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ادعای فساد مالی گسترده و زندگی 
شاهانه در زندان هرات
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به تازگی شورش در زندان مرکزی هرات، هشت کشته و حدود ۱۷ زخمی برجای 
گذاشت. بر مبنای معلومات که یک مقام معتبر در زندان هرات، نیروهای امنیتی 
تازه نفس با اوج گرفتن درگیری میان زندانیان و نگهبانان زندان، اطراف محبس را 
برای مهار شورش محاصره و از خارج زندان به داخل گلوله باری کردند. اطالعاتی 
که برخی زندانیان با فعاالن مدنی هرات در میان گذاشته اند، نشان می دهد که علت 
اصلی وقوع درگیری، تخریب اتاق های »ویژه/وی آی پی« بود که غیرقانونی و در بدل 
سیداشرف  است.  داشته  قرار  سرمایه دار  زندانیان  برخی  اختیار  در  پول،  پرداخت 
سادات، از فعاالن مدنی هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید بر اساس ادعای 
برخی زندانیان، اتاق های ویژه در بدل ۳۰ تا ۷۰ هزار افغانی در اختیار افراد واسطه دار 
و سرمایه دار گرفته بود، اما سایر زندانیان در این مورد اعتراض کرده اند. به گفته ی 

او، اطالعاتی زندانیان به فعاالن مدنی نشان می دهد...
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قطر تسهیل کننده شد
پس از رای زنی دولت و طالبان؛

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی
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نخستین جشنواره ی فلم ملی پرتگاه های سقوط
»الجورد« تا یک ماه دیگر در 

کابل برگزار می شود
در سال های اخیر بارها اتفاق افتاده است که رهبری حکومت، طالبان را به چالش شرعی فرا بخواند. در ماه جوزای سال ۱۳9۷، صدها نفر از 
علمای دینی از سراسر کشور با هماهنگی دولت در کابل جمع شدند و در مورد جنگ افغانستان فتوا صادر کردند. علمای دینی در آن فتوا با 

آوردن تعدادی از آیات قرآن و احادیث، جنگ افغانستان را ناروا خواندند.

در حاکمیت حبیب اهلل کلکانی، ارزش های دینی و غیرت 
افغانی دوباره فضای اجتماعی را برای فعالیت زنان مسدود 
ساخت و زنان از حق تعلیم و مشارکت در حوزه ی عمومی 
که  نادر خان  کلکانی،  از کشته شدن  بعد  محروم شدند. 
یک شخص مذهبی و تنگ نظر بود با کمک سران قبایل 
او  زد.  تکیه  قدرت  اریکه ی  بر  محافظه کار  ورحانیون  و 
روزنه هایی را که در دوران امان اهلل خان بر روی زنان باز 

شده بود، دوباره بسته کرد.
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موانع فرهنگی اشتغال زنان ثبت ۶۶ مورد تازه 
ابتال به کرونا

8صبح، کابل: وزارت صحت عامه روز جمعه، 
نهم عقرب از ثبت ۶۶ مورد تازه ابتال به کرونا 

خبر داده است.
این نتیجه در ۲۴ ساعت گذشته از آزمایش 
۱۶9 نمونه ی مشکوک به کرونا به دست آمده 

است.
در یک شبانه روز گذشته یک مورد فوتی ناشی 

از ابتال به کرونا نیز ثبت شده است.
بهبود  ساعت   ۲۴ در  که  بیمارانی  شمار 

یافته اند، به ۱۶ تن می رسد.
به این ترتیب، شمار کل متبالیان به کرونا در 
افغانستان به ۴۱ هزار و ۳۳۴ تن رسیده است.
از این میان، ۳۴ هزار و ۲۵۸ تن بهبود یافته و 

یک هزار و ۵۳۳ تن جان باخته اند.
در حال حاضر، پنج هزار و ۵۴۳ بیمار کرونایی 

در کشور فعال هستند.

میدان  هوایی  امنیتی  خدمات  کابل:  8صبح، 
به شرکت  قندهار  و  بلخ  هرات،  کابل،  بین المللی 
»G42« امارات متحده عربی واگذار شده است. در 
کنار این، مدیریت عملیاتی، سیستم سازی، خدمات 
زمینی و تکنولوژی این چهار میدان هوایی نیز به 

این شرکت اعطا شده است.
قراردادهای اعطای این پروژه ها عصر روز پنج شنبه، 
هشتم عقرب در حضور رییس جمهور غنی در ارگ 

ریاست جمهوری امضا شد.
هوانوردی  اداره  رییس  وفایی زاده،  محمدقاسم 
 »G42« ملکی و منصورالمنصوری، رییس شرکت

این قراردادها را امضا کرده اند.
ارگ ریاست جمهوری در مورد ارزش این قراردادها 

جزییات نداده است.
عطااهلل نصیب، رییس واحد تسهیل سرمایه گذاری 
هوانوردی  بخش های  با  همکاری  که  است  گفته 
رییس  هدایت  بر  بنا  عربی،  متحده  امارات  ملکی 
جمهور غنی در جریان سفرش به این کشور آغاز 

شده است.
 »G42« شرکت  رییس  المنصوری،  منصور 
امارات متحده عربی امضای سه قرارداد در بخش 
خدمات امنیتی، مدیریت عملیاتی، سیستم سازی، 

خدمات امنیتی چهار میدان هوایی بزرگ کشور به یک شرکت اماراتی واگذار شد

هوانوردی  اداره  با  تکنولوژی  و  زمینی  خدمات 
ملکی افغانستان را فرصتی برای همکاری بیش تر 

نهادهای دو کشور عنوان کرده است.
این  امضای  سخنانی  در  نیز  غنی  جمهور  رییس 
قراردادها را »واقعاً استراتژیک« خوانده و گفته است: 
»روابط نیک تاریخی و سیاسی میان افغانستان و 
کامل  مشارکت  می توان  را  عربی  متحده  امارات 

همکاری های اقتصادی نام گذاشت.«
سرمایه های  افغانستان  جمهور،  رییس  گفته  به 
بزرگی در میدان های هوایی دارد، اما این ظرفیت ها 

شناسایی نشده است.
غنی گفته است که افغانستان به میدان های هوایی 
به حیث زیربناهای مهم نگاه می کند و میدان های 

هوایی کشور به خدمات استندرد و معیارهایی را 
که از نگاه مدیریت عملیاتی و خدمات زمینی مهم 

است، نیاز دارد.
به گفته او، انتقال محصوالت افغانستان از طریق 
استندردها،  این  اساس  بر  باید  نیز  هوایی  دهلیز 

انجام شود.
رییس جمهور غنی گفته است که میدان هوایی 
به  شدن  تبدیل  ظرفیت   کرزی  حامد  بین المللی 
بستر »کارگو و مسافران« را دارد. به گفته غنی، 
میدان های هوایی بین المللی احمدشاه بابا و هرات 
فاصله کوتاه به امارات متحده عربی دارند. او گفته 
است که میدان هوایی جالالدین بلخی نیز می تواند 

به نقطه وصل آسیای میانه تبدیل شود.



مسووالن جشنواره ی افغان 
قرار  که  می گویند  فلم 
نخستین بار  برای  است 
زیر  ملی  جشنواره ی 
کابل  در  »الجورد«  نام 
است  قرار  شود.  برگزار 
حمایت  به  جشنواره  این 
دولت از اول ماه قوس الی دهم ماه قوس سال 
فلم  ده ها  جشنواره   این  در  شود.  برگزار  جاری 
از سینماگران افغان به نمایش گذاشته می شود 
و برای بهترین های که از سوی داوران مسابقه 
گزینش می شوند، تندیس الجورد اهدا می شوند. 
این  برگزاری  مسووالن  از  اکبری،  سهیال 
جشنواره ی  نخستین  این  گفت؛  جشنواره 
به حمایت دولت  است که  افغانستان  ملی  فلم 
که  کرد  تصریح  اکبری  خانم  می شود.  برگزار 
قوس  ماه  دهم  الی  قوس  اول  از  این جشنواره 
سال جاری در کابل برگزار می شود و در آن ۵۵ 
فلم از سینماگران افغانستان به نمایش گذاشته 
داستانی،  ژانرهای  دارای  فلم ها  این  می شود. 
مستند و انیمیشن است. به گفته ی او، این فلم  ها 
در بخش های داستان بلند، کوتاه، مستند بلند و 
کوتاه و انیمیشن به نمایش و به رقابت گذاشته 

می شوند.
در  فلم ها  این  که  کرد  تصریح  اکبری  خانم 
نمایش  به  تکمیلی  و  جانبی  رقابت،  سه بخش 
بخش  در  او  گفته ی  به  می شوند.  گذاشته 
نخست، فلم های ساخت هنرمندان افغانستان به 
رقابت گذاشته می شود و پس از گزینش هیأت 
داوران، به بهترین ها جایزه ی »تندیس الجورد« 
دیگر  بخش  در  که  افزود  وی  می شود.  اهدا 
تکمیلی آن، فلم های است که توسط هنرمندان 

8صبح، کابل: سازمان بین المللی ابتکار شفافیت 
در  افغانستان  عضویت  تعلیق  استخراجی  صنایع 

این سازمان را برداشته است.
اعتبارسنجی  از  پس  سازمان،  این  اعالم  طبق 
سازمان  استندردهای  اجرای  در  افغانستان  دوم، 
استخراجی  صنایع  شفافیت  ابتکار  بین المللی 

پیش رفت هایی چشم گیر داشته است.
جوازنامه ها،  اعطای  بخش  در  پیش رفت ها  این 
قراردادها، اصالح شرکت های دولتی و هزینه های 

نیمه مالی به دست آمده است.
سو  این  به  میالدی   ۲۰۱۰ سال  از  افغانستان 
صنایع  شفافیت  ابتکار  بین المللی  سازمان  عضو 

استخراجی است.
عضویت افغانستان یک سال پیش به دلیل تکمیل 

نکردن شرایط اعتباردهی، به تعلیق درآمده بود.
خواستار  گذشته  در  پترولیم  و  معادن  وزارت 

اعتباردهی زودهنگام شده بود.
به  که  پترولیم  و  معادن  وزارت  اعالمیه  در 
مناسبت رفع تعلیق عضویت افغانستان در سازمان 
استخراجی  ابتکار شفافیت در صنایع  بین المللی 
تصدی ها  در  بخش  در  که  است  آمده  شد،  نشر 

اما موضوعات آن  کشورهای دیگر ساخته شده 
که  داشت  بیان  او  است.  افغانستان  به  مرتبط 
برای  تنها  و  نمی شوند  رقابت  فلم ها شامل  این 

اشتراک کننده گان به نمایش گذاشته می شود.
جشنواره ی  برگزاری  مسوول  جهان بین،  مریم 
نخستین  این  که  داشت  بیان  نیز  الجورد 
جشنواره ای است که به حمایت دولت افغانستان 
برگزار می شود. پیش از این، جشنواره های دیگر 
نیز در سطح کشور برگزار شده، اما جشنواره ی 
برخی  هم کاری  به  و  دولت  حمایت  به  الجورد 
از رسانه های مطرح کشور همانند روزنامه هشت 
صبح، تلویزیون یک و تمدن در کابل راه اندازی 
از  یک  تلویزیون  که  است  گفتنی  شد.  خواهد 
برگزارکننده گان  از  و  اصلی  همکاران  جمله ی 
جشنواره الجورد است.  او هدف از برگزاری این 
جشنواره را ایجاد یک فضای رقابتی سالم میان 
هنرمندان عنوان کرد. وی افزود که با برگزاری 
چنین جشنواره ها سینماگران مورد حمایت قرار 
با  که  هستیم  امیدوار  »ما  گفت:  او  می گیرند. 
برگزاری این جشنوارها سینما و تولیدات هنری 

افغانستان را به معرفی بگیریم.«.
خانم جهان بین به روزنامه ۸صبح گفت که در 
این جشنواره به فلم سازان و هنرمندان افغانستان 
تا  شده اند  داده   فرصت  روز  بیست  و  ماه  دو 
بتوانند فلم های شان را برای رقابت در جشنواره ی 
الجورد نامزد کنند. وی بیان داشت که تاکنون 
۵۵ فلم در ژانرهای مختلف برای رقابت در این 
اثرهای  او  گفته ی  به  شده اند.  نامزد  جشنواره 
که در این جشنواره فرستاده می شود، از سوی 
اثر   ۵۵ سپس  و  شده  مشاهده  گزینش  هیأت 
جهان بین  خانم  می شوند.  انتخاب  رقابت  برای 
بیان داشت که سپس هیأت داوران، بهترین ها 

و  قراردادها  اعطای  پروسه  در  شفافیت  تامین  و 
جوازها اصالحات اعمال شده است.

طبق اعالم وزارت معادن و پترولیم، با رفع تعلیق 
عضویت در افغانستان در سازمان بین المللی ابتکار 
تعهدات  از  بخشی  استخراجی،  صنایع  شفافیت 

جینوا عملی شده است.
صنایع  شفافیت  ابتکار  بین المللی  سازمان 
استخراجی نیز گفته است که افغانستان به رغم 

چالش ها بسیار می تواند به شفافیت دست یابد.
غیررسمی  معدن کاری  چالش ها  این  از  یکی 

برشمرده شده است.
صنایع  ابتکار  بین المللی  سازمان  معلومات  طبق 
دالر  میلیون   ۴۵ ساالنه  افغانستان  استخراجی، 
اما  می آورد،  به دست  درآمد  معادن  استخراج  از 
در  آن  برابر  از شش  بیش  زده می شود،  تخمین 
اثر معدن کاری نظارت نشده و در مقیاس کوچک 

ضایع می شود.
با این حال، تا ۲۸ اپریل سال ۲۰۲۲ میالدی به 
در  شکاف  تا  است  شده  داده  فرصت  افغانستان 
ابتکار  بین المللی  سازمان  استندردهای  اجرای 

شفافیت صنایع استخراجی را برطرف کند.

اهدا  را  الجورد  تندیس  جایزه ی  و  گزینش  را 
جشنواره ی  که  کرد  نشان  خاطر  او  می کنند. 
الجورد بخش تکمیلی نیز دارد. خانم جهان بین 
گفت که این بخش مختص به فلم سازان افغان 
و غیرافغان است. وی بیان داشت که در بخش 
تکمیلی، فلم های کسانی که نمی خواهند فلم شان 
می شود.  داده  نمایش  شود،  گذاشته  رقابت  به 
محتوای این فلم ها در رابطه به افغانستان است.

از سوی دیگر وی در رابطه به سینمای کشور 
سینما  حوزه ی  و  هنرمندان  تاکنون  که  گفت 
غیردولتی  و  دولتی  نهادهای  توجه  مورد  کم تر 
قرار گرفته اند. خانم جهان بین خاطر نشان کرد 
که سینمایی افغانستان آن چنانی که باید و شاید 
مورد توجه قرار می گرفت، نگرفته است. با این 
همه وی تصریح کرد که در این بخش نباید تنها 
جهان بین  خانم  داد.  قرار  انتقاد  مورد  را  دولت 
افزود که سکتور خصوصی و رسانه های کشور نیز 

باید هم گام شوند و در این راستا سهم بگیرند.
جشنواره ها  چنین  برگزاری  وی  حال  عین  در 
تشویق  و  حمایت  ترغیب،  راستای  در  را 
به صورت  او گفت که  سینماگران موثر خواند. 
کلی جشنواره های فلم یک فرصت خوبی برای 

معرفی سینماگران است.
فلم  جشنواره  ی  گذشته  سال  که  است  گفتنی 
»زنان هرات« در کابل و شماری از والیات برگزار 
شد. در آن جشنواره نیز ده ها فلم از ۳۳ کشور 
جهان در بخش مسابقه و نمایش برگزیده شده 
بود. در جشنواره ی فلم زنان هرات، فلم هایی از 
کشورهای امریکا، افغانستان، ازبیکستان، ایران، 
و  روسیه  اسپانیا،  کانادا،  فرانسه،  ترکیه،  هند، 
نمایش  به  جهان  کشورهای  از  دیگر  شماری 

گذاشته شد.

