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اولویت چین چیست؟ 
افزایش توان اقتصادی یا 

رقابت با امریکا؟

طالبان مدعی فعالیت 
بیش از ۲۰۰ رادیو در 

افغانستان هستند

اختالفات سران طالبان؛

حنفی از ضرورت تقویت نظام آموزشی سخن گفت

۸صبح، کابل: وزارت اطالعات و فرهنگ طالبان 
در پیامی به مناسبت روز جهانی رادیو گفته که 
در حال حاضر بیش از ۲۰۰ رادیو در افغانستان 

فعال است.
و  اطالعات  وزارت  سخنگوی  قانع،  عبدالمتین 
گفته  دلو،   ۲۴ دوشنبه،  روز  طالبان،  فرهنگ 
در  داخلی  رسانه   در حال حاضر ۳۶۷  است که 

افغانستان فعالیت می کند.
سخنگوی وزارت اطالعات و فرهنگ طالبان هیچ 
مانده،  باز  فعالیت  از  که  رسانه هایی  به  اشاره ای 

نکرده است.
بربنیاد اطالعات طالبان، از زمان تسلط این گروه 
بر افغانستان تا کنون، ۸۰۰ ژورنالیست از ۲۵۰ 
افغانستان  برای تهیه خبر و گزارش وارد  رسانه 

شده اند.
با  افغانستان  در حالی که رسانه ها و خبرنگاران 
طالبان  سوی  از  گسترده  محدودیت های  اعمال 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  سخنگوی  مواجه اند، 
طالبان می گوید که تنها مشکل رسانه های داخلی 

اقتصادی است.
حکومت  سقوط  از  پیش  گزارش ها،  براساس 
افغانستان  در  رادیو   ۳۵۰ به  نزدیک  پیشین، 

فعالیت داشت.

و آن می کنیم، همه خواب و خیال است.«
مسأله  به  که  صورتی  »در  است:  کرده  اضافه  نام برده 
تقویت نظام آموزشی و تحصیلی پی نبریم، چگونه خود 

را از این حالت نجات دهیم؟«
حنفی از عالمان جهان اسالم و افغانستان خواست که در 

افغانستان روشنگری کنند.
این در حالی است که پیش از این سراج الدین حقانی 

حقانی،  سراج   الدین  انتقادات  از  پس  کابل:  ۸صبح، 
گروه،  این  رهبری  از  طالبان  داخله  وزارت  سرپرست 
می گوید  طالبان  رییس الوزرای  اداری  معاون  اکنون 
هیچ گاه  نشود،  تقویت  آموزشی  سیستم  که  زمانی   تا 

نمی توان دعوای یک کشور مستقل را داشت.
عبدالسالم حنفی، معاون اداری رییس الوزرای طالبان، 
کابل  دانشگاه  در  نشستی  در  دلو،   ۲۳ یک شنبه،  روز 
گفته است، وظیفه یک مفتی تنها این نیست که بگوید 
»ممنوع« است و وقتی مفتی چیزی را منع می کند، باید 

راه  بدیل هم ارایه دهد.
او افزوده است: »ما اگر دعوا می کنیم وطن خود  را این 

پس از خروج نیروهای ایاالت متحده و ناتو از 
افغانستان، استراتژیست ها در واشنگتن احساس کردند 

که پاکستان به آن ها خیانت کرده است. 

در نشستی در والیت خوست، از آن چه انحصار قدرت از 
سوی رهبری طالبان و تحمیل دید گاه بر مردم خواند، 
به شدت انتقاد کرد و گفت که این  کار به سود هیچ کسی 

نیست.
سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  حقانی،  تند  انتقاد  پی  در 
گروه طالبان، روز یک شنبه، ۲۳ دلو، در سمینار علمی 
و ادبی استادان دانشگاه ها در  کابل گفت که برمبنای 
با  به گونه محرم و محفوظ  باید  انتقاد  اخالق اسالمی، 

امیر، وزیر یا مسوول مطرح شود.
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سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( ۱۳ فبروری را به »روز 
جهانی رادیو« اختصاص داده است. از این روز در حالی در نقاط مختلف جهان 

بزرگ داشت می شود که افغانستان در دو سال گذشته گواه کاهش چشم گیر 
فعالیت کانال های رادیویی بوده است. شماری از شهروندان کشور و خبرنگاران 
محلی در والیت های کشور می گویند که بیشتر رسانه هایی که قباًل برای زنان 

نشرات داشتند، اکنون از فعالیت باز مانده اند.

مسیرهای 1۰ ولسوالی بدخشان 
مسدود است 3

روز جهانی رادیو و صدای خاموش 
زنان در رسانه های شنیداری 

افغانستان

رقابت و اختالف 
، هند را به دامن  ن با چ�ی

امریکا پرتاب خواهد 
کرد؟

تالش های 
مبارزه با تروریسم

برف باری های سنگین؛ 

۸
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کودکان  از  حمایت  صندوق  کابل:  ۸صبح، 
در  زمستان  که  می گوید  متحد  ملل  سازمان 
آسیب پذیرترین  به  وحشیانه  به گونه  افغانستان 

اقشار جامعه این کشور تلفات وارد کرده است.
یونیسف روز دوشنبه، ۲۴ دلو، با نشر توییتی گفته 
است که در یک ماه زمستان سال روان میالدی، 
و  سرما  دلیل  به  افغانستان  در  کودک  صدها 

بیماری های ناشی از آن جان داده اند.
به گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، 
سال  جنوری  ماه  در  تنها  کودکان  از  رقم  این 

۲۰۲۳ در سراسر افغانستان تلف شده اند.
تلف شده  کودکان  از  مشخص  رقم  اما  یونیسف 
در افغانستان ارایه نکرده است. از سویی هم، این 
نهاد گفته است که در هفته های گذشته بیش از 
شش هزار بسته لباس به کودکان داده و همزمان 
به بیش از ۱۴ هزار خانواده پول نقد توزیع کرده 
سرمای  موج  گذشته  ماه  آمارها،  براساس  است. 
شدید در کشور جان بیش از ۳۰۰ تن را گرفت 
و هزاران تن در پی بیماری های تنفسی ناشی از 

سرما به شفاخانه ها مراجعه کردند.

سرما و بیماری در افغانستان طی یک ماه جان صدها 
کودک را گرفته است

یونیسف: 

جابه جا�ی های گرویه؛ 

کت دول�ت طالبان                     کارمند �ش
»نفت  و گاز« را منفک کردند

۳۷۹



 

این سو تبصره های بسیاری بر سر اختالفات  به  از مدتی 
درونی طالبان در رسانه ها مطرح شده و در مورد عواقب 
آن اختالفات گمانه زنی هایی جریان دارد. حتا از کودتای 
احتمالی در کابل نیز صحبت شده است. به تازه گی برخی 
را در نشست های علنی  انتقادهایی  نیز  زورمندان طالب 
مطرح  گروه  رهبری  سیاست های  و  موجود  وضعیت  از 
در  که  می کنند  تبلیغ  خارجی  محافل  برخی  کرده اند. 
در  بیابند،  فرصت  اگر  که  هستند  کسانی  طالبان  درون 
ساختن نظامی که برای جامعه بین المللی قابل قبول باشد 
و بتوان آن را به  رسمیت شناخت، گام های جدی بردارند. 
کسانی از درون طالبان هم می کوشند با موضع گیری های 
خود گاهی آن تصور را تقویت کنند. اما اگر گذشته معیار 
قضاوت باشد، نباید به تحول مثبت از درون طالبان امید 
بست. حدود سه دهه حضور این گروه در عرصه سیاست 
فکری،  ریشه های  که  بدانیم  تا  باشد  کافی  زمان  باید 
استخباراتی  و  مالی  تکیه گاه های  و  اجتماعی  پایگاه های 
این گروه امکان چه کارهایی را برایش می دهد و باید از آن 
چه انتظاراتی داشت. در دور نخست نیز وقتی طالبان به 
میدان آمدند، گفته می شد که در درون آن گروه نیروهای 
و  دارند  حضور  ظاهرشاه  حامیان  جمله  از  غیرطالبانی 
تشکیل  قانونی  سراسری  دولت  بگیرند،  را  قدرت  وقتی 
گشت.  بر خواهند  خود  مدارس  به  طالبان  و  شد  خواهد 
گمانه زنی ها  فرصت  فرماند  هان طالب  و  رهبران  گم نامی 
و تبلیغات عجیب و غریب را مهیا کرده بود، از جمله برای 
نیز  اکنون  که  برادر  مال  مرموز چون  نام های  از  تعدادی 
فریب خورده گان  و  خارجی  محافل  برخی  امید«  »مایه 
داخلی شده است، هویت های عجیب وغریب می تراشیدند. 
یکی را کرنیل پاکستانی، دیگری از کادر خلقی و کسانی 
غرب  ساکن  لیبرال  نیروهای  و  ظاهرشاه  نفوذی های  را 
می خواندند. در میان احزاب و سازمان های سیاسی از این 
صحبت ها بسیار می شد و خیلی نیرو و وقت هدر می داد ند. 
اما عمل کرد طالبان نشان داد که آن گروه از یک جریان 
نماینده گی می کند که طی سال های  سیاسی-اجتماعی 
طوالنی در اثر تبلیغات سیستماتیک و حمایت های مالی 
گسترده در منطقه ما ریشه دوانده، از میان توده های وسیع 
روستایی و محرومان شهری سربازگیری می کند، متحدان 
منطقه ای و جهانی دارد و دچار توهمات وحشت ناک فکری 
نسبت به جهان و زنده گی است. این نیروی عقب مانده و 
پوتانسیل ویرانگر با مشوق های مالی و تسلیم طلبی های 
سیاسی مهار نمی شود و به اعتدال نمی گراید، بلکه قوی تر 
و مخرب تر می شود. تمایالت فردی تعدادی از قدرت مندان 
طالب نیز نمی تواند مسیر این گروه ارتجاعی را که علت 
وجودی اش نفی و تخریب است و در منظومه فکری اش 
ساختن و آباد کردن جایی ندارد، با تروریسم و جهادگرایی 
معتاد  مافیایی  و  سیاه  اقتصاد  به  و  تنیده  درهم  جهانی 
است، چنان متحول سازد که یک باره به نیروی سیاسی 
بدل شود.  و رهبری ملت  اداره کشور  صاحب صالحیت 
چنین تحول آرمانی اگر ممکن هم باشد، از راه تسلیمی و 
دادن امتیازات مالی و سیاسی میسر نمی گردد، بلکه گروه 
طالبان مثل هر پدیده اجتماعی یا باید به اجبار و از طریق 
به  تا  گذاشت  باید  یا  و  شود  خنثا  ایستاده گی  و  مبارزه 
تدریج و طی یک دوران دردناک و بسیار طوالنی رویارویی 

با واقعیت ها در درون جامعه هضم شود.
اشتباه  طالبان  درون  از  مثبت  تحول  به  چشم داشتن 
است. آن گروه با عناصر و ریشه های کنونی اش ظرفیت 
اقدام مثبت را ندارد. طالبان نیروی شر است و برای ملت 
افغانستان جز ایستاده گی و مبارزه برای عبور از این دوران 
سیاه طالبانی، گزینه دیگری به  چشم نمی آید. اگر سبعیت 
تروریستی آن گروه، اقدامات وحشیانه و سرسختی آن در 
برابر تغییر را که در نزدیک به سه دهه شاهد بودیم کنار 
واهی  از  فراوان  درس های  اخیر  سال  یک و نیم  بگذاریم، 
بودن امید به تغییر طالب، دارد. مخالفان طالبان اگر نتوانند 
خود را انسجام بخشند و همچنان گوش به زنگ اعتراض 
نارضایتی مال  برابر مال هبت اهلل و  سراج الدین حقانی در 
سهم  کشور  بربادی  تداوم  در  بمانند،  امثال شان  و  برادر 
نفرین  به طالبان  تنها  آینده  و نسل های  خواهند داشت 
نخواهند کرد، بلکه به هزاران آدم سیاسی، صاحب امکانات 
و مسوولیت تاریخی که منفالنه بربادی کشور و رنج مردم 

را تماشا می کنند، نیز نفرین خواهند فرستاد.

داستان فریبنده اختالفات 
رهبران طالب
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۸صبح، خوست: منابع محلی در خوست از اتخاذ 
تدابیر شدید امنیتی در دومین روز گردهمایی اعضای 

برجسته و فرماندهان شبکه حقانی خبر می دهند.
منابع روز دوشنبه، ۲۴ دلو، می گویند که شماری از 
فرماندهان و اعضای برجسته شبکه حقانی به شمول 
والیت  در  این سو  به  روز  دو  از  حقانی  سراج الدین 

خوست گرد هم آمده اند.
تاکنون جزییاتی از این نشست ها به بیرون درز نکرده 

است.
این در حالی است که سراج الدین حقانی، سرپرست 

گروه  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  کابل:  ۸صبح، 
بر یک مخفی گاه گروه  طالبان، می گوید که حمله 
داعش در کارته نو، از مربوطات حوزه هشتم امنیتی 

شهر کابل بود.
مجاهد دوشنبه شب، ۲۴ دلو، با نشر توییتی مدعی 
داعش  اعضای  از  شماری  تاکنون  که  است  شده 
به  احتیاط  با  او  گفته  به  عملیات  و  کشته شده اند 

پیش می رود.
افراد  داعشیان  میان  در  مجاهد،  ادعای  براساس 

خارجی هم حضور دارند.
این در حالی است که منابع به روزنامه ۸صبح نیز 

از  شماری  رادیو،  جهانی  روز  در  کابل:  ۸صبح، 
بدون  که  می گویند  هرات  در  محلی  رسانه های 
هماهنگی با طالبان هیچ  برنامه ای را نمی توانند نشر 

کنند.
روز  هرات  در  محلی  رسانه های  از  یکی   مسوول 
دوشنبه، ۲۴ دلو، به روزنامه ۸صبح می گوید که حتا 
در نشر خبرهای ترافیکی با محدودیت و سانسور از 

سوی طالبان مواجه هستند.
با  هماهنگی  بدون  »نمی توانیم  می افزاید:  وی 
طالبان در هرات فعالیت داشته باشیم و برنامه های 

۸صبح، بامیان: منابع محلی در والیت بامیان 
می گویند که جسد قطعه قطعه  شده یک مرد در 

مرکز این والیت پیدا شده است.
این  که  می گویند  دلو،  دوشنبه، ۲۴  روز  منابع 
جسد در ساحه »دهن ککرک« از مربوطات مرکز 

این والیت پیدا شده است.
به  تحقیقات  برای  جسد  این  منابع،  گفته  به 

شفاخانه والیتی بامیان منتقل شده است.
بامیان  والیتی  شفاخانه  در  معتبر  منبع  یک 
براساس  نشود،  نام  برده  او  از  می خواهد  که 
روزنامه  به  شفاخانه  این  ابتدایی  بررسی های 
این جسد مربوط یک مرد  ۸صبح می گوید که 

است.
فجیعی  به گونه  جسد  »این  می افزاید:  منبع 
توته توته شده که شماری از اعضای جسد وجود 

ندارد.«
مسووالن محلی طالبان در بامیان تا کنون در این 

باره چیزی نگفته اند.
قابل ذکر است که در این اواخر کشتار هدف مند 
نظامیان پیشین و منتقدان رژیم طالبان از سوی 

افراد این گروه در کشور افزایش یافته است.

