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موضع دولت درباره وضعیت شمال روشن نیست
شمال افغانستان میان نیروهای دولتی و گروه طالبان تقسیم شده است. می توان گفت که اکنون فقط مراکز والیات در اختیار 

نیروهای دولتی است و ولسوالی ها به دست طالبان. به دلیل روشن نبودن مواضع و برنامه های دولت، سستی و بی کفایتی و 
عدم هماهنگی مسووالن، اکنون طالب در شمال خود را قوی تر از دولت احساس می کند.
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طالبان در جریان سه روز گذشته بیش تر پوسته های کمربندی شهر غزنی را سقوط 
داده اند. افراد وابسته به گروه طالبان از چندین سمت، حلقه محاصره شهر غزنی 
را تنگ تر ساخته اند. جنگ تا شام روز گذشته در دو کیلومتری مقام والیت غزنی 

رسیده و شهر حالت نیمه تعطیل به خود گرفته بود.
باشنده گان غزنی، طالبان در داخل خانه های مسکونی جابه جا شده و  به گفته  
تالش دارند جنگ را در نهادهای کلیدی ادارات دولتی این والیت بکشانند. وحشت 
در میان باشنده های غزنی به ویژه در ساحات بکاول، نوآباد، قلعه شهاده، توحیدآباد، 

حیدرآباد و قلعه امیرمحمدخان بیش از پیش شده است.

وزارت دفاع: نیرو و امکانات کافی برای 
شکست طالبان وجود دارد 
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خلیل زاد سفر خود در پیوند به روند صلح افغانستان را به منطقه آغاز کرد
وزیر دفاع امریکا خواستار فشار بین المللی برای 

رسیدن به توافق سیاسی در افغانستان شد

امریکا در  ویژه  نماینده  ۸صبح، کابل: زلمی خلیل زاد، 
امور صلح افغانستان، دور تازه ای از سفرهای خود را در 

پیوند به صلح افغانستان به منطقه آغاز کرده است.
طبق اعالم وزارت خارجه امریکا، دور تازه سفر خلیل زاد 

روز جمعه، هژدهم سرطان، آغاز شده است.
خلیل زاد قرار است به قطر، پاکستان و اوزبیکستان سفر 
به  خلیل زاد  سفر  مورد  در  امریکا  خارجه  وزارت  کند. 

افغانستان چیزی نگفته است.
وزارت خارجه امریکا می گوید که خلیل زاد در این سفر به 
تالش جدی و پیگیری توافق  صلح بین دولت و طالبان 

ادامه می دهد.
عنوان  به  خلیل زاد  امریکا،  خارجه  وزارت  اعالم  طبق 

بخشی از حمایت امریکا از روند صلح، با همه طرف ها و 
ذی نفعان منطقه ای و بین المللی در مورد رسیدن به توافق 

صلح کار خواهد کرد.
وزارت خارجه امریکا می گوید که رسیدن به توافق بین 
طرف ها یک مساله فوری است و باید هرچه زودتر روی 

یک توافق  از طریق مذاکره  موافقت کنند.
به گفته وزارت خارجه امریکا، افغانستان و منطقه زودتر 
منطقه ای  اتصال  جمله  از  صلح  مزایای  از  می توانند 

گسترش یافته، تجارت و توسعه بهره مند شوند.
یک  در  تاشکند  در  است  قرار  هم چنان  خلیل زاد  زلمی 
نشست بین المللی به میزبانی ازوبیکستان در مورد مسایل 

منطقه ای شرکت کند.

۸صبح، کابل: لوید آستین، وزیر دفاع 
برای  بین المللی  فشار  خواستار  امریکا، 
ختم  و  سیاسی  توافق  یک  به  رسیدن 
شده  افغانستان  در  خشونت  و  جنگ 

است.
آستین در توییتی نوشته است: »اوضاع 
فشار  به  بیش تر  افغانستان  امنیتی 
توافق  یک  ایجاد  هدف  به  بین المللی 
سیاسی با مذاکره برای پایان دادن این 
دولت  افغانستان  مردم  تا  دارد  مناقشه 
داشته  را  خود  شایسته  و  نظر  مورد 

باشند.«
کل  که  است  گفته  امریکا  دفاع  وزیر 
جهان می تواند به ادامه این فشار کمک 

کند.
و  نحوه  مورد  در  امریکا  دفاع  وزیر 
جزییات  بین المللی  فشار  این  سازوکار 

نداده است.
او این سخنان را در حالی مطرح کرده 

سربازان  درصد   ۹۰ حدود  که  است 
با  هم زمان  افغانستان  از  امریکایی 

افزایش حمالت طالبان خارج شده اند.
امریکا متعهد شده است که به نیروهای 
امنیتی افغانستان کمک کند و به حضور 
بشردوستانه  کمک های  و  غیرنظامی 

خود به افغانستان ادامه دهد.

طالبان تصمیم بگیرند؛ 

جنگ در حومه و داخل شهر غزنی؛

نشرات رادیو برین، 
»اولین صدای بانوان« 

در پروان متوقف شد
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طالبان و استراتژی 
»زمین  سوخته«

۸

افزایش خشونت علیه زنان؛     
77 مورد خشونت حاد تنها در سال 

روان رخ داده است

می دهد  نشان  زنان  امور  وزارت  سوی  از  شده  ثبت  آمارهای 
به ویژه  که میزان قضایای حاد خشونت علیه زنان و دختران، 
خودکشی، در کشور طی سال روان افزایش یافته است. به گفته 
از آغاز سال روان تا حال 77 قضیه حاد خشونت،  این وزارت، 
شامل خودکشی، قتل، تجاوز جنسی و تیزاب خوری در مرکز و 
والیت های کشور ثبت شده است. براساس آمارها، سرپل در میان 

والیت ها بیش ترین میزان آمار خودکشی را...

هیأت دولت سازمان ملل را به 
عنوان میانجی پیشنهاد کرد



 

گروه طالبان به دنبال اشغال ده ها ولسوالی در والیت های مختلف 
داده  افزایش  را  والیت ها  مراکز  سقوط  برای  خود  تالش  کشور، 
است. این گروه تاکنون چهار گذرگاه تجارتی را نیز اشغال کرده 
به تصرف گروه  نیز  از شاهراه های مهم کشور  است. بخش هایی 

طالبان در آمده است.
هزاران  آواره گی  باعث  طالبان  گروه  اخیر  ماه  دو  پیش روی های 
خانواده در کشور شده است. به دلیل اشغال گذرگاه های مرزی، 
روند عادی تجارت بین افغانستان و همسایه های شمالی و غربی 
آن مختل شده است. از جمله ایران دادوستد کاال با افغانستان را 

کاماًل متوقف کرده است.
کرده اند  تالش  اخیر  هفته های  جریان  در  طالبان  جنگ جویان 
وارد بعضی از شهرها در شمال، شمال شرق، جنوب و غرب کشور 
شوند. گروه طالبان مدعی است که بخش هایی از شهر فیض آباد، 
مرکز بدخشان را تصرف کرده است. این گروه هم چنان در صدد 
نیروهای  مقاومت  با  که  بود  بادغیس  مرکز  قلعه نو،  تصرف شهر 
دولتی روبه رو شده است. جنگ جویان طالبان تحرکاتی برای ورود 
به شهر قندهار نیز داشته اند. در غزنی اما جنگ روز گذشته وارد 

بخش هایی از شهر شده بود.
اشغال شماری از بندرهای تجارتی و شاهراه ها و محاصره بعضی 
برای  گروه  این  قاطع  تصمیم  نشانه  طالبان،  توسط  شهره ها  از 
سقوط دولت مرکزی و اشغال افغانستان از راه جنگ است. این 
پیش روی ها هم چنان نشان می دهد که گروه طالبان تمام توان 
خود را برای پیروزی نظامی به کار بسته؛ هرچند تاهنوز یک پای 

این گروه در پشت میز مذاکره است.
دولت افغانستان تاهنوز موفق به پس زدن امواج سهمگین حمالت 
درون  در  وضعیت  است.  نشده  اخیر  ماه  دو  از  بیش  در  طالبان 
افغانستان چنان می نماید که پیش روی های سریع طالبان برای 
مقامات عالی رتبه دولت زیاد قابل پیش بینی نبوده است. به همین 
علت، عطالت و سراسیمه گی در تمام سطوح دولت موج می زند 
تغییر وضعیت  برای  بحران و تالش  برنامه ریزی و مدیریت  از  و 

خبری نیست.
در شرایط کنونی که جنگ در شهرها وارد ساحات مسکونی شده، 
بیش تر بازارها نیمه تعطیل و بخش بازرگانی دچار اختالل است و 
بر تعداد آواره گان هر روز افزوده می شود، نیاز است که فشارهای 
تشدید  جنگ  طرف های  بر  سیاسی  تفاهم  برای  بین المللی 
نهادهای  و  جهانی  جامعه  که  است  دیرگاهی  متأسفانه،  شود. 
بین المللی تنها تماشاچی وضعیت در افغانستان هستند و برای 
تأکید کرد  باید  نکرده اند.  این کشور کاری  توقف خشونت ها در 
که فشارهای بین المللی تنها ابزار در دست رس برای راضی کردن 
دولت و طالبان به خاطر توقف خشونت ها و انجام مذاکرات معنادار 
صلح است. در غیر این صورت، ممکن است که اوضاع در افغانستان 
از مدیریت بیرون و این کشور دوباره به مرکز فعالیت گروه های 

تروریستی بین المللی تبدیل شود.
افغانستان  قضیه  که  دارند  یقین  که  وجودی  با  طالبان  و  دولت 
راه حل نظامی ندارد، نتوانسته اند از طریق گفت وگو به یک راه حل 
دو  برای  امریکا  جمله  از  دیگران  که  طرح هایی  برسند.  مناسب 
طرف پیشنهاد کرده اند، نیز مورد قبول دو طرف واقع نشده است. 
ریاست جمهوری  ارگ  نیست.  واحد  دارای یک طرح  دولت هم 
به صورت یک تنه در مقابل طرح امریکا و طرح جناح سپیدار به 
 شمول کنش گران و احزاب سیاسی ایستاده است. گروه طالبان 
تاهنوز طرح روشن برای آینده و حل صلح آمیز قضیه افغانستان 
ارایه نکرده است. این مشکل باعث شده است که دولت و طالبان بر 

خالف تعهدات خود به صلح، به گزینه ماشه روی بیاورند.
و  دولت  بین  بی طرفانه  میانجی گری  عالقه مند  که  کشورهایی 
طالبان  گروه  که  وجودی  با  شوند.  فعال تر  باید  هستند،  طالبان 
جنگ را وارد شهرها کرده و امنیت مرزهای مشترک افغانستان با 
همسایه هایش را به مخاطره انداخته، فرصت برای سازش سیاسی 
نقش  در  می تواند  نیز  متحد  ملل  سازمان  است.  نرفته  از دست 
تسهیل کننده و میانجی بین دولت افغانستان و گروه طالبان عمل 
کند. مکانیسم ترویکای توسعه یافته اگرچه یک مکانیسم مناسب 
است؛ اما بهتر است که بیش تر توسعه داده شود. ترکیه، ایران و 
هند از جمله کشورهایی اند که متمایل به عضویت در این مکانیسم 
هستند. اگرچه ایران گفته است که در هر ابتکاری که به دست 
مکانیسم  بیش تر  توسعه  با  کرد.  نخواهد  مشارکت  باشد،  امریکا 
»امریکا، روسیه، چین + پاکستان« می توان تالش های منطقه ای 
و جهانی را برای اعمال فشار بر دولت و طالبان به هدف انجام 
توافق صلح تشدید کرد. اگر چنین ظرفیت هایی برای مهار وضعیت 
در افغانستان کار گرفته نشود، جنگ در این کشور وارد مرحله 
فاجعه بارتر و ویران گرتر خود خواهد شد. مسلم است که در این 
حالت، نه تنها همسایه های افغانستان که کل منطقه دچار آشوب 
و ناآرامی خواهند شد و فرصت های بزرگ اقتصادی در این منطقه 

از دست خواهد رفت.

جنگ افغانستان تنها با فشار 
بین المللی مهار خواهد شد
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امور  وزیر  اتمر،  محمدحنیف  کابل:  ۸صبح، 
خارجه، به کشورهای منطقه و جهان هشدار داده 
است که جنگ در افغانستان تنها داخلی نخواهد 
به کشورهای منطقه و  این جنگ  ماند و دامنه 

جهان نیز کشیده خواهد شد.
پالیسی  فارین  با  امور خارجه در گفت وگو  وزیر 
افغانستان  به  تنها  جاری  جنگ  که  است  گفته 
تصور  از  بیش  تأثیر  بلکه  شد،  نخواهد  خالصه 
تروریستی  شبکه های  به  و  داشت  خواهد 
یافته  سازمان  جرایم  گروه های  به  و  بین المللی 
جهانی اجازه فعالیت مشترک علیه منافع جهانی 

را می دهد.
اتمر اذعان کرده است که تروریسم »خوب و بد« 
نباید  تروریستی  گروه های  میان  تمایز  و  ندارد 
اتمر گفته  باشد. محمدحنیف  سیاست کشورها 
است: »این که روی یک گروه تروریستی تمرکز 
شما  به  گروه ها  بقیه  که  باشید  امیداور  و  شود 
آسیب نمی زنند، واقع گرایانه نیست. این گروه ها 

به دنبال شما خواهند آمد.«
اتمر افزوده است که افغانستان و امریکا می دانند 
که طالبان و گروه های دیگر تروریستی یک تهدید 
قوی برای صلح و ثبات در منطقه و جهان هستند.

که  است  کرده  خاطرنشان  او  حال،  همین  در 
هدف طالبان از جنگ، خروج سربازان خارجی از 
افغانستان نیست، بلکه آنان می خواهند تا »امارات 

اسالمی« را دوباره روی کار کنند.
در  خود  تعهدات  به  »طالبان  است:  گفته  او 
با  توافق نامه دوحه پابند نیستند در حالی که ما 

تمام ایمانداری به آن عمل کردیم.«
با  طالبان  گروه  که  است  کرده  اتمر خاطرنشان 
اعالم خروج سربازان خارجی از افغانستان، دامنه 
وسیع از ترورها را در سراسر کشور گسترش دادند 

و به خشونت ها افزودند.
به گفته وزیر امور خارجه کشور، در نتیجه این 
حمالت طالبان بیش از ۳۵ هزار نفر کشته شدند 
غیرنظامیان  شان  درصد   ۳۰ میان  این  از  که 
از  نفر  هزار   ۲۰۰ از  »بیش  افزود:  اتمر  اند. 

خانه های شان آواره شده اند.«
در همین حال، اتمر تصریح کرده است که طالبان 
زمانی به خشونت و جنگ افزوده اند که افغانستان 
در معرض کرونا و خشک سالی قرار دارد. او گفت 
را  سخت تری  زمان  نمی توانست  گروه  این  که 
در  تهاجمی  و  وحشیانه  کارزار  این  شروع  برای 

افغانستان انتخاب کند.
از سویی هم، حنیف اتمر به فارین پالیسی گفته 
است که افغانستان با توجه به اهمیت استراتژیک 
ثبات  از  منطقه ای  اتصال  نقطه  نظر  از  خود 
بهره مند خواهد شد؛ زیرا ثبات منطقه بسته گی 

به ثبات افغانستان دارد.
با این وصف، وزیر امور خارجه کشور گفت، اگر 
پاکستان باور دارد که صلح و ثبات در افغانستان 
یک ضرورت منطقه ای است، باید در این راستا 

سهیم شود.
در همین حال، او بر نقش چین و پاکستان برای 
تشکیل اجماع منطقه ای به هدف حمایت از صلح 
افغانستان تأکید کرده و گفته است که چین به 
امریکا و دیگر بازیگران در منطقه و جهان واضح 
منافع  برای  همکاری  مکان  افغانستان  که  کرد 

مشترک دو طرف است و باید از آن بهره ببرد.
نگران  چین  که  کرد  تصریح  اتمر  هم  سویی  از 
است  شرقی  ترکستان  اسالمی  جنبش  فعالیت 
در حالی که این جنبش محصول یک اکوسیستم 
ترور است و نمی توان به آن برخورد گزینشی کرد 

و دیگران را نادیده گرفت.
از سویی دیگر، وزیر امور خارجه کشور گفته است 
که خواست مردم، افغانستان عاری از تروریسم، 
مواد مخدر، جنگ اقتصاد و جرایم سازمان یافته از 
جمله قاچاق انسان، اسلحه، اخاذی و غارت منابع 

عامه است.
است:  کرده  خاطرنشان  پالیسی  فارین  به  اتمر 
»کسانی هستند که افغانستان را نه برای مردم 
تروریسم  و  مخدر  مواد  برای  بلکه  افغانستان 

بین المللی می خواهند.«
او افزوده است: »از این رو ما در برابر این عناصر 
که تهدیدهای اساسی برای صلح و ثبات منطقه و 

جهان است، می جنگیم.«
حنیف اتمر در این گفت وگو از طالبان نیز خواسته 
است تا کشتار مردم افغانستان را توقف دهند و 

آتش بس کنند.
خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تشدید 
حمالت طالبان در روزهای اخیر سبب نگرانی  در 
از کشورهای همسایه شده است. طالبان  برخی 
برخی از مناطق را در مرز با ایران و کشورهای 

آسیانه میانه تصرف کرده اند.