 

طبق گزارش هایی که طی یکی دو روز اخیر از دوحه رسیده، قطر 
به عنوان »تسهیل کننده/ تسهیل گر« مذاکرات بین االفغانی صلح 
انتخاب شده است. این اقدام توسط نمایند گان دو طرف هم زمان 
خلیل زاد  است.  رسانه ای شده  دوحه  به  خلیل زاد  زلمی  با سفر 
هفته ی گذشته برای ترغیب نمایند  گان دولت و طالبان به ادامه 

مذاکرات، رهسپار دوحه شده بود.
مذاکرات بین االفغانی صلح در ۲۲ سنبله امسال با میزبانی قطر 
آغاز شد. نمایند گان دولت و طالبان، پیش از ورود به مذاکرات 
و  شدند  اختالف  دچار  مذاکرات  کارشیوه  تعیین  سر  بر  اصلی، 
این  به  شد.  بن بست  دچار  آن ها  مقدماتی  مذاکرات  نتیجه،  در 
فشار  و  یک طرف  از  عمومی  افکار  فشار  زیر  دو طرف  ترتیب، 
امریکا از جانب دیگر، نیاز دیدند تا بن بست مذاکرات مقدماتی 
را با گزینش تسهیل کننده/ تسهیل گر بشکنند. پس از بحث های 
بسیار، سرانجام قرعه فال به نام قطر افتاد و این کشور با موافقت 

دو طرف، تسهیل کننده مذاکرات بین االفغانی صلح انتخاب شد.
کشور امیرنشین قطر پیش از این در منازعات داخلی بسیاری از 
کشورها به عنوان میانجی عمل کرده است که از جمله می توان 
به منازعات دارفور سودان و گروه های فلسطینی فتح و حماس 
در  عربی  بهار  به  معروف  قیام های  از  قطر هم چنان  کرد.  اشاره 
کشورهای نظیر لیبیا و سوریه نیز حمایت کرده است. این کشور 
کوچک با جمعیت چیزی بیش تر از دو و نیم میلیون نفر، با بازی 
در این نقش ها، سعی کرده است به عنوان یک بازی گر فعال در 

سطح جهان ظاهر شود. 
برای  طالبان  پیشنهادی  گزینه  قطر  گزارش شده،  آن چه  طبق 
تسهیل گری مذاکرات صلح افغانستان بوده است. این کشور در 
کنار آن که رابطه با پیشینه با طالبان دارد، یگانه کشوری در جهان 
است که از دفتر سیاسی این گروه میزبانی می کند. قطر، حکومت 
طالبان را طی سال های ۱99۶ تا ۲۰۰۱ میالدی در افغانستان 
به رسمیت نشناخته بود. این کشور، با این وصف، پس از سقوط 
رژیم طالبان، خانه دوم آن دسته از اعضا و سران طالبان بود که 
شامل تحریم ها و تعزیرات بین المللی نبودند و برای زندگی آسوده 
به آن کشور رفته بودند. طبیعی است که قطر برای طالبان اهمیت 

ویژه ای در تسهیل  مذاکرات دارد.
و  نزدیک  رابطه  یک  هم  امریکا  با  قطر  رابطه  شکل،  همین  به 
طوالنی است. شروع روابط دیپلماتیک دو کشور به دهه هفتاد 
قرن بیستم باز می گردد. دامنه این روابط بعدتر به همکاری های 
اقتصادی و نظامی نیز کشیده شد. قطر در کنار تأمین بخشی از 
نفت مورد نیاز امریکا، میزبان پایگاه نظامی این کشور نیز است. 
به همین دلیل، قطر میزبان چندین دور مذاکره امریکا و طالبان 
نیز بود. به این ترتیب، جای تردیدی نیست که امریکایی ها هم در 
انتخاب قطر به عنوان تسهیل کننده مذاکرات بین االفغانی صلح، 

نقش تعیین کننده داشته اند.
از سوی دیگر روابط دیپلماتیک افغانستان و قطر از گذشته زیاد 
طوالنی برخوردار نیست. سفارت قطر در کابل برای اولین بار در 
سال ۱۳9۸ گشایش یافت. سفارت افغانستان در دوحه اما سال ها 
پیش تر از آن فعال بود. قطر جدای از مباحث مربوط به صلح، قباًل 
در بخش تکثیر پرند گان کم یاب در والیت غربی فراه با افغانستان 
کار کرده است. این کار توسط یک شرکت قطری به نام »الغرافه« 

انجام شده است.
با توجه به این موارد، در مرحله کنونی، بسیار مهم است که نقش 
تسهیل گری قطر در روند مذاکرات بین االفغانی صلح به صورت 
واضح تعریف و عمومی شود. تا این جای کار صرفاً می دانیم که 
قطر به عنوان تسهیل کننده مذاکرات بین االفغانی صلح انتخاب 
شده است، اما حدود و چهارچوب نقش تسهیل گری این کشور تا 
هنوز روشن نیست. ابهام زدایی از این امر کمک می کند تا افکار 
عمومی افغانستان نسبت به نقش بی طرفانه و تسهیل گری سازنده 

قطر مطمئن  شود.
از جانب دیگر باید تأکید کرد که مذاکرات صلح در قطر یک روند 
بین االفغانی است. نقشی که در این وسط برای کشور میزبان در 
بین االفغانی  اصل  به هیچ صورتی  نباید  است،  نظر گرفته شده 
بودن این مذاکرات را تحت شعاع قرار دهد. برای قطری ها همین 
نقش کافی است که تنها بستر ادامه مذاکرات را بدون دخالت 
در محتوای آن فراهم کنند و واگذاری هر نقش دیگری به آن ها 

می تواند اصالت بین االفغانی بودن این مذاکرات را آسیب بزند.

اصل بین االفغانی مذاکرات 
حفظ شود
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نخستین جشنواره ی فلم ملی »الجورد« 

تا یک ماه دیگر در کابل برگزار می شود

والی  سخنگوی  عزیزی،  صدیق  کابل:  8صبح، 
سمنگان در یک حادثه ترافیکی در شهر ایبک، مرکز 

این والیت جان باخته است.
منیررحیمی، سخنگوی پولیس سمنگان روز جمعه، 
نهم عقرب، به روزنامه ۸صبح گفت که این حادثه 
ترافیکی ساعت ۱۱:۰۰ پنج شنبه شب رخ داده است.

به گفته او، عزیزی هنگامی که از یک مراسم عروسی 
به سوی خانه اش باز می گشت، دچار حادثه ترفیکی 
شده است. موتر حامل او با یک موتر باربری کالن 

برخورد کرده است.
در این حادثه یک کارمند مستوفیت والیت سمنگان 

زخمی شده است.
صدیق عزیزی از چندسال به این سو، سخنگوی والی 

سمنگان بود.

سخنگوی والی سمنگان 
در یک حادثه ترافیکی 

جان باخت

عضویت افغانستان در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت 
صنایع استخراجی رفع تعلیق شد

عبداالحمد حسینی 



میان  گفت وگو  روزها  از  پس 
اعضای هیأت دولت و طالبان 
طرف  دو  سرانجام  دوحه،  در 
قطر را به عنوان تسهیل کننده 
در  منابع  برگزیدند.  مذاکرات 
میان  از  که  کردند  تایید  دوحه 
سوی  از  قطر  گزینه،  چندین 
دو طرف به عنوان »تسهیل کننده« رای تایید گرفته 
است. هر چند هیأت مذاکره کننده دولت و طالبان در 
اما منابع  باره به گونه رسمی چیزی نمی گویند،  این 
احتمال می دهند که این موضوع در روزهای آینده به 
گونه رسمی از سوی دو طرف همگانی شود. بر اساس 
معلومات منابع، تسهیل کننده زمینه را برای حضور دو 
طرف در روی میز فراهم می کند تا از تاخیر و شکست 
در گفت وگوها جلوگیری شود. پیش از این، طرف ها با 
تعیین کشور سوم به عنوان »میانجی« مخالفت کرده 
بودند. این گام در حالی برداشته می شود که اعضای 
با  گذشته  روزهای  جریان  در  طالبان  و  دولت  هیأت 
و  دیدار  افغانستان  صلح  برای  امریکا  ویژه  فرستاده 
گفت وگو کرده اند. هر چند خلیل زاد بحث روی کاهش 
خشونت  را از دالیل سفرش به دوحه خوانده بود، اما 
بر اساس معلومات، روی این موضوع آن چنانی تاکید 
نشده است و تنها پیرامون مسایل اختالفی و راه حل آن 
بحث و گفت وگو شده است. با این حال، آگاهان معتقد 
اند که قطر یکی از گزینه های مورد اعتماد امریکا در 
دارد  تالش  کشور  این  و  است  بین االفغانی  مذاکرات 
که برخالف توقع طرف ها، زیر نام »تسهیل کننده« در 

مذاکرات نفوذ کند.
که  می گویند  منابع  بین االفغانی،  مذاکرات  ادامه  در 
هیأت مذاکره کننده دولت و طالبان پس از یک سلسله 
توافق  تسهیل کننده  عنوان  به  قطر  روی  گفت وگوها، 

زندان  در  شورش  تازگی  به 
کشته  هشت  هرات،  مرکزی 
برجای  زخمی   ۱۷ حدود  و 
معلومات  مبنای  بر  گذاشت. 
که یک مقام معتبر در زندان 
هرات، نیروهای امنیتی تازه نفس 
میان  درگیری  گرفتن  اوج  با 
زندانیان و نگهبانان زندان، اطراف محبس را برای مهار 
شورش محاصره و از خارج زندان به داخل گلوله باری 
مدنی  فعاالن  با  زندانیان  برخی  که  اطالعاتی  کردند. 
هرات در میان گذاشته اند، نشان می دهد که علت اصلی 
وقوع درگیری، تخریب اتاق های »ویژه/وی آی پی« بود 
که غیرقانونی و در بدل پرداخت پول، در اختیار برخی 

زندانیان سرمایه دار قرار داشته است.
سیداشرف سادات، از فعاالن مدنی هرات، در صحبت 
برخی  ادعای  اساس  بر  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با 
زندانیان، اتاق های ویژه در بدل ۳۰ تا ۷۰ هزار افغانی 
در اختیار افراد واسطه دار و سرمایه دار گرفته بود، اما 
سایر زندانیان در این مورد اعتراض کرده اند. به گفته ی 
او، اطالعاتی زندانیان به فعاالن مدنی نشان می دهد که 
یک  روز پیش از وقوع شورش در زندان مرکزی هرات، 
وسایل رفاهی اتاق های ویژه از سوی کارمندان امنیت 

ملی و نگهبانان زندان جمع آوری شده بود.
از  زیادی  شکایت های  هرات،  مدنی  فعاالن  دید  از 
تخت های  و  دارد  وجود  هرات  زندان  در  اداری  فساد 
خواب، وسایل رفاهی مانند تلویزیون ، یخچال، وسایل 
پنج  پرداخت  بدل  در  همراه،  تلفن های  و  گرمایشی 
می گیرد.  قرار  زندانیان  اختیار  در  افغانی  هزار  تا ۱۵ 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  در  معتبر  منبع  یک 
افغانستان در گفت وگو با روزنامه ۸صبح می پذیرد که 
زندان  اصلی شورش در  زیاد، علت  بسیار  احتمال  به 
مرکزی هرات، فساد اداری و اعتراض زندانیان به ایجاد 

اتاق های ویژه در بالک پنجم زندان بوده است.
به گفته ی منبع، قرار است هیأتی از کمیسیون مستقل 
حقوق بشر، برای بررسی علت و چگونگی وقوع درگیری 
در زندان هرات، کارش را امروز شنبه، دهم میزان، آغاز 
در  نیز  این یک کمیسیون مشترک  بر  افزون  و  کند 
همین زمینه به فعالیت آغاز کرده است. در مورد علت 
آغاز درگیری روایت های متفاوت و ضدونقیض وجود 
در پی جمع آوری  زندانیان مدعی اند که  برخی  دارد، 
وسایل  برخی  و  یخچال  تلویزیون،  موبایل،  تلفن های 
رفاهی از برخی اتاق های ویژه در بالک پنجم، زندانیان 

حسیب بهش
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گرفته  حالی  در  تسهیل کننده  تعیین  برای  تصمیم 
امریکا  ویژه  فرستاده  خلیل زاد،  زلمی  که  می شود 
برای صلح افغانستان در قطر حضور یافته است. گروه 
تایید کردند که  طالبان روز چهارشنبه، هفتم عقرب 
اعضای هیأت مذاکره کننده این گروه با آقای خلیل زاد 
و اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای امریکایی و ناتو 
در افغانستان در دوحه دیدار کرده است. محمدنعیم، 
رشته  نشر  با  طالبان  مذاکره کننده  هیأت  سخنگوی 
پیرامون  دیدار،  این  در  که  است  گفته  توییت هایی 
توافق نامه صلح امریکا و طالبان بحث شده و دو طرف 
بر تطبیق کامل و بهتر همه ماده های آن تاکید کرده اند. 
برخی از منابع در هیأت مذاکره کننده دولت نیز تایید 
می کنند که فرستاده ویژه امریکا با اعضای این هیأت 
دیدار کرده است. در این دیدار پیرامون موارد اختالفی 
و راه حل  آن بحث شده است. آقای خلیل زاد در حالی 
سفرش به منطقه را آغاز کرد که از ادامه خشونت ها در 
کشور ابراز ناامیدی کرده و گفته بود که دریچه صلح 
برای همیشه باز نمی ماند. با این حال، در این دیدارها بر 

تصریح کرد که زندانیان در آغاز شب بر کارمندان زندان 
حمله کردند و سپس با شکستن درب بالک پنجم، به 
سایر بالک ها هجوم بردند. آقای بایانی گفت که نیروی 
ضد شورش در صحن زندان حضور یافته، اما سرانجام 
از فرماندهی پولیس هرات برای مهار این شورش کمک 
گرفته اند. او افزود که در پی مهار این شورش، چهار 
با  دیگر  زندانی  چهار  و  کشته  شلیک  توسط  زندانی 
استفاده مواد مسکن قوی مسموم شده اند. وی افزود 
که این مواد به گونه قطره ای برای تسکین درد بیماران 
مواد مخدر در زندان داده  می شد و این چهار زندانی نیز 

به عنوان بیمار معتاد زیر مداوا بوده اند.
زندانی دیگر در  بایانی می گوید که حدود ۱۷  فرهاد 
جریان این شورش زخمی شده اند. افزون بر این، هفت 
میان،  این  از  که  شده اند  زخمی  نیز  زندان  کارمند 
وضعیت یک تن آنان وخیم است. وی اما تصریح کرد 
را  شورش  این  پیرامون  بررسی هایش  اداره  این  که 
ادامه می دهد. پیش از این، مسووالن اداره تنظیم امور 
زندان ها در یک نشست خبری از وجود فساد اداری، 
آزارواذیت جنسی در  فروش و استفاده مواد مخدر و 
زندان ها پرده برداشته و هم زمان اعالم کرده بودند که 
نابسامانی های موجود را به صورت بنیادین حل خواهند 
امور  تنظیم  اداره  رییس  احمدراشد طوطاخیل،  کرد. 
ثور سال روان خورشیدی، طی یک  ماه  زندان ها، در 
نشست خبری در کابل گفت که از سال های گذشته 
به این سو استفاده از مواد مخدر، فروش و قاچاق آن در 
بین زندانیان وجود داشت و در حال حاضر نیز وجود 

دارد.

مواردی اشاره نشده است که نمایان گر تالش فرستاده 
ویژه امریکا برای کاهش خشونت ها باشد.

