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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

 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.
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جنگ یا صلح؛ اولویت طالبان کدام است؟
ماشین جنگی طالبان به صورت پیوسته در حرکت است. این گروه اکنون عملیات های وسیع و خشونت باری را به منظور تصرف 

مناطق استراتژیک -از هلمند گرفته تا والیت بغالن که گلوگاه شمال افغانستان پنداشته می شود- روی دست گرفته است. دو 
ولسوالی را سقوط داده و به چندقدمی کابل رسیده  است.

جنگ در بغالن؛ بیش از ۱۵ هزار خانواده آواره شده اند
8صبح، کابل: جنگ های اخیر در والیت بغالن 
والیت  این  در  خانواده  هزاران  آواره گی  سبب 

شده  است.
شریف اهلل شفق، رییس مهاجرین والیت بغالن، 
در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که بیش از 
۱۵ هزار خانواده از ولسولی های بغالن مرکزی، 
گذرگاه  خوست،  نهرین،  برکه،  دهنه غوری، 
دند  و  دندغوری  چشمه شیر،  مناطق  و  نور 
شهاب الدین بی جا شده اند. در جریان دو هفته 
گذشته، طالبان یک رشته حمالت گسترده را 

در این مناطق اجرا کردند.

از آواره گان محدود است.
در  بغالن  جنگ های  آواره گان  او،  گفته  به 
از  برخی  و  مکاتب  اقارب شان،  خانه های 

تعمیرهای دولتی زنده گی می کنند.
به  که  کرد  دعوت  نهادهای کمک کننده  از  او 

یاری بی جاشده گان جنگ های بغالن بشتابند.
حمالت  شاهد  بغالن  اخیر  هفته های  در 
ارتش  که  است  بوده  طالبان  گروه  گسترده 
می گوید که بخش اعظم این حمالت دفع شده 

است.
والیت  نقاط  از  برخی  عملیات  این  در جریان 

رقم  بیش ترین  بغالن  که  کرد  تصریح  شفق 
بی جاشده گان را دارد.

به گفته او، برخی از آواره گان  جنگ های اخیر در 
بغالن به شهر پلخمری پناه آورده اند و شماری 

نیز در مراکز ولسوالی ها جابه جا شده اند.
و  سروی  که  گفت  بغالن  مهاجران  رییس 
و  دارد  جریان  بغالن  در  آواره  گان  شناسایی 
کمیته اضطرار والیتی نیز برای کمک رسانی به 

آن ها کار می کند.
شریف اهلل مشفق از جانب دیگر اذعان کرد که 
منابع در والیت بغالن با توجه به شمار بلندی 

به  دارد،  را  شمال  گلوگاه  حیثیت  که  بغالن 
دست طالبان سقوط کرده است. ولسوالی برکه 

در اواسط ماه ثور به دست طالبان افتاد.
و  کشته  از  بغالن  پولیس  مورد  تازه ترین  در 
طالبان  از ۳۰ جنگ جوی  بیش  زخمی شدن 
عملیات  جریان  در  افراد  این  است.  داده  خبر 
گروه  دفع حمالت  هدف  به  امنیتی  نیروهای 
طالبان در مربوطات احمدزایی های دندغوری، 
جلگه و بغالن مرکزی کشته و زخمی شده اند. 
درگیری ها در این مناطق بین نیروهای دولتی 

و طالبان جریان دارد.
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چر خ بال ارتش با راکت رهبری شده 
ساقط شده است

نسل جدید افغانستان 
امارت را برنمی تابد

7

روز  نماینده گان  مجلس  ارضی  تمامیت  و  دفاعی  امور  کمیسیون  نظارتی  هیأت 
دوشنبه، سوم جوزا، گزارش خود پیرامون سقوط یک چرخ بال ارتش در ولسوالی 
کرد.  ارایه  مجلس  این  به  را  آن  از  پیش  و  پس  تحوالت  و  میدان وردک  بهسود 
براساس معلومات گزارش این هیأت، چرخ بال نوع )MI-17( ارتش توسط افراد مسلح 
غیرمسوول سقوط داده شده است. گزارش هیأت نظارتی مجلس نماینده گان نشان 
می دهد که این چرخ بال توسط راکت دور برد رهبری شده ساقط شده است. هرچند 
نوعیت راکت شلیک شده به این چرخ بال تاکنون نزد مسووالن وزارت دفاع ملی  
مبهم مانده، اما در این گزارش گفته شده که براساس ارزیابی همکاران بین المللی 
وزارت دفاع، این راکت از نوع )ATGM( یا Anti Tang Guided Missile بوده 
است. هم چنان براساس معلوماتی که در جعبه سیاه این چرخ بال ثبت شده ، پیلوت 
این چرخ بال قبل از سقوط گفته است که هاوان در نزدیک چرخ بال اصابت کرده و 

باید به سرعت از منطقه دور شوند.

گزارش هیأت مجلس از قضیه بهسود؛ 

3

فقر و خشک سالی شدید در دایکندی؛    
۱08 هزار خانواده به کمک های 

فوری نیاز دارند

نگرانی  از خروج نیروهای خارجی؛



 

به تاریخ شش میزان سال گذشته، روزنامه ۸صبح به اسنادی 
دست یافته بود که نشان می داد در گماشتن حدود ۵۰ درصد 
مجلس  اعضای  از  تن   47 افغانستان،  گمرکات  کارمندان 
نماینده گان مستقیم دست داشته اند. به تعقیب نشر آن گزارش، 
تا شمار  بود  از وزارت مالیه خواسته  افغانستان  رییس جمهور 
زیادی از بست ها در گمرکات افغانستان به اعالن سپرده شود و 
براساس پروسه رقابتی باید این ماموران تعویض شوند. اختالف 
بر سر تغییرات در گمرکات در کنار ملحوظات سیاسی ریاست 
جمهوری باعث شد تا وزیر مالیه قبلی که از پارلمان افغانستان 
برکنار شود. همین گونه گفته می شود  بود،  اعتماد گرفته  رای 
که شبکه ای از فساد در داخل ادارات مهم افغانستان در تقرر 
ماه  نهم  تاریخ  به  دارد.  نقش  نیز  افغانستان  گمرکات  ماموران 
حمل سال روان در هنگام گشایش شورای عالی جوانان، رییس 
جمهور غنی گفته بود که حداقل ۵۰ درصد عواید ملی دزدی 
درصد   6۰ از  بیش  تحلیل گران  ارزیابی های  براساس  می شود. 
عواید گمرکات افغانستان به دلیل سیستم فاسد و ناکارآمدی 

گمرکات افغانستان حیف ومیل می شود.
سرپرست وزارت مالیه یک هفته قبل اعالم کرده بود که افراد و 
مقام های بلندپایه دولتی به شمول اعضای مجلس نماینده گان در 
تقرری ها و فساد در گمرکات دخیل هستند. مجلس نماینده گان 
از محمد خالد پاینده، سرپرست  با برگزاری جلسه استجوابیه 
وزارت مالیه خواسته بود که نام های این افراد را باید افشا کند. 

سرپرست وزارت مالیه در این جلسه، اما حاضر نشد.
چپاول درآمد ملی در گمرکات افغانستان حرف تازه ای نیست. 
حکومت های افغانستان در طول دو دهه اخیر با وجود تغییرات 
این  در  را  فساد  نتوانستند  هرگز  افغانستان  گمرکات  ماموران 

سکتور متوقف کنند.
در این شکی نیست که شمار زیادی از ماموران بلندپایه دولت، 
اعضای مجلس نماینده گان و افراد زورمند در فساد العالج در 

گمرکات افغانستان دخیل اند.
علت این که هرگز پرونده های مربوط به فساد در گمرکات بررسی 
با  افغانستان  قضایی  و  عدلی  دستگاه   سیاسی  برخورد  نشده، 
پرونده های فساد است. افراد ذی نفع در عواید گمرکات افغانستان 
فراتر از قانون عمل می کنند و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان 
هرگز نتوانسته اند، پای این افراد را به دادگاه بکشانند. هیأت های 
حقیقت یابی که از جانب کابل برای بررسی گمرکات فرستاده 
می شوند، توسط سیستم فساد در گمرکات افغانستان به راحتی 
در  نبود شفافیت  عمده  دلیل  واقعیت  این  و  تطمیع می شوند 

گمرکات افغانستان به حساب می آید.
شبکه ای از فساد از مرکز بروکراسی تا گمرکات تداوم یافته و 
جلو  نمی تواند  هیچ کسی  که  است  قدرتمند  چنان  شبکه  این 

حیف ومیل درآمد گمرکات توسط این افراد را بگیرد.
دلیل این که سرپرست وزارت مالیه نمی تواند نام های این افراد 
یا شبکه های حامی آن ها را بگیرد، روشن است. این افراد چنان 
قدرتمند هستند که حتا رهبری وزارت خانه ها نمی توانند نام آن ها 
را بگیرند. در مواردی هم که چنین پرونده هایی مستندسازی 
قضایی حفظ  و  عدلی  نهادهای  تاریک  داالن های  در  می شود، 

می گردد و از طی مراحل باز می ماند.
سرزمین  این  مردم  افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  خروج  با 
بیندیشند. بدون شک  اقتصادی چاره ای  برای خودکفایی  باید 
مهم ترین منبع درآمد یک دولت گمرکات و منابع مالیاتی آن 
است. حکومت افغانستان نه تنها نمی تواند عواید گمرکات خود 
را جمع آوری کند؛ بلکه از جمع آوری مالیات نیز در بسا موارد 
فعال  افغانستان  در  اقتصاد غیررسمی  از  است. شبکه ای  عاجز 
است و این شبکه  مالیات بر عوایدشان را به دولت نمی پردازد. 
از کالن ترین سرمایه گذاری ها تا کوچک ترین آن ها می توانند از 
سیستم مالیات به دلیل فساد در این ادارات به راحتی فرار کنند.
متأسفانه موجودیت سیستم معافیت افرادی که فراتر از قانون 
عمل می کنند، باعث شده است که فرار از قانون به یک عرف جا 

افتاده و به فرهنگ مبدل شود.
نمی تواند  افغانستان  به علت همین فرهنگ معافیت است که 
پیچیده گی های  و  فساد  وجود  برسد.  اقتصادی  خودکفایی  به 
بروکراتیک باعث شده است که سرمایه گذاران از افغانستان فرار 
کنند. در کنار آن ناامنی نیز مزید بر علت شده است و در شرایط 
عدم توانایی دولت در جمع آوری عواید ملی و فرار سرمایه به 
علت فساد و ناامنی، نمی توان به چشم انداز خودکفایی اقتصادی 

در افغانستان امید بست.
افغانستان همواره در رده بندی های جهانی جایگاه اول تا سوم را 

در فساد داشته است.

چپاولگران درآمدهای ملی 
باید افشا شوند

سه  شنبه
شماره 3608

4 جوزای 1400
25 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم
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و  آبیاری  زراعت،  وزارت  کابل:  8صبح، 
در  که  است  کرده  اعالم  کشور  مالداری 
تُن   ۸۵۵ و  هزار   4۱ گذشته  سال  جریان 

کنجد از مزارع کشور به دست امده است.
طبق خبرنامه  وزارت زراعت که روز دوشنبه، 
سوم جوزا نشر شد، در جریان سال ۱۳۹۹ 
تُن کنجد در  از 4۱ هزار  بیش  خورشیدی 

کشور تولید شده است.
ریاست  سوی  از  شده  ارایه  آمارهای  طبق 
احصایه و معلومات وزارت زراعت، این حجم 
از کنجد از 6۵ هکتار زمین در سراسر کشور 

به دست آمده است.
به گفته این وزارت، بیش ترین مزارع کشت 
جوزجان،  فاریاب،  والیت های  در  کنجد 
سرپل، بلخ، سمنگان، کندز، تخار، بغالن و 

هلمند قرار دارد.
کردن  خوش طعم  روغن،  تهیه  برای  کنجد 
غذاها و نیز تقویت و حفظ سالمت پوست 
که  است  شده  گفته  می شود.  استفاده 
از  جلوگیری  برای  کنجد  روغن  از  استفاده 

دیابت)شکر( تاثیرگذار است.

رییس  فضلی،  فضل محمود  کابل:  8صبح، 
می گوید  جمهوری  ریاست  امور  اداره  عمومی 
دولتی  شفاخانه های  استقالل  طرح  کابینه  که 
را تأیید و تصویب کرده است. طبق این طرح، 
وزارت صحت عامه تنها نقش نظارتی را بر عهده 

خواهد داشت.
به گفته فضلی، نشست کابینه روز دوشنبه، سوم 
مورد  در  آن  فیصله  و  است  شده  برگزار  جوزا، 
یک  دولتی  شفاخانه های  استقالل  طرح  تأیید 
»تحول تاریخی« در عرصه صحت عامه است و 
تغییرات مثبت را در ارائه خدمات صحی در پی 

خواهد داشت.
ریاست  امور  اداره  رییس  معلومات  طبق 
جمهوری، براساس طرحی که کابینه تأیید کرده 
به جای وزارت صحت عامه،  این  از  است، پس 
بودجه مشخص برای هر شفاخانه اختصاص داده 

می شود.
با  که  است  گفته  هم چنان  فضلی  فضل محمود 

اجرای این طرح، هر شفاخانه می تواند به صورت 
مستقل افراد واجد شرایط را استخدام کند و در 
نیازمندی های  تدارکات  توانایی  اضطرار  حاالت 

خود را داشته باشد.
رییس اداره امور ریاست جمهوری می گوید که با 
همه این اختیارات، شفاخانه ها مکلف است که به 
شکایت های مردمی پاسخ گو باشد و کم کاری های 

خود را بر عهده کسی دیگر نیاندازد.
او می گوید که این طرح در چند مرحله اجرایی 
خواهد شد و آهسته آهسته همه شفاخانه های 

دولتی را در بر می گیرد.
شفاخانه های  طرح  این  اجرای  با  او،  گفته  به 
دولتی دیگر مکلف نیست که برای تهیه وسایل 
و تجهیزات خود روند کاغذپرانی طوالنی را طی 

کند.
بین  رقابت  شیوه  این  با  که  می گوید  فضلی 
وزارت  و  می گیرد  شکل  دولتی  شفاخانه های 

صحت عامه نقش نظارتی خواهد داشت.

شفاخانه های دولتی از وزارت صحت عامه 
جدا و مستقل می شود

سرپرست وزارت مالیه به نشست افشاسازی مقام های متهم 
به حیف و میل عواید گمرکات، حاضر نشد

نزدیک به ۴۲ هزار تُن 
کنجد در کشور تولید 

شده  است

لوری بریستون به عنوان سفیر 
جدید بریتانیا برای افغانستان 

تعیین شد

در درگیری بین دو خانواده در 
ولسوالی قره باغ کابل دو نفر 

کشته شدند

سرپرست  پاینده،  محمدخالد  کابل:  8صبح، 
وزارت مالیه در نشست استجوابی روز دوشنبه 
نیافت.  نماینده گان حضور  )سوم جوزا( مجلس 
طبق اجندا، قرار بود که در این نشست سرپرست 
وزارت مالیه چنان که هفته گذشته اعالم کرده 
از جمله  دولتی  بلندپایه  مقام های  و  افراد  بود، 
تقرری ها  در  که  را  نماینده گان  اعضای مجلس 
افشا کند.  و فساد در گمرکات دخیل هستند، 
حضور  از  انتقاد  با  نماینده گان  مجلس  رییس 
که  داد  هشدار  مالیه،  وزارت  سرپرست  نیافتن 
عامه«  دارایی های  »دزدان  نام های  افشای  از 

نمی گذرد و این موضوع را پیگیری می کند.
مجلس  در  ثور  بیست ونهم  در  پاینده  خالد 
روزانه حدود هشت  که  کرد  اعالم  نماینده گان 
می شود.  حیف ومیل  گمرکات  از  دالر  میلیون 
سرپرست وزارت مالیه در نشست قبلی مجلس 
مقام های  از  شماری  که  بود  گفته  نماینده گان 
در  نماینده گان  مجلس  اعضای  و  حکومتی 
تعیینات و حیف و میل روزانه هشت میلیون دالر 

در گمرکات کشور، دست دارند.
در  فساد  بررسی  برای  نماینده گان  مجلس 
این  در  دخیل  افراد  افشای  نیز  و  کمرگات 
نشست  دوشنبه  روز  هنگفت،  حیف ومیل 

استجوابی برگزار کرد.
مالیه  وزارت  از  نماینده گی  به  نشست  این  در 
آوردن  بدون  وزارت  این  مالی  و  اداری  معین 
فهرستی که قرار بود اعالم شود، آمده بود؛ اما 
حضور  اجازه  او  به  نماینده گان  مجلس  اعضای 
زازی وطن دوست،  عبدالقادر  ندادند. هرچند  را 
که  گفت  نماینده گان  مجلس  دبیرخانه  رییس 
مالیه  وزارت  معیین  حضور  مورد  در  مکتوبی 

نرسیده است.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان 
در  دخیل  افراد  نام  شدن  همه گانی  خواهان 
این  که  داد  هشدار  و  شد  گمرکات  در  فساد 
می کند.  پی گیری  جدی  صورت  به  را  موضوع 
او خاطرنشان کرد که از افشای »دزدان دارایی 

مردم« نمی گذرد.
دبیرخانه دستور  به  نماینده گان  رییس مجلس 
مورد  این  در  مالیه  وزارت  با سرپرست  که  داد 
نشست  یک  در  زودتر،  چه  هر  و  کند  صحبت 
افراد  فهرست  نماینده گان  مجلس  فوق العاده 

متهم به فساد را افشا کند.
شماری از اعضای مجلس نماینده گان از رییس 
این مجلس خواستند که سرپرست وزارت مالیه 
را به خاطر اثبات نکردن ادعایش در مورد دست 
معرفی  کل  دادستانی  به  نماینده گان  داشتن 

کند.
معین  به  نماینده گان  مجلس  اعضای  سرانجام 
به  حضور  اجازه  مالیه  وزارت  مالی  و  اداری 
نیافتن  حضور  ندادند.  را  استجوابی  نشست 
استجوابی  نشست  به  مالیه  وزارت  سرپرست 
مجلس نماینده گان انتقاد تند نماینده گان را در 

پی داشت.
رییس مجلس نماینده گان گفت که اجندا برای 
معرفی افراد دخیل در تقرری ها و فساد اختصاص 
داده شده است و به گفته او، باید این افراد افشا 

شوند؛ زیرا در ۲۸ گمرک کشور فساد است.
موضوع حیف و میل روزانه هشت میلیون دالر 
از گمرکات کشور که هفته گذشته در مجلس 
نماینده گان از سوی سرپرست وزارت مالیه تأیید 
شد، واکنش های گسترده را در پی داشته است.