کنر  والیت  در  محلی  منابع  کنر:  ۸صبح، 
ولسوالی  ننگالم  بازار  دکان داران  که  می گویند 
افزایش  به  دلیل  را  خود  دکان های  مانوکی، 

مالیات توسط طالبان بسته اند.
روز  شود،  ذکر  نامش  نخواست  که  منبع  یک 
می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  دلو،   ۲۴ دوشنبه، 
که طالبان نسبت به گذشته مالیات را افرایش 
داده اند و به این دلیل دکان داران بازار ننگالم را 

به گونه مکمل بسته اند.
دکان ها  این  برای  طالبان  که  است  افزوده  او 
تعیین  افغانی  هزار   ۵۰ تا   ۴۰ ساالنه  مالیات 
بازار  کنون  تا  تصمیم  این  از  پس  و  کرده اند 

مسدود است.
مورد  این  در  تا کنون  مسووالن محلی طالبان 

چیزی  نگفته اند.
در  طالبان  روی کارآمدن  با  که  است  گفتنی 
اصناف  باالی  را  مالیات  گروه  این  افغانستان، 

مختلف افرایش داده  است.

والیت  در  محلی  منابع  خوست:  ۸صبح، 
خوست از کشته شدن سه برادر در این والیت 

خبر داده اند.
برادر  سه  این  که  می گویند  خوست  از  منابع 
چاشت دوشنبه، ۲۴ دلو، در نزدیکی منزل شان 
در ولسوالی تنی این والیت، مورد گلوله باری از 
جان  و  گرفته  قرار  ناشناس  تفنگ داران  سوی 

باخته اند.
منابع افزوده اند که حمله کننده گان پس از کشتن 

این سه برادر از ساحه فرار کرده اند.
هنوز علت و انگیزه این رویداد روشن نیست و 
طالبان نیز تاکنون در این مورد چیزی نگفته اند.

گفتنی است که در این اواخر رویدادهای جنایی 
در خوست افزایش یافته است.

در یک ماه اخیر پنج تن در رویدادهای مشابه 
کشته  شده اند.

روز  حقانی،  شبکه  رهبر  و  طالبان  داخله  وزارت 
گذشته در مراسم فراغت دانش آموزان یک مدرسه 
دینی در خوست، در اظهاراتی به گونه غیرمستقیم 
مال هبت اهلل آخوندزاده، رهبر طالبان، را به انحصار 
قدرت و تحمیل دیدگاه ها بر زیردستانش متهم کرد 
که واکنش هایی را در میان اعضای این گروه در پی 

داشت.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، یک روز پس از 
از امیر  انتقاد  اظهارات سراج الدین حقانی گفت که 

باید به صورت پنهانی صورت گیرد.

گفته اند که این درگیری میان یک خانواده  مرتبط با 
داعش و گروه طالبان به وقوع پیوسته است.

منابع اضافه کرده اند که تا کنون دست کم ۱۰ انفجار 
در این ساحه رخ داده است.

را  مردم  مشکالت  منعکس کننده  و  شهروند محور 
تهیه کنیم. حتا در نشر خبر رویداد های ترافیکی نیز 

با محدودیت شدید مواجه هستیم.«
هرات  در  محلی  رسانه  یک   مسوول  شکایت  این 
همزمان با خواست رییس امر  به معروف و نهی از 

منکر طالبان در هرات مطرح شده است.
عزیز رحمان مهاجر، رییس امر به معروف و نهی از 
از  را  منکرات  از  در هرات، جلوگیری  طالبان  منکر 

وظایف مهم رسانه ها خوانده است.
به  گفته وی، رسانه ها باید تا محو کامل »منکرات« با 

اداره امر به  معروف همکار باشند.
۱۳ فبروری برابر است با روز جهانی رادیو. امسال از 
این روز در افغانستان در حالی تجلیل می شود که 
رسانه ها با محدودیت های شدید و بی پیشینه  نشراتی 

و سانسور دست وپنجه نرم می کنند.

تدابیر شدید امنیتی در خوست؛ 
اعضای برجسته شبکه حقانی برای دومین روز 

جلسه گرفته اند

درگیری در شهر کابل؛ طالبان: 
بر مخفی گاه داعش حمله کردیم

روز جهانی رادیو؛   
رسانه های محلی هرات: حتا در نشر رویدادهای ترافیکی 

با محدودیت مواجه هستیم

جسد قطعه قطعه شده یک 
مرد در بامیان یافت شد

افزایش مالیات بر دکان داران 
در کنر؛ 

بازار ننگالم مسدود شد

گلوله باری تفنگ داران 
ناشناس در خوست جان 

سه برادر را گرفت

طالبان  اداره  زیر  مرکزی  بانک  کابل:  ۸صبح، 
از رسیدن یک بسته ۴۰ میلیون دالری دیگر به 

کابل خبر داده است.
حساب کاربری بانک مرکزی چاشت روز دوشنبه، 

۲۴ دلو، در رشته توییت هایی گفته که این بسته 
بانک های خصوصی سپرده  از  به یکی  نقد  پول  

شده است.
این  ارسال  از  استقبال  با  طالبان  مرکزی  بانک 
بسته کمک نقدی، خواستار انتقال این کمک ها 

از طریق سکتور بانکی شده است.
این در حالی  است که سکتور بانکی افغانستان 
جهانی  جامعه  سوی  از  طالبان  تسلط  از  پس 

تحریم شده است.
مرکزی  بانک  نیز  روز گذشته  که  است  گفتنی  
طالبان از رسیدن یک بسته ۴۰ میلیون دالری 

به کابل خبر داد.

دومین بسته ۴۰ میلیون دالری در دو روز گذشته به کابل رسید
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کت دول�ت طالبان                     کارمند �ش
»نفت  و گاز« را منفک کردند

۳۷۹

تأیید می کند که طالبان ۳۷۹ کارمند  اسناد موجود 
این شرکت دولتی را از کار سبک دوش کرده اند. اما در 
مکتوب رسمی این اداره از سبک دوشی این کارمندان 
سخن به میان نیامده و گفته شده که با این تعداد از 
کارمندان »قطع عالقه« صورت گرفته و بست های شان 
تنقیص شده است. در این مکتوب دیده می شود که 
»قطع عالقه« کارمندان بربنیاد تنقیص بست های سال 
۱۴۰۱ صورت گرفته است. در مکتوبی که به  دسترس 
روزنامه ۸صبح قرار گرفته، آمده است که ریاست الوزرای 
طالبان در تشکیل ۱۴۰۱ این شرکت، یک  هزار و ۲۹۴ 

بست را در مرکز و والیات منظور کرده است. 
این مکتوب پیرامون تنقیص بست های  از  در بخشی 
»شرکت دولتی نفت  و گاز افغانستان« چنین استدالل 
شده است: »تشکیل سال ۱۴۰۱ به کمیت ۱۲۹۴ بست 
کارمندان و اجیران منظور گردیده، نسبت به تشکیل 
که ۴۰۴  بوده  کم  بست  تعداد ۲۰۹  به  سال ۱۳۹۹ 
بست تنقیص و ۱۹۵ بست تزیید را نشان می دهد.« 
طالبان  مالیه  وزارت  که  شده  گفته  مکتوب  این  در 
بربنیاد پیشنهاد این شرکت، بست های تنقیص شده را 

به رقابت آزاد سپرده است. 
مکتوبی که در دسترس ۸صبح قرار گرفته، نشان دهنده 
مطالب متضاد نیز است. در قسمتی از این مکتوب در 
مورد تقاعد و امتیازات حقوقی کارمندان تنقیص شده 
گفته شده که آنان از حقوق تقاعد برخوردار هستند، 
اما پس از آن در پاراگراف دیگر آمده است که این نهاد 
پالیسی ای برای تعیین سرنوشت کارمندان تنقیص شده 
ندارد و تصمیمی در مورد سرنوشت آنان گرفته نشده 

است. 
در بخش دیگر این مکتوب آمده است: »به اساس فیصله 
جلسه شماره ۲ مورخ ۱۴۴۴/۶/۱۷ مطابق ۲۰ جدی 
۱۴۰۱ کمیته اجرایی شرکت که ذریعه مکتوب شماره 
ارتباط  و  اسناد  مدیریت   ۱۴۴۴/۶/۲۲ مورخ   ۱۹۶۷
آمریت عمومی استخدام منابع بشری مواصلت نموده 
بست های شان  که  کارکنان  با  عالقه  قطع  آن  در  که 
تنقیص گردیده، تذکر رفته و در ضمن در فیصله هذا 
در مورد جذب و استخدام افراد واجد شرایط از طریق 
رقابت آزاد در بست های تزییدی آمریت منابع بشری 
را مکلف نموده است.« در پاراگراف بعدی این مکتوب 
گفته شده است کارمندانی که بست های شان تنقیص 
شده، می توانند مطابق قانون، تقاعدی شان را مطالبه 
و یا در پروسه رقابت آزاد بست های این اداره شرکت 
کنند و از طریق رقابت آزاد در بست های کمبود دوباره 

استخدام شوند.
در پاراگراف دیگر این مکتوب، خالف موارد یاد شده، 
کارکنان  آینده  نبودن  روشن  و  بی سرنوشتی  از 

بستش تنزیل یافته و همزمان کسی دیگر به  جایش 
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  او  است.  شده  مقرر 
به دل  می گوید: »همین مشکل پیش آمده، تشکیل 
خود جور کردند، بست های مسلکی را به  خاطر افرادی 
تنزیل  مرا  بست  کردند.  تنقیص   نمی خواستند،  که 
کردند.  استخدام  به  جایم  را  دیگر  کسی  اما  کردند، 
نمی آید.  چیزی  ما  دست  از  است.  مشکالت  همین 
به  جایش  نفر  رقابت  بدون  هم  را  تنزیلی  بست های 
اصول  و  قانون  مطابق  که  حالی  در  کردند.  معرفی 
و  است  متضرر  شده،  تنزیل  بستش  که  نفری  باید 
حق قانونی اش هم می باشد، استخدام شود؛ اما این ها 

نفرهای خودشان را بدون رقابت استخدام کرده اند.«
در همین حال یکی از کارمندان زن این اداره که از 
سوی طالبان از وظیفه برکنار شده است، به روزنامه 
۸صبح می گوید که طالبان همه این کارمندان را بدون 
وظیفه  از  قانونی  مراحل  طی  و  اداری  اصول  رعایت 
برکنار کرده اند. او می  گوید: »حدود ۱۲۰ زن در مرکز 
و والیات بود، همه را به شمول مردان رخصت کردند، 
مثل این که یک نفر از سرک روزمزد گرفته و رخصت 
زحمت  و  تالش  عمر  یک  همه  که  حالی  در  کنند. 
کشیدند، نیروی متخصص بودند و باید مطابق قانون 
همراه  شان رفتار می شد. این ها ]طالبان[ نمی خواهند 
کسی به غیر از خودشان باشد، این جفای بزرگ در 

حق مردم است.«
نیز  نهاد  این  دیگر  کارمندان  از  تن  چند  با  ۸صبح 
را  این مکتوب  است که همه محتوای  صحبت کرده 
تایید می کنند و می گویند که بدون هیچ دلیلی و بدون 
رعایت طی مراحل قانونی برکنار و بی سرنوشت شده اند. 
همچنان همه این کارمندان تنقیص و تنزیل شده، ادعا 
دارند که طالبان افراد وابسته به خود را بدون رعایت 
اصل اخالقی و مدیریتی به  جای آنان به کار گماشته اند.

این همه در حالی است که در نظام جمهوریت بربنیاد 
قانون خدمات ملکی »ماموری که بست او لغو، تعدیل 
یا به اعالن سپرده می شد، در حالت انتظار با معاش 
قرار می گرفت. اداره می توانست مامور منتظر با معاش 
به وظایف  کار  قانون  ماده هفتاد و دوم  احکام  را طبق 
و  تنقیصی  کارمندان  این  نماید.«  توظیف  دیگری 
به  نه تنها  طالبان  که  دارند  ادعا  شده،  بست  تنزیل 
 جای  آن ها افراد دیگری استخدام نشده، بلکه با حفظ 
تنزیل شده کار  امتیازات قبلی در بست های  حقوق و 
می کنند. به گفته آنان، رییس اداره  مذکور صالحیت 
را  افراد  بست  تعیین  و  قبلی  بست  امتیازات  تفویض 
امتیازات  از  بست،  تنزیل  رغم  به  که  و کسانی  ندارد 
و  قومی  تعلقات  دلیل  به  می شوند،  برخوردار  قبلی 

ایدیولوژیک از این مزیت برخوردار شده اند. 
»شرکت  اجرایی  کمیته   جلسه  صورت  در  همچنان 
دولتی نفت  و گاز افغانستان« نام های چهار تن از افراد 
تنزیل  رغم  به  که  می شود  دیده  طالبان  به  منتسب 
گفته  به  برخوردار ند.  قبلی شان  امتیازات  از  بست، 
در  که  طالبان  افراد  نهاد،  این  تنقیص شده  کارمندان 
بست  معاش  می کنند،  کار  اداره  این  سوم  بست های 
و حدود ۲۰۰  نقد  پول  افغانی  هزار  که ۱۰۰  را  دوم 
لیتر تیل، موتر، کارت تلفن و سایر امتیازات می شود، 
اخذ می کنند، در حالی که معاش بست سوم این اداره 

حدود ۵۵ هزار افغانی است. 
پیش از این طالبان گفته بودند، کارشیوه ای را کابینه 
آن  براساس  که  است  رسانده  تصویب  به  گروه  این 
رییس الوزرای این گروه هر ماه ۲۰۰ هزار افغانی معاش 
و معاونان رییس الوزرا ۱۸۳ هزار افغانی، رییس دادگاه 
عالی ۱۶۷ هزار، وزیران، رییس عمومی استخبارات و 
دادستان کل هرکدام ۱۳۷ هزار، رییس عمومی اداره 
امور ۱۲۲ هزار، والیان ۹۱ هزار، معاونان اداره امور ۷۶ 
هزار، معینان وزارت ها ۹۱ هزار، رییس عمومی تفتیش 
۶۱ هزار، شهردار کابل ۱۰۶ هزار، شهردار والیت ها ۴۵ 
افغانی  رادیو شریعت ۶۱ هزار  و رییس عمومی  هزار 
ماهوار تنخواه دریافت می کنند؛ اما در این نهاد وضعیت 

به گونه  دیگری است. 
طالبان  پیش از این در شماری از اداره های دولتی در 
مرکز و والیت ها، کارمندان حکومت پیشین به  شمول 
افراد  و  برکنار  را  اداره های کلیدی  رییسان و مدیران 
جدید وابسته به خود را به  جای آن ها تعیین کرده اند. 
آنان پیش از لغو دبیرخانه های مجلس نماینده گان و 
مجلس سنا، ۴۶ کارمند تلویزیون ولسی جرگه را برکنار 

کرده بودند.

