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والیات جنوبی در 
آتش  جنگ می سوزند

3500 کشته در 100 روز؛ 

عکس جنجالی والی هرات؛
دادگاه صحرایی 

یا »اکشن فلمی«؟
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آینده جنگ و صلح در گرو عقالنیت سیاسی
نشست ترکیه یک آزمون بزرگ برای رهبران و سیاسیون است. هرچند حضور نماینده گان کشورهای منطقه و جهان در میز 
مذاکرات از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ اما اساساً انتخاب به دست بازیگران سیاسی داخلی است: جنگ یا صلح؟ نشست 

ترکیه که قرار بود در بیست وچهارم اپریل برگزار شود، تا بعد از ماه رمضان به تعویق افتاد.

کار ساخت بازار زیرزمینی پروان آغاز شد

انفجار ماین در قندهار چهار غیرنظامی را کشت

پروان  زیرزمینی  بازار  ساخت  کار  پروان:  ۸صبح، 
آغاز شد. بازار زیرزمینی شهر چاریکار که حدود یک 
سال پیش از سوی مسووالن محلی پروان افتتاح شده 
بود، تاکنون میان چندین شرکت ساختمانی دست به 

دست شده است.
این بازار سرانجام پس از سر و صداهای زیاد کارش 
پنج شنبه شب، دوم ثور آغاز شد و مورد استقبال مردم 

پروان قرار گرفت.
این پروژه که در چهارراهی »مقاومت« در مرکز پروان 
تطبیق می شود، با جنجال ها و حاشیه هایی نیز همراه 

بوده است.
این  کار  کندی  که  می گویند  چاریکار  باشنده گان 

۸صبح، کابل: در پی وقوع انفجار ماین کنار جاده ای 
غیرنظامی  چهار  قندهار  والیت  ارغنداب  ولسوالی  در 
دیگر  غیرنظامی  سه  انفجار  این  در  شده اند.  کشته 

زخمی شده اند.
جمال ناصر بارکزی، سخنگوی پولیس قندهار می گوید 

پروژه سبب مشکالت زیادی برای آن ها شده و مسیر 
رفت و آمد مردم و مسافران نه والیت شمالی را بسته 

است.
خواجه روح اهلل صدیقی، شهردار شهر چاریکار والیت 
ماه دیگر  تا هفت  پروژه  این  پروان می گوید که کار 

تکمیل خواهد شد.
فعاالن  که  است  شده  آغاز  حالی  در  پروژه  این  کار 
کار  در  تعلل  و  کندی  از  پروان  باشنده گان  و  مدنی 

ساخت زیرزمینی پروان شکایت کرده بودند.
مسووالن محلی پروان می گویند که در این بازار که 
از ۲۵۰  بیش  شد،  خواهد  اعمار  عمومی  زیر سرک 

دکان معیاری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

که ماین کنار جاده ای چاشت روز جمعه، سوم ثور یک 
زرنج را در مربوطات ولسوالی ارغنداب هدف انفجار قرار 

داده است.
سخنگوی پولیس قندهار می گوید که این ماین از سوی 

گروه طالبان جاسازی شده بود.
طالبان چیزی در این باره نگفته اند.

این گروه متهم است که در پی شکستش از نیروهای 
امنیتی ولسوالی ارغنداب را ماین فرش کرده اند.

اصلی  عوامل  از  یکی  جاده ای  کنار  ماین های  انفجار 
تلفات غیرنظامیان در جنگ افغانستان است.

این ماین ها بیش تر از سوی طالبان جاسازی می شود. 
را  سالح  نوع  این  از  استفاده  بشری  حقوق  نهادهای 

»جنایت جنگی« خوانده اند.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4۰۰۰ افغانی

3۰۰۰ افغانی

8۰۰۰ افغانی

۶۰۰۰ افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

همه روزه از رویدادها و خبرها آگاه شوید.
با گرفتن اشتراک در روزنامه،

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.
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بیش تر دانش آموزان تنها برای حاضری دادن 
به صنف می آیند

شکایت ها از کمبود کتاب درسی و معلمان در بیش تر والیت های کشور باال گرفته 
است. بحث کمبود معلمان پس از آن مطرح شد که محمداشرف غنی، رییس 
اعالم دهه معارف، روند استخدام معلمان  با وجود  جمهور کشور، سال گذشته 
حق الزحمه ای را متوقف کرد. اکنون دانش آموزان و مسووالن در کاپیسا از کمبود 
کتاب درسی، معلم و تعمیر برای مکتب شکایت دارند. دانش آموزان در این والیت 
می گویند که سال گذشته به دلیل کرونا و امسال به دلیل نداشتن کتاب و معلم، 
از درس عقب مانده اند. فعاالن مدنی نیز تصریح می کنند که نبود کتاب و کمبود 
معلم از چالش های این والیت است که باید حل شود. هم زمان با این، مسووالن 
در ریاست معارف کاپیسا می گویند که در حال حاضر به یک هزار و ۲۰۰ معلم 

نیاز دارند و...

در چشم انداز تاریخ، چگونه می توان 
مسأله  کووید را جمع بندی کرد؟ شماری 

بر این باور اند که خسارات هنگفت 
برجامانده از ویروس کرونا، نمایان گر 

ناتوانی بشر در برابر توانایی طبیعت است؛ 
اما در واقع، سال ۲۰۲۰ درمانده گی بشر 

را آشکار ساخت.

۸

یک  سال با کووید؛  
از کرونا چه آموختیم؟

 روایت ملی 
چیست و چرا 

نداریم ؟
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کمبود کتاب و معلم در کاپیسا؛

 در یک تعریف کالن می توان 
روایت ملی را مجموعه ای از 

اصول  ها و رفتارهای بنیادینی 
نامید که یک جغرافیای 

سیاسی را معنا می بخشد.



 

امریکا و ناتو با اعالم برنامه خروج سربازان  شان از افغانستان، سرنوشت 
آینده این کشور را به دستان خود افغان ها، کشورهای همسایه آن و 
قدرت های منطقه ای ذی نفع در این کشور سپرده اند. هرچند کمک های 
ناتو در چارچوب تعهدات نشست  امریکا و  مالی و همکاری های فنی 
بروکسل تا ۲۰۲4 میالدی با دولت افغانستان ادامه خواهد داشت. با این 
وصف، تصمیم خروج سربازان باقی مانده امریکایی و ناتو از افغانستان، 
جاری  سال  سپتامبر  یازدهم  تا  می  ماه  اول  از  تردیدی  هیچ  بدون 
میالدی اجرایی خواهد شد. در این حالت، این خود افغان ها، کشورهای 
همسایه افغانستان و قدرت های منطقه ای ذی نفع در این کشور هستند 

که باید سرنوشت آینده افغانستان را رقم بزنند.
در سطح داخلی، در حالی که دولت، گروه طالبان و احزاب و کنش گران 
جاری  پایان جنگ  برای  حل  راه  یگانه  را  گفت وگو  ذی نفع،  سیاسی 
در کشور می بینند؛ اما در مورد بحث روی سرنوشت قدرت سیاسی و 
ساختار نظام سیاسی آینده با هم اختالف دیدگاه دارند. دولت و گروه 
اعالم کرده اند که  بارها  و کنش گران سیاسی  احزاب  کنار  طالبان در 
قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد. با این وجود، دیده می شود که 
گفت وگوهای آن ها برای پایان دادن به جنگ جاری چاره ساز نیست. 
علت ناکامی در این گفت وگوها، تضاد منافع است که به صورت عمیق 
در بین همه طرف ها موجود است. به همین علت، آتش جنگ کماکان 

شعله ور و امکان تشدید آن نیز متصور است.
در میان همسایه های افغانستان، سه کشور به  شمول پاکستان، ایران و 
چین به صورت فعال در بحث های مربوط به جنگ و صلح افغانستان 
به  ویژه  افغانستان،  شمالی  همسایه های  هرچند  دارند.  مشارکت 
اوزبیکستان و ترکمنستان نیز در این بحث ها فعال هستند. با این وصف، 
مشارکت همسایه های شرقی، جنوبی و غربی افغانستان در بحث های 
متفاوتی  چشم اندازهای  با  و  اثرگذارتر  افغانستان  قضایای  به  مربوط 
است. پاکستان به دنبال سناریوی تقسیم برابر قدرت بین دولت و گروه 
طالبان است. ایران و چین خواستار ادغام گروه طالبان به دولت و تحدید 
روابط آینده افغانستان با قدرت های غربی هستند. همسایه های شمالی 
افغانستان اما برای برگشت امنیت به افغانستان لحظه شماری می کنند 
بازارهای جنوب آسیا و پیش گیری  با  اتصال  و هدف غایی آن ها هم 
از نفوذ گروه های تندرو اسالمی به این کشورها است. این کشورها تا 
هنوز نسخه خاصی را برای چگونه گی صلح بین دولت افغانستان و گروه 
طالبان پیشنهاد نکرده اند. در مجموع، همسایه های افغانستان به دلیل 
آسیب هایی که از جنگ افغانستان دیده اند و یا خواهند دید، از ادامه 
مخالف  آن ها  زمان،  عین  در  نمی کنند.  این کشور حمایت  در  جنگ 

بازگشت »امارت اسالمی طالبان« به افغانستان هستند.
فراتر از همسایه های افغانستان، روسیه، هند و ترکیه از کشورهایی در 
سطح منطقه هستند که قصد دخالت فعال در تصمیم گیری ها برای 
آینده افغانستان دارند. موضع هندی ها و روس ها در پیوند به سرنوشت 
طالبان و آینده سیاسی افغانستان کمی روشن تر است. ترک ها تاکنون 
با  هندی ها  نکرده اند.  اختیار  روشن  بسیار  موضع  خصوص  این  در 
بازگشت »امارت اسالمی طالبان« به افغانستان مخالفت دارند و طرفدار 
ادغام این گروه در دولت کنونی هستند. روس ها باور دارند که جنگ و 
صلح افغانستان سه طرف اصلی دارد: دولت، گروه های سیاسی مخالف 
آن و گروه طالبان. به همین دلیل، روسیه از نظام سیاسی در افغانستان 
حمایت می کند که نماینده گان تمام این طرف ها در آن حضور داشته 
آینده  در  قدرت  در  طالبان  برای  روس ها  که  احتمالی  سهم  باشند. 

افغانستان در نظر گرفته اند، چیزی حدود سی درصد خواهد بود.
قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اندونیزیا از کشورهای 
افغانستان  آینده  اسالمی هستند که قصد دارند در تقدیرات سیاسی 
نقش برجسته بازی کنند. به  ویژه قطر که میزبان مذاکرات امریکا و گروه 
طالبان بود و تاکنون عنوان میزبانی مذاکرات بین االفغانی را با خود یدک 
می کشد، نقش برجسته ای را در تعیین تقدیرات آینده افغانستان بازی 
خواهد کرد. هم چنان اندونیزیا که باری علمای این کشور در محکومیت 
جنگ جاری افغانستان اعالمیه صادر کرده بودند، متمایل به دخالت 
فعال در گفت وگوهای صلح افغانستان است. این کشور برای میزبانی 
از این گفت وگوها نیز اعالم آماده گی کرده است. امارات متحده عربی 
و عربستان سعودی که قباًل رژیم طالبان در افغانستان را به رسمیت 
نکرده اند.  بازی  نقش چشم گیری  بازی های جدید  در  بودند،  شناخته 
احتماالً این نقش به دلیل تنش های منطقه ای تا هنوز به این کشورها 

سپرده نشده است.
برای موفقیت روند صلح افغانستان در شرایط تازه نیاز است که تضاد 
منافع در سطح داخلی کاهش یابد و همه طرف ها متناسب با واقعیت های 
موجود برای آینده تصمیم بگیرند. بدون انعطاف پذیری طرف های اصلی 
داخلی ممکن نیست که مذاکرات صلح به نتیجه مطلوب برسد. هم چنان 
نیاز است که به نگرانی ها و خواسته های همسایه ها و قدرت های منطقه ای 
ذی نفع در یک سطح متعادل رسیده گی شود. نادیده گرفتن هر یک از 
این همسایه ها و قدرت ها در معادالت آینده افغانستان، می تواند تضاد 
منافع بین طرف های اصلی جنگ و صلح در سطح داخلی را افزایش 
دهد. در این حالت، مذاکرات صلح افغانستان باز هم با بن بست روبه رو 
خواهد شد. تنها راه غلبه بر این تضاد منافع، ابتدا درک آن و سپس 
رسیده گی و پاسخ معقول به آن  است. این کار تنها بر عهده یک دولت 
مسوول است که باید با دیپلماسی فعال آن را انجام دهد و نگذارد که 
افغانستان در شرایط تازه بار دیگر به میدان جنگ های نیابتی کشورهای 

همسایه  و یا قدرت های منطقه ای تبدیل شود.

سرنوشت صلح در شرایط تازه

جنگ در چهار ولسوالی غزنی و حومه های شهر؛ 
فرمانده پولیس ناوه کشته شد

فرمانده سنتکام: 
ارتش افغانستان پس از خروج امریکا به حمایت 

نیاز خواهد داشت
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۸صبح، کابل: گروه طالبان از دو هفته به این سو 
را در ولسوالی های والیت غزنی و  حمالت خود 
مرکز شهر شدت بخشیده است. مسووالن محلی 
در این والیت می گویند که در حال حاضر جنگ 
حومه های  و  غزنی  ولسوالی  چهار  دست کم  در 

شهر جریان دارد.
فرمانده  مبارز،  رحمت اهلل  مورد،  تازه ترین  در 
انفجار  در  غزنی  والیت  ناوه  ولسوالی  پولیس 
است.  شده  کشته  طالبان  شده  جاسازی  ماین 
عضو شورای والیتی غزنی می گوید که همراه با 
رحمت اهلل مبارز دو نفر از نیروهای امنیتی در این 

انفجار نیز کشته و دو تن دیگر زخمی شده اند.
روز  غزنی  والی  سخنگوی  جمعه زاده،  واحداهلل 
که  گفت  8صبح  روزنامه  به  ثور  سوم  جمعه، 
را  خود  سو حمالت  این  به  هفته  دو  از  طالبان 

در بر مواضع نیروهای دولتی شدت بخشیده اند.
به گفته جمعه زاده، شبی که گذشت جنگ در 
ولسوالی های مقر، قره باغ، گیالن و ده یک جریان 
روستاهای  در  طالبان  آن  با  هم زمان  و  داشته 

»آرزو« و »اسفنده« حمله کرده اند.
حمالت  هوایی  نیروهای  که  گفت  جمعه زاده 
طالبان در روستاهای آرزو و اسفنده را عقب زده و 

تلفات سنگینی به این گروه وارد کرده اند.
به  نیز  ولسوالی ها  در  نبرد  که  او هم چنان گفت 
شدت برای عقب زدن حمالت طالبان جریان دارد.

کافی  نیروهای  که  گفت  غزنی  والی  سخنگوی 
در غزنی مستقر هستند و حمالت طالبان دفع 

خواهد شد.
در  غزنی،  والیتی  شورای  عضو  کامران،  امان اهلل 
صحبت با روزنامه 8صبح، وضعیت امنیتی غزنی 

را نگران کننده خواند.
جنگ  حاضر  حال  در  کامران،  معلومات  طبق 

قره باغ  آب بند،  مقر،  اندر،  ولسوالی های  در 
دارد  جریان  شدت  به  شهر  حومه های  و  ده یک 
و ولسوالی های قره باغ، ده یک و آب بند محاصره 
غزنی  والیتی  شورای  عضو  این  است.  شده 
نیز  مقر  ولسوالی  بازار  به  طالبان  که  می گوید 

نزدیک شده است.
امان اهلل کامران ابراز نگرانی کرد که اگر وضعیت 
این گونه ادامه یابد، ممکن است اکثر ولسوالی های 
غزنی سقوط کند. به گفته او، حتا بخش هایی از 
شهر غزنی نیز از حمالت طالبان در امان نیست.

او از سقوط پوسته نیروهای امنیتی در روستای 
آرزوی شهر غزنی یاد کرد که در آن چهار نیروی 

امنیتی کشته و چهار تن دیگر زخمی شدند.
روز گذشته فرمانده پولیس ولسوالی ده یک غزنی 
نیز در نبرد با طالبان کشته شد. رحمت اهلل مبارز 
دومین فرمانده پولیس است که در جریان دو روز 

گذشته در غزنی کشته می شود.
امان اهلل کامران می گوید شیوه جنگی طالبان در 
غزنی متفاوت است واین گروه تالش می کند تا 
برای ۱۰ تا ۱۵ روز حلقه محاصره را بر یک مرکز 
نظامی و یا مقر ولسوالی تنگ کند و پس از ختم 

مهمات و تجهیزات آن را سقوط دهد.
این عضو شورای والیتی غزنی هشدار می دهد که 
برای  مرکزی  از سوی حکومت  اقدام سریع  اگر 
دفع حمالت طالبان نشود، ممکن وضعیت غزنی 

از کنترل خارج شود.
غزنی از والیت های استراتژیک در جنوب کشور 
است. گروه طالبان همواره برای سقوط این والیت 
تالش کرده  است. در سال ۱3۹۷ حمله گسترده 
طالبان از چندین جناح سبب شد که این والیت 
برای سه روز سقوط کند. در حال حاضر نیز چند 

ولسوالی غزنی توسط طالبان کنترل می شود.