8صبح، کابل: دولت بریتانیا، لوری بریستون 
برای  کشور  این  جدید  سفیر  عنوان  به  را 

افغانستان تعیین کرده است.
دوشنبه، سوم  روز  کابل  در  بریتانیا  سفارت 
جوزا، با نشر اعالمیه ای، گفته است که لوری 
بریستون به جای الیسون بلیک، سفیر کنونی 
کشور شاهی بریتانیا برای افغانستان در ماه 

آینده میالدی به کارش آغاز خواهد کرد.
کارکشته  دیپلمات  بریستون  لوری 
در  ماموریت  تجربه  که  است  بریتانیایی 
بریتانیا  خارجه  وزارت  نخست وزیری،  دفتر 
این کشور  به عنوان سفیر  نیز تجربه کار  و 
در آسیای میانه، شرق میانه و اروپای شرقی 

را دارد.
سفیر   ۲۰۲۰ تا   ۲۰۱6 سال  از  بریستون 
سفیر  عنوان  به  نیز  و  مسکو  در  بریتانیا 
کرده  کار  چین  برای  کشور  این  ساحه ای 

است.

ولسوالی  محلی  مقام های  پروان:  8صبح، 
یک  عضو  دو  که  می گویند  کابل  قره باغ 
خانواده در نتیجه درگیری از اثر خصومت های 

خانواده گی جان باخته اند.
خواجه  محمدحنیف صدیقی، ولسوال قره باغ 
والیت کابل به روزنامه ۸صبح گفت که این 
حادثه ساعت ۹:۳۰ یک شنبه شب، دوم جوزا، 
در روستای لوگری های این ولسوالی رخ داده 
علت  به  قتل  حادثه  این  او،  گفته  به  است. 
درگیری ناشی از خصومت ها بین دو خانواده 

رخ داده است.
صدیقی گفت که فرد متهم به تیراندازی بر 
مقتوالن از ساحه فرار کرده و تحت تعقیب 

پولیس است.
رویدادهای مشابه پیش از این نیز در شمالی 

رخ داده است.



حسیب بهش

نهادهای بین المللی حقوق بشری از وضعیت کنونی 
که  می گویند  و  می کنند  نگرانی  ابراز  افغانستان 
اخیر  دهه  دو  جریان  در  افغان  زنان  پیش رفت های 
در معرض خطر جدی قرار گرفته است. سازمان عفو 
در  زنان  محدود  مشارکت  در نظرداشت  با  بین الملل 
دستاوردهای  برابر  در  تهدیدها  از  صلح،  گفت وگوها 
باید صدای  زنان هشدار می دهد. به گفته این نهاد، 
زنان و دختران افغان در جریان روند صلح شنیده شود 
افغانستان نیز از مشارکت فراگیر و معنادار  و دولت 
آنان اطمینان دهد. وزارت امور زنان اما معتقد است 
مطرح  جامعه  اقشار  همه  برابر  در  نگرانی ها  این  که 
است و حکومت در حال حاضر به حد کافی به این 
وزارت،  این  مسووالن  باور  به  می کند.  توجه  مورد 
افزایش سهم زنان در شورای عالی دولت، بیانگر توجه 
و  آنان در کشور است  زنان و دستاوردها  به جایگاه 
آنان امید دارند که پس از این به جایگاه و حقوق زنان 
بیش تر توجه شود. پیش از این کشورهای کمک کننده 
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به افغانستان گفته اند که از حقوق زنان و دختران در 
تازه گی یک الیحه  افغانستان محافظت می کنند. به 
به مجلس سنای امریکا ارایه شده است که براساس 
از  پس  است  مجبور  امریکا  خارجه  امور  وزارت  آن، 
خروج، ساالنه دو بار در مورد حقوق زنان و دختران در 
افغانستان به این نهاد گزارش دهد. افزون بر این، گفته 
شده است که در صورت نقض این حقوق، امریکا از 
ارایه کمک به دولت آینده افغانستان خودداری خواهد 
کرد. در جریان نشست جینوا، کشورهای کمک کننده 
به افغانستان در اولین شرط شان برای دوام کمک ها، 
گفته بودند که باید دستاوردهای دو دهه اخیر، به ویژه 

حقوق زنان، حفظ و تقویت شود. 
پیش رفت های  که  می گوید  بین الملل  عفو  سازمان 
»موفقیت آمیز« زنان و دختران در افغانستان با خروج 
نیروهای بین المللی در معرض خطر جدی قرار دارد. 
با توجه  این نهاد روز دوشنبه، سوم جوزا، گفت که 
صلح،  گفت وگوهای  در  زنان  محدود  مشارکت  به 

یمینی  است.  روبه رو  تهدید  با  آنان  دستاوردهای 
میشرا، مدیر بخش آسیا در سازمان عفو بین الملل، 
تصریح کرد که با تزلزل در مذاکرات صلح، وضعیت 
افغانستان به نقطه بحرانی رسیده است و روزانه ده ها 
غیرنظامی کشته می شوند. به گفته او، حاال افغانستان 
به سمتی می رود که فعالیت بیش از ۲۰ سال زنان را 
تحت شعاع قرار می دهد. او افزود: »اکنون وقت آن 
افغانستان و کشورهای جهان با هم  است که دولت 
متعهد شوند و تالش کنند تا حقوق زنان و دو دهه 

فعالیت شان در گفت وگوهای صلح مبادله نشود«.
از  پس  که  کرده اند  تصریح  نهاد  این  در  مسووالن 
جمله  از  زیادی  مشکالت  با  زنان  طالبان،  حاکمیت 
مراقبت های  و  اجتماع  در  حضور  ممنوعیت  تعلیم، 
بهداشتی مواجه بودند و حاال تالش کرده  و توانسته اند 
سیاسی،  بخش های  در  فعالیت،  سال ها  از  پس 
گزارش  این  در  کنند.  اقتصادی شرکت  و  اجتماعی 
به ۳.۳ میلیون دختری که مشغول آموزش هستند، 
اشاره شده است. با این حال سازمان عفو بین الملل 
می گوید که با آغاز مذاکرات صلح، در میان ۲۱ نفر 
از اعضای هیأت مذاکره کننده دولت، فقط چهار زن 
هیأت  ترکیب  در  ترتیب  همین  به  و  دارند  حضور 
زن سهم  تنها یک  نشست مسکو،  به  دولت  اعزامی 
زن  حقوق  فعاالن  از  نقل  به  نهاد  این  است.  داشته 
و  زنان  آینده  است که مذاکرات کنونی صلح،  گفته 
دختران در افغانستان را شکل می دهد و باید صدای 
زنان در این روند شنیده شود. سازمان عفو بین المللی 
در ادامه تصریح کرده است که دولت افغانستان باید 
گفت وگوها  در  زنان  معنادار  و  فراگیر  مشارکت  از 

اطمینان دهد.
که  می گوید  زنان  امور  وزارت  حال،  همین  در 
نگرانی های پس از خروج نیروهای خارجی همه اقشار 
کشور را تهدید می کند و زنان نیز از آن مستثنا نیستند. 
به گفته مسووالن در این نهاد، با وجود نگرانی ها، در 
حال حاضر سهم زنان در روند مذاکرات صلح بیش تر 

شده است و با توجه به تالش ها در حکومت، امیدواری 
وجود دارد که به سهم زنان در جریان روند صلح و 
تاثیر آن بر آینده این روند افزوده شود. رویا دادرس، 
سخنگوی وزارت امور زنان، روز دوشنبه، سوم جوزا، به 
روزنامه ۸صبح گفت که حکومت به دیدگاه های زنان 
و سهم شان احترام می گذارد و افزایش سهم زنان در 
شورای عالی دولت بیانگر این موضوع است. او افزود 
که نیاز است زنان در شورای عالی دولت سهم فعال 
آن ها  نماینده گان  صدای  و  باشند  داشته   معنادار  و 
نیز در جریان تصامیم اساسی شنیده شود. از سویی 
هم او تصریح کرد که کشورهای خارجی و نهادهای 
از خروج به  ادامه کمک های شان پس  به  بین المللی 
زنان افغان تعهد داده اند و این موارد سبب می شود که 

زنان به حفظ دستاوردها امیدوار بمانند. 
پیش تر دیده بان حقوق بشر گفته است که برخی از 
برای  تالش  از  افغانستان  به  کمک کننده  کشورهای 
محافظت حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و دختران 
در افغانستان حمایت می کنند. به گفته این نهاد، به 
تازه گی یک الیحه  به مجلس سنای امریکا ارایه شده و 
در آن افزون بر چگونه گی الزام دولت آینده افغانستان 
به رعایت حقوق بشر، آمده است که رعایت حقوق 
زنان  برای  به کاهش خدمات ضروری  بشر می تواند 
افغان بینجامد. بدین ترتیب در این الیحه وزارت امور 
خارجه امریکا مکلف شده است که ساالنه دو بار در 
مورد حقوق زنان و دختران در افغانستان به کنگره 
شده  تصریح  این  بر  افزون  دهد.  گزارش  کشور  این 
است که امریکا به حمایت از حفظ حقوق زنان ادامه 
نقض  صورت  در  که  است  داده  هشدار  اما  می دهد، 
این موارد، از ارایه کمک ها به دولت آینده افغانستان 

خودداری خواهد کرد.  
جینوا،  نشست  جریان  در  پیش تر  که  است  گفتنی 
به  بشری  حقوق  حفظ  به  کمک کننده  کشورهای 
عنوان اولین شرط دوام کمک ها به افغانستان اشاره 
کرده اند. این کشورها گفته اند که داشتن حقوق بشری 
و آزادی های اساسی، به ویژه حقوق زنان، اهمیت دارد. 
کشورهای کمک کننده هم چنان تصریح کرده اند که 
باید در این جریان به توانمندسازی زنان و برخورداری 

آنان از حقوق و برابری ها توجه جدی شود.

دستاوردهای زنان در خطر است

دایکندی  محلی  مسووالن 
خشک سالی  که  می گویند 
جاری  سال  در  شدید 
عادی  زنده گی  خورشیدی، 
را  والیت  این  باشنده گان 
مختل ساخته و مشکالت زیادی 
محمدعلی  است.  آورده  بار  را 
این  در  دایکندی،  والی  اداری  و  مالی  معاون  ارزگانی، 
معلومات  براساس  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  باره 
کمیته  والیتی مبارزه با حوادث، در حال حاضر بیش از 
۱۰۸هزار خانواده  متضرر از خشک سالی در سطح والیت 
دایکندی شناسایی شده اند. آقای ارزگانی افزود که این 

شمار خانواده ها به کمک های عاجل غذایی نیاز دارند.
دایکندی، خشک سالی  والی  معاون  معلومات  براساس 
در این والیت به اندازه ای جدی است که در بسیاری 
از ولسوالی ها مزرعه  گندم و سایر کشتزارهای دهقانان 
وصف،  این  با  است.  ریخته  زمین  به  و  شده  خشک 
مالداری  و  زراعت  طریق  از  که  دایکندی  باشنده گان 
امرار معاش می کنند، می گویند که خشک سالی شدید 
سال جاری به حاصالت آن ها آسیب بسیار جدی وارد 
کرده است. همین طور یافته های کمیته والیتی مبارزه 
با حوادث نشان می دهد که بیش از ۸۰۰ هزار مواشی 

مردم نیز با نبود علوفه مواجه است.
نیلی« در مرکز  باشنده  منطقه »پای  صفدر کربالیی، 
دایکندی، به روزنامه ۸صبح گفت خشک سالی آن قدر 
جدی است که نه  تنها زراعت و مالداری آسیب دیده 
است، بلکه آب آشامیدنی نیز پیدا نمی شود. آن طور که 
این دهقان توصیف کرد، امسال هیچ کسی از زمین ها و 
باغ های خود حاصل به دست نخواهد آورد؛ زیرا نبود آب 
سبب خشکیدن درختان مثمر و زرد شدن و ریختن 
زودهنگام مزرعه های گندم شده است. صفدر کربالیی 
این  در  که  امدادرسان می خواهد  نهادهای  و  دولت  از 
تباه  حال  »در  کنند:  کمک  مردم  به  دشوار،  وضعیت 
شدن و تلف شدن هستیم. چاه های آب ما خشک شده 
و کشت و زراعت ما از دست رفت. باغ ها و درختان ما 

باشنده گان  درصد   ۹۰ از  بیش  حاضر  حال  در  است، 
تصریح  او  می کنند.  زنده گی  فقر  خط  زیر  دایکندی 
کرد که افزون بر فقر شدید اقتصادی، موج سوم کرونا 
و خشک سالی نیز زنده گی مردم را »نهایت متأثر« کرده 

است.
ارزگانی افزود که اداره محلی نیازمندی ها را به  صورت 
است  گذاشته  میان  در  مرکزی  حکومت  با  مشخص 
هرگونه  اتفاق  از  پیش  که  دارد  وجود  آن  امیدواری  و 
فاجعه، توجه الزم صورت گیرد. طبق معلومات ارزگانی، 
از اول سال مالی ۱4۰۰ تاکنون، برای ۱6 هزار خانواده 
از طریق موسسات داخلی و خارجی کمک های غذایی، 
غیرغذایی و پول نقد صورت گرفته است. وی از نهادهای 
امدادرسان ملی و بین المللی خواست که با باشنده گان 

دایکندی کمک کنند.

اگر به وضعیت دایکندی توجه نشود، مردم کوچ 
دسته جمعی می کنند

مردم  نماینده  جمشیدی،  علی اکبر  حال  همین  در 
۸صبح،  روزنامه  با  گفت وگو  در  مجلس،  در  دایکندی 
شده   گفته  آن چه  از  بیش   را  دایکندی  در  وضعیت 
است، نگران کننده و دشوار توصیف کرد . به گفته  آقای 
امسال  والیت،  این  مناطق  از  بسیاری  در  جمشیدی، 
کشت  را  زمین های شان  حتا  مردم  آب،  نبود  علت  به 

نکرده اند.
و  کند  بی توجهی  حکومت  اگر  که  داد  هشدار  او 
را  بین المللی  امدادرسان  همین طور توجه سازمان های 
به دایکندی جلب نکند، وضعیت باشنده گان این والیت 
بسیار بد خواهد شد. به گفته  جمشیدی، از همین حاال 
در بسیاری از روستاها آب آشامیدنی برای خوردن پیدا 
آمد.  وجود خواهد  به  قحطی  این حال،  با  و  نمی شود 
همین طور ممکن است مردم به کوچ دسته جمعی اقدام 
کنند و به والیت های هم جوار و حتا خارج از کشور روی 

خواهند آورد. 
این عضو مجلس نماینده گان از حکومت می خواهد که 
از فاجعه جلوگیری کند. به گفته   اقدام و  همین حاال 

از دست رفت. تاهنوز هیچ گونه کمکی با مردم صورت 
نگرفته است«.

