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وزارت صحت پوشیدن ماسک 
را اجباری خواند
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هم زمان با اوج گیری دوباره ویروس کرونا، وزارت صحت عامه پوشیدن ماسک در 
بیرون از خانه را اجباری می داند. به گفته این نهاد، آمار مبتالیان ویروس کرونا در 
هفته اخیر تا ۲۶ درصد افزایش یافته است.مسووالن می گویند که میزان ابتال به 
کرونا در کشورهای همسایه، به ویژه ایران و پاکستاندر حال افزایش است و مردم باید 
از سفرهای غیرضروری به این کشورها خودداری کنند. این وزارت تصریح می کند 
که در صورت شیوع موج دوم ویروس کرونا، این نهاد نسبت به دور پیش آماده گی 
بهتر دارد و در حال حاضر افزون بر کمک های خارجی، بیش از سه هزار مرکز صحی 
در کشور آماده تداوی بیماران کرونا است. پیش از این، وزارت صحت عامه گفته بود 
که با رسیدن فصل سرما و احتمال آلوده  شدن هوا، شرایط برای بیماران کرونایی 

وخیم تر خواهد شد.
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مشکل اصلی در کجا است؟
پس از امضای توافق نامه ی صلح میان ایاالت متحده امریکا و طالبان به تاریخ ۲9 ماه فبروری و پس از فشارهای 

امریکایی ها برای رهایی 5 هزار زندانی طالبان که شماری از آنان متهم به انجام جرایم سنگین بودند، حکومت 
در آغاز با ایستادن در برابر تصامیمی که عماًل در غیاب دولت و مردم افغانستان گرفته شده بود...

ادامه جنگ در ارغنداب قندهار؛ 
انارها در درخت فاسد می شود

تجهیزات پزشکی ناتو برای مبارزه با کرونا 
به هرات رسید

قندهار  در  باغ داران  قندهار:  ۸صبح، 
ولسوالی   ادامه درگیری  در  می گویند که 
نتوانند  که  است  شده  سبب  ارغنداب 

انارشان را به بازار برسانند.
دوازدهم  دوشنبه،  روز  باغ داران  از  برخی 
عقرب به روزنامه ۸صبح گفتند که ادامه 
شده  سبب  ارغنداب  ولسوالی  در  جنگ 
شدن  فاسد  خطر  در  انارشان  که  است 

قرار گیرد.
به گفته آنان، خانواده ها پس از آغاز جنگ 
ساحه را ترک کرده اند و اکنون حاصل یک 
ساله زمین های شان در حال از بین رفتن 

است.
اگر  که  می دهند  هشدار  باغ  داران  این 
که  دارد  احتمال  یابد،  ادامه  جنگ ها 
همه  و  بخشکد  هم  شان  زمین های 

دارایی شان را از دست دهند.
نصراهلل زهیر، رییس اتاق تجارت قندهار 
نیز می گوید که شدت گرفتن جنگ در 
به  انار، صدمه های جدی  برداشت  موسم 

اقتصاد این والیت وارد می کند.

کمک های  بسته  هرات:  ۸صبح، 
بخش  برای  ناتو  نیروهای  صحی 
محلی  مقام های  اختیار  در  صحت، 
بسته  این  ارزش  گرفت.  قرار  هرات 
و  امریکایی است  دالر  کمکی ۶۰هزار 
استفاده  کرونا  ویروس  با  مبارزه  برای 

خواهد شد.
مقام های صحی هرات می گویند پیش 
با  مبارزه  برای  نیازمندی شان  این،  از 
ویروس کرونا را با موسسات و نهادهای 
و  بودند  گذاشته  میان  در  بین المللی 
نیروهای  فرماندهی  را  آن  از  قسمتی 
ناتو »حمایت قاطع« به بخش صحت 

کمک کرده  است.
محمدآصف کبیر، معاون صحت عامه 
هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید این 
تجهیزات  ۱۰نوع  شامل  کمکی  بسته 
پزشکی و مواد مصرفی است که برای 
می رود.  به کار  کرونا  ویروس  مهار 
کمکی،  اقالم  میان  در  او،  گفته  به 
 ۲۱ و  مصنوعی  تنفس  دستگاه  پنج 
سطح  که  دستگاهی  »اوکسی متر« 

میلیون ها  حاضر  حال  در  که  افزود  وی 
افغانی به باغ داران قندهاری صدمه رسیده 
است و با وجود خوش بینی ها به برداشت 
داشته های  همه  جاری،  سال  در  خوب 

باغ داران فاسد می شود.
گفتنی است که درگیری ها میان نیروهای 
امنیتی و جنگ جویان طالبان از یک هفته 
ولسوالی  روستای  چندین  در  بدین سو 

ارغنداب ادامه دارد.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پیش بینی 
کرده بود که امسال در قندهار ۱۷۸ هزار و 

۱۲5 تُن پیش بینی می شود.

اکسیژن خون را اندازه می گیرد و سایر 
مواد بهداشتی شامل است.

به گفته ی او، این تجهیزات پزشکی به 
ارزش 5۰هزار دالر امریکایی به ریاست 
صحت عامه و مبلغ ۱۰هزار دالر دیگر 
نیروهای  ۱۰۰بستر  شفاخانه  به  آن 
ارتش در غرب کشور، اختصاص داده 

شده است.
مبتال  افراد  از  تن   ۶۶ حاضر  حال  در 
به بیماری کووید-۱9 بستری هستند 
که وضعیت صحی ۱۷ تن آنان وخیم 
به  روز  چند  از  است.  شده  گزارش 
مورد  تجهیزات  نبود  دلیل  به  این سو، 
نمونه های  آزمایش  روند  طبی،  نیاز 
مشکوک کرونا در هرات متوقف شده 

است.
بر اساس آمار ارایه شده از سوی اداره 
صحت عامه هرات، تاکنون هفت هزارو 
۱۷۴ تن در این والیت به ویروس کرونا 
گرفتار شدند که از این میان، ۲5۶ تن 
بر اثر بیماری کووید-۱9 جان دادند که 

شامل ۱۸۴ مرد و ۷۲ زن بوده اند.

این بار دانشگاه کابل 
به خون شناور شد

اوج گیری دوباره کرونا؛

کشتن با هزار زخم؛

فعاالن حقوق زنان در غور: 
طالبان عامل افزایش خشونت 

علیه زنان هستند
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پراکنده گی در صف جمهوریت؛



در  زن  حقوق  کنش گران 
افزایش  از  غور،  والیت 
در  زنان  علیه  خشونت  
نگرانی  ابراز  والیت  این 
افزایش  دلیل  و  می کنند 
و  ناامنی ها  را،  موارد  این 
کاهش حاکمیت دولت در 
این والیت می دانند. به باور آنان، هر روز مناطق 
تنگ تر  طالبان  حضور  با  حکومت  کنترل  زیر 
می شود و همین باره سبب افزایش خشونت های 

خانواد گی شده است.
مقام های محلی والیت غور، با تایید این موارد، از 
فعالیت و حضور گسترده طالبان در این والیت 
در  امنیت  نبود  می گویند  و  کرده  نگرانی  ابراز 
ولسوالی ها سبب شده تا نهادهای مدافع حقوق 
زنان نتوانند به درستی برای کاهش خشونت ها 

فعالیت کنند.
کنش گران مدنی غور از افزایش  خشونت ها علیه 
زنان در این والیت نگران اند و طالبان را عامل 
آنان،  دید  از  می دانند.  پدیده  این  ترویج  اصلی 
آمار به ثبت رسیده در نهادهای حمایت از حقوق 
زنان و ارگان های عدلی و قضایی، تنها گوشه ای 

از خشونت ها در برابر زنان این والیت است.
از  بزرگی  بخش  زنان،  حقوق  فعاالن  باور  به 
طالبان،  گسترده  حضور  دلیل  به  خشونت ها 
و  می دهد  ُرخ  نهادها  این  دست رسی  از  دور 
آمار خشونت علیه زنان در این والیت بیش تر از 
مواردی است که در نهادهای مدافع حقوق زن 

ثبت شده است.
عوامل اصلی افزایش آمار خشونت در برابر زنان، 
فقر، عدم آگاهی و افزایش باورهای افراطی که از 
سوی طالبان ترویج و به مردم سرایت می کند و 
نیز تالش برای منع فعالیت های اجتماعی زنان 

عنوان می شود.
سحر نوری، فعال حقوق زنان در غور، به روزنامه 
۸صبح می گوید، دلیل اصلی افزایش خشونت ها، 
درک  و  زنان  حقوق  از  خانواده  ها  آگاهی  عدم 
او،  باور  به  است.  دینی  آموزه های  از  نادرست 
از خانواده ها  برابر زنان در بسیاری  خشونت در 
وجود دارد، اما آنان از بیان این موارد و مراجعه 

به نهادهای عدلی و قضایی هراس دارند.
بانوی  با  از خشونت های صورت گرفته  برایم  او 
مرکز  فیروزکوه  شهر  در  که  کرد  قصه  جوانی 
سوی  از  بارها  و  می کند  زندگی  غور  والیت 
می افزاید  وی  است.  شده  لت وکوب  شوهرش 
این زن جوان به دلیل داشتن پنج فرزند، تمام 
خودش  بار  هر  و  خریده  جان  به  را  سختی ها 

زخم هایش را مرهم می زند.
آن گونه که خانم نوری می گوید شوهر این زن 
جوان او را تهدید کرده و هشدار داده است اگر 
به نهادهای عدلی و قضایی از شکایت کند، او را 
از  به قتل می رسانَد. کنش گران مدنی در غور، 
افزایش خشونت در برابر زنان نگران اند و عامل 
آن را، عدم حاکمیت دولت در بسیاری از مناطق 

این والیت عنوان می کنند.

۸صبح، کابل: نهاد حمایت کننده رسانه های 
جهانی  روز  با  هم زمان  »نی«  افغانستان  آزاد 
پایان معافیت جرایم جنایی علیه خبرنگاران 
خواستار پایان فرهنگ معافیت در کشور شد.

این نهاد روز دوشنبه، دوازدهم عقرب با نشر 
خبرنامه ای اعالم کرد که در جریان ۱9 سال 
این  پرونده در  اخیر حدود یک هزار و 5۰۰ 
نهاد ثبت شده، اما بخش بزرگی از آن بررسی 

نشده است.
از  مورد  تنها ۶۰  تاکنون  مسووالن،  گفته  به 
این پرونده ها فرآیند محاکماتی را طی کرده 
است و 5۰ پرونده دیگر نیز زیر مراحل عدلی 

و قضایی قرار دارد.
با این حال، نی می گوید که سایر پرونده ها بر 
اساس اصل »مرور زمان« از روند پیگرد عدلی 
و قضایی خارج شده یا به دلیل عقامت و عدم 

کشف، بررسی نشده است.
مورد   ۸۰۰ نهاد،  این  در  مسووالن  گفته  به 
 ۶۰ قتل  جمله  از  خبرنگاران،  علیه  خشونت 
خبرنگار، از سوی گروه طالبان انجام شده، اما 

این پرونده ها اصاًل بررسی نشده است.
کردن  محاکمه  در  باید  اولویت  نی،  گفته  به 
کار  حکومت  دستگاه  در  که  باشد  افرادی 

می کنند و این خشونت ها را مرتکب شده اند.
عامالن  با  باید  می گوید،  هم چنان  نهاد  این 
قرار  میان گروه طالبان  در  خشونت هایی که 

دارند، در جریان مذاکرات صلح معامله نشود.
مورد  در  که  است  خواسته  حکومت  از  نی 
خشونت های  حضور  عامالن  حضور  احتمال 
علیه خبرنگاران در میان پنج هزار زندانی آزاد 
شده طالبان، توضیح دهد و عامالن خشونت 
از  پس  را  نامعلوم«  مسلح  »افراد  نام  زیر 

شناسایی به پنجه عدالت بسپارد.
نشر  با  نیز  افغانستان  خبرنگاران  مرکز 
اعالمیه ای گفته است که در جریان ۱9 سال 
اخیر، ۱۱۳ خبرنگار در کشور و دو خبرنگار 

افغان در پاکستان کشته  شده اند.
مسوول،  نهادهای  تقدیر  بر  افزون  نهاد  این 
مجازات  از  معافیت  پدیده  که  است  گفته 
جرایم علیه خبرنگاران هم چنان در سطح بلند 

قرار دارد.
که  است  خواسته  حکومت  از  مرکز  این 
را  خبرنگاران  علیه  جرایم  سازمان دهنده گان 

شناسایی کرده و عدالت را تامین کند.
مقامات،  نهاد،  این  در  مسووالن  گفته  به 
کارمندان دولتی، نیروهای دولتی و زورمندان 
تهدید  یا  خبرنگاران  علیه  خشونت  به  متهم 

آنان، باید بدون استثنا زیر پیگرد قرار گیرند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت خواسته 
است که برای پیگیری چگونه گی اجرای قانون 
خشونت  قضایای  به  رسیده گی  زمینه  در 
علیه خبرنگاران، یک مرکز ویژه ثبت و ارایه 
پیرامون  تا  کند  ایجاد  را  آنالین  معلومات 

پرونده ها اطالع رسانی شود.
افزون بر این، کمیسیون مستقل حقوق بشر 
نیز می گوید که فرهنگ معافیت هنوز چالشی 

فرا راه آزادی رسانه ها است.
عقرب  دوازدهم  دوشنبه،  روز  این کمیسیون 
خبرنگاران  قضایای  که  خواست  حکومت  از 
به  و  کرده  بررسی  جدی  گونه  به  را  قربانی 

عامالن آن جزا دهد.
حکومت  از  هم چنان  نهاد  این  در  مسووالن 
رسانه ها  و  خبرنگاران  برای  که  می خواهند 

محیط کاری مناسب را فراهم کند.
راس ویلسون، کاردار سفارت امریکا در کابل 
مدل  »یک  عنوان  به  را  کشور  مطبوعات 
گرفتن  قرار  هدف  از  و  خواند  منطقه«  در 

خبرنگاران ابراز تاسف کرد.
وی با نشر یک رشته توییت هایی گفته است 
روبه رو می کنند  با خطر  را  رسانه ها خود  که 
نیز  و رهبران  آگاه شده  رویدادها  از  تا مردم 

مسوول بمانند.
برای  رسانه های  که  است  کرده  تصریح  او 
عنوان  به  باید  و  است  حیاتی  کشور  آینده 

دست آوردها حفظ شود.
سازمان  معلومات  اساس  بر  که  است  گفتنی 
علیه  جرایم  ده  هر  میان  از  متحد،  ملل 
خبرنگاران دست کم عامل نُه تن آن شناسایی 

نمی شود.
سال  در  که  گفته اند  مسووالن  این،  از  پیش 
جاری به ۱۱5 قضیه قتل خبرنگاران در کشور 

رسیده گی شده است.

وزیر نورانی، از فعاالن مدنی غور، در گفت وگو با 
روزنامه ۸صبح باور دارد که حضور پر رنگ طالبان 
در ولسوالی ها سبب افزایش خشونت علیه زنان 
در این والیت شده است. به گفته ی او، خشونت 
اما  است،  بلند  بسیار  غور  والیت  در  زنان  علیه 
است،  کم   ولسوالی ها  در  دولت  حاکمیت  چون 
ثبت خشونت ها نیز در نهادهای عدلی و قضایی 

کم تر انجام می شود. 
در  خشونت ها  از  بسیار  می افزاید،  نورانی  آقای 
در  و  می افتد  اتفاق  طالبان  کنترل  زیر  مناطق 
فیصله  هم  مناطق  همان  صحرایی  دادگاه های 
مرتکب  زنان  برابر  در  که  افرادی  یا  و  می شود 
خشونت می شوند، برای فرار از چنگ قانون، به 

ساحات زیر کنترل طالبان می گریزند.
مسووالن ریاست امور زنان والیت غور از افزایش 
خبر  والیت  این  در  زنان  علیه  خشونت  آمار 
می دهند. حلیمه پرستش، رییس امور زنان این 
والیت، به روزنامه ۸صبح می گوید در سال جاری 
به  زنان،  علیه  شده  ثبت  شمار   خشونت  های 
ویژه خشونت های شدید، افزایش یافته است. از 
ابتدای سال تا کنون ۸۱ قضیه خشونت در این 
ریاست درج شده که شامل هشت قضیه خشونت 

شدید بوده است.
رییس امور زنان غور می افزاید، در سال گذشته 
۱۲۰ مورد خشونت علیه زنان در این نهاد ثبت 
شده بود که شامل شش قضیه خشونت شدید از 
جمله قتل و خودکشی زنان بود و در هشت ماه 
سال روان، هشت مورد خشونت شدید به ثبت 

رسیده است.
لیلی ماه ساحل، سارنوال اختصاصی منع خشونت 
۸صبح  روزنامه  به  غور ،  والیت  در  زنان  علیه 
به  جاری  سال  گذشته  ماه  هشت  در  می گوید 
شده  رسیدگی  زنان  علیه  خشونت  دوسیه   ۱۸
قتل، خودکشی،  شامل خشونت هایی چون  که 

ازدواج های زیر سن و لت وکوب بوده است.
او می افزاید، در حال حاضر روی دوسیه قتل یک 
بانو کار می کند که به شکل وحشت ناکی مورد 
آثار  بدنش  در  و  گرفته  قرار  فیزیکی  خشونت 
»هفتاد ضربه چاقو و اشیای تیز« دیده می شد. 
این مقام محلی غور تأکید دارد، به دلیل وجود 
ناامنی ها و حضور طالبان در ولسوالی های غور، 
آنان  به  زنان،  علیه  خشونت ها  از  اندکی  موارد 

راجع می گردد.
بررسی  غور،  در  زن  حقوق  فعاالن  باور  به 
واقعات خشونت نشان می دهد که دلیل افزایش 
حقوق شان  از  زنان  بیش تر  آگاهی  خشونت ها، 
پس از ایجاد »سارنوالی های ویژه منع خشونت« 
مدافع  نهادهای  به  آنان  مراجعه  و  والیات  در 

حقوق زنان بوده است.
یکی  صلح،  سر  بر  چانه زنی ها  گرماگرم  در 
ایجاد  کشور،  در  زنان  اصلی  نگرانی های  از 
محدودیت به دنبال حضور طالبان در حکومت 
است. مسأله ای که زنان محروم والیت غور را نیز 
مانند هزاران زن دیگر در کشور، نگران آینده ی 

مبهم پساصلح کرده است.