ستاد  فرمانده  کنزی،  مک  کنت  کابل:  ۸صبح، 
فرماندهی مرکزی ایاالت متحده امریکا موسوم به 
»سنتکام« ابراز نگرانی کرده است که در صورت 
خروج نیروهای امریکایی و بدون حمایت امریکا، 
ارتش افغانستان ممکن است، دچار فروپاشی شود.
دولت افغانستان تاکنون در این باره واکنش نشان 
نداده ، اما قباًل گفته بود که نیروهای امنیتی توانایی 

دفاع مستقل در برابر هرنوع تهدیدات را دارند.
سی  ان بی سی  گزارش  به  که  سنتکام  فرمانده 
کنگره  در  ثور  دوم  پنج شنبه،  روز   »CNBC«
امریکا صحبت می کرد، گفت که زمانی که امریکا 
توانایی های  نگران  او  شود،  خارج  افغانستان  از 
و  خود  از  دفاع  برای  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
نیز نگران توانایی نیروهای هوایی این کشور پس از 

قطع حمایت هوایی امریکا است.
نیروهای  که  است  نگرانی کرده  ابراز  او هم چنان 
امنیتی افغانستان نتوانند کنترلی بر عرصه عملیاتی 
مشخص  کنزی،  مک   گفته  به  و  باشند  داشته 

نیست بدون کمک مالی و تخنیکی امریکا نیروی 
هوایی بتوانند فعالت کنند. این جنرال امریکایی 
نتواند  افغانستان  دولت  که  است  نگران  هم چنان 
پس از خروج امریکا، از سفارت این کشور در کابل 
محافظت کند. با همه  این ها، فرمانده سنتکام به 
خبرنگارن گفته است که امریکا به دنبال حمایت 
روش  با  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  هوایی 

ابتکاری از راه دور، بدون حضور سرباز است.
جو بایدن، رییس جمهور امریکا در بیست وپنجم 
حمل برنامه خروج سربازان این کشور از افغانستان 
اعالم کرد که طبق آن این روند از اول ماه می آغاز 
می شود و تا ۱۱ سپتامبر سال جاری ادامه می یابد.

که  است  کرده  اعالم  نیز  ناتو  در  امریکا  متحدان 
همز مان با امریکا روند خروج سربازان خود را آغاز 
می کنند و یک جا از افغانستان خارج خواهند شد.

نیروهای  افغانستان همواره گفته است که  دولت 
امنیتی توانایی دفاع مستقل را دارند و نگران خروج 

سربازان امریکایی نیست.

انتقاد معاون اول شورای 
عالی مصالحه ملی از 

تصمیم غنی برای انتخاب 
والی جدید فاریاب

فرهمند،  بابر  عنایت اهلل  کابل:  ۸صبح، 
ملی،  مصالحه  عالی  شورای  اول  معاون 
والی  عنوان  به  داوود  محمد  گزینش  از 
انتقاد  فایق،  نقیب اهلل  جای  به  فاریاب 
کرده است و آن را »سیاسی« و غیرعملی 
خوانده است. فرهمند هشدار داده است 
او،  گفته  به  تصمیم  این  اجرای  که 
»سیاسی« بدون اراده مردم و باشنده گان 

فاریاب عملی شدنی نیست.
اداره مستقل ارگان های محلی صبح روز 
محمد  که  کرد  اعالم  ثور  سوم  جمعه، 
فاریاب  جدید  والی  عنوان  به  داوود 
منظوری  و  اداره  این  پیشنهاد  براساس 

ریاست جمهوری تعیین شده است.
است  گفته  نیز  فرهمند  بابر  عنایت اهلل 
که از این تصمیم از صفحه اداره مستقل 
به  و  است  شده  خبر  محلی  ارگان های 
عنوان یک باشنده شمال کشور »نشانه  
را  تعیین شخصی  مفیدیت«  و  موثریت 
ندارد،  آشنایی  فاریاب  جغرافیای  با  که 

نمی بیند.

فرهمند که عضو حزب جنبش به رهبری 
در  است،  دوستم  عبدالرشید  مارشال 
صفحه فیس بوک خود »تغییر و تبدیل« 
در ادارات را یک اصل انکارناپذیر خوانده 
به  نیاز  مواقع  در  او،  گفته  به  که  است 
منظور اداره بهتر و موثر امورات صورت 

می گیرد.
ملی  مصالحه  عالی  شورای  اول  معاون 
به  امروز  همه  که  است  کرده  تأکید 
دفاع«  »جمهوریت  از  مشترک  صورت 
ارزش های  حفظ  نیز  هدف  و  می کند 
نظام »مردم ساالر« است، اما جمهوریت 
سرنوشت  به  مرتبط  و  بزرگ  تصامیم 

مردم را براساس اراده مردم می گیرد.
گفته  که  این  ضمن  فرهمند  عنایت اهلل 
با  مواردی  چنین  در  باید  که  است 
نوشته  بگیرد،  صورت  مشورت  مردم 
حساس  شرایط  یک  چنین  »در  است: 
امنیتی و تاریخی تغییرات بدون مشورت 
را  خواهان  جمهوری  کمر  این چنینی 

می شکند«.
به  نیاز  جمهوریت  حفظ  او،  گفته  به 
اجماع ملی و اتحاد واقعی دارد، اما دیده 
جمهوری  ریاست  »ارگ  که  می شود 
تحکیم  پی  در  مردم ساالری  شعار  با 

دیکتاتوری« است.
هشدار  فرهمند  بابر  عنایت اهلل  پایان  در 
قبال  در  فاریاب  مردم  که  است  داده 
هیچ  و  نیست  بی تفاوت  خود  سرنوشت 
تصمیم سیاسی بدون اراده مردم فاریاب 
و والیت های شمال قابل تطبیق نخواهد 

بود.
موضوع  این  به  جمهوری  ریاست  ارگ 

واکنش نشان نداده است.



حسیب بهش

آمارها نشان می دهد که خشونت ها در کشور، به  ویژه 
در حوزه جنوب، افزایش یافته است. در جریان ۱۰۰ 
روز اول سال ۲۰۲۱ میالدی، بیش  از سه هزار و ۵۰۰ 
امنیتی و جنگ جویان  نیروهای  تن که غیرنظامیان، 
طالب را شامل می شوند، تنها در جنوب کشور کشته 
شده اند. در میان والیت ها، قندهار خونین ترین روزها 
و ۲۱۶  دو هزار  آمارها،  بر  مبتنی  را سپری می کند. 
تن از طرف های درگیر و غیرنظامیان در جریان 34۵ 
به  کشور  سراسر  در  آمار  این  شده اند.  کشته  رویداد 
هفت هزار و ۵۲۲ تن می رسد. بدین ترتیب میانگین 
روان  سال  در  افغانستان  جنگ  کشته   گان  روزانه 
میالدی ۷۵ نفر است. هم زمان با این آمار، یافته های 
پروژه هزینه های جنگ نشان می دهد که بیش از ۲4۱ 
هزار نفر در جریان خشونت های دو دهه اخیر در کشور 
نیروی  هزار  غیرنظامی، ۷8  هزار  کشته شده اند. ۷۱ 
امنیتی، 84 هزار جنگ جوی طالب و حدود دو هزار 
آمار  شامل اند.  آمار  این  در  امریکایی  نیروی   ۵۰۰ و 
مجموعی کشته  گان جنگ افغانستان را نهاد دیگری 
اما تنها در جریان پنج سال اخیر بیش تر از ۱۱۰ هزار 
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از زمان حضور  این،  افزون بر  تن گزارش داده است. 
امریکا در افغانستان تا حال ۲.۲۶ تریلیون دالر برای 
پیش برد جنگ هزینه شده است. این آمارها در حالی 
نشر می شود که قرار است تا چهار ماه دیگر نیروهای 
امریکایی از افغانستان خارج شوند. مقام های امریکایی 
هرچند پیش تر به ادامه همکاری ها تعهد کرده اند، اما 
احتمال داده اند که در صورت خروج نیروهای امریکایی 
افغانستان بدتر خواهد  از توافق صلح، وضعیت  پیش 

شد.
آمار پروژه داده های رویدادها و نقاط درگیری مسلحانه 
یا »ACLED« نشان می دهد که در جریان ۱۰۰ روز 
تن   ۵۲۲ و  هزار  هفت  دست کم  میالدی،  سال  اول 
نیروهای  کشته  گان  شده اند.  کشته  کشور  سراسر  در 
را شامل  امنیتی، جنگ جویان طالبان و غیرنظامیان 
و  هزار  دو  نتیجه  در  تلفات  آمارها،  براساس  هستند. 
وارد  و غیرنظامیان  به طرف های درگیر  ۷۹۰ رویداد 
و 843  هزار  یک  دست کم  ترتیب  بدین  است.  شده 
درگیری، ۷4۹ انفجار و ۱۹4 مورد از خشونت مستقیم 
علیه غیرنظامیان در جریان اول جنوری ۲۰۲۱ تا دهم 
اپریل همین سال در 33 والیت کشور رخ داده است. 
میانگین روزانه کشته  گان جنگ افغانستان در ۲۰۲۱ 
نیز به ۷۵ نفر می رسد که بیش ترین میانگین روزانه 
تلفات در جهان به شمار می آید و حدود ۵۰ درصد 
نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش داشته است. بیش ترین 
کندز،  بلخ،  هلمند،  ننگرهار،  قندهار،  در  رویدادها 
هرات و کابل ثبت شده است. در میان کشته گان نیز 
والیت های قندهار، هلمند، ننگرها، بلخ، کندز، هرات و 

فاریاب در صدر فهرست قرار دارند. 

حوزه جنوب در آشوب
جنوب  حوزه  والیت های  اکلد،  آمارهای  بر  مبتنی 
کشور بیش ترین میزان درگیری ها و تلفات را داشته 
است. در جریان ۱۰۰ روز اول سال ۲۰۲۱ میالدی، 
است  داده  رخ  والیت ها  این  در  امنیتی  رویداد   ۷۲۷
که 48۷ درگیری، ۲۱3 انفجار و ۲۷ مورد از خشونت 
نتیجه  در  است.  را شامل  غیرنظامیان  علیه  مستقیم 
این رویدادها، دست کم سه هزار و ۵۲۵ تن، به شمول 
غیرنظامیان  و  طالب  جنگ جویان  امنیتی،  نیروهای 
اول  روز  با ۱۰۰  مقایسه  آمار در  این  کشته شده اند. 
است.  یافته  افزایش  برابر  دو  از  بیش  گذشته  سال 
در  قندهار  درگیری های  کشته  گان  آمار  مجموع 
مجموع سال ۲۰۲۰ میالدی حدود شش هزار و ۵۰۰ 
نفر گزارش شده بود. این وضعیت نشان می دهد که 
جنگ در والیت های حوزه جنوب در جریان سال روان 

میالدی شدت گرفته است.
 34۵ شاهد  مدت  همین  جریان  در  قندهار  والیت 
رویداد بوده است. از این میان ۲۵۱ درگیری در این 
والیت رخ داده است که در مقایسه با 33 والیت دیگر، 
در  میالدی  در سال ۲۰۲۱  درگیری  آمار  بیش ترین 

کشور شمرده می شود. ۲۵۱ درگیری نیز این والیت را 
بار دیگر در صدر والیت های آسیب پذیر قرار می دهد. 
این در حالی است که تنها در قندهار، دو هزار و ۲۱۶ 
واقع  تن در جریان خشونت ها کشته  شده اند که در 
تشکیل  را  کشور  تلفات  مجموع  درصد   3۰ حدود 

می دهد. 
شکل  به  خشونت ها  نیز  هلمند  جنوبی  والیت  در 
این مدت ۲۱۵  افزایش داشته است. در  چشم گیری 
رویداد در این والیت رخ داده است که 8۹ انفجار را 
 ۷۵۹ با  هلمند  کشته  گان،  آمار  در  است.  شامل  نیز 
از قندهار در رده  اول سال پس  کشته در ۱۰۰ روز 
دوم  خونین ترین والیت های کشور قرار دارد. در والیت 
ارزگان نیز ۶8 رویداد اتفاق افتاده که ۱۵ انفجار ماین 
کنار جاده ای را نیز شامل است. در نتیجه این رویدادها 
دست کم ۲8۲ تن کشته شده اند. هرچند آمار تلفات 
در این والیت در مقایسه با سال گذشته اندکی کاهش 
داشته است، اما خشونت  ها و تهدیدهای برخاسته از آن 

هم چنان پابرجا مانده است. 
زابل نیز یکی از والیت ها در حوزه جنوب کشور  است. 
در  تن  میالدی دست کم ۲۶۱  روان  در جریان سال 
نتیجه 8۱ رویداد در این والیت کشته شده اند که در 
مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است. با توجه 
از  بخشی  نیز  نیمروز  حوزه ای،  هشت  تقسیمات  به 
حوزه جنوب شمرده شده است. با این حساب در این 
والیت ۱۹ رویداد اتفاق افتاده است که در نتیجه آن 
۵8 غیرنظامی کشته شده اند. گفتنی است که پیش 

از این نیز گزارش های متعددی از افزایش خشونت ها 
این  در  بود.  شده  نشر  کشور  جنوب  والیت های  در 
جریان حمله گروه طالبان بر برخی از نقاط در قندهار 
را  حوزه  این  امنیتی  وضعیت  از  نگرانی ها  هلمند،  و 

بیش تر ساخت. 

 241 افغانستان؛  ساله   20 جنگ   پس لرزه های 
هزار کشته و 2.26 تریلیون دالر هزینه

جنگ  هزینه های  پروژه  یافته های  اکلد،  با  هم زمان 
)Cost of War( نشان می دهد که در نتیجه دو دهه 
جنگ اخیر در افغانستان، بیش از ۲4۱ هزار نفر کشته 
شده اند. این آمار تخمینی ۷۱ هزار و 344 غیرنظامی، 
 ۱۹۱ و  هزار   84 امنیتی،  نیروی   3۱4 و  هزار   ۷8
جنگ جوی طالب و دو هزار و 44۲ نیروی امریکایی را 
شامل است. این پروژه که زیر نظر انستیتوت واتسون 
در دانشگاه بوستون امریکا فعالیت می کند، گفته است 
که در این جریان ۲.۲۶ تریلیون دالر امریکایی نیز در 
جنگ افغانستان مصرف شده است. این در حالی است 
که براساس آمارهای اکلد، تنها در جریان کم تر از پنج 
جنگی  رویداد  و ۱88  هزار  دست کم 4۰  اخیر  سال 
اتفاق افتاده است که در نتیجه آن ۱۱3 هزار و 4۲۵ 

تن کشته شده اند. 
این آمارها در حالی نشر می شود که قرار است نیروهای 
بین المللی تا یازدهم سپتامبر سال روان میالدی کشور 
را ترک  کنند. هم زمان با مشخص شدن زمان خروج 
وضعیت  مورد  در  امریکایی  مقام های  نیروها،  این 
نگرانی  ابراز  نیروهای  این  خروج  از  پس  افغانستان 
فرماندهی  ستاد  فرمانده  مک کنزی،  کنت  کرده اند. 
»سنتکام«  به  موسوم  امریکا  متحده  ایاالت  مرکزی 
که  است  گفته  کشور  این  کنگره  در  پنج شنبه  روز 
در صورت خروج نیروهای امریکایی و بدون حمایت 
فروپاشی  افغانستان دچار  ارتش  امریکا، ممکن است 
شود. او هم چنان در مورد توانایی های نیروهای امنیتی 
افغان پس از قطع حمایت هوایی امریکا ابراز نگرانی 
کرده است. مک کنزی تصریح کرده است که احتمال 
دارد نیروهای امنیتی افغان کنترلی بر عرصه عملیاتی 
داشته باشند و نیروهای هوایی افغان بدون کمک مالی 

و فنی امریکا فعالیت کنند. 
بیش تر  در  جنگ  حاضر  حال  در  که  است  گفتنی 
والیت های کشور به شدت ادامه دارد. هم زمان با ادامه 
درگیری ها، روند مذاکرات صلح متوقف شده است و 
حتا طرف ها نتوانسته اند نشست استانبول را در زمان 
معین آن برگزار کنند. قرار بود این نشست امروز برگزار 
شود، اما بنا بر آن چه مخالفت گروه طالبان خوانده شد، 

تا پس از ماه رمضان به  تاخیر افتاده است. 

3500 کشته در 100 روز؛

آمار پروژه داده های رویدادها و نقاط درگیری مسلحانه یا »ACLED« نشان می دهد که 
در جریان 100 روز اول سال میالدی، دست کم هفت هزار و 522 تن در سراسر کشور کشته 

شده اند. کشته  گان نیروهای امنیتی، جنگ جویان طالبان و غیرنظامیان را شامل هستند. براساس 
آمارها، تلفات در نتیجه دو هزار و 790 رویداد به طرف های درگیر و غیرنظامیان وارد شده است. 

بدین ترتیب دست کم یک هزار و 843 درگیری، 749 انفجار و 194 مورد از خشونت مستقیم علیه 
غیرنظامیان در جریان اول جنوری 2021 تا دهم اپریل همین سال در 33 والیت کشور رخ داده است.

