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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.
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نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.

پیرم قل ضیایی مشهور به »آمر پیرم قل«، سرشناس ترین 
و با نفوذترین چهره ضد طالبانی تخار در روستای قرلق، از 
مربوطات ولسوالی رستاق ترور شد. او ساعت 11 پیش از 
چاشت روز یک شنبه، یازدهم ثور، در منطقه قلعه گرداب، 

از مربوطات ولسوالی رستاق کشته شد. 
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جامعه رسانه ای نگران آینده است

پیامد های اقتصادی خروج نیروهای هم آغوشی تروریسم و روحانیت در افغانستان
نظامی ایاالت متحده امریکا و ناتو 

از افغانستان

در دسامبر سال 2017 اداره رییس جمهور پیشین ایاالت 
متحده، دونالد ترمپ، گزارش استراتژی امنیت ملی ایاالت 
متحده را نشر کرد. براساس یافته های این گزارش، ایاالت 
متحده به عصر رقابت قدرت بزرگ وارد شده و چین یک 
قدرت توسعه طلب و رقیب استراتژیک ایاالت متحده بوده 
که به دنبال ایجاد نظم بین المللی جدید مخالف منافع و...

 رقابت استراتژیک امریکا و چین؛ 
جنگ سرد جدیدی در راه است؟
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هم آغوشی خشونت گستر روحانیت و تروریسم در افغانستان، عوامل و انگیزه های اجتماعی، هویتی، سیاسی و اقتصادی دارد . از یک  سو 
روحانیت افغانستان وقتی از گفتمان مشروعیت بخشی به دال مرکزی گفتمان  قدرت خواهی تبدیل شد و یا به تعبیر دیگر وقتی از منبر 

مسجد به میز سیاست لنگر زد ، دولت براندازی و حکومت ستیزی اصلی ترین آیده این جریان برای فراچنگ آوری قدرت و ایجاد دولت 
مقبول خود بوده است.

فروریزی سد مقاومت ضد طالبان 
در ماورای کوکچه؛ 

پیرم قل ضیایی کی بود و چگونه 
کشته شد؟

7

هم زمان با سوم می، روز جهانی آزادی مطبوعات، خبرنگاران و فعاالن رسانه ای 
قدرت،  در  طالبان  حضور  احتمال  خارجی،  نظامیان  خروج  به  نسبت  کشور 
محدودیت آزادی مطبوعات و آزادی بیان و آینده نامعلوم رسانه ها در کشور نگران 
هستند. شماری از فعاالن رسانه ای عقیده دارند که طالبان به فعالیت رسانه های 
آزاد و آزادی مطبوعات در کشور باور ندارند و اگر در قدرت سیاسی افغانستان 
سهیم شوند، به احتمال زیاد مانع فعالیت رسانه های آزاد خواهند شد. افزون بر 
این، مشکالت اقتصادی و پی آمدهای منفی ناشی از خروج نیروهای خارجی از 
افغانستان هم سبب نگرانی اصحاب رسانه در کشور شده است. برخی نهادهای 
افغانستان  آینده  خبرنگاران در  و  از وضعیت دشوار رسانه ها  نیز  حامی رسانه ها 

هشدار می دهند.

رفتن خارجی ها و ترس آمدن طالبان؛

سرور دانش:

پاکستان مرزهای زمینی خود با افغانستان و ایران را می بندد

ریاست  دوم  معاون  دانش،  محمدسرور  کابل:  8صبح، 
جمهوری می گوید که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 

گروه طالبان به صورت کامل »خلع سالح« شده است.
می،  سوم  مناسبت  به  ثور  سیزدهم  دوشنبه،  روز  که  دانش 
می کرد،  مراسمی سخنرانی  در  مطبوعات  آزادی  روز جهانی 
گفت که تمام استدالل طالبان برای ادامه جنگ، حضور قوای 
خارجی و به اصطالح خودشان اشغال افغانستان بود و اکنون 

هیچ دلیلی دیگر برای مشروعیت جنگ و تداوم آن ندارند.
معاون دوم ریاست جمهوری گفت که با آن که خروج نیروهای 
خارجی چالش هایی را ایجاد خواهد کرد، اما فرصت های زیادی 
را نیز برای بسیج ملی در امر مبارزه با تروریسم فراهم می کند.

او افزود: »اگر نیروهای خارجی در افغانستان به اهداف خود 
خارج  و  ندارند  حضور  برای  دلیلی  دیگر  و  یافته اند  دست 
می شوند، ما از آن استقبال می کنیم و به تصمیم شان احترام 
داریم؛ اما ما هنوز به اهداف خود به طور کامل دست نیافته ایم 

و باید مبارزه و مقاومت خود را ادامه بدهیم.«
سرور دانش تأکید کرد که اکنون صلح و دفاع از جمهوریت 

اعالم کرده  اسالم آباد  در  افغانستان  سفارت  8صبح، کابل: 
ویروس  شیوع  از  جلوگیری  برای  پاکستان  دولت  که  است 
را  ایران  و  افغانستان  با  خود  زمینی  مرزهای  تمامی  کرونا 

می بندد.
این تصمیم قرار است از پنجم تا 20 ماه می اجرا شود. سفارت 
افغانستان در اسالم آباد گفته است که در این مدت، راه های 

عبور و مرور زمینی به روی مسافران بسته خواهد بود.
طبق اعالم سفارت افغانستان در اسالم آباد، در این مدت تنها 

و ارزش های جمهوری در راس آن آزادی بیان از اولویت های 
جدی حکومت است.

معاون دوم ریاست جمهوری تصریح کرد: »آزادی بیان اصوالً 
شود.  داده  هدیه  ملتی  به  مرزها  خارج  از  که  نیست  چیزی 
باید در راه آن مبارزه کرد و فشارها و رنج ها را تحمل کرد و 

زمینه های تحقق و تداوم آن را فراهم ساخت«.
سرور دانش از جانب دیگر گفت که جبهه جمهوریت در این 
دوره با همه تنوع و تکثر خود باید در مورد طرح صلح به یک 

دیدگاه واحد و طرح واحد دست پیدا کند.
به باور سرور دانش، جبهه جمهوریت در بیش ترین مسایل و در 
همه اصول و ارزش ها اجماع دارد و تنها در مکانیسم اجرایی 
طرح ها، دیدگاه های متفاوت وجود دارد، اما فاصله بسیار اندک 

است.
دانش گفت که طرح صلح حکومت افغانستان مبتنی بر ایجاد 
است.  جانب  دو  هر  توافق  با  مشارکتی  صلح  حکومت  یک 
قبول  و  اساسی  قانون  این طرح حفظ  در  که  داد  توضیح  او 
تعدیل آن با تداوم مشروعیت نظام و انتقال به مرحله بعدی از 
طریق انتخابات عمومی، گنجانیده شده است. به گفته سرور 
دانش، رییس جمهور غنی هیچ اصراری بر اکمال دوره ریاست 
جمهوری خود ندارد؛ اما تأکید دارد که نباید افغانستان دچار 
فروپاشی، انقطاع و تکرار حوادث دهه هفتاد خورشیدی شود و 

قدرت باید به صورت مسالمت آمیز و قانونی انتقال یابد.
محمدسرور دانش خاطرنشان کرد که نظام سیاسی مورد نظر 
یک  طالبانی  نظام  بلکه  نیست،  دینی«  و  »اسالمی  طالبان، 

زندان و یا قبرستان برای انسان های قرن 21 است.

بیماران عاجل اجازه ورود به پاکستان را خواهند داشت.
سفارت افغانستان در اسالم آباد می گوید که این تصمیم هیچ 

اثری بر فعالیت های تجارتی دو جانبه نخواهد داشت.
پاکستان  از  می توانند  مسافران  افغانستان،  گفته سفارت  به 
به افغانستان و ایران سفر کنند، اما نمی توانند به پاکستان 

وارد شوند.
این تصمیم به هدف جلوگیری از شیوع ویروس کرونا روی 

دست گرفته شده است.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4000 افغانی

3000 افغانی

8000 افغانی

۶000 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.

مرزهای جغرافیایی و 
بی مرزی شایعات؛

عواملی که باعث 
نگرانی از انتشار 

بیش تر کرونا شده 
است

با خروج نیروهای خارجی از افغانستان گروه طالبان 
»خلع سالح« شده است
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افغانستان در آیینه آمار؛



 

بزرگ  دست آوردهای  از  مطبوعات  و  رسانه ها  آزاد  فعالیت 
افغانستان در دو دهه اخیر است. این دست آورد بزرگ اما فعاًل با 
چهار تهدید جدی روبه رو است. برای رفع این تهدیدات و حفظ 

این دست آورد، به مبارزه جمعی و مقاومت عمومی نیاز است.
تهدید نخست که با بحث صلح دولت با طالبان مرتبط است، از 
نوع سیاسی است. متأسفانه طرف صلح دولت یک گروه تندرو 
مذهبی است که با فعالیت آزاد مطبوعات و رسانه ها میانه خوبی 
ندارد. این گروه، بارها در موضع گیری های رسمی خود از آزادی 
مطبوعات و رسانه ها انتقاد کرده است. از این رو، بیم آن می رود 
که این آزادی در توافق احتمالی صلح بین دولت و گروه طالبان 

به مسلخ کشیده شود. 
دومین تهدید در برابر فعالیت آزاد رسانه ها و مطبوعات، تهدیدات 
امنیتی است. طبق اعالم سازمان گزارشگران بدون مرز و مرکز 
حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان، طی شش ماه گذشته، 
بیست خبرنگار و کارمند رسانه ای آماج حمالت هدف مند قرار 
گرفته اند. از این میان، هشت تن آن ها به  شمول چهار زن کشته 
شده اند. در این مدت سی خبرنگار و کارمند رسانه ای دیگر نیز 
تهدید شده اند. ارقام فوق می رساند که افغانستان یک کشور به 

شدت خطرناک برای فعالیت های خبرنگاری است.
برای  دولتی  نهادهای  تالش  و  خودسانسوری  سومی،  تهدید 
به  و سیاسی  امنیتی  تهدیدات  است.  معلومات  ارایه  از  پرهیز 
نوبه خود باعث خودسانسوری رسانه ها شده است. با توجه به 
نیست، ممکن  آینده موجود  به  نسبت  اطمینانی  این که هیچ 
است میزان خودسانسوری در مطبوعات و رسانه ها افزایش یابد.

در کنار این، نهادهای دولتی بعضاً مانع جدی در برابر گردش آزاد 
اطالعات بوده اند. بارها اتفاق افتاده است که نهادهای دولتی از 
ارایه به موقع و کامل اطالعات به خبرنگاران خودداری کرده اند، 
در حالی که این اطالعات در جمع اطالعات محرم دولتی نبوده 
و آگاهی از آن حق مردم بوده است. این کار باعث شده است 
که روند گردش آزاد اطالعات در کشور آسیب ببیند و جای 
اطالعات موثق در جامعه را اطالعات کذب و گمراه کننده پر 
کند. البته مرجع این اطالعات کذب و گمراه کننده، شبکه های 
اجتماعی در فقدان دسترسی رسانه ها و مطبوعات به اطالعات 

موثق بوده است.
چهارمین تهدید اما وضعیت آشفته اقتصادی و فقر موجود در 
کشور است. رسانه ها و مطبوعات از این وضعیت به شدت متأثر 
پایگاه های  و  محلی  رسانه های  از  توجهی  قابل  شده اند. شمار 
خبری به دلیل ضعف اقتصادی از فعالیت باز مانده اند. احتمال 
آن که رسانه ها و مطبوعات آزاد دیگر نیز با این سرنوشت روبه رو 

شوند، بسیار قوی است.
تهدیدات چهارگانه فوق بسیار جدی است و یکی از بزرگ ترین 
دست آوردهای افغانستان در دو دهه اخیر را در معرض خطر 
قرار داده است. از این رو، برای حفظ این دست آورد بزرگ ملی، 

نیاز به مبارزه جمعی و مسووالنه در برابر این تهدیدات است. 
در گام نخست باید تأکید کرد که آزادی بیان و فعالیت آزاد 
رسانه ها و مطبوعات برای آینده مردم و دموکراسی در افغانستان 
مطبوعات،  و  رسانه ها  آزاد  فعالیت  با  است.  حیاتی  امر  یک 
به  و  را گرفت  و نقض عدالت  می توان جلو دیکتاتوری، فساد 
توسعه حاکمیت قانون و مردم ساالری در کشور کمک کرد. از 
این رو، بسیار مهم است که فعالیت آزاد مطبوعات و رسانه ها 

باید در توافق احتمالی صلح بین دولت و طالبان قربانی نشود.
در گام دوم، نهادهای دولتی باید در تأمین امنیت خبرنگاران و 
موسسات رسانه ای صادقانه عمل کنند. پیش گیری از حمالت 
تروریستی و هدف مند علیه خبرنگاران و موسسات رسانه ای، 
نهادها  کنند.  عمل  بدان  باید  که  است  نهادها  این  وظایف  از 
و کارگزاران دولتی باید بدانند که مرگ خبرنگاران و تعطیلی 
گرفتن  نادیده  رو،  این  از  است.  آن ها  خود  مرگ  رسانه ها، 
به  رسانه ای،  نهادهای  و  برابر خبرنگاران  در  امنیتی  تهدیدات 
معنای نادیده گرفتن تهدیداتی است که بقای آن ها را هدف 

قرار داده است.
هم چنان مسووالن امور باید بدانند که گردش آزاد اطالعات، به 
تقویت دولت و نظام مردم ساالری در کشور کمک می کند. از 
این رو، نباید در برابر گردش آزاد اطالعات به یک مانع تبدیل 

شوند و روند اطالع رسانی اصولی در کشور را آسیب بزنند.
تنها با مواجهه مسووالنه با این تهدیدات می توان فعالیت آزاد 
مطبوعات و رسانه ها را از خطر نجات داد. بیش ترین مسوولیت 
آزاد  فعالیت  است.  دولتی  نهادهای  متوجه  کارزار،  این  در 
مطبوعات و رسانه ها به عنوان یکی از بزرگ ترین دست آور دهای 
افغانستان در دو دهه اخیر با شعارهای سیاسی مقام ها در سوم 
ماه می هر سال قابل حراست نیست. این مقام ها باید به آن چه 

تعهد سپرده اند و قانون حکم می کند، عمل کنند.

آزادی مطبوعات؛ 
دست آوردی در معرض خطر

انتقاد تند رییس کمیته مصونیت خبرنگاران از 
حکومت به دلیل همه گانی نکردن جزییات 

پرونده های قتل روزنامه نگاران

غنی در دیدار با خلیل زاد: 
روند صلح باید متناسب با واقعیت های جدید 

افغانستان باشد

حمله طالبان برای تصرف ولسوالی فارسی هرات 
عقب زده شد
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کمیته  رییس  شریفی،  نجیب  کابل:  8صبح، 
مصونیت خبرنگاران افغان، می گوید که رسانه ها 
و خبرنگاران افغانستان دشوارترین روزهای خود 

را سپری می کنند.
رییس کمیته مصونیت که روز دوشنبه، سیزدهم 
ثور در مراسم گرامی داشت از سوم می، روز جهانی 
از  می کرد،  سخنرانی  کابل  در  مطبوعات  آزادی 
حکومت انتقاد کرد که جزییات پرونده های قتل 

خبرنگاران را همه گانی نمی کند.
نجیب شریفی گفت که روند جدیدی از خشونت 
علیه خبرنگاران که شش ماه پیش آغاز شد، در 
نوع خود بی سابقه بود. شریفی از حکومت خواست 

که به امنیت خبرنگاران توجه ویژه کند.
به گفته او، نُه تن از خبرنگاران در این مدت به 

صورت بسیار »فجیع« به قتل رسیدند.
که  می گوید  خبرنگاران  مصونیت  کمیته  رییس 
با  که  ندارند  اطالع  هنوز  قربانیان  خانواده های 
شده  برخورد  چگونه  فرزندان شان  قتل  عامالن 

است.
از  او  بار   10 از  بیش  که  گفت  شریفی  نجیب 
پرونده های  جزییات  که  است  خواسته  حکومت 
کار  این  اما  کند،  همه گانی  را  خبرنگاران  قتل 
صورت نگرفته است. شریفی می گوید که حکومت 
را  خبرنگاران  قاتالن  که  است  کرده  اعالم  بارها 
بازداشت کرده است، اما درباره آن جزییات نداده 

است.

8صبح، کابل: رییس جمهور غنی پیش از چاشت 
خلیل زاد،  زلمی  با  ثور  سیزدهم  دوشنبه،  روز 
نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، در 

ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
غنی گفته است که صلح برای مردم و حکومت 
افغانستان یک »استعجالیت« است، اما این روند 
افغانستان  جدید  واقعیت های  با  متناسب  باید 

باشد.
در  خلیل زاد  دیدار  این  در  ارگ،  اعالم  طبق 
صلح  روند  به  ارتباط  در  خود  فعالیت های  مورد 

از  گروهی  حمله  پی  در  هرات:  8صبح ، 
هرات،  فارسی  ولسوالی  بر  طالبان  جنگ جویان 
بیش از 20 تن از جنگ جویان این گروه کشته 

و دست کم 1۵ تن زخمی شده اند.
نیمه های  که  می گویند  هرات  محلی  مقام های 
از  گروهی  ثور،  دوازدهم  یک شنبه شب، 
ولسوالی  سقوط  قصد  به  طالبان  جنگ جویان 
فارسی حمله کردند که با واکنش تند نیروهای 
مسووالن  ادعای  براساس  شدند.  مواجه  امنیتی 
از  تن   20 از  بیش  هرات،  فارسی  ولسوالی  در 
کشته  درگیری  این  در  طالبان  جنگ جویان 

شده اند.
به  فارسی،  ولسوال  چشتی،  شمس الدین  سید 
روزنامه 8صبح می گوید که پس از حمله گروهی 

بابت  این  از  خبرنگاران  مصونیت  کمیته  رییس 
ابراز تأسف کرد و از حکومت خواست که دست 
از کارهای سمبولیک بردارد؛ زیرا جامعه رسانه ای 

اغوا نمی شود.
که  می گوید  شریفی  نجیب  دیگر،  جانب  از 
رسانه ها  در  حاضر  حال  در  که  خودسانسوری 

حاکم است، بی سابقه است.
به گفته او، این امر سبب شده است که ماهیت 
کار رسانه ها تغییر کند و در کیفیت کار رسانه ها 

دگرگونی به وجود آید.
به گفته او، بسیاری از خبرنگاران و رسانه ها جرأت 
نمی کنند که موضوعی را پوشش دهند؛ زیرا بیم 

حمله بر خبرنگاران و رسانه ها می رود.
رسانه ها  درآمد  شریفی،  نجیب  اطالعات  طبق 
را  افغانستان  خبرنگار   43 است،  یافته  کاهش 
ترک کرده و  شمار کارمندان رسانه ای به دلیل 

تهدیدات امنیتی کاهش یافته است.
رییس کمیته مصونیت خبرنگاران در ارتباط به 
روند صلح نیز گفت که رسانه ها و جامعه رسانه ای 
صلحی را که در آن آزادی مطبوعات و رسانه ها 

ارج نهاده نشود، نخواهند پذیرفت.
در واکنش به سخنان نجیب شریفی، محمدطاهر 
زهیر، سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ در این 
نشست گفت که حکومت در هیچ مورد از قضایای 
خشونت علیه خبرنگاران بی تفاوت نبوده است و 

اقدامات الزم را در این راستا انجام داده است.

