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ییس جمهور  امرهللا صالح: ر
غین از قوه قضاییه خواسته 

یستان«  است که »ترور
کمه کند را علین محا

بیش از ۱۰۰ باب 
دکان در انفجار موتربمب 
یاب  طالبان در قیصار فار
یب شد تخر

ظهور و افول ترمپ
تغيير  حال  در  بين الملل  نظام  در  قدرت  ساخت 
افزايش  با  توأم  بازيگران  برخي  قدرت  کاهش  است. 
وارد  را  بين الملل  نظام  ديگر،  برخي  قابليت هاي 
انتقال قدرت کرده است. ما امروز شاهد نظم  دوران 
تک-چندقطبی هستيم. براساس سنت رايج سيستم 
تک قطبی بعد از جنگ سرد جای خود را به سيستم 
جهانی داده است که چندين مرکز قدرت در آن وجود 
امريکا  متحده  اياالت  سيستم  اين  در  اگرچه  دارد. 
همچنان برای مدتی قدرت غالب خواهد بود، اما ديگر 

هژمون نيست.
و  سياسی  نخبگان  استراتژيست ها،  اساس  همين  بر 
تصميم گيران سياست خارجی امريکا در کنار اهداف، 
از جنگ جهانی  امريکا پس  ثابت  رويه های  و  منافع 
اين کشور در  برتری  و  دوم، در تالش حفظ جايگاه 
نظام بين الملل از طريق اعمال تغيير و تعديل در نظم 
و ترتيبات بين المللی با سياست های جديد، استفاده از 
قدرت و ابزارهای نظامی، اطالعاتی و فناوری متمرکز 

بوده اند. و در اين خصوص به رغم...
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غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

صفحه 2صفحه 2

افزایش مبتالیان 
به ویروس کرونا و نیاز 

به چاره جویی فوری
عثمانی،  احمدجواد  جاری  سال  عقرب   12 در 
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان از سير 
صعودی شيوع ويروس کرونا در کشور خبر داد 
در  ويروس  اين  به  مبتاليان  رقم  که  گفت  و 
هفته های اخير بيشتر شده است. آقای عثمانی 
ويروس  شيوع  وضعيت  که  گفت  زمان  آن  در 
کرونا در کشور در مقايسه با کشورهای همسايه 
ميان  در  نبايد  و  است  قناعت بخش  افغانستان 
مردم ترس و وحشت ايجاد شود. او اما از مردم 
خواست که برای جلوگيری از شيوع گسترده ی 
رعايت  را  بهداشتی  توصيه های  ويروس،  اين 
کرده و در هنگام بيرون از خانه ماسک بپوشند.

براساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، 
در 12 عقرب، ۴۵۳ نمونه ی مشکوک به ويروس 
اين وزارت آزمايش شده  کرونا در البراتوارهای 
مثبت  آن  مورد   1۳2 آزمايش  نتايج  که  بود 
تشخيص شده بود. پنج بيمار ديگر در اين زمان 
بر اثر ابتال به ويروس کرونا فوت کرده بودند. اما 
در روزهای اخير رقم مبتاليان به ويروس کرونا و 
ميزان فوتی های ناشی از آن بيشتر و در مواردی 

دوبرابر شده است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان،...
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شناسایی ۲۱۳ مریض »کووید۱۹« 
وز گذشته در یک شبانه ر

بیم و امید در سینمای افغانستان
ششمین دور »جشنواره جهانی 
فیلم زنان هرات« افتتاح شد

صفحه 2

صفحه 6

صفحه 6

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور اعالم کرد 
که در بيست وچهار ساعت گذشته، يک هزار و 1۹۴ 
نمونه ی مشکوک به ويروس کرونا در...

دو سرباز پولیس 
در شهر کابل 

کشته شدند

۶۱ تُن مواد مخدر 
و مواد کیمیاوی در 

هرات حریق شد

اینترمیالن؛ 
رقیب بارسا برای 

جذب ستاره 
لیورپول
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پدری گونزالس:
بازی کنار مسی 

پاداشی است که 
زندگی به من داده

پاسخ  به برخی مطالب از مقاله روزنامه »اطالعات روز« 
با عنوان »دهان پرخون آزادی بیان«

يک هفته، ابراز نگرانی کرده، ضمن متهم کردن حکومت 
به بی تفاوتی در قبال جان خبرنگاران نگاشته است که 
در دو دهه گذشته، 1۳۳ خبرنگار در کشور جان شان را 

از دست داده اند. اين در حالی است که | صفحه 5

روزنامه اطالعات روز، در مقاله مورخ 2۴ عقرب 1۳۹۹ 
نسبت  بيان«،  آزادی  پرخون  عنوان »دهان  خود تحت 
به هدف قرار گرفتن دو فعال رسانه  ای )خبرنگار محلی 
راديو آزادی و مشاور روابط عامه د افغانستان بانک( در 

کارشناس  و  سياسی  علوم  دانشمند  روبين،  برنت 
سوی  از  مشترک  به گونه ی  که  مقاله ای  در  افغانستان 
انستيتوت صلح اياالت متحده و دانشگاه نيويورک نشر 

شده، موضوع های اساسی مورد بحث | صفحه 4

مسائل اساسی در 
مذاکرات صلح افغانستان

»شورای عالی جوانان«؛ 
مشاوره به رییس جمهور یا 
دورزدن نهادهای رسمی

ارگ: 

طالبان با افزایش خشونت روند صلح را با ناامیدی روبه رو کرده است
اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری می گوید که گروه طالبان خشونت هایش را به صورت قابل مالحظه افزایش داده و روند صلح را 

نیز با ناامیدی روبه رو کرده است. صدیق صدیقی، سخن گوی ریاست جمهوری که دیروز )سه شنبه، ۲۷ عقرب( در یک نشست خبری 
در کابل صحبت می کرد، گفت: »با تأسف افزایش خشونت های طالبان برخالف اهداف مشترک مردم و دولت افغانستان و جامعه ی 

جهانی که برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان است، این روند )صلح( را و مردم افغانستان را با | صفحه 2
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اسداهلل خالد: 

از صلح فقط ارتش 
می تواند محافظت کند



چهار شنبه | 28 عقرب 1399 | سال نهم | شماره 2028چهار شنبه | 28 عقرب 1399 | سال نهم | شماره 2028

تشکيل می شود.
نيروهای  که  افزود  ادامه  در  خالد  اسداهلل 
در  »زمين گير« بودن  حالت  از  نيز  کماندو 
تمامی  در  اکنون  و  است  کشور خارج شده 
که  کرد  تأکيد  او  است.  فعال  کشور  نقاط 
تجهيز بيشتير اين نيروها نيز در سال بعدی 

از برنامه های وزارت دفاع ملی بوده است.
دفاع  وزارت  سرپرست  گفته ی  به  همچنان 
او  می شود.  عصری  ارتش  تجهيزات  ملی 
جايش  ارتش  روسی  هواپيماهای  که  گفت 
می دهد.  امريکا  ناتو  جديد  هواپيمای  به  را 
قرار است که روند تحويل دهی اين هواپيماها 
افغانستان  ارتش  به  ميالدی  تا سال 2۰2۴ 

تکميل شود.
هم اکنون  ارتش  که  گفت  او  هم،  سويی  از 
حدود ۶۰ درصد خاک افغانستان را از طريق 
پهپاد وارسی و کنترل می کند. اسداهلل خالد 
تأکيد کرد که در شش ماه نخست سال آينده 
با نصب  متباقی ۴۰ درصد خاک کشور نيز 

استيشن ها مورد پوشش قرار می گيرد.

ارتش در سال آينده نيز پالن دارند تا شاه راه 
از وجود طالبان پاک سازی، و منابع عايداتی 
اين گروه را قطع و مناطق تحت تسلط اين 
گروه را پس بگيرند. او در ادامه به اشاره به 
گفت  افغانستان  از  خارجی  نيروهای  خروج 
که هنوز نشانه ای برای خروج کامل نيروهای 
خارجی در افغانستان وجود ندارد. سرپرست 
وزارت دفاع افزود: »بارها گفته ام که نيروهای 
امکان دارد کم شود و امکان اين هم دارد که 

اين نيروها بيشتر شود.«
با اين حال، او تأکيد کرد که نيروهای خارجی 
تنها در چهار فيصد عمليات هوايی نيروهای 
افغان را حمايت می کنند و متباقی ۹۶ درصد 
عمليات توسط نيروهای افغان طرح و به اجرا 

گذاشته می شود.
آقای خالد در بخشی از صحبت هايش گفت 
نام  به  مجهز  قطعه ی  يک  است  قرار  که 
»رنجر« در قول اردوهای محلی کشور ايجاد 
می شود. او گفت که اين قطعه برای پيش برد 
ارتش  کماندوی  کنونی  مسئوليت های 

سرپرست وزارت دفاع ملی گفت: »هر صدايی 
که از هر گوشه ی برآيد و بتواند صلح را برای 
آن  از  افغانستان  ارتش  بياورد،  افغانستان 

حمايت می کند.«
او تأکيد کرد در صورتی که صلح در کشور 
برقرار شود، هيچ نيروی منظمی به جز ارتش 

نمی تواند از اين صلح محافظت کند.
و  »مزاحمت ها«  که  گفت  او  هم،  سويی  از 
طالبان  با  صلح  مذاکرات  »محدوديت ها«ی 
در قطر سبب شد که ارتش در سال گذشته 

با دست باز عمل نتواند.
سرپرست وزارت دفاع ملی اما افزود که اين 
توانستند ۹  گذشته  سال  جريان  در  نيروها 
ولسوالی را از گروه طالبان پس بگيرند و به 
تعداد ۷۰۰ زندانی نظامی و غيرنظامی را از 

زندان های اين گروه آزاد کنند.
او همچنان گفت که ارتش افغانستان توانست 
پالن سقوط چهار واليت قندوز، غزنی، ارزگان 
و فراه به دست گروه طالبان را نيز خنثا کند.

آقای خالد اما در ادامه تأکيد کرد که نيروهای 

اطالعات روز: اسداهلل خالد، سرپرست وزارت 
از  طالبان  گروه  که  می گويد  ملی  دفاع 
مذاکرات صلح در قطر به  عنوان يک »چال 
و فريب« استفاده کرده است و هيچ اراده ای 

برای برقراری صلح و کاهش خشونت ندارد.
آقای خالد که ديروز )سه شنبه، 2۷ عقرب( 
برنامه های کاری اش را در مجلس نمايندگان 
مطمئين  که  گفت  همچنان  می کرد،  ارايه 
نتيجه  طالبان  گروه  با  مذاکرات  که  نيست 
تاکنون  اراده ای  »هيچ  کرد:  تأکيد  او  بدهد. 
و  بين المللی  حاميان  )طالبان(،  دشمن  در 
منطقی شان برای صلح نمی بينم. هنوز مراکز 

شان در کويته و ميران شاه فعال است.«
اين  رهبران  خانه های  که  افزود  خالد  آقای 
و  الهور  راولپندی،  شهرهای  در  هنوز  گروه 
اين گروه که درگيری  افراد  و  کراچی است 
اين  در  دولتی زخمی می شوند،  نيروهای  با 

شهرها تحت درمان قرار می گيرند.
او اما خاطرنشان کرد که اين گفته های او به 
اين معنا نيست که مخالف روند صلح است. 

اسدهللا خالد: 

از صلح فقط ارتش می تواند محافظت کند

تقويت نيروهای امنيتی و دفاعی از تعهدات 
افغانستان در اين نشست است.

و  دموکراتيک  نظام  که  افزود  همچنان  او 
بشر،  حقوق  بخش  در  گذشته  ارزش های 
آزادی بيان و حقوق زنان و اطفال ارزش هايی 
است که بنياد مشارکت افغانستان را در چهار 
سال آينده با جامعه ی جهانی شکل می دهد.
رياست جمهوری،  سخن گوی  گفته ی  به 
تعهد  نشست  اين  در  نيز  جهانی  جامعه ی 
خواهد کرد که در اين سال ها از افغانستان 

حمايت می کند.
افغانستان  دولت  که  او گفت  هم،  از سويی 
کامل  آمادگی  ژنو  نشست  در  شرکت  برای 
دارد و در روزهای اين نشست برگزار خواهد 

شد.

که  کرد  تأکيد  صديقی  صديق  کنند.  دفاع 
هم اکنون ۹۸ درصد عمليات نظامی توسط 

نيروهای افغان راه اندازی انجام می شود.

سه  بازارسازی  و  دولت سازی  »صلح، 
ژنو  نشست  در  دولت  اساسی  محور 

است«
از  بخشی  در  همچنان  صديقی  صديقی 
صحبت هايش گفت که صلح، دولت سازی و 
بازارسازی سه محور عمده و اساسی دولت 
افغانستان در نشست ژنو است که به شرکای 

بين المللی ارايه می کند.
آقای صديقی افزود که حکومت داری خوب، 
تداوم  و  حفظ  فساد،  با  جدی  مبارزه ی 
و  صلح  تأمين  و  اخير  سال   1۹ ارزش های 

دولت افغانستان همچنان به تالش های خود 
برای برقراری صلح و ختم خشونت ها ادامه 

می دهد.
مورد  در  نگرانی ها  به  اشاره  با  همچنان  او 
که  گفت  کشور  از  خارجی  نيروهای  خروج 
افغانستان هنوزهم با تهديد تروريزم روبه رو 
است و جامعه ی جهانی به همکاری خود در 
مبارزه با تروريزم با افغانستان ادامه می دهد.

کرد  تأکيد  رياست جمهوری  سخن گوی 
خارجی اش  شرکای  با  افغانستان  روابط  که 
استوار بر منافع مشترک است و اين روابط از 

بين نخواهد رفت.
او همچنان گفت که ظرفيت قابل توجهی در 
وجود  افغانستان  دفاعی  و  امنيتی  نيروهای 
دارد و می توانند به گونه ی مستقالنه از کشور 

اطالعات روز: ارگ رياست جمهوری می گويد 
که گروه طالبان خشونت هايش را به صورت 
قابل مالحظه افزايش داده و روند صلح را نيز 

با نااميدی روبه رو کرده است.
صديق صديقی، سخن گوی رياست جمهوری 
يک  در  عقرب(   2۷ )سه شنبه،  ديروز  که 
می کرد،  صحبت  کابل  در  خبری  نشست 
گفت: »با تأسف افزايش خشونت های طالبان 
دولت  و  مردم  مشترک  اهداف  برخالف 
افغانستان و جامعه ی جهانی که برای تأمين 
روند  اين  است،  افغانستان  در  ثبات  و  صلح 
نااميدی  با  را  افغانستان  مردم  و  را  )صلح( 

روبه رو ساخته است.«
آقای صديقی در ادامه افزود با آنکه روی کرد 
طالبان »خشين« و »جنگ طلبانه« است، اما 

ارگ: 

طالبان با افزایش خشونت روند صلح را با ناامیدی روبه رو کرده است

علی سینا محمود
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 در 2۵ عقرب 2۰۵ ابتالی جديد به ويروس کرونا 
و 12 مورد فوت، در 2۶ عقرب 22۸ ابتالی جديد 
به ويروس کرونا و 1۵ مورد فوت و در 2۷ عقرب 
21۳ ابتالی جديد و ۶ مورد فوت ثبت شده است. 
موارد بيشتر ابتاليان جديد به ويروس کرونا بيشتر 
در کالن شهرهای افغانستان از جمله کابل، هرات، 

قندهار، ننگرهار، تخار و قندوز شده است.
بلندرفتن  و  مبتاليان  رقم  افزايش  به  توجه  با 
ابتال به ويروس کرونا در  از  آمار فوتی های ناشی 
مانند کشورهای ديگر  به نظر می رسد  افغانستان، 
افغانستان موج دوم شيوع ويروس کرونا را تجربه 
کند. کشورهای ديگر از جمله ايران در همسايگی 
افغانستان اين روزها درگير موج دوم شيوع ويروس 
گزارش  روزانه  مبتاليان  بلند  رقم  و  کرونايند 

می شود.
با  مصادف  افغانستان  در  کرونا  ويروس  اول  موج 
فصل های گرم سال در بهار و تابستان سپری شد. 
ده  حدود  عامه،  صحت  وزارت  سروی  براساس 
ميليون نفر در افغانستان در اين مرحله به ويروس 
هنوز  رسمی  آمار  هرچند  شدند.  مبتال  کرونا 
توجه  با  اما  است،  نرسيده  هم  نفر  پنجاه هزار  به 
زمينه ی  نبود  و  امکانات  کمبود  و  محدوديت ها 
به  ابتاليان  رقم  می رسد  به نظر  فراوان،  آزمايش 
تاکنون  که  است  چيزی  از  بيشتر  کرونا  ويروس 

گفته شده است.
می يابد،  افزايش  روزانه  مبتاليان  رقم  که  اکنون 
به نظر می رسد زمستان سخت و دشوار برای مردم 
افغانستان در پيش رو است. افغانستان برای مهار 
ويروس کرونا کم ترين امکانات بهداشتی و درمانی 
را دارد و امکانات ناچيزی که در حال حاضر در 
بخش  دارد،  قرار  کشور  عامه  صحت  دسترس 
زيادی از آن از سوی کشورها و نهادهای خارجی 
دوم شيوع  موج  است. همزمان شدن  کمک شده 
ويروس کرونا و فرارسيدن فصل سرد زمستان، رنج 

مبتاليان به ويروس کرونا را می تواند بيشتر کند.
از طرف ديگر ديده می شود که برخورد مردم در 
مواجهه با ويروس کرونا نيز متفاوت تر از دفعه ی 
قرنطينه ی  بهار  فصل  در  حکومت  است.  قبل 
سراسری وضع کرد و مردم نيز تاحدی توصيه های 
بهداشتی را رعايت می کردند. اکنون ديده می شود 
که مردم ديگر نگران مبتال شدن به ويروس کرونا 
نيستند و توصيه های بهداشتی را ديگر مانند بهار 
تجمعات  و  بار  و  کار  نمی کنند.  رعايت  گذشته 
مردم مانند دوران قبل از کرونا است و حکومت نيز 
تدابير مشخصی روی دست ندارد. چنين رفتاری 
در جامعه و نبود تدابير مشخص، به شيوع بيشتر 

ويروس کمک می کند.
افزون بر اين، گفته شده که ويروس کرونا در فصل 
آلوده خطر بيشتر دارد. کابل  سرد سال و هوای 
به عنوان يکی از شهرهای بزرگ و با نفوس ميليونی 
اين روزها شاهد بازارهای گرم فروش زغال سنگ 
است. هوای کابل اين روزها رو به تاريکی است و 
آلودگی هوا در زمستان نيز به باالترين حد ممکن 
خود می رسد. حاال که موج دوم ويروس کرونا از راه 
رسيده است و آلودگی هوا نيز شدت يافته، خطر 

ويروس کرونا نيز دوچندان است. 
مهار موج دوم  برای  آنچه گفته شد،  به  توجه  با 
شيوع ويروس کرونا و جلوگيری از پيامدهای آن، 
به نظر می رسد نياز به اقدامات جدی و برنامه های 
از  بايد  حکومت  است.  حکومت  سوی  از  اساسی 
حاال مانند روزهای نخست شيوع اين ويروس در 
کشور، مسئوالنه و با جديت برخورد کند و برای 
بر  عالوه  شود.  عمل  وارد  کرونا  دوم  موج  مهار 
اين، ناگزيری های مردم را نيز در نظر بگيرد و با 
توجه به فقر روزافزون، برنامه هايی را در حمايت 
از نيازمندان نيز روی دست بگيرد. مردم نيز بايد 
توصيه های صحی را رعايت کرده و در جلوگيری از 

شيوع ويروس کرونا در جامعه کمک کنند.