در  کارمند  به عنوان  گذشته  دهه  دو  در  که  افرادی 
نیروی  بزرگ ترین  استخدام شده اند،  دولتی  نهادهای 
بشری و محرک بنیادی کار تخصصی و مسلکی را در 
نظام اداری کشور تشکیل می دهند. با تسلط طالبان بر 
افغانستان، این نیروی بزرگ انسانی به شکل گروهی و 
هدف مند حذف، منفک و به  جای آنان جنگ جویان و 
افراد وابسته به طالبان، استخدام می شوند. این در حالی 
است که بهبود مدیریت منابع بشری، شهروند محوری 
خدمات ملکی، مصونیت شغلی و استفاده از فناوری در 
روند استخدام از اساسی ترین وظایف نهادهای دولتی در 
امر استخدام و تقویت ظرفیت های مسلکی  به حساب 
می رود. در تازه ترین مورد طالبان ۳۷۹ کارمند و کارگر 
شرکت دولتی »نفت  و گاز افغانستان« را منفک کرده 
و هیچ امتیاز حقوقی و قانونی برای شان قایل نشده اند. 
کارمندان برکنارشده ادعا دارند که طالبان افراد وابسته 
و جنگ جویان خود را که فاقد ظرفیت مسلکی و تجربه 

کاری هستند، به  جای آنان استخدام کرده اند.

قرار  ۸صبح  روزنامه  اختیار  در  که  اسنادی  بر اساس 
شرکت  کارمند   ۳۷۹ به تازه گی  طالبان  است،  گرفته 
دولتی »نفت  و گاز افغانستان« را که زیر مدیریت این 
گروه فعالیت می کند، منفک و به  جای آنان افراد وابسته 
منفک شده  کارمندان  کرده اند.  استخدام  را  خود  به 
سلسله مراتب  رعایت  بدون  آنان  که  می کنند  ادعا 
امتیاز  و هیچ  برکنار شده اند  کار  از  قانونی  و  حقوقی 
مادی و معنوی برای شان در نظر گرفته نشده است. 
کارمندان برکنار شده، طالبان را به تبعیض قومی متهم 
می سازند و توضیح می دهند که بیشتر افراد منفک شده  

»غیرپشتون« هستند. 

مکتوب  از  بخشی  در  است.  رفته  تذکر  تنقیص شده 
»شرکت دولتی نفت  و گاز افغانستان« آمده است که 
تنقیص شده  کارکنان  و  کارمندان  مورد سرنوشت  در 
چنین فیصله صورت گرفته است: »از این که شرکت 
موضوع  در  الحال  تا  افغانستان  گاز  نفت  و  دولتی 
فوق الذکر پالیسی مشخصی ندارد، پالیسی منابع بشری 
از  بعد  گردد،  ارایه  مدیره  هیات  جلسه  به  و  ترتیب 
مرتبه  پالیسی  اساس  به  مدیره  محترم  هیأت  فیصله 
و یا طبق فیصله درباره سرنوشت کارمندان و کارنان 

تنقیض شده تصمیم اتخاذ گردد.«
با این حال، شماری از کارمندان منفک شده این نهاد 
در صحبت با روزنامه ۸صبح می گویند که آنان بدون 
به  و  برکنار  قانونی  سلسله مراتب  رعایت  و  سرنوشت 
 جای آنان افراد و ابسته به طالبان که هیچ نوع دانش 
مسلکی و تجربه کافی در این عرصه ندارند، استخدام 
کارمندان همچنان مدعی اند که مطابق  این  شده اند. 
قانون هرگاه بستی تنقیص می شود یا یک رتبه پایین  
می آید، مامور موظف حق اولویت دارد تا در آن بست 
استخدام شود؛ اما طالبان کسانی را که بست های شان 
تنزیل یافته، به  جای آنان کسان دیگری را استخدام 

کرده اند.
جنیداهلل محبی )نام مستعار( از کارمندان تنقیص شده 
»شرکت دولتی نفت  و گاز افغانستان« است. او که به 
دلیل مشکالت امنیتی نمی خواهد هویتش فاش شود، 
در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید: »کارمندان بدون 
امتیاز تقاعدی و یا کدام پکیج معاش امتیازی باشد به 
کارمندان، در نظر گرفته نشده است. ضمناً از یک طرف 
برخورد قومی صورت گرفته است. تقریباً در آمریت مالی 
۲۸ بست تنقیص کرده اند که همه مردم های تاجیک، 
هزاره، اوزبیک و اقوام غیرپشتون هستند. همه روزه در 
آمریت های ریاست افراد و اشخاص خودشان می آیند؛ 
حتا سواد نوشتن یک مکتوب را ندارند و نمی توانند در 
یک موضوع تصمیم بگیرند. همه موضوعات از رییس 
عمومی شروع تا آمرین و مدیریت های عمومی از افراد 

و اشخاص خودشان ]طالبان[ هستند.« 
گاز  نفت  و  دولتی  شرکت  تنقیص شده  کارمند  این 
است.  نابه سامان  بسیار  اداره  »وضعیت  می افزاید: 
که  کسانی  برعالوه  شده اند.  منفک  نفر   ۳۹۵ تقریباً 
اعالن  به  را  آنان  بست  نشده،  تنقیص  بست های شان 
سرش  هستند،  غیرپشتون  که  کسانی  و  گذاشته اند 
بهانه گیری می کنند. تمامش وردکی ها و قندهاری ها 
همه روزه مقرر شده می روند. حدود ۱۲۰ نفر زنان را 
از تشکیل بیرون کرده اند و بی سرنوشت هستند، بدون 

کدام امتیاز.«
که  است  دیگری  کارمند  مستعار(  )نام  مبشر  احمد 

جابه جایی های گروهی؛

بر اساس اسنادی که در 
اختیار روزنامه 8صبح قرار 

گرفته است، طالبان به تازه گی 
3۷۹ کارمند شرکت دولتی 
»نفت  و گاز افغانستان« را 
که زیر مدیریت این گروه 

فعالیت می کند، منفک و به 
 جای آنان افراد وابسته به 
خود را استخدام کرده اند. 
کارمندان منفک شده ادعا 

می کنند که آنان بدون رعایت 
سلسله مراتب حقوقی و 

قانونی از کار برکنار شده اند 
و هیچ امتیاز مادی و معنوی 

برای شان در نظر گرفته نشده 
است.

امین کاوه
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اولویت چین چیست؟

خود بود و ایستاده گی علیه امپریالیسم غربی را بر خود 
الزم می دید، در نهایت در اواخر دهه ۱۹۷۰م تن به 
اقتصاد غرب  بازار  با امریکا داد و راه ورود به  مذاکره 
را به روی چین گشود. پس از مائو، دنگ شیائوپینگ۲ 
گرفتند،  در دست  را  امور  زمام  که  زمین۳  جیانگ  و 
امریکا،  به ویژه  غرب،  با  مراوده  و  اقتصادی  توسعه 
شی جین  این روزها  می ساخت.  را  اصلی شان  دغدغه  
را می پیماید. چینی ها،  نیز مسیر اسالف خود  پینگ 
جنگ و نظامی گری را مهم ترین مانع توسعه اقتصادی 
می دانند؛ از این رو، نسبت به اقتصاد کم تر بدان التفات 
میان  توازن  زمانی که  است  پیدا  می دهند.  خرج  به 
قدرت اقتصادی و قدرت نظامی در یک کشور برقرار 
نباشد، نتیجه آن افت اقتصادی است نه شگوفایی. برای 
چینی ها اگر نظامی گری اهمیت می داشت و در اولویت 
می بود، می بایستی بی کم و کاست به اصول »کمونیسم 
غربی  کاپیتالیسم  به روی  و  می ماندند  پابند  مائویی« 
با  نکردند.  چنین  که  دیدیم  اما  نمی گشودند،  آغوش 
به  چین  که  گفت  می توان  پیش گفته،  این  به  توجه 
با  رقابت  نه  است  اقتصادی خود  توان  افزایش  دنبال 
امریکا یا مهار آن. البته ممکن است تالش برای افزایش 
توان اقتصادی از سوی چین پیامد ناخواسته  اش رقابت 
همه  در  نه  باشد  اقتصادی  زمینه  در  تنها  امریکا،  با 

زمینه ها. 

۲ـ پس از آغاز نبرد اوکراین، گمانه زنی ها بیشتر این 
بود که چین در حمایت از روسیه در مصاف غرب قرار 
می گیرد، اما این اتفاق نیفتاد؛ چون برای چین تجارت 
پرسود اهمیت دارد نه وارد  شدن در جنگ ، آن هم به 
سود و زیان کشوری دیگر. چین در نبرد اوکراین مهر 
سکوت بر لب زد و گامی برنداشت تا مبادا حمایت از 
روسیه تلقی شود. حاال اگر چین بخواهد نظم بین الملل 
تک قطبی را بشکند و قطب قدرت مندی را علیه امریکا 
شکل دهد، بایستی در نبرد اوکراین از روسیه در برابر 
امریکا و متحدان آن حمایت کند که چنین نمی کند. 
روسیه رقیب سرسخت امریکا و متحدان آن به شمار 
می رود. اتفاقاً رقیب سخت جانی هم هست که از میدان 
به در کردن آن به این زودی ها ممکن نیست؛ اما چین 
در صف این رقیب امریکا علیه امریکا نایستاد. نتیجه 
این می شود که چین شیفته شگوفایی اقتصادی است 
و وارد شدن به جنگ، حتا در کنار رقیب امریکا را به 

زیان خود می داند.   

۳ـ طی یک  سال اخیر، بحران تایوان داغ بود و سفر 
به  امریکا،  نمایندگان  مجلس  رییس  پلوسی،  نانسی 
تایوان در ماه اسد سال جاری این بحران را داغ تر ساخت. 
اگر دقت شود، چین با احتیاط پا پیش می گذاشت تا 
امریکا  حالی که  در  نشود.  تایوان  با  وارد جنگ  اینکه 
می خواهد چین را وارد جنگ در تایوان بسازد؛ اما چین 
تله  این  گرفتار  و  داده  به خرج  هوشیاری  دم  این  تا 
نشده است؛ چون چین بیشترین مبادالت تجاری را با 

هستند تا حکومت فراگیری در افغانستان تشکیل شود 
و بر بحران حاضر نقطه پایان گذاشته شود؛ اما چین 
طبیعی  منابع  بلعیدن  دنبال  به  خاموشانه  و  زیرکانه 
افغانستان است و به دغدغه مشترک سایر کشورها در 

قبال افغانستان اهمیت نمی دهد.  

۷ـ امریکا که در عصر حاضر قدرت برتر دنیا به شمار 
می رود، در همه زمینه ها نسبت به سایر کشورها برتری 
سایر  امور  در  دخالت  برای  ابزارهایی  همچنان  دارد. 
ابزارها  آن  به  توسل  که  دارد  دست  در  نیز  کشورها 
دموکراسی،  می سازد.  توجیه پذیر  را  امریکا  دخالت 
ابزارهایی  ... دم دست ترین  و  بشر، حقوق زن  حقوق 
است که امریکا برای دخالت در امور سایر کشورها در 
ابزارها با کشورها  با توسل به این  دست دارد. امریکا 
وارد تعامل می شود یا هم بر آن ها هجوم می برد. مزید 
بر آن، متحدان قدرت مندی در دنیا دارد که هر کدام به 
تنهایی می توانند با چین رقابت کنند از جمله: اتحادیه 
اروپا، جاپان، کوریای جنوبی، تایوان، ترکیه، اسرائیل، 
اعراب و ... . امریکا و متحدان آن قادرند تا دولت ها را 
یک شبه ساقط و از نو دولت دیگری با هزینه سنگین 
بسازند. امریکا و متحدان آن خطرپذیرند و می توانند 
حاال  باشند.  عهده دار  را  خطرخیز  مأموریت های  این 
اگر چین بخواهد پا جای پای امریکا بگذارد و رقیب 
قدرت مند آن به شمار رود و یا هم بخواهد جای خالی 
در  امریکا  که  را  ابزارهایی  از  کند، هیچ یک  پر  را  آن 
اختیار دارد، چین ندارد. من نمی توانم بفهمم که چین 
با تکیه بر کدام ابزار می تواند سایر کشورها را به سوی 
خود فراخوانده آن ها را تابع خود و رقیب امریکا سازد. 
بهتر است بگویم چین متاع جاذب و پرفروشی برای 
عرضه به بازار سیاست به بیرون از مرزهایش را ندارد. 
انتظار  غرب  که  را  اصالحاتی  سیاسی  بعد  در  چین 
داشت، عملی نکرد. کشورهای غربی در آغاز خوش بین 
اقتصاد در چین شاید  بودند که گشوده گی در حوزه 
بتواند در حوزه سیاست هم تسری پیدا کند که چنین 
نشد. یعنی چینی ها به همان سیستم سیاسی بسته 
و اقتدارگرای تک حزبی وفادار ماندند که خالف مرام 
غربی ها بود و است. سیستم سیاسی بسته تک حزبی از 
گذشته تا این دم در چین برقرار است که فقط برای 
ممکن  آیا  چین.  از  بیرون  نه  دارد  جذابیت  چینی ها 
است چین با سیستم سیاسی بسته تک حزبی مبتنی 
بر کمونیسم تنها قدرت برتر دنیا یا یکی از قدرت های 
باور من، پاسخ نخیر است. قدرت  به  برتر دنیا شود؟ 
برتر دنیا شدن یا هم پا جای پای امریکا گذاشتن و آن 
را به انزوا کشاندن، الزامات و اقتضائاتی دارد که چین 
حاضر نیست بدان تن در دهد؛ چون هزینه بردار است 
و چین از پرداخت هزینه در هراس است و اقتصاد خود 

را پاسخ گوی آن نمی داند.

