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

قیمت تکت رفت
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از حضور مغرورانه تا فرار شبانه ؛ 
چشم اندازی برکارنامه بیست ساله امریکا در افغانستان

ایاالت متحده امریکا بیست سال پیش با شعار مبارزه با هراس افگنی توانست با جلب حمایت جهانی به شمول همسایه گان 
افغانستان، با قدرت سیاسی - نظامی تمام، وارد این کشور شود. امریکا شاید نخستین قدرت بیگانه ای بود که حضور سنگین 

نظامی اش با خوش رویی گسترده  مردم افغانستان مقابل شد.

3

ساعت،  چند  هرات طی  مرزی  مهم  بندر  دو  و  ولسوالی  چندین  پی هم  سقوط 
وحشت و نگرانی بزرگی برای هراتیان به بار آورد. در والیت بادغیس، همسایه 
شرقی هرات، پس از سقوط ولسوالی ها طالبان به مرکز شهر قلعه نو حمله کردند و 

دامنه جنگ به مناطق مسکونی رسید. 
پنج شنبه شب، پس از سقوط ولسوالی های شین دند، گلران، ُکهسان، پشتون زرغون، 
ادرسکن، کرخ، کشک کهنه و کشک رباط سنگی، بندر مرزی اسالم قلعه هم سقوط 
کرد و نشر تصاویر جنگ جویان طالبان از حضور در نقطه صفری مرز و گرفتن 

عکس یادگاری با سربازان ایرانی، بازتاب گسترده ای داشت.

اسماعیل خان رهبری مقاومت 
را بر عهده گرفت
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تصمیم ترکیه در مورد چگونه گی حضورش در افغانستان 
نهایی شده است اموال چندین دکان  در کوته سنگی کابل 

از سوی سارقان دزدی شد
۸صبح، کابل: خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داده 
این  جمهور  رییس  اردوغان،  طیب  رجب  که  است 
کشور، گفته است که در مورد چگونه گی مسوولیت 

ترکیه در افغانستان تصمیم گرفته است.
طبق گزارش آناتولی، رجب طیب اردوغان روز جمعه، 
هژدهم سرطان، پس از ادای نماز جمعه در مسجد 
»کورشونلو« دیاربکر اعالم کرد که هیأت های ترکیه 
و امریکا در مورد چگونه گی مسوولیت آینده ترکیه در 

افغانستان تصمیم گیری کرده اند.
اردوغان گفت که در رابطه با افغانستان با جو بایدن 
همتای امریکایی خود نیز پیش تر صحبت کرده بود.

موضوع  نیز  کشور  دو  »هیأت های  او  گفته  به 
افغانستان را در نشست ناتو بررسی کرده اند و در این 

زمینه مناسب ترین گام را بر خواهیم داشت.«
رییس جمهور ترکیه توضیح داده است، درباره این که 
کشورش در افغانستان چه مأموریتی را می پذیرد یا 

خیر، تصمیم گرفته است.
مورد  در  تصمیمش  اینکه  مورد  در  او  حال،  این  با 
مأموریت ترکیه در افغانستان چه بوده است، چیزی 

نگفته است.
پیش تر گفته شده بود که مسوولیت امنیت میدان 

هوایی بین المللی کابل به ترکیه واگذار می شود.
به تازه گی وزیران دفاع امریکا و ترکیه نیز در مورد 

امنیت میدان هوایی کابل باهم گفت وگو کرده اند.
پذیرش  برای  که  بود  کرده  اعالم  پیش تر  ترکیه 
مأموریت جدید خود در افغانستان به حمایت مالی، 

لوژستیکی و فنی امریکا نیاز دارد.
قرار است که سیستم ضد موشکی در میدان هوایی 

کابل نصب شود.

تأیید  پولیس کابل  ۸صبح، کابل: 
کرده است که شماری از دکان ها در 
از  ناحیه سوم شهر کابل  مربوطات 

سوی دزدان سرقت شده است.
این رویداد ساعت ۳:۰۰ بامداد روز 
جمعه، هژدهم سرطان، در مربوطات 
ناحیه سوم شهر کابل رخ داده است.

محل  باشنده گان  از  شماری 
دکان های  تمام  که  می گویند 
دزدان  سوی  از  مینه یار  مارکیت 

سرقت شده است.
پولیس  سخنگوی  فرامرز،  فردوس 
مظنون  دو  که  می گوید  کابل، 
بازداشت  رویداد  این  به  پیوند  در 

شده اند و تحقیقات جریان دارد.
جزییات  کابل  پولیس  سخنگوی 

بیش تر در این مورد نداده است.
به  دزدان  که  است  نشده  مشخص 
چه میزانی از اموال این دکان ها را 

سرقت کرده اند.

دادوستد کاال بین افغانستان و 
ایران از دو گذرگاه متوقف شد

تسلط طالبان بر چهار گذرگاه مهم تجارتی؛ 

هرات در محاصره طالبان؛
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واکنشهابهبهرهبرداریبندکمالخان
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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...

7

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

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

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

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

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

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

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

است.

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

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

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

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

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

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

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

باید از افغانستان خارج شوند.

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

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

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

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

بیرون می شوند.



 

گروه طالبان برای انجام توافق صلح و توقف خشونت ها، پیشنهاد تازه ای را 
به جانب دولت سپرده است. منابع در وزارت دولت در امور صلح می گویند 
که این پیشنهاد شامل تشکیل حکومت موقت، سپردن رهبری حکومت 
به یک فرد بی طرف و تغییر قانون اساسی می شود. طبق پیشنهاد طالبان، 
حکومت موقت باید برای یک دوره سه ساله اداره امور کشور را برعهده 

داشته باشد. جزئیات بیش تر این پیشنهاد تاهنوز فاش نشده است.
اعضای هیأت مذاکره کننده طالبان مدعی هستند که آن ها یک پیشنهاد 
را چهار ماه پیش از طریق خلیل زاد به غنی و عبداهلل سپرده بودند. طبق 
سفرش  در  طالبان  مذاکره کننده  هیأت  عضو  دالور،  شهاب الدین  آنچه 
به مسکو بیان کرد، نکات مهم این پیشنهاد شامل رهایی زندانیان، لغو 
بزرگ  مراکز  و  والیت ها  مراکز  به  حمله  از  طالبان  خودداری  تحریم ها، 
باید در  اعتمادسازی  این پیشنهاد به هدف  او،  به گفته  نظامی می شد. 
مهلت زمانی نود روز عملی می شد. با این وصف، دالور مدعی شد که جانب 
دولت تاکنون به این پیشنهاد آن ها پاسخی نداده است. او تلویحاً حمالت 
تهاجمی طالبان به مراکز نظامی و مراکز والیت ها را با سکوت دولت در 

قبال این پیشنهاد مرتبط دانست.
هیأت  که  بودند  گفته  هفته گذشته  دولت  مذاکره کننده  هیأت  اعضای 
مذاکره کننده طالبان در دور جدید گفت وگوها، پیشنهاد کرده  است که 
طالبان  مذاکره کننده گان  شود.  روشن  اساسی  قانون  تکلیف  ابتدا  باید 
مقابل،  در  بودند.  شده  قانون  این  بازنگری  خواستار  پیشنهاد  این  در 
مذاکره کننده گان دولت گفته بودند که پیش از بحث روی قانون اساسی 
باید روی یک نقشه راه برای آینده توافق شود. به نظر می رسد که این 

اختالف دیدگاه تاهنوز رفع نشده است.
همان  در  طالبان  و  افغانستان  دولت  بین  صلح  مذاکرات  که  حالی  در 
مناطق  به سمت  گروه  این  پیش روی  است،  متوقف  آغازین خود  نقطه 
تحت کنترل دولت به یک نگرانی جدی تبدیل شده است. این نگرانی 
از افغانستان تا همسایه های این کشور، قدرت های منطقه ای و بازیگران 
جهانی را در بر گرفته است. این نگرانی در بین همه این کشورها تقریباً 

یکسان است.
تصور غالب آن است که جنگ بین دولت و طالبان برای یک مدت طوالنی 
کلید خورده است و این جنگ می تواند مذاکرات صلح را با شکست روبه رو 
کند. پیامدهای این شکست برای افغانستان، فروپاشی دولت، وقوع جنگ 
و  القاعده  از جمله  تروریستی  گروه های  فعالیت  مجدد  و شروع  داخلی 
داعش پیش بینی شده است. به راه افتادن سیل مهاجرت از افغانستان و 
صدور مواد مخدر از این کشور از پیامدهای دیگر این جنگ و شکست 

روند صلح عنوان شده است.
با توجه به این پیش بینی ها، همسایه های افغانستان، قدرت های منطقه ای 
و بازیگران جهانی هرکدام به نوبه خود در صدد تعیین نسبت با وضعیت 
افغانستان  اگر  که  است  گفته  پاکستان  است.  این کشور  آینده  و  فعلی 
بست.  خواهد  کامل  صورت  به  را  مرزهایش  شود،  داخلی  جنگ  وارد 
با  خود  مشترک  مرزهای  تحکیم  در صدد  نیز  میانه  آسیای  کشورهای 
افغانستان هستند. ایران در هفته گذشته از هیأت های دولت افغانستان 
و گروه طالبان میزبانی کرد، تا بلکه بتواند از شکست مذاکرات صلح بین 
با برجسته سازی تهدید داعش و  نیز  دو طرف پیش گیری کند. روسیه 
آسیب پذیری آسیای میانه در برابر این تهدید، هفته گذشته میزبان هیأت 
نگرانی  و  افغانستان  درباره وضعیت شمال  روس ها  احتماالً  بود.  طالبان 
هندی ها  است.  کرده  گفت وگو  هیأت  این  با  داعش  تهدیدات  از  مسکو 
نیز تالش های منطقه ای خود را آغاز و تماس مستقیم خود با بخش های 

ملی گرای گروه طالبان را برقرار کرده اند.
امریکا و ناتو که در حال بیرون کشیدن نیروهای خود از افغانستان هستند، 
مسوولیت جنگ را به دولت این کشور واگذار کرده اند. آن ها متعهد شده اند 
که دولت افغانستان را حمایت مالی و تسلیحاتی می کنند تا سر پا ایستاد 
بماند. مقامات امریکا و ناتو هم زمان به طالبان توصیه می کنند که دست از 
خشونت افروزی و پیش روی بکشند و وارد مذاکرات معنادار با دولت شوند.

به این ترتیب، تشدید خشونت ها و احتمال وقوع جنگ تمام عیار داخلی 
در افغانستان به یک نگرانی جدی در بین کشورهای همسایه، قدرت های 
منطقه ای و بازیگران جهانی تبدیل شده است. هم زمان تمام این کشورها 
به این نکته اتفاق نظر دارند که قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد و 
باید »جنگ بیهوده« در این کشور از راه گفت وگو پایان یابد. در مورد 
این که دولت و طالبان از راه جنگ مغلوب یک دیگر نخواهند شد و هر 
دو طرف به تنهایی قادر به اداره افغانستان نیستند، نیز اتفاق نظر موجود 
است. با این وصف، دیده می شود که دولت و طالبان هر دو آماده نیستند 
تا در زمینه سیاسی کمی عقب نشینی کنند. این حالت، ریشه در اعتماد 
به نفس کاذب دولت و طالبان، بی اعتمادی دو طرف نسبت به یک دیگر و 

روش های مذاکره دو طرف جنگ دارد.
با توجه به این که جزئیات پیشنهاد تازه طالبان و هم چنان پیش شرط های 
این گروه در چارچوب این پیشنهاد روشن نیست، نمی توان از آن یک 
تصویر مثبت ارایه کرد. اگر این پیشنهاد بدون شروط رهایی زندانیان و لغو 
تحریم ها باشد، می تواند یک گام مثبت ارزیابی شود. هیأت مذاکره کننده 

دولت نیز نباید مبهم صحبت کند.
بازیگران  و  منطقه ای  قدرت های  همسایه،  کشورهای  که  می رود  توقع 
جهانی با توجه به تهدیداتی که در برابر آن ها موجود است، اجازه ندهند 
یابد.  ادامه  این  از  بیش  افغانستان و گروه طالبان  بین دولت  که جنگ 
برای  آغازی  نقطه  و طالبان می تواند  از هیأت های دولت  ایران  میزبانی 
تسهیل مذاکرات بین دو طرف تلقی شود. البته می دانیم که این یک گام 
ابتدایی است. موفقیت آن وابسته به استمرار آن و تنها با نیت پاک آوردن 
صلح در افغانستان است. سایر کشورها نیز می توانند ابتکار مشابه داشته 
باشند. ترویکای توسعه یافته یک مکانیسم مناسب است که دست کم چهار 
بازیگر اثرگذار در قضایای افغانستان را زیر یک چتر گردهم آورده است. 
و  منطقه ای  بزرگ  قدرت های  همین طور  و  افغانستان  همسایه های  اگر 
با بی طرفی کامل برای  جهانی به نقش تماشاگر وضعیت اکتفا کنند و 
آوردن صلح در افغانستان همکاری نکنند، بعید است که جنگ در این 

کشور پایان یابد.
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۸صبح، کابل: وزیر امور خارجه پاکستان گفته 
است که برای جلوگیری از وقوع جنگ داخلی 

در افغانستان قدرت باید تقسیم شود.
شاه محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، 
سنا  مجلس  خارجی  روابط  کمیته  نشست  در 
تأکید کرده است که حکومت این کشور برای 
جلوگیری از جنگ داخلی در افغانستان راهکار 

»تقسیم قدرت« را پیشنهاد می کند.
قریشی هم چنان از جنگ داخلی و هجوم موج 
دوباره مهاجران به پاکستان و ایران ابراز نگرانی 

کرده است.
او افزود است: »پاکستان و ایران با شروع جنگ 
داخلی درافغانستان با هجوم پناه جویان مواجه 

خواهد شد.«
که  است  کرده  خاطرنشان  او  حال،  همین  در 
پاکستان با وجود محدودیت  منابع، پناه جویان را 

جا داده است؛ اما بیش تر از این نمی تواند.
حکومت  که  است  کرده  تاکید  او  حال،  این  با 
را  خود  مرزی  گذرگاه  تا  می خواهد  پاکستان 

منظم کند.
قریشی گفت: »ما به گزینه )رایگان برای همه( 

در مرز با افغانستان خاتمه می دهیم.«
در  پاکستان  خارجه  امور  وزیر  هم،  سویی  از 
این نشست گفته است که اسالم آباد موج دیگر 
افزود:  او  نمی خواهد.  گذشته  مثل  را  تروریسم 
»پاکستان ۷۰هزار نفر قربانی داده است و ۱۵۰ 

میلیون دالر زیان دیده است.«
تحریک  که  است  افزوده  قریشی  محمود  شاه 
طالبان پاکستان می تواند با تسلط یافتن تفکر 
پاکستان  برای  این  و  شوند  قدرت مند  طالبان، 

»مضر« است.
او هم چنان با تأکید بر نقش ترکیه در روند صلح 
افغانستان گفت:» ترکیه قدم های خوبی در روند 

صلح افغانستان برداشته است.«
دولت افغانستان تاکنون به اظهارات شاه محمود 

قریشی واکنش نشان نداده است.

۸صبح، کابل: یک هفته پس از خروج نیروهای 
محمداشرف  بگرام،  هوایی  پایگاه  از  امریکایی 
غنی، رییس جمهور از بخش های مختلف این 

پایگاه دیدن کرد.
نیروهای امریکایی در یازدهم سرطان این پایگاه 
را ترک کردند. مسوولیت پایگاه هوایی بگرام به 

نیروهای امنیتی افغانستان سپرده شده است.
روز جمعه،  از چاشت  پیش  غنی  محمداشرف 

هژدهم سرطان به پایگاه هوایی بگرام رفت.
فرمانده  کوهستانی،  اسداهلل  ارگ،  اعالم  طبق 
مفصلی  گزارش  بگرام،  در  مستقر  نیروهای 
و  کرد  ارائه  را  بگرام  هوایی  میدان  وضعیت  از 
اکماالت،  مورد  در  را  خود  آینده  برنامه های 
امنیتی،  کمربندهای  ایجاد  پرسونل،  تجدید 
جمهور  رییس  به  تأسیسات،  مراقبت  و  حفظ 

شرح داده است.
رییس جمهور غنی گفته است که برای مدیریت 
زندان بگرام باید یک هیأت از افراد با ظرفیت و 

مسلکی موظف شود.
به گفته او، برای انتقال و جابه جاسازی وسایل 
هیأت  یک  بگرام  هوایی  میدان  تجهیزات  و 
بین الوزارتی سکتور امنیتی بررسی خود را انجام 
دهد تا تجهیزات منقول و غیرمنقول مشخص 

شود.
او گفته است که پس از اولویت بندی، اقدامات 

الزم در این خصوص صورت گیرد.
رییس جمهور غنی افزوده است که یک بخش 
شفاخانه محمدداوود خان به بگرام انتقال شود 
شفاخانه  حیث  به  شفاخانه  این که  مورد  در  و 
شود،  استفاده  مختلط  یا  و  غیرنظامی  نظامی، 

باید بررسی صورت گیرد.
در  امریکایی  نیروهای  پایگاه  بزرگ ترین  بگرام 

۲۰ سال گذشته بود.

