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روزنامه فایننشال تایمز ]انگلیس[

جنگ جهانی علیه تورم
فایننشال تایمز نوشــته که جنگ اوکراین به افزایش قیمت 
انرژی و مواد غذایی در جهان منجر شــده و تورم بی سابقه را 
مهمان اقتصاد کشورهای مختلف کرده است. طی 3ماه گذشته، 
60کشور با هدف مهار تورم، نرخ بهره بانکی را افزایش داده اند. 
تغییرات عمده در سیاست های بانک های مرکزی در جهان، 

یکی از نتایج وضعیت اقتصادی بعد از جنگ اوکراین است.

افغانستان، بزرگ ترین تولید کننده 
تریاک جهان در حال حاضر یکی از 
بحران زده ترین کشــورها به شمار 
می رود. تداوم خشکســالی و تحریم های اقتصادی 
بین المللی در کنار ناکارآمــدی حکومت طالبان، 
منجر به فروپاشی اقتصادی، باالرفتن نرخ بیکاری 
و شدت گرفتن بحران گرسنگی در این کشور شده 
است. در چنین شرایطی، کشت گسترده خشخاش 
تنها راه فوری و پردرآمد برای مردم اســت. در این 
میان، اجرای تصمیم طالبان برای ممنوعیت کشت 
خشــخاش، یکی از پرچالش  ترین اقداماتی است 
که این گروه در ابتدای مســیر حکمرانی خود آغاز 

کرده است.
سال هاســت که تریــاک در افغانســتان هیوالیی 
شکســت ناپذیر بوده اســت. دولت های افغانستان 
یکی پس از دیگری تالش کرده اند تولید و قاچاق آن 
را متوقف سازند، اما ثابت کرده اند که توان مقاومت 
در برابر سوددهی میلیارد دالری این تجارت سیاه 
را ندارند. دولت طالبان در دهه1990 تالش کرد تا 
کشت خشــخاش را کاهش دهد. اما پس از هجوم 
نیروهای آمریکایی به افغانســتان در سال2001، 
طالبان برای بقای خود، به مالیات ســتانی از کشت 
خشخاش و قاچاق تریاک نیازمند شد و طی 20سال 
پس از آن، تریاک به منبع مالی اصلی طالبان تبدیل 
شد. اکنون که طالبان بار دیگر در افغانستان قدرت 
را به دست گرفته و در جایگاه حاکم نشسته، دوباره 
با چالش توقف کشت خشــخاش و مهار اعتیاد در 

افغانستان مواجه شده است. 
طالبان ماه گذشــته دســتور ممنوعیت را صادر و 
اعالم کرد خاطیــان را مجازات خواهــد کرد. اما 
معضل کشــت خشــخاش و اعتیاد بــه تریاک در 
افغانستان ریشه ای تر از آن است که با وضع چنین 
دســتور العمل هایی بتوان آن را حــل کرد، به ویژه 
اکنون که کشــاورزان افغان دیگر برای تامین آب 
مورد نیاز خود به موتورهــای پرهزینه دیزلی نیاز 

ندارند و به پنل های خورشیدی روی آورده اند.

پنل های خورشیدی؛ ناجی کشت خشخاش
کشــاورزان افغان از حدود 8سال پیش به استفاده 
از موتورهــای آب خورشــیدی روی آورده انــد؛ 
موتورهایــی ارزان قیمــت که با کمــک پنل های 
خورشــیدی می تواننــد بــه الیه هــای عمیق تر 
ســفره های آب زیرزمینی که در حال خشــکیدن 
هســتند نفوذ کرده و آب مورد نیاز بــرای آبیاری 
زمین های خشخاش را تامین کنند. موتورهای آب 

خورشیدی از سال2014 تاکنون به کشاورزان در 
کمربند خشــخاش در جنوب افغانستان در کشت 
و برداشــت محصول تریاک کمک بزرگی کرده اند. 
در حقیقت پنل های خورشیدی در سال های اخیر 
در جنوب افغانســتان به یکی از تجهیزات حیاتی 
تبدیل شــده اند. کشــاورزان در جنوب افغانستان 
برای تامین برق مورد نیاز خانه ها و موتورهای آب 
خود به این پنل ها وابسته اند. برخی در این منطقه 
هنوز از زمین های خود گندم، انار و سبزیجات هم 