هم زمان با تعیین قطر به عنوان تسهیل کننده، برخی 
از آگاهان معتقد اند که این تصمیم به تحریک امریکا 
انجام شده است و این کشور می خواهد که با استفاده از 
این اصطالح، در روند مذاکرات صلح بین االفغانی نفوذ 
کند. سیداکبر آغا، عضو سابق گروه طالبان به روزنامه 
۸صبح گفت که قطر هرچند یک کشور عربی است، 
اما این کشور از سوی امریکا پیشنهاد شده و مقامات 
امریکایی تالش می کنند که از طریق این کشور در 
گفت وگوهای کنونی دخیل باشد. به باور وی، امریکا 
در رهایی زندانیان طالبان نقش اساسی داشته است و 
اکنون نیز با افزایش خشونت ها در کشور،  می خواهد 
که دوباره اثرگذاری اش را ثابت سازد. این عضو سابق 
گروه طالبان افزود که مذاکرات بین االفغانی بیش تر از 
تسهیل کننده به میانجی نیاز دارد،  اما میانجی نباید 
از گزینه های خارجی انتخاب شود، زیرا همه کشورها 
در این روند منافع شان جست وجو می کنند. این در 
حالی است که رحمت اهلل نبیل، رییس پیشین امنیت 
امریکا  و  پاکستان  قطر،  سودجویی های  از  نیز  ملی 
در مذاکرات بین االفغانی سخن گفته و تصریح کرده 
است که طالبان، پاکستان و امریکا برای میزبانی قطر 
نظر  در  را  امتیازاتی  آن،  تسهیل  و  مذاکرات  این  از 

گرفته اند.
بین االفغانی حدود  مذاکرات  آغاز  از  که  است  گفتنی 
کارشیوه  هنوز  طرف  دو  اما  می گذرد،   ماه  یک ونیم 
مذاکرات را نهایی نکرده اند. طالبان بر تعیین توافق نامه 
صلح این گروه با امریکا به عنوان مبنای گفت وگوهای 
صلح تاکید دارند، اما هیأت دولت با آن مخالف است. 
است  کرده  تصریح  پیش تر  نیز  غنی  جمهور  رییس 
که طالبان از تعیین قران و شریعت به عنوان مبنای 
مذاکرات ابا می ورزند و توافق نامه صلح دوحه را ترجیح 
طالبان،  با  دیدارش  آخرین  در  دولت  هیأت  داده اند. 
گزینه هایی از جمله قطع نامه لویه جرگه مشورتی صلح 
را برای ضمیمه شدن با توافق نامه دوحه پیشنهاد کرده ، 
اما این گزینه ها قناعت هیأت طالبان را فراهم نکرده 

است.

به  انتقال مواد مخدر  او کارمندان زندان ها را عامالن 
از  پیش  بود،  افزوده  و  نموده  عنوان  زندان ها  داخل 
انتقال مواد مخدر  این تصور می شد که پای وازان در 
به داخل زندان نقش داشته اند، اما با اجرای قرنطین، 
اصلی  عامالن  از  زندان ها  کارمندان  که  مشخص شد 
نیز  او، فساد  به گفته ی  انتقال مواد مخدر می باشند. 
به صورت گسترده در بخش های گوناگون زندان ها از 
جمله در بخش غذا و استفاده از وسایط زندان ها وجود 
دارد، اما مسووالن زندان مرکزی هرات، چندی پیش 
در یک نشست خبری، ادعاها در مورد وجود فساد در 

این مرکز را بی اساس دانسته و رد کرده بودند.
درگیری  که  می پذیرند  هرات  در  محلی  مقام های 
از شام چهارشنبه  امنیتی،  نیروهای  و  زندانیان  میان 
داشته  ادامه  پنج شنبه،  صبح  چهار  ساعت  تا  و  آغاز 
است. ریاست صحت عامه هرات تأیید می کند که در 
جریان درگیری، شماری از کارمندان امنیتی زندان در 
عارف  داکتر  برداشته اند.  زخم  زندانیان،  لت وکوب  اثر 
جاللی، سرطبیب شفاخانه حوزه ای هرات در صحبت با 
روزنامه ۸صبح می گوید که برخی زخمیان این رویداد 
برای درمان به شفاخانه حوزه ای هرات منتقل شدند. 
به گفته ی او، در میان هشت قربانی رویداد، یک تن به 
دلیل برخورد مرمی کشته شده و دلیل کشته شدن 
هفت تن دیگر نیز اشیای نامعلوم خوانده شده است. 
پیش تر، اداره زندان ها تصریح کرد که چهار تن به دلیل 

شلیک نیروهای امنیتی کشته شده اند.
این شهر و  از شلوغ ترین مناطق  زندان هرات در یکی 
موقعیت  مسکونی  مناطق  و  اداری  مرکز  ده ها  نزدیک 
گلوله باری  و  زندانیان  بین  ساعته  چند  درگیری  دارد. 
و  شد  هراتیان  نگرانی  سبب  آن،   اطراف  در  شدید 
سیدوحید قتالی، والی هرات، شخصاً برای برهم خوردن 
آرامش مردم، از هراتیان معذرت خواهی کرد. این زندان 
دارای شش بالک جداگانه برای نگه داری زندانیان، مرکز 
است. طی  دیگر  تأسیسات  برخی  و  آموزش حرفه و فن 
سال های اخیر بارها در مورد طرح انتقال زندان از مرکز 
شهر به نزدیکی میدان هوایی هرات سخن گفته شد، اما 
در نبود زیرساخت های مناسب و آغاز نشدن کار عملی 
ساخت زندان جدید، این طرح تاکنون عملی نشده است.

کرده اند. دو منبع معتبر در دوحه روز جمعه، نهم عقرب 
به روزنامه ۸صبح گفتند احتمال دارد که این موضوع 
در روزهای آینده به گونه رسمی از سوی دو طرف اعالم 
شود. پیش از این، منابع به ۸صبح گفته بود که قطر 
از سوی گروه طالبان به عنوان تسهیل کننده مذاکرات 
آلمان،  امریکا،  از  است.  شده  پیشنهاد  بین االفغانی 
ناروی، اوزبیکستان، اندونیزیا و سازمان ملل متحد به 
عنوان سایر گزینه ها نام برده می شد و دولت ترجیح 
داده بود که دو تا سه کشور این مسوولیت را عهده دار 
شوند. بدین ترتیب، قطر مسوولیت دارد که با تسهیل 
روند مذاکرات، از تاخیر در گفت وگوها جلوگیری کرده 
و زمینه ی حضور دو طرف در میز مذاکره را فراهم کند. 
پیش از این، اعضای هیأت دولت و طالبان روی تعیین 
مبنای فقهی برای حل بن بست های احتمالی مذاکرات 
عنوان  به  دوحه  صلح  توافق نامه  تعیین  هم چنان  و 
این اختالف ها  مبنای مذاکرات اختالف نظر داشتند. 
سبب شد که هیأت مذاکره کننده دولت و طالبان برای 

کم تر از دو هفته هیچ دیداری نداشته باشند.

در اعتراض به این اقدام دست به شورش زدند.
و  ویژه  اتاق های  برخی  ایجاد  از  روایت دیگر، پس  به 
مجزا برای شماری از زندانیان در بالک پنجم، زندانیان 
آنان  اعتراض  و سرانجام  زده  اعتراض  به  دیگر دست 
شدت گرفت و در نهایت کار به درگیری فیزیکی میان 
زندانیان و مأموران امنیتی کشید. چند ساعت پس از 
زندان های  امور  تنظیم  اداره  از  هیأتی  درگیری،  این 
کشور به ریاست معاون عمومی این نهاد، برای بررسی 
وضعیت زندان مرکزی هرات، به این والیت سفر کرد. 
والی هرات و برخی مقام های ارشد امنیتی به شمول 
رییس امنیت ملی و فرمانده پولیس هرات، با حضور 
در زندان، با نمایندگان زندانیان معترض دیدار کردند.

تصاویر ویدیویی که در جریان درگیری از داخل زندان 
هرات به بیرون درز کرد، آتش  گرفتن بخش هایی از 
زندان را نشان می دهد و برخی زندانیان در پشتی بانی 
می دهند.  شعار  امنیتی  نیروهای  ضد  بر  شورش،  از 
گزارش هایی از دخالت افراد وفادار به گروه طالبان نیز 
در این درگیری وجود دارد، اما مقام های رسمی آن را 
امور زندان ها هرچند  اداره تنظیم  بی اساس می دانند. 
در مورد ادعاهای فساد در زندان هرات ابراز بی خبری 
زندانیان حین جمع آوری  که  می گویند  اما  می کنند، 
اتاق های انفرادی، واکنش نداشته اند و در پایان روز و 

حین تقسیم غذا بر کارمندان زندان حمله کرده اند.
فرهاد بایانی، سخنگوی این اداره روز جمعه، نهم عقرب 
به روزنامه ۸صبح گفت که این اتاق ها پیش از تشکیل 
اداره زندان ها به عنوان یک اداره مستقل ایجاد شده 
بود که سرانجام تصمیم به برداشتن آن گرفته شد. وی 

قطر تسهیل کننده شد
پس از رای زنی دولت و طالبان؛

ادعای فساد مالی گسترده و زندگی 
شاهانه در زندان هرات

محمدحسین نیک خواه



در سال های اخیر بارها اتفاق افتاده 
است که رهبری حکومت، طالبان 
را به چالش شرعی فرا بخواند. در 
ماه جوزای سال 1397، صدها نفر 
از علمای دینی از سراسر کشور با 
هماهنگی دولت در کابل جمع شدند 
و در مورد جنگ افغانستان فتوا 
صادر کردند. علمای دینی در آن 
فتوا با آوردن تعدادی از آیات قرآن 
و احادیث، جنگ افغانستان را ناروا 
خواندند.

 شنبه
شماره 3466

10 عقرب 1399
31 اکتوبر 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

4

دوران سلطنت و نظم سنتی
سلطنت در افغانستان، بر نظم 
سنتی استوار بود. شاهان آن 
دوران از مجرای عرف و عادات 
قدرت  به  قبیله ای  سنت شده ی 
سرزمین  این  بر  و  می رسیدند 
کشورهای  می کردند.  حکومت 
استعماری نیز با توجه به وابسته گی خونی و عشیره ای 
رسیدن  در  و  می گرفتند  پر  و  بال  زیر  را  آنان  افراد، 
قدرت  می کردند. جنگ  کمک  کابل،  تخت  و  تاج  به 
نیز جنگ میان خاندانی و گاه درون قبیله ای بود. مردم 
افغانستان بیش ترشان روستانشینان غیرسیاسی بودند. 
آنان به تحوالت سیاسی کم تر توجه داشتند و در بستر 
نظم سنتی حاکم، به زراعت و مال داری مصروف بودند. 
بر خالف سال های سده ی اول سلطنت که جنگ قدرت 
بود، سده ی دوم آن،  و پدرکشی همراه  برادرکشی  با 
دوره ی آرام تری بود. آخرین چهل سال سلطنت )دوره ی 
تاریخ  آرام ترین سال های  پادشاهی محمدظاهر شاه(، 

افغانستان است.
یافت.  محمدداوود خان در بستر همین نظم پرورش 
به دلیل تعلق خونی با خاندان سلطنتی، در سمت های 
 ۲۶ در  او  کرد.  کار  صدارت،  جمله  از  دولتی  مهم 
تاریخ  به  خون ریزی  بدون  کودتای  با  سرطان ۱۳۵۲ 
دوصدساله ی سلطنت، نقطه ی پایان گذاشت و نوعیت 
نظام را جمهوری اعالم کرد. تغییر نوع نظام از سلطنت 
به جمهوریت، با حفظ نظم سنتی صورت گرفت. تنها 
تفاوت این دو دوره در این بود که به حاکمان دوره ی 
به حاکم جدید، رییس جمهور.  و  اول، شاه می گفتند 
ادعای  دلیل  به  حاکمیت اش  دوران  در  محمدداوود 
ارضی نسبت به سرزمین های آن سوی دیورند، با خشم 
از چشم حامی منطقه ای اش  و  بود  روبه رو  پاکستان 
نیز افتاده بود. حکومت او پنج سال دوام آورد. در هفتم 
ثور ۱۳۵۷ کودتای خونینی در کابل سازمان دهی شد. 
پشت این کودتا، نه یک بزرگ قبیله، بلکه یک سازمان 
از  پس  خلق  دموکراتیک  حزب  داشت.  قرار  سیاسی 
سال ها فعالیت مخفی و علنی، کودتا را رهبری کرده 
فرهنگ سنت شده ی  و  از عرف  کودتا  فردای  در  بود. 
حاکم بر دستگاه قدرت و سیاست خبری نبود. حزب 
به دست  کابل  در  را  قدرت  گرایش خاص،  با  سیاسی 

گرفته بود.

دولت دموکراتیک و نظم جدید
در  نظم سنتی  دموکراتیک،  دولت  آمدن  کار  روی  با 
افغانستان فرو پاشید. این فروپاشی، مسیر رخدادها را 
به سرکوب  دولت جدید  داد.  تغییر  این سرزمین  در 
مخالفان سیاسی و عقیدتی رو آورد. جریان های مختلف 
سیاسی هدف قرار گرفتند، دست گیری ها آغاز شد، ده ها 
هزار نفر به زندان افتادند و هزاران نفر دیگر تیرباران 
و زنده به گور شدند. در سال های نخست، جریان های 
از شاخه ی خلِق حزب دموکراتیک خلق،  چپ خارج 
تهدید جدی برای دولت محسوب می شدند، به همین 
دلیل فی صدی باالی از زندانیان و قربانیان آن دوران، 
سال های  در  بودند.  افغانستان  چپ  جنبش  فعاالن 
اصلی  تهدید  اسالم گرا  چهره های  و  جریان ها  بعدی، 
مخالف  هر  به  دولتی  ادبیات  در  می شدند.  محسوب 
اسالم گرای دولت و حتا افراد اسالم گرای غیرسیاسی، 
»اشرار« خطاب می شد. سزای »اشرار« زندان و اعدام 
بود. سیاست سرکوب گرایانه ی دولت در برابر جریان ها 
بازی گران  دخالت  و  یک سو  از  اسالم گرا  چهره های  و 
منطقه ای و جهانی از جانب دیگر باعث شد اسالم گرایی 
در افغانستان رشد کند و نبرد مسلحانه در برابر دولت، 
در  تبلیغ شود.  و  تفسیر  و خدا  دین  راه  در  »جهاد« 
چنین فضایی بود که قرائت افراطی از دین به فرهنگ 
مسلط در درون تنظیم ها، جریان ها، احزاب جهادی و 

حتا جامعه تبدیل شد. 
پاکستان  و  امریکا  حمایت  و  جنگ  فرسایشی شدن 
اتحاد جماهیر شوروی  از تنظیم ها و احزاب جهادی، 

دموکراتیک  )دولت  حمایت اش  تحت  حکومت  و 
و  اقتصادی، سیاسی  فشار شدید  تحت  را  افغانستان( 
جوی  افغانستان  در  که  شرایطی  در  داد.  قرار  نظامی 
خون جاری بود، تالش ها برای حل سیاسی جنگ آغاز 
شد. مذاکرات ژنو به همین منظور میان افغانستان و 
شوروی  جماهیر  اتحاد  سوی  از  یکی  که  پاکستان 
حمایت  امریکا  متحده  ایاالت  جانب  از  دیگری  و 
می شدند، کلید خورد. نتیجه ی این مذاکرات، امضای 
موافقت نامه های »ژنو« بود. با امضای این موافقت نامه ها، 
نیروهای شوروی افغانستان را ترک کردند، اما پاکستان 
از  و  نماند  پای بند  توافق نامه ها  مواد  به  هیچ گاهی 
علیه  مسلحانه  نبرد  که  جهادی  تنظیم های  حمایت 
دولت دموکراتیک افغانستان را پیش می بردند، دست 

نکشید.
دولت دموکراتیک افغانستان، برنامه ی مصالحه ی ملی را 
اعالم کرد. براساس این برنامه، سرکوب قهر آمیز مخالفان 
تا حدودی کنار گذاشته شد و از آنان دعوت  به عمل 
آمد تا جنگ را کنار بگذارند و برای مشارکت سیاسی 
در قدرت آماده شوند. سیاست غیرحزبی سازی دولت 
عملی شد. رهبری دولت برای رد اتهام کمونیست بودن، 
نام حزب دموکراتیک خلق را به حزب وطن تغییر داد 
و با توسل به مظاهر دینی و فتوای تعدادی از مالهای 
هم سو با خود، تالش کرد که جنگ تنظیم های جهادی 
را ویرانی وطن عنوان کند و خودش را یک حکومت 
مبتنی بر اصول و اساسات اسالمی نشان دهد. چنین 
سیاستی، کارگر نیافتاد. در روزگاری که همه جا شعار 
دیروزی اش  دوستان  سوی  از  کابل  و  بود  بلند  جهاد 
فراموش شده بود، دولت به دست تنظیم ها و احزاب 
به  این سرزمین  نهادهای ملی  و  جهادی سقوط کرد 

شمول ارتش، فروپاشید. 
نظم سنتی، به ویژه در دوران اخیر سلطنت، با آرامش 
فعاالن  و  روشن فکران  از  عده ای  بود.  همراه  نسبی 
جنبش چپ، شرایط را برای شکستن این نظم، مساعد 
نمی دانستند و مخالف کودتا یا انقالب در چنان زمانی 
بودند. اکرم یاری، از رهبران سازمان جوانان مترقی و 
جریان شعله ی جاوید، در یکی از مقاالت اش می نویسد 
که شرایط برای تغییر سیاسی مساعد نیست و نباید 
نظم سنتی موجود قبل از آن که روی تغییر جامعه کار 
شود، بشکند. توصیه ی او به دیگر جریان های منسوب 
به چپ که برنامه ی کودتا را می چیدند، پرهیز از هر 
نوع اقدامی بود که به شکستن نظم سنتی در چنان 
شرایطی می انجامید. رهبران کودتا اما به این توصیه ها 
توجه نکردند. کودتا انجام شد. تجربه نشان داد با وصف 
آن که دولت جدید روی کار آمد،  اما هیچ گاه آرامش و 

امنیت سراسری در افغانستان استقرار نیافت. 