 

غیرنظامی  و  نظامی  افراد  بین  فرقی  تروریستی  گروه های  برای 
نیست. نظامیان را می کشند، چون مخالف شان هستند. غیرنظامیان 
را می کشند، چون مثل آن ها نیستند. حوادث هولناک سال های 
اخیر نشان می دهد که هر دو طیف نظامی و غیرنظامی در کشور، 
یک سان کشته شده اند. نظامیان در مواضع و میدان های جنگ و 
برای گروه های  بنابراین،  زنده گی.  و  کار  غیرنظامیان در محالت 
تروریستی، چه کسانی که در جنگ با آن ها به سر می برند و چه 

کسانی که مثل آن ها نیستند، همه هدف اند.
هدف  هم  تروریستی  گروه های  برای  ارعاب گری  و  هراس افگنی 
به  می خواهند  هراس افگنی  با  گروه ها  این  وسیله.  هم  و  است 
اهداف سیاسی و ایدیولوژیک خود برسند. آن ها هم چنان با اعمال 
و  هراس افگنی  هدف  خشونت،  اعمال  به  تهدید  یا  و  خشونت 

رعب آفرینی خود را محقق می کنند.
برای گروه های تروریستی، غیرنظامیان بی دفاع، طعمه های چرب 
برای هراس افگنی و ارعاب گری اند. آن ها با کشتار غیرنظامیان، 
قدرت جنایت پیشه گی و انسان کشی خود را به رخ می کشند. به 
غیرنظامیان حمله می کنند، چون می دانند که آن ها قادر به دفاع از 
خود نیستند. از این رو، اهداف تروریستان عمدتاً محالت عمومی، 

بازارها و مکان هایی است که تجمع مردم در آن بیش تر است.
در جریان سال هایی که گروه طالبان با دولت بر سر اقتدار درگیر 
بوده است، شاهد حمالت مرگ بار تروریستی در محالت عمومی 
بوده ایم. عالوه بر آن، حدود پنج سال متوالی است که با جوخه ی 
کشتار داعش روبه رو هستیم و هر از چند گاهی تابوت عزیزان خود 
را به شانه می کشیم. در جریان این سال ها، همه جا و همه کس 

هدف بوده اند.
انداخته  کشور  در  تروریستی  حمالت  گذشته ی  به  نگاهی  اگر 
باشد.  نشده  واقع  هدف  که  نیست  مکانی  می شود  دیده  شود، 
نمازگزاران را در مساجد کشته اند. مدعوین عروس و داماد را در 
تاالر عروسی هدف قرار داده اند. گلیم فاتحه را با بمب گذاری جمع 
کرده اند. دانش آموزان را در کورس ها کشته اند و دانش جویان را 
در دانشگاه ها. به همین شکل، زنان و نوزدان را در شفاخانه ها و 
مسافران را در مسیر راه ها تیرباران کرده اند. فعاالن مدنی را در 
خیابان های اعتراض و معلمان و روحانیون و داکتران را در خانه ها 
و محالت کارشان هدف قرار داده اند. بنابراین، هیچ جایی نمانده 
یا  و کسی  باشد  نشده  واقع  تروریستی  که هدف حمالت  است 

فرقه ای و قومی در پی این حمالت آسیب ندیده باشند.
حمله ی  دومین  کابل،  دانشگاه  به  عقرب  دوازدهم  حمله ی 
تروریستی در جریان ماه جاری به نهادهای آموزشی در پایتخت 
است. در سوم عقرب مرکز آموزشی »کوثر دانش« هدف حمله 
قرار گرفت که در پی آن طبق آمار رسمی  ۲۴ نفر کشته شدند و 
۴۶ نفر نیز زخم برداشتند. هر چند مردم شمار تلفات این حمله را 

بیش تر از این ارقام گفته اند. 
حمله به دانشگاه کابل و حمله به مرکز آموزشی »کوثر دانش« از 
نگاه زمانی تنها نُه روز با هم فاصله دارد. وقوع این دو حمله در 
پایتخت  نشانه ی وخامت وضعیت در  زمانی  فاصله ی کم  چنین 
گروه های  که  می دهد  نشان  حمالت  این  دیگر،  جانب  از  است. 
مراکز  نابودی  روی  خود،  حمالت  از  تازه ای  موج  در  تروریستی 
به  دانش جویان  و  دانش آموزان  رفتن  از  جلوگیری  و  آموزشی 
بیم  بنابراین،  کرده اند.  تمرکز  دانشگاه ها  و  مکتب ها  کورس ها، 
ادامه ی این گونه حمالت در سایر نقاط کشور نیز وجود دارد. به 
به احتمال هدف قرارگرفتن موترهای  باید نسبت  همین شکل، 
حامل دانش آموزان و دانش جویان در مسیر رفت و برگشت بین 

مکتب و خانه  نیز نگران بود.
دولت در شرایطی که این گونه حمالت در پایتخت از سر گرفته 
تکرار  اجازه ی  و  کند  عمل  بیش تر  قاطعیت  با  باید  است،  شده 
چنین فجایع را ندهد. حاال که همه جا و همه کس برای گروه های 
تروریستی، طعمه ی چرب است، دولت نباید تنها به محکومیت 
این حوادث بسنده کند. دولت، مسوول حفظ جان مردم است. این 

مسوولیت باید ادا شود.
زنده گی  برای  مناسب  محیط  از  برخورداری  به منظور  نیز  مردم 
در شرایط چنین خون بار باید مراقب اوضاع باشند. در جایی که 
دولت مرتکب غفلت شده است، باید علیه آن اعتراض کنند. در 
کاری که نیاز به همراهی مردم با دولت و نیروهای دولتی است، 
باید پیش قدم شوند. به خاطر داشتن محیط امن برای زنده گی، 
گزینه ای غیر از هم کاری همه جانبه ی دولت با مردم و برعکس آن 
نیست. با این حال، انتظار می رود با اقدامات مسووالنه دولت در 
برابر تهدیدات ترویستی، روزنه ی امید برای رسیدن به جامعه ی 
امن و عاری از خشونت به روی مردم گشوده شود. مردم سزاوار 
زنده گی در سایه ی کامل امنیت هستند و این هدف تنها با برخورد 

مسووالنه با تهدیدات محقق می شود.

همه جا و همه کس هدف اند
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فعاالن حقوق زنان در غور: 

طالبان عامل افزایش 
خشونت علیه زنان هستند

نهادهای حامی رسانه ها: 
فرهنگ معافیت از 

مجازات باید پایان یابد

خلیل رسولی 



بزرگ ترین  کابل،  دانشگاه 
هدف  کشور  تحصیلی  نهاد 
حمله مهاجمان مسلح قرار 
روز  نُه  جریان  در  گرفت. 
بر  حمله  دومین  این  اخیر 
نهادهای اکادمیک در پایتخت 
است. هرچند سابقه انفجار در 
نزدیکی دانشگاه کابل به سال گذشته بر می گردد، 
اما این اولین بار است که پای مهاجمان مسلح به 
داخل بزرگ ترین نهاد آموزشی کشور باز می شود. 
سه مهاجم در این حمله نقش داشتند و مهار آن به 
دلیل گروگان گیری دانشجویان توسط مهاجمان، 
حدود شش ساعت وقت گرفت. رویداد هم چنان 
تلفاتی را به دانشجویان و استادان دانشگاه کابل 
وارد کرده است. هدف حمله مهاجمان نیز بخش 
ستاژ حقوقی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
این  بین المللی  نهادهای  و  حکومت  شد.  عنوان 
حمله را با شدیدترین الفاظ تقبیح کردند و آن را 
»جنایت« خواندند. معاونیت اول ریاست جمهوری 
عهده دار  را  کابل  امنیت  مسوولیت  تازگی  به  که 
استخباراتی«  را »شکست  حمله  این  است،  شده 
برای حکومت و »گنده گی وجدان« برای طالبان 
دانست. گروه طالبان ضمن رد این حمله، حکومت 
خراب کاری  به  را  دیگر  عناصر  و  کم کاری  به  را 
متهم کرد. حمله به دانشگاه کابل اما با موجی از 
واکنش ها در سطح ملی و بین المللی روبه رو شده و 
به نگرانی ها از عدم مصونیت در نهادهای اکادمیک 

افزوده است.
حوالی  کابل  دانشگاه  بر  مسلح  مهاجمان  حمله 
دوشنبه،  روز  چاشت  از  پیش   ۱۱:۰۰ ساعت 
دوازدهم عقرب با یک انفجار در دهانه درب شمالی 
زمانی  دقیق  حمله  این  شد.  آغاز  دانشگاه  این 
»نمایشگاه  نام  زیر  نمایشگاه  یک  که  شد  انجام 
بود.  برگزاری  حال  در  ایران«  و  افغانستان  کتاب 
بر اساس معلومات منابع، قرار بود در این نمایشگاه 
مقامات بلندرتبه افغانستان و ایران اشتراک کنند. 
به محض انفجار و آغاز تیراندازی در دهانه درب 
شمالی دانشگاه، تصور بر این بود که این حمله بر 
نمایشگاه سازماندهی شده است. با این حال، سه 
مهاجم تا دندان مسلح با ورود به صحن دانشگاه 
بر  افزون  و  شده  حقوقی  ستاژ  بخش  وارد  کابل، 
را  درسی  صنف  چندین  دانشجویان  گلوله باری، 
گروگان گرفتند. حامد عبیدی، سخنگوی وزارت 
مهاجمان،  ورود  با  که  گفت  عالی  تحصیالت 
همه تالش ها به مصونیت دانشجویان، استادان و 

کارمندان متمرکز شده بود. 
در همین حال، وی افزود که مهاجمان برخی از 
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و »گندیده گی وجدان«
این حمله با موجی از واکنش ها روبه رو شده است. 
ارگ ریاست جمهوری حمله بر بزرگ  ترین دانشگاه 
کشور را محکوم و طالبان را مسوول آن عنوان کرد. 
صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری 
در  »ننگین«  شکست  از  پس  طالبان  که  گفت 
مکان های  و  شده  دست وپاچه  اکنون  هلمند، 
صالح،  امراهلل  می دهند.  قرار  هدف  را  اکادمیک 
اکنون  واقع  در  که  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
برعهده دارد،  را  پایتخت  امنیت  تامین  مسوولیت 
دولت  برای  استخباراتی«  را »شکست  این حمله 
اما در این میان گفت که این رویداد  خواند. وی 
»گندیده گی وجدان« برای گروه طالبان نیز هست 
و هشدار داد که این گروه و »متحدان شیطانی« 
که  نمی توانند  هرگز  کشور  همسایه گی  در  آن 
تعفن وجدان شان را از حمله بر دانشگاه کابل پاک 
کنند. سپیدار نیز با نشر اعالمیه ای، این رویداد را 
نکوهش کرد. عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
مصالحه ملی در واکنش به این رویداد، افزود که بار 
دیگر »تروریستان جبون و خون خوار« با حمله بر 
دانشگاه به گونه آشکارا »جنایت علیه بشریت« و 
»جنایت جنگی« را انجام دادند. وی گفته است که 
تصور گروه های تروریستی مبنی بر این که بتوانند 
به هدف  »ناروا«  و  با چنین حمالت »وحشیانه« 

برسند، »خام« و »باطل« است. 
در همین حال، بیش تر نهادهای بین المللی و حقوق  
بشری و کشورهای خارجی این رویداد را محکوم 
کردند. پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( گفته است که 
کودکان و جوانان افغان باید حین رفتن به نهادهای 
آموزشی احساس امنیت کنند. ستیفانو پونتیکورو، 
نماینده ملکی ناتو برای افغانستان گفته است که 
از  جلوگیری  برای  تالش ها  همه  از  سازمان  این 
خشونت با قاطعیت حمایت می کند. اتحادیه اروپا 
نیز حمله بر دانشگاه کابل را نکوهش کرد و گفت 
نه  باشد،  امید  و  آرزو  باید محل  دانشگاه  این  که 
اندوه و ترس. افزون بر این، پاکستان نیز از اولین 

کشورهایی بود که این رویداد را نکوهش کرد. 
این  برابر  در  نیز  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
رویداد واکنش نشان داد. این نهاد حمله بر دانشگاه 
حقوق  قواعد  و  اصول  همه جانبه  »نقض  را  کابل 
بین الملل« و »جنایت تمام عیار جنگی« خواند. این 
کمیسیون رویداد روز دوشنبه را »نگران کننده« و 
»تاسف بار« خوانده است. کمیسیون مستقل حقوق 
بشر در ادامه از جامعه بین المللی خواسته است که 
رویداد  این  به  »تاثیرگذار«ی  و  »جدی«   واکنش 
حکومت  از  نهاد  این  این،  بر  افزون  دهد.  نشان 
حمله های  از  جلوگیری  برای  که  است  خواسته 

این چنینی و تامین امنیت مراکز اکادمیک به گونه 
همه جانبه تالش کند. 

سابقه رویداد؛ اولین باری که پای مهاجمان به 
صحن دانشگاه کابل باز شد

کشور  در  آموزشی  نهادهای  بر  حمالت  هرچند 
پای  که  است  باری  اولین  این  اما  گرفته،  صورت 
مهاجمان مسلح به بزرگ ترین نهاد تحصیلی کشور 
باز می شود. در بیست وهفتم سرطان سال گذشته، 
درب  نزدیکی  در  قضایی  ستاژ  آزمون  متقاضیان 
گرفتند  قرار  انفجار  هدف  کابل  دانشگاه  جنوبی 
که در نتیجه آن، هشت تن کشته و ۳۴ تن دیگر 
زخمی شدند. افزون بر این، پولیس توانسته بود که 
سه ماین کارگذاری شده را در نزدیکی این دانشگاه 
کشف و خنثا کند. در آن زمان برای آزمون ستاژ 
قضایی دست کم ۱۰ هزار نفر ثبت نام کرده  بودند، اما 
با آن هم، تنها شمار معدودی از اشتراک کننده گان 
این آزمون زخمی شدند و بیش تر قربانیان را عابران 

تشکیل می داد. 
در پنجم ثور سال گذشته دانشگاه خصوصی جهان 
هدف یک حمله نافرجام قرار گرفت. یک مهاجم 
این  دست شوی  در  را  ماین  می خواست  زمانی که 
دانشگاه جابه جا کند، ماینش منفجر شد. در این 
دیگر  تن  شش  و  کشته  ماین گذار  فرد  رویداد، 
زخمی شدند. هیچ گروهی مسوولیت این رویداد 
را به دوش نگرفت. افزون بر این، دانشگاه امریکایی 
افغانستان نیز در سنبله سال ۱۳95 هدف حمله 
قرار گرفت. پس از انفجار مملو از مواد منفجره، دو 
مهاجم وارد ساختمان این دانشگاه شدند و حدود 
۱۰ ساعت با نیروهای امنیتی جنگیدند. در نتیجه 
این رویداد، ۱۳ تن به شمول هفت دانشجو کشته 
و ۳۶ تن دیگر زخمی شدند. طالبان هر چند درباره 
این رویداد چیزی نگفتند، اما در آن زمان تصریح 

کردند که در این مورد تحقیق می کنند.
در  آموزشی  نهادهای  بر  حمله  دومین  این  اما 
است.  پایتخت  در  اخیر  هفته  یک ونیم  جریان 
پیش تر، یک حمله انتحاری در مرکز آموزشی کوثر 
اساس  بر  آن،  نتیجه  در  دانش صورت گرفت که 
آمار رسمی دست کم ۲۴ تن کشته و حدود 5۰ تن 
دیگر زخمی شدند. بیش ترین قربانیان و زخمیان 
را دانش آموزانی تشکیل می داد که برای آماده گی 
گفتنی  بودند.  آمده  کابل  به  والیت ها  از  کانکور 
است که بر اساس آمارهای وزارت تحصیالت عالی، 
حدود ۲5 هزار دانشجو در دانشگاه کابل مصروف 
استاد   9۰۰ دست کم  این،  بر  افزون  آموزش اند. 
ثبت  دانشگاه  این  و یک هزار و 9۰۰ کارمند در 

شده اند.

دانشجویان را گروگان گرفته و به گلوله باری شان 
ادامه دادند. تصاویری که  نقاط  از  بر برخی دیگر 
برخی  نشان می داد که  نشر شد،  اوایل حمله  در 
از دانشجویان با دلهره و ترس، خود را از دیوارها 
به بیرون از صحن دانشگاه کابل پرتاب می کردند. 
تنها چند دقیقه پس از آغاز این رویداد، نیروهای 
امنیتی راه های منتهی به دانشگاه کابل را بستند  
و برای مهار این حمله وارد دانشگاه کابل شدند. 
درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مهاجمان پس 
از پنج ونیم ساعت سرانجام با کشته شدن آخرین 
مهاجم، پایان یافت. طارق آرین، سخنگوی وزارت 
روزنامه  به  عصر   ۴:۳۰ ساعت  حوالی  داخله  امور 
که  افزود  و  داد  خبر  درگیری  پایان  از  ۸صبح 
آغاز  را  محل  پاک کاری  روند  امنیتی  نیروهای 

کرده اند. 
دست کم  داخله،  امور  وزارت  آمارهای  اساس  بر 
۱9 تن در این حمله کشته و ۲۲ تن دیگر زخمی 
شدند. این وزارت تصریح کرد که ۱۰ دانش جوی 
دختر در میان کشتگان حضور داشته اند. آمار تلفات 
این رویداد دقیق در پایان روز شریک شد و با توجه 
به حضور زخمیان، احتمال دارد که شمار قربانیان 
افزایش یابد. وزارت تحصیالت عالی اما این حمله 
را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. حامد عبیدی 
»جنایت  اکادمیک  نهادهای  بر  حمله  که  گفت 
وی  است.  انسانی«  نورم های  »خالف  و  بشری« 
اما افزود که وزارت تحصیالت عالی در مورد ادامه 
درس  در بزرگ ترین نهاد آموزشی کشور تصمیم 
بر  حمله  که  است  حالی  در  این  گرفت.  خواهد 
دانشگاه کابل موجی از نگرانی ها پیرامون سالمت 

دانشجویان و دانشجویان را در پی داشته است.
را  رویداد  این  در  داشتن  دست  اما  طالبان  گروه 
عقرب  دوازدهم  دوشنبه،  روز  گروه  این  کرد.  رد 
از  این حمالت  که  است  گفته  اعالمیه ای  نشر  با 
انجام می شود که حکومت  سوی »عناصر شریر« 
به آنان »پس از شکست در ننگرهار و جوزجان« 
پناه و آموزش داده اند. ظاهراً هدف طالبان از این 
است.  داعش  گروه  خواندن  مقصر  موقف گیری، 
کدام  کابل  دانشگاه  که  کرده اند  تصریح  طالبان 
مرکز نظامی یا قرارگاه نیست که بتوان حمالت بر 
آن را توجیه کرد، بل که این رویداد »تنها به هدف 
پروپاگند«  پخش  و  مردم  ترس  وحشت،  نمایش 
انجام شده است. این گروه حکومت را به کم کاری 
و  امنیتی  منابع  حال،  این  با  است.  کرده  متهم 
مقامات در حکومت، طالبان را مسوول این رویداد 

خونین خواندند.

