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پرواز هاى کابل استانبول و برعکس آن
هر هفته به روز هاى جمعه

قیمت تکت رفت
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سقوط دومینویی در بدخشان
سقوط دومینووار در ولسوالی های بدخشان از یفتل باال و کشم آغاز شد. در یفتل باال تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و 

خیزش مردمی کشته شدند و شماری به اسارت رفتند. منابع محلی گفتند که طالبان حتا زخمی ها را نیز تیرباران کرده اند. 
نیروهای دولتی بدون درگیری کشم را رها و به کلفگان در تخار عقب نشینی کردند.
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به دنبال تخریب ساختمان مدیریت مخابرات شهرک مرزی اسالم قلعه هرات، بیش  
از یک میلیون دالر امریکایی به ریاست مخابرات هرات و شرکت »افغان تلی کام« 
خسارت مالی وارد شده است. مقام های ریاست مخابرات هرات می گویند که به 

دلیل ناامنی، تاکنون نتوانسته اند محل حادثه را از نزدیک بررسی کنند.
انتقال  خط  از  بخشی  هرات،  اسالم قلعه  شهرک  مخابرات  مدیریت  تخریب  با 
فایبرنوری نیز تخریب و انترنت وارداتی از ایران قطع شده است. به روایت مقام های 
و  هرات  در  مشترک  هزاران  انترنت  فایبرنوری،  تخریب  از  پس  هرات،  محلی 

والیت های غرب کشور مختل یا به کلی قطع شده است.

قطع انترنت و غارت تاسیسات 
مخابراتی
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غنی: طالبان اگر فکر می کنند از ما تسلیمی می گیرند، 
صدسال دیگر به این آرمان نخواهند رسید سازمان ملل در اوج جنگ ها طالبان 

را به مذاکرات صلح فراخواند

جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
اراده  و  معامله  هیچ گونه  که  می گوید  کشور، 

تسلیم دهی به طالبان وجود ندارد.
او در نشست کابینه گفته است: »ما زنده گی باعزت 

می کنیم، اکنون روز غیرت، عزم و اراده است.«
نشست کابینه پیش از چاشت روز سه شنبه، پانزدهم 

سرطان، برگزار شد.
رییس جمهور غنی در این نشست گفته است که اگر 
طالبان فکر می کنند که از ما تسلیمی می گیرند، صد 

سال دیگر به این آرمان نخواهند رسید.
غنی افزوده است که مسوولیت خون ریزی و ویرانی به 

دوش طالبان و حامیان آن ها است.
طبق معلومات ارگ، محمداشرف غنی در این نشست 
درباره انکشافات اخیر در کشور، احیای قوای امنیتی 
امنیتی  نیروهای  صفوف  در  جلب وجذب  دفاعی،  و 
صفردار،  قطعات  و  کماندو  خاص،  قعطات  ویژه  به 

معلومات داده است.
رییس جمهور غنی این سخنان را در حالی مطرح 
بر  را  خود  حمالت  طالبان  در  که  است  کرده 

والیت های کشور شدت بخشیده است.
این گروه مدعی است که در دو ماه اخیر بیش از ۱۰۰ 

ولسوالی را تصرف کرده است.

الینز،  دیبورا  کابل:  ۸صبح، 
متحد  ملل  سازمان  ویژه  فرستاده 
با  دیدار  در  افغانستان،  برای 
هیأت مذاکره کننده صلح طالبان در 
سازمان  این  حمایت  مورد  در  قطر 
گفت وگو  افغانستان  صلح  روند  از 

کرده است.
چهاردهم  دوشنبه،  روز  دیدار  این 
قطر  پایتخت  دوحه  در  سرطان، 

انجام شده است.
هیأت معاونت سازمان ملل متحد یا 
یوناما با نشر خبرنامه ای تأکید کرد 
که مذاکرات صلح باید اصل باشد و 
به عنوان تنها راه برای پایان دادن 
به درگیری ها و امید دادن به مردم 

افغانستان در اولویت قرارگیرد.
یوناما تأکید کرده است که تنها راه 
پایان دادن به خشونت ها و برآروده 
آغاز  افغانستان  مردم  آرزوی  کردن 

مذاکرات واقعی صلح است.
این در حالی است که مذاکرات صلح 
متوقف است، اما خالف  آن جنگ و 

خشونت شدت گرفته است.
در  که  است  مدعی  طالبان  گروه 
را  ولسوالی  چندین  اخیر  ماه های 

سقوط داده است.
جنگ و درگیری در چندین والیت 
کشور جریان دارد. این نبردها سبب 
شده  خانواده  هزاران  آواره شدن 

است.

مذاکرات دوحه وارد بحث های 
اساسی شده است

یک گام به پیش؛ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

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

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

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

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

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

برای رهایی آن ها نکرده است.

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

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

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

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

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

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

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

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

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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.



 

سه شنبه،  روز  حکومت  رسانه های  مرکز  در  که  نشستی  در 
۱5 سرطان، زیر نام »بهبود کیفیت نشراتی و قانونمندسازی 
و  اطالعات  عدلیه،  وزیران  شد،  برگزار  رسانه ها«  فعالیت 
اوقاف، رییس دادستانی کل، معین وزارت  فرهنگ و حج و 
نهادهای  از  و شماری  رییس جمهور  زنان، سخنگویان  امور 
حکومتی حضور داشتند. در این نشست، وزیران حکومت از 
فعالیت رسانه ها شکایت داشتند و گفتند که در شرایط حساس 
کنونی رسانه ها باید در چارچوب قوانین، با درنظرداشت منافع 
ملی و با توجه به حساسیت اوضاع، اطالع رسانی کنند. آن ها 
و  منافع ملی  نشرات شان  گفتند در صورتی که رسانه ها در 
حساسیت های اوضاع کنونی را رعایت نکنند، براساس قوانین 

مجازات خواهند شد.
وزیر عدلیه گفت که رسانه ها براساس قانون ملزم هستند تا 
کشته شده گان نیروهای امنیتی را »شهید« خطاب کنند. این 
مقامات حکومتی هم چنان گفتند که خط دوست و دشمن 
ابا  از گفتن طرف های درگیر  باید رسانه ها  و  مشخص است 

ورزند.
این سخنان مقامات حکومتی در شرایطی مطرح می شود که 
گزارش شده است که طالبان در شماری از ولسوالی هایی که 
به تصرف آن ها درآمده است، بر فعالیت تعدادی از رادیوهای 

محلی محدودیت وضع کرده اند.
فعالیت  قانونمندسازی  بر  برنامه مبنی  این  برای  عنوانی که 
رسانه ها انتخاب شده بود، حاکی از برداشت نادرست از فعالیت 
رسانه ها در افغانستان است. این عنوان تلویحاً می رساند که 

فعالیت رسانه ها پیش از این قانونمند نبوده است.
آمده که  اساسی  قانون  ماده 34  در  است که  در حالی  این 
آزادی بیان از تعرض مصون است. هم چنان قانون رسانه های 
افغانستان حدود و ثغور فعالیت رسانه ها را روشن کرده است. 
تخلفات  و  شکایات  به  رسیده گی  کمیسیون  آن،  کنار  در 
رسانه ای، مسوول بررسی شکایات در برابر تخلفات رسانه ای 

است.
رسانه های افغانستان براساس قوانین موضوعه فعالیت می کنند 

و مانند نهادهای دیگر در برابر قانون پاسخگو بوده اند.
این خواست مقامات حکومتی از رسانه ها، خالف روحیه آزادی 
است.  افغانستان  رسانه های  قانون  و  رسانه ها  استقالل  بیان، 
تا  هستند  ناگزیر  توازن  اصل  براساس  افغانستان  رسانه های 
مواضع حکومت و مخالفان حکومت را بازتاب دهند. قضاوت 

در مورد عمل کرد این طرف ها برعهده مردم است.
عدلی  نهادهای  و  رسانه ها  میان  باید  افغانستان  حکومت 
شود.  قایل  تفکیک  وظایف شان  اصول  لحاظ  به  قضایی  و 
سیاسی ای  گروه  هیچ  تبلیغ  افغانستان  رسانه های  وظیفه 
نیست. رسانه ها براساس اصل توازن و بی طرفی اطالع رسانی 
می کنند. حکومت افغانستان می تواند از رسانه های حکومتی 
که تشکیالت وسیعی دارند، بخواهند تا برایش تبلیغات کنند.

تفکیک دیگری که باید مدنظر حکومت باشد، این است که 
میان نظام و دولت و حکومت فرق قایل شود. ارزش های نظام 
چارچوب عمل تمام نهادها به شمول حکومت و رسانه ها را 
روشن کرده است. رسانه های افغانستان مکلفیت های قانونی و 
مسوولیت های شان را در برابر نظمی که براساس قانون اساسی 
اگر مقامات حکومتی نشرات  آمده است، می دانند.  به میان 
نشرات  این  در  که  درمی یابند  بخوانند،  دقت  با  را  رسانه ها 
خطوط منافع ملی، نظم قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان 

روشن است.
در شرایطی که مردم افغانستان در نتیجه بی کفایتی حکومت 
در سطوح گوناگون با دشواری های فراوان روبه رو هستند و از 
جانب دیگر طالبان نیز فشارها بر مردم و رسانه ها را افزایش 
نباشد  قانون  ناقض  خود  حکومت  که  است  بهتر  داده اند، 
قوانین  چارچوب  در  استقالل  و  آزادی  با  رسانه ها  بگذارد  و 

فعالیت کنند.
خط  ونشان کشیدن برای رسانه ها کار حکومت های خودکامه و 
استبدادی است. یک حکومت دموکراتیک رسانه ها را بخشی 
از روند اصالح گری و شفافیت می داند و این انتقادها را مایه 
تلقی  حکومت داری  امر  در  شفافیت  و  دموکراسی  پویایی 

می کند.
آزادی رسانه ها هدیه حکومت و هیچ گروه دیگری نیست. این 
آزادی ریشه در مبارزات آزادی خواهانه مردم ما و حمایت های 
قانون  نظم  به  رسیدن  به  منتج  که  دارد  بین المللی  جامعه 
کرده  ضمانت  را  رسانه ها  آزادی  که  قانونی  شده؛  اساسی 
است. برای رسیدن به فضای باز رسانه ای کنونی، رسانه های 

افغانستان بهای بزرگی پرداخته اند.

دولت و طالبان باید به استقالل 
رسانه ها احترام بگذارند

چهار شنبه
شماره 3639
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در  برشنا  شرکت  مقام های  هرات:  ۸صبح، 
هرات می گویند به دلیل کمبود انرژی در ایران، 
این کشور برق وارداتی به هرات را برای دست کم 

دو روز کاماًل قطع خواهد کرد.
در  برشنا  شرکت  سخنگوی  محسنی،  زینب 
هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید که مقام های 
شرکت برشنا با جانب ایرانی گفت وگو کرده اند 
تشدید  صورت  در  کرده  اعالم  ایرانی  جانب  و 
قطع  هرات  وارداتی  برق  انرژی،  کمبود  بحران 

خواهد شد.
به گفته او، تالش ها برای وصل شدن برق وارداتی 
ایران به هرات تنها از طرف شب جریان دارد، اما 

مشکل کمبود انرژی در ایران جدی است.
»به  افزود:  هرات  در  برشنا  شرکت  سخنگوی 
دلیل مشکالت برق و کمبود انرژی در ایران، این 
کشور برق وارداتی خود به هرات را برای دو روز 

قطع خواهد کرد«.
مقام های ایرانی در صحبت با مقام های شرکت 
برشنا گفته اند که مشکالت کمبود انرژی در این 
انرژی،  کمبود  در صورت  و  است  کشور جدی 

برق هرات قطع خواهد شد.
وارداتی  برق  شدن  قطع  دقیق  زمان  تاکنون 
هرات از سوی ایران مشخص نشده است. طی 
در  برق  قطعی  و  انرژی  کمبود  اخیر  روزهای 
بسیاری از شهرهای ایران شکایت های زیادی به 

دنبال داشته است.
حدود ۷۰ درصد برق مورد نیاز هرات از طریق 
خط انتقال برق وارداتی ایران تأمین می شود و  
تولیدی در  فعالیت ده ها کارخانه  برق،  با قطع 

شهرک صنعتی هرات مختل خواهد شد.

نخست وزیر  خان،  عمران   کابل:  ۸صبح، 
نیروهای  خروج  با  که  می گوید  پاکستان، 
دچار  منطقه  وضعیت  افغانستان،  از  امریکایی 
تغییرات  این  در  و  تغییرات جدی خواهد شد 

هند »بزرگ ترین بازنده« خواهد بود.
روز  را  اظهارات  این  گزارش جیونیوز، خان  به 
با  سخنانی  در  سرطان،  چهاردهم  دوشنبه، 
خبرنگاران در گوادر پاکستان مطرح کرده است.

عمران خان گفته است که در این میان ایاالت 
متحده امریکا نیز زیان می بیند.

نخست وزیر پاکستان می گوید که هند میلیاردها 
دالر در افغانستان - کشوری که وضعیت پیچیده 
خروج  با  و  است  کرده  سرمایه  گذاری  دارد- 

نیروهای بین المللی دچار مشکل خواهد شد.
عمران خان می گوید که هند درگیر تروریسم 
نشان  که  دارد  وجود  واضح  شواهد  و  است 
تروریستی در الهور  می دهد، هند در حمالت 

دست دارد.
او از جانب دیگر گفته است که پاکستان دیدگاه 
آن  و  دارد  افغانستان  قبال  در  واضح  موضع  و 
این است که هیچ راه حل نظامی برای مساله 
افغانستان وجود ندارد و همه طرف ها مشترکاً 

در مورد آینده تصمیم بگیرند.
زمانی  تا  که  می گوید  پاکستان  نخست وزیر 
نکند،  توجه  افغانستان  وضعیت  به  جهان  که 

خون ریزی ها ادامه خواهد یافت.
این در حالی است که نیروهای بین المللی در 
حال خروج از افغانستان است. هم زمان با این 

جنگ در کشور نیز شدت گرفته است.
با خروج نیروهای بین المللی کابل و اسالم نیز 
موضوع  روی  شدید  لفظی  تنش  دچار  گاهی 

تروریسم و حمایت از طالبان شده است.
اسالم آباد متهم است که با تمام قد در حمایت 
از طالبان ایستاده است. اتهامی که اسالم آباد و 

طالبان آن را همواره رد کرده اند.

روز  حکومت  رسانه های  مرکز  کابل:  ۸صبح، 
نام  زیر  را  نشستی  سرطان  پانزدهم  سه شنبه، 
فعالیت  قانون مندسازی  و  »بهبود کیفیت نشراتی 
رسانه ها« برگزار کرد. این نشست مشورتی با حضور 
اوقاف،  و  فرهنگ، حج  و  اطالعات  عدلیه،  وزیران 
نهادهای حامی خبرنگاران  دیگر  و  دادستانی کل 
از سوی  نشست  این  در  که  شد. سخنانی  برگزار 
مسووالن حکومت مطرح شد، انتقادهای نهادهای 
حامی رسانه ها را در پی داشته و تالشی برای وضع 

محدودیت بر فعالیت رسانه ها تعبیر شده است.
سرپرست دادستانی کل کشور در نشست مشورتی 
فعالیت  قانون مندسازی  و  نشراتی  کیفیت  بهبود 
رسانه ها هشدار داد که رسانه ها باید در نشر خبرها 
متوجه حساسیت موضوعات باشند و نتایج جزایی 
نظر  در  دارد،  دنبال  به  رسانه ای  تخلفات  که  را 

بگیرند.
ذبیح اهلل کلیم، دادستان کل کشور در این نشست 
را  موضوعات  حساسیت  باید  رسانه ها  که  گفت 
در پوشش گزارش و خبرها در نظر بگیرند و نیز 
نتایج جزایی را که تخلفات رسانه ای به همراه دارد، 

متوجه باشند.
نحوه  برای  »روشن«  راهکار  یک  او،  گفته  به 

اطالع رسانی در رسانه ها ایجاد شود.
کلیم گفت که دادستانی مکلف به بررسی تخلفات 
است و هیچ شخصیت حقوقی و حقیقی در برابر 

قانون معافیت ندارد.
افزون بر این، فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه، نیز 
گفته است که منافع ملی، به عنوان خطوط اساسی 
در رسانه ها در نظر گرفته شود و نباید زیر نام آزادی 

بیان، منافع ملی فراموش شود.
معنوی تصریح کرد که به هیچ کسی اجازه داده 
نشود تا ضد استقالل، حاکمیت و وحدت ملی تبلیغ 

کند.
وزیر عدلیه هم چنان خاطرنشان کرد که رسانه ها با 
استفاده نکردن واژه »شهید« به قربانیان نیروهای 

امنیتی در نشر خبرها قانون را نقض کرده اند.
از سویی دیگر، محمد قاسم وفایی زاده، سرپرست 
وزارت اطالعات و فرهنگ، گفت که هرچند اصل 

جمهور  رییس  رحمان،  امام علی  کابل:  ۸صبح، 
دستور  کشور  این  دفاع  وزیر  به  تاجیکستان، 
داده است که ۲۰ هزار نیروی ذخیره را به مرز با 

افغانستان اعزام کند.
این تصمیم در پی تشدید ناامنی و جنگ در شمال 

کشور روی دست گرفته شده است.
بدخشان،  والیت های  در  طالبان  حمالت  پی  در 
کندز و بلخ، رسانه های تاجیکستانی گزارش دادند 
که صدها نیروی امنیتی افغانستان به تاجیکستان 

عقب نشینی کرده اند.
امام علی رحمان روز دوشنبه، چهاردهم سرطان، 
کرد.  برگزار  را  کشور  این  ملی  امنیت  نشست 
اقدامات  و  مرزی  مناطق  امنیت  تأمین  موضوع 
از مرزهای این کشور  الزم برای تقویت حفاظت 
با افغانستان از محور مورد بحث این نشست بوده 

است.
رییس جمهور تاجیکستان دستور داده است که 
برای پیش گیری از تخلفات مرزی از جمله جرایم 

اما  است،  مهم  خبرها  نشر  در  بی طرفی  و  توازن 
ایجاد  تهدید،  ترس،  ایجاد  برای  نباید  رسانه ها  از 
دهشت و ناامیدی از آینده سیاسی کشور استفاده 

شود.
اخالق  اصول  که  تصریح کرد  وفایی زاده هم چنان 
حرفه ای خبرنگاری مراعات شود. او افزود: » ما در 

رسانه ها نیاز به مکانیسم اخالقی داریم.«
امور  وزارت  نظیره رحمانی، معین  از سویی دیگر 
زنان، با انتقاد از محتوای نشراتی رسانه ها در کشور 
از  رسانه ها  از  برخی  برنامه های  »محتوای  گفت: 
غنامندی الزم برخوردار نیست و در بعضی از موارد 
آمیخته با تبعیض و دید منفی در باره زنان است.«

به گفته او، رسانه ها باید از نشر برنامه ها و پیام های 
تجارتی و محصوالت رسانه ای که برابری جنسیتی 
و کرامت انسانی زنان را زیر پا می کند، خودداری 

کنند.
به گفته او، عدم توجه به محتوای نشرات رسانه ای 
منجر به ترویج فرهنگ زن ستیزی در میان افراد 

جامعه می شود.
پالیسی جندر  بر  باید  او تصریح کرد که رسانه ها 
توجه کنند و آگاهی دهی در مورد زنان را در محور 

نشرات خود قرار دهند.
این در حالی است که ضیا بومیا، نماینده فدراسیون 
و  دولت  وزرای  انتقاد  افغانستان،  ژورنالیستان 
دادستانی کل از رسانه ها و خبرنگاران را ناعادالنه 
توصیف کرد و گفت: »دولت باید میان رسانه های 
قانونمند و رسانه های اجتماعی تفکیک قایل شود.«
بومیا افزود که حکومت باید برای کنترل صفحات 
اجتماعی که بیش تر فضای نشر خبرهای دروغ و 

شایعه است، مکانیسم ایجاد کند.
میان  مسوولیت ها  و  مکلفیت ها  او،  گفته  به 
رسانه های دولتی و خصوصی تقسیم شود و نباید 
بار همه مسوولیت ها به گردن رسانه های خصوصی 

گذاشته شود.
پیش از این وزارت اطالعات و فرهنگ اعالم کرده 
نشراتی« در رسانه ها طرح  »اندیشه  برای  بود که 
ایجاد اتاق نظارت از رسانه ها را به کابینه فرستاده 

است.

