدمتى ها و گزارش هاى خالف واقع بوده 
است كه ريیس جمهور بارى گفته بود كه افغانستان در ظرف سه يا 
چهار سال از نگاه برق خودكفا خواهد شد. بعد از آن نیز به كشورهاى 
همسايه برق صادر خواهد كرد. اما وقتى به وضعیت نگاه مى كنیم و 
عجز شركت برشنا در برق رسانى را مى بینیم، متوجه مى شويم كه 
ما هم  و  ما دروغ گفته مى شود  به  بدبخت هستیم. همیشه  چقدر 

قبول مى كنیم. 
اگر واقعا دل تان به مردم مى سوزد و هدف تان خدمت به مردم است، 
چرا وعده هاى تان را عملى نمى كنید؟ تا چه زمانى بايد از خانه همسايه 
برق گدايى شود؟ چرا از آفتاب و باد و آب خود افغانستان برق تولید 
نمى كنید؟ گفته بوديد كه ادارات دولتى در كابل با برق آفتابى مجهز 
مى شود، چرا اين كار را نكرديد؟ با مطالعه اين وضعیت، ديده مى شود 

كه هدف هر چیز ديگرى هست به جز خدمت صادقانه به مردم. 
دولت مسوول بايد به فكر بهبود وضعیت و خدمات بهتر باشد. كابل در 
هر زمستان تاريک مى شود. وضعیت در ساير واليات در تمام فصول 
خوب نیست. بعد از هر تاريكى صرفا ابالغ مى شود كه همسايه برق 
همین  به  نیست.  برق  ادامه صدور  به  دلش  يا  و  كرده  كم  را  خود 
ساده گى رفع مسوولیت مى كنند. در حالى كه مسوولیت دولت، تامین 
برق ثابت براى مردم است. اگر همسايه برق نداد، بايد تدبیر ديگرى 
سنجید. منطقى نیست كه مردم هر سال در تاريكى زنده گى كنند و 

مقامات دست روى دست بگذارند و كار مفید انجام ندهند. 
بارها گفته شده است كه بعضى از ادارات و مقامات دولتى قروض خود 
به شركت برشنا را نپرداخته اند. چرا برق آن ها قطع نمى شود؟ اين 
كار آن ها خیانت به شركتى است كه مسوول خدمات رسانى به مردم 
است. فراتر از آن خیانت به كل ملت است. اگر اراده خدمت به مردم 
موجود است و اگر طرحى براى خودكفايى در زمینه برق ريخته شده 
است، بايد جلو سوء استفاده ها گرفته شود و با مقروضان در روشنايى 

قانون رفتار شود.
در كل وضعیت سكتور برق در كشور خوب نیست. بى برقى و تاريكى 
كنونى مى رساند كه راه رفته دولت در جريان سال هاى گذشته در 
اين زمینه غلط بوده است. اگر به اين راه غلط ادامه داده شود، باز هم 
تاريكى بخشى از زنده گى مردم خواهد بود. اگر شمه اى از درک در 
نزد مسووالن امور موجود است، بايد راه و روش برق رسانى به مردم را 
عوض كنند. در غیر اين صورت، در زمستان هر سال بايد در تاريكى 
زيست و يا براى روشنايى خانه ها از وسايل ماقبل برق كار گرفت. 
مساله تنها روشنايى خانه ها هم نیست، مردم در تمامى فعالیت هاى 
منظم  و  قدرت مند  برق  به  اقتصادى خود  فعالیت  به ويژه  و  روزمره 
نیاز دارند. اين نیاز اما با برق بى نظم كنونى و هديه همسايه ها رفع 

نخواهد شد.

بى برقى پایتخت حاصل 
خطاهای مسووالن است
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شورای امنیت به سیاسیون: 

نگهبانان بیش تر مى خواهید به هزینه شخصى 
از تصدی محافظت عامه استخدام كنید

وزیر خارجه تركمنستان در دیدار با عبداهلل: اجرای 
پروژه های اقتصادی به موفقیت روند صلح بسته گى دارد

۸صبح، کابل: اداره ملى احصايیه و معلومات 
اعالم كرده است كه شناس نامه هاى كاغذى 
و صادر شده  مراحل  قانون طى  كه مطابق 
باشد، اعتبار دارد و نیاز به تأيیدى آن نیست.

نشر  با  جدى  بیستم  شنبه،  روز  اداره  اين 
تأيیدى  خدمات  كه  كرد  اعالم  خبرنامه اى 
شناس نامه هاى كاغذى را سر از روز دوشنبه، 

بیست ودوم جدى متوقف مى كند.
اداره ملى احصايیه و معلومات گفته است كه 
پس از اين تاريخ شناس نامه هاى كاغذى را 

كه صادر كرده باشد، تأيید نمى كند.
در خبرنامه از مردم خواسته شده است كه 
ضیاع  و  سرگردانى  از  جلوگیرى  هدف  به 
وقت، از تاريخ اعالم شده به بعد براى تأيیدى 
احوال  ثبت  مراجع  به  خود  شناس نامه هاى 

نفوس مراجعه نكنند.
مى گويد  معلومات  و  احصايیه  ملى  اداره 
در  مراجع  ساير  و  دولتى  ادارات  اگر  كه 
و  »جعل  عاليم  شهروندى،  شناس نامه هاى 
تزوير« را مشاهد كردند و يا هم شناس نامه 
بايد  رسید،  نظر  به  مشكوک  شهروندى 
روشنايى  در  تا  بدهند  رسمى  درخواست 
قانون ثبت احوال نفوس از صحت و سقم به 
آن به زودترين فرصت معلومات ارايیه شود.

پیش از اين، شناس نامه هاى كاغذى نیاز به 
تأيیدى داشت و اين بخش در ثبت احوال 
نمونه ى  براى  بود.  مزدحم  مراكز  از  نفوس 
پاسپورت  دريافت  تقاضاى  كه  شهروند  هر 
مى كرد، تأيیدى شناس نامه اش از سوى ثبت 

احوال نفوس الزامى بود.

كمیته  نشست  چهارمین  کابل:  ۸صبح، 
روز  ملى  مصالحه  عالى  شوراى  رهبرى 
به رياست عبداهلل  چهارشنبه، بیستم جدى 

عبداهلل، ريیس اين شورا برگزار شد.
طبق اعالم سپیدار، در اين نشست، اعضاى 
و  مذاكرات  رهنمود  درباره  رهبرى  كمیته 
هیأت  میان  دوم گفت وگوهاى صلح  مرحله 
تحريک  و  افغانستان  اسالمى  جمهورى 

طالبان بحث و گفت وگو كردند.
عبداهلل عبداهلل، ريیس شوراى عالى مصالحه 
ملى، در اين نشست گفته است كه دور دوم 
مذاكرات صلح میان هیأت جمهورى اسالمى 

افغانستان و طالبان در دوحه آغاز مى شود.
مذاكرات  كه  است  كرده  امیدوارى  ابراز  او 

طبق زمان بندى پیش برود.
هیأت  كه  است  كرده  تأكید  عبداهلل 
اختیار  و  صالحیت  از  دولت  مذاكره كننده 
آجنداى  روى  بحث  و  گفت وگو  كامل 

مذاكرات برخوردار است.
هم چنان  ملى  مصالحه  عالى  شوراى  ريیس 
كمیته  مذاكره كننده،  هیأت  كه  است  گفته 
در  را  ملى  مصالحه  عالى  شوراى  رهبرى 
جريان مذاكرات قرار مى دهد و هم چنان در 
صورت نیاز به مشوره و تصمیم گیرى درباره 
موارد ضرورى، به كمیته رهبرى شورا مراجعه 

خواهد كرد.
رهبرى  كمیته  اعضاى  كه  مى گويد  سپیدار 
و  بحث   از  پس  ملى،  مصالحه  عالى  شوراى 
تبادل نظر مفصل رهنمود مذاكرات را تأيید 

كردند.
با  كه  است  شده  پیشنهاد  نشست  اين  در 
رهبرى  كمیته  جلسات  مذاكرات  پیش رفت 

براساس نیاز با فاصله كم برگزار شود.
اعضاى كمیته رهبرى شوراى عالى مصالحه 
سیاسى  انسجام  و  وحدت  بر  هم چنان  ملى 
در صف جمهورى اسالمى افغانستان، حفظ 
دست آوردهاى ملى، حاكمیت ملى و تمامیت 
كردند  اعالم  و  كرده  تأكید  كشور  ارضى 
و  سراسرى  باعزت،  پايدار،  صلح  تأمین  كه 
شهروندان  تمام  خواست  افغانستان شمول 

كشور است.

اداره ملى احصاییه:  
شناس نامه های كاغذی 

نیاز به تأیید ندارد

كمیته رهبری شورای عالى 
مصالحه ملى برای بحث 
درباره مرحله دوم مذاكرات 

تشكیل جلسه داد



هم زمان با شیوع ویروس کرونا، 
حکومت نزدیک به ۲80 میلیون 

دالر را برای تهیه کمک های غذایی 
به نیازمندان روی دست گرفت. 
بودجه این کمک ها از سوی بانک 
جهانی تامین شد و در جریان آن، 

مواد غذایی و غیر غذایی که شامل 
آرد،  برنج،  روغن،  لوبیا،  نخود و 
صابون است، توزیع می شود. 

براساس برنامه ریزی، وزارت احیا 
و انکشاف دهات مسوولیت اجرای 

این برنامه در سطح روستاها را 
برعهده دارد و شوراهای مردمی 

این روند را تطبیق می کنند. 
مدیریت این روند نیز به معاونت 

اول ریاست جمهوری سپرده 
شده است. در اولین مرحله از 

این کمک ها، حدود 1.68 میلیون 
خانواده مستحق دانسته شده اند 
و قرار است کمک دریافت کنند. 
هم چنان ۲.5 میلیون خانواده در 

مرحله دوم این کمک ها، از برنامه 
دسترخوان ملی مستفید می شوند. 

هرچند توزیع این کمک ها آغاز 
شده و نزدیک به ۲00 هزار 

خانواده کمک دریافت کرده اند، اما 
انتقادها و شکایت ها از چگونه گی 

توزیع این کمک ها در جریان 
روزهای اخیر باال گرفته است.

عبداالحمد حسینی 

از  شمارى  در  واليات  باشنده گان  و  مدنى  فعاالن 
توزيع كمک هاى دسترخوان ملى  روند  از  واليت ها 
شكايت دارند. به گفته آنان، تهیه فهرست نیازمندان 
عادالنه  و  شفاف  ملى  دسترخوان  كمک هاى  براى 
شوراهاى  مسووالن  مواقع،  از  برخى  در  و  نیست 
كمک ها  گرفتن  براى  را  نزديک شان  افراد  محلى 
بودن شمار  بیش تر  از سويى هم،  انتخاب كرده اند. 
اعضاى خانواده ها در روستاها سبب شده است كه 
اين برنامه نتواند تاثیر چشم گیرى در رفع نیازهاى 
كه  است  حالى  در  اين  باشد.  داشته  مردم  غذايى 
براساس گزارش ها، بخشى از كمک هاى دسترخوان 
ملى در شمارى از نقاط كشور توسط افراد ناشناس 
دزدى شده است. سرقت ۳۱4 هزار افغانى از بودجه 
يک  شدن  ربوده  و  بدخشان  در  ملى  دسترخوان 
لوگر،  در  مسلح  افراد  توسط  كمک ها  اين  از  موتر 
بیش تر  را  كمک ها  اين  تطبیق  پیرامون  نگرانى ها 
انكشاف دهات هرچند  ساخته است. وزارت احیا و 
حیف ومیل كمک ها در برخى از موارد را مى پذيرد، 
با  اين كمک ها در همكارى  اما تصريح مى كند كه 
مردم برگردانده شده است. اين وزارت نمبر تماس 
در  تا  است  داده  قرار  مردم  اختیار  در  را   »۳۳۳۰«
كمک ها،   توزيع  جريان  در  مشكالت  بروز  صورت 
كنند.  ثبت  بررسى سريع  براى  را  شكايت هاى شان 
هزار   ۲۰۰ به  نزديک  كنون  تا  كه  است  گفتنى 
خانواده در ۳4 واليت از كمک هاى برنامه دسترخوان 

ملى مستفید شده اند.
هم زمان با شیوع ويروس كرونا، حكومت نزديک به 
۲۸۰ میلیون دالر را براى تهیه كمک هاى غذايى به 
كمک ها  اين  بودجه  گرفت.  دست  روى  نیازمندان 
آن،  جريان  در  و  تامین شد  جهانى  بانک  از سوى 
مواد غذايى و غیر غذايى كه شامل آرد،  برنج،  روغن،  
لوبیا،  نخود و صابون است، توزيع مى شود. براساس 
برنامه ريزى، وزارت احیا و انكشاف دهات مسوولیت 
اجراى اين برنامه در سطح روستاها را برعهده دارد 
مى كنند.  تطبیق  را  روند  اين  مردمى  شوراهاى  و 
مديريت اين روند نیز به معاونت اول رياست جمهورى 
سپرده شده است. در اولین مرحله از اين كمک ها، 
حدود ۱.۶۸ میلیون خانواده مستحق دانسته شده اند 
 ۲.۵ هم چنان  كنند.  دريافت  كمک  است  قرار  و 
میلیون خانواده در مرحله دوم اين كمک ها، از برنامه 
دسترخوان ملى مستفید مى شوند. هرچند توزيع اين 
به ۲۰۰ هزار خانواده  نزديک  و  آغاز شده  كمک ها 
از  و شكايت ها  انتقادها  اما  دريافت كرده اند،  كمک 
روزهاى  جريان  در  كمک ها  اين  توزيع  چگونه گى 
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اخیر باال گرفته است.

از  تهیه سلیقه ای فهرست؛ کمک ها در برخی 
مواقع به نیازمندان نمی رسد

كه  مى گويند  واليت ها  از  برخى  در  مدنى  فعاالن 
جريان  در  را  آنان  دهات  انكشاف  و  احیا  وزارت 
توزيع كمک هاى برنامه دسترخوان قرار نداده و در 
تهیه فهرست خانواده ها نیز با فعاالن مشوره نشده 
پروان،  است. قدير محمدى، فعال مدنى در واليت 
روزنامه  با  صحبت  در  جدى،  بیستم  شنبه،  روز 
در  دهات  انكشاف  و  احیا  وزارت  كه  گفت  ۸صبح 
مدنى  جامعه  با  نیازمند  خانواده هاى  فهرست  تهیه 
زير  نیازمند  خانواده هاى  بیش تر  و  نكرده  مشورت 
پوشش كمک ها قرار نگرفته اند. او افزود كه كمک ها 
خانواده هاى  به  عادالنه  شكل  به  پروان  واليت  در 
با  محمدى،  گفته  به  است.   نشده  توزيع  نیازمند 
امسال،  در جريان  به جارى شدن سیالب ها  توجه 
صدها خانواده به دريافت كمک  ضرورت دارند و نیاز 
بود كه حكومت در مشورت با اعضاى جامعه مدنى، 
اين خانواده ها را در فهرست نیازمندان درج مى كرد. 
توزيع  قدير محمدى گفت كه مسووالن در هنگام 
و  نكرده اند  توجه  نیازمند  خانواده هاى  به  كمک ها، 
اين كمک ها به شكل »غیرشفاف« توزيع شده است. 
پیش تر سیالب مدهشى در واليت پروان جارى شد 
و خسارات جانى و مالى زيادى را براى شهروندان به 

جا گذاشت.
امید جبران، فعال مدنى در كندز، نیز مى گويد كه در 
تهیه فهرست خانواده هاى مستمند، با فعاالن جامعه 
اين  شناسايى  در  نهاد  اين  و  نشده  مشورت  مدنى 
خانواده ها سهیم نبوده است. او گفت، خانواده هايى 
در فهرست نیازمندان جا گرفته اند كه با تهیه كننده 
فهرست شناخت و و رابطه داشته اند. جبران تصريح 
به  ملى  دسترخوان  برنامه  كمک هاى  كه  مى كند 
كه  كسانى   و  نمى شود  توزيع  نیازمند  خانواده هاى 
در اين كمک ها نقش دارند، كمک ها را در تبانى با 
از  به نزديكان شان و خانواده هايى كه  افراد مسوول 
امكانات خوبى برخوردار اند، توزيع مى كنند. او گفت: 
»به افرادى كه نیازمند هستند، كمک نمى رسد. به 
كسانى كمک مى رسد كه شناخت دارند و از منابع و 

امكانات خوبى برخوردار اند.«
منابع در واليت لوگر نیز تصريح مى كنند كه كمک ها 
در اين واليت نیز به شكل الزم به نیازمندان توزيع 
به  رسانه اى،  فعال  سرور،  مطیع اهلل  است.  نشده 
برنامه  دسترخوان  روزنامه ۸صبح گفت كه هرچند 
ملى در حال حاضر تنها در مركز واليت لوگر تطبیق 
اين  باشنده گان  از  شمارى  آن،  وجود  با  اما  شده، 
واليت از نبود شفافیت در تهیه فهرست نیازمندان 
شكايت كرده اند. او افزود كه مسووالن در شوراهاى 
افراد نزديک شان را در فهرست كمک ها جا  محلى 
مى دهند و بدين ترتیب، افراد نیازمند از كمک ها جا 
مى مانند. به گفته وى، برخى از خانواده هاى نیازمند 
قريه »ده مغوالن«، از مربوطات مركز اين واليت به 
داشتند  اعتراض  كمک ها  فهرست  تهیه  چگونه گى 
اند  نیاز حتا حاضر  و هشدار داده اند كه در صورت 
مسووالن  كه  افزود  سرور  آقاى  كنند.  راه پیمايى 
به  اما  مى كنند،  تايید  را  مورد  اين  در  مشكالت 
بايد به  افراد مسوول در شوراها هدايت داده اند كه 

نیازمندان در فهرست ارجحیت داده شود. 