نتیجه گیری
در  تک قطبی  نظم  نمی تواند  چین  که  آمدیم  گفته 
همچنان  بشکند.  زودی ها  این  به  را  بین الملل  روابط 
نمی تواند مانع گسترش نفوذ امریکا در اقصا نقاط دنیا 
شود و در همه زمینه ها با آن رقابت کند. گفته شد که 
اقتصادی است که  توان  افزایش  به دنبال  چین فقط 
پیامد ناخواسته آن ممکن است رقابت با امریکا آن هم 
به  چین  حوزه ها.  همه  در  نه  باشد  اقتصاد  حوزه  در 
سیاست از عینک اقتصاد نگاه می افکند. می توان گفت 
که چین به سیاست نگاه تاجرمآبانه دارد. هرجا سود 
اقتصادی باشد، نقش پای چین آن جا دیده خواهد شد. 
همچنان گفته آمدیم که قدرت برتر دنیا شدن الزامات 
بدان ها  تن دهی  به  دارد که چین حاضر  اقتضائاتی  و 
نیست. برای چین همیشه تجارت پرمنفعت در اولویت 
کشور  علیه  و  له  جنگ  در  شدن  وارد  تا  است  بوده 
دیگری. روی  بر تافتن از روسیه و ایران در بحران های 
اخیر می تواند دال قوی باشد مبنی بر شیفته گی چین 

به شگوفایی اقتصادی و افزایش توان در این زمینه.

نظم بین الملل در عصر حاضر تک قطبی است؛ به این 
از  زمینه ها  همه  در  امریکا  که  است  تک قطبی  دلیل 
است.  برخوردار  کشورها  سایر  به  نسبت  برتر  توان 
ایاالت متحده خالق این نظم است و زمام هدایت آن 
نتوانسته  دم  این  تا  کشوری  هیچ  دارد.  چنگ  در  را 
اما  برود؛  راه  بین المللی  امریکا در محیط  پا به پای  که 
بین الملل  روابط  نظریه پردازان  و  پژوهش گران  برخی 
عمر تک قطبی بودن نظم بین الملل را تقریباً پایان یافته 
را  تازه ظهور  قدرت های  برآوردن  سر  و  می دانند 
این  از  یکی  چین  می آورند.  مدعا  این  بر  تأییدی 
قدرت های نو ظهور است که برخی پژوهش گران روابط 
بین الملل را وا داشته تا چشم اندازی تک قطبی بودن 
نظم بین الملل را تیره و تار ببینند. چیزی که سبب 
شده این پژوهش گران، نظم بین الملل را دو قطبی یا 
چندقطبی بخوانند، قدرت اقتصادی چین است. این ها، 
قدرت اقتصادی چین را قوی ترین حجت می دانند برای 
پایان دادن به تک قطبی بودن نظم بین الملل. باور این 
گروه این است که چین با تکیه بر توان اقتصادی خود 
می تواند در همه زمینه ها با امریکا رقابت کند و مانع 
به  دنیا شود.  نقاط  اقصا  در  آن کشور  نفوذ  گسترش 
باور این گروه، زمانی که چین قادر باشد سر راه امریکا 
سد بر افرازد، دیگر نمی توان از تک قطبی بودن نظم 
بین الملل سخن زد. دلیل دیگری که این پژوهش گران 
را وا داشته تا چین را به مثابه رقیب قدرت مند امریکا 
ببینند، خروج امریکا از افغانستان و همچنان کم رغبتی 
این  باور  به  است.  خاورمیانه  در  ماندن  به  کشور  آن 
بساط  دارد  آسیا  و جنوب  خاورمیانه  از  امریکا  گروه، 
قدرتی که می تواند جای  تنها  و  بر می چیند  را  خود 

خالی آن را پر کند، چین است. 

بین الملل  نظم  بودن  که تک قطبی  پندار  این  با  من، 
دارد پایان می یابد و چین به مثابه رقیب قدرت مند و 
می گذارد  میدان  به  پا  امریکا  برابر  در  شکست ناپذیر 
مخالفم. باور من این است که نه تک قطبی بودن نظم 
 بین الملل به این زودی ها پایان می یابد، نه چین قادر 
به رقابت با امریکا در همه زمینه ها است و نه هم چین 
می تواند جای خالی امریکا را پر کند. بهتر است بگویم 
که امریکا جایی را تا هنوز خالی نکرده است که چین 
از این مدعا به نکات  بخواهد آن را پر کند. در دفاع 

ذیل می پردازم:

۱ـ چین همیشه به دنبال افزایش توان اقتصادی اش 
توان  افزایش  نظامی گری.  و  جنگ  تا  است  بوده 
است.  بوده  اولویت  در  همیشه  چین  برای  اقتصادی 
چین برای آن که اقتصاد خود را شگوفا سازد، حتا هر از 
گاهی در برابر بحران تایوان هم مهر سکوت بر لب زده 
است. چین برای آن که به توان اقتصادی خود بیفزاید، 
حتا به تجدید نظر در اصول »کمونیسم مائویی« تن 
داده است. چین برای آن که تبدیل به اژدهای اقتصادی 
شود، حتا به دامن غرب ـ که روزگاری آن را امپریالیسم 
خطاب می کردـ پناه برده است. مائوتسه  دونگ،۱ رهبر و 
بنیان گذار چین کمونیستی که انقالبی ترین مرد روزگار 

۱. کسی بود که در سال ۱۹۴۹ ملی گراها در چین را شکست داد و جمهوری خلق چین را بنیاد گذاشت. 
۲. پس از مرگ مائو زمام امور را از سال ۱۹۷۶ تا اوخر دهه ۸۰ در دست داشت. او طراح »سیاست درهای باز« )نوعی گرایش به کاپیتالیسم( در چین بود. 

۳. در دهه ۱۹۹۰ زمام امور را در اختیار داشت. در دوره او چین توانست خیزش عظیم اقتصادی را تجربه کند. 

دنیای غرب دارد و اگر وارد جنگ با تایوان شود، این 
جنگ پای غرب را نیز در میان خواهد کشید و این کار 
به ضرر اقتصاد چین تمام خواهد شد. می توان گفت، 
عاملی که چین را از وارد شدن به جنگ با تایوان باز 
در  اقتصادی  توسعه  کاروان  توقف  از  هراس  می دارد، 

چین است.  

تالش  از  باشد  دیگری  نمونه  می تواند  افغانستان  ۴ـ 
چین برای افزایش توان اقتصادی. پس از خروج امریکا 
بود که چین جای  این  اغلب  افغانستان، حدس ها  از 
خالی امریکا در افغانستان را پر خواهد کرد، اما دیده 
شد که چنین نشد. چین در افغانستان فقط به دنبال 
از  اقتصادی و شکار منابع طبیعی است؛  تأمین سود 
جمله: غارت معادن نفتی، مس، طال، الجورد و نقره. 
از  حمایت  خوب،   حکومت داری  تروریسم،  با  مبارزه 
صحت و آموزش و حقوق بشر و ... برای چین اهمیت 
ندارد. چین فقط به دنبال شکار منابع طبیعی است 
تا از این طریق سود بیشتر را کمایی کند. نمونه آن 
می تواند امضای پیمان استخراج نفت حوزه آمودریا در 
ماه جدی سال جاری  در  که  باشد  افغانستان  شمال 
میان مقامات چین و گروه طالبان به امضا رسید. این 
درحالی است که چین، طالبان را پس از برگشت به 
انتظار  نکرده است.  مالی هم  قدرت کم ترین حمایت 
می شود:  خالصه  نکته  دو  در  فقط  طالبان  از  چین 

استخراج معادن و مهار اویغورها.

به  چین،  رییس جمهور  شی جین پینگ،  سفر  ۵ـ 
اقتصادی  هدف  و  مایه  فقط  هم  سعودی  عربستان 
داشت تا سیاسی. این سفر را نمی توان تعبیر به این امر 
کرد که چین قرار است جایگزین امریکا در خاورمیانه 
شود. چین می داند که پر کردن جای خالی امریکا امر 
ساده ای نیست و هزینه زیادی بر می دارد. چین تا این 
باشد.  هزینه  این  پرداخت  متکفل  نیست  حاضر  دم 
چین دوست ندارد فعالیت بیرون مرزی به پیمانه ای که 
ایاالت متحده امریکا دارد، داشته باشد؛ چون فعالیت 
بیرون مرزی هزینه بردار است. چیزی که در سفر مقامات 
چینی به عربستان، جالب توجه بود، این بود که چین 
ایران را نسبت به خود در بدل کسب اعتماد  اعتماد 
عربستان سلب کرد. مقامات چین از استقبال کم نظیر 
مقامات عربستانی در شگفت شدند و در هم سویی با 
ایران  منافع  مخالف  که  کردند  نشر  اعالمیه ای  آن ها، 
بود. حاال، اگر چین بخواهد قطب قدرت مندی را علیه 
امریکا شکل دهد، اقتضا می کند رقیبان امریکا را کنار 
خود گرد آورد، نه این که آن ها را از خود براند. چین تا 
این دم نه تنها رقیبان امریکا را حول محور واحد علیه 
امریکا متحد نکرده، بلکه نسبت به آن ها بی مهری نیز 

نشان داده است، از جمله به روسیه و ایران. 

کشورها  از  گروه  دو  با  تجاری  داد و ستد  چین  ۶ـ 
با  ضعیف.   -۲ اقتدارگرا؛   -۱ می داند:  پراهمیت  را 
اقتصادی  از آن رو، وارد داد و ستد  اقتدارگرا  کشورهای 
می شود که خود نیز اقتدارگرا است. در میان دولت های 
اقتدارگرا هم دنبال دولت هایی می گردد که بسته ترین 
سیستم سیاسی را داشته باشد. یعنی از ثبات ظاهری 
اثر  در  و  ندهد  میدان  اعتراض  به  و  باشد  برخوردار 
اعتراض هم فرو نپاشد. این درحالی است که شگوفایی 
اقتصاد چین از دهه ۱۹۸۰ تا این دم، محصول مراوده 
امریکا  با دولت های دموکراتیک غربی، خاصه  تجاری 
بوده است. همچنان دولت های ضعیف در زمینه تجارت 
پرسود برای چین هدف بزرگ تلقی می شود. در این 
زمینه، داد چین بسی اندک است و گرفت آن بسی 
می تواند  آفریقایی  کشورهای  و  افغانستان  پرشمار. 
نمونه ای از دولت های ضعیفی باشد که چین داشتن 
مراوده تجاری با آنان را برای خود پراهمیت می خواند. 
در حال حاضر، بسیاری از دولت های دنیا به دنبال آن 

افزایش توان اقتصادی یا رقابت با امریکا؟
شجاع الدین امینی

چین همیشه به دنبال افزایش 
توان اقتصادی اش بوده است 
تا جنگ و نظامی گری. افزایش 

توان اقتصادی برای چین 
همیشه در اولویت بوده است. 
چین برای آن که اقتصاد خود را 

شگوفا سازد، حتا هر از گاهی 
در برابر بحران تایوان هم مهر 
سکوت بر لب زده است. چین 
برای آن که به توان اقتصادی 

خود بیفزاید، حتا به تجدید نظر 
در اصول »کمونیسم مائویی« 

تن داده است. 



دریافت کرده بود. یکی از خبرنگاران محلی آن رادیو 
به روزنامه ۸صبح می گوید که نشرات آن رادیو در حال 

حاضر به گونه کلی متوقف است. 

زن   ۱۵ رادیو  آن  در  زمانی  که  می دهد  توضیح  او 
از سقوط نظام جمهوری  اما پس  بودند،  مشغول کار 
نه تنها زنان از آن حذف شدند، بلکه نشراتش نیز به گونه 
کلی متوقف شده است. به گفته او، مشکالت اقتصادی 
و محدودیت های سخت گیرانه طالبان سبب شد تا آن 

رادیو نتواند به فعالیت هایش ادامه دهد.

سه شنبه
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رادیوها  طریق  از  اکنون  زنان  صدای  که  می گوید 
شنیده نمی شود. او می افزاید که در گذشته این رادیوها 
برنامه های زیادی تهیه می کردند و زنان خبرنگار در 
منظم،  برنامه های خبری  مدور،  میز  برنامه های  تهیه 
برنامه های تولیدی و  دیگر برنامه ها نقش داشتند. به 
این رادیوها فعالیت چندانی  او، در حال حاضر  گفته 
ندارند و زنان به گونه  کلی از این رادیوها حذف شده اند.

