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جنایات دیوانه وار طالبان
گروه طالبان در مالستان غزنی همان رفتاری را داشته که در دهه نود در یکاولنگ و مزار شریف داشته است. جنگ جویان 

این گروه مردم ملکی را در ولسوالی مالستان به رگ بار بسته و دکان های آنان را مسدود کرده و به آتش کشیده اند. آنان مردم 
محل را مورد آزار و اذیت قرار داده و حتا کودکان را با سیلی زده اند. دلیل کشتار مردم ملکی در مالستان عدم همکاری با 

طالبان بوده است.

3

عملیات بازپس گیری با تجدید 
قوا آغاز می شود

تسلط طالبان بر هفت گذرگاه تجارتی؛ 

امراهللصالح:قطعهسرخطالبانتوسطرییسستادارتشپاکستانهماهنگومدیریتمیشود
رییس  اول  معاون  صالح،  امراهلل  کابل:  ۸صبح، 
را  طالبان  گروه  نظامی  قوای  ترکیب  جمهور 
شرح داده و گفته است که قطعه سرخ این گروه 
توسط رییس ستاد ارتش پاکستان هماهنگ و هم 

خط سازی می شود.
معاون اول رییس جمهور روز دوشنبه، چهارم اسد، 
در صفحه فیس بوکش نوشته است که طرح تهاجم، 
هم خط سازی  و  هماهنگی  استراتژیک،  رهنمایی 
قطعات سرخ طالبان، توسط ستردرستیز پاکستان 

)رییس ستاد ارتش پاکستان( انجام می شود.
استخبارات  حال،  عین  در  که  است  افزوده  او 
و  مداوم  به طور  را  طالب  جنگ جویان  پاکستان 
اکمال می کند.  با کاروان های کوچک  بدون وقفه 
منصبان  صاحب  که  است  گفته  صالح  هم چنان 
از  استفاده  با  را  عملیاتی  دستورهای  پاکستانی 
نقشه های گوگل صادر  به  اتکا  و  ارتباطی  وسایل 
می کنند و به این ترتیب نیاز ندارند که به صحنه 

جنگ حضور یابند.
»اعضای  است:  گفته  جمهور  رییس  اول  معاون 
عواقب  از  زیرا  دارند،  نقاب  طالبان  سرخ  قطعه 
نیستند  محلی  چون  و  دارند  ترس  خود  جنایات 
به خاطر  و  بازهم می ترسند  افشای هویت خود  از 

وحشت ایجاد می کنند. به باور او این طیف طالبان 
به غیر گذاشتن اسلحه روی شانه های شان، مهارت 

دیگر ندارند.
از  دیگر  بخشی  در  جمهور  رییس  اول  معاون 
نوشته هایش به سه کتگوری داوطلب خارجی در 

صفوف طالبان اشاره کرده است.
امراهلل صالح شرح داده است که در کتگوری اول 
جنگ جویان لشکر طیبه حضور دارند. به گفته او 

مراعات نمودن محرمیت عملیاتی، زیاد گشت وگذار 
نمی کنند.«

می شود،  تصرف  که  ساحات  که  است  افزوده  او 
نام کمیسیون نظامی  توسط گروه های محلی زیر 
حفظ می شود. به گفته او این طیف جنگ جویان 

طالب، تعلیمات و تجهیزات اساسی ندارند.
صالح هم چنان گفته است که طالبان جنگ جویانی 
و  ترس  مردم  بین  پیوسته،  گروه  این  به  تازه  که 

این گروه تعلیمات اساسی و پیش رفته توسط اردوی 
پاکستان می بینند و از نظم بهتری برخورداراند.

به همین ترتیب، به گفته صالح در کتگوری دوم، 
بی رحمی«  و  کشتار  »جز  به  که  القاعده  بقایای 
خصلت دیگری ندارند، حضور دارند. به باور او، این 
جنگ جویان القاعده کشتار در افغانستان را دروازه 

بهشت می دانند.
کتگوری  در  که  است  گفته  اول  معاون  هم چنان 
فرامنطقه که  از منطقه و  سوم، گروه های متفرقه 
زیاد بزرگ نیستند حضور دارند. او گفته است که 
طالبان از حضور آن ها برای ایجاد ارعاب و بازکردن 
استفاده  کشورها  استخبارات  با  زنی  چانه  درب 

می کنند.
او افزوده است: »بنابرین ترکیب قوای دشمن از دید 
ـ  طالبان  ـ  پاکستان  از  است  عبارت  استراتیژیک 
گروه های افراطی و شبکه های عقده مند تروریستی 

است.«
و  ترکیب  هدف،  در  که  است  کرده  تأکید  صالح 
ایدیولوژی طالبان هیچ تغییر به وجود نیامده است. 
اتحاد  و  است  غفلت خطرناک  که  است  افزوده  او 
ناکام  را  طالبان  اهداف  شهروندان،  هوشیاری  و 

می کند.
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برای شهروندان دشوار کرده است.  را  گسترش دامنه جنگ در کشور، زنده گی 
آمارهای وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان نشان می دهد که تنها در پانزده 
روز گذشته بیش از 14 هزار خانواده به دلیل جنگ، خانه های شان را ترک کرده و 
به مناطق امن مسکن گزیده اند. بربنیاد اطالعات این وزارت، بیش تر بی جا شده گان 
از والیت های کندز، بغالن، تخار، جوزجان، هلمند، لغمان، پکتیا و غزنی بوده اند. 
غذایی  مواد  کمکی  بسته های  وزارت  این  که  می کند  تصریح  مهاجرین  وزارت 
به مشکالت شان  و  داده  قرار  بی جا شده  خانواده های   اختیار  در  را  غیرغذایی  و 
رسیده گی کرده است. هم زمان با افزایش تشدید حمالت طالبان و وخیم شدن 
اوضاع، دولت امریکا نیز یک بسته کمکی 100 میلیون دالری را برای رسیده گی به 

وضعیت بی جا شده گان در نظر گرفته است.

تنهادرپانزدهروزگذشتهبیشاز14هزار
خانوادهآوارهشدهاند

ناسنجیدهوغیرعملی؛
انتقادهراتیانازطرح

قیودشبگردی
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استعاره زنده گی ما، 
استعاره زنده گی طالب
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آوارهگاناندخوی:
گرسنهگیوبیسرپناهیمارا

تلفخواهدکرد

و شوق  با شور  نبرد  تعلیمی، حیدر  و شروع سال  بهار  بوی  با 
سوی  به  اندخوی  ولسوالی  از  تحصیالتش  ادامه  برای  خاصی 
والیت بلخ کوله بار سفرش را می بندد. نبرد دانشجوی سال سوم 
دانشکده ادبیات فارسی در دانشگاه بلخ است. حیدر نبرد دو ماه 
از سمستر ششم سال سوم تحصیلی اش را می گذراند که وزارت 
تحصیالت عالی به هدف جلوگیری از شیوع بیش تر موج سوم 

کرونا، دانشگاه ها را تعطیل می کند.



 

لوید آستین، وزیر دفاع امریکا، در شروع هفته جاری به دولت 
افغانستان پیشنهاد داد که به جلو گیری از پیش روی گروه طالبان 
دست  از  ساحات  پس گیری  برنامه  که  گفت  او  بدهد.  اولویت 
طالبان  گروه  پیش روی  سرعت  کردن  کند  دنبال  به  باید  رفته 
پی گیری شود. احتماالً افزایش حمالت هوایی نیروهای امریکایی 
مرتبط  پیشنهاد  همین  با  طالبان  جنگ جویان  و  مواضع  علیه 
است. کنت مکنزی، فرمانده سنتکام، نیز هشدار داده است که 
گروه طالبان با ادامه حمالت، آماج حمالت هوایی بیش تر قرار 
خواهد گرفت. هدف از این هشدار نیز تالشی برای پیش گیری از 

پیش روی سریع گروه طالبان در جنگ با دولت افغانستان است.
مقام های امریکایی در حالی بر اولویت کند کردن سرعت پیش روی 
گروه طالبان تأکید دارند که رییس جمهور غنی به تازه گی از تهیه 
یک برنامه برای تغییر وضعیت جنگ در جریان سه تا شش ماه 
آینده خبر داده است. هرچند جزییات این برنامه تا کنون فاش 
نشده، اما گفته می شود که آزادسازی مناطق استراتژیک تحت 
لوید  پیشنهاد  است.  برنامه  این  از  بخشی  طالبان،  گروه  اشغال 
آستین احتماالً واکنشی به همین برنامه است که توسط اشرف 

غنی در روز عید قربان در کابل اعالم شد.
نیروهای امریکایی از دهم حوت 1398 - روز امضای توافق نامه 
تا کنون حمالت هوایی زیادی علیه مواضع  امریکا و طالبان - 
هلمند،  جمله  از  مختلف  والیت های  در  طالبان  جنگ جویان  و 
میدان وردک و قندهار انجام داده اند. این حمالت عمدتاً به منظور 
کاهش فشار روی نیروهای دولتی افغانستان و عقب زدن حمالت 
هوایی  حمالت  اصلی  هدف  است.  شده  انجام  طالبان  تهاجمی 
امریکا در این مدت، پیش گیری از پیش روی طالبان و جلوگیری 
از سقوط مراکز شهرها و یا تأسیسات بزرگ دولتی به دست این 
گروه بوده است. با وعده ای که کنت مکنزی داده است، احتماالً 
حمالت هوایی نیروهای امریکایی تا پایان ماه آگست باز هم تکرار 

خواهد شد.
اما با خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان، امکان چنین 
حمالتی برای نیروهای امریکایی محدود خواهد شد. امریکایی ها 
قباًل گفته  بودند که با تهدیدات تروریسم در افغانستان از پایگاه های 
این کشور در منطقه مبارزه خواهند کرد. هدف آن ها از مبارزه با 
تهدیدات تروریسم، تهدیداتی است که از سوی القاعده و داعش 
برای امریکا و متحدان آن کشور متصور است. گروه طالبان برای 
این کشور دیگر یک گروه تروریستی نیست و اشتهای رویارویی 
مستقیم با این گروه پس از تکمیل برنامه خروج، در وجود امریکا 
دیده نمی شود. به این ترتیب، این تنها نیروهای دولتی افغانستان 
هستند که باید از پیش روی گروه طالبان و سقوط شهرها به دست 

این گروه پیش گیری کنند.
پیشنهاد  یک  افغانستان  دولت  برای  امریکا  دفاع  وزیر  پیشنهاد 
دولت  برای  فعلی  در شرایط  اقدام  مناسبت ترین  است.  منطقی 
بیش تر،  گذرگاه های  شهرها،  سقوط  از  پیش گیری  افغانستان، 
تأسیسات بزرگ و مناطق استراتژیک دیگر به دست طالبان است. 
حمایت هوایی نیروهای امریکایی تا پایان ماه آگست یک فرصت 
نظامی  استقرار  به  رسیدن  برای  افغانستان  دولت  برای  طالیی 
است. دولت با استفاده از این فرصت، باید جلو پیش روی طالبان 
را سد و قدرت خود بر حفظ شهرها، تأسیسات حیاتی، گذرگاه ها 

و مناطق استراتژیک متمرکز کند.
آزادسازی مناطق تحت اشغال در حالی که یک هدف متعالی است، 
برای دولت افغانستان فعاًل مقدور نیست. حتا اگر نیروهای ارتش با 
حمایت نیروهای خیزش مردمی به آزادسازی این مناطق موفق 
هم شوند، توان حفظ آن را برای مدت طوالنی نخواهند داشت. 
در این حالت، تنها اتفاقی که رخ خواهد داد، دست  به دست شدن 
متوالی این مناطق است که توان نیروهای ارتش و رزمنده گان 
داوطلب را تحلیل خواهد برد. بنابراین، عملیات آزادسازی مناطق 
دایمی  استقرار  برای  برنامه ای  دولت  آن که  بدون  اشغال،  تحت 

آماده کرده باشد، یک اشتباه است.
پس زدن گروه طالبان از مناطق تحت اشغال، برای یک مدت کوتاه 
و به هدف استفاده تبلیغاتی و یا سیاسی، کمکی به استقرار کلی 
دولت نخواهد کرد. دولت به همان ساده گی که قباًل این مناطق 
بنابراین، مهم ترین  از دست خواهد داد.  از دست داد ، دوباره  را 
اولویت برای دولت در شرایط کنونی، قرار یافتن و توقف حرکت 
رو به جلو گروه طالبان است. این کار با توجه به این که حمایت 
هوایی نیروهای امریکایی تا کنون موجود است، زیاد دشوار نیست. 
پس از این مرحله، کار آزادسازی مناطق تحت اشغال باید تابع 
یک برنامه منظم و با اهداف روشن انجام شود. این برنامه باید 
ضمانت کند که مناطق آزادشده دوباره به دست طالبان سقوط 
نمی کند و دولت نیروی کافی برای حفاظت از آن در اختیار دارد. 
در غیر این صورت، جنگ نیروهای ارتش و یا نیروهای خیزش 
مردمی برای آزادسازی مناطق تحت اشغال، سودی برای دولت 

نخواهد داشت. 

جلوگیری از سقوط، مهم تر 
از آزادسازی مناطق تحت 

اشغال است
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محمداشرف غنی، رییس جمهور  ۸صبح، کابل: 
کشور می گوید که ماحول تغییر کرده و افغانستان 

با هجوم تروریسم بین المللی مواجه است.
اسد،  چهارم  دوشنبه،  روز  غنی،  جمهور  رییس 
انسجام  و  نظارت  مشترک  بورد  آماده گی  جلسه 
گفت  جلسه  این  در  او  کرد.  برگزار  را   )JCMB(
تروریسم   هجوم  با  جاری  سال  در  افغانستان  که 

بین المللی مواجه است.
رییس جمهور اما اطمینان داد که جمهوریت حفظ 
می شود، زیرا به باور او جامعه جهانی در کنار مردم 

افغانستان ایستاده است.
برای  دولتی  ادارات  آماده گی  از  هم چنان  غنی 
جلسه بورد مشترک نظارت و انسجام ستایش کرد 
و گفت، علی رغم این که افغانستان در سال جاری 

افغانستان  آزاد  خبرنگاران  انجمن  کابل:  ۸صبح، 
چهار  قندهار  ملی  امنیت  ریاست  که  است  گفته 
تحقیقی  گزارش  تهیه  برای  که  را  روزنامه نگاری 
اسپین  به  طالبان  به دست  غیرنظامیان  کشتار  از 
کرده  بازداشت  بودند،  رفته  قندهار  والیت  بولدک 

است.
دوشنبه،  روز  افغانستان  آزاد  خبرنگاران  انجمن 
این  که  است  گفته  اعالمیه ای  نشر  با  اسد  چهارم 
خبرنگاران حین بازگشت از ولسوالی اسپین بولدک، 
در شهر قندهار مرکز این والیت، بازداشت شده اند.