۸صبح، کابل: وزارت خارجه چین خروج امریکا 
و گفته است  را »عجوالنه« خوانده  افغانستان  از 
که این کشور بی توجه به مسوولیت ها و تعهدات 
خود، آشفته گی و آشوب را برای مردم افغانستان و 

منطقه ایجاد کرده است.
وانگ ونبین، سخنگوی وزارت خارجه چین که روز 
جمعه در یک نشست خبری صحبت می کرد، گفت 
وضعیت  ایجادکننده  مقصر  عنوان  به  امریکا  که 
کنونی افغانستان، نمی تواند از مسوولیت های خود 

شانه خالی کند.
در  را  خود  مسوولیت  باید  امریکا  که  گفت  او 
زمینه های امنیت، توسعه و نیازهای بشردوستانه 
در افغانستان بر عهده بگیرد و به تعهد خود احترام 
بگذارد و نیز انتقال روان در افغانستان را تضمین 

کند.
امریکا  چین،  خارجه  وزارت  سخنگوی  گفته  به 
باید مطمین شود که خروج از افغانستان منجر به 
جنگ و تبدیل شدن این کشور به پناهگاهی امن 

برای تروریسم نمی شود.
سخنگوی وزارت خارجه چین، امریکا را متهم کرد 
که بین کار درست اخالقی و منافع خودخواهانه، 

دومی را انتخاب کرده است.
او افزود که امریکا با بی توجهی به مسوولیت ها و 
و  با عجله خارج شد  افغانستان  از  تعهدات خود 
و  آشوب  دامن  در  را  منطقه  و  کشور  این  مردم 

آَشفته گی رها کرده است.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه چین، این کار 

۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور 
به والیت  نوزدهم سرطان،  روز شنبه،  که  کشور 
خوست رفته است، در میان جمعی از باشنده گان 
این والیت سخنرانی کرد. او در این نشست مردمی 
از طالبان پرسید که برای چه کسی می جنگند؟ 

آیا می خواهند که کشور به دست دیگران بیفتد؟
رییس جمهور غنی در این نشست که با حضور 
بود،  شده  برگزار  خوست  والیت  در  قوم  بزرگان 
گفت که اگر طالبان افغانستان را دوست دارند، به 
مردم وعده بدهند که مداخله بیرونی را نمی پذیرند 

و افغانستان را به دست دیگران نمی سپارند.
غنی خطاب به گروه طالبان افزود: »وعده کنید که 
آب افغانستان را به دیگران نمی فروشید، مداخله 
بیگانه گان را نمی پذیرید، افغانستان را از چهارراه 
اقتصادی به یک راه مبدل نمی کنید و خط دیورند 

را به رسمیت نمی شناسید...«
مردم  و  جهان  که  کرد  تصریح  هم چنان  غنی 
افغانستان می دانند که طالبان از کجا می آیند و 

در کجا زنده گی می کنند.
به گفته او، اگر روزانه ۲۰۰ تا ۴۰۰ افغان کشته 
شوند، چه کسی سود می برد؟ غنی افزود  طالبان 
هرچیزی را که دولت افغانستان آباد می کند، ویران 

می کنند و به هزاران خانه بمب پرتاب می کنند.
با این وصف، غنی از طالبان پرسید که این کار را 

برای کی انجام می دهند؟
او تأکید کرد که روزی با طالبان خواهد نشست، 

اما چرا این گروه امروز مذاکره نمی کند؟
و  الجزایر  لبنان،  یمن،  سوریه،  »از  گفت:  غنی 

چهره »ریاکارانه« امریکا را تحت پوشش »دفاع از 
دموکراسی و حقوق بشر« آشکار کرد.

چین  خارجه  وزارت  سخنگوی  دیگر،  جانب  از 
گفت که به عنوان یک همسایه نزدیک و دوست، 
همیشه از مردم افغانستان در حفاظت از حاکمیت 
ملی، استقالل، تمامیت ارضی و گرفتن سرنوشت 

ملی به دست خود حمایت کرده است.
و  »مالکیت  اصل  از  که چین  افزود  ونبین  وانگ 
رهبری افغانستان« پیروی می کند و تالش کرده 
است تا حل و فصل سیاسی مساله افغانستان به 

این شیوه به نتیجه برسد.
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که کشورش 
بین المللی و کشورهای  با جامعه  آماده همکاری 
منطقه برای پیش برد روند صلح و سازش و کمک 

به افغانستان برای تحقق صلح و ثبات است.
این در حالی است که جو بایدن، رییس جمهور 
امریکا روز پنج شنبه زمان پایان جنگ این کشور 
بایدن،  اعالم  طبق  کرد.  اعالم  را  افغانستان  در 
افغانستان  در  آگست  ماه   ۳۱ در  امریکا  جنگ 
پایان می یابد، اما حضور دیپلماتیک خود را ادامه 

می یابد.
جو بایدن گفت که امریکا در ۲۰ سال گذشته یک 
تریلیون دالر را برای تجهیز و آموزش صدها هزار 
افغانستان هزینه کرده است و  امنیتی در  نیروی 
رییس  قربانی شده اند.  هزار سربازش  دو  از  بیش 
جمهور امریکا هم چنان گفته است که نسل دیگری 

از امریکایی ها را به افغانستان اعزام نخواهد کرد.

بدست  چیزی  بی اتفاقی  از  گرفتیم،  درس  عراق 
نمی آید.«

رییس جمهور در ادامه سخنان خود در خوست 
شریعت  می گوییم  طالبان  »به  کرد:  خاطرنشان 
خدا را بپذیرید و بیایید با هم بنشینیم؛ می گویند 
رفتند حال  امریکایی ها  امریکا.  با  موافقت نامه  نه 

موافقت نامه را از کی می خواهید.«
غنی گفت که امریکا را با عزت از افغانستان خارج 
کرده است و دو سال پیش با نوشتن نامه ای به 
امریکا،  پیشین  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد 

خواستار خروج سربازنش شده بود.
از سویی دیگر او از طالبان خواست تا شریعت را 

بپذیرند و به گفت وگوهای صلح حاضر شوند.
سخن  خوست  والیت  بزرگان  میان  در  که  غنی 
می گفت، خاطرنشان کرد که امروز روز ایستاده گی 
استقالل، صلح، مردم ساالری و  برای جمهوریت، 

هم دیگرپذیری است.
در عین حال غنی از مردم خوست خواست تا برای 
حفظ جمهوریت و صلح ایستاده گی کنند و گرنه 

برای شش نسل دیگر مسوول خواهند بود.
نظام  تخریب  برای  داخل  از  که  کسانی  به  غنی 
می کوشند، گفت: »از این پس در برابر شان صبر 

نمی کنیم.«
هوایی  میدان  افتتاح  برای  غنی  جمهور  رییس 
این  بود.  رفته  والیت  این  به  خوست  بین المللی 
غنی  جمهور  رییس  سوی  از  که  هوایی  میدان 
افتتاح شد، پنجمین میدان هوایی بین المللی در 

سطح کشور است.

هشدار اتمر به جهان: 
جنگ در افغانستان تنها 

داخلی نخواهد ماند

چین: 
امریکا با خروج عجوالنه، افغانستان و منطقه 

را در آشوب رها کرده است

غنی در خوست خطاب به طالبان: برای کی می جنگید؟ 
می خواهید کشور به دست دیگران بیفتد؟



مقام های امنیتی والیت غزنی هر روز تشکیل جلسه می دهند، اما در عمل  کار خاصی دیده نمی شود. باشنده گان غزنی از رهبری والیت 
غزنی می خواهند که به جای جلسه، حمالت طالبان را عقب بزنند. عارف واحدی، معاون پیشین والی غزنی، می  گوید شهر در وضعیت 

شکننده ای قرار دارد و الزم است از قوای هوایی استفاده شود. به گفته وی: »بیش تر از این، جلسه دیگر معنا ندارد، همه باید در 
سنگر باشند.«

شهر در وضعیت شکننده ای قرار دارد و الزم است 
از قوای هوایی استفاده شود. به گفته وی: »بیش تر 
از این، جلسه دیگر معنا ندارد، همه باید در سنگر 

باشند.«
با این حال، چند فعال رسانه ای حکومت در مرکز، 
غزنی  امنیتی  وضع  بودن  عادی  از  توان  تمام  با 
می نویسند، اما واقعیت این است که جنگ در داخل 
خانه و کوچه و پس کوچه شماری از ساحات داخل 

شهر غزنی کشیده شده است.
باشنده های غزنی می گویند که دولت برای جلوگیری 
امنیتی را تقویت  باید کمربندهای  از این وضعیت، 
والیت  مقام  متری  چند صد  به  طالبان  تا  می کرد 
غزنی،  شهر  باشنده  ذکاوت،  یاسیر  نمی رسیدند. 
می گوید که جنگ در ساحه نوآباد شهر غزنی اکنون 
شدیدتر شده است. به گفته وی، نوآباد میدان جنگ 

نیروهای امنیتی و طالبان است. 
شورای  رییس  فقیری،  نصیراحمد  حال،  همین  در 
والیتی غزنی، می گوید که فعاًل جنگ در حومه و در 
داخل شهر غزنی جریان دارد. آقای فقیری می افزاید: 
دادن حوزه  از دست  ما شاهد  روز گذشته  دو  »در 
پنجم امنیتی پولیس بودیم، اکنون درگیری شدید 

روز  سه  جریان  در  طالبان 
پوسته های  بیش تر  گذشته 
را  غزنی  شهر  کمربندی 
سقوط داده اند. افراد وابسته 
چندین  از  طالبان  گروه  به 
شهر  محاصره  حلقه  سمت، 
ساخته اند.  تنگ تر  را  غزنی 
مقام  کیلومتری  دو  در  گذشته  روز  شام  تا  جنگ 
به  نیمه تعطیل  حالت  شهر  و  رسیده  غزنی  والیت 

خود گرفته بود.
به گفته  باشنده گان غزنی، طالبان در داخل خانه های 
در  را  جنگ  دارند  تالش  و  شده  جابه جا  مسکونی 
نهادهای کلیدی ادارات دولتی این والیت بکشانند. 
وحشت در میان باشنده های غزنی به ویژه در ساحات 
و  توحیدآباد، حیدرآباد  قلعه شهاده،  نوآباد،  بکاول، 

قلعه امیرمحمدخان بیش از پیش شده است.
مقام های امنیتی والیت غزنی هر روز تشکیل جلسه 
نمی شود.  دیده  خاصی  کار  عمل   در  اما  می دهند، 
باشنده گان غزنی از رهبری والیت غزنی می خواهند 
که به جای جلسه، حمالت طالبان را عقب بزنند. 
عارف واحدی، معاون پیشین والی غزنی، می  گوید 

مذاکره کننده  هیأت  در  منابع 
حکومت  که  می گویند  دولت 
پیش رفت  و  تسهیل  برای 
سازمان  صلح،  گفت وگوهای 
ملل متحد را به عنوان میانجی 
به هیأت طالبان پیشنهاد کرده 
است. طالبان اما تاکنون به این 
پیشنهاد جواب ارایه نکرده است. براساس معلومات 
جریان  در  دولت،  مذاکره کننده  تیم  در  منبع  یک 
روزهای گذشته نیز بحث ها روی مسأله میانجی گری 
منبع  این  است.  بوده  متمرکز  متحد  ملل  سازمان 
می افزاید که طالبان بنا بر دالیلی نقش سازمان ملل 
متحد به عنوان میانجی را نپذیرفته  و به آن جواب رد 
داده اند. گروه طالبان اما می گوید زمانی که مذاکرات 
مذاکره کننده  طرف  دو  شد،  آغاز  صلح  بین االفغانی 
توافق کردند هر کشوری که میزبان مذاکرات صلح 
باشد، همان کشور می تواند به عنوان تسهیل کننده 
عمل کند. طالبان در مورد نقش سازمان ملل متحد 
چیزی نمی گوید، اما تصریح می کند که قطر برخی 
و  داشته  میانجی گری  به  رابطه  در  را  پیشنهادات 
آنان نیز پس از بررسی و تعیین حدود، به این کشور 
جواب مثبت داده اند. در همین حال زلمی  خلیل زاد، 
نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان دور جدید 
از سر گرفته است.  را  به صلح  پیوند  سفرهایش در 
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که  است  قرار  امریکا،  خارجه  وزارت  اطالعات  طبق 
خلیل زاد به تالش های  جدی و پی گیر توافق صلح بین 

دولت و طالبان ادامه دهد.
گفت وگوهای صلح پس از ماه ها بن بست به تازه گی 
روح تازه گرفته و هیأت های تماس دوطرف از چندی 
به این سو، نشست هایی داشته اند. پیش تر منابع گفته 
بحث ها  اساسی  موضوعات  روی  طرف  دو  که  بودند 
کرده  تصریح  منابع  این  آن هم  با  کرده اند.  آغاز  را 
بودند که گفت وگوهای صلح به سرعت پیش نمی رود. 
تیم  در  منبع  یک  معلومات  طبق  دلیل  همین  به 
و  پیش رفت  برای  افغانستان  دولت  مذاکره کننده، 
میانجی گری  خواستار  صلح،  مذاکرات  روند  تسریع 
به جانب  را  این موضوع  و  ملل متحد شده  سازمان 
این  باور  به  است.  کرده   پیشنهاد  نیز  طالبان  هیأت 
عضو هیأت مذاکره کننده دولت، سازمان ملل متحد 
می تواند نقش خوب و بی طرفانه را در مذاکرات صلح 
به 8صبح گفت که  منبع  این  بازی کند.  افغانستان 
به همین دلیل دولت افغانستان خواستار میانجی گری 
سازمان ملل شده؛ اما این پیشنهاد تاکنون از سوی 
منابع  برخی  پیش تر  است.  نشده  پذیرفته  طالبان 
تأیید کرده بودند که در جریان روزهای اخیر، بیش تر 
تسهیل کننده  نقش  روی  مذاکرات صلح  در  بحث ها 

سازمان ملل متحد بوده است.
صلح  امور  در  دولت  وزارت  سخنگوی  انوری،  ناجیه 

در حوزه ششم امنیتی جریان دارد. در ساحه حوزه 
اول در ماموریت های سمت اول، دوم، سوم و ششم 
هم چنان  وی  دارد.«  جریان  جنگ  نیز  غزنی  شهر 
گفت که در بیش تر موارد ما شاهد جابه جایی طالبان 
در داخل خانه های مسکونی باشنده گان شهر غزنی 
هستیم و طالبان به زور به خانه های مردم وارد شده  

و خانه های مردم را سنگر ساخته اند.
تا  که  می کند  تصریح  غزنی  والیتی  شورای  رییس 
که  نگذاشته اند  را  طالبان  امنیتی  نیروهای  هنوز 
داخل شهر پالنی غزنی شوند، بنابراین ما از مسووالن 
حکومت مرکزی می خواهیم که به غزنی توجه جدی 
کنند و اگر توجه نکنند، طبعاً ما فاجعه چندین سال 

پیش را بار دیگر شاهد خواهیم بود.
در ماه میزان سال ۱۳۹7، جنگ جویان گروه طالبان 
بودند.  کرده  غزنی حمله  شهر  بر  جناح  چندین  از 
والیت  این  در  خانواده  صدها  حمله،  این  پی  در 
متضرر شدند. طالبان در جریان این حمله، شماری 
آتش  به  را  دولتی  ادارت  و  مارکیت ها  دوکان ها،  از 

کشیدند.
نصیراحمد فقیری خاطرنشان کرد: »وضعیت غزنی 
روبه رو  جدی  مشکالت  با  خانواده ها  است.  بحرانی 

نیز تأیید کرد که با هیأت مذاکره کننده طالبان روی 
است.  شده  صحبت  متحد  ملل  میانجی گری  نقش 
افغانستان  دولت  که  گفت  8صبح   روزنامه  به  او 
و  است  کرده  روشن  را  خود  موقف  رابطه  این  در 
بگیرند  تصمیم  باید  که  هستند  طالبان  این  اکنون 
که نقش سازمان ملل متحد را به عنوان میانجی و 
تسهیل کننده می پذیرند یا خیر؟ بانو انوری نقش ملل 
متحد را به حیث تسهیل کننده در گفت وگوهای صلح 
یک  عنوان  به  این  که  افزود  و  دانست  یک ضرورت 
اصل در جریان مذاکرات نیاز است. سخنگوی وزارت 
دولت در امور صلح خاطرنشان کرد که در طول ده 
پیش رفت  کدام  صلح  گفت وگوهای  گذشته  ماه 
مذاکرات  این  از  مردم  که  توقعی  و  نداشته  ملموس 
تصریح  او  این حال  با  است.  نشده  برآورده  داشتند، 
کرد که جانب هیأت طالبان برای گفت وگوهای صلح 
تعهد الزم را ندارد. بانو انوری تأکید کرد برای آن که 
گفت وگوهای صلح سرعت پیدا کند و روی موضوعات 
به شکل اساسی صحبت شود، نیاز به یک میانجی و 

تسهیل کننده است.
شنبه،  روز  کشور  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
خوست،  والیت  به  سفر  یک  در  سرطان  نوزدهم 
افغانستان صلح  این که مردم و دولت  به  رغم  گفت، 
و خشونت ها  برعکس جنگ  اما  طالبان  می خواهند، 
از آنان  انتقاد کرد و  او از طالبان  را افزایش داده اند. 
زیربناهای  و  می جنگند  کی  و  چه  برای  که  پرسید 
کشور را تخریب می کنند؟ او از طالبان خواست که 
براساس شریعت به گفت وگوهای صلح حاضر شوند و 