از سوی دیگر، در شماری از والیت ها رادیوهایی وجود 
فعالیت می کردند. در آن  زنان  برای  تنها  داشتند که 
رادیوها در کنار مردان، کارمندان زن نیز مشغول کار 
بودند. اکنون اما نشرات آن رادیوها به صورت کلی قطع 

شده است. 
یکی از رادیوهایی که برای زنان فعالیت داشت، رادیو 
»میرمن« در قندهار بود. آن رادیو که تا روی کار آمدن 
دوباره رژیم طالبان در افغانستان نزدیک به یک ونیم 
جهانی  جایزه   ۱۳۹۹ سال  در  داشت،  فعالیت  دهه 
مرز  بدون  گزارشگران  سوی  از  نیز  را  »تاثیرگذاری« 

 در کنار رادیو میرمن در قندهار، رادیو رابعه بلخی رسانه 
شنیداری دیگری در بلخ بود. آن رادیو نیز نزدیک به 
یک ونیم دهه فعالیت داشت و از مشهور ترین رادیوهای 
محلی در بلخ شمرده می شد. بیشتر کارمندان زن در 
آن رادیو فعالیت داشتند. ساختمان آن رادیو اما حدود 
یک سال پیش بعد از روی کار آمدن رژیم طالبان، دچار 
دهد.  ادامه  فعالیتش  به  نتوانست  و  شد  آتش سوزی 
همه  بلخی،  رابعه  رادیو  مسووالن  اظهارات  بر اساس 
وسایل آن رسانه در پی آتش سوزی از بین رفت و دیگر 

قابل استفاده نبود . 
با  و خبرنگاران  نهادهای حامی رسانه ها  این حال،  با 
»جهانی  روز  مناسبت  به  جداگانه  اعالمیه های  نشر 
رادیو« می گویند که فعالیت ده ها رسانه شنیداری در 
افغانستان متوقف شده است. اتحادیه ژورنالیستان آزاد 
افغانستان با نشر اعالمیه ای گفته است که تا پیش از 
سقوط نظام جمهوری حدود ۳۴۵ رادیو با چهار هزار و 
۸۷۷ کارمند در سرتاسر کشور فعالیت داشتند. در این 
میان یک هزار و ۲۳۸ کارمند این رادیوها را زنان شکل 
می دادند. پس از به قدرت رسیدن طالبان اما فعالیت 
۱۱۷ رادیو متوقف شده و یک  هزار و ۹۰۰ کارمند این 
رسانه های شنیداری که بیش از یک هزار تن آنان را 

زنان شکل می دادند، وظایف شان را از دست داده اند.
در اعالمیه اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان همچنان 
آمده است که در حال حاضر در ۲۲۳ رادیوی فعال در 
کشور تنها ۱۶۳ زن مشغول کار ند. وزارت اطالعات و 
فرهنگ زیر اداره طالبان نیز تأیید کرده است که در 
حال حاضر بیش از ۲۰۰ رادیو در افغانستان فعالیت 
به  رادیوها  این  کارمندان  درباره  اما  طالبان  دارند. 

تفکیک زنان و مردان، چیزی نگفته اند. 
این همه در حالی است که فعالیت رادیو در افغانستان 
فرازهایی  و  فرود  با  به ۱۰۰ سال گذشته  نزدیک  در 
نخستین  به عنوان  کابل«  »رادیو  است.  بوده  همراه 
رسانه شنیداری در افغانستان شناخته می شود که در 
سال ۱۳۰۵ خورشیدی در زمان حکومت شاه امان اهلل 
که  بود  نگذشته  دیری  کرد.  آغاز  را  فعالیتش  خان، 
به دلیل جنگ های داخلی متوقف  رادیو  این  فعالیت 
شد. رادیو افغانستان در سال ۱۳۲۰ خورشیدی پس 
از یک وقفه سیزده ساله دوباره به فعالیت آغاز کرد و تا 
دوره اول حاکمیت طالبان بر کشور زیر این نام فعالیت 
نشرات  کابل  در  تنها  رادیو  این  نخست  در  می کرد. 
سال  در  و  سرتاسری شد  نشراتش  بعدها  اما  داشت، 

۱۳۴۲ به »رادیو افغانستان« تغییر نام یافت. 
طالبان اما در سال ۱۳۷۵ خورشیدی نام این رادیو را 
به »صدای شریعت« تبدیل کردند و برنامه های آن را 
تغییر دادند. در جریان حاکیمت دور نخست طالبان بر 
کشور تنها برنامه های دینی و خطبه های نماز جمعه از 
طریق این رادیو به نشر می رسید. با سقوط رژیم طالبان 
در سال ۱۳۸۰ خورشیدی، فعالیت رادیو افغانستان با 
نشر برنامه های خبری، تفریحی و فرهنگی از سر گرفته 
از روی کار آمدن رژیم طالبان  تا پیش  رادیو  این  شد. 

همه روزه به هفت زبان، ۱۸ ساعت نشرات داشت. 

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( 
۱۳ فبروری را به »روز جهانی رادیو« اختصاص داده 
جهان  مختلف  نقاط  در  حالی  در  روز  این  از  است. 
بزرگ داشت می شود که افغانستان در دو سال گذشته 
گواه کاهش چشم گیر فعالیت کانال های رادیویی بوده 
است. شماری از شهروندان کشور و خبرنگاران محلی 
در والیت های کشور می گویند که بیشتر رسانه هایی 
فعالیت  از  اکنون  زنان نشرات داشتند،  برای  قباًل  که 
به  رادیوها  این  بیشتر  گفته  آنان،  به  مانده اند.  باز 
دلیل محدودیت های سخت گیرانه طالبان و مشکالت 
توقف  را  خود  فعالیت های  شده اند  مجبور  اقتصادی 
بدهند. آمارهای نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها 
نیز نشان می دهد که با روی کار آمدن رژیم طالبان در 
کشور، ده ها رادیوی محلی به دلیل نبود منابع مالی، 
حامی  نهادهای  این،  کنار  در  مانده اند.  باز  فعالیت  از 
رسانه ها همچنان از کاهش چشم گیر حضور زنان در 

رسانه  های شنیداری خبر می دهند. 

بر اساس این آماری که پیش از سقوط کشور تهیه شده 
در  زن  خبرنگار  غزنی دست کم ۲۱  والیت  در  است، 
رادیوها  این  امروزی  آمار  اما  فعالیت داشتند.  رادیوها 
رادیوها  این  در  زنی  هیچ  اکنون  که  می دهد  نشان 

مصروف کار نیست.
منابع معتبر رسانه ای که نمی خواهند نام شان در این 
می کنند  تأیید  آمار  این  ارسال  با  شود،  درج  گزارش 
که اکنون هیچ زنی در رادیوهای محلی غزنی فعالیت 
ندارد؛ در حالی که تا پیش از سقوط نظام جمهوری 
در  کار  مصروف  والیت  این  در  زن   ۲۱ دست کم 
این  در  منابع،  گفته  به  بود ند.  شنیداری  رسانه های 
رادیوها در گذشته برنامه های مختلف نشر می شد، اما 
در حال حاضر بیشتر برنامه های این رادیوها را پرسش 

و پاسخ های دینی شکل می دهد. 
در کنار غزنی، شمار زیادی از رادیوها با حضور زنان در 
والیت بامیان نیز فعالیت داشتند. یکی از این رادیوها 
گذشته  در  رادیو  این  در  بود.  »بامیان«  رادیو  نام  به 
چندین خبرنگار زن کار می کردند و برنامه های خبری 
و تفریحی را پیش می بردند، اما اکنون وضعیت تغییر 
کرده است. یکی از باشنده گان بامیان که در گذشته 
۸صبح  روزنامه  به  بوده،  رادیویی  شبکه های  شنونده 

آمار کارمندان زن و مرد رسانه های والیت غزنی در 
گذشته و اکنون

جریان یکی از برنامه های رادیویی در رادیو میرمن در 
قندهار - عکس: صدای امریکا

جریان کار زنان خبرنگار در رادیو رابعه بلخی در بلخ- 
عکس: شبکه های اجتماعی

روز جهانی رادیو و صدای خاموش زنان
افغانستان  در رسانه های شنیداری 

مسیرهای 1۰ ولسوالی بدخشان مسدود است
برف باری های سنگین؛

آسیب  امسال  زمستان  در  که  کشور ند  سردسیر 

این  راه های  این سو  به  روز  چهار  از  برف  سنگین 
ولسوالی با مرکز و ولسوالی های همجوار را مسدود 
کرده است. او می افزاید: »امروز چهار روز می شود 
که راه ها بسته است. روز شنبه تا شهر کالن رفتیم، 
راه بسته شد و پیش رفته   توفان  و  از دست برف 
نتوانستیم. برف کوچ زیاد است و از عقل بیرون. ما 
با سواری ها هفت موتر جیپ بودیم، دوباره برگشت 

کردیم، آمدیم به شهر فیض آباد.«

ادامه در صفحه 6

برف باری   سنگین و سرمای شدید بیشتر شهروندان 
امسال زمین گیر کرده است.  را در زمستان  کشور 
سرمای کم سابقه در بسیاری از والیت های سردسیر 
رأس  هزاران  و  گرفته  را  تن  ده ها  جان  افغانستان 
این،  کنار  در  است.  کرده  تلف  نیز  را  مواشی 
مسیرهای رفت وآمد مناطق کوهستانی و دشوارگذر 
بدخشان،  است.  ترافیک مسدود شده  به روی  نیز 
از والیت های  در حوزه شمال شرقی  بغالن  و  تخار 

ولسوالی   ۱۰ دست کم  راه های  دیده اند.  بیشتری 
والیت بدخشان با شهر فیض آباد، مرکز این والیت، 
در پی بارش برف سنگین مسدود شده و باشنده گان 
این ولسوالی ها را با مشکالت جدی روبه رو ساخته 
در  پیمان کار  شرکت  بدخشان  باشنده گان  است. 
را  بدخشان  عمومی  شاهراه  پاک کاری  قسمت 
بازگشایی  خواهان  و  می کنند  متهم  کم کاری  به 

مسیرهای رفت وآمد هستند.
فاضل، یکی از باشنده گان ولسوالی نسی بدخشان، 
بارش  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در 

8صبح، بدخشان

در والیت غزنی 
دست کم 21 خبرنگار 

زن در رادیوها فعالیت 
داشتند. اما آمار امروزی 

این رادیوها نشان 
می دهد که اکنون هیچ 

زنی در این رادیوها 
مصروف کار نیست.

برف باری های سنگین و سرازیر شدن برف کوچ ها در چهار روز گذشته جان سه باشنده ولسوالی راغستان والیت بدخشان را گرفته است. باشنده گان محل می گویند که نبود 
تجهیزات مدرن، مدیریت ضعیف و فساد در کار شرکت قراردادی که مسوولیت پاک کاری راه ها را بر دوش دارد، سبب شده که این راه ها به روی مردم  بسته بماند.
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زاهد آریا

سربازان هندی و چینی در نیمه های سال ۲۰۲۰ در 
اوج همه گیری ویروس کرونا، در دره گالوان، منطقه 
اقصا/اکسای چین، باهم چندین  بار درگیری فزیکی 
داشتند. در آن درگیری ها تعدادی از سربازان دو 
طرف پس از پرت  شدن از صخره های کوه ها، کشته 
از جنگ سال  آن درگیری پس  یا زخمی شدند. 
از  بخش هایی  هند  که  چین  و  هند  میان   ۱۹۶۲
بلندی های الداک را در منطقه اقصا/اکسای چین 
میان دو طرف  داد، عمده ترین درگیری  از دست 
است. هرچند پس از سال ۱۹۶۲ سربازان هندی 
اما  داشتند،  درگیری  باهم  بار  چندین   چینی  و 
زیاد مورد توجه قرار نمی گرفت. معموالً آن را یک 
تشنج مرزی میان سربازان می دانستند که پس از 
دیدار میان فرماند  هان مرزی حل و فصل می شد. اما 
بود؛  قبلی  درگیری های  از  متفاوت  درگیری  این 
تصرف  به  اقدام  درگیری  از  پس  چینی ها  چون 
همچنان  و  کردند  هندی  سربازان  دیده بان های 
مانع گشت زنی سربازان هندی در بعضی از نقاط 
دره گالوان شدند. از آغاز این درگیری تا به امروز 
تقریباً سه  سال می گذرد، اما در گیری ها تا هنوز در 
این نقاط ادامه دارد. همچنان در حال حاضر هند 
دسترسی به ۲۶ منطقه نظارتی از ۶۵ منطقه را در 
شرق الداک از دست داده است و ارتش چین در آن 

مناطق پایگاه های نظامی خود را ساخته اند. 
این درگیری ها بین هند و چین در زمانی افزایش 
پیدا کرده است که جهان در حال قطب بندی های 
راس  در  متحده  ایاالت  است.  جدید  ژیوپلیتیکی 
این هرم قرار دارد و تالش می کند که قدرت های 
منطقه را برای مهار روز افزون قدرت چین دور یک 
این  نفوذ  گسترش  از  بتواند  تا  کند  جمع  محور 
رقیبش در جهان و مبدل  شدن این کشور به یک 
قدرت تاثیرگذار در معادالت جهانی جلوگیری کند. 
به همین دلیل ایاالت متحده امریکا چندین پیمان 
فرا منطقه ای را ایجاد کرده است. این پیمان ها را به 
 نام پیمان های AUKUS  و QUAD یاد می کنند. 
پیمان AUKUS شامل کشورهای استرالیا، ایاالت 
متحده امریکا و انگلستان می شود. این پیمان یک 
پیمان امنیتی و دفاعی است که مهار قدرت چین 
در منطقه Indo-Pacific را دنبال می کند. پیمان 
دیگر به  نام پیمان Quad )کواد( است. اعضای این 
پیمان ایاالت متحده امریکا، هند، جاپان و استرالیا 
هستند. هدف این پیمان نیز مهار چین در منطقه 
است.   South China See و   Indo-Pacific
ایجاد کواد سه دلیل دارد؛ اولین مورد این است که 
ایاالت متحده، استرالیا، هند و جاپان منافع خاصی 
دارند.  فعلی  نظم  هنجارهای  و  قوانین  حفظ  در 
موجود،  نهادهای  تقویت  تالش  در  جهت  این  از 
ارتقای  و  تجارت  و  کشتی رانی  آزادی  تضمین 
چارچوب  در  امنیت  و  اقتصادی  توسعه  اتصال، 
قوانین و استندردهای موجود هستند. ثانیاً، این که 

آرام شامل نمی شود. به همین دلیل هند با وجود 
عضویت در پیمان کواد بسیار محتاط است و عالقه 
زیادی ندارد که این را پیمان را به طور علنی یک 
پیمان ضد چینی بخواند. در ضمن هند با هر گونه 
جمهور  رییس  که  دموکراسی ها  اتحاد  از  تصوری 
ایاالت متحده پیمان کواد را با همین عنوان خوانده 

