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نهادهای آموزشی برنامه های شان 
را در جریان موج دوم اعالم کردند

7

دانشگاه های  که  است  کرده  فیصله  کابینه  کرونا،  ویروس  دوم  موج  با گسترش 
خصوصی و دولتی تعطیل شوند. افزون بر بحث کرونا، سردی هوا از دیگر دالیل 
تعطیلی نهادهای آموزشی شمرده می شود. مسووالن در وزارت تحصیالت عالی 
مکلف اند  دانشگاه ها  و  نمی شود  تعطیل  کامل  گونه ی  به  درس ها  که  می گویند 
گفته ی  به  کنند.  برگزار  دانشجویان  برای  را  حمایتی  و  غیرحضوری  درس های 
مسووالن این وزارت، دانشگاه ها باید برای دانشجویان مجراهای درس  غیرحضوری 

را مشخص کنند و این روند را ادامه دهند. 
در همین حال وزارت معارف می گوید که مکاتب به دلیل موج دوم ویروس کرونا 
تعطیل نشده  است. مسووالن این وزارت تصریح می کنند که به دلیل سرد شدن 

هوا و نداشتن امکانات، تعطیلی مکاتب در دو مرحله تطبیق می شود.
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کروناوآلودهگیهوامبارزهبافساددرافغانستان؛چرانهادهایمسوولشکستخوردهاند؟
درکمینهراتیاناست متأسفانه حکومت افغانستان در بیست سال گذشته، نهادهای متعددی را برای مبارزه با فساد اداری ایجاد، ادغام و منحل 

کرده است. شاید هیچ کشوری در جهان همانند  افغانستان، تجربه ی فراوان نهادسازی و پالیسی سازی را در زمینه ی مبارزه با 
فساد اداری نداشته باشد.

نهادهای پشتی بان خبرنگاران در کشور، افزایش چشم گیر 
عنوان  نگران کننده  را  خبرنگار  زنان  برابر  در  چالش ها 
کرده از ثبت ده ها شکایت طی سال های اخیر در پیوند 
به مشکالت زنان خبرنگار در نهادهای حامی خبرنگاران 
پشتی بان  نهادهای  مسووالن  دید  از  می زنند.  سخن 
رفتار  از  خبرنگار  زنان  موارد  از  بسیاری  در  رسانه ها، 

نامناسب و آزار و اذیت های جنسی در...
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مشکالت بانوان خبرنگار ؛
آزار و اذیت جنسی و تمایل 

به ترک شغل

نشست جینوا امروز 
گشایش می یابد

در یک هفته گذشته سه کادر طبی بر اثر ابتال 
به کرونا جان باخته اند

»تشهیر منفی مجرمان«؛ یک افسر نیروهای ویژه پولیس 
»دزد موتر« معرفی شده است

افسر  )سادات(  ایشانی  مصطفا  کابل:  8صبح، 
اجرا  وظیفه  هرات  در  که  پولیس  ویژه  نیروهای 
می کند، در کابل پوسترهای حاوی عکس های او در 

سطح شهر تکثیر و »دزد موتر« معرفی شده است.
ایشانی ساتمن قطعه خاص »۸۸۸« عملیاتی پولیس 
در هرات است. مصطفا پیش از این در بلخ کار می کرد 

و از دو ماه به این سو به هرات تبدیل شده است.
کابل  به  هرات  از  رخصتی  گذراندن  برای  که  او 
برگشته است، با انبوهی از تصاویرش در سطح شهر 

کابل برخورده است.
در تصاویری که نشر شده است، از این افسر پولیس 
به نام »سلطان فرزند احمد مشهور به غریب بچه« 
یاد شده و جرم منسوبه او نیز »سرقت وسایط نقیله« 

و  حلیمی  بشیر  عبدالواسع،  کابل:  8صبح، 
در  کشور  طبی  کادرهای  از  محب  محب اهلل 
جریان یک هفته گذشته بر اثر ابتال به ویروس 

کرونا جان باخته اند.
وزارت صحت عامه روز یک شنبه، دوم قوس با 
تأیید این خبر، مرگ این سه چهره آکادمیک را 

به جامعه طبی کشور تسلیت گفته است.
اعالم کرده  عامه  وزارت صحت  آن چه  براساس 
است، عبدالواسع، بشیر حلیمی و محب اهلل محب 

صاحب کرسی و رتبه در دانشگاه نیز بوده اند.
وزارت صحت عامه از همه اعضای جامعه طبی، 
متخصصان، داکتران و کارمندان صحی خواسته 
است که در هنگام عرضه خدمات، نکات صحی 

توصیف شده است.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله در صحبت 
تصاویرش  که  فردی  هر  گفت،  ۸صبح  روزنامه  با 
نشرشده و فکر می کند بی گناه است، به حوزه مربوط 

مراجعه کند تا این اشتباه فنی اصالح شود.
پیش  ماه  یک  حدود  صالح  امراهلل  آن که  از  پس 
مسوولیت تأمین امنیت شهر کابل را بر عهده گرفت، 
و  »مجرمان«  مشخصات  و  تصاویر  که  کرد  اعالم 
»عامالن حمالت تروریستی« نشر می شود تا »تشهیر 

منفی« شوند.
با  کابل  شهر  سطح  در  عکس ها  از  زیادی  شمار 
شده  نشر  آن،  صاحبان  اتهامی  موارد  و  مشخصات 

است.
پیش از این نیز یک کارگر ساده بازار و یک وکیل 
مدافع اعتراض کرده بودند که تصاویرشان در میان 
سوء  سابقه  داشتن  بدون  شده  تشهیر«  »مجرمان 

دیده شده است.
برنامه »تشهیر منفی« متهمان که از سوی محاکمه 
را  انتقادهای حقوقی  اثبات نشده است،  جرم آن ها 
برانگیخته است. امراهلل صالح اما این برنامه را برای 

کاهش جرایم و حمالت تروریستی موثر می داند.

را رعایت کنند و ماسک بپوشند تا از کرونا در 
امان بمانند.

مبارزه  برای  که  است  کرده  تأکید  وزارت  این 
با کرونا نیاز است که »چپن سفیدان« بیش تر 
برای شکست دادن  و  باشند  متوجه صحت شان 

کووید-۱۹ به کادر صحی نیاز است.
وزارت صحت عامه شیوع موج دوم کرونا را تأیید 
کرده است. تا کنون شمار قربانیان جامعه صحی 

کشور بر اثر ابتال به کرونا مشخص نشده است.
۴۴ هزار و ۷۰۶  تن تاکنون در کشور به ویروس 
کرونا مبتال شناسایی شده اند. از این میان، یک 
هزار و ۶۷۸ تن جان باخته و ۳۵ هزار و ۹۳۴ تن 

دیگر بهبود یافته اند.

»افغانستان 2020«؛ 

شیوع کرونا؛



8صبح، کابل: اعضای کمیسیون مبارزه با فساد 
اداری روز یک شنبه، دوم قوس در مراسمی در 
حضور محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور در 
ارگ ریاست جمهوری سوگند وفاداری به قانون 

یاد کردند.
همایون حامد، مریم زرمتی و عبدالقیوم نظامی 
برای شش سال و سیدمحمد هاشمی و فرخ لقا 
برای سه سال به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه 

با فساد اداری، مراسم تحلیف به جای آوردند.
برگزار  چهارچنار  قصر  در  که  مراسم  این  در 
شده بود، محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست 
مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان  جمهوری، 
نماینده گان، فضل هادی مسلم یار، رییس مجلس 
سنا، سید یوسف حلیم، قاضی القضات و رییس 

دادگاه عالی حضور داشته اند.
اداری در بیست ودوم  با فساد  کمیسیون مبارزه 
غنی  جمهور  رییس  سوی  از  فرمانی  در  عقرب 

ایجاد شد.
براساس فرمان، تمام وزارت ها و اداره های دولتی 
کمیسیون  کار  آغاز  برای  که  شده اند  مکلف 
رفع  و  تدارک  زمینه  در  اداری  فساد  با  مبارزه 

نیازمندی های آن، همکاری همه جانبه کنند.
با  مبارزه  ایجاد کمیسیون  غنی،  رییس جمهور 
فساد اداری را برای مبارزه با فساد یک گام مهم 

خواند.
غنی خطاب به اعضای این کمیسیون گفت که 

8صبح، کابل: مقام های محلی در والیت پکتیا 
می گویند که یک عروس و داماد در این والیت 
در نخستین شب ازدواج شان براثر گاز گرفته گی 

جان باخته اند.
روز  پکتیا  والی  سخنگوی  منگل،  عبدالرحمان 
رویداد  این  یک شنبه، دوم قوس گفته است که 
از  رباط  ساحه  مهاجرین  در کمپ  گذشته  شب 
مربوطات شهر گردیز، مرکز این والیت رخ داده 

8صبح، کابل: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
و  پیاز  ذخیره گاه  کار ساخت ۸۱  که  کرد  اعالم 
کچالو برای دهقانان پکتیا تکمیل و بهره برداری 

شده است.
طبق اعالم این وزارت، ۴۱ ذخیره گاه پیاز و ۴۰ 
ذخیره گاه کچالو با ظرفیت ۵۰۰ تن در قالب طرح 
مدیریت محصوالت زراعتی در پکتیا ساخته شده 

است.
وزارت زراعت گفته است که دهقانان مستفیدشده 
از این خدمات، می توانند ساالنه نزدیک به ۵۰۰ 
و  فروش  از  اضافه  کچالوی  و  پیاز  حاصالت  تُن 
مصرف شان را در این ذخیره گاه ها نگهداری کنند.
کار ساخت این ذخیره گاه ها توسط پروژه توسعه 

و  است  بار سنگین  آن ها  به  وظیفه سپرده شده 
نمی توانند،  تصمیم گیری  و  اولویت بندی  بدون 

انجام دهند.
او گفت: » اولین وظیفه ی تان اولویت بندی است 
که در چوکات جدول زمانی، کدام وظیفه را چه 

وقت انجام می دهید.«
اداری  با فساد  غنی گفت که کمیسیون مبارزه 
باید طبق قانون در یک ربع سال، اولین گزارش 
خود را به شورای ملی، مردم و ریاست جمهوری 

ارائه کند.
اعضای  دارایی های  ثبت  خواستار  هم چنان  او 
عنوان  به  اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون 

مسووالن ثبت دارایی ها شد.
رییس جمهور غنی هم چنان گفت که معاش و 
امتیازات اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری 
خاص نخواهد بود و باید از تورم تشکیالتی این 

نهاد جلوگیری شود.
غنی توضیح داد که اجرای قانون یک امر حتمی 

است و هیچ کس از قانون فراتر نیست.
گفتنی است که کمیسیون مبارزه با فساد اداری 
ایجاد شد.  از سوی حکومت  از شش سال  پس 
برخی از نهادهای مدنی گفته اند که این کمیسیون 
خالف قانون و به هدف جلب کمک های جامعه 
است.  شده  تشکیل  جنیوا  نشست  در  جهانی 
و  روزهای دوشنبه  در  است  قرار  نشست جنیوا 

سه شنبه هفته جاری برگزار شود.

است.
به گفته او، این عروس و داماد باشنده  گان ولسوالی 
زازی آریوب پکتیا بودند و در این کمپ زنده گی 

می کردند.
منگل جزییات بیش تر در این باره نداده است.

پولیس  سخنگوی  احمدزی،  نظامی  حیات اهلل 
پکتیا نیز این حادثه را تأیید کرده است.

او از مردم خواسته است که در استفاده از وسایل 
گازی محتاط باشند.

حادثات مشابه پیش از این نیز در نقاط مختلف 
کشور رخ داده است.

از  کشور  باشنده گان  سرما  فصل  فرارسیدن  با 
خانه ی شان  گرم کردن  برای  گازی  بخاری های 

استفاده می کنند.
در مواردی استفاده از وسایل گازی برای گرم کردن 

خانه ها سبب مرگ شهروندان کشور شده است.

وزارت   )HVCDSP( باغداری  ارزش  زنجیره 
زراعت تکمیل شده است.

هزینه ساخت این ذخیره گاه ها ۴۴ میلیون و ۸۰۶ 
هزار و ۴۱۸ افغانی اعالم شده است.

میلیون   ۲۰ پیاز  ذخیره گاه های  ساخت  هزینه 
ساخت  هزینه ی  و  افغانی   ۸۵۸ و  ۱۸۵هزار  و  
ذخیره گاه های کچالو ۲۴ میلیون و ۶۲۰ هزار و 

۵۶۰ افغانی بوده است.
وزارت زراعت می گوید که ۸۰ درصد این مبالغ را 
متقبل شده است، اما ۲۰ درصد دیگر را دهقانان 

مستفیدشده پرداخته اند.
هر یک از این ذخیره گاه  ها ظرفیت نگهداری ۱۲ 

متریک تن پیاز و کچالو را دارد.