دسترخوان ملی نتوانسته است شکم برخی از 
گرسنه گان را سیر کند

برنامه  كه  مى گويند  واليت ها  از  برخى  در  منابع 
دسترخوان ملى متناسب با كمیت خانواده ها تنظیم 
نشده است و بسته هاى كمكى نتوانسته نیاز غذايى 
بیش از يک هفته برخى از خانواده ها را تامین كند. 
خبرنگار ۸صبح از پكتیا گزارش مى دهد كه در اين 
و  دارند  از خانواده ها حدود ۲۰ عضو  برخى  واليت 
برطرف  را  هفته شان  يک  غذايى  نیاز  حتا  كمک ها 
سهمیه بندى  واليت  اين  در  كه  افزود  او  نمى كند. 
توزيع مواد براساس »قلعه« صورت گرفته است. اين 
در حالى است كه در برخى از قلعه ها چندين خانواده 
با  زنده گى مى كنند. باشنده گان پكتیا در گفت وگو 
خبرنگار ۸صبح، كمک هاى برنامه دسترخوان ملى را 
»ناچیز« خوانده اند. به گفته آنان، كمک ها براساس 
ارقام توزيع نشده، بلكه اختصاص يافته است. بدين 
ترتیب در برخى از موارد، مواد براى ۵۰ نفر اختصاص 
يافته، در حالى كه كمک ها در نتیجه به بیش از ۱۰۰ 

نفر توزيع شده است.
با  كه  مى كنند  تصريح  نماينده گان  مجلس  اعضاى 
برنامه دسترخوان  با  اين مجلس  به مخالفت  توجه 
ملى، از تطبیق روند توزيع كمک ها نظارت نكرده اند. 
روزنامه  به  نماينده گان،  مجلس  عضو  نايل،  رقیه 
۸صبح گفت كه اعضاى اين مجلس در حال حاضر 
از اين روند نظارت ندارند. او اما توزيع اين كمک ها 
را موثر ندانست و بیان كرد كه توزيع بسته هاى مواد 
نمى كند.  دوا  را  مستمند  خانواده هاى  درد  غذايى 
به  نیست. كمک  موثر  برنامه  »اين  نايل گفت:  بانو 
خانواده هاى نیازمند نمى رسد. اگر توسط شوراها هم 
مى شود.«  كمک ها  حیف ومیل  سبب  شود،  توزيع 
كه  كرد  خاطرنشان  نماينده گان  مجلس  عضو  اين 
حكومت بايد به جاى توزيع بسته هاى مواد غذايى، 
زمینه اشتغال براى اين خانواده ها را فراهم مى كرد. 
برنامه،  اين  تطبیق  جاى  به  حكومت  او،  گفته  به 
روى  واليات  در  را  انكشافى  برنامه هاى  مى توانست 
اشتغال زايى و زمینه رشد و  تا زمینه  بگیرد  دست 

انكشاف واليت ها نیز فراهم مى شد. 

مواد غذایی پیش از رسیدن به دسترخوان در 
چنگ دزدان افتاد

كه  است  آن  از  حاكى  گزارش ها  حال،  همین  در 
واليت ها  از  برخى  در  ملى  دسترخوان  كمک هاى 
دزديده شده است. مقام هاى محلى در بدخشان روز 
شنبه، بیستم جدى، به روزنامه ۸صبح گفتند كه ۳۱4 
روستاى  در  ملى  بودجه دسترخوان  از  افغانى  هزار 
فطور ولسوالى واخان بدخشان »دزدى« شده است. 
به گفته مسووالن، اين پول به ريیس شوراى روستاى 
فطور و خزانه دار اين روستا سپرده شده بود و آن ها به 
دولت گزارش دادند كه دزدان تفنگ دار شب هنگام 
نیک محمد  دزديده اند.  را  ملى  دسترخوان  بودجه 
نظرى، سخنگوى والى بدخشان، به روزنامه ۸صبح 
گفت كه بودجه دسترخوان ملى شب گذشته دزدى 
شده و در ادامه به پولیس دستور داده شده است كه 
اين قضیه را به صورت جدى بررسى و دنبال كند. 
ذبیح اهلل نظرى، فرمانده پولیس ولسوالى اشكاشم، نیز 

مى گويد كه ۳۱4 هزار افغانى از بودجه دسترخوان 
ملى كه به ريیس شورا و خزانه دار سپرده شده بود، 
در روستاى فطور ولسوالى واخان دزديده شده است. 
او كه براى بررسى اين قضیه به روستاى فطور واخان 
رفته بود، گفت كه ريیس شورا و خزانه دار بازداشت 
و به فرماندهى پولیس ولسوالى واخان تسلیم داده 

شده است. 
در همین حال، منابع در واليت لوگر نیز مى گويند كه 
يک موتر از بسته هاى كمک هاى برنامه دسترخوان 
ملى در ساحه »كلنگار« از مربوطات مركز اين واليت 
از سوى افراد مسلح ربوده شده است. مطیع اهلل سرور 
بیستم جدى،  روز شنبه،  موتر صبح  اين  گفت كه 
حین عبور از سرک عمومى كابل-لوگر از سوى افراد 
مسلح به محل نامعلومى برده شده است. باشنده گان 
ربودن  در  ناشناس  مسلح  افراد  كه  گفته اند  محل 
اين موتر دست داشته اند. با اين حال فرد يا گروهى 
مسوولیت ربودن اين موتر را برعهده نگرفته است. 
ساحه كلنگار لوگر از مناطقى است كه پولیس محلى 
دسترسى  آن جا  به  طالبان  و  دارد  فعالیت  آن  در 

چندانى ندارند. 

وزارت احیا و انکشاف دهات به مردم: مشکالت 
دسترخوان ملی را به »3330« گزارش دهید

در همین حال فريدون آژند، سخنگوى وزارت احیا و 
انكشاف دهات، ادعاهاى نهادهاى جامعه مدنى مبنى 
بر اين كه در تهیه لیست مشورت نشده را رد كرد. 
از  پیش  وزارت  اين  كه  روزنامه ۸صبح گفت  به  او 
جامعه  نهادهاى  براى  ملى،  دسترخوان  برنامه  آغاز 
مدنى فراخوان و به صورت مستقیم، فزيكى و آنالين 
كه  كرد  بیان  وى  در ضمن  است.  داده  درخواست 
اكنون نیز نهادهاى جامعه مدنى مى توانند از وزارت 
احیا و انكشاف دهات حساب كاربرى بخواهند و از 
اين روند نظارت كنند. آژند خاطر نشان كرد كه اين 
وزارت و اداره هاى ذى ربط، همه روزه از جريان توزيع 
كمک ها مردم را در جريان قرار مى دهند. او گفت: 
»به صورت روزانه موارد توزيع مواد و جغرافیاى شان 
را در صفحات شبكه هاى اجتماعى و نهادهاى مرتبط 
داشته  قرار  جريان  در  مردم  تا  مى رسانیم  نشر  به 

باشند.«
به گفته آقاى آژند، تا كنون بسته هاى مواد غذايى 
 ۱۹۳ و  قريه   44۲ و  هزار  يک  ولسوالى،   ۱۰۶ در 
وزارت  سخنگوى  است.  شده  توزيع  خانواده  هزار 
احیا و انكشاف دهات ارزش كمک هاى توزيع شده 
را ۶۹۰ میلیون افغانى عنوان كرد. با اين حال دفتر 
مطبوعاتى امراهلل صالح، معاون اول رياست جمهورى، 
مواد  كمكى  بسته هاى  توزيع  روند  كه  است  گفته 
و  تسريع  ملى  دسترخوان  برنامه  نام  زير  غذايى 
گسترش يافته است. دفتر مطبوعاتى امراهلل صالح با 
نشر تويیتى گفته است كه تاكنون بسته هاى كمكى 
توزيع  براى ۱۹۶ هزار و ۱۱۷ خانواده  مواد غذايى 
شده و اين روند تا مستفید شدن ۹۰ درصد نفوس 

افغانستان ادامه دارد. 
در همین حال، فريدون آژند، سخنگوى وزارت احیا 
و انكشاف دهات، مى پذيرد كه در برخى مناطق در 
جريان توزيع كمک ها دست بردهايى صورت گرفته 
به  از شرق كشور  به گفته وى، گزارش هايى  است. 
اين وزارت رسیده است كه گويا يكى از بزرگان قريه 
۱۰ بسته كمكى مواد غذايى را به خانه خود برده بود. 
آقاى آژند در ادامه افزود كه اين كمک در همكارى 
او  برگردانده شد.  اين شخص  نزد  از  با مردم محل 
گفت كه وزارت احیا و انكشاف دهات، شماره تماس 
هر  و  است  داده  قرار  مردم  اختیار  در  را   »۳۳۳۰«
مشكلى كه در جريان توزيع پیش بیايد، مى توانند 
به اين شماره در تماس شوند و شكايت شان را ثبت 
كنند. او اطمینان داد كه اين وزارت در اسرع وقت به 

مشكل رسیده گى مى كند. 
دهات  انكشاف  و  احیا  وزارت  كه  است  گفتنى 
با وجود مخالفت مجلس  از تاخیر پنج ما هه و  پس 
نماينده گان، روند تطبیق برنامه دسترخوان ملى را 
كرد  اعالم  قوس  نوزدهم  در  وزارت  اين  كرد.  آغاز 
ننگرهار  واليت  در  را  ملى  دسترخوان  برنامه  كه 
به  به تعقیب آن روند توزيع كمک ها  پهن كرده و 
تطبیق  براى  شد. حكومت  آغاز  نیز  واليت ها  ساير 
است.  گرفته  نظر  در  دالر  میلیون  برنامه ۲۸۰  اين 
قرار است نزديک به پنج میلیون خانواده زير پوشش 

كمک هاى دسترخوان ملى قرار گیرند. 

از دزدی كمک ها تا تهیه فهرست سلیقه ای؛ 

شکایت ها از تطبیق برنامه دسترخوان ملی 
باال گرفته است
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موافقان و مخالفان حكومت موقت در حال صف آرايى 
و روشن كردن مواضع خود در قبال مذاكرات صلح اند. 
شمار طراحان داخلى حكومت موقت كم نیستند. 
رحمت اهلل نبیل، ريیس پیشین امنیت ملى مى گويد: 
»افغانستان تا چهار ماه ديگر »دولت اسالمى« بدون 
بر  افزون  داشت.«  خواهد  »جمهوريت«  پیشوند 
اياالت متحده  افغانستان،  از سیاست مداران  بعضى 
ايجاد  حامیان  و  طراحان  از  پاكستان  و  امريكا 
حكومت موقت اند. اياالت متحده امريكا، پاكستان و 
طالبان در كنار حمايت از ايجاد حكومت موقت، به 
دنبال تغییر نظام نیز هستند. حتا بعضى از اعضاى 
هیأت گفت وگوكننده دولت نیز، دور دوم مذاكرات 
را تقسیم قدرت و مشخص كردن جايگاه طرفین در 
نظام پس از جنگ اعالم كردند. حاال زمزمه حكومت 
موقت، صف جمهوريت را در تنگنا قرار داده و نگران 

ساخته است.
اما ريیس جمهور غنى در سفرش به واليت ننگرهار، 
در واكنش به زمزمه ايجاد حكومت موقت، تصريح 
و  قانونى  راه  از  را  قدرت  تا  است  متعهد  كه  كرد 
مسالمت آمیز به جانشین خود منتقل كند. معناى 
اين سخن، اين است كه حكومت برحال بايد دوره 

طالبان  گروه  كه  مى رود  گمان  نزده اند.  موقت 
چیزى بیش تر از ايجاد حكومت موقت را از نتیجه 
مواضع  از  آن چه  مى خواهد.  دوحه  صلح  مذاكرات 
ايجاد  كه  است  اين  شده،  فهمیده  حاال  تا  طالبان 
نهايى  و  اساسى  هدف  آنان  براى  موقت  حكومت 
به  موقت،  ايجاد حكومت  بر  افزون  طالبان  نیست. 
اين  و  افغانستان اند  در  سیاسى  نظام  تغییر  دنبال 
ساله  بیست  و هدف جنگ  مبارزه  غايت  را  دومى 
بدون  موقت  حكومت  ايجاد  كرده اند.  عنوان  شان 
آن،  بنیاد  دگرگون كردن  و  جمهوريت  نظام  تغییر 
برقرارى  طالبان  خواست  عمده ترين  ندارد.  معنا 
نظام جديد اسالمى با قرائت خودشان است. نظام 
مورد نظر طالبان، نظام غیرمردمى و غیردموكراتیک 
خواهد بود. آنان معتقدند كه افغانستان بايست يک 
زعیم داشته باشد كه به جاى مراجعه به آراى مردم، 

»انقطاع  كه  گفت  او  كند.  سپرى  را  خود  قانونى 
حكومت« قابل قبول نیست. امراهلل صالح، معاون اول 
رياست جمهورى نیز در سخنرانى اش تأكید كرد كه 
دولت افغانستان در مذاكرات صلح دوحه فقط يک 
شرط دارد و آن رسیدن به قدرت از طريق انتخابات 
است؛ چیزى كه در نظام اسالمى مورد نظر طالبان 

كاماًل منتفى است.
هفته  دو  تا  كه  دارد  لحظه شمارى  كابل  حكومت 
ديگر دوره  مسوولیت و حكومت دارى تیم ترمپ در 
امیدوار است  پايان برسد. حكومت كابل  امريكا به 
به كاخ سفید، در سیاست  بايدن  آمدن جو  با  كه 
امريكا در قبال افغانستان تجديد نظر صورت خواهد 
گرفت و يا حداقل زلمى خلیل زاد از روند مذاكرات 
حكومت با طالبان دور خواهد شد. حكومت كابل، 
حكومت برحال اياالت متحده امريكا را به باج دهى 
و مشروعیت بخشى به طالبان متهم مى كند و معتقد 
خلیل زاد،  نیت  و  آنان  نظر  مورد  روند  كه  است 
نیستى  باد  به  را  افغانستان  ارزش هاى دموكراتیک 
تازه ترين  در  غنى  اشرف  همین،  براى  داد.  خواهد 