در همین حال، صدیق اهلل توحیدی، رییس کمیته 
مصوونیت خبرنگاران به روزنامه 8صبح با تأیید این 
خبر گفت که سه تن از خبرنگاران به شمول مدیر 
سوی  از  قندهار  در  ملت«  صدای  »رادیو  مسوول 

امنیت ملی بازداشت شده اند.
توصیه  خالف  خبرنگاران  این  توحیدی  گفته  به 

۸صبح، کابل: وزرات دفاع ملی اعالم کرده است 
که بسم اهلل محمدی، سرپرست این وزرات با جنرال 
کنت مکنزی، رییس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش 

ایاالت متحده امریکا دیدار و گفت وگو کرده است.

نهادهای  عمومی  سخنگوی  کابل:  ۸صبح، 
هفته  یک  جریان  در  که  می گوید  امنیتی 
گذشته، بیش از یک هزار و ۵00 طالب در 

نبرد با نیروهای امنیتی کشته شده اند.
نیروهای  سخنگوی  شینواری،  عمر  اجمل 
یک  در  اسد،  چهارم  دوشنبه،  روز  امنیتی 
نشست خبری گفت که نیروهای امنیتی در 
گونه  به  را  عملیات  هفته گذشته 1۵4  یک 
که  داده اند  انجام  کشور  سراسر  در  مشترک 
و ۵۲8 جنگ جوی  هزار  آن، یک  نتیجه  در 
طالب کشته و 801 یک جنگ جوی دیگرشان 

زخمی شده اند.
هم چنان او افزود که در همین میعاد زمانی، 
طالبان 14 غیرنظامی را کشته و ۲9 تن دیگر 

را زخمی کرده اند.

هم چنان او تایید کرد که طالبان در ولسوالی 
اسپین بولدک والیت قندهار، 400 غیرنظامی 
را از خانه های شان بیرون کرده  و سپس 100 
تن شان را به رگبار بسته اند. به گفته او گروه 
طالبان در ولسوالی مالستان والیت غزنی نیز 

شماری از غیرنظامیان را کشته  است.
تاسیسات  از  زیادی  تعدادی  که  افزود  وی 
جنگ  آن  در  که  مناطقی  در  عام المنفعه 
یا  و  ویران  گروه  این  سوی  از  دارد،  جریان 

آتش زده شده است.
عمومی  سخنگوی  گفت  شینواری  عمر 
هیچ  که  کرد  خاطرنشان  امنیتی  نهادهای 
میان  به  طالبان  جنگی  رویکرد  در  تغییری 
نقض  به  هم چنان  گروه  این  و  است  نیامده 

حقوق بشر و موازین جنگی ادامه می دهد
کشور  امنیتی  نهادهای  عمومی  سخنگوی 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  که  کرد  تصریح 
کشور از حالت دفاعی به حالت تهاجمی در 
در  زیادی  دستارودهای  زودی  به  و  آمده اند 

میدان جنگ به دست خواهند آورد.
با  مبارزه  که  کرد  تأکید  او  حال،  این  با 
نیست  افغانستان  مسوولیت  تنها  تروریسم 

بلکه مسوولیت تمام کشورهای جهان است.
طالبان تاکنون به این گفته ها واکنش نشان 
طالبان  گروه  سخنگوی  پیش تر  نداده اند. 
را  مالستان  و  قندهار  در  غیرنظامیان  کشتار 

رد کرده بود.

با خشک سالی، کرونا و جنگ مبارزه می کند، نرخ 
اقتصاد کشور یک درصد رشد  و  تورم سه درصد 

کرده است.
به گفته او این یک خبر خوب برای مردم کشور 

است.
رییس جمهور غنی در حالی اذعان کرده است که 
افغانستان با هجوم تروریسم بین المللی مواجه است 
که حدود 90 درصد نیروهای خارجی افغانستان را 

ترک کرده اند.
در  نیروها  این  ماموریت  که  است  حالی  در  این 
افغانستان، مبارزه با تروریسیم بین المللی بوده است. 
امریکا هم زمان با اعالن زمان خروج نیروهایش از 
افغانستان گفته بود که این کشور در امر مبارزه با 

تروریسم به اهدافش رسیده است.

ولسوالی  در  طالبان  کنترل  زیر  ساحه  به  دولت 
اسپین بولدک قندهار رفته اند و  پس از گفت وگو 
در  را  آن ها  با  مصاحبه  تصویری   نوار  طالبان،  با 

سایت شان نشر کرده بودند.
طبق اعالم انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان، بسم 
عبیدی  محیب  و  مسوول  مدیر  پرست  وطن  اهلل 
قدرت  قندهار،  در  ملت  صدای  رادیو  خبرنگار 
از  شینوا  آژانس  خبرنگار  سیام  ثناواهلل  سلطانی، 

جمله خبرنگاران بازداشت شده  هستند.
در همین حال، این انجمن به نقل از امنیت ملی 
قندهار نوشته است که  این نهاد به دستور شورای 
امنیت ملی از کابل این خبرنگاران را بازداشت کرده 

است.
ملی  امنیت  از  افغانستان  آزاد  خبرنگاران  انجمن 
خواسته است که هرچه زودتر خبرنگاران بازداشت 

شده را آزاد کند.

در اعالمیه وزارت دفاع ملی که روز دوشنبه، چهارم 
اسد، نشر شد، آمده است که جنرال کنت مکنزی، 
همکاری های  و  کمک ها  ادامه  از  سنتکام  فرمانده 
امریکا با نیروهای امنیتی افغانستان به ویژه نیروهای 

هوایی کشور اطمینان داده است.
برای  که  است  گفته  دیدار  این  در  کینزی  مک 
پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان به حمالت 

هوایی خود بر مواضع طالبان ادامه خواهد داد.
در همین حال، بسم اهلل محمدی، سرپرست وزارت 
دفاع ملی در دیدار با جنرال کنت مکنزی، رییس 
و  کمک  از  امریکا  ارتش  مرکزی  فرماندهی  ستاد 
و  دفاعی  نیروهای  با  کشور  این  نظامی  همکاری 

امنیتی قدردانی کرده است.
نیروهای  با  امریکا  همکاری های  ادامه  محمدی 
امنیتی و هوایی افغانستان را برای مبارزه با تروریسم 

بسیار موثر و مهم خوانده است.
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در  امریکا  سرپرست سفارت  کابل:  ۸صبح، 
کابل گفته است که خاموشی و تاخیر گروه 
طالبان در گفت وگوهای معنادار صلح، نشان 
دهنده بی تفاوتی این گروه نسبت به زنده گی 

غیرنظامیان در افغانستان است.
در  امریکا  سفارت  سرپرست  ویلسن،  راس 
کابل روز دوشنبه، چهارم اسد، در توییتی با 
آتش بس«  عنوان »همین حاال  زیر  هشتکی 
گفته است که مردم افغانستان هرروز کشته 

می شوند و این کشور بیش تر ویران می شود.
توقف  راه  تنها  که  است  افزوده  ویلسن 
خشونت ها و ویرانی در افغانستان تالش های 

خیرخواهانه در میز مذاکرات صلح است.
خواسته  طالبان  از  امریکا  سفارت  سرپرست 
است که خشونت  و جنگ را متوقف کنند و به 

آتش بس تن دهند.



معاون سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان می گوید که بیش تر این بی جا شده گان از والیت های کندز، جوزجان، ننگرهار، 
لغمان، پکتیکا، فراه، هلمند و غزنی بوده اند. در این مناطق شدت جنگ بیش تر بوده و اکثر ولسوالی ها به تصرف طالبان در آمده است. باهر 
می افزاید که با تسلط طالبان بر این مناطق، مردم خانه های شان را ترک کرده و در مناطق زیر کنترل دولت پناه گرفته اند. به گفته او تنها در 
جریان یک ماه گذشته، سه هزار و 511 خانواده در کندز، دو هزار و 353 خانواده در ارزگان، دو هزار و 82 خانواده در جوزجان، یک هزار 
و 882 خانواده در ننگرهار، یک هزار و 670 خانواده در لغمان، یک هزار و 400 خانواده در پکتیکا، یک هزار و 94 خانواده در فراه، 945 

خانواده در هلمند و 765 خانواده در غزنی بی جا شده اند.

گسترش دامنه جنگ در کشور، 
شهروندان  برای  را  زنده گی 
آمارهای  است.  کرده  دشوار 
و  مهاجرین  امور  وزارت 
عودت کننده گان نشان می دهد 
گذشته  روز  پانزده  در  تنها  که 
خانواده  هزار   14 از  بیش 
به  و  کرده  ترک  را  خانه های شان  جنگ،  دلیل  به 
این  اطالعات  بربنیاد  گزیده اند.  مسکن  امن  مناطق 
کندز،  والیت های  از  شده گان  بی جا  بیش تر  وزارت، 
بغالن، تخار، جوزجان، هلمند، لغمان، پکتیا و غزنی 
بوده اند. وزارت مهاجرین تصریح می کند که این وزارت 
بسته های کمکی مواد غذایی و غیرغذایی را در اختیار 
به مشکالت شان  و  قرار داده  خانواده های  بی جا شده 
تشدید  افزایش  با  هم زمان  است.  کرده  رسیده گی 
حمالت طالبان و وخیم شدن اوضاع، دولت امریکا نیز 
یک بسته کمکی 100 میلیون دالری را برای رسیده گی 

به وضعیت بی جا شده گان در نظر گرفته است.
از خانواده ها  هرچند در سال های اخیر، شمار زیادی 
به دلیل جنگ  خانه های شان را ترک کرده اند، اما این 
افغانستان  از  خارجی  نیروهای  از خروج  پس  معضل 
روند خروج  آغاز  با  یافته است. گروه طالبان  افزایش 
حمالتش  جاری،  سال  می  ماه  در  خارجی  نیروهای 
در  را  ولسوالی ها  از  برخی  کنترل  و  داد  افزایش  را 
یافتن طالبان و شدت جنگ  با تسلط  دست گرفت . 

سه شنبه
شماره 3650

5 اسد 1400
27 جوالی 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم

3

و  زدند  به کوچ  نقاط مختلف کشور، مردم دست  در 
خانه های شان را ترک کردند. وزارت امور مهاجرین و 
عودت کننده گان می گوید که از اول ماه حمل تا اکنون 
ترک  را  اصلی شان  مناطق  خانواده  هزار  از 7۲  بیش 
رضا  گزیده اند.  امن مسکن  نسبتاً  در جاهای  و  کرده  
باهر، معاون سخنگوی این وزارت، به روزنامه 8صبح 
ماه  دو  جریان  در  شده گان  بی جا  شمار  که  می گوید 
تنها  که  می کند  تصریح  او  است.  یافته  افزایش  اخیر 
در یک ماه اخیر، 19 هزار خانواده آواره  شده اند که از 
این ماه 14 هزار آن در 1۵ روز گذشته خانه های شان 

را ترک کرده اند. 
و  مهاجرین  امور  وزارت  سخنگوی  معاون 
بی جا  این  بیش تر  که  می گوید  عودت کننده گان 
شده گان از والیت های کندز، جوزجان، ننگرهار، لغمان، 
مناطق  این  در  بوده اند.  غزنی  و  هلمند  فراه،  پکتیکا، 
شدت جنگ بیش تر بوده و اکثر ولسوالی ها به تصرف 
طالبان در آمده است. باهر می افزاید که با تسلط طالبان 
بر این مناطق، مردم خانه های شان را ترک کرده و در 
مناطق زیر کنترل دولت پناه گرفته اند. به گفته او تنها 
در جریان یک ماه گذشته، سه هزار و ۵11 خانواده در 
ارزگان، دو هزار و  کندز، دو هزار و 3۵3 خانواده در 
8۲ خانواده در جوزجان، یک هزار و 88۲ خانواده در 
ننگرهار، یک هزار و 670 خانواده در لغمان، یک هزار 
و 400 خانواده در پکتیکا، یک هزار و 94 خانواده در 
فراه، 94۵ خانواده در هلمند و 76۵ خانواده در غزنی 

بی جا شده اند.
مردم غزنی اما آمار درشت تری از بی جا شده گان را در 
اختیار رسانه ها قرار داده اند. براساس معلومات، تنها در 
جریان دو هفته گذشته، سه هزار خانواده از ولسوالی 
مالستان آواره شده و به شهرهای غزنی و کابل نقل 
مکان کرده اند. باشنده گان مالستان دو روز پیش طی 
یک نشست خبری در کابل گفتند که طالبان به محض 
ورود به این ولسوالی، مردم را مورد اذیت  و آزار قرار 
این  باشنده گان  به رگ بار بسته اند.  را  داده و شماری 
ولسوالی تصریح کردند که با این رویکرد طالبان، مردم 
دست به کوچ اجباری زده  و حدود سه هزار خانواده 
از  مالستان  باشنده گان  کرده اند.  ترک  را  مناطق شان 

عاجل  هرچه  که  خواستند  جنگ  درگیر  طرف های 
برداشت  برای  فرصت  و  آواره گان  بازگشت  زمینه 
محصوالت زراعتی مردم را فراهم کنند تا زنده گی به 
حالت عادی برگردد. همین طور آنان از نهادهای خیریه 
دعوت کردند که به وضعیت ناگوار بی جا شده گان این 

ولسوالی رسیده گی کنند. 
مهاجرین  وزارت  که  می گوید  باهر  رضا  حال  این  با 
از ۵1  بیش  برای  جاری  سال  در  عودت کننده گان  و 
هزار خانواده کمک رسانی کرده است. به گفته او این 
کمک ها شامل بسته های مواد غذایی و غیرغذایی بوده 
است. طبق معلومات او، در جاهایی که امکان انتقال 
مواد غذایی به دلیل جنگ نبوده، پول نقد توزیع شده 
است. مقدار پول توزیع شده به آواره گان جنگ متفاوت 
بین  نقدی  که کمک  می کند  تأکید  باهر  است.  بوده 
هفت تا ۲۲ هزار افغانی بوده است. گفتنی است که این 
کمک ها براساس نیازهای خانواده ها توزیع شده است. 