تحلیلخبرهای داخلی

بزرگ  ترس  يک  در  افراطی  راست  می کنند. 
برای تهديدی که به زعم آن ها تحصيل کردگی، 
است،  کرده  ايجاد  و...  مذاهب  بقيه  مهاجرت، 
هويت  بزرگ  ترس  اين  به  ترمپ  روبه روست. 
از  اين بخش  در  اين ترس  بر روی  و  بخشيد 
است.  کرده  سرمايه گذاری  امريکا  شهروندان 
جلوگيری  برای  ديوار  ساخت  از  سخن  وقتی 
اين  به  امريکای التين  از  از ورود التين تبارها 
فکر  او  طرفداران  از  بسياری  می زند،  کشور 
از  برای  حل  راه  يک  او  فقط  او  که  می کنند 
دارد.  از مهاجران  و ترس  اين ترس  بين بردن 
می آورد،  روی  تجاری  جنگ های  به  وقتی 
بسياری از طرفداران او فکر می کنند که او با 
اين کار در امريکا توليد شغل کرده و امنيت 
اقتصادی بيشتری به آن ها داده و وضع معاش 

و زندگی شان بهتر می شود.
بـه هـر حال بـه اعتقاد بسـياری کارشناسـان، 
ترمـپ چـه برنـده و يـا بازنـده ايـن انتخابات 
شـود، ترمپيسـم و تأثير سياسـی او در صحنه 
حـاال  مانـد.  خواهـد  باقـی  امريـکا  سياسـت 
کـه شکسـت او قطعـی شـده، ترمـپ در ايـن 
انـدک شکسـت، تـا مراسـم تحليـف  فاصلـه 
درون  در  را  بسـياری  جديـد،  رييس جمهـور 
دولـت بـرای تنبيه کـردن از کار خـود اخـراج 
خواهـد کـرد و مقابل مخالفان خـود در داخل 
و خـارج بـا تمام قوت و قدرت خواهد ايسـتاد. 
اگـر تا 2۰ جنـوری نتيجه انتخابـات را نپذيرد 
و به زور از کاخ سـفيد اخراج شـود، بدون شک 
می توانـد بـه يک نيـروی کامال مخـرب تبديل 
شـده و از طرفـداران خـود بخواهـد دسـت به 
صـورت  در  بزننـد.  گسـترده ای  شـورش های 
پذيـرش شکسـت بـاز می توانـد اجـازه ندهـد 
کـه حـزب جمهوری  خـواه خود را سروسـامان 
داده و بازسـازی کند و لذا سـايه خود را برای 
مدت هـا بـر سـر ايـن حـزب حفـظ خواهـد 
کـرد. بـا حمايـت کم تـر از نيمی از مـردم اين 
کشـور، ترمپ می توانـد در آينده بـر انتخابات 
رياسـت جمهوری، اعضـای کنگره و در سـطح 
محلـی بـرای شـهردار و يـا فرمانـدار از طـرف 
باشـد.  تأثيرگـذار  جمهوری  خـواه  حـزب 
بنابرايـن بـا شکسـت ترمـپ اما ترمپيسـم در 
سـطح داخلـی و خارجی به  عنـوان يک نيروی 

تأثيـر گـذار باقـی خواهـد ماند.
سخنان ترمپ نشان می دهد که او می خواهد 
در صحنه سياست امريکا بماند و حتا فرزندان 
از خود نشان داده اند که  اين تمايل را  او هم 
در صحنه سياست اين کشور فعال شوند. بنابر 
ايجاد  تلويزيون  يک  می خواهد  او  گزارش ها 
افراطی های  امريکا راست  کرده و در سياست 

همسو با خود را بانفوذ و تأثيرگذار کند.
به  امريکا  چرا  که  اين جاست  اصلی  سوال  اما 
سابقه  با  کشوری  چرا  است؟  رسيده  اين جا 
سياستش  امروز  دموکراسی،  قرن  دو  از  بيش 
تحت تأثير يک پوپوليست راست افراطی قرار 
گرفته است؟ به نظر می رسد جواب کلی به اين 
چالش بزرگ در صحنه سياست امروز امريکا، 
اقتضای حفظ اقتدار و برتری در نظام بين الملل 

و اصالحات به تأخيرافتاده  درونی باشد. 
به  اول  امکانات در دور  تمام  با بسيج شدن  او 
موفقيت هايی  کسب  ضمن  و  رسيد  پيروزی 
در عرصه اقتصادی و سياسی فراتر از برنامه ها 
تا  کرد،  اقدام  کشور  اين  کلی  سياست های  و 
جايی که باعث ايجاد شکاف و قطب بندی در 
کلی  اقتضای سياست  بنابر  لذا  و  جامعه شد. 
ابقای او ديگر به مصلحت نيست و  آن کشور 
بايد بقايش را به لقايش ببخشد، اگرچه البيان 
و طرفداران او هنوز هم بر بقای او دلخوش اند. 
اما اگر شکاف ايجادشده توسط ترمپ در بين 
شهروندان اياالت متحده ترميم نشود، به تدريج 
به اضمحالل سياسی اين کشور منجر شده و 
نورم ها و نهادهای دموکراتيک آن را تضعيف و 

بی اعتبار خواهد کرد.

فراوانی کردند تا فلسفه ليبراليسم سياسی را 
نظامی گری  بر  بيشتر  که  رياليسم  مقابل  در 
نهايتا  کنند.  ترغيب  و  تشويق  می کرد  تکيه 
از جنگ جهانی دوم  بعد  متحد  ملل  سازمان 
سرد  جنگ  آمد.  به وجود  تالش ها  اين  دل  از 
و همچنين 11 سپتامبر موجب اتخاذ رويکرد 
نظامی در قبال ديگر کشورها شد که عمدتا به 
رهبری جمهوری  خواهان برمی گردد. امريکا در 
زمان کارتر، کلينتون و اوباما کمی آرام گرفت. 
مخفی  امريکا  در  آنچه  ترمپ،  انتخاب  با  اما 

مانده بود به صحنه آمد.
فردگرا   فرهنگ  يک  دل  در  اين که  آن  و 
شکل  ديگری  )Individualism(فرهنگ 
گرفته بود که می خواست کسی آن را نمايندگی 
کند و به مشکالت اجتماعی اين بخش از مردم 
سامان دهد. اين بخش افراد بی سواد، کم سواد 
می شود  شامل  را  تحصيل نکرده  اکثرا  يا  و 
اين  نخبگان  و  تحصيل کردگان  مقابل  در  که 
حال  عين  در  می کرد.  تحقير  احساس  کشور 
مسيحيت  نژادی،  تبعيض  به  سخت  اکثرا 
پلوراليسم  عدم  و  مهاجر  ضد  محافظه کار، 
سياسی دلبسته بودند. اين فرهنگ را می توان 
در   )Exclusionary( جدايی طلبی  فرهنگ 
با  تعريف کرد.  امريکا  قلب راست محافظه کار 
فعال  او  مقابل  در  فرهنگ  اين  اوباما،  انتخاب 
انتخاب ترمپ هويت خود را آشکار  با  شده و 

کرد. 
مخالفان  سوسياليست بودن  به  بارها  ترمپ 
کرده  اشاره  انتخاباتی  کمپين های  در  خود 
خود  توازن  جامعه  که  دارد  اعتقاد  او  است. 
را از دست داده و اگر ادامه يابد جامعه را به 
سقوط می کشد. لذا اين ها در نظم و حکومت، 
اعتقادی به قانونمداری و نورم های دموکراتيک 
قوا کوشش می کند که  تمام  با  ترمپ  ندارند. 
قانون شکنی کند.  را خاموش و  مخالفان خود 
نمايندگی  امريکا  جامعه  در  را  کنش  اين  او 
سياسی  فرهيختگان  از  بسياری  لذا  می کند. 
و  جمهوری  خواهان  بين  در  کشور  اين 
دموکرات ها، انتخابات اين بار امريکا را انتخاب 

بين دموکراسی و استبداد می دانستند.
در  امريکا  جامعه  کل  و  دموکرات ها  اين بار 
پايه  با  پوپوليست  رييس جمهور  يک  مقابل 
اجتماعی نژادگرا در حزب جمهوری  خواه قرار 
برخالف  جمهوری  خواهان  همه  است.  گرفته 
انتخابات گذشته حامی ترمپ نيستند. لذا در 
اين انتخابات، دموکرات ها و جمهوری  خواهان با 
يکديگر رقابت انتخاباتی نکرده، بلکه انتخابات 
بر سر رياست جمهوری ترمپ و ديگری مطرح 
ميانه رو  شخصيت  يک  که  پاول  کالين  است. 
خود  علنی  بحث های  در  است  جمهوری  خواه 
حزب  و  امريکا  سياست  برای  آفت  را  ترمپ 
ربطی  مخالفت  اين  و  دانست  جمهوری  خواه 
به تقابل ها و رقابت های درون حزبی ندارد. اين 
مخالفت ها علنی است و آن ها در حال حاضر 
اختالفات  نمی دانند.  جمهوری  خواه  را  خود 
و  می ماند  حزب  درون  معموال  درون حزبی 
تا  نمی شود  کشيده  سياست  علنی  صحنه  به 
اعتقاد نخبگان  به  را تضعيف کند.  يک حزب 
دور  در  ترمپ  مجدد  پيروزی  امريکا  سياسی 
دوم به نهادها و ارزش های دموکراتيک سخت 

ضربه می زد.
برای شان مهم نيست که  اما طرفداران ترمپ 
در تاريخ گذشته بنگرند و ببينند دولت اوباما، 
به  عنوان مثال، چگونه اقتصاد امريکا را بعد از 
 2۰۰۸ سال  در  کشور  اين  اقتصادی  بحران 
برنامه ای  اصوال  ترمپ  اين که  يا  و  داد  سامان 
تا  است  داده  اجازه  و  ندارد  کرونا  مهار  برای 
خطرناک  ويروس  اين  با  مبارزه  در  کشور 
بی سوادی  يا  و  تحصيل نکردگی  بماند.  ناکام 
انجيلی  مسيحيت  مذهب  آموزه های  با  همراه 
که  است  کرده  ايجاد  ترمپ  برای  طرفدارانی 
هرگونه اطالعاتی که او به آن ها می دهد، قبول 

بيـش از 2۴۰ هـزار امريکايـی بـر اثـر کرونـا 
فـوت کرده اند و آمار مبتاليان بـه اين بيماری 
بـه مـرز 11 ميليـون نفر نزديک شـده اسـت. 
بنابـر گزارش دانشـگاه جـان هاپکينـز در 1۸ 
کمپيـن انتخاباتـی ترمپ، بيـش از ۹۰۰۰ نفر 
بـه کرونـا مبتـال شـده و تاکنـون ۷۰۰ نفر در 
ميـان آن ها فـوت کرده انـد. با اين حـال ترمپ 
بـه طرفـداران خـود می گويد که ايـن ويروس 
را جـدی نگيرنـد. بر اثـر جدی نگرفتـن دولت 
او در مـورد کرونـا، اقتصـاد آن کشـور ضربـه 
سـنگينی خـورد و رشـد اقتصـادی به شـدت 
تقليـل يافتـه و بيـکاری فراتـر از ۴۰ ميليـون 
نفـر رفـت. در عرصه رهبـری سياسـی، ترمپ 
در  اردوغـان  بـه  را  خـود  شـيفتگی  بيشـتر 
ترکيه، پوتين در روسـيه، کيـم جونگ اون در 
کـره شـمالی و گروه هـای افراطـی و راديکالی 
اسـت.  گذاشـته  نمايـش  بـه  طالبـان  مثـل 
به لحـاظ شـخصيتی اطالعـات نادرسـت دادن 
رؤسـای  تاريـخ  در  او  اظهارنظرهـای  در 
جمهـور کشـورها کم سـابقه اسـت. در حيـن 
نـژادی،  تبعيـض  اعتراض هـای مردمـی ضـد 
ترمـپ بـرای اوليـن بـار در تاريـخ اين کشـور 
نظاميـان را وارد ماجـرا کـرده و آن هـا را در 
واشـنگتن بـه صحنه سـرکوب ايـن اعتراض ها 
هـم  ايـاالت  ديگـر  فرمانـداران  از  و  آورد 
خواسـت کـه اجازه دهنـد تا گارد ملی کشـور 
بـرای سـرکوب اعتراضات عليـه تبعيض گرايی 
در طـول  او  کنـد.  آن هـا کمـک  بـه  نـژادی 
ادبيـات  از  تکـرار  بـه  گذشـته،  سـال  چهـار 
و  مسـلمانان  اقليت هـا،  ضـد  تبعيض گرايانـه 
بقيـه اسـتفاده کرده اسـت. و در نهايـت اجازه 
نـداد کـه مـردم امريـکا مـدارک مالياتـی او را 
مشـاهده کننـد. نشـان دادن مـدارک مالياتـی 
جاافتـاده  نـورم  يـک  نامـزد،  يـک  توسـط 
روزنامـه  امريکاسـت.  سياسـت  صحنـه  در 
نيويـورک تايمـز گـزارش داد کـه او در طـول 
1۵ سـال گذشـته، 1۰ سـال بـه دولـت ايـن 
کشـور ماليـات نـداده و در سـال های 2۰1۶ و 
2۰1۷ فقـط ۷۵۰ دالر ماليـات پرداخت کرده 
اسـت. او مرتب نهادهای دولتـی و  امنيتی اين 
کشـور را متهـم کـرده که بـر ضد او دسيسـه 
می کننـد. او می خواهـد کـه بيـن قانون مداری 
و او، ايـن نهادهـا بـه ترمـپ وفـادار بمانند. او 
منتقـد رسـانه های منتقد خود اسـت و خبرها 
سـاختگی  و  جعلـی  را  آن هـا  تحليل هـای  و 

می خوانـد.   )Fake(
کرده  دوقطبی  را سخت  امريکا  جامعه  ترمپ 
کشور،  اين  در  بيستم  قرن  ابتدای  از  است. 
رييس جمهورانی چون وودرو ويلسون کوشش 

و  کارساز  نمی توانست  جمهوری  خواهان 
اياالت  سياسی  موجود  چالش های  راهگشای 
چهره  آمدن  گزينه  بهترين  و  باشد.  متحده 
غيرقابل  و  جديدتر  سياست های  با  جديد 
حل  کليد  می توانست  که  بود  پيش بينی 
شخص  آن  و  بگيرد  قرار  موجود  معماهای 
که  بود  سپری  ترمپ  ظهور  لذا  بود.  ترمپ 

امريکا به آن نياز داشت.
دموکرات ها  خارجی  سياست  ترمپ  نظر  از 
و  ضعف  باعث  به خصوص  اوباما  و  کل  به طور 
شکست اين کشور در جهان شده است و لذا با 
شعار اول امريکا و امريکا را بهتر بسازيم، آمد.

متناقض،  پيش بينی ناپذير،  رفتار  و  شخصيت 
و  تعامالت  بر  ترمپ  بی پروای  و  حساس 
اياالت  داخلی  وضعيت  و  خارجی  معادالت 
اين  و  گذاشت  مهمی  تأثير  امريکا  متحده 
می رفت.  آن  انتظار  که  بود  چيزی  همان 
به  نسبت  را  خارجی  رهبران  که  به گونه ای 
و  کرده  بی اعتماد  امريکا  خارجی  سياست 
سياست  در  امريکا  نزديک  متحدان  از  خيلی 
خارجی را ناراضی و دلخور کرد و در داخل نيز 
ترمپ  حاميان  و  از جمهوری  خواهان  بسياری 
نسبت به سياست های او شوکه شده و دست 
البته  سرودند.  مخالفت  ساز  و  زدند  انتقاد  به 
جامعه  از  بزرگی  قشر  حمايت  ديگر  سوی  از 
جامعه  دوقطبی شدن  اين  و  آورد.  به دست  را 
الگوی جديدی بود که در دوران او سر برآورد.