سفر خلیل زاد به كابل با او ديدار نكرد.
طالبان هنوز به طور روشن سخن از ايجاد حكومت 

اعضاى  شود.  انتخاب  عقد  و  حل  شوراى  توسط 
شوراى حل و عقد را خود زعیم منتخب شوراى حل 
و عقد انتخاب مى كند و اين گونه نیازى به برگزارى 
انتخابات سراسرى و عمومى نیست. بر اساس اين 
قوى  و  مستقل  سه گانه  قواى  افغانستان  ديدگاه، 
نخواهد داشت و مسايل بزرگ ملى با هدايت زعیم 
ملى انجام خواهد شد. در نظام مورد نظر طالبان، 
زعیم به مردم و نماينده گان مردم پاسخ گو نخواهد 
بود. مردم فقط اتباع تبعیت كننده خواهند بود. فقط 
اين مورد براى حكومت و مردم افغانستان مدام مايه 

نگرانى بوده است، نه ايجاد حكومت موقت.
مظاهر  از  يک  هیچ  با  هنوز  تا  طالبان  رهبرى 
دموكراتیک و نظام مردم ساالر موافقت نشان نداده 
نماينده گان،  مجلس  داشتن  انتخابات،  مورد  در  و 
اظهار  ديگر  مردم ساالر  نهادهاى  و  واليتى  شوراى  
نظر نكرده اند. به نظر مى رسد كه تمامى اين ها در 
تعطیل  طالبان،  نظر  مورد  نظام  برقرارى  صورت 

خواهد شد و به تاريخ خواهد پیوست.
مواضع طالبان و حامیان شان، مواضع سیاست مداران 
در  موقت و صف جمهوريت  موافق طرح حكومت 
اما  است.  شده  روشن  موقت  حكومت  ايجاد  مورد 
در اين میان مردم نیز وجود دارند كه بار سنگین 
جنگ همیشه روى دوش آنان بوده است. پرسش 
از طرف ها  يكى  كدام  از طرح  مردم  كه  است  اين 
حمايت مى كنند؟ آيا ايجاد حكومت موقت به معناى 

تسلیم شدن به طالبان است؟
بدون  موقت  حكومت  طرح  كه  است  اين  واقعیت 
ضمانت كردن اساسات يک نظام دموكراتیک، براى 
تمام  خطرناک  جامعه  آينده  و  افغانستان  مردم 
خواهد شد. صلحى كه نظام بعد از آن دموكراتیک و 
بر اساس آراى مردم نباشد، صلح نیست. عدم قبول 
برگشت  مردم،  رأى  اساس  بر  و  دموكراتیک  نظام 
به انارشى دهه نود و حكومت كیبلى و وحشت بار 
اما در صورتى كه طالبان به داشتن  طالبان است. 
يک نظام مردم ساالر پس از ختم منازعه و جنگ 
چه  نظام  نام  اين كه  از  )خارج  بدهند  تن  جارى 
نیست.  بدى  طرح  موقت  حكومت  ايجاد  باشد(، 
آزادى  بشر،  دموكراسى،  حقوق  پذيرفتن  بدون  اما 
از  دموكراتیک  جامعه  يک  مظاهر  ديگر  و  بیان 
جانب طالبان، رفتن به طرف حكومت موقت براى 
اين  عملى كردن  بود.  خواهد  فاجعه بار  افغانستان 
كشمكش  و  جنگ  در  واردشدن  معناى  به  طرح 
ديگر است. براى همین اگر بحث حكومت موقت هم 
مطرح باشد، بايد پس از روشن كردن نوعیت نظام 

پس از منازعه، مطرح شود.

موافقان و مخالفان حکومت موقت 
در حال صف آرایی و روشن کردن 

مواضع خود در قبال مذاکرات 
صلح اند. شمار طراحان داخلی 

حکومت موقت کم نیستند. 
رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین 

امنیت ملی می گوید: »افغانستان 
تا چهار ماه دیگر "دولت اسالمی" 

بدون پیشوند "جمهوریت" خواهد 
داشت.« افزون بر بعضی از 

سیاست مداران افغانستان، ایاالت 
متحده امریکا و پاکستان از طراحان 

و حامیان ایجاد حکومت موقت اند. 
ایاالت متحده امریکا، پاکستان 

و طالبان در کنار حمایت از ایجاد 
حکومت موقت، به دنبال تغییر 
نظام نیز هستند. حتا بعضی از 

اعضای هیأت گفت وگوکننده دولت 
نیز، دور دوم مذاکرات را تقسیم 

قدرت و مشخص کردن جایگاه 
طرفین در نظام پس از جنگ اعالم 
کردند. حاال زمزمه حکومت موقت، 

صف جمهوریت را در تنگنا قرار 
داده و نگران ساخته است.

جایگاه افغانستان در دستگاه سیاست خارجى هند
ژيوپلیتیكى،  موقعیت  داشتن  دلیل  به  افغانستان 
چند  زيرمجموعه اى  در  ژيوكالچر،  و  ژيواكونومیكى 
زيرسیستم منطقه اى قرار گرفته است. ولى اصلى ترين 
منطقه اى كه افغانستان به آن تعلق مى گیرد، آسیاى 
مركزى است. شدت گرفتن رقابت میان هند و پاكستان، 
باعث شده است تا افغانستان نیز در معادالت منطقه اى 
افغانستان  از سويى هم،  آسیاى جنوبى كشانده شود. 
و  مركزى  آسیاى  منطقه  به  هند  دست رسى  زمینه 
قادر  هند  حال،  اين  با  مى سازد.  فراهم  را  خاورمیانه 
افغانستان عمق استراتژيک خود  خواهد بود از طريق 
را تا آسیاى مركزى گسترش دهد و از محاصره شدن از 

سوى چین و پاكستان نجات يابد.
آسیا  جنوب  منطقه  در  تأثیرگذار  كشورهاى  از  هند 
است. اين كشور منطقه جنوب آسیا را در اولويت هاى 
استراتژى منطقه اى خود قرار داده است. دكترين كالن 
سیاست خارجى هند، كشورها را به سه حلقه تقسیم 
آن  نزديک  همسايه گان  از  كه  افغانستان  است.  كرده 
كشور به شمار مى رود، شامل حلقه نخست است. هند 
اين حلقه در تالش كسب موقعیت هژمونى است  در 
تا مانع نقش آفرينى ساير بازى گران شود. ) شفیعى و 
هم كاران، ۱۳۹۱: ۱۲۸(. به باور بارى بوزان، افغانستان 
نقش  او،  باور  به  است.  عايق  كشورهاى  از  نمونه اى 
اصلى عايق وصل كردن چند زيرسیستم است. ولى در 
بسا موارد كشورهاى عايق قادر به ايفاى چنین نقشى 
نیستند. )Buzzan. ۲۰۰۳: 4۸۳-4۸۵(. افغانستان كه 
طى چند دهه به گونه دوام دار شاهد بى ثباتى سیاسى 
به مثابه كشور عايق  نتوانسته است  اقتصادى بوده،  و 
سپتامبر،  يازده  رخداد  از  پس  اما  كند.  نقش آفرينى 

افغانستان از حالت عايق بیرون شد. نظريه بوزان در مورد 
افغانستان، قبل از يازده سپتامبر صادق بود. هند با درک 
اين موضوع، در صدد گسترش نقش خود در معادالت 
سیاسى افغانستان شد. اين عمل كرد هند از يک طرف 
سبب تقويت سیستم امنیتى منطقه جنوب آسیا خواهد 
هند  دست رسى  براى  را  زمینه  ديگر،  سوى  از  و  شد 
به كشورهاى آسیاى مركزى و خاورمیانه، از راه زمین 
 .)۱۵۹  :۱۳۹۳ هم كاران،  و  )وثوقى  مى سازد.  فراهم 
سهم گیرى هند در امر مبارزه با بنیادگرايى و گروه هاى 
تروريستى، به گونه واضح بیان گر عمق استراتژيک آن 
كشور در افغانستان است. افغانستان به مثابه پل زمینى 
میان هند و آسیاى مركزى مطرح است. هند با درک 
در  افغانستان  ژيواستراتژيک  اهمیت  و  اين حساسیت 
دارد.  افغانستان  از  بیش تر  بهره بردارى  میل  منطقه، 
فروپاشى  از  قبل  تا  مركزى  آسیاى  با  هند  مناسبات 
خالصه  ايديولوژيک  و  فرهنگى  حوزه  در  شوروى، 
بر مسايل  فروپاشى شوروى، عالوه  از  بعد  اما  مى شد. 
فرهنگى، اهمیت آسیاى مركزى به دلیل جلوگیرى از 
قاچاق اسلحه، مبارزه با بنیادگرايى و تروريسم، كسب 
سیاست  در  انرژى  منابع  تأمین  و  اقتصادى  منافع 

.)۲۲۷ :۲۰۰۱ .Roy ( .خارجى هند افزايش يافت
و  مرزى  منازعات  شدت گرفتن  ديگر،  سوى  از 

ژيوپلیتیكى میان هند و پاكستان و كشاندن اين رقابت 
افغانستان  اهمیت  برجسته شدن  باعث  افغانستان،  به 
به  پاكستان  است.  شده  هند  خارجى  سیاست  در 
منظور جلوگیرى از محاصره شدن خود از سوى هند، 
افغانستان حمايت مى كند.  بنیادگرا در  از جريان هاى 
در  پاكستانى  از هر جريان ضد  نیز  اين حال، هند  با 
اين  بارز  نمونه هاى  است.  كرده  حمايت  افغانستان 
ضد  ائتالف  و  داخلى  جنگ هاى  زمان  در  حمايت ها 
طالبان به رهبرى اياالت متحده امريكا، ديده شد. هند 
در زمان حكم روايى طالبان در افغانستان، نقش نداشت؛ 
ولى روى كار آمدن نظم نوين در افغانستان، امیدهاى 
زيادى را در سیاست خارجى هند به میان آورد. هند 
افغانستان  در  خود  استراتژيک  عمق  گسترش  براى 
با  بنیادگرا،  به منظور سركوب گروه هاى تروريستى و 
اياالت متحده امريكا اعالم آماده گى كرد. آماده گى هاى 
واگذارى  شامل  فیزيكى،  و  مالى  منابع  كنار  در  هند 
پايگاه نظامى اين كشور به نیروهاى امريكايى مى شد 
كه اين امر خالف سیاست خارجى هند در پنجاه سال 
اخیر بود كه به هیچ قدرت خارجى زمینه استفاده از 
خاكش را نمى داد. بدون ترديد، هند در افغانستان منافع 
افغانستان را مى توان چنین  زياد دارد. منافع هند در 

بیان كرد:

و  تروريستى  فعالیت هاى  گسترش  از  جلوگیرى   .۱
بنیادگرايى.

۲. استفاده از افغانستان به مثابه پل جهت دست رسى 
به آسیاى مركزى.

۳. محدودساختن نقش پاكستان به عنوان يک رقیب در 
مناسبات آسیاى جنوبى، آسیاى مركزى و افغانستان.

4. گسترش عمق استراتريک در منطقه.
واردكردن  با  آسیا  جنوب  امنیتى  سیستم  تقويت   .۵
افغانستان به اين منطقه. ) شفیعى و هم كاران، ۱۳۹۳: 

.)۱۶۱
و  كالن  هدف هاى  به  رسیدن  براى  هند  نهايت،  در 
عمق استراتژيک خود به هم كارى افغانستان نیاز دارد. 
واردكردن  افغانستان در مناسبات امنیتى جنوب آسیا، 
نه تنها سبب تقويت سیستم امنیتى هندمحور در اين 
در  هند  نفوذ  گسترش  سبب  بلكه  مى شود،  منطقه 
تعامالت داخلى افغانستان خواهد شد. با اين حال، هند 
در راستاى فراهم ساختن زمینه حضور مستقیم دهلى 
مى دهد.  انجام  زيادى  تالش هاى  مركزى،  آسیاى  در 
اين تالش ها هرازگاهى سبب خشم رقیب ديرينه اش 
)پاكستان( مى شود. در كنار اين، با گذشت زمان اهمیت 
افغانستان در سیاست خارجى هند بیش تر شده كه با 

مخالفت هايى از سوى پاكستان نیز همراه بوده است.

مسعود نوید

افغانستان به دلیل داشتن موقعیت ژیوپلیتیکی، ژیواکونومیکی و ژیوکالچر، در زیرمجموعه ای چند زیرسیستم منطقه ای قرار گرفته است. 
ولی اصلی ترین منطقه ای که افغانستان به آن تعلق می گیرد، آسیای مرکزی است. شدت گرفتن رقابت میان هند و پاکستان، باعث شده است 
تا افغانستان نیز در معادالت منطقه ای آسیای جنوبی کشانده شود. از سویی هم، افغانستان زمینه دست رسی هند به منطقه آسیای مرکزی و 

خاورمیانه را فراهم می سازد. با این حال، هند قادر خواهد بود از طریق افغانستان عمق استراتژیک خود را تا آسیای مرکزی گسترش دهد و از 
محاصره شدن از سوی چین و پاکستان نجات یابد.
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بهزاد فرنیچر كیفیت بهتر

آدرس: چهارراهى بره كى، كابل، افغانستان

FUE كاشت 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



مسوولیت سازمان ملل متحد 
در قبال صلح افغانستان

نامه ای به رییس جمهور )۲(

سازمان ملل متحد در سال ۱۹4۵، بعد از دو جنگ 
اين  تشكیل  از  هدف  شد.  ايجاد  جهانى  ويران گر 
برابر  در  بین المللى  امنیت  و  صلح  حفظ  سازمان، 
تهديد دولت هاى خودكامه و متجاوز بود. ملل متحد 
طى بیش تر از ۷۰ سال گذشته، موفقیت هاى زيادى 
اكنون ۱۹۳  و  است  داشته  مذكور  هدف  تحقق  در 
دارند. در كنار حفظ  را  اين سازمان  كشور عضويت 
صلح و امنیت بین المللى، نقش ملل متحد در توسعه، 
رشد اقتصادى، ترويج دموكراسى، حقوق بشر و عدالت 
افغانستان  است.  بوده  چشم گیر  دولت ها  اجتماعى 
در  دهه  چند  طى  كه  چالش هايى  به  توجه  با  نیز 
عرصه هاى امنیتى، سیاسى، اقتصادى و انسانى دارد 
و با توجه به اين كه عضو سازمان ملل متحد است، 
الزم و ضرورى است كه جايگاه آن در برخوردارى از 
حمايت ملل متحد مورد بررسى قرار گیرد. بنابراين، 
در اين نوشتار مى خواهیم اين مسأله را مطرح كنیم 
كه ملل متحد، با توجه به اهداف و صالحیت هايى كه 
براى صلح و نظم بین المللى دارد، چه مسوولیتى در 
روند مذاكرات صلح افغانستان مى تواند داشته باشد؟ 
پاسخ اين پرسش را در چهار بخش، از جمله تاريخچه 
روابط هم كارى و ايجاد ملل متحد، روابط گذشته ملل 
متحد با افغانستان، صالحیت و شیوه هاى صلح ملل 
متحد و نقش ملل متحد در مذاكرات صلح افغانستان 

مورد بررسى و تحلیل قرار مى دهیم.