و  مهاجرین  وزارت  سخنگوی  معاون  هم چنان 
جاری،  سال  در  که  می کند  تصریح  عودت کننده گان 
شغلی،  وضعیت  و  نوع  از  نظر  صرف  شده گان  بی جا 
به جاهایی که احساس امنیت می کرده  ، پناه برده اند. 
آواره گان  این  از  پیش  وزارت،  این  معلومات  بربنیاد 
بلخ  و  هرات  کابل،  مثل  بزرگ  شهرهای  در  جنگ 
مسکن گزین  است،  موجود  بیش تر  فرصت شغلی  که 

می شدند. 
 با افزایش جنگ، دولت امریکا نیز بسته کمکی 100 
جنگ  متضرران  و  آواره گان  برای  را  دالری  میلیون 
از  اختصاص داده است. این کشور 100 میلیون دالر 
صندوق کمک امور اضطراری و مهاجرت امریکا را برای 
قربانیان  غیرمنتظره،  مهاجران  جدی  نیازهای  تأمین 
درگیری و سایر افرادی که در نتیجه وضعیت کنونی 

افغانستان آسیب می بینند، کمک می کند.
و  هستند  پیش روی  حال  در  طالبان  حال  این  با 
محتمل است که ولسوالی های  بیش تر را تصرف کنند. 
به این ترتیب اگر جنگ و حمالت طالبان ادامه یابد، 
ممکن است خانواده های  بیش تری آواره شوند. بربنیاد 
اطالعاتی که از سوی وزارت دفاع امریکا به نشر رسیده، 
در حال حاضر طالبان از مجموع 419 ولسوالی ، ۲13 

ولسوالی آن را در اختیار دارند.

تنهادرپانزدهروزگذشتهبیشاز
خانوادهآوارهشدهاند

14 هزار

که  می شود  هفته  سه  حدود 
گذرگاه   هفت  بر  طالبان  گروه 
تجارتی در والیت های هرات، 
قندهار  کندز،  تخار،  فراه، 
کرده اند.  پیدا  تسلط  پکتیا  و 
بندر،  شیرخان  اولین بار،  برای 
در  مرزی  گذرگاه  مهم ترین 
شمال کشور، به دست گروه طالبان افتاد. این بندر که 
از  امام صاحب والیت کندز موقعیت دارد،  در ولسوالی 
نظر زیرساخت ها یکی از بنادر خوب به حساب می آید. 
وزارت مالیه می گوید که در حال حاضر در گذرگاه های 
اسپین بولدک،  فراهی،  ابونصر  تورغندی،  اسالم قلعه، 
آی خانم، دند پتان و شیرخان بندر، هیچ نوع فعالیت 
گمرکی ندارند. محمدرفیع تابع، سخنگوی این وزارت، 
در صحبت با روزنامه 8صبح گفت که این امر روی عواید 
دولت و تجارت تاثیر منفی گذاشته است. به گفته وی، 
از گذرگاه های  وزارت مالیه در ماه جوزای سال روان، 
درآمد  افغانی  میلیون   300 و  میلیارد  هفت  تجارتی 
داشته ، اما این رقم در ماه سرطان به چهار میلیارد و 
این  براساس  یافته  است.  کاهش  افغانی  میلیون   600
افغانی  میلیون   700 و  میلیارد  دو  مالیه  وزارت  آمار، 
درآمدش را از این هفت گذرگاه در این مدت از دست 

داده است.
جریان  در  که  می دهد  نشان  مالیه  وزارت  آمارهای 
شش ماه اول سال روان مالی، 41 میلیارد افغانی عواید 
جمع آوری شده است. سخنگوی وزارت مالیه می گوید 
از  افغانی  میلیارد   3٫۵ حدود  سرطان  ماه  اول  تا  که 
اسالم قلعه و ۲٫48 میلیارد افغانی از بندر ابونصر فراهی 
عاید جمع آوری شده است. به گفته او، وزارت مالیه در 
نظر دارد تا در سال روان مالی حدود ۲16٫۵ میلیارد 
تجارتی  بندر  و  گمرک   30 حدود  از  عواید  افغانی 

جمع آوری کند.
در همین حال اجمل عمر شینواری، سخنگوی مشترک 
تهدیدات  که  ساحاتی  در  می گوید  امنیتی،  نهادهای 
قرار  دفاعی  حالت  به  ما  نیروهای  است،  بلند  امنیتی 
ما  نخست  قدم  »در  افزود:  شینواری  آقای  گرفته اند. 

قوا  از آن که تجدید  را متین کنیم و پس  مدافع خود 
شود، حالت تعرضی به خود می گیریم.« آقای شینواری 
و  استراتژیک  نقاط  استراتژیک،  بنادر  در  که  افزود 
شهرهای استراتژیک که تهدیدات بلند است، وضعیت 

به زودترین فرصت به حالت عادی بر می گردد.
وزارت  تجارت،  و  صنعت  وزارت  مشترک  طرح  طبق 
مالیه، وزارت اقتصاد، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، 
نماینده گان سکتور خصوصی و ارگ ریاست جمهوری 
قرار بود به زودی عملیات ویژه ای برای بازپس گیری این 
بنادر آغاز شود، اما تا هنوز این طرح اجرایی نشده است. 

این طرح حدود دو هفته پیش نهایی شده بود.
که  می گوید  تجارت  و  صنعت  وزارت  حال  همین  در 
مطابق این طرح مواد اولیه را در بازار سکتور خصوصی 
فراهم می کند و جای نگرانی نیست. احمدفواد احمدی، 
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، در صحبت با روزنامه 
8صبح گفت که سکتور خصوصی در حال حاضر مواد 
اولیه و مورد نیاز مردم را تامین می کند. وی در رابطه 
به بلند رفتن نرخ ها در بازار گفت: »نرخ مواد نفتی در 
سراسر دنیا بلند رفته است و این مساله روی نرخ و نوا 
در افغانستان هم تاثیر گذاشته است. افزایش نرخ دالر 
و کاهش نرخ افغانی باعث شده است که ما با مشکل 
در  امنیتی  چالش های  شویم.  مواجه  قیمت ها  افزایش 
وی  است.«  شده  قیمت ها  رفتن  بلند  سبب  نیز  بنادر 
تصریح کرد که مواد اولیه مورد نیاز از طریق دهلیزهای 

هوایی و سایر بنادر نیز وارد کشور می شود.
باور  ند که وارد کردن  این  به  اقتصادی  آگاهان مسایل 

مواد اولیه از طریق دهلیزهای هوایی، هزینه بر است و به 
نفع دولت و مردم نیست. 

فعالیت در گذرگاه های تجارتی زیر تسلط طالبان 
چگونه است؟

مسووالن اتاق های تجارتی و سرمایه گذاری والیت های 
گذرگاه های  فعالیت  که  می گویند  قندهار  و  هرات 
تسلط  اسپین بولدک که تحت  و  تورغندی  اسالم قلعه، 

گروه طالبان قرار دارد، عادی است.
سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  معاون  عظیمیان،  سعید 
در  مشکل خاصی  حاضر  حال  در  که  می گوید  هرات، 
این گذرگاه ها وجود ندارد، اما هر موتری که از این بنادر 
عبور می کند، طالبان با توجه به نوعیت جنس از 1۵ 
الی ۵0 هزار افغانی محصول می گیرند. آقای عظیمیان 
می افزاید که پیش از این طالبان در شاهراه کابل - هرات 
در ساحات فرا رود و دالرام گمرگ داشتند و از موترهای 
باربری پول می گرفتند، اما حاال همین مقدار پول را در 

بنادر از موتروان ها می گیرند.
پیش  هفته  دو  حدود  تورغندی  و  اسالم قلعه  بنادر 
و  ایران  مرز  در  که  بنادر  این  افتاد.  طالبان  دست  به 
ترکمنستان قرار دارند، در تجارت میان افغانستان و این 

دو کشور از اهمیت باالیی برخوردارند.
هم چنان  هرات  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  معاون 
گفت که مشکل کمبود آرد در هرات رفع شده است. 
پیش تر اتحادیه نانوایان هرات از کمبود آرد و احتمال 
بود. سعید  داده  نانوایی ها هشدار  برخی  مسدود شدن 

عظیمیان می گوید که براساس تقاضای دولت افغانستان، 
ترکمنستان مدتی به واگون هایی که آرد، گندم و مواد 
کشور  وارد  تا  نداد  اجازه  بود،  کرده  بارگیری  غذایی 
این مشکل دو روز پیش حل شد  شود. به گفته وی، 
و ترکمنستان اجازه خروج واگون های مواد غذایی را به 
افغانستان داد. معاون اتاق تجارت هرات خاطرنشان کرد 
که بیش از دو هزار تن گندم و آرد وارد هرات شده است. 
و  تجارت  اتاق  معاون  بنا،  عبدالباقی  دیگر  جانب  از 
تسلط  وجود  با  که  می گوید  قندهار،  سرمایه گذاری 
طالبان، گمرگ اسپین بولدک فعال است و کدام مشکل 
خاصی وجود ندارد. آقای بنا می افزاید: »اوضاع عمومی 
روی  این  و  است  خراب  حکومت  اوضاع  است،  وخیم 
تجارت تاثیر منفی گذاشته است.« گذرگاه سپین بولدک 

در قندهار، 1۲ روز پیش به دست گروه طالبان افتاد. 
پیش از اسپین بولدک، بندر ابونصر فراهی نیز به دست 
گروه طالبان سقوط کرده بود. محمدرحیم تالش، رییس 
شورای مردمی فراه، می گوید که در حال حاضر، تاجران 
کم تر از این بندر اموال شان را وارد می کنند. آقای تالش 
افزود که پیش از این موترها 10 الی 1۵ روز در گذرگاه 
ساعت  یک  از  بیش   حاال  اما  می شد،  داده  توقف  فراه 
نظر  طالبان  که  گفت  هم چنان  وی  نمی ماند.  منتظر 
افغانی  هزار  تا ۵0  موتر ۲0  از هر  اجناس مختلف  به 

محصول می گیرند.

تسلططالبانبرهفتگذرگاهتجارتی؛
آمارهای وزارت مالیه عملیاتبازپسگیریباتجدیدقواآغازمیشود

نشان می دهد که در 
جریان شش ماه اول سال روان 
مالی، 41 میلیارد افغانی عواید 
جمع آوری شده است. سخنگوی 

وزارت مالیه می گوید که تا اول ماه 
سرطان حدود 3٫5 میلیارد افغانی 

از اسالم قلعه و 2٫48 میلیارد 
افغانی از بندر ابونصر فراهی عاید 

جمع آوری شده است. به گفته 
او، وزارت مالیه در نظر دارد تا 

در سال روان مالی حدود 216٫5 
میلیارد افغانی عواید از حدود 30 

گمرک و بندر تجارتی جمع آوری 
کند.

عبداالحمد حسینی 

حسین حیدری



من و ما، یک تصویر از جهان و 
زنده گی داریم و طالب تصویری 

دیگر. در تصویر زنده گی طالبان، 
عشق جا ندارد؛ زیرا جایی که عشق 

است، آن جا آبادی است. وقتی به 
وطن عشقی در دل داشته باشیم، 
آن جا را با شوق تمام آباد می کنیم. 

دل های افرادی که طالب خطاب 
می شوند و این گونه کشتار و قتل 

راه انداخته اند، مسلماً از عشق خبر 
ندارند. وقتی دل های شان ویران 

هستند، عجب نیست که انتظار 
آبادی را از آن ها داشته باشیم؟ 

عقل سلیم حکم می کند که کلوخ های 
شوره  خورده و خام هرگز خانه آباد 
نمی کند؛ وقتی که افرادی خود در 

اوج ویرانی باشند، چگونه می توانند، 
پیام آور آبادی و آبادانی نیز باشند؟ 

چنین انتظاری محال است.

از زمان شروع مذاکرات ایاالت 
طالبان  با  امریکا  متحده 
تاکنون، بعضی از شبکه های 
پی  در  منطقه ای  و  داخلی 
نشان دادن چهره دیگر از این 
گروه هستند. آنان می خواهند 
بقبوالنند  افغانستان  مردم  بر 
نود  دهه  طالب  آن  دیگر  و  کرده  تغییر  طالب  که 
میالدی نیست. این شبکه ها می خواهند توجیه کنند 
بیان، دموکراسی،  آزادی  بشر،  با حقوق  که طالبان 
و  مذهبی  و  قومی  اقلیت های  زنان،  آزادی  برابری، 
دیگر نمادها و ارزش های بشری مشکلی ندارند. این 
قباحت زدایی از طالبان خالف آن چیزی است که در 
این شب وروزها از سوی این گروه سر می زند. طالبان 
در این شب وروزها در حال بازتولید فجایع دهه نود 
هستند و حداقل در اسپین بولدک قندهار و مالستان 

غزنی این فجایع را تکرار کرده اند.
این  در  و  اخیر  سال  بیست  در  طالبان  عمل کرد 
شب وروزها به همان شیوه روزهای نخستین ظهور 
و دوره حاکمیت شان بوده است. به این معنا که در 
آزادی  شده،  پیروز  گروه  این  که  بخش هایی  اغلب 
زنان را سلب کرده،  آوازخوانی را منع قرار داده و زنان 
را بدون محرم اجازه سفر نداده است. طالبان مخالفان 
خود را قصابی کرده و با غیرانسانی ترین شیوه از آنان 
انتقام گرفته اند. این گروه در سطح کالن با انتخابات 
و انتقال قدرت از طریق رأی مردم مخالف است. رفتار 
روزهای اخیر طالبان نشان می دهد که آنان در پی 

زنده گی هر فرد یک روبنا دارد و یک زیربنا. ما روبنای 
می پرسید  ببینیم.  می توانیم  را  هم دیگر  زنده گی 
با رفتارهایی که بروز می دهیم، به خصوص  چگونه؟ 
زیربنا،  اما  است.  وجود  آیینه  زبان  زیرا  زبانی؛  رفتار 
کائنات  از  را  ما  یک  هر  مستحکم شناخت  پایه های 

تشکیل داده و راه شناخت آن هم روبنا است.
منظر  از  کوتاه  بررسی  یک  با  می خواهم  این جا  در 
زبان شناسی شناختی و تأکید بر استعاره های شناختی، 
نشان دهم که چرا گفت وگو با طالب نتیجه نمی دهد؟

هر نشستی که برگزار می شود، مردم در انتظار صلح و 
آزادی، به اصطالح عامیانه »نمک آب« می خورند؛ اما 

این »نمک آب« خوردن  تا کی ادامه خواهد یافت؟
قسمی که اول اشاره کردم، زیربنا شکل دهنده روبنا 
زیربنا.  سازنده  استعاره ها  و  ذهنی  تصاویر  و  است 
که  )استعاره(  ایماژها  و  تصاویر  برپایه  همه  شناخت 
در ذهن می سازیم، شکل گرفته است و این تصاویر 
همانند خط راهنما ما را می کشانند و جهت زنده گی 

ما را تعیین می کنند که به کدام سو برود.

