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مقام های محلی هرات فروش زعفران ایرانی به نام زعفران افغانستان را در بازارهای  
این والیت »خیانت« دانسته و می پذیرند که یکی از عوامل کاهش بهای زعفران 
والی  است.  افغانستان  زعفران  نام  به  نامرغوب  زعفران  فروش  جهانی،  بازار  در 
برخی شهروندان کشور  دارد که  پافشاری  و  را خیانت می داند  اقدام  این  هرات 
زعفران بی کیفیت را به نام زعفران مرغوب افغانستان می فروشند. او تأکید دارد که 
کشورهای همسایه نباید تالش کنند تا به فروش زعفران افغانستان در بازارهای 
جهانی آسیب برسانند. به تازه گی، زعفران افغانستان از سوی انستیتوت بین المللی 
ذایقه اتحادیه اروپا، به عنوان بهترین زعفران جهان انتخاب شده است. پیش از این 

نیز طالی سرخ افغانستان به دلیل کیفیت باالیش شهرت جهانی داشت.
۳

خیانت سودجویان 
نسبت به بهترین زعفران جهان

طالبان برای حضور در پشت 
میز جدی نیستند

سردی در مذاکرات؛

۷ 4

هشت واقعه مثبت پولیو در غرب کشور؛فرایند صلح افغانستان در سایه دیدگاه های متعارض بازی گران 
طالبان مانع واکسین می شوند روند کنونی گفت وگوهای صلح افغانستان به یک معمای پیچیده و چندالیه تبدیل شده است. امضای توافق شتاب زده امریکا - 

طالبان و دخالت متنوع بازی گران منطقه ای و فرامنطقه ای، بر این پیچیده گی و معما افزوده است. افزون بر این، در سطح داخلی 
نیز بازی گران دیدگاه ها و موقف گیری های متضادی دارند که منجر به پیچیده تر شدن روند صلح و ابهام برایند آن می شود.

شماری از وکالی شورای والیتی و فعاالن مدنی والیت 
کندز از افزایش آمار معتادان به مواد مخدر ابراز نگرانی 
می کنند و می گویند که حکومت در عرصه جلوگیری و 
تداوی افراد معتاد به مواد مخدر کم کاری می کند. اعضای 
شواری والیتی کندز هم چنان تصریح می کنند که در این 

والیت نزدیک به 50 هزار معتاد به مواد...

۸

»یک کشمش و چهل قلندر«؛ 
نگرانی ها از افزایش روز افزون 

معتادان در کندز

رییس منابع بشری وزارت مالیه به دلیل تمرد از حکم 
رییس جمهور بازداشت شد برگزاری چهار انتخابات؛ غنی وعده داد که 

»تسهیالت« الزم را فراهم خواهد کرد

۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور 
بیست وهشتم  یک شنبه،  روز  چاشت  از  پیش 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای  با  جدی 

دیدار کرده است.
طبق اعالم ارگ ریاست جمهوری، محمداشرف 
کمیسیون  اعضای  برنامه های  و  طرح ها  غنی 
انتخابات  برگزاری  درباره  را  انتخابات  مستقل 
ولسوالی ها،  شوراهای  والیتی،  شوراهای 
شهرداری شهرهای بزرگ و انتخابات پارلمانی 

غزنی شنیده است.
رییس جمهور غنی گفته است که حکومت به 
اصل انتخابات متعهد است و تسهیالت را برای 

رییس  مالخیل،  محمدغالم  کابل:  ۸صبح، 
منابع بشری وزارت مالیه به دلیل تمرد از حکم 
ریاست جمهوری و سوء استفاده از صالحیت های 

وظیفه ای بازداشت شده است.
به  کل  دادستانی  سخنگوی  رسولی،  جمشید 
بشری  منابع  رییس  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 
سوی  از  مشترک  عملیات  یک  در  مالیه  وزارت 
دادستانی و پولیس کابل روز شنبه، بیست وهفتم 

جدی بازداشت شد.
او دلیل بازداشت رییس منابع بشری وزارت مالیه 
را »سوء استفاده از صالحیت های وظیفه ای و تمرد 

از حکم مقام ریاست جمهوری« عنوان کرد.

رسولی گفت که رییس منابع بشری وزارت مالیه 
تحت نظارت قرار دارد و پرونده او در حال بررسی 
وزارت  سخنگوی  مسجدی،  شمروزخان  است. 
مالیه نیز تأیید کرد که رییس منابع بشری این 
وزارت از سوی دادستانی و پولیس بازداشت شده 
جزییات  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  او  است. 
منابع  رییس  بازداشت  چرایی«  و  »چگونه گی 
بشری وزارت مالیه  نزد ادارات دخیل در بازداشت 

او است و وزارت مالیه جزییات آن را نمی داند.
هنوز مشخص نشده است که رییس منابع بشری 
کدام  در  ریاست جمهوری  از حکم  مالیه  وزارت 

امور تمرد کرده است.
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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

برگزاری این چهار انتخابات  فراهم خواهد کرد.
غنی گفته است که برای تعقیب عملی طرح ها 
با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  برنامه های  و 
و  نوبتی  جلسات  مربوط  ادارات  و  وزارت ها 

دوامدار برگزار می کند.
طرح ها  این  عملی سازی  زمینه  او،  گفته  به 
خواهد  تعقیب  واضح،  اوقات  تقسیم  براساس 

شد.
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نیز در این 
مزبور  انتخابات  چهار  برگزاری  برای  نشست، 

اعالم آماده گی کرده اند.
غزنی  والیت  در  نماینده گان  مجلس  انتخابات 
به دلیل جنجالی شدن آن دو سال پیش برگزار 
نشد. جنجال بر تقسیم غزنی به عنوان سه حوزه 
انتخاباتی به صورت یک استثنا شکل گرفت و 
این والیت  تا در  بر آن شد  سرانجام حکومت 

انتخابات برگزار نکند.
ولسوالی ها که  و شورای  انتخابات شهرداری ها 
در قانون پیش بینی شده است، تاکنون از سوی 
حکومت  افغانستان در جریان دو دهه گذشته 

برگزار نشده است.
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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



دو  ترور  کابل  در  امریکا  سفارت  کابل:  ۸صبح، 
قاضی زن در شهر کابل را محکوم کرده است.

راس ویلسون، کاردار سفارت امریکا در کابل حمله 
بر قاضیان زن در کابل را به گروه طالبان نسبت 

داده است.
او ضمن این که خواستار رسیده گی سریع به این 
موضوع شد، در توییتی نوشت: »طالبان باید بدانند 
که چنین اعمالی که این گروه مسوول آن است، 
که  است  قرار  اگر  و  می کند  را خشم گین  جهان 

صلح به افغانستان بیاید، باید متوقف شود.«
بیست  وهشتم  روز یک شنبه،  قاضی زن صبح  دو 

جدی در ناحیه دهم شهر کابل کشته شد.
فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل گفت که 
جاده  در  یک شنبه  روز   ۸:۳0 ساعت  رویداد  این 
شهر  دهم  ناحیه  مربوطات  از  فتح اهلل  قلعه  دهم 

کابل رخ داده است.
احمد فهیم قویم، رییس مطالعات حقوقی - قضایی 
و سخنگوی دادگاه عالی، به روزنامه ۸صبح گفت 
و  قاضی زن کشته شده اند  دو  این حمله  در  که 

راننده شان زخمی شده است.
در  زن  قاضیان  بر  حمله  جمهوری  ریاست  ارگ 
منطقه قلعه  فتح اهلل از مربوطات ناحیه دهم شهر 
کابل را محکوم کرده و آن را »تروریستی« خوانده 

است.
رییس جمهور غنی گفته است: »حمله تروریستی 
از سوی گروه طالبان و سایر گروه های تروریستی 
باالی هموطنان بی دفاع ما و خشونت در برابر آنان، 
مخالف ارشادات اسالمی و روحیه صلح بوده و در 

تضاد با اجماع ملت افغانستان می باشد.«
گفته  طالبان  به  خطاب  جمهوری  ریاست  ارگ 
راه حل  جنایت«  و  ترور، حشت  »زور،  که  است 
مشکل نیست و بحران و جنگ موجود کشور را 

دشوار و طوالنی می کند.
با پذیرفتن  این نهاد از طالبان خواسته است که 
آتش بس دایمی اراده راستین و عملی خود را در 

رابطه به صلح نشان دهند.
دستور  مربوط  ارگان های  به  غنی  رییس جمهور 
داده است که این حمله را به صورت جدی بررسی 

و عامالن آن  را به پنجه قانون بسپارند.
مسوولیت حمله بر قاضیان زن در کابل را فرد و یا 
گروهی تا زمان نشر این خبر بر عهده نگرفته است.

ترور هدف مند در کابل در روزهای اخیر افزایش 
یافته است.

و  فرد  را  این رویدادها  بیش تر  هرچند مسوولیت 
یا گروهی بر عهده نمی گیرد، اما مقام های امنیتی 

طالبان را مسوول آن می دانند.

 

دولت  مذاکره کننده  هیات  سفر  از  هفته  دو  به  نزدیک  آن که  با 
به دوحه برای شرکت در دور دوم مذاکرات می گذرد، هنوز میز 
هیات های  که  است  حالی  در  کندی  این  نیست.  گرم  مذاکرات 
نهایی ساختن اصول چارچوب  از  مذاکره کننده هردو طرف پس 
تا در سطوح گسترده ای  برای بیست روز وقفه گرفتند  مذاکرات 
رای زنی کنند و مسایل مربوط به اجندای مذاکرات اصلی را نهایی 

سازند.
هیات مذاکره کننده دولت به افغانستان آمد و اعضای آن با الیه های 
از  شماری  کردند.  مشوره  و  صحبت  افغانستان  جامعه  گوناگون 
اعضای هیات مذاکره کننده طالبان نیز پس از بازگشت به پاکستان 
با شماری از اعضای این گروه مذاکره و رای زنی کردند. تصور این 
این وقفه بیست روزه درباره  بود که هیأت های مذاکره کننده در 
موارد مناقشه برانگیز اجندای شان رای زنی کنند و دور دوم مذاکرات 
صلح هرچه زودتر آغاز شود. حال که بیش از ۱0 روز از بازگشت 
هیات مذاکره کننده دولت به دوحه گذشته، گفت وگوهای جدی 

شکل نگرفته است.
کارهای  طرف  دو  که  است  آن  بیان گر  مذاکرات  آغاز  در  تاخیر 
انجام  درستی  به  روزه  بیست  وقفه  جریان  در  را  خانه گی شان 
نداده اند؛ زیرا بخش بزرگی از اعضای هیأت طالبان با تاخیر ده روزه 
از پاکستان به قطر بازگشتند و شماری از اعضای هیأت دولت نیز 
در زمان الزم به میز مذاکره نرسیدند. این مورد نشان می دهد که 
تاریخ معین شده برای شروع دور دوم مذاکرات نهایی نبوده است. 
وزارت دولت در امور صلح نیز در تازه ترین مورد گفته است که 
اولویت بندی موضوعات  اعضای هیات مذاکره کننده دولت درباره 
مورد بحث طی جلساتی رای زنی کرده اند و برای شروع نشست ها 

آماده اند.
این  اندازه ای  هر  به  که  است  این  است،  یادکرد  قابل  که  چیزی 
تلفات نظامی  اندازه شمار  نشست ها دیرتر شروع شود، به همان 
بیش تر  افغانستان  و شهرهای  میدان های جنگ  در  غیرنظامی  و 
می شود. در طول مذاکرات صلح، طالبان برخالف تعهدات شان در 
توافق نامه دوحه با امریکایی ها، میدان های جنگ را گرم نگه  داشتند 
و هرگز از حمالت شان کاسته نشد. این سرپیچی از توافق نامه تا آن 
حد پرسش برانگیز شد که امریکایی ها دوباره حمالت هوایی شان را 
بر مواضع طالبان در چند والیت از سر گرفتند. این بحث ها حتا به 

جنگ لفظی میان امریکایی ها و طالبان منجر شد.
طالبان با آن که امریکاییان را به تخلف از توافق نامه دوحه متهم 
تشدید  و  عملیات  انجام  با  روز  هر  عماًل  خودشان  اما  کردند، 
خشونت ، مفاد این توافق نامه را نقض می کردند. دور دوم مذاکرات 
صلح زمانی شروع شد که در یک ماه اخیر افغانستان شاهد حمالت 
افغانستان  بر فعاالن مدنی و خبرنگاران  بی پیشینه و خشونت بار 
بوده است. این حمالت که مسوولیت آن را کسی برعهده نمی گیرد، 
با مذاکرات اخیر صلح بی ارتباط نیست. حتا گفته می شود که این 
حمالت بخشی از اجندای پنهانی شماری از طالبان و کشورهایی 
از منطقه است؛ زیرا آن ها رسانه های افغانستان را موثرترین نیروی 

مقاومت در برابر افزون خواهی های طالبان می دانند.
در پشت این حمالت هر نیرو یا کشوری که باشد، شکی نیست 
که طالبان از فضای رعب و وحشت پیش آمده حداعظم بهره را در 
جهت وضع محدودیت بر آزادی بیان می برند. در چنین شرایطی، 
بهتر است هیات مذاکره کننده دولت در زودترین فرصت ممکن به 
برگزاری نشست های دور دوم مذاکرات صلح سرعت دهد و در آن 
قطع خشونت های جدید و آتش بس را در اولویت بگیرد. طالبان 
هرقدر از پذیرش مسوولیت حمالت اخیر در رسمیات دوری کنند، 
مانع آن نیست که فضای پیش آمده تشدید خشونت ها به واسطه 
آنان، عامل اصلی حمالت اخیر بر نهادهای مدنی و خبرنگاری است. 
از این حمالت برائت بجویند، در حالی  طالبان چگونه می توانند 
که عماًل در چندین والیت افغانستان جنگ را شدت بخشیده اند! 
تا زمانی که طالبان آتش بس اعالم نکنند و خشونت های شان را 
هم زمان با مذاکرات عماًل کاهش ندهند، نمی توانند ادعا کنند که 
در مجموع خشونت های پیش آمده نقشی ندارند. همین اکنون با 
وجود رسیدن فصل سرما، جنگ در بیش از ۲0 والیت، از جمله 
هلمند،  قندهار،   ارزگان،  کنر،  هرات،  بغالن،  بلخ،  غزنی،  کندز، 
خوست، لوگر، جوزجان، ننگرهار، بدخشان، پکتیا و دیگر والیات 

ادامه دارد.
می توانند  چگونه  طالبان  که  است  این  می آید،  پیش  که  سوالی 
تعهد شان به صلح را ثابت کنند، در حالی که جنگ جویان شان در 
شمار زیادی از والیت های افغانستان عماًل در جنگ اند و شهرهای 

افغانستان نیز روزی نیست که شاهد حمالت انفجاری نباشند.

تاخیرها در میز مذاکرات؛
پی آمد مذاکرات حتا کاهش 

خشونت نبوده است

دو شنبه
شماره 3523
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ترور دو قاضی زن در کابل؛ 
سفارت امریکا به طالبان: 

اقدامات شما جهان را خشم گین می کند 
باید متوقف شود

بامیان  پولیس  فرماندهی  بامیان:  ۸صبح، 
بیست وهشتم جدی، کودک  روز یک شنبه، 
هفت ماهه ای را که پنج شنبه هفته گذشته 
از شفاخانه ی حوزه ای بامیان ربوده شده بود، 

به مادرش سپرد.
بامیان  پولیس  فرمانده  صافی،  زبردست 
مادرش  به  کودک  تحویل دهی  زمان  در 
پیوند  در  که  گفت  رسانه ها  با  صحبت  در 
مظنون  فرد  یک  کودک  این  اختطاف  به 

بازداشت شده است.
مشکوک  فرد  چهار  که  افزود  صافی  آقای 
و  دارد  قرار  پولیس  پی گرد  تحت  نیز  دیگر 
ظرف ۲۴ ساعت آینده این افراد نیز بازداشت 

خواهند شد.
از  گذشته  هفته  ماهه  هفت  کودک  این 

شفاخانه والیتی بامیان ربوده شده بود.
بامیان  پولیس  فرمانده  صافی،  زبردست 
بود،  گفته  ۸صبح  روزنامه  به  زمان  آن  در 
در  مداربسته  دوربین های  از  که  تصاویری 
نشان  است،  آمده  به دست  داخل شفاخانه 
می دهد که این کودک توسط یک زن ربوده 

شده است.

۸صبح، کابل: والیت فاریاب در شمال کشور 
انفجار هفت  در جریان یک ماه گذشته شاهد 
پولیس  است.  بوده  شده  بمب گذاری  موتر 
فاریاب می گوید که در پی انفجار این هفت موتر 
و  غیرنظامی  هشت  طالبان،  شده  بمب گذاری 

چهار نظامی کشته شده اند.
طبق معلومات پولیس، در نتیجه انفجار هفت 
موتربمب، ۲۴ غیرنظامی و ۱۱ نظامی دیگر نیز 

زخمی شده اند.
روز  فاریاب  پولیس  سخنگوی  یورش،  کریم 
روزنامه  به  جدی  بیست وهشتم  یک شنبه، 
۸صبح گفت که در اثر انفجارهای موتربمب در 
ولسوالی های قیصار، المار، گرزیوان، شرین تگاب 
و دولت آباد، ۲00 خانه مسکونی، ۱00 دکان، 
هشت مسجد و حدود ۱0 مکتب تخریب شده  

است.
یورش گفت که در جریان یک ماه گذشته چهار 
موتر بمب گذاری شده طالبان در ولسوالی های 
به  رسیدن  از  پیش  دولت آباد  و  قیصار  المار، 
هدف از سوی نیروهای امنیتی از زمین و هوا 
هدف قرار داده شده و از بین رفته است. با این 
نیز  موتربمب ها  این  انفجار  او،  گفته  به  حال، 

تلفات و خسارات برجای گذاشته است.
دیگر  جانب  از  فاریاب  پولیس  سخنگوی 
بمب گذاری  موتر  سه  با  طالبان  که  می گوید 
شده در جریان یک ماه گذشته به اهدافی در 
شرین تگاب  و  گرزیوان  قیصار،  ولسوالی های 
حمله کرده اند که تلفات و خساراتی را به مردم 

وارد کرده است.
در آخرین مورد، پولیس فاریاب اعالم کرده است 
که تانک هاموی پر از مواد انفجاری نیمه های 
شنبه شب )۲۷ جدی( در روستای دره ی شاخ 
ولسوالی گرزیوان منفجر شده است که خسارات 

هنگفتی را به مردم وارد کرده است.
میزان خسارات آخرین حمله موتربمب طالبان 

در والیت فاریاب تاکنون مشخص نشده است.
این  که  ساحه ای  که  می گوید  یورش  کریم 
توسط  است،  شده  منفجر  آن  در  موتربمب 
طالبان انسداد شده و به کسی اجازه رفتن به 

آن جا داده نمی شود.
گروه طالبان به صورت رسمی درباره اظهارات 

پولیس فاریاب چیزی نگفته است.
ناامن به شمار  از والیت های  فاریاب در شمال 
می رود که جنگ در اکثر ولسوالی های جریان 
بر  افزون  گذشته  در  محلی  مقام های  دارد. 
جنگ جویان گروه طالبان، از حضور جنگ جویان 

خارجی نیز در این والیت خبر داده اند.