برداشت می کنند.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی نوشــته که 
موتورهــای آب خورشــیدی در واقــع وضعیت 
افغانستان به عنوان سردمدار تولید و قاچاق تریاک 
در جهان را تثبیت کرده اند. بین سال های 1990 تا 
2019 افغانســتان مبدأ تولید 80درصد از تریاک 
جهان بود. براســاس گزارش دفتــر مقابله با جرم 
و مواد مخدر ســازمان ملل متحــد، تولید تریاک 
افغانستان افزایش یافته و اکنون 83درصد از تریاک 
موجود در جهــان را تولید می کنــد. حتی جنگ 
نابودگر و خشکســالی مداوم هم نتوانســته کشت 
خشخاش در افغانســتان را مختل ســازد. سطح 
زیرکشت خشخاش در این کشــور از سال 2009 
تــا 2020 از 123هزار هکتار بــه 224هزار هکتار 

رسیده است.

بودن یا نبودن تریاک؛ چالش بزرگ طالبان 
دولت پیشین افغانستان 8.6میلیارد دالر بودجه را 
صرف ریشه کن کردن تولید مواد مخدر در این کشور 
کرد، اما مقامات دولتی افغانستان خود در تجارت 
تریاک دست داشتند. آنها درآمدهای خود را صرف 
ساخت ویالهای مجللی می  کردند که به کاخ های 
خشخاش مشهورند. بخشــی از پول هم در کابل یا 
حتی در امارات صرف خرید ویالهای پرزرق و برق 
می شد. از این رو گزارش دادستان کل افغانستان در 
سال2018 نشان داد که کمپین 8.6میلیارد دالری 
دولت برای ریشه کن  ساختن تریاک در افغانستان 

کامال بی تأثیر بوده است.

طالبان تریــاک را به عنوان پدیده ای ضداســالمی 
محکــوم کرده اســت، زیــرا محصــوالت تریاک 
افغانســتان منجر به اعتیاد انسان های بسیاری در 
اروپا، خاورمیانه و در خود افغانســتان شده است. 
اما با توجه به وابستگی طالب ها به قاچاق تریاک در 
2دهه گذشته و همچنین با توجه به بحران اقتصادی 
افغانستان، احتمال لغزش آنها از دستوری که صادر 

کرده اند، بسیار باالست.
طالبان برای مهار معضل کشت خشخاش و قاچاق 
تریاک نمی تواند دست به سرکوب بزند، زیرا هرنوعی 
از ســرکوب گســترده می تواند منجر به فروپاشی 
بیشتر اقتصاد ویران شده افغانستان و ایجاد دشمنی 
شدید با هسته مرکزی طالبان در میان کشاورزان 
فقیر شود. ریشه کن ســازی تریاک نه تنها نیازمند 
توقیف گســترده پنل های خورشیدی کشاورزان و 
روستایی هاست، بلکه نیازمند برخورد با آن دسته از 
فرماندهان طالبان است که خود در تجارت تریاک 
شریک هســتند؛ آن هم در دورانی که کمبود پول 
تنش هــا و نارضایتی های زیادی میــان نیروهای 

طالبان ایجاد کرده است.
تخمین های ســازمان ملل نشــان می دهد ســال 
گذشــته افغانســتان از محل فــروش تریاک بین 
1.8 تا 2.7میلیارد دالر درآمد کســب کرده است. 
فروش این تریاک، 9 تا 14درصد از تولید ناخالص 
افغانستان را تشکیل می دهد، درحالی که صادرات 
قانونی کاالها و خدمات از افغانستان 9درصد از تولید 
ناخالص این کشور را تشــکیل می دهند. براساس 
پژوهشی که به سفارش اتحادیه اروپا انجام گرفته، 
کشاورزانی که در جنوب افغانستان خشخاش کشت 
می کنند، برای تامین آب مورد نیاز خود به 67هزار 
حلقه چاه که با پنل های خورشــیدی کار می کنند 
وابســته  اند. پنل های خورشــیدی کــه جایگزین 
موتورهای دیزلی شده اند، مناطق بیابانی جنوب را 
سرسبز کرده اند. به این ترتیب افزایش زمین هایی 
که زیر کشــت رفته اند، باعث سبزشدن بیابان های 
قندهار، هلمند و نیمروز شده است؛ اتفاقی که باعث 
شده جمعیت این مناطق رو به افزایش گذاشته و به 

1.4میلیون نفر برسد.