استعارهزندهگیما،استعارهزندهگیطالب

جنایات 
دیوانه وار 

طالبان
ولسوالی مالستان به رگ بار بسته و دکان های آنان را 
مسدود کرده و به آتش کشیده اند. آنان مردم محل 
با  را  و حتا کودکان  داده  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  را 
سیلی زده اند. دلیل کشتار مردم ملکی در مالستان 

عدم همکاری با طالبان بوده است.
از  بیش   طالبان  قندهار،  اسپین بولدک  در  هم چنان 
بیرون  خانه های شان  از  را شب هنگام  خانواده   100
رویدادهای  بشر  حقوق  دیده بان  کشته اند.  و  کرده 
طالبان  گروه  است.  کرده  تأیید  را  قندهار  و  غزنی 
امنیتی  نیروهای  غیرنظامیان،  ولسوالی ها  این  در 
خانه های شان  از  را  دولت  کارمندان  و  تسلیم شده  
این  ادامه  در  است.  کرده   تیرباران  سپس  و  بیرون 

ایماژها و استعاره هایی که از زنده گی داریم، متفاوت 
است. اگر صدها نشست هم چون این نشست ها برگزار 
شود، به انجام نمی رسد؛ چرا که تا زیربنا تشکیل نشود 
و زیربنا پخته نیاید، روبنا لرزان خواهد بود و هر لحظه 

احتمال سقوطش می رود.

مثال می زنم:
ساخته اند  خود  برای  افراد  این  که  استعاره ای  کالن 
این  می برند،  پیش  آن  براساس  را  خود  زنده گی  و 
است: »زنده گی بند است«. از دل این کالن استعاره، 
»زنده گی  مثاًل:  برآورده،  سر  کوچک  استعاره های 
حاکم  زندان  که  می دانید  شما  خوب  است«.  زندان 
دارد، محکوم دارد، قوانین دارد، جزا دارد و... خالصه 
زنده گی یک بند است و ما محکوم به آمدن به این دنیا 
که اگر کوچک ترین تخطی کنیم، جزای سنگینی در 

انتظار ما است.
یا استعاره دیگری که این گروه دارد، این است: »دین 
و  زجر  فرد  تا  می کنند  فکر  طالبان  است«.  سختی 
جا  به  سرسختانه  را  شریعت  رسوم  و  نبیند  سختی 
نیاورد، به رستگاری نمی رسد. خیر اگر کمی اخالص 
در آن حل نبود و عشق واقعی را نسبت به خدا نداشت 
و تنها برای داخل شدن به بهشت و به دست آوردن 
داریم  خدایی  ما  این که  دیگر  و  بود  بهشتی  حوران 
ستم گر که به مراسم نمایشی ما نگاه می کند، نه به 

قلب ها و با کوچک ترین اشتباه وارد دوزخ می سازد.
این چیزها اسباب خنده همان ساکنان بهشت است؛ 
اما می بینید که در این جهان، افرادی آن را بر سر ما 

تطبیق می کنند.
اما کالن استعاره ما )ما یعنی همین مردم ساده کشور( 

از زنده گی این است: »زنده گی آزادی است.«
براساس این کالن استعاره، زنده گی خود را سروسامان 
داده ایم و استعاره های کوچک را تنظیم کرده ایم. به 
طور مثال، یکی از استعاره های کوچکی که پیرامون 

زن جوان  دو  بغالن  والیت  در  گروه  این  جنایت ها، 
را که همسران نیروهای امنیتی بوده با اجبار به نکاح 

اعضایش درآورده است.
و  آواره گی  محالت شان،  از  مردم  اجباری  کوچ 
است  چیزهایی  طالبان،  جنگ  از  ناشی  دربه دری 
تمام  در  است.  شده  افغانستان  مردم  نصیب  که 
ولسوالی هایی که طالبان مدعی هستند که به کنترل 
به دلیل  از مردم  آنان در آمده است، بخش زیادی 
از  کرده اند؛  محل  ترک  ایجادشده،  وحشت  و  ترس 
این که مبادا طالب آنان را بکشد، یا مورد تحقیق و 
خیمه ها  زیر  در  اکنون  آواره گان  دهد.  قرار  توهین 
روز و شب  زنده گی،  اولیه  مایحتاج  بدون داشتن  و 
آواره،  مردم  و  جوان  زنان  و  دختران  می گذرانند. 
بی سرپناه هستند و احتمال هر فاجعه در موردشان 
قابل تصور است. حجم فاجعه و حوادثی که از جنگ 
و  بزرگ تر  شده،  تحمیل  بی گناه  مردم  بر  طالبان 
به  و  می شود  تصور  که  است  چیزی  آن  از  بیش تر 

رسانه ها درز می کند.
آن چه این روزها در بخش های مختلف افغانستان رخ 
طالبان  حاکمیت  سیاه  روزهای  با  تفاوتی  می دهد، 
امارت  قلمرو  در  امروز هم چنان  ندارد.  نود  دهه  در 
گذاشتن ریش و ادای نماز، اجباری است، کشتار امر 
معمول و جزء حوادث روزانه محالت است، قتل عام 
مردم ملکی در چندین محلی که به دست طالبان 
افتاده، رخ داده و هر نوع آزادی از مردم سلب شده 
است و ظلمی نیست که مردم تجربه نکرده باشند. 
سیل عظیمی از آواره گان و تعطیلی خدمات عامه، 
بی نظمی و عدم موجودیت یک حاکمیت پاسخ گو، 
چیزهایی است که مردم تجربه می کنند. برای همین، 
نهادهای حامی دموکراسی، آزادی بیان،  حقوق بشر 
در  پیش آمده  وضعیت  قبال  در  باید  آزاد،  جهان  و 
حالی  در  این  کنند.  مسوولیت  احساس  افغانستان 
نگرفته  به دست  را  است که طالب هنوز حاکمیت 
است و چنین بی اعتنا به کرامت شهروندان افغانستان 
حاکمیتش  اگر  گروه  می دارد.  این  روا  ستم  و  ظلم 
بر سراسر افغانستان قطعی شود، شدیدتر و تندتر از 
فرضیه  تبلیغ  کرد.  برخورد خواهد  مردم  با  گذشته 

تغییر طالبان، ترفند و فریب است.

است:  این  کرده،  پیدا  انسجام  استعاره  کالن  این 
است«.  امید  »زنده گی  یا  و  است«  عشق  »زنده گی 
امید  آن جا  باشد،  عشق  که  جایی  که  است  روشن 
است و از امید است که تالش سر برمی آورد و فرد با 
جان و دل در فکر آبادی کشور خود است؛ چون در 
سخت ترین موقعیت با عشق به ما بلند می شود و با 

انرژی تمام ادامه می دهد.
است  فرق  که  می شود  آشکار  ساده،  مثال  همین  با 
قوانین »آزادی« و »زندان«؛ دو طرز فکری که  بین 
و آب شان در یک جوی  باشد  داشته  تفاوت  این قدر 
نرود، چگونه می تواند بذر صلح را آبیاری کند و چگونه 
ما شاهد جوانه های همدلی و آبادی باشیم؟ من  که 

واقعاً نمی دانم.
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برقراری همان فاشیسم مذهبی و قبیله ای و روایت 
به خصوص خودشان از اسالم هستند. آنان در دوران 
منفجر  را  بامیان  بودای  مجسمه های  حاکمیت شان 
بدخشان  والیت  کشم  ولسوالی  در  اکنون  و  کردند 
یک میدان )چوک( را به دلیل داشتن تندیس های 
فجایع  طالبان  کرده اند.  نابود  و  تخریب  اسب  چند 
را  مزار شریف و شمالی  یکاولنگ،  فراموش  نشدنی 
پیش از برقراری حاکمیت شان، در مالستان غزنی و 

اسپین بولدک قندهار، دوباره تکرار کرده اند.
را  رفتاری  همان  غزنی  مالستان  در  طالبان  گروه 
شریف  مزار  و  یکاولنگ  در  نود  دهه  در  که  داشته 
داشته است. جنگ جویان این گروه مردم ملکی را در 

من و ما، یک تصویر از جهان و زنده گی داریم و طالب 
تصویری دیگر. در تصویر زنده گی طالبان، عشق جا 
ندارد؛ زیرا جایی که عشق است، آن جا آبادی است. 
وقتی به وطن عشقی در دل داشته باشیم، آن جا را 
با شوق تمام آباد می کنیم. دل های افرادی که طالب 
خطاب می شوند و این گونه کشتار و قتل راه انداخته اند، 
مسلماً از عشق خبر ندارند. وقتی دل های شان ویران 
آن ها  از  را  آبادی  انتظار  که  نیست  عجب  هستند، 
داشته باشیم؟ عقل سلیم حکم می کند که کلوخ های 
شوره  خورده و خام هرگز خانه آباد نمی کند؛ وقتی که 
افرادی خود در اوج ویرانی باشند، چگونه می توانند، 
انتظاری  چنین  باشند؟  نیز  آبادانی  و  آبادی  پیام آور 

محال است.

می شود،  برگزار  صلح  نام  زیر  که  نشست هایی 
چرا به نتیجه نمی رسد؟

طوری که در آغاز گفتم، دلیل این امر برمی گردد به 
تفاوت در شناخت و تصاویر ذهنی ما با آن افراد که 
نمی گذارند به نتیجه مناسب دست یابیم. وقتی نگاه 
و  تفاوت دارد  نیاز  ما  باشد، مقوله بندی های  متفاوت 

ذکیه شهاب

حبیب حمیدزاده

گروه طالبان در مالستان 
غزنی همان رفتاری را داشته 

که در دهه نود در یکاولنگ و مزار 
شریف داشته است. جنگ جویان 

این گروه مردم ملکی را در ولسوالی 
مالستان به رگ بار بسته و دکان های 

آنان را مسدود کرده و به آتش 
کشیده اند. آنان مردم محل را مورد 

آزار و اذیت قرار داده و حتا کودکان 
را با سیلی زده اند. دلیل کشتار مردم 

ملکی در مالستان عدم همکاری با 
طالبان بوده است.
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شهر  در  شب گردی  قیود  محدودیت  آغاز  با  هم زمان 
اشتباه«  و  »ناسنجیده  را  طرح  این  هراتیان  هرات، 
شهرهای  در  آن  اجرای  که  دارند  پافشاری  و  دانسته 
شورای  اعضای  است.  غیرممکن  هرات  مانند  بزرگ 
والیتی هرات نیز باور دارند که وضع قیود شب گردی 
تأثیرات منفی بر روحیه مردم دارد و سبب بی اعتمادی 

آنان به توانایی نیروهای امنیتی می شود.
براساس دستور  پولیس هرات می گوید که  فرماندهی  
از  شب گردی  قیود  طرح  والیت،  این  نظامی  شورای 
یک شنبه شب عملی شده است. اداره محلی هرات هم 
تطبیقی«  »مرحله  حاضر  حال  در  که  می ورزد  تأکید 
طرح ابالغ شده و نیروهای امنیتی ملزم هستند آن را 

عملی سازند.
وزارت امور داخله به تازه گی از اجرای محدودیت قیود 
خبر  هرات  جمله  از  کشور  والیت   31 در  شب گردی 
داد. بر این اساس تردد مردم از ساعت 10:00 شب تا 
4:00 بامداد ممنوع شده است. حکومت افغانستان دلیل 
اجرای این طرح را جلوگیری از نفوذ طالبان به شهرها 

عنوان کرده است.
محدودیت  روان،  هفته  یک شنبه  روز  از  وزارت  این 
به  والیت ها  تمامی  در  را  افراد  شبانه  گشت وگذار 
این  بر  کرد.  آغاز  ننگرهار  و  پنجشیر  کابل،  استثنای 
بزرگ  از جمله شهرهای  کشور  والیت  در 31  اساس 
شب گردی  قیود  شریف،  مزار  و  قندهار  هرات،  مانند 

وضع شده است.
احمدضیا ضیا، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، روز 
شنبه، دوم اسد، به روزنامه 8صبح گفت که این قیود 
به هدف تأمین امنیت شهروندان، جلوگیری از تلفات 
فعالیت شبانه گروه طالبان  و خنثا سازی  غیرنظامیان 
قیود  که  کرد  عالوه  او  است.  گرفته شده  روی دست 
شب گردی به صورت موقت به اجرا گذاشته شده است. 
وزارت امور داخله از شهروندان کشور خواسته است تا 
در اجرای قیود گشت وگذار شبانه با پولیس همکاری 
کنند. پولیس به مردم هشدار داده است که با متخلفان 

قیود شب گردی به صورت جدی مقابله می کند.
اجرای  از  تُند  انتقاد  با  هرات  در همین حال ساکنان 
غیرعملی  و  ناسنجیده  را  آن  شب گردی،  قیود  طرح 
عنوان می کنند. در پی اعالم طرح قیود شب گردی از 
سوی حکومت، این طرح با انتقادهای زیادی از سوی 

هراتیان روبه رو شده است.
برخی کاربران شبکه های اجتماعی با انتقاد از تصمیم 
حکومت در اجرای قیود شب گردی، با نشر مطلب های 

با بوی بهار و شروع سال تعلیمی، 
شوق  و  شور  با  نبرد  حیدر 
خاصی برای ادامه تحصیالتش 
سوی  به  اندخوی  ولسوالی  از 
را  سفرش  کوله بار  بلخ  والیت 
سال  دانشجوی  نبرد  می بندد. 
در  فارسی  ادبیات  دانشکده  سوم 

دانشگاه بلخ است. 
حیدر نبرد دو ماه از سمستر ششم سال سوم تحصیلی اش 
را می گذراند که وزارت تحصیالت عالی به هدف جلوگیری 
تعطیل  را  دانشگاه ها  کرونا،  سوم  موج  بیش تر  شیوع  از 
می کند. پس از این تصمیم، نبرد به روستایش بر می گردد. 
باشنده گان ولسوالی اندخوی در تاکستان ها و مزارع  شان 
اما آوازه سقوط ولسوالی ها و  مشغول کار و زنده گی اند، 
و  گسترده  حمله  می کند.  نگران  را  آنان  طالبان  آمدن 
کم پیشینه طالبان بر اندخوی، باشنده گان این ولسوالی 
را وحشت زده می کند. شماری از باشنده گان اندخوی به 
دلیل شدت جنگ، خانه های شان را ترک می کنند و آواره 

می شوند. 