والیات جنوبی در آتش  جنگ می سوزند
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کشور در مرحله حساس میان »جنگ« و »صلح« قرار 
و  غفلت  اندکی  پیش آمده  وضعیت  برابر  در  اگر  دارد. 
جنگ های  از  بزرگ تر  فاجعه   گیرد،  صورت  بی توجهی 
مبهم  سرنوشت  شد.  خواهد  واقع  گذشته  داخلی 
افغانستان همانند بمب ساعتی است که هر لحظه ممکن 
است منفجر و یا هم خنثا شود. نیرو های نظامی امریکا تا 
ماه سپتامبر کاماًل از افغانستان خارج می شوند، آیا خروج 
خروج  مانند  قبل،  دهه   3 سرنوشت  به  را  کشور  آنان 
قوت های نظامی شوروی از افغانستان مواجه می کند یا 
پس از 3 دهه جنگ و شکست، این بار عقالنیت سیاسی 
از فروپاشی نظام و جنگ داخلی جلوگیری خواهد کرد؟

آیا می شود بدون حضور نیروهای خارجی حداقل برای 
یک بار منازعه افغانستان حل گردد؟ این پرسشی ا ست 

که در نشست ترکیه پاسخ آن روشن خواهد شد.
پس از نشست مسکو که در آن تأکید قدرت های جهان 
و  نمی کنند  »امارت« حمایت  بازگشت  از  که  بود  این 
دولت صلح آمیز و پایدار شکل گیرد و آتش بس همه جانبه 
تامین و هم چنین حقوق تمام مردم افغانستان از جمله 
اقلیت ها حفظ شود،  زنان، مردان، کودکان، قربانیان و 
چشم  اما  شد؛  برداشته  امیدوارکننده ای  قدم   واقع  در 
امید مردم به ادامه این گفت وگوها جهت تطبیق آن به 

نشست ترکیه دوخته شده است.
نشست ترکیه یک آزمون بزرگ برای رهبران و سیاسیون 
منطقه  کشورهای  نماینده گان  حضور  هرچند  است. 
برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  مذاکرات  میز  در  و جهان 
سیاسی  بازیگران  دست  به  انتخاب  اساساً  اما  است؛ 
داخلی است: جنگ یا صلح؟ نشست ترکیه که قرار بود 
در بیست وچهارم اپریل برگزار شود، تا بعد از ماه رمضان 
که  است  این  دارد،  وجود  که  نگرانی  افتاد.  تعویق  به 

 در یک تعریف کالن می توان روایت ملی را مجموعه ای 
از اصول  ها و رفتارهای بنیادینی نامید که یک جغرافیای 
سیاسی را معنا می بخشد. اگر ساده فهم کنیم، شاهنامه 
فردوسی در حقیقت یک روایت ملی فارسی گرایانه در 
باری  بود.  برابر روایت حاکم عربی در جغرافیای شرق 
چطور  که  بود  شده  پرسیده  مصری  دانشمند  یک  از 
ممکن است ملتی به این عظمت، تاریخ، زبان و بزرگی، 
دست خوش یک روایت بیگانه شود؟ آن دانشمند گفته 
بود که ما فردوسی نداشتیم. کسانی که بحث »برخورد 
تمدن ها«ی هانتیگتون را مطالعه کرده باشند، می دانند 
تمدنی شرق چه  فلسفه  در  ملی  روایت های  نقش  که 
سیاسی  زیرساخت های  کلید  آینده  در  و  مهم  مقدار 
است. جغرافیای سیاسی به  حیث یکی از عوامل بسیار 
تاثیر داشته  ما  روایت ملی  اهمیت در شکل نگرفتن  با 
است. افغانستان به عنوان حایل دو جناح متخاصم شرق 
و غرب، مثل یک جامعه بدوی، ملوک الطوایفی، قبیله ای 
و دست نخورده باقی ماند. از تحوالت، روشنگری، علم و 
تمام سازه های زنده گی امروز بشری بیگانه نگه  داشته 
یک  مال  نیز  ما  ارزش های  و  افتخارات  اکثر  شدیم. 
گفتمان و وضعیت دیگر است. از زمان ایجاد کشوری به  
نام افغانستان تا امروز، چیزی که در مسیر گفتمان های 
خرده روایت های  نداده ایم.  بیرون  باشد،  راه گشا  جهانی 
که  کشوری  است.  اشکال  و  تناقض  از  پُر  نیز  ما  ملی 
اهمیت بین المللی داشت، امروز حتا در سطح کشورهای 
آسیای میانه هم نیست. همین پاکستان با عمر کوتاهش 
وقتی  دارد.  ما  به  نسبت  بهتری  روز  و  مراتب حال  به 
رگ گردن ما می پندد، کشورهای بی شماری را مدیون 
مبارزات خویش می خوانیم. شرایط محیطی و سیاسی 
اما  بود؛  ما  از  بدتر  نزدیک  و  دور  کشورهای  از  خیلی 
تالش کردند تا با ایجاد یک روایت ملی، منافع ملی و 
ملی  روایت  بدهند.  سامان  را  سیاست گذاری های خود 
چند شعار دروغین انتخاباتی نیست. روایت ملی موقع 
نیاز به مردم مراجعه کردن نیست. روایت ملی هنگام 
بی اعتمادی،  ملی  روایت  نیست.  شدن  مهربان  خطر 
فردگرایی، قوم گرایی، تعصب، انحصار و اعمال زور نیست. 
و  برادری  برابری،  اصل  به  باورمندی  ملی  روایت  بلکه 
ایجاد فضای گفتمانی است که در آن هرکسی تریبون 
صدایش  ملی  مناسبات  در  و  باشد  داشته  را  خودش 
احمدشاه مسعود  وقتی  برآورده شود.  شنیده و حقش 
در میدان وردک به دیدار طالبان شتافت، نشان داد که 
از آدرس یک زعیم می خواهد فضای به  میان آمده را 
موتر  یک  با  اوزبیکستان  رییس  جمهور  کند.  مدیریت 
که خودش در آن راننده گی می کرد، به کمپ مخالف 
مسلح سیاسی خویش رفت و از آنان خواست که کشور 

اعتماد حوزه »مقاومت/جمهوریت« و حوزه »امارت« را 
به دست بیاورد؟ به غیر از انجنیر احمدشاه درانی که 
امارات  در  و  ندارد  سیاسی  کار  پیشینه  می شود  گفته 
متحده عربی زنده گی می کند، نامزدان احتمالی دیگر، 
چهره های شناخته شده ای هستند که در دو دهه اخیر 
چه  پس  کرده اند.  کار  دولتی  و  سیاسی  پست های  در 
کسی از این میان می تواند هم مورد تایید هر دو طرف 
قرار گیرد و هم عامل جنگ و منازعه در گذشته نبوده 
عدالت  براساس  اگر  انتقالی  اداره  راس  انتخاب  باشد؟ 
از  فارغ  و  شهروند ی  ارزش های  تحکیم  و  اجتماعی 
گرایش قوم، زبان و سمت و بر پایه برابری و بی طرفی 
صورت گیرد، بی تردید یک نقطه عطف برای افغانستان 
خواهد بود؛ اما تجربه ثابت ساخته است که حل منازعه 
چهل ساله افغانستان با رفتن و آمدن یک فرد در قدرت 
ممکن نیست، بلکه نیازمند چاره اندیشی بنیادی تر است.

ضرورت تمرکززدایی
آغاز بحث صلح و مشارکت طالبان در قدرت، یکی  با 
نظام  تغییر  است،  مردم مطرح  نزد  که  اولویت هایی  از 
ریاستی متمرکز به یک ساختار غیرمتمرکز است. چنانچه 
پس از نشست بن در سال ۲۰۰۱ و برگزاری لویه جرگه 
راه  که  تمرکززدایی  به  سال ۱38۲،  در  اساسی  قانون 
حل بحران افغانستان پنداشته می شود، پرداخته نشد، 
یا به عبارت دیگر، افراد بانفوذ در برابر حفظ جایگاه شان 
تغییر نظام سیاسی را به معامله گرفتند. بنابراین، یکی 
از عوامل منازعه، توزیع ناعادالنه قدرت است. خواست 
یکی  احتماالً  ترکیه  نشست  در  قدرت  تمرکززدایی 
آینده  از مسایل چالش زا و در عین حال تعیین کننده 
صلح و جنگ خواهد بود. طرحی که از جانب شورای 
سیاسی  احزاب  از  نماینده گی  به  ملی  مصالحه  عالی 

مبنای همین شکست، خیلی از داشته ها و نداشته های 
چند دهه اخیر ما شکل گرفته است. اما وقتی به همین 
خرده روایت ملی هم اگر به دقت نگریسته شود، ما جز 
این که نقش سربازهای مجانی را در یک جنگ نیابتی 
داشته باشیم، چیزی به دست نیاوردیم. حتا در پیروزی 
ایجاد  روایتی  نتوانستیم حداقل  از چنین وضعیت هم 
کنیم که در پرتو همان روایت زنده گی سیاسی ما شکل 
بگیرد. بازهم در سیاه چال یک روایت اسالمی افتادیم که 
نتوانست در برابر یک روایت »طالبانیسم« یا بهتر است 

بگویم اسالم سیاسی شده تاب بیاورد.
 لیبرال باورها در دو دهه گذشته تالش کردند که بیرون 
از روایت اسالم سیاسی مجاهدین و اسالم سیاسی شده 
ارایه  امریکایی ها  به  مدرنیزه تری  روایت  یک  طالبان، 
و  مجاهدین  هدفمند سران  ترور  و  کنند. طرح حذف 
طالب نیز به همین علت تطبیق شد. غرب آمده ها فکر 
می کردند که با حذف بعضی از سرهسته های این گروه ها 
و اعمال فشار سیاسی و روانی، می توانیم روایت حاکم 
سنتی را بشکنیم. یکی از زیربحث های اشرف  غنی در 
انتخابات گذشته، شعار دروغین »گذار از رهبران سنتی« 
بود. اما در باطن نه اصولی برای این گذار تعریف شده 
بود و نه عینیتی که این گذار را ترسیم کند. آقای غنی 
تاکنون  زعامتش  زمان  از  است،  که درس خوانده غرب 
جنازه  در  گاهی  می خواند،  نماز  کعبه  به  پشت  گاهی 
می خواند  نواسه خدا  را  گاهی حسین  می کند،  سجده 
و از همین قبیل خیلی  چیزهای دیگر. متفکری که به 
شدت به  جای طرح و تبیین یک روایت ملی، هنوز از 
بند سنت رهایی نیافته است. متفکری که ابتدایی ترین 
قواعد رفتار سیاسی را رعایت نکرده است. اختالف ها و 
اتحادهایش بیش تر به  نفع زمان و وضعیت خاص بوده 
یافت.  نمی توان  راهبردی  است که در آن هیچ منطق 
متفکری که گاهی یکی را تبعید و گاهی در شانه اش 
حیث  به  نیز  عبداهلل  آقای  می چسباند.  مارشالی  رتبه 
قاعده های  از  بیرون  نتوانست  تاثیرگذار  سیاسی  وزنه  
که  سیاست گری  کند.  تشریح  را  چیزی  عرفی  حاکم 
به  نام  جهانی  کالن روایت  یک  سیاسی  نفوذ  حوزه  در 
امریکا، سخنرانی های خود را با خواندن آیات و احادیث 
شروع می کند. این وضعیت نشان دهنده یک بی روایتی 
است. باری یک دیپلمات امریکایی از من پرسید؛ آقای 
بارور می دانی چرا داکتر عبداهلل رییس  جمهور نمی شود؟ 
گفتم، نه. گفت؛ عبداهلل  عبداهلل برخاسته از یک روایت 
در  لیبرالیستی  سیاست گذاری های  که  است  اسالمی 
منطقه آن را برنمی تابد. من گفتم؛ عبداهلل در مناسبات 
بین المللی رابطه و البی های زیادی با امریکایی ها دارد، 
چرا به وی اعتماد نمی کنید؟ گفت؛ در مساحت فردی 

تهیه شده، در واقع »دولت غیرمتمرکز« است که دارای 
پست ریاست  جمهوری با چهار معاون و صدارت با چهار 
راه  می تواند  که  است  و...  والی ها  انتخابی شدن  معاون، 
در  بنابراین،  باشد.  قدرت  انحصار  شکستن  برای   حلی 
مقام  گزینش  برای  فکری  انتقالی،  دولت  رییس  کنار 
صدارت نیز باید کرد تا دیده شود که چه کسانی برای 

احراز این موقف کاندیدا می شوند.

خطر فروپاشی و تجزیه
کارزار  جریان  در  امریکا  جمهور  رییس  بایدن،  جو 
ایده  مخالف  کاماًل  »من  بود:  گفته  خود  انتخاباتی 
ممکن  بودم...  )افغانستان(  کشور  این  در  ملت سازی 
نیست که آن کشور متحد شود. هیچ امکان ندارد که 
اقداماتی  با  بتوان  شاید  اما  شود.  یک پارچه  کشور  آن 
افغانستان جلوگیری  از خاک  انجام حمالت بیش تر  از 
به مناسبت  تازه ترین اظهاراتش  بایدن در  کرد.« آقای 
بار دیگر  افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای  اعالم خروج 
تاکید کرد که »مردم افغانستان هیچ وقتی متحد نبودند 
و نیستند. ما برای ملت سازی به  این کشور نیامدیم. ما 
برای از بین بردن پناه گاه های القاعده آمده بودیم و حاال 

بر می گردیم.«
هرچند امریکا تعهد سپرده که پس از خروج نیروهای شان 
از افغانستان، به کمک های نظامی به قوای مسلح این 
کشور ادامه می دهد؛ اما بیم آن می رود که طالبان به 
نشست ترکیه حاضر نشوند و در فکر گرفتن قدرت از راه 
نظامی باشند و این امر باعث شکست روند صلح شود. 
در این صورت، صف آرایی خطرناکی رقم خواهد خورد و 
جبهه مقاومت مانع پیشروی طالبان خواهد شد. نتیجه 
این رویارویی، جنگ داخلی و در بدترین حالت تقسیم 
»جمهوری  و  »امارت«  بخش  دو  به  کشور  تجزیه  و 
دموکراتیک« خواهد بود. اما امید می رود که طالبان به 
نشست ترکیه حاضر شوند و در چارچوب نتیجه مسکو 
از فروپاشی کامل و جنگ  این مذاکرات دوباره آغاز و 
احتمالی داخلی با عقالنیت و خردمندی جلو گیری شود.

شاید به عبداهلل اعتماد کنیم، اما بستری که وی به آن 
تعلق دارد و از آن رای می گیرد، هنوز با روایت های ما 

سر سازگاری ندارد.
حامد  ریاست  جمهوری  زمان  از  که  می کنم  فکر  من 
کرزی تا حال، هیچ رویکردی که در آن بشود متناسب 
با یک منطق سیاسی قاعده ای را پیدا کنیم که در آن 
بیش تر  ما  جامعه  نداشته ایم.  شود،  حس  ملی  روایت 
روایت هایی  است.  بوده  سیاسی  روایت های  درگیر 
و  طرح ریزی  معین  و  خاص  وضعیت  یک  برای  که 
نخست  دوره  در  غنی  مثال،  طور  به   می شود.  تطبیق 
به  آن  در  که  کرد  طرح ریزی  را  سیاسی  روایت  یک 
روایت های  یا  یازید.  دست  اقوام  سیستماتیک  حذف 
سیاسی ای که در زمان انتخابات ساخته می شود، فضا و 
دورنمایش تا بودن در قدرت است. اما امروز در مواجهه 
با یک دید  با طالب، کمبود یک روایت ملی متناسب 
چنان  اجتماعی  بی اعتمادی  می شود.  احساس  کالن 
دامن گسترانیده که منجر به یک بی تفاوتی اجتماعی 
شده است. من یقین دارم اگر آقای غنی در آغاز دوره 
جدید ریاست  جمهوری جدیت آمدن طالب را درست 
سیاسی  سراسیمه گی  در  گلو  تا  امروز  می کرد،  درک 
مغروق نمی بود. نیاز بود که متناسب با وضعیت جدید، 
بیرون  سر  از  را  خارجی  حمایت  داشتن  خواب های 
می کردیم. مسایل ملی را حل می کردیم. در کالن نمای 
سیاسی چهره های بسیاری را می گذاشتیم. از قدرت به  
حیث یک امتیاز گروهی نه، بلکه به عنوان یک امتیاز 
بسیج  و  ملی شدن  گفتمان های  می جستیم.  بهره  ملی 
در برابر طالب را تقویت می کردیم. اما برعکس، فضای 
انحصار را تنگ تر ساختیم و تعامل سیاسی را تا آن جا 
شکستیم که امروز از ترس آمد  آمد طالب، گاهی دست 
به دامن این هستیم و گاهی دست به دامن آن. عقیده 
من بر این است که در فقدان یک روایت ملی به طالب 
می بازیم. زمان آن است که به بی روایتی پایان بدهیم. 
تمام ملت های جهان بحران های شان را با ایجاد روایت 
وقتی  آفریقا  آپارتاید  هنگام  در  گذاشته اند.  سر  پشت 
ماندال به قدرت رسید، به جرایم بشری محکمه  خاصی 
در  که  شد  متهم  ارتش  افسر  یک  می کرد.  رسیده گی 
هنگام تجاوز و کشتن یک دختر بیست ساله  سیاه پوست 
وقتی  بود.  کرده  اختیار  بی تفاوتی  زیردستانش  توسط 
محکمه شروع شد و جرمش ثابت شد، مادر همان دختر 
بلند شد و برای همان افسر گفت: تو همان قدر شهامت 
داشتی که زجرکشیدن و کشتن یک دختر را ببینی و 
اما من همین قدر شهامت دارم در حالی  نکنی؛  کاری 
 که می توانم بکشمت، اما دست دوستی به  سویت دراز 
می کنم و می بخشمت. بیا هم وطن باشیم و یک دیگر را 
دوست بداریم. به  نظر من هیچ چیزی به اندازه  این رفتار، 
ملی  روایت  نمی تواند.  بوده  ملی  روایت  عینی  مصداق 
حصاری است که در محوطه  آن سالمت سیاسی یک 
جامعه حفظ می شود. ما وقتی به صلح پایدار می رسیم 

که روایت ملی بسازیم.

طرف های درگیر با چه ابزاری وارد گفت وگو می شوند؛ 
عقالنیت مبتنی بر منافع ملی و یا تمامیت خواهی؟ اگر 
و  به خرد  تن  این نشست  در  مذاکره کننده  طرف های 
بر  منازعه  تاریخی  بن بست  و  دادند  سیاسی  عقالنیت 
و  شکستند  خردمندی  و  آینده نگری  با  را  قدرت  سر 
راه مطلوبی را گزیدند، آینده  امیدوارکننده ای در انتظار 
افغانستان خواهد بود؛ اما اگر طرف ها تن به سیاست نفی 
بدهند و تأکید بر تحکیم هژمونی سیاسی، ایدیولوژیک 
شانس  این  دهند،  قرار  کارشان  دستور  در  را  قومی  و 
برای  است،  شده  مساعد  افغانستان  برای  که  تاریخی 

همیشه از دست خواهد رفت.