کشت تریاک؛ ضرورتی برای بقا
طالبــان در هفته هــای اخیــر رونــد جمع آوری 
موتورهای خورشــیدی را در والیــت قندهار آغاز 
کرده است. اما دستور ممنوعیت کشت خشخاش 
در شرایطی اعالم شــده که میزان گرسنگی، فقر 
و خشکســالی در افغانســتان به باالترین حد خود 
رسیده است. تخمین های سازمان ملل متحد نشان 
می دهــد 23میلیون نفر افغــان از محرومیت حاد 
غذایی رنج می برند. اقتصاد افغانستان در گذشته هم 
وابسته به حمایت غرب بود و اکنون با روی کار آمدن 
طالبان، آغاز تحریم های اقتصادی و مسدود شدن 
دارایی های این کشور رو به فروپاشی گذاشته است.

در این موقعیت، کشاورزان افغان معتقدند تریاک 
ثروت آنهاست. نیویورک تایمز نوشته که هر کشاورز 
با سرمایه ای 500دالری )15میلیون تومان( برای 
خرید بذر، کود و اســتخدام کارگر، در صورتی که 
بتواند 20کیلو تریاک برداشت کند می تواند 5هزار 
دالر )150میلیون تومان( درآمد داشــته باشد. از 
این رو، صدور دستور ممنوعیت کشت خشخاش در 
بهار سال جاری از سوی بسیاری از کشاورزان که در 
حال برداشت محصوالت بهاره خود بودند، نادیده 
گرفته شده است. اگرچه بخشی از کشاورزان هم از 
دستور تبعیت کرده و پس از برداشت خشخاش ها، 
در زمین های خود بادام، زیره یا ریحان کاشــته اند. 
تنها تأثیــر ملموس این دســتور آن بود که قیمت 
تریاک از کیلویی 60دالر به 180دالر رسیده است. 
از این رو بســیاری از مردم محلی معتقدند طالب ها 
این دستور را برای افزایش سود خود صادر کرده اند، 
زیرا به اعتقاد آنها بسیاری از قاچاقچیان و رهبران 
طالبان چندین تن تریاک در اختیار دارند و افزایش 
قیمت ها به نفع آنها تمام خواهد شد. همزمان، به نظر 
نمی آید نیروهای طالبان هم توانایی یا عالقه ای به 
ریشه کن ساختن کشــت یا قاچاق تریاک داشته 
باشــند. رهبران طالبان اعالم کرده اند به محصول 
بهاره کشاورزان کاری نخواهند داشت اما از کشت 

دوباره این محصول جلوگیری خواهند کرد.
طالب ها به کشــاورزان پیشــنهاد داده اند به جای 
خشخاش به کشت محصوالتی مانند گندم، انار، زیره 
و بادام رو آورند. اما کشت این محصوالت در شرایط 
خشکسالی ممکن نیست؛ همانطور که خشکسالی و 
بی آبی باغ های انار ارغنداب را خشک کرد و باغداران 
را وادار کرد پس از قطــع درختان در باغ های خود 

خشخاش کشت کنند.

تيغ كند طالبان روی كشت خشخاش
اجبار طالبان برای ممنوعیت کشت خشخاش در شرایط فروپاشی اقتصادی و فقر شدید در افغانستان از سوی مردم رعایت نمی شود