رشد بنیادگرایی
جامعه ی افغانستان از گذشته ها تا به امروز یک جامعه ی 
جریان های  سلطنت  سقوط  تا  است.  بوده  سنتی 
اسالم گرا در بستر نظم سنتی حاکم فعالیت آن چنانی 
و طرح  آمدن محمدداوود خان  کار  روی  با  نداشتند. 
روی  سرمایه گذاری  او،  سوی  از  پشتونستان  داعیه ی 
بنیادگرایی به عنوان ابزار مداخله در امور افغانستان آغاز 
شد. طراح و حامی این سیاست پاکستان بود. این کشور 
چندین آموزش گاه را برای جذب و تربیه ی بنیادگراهای 

افغانستان تأسیس کرد. پس از سقوط جمهوریت و روی 
کار آمدن دولت دموکراتیک در کابل، کار برای رشد و 
مدرسه ی  صدها  شد.  بیش تر  بنیادگرایی  توسعه ی 
دینی در مناطق مرزی پاکستان به فعالیت آغاز کرد. 
این مدارس، به آواره گان جنگ افغانستان آموزش های 
دینی می داد. دیری نپایید که هزاران بنیادگرا از این 
مدارس فارغ شدند و برای تبلیغ قرائت اسالم دیوبندی 
و بنیادگرایی دینی وارد افغانستان شدند. شدت گرفتن 
و  تبلیغ  با  دموکراتیک  دولت  علیه  بر  )جهاد(  جنگ 
فعالیت مالها در میان مردم، رابطه ی مستقیم داشت. 
این  گوشه گوشه ی  در  بنیادگرایی  کرد.  تغییر  فضا 

سرزمین ریشه گرفت.
پس از سقوط دولت دموکراتیک، تنظیم های جهادی 
با سازوکار شریعت وار کابل شدند. شورای حل و عقد 
ساخته شد و حکومت جدید در کابل به فعالیت آغاز 
کرد. گرایش های قوم باورانه در میان تنظیم ها باعث شد، 
جنگ داخلی آغاز شود و وجهه ی دینی احزاب جهادی 
زیر سوال برود. در چنین زمانی طالبان پیدا شد. این 
مدارس  فرزندان  از  دوم  نسل  امر  حقیقت  در  گروه 
دینی پاکستان بود. اعضای طالبان با دستارهای سیاه، 
از دین پا به  باورهای سخت گیرانه  بیرق های سفید و 
عرصه ی سیاست افغانستان گذاشتند. این گروه از ظهور 
تا سقوط در سال ۲۰۰۱، قرائت افراطی از اسالم ارائه 
می کرد و میزبان هزاران بنیادگرا و تروریست جهان بود. 

پس از 2001
امارت اسالمی طالبان در سال ۲۰۰۱ با دخالت مسقیم 
امریکا و هم پیمانان غربی اش، سقوط کرد. دولت جدید 
و  اصول  بر  جدید  نظم  اساس  شد.  تشکیل  کابل  در 
حکومت  از  پس  شد.  گذاشته  دموکراسی  ارزش های 
انتقالی و موقت، چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری 
پروسه های  هرچند  است.  شده  برگزار  افغانستان  در 
انتخاباتی با چالش هایی به همراه بوده، اما راه و روش 

انتقال قدرت، انتخابات بوده است.
به  دموکراسی،  تمثیل  وصف  با  جدید  حکومت های 
آن چنانی  توجه  افغانستان  در  بنیادگرایی  بسترهای 
نکردند. مدارس دینی در سراسر کشور به فعالیت شان 
ادامه دادند و بخشی از روستاهای کشور در تمام این 
جمله  از  بنیادگرا  جریان های  کنترل  تحت  سال ها 
طالبان بوده است. طالبان با ترویج بنیادگرایی، زمینه ی 
همین  به  داشت.  نگه  آماده  برای شان  را  سربازگیری 
دلیل هیچ گاهی این گروه با کمبود نیرو روبه رو نشده 

است.

نتیجه گیری
اسالمی،  کشورهای  در  که  می دهد  نشان  تجربه 
بی توجهی دولت ها به بسترهای بنیادگرایی، به تولید و 
رشد گروه های افراطی و جریان های اسالم گرا انجامیده 
است. افغانستان و ایران در این زمینه تجربه ی مشابه 
با  ایران  در  پهلوی  خاندان  حاکمیت  دوران  دارند. 
در  بود.  همراه  آن کشور  مدنی شهروندان  آزادی های 
آن دوره، جریان های اسالم گرا در ایران ضعیف بودند 
و حاکمیت به بسترهای بنیادگرایی کم تر توجه داشت. 
این بی توجهی فضای مناسب را برای رشد جریان های 
در  تاریخی،  مستندات  براساس  کرد.  فراهم  اسالم گرا 

پهلوی،  محمدرضا  سلطنت  اخیر  دهه ی  دو  جریان 
هفتاد هزار مسجد در سراسر ایران توسط مراجع دینی 
با استفاده از وجوهات شرعی ساخته شد. با فعالیت این 
مساجد، جریان های مذهبی-دینی رشد کردند و از نفوذ 
ایران برخوردار شدند. بی توجهی  گسترده میان مردم 
حاکمیت نسبت به روند رو به رشد جریان های مذهبی 
و دینی، به سرنگونی سلطنت و روی کار آمدن حکومت 

دینی در ایران انجامید.
بنیادگرایی  بسترهای  به  نسبت  نیز  افغانستان  دولت 
بی توجه بوده است. این بی توجهی تا جایی جدی است 
که توسل به شریعت و مظاهر دینی، اکنون به فرهنگ 
مسلط در دستگاه دولت تبدیل شده است. نزدیک به 
از منکر در  نهی  و  به معروف  امر  ماه پیش، گروه  دو 
شهر هرات به فعالیت آغاز کرد. ریاست حج و اوقاف 
اداره ی  بود که  اعالم کرده  زمان  آن  در  والیت هرات 
این مسوولیت  از  از منکر، پس  نهی  و  به معروف  امر 
هدایت مردم در شهر هرات را به عهده دارد. به دنبال 
آن از ننگرهار خبر آمد که اداره ی امر به معروف و نهی 
هرچند  است.  شده  ایجاد  نیز  والیت  این  در  منکر  از 
کرد  تأیید  اما  نمود  تکذیب  را  خبر  آن  ننگرهار  والی 
در  منکرات«  از  بنام »کمیته ی جلوگیری  اداره ی  که 
چارچوب ریاست حج و اوقاف آن والیت فعالیت دارد. 

افتاده است که رهبری  اتفاق  در سال های اخیر بارها 
حکومت، طالبان را به چالش شرعی فرا بخواند. در ماه 
جوزای سال ۱۳9۷، صدها نفر از علمای دینی از سراسر 
کشور با هماهنگی دولت در کابل جمع شدند و در مورد 
جنگ افغانستان فتوا صادر کردند. علمای دینی در آن 
فتوا با آوردن تعدادی از آیات قرآن و احادیث، جنگ 
افغانستان را ناروا خواندند. از طالبان خواسته شده بود 
افغانستان  حکومت  شرط  و  بی قید  درخواست  به  که 
برای گفت وگوهای صلح پاسخ مثبت دهند. از حکومت 
و  انواع فساد مبارزه کند  با  بود که  نیز خواسته شده 
اجازه داده نشود کسی از آزادی بیا سوءاستفاده کنند. 
پس از آن حکومت فتوای علمای دینی را مبنا قرار داد 
و بارها طالبان و دیگر گروه ها را به چالش شرعی فرا 

خواند.
به نظر می رسد حکومت در استفاده از مظاهر دینی، 
را  اشتباه  این  است.  شده  استراتژیک  اشتباه  گرفتار 
باری رییس جمهور نجیب اهلل تکرار کرده بود. واقعیت 
افغانستان پیچیده بود و  این است که جنگ و صلح 
دولتی  نظم  ارزش های  است.  شده  پیچیده تر  اکنون 
جدید که با حمایت امریکا و کشورهای غربی در سال 
۲۰۰۱ در این سرزمین ایجاد شد، با فراموشی مواجه 
دنبال  به  امریکا  که  نمی داند  روشنی  به  است. کسی 
از مذاکرات بین االفغانی چه می خواهد. در  چیست و 
رهبری  به ویژه  و  جمهوری  حوزه ی  شرایطی،  چنین 
چون  ابزارهای  از  باید  طالبان  برابر  در  حکومت 
دموکراسی و ارزش های مردم ساالرانه استفاده کنند و 
آنان را با آزادی های فردی و مدنی به چالش بکشند. 
شریعت گرایی راه حل نیست. تجربه نشان داده است 
که استفاده از ابزار رقیب برای به چالش کشیدن رقیب، 
راه کار عاقالنه نیست. جمهوریت ارزش های خودش را 
چالش  به  ارزش های جمهوریت  با  باید  طالبان  دارد. 
کشیده شوند. تأکید بر این ارزش ها به معنای مخالفت 

با شریعت و دین نیست.

پرتگاه های سقوط

اسحق علی احساس
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چه زیبا می شود دنیای کوچکی که تمام بود 
که  سالحی  و  است  سنگر  سنگ  نبودش  و 
وقتی  برداشته ام؛  زندگی  از  پاس داری  برای 
نامه های تو می آید و تازه می کند زنده گی ای 
ما  میان  و  باخته  رنگ  سال هاست،  که  را 
فقط فاصله ها درهم تنیده است. باید اعتراف 
از دست  زمان های  کنم، من مقصرم؛ مقصر 
رفته، گناهکار لحظه های برباد رفته، یا بگذار 
صادقانه بگویم هر کس جنگ می کند، مقصر 
و  زنده گی  با  دشمنی  دلیل  به  طالب  است. 
منی که خودم را وقف این زنده گی کرده ام و 
هر ازگاهی َدین تو را آن گونه که ادا می کردم 
بگذار  هم چنان  مقصریم.  دو  هر  نکرده ام، 
آن  بستایم  و  باشم  صبوری ات  سپاس گزار 
لحظه هایی که گاه دم پنجره و گاه چشم به 
راه رفته ام، نشسته ای و چشم از آن نبسته ای.
و  نوشتی، کلمات قشنگ  زیبا  عزیز! چه قدر 
زیبایی  و  پاک  احساس  بیان گر  دل نشین ات 
تمام  است.  زنده گی  و  من  به  نسبت  قلبت 
با دیدن  و خسته گی جنگ سنگرداری  رنج 
و  مهر  بوی  سال ها  که  زیبایت  دست خط 

من هیچ گاه نتوانستم در فراز و نشیب زنده گی 
همراهی ات کنم. روزی که از این دنیا رخت 
پاک مان سوگند  به عشق  را  تو  بستم،  سفر 
نباشی؛ زیرا غم  می دهم، ماتم زده و سوگوار 
حریص است، غم انسان را نابود می کند، غم 
به  هرگز  و  نمی شود  تهاجم خسته  از  هرگز 
عزاداری  که  باشد  یادت  نمی دهد.  تن  صلح 
سودی به حال من نخواهد داشت، زیرا در آن 

وقت، من تبدیل به خاک شده ام.
از دختر قشنگ ات به خاطری که پدرش تو را 
دوست داشت و دنیایش به حلقه ی چشمانت 
ممکن  شکل  بهترین  به  می شد،  خالصه 

مواظبت کن.
قباًل  که  را  نامه هایی  دل تنگم شدی،  هرگاه 
برایت نوشتم، بخوان. هرچند آن زمان روح 
ولی  بود،  خواهد  دیگری  دنیایی  در  من 
آرام  را  تو  نامه هایم،  مرور  هستم  مطمین 

خواهد کرد.
و  مشترک  زنده گی  پنج سال  به خاطر 

شگفت انگیز از تو سپاس گزارم.

نامه   ی سرباز
شکیبایی می دهد، از تن نحیفم رمیده است.

دل بندم! از این که با تأخیر جواب دادم، عذر 
مانند  نمی توانم  که  بدار  معذورم  می خواهم. 
گذشته ها بنویسم. ذهنم درگیر است، اوضاع 
نامطلوب این جا همه چیز را از من گرفته است. 
همه چیز برایم بی اهمیت شده، حتا زنده گی. 
در بلندی هایی این کوه و در میان انبوهی از 
جنگل گم شده ام، مدت هاست قلم بر دست 

نگرفته ام جز موارد ضروری.
از شکیبایی و مشقت زحمات بی شماری که 
تا  کشیده ای،  نورسیده مان  گل  و  من  برای 
کهکشان ها سپاس گزارم و تمام سپاس هایی 
ذهنم  در  و  کند  بازگو  می تواند  زبانم  که  را 
می توانم تصور کنم، تقدیم حضورت می کنم. 
نمی توانم  دنیا  این  در  هیچ وقت  عزیز 

خودگذری و زحمات تو را جبران کنم.
آسمان  چنان  دیده ام،  را  زنی  کم تر  من 
درخشانی از عشق در افق زنده گی خود داشته 
باشد. احساس می کنم بودن و یا نبودن من 
در این دنیا بر زنده گی تو تاثیری ندارد، چون 

جواد قانع

شمال شرق  زون  در  ارتش  نیروهای  بدخشان:  8صبح، 
اعالم کرده اند که در یک حمله هوایی بر محل تجمع طالبان 
در بدخشان ۲۰ جنگ جو کشته و هفت تن دیگر زخمی 

شده اند.
این حمله هوایی از سوی هوابازان افغان در ولسوالی یفتل 

باالی والیت بدخشان اجرا شده است.
در  مستقر  ارتش  نیروهای  سخنگوی  نظری،  عبدالمنان 
والیت بدخشان می گوید که این حمله روز پنج شنبه، هشتم 

عقرب اجرا شده است.
و  قرارگاه، سالح  این حمله سه  طبق معلومات نظری، در 

مهمات طالبان نیز از بین برده شده است.
گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.

در روزهای اخیر والیت بدخشان شاهد گسترش ناامنی بوده 
است، به گونه ای که درگیری به مرکز این والیت نیز رسیده 

است.
چندین ولسوالی بدخشان به خط نخست  نبرد تبدیل شده 

است.

۲۰ جنگ جو در یک حمله هوایی 
بر تجمع طالبان در بدخشان کشته شدند



مرتضی محقی، استاد دانشگاه و دانشجوی دکتری 
murtaza.mohiqi@gmail.com -حقوق خصوصی

بخش چهارم و پایانی

عزیزاهلل بصیر- بخش اول

 شنبه
شماره 3466

10 عقرب 1399
31 اکتوبر 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

7

چکیده
جان مرشایمر معتقد است که قدرت هژمون جهانی 
برای مهار رقبا و دشمنان خویش یکی از دو راهبرد زیر 
را اتخاد می کند: ۱. موازنه، ۲. احاله ی مسوولیت. در 
این مقاله، نمونه هایی از تالش ایاالت متحده ی امریکا 
در جهت مهار رقبای خود در چارچوب موازنه از راه 
دور و احاله ی مسوولیت ارایه می شود و به کارگیری این 
دو راهبرد در افغانستان پساتوافق صلح با طالبان، مورد 

بحث قرار می گیرد.
سوال اساسی این است که آیا مهار گروه های تروریستی 
در خاک افغانستان از طریق کنترل مستقیم )راهبرد 
مسوولیت(  )احاله ی  غیرمستقیم  کنترل  یا  و  موازنه( 

توسط طالبان ممکن خواهد بود؟
واقع گرایی  فطری،  واقع گرایی  کلیدی:  واژه گان 
راهبرد  موازنه،  راهبرد  تهاجمی،  واقع گرایی  تدافعی، 

احاله ی مسوولیت، ایاالت متحده، طالبان.