انتخاب رهبری دولت انتقالی
یکی از پرسش های جدی که همه با آن مواجه اند، این 
است که چه کسی بر مسند رهبری دوره انتقالی قرار 
نامزدان  انتخاب چه خواهد بود؟  خواهد گرفت؟ شیوه 
کی ها هستند؟ چه کسی می تواند رای اعتماد دو طرف 

را به دست بیاورد؟
باور اغلب این است که تنها راه حل برای تشکیل اداره 
انتقالی این است که نامزدان برای رهبری دوره انتقالی 
تعلق سیاسی با هیچ طرف  نداشته باشند. پرسشی که 
به  که  چهره هایی  میان  از  که  است  این  است،  مطرح 
کسی  چه  می شوند،  برده  نام  احتمالی  نامزدان  عنوان 
قرار  طرف ها  تایید  مورد  بی طرفی  جایگاه  از  می تواند 
عبداهلل  داکتر  کرزی،  حامد  که  می شود  گفته  گیرد؟ 
حضرت  نور،  عطامحمد  گیالنی،  حامد  سید  عبداهلل، 
سیدجالل  درانی،  احمدشاه  انجنیر  زاخیلوال،  عمر 
کریم، فاروق اعظم و ... نامزدان احتمالی برای رهبری 
این چهره ها، کدام یکی  از میان  انتقالی هستند.  دوره 
از آن ها اوصاف بی طرفی و شایسته گی الزم را دارد تا 

خودشان را ویران نکنند.
 حاال باید بعضی از وضعیت های اجتماعی را که امروز به 
عنوان یک روایت از آن ها یاد می شود، الیه گشایی کنیم. 
حوزه تمدنی فارس، قبل از هجوم عرب دارای گفتمان 
و روایت مستقل بود. عرفان که تا امروز به حیث یک 
پدیده ضد روایت خشک شریعت زنده مانده، گریزگاه 
دانشمندان بسیاری برای مقابله با همین روایت بیگانه 
است. روایت عربی به شدت سیاسی که یغماگر و همانند 
مغول ویران کننده است. البته باید تذکر داد که روایت 
اسالمی در زمان حیات پیامبر دارای یک رویکرد است؛ 
اما پس از درگذشت محمد، وارد فاز به شدت سیاسی و 
تهاجمی شده است. ما در زمان هجوم عرب به این مناطق، 
بسیاری از تعلقات روایتی خویش را از دست دادیم. بعد 
از خروج نیروهای انگلیسی از افغانستان، رویکرد تازه ای 
از اسالم سیاسی در افغانستان شکل گرفت. یک تعداد 
بازیگران سیاسی به امان اهلل خان بخشش های سیاسی 
هم اعطا کردند. امان اهلل خان که در تالش احیای یک 
روایت متعامل )اسالم سیاسی( آمیخته با مدرنیزه بود، 
به شدت سرکوب شد و توسط اسالم سیاسی شده رانده 
یک  سیاسی  اسالم  که  کنم  تشریح  می خواهم  شد. 
مبحث اکادمیک است که در آن رادیکال های دینی به 
تبیین و تشریح بعضی از تعامالت سیاسی پرداخته اند 
جهان  سیاسی  بسیج  به  می توان  آن  چارچوب  در  که 
همان  سیاسی شده  اسالم  اما  ورزید.  مبادرت  اسالم 
جریان های افراطی  دینی هستند که با حضور تروریستی 
خویش نمی گذارند روایت )اسالم سیاسی( شکل بگیرد. 
هرچند خیلی از کشورها توانستند با بافت دادن اسالم 
زنده گی  برای  ملی خودشان، فضایی  روایت  و  سیاسی 
کردن بیارایند. محمد مرسی در مصر نمونه ای از رفتار 
یک رییس  جمهوری بود که به  جای دموکراسی غربی، 
اسالم سیاسی می خواست. اکثر تحلیل گران سیاسی را 
عقیده بر این است که یکی از عوامل حساسیت برانگیز 
بالقوه  تمایل  اگر  بود که  برای کشورهایی  الگوشدن  او 
به اسالم سیاسی پیدا می کردند، گلیم چپاول گران نفت 
از خاورمیانه جمع می شد. تقابل امریکایی ها در همین 
به   نه  و  است  اتم  خاطر  به   نه  ایرانی ها  با  حاضر  حال 
خاطر چیزهایی که در رسانه ها بیان می شود؛ بلکه ترس 
لیبرال دموکراسی از ایران، ترس از یک ساختاری ا ست 
که استوار به دیدگاه اسالم سیاسی روایت بندی شده که 
حضور قدرتمند وی در حوزه منافع امریکا قابل قبول 
نیست. اردوغان در ترکیه نیز استوار به همین ذهنیت 
در تالش بسیج افکار جامعه اسالمی است که به  نحوی 
خرده روایت  دومین  است.  سیاسی  اسالم  از  برخاسته 
ملی ما در شکست دادن شوروی سابق به  میان آمد. بر 
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در سیاست خارجی افغانستان پساطالبان، منطقه گرایی 
واقع شدن  یافته  است.  بنیادینی  و  پراهمیت  جایگاه 
منطقه ای،  پرتالطم  سیستم های  کانون  در  افغانستان 
شرق  و  مرکزی  آسیای  خاورمیانه،  آسیا،  جنوب  چون 
به  را  منطقه گرایی  و  منطقه ای   همکاری های  آسیا، 
گزینه  گریزناپذیر و الزام استراتژیک در سیاست خارجی 
افغانستان تبدیل کرده  است. به تبع   این گریزناپذیری، از 
سقف زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶، نخستین گام ها در مورد 
منطقه گرایی در سیاست خارجی افغانستان برداشته شد؛ 
ولی در این مقطع زمانی، سطح تعامل افغانستان با مناطق 
پیرامونی اش محدود بود، فهم این کشور از مناطق دچار 
ابهام بود و چشم انداز روشنی از منطقه گرایی افغانستان 
وجود نداشت. اما به دنبال تصویب استراتژی توسعه ملی 
افغانستان در کنفرانس لندن در سال ۲۰۰۶، منطقه گرایی 
ارکان اساسی سیاست خارجی لحاظ  از  به عنوان یکی 
منطقه گرایی  حرکت  تحول،  این  تأثیر  تحت  شد. 
الزامات داخلی و  یافت.  ژرفا بسط  و  پهنا  افغانستان در 
جهانی  جامعه  و  افغانستان  دولت  هنگامه،  این  بیرونی 
همکاری های  بین الملل گرایی،  کنار  در  که  واداشت  را 
امنیت سازی،  کارآمد  ابزار  یک  به  مثابه   را  منطقه ای 
منطقه ای  موقعیت  شدن  برجسته   و  اقتصادی  توسعه 
افغانستان در دستور کار بگیرند. به  این  ترتیب، افغانستان 
به  طور گسترده در سازوکارهای منطقه ای، چون سارک 
)۲۰۰۷(، کریک )۲۰۰۵(، سیکا )۲۰۰۵(، عضویت ناظر 
شانگهای )۲۰۱۲(، عضویت یافت. هم چنان ابتکارات مهم 
افغانستان محور، چون رکا )۲۰۰۵( و قلب آسیا - پروسه  
استانبول )۲۰۱۱( به عنوان قدم های بلند برای پی گیری 

آجندای منطقه ای افغانستان پی ریزی شد.
در این بین، در دهه  تحول )۲۰۱4 - ۲۰۲4( و هم زمان 
با  یک سو  از  ملی  وحدت  حکومت  آمدن  روی  کار  با 
اقتضائات  و  کشور  امنیتی  گذار  دوران  درنظرداشت 
در  تغییر  دنبال  به  دیگر،  سوی  از  و  آن  از  برخاسته 
سیاست  عرصه  در  افغانستان  حکومت  برنامه های 
خارجی  سیاست  در  منطقه گرایی  جایگاه  خارجی، 
دیپلماسی  در  تازه ای  روح  و  گرفت  رشد  آهنگ  کشور 
افغانستان دمیده شد. چنان که پنج حلقه در  منطقه ای 
این  در  که  شد  تعریف  کشور  جدید  خارجی  سیاست 
میان، کشورهای منطقه در حلقه  اول سیاست خارجی 
افغانستان قرار گرفتند. این حلقه از اهمیت ویژه ای برای 
سیاست خارجی افغانستان برخوردار است. منطق تمرکز 
بر کشورهای منطقه در این است که سرنوشت افغانستان 
با مناطق پیرامونی اش گره خورده  است. به  گونه ای که 
حلقه  منطقه ای، چهار حلقه  دیگر سیاست خارجی ما را 
متأثر می سازد. حال پرسشی که به  میان می آید این است 
که چگونه می توان ادعا کرد که در دهه  تحول، دپیلماسی 
منطقه ای افغانستان تحرک داشته   است؟ به  نظر می رسد 
که مصداق قرار دادن تحوالت زیر گواهی بر تأیید این 

مدعا باشد.

نخست: خلق گفتمان نوین از موقعیت افغانستان 
در منطقه

ما  معرفت  ملی،  وحدت  حکومت  تکوین  از  پیش  تا 
در  بود.  نوزدهمی  قرن  حتا  و  بیستمی  قرن  منطقه،  از 
این معرفت شناسی، جایگاه افغانستان در منطقه توسط 
به  ویژه  بیرونی ها،  این  بلکه  نمی شد؛  تعریف  خودش 
هویت  افغانستان  برای  که  بودند  بزرگ  قدرت های 
ژئوپلیتیک )Geopolitical Identity( تعریف می کردند. 
یعنی این که افغانستان در کدام منطقه می تواند قرار بگیرد 
و یا کدام منطقه ظرفیت بیش تری برای جذب افغانستان 
دارد. در همین راستا، در قرن نوزدهم افغانستان به  عنوان 
قدرت  دو  میان   )Buffer State( حایل  کشور  یک 
بزرگ بریتانیا و روسیه تعریف می شد. در این بازه زمانی، 
افغانستان نقش ضربه گیر را بازی و از برخورد مستقیم 
دو قدرت جلوگیری می کرد؛ اما آسیب های برخاسته از 
کش وقوس روابط دو قدرت بر این کشور تحمیل می شد.

در ساختار دوقطبی جنگ سرد، افغانستان به  عنوان کشور 
عایق میان مناطق جنوب آسیا، خاورمیانه، آسیای مرکزی 
در  بوزان  باری  چنان که  می شد.  شناخته  آسیا  شرق  و 
مطالعات امنیتی خود، افغانستان را به مثابه کشور عایق 
افغانستان  یعنی  )Insulator State( توصیف می کند. 
سیستم  چند  هم  زمان  که  می شود  دانسته  کشوری 

کرده   است. افغانستان ضمن عضویت در چندین سازمان 
تقویت  برای  مهمی  طرح های  مبتکر  خود  منطقه ای، 
 - آسیا  قلب  پروسه  بوده  است.  منطقه ای  همکاری های 
استانبول و رکا از این طرح ها است که در تحقق چشم انداز 
منطقه ای  اقتصادی  اتصال  و  افغانستان  منطقه گرایی 
بینش  این  بر  ابتکارات  این  کرده اند.  ایفا  محوری  نقش 
استراتژیک پایه  گرفته اند که بتوانند در میزهای منطقه ای 
برای افغانستان نقش محوری را تعریف و تثبیت کنند. 
هم چنان از پتانسیل خود برای حل چالش ها و به فعلیت 
رسیدن فرصت های بالقوه برای اتصال منطقه ای کار گیرد. 
در این بین، پروسه قلب آسیا کارکرد انکارناپذیری دارد. 
این سازوکار با ساختار منحصر به فردی که دارد، دقیقاً 
و  منطقه ای  همگرایی  مانع  که  می پردازد  مسأله ای  به 
اتصال منطقه ای شده  است. به سخن دیگر، این پروسه 
با به  کارگیری تدابیر اعتمادسازی هفت گانه اش می خواهد 
سوءبرداشت ها و بی اعتمادی های موجود در منطقه را به 
نفع همکاری های منطقه ای متحول بسازد. از سوی دیگر، 
گفت وگو  چندجانبه  سکوی  مثابه  به   آسیا  قلب  پروسه  
عمل  فرامنطقه  کشورهای  و  منطقه  کشورهای  میان 
می کند؛ یعنی به نوعی منطقه گرایی و بین الملل گرایی را 
این،  بر  افزون  می سازد.  هم سو  و  می دهد  تعامل  هم  با 
مثل  چندجانبه،  پروسه های  از  گسترده ای  طیف  ایجاد 
افغانستان - پاکستان - ترکیه، افغانستان - پاکستان - 
ایران، افغانستان - پاکستان - تاجیکستان، افغانستان - 
پاکستان - روسیه - تاجیکستان، افغانستان - پاکستان 
افغانستان  و  تاجیکستان،   - ایران   - افغانستان  - چین، 
- هند - امریکا و امثال آن است که در دوره تحول، تعداد 
پروسه ها،  این  یافت.  افزایش  پروسه های چندجانبه  این 
افزایش  و  اعتمادسازی  برای رفع چالش های منطقه ای، 
نقش  همکاری ها،  تقویت  و  دیگر  مکانیسم های  کارایی 
سازنده ای بازی می کنند. قوت دیگر دیپلماسی منطقه ای 
افغانستان در شیوه  مدیریت نقش افغانستان در پروسه ها 
و سازمان های منطقه ای تجلی می یابد. از این  منظر، به 
 رغم چالش های موجود، اما افغانستان خوب عمل  کرده 
 است. این کشور نگذاشته است که در سکوها/پلتفرم های 
مهم منطقه ای، منازعات و رقابت های بازیگران بر منافعش 
شدید سایه بیفکند. به  گونه  مثال، در چارچوب پروسه  
قلب آسیا - استانبول این کشور نگذاشته  است اختالفات 
 - روسیه   - چین  عربستان،   - ایران  پاکستان،   - هند 
امریکا و سایر بازیگران بر عمل کرد و تدام نقش آفرینی 

این پروسه تبعات سلبی بیافریند.

و  افغانستان  منطقه ای  جایگاه  ارتقای  پنجم: 
به  دادن  پایان  و  تجارتی  راه های  متنوع سازی 

محاصره اقتصادی
دیپلماسی منطقه ای افغانستان از راه سازوکارهای نهادی 
و غیرنهادی منطقه ای توانسته  است تا حدودی افغانستان 
را از زندان جغرافیایی و محاصره اقتصادی بیرون بکشد. 
و  افغانستان  منطقه گرایی  نوین  گفتمان  میان،  این  در 
تعقیب رویکرد اقتصادی در دهه  تحول امکانات بیش تری 
فراهم  افغانستان  ترانزیتی  راه های  متنوع سازی  امر  در 
تجارتی  راه های  متنوع سازی  استراتژی  پی گیری  کرد. 
منطقه ای  سکو ها/پلتفرم های  چارچوب  در  ترانزیتی   -
افغانستان محور، چون پروسه  قلب آسیا -پروسه  استانبول 
چون  حکومت  دیپلماتیک  فعالیت های  دیگر  و  رکا  و 
امضای موافقت نامه های همکاری دوجانبه و چندجانبه، 
فراهم  را  افغانستان  اقتصادی  محاصره  شکستن  زمینه   
کرده  است. عملیاتی  شدن پروژه های بزرگ منطقه ای، 
چون چابهار، کاسا یک هزار، تاپی و راه  الجورد، از جمله 
گام های مهم تنوع بخشی به راه های ترانزیتی کشور بوده 
 است. هم چنان اتصال افغانستان به شبکه خطوط آهن 
منطقه ای مانند راه  آهن سه  جانبه )تاجیکستان، افغانستان 
و ترکمنستان(، راه آهن پنج  جانبه )تاجیکستان، ایران، 
آهن  راه  پروژه  افتتاح  قرقیزستان(،  و  چین  افغانستان، 
افغانستان  به  ایران و گسترش آن  سنگان - خواف در 
اقداماتی  از  و همین طور فعال  شدن دهلیزهای هوایی، 
ترانزیتی،  به مسیرهای  تنوع  بخشیدن  است که ضمن 
موجبات کاهش وابسته گی به پاکستان را فراهم می کند. 
در نتیجه، موقعیت افغانستان در معادالت منطقه ای ارتقا 

یافته  است.
دیپلماسی  تحول،  دهه   در  این که  سخن  واپسین 
منطقه ای افغانستان فعال و پر تحرک عمل کرده است. 
رویکرد  اتخاذ  و  نوین  گفتمان  خلق  با  دیپلماسی  این 
زیادی  حدود  تا  را  افغانستان  به  منطقه  نگاه  مناسب، 
ترانزیتی  راه های  به  تنوع  بخشی  با  است.  کرده   متحول 
در  افغانستان  جایگاه  منطقه ای،  پروژه های  گشایش  و 
معادالت منطقه ای را بهبود بخشیده  است. اما از آن جا که 
منطقه  ما کماکان درگیر آشوب و متالطم است، هنوز هم 
واگرایی، منازعه و استیالی قواعد بازی حاصل جمع صفر/
برد - باخت از مختصات بارز منطقه  ما را می سازد. هنوز 
هم بی اعتمادی ها و سوءبرداشت ها در ذهنیت نخبه گان 
دیپلماسی  بنابراین،  است.  مستولی  منطقه   دولت های 
منطقه ای افغانستان کماکان راه دراز و پر خم  و پیچی 

در پیش دارد.

در  منطقه گرایی  رویکرد  است.  منطقه گرایی  رویکرد 
تعیین   نقش  منطقه ای  سیاست  شکست  و  موفقیت 
کننده دارد. منطقه گرایی می تواند با رویکرد امنیت محور 
یا اقتصادمحور و یا رویکرد تلفیقی دنبال شود. در دوره 
نگاه  با  بیش تر  افغانستان  منطقه گرایی  کرزی،  حکومت 
امنیتی  فوریت های  هرچند  می شد.  دنبال  امنیت محور 
افغانستان تا حدودی این رویکرد را موجه می نمود؛ ولی 
نیازهای  به  نتوانست  رویکرد  این  کارگیری  به   در عمل 
امنیتی افغانستان پاسخ  بدهد وهم نتوانست محدودیت 
از  بردارد.  را  پیرامونی اش  مناطق  با  افغانستان  تعامل 
همین رو، در دهه  تحول رویکرد منطقه گرایی افغانستان 
عوض شد و از امنیت محوری به اقتصادمحوری گذار کرد. 
این رویکرد با تأکید بر اتصال منطقه ای، به خصوص با 
آسیای مرکزی و جنوب آسیا می خواهد که در درازمدت 
این  منطق  کند.  فراهم  را  موثر  منطقه گرایی  بسترهای 
رویکرد، این است که افزایش حجم تعامالت و پیوندهای 
اقتصادی افغانستان و منطقه منجر به وابسته گی متقابل 
اقتصادی می شود. وابسته گی متقابل اقتصادی به  عنوان 
عامل بازدارنده در برابر منابع بی ثباتی و ناامنی منطقه ای 
عمل می کند؛ چون در شرایط وابسته گی متقابل، ناامنی 
متضمن هزینه  گزاف است. افزون بر آن، مبادالت تجاری 
و اقتصادی و به  کارگیری رویکرد اقتصادی موجد ادراک 
سوءبرداشت ها  رفع  حتا  و  کاهش  در  و  است  مشترک 
میان دولت ها نقش مثبت ایفا می کند که از این منظر 
نیز به همگرایی منطقه ای کمک می کند. به این ترتیب، 
منطقه گرایی اقتصادمحور توانسته است سطح همگرایی 
و  ارتقا بخشد  را  و منطقه  افغانستان  و درهم  تنیده گی 
سبب گشایش مسیرهای ترانزیتی و گشایش پروژه های 
بزرگ اقتصادی منطقه ای به خصوص در مناطق آسیای 
مرکزی و جنوب آسیا شود. هرچند در عصر حاکمیت 
بین الملل،  سیاست  پهنه   در  ژئواکونومیک  گفتمان 
اقتصاد محوری به الزام آشکار سیاست خارجی کشورهای 
در حال توسعه تبدیل شده است؛ اما نگارنده به این باور 
تلفیقی  با رویکرد  افغانستان  اگر منطقه گرایی  است که 
امنیت - اقتصادمحور دنبال شود، بهتر می تواند به الزامات 
پاسخ  افغانستان  توسعه ای   - امنیتی  نیازهای  و  منطقه 
اقتصادمحوری  و  آسیا  امنیت محوری در جنوب   بدهد. 