کرونای  واکسین  محموله  اولین  کابل:  ۸صبح، 
جانسون - جانسون روز جمعه، هژدهم سرطان، از 

امریکا به افغانستان رسیده است.
این محموله شامل ۱٫۴۸ میلیون دوز است که از 
در  امریکا  ویلسون، سرپرست سفارت  راس  سوی 
صحت  وزارت  سرپرست  مجروح،  وحید  به  کابل 
عامه، در میدان هوایی بین المللی کابل سپرده شده 

است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل)یونسیف( 
اعالم کرده است که محموله  یک میلیون و ۴۸۴ 
 - جانسون  کرونای  واکسین  دوز    ۹۰۰ و  هزار 

جانسون از طریق کوواکس به کابل رسیده است.
این محموله نخستین بخش کمک ۳.۳ میلیون دوز 
واکسین جانسون- جانسون است که امریکا برای 

کمک به افغانستان اختصاص داده است.
در همین حال، سفارت امریکا در کابل با تأیید این 
خبر گفته است که نخستین محموله ۱.۴۸ میلیون 
با  مبارزه  برای  جانسون   - جانسون  واکسین  دوز 

موج سوم کرونا به کابل رسیده است.
راس ویلسون، سرپرست امریکا در کابل گفته است 
افغانستان نشان دهنده   به  این محموله  اهدای  که 

۸صبح، کابل: جو بایدن، رییس جمهور امریکا، 
زمان پایان مأموریت نظامی کشورش در افغانستان 
را اعالم کرد. طبق اعالم بایدن، مأموریت نظامی 
امریکا در سی ویکم ماه آگست سال جاری میالدی 
از  حمایت  دیپلماتیک،  اما حضور  می یابد،  پایان 
نیروهای امنیتی و کمک های نظامی و غیرنظامی 

این کشور به افغانستان ادامه می یابد.
هفدهم  پنج شنبه،  روز  که  امریکا  رییس جمهور 
سفید  کاخ  در  خبری  نشست  یک  در  سرطان، 
سخنرانی می کرد، در پاسخ به پرسشی گفت که 
به طالبان اعتماد ندارد، اما به توانایی های نیروهای 

امنیتی افغانستان اعتماد دارد.
افغانستان  بر  طالبان  تسلط  که  گفت  جوبایدن 
نامحتمل است؛ زیرا این کشور ۳۰۰ هزار نیروی 
هوایی  نیروی  و  جهان  سایر  مانند  مجهز  ارتش 
دارد، در حالی که طالبان تنها ۷۵ هزار نفر هستند.
لحاظ  به  طالبان  که  کرد  اذعان  بایدن  هرچند 

نظامی قوی شده اند.
اطالعاتی  و  نظامی  مقام های  که  گفت  بایدن 
امریکا به او اطمینان داده اند که نیروهای امنیتی 
افغانستان توانایی حفاظت از کشور و منافع  شان 

را دارند.
رییس جمهور امریکا الزمه حفظ نظام و جلوگیری 
رهبران  اتحاد  را  طالبان  دست  به  آن  سقوط  از 
سیاسی در افغانستان خواند، هرچند او تأکید کرد 
که افغانستان هیچ گاهی متحد نبوده است.  به 
که  است  نتوانسته  نیز  هیچ کشوری  بایدن،  باور 

افغانستان را متحد کند.
نیروهای  که  دارد  اطمینان  که  گفت  بایدن  جو 
امنیتی افغانستان از این کشور حفاظت می کنند، 
عبداهلل  و  غنی  رییس جمهور  با  دیدار  در  او  اما 
عبداهلل که در اواخر ماه گذشته میالدی انجام شد، 

آن است که امریکا در روزهای دشوار در کنار مردم 
افغانستان ایستاده است.

به  جهان  دسترسی  برنامه  طریق  از  محموله  این 
عامه  صحت  وزارت  به  )کوواکس(  کرونا  واکسین 

کشور سپرده شده است.
در  یونسیف  نماینده  لیس،  لودوویک دی  هیروی 
افغانستان گفت که این محموله زمانی به افغانستان 
رسیده است که این کشور با چالش بزرگ کرونا 

دست و پنجه نرم می کند.
یونسیف از رسیدن این محموله استقبال کرده و 
آن را برای ادامه مبارزه با کرونا در افغانستان یک 

»قدم مهم« خواند.
از  درصد  چهار  از  تر  پایین  افغانستان  در  تاکنون 
نشان  که  کرده اند  دریافت  کرونا  واکسین  مردم 
می دهد تطبیق واکسین کرونا در افغانستان بسیار 

کند است.
این در حالی  است که با شروع موج سوم کرونا در 
افغانستان، جهش سریع در آمار مبتالیان و میزان 
مرگ ومیر کرونا دیده می شود. به صورت میان گین 
و  می شود  شناسایی  جدید  بیمار  هزار  دو  روزانه 

حدود ۱۰۰ مرگ ثبت می شود.

تأکید کرده است که باید رهبران افغانستان دور 
هم جمع شوند.

به همین ترتیب، رییس جمهور امریکا از تصمیم 
افغانستان دفاع کرد و گفت  از  خروج سربازانش 
افغانستان ملت سازی  امریکا در  که هدف حضور 

نبوده است.
جو بایدن گفت که تصمیم گیری در مورد آینده 
افغانستان حق و مسوولیت مردم افغانستان است و 
آن ها باید تصمیم بگیرند که کشورشان را چگونه 

اداره کنند.
به گفته بایدن، امریکا به اهدافی که برای آن به 
و  است  یافته  دست  بود،  کرده  حمله  افغانستان 
عدالت را بر کسانی که در ۱۱ سپتامبر به امریکا 
اسامه   از  او  است.  کرده  اجرا  بودند،  کرده  حمله 
بن الدن، رهبر مقتول شبکه القاعده یادآوری کرد 
که به دست نیروهای امریکایی در پاکستان کشته 

شد.
با این حال، رییس جمهور امریکا گفت که حضور 
دیپلماتیک کشورش در افغانستان ادامه می یابد و 
در مورد امنیت میدان هوایی بین المللی کابل نیز 

با متحدان خود از نزدیک کار می کند.
از حل  را در حمایت  منطقه  نقش کشورهای  او 
و فصل صلح آمیز مساله افغانستان مهم و اساسی 
خواند و تأکید کرد که آن ها باید تالش های خود 

را افزایش دهند.
بایدن به اعطای ویزا به همکاران افغان نیروهای 
امریکایی نیز اشاره کرد و گفت که آن ها به امریکا 

می آورند.
رییس جمهور امریکا از عزم کشورش برای حمایت 

از زنان، دختران و اقلیت ها نیز یادآوری کرد.
جو بایدن به همین ترتیب، در مورد ضرورت صلح 
تالش های  به  کشورش  که  افزود  و  گفت  سخن 

دیپلماتیک خود ادامه می دهد.
ایاالت متحده  فرماندهی مرکزی  براساس آن چه 
روند  درصد  حدود ۹۰  است،  کرده  اعالم  امریکا 
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تکمیل شده 

است.
هم زمان با این برخی از کشورهای عضو ناتو نیز 
پایان مأموریت نظامی خود را در افغانستان اعالم 

کرده اند.
طالبان  خارجی،  نیروهای  خروج  با  هم زمان 

حمالت خود را بر مواضع دولت افزایش داده اند.

وزیر خارجه پاکستان: 
برای جلوگیری از جنگ 

داخلی قدرت در افغانستان 
باید تقسیم شود

رییس جمهور غنی یک هفته 
پس از خروج امریکا از پایگاه 

بگرام دیدن کرد

اولین محموله واکسین کرونای جانسون - جانسون 
از امریکا به افغانستان رسید

بایدن زمان پایان جنگ امریکا در افغانستان را اعالم کرد 
و سقوط دولت به دست طالبان را نامحتمل خواند



رهبری شورای نظامی هرات نیز با پادرمیانی نثاراحمد 
فیضی غوریانی، وزیر صنعت و تجارت، چند نشست 

مشترک با اسماعیل خان برگزار کردند.
مهم  نشست  یک  رسانه ای  پوشش  برای  خبرنگاران 
به خانه اسماعیل خان دعوت شدند. قرار بود در این 
با رسانه ها  نتایج یک نشست مهم مشورتی  نشست 
شریک شود. در جاده منتهی به خانه این رهبر پیشین 
جهادی، ده ها فرد مسلح حضور داشتند و داخل خانه 
با جنگ افزارهای  مجهز  دیگر  مسلح  فرد  هم صدها 

سبک و  سنگین خودنمایی می کردند.  
پس از حدود ۴۰ دقیقه انتظار، محمداسماعیل خان 
در میان شعارهای هواداران مسلحش وارد شد و مقابل 
رسمی  آغاز  خبرنگاران،  چشم  و  رسانه ها  دوربین 
فعالیت حرکت مقاومت مردمی حوزه غرب افغانستان 
را اعالم کرد. این جریان نظامی قرار است نبردها را در 

والیت های غرب کشور پیش ببرد. 
او در آغاز سخنان خود گفت: »جنگی که بر ما تحمیل 
شد، تا سرحدی که ولسوالی ها مجموعاً سقوط کرد، 
تا حکومت تصمیم عاقالنه تر  این خواستیم  برابر  در 
بگیرد و ما منتظر فرصت بودیم تا نگذاریم مردم ما 
بیش تر ذلیل و خوار و یا اردو و پولیس و امنیت ملی 

ما بیچاره شود.«
بی توجهی های  که  دارد  باور  خان  محمداسماعیل 
»دشمن«  و  شد  ولسوالی ها  سقوط  سبب  حکومت 
قصد دارد با »آبرو و عزت« هراتیان بازی کند. او به 
مردم هرات که به گفته او ۴۰ سال در میدان مبارزه 
و مقاومت بودند، اطمینان داد که مجاهدان، زنان و 

مردان هرات یک  بار دیگر به پا می خیزند.
فرد  هزاران  این که  بیان  با  سخنانش  ادامه  در  وی 
او در چوکات  رهبری  به  از هرات  دفاع  برای  مسلح 
»به  گفت:  شده اند،  بسیج  مردمی  مقاومت  حرکت 
همین ترتیب که شما به خانه آمدید صدها نفر مسلح 

سقوط پی هم چندین ولسوالی و دو بندر مهم مرزی 
هرات طی چند ساعت، وحشت و نگرانی بزرگی برای 
هراتیان به بار آورد. در والیت بادغیس، همسایه شرقی 
هرات، پس از سقوط ولسوالی ها طالبان به مرکز شهر 
قلعه نو حمله کردند و دامنه جنگ به مناطق مسکونی 

رسید. 
پنج شنبه شب، پس از سقوط ولسوالی های شین دند، 
کرخ،  ادرسکن،  پشتون زرغون،  ُکهسان،  گلران، 
کشک کهنه و کشک رباط سنگی، بندر مرزی اسالم قلعه 
هم سقوط کرد و نشر تصاویر جنگ جویان طالبان از 
حضور در نقطه صفری مرز و گرفتن عکس یادگاری با 

سربازان ایرانی، بازتاب گسترده ای داشت.
هم زمان با گرم شدن میدان های نبرد، بازار شایعات 
هم داغ شد و شبکه های اجتماعی پُر شد از شایعات 
حضور طالبان در ولسوالی گذره هرات و مناطق حومه 
شهر. در میان انبوهی از شایعات و جنگ روانی شدید، 
اوضاع شهر متشنج شد و حضور نیروهای امنیتی در 

خیابان های هرات، چهره شهر را نظامی کرد.
در  کماندو  نیروهای  حضور  از  خبرهایی  هرچند 
کمربندها و دروازه های ورودی شهر از سوی حکومت 
نشر شد، اما ترس مردم هم چنان پا برجا ماند و سایه 
وحشت بر چهره هرات هویدا بود. حوالی ساعت ۱۲ 
شب خبر رسید که محمداسماعیل خان برای دفاع 
از هرات وارد عمل شده و جریان مقاومت مردمی را 

ایجاد کرده است. 
مقاومت  »حرکت  ایجاد  شدن  همه گانی  از  پیش 
مردمی حوزه غرب افغانستان« از سوی اسماعیل خان، 
او ابتدا نشستی با محمداشرف غنی در کابل داشت 
و  از چهره های سیاسی  با شماری  هم  دیدارهایی  و 
فرماندهان جهادی در غرب کشور ترتیب داد. والی و 

گذشته،  روز  دو  جریان  در 
در  تجارتی  بنادر  بیش تر 
تحت  کشور  غرب  حوزه 
کنترل طالبان درآمده است. 
غرب  در  منابع  از  شماری 
کشور، افتادن بندرهای تجارتی 
شیخ  و  تورغندی  اسالم قلعه، 
ابونصر فراهی به دست گروه طالبان را تایید می کنند 
و می گویند که با افتادن این بنادر به دست این گروه 

بخش زیادی از عواید دولت محدود می شود.
افغانستان  از این شیرخان بندر در شمال که  پیش 
را به تاجیکستان وصل می کند، نیز به دست طالبان 

سقوط کرده بود. 
در  فراه،  والیتی  شورای  عضو   نورزی،  خیرمحمد 
صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که بندر تجارتی شیخ 
ابونصر فراهی جمعه شب، ۱۸ سرطان، به دست گروه 
طالبان افتاده است. آقای نورزی افزود: »نظامیانی که 
و  رفته اند  ایران  بازارچه  به  داشتند،  بندر حضور  در 

بندر تحت کنترل طالبان قرار دارد.«
بزرگ  بندر  دومین  فراهی  ابونصر  »بندر  افزود:  وی 
تجارتی در کشور است و بسته شدن این بندر، روی 
عواید والیت فراه و دولت تاثیر منفی دارد.« این عضو 
مواد  تمام  که  گفت  هم چنان  فراه  والیتی  شورای 
خوراکه و غیر خوراکه به شمول نفت از این بندر وارد 

کشور می شود.
نیز  هرات  والیت  در  محلی  منابع  حال  همین  در 
سقوط بندر های حیرتان و تورغندی به دست طالبان 
را تایید می کنند، اما مقام های محلی هرات در این 
مورد چیزی نمی گویند. طبق گفته های منابع محلی 
بنادر شام پنج شنبه، ۱۷ سرطان، به  این  در هرات، 
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دست طالبان سقوط کرده است.
ویدیویی نیز در رسانه های  اجتماعی نشر شده است که 
نشان می دهد نیروهای امنیتی در گذرگاه اسالم قلعه 
به داخل خاک ایران عقب نشینی و سالح های خود را 

به نیروهای مرزی ایران تسلیم می کنند.
از جانب دیگر، طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله، 
می گوید که مسووالن امنیتی در ساحه حضور دارند، 
اما به دلیل تهدیدات امنیتی در »مرکز وظیفه« حضور 
که  است  این  ما  »برنامه  افزود:  آرین  آقای  ندارند. 
تهدیدات رفع شود، تدابیر پس گیری و تدابیر سرکوب 

طالبان و نفوذی های آنان را روی دست داریم.«
افتادن دو گذرگاه تجارتی در مرز افغانستان با ایران 
به دست طالبان، سبب شده است که تهران فعالیت 
از  شماری  کند.  متوقف  را  کابل  با  خود  تجارتی 
رسانه های ایرانی به نقل از روح اهلل لطیفی، سخنگوی 
گمرک ایران، نوشته اند: »از عصر پنج شنبه گذشته و 
متاثر از تحوالت صورت گرفته در کشور افغانستان، 
مقابل  مرز  نزدیکی  در  هرات،  والیت  اسالم قلعه  در 
دوغارون خراسان رضوی و هم چنین گذرگاه ابونصر 
مرز  مقابل  در  افغانستان  فراه  والیت  در  فراهی 
با  ماهی رود در خراسان جنوبی، روند تجارت کشور 

افغانستان متوقف شد.«
آقای لطیفی از بازرگانان خواسته است که تا اطالع 
مرزهای  به  تجاری  محموله های  ارسال  از  ثانوی 

»دوغارون« و »ماهی رود« خودداری کنند.
حسین سلیمی، رییس اتاق ایران و افغانستان، گفته 
دو  تجاری  روابط  روی  وضعیت  این  ادامه   که  است 
کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت. آقای سلیمی گفته 
است: »اتفاقات و اغتشاشات پیش آمده در افغانستان 
دارای اثرات سیاسی است که فعاًل نمی توان به طور 

را دیدید، از دیروز تا اکنون هزارها نفر جمع شدند. 
اکنون هم به شما اطمینان می دهیم که به زودی تا 
شام ما به جبهات می رویم و به یاری خداوند وضعیت 

را تغییر می دهیم.«
محمداسماعیل خان از تمام افرادی که در هرات سالح 
دارند، خواست که به خانه اش بیایند تا جبهه های نبرد 
از آن جا منظم شود و شهر هرات را از تجاوزها و چور 
و چپاول نجات دهند و کسانی که به فکر »گرفتن 
غنیمت« از هرات هستند، خواب را برای آنان حرام 
کنند و نگذارند به آبرو و عزت هراتیان دست درازی 

شود.
تمام  از  غرب  حوزه  مردمی  مقاومت  حرکت  رهبر 
مانده اند،  باقی  هرات  شهر  در  که  امنیتی  نیروهای 
خواست مقاومت کنند تا نیروهای بسیج مردمی زیر 
فرمان او، به زودی با آنان یک جا  شوند. او خطاب به 
نیروهای فرماندهی پولیس، نیروهای ارتش و امنیت 
ملی هرات گفت که تشویش نداشته باشند و هراتیان 
حاضرند شهید شوند و »تجاوزگران« را به این شهر 

اجازه ندهند.  
از سخنانش  دیگری  بخش  در  محمداسماعیل خان 
خطاب به مردم هرات، ساکنان والیت های غرب کشور 
سقوط  طالبان  دست  به  که  ولسوالی هایی  مردم  و 
بقایای  آخرین  که  لحظه  آخرین  »تا  گفت:  کرده، 
متجاوزین در شهر شما باشد، تا همه آنان را از این 
و ولسوالی هایی  شهر دور کنیم و حوزه جنوب غرب 
که از دست رفته را آزاد کنیم، مردانه در پهلوی شما 

ایستاد هستیم.«
این فرمانده پیشین جهادی در پاسخ به پرسش یکی 
از خبرنگاران در پیوند به تعداد افراد مسلحش گفت 
که او هیچ  چیزی پنهان ندارد و آن چه گفته را عملی 
در  ۸صبح  روزنامه  پرسش  به  پاسخ  در  او  می کند. 
داد:  پاسخ  این گونه  والی هرات،  برکناری  آوازه  مورد 

دقیق در مورد آن اظهار نظر کرد، اما با توجه به اثرات 
منفی اغتشاشات بر روابط تجاری، ادامه این روند بر 

روی روابط تجاری بی تاثیر نخواهد بود.«
تجارت  و  صنعت  وزارت  مسووالن  حال  همین  در 
می گویند  و  می دانند  موقت  را  وضعیت  این  کشور، 
که به زودی این مشکل حل خواهد شد. احمدفواد 
احمدی، سخنگوی این وزارت، می گوید ما تالش داریم 
که دوباره صادرات و واردات ما به حالت عادی برگردد. 
آقای احمدی می افزاید: »این بنادر در دراز مدت تحت 
کنترل طالبان قرار نمی گیرد. مقام های محلی هرات 
برای ما وعده سپرده اند که دوباره بندر اسالم قلعه را 

تحت کنترل خود در می آورند.«
بنادر مواد سوختی و  این  از  وی هم چنان گفت که 
مواد غذایی به داخل کشور انتقال داده می شود و در 
روی  برنگردد،  عادی  حالت  به  وضعیت  که  صورتی 
انتقال کاالی تجارتی، صادرات و واردات ما تاثیر منفی 

دارد.