فراملی، تروریسم، افراط گرایی و قاچاق مواد مخدر 
توجه ویژه شود.

امام علی رحمان دو روز پیش با محمداشرف غنی، 
رییس جمهور کشور نیز طی تماس تلفنی نسبت 

به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
شهروندان  عبور  مورد  در  غنی  محمداشرف 
افغانستان به تاجیکستان، گفته بود که به زودی 

دولت به وضعیت آن ها رسیده گی می کند.
امام علی رحمان با روسای جمهور سایر کشورهای 
رییس  پوتین،  والدیمیر  جمله  از  میانه  آسیای 
جمهور روسیه، نیز تلفنی در این مورد گفت وگو 

کرده است.
گزارش  خاور   - تاجیکستان  دولتی  خبرگزاری 
داده است که پوتین و رحمان در مورد وضعیت 
و  شمالی  والیت های  در  کنونی  نگران کننده 
شمال شرقی افغانستان که با تاجیکستان و دیگر 
کشورهای آسیای میانه هم مرز است، به تفصیل 

گفت وگو کرده است.

ایران برق وارداتی هرات 
را قطع می کند

عمران خان: 
هند پس از خروج نیروهای 

بین المللی بزرگ ترین بازنده 
در افغانستان است

دولت می خواهد که فعالیت رسانه ها را محدود کند

تاجیکستان ۲۰ هزار نیرو در مرز افغانستان مستقر می کند



زیان مالی وارد شده است.
افزون بر این، قطع انترنت خسارت هنگفت مالی به 
هزاران شرکت تجارتی و دفترهای اداری در هرات 
تاکنون  این خسارت ها  دقیق  میزان  که  کرده  وارد 
ریاست  معلومات  براساس  است.  نشده  مشخص 
ادارات  برای  هرات  انترنت  تمام  هرات،  مخابرات 
رهایشی  خانه های  و  خصوصی  شرکت های  دولتی، 

مختل شده است.
از  ارایه شده  انترنت  تنها  هرات  در  در حال حاضر 
سوی برخی شرکت های مخابراتی که خدمات انترنت 
را برای تلفن های موبایل عرضه می کنند، فعال است 
و خدمات انترنتی سایر شرکت های مخابراتی که از 

فایبرنوری استفاده می کنند، قطع شده است.
تخریب  با  که  می افزاید  هرات  مخابرات  رییس 
مخابرات  مدیریت  مخابراتی  تجهیزات  و  ساختمان 
شهرک مرزی اسالم قلعه هرات، دستگاه ها، تجهیزات 
از  که  مخابراتی  خدمات  و  فایبرنوری  تاسیسات  و 
بود،  شده  فعال  مدیریت  این  در  گذشته  سال های 

کاماًل تخریب شده است.
آقای علی زایی می افزاید که او نمی تواند زمان دقیق 
مخابراتی  تاسیسات  دوباره  فعال سازی  و  ترمیم 
مدیریت مخابرات اسالم قلعه را مشخص کند و برخی 
مخابراتی  مرکز  در  گران قیمت«  »بسیار  تجهیزات 
اسالم قلعه تخریب شده که نمونه های مشابه آن در 
هرات موجود نیست و باید از طریق روند تدارکات 

خریداری شود که زمان زیادی را در بر می گیرد.
دوردست  مناطق  در  این  از  پیش  طالبان  هرچند 
ولسوالی های هرات و والیت های حوزه غرب کشور، 
قبل از تخریب پایه های مخابراتی به حکومت هشدار 
می دادند، اما تجهیزات مخابراتی شهرک اسالم قلعه 
»غافل گیرکننده«  گونه  به  و  قبلی  بدون هشدار  را 

تخریب کرده اند.

به دنبال تخریب ساختمان مدیریت مخابرات شهرک 
دالر  میلیون  یک  از  بیش   هرات،  اسالم قلعه  مرزی 
امریکایی به ریاست مخابرات هرات و شرکت »افغان 
مقام های  است.  شده  وارد  مالی  خسارت  تلی کام« 
ریاست مخابرات هرات می گویند که به دلیل ناامنی، 
تاکنون نتوانسته اند محل حادثه را از نزدیک بررسی 

کنند.
با تخریب مدیریت مخابرات شهرک اسالم قلعه هرات، 
بخشی از خط انتقال فایبرنوری نیز تخریب و انترنت 
وارداتی از ایران قطع شده است. به روایت مقام های 
انترنت  فایبرنوری،  تخریب  از  پس  هرات،  محلی 
هزاران مشترک در هرات و والیت های غرب کشور 

مختل یا به کلی قطع شده است.
تاکنون مشخص نیست که چه زمانی مشکل قطعی 
انترنت در هرات حل خواهد شد. اداره محلی هرات 
دقیق  زمان  نمی تواند  حکومت  که  دارد  تأکید  هم 
برطرف شدن مشکل قطعی انترنت را مشخص کند. 
منابع مردمی در شهرک مرزی اسالم قلعه هرات ادعا 
دارند که پس از تخریب تاسیسات مخابرات، بخشی 

از تجهیزات فنی از سوی مردم غارت شده است.
عاشق اهلل علی زایی، رییس مخابرات هرات، در صحبت 
با روزنامه ۸صبح می گوید که طالبان نیمه های شب 
دوازدهم سرطان سال روان خورشیدی، بر مدیریت 
و  حمله  هرات  اسالم قلعه  مرزی  شهرک  مخابرات 

ساختمان مدیریت مخابرات را منفجر کردند.
مدیریت  ساختمان  انفجار  پی  در  او،  گفته  به 
ساختمان  و  مخابراتی  تجهیزات  تمامی  مخابرات، 
مدیریت مخابرات کاماًل تخریب شده است. وی افزود 
که با تخریب تجهیزات مخابراتی بیش  از یک میلیون 
دالر به شرکت افغان تلی کام و ریاست مخابرات هرات 

در  پیش رفت   از  دوحه  در  منابع 
مذاکرات صلح خبر می دهند. این 
منابع می گویند که از یک هفته 
به این سو مذاکرات صلح از سر 
گرفته شده و هر دو طرف  تالش 
دارند روی موضوعات اساسی بحث  
ترتیب در  این  به  تا  آغاز کنند  را 
ملموسی  نتیجه  به  مدت کوتاهی 
دست یابند. از سوی دیگر یک منبع در هیأت مذاکره کننده 
دولت می گوید که طالبان هنوز هم روی موضع قبلی شان 
پافشاری  است،  اساسی«  قانون  و  نظام  »تغییر  همانا  که 
دارند. به گفته این منبع طالبان معتقدند که برای بیرون 
شدن از این بن بست باید قانون اساسی و نظام کنونی دولت 
تغییر کند. در عین حال شورای امنیت ملی کشور می گوید 
که طالبان به حل مشکالت افغانستان از راه سیاسی معتقد 
نیستند. به گفته شورای امنیت، با خروج نیروهای خارجی 
نداشت،  وجود  تداوم جنگ  برای  بهانه ای  هیچ  کشور،  از 
به  افغانستان،  دولت  و  مردم  توقعات  برخالف  طالبان  اما 
 جای گفت وگوهای صلح، جنگ اعالم ناشده را آغاز کردند. 
طالبان اما می گویند که اولویت آنان صلح است و به تازه گی 
آغاز  دولت  مذاکره کننده  هیأت  با  را  صلح  گفت وگوهای 

کرده اند.
هیأت مذاکره کننده دولت بعد از عید سعید فطر برای آغاز 
تا همین  اما  طالبان  دوحه شد .  عازم  گفت وگوهای صلح 
و  بودند  نشده  مذاکره حاضر  میز  پای  به  پیش  روز  چند 
می گفتند که اعضای هیأت مذاکره کننده دولت در دوحه 
تکمیل نیست، از این رو مذاکرات صلح را آغاز نمی کنند. 
دولت  مذاکره کننده  تیم  مطبوعاتی  کمیته  اما  اکنون 
می گوید که گفت وگوهای صلح به تازه گی شروع شده و دو 
طرف تالش دارند روی موضوعات اساسی بحث و گفت وگو 
کنند. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، 
دوام دار  تالش های  دولت  مذاکره کننده  تیم  که  می گوید 
کنند.  گفت وگو  از سرگیری  به  را حاضر  طالبان  تا  کردند 
به گفته او این گفت وگوها آغاز شده و هیأت مذاکره کننده 
دولت تالش دارد که در این دور گفت وگوهای صلح روی 
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موضوعات اساسی بحث کند تا این روند در مدت کوتاهی به 
یک نتیجه برسد. او ابراز امیدواری می کند که در پیش برد 
گفت وگوهای صلح سرعت بخشیده شود تا مردم شاهد یک 

دستاورد قابل لمس از این گفت وگوها باشند.

طالبان می خواهند روی قانون جدید توافق شود
تیم مذاکره کننده دولت که  در عین حال یک منبع در 
نخواست نامی از وی برده شود، به روزنامه ۸صبح گفت 
که روحیه و رویه هردو طرف برای شروع مذاکرات خوب 
موضع  روی  هنوز  طالبان  که  کرد  تصریح  اما  او  است. 
قبلی شان پافشاری دارند و می خواهند در مذاکرات صلح 
تاکید  منبع  این  شود.  توافق  جدید  اساسی  قانون  روی 
کرد که هیأت مذاکره کننده دولت تالش دارد سر اصل 
او،  گفته  به  کند.  مذاکره  و  گفت وگو  سیاسی  مشارکت 
زمانی که روی این اصل توافق و یک حکومت مشارکتی 
تشکیل شد، این حکومت می تواند روی موضوع قانون و 
تعدیل آن تمرکز کند. به گفته او، در حال حاضر تغییر 
قانون از صالحیت های هر دو هیأت نیست. این عضو هیأت 
مذاکره کننده از سویی هم افزود که دولت افغانستان قانون 
خود را دارد و این قانون زمانی مورد بحث قرار می گیرد 
که یک حکومت عبوری یا حکومت صلح تشکیل شود. به 
این ترتیب او گفت که در حال حاضر هر دو طرف روی 
همین موضوعات بحث می کنند. این منبع اما طالبان را به 
تخریب پروسه صلح متهم کرد و گفت: »گپ اصلی آن ها 
)طالبان( این است که چنان چه به هر ولسوالی رسیدند، 
ماین گذاری کنند. به همین ترتیب وقتی گپ به نظام و 
قانون می رسد، این ها می خواهند سرنظام ماین بگذارند تا 
با این هم فعاًل روحیه مجلس خوب  قانون از بین برود. 

است و زیاد تند نیست.«
دولت  مذاکره کننده  هیأت  دیگر  عضو  یک  این،  کنار  در 
شده  اساسی  بحث های  وارد  صلح  مذاکرات  که  می گوید 
ملل  سازمان  میانجی گری  نقش  روی  بحث ها  بیش تر  و 
متمرکز بوده است. این عضو هیأت اما می افزاید که طالبان 
تاهنوز نقش سازمان ملل متحد را به عنوان میانجی قبول 

نکرده اند.

دلیل  به  که  دارد  پافشاری  هرات  مخابرات  ریاست 
کارمندان  امنیتی،  تهدیدهای  و  مسافت  بودن  دور 
از  نتوانسته اند  تاکنون  نهاد  این  مهندسان  و  فنی 
محل تخریب تجهیزات مخابراتی و مدیریت مخابرات 
شهرک مرزی اسالم قلعه هرات دیدن کنند و مقدار 

اندکی از انترنت را به گونه »بکاپ« فعال سازند.
در همین حال نوراحمد حیدری، معاون والی هرات، 
به روزنامه ۸صبح می گوید که مخالفان دولت همیشه 
تأسیسات عام المنفعه را مورد تعرض قرار می دهند 
اخیراً  و  پلچک  پل،  که  این هستند  مردم شاهد  و 
فایبرنوری را در شهرک اسالم قلعه مورد تهدید قرار 

دادند.
مردم  دشمنان  »متاسفانه  افزود:  حیدری  آقای 
ندارند  و خشونت  تخریب  از  غیر  افغانستان چیزی 
و این هم بخشی از خشونت و ظلم آنان است که 
بر مردم ما تحمیل شده است«. با این وجود، معاون 
ترمیم  دقیق  زمان  که  دارد  تأکید  هم  هرات  والی 
انترنت  برطرف شدن مشکل  و  تجهیزات مخابراتی 

مشخص نیست.
این مقام ارشد محلی هرات پافشاری دارد که ساحه 
از شهر هرات دور است و ۱۲۰ کیلومتر از مرکز شهر 
هرات فاصله دارد و جنگ جریان دارد، اما به زودی 
فایبرنوری  ترمیم  برای  تخنیکی  و  فنی  تیم های 
اعزام  به ساحه  تخریب شده  مخابراتی  تجهیزات  و 

خواهند شد.
در همین حال منابع مردمی در شهرک اسالم قلعه 
هرات ادعا دارند که در پی تخریب ساختمان مدیریت 
تجهیزات  مخابراتی،  تجهیزات  برخی  مخابرات، 
الکترونیکی  دستگاه های  و  باطری ها  فایبرنوری، 
محلی  برخی ساکنان  از سوی  مخابراتی  تاسیسات 

غارت شده است.
مقام های محلی هرات و مقام های ریاست مخابرات 

»طالبان حاضر به گفت وگو نیستند«
به  را  طالبان  کشور،  ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل 
خروج  از  پس  که  می گوید  و  می کند  متهم  کارشکنی 
نیروهای خارجی از افغانستان، توقع مردم و دولت افغانستان 
این بود که دیگر بهانه ای برای تداوم جنگ وجود ندارد و 
تمرکز  و گفت وگوهای صلح  آتش بس  برقراری  بر  طالبان 
او اما می افزاید که طالبان بر خالف این توقعات  می کنند. 
را آغاز و  ناشده  به  جای گفت وگوهای صلح، جنگ اعالم 
کار  این  محب  گفته  به  کردند.  بیش تر  را  تهدیدات  شان 
طالبان سبب شد که مردم علیه آنان بسیج شوند و در مقابل 
این گروه بجنگند. مشاور امنیت ملی خاطر نشان می کند 
که دولت برای مدیریت بهتر وضعیت کار می کند. با این 
حال او تأکید می کند که حکومت داری در گرفتن ساختمان 
یک ولسوالی نیست، بلکه در ارایه خدمات به مردم است. 
محب می افزاید که طالبان ساختمان برخی از ولسوالی ها را 
تصرف کرده اند، اما در این ساحات هنوز هم دولت خدمات 
ارایه می کند. مشاور امنیت ملی تصریح می کند که در حال 
حاضر وضعیت رو به بهبود است و به زودی حاکمیت دولتی 
در ساحات از دست رفته احیا می شود. او هم چنان می گوید 
که یک پیش روی تاکتیکی که در چند روز اخیر صورت 
گرفته، به معنای پذیرش طالبان از سوی مردم نیست. به 
علیه طالبان  تمامی والیات  اکنون در  او، مردم هم  گفته 
بسیج شده اند و می خواهند دوشادوش نیروهای امنیتی در 

برابر این گروه بجنگند.
از سوی دیگر، مطلق بن ماجد القحطانی، نماینده ویژه قطر 
در امور حل منازعات، نیز روز سه شنبه، پانزدهم سرطان، 
به کابل آمده است. احتمال می رود ماجدالقحطانی حامل 
پیام مهمی از سوی گروه طالبان به دولت افغانستان باشد. 
با این حال تا شام روز گذشته جزییات سفر وی از سوی 
ارگ ریاست جمهوری همه گانی نشده بود. حمداهلل محب 
نیز سفر ماجدالقحطانی به کابل را تأیید می کند و می گوید 
که شاید هدف از این سفر موضوعات صلح باشد و این که 
قطر برای تسهیل روند صلح چه کاری می  تواند انجام دهد.

طالبان از راه زور و خشونت مسلط شده نمی توانند
مطلق بن ماجد القحطانی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه 
قطر در مورد حل منازعات و فرستاده خاص آن کشور برای 
ریاست  دوم  معاون  دانش،  سرور  با  دیدار  در  افغانستان، 

تاکنون در پیوند به غارت تجهیزات مخابراتی اظهار 
نظری نکرده اند، اما برخی منابع معتبر مردمی غارت 
تجهیزات مخابراتی را تأیید می کنند. پیش از این در 
اسالم قلعه  مرزی  در گمرک  بزرگ  آتش سوزی  پی 
هرات، اموال شماری از موترهای باربری توسط مردم 

غارت شده بود.
نیروهای  میان  شدید  نبردهای  اخیر  روزهای  طی 
شهرک  و  قدوس آباد  مناطق  در  طالبان  و  امنیتی 
مرزی اسالم قلعه ولسوالی کهسان هرات جریان دارد. 
شده،  نشر  اجتماعی  شبکه های  در  که  ویدیوهایی 
نشان می دهد که طالبان قرارگاه نیروهای مرزی و 

بخش هایی از شهرک اسالم قلعه را تصرف کرده اند.
از جانب دیگر، مقام های محلی هرات ادعا دارند که با 
اعزام نیروهای کماندوی ارتش به مناطق قدوس آباد 
کهسان  ولسوالی  در  اسالم قلعه  مرزی  شهرک  و 
هرات، حمالت تهاجمی طالبان عقب زده شده است. 
هم زمان با این طالبان ادعا دارند که مرکز ولسوالی 
غوریان، یکی دیگر از ولسوالی های مرزی با ایران را 

تصرف کرده اند. 
و  طالبان  میان  درگیری ها  افزایش  با  هم زمان 
اسالم قلعه،  مرزی  شهرک  در  امنیتی  نیروهای 
نگرانی ها از تخریب زیرساخت ها و تاسیسات گمرک 
مرزی اسالم قلعه نیز افزایش یافته است. در همین 
دست  به  هرات  چشت  ولسوالی  تصرف  با  حال، 
طالبان، بزرگ ترین نگرانی مردم آسیب رسیدن به 

بند سلما است. 
طی روزهای اخیر با تخریب پایه های برق در والیت 
پروان، قطعی برق مشکالت زیادی برای ساکنان کابل 
و چند والیت دیگر ایجاد کرد. حاال تخریب تاسیسات 
مخابراتی و منفجر کردن مدیریت مخابرات شهرک 
اسالم قلعه، سبب مختل و قطع شدن انترنت در غرب 

کشور شده و مشکالت زیادی را به بار آورده است.