کودک ربوده شده ی 
بامیانی توسط پولیس به 

آغوش مادرش برگشت

انفجار هفت موتربمب 
طالبان در یک ماه گذشته 
در فاریاب ۱۲ کشته و ۳۵ 

زخمی برجای گذاشته است

مارشال  دختر  دوستم،  راحله  کابل:  ۸صبح، 
بیست وهشتم  یک شنبه،  روز  دوستم،  عبدالرشید 
جدی کارش را به عنوان سناتور انتصابی آغاز کرد.

او مراسم سوگند وفاداری به قانون را در نشست 
عمومی روز یک شنبه مجلس سنا به جای آورد.

غنی،  محمداشرف  فرمان  براساس  دوستم  راحله 
سناتور  عنوان  به  پیش  چندی  جمهور  رییس 

انتصابی تعیین شد.
اساسی  قانون  که  دارد  عضو   ۱0۲ سنا  مجلس 
صالحیت انتصاب یک سوم آن را به رییس جمهور 

داده است.

است  کرده  اعالم  کاپیسا  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
که افراد وابسته به گروه طالبان به خانه یک سرباز 
پولیس در ولسوالی تگاب این والیت حمله کرده اند.

شایق شورش، سخنگوی پولیس کاپیسا می گوید 
که حمله طالبان ساعت ۲:۳0 بامداد روز یک شنبه، 
بیست وهشتم جدی به خانه متعلق به دو برادر که 
یکی از آن ها سرباز پولیس و دیگر عضو نیروهای 

خیزش مردمی بوده اند، اجرا شده است.
این  پی  در  که  افزود  کاپیسا  پولیس  سخنگوی 
حمله رحیم اهلل، سرباز پولیس توسط افراد وابسته 

به طالبان کشته شده  است.
روستای  در  ملی  پولیس  سرباز  رحیم اهلل  خانه ی 

و  تعیین  اساسی مراحل  قانون  ماده ۸۴  ماده  در 
انتخاب اعضای مجلس سنا شرح داده شده است.

طبق این ماده قانون، از جمع اعضای شورای هر 
برای  مربوط  انتخاب شـورای  به  نفر  والیت،  یک 
مدت چهار سال عضویت مجلس سنا را به دست 

می آورد.
شورای  اعضای  میان  از  ترتیب،  همین  به 
سوی  از  نفر  یک  نیز  والیت  هر  ولسوالی های 
شورای های مربوط برای سه سال به عنوان عضو 
شورای  انتخابات  می شود.  انتخابات  سنا  مجلس 

ولسوالی ها تاکنون در کشور برگزار نشده است.

کوره ولسوال تگاب والیت کاپیسا موقعیت دارد.
شایق شورش گفت که در این حمله یک تن به نام 

»روزی« نیز زخمی شده است.
آسیب   از  که  گفت  کاپیسا  پولیس  سخنگوی 
این خانواده گزارشی در  اعضای  به سایر  رسیدن 

دست نیست.
گفته  چیزی  مورد  این  در  تاکنون  طالبان  گروه 

است.
ولسوالی تگاب، در ۳0 کیلومتری شهر محمودراقی، 
مرکز والیت کاپیسا موقعیت دارد. فعالیت و حضور 
خوانده  گسترده  ولسوالی  این  در  طالبان  گروه 

می شود.

راحله دوستم به عنوان سناتور انتصابی به کارش آغاز کرد

طالبان یک سرباز پولیس را در خانه اش در کاپیسا کشتند



حسیب بهش

به باور مقام های محلی هرات، عامل 
اصلی کاهش بهای زعفران در 

بازارهای جهانی، صادرات زعفران 
بی کیفیت ایرانی با نام و بسته بندی 
زعفران افغانستان است، که برخی 
شهروندان »خاین« کشور این کار 

را انجام می دهند. والی هرات 
می گوید: »کشورهای اطراف ما 

تنها حدود 49 میلیارد دالر عواید 
نفت شان است. من نمی فهمم 

که از جان همین 20 تُن زعفران 
افغانستان چه می خواهند؟ کل 

تولید ما 22 تُن است، این 22 تُن 
کجای اقتصاد دنیا را تکان می دهد 

که حتماً باید آسیب ببیند.«

با از سرگیری مذاکرات صلح،  زلمی خلیل زاد،  فرستاده ویژه امریکا برای صلح 
افغانستان، نیز در قطر حضور یافت و با اعضای هیأت های دو طرف دیدار کرد. خلیل زاد 
روز دوشنبه، پانزدهم جدی، از سفرش به دوحه خبر داده بود. به گفته منابع، خلیل زاد 
در جریان روزهای گذشته با هیأت های مذاکره کننده دولت و طالبان روی برخی از موارد 

بحث و گفت وگو کرده است.

از آغاز دور دوم مذاکرات بین االفغانی حدود دو هفته 
روند، گفت وگوهای  این  از سرگیری  با وجود  می گذرد. 
صلح پیش رفت چشم گیری نداشته است. پس از یک 
از اعضای هیأت های دو  وقفه طوالنی، شمار معدودی 
طرف روز یک شنبه، بیست وهشتم جدی، با هم دیدار 
کرده اند. قرار بود در این دیدار در مورد برنامه های آینده 
دو طرف برای دور دوم مذاکرات گفت وگو شود. منابع 
آگاه اما می گویند که مذاکرات صلح به دلیل تغییرات 
سیاسی در امریکا،  از سوی طالبان با ُکندی دنبال شده 
است. بدین ترتیب احتمال می رود که دور دوم مذاکرات 
در بیستم جنوری، هم زمان با حضور جو بایدن در کاخ 
سفید، تسریع یابد. با این حال، طالبان پس از برگشت 
نماینده   با  دیدارها  به  پاکستان،  از  هیأت شان  سران 
ادامه  قطر  مقام های  و  افغانستان  صلح  برای  امریکا 
داده اند. محور بحث هیأت این گروه با زلمی خلیل زاد را 
رهایی زندانیان طالب و خروج این گروه از فهرست سیاه 
تشکیل داده است. این دیدارها در حالی انجام می شود 
که خشونت  در کشور افزایش یافته و نگرانی ها در سطح 

ملی و بین المللی را در پی داشته است..
روز  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده  هیأت های  اعضای 
کردند.  دیدار  قطر  در  بیست وهشتم جدی،  یک شنبه، 
روزنامه  به  دیدار  این  آغاز  با  هم زمان  دوحه  در  منابع 
۸صبح گفتند که شمار معدودی از اعضای هیأت های 
دو طرف در این نشست حضور یافته اند. هدف از این 
دیدار، تنظیم برنامه های آینده دور دوم مذاکرات صلح 
واقع سومین  در  نشست  این  بین االفغانی خوانده شد. 
بخش  است.  مذاکرات  از  دور  این  در  طرف  دو  دیدار 
عمده  اعضای هیأت طالبان، به شمول معاون سیاسی 
این گروه، روز پنج شنبه  و رییس هیأت مذاکره کننده 
سران  اخیر،  روزهای  جریان  در  رسیدند.  دوحه  به 
با هم دیدار کردند.  بار  و طالبان دو  هیأت های دولت 
گفتنی است که قرار بود سومین دیدار میان دو طرف 
هم زمان با برگشت سران هیأت طالبان از پاکستان به 
قطر برگزار شود،  اما این نشست در گام نخست به روز 

به  ایرانی  زعفران  فروش  هرات  محلی  مقام های 
والیت  این  بازارهای   در  را  افغانستان  زعفران  نام 
عوامل  از  یکی  که  می پذیرند  و  دانسته  »خیانت« 
کاهش بهای زعفران در بازار جهانی، فروش زعفران 
نامرغوب به نام زعفران افغانستان است. والی هرات 
که  دارد  پافشاری  و  می داند  خیانت  را  اقدام  این 
به  را  بی کیفیت  زعفران  کشور  شهروندان  برخی 
نام زعفران مرغوب افغانستان می فروشند. او تأکید 
دارد که کشورهای همسایه نباید تالش کنند تا به 
فروش زعفران افغانستان در بازارهای جهانی آسیب 
سوی  از  افغانستان  زعفران  تازه گی،  به  برسانند. 
انستیتوت بین المللی ذایقه اتحادیه اروپا، به عنوان 
بهترین زعفران جهان انتخاب شده است. پیش از این 
نیز طالی سرخ افغانستان به دلیل کیفیت باالیش 
شهرت جهانی داشت. از سویی هم، برخی کشاورزان 
بازارهای  در  زعفران  بهای  کاهش  نگران  هراتی، 
جهانی هستند و هشدار می دهند که تداوم کاهش 
بهای این گیاه، می تواند پی آمدهای ناگوار اقتصادی 

برای کشاورزان و بازرگانان داشته باشد.
از چندی به این سو، بهای زعفران در بازارهای داخلی 
کشور و بازارهای جهانی کاهش شدید یافته است. 
معلومات نهادهای رسمی در هرات نشان می دهد که 
در بهای این گیاه طی سال های اخیر حدود »پنج  
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شنبه، بیست وششم جدی و سپس به روز یک شنبه به 
تاخیر افتاد. 

دیدارها با خلیل زاد؛ هم زمان با خشونت ها، طالبان 
بر رهایی سایر زندانیان شان تاکید دارند

با از سرگیری مذاکرات صلح،  زلمی خلیل زاد،  فرستاده 
ویژه امریکا برای صلح افغانستان، نیز در قطر حضور یافت 
و با اعضای هیأت های دو طرف دیدار کرد. خلیل زاد روز 
دوشنبه، پانزدهم جدی، از سفرش به دوحه خبر داده 
بود. به گفته منابع، خلیل زاد در جریان روزهای گذشته 

مقام های  باور  به  است.  شده  رونما  کاهش  برابر« 
در  زعفران  بهای  اصلی کاهش  عامل  محلی هرات، 
بازارهای جهانی، صادرات زعفران بی کیفیت ایرانی با 
نام و بسته بندی زعفران افغانستان است، که برخی 
شهروندان »خاین« کشور این کار را انجام می دهند. 
والی هرات می گوید: »کشورهای اطراف ما تنها حدود 
۴9 میلیارد دالر عواید نفت شان است. من نمی فهمم 
چه  افغانستان  زعفران  تُن   ۲0 همین  جان  از  که 
می خواهند؟ کل تولید ما ۲۲ تُن است، این ۲۲ تُن 
باید  حتماً  که  می دهد  تکان  را  دنیا  اقتصاد  کجای 

آسیب ببیند.«
 کاهش های تعرفه های گمرکی برای زعفران صادراتی 
به  ایرانی  زعفران  صادرات  اصلی  انگیزه  افغانستان، 
نام زعفران افغانستان پنداشته می شود. والی هرات 
پافشاری دارد که برخی کشاورزان هراتی از کشت 
گونه های نباتی که برای شان مفاد داشت، »سرخورده 
شدند« و زعفران هرات باید نجات پیدا کند و نباید در 
این حالت باقی بماند. وزارت صنعت و تجارت کشور 
زعفران  کیفیت  بهترین  که  کرد  اعالم  تازه گی  به 

با هیأت های مذاکره کننده دولت و طالبان روی برخی 
از موارد بحث و گفت وگو کرده است. هرچند منابع از 
خلیل زاد  با  دولت  مذاکره کننده  هیأت  دیدار  جزییات 
اما طالبان گفتند که در دیدارها  ارایه نکردند،   چیزی 
با نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان،  بر رهایی 
زندانیان باقی مانده این گروه و خروج طالبان از فهرست 

سیاه تاکید کرده اند. 
محمدنعیم،  سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز 
یک شنبه، بیست وهشتم جدی، با نشر رشته توییت هایی 
افزود که هیأت این گروه در جریان روز شنبه دو بار با 

به  تعلق گرفته است.  افغانستان  به  بار دیگر  جهان 
جایزه  کشور  زعفران  وزارت،  این  در  مقام ها  گفته 
بین المللی  انستیتوت  طالیی«  ستاره  »سه  نخست 
ذایقه اتحادیه اروپا را در سال ۲0۲۱ میالدی کسب 
در  ذایقه  آزمایش  بین المللی  نهاد  این  است.  کرده 
سال ۲00۳ در شهر بروکسل تاسیس شد و از آن 
زمان تاکنون همه ساله ذایقه صدها نوع مواد غذایی 
را  آزمایش می کند. زعفران افغانستان به دلیل کشت 
و برداشت طبیعی، از شهرت جهانی برخوردار است.

فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، به 
نماینده گی  به  جایزه  این  که  گفت  روزنامه ۸صبح 
از افغانستان به شرکت زراعتی کیهان زعفران تعلق 
ذایقه  بین المللی  انستیتوت  افزود،  او  است.  گرفته 
دارد،  فعالیت  بلژیک  کشور  در  که  اروپا  اتحادیه 
یک نهاد بین المللی معتبر در عرصه تعیین ذایقه و 
کیفیت محصوالت غذایی در جهان به شمار می رود. 
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت  گفت که جایزه 
سه ستاره طالیی این نهاد بین المللی در سال ۲0۲۱ 
میالدی، به دلیل کیفیت عالی زعفران طبیعی کشور، 
به افغانستان اهدا شد و شرکت کیهان زعفران، پس 
انستیتوت  ستاره طالیی  نشان سه  می تواند  این  از 
استفاده  روی محصوالت خود  را   ذایقه  بین المللی 
کند و در سطح جهانی از آن کار بگیرد. تا همین 
هرات  زعفران  کشت زارهای  در  پیش  سال  چند 
کوکنار کشت می شد، اما سود سرشار زعفران سبب 
شد تا کشاورزان دنبال کشت کوکنار را رها کنند و 
به کشت و برداشت زعفران روی آورند؛ گیاهی که 
مهم ترین  و  بهترین  و  دارد  شهرت  سرخ  به طالی 

جای گزین برای کوکنار در افغانستان است.
سیداشرف سادات، از فعاالن مدنی هرات، باور دارد 
که حکومت افغانستان نتوانست بدیل های مناسب را 
برای کشت کوکنار فراهم کند و این مسأله سبب شد 

خلیل زاد دیدار کرده است. در دیدار اول سران هیأت 
افغانستان و  برای صلح  امریکا  ویژه  نماینده  با  طالبان 
اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای امریکایی و ناتو، 
اعضای هیأت این گروه تاکید کرده اند که باید گام های 
به ویژه در  توافق نامه دوحه،  عملی در راستای اجرای 
از  و خروج  گروه  این  باقی مانده  زندانیان  رهایی  بحث 
طالبان،  باور  به  زیرا  می شد؛  برداشته  سیاه،  فهرست 
نهایی نشدن این موضوع بر روند مذاکرات صلح تاثیر 
هیأت های  نیز  دوم  دیدار  در  است.  گذاشته  منفی 
دیدار کردند. محمدنعیم  با هم  قطر  و  امریکا  طالبان، 
توافق نامه  اجرای  مورد  در  نشست،  این  در  که  گفت 
صلح و وضعیت کنونی افغانستان بحث شده است. در 
توییت محمدنعیم آمده است که طرف ها بر حل مسایل 
از طریق گفت وگو تاکید کردند و گفتند که باید طرف ها 

مسوولیت های شان را انجام دهند. 
این در حالی است که خشونت در کشور با وجود فرا 
رسیدن فصل سرما، به گونه چشم گیری افزایش یافته 
یک شنبه،  روز  بین المللی  جامعه  این  همه،   با  است. 
بیست وهشتم جدی، در نشست مجازی زیر نام »تقویت 
اجماع در حمایت از روند صلح« بار دیگر بر قطع جنگ 
راه حل سیاسی  یافتن  و  عمومی  آتش بس  و خشونت، 
برای مشکل فعلی تاکید کردند. شورای عالی مصالحه 
نماینده گان  که  کرد  تصریح  اعالمیه ای  نشر  با  ملی 
و  افزایش خشونت  این نشست  کشورهای خارجی در 
خواستار  و  کرده   محکوم  را  هدف مند  قتل های  ادامه 
نشست  این  در  شده اند.  »غیرانسانی«  روند  این  پایان 
هم چنان بر حمایت از تالش های صلح، تسریع مذاکرات 

و رهبری افغان ها در این روند تاکید شده است.
براساس زمان بندی،  دور دوم مذاکرات صلح بین االفغانی 
باید در شانزدهم جدی آغاز می شد. با این حال برخی 
از موارد،  از جمله تاخیر در برگشت بخش عمده اعضای 
هیأت مذاکره کننده طالبان از پاکستان به دوحه سبب 
شد که این روند با تاخیر دنبال شود. دیدار مقدماتی دور 
دوم مذاکرات با یک روز تاخیر برگزار شد. در نشست 
اول فیصله شد که گروه های کاری دو طرف بحث ها روی 
تهیه اجندا را ادامه دهند. گروه های کاری دو طرف اما 
پس از آن نشست، تنها یک بار با هم دیدار و گفت وگو 
کردند. پیش تر نیز منابعی گفته بودند که طالبان برای 
امریکا  جمهوری  ریاست  کرسی  در  بایدن  جو  حضور 
دوم  دور  دلیل  همین  به  و  می کنند  لحظه شماری 

مذاکرات به شکل جدی پی گیری نشده است.