داخل  می رویم  ما  گفتند  کنایه آمیز  مردم  که  دیدیم 
به  نه.  یا  عملی شده  قیود شب گردی  ببینیم  تا  شهر 
)قیود  این گپ  ما می بینیم،  را که  هیچ  عنوان هرات 

شب گردی( امکان پذیر نیست.«
که  دارد  پافشاری  هرات  محلی  اداره  حال،  همین  در 
دستور اجرای طرح قیود شب گردی از حکومت مرکزی 
حکومت  تصمیم  براساس  آنان  و  رسیده  هرات  به 
از  و  کنند  عملی  هرات  در  را  طرح  این  مکلف اند 
قیود  محدودیت های  اجرای  روان  هفته  یک شنبه شب 

شب گردی آغاز شده است.
با  صحبت  در  هرات،  والی  سخنگوی  فرهاد،  جیالنی 
شب گردی  قیود  اجرای  که  می گوید  8صبح  روزنامه 
مطابق هدایت سرقوماندان اعالی قوای مسلح به منظور 
آن  و هدف  امنیت شهروندان صورت می گیرد  تأمین 
تأمین امنیت، جلوگیری از سوءاستفاده و نفوذ دشمن 

است.
سخنگوی والی هرات در پاسخ به انتقادهای مطرح شده 
از سوی مردم در پیوند به طرح قیود شب گردی گفت: 
ادارات مرکزی مواصلت کرده و در  از طریق  »هدایت 
بحث  هدایت  تطبیق  هرات چگونه گی  نظامی  شورای 
برنامه  این  ساختن  عملی  به  ملزم  را  خود  ما  و  شده 

می دانیم.«

خویشاوندانش که دورتر از این روستا است، ترک کند.
در طول راه صدای نهیب جنگ و شدت باد، ذرات خاک و 
خاشاک را به هوا پراکنده می کند، در حالی که غم بزرگی 
را در هم می فشرد. آن ها  این خانواده  قلب های کوچک 
با دلهره گی محض، در نزدیکی های  غروب روز پنج شنبه، 
دور افتاده ای  روستای  به  را  خودشان  سرطان،  دهم 

می رسانند.
تمام اعضای خانواده حیدر از اثر خسته گی و گرسنه گی 
دیگر توانی برای پیاده رفتن ندارند. حیدر مجبور می شود 
دوباره با موتر سایکلش دنبال غذا و مادر کالنش راه بیفتد. 
مادر کالن وی، به دلیل مشکلی که دارد، پیاده راه رفته 

نمی تواند.
در حالی  که سایه های مرگ حیدر را دنبال می کند، او به 
دل آتش و دود می زند و با دشواری خود را به بازار چمن 
 می رساند. وقتی به سوی نانوایی می شتابد، یک تانگ نیز 
هم زمان با فیر های پی در پی وارد بازار می شود. مردم به 
شمو ل دکان دارانی که مال و اموال شان را رها کرده اند، 

سراسیمه به شش جهت پا به فرار می گذارند.
می شود.  رو به رو  طالبان  با  نبرد  حیدر  که  است  اول  بار 
باالخره  با وحشت و تالش  و  به خود می پیچد  از ترس 
که  نمی گذرد  مدتی  مقصد می رساند.  به  را  مادر کالنش 
جنگ و وحشت این منطقه را نیز فرا می گیرد و راکت های 
به  را  اندخوی  ولسوالی  دور افتاده  روستای  این  پی در پی 

خاک و خون می کشاند.
که  حیدر  خانواده  وقفه،  بدون  جنگ  شب  دو  از  پس 
می داند فضای تنفس برایش باقی نمانده است، به والیت 

جوزجان پناه می بر د.
حیدر می گوید: »از یک طرف جنگ جریان داشت و از 
طرف دیگر موتروان ها فرصت طلبی می کردند. در اوضاعی 
که هر کسی دنبال زنده  ماندن خود می گشت ، موتر هایی 

از جانب دیگر، فرماندهی پولیس هرات نیز پافشاری 
مرکز  از  شب گردی  قیود  اجرای  تصمیم  که  دارد 
طرح  این  هرات  نظامی  شورای  و  شده  گرفته  کشور 
ساعت  از  را  آن  و  کرده  ابالغ  امنیتی  نیروهای  به  را 
اجرا  به  هرات  در شهر  روان  هفته  یک شنبه شب   10

گذاشته است.
عبداالحد ولی زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات، 
در صحبت با روزنامه 8صبح می گوید که قیود شب گردی 
بنا بر مالحظات امنیتی این والیت و جلوگیری از وقوع 
رویدادهای احتمالی، می تواند تأثیرات خاص خود را در 
تأمین بهتر امنیت داشته باشد. او می افزاید که براساس 
آینده  ماه  تا یک  نظامی والیت هرات،  فیصله شورای 
و  طرح ها  با  می کوشد  پولیس  و  دارد  ادامه  روند  این 
برنامه هایش وضعیت امنیتی را نسبت به گذشته بهتر 

سازد تا رضایت مردم کسب شود.
و  تردد  اجرای محدودیت های  در هنگام  این  از  پیش 
وجود  با  کرونا،  ویروس  مهار  برای  شهرها  »قرنطین« 
مسدود شدن خیابان های شهر هرات، تجربه نشان داد 
اجرایش  نکردند و  را رعایت  این محدودیت  که مردم 
نتیجه مثبتی در پی نداشت. حاال هم به نظر می رسد 
با مخالفت و انتقاد مردم، اجرای طرح قیود شب گردی 

موفقیت چندانی به دنبال نداشته باشد.

که  قرار بود با صد افغانی فی نفر را به جوزجان ببرند، از 
مجبوریت مردم سوءاستفاده کرده از هر نفر ۲۵0 افغانی 

می گرفتند.«
اعضای خانواده حیدر  از روی ناچاری خود را با دو هزار 
نیز  دیگر  خانواده  صدها  می رسانند.  جوزجان  به  افغانی 
خانه های شان را ترک می کنند. بیش ترین خانواده ها که تا 
هنوز سرگردان هستند، هیچ چیزی در دسترس ندارند. به 
گفته حیدر، هیچ کمکی از طرف دولت به این خانواده های 

بی جا شده صورت نگرفته است.
حیدر می گوید: »خانواده هایی که از جنگ   جان   سالم به 
در برده اند، اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، آن ها از اثر 

گرسنه گی  و بی سرپناهی تلف خواهند شد.«
بعد از سپری شدن دو هفته بی سر پناهی و  روزگار آکنده 
از اندوه، خانواده حیدر اکنون نیز در خیابان های گرم و 
این  اعضای  می شو د.  مرگ  به  تهدید  جورجان  سوزان 
خانواده که توان مقابله با این وضعیت را ندارند، پس از دو 
هفته، دوباره رهسپار اندخوی، سر زمین درد کشیده شان 

می شوند.
حیدر می گوید: »ساعت 6:00 عصر خسته و گرسنه وارد 
روستای مان شدیم. به محض وارد شدن به اندخوی، این 
روستای عاشق را چنان آواره دیدیم که بوی خون و باروت 

فضایش را پر کرده بود.«
آن جا بود که مصیبت جنگ در پوست و استخوان آن ها 
رخنه می کند. هر قدر به منطقه شان  نزدیک تر می شوند، 
حویلی شان  به  وقتی  می گیرد.  شدت  دلهره گی شان 
ورود  به محض  می بینند.  باز  را  حویلی  درب  می رسند، 
به خانه، متوجه می شوند که  مال و اموال شان به تاراج 
برده شده است. مادر حیدر که  یک عمر با همه داشته ها 
و نداشته هایش خاطره های به یاد ماند  نی دارد، بیش  از هر 

زمانی اشک می ریزد و بی تابی می کند.
حیدر می گوید: »تا جایی که اطالع  پیدا کردیم، اموال 
خانواده هایی که مجبور به فرار شده بودند، همه و همه به 

دست مردم به تاراج برده شده است.«
بیش تر ساحات ولسوالی اندخوی اکنون نیز تحت کنترل 
این  در  هنوز  پراگنده  جنگ های  است.  طالبان  گروه 

ولسوالی جریان دارد.

طنزی و کنایه آمیز نسبت به این طرح امنیتی حکومت 
واکنش نشان دادند. امید، از ساکنان هرات، باور دارد 
که اجرای قیود شب گردی مشکالت زیادی برای مردم 

ایجاد می کند.
هر  حکومت  هرات،  والیتی  شورای  اعضای  باور  به 
باید جنبه های مثبت و منفی  تصمیمی که می گیرد، 
مرکزی  حکومت  مقام های  و  بگیرد  نظر  مد  را  آن 
فیصله هایی که در مرکز کشور می کنند، جوانب آن را 
در نظر نمی گیرند و برای مردم مشکالت زیادی ایجاد 

می شود.
به  هرات،  والیتی  شورای  عضو  کرخی،  وکیل احمد 
این باور است که طرح قیود شب گردی نهایِت ضعف 
و  می دهد  نشان  را  امنیتی  ارشد  مقام های  ناتوانی  و 
می کنند  احساس  که  مسیرهایی  امنیتی  نیروهای 
»دشمن« از طریق آن وارد هرات می شود را باید تأمین 
امنیت کنند. وی افزود که این مسأله سر روحیه مردم 
تأثیرات بسیار بدی می گذارد و مردم به توان  نیروهای 
این  که  می کنند  احساس  و  می شوند  بی باور  امنیتی 
به  و  از شهرها محافظت کنند  تا  ندارند  توانی  نیروها 

همین دلیل قیود شب گردی را اجرایی می کنند.
این  »متاسفانه  گفت:  هرات  والیتی  شورای  عضو  این 
طرح عملی نمی شود و ما از طریق صفحه های مجازی  

حیدر نبرد و برادر بزرگش پناه گاه امنی برای خانواده پیدا 
نمی توانند. دوشنبه شب، چهاردهم سرطان، در دل تاریکی 
شب، صدای زد و خورد وحشتناکی فضای شهر را مسموم 
می کند؛ صداهای نهیبی که قلب و روح این خانواده را به 
لرزه می اندازد. تمام اعضای خانواده شب را  با پریشانی 

تمام، بیدار می مانند.
می شود،  چیره  شب  سیاهی  بر  سپیده دم  که  همین 
از  اطالع حاصل می کند که قسمت هایی  خانواده حیدر 
شهر اندخوی به دست طالبان افتاده است. ساعت 8:00 
بامداد چهارشنبه، نهم سرطان، در حالی که هر یک از 
اعضای این خانواده  بر بی پناهی خود اشک می ریزد، پرتاب 
خم پاره ای در همسایه گی شان، بنیاد این خانه را به اهتزاز 
می آورد. از صدای نهیب این خم پاره، زهرا، خواهر کوچک 
حیدر، از هوش می رود و ترس همه اعضای خانه را فرا 

می گیرد.
نگرانی و ترس خانواده حیدر نبرد، بیش  از دیگران است؛ 
امنیتی  فرقه های  از  یکی  نزدیک  در  آنان  خانه  چون 
را  نبرد  حیدر  سرانجام  نگرانی  و  ترس  دارد.  موقعیت 
از  یکی  خانه  مقصد  به  را  زادگاهش  تا  می کند  مجبور 

انتقاد هراتیان از طرح قیود شب گردی
ناسنجیدهوغیرعملی؛

آوارهگاناندخوی:
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گرسنه گی  و بی سر پناهی ما را تلف خواهد کرد
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جوامع دیاسپورا بنا بر روابط مالی، عاطفی و خانواده گی 
و  استحکام  در  دارند،  اجدادی شان  سرزمین  با  که 
پدری،  سرزمین  و  میزبان  کشور  روابط  بهترسازی 
و  درک  از  که  آن عده  به خصوص  دارند،  بسزایی  تأثیر 
دانش مستقیم از مسائل و شرایط اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی هر دو کشور برخوردار هستند. در طول تاریخ، 
امریکا،  ایاالت متحده  به  با مهاجرت گروه های مختلف 
و  اقتصادی  توسعه  در  مهمی  نقش  دیاسپورا  جوامع 
عنوان  به  داشته اند.  اجدادی شان  کشورهای  سیاسی 
مثال، میزان انتقال پول توسط اعضای جامعه دیاسپورا از 
ایاالت متحده به زادگاه شان، ساالنه از ۵00 میلیارد دالر 
امریکایی فراتر می رود. در بسیاری از کشورها حواله هایی 
زادگاه شان  به  دیاسپورا  جامعه  اعضای  سوی  از  که 
ارزی،  ذخایر  از  توجهی  قابل  بخش  می شود،  فرستاده 

مصرفی و معیشتی را تشکیل می دهد.
افغانستان از جمله کشورهای در حال توسعه است که 
به  غربی،  ممالک  در  دیاسپورا  متنوع  و  بزرگ  اجتماع 
افغانستان  دیاسپورای  جامعه  اعضای  دارد.  امریکا  ویژه 
رسیده گی  در  ارزنده ای  نقش  توانسته اند،  اندازه ای  تا 
خدمات  عرضه  و  توسعه ای  دیپلماتیک،  چالش های  به 
بیست  طی  در  کنند.  ایفا  زادگاه شان  در  بشردوستانه 
سال گذشته، هم دولت افغانستان و هم دولت امریکا، از 
مهارت، دانش و آشنایی دیاسپورای افغانستان از فرهنگ 
و زبان محلی به عنوان ابزاری برای دست یابی به نتایج 
دستاوردهای  برعالوه،  برده اند.  بهره  تأثیرگذار  و  پایدار 
دیاسپورای افغانستان، به خصوص کسانی که هدف شان 
نفوذ  و  قدرت  فقط  افغانستان  به  غرب  از  بازگشت  از 

بین المللی؛  الگوی   -1
تروریسم کالسیک

یا  تروریسم  بین المللی  الگوی 
موجی  بین المللی،  تروریسم 
روابط  حوزه  در  تروریسم  از 
محیط  این  که  است  بین الملل 
جهانی  پدیده  ظهور  از  پیش  تا 
دهه  در  آن  مناسبات  و  شدن 
الگو موجب شد که  این  است.  نبوده  1990، شاهد آن 
اول، تروریسم از سطح ملی به سطح بین المللی ارتقا یابد 
و دوم، محدودیت های بین المللی در چارچوب مناسبات 
کند.  فراهم  را  آن  شدن  محدود  موجبات  وستفالیایی، 
اول،  که  بود  آن  معنای  به  تروریسم  شدن  بین المللی 
مرتکب و قربانی تروریسم، شهروندان دولت های مختلف 
باشند، دوم، این رفتار، تمام یا جزو آن در بیش از یک 
ترور، تحت  اهداف در معرض  انجام شود و سوم  کشور 
بی گناه،  غیرنظامیان  مانند  باشند،  بین المللی  حمایت 
کارمندان  و  قبول  مورد  استوارنامه  دارای  دیپلمات های 
عمل  خود  حوزه  داخل  در  که  بین المللی  سازمان های 
دیگر  یا  و  بین المللی  غیرنظامی  هوانوردی  می کنند، 

وسایل ارتباط بین المللی. )بدی، 1378: ۲۵8 - ۲۵9(
در چارچوب این پروسه، یعنی بین المللی شدن تروریسم، 
می توان به سه موج در تاریخ روابط بین الملل اشاره کرد 
که ترتیب تاریخی آن عبارت است از: امواج انارشیستی، 