و  بدبين  جهانی شدن  پديده  به  ترمپ 
کرد.  ترويج  را  ملی گرايی  و  بی اعتناست 
ناديده گرفتن  مورد  در  او  سياست های 
امنيت  به  لطمه  باعث  بين المللی  سازمان های 
زيست می شود.  و محيط  بشر  جهانی، حقوق 
تا مشکالت جهانی را مبتنی بر  او سعی کرد 
قدرت سخت حل کند. طبق اين باور امريکا به 
علت برتری قدرت نظامی، اقتصادی و سياسی 
می شود  محسوب  جهان  کشور  قدرتمندترين 
آنجا  تا  حقوقی  قواعد  و  معاهدات  بنابراين  و 
امنيت  و  منافع  تضمين کننده  که  دارد  اعتبار 

امريکا و متحدانش باشد.
بين الملل  نظم  ايجاد  با  امريکا  ترمپ  نظر  از 
معامله  يک  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  ليبرال 
بر  او سعی کرد  بنابراين  است.  داده  انجام  بد 
اين نظم پايان داده و برای اين کار سه دليل 

ارايه می کند:
تعهدات  نظامی  اتحادهای  ايجاد  با  امريکا   -

زيادی را در سرتاسر جهان پذيرفته است؛
متحده  اياالت  برای  مزيتی  جهانی  اقتصاد   -

نداشته است؛
- امريکا بعد از جنگ جهانی دوم به مثابه يک 
به  اين  و  رفتار کرده  اما دلسوز  مرد قدرتمند 

ضرر ما بوده است.
صدد  در  او  ديدگاه  اين  بر  مبتنی  بنابراين 
امريکا  راهبردهای  و  منافع  بنيادين  بازتعريف 
و  رياست جمهوری  سال  يک  از  بعد  اما  بود. 
بين الملل  نظام  واقعيت های  با  مواجه شدن 
بسياری از محورهای کليدی سياست خارجی 

خود را تعديل کرد.
رياست جمهوری  چهارساله  دوره  کلی  به طور 
در  تناقض  و  تقابل  و  تنش  با  سراسر  ترمپ 
سياست داخلی و خارجی همراه بود. به همان 
تنفر  موجب  او  مخالف  قطب  برای  که  اندازه 
خاصی  جذابيت  از  اما  حاميانش  برای  بود، 
برخوردار است. به گونه ای برای حمايت و دفاع 
از او حتا با اسلحه گرم در صحنه حاضر شدند.

تـا حـاال  در زمـان رياسـت جمهوری ترمـپ، 

حال  در  بين الملل  نظام  در  قدرت  ساخت 
بازيگران  برخي  قدرت  کاهش  است.  تغيير 
نظام  قابليت هاي برخي ديگر،  افزايش  با  توأم 
کرده  قدرت  انتقال  دوران  وارد  را  بين الملل 
تک-چندقطبی  نظم  شاهد  امروز  ما  است. 
هستيم. براساس سنت رايج سيستم تک قطبی 
سيستم  به  را  خود  جای  سرد  جنگ  از  بعد 
جهانی داده است که چندين مرکز قدرت در 
اياالت  آن وجود دارد. اگرچه در اين سيستم 
قدرت  مدتی  برای  همچنان  امريکا  متحده 

غالب خواهد بود، اما ديگر هژمون نيست.
نخبگان  استراتژيست ها،  اساس  همين  بر 
خارجی  سياست  تصميم گيران  و  سياسی 
امريکا در کنار اهداف، منافع و رويه های ثابت 
تالش  در  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  امريکا 
نظام  در  کشور  اين  برتری  و  جايگاه  حفظ 
در  تعديل  و  تغيير  اعمال  طريق  از  بين الملل 
سياست های  با  بين المللی  ترتيبات  و  نظم 
نظامی،  ابزارهای  و  قدرت  از  استفاده  جديد، 
اطالعاتی و فناوری متمرکز بوده اند. و در اين 
خصوص به رغم تفاوت ها و جنجال های موجود 
بين نيروهای سياسی مخالف در درون اياالت 
متحده امريکا، اما هردو حزب اعم از دموکرات 
اصول  و  منافع  اهداف،  در  جمهوری  خواه  و 
دارند،  نظر  اتفاق  کشور  اين  خارجی  سياست 
اين  اجرای  و روش  استراتژی  فقط در  تفاوت 
اياالت  کالن  راهبرد  براساس  سياست هاست. 
متحده فارغ از اين که چه کسی در کاخ سفيد 
حضور می يابد، سياست های خارجی مشخص 

دنبال می شود.
جمهوری  خواهـان براسـاس سـنت واقع گرايی 
ايده آليسـت  دموکرات هـای  بـا  مقايسـه  در 
قياسـی  رفتـار کرده انـد.  همـواره عمل گراتـر 
سـاده ميـان سياسـت خارجـی ترمپ نسـبت 
مطلـب  ايـن  اوبامـا،  دوره ی  در  وعده هـا  بـه 
طيـف  نماينـده  اوبامـا  می کنـد.  روشـن  را 
امريـکا  ليبراليسـم سياسـی در  ايده اليسـم و 
بـود  بشردوسـتانه  ارزش هـای  از  برآمـده  و 
از  کامـل  خـروج  و  گوانتانامـو  تعطيلـی  کـه 
افغانسـتان و عـراق را وعـده داده بـود، ولـی 
تنهـا بـه يـک جـدول زمانـی دسـت يافـت. 
در  دموکرات هـا  اسـتراتژی  اين کـه  ضمـن 
منطـق  براسـاس  همـواره  خارجـی  سياسـت 
مفاهمـه، احتـرام متقابـل و همـکاری اسـتوار 
بـوده و بـر ائتالف ها، توافقنامه ها و ديپلماسـی 
به  عنـوان ابـزار عقالنی سياسـت خارجی پابند 
بوده انـد. جمهوری  خواهـان امـا بـا عمل گرايی 
به دنبـال کسـب  و اصـل خوديـاری  فزاينـده 
حداکثـر منفعـت در سياسـت خارجـی بـدون 
لحـاظ ابزارهـای مثـل ديپلماسـی، احتـرام به 
عمـل  پيمان هـا  و  موافقت نامـه  و  ائتالف هـا 

کرده انـد.
و   1۹۹۰ سرد  جنگ  از  بعد  دهه  دو  نزديک 
ميدان داری اياالت متحده به  عنوان فاتح جنگ 
و قدرت هژمون در عرصه بين الملل اين کشور 
با دو چالش جدی روبه رو شد: از يک سو ظهور 
قدرت های جديدی مثل چين، روسيه، اتحاديه 
عرصه  در  بين المللی  سازمان های  و  اروپا 
بين الملل که هر کدام به نحوی هژمون آن را به 
چالش می کشند و از سوی ديگر نارضايتی ها و 
اياالت متحده  دوقطبی شدن جامعه در داخل 

امريکا.
عبور  برای  و  شرايطی  همچو  در  بنابراين 
عقالنی  سياست های  ديگر  مرحله،  اين  از 
بعضی  و  دموکرات ها  پيش بينی  قابل  و 

ظهور و افول ترمپ

دو رسباز پولیس در شهر کابل 
کشته شدند

اطالعات روز: فردوس فرامرز، سخن گوی پوليس کابل می گويد که دو نظامی دو شب 
پيش در ساحه ی کمپنی ناحيه ی پنجم شهر کابل ترور شده اند.

نظاميان  بر  شب  دقيقه ی   ۹:۳۰ ساعت  حوالی  »تروريستان«  فرامرز،  گفته ی  به 
تيراندازی کرده اند. در اين رويداد يک نظامی ديگر زخمی شده است.

در همين حال، يک منبع امنيتی که نخواست نامش در خبر ذکر شود، به روزنامه 
اطالعات روز گفت که افراد کشته شده در اين رويداد سربازان پوليس اند.

امراهلل صالح، معاون اول رياست جمهوری نيز در صفحه ی فيس بوک خود نوشته است 
که دو سرباز پوليس به نام های پام جان و احمدزی هنگام اجرای وظيفه در منطقه ی 

کمپنی کشته شده اند و يک سرباز ديگر به نام عتيق اهلل زخمی شده است.
فرد يا گروهی تاکنون مسئوليت اين رويداد را بر عهده نگرفته است.

سخن گوی پوليس کابل می گويد که بررسی ها در اين زمينه آغاز شده است.

یض »کووید۱۹«  شناسایی ۲۱۳ مر
در یک شبانه روز گذشته

ساعت  بيست وچهار  در  که  کرد  اعالم  کشور  عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
گذشته، يک هزار و 1۹۴ نمونه ی مشکوک به ويروس کرونا در البراتوارهای اين وزارت 

تست شده که نتايج آزمايش 21۳ مورد آن مثبت تشخيص شده است.
اين تعداد موارد مثبت کرونا در واليت های کابل، هرات، قندهار، بلخ، ننگرهار، تخار، 
قندوز، بادغيس، ميدان وردک، لغمان، فراه، زابل و ارزگان به ثبت رسيده است. به اين 
ترتيب، شمار مبتاليان به ويروس کرونا در کشور به ۴۳ هزار و ۶۸1 نفر افزايش يافته 
است. همچنان در بيست وچهار ساعت گذشته، شش مريض »کوويد1۹« جان داده اند. 
شمار فوتی های ناشی از مريضی »کوويد1۹« در کشور به يک هزار و ۶۳۸ نفر افزايش 
يافته است. براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بيست وچهار ساعت گذشته، 2۴ 
فرد مبتال به کرونا بهبود يافته اند. شمار بهبوديافتگان اين ويروس در کشور به ۳۵ 

هزار و 1۶۰ نفر رسيده است.

امرهللا صالح: 
کمه کند یستان« را علین محا ییس جمهور غین از قوه قضاییه خواسته است که »ترور ر

مردم بدانند که »قاتلين عزيزان شان از بندی خانه، مهمان خانه نمی سازند«.
امراهلل صالح در 2۵ عقرب گفته بود که از مجموع سه هزار و ۶۰۰ فرد متهم به ارتکاب 

جرايم در کابل که از سوی مردم شناسايی شده اند، تنها ۷۰۰ نفر بازداشت شده اند. 
آقای صالح از قوه قضاييه ی افغانستان خواسته بود که »تروريستان بازداشت شده« را به 
شاهد  به عنوان  محکمه  جريان  در  را  »شهدا«  خانواده ی  و  کرده  محاکمه  علنی  صورت 

دعوت کند.

اطالعات روز: امراهلل صالح، معاون اول رياست جمهوری می گويد که رييس جمهور اشرف 
غنی از قوه قضاييه ی کشور خواسته است که »تروريستان« را به صورت علنی محاکمه 

کند.
آقای صالح صبح ديروز )سه شنبه، 2۷ عقرب( در يک يادداشت فيس بوکی نوشته است که 

اين خواست رييس جمهور غنی از قوه قضاييه دو روز پيش مطرح شده است. 
به گفته ی صالح، آقای غنی تأکيد کرده است که دادگاه »تروريستان« سريع برگزار شود تا 

بیش از ۱۰۰ باب دکان در انفجار موتربمب طالبان 
یب شد یاب تخر در قیصار فار

۶۱ ُتن مواد مخدر و مواد کیمیاوی 
یق شد در هرات حر

مرزها و گمرکات بايد افزايش يابد تا جلو ورود محموله های 
مواد کيمياوی به کشور گرفته شود.

در همين حال، توريالی طاهری، معاون شورای واليتی هرات 
در صحبت با روزنامه اطالعات روز از حکومت می خواهد که 
مزارع کشت کوکنار را تخريب کند، تا بيشتر از اين مواد مخدر 

در کشور توليد و پروسس نشود.
از بزرگ ترين توليدکنندگان مواد مخدر در  افغانستان يکی 
سطح جهان است. با افزايش ناامنی ها سطح توليد و قاچاق 

مواد مخدر در اين کشور افزايش يافته است.
توليد و قاچاق مواد مخدر يکی از منابع تمويل گروه طالبان 

در کشور است.

اطالعات روز – هرات: پوليس هرات می گويد که ۶1 تُن مواد 
مخدر  مواد  برای ساخت  آن  از  که  کيمياوی  مواد  و  مخدر 
اين واليت حريق شده  ولسوالی گذره  استفاده می شود، در 

است.
 2۷ )سه شنبه،  ديروز  هرات  پوليس  فرمانده  داوود،  سلطان 
عقرب( به روزنامه اطالعات روز گفت که اين مقدار مواد مخدر 
در نتيجه ی ۸۰ عمليات مختلف طی دو سال اخير کشف و 
ضبط شده است. آقای داوود افزود که در پيوند به قاچاق و 

انتقال اين مقدار مواد مخدر ۴۳۵ نفر بازداشت شده اند.
از  مخدر  مواد  ساخت  برای  کيمياوی  مواد  او،  گفته ی  به 
کشورهای همسايه وارد هرات می شود. او گفت که نظارت بر 

عقب زدن حمله ی تهاجمی طالبان در مربوطات مرکز ولسوالی 
قيصار صورت گرفته است.

در جريان درگيری ها ميان نيروهای امنيتی و جنگ جويان 
گروه طالبان، هشت طالب کشته و 12 نفر ديگرشان زخمی 
شده اند. او تأکيد کرد که اين انفجار موتربمب طالبان تلفات 
جانی در پی نداشته است، اما بيشتر از 1۰۰ باب دکان تخريب 

شده است.
طالبان تاکنون در اين باره چيزی نگفته اند. 

واليت فارياب در شمال کشور موقعيت دارد. در بخش هايی از 
اين واليت از جمله ولسوالی قيصار جنگ جويان گروه طالبان 

فعاليت تروريستی دارند.

اطالعات روز: پوليس فارياب می گويد که در نتيجه ی انفجار 
يک عراده موتر بمب گذاری شده در بازار ولسوالی قيصار اين 
واليت، خسارات هنگفت مالی به غيرنظاميان وارد شده است.
فارياب  پوليس  فرماندهی  سخن گوی  يورش،  عبدالکريم 
می گويد که اين انفجار حوالی ساعت 1۰:۰۰ دو شب پيش 

)دوشنبه، 2۶ عقرب( صورت گرفته است.
موتر  هدف  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  يورش 
بمب گذاری شده ساختمان فرماندهی پوليس ولسوالی قيصار 
بوده اما موفق نشده است. بخشی از ديوار ساختمان فرماندهی 

پوليس در اين انفجار تخريب شده است.
از  نيم ساعت پس  تنها  انفجار  اين  به گفته ی آقای يورش، 

سخنان ترمپ نشان می دهد 
که او می خواهد در صحنه 

سیاست امریکا بماند و حتا 
فرزندان او هم این تمایل را 
از خود نشان داده اند که در 
صحنه سیاست این کشور 

فعال شوند. بنابر گزارش ها او 
می خواهد یک تلویزیون ایجاد 

کرده و در سیاست امریکا 
راست افراطی های همسو با 
خود را بانفوذ و تأثیرگذار کند.
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پی گيری  ژورناليستان،  عليه  خشونت  قضايای  به  رسيدگی  از 
و  خبرنگاران  عليه  خشونت  و  فشار  تهديد،  عامالن  تعقيب  و 
ژورنالستان، توجه به خانواده های شهدا، زخمی شدگان و کارکنان 
دارای معلوليت رسانه ها، ايجاد زمينه کاری مصون برای خبرنگاران 
و رسانه ها و سرانجام تأمين ارتباطات مسلکی هرچه بيشتر ميان 
رسانه ها و حکومت ايجاد کرد. سپردن رياست اين کميته بر عهده 
توجه  و  اهميت  نشان دهنده  جمهوری،  رياست  دوم  معاونيت 

حکومت به رسانه ها است.
از  بيش  به  کنون  تا   1۳۹۵ سال  در  ايجاد  تاريخ  از  کميته  اين 
1۶۰۰ قضيه خشونت عليه خبرنگاران رسيدگی کرده و در حال 
در  خبرنگاران  عليه  خشونت  قضايای  ماهوار  گونه  به  نيز  حاضر 
مرکز و واليات مورد رسيدگی قرار می گيرد. شموليت خبرنگاران و 
کارمندان رسانه ها تحت قانون کار به هدف تامين مصئونيت کاری 
به منظور  ژورنالستان  از  حمايت  صندوق  تاسيس  و  خبرنگاران 
توجه به خانواده های شهدا و معلوالن خبرنگاران کشور، از ديگر 

فعاليت های اين کميته محسوب می شود.