تا خطر بازگشت دوباره کشاورزان به کشت کوکنار 
ولسوالی  در  که  محمدی،  محمدآقا  بماند.  پابرجا 
زعفران  را  زمین های کشاورزی خود  هرات  غوریان 
کشت کرده است، در صحبت با روزنامه ۸صبح، از 
کاهش بهای این گیاه نگران است و بیم آن را دارد 
که با تداوم روند کاهش بهای زعفران، دیگر نتواند آن 
را کشت کند. سیدعبدالرحیم حکیمی، یکی دیگر از 
کشاورزان هراتی، باور دارد که اگر بهای کشت های 
نمی یافت،  کاهش  زعفران  ویژه  به  کوکنار  بدیل 
کشاورزان به کشت مواد مخدر روی نمی آوردند و اگر 
حکومت آن ها را حمایت کند، سراغ کشت کوکنار 
نمی روند. بشیراحمد احمدی، معاون ریاست زراعت 
در  که  زمین هایی  از  بزرگی  بخش  هرات، می گوید 
سال  چند  تا  است،  زعفران  زیر کشت  حاضر  حال 
پیش در آن ها کوکنار کشت می شد و مفاد اقتصادی 
کاشت زعفران، سبب شد تا کشاورزان از کوکنار به 

سوی زعفران روی آورند. 
با این همه، کاهش بهای زعفران در بازارهای داخلی و 
خارجی به دنبال فروش زعفران ایرانی به نام زعفران 
افغانستان، سبب نگرانی کشاورزان هراتی شده و بیم 
آن می رود که با رکود بیش تر بازار فروش زعفران، 

آنان دوباره به کاشت کوکنار روی آورند.

سردی در مذاکرات؛
طالبان برای حضور در پشت میز 

جدی نیستند

خیانت سودجویان نسبت به بهترین 
زعفران جهان

خلیل رسولی 



در مذاکرات صلح چند طرف وجود 
دارد که یکی از طرف های اصلی، 

دولت افغانستان تلقی می شود. در 
درون دولت افغانستان نسبت به 
روند جاری گفت وگوهای صلح دو 

صف با دیدگاه های متعارض شکل 
گرفته است. صف اول با محوریت 

رییس جمهور غنی و طرف داران 
دیدگاه او تشکیل شده که نسبت 

به گفت وگوهای صلح موقف 
مشخص خود را دارند. بازی گران 

 این صف، با خلق گفتمان جمهوریت 
در برابر امارت، موقف خود نسبت 
به صلح را در چتر جمهوریت مطرح 

کردند. اما از هنگامی که بحث 
اداره موقت به عنوان یک سناریو 

به میان آمد، صلح برای شان 
خطرآفرین شده است. 

داوود طنین، دانشجوی سیاست
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یک  به  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  کنونی  روند 
امضای  است.  تبدیل شده  پیچیده و چندالیه  معمای 
متنوع  دخالت  و  طالبان   - امریکا  شتاب زده  توافق 
بازی گران منطقه ای و فرامنطقه ای، بر این پیچیده گی 
و معما افزوده است. افزون بر این، در سطح داخلی نیز 
بازی گران دیدگاه ها و موقف گیری های متضادی دارند 
که منجر به پیچیده تر شدن روند صلح و ابهام برایند آن 
می شود. با پدیدار شدن این وضعیت، می توان گفت که 
صلح افغانستان اکنون در کشاکش طیفی از بازی گران 
سرنوشت  روی  کشاکش  این  و  دارد  قرار  متعارض 
کشاکش  در  من،  باور  به  گذاشت.  خواهد  تأثیر  صلح 
به  محتمل  چندان  صلح  به  دست یابی  تعارضات،  این 
ناکامی  یأس آور  سناریوی  کماکان  بلکه  نمی آید،  نظر 
نظر می آید. حال  به  زیاد محتمل  گفت وگوهای صلح 
بازی گران متعارض روند کنونی  این است که  پرسش 
گفت وگوهای صلح افغانستان کدام اند؟ نقش هریک از 

بازی گران در این روند چیست؟ 
صلح  فرایند  در  بیرونی  و  داخلی  بازی گران  از  طیفی 
مشخص  مواضع  با  هریک  که  دارند  نقش   افغانستان 
در این فرایند به نقش آفرینی می پردازند. این تعارض 
دیدگاه های بازی گران را می توان به دو حلقه اصلی و 

فرعی دسته  بندی کرد.

حلقه اول - بازی گران اصلی
1- دولت افغانستان: 

از  یکی  که  دارد  وجود  چند طرف  صلح  مذاکرات  در 
طرف های اصلی، دولت افغانستان تلقی می شود. در درون 
گفت وگوهای  جاری  روند  به  نسبت  افغانستان  دولت 
صلح دو صف با دیدگاه های متعارض شکل گرفته است. 
صف اول با محوریت رییس جمهور غنی و طرف داران 
دیدگاه او تشکیل شده که نسبت به گفت وگوهای صلح 
موقف مشخص خود را دارند. بازی گران  این صف، با خلق 
گفتمان جمهوریت در برابر امارت، موقف خود نسبت به 
صلح را در چتر جمهوریت مطرح کردند. اما از هنگامی 
که بحث اداره موقت به عنوان یک سناریو به میان آمد، 
صلح برای شان خطرآفرین شده است. طرف داران این 
موقف، به دنبال صلحی اند که به شکست نظام منجر 
نشود، بلکه صلح باید در زیر سایه نظام کنونی صورت 
بگیرد. حتا اگر گفت وگوهای صلح هم ناکام شود، نباید 
فرمول  این  زیرا  داده شود،  تن  موقت  اداره  فرمول  به 
به معنای برگشت به بیست سال پیش است؛ فرمولی 
که بارها در تاریخ سیاسی افغانستان اتفاق افتیده است. 
تازه گی رییس جمهور غنی در سخنانش  به  چنان که 
گفته است که قدرت باید از طریق انتخابات به رییس 

جمهور آینده افغانستان انتقال یابد. 
شورای  محوریت  با  دیگری  موقف، صف  این  کنار  در 
و  حکومت  از  بیرون  سیاسیون  و  ملی  مصالحه  عالی 
رهبران برخی احزاب سیاسی چون حامد کرزی، رسول 
سیاف، رحمت اهلل نبیل، محمدکریم خلیلی، سیدمنصور 
نادری و سید اسحاق گیالنی قرار دارند. این حلقه که 
با رییس جمهور غنی به دلیل مخالفت  از یک طرف 
دیگر  سوی  از  و  ندارد  خوبی  میانه  برنامه هایش  با 
نسبت به روند کنونی گفت وگوهای خوش بین به نظر 
می رسد، برخالف حلقه رییس جمهور غنی تقال دارد 
تا مذاکرات کنونی صلح به نتیجه برسد؛ حتا اگر برایند 
آن شکل گیری اداره موقت باشد. این ها ادعا دارند که 
اخیر  دهه  دو  است، حفظ دست آوردهای  مهم  آن چه 
است، نه این که چه کسی در راس قدرت باشد. بنابراین، 
در صورتی که دست آوردهای دو دهه اخیر حفظ شود، 
هم  موقت  اداره  تشکیل  صلح  مذاکرات  ماحصل  اگر 
دیده  ترتیب  این  به  کرد.  حمایت  از صلح  باید  باشد، 
رهبران سیاسی  سایر  و هم  که هم حکومت  می شود 
کشور نگاه متضاد، منفعت طلبانه و ابزاری به روند جاری 
مخالفت  و  موافقت  مالک  دارند.  صلح  گفت وگوهای 

می توان  را  افغانستان  صلح  به  نسبت  پاکستان  موقف 
در قالب دو روی کرد تحلیل کرد. در روی کرد نخست، 
پاکستان می خواهد با به موفقیت رساندن پروسه صلح 
افغانستان، وضعیتی رقم بخورد که امریکا از افغانستان 
به طور عادی خارج شود، اما کمک های مالی این کشور 
در  نشود.  قطع  تروریسم  با  مبارزه  برای  پاکستان  به 
روی کرد دوم، پاکستان از منظر هند به صلح افغانستان 
می نگرد. در این روی کرد، پاکستان به دنبال این است 
که با آوردن طالبان و یا سهیم سازی آن ها در قدرت، 
جلو نفوذ هند را در افغانستان بگیرد و دامنه نفوذ خود 
را از طریق طالبان در افغانستان بگستراند. بنابراین، در 
صورتی که صلح افغانستان بتواند زمینه دست یابی به دو 
روی کرد یاد شده را فراهم کند، پاکستان در موفقیت 

آن کمک خواهد کرد و اال برعکس.

حلقه دوم- بازی گران فرعی
1- چین

چین یکی از بازی گران صحنه جنگ و صلح افغانستان 
قبال  در  کشور  این  خارجی  سیاست  هرچند  است. 
در  اما  است،  استوار  دخالت  عدم  اصل  بر  افغانستان 
عمل و به خصوص در چند سال اخیر با رشد تهدیدات 
امنیتی، این کشور در قضایای افغانستان خود را بیش تر 
درگیر کرده است. چین به عنوان قدرتی بزرگ و دارای 
دستورکار مشخص در حوزه سیاست خارجی و اقتصادی 
و البته در قبال افغانستان، مذاکرات صلح افغانستان را 
با حساسیت خاصی دنبال می کند و مساله صلح برای 
این کشور اهمیت به سزایی دارد. اما مروری بر مواضع 
رسمی چین در قبال مذاکرات صلح، چه میان امریکا و 
گروه طالبان و چه میان دولت افغانستان و این گروه، 
می تواند نگاه چین به فرایند صلح را تا حدودی برای 
ما روشن کند. در روی کرد جدید، چین با کمک های 
اقتصادی و برنامه های توسعه ای تقال دارد جای امریکا را 
در افغانستان گرفته نقش مثبت، سازنده و فعال تری در 
فعل و انفعاالت این کشور داشته باشد. از این جهت چین 
نسبت به صلح افغانستان نگرش محتاطانه  ای دارد. این 
کشور مذاکرات صلح افغانستان را به مثابه تیغ دولبه 
باشد و  برایش می تواند  می داند که هم حامل فرصت 
هم حامل تهدید. هرگاه صلح وضعیتی را کلید بزند که 
دولت میانه رو در افغانستان شکل بگیرد و منافع سیاسی 
و پروژه های کالن اقتصادی چون راه ابریشم و کمربند-

جاده زمانی چین تحقق پیدا کند، از آن حمایت خواهد 
کرد؛ اما اگر صلح به وضعیتی بینجامد که دولت تندرو 
روند  این  مخالف  چین  آنگاه  بگیرد،  شکل  طالبانی 
نسبت  چین  موقف  تاکنون  رو،  همین  از  بود.  خواهد 
به گفت وگوهای صلح بیش تر روی حفظ جمهوریت و 
خروج مسووالنه نیروهای خارجی متمرکز بوده است. 
این کشور از تشکیل اداره موقت و ایجاد خالی امنیتی 

در افغانستان، نگران است.

2- هند
صلح  پروسه  در  منطقه ای  بازی گران  دیگر  از  هند 
افغانستان است. رهبران دهلی جدید بارها گفته اند که 
روند صلح باید به رهبری و مالکیت افغان ها باشد. هند 
به  نسبت  نگرانی هایی  حال  تا  مذاکرات  ابتدای  از  اما 

شخصی شان  منافع  با  بیش تر  صلح،  پروسه  با  آن ها 
تعریف می شود تا منافع ملی. این چند دسته گی میان 
بازی گران داخلی و نگاه ابزاری نسبت به صلح، می تواند 
هم مسیر گفت وگوها را عوض کند و هم باعث شود که 

گفت وگوهای صلح به زودی نتیجه بخش نباشد.

2- طالبان
صلح  مذاکرات  اصلی  طرف های  از  دیگر  یکی  طالبان 
متحده  ایاالت  با  توافق  دنبال  به  که  طرفی  هستند؛ 
امریکا نسبت به روند کنونی گفت وگوهای صلح موافق 
به  نسبت  طالبان  خوش بینی  و  موافقت  این  هستند. 
صلح، برایند وضعیتی است که در اثر تغییر نگرش امریکا 
نسبت به این گروه رخ داده است و عامل موفقیت آن ها 
نمونه های  درشت ترین  است.  شده  فعلی  مذاکرات  در 
باال بودن دست طالبان در میز مذاکرات صلح، آزادی 
پنج هزار زندانی این گروه، طرح بیرون شدن نیروهای 
خارجی، نپذیرفتن آتش بس و تداوم خشونت است. گروه 
طالبان در گفت وگوهای فعلی در صدد گذار تدریجی از 
حکومت فعلی به نظام مطلوب خود هستند، به همین 
دلیل لزوم به توافق سریع نمی بینند و نگرانی از طوالنی 
شدن مذاکرات هم ندارند. طالبان درگفت وگوها صلح 
افعانستان هستند.  آینده  نظام  برای  دنبال دو سناریو 
سناریوی نخست، رفتن به سمت اداره موقت و سهیم 
شدن در قدرت به  صورت نصف ـ نصف و سناریوی دوم 
تاکید شان  تا حال  امارت اسالمی است. هرچند  ایجاد 
این دو  از میان  اما  امارت اسالمی است،  بیش تر روی 
نخست  سناریوی  همان  سناریو  محتمل ترین  سناریو، 
است که در دور دوم مذاکرات روی آن میان دو طرف 

گفت وگو خواهد شد.

۳- امریکا 
مهم  خیلی  جانب  افغانستان  صلح  موضوع  در  امریکا 
در  می کند،  رهبری  را  بزرگ  ایتالف  یک  است، 
انداخت  راه  را  صلح  مذاکرات  دارد،  سرباز  افغانستان 
راه اندازی  زمان  از  واقع،  در  کرد.  توافق  طالبان  با  و 
گفت وگوهای صلح افغانستان تا رسیدن به این جای کار، 
نقش امریکا قابل مالحظه بوده است. به دنبال توافق 
هرچه  که  است  تالش  در  کشور  این  امریکا-طالبان، 
زودتر مذاکرات صلح به امضای توافق صلح بین دولت 
افغانستان و طالبان بینجامد. در واقع برنامه های کالن 
امریکا مستلزم پایان دادن جنگ افغانستان و دست یابی 
به صلح است؛ زیرا از یک سو امریکا از طوالنی شدن 
جنگ در افغانستان خسته شده و در حال تثبیت اوضاع 
اقتصادی خود است. این کشور می خواهد با نتیجه دهی 
گفت وگوهای صلح، در صدد کاهش هزینه های اقصادی، 
طرح خروج نیروهایش از این کشور و ایجاد دولتی که 
در آن منافع امریکا در آینده تامین شود، باشد. از طرف 
و  خاورمیانه  اهمیت  امریکا  کالن  استراتژی  در  دیگر، 
جنوب آسیا کم تر شده است و در ازای آن، برای این 
چین  مهار  برای  آسیا-پاسفیک  منطقه  بیش تر  کشور 
اهمیت یافته است. این تحول استراتژیک، بر نوع نگرش 
امریکا نسبت به افغانستان اثر گذار بوده است؛ طوری که 
همین نگاه یکی از دالیل توافق امریکا-طالبان و آوردن 
صلح در افغانستان می باشد. از این رو، حتا این صلح اگر 
با برپایی و ایجاد اداره موقت هم صورت بگیرد، برای 
امریکا تفاوتی ندارد، بلکه آن چه مهم است، دست یابی 

به صلح در مسیر تحقق برنامه هایش است.

4 - پاکستان
پاکستان کشوری است که همواره از آن به عنوان مأمن 
گروه های تروریستی به ویژه گروه طالبان یاد شده است. 
این کشور از بازی گران پرقدرت در میز مذاکرات صلح 
به گونه ای که در موفقیت و شکست مذاکرات  است، 
صلح افغانستان نقش تعیین کننده ای می تواند ایفا کند. 

چگونه گی روند صلح افغانستان نیز داشته است. نگرانی 
این کشور بیش تر از این برمی خیزد که فکر می کند با 
زیاد  نفوذ  برای  سهیم شدن طالبان در قدرت، زمینه 
پاکستان در خاک افغانستان مساعد می شود و این امر 
منافع هند را به تهدید می طلبد. این کشور گسترش 
نفوذ پاکستان در افغانستان را از چند بعد برای خود 
خطرآفرین می داند. نخست، با گسترش نفوذ پاکستان 
تمام  دوم،  می شود.  محدود  هند  نفوذ  افغانستان،  در 
تالش ها و سرمایه گذاری هایی که این کشور در بیست 
می شود.  نیست  است،  کرده  افغانستان  در  اخیر  سال 
سوم این که افغانستان ستون مهم استراتژیک هند برای 
آسیای مرکزی است، زیرا این کشور اتصال کشورهای 
شدن  سهیم  با  می سازد.  فراهم  را  خشکه  به  محاط 
طالبان به قدرت، این ستون فلج شده و کارکردش را از 
دست می دهد. با توجه به این موارد، هند و به خصوص 
احزابی مثل بهاراتیا از روند کنونی گفت وگوهای صلح 
نگران هستند؛ زیرا آن ها فکر می کنند که توافق صلح 
هرگز  هند  می انجامد.  تروریستی  گروه های  تقویت  به 
و  نیات  به  که  باشد  کشوری  افغانستان  نمی خواهد 
نظام  یک  هند طرف دار  کند.  عمل  پاکستان  خواست 
و  همراهی  معیار  بنابراین  است،  افغانستان  در  باثبات 
عدم همراهی هند با گفت وگوهای صلح، برایند احتمالی 
گفت وگوها حفظ  برایند  هرگاه  است.  گفت وگوها  این 
نظام کنونی و شریک سازی طالبان در قدرت باشد، از 

آن حمایت خواهد کرد و اال برعکس.