این لحظات دنبال برکناری  »امیدواریم حکومت در 
والی و این  و  آن نگردد، بگذارد حرکت هایی که هست، 
ما مجموعاً کار کنیم. اگر حکومت به تغییر و تبدیلی ها 
موفق می شد، خیلی زحمت کشید، حاال دیگر بهترین 
شهر  هراتیان  بگذارد  که  است  این  حکومت  چانس 

خود را آزاد کنند.«  
فرمانده  این  به  وابسته  مسلح  نیروهای  از  شماری 
به  بودند،  آمده  گرد  او  خانه  در  که  پیشین جهادی 
مردم هرات اطمینان می دهند که آنان حاضر ند برای 
نبرد با طالبان به ولسوالی های این والیت بروند و در 
شهر  از  حفاظت  و  ولسوالی ها  بازپس گیری  عملیات 

هرات سهیم شوند.  
مناطق  و  ولسوالی ها  سقوط  دنبال  به  این همه،  با 
راهبردی در هرات، جز   ولسوالی های انجیل و گذره 
که نزدیک شهر هستند، ۱۷ ولسوالی دیگر به شمول 
تورغندی  و  اسالم قلعه  مرزی  شهرک های  و  بندرها 
به دست طالبان سقوط کرده و حاال شهر هرات در 

محاصره طالبان است.
و  مهم  روزهای  آینده،  روزهای  می رسد  نظر  به 
و  بود  خواهد  هراتیان  و  هرات  برای  سرنوشت ساز 
ساکنان این شهر که در گذشته گواه سقوط هرات به 
دست گروه طالبان بودند، با ترس و نگرانی از افتادن 
شهر به دست این گروه و احتمال وقوع درگیری های 
کوچه به کوچه، منتظر شنیدن خبرهای خوب در مورد 

بهبود وضعیت امنیتی هستند.

عواید دولت محدود می شود
شماری از آگاهان اقتصادی می گویند که سقوط بنادر 
مهم تجارتی به دست طالبان، عواید دولت را محدود 
خواهد ساخت. سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه و 
آگاه مسایل اقتصادی، می گوید که وقتی بنادر تجارتی 
بگیرد، دولت  قرار  نیروهای مخالف دولت  در اختیار 
افغانستان تنها یک منبع درآمد دارد و آن هم از طریق 
وضع محصوالت گمرکی بر کاالی وارداتی و صادراتی 
است. به گفته او، وقتی صادرات و واردات قطع شود، 

درآمد دولت کاهش پیدا می کند.
آقای سیحون افزود: »وقتی محدودیت در بنادر وضع 
به  داخل  از  تجارتی  کاالی  که  می شود  شود، سبب 
بیرون و از بیرون به داخل صادر و وارد نشود؛ مردم و 
دولت و نهاد ها دچار کمبود مواد اولیه و نیازهای اولیه 

خواهند شد.«
شده،  داده  سقوط  بنادر  که  گفت  هم چنان  وی 
مهم ترین بنادر کشور است و بخش عمده واردات و 

بخش بزرگ درآمد ها به این دلیل محدود می شود. 
عبداهلل رسولی، استاد دانشگاه و آگاه مسایل اقتصادی، 
نیز می گوید که با بسته شدن این بنادر از یک  طرف 
قیمت  دیگر  از طرف  و  دولت کاهش می یابد  عواید 
آقای  می یابد.  افزایش  کشور  در  ایرانی  کاالی های 
از  کشور  عواید  بیش ترین  که  می افزاید  رسولی 
و  اسالم قلعه  بندر  شمول  به  غرب  حوزه  گمرکات 
تورغندی در هرات، بندر ابونصر فراهی در فراه و بندر 

نیمروز به دست می آید.
مجرای  از  دولت  عواید  ساالنه  که  کرد  تصریح  وی 

گمرکات حدود ۲ میلیارد دالر برآورد می شود.
در همین حال رفیع اهلل تابع، سخنگوی وزارت مالیه، 
در  اسالم قلعه  بندر  بر  حمله  با  طالبان  که  می گوید 
با  افغانستان  اقتصادی  روابطه  دارند  تالش  هرات 
آسیای میانه را مختل سازند. آقای تابع می افزاید که 
رهبری وزارت مالیه این موضوع را با نهاد های امنیتی 
در میان گذاشته است و به زودی وضعیت به حالت 

عادی بر می گردد.
گفتنی است که بندرهای تجارتی اسالم قلعه، تورغندی 
و ابونصر فراهی از گذرگاه های مهم تجارتی در حوزه 
غرب کشور است. بیش تر صادرات میان افغانستان و 
افغانستان و ترکمنستان از طریق این بنادر  ایران و 

صورت می گیرد.

هرات در محاصره طالبان؛

تسلط طالبان بر چهار گذرگاه مهم تجارتی؛

دادوستد کاال بین افغانستان و ایران 
از دو گذرگاه متوقف شد

اسماعیل خان رهبری مقاومت را بر عهده گرفت
۸صبح، هرات

حسین حیدری

افتادن دو گذرگاه تجارتی در مرز افغانستان با ایران به دست طالبان، سبب شده است که تهران فعالیت تجارتی خود با کابل را 
متوقف کند. شماری از رسانه های ایرانی به نقل از روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، نوشته اند: »از عصر پنج شنبه گذشته 

و متاثر از تحوالت صورت گرفته در کشور افغانستان، در اسالم قلعه والیت هرات، در نزدیکی مرز مقابل دوغارون خراسان رضوی 
و هم چنین گذرگاه ابونصر فراهی در والیت فراه افغانستان در مقابل مرز ماهی رود در خراسان جنوبی، روند تجارت کشور با 

افغانستان متوقف شد.«



ضیای رفعت، استاد دانشگاه کابل
در داخل کشور استقبال نشد که بیش از هر وقتی دیگر 
از روی نیت بد امریکا از آوردن حکومت مشارکتی پرده 
برداشت. امریکا که تا پیش از این طرح تا حدی توانسته 
بود به یاری تبلیغ های وسیع رسانه ای، این باور کاذب 
به  مساوی  مشارکتی،  گویا حکومت  که  کند  ایجاد  را 
صلح است؛ این طرح جنجالی خیلی زود افکار عمومی 
را علیه امریکا برانگیخت تا جایی  که بسیاری از منتقدان 
و ناراضیان سیاسی حکومت که دریافته بودند، تطبیق 
طرح حکومت مشارکتی، آینده »جمهوریت« را به  خطر 

می اندازد، به  اجبار در کنار حکومت قرار داد.

آخرین  افغانستان:  در  سرباز   600 نگاه  داشتن 
مستحکم  دژ  شبانه  از  فرار  از  پس  امریکایی ها  امید 
که  است  این  بگرام،  فرودگاه  یعنی  بیست ساله شان؛ 
به  افغانستان  در  سرباز  باقی  گذاشتن 6۰۰  با  بتوانند 
این  از فرودگاه کابل و سفارت شان در  بهانه  پاسداری 
شهر، دستگاه بزرگ استخباراتی خود را حفظ کنند تا 
بتوانند سیر حادثه های خونین بعدی را هدایت کنند. 
حاال که امریکا از طالبان نا امید شده، سعی دارد که 
پیوند خود را با حکومت افغانستان حفظ کند تا بتواند 

روزی با ترفندی دیگر نقشه اش را عملی کند.
در  می تواند هم چنان  امریکا  آیا  که  است  این  پرسش 
روند حادثه های امروز و فردای کشور نقش آفرین باشد؛ 
پاسخ شاید نه چنان است که این کشور می خواهد؛ زیرا:
۱- از دو سال پیش که حکومت افغانستان دریافته بود 
که شاید امریکا در پی خروج غیرمسووالنه از این کشور 
و تبدیل  کردن آن به کانون افراطیت و تروریسم پروری 
به  منظور آسیب  زدن به رقیبان  منطقه ای ا ست، وارد 
رابطه  گرم پنهانی با رقیبان این کشور در منطقه شده 
تا به یاری حمایت آن ها کشتی شکسته  کشور بتواند 

از این گرداب خطرناک احتمالی به  سالمت عبور کند.
۲- در سال های اخیر نشانه هایی دیده شده که چین، 
روسیه، ایران و هند در میان طالبانی که روزی از طریق 
پاکستان دربست و غیرمستقیم در کنترل امریکایی ها 
بودند، رخنه کرده اند و هر یک به فراخور توش و توان 
خود شاخه هایی از آن ها را در اختیار گرفته است تا از 
آن ها در موقع مناسب علیه خود امریکا یی ها استفاده 

کند.
۳- حکومت افغانستان برای تقویت نیروهای امنیتی، از 
کم ازکم دو سال پیش، نیروی چندین هزار نفری ویژه و 
کارکشته ای به  منظور حفاظت شهرها به  ویژه پایتخت 
آماده کرده است تا اگر امریکا روزی بخواهد راه را برای 
مخالفان نظامی جهت سرنگونی حکومت هموار کند، با 

شکست مواجه شود.
۴- رقیبان منطقه ای امریکا، کشورهای آسیای میانه و 
پاکستان و سایر کشورهای منطقه را متقاعد کرده اند که 

از دادن پایگاه نظامی به امریکا پس از خروج نظامیان 
نیافتن  دست   کنند.  پرهیز  افغانستان،  از  کشور  این 
بازی  امکان  منطقه،  در  بدیل  نظامی  پایگاه  به  امریکا 
بالقوه  این کشور علیه رقیبان منطقه ای را نیز به  شدت 

تضعیف خواهد کرد.
۵- چنین به  نظر می رسد که شاید قدرت های منطقه ای 
و حکومت افغانستان در اقدامی مشترک و هماهنگ، 
و  حکومت  تضعیف  نقشه   کردن  عقیم   برای  هرکدام 
استقرار داعش در افغانستان از سوی امریکا، دست به 
اقدام پیش گیرانه زده باشند؛ به این معنا که حکومت 
حفاظت  مسوولیت  ولسوالی ها،  از  شماری  تخلیه   با 
عملیات های  اهمیت،  با  ولسوالی های  کالن شهرها، 
و  گیرد  برعهده  را  ملی  مقاومت  دادن  و شکل   هوایی 
طالبان وابسته به  قدرت های منطقه ای در ولسوالی های 
زمینه ای  هیچ گونه  امریکا  تا  جابه جا شوند  تخلیه شده 
رقیبان  و  همسایه گان  علیه  زمین  در  مانور  برای 
منطقه ای از طریق جابه جا کردن داعش در افغانستان 
نداشته باشد. در واقع همان طالبانی که امریکا روزی 
برای رسیدن به هدف های خود بازپروری کرده بود، حاال 
در اختیار رقیبان منطقه ای و به  صورت غیرمستقیم در 
گرفته اند.  قرار  حکومت  منفعت  از  پاسداری  راستای 
این حد که حاضر  تا  امریکا  بر  سخت  گرفتن طالبان 
افغانستان  در  را  امریکایی  نظامی  یک  حتا  نیستند 
بپذیرند، در واقع خواست رقیبان منطقه ای امریکا است 
که می خواهند این کشور در آینده  افغانستان کم ترین 
افغانستان  اخیر  حادثه های  سیر  باشد.  نداشته  نقشی 
در واقع برای امریکایی ها غافل گیرکننده است. امریکا 
که تا همین چند هفته پیش، از طالبان، قباحت زدایی 
می کرد، از چند روز به این طرف که آخرین نقشه اش 
را در معرض نقش  برآب  شدن یافته، طالبان را متهم به 
نقض حقوق بشر در منطقه های زیر کنترل شان می کند؛ 
این، یعنی آغاز مخاصمت واقعی امریکا علیه این گروه 

در بیست سال اخیر.

حرف آخر: در پاره ای از نوشته ها و مصاحبه هایم در 
سال های پسین گفته بودم که اگر امریکایی ها در پی 
نفوذ انحصاری در افغانستان باشند و تن به بازی برد 
- برد با رقیبان قدرتمند منطقه ای ندهند و بخواهند 
علیه  راهبردی  هدف های  به  رسیدن  برای  طالبان  از 
رقیبان منطقه ای خود استفاده کنند؛ هیچ بعید نیست 
که رقیبان منطقه ای بیش تر قادر باشند که روزی با نفوذ 
بر طالبان، از این کارت موثرتر علیه خود امریکا استفاده 
به  مجبور  تنها  نه  امریکایی ها  حتا  که  جایی  تا  کنند 
افغانستان شوند که حتا روزی  از  خروج نظامی کامل 
نتوانند کم ترین نفوذ سیاسی نیز در این کشور داشته 

باشند.
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ایاالت متحده امریکا بیست سال پیش با شعار مبارزه با 
هراس افگنی توانست با جلب حمایت جهانی به شمول 
نظامی   - سیاسی  قدرت  با  افغانستان،  همسایه گان 
نخستین  شاید  امریکا  شود.  کشور  این  وارد  تمام، 
با  نظامی اش  سنگین  حضور  که  بود  بیگانه ای  قدرت 
در  شد.  مقابل  افغانستان  مردم  گسترده   خوش رویی 
آغاز گمان بر این بود که مهار تروریسم و ایجاد صلح 
پایدار در افغانستان از هدف های اصلی امریکا در این 
کشور است؛ اما به  مرور شک و تردیدهایی نسبت به 
صداقت امریکایی ها در انجام هدف های ادعایی شان در 
داخل و خارج کشور ایجاد شد. دوباره سازی طالبان و 
و  پاکستان  سوی  از  آتش افروزی  به  بازگشتاندن شان 
این  به  رفته  رفته   مسأله،  این  بر  امریکا  بستن  چشم  
تقویت  سر  پشت  امریکا  شاید  که  داد  قوت  احتمال 
افراطیت دینی که بستر مناسبی برای رشد تروریسم 
منطقه  احتمالی،  چنین  باشد.  شده  پنهان  است، 
اگر  بدانند  که  کرد  کنجکاو  را  افغانستان  نخبه گان  و 
چنین است، امریکا با رشد دادن افراطیت و تروریسم 
در افغانستان به  دنبال چیست؟ با گذشت زمان، پاسخ 
این پرسش کم  کم روشن شد، به  ویژه شاخ  به  شاخ  
شدن امریکا با چین و روسیه بر سر قبض وبسط نفوذ 
هم دیگر در منطقه و جهان، این نظر را تقویت کرد که 
شاید ایاالت متحد امریکا از احیای طالبان و بسترسازی 
حضور داعش در افغانستان می خواهد از آن ها به  عنوان 
نیروی بالقوه در زمان مناسب علیه منفعت های چین و 
روسیه در منطقه از طریق افغانستان کار گیرد. در این 
نبشته سعی می شود، سازوکار امریکا در رسیدن به این 

هدف، بررسی شود:
پیش گیری از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸: یکی از 
سناریوهای امریکا این بود که سد راه انتخابات ریاست 
زدن  جا  و  موقت  حکومت  ایجاد  با  تا  شود  جمهوری 
جنگ ساالران و هراس افگنان وابسته به  خود، در قدرت، 
سیر انکشاف حادثه های بعدی علیه کشورهای منطقه 

را از طریق افغانستان به گونه  دل خواه در اختیار گیرد.

اعتباربخشی سیاسی به طالبان: شکست سناریوی 
ریاست  جمهوری(،  انتخابات  از  )پیش گیری  نخست 
اقدام  وارد  از دریچه  دیگری  را مجبور کرد که  امریکا 
انتخابات ریاست  بود  ناگزیر شده  این کشور که  شود. 
سعی  بشناسد،  رسمیت  به   را  آن  نتیجه   و   جمهوری 
این  بر  طالبان،  با  گفت وگو  روند  انداختن  راه   با  کرد 
گروه وجاهت سیاسی اعطا کند. امریکا گمان می کرد 
با اعتنای فزاینده به طالبان و کم اعتنایی روزافزون به 

حکومت افغانستان به  عنوان ابزار فشار سیاسی، می تواند، 
حکومت این کشور را وادار به تمکین بی چون وچرا در 
یعنی  اصلی اش؛  هدف  برای  بستر  تا  کند  خود  برابر 
رقیبان  علیه  تروریسم  کردن  فعال   برای  بسترسازی 
ابزار فشار نیز راه به  جایی  منطقه ای فراهم شود. این 
برابر  در  افغانستان  پنهان حکومت  مقاومت  زیرا  نبرد؛ 
سازوکار نامناسب گفت وگوهای صلح با طالبان، امریکا را 
مجبور کرد که به  اجبار حکومت افغانستان را به عنوان 
یک طرف اصلی، وارد گفت وگوهای صلح با طالبان کند.

توافق نامه  صلح با طالبان: امریکا که با مشارکت  دادن 
حکومت افغانستان در روند گفت وگوهای صلح، توانسته 
بود از عصبانیت آن علیه خود بکاهد و تا حدی درشتی 
رابطه  سیاسی را تلطیف کند، به تاریخ ۱۰ حوت ۱۳۹۸ 
با امضای توافق نامه  صلح با طالبان، سعی کرد که راه 
را برای خروج خود از افغانستان به  گونه ای هموار کند 
هم  و  برآید  افغانستان  از  آبرومندانه  ظاهر  در  هم  که 
کنترل سیاسی - نظامی خود را با کم ترین هزینه، در 
این کشور حفظ کند تا بتواند نقشه  جنگ افروزی بالقوه  
هراس افگنان را علیه رقیبان منطقه ای عملی کند. این 
افغانستان  حکومت  زیرا  نبرد؛  جایی  به   راه  نیز  اقدام 
برای  است  دیگری   ترفند  توافق نامه،  این  که  دریافت 
فروپاشی سیاسی و باز کردن دست امریکا در کنترل 

بی چون وچرای جنگ های ویران گرتر بعدی.