واکنش ها به رویداد؛ »شکست استخباراتی« 

کشتن با هزار زخم؛ 
این بار دانشگاه کابل به خون شناور شد

حسیب بهش

در همین حال، وی افزود که مهاجمان برخی از دانشجویان را گروگان گرفته و به گلوله باری شان بر برخی دیگر از نقاط ادامه دادند. تصاویری که در اوایل حمله نشر 
شد، نشان می داد که برخی از دانشجویان با دلهره و ترس، خود را از دیوارها به بیرون از صحن دانشگاه کابل پرتاب می کردند. تنها چند دقیقه پس از آغاز این 

رویداد، نیروهای امنیتی راه های منتهی به دانشگاه کابل را بستند  و برای مهار این حمله وارد دانشگاه کابل شدند. درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مهاجمان پس 
از پنج ونیم ساعت سرانجام با کشته شدن آخرین مهاجم، پایان یافت. طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله حوالی ساعت 4:30 عصر به روزنامه 8صبح از پایان 

درگیری خبر داد و افزود که نیروهای امنیتی روند پاک کاری محل را آغاز کرده اند.
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ایاالت متحده  میان  توافق نامه ی صلح  امضای  از  پس 
از  پس  و  فبروری  ماه   ۲9 تاریخ  به  طالبان  و  امریکا 
فشارهای امریکایی ها برای رهایی 5 هزار زندانی طالبان 
که شماری از آنان متهم به انجام جرایم سنگین بودند، 
که  تصامیمی  برابر  در  ایستادن  با  آغاز  در  حکومت 
شده  گرفته  افغانستان  مردم  و  دولت  غیاب  در  عماًل 
را  سیاسی  گوناگون  گروه های  حمایت  احساس  بود، 

برانگیخت.
وجود  با  گوناگون  الیه های  از  افغانستان  مردم 
با درک وضعیت  اما  از حکومت،  نارضایتی های شدید 
فرودستانه ی دولت افغانستان در چنین معامله ای، به 
فیصله های یک جانبه ی حکومت امریکا اعتراض کردند. 
درون  در  سیاسی  نیروهای  ایستاده گی های  وجود  با 
دولت و در صف اپوزیسیون، در نهایت تمام گروه های 
سیاسی ای که متعلق به نظم سیاسی جمهوری بودند، 
به این احساس مشترک رسیدند که در برابر تصمیم 

یک جانبه قرار گرفته اند.
حکومت افغانستان لویه جرگه ی مشورتی صلح را با همه 
فراقانونی  این ساختار  درباره ی  که  معقولی  بحث های 
این  در  را  افغانستان  مردم  تا  فراخواند  دارد،  وجود 
مشورتی  لویه جرگه ی  برگزاری  سازد.  شریک  تصمیم 
که  بود  سنجیده شده ای  اقدام  نگارنده  نظر  به  صلح، 
بالتکلیفی رها سازد و دست کم  از  را  توانست دولت 
را  طالبان  رهایی  تصمیم  مشروعیت  شکلی  به گونه ی 

تاجایی فراهم کند.
سرانجام گفت وگوهای صلح در شهر دوحه نزدیک به دو 
ماه پیش آغاز شد و همان طوری که پیش بینی می شد 
در همان گام های آغازین این گفت وگوها به بُن بست 

روبه رو شد. 
پس از امضای توافق نامه ی دوحه، کانگرس امریکا زلمی 
از  خلیل زاد را فرا خواند و در مورد امضای توافق نامه 
او خواستار وضاحت شد. جلسه ی گفت وگوی اعضای 
مسایلی  علت  به  خلیل زاد  زلمی  و  امریکا  کانگرس 
ثبت  افغانستان مطرح شد،  با سرنوشت  پیوند  که در 
از غیرقابل  امریکا  کانگرس  اعضای  تاریخ خواهد شد. 
هم چنان  آن ها  می گفتند،  سخن  طالبان  اعتمادبودن 

و  ارضی  تمامیت  از  دفاع  نظام سیاسی،  بقای  موضوع 
حفظ ارزش های ملی، حیاتی ترین مسأله  برای هر کشور 
خود  گام های  ابتدایی ترین  در  دولت ها  اکثریت  است. 
تداوم  داشته اند.  خود  بقای  روی  را  تمرکز  بیش ترین 
نهاد ها  از  تعداد  یک  تأسیس  نیازمند  دولت ها  بقای  و 
امنیت ملی در یک  اردوی ملی، پولیس ملی و   است. 
تقسیم بندی کلی جزئی این دسته از نهادها می باشند 
بقا  در  ستیز خسته گی ناپذیر  و  پی گیر  مبارزات  با  که 
و استمرار دولت ها نقش اساسی را به دوش می کشند. 
افغانستان از جمله  ی کشور های است که در یک موقعیت 
ژئوپولیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر خاصی قرار گرفته 
است. این موقعیت ویژه و پر اهمیت، این کشور را در 
معرض تهدیدات پیچیده و چندسطحی قرار داده است؛ 
به  را  سیاسی  نظام  بقای  همه  از  بیش  که  تهدیداتی 
چالش کشیده است. گروه های تروریستی در هماهنگی 
با عوامل بیرونی، به اشکال مختلف سناریوی فروپاشی 
علیه  مبارزه  در  اما  کرده اند.  دنبال  را  سیاسی  نظام 
گروه های تروریستی، نیروهای امنیتی کشور هستند که 
برای بقای نظام سیاسی و سالمت شهروندان در برابر 
نقش آفرینی  می رزمند.  پیچیده،  و  چندالیه  تهدیدات 
نیروهای امنیتی کشور کم تر برجسته شده است. این 
نقش  پی می گیرم:  پرسش  این  به  معطوف  را  نگارش 
نظام  بقای  از  حمایت  و  تضمین  در  امنیتی  نیروهای 
سیاسی تا حال و ابطال سناریوی سقوط چه بوده است؟
دو دهه است که افغانستان به نظام سیاسی دموکراتیک 
دست یافته است. نظام سیاسی ای که به گونه ی نسبی 
توانسته  است چتر فراگیر برای همه ی شهروندان فراهم 
تهدیدات  تاکنون  پیدایش  از  اما  میان  این  در  کند. 
را  افغانستان  موجود  سیاسی  نظام  بقای  گوناگونی 
آماج قرار داده است. تهدیدات علیه بقای نظام سیاسی 
محدود به یک و یا چند گروه خالصه نمی شود، بلکه 
تروریستی زیادی هستند که سعی کرده اند  گروه های 
بنیادهای نظام سیاسی را برچینند. چنان که طبق برخی 
امنیتی  نهادهای  و  از سوی دولت  اعالن شده  آمارهای 
به اشکال گوناگون  تروریستی  کشور، حدود ۲۰ گروه 
و با عناوین مختلف در کشور فعال بوده اند. فعالیت هر 
یک از این گروه ها در نقاط مختلف کشور تهدیدات پر 

دست رفتن  از  و  بحران  به  افغانستان  بازگشت  نگران 
در  زنان  مشارکت  و  حضور  چون  دست آوردهایی 
افغانستان بودند، ولی استدالل زلمی خلیل زاد این بود 
که از زمان امضای این توافق نامه هیچ سرباز امریکایی 
درست  او  حرف  است.  نشده  کشته  افغانستان  در 
امریکایی  نیروهای  بر  حمالت شان  عماًل  طالبان  بود، 
جنگ  آتش  طالبان  این که  وجود  با  دادند،  کاهش  را 
از  پس  اما  بودند،  نگه داشته  گرم  مداوم  به گونه ی  را  
گذشت یک ماه از گفت وگوهای دوحه حمالت شان را بر 

نیروهای امنیتی افغانستان شدت بخشیدند.
توافق نامه ی  در  مندرج  تعهدات  برخالف  این حمالت 
دوحه تا سرحد تالش برای سقوط شهر لشکرگاه مرکز 
والیت هلمند ادامه یافت. آخرین توییت های نماینده ی 
وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان حاکی از 
ناامیدی عمیق او از تالش هایش در مسیر گفت وگوهای 
گفت وگوها  این  اگر  که  داد  هشدار  حتا  او  بود.  صلح 
سمت  به  افغانستان  است  ممکن  نرسد،  نتیجه ای  به 
اتفاق  سوریه  در  آن چه  شبیه  خانمانسوز  جنگ های 

افتاد، برود.
مذاکرات صلح همان گونه ای که پیش بینی می شد، پر 
در  همسایه  کشورهای  تعهدات  برخالف  بود.  چالش 
مذاکرات،  از  روز  هر  گذشت  با  گفت وگوها،  این  آغاز 
شکننده گی آن چه با نام اجماع منطقه ای در پیوند با 
استثنای  به  شد.  آشکارتر  می شد،  یاد  مذاکرات صلح 
کشورهای  که  گفت وگوها  این  افتتاحیه ی  جلسه ی 
سخن  صلح  برای  آرزوهای شان  از  منطقه  و  همسایه 
همان  در  کشورها  این  هرکدام  اما  ادامه،  در  گفتند، 

مسیری گام نهادند که پیش از این می رفتند. 
همسایه  کشورهای  اخیر،  یک ماه  از  بیش  در 
صف بندی های جدیدی را آغاز کرده اند و با تصور این که 
هر  است،  کرده  بحران  آهنگ  دیگر  یک بار  افغانستان 
کدام برای شرایط بد، خود را آماده می سازند. بخشی 
از این تالش ها نیز در مسیر شدت بخشیدن به تزلزلی 
است که در ارکان حوزه ی جمهوریت افتاده است. بر 
کسی پوشیده نیست که بخشی از این تالش ها برای 
سبوتاژ روند صلح و دورزدن مراجع رسمی دولت انجام 

می شود. 

شمار را عیله نظام خلق کرده و دامنه ی نفوذ نظام را 
حقانی  شبکه ی  القاعده،  طالبان،  است.  کرده  محدود 
گروه ها  این  صدر  در  داعش  پسین  سال های  در  و 
و  تروریستی  گروه های  سایر  و  طالبان  داشتهاند.  قرار 
شبکه های مافیایی و جرمی با پشتوانه های بیرونی یک 
جنگ ویران گر را به راه انداختند، تا بتوانند نظام سیاسی 
این گروه و سایر گروه های  را زمین گیر کنند.  موجود 
تروریستی، در نوزده سال اخیر در گوشه و کنار کشور، 
برای فروپاشی نظام سیاسی حمالت تروریستی ویران گر 
و وحشت آفرینی را راه اندازی کردند. این گروه ها، بارها با 
شیوه ها و ابزارهای مختلف کوشیدند، زنده گی را از مردم 
بگیرند و روحیه ی مردم را با پهن کردن فضای هراس 
و وحشت تضعیف کنند. دانایی را هدف قرار دادند تا 
ظلمت فراگیر شود و در نهایت این همه را به کار بستند 
تا از نظام سیاسی در نزد افکار عمومی مشروعیت زدایی 
کنند و سناریوی اضمحالل تحقق یابد. اما در مقابله با 
این تهدیدات، نیروهای امنیتی با اراده ی قوی و حس  
خالصانه ی میهن پرستی، والیت به والیت، ولسوالی به 
ولسوالی و دهکده به دهکده در سنگرهای داغ نبرد در 
برابر نیروهای کشتار و ویران گری ایستادند، تا فرصت 
زنده گی را به مردم خود خلق کنند. آنان فرصت ایجاد 
کردند، تا به جای ترس امید دامنه اش را بگستراند. آن ها 
تکثیر  دانایی  ظلمت  به جای  که  کردند  ایجاد  فرصت 
شود. آنان رزمیدند تا نظام سیاسی و دست آوردهای که 
به دست  شان  هم رزم  و  هم سنگر  هزاران  جان  به بهای 
مدت،  این  در طی  یابد.  تحکیم  و  توسعه  است،  آمده 
که  نه تنها  خود  رشادت  با  کشور  امنیتی  نیروهای 
بلکه  کردند،  نابود  را  سیاسی  نظام  سقوط  سناریوی 
اثبات کردند که آنان با حمایت مردم می توانند در برابر 

اخیراً  دولت ها،  میان  روابط  متعارف  عرف  برخالف 
چهره های  روی  سرمایه گذاری  منطقه  کشورهای 
آغاز  را  افغانستان  سیاست  اخیر  دهه ی  دو  تاثیرگذار 
گفت وگوهای  برای  را  نخبه گان  این  آن ها  کرده اند. 
این  با  و  می کنند  دعوت  کشورهای شان  به  جداگانه 
اقدامات عماًل از  خط روابط متعارف میان دولت ها عبور 
کرده اند. اگر آنان به دولت افغانستان حرمت می گذارند، 
از  را  مسیر صلح  در  دیپلماتیک شان  روابط  تمام  باید 

مسیر مراجع رسمی دولت تنظیم کنند.
پروتکل هایی که برای این چهره های سیاسی از جانب 
درجه یک  مقامات  در حد  می شود،  داده  این کشورها 
دورزدن  اقدام ها  این  تلویحی  معنای  و  است  کشور 
نهادهای دولت در شرایطی است که بیش از هر زمان 
دیگر به حرمت نهادن به نهادهای دولت نیاز احساس 

می شود.
چهره های  و  گروه ها  با  کدام  هر  همسایه  کشورهای 
تماس  وارد  جمهوریت  حوزه ی  سیاسی  تاثیرگذار 
شده اند، اما سوال مهمی که پیش می آید این است که 
چرا چنین شده است؟ چرا دولت افغانستان نمی تواند از 
آدرس های رسمی از حوزه ی جمهوریت در روابط اش 

با کشورهای دیگر نماینده گی کند. 
واقعیت امر این است که رهبری و چهره های اثرگذار 
حکومت کنونی نیز در اوضاع نابه سامان کنونی نقش 
عام  معنای  در  جمهوریت  از  شعار  در  آن ها  دارند. 
با تکیه بر  و فراگیر آن سخن می گویند، اما در عمل 
اقدامات ناسنجیده عماًل  با  تک روی و استبداد رای و 
قبضه ی  در  که  میان حکومتی  را  حوزه ی جمهوریت 
چند چهره ی انگشت شمار است و مردم و نهادهایی که 

ارکان اساسی جمهوریت اند، تقسیم کرده اند. 
در شرایطی که بیش از هر زمان دیگر نیاز به اجماع 
نخبه گان سیاسی و همبسته گی ملی احساس می شود، 
نه تنها اقدامی در این جهت نمی شود، بلکه تالش ها 
روز به روز در مسیر انحصار هر چه بیش تر قدرت و وقع 
ناراضی و منتقد درون حوزه ی  به صداهای  نگذاشتن 
جمهوریت و انزوای سیستماتیک بخش هایی از جامعه 

است.
از وزیران به علت وابسته گی شان به مرکز  به شماری 

هر گونه تهدید استوار بمانند و امنیت مردم و وطن شان 
از  برخی  در  شاید  امنیتی  نیروهای  کنند.  تأمین  را 
باشند،  خورده  شکست  دشمن  علیه  نبرد  در  زمان ها 
اما در یک ارزیابی وسیع تر و عمیق تر هرگز در مقابل 
طالبان و دیگر گروه های تروریستی شکست نخورده اند 
که  شرایط  دشوارترین  با  نبرد  میدان های  در  آن ها  و 
برای شان نمی رسید، دشمن  امکانات کافی  و  حتا غذا 
را زمین گیر کردند. در سخت ترین شرایط، سنگرهای 
داغ جنگ را برای پاس داشت جان مردمان خود خالی 
نکردند و خالصانه مبارزه و مقاومت کردند. در این راه، 
از آنان جان های شیرین شان را از دست  تعداد زیادی 
را حفظ  نظم جمهوری  ارزش های  و  وطن  ولی  دادند 
جنگ  با  هم زمان  دشمن  اخیر،  سال  چند  در  کردند. 
گرم، جنگ روانی گسترده ای را بر ضد نیروهای امنیتی 
مبارزه ی  که  است  کرده  تالش  و  انداخته  راه  کشور 
نیروهای امنیتی را به معاش و حقوق مادی تقلیل دهد. 
اما تمامی دسیسه های دشمن بر ضد نیروهای امنیتی 
ناکام ماند و کوچک ترین تأثیری بر مبارزات و مأموریت 
آنان نگذاشت؛ چرا که نیروهای امنیتی حافظ ارزش های 
کالن چون حاکمیت ملی، استقالل، تمامیت سرزمینی 
و تضمین بقای نظام و تأمین امنیت شهروندان کشور 

اند. 
در این اواخر هم زمان با شروع گفت وگو های صلح میان 
نبرد  میدان های  آتش  دیگر  یک بار  طالبان،  و  دولت 
است.  یافته  تشدید  خشونت ها  میزان  و  شده  شعله ور 
طالبان با این کار به دنبال این است که استراتژی فتح را 
دنبال کند و با گسترش میدان نبرد و تشدید خشونت 
و کشتار، در میز مذاکره امتیاز بیش تر به دست آورد. از 
به کار می گیرند  را  توان شان  تمام  طالبان  دیگر،  سوی 