است، ناراحت می شود. 
ظاهراً هند پس از پایان جنگ سرد، سیاست عدم 
تعهد را کنار گذاشته است، اما تمایلی به ایتالف 
هند  ندارد.  گروهی  هیچ  و  کشور  هیچ  با  نظامی 
مطمیناً نگران رشد چین است، اما همزمان با این 
واقعیت نیز روبه رو است که در سال های اخیر چین 
بزرگ ترین  به  متحده،  ایاالت  از  گرفتن  پیشی  با 
موضوع  است.  شده  مبدل  اقتصادی اش  شریک 
با آن مواجه است، این است که  دیگری که هند 
این  می تواند  دموکراسی ها،  از  گروه بندی  نوع  هر 
انتظار را افزایش دهد که هند یک طرف دار جدی 
برای ترویج دموکراسی در بیرون از مرزهایش است؛ 
اما دهلی به طور سنتی از دموکراسی و آرمان های 
پرهیز  خود  خارجی  سیاست  در  دموکراتیک 
خوش آیند  چندان  هند  برای  رو  این  از  می کند. 
انتقاد در  نیست. همچنان هند نسبت به هر نوع 
امور داخلی خود بسیار حساس است؛ چون پس 
از روی کار آمدن حزب BJP تحت رهبری نارندرا 
مودی در سال ۲۰۱۴ که منجر به قدرت گرفتن 
گواه  کشور  این  است،  شده  هندو  ملی گرایان 
برخوردهای مذهبی میان هندوها و مسلمانان بوده 
است. دولت مودی در این درگیری ها متهم به نقض 
حقوق بشری و مذهبی شده است. بناًء، هر گونه 
در  افزایش  حال  در  غیرلیبرالیسم  و  اقتدارگرایی 
هند که دولت مودی به آن متهم شده است، به طور 

بالقوه می تواند روابط را از مسیر خود خارج کند. 
در نهایت، در حالی که همکاری ایاالت متحده و 
هند در برخی زمینه ها از جمله فناوری و دفاعی 
اما  کرده ،  رشد  به سرعت  گذشته  سال  چند  در 
هند نسبت به ایاالت متحده به عنوان یک شریک 
است.  محتاط  کمی  طوالنی مدت  و  اعتماد  قابل 
نفوذ چین است،  نگران رشد  با وجود آن که هند 
را  با قدرت های بزرگ احتیاط  اما در تعامل خود 
ژیوپلیتیکی  در جنگ  نمی خواهد  و  دارد  نظر  در 
قدرت های بزرگ خود را قربانی کند. بناًء بر اساس 
تا  می کند  را  خود  تالش  نهایت  هند  فوق ،  موارد 
از پیاده شطرنج بودن در میدان رقابت بین چین 
دهلی  آیا  این که  اما  بماند؛  دور  متحده  ایاالت  و 
از این توفان عبور می کند یا در آن گیر می افتد، 
تحوالت آینده جواب خواهد داد. با این حال آن چه 
در تحلیل های روزمره روزنامه های هندی می گذرد، 
این  هندی،  برجسته  نویسنده گان  و  تحلیل گران 
کشور را برای دوری گزیدن از هر نوع رقابت میان 
نوع  هر  و  می دارند  برحذر  متحده  ایاالت  و  چین 
تعامل با قدرت های بزرگ را با در نظرداشت منافع 

هند توصیه می کنند.

هر چهار عضو معتقد ند که ظهور چین و دست یابی 
به ابتکار کمربند و جاده )BRI( تهدیدی برای آن ها 
و منطقه است. سوم، استرالیا و ایاالت متحده نگران 
این هستند که چین به دنبال ایجاد پایگاه نظامی 
در اقیانوس آرام است. از این رو، این کشورها در 
که  وام هایی  برای  بدیل  الگوی  یک  تا  تالش اند 
بیجینگ به پروژه های زیربنایی کشورهای کوچک 
در اقیانوس آرام و اقیانوس هند ارایه می دهد، پیدا 
کنند و ابتکار عمل را از طرح یک کمربند یک جاده 

چین در این منطقه بگیرند. 
از آن جایی که هند با چین کش مکش های مرزی 
در  ژیوپلیتیکی  رقابت  حال  در  همچنان  و  دارد 
این  در  تا  دارد  عالقه   است،  آسیا  جنوب  منطقه 
پیمان بیشتر سرمایه گذاری کند. با حضور در این 
در  را  کمک هایی  بتواند  که  است  امیدوار  پیمان، 
حوزه دفاعی و تکنولوژیکی از این کشورها به  دست 
با قدرت روز افزورن  بیاورد و به این ترتیب بتواند 
که  اقیانوس هند  و  آسیا  منطقه جنوب  در  چین 
هند آن را حیاط خلوت خود می داند، مقابله کند. 
بسیار  وام های  واگذاری  با  حاضر  حال  در  چین 
با پاکستان،  هنگفت و ایجاد دهلیزهای اقتصادی 
نیپال، بنگله دیش و سریالنکا، نفوذ قابل مالحظه ای 
در منطقه دارد. هند نگران گسترش این نفوذ در 
همین  به  روند  این  اگر  است.  خلوت خود  حیاط 
بیشتر  وابسته گی  به  منجر  برود،  پیش  به  ترتیب 
کابوس  صورت  این  در  می شود.  چین  به  منطقه 
محاصره سیاسی هند توسط چین  محقق خواهد 
شد. این سناریو برای هند یک کابوس وحشتناک 
است که می تواند رویای مبدل شدن هند به عنوان 

قدرت اصلی در جنوب آسیا را نابود کند.
یکی از اهداف بزرگ هند در سیاست خارجی این 
جنوب  قدرت  یگانه  به عنوان  شدن  مبدل  کشور، 
حرکت  نوع  هر  بزرگ  قدرت های  تا  است  آسیا 
در این حوزه را با مشارکت دهلی ببینند. پس به 
همین دلیل، هند می خواهد با قدرت های دیگر که 
چین را رقیب خود می دانند، تعامل کند تا بتواند 
با این چالش مقابله نماید. اما عمده ترین چالشی 
که سد راه هند برای متعهد ماندن به پیمان های 
ضد چینی در محوریت امریکا است، تفاوت دیدگاه 
بین دهلی و واشنگتن است که مانعی برای ماندن 
معنادار هند در هر نوع پیمان ضد چینی دانسته 
می شود. به طور مثال، هند و ایاالت متحده برداشت 
دارند.  آرام  اقیانوس  و  هند  اقیانوس  از  متفاوتی 
برداشت هند از این دو اقیانوس، بیشتر متمرکز بر 
اقیانوس هند و کمتر بر اقیانوس آرام است. جایی 
که نگرانی بیشتر استرالیا، ایاالت متحده و جاپان 
اقیانوس  نه  است،  آرام  اقیانوس  بر می انگیزد،  را 
از  آرام  و  هند  اقیانوس  هند چارچوب  برای  هند. 
سواحل شرقی افریقا تا غرب و جنوب اقیانوس آرام 
امتداد دارد و بخش هایی از خاورمیانه را نیز شامل 
در  خاورمیانه  نه  و  افریقا  نه  مقابل،  در  می شود. 
برداشت ایاالت متحده از اقیانوس هند و اقیانوس 

رقابت و اختالف با چین، 
هند را به دامن امریکا پرتاب خواهد کرد؟

درگیری ها بین هند و چین در زمانی افزایش پیدا کرده است که جهان در حال قطب بندی های ژیوپلیتیکی جدید 
است. ایاالت متحده در راس این هرم قرار دارد و تالش می کند که قدرت های منطقه را برای مهار روز افزون قدرت 
چین دور یک محور جمع کند تا بتواند از گسترش نفوذ این رقیبش در جهان و مبدل  شدن این کشور به یک قدرت 

تاثیرگذار در معادالت جهانی جلوگیری کند.

برف باری های سنگین و سرازیر شدن برف کوچ ها در 
چهار روز گذشته جان سه باشنده ولسوالی راغستان 
باشنده گان محل  را گرفته است.  والیت بدخشان 
می گویند که نبود تجهیزات مدرن، مدیریت ضعیف 
مسوولیت  که  قراردادی  شرکت  کار  در  فساد  و 
پاک کاری راه ها را بر دوش دارد، سبب شده که این 

راه ها به روی مردم  بسته بماند.
نعیم )نام مستعار( باشنده ولسوالی شکی بدخشان، 
می گوید که شماری از مسافرانی که شامل زنان، 
به  راغستان  از سمت  بیماران هستند،  و  کودکان 
طرف فیض آباد در حرکت بودند، اما در برف کوچ 
نگران  و  مانده اند  گیر  راه  مسیر  در  هوا  و سردی 
وقوع فاجعه هستند. به گفته آنان، شرکت قراردادی 
که مسوولیت پاک کاری شاهراه یفتل - بدخشان را 
برعهده دارد، در قسمت پاک کاری شاهراه کم کاری 
و  طالبان  از  یفتل  ولسوالی  باشنده گان  می کند. 
گروه  فعالیت  که  می خواهند  امدادرسان  نیروهای 
امدادرسان را بیشتر بسازند و جلو فساد و بی توجهی 

شرکت های قراردادی را بگیرند.
»از دیروز  راغ، می گوید:  ولسوالی  باشنده  ولی اهلل، 
تا به حال دراثر برف باری های سنگین تمام راه های 
که  است. خودم  بسته شده  ما  روی  به  رفت وآمد 
طفلم بسیار مریض است، به سینه وبغل گرفتار بود، 
ناگزیر حرکت کردیم به قصد رفتن شفاخانه شهر. 
به شمول ده ها موتر  ما  راه آمدیم، موتر  نیمه  در 
نداشتیم،  بند ماند. هیچ چاره  راه  دیگر در مسیر 
دوباره برگشتیم به خانه. فعاًل وضعیت طفلم بسیار 
راغ می افزاید:  باشنده ولسوالی  این  خراب است.« 
»اگر راه باز نشود و به اطفال ما و به خود ما دوا 

نرسد، اطفال مان را از دست می دهیم.«
در کنار این، سردی هوا بیشتر باشنده گان بدخشان 
به ویژه کودکان را دچار بیماری های فصلی ساخته و 
روانه شفاخانه کرده است. به گفته منابع در ریاست 
صحت عامه بدخشان، ۵۰ درصد بیمارانی که روزانه 
به این مرکز درمانی مراجعه می کنند، کودکانی اند 

که دچار بیماری های تنفسی شده اند. 
توضیح می دهند که در حال حاضر  منابع محلی 
واخان، خواهان،  نسی،  ولسوالی های شکی،  مسیر 
منطقه  و  راغستان  ارغنچ خواه،  اشکاشم،  شغنان، 
است.  مسدود  رفت وآمد  روی  به  بدخشان  شیوه 
حدود دو هفته پیش برف کوچ در ولسوالی شکی 
این  راه های  و  گرفت  را  تن  یک  والیت جان  این 
جریان  در  آن،  بر  عالوه  کرد.  مسدود  را  ولسوالی 
و  بدخشان  در  آب رسانی  شبکه های  جاری  ماه 
و  مانده  باز  فعالیت  از  تخار  و  بغالن  والیت های 
شماری از آب گیرهای طبیعی و دریاها که به عنوان 
منابع آبی استفاده می شوند، یخ بسته  اند و آب آن ها 

قابل استفاده نیست.
مسیر  راننده گان  از  یکی  مستعار(  )نام  کبیر 
راغستان - فیض آباد، خاطرنشان می سازد که هنوز 
هم برف باری ها در راغستان و درواز ها جریان دارد 
به کندی پیش می رود.  بازگشایی سرک ها  و کار 
او می گوید: »سه روز می شود که راه ها بند است. 
بند  راغستان  مسیر  در  فعاًل  موترها  و  سواری ها 
مانده اند. سواری ها فقط خودشان را زنده کشیده اند. 
موترها همان جا در مسیر راه راغستان گیر مانده اند. 
موترهایی که از یاوان آمده بودند، تا منطقه سفه 
خود را رسانده و از سفه بیرون نشده اند، در حالی 

که مریض هم داشته اند.«
محلی  اداره  از  بدخشان  ولسوالی های  باشنده گان 
که  می خواهند  مددرسان  گروه های  و  طالبان 
تالش ها برای بازگشایی راه ها را افزایش دهند. از 
و  اطالعات  رییس  احمدی،  معزالدین  هم،  سویی 
فرهنگ طالبان در بدخشان، از جان باختن سه تن 
در پی سرازیر شدن برف کوچ  در این والیت خبر 
داده و گفته است که سه تن دیگر در این رویداد 

طبیعی زخمی شده اند. 
از  بیش  سردی  که  می سازند  خاطرنشان  منابع 
گذشته  ماه  یک  در  فصلی  بیماری های  و  هوا 
گرفته  بدخشان  در  را  تن   ۴۰ دست کم  جان 
به  بغالن  در والیت  دیگر  تن  است. همچنان ۳۴ 
علت سردی هوا جان باخته و کم وبیش ۳۰ خانه 
رهایشی در تخار تخریب شده اند. بدخشان، یکی 
چنین  گواه  همه ساله  کوهستانی،  والیت های  از 

رویدادهای طبیعی است.

برف باری  ...
از صفحه 5
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پروان  والیت  در  محلی  منابع  پروان:  ۸صبح، 
به  را  والیت، خواهرش  این  در  مردی  که  می گویند 

قتل رسانده است.
این رویداد روز دوشنبه، ۲۴ دلو، در روستای بایان، از 

مربوطات مرکز پروان، رخ  داده است.
به گفته منابع، فرد متهم قلندرخان نام  دارد و خواهر 
به قتل رسانده  اسلحه شکاری  با شلیک  را  جوانش 

است.
مسووالن محلی طالبان در پروان نیز وقوع این رویداد 
را تایید کرده و گفته اند که فرد متهم به این رویداد از 

سوی آنان بازداشت شده  است.
تاکنون انگیزه وقوع این رویداد روشن نیست.

گفتنی  است که در روزهای اخیر رویدادهای جنایی 
در بخش های مختلف کشور افزایش پیدا کرده است.

چندی پیش نیز یک زن در والیت غور توسط فامیل 
شوهرش پس از لت و کوب سوزانده شده بود.