را  خود  سرانجام  امریکا  مشارکتی:  حکومت  طرح 
که  گیرد  روی دست  را  سیاسی  که طرح  دید  ناگزیر 
به  موجب آن حکومت و طالبان در آن مشارکت داشته 
باشند. این طرح نیز جواب نداد؛ زیرا به  گونه ای رقم زده 
شده بود که در صورت محقق  شدن، نیروهای امنیتی و 
نیمی از کابینه در کنترل طالبان قرار می گرفت. در آن 
صورت جمهوریت طلبان در کنار امارت طلبان جایی برای 
تنفس در حکومت نمی یافتند. واقعیت این بود که امریکا 
می خواست در راس قدرت، تکنوکراتی فاقد صالحیت 
قرار گیرد؛ ولی قدرت اساسی در کنترل طالبان باشد 
تا این گروه در محیطی امن، زمینه را برای اقدام عملی 
گروه های دیگر هراس افگن علیه منطقه وارد عمل کند. 
در این صورت قدرت های منطقه از یک سو نمی توانستند 
با حکومتی که در ظاهر دموکرات و تکنوکرات بود و 
ندارد،  رابطه  هراس افگنان  این  با  که  می کرد  وانمود 
با  از دیگر سو  و  باشند  برای درافتادن داشته  منطقی 
گروه های هراس افگنی که پیوسته در مرزهای خود در 
کنند.  مقابله  قرار می گرفتند،  معرض حمله وگریزشان 
طومار این طرح از سطح نوشتن پیش نرفت و زود از 
سوی منتقدان و افکار عمومی افغانستان که به  زودی 
به رمز و راز آن پی بردند، برچیده شد. این طرح نه  تنها 

نگاهی بر کارنامه بیست ساله امریکا در افغانستان
از حضور مغرورانه تا فرار شبانه ؛

حلقه محاصره بر دولت هر روز 
در حال تنگ تر شدن است. 
از  بیش تر  طالبان  تحرکات 
گروه  این  است.  حکومت 
به طور برق آسا ولسوالی های 
چندین  و  تخار  بدخشان،  
والیت دیگر را تصرف و امارت  
خود را برقرار کرده است. چندین بندر مهم کشور، از 
جمله بندر اسالم قلعه در غرب و شیرخان در شمال، 
کنترل  طالبان  است.  شده  خارج  دولت  کنترل  از 
افغانستان  و  تاجیکستان  میان  دوستی  پل  چهار 
و  نسی  ماه می،  شغنان،  اشکاشم،  ولسوالی های  در 
از  بعضی  و  مایحتاج  به دست گرفته اند.  را  خواهان 
کاالهای ضروری این ولسوالی ها از طریق این پل ها 
است  ممکن  طالبان  حاکمیت  با  که  می شد  تأمین 
بسته و یا حداقل تجارت و رفت وآمد باشنده گان دو 
طرف محدود شود. تسلط گروه طالبان بر بندرها و 
بعد از آن تسلط بر شاهراه ها، مرکز و شهرهای بزرگ 

را در تنگنای اقتصادی قرار خواهد داد.
در  اخیرشان  نشست  در  طالبان  گروه  هرچند 
افغانستان  مسأله  راه حل  »جنگ  که  گفت  تهران 
به  رسیدن  راستای  در  باید  تالش ها  همه  و  نیست 
که  هستند  طالبان  این  اما  باشد«،  سیاسی  راه حل 
ادامه  به جنگ  در ولسوالی ها پیش روی می کنند و 
مهم،  بندرهای  تصرف  از  پس  گروه  این  می دهند. 
ولسوالی ها و شاهراه های بزرگ، اکنون در رسانه های 
داخلی و خارجی از فتح و تصرف افغانستان سخن 
می گوید. اما معلوم نیست که دولت در برابر پیش روی 
گروه طالبان، تصرف ولسوالی ها و از دست دادن این 
کار  چه  مصروف  دولتی،  مهمات  و  تجهیزات  همه 
مهمی است؟ دولت برای مردم توضیح بدهد که چرا 

یا محدود شدن فعالیت آن صدمه محکم بر اقتصاد 
مردم و کشور است. براساس آمارها، میزان صادرات 
در  دالر«  میلیارد  »چهار  حدود  افغانستان  به  ایران 
سال است و میزان صادرات افغانستان به ایران  بین 
۴۰ تا ۵۰ میلیون دالر. این میزان صادرات و واردات 
تیم  و  گمرکی  منظم  سیستم  یک  موجودویت  در 
تخنیکی از هر دو طرف مرز میسر است. سر پا نگه 
داشتن این سیستم و مدیریت درست آن، کار گروه 

طالبان نیست.
شیرخان بندر هم یکی از بندرهای مهم و پردرآمد 
و  کنترل  به  گذشته  هفته های  در  که  است  کشور 
تأمین کننده  بندر  این  تصرف طالبان درآمده است. 
شمال  در  دیگر  والیت  چندین  و  کندز  مایحتاج 
کشور است. هم چنان بخش زیاد مواد خام مرکز از 
طریق همین بندر تأمین می شود. ۹۱۰ کیلومتر مرز 
افغانستان با تاجیکستان در اختیار طالبان است. در 
بخش های از این مرز دادوستد تجاری وجود داشت 

که تاجیکستان به خاطر خراب شدن وضع امنیتی 
گروه  موجودیت  در  کل،  در  است.  بسته  را  آن ها 
طالبان واردات و صادرات متوقف خواهد بود و این 
به تجارت و اقتصاد مردم و حکومت ضرر وارد خواهد 

کرد.
دوردست،  ولسوالی های  شاهراه های  و  بندرها 
آن ها  از  که  نیست  بی اهمیت  و  غیراستراتژیک 
تخلیه  را  آنان  دولت  یا  شود  تاکتیکی  عقب نشینی 
کند. مرگ و زنده گی یا زوال و بقای حکومت مرکزی 
به باز بودن بندرها و در تسلط دولت بر آن ها وابسته 
است. بی توجهی به بندرهای مهم و سقوط ولسوالی ها 
از  یکی  داد.  خواهد  قرار  بدی  وضعیت  در  را  مردم 
را در  نجیب اهلل  داکتر  فشارهای جدی ای که دولت 
وضعیت دشوار قرار داد، ناامنی شاهراه ها و یا در واقع 
از کنترل خارج شدن شاهراه ها بود. در صورتی که 
گروه طالبان به این مهم دست یابد، دست حکومت 

را از پشت می بندد.

فاقد دستاورد  این همه  طالبان،  پیش روی  برابر  در 
است و در شمال در برابر این گروه در جا زده است؟

اصلی  شریان  که  هرات  والیت  در  اسالم قلعه  بندر 
به  است،  کشور  غرب  اقتصاد  و  صادرات  و  واردات 
بندر  این  است.  درآمده  طالبان  تسخیر  و  تصرف 
مهم تأمین کننده مواد خوراکی، نفت، گاز و کاال های 
خام والیت هرات و بخش های دیگر افغانستان است. 
تصرف و در اختیار داشتن بندر و مرز اسالم قلعه به 
و  تصرف  است.  هرات  شهر  شدن  محاصره  معنای 
فشار  اهرم  بزرگ ترین  بندر،  این  داشتن  اختیار  در 
باالی هرات و مرکز است. اگر گروه طالبان بتواند این 
بندر را در اختیار و تصرف خویش نگه دارد، محتمل 
و  خوراکی  مواد  قیمت  آینده  روزهای  در  که  است 
دیگر مایحتاج روزانه مردم باال برود و زنده گی برای 
افغانستان  مناطق  دیگر  و  هرات  والیت  باشنده گان 
سخت تر و غیرقابل تحمل تر شود. زیرا این بندر یکی 
از مهم ترین بندرهای افغانستان است که بسته بودن 

سقوط بندرها؛
دست طالب به گلوی حکومت رسیده است

حلقه محاصره بر دولت هر روز در حال تنگ تر شدن است. تحرکات طالبان بیش تر از حکومت است. این گروه به طور برق آسا حبیب حمیدزاده
ولسوالی های بدخشان،  تخار و چندین والیت دیگر را تصرف و امارت  خود را برقرار کرده است. چندین بندر مهم کشور، از 
جمله بندر اسالم قلعه در غرب و شیرخان در شمال، از کنترل دولت خارج شده است. طالبان کنترل چهار پل دوستی میان 

تاجیکستان و افغانستان در ولسوالی های اشکاشم، شغنان، ماه می، نسی و خواهان را به دست گرفته اند. مایحتاج و بعضی از 
کاالهای ضروری این ولسوالی ها از طریق این پل ها تأمین می شد که با حاکمیت طالبان ممکن است بسته و یا حداقل تجارت 
و رفت وآمد باشنده گان دو طرف محدود شود. تسلط گروه طالبان بر بندرها و بعد از آن تسلط بر شاهراه ها، مرکز و شهرهای 

بزرگ را در تنگنای اقتصادی قرار خواهد داد.





معاون اول رییس جمهوری و حمداهلل محب، مشاور امنیت 
پاکستانی  مأموران  را  طالبان  اخیرشان  اظهارات  در  ملی، 
روایت  ها،  دست  این  که  می شود  گفته  کرده اند.  توصیف 
باورمند می کند که  نبرد  را در جبهه های  نظامی  افسران 
از دست دادن قلمرو به پاکستان باعث شرم ساری کشور 
می شود. مطرح کردن مسأله عوامل خارجی طالبان )طالبان 
با  روابط  شدن  وخیم  قیمت  به  پاکستان اند(،  مأموران 
همسایه گان افغانستان مانند پاکستان، حس میهن پرستی 

را در میان ارتش افغانستان تقویت می کند.
 

هرچند روندهای دموکراتیک و ساختار دولت افغانستان زیر 
اما این کشور دارای یک دولت شناخته شده  سوال است؛ 
در سطح بین الملل است و این، روایت دولت دست نشانده 
توجه  مورد  فقط  را  می شود  مطرح  طالبان  توسط  که 
مبنی  دولت  روایت  می دهد.  قرار  گروه  این  جنگ جویان 
بر این که طالبان در واقع چیزی بیش تر از عوامل خارجی 
نیستند، در بین شهروندان مقبولیت پیدا می کند. با این 
حال، دولت تالش دارد که با عنوان کردن طالبان به عنوان 
عناصر خارجی، شکست های استراتژیک و سیاسی خود را 
از چشم مردم پنهان کند و امیدوار است که با برانگیختن 
دولت  عمل کرد  از  انتقاد  از  را  مردم  طالبان،  علیه  نفرت 
منحرف کند. به عنوان نمونه، مقامات سریعاً انگشت اتهام 
خود را به دلیل شکست در روند صلح به سمت پاکستان 
دراز می کند؛ اما بیش از یک سال است که در ایجاد اجماع 
در مورد صلح ناکام است. هم چنین مورد نگران کننده دیگر، 
هدف قرار دادن روزنامه نگارانی است که از عمل کرد طالبان 

یا دولت افغانستان انتقاد می کنند.

پیروزی قریب الوقوع
تصمیم ایاالت متحده برای مذاکره و حل و فصل اختالفات 
دولت  شدن  درگیر  بدون  و  مستقیم  گونه  به  طالبان  با 
افغانستان و هم چنان عقب نشینی آن  از این کشور بدون 
به  را  طالبان  گروه  تروریستی،  نیروهای  دادن  شکست 
داده  را شکست  متحدانش  و  امریکا  که  رسانده  باور  این 
باعث  جهانی  هژمون  بر شکست  مبنی  روایت  این  است. 
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روایت  و  خارجی  عامل  روایت  دینی،  مشروعیت  روایت 
پیروزی قریب الوقوع. همان طوری که در مقاومت اندکی که 
نیروهای دفاعی در قبال تصرف مناطق اخیر توسط طالبان 
نشان داده اند، دیده می شود که جبهه جمهوری اکنون در 
حال از دست دادن جنگ روایت است. دولت هنوز نتوانسته 
است، اهمیت چالش روایت هایی که توسط طالبان تبلیغ 
می شود را تشخیص دهد و بدون رقابت موثر در »جنگ 

روایت« نمی تواند انتظار پیروزی داشته باشد.

سربازان خدا
عمدتاً  آن ها  دینی  مشروعیت  مورد  در  طالبان  روایت 
از  است.  شده  گرفته  نادیده  افغانستان  دولت  جانب  از 
آن جایی که طالبان، عالمان دین و طالب، طلبه دین اند، 
دولت  شدند.  برخوردار  دینی  مشروعیت  از  افغانستان  در 
افغانستان همواره تالش کرده است تا مجالس مذهبی را 
در داخل و خارج از کشور، متقاعد به صدور احکامی کند 
که مبارزه طالبان را غیراسالمی می پندارد. اما از آن جایی 
که مذهب سنی برخالف برخی فرقه های مسیحی و اسالم 
بنابراین،  از مرجع فقهی مرکزی برخوردار نیست،  شیعه، 
بسیاری از افغان ها احکام مالهای محلی را قابل قبول تر از 
نیروهای اسالمی خارجی می دانند. دلیل عمده ای  احکام 
که دولت افغانستان به اندازه کافی با روایت مذهبی طالبان 
دینی  آموزش  ارایه  به  موفق  که  است  این  نکرده،  رقابت 
 ۱۱ کمیسیون  که  همان طوری  است.  نشده  جایگزین 
افراط گرایی  جوجه کشی های  را  دینی  مدارس  سپتامبر، 
خشن نام گذاری کرد، دولت افغانستان روی جلوگیری از 
توسط  که  مذهبی  نهادهای  در  مالی  امور  به  رسیده گی 
دولت اداره می شود، سرمایه گذاری نکرد. این امر منجر به 
و مدارس  دوگانه گی مدارس مدرن تحت مدیریت دولت 
دولت  اگر  شد.  کشور  در  طالبان  مدیریت  تحت  مذهبی 
را  برنامه درسی خود  و  را می ساخت  دینی خود  مدارس 
اجباری می کرد، می توانست با جمعیت های مذهبی ارتباط 
برقرار کند و از این طریق، روایت مشروعیت مذهبی را که 

طالبان ادعا می کرد/می کند، مورد اعتراض قرار دهد.

دست نشانده یک قدرت خارجی
روایت دیگری که طالبان برای معنا بخشیدن به اهداف شان 
استفاده کرده اند، خنثا کردن تحرکات نیروهای دشمن و 
اخراج قوای خارجی است که این گروه آن را وجیبه دینی - 
شرعی  خود می داند؛ روایتی که به هدف دور زدن حکومت 
»دست نشانده« از سوی »ستم گران« خارجی، تغییر کرده 
است. با این وجود، دولت افغانستان با ارسال روایت خویش 
درباره چگونه گی عوامل خارجی طالبان، تا حدودی با این 
ادعا مقابله کرده است. مقامات دولتی، مانند امراهلل صالح، 

جنگ  طالبان،  چشم گیر  رشد  و  متحده  ایاالت  خروج  با 
افغانستان به صورت بی سابقه  شدت گرفته است. در چنین 
وضعیت بحرانی، جامعه تا حدی دو قطبی شده است؛ به 
هرگونه  یا  دولت  ناکامی  و  به شکست  اشاره  که  گونه ای 
انتقاد از سیاست های آن، اغلب به عنوان خصومت با دولت 
و همراهی با شورشیان تلقی می شود. با این وجود، پذیرش 
و صدق  و کذب  احساسات جمعی  برای درک  واقعیت ها 
شکست یا موفقیت سیاست دولت، امر اساسی است. انکار 
اول ریاست جمهوری مبنی بر  امراهلل صالح، معاون  اخیر 
مقاومت،  بدون  افغانستان  دفاعی  نیروهای  شدن  تسلیم 
غافل  واقعیت  این  از  افغانستان  دولت  که  می دهد  نشان 
از  را  کنترلش  تحت  قلمرو  روایت«  »جنگ  در  که  است 
دست می دهد. طالبان با برقرار کردن ارتباط موثر و کارآمد 
با واقعیت های ساخته شده و گسترش اهداف شان، از دولت 
افغانستان سبقت می گیرد و این به معنای روحیه و اعتقاد 
باالی جنگ جویان این گروه در مقایسه با نیروهای دفاعی 
افغانستان است. نیاز است که کارشناسان نظامی با تکیه بر 
داده های واقعی از میدان نبرد، استراتژی نظامی را ارزیابی 
کنند و مردم افغانستان نیز ضرورت به ارزیابی روایت های 
تولیدشده توسط دولت و طالبان دارند تا افسانه را از واقعیت 
تفکیک کنند. اغلب از این دست روایت ها برای خلق انگیزه 
در میان جنگ جویان و مشروعیت دهی به ایدئولوژی استفاده 
درازا  به  سال  بیست  از  بیش  تنش ها  که  زمانی  می شود. 
بکشد، علت اصلی درگیری اغلب فراموش می شود و یا هم 
تغییر می کند. درگیری در افغانستان به اندازه کافی طوالنی 
افغانستان  دولت  و  طالبان  اولیه  انگیزه های  تا  است  شده 
از بین برود. دولت افغانستان نمی تواند انتظار داشته باشد 
که انگیزه دفاع از جمهوری برای مبارزه قاطعانه نیروهایش 
کافی باشد و نه طالبان می توانند از موضوع اخراج نیروهای 
خارجی به عنوان قوه محرکه جنگ جویان خود بهره ببرند. 
چنین تغییرات در انگیزه های اصلی، باعث بروز یک »جنگ  
می شود:  زمینه  سه  در  طالبان  و  جمهوری  بین  روایت« 

عکس از وکیل کوهسار/خبرگزاری فرانسه

عکس از وکیل کوهسار/خبرگزاری فرانسه

بین طالبان شده است  و تحرک در  ایجاد احساس غرور 
که سپس برای پیش روی به سمت کابل استفاده می شود. 
احساس پیروزی قریب الوقوع صدای حامیان مذاکره را در 
صفوف طالبان خفه کرده و نیروهای دفاعی افغانستان را به 
عنوان شکست خورده ها نشان می دهد. استفاده طالبان از 
توییتر برای پخش و نشر فلم تسلیم شدن نیروهای امنیتی 
و دفاعی افغانستان و پیام پیروزی شان در گرفتن ولسوالی ها 
و شهرها، از تالش دولت برای ظاهر شدن یک نیروی برنده 
در درگیری های کنونی سبقت گرفته است. دولت باید با 
پخش پیروزی هایش در والیات، نیروی کافی انسانی را برای 
استفاده بهتر از رسانه های اجتماعی هماهنگ کند. در حال 
باید  دولت  طالبان،  تهاجمی  پیام های  به  توجه  با  حاضر، 
قلمروش را حفظ و حمله طالبان را از دفع کند. بعید به 
نظر می رسد که طالبان بتوانند تحرک پرشتاب شان را برای 
دوره های طوالنی پس از عقب نشینی امریکا حفظ کنند؛ 

زیرا از حرکت و پیش روی شان جلوگیری می شود.