علیه  خشونت  و  قتل  دوسیه های  پی گیری  موضوع 
خبرنگاران

نويسنده در بخشی از مقاله همچنان مدعی شده که به بيش از 
۹۵ درصد دوسيه های قتل خبرنگاران در 1۷ سال اخير رسيدگی 
نويسنده  کافی  معلومات  عدم  نشان دهنده  ادعا  اين  است.  نشده 
نگارش  از  قبل  موارد  گونه  اين  در  نويسندگان  است  بهتر  است. 
مقدس  وظيفه  به  تا  کنند  تکميل  را  خويش  معلومات  مقاالت، 
زيان  است،  حقايق  از  آگاهی دهی  و  اطالع رسانی  که  خبرنگاری 

نرسد.
پی گيری و رسيدگی به موضوعات مرتبط به قتل و خشونت عليه 
کشور  قضايی  و  عدلی  ارگان های  کاری  اولويت  در  خبرنگاران 
قرار دارد و اين ارگان ها با جديت بسيار اين موضوع را پی گيری 
کرده اند و گزارش فعاليت های ارگان های عدلی و قضايی در تاريخ 
اين حال  با  است.  شده  شريک  رسانه ها  به  جاری  سال  ميزان   ۷
بدون  خبرنگاری  هيچ  قتل  دوسيه  که  گفت  می توان  جرأت  به 

پی گيری و بررسی باقی نمانده است.
براساس آخرين گزارش نتايج بررسی دوسيه های قتل خبرنگاران 
در 1۹ سال گذشته تا ۷ ميزان 1۳۹۹ در مجموع 1۳1 پرونده ی 
قتل مربوط به خبرنگاران ثبت شده است که از اين ميان، به ۳۰ 
پوليس  با  مقابله  در  مورد   2۸ عامالن  شده،  رسيدگی  آن  مورد 
تحت  مورد   ۳ دارد،  قرار  بررسی  زير  مورد   11 شده اند،  کشته 
و  می برند  به سر  خارج  در  مورد   2 عامالن  داشته،  قرار  بازداشت 

عامالن ۵۸ مورد نيز طالبان بوده   اند.
۳۰ مـورد دوسـيه قتـل خبرنـگاران کـه بـه سـارنوالی مواصلـت 
کـرده بـه تمامـی آن براسـاس احکام قانون رسـيدگی شـده و در 
پيونـد به آن، ۵۶ نفر بازداشـت شـده   اند. عامالن قتـل خبرنگاران، 
از سـوی محاکـم از 1۶ تـا ۳۰ سـال حبـس و حتـا بـه اعـدام نيز 

محکـوم شـده   اند.
به ۵۶ دوسيه خشونت در  بر دوسيه های قتل خبرنگاران،  عالوه 
برابر خبرنگاران که شامل مواردی تهديد، توهين و تحقير است، 
رسيدگی شده که از اين ميان، 2۰ مورد به سارنوالی راجع شده، 
1۵ مورد زير بررسی قرار دارد، 1۳ مورد تهديدات امنيتی بوده 

و در هشت مورد نيز خبرنگاران از شکايت شان انصراف داده   اند.
حکومت افغانستان خود را مسئول تأمين امنيت فرد فرد شهروندان 
کشور می داند و برای تأمين امنيت و حفاظت جان آنان به شمول 

اصحاب رسانه، برنامه های اساسی را طرح و تطبيق کرده است. 
ملزم  را  خود  حکومت  رسانه های  و  اطالعات  مرکز  مسئوالن 
نشر  به منظور  خبرنگاران  و  رسانه ها  با  همکاری  و  هماهنگی  به 
از  قدردانی  لحاظ ضمن  بدين  و درست می داند.  دقيق  اطالعات 
فعاليت های اطالع رسانی رسانه ها، از تمام رسانه ها صميمانه دعوت 
می کند تا در جهت اطالع رسانی به شهروندان کشور با اين مرکز 

هماهنگی و همکاری کنند.

اپسخ  به برخی مطالب از مقاله روزانمه 
»اطالعات روز« اب عنوان »دهان پرخون آزادی بیان«

روزنامه اطالعات روز، در مقاله مورخ 2۴ عقرب 1۳۹۹ خود تحت 
عنوان »دهان پرخون آزادی بيان«، نسبت به هدف قرار گرفتن 
روابط  مشاور  و  آزادی  راديو  محلی  )خبرنگار  رسانه  ای  فعال  دو 
ابراز نگرانی کرده، ضمن  افغانستان بانک( در يک هفته،  عامه د 
متهم کردن حکومت به بی تفاوتی در قبال جان خبرنگاران نگاشته 
است که در دو دهه گذشته، 1۳۳ خبرنگار در کشور جان شان را 
از دست داده اند. اين در حالی است که حکومت جمهوری اسالمی 
خصوصا  کشور،  شهروندان  جان  به  نسبت  هيچ گاه  افغانستان 
خانواده رسانه  ای بی تفاوت نبوده و همواره از رسانه ها و خبرنگاران 
حمايت کرده است. اين حمايت ها شامل تصويب و توشيح قوانين 
مربوط، پوشش امنيتی و امور کاری رسانه ها و خبرنگاران می شود 
نهادهای  و  جهانی  جامعه  ديد  از  اقدامات  اين  خوشبختانه  که 

بين المللی حامی رسانه ها نيز دور نمانده است.
حمايت و پاسداری از آزادی بيان و مولفه های اساسی آن مطابق 
قانون اساسی از اولويت های حکومت جمهوری اسالمی افغانستان 
بوده و است. تالش های حکومت به کمک و همکاری نهادهای ملی 
و بين المللی باعث شده که آزادی بيان در همه ابعاد آن، جايگاه 
ويژه  ای در ميان کشورهای منطقه و حتا بهتر از بسياری جهان 

داشته باشد.
قانون اساسی، تدوين و توشيح  بيان در  بر تضمين آزادی  عالوه 
قانون دسترسی به اطالعات، ايجاد کميسيون دسترسی به اطالعات 
و طرزالعمل های کاری داخلی اين کميسيون، از دستاوردهای پر 
افتخار حکومت در عرصه آزادی بيان و حق دسترسی به اطالعات 
ديده  کمتر  منطقه  کشورهای  در  آن  نظير  که  می رود  به شمار 

می شود.
حمايت از رسانه های آزاد از اولويت های مهم حکومت افغانستان 
است. بدون حضور رسانه های آزاد، شفافيت و تأمين حق آزادی 
به نظر  افغانستان مشکل  اتباع  به اطالعات  بيان و حق دسترسی 
می رسد. فعاليت های رسانه های آزاد و خبرنگاران به عنوان يکی از 
مهم ترين مولفه های برقراری و تأمين حق دسترسی به اطالعات و 

آزادی بيان شمرده می شود.
حکومت افغانستان به منظور حمايت از فعاليت رسانه های آزاد در 
اين  و  داده  انجام  لمسی  قابل  فعاليت های  ابعاد  همه  در  کشور 
مالياتی  معافيت  راجستر،  و  ثبت  هزينه های  کاهش  از  فعاليت ها 
از آنان را در بر  رسانه ها گرفته تا حمايت های تقنينی و امنيتی 

می گيرد.
در  فعال  رسانه های  مسئوالن  و  خبرنگاران  جان  فيزيکی  امنيت 
امنيت  تأمين  راستای  در  مهم  موضوعات  از  يکی  همواره  کشور 
شهروندان کشور به خصوص خبرنگاران بوده که ارگان های امنيتی 
ضمن تأمين امنيت آنان به گونه ی دوامدار مشوره ها و توصيه های 

امنيتی را به مسئوالن رسانه ها ارايه کرده   اند.

کمیته مشترک هماهنگی میان رسانه ها و حکومت
خبرنگاران،  و  آزاد  رسانه های  از  همه جانبه  حمايت  به منظور 
افغانستان کميته مشترک هماهنگی  اسالمی  حکومت جمهوری 
رسانه ها و حکومت را برای دستيابی به شش هدف از جمله حصول 
اطمينان از تأمين امنيت رسانه ها و ژورناليستان، حصول اطمينان 

مورد شامل هردو فقه جعفری و نظام حقوقی 
اسماعيلی است.

تصويب نشده ی  اساسی  قانون  پيش نويس 
طالبان به وضوح اسالم حنفی را به عنوان آموزه 
بيان  رسمی دولت درمی آورد و در ماده سوم 
مقدس  دين  افغانستان  مردم  »دين  می کند: 
اسالم است« و بالفاصله با ماده چهارم دنبال 
افغانستان  )مذهب(  رسمی  »فرقه  می شود: 

فرقه حنفی است«.
يک  جنبه های  از  يکی  فرقه  مورد  در  بحث 
برای  مذهبی  آزادی  است:  گسترده تر  مسأله 

مسلمانان.
اساسی  قانون  يک  افغانستان  شيعيان  برای 
محدودکردن  و  حنفی  فرقه  برتری  بر  مبنی 
حنفی،  مسلمانان  به  دولتی  دفاتر  باالترين 
آن هاست.  درجه دوم  شهروندی  نهادينه  کردن 
نخبگان  عبدالرحمن  امير  زمان  از  دست کم 
حنفی  فرقه  برتری  از  پشتون  عمدتا  حاکم 
و  آزار  و  کنارگذاشتن  برای  ابزاری  به عنوان 
است،  هزاره  نژاد  از  اذيت شيعيان، که عمدتا 
را  آن ها  اوقات  گاهی  و  می کردند  استفاده 
و شکنجه ها  آزار  اين  غيرمسلمان می ناميدند. 
قبيل کشته شدن هزاران  از  شامل کشتارهای 
نيروهای  توسط  هزاره  )بيشتر(  غيرنظامی 
طالبان در مزارشريف در ماه اگست و سپتامبر 

1۹۹۸ بوده است.
حضور دو تن از فرماندهان آن عمليات - مال 
 – نوری  نوراهلل  مال  و  مظلوم  محمدفاضل 
بازداشت شدگان سابق در زندان گوانتانامو که 
پس از آزادی در سال 2۰1۴ به دفتر سياسی 
پيوستند، در ميان هيأت طالبان می تواند باعث 
اعضای هزاره هيأت و ديگر  برای  تروما  ايجاد 

اقليت ها شود.
اکنون طالبان ادعا می کنند که هزاره ها و ساير 
شيعيان را به عنوان مسلمان و تبعه افغانستان 
ارتباطات  در  و  می شناسند  رسميت  به 
اظهار  طالبان  به  نزديک  افراد  خصوصی، 
داشته اند که ممکن است اجرای فقه شيعه را 
در مناطقی که شيعه مسلط است، قبول کنند. 
جمهوری  و  شيعيان  خواسته های  اظهار  اين 
نشان  ممکن  اما  نمی کند،  برآورده  را  اسالمی 

دهد که در فضای مذاکره وجود دارد.

نظام حکومت داری
حکومتی  سيستم   2۰۰۴ اساسی  قانون 
قانون گذاری  مجلس  دو  با  رياست جمهوری 
برای  رييس جمهور  است.  کرده  پيش بينی  را 
انتخاب  مستقيما  ساله  پنج  دوره  دو  حداکثر 
می شود. رييس جمهور بايد بيش از ۵۰ درصد 
آرای معتبر را به دست آورد. اگر هيچ نامزدی 
در دور اول نتواند بيش از پنجاه درصد آرا را 
دوم  دور  در  پيشتاز  نامزد  دو  بياورد،  به دست 

رقابت می کنند.
تفسير  معنا  اين  به  را  خدا  حاکميت  طالبان 
بايد  يا رييس دولت  کرده اند که رهبر جامعه 
اهل  شورای  مجمع  توسط  که  باشد  اميری 
اهل  شورای  اعضای  شود.  انتخاب  حل وعقد 
حل وعقد کسانی اند که براساس منش و دانش 
انحالل  و  ايجاد  شرايط  واجد  شرع،  از  خود 
اين  اعضای  طالبان  نظر  از  هستند.  قراردادها 
معيارهای  که  باشند  حقوق دانانی  بايد  شورا 

اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  چهارم  ماده 
بيان می دارد: »حاکميت ملی در افغانستان به 
توسط  يا  مستقيم  به طور  که  دارد  تعلق  ملت 
اين  می کند.«  اعمـال  را  آن  خود  نمايندگان 
يا  سلطنت  به جای  را  دولت  که  است  چيزی 
تئوکراسی، به جمهوری تبديل می کند. قانون 
قدرت  توزيع  در  سياسی  چهارچوب  اساسی 
اقشار  و  طبقات  زبانی،  قومی،  گروه های  بين 
در  را  فقهی  مکاتب  و  جنسيت ها  اجتماعی، 
چارچوب قوانين اسالمی و بين المللی نهادينه 
کرده است. مقدمه قانون اساسی شامل ايجاد 
نظمی براساس »خواست مردم و دموکراسی« 
اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  فرايند  است. 
در  است،  وابسته  خود  هواداران  تنوع  به  که 
مورد  در  نظر  اتفاق  به  برای دست يابی  تالش 
مسائل  از  گسترده ای  طيف  با  ملت،  تعريف 
قومی، فرقه ای و مذهبی دست به گريبان است. 
را  متعدد  خواست های  بايد  مجدد  توازن  اين 
قانون  ايجاد  آن  نتيجه  و  می گرفت  نظر  در 
اساسی بود که در تشخيص صريح تنوع قومی 

افغانستان بی سابقه است.
مخالف اند  چه چيزی  با  اين که  درباره  طالبان 
مورد  که  آن چيزهای اند  از  واضح تر  بسيار 
ظاهرا  آن ها  رسمی  موضع  است.  حمايت شان 
پايان دادن به »اشغال« خارجی و ايجاد »نظام 
مجدد،  ثبات  برای  هرگز  اما  است  اسالمی« 
»امارت اسالمی« را به عنوان يک هدف صريح 
که  داشته اند  اظهار  برخی  و  نکرده اند  تعريف 
»دولت  مثال  به عنوان  نام  تغيير  است  ممکن 
اسالمی« را بپذيرند. طالبان هنوز هم بسياری 
داده،  شکل  را  امارت  که  حاکميت  اصول  از 

بدون در نظرگرفتن نام، تأييد می کنند.
نکرده اند.  تصويب  اساسی  قانون  کدام  طالبان 
در سال 1۹۹۸ گروهی از دانشمندان اسالمی 
را برای تهيه پيش نويس دعوت کردند اما آن ها 
هنگامی که  نکردند.  منتشر  و  تصويب  آن را 
اين پيش نويس در سال 2۰۰۵ برای رسانه ها 
بر  مبنی  بود  همراه  مقدمه ای  با  شد،  منتشر 
اين که شورای عالی آن را در ماه جون همان 
از  اما هيچ نشانه ای  سال تصويب کرده است، 
منابع عمومی طالبان  ندارد.  آن وجود  اجرای 
می گويد که اين پيش نويس موضع فعلی آن ها 
در مذاکرات را منعکس نمی کند. با اين حال، 
علما  طالبان،  اساسی  قانون  پيش نويس  طبق 
در باالترين سطح قدرت کسانی اند که توسط 

اسالمی شامل يازده نفر با مدرک دانشگاهی از 
مدرک  دارنده ی  ديگر  نفر  ده  و  کشور  خارج 
از نظام آموزشی دولتی افغانستان اند. دست کم 
مطالعات  در  عالی  تحصيالت  دارای  نفر  پنج 
کابل،  دانشگاه  شرعيات  دانشکده   از  اسالمی 
بين المللی اند.  دانشگاه های  يا  دولتی  مدارس 
تاجيک،  شش  پشتون،  شش  شامل  تيم  اين 
سنی  )يکی  سيد  دو  ازبيک،  دو  هزاره،  چهار 
بلوچ است. چهار  اسماعيلی( و يک  و ديگری 
در  متفاوت  قومی  گروه   يک  از  کدام  هر  زن 
اين  مذهبی  به لحاظ  دارند.  عضويت  تيم  اين 
تيم شامل شانزده سنی حنفی و پنج شيعه از 
دو فرقه مختلف است. تعدادی از نمايندگان به 
خانواده های جهادی که مقاومت در برابر حمله 
بر عهده داشته اند،  را  يا رژيم طالبان  شوروی 
با  عمده  به طور  تيم  اين  اعضای  دارند.  تعلق 
زبان دری )فارسی( با يکديگر و مردم ارتباط 

برقرار می کنند.
رهبران طالبان عمدتا در مدارس شبانه روزی 
در  و  پاکستان  در  يا  افغانستان  روستاهای  در 
آموزش  ديوبندی  جنبش  با  مرتبط  مدارس 
در  نيز  دولت  هيأت  اعضای  از  )يکی  ديده اند. 
يک نهاد ديوبندی در پاکستان تحصيل کرده 
دو  فقط  طالبان  مذاکره کننده  تيم  از  است.( 
در  يکی   - دارند  عالی سکوالر  تحصيالت  نفر 
دانشکده  در  ديگری  و  هند  نظامی  آکادمی 
کرده اند.  تحصيل  کابل  دانشگاه  روزنامه نگاری 
به جز يک نفر، بقيه در افغانستان و پاکستان 
يازده  شامل  هيأت  اين  کرده اند.  تحصيل 
از جنوب، يک  از شرق، هفت پشتون  پشتون 
اين  است.  تاجيک  و يک  ترکمن  ازبيک، يک 
مانند  طالبان  رهبران  خانواده  اعضای  تيم 
شامل  را  حقانی  و جالل الدين  محمدعمر  مال 
می شود. تيم طالبان شامل هيچ زن، هزاره يا 
شيعه نيست. هيأت طالبان با يکديگر و مردم 

عمدتا به زبان پشتو ارتباط برقرار می کنند.
قوم،  جنسيت،  ترکيب  نظر  از  تيم  دو  اين 
تفاوت  تحصيلی  پيش زمينه ی  و  مذهب 
اسالمی  جمهوری  طرف  دارند.  چشم گير 
گروه هايی را با هم ادغام کرده است که گاهی 
قبل از سال 2۰۰1 باهم درگيری داشتند. حتا 
وقتی اعضای آن عليه طالبان موضع مشترک 
طالبان  است.  شکننده  وحدت شان  می گيرند، 
مرجع  يک  مطيع  و  همگون تر  زمينه های  از 
دينی واحد، با انضباط بيشتری عمل می کنند 
يکپارچه سازی  يا  نشان دادن  توانايی  هنوز  اما 
ائتالف  اعضای  ندارند.  را  افغانستان  در  تنوع 
با  طالبان  و  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
يکديگر تعامالت کمی فراتر از جنگ داشته اند. 
اکثريت شان  که  است  اين  مشترک شان  وجه 

دسترسی به قدرت دولتی داشته اند.