افغانستان، به رییس جمهور گزارش داده است.
غنی در مقابل با توجه به آغاز فصل نو روابط بعد 
از اعالم خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، 
واقعیت های  با  صلح  پروسه  ساختن  عیار  روی 

جدید، تاکید کرده است.
بود.  رفته  اوزبیکستان  به  این  از  پیش  خلیل زاد 
سفر او در کابل در حالی انجام شده است که روند 
شده  آغاز  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج 
است، اما مذاکرات بین االفغانی از مدت ها به این 

سو متوقف است.

طالبان بر این ولسوالی، نیروهای امنیتی واکنش 
سنگین  تلفات  متحمل  طالبان  که  دادند  نشان 

شدند.
 او می گوید که در این درگیری سه تن از نیروهای 
نیز کشته شده اند و چهار تن دیگر هم  امنیتی 

زخمی هستند.
ولسوال فارسی می افزاید که بعد از چند ساعت زد 
و خورد بین نیروهای امنیتی و طالبان، هم اکنون 
وضعیت به حالت عادی برگشته و تمام ساحات 
نیروهای  کنترل  در  دولتی،  تاسیسات  با  قبلی 

امنیتی مستقر در این ولسوالی است.
والی  دفتر  سوی  از  که  خبرنامه  ای  براساس 
هرات منتشر شده است، گروه طالبان در جریان 

درگیری از دو موتر بمب استفاده کرده اند.

سرپرست وزارت صحت عامه: 
طبق دستور رییس جمهور 
گم شدن تجهیزات طبی 

۲۰ سال زندان را در پی دارد

سیالب در والیت های 
سمنگان و دایکندی خسارت 

هنگفت برجای گذاشت

8صبح، کابل: سرپرست وزارت صحت عامه 
گفته است که براساس دستور رییس جمهور 
تجهیزات  یا  و  آکسیجن  بالون  غنی، هرگاه 
 20 به  مسوول  شخص  شود،  ناپدید  طبی 

سال زندان محکوم به مجازات خواهد شد.
وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه 
نشستی  در  ثور  سیزدهم  دوشنبه،  روز  که 
چگونه گی مبارزه با موج سوم ویروس کرونا 
بررسی  والیت ها  عامه  رییسان صحت  با  را 
وزارت  به  رییس جمهور  که  گفت  می کرد، 
قاچاق  از  که  است  داده  دستور  داخله  امور 
تجهیزات طبی به بیرون از کشور جلوگیری 

شود.
به گفته او، به همین ترتیب دستور داده شده 
است که در صورت مفقود شدن یک بالون 
آکسیجن و یا تجهیزات طبی در مراکز صحی 
شخص مسوول به 20  سال زندان محکوم 

خواهد شد.
این در حالی است که در جریان شیوع موج 
اول ویروس کرونا خبرگزاری پژواک گزارش 
به  مصنوعی  تنفس  دستگاه   32 که  داد 

پاکستان قاچاق شده است.
این گزارش واکنش های گسترده را در قبال 
ریاست  بازرس  اداره  سرانجام  اما  داشت، 
جمهوری اعالم کرد که این گزارش حقیقت 

ندارد.

8صبح، کابل: در پی جاری شدن سیالب 
در والیت های سمنگان و دایکندی خسارت 

هنگفت مالی به مردم وارد شده است.
احمدتمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت 
در امور رسیده گی به حوادث می گوید که در 
پی جاری شدن سیالب در والیت سمنگان 
بین  از  باربری  موتر   10 و  خانه   20 حدود 

رفته است.
یک شنبه،  روز  چاشت  از  پس  سیالب  این 
دوازدهم ثور از کوه شاه کول شیخه ولسوالی 

دره صوف باالی سمنگان جاری شده است.
سخنگوی وزارت دولت در امو رسیده گی به 
حوادث گفت که ده ها جریب زمین زراعتی 

نیز در سمنگان تخریب شده است.
شدن  جاری  که  گفت  دیگر  جانب  از  او 
دایکندی سبب خسارت  والیت  در  سیالب 
مالی زیادی در برخی از روستاهای ولسوالی 

اشترلی دایکندی شده است.
احمدتمیم عظیمی توضیح داد که یک نفر 
دایکندی  سفیدسنگ  پای سیب  منطقه  در 
در اثر جاری شدن سیالب کشته شده است.
و  بغالن  غور،  والیت های  ترتیب،  همین  به 
میدان وردک نیز در یازدهم ثور شاهد جاری 

شدن سیالب بوده است.
احمدتمیم عظیمی می گوید که حدود 200 
خانه در این والیت ها به صورت قسمی و کلی 
تخریب شده است، اما تلفات در پی نداشته 

شده است.



یافته های سازمان بین المللی 
مهاجرت نشان می دهد که 

72 درصد شهروندان باالی 18 سال در 
افغانستان، به ویژه 56 درصد مردان 

بیکار ند. براساس آمارهای این نهاد، 
بیش ترین درصدی بیکاری نسبی در 

کنر، لغمان، لوگر، پکتیا، پکتیکا کابل 
و غزنی ثبت شده است. این آمار اما در 

والیت های نورستان، جوزجان، بامیان، 
دایکندی و سرپل به دلیل نبود اقتصاد 

زراعتی مکانیزه شده، تقاضای بلند 
کارگران و تراکم پایین نفوس کم تر است. 

در بحث مردان، والیت های لغمان، کنر، 
وردک، پروان، لوگر، پکتیا و پکتیکا در صدر 

فهرست قرار دارند و جوزجان،  سرپل، 
بامیان، کندز، هرات و فاریاب در رده های آخر 

جای گرفته است.

مهاجرت  بین المللی  سازمان 
»ارزیابی  گزارش 
بر  مبتنی  نیازمندی های 
براساس  که  را  جامعه« 
 2020 سال  دوم  نیمه  آمار 
نشر  است،  شده  تهیه  میالدی 
کرد. در این تحقیق به بحث های 
اشتغال زایی، اقتصادی، دسترسی به مارکیت ها، امنیت، 
عدالت، صحت، تحصیالت، غذا و تغذیه، سرپناه، آب 
کمک ها  میزان  و  رفاهی  خدمات  صحی،  اقدامات  و 
پرداخته شده است. براساس این آمارها، بیش از چهار 
میلیون شهروند افغانستان در حال حاضر در خارج از 
کشور زنده گی می کنند و حدود پنج میلیون نفر دیگر 
در داخل کشور به دلیل جنگ و آفات طبیعی بی جا 
شده اند. افزون بر این حدود سه میلیون شهروند افغان 
به عنوان مهاجر به بیرون از کشور رفته اند. در بخشی 
میلیون  از 1۵  بیش تر  است که  آمده  تحقیق  این  از 
بیکار هستند و  از سن 18 سال در کشور  باالتر  نفر 
اولویت های استخدام نیز تجربه کاری، شناخت و جوان 
بودن خوانده شده است. حدود دو میلیون خانواده در 
افغانستان نیز بدهکاری دارند و حداوسط بدهکاری شان 
به حدود 37 هزار افغانی می رسد. در کنار این حدود 
هشت میلیون شهروند افغانستان بنا بر دالیلی به مراکز 
صحی مراجعه نمی کنند. هم چنان بیش از 18 میلیون 
شهروند افغانستان به آب آشامیدنی صحی نیاز دارند و 
حدود هشت هزار قریه پیش از آغاز برنامه دسترخوان 
دریافت  انکشافی  یا  بشردوستانه  کمک  هیچ  ملی 
نکرده اند. در این میان بیش از یک میلیون معلول در 
افغانستان حضور دارند و بیش از 1.4 میلیون کودک 
نیز از رفتن به مکتب محروم شده اند. گفتنی است که 
براساس بخشی از این یافته ها، 72 درصد نفوس کنونی 
افغانستان به موبایل دسترسی دارند و 2۶ درصدشان از 

آنتن دهی خراب شکایت کرده اند. 
سیستم  از  استفاده  با  مهاجرت  بین المللی  سازمان 
با  هماهنگی  در    )DTM( بی جاشده گان  ردیابی 
و  مهاجرین  وزارت  و  معلومات  و  احصاییه  اداره 
عودت کننده گان به شکل منظم ارزیابی نیازمندی های 
مبتنی بر جامعه را انجام می دهد. این تحقیق در 34 
والیت، 401 ولسوالی، 12 هزار و ۵9۶ قریه انجام شده 
است. در این تحقیق با 72 هزار و 290 تن مصاحبه 
شده است. این تحقیق در 12 محور انجام شده است. 

72 درصد شهروندان باالی 18 سال بیکار ند
یافته های سازمان بین المللی مهاجرت نشان می دهد 
که 72 درصد شهروندان باالی 18 سال در افغانستان، 
به ویژه ۵۶ درصد مردان بیکار ند. براساس آمارهای این 
نهاد، بیش ترین درصدی بیکاری نسبی در کنر، لغمان، 
لوگر، پکتیا، پکتیکا کابل و غزنی ثبت شده است. این 
بامیان،  جوزجان،  نورستان،  والیت های  در  اما  آمار 
دایکندی و سرپل به دلیل نبود اقتصاد زراعتی مکانیزه 
نفوس  پایین  تراکم  و  کارگران  بلند  تقاضای  شده، 
کم تر است. در بحث مردان، والیت های لغمان، کنر، 
وردک، پروان، لوگر، پکتیا و پکتیکا در صدر فهرست 
قرار دارند و جوزجان،  سرپل، بامیان، کندز، هرات و 
فاریاب در رده های آخر جای گرفته است. از سویی هم 
در میان افراد شاغل، هفت درصدشان شغل رسمی و 
3۵ درصدشان شغل غیررسمی دارند. با این حال  ۵7 
درصد دیگر از افراد شاغل به گونه روز مزد کار می کنند. 
اساس کار برای استخدام در کشور نیز متفاوت است. 
مهاجرت،  بین المللی  سازمان  یافته های  براساس 
شاخصه های  براساس  ترتیب  به  افغانستان  در  افراد 
کم،  سن  کار،  صاحب  با  ارتباطات  کاری،  تجربه 
پیشنهادات،  جنسیت،  سواد،  کارمندان،  با  ارتباط 
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محل  لسان،  مهارت های  زیاد،  سن  تحصیلی،  اسناد 
قومیت  و  خارجی  لسان های  دانستن  سکونت،  اصلی 
نبود  نیز  کاری  موانع  بزرگ ترین  می شوند.  استخدام 
زنان،  برای  کاری  فرصت  کمبود  کار،  فرصت های 
کمبود آموزش حرفه ای و تحصیالت، ناپایداری کارها، 
ناامنی، مهارت های استفاده  نشدنی و عدم دسترسی 
به مشاغل ناشی از هجوم افراد خوانده شده است. با 
این حال از برنامه های آموزش حرفه ای به عنوان یک 
ترتیب  بدین  است.  یاد شده  شهروندان  برای  فرصت 
23 درصد از کسانی که آموزش حرفه ای فرا می گیرند، 
به کاشت گل رو می آورند، 18 درصد کارهای زراعتی 
را به پیش می برند، 17 درصد مالداری می کنند، 13 
درصد به شغل خیاطی رو می آورند، 13 درصد حرفه 
نجاری را پیش می گیرند، شش درصد به ترمیم گاه های 
موتر می پیوندند، چهار درصد حرفه آرایش گری را فرا 
می گیرند، چهار درصد به کار تکنولوژی رو می آروند و 

دو درصدشان نیز کارهای مدیریتی می کنند.

 37 حدود  حداوسط  افغان  خانواده  میلیون  دو 
هزار افغانی قرض دارند

در  مهاجرت  بین المللی  سازمان  یافته های  براساس 
افغانستان، کم تر از 1۵ درصد افغان ها در سکتورهای 
اقتصادی، تولیدی و خدماتی کار می کنند و این نشان 
سکتور  روی  افغانستان  اتکای  بیش تر  که  می دهد 
زراعت و کارهای غیررسمی است. به گفته این نهاد، 
بیش ترین  کابل  و  فاریاب  هلمند،  کندز،  والیت های 
آن،  برخالف  و  دارد  را  خانوار   درآمد  اوسط  سطح 
مناطق روستایی از این نگاه به مراکز شهری بدهکار ند. 
خوست  پکتیا،  والیت های  در  مصارف  ترتیب  بدین 
این 48  بر  افزون  به مراتب بیش تر است.  و پنجشیر 
درصد خانواده ها درآمد خالص شان را صرف خرید غذا 
می کنند. این آمار در پنجشیر به 73 درصد، در نیمروز 
 29( آن  پایین ترین حد  به  کابل  در  و  درصد  به ۶8 
درصد( می رسد. براساس کتگوری سازمان بین المللی 
صرف  خانواده ها  ماهانه  درآمد  درصد   47 مهاجرت، 
صحی،  مراقبت های  صرف  درصد   7.4 غذا،  مصارف 
7.3 درصد صرف خرید وسایل خانه، ۶.4 درصد صرف 
پرداخت قرض، ۶.3 صرف صرف مراسم و محافل، ۵.9 
صرف  درصد   4.2 زراعتی،  مواد  خرید  صرف  درصد 
خرید لباس، 4.2 درصد صرف مراقبت از مالداری، 3.7 
درصد صرف ترانسپورت، 2.8 درصد صرف مکالمات، 
2.1 درصد صرف تحصیالت، یک درصد صرف کرایه، 
صرف  درصد   0.۵ و  آب  خرید  صرف  درصد   0.۶

پرداخت مالیه می شود. 
دو  از  بیش تر  که  می دهد  نشان  یافته ها  هم چنان 
میلیون خانواده در افغانستان بدهکار ند. بدین ترتیب 
حداوسط قرضداری در میان این خانواده ها 3۶ هزار و 
831 افغانی است. این قرض داری سبب شده است که 
شهروندان مهاجر شوند، به خارج از مرز بروند یا هم از 
محل اصلی سکونت شان بی جا شوند. براساس یافته ها، 
حداوسط قرض در والیت های روستایی دور افتاده، از 
این  و  است  بیش تر  غزنی  و  بامیان  دایکندی،  جمله 
والیت ها را به والیت های فقیرنشین بدل کرده است. 
در یک نتیجه گیری دیگر، حداوسط درآمد خانواده ها 
حتا در مواقعی نمی تواند نیازهای آنان را تکمیل کند 
و سبب افزایش بدهکاری آنان می شود. به گونه مثال 
در دایکندی هر خانواده ماهانه یک هزار و 800 افغانی 
قرض دار می شود. این آمار در بامیان به یک هزار و 200 
افغانی، در غزنی به 900 افغانی و در والیت های پکتیا، 
کندز، نیمروز و پنجشیر به حدود 800 افغانی می رسد. 
گفتنی است که خانواده ها در نورستان، قندهار، زابل و 
هلمند بیش تر توانسته اند دخل و خرج شان را هماهنگ 
کنند و حتا پول شان را پس انداز کنند. گفتنی است 

که در بحث مارکیت ها، بیش تر خانواده ها به مغازه های 
کوچک و کراچی کنار جاده دسترسی دارند و در برخی 

از مواقع، نرخ ها برای آنان نوسان داشته است. 

93 درصد مردم به دلیل جنگ می میرند
افغانستان  در  مهاجرت  بین المللی  سازمان  آمارهای 
از حوادث به عالوه 93  نشان می دهد که 73 درصد 
این  بوده است.  از درگیری ها  ناشی  درصد مرگ ومیر 
ارقام در نیمه دوم سال 2019 و نیمه اول سال 2020 
بدین  است.  بوده  درصد   88 و  درصد   ۶3 ترتیب  به 
ترتیب این سازمان دریافته است که درصدی مرگ ومیر 
برخاسته از جنگ با گذشت زمان بیش تر شده است. 
بدخشان  تخار،  بغالن،  وردک،  آمارها،  این  بر  مبتنی 
دوم سال  نیمه  در  را  درگیری  بیش ترین  و جوزجان 
2020 داشته است، اما برخالف آن بیش ترین تلفات در 
والیت های قندهار، بلخ، بغالن و پروان وارد شده است. 
در میان والیت های کشور، پنجشیر بسیار امن خوانده 
شده است. در ادامه بامیان و دایکندی از والیت های 
امن شمرده می شود. فراه، خوست، ننگرهار، سمنگان، 
و  پکتیکا  پروان،  نورستان،  نیمروز،  بدخشان،  کنر، 
وردک از والیت هایی است که وضعیت امنیتی در آن ها 
عادی عنوان شده است. وضعیت در سایر والیت ها نیز 
ناامن خوانده شده و قندهار از والیت های بسیار ناامن 

شمرده شده است.
گفتنی است که در نیمه دوم سال 2020 میالدی ۶۶ 
درصد از حوادث امنیتی را درگیری های مسلحانه، 1۵ 
پنج  ساده،  ماین های  را  درصد  اخاذی، 10  را  درصد 
درصد را مواد منفجره ساده، دو درصد را اخراج اجباری 
و حدود یک درصد را اختطاف، آزار و اذیت جنسی یا 

خشونت های مبتنی بر جندر تشکیل داده است. 