جمهوری، گفته است که دولت قطر و شخص خودش به 
نماینده گان طالبان گفته است که از راه جنگ و خشونت 
و  شوند  مسلط  افغانستان  مردم  سرنوشت  بر  نمی توانند 
قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد. به نقل از خبرنامه 
بن  مطلق  ریاست جمهوری،  دوم  معاون  مطبوعاتی  دفتر 
ماجد القحطانی بر حل قضیه افغانستان از طریق مذاکره 
و گفت وگو تاکید کرده است. در همین حال سرور دانش 
حمالت  از  ناشی  خشونت های  افزایش  که  است  گفته 
تهاجمی گروه طالبان در مناطق مختلف کشور، پروسه صلح 
»دولت  است:  افزوده  دانش  آقای  است.  کرده  بی اعتبار  را 
اقدامات  تمامی  مذاکرات صلح  پیش رفت  برای  افغانستان 
الزم را از آزادی زندانیان طالب گرفته تا حضور موثر هیات 
گفت و گو کننده در قطر، انجام داد، اما جانب مقابل نه تنها 
افزایش خشونت و  میز مذاکره را ترک کرده است که بر 

شعله ور شدن آتش جنگ اصرار می ورزد.«
هم چنان دیبراالینز، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای 
افغانستان، می گوید که با هیأت مذاکره کننده صلح طالبان 
در دوحه دیدار کرده و حمایت این سازمان را از روند صلح 
ملل  سازمان  معاونت  هیأت  است.  کرده  اعالم  افغانستان 
متحد یا یوناما با نشر خبرنامه ای تأکید می کند که مذاکرات 
صلح باید اصل باشد و به عنوان تنها راه برای پایان دادن 
به درگیری ها و امید دادن به مردم افغانستان، در اولویت 
به  دادن  پایان  راه  تنها  که  می افزاید  نهاد  این  گیرد.  قرار 
خشونت ها و برآورده کردن آرزوهای مردم افغانستان، شروع 

مذاکرات واقعی صلح است.
در همین حال محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
در قطر، به روزنامه ۸صبح می گوید که اعضای تیم هیأت 
مذاکره کننده دولت در دوحه حاضر شده اند و گفت وگوها 
میان دو طرف آغاز شده است. به گفته او گروپ های تماس 
در جریان هفته گذشته نشست هایی داشته اند، اما تاکنون 
روی موضوعاتی که باید بحث شود، توافق نشده است. نعیم 
تصریح می کند که هنوز هم در گفت وگوهای صلح مشکالت 

وجود دارد.
در  پیش رفت  از  حالی  در  مذاکره کننده  هیأت  طرف  دو 
در  جنگ  اکنون  هم  که  می دهند  خبر  صلح  مذاکرات 
با  طالبان  گروه  است.  گرفته  شدت  کشور  نقاط  بیش تر 
افغانستان حمالتش را تشدید  از  خروج نیروهای خارجی 
کرد و بیش از ۱۰۰ ولسوالی را در اختیار گرفت . هم زمان با 
تشدید حمالت طالبان، بسیج های مردمی نیز در برابر آنان 
شکل گرفته و مردم با به دست گرفتن جنگ  افزار در کنار 
نیروهای امنیتی با آنان می جنگند. طبق معلومات نهادهای 
امنیتی، تاکنون بیش از ۱4 ولسوالی از کنترل طالبان خارج 

شده است.

انفجار مدیریت مخابرات اسالم قلعه هرات؛

یک گام به پیش؛

مذاکرات دوحه وارد بحث های 
اساسی شده است

قطع انترنت و غارت تاسیسات مخابراتی

8صبح، هرات

رییس مخابرات هرات می افزاید که با تخریب ساختمان و تجهیزات مخابراتی مدیریت مخابرات شهرک مرزی اسالم قلعه هرات، 
دستگاه ها، تجهیزات و تاسیسات فایبرنوری و خدمات مخابراتی که از سال های گذشته در این مدیریت فعال شده بود، کامالً 

تخریب شده است.

عبداالحمد حسینی 



شاه محمود اندیش ور و منصور نیازی
در نبردش با رقیبان، از خود ضعف اراده و آهسته گی 
در عمل نشان نداد. حاصل این سیاست، کشوری است 
که امروز در قلب امریکای التین می درخشد که سرآغاز 

تغییر و شکوفایی اش همان انقالب است.

افغانستان و کوبا؛ حادثه مشابه و رویکرد متفاوت
الگوی  گاه گاهی  می تواند  پسامنازعه  کشورهای  تجربه 
مناسب برای توسعه سیاسی و غالب شدن بر بحران ها 
باشد. کوبا یکی از این مثال ها است. وضعیت کنونی ما 
که هر روز آن با امید صلح و دوام جنگ سپری می شود، 
این  است.  انقالب  پیروزی  از  پس  کوبای  شبیه  دقیق 
وضعیت تنها یک بار نه، بلکه در چهل سال گذشته بارها 

اتفاق افتاده است.
کودتای هفت ثور، پیروزی مجاهدین، حاکمیت طالبان 
و نظام جدید دموکراتیک، نمونه هایی است که افغانستان 
این کشور یک  قبل  بیست سال  از سر گذرانده است. 
فرصت بزرگ برای بازسازی دوباره را بعد از یک بحران 
به دست آورد؛ اما بنا بر ضعف در مدیریت سیاسی، این 

فرصت ها از دست رفت .
جریان  در  -چه  سیاست  معادله  افغانستان،  در 
دگرگونی ها و چه پس از شکل گیری نظم جدید در سال 
۲۰۰۱- به شکل وارونه پایه گذاری شده است. رهبران و 
بانیان نظام های جدید افغانستان در جریان دست یابی به 
قدرت نتوانسته اند که سیاست ها را مطابق روحیه داخلی 
مجریان  کنند.  پایه گذاری  بین المللی  واقعیت های  و 
قدرت سیاسی این جامعه در تحوالت چهل سال گذشته 
و  کردند  قربانی سرعت  را  در سیاست  آرامش  بیش تر 
ماشین جنگ را در برابر مخالفان  ملت نه، بلکه در مقابل 

شریکان قدرت خود به کار بردند.
اندرابی،  ناراحتی و در نهایت روگرداندن جنرال مومن 
عبدالرشید دوستم، شهنواز تنی و نظامیان و فرماندهان 
افغانستان، سقوط  از دولت دموکراتیک  دیگر   برجسته 
حکومت داکتر نجیب را کلید زد. در نظم جدید و در 
احزاب  با  غنی  اشرف  بند شدید  و  زد  اخیر،  سال های 
سیاسی، رهبران و فرماندهان جهادی، حکومت کنونی 
را تا لبه  سقوط کشاند. در این اواخر، اگر باز هم همین 
برابر  در  را  مردم  احزاب سیاسی  و  فرماندهان جهادی 
طالبان بسیج نمی کردند، فشارها بر حکومت به مراتب 

بیش تر از حاال بود.
نتیجه  چنین سیاست ورزی ها،  سقوط حتمی  بنابراین، 
حکومت ها و زمینه سازی برای وقوع یک تحول ناخواسته 
دیگر بوده  است. درست است که عامل های منطقه ای 
و رقابت میان بازیگران جهانی، افغانستان را در محراق 
نابسامانی ها قرار داده  است؛ اما این روند بیش تر متأثر از 
ناهنجاری های داخلی است. زمانی که نظام از داخل به 
چالش کشیده می شود، آسیب ها و صدمات بیرونی به 

ساده گی النه های درونی را سرکوب می کند.

شاید مقایسه وضعیت تاریخی - سیاسی افغانستان با کوبا 
کمی غیرمنطقی به نظر برسد؛ اما هدف نحوه مدیریت 
سیاسی در تحول های غیرمترقبه و فوری است. کوبا در 
تغییر  یک  شاهد  بیستم،  دوم سده  نیمه  نخست  دهه 
تحول های  وقوع  آن،  تعقیب  به  و  بود  بنیادی سیاسی 
سیاسی شتاب گرفت. اما مدیریت سودمند و به موقع 
کاسترو، توانست تاریخ را برای این کشور طور دیگری 
دیگر  بار  پرقدرت،  از یک جهش  بعد  کوبا  و  بزند  رقم 
آرامش دوام دار سیاسی را به دست آورد. در افغانستان اما 
مدیران و کارگزاران ارشد سیاست و قدرت، توان و انگیزه 
ایستاده گی در برابر موج های پرقدرت تحول سیاسی را 

از دست داده  اند.
تغییر نظام ها به گونه فوری، به ویژه از مجرای انقالب، 
می کند.  مساعد  را  فرصت  یک  و  بحران  یک  زمینه 
هوشیاری رهبران و خون سردی آنان در سیاست ورزی 
در  می تواند  اوضاع  مدیریت  در  عمل شان  سرعت  و 
زمان اندک، آینده طوالنی ای را رقم بزند. در افغانستان 
به سوی خلق  بیش تر  و دگرگونی ها  انقالب ها/کودتاها 
بحران  میالن داشته و این به دلیل آن است که مجریان 
این تغییرها نتوانسته اند، چالش ها را به دلیل ناپخته گی 

سیاسی به فرصت تبدیل کنند.
جنگ  یادداشت های  هم  هنوز  که  نوین  افغانستان 
سیاست  بُعد  در  سیاسی اش  رویکردهای  می نویسد، 
سیاست  نه  است.  روبه رو  زیادی  ابهام های  با  و جنگ، 
مسیر دقیق جنگ را تعیین کرده است و نه هم نبردها 
با آن همه سرعت و سنگینی اش زمینه ساز دست یابی به 

هدف های ملی شده است.
است  باقی  فرصت  هم  هنوز  که  گفت  باید  نتیجه،  در 
بر  مبنی  و  واقع گرایانه  سیاست های  پایه گذاری  با  و 
کنونی  بحران  بر  می توانیم  ما  ملی،  وحدت  و  منافع 
پیروز شویم. جنگ آخرین راه حل نیست؛ اما مهم ترین 
ابزار برای پیروزی در میدان سیاست و گفت وگو است. 
دست های توانا در جنگ هم چنان دست های تأثیرگذار 
در میز مذاکره خواهد بود. خون سردی و آرامش ما در 
محیط  تحلیل  نیازسنجی،  دقت،  با  مترادف  سیاست، 
داخلی و بیرونی و واقع گرایی است و سرعت هم مفهوم 

عمل گرایی، انعطاف منطقی و جدیت را می رساند.
کلید  ولسوالی ها  سقوط  روند  که  کنونی  بحران  در 
خورده و آتش جنگ شعله ور است، حمایت، ایستاده گی 
قالب خیزش های مردمی  از حکومت در  دفاع مردم  و 
بهترین فرصتی است که برای حکومت ایجاد شده  است. 
حکومت باید با حمایت خیزش های مردمی در شمال، 
و  جنوب شرقی  و  شرقی  والیت های  در  مردم  بسیج  
تمویل، تجهیز و مدیریت درست رزمنده گان خودجوش 
محلی در سراسر کشور، وضعیت میدان جنگ را به نفع 
خود رقم بزند تا فردا با غرور و سربلند در میز مذاکره 
اخیر  بیست سال  ارزش های  از  و  برود  با گروه طالبان 
دفاع کند. با توجه به وضعیت پیچیده و دشوار کنونی، 
اگر حکومت به مواردی که اشاره  شد، توجه نکند و از 
فرصت  پیش آمده استفاده درست نتواند، در ماه ها آینده 
در شرایط سخت تر و مبهم تر از امروز قرار خواهد گرفت 

و بقایش با شک و تردید روبه رو خواهد شد.

چهار شنبه
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افغانستان در شرایط کنونی، در وضعیت بد سیاسی و 
امنیتی قرار دارد. خروج نیروهای امریکایی، شدید شدن 
جنگ میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان، سردی در 
و کشورهای ذی دخل در جنگ و  با همسایه ها  روابط 
صلح کشور، گسترده  شدن دامنه  فقر و بی سرپناهی و 
افزایش مهاجرت، عامل هایی ا ست که دامن گیر حکومت 

و مردم افغانستان شده  است.
در  افغانستان  امنیتی،  و  سیاسی  نگاه  از  این  حال،  با 
امریکای  کوچک  کشور  کوبا،   که  دارد  قرار  شرایطی 
فیدل  قرار داشت؛ هنگامی که  التین، در سال ۱959 
را  باتیستا  دولت  نیروهای  انقالب،  پیروزی  با  کاسترو 
شکست داد و زمام حکومت داری این کشور را در دست 
گرفت. آرامش، اقتصاد بزرگ، کشور غنی، مردم باسواد، 
آسایش و رفاه مردم کوبای کنونی، ناشی از همان انقالبی 
است که در سال ۱953 به رهبری فیدل کاسترو در کوبا 

آغاز و در سال ۱959 به پیروزی رسید.
استفاده از تجربه های تاریخی کوبا در این شرایط حساس 
سیاسی و امنیتی کنونی، برای افغانستان خالی از نفع 
نیست. بنابراین، در این نوشته به شباهت   وضعیت های 
جنگی و سیاسی افغانستان و کوبا پرداخته شده است. 
تصویر کلی این مقاله از کتاب های »رفیق ارنستو چه 
گوارا«، نوشته خورخه کاستانیدا و » شرح زنده گی فیدل، 
انقالب کوبا«، دست نوشته فیدل کاسترو، گرفته  رهبر 

شده است.

کوبا و سیاست های کارای فیدل
کوبایی  مشهور  انقالبی  و  سیاست مدار  کاسترو،  فیدل 
نزدیک  جوالی،   ۲۶ انقالب  پیروزی  از  پس  که  است 
به نیم قرن رهبری کوبا را در دست داشت. کوبا کشور 
التین  امریکای  در  که  است  پرماجرایی  اما  کوچک 

موقعیت دارد.
کاسترو در ابتدا، نخست وزیر و سپس رییس جمهور کوبا 
شد و در میان رهبران کمونیست جهان، طوالنی ترین 
کرد.  نخست یک کشور سپری  فرد  عنوان  به  را  دوره 
او دوشادوش انقالبیون هم ردیف خود، به ویژه برادرش 
رائول کاسترو و چه گوارای آرژانتینی توانست در بستر 
رقابت های شدید نظام دوقطبی جنگ سرد، کشورش را 

حفظ کند.
کاسترو تمایل شدید به اتحاد جماهیر شوروی و سپس 
روسیه و ایستاده گی محکم در برابر امپریالیسم غرب و به 
ویژه امریکا داشت. اما به خاطر این که بنیادهای حکومت 
در  هم  و  داخل  در  هم  کوبایی  انقالبیون  تازه تأسیس 
فضای رقیبان دو بلوک شرق و غرب، با مخالفت روبه رو 
سیاست هایش  که  داشت  نیاز  کوبا،  مرکز  هاوانا،  بود، 

طوری تنظیم شود که پارادوکس های روابط بیرونی اش 
مدیریت  قابل  بهتر  گونه  به  واشنگتن  و  مسکو  بین 
باشد. کاری که کاسترو آن را با وجود ضعف ها، دقیق 
پایه گذاری کرد و این سیاست در دو محور »آرامش در 

سیاست«  و »سرعت در جنگ« خالصه شد.
ماهیت  انقالب،  فردای  در  اگر  که  می دانست  کاسترو 
رویکرد  و  همه گانی  را  خود  نظام  سوسیالیستی 
مارکسیستی افراطی )به سبک شوروی( را اختیار کند، 
به  انقالبیون  و  بلعید  را خواهد  او  نوظهور  نظام  امریکا 
زودی طعم شکست را خواهند چشید. بنابراین، فیدل در 
سیاست توفانی اش، آرامش را حفظ کرد و در کنار رقابت 
با امریکا، روابط با این کشور را نیز قطع نکرد. حتا زمانی 
که حادثه خلیج خوک ها هم اتفاق افتاد )که اقدامی برای 
براندازی دولت او بود(، هم چنان روابط خود را با ایاالت 

متحده نگه داشت.
شوروی  و  امریکا  تحلیل  به  خون سردی  با  کاسترو 
عمل گرایی  فوق العاده  چهره های  به  حتا  و  پرداخت 
در  دقت  و  آرامش  که  نداد  اجازه  هم  گوارا  چه  چون 

سیاست ورزی را قربانی ایدئولوژی کنند.
فیدل در نخست به امریکا فهماند که انقالبش خودجوش 
با مسکو و سرکوب سرمایه داری،  روابط خوب  و  است 
به معنای قطع رابطه با واشنگتن نیست؛ بلکه خواهان 

گسترش روابط خوب با آن کشور است.
نظام  واقعیت های  رسیده،  قدرت  به  تازه  چریک  این 
جهانی را در سیاستش عجین کرد و اجازه نداد که شور 
حاصل  سیاست،  در  هم قطارانش  ناپخته گی  و  انقالب 
سال ها تالش آنان برای تغییر نظام را با خاک یکسان 
کند. او سنجیده شده و با احتیاط به دنیای سیاست وصل 

شد.
اما روی دیگر این سکه سیاست ورزی، سرعت در جنگ 
بود. کاسترو می دانست که با یک نبرد قوی و عمیق در 
داخل و خارج روبه رو است. موافقان نظام قبلی هم چنان 
به مقاومت ادامه می دادند و امریکا، کوبا را زیر ضربه های 
شدید اقتصادی و سیاسی گرفت. انقالبیون کوبایی و در 
رأس آن کاسترو، روز و شب با سرعت باال و قوت محکم 
به نبرد در برابر کسانی پرداختند که مخالف نظام جدید 

بودند.
سرعت این مبارزه آن قدر زیاد بود که امریکا در نهایت 
متقاعد شد که باید گروه هایی را در خارج تجهیز و وارد 
خاک کوبا کند. اما قدرت تحرک نظامی کاسترو فراتر از 
این راهکارهای واشنگتن بود. او جلوی صدها آشوبگری 
که از سوی امریکا در خلیج خوک ها پیاده شده بودند را 
گرفت و نگذاشت که حتا یک قدم هم پیش روی کنند.