ضد استعماری و چپ جدید. )راپوپورت، ۲00۲(
موج آنارشیستی، اولین موج در عصر تروریسم کالسیک 
بود که در قرن نوزدهم با ظهور حزب اراده مردم در روسیه 
یا  این موج، شیوه ترور شخصی  آغاز شد. در چارچوب 
فردی سیاست مداران و مقامات حکومتی در دستور کار 
 - اتریش  پادشاه  ترور  آن،  بارز  مثال  قرار می گرفت که 
انجامید.  اول  جهانی  جنگ  بروز  به  که  بود  مجارستان 
انارشیست ها معتقد بودند که این شیوه موجب می شود 
که اول، توده ها به عمق انقیاد و برده گی خود پی ببرند و 
دوم آن ها را از آسیب پذیری مقامات حکومتی و حکومت 
نیز آگاه کند. این استراتژی با پایان جنگ نخست جهانی 
به حاشیه  تعیین سرنوشت ملت ها  ایده حق  برآمدن  و 
رفت. بر این اساس، موج دوم در سال 19۲0 آغاز شد و 
تا چهل سال پس از آن ادامه یافت و در دهه 1960 رو 
به افول نهاد. محتوای این موج، جنبش استقالل خواهی 
به تروریسم ملت گرا و  امپریالیسم بود که بعدها  و ضد 
تروریسم قومی نیز شهرت یافت. تروریسم ملت گرا نوعی 
فعالیت تروریستی است که از منافع گروهی، قومی یا ملی 

فعاالن و حامیان حقوق زن وجود دارد. الزم است که 
و  امریکا  در  -چه  افغانستان  دیاسپورای  جامعه  اعضای 
چه در دیگر ممالک- این نگرانی را نسبت به آینده زنان 
و دختران افغانستان در میان فعاالن حقوق زن حفظ و 
تقویت کنند. مستحکم نگه داشتن روابط میان فعاالن 
حقوق زن افغانستان و حامیان بین المللی حقوق زن، از 
جمله کارهای مهمی است که اعضای جامعه دیاسپورای 
افغانستان توانایی انجام آن را دارند. تا زمانی که مسائل 
حقوق بشری در افغانستان یک نگرانی عمومی و جهانی 
پنداشته شود، برای رفع آن نیز می توان امیدوار بود و گام 
برداشت. بنابراین، این مسوولیت جامعه دیاسپورا است که 
نگذارد این نگرانی کاهش یابد و تالش شود تا فعالیت ها، 
و  پیش رفت  برای  می توانند  که  برنامه هایی  و  پروژه ها 
واقع  افغانستان موثر  زنان  حفظ حقوق و دستاوردهای 
و  سازمان ها  اهداف  فهرست  راس  در  هم چنان  شوند، 
افغان های  ادارات مربوطه باقی بمانند. به عبارت دیگر، 
مقیم غرب باید پل ارتباطی میان فعاالن و سازمان های 
حمایت کننده زنان در غرب و افغانستان شوند و تالش 
کنند تا دامنه این فعالیت ها و ارتباطات گسترده تر شود.

دوم: عالوه بر پررنگ کردن نگرانی عمومی از آینده و 
توانایی،  دیاسپورا  جامعه  جهان،  سطح  در  زنان  حقوق 
فرصت و منابع الزم برای به دست آوردن حمایت رهبران 
جهان از زنان افغانستان و مسائل حقوق بشری را دارا 
می توانند  افغانستان  دیاسپورای  جامعه  اعضای  است. 
فرصت های بیش تری برای ایجاد برنامه ها و شکل گیری 
در  تغییر  منظور  به  البی گری  و  دادخواهی  گروه های 
قانون گذاری های  و  سیاست ها  خارجی،  پالیسی های 
داشته  افغانستان  قبال  در  میزبان شان  کشورهای 
باشند. یک نمونه موفق از این نوع فعالیت، در فبروری 
۲0۲0 زمانی که امریکا پیمان صلح را با طالبان بدون 
امضا رساند، شکل  به  افغانستان  و دولت  زنان  اشتراک 
گرفت. گروه های زیادی از زنان دیاسپورا گردهم آمدند 
و به اعضای کانگرس، نماینده گان شان در مجلس و به 
بسیاری از رهبران دنیا نامه نوشتند و خواهان حمایت  

هواپیماربایی به شمار می رفت. به همین دلیل، بسیاری 
معتقدند که گروگان گیری مشخصه یا تکنیک بارز موج 

سوم بود. )پورسعید، 1396: 147 - 149(

2- الگوی جهانی؛ ظهور القاعده
با ورود به قرن بیست ویکم که هم زمان بود با گسترش 
بی سابقه فناوری اطالعات و استفاده از وسائل پیش رفته 
ارتباطات و آسانی مسافرت و جابه جایی افراد و مساعد 
بودن بستر تماس و همکاری گروه ها و افراد؛ تروریسم از 
جایگاه محلی و جغرافیای محدود، پا فراتر گذاشت و به 

یک نیروی جهانی تبدیل شد.
سعیدپور با استفاده از نظریات راپوپورت و کاستلز معتقد 
آن که  عین  در  جهانی،  الگوی  یا  جدید  »موج  است: 
ویژه گی  با  داشت،  خود  با  را  پیشین  امواج  مولفه های 
متمایزکننده افراط  گرایی و فرقه گرایی مذهبی مشخص 
تروریسم  و  تمدن ها  رویارویی  چون  آیده هایی  می شد. 
از  نمونه ای  این   شد.  مطرح  راستا  همین  در  مقدس، 
و  القاعده  سازمان  با  غربی  مطالعات  در  که  تروریسم  
شخص بن الدن مشخص می شود، هم انارشیست بود؛ زیرا 
پس از میان بردن قواعد حاکم بر جهان سرمایه داری یا 

آنان از اشتراک و سهم گیری زنان در پروسه صلح شدند. 
به همان ترتیب، هم زنان و هم مردان دیاسپورا مجالس 
اشتراک  اهمیت  بر  و  دادند  تشکیل  را  میزگردهایی  و 
حمایت  و  کردند  تأکید  صلح  پروسه  در  زنان  معنادار 
مذاکرات  میز  در  زنان  برای حضور  را  زیادی  ملت های 
به شرایط حساسی که  با توجه  آوردند.  به دست  صلح 
زنان افغانستان در حال حاضر در آن قرار دارند، این البی 
کردن ها و دادخواهی ها از سوی دیاسپورا بیش تر از هر 
زمان دیگری اهمیت دارد. الزم است تا حمایت و توجه 
ملت ها و رهبران جهان، جامعه بین المللی، سازمان های 
حامی حقوق زنان، قانون گذاران و پالیسی سازان را برای 
حفظ و تقویت حقوق و نقش زنان در افغانستان جلب 
کرد. خوش بختانه جامعه دیاسپورای افغانستان از منابع، 
توانایی، فرصت ها و آگاهی الزم برای رسیدن به این هدف 

برخوردار است.
سوم: جامعه دیاسپورای افغانستان باید به طور متمرکز 
و بنیادی به کنشگری در کشور میزبان بپردازد. به عبارت 
دیگر باید به دنبال طرحی باشد که از طریق آن مشارکت 
و همکاری دیاسپورای افغانستان در روند سیاست گذاری 
بشر  حقوق  و  زنان  وضعیت  بهبود  هدف  با  بین المللی 
ممکن شود. مثاًل، توانمندسازی فعاالن/کنشگران جامعه 
دیاسپورای افغانستان و سازمان هایی با دانش و مهارت 
الزم به هدف دست یافتن به تغییرات سیاسی مورد نظر، 
را  این جامعه  اعضای  بنیادی است که  راه های  از  یکی 
مستلزم انجام آن برای ایجاد تغییرات بلندمدت در کشور 

زادگاه شان می کند.
به  پیوسته  طور  به  باید  دیاسپورا  جامعه  هم چنان 
رساندن  انجام  به  جهت  کافی  مالی  منابع  جمع آوری 
از  غرب  در  دیاسپورا  جوامع  اکثر  بپردازد.  اهدافش 
برای  مالی  پشتی بانی  تهیه  برای  متعددی  روش های 
حمایت از کشورهای زادگاه شان استفاده می کنند. ایجاد 
انجمن ها، بنیاد ها و شبکه ها از آن جمله است. در زمان 
نیاز و برای حمایت از پالیسی های مشخص در افغانستان، 
اعضای جامعه دیاسپورا می توانند منابع مالی الزم را در 

اختیار مردم شان قرار دهند.
در پایان، جامعه دیاسپورا می تواند در حفظ و پیش رفت 
داشته  اساسی  نقش  افغانستان  در  زنان  دستاوردهای 
اعضای  اختیار  در  زیادی  بدون شک فرصت های  باشد. 
جامعه دیاسپورا برای حمایت از زنان در کشور زادگاه شان 
و  منابع  تمامی  از  که  است  آن  زمان  حاال  دارد.  قرار 

فرصت ها استفاده شود.

سرمایه داری جهانی شده و یا جای گزین کردن اصول خود 
بر ویرانه های آن، برآمد. در عین حال، از ملت گرایی هم 
جدا نبود؛ چرا که همواره مذهب و ملیت شامل عناصر 
مشترک و هم پوشان بوده است. منازعات ارمنی ها، مردم 
مقدونیه، ایرلندی ها، کانادایی های فرانسوی ، فلسطینی ها 
عین  حال،  در  است.  نکته  این  موید  صهیونیست ها،  و 
ملت   - برپایی دولت  پی  در  نهایت  در  منازعات مذکور 
مستقل بود؛ این الگو در پی تحقق قواعد شرعی برآمده 
از  نیاورد.  به دست  هم  را  دولتی  قدرت  اگر  حتا  است، 
سوی دیگر، در شکل جهانی تروریسم نیز مواردی چون 
هواپیماربایی وجود داشت؛ اما هم چون اهرم فشار سیاسی 
یا وسیله جلب افکار عمومی، برای انتقال پیام ها یا اخبار 
خاص مورد استفاده قرار نمی گرفت؛ بلکه تروریست ها آن 
به  بمب  همانند  و  می آوردند  به شمار  نظامی  وسیله   را 
پیامدهای روانی آن در سطح وسیع  از  تا  کار می بردند 
موج  تکنیک  یا  مشخصه  آن که،  ضمن  کنند.  استفاده 
انتحاری بود که بدون کدام نوع توجیه  جدید، عملیات 
)راپوپورت،  می نمود.  امکان ناپذیر  قدسی  و  مذهبی 
۲00۲( از نمونه های این نوع هراس افگنی که برپایه نوعی 
بنیادگرایی مذهبی توجیه می شود، می توان به انتشار گاز 
سمی در متروی توکیو توسط پیروان فرقه ائوم شینریکیو 
در ۲0 مارچ 199۵ اشاره کرد که دوازده کشته و پنج 
از  گروه  این  اعضای  گذاشت.  برجای  آسیب دیده  صد 
شده  تشکل  مسیحی  و  هندو  بودایی،  متعصبان  برخی 
بودند. در 19 اپریل 199۵ نیز انفجار بمب در ساختمان 
فدرال امریکا در جنوب شهر اوکالهما، 198 کشته و ۵00 
انتقام خون  به  اقدام  این  زخمی برجای گذاشت. ظاهراً 
خضرواکو و هشتاد تن از اعضای فرقه داوودی انجام شد 
که توسط FBI کشته شده بودند. )کاستلز، 1380، جلد 

دوم: 130(
به لحاظ انگیزه نیز الگوی جهانی تروریسم در چارچوب 
واقع،  در  است.  تبیین  قابل  هویت پایه  و  سازمانی  مدل 
در تبیین تروریسم، دو مدل و الگوی نظری وجود دارد 
الگوی سازمانی. در  ابزاری و  الگوی  از:  که عبارت است 
ابزاری که بیش تر علمای علوم سیاسی  یا  مدل نخست 
به آن توجه دارند و از این دریچه به تروریسم می نگرند، 
تروریسم و تروریست ها نوعی ویژه گی عقالنی دارند؛ یعنی 
برای رسیدن به اهداف خاص یا تأمین منفعتی مهم، یک 
سری ابزارها و وسایل را برمی گزینند که یکی از آن ها ترور 

است. )پورسعید، 1396: 1۵۲(

1. فصل نامه مطالعات راهبردی، 1396: 149.

پیش رفت عرصه های مختلفی چون  در  نبوده،  سیاسی 
سقوط  از  بعد  اقتصاد،  و  هنر  فرهنگ،  تربیه،  و  تعلیم 
امارت طالبان چشم گیر بوده  است. به عنوان نمونه، آقای 
سعد محسنی، یک افغانستانی تبار استرالیایی - انگلیسی، 
در سال ۲00۲ از استرالیا به کابل بازگشت و ابتکارات 
بیان  آزادی  و  رسانه  توسعه  در  را  ارزنده ای  خدمات  و 
گروه  گذاشتن  بنیاد  با  محسنی  سعد  کرد.  پایه گذاری 
موبی، تلویزیون طلوع، رادیو آرمان و دیگر فعالیت های 
رسانه ای، صدها فرصت کاری را برای مردم افغانستان در 

داخل فراهم کرد.
در حال حاضر با توجه به شرایط نگران کننده ای که در 
افغانستان حاکم است و خروج قوای خارجی و کاهش 
از یک سو  این کشور  بین المللی در  حضور سازمان های 
مناطق  تصرف  و  طالبان  از جانب  تشدید خشونت ها  و 
فعالیت  و  نقش  دیگر،  سوی  از  آن ها  توسط  بیش تر 
است.  ضروری  دیاسپورا  جامعه  معنادار  و  گسترده 
خارج  افغانستان  از  جنگ  سال های  در  که  افغان هایی 
شدند و در غرب اقامت گزیدند و جایگاه قابل توجهی در 
تجارت، موسسات علمی و اکادمیک، ادارات خصوصی و 
دولتی کسب کرده اند، می توانند در فراهم کردن بستری 
برای گفت وگو و یافتن راه حل پیرامون چالش های فعلی 

و فرا روی کشورشان موثر باشند.
دیگری  زمان  هر  از  بیش تر  که  مهمی  مسائل  از  یکی 
را می طلبد،  دیاسپورا  و تالش مشترک جامعه  فعالیت 
مسائل  و  دختران  و  زنان  نگران کننده  و  نامعلوم  آینده 
حقوق بشر و حقوق زنان است. با گسترش قلمرو طالبان، 
جانب  از  زنان  نقش  و  حقوق  بر  محدودیت ها  اعمال 

طالبان، یک تهدید واقعی است.