تاریخچه روابط هم کاری و تأسیس سازمان ملل 
متحد

منازعه  و  جنگ  را  جهان  تاريخ  از  طوالنى  قسمت 
میان ملت ها و دولت ها تشكیل مى دهد. هیچ كشور و 
منطقه اى در جهان، شاهد يک دوره طوالنى صلح و يا 
ثبات نبوده، بلكه جنگ، شیوه مسلط بر جوامع بوده 
است. به عبارت ديگر، به هر اندازه اى كه به گذشته 
وحشت،  اندازه  همان  به  برگرديم،  بشرى  جوامع 
مى كنیم.  مشاهده  را  بیش تر  ستم گرى  و  استبداد 
فرهنگ، اخالق، روحیه تساهل و هم كارى، نخست 
وارد روابط و تعامالت اجتماعى و بعد در روابط میان 
گروه هاى مختلف مروج شده است. با افزايش جمعیت 
و گسترش روابط اجتماعى و درک انسان ها از اهمیت 
آرام  آرام  مختلف،  گروه هاى  میان  ارتباط  برقرارى 
روحیه هم كارى بین بشريت افزايش يافت و به ايجاد 
اخالق و در نهايت قانون در جامعه ضرورت احساس 

جاللت مآب محترم محمد اشرف غنى، ريیس جمهور 
اسالمى افغانستان!

ضمن تقديم سالم و احترام، موفقیت و صحت مندى 
هرچه بیش تر شما را از بارگاه خداوند خواهانم.

وحیداهلل وحدت، ولسوال بركنارشده ولسوالى استالف 
واليت كابل هستم. پیش تر در نامه اى به آدرس شما 

شد. اگرچه اخالق در يک مدت طوالنى تنظیم كننده 
با شكل گیرى  اما  است،  بوده  رفتار مردم در جامعه 
و  پادشاهى  خاندانى،  شهرها، حكومت هاى   - دولت 
امپراتورى هاى بزرگ به تدريج نظم دهنده روابط مردم 
با دولت و مردم با يک ديگر شدند. با اين وجود، در 
بسیارى از اين حكومت ها، برخورد قانون با انسان ها 
برابر نبوده و نسبت به جنسیت، نژاد، قوم، مذهب و 

طبقه آنان متفاوت بوده است.
كه  مشخص  قانون  كدام   ۱۶4۸ سال  تا  بنابراين، 
تنظیم كننده رفتار و روابط دولت ها با يک ديگر باشد، 
وجود نداشته است. به همین جهت تا پیش از معاهده 
وستفالى برخورد كشورها با يک ديگر بیش تر مبتنى 
بر خشونت و جنگ بوده است. با ايجاد دولت هاى ملى 
در اروپا، كم كم نیاز براى هم كارى بین كشورها به 
وجود آمد و گاهى آنان در مقابل اختیارات كلیسا و 
يا ايجاد موازنه قدرت در نظام بین الملل، با هم ديگر 
روش  تنها  جنگ  حال،  اين  با  مى كردند.  هم كارى 
ملى  منافع  و  خواسته ها  به  رسیدن  براى  مطمین 
دولت ها به حساب مى رفت. پى بردن به مباحث نظرى 
بشرى  حقوق  شناختن  و  انسانى  برابرى  به  مربوط 
بیش تر در قرن نوزدهم و بیستم صورت گرفت؛ اما 
انسانى  حقوق  رسمیت شناختن  به  براى  عملى  گام 
نژادى و  اعتقادى،  بدون در نظرگرفتن ويژه گى هاى 
جغرافیايى بعد از دو جنگ ويران گر جهانى برداشته 
شد. در اين موقع به رعايت اساسى ترين حقوق بشرى 
توجه شد و به استقرار نظم، عدالت و آزادى تأكید 
صورت گرفت. هرچند دولت ها تعهد سپردند كه به 
حاكمیت داخلى يک ديگر احترام مى گذارند، اما گفتند 
كه نسبت به خودكامه گى حكومت ها و استبداد آن ها 
باالى مردم خاموش نمى نشینند. صورت عینى اين 
تعهدات در سازمان ملل متحد تحقق يافت. سازمان 
ملل متحد در پايان جنگ جهانى دوم و در نتیجه 
طرح  دولت هاى خسته از جنگ در مقابل وحشى گرى 
و تجاوز دولت هاى ديكتاتورى ايجاد شد. هدف اصلى 
سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللى 

بود.
دولت ها در اين مرحله به درک اين واقعیت رسیده 
است  زيان بار  بشريت  همه  براى  جنگ  كه  بودند 
عدالت  تأمین  و  امنیت  برقرارى  صلح،  حفظ  و 
و  خشونت  وجود  است.  كشورها  همه  مسوولیت 
استبداد در گوشه اى از جهان، در كنار اين كه، باعث 

آن چه را كه بر من رفته بود، گزارش كردم و خواهان 
روزنامه  نامه در  اين  نشر  از  پى گیرى آن شدم. پس 
۸صبح به من تماس گرفته شد و تاجايى كار دنبال 
شد؛ اما بار ديگر اين موضوع به فراموشى سپرده شده 

است.
اينک يک بار ديگر موضوع را به سمع شما مى رسانم.

از  بعد  آزاد  رقابت  پروسه  طريق  از  بنده  محترما 
سپرى نمودن امتحان رقابتى به تأسى از حكم شماره 
)۱۷۳( مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۸ مقام عالى رياست جمهورى 
در بست رتبه دوم به حیث ولسوال استالف تقرر حاصل 

یک شنبه
شماره 3517
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ممكن  مى شود،  بشرى  احساسات  جريحه دارشدن 
است كه چنین مشكالت كوچک به مرور زمان دامن 
بريزد.  بر هم  را  آرامش دنیا  و  بگیرد  را  همه جهان 
بنابراين، الزم مى نمود كه كشورها در مقابل چنین 
برنامه هاى  و  جدى  تصمیم هاى  احتمالى،  خطرات 
نمايان گر  كه  بنیادينى  سند  كند.  اتخاذ  را  مناسب 
اجماع جهانى براى امنیت بین المللى و تضمین كننده 
حفظ صلح و منافع ملت ها است، در قالب »منشور 

ملل متحد« نمود يافته است.
در مقدمه منشور ملل متحد آمده است: »ما اعضاى 
ملل متحد، مصمم هستیم تا اعتقاد خود را به حقوق 
بنیادين بشر، به حیثیت و ارزش افراد بشر، به حقوق 
مساوى زن و مرد و حقوق ملت هاى كوچک و بزرگ 
دوستانه  روابط  برقرارى  دهیم«.  قرار  تأكید  مورد 
دولت ها  براى  جهانى  صلح  تقويت  و  كشورها  میان 
به اندازه اى از اهمیت برخوردار شده بود كه اعضاى 
ملل متحد در اولین ماده اين منشور تأكید مى كنند: 
»حفظ صلح و امنیت بین المللى و به اين منظور به 
عمل آوردن اقدامات دسته جمعى موثر براى جلوگیرى 
و بر طرف كردن تهديدات علیه صلح و متوقف ساختن 
و  صلح  ناقض  كارهاى  ساير  يا  تجاوز  عمل  هرگونه 
فراهم آوردن موجبات تعديل و حل وفصل اختالفات 
بین المللى يا وضعیت هايى كه ممكن است منجر به 

و مدت يک سال و چند ماه ايفاى وظیفه كردم.
متأسفانه از طرف يک تن از نماينده گان مردم كابل در 
پارلمان كه همیشه در امورات اداره ولسوالى مداخله 
مى كند، بدون كدام دلیل موجه به صورت غیرمنصفانه 
و ظالمانه بر كنار و بى سرنوشت شدم. اكنون يک تن از 
نزديكان وكیل پارلمان به جاى من به عنوان ولسوال 
استالف مقرر شده است. اين اقدام به زور و به خواست 

افراد زورمند باالى من تحمیل شده است. 
همیشه  شما  كه  آن جايى  از  جمهور،  ريیس  جناب 
مبارزه جدى  قانون،  تطبیق  عدالت،  تأمین  از  سخن 

نقض صلح گردد، با شیوه هاى مسالمت آمیز و بر طبق 
روابط  توسعه  به  بین الملل،  حقوق  و  عدالت  اصول 
بین المللى  هماهنگى  و  هم كارى  حصول  دوستانه، 

مى پردازند.«
به عالوه اين كه موضوع صلح و امنیت بین المللى در 
مركز توجه قرار گرفت، صالحیت و اختیارات بیش تر 
بین المللى  امنیت  و  صلح  تأمین كننده  نهاد  در  نیز 
)شوراى امنیت( متمركز شد. شوراى امنیت سازمان 
امنیت  تهديدهاى  كه  دارد  صالحیت  متحد  ملل 
اقدامات  را شناسايى كند و در مورد آن  بین المللى 
مناسبى را جهت مذاكره، میانجى گرى و پیش گیرى 
از جنگ انجام دهد. هرگاه اقدامات نرم شوراى امنیت 
براى جلوگیرى از جنگ كارساز نباشد، بر اساس فصل 
هفتم منشور، اين شورا مى تواند از خواسته هاى خود 

با استفاده از نیروى نظامى پشتیبانى كند.
صلح  تأمین  براى  متحد  ملل  سازمان  كلى  طور  به 
اساسى  و  مهم  سازوكار  دو  از  بین المللى  امنیت  و 
استفاده مى كند. نخست از طريق اعالمیه هاى مجمع 
عمومى كه تمام كشورهاى عضو در آن نماينده دارد، 
توصیه هاى الزم )مانند اعالمیه جهانى حقوق بشر( را 
براى كشورهاى مورد نظر انجام مى دهد. دوم، هرگاه 
كارساز  دولت ها  براى  عمومى  مجمع  توصیه هاى 
از طريق صدور قطع نامه هاى  امنیت  نباشد، شوراى 
عمل  وارد  دارد،  الزم االجرايى  جنبه هاى  كه  خود 

مى شود.
براى  تاكنون   ۱۹4۵ از  ملل متحد  سازمان  هرچند 
حفظ صلح و امنیت بین المللى تالش ها و كاركردهاى 
نظام  از  جنگ  حال  اين  با  است،  داشته  زيادى 
گاه گاهى  و  است  نبسته  رخت  كلى  به  بین الملل 
برهم زدن  باعث  مستبد  و  ديكتاتورى  حكومت هاى 
آرامش جهان مى شوند. سازمان ملل متحد از طريق 
فشارهاى شوراى امنیت تا حدودى توانسته بر سیاست 
كشورها تأثیر بگذارد. هم چنان، امروزه افكار عمومى 
در سیاست و برنامه هاى ملى و بین المللى نقش مهم 
انجمن هاى  اجتماعى،  شبكه هاى  فعالیت هاى  دارد. 
اعالمیه هاى  تطبیق  از  در حمايت  رسانه ها  و  مدنى 
فراوانى  كمک  آن  برنامه هاى  و  متحد  ملل  سازمان 
چالش  بیست و يكم  قرن  در  وجود،  اين  با  مى كند. 
جديد براى سازمان ملل متحد و تهديد بالقوه براى 
نظم بین المللى ظهور كرده كه اقدامات ملل متحد در 
مبارزه با آن را ناموفق ساخته است. اين تهديد جديد 
ظهور گروه هاى تروريستى است كه تقريباً در سراسر 
دارند.  نا مرئى  حضور  اما  مى كنند،  فعالیت  جهان 
اكنون مسوولیت ملل متحد بايد مبارزه با فعالیت هاى 
ضد بشرى گروه هاى تروريستى باشد كه تهديد بزرگ 
دانسته  بین المللى  امنیت  و  بشر  حقوق  نقض  براى 

مى شود.
ادامه دارد...

علیه زورگويان و افراد و اشخاص فرصت طلب و قانون 
رسیده گى  من  شكايت  به  مى خواهم  زده ايد،  شكن 

كنید.
در حق قانونى من ظلم صورت گرفته است و وظیفه اى 
من  از  زورمند  افراد  بود،  داده  من  به  قانون  كه  را 
گرفتند. از مقام محترم خواهان تأمین عدالت هستم. 
امیدوارم در قسمت دفاع از حق قانونى من، چون يگانه 

نان آور خانواده ام هستم، توجه كنید.
با احترام

وحیداهلل وحدت

عارف وفایی، استاد دانشگاه
بخش اول

وحیداهلل وحدت

به طور کلی سازمان ملل متحد برای 
تأمین صلح و امنیت بین المللی 

از دو سازوکار مهم و اساسی 
استفاده می کند. نخست از طریق 
اعالمیه های مجمع عمومی که تمام 

کشورهای عضو در آن نماینده 
دارد، توصیه های الزم )مانند 
اعالمیه جهانی حقوق بشر( را 

برای کشورهای مورد نظر انجام 
می دهد. دوم، هرگاه توصیه های 

مجمع عمومی برای دولت ها 
کارساز نباشد، شورای امنیت از 

طریق صدور قطع نامه های خود که 
جنبه های الزم االجرایی دارد، وارد 

عمل می شود.



هراتیان باور دارند که هدف اصلی آمدن هیأت ها از مرکز کشور به این والیت، بیش تر خلیل رسولی 
فریب مردم بوده و حکومت وانمود می کند که به فکر آنان است و برای حل مشکالت به 

موقع اقدام می کند.

متأثر  كرونا  ويروس  از  جهان  مردم  تمام  تاكنون 
كه  توسعه  حال  در  كشورهاى  مردم  اما  شده اند. 
دارند،  بین المللى  كمک هاى  به  شديد  وابسته گى 
نسبت به ديگر مردم جهان بیش تر تحت فشار قرار 
اقتصادى كشورهاى  به ظرفیت  توجه  با  گرفته اند. 
به  توانستند  كشورها  اين  دولت هاى  پیش رفته، 
اما  كنند.  مديريت  را  كرونا  بحران  بهترى  شكل 
كشورهاى در حال توسعه، براى مديريت اين بحران 
به كمک هاى مالى كشورها و سازمان هاى بین المللى 

نیازمند هستند.
در میان سازمان هاى بین المللى، سازمان بهداشت 
گذشته،  سال  يک  در  جهانى  بانک  و  جهانى 
كشورهاى  به  فراوانى  دارويى  و  مالى  كمک هاى 
نیازمند بین المللى داشته اند. به عنوان مثال، سازمان 

در سال هاى اخیر به دنبال افزايش ناامنى در هرات، 
هیأت هاى حكومت مركزى راهى اين واليت شدند، 
را  ناامنى  درد  واليت،  اين  به  آن ها  رفت وآمد  اما 
درمان نكرد. برخى اعضاى شوراى واليتى هرات، باور 
دارند كه هیأت هاى اعزامى به اين واليت، صالحیت 
ندارند و از مشكالت شهر نیز آگاه نیستند. به گفته 
اعضاى اين شورا، همین امر سبب شده تا رفت وآمد 
هیأت ها »بى تاثیر« باشد. مسووالن در شوراى واليتى 
مى گويند، زمانى كه صداى شهروندان بلند مى شود و 
از نابه سامانى در بخش هاى مختلف به ستوه مى آيند، 
براى »فريب مردم«  را  حكومت مركزى هیأت هايى 
به حل  كه  كند  وانمود  تا  مى فرستد  واليت  اين  به 
هرات،  مدنى  كنش گران  مى انديشد.  آنان  مشكالت 
نیز معتقد اند با اين كه در سال هاى اخیر هیأت هاى 
زيادى براى حل مشكالت در بخش هاى مختلف به 
هرات آمدند، اما مردم شاهد تغییرات بنیادى پس از 
سفر آنان نبوده  اند. به باور آنان، هرات براى هیأت هايى 
اعزامى بیش تر براى ديد و بازديد است و حتا برخى 
از اين هیأت ها به فكر پركردن جیب هاى شان هستند.