دست از جنگ و خشونت بردارند.
زمانی که  می گوید  طالبان  گروه  حال،  همین  در 
گفت وگوهای  طرف  دو  مذاکره کننده  هیأت های 
صلح را آغاز کردند، توافق کردند که میانجی در بین 
نباشد و در هر کشوری که این گفت وگوها آغاز شد، 
عمل  تسهیل کننده  عنوان  به  می تواند  کشور  همان 
کند. محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در 
روزها  این  جریان  در  گفت  روزنامه 8صبح  به  قطر، 
به  )قطر(  میزبان  کشور  دارد،  جریان  مذاکرات  که 
عنوان تسهیل کننده عمل می کند. او اما در رابطه به 
میانجی گری ملل متحد جواب مشخصی ارایه نکرد. از 
سوی  دیگر، محمدنعیم گفت که در جریان روزهای 

ترک  را  خانه های شان  خانواده ها،  بیش تر  هستند. 
کرده اند و در هسته شهر آمده اند، طالبان چهار طرف 

شهر غزنی را محاصره کرده اند.«
محمدعارف رحمانی، نماینده مردم غزنی در مجلس 
توانمندی  و  ظرفیت  از  که  می گوید  نماینده گان، 
درست  استفاده  غزنی  در  امنیتی  نیروهای  موجود 
وضع  نگران  »ما  می افزاید:  رحمانی  آقای  می شود. 
یک  طالبان  برابر  در  اما  هستیم،  غزنی  امنیتی 
مقاومت بسیار جدی وجود دارد. در سطح فرماندهی 
و در سطح استراتژیک نیروهای امنیتی افراد بسیار 

قوی وجود دارد.«
او در عین حال خواهان مشارکت گسترده مردم و 
شهروندان غزنی در حمایت از نیروهای امنیتی است 
وضعیت  مردمی  حمایت  با  که  می کند  تصریح  و 

جنگ در غزنی به زودی تغییر خواهد کرد.
نیرو  که  ملی می گوید  دفاع  وزارت  دیگر،  از جانب 
به  و  دارد  وجود  غزنی  والیت  در  کافی  امکانات  و 
زودی حمالت طالبان دفع می شود. فواد امان، معاون 
سخنگوی وزارت دفاع، در صحبت با روزنامه 8صبح 
گفت که در حومه های شهر درگیری وجود دارد، اما 
نیروهای کافی کماندو در شهر غزنی مستقرند  و آن ها 
کوشش می کنند تهدیدات حمله بر مرکز شهر غزنی 
این  مشکل  »یک  گفت:  هم چنان  او  کنند.  دفع  را 
است که طالبان در خانه های مسکونی جا می گیرند، 
که  می شویم  ناگزیر  ما  می کنند.  انداخت  آن جا  از 

عملیات خود را با احتیاط انجام بدهیم.«
غزنی از ناامن ترین والیت های کشور به شمار می رود. 
بیش تر ولسوالی های این والیت تحت کنترل طالبان 
قرار دارد. در حال حاضر تنها ولسوالی های جاغوری، 
نیروهای  اختیار  در  والیت  این  ناهور  و  مالستان 
تهدید  تحت  نیز  ولسوالی ها  این  است.  امنیتی 
این  قرار دارد. گروه طالبان در  جدی گروه طالبان 

ولسوالی ها نیز تحرکاتی داشته  است.

اخیر، کشور قطر برخی پیشنهادات را در این زمینه 
بیش تر  گفت وگوها  در  میانجی گری  نقش  تا  داشته 
این  که  افزود  او  بتواند.  بیش تر  همکاری  و  شود 
پیشنهادات از سوی هیأت طالبان بررسی شده و با 
تعیین کردن حدود برای میانجی گری، به درخواست 

قطر جواب مثبت داده  است.

تالش پی گیر برای صلح افغانستان
تیم مذاکره کننده دولت در حالی بر نقش میانجی گری 
ملل متحد تأکید می کند که زلمی خلیل زاد، نماینده 
افغانستان،  صلح  امور  در  امریکا  متحده  ایاالت  ویژه 
روز جمعه، هژدهم سرطان دور جدید سفرهایش را 
به کشورهای قطر، اوزبیکستان و پاکستان آغاز کرد. 
است  قرار  امریکا،  خارجه  وزارت  معلومات  براساس 
و جدی  پی گیر  به تالش   این سفر  در  که خلیل زاد 
خود پیرامون توافق صلح بین دولت و طالبان ادامه 
دهد. وزارت خارجه امریکا افزوده است که خلیل زاد 
به عنوان بخشی از حمایت امریکا از روند صلح، با همه 
طرف ها و ذی نفعان منطقه ای و بین المللی در مورد 
این حال  با  به توافق صلح کار خواهد کرد.  رسیدن 
توافق  به  است که رسیدن  تصریح کرده  وزارت  این 
هرچه  باید  و  است  فوری  مسأله  یک  طرف ها  بین 
زودتر روی یک توافق از طریق مذاکره موافقت شود. 
وزارت خارجه امریکا تأکید کرده است که افغانستان و 
منطقه زودتر می توانند از مزایای صلح از جمله اتصال 

منطقه ای، بهره مند شوند.
مذاکرات صلح دوحه در بیست ودوم ماه سنبله سال 
گذشته آغاز شد. با وجودی  که بیش از یک سال از 
آغاز این روند می گذرد، دو طرف اما به کدام نتیجه 
ملموسی دست نیافته اند. هرچند در ماه عقرب سال 
گذشته، قطر به عنوان تسهیل کننده به میدان آمد، ولی 
طوری که دیده می شود، عمل کرد این کشور به عنوان 
تسهیل کننده، زیاد کارساز نبوده و نتوانسته است که 
بن بست صلح را بشکند. اکنون این گفت وگوها وارد 
مرحله تازه ای شده است. طالبان به میز مذاکره حاضر 
شده و هم زمان با آن، شماری از چهره های مطرح این 
با  کرده اند.  سفر  روسیه  و  ایران  کشورهای  به  گروه 
این حال، این گفت وگوها در حالی از سر گرفته شده 
است که طالبان جنگ و خشونت را بیش تر کرده اند و 
هم اکنون آتش جنگ در سراسر کشور شعله ور است. 
طالبان تنها در جریان دو ماه گذشته بیش از ۱۰۰ 

ولسوالی را تصرف کرده اند.

جنگ در حومه و داخل شهر غزنی؛

طالبان تصمیم بگیرند؛

هیأت دولت سازمان ملل را به عنوان 
میانجی پیشنهاد کرد

وزارت دفاع: نیرو و امکانات کافی برای شکست 
طالبان وجود دارد 

حسین حیدری

عبداالحمد حسینی 



موضع دولت در شمال روشن نیست. مسووالن سقوط نخستین ولسوالی  ها را »عقب نشینی تاکتیکی« اعالم کردند. استدالل دولت 
برای عقب نشینی تاکتیکی از بعضی ولسوالی های دوردست، قناعت بخش بود. اما اکنون گروه طالبان نه تنها ولسوالی های دوردست که 

ولسوالی های مهم را از کنترل دولت خارج کرده است. می توان گفت که دیگر ولسوالی ای برای سقوط در والیت های تخار و بدخشان 
وجود ندارد. به جز ولسوالی کران و منجان، هیچ یکی از لسوالی های بدخشان و تخار در اختیار دولت نیست. دولت تمام نیروهای امنیتی 

و خیزش های مردمی را به مراکز والیات فراخوانده است.

از  مردم  است.  نداشته  متقابل  اقدام  دولت  طالبان، 
این سقوط ها،  با  ناگهانی و موافقت دولت  سقوط های 
حیرت زده شده اند. والیت های بدخشان و تخار پایگاه 
مقاومت در برابر طالبان بود و طی سال ها حضور طالبان 
در آن جا، مردم علیه این گروه مقاومت کردند و مناطق 
خویش را نگه داشتند. اما اکنون در بعضی ولسوالی ها، 
پیش از این که طالبان بر نیروهای دولتی حمله کنند، 
این نیروها منطقه را ترک کردند و یا به گروه طالبان 
تجهیزات  و  امکانات  حاضر،  حال  در  شدند.  تسلیم 
نیروهای دولتی در تمام ولسوالی هایی که سقوط کرده، 
در اختیار طالبان قرار گرفته است. جنگ جویان طالبان 

با امکانات و تجهیزاتی که از نیروهای دولتی به دست 
آورده اند، می توانند ماه ها در برابر دولت بجنگند. حتا این 
گروه از سقوط مسالمت آمیز سخن گفت. طالبان اذعان 
کردند که قصد سقوط بعضی از ولسوالی ها را نداشتند. 
با این حال،  اما دولت قصد تخلیه و تسلیم دهی بعضی 
بهترین شیوه  به  را  این کار  را داشت و  از ولسوالی ها 

انجام داد.
در شمال  مردمی  قبال خیزش های  در  دولت  موضع 
را  شمال  ولسوالی های  از  بعضی  نیست.  روشن  هم 
نیروهای خیزش مردمی از کنترل طالبان خارج و به 
دولت تسلیم کردند. از همین اکنون روشن است که در 
روزهای دشوار آینده ارتش بدون خیزش های مردمی 
نمی تواند از شهرها و مناطق تحت حاکمیتش دفاع و 
حراست کند. سرپرست وزارت دفاع در روزهای آغازین 
قول  و  کرد  استقبال  مردمی  خیزش های  از  کارش 
همکاری همه جانبه را داد. اما مشخص نشد که دولت 
می کند.  حمایت  مردمی  خیزش های  این  از  چگونه 
در شرایط کنونی که دولت قادر نیست به تنهایی از 
تمامیت ارضی کشور دفاع و حراست کند، می بایست 
خیزش های مردمی در یک چارچوب مشخص و یک 
در  را  مناطق  از  بعضی  اختیار  واضح  و  جامع  طرح 
اختیار داشته باشند و علیه طالبان ایستاده گی کنند. 
با  نه خودش  افغانستان  شمال  در  دولت  اکنون  ولی 
طالبان می جنگد و نه امکانات کافی در اختیار نیروهای 
مناطق  سقوط  از  تا  می دهد  قرار  مردمی  مقاومت 

جلوگیری شود.
اگر دولت برای بازپس گیری مناطق از دست رفته اقدام 
نکند و به این شیوه مناطق بیش تر را از دست بدهد، 
چگونه می تواند در میز مذاکره از طالب امتیاز بگیرد؟ 
 ۲۰۰ از  بیش تر  که  است  مدعی  طالبان  گروه  وقتی 
ولسوالی  را به تصرف خویش در آورده است، پس بخش 

اندکی از کشور در اختیار دولت است.
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افغانستان میان نیروهای  شمال 
دولتی و گروه طالبان تقسیم 
شده است. می توان گفت که 
اکنون فقط مراکز والیات در 
است  دولتی  نیروهای  اختیار 
طالبان.  دست  به  ولسوالی ها  و 
به دلیل روشن نبودن مواضع و 
برنامه های دولت، سستی و بی کفایتی و عدم هماهنگی 
از  قوی تر  را  خود  شمال  در  طالب  اکنون  مسووالن، 
دولت احساس می کند. چند بندر مهم در شمال کشور، 
در اختیار گروه طالبان است. این گروه اکنون شیرخان 
بندر و تمام ولسوالی های مرزی بدخشان را در کنترل 
و تصرف خود دارد. هم چنان طالبان کنترل بعضی از 
شاهراه های شمال را در اختیار دارند و شهرهای بزرگ 

نیز عماًل در محاصره و زیر فشار آنان قرار دارد.
موضع دولت در شمال روشن نیست. مسووالن سقوط 
نخستین ولسوالی  ها را »عقب نشینی تاکتیکی« اعالم 
از  تاکتیکی  برای عقب نشینی  استدالل دولت  کردند. 
اما  بود.  قناعت بخش  دوردست،  ولسوالی های  بعضی 
اکنون گروه طالبان نه تنها ولسوالی های دوردست که 
ولسوالی های مهم را از کنترل دولت خارج کرده است. 
در  سقوط  برای  ولسوالی ای  دیگر  که  گفت  می توان 
والیت های تخار و بدخشان وجود ندارد. به جز ولسوالی 
از لسوالی های بدخشان و  کران و منجان، هیچ یکی 
نیروهای  تمام  دولت  نیست.  دولت  اختیار  در  تخار 

والیات  مراکز  به  را  مردمی  خیزش های  و  امنیتی 
فراخوانده است.

چیزی که تمام مردم شمال را در حیرت و شک فرو 
برده، تسلیم دهی ولسوالی ها به گروه طالبان است. در 
هیچ یکی از ولسوالی های بدخشان نیروهای دولتی با 
گروه طالبان درگیر نشدند و از هیچ یکی از طرف های 
نمانده  باقی  جنگ  میدان  در  زخمی  و  کشته  جنگ 
با  درگیری  اندک ترین  بدون  دولتی  نیروهای  است. 
هدایت مافوق های خود یا به گروه طالبان تسلیم شدند 

و یا به تاجیکستان فرار کردند.
پس از سقوط برق آسای ولسوالی های شمال به دست 

موضع دولت درباره وضعیت شمال روشن نیست

جنگی   - نظامی  استراتژی  یک  »زمین  سوخته« 
و  تئوری پردازی  دوم  جهانی  جنگ   در  که  است 
در مواردی به کار گرفته شد. این استراتژی تأکید 
می کند که تمام منابع، امکانات و داشته های مادی و 
معنوی دشمن را تخریب و زمینه های هر چه بیش تر 
باید فراهم کرد. کوچ  اجباری، تخریب  خشونت را 
اماکن عمومی و تأسیسات عام المنفعه و ترورهای 
این  اساسی  مولفه های  از  ترس،  ایحاد  برای  مبهم 
استراتژی است. برای همین، ابوبکر ناجی مدیریت 
توحش و ایجاد ترس دوام دار و خشونت های گسترده 
را یکی از اولویت های گروه های تروریستی برای به 
دست گرفتن اذهان عامه می داند؛ رویکردی که به 

دشمن فشار نظامی و روانی گسترده وارد می کند.
سیطره  میالدی  نود  دهه  در  طالبان  که  زمانی 
نظامی - سیاسی خود را در بخش هایی از افغانستان 
گسترانده  بودند، از استراتژی زمین  سوخته در کابل 
و قسمت هایی از شمال کشور استفاده کردند تا از 
یک سو منابع، امکانات و داشته های مادی - معنوی 
مخالفان خود را تخریب کنند و از دیگر سو تخم 
ترس و وحشت را در دل مردم بکارند تا کسی یارای 
نداشته  را  آن ها  برابر  در  زدن  شمشیر  و  مقاومت 
باشد. استراتژی ای  که به نظر می رسد استخبارات 
را  آن  افغانستان  جنگ  گرداننده گان   و  پاکستان 
جلو  تا  دادند  آموزش  طالبان  جنگ جویان  برای 
مقاومت مردمی را بگیرند و امکانات دولت اسالمی 
مجاهدین را در کابل تخریب کنند. به آتش کشیدن 
تاکستان های شمالی و تخریب هزاران هکتار زمین 
و تأسیسات عامه، از مصادیق سیاست زمین  سوخته 
اجرا  به  پیش  دهه  دو  که  است  طالبان  توسط 

گذاشته شد.
و  سیاه  ایدئولوژی  قدرت گیری  با  اما  این بار 
افراط گرایی و میدان دادن های سیاسی - دیپلماسی 
نظر  به  طالبان،  به  منطقه ای   و  جهانی  سطح  در 
این گروه  می رسد که یک بار دیگر طراحان جنگ 
بر آن هستند که استراتژی زمین  سوخته و مدیریت 
توحش را پیاده کنند؛ استراتژی ای که بسیار ویران گر 
را  زیرساخت هایی  می تواند  و  است  بنیادبرافکن  و 
که در دو دهه گذشته با همکاری جهان  و همت 
شهروندان افغانستان ساخته شده است، ویران کند. 
نظامی  و  قانونی  و  اسالمی  توجیه  هیچ  که  عملی 

مناطق روستایی دارند. به عنوان نمونه، سال گذشته 
منابع محلی والیت جوزجان، ادعا کردند که یکی از 
این شیخ ها جنگ جویان محلی بومی را تهدید کرده 
که چرا هیچ جاده و پلچکی در ساحه او ویران نشده 
و چرا مکان های عمومی تخریب نشده است. بعد از 
حضور او بود که حتا شبکه های مخابراتی برای مدتی 
تعطیل شد و ماین گذاری ها و ترورهای هدفمند در 
شمال افزایش یافت. نام اصلی آن جنرال پاکستانی، 
شیخ مطیع اهلل بود و پیوسته از والیت های شمالی 

دیدار می کرد.
بنابراین، سیاست زمین سوخته توسط پاکستانی ها 
جهادگران  و  بومی  جنگ جویان  توسط  و  تئوریزه 
این سیاست  به اجرا گذاشته می شود.  بی سرزمین 
توسعه  روستایی  اقدامات  و  محلی  زیرساخت های 
در افغانستان را تخریب می کند و این کشور را به 
اندک،  هرچند  گذشته،  دهه  دو  در  می برد.  عقب 
عامه،  مناطق  ساخت وساز  روستایی،  توسعه  اما 
مکتب ها، تأسیسات عام المنفعه و صدها مورد دیگر 
را  آن ها  از  بخشی  طالبان  که  است  داشته  جریان 
فصل  روزها  این  این،  بر  مزید  کرده اند.  ویران 
است  افغانستان  در  زراعتی  محصوالت  جمع آوری 
طالبان  بی وقفه  حمالت  و  خشونت ها  گسترش  و 
محصوالت مردم را نابود می کند و اقتصاد کشور را 

در شرایط سخت تر از گذشته قرار می دهد. تخریب 
بزرگ ترین  عام المنفعه  تأسیسات  و  زیرساخت ها 
در  و  روستاییان  محلی،  ساختارهای  به  را  زیان 

درازمدت به اقتصاد مردم افغانستان وارد می کند.
استراتژی زمین  سوخته در جنگ جهانی دوم تئوریزه 
شد و مورد استفاده قرار گرفت. در ادبیات و قوانین 
امنیت بین الملل، این کارشیوه، جنایت جنگی است 
قرار داده شوند و  بازپرس  باید عامالن آن مورد  و 
پای آن ها در دادگاه های بین المللی کشانده شوند. 
و  عمومی  اماکن  تخریب  نیز  اسالمی  قوانین  در 
ایجاد وحشت جرم است و بارها پیامبر اسالم تأکید 
کرده است که در نبردها اخالقیات اسالمی و باید و 
نبایدهای عرفی و محلی رعایت شود؛ اما سیاست 
این  استراتژیست های  و  مجریان  و  سوخته  زمین  
و  نیستند  پای بند  قانون  و  اصول  به هیچ  رویکرد، 
همواره دست به تخریب و خشونت و ویرانی زده اند.
سیاست زمین  سوخته نشان می دهد که طالبان هیچ 
افغانستان  آینده  برای  اقتصادی   - سیاسی  برنامه 
ندارند و جز خدمت به سیاست خارجی یک کشور 
برای  نمی توان  دیگری  معنای  دشمن،  و  بیگانه 
عمل کرد این گروه پیدا کرد. تنها دشمنان افغانستان 
از ویرانی این کشور و فروریزی ساختارهای نظامی، 

اقتصادی و سیاسی آن، سود می برند.