ویژه  نماینده  نیکالسون،  توماس  کابل:  ۸صبح، 
اتحادیه اروپا در امور افغانستان، می گوید که هندی  ها 
نگران تهدیدات فزاینده ناشی از گروه های شبه نظامی 

در حال افزایش در افغانستان هستند.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان یک شنبه شب، 
۲۳ دلو، در رشته توییت هایی از پایان سفر سه روزه اش 

به هند خبر داده است.
مختلف  اقشار  با  سفر  این  در  که  گفته  نیکالسون 
هند  در  ساکن  افغان های  و  اندیشکده ها  سیاسی، 

دیدار کرده است.
به باور نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، 
از  را  نگرانی شان  هندی  رسانه های  و  اندیشکده ها 
به  افغانستان  در  گروه های شبه نظامی  تبدیل شدن 

یک تهدید فزاینده برای کشورشان ابراز کرده اند.
اروپا  اتحادیه  و  هند  که  گفته  همچنان  نیکالسون 
نگرانی های مشترک شان را در مورد وخامت وضعیت 

انسانی در افغانستان با یکدیگر شریک کرده اند.
هند از شرکای راهبردی افغانستان در دو دهه گذشته 
روی  هنگفتی  سرمایه گذاری های  هند  است.  بوده 
انجام  برق  انرژی  از جمله  افغانستان  زیرساخت های 

داده است.

یک دختر جوان در پروان 
از سوی برادرش کشته شد

نیکالسون: هندی ها 
نگران تهدیدهای ناشی از 
گروه های شبه نظامی در 

افغانستان هستند

افغانستان  در  طالبان  حضور  از  ماه  دو  از  بیشتر 
باید  که  دادند  دانشگاه ها دستور  به  که  می گذشت 
صنف های درسی میان دختران و پسران را از وسط 
پرده بزنند یا تخته بگیرند. از این فرمان طالبان هنوز 
یک هفته  نگذشته بود. من در مقطع لیسانس رشته 
را در  تروریسم  و  امنیت  روابط  بین الملل، مضمون 
دانشگاه افغانستان تدریس می کردم. یک روز تقریباً 
وسط  ساعت درسی بود که رییس دانشکده با عجله 
بیرون کنید که طالبان  از صنف  را  آمد که بچه ها 
به دانشگاه آمده اند؛ چون هنوز صنف تخته گرفته 

نشده است.
فوراً از پسران خواستم که صنف را ترک کنند و به 
اتفاقاً چون صنفی که  بروند.  دانشگاه  باالیی  منزل  
من در آن حضور داشتم در منزل اول بود، سه طالب 
وارد صنف شدند و پرسیدند که چرا تخته نگرفته ایم 
و من گفتم که منتظر نجار هستیم. به همین دلیل 
کرده ایم.  جدا  را  پسران  و  دختران  صنف  موقتاً 
داشتند  دانشجو در صنف حضور  حدود ۱۵ دختر 
و با شنیدن صدای طالبان همه سراسمیه و آَشفته 
شده بودند. برای دانش جویان گفتم که آرام باشند. 
از  طالبانی که برای نظارت آمده بودند، گفتند که 
دانش جویان  با  تا  آمده اند  عالی  تحصیالت  وزارت 
حرف بزنند. به من دستور دادند که از صنف بیرون 
دانشجو  دختران  طالبان،  برخورد  این  با  که  شوم 
تا ۲۰ دقیقه  نگران شدند و من حدود ۱۵  بیشتر 
پشت دروازه صنف درسی نگران و مضطرب ایستادم.

 شاید این ۱۵ تا ۲۰ دقیقه سخت ترین لحظات عمرم 
بود تا طالبان بیرون آمدند و همه دانش جویان، به 
که  پرسیدم  دانش جویان  از  بودم.  ترسیده  شدت 
طالبان چه گفتند؟ گفتند که از آن ها پرسیده که 
مراعات  را  شرعی  حجاب  چرا  و  می خوانند  چی 
نمی کنند. یکی از دانش جویان از سه فردی که به 
نماینده گی از طالبان در دانشگاه حضور پیدا کرده 
بودند، پرسیده بود که ما روابط  بین الملل می خوانیم، 
امارت؟  در  شویم  دیپلمات  یا  سفیر  که  می توانیم 
طالب ساده و کوتاه پاسخ داده بود که در اسالم برای 
زن اجازه نیست تا دیپلمات یا سفیر شود. بلی این 
دانشگاه همان دانشگاه افغانستان بود که در هفته  
گذشته مسووالنش اعالن کرد که به دلیل مشکالت 
مالی و عدم حضور دختران که بخش قابل مالحظه 
دانش جویانش را تشکل می داد، دانشگاه را به فروش 

گذاشته یا هم بسته می کنند. 
دانشگاه  در  را  ماستری ام  و  لیسانس  مقطع  من 
افغانستان دانشجو بودم و مدتی در مرکز تحقیقات 
دانشگاه رضاکارانه کار می کردم و مدت کوتاه  این 
هم در این دانشگاه تدریس می کردم. من وابسته و 
دل بسته این مکان بودم و هستم. دانشگاه افغانستان 
یک مکان کوچک، با اهداف بزرگ از طرف شماری 
از استادان برجسته روابط  بین الملل در سال ۱۳۹۱ 
بنیان گذاری شده بود. رشته های روابط  بین الملل را 
و  توسعه  مطالعات  ماستری،  و  لیسانس  مقطع  در 
حقوق را در مقطع لیسانس تدریس می کرد. با آن که 
دانشگاه می گذشت،  این  از عمر  از ۱۰ سال  کمتر 
توانسته بود که جایگاه خود را در میان دانشگاه های 
بسیار  آن  ماستری  مقطع  و  کند  پیدا  خصوصی 

درخواست کننده داشت. 
مرکز تحقیقات این دانشگاه به اندازه کافی ادبیات 
روابط  بین المللی با نگاهی بومی و کابل محور تولید 
کرد. مکان کوچک و تعمیر کرایی داشت، اما فکر 
می شد.  تدریس  آن  در  مهم  اندیشه های  و  بزرگ 

خطرناک تر شده اند. روایت سفیدنمایی طالبان یک 
تبلیغ  را  آن  غربی  بود که کشورهای  بزرگی  دروغ 
کردند و رسانه های جهانی را در خدمت آن گرفتند.

فروپاشی نهادهای تحصیلی
با  عالی  تحصیالت  نهادهای  اکثر  طالبان  آمدن  با 
بحران مالی، عدم حضور دانش جویان دختر، کمبود 
مواجه شد.  کادر علمی و سخت گیری های طالبان 
در ۲۰ سال جمهوریت دانشگاه های خصوصی یکی 
از دستاوردهای مهم نظام به شمار می رفت. با همه  
داشت،  وجود  نوپا  نهادهای  این  بر  که  انتقاداتی 
توانسته بودند که یک نوع رقابت خودی را به میان 
بیاورند و آهسته آهسته نهادهای تازه تاسیس که عمر 
مبدل  اکادمیک  معتبر  نهادهای  به  داشتند،  اندک 
ارایه  نهادها  این  که  خدماتی  سایر  کنار  در  شوند. 
می کرد، فشار کالنی را از شانه های حکومت برداشته 
بود و در رشته های مختلف، کادر به جامعه  کاری و 

اکادمیک افغانستان تولید می کرد.
وقتی طالبان به قدرت رسیدند، با قوانین سخت گیرانه 
اکثر  رساندند.  فروپاشی  مرز  به  تا  را  نهادها  این 
استادانی که تا سویه  ماستری و دکتورا در خارج از 
افغانستان درس خوانده بودند، از دانشگاه های دولتی 
تمام  کردند.  فرار  کشور  از  خارج  به  خصوصی  و 
دانشگاه ها در خالی کادری به سر می برند و استادان 
از تمام رشته ها نتوانستند زیر سلطه  طالبان زنده گی 
افغانستان  وضعیت  به  نسبت  را  مهاجرت  و  کنند 

ترجیح دادند. 
در دانشگاه های دولتی و خصوصی تقربیاً نزدیک به 
۴۰ درصد دانش جویان را دختران تشکیل می دادند 
دانشگاه ها محروم  به  رفتن  از  طالبان  فرمان  با  که 
در  که  وضعیتی  با  هم  پسر  دانش جویان  و  شدند 
داخل افغانستان است و امیدی به آینده وجود ندارد، 
با این پرسش مواجه اند که اگر فردا از یکی از رشته ها 
هم فارغ شوند، آیا می توانند با طالبان کار کنند یا 
از رفتن به دانشگاه ها  این پرسش  با طرح  خیر؟ و 
صرف نظر می کنند. طالبان هر روز فرمان های جدی 
و دست وپاگیرتری را برای دانشگاه ها صادر می کنند 
که حتا به هیچ زنی اجازه کار اداری و عملی را در 

دانشگاه های خصوصی نمی دهند. 
از رهبری طالب گرفته تا جنگ جویانش، به درس 
تحصیالت  وزیر  و حتا  ندارد  باور  دانشگاه  و  مدرن 
طالبان باری گفته بود که از دانش جویانی که در ۲۰ 
سال گذشته فارغ شده اند، هیچ انتظاری ندارند و به 
درد طالبان نمی خورند. طالبان بدشان نمی آید که 
دانشگاه ها و نهادهای تحصیلی بسته شود و هرکسی 
تا  برود  مدارس  به  ببیند،  آموزش  می خواهد  که 
یک دست سازی جامعه رقم بخورد و این گروه، نسل 
بعدی خود را تربیت کند. طالب تصور یک مدرسه 
این  به  تفکراتش  تمام  و  دارد  افغانستان  از  دینی 
موضوع می رسد که چطور مدرسه های دینی بسازد 

و طالب تربیت کند.

نهادها،  دیگر  و  خارجه  وزارت  کارمندان  از  بخشی 
این  در  زیادی  خبرنگاران  و  روشنفکران  جمله  از 
دانشگاه درس خواندند. این دانشگاه خود را در رشته  
روابط  بین اللمل از سایر دانشگاه ها یک سر و گردان 
باالتر می دانست و تخصصی تر تدریس می کرد. حاال 
اما این دانشگاه قرار است که به تاریخ بپیوند و دیگر 

نام و نشانی از آن نماند.

طالبان چی چیز را از ما گرفتند؟ 
با روی کار آمدن طالبان، تنها قوانین کشور تغییر 
نکرده است، تنها زنان افغانستان از دانشگاه و مکتب 
محروم نشده اند، تنها چهره شهر مردانه نشده است، 
بلکه شیرازه  یک نظام فروپاشیده است. وقتی طالبان 
به قدرت رسیدند، هیچ نهادی از دست این گروه در 
امان نماند و این گروه در پی  تغییر و دیگرگونی همه 
ساختارها و نهادها شدند. در کشوری مثل افغانستان 
که شمار نهادهای اکادمیک و اثرگذار بسیار اندک 
است، بسته شدن یک دانشگاه به دلیل عدم حضور 
دانشجو و مشکالت مالی، خبر شوکه کننده نیست، 
را  و دانش  فاجعه  ای است که گلیم علم  بلکه یک 

برمی چیند. 
طالبان در روزهای نخست حکومت شان می گفتند 
که در صنوف درسی میان پسران و دختران پرده 
بزنند؛ دوباره مکتوب فرستادند که صنف پسران و 
دختران را جدا بسازند. بعداً گفتند که تایم پسران 
بسیاری  در  یا  شود  جدا  دانشگاه ها  در  دختران  و 
برای  روز  و سه  پسران  برای  روز  دانشگاه ها سه  از 
دختران اختصاص داده شد و سرانجام دختران را از 
رفتن به دانشگاه ها و مکتب محروم کردند و حاال حتا 
به کارمندان اداری دانشگاه ها هم اجازه کار و فعالیت 
نمی دهند. حاال که از دور به افغانستان تحت اشغال 
طالبان نگاه می اندازم، این گروه همه چیز حتا امید 
را از ما گرفته است. امید واپسین نشانه های حیات 
ریشه های  درواقع  گروه،  این  و  است  زنده گی  برای 
امید و دانش و بالنده گی و آرزوی یک زنده گی خوب 

را از مردم گرفته است. 

روایت تغییر طالبان
وقتی ایاالت متحده امریکا با طالبان سرگرم مذاکره 
سفیدنمایی  و  تغییر  روایت  غربی  رسانه های  بود، 
طالبان را آغاز کردند و همه می گفتند که طالبان 
نیستند،   ۷۰ دهه  طالب  آن  دیگر  و  کرده  تغییر 
آزادی های  و  آزادی  بیان  زنان،  حقوق  به  بلکه 
فردی تمکین کرده و با جهان تعامل می کنند. این 
روایت سفیدنمایی طالبان چنان تبلیغ شد که حتا 
رسانه های داخلی افغانستان و شماری از چهره های 
و  کرده  تغییر  طالبان  که  کردند  باور  نیز  سیاسی 
اما وقتی  به کثرت و تنوع جامعه  باورمند شده اند؛ 
هیچ  که  دادند  نشان  رسیدند،  قدرت  به  طالبان 
تغییری در باور و افکارشان به وجود نیامده است، 
و  خشن تر  ستم گرتر،  مدرن تر،  تجهیزات  با  بلکه 

با آمدن طالبان اکثر نهادهای تحصیالت عالی با بحران مالی، عدم حضور دانش جویان دختر، کمبود کادر علمی و سخت گیری های طالبان 
مواجه شد. در 20 سال جمهوریت دانشگاه های خصوصی یکی از دستاوردهای مهم نظام به شمار می رفت.