مسیر کلمبیا؛ تغییر روایت
و  داخلی  متعدد  عوامل  به  طالبان  برابر  در  مقاومت  عدم 
منطقه ای مربوط است. با این حال، دانستن نقش حیاتی 
این روایت ها در عرصه سیاست داخلی مهم است. در بُعد 
کارآمدی  و  تأثیرگذاری  دینی، دولت می تواند  مشروعیت 
قرار گرفتن علمای دین در صف نیروهای امنیتی و دفاعی 
را ارزیابی و یا شورای از رهبران مذهبی را تشکیل دهد تا 
بتواند در محالت این حس را ایجاد کند که ارزش های آن ها 
در بدنه دولت منعکس می شود. دولت افغانستان هم چنین 
از متخصصان بین المللی و محلی را  می تواند مجموعه ای 
ایجاد کند که به دولت در مورد راهبردها و استراتژی های 
ارتباطی برای مدیریت موفقیت آمیز »جنگ روایت« مشورت 
دهد؛ دقیقاً مانند رییس جمهور سابق کلمبیا، خوان مانوئل 
برای طرح بندی مجدد درگیری ها در کشورش.  سانتوس 
اطالع رسانی بهتر که جنایات طالبان را منعکس کند و در 
استفاده از رسانه های اجتماعی از طالبان سبقت بگیرد، به 
پشتی بانی از جمهوری در سطح محلی و بین المللی کمک 
با  طوالنی مدت،  داخلی  جنگ  یک  صورت  در  می کند. 
تحمیل مجازات های ایاالت متحده و سازمان ملل متحد، 
یک  عنوان  به  که  آن گونه  منطقه ای  بازیگران  و  کشورها 
گزینه ترجیحی در مصاحبه بایدن در مورد افغانستان در 
فبروری ۲۰۲۰ مطرح شد، احتماالً موضع خود را در مورد 
طالبان تغییر دهند. مستندسازی از جنایات طالبان و پخش 
آن در خصوص وضع تحریم ها و فشارها بر این گروه کمک 
افغانستان به منظور جلب حمایت در  خواهد کرد. دولت 
جنگ احتمالی داخلی، باید اقدامات بهتری در این »جنگ 

روایت« روی دست گیرد.

از دست دادن جنگ روایت در افغانستان

منبع: صدای جنوب آسیا

نویسنده: عبیداهلل باهیر

مترجم: احمدشاه کهزاد

اقتصاد کالن  از شاخص های کلیدی  نرخ مبادله، یکی 
تعیین کننده در تجارت فرامرزی است که  از عوامل  و 
و  امنیتی  سیاسی،  وضعیت  چشم انداز  در  تغییرات  به 
اقتصادی نسبت به هر شاخص دیگر اقتصادی، به طور 
مصرفی  اقتصادهای  در  می دهد.  نشان  واکنش  سریع 
تأثیر  مبادله  نرخ  نامطلوب  نوسانات  افغانستان،  مانند 
این رهگذر  از  مستقیم روی قیمت های داخلی دارد و 
می تواند قیمت کاالهای وارداتی در بازارهای داخلی را 
افزایش قیمت کاالهای وارداتی، به ویژه  افزایش دهد. 
نفت، گاز، آرد، روغن، غالت، دارو، پوشاک و نظیر آن ها 
را  جامعه  فقیر  قشر  قدرت خرید  داخلی،  بازار های  در 
کاهش می دهد و میزان ناداری در کشور را که در حال 
آن،  بر  مزید  می کند.  بیش تر  است،  درصد   ۴۷ حاضر 
کاهش پیوسته نرخ مبادله افغانی تأثیرات نامطلوبی را 
روی رشد اقتصادی و میزان بیکاری نیز به جا می گذارد 
که نهادهای پالیسی ساز اقتصادی کشور تاکنون به این 

رابطه و مسأله نپرداخته اند.
آمار بانک مرکزی و سرای شهزاده )بازار پول و ارز کابل( 
نشان می دهد که در یک ماه گذشته )از ۱۵ جوزا الی 
۱۵ سرطان ۱۴۰۰(، ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی 
اندکی  به  امریکایی  دالر  و یک  یافته  کاهش  ۵ درصد 
بیش از ۸۲ افغانی نیز مبادله شده است. هرچند دلیل 
نوسانات نرخ مبادله در این اواخر سایه افگنی جنگ و 
رهبری  نبود  اما  می شود؛  پنداشته  ولسوالی ها  سقوط 
کارفهم در بانک مرکزی، انارشیسم و بحران موجود در 
این بانک، از عوامل دیگری است که باعث بروز مشکالت 
در مدیریت سالم سیاست پولی و ارزی در ۱۳ ماه پسین 
شده است. ضرر خیلی هنگفت بانک مرکزی از رهگذر 
با  ارز در سال مالی ۱۳۹۹ در مقایسه  خرید و فروش 
سال قبل آن، دال بر درستی این ادعا است. هم چنان 
اجمل  رهبری  به  مرکزی  بانک  که  می کرد  ایجاب 

چنان که در نمودار باال دیده می شود، میزان لیالم ارز 
در  امریکایی  دالر  میلیون  از ۳6  مرکزی  بانک  توسط 
در  امریکایی  دالر  میلیون  به ۵۷  نیمه جوزای ۱۴۰۰ 
نیمه سرطان سال مذکور افزایش یافته است که یک 
افزایش حدود 6۰ درصدی را در مدت یک ماه نشان 
 6۷۹ مجموعاً  مرکزی  بانک  کلی،  طور  به  می دهد. 
لیالم  به  ماه گذشته  را در یک  امریکایی  دالر  میلیون 
گذاشته است و اگر وضعیت همین گونه ادامه یابد، بانک 
برای  امریکایی  دالر  میلیارد   ۳.۵ به  دست کم  مرکزی 
مالی جاری  باقی مانده سال  ماه  پنج ونیم  ارز در  لیالم 
متوقعه  ورود  میزان  که  حالی  در  داشت.  خواهد  نیاز 
ارز به کشور از رهگذر صادرات و کمک های نظامی و 
اقتصادی خارجی در نیمه دوم سال مالی ۱۴۰۰ از ۲ 
میلیارد فراتر نخواهد رفت، تداوم وضعیت و چنین اقدام 
بانک مرکزی منجر به کاهش احتمالی ۱.۵ میلیارد دالر 

امریکایی از ذخایر ارزی کشور خواهد شد.
افغانی   ۷۸.۱۵ از  مبادله  نرخ  دوره،  این  در  هم چنان 
کاهش  بیانگر  که  است  یافته  افزایش  افغانی   ۸۲ به 
ماه  یک  در  ملی  پول  خارجی  ارزش  در  درصدی   ۵
مذکور  نمودار  در  که  مهمی  نکته  می شود.  محسوب 
مالحظه می شود، این است که با وصف افزایش مستمر 
در میزان لیالم ارز توسط بانک مرکزی، روند افزایشی 
نرخ مبادله در این مدت تغییر نکرده است و دارد به 
سیر صعودی خویش ادامه می دهد. این امر بیانگر آن 
است که افزایش مقدار لیالم ارز توسط بانک مرکزی 
هرچند از درجه شدت افزایش نرخ مبادله کاسته، اما در 
تغییر مسیر آن موثر واقع نشده است. از این رو، ایجاب 
مبادله،  نرخ  در  ثبات  و حفظ  ایجاد  برای  که  می کند 
روی ایجاد هماهنگی نیرومند میان سیاست های پولی 
و مالی، تقویت ترویج پول افغانی در معامالت اقتصادی 
روزمره، فراهم سازی بستر مناسب برای تولید داخلی و 
حمایت پایدار و موثر از آن منحیث عوامل اثرگذار کار 
شود. این در حالی است که جنگ و بی ثباتی سیاسی 
بیرون  مرکزی  بانک  کاری  استقامت  و  نفوذ  حوزه  از 

بلکه  مبادله،  نرخ  روی  تنها  نه  عامل  دو  این  و  است 
تأثیر گسترده  اقتصادی کشور  روی همه شاخص های 
در  که  حالی  در  همه،  این  پهلوی  در  دارد.  ژرف  و 
چنین حالتی اعتمادسازی به پول ملی از مسائل خیلی 
روزهای  اخبار  است،  بانک مرکزی کشور  راه  فرا  مهم 
گذشته مبنی بر چاپ بانک نوت های جدید به ارزش صد 
میلیارد افغانی با درج امضای اجمل احمدی، سرپرست 
رد صالحیت شده بانک مرکزی روی آن، در حالی که 
امضای موصوف از جانب مجلس نماینده گان غیرقابل 
اعتبار خوانده است، نه تنها روند اعتمادسازی به پول 
ملی را به شدت صدمه می رساند که احتماالً  افغانستان 
را با بحران غیرمتوقعه پولی در هم چون شرایط حساس 

سیاسی و امنیتی مواجه خواهد کرد.
در پایان، برای مهار و مدیریت وضعیت نابسامان پولی 
و ارزی روزهای اخیر در کشور، با درنظرداشت تحلیل 
و موارد فوق، ایجاب می کند که بانک مرکزی  قبل از 
در  ارزی  و  پولی  سیاست  هرگونه  گرفتن  دست   روی 
پیوند با نوسانات نرخ مبادله، پاسخ این پرسش ها را به 
طور مستدل و استنباطی دریافت کند و سپس اقدامات 
مقتضی سیاست پولی و ارزی را بر بنیاد آن روی دست 
گیرد: ۱( منبع و خاستگاه نوسانات نرخ مبادله در کشور 
کدام تکان است؛ تکان تقاضا، تکان عرضه، تکانه مالی 
یا تکان اسمی؟ ۲( در درازمدت و کوتاه مدت کدام  و 
پراکنده گی  و  تغییرات  کم ترین  و  بیش ترین  تکان ها 
نوسانات  اثرات  توضیح می دهد؟ ۳(  مبادله  نرخ  در  را 
در  بیکاری  میزان  و  اقتصادی  رشد  باالی  مبادله  نرخ 
کشور چیست و به کدام پیمانه است؟ ۴( در صورتی که 
نوسانات نرخ مبادله در کشور ناشی از تکان تقاضا و یا هم 
شاک عرضه باشد، کدام سیاست اقتصادی روی دست 
گرفته شود تا نتیجه مطلوب به دست آید؟ در صورت 
نپرداختن به این مسائل و تداوم وضعیت، در حالی که 
مسیر نوسانات نرخ مبادله با وصف لیالم بیش از حد ارز 
تغییر نخواهد کرد، اعتماد مردم نسبت به ثبات ارزش 
بودن  به دلیل مصرفی  فقر  پول ملی کاهش و میزان 
اقتصاد کشور به طور بی پیشینه  ای افزایش خواهد یافت. 
اجمل  غیرمسووالنه  اقدامات  دلیل  به  امر،  نهایت  در 
احمدی، سرپرست سلب صالحیت شده بانک مرکزی، 
از  روز جنگ  هر  که  بیچاره  و  فقیر  مردم  دسترخوان 
آن ها قربانی می گیرد، به چای و نان محدود خواهد شد.

احمدی، سرپرست سلب صالحیت شده این بانک، قبل 
از اتخاذ اقدامات مهم سیاست پولی باید به این مسأله 
می پرداخت که آیا نرخ مبادله در کشور منبع تکان بوده 
است و یا جاذب و انعکاس دهنده تکان های اقتصادی؟ در 
صورتی که بانک مرکزی بدون پرداختن به هم چو مسائل 
به روی دست  گرفتن سیاست پولی مبادرت ورزد، این 
بانک نخواهد فهمید که آیا با ابزارهای موجود سیاست 
نوسانات  از  جلوگیری  به  قادر  خویش  ارزی  و  پولی 

پیوسته نرخ مبادله خواهد بود یا خیر؟
با  بانک مرکزی  ارز،  بازار  اخیر در  نوسانات  با  هم زمان 
توسل به افزایش قابل مالحظه در مقدار لیالم ارز، تالش 
دارد تا ثبات را در نرخ مبادله به میان آورد و حفظ کند؛ 
اما واکنش نرخ مبادله در برابر این اقدام بانک مرکزی 
نشان می دهد که نرخ به نقطه اولی برگشت نکرده است. 
تداوم چنین پالیسی جز حفظ نسبی و مقطعی ثبات در 
نرخ مبادله، موثریت بیش تری نخواهد داشت و در نهایت 
منجر به کاهش بی رویه  ذخایر ارزی این بانک خواهد 
شد. کاهش بی رویه  در ذخایر ارزی کشور با درنظرداشت 
وضعیت و چارچوب اقتصادی ملی، به طور مستقیم روی 
توانایی بانک مرکزی در حفظ ثبات شاخص های پولی و 
ارزی تأثیر منفی می گذارد و در نتیجه رشد اقتصادی و 

میزان اشتغال را به چالش خواهد کشاند.
 

نمودار نرخ مبادله و لیالم ارز توسط بانک مرکزی 
)از ۱۵ جوزا الی ۱۵ سرطان ۱۴۰۰(
منبع: بانک مرکزی و سرای شهزاده

سقوط پیوسته ارزش افغانی و اقدامات ناسنجیده  
بانک مرکزی
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مرسل که از کودکی در دنیای خیاالت خود زنده گی می کرد، شبیه  هم سن و ساالنش دنبال 
عروسک بازی های دخترانه نبود، اما سرشت زنانه مادرش او را مجبور می کرد در محافل عروسی 

شبیه خواهرانش لباس بپوشد، دست آن ها را بگیرد و با آن ها یک جا قدم بردارد. مرسل اما از کارهایی که 
باالی او تحمیل می شود، به شدت متنفر است و در چنین محافل سنتی بیش تر احساس دل تنگی می کند.

سکوت  فضای  در 
ساعت  عقربه  اتاق 
یک نواخت  دیواری 
می چرخد و صدای 
از  شستنش  ظرف 
گوش  به  آشپزخانه 
از  بعد  می رسد. 
دقایقی، وارد اتاق می شود و با دامن گلدارش 
را خشک کرده، موهای صاف  دست هایش 
و سیاهش را در پشت گوشش می اندازد و 
نیستم  دختری  من  »می فهمی،  می گوید: 
تنهایی  زنده گی  وقتی  بسازم.  و  بسوزم  که 
را انتخاب کردم، تمام مشکالت را که در پی 
داشت، می دانستم؛ اما تصمیم من قطعی بود 

و باید به تصمیم خود احترام می گذاشتم.«
مرسل که از کودکی در دنیای خیاالت خود 
شبیه  هم سن و ساالنش  می کرد،  زنده گی 
اما  نبود،  دخترانه  عروسک بازی های  دنبال 
می کرد  مجبور  را  او  مادرش  زنانه  سرشت 
در محافل عروسی شبیه خواهرانش لباس 
بپوشد، دست آن ها را بگیرد و با آن ها یک جا 
قدم بردارد. مرسل اما از کارهایی که باالی 
او تحمیل می شود، به شدت متنفر است و 
احساس  بیش تر  سنتی  محافل  چنین  در 

دل تنگی می کند.
خلق و خوی  متوجه  که  مرسل  مادر  و  پدر 
متفاوت او می شوند، به باور این که باالخره 
او یک روز شوهر می کند و می رود، تالش 
بیش تر در  آرام کرده،  و  رام  را  او  می کنند 
آشپزخانه تربیتش کنند؛ اما مهار کردن این 
دختر برای خانواده ناممکن می شود. او در 
سن نوجوانی نظر به عالقه  ای که به شغل 
در  خانواده اش  میل  خالف  دارد،  آهنگری 
شاگردی  مدتی  مراد  کاکا  آهنگری  کوره  
می کند. عالوه بر این که سر زنش های پدرش 
این  نمی شود،       او  عالیق   حریف  هیچ گاه 

سرزنش ها او را بیش تر به تقال وا می دارد.
تن  کسی  خواسته   به  هم چنان  مرسل 
نمی دهد و در همین کش مکش ها، مکتب 
و دانشگاه را تمام کرده به وظیفه دلخواهش 
در یکی از رسانه ها مشغول می شود، بدون 
موسیقی  شود.  باخبر  خانواده اش  این که 

کالسیک را نیز آموزش می بیند.
به مرور زمان اما خلق و خوی شاد از مرسل 
آدم  یک  از  بدتر  حالتش  و  می کند  فرار 
کنار  در  زنده گی  ادامه  می شود.  مسموم 

خانواده  برایش ناممکن می شود.
مرسل می گوید: »وقتی می دیدم در خانواده 
هیچ کسی شبیه من نیست و هیچ کسی 
غریبی  تنهایی  کند،  درکم  نمی تواند 

گلوگیرم می شد.«
اعضای  می شود  متوجه  که  زمان  مرور  به 
و  اندیشه ها   با  نمی توانند  خانواده اش 
باورهایش کنار بیایند، با یک تصمیم قطعی 

زنده گی تنهایی را انتخاب می کند. زمانی که 
این تصمیم را با اعضای خانواده اش در میان 

می گذارد، در خانه بلوایی بر پا می شود.
مرسل حتا با سخنان رکیک اعضای خانواده 
می شود.  برپا  سرو صدا   یی  می شود.  مقابل 
به خیر  دختر  این  عاقبت  می گوید  یکی 
نیست، روزی شکمش باال می آید و روسیاه 
می شود و دیگری می گوید این دختر از مرگ 
طبیعی  خود نمی میرد، حتماً بالیی بر سرش 
اما مرسل چنان محکم می ایستد  می آورد؛ 

که هیچ قدرتی حریف اراده اش نمی شود.
پدرش با این باور که مرسل نمی تواند بدون 
می کند.  سکوت  بیاورد،  دوام  خانواده اش 
مرسل چمدانش را می بندد و دنبال خودش 

راه می افتد.
از تصمیمی که گرفته است، احساس آزادی 
می شود  باعث  که  چیزی  تنها  اما  می کند؛ 
اشک هایش سرازیر شود، بنای کاه گلی است 
که او با خشت و گل آن پیوند ناگسستنی 

دارد.
در هنگام وداع، تعهد می بندد که اگر روزی 
گوشت  تکه  آن  برگردد،  این جا  به  دوباره 
او بسازد،  از  بی مصرف که قرار بود خانواده 
تنها  نه  را  او سر بلندی و موفقیتش  نباشد. 
ثابت  جهانیان  برای  بلکه  خانواده  ،  برای 
خواهد کرد. به کمک یکی از دوستانش به 
دست و پا  خود  برای  اتاقی  فرصت  زودترین 
می کند و زنده گی  را خیلی زود سر و سامان 

می دهد.
یک  مدت  مرسل،  تنهایی  زنده گی  از 
توانسته  او  مدت  این  در  می گذرد.  سال 
گام  آرزوهایش  سمت  به  آهسته آهسته 
و  برود  علمی  سفر  کند،  مطالعه  بردارد ، 