قدرت صالحیت های بی حساب و کتاب داده می شود، 
قدرت  مرکز  به  این که  علت  به  وزرا  از  شماری  ولی 
پیوند مستقیم ندارند، از صالحیت های قانونی شان در 
برای  حتا  و  باشند  برخوردار  نمی توانند  وزارت خانه ها 
مورد  نیز  شش  و  پنج  بست های  ماموران  گماشتن 
مواخذه قرار می گیرند. گماشتن شماری از چهره های 
دست  این  از  نیز  کلیدی  وزارت خانه های  در  ناتوان 

اقدامات ناسنجیده است. 
از  تا آن جا پیش رفته اند که حتا شماری  این عنادها 
ادارات رسمی حکومت که کارکنان آن جوانان افغانستان 
اند، برای چندین ماه از معاش محروم ساخته می شوند 

و تشکیل این ادارات برای ماه ها منظور نمی شود.
حاال  قدرت،  به  نزدیک  حلقه ی  جوانان  از  شماری 
و  صالحیت ها  که  می کنند  قدرت  احساس  چنان 
از یاد می برند و صفحات  مسوولیت های شان را گاهی 
در  فراقانونی  خودنمایی های  عرصه ی  مجازی شان 
بدترین شرایط ممکن در این مملکت است. در شرایطی 
که تالش ها باید برای حفظ وحدت تمام نهادهای دولت 
باشد، اما عماًل تالش ها در مسیر جدایی است. شماری از 
افراد در درون حکومت دقیقاً در همان مسیری فعالیت 
می خواهند.  همسایه  متخاصم  کشورهای  که  دارند 
و  قوم گرایی  خویش خوری،  تبعیض آمیز،  برخوردهای 
آن  به  است که حکومت  از مصیبت هایی  رفیق گرایی 

دچار است و حقیقت آن بر کسی پوشیده نیست. 
پر تالطم  قرار است کشتی جمهوریت در دریای  اگر 
منطقه و جهان پرآشوب ما به ساحل مقصود برسد، باید 
آن هایی که سکان داران اصلی این کشتی هستند، بیش 

از بقیه با تسامح، احتیاط و دوراندیشی رفتار کنند. 
از همین حاال باید برای جلوگیری از ریخت و پاش ها 
شرایط  که  این  تصور  شود.  آغاز  گستره  تالش های 
کنونی ایجاب از خودگذری، دوراندیشی و سعه ی صدر 
باید به تصور عام در میان سیاست مداران  را می کند، 
احساساتی،  کارهای  شود.  بدل  افغانستان  تاثیرگذار 
استبداد رای و سوق دادن بخش هایی از مردم به انزوا 
و تاکید بر حفظ قدرت حکومتی در دستان چند فرد، 
همان راه خطایی است که از قرارگرفتن در مسیر آن در 
شرایط کنونی باید اجتناب شود. دوام و بقای جمهوریت 
وابسته به عمل استراتژیک و دوراندیشانه است، شعار 
میان خالی که در میان گروه های سیاسی و مردم، تصور 
فریب و نیرنگ را ایجاد کند، در شرایط کنونی برای 

سرنوشت کشور ناجایز و مانند زهر کشنده است.

کنند.  ایجاد  فاصله  مردم  و  امنیتی  نیروهای  میان  تا 
استراتژی فتح طالبان توسط نیروهای امنیتی کشور به 
شکست مواجه شد، نبردهای اخیر به ویژه نبرد هلمند 
گواه این مدعا است. مردم نیز نباید اجازه دهند که میان 

نیروهای امنیتی و آنان فاصله ایجاد شود.
می توان  صراحت  به  شد،  بیان  آن چه  به  توجه  با 
استمرار  شهروندان،  مال  و  جان  امنیت  که  گفت 
نتیجه ی  اخیر،  دهه ی  دو  ارزش های  و  سیاسی  نظام 
مبارزات و جان فشانی  نیرو های امنیتی است. نیروهای 
امنیتی کشور، یگانه عامل بقای نظام سیاسی و ابطال 
سناریوی فروپاشی بوده که بدون هیچ گونه چشم داشت 
خود  وطن  از  یک تنه  اندک،  امتیازات  و  امکانات  با  و 
پاس داری کرده اند. آن چه تاکنون در این جغرافیا داریم، 
قهرمانان  این  راستین  مبارزه ی  و  رزمنده گی  نتیجه ی 
از خاک  تنها که  نه  افغانستان  امنیتی  نیروهای  است. 
افغانستان و شهروندان این کشور در برابر تروریسم و 
از  نیابت  به  سال ها  بلکه  کرده،  محافظت  بنیادگرایی 
و  بنیادگرا  گروه های  تروریسم،  برابر  در  جهان  همه ی 

شبکه های مافیایی ایستاده گی کرده اند.
دولت  مذاکره کننده گان  صلح،  گفت  وگوهای  در  حال 
باید  آنان  می کشند.  به دوش  را  دشواری  مأموریت 
دهه ی  دو  دست آوردهای  که  کنند  مذاکره  به گونه ای 
اخیر، حفظ شود. از همه مهم تر این که در میز مذاکره، 
امنیتی  نیروهای  آینده ی  به  نماینده گان دولت نسبت 
باید سنجیده شده و محتاطانه برخورد کنند. آنان باید 
بدانند که حیات نظام سیاسی با حیات نیروهای امنیتی 
پیوند خورده است. نتیجه ی مذاکره  ی آنان باید چیزی 
باشد که بتواند  دست آوردهای نیروهای امنیتی و بقای 

این نیروها را تضمین کند.

نیروهای امنیتی؛ 

نقش آفرینان اصلی بقای نظام سیاسی

م. مازیار

داوود طنین، دانش جوی سیاست

در این اواخر هم زمان با شروع گفت وگو های صلح میان دولت و طالبان، یک بار دیگر آتش میدان های نبرد شعله ور شده و میزان خشونت ها تشدید 
یافته است. طالبان با این کار به دنبال این است که استراتژی فتح را دنبال کند و با گسترش میدان نبرد و تشدید خشونت و کشتار، در میز 

مذاکره امتیاز بیش تر به دست آورد. از سوی دیگر، طالبان تمام توان شان را به کار می گیرند تا میان نیروهای امنیتی و مردم فاصله ایجاد کنند. 
استراتژی فتح طالبان توسط نیروهای امنیتی کشور به شکست مواجه شد، نبردهای اخیر به ویژه نبرد هلمند گواه این مدعا است. مردم نیز نباید 

اجازه دهند که میان نیروهای امنیتی و آنان فاصله ایجاد شود.
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ایالت کنتاکی به مرکزیت شهر فرانکفورت در جنوب 
امریکا قرار دارد. این ایالت با مراتع سبز رنگ و مشهور، 
رییس جمهور  شانزدهمین  لینکلن،  آبراهام  زادگاه 
امریکا، جفرسون دیویس، رییس جمهور ایاالت موتلفه 
امریکا یا همان ایاالت شورشی در جریان جنگ داخلی، 
هارلند  کلونل  افسانه ای،  بوکسور  کلی،  محمدعلی 
کی اف سی  زنجیره ای  رستوران های  موسس  ساندرز، 
است که در تاریخ ۱ جون ۱۷9۲ به عنوان پانزدهمین 

ایالت به ایاالت متحده امریکا پیوست.
ایالت  این  جمعیت  آماری،  سرشماری  آخرین  طبق 
از  آن  جمعیتی  بافت  که  می باشد  تن   ۴.۴۶۷.۶۷۳
پوست،  پوست، ۸.9 درصد سیاه  ۸۴.۱ درصد سفید 
 )Asian( ۱.۶ ،۳.9 درصد اسپانیولی زبان یا التین تبار
آسیای شرقی، ۰.۳ سرخ پوست و بومیان آالسکا، ۰.۱ 
درصد بومیان هاوایی و دیگر جزایر اقیانوس آرام و ۲ 

درصد دیگر نژادها تشکیل شده است.
 5۷ است،   ۲۰۲۰ اکتوبر  که  تاکنون   ۱۷9۲ سال  از 
ایالت  در  امریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره 
دوره،   ۲۶ دموکرات ها  است.  شده  برگزار  کنتاکی 
جمهوری خواهان  دوره،   ۱5 جمهوری خواهان 
هشت   )Democratic-Republican( دموکراتیک 
دوره، حزب  پنج   )Whig Party( ویگ  دوره، حزب 
حزب  دوره،  یک   )Federalist Party( فدرالیست 
 )National Republican( ملی  جمهوری خواه 
اساسی  قانون  اتحادیه ی  حزب  و  دوره  یک 
آرای  برنده ی  دوره  یک   )Constitutional Union(

الکترال این ایالت شده اند.
برای بررسی بهتر، این انتخابات را به سه بخش تقسیم 
می کنیم. بخش اول از سال ۱۷9۲ الی ۱۸۶۰ را شامل 
انتخابات  این  از  دوره   ۱۸ بخش،  این  در  می شود. 
برگزار شده است. جمهوری خواهان دموکراتیک هشت 
دوره، حزب ویگ پنج دوره، حزب دموکرات دو دوره 
و احزاب فدرالیست، جمهوری خواه ملی و اتحادیه ی 
الکترال  آرای  برنده  دوره  یک  هرکدام  اساسی  قانون 
در  ایالت شده اند. جمهوری خواهان هیچ سهمی  این 
این بخش نداشتند. به طور کل می توان این بخش را 
بخش جمهوری خواهان دموکراتیک نامید. بخش دوم 
این  در  را شامل می شود.  الی ۱95۲  از سال ۱۸۶۴ 
است.  شده  برگزار  انتخابات  این  از  دوره   ۲۳ بخش 
دوره  سه  جمهوری خواهان  و  دوره   ۲۰ دموکرات ها 
یک  شده اند.  کنتاکی  ایالت  الکترال  آرای  برنده ی 
دوره ی پیروزی جمهوری خواهان، مربوط به انتخابات 
سال ۱۸9۶ می شود که یک رای از کل آرای الکترال 
به  رای  مابقی ۱۲  و  به دموکرات ها رسید  ایالت  این 
جمهوری خواهان تعلق گرفت. این بخش را نیز می توان 

برتر  انتخابات دست  این  تاریخ  طول  در  دموکرات ها 
را دارند، اما جمهوری خواهان در ۲۰ سال اخیر بهتر 
عمل کرده و یکی از دو کرسی این ایالت در مجلس 
تاکنون  از سال ۱999  از سال ۱9۸5 و دیگری  سنا 
مک  کانل  میچ  است.  جمهوری خواهان  اختیار  در 
)Mitch McConnell( و رند پال )Rand Paul( هر 
دو جمهوری خواه، دو سناتور حال حاضر کنتاکی در 

مجلس سنای امریکا اند.
مچ مک  کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا )از سال 
۱9۸5 تاکنون( با ۳5 سال حضور در سنا و ویندیل اچ 
فورد )Wendell H. Ford( از حزب دموکرات با ۲5 
سال حضور در مجلس سنا، با سابقه ترین سناتورهای 

تاریخ ایالت کنتاکی در مجلس سنای امریکا هستند.
از سال ۱۷9۲ تاکنون تعداد ۳۴۳ تن به عنوان نماینده 
امریکا  نماینده گان  مجلس  راهی  کنتاکی  ایالت  از 
شده اند. از این میان ۱۴۳ تن آنان از حزب دموکرات، 
۶۱ تن از حزب جمهوری خواه، ۳۶ تن از حزب ویگ، 
۳۳ تن از حزب جمهوری خواهان دموکراتیک، ۱۲ تن 
از حزب جکسونیان، هفت تن از حزب اتحادیه بی قید و 
شرط )Unconditional Union Party(، پنج تن از 
حزب ضد جکسونیان، چهار تن از حزب اتحادیه، چهار 
 Know یا  امریکا  متولدین  یا  امریکایی  حزب  از  تن 
از حزب جمهوری خواهان  تن  Nothing Party، دو 
اپوزیسیون،  یا  مخالف  حزب  از  تن  دو  کالی،  آدامز 
مستقل  دموکرات  تن  یک  آدامز،  مردان  از  تن  یک 
آرمان های  با  که  است  شخصی  مستقل  )دموکرات 
حزب دموکرات موافق یا نزدیک است اما عضو رسمی 
حزب نیست و مستقل است( و ۳۲ تن نماینده گانی 
بودند که در دوران کاری خود تغییر حزب دادند. دو 

تاریخچه ی انتخابات در ایالت کنتاکی امریکا
بخش دموکرات ها نامید. بخش سوم سال های ۱95۶ 
این  بر می گیرد. در  اکتوبر ۲۰۲۰ میالدی را در  الی 
بخش، ۱۶ دوره از این انتخابات برگزار شده است. ۱۲ 
دوره جمهوری خواهان و چهار دوره دموکرات ها برنده ی 
آرای الکترال ایالت کنتاکی بوده اند که پنج دوره از این 
پنج  به  مربوط  پیروزی جمهوری خواهان  دوره ی   ۱۲
دوره ی اخیر می شود. با توجه به نتیجه ی انتخابات در 
این بخش، می توان گفت که گرایش مردم کنتاکی در 
انتخابات ریاست جمهوری به سوی جمهوری خواهان 

بوده است.
ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶  مقدماتی  انتخابات  در 
با  کلینتون  هیالری  دموکرات  حزب  از  کنتاکی  در 
۴۶.۸ درصد آرا موفق به شکست برنی سندرز با ۴۶.۳ 
درصد آرا شد. از حزب جمهوری خواه نیز دونالد ترمپ 
با ۳5.9 درصد آرا موفق به شکست تد کروز و مارکو 
روبیو به ترتیب با ۳۱.۶ درصد و ۱۶.۴ درصد آرا شد. 
نهایی ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در  انتخابات  در 
حوزه ی انتخاباتی ایالت کنتاکی دونالد ترمپ با ۶۲.5 
درصد آرا موفق به شکست هیالری کلینتون با ۳۲.۷ 
درصد آرا شد و هشت رای الکترال این ایالت را به سبد 

جمهوری خواهان ریخت.
ایالت  سناتوری  به  تن   ۶۶ تاکنون   ۱۷9۲ سال  از 
که  رسیده اند  امریکا  سنای  مجلس  در  کنتاکی 
بیش از یک دوره سناتور بودند. از مجموع ۶۶  بعضاً 
تن   ۱۲ دموکرات،  آنان  تن   ۳۰ شده  ذکر  سناتور 
جمهوری خواهان  حزب  تن  هشت  جمهوری خواه، 
دموکراتیک، چهار تن حزب ویگ )Whig Party(، دو 
تن فدرالیست، یک تن جکسونیان، یک تن ضد دولت، 
 Know یک تن حزب امریکایی یا متولدین امریکا یا
و هفت تن سناتورهایی بودند که   Nothing Party
تغییر حزب دادند. سناتورهای  در دوران کاری خود 
که تغییر حزب دادند، از این قرار بودند: یک تن عضو 
دولت،  ضد  و  دموکراتیک  جمهوری خواهان  احزاب 
و جکسونیان،  دموکراتیک  تن جمهوری خواهان  یک 
و  دموکراتیک  جمهوری خواهان  احزاب  تن  یک 
جمهوری خواهان آدامز کالی، یک تن حزب دموکرات 
دموکراتیک  جمهوری خواهان  تن  یک  اتحادیه،  و 
در  عضویت  با  تن  یک  جکسونیان،  ضد  و  ویگ  و 
جکسونیان  و  دموکراتیک  جمهوری خواهان  احزاب 
تن جمهوری خواهان  یک  نهایتاً  و  و ضد جکسونیان 
دموکراتیک و جکسونیان و حزب امریکایی یا متولدین 

امریکا یا Know Nothing Party بودند.

کیوان شکوری

تن از این نماینده گان طبق منابع مورد استفاده ی این 
گزارش، اسامی احزاب شان نامشخص است.

در  کنتاکی  دموکرات های  ارایه شده،  آمار  به  توجه  با 
در  امریکا  نماینده گان  مجلس  انتخابات  تاریخ  طول 
اما  دارند،  را  برتر  دست  کنتاکی  انتخاباتی  حوزه ی 
جمهوری خواهان در سال های اخیر بهتر عمل کرده اند 
و از شش نماینده ی حال حاضر این ایالت در مجلس 
خواه  جمهوری  آنان  تن  پنج  امریکا،  نماینده گان 

هستند.
از سال ۱۷9۲ که کنتاکی به عنوان پانزدهمین ایالت 
به ایاالت متحده امریکا پیوست تا به امروز، 59 تن به 
مقام فرمان داری این ایالت رسیدند و بعضاً بیش از یک 
دوره در این مقام بودند. ۳9 تن از این فرمان داران از 
حزب دموکرات، 9 تن از حزب جمهوری خواه، هشت 
تن از حزب ویگ، هفت تن از حزب جمهوری خواهان 
جمهوری خواهان  حزب  از  تن  یک  جفرسون، 
یک  و  جکسونیان  حزب  از  تن  یک  دموکراتیک، 
 Know یا  امریکا  متولدین  یا  امریکایی  حزب  از  تن 
Nothing Party بودند. در طول تاریخ این انتخابات، 
دموکرات ها با فاصله ی زیاد برتر هستند. با وجود این که 
جمهوری خواهان در سال های اخیر بهتر بوده اند، در 
حال حاضر نیز اندی بی شیِیر )Andy Beshear( از 
حزب دموکرات، سکان دار فرمان داری این ایالت است.