نسبت به آسیای مرکزی.

سوم: تغییر نگرش منطقه نسبت به افغانستان
ناامنی،  خاستگاه  را  افغانستان  منطقه،   ،۲۰۱4 سال  تا 
تروریسم، مواد مخدر و ده ها تهدید دیگر امنیتی تلقی 
می کرد. اما بعد از ۲۰۱4 تحت تأثیر گفتمان نوین، یعنی 
»افغانستان کانون اتصال منطقه ای« و نیز به  کارگیری 
رویکرد اقتصادمحور در دیپلماسی منطقه ای افغانستان، 
جمهوری های  به  ویژه  منطقه،  دولت های  حاکم  نگرش 
آسیای مرکزی نسبت به این کشور دچار استحاله شده 
 است. اکنون اغلب کشورهای منطقه، اعم از کشورهای 
افغانستان  خاورمیانه،  و  آسیا  جنوب  مرکزی،  آسیای 
می دانند.  منطقه ای  همکاری های  شریک  عنوان  به  را 
مرکزی  آسیای  مورد  در  به خصوص  نگرش  تغییر  این 
از ۲۰۱4  تا پیش  بوده  است. چنان که  بیش تر برجسته 
جمهوری های آسیای مرکزی افغانستان را کانون تهدید 
می نگریستند. اما امروزه در اثر گسترش درهم  تنیده گی 
اکثریت  مرکزی،  آسیای  و  افغانستان  میان  اقتصادی 
کشورهای این منطقه به این نتیجه رسیدند که درباره 
اکنون  بود.  شده  اغراق  افغانستان  امنیتی  تهدیدات 
شریک  و  فرصت  کانون  عنوان  به   را  افغانستان  آن ها 
نگرش  هم چنان  می دانند.  منطقه ای خود  همکاری های 
همگرایی منطقه ای در کنار دوجانبه گرایی در منطقه جا 
افتاده است. مضاف بر آن، دیپلماسی منطقه ای افغانستان 
تا حدود زیادی این نکته را به کشورهای منطقه قبوالنده 

که سرنوشت همه به هم دیگر وابسته است.

مدیریت  و  منطقه ای  ابتکارات  راه اندازی  چهارم: 
موفقانه  سازوکارهای منطقه ای

تحرک دیگر دیپلماسی منطقه گرایی افغانستان که تنها به 
دهه تحول محدود نمی شود، بلکه پیش از آن را نیز احتوا 
از یک سو طیف گسترده ای  بوده   است که  این  می کند، 
ابتکارات منطقه ای را راه  انداخته  و از سویی هم، در  از 
منطقه ای خوب عمل   و سازوکارهای  ابتکارات  مدیریت 

منطقه ای را از هم جدا می کند؛ ولی خودش نمی تواند به  
 گونه  کامل در یکی از مناطق پیرامونی  جا خوش کند. به 
 این ترتیب، تا سال ۲۰۱4 موقعیت افغانستان در منطقه 
براساس گفتمان غالب و نظام معرفتی قدرت های بزرگ 
تعریف می شد. هرچند تاکنون هم بسیاری از نویسنده گان 
تحت تأثیر این گفتمان، فهم شان از موقعیت افغانستان در 
منطقه، فهم قرن نوزدهمی و قرن بیستمی باقی  مانده 
است. به  این معنا که هنوز هم افغانستان را کشور حایل 
یا کشور عایق می دانند؛ ولی این فهم از جایگاه افغانستان 
امروز  در شرایط  است.  ناکارآمد  و  کلیشه ای  منطقه  در 
نمی توان مناسبات منطقه ای افغانستان را بر پایه ادبیات 
قرن نوزده بررسی کرد؛ بلکه شرایط امروز فهم نوین از 

روندهای منطقه ای و بین المللی می طلبد.
از این رو، در دهه تحول تحت تأثیر فهم کارگزاران نظام 
مورد  در  موجود  گفتمان  سیاست گذاران،  و  سیاسی 
جایگاه افغانستان در منطقه به نقد کشیده شد و گفتمان 
نوینی از این کشور در منطقه ارایه شد. در گفتمان نوین، 
افغانستان به عنوان »چهارراه تجارت و ترانزیت منطقه«، 
جنوب  چون  مناطقی  اتصال  کانون  و  آسیا«  »قلب 
آسیا، خاورمیانه، آسیای مرکزی و شرق آسیا شناخته 
شعر  به  آن  تاریخی  ریشه های  که  گفتمانی  می شود. 
اقبال الهوری برمی گردد. اقبال الهوری افغانستان را در 
عمق استراتژیک آسیا توصیف می کند و می گوید: »آسیا 
یک پیکر آب و گل است - ملت افغان در آن پیکر دل 
است«. تحت تأثیر این گفتمان، افغانستان از کشور حایل 
و کشور عایق به کانون اتصال منطقه ای گذار می کند. 
خلق این گفتمان، در ذات خود یک حرکت کنش گرانه 
زیرا  می شود.  تلقی  افغانستان  منطقه ای  دیپلماسی  در 
الزامات  درنظرداشت  با  افغانستان  نخستین بار  برای  که 
هویت  و  می نماید  گفتمان سازی  منطقه ای،  و  داخلی 
نظریه  برپایه  اگر  که  می کند  تعریف  را  منطقه ای اش 
چیزی  بیندیشیم،   )Discourse Theory( گفتمان 
بلکه  ندارد؛  وجود  شده  تعیین   پیش  از  واقعیت  به  نام 
این نظام معناها و کلمات است که به واقعیت ها شکل 
موقعیت  از  نوین  گفتمان  خلق  بنابراین،  می بخشد. 
افغانستان در منطقه ارزشمند است. این گفتمان منطق 
کالنی را با خود حمل می کند و آن این که با صورت بندی 
این گفتمان، افغانستان می خواهد نقش فعال منطقه ای 
رقابت های  جوالنگاه  نه  دیگر  تا  کند  تعریف  برایش 
منطقه ای؛ بلکه پهنه همکاری های منطقه ای باشد. این 
گفتمان بیش تر از این محاسبه بر می خیزد که تحوالت 
صورت  گرفته در نظام بین الملل پسا جنگ سرد، موقعیت 
افغانستان را دچار دگردیسی کرده  است. اکنون موقعیت 
اقتصادی،  درهم  تنیده گی  کانون  عنوان  به  افغانستان 
تمدنی و فرهنگی میان کشورهای منطقه برجسته شده 
 است. ظرفیت های بالقوه اقتصادی - تجارتی این کشور 
می تواند افغانستان را طرف مهم ابتکارات منطقه ای قرار 

دهد.
از آن جایی که این گفتمان در عمل تا تبدیل شدن به 
گفتمان مسلط، با موانع و انسدادهای جدی مواجه است، 
نیز  نقد  به  بسیاری ها  توسط  گفتمان  این  همین رو،  از 
کشیده شد. خیلی ها گفتند که به دلیل محذورات داخلی 
افغانستان، این گفتمان نمی تواند جایگاه خود را تثبیت 
باور  اما برخالف  کند و محکوم به شکست خواهد شد. 
زیادی  تا حدود  افغانستان  پسین،  در چند سال  غالب، 
گفتمان  به  عنوان  را  گفتمان  این  که  موفق شده  است 
اغلب  امروز  چنان که  کند.  تبدیل  منطقه  در  غالب 
تا جنوب  از آسیای مرکزی گرفته  کشورهای منطقه - 
همکاری های  پهنه   را  افغانستان   - خاورمیانه  و  آسیا 
تقابل های  و  منازعات  عرصه   نه  می دانند،  منطقه ای 
عنوان  به  را  افغانستان  کشوری  کم تر  دیگر  منطقه ای. 
کشور حایل یا عایق می شناسد. پی گیری این گفتمان، به 
افغانستان امکان داده  است که از نقطه  تقابل و رقابت، به 
نقطه  تعامل و همکاری و از انزوای جغرافیایی و اقتصادی 
به نقطه  درهم  تنیده گی و چهارراه آسیا گذار کند و در 

نهایت بتواند به جایگاه شایسته ای در منطقه دست یابد.

در  پاسخگو  منطقه گرایی  رویکرد  اتخاذ  دوم: 
سیاست خارجی افغانستان

که  مهمی  مولفه های  از  یکی  استراتژیک،  دیدگاه  از 
تعیین  بزند،  رقم  را  منطقه گرایی  سرنوشت  می تواند 

در ساختار دوقطبی جنگ سرد، افغانستان به  عنوان کشور عایق میان مناطق جنوب آسیا، 
خاورمیانه، آسیای مرکزی و شرق آسیا شناخته می شد. چنان که باری بوزان در مطالعات 

امنیتی خود، افغانستان را به مثابه کشور عایق )Insulator State( توصیف می کند. یعنی 
افغانستان کشوری دانسته می شود که هم  زمان چند سیستم منطقه ای را از هم جدا می کند؛ ولی 
خودش نمی تواند به   گونه  کامل در یکی از مناطق پیرامونی  جا خوش کند. به  این ترتیب، تا سال 2014 

موقعیت افغانستان در منطقه براساس گفتمان غالب و نظام معرفتی قدرت های بزرگ تعریف می شد.

در دهه  تحول

ضیاءالحق طنین، استاد دانشگاه



شایق قاسمی

کمبود کتاب، معلم و مکان 
درسی دانش آموزان کاپیسا را 
با چالش های جدی ای روبه رو 

کرده است. شماری از دانش آموزان والیت 
کاپیسا با ابراز نگرانی از کمبود کتاب و 

معلم در این والیت، می گویند که سال 
گذشته آنان به دلیل شیوع ویروس 

کرونا به درس های شان رسیده گی کرده 
نتوانستند و امسال نیز کمبود کتاب، 

مکان و معلم روند آموزش شان را برهم 
زده است. ویس الدین، یکی از دانش آموزان 

مکاتب والیت کاپیسا، به روزنامه 8صبح 
گفت که آنان انتظار دارند حکومت، به 
 ویژه وزارت معارف، به مشکالت شان 

رسیده گی کند.

بیش تر دانش آموزان تنها برای حاضری دادن 
به صنف می آیند

عکس جنجالی والی هرات؛
دادگاه صحرایی یا »اکشن فلمی«؟

شکایت ها از کمبود کتاب درسی و معلمان در بیش تر 
والیت های کشور باال گرفته است. بحث کمبود معلمان 
رییس  غنی،  محمداشرف  که  شد  مطرح  آن  از  پس 
جمهور کشور، سال گذشته با وجود اعالم دهه معارف، 
کرد.  متوقف  را  معلمان حق الزحمه ای  استخدام  روند 
کمبود  از  کاپیسا  در  مسووالن  و  دانش آموزان  اکنون 
کتاب درسی، معلم و تعمیر برای مکتب شکایت دارند. 
دانش آموزان در این والیت می گویند که سال گذشته 
به دلیل کرونا و امسال به دلیل نداشتن کتاب و معلم، از 
درس عقب مانده اند. فعاالن مدنی نیز تصریح می کنند 
که نبود کتاب و کمبود معلم از چالش های این والیت 
است که باید حل شود. هم زمان با این، مسووالن در 
حاضر  حال  در  که  می گویند  کاپیسا  معارف  ریاست 
دالیل  بر  بنا  و  دارند  نیاز  معلم   ۲۰۰ و  هزار  یک  به 
نبود کتاب و کمبود معلم، دانش آموزان در این والیت 
رییس  می کنند.  سپری  خالی  را  درسی  ساعت های 
رییس جمهور،  به  نامه ای  فرستادن  با  کاپیسا  معارف 
وضعیت  بررسی  و  والیت  این  به  اخیرش  سفرهای 
معارف آن را یادآوری کرده و گفته است که با وجود 
تعهداتی، به وضعیت معارف کاپیسا توجه نشده است. 
دانش آموزان در کاپیسا در حالی با کمبود کتاب و معلم 
اند که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون  روبه رو 
افغانی ساالنه به عنوان کرایه برخی از مکاتب در این 

اقدام سیدوحید قتالی، والی هرات، در نمایش چهره دو 
فرد »مظنون/متهم« به آدم ربایی، واکنش های زیادی 
را به دنبال داشته است. شماری از هراتیان این اقدام 
والی را زیر پا کردن »حقوق انسانی« افراد بازداشت 
و  متهم  مجازات  که  دارند  باور  و  می پندارند  شده 
دادگاه  صالحیت  چهره اش«،  منفی/نشر  »تشهیر 
ندارند بدون  است و مقام های اجرایی حکومت حق 
حکم دادگاه، چهره متهمان را نشر کنند. آگاهان امور 
حقوقی نیز باور دارند که نشر تصاویر این افراد از سوی 
مقام های محلی هرات، خالف قانون اجراآت جزایی 
افغانستان است و دادگاه در پیوند به نشر تصاویر یا 
چهره افراد متهم تصمیم می گیرد. افزون بر این، هتک 
حرمت به متهمان/مظنونان بر اساس قانون افغانستان 
مجاز نیست و از دید آگاهان امور حقوقی، عملکرد 
والی هرات خالف قانون است. این در حالی است که 
افرادی با ستایش از این اقدام، خواستار برخورد قاطع 

و سخت گیرانه حکومت با آدم ربایان هستند. 

ماجرای نشر تصاویر آدم ربایان چگونه است؟ 
یک  که  رسید  خبر  ثور،  اول  چهارشنبه،  روز  صبح 
 ۶4 »خیابان  منطقه  از  ساله،   ۱۰ دختر  دانش آموز 
است.  شده  ربوده  هرات  شهر  صادق«  متره/شهید 
یک روز پس از این ماجرا، مقام های محلی هرات از 
بازداشت آدم ربایان و نجات کودک خبر دادند. پیش 
از چاشت روز پنج شنبه، دوم ثور، دفتر رسانه های والی 
هرات، با ارسال دعوت نامه ای خبرنگاران را به نشست 
خبری نجات این کودک و بازداشت آدم ربایان دعوت 
کرد. نشست خبری ساعت ۲:۰۰ پس از چاشت در 

دفتر والی هرات برگزار شد.
بازداشت  و  آسنات  ربودن  چگونه گی  هرات  والی 
آدم ربایان را به خبرنگاران شرح داد. نشست خبری در 
داخل دفتر والی هرات تمام شد و خبرنگاران، اعضای 

کاپیسا با »کمبود شدید« معلم روبه رو بوده و نیاز است 
تا امر تقرر یک هزار و ۲۰۰ معلم در این والیت امضا 
شود. آقای عیار گفت که آنان همه ساله این نیازمندی 
را با جذب معلمان قرار دادی رفع می  کردند، اما اکنون 
معلم  که  است  نداده  اجازه  آن ها  به  معارف  وزارت 

حق الزحمه استخدام کنند. 
به گفته رییس معارف کاپیسا، مشکل کمبود معلم و 
نبود کتاب سبب شده است که بسیاری از دانش آموزان 
در کاپیسا ساعت درسی را خالی سپری کنند. او افزود: 
»ما اکنون با عذر و تواضع به فارغان بیکار به گونه ای 
مشکل  این  اما  کردیم،  رفع  را  معلم  کمبود  مشکل 
آهسته آهسته به فراموشی سپرده شده و ما هنوز هیچ 
که  نکردیم  دریافت  معارف  وزارت  سوی  از  دستوری 

معلمین حق الزحمه استخدام کنیم.« 
رییس معارف کاپیسا هم چنان مشکل نبود ساختمان 
برای مکاتب در این والیت را یکی از مشکالت جدی 
دیگر در کاپیسا دانست و تاکید کرد که آنان همه ساله 

را  »اختطاف گران و جنایت کاران که حقوق دیگران 
ضایع می کنند، حقوقی ندارند!« از نشر تصاویر دو فرد 
متهم به آدم ربایی پشتی بانی کرده و خواهان مجازات 

اعدام برای آدم ربایان شده اند. 
محسن اکبرپور، از ساکنان هرات، نگاشته است: »شما 
که این قدر قانون را می فهمید، چرا وضعیت شهر شما 
مجرمیِن  دو آتشه   مدافعین  که  شما  است؟  این گونه 
شدید که بویی از انسانیت نبردند و دست به اختطاف 
یک کودک زدند و خانواده اش را پریشان کردند، چرا 
از حقوق متضرر حرف نمی زنید؟ آیا حقوق انسانی آن 

طفل معصوم و خانواده اش زیر پا نشده؟«
تصاویر  نشر  مخالف  هم  برخی   دیگر،  جانب  از 
و  هستند  هرات  والی  سوی  از  آدم ربایی  متهمان 
اقدام  این  نکوهش  برای  را  خودشان  استدالل های 
این  در  هرات،  پیشین  شهردار  انوری،  داوود  دارند. 
با  مورد نگاشته است: »برخورد شدید و عبرت انگیز 
مجرم از صالحیت های قوه قضاییه است، نه عضو قوه 
اجراییه! در دموکراسی ترین کشورهای جهان شکنجه، 
بدرفتاری و حقارت با مجرمین معمول است، ولی نه 

در انظار عامه!« 
واکنش ها به نشر تصاویر متهمان آدم ربایی، از هرات 
هم فراتر رفت و کاربران شبکه های اجتماعی در سایر 
والیت های کشور نیز به آن واکنش نشان دادند. بشیر 
قاسانی، خبرنگار و فعال شبکه های اجتماعی، با نشر 
متوجه  سالم!  صاحب  »والی  نوشت:  کوتاه  مطلبی 

باشید که از محاکم برائت نگیرند.«
برخی دیگر از کاربران شبکه های اجتماعی عملکرد 
والی هرات را »فلمی« و شخص والی را »بچه فلم« نام 
داده اند. داکتر همدرد، یکی دیگر از فعاالن شبکه های 
»بچه  است:  داده  نشان  واکنش  چنین  اجتماعی، 
فلم؟... ما ادعای بهتر بودن و انسان بودن را داریم و 
رفتار طالبان را به  دور از کرامت انسانی می پنداریم. 