افغانستان  در  عدالت  به  مردم  درصد   42 تنها 
اعتماد دارند

براساس یافته های سازمان بین المللی مهاجرت، تنها 42 
درصد از رهبران جامعه کنونی در افغانستان به سیستم 
عدالت اعتماد دارند. این آمار در والیت های مختلف به 
گونه متفاوت درج شده است. اعتماد باالی عدالت در 
نیمروز 100 درصد است. این آمار در پنجشیر به 98 
درصد و در پروان به 89 درصد می رسد. در برخی از 
والیت ها اما مردم اصاًل به سیستم عدالت و قضا اعتماد 
ندارند. میزان اعتماد باالی سیستم عدالت در پکتیکا 
اعتماد در والیت  این  به یک درصد می رسد.  زابل  و 
کندز اصالً  وجود ندارد و صفر است. در این میان برخی 
دوخته اند.  چشم  مردم  میانجی گری  به  والیت ها  از 
و  پنجشیر  غزنی،  پکتیا،  کنر،  پکتیکا،  لغمان،  در 
نورستان درصدی زیادی از مردم جنجال های شان را با 
پادرمیانی افراد جامعه حل می کنند. درصدی از مردم 
در فاریاب ، بلخ و کابل این مشکالت را توسط خانواده 
حل می کنند. در ارزگان، کندز و غور، این مشکالت 
بیش تر توسط محکمه حل می شود و در والیت هایی 
مانند قندهار، وردک و حتا ارزگان، بیش تر منازعات 

حل ناشده می ماند. 

19 درصد شهروندان به کلینیک صحی دسترسی 
دارند

از  که  می دهد  نشان  هم چنان  تحقیق  این  یافته های 
میان مجموع شهروندان، تنها 19 درصدشان در محل 
سکونت  به کلینیک صحی دسترسی دارند. حدود 90 

درصد باشنده گان زابل، پکتیکا، سمنگان، غور، هرات، 
این  ندارند.  دسترسی  کلینیک  به  نیمروز  و  سرپل 
درصدی در والیت هایی مثل ارزگان، لوگر و نورستان 
درصد   ۶0 تا   ۵0 حدود  به  و  است  حد  کم ترین  در 
می رسد. در میان خدمات صحی، 40 درصد شهروندان 
به خدمات اساسی صحی دولتی، 17 درصد به خدمات 
پوست صحی، 14 درصد به مرکز جامع صحی دولتی، 
اساسی خدمات صحی خصوصی،  مرکز  به  درصد  نه 
پنج درصد به شفاخانه های دولتی ولسوالی، پنج درصد 
به مرکز جامعه صحی خصوصی و به ترتیب یک یک 
والیتی  شفاخانه  دولتی،  والیتی  شفاخانه  به  درصد 
شفاخانه  خصوصی،  ولسوالی  شفاخانه  خصوصی، 
ساحوی خصوصی و شفاخانه ساحوی حوزوی دولتی 

دسترسی دارند. 
براساس خدمات صحی، 70 درصد مردم به کمک های 
سیستم  به  درصد   ۵9 دواخانه،  به  درصد   ۶۶ اولیه، 
درصد   ۵2 سراپا،  کلینیک  به  درصد   ۵9 رجعت، 
والدی،  ـ  نسایی  خدمات  به  درصد   48 واکسین،  به 
روانی  خدمات  به  درصد   24 البراتوار،  به  درصد   33
از ضربه  به مراقبت های پس  اجتماعی، 24 درصد   -
فزیکی یا روحی، 18 درصد به کلینیک بستری و هفت 
درصد به جراحی دسترسی دارند. مبتنی بر یافته های 
سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان، شماری از 
مردم در سمنگان، پروان، سرپل، ارزگان و جوزجان از 
نزدیک ترین مراکز صحی استفاده نمی کنند. این آمار 
به ترتیب در والیت های فاریاب، غزنی،  پنجشیر، لغمان، 
اصلی  دالیل  است.  کم تر  کابل  و  بامیان  دایکندی، 
مراکز صحی، کیفیت  نزدیک ترین  از  نکردن  استفاده 
پایین دوا یا نبود آن، کیفیت پایین خدمات یا نبود آن، 
کیفیت ضعیف یا نبود کارمندان، نبود کارمندان زن، 
نامنظم  یا  بودن  بسته  و  پرهزینه  راه، خدمات  فاصله 

بودن خدمات است.
گفتنی است که تحقیق سازمان بین المللی مهاجرت 
در بخش های »تحصیالت«، »غذا و تغذیه«، »سرپناه«، 
»خدمات  حفظ الصحه«،  و  صحی  »اقدامات  »آب«، 
رفاهی« و »کمک ها« نیز انجام شده است. در بخش 
میلیون  از یک  بیش  که  است  گفته شده  تحصیالت 
کودک به مکتب نمی روند. موانع اصلی نرفتن کودکان 
به مکتب، کار گری، دور بودن مکتب، دالیل فرهنگی 
این  در  است.  شده  خوانده  مسایل  از  دیگر  برخی  و 
اما  دارد،  زیادی  دانش آموز  والیت ها  از  برخی  میان 
سه  حداوسط  برای  هلمند  در  ندارد.  مکتب  تعمیر 
هزار و 893 کودک تنها یک مکتب وجود دارد. این 
آمار اما برای 278 کودک در نیمروز یک مکتب است. 
در بحث سرپناه نیز تصریح شده است که 83 درصد 
زنده گی  گلی  خانه های  در  افغانستان  در  خانواده ها 
می کنند که حتا در برابر آفات طبیعی مقاومت ندارد. 
در برخی از والیت ها حتا نیمی از خانواده هایی که در 
خانه های کرایی زنده گی می کنند، توان پرداخت کرایه 

را نداشته اند.
در بحث آب نیز 44 درصد از خانواده ها گفته اند که 
به آب آشامیدنی و زراعتی دسترسی ندارند. مشکالت 
فاصله  آب،  پایین  کیفیت  آب،  کم  مقدار  نیز  اصلی 
خوانده  امنیتی  تهدیدهای  و  آن  قیمت  راه،  طوالنی 
شده است. در برخی دیگر از والیت ها مردم اصاًل به 
تسهیالت بهداشتی مصون و تشناب دسترسی ندارند. 
در نورستان، پروان و جوزجان حدود 97 تا 100 درصد 
مردم از این خدمات محروم اند. در بحث خدمات رفاهی 
نیز گفته شده است که 91 درصد خانواده ها از چوب، 
زغال و سرگین به عنوان منابع گرما استفاده می کنند. 
به  هم چنان  افغانستان  در  خانواده ها  درصد  تنها 22 
شبکه برق ملی دسترسی دارند و نه درصد از شبکه 
این 72  بر  افزون  استفاده می کنند.  سولری مشترک 
درصد از نفوس افغانستان به موبایل دسترسی دارند. 
موبایل شان  که  گفته اند  آنان  درصد   2۶ حال  این  با 
به 7۶  آمار  این  نورستان  ندارد. در  آنتن دهی درست 

درصد می رسد. 
 3۶ تنها  کمک ها،  بحث  در  که  است  حالی  در  این 
درصد قریه ها در نیمه دوم سال 2020 میالدی کمک 
دریافت کرده اند. بیش تر این کمک ها توزیع مواد غذایی 

و ساخت زیربنا بوده است. 
دیگر  برخی  در  افغانستان  وضعیت  که  است  گفتنی 
شده  خوانده  نامناسب  نیز  گزارش  این  یافته های  از 
غذا  سازمان  مالداری،  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  است. 
و کشاورزی ملل متحد و برنامه جهانی غذا به تازه گی 
گفته اند که خشک سالی کشور را تهدید می کند و 30 
درصد شهروندان از فقر رنج می برند. این در حالی است 
که خشونت ها نیز در کشور رو به افزایش است و دامنه 

جنگ به 33 والیت گسترش یافته است.

سرزمین جنگ، فقر و بیکاری
افغانستان در آیینه آمار؛

حسیب بهش



در موارد بسیاری آن ها با هم هم یاری و همکاری دارند 
که روی آینده امنیت و صلح افغانستان تاثیر ویرانگر 

و مخرب دارد.  

مدارس دینی و تروریسم
که  ژرف نگر می داند  پژوهشگر  و  واقع بین  بیننده  هر 
مدارس دینی بخشی از جنگ جویان و نیروی انسانی 
تروریسم جهانی را آموزش داده و آن ها را به خدمت این 
گروه ها می گذارند. امروزه بخش بزرگی از جنگ جویان 
و رهبران طالبان از مدارس دینی در کویته و پشاور به 
افغانستان سرازیر شده اند. آن هایی که باز اصلی جنگ 
در افغانستان را بر دوش می کشند ، از مدارس دینی 
فارغ شده اند و یا سابقه حضور در مدارس دینی دارند. 
این می رساند که هسته مرکزی منابع بشری گروه های 
تروریستی از مدارس دینی تمویل شده و این مدارس 
زمینه های سربازگیری گروه های تروریستی را مساعد 
می کنند. همه رهبران و فرماندهان بزرگ که جنگ 
افغانستان را به پیش می برند و با گروه های تروریستی 
مساعد  را  آن ها  حضور  زمینه های  و  بوده  ارتباط  در 
کرده اند، از مدارس دینی فارغ شده یا با این نهادهای 

غیررسمی در ارتباط تنگاتنگ بوده اند. 
توسط  عموم  صورت  به  افغانستان  در  دینی  مدارس 
جریان روحانیت مدیریت و سازمان دهی می شوند. این 
مدارس که در مناطق روستایی فعالیت بیش تر دارند، 
افغانستان فعال  به صورت غیر رسمی و خصوصی در 
مشغول  آن ها  در  طلبه  عنوان  به  تن  هزاران  و  بوده 
یادگیری علوم  دینی هستند. گروه های تروریستی با 
از  پیوسته  اسالم سیاسی،  روحانیت  نفوذ  از  استفاده 
و جذب  افراط گرایی، جلب  ترویج  برای  مکان ها  این 
روستاهای  بین  در  نفوذ  و  تروریستی  گروه های  به 
و  همکاری  بدون  که  می کنند  استفاده  افغانستان 
هم آغوشی روحانیت سیاسی این نفوذ برای گروه های 
افراط گرایی  با  تروریسم  نیست.  مقدور  تروریستی 
و  دارد  رابطه عمیق  برهنه  و خشونت  اصول   گرایی  و 
هم پیوندی روحانیت و تروریسم زمینه های بسیاری را 
برای جریان تروریسم جهانی و زیر مجموعه آن یعنی 

تروریسم محلی در افغانستان مساعد کرده است.
بیان این نکته مهم است که روحانیِت اسالم سیاسی 

هم آغوشی تروریسم و روحانیت در افغانستان

سه شنبه
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تبدیل شدن روحانیت اسالم سیاسی به دال  مرکزی 
گفتان قدرت خواهی بعد از سقوط رژیم کمونیستی، 
افغانستان را وارد مرحله جدیدی از خشونت دوام دار 
تنظم های  بین  درون گروهی  جنگ های  بی رویه،  و 
جهادی و ورود گروه های گروریستی جهانی کرد که 
نشانه ها و پیامدهای آن هنوز گلوی مردم افغانستان 
را گرفته و سایه خود را چنان گسترده است که حال 
از  بیش   امروز  نظر می رسد.  به  تار  و  تاریک  آینده  و 
20 گروه تروریستی و خشونت گستِر ملی، بین المللی 
و منطقه  ای در افغانستان فعالیت دارند که بخشی از 
زمینه های حضور این گروه ها، از آغوش باز روحانیت 
اسالم  سیاسی ناشی می شود. این روحانیون برای این 
حفاظت  برای  مواردی  در  و  کرده  باز  سینه  گروه ها 
و  کرده  سپر  سینه  تروریستی  گروه های  رهبران 
هزینه های هنگفت پرداخته اند که حمایت از بن  الدن 

نمونه بارز آن در تاریخ معاصر افغانستان است.  
در  تروریسم  و  روحانیت  خشونت گستر  هم آغوشی 
هویتی،  اجتماعی،  انگیزه های  و  عوامل  افغانستان، 
روحانیت  سو  یک   از  دارد .  اقتصادی  و  سیاسی 
به دال  از گفتمان مشروعیت بخشی  افغانستان وقتی 
مرکزی گفتمان  قدرت خواهی تبدیل شد و یا به تعبیر 
دیگر وقتی از منبر مسجد به میز سیاست لنگر زد ، 
دولت براندازی و حکومت ستیزی اصلی ترین آیده این 
جریان برای فراچنگ آوری قدرت و ایجاد دولت مقبول 
خود بوده است. روحانیون سیاسی افغانستان پیوسته 
در صدد براندازی دولت ها بوده و از این  نگاه آن ها برای 
تروریسم  برای  را  اهداف شان آغوش خود  به  رسیدن 
بین المللی باز کرده و زمینه های قدرت گیری این گروه 
از یک  سو قدرت  این هم آغوشی  را مساعد کرده اند. 
نظامی روحانیت سیاسی را باال برد و از سوی دیگر پول 
هنگفتی از سازمان های تروریستی و اقتصاد جنگی را 

به خزانه  آن ها واریز کرد.
گذشته از بحث قدرت خواهی، عامل دیگری که تروریسم 
و روحانیت را با هم پیوند زد، مولفه هویت خواهی و 
بود. بحث  افغانستان  سرخورده گی روحانیت سیاسی 
یافته  ویژه ای  اهمیت  دنیای مدرن،  هویت خواهی در 
است و هرج و مرج گسترده در دنیای اسالم و کشورهای 
مسلمان نشین، هویت مسلمان ها را پریشان کرد که به 

خشونت گستر که جهاد را یگانه عامل تغییر سیاسی 
می دانند و روحیه انقالبی و انارشیزم دارند، با روحانیت 
آن چه  دارد.  اساسی  فرق  تساهل گرا  سنتی  اسالمی 
مراد نویسنده در این جا است، روحانیت اسالم  سیاسی 
خشونت گستر است که بخش بزرگی از خشونت حاضر، 
از آستین شان آب می خورد و زمینه  حضور تروریسم 
جهانی را مساعد کرده و آغوش خود را برای ورود آن ها 
باز کرده اند. از همین  رو است که امروزه مدارس دینی 
در روستاها و شهرها به پایگاه های نظامی تبدیل شده  
و به جای علم گستری، خشونت گری را پیشه کرده اند. 
که  کرده اند  فراموش  سیاسی  اسالم   روحانیون  انگار 
و  پیامش »صلح«  و  اسالم »بخوان«  آموزه  نخستین 

»مدارا« است تا جهان به سعادت و آرامی برسد. 
گرچه رهایی از این وضعیت دشوار به نظر می رسد و 
از سوی دیگر قطع هم آغوشی روحانیت و تروریسم به 
تالش های سیاسی، فرهنگی و الهیاتی بسیار نیازمند 
می تواند  راهکار  دو  کلی  صورت  به  عجالتاً  اما  است، 
و  کرده  کم رنگ  را  مرگ بار  هم آغوشی  این  حداقل 
آتش شلعه ور این هم آغوشی را فروکش کند. نخست 
این که باید به علمای سنتی افغانستان و آن هایی که با 
فرهنگ بومی بزرگ شده و کم تر فکر تندروانه دارند، 
میدان داده شود. این  می تواند زمینه  حضور روحانیت 
سنتی تساهل مدار در جامعه را به وجود آورد و از سوی 
اگر  ببرد .  بین  از  را  تروریسم  دینی  مشروعیت  دیگر 
مشروعیت دینی تروریسم از بین برده شود و علمای 
سنتی دل سوز در افغانستان جلو این سیل بنیادگرایی 
از حجم و اندازه خشونت کاسته  ایستاد شوند، قطعاً 
با  سیاسی  روحانیت  هم آغوشی  رشته های  و  شده 

تروریسم می گسلد. 
باید پالیسی کنترل بر  افغانستان  مزید بر این دولت 
مدارس دینی، محتوای درسی و مولفه های دیگر این 
مکان ها را به کمک الهیات پژوهان و علمای افغانستان 
تدوین کند. باید منابع اقتصادی این مدارس و روابط 
در  حقوقی  نهادهای  و  حقیقی  اشخاص  با  بیرونی 
پالیسی  و  تدوین  قانون خاص  و  نظم  یک  چارچوب 
مشخص مثل دانشگاه ها و مکاتب ریخته شود. این امر 
از یک  سو می تواند زمینه های سربازگیری از مدارس 
از  و  کند  تنگ تر  تروریستی  گروه های  برای  را  دینی 
سوی دیگر می تواند کنترل دولت بر مدارس دینی را 
برابر  در  باید  افغانستان  سنتی  علمای  سازد.  بیش تر 
هم آغوشی تروریسم و روحانیت اسالم  سیاسی ایستاد 
شوند تا کشور، دین و ملت در کام تروریسم سقوط 
نکند و جلو کشتار، خون و وحشت در سرزمین های 

اسالمی گرفته شود.