هراتیان باور دارند كه هدف اصلى آمدن هیأت ها از 
مركز كشور به اين واليت، بیش تر فريب مردم بوده و 
حكومت وانمود مى كند كه به فكر آنان است و براى 
حل مشكالت به موقع اقدام مى كند. از ديد ساكنان 
هرات، حضور و رفت و آمد هیأت ها در هرات از سوى 
مركز، هیچ سودى در بهبود وضعیت ندارد و بیش تر 
سبب افزايش فساد در اداره هاى درآمدزا مى شود. از 
سوى ديگر اعضاى هیأتى كه به تازه گى به درخواست 
وضعیت  بررسى  براى  واليتى،  شوراى  نماينده گان 
و  تاجران  مشكالت  ادارى،  فساد  امنیتى،  عمومى 
كه  مى گويند  كرده ،  سفر  هرات  به  مشكالت  ساير 
واليت  اين  مختلف  نهادهاى  و  امنیتى  مقام هاى  با 
ديدارهاى جداگانه اى داشتند و به زودى در نشست 
خبرى جوانب مختلف اين سفر و بررسى هاى هیأت را 

با مردم در میان مى گذارند.
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كمک مى كند. اين كمک به افغانستان اندک است و 
ممكن نیست كه بتوان بحران كرونا در افغانستان را 
با منابع مالى و دارويى تعهدشده مديريت كرد. يكى 
ديگر از عواملى كه باعث عدم كنترل بحران كرونا در 
افغانستان مى شود، وجود فساد گسترده در نهادهاى 
عامه  وزارت صحت  به خصوص  افغانستان،  صحى 
است. فیروزالدين فیروز، وزير پیشین صحت عامه و 
برخى ديگر از مقامات بلندپايه اين وزارت هم اكنون 
متهم به فساد اند. اين مسأله نشان مى دهد كه همان 
میزان كم كمک هاى جامعه جهانى نیز به احتمال 
زياد حیف و میل خواهد شد و كنترل ويروس كرونا 

در آينده نزديک در افغانستان ممكن نیست.
بانک جهانى برنامه اى را با هم كارى دولت افغانستان 
قرار  و  كرده  آغاز  ملى«  »دسترخوان  عنوان  تحت 
است، بسته هاى كمكى را به نزديک به ۵ میلیون 
توزيع  شده اند،  متأثر  كرونا  ويروس  از  كه  خانواده  
كند. اما اين طرح از همان ابتدا با انتقادهايى مواجه 
بود. يكى از جدى ترين انتقادها، وجود فساد گسترده 
عادالنه   توزيع  امكان  كه  است  دولتى  نهادهاى  در 
را منتفى  از كرونا  افراد متأثر  به  بسته هاى غذايى 
گزارش هاى  طرح،  اين  اجراى  زمان  از  مى سازد. 
متعددى مبنى بر حیف و میل اين كمک ها و نرسیدن 

آن به افراد مستحق، نشر شده است.
اما در اين میان، مهم ترين موضوعى كه فعال ذهن 
همه افغان ها را مشغول ساخته، اين است كه دولت 
واكسیناسیون  براى  برنامه اى  و جامعه  جهانى چه 
قرار  دارند؟  دست  روى  افغانستان  مردم  گسترده  
است كه اولین محموله  واكسن كرونا در نیمه دوم 
كه  محموله اى  شود؛  افغانستان  وارد   ۲۰۲۱ سال 

تنها ۳ درصد مردم اين كشور را پوشش مى دهد. 
بانک جهانى و بانک توسعه آسیايى متعهد شده اند 
به  دالر  میلیون  و ۵۰  ترتیب ۱۰۰  به  كه هركدام 
افغانستان براى تطبیق واكسیناسیون كمک كنند. 
براى  تا  است  شده  متعهد  نیز  بین المللى  ائتالف 
به  را  كرونا  واكسن  افغانستان  درصد جمعیت   ۲۰
صورت رايگان تهیه كند. روى هم رفته، قرار است 
سال  دو  جريان  در  افغانستان  مردم  درصد   4۰
آينده از واكسن كرونا بهره مند شوند. بنابراين هم 
از نظر زمانى و هم از نظر جمعیتى، واكسن كرونا 
به صورت درست در افغانستان تطبیق نخواهد شد. 
بايد حداقل دو سوم  علمى،  يافته هاى  به  توجه  با 
به  كشور  آن  تا  شوند،  واكسن  كشور  هر  جمعیت 
صورت نسبى معافیت جمعى پیدا كند. افغانستان 
هم اكنون با موج دوم كرونا دست و پنجه نرم مى كند 
دو  و  نشود  سنجیده  رابطه  اين  در  تدبیرى  اگر  و 
سوم جمعیت به سرعت واكسن نشوند، شايد اين 
كشور با موج هاى ديگر اين ويروس تا دو سال آينده 
مواجه شود. فساد گسترده  دولتى نیز عامل ديگرى 
است كه طرح واكسیناسیون را مانند ديگر طرح هاى 

مقابله با ويروس كرونا تحت تأثیر قرار خواهد داد.
كنترل  امكان  كه  گرفت  نتیجه  چنین  مى توان 
به  هم  و  ابتال  میزان  لحاظ  به  هم  كرونا  ويروس 
پايان سال ۲۰۲۱  تا  آن،  اقتصادى  تأثیرات  لحاظ 
میالدى ممكن نیست. از همه مهم تر، واكسیناسیون 
عمومى مردم، تا دو سال ديگر امكان ندارد. بنابراين، 
افغانستان به احتمال زياد يكى از آخرين كشورهايى 
ويروس  وجود  بود.  خواهد  كرونا  بحران  با  درگیر 
كرونا در هر نقطه  دنیا، تمامى كشورها را با تهديد 
با  مقابله  براى  تنها  نه  بنابراين،  مى سازد.  مواجه 
كرونا در افغانستان، بلكه براى مقابله  با آن در تمام 
جهان، نیاز است تا جامعه جهانى، به شكل وسیع تر، 
افغانستان و ديگر كشورهاى نیازمند را در امر مقابله 

با ويروس كرونا كمک كند.

اين عضو شوراى واليتى هرات مى گويد كه مشكالت 
مردم براى حكومت مركزى مشخص است و فرستادن 
هیأت به اين واليت دردى را دوا نمى كند، بلكه بايد 
براى حل مشكالت اقدام شود، نه بررسى هاى پى هم 
امنیتى  وضعیت  كُرخى  آقاى  بى نتیجه مشكالت.  و 
شهر هرات را تا حدى قناعت بخش مى داند، اما تأكید 
مى كند كه وضعیت امنیتى ولسوالى هاى اين واليت 
به شدت نگران كننده است و در بخش هاى تجارت و 
نبود امنیت در بزرگ  راه ها نیز چالش هاى فراوانى سد 
راه مردم وجو دارد و بايد براى برچیدن آن حكومت 

اقدام كند.
از ديد هراتیان، هیأت هايى كه براى بررسى وضعیت 
در بخش هاى گوناگون به اين واليت سفر مى كنند، 
هرات،  به  آنان  فرستادن  و  ندارند  صالحیتى  هیچ 
مردم  چشم  به  حكومت  زدن  خاک  و  فريب كارى 

است. فردوس عاصى، از ساكنان هرات، در صحبت با 
روزنامه ۸صبح مى گويد سفر هیأت هايى كه تا كنون 
به اين واليت آمده اند، سودى نداشته و مشكالت را از 
بین نبرده است. صفى اهلل امیرى، يكى ديگر از ساكنان 
هرات، به روزنامه ۸صبح مى گويد: »متاسفانه حضور 
از  واليات  در  بازرسى كننده  هیأت هاى  رفت وآمد  و 
سوى مركز، هیچ سودى براى بهبود وضعیت نداشته 
و بیش تر باعث افزايش و گسترش فساد در اداره هاى 
دولتى به ويژه اداره هاى عايداتى شده است.« به باور 
او، هیات هايى كه به داليل مختلف به واليات سفر 
اين  و  ندارند  را  مى كنند، تخصص و صالحیت الزم 

سفرها براى وقت گذرانى و مصرف عوايد است.
حضور  كه  دارند  باور  هرات  در  مدنى  كنش گران 
و  بازدهى  هرات،  در  مركزى  حكومت  هیات هاى 
تاثیرى روى هدف مورد نظر نداشته و در برخى از 
موارد موجب افزايش چالش  ها شده است. سیداشرف 
گفت وگو  طى  هرات،  در  مدنى  كنش گر  سادات، 
براى  واليت  اين  كه  مى گويد  ۸صبح  روزنامه  با 
هیأت هاى اعزامى از مركز، بیش تر به عنوان يک شهر 
تفريحى بوده و در برخى مواقع اين هیأت ها سودهاى 
كالنى نیز نصیب شده اند و براى پر كردن جیب هاى 
خالى شان به هرات مى آيند. به گفته او، مردم انتظار 
برطرف  مشكالت  هیأت ها،  سفر  از  پس  كه  دارند 
گردد، اما پس از اين كه تغییرى در روند نمى بینند، از 

حضور هیأت ها در هرات ناامید مى شوند.
به تازه گى هیأتى از مركز كشور براى بررسى اوضاع 
عمومى وارد هرات شده و با اقشار مختلف اين واليت 
ديدارهاى جداگانه  داشته است. قرار است اين هیأت 
مردم  با  را  بررسى هايش  مختلف   جوانب  زودى  به 
مجلس  عضو  حسینى،  عبدالستار  بگذارد.  میان  در 
دارد،  هیأت حضور  اين  تركیب  در  كه  نماينده گان، 
امنیتى،  اوضاع  بررسى  را،  هرات  به  سفر  از  هدف 
زندان  وضعیت  بررسى  سرمايه گذاران،  مشكالت 
واليتى و موجوديت فساد در اداره هاى دولتى عنوان 
مى كند. او در صحبت با روزنامه ۸صبح مى گويد كه 
با  هرات  واليتى  شوراى  اعضاى  درخواست  براساس 
راهى  نماينده گان،  مجلس  اعضاى  از  ديگر  تن  سه 

هرات شده است.

بهداشت جهانى به منظور پیش گیرى، تشخیص و 
مقابله با كرونا تاكنون نزديک به يک ونیم میلیارد دالر 
مصرف كرده است. بانک جهانى تعهد كرده است كه 
به  نزديک  توسعه،  در حال  از صد كشور  بیش  به 
۷4 میلیارد دالر مساعدت مالى مى كند. كمک هاى 
بانک جهانى تنها محدود به مقابله با ويروس كرونا 
و واكسیناسیون نیست و شامل كمک هاى اقتصادى 
و  مالى  حمايت هاى  ديگر  و  آذوقه  تأمین  براى 

بودجه اى مى شود.
در اين میان، افغانستان يكى از كشورهايى است كه 
در مبارزه با كرونا و تطبیق واكسیناسیون، نیازمند 
است.  بین الملل  جامعه  دارويى  و  مالى  حمايت 
جامعه جهانى تعهد كرده است كه در مجموع، ۶۰۰ 
میلیون دالر به افغانستان براى مقابله با ويروس كرونا 

برخى از اعضاى شوراى واليتى هرات پافشارى دارند 
تمام  مى كنند،  سفر  واليت  اين  به  كه  هیأت هايى 
براى  و  مى شود  مشخص  آنان  براى  شهر  مشكالت 
برچیدن  وعده  مردم در شوراى واليتى  نماينده گان 
مشكالت را مى دهند، اما تا كنون اين وعده ها عملى 
نشده و حضور هیأت هاى مختلف به هرات، تاثیرى 
روى حل چالش ها نداشته است. وكیل احمد كُرخى، 
در  هرات،  واليتى  شوراى  امنیتى  كمیته  مسوول 
گفت وگو با روزنامه ۸صبح مى گويد كه هدف اصلى 
واليت،  اين  به  هیأت  فرستادن  از  مركزى  حكومت 
بیش تر فريب دادن مردم است و زمانى  كه شكايت ها 
و نارضايتى ها از كاركرد حكومت محلى در بخش هاى 
مختلف به اوج مى رسد، حكومت براى پايان دادن به 
سروصداى مردم، هیأتى را به هرات مى فرستد كه نه 

صالحیت دارد و نه هم دل سوزى مى كند.

افغانستان برای مقابله با كرونا 
به كمک جامعه جهانى نیاز دارد

بى باوری هراتیان به رفت و آمد 
هیأت های حكومت مركزی

مقداد رضایی



مثنوی معنوی و شاهنامه فردوسی از کتاب هایی  است که بیش تر باشنده گان پنجشیر به آن 
می پردازند و آن  را با همان سبک ویژه محلی شان می خوانند. حافظ خوان ها و بیدل خوان ها 

نیز بزم های ویژه خود را دارند. باشنده گان پنجشیر معتقد اند که فرهنگ کتاب خوانی 
ریشه به باور مردم دارد و »روحیه پرورشی «شان با برخوردهای اساطیری شاهنامه و 

مفاهیم اخالقی-آموزشی مثنوی گره خورده است. 
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ساعت ۷:۳۰ شب است. هواى سرد زمستانى، سیاهى 
شب و نور ستاره ها در دل تاريكى، شور و اشتیاق كاروان 
را در رسیدن به محل برگزارى برنامه بیش تر مى سازد. 
اشتیاق  اين  از  كاروان،  توقف  و  جاده  يخ بندان  حتا 
دره  امتداد  در  پارنده  موزيم  و  كتاب خانه  نمى كاهد. 
پارنده نزديک به ده كیلومترى از سرک عمومى پنجشیر 
موقعیت دارد. گروهى در آن جا »شب مثنوى خوانى« 
برگزار كرد ه اند. اين كار رسم كهن مردم پنجشیر است 
كه با رسیدن  فصل سرما پر رنگ تر مى شود و با گذشت 

هر روز رونق مى يابد.
پارنده  موزيم  و  به سوى ساختمان كتاب خانه  كاروان 
حركت مى كند. دره پارنده يكى از سنگرهاى تاثیرگذار 
مجاهدين در زمان ورود قشون سرخ شوروى سابق در 
اين دره براى مبارزان »تسخیرناپذير«  بود.  افغانستان 
شمرده  قرارگاه ها«  »پُرچالش ترين  دشمن  براى  و 
از  فارغ  روستانشینان  زمستان،  شب هاى  در  مى شد. 
دغدغه هاى كار دهقانى و گله دارى، در بزم هاى مختلفى 
دور هم  مى گیرد،  مناسبت هاى جداگانه شكل  به  كه 

مى نشینند و تا پاسى از شب كتاب خوانى مى كنند.
مثنوى معنوى و شاهنامه فردوسى از كتاب هايى  است 
كه بیش تر باشنده گان پنجشیر به آن مى پردازند و آن  را 
با همان سبک ويژه محلى شان مى خوانند. حافظ خوان ها 
و بیدل خوان ها نیز بزم هاى ويژه خود را دارند. باشنده گان 
به  ريشه  كتاب خوانى  فرهنگ  كه  اند  معتقد  پنجشیر 
باور مردم دارد و »روحیه پرورشى «شان با برخوردهاى 
اساطیرى شاهنامه و مفاهیم اخالقى-آموزشى مثنوى 

گره خورده است. 
محمدايوب اديب، استاد دانشگاه، معتقد است كه مردم 
پنجشیر از گذشته تا حال آن چه كه مسايل فقهى را 
از پنج گنج  را  براى مردم مطرح مى كند، بیش تر آن 
مثنوى  و  بوستان سعدى  و  نیشاپورى، گلستان  عطار 
مردم  تمايل  او،  باور  به  مى گیرند.  موالنا  معنوى  و 
پنجشیر به شاهنامه، ريشه َجوى درين واليت دارد؛ زيرا 
جغرافیاى كوهستانى و سردسیر داراى مردم پرخاش گر 
است و آن چه كه پرخاش گرى آنان را در يک متن ادبى 

و يا قالب شعر مطرح مى كند، شاهنامه است.
اديب مى گويد كه در گذشته درجه علمى يک  آقاى 
عالم دين در اين واليت دانستن عرفان اسالمى بود كه 
همانا مثنوى و معنوى است. او معتقد است، آن چه از 

رشد سريع و همه جانبه اقتصادى، افزايش نرخ رشد 
بیش تر  پیش رفت  سرمايه گذارى،  افزايش  صادرات، 
در هوش مصنوعى، توسعه مناسبات سیاسى با ديگر 
ملت ها، تمركز روى كنترل تنگه هاى دريايى و ايجاد 
كريدورها، نشانه هاى برترى چین نسبت به امريكا و 
جايگزينى آن دو در آينده نزديک شمرده شده است. 
به گونه اى كه برخى برآورد كرده اند كه اين جايگزينى 
تا ۸ سال ديگر گريزناپذير است. بدون ورود به مبانى 
شد،  خواهد  ابرقدرت  چین  اين كه  ادعاى  قدرت، 
را  اين موضوع  تا  بود  بهتر خواهد  است.  تأمل  قابل 
از چشم انداز شاخص هاى اقتصاد بزرگ و ژيوپلیتیک 
مورد مطالعه قرار دهیم. بعضى از شاخص هاى معنادار 
اقتصاد كالن را اين جا به صورت مختصر مورد ارزيابى 

قرار مى دهم.