»راهپیماییپرچم«،نمایشیبهضررصهیونیستها
بیش از یک هزار شهرک نشین 
اعضــای  و  صهیونیســت 
گروه هــای راســت افراطــی 
یهودی با پشــتیبانی نظامیان اســرائیلی روز 
یکشنبه وارد صحن های مسجداالقصی شدند و 
با هتک حرمت به قبله نخست  مسلمانان، تالش 
کردند تا اینگونه القا کنند که حاکمیت قدس با 
اشغالگران است و به همین دلیل آزادانه در آن 
جوالن می دهند. بسیاری از این افراد در محله 
باب العامود، در بخش قدیمی قدس، راهپیمایی 
موسوم به »راهپیمایی پرچم« برگزار کردند که 
به درگیری با جوانان فلسطینی منجر شد. در 
این راهپیمایی، گروه های راست افراطی پرچم 
رژیم صهیونیستی را به دســت می گیرند و در 
محله های مسلمان نشین تظاهرات می کنند. 
این راهپیمایی هر ساله تحت حمایت نظامیان 
صهیونیستی برگزار می شود و اغلب با توهین به 
مسلمانان و حمله به کسب و کارهای آنها همراه 
اســت. این راهپیمایی اما در جامعه اسرائیل با 
مخالفت هایی روبه رو شده است. روزنامه یهودی 
یدیعوت آحارنوت در انتقــاد از این راهپیمایی 
نوشــت: اورشــلیم در حقیقــت یکپارچــه 
نیست. تنها کســانی که کاله های بافته به سر 
می کنند)تندروهای راستگرای اسرائیلی( این 

روز را جشن می گیرند. بدون حمایت نظامی، 
هیچ یک از آنها جرأت انجــام این کار را ندارند 
و می توان گفت که هیــچ یهودی اي در جهان 
جرأت انجام این کار را ندارد. رفتن در این مسیر 
با پرچم رژیم صهیونیســتی خودکشی مسلم 
است. عاموس هرئیل، تحلیلگر امور نظامی نیز 
در روزنامه هاآرتص نوشت: به رغم تالش های 
زیاد فعاالن راســت افراطی در روز گذشــته، 
راهپیمایــی پرچم  در بخــش قدیمی قدس، 
هنوز موجب شعله ور شدن اوضاع بین اسرائیل 
و فلسطینی ها نشده اما ما شاهد مجموعه ای از 
دعواهای خشونت آمیز بین یهودیان و عرب ها 
و احساس عمومی انزجار بودیم. سال گذشته 
حماس با شلیک موشک به این اقدامات افراطی 
واکنش نشــان داد؛ امســال هم باید دید این 

راهپیمایی چگونه به ضرر ما تمام خواهد شد.

خاورمیانه

گزارش

 پایان تور دیپلماتیک چینی ها
در اقیانوس آرام 

وزیر خارجه چین نتوانست جزایر کوچک منطقه 
اقیانوس آرام را برای ورود به یک پیمان جامع 

اقتصادی-سیاسی-نظامی با پکن قانع کند

تور 5روزه وزیر امور خارجه چین در میان کشورهای جزیره ای 
جنوب اقیانوس آرام، دیروز در فیجی به پایان رســید؛ جایی 
که او تالش داشت در نشستی با همتایان خود یک توافقنامه 
جامع اقتصادی-سیاسی-نظامی با 10کشور منطقه امضا کند 

اما موفق نشد.
»اینقدر نگران نباشید؛ توسعه مشترک چین و همه کشورهای 
در حال توسعه درنهایت به توسعه و شــکوفایی جهان منجر 
می شود.« این ســخنان پایانی »وانگ یی« در نشست وزرای 
خارجه کشورهای منطقه بود. به گزارش الجزیره، او خطاب به 
همتایان خود که به بهانه »به خطر افتادن ثبات در منطقه« به 
طرح پیشنهادی چین نه گفته بودند، تأکید کرد که چین تجربه 
کمک به توسعه بسیاری از کشــورهای آسیا، آفریقا و منطقه 
کارائیب را دارد و نیازی نیست کشورهای اقیانوس آرام نگران 
حضور چین در منطقه باشند. فیجی، تونگا، کریباتی، ساموئا، 
پاپوئا گینه نو، وانواتو، جزایر ســلیمان و نیئو جزو کشورهای 
شرکت کننده در این نشست بودند. شماری از وزرای خارجه به 
فیجی رفته بودند و شماری دیگر از طریق ویدئوکنفرانس در 