ورزش مورد عالقه اش را انجام دهد.
 با آن که زنده گی یک دختر تنها در یکی از 
مرگ بارترین پایتخت   های جهان کار ساده ای 
نیست و پدر مرسل حق دارد نگران دختری 
به این زیبایی باشد، اما مرسل توانسته است 
به خوبی  کابل  ناامن  و  در جامعه  زن ستیز 
از خود مراقبت کند و به آرزوهایش دست 
که  تنها  دختر  یک  برای  او،  گفته  به  یابد. 
حامی ای جز خود ندارد، کرایه  گرفتن خانه 
در چنین شهری خالی از مشکالت نیست؛ 
اما او این همه مشکالت را در برابر آرزوهایش 
این  از  و  می داند  روز مره گی  جزو مشکالت 

بابت هیچ نگرانی ندارد.
آرزوهای  درشتش  و  سیاه  چشمان  در 
درد ها  تمام  از  فارغ  او  می زند.  موج  بزرگی 
را  هارمونیه اش  زنده گی،  ناخوشی های  و 
از  مملو  با صدای  و  بر می دارد  اتاق  کنج  از 
تمام  زیبایی  با  را  لتا  آرامش آهنگ هندی 

زمزمه می کند.
امروزه برخی از تفاوت ها سبب شده است که 
تعدادی از دختران شخصیت های مستقل و 
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تنهایی ؛ 

زنده گی مستقل و خودساخته

روان شناس،  باشند.  داشته  خودساخته 
»آن چه  می گوید:  عظیمی،  شرف  الدین 
انسان ها را از هم دیگر متمایز می سازد، نوع 
زنده گی و رفتارهای منحصر به  فردی است 
از  که  تجربه هایی  خورده.  رقم  برایش  که 
است کسی  باعث شده  به  حال  تا  کودکی 
باشد که امروز است. عالوه بر آن چیزهایی 
و  آموخته   محیط  و  جامعه  خانواده،  از  که 
متفاوت  انسانی  او  از  آن ها  تمام  ترکیب 
اشخاص  ممکن  هم  آن   با  است ،  ساخته 
بلد  را  او  مهارت های  او  شبیه  نیز  دیگری 
باشند؛ اما در همه سطح ها بازهم تفاوت ها 
مشخص است و هیچ کسی با دیگری یکسان 

نیست.«
به باور عظیمی، فردی که تنهایی را انتخاب 
می کند و می خواهد از خانواده اش دور باشد، 
باید خود را برای مرحله جدید زنده گی آماده 
کند تا با یک وضعیت از پیش تعیین نشده 
روبه رو نشود و بتواند بر شرایط جدید مسلط 
باشد. به گفته او، شخص در چنین حالتی، 
را  نگرانی ها  و  استرس ها  نخست  قدم  در 
بررسی کرده، در مقابل آن جواب قانع کننده 
پیدا کند. در قدم بعدی علت ترس را در خود 
ریشه یابی کند که در گذشته شاهد دوری 
افرادی  یا  فرد  همیشه گی  یا  طوالنی مدت 
بوده است یا نه. آیا از دوری و از دست دادن 
کسی که دوستش دارد، می ترسد و تصاویر 
سختی در ذهنش از نبودن او شکل می گیرد 
یا نه؟ باید خود را قانع کند و بعد زنده گی 
تنهایی را برگزیند؛ زیرا در بسیاری از موارد 
دارد  وجود  حمایت گرانه ای  وابسته گی های 
را  مشکالتی  خانواده ،  از  فرد  دوری  با  که 

برایش به وجود می آورد.
زنده گی  اگر  »پس  می گوید:  عظیمی  آقای 
است  خوب  می کنید،  انتخاب  را  تنهایی 
که همیشه از اطرافیان، خانواده و دوستان 
تا  بگیرید  کمک  کارهای تان  پیش برد  در 
زیرا  نکنید؛  تنهایی  احساس  هیچ گاهی 
و خالی  بودن  تهی  احساس  نوعی  تنهایی 
درونی است که انسان را به انزوا کشیده و از 
کسانی که دل تان می خواهد با آن ها رابطه 
به  می کند.«  ایجاد  فاصله  باشید،   داشته 
گفته او، احساس تنهایی، غرق شدن در یک 
احساس غیر قابل  تحمل و بسیار عمیق است 
تحریف  و  افسرده گی  اضطراب،  سبب  که 
واقعیت ها می شود؛ اما اگر کسی منطقی با 
تنهایی اش کنار بیاید و بتواند ار خود مراقبت 
دست  از  انرژی  تأمین  شادابی،  باعث  کند، 
رفته و فرار از تنش های روزمره زنده گی  اش 
می شود و او می تواند با آزادی عمل بیش تر 
در انجام فعالیت های دلخواهش بدون تحمل 
فشار و استرس های خارجی، به خود باوری 
برسد، هوش عاطفی اش افزایش یابد و عزت 

نفسش باال برود.

ورزش

در یکی از حساس ترین دیدارهای فوتبال در رده ملی، تیم  
می کند.  میزبانی  ایتالیا  از  دوشنبه شب  انگلیس  فوتبال 
سه شیرها در حالی در ورزشگاه ویمبلی به مصاف آتزوری 
جام  اولین  به  رسیدن  برای  را  خوبی  روند  که  می روند 
اروپایی شان پشت سر گذاشته اند. گرت ساوگیت، سرمربی 
دیدار  به  قبولی  قابل  نتایج  با  را  تیمش  توانست  انگلستان، 
ترکیبش  در  برای چینش  کافی  مهره های  و  برساند  نهایی 
دارد. از طرف دیگر، روبرتو مانچینی، سرمربی ایتالیا، نیز تیمش را در ۳۲ دیدار اخیر 
شکست نخورده نگه داشته است. به این ترتیب ایتالیا با تلفیق هم زمان مهره های 
تیم  آتزوری  هرچند  است.  رسیده  نهایی  دیدار  به  پُرقدرت  کهنه کار،  و  مستعد 
انگلیس چانس بیش تری دارد؛ زیرا هم مهره   اما در روی کاغذ،  خطرناکی است، 

کافی در اختیار دارد و هم این که سه  شیرها در ومبلی به راحتی نمی بازند. 
جورجو کیه لینی، کاپیتان تیم ملی ایتالیا، پس از راه یابی انگلیس به دیدار نهایی جام 
ملت های اروپا، گفت که این مساله قابل پیش بینی بود؛ زیرا انگلستان شش بازی از 
هفت بازی را در خانه )لندن( برگزار کرده است. حاال قرار است انگلیس در دیدار 
نهایی جام ملت های اروپای ۲۰۲۰ باز هم در ومبلی به مصاف ایتالیا برود؛ ورزشگاهی 
که تیم انگلیس در آن به راحتی شکست نمی خورد. این تیم برای اولین بار است 
که به دیدار نهایی یورو راه می یابد. به این ترتیب ۵۵ سال از آخرین جام انگلیس 
می گذرد و سه شیرها پس از جام جهانی ۱۹66 که با نتیجه ۴ بر ۲ در برابر آلمان در 

ومبلی برنده شد، هنوز جام نبرده است. 
وضعیت برای ایتالیا اما فرق می کند؛ زیرا آتزوری در ۱۹6۸ توانست قهرمان این 
رقابت ها شود. در سال ۲۰۰۰، ایتالیا بار دیگر به فینال راه یافت و حتا با گول زنی 
مارکو دل وکیو در دقیقه ۷۰، راه را برای دومین قهرمانی پیمود، اما سرانجام سیلیون 
ویلتورد بازی را در آخرین ثانیه های دقیقه ۹۵ به وقت اضافه برد و دیوید ترزه گه 
نیز با گولش، جام را از ایتالیا گرفت. در ۲۰۱۲، ایتالیا در برابر اسپانیا شکست خورد 
تا قهرمانی بار دیگر به تاخیر بیفتد. از سویی هم، ایتالیا تا حال چهار بار برنده جام 

جهانی شده است که آمار قابل توجهی شمرده می شود.
در جریان اوج هر دو تیم، انگلیس و ایتالیا بارها در برابر هم قرار گرفته اند. در ۲۷ 
دیداری که انگلیس تاکنون در برابر ایتالیا انجام داده، ۱۱ بار ایتالیا و هشت بار 
انگلیس برنده شده است. دو طرف در هشت دیدار دیگر که تاکنون در تاریخ فوتبال 

داشته اند، مساوی کرده اند.
است.  سرنوشت ساز  تیم  دو  هر  برای   ۲۰۲۰ اروپای  ملت های  جام  نهایی  دیدار 
تیم های فوتبال انگلیس و ایتالیا از یک دهه بدین سو حرفی برای گفتن نداشته اند، 
به خصوص انگلیس که با وجود داشتن نسل طالیی، جامی کسب نکرد. حاال هر 
دو ابزار کافی را برای برنده شدن در اختیار دارند. انگلستان با کاپیتانی هری  کین 
و داشتن مهره های سرشناس 
نیم کت،  و  ترکیب  در  دیگر 
برخوردار  بیش تری  چانس  از 
است. حضور پیکفورد، مگوایر، 
سبب  کین  و  استرلینگ 
می شود که انگلیس به راحتی 
ویژه  به  کند،  تکیه  آنان  بر 
هفت  جریان  در  که  پیکفورد 
یک  تنها  یورو،  در  دیدارش 

گول دریافت کرده است. 

ایتالیا نیز ترکیب عالی دارد. حضور بازیکنان جوانی مانند دوناروما، بارال و کیه زا 
ایموبیله به مانچینی کمک کرده  بونوچی و  بازیکنان کهنه کار مانند کیه لینی،  و 
است تا در ۳۲ دیدار اخیر شکست نخورد. این تیم هرچند خوش چانس بود که 
توانست برابر اسپانیا در ضربات 
پنالتی برنده شود، اما حاال در 
گونه  به  و  است  نهایی  دیدار 
تا  می کند  تالش  مطمین 
فینال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۲ را 
جبران کند. با این همه، ترکیب 
ایتالیا به خوبی انگلیس نیست 
مهره  کمبود  با  آن  نیم کت  و 

روبه رو است.
 

براساس پیش بینی هایی که در روزهای اخیر انجام شده، انگلیس چانس اول قهرمانی 
است. کیه لینی در مصاحبه اش پیش از این دیدار گفت که نیم کت انگلیس به تنهایی 
توانایی قهرمانی در یورو را دارد. این موضوع بدون شک صحت دارد؛ زیرا انگلیس 
هم اکنون بهترین مهره هایش را به یورو برده است؛ مهره هایی که ساوگیت حین 
انتخاب، با مشکل برخورد و خیلی از آن ها را حتا از فهرست انداخت. با این همه، 
ایتالیا را نمی توان دست کم گرفت. زوج کیه لینی-بونوچی بدون شک برای حمله 
انگلیس خطرناک است؛ زیرا این دو سال ها است که در کنار هم بازی می کنند و 

تجربه فینال های بزرگ را دارند. 
به هر ترتیب، فوتبال و به ویژه فینال های آن قابل پیش بینی نیست. باید منتظر ماند 
که ساوگیت و مانچینی چه برنامه هایی دارند و کدام تیم از این دیدار سرفراز به 
در خواهد آمد. تنها چیزی که این وسط پیش بینی شده، دیدار جذابی است که دو 

طرف به گونه مطمین برای برگشت به جایگاه شان نمایش می دهند.

دوئل جذاب بزرگان برای 
کسب جام ملت های اروپا

حسیب بهش

شمیم فروتن

ترکیب اصلی انگلیس در یورو ۲۰۲۰

ترکیب اصلی تیم ملی ایتالیا در یورو ۲۰۲۰



خندیدن  جنگ،  در  زنده گی 
در میان مرمی های پی درپی 
میان  در  کشیدن  نفس  و 
کسی  هیچ  خواست  دود، 
از  زیادی  بخش  اما  نیست؛ 
مردم بغالن این روزها بیش تر 
با جنگ و ترس دست و پنجه 

نرم می کنند.
باز  و  رفتن  مکتب  مرکزی  بغالن  در  کودکان 
کم تر  دختران  و  می دانند  ناممکن  را  کتاب  کردن 
جریان  در  گاه  می بندند.  حنا  را  دست های شان 
درگیری میان دولت و طالب، طالبان کشته می شوند 
پیروزی  و  غرور  احساس  کشتن شان  برای  دولت  و 
می کند و  گاه هم برعکس؛ اما عبداهلل سرپرست و پدر 
یک خانواده ده نفری هیچ گاه از این حالت خوشحال 
در چند  می خواهد.  آرامش  تنها  او  نیست.  و  نبوده 
هفته گذشته با انفجار یک موتر بمب در بغالن مرکزی 
بازهم غیرنظامیان آسیب دیدند و ترس جنگ بیش تر 

بر قلب باشنده های این والیت رسوخ کرد. 
بغالن مرکزی، یکی از ولسوالی های والیت بغالن، در 
که  بود  والیت  این  ولسوالی  ناامن ترین  گذشته  ماه 
چند  و  ولسوالی  این  از  خانواده  هزار  هشت  حدود 

آهنگری یکی از صنعت های قدیم در بلخ است. 
در سال های اخیر، این صنعت به حاشیه رفته 
است. شماری از آهنگران در بلخ می گویند که در حال 

حاضر به دلیل نبود کار، بیش تر مصروف ترمیم وسایل 
فرسوده  هستند.

شکیبا سعیدی
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در  است.  بلخ  در  قدیم  صنعت های  از  یکی  آهنگری 
است.  رفته  حاشیه  به  صنعت  این  اخیر،  سال های 
شماری از آهنگران در بلخ می گویند که در حال حاضر 
به دلیل نبود کار، بیش تر مصروف ترمیم وسایل فرسوده  

هستند.
آهنگری سپری  در  را  عمر خود  نصف  خلیفه سردار، 

کرده است. 
او می گوید که پیش از این، آنان تیشه، تبر، چُکش، بیل 
و برخی ابزار دیگر آهنی می ساختند و خریداران زیادی 
داشتند، اما حاال به علت کم رنگ شدن این حرفه و نبود 

خریدار، لوازم فرسوده را ترمیم می کنند.
»متاسفانه  می گوید:  ۸صبح  روزنامه  به  سردار  خلیفه 
این سال ها از صنعت آهنگری کسی حمایت نمی کند. 
در گذشته ما مشتری زیاد داشتیم و ابزار های مختلف 
می ساختیم، اما حاال مشتری نداریم و کسی وسایل ما 
را نمی خرد. اگر چیزی هم بسازیم، باید با قیمت اندک 

به فروش برسانیم که خود ما ضرر می کنیم.«
در حال حاضر بیش تر مردم از ابزارهای آهنی ای که از 
پاکستان و چین وارد کشور می شود، استفاده می کنند. 
کیفیت و قیمت این ابزار ها نسبت به تولیدات داخلی 
پایین است. جان محمد ۲۰ سال می شود که در رسته 
آهنگری شهر مزار شریف کار می کند. وی به روزنامه  
۸صبح می گوید: »ما حمایت نمی شویم. مال خارجی 
که وارد می شود، بی کیفیت است، شاید شش ماه دوام 
نیارد و به همین خاطر قیمتش هم ارزان است؛ اما مردم 

وسایل بی کیفیت را با قیمت ارزان می خرند.«
جان محمد از دولت می خواهد که جلو واردات اجناس 
خارجی را بگیرد تا کار آنان خوب به پیش برود. وی 
کیفیت  می کنند،  وارد  که  را  خارجی  »مال  می گوید: 
افغانی  دوصد  ما  تیشه  یک  مثاًل  است.  ارزان  و  ندارد 
است، اما یک تیشه خارجی پنجاه افغانی. مردم جنس 
می خرند،  است،  بی کیفیت  و  ارزان  که  را  خارجی 
می آورد،  دوام  سال ها  که  را  ما  با کیفیت  اجناس  اما 

نمی خرند، چون قیمتش باال است.«

توانسته  که  کاری  تنها  شب  همان  در  خانواده ها 
بودند، جان خود را نجات داده بودند. نه لباس کافی 
داشتند و نه غذا و پولی تا نیازمندی شان را برطرف 
خودم  مثل  مردان  »تمام  می گوید:  عبداهلل  کنند. 
می کردیم،  کار  که  روز  طول  در  و  هستند  کارگر 
شب می خوردیم. پیسه درست نداریم، به این خاطر 
بسیاری از ما از گرسنه گی مریض شده ایم. خودم دو 
روز نان نخوردم، به بچه های خردم دادم که گرسنه 

نمانند.«
به دست  بغالن  ولسوالی های  بیش تر  کنترل  اکنون 
این  باشنده های  از  بسیاری  و  است  افتاده  طالبان 
والیت پس از تجربه حکومت طالبان در سال ۱۳۷۴ 

از ادامه زنده گی زیر سایه آن ها ترس دارند. 
حالی  که  در  و  فرار  هنگام  در  را  پدرش  که  نسیم 
مرمی به پشتش اثابت کرده بود، از دست داد، حاال با 
دو خواهر و مادرش در مکتبی خصوصی  در پلخمری 
از  خانواده،  عنوان سرپرست  به  او  می کند.  زنده گی 

آینده خود و خواهرانش نگران است. 
شبی که طالبان ولسوالی بغالن مرکزی را می گیرند، 
که  می کنند  فرار  حالی  در  خانواده اش  با  نسیم 
پس انداز  که  پیسه هایی  و  اموال  تمام  با  خانه شان 
گفته  به  و  می گیرد  قرار  طالبان  اختیار  در  داشتند 
باقی  داشته های شان  از  چیزی  حاال  تا  شاید  نسیم 
به  دارم  مهاجرت  »قصد  می گوید:  او  باشد.  نمانده 
کشورهای همسایه، ولی حاال هیچ چیز نداریم، جز 

لباس جان ما.« 
این که  از  نکرد،  ذکر  را  نامش  که  نسیم  خواهر 
او  است.  نگران  نتواند،  داده  ادامه  را  درس هایش 
ورود  با  حاال  و  بوده  مکتب   ۱۱ صنف  دانش آموز 
بسته  مکتب ها  مرکزی،  بغالن  ولسوالی  به  طالبان 

است و او بیجا شده.
کوچیدن  به  تصمیم  دوباره  روز  از ۳۴  پس  عبداهلل 
می گیرد، این بار نه به ولسوالی های همسایه، بلکه به 
ولسوالی و خانه  خودش. نفسی عمیق می کشد و دلش 
می رود.  وحشت  و  ترس  دِل  در  می گیرد.  بزرگ  را 
هیچ  احساس می کند  ولسوالی می شود،  وارد  وقتی 
چیز مانند گذشته نیست. صدای گوسفندان، زنگوله  
بزغاله ها، جوشیدن آب چشمه و مهم تر از همه صدای 
ال شه های  را  زمین  نقاط  بیش تر  نمی آید.  زنده گی 