۳- ایران
 نوع نگاه و موقف ایران نسبت به صلح افغانستان تحت 
تأثیر روابط ایران و امریکا قرار دارد. تنش ایران و امریکا 
باعث شده است تا در هر بازی منطقه ای امریکا نقش 
بازی گر موافق را داشته باشد و ایران برعکس این کشور، 
نقش بازی گر مخالف و اخالل گر را. این رقابت تنش آلود 
صلح  گفت وگوهای  جاری  روند  روی  امریکا  و  ایران 
افغانستان تاثیر دارد. چنان که جواد ظریف، وزیر امور 
تلویزیون طلوع گفت:  با  ایران، در مصاحبه ای  خارجه 
تا زمانی که روند جاری گفت وگوهای صلح به مالکیت 
امریکا باشد، ما آن را مشروع نمی دانیم. بنابراین، هرگاه 
گفت وگوهای صلح به گونه ای پیش برود که ایران در 
ابزار ممکن آن را  با هر  حاشیه قرار گیرد، این کشور 
برهم خواهد زد. اما اگر در مذاکرات صلح تا حدودی 
حمایت  آن  از  آنگاه  شود،  داده  جای  نیز  ایران  برای 
در  ایران  موقف گیری  کنون  تا  چنان که  کرد؛  خواهد 

عمل همین موضوع را نشان می دهد. 
مطلوب ترین سناریو برای ایران در امر صلح، حفظ نظام 
طالبان  مشارکت  و  اساسی  قانون  ارزش های  کنونی، 
در چارچوب این ارزش ها است. سناریویی که چندان 
دولت  طرف  به  رفتن  نیست،  خوش آیند  ایران  برای 
موقت است که به معنای تغییر قانون اساسی و تضمین 

حاکمیت طالبان خواهد بود. 

4- روسیه
صلح  پروسه  طرف داران  از  یکی  نخست  در  روسیه 
افغانستان بود و سعی کرد این روند را در اختیار خود 
راه اندازی  نیز  را  نشست هایی  راستا  این  در  که  بگیرد 
کرد. این تالش های مسکو اما به موفقیت نینجامید. با 
وجود این، روسیه هنوز هم تالش به بی طرف نگهداشتن 
افغانستان دارد؛ کشوری که سایر قدرت ها و به خصوص 
امریکایی ها نتواند از آن به عنوان پایگاه نظامی و آله فشار 
علیه روسیه استفاده کنند. از طرف دیگر جلوگیری از 
نفوذ امریکا از طریق افغانستان در آسیای مرکزی، هدف 
دیگر روسیه است که امکان داشت با بیرون شدن امریکا 
و توافق روسیه با گروه طالبان، این اهداف تحقق پیدا 
کند. از این رو، روسیه با گفت وگوهای صلح که منجر 
افغانستان شود،  از خاک  امریکایی  نیروهای  به خروج 
موافقت دارد. اما این کشور نسبت به این گفت وگوها 
نگرانی هایی نیز دارد و آن این است که صلح با طالبان 
جدی  تهدید  داعش  زیرا  نشود،  داعش  تقویت  سبب 

برای روسیه و آسیای مرکزی است. 
در نتیجه با بررسی مواضع بازی گران داخلی و خارجی 
که  می شود  مشخص  صلح،  مذاکرات  در  دخیل 
این  قبال  در  صلح  فرایند  در  دخیل  بازی گران  منافع 
عنوان  به  است.  متعارض  حتا  و  متفاوت  گفت وگوها، 
گفت وگوهای  در  هند  و  پاکستان  منافع  تضاد  مثال، 
در  پاکستان  حدی  تا  و  امریکا  است.  برجسته  صلح 
صدد سد نفوذ ایران و خوش بین به روند صلح هستند. 
رییس جمهور غنی همراه هند و ایران در صدد حفظ 

ساختارهای قانونی موجود هستند.
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8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

روزنامه ۸صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه ۸صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

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

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم

5

بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، 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

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: ۰۷۷۰۶۷۶4۶۵ - ۰۷۰۰1۹۸۸۹۷آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



افزایش درجه حرارت، اثرات منفی 
ناشی از کاهش بارنده گی ها را 

به شکل تصاعدی زیاد می سازد. 
هر قدر حرارت افزایش پیدا 
کند، میزان  تبخیر و تعرق، از 

سطح زمین و برگ نباتات افزایش 
پیدا می کند که نتیجه بالفصل آن 
افزایش تقاضا برای آب است که 
باید توسط دفعات بیش تر آبیاری 

و آن هم در شرایط کمیابی آب، 
برآورده شود.

خشک سالی؛ 
عامل گسترش و تشدید خشونت

خشک سالی و پیامدهای آن در افغانستان
درصد   ۷0 کاهش  با  افغانستان   ،9۷-96 سال  در 
بارنده گی های  عادی  دوره  با  مقایسه  در  بارنده گی 
تجربه  را  ویران گری  دوره خشک سالی  گذشته، یک 
مردم  زنده گی  در  هم  هنوز  تا  آن  اثرات  که  کرد 
مشاهده می شود. در اثر این خشک سالی ویران گر، ۲0 
والیت افغانستان در شمال، شمال شرق، شمال غرب، 
غرب، جنوب غرب و مرکز افغانستان تحت تاثیر قرار 
گرفت. در میان این والیات، ۱۲ والیت تخار، کندز، 
بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، هرات، هلمند، 
فراه، نیمروز و ارزگان بیش ترین آسیب را متحمل شد.

معرض  در  ولسوالی   ۲۲۸ کشور،  والیت   ۲0 در 
خشک سالی قرار گرفته بود که مجموع نفوس ساکن 
جمعیت  بود.  شده  تثبیت   ۱5.۷۷0.000 آن ها  در 
معیشت  اسباب  و  اقتصاد  ولسوالی ها  این  در  ساکن 
دست  به  مال داری  و  زراعت   راه  از  را  زنده گی شان 
غیرمستقیم،  و  مستقیم  صورت  به  که  می آوردند 
قرار  خشک سالی  تأثیر  تحت  متفاوت  درجات  به 
افغانستان  روستاهای  در  زراعتی،  اقتصاد  گرفتند. 
از بارنده گی های  به آب هایی وابسته است که عمدتاً 
فصلی تأمین می شود و در برابر خشک سالی به شدت 
آسیب پذیر است. در گزارش ماه جوالی ۲0۱9 دفتر 
هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد 
خشک سالی  از  جامانده  به  خسارات  میزان  )اوچا( 

این گونه بیان شده است:
به  نسبت   ۲0۱۷ سال  در  زراعتی  محصوالت   -
سال های قبل 5۷ درصد کاهش یافت که این روند 
کاهشی در سال ۲0۱۸ نیز ادامه و محصوالت زراعتی 
کاهش  تن  به ۳.۷  متریک  تن  از ۴.۲  این سال  در 

یافت؛
- ۴50.000 نفر بی جا شدند، از جمله ۲۷5000 نفر 
در هرات، ۱۲0000 نفر در قلعه نو بادغیس و ۴۷000 
نفر در غور که عده ای از این بی جاشده گان هنوز هم 

به زادگاه شان برنگشته اند؛
مصونیت  عدم  وضعیت  در  نفر   ۱0.۲۳0.000  -
 ۷.۷90.000 آن ها  میان  از  که  گرفتند  قرار  غذایی 
نفر در وضعیت بحرانی و ۲.۴۳0.000 نفر در وضعیت 
اضطرار به سر می بردند و نیازمند دریافت کمک های 

عاجل بشری بودند.
- ۱0.۳۷0.000 نفر در وضعیت پرتنش اقتصادی قرار 
گرفتند که نیازمند دریافت کمک برای تأمین معیشت 

خود بودند۱؛
- 90.000 نفر که عمدتاً در کمپ های موقت مستقر 
بودند، به آب آشامیدنی دست رسی نداشتند که باید 

نیازمندی های شان با تانکر برطرف می شد؛
ضرورت  عاجل  صحی  خدمات  به  نفر   ۴00.000  -

داشتند که باید به آن رسیده گی صورت می گرفت.
روستاهایی  خشک سالی،  پیامدهای  از  دیگر  یکی 
یافتن  امید  به  و مردمانش  از سکنه خالی  است که 
لقمه نانی آواره شده اند. این بی جاشده گان یا به صورت 
دایمی بی جا شده و در اردوگاه های موقت در حاشیه 
یا در داخل  شهرهای بزرگ سکونت اختیار کرده و 
شهرها حاشیه نشین شده اند که خانه های گلی کوچک 
در دامنه های کوه های پایتخت و سایر شهرهای بزرگ 
که به کم ترین خدمات شهری دست رسی ندارند، از 

مظاهر منفی آن است.
خشک شدن  زیرزمینی،  آب های  سطح  پایین رفتن 
دیگر  پیآمدهای  کاریزها  و  چشمه ها  آب،  چاه های 
آن دوره خشک سالی بود که اثرات آن در کوتاه مدت 

برطرف نخواهد شد.
مراکز جهانی هواشناسی، به خصوص مرکز هواشناسی 
 INTERNATIONAL REASARCH( جهان(  
در  آن  مرکزی  دفتر  که   INSTITUTE IRI
پیش بینی های  هم   ۲0۲۱ سال  برای  است،  امریکا 
پیش بینی ها،  این  مبنای  بر  دارند.  ناخوشایندی 
بارنده گی ها در شش ماه آینده پایین تر از حد عادی 
سال های قبل است. این پیش بینی ها نشان می دهد 
که مقدار بارنده گی در میان ماه های جنوری تا پایان 
حمل   ۱۱ تا   ۱۳99 جدی   ۱۱(  ۲0۲۱ سال  مارچ 
درصد   ۴5 تا   ۴0 کشور  شرقی  مناطق  در   )۱۴00

پایین تر از حد عادی و در مناطق شمالی ۴0 تا 50 
درص پایین تر از حد عادی است و مناطق مرکزی، 
شرقی و جنوب شرقی کشور هم کاهش ۴0 درصدی 
نسبت به حد عادی بارنده گی گذشته را تجربه خواهد 

کرد.۲
نقشه های پایین، کاهش مقدار بارنده گی شش ماه اول 
سال ۲0۲۱ را در مقایسه با سطح عادی سال های قبل 

نشان می دهد.
 

هم چنین در این پیش بینی ها کاهش بارنده گی ها در 
آخر جون  تا  اپریل  )اول  سال ۲0۲۱   دوم  ماه  سه 
۲0۲۱( که مصادف با فصل بهار سال ۱۴00 در کشور 
ما است، در مقدار مشابه، یعنی بین ۴0 تا 50 درصد 

در مناطق مختلف پیش بینی شده است.
 

این در حالی است که فصل زمستان، فصل برف باری 
اقتصاد  و  زنده گی  در  برف  اهمیت  به خاطر  و  است 
تعریف  زمستان(  )میوه  را  آن  قدیم  مردمان  محلی، 
است که  برفی  کابل ضرب المثل مشهور  و در  کرده 
اما بی برف نی«. کمبود  باشد،  گفته اند: »کابل بی زر 
برف زمستان را باران های بهاری حتا در صورتی که 
کند؛  نمی تواند جبران  باشد  عادی هم  از حد  باالتر 
باران  که  است  برخوردار  ویژه گی هایی  از  برف  چون 
برف  دارد؛  ذخیره سازی  قابلیت  برف  است.  آن  فاقد 
به تدریج با گرم شدن هوا ذوب می شود و جریان آب 
دریاها و جویبارها را تأمین می کند. برف نبود تعادل 
امکان  این  و  می کند  جبران  را  بارنده گی ها  زمانی 
در  زمستان  بارنده گی های  از  تا  می دهد  ما  برای  را 
ذوب شدن  کنیم.  استفاده  سال  باقی مانده  فصل های 
تدریجی برف مانع ظهور جریان های سیالبی می شود 
و به آهسته گی و آرام، سفره های آب زیرزمینی را به 
شکل طبیعی تغذیه می کند. دهقانان در روستاها به 
از بین می برد  را  امراض زمین  اند که برف  باور  این 
و زمین را برای باروری بیش تر مساعد می سازد. در 
نقش  قطبی  یخچال های  و  برف  مقیاس جهانی هم 
ایفا  خورشید  نور  انعکاس  برای  را  مقعر  آیینه های 
نقش  می شود.  زمین  کره  گرمایش  مانع  و  می کند 
باشد سرجایش  برف هم  تفریحی  و  زیبایی شناختی 
وجودی  با  می نماید.  را  مفصل تری  بحث  ایجاب  که 
خالف  باران  طبع  لطافت  در  سعدی  گفته  به  که 
اندکی دارد و  با برف کارکرد  اما در مقایسه  نیست، 
به  برف  باران مثل  نمی تواند.  پر  را  برف  جای خالی 
ذخیره سازی  قابلیت  طبیعی  صورت  به  و  آسانی 
بندهای آب گردان  به  آن  برای ذخیره سازی  و  ندارد 
قابلیت  باران  است.  ضرورت  بزرگ  ذخیره گاه های  و 
جذب پایین دارد و در زمین برهنه و فاقد جنگل و 
به سیل های  تبدیل  به سرعت  پوشش سبز گیاهی، 
دریاها  آب  به سرعت سطح  باران  ویران گر می شود. 
و جوی ها را باال می برد و باعث تخریب سواحل آن ها 
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می شود. باران هایی که شدت آن زیاد و زمان آن کوتاه 
است، به سرعت به سیل های ویران گر تبدیل می شود 
و خاک حاصل خیز زمین های زراعتی و دشت ها را هم 
که برای شکل گیری هر سانتی متر آن به 600 سال 
زمان نیاز است، شست وشو می کند و با خود می برد. 
سیل آب های ناشی از بارنده گی ها باعث رسوب گذاری 
آب  ذخیره  بندهای  و  آبیاری  شبکه های  در  زیاد 
می شود و قابلیت استفاده از آن ها را محدود می سازد. 
با در نظرداشت همین تفاوت ها است که هیچ یکی 
همان قدر  کند.  پر  را  دیگری  خالی  جای  نمی تواند 
به  و  گیاه  و  گل  رویش  در  بهاری  باران  لطافت  که 
عمل آوری کشت للمی ضروری است، برف های ظریف 
نبود توازن مکانی و  برای تعادل بخشی  زمستانه هم 
آب  و خروشنده گی  و سیالن  بارنده گی ها  در  زمانی 
برخوردار  خاصی  اهمیت  از  جویبارها  و  رودخانه ها 

است.
نگرانی ها  افزایش  موجب  می تواند  که  دیگری  عامل 
است.  حرارت  درجه  افزایش  باشد،  آینده  سال  در 
مدل های هواشناسی جهانی، به خصوص مدل IRI که 
از دقت نسبتاً بیش تر برخوردار است، ۴0 تا 60 درصد 
افزایش درجه حرارت را در شش ماه اول سال ۲0۲۱ 
 ۱۴00 بهار  و   ۱۳99 زمستان  فصل  با  مصادف  که 

است، برای کشور ما پیش بینی کرده است. 
افزایش درجه حرارت در  نشان دهنده  پایین  تصاویر 
شش ماه اول سال ۲0۲۱ نسبت به حالت عادی قبلی 

است.

این افزایش درجه حرارت که هم زمان با کاهش مقدار 
اثرات  اتفاق می افتد، قابلیت آن را دارد تا  بارنده گی 

منفی خشک سالی را مضاعف کند.۳  
از کاهش  ناشی  منفی  اثرات  افزایش درجه حرارت، 
بارنده گی ها را به شکل تصاعدی زیاد می سازد. هر قدر 
حرارت افزایش پیدا کند، میزان  تبخیر و تعرق، از 
افزایش پیدا می کند که  نباتات  سطح زمین و برگ 
نتیجه بالفصل آن افزایش تقاضا برای آب است که 
باید توسط دفعات بیش تر آبیاری و آن هم در شرایط 

کمیابی آب، برآورده شود.

نتیجه گیری و پیشنهادات
جنگ های  از  خمیده اش  قامت  هنوز  افغانستان 
ویران گر سالیان طوالنی و خشک سالی سال 9۷-96 
راست نشده بود که در سال 9۸-99 با شیوع ویروس 
کرونا مواجه شد. هرچند ویروس کرونا یک همه گیری 
جهانی است و اثرات منفی اقتصادی آن همه جهان 
را درمانده ساخته است، اما در این شکی نیست که 
توسعه نیافته  کشورهای  برای  درمانده گی  این  اثرات 
و فقیر دوچندان است. در مورد اثرات ویروس کرونا 
بانک جهانی در گزارش 6 ماهه اول سال ۲0۲0 خود 

هشدار می دهد که »به دلیل کاهش عواید، بلندرفتن 
اولیه  نیازمندی های  افزایش  و  خوراکی  مواد  بهای 
خانواده های افغان، احتمال دارد که رقم افغان های زیر 
خط فقر از 55 درصد در سال ۲0۱۷ به ۷۲ درصد 
در سال روان میالدی افزایش یابد.« هینری کرالی، 
افغانستان  در  جهانی  بانک  نماینده گی  دفتر  رییس 
گفته است: »بحران ناشی از شیوع ویروس کووید-۱9 
تأثیرات فوق العاده منفی را روی شرایط زنده گی مردم 
افغانستان بر جا گذاشته است. از سوی دیگر، کاهش 
میزان عواید حکومت سبب شده است که اداره های 
ذی ربط نتوانند منابع مالی را به منظور حفظ سالمتی 
مردم فراهم کند و راه اندازی برنامه های امرار معیشت 
را برای نفوس فقیر جامعه و در نهایت تسریع رشد 
اقتصادی کشور روی دست گیرند.«۴ رییس جمهور 
مرحله  افتتاح  خاطر  به  که  مراسمی  در  هم  غنی 
اقشار  برای  خوراکی  اولیه  مواد  توزیع  برنامه  اول 
کم درآمد و فقیر به تاریخ ۲9 ماه سرطان سال روان، 
در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، در توجیه 
رد  ولسی جرگه  سوی  از  که  برنامه ای  ضروری بودن 
شده بود، گفت: »90 درصد مردم افغانستان با درآمد 
در چنین  دارند«.  قرار  فقر  زیر خط  دالر،  دو  روزانه 
دامنه  پیش رو  در سال  تکرار خشک سالی  وضعیتی، 
فقر را گسترده خواهد کرد و آستانه تحمل اجتماعی 
را به پایین ترین حد خود کاهش خواهد داد. در نهایت، 
انباشت و تالقی اضالع خشک سالی، کرونا و جنگ در 
این سرزمین، مثلث رنجی را به تصویر خواهد کشید 
این دیار که بیش تر  که زنده گی را به مردمان فقیر 
از دوثلث جامعه را تشکیل می دهند، غیرقابل تحمل 
و مرارت بار خواهد ساخت. بنابراین اگر خشک سالی 
در کشورهای دیگر یک مشکل اقتصادی و اجتماعی 
است، برای کشور ما با در نظرداشت تجارب تلخی که 
از گذشته به جا مانده است، می تواند به یک موضوع 
خشونت ها  چرخه  و  شود  مبدل  امنیتی  و  سیاسی 
را فعال تر سازد. لذا به خاطر جلوگیری از تکرار این 
تراژدی، پیشنهاد می شود تا اقدامات عاجل ذیل روی 

دست گرفته شود:
- درک این موضوع که خشک سالی هم مانند جنگ 
یک تهدید جدی است، با این تفاوت که در بدترین 
حالت، جغرافیای جنگ محدود است، اما خشک سالی 
تمام مظاهر حیات را در جغرافیای گسترده تر، هدف 
برای جنگ های  گرسنه گان  میان  از  و  می دهد  قرار 

بیش تر و خشونت بارتر سربازگیری می کند؛
مذاکرات  آجندای  در  خشک سالی  شامل ساختن   -
صلح به خاطر جست وجوی راه های کاهش خطر آن 
به عنوان یک اولویت ملی که همه را یک سان منتفع 

می سازد؛
- تفاهم با مخالفان در مورد آتش بس بشردوستانه و 

تسریع روند مذاکرات برای رسیدن به صلح پایدار؛
- تهیه اطلس خشک سالی و تثبیت مناطقی که به 
صورت جدی در معرض تهدید آن قرار دارد و محاسبه 

خسارات احتمالی آن؛
- تدوین یک پالن جامع برای مقابله با خشک سالی و 
پیش بینی بودجه برای آن در مشارکت با دولت های 

کمک کننده و نهادهای امدادرسان بین المللی؛
- تهیه مواد غذایی مورد نیاز برای خانواده هایی که در 

معرض تهدید خشک سالی قرار دارند؛
نیازهای  با  متناسب   ۱۴00 سال  بودجه  تعدیل   -

دوران خشک سالی؛
- گسترش برنامه میثاق شهروندی به مناطقی که در 

معرض تهدید خشک سالی قرار دارد؛
- توزیع به موقع کمک های غذایی انسانی و حیوانی 
تهدید  معرض  در  که  مناطقی  در  مردم  برای 
خشک سالی قرار دارند، به خاطر جلوگیری از مهاجرت 

آن ها به سوی شهرهای بزرگ.