۱. تولید ناخالص ملی
 ۱4 به   ۲۰۱۹ سال  در  چین  ملى  ناخالص  تولید 
تريلیون دالر رسید، در حالى كه تولید ناخالص امريكا 
۲۱ تريلیون دالر بود. تولید ناخالص ملى چین هنوز 
هم كم تر از تولید ناخالص داخلى در اياالت متحده 
امريكا است. سرعت رشد ساالنه چین تا سال ۲۰۲۵ 
مى تواند نزديک به ۵ درصد باقى بماند. اين در حالى 
است كه سرعت رشد ساالنه امريكا بیش تر از ۵ درصد 

پیش بینى شده است.

۲. ماهیت تجارت جهانی
اياالت  آزاد  بازار  روى كرد سیستم  بین  تضاد عمیق 
متحده امريكا و روى كرد كنترل دولتى چین در مورد 
اندازه و روابط دولت و شركت ها به چشم مى خورد. 
از  يكى  دخالت،  عدم  روى كرد  متحده،  اياالت  در 
محرک هاى اصلى شكوفايى اقتصادى است. در چین 
بانک هاى بزرگ، شركت هاى ارتباطى، خطوط هوايى 
است.  دولت  كنترل  تحت  صنعتى  شركت هاى  و 
حزب كمونیست حتا در شركت هاى كاماًل خصوصى 

فرهنگ هاى بى معناى حاكم در جامعه است و حتا با 
تقويت مسايل عرفانى، مى شود در برابر افراطیت كه در 
حال حاضر دامن گیر عده اى از جوانان است، ايستاده گى 

كرد.
چیزى بیش تر از يک ساعت نگذشته بود كه در نهايت 
برنامه  آن  در  رسید.  برنامه  برگزارى  محل  به  كاروان 
اشتراک  كودكان  حتا  و  نوجوانان  جوانان،  بزرگان، 
آن   برنامه  اين  در  اشتراک  از  اشتیاق  و  شوق  كردند. 
هم در مكانى كه بخشى از آن با آثار باقى مانده از دوره 
جهاد و مقاومت قرارگاه پارنده تزيین شده، مقوله اى را 
قلم  و  قلم  محافظ  »تفنگ  گويند:  كه  تداعى مى كند 
معرف فرهنگ، شجاعت و مردانه گى مردم روشن گر و 

عدالت خواه است.«
فرهنگ كتاب خوانى در میان مردم پنجشیر قداستى 
از آيات  بود بى آن كه تالوتى  برنامه  اولین  دارد. ظاهراً 
گفته  به  حتا  شد.  آغاز  بگیرد،  صورت  كريم  قرآن 
مثنوى  ماحول شان  واليات  پنجشیر،  باشنده گان 
حضور  از  مجريان  مى گويند.  پنجشیرى«  »قرآن  را 

خود را تأمین كند، به پول و تولید بیش تر نیاز دارد. 
اين پول بايد از راه تولید و صادرات بیش تر به دست 
آيد. در مورد چین سه عامل كلیدى را همیشه بايد در 
تحلیل ها مورد توجه قرار داد: جمعیت فزاينده، تأمین 
مواد اولیه و انرژى و مسأله صادرات. چین اگر نتواند 
صادراتش را ادامه دهد از هم مى پاشد. مهم ترين بازار 
قابل تصور  براى آن  براى چین كه هیچ جايگزينى 
نیست، بازار امريكا است. چین ساالنه بیش از ۶۰۰ 
میلیارد دالر صادرات به امريكا دارد. هیچ جايگزينى 
براى اين بازار وجود ندارد. بازارها در تجارت خارجى 
حاضر  كشورى  هیچ  مى گیرد.  شكل  سال ها  طى 
از دست  راحتى  به  را  مقصد صادراتى خود  نیست، 
بدهد. در تجارت خارجى، مبدا و مقصد نیازمند ثبات 
است. امريكا اما واردكننده اقالم مصرفى از چین است. 
قطع اين واردات، آسیب حیاتى به امريكا نخواهد زد. 
در عین حال، امريكا مى تواند در گام بعدى در تقابل 
با اين كه چین بخواهد امريكا را عقب بزند، نیازهايش 

گسترده مردم در چنین برنامه ها به خوبى ياد كرده و 
باور دارند كه سطح اشتراک مردم در چنین برنامه اى 
در حال افزايش است و اين، امیدوارى را براى احیاى 

مثنوى خوانى بیش تر مى سازد.
با ورود به محفل، صدا و چهره دو مرد با صداى گیرا 
كه سر آغاز سخن مولوى را به يک سبک خاص و لهجه 
به گوش مى رسد. در  بودند،  به خوانش گرفته  محلى 
اين میان، يک عالم دين مشرح و توضیح دهنده نكات 
برجسته داستان »تا عمر آمد ز قیصر يک رسول« از 
دفتر اول مثنوى معنوى است. توت، چهار مغز و سیب 
پارنده كه از فرآورده هاى زراعتى روستانشینان به شمار 
اشتراک كننده گان  و  خوانان  كتاب  خسته گى  مى آيد، 
را با چاى داغ مى زدايد و در دل شب سرد پنجشیر، 

لحظات فراموش  ناشده اى را رقم مى زند.
برخى ديگر از باشنده گان پنجشیر باور دارند كه با آمدن 
تكنولوژى و رونق رسانه ها، محافل كتاب خوانى در اين 
واليت كم رنگ شده بود، اما تالش بر اين است كه اين 
مسوول  كريمى،  فهیم  شود.  نهادينه  دوباره  فرهنگ 
كتاب خانه و موزيم پارنده، مى گويد كه تالش دارد تا 
فرهنگ كتاب خوانى رنگ بگیرد. به باور او، شور و شوق 
خیلى  جوانان،  ويژه  به  و  مردم  میان  در  كتاب خوانى 
اين  نگه داشتن  زنده  براى  امیدى  اين  كه  است  زياد 
فرهنگ است. فهیم معتقد است كه برنامه ها و مجالس 
كتاب خوانى بايد در سطح واليت پنجشیر رونق بیابد و 

مسووالن در اين زمینه بكوشند.
فرهنگ  نیز  پنجشیر  واليت  فرهنگى  مسووالن 
كتاب خوانى را بخشى از فرهنگ اصیل مردم پنجشیر 
مى دانند و براى احیاى اين رسم تالش به خرج داده اند. 
فرهنگ  و  اطالعات  ريیس  على مردان،  عبدالودود 
پنجشیر، مى گويد كه از يک سال گذشته به اين سو 
كتاب خوانى بخشى از برنامه هاى مختلف فرهنگى در 
اين واليت بوده و مناسبت هاى گوناگون مثنوى خوانى 
و شاهنامه خوانى را به سبک هاى مختلف رايج در اين 

واليت، برگزار كرده اند.
اثر موالنا جالل الدين محمد بلخى،  مثنوى و معنوى، 
شاعر و عارف فارسى زبان است كه بیش تر ابعاد عرفانى 
و اخالقى در آن مطرح شده است. در اين كتاب 4۲4 
داستان پى  هم به گونه تمثیلى، سختى انسان در راه 

رسیدن به خدا را بیان مى كند.

را از بازارهاى غیر از چین تأمین كند.
براى درک بهتر مبانى قدرت، بهتر است چند شاخص 

ژيوپلیتیكى چین را مورد مطالعه قرار دهیم.

۱. انزوای استراتژیک
چین در يک انزواى استراتژيک منطقه اى قرار گرفته 
است. جاپان و كوريا در شمال غربى؛ تايوان و فیلیپین 
در شرق و جنوب؛ ويتنام، اندونیزيا، مالیزيا، استرالیا 
و نیوزيلند در جنوب و جنوب شرقى؛ هند در غرب 
و در امتداد همالیا، بیش تر اين كشورها دشمن چین 
هستند و يا هم هیچ آرزوى هم پیمان بودن با چین 
را ندارند. ولى اگر به امريكا نگاه شود، اين كشور در 
و  از شرق  دارد.  مطمین  متحد  دو  و جنوب  شمال 
غرب با دو اقیانوس بزرگ احاطه شده است كه يک 
سپر خوب دفاعى طبیعى براى امريكا تلقى مى شود.

۲. چالش های درونی
كمونیست  حزب  با  كه  اقوامى  و  گروه ها  تمام 
اويغورها،  تبتى ها،  مانند  نیستند،  هم پیمان  چین 
هنگ كنگى ها، ماكائويى ها و تاجیک ها درد سر كالن 
تركیب  چنین  با  مى شوند.  تلقى  چین  دولت  براى 
ناپايدار، چین حتا در طوالنى مدت نمى تواند به ثبات 
كامل داخلى برسد، تا ادعاى ابرقدرت شدن چین تا 
حدى متصور شود. ولى امريكا از چالش هاى هويتى و 

مشكالت درونى در امان است.

3. متحدان
از  خود  استراتژيک  متحدان  از  بزرگى  بهره  امريكا 
زمان دو جنگ جهانى تا امروز برده است. امريكا امروز 
از خاک خود  بیرون  پايگاه  از ۸۰۰  توانايى استفاده 
را دارد. ولى چین تا هنوز از امتیازات بیرون مرزى و 

سازنده برخوردار نیست.
با در نظرداشت شاخص هاى اقتصادى و ژيوپلیتیكى 
ذكر شده، چین هنوز در مراحل ابتدايى ابرقدرت شدن 
و  درون مرزى  چالش هاى  كه  زمانى  تا  دارد.  قرار 
بیرون مرزى وجود داشته باشد، چینى ها خودشان هم 

ادعايى در اين مورد نخواهند داشت.

مثنوى و معنوى و قرائت هاى نرم و همه شمولى كه از 
باشنده گان  بیرون مى شود،  ادبیات و شعر  قالب عرفا، 
پنجشیر را وا مى دارد تا در برابر حاكمیت قرائت افراطى 
القاعده،  و  طالب  داعش،  مثل  متفاوت  قالب هاى  در 

راهكار بديل را مطرح بسازند.
در مسیر راه، روشنى چراغ موتر حامل به چند اتاقى كه 
در يک محوطه پهلوى هم قرار گرفته بودند، بر مى خورد. 
و  جهاد  زمان  در  مجاهدين  فرهنگى  كمیته  آن جا 
مقاومت بوده و گه گاهى در آن جا مجالس كتاب خوانى 

نیز برگزار مى شده است.
فرهاد فرامرز، نويسنده و شاعر، معتقد است كه هرچند 
مردم  ديرينه  فرهنگ  اين  اخیر  دهه  چند  جنگ هاى 
با  در شرايطى هم  و حتا  را كم رنگ ساخته  پنجشیر 
گسست مواجه كرده، اما پس از سال ۲۰۰۰ میالدى، 
اين فرهنگ دوباره با آمدن نظام جديد و مساعد شدن 
زنده گى خوب در میان جوانان و مردم پنجشیر رواج 

گرفته است.
به گفته فرامرز، ترويج كتاب خوانى مانعى بزرگ در برابر 

به  امريكا غیرقابل تصور  چنان دخالتى دارد كه در 
نظر مى رسد. اين نوع روى كرد به اقتصاد هزينه هاى 
عمده اى به همراه دارد. به طور مثال، مدير يک پروژه 
انرژى در پكن، در مورد كسب وكار مى گويد:  بزرگ 
»ما دولتى هستیم، بنابراين نیازى نیست كه نگران 
به كسب وكار  نگرش  نوع  اين  باشیم«.  مفاد شركت 
اقتصاد  از  نشان مى دهد كه عماًل يک بخش بزرگ 
كار  باشد،  داشته  بايد  آن چه  از  كم تر  مفاد  با  چین 

مى كند.

3. منابع طبیعی
چین با داشتن حدود ۲۳ تريلیون دالر منابع طبیعى، 
جايگاه خوبى به خود اختصاص داده است. ولى آن چه 
نگاه  از  چین  آينده  مى كند،  پیچیده  را  مسأله  اين 
منابع است. چین با استفاده اعظمى از منابع طبیعى 
آينده  كمیاب،  خاكى  فلزات  از  مخصوصاً  تولید،  در 
خوبى از نگاه منابع ندارد. چین بدون در نظرداشت 
توسعه پايدار با مصرف بیش تر خاک هاى صنعتى، در 
طوالنى مدت به كمبود منابع كمیاب طبیعى روبه رو 
خواهد شد. اياالت متحده امريكا از نگاه منابع طبیعى، 
امريكا  منابع طبیعى  از چین است. مجموعاً  غنى تر 

حدوداً 4۵ تريلیون دالر است.

۴. شاخص های پولی
در حوزه پولى، دالر عمل كرد بهترى از همتاى چینى 
خود در يک دهه اخیر داشته است. بعد از آغار جنگ 
امريكا و چین، رشد شاخص دالر، ۲.۱  بین  تجارى 
اپريل  چهارم  از  و  يوان  شاخص  از  بیش تر  درصد 
يوان  شاخص  با  دالر  شاخص  بین  اختالف   ،۲۰۱۹
همواره صعودى بوده است. كاهش عمدى و مصنوعى 
ارزش يوان توسط خود دولت چین براى دست يافتن 

به مزيت تجارتى نسبت به ساير كشورها است.
۵. تولیدات و صادرات

چین براى اين كه بتواند مايحتاج جمعیت روزافزون 

مثنوی خوانى؛ 

فرهنگ دیرینه پنجشیر 
دوباره رنگ می گیرد

چین و ابر قدرت شدن؛ 
دیوار بلندی كه در میان است

حکیمی

جابر کوهستانی

تولید ناخالص ملی چین در سال ۲019 
به 1۴ تریلیون دالر رسید، در حالی 

که تولید ناخالص امریکا ۲1 تریلیون 
دالر بود. تولید ناخالص ملی چین هنوز 

هم کم تر از تولید ناخالص داخلی در 
ایاالت متحده امریکا است. سرعت 

رشد ساالنه چین تا سال ۲0۲5 
می تواند نزدیک به 5 درصد باقی 

بماند. این در حالی است که سرعت 
رشد ساالنه امریکا بیش تر از 5 درصد 

پیش بینی شده است.