 

توافقات تازه ی رییسان هیأت مذاکره کننده ی دولت و طالبان روی دو 
نکته استوار است. نکته ی نخست، تغییر دو اصطالح »دولت جمهوری 
جنگ/طرفین  »طرفین  اصطالح  به  اسالمی«  »امارت  و  اسالمی« 
مذاکره« است. دولت، گروه طالبان را و گروه طالبان، دولت را به عنوان 
»دولت« به رسمیت نمی شناسد. به همین دلیل، استانکزی و مولوی 
عبدالحکیم با هم توافق کرده اند که پس از این هیأت مذاکره کننده ی 

دو طرف، تنها زیر نام »طرفین جنگ« با هم وارد مذاکره شوند.
مشترک  اعالمیه ی  دوحه،  توافق نامه ی  که  است  این  دوم  نکته ی 
کابل - واشنگتن و قطع نامه ی بیستم حوت شورای امنیت، مبنای 
مذاکرات صلح قرار گرفته است. پیش از این، گروه طالبان حاضر نبود 
واقع  مذاکرات  مبنای  نیز  واشنگتن   - کابل  مشترک  اعالمیه ی  که 
شود. این توافقات که حاصل دیدار رو در روی استانکزی و مولوی 
عبدالحکیم است، تا ناوقت روز یک شنبه در نشست عمومی اعضای 
هیأت دو طرف به بحث گذاشته نشده بود. علت آن هم سفر معصوم 
بوده  به کابل  توافقات  این  برای بحث و مشوره درباره ی  استانکزی 

است.
توافق رییسان هیأت دولت و طالبان روی این دو نکته در نتیجه ی 
را  دولت  قباًل  طالبان  است.  شده  انجام  متقابل  بده بستان  نوع  یک 
با تقلیل دولت به »یک  به عنوان دولت به رسمیت نمی شناختند. 
گروه نظامی/یک طرف جنگ/مذاکره«، مولوی عبدالحکیم به هدف 
خود رسیده است. در مقابل، استانکزی با پذیرش جایگاه »یک طرف 
جنگ/مذاکره« برای دولت، موفق شده است تا مسیر مذاکرات را بر 
اعالمیه ی مشترک کابل - واشنگتن نیز استوار کند. اعضای هیأت 
به  نسبت  و  هستند  خرسند  تعامل  این  قبال  در  طالبان  و  دولت 

شکست بن بست مذاکرات خوش بین به نظر می رسند.
به این ترتیب، به زعم استانکزی و مولوی عبدالحکیم، راه برای عبور 
اما روشن نیست که موضع  از بن بست مذاکرات فراهم شده است؛ 
استانکزی در برگشت به دوحه چه خواهد بود. طبق آن چه از قطر 
گزارش می شود، با بازگشت استانکزی به دوحه، این موارد به تأیید 
آن،  دنبال  به  رسید.  خواهد  طرف  دو  مشترک  و  عمومی  نشست 
کارشیوه ی مذاکرات صلح نهایی و طبق آن بحث روی تعیین آجندا 

آغاز خواهد شد.
اما نکته ی قابل تأمل این است که معصوم استانکزی با چه صالحیتی، 
عنوان دولت را از روی نظام »جمهوری اسالمی افغانستان« برداشته 
و آن را تا سطح یک »گروه درگیر جنگ« تقلیل داده است. برداشتن 
عنوان دولت از روی »امارت اسالمی طالبان« قابل توجیه است. تعجب 
اما این است که چرا »دولت جمهوری اسالمی افغانستان« یک گروه 

شبه نظامی و یا یک گروه مسلح درگیر جنگ با طالبان عنوان شود؟
در توافق نامه ی امریکا و طالبان که در دهم حوت پارسال در دوحه 
منعقد شد، به صراحت آمده است که ایاالت متحده، »امارت اسالمی 
به تعقیب آن،  به رسمیت نمی شناسد.  به عنوان دولت  را  طالبان« 
تأکید دارد که  امنیت هم  پارسال شورای  قطع نامه ی بیستم حوت 
این سازمان، »امارت اسالمی طالبان« را به عنوان دولت به رسمیت 
نمی شناسد. اما در مقابل، در اعالمیه ی مشترک کابل - واشنگتن از 
دولت مستقر در افغانستان به عنوان یک دولت مشروع یاد شده و 
جانب امریکا گفته است که آن را به عنوان دولت رسمی افغانستان به 
رسمیت می شناسد. در قطع نامه ی شورای امنیت هم بر این نکته با 
صراحت تأکید شده است. از این رو، نمی توان تقلیل جایگاه دولت به 

یک گروه شبه نظامی شبیه با گروه طالبان را موجه تلقی کرد.
به نظر می رسد که استانکزی در محاسبات خود دچار اشتباه شده 
است. »امارت اسالمی طالبان« نه در گذشته دارای مشروعیت سیاسی 
بود و نه در حال حاضر به عنوان دولت از مشروعیت برخوردار است. 
از این رو، طالبان با تقلیل »امارت اسالمی« به یک گروه شبه نظامی 
چیزی را از دست نمی دهند؛ چون »امارت اسالمی« به عنوان دولت 
نه وجود بیرونی دارد و نه طالبان نگران از دست دادن این عنوان 
هستند. آن ها نسبت به این عنوان صرفاً یک نگاه تاکتیکی دارند و 
در مواردی که بحث بین دو دولت یا دو نظام مطرح است، آن را علم 
ندارد که گروه  الزامی  دلیل، جانب دولت هیچ  به همین  می کنند. 

طالبان را زیر نام »امارت اسالمی« به رسمیت بشناسد.
از جانب دیگر، دولت بر سر اقتدار، یک گروه سیاسی یا یک گروه 
نظامی نیست. این دولت دارای حکومت، ملت، سرزمین و حاکمیت 
است. سازمان ملل متحد آن را به رسمیت شناخته است. حکومت آن 
هم انتخابی است و به رأی ملت استوار است. جهان هم با آن در تعامل 
است و متعهد به رعایت میثاق های بین المللی است. چگونه می توان 
چنین دولتی را به یک گروه شبه نظامی تقلیل داد که در جنگ با 
طالبان به سر می برد؟ از این رو، نیاز است تا این بخش از توافقات 

استانکزی با عبدالحکیم بازنگری شود.
وجودی  واقعیت  شناختن  رسمیت  به  مذاکره،  اصول  عمده ترین  از 
یک دیگر است. گروه طالبان اگر طرف دار مذاکره ی اصولی است، باید 
دولت کنونی را به عنوان دولت به رسمیت بشناسد. البته این به معنای 
آن نیست که طالبان به صورت دست بسته به دولت تسلیم شوند. این 
گروه با وجودی که جنگ آن علیه دولت نامشروع ثابت شده است، 
می تواند اهداف سیاسی و ایدیولوژیک خود را از راه گفت وگو پی گیری 
کند. از انکار دولت، چیزی جز جنگ نصیب طالبان نخواهد شد. حاال 
که قرار شده است به این جنگ پایان داده شود، الزمه ی آن اعتراف 
به جایگاه یک دیگر است. در غیر این صورت، دو طرف به توافق صلح 

دست نخواهند یافت.

استانکزی دولت را به یک گروه 
شبه نظامی تقلیل داده است
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اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری 

سوگند وفاداری یاد کردند

عروس و دامادی در پکتیا در شب اول ازدواج شان 
بر اثر گازگرفته گی جان باختند

مراکز نگهداری کچالو و پیاز با ظرفیت ۵۰۰ تُن برای 
دهقانان پکتیا بهره برداری شد

پمپئو نماینده گان دولت و 
طالبان را به توافق سریع 
روی نقشه راه سیاسی و 

آتش بس جامع تشویق کرد

امور  وزیر  پمپئو،  مایک  کابل:  8صبح، 
هیأت  با  جداگانه  دیدارهای  در  امریکا  خارجه 
آن ها  دوحه،  در  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده 
روی  که هرچه سریع تر  است  کرده   تشویق  را 
یک نقشه سیاسی و آتش بس جامع توافق کنند.
خارجه  وزارت  که  جداگانه  اعالمیه های  در 
امریکا از این دو دیدار نشر کرد، آمده است که 
پمپئو خواستار کاهش چشم گیر خشونت ها در 
افغانستان شده است. متحوای این دو اعالمیه 

مشابه است.
از دو  امریکا، پمپئو  اعالم وزارت خارجه  طبق 
طرف به خاطر ادامه مذاکره و پیش رفت در آن، 

ستایش کرده است.

او در دیدار با هر دو هیأت، تأکید کرده است که 
مردم افغانستان انتظار دارند و شایسته آن است 
که پس از ۴۰ سال جنگ و خون ریزی در صلح 

و امنیت زنده گی کنند.
هیأت مذاکره کننده دولت نیز اعالم کرده است 
که برخی از اعضای این هیأت روز شنبه، یکم 
قوس با مایک پمپئو، وزیر امور خارجه امریکا در 

دوحه دیدار کرده اند.
در این دیدار، اعضای هیأت مذاکره کننده دولت 
حفظ  خواهان  افغانستان  مردم  که  گفته اند 
کشورشان  در  اخیر  دهه  دو  دست آوردهای 

هستند.

هیأت مذاکره کننده دولت به مایک پمپئو گفته 
رهایی  از  پس  خشونت ها  افزایش  که  است 
و  نیست  قبول  قابل  طالبان  زندانی  هزار  پنج 
در تناقض با توافق نامه دوحه است. این هیأت 
افغانستان  مردم  خواست  را  دایمی  آتش بس 

عنوان کرده است.
در این دیدار، سید منصور سعادت نادری وزیر 
نماینده  زلمی خلیل زاد  و  امور صلح  در  دولت 
صلح  امور  در  امریکا  خارجه  امور  وزارت  ویژه 

افغانستان نیز حضور داشته اند.
طالبان  سیاسی  دفتر  سخنگوی  محمدنعیم، 
در قطر نیز گفته است که مال عبدالغنی برادر 
معاون سیاسی، مولوی عبدالحکیم رییس هیأت 
مذاکره کننده و سایر اعضای هیأت این گروه با 

مایک پمپئو و هیأت همراهش دیدار کرده اند.

دو  دیدار  این  در  نعیم،  محمد  معلومات  طبق 
طرف بر اهمیت توافق نامه ای که بین شان امضا 
شده و نیز تعهدات دو جانب گفت وگو کرده اند.

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در ادامه 
گفته است که در این دیدار روی پایان فهرست 
موضوعات  و  باقی مانده  زندانیان  رهایی  سیاه، 
مرتبط به مذاکرات بین االفغانی گفت وگو شده 

است.
پیش تر از سفر پمپئو به قطر و دیدارش با هیأت 
که  شد  گزارش  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده 
مذاکرات صلح  کارشیوه  کلیات  روی  دو طرف 
مذاکرات  این  بن بست  و  رسیده اند  توافق  به 

شکسته است.