تعقیب آن روحانیت افغانستان با تاثیر از بحران هویت 
و در صدد  افتادند  تروریسم جهانی  دام  به  ناخودگاه 
براندازی دولت ها به منظور تشکیل دولت دلخواه خود 
شدند. در واقع روایت تروریسم از تقابل با غرب و ایجاد 
عظمت از دست رفته، روحانیت افغانستان را به وجد 
آورد و توان بیش تر برای آن ها داد تا با تروریسم جهانی 
شمشیرها را آخته کنند و آستین ها را برای ویرانی و 

خشونت گستری باال بزنند. 
تحلیل  که  است  واقف  سطور  این  نویسنده  گرچه 
گروه های تروریستی، چندالیه، پیچیده و دارای ابعاد 
متفاوت است، اما این نوشته بر آن است تا هم آغوشی 
مرگ بار روحانیت و تروریسم در افغانستان را بشکافد 
و زمینه ها و زمانه های این پیوند خونین را آفتابی کند؛ 
بار دیگر  تا یک  اکنون مستحکم تر شده  پیوندی که 
مردم خسته از جنگ و خشونت افغانستان را به گونه 
کامل در دریای خون تروریسم و افراط گرایی مذهبی 
بین  از  سربازگیری  سو  یک   از  پیوند  این  کند.  غرق 
فراهم  را  جهانی  تروریسم  برای  روستایی  توده های 
کرده و از سوی دیگر میدان ها و زمینه های جغرافیایی 
ایجاد  افغانستان  در  تروریسم  جریان  برای  را  خوبی 
کرده است. نویسنده این سطور سال ها در روستاهای 
افغانستان زنده گی کرده و با چشم خود هم آغوشی و 
حمایت روحانیت سیاسی و تروریسم جهانی را دیده 

است.  
امروزه اگر داعش در کوه پایه های ننگرهار و بدخشان 
شمال  درهم شکسته  سرزمین های  در  و  می زند  قدم  
روحانیت  هم آغوشی  نتیجه  می یابد،  ظهور  مجال 
که  آن هایی  است.  تروریسم  با  افغانستان  سیاسی 
برای بن الدن فرش سرخ افکندند، مالهایی بودند که 
خیال برپایی حکومت اسالمی را در سر می پروراندند. 
حضور  افغانستان  در  که  خارجی  جنگ جویان  امروز 
افغانستان  سیاسی  روحانیت  حمایت  از  همه  دارند، 
سر  به  مناطقی  و  روستاها  در  همه  و  برخوردار ند 
سلطه  مناطق  آن  در  مالها  و  روحانیون  که  می برند 
و قدرت فوق العاده دارند. جهان  بینی روستانشین های 
افغانستان متاثر از تفکر روحانیت است و از همین  رو 
حضور جنگ جویان خارجی و تروریسم بین المللی در 
روستاهای افغانستان به کمک روحانیت مقدور است و 

متحده  ایاالت  خاک  در   2001 سپتامبر   11 حمله 
متحده  ایاالت  نظامی  القاعده، حضور  گروه  توسط  امریکا 
با  مبارزه  زد. در کنار  را کلید  افغانستان  در  و متحدانش 
آغاز  نیز  افغانستان  بازسازی  روند  تروریسم،  و  القاعده 
شد. سرازیر شدن کمک های خارجی بعد از سال 2001 
اقتصادی،  رشد  تسریع  موجب  سیاسی،  ثبات  برقراری  و 
احیای  و  خصوصی  سرمایه گذاری  بی پیشینه  افزایش 
داخلی  جنگ های  جریان  در  که  جامعه  از  بخش هایی 
پول های  ولی مصرف قسمت کالن  بود، شد.  ویران شده 
افزایش تقاضا و  کمک شده در پروژه های روبنایی جهت 
درآمد در کوتاه مدت، وجود فساد در دستگاه دولت و نبود 
از  که  باعث شد  کشور،  اقتصاد  آینده  از  روشن  دورنمای 
پول های کمک شده به گونه مؤثر استفاده نشود. در نتیجه، 
نظامی جامعه  مالی و حضور  بیست سال حمایت  از  بعد 
جهانی و در رأس ایاالت متحده امریکا، هنوز هم افغانستان 
دارای یک اقتصاد مصرفی، وارداتی و وابسته به کمک های 
خارجی است. نظر به آخرین ارقام اداره مرکزی احصاییه 
کشور، وضعیت عمومی اقتصاد افغانستان چنین است: رشد 
اقتصادی رو به افول، نرخ فقر 47 درصد، نرخ بیکاری ۶0 
درصد، نرخ سواد 42 درصد، تولید ناخالص ملی 19 میلیارد 
تجارت ۵.7۶  بیالنس  دالر، کسر  دالر، درآمد سرانه ۵۶0 
میلیارد دالر و کسر بودجه دولت 3.1 میلیارد دالر است که 

توسط کمک های خارجی تمویل می شود.
خروج  فعلی،  شکننده  وضعیت  و  فوق  موارد  به  توجه  با 
نیروهای نظامی ایاالت متحده امریکا تا تاریخ 11 سپتامبر 
توسط  آن  تعقیب  به  و  بایدن  توسط جو  سال جاری که 
ناتو اعالن شد، بدون شک تأثیرات منفی ای باالی اقتصاد 

نگران مصونیت  در چنین حالت ها سرمایه گذارها بیش تر 
آن  ساختن  خارج  عالقه مند  حتا  و  بوده  خویش  سرمایه 
کاهش  یک  با  اقتصاد  ترتیب  این  به  می باشند.  کشور  از 
تقاضای عمومی در بازار مواجه خواهد شد؛ چون بر اساس 
امروز،  دنیای  در  اقتصاد  علم  شده  قبول  پرنسیب های 
تولید یا درآمد ملی در یک کشور از اقالمی چون مخارج 
مصرفی خانوارها، مخارج سرمایه گذاری خصوصی، مخارج 
کوتاه مدت،  در  پس  می آید.  دست  به  صادرات  و  دولت 
اقتصاد ما دچار کاهش مخارج مصرفی خانوارها و مخارج 

سرمایه گذاری خصوصی خواهد شد.
 کاهش مخارج عمومی در هر اقتصادی زیان بار است؛ چون 
ایجاد عرضه  این تقاضا است که باعث  اقتصاد،  در دنیای 
می شود و در صورت کاهش تقاضا، سطح عرضه نیز کاهش 
می یابد. کاهش سطح عرضه، عواقب ناگواری چون کاهش 
تولید، افزایش بیکاری و فقر را در پی خواهد داشت. البته 
کاهش مخارج عمومی به دلیل فشار روانی و عدم اطمینان 
اصطالح  در  را  آن  که  می آید  وجود  به  آینده  به  نسبت 
اقتصادی شوک عرضه نیز می گویند. مدت این نوع شوک 

شش ماه الی دو سال است. 
بعد از یک زمان معین، زمانی که مستهلک و سرمایه گذار 
متوجه می شود که با وجود خروج نیروهای نظامی، ثبات 
نسبی حاکم است، اقتصاد دو باره به حالت اولی برمی گردد. 
خروج  این  تأثیرات  است،  نگران کننده  بیش تر  اما  آن چه 
در درازمدت است؛ چون جای شک نیست که کمک های 
از  بعد  و  بود  نخواهد  همیشه  برای  امریکا  متحده  ایاالت 
خروج، در درازمدت احتمال کاهش چشم گیر و حتا قطع 
تداوم  در صورت  دارد. پس  وجود  مالی  کامل کمک های 
مفهوم  به  خارجی  کمک های  قطع  اقتصادی،  وابسته گی 
متالشی شدن دولت و نظام خواهد بود. از این رو، هم در 

کشور برجا می گذارد. پس الزم است تا آسیب های احتمالی 
سیاست های  آن،  پیامدهای  کاهش  جهت  و  شناسایی 
درست اقتصادی اتخاذ شود. هرچند رییس جمهور ایاالت 
متحده امریکا در صحبت خود از تداوم کمک های کشورش 
این کشور کمک  یاد آور شد و وزیر خارجه  افغانستان  به 
با  اما  جدید 300 میلیون دالری واشنگتن را اعالن کرد، 
وجود آن از نظر اقتصادی عواقب منفی خروج نظامی های 
خارجی را باالی سکتور مصرفی و سرمایه گذاری افغانستان 

نمی توان نادیده گرفت. 
با فرض این که بعد از خروج نیروهای خارجی، دولت فعلی 
و اردوی ملی قادر به حفظ ثبات سیاسی و امنیت نسبی 
می شوند، پیامدهای اقتصادی خروج نیروهای مذکور را از 
افعانستان می توان طور جداگانه در کوتاه مدت و دراز مدت 

تحلیل کرده و در اخیر پیشنهاداتی را نیز ارایه کرد. 
در  که  خارجی  نظامی  نیروهای  خروج  کوتاه مدت،  در 
موجودیت آن ها طی بیست سال گذشته ثبات نسبی حاکم 
بود، یک نوع فشار روانی را باالی افراد جامعه ایجاد کرده 
و موجب تشدید بی اطمینانی نسبت به آینده می شود؛ این 
فشار روانی از لحظه اعالن رسمی خروج آغاز شده است. 
طبق معمول در حالت های مشابه براساس مشاهدات مکرر 
معطل  را  خویش  مخارج  مستهلکان  مختلف،  جوامع  در 
درآمد خود  بزرگ تر  ترجیح می دهند قسمت  و  می کنند 
را پس انداز کنند. پس انداز، در تیوری های اقتصادی جزء 
اقالم تراوشی بوده و باعث خروج پول از گردش می شود. 
نه تنها این، بلکه مخارج مصرفی نزدیک به ده هزار نیروی 
در یک  آنان  قراردادی های  و  کارگران  کارمندان،  نظامی، 
بود.  خواهد  تأثیر گذار  افغانستان،  مانند  کوچک  اقتصاد 
مخارج  باالی  آینده،  از  منفی  انتظارات  دیگر  طرف  از 
سرمایه گذارهای داخلی و خارجی نیز تأثیر دارد، طوری که 

کوتاه مدت و هم در درازمدت باید در صدد چاره ای بود. 
دولت  سیاست های  و  ابزارها  از  استفاده  با  کوتاه مدت  در 
می توان اثرات منفی این وضعیت را تا حدودی کاهش داد:

جبران  جهت  یعنی  انبساطی،  مالی  سیاست  تطبیق   .1
کاهش مخارج مستهلک و سرمایه گذار، دولت باید مخارج 
مصرفی خویش را افزایش دهد؛ حتا اگر به قیمت ازدیاد 

کسری بودجه نیز تمام شود. 
2. در عرصه سیاست پولی الزم است که بانک مرکزی به 
کاهش نرخ تکتانه بانکی مثاًل برای یک سال مبادرت ورزد 
تا از این طریق برای سرمایه گذارها فرصت استثنایی تشبث 

فراهم شود. 
روحیه،  افزایش  جهت  ملی  رسانه های  و  دولت   .3
و  مستهلکان  روانی  فشارهای  کاهش  و  اعتماد سازی 

متشبثان تالش کنند.
و  داخلی  اقتصاد  بر  اتکا  جز  راهی  هیچ  درازمدت  در 
ظرفیت های بومی نداریم. این امر از طرق زیر امکان پذیر 

است: 
1. ایجاد یک سیستم مالی آنالین به شدت تحت کنترل در 
گمرکات کشور، باعث می شود که جلو میلیاردها دالر فساد 
و سوء استفاده گرفته شود و این پول به خزانه دولت واریز 
شود. پول مذکور بخش اعظم کسری بودجه دولت را که 
فعاًل از کمک های خارجی تمویل می شود، جبران می کند.  
2. استخراج معادن کشور از طریق سرمایه گذاری مشترک 
)دولتی و خصوصی( موجب افزایش درآمد دولت و ایجاد 

ایجاد زمینه های اشتغال برای نیروی کار می گردد.  
نساجی،  سیلو،  مانند  تولیدی  تصدی های  فعال سازی   .3
سمنت، سپین زر، خانه سازی، جنگلک و ... جهت افزایش 

درآمد دولت و ایجاد زمینه اشتغال. 
4. تکمیل و تداوم اعمار پروژه های زیربنایی مانند بندهای 
آب گردان که موجب تولید برق و آبیاری زمین های زراعتی 

می شود. 
و  تولیدکننده گان  از  حمایت  و  صادرات  تشویق   .۵
صادرکننده گان، باعث ورود اسعار به داخل کشور شده و 

کسری بیالنس تجارت را جبران می کند.
۶. اعتماد سازی میان کشورهای منطقه جهت ایفای نقش 

ترانزیتی میان آسیای جنوبی و آسیا ی مرکزی.

ابومسلم خراسانی

محمد احسان صادق

پیامد های اقتصادی خروج نیروهای نظامی 
ایاالت متحده امریکا و ناتو از افغانستان

هم آغوشی خشونت گستر روحانیت و تروریسم در افغانستان، عوامل و انگیزه های اجتماعی، هویتی، سیاسی و 
اقتصادی دارد . از یک  سو روحانیت افغانستان وقتی از گفتمان مشروعیت بخشی به دال مرکزی گفتمان  قدرت خواهی تبدیل 
شد و یا به تعبیر دیگر وقتی از منبر مسجد به میز سیاست لنگر زد ، دولت براندازی و حکومت ستیزی اصلی ترین آیده این جریان 

برای فراچنگ آوری قدرت و ایجاد دولت مقبول خود بوده است.
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فرعی  عنوان  با  توحش«  یا  سوسیالیسم  »یا 
»تاریخ نویسی به مدد نشریات چپ افغانستان« کتابی 
است که عتیق اروند در کنار گردآوری بخشی از متون 
چپ افغانستان، مقاالتی از خود را نیز در آن جا داده 
است. این کتاب آن گونه که باید مورد نقدهای جدی 
آن  علیه  و  له  که  هم  نقدی  سه  دو  و  نگرفت  قرار 
منتشر شد، به باور من نتوانست روی مسایل کلیدی 
انگشت بگذارد. نگاه بخشی از چپ نیز به این کتاب 

خیلی سطحی و عامی زده بود/است. 
من مدتی صبر کردم تا ببینم نقدها چه قدر می توانند 
گفت وگوی  زمینه ساز  آیا  و  باشند  قناعت بخش 
سازنده  ای خواهند شد یا نه؛ اما پس از مدتی بار دیگر 
این باور قدیمی ام تازه شد که از شوره زار افغانستان 
توقع بلندی نمی توان داشت. به هر حال، در این مقاله  
نیاز  با آن که معتقدم   - آغاز  دارم در  مختصر سعی 
زیادی به برجسته  کردن نقاط خوب پدیده  ای نیست، 
اما برای این که متهم به تقلیل گرایی نشوم - جنبه های 
مثبت کتاب را به  گونه  فشرده یادآوری کنم و سپس 
یا  سوسیالیسم  »یا  کتاب  که  بپردازم  مسایلی  به 
توحش« موفق به طرح آن ها نشده و یا هم کم اهمیت 

جلوه داده شده  است. 

مزیت ها 
الف: کتاب »یا سوسیالیسم یا توحش« برای آن هایی 
افغانستان  چپ  مختصر  تاریخ  خواندن  پی  در  که 
است.  مفید  اثر  کاستی هایش  تمام  با  هستند، 
شناخت  کتاب،  خواندن  با  می توانند  پژوهشگران 
پراکنده  ای در مورد گروه های چپ در افغانستان پیدا 
رویکرد  با  نویسنده  که  متون چپ  از  بخشی  کنند. 
گزینشی آن را منتشر کرده ، از دسترس عموم  دور 
بود و تنها عده ای انگشت شماری آن ها را در اختیار 
داشتند. خیلی خنده آور و در عین حال دردناک است 
که عده  ای از چپ ها حاضر نیستند نسخه  ای از این 
برخورد  بدهند.  شما  به  پول  بدل  در  حتا  را  متون 
آنان با این متن ها تقدس گرایانه و شبه مذهبی ا ست. 
نشر دوباره  این متون با تصحیح خوب عتیق اروند، 
دست یابی به بخشی از متون نشریات چپ افغانستان 

را ساده تر کرده که به تنهایی کار ارزنده  ای ا ست.

ب: نام کتاب »یا سوسیالیسم یا توحش؛ تاریخ نگاری 
پیر1  چپ  دلربایی  کار  در  چپ«  نشریات  مدد  به 
است  دلیل  این  به  نمی گذارد.  باقی  کم وکسری 
را  نام کتاب  پیر وقتی  از چپ های  که شمار زیادی 
پا نشناخته و هیجان گرفته اند.  از  خوانده اند، دست 
اما این هیجان و دلربایی تا زمانی پایدار می ماند که 
چپ های پیر کتاب را نخوانده و با عنوان آن دل شان 
ناامیدی مزمنی  به  اروند بسیار زود  را خوش کنند. 
آن  به  است  مدت ها  پیر  که چپ  های  می زند  دامن 
تنها  نه  آنان  کهنه   آیین  و  ایده   به  اند: کسی  دچار 
زیر  شدت  به  بدشان  کارنامه   بلکه  ندارد،  عالقه  ای 
ساطور نقد است. این از دیگر مزیت های کتاب است. 

ج: طرح مساله  سوسیالیسم - حتا در سطح ابتدایی و 
با تمام ابهام هایش که در ادامه به آن می پردازم - در 
کشوری که تندروی اسالمی و نیولیبرالیسم »مرگ 
کمونیسم« را اعالم کرده و خود را فاتحان جنگ با 
سوسیالیسم جا زده اند، بار دیگر نشان دهنده  شکست 
روایت پیروزی است؛ روایتی که سرمایه داری با تمام 
ایدیولوژیکش سعی دارد آن را  دم ودستگاه نیرومنِد 
بر همه گان بقبوالند. اما ماشین تبلیغات سرمایه داری 
همان  به  می کند،  کار  بیش تر  شدت  با  قدر  هر 
میزان سطح نارضایتی از سیستم نیز باالتر می رود. 
که  کرده اند  درک  حاال  سرمایه داری  ایدیولوگ های 
یافته  پایان  ناامیدکننده  ای  به  گونه   تاریخ«  »پایان 
است، و این شاید سخت ترین انتقامی باشد که تاریخ 

از »فاتحان« می گیرد.