درآمد
اقتصادی  قدرت  نمایش  سرآغاز  دوم  جهانی  جنگ 
واقع،  در  بهگونه ای که  بود؛  ایاالت متحده  و سیاسی 
انتقال رهبری در بلوک غرب از اروپا به امریکا اتفاق 
افتاد. پس از آن ایاالت متحده نقش رهبری کننده را 
اروپا،  جایگاه  در  نقاط جهان  سایر  و  غرب  دنیای  در 

به خصوص انگلیس، به عهده گرفت.
نظام  در  دوقطبی  دنیای  دوم،  جهانی  جنگ  پایان 
بین الملل )شرق و غرب( را پدید آورد که در این مرحله، 
لیبرالیسم،  غربی  بلوک  میان  را  تمام عیار  رویارویی 
کمونیسم،  شرقی  بلوک  علیه  امریکا،  سرکردگی  به 
در  داشت.  پی  در  اتحاد جماهیر شوروی،  رهبری  به 
حقیقت، ما شاهد جهان دوقطبی بودیم که هردو قطب 
قدرت جهانی به سالح های اتمی مجهز بودند. وحشت 
هرگونه  وقوع  اتمی،  اسلحه ی  استعمال  از  بی پیشینه 
جنگ گرم و استفاده از پیش رفته ترین سالح های اتمی 
را ناممکن ساخته بود و باعث آغاز و تداوم جنگ سرد 

پنجم- حمایت نهادهای بین المللی از پناهنده گان
امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای   -۱
 United Nations High Commissioner پناهنده گان

Refugees  (UNHCR
الف- تاریخچه: کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در 
امور پناهنده گان، یکی از زیر مجموعه های سازمان ملل 
متحد است که  برنامه ی آن در امور پناهنده گان در سال 
عمومی  قطع نامه ی شماره ۳۱9 مجمع  براساس   ۱9۴9
اساس نامه  تصویب  با  رسید.  تصویب  به  ملل  سازمان 
قطع نامه ی ۴۲۸  به موجب  دسامبر ۱9۵۰  در  کمیساریا 
مجمع عمومی، کمیساریا از اول جنوری ۱9۵۱ رسماً آغاز 
به کار کرد. اساس نامه ی کمیساریا به اضافه ی کنوانسیون 
و  است  آواره گان  و  پناهنده گان  به  مربوط  ژنو   ۱9۵۱
پروتکل الحاقی ۱9۶۷ نیویورک مبنای فعالیت کمیساریا 
پناهنده گان  قبال  در  عضو  رفتار کشورهای  و هم چنین 
و  حمایت  کمیساریا،  اصلی  وظیفه ی  است.  آواره گان  و 
مساعدت نسبت به پناهنده گان و آواره گان و جست وجوی 
مشکل  به  بتواند  تا  است،  آنان  برای  پایدار  راه  حل های 
داوطلبانه ی  بازگشت  باعث  و  دهد  پایان  پناهنده گی 

پناهنده گان به کشور های متبوع شان شود. 
کمیساریا،  اساس نامه ی  اول  فصل  سوم  بند  براساس 
فعالیت  این سازمان غیرسیاسی است و با در نظر گرفتن 
را  فعالیت های خود  اجتماعی،  و  بشردوستانه  مالحظات 
سازمان می دهد. طبق فصل دوم اساس نامه ی آن سازمان، 
پناهنده  مورد  به عنوان  را که سازمان مذکور  اشخاصی 
شناسی قرار می دهد، اشخاصی هستند که به علت ترس 
از تعقیب به دلیل نژاد، مذهب، ملیت یا عقاید سیاسی 

خارج از کشور متبوع خود به سر می برند.
ب- ساختار، وظایف و صالحیت ها: کمیساریا دارای 

دو رکن زیر است:
۱- کمیسر عالی: این کمیسر به توصیه ی دبیرکل توسط 
شورای  طریق  از  وی  می شود.  انتخاب  عمومی  مجمع 
اقتصادی و اجتماعی در قبال مجمع عمومی مسوول است. 
به پیشنهاد دبیرکل، دوره ی تصدی کمیسر عالی توسط 
مجمع عمومی تعیین می شود. کمیسر عالی گزارش های 
خود را  هر ساله از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی به 

مجمع عمومی ارایه می دهد.
دارای ۴۳ عضو  اجرایی،  اجرایی: کمیته ی  ۲- کمیته ی 
است که اعضای آن از بین دولت هایی که عالقه ی خاصی 
به حل مسأله ی پناهنده گان دارند، اعم از کشورهای عضو 
و غیر عضو سازمان ملل متحد، انتخاب می شوند. اجالس 
این کمیته در اکتوبر هر سال برگزار می شود و بودجه ای 

اگر  و  نمی شوند  تلقی  تهدید  به عنوان  نکنند،  عمل 
به صورت اعالمی و اعمالی بتوانند علیه گروه ها و رقبای 
ایاالت متحده اقدام کنند، شامل یک قوت تعامل کننده 
یا  و  مسوولیت  احاله ی  راهبرد  برای  مالحظه  قابل  و 
مستقیم  مدیریت  با  موازنه  راهبرد  تطبیق کننده ی 

قدرت هژمون قرار می گیرند.

چارچوب نظری
در کنار نظریات مختلف رئالیسم، دو نظریه در صدر 
نظریات ارایه شده قرار می گیرند: ۱. رئالیسم فطری۲ بشر 
یا رئالیسم کالسیک که مورگنتا۳ در کتاب »سیاست 
میان ملت ها«۴ بدان اشاره کرده و ۲. رئالیسم تدافعی۵ 
که عمدتاً در کتاب »تئوری سیاست بین الملل« والتز۶  
به شکل اساسی ارایه شده است. در این میان اما جان 
از رئالیست را مورد بحث قرار  مرشایمر۷ نوع دیگری 
می دهد۸ که از آن تحت عنوان رئالیسم تهاجمی یاد 
می کند. )اسدی، ۱۳۸9: ۲۲۷(. در رئالیسم تهاجمی 
نیز ساختار نظام بین الملل نقش اصلی و تعیین کننده 
دارد، اما برخالف نظر والتز، دولت ها همواره در راستای 
تدافعی  خصلت  و  نمی کوشند  موجود  وضع  حفظ 
خصلت  قدرت،  افزایش  دنبال  به  آن ها  بلکه  ندارند، 
علت  رئالیسم کالسیک9  می گیرند.  خود  به  تهاجمی 
انسان  شرور  ذات  و  فطرت  را  دولت ها  تهاجمی بودن 
علت  است  معتقد  مرشایمر  که  صورتی  در  می داند؛ 
اساسی تهاجمی بودن دولت ها، ساختار نظام بین الملل 
است. به رغم این که بین رئالیسم تدافعی و تهاجمی در 
مورد نقش بنیادین ساختار نظام بین الملل اتفاق نظر 
وجود دارد، ولی این دو نظریه دارای تفاوت اساسی نیز 
هستند: این که رئالیسم تهاجمی تمایل دولت ها برای 

کرده است. دفتر )IOM( در افغانستان یکی از بزرگ ترین 
داشتن  با  جهان  سطح  در  سازمان  این  مأموریت های 
بلخ،  بدخشان،  کابل،  دفاتر  در  کارمند   ۳9۰ از  بیش تر 
است.  پکتیا  و  نیمروز  ننگرهار،  کندهار،  هرات،  بامیان، 
از  در حال حاضر دسته ای  مهاجرت  بین المللی  سازمان 
مدیریت  و  اجتماعی  ثبات  بشری،  کمک های  ابتکارات 
مهاجرت را در تشریک مساعی با هم کاران دولتی و بشری 
و هم چنان مقامات محلی در افغانستان، تطبیق می کند. 

اصلی  رسالت  مهاجرت:  بین المللی  سازمان  وظایف  ب- 
سازمان بین المللی مهاجرت بر این باور متکی است که 
مهاجرت انسانی و قانون مند در جهت منافع همه گان از 
جمله دولت ها و جوامع انسانی است. حوزه های فعالیت 

سازمان بین المللی مهاجرت عبارت اند از:
۱- هم کاری های فنی در حوزه ی مدیریت مهاجرت.

۲- مبارزه با قاچاق انسان/مهاجر.
۳-  مهاجرت نیروی کار.
 ۴- مهاجرت و بهداشت.

۵-  بازگشت داوطلبانه و استقرار مجدد.
۶- هم کاری در رفع چالش های رو به افزایش عملیاتی در 

مدیریت مهاجرت.
۷- ارتقا فهم درست از مسایل مربوط به مهاجرت.

۸- تشویق و ترغیب رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی 
از مجرای مهاجرت.

9- حمایت از کرامت انسانی و رفاه مهاجران.
۱۰- خدمات تسهیلی مهاجرت.  

نتیجه گیری
با بررسی مجموع منابع معتبر بین المللی  می توان  گفت 
که افراد در شرایطی که در معرض خطر و ترس  باشند، 
حق خواهند داشت به کشورهای دیگر پناهنده شوند و 
کشورهای مورد تقاضای فرد، مکلف به  پذیرش  او  هستند 

و در برابر او دارای وظایف و مکلفیت اند.
به موجب کنوانسیون  ژنو مصوب سال ۱9۵۱ و هم چنان 
مطابق تصمیم ۴۲۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
تمامی  بر  آن  مصوبات  که   ۱9۵۰ دسامبر   ۱۴ مورخ 
است، هم چنین  این سازمان الزم االجرا  کشورهای عضو 
فردی  پناه جو  و  پناهنده  دادگستری،  بین المللی  دیوان 
است که به دلیل باورهای سیاسی یا مذهبی یا به دلیل 
و  ملی  تعلق  یا  و  اجتماعی  خاص  گروه  یک  به  تعلق 
نژادی، از سوی حکومت  یا نهادهای وابسته یا غیروابسته 
یا  دارند  قرار  تعقیب  تحت  خود  کشور  در  حکومت،  به 
جانش در خطر است و امکان حفاظت از خود در داخل 

۱. برای معلومات بیش تر، رجوع بفرمایید به: فصل نامه ی 
پژوهش های راهبردی سیاست، سال اول، شماره ی ۳ 

)پیاپی ۳۳(، زمستان ۱۳9۱، صص ۲۷-۱.
.Natural Realism .2

.Hans J.Morgenthau .3
.Politics AmongNations .4

.Defensive Realism .5
.Kenneth Waltz .6

.John Mearshimer .7
۸. برای اطالعات بیش تر، مراجعه شود به: جان مرشایمر 
بزرگ«،  قدرت های  سیاست  »تراژدی   ،)۱۳۸9(
ترجمه ی غالم علی چگنی زاده، تهران، انتشارات وزارت 

امور خارجه، چاپ اول.
.Classical Realism .9

حفظ وضع موجود را رد می کند. والتز اصراری ندارد 
که نظام بین الملل دالیلی خوبی برای رفتار تهاجمی 
قدرت های بزرگ برای دست یابی به قدرت در اختیار 
آن ها قرار دهد. او معتقد است که آنارشی، دولت ها را 
تشویق می کند که رفتار تدافعی داشته باشند و از هم 
ریخته شدن موازنه ی قوا جلوگیری کنند، اما مرشایمر 
موجود  وضع  حفظ  طرف دار  دولت های  که  می گوید 
می شوند؛  یافت  عرصه ی سیاست جهانی  در  به ندرت 
برای  قوی  انگیزه ی  بین الملل  نظام  ساختار  که  چرا 
داده  دیگری  قدرت  کاهش  بهای  به  قدرت  افزایش 
است. در رئالیسم تهاجمی نیز قدرت های بزرگ نقش 
تعیین کننده و اصلی دارند و تعیین کننده گان اصلی در 
سیاست بین الملل، قدرت های بزرگ می باشند. )آدمی 

و دشتگرد، ۱۳9۱: ۴-۳(.
ادامه دارد...

اند کشور خود را  کشورش را ندارند و در نتیجه ناگزیر 
بدهند  پناهنده گی  دیگری درخواست  در کشور  و  ترک 
از آن جای که کنوانسیون  و متقاضی پناهنده گی  شوند. 
حقوق پناهنده گان مصوب ۱9۵۱ ژنو مبنا و مالک حقوق 
کنوانسیون  این  براساس  شده،  شناخته  پناهنده گان 
اموال  مالکیت  است:  قرار  این  از  پناهنده گان  امتیازات 
منقول و غیرمنقول، اشتغال به کارهای آزاد و حرفه های 
انتخاب مسکن، تحصیالت عمومی، تشکیل  آزاد علمی، 
اتحادیه های  و  غیرانتفاعی  و  غیرسیاسی  انجمن های 
کارگری، اشتغال در برابر دریافت دست مزد، برخورداری 
از آموزش ابتدایی، برخورداری از تسهیالت رفاه همه گانی 
و  قوانین  از  برخورداری  برخی شرایط(  رعایت  )با  نیز  و 

مقررات کار و بیمه های اجتماعی.
اصل پذیرش پناهنده، حقی برای  پناهنده  و تکلیفی برای 
کشور مورد درخواست است. روح حاکم بر کنوانسیون های 
در  افرادی  برای  پناهنده گی  حق  بر  تأکید  بین المللی 
مـعرض خطر و ترس و تکلیف برای دولت های متعاهد 
بر پذیرش این گونه افراد است. براساس اعالمیه ی حقوق  
بشر  اسالمی، هر انسانی بر طبق شریعت، حق انتخاب و 
انتقال مکان برای اقـامت در داخـل و یـا  خارج کشورش 
به  می تواند  قرارگرفتن  ظلم  تحت  صورت  در   و  دارد  را 
کشور دیگر پناهنده شود و بر کشور پناهنده فرض است 
که با او مدارا کند. هم چنان در اعالمیه ی جهانی حقوق 
بشر آمده است: هر کس حق  دارد  در برابر تعقیب، شکنجه 
دیگر  در کشورهای  و  کند  پناه گاهی جست وجو  آزار،  و 
پناه اختیار کند. طبق کنوانسیون های بین المللی، کشور 
پذیرنده ی پناهنده، باید رفتاری پسندیده داشته باشد و 
پناهنده گان از تمام حقوق شهروندی آن کشور برخوردار 

شوند.
منابع

۱. شیرین عبادی، حقوق پناهنده گان )نگاهی به مسایل 
حقوقی پناهنده گان در ایران(، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵.

۲. محمد حسن خانی، سازمان های بین المللی از نظریه تا 
عمل، )گذشته، حال و آینده(، ۱۳۸۵.

۳. رضا موسی زاده، سازمان های بین المللی، میزان، ۱۳۷9.
مختلف  جنبه های  بررسی  تاج آبادی،  نظری  حمید   .۴

مسأله حقوقی پناهنده گی، وزارت امور خارجه، ۱۳۶9.

شد. این جنگ که تقریباً نیم قرن ادامه داشت، سرانجام 
به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر شد.