آب های  دایکندی،  والی  معاون  معلومات  مطابق 
زیرزمینی نیز از اثر خشک سالی متأثر شده است. بر بنیاد 
بررسی های انجام شده، آب های زیرزمینی در شهر نیلی، 
مرکز والیت دایکندی، به گونه  قابل مالحظه ای پایین 
کاماًل  آب  چاه های  اکثر  که  افزود  ارزگانی  است.  رفته 
خشک شده و همین طور در برخی نقاط شهر، آب های 
آب  است.  رفته  پایین تر  متر  چهار  حداقل  زیرزمینی 
شیرین یا نوشیدنی باشنده گان شهر نیلی، مرکز والیت 
دایکندی، از طریق چاه های آب تأمین می شود و منبع 
آبی دیگری وجود ندارد. نظر به معلومات معاون والی 
دایکندی، اداره محلی از طریق ریاست انکشاف دهات 
را روی دست  اقداماتی  و برخی شرکت های خصوصی 
گرفته، اما تاکنون آب به شهر نیلی نرسیده و یکی از 

نگرانی های جدی نبود آب آشامیدنی است.
آقای ارزگانی اظهار نگرانی کرد که ممکن است در سال 
جاری شمار خانواده های بی جا شده براثر خشک سالی 
افزایش یابد. او گفت که در سال ۱۳۹7 بیش از ۳۰۰ 
خانواده از منطقه »برگر« ولسوالی میرامور بی جا و در 
نزدیکی دریای هلمند مسکن گزین شده بودند، اما در 
سال جاری این خطر بیش تر متصور است. آقای ارزگانی 
اظهار امیدواری کرد که به این مشکل از طریق وزارت 
و  زراعت  وزارت  حوادث،  به  رسیده گی  امور  در  دولت 

موسسات همکار رسیده گی شود.

باشنده گان دایکندی زیر خط  از 90 درصد  بیش 
فقر قرار دارند

افزون بر این که امسال خشک سالی در دایکندی مردم 
را بیش تر از سال های گذشته با تهدید کمبود و یا نبود 
نیز  اقتصادی  شدید  فقر  کرده ،  مواجه  خوراکی  مواد 

دامن گیر باشنده گان والیت است.
محمدعلی ارزگانی، معاون والی دایکندی، درصد باالیی 
از میزان فقر در دایکندی را با روزنامه ۸صبح در میان 
داده  معلومات  ارزگانی  آقای  است. طوری  که  گذاشته 

دایکندی در سال جاری  باشنده گان  آقای جمشیدی، 
مردم  توقع  و  ندارند  درآمد  هیچ گونه  زراعت  ناحیه  از 
از دولت و نهادهای همکار این است که به کمک آن ها 

بشتابند.
در  که  نماینده گان گفت  این عضو مجلس  همین طور 
مسووالن  و  دایکندی  نماینده گان  سایر  با  هماهنگی 
محلی این والیت، نشست هایی با مسووالن وزارت دولت 
در امور رسیده گی به حوادث، وزارت زراعت و مالداری، 
معاون اول ریاست جمهوری و مسوول عمومی سازمان 
نیازمندی های  و  )WFP( صورت گرفته  غذایی جهان 
دایکندی با آن ها در میان گذاشته شده است. اما آقای 
جمشیدی اظهار نگرانی کرد که با توجه به پیامدهای 
است  ممکن  کشور،  والیت های  سایر  در  خشک سالی 
در  خشک سالی  متضرران  به  توجهی  قابل  کمک 
همکار  موسسات  از  او  نگیرد.  دایکندی صورت  والیت 
طبق  که  خواست  امدادرسان  نهادهای  سایر  و  دولت 
این  با  شده،  که  هم  نسبی  صورت  به  وعده های شان 
باشنده گان  کمک  به  و  کنند  مبارزه  خشک سالی 

دایکندی بشتابند.
والیت های  از  یکی  کشور  مرکز  در  دایکندی  والیت 
کوهستانی است که بیش تر باشنده گان آن به کشاورزی، 
باغداری و مالداری مشغول اند. خشک سالی در گذشته ها 
به  والیت  این  در  کشاورزان  مشکالت  از  یکی  نیز 
نبود  خورشیدی  جاری  سال  در  اما  می رفت،  حساب 
آب به حاصالت کشاورزی اکثر مناطق دایکندی آسیب 
جدی وارد کرده است. به همین دلیل، مردم در برخی 
راز و  به  استسقا،  نماز  برگزاری  با  این والیت،  نقاط  از 
نیاز پرداخته اند تا شاید بارش باران های فصلی بخشی از 

مشکل بی آبی آن ها را حل کند.

باشنده گان منطقه »کلیگان« ولسوالی سنگ تخت وبندر والیت 
دایکندی نماز طلب باران )استسقا( به جای آوردند

فقر و خشک سالی شدید در دایکندی؛ 

نگرانی  از خروج نیروهای خارجی؛ 

۱08 هزار خانواده به کمک های فوری نیاز دارند

الیاس طاهری

سازمان عفو بین الملل می گوید که پیش رفت های »موفقیت آمیز« زنان و دختران در 
افغانستان با خروج نیروهای بین المللی در معرض خطر جدی قرار دارد. این نهاد روز دوشنبه، 

سوم جوزا، گفت که با توجه به مشارکت محدود زنان در گفت وگوهای صلح، دستاوردهای آنان با تهدید 
روبه رو است. یمینی میشرا، مدیر بخش آسیا در سازمان عفو بین الملل، تصریح کرد که با تزلزل در مذاکرات 

صلح، وضعیت افغانستان به نقطه بحرانی رسیده است و روزانه ده ها غیرنظامی کشته می شوند. 
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اولویت طالبان کدام است؟
جنگ يا صلح؛

فراهم کند. شماری از پژوهشگران امنیت و جنگ به 
این باورند که طالبان می دانند که در صورت آتش بس 
درازمدت، ماشین جنگی شان با کمبود نیروی انسانی 
مواجه و زمینه های تضعیف آن ها در میدان های نبرد 
فراهم می شود. از همین رو، در ماه های زمستان و شروع 
به  می یابد.  کاهش  طالبان  انسانی  منابع  سرما،  فصل 

و گروهی قرار گرفته بود. در وقت حکومت گروه طالبان 
جهانی  و  بین المللی  تروریستان  پرورشگاه  افغانستان 
شده بود. از هر کشور دنیا بنیادگرایان بدون ممانعت 
به افغانستان می آمدند و در این جا از عزت و امکانات 
از  عربی،  مختلف  کشورهای  از  می شدند.  برخوردار 
و  افراد  جهان  کشورهای  از  حتا  و  منطقه  کشورهای 
از  بعد  و  افغانستان می آمدند  به  افراطی  گروهک های 
آموزش به مناطق مختلف دنیا برای اعمال هراس افگنانه 
اعزام می شدند. هزاران عرب در آموزشگاهی در جنوب 
افغانستان به رهبری اسامه بن الدن حضور داشتند و 
در نهایت حمله یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ را در امریکا 

رقم زدند.
افغانستان در دوران حاکمیت طالبان در انزوای مطلق 
این  ستم  زیر  کشور  این  مردم  و  داشت  قرار  جهانی 
از  افغانستان  بودند.  بی بهره  امکانات  تمامی  از  گروه 
انظار جهانی افتاده بود و با جهان رابطه مسالمت آمیز و 
تعامالت میان دولتی نداشت. اقتصاد افغانستان با رکود 
در گرو سیاست های  نظم سیاسی  بود،  مواجه  مطلق 
فرهنگی  نبض  و  بود  طالبانی  ایدئولوژیک  و  گروهی 
افغانستان نیز با بسته شدن مکاتب و تهدید فعالیت های 
تاریخ معاصر  تاریک  ایستاد. فصل  تپیدن  از  فرهنگی 
طالبان  گروه  دوران حاکمیت  تردید  بدون  افغانستان 
است. گروه طالبان با قفل زدن به درهای مکاتب و یا 
تبدیل کردن مکاتب و ورزشگاه های کشور به قتلگاه 
و اعدام گاه، افغانستان را به صورت کامل در مقابل و 
با پیش رفت و ترقی قرار داد؛ زیرا توسعه و  در تضاد 
پیش رفت هر جامعه وابسته به باز بودن و معیاری بودن 
و پویا بودن نظام تعلیم و تربیه و مکاتب است. معارف 
توسعه  و  ترقی  اساس  جامعه  هر  در  و  کشور  هر  در 
همه جانبه آن است که دقیقاً گروه طالبان همین آن 
دوران  در  طالبان  گروه  بنابراین،  بود.  ساخته  فلج  را 
حاکمیتش ضربه سهمگینی را بر شالوده های فرهنگی، 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افغانستان وارد ساخت.
صحبت  صلح آمیز  فضای  ایجاد  و  صلح  از  که  اکنون 

ماشین جنگی طالبان به صورت پیوسته در حرکت است. 
این گروه اکنون عملیات های وسیع و خشونت باری را 
به منظور تصرف مناطق استراتژیک -از هلمند گرفته 
افغانستان پنداشته  تا والیت بغالن که گلوگاه شمال 
می شود- روی دست گرفته است. دو ولسوالی را سقوط 
داده و به چندقدمی کابل رسیده  است. هرچند دولت 
افغانستان گفته است که از شمار مناطق و ولسوالی ها 
به  که  آنچه  اما  کرده؛  عقب نشینی  تاکتیکی  گونه  به 
و  طالبان  حمالت  شدت  است،  روشن  آفتاب  گونه 
استراتژی نظامی محور این گروه برای رسیدن به اهداف 
سیاسی شان است؛ زیرا بعد از خروج نیروهای خارجی 
از افغانستان مشروعیت آنچه را که طالبان جهاد مقدس 
می خوانند، زیر سوال رفته و مصداق ها و عینیت های 
آن مخدوش و تار شده است. اما پرسش این است که 
اولویت طالبان برای حل بن بست افغانستان چیست؟ 
در دایره  ذهنی و فکر استراتژیک طالبان برای رسیدن 

به اهداف  سیاسی شان، جنگ اولویت دارد یا صلح؟
حدود سه  سال می شود که گفت وگوهای صلح به گونه 
آهسته و پیوسته جریان دارد؛ گفت وگوهایی که بعد 
کارشته  دیپلمات  خلیل زاد،  زلمی  شدن  گماشته  از 
امریکایی به عنوان نماینده ویژه امریکا در امور صلح 
آن  برایند  و  گرفت  خود  به  تازه ای  رنگ  افغانستان، 
طالبان  زندانی  هزار  پنج   آزادی  و  دوحه  توافق نامه 
رییس  نخست  معاون  صالح،  امراهلل  گفته  به  که  بود 
جمهوری افغانستان یک اشتباه بود و بیش تر از هشتاد 
درصد این جنگ جویان به خط مقدم جنگ برگشته اند. 
آنچه که در این میان تغییر نکرده، شدت خشونت ها 
نادیده گرفتن صلح است. طالبان  و  در میدان  جنگ 
به گفت وگو برای حل بن بست افغانستان باور ندارند و 
مزید بر این، ادبیات صلح در قاموس این گروه جایی 
ندارد. از این رو، تمرکز اصلی طالبان بر جنگ و توسل 

به خشونت است تا صلح و ادبیات گفت وگو محور.
طالبان از همان آغاز مذاکرات صلح تا حاال که حدود 
سه سال را دربرمی گیرد، لحظه ای هم ماشین  جنگی 
خود را متوقف نکرده، بلکه شدت خشونت ها را افزایش 
داده اند. این به تنهایی نشان می دهد که طالبان هرچند 
به ظاهر بارها گفته اند که صلح می خواهند و پای بند به 
گفت وگو هستند؛ اما آنچه در عمل انجام داده اند، تمرکز 
این گروه بر نظامی گری و جنگ را نشان می دهد. در 
دایره  ذهنی طالبان توسل به جنگ برجسته تر به نظر 

رنج های تاریخی مردم افغانستان ناشی از دیدگاه های 
عمل کردهای  و  تنگ نظرانه  ایدئولوژیک،   - سیاسی 
بعد  دارد.  طوالنی  داستان  که  است  افراطی  و  خشن 
آمدن  کار  روی  و  افغانستان  سنتی  نظم  فروپاشی  از 
در  کشور  در  افراطیت  بستر  خان،  داوود  جمهوریت 
ابعاد مختلف آن مهیا شد. تندروان دینی - مذهبی در 
قالب گروه های ضد حکومت وقت، سر از خاک بیرون 
کردند و به فعالیت منظم سیاسی پرداختند. در تقابل 
این دیدگاه، برخورد و نگاه تندروان غیردینی نیز مروج 
پیرو خط مسکو  احزاب کمونیستی  از جانب  که  بود 
و  جبهه  دو  این  داشت.  وجود  افغانستان  در  پکن  و 
جهت گیری های افراطی آنان در قبال مسایل سیاسی، 
افغانستان را با سقوط و ازهم پاشیده گی درونی مواجه 
اجتماعی  فرهنگی،  سیاسی،  هرج و مرج  آنان  ساخت. 
و اقتصادی را در افغانستان به صورت بنیادین تزریق 
کردند. زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی را متالشی 
تاریخی  به دربدری عمیق  را  افغانستان  کردند. مردم 
فرو بردند. داشته های اندک این کشور که در دوره های 
گذشته بنا شده بود، به صورت کامل از میان رفت و 

افغانستان به کشوری از هر جهت مفلوک تبدیل شد.
نزدیک به نیم قرن جنگ و ویرانی های بی شمار، یادگار 
است.  افراطی  گروه های  غلط  پالیسی های  و  تندروی 
و  افراطی  سیاست  و  دیدگاه  که  گروه هایی  از  یکی 
غیرمنعطف داشته است/دارد، گروه طالبان است. این 
گروه از زمان شکل گیری اش تاکنون سردمدار افراطیت 
که  قدرت سیاسی  به  انحصاری  نگاه  است.  در کشور 
در گذشته و در دوران حاکمیت این گروه تجربه شد، 
یکی از آفت های بزرگ سیاسی است که در افغانستان 
ایجاد  و  پالیسی های حذف گرایانه  وجود داشته است. 
رعب و وحشت در سطح کشور و جامعه با دشمنی با 
مردم و داشته های آنان، کار این گروه را به جایی رساند 
زنده گی  و  ارزش ها  فرهنگ،  با  واضح  در دشمنی  که 

زبان دیگر، در صورت قطع جنگ به مدت دو ماه یا 
بیش تر از آن، تغییرات وسیع در تشکیالت نظامی این 
گروه رونما و زمینه های تضعیف ماشین جنگی طالبان 
فراهم می شود. از این لحاظ، طالبان تأکید بیش تر بر 
افغانستان  از یک سو باالی دولت  تا  بعد نظامی دارند 
فشار بیاورند و از جانب دیگر، شیرازه  تشکیالت جنگی 

خود را حفظ کنند.
چشم امید به پروسه استانبول دوخته شده بود تا این 
نشست بتواند آتش ماشین جنگی طالبان در میدان های 
نبرد را اندکی خاموش کند و کارشیوه  رسیدن به یک 
نظام پساصلح در افغانستان را مساعد سازد. اما گفته 
اختالفات  و  طالبان  بی عالقه گی  به  نظر  که  می شود 
برگزار  نزدیک  آینده  در  نشست  این  ترکیه،  و  امریکا 
بیرون  و  میدان  پیروز  را  طالبان خود  نمی شود. حاال 
کننده نیروهای خارجی از افغانستان می دانند. آنان تنها 
به بعد نظامی تأکید می کنند تا از یک سو قدرت نظامی 
خود را حفظ و تقویت کنند و از  جانب دیگر با توسل 
به جنگ کنترل بخشی از جغرافیای استراتژیک و مهم 
افغانستان را به دست بگیرند. برای این  منظور، اولویت 
طالبان جنگ و خشونت برای وارد کردن فشار بیش تر 
بر کابل و والیت های دیگر افغانستان است. رحمت اهلل 
به  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  پیشین  رییس  نبیل، 
این باور است که طالبان در نظر دارند تا خروج کامل 
افغانستان  کالن شهرهای  و  کابل  خارجی،  نیروهای 
شکننده گی  زمینه های  و  کنند  اقتصادی  محاصره  را 

بیش تر این شهرها را مساعد سازند.
با  و  زمینه ها  و  عوامل  این  تمام  درنظرداشت  با 
نظر  به  طالبان،  جنگی  ماشین  آتش افروزی  به  توجه 
گروه  این  جنگ جویان  و  طالبان  اولویت  که  می رسد 
گروه  این  صلح.  نه  است  جنگ  نبرد،  میدان های  در 
صلح نمی خواهد و مذاکرات دوحه زمینه ها و زمانه های 
بسیاری را مساعد کرده است. از همین رو، رییس قبلی 
بخش  به  طالبان  که  است  گفته  امریکا  استخبارات 
بزرگی از خواسته های شان رسیده اند و از این رو تمایل 
فکر  گروه  این  ندارند.  گفت وگو  و  صلح  مذاکرات  به 
شد  پیروز  می شود  جنگ  و  خشونت  با  که  می کنند 
و بر کابل و واشنگتن فشار آورد. بنابراین، می بایست 
جهان، منطقه و دولت افغانستان رویکرد خود را نسبت 
به طالبان تغییر دهند و با فشارهای سیاسی و نظامی 

این گروه را وادار به گفت وگو به جای خشونت کنند.