۲- اسحق نوری،  تحلیل وضعیت بارنده گی های فصلی 
و رژیم حرارتی در شش ماه سال ۲0۲۱ )جنوری - 
جون(، متخصص هواشناسی در اداره ملی آماده گی 

مبارزه با حوادث، ۲۱ جدی ۱۳99.
۳- اسحق نوری،  تحلیل وضعیت بارنده گی های فصلی 

و رژیم حرارتی در شش ماه سال ۲0۲۱ )جنوری - 
جون(، متخصص هواشناسی در اداره ملی آماده گی 

مبارزه با حوادث، ۲۱ جدی ۱۳99.
۴- هینری کرالی، رشد اقتصادی افغانستان در سال 

۲0۲0 تا ۷.۴ درصد کاهش می یابد، وی اوای دری، ۲5 
سرطان ۱۳99.

پوهندوی نجیب  آقا فهیم 
بخش دوم و پایانی

1- Ocha Services, relief web, Afghanistan: 
Drought-2018-2019.



عبدالبصیر یوسفی، کاندیدای دکترا در رشته مدیریت 
منازعات بین المللی دانشگاه کارلتن

محمدحسین نیک خواه

به  را  دموکراتیک  نظام  افغانستان  که   ۲00۱ سال  از 
از حاال  تجربه گرفت، مردم ساالری هیچ گاهی بیش تر 
است.  نبوده  مواجه  عقب گرد  خطر  با  و  تهدید  مورد 
که  می دهد  نشان  پژوهشی  ادبیات  مختصر  مرور 
سوی  به  شکل  سه  به  معموالً  دموکراتیک  نظام های 
نابودی کشانده می شوند: کودتاهای نظامی، عقب گرد 
به سوی دیکتاتوری با استفاده از شیوه های دموکراتیک 
توسط رهبری حاکم که به نام کودتای خودی نیز یاد 
می شود و براندازی در اثر شورش گری و جنگ. اگرچه 
در افغانستان به دلیل حضور نیروهای خارجی و تنوع 
یا کودتای  اول  نوع  امنیتی، خطر  نیروهای  ساختاری 
نوع دوم و سوم  اما  به نظر نمی رسد،  نظامی محتمل 

تهدیدها، جدی و عملی محسوب می شود.
قابل  عقب گرد  عماًل  افغانستان  اخیر  سال های  در 
مالحظه ای را به سوی دیکتاتوری تجربه کرده است. از 
جمله نشانه های این عقب گرد، می توان به تمرکز بیش 
از حد قدرت در ارگ ریاست جمهوری، تقلبات گسترده 
و سیستماتیک در انتخابات، رنگ باختن و کاهش نقش 
پارلمان و عدم توجه به افکار عامه اشاره کرد. برعالوه، 
ریاست جمهوری  ارگ  در  قدرت  بی حدوحصر  تمرکز 
کوچک،  منافع  و  سلیقه ها  اساس  بر  تعینات  باعث 
شده  حکومتی  مقامات  پاسخگویی  عدم  و  بی عدالتی 
به  روز  و حکومت  مردم  میان  فاصله  نتیجه  در  است. 
روز بیش تر شده، حکومت داری تضعیف گردیده و فساد 
به اوج خود رسیده است. و اما جدی ترین تهدیدی که 
براندازی  خطر  است،  مواجه  آن  به  افغانستان  اکنون 
توسط طالبان یا برگشت به استبداد از طریق مذاکرات 
و تفاهم سیاسی است. اصالح و تغییر نهادهای سیاسی 
حفظ  صلح،  به  رسیدن  در  را  ما  می تواند  افغانستان 
و  دیکتاتوری  به  عقب گرد  از  جلوگیری  و  دموکراسی 

استبداد کمک کند.
نشان  مردم ساالری  بقای  و  منازعات  مدیریت  ادبیات 
و  قدرت  بتوانند  اگر  سیاسی  نهادهای  که  می دهد 
منابع را به شکل خوب تری تقسیم کنند، نقش موثر و 
مفیدی را در اعمار صلح و ادامه حیات دموکراسی بازی 
می توانند. مطابق نظریه معضل امنیتی، مهم ترین عامل 
جنگ های داخلی در جوامع چند قومی، وضعیت دشوار 
در  دولت  بی میلی  یا  ناتوانی  اثر  در  که  است  امنیتی 
تأمین امنیت گروه های مختلف قومی به وجود می آید. 
معضل یا وضعیت دشوار امنیتی به حالتی گفته می شود 
اعضا  امنیت  تأمین  برای  مختلف  قومی  گروه های  که 
یا مناطق خود به بسیج سازی و مسلح سازی نیروهای 
امنیت  اقدامی  چنین  که  می ورزند  مبادرت  قومی 
گروه های دیگر را تهدید و آن ها را وادار به عمل بالمثل 
می کند. عکس العمل متقابل و در بعضی موارد برتری 
حمله پیش گیرانه نسبت به دفاع، باعث افزایش تنش ها 

و جنگ های داخلی می شود.
نسخه دیگری از نظریه معضل امنیتی با این ایده آغاز 

مقام های محلی هرات می گویند که طالبان مانع اجرای 
احتمال  اقدام  این  و  می شوند  پولیو  واکسین  کارزار 
افزایش شمار واقعات مثبت بیماری فلج کودکان را از 
افزایش می دهد. آنان از گروه طالبان می خواهند که بدون 
کارزار  دهند  اجازه  صحی،  مسایل  نمودن«  »سیاسی 
واکسین پولیو در تمام ولسوالی ها عملی شود. بر اساس 
آمار مقام های صحی، شمار واقعات مثبت بیماری پولیو 
طی ماه های اخیر در حوزه غرب کشور افزایش یافته و 
هشت مورد مثبت بیماری فلج کودکان در والیت های 
هرات، بادغیس و فراه ثبت شده است. ریاست ارشاد، 
حج و اوقاف هرات، می پذیرد که گزارش های غیررسمی 
در مورد تبلیغ ضد واکسین پولیو وجود دارد، اما از مردم 
سالمت  برای  پزشکان  دستور  بر اساس  که  می خواهد 
واکسین  را  اطفال شان  پولیو،  از  جلوگیری  و  کودکان 
کنند. قرار است دور جدید واکسین پولیو روز دوشنبه، 
بیست ونهم جدی، در والیت های غرب کشور آغاز شود 
و هزاران کودک در والیات  این حوزه واکسین شوند، اما 
به دلیل ناامنی و تهدید مخالفان مسلح دولت، اجرای 
برنامه واکسین »خانه به خانه« در برخی مناطق ممکن 

نیست.
مقام های محلی هرات می گویند که در دور جدید کارزار 
واکسین پولیو، 65۴ هزار کودک زیر پنج سال واکسین 
از مردم می خواهند که کودکان شان را  خواهند شد و 
برای دریافت قطره های واکسین تشویق و با کارمندان 
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یک دیگر و دوم عدم توانایی آن ها در تقسیم قدرت یا 
که  می شود  ناشی  آن جا  از  تعهد  مشکل  است.  منابع 
در  و  کند  تغییر  است  ممکن  طرفین  نسبی  توانایی 
نتیجه طرفی که در موقعیت بهتری قرار می گیرد توافق 
را نقض می کند. این ترس نیز همیشه وجود دارد که 
طرف مقابل فقط به گونه تاکتیکی وارد توافق شود و 
بعداً آن را نفی کند. مشکل دومی از تقسیم ناپذیربودن 
بعضی منابع یا مسایل مورد مناقشه سرچشمه می گیرد. 
و  قدرت  تمام  تمرکز  با  ریاستی  نظام های  در  مثاًل 
قدرت  واقعی  تقسیم  جمهور،  رییس  نزد  صالحیت 

خیلی مشکل است.۴
ترکیبی از فدرالیسم، نظام پارلمانی و سیستم انتخاباتی 
در  را  مذاکرات  طرفین  مورد،  دو  هر  در  متناسب 
این ترکیب می تواند  به هدف کمک می کند.  رسیدن 
با فراهم کردن ساختارهایی که بتوانند از سوء استفاده 
یکی از طرفین و حمایت از منافع همه طرف ها، مشکل 
تعهد را حل کنند، با تمرکززدایی و همه شمول ساختن 
را آسان تر و شانس رسیدن  تقسیم قدرت  ساختارها، 
پارلمانی،  نظام های  در  مثاًل  بیش تر  سازد.  را  به صلح 
نماینده گان  اکثریت  اعتماد  رأی  به  همیشه  حکومت 
نیاز دارد و این باعث می شود تا گروه یا حزب حاکم، 
منافع حیاتی گروه های دیگر را تهدید نکند. برعالوه، 
تمرکززدایی صالحیت از حکومت مرکزی، تغییر اوضاع 
به نفع گروه خاص و برخالف منافع گروه های دیگر را 

محدود می کند.
دوم- یکی از مهم ترین عوامل موفقیت برای دست یابی 
به اهداف مورد نظر در روند مذاکرات، بهترین گزینه 
است.   )BATNA( توافق،  عدم  صورت  در  جایگزین 
طرف هایی که گزینه های قوی و عملی جایگزین داشته 
باشند، می توانند آسان تر طرف مقابل را به دادن امتیازات 
بیش تر متقاعد کنند و اهداف شان را روی میز مذاکره 
به دست آورند.5 خروج نیروهای خارجی، ناراضایتی های 
سیاسی،  نخبه گان  توافق  عدم  و  پراکند ه گی  عمومی، 
صورت  در  افغانستان  حکومت  جایگزین  گزینه های 
است.   نموده  تضعیف  و  محدود  خیلی  را  توافق  عدم 
اعضای  از  بعضی  توسط  موقت  حکومت  مطرح کردن 
برجسته تیم مذاکره کننده جمهوریت یکی از نشانه های 

این تشتت و پراکنده گی محسوب می شود.
دموکراسی اجماعی که می تواند به گونه موثرتری قدرت 
را تقسیم، همه شمول و تحدید کند، مشروعیت نظام 
ملی  وحدت  شهروندان،  مالکیت  حس  دموکراتیک، 
میان نخبه گان سیاسی، حکومت داری خوب و قدرت 
این  نتیجه،  تقویت خواهد کرد. در  را  بسیج حکومت 
قابل  گونه  به  را  جمهوریت  تیم  مذاکراتی  موقف  امر 
مالحظه ای تقویت می کند و زمینه را برای دست یابی 
به صلح پایدار مساعد می سازد. در آن صورت، حتا اگر 
طالبان به توافق سیاسی تن ندهند، جبهه جمهوریت 
می تواند با بسیج همه گانی و مقاومت ملی از پیروزی 

آگاهی دهی  »خانه به خانه«  واکسین  کارزار  اجرای  و 
می کنند و تالش  مشترک مقام های صحی برای کاهش 

میزان واقعات مثبت پولیو ادامه دارد.
آقای رحمانی می گوید: »ما به تمام ولسوالی ها و مناطق 
ناامن می رویم و ارتباطات داریم. برای ما اصاًل مهم نیست 
که طفل از چه کسی است، طفل سرباز است یا طفل 
طالب؛ یگانه هدف ما خدمت به کودکان می باشد، فرقی 
نمی کند که از کدام قوم و کدام مذهب هستند.« این 
مقام صحی می افزاید که اگر تمام ولسوالی ها و مناطق 
دوردست زیر پوشش برنامه واکسین قرار نگیرند، خطر 
افزایش واقعات مثبت بیماری فلج کودکان وجود دارد و 
افرادی که واکسین دریافت نمی کنند، با تهدید ابتال به 
بیماری مواجه اند. مقام های محلی هرات می پذیرند که 
برخی خانواده ها حاضر نیستند کودکان شان را واکسین 
کنند و اجازه نمی دهند اطفال واکسین پولیو را دریافت 
کنند. از جانب دیگر، ریاست ارشاد، حج و اوقاف هرات، 
تأیید می کند که گزارش های »غیررسمی« از تبلیغ بر 

ضد واکسین نیز وجود دارد.
هرات،  اوقاف  و  حج  ارشاد،  رییس  حقانی،  عبدالخالق 
و  پزشکان  دستور  براساس  که  می خواهد  مردم  از 
کارشناسان صحی، کودکان خود را برای در امان ماندن 
واکسین  کودکان،  فلج  بیماری  و  پولیو  ویروس  شر  از 
کنند. از دید او، فلج کودکان بیماری ای است که در آن، 
تمام  و  نظام شناخته نمی شود  و  مرز، سیاست، حزب 
طرف های درگیر جنگ که مانع اجرای کارزار واکسین 
می شوند، باید تالش کنند زمینه عملی سازی این برنامه 

نظامی طالبان جلوگیری کند.

سوم- در صورت توافق صلح و ورود طالبان به قدرت 
نهادها  اصالح  نظامی،   - سیاسی  گروه  یک  عنوان  به 
تقسیم  طریق  از  می تواند  فوق  پیشنهادی  ترکیب  با 
افقی، عمودی و منطقه ای قدرت و هم چنان از طریق 
مختلف،  افراد  و  نهادها  به  صالحیت ها  محدودکردن 
و  استبداد  قدرت،  از  استفاده  سوء  توافق،  نقض  جلو 
محدودکردن حقوق و آزادی های مدنی توسط طالبان 

یا گروه های دیگر را بگیرد.
اما  بکشد،  طول  سال ها  است  ممکن  مذاکرات  البته 
جریان مذاکرات مانع تغییر و اصالح نهادهای سیاسی 
حکومت  است،   داده  نشان  تجربه  چنان چه  نمی شود. 
می تواند در ظرف هفته ها لویه جرگه مورد نظر را برگزار 

و مراحل قانونی اصالح نظام را طی کند.
بنابراین تغییر نظام به دموکراسی اجماعی با ترکیبی 
غیرمتمرکز،  حکومت  دیگر  نوع  یا  فدرالی  سیستم  از 
متناسب،  انتخاباتی  سیستم  و  پارلمانی  حکومت 
موثرترین راه برای اعمار صلح، ملت سازی و ادامه حیات 

دموکراسی در افغانستان است.
حکومت افغانستان، پارلمان، نخبه گان سیاسی و احزاب 
اصالح  برای  الزم  اقدامات  باید  مطرح  جریان های  و 
ساختارهای سیاسی با ترکیب فوق را روی دست گیرند 
دست آوردهای  و  مردم ساالری  احتمالی  نابودی  از  و 
بیست سال گذشته و سقوط کشور به دست تروریسم و 

استبداد جلوگیری کنند.
با  باقی مانده،  از فرصت  استفاده  با  باید  جامعه جهانی 
جبران اشتباهات گذشته اش در حمایت از نظام بسیار 
متمرکز در قسمت تسهیل این اصالحات، سهم ارزنده 

بگیرد.