د: »یا سوسیالیسم یا توحش« با تمام کاستی هایش 
روایت انتقادی از برخی رویدادهای تاریخی و تاریخ 
رسمی به دست می دهد که در ادامه  کارهای ارزشمند 

راحت یکی را به  جای دیگری می نشانند. حقیقت اما 
چیز دیگری ا ست: مردم و مالتیتود دو مفهوم مترادف 
و یکسان نیستند، بلکه مفاهیم متضاد هم اند. پیشینه  
این تضاد و درگیری به جدل فلسفی هابز - اسپینوزا 
برمی گردد. توماس هابز مدافع سرسخت مردم بود و 
آن را مفهومی می دانست که با ویژه گی یکسان ساز و 
امکان پذیر می کند:  را  وحدت پذیرش، ساخت دولت 
با  »مفهوم مردم، برحسب نظر هابز، دقیقاً هم بسته 
وجود دولت است؛ وانگهی، این مفهوم قسمی پژواک 
پس  دارد،  وجود  دولتی  اگر  است:  دولت  بازتاب  و 
مردمی نیز وجود دارد. در غیاب دولت، مردمی نیز 

در کار نیست.« )ویرنو، 2018(
هابز اما از مالتیتود متنفر بود و آن را نیرویی تلقی 
وحدت،  سیاست  برابر  در  مقاومت  با  که  می کرد 
بزرگ ترین خطر را متوجه »امپراتوری واال« می کند. 
برعکس، از نظر اسپینوزا، منتقد جدی هابز، مالتیتود 
نیروی آفرینشگر جمعی  و متکثر است که با امتناع از 
پذیرش امر واحد، مرکزگرایی و نماینده گی، مردم را 
به چالش می کشد و با دولت سر سازش ندارد )همان(.
و  یکسان سازی  دلیل  به  مردم  حالی  که  در 
است،  دیالکتیکی  اساس  از  مفهومی  وحدت پذیری، 
دوگانه گی  به  هرگز  که  ا ست  چندگانه  ای  مالتیتود 
بسگانه،  مالتیتود  نمی دهد.  تن  دیالکتیک  معمول 
هیچ گاهی  و  است  شدن  حال  در  همیشه  و  تکین 
وحدت دیالکتیکی را برنمی تابد. مردم اما از دیالکتیکی 
می آید که به بازتولید مداوم ایستایی، برده گی پذیری 
منجر  کمونیستی  زیاده خواهی  از  کشیدن  دست   و 
می شود. مردم آفرینش جمعی و مشترک برخاسته از 
پوتنسیای همیشه سرکش زیست سیاسی را به سازش 
نماینده گی محوِر دولت - ملت یا حزب - دولت مبدل 

می کند. 
آفرینش  به  بتوان  آن  با  که  نیست  مفهومی  مردم 
کمونیستی دست یازید و بنابراین، مفهومی از اساس 
یا آن  این  بر  تکیه  با  ارتجاعی  است. شما می توانید 
متفکر مورد نظر خودتان، استدالل بازی کنید که نه 
را  آن چه  نظرم  به  اما  نیست؛  آن  و  است  این  مردم 
نمی توانید نادیده بگیرید، خوانش معمول و پذیرفته  
شده  توماس هابز از مفهوم مردم است که راست و 
چپ همه آن را تأیید کرده و پذیرفته اند. حاال فرض 
کنیم که مردم به فرودستان هم اطالق می شود، اما 
مساله  اصلی پذیرش یا انکار این ادعا نیست، مساله 
بر سر نوع سازمان دهی استثمار شده گان/فرودستان 
است: رهبری باید عمودی و دارای سلسله مراتب باشد 
یا افقی و پادنماینده گی؟ مردم سوژه  محبوب رهبری 
مالتیتود  حالی  که  در  ا ست،  نماینده گی  و  عمودی 
سیاست  به  تقلیلش  غیرقابل  بسگانه گی  و  تکثر  با 
پشتی بانی  مشترکی  و  جمعی  مبارزه   از  وحدت، 
می کند که فرصت رشد و پاگیری تفکر آقاباالسری در 
آن وجود ندارد و به کسی اجازه داده نمی شود خودش 

را به  عنوان رهبر، قاعد، دبیرکل و رییس جا بزند.
یکی از دالیل مخالفت من با پروژه  چپ پیر، پابندی  
شبه مذهبی اش به تیوری سازمانی ا ست که رهبری 
جمعی و افقی را به سخره می گیرد و تمام هم وغمش 
کسب قدرت سیاسی )قدرت برساخته( است. در تفکر 
چپ پیر، مردم مفهومی نماینده گی پذیر و مرکزگرا 
است و بنابراین، نمی تواند به رهبری جمعی و افقی 
مجال بالنده گی دهد. دلیل اصلی مردم دوستی چپ 
این  به  مردم  می شود.  آشکار  که  است  این جا  پیر 
دلیل قابل پذیرش آن ها است که با تکیه بر سرشت 
می توان  برده گی سازش،  و  قانع شونده  وحدت پذیر، 
قدرت سیاسی )قدرت برساخته( را به دست گرفت 
از  بدتر  حتا  که  آورد  کار  روی  جدیدی  حکومت  و 
دوست  که  نیرویی  سرکوب  کار  در  قبلی  حکومت 
ندارد مردم باقی بماند و در حال مالتیتود شدن است، 
دارد  هستی  زمانی  تا  مردم  می کند.  عمل  موفق تر 
که سر به زیر باشد و آن چه دولت، حزب و سازمان 
مردم  به  نام  آن چیزی  غیر  در  بپذیرد؛  را  می گوید 

وجود ندارد.
نقد من بر چپ پیر به این دلیل است که جنبش در 
جوش وخروش فرودستان را که در برخی از جنبه ها 
مالتیتودی است، به مردِم مرده و راکد تبدیل می کند؛ 
مردمی که گویا وقتی انقالب را به سرمنزل مقصود 
انقالبی های  تا  برگردد  خانه های شان  به  باید  رساند، 
بپردازند  به کار حکومت داری  به قدرت رسیده  تازه 
شبه استالینی،  هار  دیکتاتوری  جز  برآیندی  که 
طبقه   به  نام  آنان  ندارد.  مزمن  بروکراسی  و  فساد 
معترضی  و  منتقد  هر  خلق  و  توده  رنجبر،  کارگر، 
نمایشی  دادگاه های  راه اندازی  با  و  را سرکوب  کرده 
کارزار گسترده  کمونیست  کشی برپا می کنند و سپس 
وقتی بر وضعیت مسلط شدند، دهل و ُسرنای اعمار 

»سوسیالیسم در یک کشور« می زنند.
از گرایش چپ  باری، نویسنده در حالی  که بخشی 
آن  با  زیادی  زمینه های  در  می کشد،  نقد  به  را  پیر 
هم دل و هم رأی است. یکی از زمینه هایی که عتیق 
اروند را به چپ پیر پیوند می زند، مردم گرایی او است. 
نویسنده چه در کتاب »یا سوسیالیسم یا توحش« و 
چه در دیگر نوشته هایش مرتب مردم مردم می کند و 
سخت در دفاع از آن برمی خیزد. عشق او به مردم به 
حدی  است که دوست دارد هر ویژه گی مثبت گیتی 
را به مردم نسبت دهد و حتا آن را مترادف نیرویی جا 
بزند که در برابر او ایستاده است، نه در کنارش. به باور 
من، مردم گرایی اروند از این جا ناشی می شود که او 
هم چنان از رهبری عمودی و دموکراسی نماینده گی 
گسست نکرده و نسبت به آن خوش بین است. من اما 
معتقدم که نمی توان هم مدافع سرسخت مردم بود و 
هم از حکومتی سخن زد که گویا خاستگاه مالتیتودی 
به  دومی  برابر  در  و  کرد  انتخاب  را  یکی  باید  دارد. 
 گونه  آشکار موضع گرفت. هرگونه نگاه فرصت طلبانه 
تنها  نه  باور من  به  مفاهیم  این  از  استفاده جویانه  و 
سودی در پی ندارد، بلکه موجب بدآموزی و ترویج 
سیاسی   - فلسفی  مفاهیم  از  سطحی  برداشت های 
می شود. باید شوق کودکانه  پرسه  زدن در هر سپهری 
را کنار بگذاریم و نوعی سیاست اصولی پیشه کنیم 
که به خودش و باورهایش اتکا دارد و مخالف هر نوع 

گرایش اپورتونیستی است.

و  تیوریک  نظر  از  که  است  پیر، چپی  از چپ  من  منظور   .1
سیاسی ورشکسته شده و حرف تازه  ای برای گفتن ندارد، نه 
یا  سال خورده  چپ  هر  نیست.  جوان  سنی  نظر  از  که  چپی 
جوانی که گذشته اش را نقد رادیکال کرده و از ضرورت بروزدهی 

تیوریک استقبال کند، از نظر من چپ پیر به حساب نمی آید.
2. برخی از مترجمان ایرانی از معادل های انبوهه، انبوه خلق، 
اما  کرده اند؛  استفاده  مالتیتود  به  جای  بی شماران  و  بسیاران 
از آن جایی که چند واژه  برای یک مفهوم به  کار برده شده و 
کم تر توافقی روی انتخاب یکی از این معادل ها وجود دارد، من 
ترجیح می دهم به  جای معادل های فارسی، از اصل واژه استفاده 
کنم که گفته می شود نخستین بار اسپینوزا آن را به کار برده 
ابهام و سردرگمی  ای که در  این کار می تواند دست کم  است. 
اثر استفاده از چند معادِل فارسی مالتیتود به  وجود می آید را 

برطرف کند. 

دیگر تاریخ نویسان این شوره زار، گامی  است به پیش 
انتقادی  نگاه  فرودستان.  واقعی  تاریخ  نوشتن  برای 
به روایت های تاریخی ارتجاعی، مسلط و رسمی که 
بایستی  است،  شوونیسم/ناسیونالیسم  از  ای  آمیزه  
بی تاریخ  تاریخ سازان  و  فرودستان  تاریخ  نوشتن  به 
این  از  تاریخ،  اروند در زمینه   بینجامد. پژوهش های 
امیدوارکننده است و گامی هرچند کوچک در  نظر 

این زمینه برمی دارد.   

کاستی ها
با وجود مزیت ها، کتاب »یا سوسیالیسم یا توحش« 
کاستی ها و نارسایی های زیادی دارد که به باورم گاهی 
روی جنبه های مثبت کتاب اثر بد می گذارد. به تمام 
این کاستی ها نمی توان پرداخت، چون زمان بیش تری 
می طلبد و ممکن است ما را درگیر بحث های فرعی 
و کم سودتر کند، اما چند نارسایی کالن و جدی در 
کتاب وجود دارد که نباید از آن ها به  ساده گی بگذریم. 
نقد این موردها امیدوارم زمینه ساز گفت وگوی سازنده 
و پربار میان کمونیست ها شود و به تنش عقده گشایانه 
و نفرت بار معمول در جاروجدل های بی پایان چپ پیر، 

نینجامد. 
پیش از آن که دیگران بر کارنامه  ناقص و معیوب ما 
حمله کنند، باید شجاعت خودانتقادی و حمله  بی امان 
بر باورهای قدیمی مان را پیدا کنیم و هر انتقادی را 
دشمنی با پروژه  فکری خود ندانیم. تنها از این طریق 
به  را دوباره  است که می توان شادابی و سرزنده گی 
و  سرکش  انقالبی  دینامیسم  برگرداند؛  کمونیسم 
تقلیل  با  - چینی  روسی  مارکسیسم  که  بی انتهایی 
ایدیولوژیک از ما ستانده اند و باید آن را پس بگیریم. 

مردم یا مالتیتود؟2
در مدخل کتاْب نویسنده گان به موضوعی می پردازند 
باشد:  شده  مطرح  اشتباهی  نمی رسد  نظر  به  که 
»حاکمیت، باید حاکمیت مردم باشد. حکومت باید 
از مردم باشد و بر پایه  اصول مارکسیسم از ارزش های 
این  و  کند.  حفاظت  بشری  بی قیدوشرط  و  صریح 
نظام  یک  در  که  حکومتی  شورایی؛  حکومت  یعنی 
اراده   و  خواست  بر اساس  و  سوسیالیستی  اقتصادی 
یا  زور  هیچ  آن  در  و  می گیرد  شکل  مردم  جمعی 
قدرتی بر مردم حکم نمی راند جز اراده  جمعی. چون 
]مالتیتود[  خلق  انبوه  اراده   حکومت  این  خاستگاه 
است، پس نمی توان آن را با کودتای نظامی و جنگ 
و خون ریزی نیروهای نظامی بیگانه شده از بدنه مردم 
آن که  مگر  داد.  مشروعیت  آن  به  و  بخشید  تحقق 
مردم  کلیت  همدلی  و  همراهی  اراده،  با  این جنگ 
نابرابری باشد که آن حرفی  علیه ظلم و استبداد و 

جداست.« )اروند، 1399: 17(
آشکار است که نویسنده گان مدخل، مردم و مالتیتود 
را مفاهیم مترادف و یکسان در نظر می گیرند و با خیال 

کدام سوسیالیسم؟
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هم زمان با سوم می، روز جهانی 
خبرنگاران  مطبوعات،  آزادی 
کشور  رسانه ای  فعاالن  و 
نظامیان  خروج  به  نسبت 
حضور  احتمال  خارجی، 
محدودیت  قدرت،  در  طالبان 
آزادی مطبوعات و آزادی بیان و 
آینده نامعلوم رسانه ها در کشور نگران هستند. شماری 
فعالیت  به  دارند که طالبان  فعاالن رسانه ای عقیده  از 
رسانه های آزاد و آزادی مطبوعات در کشور باور ندارند و 
اگر در قدرت سیاسی افغانستان سهیم شوند، به احتمال 
زیاد مانع فعالیت رسانه های آزاد خواهند شد. افزون بر 
از  ناشی  منفی  پی آمدهای  و  اقتصادی  مشکالت  این، 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان هم سبب نگرانی 
نهادهای  برخی  است.  شده  کشور  در  رسانه  اصحاب 
آینده   و  از وضعیت دشوار رسانه ها  نیز  حامی رسانه ها 
جانب  از  می دهند.  هشدار  افغانستان  در  خبرنگاران 
دیگر، معاون دوم رییس جمهور ضمن تاکید بر حمایت 
پافشاری دارد که خروج  از آزادی مطبوعات،  حکومت 
نیروهای خارجی چالش هایی را ایجاد خواهد کرد، اما 
فرصت های زیادی را نیز برای بسیج ملی در امر مبارزه با 

تروریسم فراهم می کند.
رسانه ای  فعاالن  و  روزنامه نگاران  از  شماری  باور  به 
نیروهای  خروج  آنان  نگرانی  مهم ترین  افغانستان، 
امنیتی و احتمال حضور  خارجی، بدتر شدن وضعیت 
طالبان در حکومت و آینده سیاسی کشور است و این 
موارد می تواند موانعی بزرگ برای فعالیت رسانه ها در 
افغانستان باشد. سعید حقیقی، از خبرنگاران سابقه دار 
که  می گوید  8صبح  روزنامه  با  صحبت  در  افغانستان، 
تازه  فصل  اخیر  سال   20 در  افغانستان  روزنامه نگاران 
با آزادی بیان و  و »شرایط ویژه « را سپری کردند که 
آزادی مطبوعات گره خورده بود و مردم شاهد گسترش 
عرصه روزنامه نگاری در افغانستان بودند. از دید او، یکی 
»آزادی  و  بیان«  »آزادی  افغانستان  دست آوردهای  از 
رسانه ها« است و رسانه ها در جهان مدرن در کنار سه 
به عنوان قوه چهارم  قوه »اجراییه، قضاییه و مقننه«، 
شناخته می شوند و امروز رسانه ها در افغانستان هم بر 
جامعه، نهادها و حکومت نظارت می کنند و جایگاه خود 

را پیدا کرده اند.

از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان، مانند سایر 
کشورهای متاثر از این ویروس، همواره نگرانی هایی 
در رابطه با انتشار هرچه بیش تر آن و افزایش شمار 
که  عواملی  از  یکی  است.  داشته  وجود  مبتالیان 
افزایش  را  انتشار ویروس کرونا در کشور  از  نگرانی 
چون  کشورهایی  با  مشترک  مرزهای  وجود  داده، 
ایران است که آمار مبتالیان به کرونا و مرگ و میر در 
نتیجه ابتال به این ویروس در آن، در سطح باالیی قرار 
دارد. موضوع دیگر وجود شایعاتی در مورد عوارض 
جانبی و خطرناک  بودن واکسین کرونا است که در 
از دریافت  از والیات باعث خودداری مردم  بسیاری 

آن می شود.
بر اساس  که  می شود  مطرح  حالی  در  نگرانی ها  این 
گزارش هماهنگ کننده شبکه جامعه مدنی و حقوق 
بشر در هرات، به نقل از داکتر احمد امیرنژاد، مسوول 
سرویالنس ریاست صحت عامه این والیت، روزانه 2 
تا 3 هزار مسافر از طریق مرز اسالم قلعه از ایران وارد 

افغانستان می شوند.
که  دیگری  موضوع  شد،  اشاره  نیز  آغاز  در  چنان که 
باعث نگرانی از افزایش آمار ابتال به ویروس کرونا شده، 
وجود شایعاتی مبنی بر خطرناک بو دن واکسین کرونا 
واکسین  این  مورد  در  مردم  ناآگاهی  آن،  کنار  در  و 
است که باعث می شود از دریافت آن خودداری کنند. 
گزارش های هماهنگ کننده گان شبکه جامعه مدنی و 
حقوق بشر از والیت های ذیل حاکی از چگونه گی روند 

تطبیق واکسین در این والیات است:

بامیان
برخی  والیت،  این  کهمرد  و  ولسوالی های سیغان  در 
مردم حاضر به دریافت واکسین نشده و دلیل آن را 
روزه داری عنوان کرده اند. در مواردی نیز برخی شوراها، 
از جمله شورای انکشافی سوماره به واکسیناتوران اجازه 
تطبیق واکسین نداده و مدعی شده اند که این واکسین 

در  از جمله چهار زن  آنان  از  تن  و هشت  قرار گرفته   
این مدت کشته شده اند. به همین ترتیب، در این مدت 
نزدیک به 30 خبرنگار و کارمند رسانه در ارتباط با انجام 
بخش  مدیر  معینی،  رضا  تهدید شده اند.  رسانه ای  کار 
ایران و افغانستان گزارشگران بدون مرز، می گوید: »صلح 
و هم زیستی صلح آمیز که افغان ها خواهان آن هستند، 
بدون مشارکت تمام جامعه و بدون تضمین آزادی بیان 

و آزادی رسانه های مستقل ناممکن است«.
خبرنگاران  مصونیت  کمیته  رییس  شریفی،  نجیب 
افغانستان  خبرنگاران  و  رسانه ها  که  می گوید  افغان، 
دشوارترین روزهای خود را سپری می کنند. او در مراسم 
کابل،  در  آزادی مطبوعات  روز جهانی  از  گرامی داشت 
قتل  پرونده های  جزییات  که  کرد  انتقاد  حکومت  از 
خبرنگاران را همه گانی نمی کند. آقای شریفی پافشاری 
از خشونت علیه خبرنگاران که  کرد که روند جدیدی 
شش ماه پیش آغاز شد، در نوع خود بی سابقه بوده است. 
او هم چنان افزود که خودسانسوری به گونه بی سابقه در 
رسانه ها حاکم است و بسیاری از خبرنگاران و رسانه ها 
بیم  زیرا  دهند؛  پوشش  را  موضوعات  نمی کنند  جرأت 

پکتیا
برخی از مردم در این والیت، هنوز هم به دلیل وجود 
شایعاتی در مورد خطرناک  بودن واکسین کرونا، حاضر 

به دریافت این واکسین نیستند.

غور
هماهنگ کننده شبکه از والیت غور گزارش می دهد که 
برخی مردم در این والیت به دالیلی حاضر به دریافت 
باطل  به  از مردم  بعضی  باور  نیستند؛  واکسین کرونا 
پایین  شدن روزه در صورت دریافت واکسین، سطح 
هم چنین  و  کرونا  واکسین  با  رابطه  در  مردم  آگاهی 
شایعات در مورد عوارض جانبی این واکسین از جمله 
مسووالن،  گفته   بر اساس  از سویی،  است.  دالیل  این 
طالبان تیم های واکسین چند مرکز صحی در والیت 
تیم های  دلیل  همین  به  و  کرده اند  تهدید  را  غور 
واکسین در مناطق ناامن فعال نیستند. این در حالی 
است که ممکن است تاریخ مصرف واکسین های کمک 

شده به این والیت، بگذرد.