والیت پرداخت می شود.
کمبود کتاب، معلم و مکان درسی دانش آموزان کاپیسا 
است. شماری  کرده  روبه رو  با چالش های جدی ای  را 
از دانش آموزان والیت کاپیسا با ابراز نگرانی از کمبود 
کتاب و معلم در این والیت، می گویند که سال گذشته 
درس های شان  به  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل  به  آنان 
رسیده گی کرده نتوانستند و امسال نیز کمبود کتاب، 
است.  زده  برهم  را  آموزش شان  روند  معلم  و  مکان 
ویس الدین، یکی از دانش آموزان مکاتب والیت کاپیسا، 
به روزنامه 8صبح گفت که آنان انتظار دارند حکومت، 
به  ویژه وزارت معارف، به مشکالت شان رسیده گی کند.
فعاالن جامعه مدنی در کاپیسا چالش های فراراه آموزش 
در این والیت را تأیید می کنند. حشمت اهلل اسحاق زاده، 
با  گفت وگو  در  کاپیسا،  والیت  مدنی  جامعه  رییس 
روزنامه 8صبح، کمبود کتاب و معلم در این والیت را 
یکی از مشکالت »استخوان سوز« می داند و می گوید که 
این چالش از چندین سال به این سو دامن گیر معارف 
هر چند  که  افزود  اسحاق زاده  آقای  است.  والیت  این 
آن ها در مورد کمبود کتاب کمپینی را راه اندازی کردند 
تا بخشی از مشکالت در این زمینه حل شود، اما این 
مشکل هم چنان حل ناشده باقی مانده است. او گفت: 
»یکی از نهادهایی که در والیت کاپیسا با مشکالت زیاد 
مواجه است، معارف کاپیسا است. هرچند ما این مشکل 
را بارها با وزارت معارف در میان گذاشتیم، اما برای حل 
آن کاری نشده است. معلمان زیادی کمبود داریم، از 
سوی دیگر معارف روند جذب معلمین حق الزحمه را 

بند کرده است.«
از کمبود  نیز  مسووالن ریاست معارف والیت کاپیسا 
کتاب و معلم در این والیت شکایت می کنند. عبدالعلیم 
با  گفت وگو  در  کاپیسا،  والیت  معارف  رییس  عیار، 
معلم در  و  روزنامه 8صبح می گوید که کمبود کتاب 
این والیت به چالشی جدی برای آنان بدل شده است 
و رییس جمهور غنی باید به مشکالت  آنان رسیده گی 
کند. به گفته او، در حال حاضر ریاست معارف والیت 

خانواده کودک ربوده شده، کارمندان امنیت ملی و 
والی هرات، وارد محوطه ساختمان مقام والیت شدند. 
کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی هرات، دو مرد 
جوان که چهره های شان پوشانده بود را از موتر پایین 
افرادی که متهم به ربودن کودک ۱۰ ساله  کردند؛ 
بودند. این دو مرد در حالی که هنوز چهره های شان 
پوشانده بود، پشت به دوربین خبرنگاران قرار گرفتند 

تا از آن ها تصویربرداری شود.
بازداشت  افراد  از  تصویربرداری  حال  در  خبرنگاران 
ایستاده  آنان  نزدیک  هم  هرات  والی  و  بودند  شده 
بود. از آقای قتالی پرسیدم: »شما هم می خواهید در 
عکس باشید؟« پاسخ داد: »بله«. لحظاتی بعد به سراغ 
این دو مرد رفت و چهره های شان را مقابل دوربین ها 
برخی موارد دیگر،  این هم در  از  آشکار کرد. پیش 
سیدوحید قتالی، چهره افرادی که به اتهام آدم ربایی 
داده  نشان  خبرنگاران  به  را  بودند  شده  بازداشت 
بود. در یک مورد، پوشش چهره مردی که به اتهام 
آدم ربایی بازداشت شده بود را در داخل ریاست امنیت 
ملی هرات برداشت، اما از خبرنگاران خواسته شد که 

تصویر چهره آن مرد نشر نشود.
نشر تصاویر دو مرد متهم به آدم ربایی از سوی والی 
کاربران  و  مردم  میان  زیادی  واکنش های  هرات، 
شبکه های اجتماعی به دنبال داشت و شمار زیادی 
آن  به  نسبت  والی هرات،  تصاویر  نشر  با  کاربران  از 
این  از  حمایت  در  عده ای  دادند؛  نشان  واکنش 
موافقان  دیدگاه  آن.  با  مخالفت  در  تعدادی  و  اقدام 
و  است  »غیرانسانی«  عملی  آدم ربایی  که  است  این 
مرتکبان آن باید به اشد مجازات/اعدام محکوم شوند 
و نشر نکردن چهره آدم ربایان منطقی نیست. برخی 
خواهان  کارزاری  راه اندازی  با  شبکه های  کاربران 
صفحه های  در  آنان  شده اند.  آدم ربایان  مجازات 
کوتاه:  نوشته  این  نشر  با  خود  فیس بوک  شخصی 

مکاتب  کرایه  عنوان  به  را  افغانی  میلیون   ۱۵ تا   ۱۰
در  کاپیسا  والیت  معارف  رییس  هرچند  می پردازند. 
مورد بسته بودن مکاتبی که زیر تسلط گروه طالبان 
قرار دارد، چیزی نمی گوید، اما تصریح می کند که بیش 
از 4۰ مکتب در این والیت زیر نفوذ گروه طالبان قرار 

دارد.
به دنبال این شکایت ها، رییس معارف والیت کاپیسا 
نیز به رییس جمهور غنی نامه فرستاده تا به مشکالت 
معارف این والیت توجه کند. او در نامه ای که به رییس 
بار  با وجود سه  جمهور غنی نگاشته ، گفته است که 
سفر آقای غنی به این والیت و دیدن مشکالت آنان، 
هنوز که هنوز است، به مشکالت معارف به ویژه کمبود 
معلم در این والیت توجه نشده است. هرچند مقام های 
محلی در والیت کاپیسا در مورد مشکالت کمبود معلم 
والی  اما  نکرده اند،  نظر  اظهار  والیت  این  در  کتاب  و 
کاپیسا چندی پیش در یک جلسه اداری در این والیت 
گفته بود که در سال ۱4۰۰ بیش از 4۰۰ پروژه دارند 
که بخش عمده آن به معارف این والیت اختصاص یافته 

است.
به  سال  چندین  از  معارف  وزارت  مقام های  هرچند 
این سو برای حل این مشکل در والیات تعهد سپرده اند، 
بخش  این  در  مشکالت  می شود،  دیده  چنان که  اما 
حل ناشده باقی مانده است. در حال حاضر ۱۵۹ هزار 
مصروف  کاپیسا  والیت  مکاتب  در  دانش آموز   ۶۹۱ و 
آموزش اند. از میان این دانش آموزان، ۱۰۵ هزار و ۵۹۹ 
تن شان را پسران و ۵4 هزار و ۹۲ تن شان را دختران 
تشکیل می دهند. این شمار از دانش آموزان توسط سه 
هستند،  بانوان  تن شان   ۷۰۲ که  معلم   ۶۶4 و  هزار 

آموزش می بینند. 
شکایت ها از کمبود مکان های درسی، کتاب و معلم در 
والیات در حالی مطرح می شود که سال گذشته رییس 
جمهور غنی برای حمایت و پشتی بانی از روند آموزش و 
پرورش، یک دهه را به نام دهه حمایت از معارف اعالم 
کرده بود. گفتنی است که تصمیم آقای غنی مبنی بر 
استخدام نشدن معلمان حق الزحمه ای و نبود بست های 
دایمی کافی در وزارت معارف، سکتور معارف کشور را 

با چالش جدی ای روبه رو کرده است.

پس چنین رفتار آقای قتالی قطعاً ناپسند، ضد حقوق 
بشری و غیراخالقی است.« 

در این میان، آگاهان امور حقوقی باور دارند که نشر 
تصاویر متهمان و هتک حرمت به آنان از سوی والی 
هرات، خالف قانون اجراآت جزایی افغانستان است. 
هرات،  در  حقوقی  امور  آگاهان  از  حیدری،  جمیل 
متهم/ برابر  در  اقدام  چگونه گی  که  دارد  پافشاری 

اجرایی  مقام های  و  است  دادگاه  صالحیت  مظنون 
حق برخورد غیرقانونی را ندارند. به گفته او، بر مبنای 
قانون، دادگاه با صالحیت می تواند نشر تصویر مجرم 
را به عنوان »جزای تکمیلی« در نظر بگیرد و مجرم 
»تشهیر منفی« شود، اما نشر تصاویر افراد بدون حکم 
دادگاه و هتک حرمت به آنان، خالف قانون است و 

افراد متضرر می توانند در این مورد شکایت کنند.
اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر  شهرزاد 
افغانستان، هم به گونه ضمنی به این اقدام والی هرات 
سیدوحید  از  بردن  نام  بدون  و  داده  نشان  واکنش 
قتالی، با نگاشتن متنی کوتاه در توییتر شخصی خود، 
نشر تصاویر افراد متهم/مظنون به آدم ربایی را خالف 

قانون عنوان کرده است.
افزایش واقعات آدم ربایی طی چند ماه اخیر در هرات، 
و  آورده  میان  به  شهر  این  در  زیادی  نگرانی های 
بسیاری به ویژه خانواده های قربانی آدم ربایی، خواهان 
این  شدن  ریشه کن  برای  آدم ربایان  شدید  مجازات 
پدیده شوم هستند، اما برخی دیگر، اقدام غیرقانونی و 
زیر پا شدن کرامت انسانی متهمان آدم ربایی را قابل 

پذیرش نمی دانند.
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از کرونا چه آموختیم؟

در چشم انداز تاریخ، چگونه می توان مسأله  کووید را 
جمع بندی کرد؟ شماری بر این باور اند که خسارات 
هنگفت برجامانده از ویروس کرونا، نمایان گر ناتوانی 
بشر در برابر توانایی طبیعت است؛ اما در واقع، سال 
هرچند  ساخت.  آشکار  را  بشر  درمانده گی   ۲۰۲۰
طبیعی  نیروی های  دیگر،  همه گیر  بیماری های 
غیرقابل مهار نیستند و علم، آن ها را به چالش های 
مهارشدنی تبدیل کرده است؛ اما با وجود آن، این 
همه مرگ و درد و رنج چرا؟ پاسخ آسان است: به 

دلیل تصمیم هایی نادرست سیاسی.
در ادوار گذشته، زمانی که مردم با آفت هایی مانند 
و  علت  از  تصوری  هیچ  مواجه می شدند،  طاعون۱ 
 ،۱۹۱8 سال  در  نداشتند.  آن ها  مهار  چگونه گی 
شد،  همه گیر  اسپانیایی۲  آنفلوانزای  زمانی  که 
بهترین دانشمندان جهان موفق به شناخت ویروس 
مهلک آن نشدند، هر اقدامی از جانب آن ها به هدر 
رفت و تالش  برای ساخت واکسن نیز بی ثمر ماند. 
کووید-۱۹  با  اسپانیایی  آنفلوانزای  که  حالی  در 
اواخر  در  کووید  اولیه  نشانه های  دارد.  فرق  بسیار 
دسامبر سال ۲۰۱۹ ظاهر شد و در آن روزها بود 
که اولین زنگ خطر در مورد وقوع بیماری همه گیر 
نواخته شد و دانشمندان در دهم جنوری سال بعد، 
یعنی در کم تر از بیست روز، نه تنها ویروس مسوول 
را شناسایی کردند؛ بلکه ژنوم آن را نیز توالی یابی3 
به  اینترنت  در  را  آن  با  مرتبط  اطالعات  و  کردند 
نشر رساندند. چند ماه بعد، ما می دانستیم که چه 
اقداماتی، زنجیره  آلوده گی ویروس را ُکند یا متوقف 
می کند. در کم تر از یک سال، چندین واکسن موثر 
انسان ها  میان  نبرد  در  تولید شد.  انبوه  پیمانه   به 
و عوامل بیماری زا4، هرگز انسان این قدر قدرتمند 

نبوده است.
در کنار دست آوردهای بی سابقه  زیست  - فناورانه۵، 
را  اطالعات  فناوری  قدرت  ما  برای  کووید  سال 
نیز برجسته ساخت. در گذشته، اگر بشر در مهار 
همه گیری ها مشکل داشت به این دلیل بود که آن ها 
نمی توانستند، زنجیره  آلوده گی را در زمان واقعی۶ 
دنبال کنند و هزینه  خانه نشینی های اجباری۷ در 
طوالنی مدت، گران بود. در سال ۱۹۱8 می توانستید 
افرادی را که به این بیماری مخوف آلوده شده اند، 
قرنطینه کنید؛ اما نمی توانستید جابه جایی حامالن 
در  اگر  کنید.  ردیابی  را  عالیم8  با  یا  عالیم  بدون 
گذشته به کل جمعیت یک کشور دستور می دادید 
به  نهایت  در  امر،  این  بمانند،  خانه  در  هفته ها  تا 
سرانجام  و  اجتماعی  فروپاشی  اقتصادی،  بحران 
به گرسنه گی جمعی منجر می شد. در مقابل، در 
ردیابی  و  نظارت دیجیتال، شناسایی  سال ۲۰۲۰ 
بابت  این  از  و  بسیار تسهیل کرد  را  بیماری  ناقل 
جدامانی های اجتماعی۹ می تواند بسی انتخابی تر و 
موثرتر باشد. مهم تر از آن، خودکارسازی۱۰ و اینترنت 
چرخه  زنده گی را دست کم در کشورهای پیش رفته 
فعال نگه  داشته است. ممکن است در کشورهای در 
حال توسعه، همه گیری کرونا آسیب های گذشته را 
به خاطر آورده باشد؛ ولی در کشورهای توسعه یافته 

انقالب دیجیتال کاماًل شرایط را تغییر داده است.
مثاًل، حوزه  کشاورزی را در نظر بگیرید، برای هزاران 
سال تولید مواد غذایی متکی به نیروی بشری بود 
نود درصد مردم در مزارع کار می کردند.  و تقریباً 
امروزه در کشورهای پیش رفته دیگر چنین نیست. 
به طور مثال، در ایاالت متحده امریکا تنها یک ونیم 
درصد مردم کشاورز اند و این درصد نه  تنها کفاف 
نیازمندی های امریکا را می دهد؛ بلکه این کشور را 
به صادرکننده  اصلی مواد غذایی در جهان تبدیل 
توسط  کشاورزی  کارهای  اکثر  امروز  است.  کرده 
به  بیماری ها  از  که  می شود  انجام  دستگاه هایی 
 ویژه از ویروس ها در امان اند. بنابراین، جدامانی های 
اجتماعی تأثیر اندکی در امور کشاورزی دارد. یک 
گندم زار را در زمان طاعون در نظر بگیرید. اگر به 

است، بدون مشکل جدی به کار خود ادامه دهد، 
به این دلیل است که نیاز به نیروی انسانی کار در 
ناوگان  یک  امروزه  است.  شده  محدود  بسیار  آن 
قادر  است،  آن  خودکار۱۲  عمده   بخش  که  تجاری 
به حمل بار بیش تری نسبت به ناوگان های تجاری 
پیشامدرن است. در سال ۱۵8۲، ناوگان بازرگانان 
انگلیس مجموعاً ظرفیت حمل ۶8۰۰ تن را با به کار 
بستن شانزده هزار ملوان داشت. در حالی که ناوگاِن 
رونمایی   ۲۰۱۷ سال  در  که  هنگ کنگ   OOCL
شد، برای حمل ۲۰۰ هزار تن بار، تنها به ۲۲ خدمه 
نیاز دارد. این درست است که کشتی های تفریحی 
مسافر،  از  مملو  هواپیماهای  و  گردشگر  صدها  با 
نقش اساسی را در گسترش ویروس بازی کردند؛ 
اما اکنون دیگر گردشگری و سفر برای انجام امور 
تجاری ضروری نیست. حاال ممکن است گردشگران 
 ZOOM طریق  از  بازرگانان  و  بمانند  خانه  در 
خودکار  کشتی های  که  حالی  در  کنند؛  دادوستد 
و قطارهای بدون راننده۱3 چرخه  اقتصاد جهان را 
در  گردشگری  که  است  درست  این  می  چرخانند. 
سال ۲۰۲۰ به گونه  بی سابقه ای کاهش یافته؛ اما 
تجارت از راه  دریا، تنها 4 درصد کاهش داشته است.
بر  عمیقی  تأثیر  دیجیتال سازی  و  خودکارسازی 
اصاًل تصور نمی شد  خدمات دارد. در سال ۱۹۱8 
که اداره ها، آموزشگاه ها، دادگاه ها یا حتا عبادتگاه ها 
بتوانند در زمان جدامانی اجتماعی به کارهای شان 
ادامه دهند. در آن زمان اگر دانش آموزان و آموزگاران 
می شد  چگونه  می شدند،  زندانی  منازل شان  در 
ما  امروزه  دایر  کرد؟  را  کالس های درسی مجازی 

پاسخ این پرسش ها را می دانیم : دورکاری.۱4
دورکاری دارای مشکالت زیادی، از جمله پیامدهای 
مشکالت  هم چنین  دورکاری،  است؛  روانی  حاد 
غیرقابل تصوری، مانند استحاله  وکال به گربه ها را 
نیز در قبال دارد. ]نویسنده این جا تلویحاً به جلسه  

امریکا اشاره  ایالت تکزاس  آنالین در دادگاهی در 
را  گربه  نمایه   اشتباهی  پرونده  وکیل  که  می کند 
فعال کرده بود.[ اما با این وجود، این واقعیت ساده 