و  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  اصول 
امارت اسالمی

چارچوب های قانون اساسی جمهوری و امارت 
می کنند.  استناد  متناقض  ظاهر  به  اصول  به 
که  می گويند  اساسی  قانون  ائتالفی  عناصر 
ساختار جمهوری اسالمی را حفظ و از آن دفاع 
کنند. آن ها تا در امتداد خطوط قومی، در مورد 
تمرکززدايی  و  قدرت  تقسيم  برای  اصالحات 
اختالف، اما در برخی اصول اساسی توافق دارند. 

سـابقه جنـگ در حـل مسـأله حکومـت داری 
در افغانسـتان، مشـخص نيسـت کـه دو طرف 
بهتـری طرفـداری می کننـد.  گزينـه  از چـه 
تئـوری حـل تعـارض می توانـد راهنمايی های 
ارايـه دهـد. هنگامی که موقعيت هـا از هم دور 
باشـند، يـک راهبـرد ايـن اسـت کـه به جـای 
و  نيازهـا  روی  بـر  بحـث  کنونـی،  موقعيـت 
منافعـی کـه انگيزه دهنـده برای يـک موقعيت 
راه حل هـای  توليـد  به منظـور  اسـت،  ديگـر 
جايگزيـن، تمرکـز کنـد. درک چنيـن عاليـق 
پديـدار  گفت وگـو  طريـق  از  فقـط  نيازهـا  و 
می شـود، اما مشـاهدات خاص نشـان می دهد 
کـه ايـن گفت وگو از کجا ممکن اسـت شـروع 

. د شو
حفظ  به  تمايل  بر  جمهوری  سخن گويان 
بهداشت،  آموزش،  زمينه  در  کشور  پيشرفت 
به  و  زنان(  حقوق  )به ويژه  بشر  حقوق 
سرمايه  يک  به عنوان  تنوع  رسميت شناختن 
يک  به  نياز  از  طالبان  کرده اند.  تأکيد  مثبت 
که  می کنند  صحبت  »ناب«  اسالمی  نظام 
آن را  حداقل  يا  ببرد  بين  از  را  فساد  بتواند 
کاهش دهد و اقتدار علمای دين را بازگرداند.

هر دو طرف متفق القول اند که افغانستان طی 
حکومتی  نظام  هرچه  گذشته  سال  پنجاه 
بوده  انتظار  از  دور  همه  است،  کرده  امتحان 
انتخابات  برگزاری  اسالمی  جمهوری  است. 
غيرممکن می بيند،  تقريبا  را  رياست جمهوری 
شهروندان  بيشتر  موافقت  با  که  برآيندی 
مشروعيت می يابد. فساد اداری و قضايی باعث 
بدبينی در مورد دموکراسی و حاکميت قانون 
شده است. طالبان از جانب خويش نمی توانند 
موفقيت  يک  را  کابل  در  قدرت  پنج سال 
بازگردند  دولتی  به  نمی خواهند  آن ها  بدانند. 
و  زنان  تروريسم،  درباره  آن  سياست های  که 
سطح  در  را  کشور  اين  شخصی،  آزادی های 

بين المللی منفور کرده است.
عدم  ويران گر  عواقب  طرف  هر  از  افغان ها 
دولتی  مشترک  سيستم  يک  مورد  در  توافق 
را تجربه کرده اند. جمهوری اسالمی و حاميان 
بخشی  طالبان  که  آموخته اند  آن  بين المللی 
با  طالبان  نمی روند.  بين  از  که  جامعه اند  از 
تحصيل کرده ای  و  شهری  متنوع،  افغانستان 
روبه رو شده اند که بخشی از جامعه جهانی ست 
با  کرد.  حکومت  آن ها  بر  نمی توان  زور  با  و 
اکنون  موجود،  گزينه های  همه  از  استفاده 
ممکن است چاره ای جز اين نباشد که بدانند 
چگونه در يک کشور شناخته شده توسط همه 

زندگی می کنند.
بـا  سياسـی  توافـق  يـک  بـه  ايـن،  از  فراتـر 
احتـرام بـه شـأن و منزلت همـه طرف ها الزم 
اسـت. طالبان مشـروعيت قانون اساسی فعلی 
آن ،  محتـوای  به دليـل  نه تنهـا  را  افغانسـتان 
بلکـه بـه ايـن دليل کـه در سـايه هواپيماهای 
انـکار می کننـد.  اسـت  نوشـته شـده   ۵2-B
هنگامـی کـه از يکـی از مقامات قبلـی طالبان 
در مـورد قانـون اساسـی سـوال شـد، وی بـه 
محتـوای آن اشـاره نکرد بلکه بـه اين واقعيت 
کـه وی نمی توانـد در تهيـه و تصويـب آن از 
سـلول خود در گوانتانامو شـرکت کند، اشـاره 
مخالفـت  نيـز  کنونـی  اساسـی  قانـون  کـرد. 
آن  مقدمـه  در  می کنـد.  علَـم  را  طالبـان  بـا 
قدردانـی از »جهـاد و مقاومـت عادالنه« مردم 
افغانسـتان و جمله اخير اشـاره به مقاومت در 
برابـر طالبـان اسـت. از ايـن رو، بـرای طالبان، 
پذيـرش قانـون اساسـی فعلـی، حتـا به عنوان 
يـک نقطه شـروع برای مذاکره دشـوار اسـت.

از سـوی ديگـر واقعيـت اين اسـت کـه دولتی 
بـا وجـود نقايـص خـود، در حـال کار اسـت. 
اسـت  امنيتـی  نيروهـای  دارای  کشـور  ايـن 
کـه می تواننـد از مرزهـای کشـور دفـاع کنند 
و سـبب اجـرای قانـون شـوند. هـر دو طـرف 
سـرانجام گـذاری که تداوم دولت را بشـکند و 
نهادهـا را با فروپاشـی تهديد کنـد، می فهمند. 
از ايـن رو، ممکـن اسـت الزم باشـد قبـل از 
اساسـی  موضوعـات  دربـاره  تصميم گيـری 
مذاکره کننـدگان  اين جـا،  در  ارائه شـده 
در مـورد رونـدی توافـق کننـد کـه هـم بـه 
ضـرورت حفـظ تداوم و ثبـات احتـرام بگذارد 
و هـم ايـن واقعيـت کـه طالبـان بـا شـرايطی 
کـه بـه زور باالی شـان تحميل شـده، موافقت 
نخواهنـد کـرد. هـر دو طـرف بايـد در اين امر 
ذينفـع کامـل باشـند. چنيـن رونـدی دشـوار 
اسـت، امـا بـه کار سـخت و ديپلماسـی نيـاز 
جهانـی  قدرت هـای  الهـی.  وحـی  نـه  دارد، 
کـه از صلـح و ثبـات در افغانسـتان چيزهـای 
زيـادی به دسـت آورده انـد، بايـد بـه افغان هـا 
پشـتيبانی، وقـت و منابـع الزم را بدهند تا در 

ايـن رونـد کار کننـد.

فاطمه فرامرز
گزارشگر

و  سياسی  علوم  دانشمند  روبين،  برنت 
کارشناس افغانستان در مقاله ای که به گونه ی 
مشترک از سوی انستيتوت صلح اياالت متحده 
موضوع های  شده،  نشر  نيويورک  دانشگاه  و 
صلح  گفت وگوهای  در  بحث  مورد  اساسی 
به  را  اساسی«  »قانون  مشخص  به صورت  و 
در  روبين  آقای  هرچند  است.  گرفته  بررسی 
آغاز مقاله اش يادآور می شود که قرار نيست راه 
حلی برای دو طرف گفت وگو پيشنهاد کند، اما 
او چشم انداز دقيق از وضعيت فعلی گفت و گوی 

دوحه ترسيم می کند. 
کنونی  مذاکرات  روبين  آقای  مقاله   بنياد  بر 
و  افغانستان  اسالمی  بين جمهوری  دوحه  در 
امارت اسالمی خودخوانده ی طالبان، به هدف 
پايان دادن به جنگی که سال 1۹۷۸ با مشارکت 
برای  شد،  آغاز  خارجی  بازی گران  گسترده ی 
توافق در مورد نقشه راه سياسی آينده، پس از 
خروج نيروهای امريکايی، جريان دارد و قانون 
رد  آن را  کنونی  شکل  به  طالبان  که  اساسی 
کرده است، موضوع اصلی مذاکره خواهد بود. 

دو  هر  است،  نوشته  روبين  آقای  که  طوری 
قوانين  به  که  می کنند  ادعا  گفت وگو  طرف 
اسالمی پابندند اما آن را به روش های مختلف 
دارند  مشترکی  نياز  »آن ها  می کنند:  تفسير 
دولت  يک  با  ملت  يک  زندگی  برای  راهی  تا 
پايدار که در خدمت اعتقادات و آرزوهای مردم 

افغانستان باشد، پيدا کنند.«

مذاکره در مورد یک قرارداد ملی فراگیر 
در یک تاریخ پرسروصدا

در ۴۷ سال گذشته، دولت افغانستان پادشاهی، 
خلق،  دموکراتيک  جمهوری  جمهوری، 
جمهوری ديگر، کشور اسالمی، امارت اسالمی، 
دولت موقت، دولت اسالمی انتقالی و جمهوری 
اسالمی بوده است. به طور متوسط در بيش از 
هر شش سال، يک بار تغيير رژيم اتفاق افتاده 
است. آموزه های دينی، حقوقی و قانون اساسی 
از  گروه ها  که  داده  ارائه  را  گفتمانی  هرکدام 
طريق آن به منازعه پرداخته اند، اما اين مبارزه 
صرفا درباره ايده ها نه، بلکه يک رقابت سياسی 
برای قدرت بوده است. افغان ها نتوانسته اند در 
که  مشترک  سياست  يک  برای  فرمولی  مورد 
باشد،  نداشته  استثنابودن  احساس  هيچ کس 
به توافق برسند. فضای استراتژيک هميشه در 
حال تغيير در منطقه و جهان به طور غالب به 
تشديد درگيری ها کمک کرده است. مذاکرات 
صلح جاری در دوحه، فرصتی برای مذاکره در 
مورد يک قرارداد ملی، بدون استثنا قراردادن 

کسی را فراهم می کند.

ترکیب هیأت 
يک   1۹۷۳ سال  از  سريع  سياسی  تغييرات 
انقالب اجتماعی ناشناخته ايجاد کرد. نخبگان 
قبيله ای قديمی در سال 1۹۷۸ توسط نخبگان 
جديد که از سيستم آموزشی دولتی بهره برده 
آموزش ديده  جناح  يک  شدند.  برکنار  بودند، 
برای خدمت به دولت )چپ های هم سو با اتحاد 
جماهير شوروی( در سال 1۹۷۳ به داوود خان 
کمک کردند تا قدرت را به دست آورد و سپس 
به دست  ثور 1۹۷۸  انقالب  را در  خود کنترل 
گرفت. رهبران مجاهدين مستقر در پاکستان 
مورد  رژيمی  و  شوروی  برابر  در  که  ايران  و 
محصوالت  بيشتر  کردند،  مقاومت  حمايتش 
بخش های مختلف نظام آموزشی يکسان بودند.

بودند  جامعه  متن  در  که  روستايی  روحانيون 
کردند  شرکت  محلی  سطح  در  جهاد  در  و 
به طور قابل توجهی در ميان اين نخبگان غايب 
بودند. در سال 1۹۹۴ با حذف، تبعيد يا نابودی 
نخبگان ديگر، جنبش طالبان به عنوان بخشی 
از اين گروه، در قندهار ظهور کرد که از سوی 
پاکستان، عربستان سعودی و جهاديان جهانی 
امارت اسالمی که طالبان در  حمايت می شد. 
سال 1۹۹۶ تأسيس کردند، اولين نهاد ملی در 
به ويژه  دين،  علمای  که  بود  افغانستان  تاريخ 
علمای روستايی را مستقيما در قدرت قرار داد.

بيشتر  عضو،   21 با  هرکدام  تيم  دو  اکنون 
هم  با  گذشته  دهه های  در  را  که  نخبگانی 
رقابت کرده اند، شامل می شود. هيأت جمهوری 

و  می شوند  منصوب  رهبری  به  اميرالمومنين، 
همه مقامات عالی، مسلماِن سنی و پيرو فرقه 
قريب  اکثريت  با  همچنين  آن ها  حنفی اند. 
رهبری اند.  به  نزديک  پشتون های  اتفاق  به 
به  ارجحيت دهی  هرگونه  با  طالبان  دکترين 
يک گروه، مخالف است اما در عمل، انتصابات 
و سياست ها ترکيب قومی و قبيله ای جنبش 
را منعکس می کند و اين نظام هيچ ميکانيزم 
گرايش  اين  که  مکانيزم ها  ساير  يا  نمايندگی 
قانون  پيش نويس  در  نه  ندارد.  کند،  توازن  را 
اساسی طالبان و نه اطاعت از امير، قوميت يا 
تنوع ذکر نشده است. تنها اشاره به اين موارد، 
در پيش نويس قانون اساسی در ماده 11 است 
زبان های رسمی  به عنوان  و دری  پشتو  از  که 

افغانستان نام برده شده است.

تطبیق حکومت اسالمی
است  ممکن  اصل  در  اسالمی  قيد  اجرای 
دو  بين  متحدکننده  نيروی  يک  به عنوان 
مورد  اما تصميم گيری در  برسد،  به نظر  طرف 
هيچ  است.  سياسی  ذاتا  آن،  انجام  چگونگی 
قانون شرعی مکتوبی وجود ندارد و هر دولت 
اسالمی احتمالی بايد تصميم بگيرد که چگونه 
شرع را اعمال کند، خواه با امتياز دادن به يک 
يا  گروه ها  به  آن  تفسير  دادن  اختيار  يا  فرقه 

نهادهای خاص.
در گفت وگوی دوحه بحث برانگيزترين تصميم 
اين نيست که آيا يک نظام اسالمی به کار گرفته 
چه کسی  اين که  تعيين  بلکه  نشود،  يا  شود 
قدرت تعريف و اجرای قيد »اسالمی« در کنار 
دولت را دارد، بحث برانگيز است. اين تصميم به 
همان اندازه که يک تصميم دينی است، اعطای 
از سوی دو طرف  قدرت تعيين آن به کسی، 

ديدگاه های رقيب يا حتا مخالف دارد.

فرقه گرایی اسالمی
در ماده ی دوم قانون اساسی 1۹۶۴ آمده است: 
»آداب و رسوم مذهبی که توسط دولت انجام 
می شود، طبق آموزه های مذهب حنفی خواهد 
بود.« همچنين در ماده ی هفتم و هشتم ملزم 
اساسی  اصول  پادشاه »محافظ  است که  شده 
حنفی«  آموزه  »پيرو  و  اسالم«  مقدس  دين 
باشد. اما قانون اساسی فعلی به دنبال قوانين 
1۹۷۷ و 1۹۸۷ از تسلط فقه حنفی می کاهد.

است:  آمده  فعلی  اساسی  قانون  دوم  ماده  در 
اسالمی  جمهوری  دين  اسالم  مقدس  »دين 
که  را  قانونی  سوم  ماده  و  است«  افغانستان 
مقدس  ديـــن  احکام  و  معتقدات  مخالف 
منع  فرقه ای  هيچ  ذکر  بدون  باشد،  اسالم 
 1۳۰ ماده  در  حنفی  فقه  ذکر  تنها  می کند. 
قانون اساسی است که می گويد: »هرگاه برای 
قانون  از قضايای مورد رسيدگی، در  قضيه ای 
نباشد،  موجود  قوانين حکمی  ساير  و  اساسی 
در  و  حنفی  فقه  احکام  از  پيروی  به  محاکم 
وضع  اساسی  قانون  اين  که  حدودی  داخل 
کرده،  قضيه را به نحوی حل و فصل می کنند 
که عدالت را به بهترين وجه تأمين کند.« اين 
قانون اساسی در ماده 1۳1 نيز مقرر می دارد: 
مربوط  قضايای  در  تشيع،  اهل  برای  »محاکم 
را  تشيع  مذهب  احکام  شخصيه،   احوال  به 
مطابق به احکام قانون تطبيق می کنند.« اين 

صالحيت و تقوا را داشته باشند.
انتخاب  نحوه  در  طرف  دو  حساب،  اين  با 
يافتن  وجود،  اين  با  متفاوت اند.  دولت  ريس 
غيرمستقيم  انتخاب  نوعی  ديگری،  گزينه 
رييس جمهور که دموکراتيک، اسالمی و قابل 

اجرا در افغانستان باشد، ممکن است.
در  رياست جمهوری  مستقيم  انتخابات 
کرده  ايجاد  بحران  از  پس  بحران  افغانستان 
به  مربوط  اطالعات  به  افغانستان  است. دولت 
شهروندانش که امکان می دهد رای دهندگان 
دسترسی  کند،  شناسايی  را  واجدالشرايط 
ندارد. تالش ها برای پرکردن اين خال با توزيع 
شناسنامه الکترونيکی هنوز به نتيجه نرسيده 
است. انتخاب رهبر از طريق مجمعی از علمای 
پيچيدگی  و  جامعه  تنوع  به  توجه  با  هم فکر، 

وظايف، پاسخ گو نيست.
شايد يک شکل انتخابی غيرمستقيم مانند هر 
دو مجلس پارلمان و شوراهای واليتی به عالوه 
جمله  از  جامعه  بخش های  ساير  نمايندگان 
زنان بتواند راه حلی برای انتخاب رييس جمهور 

ارائه دهد. 