نام  زیر  جینوا  نشست 
 ۲۰۲۰ »کنفرانس 
افغانستان« امروز با میزبانی 
سویس گشایش می یابد. این 
مشترک  گونه ی  به  نشست 
افغانستان،  دولت  سوی  از 
سازمان  و  فنلند  حکومت 
 ۲۰۲۰ نشست  در  است.  شده  تنظیم  متحد  ملل 
مالی و حمایت  سیاسی  تعهدات  برنامه  افغانستان، 
کشورهای کمک کننده برای چهار سال آینده روشن 
می شود، اما برخی از این کشورها، میزان کمک های 
یک ساله شان را نیز اعالم می کنند. از افغانستان تنها 
وزیران امور خارجه و مالیه در مقر برگزاری کنفرانس 
حضور می یابند و این نشست از سوی وزیران امور 
خارجه افغانستان و فنلند رهبری می شود. با این حال 
محمداشرف غنی، رییس جمهور و انتونیو گوترش، 
دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز در آغاز این نشست 
بیانیه  های شان را ارایه خواهند کرد. نشست جینوا 
امروز و فردا ادامه می یابد و نماینده گان نزدیک به 
۱۰۰ کشور و سازمان بین المللی به صورت آنالین 
در این نشست حضور خواهند داشت. وزارت مالیه 
تصریح می کند که توانسته است تعهدات افغانستان 
به جامعه جهانی در نشست قبلی را حدود ۹۰ درصد 
عملی کند و سایر آن نیز عملی خواهد شد. پیش تر 
کشورهای کمک کننده ۱۰ شرط تازه را برای تمدید 
کمک ها به دولت و طالبان ارایه کردند. با این حال، 
رسانه های خارجی گزارش داده اند که احتمال دارد 
میزان کمک ها به افغانستان در این نشست کاهش 

یابد.
نشست های  از  یکی  افغانستان«   ۲۰۲۰ »نشست 
سرنوشت ساز برای کشور، با میزبانی سویس در شهر 
جینوا گشایش می یابد. گران هیواد، سخنگوی وزارت 
روزنامه  به  قوس،  دوم  روز یک شنبه،  امور خارجه، 
۸صبح گفت که محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه 
و عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه، برای حضور در 
به  شده اند.  جینوا  شهر  روانه  روزه  دو  نشست  این 
گفته ی آقای هیواد، آقای اتمر و پکا هاویستو، وزیر 
امور خارجه فنلند، نشست جینوا را اداره می کنند. 
حکومت  نماینده گان  بر  افزون  که  کرد  تصریح  او 
افغانستان، وزیران امور خارجه فنلند و سویس نیز 
در جینوا حضور می یابند و نماینده گان بیش از ۷۰ 
کشور و سازمان بین المللی از طریق ویدیو کنفرانس 

اشتراک و سخن رانی خواهند کرد.
ملل  سازمان  معاونت  هیأت  دفتر  حال،  همین  در 
ارایه  این نشست معلومات  )یوناما( در مورد  متحد 
کرده است. بر اساس معلومات این نهاد، هدف اصلی 
نشست جینوا تشخیص اهداف و تعهدات مشترک 
و  دولت  تا ۲۰۲۴  سال های ۲۰۲۱  برای  انکشافی 
اهداف  این  ترتیب،  بدین  است.  جهانی  جامعه 
انکشافی  همکاری های  ادامه  در  مشترک  انکشافی 
به کشور  مالی  و سبب حمایت  رهبری می کند  را 
می شود. افزون بر این، تعهدات حمایت مالی، یک 
مشترک  اعالمیه  یک  انکشافی،  جدید  چارچوب 
از  برای حمایت  سیاسی و یک طرح جدید کمک 
نتایج  از  اولویت ها،  و  افغانستان  انکشافی  نیازهای 
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کشور گام  بردارند. آقای مسجدی افزود که مبارزه 
مبارزه  برای  و حکومت  است  اصلی  مورد  فساد،  با 
با این پدیده تعهد و اراده دارد، زیرا این بخشی از 
خواسته های جهانیان است. وی ابراز امیدواری کرد 
حمایت    سابق  همانند  کمک کننده  کشورهای  که 

مالی و تعهدات سیاسی شان را تجدید بخشند.
صدیقی صدیقی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، 
نیز روز یک شنبه، دوم عقرب، گفت که قرار است 
نزدیک به ۱۰۰ کشور و سازمان بین المللی در نشست 
اشتراک  غیرحضوری  و  حضوری  شکل  به  جینوا 
کنند. او گفت که حکومت دورنما و آرزوهای مردم را 
در »سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان« 
به  خودکفا،  و  مترقی  باثبات،  کشور  یک  هدف  به 
نشست جینوا پیش کش خواهد کرد. آقای صدیقی 
افزود که حکومت اهداف خود برای چهار سال آینده 
در زمینه های صلح پایدار، مصونیت غذایی، مبارزه 
سرمایه گذاری  دولتی،  نهادهای  خودکفایی  فقر،  با 
باالی نهادهای عایداتی و مبارزه با ویروس کرونا را 
با جامعه جهانی در میان خواهد گذاشت. به گفته ی 
او، حکومت استراتژی، برنامه ها و اولویت هایش را در 
زمینه های اصالحات، حکومت داری و مبارزه با فساد 
به هدف تحقق تعهدات دو جانبه با جامعه جهانی در 

میان می گذارد. 
حکومت  که  گفت  جمهوری  ریاست  سخنگوی 
دست آوردهای  توسعه  و  تقویت  حفظ،  به  را  خود 
قانون،  حاکمیت  زمینه های  در  پسین  سال  نوزده 
آزادی های  اجتماعی،  عدالت  دموکراتیک،  نظام 
بشر  حقوق  مدنی،   جامعه  زنان،  حقوق  شهروندی،  
و اقلیت های مذهبی مسوول می داند. او تصریح کرد 
که در سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، 
شده  تشریح  واضح  افغانستان  خودکفایی  مسیر 
صلح«،  »اعمار  صدیقی،  صدیقی  گفته ی  به  است. 
بزرگی  هدف  سه  »بازارسازی«  و  »دولت سازی«  
است که حکومت را به تحقق افغانستان دموکراتیک 
و صلح آمیز نزدیک می کند. او گفت که حکومت با 
سوی  به  خود  بشری  ظرفیت های  و  منابع  بر  اتکا 
خودکفایی افغانستان گام بر می دارد و انتظار دارد که 
جامعه جهانی در تحقق اهداف و برنامه ها، دولت و 

مردم را همکاری کند. 

خطر کاهش کمک ها در بناگوش حکومت
رسانه های  جینوا،  نشست  گشایش  با  هم زمان 
احتمال  با  حکومت  که  داده اند  گزارش  خارجی 
جینوا  نشست  در  بین المللی  کمک های  کاهش 
روز  نشست  این  شرکت کننده  پنج  است.  روبه رو 
یک شنبه، دوم قوس، به خبرگزاری رویترز گفته اند 
شکننده  اقتصاد  به  کمک ها  میزان  هرچند  که 
اما حکومت  کشورهای کمک کننده بسته گی دارد، 
شاهد کاهش کمک ها خواهد بود،  آن هم زمانی که 
حتا برای این کمک ها شرایط سخت گیرانه سیاسی و 
حقوق بشری در نظر گرفته خواهد شد. یک منبع به 
این خبرگزاری گفته است که میزان کمک ها حدود 
۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش می یابد و در میان کشورهای 
خواهند  حضور  کشورهایی  بیش تر  کمک کننده، 
داشت که مبارزه بهتری را با ویروس کرونا داشته اند. 

منابع گفته اند که کشورهای کمک کننده از تالش 
اسالم گرایان تندرو در مورد جلوگیری از پیش رفت 
نگران اند.  آموزش دختران  و  بشر  زمینه حقوق  در 
با این حال برخی از دیپلمات ها به رویترز گفته اند، 
دست یابی  در  مذاکرات  روند  که  می رود  انتظار 
به  منابع دیگر  باشد.  این نشست مهم  موفقیت  به 
می رود  احتمال  که  گفته اند  رویترز  خبرگزاری 
نماینده گان دولت و طالبان پس از نشست جینوا، 
یک استراحت داشته  باشند، اما این استراحت پیش 
)کاهش  امنیتی  مسایل  روی  مشترک  توافق  از 
خشونت ها( نخواهد بود. پیش تر حکومت گفته است 
که نشست جینوا تالش برای خودکفایی افغانستان 

تا پایان دهه تحول )۲۰۲۴( است. 
این همه در حالی است که کشورهای کمک کننده 
افغانستان  به  کمک  دوام  برای  را  تازه  شرط   ۱۰
مطرح کرده اند. از حفظ دست آوردهای دو دهه اخیر، 
برقراری آتش بس دایمی و جامع، ادامه تعهدات به 
بشر،  حقوق  و  دموکراسی  قانون،  حاکمیت  دوام 
فراگیر بودن روند صلح، مبارزه معنادار و محسوس 
در برابر فساد، احترام به تعهدات پیشین بین المللی 
و نهادهای دولتی، پی گیری چارچوب توسعه پایدار 
سازمان ملل متحد، تالش برای جلوگیری از استفاده 
تعهد  بین المللی،  تروریستان  توسط  کشور  خاک 
برای  زمینه سازی  و  متقابل  پاسخگویی  اصل  به 
دست رسی مصون به توزیع کمک ها به عنوان این 

شروط یاد شده است. 
کرده  استقبال  شرط ها  این  از  پیش تر  حکومت 
طالبان  ماند.  متعهد خواهد  آن  به  که  بود  گفته  و 
کردند  تصریح  ۸صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در  نیز 
که در شرایط کنونی خواستار و حامی کمک های 
که  کردند  تصریح  اما  گروه  این  بین المللی اند. 
دهه  دو  مانند  نباید  جهانی  جامعه  کمک های 
گذشته به جیب حلقات خاص برود، زیرا به گفته ی 
محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، 
نرسد،  مردم  دست  به  که  کمک هایی  از  طالبان 
حمایت نمی کنند. این همه در حالی است که پنج 
عضو کمیسیون تازه ایجاد شده مبارزه با فساد اداری 
کردند.  یاد  وفاداری  قوس، سوگند  دوم  روز شنبه، 
این کمیسیون تنها یک هفته پیش از نشست جینوا 
ایجاد شد و بیش تر کارشناسان آن را زمینه سازی 
جینوا  نشست  در  کمک ها  کسب  برای  حکومت 
عنوان کردند. این همه در حالی است که اداره بازرس 
ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان )سیگار( پیش تر 
با فساد را در حد  تالش های حکومت برای مبارزه 
کاغذپرانی و برگزاری جلسه  خوانده و احتمال داده 
بود که کشورهای کمک کننده از کمک های شان به 

افغانستان در نشست جینوا بکاهد. 
کمک کننده  کشورهای  نشست  که  است  گفتنی 
سال  چهار  هر  افغانستان  از  مالی  حمایت  برای 
در  نشست ها  این  پیش تر  می شود.  برگزار  بار  یک 
در   ۲۰۱۶ سال  در  و  توکیو  در  نیز   ۲۰۱۲ سال 
بروکسل برگزار شد. در نشست بروکسل، کشورهای 
سال های  برای  دالر  میلیارد   ۱۵.۲ کمک کننده 
می شود،  درصد   ۳.۸ ساالنه  که   ۲۰۲۰ تا   ۲۰۱۷

وعده کردند.

پیش بینی شده نشست جینوا است. قرار است روز 
نیازهای  کشور،  در  پایدار  صلح  روند  پیرامون  اول 
اقتصادی، موثریت کمک ها و مبارزه با فساد بحث 
شود. بر اساس زمان بندی، روز اول این نشست حوالی 
ساعت ۱۰:۰۰ به وقت افغانستان آغاز می شود و تا 

۵:۳۰ ادامه می یابد. 
بانوی  این روز، روال غنی )بی بی گل(  قرار است در 
اول، سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور 
بشر  حقوق  عالی  کمیشنر  بچلت،  میشل  و  صلح 
نیز  ادامه  سازمان ملل متحد، سخن رانی کنند. در 
گفت وگو  مختلف  پنل های  در  اشتراک کننده گان 
می کنند. در روز دوم و روز اصلی نشست که ساعت 
۹:۰۰ صبح به وقت جینوا و بین ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰ 
پس از چاشت به وقت افغانستان آغاز می شود، پکا 
هاویستو، وزیر امور خارجه فنلند، محمدحنیف اتمر، 
وزیر امور خارجه کشور، عبدالهادی ارغندیوال، وزیر 
نماینده ویژه دبیر  کل سازمان  لیونز،  مالیه، دبورا 
مسوول  بورل،  جوزف  افغانستان،  برای  متحد  ملل 
ایگنازیو کاسیس،  اروپا و  اتحادیه  سیاست خارجی 
وزیر امور خارجه سویس، سخنرانی می کنند. افزون 
و  کشور  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  این  بر 
نیز  متحد،  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  انتونیو 
بیانیه های شان را به شکل آنالین ارایه خواهند کرد. 
در ادامه روز دوم، بیانیه دو جانبه و هم چنان نتیجه 
بحث روز اول نشست ارایه خواهد شد. گفتنی است 
که پس از سخنرانی ها، اعالمیه مشترک این نشست 
به خوانش گرفته می شود و نشست های حاشیه ای 

ادامه می یابد.