طول  در  دوره   ۲۶ با  کنتاکی  دموکرات های  نتیجه: 
و  هستند  برتر  جمهوری  ریاست  انتخابات  تاریخ 
شدند.  برنده  را  اخیر  دوره  پنج  جمهوری خواهان 
و  سنا  مجلس  انتخابات  تاریخ  طول  در  دموکرات ها 
نماینده گان برتر هستند، اما هر دو سناتور حال حاضر 
این ایالت و پنج نماینده از مجموع شش نماینده ی حال 
حاضر این ایالت در مجلس نماینده گان جمهوری خواه 
فرمان داری  انتخابات  تاریخ  در طول  دموکرات ها  اند. 
برتر اند و فرمان دار حال حاضر این ایالت نیز از حزب 
دموکرات است. می توان نتیجه گرفت که ایالت کنتاکی 
در طول تاریخ گرایش به دموکرات ها داشته است، اما 
در حال حاضر گرایش به جمهوری خواهان در این ایالت 
بیش تر است. البته این نکته را نباید فراموش کنیم که 
اندی بی شیِیر، فرمان دار حال حاضر ایالت کنتاکی از 
 Matt( سال ۲۰۱9 در این مقام است و قبال َمت بِوین
و  بود  مقام  این  در  جمهوری خواه  حزب  از   )Bevin
این می تواند زنگ خطری برای جمهوری خواهان باشد، 

چون نشان از تغییر گرایش مردم کنتاکی می دهد.
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وزارت  کرونا،  ویروس  دوباره  اوج گیری  با  هم زمان 
را  خانه  از  بیرون  در  ماسک  پوشیدن  عامه  صحت 
مبتالیان  آمار  نهاد،  این  گفته  به  می داند.  اجباری 
ویروس کرونا در هفته اخیر تا ۲۶ درصد افزایش یافته 
در  کرونا  به  ابتال  میزان  که  است.مسووالن می گویند 
حال  پاکستاندر  و  ایران  به ویژه  همسایه،  کشورهای 
باید از سفرهای غیرضروری به  افزایش است و مردم 
این کشورها خودداری کنند. این وزارت تصریح می کند 
که در صورت شیوع موج دوم ویروس کرونا، این نهاد 
نسبت به دور پیش آماده گی بهتر دارد و در حال حاضر 
مرکز  هزار  سه  از  بیش  خارجی،  کمک های  افزون بر 
صحی در کشور آماده تداوی بیماران کرونا است. پیش 
از این، وزارت صحت عامه گفته بود که با رسیدن فصل 
سرما و احتمال آلوده  شدن هوا، شرایط برای بیماران 

کرونایی وخیم تر خواهد شد.
وزارت صحت عامه می گوید که آمارهای ابتال به کرونا 
باید توصیه های صحی  افزایش است و مردم  در حال 
وزارت  عثمانی، سرپرست  احمدجواد  کنند.  رعایت  را 
دوازدهم عقرب در نشست  روز دوشنبه،  عامه  صحت 
خبری گفت که بنا بر پیشنهاد وزارت صحت عامه به 
از  منزل  از  بیرون  در  ماسک  استفاده  کابینه،  جلسه 
سوی کابینه اجباری است. به گفته وی، در هفته های 
اخیر آمار مبتالیان به کرونا تا ۲۶ درصد افزایش یافته 
است و در حال حاضر در سراسر کشور ۲۴9 بیمار کرونا 
در بستری اند. آقای عثمانی تصریح می کند که میزان 
ایران و  به ویژه  به کرونا در کشورهای همسایه،  ابتال 
پاکستان در حال افزایش است و مردم باید از سفرهای 

هم چنین، براساس سیاست دو ستون، جوزف سیسکو، 
در سپتامبر ۱9۷۲ گفت:  امریکا  امور خارجه ی  وزیر 
منطقه  این  در  ما  خارجی  سیاست  عمده ی  »اصول 
داخلی  امور  در  مداخله نکردن   .۱ است:  زیر  قرار  به 
دیگر ملت ها، ۲. تشویق هم کاری های منطقه ای برای 
صلح و پیش رفت، ۳. تشویق کشورهای دوست برای 
این که وظیفه ی امنیتی را خود بپذیرند، ۴. مبارزه با 
توسعه طلبی مسکو و 5. تشویق تبادل کاال یا خدمات و 

.)۱۳9 :۱9۷۸ ,Long( ».تکنولوژی
بر این اساس، میزان نیروهای امریکایی در خلیج فارس 
مکاتبات  عوض،  در  و  می رسید  آن  حد  کم ترین  به 
و  ایران  رهبران  و  امریکایی  مقامات  بین  دیپلماتیک 
عربستان افزایش می یافت. )آدمی و دشتگرد، ۱۳9۱: 

.)5
مدیریت  این جهت  به  احاله ی مسوولیت،  راهبرد  در 
غیرمستقیم مد نظر است که در بعضی نمونه هایی از 
این شیوه حتا قدرت منطقه ای که به واسطه ی آن مهار 
صورت می گیرد، ممکن است واقف نباشد و به صورت 
بین قدرت هژمون  رسمی در زمینه کدام معاهده ای 
جهانی و قدرت مهارکننده ی منطقه ای موجود نباشد؛ 
مهار چین و خیزش هایی که توسط چین در منطقه و 
جهان مدیریت خواهد شد، یکی از مواردی است که 
ایاالت متحده امریکا توسط هندوستان اعمال می کند.

از احاله ی مسوولیت  در قرن بیست ویک نیز مواردی 
مهار  می شود:  مشاهده  امریکا  متحده  ایاالت  توسط 
چین توسط هندوستان و مهار ایران توسط عربستان 

سعودی، از نمونه های این شیوه ی استراتژیک اند.
و  کریمیه  جزیره ی  الحاق  موضوع  می رسد  نظر  به 
رقیب  از  نیز  را  روسیه  دیگر،  موضوعات  از  بسیاری 
است.  کرده  تبدیل  متحده  ایاالت  برای  دشمن  به 
ایاالت متحده )۲۰۱۷( که  امنیت ملی  استراتژی  در 
توسط ترمپ بیرون داده شد، صرف نظر از کشورهای 
محور شرارت )ایران، سوریه و کوریای شمالی(، چین 
معرفی  متحده  ایاالت  دشمنان  جمله ی  از  روسیه  و 
می تواند  آینده  در  اوکراین  کشور  بنابراین  شده اند. 
روسیه  علیه  متحده  ایاالت  برای  مهم  ابزار  به عنوان 

مورد استفاده قرار گیرد.
از  برخی  باشد،  نگارنده  تأیید  مورد  این که  بدون 

این وزارت تصمیم دارد که درآینده همه والیت ها را با 
دستگاه پی سی آر مجهز سازد تا مردم بخاطر گرفتن 

آزمایش به دیگر والیات سرگردان نشوند.
حاضر  حال  در  عامه،  صحت  وزارت  معلومات  بر  بنا 
حدود سه هزار و ۴۰۰ مرکز صحی در سراسر کشور 
ظرفیت تداوی بیماران کرونا را دارد. احمدجواد عثمانی 
دالری  میلیون  بودجه ۱۰۰.۴  بانک جهانی  که  افزود 
را بخاطر کرونا مدنظر گرفته است که در چهار سال 
آینده و در صورت نیاز از آن استفاده خواهد شد. به 
موسسات  توسط  نیز  بودجه  این  مصرف  وی،  گفته 
مراکز صحی  تجهیز  و  کمک  منظور  به  دولتی   غیر 
در والیات انجام می شود. مسووالن می افزایند که بانک 
نیز بودجه ۴۰ میلیون دالری را برای وزارت  آسیایی 
صحت عامه درنظر گرفته است که ۱5 میلیون آن برای 
ساخت مراکز صحی و شفاخانه ها در ده والیت است. 

تروریستی، دست آورد مهمی برای طالبان داشته است؛ 
دولت های  و  متحد  ملل  رسمی  اسناد  در  گروه  این 
بزرگ جهان به عنوان گروه تروریستی ثبت شده بود، 
اکنون به عنوان طرف مذاکره با بزرگ ترین قدرت جهان 
بیش ترین  هم  مذاکرات  روند  در  و  است  گرفته  قرار 
خواست های طالبان از سوی دولت امریکا پذیرفته شده 
است. جالب این جاست که تا هنوز نه آتش بس صورت 
نه  و  به زمین گذاشته شده است  نه سالحی  گرفته، 
تاکنون گروه طالبان قانون اساسی جمهوری اسالمی 
افغانستان را به رسمیت شناخت است. در عین حال، 
ذی صالح  محاکم  به حکم  که  طالبان  زندانی   5۰۰۰
افغانستان محکوم به زندان و مجازات شده بودند، تحت 

فشار امریکا رها شدند.
و  افغانستان  دولت  امریکا،  مذاکرات  که  صورتی  در 
طالبان به صلح هم بینجامد، باز هم بحران افغانستان 
حل نمی شود، زیرا بزرگ ترین دست آورد این پروسه، 
نجات ایاالت متحده از مخمصه و منجالب منازعه ی 
از  بعد  دارد  نظر  در  کشور  این  که  است  افغانستان 
رهایی از این دام خشن و جنگ طاقت فرسا و باتالق 
از  را  آن  با  مرتبط  ساحات  و  افغانستان  خودساخته، 
طریق راهبردهای احاله ی مسوولیت و یا موازنه از راه 
مورد  نیروهای  از  بخشی  طالبان  کند.  مدیریت  دور، 
نظر امریکا برای اعمال راهبردهای متذکره است. تعهد 
عدم تماس و هم کاری طالبان با گروه های تروریستی 
از جمله داعش و القاعده و حتا حمله بر گروه داعش 
و نابودساختن آن توسط طالبان در افغانستان، مبین 

این مسأله است.

آقای عثمانی گفت که یک بخش دیگر آن برای تجهیز 
البراتوارها و آموزش کارمندان صحی تنظیم شده که 
وزرات صحت عامه مسوولیت رهبری بودجه را به دوش 
دارد، اما تطبیق آن توسط ملل متحد و دیگر موسسات 

غیر دولتی صورت خواهد گرفت.
آقای عثمانی در راستای سکتور خصوصی نیز گفت، 
شماری از پیام های تایید ناشده به دست آنان رسیده 
خصوصی  های  البراتواری  از  برخی  که  شده  گفته  و 
در قسمت نتایج آزمایش هایی که از مردم می گیرند، 
جعل کاری می کنند تا بدین ترتیب، نتایج مثبت کرونا 
را به درخواست مردم منفی بسازند. به گفته وی، به 
همین دلیل چند البراتوار شخصی نظارت و برای شان 
توصیه و اخطارهای کتبی فرستاده شده است. آقای 
ادامه  هم چنان  آنان  نظارت های  که  افزود  عثمانی 
می یابد و با دیدن جعل کاری و فریب از طرف البراتوار 
ها، جواز شان گرفته و با آنان برخورد قانونی خواهد 
شد. او هم چنان افزود که البراتوارهای خصوصی باید 
مطابق به معیارهای وزارت صحت عامه کارها را انجام 
تجاری،  اعتبار  و  خود  جایگاه  به  آن  غیر  در  و  دهد 
اقتصادی و روابط بین المللی افغانستان با دیگر کشورها 

آسیب می رساند.
این در حالی است که پیش از این، وزارت صحت عامه 
آلوده   احتمال  و  فصل سرما  رسیدن  با  که  بود  گفته 
شدن هوا، شرایط برای بیماران کرونایی وخیم تر خواهد 
مثبت  واقعات  مجموعی  شمار  حاضر  حال  در  شد. 
ویروس کرونا در افغانستان به چهل ویک هزار و ۶۳۳  
نفر است. افزون بر این، آمار مجموعی مرگ و میر ناشی 
از این ویروس به یک هزار و 5۴۱ نفر و آمار مجموعی 

بهبود یافته گان نیز به ۳۴ هزار و ۳۴۲ نفر می رسد.

افغانستان  بحران  سطوح  من،  نظر  به  حال،  هر  به 
صرف  ماند.  خواهد  باقی  الینحل  و  پابرجا  هم چنان 
ناامنی،  این که مردم در سایه ی شوم جنگ و  از  نظر 
دولت مردان  باید  می گویند،  لبیک  صلح  پروسه ی  به 
در  بحران زدایی  برای  کشور  این  صدیق  فرزندان  و 
و  قدرت  در  طالبان  حضور  زیرا  ورزند؛  تالش  کشور 
شریک شدن آنان در قدرت، تمام مشکالت این کشور را 
نمی تواند حل کند. واقعیت این است که طالبان همه ی 

سطوح بحران در کشور نیست.
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غیرضروری به این کشورها به گونه جدی بپرهیزند.
در صورت  که  می گوید  هم چنان  عامه  وزارت صحت 
شیوع موج دوم ویروس کرونا، این نهاد نسبت به دور 
نهادهای  با  همکاری  در  و  دارد  بهتر  آماده گی  پیش 
ذی دخل، از جمله شورای عالی طبی، موسسات سازمان 
ملل متحد، تمویل کننده های بین المللی و موسسات 
غیر دولتی یک طرح جامع را برای مبارزه با موج دوم 
کابینه  سوی  از  طرح  این  که  افزو  وی  است.  آماده 
مسووالن  است.  تطبیق  حال  در  و  شده  تصویب  نیز 
دوم  موج  احتمالی  شیوع  صورت  در  که  می گویند 
کرونا، این نهاد بودجه کافی را در اختیار خواهد داشت. 
ماشین های  جهان  سازمان صحی  نهاد،  این  گفته  به 
پی سی آر به کمک مالی بانک جهانی در اختیار آنان 
قرار داده و آموزش کارمندان صحی بخاطر استفاده از 
این ماشین نیز انجام شده است. آقای عثمانی افزود که 

ایاالت  با سیاست های  میانه ی خوبی  که  تحلیل گران 
از  نیز  را  داعش  مثل  حتا  گروه هایی  ندارند،  متحده 
مسوولیت  احاله ی  برای  نظر  مورد  عناصر  جمله ی 
می دانند. بنابراین می توان گفت که شیوه ی مهار رقیب 
و دشمن به صورت غیرمستقیم و حتا نامرئی، یکی از 
امریکا  متحده  ایاالت  دولت  برای  اعمالی  راهبردهای 

است.

برآمد
از  یکی  به  افغانستان  در  صلح  موضوع  که  اکنون 
اولویت های دولت امریکا تبدیل شده است، سوال اساسی 
این است که چرا با گروه طالبان که در لیست سیاه 
سازمان ملل و دولت امریکا قرار داشت، صلح صورت 
گیرد؟ در پهلوی نظریات مرشایمر و سایر نظریه پردازان 
و استراتژیست های امریکا، مجموعه تحوالت و ناکامی 
و  افغانستان  ایاالت متحده در جنگ های  راهبردهای 
عراق، تغییر راهبردی برای آن هژمون جهانی به همراه 
داشت؛ به گونه ای که طوالنی ترین جنگ تاریخ ایاالت 
متحده در افغانستان رقم خورد و پیروزی مطلق علیه 
طالبان را به دنبال نداشت. از سوی دیگر، تغییر نگرش 
و شیوه ی عمل طالبان علیه امریکایی ها، این کشور را 
بر آن داشت تا به صورت مستقیم با طالبان که سالیان 
دراز به عنوان گروه تروریستی و حامی القاعده و سایر 
گروه های تروریستی معرفی می شد، وارد مذاکره شود.

نتیجه ی مذاکرات امریکا و طالبان تاکنون، به استثنای 
تعهد کتبی طالبان مبنی بر پرهیز از حمله به منافع 
گروه های  سایر  از  گروه  این  پشتیبانی  عدم  و  امریکا 

اوج گیری دوباره کرونا؛ 

وزارت صحت پوشیدن ماسک را اجباری خواند 

امریکا و راهبردهای موازنه و احاله ی 
مسوولیت در افغانستان

10. Long, Davide (1978), The persian Golf, 
An Introduction to its peoples, Politics And 
Economics, West Wiew Prees, Boulder, Col rado.



سعادت شاه موسوی 
قسمت پنجم

پیش  روز   ۱۲ حدود  حکومت 
گرفتن  برای  را  نامزدوزیران 
مجلس  به  اعتماد  رأی 
کرد.  معرفی  نماینده گان 
دلیل  به  تاکنون  اما  مجلس 
بررسی  روند  نشدن  تکمیل 
نامزدوزیران  این  برای  اسناد، 
صندوق رأی نگذاشته است. شماری از اعضای مجلس 
نماینده گان ضمن این که بر تکمیل شدن روند بررسی 
این اسناد تاکید می کنند، می گویند که در نخست باید 
تکلیف نامزدوزیران دو تابعیتی مشخص و اسنادشان 
مجلس  اعضای  این  شود.  خارج  بررسی  چرخه  از 
تابعیت اند،  دو  دارای  که  نامزدوزیرانی  اند،  معتقد 
نمی توانند به کشور خدمت کنند، از این رو نیاز است 
دیگر،  از طرف  باشند.  تابعیتی  یک  نامزدوزیران  که 
برخی از اعضای مجلس نماینده گان می گویند که آنان 
از نامزدوزیران تعهد گرفتند، در صورتی که معلومات 
برخالف اسنادشان ثابت شود، از همان پست برکنار و 
به دادستانی معرفی شوند. این طیف از اعضای مجلس 
نماینده گان می گویند که تالش ها جریان دارد تا روز 
چهارشنبه روند بررسی اسناد نامزدوزیران تکمیل و 

برای شان صندوق رأی گذاشته شود.
باوجودی که اسناد نامزدوزیران نزدیک به دو ماه پیش 
مجلس  به  پارلمانی  امور  در  دولت  وزارت  سوی  از 
اما  مجلس  این  است،  شده  فرستاده  نماینده گان 
تاکنون روند بررسی اسناد را تکمیل نکرده است. از 
سویی هم خبرها حاکی از آن است که اسناد تحصیلی 
شماری از نامزدوزیران مشکل دارد و برخی دیگر از 
ضیاء،  ضیاءالدین  تابعیته اند.  دو  نیز  نامزدوزیران 
نماینده مردم سمنگان در مجلس نماینده گان گفت، 
نامزدوزیرانی که دو تابعیت دارند، باید اسنادشان از 
روند بررسی حذف شود. آقای ضیا گفت: »اگر برای 
وزیر دو تابیعتی رای گیری می کنیم، فرق ما با کسانی 
ندارند،  قبول  و  می کنند  نقض  را  اساسی  قانون  که 
چیست؟ باید به عنوان قانون گذاران، قانون را پایمال 
از  اسنادشان  باید  تابیعتی اند  دو  کسانی که  نکنیم. 
چرخه پروسس کشیده شود. این بسیار دردآور است.«