حقوق اساسی
پيش نويس  و  جمهوری  اساسی  قانون  دو  هر 
به  مربوط  اساسی طالبان شامل فصول  قانون 
مربوط  آن  از  بخشی  که  است  اساسی  حقوق 
هردو  اما  و  است   1۹۶۴ اساسی  قانون  به 
است  اين  تفاوت ها  از  يکی  دارد.  تفاوت های 
برابر  در  شهروندان  برابری  تصويب  در  که 
قانون، قانون اساسی جمهوری صراحتا برابری 
جنسيتی را پيش بينی کرده است، اما قانون 
اشار ه ای  جنسيتی  برابری  به  طالبان  اساسی 
اسالمی  حجاب  پوشيدن  به  را  زنان  و  نکرده 

ملزم کرده است.
است.  ملی  زبان های  مورد  در  بعدی  تفاوت 
و  زبان های دری  برابری  اساسی  قانون  دو  هر 
پشتو را تأمين می کند ، اما فقط قانون اساسی 
جمهوری آموزش زبان های ديگر را پيش بينی 

کرده است.
شامل  جمهوری  اساسی  قانون  همين طور 
در  که  است  حقوقی  سلسه  يک  از  حمايت 
قانون اساسی طالبان ذکر نشده است. آزادی از 
کار اجباری و اسارت بدهی، حق انتخاب کردن 
و انتخاب شدن، حق تشکيل انجمن ها و احزاب 
دسترسی  حق  اجتماعات،  آزادی  سياسی، 
به  دسترسی  حق  بهداشتی،  مراقبت های  به 
از  معنوی  مالکيت  حق  و  دولت  اطالعات 
اساسی  قانون  در  فقط  که  حقوقی ست  جمله 
قانون  است.  شده  بيان  اسالمی  جمهوری 
اساسی جمهوری همچنان کميسيون مستقل 

حقوق بشر را ايجاد کرده است. 
برای  تمايل شان  مورد  در  کلی  به طور  طالبان 
احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان پاسخ 
آزادی  حقوق  آن ها  که  می گويند  و  می دهند 
با  مطابق  را  ساير حقوق  و  زنان  برابری  بيان، 

فقه اسالمی )شريعت حنفی( می پذيرند.

قانون اساسی و روند صلح
بيـن  فاصلـه  مشـاهده  بـا  ناظـران  از  برخـی 
کـه  می گيرنـد  نتيجـه  طرفيـن،  مواضـع 
مذاکـرات احتمـاال موفـق نيسـت. بـا توجه به 

مسائل اسایس در مذاکرات صلح افغانستان

پیش نویس قانون اساسی 
تصویب نشده ی طالبان 
به وضوح اسالم حنفی را 

به عنوان آموزه رسمی دولت 
درمی آورد و در ماده سوم 
بیان می کند: »دین مردم 

افغانستان دین مقدس اسالم 
است« و بالفاصله با ماده 

چهارم دنبال می شود: »فرقه 
رسمی )مذهب( افغانستان 

فرقه حنفی است«.

محفل گشایش گفت وگوی بین االفغانی در دوحه/ عکس از یورونیوز

sida

عالوه بر دوسیه های قتل خبرنگاران، به 56 دوسیه 
خشونت در برابر خبرنگاران که شامل مواردی 

تهدید، توهین و تحقیر است، رسیدگی شده 
که از این میان، ۲۰ مورد به سارنوالی راجع شده، 
۱۵ مورد زیر بررسی قرار دارد، ۱۳ مورد تهدیدات 
امنیتی بوده و در هشت مورد نیز خبرنگاران از 

شکایت شان انصراف داده   اند.



باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

کرونای  تست  اينکه  از  گونزالس  پدری 
ناراحت است و  لوئيس سوارز مثبت شده 
نعمت  را  مسی  کنار  تمرين  و  بازی  البته 

می داند.
روز دوشنبه بود که اعالم شد لوئيس سوارز 
که در اردوی تيم ملی اروگوئه حضور دارد 
به ويروس کرونا مبتال شده و به قرنطينه 
رفته است. به اين ترتيب شانس حضور او 
بين  از  عمال  بارسا  مقابل  شنبه  بازی  در 
با  مقابله  برای  بااليی  انگيزه  سوارز  رفت. 
تيم سابقش داشت اما برای اين مهم بايد 

تا بازی برگشت در نوکمپ صبر کند.
بارسا  پدری گونزالس پدیده 1۷ ساله 

صميمی  نيز  فاتی  آنسو  با  البته  و  کرديم 
هستم. اميدوارم مصدوميت او هرچه زودتر 

بهبود پيدا کند.«

مسـی را از تلويزيـون تماشـا می کـردم يا 
در پلـی استيشـن ولـی حاال هـم تيمی او 
هسـتم کـه برايم هنـوز باورنکردنی اسـت. 
کـه  اسـت  پاداشـی  مسـی  کنـار  بـازی 

زندگـی بـه مـن داده اسـت.«
بـازی در ال کالسـیکو:» دو روز مانـده 
بـه بازی بـا رئـال متوجه شـدم در ترکيب 
ثابـت خواهم بـود و به خودم گفتـم، واقعا 
انـگار دارد همـه چيز جدی تر می شـود.«

رختکن بارسا:» در تيم با ترينکائو راحت 
بارسا  به  همزمان  چون  هستم  بقيه  از  تر 
ملحق شديم و خيلی زود نيز اخت گرفتيم. 
در تمرينات پيش فصل کار را باهم شروع 

او  نیست.  خوشحال  سوارز  غیبت  از 
تست  شدن  مثبت  گفت:»  سر  کادنا  به 
من  بود.  بدی  خبر  سوارز  لوئيس  کرونای 
ما غايب است، خوشحال  برابر  او  اينکه  از 
نيستم. چنين ديداری محل حضور بهترين 
هاست و دوست داشتم سوارز برابر ما بازی 

می کرد.«
تماشـای  از  مسـی:»  کنـار  تمریـن 
حـرکات مسـی سـير نمـی شـوم و بـه آن 
عـادت هـم نخواهم کـرد چون او هميشـه 
چيزهـای جديـدی بـرای رو کـردن دارد. 
تمريـن و بـازی کنـار مسـی يـک کالس 
درس فـوق العـاده درخشـان اسـت. زمانی 

پدری گونزالس:

بازی کنار میس پادایش است که زندیگ به من داده

انتقاد تند تیم ملی انگلیس از لیگ برتر
بايد  اتفاقی  چه  ديگر  ندارند.  گزينه ای 
بيفتد تا اين تغيير انجام شود؟ در مقابل 
نداشتيم  شديد  مصدوميت  البته  بلجيم 
بمانيم؟  منتظر  زمانی  چه  تا  بايد  ولی 
ديگرمان  بازيکن  چند  که  زمانی  تا 
ها  ماه  و  کنند  پيدا  جدی  مصدوميت 

حاشيه نشين شوند؟ ».
ما   « گفت:  ادامه  در  انگليس  سرمربی 
گذشته  هفته  از  بهتر  توانيم  نمی  ديگر 
اين  همه  با  بشويم.  آماده  بدنی  نظر  از 
مصدوم  چند  هفته  همين  در  اوصاف 
داشتيم. اين وضعيت در بلندمدت واقعاً 

نگران کننده است«.

و  استرلينگ  است.  شده  تبديل  بريتانيا 
هندرسون اردوی تيم ملی را ترک کرده 
و به باشگاه های خود برگشتند و اين در 
حالی است که بن چيلول هم با اينکه در 
با مشکالتی  ولی  مانده  تيم ملی  اردوی 

مواجه است.
گرت ساوت گيت حاال در ادامه صحبتهای 
گوارديوال  پپ  و  کلوپ  يورگن  اخير 
خواهان بازگشت تعداد تعويض های مجاز 
ليگ برتر به ۵ تعويض شد و گفت: » ما 
در بازی با بلجيم می توانستيم ۵ تعويض 
را  بازيکن   ۴ نهايت  در  و  باشيم  داشته 
تعويض کرديم. ولی باشگاه های ما چنين 

به ۵ تعويض برگرداند.
مفرط  خستگی  ساوت گيت  گرت 
بازيکنان تيم ملی انگليس به دليل برنامه 
فشرده مسابقات در دوران اپيدمی کرونا 
را مهمترين علت تعداد زياد مصدومين 
انگليسی اعالم کرد و از ليگ برتر جزيره 
درخواست کرد تعداد تعويض های مجاز 
در مسابقات ليگ در دوران فعلی را به ۵ 

تعويض برگرداند.
و  استرلينگ  رحيم  مصدوميت  از  بعد 
ملی  تيم  ستاره  دو  هندرسون  جوردن 
ملی  تيم  در  مصدوميت  مساله  انگليس 
اين کشور به يکی از مسائل داغ فوتبال 

از  انگليس  سرمربی  ساوت گيت  گرت 
تعداد  کرد  درخواست  جزيره  برتر  ليگ 
تعويض های مجاز در ليگ اين کشور را 
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اینرتمیالن؛ رقیب بارسا 
پول برای جذب ستاره لیور
هم  اينترميالن  می گويد  کالچيومرکاتو 
ستاره  واينالدوم  جورجينيو  جذب  خواهان 
به  برای  بارسلونا  رقيب  و  شده  ليورپول 

خدمت گرفتن او خواهد بود.
داد  گزارش  ايتاليا  در  کالچيومرکاتو 
جذب  برای  مسابقه  وارد  هم  اينترميالن 
جورجينيو واينالدوم ستاره هالندی ليورپول 
که  نيست  تيمی  تنها  بارسلونا  حاال  و  شده 
احتمال به خدمت گرفتن او را دارد. اين در 
حالی است که شانس بارسا همچنان بيشتر 

ارزيابی می شود.
مدير  ماروتا  جوزپه  گزارش  اين  اساس  بر 
فهرست  در  را  واينالدوم  نام  اينترميالن 
قرار داده است.  باشگاه  اولويت دار  خريدهای 
لحظه  اين  تا  اينتر  می گويد  مرکاتو  کالچيو 
خواهان  و  داده  ارائه  ليورپول  به  درخواستی 
ولی  شده  باره  اين  در  اطالعات  دريافت 
پيشنهاد رسمی اينتر تا چند هفته آينده به 

باشگاه ليورپول ارسال خواهد شد.
تا  واينالدوم که هفته گذشته سی ساله شد 
دارد  قرارداد  ليورپول  با  جاری  فصل  پايان 
قراردادش  تمديد  از  به خودداری  توجه  با  و 
ديگر  با  جنوری  ماه  از  می تواند  ليورپول  با 

باشگاه ها مذاکره کند.
البته يورگن کلوپ همواره خواهان حفظ اين 
برای  بازی  بوده که در 1۹۹  هالندی  ستاره 
گفته  است.  رسانده  ثمر  به  گل   1۹ قرمزها 
می شود ليورپول حتی به واينالدوم پيشنهاد 
داده که حاضر است دستمزد او را ۴۰ درصد 

افزايش بدهد.

بدينوسيله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانيده می شود، که   پروژه 
زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبياری ومالداری در نظر دارد،اطالعيه تصميم اعطای  
با شرکت محترم پروريش  قرارداد، تهيه و خريداری بسته های نيمه تجارتی مرغداری برای واليت پروان را  
مرغداری اخوت بالل دارای جواز نمبــــر )D-۰2-۵۹۳( آدرس-  مارکيت توره باز خان قسمت اول جالل آباد 
، افغانستان به قيمت مجموعی )1۵,۶۹۶,۴۷۰.۴۰( پانزده ميليون شش صدو نود و شش هزارو چهار صدو هفتاد 

اعشاريه چهل افغانی اعطاء نمايد.
اشخاص حقيقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، می توانند اعتراض خويش را از  تاريخ نشر 
اين اعالن الی هفت روز تقويمی طور کتبی توأم با داليل آن به رياست تدارکات، وزارت زراعت, آبياری ومالداری 

واقع جمال مينه ناحيه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمايند.
اين اطالعيه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکميل ميعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد 

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

بدينوسيله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانيده می شود، که   پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبياری ومالداری در نظر دارد،اطالعيه تصميم اعطای  قرارداد، 
تهيه و خريداری بسته های نيمه تجارتی مرغداری برای واليت لوگر را  با شرکت محترم خدمات زراعتی ،مالداری و باغداری گرين افغانستان  دارای جواز نمبر ) D-۰۵-۳۹۶( مشترک )JV( با شرکت مرغداری سيمرغ  دارای 
جواز نمبــــر )D-۷۵۰۸۹( آدرس-  وزير محمد اکبر خان سرک 1۵ خانه نمبر 2۵۹ ناحيه 1۰  مرکز کابل  ، افغانستان به قيمت مجموعی )1۵,۹۶۸,۷2۰.۰۰( پانزده ميليون نوصدو شصت و هشت هزارو هفت صدو بيست  افغانی 

اعطاء نمايد.
اشخاص حقيقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، می توانند اعتراض خويش را از  تاريخ نشر اين اعالن الی هفت روز تقويمی طور کتبی توأم با داليل آن به رياست تدارکات، وزارت زراعت, آبياری ومالداری واقع 

جمال مينه ناحيه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمايند.
اين اطالعيه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکميل ميعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

بدينوسيله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانيده می شود، که   برنامه 
حمايت از برنامه های ملی دارای اولويت دوم SNaPP2 وزارت زراعت, آبياری ومالداری در نظر دارد،اطالعيه 
تصميم اعطای قرارداد، تهيه و خريداری )۵۰۵۰۰(  قطعه چوچه مرغ  برای واليت هرات را  با شرکت محترم 
خدمات زراعتی مالداری و باغداری  گرين افغانستان  دارای جواز نمبــــر )D-۰۵-۳۹۶( آدرس-  ولسوالی علی 
آباد کوچه قزاق ناحيه اول، واليت کندز ، افغانستان به قيمت مجموعی )1۷,۹2۷,۵۰۰.۰۰( هفده ميليون نوصدو 

بيست وهفت هزارو پنجصد افغانی اعطاء نمايد.
اشخاص حقيقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمينه داشته باشند، می توانند اعتراض خويش را از  تاريخ نشر 
اين اعالن الی هفت روز تقويمی طور کتبی توأم با داليل آن به رياست تدارکات، وزارت زراعت, آبياری ومالداری 

واقع جمال مينه ناحيه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمايند.
اين اطالعيه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکميل ميعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد 

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

»شورای عایل جواانن«؛ مشاوره به رییس جمهور یا دورزدن هنادهای رمسی

بیم و امید در سیمنای افغانستان
ششمین دور »جشنواره جهانی فیلم زنان هرات« افتتاح شد

شرکت کنند.
در  پروان  واليت  بگرام  ولسوالی  از  که  دالوری  ممتاز 
انتخابات  اين  که  می گويد  نيز  بود  کانديدا  انتخابات  اين 
آن چنان و به ترتيبی که بايد برگزار می شد، برگزار نشد. 
به گفته ی او مرحله ی نخست که در سطح ولسوالی برگزار 
دوم  مرحله ی  در  اما  بود،  طرزالعمل  طبق  و  شفاف  شد، 
شد،  برگزار  اول  دور  منتخبان  بين  واليت  سطح  در  که 
خود  ميل  طبق  را  انتخابات  و  مداخله  محلی  زورمندان 

مهندسی کردند.
به  رأی  با کسب ۷۴۰  جوان،  ميان 11  از  دالوری  آقای 
راه  به مرحله ی دوم  انتخاب شد و  برتر  عنوان کانديدای 
يافت. در مرحله ی دوم اما او به دليل آنچه خودش تقلب 
می گويد از دور خارج شد: »از مرحله ی دوم راضی نيستم 
به خاطر که پروسه سياسی شد و يک عده بزرگان محل 
به مردم پول دادند که به کسی که اهليت و حتا توانانی 

سخنرانی ندارد، رأی بدهند.«
در اين انتخابات هيچ نهاد ناظر ملی ناظر ندارند.

می کند  تأکيد  اما  جوانان  عالی  شورای  آمر  زازی،  گودر 
برگزار  شفاف  گونه ی  به  و  ميکانيزم  مطابق  انتخابات  که 
رسيدگی  آن  به  داشته  وجود  شکايتی  که  صورتی  در  و 

شده است.

میکانیزم برگزاری انتخابات
سطح  در  جوانان  عالی  شورای  اعضای  انتخابات  برای 
به  ابتدا  می شود.  برگزار  انتخابات  واليت  و  ولسوالی 
نمايندگی از مرکز واليت و هر ولسوالی دو تن )يک زن و 
انتخابات، گزينش می شوند. به دنبال  يک مرد( از طريق 
و  مرکز  انتخاب شده ی  اعضای  بين  واليت  سطح  در  آن 
واليت انتخابات برگزار می شود و در نهايت دو تن از هر 
واليت انتخاب می شوند. انتخابات در سطح ۳۴ واليت که 
و  زن  يک  تن،  دو  واليت  هر  )از  جوان   ۶۸ يافت،  پايان 
يک مرد( به کميته ی گزينش در مرکز معرفی می شوند. 
سپس کميته ی گزينش به نمايندگی از هر زون، دو جوان 
را که در مجموع 1۶ تن می شوند  )يک مرد و يک زن( 
معرفی  مرکز  در  جوانان  عالی  شورای  اعضای  به عنوان 
ولسوالی  و  واليت  سطح  به  که  کانديداها  ساير  می کند. 
خود موفق به کسب عضويت شورای عالی جوانان شده اند، 
به عنوان همکار دايمی شورای عالی جوانان در ولسوالی ها 

و مرکز های واليت ها همکاری می کنند. 