ندارد و پیامبر اسالم در مباحث اخالق نظامی آن 
را یکی از اعمال زشت و غیراسالمی تعریف کرده 
در  که  است  ورزیده  تأکید  مسلمان  به  همواره  و 
جنگ ها دست به ویرانی نزنند و مکان های عمومی 

را تخریب نکنند.
است،  گرفته  اوج  خشونت ها  که  اخیر  ماه  سه  در 
رفتند،  که  منطقه ای  هر  به  طالبان  جنگ جویان 
و  جنگالت  کردند،  ویران  را  عمومی  مکان های 
زمین های زراعتی را به آتش کشیدند و ساختمان ها 
و شاهراه ها را تخریب کردند. حتا در مواردی، این 
نمونه  شدند.  متوسل  نیز  اجباری  کوچ  به  گروه 
در  ساکن  بدخشانیان  اجباری  کوچ   آن،  برجسته 
دارایی  و  خانه ها  کشیدن  آتش  به  و  کندز  والیت 
از هسته  بزرگی  از سوی دیگر، بخش  آن ها است. 
خارجی  جنگ جویان  را  طالبان  جنگی  و   نظامی 
بی سرزمین تشکیل می دهند. جنگ جویانی که به 
هیچ  به  و  هستند  مشهور  بی سرزمین  جهادگران 

سرزمین و مکانی، تعلق خاطر ندارند.
به صورت عمومی، سیاست زمین  سوخته از طرف 
و  مدیریت  پاکستان  استخبارات  باتجربه  جنراالن 
توسط جنگ جویان طالبان به اجرا گذاشته می شود. 
نام  به  طالبان  نظامی  ساختار  در  جنراالن  این 
»شیخ ها« مشهور هستند که قدرت بی حدوحصر در 

طالبان و استراتژی »زمین  سوخته«

حبیب حمیدزاده

خراسانی

سیاست زمین  سوخته نشان 
می دهد که طالبان هیچ برنامه 
سیاسی - اقتصادی برای آینده 
افغانستان ندارند و جز خدمت 
به سیاست خارجی یک کشور 
بیگانه و دشمن، معنای دیگری 
نمی توان برای عمل کرد این 
گروه پیدا کرد. تنها دشمنان 
افغانستان از ویرانی این کشور 
و فروریزی ساختارهای نظامی، 
اقتصادی و سیاسی آن، سود 
می برند.





به هر صورت، رهبران افغانستان، خلیل زاد را متهم کردند که آن ها را از 
مذاکرات با طالبان دور نگه داشته است. اتهامی که مقامات دولت ترمپ 
همواره آن را رد کرده است. روند صلح به رهبری خلیل زاد طی سه سال 
گذشته کارگر واقع نشد. اکنون چه معجزه ای اتفاق افتاده که ناگهان این 

روند موثر واقع شده است و موفقانه به پیش می رود؟

به رهبری خلیل زاد طی سه  روند صلح  است.  کرده 
معجزه ای  اکنون چه  نشد.  واقع  کارگر  گذشته  سال 
اتفاق افتاده که ناگهان این روند موثر واقع شده است 

و موفقانه به پیش می رود؟
برای  نمی تواند  متحده  ایاالت  که  گفت  بایدن  سوم، 
همیشه در افغانستان بماند، ولی سه چهارم قرن است 
که ۲8۰۰۰ سرباز امریکایی در کوریای جنوبی پس از 
ایاالت متحده یک  زیرا  دارند؛  جنگ کوریاها حضور 
استبداد  علیه  کشور  از  دفاع  در  استراتژیک  منافع 
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خیالی است؛ زیرا او همان کسی است است که در دوره 
دولت ترمپ رهبری مذاکرات صلح با طالبان را برعهده 
داشت و قسمت عمده ای از افغانستان را براساس یک 
فرضیه مسخره )طالبان روابط خود با القاعده را قطع 
کنند و هم چنین وارد مذاکرات صلح واقعی با دولت 

افغانستان شوند(، به این گروه واگذار کرد.
متهم  را  افغانستان، خلیل زاد  رهبران  هر صورت،  به 
کردند که آن ها را از مذاکرات با طالبان دور نگه داشته 
است. اتهامی که مقامات دولت ترمپ همواره آن را رد 

رییس جمهور بایدن روز پنج شنبه در دفاع از تصمیم 
نامعقول و عجوالنه عقب نشینی خود از افغانستان، در 
استدالل  و  غلط  ادعاهای  دروغ،  از  پر  که  اظهاراتی 

ضعیف بود، صحبت کرد.
نخست، بایدن ادعا کرد که به توافق نامه دولت ترمپ 
بود،  رسیده  امضا  به  طالبان  با   ۲۰۲۰ سال  در  که 
متعهد است تا نیروهای امریکایی را در ماه می ۲۰۲۱ 
از افغانستان بیرون کند. با توجه به این که توافق نامه 
مربوط دولت قبلی است، پس از نظر قانونی الزم االجرا 
نیست. هم چنین خروج نیروها به قطع رابطه طالبان با 
القاعده مشروط شده بود که نظر به گزارش ماه گذشته 
سازمان ملل، این گروه هنوز هم با القاعده روابط خود 
شده  پیش بینی  توافق نامه  در  است.  نکرده  قطع  را 
بود که طالبان با دولت افغانستان وارد گفت وگوهای 
واقعی شوند؛ اما به گفته عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
عالی مصالحه ملی افغانستان، این گروه تاکنون برای 
عبداهلل  آقای  است.  نشده  حاضر  واقعی  گفت وگوی 
هفته گذشته به سی ان ان گفت که »در این مذاکرات« 

پیش رفت بسیار اندکی صورت گرفته است.
ایران  توافق هسته ای  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  از 
معامله ای  سال ۲۰۱۵  در  اوباما  دولت  آموخت.  باید 
را با کشور ایران مبنی بر کاهش غنی سازی اورانیوم 
انجام داد که ایرانیان به این توافق نامه متعهد ماندند. 
بازرسان بین المللی و جامعه اطالعاتی  طبق گزارش 
غنی سازی  را  آن ها سوخت هسته ای  متحده،  ایاالت 
با همکاری سه کشور متحد  این معامله  نمی کردند. 
این  با  شد.  انجام  آلمان(  و  فرانسه  )انگلیس،  امریکا 
حال، دولت ترمپ از توافق هسته ای ایران خارج شد. 
را  توافق نامه ای  اکنون  بایدن  که  است  در حالی  این 
نیست،  آن  مفاد  پای بند  که  تروریستی  گروه  با یک 

احترام می گذارد.
زلمی  که  کرد  ادعا  خود  سخنرانی  در  بایدن  دوم، 
افغانستان،  برای صلح  امریکا  نماینده ویژه  خلیل زاد، 
با قوت تالش می کند تا راه حلی را برای مذاکره بین 
تصور  این یک  کند.  پیدا  افغانستان  دولت  و  طالبان 

دارد.  اون  جونگ  کیم  شمالی  کوریای  هسته ای 
بنابراین، ایاالت متحده می توانست ۲۵۰۰ سرباز خود 
را که کم تر از ۱۰ درصد پرسونل خدمات امریکایی در 
کوریای جنوبی اند، در افغانستان حفظ کند، تا دولت 
متحدان جهادی  و  طالبان  با  قادر می شد  آن کشور 

آن ها مانند القاعده، مبارزه کند.
که  داشت  اشاره  حیرت آوری  طور  به  بایدن  چهارم، 
اگر ایاالت متحده در افغانستان حضور نظامی داشته 
باشد، به نوعی قدرت کافی برای »رقابت استراتژیک با 
چین و سایر کشورها« نخواهد داشت. ارتش امریکا از 
۱.۳ میلیون پرسونل فعال تشکیل شده است و هنوز 
نمی تواند ۲۵۰۰ سرباز را در افغانستان مستقر کند؟ 
با استفاده از تکیه کالم بایدن باید گفت: چه می گویی 

مرد؟
بایدن پس از سخنرانی خود به خبرنگاران گفت که 
تصرف  را  افغانستان  طالبان  که  است  بعید«  »بسیار 
کنند؛ چیزی که جامعه اطالعاتی وی، خالف آن را 

هشدار می دهد.
هم چنین بایدن گفت که افغانستان هرگز یک کشور 
یک پارچه نبوده است، این دعای وی عجیب و غریب 
افغانستان از سال ۱7۴7 به بعد  است؛ در حالی که 
متحد و یک پارچه بوده است و آن را از ایاالت متحده 

قدیمی تر می کند.
رییس جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا 
افغانستان و  از  وی شباهت هایی را بین عقب نشینی 
»نه،  داشت:  اظهار  می بیند،   ۱۹7۵ سال  در  ویتنام 
»هیچ گاه  گفت:  ادامه  در  وی  ندارد.«  شباهتی  هیچ 
سفارت  بام  پشت  از  مردم  که  وضعیتی  شاهد  شما 
ایاالت متحده در افغانستان به هلی کوپترها باال شوند، 
نخواهید بود.« اما یک مقام ارشد آگاه امور دفاعی به 
از موارد  یکی  سی ان ان گفت که تخلیه فوری دقیقاً 
احتمالی است، برنامه ریزان ارتش امریکا برای آن آماده 
می شوند. با استفاده از تکیه کالم بایدن باید گفت که 

همه سخنرانی  او، چیزی جز چرندیات نبود.
خبری  شبکه  ملی  امنیت  تحلیل گر  برگن،  پیتر 
و  جدید  امریکایی  نهاد  در  رییس  معاون  سی ان ان، 
او نویسنده کتاب  ایالت آریزونا است.  استاد دانشگاه 
»ظهور و سقوط اسامه بن الدن « است. دیدگاه های 

مطرح شده، مربوط خود او می شود.

بدترین سخنرانی 
ریاست جمهوری بایدن

منبع: سی ان ان

نویسنده: پیتر برگن، تحلیل گر امنیت ملی سی ان ان

مترجم: سیدجمال اخگر

در جریان ۲۰ سال جنگ در افغانستان، بیش تر جنوب 
این کشور در محراق توجه بوده است. قندهار، دومین 
شهر بزرگ افغانستان، آخرین والیت بزرگ در تصرف 
طالبان بود که در سال ۲۰۰۱ سقوط کرد. جنوب و 
شرق افغانستان، در امتداد خط مرزی پاکستان، طی 
سنگرهای  عنوان  به  مداوم  طور  به  گذشته  سال های 
شمال  حال،  همین  در  است.  شده  توصیف  طالبان 
اوایل دهه ۱۹۹۰  آغاز جنگ داخلی در  از  افغانستان 
با داخل  برابر طالبان بود. هم زمان  سنگر مقاومت در 
شدن جنگ در فاز جدید با خروج کامل ایاالت متحده، 

درگیری ها در شمال این کشور شدت گرفته است.
برای  اخیرشان  نوشته  در  علی،  عبید  و  کیت کالرک 
که  می کنند  توصیف  افغانستان،  تحلیل گران  شبکه 
افزایش حمالت در شمال این کشور به نظر می رسد که 
تالشی برای جلوگیری از ایجاد »مقاومت دوم« است. 
براساس تجزیه و تحلیل آن ها، از اول ماه می تا اوایل 
را در ۹ والیت  از 6۰ ولسوالی  جنوری، طالبان بیش 

افغانستان صورت گرفت.« در  آنان در مرکز و شمال 
این گیرودار، یک مقام ارشد پیشین در ارتباط به وجود 
افغانستان،  والیت   ۳۴ از  والیت   ۲6 در  شدید  جنگ 
انجام  شمال  در  طالبان  که  »تالشی  که  می نویسند 
داده اند، نشان دهنده یک حمله برنامه ریزی شده است«.

موج  به  را  حمالت  رشته  این  مقامات،  از  تعدادی 
مناطق  سایر  و  کابل  در  روشن فکران  از  عده ای  ترور 
اگر  که  می گویند  آنان  می دهند.  پیوند  افغانستان 
عنوان  به  را  مراکزی  چنین  که  داشتند  قصد  طالبان 
اهداف نظامی در نظر بگیرند، اوالً زمینه آن را ایجاد 
می کردند. انجام این رشته ترور و حمالت تروریستی 
فراگیر  ناامنی  و  ترس  احساس  ایجاد  باعث  کابل  در 
شد که ایجاد چنین فضا در کابل و هم چنان در شمال 
روایت گر شکست و ناکامی است که متوجه دولت است. 
و  این پیش آمدها در مرکز  از  یکی  به هر روی، هیچ 
چنان چه  است.  نشده  آن چنانی  پیش بینی  والیات، 
ژیل دورسونورو در گزارشی در سال ۲۰۰۹ برای بنیاد 
کارنگی برای صلح بین المللی، تحت عنوان »استراتژی 
برنده شدن طالبان«، نوشت که تمرکز ائتالف ناتو بر 
نهادهای  کمبود  بود:  »غیرعاقالنه«  افغانستان  جنوب 
محلی در جنوب نیاز به حضور و فعالیت طوالنی مدت 
و هم چنان تقویت بیش تر در سال های آینده دارد. در 
سایر  در  طالبان  پیش رفت  سرعت  کنونی،  وضعیت 
والیات بسیار بیش تر از توانایی ائتالف برای ایجاد ثبات 
در جنوب است. ائتالفی که الزاماً اولویت های استراتژی 
فعلی اش را باید تغییر دهد و منابع را برای جلوگیری و 
توقف پیش روی طالبان در شمال کشور بسیج و از کابل 
محافظت کند. در غیر این صورت، شاید خطر از دست 

دادن کنترل کل کشور وجود داشته باشد.
نمی تواند  ائتالف  این  که  کرد  استدالل  دورسونورو 
طالبان را در جنوب و شرق شکست دهد. به عبارت 
دیگر، ائتالف قصد ندارد اقدامات الزم برای انجام این 
بر  است  بهتر  وصف،  این  با  گیرد.  دست  روی  را  کار 

ساحاتی تمرکز شود که می توان به منافع دست یافت: 
»بزرگ ترین اشتباه، تمرکز نیروهای مسلح در جنوب 
قاطع  و  سریع  واکنش  به  قادر  که  حالی  در  است، 
جایی  نیست؛  شمال  در  طالبان  کردن  متوقف  برای 
که موفقیت به راحتی قابل دست یابی است.« در سال 
۲۰۱۰، نیروهای ائتالف که از نظر تعداد در اوج خود 
بودند، فشار بزرگی در قندهار ایجاد و گزارش ها آن را 
تالشی در قلب خاستگاه طالبان و »آخرین فرصت برای 