این تحرک کاسترو، تنها متمرکز بر اوضاع جنگی نبود؛ 
از  هم  فرهنگی  و  اقتصادی  جنگ های  در  فیدل  بلکه 
سرعت عمل خود کم نکرد. او به غیر از امریکا، بدیل های 
و هیچ زمانی  پیدا کرد  کوبا  برای محصول های  دیگری 

درس هایی که باید از کوبا آموخت
سرعت در جنگ، آرامش در سیاست؛

دانه های  دیده اید؟  را  دومینو 
زحمت  هزار  با  که  کوچکی 
پشت سر هم چیده می شود 
ضربه  و  تلنگر  یک  با  و 
کوچک، یکی از پی دیگر فرو 

می ریزد.
در  دومینووار  سقوط 
از  بدخشان  ولسوالی های 
یفتل باال و کشم آغاز شد. در یفتل باال تعداد زیادی 
و  مردمی کشته شدند  و خیزش  امنیتی  نیروهای  از 
که  گفتند  محلی  منابع  رفتند.  اسارت  به  شماری 
طالبان حتا زخمی ها را نیز تیرباران کرده اند. نیروهای 
دولتی بدون درگیری کشم را رها و به کلفگان در تخار 

عقب نشینی کردند.
و  تخلیه شد  تگاب،  و  درایم  برق، تشکان،  به سرعت 
به دنبال آن ارگو، راغستان، شهر بزرگ و بهارک نیز. 
از چند درگیری به دست طالبان  ولسوالی جرم پس 

افتاد.
روز شنبه، ۱۲ سرطان در شهر بهارک، طالبان یک بار 
مسلط شدند و نیروهای امنیتی به پایگاه استراتژیک 
»قالتَک« پناه بردند؛ ولی با مقاومت قوت های خیزش 
مردمی به رهبری حبیب وردوجی، غالم اهلل سخی زاده 
و چند فرمانده محلی دیگر، طالبان شکست خوردند و 

عقب نشینی کردند.
سنگر  مهم ترین  امنیتی  نیروهای  روز،  آن  فردای 
درگیری  بدون  نیز  را  »قالتک«  تسخیرناپذیرشان 
ترک کردند و این پایگاه با تمامی تجهیزاتش به دست 

طالبان افتاد.
تخلیه پی هم و مشکوک ولسوالی ها آغاز شد. زیباک، 
اشکاشم، خواهان، شکی  و ماه می بدون فیر حتا یک 
امنیتی،  نیروهای  از  تن  صدها  و  شد  تخلیه  گلوله، 
مرز  از  گروه ها،  دیگر  و  کارمندان  حکومتی،  مقامات 

امدادی را چور کردند.
طالبان در محالت واگذارشده، مردم را به آرامش دعوت 

کرده و از تأمین امنیت آنان اطمینان داده اند.
ولسوالی های  تخلیه  و  نظامیان  جنگ  بدون  فرار 
بدخشان، تمامی مردم را دچار شوک، شک و تردید 

کرده است.
سوال اساسی این است که چرا مقاومت صورت نگرفت؟ 
شماری از کارشناسان تماس تلفنی رییس  جمهور غنی 
سربازان  روحیه  شکست  نشانه  را  رحمان  امام علی  با 

می دانند.
۱۱۰۰ تن از نیروهای امنیتی بدخشان بدون درگیری 

به تاجیکستان پناه برده اند.

تبلیغات  حکومت،  به  وفادار  فیس بوکی  فعاالن 
روحیه  شکستن  در  را  مردم  بی رویه  و  فیس بوکی 
سربازان و قوت های خیزش مردمی موثر و عامل اصلی 
می شمارند. مقامات حکومتی می گویند که این یک راز 

اطالعاتی و تاکتیکی است.
مردم، با این تخلیه شوکه شده اند و آن را نتیجه معامله 

حکومت با طالبان می دانند.
اکنون تنها شهر فیض آباد و مرکز ولسوالی منجان در 

اختیار دولت است.
دروازه های  در  جنگ  هم اکنون  بدخشان،  کنار  در 
شماری از شهرهای دیگر نیز رسیده است. در جریان 
دو ماه گذشته، بیش از صد ولسوالی به دست طالبان 
که  می گویند  امنیتی  نهادهای  است.  کرده  سقوط 
نزدیک به ۲۰ ولسوالی را دوباره از کنترل طالبان بیرون 

کرده اند.
بی جا  را  خانواده  هزاران  کشور  در  بی پیشینه  جنگ 
کرده است. این آواره گان در وضعیت نامناسبی به سر 

می برند.
والیت های  در  تنها  ۸صبح  روزنامه  یافته های  طبق 
هزار   3۷ حدود  بلخ  و  کندز  تخار،  بدخشان،  بغالن، 
خانواده بی جا شده اند. یک تعداد زیادی از این خانواده ها 
می گویند که با آنان همکاری الزم صورت نگرفته است. 
در همین حال وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان 
برای حدود ۲۰ هزار خانواده کمک های  می گوید که 

غذایی و غیرغذایی صورت گرفته است.
با این حال اگر دولت برای بهبود وضعیت امنیتی کشور 
تالش جدی به خرج ندهد، وضعیت مردم بدتر از این 

خواهد شد.

عبور کردند و وارد تاجیکستان شدند.
 ۱3 یک شنبه،  که  گفتند  ۸صبح  به  محلی  منابع 
سرطان، 44 موتر از مرز عبور کردند و وارد تاجیکستان 

شدند.
ساعت چهار عصر سه شنبه، گروهی از طالبان به شغنان 
به  نیز  بدخشان  ولسوالی  بیست وهفتمین  و  رسیدند 

دست طالبان افتاد.
روحیه عمومی در شهر فیض آباد، دچار ترس و هراس 
و  حکومتی  رییسان  از  زیادی  تعداد  شد؛  شدیدی 

خبرنگاران، بدخشان را ترک کردند.
خط اول جنگ در اطراف بند برق شورابک و الیابه در 

نزدیکی میدان  هوایی فیض آباد واقع شده است.
شماری از کماندوها شب هنگام وارد فیض آباد شدند و 
امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع،  بر گفته فواد  بنا 

تعدادی از سنگرها را بازپس گرفتند.
احمدبشیر صمیم، والی بدخشان، در یک نوار تصویری 
ترک کردن یک تعداد رییسان حکومتی را بیماری و 
مشکالت شخصی خوانده و مردم را به آرامش دعوت 
زنده گی  به  که  گفت  مردم  به  او خطاب  است.  کرده 
عادی خود در کار و بازار ادامه دهند و به ادارات دولتی 

مراجعه کنند.
آنچه که پرسش برانگیز است، تخلیه ناگهانی و فوری و 

بدون جنگ ولسوالی ها است.
مقامات محلی در پاسخ به گریزشان به مردم گفته اند: 
»از باال امر شد، بدون جنگ ترک کنید ساحه ره.« از 
فرار مقامات حکومتی تا آمدن طالبان در ولسوالی های 
از  شماری  و  آمد  وجود  به  قدرت  خالی  مرزی، 
موسسات  و  دولتی  ادارات  کننده گان،  سوءاستفاده 

سقوط دومینویی در بدخشان

بهروز خاوری





رابرت دال، نظریه پرداز علم 
سیاست امریکایی، مدل 

» دموکراسی ایده آل« را ارایه 
می کند که بر پنج اصل بنا شده 

است. در مدل رابرت دال، شرط 
نخست برای تحقق دموکراسی 

آگاهی کامل گزینش گران است. 
به باور او، اصل دوم این است 

که گزینش گران که همانا اکثریت 
مردم اند، باید از مشارکت 

سودمند خود مستفید شوند. 
سومین اصل دموکراسی در مدل 

دال فراهم سازی فرصت برابر 
و مساوی برای شهروندان جهت 

تشخیص نتایج مطلوب سیاست های 
اتخاذشده است. برای تحقق 

دموکراسی ایده آل، او نظارت 
مردم بر آجندای سیاسی را قطعی 

می پندارد. آخرین پایه مدل 
دال، شامل سازی تمام جوانان در 

پروسه های سیاسی است. دال در 
کتاب خود »دموکراسی و منتقدان 

آن«، بیان می کند که هیچ کشور 
مدرنی، دموکراسی ایده آل به  

عنوان »آرمان شهر« را برآورده 
نمی کند.
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تیوری  در  اساسی  اصل  یک  آن   آرای  که  قشری 
چالش  به  را  می شود  پنداشته  مردم ساالر  نظام های 
»اقلیت  پرسش  طرح  با  توکویل  دو  الکسی  می کشد. 
چیست؟« بر قدرت بی حدوحصر مردم خرده می گیرد 
و می پرسد: »اگر فردی با نظریات، به  ویژه نفع دیگران 
هم صدا نباشد، اقلیت خطاب می شود؟« در کامل ترین 
امریکا  او  اصلی  مخاطب  -که  دموکراسی  ساختار 
است- این اکثریت با قدرت بی مهار نگرانی جدی برای 
دیگران است. او در ادامه توضیح می دهد که اگر شما 
باورمند باشید که فردی دارای قدرت مطلق در مواجهه 
این  این قدرتش سوءاستفاده کند،  از  با حریفان خود 
دو  الکسی  است.  صادق  نیز  کشورها  مورد  در  نگرانی 
توکویل برای توصیف نارسایی های این نوع حکومت ها، 

اصطالح »استبداد اکثریت« را به  کار می برد.
حکومت های  شالوده    که  اکثریت  خواست  چیره گی 
می شود.  اقلیت  محرومیت  سبب  است،  دموکراتیک 
قومی  پاک سازی  و  نسل کشی  سنتی  جوامع  در  حتا 
اقلیت ها را به   دنبال داشته است. منتقدان اکثریت گرایی 
توسط  آلمانی  یهودی  میلیون  شش  کشتار  جمعی 
آدولف هیتلر، رهبر گزینشی مردم آن وقت را مصداق 

ادعای شان برمی شمارند.
آرای  ایرلندی،  اقتصاددان  و  فیلسوف  بورک،  ادموند 
اکثریت را از بابت ارجحیت خواست فردی در انتخاب 
رهبرشان به دیده تردید می نگرد. بورک عقیده دارد که 
نامزدان در پروسه های دموکراتیک به دنبال ائتالف هایی 
هستند که پایه های قدرت آن ها را مستحکم می کند. 
قدرت گیری  و  پیروزی  در  که  کسانی  میان  این  در 
آن ها نقشی ندارند، در حاشیه می مانند. گزینش گران 
دنبال رهبر کاریزماتیک   نه  تنها که  نظام های مردمی 
هستند؛ بلکه در اغلب موارد به افرادی که منافع آن ها 
را تهدید می کنند، می تازند. در شرایطی که اکثریت از 
دولت خود ناراض می شوند، دست به خشونت می زنند 
تضمین کننده  مقرره های  اساسی ترین  لغو  دنبال  و 
دموکراسی هستند. به باور بورک، در چنین نابسامانی ها، 
فراخوانده  را  دیکتاتوران  دموکراسی  گزینش گران 

می خوانند و دموکراسی را انکار می کنند.
همین  گونه، شماری از نظریه پردازان سیاسی با چالش 
کشیدن نظام شبه دموکراسی، به سفیدسازی اتهام های 
باور  به  می زنند.  دست  دموکراسی  نظام  به  شده  وارد 
را  دموکراسی  رویه های  که  نظامی  نظریه پردازان،  این 
سرباز  آن  اساسات  پیاده سازی  از  اما  می آورد،  فراهم 
می زند، نظام شبه دموکراسی است و در این نظام بخش 
معدودی از الیه های دموکراسی برای کاله   گذاشتن بر 
مردم، وجود دارد. در نظام شبه دموکراسی مردم تصور 
می کنند که نظام بر آرای آن ها بنا شده است؛ در حالی 
 که رهبران این کشورها آگاهانه آن ها را در این توهم 

نگه  می دارند.
مدل  امریکایی،  سیاست  علم  نظریه پرداز  دال،  رابرت 
ارایه می کند که بر پنج اصل  ایده آل« را  » دموکراسی 
بنا شده است. در مدل رابرت دال، شرط نخست برای 
تحقق دموکراسی آگاهی کامل گزینش گران است. به 
باور او، اصل دوم این است که گزینش گران که همانا 
اکثریت مردم اند، باید از مشارکت سودمند خود مستفید 
شوند. سومین اصل دموکراسی در مدل دال فراهم سازی 
فرصت برابر و مساوی برای شهروندان جهت تشخیص 
نتایج مطلوب سیاست های اتخاذشده است. برای تحقق 
دموکراسی ایده آل، او نظارت مردم بر آجندای سیاسی 
را قطعی می پندارد. آخرین پایه مدل دال، شامل سازی 
تمام جوانان در پروسه های سیاسی است. دال در کتاب 
خود »دموکراسی و منتقدان آن«، بیان می کند که هیچ 

دموکراسی در جهان اول
به نظر می رسد که در عصر ما دموکراسی میدان جنگ 
سرد جدیدی را در برابر رژیم های خودکامه به  ویژه چین 
تروریسم  کردن  ریشه کن  کارزار  هم چنان  و  روسیه  و 
از  فراتر  دموکراسی  می دهد.  دست  از  بین المللی، 
انتخاب زعیم یک کشور توسط مردم همان کشور است. 
شهروندان،  یکسان  و  برابر  حق   رای  نظیر  ارزش هایی 
ارزش هایی  شمار  از  مدنی،  آزادی های  و  بیان  آزادی 
است که ایاالت متحده و کشورهای سرمایه داری در اوج 
رقابت های جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی ایجاد 
کردند و با این ارزش ها، برنده جنگ سرد در برابر بلوک 
شرق شدند. صدای منتقدان دموکراسی هنگام جنگ 
عنوان  نخبه ها«  »دموکراسی  را  سیستم  این  که  سرد 
می کردند، برای بقای توهم برتری نظام دموکراسی به 

نحوی خفه شد.
روسیه از تحلیل بردن دموکراسی هنوز هم دست بردار 
نشده است و چین پیش رفت های چشم گیر اقتصادی را 
با پشت  کردن به ارزش های دموکراسی تجربه می کند. 
ایاالت متحد حامی و آفرینش گر ارزش های دموکراتیک 
در  که  خودکامه  نظام های  با  حاضر  حال  در  جدید 
قلع و قمع مخالفان خود و سرکوب صدای اعتراضات 
شهروندان شان درنگی نمی کنند، پیمان می بندد. تقدم 
منافع شخصی بر خیرخواهی عامه هنگام انتخاب رهبر 
از  بیش   سرمایه داری  عصر  در  دموکراتیک  کشورهای 
هر عامل دیگری به فرسایش نظام دموکراسی سواری 

می دهد.
یوشی هیرو فرانسیس فوکویاما، دانشمند و اقتصاددان 
انتظار  اول،  سرد  جنگ  ختم  »با  بود:  گفته  امریکایی 
می رفت که نظام دموکراسی در سراسر جهان گسترش 
با ناکامی  یابد؛ اما تالش ها برای پیاده سازی این نظام 

مواجه شد.«
امر  جهان  گوشه  هر  در  حکومت ها  انواع  در  بحران ها 
دموکراتیک  حکومت های  ادعای  اما  است؛  گریزناپذیر 
مبنی بر تالش برای دست یابی به کمال، این نظام را 
بیش  از نظام های دیگر در معرض انتقاد قرار می دهد. 
در  سال های ۱۸9۰ - ۱93۰، منتقدان و تحلیل گران 
از  برخاسته  بحران های  خود  نوشته های  در  زیادی 

دموکراسی را برجسته کرده اند.
سه جانبه  کمیسیون  و  غیردولتی  نهاد  گزارش  برپایه 
کشورهای  سال ۱9۷5،  در  اینترنشنال«  تانک  »تنک 
نمودار  که  غربی  اروپای  و  جاپان  شمالی،  امریکای 
اختالل  بابت  می شوند،  پنداشته  مدرن  دموکراسی 
است،  دموکراسی  خود  اصلی  معلول  که  عمل کردی 
این  بودند.  بازمانده   مشترک شان  اهداف  پی گیری  از 
گزارش یک دولت ناکارا را چنین توصیف کرده است: 
»رهبری دولتی که از اخذ تدابیر الزم برای شکل گیری 
و انجام اهداف جامعه تحت اداره اش بازمی ماند، دولت 
ناکارا می باشد«. این گزارش مدعی شده بود که جوامع 
دموکراتیک »ناهنجار« شده اند و این به آن معنا است 
مشترک  اهداف  پی گیری  و  تدوین  توانایی  آن ها  که 
عمدتاً  دموکراتیک  سیاست های  و  داده اند  از دست  را 

»عرصه ای برای ادعای منافع متضاد« شده است.
و  سیاسی  فیلسوف  دیپلمات،  توکویل،  دو  الکسی 
نظریه پرداز سرشناس فرانسوی، حتا مفهوم »اکثریت«؛ 

کشور مدرنی، دموکراسی ایده آل به  عنوان »آرمان شهر« 
را برآورده نمی کند.

دال دلیل عمده  افول ارزش های دموکراسی را نابرابری 
اجتماعی می داند. به باور او، نابرابری ها در تصاحب منابع 
سبب نابرابری در آزادی افراد شده است و ممکن افراد 
محروم به  گونه ناموثر در سیاست اشتراک کنند که در 

آینده به تحلیل اصل دموکراسی می انجامد.

دموکراسی  در جهان سوم
ژولین فروند، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی با طنز 
باریک در مورد دموکراسی گفته است: »گفتن این که 
آدم  زیرا  است؛  بی معنا  است،  دموکرات  کسی  فالن 
می تواند هم به سبک امریکایی ها و انگلیسی ها دموکرات 
باشد، هم به سبک کمونیست های شرقی و اهالی کنگو 
و حکومت کوبا. در چنین وضعی، طبیعی است که من 
از صفت دموکرات بودن سر باز می زنم؛ زیرا همسایه من 
هم می تواند بگوید دموکرات است، در حالی  که هوادار 

دیکتاتوری است.«
روزنامه نگار  و  منتقد  اورول،  جرج  راستا،  همین   در 
انگلیسی، باری گفته بود کسانی  که از یک نظام دفاع 
می کنند، فرق نمی کند که آن رژیم چگونه باشد، آن 
شد،  مطرح  که  همان  گونه  می نامند.  دموکراتیک   را 
ابتدا تاکنون باورمندند که  نظریه پردازان بی شماری از 
دولت ها  این  مگر  است،  بی نقص  دموکراسی  ماهیت 
را  دیکتاتوری  قواعد  دموکراسی  لباس  در  که  هستند 

روی مردم تحمیل می کنند.
مورد  در  فرانسوی  معاصر  جامعه شناس  بشلر،  ژان 
که  بپذیریم  »اگر  است:  گفته  دموکراسی«  »اقتضای 
امنیت، نعمت و  نوع بشر به حکومتی رغبت دارد که 
آزادی را برایش تأمین کند، نتیجه این می شود که هر 
وقت شرایط فراهم آید، دموکراسی به  خودی خود ظاهر 
و  فکر  دامن  به  بشر دست  که  نیست  و الزم  می شود 

فلسفه دموکراسی شود.«
نظام های  اکونومیست«،  اطالعات  »واحد  جهانی  نهاد 

موجود در جهان را به چهارگونه تقسیم کرده است:

آزادی های  از  که  سرزمین هایی  کامل:  دموکراسی 
ایجاد فرهنگ  مدنی و سیاسی پاسداری می کنند، در 
دموکراتیک  اصول  شکوفایی  جهت  سیاسی  مناسب 
اهتمام می ورزند و در آن ها دستگاه معتبر »نظارت« و 

»تعادل« دولتی برقرار است.