او  با زور  نهايت پوليس  اما در  تخريب سينما پارک شد، 
را  از داخل سينما بيرون کشيد و سينما پارک به خاک 
اقدام  اين  فرهنگی،  شخصيت های  باور  به  شد.  يکسان 
بی توجهی و خطای جبران ناپذير در بخش هنر  حکومت 
با اين حال سينمادوستان  اما  افغانستان است.  و سينمای 
سينمای  نام  زنده کردن  پی  در  افغانستان  هنرمندان  و 

افغانستان و بخشيدن هويت مستقل به آن است.
در اين جشنواره ده فيلم ساخته ی فيلم سازان و هنرمندان 
رقابت  هم  با  جشنواره  تنديس  بردن  برای  افغانستان 
و  جوان  فيلم سازان  توسط  اکثرا  فيلم ها  اين  می کنند. 
گم نام افغانستان ساخته شده است. موضوع های چون فقر، 
پی رنگ  جنسی  تبعيض  و  خشونت  بنيادگرايی،  اعتياد، 
اين فيلم ها را شکل می دهد. سازندگان اين فيلم ها از اين 

طريق در پی بازگويی حقايق و بهبودی وضع جامعه اند.
فيلم های داخلی اين جشنواره عبارت  است از »رسوايی قرن 
21« به کارگردانی بشير ماشام، »بی رنگ« به کارگردانی 
عبدالحميد ماندگار، »خانه امن« به کارگردانی سيد زهير 
موسوی، »قطرات طاليی« به کارگردانی شکراهلل عصمت، 
»داستان يک داستان« به کارگردانی سيد ادريس فخری، 
سيدجالل  کارگردانی  به  بنفش«  کفش های  با  »بانويی 
روحانی، »آخرين خيابان« به کارگردانی بشير ستايش پور، 
»فرياد  بهنام،  خادم حسين  کارگردانی  به  »غارتگران« 
دريايی«  و »خانم  نسرين حسينی  کاگردانی  به  بی صدا« 

به کارگردانی مرسل عزيزی. 

راه دراز سینمای افغانستان
در  هنر  بخش  تأثيرگذارترين  از  يکی  به عنوان  سينما 
است.  برخوردار  ويژه  جايگاه  و  اهميت  از  کشورها  تمام 
اگرچند هنر به صورت کل و هنر سينما به صورت خاص، 
در افغانستان جايگاه مورد قبول برايش تثبيت نتوانسته، 
اما با اين حال هنرمندان اين کشور در تالش اند تا جايگاه 
سينمای  اما  بازگردانند.  برايش  را  هنر  اين  شايسته 
افغانستان راه درازی در پيش دارد. رويا سادات، می گويد 
که هنر رسالت اجتماعی بزرگ دارد. جامعه ی بی ثبات و 
افغانستان به هنر نياز دارد: »هنر و فرهنگ  بحران زده ی 
در قبال جامعه مسئوليت و رسالت دارد. اگرچند تصميم 
برگزاری اين جشنواره بسيار دشوار بود، اما وقتی به اين 
مسأله به عنوان يک هنرمند رسالت مند نگاه کنيم همه ی 

کارها آسان می شود.«

ناصـری تيموری، مسـئول دادخواهـی و ارتباطات ديدبان 
شـوراها  ايـن  تشـکيل  دربـاره ی  افغانسـتان  شـفافيت 
گفـت: »ايجـاد ايـن شـوراها نگرانـی را در ميـان کارکنان 
حکومتـی به وجود آورده کـه گويا، ارگ رياسـت جمهوری 
ادارات اصلـی و قانونی )وزارت ها( را دور بزنند و مشـاوران 
رييس جمهـور از طريـق ايـن شـوراها، زمينه های توسـعه 
و انکشـاف، حکومـت داری و امـور دفاعـی و امنيتـی را به 

ببرند.« پيـش 
آقای تيموری ايجاد شورا برای انسجام جوانان و برگزاری 
وزارت  معينيت  صالحيت های  از  را  شورا  اين  انتخابات 

اطالعات و فرهنگ می داند.
از زمان تشکيل  از سوی ديگر، به گفته ی آقای تيموری 
عرصه ی  در  آن  مؤثريت  مورد  در  کنون  تا  شوراها  اين 
حکومت داری گزارشی ارايه نشده است. عالوه بر اين، آقای 
تيموری اين پرسش را مطرح می کند که حکومت بر چه 
مبنای قانونی اين شوراها را ايجاد می کند: »حکومت برای 
تشکيل اين شورها آيا کدام مطالعه ی دقيق و همه جانبه 

انجام داده است؟«

»روند شفاف نبود«
مهـدی پارسـا از مرکز واليت هرات خـود را برای عضويت 
در شـورای عالـی جوانـان نامـزد کـرده بـود. بـه گفتـه ی 
مهـدی از مرکـز واليـت هرات يکـی از بسـتگان مقام های 
محلـی هـرات برنده شـد. آقای پارسـا از اين رونـد ناراض 
اسـت و می گويـد که خـالف طرزالعمـل در روز انتخابات، 
هـر کسـی کـه در محـل رأی دهی حاضر شـده بـود - چه 
آن هايـی کـه اسم شـان در فهرسـت رأی دهنـدگان ثبـت 
بـود و چـه آن هايـی کـه اسم شـان ثبـت نبـود – آمدند و 
رأی دادنـد: »از هـر جـا که جـوان گيـر آورده بودند، همه 
را آورده بودنـد کـه رأی بدهنـد. حتـا بعضـی ليسـه ها را 
رخصـت کـرده بودنـد کـه بياينـد رأی بدهنـد. انتخابـات 

مطابـق طرزالعمـل برگزار نشـد.«
درحالی که در طرزالعمل تصريح شده که از اين روند در 
سطح ولسوالی و مرکز واليت اطالع رسانی وسيع از طريق 
هرات  در  اما  انجام شود،  همگانی  و  اجتماعی  رسانه های 

اين کار انجام نشده است. 
آقای پارسا می گويد که آمريت جوانان رياست اطالعات و 
فرهنگ واليت هرات فقط در صفحه ی فيسبوک خود يک 
اطالعيه منتشر کرد و از جوانان خواستند که در اين روند 

نمايش آثار برجسته ی دنيا و افغانستان با موضوع زنان و 
سينمای جهان پيام مهر و انسان دوستی را وسيله شويم. 
ما به انتظار روزهای عاشقانه کار می کنيم و باور داريم که 
فردای  نويدبخش  تغيير،  برای  ما  کدام  هر  کوچک  سهم 
بهتر است. ما روزهای دشواری را سپری می کنيم هرچند 
مانده  بغض  وطن  اين  از  ما  سهم  بيشتر  روزها  اين  در 
هزاران  با  را  ما  جوانمرگ های  که  تپه های  و  گلوست  در 

اميدشان، در زير خاک نمناک جای دادند.«

سینمای افغانستان در این جشنواره
همين چند روز قبل بود که سينما پارک، به عنوان يکی از 
باسابقه ترين سينماهای افغانستان، توسط حکومت ويران 
صحرا  داشت.  پی  در  زياد  واکنش های  موضوع  اين  شد. 
کريمی، رييس افغان فيلم به تنهايی در سينما پارک رفت 
و دست به اعتراض زد. رييس افغان فيلم خواهان ممانعت 

و  تدوين سياست ها  عالی جوانان،  ايجاد شورای  از  هدف 
برنامه های مؤثر برای بهبود وضعيت جوانان، سهيم کردن 
جوانان در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی 
رييس جمهور  به  الزم  مشوره های  ارايه  عرصه ها،  ساير  و 
کشور  جوانان  ميان  بيشتر  هماهنگی  و  انسجام  ايجاد  و 
خوانده شده است. اداره امور رياست جمهوری که مجری 
اين طرح است، می گويد که شورای عالی جوانان مثل ساير 

شوراهای عالی بودجه ندارد.
امور  اداره  مطبوعات  بخش  معاون  مختار،  حکيم 
»اين  گفت:  روز  اطالعات  روزنامه  به  رياست جمهوری 
حکومت  در  که  ديگر  عالی  شوراهای  تمام  مثل  شورا 
می کنند  بحث  می آيند  آنان  فقط  ندارد.  بودجه  هست، 
و مشوره ی خود را می دهند. آنان کدام مأموريت رسمی 
ندارند. رياست امور شوراها جلسات شان را برگزار می کند 

و فيصله ها و کارهايی را که می کنند تعقيب می کند.«
تشکيل شوراهای عالی منتقدانی هم دارد. ديدبان شفافيت 
به  نحوی  را  عالی  شوراهای  تشکيل  از  هدف  افغانستان 
)وزارت ها(  حکومت  اصلی  و  قانونی  نهادهای  دورزدن 

می خواند. 

بیم و امید
برگزاری ششمين دور جشنواره فيلم زنان هرات در شرايط 
گذاشته  جشنواره  پای  پيش  را  فراوان  چالش های  فعلی 
جشنواره  اين  بنيان گذار  و  رييس  سادات،  رويا  است. 
با  برگزاری جشنواره  تاريخ مشخص  تعيين  می گويد حتا 
است:  نبوده  آسان  کار  امنيتی  خراب  وضعيت  به  توجه 
»امسال جشنواره نسبت به جشنواره های قبلی کامال برای 
خودم متفاوت بود. شور و شوقی که سال های قبل بود به 
چند دليل وجود نداشت که مشخص ترين دليل آن اخبار 

مرگ و کشتار جوانان و ناامنی ها در کشور است.« 
و  دارد  اجتماعی  رسالت  هنر  می گويد  سادات  خانم  اما 
نبايد در اين فضای خفقان آور سکوت اختيار کند: »در اين 
فضای پيچيده و ناامن که انتظار صلح را در کام تلخی ها 
و خشونت های روزافزون فرو برده است، ما تالش می کنيم 
تا از دريچه هنر و فرهنگ به سهم خويش صدا شويم و با 

لطف علی سلطانی 
گزارشگر

به  عقرب  دهم  از  جوانان  عالی  شورای  انتخابات  روند 
اين سو در سراسر کشور در جريان است. اين روند به منظور 
در  عضويت  برای  کشور  زون  هشت  از  نفر   1۶ انتخاب 

»شورای عالی جوانان« راه اندازی شده است. 
عقرب  هفتم  در  جوانان«  عالی  »شورای  تشکيل  طرح 
امور رياست جمهوری پيشکش شد.  اداره  از سوی  امسال 
اين اداره در هماهنگی با ارگان های محل و معينيت امور 
برای  که  شد  مؤظف  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  جوانان 
انتخاب اعضای اين شورا در ۳۴ واليت و تمامی ولسوالی ها 

انتخابات برگزار کند. 
امور  اداره   جوانان«  عالی  »شورای  آمر  زازی،  گودر 
تا  که  می گويد  روز  اطالعات  روزنامه  به  رياست جمهوری 
روند  ولسوالی ها  و  مرکز ها  به شمول  واليت  در 21  کنون 
تکميل شده است و در 1۳ واليت ديگر هم انتخابات در 
مرکز های واليت ها ختم شده اما در ولسوالی های سردسير 

هنوز اين روند ادامه دارد. 
مشوره یا دور زدن نهادها

عباس اسدیان
گزارشگر

هـرات«  زنـان  فيلـم  جهانـی  »جشـنواره  دور  ششـمين 
بعدازظهـِر دو روز پيـش در قصـر داراالمـان، بـا حضـور 
هنرمنـدان داخلـی و خارجـی، آغاز شـد. دسـت اندرکاران 
می گوينـد  هـرات  زنـان  فيلـم  جشـنواره  دور  ششـمين 
»امسـال برای دوره ششـم، بيش از سـه هزار فيلم از 122 
کشـور جهـان در دو بخش »سـينمای جهان« بـا موضوع 
آزاد و »سـينمای زنـان« متمرکـز بـر مسـائل مرتبـط بـه 
زنان، توسـط فيلم سـازان زن و مرد به دبيرخانه جشـنواره 
رسـيده اسـت کـه از ايـن ميـان ۷۳ فيلم منتخـب از 2۷ 
کشـور در دو دو بخـش سـينمای زن، سـينمای جهـان و 

نمايـش ويـژه راه يافته اسـت.«
جشـنواره بين المللـی زنـان هـرات امسـال در بخش هـای 
بين المللـی و داخلـی تنديـس جشـنواره را اهـدا می کند. 
در واقع تنديس يک جشـنواره عبـارت از اعتبار و حيثيت 
جشـنواره  ايـن  بنيان گـذاران  اسـت.  جشـنواره  همـان 
دربـاره تنديـس جشـنواره فيلـم بين المللی زنـان هرات و 
چگونگـی اهـدای آن، می گويند: »بدنه تنديس و قسـمت 
پاييـن آن از سـنگ الجـورد، و گوشـواره ها همـه از برنـز 
سـاخته شـده، ولی سـه گوشـواره در سـه تنديـس با آب 
طـال زريـن شـده اند. تنديـس گوشـواره های زريـن به دو 
بهتريـن فيلـم بلنـد داسـتانی با موضـوع سـينمای جهان 
و سـينمای زنـان تعلـق می گيـرد و يـک تنديـس ديگـر 
گوشـواره زريـن بـه بهترين فيلـم در بخـش داخلی يعنی 
بـه بهتريـن فيلـم افغانسـتان داده خواهـد شـد. آنچـه از 
نـگاه زيبابی شناسـی در ايـن تنديـس اهميت پيـدا کرده 
و شـاخه های لـورل را خـاص می کند، تبديل شـدن آن به 
يـک شـی و يـا عنصر زنانه اسـت که به تنديس جشـنواره 
فيلـم زنـان هـرات، هويـت مسـتقل می دهـد تـا نشـان 
برنده شـدن، سـتايش کوچکـی باشـد بـه زنـان و مردانـی 

کـه بـرای برابـری پا بـه پـای هـم مبـارزه کرده اند«.

عکس از روز انتخابات مرکز والیت هرات در تاالر موالنا بلخی
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مبارزه اب فساد »روی کاغذ«
تعهدهای نشست ژنو چه بوده و چه کارها انجام شده است؟

شده  تکرار  اطالعات  به  دسترسی  عدم  چالش 
است. آقای خلوتگر می گويد که به ضمانت های 
نشده  توجه  فرمان ها  و  مقررات  قانون،  اجرايی 
است. همچنان در تقويت فرهنگ دسترسی به 
اطالعات و از بين بردن فرهنگ از خود دانستن آن 
کار نشده است. اين گونه به گفته ی او بررسی يا 
عدم بررسی شکايت ها و رسيدگی به درخواست ها 

هيچ نتيجه و تأثيری در پی نداشته و ندارد. 
رييس ديدبان شفافيت افغانستان نيز موجوديت 
قانون، کميسيون و تخصيص منابع به آن استقبال 
می کند اما می گويد که در موارد حساس که در 
آن فساد بوده اطالعات در دسترس قرار نگرفته 
و تصاميم کميسيون مثل کسر معاش، اخطار و... 
عملی نشده است. به گفته ی آقای افضلی با آن که 
برخی از ادارات در دسترسی به اطالعات نسبتا 
پشتوانه  با  زورمند،  افراد  اما  کرده،  خوب عمل 

سياسی تابع قانون نشده است. 