پیروزی بر افغان ها« توصیف کردند.
این جا هستیم؛  ما  دهه،  یک  از  بیش  با گذشت  حاال 
طالبان در یک فشار استراتژیک با هدف نه تنها نظامی، 
وارد  فشار  نیز  افغانستان  شمال  بر  »روایت«،  بلکه 
می کنند. از یک سو، گرفتن شمال به دلیل ترس طالبان 
برابر  بار دیگر یک سنگر مقاومت در  مبنی بر این که 
حکومت آن ها نشود، انجام می شود و از دیگر سو، حتا 
اگر طالبان نتوانند به طور مداوم مناطقی از شمال را 
در اختیار داشته باشند، این خشونت ها به هدف این که 
دولت افغانستان و نیروهای آن را در جایگاه ضعیف و 
بردن  بین  از  قطعاً  می گیرد.  صورت  دهد،  قرار  بی اثر 
چیزی همیشه آسان تر از محافظت از آن بوده است. 
به هر حال، کالرک و علی باالخره بحث را با این مهم 
بسته می کند: »مثل همیشه در افغانستان، این ضعف 
به  تصمیم  که  مخالفان مسلح  قدرت  نه  است،  دولت 

سقوط قلمرو دولت گرفته اند.«

راحتی  به  مناطق  از  برخی  کرده اند.  تصرف  شمالی 
به دست  برخی دیگر چندین بار دست  و  سقوط کرد 
شده است. روند تصرف و پس گیری ادامه داشته است. 
به طور مثال، طالبان در ۱۴ جنوری، ولسوالی خان آباد 
توسط  بالفاصله  اما  کردند؛  تصرف  را  کندز  والیت 
نیروهای دولتی پس گرفته شد. در یک حمله جدید 
در ۱6 جنوری، این منطقه دوباره دست به دست شد 
و در ۲۱ جنوری حمله دیگری توسط نیروهای دفاعی 
افغانستان به منظور پس گیری صورت گرفت. در غرب 
افغانستان، قلعه نو، مرکز والیت بادغیس، در 7 جنوری 
به دست طالبان افتاد تا این که چند ساعت بعد با ادامه 
سقوط  اخیراً  درآمد.  دولت  کنترل  به  دوباره  جنگ 
شمال افغانستان، تیتر بسیاری از اخبار بوده است. این 
روایت حاکی از آن است که طالبان در یک پیش روی 
غیرقابل توقف به سوی پیروزی هستند؛ اما عقب نشینی 
که  می دهد  نشان  شهرها  و  مناطق  بازپس گیری  و 
نیروهای افغانستان کاماًل شکست نخورده اند؛ اما آن ها 
تحت فشار شدید قرار دارند. کالرک و علی، تاریخچه 
را  شمال  در  طالبان  فشار  آخرین  و  بازگو  را  مربوطه 
برجسته می کنند: »در اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل سال 
۲۰۰۰، پس از آن که طالبان بیش تر مناطق کشور را 
تصرف کردند، جدی ترین و پایدارترین مخالفت برعلیه 

انتقال جنگ به شمال افغانستان

منبع: دیپلمات

نویسنده: کاترین پوتز

مترجم: احمدشاه کهزاد

فشار طالبان در شمال هم برای اهداف نظامی و هم برای روایت است و این غیرمنتظره نیست.

در جریان 20 سال جنگ در 
افغانستان، بیش تر جنوب 

این کشور در محراق توجه بوده 
است. قندهار، دومین شهر بزرگ 

افغانستان، آخرین والیت بزرگ 
در تصرف طالبان بود که در سال 
2001 سقوط کرد. جنوب و شرق 

افغانستان، در امتداد خط مرزی 
پاکستان، طی سال های گذشته به 

طور مداوم به عنوان سنگرهای 
طالبان توصیف شده است. در همین 
حال، شمال افغانستان از آغاز جنگ 
داخلی در اوایل دهه 1990 سنگر 

مقاومت در برابر طالبان بود.



مسلح  افراد  آن که  از  پس 
از  محمدی،  لینا  ناشناس، 
کارمندان رادیو برین در پروان 
را تهدید به مرگ کردند، این 
اولین صدای  رسانه  محلی که 
بانوان در کشور بود، نشرات خود 

را متوقف کرده است.
در  برین  رادیو  برنامه های  گرداننده  محمدی،  لینا 
به روزنامه 8صبح می گوید که روز چهارشنبه  پروان، 
گذشته، هنگامی که به سوی وظیفه می رفته، از سوی 
دو مرد مسلح لت و کوب و تهدید به مرگ شده است. 
بانو محمدی در صحبت با روزنامه 8صبح گفت: »روز 
چهارشنبه گذشته، وقتی طرف دفتر می رفتم، دو مرد 
مسلح نزدیک مسجد سفید در شهر چاریکار، در یک 

میدانی مرا ایستاد و لت وکوب  کردند.« 
این گرداننده برنامه های رادیو برین می گوید که ابتدا به 
دلیل مشکالت در جامعه و از ترس این که خانواده اش 
برای وی محدودیت وضع نکند، نخواست این موضوع 
همکاری  و  دادن  انگیزه  با  بعدتر  اما  شود؛  رسانه ای 
او  است.  کرده  همه گانی  را  موضوع  این  همکارانش 
می خواهد این موضوع از سوی نهاد های امنیتی مورد 
بررسی قرار گیرد و این تهدید و مشکالت متوجه سایر 

خبرنگاران زن نشود.
لینا محمدی تصریح کرد: »حاال هم وضعیت روحی ام 
کار  به  دیگر  گرفتم  تصمیم  یک   بار  نیست.  خوب 
خبرنگاری و رسانه »نه« بگویم، اما همکاران و دوستان 

و هم صنفانم مرا انگیزه ادامه کار کردن را دادند.«
رادیو برین در یک شبانه روز ۱6 ساعت نشرات داشت. 
کابل  والیات شمال  رادیو،  این  پوشش  تحت  ساحات 
قادری، مدیر  نوید  بود.  ـ  پنجشیر  و  کاپیسا  پروان،  ـ 

بانک و رشد اقتصادی دو مفهوم 
هم   به  وابسته  اما  جداگانه، 
است؛ به گونه ای که رسیدن 
بدون  اقتصادی  رشد  به 
عنایت به بانک دشوار به نظر 
نیز  اقتصادی  رشد  می رسد. 
همیشه گی  دغدغه  های  از  یکی 
به  نیل  جهت  و  است  کشورها 
آن  به  رسیدن  متنوع  مسیرهای  و  ابزارها  مهم،  این 
منبع  مثابه  به  بانک ها  است.  شده  گرفته  تجربه  به 
تمویل سرمایه گذاری ها و به عنوان ابزار کنترل کننده 
نه  بهره  نرخ  تنظیم  طریق  از  جریان،  در  پوِل  حجم 
تنها منحیث یکی از عوامل رشد اقتصادی مطرح است 
که علی رغم آن از طریق افزایش میزان پس انداز ها و 
سپرده های بانکی، نقش مهم در اقتصاد بازی می  کند.

رشد  میزان  تا  است  شده  تالش  مقاله  این  در 
اقتصادی افغانستان در سه حوزه اشتغال زایی، میزان 
از  بعد  بانکی  سپرده های  سطح  و  سرمایه گذاری 
تدوین نظام نوین بانک داری به بررسی گرفته شود و 
راهکارهای مناسب جهت رفع چالش های بانکی و رشد 

صنعت بانک داری در کشور ارایه گردد.
بانک داری به مفهوم حقیقی آن در افغانستان با تأسیس 
بانک ملی افغان در سال ۱۳۱۲ خورشیدی آغاز  شد که 
بانک برعالوه وظایف تجاری، وظایف  این  در نخست 
بانک  تأسیس  با  می داد.  انجام  نیز  را  مرکزی  بانک 
ابتدایی ۱۲۰  مرکزی یا د افغانستان بانک با سرمایه 
وظایف  خورشیدی،   ۱۳۱8 سال  در  افغانی  میلیون 
بانک داری دولتی و نشر پول از بانک ملی افغان رسماً 
به د افغانستان بانک انتقال کرد. پشتنی بانک نیز در 
با  غروال  جنت خان  توسط  خورشیدی   ۱۳۳۳ سال 
سرمایه ابتدایی ۱۲۰ میلیون افغانی در زمان حکومت 

8صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در  برین،  رادیو  مسوول 
می گوید که پس از این تهدید و حادثه، همکاران زن 
این رسانه تصمیم گرفته اند که دیگر به کارشان ادامه 
ندهند. به گفته مسوول این رادیو، اکنون تصمیم گرفته 
شده است که نشرات رادیو متوقف باشد؛ چون کارمندان 

این رسانه احساس مصونیت و امنیت نمی کنند.
کرونا،  ویروس  شیوع  از  پیش  که  می کند  تاکید  وی 
همکاران زن یان رادیو به ۱8 تن می رسید، اما اکنون 
شمار آن ها به شش تن رسیده است که آن ها نیز میل 

ادامه کار ندارند.
از سوی دیگر روشنا خالد، معاون اجتماعی والیت پروان 
و صاحب امتیاز این رادیو، به روزنامه 8صبح می گوید که 
تصمیم توقف نشرات، کار مدیر مسوول و همکاران این 

رسانه است و وی در این رابطه چیزی گفته نمی تواند.

آغاز  فعالیت  به  خصوصی  سهام  با  شاه  محمدظاهر 
داوودخان در سال  آمدن  کار  با روی  کرد که سپس 
۱۳۵۲، این بانک سهام خصوصی خویش را از دست 
بانک های  تعلق گرفت.  به دولت  به طور کامل  و  داد 
انکشاف زراعتی، رهنی و تعمیراتی، انکشاف صادرات 
و انکشاف صنعتی، هرکدام در تاریخ بانک داری کشور 
اثرات خویش را روی بهبود وضعیت اقتصادی به ثبت 
از روی کار آمدن دولت جمهوری  بعد  رسانده است. 
اسالمی افغانستان، قانون جدید بانک داری با توجه به 
نافذ شد.  و  تدوین  شرایط پیش آمده در سال ۱۳8۲ 
سکتور بانک داری در فصل جدیدی از تاریخ سیاسی 
کشور گسترش قابل مالحظه ای داشته است که این 
رشد روزافزون صنعت بانک داری با فعالیت چشم گیر 
۱6 بانک تجاری خصوصی، دولتی و واحدهای بانکی 
بانک های خارجی تا سال ۲۰۱۴، بیش تر در حوزه های 
اشتغال زایی، میزان سرمایه گذاری و سطح سپرده های 

بانکی برجسته بوده است.

حوزه اشتغال زایی
بانک ها علی رغم این که فراهم کننده کریدت و اعتبار برای 
سرمایه گذاران و مکان مطمین برای حفظ سپرده های 
زمینه  در  تجاری  واحد  یک  عنوان  به  خود  مردم اند، 
کاهش بیکاری از طریق فراهم سازی زمینه کار برای 
تعداد زیادی از افراد در شعبات مرکزی و والیتی شان و 
فراهم آوری امکانات مالی برای سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی و اشتغال زایی، مهم بودن خویش را در اقتصاد 
تثبیت می کنند. بانک ها براساس اصل عرضه خدمات 
فعالیت  با  متناسب  اداری  تشکیالت  به  مشتریان،  به 
خود، مبادرت می ورزند. براساس گزارش ها، بیش تر از 
۲۴۰۰ تن در نوی کابل بانک، بیش از ۱7۰۰ تن در 
بانک دیگر،  تناسب در ۱۲  به همین  و  بانک  عزیزی 
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نشرات رادیو برین، »اولین صدای بانوان« 
در پروان متوقف شد

میزان کارایی بانک ها در اقتصاد افغانستان

پولیس  فرمانده  ارزگانی،  عبدالرووف  حال،  همین  در 
مصروف  وی  که  می گوید  8صبح  روزنامه  به  پروان، 
این  جریان  در  و  است  بوده  نظامی  عملیات های 
اگر  »اما  می افزاید:  ارزگانی  آقای  ندارد.  قرار  موضوع 
این دختر خانم یا رسانه مربوط کدام شکایت یا عریضه 
داشته باشد، آن را به گونه جدی تعقیب خواهیم کرد.«

نیروهای  از  گروپ  یک  که  گفت  هم چنان  وی 
استخباراتی و کشفی با رسانه ها و خبرنگاران هماهنگ 

است تا این گونه تهدیدات به گونه جدی بررسی شود.
یا  نی  اجرایی  رییس  خلوتگر،  مجیب  همین حال  در 
در  افغانستان،  آزاد  رسانه های  حمایت کننده  دفتر 
گفت وگو با روزنامه 8صبح با انتقاد از نهادهای امنیتی 
پروان می گوید که اداره محلی به ویژه نهادهای امنیتی 
پروان باید این مورد را بررسی کنند و اهل رسانه ها را 

گواه  خود  این  که  هستند  کار  مصروف  تن  هزار  ده 
که  اقتصادهایی  در  است.  بانک ها  اشتغال زایی  عینی 
مثابه یک  به  بانک ها  مالی شان پول محور است،  نظام 
سازمان پولی فراگیر وارد عمل می شوند و واحدهای 
تولیدی و اقتصادی را تأمین مالی می کنند. نظام مالی 
افغانستان نیز پول محور است و حتا کم ترین کار برای 
نظام مالی سرمایه محور صورت نگرفته است. بنابراین، 
متناسب  مفاد  کسب  اصل  بر  مبتنی  بیش تر  بانک ها 
به سرمایه ای به کار انداخته شده، جهت تأمین منابع 
مالی سرمایه گذاران در اقتصاد افغانستان ظهور کرده 
و نقش خود را در زمینه اشتغال زایی غیرمستقیم در 

سرمایه گذاری های انجام شده به خوبی انجام داده اند.

میزان سرمایه گذاری
نظام مالی تمام کشورها بر یکی از دو محور -بازار پول 
و سرمایه- استوار است. در کشورهای توسعه یافته، بازار 
سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی 
مبتنی بر اوراق بهادار در آن شکل می گیرد. در حالی 
توسعه ،  حال  در  کشورهای  بیش تر  در  پول  بازار  که 
شرکت ها  و  می گیرد  قرار  مالی  نظام  تأمین  محور 
بانکی  نظام  به  زیاد  تا حد  نیاز های خود  تأمین  برای 
وابسته اند. افغانستان نیز به عنوان یکی از کشورهای در 
حال توسعه، دارای نظام مالی پول محور است. اجرای 
میلیاردها افغانی قرضه توسط بانک ملی افغان، پشتنی 
بانک و بانک های خصوصی به سرمایه گذاران داخلی، 
میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن و تجارت را در 
این مدت به شکل بی پیشینه افزایش داده و در بخش 

صنعت نیز اثرگذار بوده است.

سطح سپرده های بانکی
به  وابسته  بیش تر  بانک ها  در  سپرده گذاری  سقف 

در جریان بگذارند.
به گفته وی، وزارت امور داخله و اداره محلی پروان باید 
چنین  کشور  در  سیاسی  موجود  وضیعت  به  توجه  با 
نشود  تا سبب  کنند،  بررسی  گونه جدی  به  را  قضایا 
که رسانه های بیش تر در کشور نشرات شان را متوقف 
سازند. وی تصریح کرد که هر گاه نهادهای امنیتی در 
چنین مواردی اظهار بی خبری می کنند، مردم و اهل 

رسانه  دچار ابهام شده و مشکل خلق خواهد شد.
از فعاالن مدنی و باشنده گان  در همین حال شماری 
این رسانه می گویند  نشرات  توقف  از  نگرانی  با  پروان 
که اگر حکومت به وضیعت رسانه ها و خبرنگاران توجه 
تالش  ممکن  راه  هر  از  پرده  پشت  دست های  نکند، 
خواهند کرد تا جلو فعالیت رسانه ها را بگیرند. به باور 
آنان، رسانه ها، آزادی بیان و حقوق  بشر از دستاورد های 

مهم چند دهه اخیر مردم است. 
و  پروان  والیتی  شورای  پیشین  عضو  عفت،  حسیبا 
8صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در  زن ،  حقوق  فعاالن  از 
اکثر  در  طالبان  گروه  فعالیت  و  نا امنی   که  می گوید 
ولسوالی ها سبب شده است تا وضعیت چنین بد رقم 
رادیوی  نشرات یک  توقف  بانو عفت،  به گفته  بخورد. 
زنان که صدای یک نسل خاموش در جامعه بود، سبب 
خواهد شد تا زنانی که فعالیت های رسانه ای و مدنی در 
جامعه پروان دارند، با ترس و هراس در جامعه حضور 
فعال  زنان  حاضر  حال  در  که  کرد  تصریح  وی  یابند. 
در جامعه پروان پس از سقوط چهار ولسوالی در این 
والیت، نگران وضعیت فعلی هستند و این نگرانی سبب 

کاهش فعالیت های آنان خواهد شد.
 پیش از این، نی اعالم کرده بود که نشرات حدود ۲۰ 
متوقف  طالبان  کنترل  تحت  مناطق  در  محلی  رسانه 

شده است.