نشست حاضر بودند.
پیش نویس پیشــنهادی کــه چین از قبل برای کشــورهای 
جزیره ای اقیانوس آرام ارســال کرده، بر مبنای یک همکاری 
5ساله در زمینه آموزش نیروهای پلیس، همکاری در زمینه 
امنیت سایبری، تقویت روابط سیاســی و دسترسی به منابع 
معدنی در آب های این کشورها برای شرکت های چینی است. 
پیشنهاد چین که تحت عنوان »چشــم انداز مشترک توسعه 
چین-اقیانوس آرام« منتشر شــده، همچنین شامل تشکیل 
یک منطقه آزاد تجاری است. وانگ یی پس از نشست با همتایان 
خود، در برابر خبرنگاران حاضر شــد اما فقط به مطرح کردن 
سخنان خود بسنده کرد. او در اقدامی کم سابقه، بدون پاسخ 

دادن به سؤال های آنها نشست خبری را ترک کرد.

کشورهای حاضر در نشست اعالم کردند در 5زمینه همکاری 
به توافق رسیده اند اما در زمینه  همکاری های امنیتی و نظامی 
نیازمند مشورت های بیشتر هستند. وزیر خارجه چین اعالم 
کرد که پکن مواضع خود را در مورد پیشــنهادهایی که داده، 
شفاف تر بیان خواهد کرد تا کشورهای منطقه بتوانند در مورد 

توافقنامه های امنیتی و نظامی با این کشور تصمیم بگیرند.

توافقنامه های دوجانبه
با این حال، هیــأت چینی به امضــای توافقنامه های محدود 
دوجانبه با کشورهای منطقه اقیانوس آرام بسنده کرده است. 
چینی ها یــک توافقنامه  جدید در زمینــه حمل ونقل هوایی 
با جزایر ســلیمان امضا کردند. دو طرف پیش از این هم یک 
توافقنامه امنیتی امضــا کرده بودند که با اعتــراض آمریکا و 
استرالیا همراه شد. آمریکایی ها و استرالیایی ها نگرانند جزایر 

سلیمان به پایگاه دریایی چین تبدیل شود.
وانگ یی در سفر به کریباتی، یک توافقنامه در زمینه ماهیگیری 
با این کشــور امضا کرد. موافقتنامه در زمینه های زیرساختی 
ازجمله ساخت پل از سوی شرکت های چینی نیز در سفر وزیر 
خارجه چین به این جزیره کوچک اقیانوســی نهایی شد. در 
سامائو، چینی ها متعهد به ساخت یک آزمایشگاه اثر انگشت 

برای پلیس این کشور شدند.

پاتک چین به سفر آسیایی بایدن
بســیاری از تحلیلگران معتقدند ســفر وزیر خارجه چین به 
کشورهای جزیره ای جنوب اقیانوس آرام، با هدف خنثی کردن 
سفر اخیر رئیس جمهور آمریکا به منطقه انجام شده است. جو 
بایدن طی سفر به کره جنوبی و ژاپن، مواضع تندی علیه چین 
و کره شمالی مطرح کرد و بار دیگر بر تعهد آمریکا برای حمایت 

از متحدان خود در قبال این 2کشور تأکید کرد.
مهم ترین بخش از سخنان بایدن در قبال چین، به موضع گیری 
او در قبال مســئله تایوان مربوط بود. او در نشست خبری در 
توکیو هشــدار داد که اگر چین قصد حمله به تایوان را داشته 
باشــد، آمریکا با مداخله نظامی پاســخ خواهد داد. روسای 
جمهوری آمریکا در گذشته همیشه از اعالم صریح ضمانت های 
امنیتی به تایوان اجتناب کرده اند و این نخستین بار است که 
عالی ترین مقام آمریکایی چنین موضع گیری تندی می کند. 
این در شرایطی است که آمریکا و تایوان، هیچ معاهده نظامی 
هم ندارند. آمریکا همیشه سیاستی را در قبال مناقشه چین و 
تایوان دنبال کرده که به آن سیاست »ابهام راهبردی« گفته 
می شود. چینی ها این ســخنان بایدن را بی پاسخ نگذاشتند 
و گفتند که حفظ تمامیت ارضی چین خط قرمز آنهاســت. 
چین، تایوان را همیشــه بخشــی از خاک خود دانسته است. 
رئیس جمهور آمریکا سپس در نشست سران رهبران استرالیا، 
ژاپن و هند حضور یافت. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، این 
نشســت تأکیدی بر نقش رهبری آمریکا در منطقه آســیا -