»تعهد روی کاعذ«
به باور نهادهای ناظر، از عوامل عملی نشدن مؤثر 
تعهدات  اراده  در حکومت است.  نبود  تعهدات 
مرتبط به وضعيت نيست. اين باعث شده است 
و  باشد  پايين  بسيار  تعهدات  انجام  کيفيت 
مرتبط به وضعيت نباشد. آقای افضلی می گويد 
که اين چالش از گذشته بوده و اکنون نيز وجود 
نتوانسته  جهانی  جامعه   او  گفته ی  به  دارد. 
به وضعيت  مناسب  درست تشخيص دهد که 
از حکومت افغانستان چه بخواهد و چه شرايطی 
را وضع کند. او می گويد امسال از جامعه  جهانی 
درخواست کرده است که در تهيه ی چارچوب 
حسابدهی متقابل نشست پيش رو نمايندگان 
از سوی  اما  کنند،  نيز دخيل  را  مدنی  جامعه  

جامعه  جهانی جواب مثبت داده نشده است. 
به باور آقای افضلی با آن که جامعه  جهانی راه 
بديلی به جزء ادامه ی کمک ها در مسايل اساسی 
ندارد اما امکان کاهش کمک ها هم وجود دارد. 
از اين که گزارش حکومت تنها در روی کاغذ ۹۰ 
درصد پيشرفت را در تعهدات نشست ژنو نشان 
وجود  هيچ دست آوردی  در عمل  اما  می دهد، 
نگرانی  اين  اکنون  افضلی می گويد  آقای  دارد. 
با  مبارزه  در  ناکامی  ادامه ی  با  که  دارد  وجود 
فساد پس از گذشت سال ها زمان و تخصيص 
منابع ديگر عالقه به کمک  مالی نداشته باشند. 
همچنان اين پرسش وجود دارد که با ادامه ی 
وضعيت کشورها تا چه زمان به افغانستان کمک 

می کنند.
سيگار يا اداره ی بازرس اياالت متحده ی امريکا 
گزارش  اخيرا  نيز  افغانستان  بازسازی  امور  در 
در  افغانستان  عملکرد حکومت  که  است  داده 
است.  بوده  کاغذ«  »روی  تنها  فساد  با  مبارزه 
سيگار در گزارشش گفته است در مواردی که 
با  مبارزه  پای خود کشور های کمک کننده در 
نظارت داشته اند حکومت  و  بوده  فساد دخيل 
بيشتر  اما  است،  کرده  عمل  خوب  افغانستان 
عملکردهای حکومت در بخش مبارزه با فساد 
تنها روی کاغذ بوده و نتيجه ی ملموس نداشته 

است. 
که  است  حالی  در  انتقادها  و  نگرانی ها 
تعهدات  انجام  می گويند  حکومتی  مسئوالن 
پيش  کشورها  نمايندگان  با  هماهنگی  در  را 
سوی  از  حکومت  عملکرد  گزارش  و   برده اند 
جامعه  جهانی در هر مرحله تأييد شده است. 
شمروزخان مسجدی، سخن گوی وزارت ماليه 
به اطالعات روز می گويد که جامعه  جهانی با در 
نظرداشت چالش های امنيتی، سياسی و اخيرا 
چالش شيوع ويروس کرونا از ادامه ی کمک ها 

به حکومت افغانستان اطمينان داده اند. 
نشست ژنو در مورد افغانستان قرار است تا چند 
روز ديگر در 2۳ و 2۴ نومبر در کشور سويس 
برگزار شود. در اين نشست نمايندگان ۷۰ کشور 
در  و  می کنند  شرکت  بين المللی  نهادهای  و 
مورد ادامه ی کمک های شان به افغانستان برای 
چهار سال آينده تصميم می گيرند. اين آخرين 
نشست دهه ی تحول )2۰1۵ – 2۰2۵( خواهد 
بود. دهه ای که انتظار می رفت فساد از بين برود 
و افغانستان در نهايت به خودکفايی مالی، رشد 

اقتصادی کافی، انکشاف و رفاه عمومی برسد.

 ۳۰۸ مجموع  در  همچنين  کل  دادستانی 
را ثبت کرده است که  پرونده ی فساد سنگين 
تمام آن ها برای تحقيق و ۷۰ مورد نيز به دادگاه 

ارجاع شده است.
فساد  پرونده های  به  رسيدگی  و  رديابی  عدم 
به  که  سال هاست  سنگين  پرونده های  به ويژه 
رسانه ها،  شهروندان،  ميان  انتقادی  موضوع 
است.  شده  تبديل  جهانی  جامعه   و  نهادهای 
انتقادها همواره اين بوده است که حکومت در 
معرفی مقامات به دادستانی نمايشی و سياسی 
نيز  اخير  ماه های  در  برخورد می کند. حکومت 
شماری از وزيران، معينان، واليان و ديگر مقامات 
حکومتی را به اتهام فساد و حيف و بودجه  به 
دادستانی معرفی کرد. اين عملکرد همچنان از 
ديدگاه منتقدان، سياسی و نمايشی برای نشست 

ژنو خوانده شد. 
آمار  افغانستان  شفافيت  ديدبان  مسئوالن 
ارائه شده در گزارش حکومت را اندک و غيرقابل 
می گويد  نهاد  اين  رييس  می شمارد.  اطمينان 
فساد  پرونده های  جدی  پی گيری  در  حکومت 
ناکام بوده و تنها آمار داده است. آن هم آماری 
که از ديدگاه او شفاف و قابل اطمينان و اعتماد 
نيست. او در اين مورد می گويد: »حکومت افراد 
وابسته و سياسی را نتوانسته تحت پی گرد قرار 
دهد. در دوسيه های که وجود دارد نيز اطمينان 
و شفافيت کامل وجود ندارد. آمارهايی را که ارائه 
قابل  هم  آمار  است. خود  نمايشی  بسيار  کرده 
اعتماد نيست. باور وجود ندارد که گزارش ها و 

ارائه آمار آن واقعی باشد و انجام شده باشد.«

ثبت دارایی های مقامات
اين  به  )2۰1۸( حکومت  ژنو  قبلی  نشست  در 
اعالم  اداره ی  انتقال  است:  شده  متعهد  موارد 
تثبيت  انتخابات؛  مستقل  کميسيون  از  دارايی 
نامزدان  اعالم شده ی  دارايی های  ثقم  و  صحت 
موفق انتخابات پارلمانی 2۰1۸؛ تثبيت صحت 
و ثقم دارايی های اعالم شده ی مقامات عالی رتبه 
دولت، دادستان ها، قضات و اعمال مجازات عليه 
کسانی که از ثبت دارای خود امتناع می کنند يا 
کسانی که اعالميه ی دارايی دروغ ارائه می کنند. 
گزارش  در  تعهد  اين  عملی شدن  مورد  در 
حکومت که در ماه می امسال تهيه شده آمده 
است که تا آن زمان دفتر ثبت دارايی اداره امور 
رياست جمهوری برای مبارزه و مهار فساد، ۹۵ 
را ثبت کرده  درصد دارايی های مقامات دولتی 
است. 1,2 درصد دارايی های اعالم شده را تأييد 
کرده است و ۶۰ درصد آن در حال بررسی است. 
۶۵1 مورد مجازات عليه مقاماتی که دارايی خود 
را ثبت نکرده اند، اعالم کرده که پس از آن ۵۳۴ 

مقام دارايی خود را ثبت کردند.
باشد  تغيير کرده  است  اکنون ممکن  آمار  اين 
و در گزارش نهايی عملکرد حکومت به جامعه  

سيد  دارد.  پی  در  را  ناظر  نهادهای  و  رسانه ها 
اکرام افضلی، رييس ديدبان شفافيت افغانستان 
روزهای  در  کميسيون  ايجاد  با  که  می گويد 
پيش از نشست ژنو حکومت دست به کارهای 
او  است.  زده  غيرقانونی  و  سياسی  نمايشی، 
گزينش  کميته ی  در  قانون  براساس  می گويد 
اعضای کميسيون بايد نماينده ی جامعه  مدنی 
حضور می داشت، اما در اين روند شماری از افراد 
اصالحات  کميسيون  رييس  حکومتی مشخصا 
اداری و خدمات ملکی مداخله  کرده و نماينده ی 
جامعه  مدنی را از کميته ی گزينش حذف کرده 

است.
»ما با مداخله  در روند مخالفت کرديم. با مداخله 
از  و شايسته  افراد مستقل  تعداد  روند يک  در 
کميسيون  که  نخواست  شد.  کشيده  فهرست 
برخالف  روند  از  هم  را  ما  شود.  ساخته  قوی 
را  حق  اين  درحالی که  کردند.  حذف  قانون 
ندارد که نماينده منتخب را حذف و کسانی را 
که دوستان شان اند و در حکومت کار می کنند 
اين کميسيون  بدهند.  قرار  در کميته گزينش 
بنابرين نمايشی و حکومتی است و دست آوردی 

نخواهد داشت.« 
انتقادهای ديگر اين است که کار روی استراتژی 
ارزيابی  بدون  و  با کم کاری  نيز  فساد  با  مبارزه 
معيارهای دقيق در آخرين فرصت های نزديک به 

نشست ژنو انجام شده است.
رييس ديدبان شفافيت افغانستان می گويد که 
حکومت در بازنگری و ايجاد شاخص های جديد 
استراتژی مبارزه با فساد و برنامه  ی عمل که در 
تعهد آمده نيز کم کاری و سهل انگاری کرده است. 
استراتژی  فرصت ها  آخرين  در  که  می گويد  او 
جديد ساخته  شده، اما بدون بازنگری استراتژی 
قبلی. به گفته ی او مشخصه های استراتژی مثل 
تحليل مشکل، کارکرد استراتژيک و اهداف آن 
برای حل مشکل، در حد زياد در آن وجود ندارد: 
امر  بتواند در  به نظر نمی رسد که  اين حال  »با 

مبارزه با فساد کمک کند.«

ردیابی و رسیدگی به پرونده های فساد
در تعهد کوتاه مدت ديگر آمده است که واحدهای 
و  مداوم  به طور  کل  دادستانی  فساد  با  مبارزه 
مؤثر پرونده های فساد را رديابی و گزارش  دهد 
و رسيدگی به قضايای فساد سال به سال افزايش 
يابد. دولت برای سنجش ميزان پيشرفت و اهداف 
در سال 2۰1۹  را  دقيقی  داده های  تعيين شده 

ارائه کند.
در برابر اين تعهد حکومت در ماه می 2۰2۰ به 
جامعه  جهانی گزارش کرده است که دادستانی 
کل برای پی گيری، گزارش دهی و رديابی مؤثر 
پرونده های مبارزه با فساد، در مجموع يک هزار 
و 1۸۹ پرونده فساد سبک را ثبت کرده است. 
ارجاع شده اند.  به تحقيقات  اين پرونده ها  تمام 

لیاقت الیق
گزارشگر

يک هفته مانده به نشست ژنو در مورد افغانستان، 
قبلی  نشست  تعهدات  عملی نشدن  از  انتقادها 
بيشتر  فساد  با  مبارزه  بخش  در   )2۰1۸( ژنو 
ناظر می گويند  نهاد های  از  شده است. شماری 
که بنابر عملی نشدن برنامه ها در بخش مبارزه 
اين وجود دارد که کمک های  با فساد احتمال 
جامعه  جهانی برای افغانستان در نشست پيش رو 

محدود و کم شود. 
نهادهای ناظر فعاالن بخش حسابدهی و شفافيت 
به اين باورند که تعهدات نشست قبلی ژنو در 
و  نشده  عملی  موثر  به گونه ی  فساد  با  مبارزه 
حکومت در اين بخش نمايشی عمل  کرده است. 
تعهدات  ناظر  نهادهای  ديد  از  ديگر  جانب  از 
فساد،  با  مبارزه  بخش  در  ژنو  قبلی  نشست 
نبوده  افغانستان  وضعيت  به  مناسب  و  مرتبط 
است. همچنين جامعه  جهانی در تعهداتش به 
که  دهد  تشخيص  نتوانسته  درست  افغانستان 
از حکومت چه بخواهد و چه شرايطی را برای 
عملی شدن آن وضع کند، از اين رو نيز تعهدات 

به گونه ی ملموس و مؤثر تطبيق نشده است. 
اکنون اين نگرانی در نزد نهادهای ناظر و فعاالن 
با  که  دارد  وجود  شفافيت  و  بخش حسابدهی 
ادامه ی ناکامی در مبارزه با فساد، ممکن است 
دست  از  را  عالقه  شان  کمک کننده  کشورهای 
بدهند. اين پرسش نيز وجود دارد که با ادامه ی 
وضعيت کنونی فساد جامعه  جهانی تا چه زمان 

به کمک های شان ادامه خواهند داد؟ 
نهادهای ناظر می گويند که مبارزه با فساد بنابر 
بدتر  بلکه  نيافته،  بهبود  برنامه ها  عملی نشدن 
هم شده است. آنان به اين باورند که تعهدهای 
حکومت افغانستان به جامعه  جهانی در بخش  
اما  پياده شده،  کاغذ  تنها روی  فساد  با  مبارزه 
از  است.  نبوده  ملموس  و  تأثيرگذار  عمل  در 
ديد آنان در کل عملکرد حکومت ضعيف بوده 
و دست آوردهای ملموس در اين زمينه نداشته 

است. 

موفقیت 84 درصدی
انتقاد ها از عملی نشدن تعهدات به گونه ی مؤثر در 
حالی است که گزارش حکومت از انجام تعهدها 
روی  کار  که  می دهد  نشان  می 2۰2۰  ماه  تا 
تعهدات ژنو در بخش برنامه های مبارزه با فساد، 
حقوق  و  قانون  حاکميت  حکومتداری،  تقويت 
بشر، ۷۷ درصد پيشرفت داشته است. اکنون بنابر 
آمار وزارت ماليه در کل انجام برنامه های تعهدات 
است.  شده  انجام  و  رفته  پيش  درصد  ژنو ۸۴ 
می گويد  مورد  اين  در  ماليه  وزارت  سخن گوی 
حکومت  عملکرد  گزارش  نيز  کنون  تا  که  که 
افغانستان در برابر تعهدات ژنو نهايی نشده و کار 

روی آن جريان دارد. 

تعهد ها چه بوده و چه کارها انجام شده؟ 
در چارچوب حساب دهی متقابل نشست قبلی 
چهار  عملی شدن  روی  عمدتا   ،)2۰1۸( ژنو 
ميان  فساد  با  مبارزه  بخش  در  عمده  برنامه ی 
حکومت افغانستان و جامعه  جهانی تعهد شده 
فساد،  با  مبارزه  ملی  استراتژی  کار روی  است. 
افزايش رديابی و رسيدگی به پرونده های فساد و 
گزارش دهی دقيق آن، ثبت دارايی های مقامات و 
تطبيق قانون دسترسی به اطالعات از چهار تعهد 

عمده به هدف بهبود مبارزه با فساد است.
در   )2۰1۸( ژنو  نشست  تعهد  نخستين  در 
حکومت  که  است  آمده  فساد  با  مبارزه  بخش 
شاخص های جديد برای استراتژی مبارزه با فساد 
و يک برنامه ی عمل مشخص و مقيد به زمان را تا 
جون 2۰1۹ تصويب می کند. تا اين که رسيدگی 
مسئوليت های  انجام  و  عملکرد ها  پرونده،  به 
دفتر دادستان کل، وزارت عدليه، وزارت داخله، 
دادگاه عالی، مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری و 

کميسيون مبارزه با فساد را بهبود بخشد. 
کميسيون مبارزه با فساد به عنوان يک نهاد اصلی 
اجرايی در اين تعهد آمده است. حال آن که در 
رييس جمهور  ژنو  نشست  به  نزديک  روزهای 
کميسيون مبارزه با فساد را ايجاد کرد. اين کار 
مدنی،  جامعه   نمايندگان  انتقادهای  حکومت 

جهانی آمار جديد گنجانيده شود. نهاد های ناظر 
می گويند که اين روند نيز تنها با پرکردن کاغذ 
افضلی  اکرام  سيد  است.  شده  خالصه  فورم  و 
آن  فورم  خانه پری  با  دارايی  ثبت  که  می گويد 
تمام نمی شود بلکه پس از آن روی آن تحقيق 
و تدقيق شود که با واقعيت منطبق است يا نه. او 
می گويد تا هنوز افراد حکومتی به شمول اعضای 
مجلس نمايندگان دارايی های شان را به گونه ی 

کامل ثبت نکرده اند. 
به گفته ی آقای افضلی بنابر نبود دقت و تحقيق 
تا هنوز هيچ گزارشی از تخطی در ثبت دارايی ها 
از سوی حکومت گزارش داده نشده است. تنها 
يکی-دو مورد بوده که مشکل داشته است، اما 
شفاف نيست که پی گيری و مجازات شده است 

يا نه. 

دسترسی به اطالعات
در بخش تطبيق قانون دسترسی به اطالعات، 
 2۰1۹ سال  تا  که  است  کرده  تعهد  حکومت 
اطالعات  به  دسترسی  بر  نظارت  کميسيون 
با  که  ايجاد  کند  را  کارشيوه هايی  و  پاليسی ها 
آن درخواست اطالعات پی گيری شده و پاسخ 
به آن داده شود. همچنين  به موقع  و  باکيفيت 
اين  از  آپديت  آمار  بعد  ماه  سه  هر  کميسيون 
برنامه های   2۰2۰ سال  در  کند.  ارائه  اجراات 

آگاهی دهی را در 1۵ واليت اجرا کند. 
تا ماه می  اين تعهد، گزارش حکومت  برابر  در 
2۰2۰ نشان می دهد که کميسيون دسترسی به 
اطالعات در مجموع هشت کارشيوه ی دسترسی 
کميسيون  اين  است.  کرده  ايجاد  اطالعات  به 
۴1۰ مورد درخواست دسترسی به اطالعات را 
ثبت کرده است که به همه آن ها به موقع پاسخ 
شکايت  مورد   ۵۷ کميسيون  است.  شده  داده 
دريافت کرده است که به ۳۶ مورد آن رسيدگی 
شده است و 21 مورد آن تحت رسيدگی است. 
اين کميسيون همچنين ۴۸ برنامه ی آگاهی دهی 

را برای سه هزار و ۷۹۵ نفر ارائه کرده است. 
موجوديت  از  رسانه ای  فعاالن  و  ناظر  نهادهای 
قانون، کميسيون نظارت بر دسترسی به اطالعات 
و اختصاص منابع به آن استقبال می کنند، اما 
عمل  در  کميسيون  و  قانون  کارکرد  می گويند 
تطبيق نشده است. عبدالمجيب خلوتگر، رييس 
رسانه های  حمايت کننده ی  نهاد  نی،  اجرايی 
قانون،  که  می گويد  روز  اطالعات  به  افغانستان 
کميسيون، مقررات و کارشيوه ها و در کنار آن 
دسترسی  بخش  در  رييس جمهور  فرمان  پنج 
به اطالعات تاکنون دست آورد بزرگی است، اما 
اين دست آوردها هيچ تسهيلی در دسترسی به 

اطالعات نياورده است. 
به گفته ی رييس اجرايی نی، ده ها شکايت تنها 
از طرف اين نهاد به کميسيون ثبت شده و در 
مواردی رسيدگی هم شده، اما ديده شده دوباره 