به  و  افغانستان  مردم  تمام  که  است  خوب  می شود، 
خصوص نسل پویا و دانشگاهی کشور که در این دو 
دهه رشد کرده است، افراطیت و امارت و گروه طالبان 
دقیق  آن  گذشته  مصداق های  با  را  طالبانی  تفکر  و 
و  افراطیت  دیگر  که  کند  بخواند. درک  و  کند  درک 
امارت طالبانی و ستمی به نام دین و مذهب در قالب 
روحیه افراطیت سیاسی، لباس نامیمون است. اکنون 
افغانستان شاهد نسل پویا و درس خوانده و مردمان 
تنفر  و خشونت  سیاسی  شرارت  از  که  است  شریفی 

دارند.
افغانستان در این بیست سال در سایه حکومت قانون و 
نظام مردم ساالر جمهوریت، نسلی را تربیه کرده است 
که مبارزه علم در برابر جهل را یک مسوولیت جدی 
می داند. جوانان درس خوانده اند تا کشور را از این ذلت 
در  که  می کنند  تقال  و  تالش  دهند،  نجات  تاریخی 
جامعه زنده گی انسانی برای خودشان و هم نوعان شان 
دارد  خود  با  را  نسلی  امروز  افغانستان  سازند.  فراهم 
که جهاد را در سنگر معرفت در مقابل جهل تعریف 
ارزش های  می گذارد،  ارج  تفنگ  بر  را  قلم  می کند. 
را  افغانستان  مردم  و  دارد  باور  را  انسان محور  بزرگ 
واجد شرایط جامعه، دولت و زنده گی با شاخص های 
انسانی می داند. هم چنان افراطیت و امارت طالبانی را 
لباس ناجور و نامناسب بر قامت این ملت می داند و در 

راستای دفع آن مبارزه می کند.

مسأله  حل  و  صلح  به  باورمند  گروه  این  و  می رسد 
افغانستان از راه گفت وگو نیست.

استراتژیک  فرهنگ  عنوان  به  جنگ  دیگر،  سوی  از 
جنگ جویان طالبان، چنان درونی شده است که دل  
گروه  این  جنگ جویان  شیرازه   می تواند  آن  از  کندن 
را  آنان  تشکیالت  فروپاشی  زمینه   و  هم بپاشد  از  را 

مردم افغانستان قرار گرفت. در دوران حاکمیت طالبان، 
تمامی  و  داشت  قرار  بین المللی  انزوای  در  افغانستان 
کشورهای جهان به استثنای دو یا سه کشوری که از 
روابط  امارت طالبان حمایت می کردند، دیگران همه 

خود را با طالبان قطع کردند.
و  خشونت  بر  مبتنی  سیاسی  تفکر  با  طالبان  گروه 
هراس، اکثر مردم افغانستان را دشمن قلمداد می کرد/
می کند. این دیدگاه و عمل کرد در جنبه های مختلف 
عملی می شد. ضدیت این گروه با فرهنگ و ارزش های 
فرهنگی و تاریخی مردم افغانستان که جزو سرمایه های 
ملی افغانستان محسوب می شود، آشکارا وجود داشت. 
مصداق این ضدیت، تخریب مجسمه های بودا در بامیان 
مناطق  در  افغانستان  باستانی  آثار  بردن  میان  از  و 
مکاتب  فعالیت  کردن  ممنوع  است.  دیگر  مختلف 
دخترانه و محدودیت تعلیم و تحصیل برای نسل جدید 
دیگری  موارد  طالبان،  حاکمیت   وقت  در  افغانستان 
است که نمی توان آن را چیزی غیر از دشمنی با دانایی 
نام نهاد. این گروه براساس دید افراطی که دارد، رفتن 
دختران به مکتب و دانشگاه را خالف ارزش های دینی 
می داند. از این جهت بود که تمام مکاتب دخترانه را در 
سراسر افغانستان بست. خانم ها را هرگز اجازه نمی داد 
خالف  محدودیت های  کنند.  کار  خانه  از  بیرون  که 
ارزش های انسانی را بر زنان عملی می ساخت. امر به 
معروف را با زایل ساختن آبرو و عزت مردم در جامعه و 

در محضر عام خلط کرده بود.
طالبان قانون و مقررات خودساخته را طرح و تطبیق 
می کردند که از احترام به حق و حقوق مردم چیزی 
در آن دیده نمی شد. فضای سیاسی چندرنگی را در 
عمل پیاده می کردند و مطابق این پالیسی اکثر مردم 
افغانستان مستحق مرگ و یا کوچ اجباری بودند. قتل 
عام ها و کشتارهای دسته جمعی زیادی را سبب شدند 
و حتا در مناطق شمالی کابل بر تاکستان ها و باغ های 
حاکمیت  زمان  در  افغانستان  نکردند.  رحم  نیز  میوه 
گروه طالبان در تاریکی فرهنگی و ستم سیاسی قشری 

مهدی شیرزاد

ماشین جنگی طالبان به صورت پیوسته در حرکت است. این گروه اکنون عملیات های وسیع و 
خشونت باری را به منظور تصرف مناطق استراتژیک -از هلمند گرفته تا والیت بغالن که گلوگاه شمال 

افغانستان پنداشته می شود- روی دست گرفته است. دو ولسوالی را سقوط داده و به چندقدمی کابل 
رسیده  است. هرچند دولت افغانستان گفته است که از شمار مناطق و ولسوالی ها به گونه تاکتیکی 

عقب نشینی کرده؛ اما آنچه که به گونه آفتاب روشن است، شدت حمالت طالبان و استراتژی نظامی محور 
این گروه برای رسیدن به اهداف سیاسی شان است؛ زیرا بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان 

مشروعیت آنچه را که طالبان جهاد مقدس می خوانند، زیر سوال رفته و مصداق ها و عینیت های آن 
مخدوش و تار شده است. اما پرسش این است که اولویت طالبان برای حل بن بست افغانستان چیست؟ 

در دایره  ذهنی و فکر استراتژیک طالبان برای رسیدن به اهداف  سیاسی شان، جنگ اولویت دارد یا صلح؟





زمان سهیل

ایران را نظام مند می سازد که با تعیین آن ایران نخواهد 
توانست بیش تر از حقابه خویش آب به دست آورد؛ الزم 
دانسته شد که هیأت متشکل از ادارات مختلف بار دیگر 
به حکم مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان 
نیمه تمام سروی و نقشه برداری تعیین سه محل  کار 
آب گیری حقابه ایران را به اتمام برساند و زمینه تطبیق 
کامل مفردات معاهده آب هلمند را میسر سازد. ایران 
طی سال های متمادی خالف معاهده آب دریای هلمند 
خیلی بیش تر از حقابه خویش آب دریافت کرده است. 
به طور مثال، براساس ارقام رسمی، ایران از رودخانه 
مکعب  متر  میلیارد   4.۲ گذشته  سال  در  هلمند 
حقابه  برابر   ۵ حدود  رقم  این  که  کرده  دریافت  آب 
مندرج معاهده است. اما با تکمیل شدن نقشه برداری 
)توپوگرافی( و سروی مذکور به صورت نظام مند مطابق 

معاهده آب را دریافت خواهد کرد.
هیأت مذکور وظیفه دارد که تنها سروی و نقشه برداری 
)توپوگرافی( ساحه مزبور را انجام دهد تا زمینه تطبیق 
کامل مواد معاهده فراهم شود. سایر مسایل آب دریای 
هلمند  دریای  آب  کمیساران  چارچوب  در  هلمند 

پی گیری خواهد شد.
آب  امور  تنظیم  ملی  اداره  فوق،  موارد  به  توجه  با 
گزارش های تحریف شده مبنی بر تعیین حقابه جدید 
و تعدیل یا اضافات در معاهده آب هلمند را شدیداً رد 
می کند و تأکید دارد که معاهده آب دریای هلمند یک 
معاهده بین المللی و نافد است. افغانستان همواره تالش 
کرده است تا در تطبیق کامل معاهده آب هلمند سهم 
خویش را ادا کند و از جانب ایرانی هم بارها خواستار 
اضافات  و  تعدیل  است. ضمناً  آن شده  کامل  تطبیق 
در رابطه به معاهده آب دریای هلمند از صالحیت های 
این اداره و کمیساران آب هلمند که در خود معاهده 
پیش بینی شده است، نیست و هرگز به چنین کاری 

اجازه نخواهد داد.
از آن جایی که خبرگزاری ایرنا، نشریه رسمی جمهوری 
اسالمی ایران است، طبیعتاً در آن روایت استراتژیک 
کشور مذکور نهفته است و می خواهد اذهان عامه مردم 

افغانستان را مغشوش سازد.
اداره ملی تنظیم امور آب به عنوان یگانه نهاد مدیریتی 
جمهوری  حکومت  از  نماینده گی  به  آب  سکتور  در 
اسالمی افغانستان به هم وطنان خود اطمینان می دهد 
کرد  خواهیم  همواره سعی  و  است  ما  آبروی  آب  که 
تا از آن در توسعه و شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی جامعه خویش استفاده کنیم و در مدیریت آن 
گام های مهمی را برداریم. ضمناً همان طوری که قباًل 
یادآور شدیم، معاهده آب دریای هلمند، یک معاهده 
پابرجا است و هرگونه تعدیل و یا اضافات در آن به خیر 
و فالح کشور نیست و چنین کاری نه از صالحیت ما 

است و نه آن را انجام خواهیم داد.

لغمان  اما مردم  لغمان رفع شده است،  خطر سقوط 
دسیسه  یک  را  طالبان  دست  به  پاسگاه ها  سقوط 

می دانند.
والی لغمان به تازه گی در یک نوار تصویری گفته است 
که معلم قسیم ، معاون اوپراتیفی امنیت ملی و ۱۱۰ 
تن دیگر به جرم دست داشتن در فساد گرفتار و به 
سارنوالی معرفی شده اند. رحمت اهلل یارمل، والی لغمان، 
گفت: »معاون اوپراتیفی امنیت ملی و صد تن دیگر 
هم اکنون زندانی هستند. آنان قسم یاد کرده اند که به 
خاک خود خیانت نمی  کنند، اما این کار را نکردند و 
فرار کردند«. از سوی دیگر حکومت مرکزی به والیت 
لغمان در چوکات امنیت ملی 4۰۰ قطعه مفرزه داده 

است که در آن جوانان این والیت جابه جا شده اند.
در  قطعه  این  که  می گویند  نیز  لغمان  در  مقام ها 
شهر  و  قرغه ای  علی نگار،  علی شینگ ،  ولسوالی های 
تلفات  آمار  کرد.  خواهند  آغاز  فعالیت  به  مهترالم 
نظامیان و غیرنظامیان در جنگ لغمان دقیق معلوم 
نیست ، اما مطابق آن چه گفته می شود، شمار زیادی از 
مردم کشته و زخمی شده اند. یک عضو شورای والیتی 
علی شینگ،  مهترالم،  مسیرهای  که  می گوید  لغمان 

علی نگار و دولت شاهی بسته شده است.
خانه های شان  از  جنگ  دلیل  به  که  خانواده  هزاران 
خانه های  در  ولسوالی ها  دیگر  در  شده اند،  بی جا 
خویشاوندان شان به سر می برند و یا هم در خیمه ها 
ریاست  دیدگاه  زنده گی می کنند. هرچند تالش شد 
شدن  بی جا  مورد  در  عودت کننده گان  و  مهاجرین 
شود،  گرفته  آنان  به  کمک ها  و  لغمان  در  خانواده ها 
اما زمینه این کار فراهم نشد. با این حال نماینده گان 
که  نگران اند  لغمان  قومی  بزرگان  و  والیتی  شورای 
اگر یک بار دیگر در مورد لغمان بی توجهی شود، این 

والیت به دست طالبان سقوط خواهد کرد.
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عنوان  تحت  مقاله ای   ۱۳۹۹ دلو   ۲۸ تاریخ  به 
معاهده  تنها  بی اساس؛  حقابه های  برای  )اساسنامه ای 
هلمند اساس است( در روزنامه ۸صبح نشر شد که گویا 
)هیأت افغانستان در رابطه به یک اساسنامه در هفت 
بند از جمله نقشه کشی جدید در حوزه آبریز هلمند، 
تامین  برعالوه  و  نقشه برداری  انجنیران،  امنیت  حفظ 
آب دریای مرزی، تامین حقابه تاالب بین المللی هامون 

با جمهوری اسالمی ایران به توافق رسیده  است(.
سیاسی  روابط  تاریخ  طول  در  که  است  ذکر  به  الزم 
افغانستان با ایران، اختالفاتی بین دو کشور پیرامون آب 
دریای هلمند وجود داشته که در مواقع خشک سالی 
این اختالفات بیش تر شده است. به منظور حل و فصل 
آن میانجی گری هایی توسط کشورهای مختلف صورت 
گرفته است که مهم ترین آن کمیسیون فنی بی طرف 
به  در سال ۱۹۵۰  این کمیسیون  بود.  هلمند  دلتای 
متخصص  چندین  که  شد  ایجاد  امریکا  میانجی گری 
امریکا، کانادا و شیلی اعضای اصلی آن  از کشورهای 
دقیق  بررسی های  از  بعد  مذکور  کمیسیون  بودند. 
میانگین جریان  ثاینه،  فی  متر مکعب  مقدار ۱76  از 
ساالنه آب دریای هلمند )حدود معادل ۵.66 میلیارد 
متر مکعب ساالنه(، مقدار ۲۲ متر مکعب فی ثانیه آن 
را حقابه جانب ایران تعیین کرد. با جود این که ایران 
متقاضی اصلی ایجاد کمیسیون بود؛ اما نظر پیشنهادی 

را قبول نکرد.
این اختالفات سال ها دوام کرد تا این که مقدار 4 متر 
مکعب فی ثانیه آب از جانب اعلی حضرت محمد ظاهر 
نیت  عنوان حسن  به  افغانستان(  زمان  آن  )شاه  شاه 
برعالوه میزان تعیین شده کمیسیون بی طرف دلتای 

پس از سقوط ولسوالی دولت شاه والیت لغمان، گروه 
طالبان شب گذشته برای گرفتن شهر مهترالم، مرکز 
این والیت، تالش کردند. این گروه اما نتوانست مرکز 
والیت لغمان را زیر اداره خود درآورد. باشنده گان شهر 
مهترالم می گویند که شب گذشته طالبان در زندان 
امنیتی  نیروها  اما  کردند،  سختی  جنگ  والیت  این 

آن ها را به عقب راندند.
حنیف اهلل شهاب پشه ای، یک فعال مدنی در لغمان، 
گونه  به  والیت  این  دولت شاه  ولسوالی  که  می گوید 
پاسگاه های  بیش تر  و  افتاده  طالبان  دست  به  کامل 
افزود:  او  این ولسوالی سقوط کرده است.  امنیتی در 
ولسوالی  این  امنیه  قوماندانی  و  دولت شاه  »ولسوالی 
در اختیار طالبان قرار دارد. اکثریت پاسگاه ها سقوط 
کرده است. پاسگاه های علی نگار هم سقوط کرده اند. 
هم  مهترالم  شهر  در  نیز.  علی شینگ  در  همین طور 
آقای  کردند«.  حمله  والیت  این  زندان  بر  طالبان 
هزاران  اخیر  نتیجه حمالت  در  که  می گوید  پشه ای 
خانواده بی جا شده اند و اکنون در شرایط دشواری به 
سر می برند. به گفته او، نیروهای تازه نفس هم به لغمان 
رسیده  و در حومه های شهر مهترالم، مرکز این والیت، 

درگیر جنگ با طالبان هستند.
این  که  می گوید  لغمان  والیتی  شورای  عضو  یک 
والیت سقوط نکرده، اما اگر اندکی بی توجهی از سوی 
حکومت صورت بگیرد، این والیت سقوط خواهد کرد. 