چه می توان کرد؟
اول: از آن جایی که تمامی ممالک جهان از دیدگاه  های 
دستاوردهای  از  و  مطلع  زنان  حقوق  مورد  در  طالبان 
حس  هستند،  خشنود  گذشته  سال  بیست  در  آنان 
میان  در  افغانستان  زنان  از  کافی  حمایت  و  همدردی 

پیروی می کند. در طول  ایدئولوژی آن-  از  نظر  -صرف 
امریکای  ایرلند،  کانادا،  چون  مناطقی  سال،  چهل  این 
موج  این  آماج  تحت  و خاورمیانه،  التین، شبه قاره هند 
قرار داشتند. با حمله ایاالت متحده امریکا به ویتنام پس 
از جنگ جهانی دوم و گسترش گرایش های ضد امریکایی 
در سطح جهانی که با ایدئولوژی های برآمده از اردوگاه 
بود، موج سوم تروریسم یا چپ جدید  شرق درآمیخته 
سازمان دهی  ویتنام  جنگ  در  که  موجی  آورد؛  بر  سر 
ابتدایی  سالح های  تأثیرگذاری  و  موفقیت  با  و  شد 
ویت کنگ ها در برابر تکنولوژی مدرن ارتش امریکا، این 
امید را ایجاد کرد که نظام معاصر و مسلط سرمایه داری 
غرب، آسیب پذیر است. این موج تقریباً تا دهه 1990 به 
بعضی  در  و هنوز هم  یافت  ادامه  لجام گسیخته  صورت 
کشورها نظیر نیپال، اسپانیا، پیرو و کلمبیا، گروه هایی از 
آن فعال هستند. تکنیک غالب کنش تروریستی در موج 
اول، قتل یا ترور شخصی بود. موج دوم با حمله به اهداف 
نظامی مشخص می شد که جای خود را به گروگان گیری، 
هواپیماربایی و آدم ربایی در موج سوم داد. در سه دهه 
اول موج سوم، بیش از هفت  صد هواپیماربایی اتفاق افتاد؛ 
اصلی  هدف  گروگان گیری  موارد  غالب  در  آن که  ضمن 

نقش جامعه دیاسپورا در حفظ و پرورش 
دستاوردهای زنان افغانستان
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
به اطالع عموم رسانیده می شود،که  قانون تدارکات  از فقره )۲( ماده چهل و سوم  به تاسی  بدینوسیله 
بسته  تدارک 160  و  تهیه  قرارداد  دارد،  نظر  در  ومالداری  آبیاری  زراعت,  وزارت  وتدارکات  تهیه  ریاست 
وسایل جمع آوری شیر و لوازم پروسس لبنیات برای دو مرکز در والیت ننگرهار و جوزجان تحت قرارداد 
نمبر                                                                        را با شرکت خدمات لوژستیکی ممتاز نور ، 
دارنده جواز نمبر)۵۲079(، به قیمت مجموعی مبلغ /۲,999,۵00,00 دو میلیون نو صد نود نو هزار پنجصد 

افغانی  اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ 
نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری 
ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل،  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد 

منعقد نخواهد شد.

MAIL/UNDP/CDRRP/NCB/G-2021-019 

تکنولوژی برتر؛ 
تعیین کننده نظم بین المللی آینده

مبرهن است که در جهان کنونی، تکنولوژی، ماشین 
پیش رفت در همه عرصه ها و داشتن آن عامل افزایش 
تاکنون  است.  بین المللی  سطح  در  دولت ها  قدرت 
ایاالت متحده به عنوان ابرقدرت، در کنار داشتن سایر 
شاخص های قدرت، دارنده فناوری و تکنولوژی برتر نیز 
است. اما در سال های پسین، این بُعد قدرت برتر جهان 

با چالش قدرت روزافزون چین مواجه شده است.
متحده،  ایاالت  پیشین  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد 
در ششم جوالی ۲018، به یک باره گی تعرفه گمرکی 
روی کاالهای مشخص وارداتی از چین به امریکا را ۲۵ 
درصد افزایش داد که بالغ بر 34 میلیارد دالر تخمین 
می شد. اتخاذ این سیاست، به عنوان آغاز جنگ تجاری 
متحده  ایاالت  چرا  این که  مورد  در  می شود.  یاد  نیز 
چنین پالیسی ای را در پیش گرفت، بحث ها و دالیل 
زیادی ارایه شده است که از آن میان، دو دلیل عمده 
از عوامل اصلی و مهم پالیسی افزایش تعرفه گمرکی و 

وضع محدودیت روی کاالهای چینی دانسته می شود:
صورت  به  چین  با  متحده  ایاالت  تجاری  کسر   -1
سرسام آور به نفع چین رقم خورده است. براساس آمار 
و ارقام منتشرشده در سال ۲0۲0، این کسر به ۲83,6 
میلیارد دالر رسیده است. مجموع واردات ایاالت متحده 
از چین در سال گذشته 399,6 میلیارد دالر بود که از 
آن جمله ایاالت متحده فقط 110 میلیارد دالر به چین 

صادرات داشت.
۲- مقابله با برنامه های بلندپروازانه چین جهت کسب 
چهارم  انقالب  اساس  که  بنیادی  و  برتر  تکنولوژی 
این  آغاز  دیگر  دالیل  از  می دهد،  تشکیل  را  صنعتی 
قدرت ها  رقابت  اکنون  می شود.  گفته  تجاری  جنگ 
تکنولوژی   ،5G تکنولوژی  کسب   محور  بر  بیش تر 
هوش مصنوعی AI  و وسایل نیمه هادی الکترونیکی 

)Semiconductors( است.
متحده  ایاالت  تجاری  جنگ  رخ  این  رفته،  رفته 
به  ترمپ  دوره  از  قوت  تمام  با  و  شد  نمایان  بیش تر 
اداره جو بایدن انتقال یافت. سرعت توسعه تکنولوژی و 

پیامدهای آن برای قدرت ها، مهم و حیاتی است.
تکنولوژی انقالب چهارم صنعتی نه تنها به لحاظ انتقال 
حجم بزرگ دیتا )DATA(، بلکه به دلیل داشتن قدرت 
تحول سریع پدیده ها نیز مهم است. این تکنولوژی به 
همان میزانی که باعث آسوده گی و پیش رفت می شود، 
یک  دارد.  پی  در  نیز  را  کشورها  ملی  امنیت  نگرانی 
موردی که قدرت های رقیب بیش تر نگران آن هستند، 
این است که سیر سریع تکنولوژی با تشکیل نهادها و 

مقررات کنترل کننده آن تفاوت زیاد دارد.
بخار  ماشین  ایجاد  با  صنعتی  اول  انقالب  از  چنان چه 
تولید  تا   1776 سال  در  وات  جمیز  برادران  توسط 

تجدید و صنعت فضایی است و در حدود 77 درصد 
هزینه کل مطالعات و تحقیقات در زمینه خالقیت و 

تولید تکنولوژی جدید را می پردازد.
در سال های اخیر ایاالت متحده ادعا دارد که حکومت 
چین به صورت برنامه ریزی شده و بدون درنظرداشت 
شرکت های  اکثر  سر  پشت  در  آزاد  مارکیت  مقررات 
چینی که قصد سرمایه گذاری در بخش های تکنولوژی 
را  تکنولوژی  و می خواهند  دارند  را  ایاالت متحده  در 
به صورت غیرقانونی به چین انتقال دهند، قرار دارد. 
دولت  مالی  حمایت  از  شرکت ها  این  امریکا،  باور  به 
چین نیز برخوردار هستند. از جانب دیگر، دولت چین 
مقرراتی را وضع کرده  است که براساس آن هر شرکت 
خارجی ای که در چین سرمایه گذاری می کند، باید با 
به صورت مشترک سرمایه گذاری  یک شرکت چینی 
تا تکنولوژی  نیز در تالش است  این طریق  از  و  کند 
را کسب کند و در خدمت اهداف برنامه های خود قرار 

دهد.
تریلیون  از سرمایه گذاری 1,4  در سال ۲0۲0، چین 
دالری روی زیربناهای تکنولوژیکی، به خصوص کسب 
برتری جهانی در بخش 5G و AI تا سال ۲0۲۵ خبر داد. 
 )Semiconductors( 5 و وسائل هادی الکترونیکیG
چهارم  انقالب  زیربنایی  انکشاف  در  کلیدی  نقش 

صنعتی بازی می کند. 
همین گونه، چین در بخش تکنولوژی فضایی و ایجاد 
 Satellite Navigation( ستالیت  رهیابی  سیستم 
System( سرمایه گذاری هنگفتی را در پیش گرفته 
است که احتمال دارد از GPS ایاالت متحده پیشی 
 Quantum( بگیرد. در عین حال، محاسبه کوانتومی
Computing( یکی از بخش های دیگر مورد رقابت دو 
قدرت است که هر یک تالش می کند تا آن را زودتر 

مورد استفاده عموم و در دست رس بازار قرار دهد.
هم چنان حکومت ایاالت متحده به دلیل این که بعضی 
تکنولوژی ها هم زمان در بخش های ملکی و نظامی قابل 
استفاده است، دست رسی حکومت چین به آن ها را به 
دلیل استفاده آن در بخش توسعه وسائل و تجهیزات 
نظامی صدمه به امنیت ملی شان می پندارد. این کشور 
پیش رفته  تکنولوژی  به  به خصوص دست رسی چین 
وسایل   ،5G مانند  صنعتی  چهارم  انقالب  زیربنایی  و 
هادی الکترونیکی )Semiconductors( و تکنولوژی 
فضایی که در مدرن سازی صنعت تکنولوژیکی نظامی 
نیز به کار برده می شود را تهدید بزرگ امنیت ملی خود 
می داند و تالش دارد تا چین را از دست رسی به آن باز 
دارد. لذا به صورت بی پیشینه، رقابت بر سر تکنولوژی 

پیش رفته میان دو قدرت جریان دارد.
در سال ۲019، ایاالت متحده روی بزرگ ترین شرکت 
تکنولوژی  شرکت  و   )Huawei( »هواوی«  چینی 
معلوماتی )ZTE( تعزیرات وضع و آن ها را از شراکت 
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موترهای تیزرفتار پترولی در سال 1886 که از آن به 
عنوان انقالب دوم صنعتی یاد می شود، حدود صد سال 
را دربرگرفت و در حدود صد سال دیگر زمان برد تا مرکز 
تولید صنعت موتر از ایاالت متحده به اروپا انتقال یافت.

همین گونه تحت پوشش قرار گرفتن ۵0 میلیون نفر 
توسط امواج رادیو حداقل 38 سال را دربرگرفت؛ در 
حالی که سیر گسترش اینترنت میان ۵0 میلیون تن 
تنها 4 سال زمان برد و همه گیر شدن اپلیکیشن های 
رسانه های اجتماعی تعجب  برانگیزتر بود. توییتر تنها 
صنعت  سر  بر  رقابت  شد.  همه گیر  ماه   9 ظرف  در 
موترسازی یک قرن را دربرگرفت؛ در حالی که رقابت 
بر سر تلفن های هوشمند فقط دو سال زمان برد. آیفون 
اپل در سال ۲007 به بازار آمد و دو سال بعد )۲009( 
لذا  کرد.  رقابت  بازار  در  آیفون  با  گلکسی  سامسونگ 
دولت های  رقابت  شدِت  به  مدرن  تکنولوژی  سرعت 
و  برتر  تکنولوژی  کسب  برای  صنعتی  و  قدرتمند 

محصوالت آن جهت غلبه در مارکیت جهانی، افزود.
توسعه صنعت  ساله  ده  برنامه  در سال ۲01۵،  چین 
تا سال  نام »ساخت چین  را تحت  تکنولوژی خود  و 
این  براساس  کرد.  تدوین   )MIC-۲0۲۵(  »۲0۲۵
برنامه، قرار است چین زیرساخت های تکنولوژیکی خود 
را انکشاف دهد و در ده عرصه مهم صنعتی از ناحیه 
تکنولوژی در آن بخش ها خودکفا شود. عمده ترین این 
معلوماتی،  تکنولوژی  برق،  بخش  تکنولوژی  بخش ها، 
تکنولوژی فضایی، انرژی قابل تجدید، وسایل روباتیک، 
تکنولوژی داروسازی و تکنولوژی ترانسپورتی و راه آهن 
در سال ۲018، حکومت  هم چنان  است.  سریع السیر 
برنامه متذکره  به منظور تطبیق  اعالم کرد که  چین 

300 میلیارد دالر را هزینه خواهد کرد.
صنعت  که  است  این   »MIC-۲0۲۵« برنامه  هدف 
فابریکه جات کاالهای چینی با تکنولوژی ساده که در 
حال حاضر تولیدات چین عمدتاً روی آن استوار است 
-مانند تولید لباس، بوت و کاالهای مصرفی- به تولید 
مارکیت  در  بتواند  که  پیش رفته  تکنولوژی  با  صنعت 
جهانی رقابت کند، تبدیل شود. چین درک می کند که 
مزیت نسبی اش در حال حاضر به خاطر داشتن نیروی 
بسته بندی های  اکثر  خاطر  این  به  است،  ارزان  کار 
از  بعد  کاالها  سایر  و  الکترونیکی  پیش رفته  وسائل 
تولید پرزه جات اصلی در آن کشور صورت می گیرد و 
این موضوع در درازمدت مزیت بوده نمی تواند و رشد 
اقتصادی پایدار آن کشور در گرو تجدید و خودکفایی 

تکنولوژی پیش رفته قرار دارد.
اکنون چین 60 درصد واردکننده وسایل نیمه هادی 
الکترونیکی )Semiconductors( است؛ در حالی که 
تنها تولید کننده 13 درصد آن است. این در حالی است 
که ایاالت متحده مالک اکثریت تکنولوژی پیش رفته 
در بخش های فضایی، روباتیک، داروسازی، انرژی قابل 

با شرکت های تولید وسائل هادی الکترونیکی امریکایی 
منع کرد. این رویه با واکنش چین مواجه شد و این 
کشور، شرکت های تکنولوژی معلوماتی ایاالت متحده 
آن،  تعقیب  به  کرد.  تحریم  را   Qualcomm مانند 
ایاالت متحده 33 نهاد چینی به شمول دانشگاه ها و 
موسسات تحقیقاتی در بخش تکنولوژی پیش رفته را 
تحریم کرد. از جمله شرکت ZTE چینی که از آن به 
عنوان غول تکنولوژی معلوماتی چین نام برده می شود. 
هم چنان دونالد ترمپ به محدود کردن اپلیکیشن های 
 WeChat و TikTok رسانه های مجازی چینی مانند

رو آورد.
ایاالت متحده به منظور مهار چین از کسب تکنولوژی 
در  صنعتی،  چهارم  انقالب  برای  اساسی  و  پیش رفته 
با  تکنولوژیکی  ائتالف سازی  و  همکاری ها  تشدید  پی 
متحدان خود است و اعالم کرده که در تالش است تا با 
متحدان خود مانند کشورهای اتحادیه اروپا و جاپان به 
گسترش توسعه اقتصادی براساس اصول حاکمیت ملی 