موانع فرهنگی اشتغال زنان 

نظریه ی سرمایه ی انسانی: در جهان امروز توسعه ی 
مالی  منقطع  جهش های  از  بیش  چیزی  اقتصادی 
ارزش ترین  با  به منزله ی  انسانی،  سرمایه ی  است. 
ذخیره ی هر ملت، در رشد پر بار حوزه های اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی جوامع نقشی بسزا دارد. الزمه ی 
پویایی ملت ها، احساس هماهنگی وهم نوایی در جهت 
سهیم شدن با فرایند رشد کشورها است. از این منظر، 
در جهت گیری و سیاست گذاری کالن نظام اقتصادی، 
در نظر گرفتن قشرهای مختلف، به ویژه زنان، توجه 
است  داده  نشان  جهان  تجربه ی  می طلبد،  ویژه ای 
فعالیت های  در  زنان  حضور  شعار  به  پرداختن  که 
اقتصادی و اجتماعی تنها با تکیه بر این که نیمی از 
جمعیت جوامع اند، نگاه سطحی به بحث حضور زنان 
اقتصادی است.  فعالیت های اجتماعی و  در عرصه ی 
زیربنایی الزم،  و  فرهنگی  زمینه سازی های  از  غفلت 
پیامدهایی دارد که گاه سرمایه ی انسانی را در فرایند 

توسعه به مخاطره می اندازد.
فرانسه  در  جامعه شناسی  برجسته ی  متفکر  بوردیو، 
اقتصادی،  سرمایه ی  »میزان  می گوید:  وی  است. 
اجتماعی و فرهنگی موقعیت فرد را در جهان معاصر 
به دنبال  او  سرمایه،  زمینه ی  در  می کند«.  تعیین 
از  هم  نئوکالسیک  نظریات  است،  مارکس  نظریات 
از  بوردیو هم یکی  نظریه ی مارکس ریشه می گیرد. 
متفکرین نئوکالسیک است. وی تالش کرده است که 
نظریات مارکس را بال و پر بدهد و با تغییرات اتفاق 
افتاده در جهان معاصر فرد تنها بر پایه ی سرمایه ی 
اقتصادی ساخته نمی شود، تنها با توجه به وضعیت 
باید عالوه بر  افراد و گروه ها کافی نیست،  اقتصادی 
کرد.  توجه  نیز  فرهنگی  و  اجتماعی  به وضعیت  آن 
وبر هم به این عقیده بود. )بابای و باینگانی، ۱۳9۰: 
ص ۲۱(. بوردیو در نظریه ی جنسیتی خود، فراسوی 

کار و در خانه و خانواده با یک دیگر مرتبط و جزئی 
از یک سیستم کلی اجتماعی است که در آن زنان 
تابع مردان هستند. یک موضوع کلیدی )نه فرضی( 
)به  خانه گی  کار  اختصاص  جنسیت،  نظریه های  در 
ویژه مراقبت کودک( به زن ها است، فریدمن می گوید 
برای  »مناسب«  وجود شغل  عدم  علت  این که  برای 
درک  را  پست تر  مشاغل  در  آن ها  اشتغال  و  زنان 
بکنیم باید عوامل داخلی بازار کار را کنار بگذاریم و به 
شرایطی که زنان تحت آن شرایط نیروی کار خود را 

می فروشند، توجه کنیم. 
باورند که هم در کشورهای  این  بر  دیگران  و  وانک 
صنعتی مبتنی بر بازار و هم در جوامع صنعتی دیگر 
که متکی به بازار نیستند، حتا هنگامی که زنان در 
خارج از خانه کار می کنند، باز هم کار خانه گی، به ویژه 
موضوع  دارد.  اختصاص  آن ها  به  کودک،  مراقبت 
دیگری که به وسیله ی نویسنده گان طرف دار نظریه ی 
جنسی  مزاحمت های  است،  شده  مطرح  جنسیتی 
است. فارلی عقیده دارد که این نوع مزاحمت ها عامل 
مهمی در جابه جایی زیاد کارگران زن است، زیرا دست 
است.  گرفتاری  نوع  این  اصلی  چاره  کار  از  کشیدن 
وی هم چنین می گوید این مزاحمت ها در جداسازی 
مشاغل بنا بر جنسیت افراد و تداوم آن تا حدود زیادی 
موثر است و غالباً مساعی مربوط به واردکردن زنان در 
مشاغلی که در قلم رو مردان قرار دارد، از این طریق 

خنثا شده است.
جامعه شناسان  نظر  از  کارکردگرایی:  نظریه ی 
کارکردگرا، تنها نقش اساسی زنان در جامعه برآوردن 
نباید  و  است  فرزندزایی  و  مردان  جنسی  نیاز های 
تغییری در این نقش ها ایجاد شود. هم چنین تقسیم 
و  افراد  خرسندی  متضمن  خانواده  در  جنسی  کار 
وجود خانواده ی کارا و با ثبات است. این تقسیم کار 
در  لین  رابرت  است.  و جامعه  نفع هر دو جنس  به 
کتاب »زندگی سیاسی« می گوید: »مشارکت زنان در 
امور سیاسی یا هر نوع وابسته گی خارج از خانه، به 
معنی دزدی از فرصت های خانواده گی است.« از نظر 

نماینده گان نیز بیان داشت که در این اواخر شایعات 
پخش شده مبنی بر این که، اسناد نامزدوزیرانی که قباًل 
وزیر بوده اند، بررسی نشود. او این کار را خالف اصول 
و وظایف داخلی مجلس دانست و از کمیسیون های 
به  را  نامزدوزیران  این  اسناد  که  خواست  مربوطه 
عضو  این  هم  سویی  از  کند.  بررسی  جدی  طور 
مجلس نماینده گان بیان داشت که کمیسیون روابط 
دو  که  گرفته  اند  تعهدنامه  نامزدوزیران  از  بین المللی 
تابیعتی اند و یا خیر. او اما گفت که این نامزدوزیران 
باید اسناد ترک تابعیت شان را به عنوان ثبوت بیاورند. 
به باور وی، نامزدوزیرانی که دارای دو تابعیت بوده اند، 
در  و  نداده اند  انجام  احسن  وجه  به  را  وظایف شان 
مواردی هم، فساد کرده اند و از کشور گریخته اند. او 
افغانستان شاهد بوده اند،  گفت که در گذشته مردم 
به کشور دومی که  وزیرانی که فساد کردند، دوباره 
تابعیت  آن را داشته اند، برگشتند. به این ترتیب دست 
نهادهای عدلی و قضایی کوتاه شده و مورد بازپرس 
این،  از  این در حالی است که پیش  قرار نگرفته اند. 
بودند،  گفته  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  برخی 
دو  یا هم  و  است  ناقص  اسنادشان  که  نامزدوزیرانی 
تابیعتی اند، برای شان صندوق رای گذاشته نمی  شود. 
این نماینده گان استدالل می کردند، افرادی که دارای 
دو تابعیت اند، زیاد در قسمت انجام وظایف شان صادق 

نیستند و به کشور تعهد ندارد. 
از سوی دیگر در ماده ۷۲ قانون اساسی تصریح شده 

تالکوت پارسونز زنان نباید در زنده گی شغلی از الگوی 
با مردان  نمایند و در رقابت مستقیم  مردانه پیروی 
فرصت های  در  تغییر  زیرا  آیند،  بر  خویش  طبقه ی 
گسیخته گی  هم  از  موجب  برابری،  ایجاد  و  شغلی 
در خانواده زن  بنابراین  ساخت خانواده خواهد شد. 
نقش عاطفی )ابرازی( که بیرون از خانه است و منجر 
به کسب درآمد می شود، ایفا می کند و معتقد است 
که اختالط نقش زن و مرد صدمات جبران ناپذیری به 
کانون خانواده وارد می کند. هم چنین هر گونه تغییر 
در نقش زنان، خطرات زیادی در پی دارد و واگذاری 
سبب  سیاسی،  و  اقتصادی  امور  در  زنان  به  نقش 

تخریب کارکردهای کنونی جامعه می شود.
از جهات گوناگون در  زنان  نظریات اسالم: معاشرت 
اسالم  مقدس  دین  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  قرآن 
به شکل صریح با الگویی مناسب به بیان دقیق این 
حفظ  برای  دقیقی  احکام  و  است  پرداخته  مسأله 
سالمت جامعه در زمینه ی روابط زن و مرد تشریح 
آنان را ملزم به رعایت آن ساخته است. در  کرده و 
سوره ی مبارکه ی نور پس از آن که مردان مومن از نگاه 
ناپاک و چشم چرانی نهی می شوند، به زنان مومن نیز 
چنین دستور داده می شود و خداوند خطاب به پیامبر 
 » أَبَْصارِِهَنّ ِمْن  یَْغُضْضَن  لِّلُْمْؤِمَناِت  »َوُقل  می فرماید: 
)النور، ۳۱(. »و به زنان مومن بگو غضن بصر داشته 
باشند«. در این آیه ی شریفه واژه ی »غضن« به معنی 
کاهش دادن است و »غضن بصر« یعنی کاهش دادن 
نظر  اصطالح،  به  و  تماشا نکردن  خیره نشدن،  نگاه، 
استقاللی نیفکندن و معنی آیه چنین است که به زنان 
مومن بگو، خیره نشوند و چشم چرانی نکنند. بنابراین، 
زنان مومن با توجه به این آیه همانند مردان ملزم به 
پرهیز از هر گونه نگاه ناپاک شهوت آلود شده اند. در 
حکم دیگری که در زمینه ی چگونه گی برخورد زن و 
لزوم رعایت  نور آمده است،  آیه ی ۳۱ سوره ی  مرد، 
حجاب و پوشش مناسب در مقابل نامحرم است. » 
فرو  که  باید  و   » ُجُیوبِِهَنّ  َعلَی  بُِخُمرِ ِهَنّ  َولَْیْضرِ بَْن 

گذارند مقنعه هاشان  را بر گریبان هاشان.

است؛ نامزدوزیران باید تنها تابعیت افغانستان را داشته 
یک  هرگاه  است،  آمده  قانون  این  ادامه  در  باشند. 
نامزدوزیر تابعیت کشور دیگر را داشته باشد، اعضای 
رأی  به وی  دارند که  نماینده گان صالحیت  مجلس 

تأیید دهند و یا او را رد کنند.
کمیسیون  عضو  خردمند،  حال حجت اهلل  همین  در 
نماینده گان  مجلس  منشی  نایب  و  بین المللی  امور 
صورتی  در  کرده اند،  تعهد  نامزدوزیران  که  می گوید 
که اسنادشان ناقص باشد و یا هم بعداً مشخص شود 
از پست شان کنار  دارند،  را  تابعیت کشور دومی  که 
بروند و به دادستانی معرفی شوند. آقای خردمند بیان 
خارجه  وزارت  به  مربوطه  کمیسیون های  که  داشت 
نامزدوزیران  تابعیت  مورد  در  و  داده اند  مکتوب  نیز 
که  کرده   تأیید  وزارت  این  اما  خواسته اند،  معلومات 
ندارد. وی  دومی  تابعیت   نامزدوزیران  از  یکی  هیچ 
خاطر نشان کرد که کمیسیون ها به این اکتفا نکرده و 
از نامزدوزیران تعهد گرفته اند، و آن ها نیز تعهد داده اند 
در صورتی که مشخص شود چیزی غیر از اسنادشان 
وجود داشته باشد، جواب بدهند و مورد بازپرس قرار 

گیرند. 
با این همه خردمند گفت که کمیسیون های مسوول 
جاری  هفته ی  چهارشنبه  روز  تا  می کنند  تالش 
او  کنند.  تکمیل  را  نامزدوزیران  اسناد  بررسی  روند 
به  نامزدوزیران  روند،  این  تکمیل شدن  با  که  گفت 
مجلس خواسته شده و پس از آن برای شان صندوق 
گذاشته می شود. روند رأی   دهی طوری است که در 
ابتدا نامزدوزیران برنامه های شان را برای نماینده گان 
برای   نماینده گان  و سپس مجلس  توضیح می دهند 
سه تا چهار نامزدوزیر، به نوبت صندوق رأی می گذارد. 
درصد   5۰ نصاب،  اساس  بر  بتواند  که  نامزدوزیری 
کرسی  می تواند  کند،  تکمیل  را  رای  یک  عالوه  به 

وزارت خانه  را به دست آورد. 
گفتنی است که نامزدوزیران در اول عقرب برای گرفتن 
رأی اعتماد به مجلس نماینده گان معرفی شدند. این 
در حالی است که اکنون تمامی وزارت خانه ها توسط 
برخی  باور  به  که  کاری  می شوند؛  اداره  سرپرستان 
مجلس  اعضای  زیرا  است.  شده  خوانده  غیرقانونی 
نماینده گان معتقد اند که بر اساس قانون سرپرستان، 
یک وزیر نمی تواند بیش از سه ماه به عنوان سرپرست 
کار کند. این در حالی است که برخی از وزارت خانه ها 
از زمان حکومت وحدت ملی تا کنون توسط سرپرست 

مدیریت می شود.

و  می نهد  گام  نابرابری  باب  در  مارکسیستی  مفهوم 
تصویر پیچیده از طبقه ارایه می کند و آن را ترکیبی 
)اجتماعی،  از شکل های مختلف سرمایه کنش گران 
فرهنگی، اقتصادی و نمادی( در هر میدان اجتماعی 
می داند. پیر بوردیو سرمایه ی اجتماعی را »موقعیت ها 
می داند  اجتماعی«  شبکه ی  و  گروه ها  در  روابط  و 
مادی  منابع  و  اطالعات  فرصت،  به  دست رسی  که 
او  می دهند.  افزایش  را  اجتماعی  موقعیت های  و 
و  بالقوه  منابع  جمع  حاصل  را  اجتماعی  سرمایه ی 
باالفعل می داند که نتیجه مالکیت شیکه ی بادوام از 
گروه  در  عضویت  یا  و  افراد  بین  نهادینه شده  روابط 

می باشد.
معروف ترین  از  یکی  کار:  بازار  تجزیه شدن  نظریه ی 
تیوری های تجزیه شدن بازار کار، تیوری بازار دوگانه 
می شود:  قایل  تمایز  مشاغل  نوع  دو  بین  که  است 
بخش اول که از لحاظ پرداخت مزد، تأمین بیش تر و 
فرصت های پیش رفت وضع نسبتاً خوبی دارد و مشاغل 
بخش دوم که با مزد کم، تأمین کم تر و محدودیت 
اول  بخش  مشاغل  است.  روبه رو  پیش رفت  امکان 
کارگردان خاص  مهارت  آن ها  در  که  است  مشاغلی 
و متناسب با احتیاج موسسه ی مورد نظر است و در 
این قسمت در نتیجه ی نیاز کارفرما به ثبات، مزدهای 
دورنمای  و  می شود  پرداخت  کار  نیروی  به  بهتری 
بخش  مشاغل  در  می شود.  ارایه  بهتری  پیش رفت 
اولیه، ثبات کارگر در کار برای کارفرما اهمیت دارد 
و جابه جایی بیش تری که در زن ها مشاهده می شود، 
به این معنا است که احتمال جذب آن ها به مشاغل 
ثانوی زیادتر است. از این رو حتا اگر کیفیات قبل از 
ورود به شغل برابر باشد، احتمال به کار گماردن مردها 
ثبات شغلی بیش تری( در مشاغل  )با فرض داشتن 
اولیه که امکان پیش رفت بعدی در آن از لحاظ مزد، 
آموزش حرفه ای و ترفیع زیادتر است، بیش از زن ها 

است. 
نظریه های  اصلی  نکته ی  جنسیتی:  نظریه های 
جنسیتی این است که موقعیت تابعی زنان در بازار 

نماینده مردم بدخشان در مجلس  ابراهیمی،  نیلوفر 
نماینده گان در این مورد گفت که حکومت از میان 
وزارت خانه ها  برای  را  افرادی  نفوس،  میلیون   ۳۰
تعلیمی   و  تحصیلی  اسناد  که  است  کرده  معرفی 
برخی شان ناقص است. او هر چند نامی از نامزدوزیری 
نبرد، اما بیان داشت که در این جمع کسانی اند که 
است.  »جعلی«  اسنادشان  هم  یا  و  نخوانده  مکتب 
که  گفت  و  کرد  خطاب  مجلس  نماینده گان  به  او 
رأی  نامزدوزیرانی  به  و  بسازند  قاضی  را  وجدان شان 
دهند که اسناد تحصیلی شان درست و قانونی است. از 
سویی هم او به رییس مجلس نماینده گان گفت که با 
بیان چند کلمه از پشت مایک، مسوولیت ادا نمی شود، 
از این رو از رییس مجلس خواست که به گونه جدی 
این  کند.  نظارت  اسناد  بررسی  و  رأی گیری  روند  از 
در حالی است که در ماده ۷۲ قانون اساسی در مورد 
تحصیالت نامزدوزیران تصریح شده است: »نامزدوزیر 
نیک  شهرت  و  کاری  تجربه  عالی،  تحصیالت  باید 

داشته باشد.«
هم چنان این عضو مجلس نماینده گان اظهار داشت که 
یک تعداد از نماینده گان به نامزدوزیران وعده داده اند 
را  نامزدوزیران  سفید،  رای  از  استفاده  طریق  از  که 
کامیاب می کنند. او هشدار داد، کسانی که نمی خواهند 
باطل  از ورق  از رأی سفید، بل  که  نباید  رأی دهند، 

استفاده کنند. 
مجلس  در  بغالن  مردم  نماینده  مدبر،  محمدنسیم 

تعلل مجلس در رای دهی به نامزدوزیران؛
اول باید تکلیف دو تابعیتی ها مشخص شود
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وزارت خانه های  بزرگ ترین  از  یکی  داخله  امور  وزارت 
پرسنل  تعداد  و  مسوولیت  لحاظ  از  افغانستان  حکومت 
قانون،  تنفیذ  برای  نهاد  مهم ترین  وزارت،  این  است. 
مدیریت امنیت عمومی و مبارزه با جرایم که همانا پولیس 
است را در بدنه ی خود دارد. وزارت داخله با توقعات زیاد 
اداری و اجرایی از جانب منسوبان خود و شهروندان مواجه 
است. مدیریت این توقعات که مبنای آن را قانون تشکیل 
منابع  مسووالنه ی  و  سالم  مدیریت  نیازمند  می دهد، 