به  اقدام  ایران  نیز جانب  هامون شده است. هم چنان 
انتقال آب دریای  و  آبی(  حفر چهار چاه نیمه )ذخایر 
هلمند به آن ها کرده که در کنار تغییرات اقلیمی، به 
سبب خشک  هلمند،  آب  طبیعی  مسیر  تغییر  دلیل 

شدن هامون های افغانستان و ایران شده است.
اسالمی  جمهوری  این که،  می دانیم  یادآوری  قابل 
افغانستان و ایران در رابطه به آب دریای هلمند دارای 
معاهده نافذ می باشند که در سال ۱۳۵۱ منعقد شد و 
چارچوب حقوقی استفاده از آب دریای هلمند را تعریف 
کرده است. بنابراین، اساس و مبنای معاهده فوق در 
واقع گزارش کمیسیون دلتای هلمند بوده است که یک 
کمیسیون بی طرف و متشکل از متخصصان بین المللی 
سپتامبر   7 در  را  خویش  کار  مزبور  کمیسیون  بود. 
سال ۱۹۵۰ آغاز کرد و پس از بررسی های همه جانبه 
گزارش مفصل خویش در رابطه به چگونه گی تخصیص 
جانب  به  را  هلمند  دریای  آب  منابع  از  استفاده  و 
و  همه جانبه  مذاکرات  از  بعد  طرفین  سپرد.  ایران 
گفت وگوهای طوالنی با درنظرداشت تمام ابعاد حقوقی 
براساس  را   ۱۳۵۱ معاهده  توانستند  آن  تخنیکی  و 
همین گزارش ترتیب و نهایی کنند. بنابراین، معاهده 
آب هلمند براساس گزارش کمیسیون دلتا و برمبنای 
یافته های علمی و تحقیقی متخصصان مهم بین المللی 
استوار است که هرگونه تغییر در آن دستخوش تحوالت 

بنیادی در زمینه خواهد شد.
معاهده بین المللی آب دریای هلمند )۱۳۵۱( هم چنان 
به  خویش  پابندی  از  همواره  کشور  دو  و  است  نافذ 

تطبیق کامل مفردات معاهده مذکور سخن گفته اند.
و  هلمند  آب  معاهده  مفردات  بهتر  تطبیق  جهت 
تنفیذ تصامیم کمیته کمیساران آب هلمند میان دو 
متشکل  هیأت  سال ۱۳۹۸  دلو   ۱۳ تاریخ  به  کشور، 
از ادارات مختلف جمهوری اسالمی افغانستان و ایران 
حقابه  آب گیری  محل  سه  تعیین  نقشه برداری  برای 
معاهده  سوم  ماده  ب  و  الف  فقره های  مطابق  ایران 
مذکور از دریای هلمند، به ساحه سفر کاری داشت که 
نسبت موجودیت یک سلسله مشکالت از جمله نبود 
هماهنگی های الزم نتوانست کار سروی و نقشه برداری 
ساحه مذکور را به اتمام برساند. از آن جایی که سروی 
یک سو  از  آب گیری  محل  سه  تعیین  نقشه برداری  و 
زمینه تطبیق کامل مفردات معاهده آب هلمند را به 
وجود می آورد و از جانب دیگر حقابه جمهوری اسالمی 

مردم زیاد بی جا شده اند. تعداد زیادی شهید و زخمی 
وجود  راهی  مهترالم  به  انتقال شان  برای  که  شده اند 
ندارد«. این در حالی است که محمدیاسین ضیا، رییس 
رهبری  شخصاً  و  است  رفته  لغمان  به  ارتش،  ستاد 

جنگ را برعهده دارد.
وزارت دفاع ملی در خبرنامه ای گفته است که در پی 
یک عملیات مشترک هوایی و زمینی ارتش در والیت 
شده اند.  زخمی  و  کشته  مسلح  طالب   ۱۱۰ لغمان، 
خبرنامه افزوده است که در نتیجه این عملیات فرمانده 
از ۵۰  بیش  و  زلمی  نام  به  لغمان  در  طالبان  جنگ 
تن دیگر از اعضای گروه طالبان کشته و کم از کم 6۰ 
تن شان زخمی شده اند. وزارت دفاع ملی می گوید که 

 ۲6 شامل  که  شد  پیشنهاد  ایران  جانب  به  هلمند، 
متر مکعب فی ثانیه )معادل ۸۲۰ میلیون متر مکعب 
بحث های  از  بعد  باالخره  است.  آبی(  نورمال  در سال 
طوالنی، این پیشنهاد از جانب ایران پذیرفته شد و در 
ماه حوت سال ۱۳۵۱ معاهده ای روی تقسیم بندی آب 

دریای هلمند بین افغانستان و ایران به امضا رسید.
از  ایران  جانب  باید  سال ۱۳۵۱  حوت  معاهده  طبق 
سه نقطه تثبیت شده در معاهده، با توجه به نوعیت 
با جریان آب  به مقدار مختلف و متناسب  آبی،  سال 
دریافت  را  آبی، حقابه خود  ماه های مختلف سال  در 
نقطه  دو  رود سیستان،  برعالوه خط سرحد  که  کند 
دیگر آن بین عالیم سرحدی ۵۱ - ۵۲ موقعیت دارد. 
بند )ب(  معاهده مذکور،  براساس صراحت  هم چنان 
طرفین باید تأسیسات مشترک و مناسب را که شرایط 
آن مورد قبول طرفین باشد در این نقاط اعمار و آالت 
به  شده  توافق  مقدار  تا  کنند  نصب  آن  در  را  الزیم 
شود.  داده  تحویل  و  اندازه گیری  دقیق  و  موثر  شکل 
متأسفانه زمینه تعیین دو نقطه برداشت حقابه ایران 
آغاز جنگ   دالیل  به   ۵۲ - عالیم سرحدی ۵۱  بین 
داخلی در کشور هرگز میسر نشد و معاهده آب هلمند 
به شکل کامل آن تاکنون تطبیق نشده است. کشور 
ایران با استفاده از فرصت و به دلیل جنگ های تحمیلی 
گذشته در افغانستان، برخالف متن معاهده، اقدام به 
و  آب گیرها  زیادی  تعداد  اعمار  و  واترپمپ ها  نصب 
دهنه جات خودسر و غیرمجاز در محدوده مرز مشرک 
بر مسیر دریای هلمند کرده و تمام آب دریا را چندین 
مرتبه بیش تر از حقابه خویش از دریای هلمند برداشت 
تاالب های  به  آب  رسیدن  مانع  نیز  طرفی  از  و  کرده 

گلزار سنگروال، عضو شورای والیت لغمان، به ۸صبح 
گفته است که ولسوالی دولت شاه این والیت به گونه 
این  حمالت  و  است  طالبان  گروه  اختیار  در  کامل 
گروه بر پاسگاه های امنیتی در ولسوالی های علی نگار 
است  افزوده  سنگروال  دارد.  ادامه  هم  علی شینگ  و 
که مقام ولسوالی علی شنیگ ، قوماندانی امنیه و یک 
و  است  حکومت  اختیار  در  ارتش  نیروهای  کندک 
سقوط  علی نگار  ولسوالی  در  پوسته   ۵۰ همین طور 

کرده است.
پاسگاه ها  نیست ،  مشخص  »وضعیت  است:  گفته  او 
زیادی سقوط کرده و جنگ به مهترالم رسیده است. 
اگر دولت اندکی غفلت کند، لغمان سقوط خواهد کرد. 

درگیری ها در لغمان؛

جوابیه مقاله نشر شده در روزنامه 8صبح 
در رابطه به آب دریای هلمند

والیت سقوط نمی کند، اما نگرانی ها جدی است



عبداالحمد حسینی 

تمامیت  و  دفاعی  امور  کمیسیون  نظارتی  هیأت 
ارضی مجلس نماینده گان روز دوشنبه، سوم جوزا، 
گزارش خود پیرامون سقوط یک چرخ بال ارتش در 
ولسوالی بهسود میدان وردک و تحوالت پس و پیش 
از آن را به این مجلس ارایه کرد. براساس معلومات 
ارتش   )MI-17( نوع  چرخ بال  هیأت،  این  گزارش 
شده  داده  سقوط  غیرمسوول  مسلح  افراد  توسط 
نماینده گان  مجلس  نظارتی  هیأت  گزارش  است. 
نشان می دهد که این چرخ بال توسط راکت دور برد 
رهبری شده ساقط شده است. هرچند نوعیت راکت 
شلیک شده به این چرخ بال تاکنون نزد مسووالن 
گزارش  این  در  اما  مانده،  مبهم  ملی   دفاع  وزارت 
گفته شده که براساس ارزیابی همکاران بین المللی 
 Anti یا   )ATGM( نوع  از  راکت  این  دفاع،  وزارت 
هم چنان  است.  بوده   Tang Guided Missile
براساس معلوماتی که در جعبه سیاه این چرخ بال 
ثبت شده ، پیلوت این چرخ بال قبل از سقوط گفته 
کرده  اصابت  چرخ بال  نزدیک  در  هاوان  که  است 
بر  عالوه  شوند.  دور  منطقه  از  سرعت  به  باید  و 
این، نظارت هیأت مجلس  نماینده  نشان می دهد، 
علی رغم این که طیاره های نوعPC-12 و AC-208 در 
از  نوع آسیب شناسی  اما هیچ  بوده،  ساحه موجود 
از سوی بخش های ذی ربط  احتمال وقوع حوادث 
وزارت دفاع ملی انجام نشده است. به همین ترتیب 
در این گزارش آمده است که مدیریت امنیت ملی 
و  کشفی  اطالعات  هیچ گونه  نیز  بهسود  ولسوالی 
استخباراتی را قبل از وقوع حادثه با مسووالن در 
میان نگذاشته است. این هیأت مدیریت امنیت ملی 
این چرخ بال مقصر  نیز در سقوط  این ولسوالی را 
که  است  خواسته  مسوول  نهادهای  از  و  دانسته 
مدیریت امنیت ملی بهسود را جهت پاسخگویی به 

نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند. 
مجلس نماینده گان به دنبال سقوط یک چرخ بال 
هیأت  یک  میدان وردک،  بهسود  والیت  در  ارتش 
رییس  افضلی،  میرحیدر  سرپرستی  به  را  نظارتی 
کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی این مجلس، 
میر حیدر  به شمول  این هیأت  فرستاد.  بهسود  به 
تمامیت  و  دفاعی  امور  کمیسیون  رییس  افضلی، 
ارضی، پنج عضو داشت. مرسل نبی زاده، علی اکبر 
بسم اهلل  و  کرزی  باال  عبدالخالق خان  جمشیدی، 
این  این هیأت بودند. در  از اعضای  جان محمدی 
حامد  با  نماینده گان  مجلس  نظارتی  هیأت  سفر، 
 ۲۰۳ اردوی  قول  پنجم  لوای  قوماندان  سیفی، 
تندر، وحیداهلل نظامی، قوماندان امنیه میدان وردک، 
قوماندان قطعه خاص مقیم بهسود و رییس ارکان 
لوای نظم عامه میدان وردک دیدار و گزارش شاهدان 

عینی از حوادث بهسود را بررسی کرده است. 

خشونت ها در بهسود چگونه شکل گرفت؟
از  روایت  به  نماینده گان  مجلس  نظارتی  هیأت 
که  است  گفته  بهسود  حوادث  عینی  شاهدان 
در  امنیتی  نیروهای  حضور  زمان  از  ماجرا  اصل 
این ولسوالی ها آغاز شده است. به تاریخ دهم ماه 
دلو سال ۱۳۹۹ یک هیأت برای معرفی قوماندان 
امنیه جدیدالتقرر ولسوالی های حصه اول و حصه 
روز  برای چند  و  رفت  منطقه  این  به  بهسود  دوم 
نارضایتی  سبب  امر  این  شد .  مستقر  بهسود  در 
باشنده گان منطقه شد و مردم در واکنش به این 
اقدام دست به تظاهرات زدند. معترضان به این باور 
بودند که حضور نیروهای امنیتی در ولسوالی های 
امن بهسود، »مرموز« و هدف آن بازداشت علی پور 
است. با این حال این تظاهرات به خشونت گرایید 
و در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی ۱۱ باشنده 
هیأت  زخمی  شدند.  دیگر  تن  و ۳۱  محل کشته 
نظارتی کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس 
نمایند ه گان اما به نقل از منابع امنیتی گفته است 
مسلح  »افراد  حضور  دلیل  به  تظاهرات  این  که 
غیر مسوول« در یک موتر نوع »داینا« به خشونت 
گزارش  معلومات  بر اساس  است.  شده  کشیده 
مسلح  افراد  بین  تظاهرات،  جریان  در  هیأت،  این 
مسلحانه  درگیری  امنیتی  نیروهای  و  غیر مسوول 
در  نماینده گان  مجلس  نظارتی  هیأت  است.  شده 
حالی به حضور افراد مسلح در تظاهرات اشاره کرده 
حقوق  مستقل  کمیسیون  این  از  پیش  که  است 
بشر با نشر گزارشی گفته بود که در این تظاهرات 

دگرمن محمدعلی مظفری، آمر مصونیت لوای 777 
هوایی را به کمیسیون امور دفاعی مجلس خواسته   
است. خانم نبی زاده گفت که براساس گزارش این 
مسووالن، افراد وابسته به علی پور به تاریخ ۲4 ماه 
حوت سال گذشته یک تن از منسوبان قطعه امن و 
نظم عامه را زخمی می کند که در نتیجه خون ریزی 

زیاد جان می بازد. 
دفاع  وزارت  که  گفته اند  هیأت  به  مسووالن  این 
ملی ذریعه در خواست بخش هماهنگی قول اردوی 
روتیشن  و  اکماالت  جهت  خاص  عملیات های 
بال  چهار  بهسود،  به  مرکز  از  تازه نفس  پرسونل 
چرخ بال قوماندانی لوای خاص 777 را توظیف کرده 
است. در این گزارش آمده است: »مطابق طرزالعمل 
منظور  به   PC-12 کشفی  طیاره  بال  یک  پالن  و 
آماده سازی دریافت اطالعات از فضا، حوالی ساعت 
۱۱:4۰ دقیقه شب به صوب ولسوالی بهسود پرواز 
کردند. حین رسیدن هلی کوپتر جهت پایین کردن 
وزن و پرسونل امنیتی، تخلیه شهدا و زخمی ها در 
آتش  زیر  غیر مسوول  مسلح  افراد  از سوی  ساحه، 
قرار می گیرد که متاسفانه در مسافه ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
متری در تاریکی شب )تاریکی پایین تر از صفر بوده( 
هدف راکت رهبری شده قرار گرفته که در نتیجه 
۹ تن به شمول چهار خدمه پرواز و پنج پرسونل 

والیتی قطعه خاص بامیان کشته شدند«.
نظارتی،  هیأت  این  گزارش  براساس  حال  این  با 
چرخ بال  نشست  حین  را  ساحه   PC-12  طیاره
فلم برداری کرده  است. عالوه بر این، هیأت نظارتی 
مجلس به نقل از این مسووالن گفته است که در 
عین حال یک چرخ بال نوع AC-208 مجهز با راکت 
در فضا موجود بود، اما از آن جایی  که دستور عملیات 

نداشت، باالی پوسته آنتن حمله نکرده است.
است  شده  گفته  نظارتی  هیأت  گزارش  این  در 
وزارت دفاع ملی پالن  رویداد،  از  که ساعتی پس 
انداخت  آن جا  از  که  محلی  باالی  را  عملیات 
افراد  از  تن  نتیجه هفت  در  شده، صادر کرده که 
این حال در گزارش  با  غیر مسوول کشته شده اند. 
هیأت آمده است که پس از وقوع حادثه، مسووالن 
آورده اند  به دست  را  سیاه چرخ بال  جعبه  امنیتی 
که تنها مکالمه پیلوت در آن ثبت شده است. در 
گزارش آمده است: »جریان ثبت طوری است که 
طیاره  نزدیک  هاوان  که  می گوید  طیاره  پیلوت 
اصابت  کرده، عاجل برخاست کنید. دومین جمله 
این بوده که سرعت را زیاد کنید تا تیزتر از منطقه 
براییم. وقتی راکت به طیاره اصابت  می کند، صدا 

خاموش می شود«.
با این حال خانم نبی زاده گفت که قوماندان لوای 
امنیه  قوماندان  و  تندر   ۲۰۳ اردوی  قول  پنجم 
میدان وردک یادآور شدند که بعد از وقع این حادثه 
به وظایف شان توظیف شدند و در هماهنگی با مردم 
غیر مسوول  افراد  باالی  را  نظامی  عملیات  محل، 
انجام داد ند. به گفته او در این عملیات یک تعداد 
تجهیزات که توسط افراد وابسته به علی پور گرفته 

شده بود ، به دست نیروهای امنیتی افتاد. 
ارایه شد،  به مجلس  این گزارش در چهار صفحه 
اما هیأت موظف نتیجه آن را به مجلس ارایه نکرد.