فروپاشی شوروی دنیا را به سوی تک قطبی شدن سوق 
پدید  متحده  ایاالت  برای  را  بی نظیری  فرصت  و  داد 
آورد تا در سراسر جهان، بدون رقیب جدی و یا دشمن 
خطرناک، به تمام آمال های ملی خویش در سطح دنیا 
بپردازد و آن گونه که در استراتژی امنیت ملی ایاالت 
متحده  امریکا در قرن بیست ویک آمده است، به راه و 
رسم زنده گی امریکایی در سراسر دنیا پرداخته و آن 
را تقویت نماید. نگاهی اجمالی به استراتژی یادشده، 
این نکته را روشن می سازد که هیچ مانعی نمی تواند 
مقوله های  جهانی سازی  از  را  کشور  این  مسووالن 
مندرج این سند مهم باز دارد.۱ ترویج آرمان ها و رسالت 
مردم امریکا از جمله لیبرالیسم در سرخط برنامه های 

دولت آمریکا قرار داشت.
حادثه ی ۱۱ سپتامبر این فرصت را برای دولت مردان 
اهداف  به  نیل  برای  تا  آورد  فراهم  متحده  ایاالت 
بالمنازع  قدرت  این  هژمونی  تثبیت  و  استراتژیک 
جهانی، به بهانه ی سرکوب تروریسم بین المللی، حمله ی 
پیش دستانه به افغانستان و سپس در فاصله ی زمانی 
کوتاه، حمله ی پیش گیرانه را بر عراق سازمان دهی کند.
در  مالحظه ای  قابل  دست آوردهای  پهلوی  در  امریکا 
افغانستان، مانند نظام سازی، تشکیل اردو و پولیس ملی 
و ترویج مفاهیم حقوق بشری و... در میدان جنگ اما 
نتوانست علیه گروه طالبان به موفقیت و پیروزی دست 
ارایه ی  از  پس  امریکا  علنی  دشمنان  این که  از  یابد. 
استراتژی امنیت ملی آن کشور در سراسر جهان فقط 
روسیه و چین بیان شده است، طبق قاعده ی منافع در 
سیاست، طالبان در صورتی که به عنوان گروه متخاصم 

که در اختیار کمیساریای عالی قرار خواهد گرفت را بررسی 
می کند. این کمیته ی اجرایی، بر کارها و فعالیت های دفتر 
کمیساریای عالی نظارت می کند. کمیته ی اجرایی متشکل 
از ۲۶ دولت، به کمیساریای عالی در انجام وظیفه اش یاری 
می رساند. کمیساریای عالی دارای ۱9۲ دفتر نماینده گی 
نفر کارمند  در ۱۱۳ کشور جهان است و حدود ۲۷۵۰ 
به  غیردولتی  از ۲۴۰ سازمان  بیش  این،  بر  دارد. عالوه 
پناهنده گان  یا کمیساریای عالی  عنوان هم کار عملیاتی 
ملل متحد، مشغول تعامل و هم کاری هستند. میان گین 
هزینه های ساالنه ی برنامه های امدادرسانی کمیساریا در 

دهه ی 9۰، حدود ۱/۲ میلیارد دالر بوده است.
فعالیت  و  برنامه  مهم ترین   :UNHCR فعالیت های  ج- 

کمیساریای عالی عبارت اند از:
بازنگرداندن  تضمین  و  پناهنده گان  سالمت  ارتقای   -۱
بازگشت،  به کشوری که در صورت  اجبار  از روی  آن ها 

مجازاتی در انتظار آنان باشد.
۲- ارایه ی کمک های فوری به پناهنده گان از طریق تأمین 

نیازهای اولیه نظیر غذا، سرپناه و کمک های پزشکی.
۳- حصول اطمینان از این که بازگشت پناهنده گان به 
صورت داوطلبانه صورت می گیرد و نیز این که پناهنده گان 
پس از ورود به کشورشان از حداقل میزان کمک های اولیه 

بر خوردار خواهند بود.
۴- کمک به ایجاد وحدت و انسجام ملی برای مساعدت 

به پناهنده گان و تبعیدی ها.
۵- اسکان مجدد از طریق مهاجرت برای گروه های مهاجر 

آسیب پذیر. 
   )IOM( ۲- سازمان بین المللی مهاجرت

یک   مهاجرت  بین المللی  سازمان  تاریخچه:  الف- 
تشکیالت بین دولتی است که در سال ۱9۵۱ با رسالت 
تأسیس  جهان  سرتاسر  در  مهاجرت  امور  سامان دهی 
کشور   ۱۲۰ دارای  مهاجرت  بین المللی  سازمان  شد. 
کشوری،  دفتر   ۱۰۰ از  بیش  و  ناظر  کشور   ۱9 عضو، 
دو  در  سازمان  فعالیت های  مهم ترین  است.  جهان  در 
در  سیاست گذاری«  و  »برنامه ها  و  »خدمات«  بخش 
قالب پنج محور اصلی شامل مهاجرت و توسعه، تسهیل 
و  اجباری  مهاجرت  مهاجرت،  قانون مندسازی  مهاجرت، 
حوزه ی میان بخشی )هم کاری های فنی، پژوهش، حقوق 
تدوین  و  سیاست گذاری  مباحث  مهاجرت،  بین المللی 
خط مشی، حقوق مهاجرین، مهاجرت و بهداشت، ابعاد 

جنسیتی مهاجرت و....( متمرکز است. 
این سازمان در افغانستان در سال ۱99۲ میالدی تاسیس 
کشور حفظ  در  را  خویش  وقفه ی  بدون  و  حضور  شد 

امریکا و راهبردهای موازنه و احاله ی 
مسوولیت در افغانستان

وضعیت و مسایل حقوقی پناهنده گان



سیدعبدالباسط رحمانی، ماستر انجینیری آب و 
ساختمان های هیدروتخنیکی و مشاور ارشد تخنیکی 

وزارت دولت در امور رسیده گی به حوادث

سعادت شاه موسوی - قسمت دوم

تاریخچه ی اشتغال زنان در غرب 
در  زنان  کار  ارتباط  زنان،  کار  تاریخچه ی  بررسی 
چنان چه  ساخت.  خواهد  روشن  را  بازار  در  و  خانه 
قبل از انقالب صنعتی تفاوت چندانی میان کار خانه 
اقتصادی در  تولید  نداشت.  و کار در کارخانه وجود 
در  تولید  اکثراً  و  نبود  متمرکز  ادارت  و  کارخانه ها 
و  می گرفت  صورت  آن  به  نزدیک تر  نواحی  و  خانه 
فعالیت زنان محدود به تولید صنایع دستی بود. اما 
با ظهور انقالب صنعتی و حرکت خط تولید به سوی 
به  و  خارج  آن  دستی  شکل  از  تولید  ماشینی شدن 
شکل ماشینی تبدیل شد و به تبع آن محل کار نیز 
به کارخانه ها و ادارات منتقل شد. زنان و مردان جهت 
کسب درآمد و کار از خانه بیرون رفتند. چنین شد 
که موانع و محدودیت ها و هم چنان مزایای اشتغال 
جامعه ی  نگرانی  موجب  آن چه  شد.  ظاهر  نیز  زنان 
بلکه حضور  زنان،  اشتغال  ماهیت  نه  مردساالر شد، 
آنان در عرصه ی عمومی و قلم رو بیرون از خانه بود. 
زنان  و  شد  روبه رو  خصمانه  نظرات  با  حضور  این 
و غیراخالقی شمرده شدند.  افراد غیرطبیعی  شاغل 
هم چنان آنان متهم می شدند که کار را از دست مردان 
می ربایند. جنبش های اجتماعی زنان، بعد از دوره ی 
رنسانس در غرب آغاز می شود و دیدگاه ها را نسبت به 
زنان عوض می کند. حقوق زن به عنوان یک انسان در 
فلسفه ی لیبرالیسم مطرح می شود، زن به بزرگ ترین 
کوچک  موسسات  در  و  می یابد  دست  استقالل 
تولیدات دست رسی پیدا می کند و از نعمت استقالل 
از بگومگوها و  مالی و عمل بر خوردار می شود. بعد 
در  زن  و  مرد  مساوی  حقوق  زیاد،  کشمکش های 
امتیاز  نوع  هر  علیه  و  می شود  مطرح  حوزه ها  تمام 
مخالفت  و...  نژادی  جنسی،  طبقاتی،  برتری طلبی  و 
سیاسی  انقالب های  و  صنعتی  انقالب  می شود.  آغاز 
منجر به شکل گیری امواج روشن گری و فمینیستی 
در غرب شد و مبارزه علیه سنت ها و اسطوره ها که 
قرن ها تعیین کننده ی سرنوشت انسان بودند، آغاز شد. 
احزاب، نهادهای اجتماعی و مدنی، سازمان های دفاع 
از حقوق بشر و اتحادیه های حق طلبی شکل گرفت. 
زنان از استقالل نسبی در حوزه ی اقتصاد بر خوردار 
و راهی کارخانه ها و سهام داران تولید شدند. ماشین 
کار و انقالب صنعتی منجر به استقالل اقتصادی زنان 
و حضور آنان در عرصه ی صنعت شد و تفاوت نیروی 
بدنی زن و مرد از بین رفت. زنان در کارخانه ها بیش تر 

نقش تغییرات اقلیمی بر افزایش 
حوادث طبیعی

دنیای امروزی و چالش های پیش رو
با چالش های گوناگونی روبه رو  در حال حاضر، دنیا 
است. همه روزه این چالش ها پیامدهای وحشت ناک 
و غیرقابل جبران را بر زنده گی موجودات روی زمین 
از خود به  جا می گذارد. کاهش منابع طبیعی به ویژه 
آب،  فروپاشی ایکوسیستم و از بین رفتن تنوع زیستی، 
رشد جمیعت انسانی بیش از ظرفیت زمین، گرمایش 
از  زمین  آلوده گی  و  اقلیمی  تغییرات  زمین،  کره ی 
جمله ی مسایل پیچیده است که هر کدام به نوبه ی 
خود، به شکلی از اشکال طبیعت را به سوی نابودی 

می کشاند.

تاثیرات جهانی تغییر اقلیم
گرمایش کره ی زمین و به طبع آن تغییرات اقلیمی 
از  و  زیست محیطی  مهم  پدیده های  از  هوا(  و  )آب 
جمله ی بارزترین چالش های عصر امروزی به شمار 
می رود که پیامدهای آن در سطح جهانی، منطقه ای 
بی پیشینه ی  افزایش  است.  اغماض  غیرقابل  ملی  و 
آنی، خشک سالی های شدید، دگرگونی  سیالب های 
در وضع آب و هوا، تغییر در توزیع زمانی و مکانی 
حرارت،  درجه ی  آنی  کاهش  و  افزایش  بارش، 
محصوالت  کاهش  خاک ها،  فرسایش  بیابان زایی، 
زراعتی، پایین رفتن نرخ تغذیه ی آب های زیرزمینی و 
بلندرفتن نرخ تبخیر و تعرق از مهم ترین تاثیرات تغییر 
اقلیم است. این پدیده به تدریج اثرات خود را در سایر 
ابعاد زنده گی بشر رونما می سازد. رشد صنعت از یک 
طرف، جنگل زدایی و تخریب محیط زیست از طرف 
دیگر، سبب افزایش روزافزون گازهای گلخانه ای در 

)۲۰۱۰-۲۰۱9( حوادث مرتبط به آب و هوا و اقلیم 
نظر به دهه ی قبلی 9%  و نظر به ۲۰۰۰-۱99۱، %۱۴ 
 افزایش داشته است. سیالب، خشک سالی، تغییرات 
آب و هوایی، طوفان های مدهش، نبود آب آشامیدنی 
زمین  گرمایش  و  گلخانه ای  گازهای  افزایش  کافی، 
می تواند با تغییر حجم بخار آب موجود در الیه های 
غیرقابل  هوایی  و  آب  فرایندهای  اتمسفر  مختلف 
سبز  صندوق  امروزه  آورد.  به وجود  را  پیش بینی 
تغییر اقلیم )GCF( و سایر منابع مالی، فرصت های 
مناسبی جهت دریافت وجوه و پشتیبانی مالی برای 
وقایوی و کاهش دهی در  پروژه های  و تطبیق  طرح 
برابر خطرات حوادث طبیعی و سازگاری با تغییرات 

اقلیم اند. 

در  اقلیمی  تغییرات  مرگ بار  پیامدهای 
افغانستان

همه ساله افغانستان نظر به شرایط خاص توپوگرافیکی 
و اقلیمی، حوادث طبیعی چون سیل، زلزله، لغزش 
زمین، خشک سالی و کاهش و افزایش شدید درجه ی 
حرارت را شاهد است. با توجه به دالیل فوق،  سیل 
دارا  را  بیش ترین میزان وقوع  به سایر حوادث  نظر 
است و همواره تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی 
افغانستان  به همراه داشته است. در حال حاضر  را 
اجتماعی  اقتصادی،  رشد  نرخ  پایین بودن  بر  بنا 
کاهش  جهت  امکانات،  و  وسایل  در  محدودیت  و 
عنوان  به  حوادث  برابر  در  تاب آوری  و  خطرپذیری 
برابر  در  دنیا  کشورهای  آسیب پذیرترین  از  یکی 
خطرات حوادث قلم داد می شود. حوادث مرتبط به 
اقلیم، بیش تر از سایر حوادث دست به گریبان کشور 
ما است. طی ده سال گذشته در اثر سیالب های آنی 
صدها نفر کشته و زخمی شده اند و هزاران سرپناه 

سراج  به  ملقب  سلطان  سایره  مدیریت  به  نسوان 
به  امروز  که  تأسیس شد  امان اهلل  شاه  خواهر  نبات، 
نام لیسه ی ماللی یاد می شود. )حکمت، ۱۳9۰: ۵۲(. 
افغانستان،  وقت  آن  اساسی  قانون  ماده ی ۴۸  طبق 
لیسه های  شد.  اجباری  ابتدایی  درجه ی  تا  تحصیل 
از  تعدادی  و  شد  تاسیس  امانیه  و  امانی  حبیبیه، 
دختران به ترکیه غرض تحصیل اعزام شدند. )غبار، 
شکایات  برای  محکمه  اولین بار  برای   .)۷9۳  :۱۳۶۶
زنان دایر شد تا از شوهران شان شکایت کنند. محمود 
طرزی، روزنامه نگار برای اولین بار مطلبی را درباره ی 
حقوق، آزادی و نقش اجتماعی زنان در سراج االخبار 
در ۶ میزان ۱۲9۰ آفتابی، چنین نوشت که یک مرد و 
یک زن تنها و تنها انسان گفته نمی شوند، هر دو یک 
جا انسان گفته می شوند، نیمی انسان مرد و نیمی آن 
زن مساوی به انسان کامل. اگر زن ها را از حق تعلیم 
محروم بداریم، نصف پیکره ی جامعه را محروم کردیم. 
در این زمان مبارزه با آداب و رسوم غلط آغاز شد و 
اولین سمینار در این باره در لیسه ی حبیبیه به عنوان 
مجلس معارف برگزار شد. بعد از مسافرت شاه امان اهلل 
و ملکه ثریا به اروپا، ملکه ثریا در مالقات با دختران در 
مکاتب عنوان کرد که چادر مانع اصلی عقب مانده گی 
زنان افغانستان است. شاه امان اهلل در جنبش استقالل 
۱9۲۸ به زنان گفت که از شوهران خود ترس نداشته 
باشید و این گونه حمایت خود را از زنان اعالم کرد. بعد 
از جشن استقالل، لویه جرگه دایر و حقوق مساوی به 

شده  تخریب  عام المنفعه  ساختمان  صدها  و  ویران 
است. سیالب های آنی در ماه سنبله ی سال روان در 
۱۶ والیت کشور فاجعه ی انسانی آفرید. در این ماه 
تنها در والیات پروان، کاپیسا، میدان وردک و کابل 
نفر زخمی شدند.  نفر کشته و ۲۲۵  از ۲۰۷  بیش 
هزاران راس حیوان تلف شدند و بیش تر از ۵۰۰۰ 
باب خانه به صورت کلی و قسمی و صدها کیلومتر 
تاثیرپذیری  تخریب شد.   عامه  اموال  و سایر  سرک 
از تغییرات اقلیم، باالبودن نرخ آسیب پذیری کشور 
ناچیزبودن سطح  طبیعی،  برابر حوادث  در   )۶۷.۳(
روستاهای  و  شهرها  انعطاف پذیری  و  تاب آوری 
چنین  بروز  دالیل  عمده ترین  جمله ی  از  کشور 
راستا،  این  در  مدیریت  تقویت  برای  است.  فجایع 
دنیای کنونی نیازمند حکومت داری متمرکز و قوی 
در حوزه ی مدیریت حوادث طبیعی است. در حال 
حاضر، پدیده های مختلف سبب شده است تا زمین 
حساس تر و شکننده تر از گذشته شود. دست کاری در 
طبیعت، تخریب محیط زیست، کاهش تنوع زیستی، 
عدم در نظر گرفتن کاربری زمین، عدم استفاده از 
کدهای ساختمانی در ساختمان ها و زیرساخت ها و 
در  را  بیش تری  ساحات  گلخانه ای  گازهای  افزایش 
معرض خطرات حوادث مرتبط با آب و هوا )سیل، 
مدیریت  است.  داده  قرار  و...(  خشک سالی  طوفان، 
اهمیت  پر  و  مهم  مسایل  جمله ی  از  باید  حوادث 
همه جانبه ی  مدیریت  برای  دولت ها  باشد.  کشوری 
حوادث، ملزم هستند تا سرمایه گذاری در این حوزه 
را افزایش، حکومت داری مدیریت حوادث را تقویت، 
استراتژی کاهش دهی خطرات حوادث با سهم گیری 
تمام سکتورها را ایجاد و سازگاری با تغییرات اقلیمی 
نظر  در  عمرانی  و  زیربنایی  پروژه های  تمام  در  را 

بگیرند.