دموکراسی   ناقص: کشورهایی که انتخابات عادالنه و 
آزاد دارند و به آزادی های اساسی مدنی ارج  می گذارند. 
شاخص های دموکراسی ناقص می تواند شامل فرهنگ 
سیاسی توسعه نیافته، سطح پایین مشارکت در سیاست 

و مسائل مربوط به عمل کرد حکومت باشد.

تقلب   ترکیبی،  نظام های  در  ترکیبی:  نظام های 
قضایی  دستگاه  گسترده،  فساد  دارد.  وجود  انتخاباتی 
و  رسانه ها  بر  فشار  و  خبرنگاران  اذیت  و  آزار  بسته، 
ترکیبی  نظام های  ویژه گی های  از  مجازات،  از  معافیت 

است.

نظام های اقتدارگرا: در نظام های اقتدارگرا کثرت گرایی 
سیاسی وجود ندارد یا به  شدت محدود است. این کشورها 
اغلب »سلطنت مطلق« یا »دیکتاتوری« هستند. ممکن 
است برخی از این نوع حکومت ها »نهادهای دموکراتیک 
متعارف« را داشته باشند؛ اما با اهمیت ناچیز. در این 
نوع نظام ها، نقض و سوءاستفاده از آزادی های مدنی، امر 

عادی است. در این کشورها، انتخابات )اگر برگزار شود( 
عادالنه و آزاد نیست، رسانه ها اغلب دولتی هستند یا 
از سوی گروه های طرف دار حکومت نظارت می شوند، 
منتقدان  سرکوب  و  سانسور  و  بسته  قضایی  دستگاه 

حکومت امر عادی است.
اطالعات  »واحد  جهانی  نهاد  گزارش  برمبنای 
در  آزادی  این سو،  به  سال  چند  از  اکونومیست«، 
و  است  انزوا  به  رو  دموکراسی  پیشینه   با  کشورهایی 
در  باالترین سطح  در  اکنون  بسته،  جایگاه کشورهای 
روند پیش روی  دارد.  قرار  با ۱5 سال گذشته  مقایسه 
قلمروهای خودکامه به  سود دموکراسی از سال ۲۰۰5 
به این سو نامحسوس بوده است. هند که زمانی جایگاه 
دموکراسی کامل را از خود کرده بود، اکنون قسماً آزاد 

پنداشته می شود.
از  متحده  ایاالت  جایگاه  طرف،  این   به   ۲۰۱۶ از 
تنزیل  ناقص«  »دموکراسی  به  کامل«  »دموکراسی 
یافته است. از سوی دیگر، شمار کمی از کشورها نظیر 
فرانسه، پرتگال و شیلی در همین سال از دموکراسی 
ناقص به دموکراسی کامل ارتقا یافته اند. گزارش واحد 
اطالعات اقتصادی از سال ۲۰۰۶ به این سو این وخامت 
دموکراسی در کشورهای جهان سوم را نشان می دهد. 
در گزارش این نهاد در ۱۱ سال پی هم کشورهای جهان 
سوم و اسالمی در فهرست حکومت های خودکامه جا 
گرفته اند. قزاقستان و قرقیزستان در میان حکومت های 
ترکیبی و کشورهایی چون بحرین، مصر، ایران، الجزایر، 
لیبیا،  لبنان،  کویت،  افغانستان،  اردن،  سوریه،  عراق، 
عمان، فلسطین، قطر، سودان و امارات متحده عربی در 

میان رژیم های خودکامه جا خوش کرده اند.
کالسیک  فیلسوف  و  نظریه پرداز  میل،  استوارت 
رابطه  اجتماعی  بلوغ  و  دموکراسی  میان  بریتانیایی، 
پیاده سازی  که  داشت  باور  میل  می دید.  مستحکمی 
اجتماعی  بلوغ  از  مشخصی  نیازمند سطح  دموکراسی 
بلوغ  از  سطحی  این  به  انگلستان  میل،  دید  از  است. 
کشورهایی  حالی  که  در  است،  یافته  دست  اجتماعی 

چون روسیه و هند فاقد این توانایی اند.
دانی رودریک، اقتصاددان ترک و استاد دانشگاه هاروارد، 
امکان پذیری دموکراسی آزاد در جهان سوم را بررسی 
کرده است. رودریک، نیروی صنعتی سازی در کشورهای 
غربی را از اساسی ترین عنصر ترویج لیبرال دموکراسی 
در غرب می داند. این در حالی است که او کشورهای 
جهان سوم را فاقد این عنصر می داند. رودریک در ادامه 
می افزاید که از ابتدای برپایی عصر صنعتی سازی، محور 
عام مسائل  و مردم  نخبه گان  نزاع  و  اساسی گفت وگو 
مربوط به نان و مزد بوده که این امر با گذشت زمان 
سبب به میان آمدن حقوق کار، مالیات و اتحادیه های 
که  بود  دموکراسی  لیبرال  تنها  و  است  کارگران شده 

می توانست از پس آن  همه دغدغه های مالی برآید.
بسیج سازی  شرایط  حتا  که  داشت  عقیده  رودریک 
مردم در جوامع در حال توسعه تا جوامع توسعه یافته، 
توسعه،  حال  در  کشورهای  در  دارد.  مشهود  تفاوت 
بسیج گسترده سیاسی در شرایط کاماًل متفاوتی صورت 
می گیرد. این تفاوت ها زاده استعمارزدایی یا نبردهای 
آزادسازی ملت ها است. طبقه بندی افراد در کشورهای 
جهان سوم برمبنای منافع اقتصادی نه، بلکه براساس 
ملت سازی  حول  سیاست ها  و  می گیرد  صورت  هویت 
پنهانی  یا  آشکار  به  گونه  جوامع  این  در  می چرخد. 
استعمارگر  دشمن  با  که  دیگری  برابر  در  »دیگری« 
هم سو بوده است، قرار می گیرد. گاهی در برابر همسایه، 
استقالل  راه  در  ظاهراً  که  قومی  گروه  یک  یا  ملت 

ایستاده  است، جبهه گیری می کند.
برون زا  و  اولیه  هویتی  دیدگاه سیاست، شکاف های  از 
نیست. آن ها را می توان تعمیق یا دستکاری کرد . تحریک 
بسیج سیاسی براساس قومیت، تنش های تاریخی و تنوع 
فرهنگی ، محصول اولیه را فراهم می کند و دست آویزی 
اکثریت  شکل دهی  جهت  زیرک  سیاست مداران  برای 
جهان  در  که  دارد  باور  رودریک  می شود.  انتخاباتی 
سوم پوپولیست های راست خالف پوپولیست های چپ 

مستقیماً جلو ظهور لیبرال دموکراسی را می گیرند.
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فرهنگ های  مردم،  جبروت  و  جالل  شکوه، 
پسندیده  آنان است. مکان های باستانی یک شهر، 
اصالت مردمان آن شهر را نشان می دهد و حفظ 
رفتارهای نیک و پاس داری از نشانه های این اصالت، 

از بهترین کارها برای فرهنگ است.
اما اگر در شهری جنگ باشد، چه؟ جنگ مکان های 
جنگ  می دهد.  قرار  ویرانی  خطر  در  را  باستانی 
و  می زند  آسیب  را  پسندیده  رفتارهای  فرهنگ 
جنگ انسان ها را از مدنیت و رفتارهای خوبی که از 
هزار  ها سال به این سو کسب کردند، دور می بَرد. در 
کندز، والیتی که از سال ۱394 به این  سو بهارش 
بوی باروت و  به جای بوی سبزه و سمنک، جبراً 
دود می آوَرد، چطور می توان لبان فرهنگش را به 

تبسم واداشت؟ 
وارد  تقالی  طالبان  شهر،  حوالی  در  حاال  همین 
شدن به شهر را دارند، اما جالب است بدانیم که 
در جریان یک سال اخیر، با وجود نابه سامانی های 
پویایی  برای  فراوان  تالش های  گواه  کندز  جنگ، 
فرهنگ خودش است. از یک سو تفنگ ها به سوی 
هم نشانه می روند و وضعیت امنیتی، اجتماعی و 
اقتصادی ناپایدار است، اما از سوی دیگر خشت های 
گذاشته  هم  روی  باستانی  مکان های  از  حفاظت 
می شوند و این فرهنگ پروری در خور ستایش است.
 ۱394 سال های  در  کندز  سقوط  بار  دو  از  پس 
فکر  آن  به  کسی  کم تر  که  چیزی   ،۱395 و 
می توانست بکند، فرهنگ بود. ولی سال ها گذشت 
و امروز در جریان یک سال اخیر، توجه به فرهنگ 
بیش تر از یک دهه اخیر بوده است. این تغییر در 
اکثر زمینه های فرهنگی و ادبی حس شدنی است.

مثاًل کار ترمیم چندین آبده تاریخی آغاز شده است. 
ترمیم مسجد تاریخی حاجی شهید )با قدمت بیش 
به  کندز  شهر  امام صاحب  بندر  در  سال(  از 4۰۰ 
هزینه میلیون ها افغانی که کار آن پیش رفته است، 
ارزشمند است. همین طور براساس معلومات ریاست 

ترمیم فرشته آویژه، خبرنگار آزاد کار  است  قرار  کندز،  فرهنگ  و  اطالعات 
باستانی  در محوطه مسجد  که  تاریخی ای  حوض 

حاجی شهید قرار دارد، نیز عنقریب آغاز شود.
در سوی دیگر، برنامه های فرهنگی بی شماری برای 
نخستین بار از سوی ریاست اطالعات و فرهنگ این 
والیت برگزار شده که برای اهالی فرهنگ و مردم 

این والیت بی پیشینه بوده است. 
با  رابطه خوبی  فرهنگ کندز،  و  اطالعات  ریاست 
برقرار  والیت  این  فرهنگی  نهادهای  و  فرهنگیان 
کرده است که با وجود مشکالت متعدد، کماکان 
را  برنامه های فرهنگی  نهادها،  این  با  در همکاری 
برای شهروندان و اهالی فرهنگ پیش کش می کند.

فرهنگ  و  اطالعات  رییس  قدردان،  عبدالشکور 
یکی  کندز  در  فرهنگی  خانه  که  می گوید  کندز، 
است  افغانستان  در  کم نظیر  فرهنگی  نهادهای  از 
که در والیت کندز از سوی یکی از فرهنگیان در 
منزل شخصی ا ش بنا شده است. ریاست اطالعات و 
فرهنگ، بسیاری از برنامه های فرهنگی و ادبی را در 

این خانه برگزار می کند.
از  یکی  را  خانه  این  هم چنان  قدردان  آقای 
جاذبه های توریستی والیت کندز به حساب می آورد 
که جوانان و عالقه مندان ادب و فرهنگ از والیات 

مختلف کشور به دیدن آن می آیند.
ترس  با  اخیر  سال های  در  همواره  کندز  بهاران 
و  عقالنیت  اما  است،  بوده  همراه  جنون  و  جنگ 
صلح خواهی باعث شد که در بهار ۱4۰۰ خورشیدی 
کندز،  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  بار  اولین  برای 
با  کم سابقه  و  شأن دار  به شکل  را  جشن سمنک 
این والیت برگزار  از باشنده گان  حضور صدها تن 
کند. این برنامه، از پخت وپز سمنک و تهیه و توزیع 
هفت میوه تا موسیقی و شعر و ترانه تمثیل را در 

بر می گرفت.
ادبی  برنامه   بار  نخستین  برای  جاری،  سال  در 
و  شاعران  با  کشور  والیت  چندین  شاعران  بین 
فرهنگیان کشور همسایه، تاجیکستان، به میزبانی 
ریاست اطالعات و فرهنگ کندز برگزار شد که کار 

تا دانش آموزان به گونه مستقیم وارد دانشگاه کابل 
شوند و در کنار دریافت امتیاز امتحان ویژه موسیقی، 

از انستیتوت نیز امتیاز دریافت کنند. 
درصدشان   3۰ حاضر،  دانش آموزان  میان  از  حاال 
دخترانی هستند که با شوق به دنبال هنر افتاده اند. 
به باور سرمست، در ۲۰ سال اخیر اتفاقات خوبی در 
صحنه موسیقی افغانستان افتاده است که نمی شود 
از آن انکار کرد. با وجود این، او اعتقاد دارد که هنوز 
چالش ها و بن بست های بزرگی فرا راه این هنر وجود 
دارد. احمدناصر سرمست اما از وضعیت نابه سامان 
آمدن  از  خودش،  گفته  به  ندارد.  هراسی  امروز 
طالبان نیز نمی ترسد، به ویژه این که جوانان امروزی 
این  که  می گوید  سرمست  نمی خواهند.  را  طالبان 
نخواستن از »قیام های ملی« پیدا است و با توجه به 
شناختی که جوانان از حقوق شان دارند، دیگر حاضر 
نخواهند شد که زیر هیچ نامی به آزادی های فردی 

و جمعی شان پشت پا بزنند. 
به نیروهای امنیتی بسیار اعتقاد دارد. می گوید: »از 
گروه طالبان به  جز تخریب چیزی دیگری ساخته 
نشده است. نسل جوان و نیروهای دفاعی و امنیتی 
کشور برای طالب اجازه نمی دهند که یک بار دیگر 
قدرت سیاسی را در مملکت به صورت کلی در دست 
از  پُر  و  تنگ نظرانه  سیاست های  هم  باز  و  بگیرند 
تبعیض و تعصب شان را در این کشور تطبیق کنند.« 
به باور او، طالبان هیچ گاهی پیروز نخواهند شد. با 
این هم، آرزو دارد که جنگ پایان یابد و جنگ جویان 

گروه طالبان نیز از راه صلح سهیم شوند. 
برای او دیگر موسیقی تنها یک پدیده هنری نیست، 
برای  را  سروده هایی  راه  این  از  که  می گوید  بلکه 
عامه  اذهان  بیداری  و  اجتماعی  چالش های  رفع 
زن«  گفته سرمست، »سرود  به  است.  کرده  ایجاد 
جنسیتی،  برابری  فرا راه  چالش های  رفع  برای  را 
برای  دادخواهی  منظور  به  را  کودکان«  »سرود 
حقوق کودکان افغانستان و »سرود دختر« را برای 
دادخواهی حقوق دختران زیر سن که با چالش های 
کرده  آماده  هستند،  روبه رو  اجتماعی-فرهنگی 
بود. او به آینده بسیار خوش بین است، چرا که به 
گفته خودش اگر روند همین گونه باشد و فسادهای 
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خوش بین به آینده؛

کار برای فرهنگ در سایه جنگ

هنر در هر شرایطی پایدار می ماند
با ورود به صحن انستیتوت، 
و  هنرمندان  از  تصاویری 
نوازنده ها توجهم را جلب 
قشنگ  تصاویر  می کند؛ 
هنرمندانی  حرف  از  پر  و 
که به شوق حضور یافته اند و 
در  چهره های شان خوشی، 
هم دیگرپذیری  و  صمیمیت  موسیقی،  به  عشق 
معرفی  شوق  با  را  تصاویر  یک به یک  می زند.  موج 
مشهور  نوازنده های  و  محبوب  چهره های  می کند. 
سخت  منزل  که  حاال  می خورد.  چشم  به  کشور 
بوده است، دیگر از هیچ سختی ای نمی هراسند. به 
آینده به شدت نامعلوم، بسیار خوش بین هستند و 
امیدوار. برای شان موسیقی فراتر از یک پدیده  است؛ 
برباید.  راحتی  به  را  آن  جنبش  یک  که  پدیده ای 
دانش آموزان نیز از روزنه تاریک، آینده را می بینند. 
هرچند همه چیز ناپیدا است، اما باور دارند که آینده 

هنر همیشه روشن است.
انستیتوت موسیقی افغانستان در سال ۲۰۱۰ آغاز 
به کار کرد و به زودی از سوی نهادهای تاثیرگذار 
ملی و بین المللی تقدیر شد. حاال که بیش از یک 
دهه از کار این انستیتوت می گذرد، تا حال ۱۰۰ تن 
از آن فارغ شده اند و 35۰ تن دیگر نیز هم اکنون 
بنیان گذار  سرمست،  احمدناصر  می بینند.  آموزش 
انستیتوت، می گوید که آن زمان آموزش ها را با ۱۰۰ 
دانش آموز آغاز کرده بود و دانش آموزان نیز از مکتب 
هنرها آمده بودند. به دنبال این اقدام، خیلی زود پای 
کودکان آسیب پذیر، خیابانی و پرورشگاهی به  آن جا 
باز شد. حاال که شمار دانش آموزان بیش تر شده، 5۰ 

درصدشان را همین کودکان تشکیل می دهند. 
سرمست اولین بار در تاریخ موسیقی کشور، آرکستر 
که  کرد  ایجاد  زهره«  »آرکستر  نام  زیر  را  بانوان 
او،  برای  بودند.  دختران  آن  نوازنده گان  و  رهبر 
موسیقی  سال   3۰۰ در  دستاورد  بزرگ ترین  این 
افغانستان است. از میان ۱۰۰ دانش آموزی که فارغ 
هم  یا  کارند  صاحب  یا  حاال  بیش ترشان  شده اند، 

برای تحصیل به امریکا و هندوستان رفته اند. 
این پایان تالش سرمست نبود. او زمینه سازی کرد 

بی سابقه ای در این حوزه به شمار می رود.
و  توسعه  و  منظور حفظ  به  هنری  آثار  نمایشگاه 
برای  کارها  دیگر  از  جوان،  هنرمندان  تشویق 
فرهنگ و هنر بود که از جانب ریاست اطالعات و 

فرهنگ برگزار شد.
به همین ترتیب، در کنار تجلیل از روزهای ملی، 
برخی روزهای مناسبتی دیگر هم چون روز جهانی 
بار  برای  و...  فرهنگی  میراث های  روز  گردشگری، 
آغاز  خود  این  که  شد،  تجلیل  کندز  در  نخست 
یک تحول فرهنگی خوب در این والیت به حساب 

می آید. 
ایجاد شبکه  خبرنگاران زن، ایجاد انجمن نقاشان 
و خطاطان جوان و ایجاد هم آهنگی با گروهی از 
کارهای  از  نیز  والیت  این  در  و حجاران  حکاکان 
کندز  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  که  بوده  نوینی 

طی یک سال اخیر به انجام رسانده است.
مهارت  افزایش  و  خدمات  ارایه  بهبود  منظور  به 
جوانان، ریاست اطالعات و فرهنگ برای نخستین بار 
دوره های آموزشی بخش های مختلف، از جمله فن 
بیان و مهارت های سخنرانی، اصول درست نویسی 
و درست خوانی، آموزش رسامی و خوش نویسی را 
در بخش های جداگانه به گونه کاماًل رایگان برای 
حدود ۱۰۰ تن از جوانان راه اندازی کرد که تاکنون 
ادامه دارد. از یک دوره مهارت فن بیان، حدود ۱۰۰ 

جوان فارغ شده اند.
 هماهنگی و انسجام جوانان، حمایت از رسانه های 
محلی و فراهم آوری زمینه  فعالیت برای شرکت های 
سیاحتی نیز از برنامه های دیگری است که در یک 
سال اخیر با وجود شدت جنگ ها و مشکالت در 
این والیت از سوی ریاست اطالعات و فرهنگ کندز 

روی دست گرفته شده است.
در سایه جنگ و تفنگ، فکر و تالش برای فرهنگ، 
پرچم  فعالیت ها،  این  با  که  آنانی  و  است  ارزنده 
از شمار  می دارند،  نگه  استوار  را  فرهنگ  پرشکوه 
مسوولیت شناسان و دوست داران وطن و مستحق 

ستایش اند.