نتیجه گزارش هیات مجلس از رویداد بهسود
روزنامه  با  که  مجلس  نظارتی  هیأت  گزارش  در 
۸صبح در میان گذاشته شده، در نه بند نتیجه گیری 
شده است. در بند نخست آن آمده است، علی رغم 
اما  بوده،   AC-208 و   PC-12 نوع از  طیاره ها  این که 

و  حوادث  وقوع  احتمال  از  آسیب شناسی  هیچ 
به  شده  اعزام  چرخ بال های  از  درست  حمایت 
ولسوالی بهسود از سوی بخش های ذی ربط وزارت 
است،  شده  گفته  دوم  بند  در  است.  نشده  دفاع 
بهسود  ولسوالی  ملی  امنیت  مدیریت  این که  از 
هیچ گونه اطالعات کشفی و استخباراتی را قبل از 
با مسووالن و مراجع مربوط شریک  وقوع حوادث 
نکرده، باید به منظور پاسخ گویی به نهادهای عدلی 
و قضایی معرفی شود. در بند سوم آن تصریح شده 
که نوعیت راکت شلیک شده نزد مسووالن وزارت 
همکاران  فنی  تیم  بررسی  اما  است،  مبهم  دفاع 
بین المللی این وزارت نشان می دهد که این راکت از 

نوع )ATGM( بوده است. 
در بند چهارم این نتیجه گیری آمده است: »ویدیوی 
گرفته   PC-12 نوع  طیاره  توسط  چرخ بال  سقوط 
شده است. چون طیاره متذکره تنها محل نشست 
آنتن ها که  از ساحه  بود،  ثبت کرده  را  هلی کوپتر 
در  ویدیو  است،  شده  پرتاب  راکت  طیاره  باالی 
در  ترتیب  به همین  ندارد«.  قرار  مسوولین  دست 
بند پنجم آن گفته شده است که افراد غیر مسوول 
راکت  و   ZEKO1  ،BM1 هاوان،  راکت هایی چون  از 
دولتی  تأسیسات  و  اهداف  باالی  حمله  برای   ۸۲
استفاده کرده اند و برای جلوگیری از چنین حوادث، 
تمام افراد غیر مسوول باید خلع سالح و در چوکات 

اردوی محلی جذب شوند.
افراد  که  است  آمده  گزارش  این  ششم  بند  در 
دوم  حصه  و  اول  حصه  ولسوالی های  در  مسلح 
در  اخیر  رویدادهای  در  که  میدان وردک  بهسود 
داشتند،  قرار  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  مقابل 
هفتم  بند  در  هیأت  این  بوده اند.  علی پور  افراد  از 
گزارش خود گفته است که معضل کوچی ها هنوز 
در این منطقه حل نشده است. براساس معلومات 
کوچی ها  معضل  به  باید  حکومت  گزارش،  این 
محالت  در  کوچی ها  اسکان دهی  و  ده نشینان  و 
از  بعد  شده  ،  مشکالت  ایجاد  سبب  که  مناسب 
مشورت با مردم ولسوالی  های حصه اول و حصه دوم 

بهسود، رسیده گی کند. 
تمامیت  و  دفاعی  امور  کمیسیون  نظارتی  هیأت 
تأکید  هشتم  بند  در  نماینده گان  مجلس  ارضی 
میدان وردک  نمبر۲  شاهراه  در  که  است  کرده 
این هیأت،  به گفته  دارد.  امنیتی وجود  مشکالت 
هنوز هم عابران این شاهراه  توسط طالبان اذیت و 
آزار می شوند و در مواردی از سوی این گروه کشته  
خواسته   امنیتی  نهادهای  از  هیأت  این  شده اند. 
است که این شاهراه را از وجود طالبان پاک سازی 
کنند. در عین حال در ماده نهم از حکومت خواسته 
توسط  غیرنظامیان  تلفات  عامالن  که  است  شده 
به مراجع  امنیتی شناسایی و  ارگان های دفاعی و 

عدلی و قضایی معرفی شوند. 
هیأت  گزارش  براساس  که  است  حالی  در  این 
حقیقت یاب حکومت از حادثه بهسود، اهلل داد فدایی، 
قوماندان امنیه پیشین میدان وردک، مقصر شناخته 
شده بود. وزارت داخله نیز در آن زمان گفته بود که 
او را به حالت تعلیق در آورده و پرونده اش  وظیفه 
را به دادستانی فرستاده است. با این حال پس از 
مدتی آقای فدایی از سوی رییس جمهور با پیشنهاد 
وزارت داخله به عنوان فرمانده پولیس لغمان مقرر 
شد. وزارت داخله در واکنش به این اقدام گفته بود 
که اهلل داد فدایی در حادثه بهسود بی گناه شناخته 
والیت  امنیه  قوماندان  عنوان  به  رو  این  از  شده، 

لغمان مقرر شده است.

هیچ فرد نظامی وجود نداشت و نیروهای امنیتی 
مستقر در ولسوالی حصه اول بهسود، بدون اقدامات 
ارعابی و ترساننده برای پراکننده  کردن معترضان 

خشمگین، به گونه مستقیم فیر کرده اند. 
نماینده گان  مجلس  نظارتی  هیأت  حال  این  با 
حادثه  این  از  بعد  که  گفته  گزارش  این  ارایه  با 
وخامت  به  بهسود  ولسوالی های  امنیتی  وضعیت 
گراییده است. این هیأت به نقل از مسووالن امنیتی 
افزوده که پس از این حادثه، چرخ بال قوای هوایی 
بهسود  به  امنیتی  نیروهای  اکماالت  برای  کشور 
رفته و چندین بار از سوی افراد مسلح وابسته به 
»علی پور« هدف شلیک قرار گرفته است. هرچند 
در متن این گزارش نامی از علی پور برده نشده، اما 
مرسل نبی زاده، عضو این هیأت که گزارش را ارایه 
می کرد، گفت که این چرخ بال ها توسط افراد مسلح 
است.  می شده  داده  قرار  هدف  علی پور  به  وابسته 
در گزارش هیأت نظارتی مجلس نماینده گان آمده 
است که پس از این حوادث، حوالی ساعت ۱۲ شب 
بیست وهفتم ماه حوت سال گذشته، چهار چر خ بال 
ارتش به منظور »روتیشن« پرسونل قطعات خاص، 
اکماالت اعاشه و انتقال جسد یک تن از قربانیان 
نیروهای امنیتی به ولسوالی حصه اول بهسود رفته 
بوده که از فاصله سه کیلومتری منطقه »آنتن« یک 
چرخ بال نوع )MI-17( مورد اصابت راکت قرار گرفته 

است. 

چرخ بال توسط راکت رهبری  شده هدف قرار 
گرفته است

این هیأت به روایت از گواهان این رویداد گفته است 
راکت   اصابت  با  تاریکی شب  در  چرخ بال  این  که 
مرسل  است.  کرده  سقوط  شده  رهبری   دور برد 
در  چرخ بال  این  کردن  ساقط  که  گفت  نبی زاده 
مدرن شب،  تسلیحات  داشتن  بدون  تاریکی شب 
امکان پذیر نبوده است. هرچند نوعیت راکت تاکنون 
اما  مانده،  باقی   مبهم  دفاع  وزارت  مسووالن  برای 
مسووالن به این هیأت گفته اند که براساس اطالعات 
تیم تخنیکی همکاران بین المللی این وزارت، این 
 Anti Tang Guided یا   )ATGM( نوع  از  راکت 
Missile بوده است. این راکت نوع موشک های ضد 
تانک هدایت  شونده ساخت روسیه است. براساس 
گزارش هیأت نظارتی مجلس، این راکت  از جمله 
راکت های رهبری شده بوده که حرارت، زیگنال یا 
فریکوینسی را تعقیب می کند و ۱.۵ تا ۵ کیلومتر 

برد دارد.
امور  کمیسیون  نظارتی  هیأت  گزارش  هم چنان 
نماینده گان  مجلس  ارضی  تمامیت  و  دفاعی 
به  درست  شده  شلیک  راکت  که  می دهد  نشان 
کرده  اصابت  چر خ بال  حرارت  و  زیگنال  محل 
گفت:  هیأت،  این  عضو  نبی زاده،  مرسل  است. 
»این نوع راکت مشابه به راکت کانکورس روسی 
بوده و کشورهای چین، جاپان و ایران کاپی آن را 
هلی کوپتر  باالی  راکت  از چنین  قباًل  ساخته اند. 
قوای هوایی در هلمند انداخت شده بود و براساس 
امنیتی،  اطالعات کشفی و استخباراتی نهادهای 
این نوع راکت برای مخالفین مسلح دولت توسط 

ایران داده شده بود«.
نماینده گان  مجلس  نظارتی  هیأت  دیگر  جانب  از 
گفت که این هیأت برای وضاحت بیش تر پیرامون 
چگونه گی سقوط این چرخ بال، جنرال عبدالقیوم، 
رییس کشف وزارت دفاع ملی، دگروال محمدداوود 
سخی، پیلوت معاون لوای خاص 777 هوایی کابل و 

چر خ بال ارتش با راکت رهبری شده 
ساقط شده است
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گزارش هیأت مجلس از قضیه بهسود؛

مجلس نماینده گان به دنبال سقوط یک چرخ بال ارتش در والیت بهسود میدان وردک، یک هیأت نظارتی را به سرپرستی میرحیدر 
افضلی، رییس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی این مجلس، به بهسود فرستاد. این هیأت به شمول میر حیدر 

افضلی، رییس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی، پنج عضو داشت. مرسل نبی زاده، علی اکبر جمشیدی، عبدالخالق خان باال کرزی 
و بسم اهلل جان محمدی از اعضای این هیأت بودند. 



شکیبا سعیدی

ناامنی و بیکاری؛

سه شنبه
شماره 3608

4 جوزای 1400
25 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم

8

شماری از مهاجران افغان که با مدارک رسمی و یا هم 
بدون مدارک رسمی سفر کشور را ترک می کنند، از 
چالش های جدی موجود در برابر شان حکایت دارند. 
این مهاجران می گویند که در مسیر راه با مشکالت 
راه  در  مهاجران  بیش تر  و  می شوند  روبه رو  زیادی 
جان  شان را از دست می دهند. مسووالن ریاست امور 
مهاجرین والیت بلخ با آن که آمار دقیق از شمار این 
مهاجران ندارند، اما به باور آنان در مورد افرادی که با 
فریب قاچاق چیان یا برای نجات زنده گی شان دست 
به مهاجرت می زنند و در مسیر راه می میرند، کتمان 
حقیقت می شود. در همین حال مسووالن کمیسیون 
مستقل حقوق بشر در شمال می گویند که ناامنی ها 

فراهم کنند. او افزود: »ما در بین راه قبرهای زیاد 
مسافران را دیدیم که هنگام سفر جان های شان را از 
دست داده بودند. سختی های زیاد دیدیم و هم چنان 
زخمی  گوناگون  حادثه های  اثر  از  زیادی  مسافران 
از  تا  شده بودند. ما خواستار صلح و امنیت استیم 

مهاجرت جوانان جلوگیری شود«.
با این همه محمدمسعود قادری، رییس امور مهاجرین 
والیت بلخ، با آن که آمار دقیق از شمار کسانی  که 
اما  ندارد،  کرده اند  مهاجرت  به  اقدام  والیت  این  از 
می گوید در مورد افرادی که با فریب قاچاق چیان و 
برای نجات زنده گی شان دست به مهاجرت می زنند 
می دهند،  دست  از  را  جان شان  راه  مسیر  در  و 
»معینیت  می افزاید:  او  می شود.  حقیقت  کتمان 
وزارت  معینیت های  از  یکی  پناهنده گان  امور 

و خروج نیروهای خارجی از افغانستان سبب افزایش 
مهاجرت در میان شهروندان به ویژه جوانان کشور 
شده است. گفتنی است که هم زمان با اعالم خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان، میزان مهاجرت و فرار 

جوانان از کشور افزایش یافته است.
و  مدارک  با  که  خانواده هایی  و  جوانان  از  شماری 
سند های رسمی و یا هم بدون مدارک سفر اقدام به 
ترک کشور کرده اند، از چالش های جدی در برابر شان 
حکایت دارند. عبدالصمد از والیت فاریاب با مدارک 
رسمی سفر همراه خانواده اش قصد رفتن به ایران را 
دارد. او می گوید که با هزینه  ۵۰ تا 6۰ هزار افغانی 
از مسیر هوایی به ایران می رود. به گفته عبدالصمد، 
پیدا کردن این مقدار پول با کارگری دشوار است و 
آنان تالش می کنند که زمینه  رفتن از راه زمینی را 

مهاجرت های  راستای  در  که  است  مهاجرین  امور 
غیرقانونی، پناهنده گی و پناه جویی و دفاع از حقوق 
این که  اما  مهاجرین در سایر کشور ها کار می کند، 
می گیرد،  صورت  راه ها  مسیر  در  تلفات  تعداد  چه 
بدون شک کتمان می شود و پیام واضح به حکومت 

افغانستان نمی رسد«.
رییس امور مهاجرین والیت بلخ درگیری ها و ناامنی ها 
را یکی از علت های اصلی مهاجرت می داند و تاکید 
دارد که شهروندان با بی جا شدن از خانه های شان و 
نبود کار در شهر  ها، مجبور به ترک کشور می شوند.

با این حال مسووالن کمیسیون مستقل حقوق بشر 
و  ناامنی  افزایش  دلیل  به  که  می گویند  شمال  در 
ویژه  به  شهروندان  بیش تر  کشور،  ناروشن  آینده  
را  از هر طریق ممکن خود  تا  دارند  جوانان تالش 
به یکی از کشورهای امن برسانند. سیدمحمد سامع، 
رییس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در 
شمال، از مهاجرت های جوانان ابراز نگرانی می کند و 
می گوید که با فرار جوانان، افغانستان دچار صدمه  ای 
بزرگ می شود. او می افزاید: »بدبختانه از یک سال 
بدین سو پس از مطرح شدن خروج نیروهای خارجی 
خروج  روند  اعالم  با  اکنون  و  دوحه  کنفرانس  در 
زود هنگام این نیروها از سوی رییس جمهور امریکا، 
روند مهاجرت ها در میان مردم به ویژه جوانان شدت 

گرفته است و این نگران کننده است«.
نیروهای خارجی پیش تر اعالم کردند که روند خروج 
نیروهای شان را آغاز کرده اند. قرار است این نیروهای 
تا یازدهم سپتامبر سال روان میالدی کشور را ترک 
خروج  پس لرزه های  از  امریکا  این  از  پیش  کنند. 
نیروهایش از افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود 
که نیاز است طرف های درگیر در کشور روی راه حل 
سیاسی توافق کنند. گفتنی است که هرچند شمار 
برگشت مهاجران از ایران به کشور افزایش یافته، اما 
در عین حال، آمار مهاجرت به برخی از کشورها، از 

جمله ترکیه، بیش تر شده است.

مهاجرت از شمال کشور افزایش یافته است

نیروهای خارجی پیش تر اعالم کردند که روند خروج نیروهای شان را آغاز کرده اند. قرار است این نیروهای تا یازدهم سپتامبر سال 
روان میالدی کشور را ترک کنند. پیش از این امریکا از پس لرزه های خروج نیروهایش از افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود 

که نیاز است طرف های درگیر در کشور روی راه حل سیاسی توافق کنند. گفتنی است که هرچند شمار برگشت مهاجران از ایران به کشور 
افزایش یافته، اما در عین حال، آمار مهاجرت به برخی از کشورها، از جمله ترکیه، بیش تر شده است. 

شایق قاسمی

پرواز  از  پروان  والیت  در  مدنی  فعاالن  و  باشنده گان 
بگرام  هوایی  میدان  مقیم  ایتالف  نیروهای  طیاره های 
با مصافت کم از زمین در این والیت، شکایت کرده و 
می گویند که از یک ماه به این سو این پروازها در آسمان 
والیت های پروان و کاپیسا و شمال کابل وحشت خلق 
کرده و صدای وحشت ناک روزهای جنگ و وحشت را 
پرواز  آنان،  گفته  به  است.  ساخته  تازه  مردم  ذهن  در 
جت های جنگی باشنده گان این والیت ها به ویژه افرادی 
که به بیماری های روحی مبتال هستند را نگران ساخته 
یاد  به  را  طالبان  دوره  سیاه  روزهای  دیگر  در سوی  و 

آورده است.
شفیع مشفق، رییس بورد نهادهای جامعه مدنی والیت 
به  آلوده گی صوتی  که  روزنامه ۸صبح گفت  به  پروان، 
مردم  آرامش  خارجی  نیروهای  طیاره های  پرواز  دلیل 
آنان گرفته و سبب شده است که مردم  از  را  چاریکار 
یاد  به  را  خون ریزی  و  جنگ  سیاه  دوره   تلخ  خاطرات 
بیاورند. به گفته او، این مشکل به شکل جدی یکی از 
موارد نقض قوانین بشری است و اگر در این مورد توجه 
نشود، به این معنا است که یک حق باشنده گان پروان که 

همانا آرامش و آسایش است، نقض می شود.
بسیار  زمین  سطح  از  که  »طیاره هایی  افزود:  مشفق 
نزدیک پرواز می کنند، سبب ترس و وحشت میان مردم 
حقوق  نقض  موارد  از  یکی  و  شده  کودکان  ویژه  به  و 
بشری است. امیدواریم که این گزارش شما سبب رفع 
با  مورد  این  در  مقام های حکومتی  و  این مشکل شود 
به  را  مردم  مشکل  و  کرده  صحبت  خارجی  نیروهای 
گوش شان برسانند تا دیگر این حق مردم نقض نشود«. 