همه ی چشم ها به سوی جینوا
چشم ها  همه ی  نشست،  این  برگزاری  با  هم زمان 
به جینوا دوخته شده است. سخنگوی وزارت امور 
خارجه می گوید که در جریان این نشست، کشورهای 
حمایت  و  چهارساله  مالی  حمایت  کمک کننده 
سیاسی شان از حکومت کنونی را اعالم می کنند. وی 
گفت که برخی از کشورها با در نظر داشت قوانین 
را تدوین  برنامه چهار ساله شان  بودجه شان،  مصرف 
کرده اند، اما تنها حمایت یک ساله مالی شان را اعالم 
می کنند. آقای هیواد افزود که افزون بر سایر موارد، 
حکومت توقع دارد که از این نشست برای تسریع 
به صلح  برای رسیدن  روند مذاکرات و در مجموع 

استفاده کند. 
سخنگوی  مسجدی،   شمروزخان  این  با  هم زمان 
 ۹۰ حدود  به  حکومت  که  می گوید  مالیه،  وزارت 
درصد تعهدات نشست قبلی جینوا عمل کرده است 
و درصدی باقی مانده نیز عملی خواهد شد. او گفت 
که حکومت با آماده گی کامل در این نشست حضور 
یافته است و کشورهای کمک کننده با تدارک دیدن 
»کمک های خوب«، تعهدات مالی شان به افغانستان 

را برای چهار سال آینده اعالم خواهند کرد. 
آقای مسجدی تصریح کرد که هم زمان با حمایت های 
خواسته هایی  نیز  کمک کننده  کشورهای  مالی، 
هیچ  حکومت  او،  گفته ی  به  که  دارند  حکومت  از 
مشکلی با این مورد ندارد. وی گفت که دولت و مردم 
افغانستان متعهد اند تا با جهانیان برای آینده بهتر 

»افغانستان 2۰2۰«؛  

نشست جینوا امروز گشایش می یابد

حسیب بهش



عباداهلل بهمنش

متأسفانه حکومت افغانستان در بیست سال گذشته، نهادهای متعددی را برای مبارزه با فساد اداری ایجاد، ادغام و منحل کرده است. شاید هیچ کشوری در جهان همانند  افغانستان، تجربه ی 
فراوان نهادسازی و پالیسی سازی را در زمینه ی مبارزه با فساد اداری نداشته باشد. رهبران حکومت های افغانستان، به جای  ایجاد  اصالحات در نهادهای موجود مبارزه با فساد اداری و یا 

تغییرات در پالیسی ها و تعدیالت قوانین و مقررات مربوط، به نهادسازی و تدوین استراتژی های جدید با سلیقه های شخصی شان برای مبارزه با این پدیده رو آورده اند. در این مدت، حکومت 
 افغانستان  به جای  روی دست گرفتن اقدامات عملی و پشتیبانی قوی سیاسی از نهادهایی که در بخش مبارزه بافساد اداری فعال هستند، فرصت های طالی و منابع بی شمار مالی و انسانی 

را برای ایجاد، انحالل و ادغام نهادهای  مبارزه با فساد اداری و یا هم تدوین استراتژی ها و پالیسی ها در این زمینه، ضایع کرده است. به همین دلیل از یک  جهت این نهادها دست آوردهای 
ملموس نداشته اند و از جانب دیگر با گذشت هر روز شرایط تداوم کمک های کشورهای جهان به افغانستان، سخت تر و تقریباْ بخش بزرگی از کمک های جهانی مشروط به روی دست گرفتن 

اقدامات عملی حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری شده است.

مبارزه با فساد در افغانستان؛ 
چرا نهادهای مسوول شکست خورده اند؟
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حکومت وحدت ملی به تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷، 
اداری را به منظور  با فساد  استراتژی ملی مبارزه 
مبارزه ی موثر علیه فساد اداری و ایجاد اصالحات 
در قوانین، نهادهای  حکومتی و موثریت بهتر این 
نهادها، تدوین کرد. این استراتژی پس از بحث های  
عالی  شورای  نشست  چندین  در  پی   در  پی 
کابینه  سوی  از  حکومت داری،  و  قانون  حاکمیت 
تصویب و پس از صدور فرمان شماره ۱۷۷۱ رییس 
جمهوری، تطبیق آن عماًل آغاز شد. قبل از تدوین 
و انفاذ این استراتژی، استراتژی دیگری برای مبارزه 
با فساد اداری که در زمان ریاست جمهوری حامد 
کرزی تدوین شده بود، وجود داشت و برای تطبیق 
آن، قانون نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه 
فساد اداری نافذ و اداره ی عالی نظارت بر تطبیق 
رسمی  فعالیت  اداری،  فساد  با  مبارزه  استراتژی 

داشت.
اداره ی عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه 
فساد اداری به تأسی از فرمان شماره ۶۳ مورخ ۳۱ 
سرطان ۱۳۸۷ ریاست جمهوری افغانستان، به منظور 
نظارت از تطبیق استراتژی و طرزالعمل اصالح اداره 
و مبارزه علیه فساد اداری و تنظیم و هماهنگ سازی 
امور مربوط به مبارزه علیه فساد اداری، به تاریخ ۲۸ 
عقرب سال ۱۳۸۷ خورشیدی تأسیس شد. قبل از 
این اداره، اداره ی تحت نام ریاست عمومی مستقل 
مبارزه با ارتشاء و فساد اداری به تاریخ ۱۳۸۲/۹/۲۴ 
به منظور مبارزه علیه فساد اداری  ایجاد شده بود که 
پس از مدتی رییس جمهور کرزی، کمیسیونی را از 
اعضای بلندپایه ی دولتی تحت ریاست قاضی القضات 
را در کشور  اداری  فساد  تا  تشکیل کرد  دوره،   آن 
بازنگری و ریشه یابی و استراتژی و راه کارهای موثر 
را در مبارزه علیه آن تهیه کند. باالخره استراتژی 
اثر تالش های کمیسیون  در  اداری  با فساد  مبارزه 
اختصاص یافته از سوی رییس جمهور کرزی، تهیه و 
تصویب شد و به اساس سفارش این استراتژی، دولت 
مکلف به انحالل ریاست مستقل مبارزه با ارتشاء و 
فساد اداری و تأسیس اداره ی عالی نظارت بر تطبیق 
اداره ی عالی  یا  اداری  استراتژی مبارزه علیه فساد 
نظارت شد. اداره ی عالی نظارت در زمینه ی مبارزه 
با فساد اداری به عنوان تنها مرجع کشفی که اعضای 
مسلکی آن بر اساس ماده ی چهارم قانون اجراآت 
شناخته  قضایی«  »مامورین ضبط  منحیث  جزایی 
و  تشکیالت  دارای  و  داشت  فعالیت  بودند،  شده 
دفترهای مرکزی و ساحوی در زون های شش گانه ی 

کشور بود. 
به جای   از شکل گیری حکومت وحدت ملی،  پس 
آن که رهبری آن، استراتژی موجود مبارزه با فساد 
تعهدات  مطابق  را  اصالحاتی  و  بازنگری  را  اداری 
حکومت در کنفرانس ها و نشست ها، تعدیل و تنظیم 
کند، استراتژی جدید ملی مبارزه با فساد اداری را 
تدوین کرد. این استراتژی که شرح آن در فوق رفت، 
پنج اولویت اجرایی را در پنج سکتور حکومتی به 
تعریف کرده است. محور چهارم آن  صورت واضح 
به اصالحات عدلی و قضایی و تعقیب عدلی متهمان 
جرایم فساد اداری اختصاص یافته است، اصالحات 
دولت در بین سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ در نهادهای 
عدلی و قضایی مشخص شده است که انسجام تمام 
استثنای کمیته ی  به  اداری  با فساد  ادارات مبارزه 
نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری  - میک، تحت 
رهبری لوی سارنوالی، یکی از اقدامات اصالحی دولت 
در این استراتژی  است. هم چنان در بند ششم محور 

چهارم آن، ایجاد معاونیت مبارزه با فساد اداری در 
ساختار تشکیالتی لوی سارنوالی کشور، پیش بینی 
از  مذکور  استراتژی  توشیح  از  پس  که  بود  شده 
جانب رییس جمهورغنی، معاونیت مبارزه با فساد 
اداری در چوکات لوی سارنوالی ایجاد و اداره ی عالی 
مبارزه با فساد اداری با سارنوالی مدغم شد. بخشی 
از وظایف اداره ی عالی مبارزه با فساد اداری که ثبت 
بود،  حکومتی  مقامات  دارایی های  به  رسیده گی  و 
و در  انتقال کرد  ریاست جمهوری  امور  اداره ی  به 
ذیل اداره ی امور واحد جداگانه ای تحت نام اداره ی 
ثبت و رسیده گی به دارایی ها، ایجاد شد. از آن زمان 
رسیده گی  و  ثبت  مسوولیت  واحد،  همین  تاکنون 
دارد.  عهده  به  را  حکومتی  مقامات  دارایی های  به 
لغو  و  اداری  فساد  علیه  مبارزه  عالی  اداره ی  ادغام 
قانون  آن که در آن زمان تنها قانونی بود که موارد 
فساد اداری را تشخیص و تعریف کرده بود، از یک 
سو با واکنش   گسترده ی کشورهای کمک کننده به 
افغانستان، نهادها و سازمان های فعال در روند مبارزه 
با فساد اداری و سازمان های بین المللی مواجه شد 
و از جانب دیگر چنین اقدامی مغایر میثاق مبارزه 
کنوانسیون های  سایر  و  متحد  ملل  اداری  فساد  با 
و  با آن ملحق  افغانستان  بود که دولت  بین المللی 

متعهد به رعایت آن شده است. 
دولت افغانستان در آن زمان تصمیم مغایر تعهداتش 
در اسناد بین المللی و کنفرانس های جهانی گرفته 
بود که در آن کشورهای کمک کننده، کمک هایش 
را وابسته به اقدامات عملی حکومت افغانستان در 
راستای مبارزه با فساد اداری دانسته بودند. هرچند 
زمینه ی  در  فعال  سازمان های  و  داخلی  نهادهای 
مبارزه علیه فساد اداری، در نشست های رسمی با 
کمیسیون  ایجاد  به  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
آن  در  ولی  بودند؛  مصر  اداری،  فساد  علیه  مبارزه 
زمان رییس جمهور غنی، ایجاد کمیسیون مبارزه 
با فساد اداری را خالف قانون اساسی پنداشته و با 
بود. در حالی که حکومت  ایجاد آن مخالفت کرده 
افغانستان، به منظور رعایت میثاق جهانی مبارزه با 
فساد اداری ملل متحد و با در نظرداشت تعهداتش 
کمیسیون  می بایست   بین المللی،  نشست های  در 
مستقل مبارزه با فساد اداری را ایجاد می کرد. ولی 
به هر دلیلی  که بود حکومت تنها قانونی را که برای 
اداری  فساد  با  مبارزه  اقدامات  و هماهنگی  تنظیم 
اداره ی آن یک جا لغو کرد که  با  در اختیار داشت 
اداری  با فساد  نتیجه ، دو خالء در روند مبارزه  در 
به صورت هم زمان ایجاد شد. خالی اولی، نبود یک 
مرجع یا نهاد غیرحکومتی با صالحیت های مشخص، 
مستقل  و غیرسیاسی  که در زمینه ی مبارزه با فساد 
اداری  به گونه ی مستقالنه ، غیرسیاسی و بی طرفانه 
کشف،  را  اداری  فساد  موارد  به  مربوط  قضایای 
بررسی و مورد رسیدگی قرار دهد، بود. خالی دوم، 
خالی حقوقی-قانونی بود که با الغای قانون مبارزه 
با فساد اداری، ایجاد شد. در آن زمان قانون نظارت 

بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری که در 
آن مصادیق هجده گانه ی فساد اداری تشخیص شده 

بود، با فرمان رییس جمهوری ملغا شد.
سرانجام حکومت افغانستان، در نتیجه ی انتقادها و 
فشارهای گسترده و کم پیشینه ی نهادهای فعال در 
این روند و کشورهای کمک کننده به افغانستان، در  
آغاز سال ۱۳۹۷ ناگزیر شد تا قانون مبارزه با فساد 
و  از گفت وگو  و پس  مراحل  طی  مجدداً  را  اداری 
مشوره های پی هم با نهادها و سازمان های ذی ربط، 
با فرمان تقنینی نافذ و در جریده ی رسمی شماره 
۱۳۱۴ مورخ ۱۸ میزان سال ۱۳۹۷ نشر کند. نشر و 
انفاذ قانون مبارزه با فساد اداری که در آن دیدگاه های 
جامعه ی مدنی و نهادهای  فعال در این روند، در نظر 
با واکنش گسترده ی این  گرفته نشده بود، مجدداً 
نهادها مواجه شد. حکومت افغانستان، بار دیگر به 
به خاطر تدوین و توشیح  انتقادهای که  و  فشارها 
قانون مبارزه با فساد اداری باال گرفته بود، تن داد و 
قانون مبارزه با فساد اداری را قبل از آن که تطبیق 
شود، تعدیل کرد. در تعدیل جدید قانون مبارزه با 
فساد اداری، دیدگاه های نهادهای منتقد در مسایلی 
اعضای  انتخاب  نحوه ی  و  گزینش  ترکیب  چون 
کمیسیون مبارزه با فساد اداری، تا حدودی انعکاس 

یافت. 
از جانب  متذکره  قانون  توشیح  از  دو سال  از  پس 
از  برخی  تعدیل  از  یک سال پس  و  رییس جمهور 
از  قبل  هفته  یک  جمهوری  رییس  آن،  ماده  های 
کنفرانس جنیوا با صدور فرمان شماره ۱۱۰ مورخ 
۱۳۹۹/۸/۲۲، اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری 
را معرفی و فعالیت کمیسیون را یک هفته قبل از 
خالی  که  کرد  اعالم  صورتی  به  جنیوا  کنفرانس 
مبارزه  زمینه ی  در  کشفی  مرجع  فقدان  از  ناشی 
نگارنده ی  شد.  مرفوع  حدودی   تا  اداری  فساد  با 
این مقاله، چندی قبل نیز مقاله ی را تحت عنوان 
»خالی مرجع کشفی، بزرگ ترین چالش مبارزه با 
فساد اداری« در روزنامه ی هشت صبح نوشته بود 
بارز  بتواند مصادیق  نهادی  که  اهمیت چنین  بر  و 
فساد اداری را در نهادهای حکومتی کشف، بررسی و 
تثبیت کند، با ارایه ی دالیل قانونی توضیح و تشریح 
کرده بود. اکنون که کمیسیون مبارزه با فساد اداری 
فرمان  با  ترکیب آن دو زن شامل هستند،  که در 
بار  آغاز کرده است،  را  فعالیتش  ریاست جمهوری 
دیگر اعتراض های گسترده ی نهادهای فعال در این 
روند باال گرفته است. زیرا گزینش اعضای کمیسیون 
برخالف صراحت ماده ی نهم و دهم قانون مبارزه با 
فساد اداری، صورت گرفته و هیچ نظارتی در نحوه ی 
گزینش اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری از 
در  است.  نگرفته  صورت  ذی ربط  نهادهای  جانب 
حالی که بر اساس ماده ی دهم قانون مبارزه با فساد 
نهادهای  با  مشوره  از  بعد  جمهور   رییس  اداری، 
با فساد اداری، اعضای  مدنی فعال در روند مبارزه 
بنیاد درون مایه ی  اما  کمیسیون را تعیین می کند. 