تا ۱۰ سال  انستیتوت رفع شود،  فرا راه  دردسرساز 
سمفونی  آرکیست  شش  تا  پنج  دست کم  آینده 

تقدیم می کند. 
آینده  به  نیز  موسیقی  انستیتوت  دانش آموزان 
از  یکی  کریمی،  مینه  می نگرند.  امیدوارانه 
دانش آموزانی است که پنج سال در این انستیتوت 
روشن  را  موسیقی  آینده  او  می نوازد.  »چیلو« 
او، افغانستان امروز با دیروز  می بیند؛ زیرا به گفته  
آینده کشور  نگران  مینه هرچند  دارد.  فرق  خیلی 
است، اما امیدش را از کف ننهاده و برای آینده روشن 
تالش می کند. به باور او، آموزش حق هر شهروند 
هر شرایطی  زیر  را  این حق  باید  و حکومت  است 

فراهم سازد.
و آهنگ ساز  آرکستر  نواز، رهبر  پیانو  فهیم،  آرسن 
موسیقی  این سو  به  سال  نُه  حدود  از  او  است. 
با  طالبان  که  دارد  اعتقاد  هرچند  آرسن  می نوازد. 
اما به  آمدن شان کار را برای هنر سخت می کنند،  
گفته او، حاال زمان سابق نیست و طالبان نمی توانند 
مانند گذشته عمل کنند. آرسن اعتقاد دارد که هیچ 
تهدیدی نمی تواند جوانان امروز را از پا بیندازد، اما 
به گفته او، حکومت نیز برخالف توقع، حلقه را بر 
موسیقی تنگ تر ساخته است که وضع محدودیت بر 

ترانه خوانی،  بخشی از آن بوده است.
آینده  طالبان  خانمان سوز،  جنگ  یک  آستانه  در 
در  که  نظامی  می زنند؛  گره  نظام  با  را  موسیقی 
گذشته همه راه ها را به سوی هنر بسته بود. ذبیح اهلل 
مجاهد، سخنگوی این گروه، می گوید که نظام آینده 
با سهم گیری طالبان قانون خود را خواهد داشت و 
با موسیقی چگونه  عالمان فیصله خواهند کرد که 
برخورد شود. او می گوید که نمی خواهد پیش بینی یا 
قضاوت یک طرفه کند، اما زمانی که صلح برقرار شد، 

در این مورد تصمیم گرفته خواهد شد. 
می خورد  پیوند  صلح  به  حالی  در  موسیقی  آینده 
ناپیدا  افغانستان  سخت  روزهای  در  مهم  این  که 
از  می رسد،  گوش  به  خبر  هرچه  روزها  این  است. 
جنگ است و ویرانی. باید دید موسیقی ای که دل ها 
را آرامش می دهد، می تواند وطن را نیز به آرامش 

برساند یا نه.

افزایش بی رویه حفر 
چاه های عمیق و ته نشینی 

آب های زیرزمینی

محیط زیست

کمبود آب در پایتخت؛

شمول  به  کشور  والیت   ۲5 در  کم آبی 
است.  کرده  نگران  را  مردم  پایتخت، 
می گویند  پایتخت نشینان  از  شماری 
که در ۲4 ساعت، تنها یک ساعت در 

نل های خانه شان آب دارند. 
سیزدهم  ناحیه  باشنده  محمدنعیم، 
شهر کابل، می گوید که از بهار امسال به 
این سو در ۲4 ساعت، تنها یک ساعت به آب دسترسی دارند. وی 
می گوید: »در زمستان برف و باران نبود، آب کم شده است. از 

دولت هم امیدی نیست که ما را آب بدهد.«
این باشنده غرب شهر کابل تصریح کرد که هر کس پول دارد، 
چاه عمیق حفر می کند، اما ما که پول نداریم، کاری نمی توانیم. 
کم آبی در ناحیه های مختلف شهر کابل سبب افزایش حفر چاه  

عمیق شده است.
محمدشریف سخی زاده، باشنده ناحیه سوم شهر کابل، در ساحه 
او  می کند.  حفر  عمیق  چاه  خانه اش  برای  کابل  شهر  دهبوری 
می گوید که چاه خانه خود را نزدیک به پنج سال پیش 4۰ متر 
حفر کرده بود، اما حاال شاید ۸۰ متر چاه حفر کند تا به آب برسد. 
او از دولت می خواهد که بدیلی برای حفر چاه  عمیق در نظر بگیرد 

تا در آینده مردم با مشکل کم آبی و بی آبی رو به رو نشوند. 
عبدالمالک در ناحیه ششم شهر کابل زنده گی می کند. او می گوید 
که حدود  4۸ متر چاه عمیق حفر کرده است، با آن  هم گاهی 
این چاه خشک می شود و گاه هم کم آب است. او تصریح می کند 
که حدود 5۰ در صد از همسایه های او در حال حفر چاه عمیق 
هستند، به همین دلیل سطح آب بسیار پایین رفته است. این 
باشنده کابل می گوید که مردم به صورت بی رویه آب را مصرف 

می کنند.
نظام خپلواک، سخنگوی اداره ملی تنظیم امور آب، به روزنامه 
به  زیر زمینی  آب های  سطح  کابل  والیت  در  که  گفت  ۸صبح 
دلیل استفاده غیرمعیاری از سال ۲۰۱4 تا سال روان میالدی، 
به طور اوسط ۱3 متر ته نشین شده است. به این ترتیب آب های 
زیرزمینی پایتخت در هر سال دو متر ته نشین می شود. از سوی 
دیگر او یادآور شد که در برخی نقاط شهر کابل، از جمله خیرخانه 
و دشت برچی، سطح آب های زیر زمینی بین ۲۰ تا 4۰ متر پایین 

رفته است.
خپلواک تصریح می کند که خشک سالی های متواتر باعث کاهش 
تغذیه آب های زیر زمینی شده است و منابع این آب ها ظرفیت 

تامین نیاز متقاضیان آب را ندارد.
مورد حفر چاه عمیق  در  آب  امور  تنظیم  ملی  اداره  سخنگوی 
قانونی است که به  از حفر چاه ها در صورتی  گفت که استفاده 
به  باشد.  خانواده  یک  معیشتی  و  آشامیدنی  آب  تامین  منظور 
از  شبانه روز  یک  در  مکعب  متر  از 3  بیش تر  استفاده  او،  گفته 
سوی یک خانواده، بدون داشتن مجوز، غیر قانونی و جرم است. 
او یادآور شد که حفر هرگونه چاه عمیق بعد از مطالعه همه جانبه 
تخنیکی  مشخصات  و  عمق  موقعیت،  هایدروجیولوجیکی، 
ملی  اداره  نظر  تحت  چاه(  عمق  و  چاه ها  بین  فاصله  )قطرچاه، 

تنظیم امور آب حفاری می شود. 
به گفته خپلواک حفر یک حلقه چاه برای یک خانواده تنها  به 
هدف تامین آب مورد نیاز آشامیدنی و معیشتی، نیاز به مجوز 
ندارد ، اما حفر چاه به هر مقصد دیگر که باشد، بدون مجوز از اداره 

ملی تنظیم آب غیر قانونی است و جرم پنداشته می شود.  
این اداره از باشنده های کابل خواست تا در مصرف آب صرفه جویی 
کنند و از شست وشوی بیش تر )جاده، حویلی، موتر و...(  خودداری 
ورزند. هم چنان آب بام های خویش را به چاه های جذبی هدایت 
دهند و از هدایت فاضالب و آبی که باعث آلوده گی منابع آب های 

زیرزمینی می شود، خود داری کنند.
اداره ملی تنظیم امور آب از برنامه های تازه این اداره برای رفع 
که  دارد  تصمیم  می گوید  و  می دهد  خبر  کابل  در  آب  کمبود 
برنامه های ذخیره سازی آب های سطحی، انتقال آب، استفاده از 
آب باران و تصفیه فاضالب و استفاده مکرر از آن برای رفع نیاز 

مندی های باشنده گان کابل را راه اندازی کنند. 
کم آبی در سطح کشور به یک دغدغه کالن برای حکومت نیز 
تبدیل شده است. دولت برای مبارزه با خشک سالی کمیسیون 
عالی دولتی مبارزه با حوادث را تشکیل داده است. این کمیسیون 
آب  کمبود  و  خشک سالی  با  مبارزه  برای  را  جامع  طرحی 
بحران، ۱۷  این  با  مبارزه  برای  و  گرفته   روی دست  آشامیدنی 
میلیارد افغانی بودجه پیش بینی کرده است. قرار است با این پول، 
برای متضرران، آب آشامیدنی، گندم، علوفه و کمک های غذایی و 

غیرغذایی فراهم شود.

زهرا عطایی

سحر سیاس 
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ریاست عمومی امنیت ملی جزییات عملیات بازداشت 
را  پروان  والیت  در  برق  پایه های  تخریب  عامالن 
منتشر کرد. طبق اعالم امنیت ملی، این عملیات از 
سوی قطعات خاص برای بازداشت »هسته مشترک 
داعش و شبکه حقانی« که با طالبان هم سویی داشته 
و در تخریب پایه های برق نقش مستقیم داشت، اجرا 

شده است.
در این عملیات حنیف فرزند عبدالحفیظ سردسته 
این هسته، با سه تن دیگر که به گفته امنیت ملی در 
انفجار 3۶ پایه برق نقش مستقیم داشته اند، توسط 
نیروهای امنیت ملی بازداشت شده اند. یک منبع در 
پروان به روزنامه ۸صبح گفته است که یک پولیس 
ترافیک دو نفر را که با یک بشکه در نزدیک پایه برق 
به دنبال فرصت برای بمب گذاری بوده اند، بازداشت 
کرده است. منابع می گویند که این پولیس ترافیک 
نهادهای امنیتی را مطلع ساخته و خودش در این 

روزها زیر تهدید امنیتی است.
اعضای  که  است  داده  توضیح  ملی  امنیت  ریاست 
این هسته به دستور ثنااهلل مشهور به شهاب المهاجر، 
رهبر شاخه خراسان گروه داعش، در صدد بودند تا با 
تخریب پایه های برق، روند خدمات رسانی شفاخانه ها، 
مراکز صنعتی، تأسیسات استراتژیک و روند زنده گی 
را در پایتخت و دیگر والیت ها مختل سازند و مردم 

را در تاریکی قرار دهند.

و  طالبان  میان  درگیری ها  از 
نیروهای امنیتی و خیزش های 
پاتوی  ولسوالی  در  مردمی 
روز   ۲5 دایکندی  والیت 
می گذرد. جنگ جویان طالبان 
حمله های  آغاز  از  هرچند 
چندین  تاکنون  خود  تهاجمی 
به گفته  اما  را تصرف کرده اند،  ولسوالی  این  روستای 
تالش  هربار  از  پس  آن ها  دایکندی،  محلی  مسووالن 
و  پولیس  برابر  در  پاتو،  مرکز  گرفتن  اختیار  در  برای 

خیزش های مردمی شکست خورده اند.
در همین حال شبکه جامعه مدنی و یک عضو شورای 
در  مرکزی  حکومت  که  می گویند  دایکندی  والیتی 
پیوند به موضوعات امنیتی این والیت، به  ویژه جنگ 
پاتو، کوتاهی کرده است. شبکه جامعه مدنی و حقوق 
بشر دایکندی، روز دوشنبه، چهاردهم سرطان، با نشر 
در  که  است  خواسته  مرکزی  از حکومت  قطع نامه ای 
این  امنیتی  نیروهای  »تمویل«  و  »تجهیز«  راستای 
والیت توجه بیش تر کند. در قطع نامه آمده است که 
وجود  از  پاتو  ولسوالی  پاک سازی  برای  باید  حکومت 
والیت  این  به  نیز  را  کماندوها  از  شماری  طالبان، 
شورای  عضو  جواهری،  غیرت  همین طور  بفرستد. 
در  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  دایکندی،  والیتی 
حکومت  سوی  از  پاتو،  ولسوالی  درگیری های  قبال 
مرکزی »کوتاهی مطلق« صورت گرفته است. به گفته  
دایکندی  برای  قباًل  اردوی ملی که  جواهری، کندک 
منظور شده بود، بدون هیچ گونه تجهیزات و با دست 
جواهری  است.  شده  مستقر  والیت  این  در  خالی 
یک  نیروها  این  از  اما  داریم،  ملی  »اردوی  می افزاید: 
ذره هم کار گرفته نمی توانیم.« والی دایکندی هم تأیید 
می کند که کندک اردوی ملی در این والیت تاکنون 
تجهیز نشده و به همین دلیل در جنگ ها اشتراک ندارد 
و تنها پولیس و نیروهای خیزش و بسیج مردمی در 
برابر طالبان می جنگند. تجهیز نشدن مفرزه  امنیت ملی 
ولسوالی های  در  مردمی  پولیس  تشکیالت  تنقیص  و 
از موارد دیگری  است که به گفته   کجران و نومیش، 

عامالن تخریب پایه های برق چه کرده اند؟
اطالعات امنیت ملی نشان می دهد که این هسته در 
انفجار تانکرهای تیل در مربوطات ناحیه هفدهم شهر 
کابل، انفجار موترهای کاستر در شمال کابل از جمله 
بر  حمله  و  البیرونی  دانشگاه  استادان  موتر  بر  حمله 
داکتران شفاخانه مددرسان ایمرجنسی والیت پنجشیر 

نیز دخیل بوده است. 
دروازه شمالی شهر  در  هفدهم  ناحیه  در  آتش سوزی 
بالون های  انفجار  ثور رخ داد. صدای  یازدهم  کابل در 
نقاط نزدیک آتش سوزی شنیده شد و  تیل و گاز در 
شعله آن نیز تا نقاط دور دست قابل دید بود. هرچند 
نیروهای آتش نشانی خیلی زود به محل حادثه رسیدند، 
این  در  کنند.  مهار  را  آن   نتواستند  زود  صبح  تا  اما 
دیگر زخمی  تن  و ۱4  باختند  تن جان  حادثه هفت 
میلیون  آتش سوزی ۲۰  این  از  ناشی  شدند. خسارت 
دالر اعالم شد و وزارت امور داخله در آن زمان احتمال 

»تروریستی« بودن آن را رد کرده بود.
چندین موتر مسافربری کاستر در ماه های گذشته در 
شمال کابل منفجر شده است. موتر حامل کارمندان 
صحی والیت پنجشیر در پانزدهم ثور با انفجار ماین در 
ولسوالی کلکان والیت کابل هدف قرار گرفت. در این 
انفجار طبق اعالم پولیس، یک نفر کشته و سه نفر دیگر 
زخمی شدند. امنیت ملی می گوید که عامالن تخریب 

پایه های برق پشت این انفجار قرار دارند.
موتر حامل استادان دانشگاه البیرونی در هشتم جوزا 
در مرکز پروان هدف انفجار ماین قرار گرفت. در این 
انفجار چهار تن کشته و ۱5 تن دیگر زخمی شدند. 
قربانیان همه استادان و دانشجویان این دانشگاه بودند. 
این حمله که امنیت ملی می گوید که دسته حنیف و 
با واکنش ها و  همکارانش پشت آن قرار داشته است، 

محکومیت گسترده روبه رو شد.

تخریب 3۹ پایه و میلیون ها خسارت در شش ماه 
گذشته 

شرکت برشنا می گوید که در جریان شش ماه گذشته 

روبه رو شدند و با متقبل شدن تلفات، از مناطق اطراف 
ولسوالی فرار کردند. به نقل از این عضو شورای والیتی، 
موتر حامل والی نام نهاد طالبان برای دایکندی، در زمان 
فرار از محل، دچار حادثه شده و چهار عضو این گروه 
کشته شده اند. طبق معلومات وی، از زنده بودن یا مرگ 
والی نام نهاد طالبان بر اثر این رویداد ترافیکی، معلومات 

دقیق در دست نیست.

25 روز جنگ؛ ۹0 جنگ جوی طالب کشته شده اند
آغاز  از  که  گفت  دایکندی،  والی  شهیدی،  رشیده 
درگیری ها در پاتو تاکنون، 9۰ جنگ جوی طالب، ۱۰ 
نیروی خیزش مردمی، ۲ سرباز پولیس و 5 غیرنظامی 
کشته شده اند. والی دایکندی افزود، با وجودی که این 
طالبان  اما  نداشتند،  در جنگ حضور  غیرنظامی  پنج 
آن ها را »تیرباران« کردند. همین طور 5۸ جنگ جوی 
طالب و ۱۷ نیروی خیزش مردمی در این درگیری ها 

زخمی شده  اند.
والی دایکندی تأکید کرد که به طالبان در پاتو تلفات 
»سنگین« وارد شده و در حال حاضر وضعیت امنیتی 
بانو  معلومات  براساس  است.  نورمال  ولسوالی  این  در 
شهیدی، طالبان کلیدی ترین افراد خود را در دایکندی 

از دست داده اند.
به  نیز  دایکندی،  پولیس  فرمانده  مرتضوی،  سید باقر 
روزنامه ۸صبح گفت که ارگان های امنیتی به صورت 
هماهنگ تدابیر و پالن هایی را در دفاع از مردم و به 
گفته  به  کرده اند.  عملی  و  اتخاذ  پاتو  ولسوالی   ویژه 
فرمانده پولیس دایکندی، نیروهای امنیتی و دفاعی با 
حمایت و پشتی بانی نیروهای خیزش مردمی، تمامی 
مرتضوی  زده اند.  عقب  را  طالبان  تهاجمی  حمله های 

39 پایه برق در کشور تخریب شده است. سنگر نیازی، 
بیش تر  که  روزنامه ۸صبح گفت  به  برشنا،  سخنگوی 
این پایه ها در شمال کابل تخریب شده است. به قول 
سنگر نیازی، ترمیم پایه های برق که در اثر انفجار ماین 
تخریب شده است، حدود یک میلیون دالر معادل ۸۱ 
میلیون افغانی هزینه روی دست برشنا گذاشته است. 
برق  لین  بازسازی  جریان  در  که  گفت  نیازی  سنگر 

وارداتی سه کارمند برشنا جان باخته اند.
سخنگوی شرکت برشنا گفت که افزون بر این، تخریب 
در  گسترده  اقتصادی  زیان های  سبب  برق  پایه های 
کشور شده است؛ زیرا در نبود برق فعالیت های اقتصادی 
و کارخانه های تولیدی متوقف و چرخ اقتصادی ایستاد 

بود.
تخریب مکرر پایه های برق در جریان شش ماه گذشته 
سبب قطع دوام دار برق در پایتخت و ۱۰ والیت مسیر 
برق وارداتی شده است. این موضوع انتقادهای گسترده 
موارد  در  برق  پایه های  است.  داشته  پی  در  را  مردم 

اندکی پس از ترمیم پایه قبلی تخریب شده است.
سخنگوی شرکت برشنا از اقدام امنیت ملی از بازداشت 
کرد  استقبال  برق  پایه های  انهدام  ظن  به  نفر  چهار 
را به  نهادهای عدلی و قضایی خواست که آن ها  از  و 
که  نیز خواست  مردم  از  او  برسانند.  عمل شان  جزای 
تأمین  امنیتی و شرکت برشنا در قسمت  نهادهای  با 

امنیت پایه های برق همکار باشند.
نام  به  فردی  این  از  پیش  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
دل آقا مشهور به »مماتی سالنگ« را در پیوند به انفجار 
پایه های برق به ۱۶ سال زندان محکوم به مجازات کرده 
بودند. در نوزدهم جوزای ۱39۸، ریاست عمومی امنیت 
اتهام  به  را  نفری  گروه چهار  که یک  کرد  اعالم  ملی 
انفجار و تخریب پایه های برق بازداشت کرده است. این 
افراد از ساحه آهنگران ولسوالی سالنگ بازداشت شدند.