منابع و پیوست ها:

فراهم شود تا کودکان به پولیو گرفتار نشوند. بر اساس 
زون  در  مقام های صحی  از سوی  ارایه شده  معلومات 
غرب کشور، واقعات مثبت بیماری پولیو در ولسوالی های 
باالبلوک فراه،  شیندند و پشتون زرغون هرات، بکواه و 
ولسوالی باالمرغاب و شهر قلعه نو مرکز والیت بادغیس 

مشاهده شده است.
مثبت  واقعه  چهار  که  والیتی  فراه،  محلی  مقام های 
پولیو در آن ثبت شده، از آغاز کارزار جدید واکسین در 
این والیت خبر می دهند و می افزایند که قرار است در 
جریان چهار روز در چهار ولسوالی و مرکز شهر حدود 
ریاست  معلومات  شوند.  واکسین  کودک  هزار   ۱9۷
صحت عامه هرات نشان می دهد که بر اساس آزمایش 
نمونه های فاضالب شهری، »گردش محیطی« ویروس 
مشکالت  اما  شده،  متوقف  هرات  شهری  فاضالب  در 
موجود در برابر اجرای کارزار واکسین، هنوز نگران کننده 
است. از دید پزشکان، ویروس پولیو هیچ گونه درمانی 
فلج  بیماری  از  کودکان  نجات  برای  راه  تنها  و  ندارد 
اطفال، استفاده از واکسین پولیو برای کودکان زیر پنج 
ناامنی،  افغانستان به دلیل جنگ و  اما در  سال است؛ 
اجرای برنامه واکسین در برخی مناطق ممکن نیست و 

همین امر مانع ریشه کن شدن ویروس شده است.
عامل  که  پولیو  ویروس  جهان،  کشورهای  میان  در 
و  پاکستان  افغانستان،  در  است،  کودکان  فلج  بیماری 
برای  نهادهای جهانی  نایجریا ریشه کن نشده و تالش 
واقعات مثبت  با ثبت  افغانستان،  این ویروس در  محو 

جدید، تاکنون بی نتیجه مانده است.

می شود که دولت خود با داشتن منابع، نیروهای الزم 
و پتانسیل ارتکاب جنایات گسترده با انگیزه های قومی، 
مانند نسل کشی و پاک سازی قومی، بزرگ ترین تهدید 
بنابراین،  می گردد.  محسوب  قومی  گروه های  برای 
زمانی  قومی/سیاسی  گروه های  برای  امنیتی  معضل 
به وجود می آید که احساس کنند، گروه قومی رقیب 
ممکن است کنترل دولت را در اختیار گیرد و از منابع 
این  اساس  بر  کند.  استفاده  دیگر  گروه های  علیه  آن 
سیستم های  در  سیاسی  و  قومی  گروه های  منطق، 
غیرمتمرکز یا فدرال، سهیم بودن در دولت، داشتن حق 
وتو بر تصمیمات دولتی و ضمانت های نهادی برای دفاع 
احساس  فرهنگی شان،  و  اقتصادی  سیاسی،  از حقوق 
که  نهادهایی  نتیجه،  در  می کنند.  بیش تری  امنیت 
می کنند،  محدود  و  همه شمول  غیرمتمرکز،  را  قدرت 
طوری که هیچ گروه یا نهادی نتواند به تهدید حیاتی 
علیه دیگران تبدیل شود، می توانند منازعات قومی را 
و  دموکراسی  صلح،  اعمار  موفقیت  شانس  و  کاهش 

دولت سازی را افزایش دهند.۱
به طور عموم نهاد ها می توانند به سه شکل قدرت را 
شمولیت  طریق  از  قدرت  تقسیم  اول،  کنند.  تقسیم 
بارز  نمونه  که  قومی  و  سیاسی  ذی دخل  طرف های 
متناسب  انتخاباتی  سیستم  با  پارلمانی  نظام های  آن 
طریق  از  قدرت  تقسیم  دوم،  اند.   proportional
جمله  از  قدرت،  منطقه ای  تقسیم  یا  تمرکززدایی 
فدرالیسم و انواع دیگر نظام های غیرمتمرکز. نوع سوم، 
صالحیت ها  محدودساختن  طریق  از  قدرت  تقسیم 
جمله  از  یک دیگر،  توسط  نهادها  تعادل  و  کنترل  و 
محدودیت های اعمال شده توسط قانون اساسی، دادگاه 

عالی مستقل و دیگر نهادها است.۲
در شرایط موجود، افغانستان برای رسیدن به صلح و 
یا  غیرمتمرکز  نظام  از  ترکیبی  به  دموکراسی،  حفظ 
فدرال، حکومت پارلمانی و سیستم انتخاباتی متناسب 
نیاز  می شود،  یاد  نیز  اجماعی  دموکراسی  به نام  که 
اساسی دارد.۳ این نهادها می توانند هم ما را در رسیدن 
به صلح و هم در جلوگیری از عقب گرد به دیکتاتوری و 

استبداد کمک کنند.
اول- ترکیب فوق می تواند ما را در رسیدن به صلح 
به دلیل حضور  افغانستان  کمک کند. مذاکرات صلح 
ذی دخل بودن  و  متعدد  قومی  و  سیاسی  گروه های 
بسیار  روند  یک  منطقه ای،  و  بزرگ  کشورهای  منافع 
پیچیده و دشوار خواهد بود. اصالحات نهادی و گذار 
به دموکراسی اجماعی با ترکیب فوق می تواند معضل 
امنیتی گروه های مختلف داخلی و بازی گران خارجی 
را کاهش دهد، رسیدن به صلح را آسان تر کند و خطر 

برگشت به جنگ را کم تر سازد.
که  عمده ای  عامل  دو  منازعات،  عقالنی  مدل  مطابق 
به صلح  رسیدن  برای  درگیر  ناکامی طرف های  باعث 
به  اعتماد طرفین  یا عدم  می شود، یکی مشکل تعهد 

والی  معاون  حیدری،  نوراحمد  کنند.  همکاری  صحی 
هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید  که در پیوند به اجرا 
نشدن کارزار »خانه به خانه« واکسین پولیو، نگرانی هایی 
وجود دارد. او از مخالفان مسلح حکومت می خواهد که با 
کودکان »مهربان باشند« و اطفال را از واکسین محروم 
نکنند. آقای حیدری می افزاید که در برخی ولسوالی های 
دوردست به شمول ولسوالی های شیندند، ُکشک کهنه 
»خانه به خانه«  کارزار  اجرای  در  مشکالتی  ُگلران،  و 
ولسوالی ها  صحی  مراکز  در  اما  دارد،  وجود  واکسین 
کودکان واکسین می شوند. معاون والی هرات پافشاری 
»گناه  واکسین  کارزار  اجرای  از  جلوگیری  که  دارد 
شرعی« است و طالبان باید اجازه دهند این برنامه در 
ولسوالی ها و مناطق دوردست عملی شود و عالمان دین 
نیز باید در پیوند به اهمیت واکسین، آگاهی دهی کنند.

غرب  زون  در  صحی  مقام های  برآوردهای  بر اساس 
کشور، بیش تر از 95 درصد کودکان زیر سن پنج سال 
باید زیر پوشش واکسین پولیو قرار بگیرند، اما به دلیل 
برخی  در  حکومت  مخالف  گروه های  حضور  و  ناامنی 
ولسوالی ها، تنها ۸5 درصد کودکان واکسین می شوند. 
داکتر عبدالوحید رحمانی، مسوول برنامه واکسیناسیون 
حوزه ای در غرب کشور، به روزنامه ۸صبح می گوید که 
تاکنون هشت واقعه مثبت پولیو در والیت های این حوزه 
ثبت شده و از این میان، دو واقعه در هرات، دو واقعه 
در بادغیس و چهار واقعه در والیت فراه است. به گفته 
او، کارمندان صحی در جلسات مشترک با ولسواالن و 
ساکنان ولسوالی ها، در پیوند به اهمیت واکسین پولیو 

سرنوشت صلح و دموکراسی 
در گرو اصالح نهادهای سیاسی افغانستان

هشت واقعه مثبت پولیو در غرب کشور؛
طالبان مانع واکسین می شوند
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مدنی  فعاالن  و  والیتی  شورای  وکالی  از  شماری 
والیت کندز از افزایش آمار معتادان به مواد مخدر 
در  حکومت  که  می گویند  و  می کنند  نگرانی  ابراز 
عرصه جلوگیری و تداوی افراد معتاد به مواد مخدر 
کندز  والیتی  شواری  اعضای  می کند.  کم کاری 
هم چنان تصریح می کنند که در این والیت نزدیک 
به 50 هزار معتاد به مواد مخدر زنده گی می کنند، 
اما تنها یک مرکز ترک اعتیاد در این والیت فعالیت 
دارد. به گفته اعضای شورای والیتی کندز، این مرکز 
ترک اعتیاد ظرفیت پذیرش 50 مریض را دارد و به 
هیچ عنوان برای تداوی و معالجه این شمار معتاد 
بارها  بسنده نیست. آنان می افزایند، به  رغم این که 
از وزارت صحت عامه خواسته اند تا تعداد بسترهای 
برای  هم  یا  دهد  افزایش  را  اعتیاد  ترک  مرکز  این 
تداوی این شمار معتاد مراکز جدید ایجاد کند، اما 
به این خواست ها توجه نشده است. در همین حال 
شماری از فعاالن مدنی والیت کندز نیز می گویند که 
آمار معتادان در این والیت هر روز افزایش می یابد، 
امر بی توجه اند.  این  به  اما مقام های مسوول نسبت 
دلیل کم  مهری  به  که  فعاالن مدنی می افزایند  این 
ادارات مسوول، میزان مرگ و میر ناشی از اعتیاد نیز 
بیش تر شده است. در همین حال وزارت صحت عامه 
می دهد.  خبر  اعتیاد  ترک  مراکز  بستر  افزایش  از 
تداوی  برای  که  می گویند  وزارت  این  مسووالن 
معتادان تعداد بسترها را افزایش و در کنار آن یک 

مرکز جدید ترک اعتیاد ایجاد می کنند. 
کندز،  والیتی  شورای  رییس  ایوبی،  محمدیوسف 
افزایش  والیت  این  در  معتادان  شمار  که  می گوید 
حاضر  حال  در  او،  معلومات  براساس  است.  یافته 
بیش از 50 هزار معتاد به مواد مخدر در این والیت 
مرکز  یک  تنها  آن ها  تداوی  برای  اما  دارند،  وجود 
ترک اعتیاد فعالیت دارد. به گفته او، این مرکز 50 
معتاد  شمار  این  برای  وجه  هیچ  به  که  دارد  بستر 
بسنده نیست. هرچند این مرکز ترک اعتیاد در ابتدا 
۸0 بستر داشته، اما بنا بر دالیل نامعلوم ۳0 بستر 
او کمبود بستر  این حال  با  آن تنقیص شده است. 
برای ترک اعتیاد را یک چالش عنوان کرد و افزود 
این  در  اعتیاد  ترک  مرکز  بسترهای  تعداد  باید  که 
والیت افزایش یابد. آقای ایوبی از وزارت صحت عامه 

برخی از باشنده گان نورستان که به مرکز این والیت ، 
ولسوالی واما و والیت کنر بی جا شده اند، می گویند 
که با مشکالت گوناگونی دست  و پنجه نرم می کنند. 
مردم  که  است  شده  سبب  ناامنی  آنان،  گفته  به 
برگ متال،  کامدیش،  ولسوالی  در  خانه های شان 
وانت ویگل و دوآب ترک کنند و به سایر نقاط بی جا 
به  کسی  کم تر  بی جاشده گان،  این  گفته  به  شوند. 
آنان کمک کرده است و حتا کمک هایی که به نام 
است.  توزیع شده  شناخت  براساس  نیز  آمده،  آنان 
مسووالن اما می گویند که دلیل اصلی بی جا شدن 
بیش تر خانواده ها  بلکه  نیست،  ناامنی  نورستان،  در 
از پنج تا ۲0 سال بدین سو برای پیدا کردن کار به 
سایر محل ها بی جا شده اند. به گفته مقام های محلی، 
بیش تر خانواده های بی جا شده منتظر اند تا هر صبح 
و شام غذای شان را تحویل بگیرند و این کار از توان 
اداره های محلی باال است. با این حال، مقام والیت 
نورستان می گوید که نزدیک به ۳.5 میلیون افغانی 
برای بی جاشده گان در این والیت توزیع شده و حدود 
هشت میلیون افغانی دیگر نیز به زودی توزیع خواهد 
شد. در حال حاضر بیش از دو هزار و 500 خانواده 
از سراسر نورستان بنا بر دالیلی به سایر نقاط این 

والیت بی جا شده اند.
به  نورستان  از برخی ولسوالی های  خانواده هایی که 
پارون، مرکز این والیت و ولسوالی واما بی جا شده اند، 
مشکالت  با  اخیر  روزهای  جریان  در  که  می گویند 
زیادی دست و پنجه نرم می کنند. آنان دلیل بی جا 
می کنند  تصریح  و  می دانند  ناامنی  را  شدن شان 
است.  نگرفته  صورت  برای  شان  الزم  کمک های  که 
از ولسوالی های کامدیش، برگ متال،  این خانواده ها 
وانت وایگل و دوآب به سایر نقاط در پارون، ولسوالی 
واما و حتا والیت کندز بی جا شده اند. برخی از بی جا 
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مواد مخدر را نهایی ندانست و گفت که ممکن است 
شمار آن ها بیش تر از این باشد. به گفته او شماری از 
زنان و کودکان شامل این سروی نشده اند و ممکن 
به مواد مخدر  با سروی آن ها، شمار معتادان  است 
افزایش یابد. هرچند ریاست صحت عامه این والیت 
نیز آمار مشخص به دست نداد، اما گفته می شود که 
شماری از زنان در ولسوالی های دور دست که مصروف 
قالین بافی اند، برای این که بیش تر کار کنند، از مواد 
مخدر در غذا و چای شان استفاده می کنند و یا هم 
آن را دود می کنند. خانم عالمی نیز بیان داشت که 
اکثر زنان در ولسوالی های دور دست از جمله ولسوالی 
قلعه زال، مواد مخدر استفاده می کنند. به گفته او، 
تا به حال زنان معتاد در بیرون مشاهده نشده است. 
اعتیاد در  از کمبود مراکز ترک  از جانب دیگر وی 
این والیت انتقاد کرد. این عضو شورای والیتی کندز 
گفت که در حال حاضر تنها یک مرکز ترک اعتیاد در 
این والیت وجود دارد که ظرفیت 50 بستر را دارد و 
به هیچ عنوان برای این والیت بسنده نیست. او گفت: 
»یک تعداد خانواده هایی که عالقه مند اند که افراد 
خانواده  های شان مواد مخدر را ترک کنند، درخواستی 
می دهند. در صورتی که جای باشد، بستری می شوند 
و در صورتی که نباشد، مجبور اند منتظر بمانند.« 
این  از وزارت صحت عامه خواست که مشکالت  او 
ترک  مراکز  معتادان  برای  و  بگیرد  را جدی  والیت 
اعتیاد جدید ایجاد کند تا مقام های مسوول بتوانند 

افراد بیش تری را از چنگ اعتیاد نجات دهند. 
در همین حال شماری از فعاالن مدنی این والیت نیز 

که شمار بی جاشده گان در واما در مقایسه با آماری 
که پیش تر ارایه شد،  اندک است. او افزود که در حال 
حاضر بیش تر نقاط نورستان و کنر امن است و کم تر 
ناامنی بی جا می شوند. به گفته  خانواده ای به دلیل 
بی جا شده  بیش تر خانواده های  آقای سیف االسالم، 

برای کار به این ولسوالی آمده اند. 
او افزود: »این ها می خواهند که صبح و شام همراه شان 
کمک شود که این در توان ما نیست. بعضی اوقات 
ما به بی جا شده گان حتا در کمک هایی که به مردم 
ولسوال  گفته  به  می دهیم.«  سهم  می شود،  دهات 
واما، خانواده های بی جا شده از پنج تا ۲0 سال بدین  
او گفت که  واما زنده گی می کنند.  سو در ولسوالی 
شمار کمی از این خانواده ها مشکل امنیتی دارند و 

بیش تر به امور اقتصادی روزانه مصروف اند.
اما می گوید که  نورستان،  والی  عبدالغفور ملک زی، 
در  والیت  این  در  شده گان  بی جا  برای  کمک هایی 
نظر گرفته شده است. به گفته او، حتا در این میان 
با برخی از خانواده هایی که از پاکستان برگشته اند، 
نیز کمک شده  است. او افزود که در حال حاضر دو 

از کم کاری حکومت و نهادهای مسوول انتقاد دارند. 
بی توجهی حکومت هر  دلیل  به  آنان می گویند که 
روز بر شمار معتادان در این والیت افزوده می شود. 
امید جبران، از فعاالن مدنی والیت کندز، به روزنامه 
۸صبح گفت که در این والیت تنها یک مرکز ترک 
بسنده  معتاد  هزار   50 برای  که  دارد  وجود  اعتیاد 
اخیر  روزهای  در  که  کرد  بیان  هم چنان  او  نیست. 
میزان مرگ و میر معتادان نیز افزایش یافته است. او 
گفت حکومت نسبت به این طیف جامعه بی مهری 
می کند. این فعال مدنی از نهادهای مسوول به ویژه 
وزارت صحت عامه خواست که برای ترک اعتیاد در 

این والیت مراکز بیش تر ایجاد کند.
شفاخانه  رییس  عادل،  محمداکبر  حال  همین  در 
را  شده  یاد  مشکالت  کندز،  والیت  اعتیاد  ترک 
می پذیرد و می گوید که این شفاخانه توانایی درمان 
این تعداد معتاد را ندارد. او گفت که این مرکز تنها 
50 بستر دارد و مریضان را ۴5 روز تحت درمان قرار 
می دهد تا از مواد مخدر دست بکشند. آقای عادل 
به روزنامه ۸صبح گفت، از آن جایی که برای درمان 
این طیف از جامعه امکانات کافی وجود ندارد، آنان 
بستر  هستند،  مواد  ترک  شایق  که  معتادانی  برای 
خانه گی را پیشنهاد می کنند و توصیه های الزم را در 
اختیار خانواده ها قرار می دهند. با این حال او نیز بیان 
کرد که در سال جاری مالی از وزارت صحت عامه  
بلند بردن ظرفیت مرکز  خواسته اند که در قسمت 

ترک اعتیاد کندز، توجه کند.
از  که  می گوید  عامه  صحت  وزارت  حال  این  با 
موثر  برنامه های  و  است  آگاه  والیت  این  مشکالت 
را روی دست گرفته است. معصومه جعفری، معاون 
سخنگوی وزارت صحت عامه، به روزنامه ۸صبح گفت 
 ۸0 به  دوباره  کندز  اعتیاد  ترک  مرکز  ظرفیت  که 
بستر افزایش می یابد و وزارت صحت عامه در تالش 
است که بسترهای آن بیش تر شود. در عین حال بانو 
جعفری بیان کرد که در کنار ارتقای ظرفیت مرکز، 
این وزارت تالش دارد تا یک مرکز تداوی معتادان 
50 بستر برای زنان و کودکان نیز ایجاد شود. او ابراز 
امیدواری کرد که به زودی بودجه آن منظور گردد تا 

کار ساختش آغاز شود.