باور بسیاری از باشنده گان پروان این است که پروازهای 
نزدیک به سطح زمین پس از زمزمه های خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان بیش تر شده است. به گفته آنان، 
چنین مواردی را پیش از این در پروان تجربه نکرده اند. 

در همین حال باشنده گان پروان در شبکه های اجتماعی 
نیز از این پروازها ابراز نگرانی کرده اند. بیش تر کاربران 
پروان،  والیت های  باشنده گان  که  اجتماعی  شبکه های 
کاپیسا و شمال کابل هستند، با نگرانی و مطرح ساختن 
این موضوع به عنوان یک چالش، گفته اند که نیروهای 
خارجی در روزهای خروج باالی مردم مانور نظامی اجرا 
کرده و روزهای خروج عساکر شوروی سابق و روزهای 

تلخ دوره طالبان را به یاد می آورند.

پروان،  والیت  چاریکار  شهر  باشنده گان  از  عبدالولی، 
برای خدا،  به روزنامه ۸صبح گفت: »از  نیز در تماسی 
به گوش هر  ما ره  شما خبرنگار هستید. همی صدای 
کسی که می رسانید، برسانید تا به این مشکل به شکل 
جدی رسیده گی کنند. ما در خانه مریض داریم و هرگاه 
طیاره های جنگی با این صدای وحشت در آسمان پروان 
پرواز می کنند، به تکلیف می شویم و سبب  می شود که 

در  پروان،  باشنده  و  دانشگاه  استاد  آذرخش،  اورنگ 
پرواز  روزها  »این  است:  نوشته  فیس بوکش  صفحه 
هواپیما های جنگی در آسمان پروان زیاد شده است. به 
دلیل این که خلبان آن  را خیلی پایان به پرواز در می آورد، 
وحشت آفریده است؛ حتا شاهد سروصدای ناشی از ترس 
و وحشت در محله  ما بودیم. نمی دانم حکومت در جریان 

است یا خیر«.

مریض ما بار دیگر پیش داکتر برود«. این باشنده پروان 
پروازهای  و  دارد  روانی  بیماری  مادرش  که  می گوید 
حال  که  می شود  سبب  دل خراش  صدای  با  طیاره ها 

مادرش بدتر شود.
احمد ایتالف، دیگر باشنده پروان، در گفت وگو با روزنامه 
۸صبح گفت که صداهای پی هم طیاره ها در سطح پایین 
و  رسانده  آسیب  پروان  باشنده گان  به  روحی  لحاظ  از 
مردم در این روزها بار دیگر خاطرات تلخ دوره طالبان 
او، بخش های هماهنگی و  یاد می آورند. به گفته  به  را 
مقام های محلی پروان باید این مشکل را به شکل بسیار 
جدی با مقام های ایتالف در جریان بگذارند و این مساله 
را ساده فکر نکنند؛ زیرا در این چالش یکی از قوانین 
پروان،  والیت های  در  ساکن  انسان های  بشری  حقوق 

کاپیسا و شمال کابل نقض می شود.
صدای  و  زمین  نزدیک  طیاره ها  پرواز  که  حالی  در 
وحشتناک هر روز باشنده گان پروان و به ویژه باشنده گان 
شهر چاریکار را نگران ساخته و باعث اذیت روحی مردم 
این  پروان می گوید که  پولیس  فرمانده  اما  شده است، 
موضوع بسیار زیاد نیست و در چند مورد اندک چنین 
اتفاق افتاده است. عبدالرووف ارزگانی، فرمانده پولیس 
با روزنامه ۸صبح گفت که مشکل  پروان، در گفت وگو 
پرواز پایین طیاره ها، یک مشکل مقطعی است. به گفته 
او، چنین مواردی را تنها در چند بار شاهد بوده اند . او 
تصریح کرد که اگر چنین پروازها با ارتفاع پایین در فضای 
پروان صورت بگیرد، آنان با نیروهای ایتالف مقیم میدان 
هوایی بگرام تماس گرفته و مشکل را در میان می گذارند. 
آقای ارزگانی افزود: »اگر دیدیم که این پروازها چنین 
ادامه پیدا کرد ، ما همراه شان در میان می گذاریم که بار 
دیگر تکرار نشود و آن ها قبول خواهند کرد. چرا نه، حتماً 
همراه شان به تماس می شویم و جلوگیری می کنیم. اگر 
در آینده تکرار شود، ما به تماس می شویم تا در ساحات 

مسکونی برای مردم مشکل خلق نکنند«.
هرچند تالش شد دیدگاه نیروهای ایتالف مقیم میدان 
هوایی بگرام نیز در این مورد گرفته شود، اما با وجود 

تالش ها، زمینه گفت وگو با آنان فراهم نشد.
۸صبح  مخاطبان  از  برخی  پیش تر  که  است  گفتنی 
میان  در  خبرنگاران  با  را  بابت  این  از  نگرانی های شان 
آلوده گی های  اگر  که  بودند  گفته  آنان  بودند.  گذاشته 
باشنده گان  روند  این  دارد  احتمال  یابد،  ادامه  صوتی 

پروان را با مشکالت و امراض روانی دچار کند.

خروج نیروهای امریکایی؛

افزايش تردد طياره ها 
مردم پروان را وحشت  زده 

کرده است
شفیع مشفق، رییس بورد نهادهای جامعه مدنی والیت 

پروان، به روزنامه 8صبح گفت که آلوده گی صوتی به دلیل 
پرواز طیاره های نیروهای خارجی آرامش مردم چاریکار را از آنان گرفته و 
سبب شده است که مردم خاطرات تلخ دوره  سیاه جنگ و خون ریزی را 

به یاد بیاورند. به گفته او، این مشکل به شکل جدی یکی از موارد نقض 
قوانین بشری است و اگر در این مورد توجه نشود، به این معنا است 
که یک حق باشنده گان پروان که همانا آرامش و آسایش است، نقض 

می شود.



عبدالهادی کمیل

تحت  پژوهش های خویش  در سلسله  گربنر  جورج 
عنوان »نشانه های فرهنگی« به میزان تأثیر رسانه ها 
بر برداشت مردم از واقعیت پرداخته و »نظریه کاشت« 
را طرح می کند. به باور او، در نتیجه مصرف پیام های 
بر  ما مبتنی  و رویکردهای  باورها  ادراک،  رسانه ای، 
نمایش هایی شکل می گیرد که در رسانه های جمعی 
انتشار می یابد. بنابراین، رسانه  ها با انتشار اخبار جالب 
توجه در میان مردم، باور مشترکی را ایجاد می کنند 
که اکثراً واقعیت انگاشته می شود و این گونه واقعیت 
را در ذهن مصرف کننده گان تولیدات خود می کارند. 
کاشت  نظریه  اوایل  در  و همکارانش  گربنر  هرچند 
را در راستای تبیین خشونت های تلویزیونی توسعه 
باورهای  تبیین  نظریه در  این  او،  از  اما پس  دادند؛ 
مشترک کاشته شده در موارد گوناگون مثل زیبایی، 
زناشویی و نقش های جنسیتی نیز عملی شد. در واقع 
در دنیای کنونی همه تالش می کنند که واقعیت را 

باب میل خود در ذهن مردم بکارند.
زیگمونت باومن می نویسد: »رسانه های معاصر کاری 
نمایش  هم چون  واقعی  جهان  دادن  نشان  از  بیش 
تبدیل  نمایش  به  را  جهان  آن ها  نمی دهند.  انجام 
الگوی  از روی  را  بالفعل آن  می کنند، چون جریان 
رویدادهای نمایش گونه شکل می دهند. چنین گفته 
تا حد  تلویزیون، جهان واقعی  یاری  به  می شود که 
زیادی به نمایش صحنه ای تبدیل شده است. در اکثر 
پایگاه های راهبردی جهان واقعی، رویدادها صرفاً به 
این دلیل رخ می دهد که کاماًل برای پخش تلویزیونی 
مناسب است. سیاست مداران و تروریست ها یکسان 
برای تلویزیون بازی می کنند.« به باور باومن، رسانه ها 
به جای بازتاب واقعیت به شکل دهی آن می پردازند و 
این گونه به جای این که خبر براساس واقعیت موجود 
شکل  خبری  نیاز  براساس  واقعیت  شود،  ساخته 

می یابد.
به  را  جمعی  رسانه های  اندیشمندان،  هرچند 
صورت  به  اما  کرده اند؛  تعریف  مختلف  صورت های 
کـه  را  غیرشخصی  ابزارهای  همه  می توان  کوتاه 
بـه وسیله آن پیام های دیداری یا شنیداری به طور 
مستقیم به مخاطبان انتقال یابد، رسانه جمعی نامید. 
این تعریف، تلویزیون، رادیو، سینما، اینترنت، ماهواره، 
مجالت و... همه را شامل می شود. امروزه که بیش تر 
مردم حداقل عضو یکی از این وسایل ارتباط جمعی اند 
انتقال هرگونه پیامی به دیگران را دارند،  و توانایی 
می توان گفت هرکسی یک رسانه است و هرکسی 
به دنبال جلب توجه است. همه به گونه های مختلف 

و  می برند  بهره  آن  از  خویش  خواسته های  تحمیل 
به عنوان مواد  از آن  توجه  برای جلب  نیز  رسانه ها 
اولیه تولیدات خویش استفاده می کنند. مانند دیگر 
همیشه  مردم  مملکت،  این  نمایش  صحنه های 
نمایش  این  قربانی  نقش  در  و  می روند  قربانگاه  به 
آنان هر آنچه دارند را می بازند  هنرنمایی می کنند. 
را  صحنه  خون  از  پر  دامان  و  گریان  چشمان  با  و 
می نشینند.  بعدی  نمایش  منتظر  و  می کنند  ترک 
دست اندرکاران رسانه ای از گزارشگران تلویزیونی تا 
رنگین تر جلوه  نیز در  شکارچیان خبری فیس بوک 

دادن این خون از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.
واقعیت است.  نمایش  وظیفه رسانه ها خبررسانی و 
عمل  گزینشی  بیش تر  آن ها  موارد  این گونه  در  اما 
از  می کنند. تا می توانند صحنه های رقت بار و مملو 
درد و رنج آن را به نمایش می گذارند. تصویربرداران 
رسانه ها پیوسته از لکه های خون و قطرات اشک فلم 
و تصویر تهیه می کنند. در حد توان به نمایش برهنه 
خشونت دست می زنند. این نمایش برهنه خشونت 
با  را »پورنوگرافی فاجعه« می نامند. برخی رسانه ها 
 )disaster porn( بهره گیری از پورنوگرافی فاجعه
یا برهنه نمایی فاجعه و افزایش هراس و ترس میان 
رسانه ها  این گونه  می پردازند.  توجه  جلب  به  مردم 
انتشار  در  را  آن ها  و  می کنند  کمک  تروریسم  به 

هراس افگنی یاری می رسانند.
انتقال پیام به دیگران و با خبر ساختن مردم از آنچه 
واقع شده، کار ارزشمندی است اما تحریک احساسات 
مردم و گرفتن مجال تفکر از آنان نتیجه ای جز تکرار 
ابعاد  با پخش و نشر  فجایع گذشته ندارد. رسانه ها 
خشن وقایع، احساسات مردم را تحریک می کنند و 
فرصت تصمیم گیری عاقالنه را از آن ها می گیرند. در 
واقع زمانی که پس از وقوع یک فاجعه مردم انگیزه 
درنگ و تعقل یافته اند، رسانه ها با برهنه نمایی فاجعه 
کمک  هراس  انتشار  در  تروریسم  به  طرف  یک  از 
مواد  مردم  احساسات  تحریک  با  دیگر  طرف  از  و 
در  می کنند.  فراهم  را  آنان  غیرعقالنی  تصمیمات 
نتیجه، هراس افگنان به خواسته خویش می رسند و 
پیامد حرکت اشتباه مردم انگیزه مبارزه را از آن ها 

می گیرد.
به  توجه  با  گوناگون   رسانه های  موارد  این گونه  در 
ظرفیت خویش دست به کار می شوند و به اندازه توان 
با تروریستان همکاری و مردم را تضعیف می کنند. 
کانال های تلویزیونی با انتشار فلم های خشن فاجعه، 
رسانه های شنیداری با توصیف گفتاری آن و مجالت 
نیز با کمک واژه ها همه دست به دست هم می دهند و 
برای انتشار هرچه هراسناک تر خشونت از هیچ تالشی 
دریغ نمی کنند. در کنار این، رسانه ها که اقتضائات 
و  بسته اند  را  آنان  پای  و  دست  مسلک  و  تخصص 
برهنه نمایی  به  بی حدوحصر  صورت  به  نمی توانند 

در این نمایش حضور یافته اند و تمام هنر خویش را 
به کار می گیرند تا توجهی را شکار کنند. برخی با 
لوده گی های مضحک، برخی با نمایش زیبایی اندام و 
رخسار و برخی دیگر نیز با نمایش خشونت و ترس، 

همه در این نمایش هنرنمایی می کنند.
گزاف نیست اگر بگوییم، نیاز اصلی و اساسی رسانه ها 
توجه است. شاخص اصلی ارزیابی موفقیت و ناکامی 
تولیدات خود  به  است که  توجهی  میزان  نیز  آن ها 
جلب می کنند. به ناچار آن ها موظف اند تا تولیدات 
جالب توجه عرضه کنند. از آن جا که واقعیت همیشه 
جالب نیست، بسیاری از ابعاد آن دل گیر کننده است 
و کم تر کسی به آن ها توجه می کند، رسانه ها تنها به 
بازتاب ابعادی از واقعیت می پردازند که در شکار توجه 
به آن ها کمک می کنند. یکی از جالب ترین تولیدات 
است.  خشونت بار  محتواهای  به  توجه  شکارچیان 
تولیدات خشونت بار رسانه ای یکی از پرمصرف ترین 
محصوالت آن ها است. هرچند تنها رسانه ها نیستند 
می برند؛  بهره  انسان ها  خشونت ورزی  میل  از  که 
بازی های  مثل  تفریحی  برنامه های  سازنده گان  از 
کمپیوتری تا کارگردان های سینما همه برای گرمی 
بازار محصوالت خویش از آتش خشونت بهره می برند. 
اما رسانه ها مانند سینما با داستان های هیجان انگیز 
ساخته گی سر و کار ندارند. بهره برداری از محتوا های 
رسانه ها جهان  توسط  توجه  برای جلب  خشونت بار 

را به صحنه  نمایش های خشونت بار تبدیل می کند.
صحنه   بازیگران  مهم ترین  از  یکی  تروریسم 
پارسی  در  است.  جهانی  خشونت بار  نمایش های 
بهترین جاگزین همان  تروریسم شاید  تبیین  برای 
به  نیز  ترور  واژه  زیرا  باشد.  »هراس افگنی«  واژه 
معنای وحشت بزرگ است. گرچه در مورد چیستی 
را  آن  هرکس  و  ندارد  وجود  نظر  اتفاق  تروریسم 
که  آن جا  از  اما  می کند؛  تعریف  خویش  میل  باب 
می گیرد،  ریشه  هراس  و  وحشت  از  تروریسم  نام 
ویژه گی هراس افگنانه و خشونت ورزانه آن جزء اصلی 
آن است. هدف اصلی تروریسم قتل و کشتار نیست. 
بلکه ایجاد وحشت است و برای ایجاد وحشت دست 
به خشونت می زند. رسانه ها که در کمین نشسته اند 
از فرصت به دست آمده در حد توان بهره می برند. 
در واقع تروریسم برای رسانه ها مواد اولیه محتواهای 
خشونت بار را فراهم می کند و رسانه ها نیز آن را در 

ایجاد هراس کمک می کنند.
از  پدیده ها  بسیاری  همانند  تروریسم  افغانستان  در 
داشتن تعریف مشخص محروم است. کسی نمی داند 
در  هرکس  کیست؟  تروریست  و  چیست  ترور  که 
تحمیل  متفاوت  تعاریف  آن  بر  متفاوت  زمان های 
می کند. با این حال، همه از آن به گونه های مختلف 
بهره برداری  آن  از  سیاست مداران  می برند.  بهره 
برای  داخلی  و  خارجی  دشمنان  می کنند،  سیاسی 