این  امر  واقعیت  باشد،  هرچه  تصمیم هایی  چنین 
این کشور تمام سطوح نظام را  است که فساد در 
درنوردیده است و ریشه ی آن عمیق  و عمیق تر شده 

است. 
متأسفانه حکومت افغانستان در بیست سال گذشته، 
نهادهای متعددی را برای مبارزه با فساد اداری ایجاد، 
ادغام و منحل کرده است. شاید هیچ کشوری در 
جهان همانند  افغانستان، تجربه ی فراوان نهادسازی 
و پالیسی سازی را در زمینه ی مبارزه با فساد اداری 
به  افغانستان،  حکومت های  رهبران  باشد.  نداشته 
جای  ایجاد  اصالحات در نهادهای موجود مبارزه با 
فساد اداری و یا تغییرات در پالیسی ها و تعدیالت 
تدوین  و  نهادسازی  به  مربوط،  مقررات  و  قوانین 
شخصی شان  سلیقه های  با  جدید  استراتژی های 
برای مبارزه با این پدیده رو آورده اند. در این مدت، 
گرفتن  دست  جای  روی  به  حکومت  افغانستان  
اقدامات عملی و پشتیبانی قوی سیاسی از نهادهایی 
هستند،  فعال  اداری  بافساد  مبارزه  بخش  در  که 
فرصت های طالی و منابع بی شمار مالی و انسانی را 
برای ایجاد، انحالل و ادغام نهادهای  مبارزه با فساد 
پالیسی ها در  و  استراتژی ها  تدوین  یا هم  و  اداری 
این زمینه، ضایع کرده است. به همین دلیل از یک 
 جهت این نهادها دست آوردهای ملموس نداشته اند 
تداوم  شرایط  روز  هر  گذشت  با  دیگر  جانب  از  و 
کمک های کشورهای جهان به افغانستان، سخت تر و 
تقریباْ بخش بزرگی از کمک های جهانی مشروط به 
روی دست گرفتن اقدامات عملی حکومت افغانستان 

برای مبارزه با فساد اداری شده است.
کشورهای  اقناع  برای  افغانستان،  حکومت 
بیش تر  اعتماد  جلب  و  افغانستان  به  کمک  کننده 
از هر نشست  جهانی در  نهادهای بین المللی، قبل 
مورد افغانستان، یا دست به ایجاد یک نهاد جدید 
و  تدوین  را  استراتژی جدیدی  هم  یا  و  است  زده 
برنامه هایی را که کم ترعملی شده، اعالم کرده است. 
هیچ برنامه ای در زمینه ی مبارزه با فساد اداری نبوده 
است که حکومت روی دست گرفته باشد و چند روز 
پس از آن کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان 
نباشد. بدون استثنا تمام برنامه های مبارزه با فساد 
بیست سال گذشته،  در  افغانستان  اداری حکومت 
اعالن  بین المللی  نشست  یک  از  قبل  هفته  چند 
شده است. بنابراین، روند مبارزه با فساد اداری در 
این که  دلیل  به  بیست سال گذشته  در  افغانستان 
میهن پرستانه  و  ملی  بزرگ  دید  یک  از  برخاسته 
و  پروژه  ای  گزینشی،  سیاسی،  شدت  به  نبوده، 
مقطعی بوده است و نهادهایی هم که در این زمینه 
فعالیت داشته اند، از حمایت سیاسی کم تر حکومت 
کارشان  سیاسی  نظام  بی مهری های  با  و  برخوردار 
در حال  منحل شده اند.  نهایت  در  و  داده   ادامه  را 
حاضر تهدید فساد اداری و تبعات ناشی از آن، کم تر 
نیست.  ما  مردم  و  کشور  برای  تروریسم  تهدید  از 
از  یکی  را  اداری  فساد  که  بود  نخواهد  مبالغه آمیز 
افغانستان  دولت  و  مردم  کنونی  مشکالت  عوامل 
تا جرایم  بی کاری  از  فقر،  تا  ناامنی  از  زیرا  بدانیم؛ 
جنایی و از قاچاق مواد مخدر تا اخالل امن و نظم 
در  اداری  فساد  با  مستقیم  رابطه ی  همه  عامه، 

نهادهای حکومتی دارد. 
باشد،  ساختارمند  اداری  فساد  که  میزانی  هر  به 
کاهش  نهادها  موثریت  و  کارایی  میزان  همان  به 
خواهد یافت و فقر، ناامنی  و بی کاری بیش تر خواهد 
شد. مبارزه با فساد اداری، به معنای مبارزه با فقر، 
و  مسکرات  و  مخدر  مواد  قاچاق  ناامنی،  بی کاری، 
بود.  خواهد  پاسخ گو  و  مسوول  قوی،  دولت  ایجاد 
آن،  عوامل  و  اداری  فساد  میان  رابطه  بنابراین، 
رابطه ی دوسویه است. به این معنی که هر پدیده ای 
همان  باشد،  افغانستان  در  اداری  فساد  عامل  که 

پدیده معلول فساد اداری نیز است.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر
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FUE كاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
  شماره تماس: 0781235040
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در  شهروندی  حقوق  از  یکی  فکری،  مالکیت 
افغانستان شمرده می شود. ماده ی چهل وهفتم قانون 
اساسی افغانستان در این مورد صراحت دارد: »دولت 
حقوق مولف، مخترع و کاشف را تضمین و تحقیقات 
علمی را در تمام عرصه ها تشویق و حمایت می کند«. 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان با درک ضرورت 
مالکیت فکری و تضمین حق یادشده، در سال ۱۳۸۷ 
خورشیدی قانون حمایت مولف، مصنف، هنرمند و 
قانون حمایت حقوق مخترع  و  )کاپی رایت(  محقق 
و مکتشف را تدوین کرد و به تاریخ ۱۳۸۷/۵/۵ در 
طبق  سپرد.  نشر  به   ۹۵۶ شماره  رسمی  جریده ی 
قانون یادشده، دولت در رابطه به )حمایت حق طبع و 
نشر، آثار مورد حمایت، طرز ثبت، حقوق پدیدآورنده، 
از آن، مدت زمان حمایت  استفاده  و  حقوق معنوی 
آثار، حق انحصاری، احکام تأدیبی، مجازات تخلفات، 
حق مالکیت، حالت استفاده از اثر و اقتباس، ترجمه ی 
و...(  فلکلور  آثار  نگه داری  اثر،  نمایش  خارجی،  اثر 
حمایت های کتبی و قانونی را مطرح کرده و متعهد 
به حمایت قانونی آن شده است. در قانون یادشده، 
مندرج  اصطالحات  شامل  و  توصیف  اثر  نوع  هفده 

قانون شده است. 
کاپی رایت  جدید  قانون  و  ملغا  بعداً  یادشده  قانون 
میزان   ۱۲۳۰ شماره  رسمی  جریده ی  منتشره ی 
تعدیالت الزم، شامل آن شد.  برخی  و  نافذ   ۱۳۹۵
چنان چه در نخست گفته شد، مالکیت فکری یا حق 
و  از جمله ی حقوق شهروندی  اندیشه،  و  فکر  ابراز 
باید  و  می شود  شمرده  کشور  شهروندان  اساسی 
و  دولت  باشد.  مصون  دستبرد  و  تعرض  هرگونه  از 
نهادهای مسوول، مسوولیت حمایت و صیانت مولف، 
نویسنده، هنرمند و مخترع را دارند و مکلف به صیانت 
از این حق  اند؛ اما متأسفانه در طول سال های پسین 
با وصف این که به رعایت این حق در قانون اساسی، 
قانون مولف و کود جزای کشور تاکید شده است، اما 

نمونه های بارز نقض آن را شاهد بوده ایم .
نویسنده گان  کتاب های  که  است  شده  دیده  بارها 
با صد درد  آثار هنرمندان عزیز که  و  مطرح کشور 
و مشقت، کمبود منابع، نبود امکانات، نبود و کمبود 
بنگاه های  کمبود  پژوهشی،  و  تحقیقی  نهادهای 
نشراتی فنی و ده ها چالش و مشکل دیگر خلق شده 
است، از سوی دزدان حرفه ای، ظالمانه به یغما برده 
و  داد  که  است  این  اما  بزرگ تر  است. مشکل  شده 
فریاد نویسنده گان و هنرمندان به جایی نمی رسد و 

نهادی به این صداها گوش نمی دهد. 
آثار علمی-پژوهشی و هنری به گونه های زیر مورد 

تاراج، تهاجم و یغماگری قرار می گیرد:

بازچاپ آثار به صورت غیرقانونی
تحقیقی،  علمی،  اثر  ده ها  که  بوده ایم  شاهد  بارها 
مولف،  اجازه ی  و  موافقه  بدون  و...  هنری  تاریخی، 
بازار  به  و  بازچاپ  آن  ناشر  و  پدیدآورنده  نویسنده، 

عرضه شده است. 

سرقت ادبی 
از  یا برخی  ادبی تمام  یا دزدی  مورد دیگر، سرقت 
و هنری  نوشتاری  اثر چاپی،  مواد چاپ شده ی یک 
است که بی رحمانه مورد دستبرد قرار گرفته است و 

ما نمونه های زیادی را شاهد بوده ایم.

ترجمه ی غیرقانونی 
و  اجازه  بدون  اثر  ده ها  که  بوده ایم  شاهد  بارها 
موافقه ی نویسنده یا مولف آن، از یک زبان به زبان 

دیگر برگردان و به بازار عرضه شده است.

میزان   ۱۲۳۰ شماره  رسمی  جریده ی  منتشره ی 
اثر،  مالک  کتبی  موافقه ی  بدون  کسانی که   ،۱۳۹۵
دست به طبع و نشر آثار وی بزند، به حبس الی یک 
سال و جریمه ی نقدی پنجاه هزار الی یک صد هزار 

افغانی، محکوم می شود.
کتبی  موافقه ی  بدون  شخصی  هرگاه  همین گونه 
مالک، ترجمه ی او را به نام خود و یا شخص دیگر 
الی یک سال و  یا نشر کند، به حبس  چاپ، پخش 
افغانی  هزار  الی یک صد  پنجاه هزار  نقدی  جریمه ی 

محکوم می شود.
به مصادره ی نسخه های  هم چنین محکمه می تواند 
که در آن تخلف صورت گرفته و آثار و اوراقی که در 
تولید مجدد از آن استفاده می شود، حکم صادر کند.