اکنون امکان پذیر و باور کردنی ا ست.
در سال ۱۹۱8 بشر فقط در دنیای واقعی زنده گی 
آنفلوانزا  مرگ بار  ویروس  که  هنگامی  و  می کرد 
سراسر جهان را فراگرفت، بشریت جایی برای فرار 
نداشت. امروز بسیاری  از ما در دو جهان زنده گی 
می کنیم : جهان واقعی و جهان مجازی. از زمانی 
 که ویروس کرونا در دنیای واقعی پا به عرصه وجود 
دنیای مجازی  به  از مردم  بسیاری  است،  گذاشته 
آن جا  به  ویروس ها  دست  که  دنیایی  کوچیده اند؛ 
و  مادی اند  موجودات  انسان ها  که  البته  نمی رسد. 
نمی توان همه چیز را مجازی کرد. سال کووید، سالی 
ا ست که نقش مشاغل کم درآمد، مانند پرستاران، 
صفاکاران )خدمات دهنده گان خانه گی(، راننده گان، 
فروشنده گان و رساننده گان کاال را در حفظ تمدن 
بشری برجسته ساخته است. اغلب می گویند که هر 
تمدن با بربریت فقط به اندازه  سه وعده  غذا فاصله 
دارد و در سال ۲۰۲۰ رساننده گان کاال خِط واصل 
ما با تمدن شدند و آن ها بودند که ما را با دنیای 

واقعی وصل  کردند.
را  خویش  فعالیت های  بشریت  که  همان طوری 
خودکار و دیجیتال می سازد و تجارت را به صورت 
را  خود  همان طور  درست  می دهد،  انجام  آنالین 
از  یکی  می افکند.  جدید  دشواری های  معرض  در 
است  این  کووید  سال  مورد  در  توجه  قابل  نکات 
که اینترنت در مقابل این همه فعالیت تاب آورد و 
مقاومت کرد. اگر به یک باره گی میزان رفت وآمد را 
بر روی یک پل واقعی افزایش دهیم، شاهد شدت 
سال  در  بود.  خواهیم  پل  حتا شکست  و  ترافیک 
تا دفاتر و  از مدارس گرفته  با آن که همه،   ۲۰۲۰
به  دسته جمعی  صورت  به  شبه،  یک  عبادتگاه ها 
اینترنت هجوم بردند، دیدیم که اینترنت تاب آورد 
و برقرار ماند. حاال تصورش را بکنید اگر روزی این 
دستگاه مجازی از کار بیفتد، چه می شود. در سال 
۲۰۲۰ دانستیم که زنده گی می تواند ادامه یابد، ولو 
این که یک کشور به گونه  کامل تعطیل شود. تصور 
کنید اگر روزی زیرساخت های دیجیتالی ما از کار 

بیفتد؛ چه خواهیم کرد؟
برابر  در  ما  تا  است  شده  باعث  اطالعات  فناوری 
داشته  بیش تری  مقاومت  بیولوژیک  ویروس های 
ویروس های  مقابل  در  آن طرف،  از  اما  باشیم؛ 
مراتب  به  و حمالت سایبری  بدافزارها۱۵  رایانه ای، 

آسیب پذیرتر شده ایم.
مردم اغلب می پرسند که کووید بعدی چه خواهد 
بود؟ یکی از پاسخ ها به این پرسش این است که 
کووید بعدی، حمله به زیرساخت های دیجیتالی ما 
تا ویروس  بود. فقط چند ماه طول کشید  خواهد 
هزاران  و  یابد  گسترش  جهان  سراسر  در  کرونا 
ما  دیجیتالی  زیرساخت های  اما  کند.  آلوده  را  تن 
ممکن است در یک روز از کار بیفتد و نظم کنونی 
را برهم بزند. این که مدارس و ادارات به این سرعت 
می کنید  فکر  شوند،  وصل  اینترنت  به  توانستند، 
چقدر طول خواهد کشید تا از نامه های الکترونیکی 
چه  عقب گرد  این  و  برگردیم؟  پستی  نامه های  به 

اهمیتی خواهد داشت؟
ادامه دارد...

دست اندرکاران مزرعه بگویید که در فصل برداشت 
محصول در خانه بمانند، قحطی قطعی ای را تضمین 
کرده اید. ولی اگر به آن ها بگویید که بیایند و در هر 
حال به کار ادامه دهند، خطر ابتالی آن ها را افزایش 

داده اید. پس چه باید کرد؟
اکنون همان مزرعه را در سال ۲۰۲۰ تصور کنید، 
یک دستگاه مجهز با سیستم ردیاب می تواند تمام 
مزرعه را با کارایی و اثربخشی بیش تر و با احتمال 
آلوده گی صفر درصد، برداشت کند. در سال ۱۹4۹ 
کیلوگرام   ۱3۰ میانگین  طور  به  مزرعه دار  یک 
برداشت می کرد؛ در سال ۲۰۰4  محصول در روز 
یک دستگاه ِدرو با برداشت نزدیک به 8۰۰ تن در 
عبارت  به  شکست.  را  قبلی  رکوردهای  تمام  روز 
هیچ  کووید-۱۹  که  گفت  می توان  صریحاً  دیگر، 
تأثیر قابل توجهی در تولید جهانی غالت اولیه مانند 
گندم، برنج و جواری )ذرت( ندارد. اما برای تغدیه  
مردم، برداشت محصوالت زراعتی کافی نیست، باید 

آن ها را گاه تا هزاران کیلومتر انتقال داد.

نقش اساسی خودکارسازی و دیجیتال سازی11
بدی  نقش  همه گیری ها  در  تجارت  اوقات  اکثر 
داشت. عوامل بیماری زای کشنده همیشه از طریق 
بازرگانی در سراسر جهان  و کاروان های  کشتی ها 
توسط  طاعون  مثال،  طور  به  می شدند.  تکثیر 
از  می کردند،  عبور  ابریشم  جاده   از  که  بازرگانانی 
شرق آسیا به خاور میانه انتقال یافت و سپس به 
واسطه  کشتی های تجاری به اروپا وارد شد. به این 
ترتیب، تجارت تهدید بزرگی به شمار می رفت. از هر 
گاری که توسط یک گاری چی رانده می شد گرفته 
تا هر کشتی تجاری کوچکی که به ده ها ملوان نیاز 
داشت، و همین طور قایق ها و مسافرخانه های شلوغ، 

کانون اصلی بیماری ها بودند.
توانسته  بین الملل  تجارت  اگر که  در سال ۲۰۲۰ 
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نویسنده: یووال نوح هراری

برگردان: شبیر بخشی

بخش اول

یک  سال با کووید؛

پیش گفتار:  آنچه را که در پیوست می خوانید، ترجمه  مقاله یووال نوح هراری، 
تاریخ دان، روشنفکر، استاد دانشگاه و نویسنده  سه کتاب پرفروش جهانی 

»انسان خردمند: تاریخ مختصر بشر«، »انسان خداگونه: تاریخ مختصر آینده« 
و »بیست ویک درس برای قرن بیست ویک« است. مقاله  حاضر در هفته نامه  

فرانسوی زبان اکسپرس )L'Express( در تاریخ 27 فبرروی 2021 به نشر رسیده 
و مورد استقبال خواننده گان قرار گرفته است. در ترجمه  حاضر کوشیده شده 

است تا ساختار بیان علمی نویسنده تا حد ممکن حفظ شود.

1- La peste noire
2- La grippe espagnole
3- Séquencé
4- Pathogènes
5- Biotechnology
6- Temps réel
7- Confinement
8- Des porteurs présymptomatiques ou 
asymptomatiques
9- Confinement
10- Automatisation  
11- Le rôle fondamental de l'automatisation et 
la dématérialisation 
12- Automatisé
13- Autonome
14- Le télétravail  
15- Malwares



Islamic Republic of Afghanistan
Independent Directorate of Local Governance

Deputy Ministry for Municipalities
Eshteghal Zaiee – Karmondena Project )EZ-KAR(

د افغانستان اسالمی جمهوری دولت
د سیمه ییزو اورگانونو خپلواکه اداره

د شاروالیو معینیت
د کارموندنی پروگرام  

د اداری آمریت

دولت جمهوری اسالمی افغانستان   
ادارۀ مستقل ارگانهای محلی

معینیت شاروالی ها 
برنامه اشتغالزائی 

آمریت اداری

اعالن دعوت به داوطلبی
عنوان پروژه: خریداری و تهیه ۱۲۵۵۲8 لیتر تیل دیزل برای جنراتور های دفاتر ۱۱ والیات برنامه 

اشتغالزائی
شماره دعوت به داوطلبی :-

برنامه اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها از تمام داوطلبان واجد شرایط 
دعوت بعمل میآورد، تا در پروسه داوطلبی خریداری و تهیه ۱۲۵۵۲8 لیتر تیل دیزل برای جنراتور 
های دفاتر ۱۱ والیات، برنامه اشغالزائی اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه 
اشتغالزائی ریاست مستقل ارگان های محلی و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات 
ملی، اکبر به دست آورده، آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از 

ظهر مورخ ۲8 ثور ۱4۰۰ ارائه نماید. 
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ  .۲۲۰.۰۰۰ دو صد و بیست هزار افغانی و جلسه آفر گشایی به 
ساعت ۱۰:۰۰  قبل از ظهر ۲8 ثور ۱4۰۰ در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق شهروندی/ و اشتغالزائی 

ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.
نوت: )۱(: پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.

 a.nooragha@ccnpp.org ,  t.safi@ccnpp.org :ایمیل آدرس
procurement.idlg@ccnpp.org     

شماره تیلیفون: ۰۲۰۲۲۱4۰۱۲

IDLG/DMM/EZ-KAR/IOC/NCB-07-2021

Islamic Republic of Afghanistan
Independent Directorate of Local Governance

Deputy Ministry of Municipalities
Citizen’s Charter National Priority Program

Procurement Management Unit

د افغانستان اسالمی جمهوریت 
د سیمه ییزو اورگانونو خپلواکه اداره

دشاروالیو معینیت
د ولسی ترون ملی پروگرام

اعالن دعوت به داوطلبی
)IT Equipment( عنوان: پروژه خریداری وسایل و تجهیزات فناوری معلوماتی

شماره دعوت به داوطلبی :-
برنامه ملی میثاق شهروندی ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی هاازتمام داوطلبان واجد 
 IT( معلوماتی  فناوری  تجهیزات  و  وسایل  خریداری  داوطلبی  پروسه  در  تا  نماید،  می  دعوت  شرایط 
Equipment( اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه ملی میثاق شهروندی 
ریاست مستقل ارگان های محلی و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل و هم چنان از سایت تدارکات ملی، اکبر 
و UNDB به دست آورده، آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل 

از ظهر مورخ ۰۹ جوزا ۱4۰۰ ارائه نماید. 
تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ ۱۲.۰۰۰  دوازده هزار دالر آمریکائی و جلسه آفر گشایی به ساعت 
۱۰:۰۰ قبل از ظهر ۰۹ جوزا ۱4۰۰ در صالون کنفرانس برنامه ملی میثاق شهروندی/ ریاست مستقل 

ارگان های محلی معینیت شاروالی ها تدویر میگردد.

نوت: )۱( : پول نقد به عنوان تضمین آفر پذیرفته نمیشود.
 u.sultani@ccnpp.org,   a.wardak@ccnpp.org,   t.safi@ccnpp.org :ایمیل آدرس

شماره تیلیفون: ۰۲۰۲۲۱4۰۱۲

AF-IDLG-223715-GO-RFB 
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 )Losartan( طرح آزمایش کلینیکی تجویز لوزارتان
در درمان بیماران سرپایی مبتال به کووید-۱۹ توسط 
مرکز تحقیقات علمی موسسه تحصیالت عالی طبی 
چراغ در شهر کابل و شهر مزارشریف، با مجوز بورد 
بررسی اخالقیات وزارت صحت عامه افغانستان و به 
تالش آقایان پوهاند داکتر چراغعلی چراغ، پوهندوی 
داکتر همایون مصطفی، داکتر محمدیاسین حکیمی 
و داکتر احمدشهیر صدر از موسسه تحصیالت عالی 
طبی چراغ و گروهی از محققان کشور شامل آقایان 
نورمل،  بشیر  داکتر  هوفیانی،  مرتضی  سید  داکتر 
یزدان پرست،  احمدمنیر  داکتر  فروتن،  هدا  داکتر 
داکتر  نورزی،  ماللی  داکتر  شیرپور،  امین اهلل  داکتر 
ترینا نورزی و استاد عبدالوکیل قرلق در افغانستان 

به انجام خواهد رسید.
آقایان  توسط  شده  ارایه  پروتکل  برپایه  طرح  این 
داکتر  و  صدر  احمدشهیر  داکتر  نجات،  رضا  داکتر 
دیوید ج نجفی و براساس نظریه مطرح شده مطالعات 
بیوانفورماتیک و آزمایشگاهی صورت گرفته توسط 
ایشان که از ماه مارچ سال ۲۰۲۰ تاکنون منجر به 
انتشار چند مقاله تحقیقی و درمان تعداد زیادی از 

بیماران گردیده، بنیاد گذاشته شده است.
در مرحله اول این طرح، تعداد ۱۰۰ بیمار سرپایی 
بیماری کرونا می شوند و  اعراض و عالیم  که دچار 
آزمایش PCR مثبت دارند، در دو گروه ۵۰ نفری 
 randomized,( تصادفی  کور  سر  دو  صورت  به 
قرار  یک دیگر  با  مقایسه  مورد   )double-blind
موسسه  که  است  ذکر  به  الزم  گرفت.  خواهند 
از هزینه  تحصیالت عالی طبی چراغ بخش مهمی 
این طرح را متقبل شده و در راستای دیدگاه انسانی 
این  مهار  برای  راهی  کردن  پیدا  جهت  در  خود 

بیماری مهلک، قدم برداشته است.
که  است  ویروسی  بیماری  یک  کووید-۱۹  بیماری 
SARS-(  ۲ کوو  سارس  ویروس  به  ابتال  علت  به 
CoV2( از خانواده ویروس  کرونا پدید می آید. این 
بیماری که از ماه های آخر سال ۲۰۱۹ در دنیا منتشر 
شده، در حال حاضر به صورت یک پاندیمی درآمده 
و تاکنون به مرگ نزدیک به سه میلیون نفر در دنیا 
و ضررهای اقتصادی و اجتماعی وسیعی منجر شده 
بروز  دنبال  به  مبتال،  افراد  بیماری،  این  در  است. 
طوفان  اصطالح  به  و  شدید  التهابی  واکنش های 

جدار رگ ها را مهار می کند. از اثرات دیگر ایماتینیب 
می توان از اثر ضدالتهابی و ضد فیبروز این دارو نام 
برد که در صورتی که با دوز پایین تجویز شود، قادر 
است سطح دفاعی نوتروفیل ها را برای پیش گیری از 

عفونت ثانویه حفظ کند.
محققان  توسط  شده  انجام  بیوانفورماتیک  مطالعه 
فوق نشان داد که هر دو ادویه لوزارتان و ایماتینیب 
قادر اند با تغییر شکل در آنزیم ACE2 از تمایل و 
بکاهند.  گیرنده  این  به  ویروس  قدرت چسبنده گی 
هم چنین در این مطالعه نشان داده شد که این دو 
دوا می توانند در مکانی از مولکول های پروتئاز اصلی 
جای   )PLpro( مانند  پاپائین  پروتئاز  و   )Mpro(
بگیرند که مهارکننده های تعیین ساختار شده در آن 
قرار می گیرند و در واقع از دیدگاه بیوانفورماتیک به 

عنوان یک مهارکننده این پروتئازها عمل کنند.
به دنبال انتشار این مطالعه، محققان فوق با همکاری 
داکتر دیوید ج نجفی و محققان دیگری از دانشگاه 
جورجیا در ایاالت متحده امریکا توانستند، اثر لوزارتان 
 Vero E6 را در شرایط آزمایشگاهی بر سلول های
مورد بررسی قرار دهند. در طی آزمایشات فوق در 
لوزارتان  که  شد  داده  نشان  سلولی  کشت  محیط 
قادر است پیش و پس از اضافه شدن ویروس فعال 
بر  ویروس  کشنده  اثرات  و  تکثیر  از  سلول ها  به 
سلول های Vero E6 جلوگیری کند. مقاله مربوط به 
این آزمایشات از اواخر دسامبر ۲۰۲۰ بر روی آرشیو 

bioRxiv در اینترنت قابل دسترسی است.
دانشگاه  در  کلینیکی  آزمایشی  کار  یک  در  اخیراً 
کانزاس در ایاالت متحده امریکا، اثرات مفید لوزارتان 
به  که  شفاخانه  در  بستری  بیماران  از  تعدادی  در 
وخامت  دچار  کووید-۱۹  بیماری  به  ابتال  دنبال 
آسیب به ریه شده بودند، مورد تایید قرار گرفت. باید 
توجه داشت که برای تایید اثرات مفید لوزارتان در 
درمان بیماران سرپایی مبتال به  کووید-۱۹، به کار 
آزمایشی کلینیکی تصادفی دیگری نیاز است. امید 
انجام این طرح اعضای گروه محققان فوق  با  است 
بزرگ  گامی  بتوانند،  کار مشترک  یک  در  همه گی 
باشند  قادر  که  داروهایی  به  دست یابی  راستای  در 
بیماران  شدن  بستری  میزان  از  واکسن ها  کنار  در 
و مرگ ومیر ناشی از بیماری کووید-۱۹ و هم چنین 

درد و رنج جامعه بین المللی بکاهد، بردارند.