وارد کشور می شود، کیفیت خوب ندارد؛ اما چون ارزان 
است، مردم بیش تر این اجناس را خریداری می کنند. 
به همین دلیل این صنف کم کم کار خود را از دست 

داده  است.«
در همین حال شماری از آهنگران در بلخ می گویند که 
دولت آنان را حمایت نمی کند. محمد جاوید حدود ۳۰ 
سال می شود که در رسته آهنگران مزار شریف تیشه 
و تبر می سازد. این آهنگر به روزنامه ۸صبح می گوید: 
»دولت از ما حمایت نمی کند. ما به بسیار مشکالت این 

مرمی ها گرفته است. دیوارها با شلیک هاوان خراب 
شده و زمین های زراعتی که تازه سبز شده بود ، با 
خاک زمین یکسان شده است. این ها را عبداهلل روایت 
می کند. پس از همان روزی که تماس گرفته بودم، 
او کوچک ترین دخترش را برای تدفین به قبرستان 
برده بود. دخترش نه ساله بود و پس از پیاده روی و 
گرسنه گی ، یک هفته در تب می سوزد و در نهایت از 
نفس می ماند. عبداهلل فرسخ ها دور و در یک تماس 
تلفنی بغضش می ترکد و می گوید: »همین حاال پیش 
از زنگ شما دوباره جنگ بود. هر روز جنگ است. 
هاوان آمد به دیوار خانه ام خورد، نصف خانه ام ریخت. 
پسرم زخمی شد.« وقتی بغضش را قورت می دهد، 
صدایش صاف می شود و ادامه می دهد: »همسایه ما 
می توانستم  که  ندارم  پول  من  ولی  می روند،  ترکیه 

بروم و جان اوالدم را نجات بدهم.« 
عبداهلل از دنیا چیزی ندارد جز زادگاهی که حاال قاتل 
یک فرزندش شده، خانه ای که فروریخته، شهری که 
او را از خود رانده و خنده هایی که خشکیده؛ اما دلی 
دارد که خیلی بزرگ است. ناراحت است، ولی شب ها 
و همه شان  نگاه می کند  فرزندانش  به  نور چراغ  در 
بغالن  ولسوالی  به  طالبان  ورود  با  دارد.  دوست  را 
مرکزی، همه چیز تغییر کرده است. دیگر کسی روی 
زمین های زراعتی کار نمی کند. کودکان می ترسند و 
نمی توانند از خانه بیرون شوند. مکتب ها بسته شده 
و کودکان به مکتب نمی روند. تنها پسرها به مسجد 
می روند. رفتن به مسجد، سرگرمی  این پسرها شده 

است. 
روز  هر  این که  می گوید؛  مردم  ناچاری  از  عبداهلل 
نماینده طالبان در یک خانه وارد می شود و دستور 
می دهد که سه روز نان مجاهدان برعهده   آن خانواده 
است. عبداهلل که تازه دخترش را دفن کرده و هنوز 
طالبان  نماینده  ورود  با  را  خود  صبح  است،  عزادار 
در سه  نفر  بیست  نان  است  گفته  که  آغاز می کند 
روز برعهده  او است. »باورت می شود من همین حاال 
یک لقمه نان خشک در خانه ندارم، نمی دانم چطور 
سه روز برای بیست نفر نان آماده کنم. باز اگر غذا 
خوب نباشد، مجازات می کند. همین حاال از همسایه 

قرض دارم که آرد خریدم.«
عبداهلل  که  نمی دانم  اما  دارد،  ادامه  هنوز  زنده گی 
تا زنده  بزنند  بال  باید چه قدر  او  و صدها نفر مانند 
بمانند و نفس بکشند. هنوز تابستان است و گرم و 
سبز، اما عبداهلل فقط خزان را تجربه می کند. او شاهد 
مرگ طبیعت در خزانی ترین روزهای زنده گی مردم 

ولسوالی بغالن مرکزی است.

حرفه را پیش می بریم. کرایه دوکان و برق بسیار زیاد 
است و ما توانایی نداریم که این قیمت را پرداخت کنیم. 
در بازار کار هم وجود ندارد، مجبور هستیم از کار خود 
دست بکشیم یا وسایل خود را با قیمت بسیار ناچیز به 

فروش برسانیم تا روزگار خود را پیش ببریم.«
فقط  بازار  در  که  روزگاری  محمدجاوید،  گفته  به 
تولیدات داخلی فروخته می شد، هر شام با پول هنگفتی 
به سوی خانه می رفت و با استفاده از این شغل مایحتاج 
زنده گی اش  را تأمین می کرد، اما حاال ورود لوازم چینی 
و پاکستانی به بازار، این صنعت را صدمه زده است. وی 
می افزاید که دولت از این صنف اصاًل حمایت نکرده و 
حتا امکانات اولیه در اختیار آن قرار نداده است، اما آنان 

با دشواری این حرفه را حفظ کرده اند.
بازار که  قانون  به  نظر  بلخ می گویند  مقام های محلی 
سکتور  واردات  جلو  دولت  است،  حاکم  افغانستان  در 

خصوصی را گرفته نمی تواند. 
از جانب دیگر شماری از باشنده گان والیت بلخ خواستار 

حمایت از صنعت گران هستند.
به  مزارشریف،  شهر  باشنده  ساله،   ۵۰ عطا محمد 
آهنگران  که  را  »وسایلی  می گوید:  ۸صبح  روزنامه 
درست می کنند، به خدا این قدر خوب است که چندین 
سال دوام می  آورد، اما مردم ما از کیفیت این اجناس 
ارزان  قیمت  با  را  چینایی  جنس های  و  نمی فهمند 
می خرند. من به عنوان یک شهروند می خواهم که مردم 
و وسایل شان  را تشویق و حمایت کنند  صنعت کاران 

را بخرند.«
از جانب دیگر محمد امین ۲۸ ساله، باشنده دیگر شهر 
مزارشریف، می گوید که با پیش رفت تکنولوژی، صنعت 
هم پیش رفت می کند، اما در افغانستان به دلیل این که 
دولت مردان به کسب و کار مردم توجه ندارند، وضعیت 
می گوید  وی  می رود.  شده  خراب تر  روز  هر  کسب ها 
که در رکود صنعت آهنگری همه دست داریم؛ چون 
استفاده از وسایل خارجی را نسبت به تولیدات داخلی 

ترجیح می دهیم.

ولسوالی ناامن این والیت به پلخمری بی جا شده اند. 
باشنده های ولسوالی بغالن مرکزی  از  عبداهلل، یکی 
است که ۳۴ روز پیش با ده نفر از اعضای خانواده اش 

به پلخمری، مرکز این والیت، آواره شده اند. 
و  کوچک  پنجره ای  با  شش متره  نمور  زیر زمین 
از  خانواده اش  و  عبداهلل  که  است  خانه ای  شکسته، 
۳۴ روز به این سو در آن شب و روز خود را سپری 
دارد؛  یاد  به  به خوبی  را  آن شب  عبداهلل  می کنند. 
شبی که صدای مرمی ها بیش تر شد و مردم از ترس 
در خانه های شان پناه گرفته بودند. گاه صدای اهلل اکبر 
می آمد و گاه صدای شلیک راکت و مرمی. مرمی ها به 
اطراف و نزدیک خانه های شان اثابت می کرد و آن ها 
مرمی   با صدای  را  تمام شب  می ترساند.  بیش تر  را 
گذراندند. نزدیکی های صبح خانواده عبداهلل با چندین 
سمت  به  مرکزی  بغالن  ولسوالی  از  دیگر  خانواده 
بدون  را  روز  شبانه  چند  و  کردند  پلخمری حرکت 
داشتن سرپناهی در جاده  های پلخمری گذراندند تا 
این که چند خانواده به خاطر داشتن مریض، پیر و 
پناه  مکتب خصوصی  یک  در  مجبور شدند  کودک 
بگیرند و بسیاری در خانه های اقوام و نزدیکان شان 
جنگ  به  را  نمور  زیرزمین های  هم  تعدادی  رفتند. 

ترجیح دادند و در آن جا ماندند. 

در همین حال مسووالن اتحادیه پیشه وران والیت بلخ 
با  این صنف در حال حاضر ۸۰ درصد  می گویند که 
رکود مواجه شده است. میرویس احمدی، رییس این 
اتحادیه، به روزنامه ۸صبح می گوید که صنعت آهنگری 
در شرایط فعلی در حالت رکود قرار دارد. به گفته آقای 
احمدی در سال های گذشته بیش از پنجاه دوکان در 
رسته آهنگری شهر مزار شریف فعال بود، اما اکنون تنها 
حدود ده دوکان در این رسته فعال است. وی می افزاید: 
»اکثراً اموال و اجناسی که از کشورهای ایران و چین 

درد فرزند و ترس جنگ؛

آهنگری؛

عبداهلل: جان فرزندان دیگرم هم در خطر است

صنعتی رو به رکود در بلخ



زهره جالل

منبع: واشنگتن پست

نویسنده: دیوید فون درل

مترجم: سیدجمال اخگر

جمهوری  ریاست  اول  معاونت  تصمیم  دنبال  به 
مبنی بر حذف عدد ۳۹ از ریاست ترافیک، مسووالن 
می گویند روند توزیع نمبرپلیت دارای عدد ۳۹ داشته 
باشد، به گونه کامل متوقف شده است. مسووالن در 
ریاست عمومی ترافیک کابل می گویند که براساس 
قوانین، پلیت های از پیش توزیع شده قابلیت حذف 
می ماند.  باقی  ترافیک  چرخه  در  هم چنان  و  ندارد 
راه ها  که  است  شده  سبب  کار  این  آنان،  گفته  به 
برای گرفتن رشوت از این بابت بسته شود، اما تاثیر 
زیادی بر تسریع روند توزیع پلیت ها نگذاشته است. 
ابراز خرسندی  با  کابل  در  موتر فروشی ها  از  برخی 

رییسان جمهور، وزیران کابینه، جنرال  ها، فرستاده های 
ویژه، هیأت های کنگره و سایر افراد برجسته، پایگاه 
هوایی بگرام در نزدیکی کابل، پایتخت افغانستان را به 
خوبی می شناسند. پایگاه بگرام جایی بود که آن ها با 
وعده های وسوسه کننده بی شمار وارد آن جا شدند و با 

دنیایی از شک و تردید آن را ترک کردند.
تاریکی  دل  در  را  بگرام  پایگاه  امریکایی  نیروهای 
مقامات  به  قبلی  اطالع  بدون  دوم جوالی،  در  شب، 
افغانستان، ترک کردند و بسیاری از لوازم را از خود 
به جا گذاشتند. پس از نزدیک به ۲۰ سال، آخرین 
اقدام زشت طوالنی ترین جنگ امریکا در جریان است. 
انتظار می رفت، جنگ جویان طالبان پس  طوری که 
از وقفه زمستانی، دوباره حمالت شان را آغاز کرده اند. 
مشخص نیست که در مقابل آن ها تا چه حد مقاومت 
صورت خواهد گرفت. به نظر می رسد که این روزها 
بازار خیزش های مردمی در مقابل جنگ جویان طالبان 
در والیات گرم است. روز گذشته ]۵ جوالی[، بیش تر 
نیروهای  سوی  از  که  افغانستان  نیروی   ۱۰۰۰ از 
امریکایی، مسلح و تجهیز شده و آموزش دیده  اند، به 
دالیل تاکتیکی به جای جنگ با طالبان، وارد مرز های 
آزادی  که  جایی  کابل،  در  اما  شدند.  تاجیکستان 
اقتصادی و حقوق بشر واقعاً پیش رفت داشته است، 
دوران  به  رفتن  برابر  در  است  ممکن  هنوز  افغان ها 

تاریک طالبان، موضع گیری کنند.
جمهوری خواهان  از  برخی  پیش بینی،  قابل  طور  به 
عقب نشینی رییس جمهور بایدن را بد جلوه می دهند. 
انصافاً او فقط جدول زمانی تعیین شده توسط دونالد 

معاون اول ریاست جمهوری در آن زمان گفته بود 
که برخی از افراد برای عبور از عدد ۳۹ و اباورزی از 
رشوت  دالر  تا ۳۰۰  عدد،  این  دارای  پلیت  گرفتن 
می پردازند. صالح تصریح کرده بود که عدد ۳۹ به 
افراد مخل و کارشکن« بدل  از  »گاو شیری برخی 
شده است. آقای صالح در آن زمان گفت که این عدد 
هنگام توزیع پلیت در سراسر کشور، برای ابد حذف 
شود. به این ترتیب ریاست عمومی ترافیک وظیفه 
داشت که این دستور معاونت اول ریاست جمهوری 

را تطبیق کند.
این ریاست می گویند که پس  اکنون مسووالن در 
پلیت های جدید حذف  از  عدد ۳۹  تصمیم،  آن  از 
شده است. سید نوراهلل مراد، رییس عمومی پولیس 
ترافیک، به روزنامه ۸صبح گفت که نمبر پلیت دارای 
عدد ۳۹ حذف شده است و دیگر این شماره توزیع 
نمی شود. به گفته او ، نمبر  پلیت هایی که در گذشته 
توزیع شده بود، قابلیت حذف آن وجود ندارد. مراد 
گذشته  به  کاری  قانون،  که  کرد  تصریح  هم چنان 
می شود،  اجرا  حاضر  حال  در  که  مواردی  و  ندارد 
اول  معاونت  حکم  او،  گفته  به  است.  ارزش مندتر 
ریاست جمهوری در مورد حذف عدد ۳۹ هم زمان 
با صدور آن اجرا شد و در حال حاضر این عدد از 
روند توزیع پلیت ها حذف شده است. رییس عمومی 
ترافیک علت حذف عدد ۳۹ از پلیت ها را جلوگیری 
از فساد دانست، اما گفت که این کار مزیت خاصی 
ایجاد نکرده است. او تنها سودمندی این کار را پایان 
این عدد  حرف  و حدیث هایی دانست که در مورد 

دشمنان از عقب نشینی نیروهای ما خوشحال هستند. 
این  اگر کشورهای متخاصم خوشحال هستند، پس 
کرد.  نخواهد  دوام  طوالنی  مدت  برای  خوشحالی 
روسیه پس از شکست خود در افغانستان، از این کشور 
عقب نشینی کرد و در زمان حمله امریکا به افغانستان، 
مسکو خوشحال بود که پوششی در منطقه ایجاد شده 

است.
یک  و  کمربند  یک  ایجاد  ابتکار  نیز،  مورد چین  در 
سوی  به  اجتناب ناپذیری  طرز  به  را  پکن  جاده، 
چین  کمونیست  حزب  می دهد.  سوق  افغانستان 
جنگ  یک  در  خود  غربی  والیات  در  هم اکنون 
اعالم ناشده علیه اسالم قرار گرفته و امیدوار است که 
از طریق کشورهای اسالمی راهی به اروپا پیدا کند. 
برای رسیدن به این هدف، یک میلیون مسلمان اویغور 
در اردوگاه های کار اجباری چین در حال شست وشوی 
مغزی هستند. یک دولت همسایه طالبان برای پکن 

کابوس است.
اگر اقدام بایدن برای خاتمه دادن به این جنگ نافرجام 
در  عقب نشینی  دیگر،  سوی  در  است،  تمجید  قابل 
جاهایی با اشتباهاتی همراه بوده است. بر بنیاد گزارش 

گفته می شود.
هم زمان با این، برخی از موتر فروشان در شهر کابل نیز 
تأیید می کنند که عدد ۳۹ در پلیت ها از زمان صدور 
حکم معاونت اول ریاست جمهوری، توزیع نمی شود. 
به  کابل،  شهر  موترفروشان  از  یکی  احمدشکیب، 
معاون  هدایت  از  پس  که  می گوید  روزنامه ۸صبح 
پلیت ها  در  نمبر  این  توزیع  ریاست جمهوری،  اول 
به گونه کامل ممنوع شده است و در نمبر  پلیت های 
توزیع می شود،  ترافیک  ریاست  از سوی  جدید که 
این عدد وجود ندارد. او این کار را اقدامی خوب در 
راستای حل معضل خریداری نشدن موترها و پایین 
آمدن نرخ آن عنوان کرد؛ زیرا به گفته او، شماره ۳۹ 
نه  تنها مشکالت زیادی را برای راننده گان در قبال 
داشت، بلکه هنگام گرفتن نمبر پلیت، در صورت ۳۹ 
بودن اعداد آن، ارزش موتر کم می شد و کسی آن 

را نمی خرید.
پیش از این بسیاری از شهروندان و موتر فروشان با 
دلیل  به  موترها  ارزش  و   بودند  مواجه  مشکل  این 
داشتن عدد ۳۹ در نمبر پلیت، کاهش پیدا می کرد. 
به باور برخی از شهروندان، عدد ۳۹ در حروف ابجد 
یک واژه عربی را می سازد که معادل آن در فارسی 
خاستگاه  معلومات،  براساس  می شود.  تعبیر  فحش 
این باورها هرات بود؛ زیرا مردم آن جا معتقد بودند 
که این حرف معنای زشتی دارد. این باور در ادامه به 
سایر والیت ها نیز تعمیم یافت و سرانجام برای بخش 
ترافیکی دردسرساز شد. بررسی ها نشان می دهد که 
به دلیل وجود عدد ۳۹  مالکان موترها  در گذشته 
در نمبر پلیت موترهای شان، ده ها و حتا صدها هزار 
بار است که یک  اولین  این  افغانی زیان می دیدند. 
حذف  نمبر پلیت ها  از  خرافی،  باورهای  بر  بنا  عدد 
جوامع  برخی  در  که  است  حالی  در  این  می شود. 
دیگر، از جمله ایران، مردم عدد ۱۳ را نحس و نشانه 

بدچانسی می دانند.