هزار و 500 خانواده به دالیل مختلف از ولسوالی های 
نورستانی به این مناطق بی جا شده اند. آقای ملک زی 
تصریح کرد:  »از ماه اسد سال روان تا حال سه بار 
با مهاجران کمک شده است. با بی جا شده گان ۳.5 
میلیون دالر کمک شده و افزون بر آن 950 خانواده 
کمک نقدی دریافت کرده اند که ۱0 هزار افغانی فی 
خانواده است. حاال هم تالش ها ادامه دارد و کمک 
افغانی در نظر گرفته شده است که  هشت میلیون 
پس از طی کردن مراحل قانونی آن، توزیع می شود.« 
به گفته والی نورستان، هرچند با مسووالن اداره های 
بی جا شده گان  برای  مورد جلب کمک  در  مختلف 
دیدارهایی داشته است، اما این دیدارها کافی نیست 
ادامه می دهد. عبدالغفور ملک زی  را  و تالش هایش 
آن،  انجام  با  تا  دارد  دست  زیر  طرح هایی  گفت، 
به  نمی خواهند  که  خانواده هایی  برای  سهولت ها 

محل شان بازگردند، فراهم شود. 
نسبتاً  والیت های  راز  کشو  شرق  در  نورستان 
در  بدین سو  دیری  از  و مخالفان مسلح  است  ناامن 

بخش هایی از آن فعالیت دارند.

خواست که نگرانی باشنده گان والیت کندز را در نظر 
گیرد و برای تداوی معتادان به مواد مخدر کمپ های 
ایجاد کند و هم چنان تعداد بسترهای  اعتیاد  ترک 

مرکز ترک اعتیاد والیت کندز را افزایش دهد. 
از  نیز  کندز،  والیتی  شورای  عضو  عالمی،  زرگل 
افزایش بی شمار معتادان در این والیت ابراز نگرانی 
به روزنامه ۸صبح گفت که در حال حاضر  او  کرد. 
بیش از 50 هزار معتاد به مواد مخدر در این والیت 
هستند که بیش ترشان را جوانان تشکیل می دهند. 
به گفته او، این معتادان اکثراً بین سنین ۱5 تا ۳0 
سال اند که به دلیل فقر گسترده، بی کاری، دسترسی 
به  خانواده گی،  جنجال های  و  مخدر  مواد  به  آسان 
کرد  بیان  عالمی  خانم  شده اند.  آغشته  مخدر  مواد 
که اکثر معتادان در قبرستان ها مسکن گزیده اند و 
از راه »دزدی«، فروش آهن کهنه و پالستیک پول 
موادشان را تهیه می کنند. این عضو شورای والیتی 
مخدر  مواد  به  که دسترسی  کرد  کندز خاطر نشان 
در این والیت آسان است و شماری از مافیا به  گونه 
آزاد مواد مخدر را در اختیار جوانان و نوجوانان قرار 
با  مبارزه  ریاست  که  افزود  هم چنان  او  می دهند. 
مواد مخدر این والیت در قسمت جلوگیری از نشر 
انجام نداده و به  و پخش مواد مخدر کارهای موثر 
همین دلیل مواد مخدر در میان جوانان به گونه آزاد 
افزود که این  خرید و فروش می شود. خانم عالمی 
ریاست تنها در مواردی که راپوری بوده/است، اقدام 

کرده که زیاد موثر نبوده است. 
از جانب دیگر این عضو شورای والیتی آمار معتادان به 

آنان  با  کسی  هیچ  حال  تا  که  می گویند  شده گان 
به  و هر کمکی هم که می آید،  است  نکرده  کمک 

مردم نیازمند نمی رسد. 
فضل امین که به عنوان بی جا شده در ولسوالی واما 
زنده گی می کند، می گوید که بیش تر کمک ها به افراد 
مشخص می رسد. او افزود: »بیش تر خانواده ها از سایر 
ولسوالی ها به واما مهاجر شده اند. این جا بیش تر با یک 
اوقات  افراد خاص کمک می شود. برخی  یا  خانواده 
کمک ها در میان آشنایان یک خانواده توزیع می شود 
و حتا گاهی می شود که اسم ده عضو یک خانواده در 
فهرست می رسد و کمک دریافت می کنند. واقعیت 
به هیچ  مواقع حتا کمک ها  از  برخی  این است که 

فردی از خانواده های نیازمند نمی رسد.« 
اند  با این، برخی از بی جا شده گان معتقد  هم زمان 
تبعیض آمیز می کنند.  برخورد  آنان  با  که مسووالن 
در  شده گان  بی جا  شورای  مسووالن  عظمت اهلل، 
کمک ها،  توزیع  روند  از  انتقاد  با  واما،  ولسوالی 
در  شده  بی جا  خانواده   ۳۳0 به  »نزدیک  می گوید: 
نام  زیر  کمک ها  می کنند.  زنده گی  واما  ولسوالی 
و  اوالدها  نام  مهاجران  رییس  اما  می آید،  مهاجران 
آشنایانش را در فهرست می نویسد و برای شان مواد 
می دهد، اما ما که بی خانه و بی کس هستیم، نام های 

ما نوشته نمی شود.«
بی جا  گفته های  اما  نورستان  در  محلی  مقام های 
حین  تبعیض آمیز  برخوردهای  مورد  در  شده گان 
بیش تر  که  می گویند  و  می کنند  رد  را  مواد  توزیع 
خانواده ها به دلیل مشکالت اقتصادی بی جا شده اند. 
سیف االسالم، ولسوالی واما، به روزنامه ۸صبح گفت 

»یک کشمش و چهل قلندر«؛ 
نگرانی ها از افزایش روز افزون معتادان در کندز

شکایت بی جاشده گان در نورستان: 
کمک ها به دست ما نمی رسد

عبداالحمد حسینی 

حفیظ علی خیل



داکتر عبدالکریم سروش از روشن فکران دینی مطرح، 
در جایی می گوید که روشن فکران دینی از دو طرف 
و  دین داران  طرف  از  هم  تهاجم اند؛  و  حمله  مورد 
هم از طرف غیردین داران. دین داران خیال می کنند 
که روشن فکران دینی در پی ُسست کردن پایه های 
ایمان مردم هستند؛ اما غیردین داران می پندارند که 
روشن فکران دینی، دنبال استحکام موجودی اند که 
در شرف فنا و نابودی است و  این ها باعث می شوند 
و  بگیرد  جان  دوباره  نزع،  حال  در  موجود  این  که 
روشن فکری  که  است  این  سوال  حاال  یابد.  ادامه 
دینی چیست و به دنبال چه می باشد؟ شاید پاسخ به 
این پرسش، برای هرکدام از این دو طیف مخاطب، 
هستند  کسانی  نوشته  این  مخاطب  باشد.  متفاوت 
به  غیردینی  اصطالح  به  روشن فکری  زاویه  از  که 
قضیه نقد و نگاه دارند و روشن فکری دینی را نوعی 
محافظه کاری و ماست مالی، نوعی تناقض و یا هم در 
بهترین حالت، نوعی کالم جدید می دانند و تلویحاً و 
یا تصریحاً با روشن فکری دینی مخالف هستند. حال، 
با توجه به توقعات و انتقادات این گروه از مخاطبان، 
روشن فکری دینی چیست و چه بنا و برنامه ای دارد؟

1- گسترش و ترویج عقالنیت
روشن فکری دینی به باور نگارنده، به دنبال گسترش 
و ترویج عقالنیت در فهم دین و دنیا و استفاده بیش تر 
از دست آوردهای عقلی در زنده گی بشر است. سایر 
دین داران ممکن است برای عقل، جایگاه شایسته ای 
قرار  نقل  از  فروتر  مقام  در  را  عقل  و  نباشند  قایل 
عقالنی ساختن  دنبال  اما  دینی  روشن فکری  دهند. 

رفتار بشر، در امور دینی و دنیوی است.

و  دنیا  و  دین  فهم  برای  علم  از  استفاده   -2
سامان دهی زنده گی

علم و فلسفه منبع اصلی درک، فهم و تغییر جهان 
است. دین داران سنتی، دنیا را با زبان دین و با معرفت 
دینی تبیین و معرفی می کنند. روشن فکری دینی اما 
طریق  از  دنیوی  امور  و  دنیا  تا  است  این  صدد  در 
علم و روش های علمی و دنیوی سامان یابد. تحکیم 
از اهداف اصلی روشن فکری  جایگاه علم در جامعه 
دینی است و برای تحقق این آرمان، تالش می کند. 

۳- پذیرش دین به عنوان واقعیت موجود
عماًل  ما،  جامعه  در  افراد  بیش تر  زنده گی  در  دین 
با آن مخالف باشید و یا  وجود و حضور دارد. شما 
موافق، دین یک واقعیت موجود است و در جامعه 

نبی ساقی

دین در زنده گی بیش تر افراد 
در جامعه ما، عمالً وجود و حضور 

دارد. شما با آن مخالف باشید و یا 
موافق، دین یک واقعیت موجود 

است و در جامعه کارکرد دارد 
و باعث کنش ها و واکنش های 
فراوان می شود. روشن فکری 
دینی باور دارد که دین را در 

چنین جامعه ای، نمی توان انکار 
کرد، یا با آن از در دشمنی و 

تخاصم وارد شد. روشن فکری 
دینی، این واقعیت را به رسمیت 

می شناسد و آن را موضوع 
مهم مطالعه و تفکر می داند. 

روشن فکری دینی باور دارد که 
در چنین جامعه ای گفت وگو و 

تعامل با دین، نتیجه بخش تر از 
تقابل و هم دیگرستیزی است.
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صراط های  این  است.  قایل 
مستقیم هم شامل صراط های 
شامل  هم  و  می شود  دینی 
صراط های دنیوی. روشن فکران 
دینی در امور دنیا به روش های 
دنیوی و عقلی عمل و توصیه 
به  دینی  امور  در  و  می کنند 
کثرت گرایی  دینی.  صراط های 
جهانی  ثبات  و  صلح  به 
پروژه  برای  و  می کند  کمک 

اهمیت دارد. روشن فکران دینی  روشن فکری دینی 
در صدد جایگزین ساختن صلح جهانی به جای جنگ 
و  فکر می کنند که در صلح  این ها  جهانی هستند. 
و  در جنگ  اما  دارند؛  منفعت  همه  هم دیگرپذیری 

خشونت، همه ضرر می کنند.

1۰- حمایت تلویحی از دنیاگرایی
برای روشن فکری دینی موضوع اصلی و عاجل و آنی، 
دنیا است. دنیا در اندیشه روشن فکری دینی محوریت 
برای دین داری  تام دارد؛ در حالی که ممکن است 
باشد  و عبث  بی اهمیت  و  بیهوده  دنیا چیز  سنتی، 
و به صورت بسیار ناچیزی  در ذیل آخرت، تعریف 
بهبود  دنبال  اما  دینی  روشن فکری  شود.  تشریح  و 
زنده گی دین داران در دنیا هم است و بهبود زنده گی 

دنیا را مغایر و بر ضد حیات اخروی، نمی داند.

11- نگاه بیرون دینی و درون دینی 
روشن فکری دینی هم به دین و هم به دنیا از بیرون 
و درون نگاه می کند. دین داری سنتی شاید نگاهش 
امور  دینی  روشن فکری  اما  باشد؛  درون دینی  کاماًل 
و  فهم  در  و  می دهد  دنیوی  کاماًل  پاسخ  را  دنیوی 
درک دین نیز از دانش و تجارب بیرون دینی استفاده 
نگاه  از  نیز  دینی  روشن فکران  دینی  نگاه  می کند. 
منابع،  آن  از  و  تغذیه  بشری  دانش  و  بیرون دینی  

سیرآب می شود.

12- اصالح طلبی آری، انقالب نه
روشن فکری دینی دنبال انقالب و برهم زدن همه چیز 
نیست. روشن فکری دینی یک پروسه اصالحات گام 
به گام است و این روش را برای بهبود امور دنیوی 
جامعه مفید و موثر می داند. در این مرحله، اصالحات 
و  روش  نوع  یک  دینی  روشن فکران  برای  تدریجی 
می تواند  می شود،  فکر  که  است  تاکتیک  نوع  یک 
براندازانه و  از روش هایی  بهتر  برای تغییر وضعیت، 

تقابل گرایانه کمک کند.

روشن فکران  دست آوردهای  به  احترام   -1۳
غیردینی

عقلی  دست آوردهای  به  دینی  روشن فکران 
در  علم  دست آوردهای  و  غیردینی  روشن فکران 
مادامی  دست آوردها،  این  از  و  دارند  احترام  کل 
نکند،  ویران  را  دینی  روشن فکری  پایه های  که 
حمایت و استفاده می کنند. در این جا روشن فکران 
به  غیردینی  روشن فکران  از  پلورالیست تر  دینی، 
مقابله  صدد  در  دینی  روشن فکری  می رسند.  نظر 
نیست.  غیردینی  روشن فکری  تخریب  و  و دشمنی 
هرکس دست آورد علمی و عقلی داشته باشد، قابل 
مزاحم  دینی  روشن فکری  است.  تطبیق  و  تقدیر 
روشن فکری نیست، هم کار و هم سفر وی است. هدف 
هر دو ترویج عقل و علم و تأمین قانون و امنیت و 

رفاه است.

14- تفسیر خردپذیر و طبیعی از تجارب دینی
تجارب  و  دینی  مفاهیم  و  دین  دینی،  روشن فکری 
تبیین می کند که  و  تفسیر  و  فهم  را طوری  دینی 
قابل  طبیعی  و  عقلی  اسباب  و  عقل  چوکات  در 
تمام جنبه های  باشد. ممکن است  توجیه  و  تبیین 

دینی مطابق چوکات ذهنی کنونی مومنان از طریق 
مناسبات عقلی و طبیعی قابل تبیین نباشد؛ اما در 
امکانی وجود دارد، روشن فکری  جاهایی که چنین 

دینی، حتماً از آن امکان، بهره می برد.

1۵- دین به عنوان منبع معنویت
یک  این که  بر  عالوه  دین  دینی،  روشن فکری  برای 
منبع  عنوان  به  است،  اجتماعی  موجود  واقعیت 
معنویت و اخالق نیز مطرح است. روشن فکران دینی 
را از این جهت روشن فکر دینی می گویند که دین، 
از  بلی،  است.  شان  عالقه  و  مطالعه  مورد  موضوع 
دین تفسیرهای خشونت بار و غیرمعنوی نیز صورت 
می گیرد؛ اما روشن فکری دینی در صدد جابه جایی 
برداشت های  به  خشونت آمیز  برداشت های  آن 
صلح آمیز است و از آن تفسیرهای غیرمعنوی حمایت 

نمی کند.

1۶- دو رویی و ماست مالی؟
آن ها  که  گرفته اند  ایراد  دینی  روشن فکران  به 
و  محافظه کاری  با  و  می نمایند  حقیقت  کتمان 
ادبیات چندپهلو به جای افسون زدایی، افسون زایی 
می کنند و از گفتن عریان حقیقت هراس دارند. به 
نظر من، این ایراد دقیق نیست. روشن فکری دینی 
به روش اصالح تدریجی و غیرحساسیت برانگیز باور 
دارد. فرق اساسی روشن فکری دینی با روشن فکری 
است. روشن فکران  نهفته  نکته  مستقل در همین 
باعث  تقابل،  و  تهاجم  که  می کنند  فکر  دینی 
می شود که روند گسترش عقالنیت و مدارا در میان 
ویران گرتر  واکنش های  باعث  یا  و  ُکند  دین داران 
به  برای رسیدن  تاکتیک  عنوان یک  به  لذا  شود، 
تحول، به تغییر گام به گام و غیرتقابل گرایانه باور 
یافته اند و تأثیر این روش را بیش تر از روش مقابله 

و حمله می دانند.
روشن فکری  خواسته های  تمام  این که،  آخر  نکته 
دینی و سایر روشن فکران به نظر من مشابه است. 
فرق اساسی آن در این است که روشن فکری دینی، 
دین را پدیده قابل دقت و مطالعه و توجه می داند 
روشن فکران  اما  دارد؛  باور  گام  به  گام  تغییر  به  و 
دیگر، ممکن است دین را بی اهمیت، غیرمعنوی و 
افسون آمیز بدانند و فکر کنند که با نادیده گرفتن و 
بی توجهی یا با مخالفت و تخاصم می توانند ریشه اش 

را از جامعه برچینند.
روشن فکر  نه  و  می دانم  روشن فکر  نه  را  من خودم 
محصوالت  خواننده گان  از  یکی  عنوان  به  دینی. 
از  را  خود  فهم  و  برداشت  دینی،  روشن فکری 
من  دادم.  توضیح  این جا  دینی  روشن فکری 
روشن فکری دینی را در جامعه خود مان، یک جریان 
مفید و مهم می دانم. هرچند ما هنوز از محصوالت و 
تولیدات روشن فکران دینی کشورهای دیگر استفاده 
برای ما مفید است و آرزو  نیز  اما همین  می کنیم، 
داریم، روزی روشن فکران دینی تأثیرگذاری در کشور 
و  راه حل های مفید  و  ایده ها  و  نیز ظهور  مان  خود 
اصیل طرح کنند. مفید دانستن روشن فکری دینی 
نداستن روشن فکری مستقل  مفید  معنای  به  البته 
و  برای پیش رفت و توسعه و گسترش علم  نیست. 
داریم.  نیاز  متکثر  و  مختلف  منابع  به  ما  عقالنیت، 

روشن فکری دینی یکی از این منابع است.

فراوان  واکنش های  و  باعث کنش ها  و  دارد  کارکرد 
می شود. روشن فکری دینی باور دارد که دین را در 
چنین جامعه ای، نمی توان انکار کرد، یا با آن از در 
دشمنی و تخاصم وارد شد. روشن فکری دینی، این 
واقعیت را به رسمیت می شناسد و آن را موضوع مهم 
مطالعه و تفکر می داند. روشن فکری دینی باور دارد 
دین،  با  تعامل  و  گفت وگو  جامعه ای  چنین  در  که 

نتیجه بخش تر از تقابل و هم دیگرستیزی است. 