طبق مفاد حکم ماده ی سی وهفتم قانون کاپی رایت، 
شخصی که به عکاسی، فلم برداری، رسامی یا ضبط 
آواز شخص دیگر می پردازد، نمی تواند بدون اجازه ی 
وی تصویر و آواز ضبط شده یا کاپی آن را نشر، پخش 

یا به نمایش بگذارد.
کاپی،  یک  در  نشرشده  اثر  مجدد  تولید  هم چنین 
شخص  توسط  آن،  پدیدآورنده ی  موافقه ی  بدون 
به هدف  این که صرف  به شرط  دارد،  حقیقی جواز 

استفاده ی شخصی خود وی صورت گرفته باشد.
در کود جزای کشور که در جریده ی رسمی شماره 
۱۲۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۵ نافذ و منتشر شده است، 
حقوق  بر  »تجاوز  عنوان  زیر  آن  هفتم  فصل  در 
ملکیت های فکری« از ماده ی ۷۴۲ الی ۷۴۸ موارد 
مربوط به حقوق ملکیت های فکری مورد بحث قرار 

گرفته است.
صراحت  به  افغانستان  جزای  کود   ۷۴۲ ماده ی  در 
حکم شده است: »شخصی که کتاب، رساله، جزوه، 
شعر، تصنیف، نمایش نامه، ترجمه، تابلوی نقاشی یا 
فلم سینمایی،  آهنگ،  نقشه ی جغرافیایی،  رسامی، 
تلویزیونی،  یا  برنامه های رادیویی  تلویزیونی،  سریال 
گرافیکی  اثر  عکاسی،  یا  اثر خوش نویسی  مجسمه، 
علمی،  اختراع، کشف  یا صنایع دستی،  معماری  یا 
طرح های صنعتی، عالیم تجارتی یا سایر حقوق ناشی 
از فعالیت های فکری شخص دیگری را به نام خود یا 
شخص دیگری بدون اجازه ی کتبی مالک آن، طبع 
و نشر یا اجرا یا نمایش دهد، یا مجدداً تولید کند، یا 
به قصد فروش عرضه کند، یا آن ها را تحریف یا تغییر 
شکل دهد، یا در آن ها تصرف کند، یا به هر طریقی از 
آن بهره برداری مادی یا معنوی انجام دهد، یا اثر ادبی 
متذکره را ترجمه کند، مرتکب جرم تجاوز بر حقوق 
جرم  مرتکب  می شود.  شناخته  فکری  ملکیت های 

حق مالکیت فکری؛ 
قانونی كه روی یخ نوشته شد

سوء استفاده در شبکه های اجتماعی 
امروزه بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی، بدون 
اجازه و یا هم بدون ذکر منبع یا نام مولف و نویسنده، 
را  نویسنده گان  کتاب های  از  بخشی  یا  و  مقاله ها 
بازنشر و حتا در مواردی نوشته های دیگران را کاماًل 

به نام خود نشر می کنند. 

بنگاه های نشراتی 
توسط  گاهی  نویسنده  و  مولف  حق  دیگر  نقض 
و  و چاپ خانه ها صورت می گیرد  نشراتی  بنگاه های 
بارها دیده شده است که آثار و اندوخته های علمی 
علمی  آثار  درسی،  کتاب های  مطرح،  نویسنده گان 
توسط  ناشر،  و  نویسنده  موافقه ی  بدون  تحقیقی  و 
چاپ خانه یا بنگاه نشراتی دیگر به صورت غیرقانونی 

چاپ و تکثیر شده است.
شوربختانه در کشوری که ما زنده گی می کنیم، حق 
قوانین  آن که  وجود  با  هنرمند  و  نویسنده  مولف، 
در  نیز  و مجازات  دارد  احکام صریح  نافذه ی کشور 
این زمینه پیش بینی شده است؛ اما بارها نقض شده 

و کم تر مورد حمایت جدی قرار گرفته است.
اساسی تطبیق کننده ی  قانون کاپی رایت، مرجع  در 
قانون متذکره، وزارت اطالعات و فرهنگ در هم کاری 
مانند  آثاری  و  است  معرفی شده  ادارات ذی ربط  با 
کتاب، رساله، جزوه، نمایش نامه، نوشته های علمی، 
فنی، هنری، مقاله، بروشور، کارتوگرافی، نوشته های 
آهنگ،  ترانه،  شعر،  سنگی،  چاپ  حکاکی،  خطی، 
که  شنیداری  و  دیداری  آثار  شده،  ضبط  تصنیف 
در تیاتر یا سینما یا رادیو و تلویزیون به هر روشی 
ضبط یا نشر می شود، آثار موسیقایی، درامه،  نقاشی، 
تصویر، طرح، نقش، نقشه ی جغرافیایی، آثار خطی و 
تزئینی، آثار تجسمی، پیکره )مجسمه(، آثار عکاسی 
یا  دستی  هنری  ابتکاری  آثار  باشد،  ابتکاری  که 
ابتکاری  آثار  نمد،  یا  گلیم  قالین،  نقشه ی  صنعتی، 
فرهنگ عامه )فلکلور(، اثر ابتکاری فنی، اثر معماری 

و برنامه های کمپیوتری مورد حمایت قرار می گیرد.
اثر  که  دارد  مسوولیت  هنرمند  یا  مولف  نویسنده، 
نام، عنوان و نشان ویژه ی آن در  با  را  مربوط خود 
یا  نویسنده  کند.  ثبت  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
پدیدآورنده پس از ثبت اثر خود، دارای حق انحصاری 

می شود.

مجازات
حقوق  حمایت  قانون  سی ویکم  ماده ی  حکم  طبق 
رایت(،  )کاپی  محقق  و  هنرمند  مصنف،  مولف، 

احکام  مطابق  فکری،  ملکیت های  حقوق  بر  تجاوز 
فصل هفتم کود جزای کشور، مجازات می گردد.«

کشور،  جزای  کود   ۷۴۳ ماده ی  در  همین گونه 
و  محقق  مصنف،  مولف،  حقوق  بر  تجاوز  مجازات 
هنرمند، چنین پیش بینی شده است: »شخصی که 
عمداً حق کاپی رایت دیگری را جهت کسب منفعت 
قصیر  به حداکثر حبس  نماید،  نقض  خود  تجارتی 
یا جزای نقدی از سی هزار الی شصت هزار افغانی 

محکوم می گردد«.
جزای  کود   ۷۴۸ ماده ی  حکم  طبق  هم چنین 
کشور، در صورت شکایت مالک ملکیت های فکری، 
نقض کننده ی ملکیت های فکری مورد تعقیب عدلی 
از یاد نبریم، شخصی که بدون  البته  قرار می گیرد. 
موافقه ی کتبی مالک، ترجمه ی وی را به نام خود یا 
شخص دیگر چاپ، پخش و نشر کند، به جزای نقدی 

سی هزار تا شصت هزار افغانی، محکوم می شود.

نتیجه گیری
آن چه گفته آمدیم، متأسفانه با وجود صراحت احکام 
قوانین نافذه در رابطه به تضمین حقوق ملکیت های 
فکری، این حق کم تر مورد توجه قرار گرفته است و 
به جای این که رعایت و احترام شود، بیش تر نقض 

شده است.
و  هنرمندان  نویسنده گان،  دادخواهی  صدای  بارها 
بنگاه های نشراتی که حقوق فکری شان نقض شده، 
بلند شده است؛ اما کم تر به داد شان نهادهای مسوول 
حفظ  مربوط  نهادهای  گرچند  کرده اند.  رسیده گی 
حق ملکیت های فکری و ثبت آثار پدیدآورنده گان، 
مربوطه  ادارات  قانون  طبق  و  است  شده  ایجاد 
عدم  اثر  در  تأسف  با  اما  شده اند؛  مکلف  و  توظیف 
مسوولیت پذیری ادارات ذی ربط این حق نویسنده گان 
و هنرمندان و در مجموع پدیدآورنده گان، بارها نقض 

شده است. 
این امر واضح می سازد که طبق معمول ما در ساحه ی 
تدوین و داشتن اسناد تقنینی از جمله ی بهترین و 
غنی ترین کشورها هستیم؛ ولی در ساحه ی تطبیق و 

قانون گرایی، شوربختانه بدترین کشور هستیم.
به مولفان، نویسنده گان، هنرمندان و پدیدآورنده گان 
است تا آثار علمی، پژوهشی و هنری خود را طبق 
قانون، ثبت ادارات ذی ربط کنند و از این حق اساسی 
و شهروندی خود مستفید شوند، تا این گونه فرهنگ 
جلو  و  شود  نهادینه  قانون پذیری  و  قانون گرایی 
پیشه  را  فکر  دزدی  که  نهادهایی  و  استفاده جویان 

کرده اند، گرفته شود.



گفت وگوی شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق 
بشر با فرخنده زهرا نادری

یادداشت: این مطلب توسط شبکه جامعه ی مدنی و حقوق بشر تهیه شده است. روزنامه ۸صبح، تنها 
مسوولیت چاپ و نشر آن را بر  عهده دارد.

»زنان باید در چند سنگر بجنگند«

شماری از زنان فعال به این باورند که موضوعات گوناگونی 
و  می رود  شمار  به  زنان  پیش رفت  موانع  از  جامعه  در 
آنان ناگزیرند برای از بین بردن این موانع در بخش های 

گوناگونی مبارزه کنند.
فرخنده زهرا نادری، در گفت وگویی با شبکه ی جامعه ی 
عوامل  که  می گوید  )شبکه(  بشر  حقوق  و  مدنی 
عقب مانده گی و عدم پیش رفت زنان در جامعه بی شمارند 
و به همین دلیل زنان برای پیش رفت بیش تر نیاز به مبارزه 
با موانع گوناگونی دارند. »متأسفانه در جامعه ی ما افراط 
گرایانی هستند که به نوعی مثل طالبان می اندیشند؛ اما 
قدرت در دست گرفتن سالح را نداشته اند، البته این گروه 
آنان  میان  نیز در  زنانی  بلکه  نیست،  تنها شامل مردان 
هستند. از سویی استفاده ی ابزاری از زنان جریان دارد. 
برای رفع این نگرانی ها ما باید هم زمان در چندین سنگر 

موضوع  از  فراتر  زنان  به  و حکومت داری  دولت داری  در 
جنسیتی نگاه شود.

به ویژه  دولت،  مذاکره کننده ی  تیم  نظر شما  به  شبکه: 
اعضای زن آن توانایی نماینده گی از زنان و دفاع از حقوق 

آنان را دارند؟
نادری: من بارها این را گفته ام و باز هم تکرار می کنم که 
اعضای زن تیم مذاکره کننده ی دولت، از جمله ی زنان با 
ظرفیت در سطح کشور استند. آنان مسوولیت بزرگی را 
بر عهده گرفته اند و از داخل نظام و از جانب مردم حمایت 
می شوند. امیدوارم آنان بیش از پیش و با انرژی بیش تر 
عمل کنند و این مسوولیت را به یک فرصت تبدیل کنند، 
ما از آنان انتظار داریم و می دانیم ظرفیت و تجربه ی الزم 
شهروندان  است.  آنان  وجود  در  طالبان  با  مذاکره  برای 
افغانستان باید این موضوع را در نظر بگیرند که نه تنها 
از زنان تیم؛ بلکه از مردان هیئت مذاکره کننده نیز دفاع 
کنند، مشروط بر این که اعضای هیئت، منافع کشور را 
در گفت وگوها در نظر بگیرند. من مطمئنم اعضای تیم 
مذاکره کننده اشخاص با تجربه و دارای سطح باالیی از 
دانش استند، جوانان تیم می توانند از تجارب اعضای دیگر 
میان  وحدت  به  بسته گی  همه چیز  بگیرند.  کمک  تیم 

اعضای هیئت دارد.
شبکه: به عنوان یک زن فعال، فکر می کنید مشارکت 
طالبان در قدرت چه تاثیری بر فعالیت های زنان خواهد 
گذاشت؟ اگر قرار باشد محدودیت هایی در رابطه با حقوق 

زنان به میان بیاید، برای شما پذیرفتنی است؟
نادری: طالبان باید این را بدانند که کسانی که در زمان 
یک  مثل  هیچ وجه  به  کرده اند،  زنده گی  آنان  حاکمیت 
بوده اند که در  نبوده اند و بیش تر شبیه رعیتی  شهروند 
یک سلطنت مطلقه زنده گی می کردند، آن هم سلطنتی 
که قانون را با شالق تعریف می کرد. در آن زمان نه تنها 
طالبان  که  آن طور  بودند  مجبور  نیز  مردان  بلکه  زنان؛ 
می گفتند عمل کنند، حتا نوع پوشش آنان نیز توسط این 
گروه تعیین می شد. اگر طالبان حقوق زنان و اقلیت های 

زنان  نکنند،  قبول  را  کثرت گرایی  و  نپذیرند  را  مختلف 
خود  حقوق  برای  باید  مذهبی  و  قومی  اقلیت های  و 
تاثیرگذار  با هم می توانند  آنان یک جا  دادخواهی کنند، 
باشند. یک بخش صلح پذیرفتن ارزش ها است، طالبان 
باید ارزش ها را بپذیرند، این برای ما قابل قبول نیست 
که این گروه با مشارکت در قدرت حقوق زنان را نادیده 

بگیرند.
در گفت وگوهای  تاکنون  آن چه  از  ارزیابی شما  شبکه: 

صلح گذشته است چیست؟
نادری: سال های زیادی است که ما درباره ی صلح حرف 
می زنیم و قربانی های زیادی در این راه داده ایم. روند صلح 
در تمام جهان همواره با چالش هایی روبه رو بوده است، هر 
قدر زمان جنگ بیش تر می شود به همان اندازه دست یابی 
به صلح پیچیده تر می شود و دلیل آن عقده ها، دردها و 
فقر است. در افغانستان تنها جنگ نزدیک به دو دهه ی 
پیچیده شود، چه  به صلح  تا دسترسی  است  کافی  آن 
رسد به این که تاثیرات چندین دهه جنگ  در کشور را در 
نظر بگیریم که چندین نسل را تحت تاثیر قرار داده است. 
بدیهی است که هر یک از این نسل ها دیدگاه متفاوتی 
نسبت به صلح دارند و خواسته های آنان گوناگون است. 
باید دید که چطور می توان یک انسجام بین این دیدگاه ها 

به وجود آورد و کمی از پیچیده گی روند صلح کاست.
شبکه: به نظر شما چه ضمانتی وجود دارد که طالبان 

پس از توافق صلح بر تعهدات خود پابند بمانند؟
نادری: جامعه ی جهانی با جدیت و تعهدی که دارد باید 
این تضمین را بر عهده بگیرد، موضوع امنیت افغانستان با 

امنیت جهان در ارتباط است. 
بانو نادری می گوید، دولت مردان کشور باید بر فرصت های 
ایجادشده از طریق گفت وگوهای صلح تمرکز کنند و با 
بگیرند. وی  بررسی  به  را  آسیب شناسی دقیق چالش ها 
از  استفاده  با  آنان  که  است  رسیده  آن  زمان  می افزاید، 
ذکاوت سیاسی بازیگر اساسی مهم ترین اتفاق تاریخی در 

کشور باشند.