زنان داده شد. اصالحات و آزادی که امان اهلل به زنان 
داده بود در مخالفت با گروه های مذهبی قرار گرفت، 
احساسات مذهبی و سنت های گذشته  ی این جریان ها 
به  منجر  نهایت همین مسأله  در  و  دار شد  جریحه 

سقوط دولت امانی شد. 
و  دینی  ارزش های  کلکانی،  حبیب اهلل  حاکمیت  در 
غیرت افغانی دوباره فضای اجتماعی را برای فعالیت 
زنان مسدود ساخت و زنان از حق تعلیم و مشارکت 
در حوزه ی عمومی محروم شدند. بعد از کشته شدن 
کلکانی، نادر خان که یک شخص مذهبی و تنگ نظر 
بود با کمک سران قبایل و ورحانیون محافظه کار بر 
اریکه ی قدرت تکیه زد. او روزنه هایی را که در دوران 
امان اهلل خان بر روی زنان باز شده بود، دوباره بسته 
هفته نامه ی  و  دخترانه  مدارس  بستن  به  اقدام  کرد. 
ارشاد النسوان و زندانی ساختن دخترانی که به ترکیه 
برای تحصیل رفته بود، کارهای بود که در حاکمیت 
دوران  برعکس  هم چنان  گرفت.  صورت  خان  نادر 
این جا  تا  امانی، قانون اساسی ترتیب داده شد. پس 
کمی مسأله روشن تر می شود که سرنوشت زنان در 
افغانستان توسط آداب و رسوم قومی-قبیله ای توجیه 
دینی می شد، عنعنات خرافی جمعی و تحجرگرایی 
دینی یا فضای مردساالری، زمینه ی ستم بر زنان را 

مساعد می ساخت.
در دوران ظاهرشاه، فضای اجتماعی به روی زنان دوباره 
باز شد. دخترانی که از مکتب فارغ شده بودند، دوباره 
به حیث معلم در مکاتب جذب شدند. آهسته آهسته 
در سراسر کشور مدارس دخترانه تأسیس شد. در سال 
۱۳۴۷، ۵۴۰ هزار متعلم دختر در سراسر افغانستان 
زنان  برای  فرصت  این  بودند.  تحصیل  مشغول 
تحصیل کرده مساعد شد، نماینده های زنان توانستند 
در کنفرانس های ملی و بین المللی  شرکت کنند، در 
سال ۱۳۳۸ یک زن به هیأت نماینده گی افغانستان 
در سازمان ملل و دیگری به عنوان کارمند در سفارت 
افغانستان در واشنگتن فرستاده شدند. در دوران داوود 
چهارم  فصل  شد،  تدوین  جدید  اساسی  قانون  خان 
ماده ی بیست وهفتم این قانون اساسی به حقوق زن 
و مرد اختصاص داده شده بود و زمینه ی تحصیل و 
بهتر  برای زنان نسبت به دوره ی ظاهر شاه  اشتغال 
شد. حتا »در این دوره در سال ۱۳۵۶ سازمان سیاسی 
مستقل به نام جمعیت انقالبی زنان افغانستان معروف 
فعالیت  پیرو خط پکن  از چپی های  به »راوا« متأثر 

خود را به صورت علنی اعالم کرد.«

کره ی زمین طی دهه های اخیر شده است. تغییرات 
اقلیمی در سطح دنیا سبب شده است تا طی ۲۰ سال 
اخیر وقوع حوادث، افزایش چشم گیری داشته باشد. 
حرارت  درجه ی  روی  بر  افزایش  این  اثر  مهم ترین 
اتمسفر کره ی زمین است که تحت عنوان گرمایش 
می شود.  شناخته   )Global Warming( جهانی 
افزایش گازهای گلخانه ای عالوه بر افزایش درجه ی 
حرارت زمین بر دیگر متغییرهای اقلیمی مانند بارش، 
تبخیر و تعرق و رطوبت هوا نیز تاثیر می گذارد که 
)Climate Change(  از آن به عنوان تغییر اقلیم
یاد می شود. طبق گزارش های هیأت بین المللی تغییر 
اقلیم )IPCC( به احتمال 9۵ درصد تا سال ۲۱۰۰، 
افزایش دمای بین ۱.۷ الی ۴.9 درجه ی سانتی گراد 
را در سطح زمین به دلیل انتشار گازهای گلخانه ای 
شاهد خواهیم بود. این تغییرات تاثیرات متفاوتی را 
روی بارنده گی مناطق مختلف جهان خواهد گذاشت. 
طی قرن گذشته، میزان متوسط بارنده گی در سطح 
جهان در حدود ۲% افزایش یافته است، اما مناطق 
مختلف شرایط متفاوتی را تجربه کرده اند. برخی نقاط 
با افزایش بارنده گی مواجه شده اند که  کره ی زمین 
بوده  بی سابقه  طوفان های  و  سیالب ها  آن  نتیجه ی 
است. در حالی که برخی از مناطق جهان با کاهش 
بارنده گی مواجه شده و شاهد خشک سالی های نادر 
بوده اند؛ خشک سالی های که پیش از این، مانند آن را 

تجربه نکرده بودند.
حوادث طبیعی جهان؛ ۸۵% مرتبط با اقلیم

بین  در  جهانی  ارزیابی های  و  مطالعات  براساس 
سال های ۱9۷۰ و ۲۰۱9، بیش تر از ۷9%  حوادث در 
سطح دنیا مرتبط به آب و هوا و خطرات اقلیمی بوده 
است. این حوادث سبب ۵۶% تلفات و ۷۵%  خسارات 
مالی در سطح دنیا شده است. در ۱۰ سال گذشته 

اهمیت پیدا کردند و حضور آنان گسترده شد. 
بی دردسر  و  ارزان  کار  نیروی  زنان  این که  دلیل  به 
است، در نظام سرمایه داری بهره کشی عظیم از آنان در 
کار صورت می گرفت. برای اولین بار سوسیالیست های 
امریکا متوجه این بهره کشی زنان در بازار کار شدند 
در  دموکرات  و  کارگر  نیروی  همراه  را  تظاهرات  و 
قوانین  ایجاد  خواهان  و  انداختند  راه  کشور  سراسر 
دست مزد مساوی کار زنان و مردان شدند. در سال 
بین المللی  کنفرانس  اولین  کالراتستکین   ،۱9۰۷
بین المللی  به نام روز  را  ایجاد و هشتم مارچ  را  زنان 
زن پیشنهاد کرد. دومین کنفرانس در سال ۱9۱۰ به 
منظور هماهنگی و مبارزه ی زنان شکل گرفت. این امر 
روی کشورهای مختلف تأثیر گذاشت که باعث کسب 
حقوق و آزادی های شهروندان و رفع هرگونه تبعیض 

انسانی، جنسی و نژادی شد. 

تاریخچه ی اشتغال زنان در افغانستان
خان  امان اهلل  خان:  امان اهلل  دوران  در  زنان  وضعیت 
در سال ۱9۱9 دولت مستقلی تاسیس کرد. وی در 
کشور  تا  شد،  اقتصادی  و  فرهنگی  اصالحات  صدد 
را از عقب مانده گی نجات دهد. برای اولین بار حقوق 
برای  تربیت  و  تعلیم  برده گی و حق  لغو  شهروندی، 
همه در قانون اساسی به تصویب رسید. اصالحات مهم 
آن دوره، حق تحصیل برای زنان، لغو ازدواج کودکان و 
چند همسری بود. معارف رشد کرد و نخستین مکتب 

موانع فرهنگی اشتغال زنان
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اشاره: هیات مذاکره کننده صلح 
۲۱ عضو دارد. آن ها مسوولیت 
جنگ  زمینه  در  سنگینی 
بر  عهده  افغانستان  صلح  و 
با  مردم  آشنایی  گرفته اند. 
آن ها بسیار مهم است. از این رو، 
تا  دارد  نظر  در  ۸صبح  روزنامه 
هر  یک از اعضای هیات مذاکره کننده صلح را به مردم 
معرفی کند. این کار به نوبت و در شماره های مختلف 

انجام خواهد شد.

مجروح  فاروق  مذاکره؛  میز  تا  جنگ  میدان  از 
کیست؟

سال ۱۳۴۸ خورشیدی، این جا قریه جلواردی ولسوالی 
انجیل هرات است. در دل خانواده ای از طبقه متوسط 
جامعه غالم فاروق به دنیا می آید. فرزند چهارم خانواده 
خانواده سنتی  یک  در  دختر  از سه  بعد  آمدنش  که 

شادی بیش تری با خود می آورد.
هرات  شهر  مرکز  در  خانواده  پدر  غالم صدیق 
حال  عین  در  و  ساده  زند  گی  دارد.  شیرینی فروشی 
صمیمی می گذرد. سال ۱۳۵۵ است و مجروح مکتب 

را آغاز می کند.
عالقه  و  تاکید  دلیل  به  مکتب  کنار  در  غالم فاروق 
تعلیمات  فراگیری  به  دینی،  دروس  به  خانواده اش 

اسالمی نیز روی می آورد.
زمستان  اما  می رود،  پیش   آرام  خط  یک  در  زند گی 
سرد ۱۳۵۸ نظم این خط آرام را برهم می زند، کابل به 
تصرف شوروی درمی آید و خیابان های پایتخت شاهد 

رژه ۱۳۰ هزار نیروی این کشور.
در غرب کشور هم تانک های ارتش شوروی از طریق 
نوجوانی  دوران  هنوز  می شوند.  هرات  وارد  تورغندی 
با  همکاری  اتهام  به   پدرش  که  است  غالم فاروق 
و  دستگیر  سرخ  ارتش  نیروهای  سوی  از  مجاهدین 

حوالی ۴:۳۰ عصر، صدای آژیر امبوالنس ها بلند است و 
فریادها وحشت انگیز. بوی دود و باروت بر فضای شهر 
مستولی می شود. در غرب کابل وحشت بی انتها حاکم 
است. هر طرف فریاد و زجه هایی بلند است. دفترچه های 
و  از خون  پر  مدادهای  شکسته، کفش های  خونین، 
کشیده  سفید  مالفه های  روی شان  که  جنازه هایی 
به  انتقال زخمیان  امنیتی در حال  نیروهای  شده اند. 
شفاخانه ها استند. در انفجار کوثر دانش حدود ۳۰ تن 
کشته و ۸۰ تن زخمی شدند. قربانیان همه  بین ۱۶ تا 
۲۰ سال سن داشتند و بیش تر دانش آموزانی بودند که 
به امید ورود به دانشگاه، از والیات مختلف به پایتخت 
آمده بودند. با گذشت روزها، بیم و وحشت در آن کوچه 

پابرجاست و اندوه بر دل عابران سنگینی می کند.
کوچه ی نسبتاً قدیمی با دیوارهای گلی در ساحه ی  »پل 
خشک«؛ کوچه ای که در انتهایش مرکز آموزشی کوثر 
قرار دارد. آغاز روز است، خالف همیشه کوچه نسبتاً 
خلوت می نماید. تنها تعداد محدودی از دانش آموزان 
آن  در  که  پوستری  کنار  کوچه  انتهای  در  عابران  و 
تصویر هایی دیده می شود، تجمع کرده اند. فضای سرد 
بزرگی  اندوهی  از وحشت و  و ساکت کوچه، حکایت 
دارد. نگاه های غم بار عابران روی تصاویری از قربانیان 
خیره شده است که عصر شنبه از میان آنان به ابدیت 
پیوستند. همه مات و مبهوت مانده اند. نفس عمیقی 
می کشم و به آنان نزدیک می شوم. تجمع شان نه برای 
آغاز یک روز درسی است، بلکه آمده اند تا دو روز پس 
روزهای  از  یادی  هم قطاران شان  و  عزیزان  رفتن  از 

بربادرفته ی آنان کنند و لختی اشک بریزند. 
منتظر می مانم تا بیش تر دلیل تجمع منظم شان را کنار 
تصاویر قربانیان بدانم. لحظه ی  پس از آن، دانش آموزی 

راهی زندان پل چرخی کابل می  شود.
روزهای سخت بی پدری بعد از پنج سال خاتمه می یابد 

و پدر غالم فاروق از زندان آزاد می گردد.
علیه  جنگ  سنگر  به  و  شده  جوان  حاال  مجروح 
ارتش سرخ می رود. او به عنوان یکی از اعضای حزب 
جمعیت اسالمی در کنار شهید صفی اهلل افضلی، یکی 
در سنگر  افغانستان،  نام دار جهاد غرب  فرماندهان  از 

می جنگد.
تشدید  با  است  هم زمان  مجروح  فاروق  سالگی   ۲۰
مرحله  وارد  زند گی  او؛  دادن  از دست  و  پدر  بیماری 
پیچیده تری می شود، مبارزات و دوران جنگ از یک سو 

و فراز و نشیب ها در خانواده از سوی دیگر.
سال ۱۳۶۷ است و پس از 9 سال و اندی ارتش سرخ از 
خاک افغانستان خارج شده و زمینه پیروزی مجاهدین 
مساعد می شود و در نهایت اوایل ۱۳۷۱مجاهدین بر 

نیروهای شوروی پیروز می شوند.
 ۱۳۷۱ سال  بهار  در  مجاهدین  پیروزی  از  بعد 
حوزه  آمر  حیث  به  مجروح  غالم فاروق  خورشیدی، 
ششم امنیتی پولیس هرات مقرر می شود و تا اواسط 
سال ۱۳۷۴ و سقوط هرات به دست طالبان به فعالیت 

خود ادامه می دهد.
آمدن  کار  روی  با  هم زمان  مجروح  زند گی  از  بخشی 
خودش  گفته ی  به  می گذرد.  مهاجرت  در  طالبان 
به  خانواده اش  و  او  مهاجرت  سبب  شرایط  دشواری 

ایران می شود.
دربسته ای  صندوق  ایران  در  او  مهاجرت  سال های 
است که هیچ گاه عالقه  ای به صحبت درباره آن نشان 

گذشته  از  قوی تر  »ما  می زند:  صدا  دختران  میان  از 
می رزمیم و نمی ترسیم«. همین طور دانش آموز دیگری 
می گوید: »شما نمی توانید مانع پیش رفت-مان شوید، 
پیروزی از آن قلم است...«. متوجه می شوم که خانمی 
دختر  جمعیت،  عقب  است.  تصویربرداری  حال  در 
دانش آموزی اما چیزی نمی گوید و در حالی که به زمین 
خیره شده است، آرام آرام اشک می ریزد. او به چیزی 
فکر می کرد، شاید به این که، دانش آموزان فقط برای 
نداشتند،  با کسی جنگی  بودند،  این جا آمده  آموزش 
پس چرا این گونه بر آنان ظلم می شود. من نیز همین 
سوال را از خودم می پرسیدم ، اما من و او، لحظه ی بعد 
جواب مان را از یک دانش آموزی که صورت اش از شدت 
گریه ورم کرده بود و هم چنان می گریست، گرفتیم: » 
ترس از علم و آگاهی«. آنانی که بر مکان های آموزشی 

حمله می کنند، از آگاهی جامعه در هراس اند.