موجودیت فرهنگ بانک داری در یک جامعه است. به 
از خدمات  استفاده  و  بانکی  فرهنگ  که  اندازه ای  هر 
پیمانه  همان  به  شود،  نهادینه  کشور  یک  در  بانکی 
طبق  می شود.  تعیین  بلندتر  سپرده گذاری  سقف 
اطالعات نشرشده از سوی بانک مرکزی افغانستان، تا 
سال ۲۰۲۰، ۳.8 میلیون نفر حساب بانکی داشته اند 
که این آمار با توجه به ۳۲ میلیون نفوس افغانستان، 
جمعیت  درصد   ۱۰ تنها  که  است  این  نشان دهنده 
هرچند  شده اند.  مستفید  بانکی  خدمات  از  کشور 
در  را  افغانستان  بانکی،  خدمات  از  استفاده  رقم  این 
پایین ترین سطح  در مقایسه با کشورهای منطقه نشان  
می دهد، با آن هم امید و روزنه ای است برای نهادینه 
شدن فرهنگ بانک داری و توسعه اقتصادی در کشور. 
براساس آمار سال ۲۰۱۹ اتحادیه بانک های افغانستان، 
سپرده های مردم در این بانک ها به ۲۵۴ میلیارد افغانی 
)حدود ۳.۳ میلیارد دالر( و سرمایه اصلی این بانک ها به 
۳۴.7 میلیارد افغانی )معادل حدود ۵۰۰ میلیون دالر( 
می رسد. این آمار نشان می دهد که سطح سپرده گذاری 
با توجه به مبهم بودن وضعیت و نابسامانی های سیاسی 

و اقتصادی کشور، قناعت بخش است.
با توجه به موارد فوق، نبود فرهنگ مناسب بانک داری، 
بی ثباتی سیاسی و اقتصادی و آینده نامطمین، مداخله  
سیاسی در امورات بانکی، وجود ذهنیت نامناسب بومی 
جمله  از  امنیتی،  مباحث  و  بانک ها  فعالیت  قبال  در 
مهم ترین چالش ها فرا راه صنعت بانک داری در کشور 
فرهنگ  کردن  نهادینه  جهت  می تواند  دولت  است. 
از  خصوصی،  و  دولتی  دادوستد های  همه  بانک داری 
قبیل جمع آوری مالیات، جریمه ها، تکس های خدماتی 
و شهری، مصارف پروژه های انکشافی و حتا پرداخت 
اعانه و معاشات کارمندان بخش دولتی و خصوصی را از 
طریق بانک اجباری کند. برای ایجاد فضای مطمین و 
رفع بی ثباتی سیاسی و اقتصادی و کسب اعتماد مردم 
بانکی  سکتور  سالمت  است  الزم  بانک ها،  به  نسبت 

حفظ شود.
اقتصادی  پژوهش نامه  از  مقاله  این  در  یادداشت: 
نشرشده  اطالعات  از  آن،  کنار  در  جسته ام.  استمداد 
پشتنی  و  افغانستان  مرکزی  بانک  وب سایت های  در 
بانک، استفاده کرده ام. هم چنان، از دو مقاله که یکی 
در بی بی سی فارسی و دیگری در روزنامه 8صبح نشر 

شده است، نیز کمک گرفته ام.

شایق قاسمی

محـمدآقا هاشمی

استاد دانشگاه

بانک و رشد اقتصادی دو مفهوم جداگانه، اما وابسته به هم  است؛ به گونه ای که رسیدن به رشد اقتصادی بدون عنایت به بانک 
دشوار به نظر می رسد. رشد اقتصادی نیز یکی از دغدغه  های همیشه گی کشورها است و جهت نیل به این مهم، ابزارها و مسیرهای 

متنوع رسیدن به آن به تجربه گرفته شده است. بانک ها به مثابه منبع تمویل سرمایه گذاری ها و به عنوان ابزار کنترل کننده حجم پوِل 
در جریان، از طریق تنظیم نرخ بهره نه تنها منحیث یکی از عوامل رشد اقتصادی مطرح است که علی رغم آن از طریق افزایش میزان 

پس انداز ها و سپرده های بانکی، نقش مهم در اقتصاد بازی می  کند.

رادیو برین در یک شبانه روز 16 ساعت نشرات داشت. ساحات تحت پوشش این رادیو، والیات شمال کابل ـ پروان، کاپیسا و پنجشیر ـ بود. نوید قادری، مدیر مسوول رادیو برین، 
در گفت وگو با روزنامه 8صبح می گوید که پس از این تهدید و حادثه، همکاران زن این رسانه تصمیم گرفته اند که دیگر به کارشان ادامه ندهند. به گفته مسوول این رادیو، اکنون 

تصمیم گرفته شده است که نشرات رادیو متوقف باشد؛ چون کارمندان این رسانه احساس مصونیت و امنیت نمی کنند.
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از  شده  ثبت  آمارهای 
زنان  امور  وزارت  سوی 
نشان می دهد که میزان 
خشونت  حاد  قضایای 
دختران،  و  زنان  علیه 
در  خودکشی،  ویژه  به 
روان  سال  طی  کشور 
افزایش یافته است. به گفته این وزارت، از آغاز 
سال روان تا حال 77 قضیه حاد خشونت، شامل 
خودکشی، قتل، تجاوز جنسی و تیزاب خوری در 
مرکز و والیت های کشور ثبت شده است. براساس 
آمارها، سرپل در میان والیت ها بیش ترین میزان 
آمار خودکشی را ثبت کرده است. وزارت صحت 
اما  نمی کند،  ارایه  دقیقی  آمار  آن که  با  عامه 
با  مقایسه  در  خودکشی  میزان  که  می گوید 
نیز  روان شناسان  است.  شده  بیش تر  سال  پار 
اُفت  زنده گی،  از  نارضایتی  که  می کنند  تصریح 
تحصیلی، وابسته گی فردی، فریب دادن دختران، 
اعتیاد به مواد  مخدر، بی اعتمادی والدین نسبت 
مشکالت  و  جنسی  تجاوز های  دختران شان،  به 
خودکشی  عوامل  عمده ترین  از  »پرده  بکارت« 

است.
کشور،  در  نا امنی  و  جنگ  تشدید  با  هم زمان 
قضایای  بی پیشینه  افزایش  از  زنان  امور  وزارت 
حاد خشونت علیه زنان و دختران خبر می دهد. 
روزنامه  به  وزارت،  این  سخنگوی  دادرس،  رؤیا 
و  دختران  خودکشی  میزان  که  گفت  8صبح 
افزایش  حال  در  گذشته  سال   به  نسبت  زنان 
امور  ریاست  های  گزارش   های  براساس  است. 
خشونت  حاد  قضیه   77 کشور،  سطح  در  زنان 
در والیت های سرپل، هرات، بلخ، بادغیس، غور، 
دایکندی،  هلمند،  تخار،  بغالن،  بامیان،  کابل، 
جوزجان، فاریاب، نیمروز، کاپیسا و ننگرهار ثبت 
شده است. به باور دادرس، شیوع ویروس کرونا، 
فقر، ناامنی، ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر 
سن، خشونت های خانواده گی و فشار های روانی 
خشونت ها  سایر  و  خودکشی  کلیدی  عوامل  از 
علیه دختران است. او افزود که از میان 77 مورد 
خشونت، ۵۵ قضیه آن زیر بررسی دستگاه عدلی 
و قضایی قرار دارد. به گفته دادرس، از میان این 
تسلط  زیر  منطقه   های  در  قضیه  هشت  قضایا، 
طالبان اتفاق افتاده و ۱۲ قضیه دیگر نهایی شده 
است که عامالن آن ها نیز مطابق قانون مجازات 
که  گفت  زنان  امور  وزارت  سخنگوی  شده اند. 
بیش ترین رقم خودکشی در والیت سرپل ثبت 
هرات،  والیت های  ترتیب  همین  به  است.  شده 
رقم  بیش ترین  سرپل،  از  پس  بادغیس  و  بلخ 

خودکشی  را ثبت کرده اند. 
در  ساله   ۱8 دختر  یک  مورد،  تازه ترین  در 
ولسوالی  مربوطات  از  »گورکاب«،  روستای 
کرده  خودکشی  سرپل،  والیت  »سوزمه قلعه« 
است. به گفته مسووالن محلی سرپل، این دختر 
با استفاده از »مرگ   موش« به زنده گی اش پایان 
داده است. نسیمه آرزو، رییس امور زنان والیت 
سرپل، گفت که این دختر جوان پس از مشاجره 
تلفنی با نامزدش که در ترکیه زنده گی می کند، 
با خوردن هشت تابلیت مرگ موش، خودکشی 
کرده است. سرپل یکی از والیت های ناامن کشور 

وزارت  »این  گفت:  زنان،  وزارت  کارکرد های  به 
کار  خانواده  قانون  روی  دیگر،  کارهای  کنار  در 
را  جنسیتی  اذیت  و  آزار  منع  مقرره  و  می کند 
تدوین کرده است. در ادامه همکاری های آن به 
 طور مشترک با وزارت صحت و دیگر سکتور ها 
از  وقایه  ملی  استراتژی  تدوین  و  طرح  روی 

خودکشی همکار خواهد بود.«
زرغونه رحیمی )نام مستعار(، زن جوانی است که 
قربانی خشونت شده است. او می گوید هنوز ۱۴ 
سال داشت که خانواده اش او را به اجبار به مردی 
دادند که بر وی خشونت می کرد. این خشونت 
زمانی اوج گرفت که دو فرزند دختر او یکی بعد 
با  »شوهرم  افزود:  زرغونه  آمدند.  دنیا  به  دیگر 
فامیلش مخالف به دنیا آمدن دختر بودند و با به 
دنیا آوردن این دو دختر، آنان انواع خشونت های 
شدید بر من روا داشتند. من از نهایت مجبوریت 
باالیم تیل انداخته و خودم را آتش زدم، اما نجات 
یافتم و بعد از آن شش الی هفت  بار عمل جراحی 
شدم. فامیل پدرم نیز به من رو نداد تا با آنان 

زنده گی کنم.«
در همین حال شبنم صالحی، کمیشنر کمیسیون 
مستقل حقوق بشر، می گوید: »خودکشی راه حل 
برای زنده گی   زنان  به   ویژه  باید جوانان  نیست، 
در  کنند.  جست وجو  را  دیگر  راه های  کردن 
دیگر خودکشی  کشور  هر  به  نسبت  افغانستان 
دست  که  کسی  و  است  بیش تر  زنان  میان  در 
انسانی،  ارزش های  به خودکشی می زند، خالف 
اخالقی، حقوقی و خالف اساسات اسالمی  عمل 

می کند.«
صفا فرزه یی، روان شناس و مشاور خانواده گی، به 
روزنامه 8صبح گفت: »خودکشی بیش تر عامل 
روانی دارد. وقتی فرد به اوج افسرده گی می رسد، 
شوق  شور  و  نداشتن  و  زنده گی  به  عالقه  نبود 
وی را به خودکشی  می کشاند.« به گفته فرزه یی، 
به  دختران  نگذاشتن  خانواده گی،  خشونت های 
از  زنان  به  نگاه  اجباری،  ازدواج های  تحصیل، 
عینک خانه و خانه گی  بودن آنان، عواملی است 
که برای زنان افسرده گی به وجود می آورد و در 
و دختران  زنان  از سوی  ادامه سبب خودکشی 

می شود.
بنفشه سید زاده ضیایی، دیگر روان شناس و استاد 
که  می گوید  8صبح  به  مورد  این  در  دانشگاه، 
دلیل خودکشی، بیش تر ریشه در کودکی دارد 
و نداشتن توجه خانواده به ویژه محبت پدرانه، 
تبعیض جنسیتی، تفاوت قایل  شدن میان دختر 
و پسر و استفاده بی رویه از شبکه  های اجتماعی، 
از مهم ترین عوامل خودکشی نزد دختران شمرده 
می شود. وی تاکید می  کند که برای بیرون رفت 
گرفتن  جدی   فرد،  به  توجه  معضل،  این  از 
از  استفاده  کردن  محدود    و  روانی  مشکل های 
زیر ۱8 سال  ،  افراد  توسط  اجتماعی  شبکه های 
اقدام   هایی است که باید از سوی خانواده  ها انجام 

شود.
گفتنی است که در نیمه اول سال گذشته 6۱ 
مورد خشونت حاد علیه زنان ثبت شده بود. از 
سال  اول  ماه  چهار  در  زن  آمار، ۲۵  این  میان 
۱۳۹۹ و باقی مانده در ماه های اسد و سنبله به 

قتل رسیده بودند.

طالبان  آن،  روستاهای  از  شماری  در  که  است 
امور  وزارت  در  گفته مسووالن  به  دارند.  تسلط 
زنان، رسیده گی به قضیه  های خشونت علیه زنان 
و همین طور ثبت دقیق رقم قضایای خودکشی 

در مناطق زیر تسلط طالبان، دشوار است.
در همین  حال  احمدجان نعیم، معین پالیسی و 
پالن وزارت صحت عامه، می گوید که این وزارت 
ارقام دقیقی در این مورد ندارد؛ زیرا مردم این 
موضوع را عار و ننگ می دانند و موارد خودکشی 
این  در  »آن چه  گفت:  او  نمی دهند.  گزارش  را 
وزارت ثبت می شود، زیر عنوان  های مسمومیت ها 
و سوخته گی ها  است و بر این اساس، به مقایسه 
سال  پار بیش تر شده است؛ ولی این که چه تعداد 
از این مورد ها خود آزاری و خودکشی است، ارقام 

دقیقی وجود ندارد.«
 براساس مطالعاتی که وزارت صحت عامه انجام  
به  دست  که  کسانی  درصد   7۰ است،  داده 
میان،  این  در  هستند.  زن  می زنند،  خودکشی 
به  درصد   ۲۲ افسرده گی،  دلیل  به  درصد   ۴۰
دلیل  به  درصد   ۲۰ وسواسی،  اختالل  دلیل 
اضطراب و ۱8 درصد به دلیل اختالل  های روانی 
خودکشی می کنند. بیش تر کارشناسان معتقدند 
که گروه های آسیب پذیر مانند نوجوانان، جوانان 
خشونت های  قربانی  جوان،  دختران  به   ویژه  و 
جنسیتی و خانواده گی بوده اند و به همین دلیل، 

گزینه خودکشی را انتخاب می کنند.
تحقیق دیگری که از طرف سازمان حقوق بشر 
افغانستان در حوزه جنوب غرب کشور انجام شده 
است، نشان می دهد که رسم و رواج های ناپسند 
هرات،  والیت های  در  جنسیتی  تساوی  نبود  و 
دیگر  برخی  و  نیمروز  قندهار،  فراه،  بادغیس، 
و دختران شده  زنان  نقاط، سبب خودکشی  از 
است. بر بنیاد این تحقیق، بیماری روانی، بیکاری، 
سبب  دوام دار  جنگ های  و  فقر  بی سوادی، 

خودکشی و بیش تر شدن خود آزاری می شود.
از  حمایت  برای  که  افغانستان  مدیکا  موسسه 
زنان کار می کند، گفته است که میزان خودکشی 
است.  بیش تر  مردان  به  نسبت  زنان  بین  در 
و  مختلف  عامل های  به  را  خودکشی  نهاد  این 
و  کار  نبود  محرومیت،  و  فقر  جمله  از  پیچیده 
و  روانی  فشار   های  زنان،  برای  مناسب  اشتغال 
و  آموزش  به  دسترسی  نداشتن  افسرده گی، 
و  جنسی  تجاوز  اجباری،  ازدواج های  پرورش، 
می دهد.  پیوند  خانواده  مردان  زورگویی های 
در  خود کشی  موسسه،  این  مسووالن  گفته  به 
بین مردان زمانی رخ می دهد که آن ها خواهان 
مرگ اند، اما در زنان زمانی اتفاق می افتد که آنان 
و  قهر  احساسات، خشم،  ابراز  برای  دیگری  راه  

خواسته های شان نداشته باشند.
 با این  حال، وزارت امور زنان می گوید که برای 
حل این معضل، کمیسیون جلوگیری از خشونت 
علیه زنان را ایجاد کرده و نیز به تدوین قانون 
محو خشونت علیه زنان پرداخته است. به گفته 
مسووالن، کارزار ۱6 روزه منع خشونت در برابر 
زنان به همین منظور راه اندازی شد و در جریان 
روند آگاهی دهی و فلم های تصویری، بروشور ها 
زنان  علیه  خشونت  محو  برای  موارد  سایر  و 
اشاره  با  این وزارت  انجام داده است. سخنگوی 

افزایش خشونت علیه زنان؛ 

77 مورد خشونت حاد تنها در سال 
روان رخ داده است

طالبان در کمربندهای 
امنیتی شهر غزنی 
سرکوب نشدند

مزاری،  شهید  تپه    شهاده،  قلعه   ساحات 
البیرونی،  شهرک  بکاول،  پشت 
نواحی  سایر  و  کوچی آباد  توحید آباد، 
در  امنیتی  ششم  و  پنجم  حوزه های  
شهر غزنی، به تصرف طالبان در آمده اند. 
چندین  سرطان،   ۱۹ شنبه،  روز  صبح 
مربوط  نوآباد،  در ساحه مسکونی  هاوان 
این  نیز در  اکنون  اصابت کرد. جنگ  حوزه ششم شهر غزنی، 

ساحه به شدت جریان دارد. 
اکماالتی  راه های  است.  نوآباد در محاصره  از  باالتر  امنیتی  بیز 
به این بیز، بسته شده است. طالبان پلچک ها را منفجر کرده و 
در نزدیکی حوزه ششم، در خانه های مسکونی سنگر گرفته اند. 
ادارات  محاصره   حلقه  و  می کنند  پیش روی  لحظه  هر  طالبان 
از  باالتر  سنایی،  لیسه   و  گنج  است. سای  تنگ تر شده  دولتی 
شهر کهنه غزنی، خط جنگی است. از طرف غرب طالبان تا پل 
حیدرآباد رسیده اند. طالبان این  بار با خشم و خشونت بیش تر 
وارد شهر شده اند و از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده 
بر  لحظه  و هر  ندارند  را  پروای جان شهروندان  آنان  می کنند. 
مناطق مسکونی هاوان شلیک می کنند. از تلفات غیرنظامیان در 
تپه شهید مزاری تا هنوز گزارش دقیق وجود ندارد. در واکنش به 
این وضعیت، کار جدی صورت نگرفته است و گزارش ها حاکی از 
این است که جلسات در مرکز هماهنگی جریان دارد، ولی برایند 
این  شهروندان  پرسش  نیست.  محسوس  هنوز  تا  جلسات  این 

است که چرا طالبان عقب  زده نمی شوند؟
حاال شهر هم چنان با ستم و سکوت رو به رو است؛ این وضعیت 
دیری است که جریان دارد. پس از سقوط ولسوالی های واغظ 
و خواجه عمری، انتظار می رفت تا امنیت کمربند امنیتی شهر 
جدی گرفته و از پیش روی طالبان جلوگیری شود، اما صدای 
مردم، فعاالن مدنی و شهروندان غزنی شنیده نشد. کمربندها 
سقوط کرده بود، ولی برخی از وکال از وضعیت خوب غزنی در 
رسانه های اجتماعی می نوشتند. آن روزها دادخواهی از وضعیت 
غزنی، به معنای دشمنی با حکمت اهلل کوچی، فرمانده  پولیس 
غزنی پنداشته می شد و صدا به جایی نمی رسید. پوسته ها سقوط 
کرد، ولی هیچ حمایتی نشد. طالبان در گوشه ها سرکوب نشدند 
و حتا دفاع جدی صورت نگرفت. در همان حال و هوا کماندوها 
مرکز شهر  در  که  لیسه  سنایی  از  اما  یافتند؛  غزنی حضور  در 
موقعیت دارد، باالتر نیامدند و طالبان در عقب کمربندها سرکوب 
نشدند. باالخره پس از سقوط۱۰ ولسوالی غزنی و سقوط تمام 
پولیس  فرمانده  کوچی،  حکمت  اهلل  شهر،  امنیتی  کمربندهای 
امید  نقطه  به  انتظار می رفت جنگ غزنی  و  برکنار شد  غزنی، 
تامین  در جهت  کاری  اما  است،  همان  انتظار  نیز  حاال  برسد. 