پامال کنستانبل و عزت اهلل مهرداد، خبرنگاران جنگ 
واشنگتن پست، تاهنوز هیچ صحبتی در مورد برنامه 
به  امریکایی  نیروهای  با  ایمن سازی جان کسانی که 
کرده اند،  موارد خدمت  سایر  در  یا  و  ترجمان  حیث 
صورت نگرفته است. عبدالرشید شیرزاد، به خبرنگاران 
خدمت  امریکایی ها  به  توانم  اندازه  به  »من  گفت: 
کردم؛ اما وقتی آن ها رفتند، من کشته خواهم شد.« 
انگلیسی  شیرزاد، شوهر و پدر ۳۵ ساله که به زبان 
تسلط دارد، زنده گی خود را به خطر انداخته و برای 
امریکا  دریایی  نیروی  با  ترجمان  عنوان  به  سال  دو 
کار کرده است. شیرزاد گفت که هویت وی و سایر 
کاماًل  افراطی  طالبان  برای  متحده  ایاالت  کارمندان 
شناخته شده است و آن ها او را ردیابی می کنند: »اگر 
مرا بگیرند، مانند نیروهای افغان با گلوله نمی کشند؛ 
بلکه سرم را می برند.« مقامات امریکایی در کابل در 
مورد هماهنگی های لحظه آخر برای نجات دوستان ما 
لب فرو بستند. او می گوید، به نظر می رسد به اندازه ای 
که مقامات به برنامه ریزی برای بیرون کردن ما توجه 

دارد، ما هم به بیرون شدن از افغانستان عجله داریم.
اعدام های  باری که طالبان حکم رانی کردند،  آخرین 
دسته جمعی در ورزشگاه فوتبال کابل صورت گرفت. 
اگر چنین صحنه هایی در ماه ها و یا سال های آینده 
تکرار شود و قربانیان آن دوستان و همکاران رهاشده 
بایدن  دولت  و  شرم آور  واقعاً  باشند،  متحده  ایاالت 
مسوول آن خواهد بود. زمان به سرعت در گذر است 
تا امنیت دوستان خود را سرلوحه کار خود قرار دهیم. 
حادثه  دارند،  بزرگ  سن  کافی  اندازه  به  که  کسانی 
سایگون در سال ۱۹۷۵ را به خوبی به یاد می آورند 

و آن احساس، امروز در افغانستان قابل درک است.
این  دارد،  ما  به  تاریخ  و حال،  از گذشته  که  درسی 
است: هرگز بدون تعریف مشخص پیروزی و برنامه ها 
آغاز  را  پیروزی، جنگ  این  به  ابزارهای دست یابی  و 
نکنید. امیدواریم این بار یادگیری درس تاریخ بیش تر 

طول بکشد.

از این موضوع، تأیید می کنند که نمبر پلیت ۳۹ از 
پنج ماه بدین سو توزیع نشده است. به گفته آنان، 
توزیع نمبر پلیت دارای عدد ۳۹ سبب شده بود که از 
یک  سو برخی از کارمندان ریاست ترافیک در بدل 
توزیع نکردن آن پول بخواهند و از سوی دیگر ارزش 
موتر و درصدی خرید آن کاهش یابد. گفتنی است 
که براساس برخی باورهای خرافی، عدد ۳۹ مذموم 
است و به همین دلیل موترهایی که نمبر پلیت آن ها 
عدد ۳۹ در خود داشته باشد، با قیمت پایین فروخته 

می شود.
اول  معاونت  گذشته،  سال  جدی  بیست وپنجم  در 
ریاست جمهوری در تصمیم ۷۷ خود اعالم کرد که 
عدد ۳۹ از ریاست ترافیک حذف شود. امراهلل صالح، 

ترمپ، رییس جمهور پیشین را دنبال کرده است. در 
واقع، عقب نشینی یکی از اهداف و وعده های سال ها 
قبل مجلس سنای ایاالت متحده است. عالوه بر این، 
نیروهایی که بایدن قرار است از افغانستان بیرون کند، 
قباًل به ۲۵۰۰ تن کاهش یافته بودند. حتا اگر آن ها 
می ماندند، این تعداد برای جلوگیری از طالبان کافی 

نبودند.
نیروهای رزمی  بهترین  ایاالت متحده  نیروهای ویژه 
قانون گذاران  قدیمی  شعار  آن ها  هستند.  جهان  در 
افسانه ای تگزاس را به خاطر می آورند: »یک شورش، 
جلو  نتوانستند  آن ها  هم،  این  با  تفنگ دار«.  یک 
پیش رفت اسالم گرایان علیه دولت افغانستان را بگیرند.

کسانی که از بایدن برای پای بندی به جدول زمانی 
در  ماندن  دارند:  گزینه  دو  می کنند،  انتقاد  ترمپ 
افغانستان و ادامه جنگ فرسایشی در تابستان خونین 
که  دشمنی  علیه  امریکایی  سربازان  جان  قیمت  به 
گرفته  صورت  انصراف  آن  شکست  از  است  مدت ها 
در  دارد.  نیاز  نیرو  و  بودجه  افزایش  به  این  و  است 
این جا باید گفت که تکرار کار ناموفق با توقع نتیجه 
می گویند،  بایدن  منتقدان  است.  دیوانه گی  متفاوت، 
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»نگرانی عمیق« پنتاگون از 
حمالت شبه نظامیان شیعه بر 

پایگاه های امریکا در عراق و سوریه

سخنگوی وزارت دفاع امریکا اعالم کرده است زمانی که 
امنیت و ایمنی خدمه ایاالت متحده در خارج از آن کشور 

به خطر بیفتد، حمالت را بی پاسخ نمی گذارد.
به  نسبت  امریکا،  دفاع  وزارت  سخنگوی  کربی،  جان 
و سوریه  عراق  در  امریکایی  پایگاه های  بر  اخیر  حمالت 
ابراز نگرانی کرد. به گزارش رادیو زمانه، تنها در چهارشنبه 
گذشته پایگاه عین االسد در انبار عراق هدف ۱۴ راکت قرار 
گرفته است. در این حمله دست کم بین دو تا سه سرباز 

امریکایی زخمی شده اند.
امریکا در میدان  شامگاه سه شنبه گذشته پایگاه نظامی 
هوایی اربیل هدف حمالتی با راکت و پهپاد قرار گرفته 
است. حریم هوایی بر فراز میدان هوایی اربیل بسته شد 
و تمامی چراغ های میدان هوایی خاموش شد و هواپیماها 
از  نقل  به  نیز  الجزیره  شبکه  شدند.  تخلیه  مسافران  از 
رسانه های عراقی خبر داد که آژیر خطر در کنسولگری 

امریکا در اربیل نیز به صدا در آمد.
امریکایی در چهارچوب  نیروهای  از  در عراق ۲۵۰۰ تن 
این  که  می نویسد  الجزیره  مستقرند.  داعش  ایتالف ضد 
نیروها تنها در سال ۲۰۲۱ دست کم ۵۰ بار هدف حمالت 

راکتی قرار گرفته اند.
جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، شامگاه پنج شنبه 
در  خبرنگاران  جمع  در  خبری  نشست  یک  در  گذشته 
واکنش به این حمالت گفت: »آن ها در این حمالت، از 
چیز  چه  نمی دانم  می کنند.  استفاده  مرگ بار  سالح های 
دیگری بگویم جز این که این یک تهدید بسیار جدی است. 
اما آن روز بخت با ما بود و فقط دو نفر جراحات سطحی 
بود  ممکن  دیگری  اتفاق  چه  نمی داند  کسی  برداشتند. 
بیفتد. ما هر یک از این حمالت را بسیار جدی می گیریم.«

امریکا  از این حمالت، سفارت  صبح  پنج شنبه در یکی 
انفجاری هدف  با چندین فروند راکت و پهپاد  بغداد  در 
قرار گرفت. آژیر خطر در منطقه سبز بغداد و در محوطه 
سفارت خانه امریکا به صدا درآمد و سامانه های ضدهوایی 

در این مجموعه فعال شد.
دفاع  وزارت  خبری  نشست  از  دیگری  بخش  در  کربی 
ایمنی  و  امنیت  هستیم.  نگران  بسیار  »ما  گفت:  امریکا 
است.  مهم  برای مان  بسیار  امریکا  از  در خارج  ما  خدمه 
زمانی که این امنیت و ایمنی به خطر بیفتد، ما به  طور 

متناسب تالفی می کنیم.«
برعهده  را  حمالت  این  مسوولیت  گروهی  هیچ  هنوز 
نگرفته است. به نوشته رویترز، تحلیل گران معتقدند که 
این حمالت کار گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران 

است.
هفته گذشته شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران مقر 
را  سوریه  دیرالزور  در  العمر  میدان  در  امریکایی  ایتالف 
هدف حمالت راکتی قرار دادند. ارتش امریکا با آتش باران 
منبع شلیک راکت ها به این حمله پاسخ داد. در این حمله 
چهار تن از نیروهای کتائب اهل حق و کتائب سیدالشهدا 
حمله  که  بودند  کرده  اعالم  شبه نظامیان  شدند.  کشته 

جنگنده های امریکایی را بی پاسخ نمی گذارند.

را  گرسنه گی  کرونا،  پاندمی  و  اقلیم  تغییر  جنگ، 
در جهان شدت بخشیده است. از این میان پاندمی 
کرونا بیش از همه مشکل فقر و قحطی را در جهان 
اکنون  است.  بخشیده  تشدید  و  ساخته  »نهادینه« 
شده  مبدل  فریاد  به  امدادی  سازمان های  هشدار 

است.
از  آکسفام  خیریه  سازمان  دویچه وله،  گزارش  به 
افزایش قحطی در جهان هشدار داده و گفته است که 
تعداد افرادی که در وضعیت شبیه قحطی زنده گی 
می کنند، از آغاز پاندمی کرونا به این سو شش برابر 
افزایش یافته و به حدود ۵۲۰ هزار تن رسیده است. 
در  تنها   )IPC( بین المللی  اطالعات  بانک  براساس 
با  تن  هزار   ۴۰۰ از  بیش  ایتیوپیا  تیگاری  والیت 

وضعیت فاجعه بار فقر و مشکل غذایی مواجه اند.
در نقاط دیگر جهان نیز وضعیت روز تا روز وخیم تر 
بحران  از  می توان  میان  این  از  مثال  طور  می شود. 
گرسنه گی در یمن، سودان جنوبی و یا هم مدغاسکر 
معضل  سازمان ها،  این  گزارش  به  شد.  یادآور 
و  است  یافته  افزایش  برابر  یمن سه  در  گرسنه گی 
تنها در نیمه سال روان میالدی رقم قحطی زده گان 

در این کشور به ۴۷ هزار تن می رسید.
آکسفام گفته است که پیامدهای جنگ ها، تغییرات 
اقلیمی و پاندمی کرونا دلیل این وخامت اوضاع است. 
به گزارش این سازمان ۱۵۵ میلیون تن در سرتاسر 
 ۲۰ که  می برند  رنج  شدید«  »گرسنه گی  از  جهان 

میلیون بیش تر از سال گذشته است. 

تلفات گرسنه گی بیش تر از تلفات کرونا است
براساس معلومات آکسفام، تلفات ناشی از گرسنه گی، 
از تلفات کرونا بیش تر است. به گفته این سازمان، در 
هر دقیقه ۱۱ تن در نتیجه گرسنه گی جان می دهند، 
در حالی که تعداد جان باخته گان کرونا در هر دقیقه 

به هفت تن می رسد.
گرسنه گی  از  که  است  کرده  نگرانی  ابراز  آکسفام 
به عنوان سالح جنگی استفاده می شود و به  عمداً 
این ترتیب دسترسی غیرنظامیان به آب آشامیدنی 
و مواد خوراکه قطع می شود، بازارها بمباران می شود 
آن،  بر  عالوه  می شود.  کشیده  آتش  به  غله جات  و 

حیوانات اهلی نیز به قتل رسانده می شود.
این سازمان گزارش کرده است که گرسنه گی و فقر 

سبب وخامت بیش تر پاندمی نیز شده است. 

400 فاجعه مرتبط با آب و هوا
بنا بر این گزارش، عالوه بر جنگ و پاندمی کرونا، 
از  نیز  هوا  و  آب  به  مرتبط  رویدادهای  هم چنان 
را  آن  می توان  که  است  اوضاع  این  وخامت  عوامل 
از پیامدهای تغییر اقلیم عنوان کرد. از شیوع پاندمی 
کرونا به این سو نزدیک به ۴۰۰ فاجعه آب و هوایی 
مانند طوفان ها و سیالب ها به شدت زنده گی مردم 
امریکای مرکزی، جنوب شرق آسیا و شاخ آفریقا را 

متأثر ساخته است.

 ۲۸ از  متشکل  گروهی  هاییتی،  پولیس  گفته  به 
بازنشسته  سربازان  جمله  از  خارجی«،  »مزدور 
کلمبیایی، رییس جمهوری این کشور را ترور کردند.

از  تعدادی  به گزارش سرویس جهانی »بی بی سی«، 
این افراد پس از درگیری مسلحانه با نیروهای پولیس 
در شهر پورتو پرنس، پایتخت هاییتی، بازداشت شدند. 
پولیس هاییتی، تعدادی از بازداشت  شده گان را که آثار 
جراحات و کبودی داشتند، با گذرنامه های کلمبیایی، 
قابل توجهی سالح و مهمات کشف شده،  و مقادیر 
از  نفر  سه  حداقل  داد.  قرار  رسانه ها  دوربین  مقابل 
مظنونان در درگیری با پولیس کشته شده اند و چند 

نفر نیز متواری هستند.
هنوز مشخص نیست که چه کسی و با چه انگیزه ای، 
را  هاییتی  جمهور  رییس  مویز،  جووینل  ترور 
سازمان دهی کرده است. با این حال به گفته برخی 
کارشناسان از جمله کلود جوزف، نخست وزیر هاییتی، 
مبارزه با فساد گسترده در این کشور، ممکن است با 

قتل او مرتبط باشد.
شخصی  منزل  وارد  چهارشنبه  ترور،  واحد  اعضای 
جووینل مویز در پورتو پرنس شدند و رییس جمهور 

در  برق  مکرر  قطع  به  گسترده  اعتراضات  از  پس 
مناطق مختلف ایران، وزیر نیروی این کشور می گوید 
برق  قطعی  موجب  »گاهی«  پراکنده  اتفاق های  که 
می شود اما »در شرایط فعلی خاموشی نداریم و همه 

نیروگاه ها با تمام ظرفیت برق تولید می کنند«.
به گزارش صدای امریکا، بنا بر گزارش ها در روزهای 
گذشته، با وجود این که برخی صنایع به طور موقت 
تعطیل شده اند تا برق خانه ها تأمین شود، قطعی آب 
ناشی از نبود برق در برخی والیت های ایران مشکالت 
و  آورد  وجود  به  این کشور  برای شهروندان  فراوانی 
در برخی مناطق تا ۲۴ ساعت مردم آب آشامیدنی 

نداشتند.
به گزارش تسنیم، رضا اردکانیان، وزیر نیروی ایران، 
روز جمعه، ۱۸ سرطان، درباره قطعی گسترده برق در 
این کشور، با اشاره به آتش گرفتن یک ترانسفرماتور 
در منطقه تهران پارس واقع در شرق تهران، گفت که 
»اتفاق های پراکنده« در کشور »گاهی« موجب قطعی 

برق می شود.
در شب های گذشته، ویدیوهایی منتشر شد که نشان 
خانه های  از  تهران  شرق  در  جمله  از  مردم  می داد 
بر  »مرگ  و  خامنه ای«  بر  »مرگ  شعار  خاموش 

دیکتاتور« سر می دادند.
می شود  بیان  حالی  در  ایران  نیروی  وزیر  سخنان 
گذشته  روزهای  در  رسمی،  گزارش های  بر  بنا  که 
دست کم نیروگاه اتمی بوشهر و نیروگاه کارون ۳ از 
بودند. هم چنین یک  برق خارج شده  تولید  گردونه 
مقام وزارت نیروی این کشور اعالم کرده است که دو 
نیروگاه نیز در »شمال و جنوب شرقی« ایران به دلیل 

»نقص فنی« از کار افتاده بودند.

و همسرش را به گلوله بستند. جووینل مویز در محل 
به  و  مارتین زخمی شد  ولی همسرش  جان سپرد، 

گفته پزشکان در حال حاضر وضعیت پایدار ی دارد.
شهروندان خشمگین پورتو پرنس، حضور چشم گیری 
در عملیات جست وجو داشتند و در بازداشت مظنونان 
که در نقاط مختلف شهر پنهان شده بودند، به پولیس 
که  کرد  تأیید  تایوان  حال  همین  در  کردند.  کمک 
این  دیپلماتیک  در ساختمان  مظنونان  از  نفر  یازده 

کشور در پورتو پرنس بازداشت شده اند.
دولت کلمبیا تأیید کرده است که حداقل شش نفر از 
مظنونان، اعضای بازنشسته ارتش این کشور هستند. 
کلمبیا گفته است که با هاییتی برای انجام تحقیقات 

بیش تر همکاری می کند. 
وزارت خارجه امریکا هنوز بازداشت هیچ شهروند این 

کشور در هاییتی را تایید نکرده است.
در  نا آرامی  و  تنش  ایجاد  باعث  مویز  جووینل  ترور 
هاییتی، از فقیرترین کشورهای حوزه دریای کاراییب، 
نخست وزیر  موجود،  شرایط  به  توجه  با  است.  شده 
کشور  این  در  اضطراری  وضعیت  هفته  دو  هاییتی 

اعالم کرده است.

»خراب کاری« تکذیب شد
از سوی دیگر یک مقام امنیتی ایران اعالم کرد که 
در سیستم توزیع برق »خراب کاری« صورت نگرفته 

است.
در پی انتشار خبر بازداشت سه کارمند یک نیروگاه 
در  ایران  در  گسترده  خاموشی های  به  ارتباط  در 
خبرگزاری فارس، علی رضا توکلی، مدیرکل حراست 
شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ایران، 
به خبرگزاری مهر گفت که »این خبر تایید نمی شود«.
او با رد این اتهامات، تاکید کرد که کارمندان نیروگاهی 
در شرایط شیوع کرونا، با »تالش بی وقفه« برق کشور 

را تأمین می کنند.
روز پنج شنبه خبرگزاری فارس، به نقل از یک منبع 
مطلع از بازداشت سه کارمند یک نیروگاه تولید برق به 
اتهام »خراب کاری در سیستم توزیع برق« خبر داد و  
نوشت که از آن ها »اعترافات« مبنی بر »سازمان دهی 
»عملیات  و  گرفته شده  ایران«  مرزهای  از  خارج  از 

برای دستگیری بقیه« هم در جریان است.

آکسفام: 
  هر دقیقه ۱۱ نفر از گرسنه گی 

می میرند

پولیس هاییتی: 
»واحد ترور خارجی« رییس جمهور این کشور را کشته است

وزیر نیروی ایران: اتفاق های پراکنده گاهی موجب قطعی برق 
می شود، اما فعالً خاموشی نداریم