4- تاویل به نفع علم
امام محمد غزالی در احیاء العلوم و کیمیای سعادت 
به مومنان توصیه می کند که اگر کسی مثاًل در مورد 
رسیده  علمی  دریافت  فالن  به   کسوف  و  خسوف 
است، شما به او نگویید که این دریافت از نظر دینی 
غلط است؛ چرا که او در مورد خسوف و کسوف از 
نظر علمی، به یقین رسیده و اگر شما بگویید که دین 
یقین  به  نه  آن شخص  است،  برداشت  این  مخالف 
خود، بلکه به دین شک می کند و این برای دین و 
دین داری مفید نیست. غزالی این نکته را ظاهراً به 
عنوان یک تاکتیک مطرح می کند؛ اما روشن فکری  
باور  نکته  این  به  دایمی  استراتژی  عنوان  به  دینی 
دارد و هرگاه تناقضی میان برداشت دینی و واقعیت 
نفع آن حقیقت علمی،  به  را  علمی رخ دهد، دین 

تاویل می کند.

۵- ترویج مدارا و تساهل
جامعه  در  که  می کند  درک  دینی  روشن فکری 
و  می افتد  راه  ستیزه  و  خشونت  دین  به نام  گاهی 
که  فراوانی  تمامیت خواهی های  و  انحصارگرایی 
منجر به منازعه و کشتار می شود، عماًل وجود دارد. 
روشن فکری دینی سعی دارد تا قرائتی از دین ارایه 
کند که به صلح و مدارا و هم دیگرپذیری و زنده گی 
و  خشونت ها  و  کند  کمک  جهان  در  مسالمت آمیز 

منازعات کاهش یابد.

۶- درک تاریخ مندانه از متون، دیدگاه ها و فهم 
دینی

هر  مثل  دین  که  می کنند  فکر  دینی  روشن فکران 
پدیده دیگر، تاریخی دارد و رویدادها و حوادثی که در 
تاریخ یک دین تحقق پیدا کرده، بخشی از مناسبات 
تاریخی بوده که در چوکات تفسیر حوادث تاریخی، 
برداشتی،  چنین  با  است.  توضیح  و  تبیین  قابل 
روشن فکران دینی سعی دارند تا رویدادها و تجارب 
دینی را در چوکات مناسبات تاریخی با علت و معلول 
نگاه  فراتاریخی و  زمینی خودشان تحلیل کنند و 
ماورایی نسبت به دین را به نگاه زمینی و طبیعی در 

بسیاری موارد، جایگزین سازند.

۷- افسون زدایی از تاریخ دین
دین داران سنتی در بیش تر موارد، تاریخ دین را یک 
تاریخ پر از رمز و راز و افسون و پر از تقدس می بینند. 
تاریخ  از  افسون زدایی  دنبال  اما  دینی  روشن فکری 
را بی طرفانه و  تاریخی  بنا دارد که حوادث  و  است 
در زمینه های اجتماعی و مناسبات تاریخی، بشری و 

فرهنگی خودشان  توضیح دهد.

۸- استفاده از دست آوردهای علوم
استفاده از دانش جامعه شناسی، فلسفه، روان شناسی 
و در کل استفاده از دست آوردهای علمی در فهم دین 
و دنیا از اهداف و برنامه های دیگر روشن فکری دینی 
علمی  دست آوردهای  با  دینی  روشن فکران  است. 
سرستیز ندارند و در صدد آن هستند که برای فهم 
این دست آوردهای  از  دنیا،  امور  دین و سامان دهی 

علمی استفاده شود.

۹- ترویج کثرت گرایی
ارزش  مستقیم  صراط های  به  دینی  روشن فکری 

روشن فکری دینی به دنبال چیست؟
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رادیو فردا به نقل از فاکس نیوز و به گزارش برخی خبرگزاری ها 
ایران در ۱00  نوشت که موشک های دور برد سپاه پاسداران 
نزدیکی یک کشتی  امریکا و در  نیمیتز  ناو هواپیمابر  مایلی 

تجاری در اقیانوس هند فرود آمدند.
مقام های امریکایی گفته اند که دست کم یکی از این موشک ها 
تقریباً در ۲0 مایلی یک کشتی تجاری در اقیانوس هند فرود 
آمده است. این مقام ها که نام شان فاش نشده، از ارایه جزییات 

در خصوص این رویداد خودداری کرده اند.
مقام های ارشد نظامی امریکا در این زمینه گفته اند که ۱00 

مایلی فاصله طوالنی تا ناو هواپیمابر نیمیتز است.
اعالم  باعث  موشک ها  این  است  گفته  هم  مطلع  منبع  یک 

هشدار نشدند و این مانور عادی بود.
فرود  که  است  گفته  نیوز  فاکس  به  دیگر  مطلع  منبع  یک 
موشک در ۲0 مایلی یک کشتی تجاری بیش تر مایه نگرانی 

است، اما از سوی ارتش امریکا به مثابه تهدید ارزیابی نشد.
فاکس نیوز می گوید که فاصله ۱00 مایلی، مسافت طوالنی 
است و در افق دید ناو هواپیمابر نیمیتز یا کشتی های اسکورت 
نبود، بلکه ماهواره های امریکایی که در فضا در حال گردش 

هستند، موشک های ایران را ردیابی کردند.
نیست  مشخص  هنوز  است،  کرده  اضافه  خبری  شبکه  این 
که آیا رادارهای AN/SPY-۱ رزم ناو های همراه ناو هواپیمابر 

نیمیتز این موشک ها را ردیابی کرده اند یا نه.
برگزاری  حال  در  اخیر  روز  دو  طی  ایران  پاسداران  سپاه 
»رزمایش پیامبر اعظم« است. روز گذشته در مرحله اول این 
رزمایش اعالم شد که آزمایش و شلیک انبوه »نسل جدید« 

موشک های بالستیک زمین به زمین انجام شده است.
از  تصاویری  پخش  با  شنبه  روز  نیز  ایران  دولتی  تلویزیون 
مرحله دوم این رزمایش، گفت که موشک های بالستیک با برد 
۱۸00 کیلومتری اهدافی در شمال اقیانوس هند را هدف قرار 

داده و منهدم کردند.
فرمانده نیروی هوا فضای سپاه از مرحله دوم این رزمایش به 
عنوان »تمرین ناکارآمد سازی نقاط قوت دشمن در بخش های 
دریایی« یاد کرد و اظهار داشت: »در صورتی که دشمنان ما در 
شعاع ۲ هزار کیلومتری ناکارآمد شوند، در واقع با ناکارآمدی 
قطعی مواجه و توان شلیک موشک های کروز را نداشته و دیگر 

هواپیمایی نمی تواند از روی این ناوها بلند شود.«
برخی از کاربران نزدیک به سپاه پاسداران ایران در شبکه های 
اجتماعی گفته اند که سپاه پاسداران از موشک سجیل که با 
سوخت جامد کار می کند، در این رزمایش استفاده کرده است.

امریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عرب منطقه خلیج 
فارس ضمن ابراز نگرانی از برنامه موشکی ایران، خواستار توقف 
برنامه موشکی  که  دارند  تاکید  آن ها  فعالیت ها شده اند.  این 

ایران عامل بی ثباتی در منطقه است.
ایران  بالستیک  موشک های  آزمایش  که  است  معتقد  امریکا 
نقض قطع نامه شورای امنیت است، اما ایران این موضوع را رد 
می کند. قطع نامه ۲۲۳۱ به دنبال توافق هسته ای بین ایران 
و قدرت های جهانی در سال 9۴ صادر شد که به تحریم های 
هسته ای ایران پایان می دهد، اما در عین حال ایران را ملزم 
می کند که از تولید و آزمایش موشک های بالستیک با قابلیت 

حمل سالح های هسته ای خودداری کند.
این رزمایش تازه موشکی سپاه پاسداران ایران در حالی برگزار 
شد که در آخرین هفته ریاست جمهوری دونالد ترمپ و روی 
ایران و امریکا تشدید  بایدن تنش بین  کار آمدن دولت جو 

شده است.

موشک های سپاه »در ۱۰۰ 
مایلی ناو امریکایی در 

اقیانوس هند فرود آمدند«

جدید  موتور  آزمایش  فارسی،  نیوز  یورو  گزارش  به 
هدف  با  که  »مگاراکت«  به  موسوم  ناسا  موشک های 

اعزام انسان به ُکره ماه طراحی شده، نیمه کاره ماند.
فضایی«  پرتاب  »سیستم  موتور  چهار  آزمایش 
)اس ال اس( ساعت ۲۲:۳0 روز شنبه به وقت گرینویچ 
)۱۷:۳0 به وقت شرق امریکا( آغاز شد، ولی کم تر از 
دو دقیقه بعد به دلیل بروز مشکل در یکی از قطعات 
اساسی موتور شماره ۴ به طور خودکار توسط نرم افزار 
 ۸ بود  قرار  آزمایش  این  شد.  متوقف  کنترل کننده، 
دقیقه به طول بینجامد تا پرتاب موشک به مدار ماه 

شبیه سازی شود.
سیستم پرتاب فضایی ناسا قرار بود در ۲0۱۷ به پرواز 
درآید، اما این پروژه به دالیلی از جمله کمبود بودجه 
افتاده است. موشک مگاراکت قرار  تا کنون به تعویق 
است فضاپیمای بدون سرنشین »اوریون« را در قالب 
پروژه »آرتمیس یک« به ماه بفرستد. ناسا قرار است 
پس از انجام موفقیت آمیز این ماموریت اعزام فضانورد 
را با استفاده از این سیستم در سال ۲0۲۳ انجام دهد.

رییس جمهوری  بایدن،  فارسی، جو  یورونیوز  گزارش  به 
منتخب امریکا، برنامه دارد در همان روز تحلیف، با صدور 
چندین دستورالعمل اجرایی، برخی از فرمان ها و اقداماتی 
که دونالد ترمپ در چهار سال اخیر صادر کرده را لغو کند.

رسانه های امریکایی به نقل از منابع نزدیک به آقای بایدن 
گزارش می دهند که این فرمان های جدید به موضوعات 
و  اقلیمی  تغییرات  مهاجرتی،  محدودیت های  به  مربوط 
هم چنین اقدامات اولیه برای مقابله با بحران ویروس کرونا 

اختصاص خواهد داشت.
از جمله اقداماتی که رییس جمهوری امریکا بعد از ادای 
فرمان  لغو  داد،  خواهد  انجام  چهارشنبه  روز  در  سوگند 
بود.  خواهد  ترمپ  دونالد  جنجالی  مهاجرتی  محدودیت 
فرمان  در   ۲0۱۷ جنوری  در  امریکا،  جمهوری  رییس 
معروف به Muslim ban در نخستین روزهای حضورش 
در کاخ سفید دستور داد که ورود شهروندان کشورهای 

مردی  با  پولیس  درگیری  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
بین المللی  فرودگاه  ترمینال های  از  یکی  در  جوان 
فرانکفورت، موجب تعطیلی موقت فرودگاه و اختالل در 
برنامه پروازها شد. این مرد همراه چمدانی مشکوک فریاد 

اهلل اکبر سر داده و تهدید کرده بود »همه را می کشد.«
روز گذشته بخش هایی از فرودگاه بین  المللی فرانکفورت 
به دلیل عملیات گسترده پولیس به طور موقت مسدود 
شد. به گفته پولیس فدرال آلمان این اتفاق در پی آن رخ 
ترمینال  در محوطه  فرد مسلح  گزارش  شد یک  که  داد 
یک فرودگاه مشاهده شده و هم چنین مردی جوان در این 

ترمینال با یک مأمور پولیس درگیر شده است.
طبق گزارش پولیس، این مرد ۳۸ ساله، ماسک به همراه 
نداشته و پس از آن که یک مأمور پولیس به او تذکر داده، 
کنترل  باجه  یک  مقابل  را  چمدانی  و  شده  خشمگین 
این مرد جوان سپس داد زده  قرار داده است.  پاسپورت 

قادر  امریکایی ها  سال ۲0۲۴  در  احتماالً  آن،  از  پس 
خواهند بود تا برای نخستین بار از زمان ماموریت آپولو 

۱۷ در سال ۱9۷۲ بار دیگر بر ماه فرود آیند.
در  داده  رخ  فنی  نقص  که  کرده  امیدواری  ابراز  ناسا 
آخرین  و  هشتمین  بود  قرار  که  شنبه  روز  آزمایش 
و  ناسا  مهندسان  توسط  ارزیابی  مرحله  در  آزمایش 
بویینگ باشد، به آسانی رفع شود و مراحل دیگر پروژه 

عمدتاً مسلمان نشین ایران، سوریه، یمن، لیبیا، سودان و 
سومالیا برای دوره های نود روزه قابل تمدید معلق شود. 
این محدودیت برای سوری ها بدون محدودیت زمانی وضع 
شده بود. آقای ترمپ بعدها نام شهروندان چاد و کوریای 

شمالی را هم به این فهرست اضافه کرد.
در  امریکا  جدید  جمهوری  رییس  که  اقداماتی  دیگر  از 
اجرایی  سفید  کاخ  به  ورود  از  پس  بالفاصله  دارد  نظر 
کند، می توان به پیوستن دوباره به پیمان تغییرات اقلیمی 
پاریس، تمدید توقف اخذ اقساط وام های دانشجویی، توقف 
اخراج و توقیف اموال مستاجرانی که نتوانسته اند اجاره خود 
را پرداخت کنند و البته الزامی کردن استفاده از ماسک در 

سفرهای بین ایالتی و هم چنین اماکن دولتی اشاره کرد.
با توجه به این که بیش تر این اقدامات با فرمان های اجرایی 
رییس جمهوری امریکا صادر شده، آقای بایدن هم می تواند 
با صدور یک فرمان دیگر آن ها را لغو و بی اثر کند و برای 

»همه تان را می کشم« و فریاد اهلل اکبر سر داده است.
به گفته پولیس او پس از این فریادها، تالش کرده تا از 
را  او  پولیس ها  و  نشده  موفق  اما  بگریزد،  مأموران  دست 
بازداشت کرده اند. بررسی های کارشناسان نشان داده که 

چمدان مشکوک این شخص، بی خطر بوده است.
به گفته یک سخنگوی پولیس این فرد به یک درمانگاه 
روانی منتقل شده و هیچ مدرکی دال بر انگیزه های سیاسی 
یا داشتن هم دست پیدا نشده است. با این حال تحقیقات 
در مورد او از جمله به ظن تهدید و مقاومت در برابر پولیس 

به جریان افتاده است.
پولیس در طی بازرسی های خود هیچ فرد مسلح دیگری را 

در فرودگاه پیدا نکرده است.
موقت  شدن  مسدود  فدرال  پولیس  سخنگوی  گفته  به 
برنامه  در  گسترده  اختالل  به  منجر  فرانکفورت  فرودگاه 
این  در  پولیس  مأمور  صد  از  بیش  است.  شده  پروازها 

طبق برنامه پیش برود.
سیستم پرتاب فضایی در صورت راه اندازی موفق توسط 
انسان  که  بود  خواهد  موشکی  قدرت مندترین  ناسا، 
تاکنون به فضا پرتاب کرده است. این موشک که ۴۷ 
متر طول دارد و توان موتور آن ۲۲ میلیون اسب بخار 
جهان  جامد  سوخت  موشک  موتور  بزرگ ترین  است، 

محسوب می شود.

اجرایی شدن آن ها نیازی به تایید کنگره ندارد.
ران کالین، گزینه ریاست کارکنان کاخ سفید در دولت 
جو بایدن، در نامه ای که روز شنبه در اختیار رسانه های 
امریکایی قرار داده، از برنامه های فراوان ده روز نخست جو 
بایدن در کاخ سفید رونمایی کرده است. طبق این برنامه 
آقای بایدن در روز دوم حضورش در کاخ سفید، بر اقدامات 
اجرایی در مورد رسیده گی به بیماری کووید-۱9 تمرکز 
می کند و فرامینی را صادر خواهد کرد که بر موضوعاتی 
ویروس  این  با  مقابله  وضعیت  بهبود  و  پیش برد  چون 

خطرناک می پردازد.
آقای  آن چه  راستای  در  اقداماتی  بعد  روزهای  در  بایدن 
جوامع  از  حمایت  و  عدالت  »پیش برد  را  آن ها  کالین 
جزییات  از  داد.  خواهد  انجام  نامیده،  رنگین پوستان« 
به اصالح عدالت کیفری، گسترش  اقدامات می توان  این 
ارتباط  برای  دسترسی به مراقبت های بهداشتی و تالش 
دوباره میان خانواده هایی که به دلیل سیاست های دولت 
از یک دیگر جدا شده اند، اشاره  امریکا  ترمپ در مرزهای 

کرد.
اجرایی شدن  که  کرده  تایید  آقای کالین  عین حال  در 
برخی از این برنامه ها نیازمند تایید کنگره امریکا خواهد 
بود؛ اتفاقی که پس از اعالم نتایج دور دوم مجلس سنا در 
ایالت جورجیا چندان برای دولت جو بایدن دشوار نخواهد 
مجلس  دو  هر  اکثریت  حاال  دموکرات ها  که  چرا  بود، 
نماینده گان و سنا را در اختیار دارند و کار برای پیش برد 

برنامه های آقای بایدن ساده تر خواهد بود.
جو بایدن روز چهارشنبه، ۲0 جنوری، با ادای سوگند رسماً 
دوران ریاست جمهوری خود را آغاز خواهد کرد و به جای 

دونالد ترمپ وارد کاخ سفید می شود.

عملیات شرکت داشته اند.
بزرگ ترین  از  یکی  فرانکفورت  بین المللی  فرودگاه 
و  مسافر  میلیون ها  ساالنه  که  است  جهان  فرودگاه های 
هم چنین محموله های باری از طریق آن جابه جا می شوند.

آزمایش موتور قدرت مند موشک های جدید ناسا با بروز نقص فنی متوقف شد

فریاد اهلل  اکبر سبب تعطیلی موقت بخشی از فرودگاه فرانکفورت شد

فرمان مهاجرتی ترمپ در اولین روز کاری بایدن لغو می شود