زمستان ۱۳۷۹ بامیان سوزنده تر 
بود.  ديگر  زمستان هاى  از 
جنگ هاى  دلیل  به  مردم 
هجوم  از  ترس  و  خانمان سوز 
و  اضطراب  با  ماه ها  طالبان، 
اين  بودند.  كرده  زنده گى  نگرانى 
عادى  روال  نگرانى،  و  اضطراب 
زنده گى روستايیان را مختل كرده بود. كم تر كسى براى 
بود.  كرده  جمع آورى  هیزم  خانه هاى شان  گرم  كردن 

طبیعت، بدجنس و خشن شده بود و شرايط نامهربان.
از كشتار  بیست سال پیش در ماه جدى، طالبان پس 
و ويرانى در مركز بامیان، به يكاولنگ يورش بردند. در 
هژدهم و نوزدهم همین ماه، جنگ جويان اين گروه بازار 
يكاولنگ را آتش زدند و غیرنظامیان را به رگ بار بستند. 
گزارش هايى كه از آن رخداد نشر شده، حاكى از آن است 
كه دست قربانیان هنگام تیرباران در پشت سر شان بسته 
شده بود. اجساد شمارى از قربانیان تا سوم دلو )دو هفته 
پس از قتل عام( در محل كشتار روى زمین مانده و به 
دلیل يخ زده گى به زمین چسبیده بود. شاهدان مى گويند 
كه هنگام جمع آورى و دفن اجساد قربانیان، جنازه ها را 

با بیل و كلنگ از زمین جدا كردند و به خاک سپردند.
بازار يكاولنگ و خانه هاى اطراف  برابر روايت شاهدان، 
بازار،  اطراف  مناطق  ساكنان  آتش كشیده شد.  به  آن 
به كوه ها پناه بردند. زنان و كودكان در سرماى سوزنده 

چکیده
سیاسى،  سامان دهى  معناى  به  دولت سازى  مفهوم 
و  ادارى  اصالحات  نهادها،  كارايى  توسعه گرايى، 
درباره  نگرانى  نمايان گر  كه  است  سیاست گذارى 
درگیر  و  پسا استعمارى  دولت هاى  از  بسیارى  ناتوانى 
نظم  حفظ  سیاسى،  ثبات  تأمین  زمینه  در  منازعه 
اجتماعى - سیاسى، بسیج منابع و اجراى موفقیت آمیز 
تصمیم ها مى باشد. جامعه پس از جنگ و درگیر منارعه 
يک پارچه گى و هماهنگى معمول خويش را ندارد. چنین 
جامعه اى بیش تر به آمیزه اى از سازمان هاى مغاير با هم 
شباهت دارد كه بر سر منافع اقتصادى و مواضع اخالقى 
به  اختالفى  موارد  اين  از  بسیارى  دارند.  اختالف  هم  با 
مسايل سیاسى تبديل مى شود كه اين مسايل به نوبه خود 
مى تواند نیروهاى اجتماعى را به منازعه يا به همكارى با 

دولت بكشاند.
دولت اسمى كه جكسون و میگدال به آن توجه كردند، 
دولتى است كه در آن نظم اجتماعى، سامان دهى سیاسى، 
بسیج منابع و تأمین مصونیت حقوقى و اقتصادى از طرف 
اشخاص آلوده به فساد، نهادهاى مرتبط به او و قشرهاى 
جزم انديش توسعه نیافته مورد هجوم قرار مى گیرد. ناكامى 
دولت در سازمان دهى تأمین نظم سیاسى باعث مى شود 
كه قوانین ايجاد و تطبیق نشود، نظم حفظ نگردد و امنیت 

به  ويژه براى افراد فقیر از بین رود. 
قانونى  اختیارات  اسمى  دولت هاى  آن كه  وجود  با 
گسترده اى دارند، از توانايى نفوذ بر جامعه بهره مند هستند 
تدارک  را  بزرگ  ادارى  برنامه هاى ملى و دستگاه هاى  و 
ديده اند، اما ثابت كرده اند كه در اجراى قوانین خودشان 
اهداف شان  به  اين حكومت ها نمى توانند  ناتوان هستند. 
را مديريت و  تغییرات اجتماعى  بپوشانند و  جامه عمل 
عملى سازى  و  تدوين  نیازمند  اين  رو،  از  كنند.  رهبرى 
طرح نهادسازى، توسعه گرايى و سیاست گذارى مرحله اى 

هستند تا در روشنى آن عمل كنند.

برپایی نظم سیاسی
زدن  كنار  براى  دولت ها  منازعه،  درگیر  كشورهاى  در 
عوامل بى نظمى تالش مى كنند. در اين شرايط، سیاست 
تبديل  براى سازش میان جامعه و دولت  به كش مكش 
مى شود. اين كش مكش ها اغلب در نواحى دور از مراكز 
گروه ها  برخى  میان  اين  در  مى دهد.  رخ  ملى  حكومت 
و  قواعد  تغییر  براى  حكومت  سیاست هاى  برابر  در 
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كودكان و بزرگ ساالن در كوه ها در اثر گرسنه گى و سرما 
جان باختند. محمد حبیبى، از شاهدان عینى، مى گويد 
كه چهار روز پس از قتل عام وارد بازار يكاولنگ شده 
»مردم  شديد:  سرما  و  بود  زياد  برف  كه  زمانى  است، 
وقتى  دور  از  بودند.  شده  عام  قتل  محل  چندين  در 
مى ديديم، تصور مى كرديم كه ُكنده هاى چوب روى برف 
قرار دارد. وقتى نزديک مى رفتیم، مى ديديم كه اجساد 
قربانیان است.« حبیبى مى گويد كه اجساد شمارى از 
برخى  براى  و  بودند  را حیوانات درنده خورده  قربانیان 
ديگر به دلیل حجم زياد برف، سنگ قبر پیدا نمى شد. 
»تصمیم  دارد:  حكايت  زمان  آن  سخت  روزگار  از  او 
اطراف  از  هركسى  و  شوند  جمع  مردم  كه  شد  گرفته 
خانه هاى شان سنگ قبر با خود بیاورند. به دلیل وحشت 
حاكم بر منطقه، افراد معدودى با بیل و كلنگ آمدند و 
تا چندين روز اجساد قربانیان را جمع آورى كردند و به 

خاک سپردند.«
گلوله طالبان بیش تر سر و سینه افراد را نشانه گرفته بود. 
يک تن از نزديكان قربانیان مى گويد كه جنازه يک عضو 
فامیلش را در حالى كه دستانش بسته شده بود، در بازار 
يكاولنگ پیدا كرده است: »يک هفته از قتل عام مردم 
گذشته بود. با ترس و نگرانى از كوه پايین شديم. چندين 

فلج  بر  و آستین  بر آشفته شده  اين وضیعت  از  تعدادى 
شدن طرح هاى وى بر زده اند.

يكى از روى كرد هاى ديگر كه مى تواند كشور را به توسعه 
سوق دهد، وجود مجموعه هاى نخبه و الیت ها است كه 
با طرح هاى ادارى، سیاسى و ملى گرايى توام با اراده در 
چارچوب نهاد مسلط و سازمان هاى اجتماعى، بسیج شده 
و بخش هاى مختلف را تحت كنترل علمى و فنى خويش 
قرار دهند تا گروه هاى فرصت انديش و حامى بى نظمى در 

مسیر توسعه سنگ نیندازند.

ـ ملت روابط دولت 
را  آن  ايوانس  كه  است  چیزى  گواه  دولت ـ ملت  روابط 
خود گردانى  مى دارد.  تعريف  جا افتاده«  »خود گردانى 
توسعه گرا  دولت  كه  اشاره مى كند  مفهومى  به  جا افتاده 
و در جلب  را هدايت كرده  امور  فعالیت هاى تشكیالتى 
همكارى آن تشكیالت، با سیاست هاى صنعتى و برابرى 
روابط  منازعه  درگیر  كشور هاى  در  مى باشد.  همسو 
دولت ـ ملت براساس يک رابطه نابرابر رقم مى خورد، چون 
از يک سو گروه هاى مخلل براى سود جويى هاى شخصى 
ذهنیت ها را علیه نهاد برمى انگیزند تا به قول عام »آب را 
گل آلود كرده ماهى بگیرند« و از سوى ديگر چند دسته گى 
در درون نظام و حامیان گروه هاى بى نظم مسبب بى نظمى 
جامعه  و دولت اند. براساس اين فرضیه ها، مى توان بهبود 
روابط دولت ـ ملت را با طرح ريزى و ريزه چینى مشكالت 
نظم  براى  دولت  كه  شوند  معتقد  مردم  تا  داد  افزايش 
اجتماعى كمر بسته و ريزه ترين مشكل را تا بزرگ ترين 

مشكل حل مى كند.

نهاد سازی
امروزه اين ايده را پذيرفته اند كه توسعه اقتصادى، سیاسى 
بسته گى  كشور  هر  در  نهاد ها  كیفیت  به  اجتماعى  و 
دارد. نهاد ها چیز هاى فراتر از سازمان ها هستند كه براى 
اثر بخشى خود به سازمان متكى مى شوند. در دولت هاى 
درگیر جنگ، نهاد سازى از مولفه هاى توصیف شده توسعه 
نهاد سازى  در  دهه جنگ،  چند  از  پس  ما  كشور  است. 
سیاسى  طرف هاى  با  منازعه  درگیر  همواره  مسلط 
بدان  امر  اين  البته  است؛  بوده  كشور  داخل  در  خويش 
معنا نخواهد كه تنها كشور ما با چنین سرنوشتى دچار 
است. حكومت هاى پس از بن در افغانستان، معموالً در امر 
نهاد سازى از روش هاى سنتى و سلیقه  اى استفاده برده اند 

محل قتل عام را از نزديک ديديم. به سمت پايین بازار 
رفتیم، جنازه يک تن از نزديكانم در كنار دكانى افتاده 
بود. طالبان دو گلوله به سر و سه گلوله به سینه او شلیک 

كرده بودند.«
اين در حالى بود كه هیچ  يک از قربانیان ۱۸ و ۱۹ جدى 
با هجوم  مردم هم زمان  نبود.  نظامى  يكاولنگ،   ۱۳۷۹
طالبان بر ولسوالى يكاولنگ، براى اين كه جان شان در 
امان بمانند، پرچم هاى سفید بلند كردند. طالبان اما با 
وارد شدن به بازار و مناطق اطراف آن، مردم را به رگ بار 
بستند. به گفته حبیبى، هیچ زنده جانى از شلیک طالبان 
با شلیک طالبان  اطفال  و  زنان  مردان،  نماند .  امان  در 
كشته شدند؛ مردان دست بسته و زنان و كودكان در حال 

فرار...
گذشته  يكاولنگ  خونین  حادثه  از  بیست  سال  اكنون 
از بیست  بازمانده گان قربانیان اين رويداد پس  است و 
را  آواره گى  آن  روزگار  و  كشتار  تلخى  هم  هنوز   سال 
فراموش نكرده اند. همه ساله از نوزدهم جدى، با برگزارى 
دسته جمعى  قبرستان  در  و  يكاولنگ  در  مراسمى 
قربانیان، يادبود مى شود. بازمانده گان قربانیان مى گويند 
و  سازمان يافته  يكاولنگ،  جدى ۱۳۷۹  ماه  رخداد  كه 

فراموش ناشدنى است.

كه نشان دهنده يک نا هنجارى كلى در كشور است. 

اصالحات اداری 
وجود  نیازمند  دولت،  سیاست گذارى  توانايى  و  تقويت 
سازوكارى است كه از طريق آن مديران سیاسى، با مزاياى 
پیشنهادات مختلف آشنا باشند. از دسترسى به اطالعات 
فنى و مسلكى، هماهنگى با ريیسان ، سازمان هاى اجرايى، 
به  خدمات  دادن  قرار داد  به  وجهى،  صندوق هاى  ايجاد 
شركت ها، قدرت ريیس جمهور، معاونان ريیس جمهور، 
وزيران و اعضاى كابینه جهت تطبیق اصالحات، برپايى 
بازخورد هاى  و  بین الوزارتى  كمیته هاى  ايجاد  شورا ها، 
افراد بیرون از دستگاه ادارى بررسى و نظارت تخصصى 
به  كارا تر  و  موثر تر  به شكل  سیاست ها  تا  گیرد  صورت 
اجرا درآيد. تجربه هاى گذشته نشان مى دهد كه اصالحات 
ادارى يک چالش بزرگ در مسیر كشور هاى رو به گذار 
و توسعه تعريف شده است. نا هماهنگى و بى میلى میان 
وزارت خانه ها، نفوذ افراد مافیا در بدنه قدرت، وابسته گى 
اقتصادى، سیاسى و امنیتى از عوامل اند كه روند اصالحات 
را به كندى مى كشانند. بر اساس فرضیه هاى مطروحه، به 
كار گیرى قدرت غالب نهاد از نفوذ و سلطه خويش در 
بخش هاى مختف جهت مهار اين پراگنده گى را مى توان 
بسیج  دانست.  موثر  و  برشمرد  اصلى ترين روى كردها  از 
عالى،  قدرت  محور  در  ملى  انگیزه  با  الیت ها  و  نخبه ها 
نمايان گر يک فرصت طاليى براى برآورده شدن اصالحات 

ادارى در كشور دانسته مى شود.

پارلمان 
حايز  نهاد هاى  از  پارلمان  توسعه،  به  رو  كشور هاى  در 
اهمیت در سیاست گذارى، مردمى شدن قدرت، انكشاف 
متوازن، تامین امنیت و روش سازى براى بهبود چالش هاى 
و  رهنمايى  مسوولیت  پارلمان  مى شود.  شناخته  مردم 
قانونى شدن پروسه ها را دارد، نه ايجاد مصونیت شخصى. 
اعضاى  مصونیت  از جنگ،  گذار  حال  در  در كشور هاى 
شده  تعريف  فساد آور  اغلب  نماينده گان  مجلس  و  سنا 
ختم  براى  مدنى  جامعه  گروپ هاى  و  نهاد  رو  اين  از  و 
پژوهش گران  نظر  از  كردند .  دادخواهى  وكال  مصونیت 
اين نابرابرى در بخش هاى مختلف يكى از موانع توسعه 
و نهاد سازى تلقى گرديده و از سوى ديگر قشر عام را براى 
قانون گريزى مسیر داده و كشور را به عبورگاه دزدان و 

بى نظم ها تبديل مى سازد.

يكاولنگ در برف و بهمن آواره شدند. آواره گى در سرما 
نبود.  عام  قتل  از  كم تر  درد  آواره گى،  در  گرسنه گى  و 
ساكنان يكاولنگ از هژدهم جدى تا سوم دلو، يا قتل عام 
شدند و مال و منال شان را از دست دادند، يا در كوها 
و دره ها، زير برف و بهمن با سرما و گرسنه گى مبارزه 
شدند،  عام  قتل  خانه هاى شان  در  افراد  برخى  كردند. 
عده اى ديگر در بیرون از خانه ها در جريان بازرسى كشته 
از شدت سرما  شدند و تعدادى هم در كوه ها و دره ها 

جان  شان را از دست دادند.
براى  پیش  از  طالبان  كه  است  آمده  گزارش ها  در 
نیز  بودند. روش كشتار  برنامه ريزى كرده  كشتار مردم 
و  مسجدها  از  را  غیرنظامیان  طالبان  است.  بوده  ساده 
خانه هاى شان جمع مى كردند، دستان آنان را با چادرها 
طور  به  را  اسیران  بعد  و  مى بستند  دستارهاى شان  و 
تیرباران مى كردند. شاهدان مى گويند كه  دسته جمعى 
جنگ جويان طالبان مردان را رو به ديوار قرار مى دادند و 
در حالى كه دستان آنان بسته بود، از پشت سر بر آنان 

شلیک مى كردند.
آمار دقیق قربانیان يكاولنگ مشخص نیست، اما مردم 
محل و شاهدان رويداد، شمار قربانیان را بیش تر از ۳۰۰ 
زنان،  ويژه  به  مردم،  از  بسیارى  هم چنان  گفته اند.  تن 

ناگزير  دولت  مى كنند.  ايستاده گى  مستقر  سازمان هاى 
است براى مهار چنین حركت ها، از منابع اقتصادى و مالى 
قراردادها  پاداش،  اعطاى  مالیاتى،  معافیت هاى  هم چون 
تا مردم را متقاعد  ابزار تشويقى و نمادين بهره گیرد  و 
از  مى تواند  دولت  است.  آنان  نفع  به  تغییرات  كه  سازد 
سیاست هاى تطبیقى جهت برپايى نظم سیاسى كار گیرد 
و سیاست تطبیقى اغلب واكنش توده ها و اشخاص ذى نفع 

در بى نظمى را بر مى انگیزد.