بجنگیم.«
به  توجه  با  و  گفتید  آن چه  نظرداشت  در  با  شبکه: 
مذاکرات صلح دولت با گروهی که دوران حاکمیت آن از 
بدترین دوره های تاریخی برای زنان افغانستان بوده است، 

آیا این گفت وگوها به جایی خواهد رسید؟
که  نداریم  را  این  حق  ما  می کنم  فکر  من  نادری: 
مسووالن دولتی خود را تأیید کنیم و یک گروه سیاسی 
دیگر را رد کنیم. ما شهروندان کشوری استیم که مردم 
مختلفی  اشکال  به  پیش  دهه ی  دو  به  نزدیک  در  آن 
جان های شان را از دست داده اند، باالترین آمار زنده گی 
زیر خط فقر را دارد و این در حالی است که بیلیون ها 
دالر به کشور کمک شده است. ما نمی توانیم همواره برای 
باید  بلکه  بخواهیم؛  کمک  جهان  از  اختالفات مان  حل 
یاد بگیریم چگونه خود را اصالح کنیم. باید بدانیم که 
بلکه ما  این وضعیت نیست،  تنها جانب مقابل مسوول 
نیز مسوولیت داریم. این که یک گروه را خوب و دیگری 
را بد معرفی کنیم، نشان دهنده ی ضعف و عدم پابندی 
ما به مسایل حقوق بشری است. به هر حال سفر صلح 
سفر پر پیچ وخمی است و من در مورد طالبان حداقل به 
این امیدوارم که بیش تر طالبان از همین خاک استند و 
برای یک عقیده مبارزه می کنند و شاید در مقابل نسل 
جدید افغانستان احساس مسوولیت کنند و برای برقراری 

صلح تعهد بسپارند.
در گفت وگوهای صلح می تواند  زنان  آیا حضور  شبکه: 

تاثیری بر روی کرد زن ستیزانه ی طالبان داشته باشد؟
بتوانیم  تا  داریم  ملی  اجماع  یک  به  نیاز  ما  نادری: 
سیمای خوبی از نظام، ارزش های قانون اساسی و برابری 
و همه شمول بودن آن را به رخ طالبان بکشیم. در حال 
است  این  داریم  که  مهمی  نارسایی چیز  اوج  در  حاضر 
کنند.  دادخواهی  خود  حقوق  برای  می توانند  زنان  که 
من زمانی که در حکومت آغاز به کار کردم، می خواستم 
انجام  پارلمان  در  مبارزه هایی که  و  بحث ها  از  فراتر  که 
داده ام، فصل جدیدی را ورق بزنم و آن این بود که باید 
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ویروس  دوم  موج  گسترش  با 
کرونا، کابینه فیصله کرده است 
و  خصوصی  دانشگاه های  که 
بر  افزون  شوند.  تعطیل  دولتی 
دیگر  از  هوا  سردی  کرونا،  بحث 
آموزشی  نهادهای  تعطیلی  دالیل 
در  مسووالن  می شود.  شمرده 
گونه ی  به  درس ها  که  می گویند  عالی  تحصیالت  وزارت 
درس های  مکلف اند  دانشگاه ها  و  نمی شود  تعطیل  کامل 
برگزار کنند.  برای دانشجویان  را  غیرحضوری و حمایتی 
برای  باید  دانشگاه ها  وزارت،  این  مسووالن  گفته ی  به 
دانشجویان مجراهای درس  غیرحضوری را مشخص کنند 

و این روند را ادامه دهند. 
در همین حال وزارت معارف می گوید که مکاتب به دلیل 
مسووالن  است.  نشده   تعطیل  کرونا  ویروس  دوم  موج 
هوا  دلیل سرد شدن  به  که  می کنند  تصریح  وزارت  این 
و نداشتن امکانات، تعطیلی مکاتب در دو مرحله تطبیق 
می شود. این وزارت فیصله کرده است که در سال جاری از 

دانش آموزان امتحان چهارونیم ماهه گرفته نشود. 
بیماران  افزایش  از  عامه  صحت  وزارت  حال  همین  در 
کرونایی در کشور خبر می دهد. این وزارت از شهروندان 
در  اشتراک  از  خودداری  با  هم زمان  که  است  خواسته 
تجمعات، ماسک بزنند و فاصله معیاری را رعایت کنند. 
میزان  که  می گوید  عامه  صحت  وزارت  این  بر  افزون 
است.  یافته  افزایش  کرونا  ویروس  از  ناشی  مرگ ومیر 
به  ابتال  دلیل  به  تن   ۷۰ وزارت،  این  آمارهای  بر اساس 

ویروس کرونا در یک هفته ی اخیر جان باخته اند. 
کابینه در بیست وششم عقرب سال جاری فیصله کرد که 
دانشگاه های خصوصی و دولتی سر از تاریخ هشتم قوس، 
شیوع  اعالم  از  پس  کابینه  تصمیم  این  شوند.  تعطیل 
این، کابینه  از  موج دوم ویروس کرونا، گرفته شد. پیش 
برای جلوگیری از شیوع بیش تر ویروس کرونا، هتل های 
عروسی را تا اخیر ماه قوس تعطیل کرده بود. اکنون وزارت 
تحصیالت عالی می گوید که با در نظرداشت گسترش موج 
دوم ویروس کرونا و سرد شدن هوا، تمامی دانشگاه های 
خصوصی و دولتی را رخصت کرده  است. عباس بصیر، وزیر 

در نخست باید دانشگاه ها درس های حضوری و تشریحی را 
از پانزدهم حوت سال جاری تا چهاردهم حمل سال آینده 
تکمیل کنند. به همین ترتیب، پس از تکمیل درس های 
ماه  پانزدهم  از  جاری  سمستر  نهایی  امتحان  حضوری، 
حمل تا هفتم ماه ثور تکمیل شود. وزیر تحصیالت عالی 
تصریح کرد که مطابق این زمان بندی، دانشگاه ها امتحان 
چانس های دوم و سوم این سمستر را از دهم تا نوزدهم ثور 

بگیرند تا سمستر بهاری نیز پس از بیستم ثور آغاز شود. 

امتحان چهارونیم ماهه گرفته نمی شود
هوا  سردی  دلیل  به  که  می گوید  نیز  معارف  وزارت 
رخصت  مرحله  دو  در  را  خصوصی  و  دولتی  مکتب های 
می کند. رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف، در این 
نشست خبری گفت که تصمیم این نهاد مبنی بر رخصتی 
مکاتب به دلیل موج دوم ویروس کرونا نبود، بلکه به دلیل 
سردی هوا این تصمیم گرفته شده است. او بیان کرد، از 
آن جایی  که در مکاتب دولتی و خصوصی امکانات برای گرم 
کردن صنف ها وجود ندارد، این وزارت تصمیم گرفته است 
تا مکاتب دولتی را در دو نوبت رخصت کند. به گفته ی او، 
صنف های اول تا ششم در مناطق سردسیر از تاریخ اول 
قوس رخصت شده  اند و صنف های هفتم تا دوازدهم در این 
از تاریخ پانزدهم قوس رخصت خواهند شد. این  مناطق 
امر اما در مناطق بسیار سردسیر، متفاوت  است. به گفته ی 
خانم حمیدی، صنف های اول تا دوازدهم مکاتب در این 
مناطق از اول قوس رخصت شده اند. وی افزود که وزارت 
معارف به دلیل کمبود وقت فیصله کرده است تا امتحان 

چهارونیم ماهه را از دانش آموزان نگیرد. 
از سوی دیگر فیصله در مورد مکاتب خصوصی تفاوت دارد. 
سرپرست وزارت معارف بیان کرد که مکاتب خصوصی یک 
ماه پیش تر درس های شان را نسبت به مکاتب دولتی آغاز 
دهند،  ادامه  حوت  پانزدهم  تا  که  صورتی  در  و  کرده اند 
چهارونیم  ماه آنان تکمیل می شود. از این جهت وی افزود 
که  داده اند  پیشنهاد  وزارت  این  به  مکاتب خصوصی  که 
خانم  می دهند.  ادامه  به درس های شان  قوس  پانزدهم  تا 
حمیدی تصریح کرد که این وزارت با در نظرداشت چهار 
شرط، با مکاتب خصوصی موافقت کرده است. او توضیح 

را گرم  باید صنف های شان  مکاتب خصوصی  تمامی  داد، 
کنند، زیرا بیش تر مکاتب در شهرها موقعیت دارند و امکان 
افزود  وی  ترتیب  همین  به  دارد.  وجود  آن ها  گرم شدن 
که مکتب های خصوصی باید در جریان دو هفته، همه ی 
قرار  دانش آموزان  اختیار  در  تکمیل کرده  را  مواد درسی 
دهند. هم چنان سرپرست وزارت معارف گفت که مکاتب 
خصوصی باید تابع تصامیم وزارت معارف باشند و امتحان 
مکاتب  که  که  کرد  بیان  وی  نگیرند.  را  چهارونیم  ماهه 
خصوصی در زمستان حق گرفتن فیس از دانش آموزان را 
ندارند. خانم حمیدی تاکید کرد که در صورت تخلف، با 

این مکاتب برخورد جدی خواهد شد. 
نشان می دهد  عامه  وزارت صحت  آمارهای  از سویی هم 
حال  در  روز  هر  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  میزان  که 
افزایش است. لیال جعفری، معاون سخنگوی این وزارت، 
به روزنامه ۸صبح گفت که میزان مبتالیان به این ویروس 
داشته  افزایش  تا ۲۹ درصد  بین ۱۸  اخیر  در هفته های 
از  برای جلوگیری  عامه  وزارت صحت  او گفت که  است. 
کرده  طرح  را  جامع  برنامه های  کرونا،  ویروس  گسترش 
است. بانو جعفری بیان کرد که این وزارت برای پیش گیری 
از افزایش ویروس کرونا، تعطیلی برخی نهادها را به کابینه 
پیشنهاد کرده است. هم چنان وی بیان کرد که این وزارت 
برای مقابله بهتر با ویروس کرونا، بخش آگاهی دهی، ارتقای 
صحت و باال بردن تعداد آزمایش ها را روی دست گرفته 
است. او به شهروندان توصیه کرد که برای مبارزه با این 
ویروس، ماسک بزنند و فاصله معیاری را رعایت کنند. بانو 
اشتراک  تجمعات  در  که  خواست  شهروندان  از  جعفری 
این  بشویند.  صابون  با  تکراراً  را  دست های شان  و  نکنند 
وزارت هشدار می دهد که در صورت جدی گرفته نشدن 
توصیه های صحی از سوی شهروندان، میزان مبتالیان به 
مسووالن،  گفته ی  به  یافت.  خواهد  افزایش  ویروس  این 
بیماری  از  ناشی  مرگ ومیر  میزان  اخیر  هفته های  در 
مرگ و میر  میزان  گراف  است.  یافته  افزایش  کووید-۱۹ 
ناشی از این بیماری نشان می دهد که در یک هفته اخیر 

۷۰ تن در اثر این بیماری جان باخته اند. 
گفتنی است که نخستین مورد ابتال به بیماری کووید-۱۹ 
در پنجم حوت سال گذشته در والیت هرات ثبت شد. پس 
از آن، این ویروس به همه ی والیت ها شیوع یافت و تاکنون 
۴۴ هزار و ۷۰۶ تن مبتال شده اند. از این میان ۳۵ هزار و 
۹۳۴ تن بهبود یافته و یک هزار و ۶۸۷ تن جان  باخته اند. 
با گسترش ویروس کرونا، دولت برنامه قرنطین را تطبیق 
کرد. با این حساب دانشگاه ها و مکتب ها نیز تعطیل شدند. 
سرانجام دانشگاه ها در ماه اسد و مکتب ها در ماه میزان 

دو باره به فعالیت آغاز کردند.