انسانی، منابع تخنیکی و منابع مالی است. 
مدیریت  شیوه های  متمادی  سال های  طی  متاسفانه 
و  پیچیده  نهایت  داخله  امور  وزارت  بروکراسی  یا  اداری 
در موارد زیاد غیرضروری بدون حمایه ی قانون و اسناد 
اداری رسمی، محض براساس عالیق فردی طرح و اجرایی 
شده بود. یا در واقع می توان گفت تا حد زیاد خصوصاً در 
بخش های اداری و تأمیناتی بروکراسی به عنوان حکومت 
رفتار و عالیق شخصی مأموران قدمه های پایین و میانه 
وجود داشت. این نوع بروکراسی در سیستمی از حکومت 
به کار می رود که کنترل آن به دست مأموران اداری است 
و قدرت شان آزادی مردم عادی را به مخاطره می اندازد. 
من یکی از کسانی هستم که در بروکراسی قدیم و فعلی 
روند  شده ام،  بزرگ  ملی  پولیس  و  داخله  امور  وزارت 
آزاردهنده ی اداری حاکم در این وزارت را به خوبی تجربه 
نموده ام و مزیت و نواقص آن را درک می کنم. این موضوع 
برای همه ی کسانی که در این اداره بودند و هستند به 

یقین آزاردهنده و خسته کن بود. 
انفرادی  به طور  افراد  که  بود  این جا  کار  اصلی  مشکل 
را  احساس مهم بودن  آزاردهنده  و  فرسوده  روند  این  در 
افراد  بودند.  آورده  به وجود  خود  شخص  و  موقف  برای 
زیادی محض برای این که مهم تلقی شوند، بدون این که 
ضرورت قانونی و حتا اسناد پالیسی ایجاب کند، بخشی 
از روند اداری و بروکراسی حاکم را تشکیل داده و به طور 
بسیار سخت گیرانه به آن شیوه و تجارب اعتماد داشتند. 
طوری که در هر اسناد اداری و ذاتی در وزارت امور داخله 
به طور غیرضروری باید ده ها فرد روی آن امضا می کردند، 
برای گرفتن امضای هر فرد باید ساعت ها و حتا در مواردی 
اتفاق می افتاد، خصوصاً برای اخذ امضای افراد در سطح 
رهبری متوسط و ارشد، باید روزها منتظر می ماند. این 
روند به خودی خود زمینه های فساد را فراهم کرده بود 
و باعث می شد تا مأموران در رده های مختلف به تمامی 

اسناد به عنوان یک طعمه یا یک درآمد مالی فکر کنند.
ضمن  ملی  پولیس  و  داخله  امور  وزارت  منسوبان 
ضایع کردن زمان طوالنی برای اجرای امور که حق شان 
سرعت بخشیدن  به منظور  مجبوراً  موارد  بعضی  در  بود، 
رشوت  به عنوان  را  جنس  یا  پول  مقدار  اداری  روند  در 
پرداخت می کردند. این وضعیت وزارت امور داخله را از 
تنومند هر  رفتار موریانه در درخت  درون سازمان مثل 
داخله  امور  وزارت  منسوبان  می ساخت.  آسیب پذیر  روز 
سازمان  درون  در  بخش های  به  نسبت  را  خود  اعتماد 
از  فزاینده  به طور  نماید،  را حمایت  آنان  باید  اساساً  که 
و  زمانی  مصرف شده ی  هزینه های  آنان  بود.  داده  دست 
استفاده  با سوء  وظیفه  اجرای  در جریان  را  مادی خود 

هوا تاریک است. با خواهرم و سها کلید موتر را برداشتیم 
تا از کارته چهار اسنادی را از نزد دوستی بگیریم. کنار 
رستورانت »بخارا« واقع در کارته چهار که به تازه گی باز 
شده است، ایستاد شدیم. صدای پسربچه ای را از کنار 
شیشه ی موتر شنیدم. سرم را باال کردم، دیدم پسری 
چسبانده  شیشه  به  را  خود  صورت  نحیف  و  کوچک 

است.
انتهایش  که  را  خالی  کنسرو  قوطی  کردم.  نگاهش 
چند سوراخ داشت و به سیمی بلند وصل کرده بود، 
در دست داشت. نه اسپند داخلش بود، نه زغال. از نظر 
من، گارسون های رستورانت بخارا از جمله با ادب ترین 
از  کارمندها در رستورانت های شهر کابل است. یکی 
کودک  به  را  پولی  رستورانت،  موترسایکل های  پیک  
کردم.  پایین  را  موترم  شیشه  حال  همین  در  داد. 
لباس نازکی به تن داشت. دستش را در دستم گرفتم، 

دستانش سرد بود.
این  »تا  گفتم:  داشت.  سال  و شش  بود  ایمل  نامش 
نمی ری؟«  خانه  چرا  می کنی؟  چه  این جا  شب  وقت 
زکام کرده بود و با بینی حرف می زد. صورت کشیده و 

جبران  شهروندان  طریق  از  خود  منصب  و  موقف  از 
می کرد. این وضعیت به عالوه ی ایجاد بی اعتمادی درون 
سازمانی، به طور قابل توجه زمینه های اعتماد شهروندان 
را به نیروهای ملی و مسوول پولیس و وزارت امور داخله 
امور  وزارت  که  در حدی رسید  و حتا  بود  داده  کاهش 
داخله از جانب رییس جمهور محمداشرف غنی لقب قلب 
این لقب متاسفانه پیامد کارکرد  را به دست آورد.  فساد 
ضعیف و غیرمسووالنه ی تمام اجزای نهاد بوده است نه 

افراد مشخص.
ماکس  نظریه ی  و  تعریف  به  توجه  با  کلی  نگاه  در یک 
وبر که در واقع اولین نظریه ی مدون و موثر در زمینه ی 
بروکراسی تلقی می شود، روی کرد بروکراسی در این نهاد 
ابتدایی ترین تعارف موجود وبر هم خوانی الزم را  با  حتا 
با  اداری  روی کرد  واقع  در  یا  اداری  بروکراسی  نداشت. 
نظریه های متفاوت افراد همه ساله بدون این که ریفورم یا 
بازنگری الزم در شیوه ی قبلی به میان آید، قطورتر شده 

بود. 
تصمیم  یک  طی  داخله  امور  وزارت  موجود  رهبری 
را  موجود  ساختارهای  اداری  روند  مرور  برنامه ی  نادر، 
از  توظیف گروپی  با  و  داد  قرار  بررسی همه جانبه  مورد 
متخصصان امور، روند اداری و ذاتی شامل بروکراسی را 
ساحات  و  غیرضروری  ساحات  خالی گاه ها،  و  کرد  مرور 
و  پالیسی  اسناد  نافذه،  قوانین  به  مطابق  را  ضروری 
فورمه های  کدام شان  هر  برای  و  شناسایی  طرزالعمل ها 

واضح را ترتیب نمود.

الف: فورم ثبت شکایات
ثبت یا گزارش شکایات و واقعات جرمی یکی از مهم ترین 
بخش های مراجعه ی شهروندان به اداره ی پولیس است. 
این بخش به طور غیرقابل کنترل و تعریف شده براساس 
در شرایط  و  اجرا می شد  اداری  پچیده ی  و  کهنه  عرف 
کنونی دارای معایب زیاد بود. مهم ترین عیبی که می توان 
به آن اشاره کرد، غیرقابل نظارت بودن ثبت شکایات در 
اداره ی پولیس بود. در سیستم قبلی زمانی که یک شهروند 
گزارش از واقعه ی جرمی را به عنوان شکایت در ورقه های 
عریضه به اداره ی پولیس تحویل می داد، هیچ نوع مکانیسم 
شکایت  دریافت  مقابل  در  را  پولیس  اداره ی  که  نبود 

مسوول سازد. 
برای  اولین بار  برای  که  جدید  طرزالعمل  به  مطابق  اما 
حوزه های امنیتی ترتیب شد، به منظور ثبت شکایت در 
اداره ی پولیس فورمه ی مخصوص دیزاین شد که براساس 
شهروندان  برای  تا  دارد  مکلفیت  پولیس  فورمه  این 
شکایت کننده پارچه ی رسید ثبت شکایت را با وضاحت 
تمام تسلیم کند. این فورمه دارای شماره ی ثبت قضیه و 
شهرت مسوول ثبت کننده ی شکایت می باشد که به فرد 
شاکی این فرصت را می دهد تا قضیه ی ثبت شده اش را 

به طور شفاف و مداوم پی گیری کند. 

ب: فورم های کادری
پولیس  منسوبان  ذاتی  امور  به  مربوط  که  کادری  فورم 

موهایش ماشین شده بود. زیبا بود، مثل تمام کودکانی 
که کودکی شان در خیابان ها می گذرد. دستان کوچک 
زحمت کشش در دستم بود: »تا پل سرخ می روم و از 
آن جا موتر را می گیرم. می روم چهلستون«. چهلستون 
را ندیده ام، اگر دیده ام هم به خاطر ندارم. گفتم: »سوار 

شو تا تو را به خانه ات برسانیم«.
کنار خواهرم پشت سر موتر نشست. با اعتماد به نفس 
و  نبود. صادقانه  اصاًل کودک خجالتی  و  حرف می زد 
بی آالیش حرف می زد. راه را بلد بود و مسیر را به ما 
نشان می داد. مثل داستان خیلی از کودکان کار، پدرش 
خانه نشین بود و سه خواهر و سه برادر داشت. او شش 
سال است که با برادر بزرگش اجمل هر دو در خیابان 
کار می کنند. او نمره ی سوم و بردارش نمره ی پانزده در 

مکتب دولتی است.
روزانه ۱5۰ تا ۲۰۰ افغانی کار می کند و هر شب که به 

می شود، جایگزین سیستم پیچیده ی عرایض و استعالم 
موافقه و موارد غیرضروری دیگر که باعث سرگردانی زیاد 
منسوبان می شد، شده است. فورم جدید مسیر طوالنی 
۲۸ مرحله ای تعینات را به 5 مرحله کاهش داده و این کار 
به خودی خود باعث کاهش زمان در اجرای امور نیز شده 
است. مسیر طوالنی ترفیعات از ۴۸ مرحله ی غیرضروری 
توجه  قابل  به طور  را  روند  و  یافته  کاهش  مرحله   5 به 
بخش  در  است. طوری که  کوتاه ساخته  زمانی  لحاظ  از 
یا  و  طوالنی شدن  شد،  یادآوری  نیز  نوشته  این  نخست 
طوالنی بودن روند اداری به نحوی زمینه ی فساد اداری را 
مهیا می ساخت. روند اجرای تقاعد در سیستم قبلی برای 
یک منسوب پولیس واقعاً آزاردهنده بود، اما فورم کادری 
کاهش  توجه  قابل  به طور  را  آزاردهنده  روند  این  جدید 

داده است. 

ج: فورمه های مرکز خدمات عامه ی پولیس
عرضه ی خدمات مانند ارایه معلومات از سوابق جرمی، 
کارت  توزیع  سالح،  نگهداری  و  حمل  کارت  توزیع 
باید  اساساً  که  است  دیگری  مهم  بخش  زرهی  وسایط 
برای شهروندان از طریق پولیس عرضه شود. قباًل روند 
پیچیده ی اداری و پراکنده بودن ادارات به نحوی به یک 
شهروندان  مراجعه ی  و  اداره  اعتبار  برای  جدی  معضل 
تبدیل شده بود و از جانب دیگر این وضعیت زمینه ساز 
فساد اداری )مطابق به تعریف قانون تمامی مصادق فساد 
اداری( شده بود. اما با ایجاد مرکز خدمات عامه و ایجاد 
واحد  آن، یک چتر  در  فوق  تمامی بخش های  شعبه ی 
ضمن  چتر  این  است.  شده  فراهم  خدمات  ارایه  برای 
ادارات،  در  شهروندان  وقت  ضایع شدن  از  جلوگیری 
رشوت  مالی/دریافت  فساد  خصوصاً  فساد،  زمینه های 
است.  برده  بین  از  بخش ها  این  در  بی پشینه  به طور  را 
اکنون مرکز خدمات عامه وزارت امور داخله با استنباط 
پرسونل  توظیف  با   one-stop-shop روی کرد  از 
متعهد به ویژه بانوان به یک مدل موثر ارایه ی خدمات با 
مکانیسم واضح و فورمه های مشخص تبدیل شده است. 
قرار است این روند در تمامی بخش های که پولیس مکلف 
به ارایه ی خدمات به شهروندان است، در سطح مرکز و 

والیات گسترش یابد.

پیامد این تحول چه خواهد بود؟ 
ایجاد فضای  به طور فوری در  این اصالحات  بدون شک 
را  پیامد جدی  با جرایم  مبارزه  یا  برای شهروندان  امن 
درازمدت یک  و  میان مدت  در  قطعاً  اما  داشت،  نخواهد 
مکانیسم نهایت موثر در زمینه ی ایجاد فضای سالم اداری 
عرضه ی  واضح  و  سالم  زمینه ی  پولیس،  منسوبان  برای 
بین بردن فضا بی اعتمادی  از  و  برای شهروندان  خدمات 
میان پولیس با پولیس و شهروندان با پولیس می باشد. 
پولیس  حامی  نهاد  به عنوان  داخله  امور  وزارت  هرگاه 
ملی در زمینه ی اجرای امور ذاتی، حمایت لوژستیکی و 
اعاده ی حقوق و امتیازات شان به موقع و موثر عمل نماید، 
امیدواری  با  مربوط  امور  انجام  در  نیز  پولیس  منسوبان 

خانه می رود، پول را به برادر بزرگش می دهد. نزدیک 
سوار  که  را  پسرانی  از  گروهی  رسیدیم،  که  بابر  باغ 
را  این ها  »خاله  کرد:  اشاره  دیدیم.  بود،  شده  زرنجی 
می بینی؟ کار می کنند. پول خود را به گیم نت می دهند 
و به مادرشان دروغ می گویند. من و برادرم هیچ وقت 
گیم نت نمی رویم«. نگاهش کردم و غمگین از این که 
کودکان مان در چه محرومیت هایی در خیابان ها بزرگ 
انتظار آن ها  نامعلومی که در  می شوند و چه آینده ی 

نیست.
برایش سفارش های آدم بزرگ ها را کردم: »سوار موتر 
مردها نشو، کسی به بدنت دست نزند، دیروقت تنها 
و  بود  دور  خانه اش  بخوان...«.  را  درس ات  نرو،  خانه 
هیچ گاهی من آن قسمت ها را ندیده بودم. هر چه پیش 
می رفتیم، سیمای شهر خراب تر و ترسناک تر می شد. 
حیران مانده بودم؛ هر روز کودکی به سن او چگونه این 

زیاد و روحیه ی عالی پرداخته و نگرانی از موارد فوق که 
سال های زیاد باعث رنجش شان شده بود، وجود نخواهد 
داشت. شهروندان که قباًل به دلیل بروکراسی پیچیده در 
مراجعه  به  مجبور  پولیس  اداره ی  و  داخله  امور  وزارت 
اعمال فشار غیرقانونی  )پرداخت رشوت،  از مسیر فساد 
سیاسی و...( برای اجرای امور خود می شدند و یا هم تا 
می ورزیدند  ابا  پولیس  اداره ی  در  مراجعه  از  امکان  حد 
و  بدبینانه  پیش فرض  نوع  یک  با  پولیس  اداره ی  به  و 
منفی می دیدند، اکنون بدون دلهره های سابقه به پولیس 
و  می کنند  مراجعه  خود  جامعه ی  خدمت گار  به عنوان 
این روند به طور جدی باعث از بین بردن فاصله ی موجود 
دیوار  بین رفتن  از  می شود.  شهروندان  و  پولیس  میان 
بی اعتمادی باعث می شود تا شهروندان به طور مسووالنه 
جرایم،  با  مبارزه  زمینه ی  در  مسوول  شهروند  به عنوان 
تامین امن و نظم عامه و هم چنان تنفیذ قانون، پولیس 

را یاری رسانند.
به  امور داخله  انجام شده ، وزارت  به بررسی های  با توجه 
کاری  خاصیت  به  توجه  با  که  است  رسیده  نتیجه  این 
و امور مربوط به این نهاد باید از هر دو نظریه ی موجود 
یکی از آقای ماکس وبر که در واقع نظریه ی بروکراسی 
یا دیوان ساالری است و دیگری نظریه ی مدیریت علمی 

آقای فردریک تیلور، استفاده نمود. 
مناسب  از کسب وکارها  بعضی  برای  بروکراسی  مدیریت 
است اما نه برای همه ی آن ها. برای مثال یک کار تولیدی 
از فرایندهای تکراری تشکیل شده است و به همین علت 
پی گیری دستورالعمل ها و اجرای این روی کرد برای آن 
مناسب خواهد بود. چرا که انحراف از این دستورالعمل ها 
در اجرای یک کار مشخص و تکراری، می تواند کل فرایند 
نهایی  محصول  و  بازدهی  به  و  دهد  قرار  تاثیر  تحت  را 

آسیب برساند.
از  حاصل  نتایج  و  اشخاص  روی  که  علمی  مدیریت 
بود که  باور  این  بر  تیلور  فردریک  دارد.  تاکید  فرایندها 
اگر هر شخصی بهترین روش را برای انجام کار خود پیدا 
کند، بهره وری او افزایش پیدا خواهد کرد. این روی کرد 
کاماًل پویا است و روی نقاط قوت منابع انسانی در سازمان 
تاکید دارد و افراد را به اجرای دستورالعمل های مشخص 
مجبور نمی کند. در نهایت مدیریت علمی برای دست یابی 
به بهترین نتایج و بازدهی، روی پاالیش فرایندها و ارزیابی 

نتایج متکی است.
این روی کرد کاماًل اطالعات محور است اما یک مولفه ی 
انسانی قدرت مند هم دارد. آزمایش روی کردهای مختلف 
با جزئیات کامل،  نتایج به کمک اطالعات  و محاسبه ی 
درک روندها را امکان پذیر می کند و کمک می کند تا در 
یک صنعت و کسب وکار خاص ببینید که چه چیزی واقعاً 

کار می کند و چه چیزی نه.
روش یا روی کرد مدیریتی تلفیقی در وزارت امور داخله و 
پولیس ملی که اکنون به عنوان یک استراتژی اداری مورد 
استفاده قرار می گیرد، می تواند به عنوان یک تغییر موثر 
و به موقع، سطح کارآمدی اداره را بلند برده و زمینه های 

پویایی آن را فراهم سازد.