ضعف سیاست گذاری
تضعیف  در  مديريتى  و  سیاسى  عوامل  از  مجموعه اى 
منازعات  دارد.  نقش  دولت  سیاست گذارى  توانايى 
سیاسى، كاهش میزان حمايت از اهداف سیاست ها را به 
همراه دارد. نوچه گمارى سیاسى، تحريف خط مشى ها و 
از  بهره گیرى  را در  اطالع رسانى ضعیف مشكالت دولت 
كارشناسان زبده در برنامه ريزى براى سیاست هاى درست 
اجراى  سیاسى  نخبه گان  كه  زمانى  مى سازد.  بیش تر 
سیاست ها را در كنترل مى گیرند، بر خالف اهداف از پیش 
تعیین  شده دست كارى مى كنند. در اين صورت روند ارايه 
خدمات از طرف دولت ضعیف مى گردد. اين ناكارآمدى 
مى كند.  تأمین  را  رهبران  بعضى  سیاسى  منافع  ادارى 
در اين خصوص دولت مكلف است براى توسعه سیاسى، 
اجتماعى و اقتصادى، نخبه گان و افراد فنى كه اراده ملى 
و همه برابر براى توسعه و مشاركت اتباع دارند را هماهنگ 
كرده سیاست گذارى هاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و 
فرهنگى خويش را در هم سويى با سیاسیون،  فرهنگى ها، 

كشور هاى منطقه و جهان تدوين كند.

توسعه گرایی
را  روى كرد  دو  معموالً  كشور ها  برخى  در  توسعه گرايى 
عمل كرد  براى  فضا  حد اكثر  ايجاد  يک،  است:  پیموده 
نیرو هاى بازار و دو، توسعه كشور مبتنى بر اعمال سلطه 
دولت در بازار و اجتماع  كه بازار ها را به نفع بخش هاى 
اقتصادى رقابتى در عرصه بین المللى با فن ساالران دولتى 
كنتر ل مى كند. يكى از شرايط توسعه گرايى، وجود يک 
برو كراسى توانا و يک پارچه است كه بر پايه شايسته ساالرى 
كار كند. در كشور هاى نوپا مثل افغانستان بايد بروكراسى 
از مداخالت بخش هاى مختلف از جمله نفوذى ها و افراد 
بى نظم در امان باشد. مصداق بروكراسى سازى را در اين 
اواخر مى توان با طرح هاى معاون اول كشور محک زد كه 

دولت های اسمى چگونه اند و  روی كرد 
توسعه در این دولت ها چیست؟

۲۰ ساله گى فاجعه یكاولنگ؛ 

مردان افتاده بر زمین، زنان آواره در بهمن

اسحق علی احساس

حشمت رادمنش
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نفر در سال گرد سرنگونى  نیوز، صدها  يورو  به گزارش 
با در  اوكراينى در تورنتوى كانادا  هواپیماى مسافربرى 
در  و  كردند  راهپیمايى  قربانیان،  عكس  داشتن  دست 

مقابل دانشگاه تورنتو نیز جمع شدند.
و  عكس ها  بودند،  حاضر  مراسم  اين  در  كه  افرادى 
نام هاى قربانیان را با خود داشتند. برخى نیز ماسک هاى 
سیاهى را بر صورت خود زده بودند كه روى آن ها كلمه 
»عدالت« درج شده بود. از جمله اين افراد حمید نیازى 
بود كه همسر، دختر و پسرش را در اين سانحه از دست 
داد. وى به خبرگزارى فرانسه گفت: »نمى دانم چگونه 
در  توضیح دهم. من هم چنان  را  موضوع  اين  مى توانم 
انكار و ناباورى هستم. نمى توانم باور كنم چنین اتفاقى 
براى خانواده ام افتاده است. گاهى فكر مى كنم كابوس 

مى بینم.«
امیر على علوى كه مادرش را در اين سانحه هواپیمايى از 
دست داده است، نیز با حضور در راهپیمايى گرامى داشت 
ياد قربانیان اين سانحه مرگ بار در تورنتو تاكید كرد كه 
حقیقت  از  هنوز  خانواده ها  سال،  يک  گذشت  از  پس 

ماجرا اطالع ندارند.
هواپیماى بويینگ پرواز ۷۵۲ خطوط هوايى اوكراين با 
بامداد ۱۸ جدى ۱۳۹۸ و تنها دقايقى  ۱۷۶ سرنشین 
باند فرودگاه، با شلیک دو موشک  از  پس از برخاستن 

پدافند سپاه پاسداران ايران سرنگون شد.
ايران  موشكى  حمله  از  پس  ساعاتى  تنها  اتفاق  اين 
قاسم  انتقام كشتن  در  و  پايگاه عین االسد در عراق  بر 
سلیمانى، فرمانده سپاه قدس، روى داد. مقام هاى ايران 
پس از سه روز كه از اعالم دلیل حادثه طفره رفتند، در 
روز شنبه، ۲۱ جدى ۱۳۹۸ »خطاى انسانى« را عامل 

اين اتفاق عنوان كردند.
دولت ايران دو هفته پیش از اختصاص مبلغ ۱۵۰ هزار 
دالر غرامت به بازمانده گان هواپیماى اوكراينى خبر داده 
از خانواده ها دادخواهى را در  اين حال بسیارى  با  بود، 

اولويت خود قرار داده اند.
فرانسوا فیلیپ شامپاين، وزير خارجه كانادا، روز پنج شنبه 
اين موضوع را رد كرد و گفت: »موضوع جبران خسارت 
از طريق بیانیه هاى يک جانبه ايران تعیین نمى شود، بلكه 

موضوع مذاكرات بین دولت ها است.«
در  جمعه  روز  نیز  كانادا،  نخست وزير  ترودو،  جاستین 
بیانیه اى جداگانه بار ديگر از ايران خواست تا تحقیقات 
دقیق، شفاف و معتبر را درباره علت اين فاجعه پى گیرى 

كند.

سال گرد سرنگونى 
هواپیمای اوكراین؛ 

تجمع در تورنتوی كانادا با 
عكس های ۱۷۶ قربانى 

در دست

رهبر  اون،  جونگ  كیم  فارسى،  بى بى سى  گزارش  به 
»بزرگ ترين  امريكا  كه  است  گفته  شمالى،  كورياى 
انتظار ندارد كه واشنگتن و  او  دشمن« كشورش است و 
ريیس جمهورش هركسى كه باشد، سیاستش را در قبال 

پیونگ يانگ تغییر دهد.
حزب  كنگره  در  بى سابقه اى  سخنرانى  در  كیم  آقاى 
حاكم كارگر متعهد شد كه زرادخانه تسلیحات هسته اى 
او  دهد.  گسترش  را  شمالى  كورياى  نظامى  پتانسیل  و 
تسلیحات  از  ندارد  قصد  پیونگ يانگ  كه  گفت  هم چنین 
متخاصم«  »نیروهاى  آن كه  مگر  كند،  استفاده  هسته اى 
قصد داشته باشند ابتدا اين گونه تسلیحات را علیه كورياى 
شمالى به كار گیرند. او گفته كه برنامه هاى ساخت يک 

زيردريايى هسته اى تقريباً كامل شده است.
آقاى كیم هم چنین در اين سخنرانى به فهرستى از سالح ها 
از جمله موشک هاى بالستیک دوربرد با قابلیت پرتاب از 
اشاره  بزرگ«  فوق العاده  »كالهک هاى  با  دريا  يا  خشكى 

كرد.
رهبر كورياى شمالى اين سخنان را در حالى بیان كرد كه 
جو بايدن، ريیس جمهور منتخب امريكا، خود را براى در 

اختیار گرفتن قدرت در اياالت متحده آماده مى كند.
كیم تالش  آقاى  اين سخنان  كه  اند  معتقد  تحلیل گران 

براى اعمال فشار بر دولت آينده امريكا است.
دلو( سوگند  )اول  در ۲۰ جنورى  بايدن  آقاى  است  قرار 

ياد كند.
رهبر كورياى شمالى روابط گرمى با دونالد ترمپ، ريیس 
جمهور امريكا، داشت؛ هر چند كه پیش رفت مشخصى در 
مذاكرات مربوط به برنامه هسته اى كورياى شمالى ايجاد 

نشد.
كورياى شمالى به رغم تحريم هاى اقتصادى شديد، توانسته 
زرادخانه تسلیحاتى خود را به میزان قابل توجهى گسترش 

دهد.
چند روز پیش آقاى كیم اذعان كرد كه برنامه اقتصادى 
تعیین  اهداف  به  اين كشور در رسیدن  براى  او  پنج ساله 

شده »تقريباً در هر بخش« موفق نبوده است.
با  مقابله  براى  گذشته  سال  جنورى  از  شمالى  كورياى 
اين كشور  است.  بسته  را  گسترش كوويد-۱۹ مرزهايش 
در  ويروس  اين  به  ابتال  از  موردى  هیچ  كه  است  مدعى 

كورياى شمالى وجود ندارد.
تجارت اين كشور با همسايه و متحدش چین، حدود ۸۰ 
تخريب  باعث  سیل  و  توفان  است.  داشته  كاهش  درصد 
خانه ها و مزارع كورياى شمالى شده كه تحت تحريم هاى 

شديد بین المللى قرار دارد.

كیم جونگ اون: امریكا بزرگ ترین دشمن ما است

هواپیمای مسافربری اندونزیا 
از صفحه رادار ناپدید شد

امریكا رهبر »حشدالشعبى« عراق را تحریم كرد

توییتر حساب كاربری ترمپ 
را برای همیشه بست

يک  كه  دارد  آن  از  حكايت  اندونزيا  از  خبرها 
اين  هوايى  يک خط  بويینگ  هواپیماى  فروند 
شده  ناپديد  آسمان  در  سرنشین  با ۵۰  كشور 

است.
كه   ۷۳۷ بويینگ  مسافربرى  هواپیماى  اين 
۱۳۰ مسافر گنجايش دارد، تنها دقايقى پس از 
تیک آف از فرودگاه جاكارتا،  پايتخت اين كشور، 

ارتباطش را با برج مراقبت از دست داده است.
اندونزيا،  حمل و نقل  وزارت  سخنگوى  گفته  به 
اين فروند هواپیما از جاكارتا عازم جزيره بورنئو 
بوده است؛ سفرى كه معموالً ۹۰ دقیقه به طول 

فالح  امريكا  فارسى،  دويچه وله  گزارش  به 
الفیاض، ريیس گروه شبه نظامى حشدالشعبى 
را به دلیل »نقض جدى حقوق بشر« در لیست 
تحريم هاى خود قرار داد. »حشدالشعبى« روابط 
نزديكى با ايران دارد و در سركوب اعتراض هاى 

مسالمت آمیز عراقى ها نقش داشته است.
با صدور  امريكا روز گذشته  وزارت خزانه دارى 
يک بیانیه فالح الفیاض، رهبر گروه حشدالشعبى 
اعتراض  سركوب  در  الفیاض  كرد.  تحريم  را 
مسالمت آمیز عراقى ها نقش داشته است. طبق 
شبه نظامیان  امريكا،  خزانه دارى  وزارت  گفته 
ترور  را  عراقى  سیاسى  فعاالن  حشدالشعبى 

كردند و يا به قتل تهديد مى كنند.
فالح الفیاض، رهبر حشدالشعبى و مشاور سابق 

مى انجامد.
گفته  فرانسه  خبرگزارى  از  نقل  به  فردا  راديو 
تحقیق  حال  در  مسوول  مقام هاى  كه  است 
تعداد دقیق  و هنوز  اين رخداد هستند  درباره 

سرنشینان اين هواپیما نیز مشخص نیست.
در همین حال در گزارش هاى ديگر آمده است 
اين هواپیما در عرض يک دقیقه سه هزار  كه 

متر ارتفاع كم كرده و سپس ناپديد شده است.
اين نوع هواپیماى بويینگ ۷۳۷ با بويینگ ۷۳۷ 
باعث زمین گیر شدن شركت  مكس كه تقريباً 

بويینگ شد، تفاوت دارد.

امنیت ملى عراق است.
لشكر  توسط  حشدالشعبى  كه  مى شود  گفته 
قدس سپاه پاسداران ايران سازمان يافته است.

يک سال پیش قاسم سلیمانى، فرمانده پیشین 
در  امريكايى  پهپادهاى  در حمله  قدس،  سپاه 

عراق كشته شد.
شبه نظامیان عراق نه تنها قاسم سلیمانى، بلكه 
دست  از  حمله  اين  در  را  المهندس  ابومهدى 
عراق  شبه نظامیان  فرمانده  المهندس،  دادند. 

بود.
پس از اين حادثه، تنش بین گروه هاى حامى 

ايران در عراق و امريكا بیش تر شد.
فالح الفیاض گفته است »ترور رهبران ما بايد با 

اخراج اشغال گران« پاسخ داده شود.

به گزارش يورونیوز فارسى، مسووالن شبكه اجتماعى تويیتر 
روز گذشته با اعالم بسته شدن دايمى حساب دونالد ترمپ 
دقیق«  »بررسى  از  پس  كه  گفتند  بیانیه اى  در  تويیتر،  در 
تويیت هاى اخیر اين حساب كاربرى و به دلیل »خطر تحريک 

بیش تر به خشونت« اين تصمیم را گرفته اند.
به  نیز  امريكا روز چهارشنبه  حساب كاربرى ريیس جمهور 
ساختمان  به  وى  افراطى  هواداران  از  شمارى  هجوم  دنبال 

كنگره به مدت ۱۲ ساعت بسته شده بود.
وحشتناک  وقايع  به  توجه  »با  است:  آمده  تويیتر  بیانیه  در 
اين هفته، ما روز چهارشنبه روشن كرديم كه تخلفات تازه از 
قوانین تويیتر مى تواند به طور بالقوه به چنین اقدامى منجر 

شود.«
علت حذف حساب كاربرى ترمپ در تويیتر دو تويیتى بوده 
اين  تويیتر  بود.  بعد از ظهر روز جمعه هم رسانى كرده  او  كه 
دو تويیت را در جهت »تجلیل از خشونت« ارزيابى كرده و 
گفته است كه آن ها در تناقض با خط مشى و سیاست اين 

شركت است.
تويیتر همواره رسانه اجتماعى مورد عالقه دونالد ترمپ بوده 
و او در طول دوران چهار ساله رياست جمهورى، بسیارى از 
تصمیمات و مواضع مهم سیاسى اش را در اين شبكه اعالم 
كرده بود. حساب كاربرى او در زمان بسته شدن نزديک به 

۸۹ میلیون دنبال كننده داشت.
پايان  تا  دست كم  كه  بود  گفته  گذشته  روز  هم  فیس بوک 
مراسم تحلیف رياست  جمهورى امريكا و انتقال قدرت به جو 
بايدن، حساب كاربرى دونالد ترمپ در فیس بوک و انستاگرام 
را بسته نگاه خواهد داشت. چند شبكه اجتماعى ديگر از جمله 
يوتیوب هم از تصمیمات مشابهى در مورد حساب هاى كاربرى 

ريیس جمهور امريكا خبر داده اند.
دونالد ترمپ در نخستین واكنش به بسته شدن حساب هاى 
كاربرى اش در شبكه هاى اجتماعى، از قصد خود براى ايجاد 

»پلتفرم و تريبون« جديد براى انتشار پیام هايش خبر داد.