فاجعه دست بزنند، اعضای رسانه های مجازی آزاد از 
هرگونه قانون از ظرفیت بسیار باالتر در برهنه نمایی 
فاجعه برخوردار هستند و همواره با انتشار پیام های 
مملو از درد، رنج و خشونت، تروریستان را در افزایش 

بازدهی اعمال شان یاری می رسانند.
و  عاطفی  واکنش های  و  غیرمسلکی  عمل کرد 
احساساتی مردم در رسانه های مجازی دردی از آن ها 
فضای  در  هراس افگنان  پیام  های  به  نمی کند،  دوا 
مجازی مجال جوالن بیش تر می دهد و این گونه میزان 
رضایت  آن ها از اعمال خشونت بارشان افزایش می یابد 
و به تکرار اعمال خویش جسور و تشویق می شوند. 
پیام های نوشتاری و تصویری که در فضای مجازی 
دست به دست می شود، تروریستان را تنها در تحقق 
و افزایش بازدهی اهداف شان کمک نمی کنند؛ بلکه 
یاری می رسانند.  نیز  اهداف شان  تعیین  را در  آن ها 
از  همواره  خویش  اهداف  تعیین  در  تروریستان 
تولیدات رسانه ها مخصوصاً کاربران رسانه های مجازی 
بهره می گیرند. پیوسته اهدافی را نشانه می گیرند که 
کاربران  توجه  مورد  بیش تر  مجازی  رسانه های  در 
مجازی  فضای  آن ها،  گرفتن  قرار  هدف  با  و  است 
جوالن گاه پیام های خشونت بار می شود. از حمله بر 
تا ترور شخصیت های شناخته شده   مراکز آموزشی 
ناخواسته  روشن همکاری  مثال های  رسانه ای، همه 
رسانه های جمعی در تعیین و تحقق ترور بود. یک 
عده با انتشار پیام های مرتبط به مراکز آموزشی، مثل 
موفقیت آن ها در آزمون کانکور، مراکز آموزشی را به 
محراق توجه تبدیل کردند که خود در واقع تعیین 
هدف برای ترور است. پس از هدف قرار گرفتن آن ها 
نیز با شور چند برابر به انتشار پیام های تصویری و 
نوشتاری مملو از خشونت، تروریستان را در پخش و 

انتشار هراس و ترس یاری کردند.
در  شده  تولید  پیام های  که  گفت  می توان  پس 
را  واقعیت  عاطفی  بعد  بیش تر  جمعی  رسانه های 
عاطفی  بعد  نمایش  نتیجه  در  می دهد.  نمایش 
واقعیت با جلوه های جالب توجه، واقعیت در شکل 
بازآفرینی می شود که نه تنها مردم  و فرم جدیدی 
را در درک واقعیت کمک نمی کند، بلکه مانع درک 
دیدن  با  مردم  دیگر،  عبارت  به  می شود.  واقعیت 
جای  به  رسانه ها  خشونت بار  و  ساخته گی  واقعیت 
این که عمق فاجعه را درک کنند، در اعماق آن غرق 
از  را  دشمن  و  دوست  تشخیص  توانایی  می شوند. 
دست می دهند و با دست و پا زدن و تالش ناآگاهانه 
بیش تر در گودال فاجعه فرو می روند. بنابراین، بهتر 
کاربران صفحات مجازی  و  نهادهای رسانه ای  است 
به جای نمایش خون دامان و اشک دیده گان مردم 
نشر  و  پخش  را  پیام هایی  ندارد،  منفعتی  هیچ  که 
کنند که مردم را به درک فاجعه و شناخت دوست و 

دشمن کمک می کنند.

رسانه ها؛
پورنوگرافی فاجعه و کمک ناخودآگاه 
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تروریسم یکی از مهم ترین بازیگران صحنه  
نمایش های خشونت بار جهانی است. در 
پارسی برای تبیین تروریسم شاید بهترین 

جاگزین همان واژه »هراس افگنی« باشد. زیرا 
واژه ترور نیز به معنای وحشت بزرگ است. 
گرچه در مورد چیستی تروریسم اتفاق نظر 
وجود ندارد و هرکس آن را باب میل خویش 

تعریف می کند؛ اما از آن جا که نام تروریسم 
از وحشت و هراس ریشه می گیرد، ویژه گی 
هراس افگنانه و خشونت ورزانه آن جزء اصلی 
آن است. هدف اصلی تروریسم قتل و کشتار 

نیست. بلکه ایجاد وحشت است و برای 
ایجاد وحشت دست به خشونت می زند. 

رسانه ها که در کمین نشسته اند از فرصت 
به دست آمده در حد توان بهره می برند. در 
واقع تروریسم برای رسانه ها مواد اولیه 
محتواهای خشونت بار را فراهم می کند 
و رسانه ها نیز آن را در ایجاد هراس کمک 

می کنند.
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کرونا در هند؛ 
آمار جان باخته گان از مرز 

۳00 هزار نفر گذشت

وزارت بهداشت هند اعالم کرد که شمار مرگ و میر ناشی 
از کرونا در این کشور از ۳۰۰ هزار گذشته است.

تنها در کم تر از یک ماه ۱۰۰ هزار نفر بر اثر ابتال به ویروس 
کرونا در هند جان باخته اند.

به گزارش بی بی سی، این کشور در حالی می کوشد با ازیاد 
مبتالیان مبارزه کند که شفاخانه ها ناچار از پذیرش بیش 
از حد مراجعه کننده گان هستند. کمبود تجهیزات از جمله 

آکسیجن و دارو نیز از دیگر مشکالت به شمار می آید.
متخصصان هشدار می دهند که ممکن است تعداد واقعی 
مرگ ها  از  بسیاری  که  چرا  باشد،  بیش تر  بسیار  تلفات 
ثبت  کرونا  از  ناشی  مرگ های  ذیل  یا  و  رسمی  طور  به 

نشده اند.
تعداد  بیش ترین  برازیل  و  امریکا  از  پس  هند  اکنون 

مرگ و میر ناشی از کرونا را ثبت کرده است.
هند در حال حاضر مرکز همه گیری در جهان به شمار 
می آید. این کشور با ثبت ۲6 میلیون مورد ابتال پس از 

امریکا، بیش تر شمار مبتال را ثبت کرده است.
یک  به  ابتال  افزایش  گذشته  روزهای  در  حال  عین  در 
عفونت قارچی نادر در کسانی که از عفونت کرونا بهبود 

یافته اند یا رو به بهبود هستند، بر نگرانی ها افزوده است.
در برخی مناطق برای سوزاندن اجساد نیز با کمبود مکان 
روبه رو بوده اند و به همین خاطر مراسم سوزاندن اجساد 

در پارک های عمومی برگزار شده است.
با دقت  به جان باخته گان  مربوط  داده های  ثبت  در هند 
انجام نمی شود. بنا بر گزارش ها مرگ و میرهایی که در خانه 
این موضوع به طور  اغلب ثبت نمی شوند.  رخ می دهند، 

ویژه در مناطق روستایی شایع تر است.
روند واکسیناسیون در این کشور نیز تا کنون نتوانسته بر 

بحران فعلی غلبه کند.

انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل  گروسی،  رافایل 
اتمی، روز دوشنبه، سوم جوزا، در نشست خبری خود 
آژانس  و  ایران  توافق همکاری سه ماهه  که  داد  خبر 
بین المللی انرژی اتمی که به تازه گی به پایان رسید، 

اکنون یک ماه دیگر تمدید شده است.
گفت وگوهای  می توانست  توافق  این  نشدن  تمدید 

اصلی مربوط به احیای برجام را به بحران بکشاند.
توافق  آقای گروسی گفت که  فردا،  رادیو  به گزارش 
برای تمدید نظارت ها پس از گفت وگویی طوالنی مدت 
سازمان  رییس  صالحی،  علی اکبر  با  روز  همین  طی 

انرژی اتمی، به  دست آمده است.
او گفت که »با ایران موافقت کردیم تا اطالعات جمع  
شده توسط تجهیزات فنی ما در تهران و چند نقطه 

دیگر، حفظ شده و در اختیار آژانس بماند«.
او در ادامه گفت که بر اساس توافقی دیگر، »قرار شد 
شکل  همین  به  توافق،  مورد  فعالیت های  پایش  که 
کنونی، تا یک ماه دیگر، یعنی تا ۲4 جون، ادامه پیدا 

غریب آبادی، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، نیز این توافق یک ماهه را تایید کرد.

آژانس در هفته های اخیر مشغول رای زنی با مقام های 
جمهوری اسالمی ایران بوده است تا راهی برای تداوم 

نظارت بر فعالیت های هسته ای این کشور بیابد.
با این حال محمدباقر قالی باف، رییس مجلس ایران، 
اول  روز  از  آژانس  اعالم کرد که  روز یک شنبه  اوایل 

ترمپ  از  چینی-امریکایی  مدنی  سازمان  یک 

حوثی  شورشیان  رهبران  از  یکی  فردا،  رادیو  گزارش   به 
از  برخی  علیه  متحده  ایاالت  تحریم های  به  واکنش  در 
افزایش حمالت  به  تهدید  این جنبش،  نظامی  مقام های 

علیه »کشورهای متخاصم« کرد.
ایاالت متحده روز پنج شنبه تحریم هایی را علیه دو مقام 
تصرف  برای  تهاجمی  رهبری حمالت  که  حوثی  نظامی 
منطقه مارب را بر عهده دارند، وضع کرد و هم زمان نماینده 
امور یمن خواستار کاهش تنش ها و  این کشور در  ویژه 

دست یابی به توافق برای آتش بس شد.

منابع  از  نقل  به  گذشته  روز  ژورنال  وال استریت  روزنامه 
ویروس شناس  سه  که  داد  گزارش  امریکا  اطالعاتی 
آزمایشگاه ووهان چین در نوامبر ۲۰۱۹ از مسووالن خود 

خواسته بودند که برای درمان در شفاخانه بستری شوند.
پیدایش  رسمی  اعالم  از  پیش  ماه  چند  درخواست  این 

ویروس کرونا توسط چین مطرح شده بود.
را  مطلب  این  ژورنال  وال استریت  فردا،  رادیو  گزارش  به 
بر اساس یک گزارش تازه  افشاشده اطالعاتی امریکا تهیه 
کرده است. این گزارش در آستانه جلسه نهاد تصمیم گیری 

کند«.
رافایل گروسی در ادامه گفت با وجود محدودیت هایی 
که ایران برای بازرسی و پایش ایجاد کرده، دستگاه های 
آژانس در ایران در حال ثبت و پایش هستند و آژانس از 
طریق این دستگاه ها، ابزاری برای ادامه راستی آزمایی 

خواهد داشت.
کاظم  گروسی،  رافایل  با  هم زمان  دوشنبه،  روز 

جوزا »حق دسترسی به تصاویر« برنامه هسته ای ایران 
و انتقال اطالعات را ندارد.

بین المللی  آژانس  و  ایران  سه ماهه  همکاری  توافق 
انرژی اتمی روز جمعه، ۳۱ ثور )۲۱ می( پایان یافت.

به  رغم مخالفت رییس و نماینده گان مجلس با تمدید 
توافق نظارتی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، 
خبرگزاری ایرنا به نقل از »یک مقام مطلع در دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی ایران« نیز گزارش داده بود 
که »احتمال تمدید مشروط« این توافق به مدت یک 

ماه وجود دارد.
دولت امریکا در ثور ۱۳۹7، در زمان ریاست  جمهوری 
دونالد ترمپ، از برجام خارج شد و تحریم های شدیدی 

علیه ایران وضع کرد.
تهران نیز یک  سال بعد به صورت تدریجی از تعهدات 
الحاقی  پروتکل  اجرای  و  کرد  عدول  برجام  در  خود 
تاسیسات  از  آژانس  بازرسان  سرزده  بازرسی  برای 

هسته ای ایران را به حال تعلیق در آورد.

واژه  از  ترمپ  مکرر  استفاده  است.  کرده  شکایت 
به  است.  بوده  شکایت  این  علت  چینی«  »ویروس 
این واژه توهین  از  این سازمان مدنی، استفاده  باور 
به شهروندان آسیایی و نفرت پراکنی علیه آنان بوده 

است.
سازمان »ایتالف حقوق مدنی امریکاییان چینی تبار« 
ترمپ،  دونالد  از  خود  شکایت نامه  گذشته  هفته 
رییس جمهور پیشین امریکا را رسماً به دادگاهی در 

نیویورک تحویل داده است.
به گزارش دویچه وله و به نقل از سایت »اشپیگل آنالین« 
علت این شکایت استفاده مکرر دونالد ترمپ از واژه 

»ویروس چینی« عنوان شده است.
در شکایت نامه آمده است که استفاده این واژه از سوی 
نفرت پراکنی  به  عماًل  امریکا  پیشین  جمهور  رییس 
شهروندان  علیه  را  عمومی  اذهان  و  زده  دامن 

آسیایی تبار ایاالت متحده تحریک کرده است.
این گروه از کنش گران مدنی استفاده از این واژه را 

می شوند،  ایران محسوب  متحد  نیروهای  از  که  حوثی ها 
بیش از شش سال است که درگیر جنگ با ایتالف نظامی 
بین المللی به رهبری عربستان سعودی هستند؛ جنگی که 

سازمان جهانی بهداشت ارایه شده که انتظار می رود در آن 
در مورد مرحله بعدی تحقیق در زمینه منشا کووید-۱۹ 

بحث شود.
ایاالت متحده، ناروی، کانادا، بریتانیا و چند کشور دیگر، در 
ماه مارچ گذشته، درباره مبدأ پیدایش ویروس کرونا اظهار 
با همکاری  کامل تری  تحقیقات  و خواستار  نگرانی کرده 

سازمان جهانی بهداشت شدند.
دولت دونالد ترمپ سال گذشته اعالم کرده بود که یقین 
دارد چندین پژوهشگر آزمایشگاه ووهان در پاییز ۲۰۱۹ 

را  آن  و  دانسته  نژادپرستانه  رویکردی  از  برخاسته 
توهینی برای امریکاییان چینی تبار دانسته اند.

باید یادآور شد که دونالد ترمپ پیش از آن که منشا 
ویروس کرونا روشن شود، از »ویروس چینی« سخن 
گفته و تا پایان دوره زمامداری خود این واژه را تکرار 

می کرد.
در شکایت نامه آمده است: »استفاده از کلمات پی آمد 
دارد و به  ویژه آن که این کلمات توسط کسانی بیان 

شوند که از نفوذ و قدرت برخوردارند«.
هم چنین در این شکایت نامه آمده است که ترمپ با 
استفاده از چنین واژه هایی بر آن بوده تا با توهین به 
اقلیت آسیایی تبار ساکن امریکا بر میزان نفوذ خود در 

این کشور بیفزاید.
خسارت درخواست شده از سوی این سازمان مدنی 
بالغ بر ۲۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دالر می شود و قرار 
تاریخ  این پول صرف ساختن موزیمی در باره  است 
آن  بر  افزون  شود.  آسیایی تبار  امریکایی  شهروندان 
قرار است نقش و سهم مهاجران در پیش رفت امریکا 

نیز در این موزیم عرضه شود.

ده ها هزار کشته بر جای گذاشته و یمن را در آستانه قحطی 
قرار داده است.

جنبش  انقالب  عالی  کمیته  رییس  الحوثی،  محمد علی 
حوثی، گفت که تحریم ها نمی تواند آن ها را بازدارد و اگر 
متخاصم«  یابد، »کشورهای  ادامه  اقدامات  این  هم چنان 

هدف حمالت بیش تری قرار می گیرند.
حمالت  هدف  را  سعودی  عربستان  سو  یک  از  حوثی ها 
تالش  دیگر  سوی  از  و  داده اند  قرار  موشکی  و  پهپادی 
می کنند منطقه نفت خیز مارب را به تصرف خود دربیاورند.

و ماه ها پیش از اعالم اولین موارد ویروس کرونا، با عالیم 
از  ویروس  نشت  هم چنان  بیمار شدند. چین  کووید-۱۹ 

آزمایشگاه ووهان را رد می کند.

مدیرکل آژانس:   
توافق نظارتی هسته ای با ایران یک ماه دیگر تمدید شد

ترمپ، »ویروس چینی« و شکایت ۲۳ میلیون دالری برای نفرت پراکنی

حوثی ها در واکنش به تحریم های امریکا، تهدید به گسترش حمالت خود کردند

وال استریت ژورنال: محققان ووهان، پیش از افشای خبر شیوع کرونا بیمار بودند