کلینیک هایی که تیم های واکسین آن بنا بر تهدیدات 
طالبان غیرفعال است :

کمنج  BHC )مربوط ولسوالی شهرک(
زرنی BHC )مربوط ولسوالی تیوره(

قلعه گوهر BHC )مربوط ولسوالی ساغر(
شویج CHC )مربوط مرکز والیت(

آخری BHC )مربوط ولسوالی ساغر(
بره خانه BHC )مربوط مرکز والیت(

سنگان BHC )مربوط ولسوالی پسابند(
سرهلنگ BHC )مربوط ولسوالی تیوره(
BHC  ولسوالی جدید التاسیس مرغاب

لوگر

سعید حقیقی افزود: »یکی از دالیلی که مخالفان به صلح 
رغبت نشان نمی دهند، موجودیت رسانه ها است. این ها 
نمی خواهند بپذیرند که ما در یک جامعه آزاد هستیم 
و هر کس می تواند سخن خود را بگوید و هرکس حق 
دارد حرف دل خود را بگوید، چه به مشام کسی خوش 
می خورد، چه نمی خورد«. وی خاطر نشان کرد که پس 
از کودتای هفتم ثور، رسانه ها در افغانستان »ریشه کن« 
شد و حاال هم یک مشکل کالن سر راه جامعه همین 
است که تعدادی تالش می کنند رسانه را محدود بسازند، 
آزادی بیان و آزادی عقیده را تضعیف کنند و مردم را در 

یک چوکات مشخص قرار دهند.
مقصود احراری، روزنامه نگار و مالک یکی از رسانه های 
خصوصی در افغانستان، به روزنامه 8صبح می گوید که 
اثرات روحی و  از کشور  نیروهای خارجی  آوازه خروج 
روانی منفی روی مسووالن رسانه ها، جامعه خبرنگاری، 
نهادهای مدنی و زنان داشته است. به گفته او، مالکان 
خارجی  نظامیان  رفتن  با  که  هستند  نگران  رسانه ها 
مواجه  خطر  با  خبرنگاران  جانی  امنیت  افغانستان،  از 
می شود و به لحاظ اقتصادی رسانه ها آسیب می بینند که 
این وضعیت ممکن است حتا سبب بسته شدن دروازه 
تأکید کرد: »در 20  احراری  از رسانه ها شود.  تعدادی 
سال اخیر، طالبان ثابت کردند که دشمن آزادی بیان 
هستند، دشمن رسانه ها هستند، دشمن فعاالن مدنی 
هستند، دشمن حضور زنان در نهادهای مختلف هستند. 
حضور  با  که  هستیم  مطمین  و  است  شده  ثابت  این 
جدی تر  محدودیت ها  آینده،  توافقی  حکومت  در  آنان 

می شود«.
)RSF(  از جانب دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز

افغانستان  در  ژورنالیست  زنان  از  حمایت  مرکز  و 
با  هم زمان  ثور،  سیزدهم  دوشنبه،  روز   )CPAWJ(
روز جهانی آزادی مطبوعات ، نسبت به وضعیت دشوار 
رسانه ها و آینده  خبرنگاری و خبرنگاران در افغانستان 
هشدار دادند. این دو نهاد مدافع آزادی رسانه ها، با نشر 
امضای  از  که پس  کردند  تأکید  اعالمیه مشترک  یک 
توافق نامه دوحه در 29 فبروری 2020 میالدی و هشت 
ماه پس از شروع مذاکرات بین االفغانی، بیالن صلح برای 

آزادی رسانه ها فاجعه بار است.
طبق اطالعات این دو نهاد، در شش ماه گذشته دست کم 
20 خبرنگار و کارمند رسانه ای هدف حمالت هدف مند 

عوارض جانبی در پی دارد. از سویی، گزارش ها از این 
والیت می رساند که از 9 هزار و 143 تن که دوز اول 
به  تنها 78۶ تن حاضر  را دریافت کرده اند،  واکسین 
دریافت دوز دوم آن شده اند. این در حالی است که 2 
هزار و 3۵0 دوز واکسین از مجموع واکسین های کمک  

شده به این والیت، باقی مانده است.

جوزجان
گزارش ها از این والیت می رساند که تعداد کارمندان 
طبق  بود،  تن   42 که  جوزجان  بستر   20 شفاخانه  
یافته  کاهش  تن   17 به  جمهوری  ریاست  فرمان 
این که در پنج ماه اخیر هیچ  با  این کارمندان  است. 
معاشی دریافت نکرده اند، هنوز در حال فعالیت در این 

شفاخانه هستند.

تخار
تمام 84 کلینیک صحی این والیت به دلیل اعتراض 
کارمندان صحی به تاخیر در پرداخت معاش، به مدت 
با  کارمندان  این  نهایت،  در  که  بودند  بسته  روز  سه 
وعده وزارت صحت عامه برای حل مشکل یاد شده، 

به کار بازگشتند.

ارتباط  در  رسانه ها می رود. وی  و  بر خبرنگاران  حمله 
به روند صلح نیز گفت، جامعه رسانه ای صلحی را که 
نشود،  نهاده  ارج  رسانه ها  و  مطبوعات  آزادی  آن  در 
نخواهند پذیرفت. اما محمدطاهر زهیر، سرپرست وزارت 
تأکید  گفته ها  این  به  واکنش  در  فرهنگ،  و  اطالعات 
کرد که حکومت در هیچ مورد از قضایای خشونت علیه 
خبرنگاران بی تفاوت نبوده و اقدامات الزم را در این راستا 

انجام داده است.
در همین حال محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست 
جمهوری، روز دوشنبه، سیزدهم ثور، در مراسم تجلیل 
از سوم می، روز جهانی آزادی مطبوعات، در کابل گفت 
که خروج نیروهای خارجی چالش هایی را ایجاد خواهد 
برای بسیج ملی در  نیز  را  اما فرصت های زیادی  کرد، 
امر مبارزه با تروریسم فراهم می کند. معاون دوم ریاست 
جمهوری تصریح کرد: »آزادی بیان اصوالً چیزی نیست 
در  باید  شود.  داده  هدیه  ملتی  به  مرزها  خارج  از  که 
را تحمل کرد و  راه آن مبارزه کرد و فشارها و رنج ها 

زمینه های تحقق و تداوم آن را فراهم ساخت.«
آقای دانش پافشاری کرد که صلح، دفاع از جمهوریت، 
از  بیان،  آزادی  آن  راس  در  و  جمهوری  ارزش های 
اولویت های جدی حکومت است و نظام سیاسی مورد 
نظام  بلکه  نیست،  دینی«  و  »اسالمی  طالبان،  نظر 
طالبانی یک زندان و یا قبرستان برای انسان های قرن 

21 است.
با این همه، در کنار قتل های هدف مند خبرنگاران و فعاالن 
رسانه ای طی چند ماه گذشته و »موج خبرنگارُکشی« 
به ویژه آماج قرار گرفتن خبرنگاران زن در والیت های 
گوناگون کشور، خروج نظامیان خارجی، آینده نامعلوم و 
احتمال حضور طالبان در حکومت، سبب نگرانی شدید 

خبرنگاران و جامعه رسانه ای کشور شده است.

تنها  گفته اند  والیت  این  در  عامه  صحت  مسووالن 
طالبان  نفوذ  از  خارج  مناطق  در  که  شفاخانه هایی 

موقعیت دارند، خدمات واکسین را ارایه می کنند.

لغمان
اهمیت  با  رابطه  در  مردم  آگاهی  سطح  پایین  بودن 
واکسین کرونا و شایعاتی مبنی بر عوارض جانبی آن، 
از عواملی است که باعث می شود شماری از مردم در 

این والیت از دریافت این واکسین خودداری کنند.

هرات
از والیت هرات می رساند که تعداد  گزارشی متفاوت 
این  سطح  در  واکسین  مراکز  به  مراجعه کننده گان 
والیت نسبت به گذشته افزایش یافته و دلیل آن در 
به  نسبت  آگاهی مردم  رفتن سطح  باال  موارد  برخی 
اهمیت واکسین کرونا عنوان شده است. این در حالی 
است که بر اساس این گزارش در مرکز تطبیق واکسین 
شفاخانه حوزوی هرات که از جمله اصلی ترین مراکز 
در این والیت به شمار می رود، شمار کارمندان صحی 
کافی نیست و با توجه به افزایش مراجعه  کننده گان، 
می شود.  احساس  صحی  کارمندان  افزایش  به  نیاز 
افراد مبتال به نوع  از سویی، گفته می شود که شمار 
جهش یافته ویروس کرونا نیز در این والیت به صورت 

قابل توجهی افزایش یافته است. 
گزارش های مشابه از چند والیت مختلف در رابطه با 
خودداری مردم از دریافت واکسین کرونا نشان می دهد 
دریافت  اهمیت  با  رابطه  در  عامه  آگاهی  افزایش  که 
واکسین کرونا یک نیاز جدی برای مقابله با این ویروس 
و پیش گیری از انتشار بیش تر آن به شمار می رود و 
تاثیر آگاهی مردم بر آمار مراجعه آنان به مراکز تطبیق 
واکسین در والیت هرات، تاییدی بر اهمیت این نیاز 

است.

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر

جامعه رسانه ای نگران آینده است

مرزهای جغرافیایی و بی مرزی شایعات؛
عواملی که باعث نگرانی از انتشار بیش تر کرونا شده است

محمدحسین نیک خواه

نجیب شریفی، رییس 
کمیته مصونیت خبرنگاران 

افغان، می گوید که رسانه ها و 
خبرنگاران افغانستان دشوارترین 

روزهای خود را سپری می کنند. او در 
مراسم گرامی داشت از روز جهانی 
آزادی مطبوعات در کابل، از حکومت 

انتقاد کرد که جزییات پرونده های قتل 
خبرنگاران را همه گانی نمی کند.

عکاس: طاهره سجادی



بند کمال خان یکی از پروژه های 
مهم کنترل آب در افغانستان 
به شمار می رود که جدیداً به 

بهره برداری سپرده شده و ظرفیت 
ذخیره 52 میلیون متر مکعب آب را 
دارد. بنا بر معلومات مقدماتی، این 

بند قابلیت استفاده از منابع آب 
برای زمین های زراعتی به مساحت 
1۷4 هزار هکتار و قابلیت تولید 
نه میگاوات برق را دارد. بند آب 
پاشدان در والیت هرات ظرفیت 
تولید دو میگاوات برق را دارد، 
18هزار هکتار زمین را آبیاری 

می کند و 54 میلیون متر مکعب آب 
را ذخیره می کند.

سید محمد آقا هاشمی، استاد دانشگاه

نرس  یک  با  تخار  عامه  رییس صحت  هدایت  براساس 
و یک مسوول دیگر به خانه پیرم قل رفته و در حوالی 
ساعت دو بجه بعد از ظهر جسدش را معاینه کرده بود. 
به گفته او قسمتی از مغز و صورت پیرم قل ضیایی به 
شدت متالشی شده بود که حتا تشخیص چهره اش را 
ناممکن ساخته و دست چپش نیز مکمل قطع شده بود. 
این داکتر می گوید که بر اثر پرتاب شدن پیرم قل در پی 
شدت موج ضربه، قسمت هایی از شکم و سینه اش نیز 

آسیب سطحی دیده بود، اما پاهایش کامال سالم بود. 
گفتنی است که گروه طالبان قتل پیرم قل ضیایی را تایید 

کرد و مسوولیت آن را به دوش گرفت .

پیرم قل کی بود؟
مال پیرم قل فرزند ارباب آدینه در سال 1340 خورشیدی 
در روستای هزار سموچ، از مربوطات رستاق به دنیا آمد. 
او دوران کودکی را در مدرسه دینی رستاق درس خواند 
و توسط مال نادر صبوریار، اولین فرمانده حزب اسالمی 
افغانستان، به این حزب پیوست. مال پیرم قل ضیایی در 
سال های اولیه جهاد از سرگروپ های مال نادر صبوریار و 
از فرماندهان حزب اسالمی بود که با این حزب اختالف 
هم صنفی  آب بزانی،  ابراهیم  مال  کشتن  با  و  کرد  پیدا 
در  اسالمی،  حزب  دیگر  سرگروپ   2۶ و  مدرسه اش 
رمضان سال 13۶4 به حزب جمعیت اسالمی پیوست 

و رابطه اش با حزب اسالمی را برای همیشه قطع کرد.
اسالمی  جمعیت  با  فرمانش  تحت  نیروی   2۵0 با  او 
از  یکی  به  تدریج  به  و  کرد  همکاری  نظار  شورای  و 
احمدشاه مسعود  و مردمی  نظامی  بازوهای  بزرگ ترین 
در تخار  بدل شد. او در دوران جهاد و در رستاق یکی 
از سرسخت ترین فرماندهان جهادی بود که با روس ها، 
حکومت کمونیستی وقت و صمد پاچا، آمر جبهه تخار 
او در سفر فرانسه نیز  وابسته به سازایی ها، می جنگید. 
احمدشاه مسعود را همراهی کرده بود و با او به عنوان 

معاون نظامی کار می کرد.
»قهرمان  مسعود،  احمدشاه  ترور  از  پس  پیرم قل  مال 
و  اسالمی  جمعیت  با  اختالفاتی  بر  بنا  کشور«،  ملی 
شورای نظار و بنا بر عالیق قومی، به حزب جنبش ملی 
اسالمی به رهبری جنرال دوستم پیوست. او در انتخابات 
پارلمانی  سال 1384 به مجلس نماینده گان راه یافت 
و پنج سال نماینده مردم تخار در مجلس بود. پیرم قل 

امور آب کار آن ها عماًل  اداره ملی تنظیم  مقام های 
جریان دارد . افزایش فزیکی زمین های زراعتی از این 
بابت زمینه ساز تولید میوه جات، سبزیجات، حبوبات 
و انواع مختلف محصوالت زراعتی و هم چنان تقویت 
مالداری و فرآورده های لبنیاتی می شود که در نتیجه 
افزایش  می یابد.  افزایش  استخدام  و  درآمد  سطح 
سطح  افزایش  بیکاری،  نرخ  کاهش  و  درآمد  سطح 
پس انداز و افزایش میزان تولیدات ناخالص داخلی را 
به دنبال دارد و روی بهبود وضعیت امنیتی، میزان 
سرمایه و سرمایه گذاری و کاهش فقر اثر می گذارد. در 
منحنی امکانات تولید هرقدر منحنی امکانات تولید 
نظر به مبدا به سمت راست حرکت کند، شاهد رشد 
مثبت اقتصادی خواهیم بود. رشد مثبت اقتصادی به 
تعریف  زمان  در طول  بالقوه  بازدهی  افزایش  عنوان 
می شود و با تغییر مکان رو به بیرون منحنی، نمایش 
منحنی  بیرون  به  رو  مکان  تغییر  می شود.  داده 
تولید  این معنا است که ظرفیت  به  تولید،  امکانات 
تمام کاالها در اقتصاد، افزایش یافته است. این اتفاق 
زمانی رخ می دهد که در اقتصاد افزایش نیروی کار، 
کشف مواد اولیه جدید، به کار گیری روش های جدید 
تولید، تقسیم کار، تخصصی شدن وظایف و به کار 
گیری فن آوری های جدید صورت گیرد. همه موارد 
متذکره از طریق اعمار بندهای آب گردان با توجه به 

ظرفیت های پیش بینی شده، امکان پذیر است. 
رشد اقتصادی، در واقع افزایش تولید کاال و خدمات، 
است  مردم  اقتصادی  وضعیت  بهبود  و  بازار  رونق 
ناخالص  تولید  ساالنه  تغییر  درصد  نشان دهنده  که 
داخلی )GDP( می باشد. با بهبود وضعیت اقتصادی 
کشاورزان، افزایش فزیکی زمین های قابل زرع و ازدیاد 
محصوالت زراعتی، هم چنان تولید برق و فراهم آوری 
شرایط استفاده از تکنولوژی و کارایی عوامل تولید از 
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فروریزی سد مقاومت ضد طالبان در ماورای کوکچه؛

اعمار بندهای آب؛

پیرم قل ضیایی مشهور به »آمر پیرم قل«، سرشناس ترین 
و با نفوذترین چهره ضد طالبانی تخار در روستای قرلق، 
از مربوطات ولسوالی رستاق ترور شد. او ساعت 11 پیش 
قلعه  منطقه  در  ثور،  یازدهم  یک شنبه،  روز  چاشت  از 
منابع  ولسوالی رستاق کشته شد.  از مربوطات  گرداب، 
معاون  خواندند.  ماین  انفجار  را  او  مرگ  دلیل  امنیتی 
»هدف مند«  را  او  قتل  اما  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
خواند و گفت که او پس از دریافت تماس، توسط یک 
راکت رهبری شده از بین رفته است. منابع آگاه از قتل او 
نیز به روزنامه 8صبح تایید می کنند که پیرم قل ضیایی 
در پی حمله پهبادی با تکنولوژی پیش رفته با تشخیص 
چهره کشته شده است. به گفته این منبع، هرچند این 
قرار  محافظش  دو  میان  در  مردمی  خیزش  فرمانده 
داشت،  اما پهباد به گونه مستقیم سمت چپ گردن او را 
هدف قرار داده و سرش را یک جا با دستش قطع کرده 
است. در این رویداد محافظان او اندکی آسیب دیده اند. 
شماری از منابع در تخار نیز قتل پیرم قل ضیایی را تالش 
گروه طالبان برای کاهش اداره مردمی در آن مناطق و 
سقوط مناطق ماورای کوکچه می خوانند؛ زیرا به گفته 
کشور،  بر  تسلط  وجود  با  پیش تر  طالبان  منبع،  این 
نتوانسته بودند که پنجشیر، بدخشان و مناطق ماورای 
کوکچه را تصرف کنند و این بار تالش می کنند که با 
ضعیف ساختن رهبری مردمی در آن جا، راه شان را به 
سمت کشورهای شمال باز کنند. گفتنی است که گروه 
طالبان پیش تر مسوولیت قتل پیرم قل ضیایی را برعهده 
گرفتند. با این حال منابع امنیتی هنوز به گونه واضح در 

مورد این رویداد وضاحت نداده اند. 