امنیت و عقب زنی طالبان صورت نمی گیرد.
مرکز  در  تسلیحات  و  تجهیزات  تمام  با  امنیتی  نیروهای  حاال 
شهر متمرکز شده اند و فقط در پی حفظ ادارات دولتی اند. جنگ 
تهاجمی از سوی نیروها صورت نگرفته است. حتا دفاع از شهر 
زیر پرسش است. در چنین شرایطی، امید می رود تا مساله  جنگ 
غزنی جدی گرفته شود و از سقوط دوباره این شهر جلوگیری 
گردد. عالوه بر مرکز شهر غزنی، از ولسوالی های این والیت نیز 
محافظت شود و ولسوالی های تصرف شده نیز از چنگ طالبان 
در  این که  بر  مشروط  است،  دست یافتنی  آرزو  این  گردد.  آزاد 
جهت تقویت اداره جنگ کار شود و حکومت داری فقط به دیدار 
از ساحات امن شهر و گزارش در رسانه های اجتماعی تقلیل نیابد. 
مردم غزنی، با تمام توان از حاکمیت دفاع کرده اند و حامی جدی 
نیروهای امنیتی هستند. گله از نیروها نیست، چالش اصلی در 
نظام محلی و مسووالن جنگ است. عالوه بر این، در کابل نیز 
فعاالن سیاسی، وکیالن و چهره های موثر غزنی هماهنگی الزم را 
ندارند. از این لحاظ، صدای مردم غزنی جدی گرفته نمی شود و 
اوضاع امنیتی این والیت دیرتر به گوش مسووالن می رسد. این 
واقعیت نیز امر تازه ای نیست. در سال ۱۳۹7 نیز سرقوماندان 
اعالی کشور، پس از سه روز، از سقوط غزنی خبر شده بود. در 

حافظه  تاریخی، این واقعیت تلخ ماندگار است.

میثم صحرا

سهیال یوسفی



محمدحسین دهزاد، کارمند اداره هوانوردی ملکی

جنگ  گسترش  با  هم زمان 
چندین  سقوط  و  کشور  در 
والیت های  در  ولسوالی 
دست  به  بامیان  هم جوار 
طالبان، شماری از باشنده گان 
مرکز این والیت خانه های خود 
باشنده گان  کرده اند.  ترک  را 
شهر بامیان می گویند که با افزایش حمالت طالبان 
بر نوارهای مرزی این والیت، شمار زیادی از خانواده ها 

به ولسوالی ها و یا کابل کوچیده اند.
به  امنیتی  از وضعیت  در حالی  که مسووالن محلی 
آنان  کوچیدن  مانع  حتا  و  می دهند  اطمینان  مردم 
شده اند، اما در روزهای اخیر به  ویژه عصر و شب جمعه، 
هژدهم سرطان، خانواده های زیادی به ولسوالی ها و 
مناطق دوردست والیت بامیان پناه برده اند. شماری 
به این باور ند که مسووالن محلی در راستای تأمین 
امنیت روانی باشنده گان این والیت ضعیف عمل کرده 
و به همین دلیل، بدون این که حتا یک پاسگاه امنیتی 
در بامیان در اختیار طالبان قرار گیرد، مردم دست به 

کوچ دسته جمعی زده اند.
این  بسیاری  که  می گویند  بامیان  شهر  باشنده گان 

در  حیاتی  و  مهم  نقش  بین المللی  هوایی  میدان های 
توسعه  و رشد اقتصادی کشور، به  خصوص رشد اقتصاد 
مبادالت  گسترش  زمینه   و  دارد  زراعتی  و  روستایی 
تجاری و ترانزیتی، توریسم، خدمات پستی، ارتباطات 
برای  فرصت  ایجاد  دولت،  عواید  افزایش  فرهنگی، 
سرمایه گذاری شخصی، بهبود مصونیت، امنیت، اعتبار 

و موثریت ترانسپورت هوایی را فراهم می کند.
با  که  است  کشور  مرزی  والیت های  از  یکی  خوست 
جنوب شرق  قسمت  در  فراوان،  تولیدی  ظرفیت های 
کشور موقعیت دارد. میدان هوایی این والیت مطابق 
به  عنوان پنجمین  به معیارها و استندردهای موجود 
میدان هوایی بین المللی کشور به بهره برداری سپرده 

شد.
کار ساخت این میدان هوایی در سال ۱۳۹۰ خورشیدی 
شروع شد و هدف از ساخت آن، ایجاد سهولت در بخش 
ترانسپورت هوایی و تأمین ارتباط مردم والیت خوست 
با مرکز، سایر والیات افغانستان و کشورهای دیگر عنوان 
شده است. این میدان هوایی در پنج مرحله تکمیل و به 
از  افغانی  ارزش مجموعی یک میلیارد و 88۹ میلیون 
بودجه  انکشافی اداره هوانوردی ملکی ساخته شده  است.
پروازهای  شروع  و  هوایی  میدان  این  بهره برداری  با 
بین المللی از آن، امکان فعالیت اقتصادی و پول آوری، 
آن  توزیع  و  ثروت  جمع آوری  و  اشتغال  ایجاد  امکان 
انواع  فعالیت  امکان  آن جا،  در  داشت.  خواهد  وجود 
خدمات و کاالهای ویژه، عمل کردهای شهری و دفاتر 
شرکت های مختلف، مجتمع های نمایشگاهی و تجمع 

کسب وکارهای مرتبط با هوانوردی مساعد می شود.
اقتصادی میدان  هوایی بین المللی خوست را  تأثیرات 

می توان چنین برشمرد:

1- تأثیر در نرخ رشد اقتصادی و اشتغال
امروزه میدان های  هوایی به میدان های مرکزی شهری 
تجاری  ارتباط دهنده   یک  به  عنوان  و  دارد  شباهت 
چندمنظوره عمل می کند و در آن جا انواع خدمات و 

کاالهای ویژه و عمل کردهای شهری ارایه می شود.
در صورتی  که شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در 

)شنبه( مهار می شود و نگرانی خاصی در زمینه وجود 
ندارد. آقای عتیق گفت که مردم براساس »شایعات 
نادرست« تصمیم گرفته و دست به کوچ زده اند. معاون 
والی بامیان افزود که اداره محلی با رییسان شوراها، 
وکالی گذر و نواحی از نزدیک در تماس است و در 
در جریان  مردم  باشد،  کوچیدن  به  نیاز  که  صورتی 
قرار می گیرند. آقای عتیق تأکید کرد که وضعیت قابل 
نگرانی نیست و اعضای خانواده خودش نیز در مرکز 
تشویش  هیچ گونه  بدون  و  می کنند  زنده گی  بامیان 

برای تجلیل از عید، آماده گی می گیرند.
ولسوالی  چندین  سقوط  از  پس  که  است  گفتنی 
هم جوار والیت بامیان از جمله ولسوالی های شیخ علی 
میان  درگیری  همین طور  و  پروان  در  پارسا  سرخ   و 
طالبان و نیروهای امنیتی در منطقه »باغک« ولسوالی 
شیبر، نگرانی ها در میان باشنده گان این والیت بیش تر 

شده است.
محمدرحیم علی یار، نماینده مردم بامیان در مجلس 
هرچند  که  گفت  8صبح  روزنامه  به  نماینده گان، 

استخراج و صدور این مواد به بازارهای منطقه و جهان 
خوبی  تأثیر  کشور  اقتصاد  روی  و  شد  خواهد  فراهم 

خواهد داشت.

3- جذب سرمایه گذاری
داشتن  با  بین المللی  هوایی  میدان های  امروزه 
فروشگاه ها، رستورانت ها و نماینده گی های گردشگری 
و  مسافران  برای  تفریحی  از محالت خوب  یکی   ... و 
مرکز خوب تجاری و معامالتی و بازار کار نیز محسوب 
کسب و کارها  نوع  این  فعالیت  زمینه   اگر  می شود. 
شود،  فراهم  خوست  والیت  هوایی  میدان  اطراف  در 
سرمایه گذاران ترغیب خواهد شد، تا در این بخش ها 

سرمایه  گذاری کنند.
در  اکنون  خوست  سرمایه گذاران  بیش تر  طرفی،  از 
والیات دیگر و حتا در کشورهای عربی سرمایه گذاری 
زمینه  والیت،  این  هوایی  میدان  افتتاح  با  می کنند. 
فعالیت های اقتصادی برای این سرمایه گذاران در داخل 
کشور فراهم می شود و از این طریق، نه  تنها که اقتصاد 
مردم خوست رشد می کند؛ بلکه باعث ایجاد زمینه های 
نیز  والیت  این  مردم  مختلف  گروه های  برای  کاری 

می شود.

4- افزایش صادرات  و عواید برای دولت
و  رشد  قسمت  در  کشور  هوایی  میدان های  انکشاف 
توسعه اقتصادی نقش بسزایی دارد و سبب اشتغال زایی 
و توازن بیالنس تجارتی می شود. نزدیک به ۵۰ درصد 
بین المللی  میدان های  از  کاال  ارزش  به  نظر  صادرات 
تحقیقات  به  نظر  هم چنان  می گیرد.  صورت  کشور 
میلیارد  هر  در  صادرات،  افزایش  صورت  در  جهانی، 
کار  بازار  در  هزار شغل  تعداد ۴۰۰  به  امریکایی  دالر 

افغانستان ایجاد می شود.
اکنون میزان ساالنه صادرات افغانستان نزدیک به یک 
به  ویژه  افغانی،  است. محصوالت  دالر رسیده   میلیارد 
نباتات طبی، صنایع دستی،  تازه و خشک،  میوه های 
عربی،  بازارهای  اروپایی،  کشورهای  در   ... و  زعفران 
هند، چین، آسیای مرکزی، ترکیه و ... در کنار سایر 
استقبال  با  و  می کنند  خودنمایی  جهان  محصوالت 
خوب بازارهای جهانی روبه رو شده اند. تازه ترین نمونه  

ناامنی ها به تمام مرزهای بامیان رسیده و این والیت از 
چندین جهت در محاصره قرار دارد، اما وضعیت »زیاد 
قابل نگرانی« نیست. به باور علی یار، تبلیغات و جنگ 
روانی ای که در سطح کشور به نفع طالبان راه افتاده، 
در بامیان نیز بر روحیه مردم تأثیرات منفی گذاشته 
است. این عضو مجلس نماینده گان از مردم خواست 
نیروهای  کنار  در  و  کنند  مقابله  روانی  با جنگ  که 

امنیتی برای دفاع از بامیان تالش کنند.
طیبه خاوری، نماینده مردم در شورای والیتی بامیان، 
نیز گفت که باشنده گان مرکز بامیان به دلیل گسترش 
جنگ و ناامنی در برخی مناطق هم جوار این والیت، 

تالش می کنند از شهر به ولسوالی ها پناه ببرند.
هرچند  بامیان  عودت کننده گان  و  مهاجرین  اداره 
اما  می کند،  تأیید  را  خانواده ها  از  شماری  کوچیدن 
به  والیت  این  مرکز  شده گان  بی جا  از  دقیقی  آمار 
و  مهاجرین  آمر  معصومی،  نجیبه  نمی دهد.  دست 
عودت کننده گان بامیان، می گوید که باشنده گان مرکز 
این والیت با درنظرداشت تجارب تلخی که از طالبان 
حتا  و  مرکز  ساحات  از  امنیتی،  نگرانی های  و  دارند 
از سویی هم  برده اند.  پناه  کابل  به  نقاط ۰دوردست 
و  مهاجرین  اداره  از سوی  ارائه شده  معلومات  طبق 
عودت کننده گان بامیان، در یک ماه اخیر حدود ۵۲۰ 
خانواده به  دلیل جنگ و ناامنی، از والیت های همجوار 

به مرکز بامیان پناه آورده اند.
با این حال، یک منبع آگاه به روزنامه 8صبح می گوید 
که هم زمان با باال گرفتن نگرانی های امنیتی، کارمندان 
یک شرکت سرک سازی که اتباع کشور چین بودند،  
به  و  تعطیل کرده  را  ـ دره صوف  بامیان  کار سرک 

کشور شان برگشته اند.

و  قراردادها  انعقاد  افغانستان،  محصوالت  بازاریابی 
امضای تفاهم نامه ها به ارزش بیش از 7۵ میلیون دالر 

در نمایشگاه مومبای/بمبئی کشور هند است.
با بین المللی شدن میدان هوایی والیت خوست و آغاز 
پروازهای بین المللی از آن، تولیدات این والیت، به  ویژه 
جلغوزه و چهارمغز به کشورهای مختلف به  آسانی صادر 

و عواید بیش تری به  خزانه  دولت واریز خواهد شد.

انتقال  و  نقل  و  حمل  در  سهولت  ایجاد   -5
مسافران

حمل و نقل یا )Transportation( که در اقتصاد آن  را 
جابه جایی مسافر و کاال از نقطه  ای به نقطه  دیگر تعریف 
کرده اند، در دهه های اخیر بسیار مورد توجه کشورها 
واقع شده؛ زیرا حمل و نقل مناسب، راحت، مطمین، 
سریع و ارزان از شروط اصلی توسعه ی گردشگری است 
که تمامی عوامل ذکر شده در حمل و نقل هوایی کاماًل 

مشهود است.
با آغاز پروازهای ملکی از میدان هوایی والیت خوست 
به کابل و سایر والیات کشور، مشکالتی  که مسافران 
شاهراه ها  دیگر  و  خوست   - کابل  شاهراه  مسیر  در 
دارند، حل خواهد شد و با شروع پروازهای بین المللی، 
مشکالت آن  عده باشنده گان خوست که در کشورهای 
دیگر، به  خصوص کشورهای عربی زنده گی می کنند و 
در گذشته مجبور بودند که ابتدا به کابل بیایند و بعد 
به والیت   خوست سفر کنند، نیز حل می شود و آنان از 
این بعد، می توانند مستقیم به والیت شان پرواز داشته  

باشند.
مهم  ادارات  از  یکی  افغانستان  ملکی  هوانوردی  اداره 
بردن سطح  بلند  زمینه   در  که  است  اقتصادی کشور 
عواید ملی نقش عمده ای را ایفا می کند و تالش دارد، 
تا با اعمار و احداث میدان های هوایی معیاری و رشد 

ترانسپورت هوایی باعث رشد اقتصاد کشور شود.
تمام تالش های اداره هوانوردی بر محور بهبود خدمات 
امکانات  و  فراهم آوری سهولت ها  و  هوایی  ترانسپورت 
استفاده کننده گان  و سایر  برای مردم خوست  بیش تر 
حصول  کنار  در  تا  می چرخد،  هوایی  ترانسپورت 
پیش رفت در عرصه  هوانوردی ملکی، فرصت های شغلی 

و اقتصادی بیش تر برای شهروندان فراهم شود.