و ارزش های بازار آزاد بپردازد.
ایجاد »شبکه  متحده طرح  ایاالت  اگست ۲0۲0،  در 
پاک« )Clean Network( را پیشنهاد کرد. این طرح 
بیش تر به هدف انتقال دیتا  )DATA( و معلومات مهم 

میان متحدان امریکا طراحی شده است.
بنابراین، دولت ها و به خصوص قدرت های بزرگ، توسعه 
اقتصادی پایدارشان را بدون کسب تکنولوژی برتر در 
درازمدت سخت و مشکل می بینند و همین گونه نقش 
تکنولوژی در برتری صنعت نظامی نیز اساسی و مهم 
برتری  و  اقتصادی  توسعه  پایداری  از آن جا که  است. 
جهانی  برتر  قدرت  بنیادی  عوامل  از  نظامی  صنعت 
است، از این جهت، میان ایاالت متحده و چین رقابت 
جدی بر سر داشتن تکنولوژی برتر و یا تکنولوژی که 
اساس انقالب چهارم صنعتی را تشکیل می دهد، رونما 
آینده  بین المللی  نظم  روی  آن  نتیجه  و  است  شده 

تعیین کننده خواهد بود.
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وزارت صحت عامه
ریاست شفاخانه های تخصصی و ثالثی

شفاخانه 10۲ بستر خیرخانه
مدیریت عمومی اداری

مدیریت تدارکات

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
موضوع: اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد ) یک قلم نان خشک مورد ضرورت شفاخانه در سال 1400(

نمبر تشخیصیه: 
بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود )ریاست 
شفاخانه 10۲ بستر خیرخانه( در نظر دارد قرارداد )یک قلم نان خشک مورد ضرورت این شفاخانه در 
سال 1400 را با )شرکت تجارتی برادران احسان مبشر( به قیمت مبلغ }9۲۲900 نه صد بیست و دو 

هزار نه صد افغان{ عقد نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از 
تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به }ریاست شفاخانه 10۲ بستر 
خیرخانه{ واقع }حصه دوم خیرخانه، لیسه مریم{ وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد 
منعقد نخواهد شد.
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اعتراضهایگستردهبهمدیریت
همهگیریکرونادرتونس؛
نخستوزیربرکنارشد

این  نخست وزیر  تونس،  جمهور  رییس  سعید،  قیس 
کشور را برکنار و پارلمان را منحل کرده است.

این اقدام در واکنش به تظاهرات گسترده در اعتراض 
به عملکرد دولت تونس در برابر همه گیری کووید-19 
خشمگین  تظاهرکننده  هزاران  است.  گرفته  صورت 
پولیس درگیر شده  با  یک شنبه گذشته در خیابان ها 

بودند.
حزب  علیه  شعارهایی  دادن  سر  با  تظاهرکننده گان 

حاکم، خواهان انحالل پارلمان بودند.
به گزارش بی بی سی، بعضی از تظاهرکننده گان به دفاتر 
به  اقدام  و  کرده  النهضه، حمله  حاکم، جنبش  حزب 
تخریب اموال کرده بودند. آقای سعید با اعالم برکناری 
با  کشور  به  آرامش  بازگرداندن  برای  تالش  از  دولت، 

کمک یک نخست وزیر جدید خبر داده است.
است:  گفته  تلویزیونی  در یک سخنرانی  قیس سعید 
»این تصمیم ها را اتخاذ کرده ایم ... تا آرامش اجتماعی 

به تونس برگردد و کشور نجات داده شود.«
قیس سعید هشدار داده است که با استفاده از ارتش، با 

خشونت ها مقابله خواهد کرد.
آقای سعید گفته است: »به هر کسی که به فکر کاربرد 
اسلحه است و هر کسی که شلیک کند، هشدار می دهم 
کرد.«  خواهند  شلیک  پاسخ  در  مسلح  نیروهای  که 
تظاهرکننده گان با شنیدن خبر برکناری هشام مشاشی 
از نخست وزیری، در خیابان ها به شادمانی پرداختند؛ اما 

مخالفان آقای سعید این اقدام را کودتا دانسته اند.
راشد غنوشی، رهبر جنبش النهضه، با محکوم کردن 
اقدام رییس جمهور ، آقای سعید را به کودتا علیه انقالب 

تونس و قانون اساسی متهم کرده است.
نهادها  ما  نظر  »به  است:  گفته  غنوشی  آقای 
و  هستند  برقرار  هم چنان  پارلمان(  و  )نخست وزیری 
حامیان النهضه و مردم تونس از انقالب دفاع خواهند 
کرد.« انقالب تونس که ده سال پیش رخ داد، سرآغاز 
تغییرات سیاسی گسترده در جهان عرب بود که به بهار 

عربی مشهور شد.
و  است  اقتصادی  بحران  تونس در حال حاضر درگیر 
وضعیت همه گیری ویروس کرونا در این کشور وخیم 

است.
هفته  تونس،  برکنار شده  نخست وزیر  هشام مشاشی، 
این  ولی  بود،  کرده  برکنار  را  بهداشت  وزیر  گذشته 

تصمیم در کاهش نارضایتی های گسترده موثر نبود.

پناه جویان  کنوانسیون  ساله گی   70 درآستانه 
کارشناسان  شورای  اعضای  از  تن  یک  جینوا، 
برای ادغام و مهاجرت، اتحادیه اروپا را به نقض 
بخش هایی از این کنوانسیون متهم کرده است. به 
گفته او، اتحادیه اروپا پناه جویان را تنها می گذارد.
به گزارش دویچه وله فارسی، پیترا بندل، رییس 
شورای کارشناسان برای ادغام و مهاجرت، اتحادیه 
اروپا را به کوتاهی کردن در برابر پناه جویان متهم 
کرده و گفته است که این اتحادیه در بخش هایی 
قوانین بین المللی را در قسمت پناه جویان نقض 
کرده است. این دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه 
ایرلنگن شهر نورنبرگ به خبرگزاری آلمان گفته 
کنوانسیون  این  هفتاد ساله گی  از  »یادبود  است: 
مردان  و  زنان  به  باشد  تلنگری  و  انگیزه  باید 
مسوولیت  پناه جویان  برابر  در  آنان  که  اروپایی 
دارند.« او افزوده است: » باید با صراحت انگشت 
انتقاد گذاشته شود که این مسوولیت ها چندین 

بار نقض شده است.«
هفتاد ساله  چهارشنبه  روز  کنوانسیون  این 
می شود و سنگ بنای قوانین جهانی پناه جویان به 
شمار می رود. کنوانسیون پناه جویان جینوا حق 
تضمین  را  انسان هایی  از  و حمایت  پناهنده گی 
به دلیل مسایل  می کند که در کشورهای خود 
دلیل  به  هم  یا  و  ملیتی«  و  مذهبی  »نژادی، 
به  یا  به یک گروه مشخص اجتماعی و  تعلقات 
تعقیب  و  آزار  با  دلیل جهان بینی سیاسی خود 
مواجه اند. این کنوانسیون به تاریخ ۲8 ماه جوالی 

19۵1 به تصویب رسیده است.
از  پناه جویان،  وضعیت  به  اشاره  با  بندل  خانم 
کشتی های پناه جویان در حومه جزایر یونان یاد 
ترکیه  سمت  به  دوباره  اجبار  با  که  است  کرده 
محافظان  از  هم چنان  می شوند.  داده  برگشت 
تمویل  اروپا  اتحادیه  توسط  که  لیبیا  ساحلی 
کشتی های  که  است  شده  یاد آور  می شوند، 
پناه جویان را در مسیر راه متوقف کرده و دوباره 

به لیبیا می فرستند.
کنوانسیون  اصلی  عناصر  از  یکی  وی،  گفته  به 
نباید  انسان ها  که  است  این  جینوا،  پناه جویان 
آنان  در  که  شوند  داده  برگشت  کشورهایی  به 
» قابل  کرد:  تأکید  وی  ندارند.  امنیتی  تضمین 
اروپا،  اتحادیه  عضو  کشورهای  که  نیست  قبول 

این اصل را نقض کنند.«

امریکا  عفونی  بیماری های  متخصص  برجسته ترین 
هشدار داد که این کشور در زمینه مقابله با کرونا در 

جهت اشتباه پیش می رود.
در  کرونا  دلتای  نوع  که  گفت  فاوچی  آنتونی  دکتر 
مناطقی که میزان واکسیناسیون در آن پایین است، 

در حال افزایش است.
اصلی  مشاور  فاوچی،  دکتر  بی بی سی،  گزارش  به 
پزشکی جو بایدن، رییس جمهور امریکا، روز یک شنبه 
به شبکه خبری سی ان ان گفت که مقام های بهداشتی 
امریکا در حال بررسی و تجدید نظر در دستورالعمل های 
مربوط به ماسک حتا برای افراد واکسین شده هستند 

تا افزایش موارد ابتال را مهار کنند.
افراد  به  واکسین  اضافی  دوز  تزریق  که  گفت  او 

آسیب پذیر هم در دست بررسی است.
دکتر فاوچی گفت که وضعیت ویروس کرونا در ایاالت 
متحده در حال تبدیل شدن به یک همه گیری در بین 

افراد غیر واکسینه است.
آمار رسمی نشان می دهد که بیش از 16۲ میلیون و 
700 هزار نفر، یا 49٪ از جمعیت امریکا، به طور کامل 

واکسین شده اند.
تا ماه اپریل، ایاالت متحده در زمینه تزریق واکسین 
پیش رو بود، اما از آن زمان به بعد میزان واکسیناسیون 

در این کشور شروع به کاهش کرد.
جنوبی  ایالت های  در  به ویژه  واکسیناسیون  میزان 
امریکا پایین است، به طوری که در بعضی از مناطق 
را  واکسین  اولین دوز  از ساکنان  نیمی  از  حتا کم تر 

دریافت کرده اند.
در همین حال، پس از کاهش تعداد ابتال به کرونا در 
ویروس  به  روزانه  ابتالی  موارد  و جون،  می  ماه های 

کرونا بار دیگر در حال افزایش است.
این روند، تا حدی به گسترش سریع نوع دلتا که اولین 

بار در هند مشاهده شد، نسبت داده شده است.
ایاالتی  ابتال به کرونا در  افزایش در موارد  بیش ترین 

از شمار ازدواج کاسته شده و طالق رونق گرفته است. 
این خالصه بخشی از آخرین گزارش مرکز آمار ایران 
است.  ایران«  فرهنگی  و  اجتماعی  در مورد »وضعیت 
کرده ،  منتشر  ایران  آمار  مرکز  که  گزارشی  براساس 
 139۵ سال  در  که  کشور  این  کل  ازدواج های  تعداد 
معادل 670 هزار بوده است و در سال 1399 به ۵۵0 
هزار مورد کاهش یافته است. به گزارش رادیو زمانه، در 
از 17۵ هزار  میزان طالق سالیانه  زمانی  همین دوره 
مورد به 183 هزار مورد افزایش یافته است. بیش ترین 
میزان طالق ثبت  شده بر اساس مدت زنده گی مشترک 
هم به بازه زمانی یک تا پنج سال اختصاص دارد که 
تازه  سنی  گروه  در  طالق  موارد  اغلب  می دهد  نشان 
 ازدواج کرده و جوان رخ داده است. اما در ازدواج های 
بادوام و طوالنی مدت هم شاهد رشد عددی بوده اند. در 
مورد ازدواج هایی که ۲9 سال و بیش تر دوام داشته اند، 
در سال 139۵ تنها 6۵00 طالق رخ داده، ولی این رقم 
برای سال 1399 به حدود 7800 طالق افزایش یافته 
ایران تند  است. در حالی که شیب کاهش ازدواج در 

تگزاس  فلوریدا،  مانند  واکسیناسیون کم تر،  میزان  با 
و میسوری است.

هم چنین گفته شده که 99.۵ درصد از مرگ و میرهای 
اتفاق  نشده  واکسین  افراد  میان  در  کرونا  به  مربوط 

می افتد.
دکتر فاوچی در مصاحبه خود با شبکه خبری سی ان ان 
میزان  که  مناطقی  در  محلی  مقام های  که  گفت 
کارهای  است  الزم  است،  پایین  آن ها  واکسیناسیون 
بیش تری برای تشویق مردم به تزریق واکسین انجام 

دهند.
او گفت: »از شنیدن این که فرمانداران جمهوری خواه 
آرکانزاس و فلوریدا واکسیناسیون را در ایالت های شان 
تشویق می کنند، بسیار دلگرم شده است.« هر دوی 
توصیه های  به  نسبت  در گذشته  محلی  رهبران  این 

دکتر فاوچی انتقاد داشتند.
بایدن، رییس جمهور  دکتر فاوچی مشاور اصلی جو 
کنونی امریکا و سلف او، دونالد ترمپ، در مورد بیماری 

همه گیر کرونا بوده است.
تغییر  برای  گفت وگو  حال  در  که  گفت  او 
پیش گیری  و  کنترل  مرکز  دستورالعمل های 
بیماری های ایاالت متحده )CDC( در مورد استفاده 
از ماسک است. این مرکز می گوید، افرادی که کاماًل 
قبل  که  را  فعالیت هایی  می توانند  شده اند،  واکسین 
از  استفاده  انجام می دادند، بدون  از همه گیری کرونا 

ماسک از سر بگیرند.
حاال دکتر فاوچی گفته که مقام های محلی می توانند 
قوانین خود را تحت راهنمای کنونی این مرکز وضع 
کنند. او اما یادآوری کرد که برخی از دولت های محلی 
برای جلوگیری از افزایش ابتال، استفاده از ماسک در 

داخل اماکن عمومی را دوباره برقرار کرده اند.
در شهر لس آنجلس، اکنون استفاده از ماسک در اماکن 
سرپوشیده عمومی چه برای افراد واکسین شده و چه 

برای افراد واکسین نشده، ضروری است.

است، ولی در مورد طالق در مدت ۵ سال گذشته روند 
رشد 3 تا 4 درصدی در هر سال مشاهده می شود. برای 
نمونه تعداد رویدادهای طالق ثبت شده در سال 99 با 
3,6 درصد افزایش نسبت به سال 98 از 176 هزار و 
814 به 183 هزار و 193 رویداد طالق در سال 99 
رسیده است. در سال 99 طول مدت ازدواج 11 هزار و 
71۵ طالق ثبت شده کم تر از یک سال و طول مدت 
ازدواج ۵1 هزار و ۲70 رویداد طالق ثبت شده بین یک 
تا پنج سال بوده است. از سوی دیگر 78,9 رویداد طالق 
نیز با طول مدت ازدواج بالغ بر ۲9 سال در سال 99 به 

ثبت رسیده است.

نقضقوانینبینالمللی
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