مسیر را طی می کند. چه قدر زود او مرد نان آور خانه 
و  بود  دنیای کودکی خداحافظی کرده  با  و  بود  شده 

مسوولیت های بزرگ بر شانه های کوچکش افتاده بود.
به خانه رساندم اش. قرار شد تا شنبه با خواهرم برود 
صدای  خانه  به  برگشت  راه  در  بخرد.  گرم  لباس  و 
»معین« در موتر پیچیده بود و هیچ کسی با کسی گپ 
نمی زد. مطمئن بودم سها و فاطمه مثل من به ایمل 
و کودکانی شبیه ایمل فکر می کنند. این شهر با تمام 
هیچ  و  است  رنج  و  درد  بودنش شهر  دوست داشتنی 
چاره ای نیست جز این که زنده گی را ادامه داد و برای 
تغییر وضعیت تالش کرد. کار با کودکانی مثل ایمل 

یکی از آرزوهای بزرگ من در این شهر است.
کنار  از  و  داد  افزایش  را  خیرخواهانه  کارهای  باید 
کودکانی مثل ایمل، خوش نما، اجمل، قاهر، زینب، زهرا 
به آسانی عبور نکنیم. می خواهم در آغاز فصل سرما برای 
کودکانی که سال گذشته در کمپاین مهربانی قرطاسیه 
به آنان کمک شد، امسال لباس زمستانی کمک کنیم. 
دوستانی که می خواهند در این کار بزرگ سهیم شوند، 

می تواند مرا یاری کنند.



امروز دولت افغانستان به مراتب 
بیش تر از حکومت داکتر نجیب اهلل 
به کمک های خارجی وابسته است. 

اما مذاکرات میان طالبان و حکومت 
در حالی  آغاز شده است که نیروهای 

امریکایی هنوز در این کشور حضور 
دارند و کمک ها نیز ادامه دارد. 

طالبان از ایاالت متحده نه خواسته 
است که کمک به دولت افغانستان 
را متوقف کند و ایاالت متحده نیز 

متعهد به ادامه ی کمک ها است، حتا 
اگر این کمک ها به اندازه ی گذشته 

نباشد.
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اسالمی  جمهوری  و  طالبان  میان  صلح  گفت وگوهای 
افغانستان در دوحه ی قطر آغاز شد، اما خشونت ها هم چنان 

ادامه دارد و حتا در حال تشدید است.
یکی از بدترین حمالت، حمله ی ۲۴ اکتوبر باالی یک مرکز 
آموزشی در شهر کابل بود که در آن حداقل ۳۰ دانش آموز 
دولت  به  موسوم  گروه  آن را  مسوولیت  و  شدند  کشته 
دنبال  که  آن جایی  از  گروه  این  گرفت.  به دوش  اسالمی 

آجندای جهانی خود است، هر نوع مذاکره را رد می کند.
اما طالبان و دولت هر دو مسوول تلفات اخیر غیرنظامیان 
عهده  به  را  بیش تر خشونت ها  مسوولیت  طالبان  بوده اند. 
و  سیاسی  مخالفان  دولت،  دلیل  همین  به  است.  داشته 
جامعه ی مدنی همه از طالبان خواستار آتش بس هستند. 
تنها شرطی که طالبان برای پایان دادن خشونت گذاشته، 
آن را  هنوز  تا  آن ها  که  است  اسالمی«  »نظام  یک  ایجاد 

به صورت واضح تعریف نکرده اند. 
ایجاد  باالی  اختالف  به خاطر  گروه  این  حال  همین  در 
حل  برای  اسالمی  فقه  از  استفاده  و  مذاکرات  طرزالعمل 

منازعات، گفت وگوها را متوقف کرده اند.
در صورتی که مذاکرات به موضوعات اساسی معطوف شود، 
برای  گرفت.  خواهد  قرار  مذاکرات  آجندای  در  آتش بس 
ازای  در  باید  کنند،  موافقت  آتش بس  با  طالبان  این که 
آنان خواهان  به آن ها داده شود.  قابل توجهی  آن چیزی 
تکمیل  مورد  در  متحده  ایاالت  از   بیش تر  تضمین های 
تحریم های  لغو  و  افغانستان  از  نیروهای شان  خروج  روند 

اعمال شده علیه طالبان هستند.
با  موقت  حکومت  خواستار  ممکن  آن ها  دیگر،  طرف  از 
اشتراک نماینده گان دو طرف شوند. حکومت موقت نقشه ی 
راه برای آینده ی سیاسی افغانستان ترسیم می کند. چنین 
ایده ای در کابل مورد بحث قرار دارد، اما بسیار یک موضوع 
بحث برانگیز است. در افغانستان دولت های موقت در فرایند 
صلح پیشینه دارند، اما تاریخ افغانستان شاهد خطرات ذاتی 

چنین اقدامات نیز بوده است.
توافق نامه ی بُن در دسامبر سال ۲۰۰۱، پس از مداخله ی 
امریکا در افغانستان که سرنگونی رژیم طالبان را به همراه 
را  زمینه  که  موقت  حکومت  یک  ایجاد  به منظور  داشت، 
برای راه اندازی لویه جرگه برای ایجاد حکومت عبوری که 
بر انتخابات و تصویب قانون اساسی جدید نظارت داشته 

باشد، منعقد شد.
روند انتقال تا حدود زیادی تحت حمایت حضور گسترده ی 
بین المللی صورت گرفت، اما حذف طالبان از این روند و 
بسیاری از اشتباهات دیگر به جای برقراری صلح، مرحله ی 

جدیدی از جنگ را رقم زد.
تجربه ی تأسیس حکومت موقت در افغانستان از سال های 
۱99۱ تا ۱99۲ وجود داشته است. در آن زمان تالش های 
سازمان ملل متحد و حمایت ایاالت متحده و اتحاد جماهیر 
رییس جمهور  نجیب اهلل،  استعفای  به  منجر  شوروی، 
افغانستان شد. قرار بود با کناره گیری وی، زمینه ی ایجاد 
حکومت موقت فراهم شود، اما در عوض درگیری های که 
منجر به فروپاشی نهادهای دولتی، تشدید جنگ و باالخره 

به وجود آمدن طالبان شد، آغاز شد.
اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از این وقایع به عنوان 
استعفا،  اعالم  با  نجیب  »داکتر  گفت:  کرده،  یاد  هشدار 
اشتباه بزرگ زنده گی خود را مرتکب شد.« وی که در ماه 
جون در یک کنفرانس به میزبانی انستیتوت صلح ایاالت 
متحده و شورای اتالنتیک سخنرانی می کرد، به حاضران 
گفت: »لطفاً از ما نخواهید، فلمی را که خوب می شناسیم، 

دوباره پخش کنیم«.
 یک نگاهی دقیق به گذشته ای که غنی اشاره کرد، می تواند 
ثابت کند که تاریخ شاهد هم چنین حادثه ای بوده است. 
از  شوروی  نیروهای  خروج   ،۱9۸۸ اپریل  توافق نامه ی 
بود.  کرده  پیش بینی  فبروری ۱9۸9  تا ۱5  را  افغانستان 

به امضا رسیده است. 
اما  است،  شفاف  بسیار  دوحه  مذاکرات  روند  امروز  دوم، 
مذاکرات ۱99۲ پیرامون طرح صلح فقط میان نجیب اهلل 
حضور  عدم  در  ملل  سازمان  نماینده ی  سیوان،  بنین  و 
هم کاران حزبی او صورت گرفته بود که نجیب اهلل از سوی 
هم کاران حزبی اش متهم شد که آن ها را با سرنوشت نامعلوم 
تنها رها کرد. آنان تصمیم گرفتند تا امور را به دست خود 
بگیرند. اختالفات جناحی مشابه آن زمان، اکنون نیز دارد 
رهبری  به  برای صلح  بار تالش ها  این  اما  تکرار می شود، 
اجراییه ی  رییس  و  غنی  اصلی  رقیب  عبداهلل،  عبدااهلل 
پیشین افغانستان و تیم مذاکره کننده به نماینده گی از تمام 

اقشار کشور به پیش برده می شود. 
این مسأله منجر به نکته ی سوم می شود، یعنی مخالفان 
مسلح متحد و درگیر مذاکرات هستند. در دهه ی ۱99۰، 
با  از دیدار  مجاهدین که درگیر جنگ های داخلی بودند، 
نماینده گان رژیم کابل خودداری کردند و این معضل ایجاد 
حکومت موقت و تقسیم قدرت را غیرممکن ساخت. این 
از  قبل  افغانستان  با هیأت دولت  از دیدار  نیز  بار طالبان 
امضای توافق نامه ی فبروری با ایاالت متحده پیرامون خروج 
حال  در  آن ها  اکنون  اما  کردند،  داری  خود  نیروهایش، 

مذاکرات مستقیم با نماینده گان دولت هستند.
دوحه  در  مستقیماً  احتمالی،  موقت  دولت  یک  طرفین   
از  جلوگیری  برای  طالبان  و  می دهند  جلسه  تشکیل 
یک  می شود،  آن ها  تضعیف  باعث  که  جناح بندی های 

ساختار واحد فرمان دهی را ایجاد کرده اند.
باالخره، برنامه ی صلح سال ۱99۲ هیچ نوع پیش بینی برای 
در  نداشت. همه چیز  قدرت  انتقال  برای  قانونی  چارچوب 
مورد فرمان دهی آینده و دست مزد نیروهای امنیتی الینحل 
باقی بود. هیچ نقشه ی راهی وجود نداشت که توضیح دهد، 
داشته  نقشی  چه  قوانینی،  چه  تحت  مختلف  گروه های 

باشند، یا این که انتقال چه گونه پایان یابد.
اما  است،  ضعیف  هنوز  تا  افغانستان  در  قانون  حاکمیت 
دولت  قوه ی  سه  و  دارد  وجود  اساسی  قانون  یک  اکنون 
فعال هستند.  افغانستان عضو سازمان ملل متحد و طرف 

بسیاری از توافق نامه های بین المللی است.
هر نوع انتقال باید به دنبال تضمین هویت حقوقی دولت و 
نهادهای آن، به ویژه نیروهای امنیتی باشد. به عبارت دیگر، 
چشم انداز برای حکومت موقت این بار نسبت به سال ۱99۲ 
بهتر است، آن چه باقی می ماند، این است که طرفین ابتدا 
راه های را که به یک توافق داخلی منجر شود، روشن کنند.

هر توافق نامه ای برای اصالح نظام سیاسی فعلی افغانستان، 
بپذیرد.  عبور  نقطه ی  عنوان  به  را  موجود  نهادهای  باید 
 ،۶۷ ماده ی  در  افغانستان  اساسی  قانون  مثال،  به عنوان 
دولت موقت را  در صورت مرگ، استعفا، بیماری یا استیضاح 

رییس جمهور  پیش بینی کرده است.
برای خروج از این خطوط جانشینی قانون اساسی، تشکیل 

تا می  ایاالت متحده  بود  نیاز  ثبات  برای  گام نخست  در 
اما  کند،  متوقف  را  مجاهدین  به  خود  کمک های   ۱9۸۸
ایاالت متحده از عملی کردن این ماده تا تعهد اتحاد جماهیر 
شوروی برای توقف کمک های نظامی به دولت افغانستان، 

خود داری کرد.
شرطی  هیچ نوع  سیاسی  انتقال  برای  ژنو  توافق نامه ی  در 
در نظر گرفته نشده بود، اما پس از خروج اتحاد جماهیر 
ایاالت  با  را  گفت وگوها  مسکو   ،۱9۸9 سال  در  شوروی 
متحده در مورد یک توافق سیاسی تحت حمایت سازمان 
ملل و شرایطی که دو طرف به کمک های نظامی خود پایان 

دهند، آغاز کرد.
این  که  استدالل کردند  و حامیان شوروی وی  نجیب اهلل 
روند باید در زمان ریاست او که ممکن در اخیر منجر به 
کناره گیری وی شود، آغاز شود. ایاالت متحده، مجاهدین 
و پاکستان اصرار داشتند که نجیب اهلل در نخست استعفا 
متحد  ملل  سازمان  وساطت  با  موقت  دولت  یک  و  دهد 
ایجاد شود. اتحاد جماهیر شوروی پس از کودتای نافرجام 
انحالل  به  تندروها در اگست ۱99۱ در مسکو که منجر 
با این پیش شرط  اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر شد، 

موافقت کرد. 
درست قبل از انحالل اتحاد جماهیر شوروی در سپتامبر، 
دو طرف بر سر توقف کمک های نظامی به حکومت وقت 
و مجاهدین تا جنوری ۱99۲ و دولت موقت که حکومت 
شود،  تسلیم  سال  همان  اپریل   ۱5 در  نجیب اهلل  از  را 
توافق کردند. رهبران مجاهدین در پاکستان این توافق را 
رد کردند و مانع پرواز نجیب اهلل به هند، تحت محافظت 
سازمان ملل شدند. نیروهای امنیتی از هم پاشید و جنگ 
در داخل کابل آغاز شد. در نتیجه ی هرج و مرج به وجود 

آمده طالبان ظهور کردند.
هستند  موقت،  دولت  تأسیس  احتمال  با  اواخر  این  در 
برخی عناصری که از سقوط حکومت به سبک سال ۱99۲ 
جلوگیری می کنند. اول، کمک به دولت فعلی ادامه خواهد 
داشت. در نتیجه ی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دولت 
نجیب اهلل کمکی را که به نیروهای امنیتی پرداخت می کرد 
و جمعیت شهری را تغذیه می کرد، از دست داد که منجر 

به فرار نیروها و شورش شد.
امروز دولت افغانستان به مراتب بیش تر از حکومت داکتر 
نجیب اهلل به کمک های خارجی وابسته است. اما مذاکرات 
که  است  شده  آغاز  حالی   در  حکومت  و  طالبان  میان 
و  دارند  حضور  کشور  این  در  هنوز  امریکایی  نیروهای 
کمک ها نیز ادامه دارد. طالبان از ایاالت متحده نه خواسته 
است که کمک به دولت افغانستان را متوقف کند و ایاالت 
متحده نیز متعهد به ادامه ی کمک ها است، حتا اگر این 

کمک ها به اندازه ی گذشته نباشد.
با  و  واشنگتن  با  به درخواست طالبان  توافق نامه ی دوحه 
تعهد واشنگتن برای حمایت از توسعه ی آینده ی افغانستان 

افغانستان محکوم به بازگشت به گذشته نیست

لویه جرگه ی  یک  توسط  می تواند،  جدید  موقت  دولت 
اضطراری تصویب شود، نهاد عرفی که در توافق نامه ی بُن 

تدوین شده است.
به همین ترتیب طالبان نیز از نهادهای خود برای تصویب 
آن استفاده می کنند. این توافق نامه مانند توافق نامه ی بُن 
باید شامل ساختار پرسونل دولت موقت، مقررات مربوط به 
همه ی نیروهای مسلح تحت اختیار دولت موقت و چارچوب 

قانونی که طبق آن مرجع موقت فعالیت می کند، باشد. 
برای توسعه ی چارچوب قانونی آن، توافق نامه ی بُن به زمان 
قبل از درگیری مسلحانه باز گشت. اساس دولت موقت را 
قانون اساسی ۱9۶۴ افغانستان با تغییرات مشخص جهت 

تأمین شرایط زمان، تعریف کرده است.
است  این  منطقی  برنامه ی  فعلی،  در شرایط  انتقال  برای 
که یک چارچوب قانونی را به عنوان قانون اساسی فعلی با 
اصالحات مناسب برای توافق در مورد دولت موقت مشخص 

شود.
زیرا  را رد کنند،  پیشنهادی   طالبان ممکن است چنین 
آنان این امر را به معنی پذیرش قانون اساسی می دانند، اما 
یک مقام پیشین طالبان می گوید که ممکن است این گروه 
قانون  که  را   ۱9۶۴ اساسی  قانون  اصالح شده ی  نسخه ی 

اساسی فعلی بر گرفته شده از آن است، بپذیرد.
تغییرات  با  اساسی ۲۰۰۴  قانون  براساس  می تواند  دولت 
مناسب به منظور تشکیل حکومت موقت مذاکره کند. در 
متمرکز  اداری  سیستم   ،۲۰۰۴ و    ۱9۶۴ اساسی  قانون 
مخالف  آن  با  از  اقشار  بسیاری  که  است  پیش بینی شده 

هستند.  آن صداها باید شنیده شود.
در هر نوع موافقت نامه ی حکومت موقت باید یادداشت شود 
که مانند توافق نامه ی بُن حاکمیت افغانستان مورد حمایت 

قرار گیرد.
تعهدات ضد تروریستی طالبان که در توافق نامه ی دوحه 
ذکر شده است و هم چنین تعهدات دولت فعلی می تواند 
به تعهدات حکومت موقت تبدیل شود. ایاالت متحده باید 
با دولت موقتی توافق کند که کلیه ی موافقت نامه های دو 

جانبه به قوت خود باقی بماند. 
یا   میانجی گری  نوع  هر  تاکنون  طرف  دو  سرانجام، 
اجرای  و  مذاکره  اما  کرده اند،  رد  را  بین المللی  تسهیل گر 
دشوار  میانجی گری  بدون  پیچیده ای  توافق نامه ی  چنین 

خواهد بود. 
ایاالت  نشود،  حاصل  مذاکرات  در  پیش رفتی  هیچ  اگر 
متحده می تواند به ساده گی خود را کنار بکشد. بعید است 
که ایاالت متحده مانند اتحاد جماهیر شوروی از هم بپاشد، 
داخلی  بی شمار  بحران های  و  کرونا  همه گیری  مسلماً  اما 

حواس آن را پرت خواهد کرد.
این روند ممکن  نسبت با سال ۱99۲ متفاوت باشد، اما اگر 
نتیجه ی آن بدتر نباشد، مشابه خواهد بود. الزم است که 

مذاکرات ادامه یابد.
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