خانواده ها از مناطق زرگران، پیتاب لغمان، سر آسیاب، 
سیدآباد و سایر بخش های مرکز شهر به  دلیل نگرانی  
از حمالت احتمالی طالبان بر بامیان، خانه های شان را 

ترک کرده اند.
به روزنامه  باره  این  بامیان، در  باشنده  شهر  خداداد، 
8صبح می گوید که مردم به  خاطر حفظ جان و مال 
خود تالش می کنند به مناطق مطمین تر پناه ببرند. 
وجه  هیچ  به  خانواده ها  این  کوچیدن  او،  نظر  از  اما 
مناسب نیست و افزون بر ایجاد نگرانی میان مردم، این 
خود کمک به »دشمن« است. حاجی محمد حسین، 
از دیگر باشنده گان شهر بامیان، نیز می گوید که ترک 
کردن خانه ها توسط شماری از مردم، سبب تضعیف 
گرفته  باید  کار  این  جلو  و  می شود  جمعی  روحیه 
شود. نهادهای امنیتی بامیان در یک هفته  اخیر، مانع 

کوچیدن مردم شده اند.
اداره محلی بامیان اما اطمینان می دهد که وضعیت 
امنیتی در سطح این والیت قابل نگرانی نیست و نباید 

مردم براساس شایعات تصمیم بگیرند. 
والیت  اداری  و  مالی  معاون  عتیق،  عتیق اهلل  مولوی 
در  که  »جنجالی«  گفت،  روزنامه 8صبح  به  بامیان، 
منطقه »باغک« ولسوالی شیبر این والیت بود، امروز 

میدان هوایی این والیت  فراهم شود، می تواند اثرگذاری 
قابل توجهی بر نرخ رشد اقتصادی و اشتغال در سطح 
در  باشد.  داشته   والیت  این  در  خصوص  به   و  کشور 
زمینه  سرمایه گذاری در این میدان  هوایی، نیروی کار 
مورد نیاز آن  را مجموعه  ای از شغل ها با مهارت پایین، 
تا انجنیران، مدیران و برنامه ریزان با مهارت های بسیار 

باال تشکیل خواهند داد.
حفظ  و  نگه داری  و  پرواز  خدمات  و  مهمان داری  از 
این  داخل  در  که  هوایی  میدان  خدمات  و  طیاره ها 
میدان ایجاد می شود، تا فعالیت شرکت های مختلف، 
بازارهای فروش صنایع دستی، رستورانت های خرد و 
برگزاری  برای  سالن ها  متنوع،  تفریح گاه های  بزرگ، 
اقتصاد  بر  تأثیر مستقیم   ... و  کنفرانس ها، درمانگاه ها 

مردم این والیت خواهد داشت.

2- تأثیر بر درآمد
خوست یک والیت مناسب برای سرمایه گذاری است و 
این والیت، تمام  افتتاح و بهره برداری میدان  هوایی  با 
تولیدات داخلی، میوه، سبز یجات و دیگر اقالم صادراتی 
آن به بازارهای منطقه و جهان ارسال خواهد شد و زمینه 

درآمد را برای باشنده گان این والیت مهیا خواهد کرد.
آماری وجود دارد که برخی اتباع پاکستان با دریافت 
عربستان  به  خصوص  خلیج،  حوزه   کشورهای  از  ویزا 
سعودی، از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی عازم 
میدان  فعال سازی  با  بنابراین،  می شوند.  کشورشان 
بندر  موجودیت  و  خوست  والیت  بین المللی  هوایی 
غالم خان در این والیت با همکاری وزارت های ذی دخل 
می توان تسهیالت الزم ترانزیتی را برای آنان فراهم کرد 
و تعداد پروازها به کشورهای خلیج که نقش مستقیم 
در اقتصاد این والیت و ازدیاد عواید ملی دارد را افزایش 

داد.
و ظواهر  معادن  دارای  دیگر، والیت خوست  از طرف 
آزبست،  کرومایت،  جمله  از  است،  متعددی  معدنی 
از  جست.  و  سرب  ساختمانی،  مواد  نفرایت،  کوارتز، 
سرمایه های  مهم ترین  عنوان  به  می توان  معادن  این 
افغانستان نام برد که بسیاری از شرکت ها و کشورها 
شروع  با  هستند.  آن ها  روی  سرمایه گذاری  دنبال  به 
پروازهای بین المللی از میدان هوایی این والیت، زمینه  
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مقام ها: جای نگرانی نیست

آواره گی برخی خانواده ها در بامیان 
به  دلیل نگرانی های امنیتی؛

نقش میدان هوایی بین المللی خوست در اقتصاد کشور

الیاس طاهری
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دو امریکایی و ۲6 کلمبیایی روز چهارشنبه گذشته با گذر 
از حلقه های حفاظتی، رییس  جمهور هاییتی را ترور کردند. 
فقیرترین کشور قاره امریکا اکنون عالوه بر بحران اقتصادی و 

کرونا با بحران سیاسی نیز روبه رو شده است.۲ 
ایاالت متحده روز جمعه، ۱8سرطان، درخواست هاییتی برای 
اعزام سرباز به هدف کمک به تامین امنیت زیرساخت های 
مویز  جوینل  جمهور  رییس  ترور  از  پس  کشور  این  اصلی 
است  حالی  در  این  کرد.  رد  را  خارجی«  »مزدوران  توسط 
که امریکا اعالم کرده بود که در روند تحقیقات به هاییتی 

کمک می کند.
بامداد  اولیه  ساعات  در  مسلح  افراد  از  گروهی  توسط  مویز 
چهارشنبه، ۱6 سرطان، در خانه اش در پورتو پرنس هاییتی 
ترور شد. ترور رییس  جمهور هاییتی این کشور بحران زده را 
با مشکالت پیچیده تری روبه رو کرده است. هاییتی با بحران 
اقتصادی، فقر و گرسنه گی روز افزون و کرونا دست به گریبان 

است.
که  گفت  هاییتی،  کابینه  اعضای  از  یکی  پیر،  ماتیاس 
درخواست کمک امنیتی از ایاالت متحده در گفت وگوی روز 
آنتونتی  و  موقت  نخست وزیر  جوزف،  کلود  بین  چهارشنبه 
هاییتی  پیر گفت،  امریکا مطرح شد.  وزیر خارجه  بلینکن، 
امنیت  شورای  از  نظامی  نیروی  اعزام  درخواست  هم چنین 

سازمان ملل را داده است.
»فعاًل  است:  گفته  رویترز  به  امریکا  دولت  ارشد  مقام  یک 

برنامه ای برای ارایه کمک نظامی به هاییتی نداریم.«
هاییتی به صورت رسمی از امریکا خواسته بود که با اعزام نیرو 
از پولیس ملی این کشور پشتی بانی کند و در کار محافظت 
از زیرساخت های حیاتی به آن ها یاری برساند. نامه مشابهی 
روز چهارشنبه به دفتر نماینده سازمان ملل در پورتو پرنس 

تسلیم شده است.
پیر به رویترز گفته است: »ما در شرایطی هستیم که معتقدیم 
زیرساخت های کشور -بندر، میدان هوایی و زیرساخت های 

انرژی- می تواند هدف قرار گیرد.«
و  سیاسی  امور  دیپارتمنت  سخنگوی  دیاز،  لوییس  خوزه 
برقراری صلح در سازمان ملل، گفت که اعزام نیرو تحت هر 

شرایطی منوط به موافقت شورای امنیت است.
ملیت  با  افرادی  هاییتی  جمهور  رییس   ترور  پرونده  در 
به  کشور  دو  هر  شده اند.  بازداشت  کلمبیایی  و  امریکایی 
هاییتی اطمینان دادند که در روند تحقیقات کمک خواهند 

کرد.
واحد کماندویی  توسط یک  ترور  هاییتی گفت که  پولیس 
متشکل از ۲6 مزدور کلمبیایی و دو مزدور امریکایی انجام 
شده است. این دو امریکایی هاییتی تبار، جیمز سوالژس ۳۵ 
ساله و جوزف وینسنت ۵۵ ساله، هر دو اهل فلوریدا هستند.

۱7 نفر از این افراد - از جمله سوالژ و وینسنت - پس از 
حومه  در  هاییتی  امنیتی  نیروهای  با  مسلحانه  درگیری 
نفر  هاییتی، سه  پولیس  گفته  به  بازداشت شدند.  پایتخت 
آزاد هستند. آن ها  نفر هم چنان  دیگر کشته شده و هشت 
عملیات  این  طراحان  تعقیب  حال  در  مقام ها  که  گفته اند 

هستند.
قاضی رسیده گی به این پرونده به رویترز گفته است که جسد 
اقامت  پیدا شد. دروازه ورودی محل  اتاق خوابش  مویز در 
او به زور باز شده بود و دروازه های اتاق های ساختمان هم 

شکسته بود.
کارل هنری دستین، قاضی پرونده، گفته است: »بدن مویز 
گلوله باران شده و خون زیادی در اطراف جسد و راه پله وجود 

داشت.«
مقام های هاییتی انگیزه ای برای قتل مویز ارایه نداده  یا توضیح 

نداده اند که چگونه قاتالن از حلقه های حفاظتی گذشته اند.
مویز از زمان روی کار آمدن در سال ۲۰۱7 دوران پرهیاهویی 
گذرانده بود. او خود متهم به فساد و ناکارآمدی بود، با این 
حال بارها در مورد تهدید هایی که برای جانش وجود دارد 
سخن گفته بود. او می گفت که باندهای تبهکار و افراد فاسد و 

الیگارشی پرنفوذ این کشور به دنبال حذف او هستند.

هاییتی به دنبال کمک  
بین المللی برای تامین امنیت

وزارت راه و شهرسازی ایران روز شنبه، ۱۹ سرطان، از 
»اختالل سایبری« در سیستم های کامپیوتری کارکنان 
این  طبق  داد.  خبر  دیروز  پیش از ظهر  در  وزارت  این 
و  است  از دسترس خارج شده  این سیستم  گزارش، 

مسووالن فنی در حال پی گیری این موضوع هستند.
به گزارش صدای امریکا، روز جمعه نیز خبر یک حمله 
ایران  اسالمی  جمهوری  راه آهن  شرکت  بر  سایبری 
منتشر شده بود؛ اما مقام ها گفته بودند که قطارها طبق 

برنامه قبلی حرکت می کنند.
در تصاویری که از هک شدن سیستم های کامپیوتری 
در  ایران  شهرسازی  و  راه  وزارت  ستاد  کارکنان 
منتشر شده ، متن هشدار آمیزی  اجتماعی  شبکه های 
خطاب به وزیر راه و شهرسازی دیده می شود و در آن 

در  داده ها  مجموعه  تحلیل جدیدترین  و  تجزیه 
که  می کند  تایید  کرونا  ویروس  به  ابتالی  مورد 
در مجموع خطر بروز عوارض شدید یا مرگ در 
اثر ابتالی به ویروس کرونا در کودکان بسیار کم 

است.
اطالعات گردآوری شده طی ۱۲ ماه اول شیوع 
کرونا در انگلستان نشان می دهد که در این مدت، 
۲۵ نفر از افراد زیر ۱8 سال در اثر ابتال به این 

ویروس جان دادند.
نوجوانان  و  کودکان  که  داد  نشان  پژوهش  این 
بیماری های  مانند  زمینه ای  عوارض  به  مبتال 
مزمن و معلولیت عصبی، بیش تر در معرض خطر 
هستند؛ هرچند در این موارد هم عموماً خطر بروز 

تهران  شمال  در  کاربران  اول  را  انفجار  صدای 
گزارش کردند و سپس رسانه های داخلی گفتند 
که یک »شئ ناشناس« در پارک الله منفجر شده 

است. این انفجار تلفات و خسارتی نداشته است.
نصدای انفجار در شمال و شمال غربی تهران شنیده 
شده و معاون امنیتی والی تهران می گوید که محل 
انفجار در شمال تهران در داخل پارک ملت است. 
شبکه خبر اعالم کرد که یک »شئ ناشناس« در 

آمده است که »این پیغام برای مسوولیت: پای تان را از 
گلیم تان درازتر نکنید« و کاربران مختلف در شبکه های 

اجتماعی نیز تصاویری از این پیام را منتشر کرده اند.
بر  سایبری  حمله  به  مربوط  اخبار  انتشار  از  پس 
ایران،  راه آهن  شرکت  کامپیوتری  سیستم های 
محمدجواد آذری جهرمی،  وزیر ارتباطات این کشور، با 
اشاره به حمالت  سایبری مشابه در سال ۱۳۹7 مدعی 
شد که حمالت سایبری با استفاده از »درگاه مدیریتی 

iLo سرورهای HP« در حال تکرار است.
مرکز  اطالعیه  یک  به  هم چنین  ایران  ارتباطات  وزیر 
رخدادهای  هماهنگی  و  امداد  مدیریت  )مرکز  ماهر 
که  کرد  اشاره   ۱۳۹7 سال  در  رایانه ای/کمپیوتری( 
در آن گفته شده بود »سرویس iLo« که یک درگاه 

بیماری شدید یا مرگ کم است.
نتیجه این تحقیقات برای بررسی در اختیار گروه 
گرفته  قرار  انگلستان  در  واکسیناسیون  مشاوره 

شده است.
در حال حاضر، به طور کلی واکسین کرونا به افراد 
انواع  به  اگر  حتا  نمی شود؛  تزریق  سال  زیر ۱8 
بیماری زمینه ای هم مبتال باشند که آن ها را در 

معرض خطر بیش تر قرار می دهد.
پژوهشگران در یونیورسیتی کالج دانشگاه لندن و 
دانشگاه های یورک، بریستول و لیورپول می گویند 
مطالعات آن ها درباره آثار ویروس کرونا بر کودکان 
جامع ترین تحقیق در این زمینه است که تاکنون 

در دنیا صورت گرفته است.

پارک ملت منفجر شده است. این انفجار تلفات و 
خسارتی نداشته است.

به گزارش رادیو زمانه، کاربران توییتر ساکن تهران 
و رسانه های داخل ایران می گویند که در نخستین 
انفجار  صدای  سرطان،   ۱۹ شنبه،  بامداد  ساعت 
شنیده  تهران  شمال  و  غرب  محدوده  در  مهیبی 

شده است.
باشگاه  انفجار،  صدای  گزارش  از  پس  ساعتی 

سروهای  نظارت  و  مدیریت  جهت  فزیکی  مستقل 
»شرکت HP« است، در صورت خاموش بودن هم به 
راه اندازی مجدد و دسترسی غیر مجاز  قابلیت  مهاجم 
را می دهد. جهرمی هم چنین افزوده است: »تحرکات 
طراحی  برای  سایبری  مهاجمان  توسط  جدیدی 
حمالت سایبری با استفاده از این نقص، رصد و گزارش 

شده است.«
به گزارش رسانه های ایران، آذری جهرمی روز جمعه، 
سایبری  مهاجمان  جدید  تحرکات  از  سرطان،   ۱8
سخن گفت که به گفته او شباهت زیادی به حمالت 
افزوده  هم چنین  جهرمی  دارد.  ثور ۱۳۹7  باج افزاری 
سایبری  مهاجمان  توسط  جدیدی  »تحرکات  است: 
برای طراحی حمالت سایبری با استفاده از این نقص، 

رصد و گزارش شده است.«
از حمالت  روز جمعه، ۱8 سرطان،  ایران،  رسانه های 
این  راه آهن  شرکت  کمپیوتری  سیستم  به  سایبری 

کشور خبر دادند.
را  خود  که  هکرهایی  گروه  هم  پیش  سال  سه 
میدان های  کمپیوتری  سامانه  می نامد،  »تپنده گان« 
در  پیام هایی  و  کرده  هک  را  تبریز  و  مشهد  هوایی 
حمایت از اعتصاب ها در ایران روی نمایشگرهای این  

میدان ها منتشر کردند.
انفجارها  خبر هک سایت های مختلف دولتی و وقوع 
ایران،  و آتش سوزی های مشکوک در مناطق مختلف 
گمانه زنی هایی را درباره توانایی مقام های امنیتی این 

کشور مطرح کرده است.

نزدیکی پارک  انفجار در  خبرنگاران جوان نوشت 
ملت تهران رخ داده است. شبکه خبر هم گزارش 
اعزام  منطقه  به  آتش نشانی  گروه های  که  داد 

شده اند.
دقایقی بعد خبرنگار شبکه خبر در تماسی صوتی 
از محل گفته است: »یک شئ ناشناس در محوطه 
پارک ملت منفجر شده است که خوش بختانه هیچ 

تلفات یا خسارتی به بار نیاورده است.«
کاربران توییتر ساعت شنیده شدن صدای انفجار 
را پنج دقیقه به یک بامداد گزارش کردند. صدای 
انفجار در محدوده ای از شمال و شمال غرب تهران 

حس شده است.
به  تهران،  والی  امنیتی  معاون  گودرزی،  تسنیم 
تجارت نیوز گفت که صدای انفجار از خود پارک 
ملت آمده است. گودرزی گفت که خودش در پارک 
حضور دارد و در محل خبری از آتش سوزی نیست: 
»بنده در محل حادثه حضور دارم. تنها یک انفجار 

آن  هم داخل پارک ملت صورت گرفته است.«
تسنیم گودرزی گفته است که هنوز نمی دانند که 
آیا این حادثه تروریستی بوده است یا نه و »در حال 

بررسی ابعاد و علت« آن هستند.

ویب سایت وزارت راه و شهرسازی ایران هک شد

پایین بودن احتمال ابتالی کودکان به عوارض شدید کرونا تایید شد

انفجار در حوالی پارک ملت تهران