اقیانوسیه بوده اســت. پایان سفر بایدن به شــرق آسیا اما با 
سخنان کم ســابقه وزیر خارجه اش در قبال چین همراه شد. 
آنتونی بلینکن، طی ســخنانی در یکی از دانشگاه های آمریکا 
گفت که با وجود حمله روســیه به اوکراین، آمریکا همچنان 
معتقد اســت که چین بزرگ ترین رقیب آمریکا و متحدانش 
باقی می ماند و دولت بایدن قصد دارد محیطی راهبردی اطراف 
این قدرت آســیایی ایجاد کند تا اقدامات خصومت آمیز آن را 
محدودتر سازد. بلینکن در ســخنرانی خود گفت چین تنها 
کشوری است که قصد تغییر نظم جهانی مورد تأیید آمریکا را 
داشته و همزمان توان اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی و فناورانه 
برای انجام این کار را دارد. بلینکــن در عین حال تأکید کرد 
آمریکا به دنبال جنگ سرد جدید نیست و نمی خواهد دومین 

اقتصاد بزرگ جهان را به انزوا بکشاند.

سرگئی الوروف
وزیر خارجه روسیه

عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین 
طبــق برنامــه پیــش مــی رود. غــرب 
تحریم های اعمال شده علیه روسیه را 
از مدت ها قبل آماده کــرده بود و بعید 
اســت که تحریم ها لغو شوند. سرعت 
اعمال این تحریم ها و حجم و وســعت 
آنها نشان می دهد که آنها در یک شب 

اتفاق نیفتاده است. )رویترز(

وانگ ونبین
سخنگوی وزارت خارجه چین

بیــن فلســطینی ها و  تنــش  نگــران 
اســرائیلی ها هســتیم و همــه بایــد بــه 
وضعیــت موجــود در اماکــن مقــدس 
راه حــل  فقــدان  بگذارنــد.  احتــرام 
دوکشوری و عدم آغاز مذاکرات مبتنی 
بــر ایــن راه حــل علــت اصلــی اســتمرار 
این تنش هاســت. ســازمان ملــل باید 
گفت وگوهــای صلح میــان اســرائیل و 
فلســطین بر پایه راه حل دوکشــوری را 

آغاز کند. )شینهوا(

اروپایی ها بازهم بر سر تحریم 
نفت روسیه به توافق نرسیدند

به رغم ناکام مانــدن تحریم نفتی روســیه به دلیل 
اختالفات در میان کشــورهای عضو اتحادیه اروپا، 
جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
اعالم کرد که در بســته تحریمی بعدی قطعا نفت 
روسیه تحریم خواهد شــد. با تداوم اختالف میان 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تالش این نهاد برای 
ایجاد توافق بر سر تحریم نفت روسیه به خاطر حمله 
به اوکراین در نشست های 2روز اخیر بی نتیجه مانده 
است. به گزارش یورونیوز، امروز نیز نشستی در این 
زمینه برگزار می شود. وعده جوزپ بورل درباره تحریم 
نفتی روسیه در شرایطی مطرح شده که پیش تر برخی 
کشورهای شرق اروپا ازجمله مجارستان، اسلواکی و 
جمهوری چک اعالم کرده بودند با این تحریم مخالف 
هستند، زیرا مانند دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
نمی توانند نفت جایگزین را از طریق دریا تأمین کنند.

نقل قول  جهان نما

 خبر

کیوسک

تریاک افغانستان از نگاه آمار
 83درصد از تریاک جهان بین سال های 2015 تا 2020 در افغانستان تولید شده است.

 سطح زیرکشت خشخاش در افغانستان از سال2009 تا 2020 از 123هزار هکتار به 224هزار 
هکتار رسیده است.

 درآمد سال گذشته افغانســتان از فروش تریاک بین 1.8 تا 2.7میلیارد دالر تخمین زده 
شده است.

 صدور فرمان ممنوعیت کشت خشخاش توسط طالبان، قیمت تریاک را در بازار جهانی بیش 
از 2برابر کرده است.
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