»مماتی  به  مشهور  دل آقا  نام  به  فردی  را  گروه  این 
سالنگ« رهبری می کرد و اعضای آن در بدل تخریب 
نکردن پایه ها، خواستار ۱۰۰ هزار دالر امریکایی بودند. 
اعضای  برشنا،  شرکت  مسووالن  منفی  پاسخ  از  پس 
این گروه در هفدهم ثور همان سال دست به تخریب 
یک پایه برق زدند که ترمیم آن برای این شرکت ۱۰ 

میلیون افغانی هزینه برداشت.
سرانجام دادستانی ُکل در نهم ثور سال گذشته اعالم 
کرد که همه اعضای این گروه چهار نفری به ۱۶ سال 
زندان محکوم شده اند. افزون بر این، اعضای این گروه به 
پرداخت 4۰۸ میلیون و ۶3۲ هزار و ۸۲۰ افغانی جبران 

خسارت محکوم شده اند.

را متقبل شده اند و  تلفات سنگینی  افزود که طالبان 
 ۸ سرطان،  چهاردهم  دوشنبه،  روز  مورد،  آخرین  در 
کشته  امنیتی  نیروهای  توسط  گروه  این  جنگ جوی 
حال  در  که  گفت  دایکندی  پولیس  فرمانده  شدند. 
حاضر نیروهای امنیتی بر وضعیت کلی والیت دایکندی 
حاکم اند و ارتفاعاتی که در کنترل طالبان بود، از آن ها 
پس گرفته شده است. مرتضوی تأکید کرد که طالبان 
را  دایکندی  ولسوالی های  گرفتن  اختیار  در  توانایی 
ندارند؛ زیرا باشنده گان این والیت از نیروهای امنیتی 

و دفاعی حمایت می کنند.
همین طور بر اثر جنگ های پاتو، در مجموع ۱ هزار و 
شده اند.  بی جای  مناطق شان  از  تاکنون  خانواده   ۸9۰
برای یک هزار و  این میان  از  والی دایکندی،  به گفته  
برای ۶9۰ خانواده   ۲۰۰ خانواده کمک توزیع شده و 
از  نقل  به  است.  نگرفته  صورت  کمک  تاکنون  دیگر 
این شمار  تا برای  والی دایکندی، سروی جریان دارد 
از  پیش  بگیرد.  نیز کمک های الزم صورت  خانواده ها 
این ریاست مهاجرین و عودت کننده گان دایکندی گفته 
بود که برای ۲ هزار خانواده کمک های حالت اضطرار 
اداره،  این  اعالم  براساس  است.  شده  گرفته  نظر  در 
مواد غذایی، آب آشامیدنی، ظروف، البسه و خیمه از 

نیازمندی های نخستین بی جاشده گان است.

طبق آن چه امنیت ملی اعالم کرده است، از محل 
مواد  زیادی  مقدار  نفره،  چهار  شبکه  این  اختفای 
انفجاری ممنوعه RDX و وسایل تخنیکی پیش رفته 
که برای تهیه، ساخت و تعبیه  مواد انفجاری به کار 
امنیت ملی  می رود، توسط نیروهای قطعات خاص 

کشف و ضبط شده است.
ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که حنیف و 
ابتدایی شان، تمامی  اعضای این هسته در اظهارات 
عملیات های  اجرای  در  را  هسته  این  که  عواملی 
به زودی  و  افشا کرده  تروریستی کمک می کردند، 
نیروهای کشفی و قطعات خاص این افراد را بازداشت 
خواهند کرد. امنیت ملی جزییات اعترافات آنان افراد 

را فاش نکرده است.
بازداشت  اعترافات کسانی که در پروان  با توجه به 
تثبیت  حال  در  ملی  امنیت  نیروهای  شده اند، 
رهبر شاخه خراسان  اختفای شهاب المهاجر،  محل 
ضمیرالدین  و  جنت گل  فرزند  الیق  احمد  داعش، 
از فرماندهان ارشد هسته مشترک داعش و شبکه 
حقانی است. امنیت ملی می گوید که دریافته است 
با طالبان هم سو هستند. ریاست عمومی  افراد  این 
امنیت ملی از شهروندان کشور خواسته است که در 
شناساسی افراد مخرب و مجرم که در صدد اخالل 
چرخه اقتصادی کشور هستند، با نیروهای امنیتی 

همکاری کنند.

غیرت جواهری، کوتاهی و بی توجهی حکومت مرکزی 
نسبت به این والیت را نشان می دهد. جواهری هم چنان 
از فرستادن نیروی کمکی به  ابا ورزیدن  می گوید که 
کوتاهی  از  نشان  نیز  دایکندی،  به  کماندوها   ویژه 

حکومت مرکزی دارد.
۸صبح  روزنامه  به  دایکندی،  والی  شهیدی،   رشیده 
گفت که قباًل درخواست نیروی کماندو از مرکز صورت 
گرفته بود، اما به دلیل گسترش جنگ در سراسر کشور، 
تاکنون نوبت نرسیده تا کماندوها به  منظور راه اندازی 
به  طالبان،  وجود  از  پاتو  ولسوالی  پاک سازی  عملیات 
والی  نیز  پیش  چندی  شوند.  فرستاده  والیت  این 
بود که  با روزنامه ۸صبح گفته  دایکندی در مصاحبه 
شورای نظامی این والیت فیصله کرده تا هرچه زودتر 
بخش های از دست رفته  پاتو از طالبان پس گرفته شود 
نیز  او آن زمان  اما  به خانه های شان برگردند.  و مردم 
تأکید کرده بود که برای موفقیت عملیات پاک سازی، 
اداره محلی خواهان فرستادن 5۰ سرباز کماندو از مرکز 

به دایکندی شده  است.
پس از آن هرچند نیروهای خیزش مردمی به رهبری 
امنیت ملی و پولیس، در علمیاتی، منطقه »سر تگاب« 
ولسوالی پاتو را از طالبان پس گرفتند، اما دیری نگذشت 
که این منطقه دوباره به دست طالبان سقوط کرد. در 
روزهای اخیر جنگ جویان طالبان حمله های تهاجمی 
خود را بر ُقخور، مرکز ولسوالی پاتو، شدت بخشیده اند. 
غیرت جواهری، عضو شورای والیتی دایکندی، می گوید 
که روز دوشنبه، چهاردهم سرطان، مرکز ولسوالی پاتو 
در محاصره طالبان قرار داشت و جنگ جویان این گروه 
بر »خانه های مسکونی« تیراندازی می کردند. به گفته  
او، طالبان با مقاومت خیزش های مردمی و پولیس ملی 

بیش از ۸۰ میلیون افغانی خسارت؛

۲5 روز جنگ در پاتوی دایکندی؛

عامالن تخریب ۳۶ پایه برق چه 
کسانی اند و از کی دستور می گرفتند؟

از کم توجهی حکومت مرکزی تا آواره شدن 
حدود دو هزار خانواده

علی  حقمل

الیاس طاهری
والی دایکندی تأکید 
کرد که به طالبان در 

پاتو تلفات »سنگین« وارد شده 
و در حال حاضر وضعیت امنیتی 
در این ولسوالی نورمال است. 
براساس معلومات بانو شهیدی، 

طالبان کلیدی ترین افراد خود را در 
دایکندی از دست داده اند.



سطح  در  آن  گسترش  و  کرونا  ویروس  پیدایش  با 
جهان، تقاضا به واکسین این ویروس کشنده افزایش 
قدرتمند  تا کشورهای  این موضوع سبب شد  یافت. 

جهان برای تولید واکسین کرونا تالش کنند.
در گذشته، کشورهای قدرتمند جهان در زمینه های 
هم  با  تکنولوژیکی  و  نظامی  سیاسی،  اقتصادی، 
رقابت داشته اند؛ اما به نظر می رسد که تولید و توزیع 
واکسین کرونا که یکی از کاالهای صحی کمیاب در 
سطح جهانی شمرده می شود، نیز به دامنه رقابت این 
کشورها افزوده و به ابزار دیپلماسی و گسترش حوزه 

نفوذ قدرت های جهانی مبدل شده است.
امارات  و  روسیه  هند،  چین،  امریکا،  متحده  ایاالت 
متحده عربی که از تولیدکننده گان مهم این واکسین 
توزیع  بیش تر  می شوند،  شناخته  جهانی  سطح  در 
این واکسین را به کشورهایی که هم سو و متحدشان 
هستند، متمرکز کرده است و از واکسین کووید-۱9 
به حیث ابزار دیپلماسی و گسترش حوزه قدرت و نفوذ 

خود استفاده کرده اند/می کنند.

امریکا
و  تکنولوژی  اقتصاد،  سیاست،  زمینه  در  که  امریکا 
در  هم چنان  می زند،  جهان  در  را  اول  حرف  نظامی 
سطح  در  آن  توزیع  و  کرونا  واکسین  تولید  زمینه 
جهانی، کشور پیشتاز محسوب می شود. واکسین های 
فایزر و مدرنای امریکا از جمله مهم ترین واکسین های 
این کشور به شمار می رود. بنا بر گزارش ها، واکسین 
با 4۶  مدرنا  و  درصد  معادل 44  کشور  با 9۱  فایزر 
آکسفورد/ واکسین  از  بعد  درصد،   ۲۲ معادل  کشور 

آسترازنکا بیش ترین استفاده در جهان را دارد.
جو بایدن، رییس جمهور امریکا در نشست اخیر گروه 
که  کرد  اعالم  بود،  شده  برگزار  لندن  در  که  هفت 
واکسین  میلیون دوز  تا 5۰۰  دارد  نظر  کشورش در 
کرونا را در سال های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ برای کشورهای 
کوواکس  برنامه  در  کشور  این  کند.  اهدا  فقیر 
توزیع  به  تسهیالت دست رسی جهانی  یا   )Covax(
کرونا که زیر نظر سازمان صحی جهان فعالیت دارد، 
نیز مبلغ ۲ میلیارد دالر کمک کرده است. امریکا قباًل 
نیز اعالم کرده بود که ۲5 میلیون دوز واکسین کرونا 
پاکستان،  مانند  آسیایی  و  آفریقایی  برای کشورهای 
تایلند،  بنگالدش،  فلسطین،  سریالنکا،  افغانستان، 
نیپال  و  مالدیف  مالیزیا،  فیلیپین،  ویتنام،  اندونیزیا، 
این کشورها در  به  امریکا  کمک می کند. کمک های 
واقع بخشی از تالش واشنگتن برای افزایش حضورش 
گذشته  در  است.  آسیا  شرق  و  جنوب  منطقه  در 
اقتصادی، سیاسی،  ابزارهای  از طریق  ایاالت متحده 
دیپلماتیک و نظامی در تالش حضور در این منطقه 
افزایش  و  بین المللی  فضای  تغییر  با  حاال  اما  بود؛ 
تقاضای جهانی به واکسین کرونا، این کشور در تالش 

و  نیپال  سریالنکا،  مانند  جنوبی  آسیای  کشورهای 
بنگالدش، از جمله کشورهایی هستند که در کانون 
سریالنکا  در  چین  دارند.  قرار  هند  و  چین  رقابت 
بندر  اجاره  مثاًل  است.  کرده  زیادی  سرمایه گذاری 
 99 مدت  به  چین  سوی  از  سریالنکا  هامبانتوتای 
مهم ترین  دالر،  میلیارد  یک  از  بیش  ارزش  به  سال 
سرمایه گذاری چین در این کشور محسوب می شود. 
در  افزایش سرمایه گذاری چین  تحلیل گران،  باور  به 
سریالنکا از یک سو و صادرات واکسین به این کشور 
از جانب دیگر، نفوذ سیاسی پکن را بیش تر از پیش 

وسعت خواهد داد.
سایر  با  مقایسه  در  چین  ساخت  واکسین های 
دارای دو مزیت  واکسین های ساخته شده در جهان، 
سایر  به  نسبت  چینی  واکسین  اول،  است.  مهم 
واکسین ها ارزان تر است و دوم، واکسین های چینی در 
هوای گرم نیز قابل انتقال است و این برای کشورهایی 
فوق العاده  ندارند،  سردکننده  زیرساخت های  که 

اهمیت دارد.
چینی  واکسین های  که  مزیتی  به  توجه  با  بنابراین، 
دارد، بسیاری از کشورها به این واکسین ها عالقه مندی 
نشان می دهند. این امر در دیپلماسی و گسترش حوزه 
سیاسی چین در آسیا، آفریقا و آمریکای التین کمک 

شایانی خواهد کرد.

هند
هند یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده واکسین در 
جهان به شمار می رود. این کشور با تکیه بر کارخانه 
جنوبی  آسیای  کشورهای  به  هند«،  »سیروم  بزرگ 
مانند بنگالدش، سریالنکا و نیپال واکسین اهدا کرده 
است. با توجه به نفوذ رو به گسترش چین در منطقه 
بسیاری  نیپال،  و  از جمله سریالنکا  جنوبی،  آسیای 
از کارشناسان، واکسین کووید-۱9 را بهترین گزینه 
برای هند برای گسترش حوزه نفوذ سیاسی اش در این 

منطقه می دانند.

روسیه
روسیه نخستین کشوری است که واکسین کووید-۱9 
موسوم به »Sputnik V« را تولید کرده است. مقامات 
برای  را  کووید-۱9  واکسین  تولید  بارها  کشور  این 
نخستین بار در این کشور، نشانه ای از اقتدار روسیه در 

مسائل علمی جهانی دانسته اند.
صندوق »سرمایه گذاری مستقیم روسیه« که مدیریت 
 ۲۰ روز  در  دارد،  برعهده  را  وی  اسپوتنیک  توزیع 
کرد  منتشر  کشور  از 3۱  متشکل  فهرستی  فبروری 
که این واکسین را سفارش داده بودند. در روزهای بعد 
از آن، سوریه و قرقیزستان هم به این فهرست اضافه 
شدند. بیش از یک سوم این کشورها یا رابطه نزدیک با 
مسکو دارند و یا با غرب در تنش هستند. از میان آن ها، 
۶ کشور )بالروس، ارمنستان، قزاقستان، ترکمنستان و 
اوزبیکستان( عضو اتحاد جماهیر شوروی و 3 کشور 
)مجارستان، مغولستان و نیکاراگوئه( عضو بلوک شرق 
)صربستان،  دیگر  کشور  سه  آن،  بر  عالوه  بوده اند. 
بوسنی و هرزگوین و مونته نگرو(، کشورهای هستند 
فدرال  سوسیالستی  جمهوری  فروپاشی  از  پس  که 

یوگسالوی استقالل شان را به دست آوردند.
بیش تر کشورهایی که به اسپوتنیک وی مجوز داده اند، 
در حال حاضر پیوندهای قوی سیاسی و ایدئولوژیکی 

با روسیه دارند.

امارات متحده عربی
امارات متحده عربی در یک قرارداد با شرکت سینوفارم 
چین، تولید واکسین کووید-۱9 چینی سینوفارم را به 
نام عربی در این کشور آغاز کرده است. این کشور با 
روابط  آن ها  با  که  کشورهایی  به  خود  نفت  پشتوانه 
تجاری و استراتژیک دارد، واکسین کرونا اهدا کرده 
است. مثاًل سیشل در اقیانوس هند، مصر، نوار غزه  و 
مالیزیا. داکتران در مصر بعدها علیه این تصمیم امارات 
متحده عربی موضع گرفتند. آن ها گفتند که به این 
یکی  مالیزیا  ندارند.  اعتماد  چینی  واکسین  و  کشور 
از شرکای تجاری امارات متحده عربی، هم گفت که 
کمک 5۰۰ هزار دوز واکسین کرونای اهدایی امارات 
به  تحقیقات چینی ها  نتایج  نمی کند؛ چون  قبول  را 
صورت مستقل توسط مالیزیا تأیید نشده است. به هر 
حال، این کشور ثروتمند عربی هم در تالش است تا از 
واکسین کرونا برای گسترش حوزه نفوذ سیاسی خود 

استفاده کند.
سخن اخیر این که، رقابت کشورهای قدرتمند جهان 
نظامی  اقتصادی، سیاسی،  بیش تر جنبه  در گذشته 
و تکنولوژیکی داشت؛ اما با گسترش ویروس کرونا و 
افزایش تقاضا به واکسین کووید-۱9 در سطح جهانی، 
به نظر می رسد که حاال رقابت کشورها بر سر میزان 
تولید و توزیع واکسین متمرکز شده است تا از این 
طریق دامنه نفوذ سیاسی و دیپلماتیک خود را بیش تر 

از رقیبان شان گسترش دهند.

است تا از طریق واکسین کرونا حضور سیاسی خود را 
در منطقه حفظ کند.

امریکا به تایوان که یکی از مناطق مورد منازعه جدی 
این کشور با چین است، نیز ۲.5 میلیون دوز واکسین 
به تاریخ ۲۰ جون ۲۰۲۱ کمک کرد. علی رغم این که 
میزان افراد مبتال به ویروس کرونا در این کشور پایین 
این منطقه مورد  به  ایاالت متحده  اما  گزارش شده؛ 
تایوان  است.  کرده  فراهم  صحی  کمک های  منازعه 
از  بخشی  را  آن  پکن  که  است  منطقه خودمختاری 
که  حالی  در  می داند،  چین  اصلی  سرزمین  قلمرو 
با  این که  وجود  با  امریکا  ویژه  به  غربی،  کشورهای 
تایوان روابط دیپلماتیک ندارند؛ اما کمک های صحی و 
تسلیحاتی زیادی را برای این منطقه خودمختار فراهم 
کرده اند. دریای جنوب چین همواره کانون تنش میان 
واشنگتن و پکن بوده است. امریکا می خواهد از طریق 
اطراف  به کشورهای  و کمک  منطقه  این  در  حضور 
چین، به ویژه تایوان، یک نقطه بازدارنده گی در مقابل 
بلندپروازی های چین جلوگیری  از  و  پیدا کند  پکن 

کند.
امریکا اعالم کرده است که 3 میلیون دوز  هم چنان 
افغانستان کمک  به  جانسون«  و  واکسین »جانسون 
از  یکی  چین،  قباًل  که  است  حالی  در  این  می کند. 
دوز  هزار   ۷۰۰ افغانستان  به  متحده،  ایاالت  رقبای 
کمک ها  این  میزان  بود.  کرده  کمک  کرونا  واکسین 
نشان می دهد که دو کشور امریکا و چین در اهدای 
و  دارند  قرار  رقابت  در  به شدت  واکسین هم  کمک 
می خواهند از طریق آن حضور سیاسی و دیپلماتیک 

خود را در افغانستان گسترش دهند. 