نمی دهد و فقط می گوید به سختی گذشت.
هم زمان با سقوط طالبان در سال ۱۳۸۰ خورشیدی، 
مجروح به کشور بازمی گردد و مسوولیت بخش امنیت 
هم زمان  می گیرد.  برعهده  را  هرات   ۱۷ فرقه  نظامی 
با این، او به دلیل عالقه به مسایل اجتماعی در بهار 
لویه جرگه  در  هرات  مردم  نماینده  حیث  به   ۱۳۸۱
مردم  نماینده  عنوان  به  نیز  و سال ۱۳۸۲  اضطراری 

والیتش در لویه جرگه قانون اساسی انتخاب می شود.
پس از آن غالم فاروق مجروح از وظیفه نظامی استعفا 
مشکالت  رفع  را صرف  خود  وقت  بیش تر  و  می دهد 

اجتماعی و حل منازعات مردمی در هرات می کند.
مهم تری  گام  مجروح  است،  خورشیدی   ۱۳۸۴ سال 
در میدان سیاست می گذارد و خود را از حوزه هرات 

انفجار  وحشت  از  را  هادی  درد  وسعت  و  گلو  بغض 
روز شنبه، می توان از لرزش صدایش سنجید. او هنوز 
حادثه  روز  زخمی های  یاد  که  چندگاهی  از  هر  هم 
بود.  کرده  وحشت  می گوید:  می ریزد.  اشک  می افتد، 
انفجار درست  ساعت ۴:۳۰ دقیقه ی عصر فهمید که 
در پهلوی خانه اش اتفاق افتاده است. تنها کسی که آن 
لحظه به ذهن مبهوت مانده اش رسید، مادر کهن سال و 
مریض اش بود. آیا مادرش او را ترک کرده بود؟ نه. او 
زنده بود، اما فضای وحشت بار آن روز کابوس سیاهی 
بیمارش  مادر  و  او  سراغ  به  شب ها  هنوز  که  است 
متوجه  هادی،  با  کوتاه  گفت وگوی  از  پس  می آید. 
شده  نیم قد  و  قد  دانش آموزان  از  پر  اطرافم  می شوم 
تا  آمده اند  از میان تجمع دختران که دور هم  است، 
از یک دیگر دل جویی کنند، زن میان سالی به تصویری 
در پوستر اشاره می کند و می گوید: »پسر خاله ام بود، 

کاندیدای انتخابات مجلس می کند، اما رای نمی آورد . 
پس از این به عنوان ولسوال گلران والیت هرات مقرر 
می شود و سال ۱۳۸9 دوباره با ورود به کارزار انتخابات 
با  و  می کند  کاندیدا  را  خود  شانزدهم،  دوره  مجلس 

کسب رای مردم وارد پارلمان می شود.
مجلس   ۱۳9۷ سال  انتخابات  در  دیگر  بار  برای  او 

شرکت کرده و رای می آورد.
مجروح یکی از منتقدان جدی اشرف غنی است. او بارها 
انتقادهایی را در صحن علنی مجلس نسبت به حکومت 
در  مجروح  آقای  است.  ساخته  وارد  و سیاست هایش 
مردم  جایگاه  و  عدم حضور  به  واکنش  در  مورد  یک 
حوزه غرب کشور در سطح نظام و رده های بلند کشور 
از حکومت می خواهد که عدالت اجتماعی را مراعات 
کند و حکومت را آیینه ی تمام نمای مردم افغانستان 

ببیند.
دنیای سیاست سراغ درس  در  فعالیت  با  او هم زمان 
می رود و لیسانسش را در رشته حقوق و علوم سیاسی 

اخذ می کند.
می گوید،  شخصی اش  زند گی  توصیف  در  مجروح 
بنویسید که غالم فاروق دو همسر ، دو خواهر ، دو برادر ، 
دو پسر ، سه دختر و یک نواسه دارد که به همه شان 

عشق می ورزد و دوست شان دارد.
در  قطر  دوحه ی  در  حاال  ساله  سیاست مدار ۵۱  این 
افغانستان است و  ترکیب تیم مذاکره کننده حکومت 

البته خیلی هم تمایلی به صحبت در این  باره ندارد.
مجروح معتقد است که اظهار نظرهای متعدد در مورد 

مذکرات سبب کند شدن روند مذاکره می شود.

به  کسی  حتا  نپرس...  که  است  ماتمی  خانه شان  در 
دعاکردن رفته نمی تانه.«.

که  است  این  برای  حمله ها  می آید:  گوشه ای صدا  از 
آن  از  اما  نروند.  بیرون  به  درس  برای  دیگر  دختران 
»نه!  می زند:  صدا  کهن سالی  مردی  جمعیت  طرف 
با  آموزی  دانش  است.«  مذهب  جنگ  این ها،  جنگ 
صدای خسته می گوید: »بس اس دیگه خسته شدیم«. 
نمی زند.  حرفی  دیگر  و  می فشارد  را  گلویش  بغض 
همین که می گویم نیروهای امنیتی، زهرخندی می زند 
و می گوید: » نیروهای امنیتی، امنیت جنازه های ما را 

می گیرند.«.
کوچه،  به  رو  شکسته ی  پنجره ی  کنار  طرف تر  آن 
چادرنماز  گوشه ی  با  حالی که  در  کهن سال  زن 
بغض آلود خطاب  با صدای  پاک می کند،  را  اشک اش 
به دانش آموزان می گوید: »دیگه درس نخوانین، آخر 
پژواک  که  واژه ها  این  طنین  اما  می شوین.«  کشته 
اندوهی بی پایان زن کهن سال بود، حکایت از ناامیدی 
داشت. نگاهی به حویلی متروکه ای می اندازم که در و 
پنجره هایش شکسته است. می گویند به تعداد هفت تن 
از دانش آموزانی که آن جا زنده گی می کردند، کشته و 
زخمی شده  و بقیه از آن جا رفته اند. وقوع انفجار آن روز 
خاطر گرامی دولت مردان را نیز اندکی آزرد، طوری که 
با نشر اعالمیه هایی بلند و باال، این حادثه را تقبیح و 
محکوم کردند و نیز با ابراز تاسف فراوان گفتند: »کار 

طالبان است«، اما داعشیان گفتند که کار آنان بود.
که  سکوتی  است؛  سکوت  از  پُر  کوچه  فضای  اکنون 
در  که  است  دانش جویی  چندین  خاطرات  یادآور 
اما کار  آن جا جان باختند. بیم بر محل حاکم است، 
میدان  به  دوباره  دانش آموزان  که  چرا  نیافته،  پایان 
دفترچه  برگ های  بر  خامه  با  دوباره  می گردند،  باز 
می نویسند. معتقدند که خاطرات تلخ باید درج تاریخ 
شود و انسان های پسین پیرامون آن قضاوت کنند، اما 
رود دانش نباید قطع شود. باید جاری باشد، آن گونه که 

هیچ نیرویی نتواند جلویش را بگیرد.

آسیه حمزه ای



ایالت تگزاس به دلیل باالبودن جمعیت آن، با 3۸ رای الکترال یکی از ایالت های مهم در انتخابات امریکا است. از سال 1۸4۸ که تگزاس در اولین دوره ی 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا شرکت کرد تاکنون که اکتبر سال 2020 است، 43 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده برگزار شده است. در 

این مدت، تگزاس به غیر از سال های 1۸64 و 1۸6۸ که به علت جنگ های داخلی در انتخابات شرکت نکرد، در مابقی 41 دوره ی آن شرکت کرده است.
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این  نام  شنیدن  است.  آستین  شهر  تگزاس،  ایالت  مرکز 
و  وسترن  فیلم های  یاد  به  را  مخاطبی  هر  ذهن  ایالت 
کابوی ها می اندازد. تگزاس در جنوب امریکا قرار دارد. این 
ایالت تا سال ۱۸۳۶ جزوی از کشور مکزیک بود، در همین 
تشکیل  را  تگزاس  و جمهوری  کرد  استقالل  اعالم  سال 
داد. نهایتاً در ۲9 دسامبر ۱۸۴۵ به عنوان بیست وهشتمین 

ایالت به ایاالت متحده امریکا پیوست.
رای  با ۳۸  آن،  باالبودن جمعیت  دلیل  به  تگزاس  ایالت 
الکترال یکی از ایالت های مهم در انتخابات امریکا است. از 
سال ۱۸۴۸ که تگزاس در اولین دوره ی انتخابات ریاست 
جمهوری امریکا شرکت کرد تاکنون که اکتبر سال ۲۰۲۰ 
است، ۴۳ دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایاالت متحده 
برگزار شده است. در این مدت، تگزاس به غیر از سال های 
۱۸۶۴ و ۱۸۶۸ که به علت جنگ های داخلی در انتخابات 
شرکت نکرد، در مابقی ۴۱ دوره ی آن شرکت کرده است.

برای بررسی بیش تر، می توان این انتخابات را به دو بخش 
 ۱9۴۸ الی   ۱۸۴۸ سال  از  آن  اول  بخش  کرد.  تقسیم 
انتخابات  این  از  دوره   ۲۴ مدت،  این  در  است.  میالدی 
جمهوری خواهان  و  دوره  دموکرات ها ۲۳  که  شد  برگزار 
یک دوره برنده ی آرای الکترال شدند. بخش دوم از ۱9۵۲ 
سال ها ۱۷  این  در  می شود.  شامل  را  اکتوبر ۲۰۲۰  الی 
برگزار شد که جمهوری خواهان ۱۳ دوره  انتخابات  دوره 
و دموکرات ها چهار دوره برنده ی آرای الکترال این ایالت 
شدند. اگر کمی دقیق تر بخواهیم بررسی کنیم، مشاهده 
می کنیم که ۱۰ دوره از این ۱۳ دوره ی جمهوری خواهان، 

مربوط به ۱۰ دوره ی اخیر می شود.
در   ۲۰۱۶ سال  جمهوری  ریاست  مقدماتی  انتخابات  در 
ایالت تگزاس از حزب دموکرات، هیالری کلینتون با ۶۵.۲ 
درصد آرا موفق به شکست برنی سندرز با ۳۳.۲ درصد آرا 
آرا  با ۴۳.۸ درصد  از حزب جمهوری خواه، تد کروز  شد. 
موفق به شکست دونالد ترمپ با ۲۶.۷ درصد آرا شد. در 

از حزب جمهوری خواه، هر   )۱9۸۵-۱9۶۱(  G. Tower
با سابقه ترین  با ۲۴ سال حضور در مجلس سنا  سه تن 

سناتورهای ایالت تگزاس اند.
از سال ۱۸۴۶ تاکنون تعداد ۲۷۲ تن به عنوان نماینده ی 
این ایالت در مجلس نماینده گان امریکا انتخاب شده اند. 
و  مانند: جرج بوش پدر  اسامی اشخاصی  در میان آن ها 
لیندون جانسون، روسای جمهور سابق امریکا یا سام ریبرن 
)SamRayburn( یکی از با سابقه ترین نماینده گان تاریخ 
امریکا با ۵۰ سال حضور در مجلس نماینده گان به چشم 
دموکرات،  تن   ۲۰۸ نماینده،   ۲۷۲ مجموع  از  می خورد. 
یک  مستقل،  دموکرات  تن  یک  جمهوری خواه،  تن   ۶۰
تن  یک   ،)Greenback Party( سبز  پشت  حزب  تن 
 Know Nothing یا  امریکا  متولدین  یا  امریکایی  حزب 
Party و یک تن مستقل بودند. دموکرات های تگزاس با 
۲۰۸ نماینده در طول تاریخ انتخابات مجلس نماینده گان 
امریکا دست برتر را دارند. طوری که در حد فاصل سال های 
۱۸۴۵ الی ۱9۴۵ به مدت ۱۰۰ سال فقط هفت نماینده ی 
جمهوری خواه سر کار آمدند و مابقی نماینده گان از حزب 
دموکرات بودند. در سال های اخیر اما گرایش مردم تگزاس 
از ۳۶  طوری که  است.  شده  بیش تر  به جمهوری خواهان 
نماینده گان  مجلس  در  ایالت  این  نماینده ی حال حاضر 
یک  و  دموکرات  تن   ۱۲ جمهوری خواه،  تن   ۲۲ امریکا، 

کرسی نیز خالی است.
فرمان داری  مقام  به  تن   ۴۶ تاکنون،   ۱۸۴۶ سال  از 
از جرج  می توان  آن ها  میان  در  رسیده اند.  تگزاس  ایالت 

انتخابات نهایی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در حوزه ی 
آرا  با ۵۲.۲ درصد  ترمپ  تگزاس، دونالد  ایالت  انتخاباتی 
موفق به شکست هیالری کلینتون با ۴۳.۲ درصد آرا شد و 

۳۸ رای الکترال این ایالت را بنام خود کرد.
از سال ۱۸۴۶ که اولین دوره ی انتخابات مجلس سنا در 
تگزاس برگزار شد تاکنون ۳۲ تن برای سناتوری این ایالت 
این  از  انتخاب شده اند. تعدادی  امریکا  در مجلس سنای 
این  از  تن  بودند. ۲۴  این پست  در  دوره  تا ۴  سناتوران 
جمهوری خواه،  تن  شش  دموکرات،  حزب  از  سناتوران 
دو تن سناتورهایی که در دوران کاری خود تغییر حزب 
دادند )یک تن عضو احزاب دموکرات و حزب امریکایی یا 
تن  یک  و   Know Nothing Party یا  امریکا  متولدین 

احزاب جمهوری خواه و جمهوری خواه لیبرال( بودند.
در طول  دموکرات ها  می دهد،  نشان  آمار  که  همان گونه 
برتر  زیاد،  بسیار  اختالف  با  سنا  مجلس  انتخابات  تاریخ 
جمهوری خواه  سناتور  دو  فقط   ۱9۶۱ سال  تا  هستند. 
تاریخ،  آن  از  بعد  می شود.  مشاهده  ایالت  این  تاریخ  در 
جمهوری خواهان  سوی  به  دموکرات ها  از  مردم  گرایش 
سنا  مجلس  در  ایالت  این  کرسی  دو  از  یکی  و  چرخید 
)یکی از سال ۱9۶۱ و دیگری از سال ۱99۳( در دست 
جمهوری خواهان است. تد کروز و  جان کورنین دو سناتور 
حال حاضر و جمهوری خواه این ایالت در مجلس سنای 

امریکا اند.
 Thomas ۱۸99-۱9۲۳( و( Charles A. Culberson
 John ۱9۲9-۱9۵۳( از حزب دموکرات و( T. Connally
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Lorem 

   زموږ ماشومان زموږ راتلونکی دی  

 

 

خپل ماشومان مو د پولیو پھ
وړاندې واکسین کړئ او د

افغانستان راتلونکې روښانھ کړئ

هر ځل خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکې واکسین ورکړئ تر څو له دې ناروغي څخه خوندي وي

Lorem 

   اطفال ما آینده ما است  

 

 

اطفال تان را در مقابل پولیو
واکسین کنید و آیند افغانستان

را درخشان سازید

اطفال تان را هر بار با دادن دو قطره واکسین پولیو از مرض پولیو نجات دهید

برد  نام  امریکا  رییس جمهور  چهل وسومین  بوش،  دبلیو 
کاری  پرونده ی  در  را  ایالت  این  فرمان داری  سابقه ی  که 
شش  دموکرات،  فرمان داران  این  از  تن   ۳۷ دارد.  خود 
تن جمهوری خواه، یک تن محافظه کار، یک تن مستقل 
و یک تن جمهوری خواه محافظه کار بودند. اختالف بین 
دو حزب بسیار زیاد است. به گونه ای که از بدو تاسیس 
این ایالت تا سال ۱9۷9، فقط دو فرمان دار جمهوری خواه 
و یک تن جمهوری خواه محافظه کار بودند. اما مانند دیگر 
انتخابات های این ایالت، در سال های اخیر جمهوری خواهان 
بهتر عمل کرده اند. از سال ۱99۵ تاکنون هر سه فرمان دار 
 Greg .ایالت تگزاس عضویت حزب جمهوری خواه را دارند
Abbott از حزب جمهوری خواه، فرمان دار حال حاضر این 

ایالت است. 

ریاست  انتخابات  تاریخ  طول  در  دموکرات ها  نتیجه: 
برنده ی  اند. جمهوری خواهان  برتر  با ۲۷ دوره  جمهوری 
۱۰ دوره ی اخیر این انتخابات هستند. دموکرات ها در طول 
تاریخ انتخابات های مجلس سنا، نماینده گان و فرمان داری 
برتر هستند، اما جمهوری خواهان در سال های اخیر بهتر 
عمل کرده و هر دو کرسی این ایالت در مجلس سنا و ۲۲ 
کرسی از ۳۶ کرسی این ایالت در مجلس نماینده گان و سه 
فرمان دار اخیر این ایالت همه جمهوری خواه اند. می توان 
با  ایالتی  یک  تاریخ،  طول  در  تگزاس  که  گرفت  نتیجه 
گرایش شدید به سوی دموکرات ها بوده است، اما حاال یک 

ایالتی با گرایش شدید به سوی جمهوری خواهان است.

کیوان شکوری