قتل پیرم قل ضایی؛ ابهامات و روایت های دوگانه
خبر قتل پیرم قل ضیایی روز یک شنبه، یازدهم ثور، نشر 
شد. خلیل اسیر، سخنگوی پولیس تخار، می گوید که آمر 
پیرم قل، فرمانده خیزش های مردمی رستاق، همان روز 
به طور مشترک با نیروهای امنیتی در عملیات علیه گروه 
طالبان شرکت و روستاهای زیادی را فتح کرد. به گفته 
او، طالبان در این جنگ که پیرم قل در آن سهم داشت، 
تلفات زیادی دیدند. اسیر افزود که پس از آن پیرم قل 
ضیایی در روستای قلعه گرداب در اثر برخورد با ماین 
کشته شد. عنایت اهلل بابر فرهمند، از اعضای ارشد حزب 
جنبش ملی اسالمی، اما گفت که کشته شدن پیرم قل 

تبدیل  تابع  یا  تولید  امکانات  منحنی 
منحنی  یک   )Transformation Function(
شناخته  شده در علم اقتصاد است که یک مدل ساده 
از آن ارایه می دهد. این منحنی ترکیب های مختلف 
خروجی را که اقتصاد می تواند تولید کند، مشخص 
می سازد. مدل ساده از منحنی امکانات تولید جهت 
فهم بهتر مطلب، صرفاً ترکیبی از دو کاالی مختلف 
نظر  در  کند  تولید  می تواند  اقتصاد  که  را  خروجی 
تولیدات  مقدار  تولید،  امکانات  منحنی  در  می گیرد. 
روی دو محور مختصات رابطه معکوس دارند )برای 
افزایش مقدار بیش تر از تولید یک کاال به ناچار باید 
غیر  در  شود(،  تولید  دیگر  کاالی  از  کم تری  مقدار 
آن رشد روی منحنی امکانات تولید، بدون استفاده 
از منابع فزیکی بیش تر و یا باال رفتن کارایی منابع 
نظر  به  ممکن  دو  آن  از  ترکیبی  هم  یا  و  موجود 
نمی رسد. رشد روی منحنی امکانات تولید در اقتصاد 
افغانستان معلول استفاده از منابع فزیکی بیش تری 
از  را  امکان  این  آب  بندهای  اعمار  که  بود  خواهد 
طریق افزایش تولید برق و خلق بیش تر منابع فزیکی 
به وسیله تبدیل زمین های المزروع به قابل زرع در 

افغانستان فراهم می سازد.
در این مقاله تالش صورت گرفته است تا اثر افزایش 
فزیکی منابع تولید روی رشد منحنی امکانات تولید 
و انتقال آن به سمت راست نظر به مبدا مورد تجزیه، 
برای  پیشنهادات  و  گیرد  قرار  پیش بینی  و  تحلیل 

تحقق آن نیز ارایه شود.
بند کمال خان یکی از پروژه های مهم کنترل آب در 
افغانستان به شمار می رود که جدیداً به بهره برداری 
سپرده شده و ظرفیت ذخیره ۵2 میلیون متر مکعب 

پس از بازگشت به تخار به عنوان 
محلی  قدرت مند  فرمانده  یک 
حاکمیت  به  دولت  با  همکار 
داد.  ادامه  رستاق  در  خویش 
قتل  به  او  که  است  گفتنی 
برخی از افراد نیز متهم است. با این 
حال منابع مردمی می گویند که قتل 
پیرم قل زاویه های جدیدی از جنگ در تخار را باز می کند 

و جغرافیای جنگ ضد طالبان را تغییر خواهد داد.

عواقب قتل پیرم قل؛ تالش طالبان برای تسلط بر 
مناطق ماورای کوکچه

در  طالبانی  ضد  مقاومت  چهره  برجسته ترین  پیرم قل 
تخار و بزرگ ترین فرمانده نیروهای خیزش مردمی بود. 
او با سابقه طوالنی نظامی و سیاسی اش به عنوان یکی از 
به احمدشاه مسعود، فرمانده ضد  نزدیک ترین چهره ها 
طالبان و یک رهبر بزرگ مردمی قوم اوزبیک در تخار از 

موانع اصلی بر سر راه طالبان به شمار می رفت.
نامش  نشدن  فاش  شرط  به  تخار  در  آگاه  منبع  یک 
می گوید که ترور و کشته  شدن پیرم قل راه را برای طالبان 
و دیگر مخالفان باز خواهد کرد و مرگ او ولسوالی های 
گفته  به  آسیب پذیر می سازد.  بسیار  را  ماورای کوکچه 
او، پیرم قل اصلی ترین سد و دیوار مقاوم و مانع بزرگ 
به  ضد طالبان و دیگر گروه های تروریستی در تخار و 
ویژه در رستاق بود و مرگ او به شدت برنامه ریزی شده 

بوده است.
این منبع معتقد است که مرگ پیرم قل همه ولسوالی های 
ماورای کوکچه را آسیب پذیر می سازد و راه طالبان به 
سوی دریای آمو و کشورهای همسایه شمالی افغانستان 
به ویژه تاجیکستان را باز خواهد کرد. او افزود که پی آمد 
به زودی  بلکه  نیست،  به رستاق  پیرم قل منحصر  قتل 
قطغن زمین  تمامی  و  کندز  تخار،  در  آن  پس لرزه های 
آشکار خواهد شد؛ زیرا به باور او، روند قتل بزرگان محلی 
به تازه گی در مناطق شمال شکل گرفته است و می تواند 

امنیت این بخش را آسیب پذیر سازد.
به گفته این منبع، در جریان جنگ 2۶ ساله با طالبان، 
به  کوکچه  ماورای  مناطق  و  بدخشان  پنجشیر،  تنها 
دست این گروه نیفتاده است. به باور او، دلیل اصلی روند 
قتل برزگان قومی در شمال نیز تالش برای سقوط این 

مناطق است. 
و  امنیتی  نهادهای  در  معتبر  منابع  که  است  گفتنی 
حکومت هنوز به گونه واضح در مورد قتل پیرم قل ضیایی 
و  او  مورد مرگ  در  گمانه زنی ها  و  نکرده اند  نظر  اظهار 
افرادی که در آن دست داشته اند، هم چنان پابرجا است.

اقتصاد کشور  تولید در  امکانات  ناحیه، منحنی  این 
نظر به مبدا به سمت راست حرکت می کند.

 حمایت های مالی کشاورزان، سهولت های اعتباری و 
دسترسی بیش تر آنان به تسهیالت و خلق بازار برای 
فرآورده های آنان، موجب افزایش فرصت های شغلی 
پایدار در کشور  به گونه  میزان درآمد  رفتن  بلند  و 
تجارت  انکشاف  و  زراعت  کردن  مکانیزه  می شود. 
محصوالت زراعتی ، یکی از راهکارهای مناسب برای 
در  را  این  که  می رسد  نظر  به  زراعت  سکتور  رشد 
از طریق فراهم آوری  بندهای آب گردان  بلندی،  حد 
مقدار  افزایش  و  زراعتی  زمین های  وسعت بخشی  و 
تولید برق در کشور فراهم می سازد. در صورتی  که 
کشاورزان مورد تشویق، ترغیب و رهنمایی معلومات 
مسلکی قرار گیرند، می توانند در زمینه های گوناگون 
تجاری  و  تولیدی  بالقوه  ظرفیت های  به  کشاورزی 
دست یابند و از این طریق نقش سکتور زراعت در 
کردن  مکانیزه  سازند.  برجسته  را  اقتصادی  رونق 
میوه جات،  ویژه  به  زراعتی  فرآورده های  پروسس 
مغزباب و لبنیات که ناشی از گسترش بخش مالداری 
از این ناحیه خواهد بود، سبب کاهش سطح بیکاری، 
نهایت  در  و  پس اندازها  و  درآمدها  سطح  افزایش 
زمینه ساز گسترش سرمایه گذاری در سایر سکتورها 
می شود. این مهم به یقین می تواند منحنی امکانات 
تولید در اقتصاد افغانستان را نظر به مبدا به سمت 
راست حرکت دهد و در بلند مدت توسعه اقتصادی در 

کشور را بیمه کند.

منابع
و  مبانی  رحمانی،  تیمور  دکتر  و  دادگر  یداهلل  دکتر 

اصول علم اقتصاد ، چاپ پنجم 1393 .
https://af.sputniknews.com
 /https://www.dw.com/fa-af

ضیایی بر اثر ماین نبوده، بلکه توسط راکت رهبری شده 
مورد هدف  قرار گرفته و قتل او یک »ترور هدف مند« و 

برنامه ریزی شده است.
هویت شان  حفظ  بر  تاکید  با  نیز  آگاه  و  معتبر  منابع 
می گویند که آمر پیرم قل توسط پهپاد )ُدرون( رهبری 
چهره  تشخیص  پیش رفته  تکنولوژی  با  مجهز  و  شده 
داده است که  زمانی رخ  رویداد  این  است.  کشته شده 
او می خواست پس از بازگشت از میدان جنگ، در یک 
»محل امن« با همراهانش اتراق کند. براساس معلومات، 
در این رویداد دو محافظ پیرم قل ضیایی اندکی زخمی 
شده اند، اما پهباد به گونه مستقیم خود او را هدف قرار 
احتماالً  پهباد  این  شلیک  که  افزود  منبع  است.  داده 

الیزری بوده است.
برخی منابع دیگر نیز می گویند که تلفن پیرم قل ضیایی 
به ردیاب وصل شده و بعد از این که به گوشی اش زنگ 
آن چه  ترتیب  بدین  می گیرد.  قرار  هدف  مورد  می آید، 
منابع می گویند، این است که پیرم قل ضیایی در نتیجه 
انفجار ماین نه، بلکه در نتیجه حمله پهبادی جان باخته 
کشته  نوعیت  نیز  پیرم قل  خانواده  و  نزدیکان  است. 
 شدن او را حمله با »پهباد هدایت شونده« می خوانند و 
می گویند که او پس از دریافت تماس، هدف قرار می گیرد 

و نیمی از سر و صورت و دست چپش را قطع می کند. 
زخم  سطحی  نیز  رستاق  امنیت  مدیر  رویداد  این  در 
برداشته ، اما به کسی دیگر آسیب نرسیده است. به گفته 
منابع، حمله بر شخص پیرم قل »بسیار دقیق و حساب  
شده« بوده است. این در حالی است که دو سال پیش نیز 
جنرال نذری  محمد نیازی، از فرماندهان محلی قدرت مند 
فوتبال  میدان  در  مشابه  کاماًل  رویدادی  در  بدخشان، 
فیض آباد بدخشان کشته شد . در آن حمله نیز به کسی 
دیگر آسیب نرسید و فقط محافظ خاصش اندکی زخم 
برداشت . نزدیکان نذری محمد نیازی در آن زمان قتل او 

را از هوا و توسط الیزر خوانده بودند.
با آن که مقام های امنیتی تخار می گویند که در ساحه  
تقل آمر پیرم قل، تلفن آنتن دهی نداشته است، اما همه 
می گویند  و  می کنند  رد  را  موضوع  این  محلی  منابع 
از تماس به تلفنش مورد هدف قرار گرفته  او پس  که 
است. نذری محمد نبیل، مسوول کلینیک رستاق، گفت 
که جسد پیرم قل را بررسی و معاینه کرده است که از 
طرف چپ سر مورد هدف قرار گرفته است. او افزود که 

آب را دارد. بنا بر معلومات مقدماتی، این بند قابلیت 
به  زراعتی  زمین های  برای  آب  منابع  از  استفاده 
مساحت 174 هزار هکتار و قابلیت تولید نه میگاوات 
برق را دارد. بند آب پاشدان در والیت هرات ظرفیت 
تولید دو میگاوات برق را دارد، 18هزار هکتار زمین را 
آبیاری می کند و ۵4 میلیون متر مکعب آب را ذخیره 
می کند. بند  کجکی در هلمند، بند بخش آباد در فراه، 
بند مچلغو در پکتیا، بند سلطان در غزنی، بند توری 
در زابل، بند پلتو در پکتیکا، بند شاه و عروس در کابل، 
بند شورابک در بدخشان و بند های سراب و شفلوغ در 
والیت ارزگان از جمله بندهایی است که حسب تایید 

پیرم قل ضیایی کی بود و چگونه کشته شد؟

حرکت منحنی امکانات تولید در اقتصاد افغانستان 
به سمت بیرون 

بهروز خاوری
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اداره رییس جمهور پیشین  در دسامبر سال 2017 
ایاالت متحده، دونالد ترمپ، گزارش استراتژی امنیت 
ملی ایاالت متحده را نشر کرد. براساس یافته های این 
بزرگ  قدرت  رقابت  عصر  به  متحده  ایاالت  گزارش، 
رقیب  و  توسعه طلب  قدرت  یک  چین  و  شده  وارد 
استراتژیک ایاالت متحده بوده که به دنبال ایجاد نظم 
ایاالت  ارزش های  و  منافع  مخالف  جدید  بین المللی 

متحده و غرب است.
عالوه بر این، استراتژی دفاعی ایاالت متحده که در 
سال 2018 توسط وزارت دفاع این کشور نشر شد، 
بیان می کند: »چالش اساسی پنتاگون این است که 
چگونه با دوباره زنده شدن رقابت استراتژیک درازمدت 
با چین و دیگر قدرت های در حال ظهور و قدرت های 

ضد هژمونی ایاالت متحده، مبارزه کرد«. 
شی  جمهور  رییس  پنتاگون،  گزارش های  براساس 
کشورش  برای  را  درازمدت  اهداف  پینگ  جین 
توسط  شده  ساخته  برنامه  است.  کرده  برنامه ریزی 
چین یکی از سیاست های توسعه طلبانه اقتصادی این 
تا سال 202۵  بوده و در نظر است که چین  کشور 
تسلط  تحت  را   21 قرن  تکنولوژی های  مهم ترین 
)استندرد  دیگری  برنامه  هم چنان  بیاورد.  خویش 
تا  دارد  نظر  در  چین  آن  براساس  که  هست  چین( 
سال 203۵ شرکت های مهم تکنولوژی معلوماتی را 
تحت سلطه خویش درآورده و یک نیروی نظامی با 
استندرد های جهانی را ایجاد کند. در سال 2049 که 
مصادف با سالگرد صد سال تاسیس حزب کمونیست 
خلق چین است، این کشور قصد دارد خود را به عنوان 

ابرقدرت جهان اعالم کند.
مقام های ارشد حکومت پیشین ایاالت متحده کاماًل 
واضح ساخته اند که رقابت استراتژیک ایاالت متحده 
با چین به یکی از کانون های اساسی سیاست خارجی 
اکتبر سال 2018  بود. در  تبدیل شده  ترمپ  دولت 
در حالی که دیپلمات های چینی در جشن روز ملی 
مسوول  پوتینگر،  مت  می کردند،  شرکت  واشنگتن 
ایاالت  ملی  امنیت  شورای  دفتر  آسیای  امور  ارشد 
متحده، بی پرده اعالم کرد که »ما در دولت سیاست 
خود در برابر چین را جدید کردیم تا مفهوم رقابت را 

به خط مقدم بیاوریم«. 
در کنار این موضع گیری ها، دولت ترمپ نیز از طریق 
چین  بر  بیش تری  فشار های  حرکت ها،  سلسله  یک 
اعمال کرد و به نظر می رسد رقابت با چین اکنون در 
تمام بخش های سیاست امریکا گسترش یافته است. 
دولت ترمپ جنگ تجاری بی سابقه ای را در برابر چین 
به راه انداخت و روند تفکیک اقتصادی در روابط این 

دو کشور را دنبال کرد. 
»استراتژی  تقویت  بر  تاکید  متحده هم چنان  ایاالت 
آزاد و باز اقیانوس آرام-هند« دارد که هدف اصلی آن 
دیپلماسی »یک جاده یک کمربند« چین  با  مقابله 
است. اکنون رقابت جامع و درازمدت این دو قدرت 
بزرگ به یک واقعیت در روابط استراتژیک دو طرف 
تبدیل شده است. در واقع یک اجماع کلی در تمام 
سکتور های اجرایی و قانون گذاری دولت امریکا شکل 
گرفته است مبنی بر این که باید با استفاده از رویکردها 
و پالیسی های متعدد، از ظهور، افزایش قدرت و نفوذ 

بین المللی چین جلوگیری شود. 

خطاب  دشمن  کشور  دو  را  چین  و  روسیه  متحده، 
می کرد و به باور او این دو کشور در صدد نابودی نظم 
بین المللی لیبرال به رهبری غرب هستند. اما براساس 
و چین  روسیه   ،RAND تحقیقاتی  نهاد  یافته های 
رویکرد های متفاوتی در قبال نظم بین المللی لیبرال 
دارند؛ روسیه در صدد حذف نظم بین المللی موجود 
است، زیرا نخبه های سیاسی روسیه بدین مفکوره اند 
که قربانی این سیستم بوده و نظم و سیستم موجود 
و  اقتصادی  توسعه  به  کشور  این  که  شده  باعث 
موجود  بین المللی  نظم  از  اما چین  نرسد،  اجتماعی 
نفع می برد و در صدد تقویت و اصالح این نظم است، 

نه حذف آن. 
تالش  استنفورد  دانشگاه  یافته های  این،  بر  عالوه 
می کند.  رد  را  کشور ها  روی  نفوذ گذاری  برای  چین 
براساس یافته های این تحقیق، دور نگه داشتن حزب 
دنبال  را  بیرونی  انتقاد های  از  کشور  این  کمونیست 
از  خارج  به  چین  خودکامه  مدل  صدور  تا  می کند 

کشور.
رویکرد چین هدف قراردادن دموکراسی های خارجی 
نیست. این مشخصه ای است که رویکرد رییس جمهور 
شی جین پنگ را از رهبران پیشین چین و روسیه 
یعنی مائو و استالین که در صدد حمایت از انقالب های 

کمونیستی بودند، تفکیک می کند. 
بلکه  نبوده،  کمونیسم  و  لیبرالیسم  میان  مبارزه 
رقابت فعلی باالی مدل حکومت داری است که کم تر 
ایدیولوژیک باشد. اداره بایدن این رقابت را ناشی از 
ارایه مدل حکومت داری جدید می دانست. این مدل ، 
حقوق  مانند  اساسی  ارزش های  از  شدید  اختالفات 
بر  قواعد مبتنی  تا  بشر و حقوق دموکراتیک گرفته 
نظم بین الملل را در بر می گیرد. این اختالفات به گونه 
اساسی در دیدار های وزیران خارجه این دو کشور در 
آنچوراچ آالسکا به وضوع قابل مشاهده است. در این 
دیدار ایاالت متحده رسماً از عملکرد چین در ایالت 
دریای  در  تجاوز  تایوان،  و  هانک کانگ  سینک یانگ، 
شرقی و جنوبی چین، حمالت سایبری بر نهادهای 
برابر  در  اقتصاد  از  ابزاری  استفاده  و  متحده  ایاالت 
متحدان ایاالت متحده انتقاد کرده است. عالوه بر این، 
تغییر در عملکرد چین را یک پیش نیاز برای تقویت 
روابط آینده دانسته و بیان کرده که چنین عملکرد و 
برخوردی تنها منحصر به قلمرو چین نبوده، بلکه یک 

نگرانی اساسی برای جامعه بین المللی است. 