 )II )Angiotensin II type I receptor, AT1R
انقباض سلول های  نه تنها موجب بازجذب نمک و 
خون  فشار  باالرفتن  و  رگ ها  جدار  صاف  عضالت 
می شود؛ بلکه موجب بروز واکنش های التهابی حاد 
هم می گردد. از طرف دیگر، آنژیوتانسین ۷-۱ دارای 

اثرات ضد التهابی و ضد آنژیوتانسین II می باشد.
سطح  در   ACE2 کاهش  با  بیماری  این  در 
و  افزوده   II آنژیوتانسین  میزان  بر  آلوده  سلول های 
از میزان آنژیوتانسین ۷-۱ کاسته می شود. افزایش 
 NADPH oxidase با تحریک آنزیم II آنژیوتانسین
سلول  در  آکسیجن  آزاد  رادیکال های  میزان  بر 
واکنش های  تحریک  به  منجر  امر  این  می افزاید، 
آلوده  سلول  درون  غیراختصاصی  اولیه  التهابی 
التهابی  سلول های  هجوم  و  محیط  سلول های  و 
آنژیوتانسین  تولید  کاهش  دیگر،  سوی  از  می شود. 
۷-۱ به علت کاهش ACE2 موجب تشدید وضعیت 
التهابی می گردد. نکته مهم در این است که ویروس 
سارس کوو ۲ خود به علت توانایی در فرار از سیستم 
 papain-like( ایمنی با کمک پروتئاز پاپائین مانند
Main-( اصلی  پروتئاز  و   )protease, PLpro

تولید  از  جلوگیری  و  خود   )protease, Mpro
اینترفرون آلفا و بتا موجب بروز واکنش التهابی موثر 
در میزبان نمی شود. از این رو، اگر مکانیسم التهابی 
اختالل  بروز  و   ACE2 ناگهانی  کاهش  به  وابسته 
در سیستم رنین آنژیوتانسین به علت هجمه تعداد 
زیادی ویروس نباشد، نباید انتظار داشت که واکنش 
ایجاد  ویروسی  عفونت  این  در  گسترده ای  التهابی 
قادر  لوزارتان که  به کارگیری  این شکل،  به  گردد. 
است تعادل به هم خورده سیستم رنین آنژیوتانسین 
فیزیولوژیک  حالت  به  دوباره  سلول  سطح  در  را 
التهابی  پاسخ های  کاهش  در  می تواند  برگرداند، 
پدید آمده موثر باشد و از بروز سندروم زجر تنفسی 
جلوگیری کند. هم چنین این دارو اثرات ضد فیبروز و 
ضدپالکتی دارد که در درمان کووید-۱۹ موثر است.

که  شد  مشخص  قبلی  مطالعات  در  دیگر  سوی  از 
داروی ایماتینیب که یک مهارکننده ابلسون تیروزین 
 Abl tyrosine protein kinase( پروتیئن کیناز 
تکثیر  از  جلوگیری  به  قادر  است،   )inhibitor
ویروس های SARS و MERS می باشد. هم چنین 
ایماتینیب اثر آنژیوتانسین II بر روی عضالت صاف 

گرفتاری  دچار   ،)cytokine storm( سیتوکینی 
شدید در ریه می شوند و امکان تبادل آکسیجن به 
انساج  برای  آکسیجن  تامین  و  ریه  در سطح  خون 
نام  به  پدیده ای  دچار  و  می دهند  از دست  را  خود 
 acute respiratory( حاد  تنفسی  زجر  سندروم 
درمان  تاکنون  می شوند.   )distress syndrome
اگرچه  و  نشده  یافت  بیماری  این  برای  قطعی 
نوع  بروز  از  پیش گیری  در  تولیدی  واکسن های 
کشنده بیماری موثر بوده ؛ اما تولید و توزیع سریع 
با مشکالتی روبه رو است.  واکسن در سطح جهانی 
در این میان، جهش های پدید آمده در ژنوم ویروس 
به  مقابله  قدرت  با  ویروس هایی  شیوع  به  می تواند 
واکسن منجر شود و کارایی واکسن ها را در صورت 
کمبود توزیع به موقع واکسن کاهش دهد. از سوی 
دیگر، هنوز مدت زمان موثر بودن واکسن در مقابل 
ویروس مشخص نیست. از این رو، تولید و توزیع ادویه 
موثر در تداوی و پیش گیری از ابتال به این گرفتاری 

هنوز هم مورد تحقیق و بررسی است.
نجات  رضا  داکتر  آقایان   ،۲۰۲۰ سال  ابتدای  در 
با  رابطه  در  نظریه ای  ارایه  با  صدر  احمدشهیر  و 
یک  انجام  با  ویروس  این  بیماری زایی  چگونه گی 
معرفی  به  گسترده  و  جامع  بیوانفورماتیک  مطالعه 
ایماتینیب  و   )Losartan( لوزارتان  داروی  دو 
پیش گیری  و  درمان  در  می توانند  که   )imatinib(
از بیماری کووید-۱۹ موثر باشند، اقدام کردند. این 
 chemRxiv تحقیق از ماه می سال ۲۰۲۰ در آرشیو
در اینترنت در دسترس عموم قرار گرفت و در همان 
سال در مجله In Silico Pharmacology از گروه 
مطالعه  این  در  شد.  منتشر   Springer Nature
از  پس  کوو۲  سارس  ویروس  که  شد  عنوان  ابتدا 
اتصال به گیرنده اش در سطح سلول میزبان به نام 
ACE2 از دسته آنزیم های خانواده رنین آنژیوتانسین 
وارد سلول میزبان می شود. این امر موجب کاهش 
ACE2 می گردد. باید اشاره کرد که سیستم رنین 
آنژیوتانسین که در تنظیم آب و الکترولیت و فشار 
به  نسج ها  و  سلول ها  برخی  در  دارد،  خون شرکت 
صورت موضعی هم دارای اثرات فیزیولوژیک است. 
آنزیم ACE2 در سلول ها موجب تبدیل آنژیوتانسین 
II به آنژیوتانسین ۷-۱ می شود. آنژیوتانسین II از راه 
تحریک گیرنده اش به نام گیرنده نوع I آنژیوتانسین  

انجام طرح آزمایش کلینیکی تاثیرات درمانی لوزارتان در نزد بیماران کرونا در مرکز تحقیقات علمی 
موسسه تحصیالت عالی طبی چراغ افغانستان

آگـــهی
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فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی 
امریکا: ایران هم چنان به تهدید 

ثبات منطقه ادامه می دهد
کنت مک کنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت 
به  اشاره  با  پنج شنبه  روز  »سنتکام«  به  موسوم  متحده 
این که امریکا به رویارویی نظامی با ایران کشیده نخواهد 
منطقه  ثبات  تهدید  به  هم چنان  ایران  که  گفت  شد، 

خاورمیانه ادامه می دهد.
به گزارش رادیو فردا، این جنرال امریکایی در یک کنفرانس 
خبری در وزارت دفاع امریکا گفته است کارهایی که تهران 
در رابطه با غنی سازی یورانیوم برای کاربرد در تسلیحات 
تصریح کرده  فرمانده سنتکام  نیست.  نهایی  داده،  انجام 

که آنان هیچ کاری انجام نداده اند که برگشت ناپذیر باشد.
ایران به دنبال خروج امریکا از توافق هسته ای موسوم به 
»برجام« در بیش از یک سال گذشته به  تدریج از بسیاری 
تعهدات خود در چارچوب برجام عدول کرده و عالوه  بر 
ازسرگیری غنی سازی ۲۰ و ۶۰ درصدی، پروتکل الحاقی 
برای بازدید سرزده بازرسان آژانس را نیز به حال تعلیق 

در آورده است.
یکی از اهداف اصلی توافق هسته ای شش قدرت جهانی با 
ایران در سال ۱3۹4، این بود که ظرفیت گریز هسته ای، 
یعنی فاصله ایران با تولید مواد مورد نیاز برای ساخت بمب 

اتمی، حداقل به یک سال افزایش یابد. 
که  داد  هشدار  ادامه  در  امریکایی  نظامی  فرمانده  این 
ایران هم چنان به تهدید ثبات خاورمیانه ادامه می دهد. او 

هم چنان نسبت به برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرد.
فرمانده سنتکام در ادامه به اقدامات ایران در حمایت از 

شبه نظامیان در یمن و لبنان اشاره کرد.
کنت مک کنزی افزود که امریکا به »پشتی بانی دفاعی« 
از عربستان سعودی ادامه می دهد؛ زیرا این کشور حداقل 
روزانه، گاهی بیش از یک بار در روز از )سمت( یمن مورد 
حمله قرار می گیرد. او تصریح کرد که بنابراین، اصلی ترین 
کاری که برای سعودی ها انجام می دهد، این است که هر 
پیش  از  حمالت  خصوص  در  آنان  به  باشد،  قادر  وقتی 

اطالع می دهد.
فرمانده سنتکام هم چنین در پاسخ به پرسشی در خصوص 
لبنان نیز گفت که امریکا با ارتش لبنان رابطه خوبی دارد و 

به حمایت از این ارتش ادامه خواهد داد.
این فرمانده نظامی امریکایی با این حال گفت که حزب اهلل 
لبنان، گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران، مایه نگرانی 

مداوم است.

دولت جاپان روز جمعه توکیو و چند منطقه دیگر در 
این کشور را به دلیل شرایط ویژه ناشی از همه گیری 
ویروس کرونا و افزایش موارد ابتال به بیماری کووید-۱۹ 

در وضعیت اضطراری بهداشتی قرار داد.
این برای سومین بار طی دو سال گذشته است که دولت 
جاپان برای جلوگیری از انتشار گسترده ویروس و مهار 
بیماری کووید-۱۹ مجبور به برقراری وضعیت اضطراری 

در برخی مناطق این کشور شده است.
به گزارش رسانه های داخلی و خبرگزاری های جاپانی، 
عالوه بر توکیو والیت های اوزاکا، هیوگو و کیوتو نیز به 
دلیل افزایش شمار مبتالیان و گسترش انواع مسری تر 
قرار  اضطراری  وضعیت  در  جهش یافته  ویروس های 

می گیرند.
به نقل از یورونیوز، یوشیهیده سوگا، نخست وزیر جاپان 
انواع  مشاهده  به  اشاره  ضمن  سخنانی  در  جمعه  روز 
متعدد ویروس جهش یافته در میان افراد مبتال در برخی 
مناطق کشور، تصریح کرد که والیت های توکیو، اوزاکا، 
هیوگو و کیوتو از امروز تحت شرایط ویژه اضطراری قرار 
می گیرند. به گفته مقام های دولتی، وضعیت اضطراری 

تا  الکلی سرو می کنند،  مشروبات  که  رستوران هایی  و 
پایان محدودیت های تازه بسته خواهند بود و تغییراتی 
نیز در برنامه زمانی حرکت وسایل حمل و نقل عمومی و 
نیز قطارها و اتوبوس های بین شهری ایجاد خواهد شد.

این مقررات سخت گیرانه در حالی به اجرا گذاشته شده 
بازی های  میزبان  باید  دیگر  ماه  سه  حدود  توکیو  که 
المپیک تابستانی ۲۰۲۰ باشد؛ تورنمنتی بین المللی که 

تظاهرات طرفداران الکسی ناوالنی، مخالف سرسخت 
پوتین، در ده ها شهر روسیه منجر به بازداشت بیش 

از هزار نفر شد. 
آلکسی  بازداشت  ادامه  به  اعتراض  نفر در  ده ها هزار 
خیابان ها  به  روسیه  شهر  ده ها   از  بیش  در  ناوالنی 
آمدند. تیم ناوالنی می گوید که این تظاهرات در ۲۰۰ 
شهر برگزار شده است. به گزارش سازمان های حقوق 
بشری در جریان این اعتراضات بیش از هزار نفر در 8۰ 

شهر بازداشت شده اند.

ارزهای دیجیتال در روز  با سقوط نرخ بیت کوین و سایر 
دالر  میلیارد   ۲۶۰ از  بیش  ارزها  رمز  بازار  ارزش  جمعه، 

کاهش یافت.
در موج جدید کاهش  قیمت  رمز ارزها، بیت کوین ۱۰ درصد 
و اتریوم ]نوعی از ارز دیجیتال[ ۱۱ درصد کاهش داشته اند.
قیمت  سی ان  بی سی،  گزارش  به  و  فردا  رادیو  از  نقل  به 
دالر  هزار  تا سقف ۶4  اخیر  هفته  یک  در  که  بیت کوین 
رسیده بود، پس از سقوط به 48 هزار دالر و نرخ هر اترویم 

نیز به دو هزار و ۱38 دالر رسیده است.
مشخص  ارزها  رمز  قیمت  شدید  کاهش  این  علت  هنوز 

وضع شده برای والیت های یاد شده قرار است تا یازدهم 
ماه می ادامه داشته باشد.

رسانه های  نوشته  به  اضطراری  وضعیت  آغاز  زمان 
برنامه ریزی  بهاری  تعطیالت  از  پیش  درست  جاپانی 
شده که طی آن شهروندان این کشور معموالً اقدام به 
مسافرت می کنند. به موجب مقرارت وضع شده، مراکز 
تجاری و بسیاری از فروشگاه های بزرگ به همراه بارها 

سال گذشته به دلیل همه گیری ویروس کرونا و بیماری 
کووید-۱۹ در جهان لغو و برگزاری آن به امسال موکول 

شد.
برگزار کننده گان بازی های المپیک توکیو تاکید دارند که 
وضع محدودیت های فوری و اضطراری تاثیری بر روند 

برگزاری این بازی ها نخواهد گذاشت.
این در حالی است که احتماالً از مسووالن والیت هایی 
خواهد  خواسته  گرفته اند،  قرار  ویژه  شرایط  تحت  که 
شد تا از ورود تماشاگران و یا برپایی اجتماعات ورزشی 

ممانعت به عمل آورند.
جاپان که سال گذشته خیلی زود مرزهای خود را بست، 
بحران سالمت نسبتاً محدودی را پشت سر می گذراد؛ 
به نحوی که از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون کم تر از ۱۰ 
هزار مورد مرگ ناشی از ابتال به بیماری کووید-۱۹ را 

ثبت کرده است.
نیز به دلیل احتیاط  وضعیت واکسیناسیون در جاپان 
پزشکی، محدودیت های قانونی و موانع سنگین اداری 
بسیار کند پیش  می رود؛ به گونه ای که تاکنون تنها یک 

درصد از جمعیت این کشور واکسین شده  اند.

مناطقی  جمله  از  سیبری  و  سن پترزبورگ  مسکو، 
به  آن جا  پوتین در  از مخالفان  تن  بودند که هزاران 
خیابان ها آمدند و خواهان آزادی ناوالنی شدند. تنها 

در سن پترزبورگ 3۰۰ نفر بازداشت شدند.
هم زمان با این تظاهرات و بازداشت، کیرا جارمیش، 
روزانه  خرید  برای  که  هنگامی  ناوالنی،  سخنگوی 
حمله  مورد  بود،  شده  خارج  مسکو  در  خانه اش  از 

نیروهای امنیتی روسیه قرار گرفت و بازداشت شد.
هم چنان لیوبوف سوبول، حقوق دان و فرد مورد اعتماد 

نیست. رسانه های امریکایی احتمال داده اند که این موضوع 
ثروتمندان  مالیاتی  نرخ  افزایش  اعالم  موضوع  با  مرتبط 

امریکا توسط جو بایدن باشد.
پس از آن که رییس  جمهور امریکا اعالم کرد نرخ مالیاتی 
ثروتمندان این کشور، به ویژه مالیات بر سود سرمایه گذاری 
در بازار بورس در امریکا افزایش خواهد یافت، شاخص های 

سهام ایاالت متحده افت کرد.
از یک  بیش  امریکا که  مالیات شهروندان  نرخ  است  قرار 
به  از 3۷ درصد  با ۲.۶ درصد،  دارند،  دالر درآمد  میلیون 

3۹.۶ درصد برسد.
ارز بیت کوین و  ارزها در اختیار دو رمز  بازار رمز  بیش تر 
نرخ سایر  معمول  به طور  آن ها،  با سقوط  و  است  اتریوم 

ارزهای دیجیتال نیز کاهش می یابد.
بر اساس این گزارش، قیمت ارز دیجیتال ریپل که پنجمین 
رمز ارز بزرگ دنیا است، نیز ۲۲ درصد سقوط کرده است.

سقوط قیمت این رمزارزها، ارزش نزدیک به ۲۶۰ میلیارد 
دالر از کل بازار ارزهای دیجیتال را طی ۲4 ساعت از بین 

ناوالنی، در حالی که سوار بر یک تاکسی بوده، از سوی 
پولیس بازداشت شده است.

نبود  به  اعتراض  در  پیش  هفته  سه  از  ناوالنی 
مراقبت های پزشکی در زندان در اعتصاب غذا به سر 
حال  دانستن  وخیم  با  اخیراً  او  پزشکی  تیم  می برد. 
این فعال سیاسی 44 ساله، خواهان معاینه فوری او 

شده است.
مسوول حقوق بشر در دولت روسیه اما به خبرگزاری 
را  ناوالنی  زندان  از خارج  ریا گفته که چهار پزشک 
معاینه کرده و گفته اند که مشکل جدی برای سالمتی 

او وجود ندارد.
حزب  بشر  حقوق  و  خارجی  سیاست  سخنگوی 
سبزهای آلمان ادامه حبس ناوالنی را محکوم و پوتین 
را به سرکوب مخالفان و منتقدانش متهم کرده است.

سوءقصد  یک  در  گذشته  تابستان  ناوالنی  الکسی 
شیمیایی که به دولت روسیه نسبت داده می شود، به 
شدت مسموم شد و چندین هفته در کما بود. او برای 
درمان به آلمان منتقل شد و پس از بهبود دوباره به 

روسیه بازگشت.
ناوالنی پس از بازگشت به روسیه در فرودگاه به خاطر 
به  بعداً  و  بازداشت  مشروط «  آزادی  مقررات  »نقض 

اتهام اختالس به سه ونیم سال زندان محکوم شد.

برده است.
سقوط ارزش بیت کوین و اتریوم در حالی صورت گرفت که 
این دو ارز دیجیتال در سال جاری، به ترتیب ۷۱ درصد و 

۲۰۰ درصد رشد داشتند.
بخشی از این افزایش قیمت آن ها به دلیل خرید میلیاردها 
دالر بیت کوین از سوی شرکت های بزرگی هم چون تسال و 

اسکوئر بوده است.
سی  ان بی سی هم چنان گزارش می دهد که در حال حاضر 
شماری از بانک ها نیز تالش می کنند مشتریان خود را به 

سمت بازار بیت کوین سوق دهند.
تاریخ  نیز شدیدترین ریزش روزانه  بیت کوین در فبروری 
خود را تجربه کرد و به سرعت سایر ارزها را هم با ریزش 

سنگین مواجه کرد.
استخراج )ماینینگ( بیت کوین توسط کامپیوترهای خاصی 
انجام می شود که مصرف برق آن ها بسیار باال است. اعضای 
شبکه، تراکنش بیت کوین را پردازش کرده و با حل مسایل 

ریاضی بیت کوین های جدید استخراج می کنند.

سه ماه تا بازی های المپیک؛  
توکیو بار دیگر به دلیل کرونا در وضعیت اضطراری قرار گرفت

بیش از هزار نفر در تظاهرات طرفداران ناوالنی در روسیه بازداشت شدند

ارزش بازار رمز ارزها ۲۶0 میلیارد دالر کاهش یافت