چین
از  اما  بود؛  کرونا  ویروس  منشا  که  وجودی  با  چین 
نخستین کشورهای جهان است که از گسترش این 
ویروس جلوگیری به عمل آورد و بازارهایش را دوباره 
طبق  کرد.  بازگشایی  اقتصادی  فعالیت های  برای 
گزارش های ارایه شده توسط وزارت خارجه چین، این 
کشور سه واکسین سینوفارم، سینوواک و کان سینو 
دارد. طبق  اختیار  در  بازار جهانی  به  برای عرضه  را 
گزارش منتشرشده توسط نشریه گلوبال تایمز، تاکنون 
صادرات  و  کرده  اهدا  واکسین  کشور   53 به  چین 
رسمی به ۲۲ کشور را در دستور کار خود قرار داده 
است. این کشور به یکی از بزرگ ترین صادرکننده گان 
واکسین کرونا در جهان مبدل شده است. عراق، لبنان، 
سیرالئون، فیلیپین، مکزیک، افغانستان و پاکستان از 
جمله کشورهایی هستند که چین به آن ها واکسین 
کووید-۱9 اهدا کرده است. هم چنان برازیل، شیلی، 
اوکراین،  ترکیه،  فیلیپین،  تایلند،  مالیزیا،  اندونیزیا، 
کامبوج، مجارستان، اردن، صربستان، امارات متحده 
عربی، مصر، مراکش، پاکستان، پرو و سنگال از جمله 
فروش  قرارداد  آن ها  با  پکن  که  هستند  کشورهایی 

واکسین چینی را امضا کرده است.
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دیپلماسی واکسین کرونا

عبداهلل رسولی، کارشناس روابط بین الملل

Islamic Republic of Afghanistan 
Independent Directorate of Local Governance

Deputy Ministry for Municipalities 
EZ-KAR Project

Procurement Unit

د افغانستان اسالمي جمهوریت
د سیمه ییزو ارکانونو خپلواکه  اداره

د شاروالیو معینیت
کارمندونه پروگرام

جمهوري اسالمي افغانستان
اداره مستقل ارگانهاي محـلي

معینیت شاروالیها 
برنامه اشتغالزائی

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تاسی از فقره ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم داوطلبان رسانیده میشود 
که برنامه اشتغالزائی معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی در نظر دارد تا قرارداد 

پروژه خریداری ۱۶ قلم مواد ضروری دفتر برای ۱۱ والیات برنامه اشتغالزائی دارای کود نمبر 
                                                                را به شرکت خدمات لوژستیکی حارث یاسر تحت 
جواز نمبر D-۷54۶۱ به قیمت مجموعی مبلغ  ۷۸۸.۸۷۷.۲۰ )هفت صد و هشتاد و هشت هزار و 

هشت صد و هفتاد و هفت اعشاریه بیست( افغانی اعطاء نماید .
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را 
از تاریخ نشر این اعالن الی هفت )۷( روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به برنامه اشتغالزائی 
معینیت شاروالی ها ریاست مستقل ارگان های محلی واقع چهارائی انصاری سرک کلوله پشته کوچه 

اول شهر نو کابل، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

IDLG/DMM/EZ-KAR/IOC/NCB-5.2021 

واکسین های ساخت چین در مقایسه با سایر واکسین های ساخته شده در جهان، دارای دو مزیت مهم است. اول، واکسین چینی 
نسبت به سایر واکسین ها ارزان تر است و دوم، واکسین های چینی در هوای گرم نیز قابل انتقال است و این برای کشورهایی که 

زیرساخت های سردکننده ندارند، فوق العاده اهمیت دارد.
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سرنگونی یک پهپاد بر فراز 
سفارت امریکا در بغداد

ساعاتی پس از حمله موشکی بر پایگاه عین االسد، پدافند 
هوایی سفارت امریکا در بغداد حمله یک پهپاد حامل مواد 
منفجره را خنثا کرد. از ابتدای سال جاری میالدی، مراکز 
و تاسیسات امریکا مورد 4۷ حمله موشکی و پهپادی قرار 

گرفته اند.
به گزارش دویچه وله فارسی، شامگاه دوشنبه، پنجم جون، 
حمله یک پهپاد حامل مواد منفجره بر سفارت امریکا در 
بغداد ناکام ماند. خبرگزاری فرانسه می نویسد که پدافند 
هوایی با رهگیری این هواپیمای بدون سرنشین، آن را قبل 

از رسیدن به محل سرنگون کرد.
علیه  تهاجمی  عملیات  مورد   4۷ گذشته،  ماه  هفت  در 
مراکز و تاسیسات امریکایی در عراق صورت گرفته است. 
اخیر  عامل حمله  نیست که چه گروهی  هنوز مشخص 
شبه نظامیان  امریکا،  و  عراق  امنیتی  مقام های  اما  بوده، 
مورد حمایت ایران از جمله »عصایب الحق« یا »کتایب 
حزب اهلل« را  دست اندر کار چنین عملیاتی می دانند. ایران 

پیوسته هرگونه دخالت در این حمالت را رد می کند.
واشنگتن برای اطالعات مربوط به منابع این حمالت سه 

میلیون دالر پاداش تعیین کرده است.
تنها چند ساعت قبل از این حمله، پایگاه عین االسد که 
محل استقرار سربازان و پیمان کاران امریکایی است، هدف 
تازه گی  به  پهپادی  بود. حمالت  قرار گرفته  سه موشک 
امکان  سرنشین  بدون  هواپیماهای  زیرا  شده ،  تشدید 

بیش تری برای استتار و گریز از پدافند هوایی دارند.
به  واکنش  در  قبل  هفته  یک  امریکا  متحده  ایاالت 
و  مواضع  عراق،  در  پهپادی  و  موشکی  سوءقصدهای 
قرارگاه های شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز سوریه 

را مورد حمله قرار داد.
ماموریت  چارچوب  در  امریکایی  سرباز   ۲5۰۰ عراق  در 

ایتالف ضد داعش حضور دارند.

توجه  با  دارند که  نظر  اسپانیا در  برخی مناطق  مسووالن 
به روند رو به افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در بین 
و  تردد  برای  را  محدودیت هایی  نشده،  واکسین  جوانان 

زنده گی شبانه وضع کنند.
به گزارش یورو نیوز، این تصمیم در حالی اتخاذ شده که 
و  تردد  محدودیت های  شدن  برداشته  از  هفته  چند  تنها 
کشور  این  مختلف  مناطق  در  شبانه  اجتماعات  برگزاری 

می گذرد.
مسووالن بهداشتی نگران اند که با توجه به در پیش بودن 
تعطیالت تابستانی و کمبود پرسنل پزشکی و کادر درمان، 
کووید-۱9  بیماری  به  ابتال  موارد  افزایش  کنونی  روند 
دردسر های تازه ای را برای این بخش فراهم کند و کارکنان 
مشغول به ارایه خدمات درمانی را تحت فشار مضاعف قرار 

دهد.
بر این اساس تصمیم گرفته شده که جدا از محدود کردن 
مناطق  ویژه  به  مناطق،  از  بسیاری  در  شبانه  زنده گی 
تفریحی،  تمهیداتی برای واکسین کردن افراد زیر 3۰ سال 

نیز فراهم شود.
بر  تاکنون  اسپانیا  در  کووید-۱9  واکسیناسیون  برنامه 
واکسین کردن گروه های مسن  و آسیب پذیرتر متمرکز بوده 
و بنا است که نوجوانان و افراد باالی بیست سال در تابستان 

شرایط  در  اقدامات  هماهنگ کننده  سیمون،  فرناندو 
اضطراری بهداشتی، ضمن تشکر از جوانان برای تالش های 
مضاعفی که جهت تامین درخواست های جدید و نیز اهمیت 
داد، می گوید: »این  انجام خواهند  واکسیناسیون  به  دادن 
خطر وجود دارد که آلوده گی به ویروس در بین جوانان به 
گروه های مسن و آسیب پذیری که هنوز دوز دوم واکسین 
را دریافت نکرده  اند و یا افرادی که کاًل واکسینه نشده  اند، 

سرایت پیدا کند.«
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به وخیم تر نشدن وضعیت 
شفاخانه ها طی روزهای آینده، گفت که ویروس جهش یافته 

حسن روحانی، رییس  جمهور ایران، از قطع مکرر و طوالنی 
برق در شهرهای ایران از شهروندان عذرخواهی و خواهش 

کرد که در مصرف برق »مقداری« صرفه جویی کنند.
به گزارش بی بی سی، آقای روحانی گفته است که وزارت 
نیرو مقصر نیست و گرمای شدید و خشک سالی موجب 
افزایش  گذشته  سال های  مثل  برق  تولید  ظرفیت  شده 
پیدا نکند: »امسال دچار خشک سالی بی سابقه ای هستیم 
کاهش  درصد   5۲ پارسال  به  نسبت  بارنده گی  میزان  و 
داشته است و هفت هزار میگاوات تولید برق  آبی کشور به 
خاطر کاهش آب سدها تقریباً قطع شده است. در روزهای 
از  تعمیرات  به  نیاز  به خاطر  بوشهر هم  نیروگاه  گذشته 
مدار خارج شده بود، لذا رنج و سختی فراوانی برای مردم 

ایجاد شد.«
را  ریاست جمهوری اش  روزهای  آخرین  روحانی که  آقای 
را  صنعتی  تولیدات  درصدی  پنجاه  افزایش  می گذراند، 

با ۲۸  که  هواپیمایی  روسیه، الشه  رسانه های  گزارش  به 
مسافر در شرق این کشور سقوط کرد، در نزدیکی مقصد 

پیدا شده است.
بر اساس این گزارش ها، یافته های اولیه نشان می دهد که در 
این سانحه همه سرنشینان هواپیما جان خود را از دست 
داده اند. این هواپیما از شهر پتروپاولوسک-کامچاتسکیی در 

شرق این کشور به سمت پاالنا در حرکت بوده است.
روسیه  جنوب شرقی  در  اختسک  دریای  حاشیه  در  پاالنا 

واقع شده است.
به گزارش بی بی سی، پیش از یافت شدن الشه، مقام های 
محلی گفته بودند که این هواپیما از صفحه رادار محو شده 

است.
گفته شده هواپیمای آنتونوف-۲۶ پیش از فرود در مقصد، 
ارتباط خود را با برج مراقبت از دست داده بود. هوای مقصد 

در زمان سقوط هواپیما ابری گزارش شده بود.
این هواپیما که در آب سقوط کرده است، حامل ۲۲ مسافر 
بود که گفته شده یکی از آن ها کودک بوده و هم چنین 
۶ خدمه پرواز داشته است. شهردار پاالنا، که مقصد این 

امسال به گروه  های دریافت کننده واکسین اضافه شوند.
از جمعیت  درصد  ارایه شده حدود 4۰  آمار های  بر اساس 
4۷ میلیون نفری اسپانیا تاکنون به صورت کامل واکسین 
از  یکی  به  را  اسپانیا  واکسیناسیون  میزان  این  شده اند؛ 
کشورهای بسیار موفق در قاره اروپا از حیث واکسین کردن 

بیش ترین تعداد شهروندان تبدیل کرده است.
با این حال در گروه سنی ۲۰ تا ۲9 سال وضعیت چندان 
مطلوب نیست، به نحوی که تاکنون از هر ده نفر یک نفر 
واکسین شده است؛ این میزان در بین افراد زیر بیست سال 

نیز ۷ دهم درصد ثبت شده که بسیار ناچیز است.

دلتا که عامل افزایش ابتال به بیماری کووید-۱9 در سایر 
کشورها مانند پرتگال و انگلیس است، هنوز به عنوان نوع 
غالب در میان موارد تایید شده جدید ابتال به ویروس در 

اسپانیا تبدیل نشده است.
به گزارش منابع بهداشتی میزان شیوع بیماری بین افراد 
۲۰ تا ۲9 سال طی چهارده روز گذشته سه برابر میانگین 
کشورِی ۲۰4 مورد ابتالی جدید برای ۱۰۰ هزار جمعیت 

بوده است.
جشن های پایان سال تحصیلی در میان نوجوانان و جوانان 
اسپانیایی یکی از عوامل افزایش روند ابتال به ویروس عنوان 

شده است.
مقام های بخش خودمختار نابارا به تازه گی از ثبت بیش از 
5۰۰ مورد ابتالی جدید روزانه خبر داده اند؛ میزانی که از 
دومین دور همه گیری گسترده ویروس در ماه اکتبر تاکنون 
در اسپانیا بی سابقه بوده است. در این بخش از خاک اسپانیا 
قرار است بارها و دیسکوتیک ها به جای 3 بامداد، ساعت یک 

بامداد تعطیل شوند.
به گزارش رسانه های اسپانایی، زنده گی شبانه در دست کم 
بیش ترین  که  کانتابریا  ایالت  شمال  منطقه  شهر  شانزده 
موارد ابتال به ویروس در کشور را ثبت کرده، نیز به کلی 

تعطیل خواهد شد.

یکی دیگر از دالیل کمبود برق دانست و از وزارت نیروی 
این کشور خواست که شهروندان را از ساعات قطع برق 

»مطلع« کند تا بتوانند برنامه ریزی کنند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر داخله ایران، نیز از والی های 
این کشور خواسته بود که با تشکیل کمیته های تخصصی 
برای خاموشی ها زمان بندی مناسب در نظر بگیرند تا فشار 

کم تری بر مردم وارد شود.
بنا بر گزارش ها، قطع برق بدون اطالع اتفاق می افتد و در 
بسیاری مناطق مدت آن دو ساعت اعالم می شود، در حالی 

که شش ساعت طول می کشد.
تابستان داغ ایران، بی برق و بی آب با محدودیت های کرونا

گرمای تابستان ایران، موج پنجم کرونا، قطع مکرر برق 
و رکود اقتصادی، کسب و کار و تولید را به شدت در ایران 
مختل و زنده گی شهروندان ایرانی را بیش از پیش دشوار 

کرده است.

هواپیما بوده، هم از سرنشینان این هواپیما بود.
خبرگزاری اینترفکس روسیه می گوید که این هواپیما پس 
از برخورد به صخره و زمانی که خود را آماده فرود می کرده 

و در شرایط دید کم بوده، دچار سانحه شده است.
را  خود  هوایی  ایمنی  کارنامه  اخیر  سال های  در  روسیه 

ایران به معنای قطع آب  قطع برق در بسیاری جاها در 
هم است. 

به گفته محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس 
شورای اسالمی ایران، »آب مردم یزد از مسیر اصفهان به 
این استان )والیت( منتقل می شود و در مسیر پمپ هایی 
برای انتقال آب وجود دارد که با قطع برق، یک یا تعدادی 
از این پمپ ها از کار می افتد و اگر یک پمپ هم از کار 
بیفتد، آب مردم یزد نیز قطع می شود و در نتیجه با قطع 
برق، مردم یزد سختی قطع آب را هم باید تحمل کنند.«

در  که  کرونا  محدودیت  کنار  در  عوامل  این  مجموعه 
یک  گروه  کسب وکارهای  فقط  )سرخ(  قرمز  شهرهای 
شهروندان  بر  را  زنده گی  دارند،  فعالیت  اجازه  )ضروری( 
ایرانی تنگ کرده است. مردم در برخی شهرها در مقابل 
اداره های برق تجمع اعتراضی کرده اند، فضای برخی شهرها 
امنیتی شده و در برخی شهرها از پنجره ها و بالکن ها علیه 

آیت اهلل خامنه ای، رهبر مذهبی این کشور، شعار داده اند.
به  ایران  مناطق  برخی  در  کرونا  شیوع  که  حالی  در 
خصوص سیستان و بلوچستان »فاجعه بار« توصیف شده، 
پیکان کالنتری، رییس اتحادیه کشوری گازهای طبی و 
صنعتی  ایران، از احتمال نیاز به واردات آکسیجن صحبت 
کرده است. او گفته است: »به طور کلی در فصل تابستان 
ظرفیت تولید آکسیجن حدود ۱5 درصد کاهش می یابد. 
باعث شد  نیز  روزهای گذشته  برق در  قطع شش ساعته 
آکسیجن  تولید  و  بیفتد  عقب  ساعت  حداقل ۱۰  تولید 

تقریباً نصف شد.«
او گفته است که شیوع کرونا نیاز به آکسیجن را دو برابر 
کرده و اگر این وضع ادامه یابد، باید آکسیجن وارد کرد که 

در بین کشورهای همسایه تنها گزینه ترکیه است.

ارتقا داده است، ولی به  گفته کارشناسان این حوزه هنوز 
مشکالت متعددی در رابطه به نگهداری و ایمنی ناوگان 

هوایی این کشور به چشم می خورد.
روسیه  در  هوایی  سانحه  چندین  گذشته  سال های  طی 
هواپیمای  یک   ۲۰۱9 می  ماه  در  است.  افتاده  اتفاق 
»سوهو« متعلق به شرکت »ایرفلوت« در باند میدان  هوایی 

مسکو آتش گرفت و 4۱ مسافر آن کشته شدند.
به  متعلق  هواپیمای   )۲۰۱۸( هم  آن  از  قبل  سال  یک 
شرکت هواپیمایی »ساراتوف« بعد از ترک میدان هوایی 
مسکو سقوط کرد که تمامی ۷۱ سرنشین آن جان خود 

را از دست دادند.
امروز  که  هواپیمایی  می گویند  روسی  رسانه های  بعضی 
بوده  پرواز  در  میالدی  سال ۱9۸۲  از  شد،  سانحه  دچار 

است.
این نوع هواپیما که هنوز برای مقاصد نظامی و جابه جایی 
مسافر در چندین کشور مورد استفاده است، از 5۰ سال 
پیش و در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد استفاده 

بوده  و سانحه های متعددی داشته اند.

شمار زیاد جوانان مبتال به کرونا زنده گی شبانه در اسپانیا را به تعطیلی کشاندند

تابستان داغ ۱۴۰۰ ایران؛ 
بی برقی، بی آبی، محدودیت های کرونا و کمبود آکسیجن

سقوط هواپیمای روسی؛ تمامی ۲۸ مسافر کشته شدند