نظامی  اتحاد  و چین سیستم های  متحده  ایاالت   .2
نیابتی  مخالف یک دیگر را که متوسل به جنگ های 
خونین در میانه قرن بیستم در کوریا و ویتنام و یا 
بحران هسته ای در کوبا و برلین شد، رهبری نمی کنند.

رویکرد رییس جمهور جو بایدن از موقف قدرت در 
برابر چین، با ایجاد اتحاد ها، بسیار موثر خواهد بود. 
بعد از دیدار مقام های دیپلوماتیک دو کشور، ایاالت 
متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا خواستار اعمال 
این  برخورد  دلیل  به  چین  علیه  جدید  تحریم های 
کشور با جمعیت اویغور ها در ایالت سینک یانک شدند. 
چین اما هم چنان همکاری های چند جانبه خویش را 
تقویت کرده است، به شمول تقویت و گسترش روابط 
استراتژیک  همکاری های  پیمان  امضای  و  روسیه  با 
کشور ها  از  بسیاری  آن،  بر  عالوه  ایران.  با  ساله   2۵

در  چین  و  امریکا  استراتژیک  رقابت  مورد  در 
امریکایی  سیاست گذاران  و  اندیشمندان  میان 
از  تعدادی  است.  گرفته  صورت  داغ تری  بحث های 
از جمله آرون فریدبرگ،  امریکایی  استراتژیست های 
دفتر  مسوول  راتنر،  و  پرینستون  دانشگاه  استاد 
مطالعات امنیت ملی ایاالت متحده، به حکومت این 
کشور پیشنهاد اتخاذ سیاست رقابتی شدید با چین 
یک  به  دیدگاهی  چنین  می رسد  نظر  به  داده اند.  را 
تبدیل  واشنگتن  سیاسی  محافل  در  اصلی  پارادایم 

شده است. 
گروه دیگری از کارشناسان برای پاسخ به چالش های 
چین، به رقابت هوشمند با این کشور تاکید می کند. 
تاریخی و عبرت  از نظر  امریکایی  برخی متخصصان 
اتحاد جماهیر شوروی در  ایاالت متحده و  از رقابت 
قرار  بررسی  مورد  را  چالش  این  سرد،  جنگ  طول 
می دهند. به گونه مثال هال براند، پروفیسور دانشگاه 
جان هاپکینز، تاکید می کند که تاریخ طوالنی رقابت 
استراتژیک میان قدرت های بزرگ یک بینش حیاتی 
دست  به  دولت ها  معاصر  توانایی  و  رفتار  مورد  در 

می دهد. 
محافل  و  مناظرات  در  پارادایم  یک  به  که  سوالی 
ایاالت متحده و  سیاسی در مورد رقابت استراتژیک 
چین تبدیل شده، این است که آیا جهان شاهد جنگ 
سرد جدید و تقسیم جهان به دو بلوک خواهد بود یا 
نه؟ این سوالی است که توجه اکثر مناظرات دانشگاهی 
و میزهای گرد را به خود جلب کرده است. حساسیت 
این چالش به حدی جدی بوده که استراتژی امنیت 
ملی ایاالت متحده در دوره ریاست جمهوری دونالد 
بزرگ  قدرت های  رقابت  عصر  را   21 قرن  ترمپ، 
می داند و چین یکی از قدرت های در حال ظهور بوده 
متحده  ایاالت  هژمونی  قدرت  سرنگونی  به  تمایل  و 

دارد. 
متخصصان علوم سیاسی در مورد احتمال جنگ سرد 
جدید دیدگاه های متفاوتی دارند. تعدادی از احتمال 
راه افتادن یک جنگ سرد جدید و تقسیم بندی جهان 
به دو بلوک هشدار داده اند و بعضی هم دیدگاه منفی 

در مورد احتمال جنگ سرد جدید دارند.
توماس کریستین، پروفیسور روابط بین الملل دانشگاه 
کلمبیا، طی مقاله ای در نشریه فارین افیرس به این 
باور است که هیچ جنگ سرد جدیدی میان ایاالت 
متحده و چین در کار نیست و اگر چنین جنگی رخ 

دهد، سطح خشونت ها بسیار پایین خواهد بود. 
چین  قدرت  ماهیت  باید  کریستین،  توماس  نظر  به 
مورد مطاله قرار گیرد، قبل از این که در مورد احتمال 
جنگ سرد جدید بحث شود. اتحاد جماهیر شوروی 
تقریباً در تمام ابعاد قدرت ملی )کم تر بخش اقتصادی( 
یکی از رقیبان ایاالت متحده بود، اما در حال حاضر 
ایاالت متحده در تمام ابعاد قدرت ملی در مقایسه با 

چین پیش تاز است. 
جنگ  کریستین  توماس  پروفیسور  نظریه  براساس 
بر  در  شوروی  جماهیر  اتحاد  و  متحده  ایاالت  سرد 
گیرنده سه عنصری بود که در جنگ سرد احتمالی 

ایاالت متحده و چین دیده نمی شود:

1. ایاالت متحده و چین در یک جنگ ایدیولوژیک که 
بر قلب و روح دولت ها و طرف های ثالث نفوذ کنند، 
قرار ندارند. دونالد ترمپ، رییس جمهور پیشین ایاالت 

کمربند(  یک  جاده  )یک  چین  جدید  دیپلماسی  از 
جماهیر  اتحاد  همانند  چین  بناًء  کرده اند.  حمایت 
شوروی در صدد انقالب یا تغییر رژیم نبوده، بلکه با 
نخبه های حاکم کار می کند و فرصت های اقتصادی و 

سرمایه گذاری را مساعد می سازد. 

3. کشورها در جهان امروز به حدی با هم وابسته اند 
که نمی توان تصور بلوک های متفرق اقتصادی را کرد 
از  جهان  باشد.  پاسخگو  نمی تواند  مهار  استراتژی  و 
نظر اقتصادی به شدت به هم وابسته است و قواعد 
کرده  تغییر  کشورها  میان  در  اجتماعی  ـ  اقتصادی 
است. این بخش جهان شامل حوزه های بزرگ اقتصاد 
صنعتی یعنی ایاالت متحده، جاپان، چین و اتحادیه 
تایوان، هنگ کنگ،  مانند  اقتصاد های مهاجم  و  اروپا 
کوریای جنوبی و سنگاپور می شود. این اقتصاد ها به 
تدریج قدرتمندتر شده و بیش تر مصرف کننده گان و 
شرکت های جهانی را در اختیار می گیرند و مرز های 
فعالیت های  کرده  ناپدید  تدریج  به  را  سنتی  ملی 

بروکرات ها، سیاسیون و نظامیان را کاهش داده اند. 
معنای  به  اقتصاد چین  تخریب  در چنین وضعیتی، 
تخریب اقتصاد ایاالت متحده است. بناًء غرب با یک 
معمای دو سویه در برخورد با چین مواجه است: تالش 
برای تضعیف و محدود کردن چین نه تنها به چین 
و  غربی  کشور های  از  بسیاری  بلکه  می زند،  صدمه 
اقتصاد جهان را به صورت وسیع آسیب می رساند؛ اما 
معامله برای کاهش تنش ها، چین را کمک خواهد کرد 
تا اقتصاد خود را به گونه خوب تر رونق دهد و رقابت 

استراتژیک با این کشور تنگاتنگ شود.
امریکا  برای  را  اگر چه چالش های واقعی  ظهور چین 
و متحدان و شرکایش به همراه دارد، اما این تهدید 
نباید اشتباه تعبیر شود. صداهایی که خواستار طرح 
به چین هستند،  نسبت  مهار جنگ سرد  استراتژی 
به  و  کرده اند  درک  اشتباه  را  چین  چالش  ماهیت 
تنها  که  می کنند  تجویز  را  نسخه هایی  دلیل  همین 

امریکا را تضعیف خواهد کرد.
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بلینکن: 
باید از رویارویی نظامی میان 

امریکا و چین اجتناب شود

به باور آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، درگیری 
نظامی با چین به  رغم اقدامات تحریک آمیز آن کشور، 
به سود هیچ کس نیست. سیاست دولت جدید امریکا 
با آن کشور  در قبال چین و هم چنین جنگ تجاری 

هنوز شکل نهایی نیافته است.
به گزارش دویچه وله فارسی، آنتونی بلینکن، وزیر امور 
خبری  فرستنده  با  خود  مصاحبه  در  امریکا،  خارجه 
»سی بی اس« امریکا اقدام به تشریح سیاست و مواضع 
دولت جدید این کشور در قبال جمهوری خلق چین 

کرد.
ناخشنودی  ابراز  چین  تحریک آمیز  رفتار  از  بلینکن 
کرد، اما تاکید نمود که رویارویی نظامی بین دو کشور 
حاضر  حال  در  و  نیست  دو  آن  از  یک  هیچ  سود  به 

موضوعیت ندارد.
کشور  دو  مناسبات  در  تنش  که  است  حالی  در  این 
امریکا و چین ظرف سالیان گذشته افزایش یافته است. 
وقوع  از  اجتناب  امریکا  امور خارجه  وزیر  آن،  به  رغم 
یک رویارویی نظامی بین دو کشور را هم چنان ممکن 

و ضروری می داند.
بلینکن گفته است: »وقوع یک رویارویی نظامی یا حتا 
گام برداشتن به سوی آن، عمیقاً با منافع و مصالح چین 

و هم چنین امریکا ناسازگار است«.
چنین  چین  عملکرد  درباره  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
گفته است: »ما اما در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم 
که چین در داخل کشور خود رویکردی سرکوب گرانه 
در پیش گرفته و در عرصه خارجی نیز رفتاری تهاجمی 

و خشن داشته است«.
»کپی برداری«  راهکار  افزایش  از  هم چنین  بلینکن 
در  حقوقی  مالکیت  و  ابتکاری  ایده های  سرقت  و 
فعالیت های تولیدی چین انتقاد کرده و چنین اقداماتی 
را تالش آن کشور برای بهره گرفتن غیرقانونی و ناعادالنه 

از امکانات در رقابت های اقتصادی دانسته است.
سایت خبری هفته نامه آلمانی »دی سایت« در گزارشی 
که پیرامون مصاحبه بلینکن با شبکه سی بی اس نوشته، 
امریکا در  تاکید کرده است که سیاست دولت جدید 
به  است.  نشده  نهایی  کامل  به طور  هنوز  قبال چین 
عنوان نمونه روشن نیست که دولت بایدن در ارتباط با 
جنگ تجاری که دونالد ترمپ با چین آغاز کرده بود، 

چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت.
از تصمیم  امریکا  این در حالی است که دولت جدید 
خود در زمینه گسترش مناسبات این کشور با تایوان 

سخن گفته است.
چین هم چنان تایوان را بخشی از اراضی خود می داند 
و مخالف مناسبات کشورهای دیگر با تایوان است. این 
در حالی است که امریکا مهم ترین شریک جهانی تایوان 

به شمار می آید.

ارتش عراق اعالم کرد که دو فروند راکت در روز 
یک شنبه، 12 ثور، بر یکی از پایگاه های هوایی در 
فرودگاه بغداد شلیک شده که نیروهای ایتالف به 

رهبری امریکا در آن حضور دارند.
رادیو فردا به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد 
که یکی از راکت ها را سامانه پدافندی که به منظور 
پایگاه  اطراف  در  امریکایی  نیروهای  از  حفاظت 

هوایی مستقر شده است، رهگیری کرد.
را  رخداد  این  مسوولیت  گروهی  هیچ  تاکنون 
بر عهده  نداشته ،  تلفاتی  عراق  ارتش  گفته  به  که 
نگرفته است. با این حال واشنگتن به طور معمول 
گروه های عراقی مرتبط با ایران را مسوول حمالتی 
از این دست بر نیروها و دیپلمات های خود می داند.
از  بخشی  بر  راکت  فروند  سه  نیز  گذشته  هفته 
فرودگاه بغداد شلیک شد که نیروهای عراقی در 
آن مستقر هستند و این حمله یک زخمی بر جای 

گذاشت.
سکان  بایدن  جو  که  زمانی  گذشته،  جنوری  از 
تاکنون  را در دست گرفت،  ایاالت متحده  دولت 
حدود 30 حمله با راکت یا بمب بر منافع امریکا 
در عراق، از جمله سفارت این کشور در بغداد شده 
پیمان کار  دو  شدن  کشته  به  این حمالت  است. 

یورو نیوز گزارش داده است که مقام های اجرایی اتحادیه 
ارایه  را  پیشنهادی  ثور(   13( می   3 دوشنبه،  روز  اروپا 
از  خارج  شهروندان  از  دسته  آن  آن،  پایه  بر  که  کردند 
اتحادیه که به طور کامل علیه کرونا واکسین شده و نیز 
با وضعیت همه گیری کم خطر  از کشورهایی  افرادی که 
می آیند، خواهند توانست بدون محدودیت اجازه سفر به 

اتحادیه اروپا را پیدا کنند.
برابر مقررات جاری، 27 کشور اروپایی در حال حاضر تنها 
به شهروندان هفت کشور اجازه می دهند تا برای تعطیالت 
یا به دالیل غیرضروری دیگر به خاک آن ها سفر کنند، 
اما پیشنهاد تازه کمیسیون اروپا قرار است فهرست این 

کشورها را بلندتر کند.
این  در  بیانیه ای  انتشار  با  دوشنبه  روز  اروپا  کمیسیون 
زمینه اعالم کرد: »کمیسیون پیشنهاد می کند که ورود 
به اتحادیه اروپا به دالیل غیر ضروری نه تنها برای تمام 
خوب  همه گیری  وضعیت  با  کشورهایی  از  که  افرادی 
آخرین  که  افرادی  تمام  برای  هم چنین  بلکه  می آیند، 
دوز توصیه شده از واکسین مجاز اتحادیه اروپا را دریافت 

کرده اند، مجاز باشد«.
در بیانیه نهاد اجرایی اتحادیه اروپا هم چنین آمده است: 
فرآیند  که  واکسین هایی  به  است  ممکن  پیشنهاد  »این 

مقام های  برخی  ایران،  هسته ای  مذاکرات  میانه  در 
از  سنا،  خارجی  روابط  کمیته  رییس  و  امریکایی 
متحدان نزدیک دولت جو بایدن، به کشورهای عربی 

سفر کرده اند.
خبرگزاری  از  نقل  به  و  فردا  رادیو  گزارش  به 
روابط  کمیته  رییس  کونز،  کریس  آسوشیتدپرس، 
خارجی سنای امریکا، روز دوشنبه، 13 ثور، در امارات 
اعالم کرد که امیدوار است در این سفر، »نگرانی های 

شهروند  هشت  و  عراقی  پیمان کار  یک  خارجی، 
عراقی انجامیده است.

این  از  برخی  که  می نویسد  فرانسه  خبرگزاری 
حمالت را گروه های ناشناسی انجام می دهند که 
سازمان های  برای  پوششی  تحلیل گران  گفته  به 

قدیمی مرتبط با ایران در عراق هستند.
این گزارش به نقل از متخصصان می افزاید که حتا 
عراقی  گروه های  تهران،  خواسته  بر خالف  گاهی 
طرفدار ایران که خواستار خروج نیروهای امریکایی 

از عراق هستند، این حمالت را انجام می دهند.
گرفته  انجام  حالی  در  یک شنبه  روز  حمالت 
با  مذاکراتی  درگیر  ایران  اسالمی  جمهوری  که 
قدرت های جهانی با هدف بازگشت ایاالت متحده 

به توافق هسته ای است.
تازه گی میزبان نشست  طبق گزارش ها، بغداد به 
و  ایران  ارشد  مقام های  حضور  با  مخفیانه ای 
بوده  امریکا در منطقه،  عربستان سعودی، متحد 

است.
عراق که از شرق ایران را در همسایه گی خود دارد 
و از جنوب نیز عربستان سعودی را، تالش می کند 
برای حل اختالفات بین این دو کشور میانجی گری 

کند.

اتمام  به  را  جهانی  بهداشت  سازمان  در  اضطراری  ثبت 
رسانده اند، نیز گسترش یابد.

کردن  محدود  منظور  به  هم چنین  اروپا  کمیسیون   
انواع جدید ویروس کرونا، »وقفه اضطراری«  خطر ورود 
جدیدی را پیشنهاد داده که بر اساس آن بتواند برای سفر 

بازگشت  با  رابطه  در  امارات  درک«  قابل  و  مشروع 
امریکا به برجام را برطرف کرده باشد.

وی توضیحی درباره این موضوع نداد، اما کشورهای 
توافقی  خواهان  امارات  و  عربستان  جمله  از  عربی، 
بلکه  هسته ای،  برنامه  تنها  نه  تا  هستند  فراگیرتر 
در  ایران  نیابتی  گروه های  و  بالیستیک  موشک های 

منطقه را نیز مهار کند.
با  امریکا  نزدیک  رای زنی های  می گوید  کونز  آقای 

دارند،  بسیار وخیم  بهداشتی  از کشورهایی که وضعیت 
ممنوعیت موقت ایجاد کند.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز سه شنبه بحث 
در مورد این پیشنهاد را آغاز کنند. توافق آن ها برای عملی 

شدن آن الزم است.

ایران در  امارات در حالی که گفت وگوهای هسته ای 
جریان است، »مهم، قابل انتظار و در حال انجام است«.

این گزارش می افزاید که چندین مقام رسمی دولت 
سفرهای  هسته ای،  گفت وگوهای  میانه  در  امریکا 
جمله  از  کرده اند؛  آغاز  را  عربی  کشورهای  به  خود 
برت مک گرک، از اعضای ارشد شورای امنیت ملی و 
ِدِرک چولت، از مقام های ارشد وزارت خارجه امریکا، 
طی هفته جاری در حال سفر در کشورهای امارات، 

عربستان، عمان و مصر هستند.
پیش تر فرانسه اعالم کرده بود که کشورهای عربی نیز 
باید در گفت وگوهای هسته ای وارد شوند و نگرانی های 
آن ها نیز در توافق »گسترده تر« مد نظر قرار بگیرد. 
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، نیز ماه 

گذشته به این نکته اشاره کرده بود.
ایران می گوید تنها پیرامون لغو تحریم ها و بازگشت 
جمهوری اسالمی به تعهدات هسته ای مذاکره می کند.

حمله راکتی بر پایگاه محل استقرار سربازان 
امریکایی در بغداد

پیشنهاد کمیسیون اروپا: 
مرزها به روی مسافران از مبدا کم خطر باز شود

سفر مقام ها و سناتور ارشد امریکایی به کشورهای عربی در میانه گفت وگوهای برجام