نهاد تخصصی ای که به تاریخ می پیوندد
دانشگاه افغانستان؛ 

مصطفی مدثر 



16th Year   No: 3843  Tuesday  14 February, 2023

سازمان زمین شناسی امریکا ۷ کشور زلزله خیز را شناسایی کرده است
نزدیک به یک هفته پس از وقوع زمین لرزه های مرگبار در ترکیه و سوریه، سازمان زمین شناسی امریکا از شناسایی ۷ کشوری 
که بیشتر واقعات زمین لرزه را تجربه خواهند کرد، خبر داده است. آژانس خبری فرانسه روز دوشنبه، ۱۳ فبروری، به نقل 
از سازمان زمین شناسی امریکا گزارش داده است که فلجی، تانگاه، اندونیزیا، جاپان، چین، ایران و ترکیه به عنوان کشور های 

زلزله خیز شناسایی شده اند. زمان مشخصی برای وقوع زمین لرزه در این کشورها ذکر نشده است.
با آن که پیش از این وقوع زمین لرزه در افغانستان، تاجیکستان، اوزبیکستان، پاکستان و هندوستان پیش بینی شده بود، اما 

در گزارش سازمان زمین شناسی امریکا هیچ اشاره ای به این کشورها نشده است.
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پس از خروج نیروهای ایاالت متحده و ناتو از افغانستان، 
استراتژیست ها در واشنگتن احساس کردند که پاکستان 

به آن ها خیانت کرده است. 
پاکستان،  علیه  قدیمی  »ناراحتی های«  برخی  از  جدا 
ایاالت متحده از نحوه جشن گرفتن تسلط طالبان بر کابل 

به عنوان یک »پیروزی« در پاکستان، نگران شد. 
زمان  آن  در  پاکستان،  نخست وزیر  خان،  عمران  حتا 
نتوانست شور و شوق خود را نسبت به تسلط طالبان بر 
افغانستان مهار کند و گفت که »آن ها طوق برده گی را 

شکسته اند«.
اکنون کمتر از دو سال پس از به قدرت رسیدن طالبان، 
ناامیدی در پاکستان به سطحی رسیده است که این کشور 
داخلی  امنیتی  سیاست های  تقویت  و  بازنگری  حال  در 
خود، عالوه بر تالش برای ترمیم روابط خود با واشنگتن 
است. هنوز مشخص نیست که رابطه عاشقانه پاکستان 
حال،  این  با  خیر.  یا  است  رسیده  پایان  به  طالبان  با 
واضح است که پاکستان در تالش برای احیای همکاری 
تمرکز  ایاالت متحده است. ظاهراً  با  تروریسم خود  ضد 
استراتژی مبارزه با تروریسم، بر گروه های تروریستی فعال 

در افغانستان است، از جمله تحریک طالبان پاکستان. 
بالول بوتو زرداری، وزیر امور خارجه پاکستان، در آخرین 
سفر خود به واشنگتن اشاره کرد که پاکستان و ایاالت 
هماهنگی  احتماالت  بررسی  برای  آینده  ماه  در  متحده 
تالش ها برای مبارزه با تروریسم گفت وگو خواهند کرد. 
با  همگرایی  و  همکاری  که  می کند  درک  اسالم آباد 
استراتژی مبارزه با تروریسم، می تواند چشم انداز همکاری 
ایاالت  تاکنون  را گسترش دهد.  استراتژیک  و  اقتصادی 

شمار  که  داده اند  گزارش  بین المللی  رسانه های 
و  ترکیه  در  مرگبار  زمین لرزه های  کشته شده گان 

سوریه از مرز ۳۶ هزار تن گذشته است.
الجزیره روز دوشنبه، ۱۳ فبروری،  گزارش داده است 

که عملیات جست وجو و نجات همچنان ادامه دارد.
بربنیاد اطالعات نشر شده، تا کنون اجساد ۳۱ هزار 
و ۶۴۳ تن در ترکیه و اجساد ۴ هزار و ۵۰۰ تن در 

سوریه از زیر آوار بیرون کشیده شده است.
بشردوستانه  کمک های  مسوول  گریفیتس،  مارتین 
امدادگران  سازمان ملل متحد، گفته که تالش های 

برای نجات گیرمانده گان در حال پایان یافتن است.
این مقام سازمان ملل همچنان گفته است که ارسال 
تحت  زلزله زده  مناطق  به  بشردوستانه  کمک های 

کنترل شورشیان در سوریه متوقف شده است.
گریفیتس تأیید کرده که آسیب دیده گان زمین لرزه 
این  در شمال غرب سوریه احساس می کنند که در 

مصیبت تنها گذاشته  شده اند.

وجود ندارد و این باعث تشدید خشم در پاکستان شده 
است. 

با  مبارزه  استراتژی  همکاری  مورد  در  دو طرف  هر  اگر 
تروریسم توافق کنند، چالش واقعی تعیین یک استراتژی 
است  قرار  اگر  بود.  خواهد  همکاری  این  اجرای  برای 
همکاری به اشتراک گذاری اطالعات محدود شود، آنگاه 
این امر قباًل در سطوح خاصی اتفاق افتاده است. آیا ایاالت 
متحده مانند گذشته در حمله بر رهبری تحریک طالبان 
کمک  سرنشین  بدون  هواپیماهای  طریق  از  پاکستان 
و  فنی  پشتی بانی  افزایش  برای  راه هایی  کرد؟  خواهد 

لوجستیکی با ایاالت متحده وجود دارد.
رژیم  با  پاکستان  چگونه  که  است  این  اصلی  سوال  اما 
ایمن  قتل  در  پاکستان  حمایت  به  قبل  از  که  طالبان 
الظواهری، رهبر القاعده در کابل مشکوک است، برخورد 

خواهد کرد؟ 
هر گونه همکاری عملیاتی بین دو کشور، می تواند چالش 
پیچیده کند.  نیز  را  پاکستان  و سیاست  داخلی  امنیتی 
همکاری گسترده استراتژی مبارزه با تروریسم با ایاالت 
متحده، مانند راه رفتن روی طناب برای پاکستان است. 
و  واشنگتن  در  سیاسی  محافل  از  بسیاری  در  معموالً 
اسالم آباد اعتقاد بر این است که ایاالت متحده و جهان 
به طور کلی اجازه نمی دهند کشوری که دارای زرادخانه 
هسته ای است، برای مدت طوالنی دچار بحران اقتصادی 
عادی سازی  برای  دولت  این  که  زمانی  به ویژه  شود، 
این  می کند.  تالش  امریکا  متحده  ایاالت  با  روابطش 
کارشناسان اغلب پیشنهاد می کنند که پاکستان به خوبی 
در چارچوب چند جانبه ایاالت متحده قرار می گیرد. آن ها 
استدالل می کنند که پاکستان سابقه طوالنی در روابط 
می تواند  کشور  این  از  و  دارد  متحده  ایاالت  با  دوجانبه 
آسیای  اطمینان در مدیریت صفحه شطرنج خود در  با 

جنوبی و مرکزی استفاده کند. 
با این حال، چنین خوش بینی ای به بهبود تصویر پاکستان 
در ارزیابی های امنیتی امریکا، به ویژه زمانی که صحبت 
گزارش  آخرین  است.  نکرده  کمکی  می شود،  چین  از 
به عنوان  را  پاکستان  متحده،  ایاالت  دفاع  وزارت  ساالنه 
آب و هوایی  شرایط  هر  در  استراتژیک چین  تنها شریک 
رتبه بندی کرده که چین می تواند مکانی را برای تاسیسات 
لوجستیکی نظامی در نظر بگیرد. در سناریوی استراتژیک 
منطقه ای، همکاری استراتژیک پاکستان و چین اجباری 
است و همکاری آن ها تنها افزایش خواهد یافت. با این 
حال، حفظ تعادل برای پاکستان چالش برانگیزتر خواهد 
شد؛ زیرا تنش های امریکا و چین افزایش می یابد و ممکن 
است مرحله ای فرا برسد که پاکستان گزینه بی طرفی را 
نداشته باشد. با این حال، اگر تنش ها به سطحی برسد که 
کانال های رسمی دیپلماتیک هیچ دلیلی برای امیدواری 
ایجاد نکنند، می توانند کانال های غیررسمی بین دو قدرت 

جهانی را تسهیل کنند.
پاکستان برای به دست آوردن چنین قدرت دیپلماتیکی، 
نیاز به بهبود اقتصادی دارد که تنها با کمک امریکا، چین 
و دیگر کشورهای دوست در خلیج فارس امکان پذیر است. 
متفاوتی  ارزش  تروریسم  با  مبارزه  استراتژی  همکاری 
نسبت به دهه گذشته دارد. پاکستان باید کلید جدیدی 
بیابد تا خود را به چشم انداز سیاسی منطقه ای مرتبط کند. 
اما  تا کنون مشخص است که کلید چگونه خواهد بود، 
بهبود اقتصادی و ثبات سیاسی می تواند محیط مساعدی 

را برای بازنگری فرآیندها فراهم کند. 
چین بیشتر نگران وضعیت تروریسم در پاکستان است؛ 
زیرا این یک تهدید بزرگ برای سرمایه گذاری مربوط به 
است  مایل  همچنین  بیجینگ  باشد.  می تواند   CPEC
حمایت خود را برای مقابله با تهدیداتی که پاکستان باید 
در  طالبان  رژیم  کمک  بدون  یا  با  کند،  مبارزه  آن ها  با 

افغانستان، گسترش دهد.

متحده محتاط بوده است؛ نه اشتیاق زیادی نشان داده و 
نه همکاری با پاکستان را رد کرده است. 

ایاالت متحده احیای برنامه صندوق بین المللی پول برای 
به  این کشور همچنین  را تسهیل کرده است.  پاکستان 
بازسازی مناطق آسیب دیده توسط سیل در ماه جون سال 
گذشته تعهد داده و به پاکستان کمک کرد تا حدود ۹ 

میلیارد دالر را در کنفرانس جینوا جمع آوری کند.
دو  بین  دیپلماتیک  و  دفاعی  رسمی  کانال های  اگرچه 
کشور فعال است، ایاالت متحده به گونه شفاهی حمایت 
خود از پاکستان را برای تالش هایش در مقابله با تروریسم 
همکاری  چشم انداز  حال،  این  با  است.  کرده  تضمین 
و شدت  منطقه ای  ژیوپلیتیک  رخداد های  به  گسترده تر 

تهدید تروریسم بسته گی دارد.
واکنش  نگران  زیادی  حد  تا  همچنین  متحده  ایاالت 
با  با تروریسم  تشکیالت نظامی پاکستان )که در مقابله 
آن ها همکاری خواهد کرد( و رابطه ای که آن ها با طالبان 
در  پاکستان  رویکرد  همه،  از  مهم تر  بود.  خواهد  دارند، 
متحده،  ایاالت  و  چین  با  خود  روابط  در  تعادل  حفظ 
واشنگتن  احتمالی  توجهی در همکاری  قابل  به طور  نیز 
نقش خواهد داشت. تا آن جایی که به همکاری استراتژی 
ایاالت  اصلی  هدف  می شود،  مربوط  تروریسم  با  مبارزه 
کنترل  و  منطقه  از  ضعیف شده  القاعده  حذف  متحده 
خواهد  خراسان«   - اسالمی  »دولت  شبه نظامی  گروه 
متحده  ایاالت  برای  توجهی  قابل  تهدید  تی تی پی  بود.  
نیست؛ زیرا فقط بر پاکستان متمرکز است. پاکستان باید 
ایاالت متحده را متقاعد کند که تحریک طالبان پاکستان 
پیوندها  هنوز  که  است  قوی  تهدیدی  القاعده  اندازه  به 
یا جاه طلبی های جهانی دارد. جالب توجه است که این 
دیدگاه در پاکستان و منطقه وسیع تر نیز وجود دارد که 
برای  مشابه  خطری  می تواند  پاکستان  طالبان  تحریک 
رژیم طالبان ایجاد کند که القاعده در دهه ۱۹۹۰ برای 

اولین رژیم طالبان ایجاد کرد. 
طالبان افغان تاوان عدم همکاری علیه القاعده را پرداختند 
و این بار تحریک طالبان پاکستان در حال آزمایش اعصاب 
این گروه خواهند بود.  بدیهی است که هیچ نشانه ای مبنی 
بر قطع کامل ارتباط طالبان با تحریک طالبان پاکستان 

از سوی دیگر، در حالی که ترکیه در یک هفته اخیر 
بدترین زمین لرزه مرگبار در صد سال اخیر را تجربه 
کرده، سازمان زمین شناسی امریکا به تازه گی ترکیه 
را یکی از ۷ کشور زلزله خیز در جهان معرفی کرده 

است.

تالش های مبارزه با
وریسم تر

۹۰ مسافر در شاهراه 
کابل - غور گیر مانده اند

زمین لرزه ۴.۳ ریشتری 
بدخشان و بخش های دیگر 

افغانستان را لرزاند

زمین لرزه های مرگبار در ترکیه و سوریه؛  
آمار کشته  شده گان از مرز ۳۶ هزار تن گذشت

منابع  سنگین،  برفباری های  پی  در  غور:  ۸صبح، 
محلی می گویند که حدود ۱۰۰ مسافر در شاهراه کابل 

- غور گیر مانده اند.
منابع روز دوشنبه، ۲۴ دلو، به روزنامه ۸صبح می گویند 
که ۵ موتر مسافربری با ۹۰ با سرنشین در  کوتل بکک 

متوقف شده اند.
و  زنان  گیرمانده  مسافران  میان   در  منابع،  گفته  به 

کودکان نیز شامل هستند.
مسافران گیرمانده در شاهراه کابل - غور خواهان کمک 

و  بازگشایی این مسیر هستند.
طالبان در مورد مسدودیت این شاهراه چیزی نگفته اند 
روز  می کنند  ادعا  که  کرده اند  اشاره  فردی  به  تنها  و 
گذشته در ولسوالی شهرک والیت غور از سردی هوا 

نجات داده شده است.
این در حالی است که روز گذشته یک باشنده ولسوالی 
لعل وسرجنگل والیت غور در پی سردی هوا جان باخت .

۸صبح، کابل: زمین لرز ه   نسبتاً شدید والیت بدخشان 
و بخش های دیگر افغانستان را تکان داده است.

با  زمین لرزه  این  که  داده  گزارش  دیسکوری  ولکانو 
قدرت ۴.۳ ریشتر ساعت ۵:۴۷ بامداد روز دوشنبه، ۲۴ 

دلو، در بدخشان رخ داده است.
جنوب غرب  از  کیلومتر   ۱۳۵ عمق  با  زمین لرزه  این 

ولسوالی اشکاشم بدخشان منشأ گرفته است.
به گفته منابع محلی، این زمین لرزه در بخش های دیگر 
احساس  نیز  بغالن  و  کندز  تخار،  از جمله  افغانستان 

شده است.
از رسانه ها گزارش داده اند که  در همین حال، برخی 
این زمین لرزه در ساحاتی از تاجیکستان، پاکستان و 

اوزبیکستان نیز احساس شده است.
گفتنی است که پس از زمین لرزه های مرگبار در ترکیه، 
هشدارهایی از زمین لرزه قدرتمند با منشأ افغانستان نیز 

داده شده است.
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روزنامه دان

محمدامیر رنا

اسما فتاحی
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