تحصیالت عالی، روز یک شنبه، دوم قوس، در یک نشست 
خبری در کابل گفت که با توجه به شیوع موج دوم ویروس 
کرونا و سرد شدن هوا، این وزارت نهادهای تحصیلی کشور 
را تا پانزدهم حوت تعطیل کرده است. او گفت: »یک دلیل 
و  می شد  نزدیک  زمستان  فصل  که  است  این  هم  دیگر 
اگر درس ها را ادامه می دادیم، سبب مشکالت در والیات 
سردسیر می شد. مسأله تسخین ]گرم کردن[ یک مشکل 

جدی دیگر در دانشگاه های دولتی و خصوصی بود.«
تعطیالت،  هنگام  که  کرد  بیان  عالی  تحصیالت  وزیر 
نمی شوند،  تعطیل  کامل  گونه ی  به  تحصیلی  نهادهای 
را  بلکه دانشگاه ها درس های حمایتی و غیرحضوری شان 
توضیح  او  می دهند.  ادامه  انترنتی  سیستم های  طریق  از 
از  دولتی  و  خصوصی  دانشگاه های  که  آن جایی   از  داد، 
هشتم قوس تا دهم حوت سال جاری رخصت می شوند، 
یا  برای درس های غیرحضوری و  باید  نهادها  این  همه ی 
برنامه های حمایتی اقدام کنند. او گفت که برای تطبیق 
این برنامه، استادان دانشگاه ها باید مجراهایی که درس های 
غیرحضوری از طریق آن تطبیق می شوند را معرفی کنند. 
از  قبل  تا  باید  طرح  این  که  افزود  عالی  تحصیالت  وزیر 
شود.  نهایی  قوس،  هشتم  تا  یعنی  دانشگاه ها  رخصتی 
تحصیلی ای که  برنامه   تصریح کرد،  بصیر  آقای  هم چنان 
درس های سمستر دوم آن از تاریخ سوم عقرب آغاز و از 
شده اند،  رخصت  حوت  پانزدهم  الی  قوس  هشتم  تاریخ 
ختم  از  بعد  را  تشریحی  و  حضوری  درس های  مکلف اند 
رخصتی تطبیق کنند. او افزود که این طیف دانشجویان 
باید خود را با معیار الزم در صنف بعد از ختم رخصتی ها با 

تطبیق درس های حضوری و تشریحی عیار سازند. 
برنامه های  گفت،  عالی  تحصیالت  وزیر  دیگر  طرف  از 
را  درس های شان  که  لیسانس  فوق  و  لیسانس  تحصیلی 
تا تاریخ هشتم قوس تکمیل می کنند، امتحان شان را در 
صورت مساعد بودن وضعیت صحی از تاریخ پانزدهم حوت 

زمان بندی کنند. 
به گفته ی وزیر تحصیالت عالی همه ی نهادهای تحصیلی 
مساعد  در صورت  و  از ختم رخصتی  که پس  موظف اند 
هفته  چهار  برای  حوت  پانزدهم  از  صحی  شرایط  بودن 
تقسیم اوقات این وزارت را تطبیق کنند. او تشریح داد که 

شیوع کرونا؛ 
نهادهای آموزشی برنامه های شان را 

در جریان موج دوم اعالم کردند

عبداالحمد حسینی 



احمدضیا ده آتشین

زیست  محیط   کارشناسان 
از  پزشکی،  امور  آگاهان  و 
افزایش آلوده گی هوا در هرات 
دید  از  می کنند.  نگرانی  ابراز 
افزایش  با  هرات  هوای  آنان، 
نقلیه  وسایل  و  نفوس  گسترده 
از  استفاده  هم چنان  و  فرسوده 
نگران کننده ای  گونه ی  به  غیرمعیاری،  سوخت  مواد 

آلوده شده است.
نگرانی ها از افزایش آلوده گی محیط زیست در هرات 
در اوضاعی بیان می شود که »موج دوم ویروس کرونا« 
در این والیت آغاز شده و طی روزهای اخیر، شمار 
مبتالیان و مرگ ومیر ناشی از آن افزایش یافته است.

هوا  آلوده گی   افزایش  از  هرات،  زیست  محیط  اداره  
در این والیت نگران است و تأکید می کند که برای 
دستور  بر اساس  زیست محیطی،  آالینده های  کاهش 
رییس جمهور برنامه ای روی دست گرفته است که 

به زودی عملی خواهد شد.
بر  عالوه  می تواند  هوا  آلوده گی  پزشکان،  دید  از 
گسترش ویروس کرونا، عامل  بسیاری از بیماری های 
تنفسی شود. آنان هشدار می دهند که برای کاهش 
آلوده گی هوا در فصل سرما و مهار »موج دوم« کرونا، 
باید تمام نهادهای مسوول در این زمینه تالش کنند.

آلوده گی  کاهش  برای  که  می گوید  هرات  شهرداری 
از  زباله   مربع  متر   ۸۰۰ روزانه  شهر،  این  در  هوا 
ناحیه های شهری به بیرون شهر انتقال داده می شود 
و هم چنان آمریت های نواحی از روند انتقال زباله ها 

نظارت می کنند.
ریاست صحت عامه هرات، با آغاز فصل سرما و شروع 
»موج دوم کرونا« نگران افزایش بیماری های تنفسی 
محمدرفیق  است.  کووید-۱۹  بیماری  مبتالیان  و 
روزنامه  با  گفت وگو  در  نهاد،  این  شیرزی، سخنگوی 
۸صبح، با ابراز نگرانی از افزایش آلوده گی هوا، خواهان 
رسیده گی به این مسأله است. او می گوید که برای مهار 
موج دوم کرونا باید آلوده گی هوا در هرات کاهش یابد و 
این کار نیازمند تالش مشترک مردم و حکومت است.

آلوده گی  افزایش  از  نیز  زیست  محیط  کارشناسان 

است.  کرده  تجربه  را  گوناگونی  نظام های  بشر  تاریخ 
از  را  سیاسی  نظام های  سیاست،  حوزه ی  دانشمندان 
منظرهای گوناگون تقسیم بندی کرده اند. یکی از این 
در  قدرت  توزیع  اساس  بر  دسته بندی  دسته بندی ها، 
ساختار و دسته بندی بر اساس گروه ساالری است که 
نظام جمهوری زیر دسته ی اولی و نظام امارت اسالمی 
زیر دسته ی دومی قرار می گیرد. اما اگر پرسیده شود 
که از میان نظام امارت اسالمی و جمهوریت کدام یک 
بهتر است؟ پاسخ به این پرسش آن قدر هم که دیده 
جمهوری  وجودی  فلسفه ی  نیست.  ساده  می شود، 
اسالمی این است که مردم مسلمانی که در یک کشور 
را  شان  حاکم خود  که  دارند  می کنند، حق  زنده گی 
انتخاب کنند و انتخاب حاکم از سوی مردم مسلمان 
که  نظامی  و  اسالمی  مردم ساالری  را،  جامعه  یک 
اسالمی  جمهوری  را  می یابد  تشکل  فرایند  این  طی 

می گویند.
حاال اگر از نظریه پردازان نظام امارت اسالمی بپرسید، 
آنها می گویند که یک جامعه اگر اسالمی باشد، نظام 
آن  بنابراین  است،  شده  تعریف  دین  در  جامعه  آن 
جامعه حق ندارد که حاکم خود را خود انتخاب کند. 
یعنی  کند،  انتخاب  باید  را شریعت  آن جامعه  حاکم 
همان »شورای حل و عقد« که به وضوح می شود گفت 
همان علمای دین. این نظام را اگر خود طالبان امارت، 
سلطنت یا هر نام دیگر بگذارند، در قاموس سیاسی به 
چنین حکومتی، تیوکراسی گفته می شود. تیوکراسی به 
نظامی گفته می شود که جمعی از روحانیون، حاکمیت 

بالمنازع یک ملک را در اختیار داشته باشند.
ما تالش نمی کنیم که برای امارت یا جمهوریت و یا 
هیچ کدام شان حسن و قبح ذاتی اثبات کنیم. اما برای 
تا  نیازمندیم  ما  امارت،  و  میان جمهوریت  در  داوری 
فرآیند این هر دو حکومت را به مقایسه بگیریم. برای 
مقایسه ی این دو نظام، در قدم اول باید فرضیه های این 
دو نظام را در نظر و بعد نتیجه ی آن را به سنجش بگیریم 
که کدام یک بهتر است. اولین و اساسی ترین فرضیه ی 
امارت اسالمی این است که در جامعه ی اسالمی هیچ 
نوع تفاوتی وجود ندارد، همه مثل هم، یک مسلمان 
اولین میخ اسبتداد در همین جا کوبیده  اند. در واقع 
می شود. چون آن ها فکر می کنند که همه گی یکی و 
بنابراین تمام تفاوت های موجود را  اند.  مثل هم دیگر 
انکار می کنند و در قدم بعدی سرکوب.  اول  در قدم 
شما اگر به آغاز گفت وگوهای صلح ببینید، این نگاه 
سرکوب گر طالب نتوانست خودش را دست کم از روی 

که در افزایش آلوده گی هوا نقش دارند، هشدار داده 
افزایش آلوده گی   شده که فعالیت آنان  نباید سبب 
تردد  نفوس،  افزایش  دلیل  به  او،  دید  از  گردد.  هوا 
زیاد وسایل نقلیه، کمبود نیروی برق و مواد سوخت 
اما  است،  آلوده شده  بسیار  هرات  شهر  غیرمعیاری، 
تجهیزات فنی معیاری برای سنجش میزان آلوده گی 

وجود ندارد.
که  دارند  باور  هرات،  شفاخانه  در  پزشکان  برخی 
افزایش بیماری های تنفسی و گسترش ویروس کرونا، 
رابطه  ی مستقیم با افزایش »میزان آلوده گی هوا« دارد 
و ادامه این آلوده گی های زیست محیطی جبران ناپذیر 

است.
بیماری های  متخصص  فخری،  معیدالحق  داکتر 
میکروبی، به روزنامه ۸صبح می گوید که بسیاری از 
بیماری های تنفسی از آلوده گی های محیط زیستی به 
انسان ها سرایت می کند و این بیماری ها یا درمان ندارد 
و یا درمانش سال ها طول می کشد. او از مسووالن در 

یا رعیت نگاهی از باال به پایین دارند. آن ها مردم عام را 
شایسته ی انتخاب کردن و رأی دادن نمی دانند. به باور 
آن ها، روحانیون عقل جمعی جامعه را تمثیل می کنند 
و باقی مردم را خداوند سهم کم تری از عقل داده است، 
مردم،  به  تصمیم گیری  و  رأی  واگذاری حق  بنابراین 

جامعه را به فساد و تباهی خواهد برد. 
و  امارت  نظام  میان  جدی  تفاوت های  از  دیگر  یکی 
به  نظام  دو  این  انسان شناسی  مبنای  در  جمهوریت 
چشم می خورد. امارت اسالمی یا تیوکراسی در حالی 
که مردم جامعه را اکثراً فاسد و نیازمند اصالح و تأدیب 
می دانند، برعکس حاکمان خود را مبرا از تمام معایب 
امیرالمومنین  بالمنازعه ی  پاک بودن  آن ها  دارند.  باور 
بیان  آزادی  نوع  هیچ  بنابراین  می گیرند،  فرض  را 
به  را در ساختار نظام خود در نظر نمی گیرند، چون 
اشتباه کند.  امیرالمومنین  ندارد که  امکان  آن ها  باور 
انسان  یک  حالت  از  این گونه  را  امیرالمومنین  آن ها 
با  انسان شناسی  این  بیرون می کنند، هرچند  معمول 
انسان شناسی قرآنی که اکثراً انسان را با صفاتی چون 
در  فراموش کار، خاطی صفت می کند،  جهول، ظلوم، 
نظام  در  که  است  حالی  در  این  است.  محض  تضاد 
هم  اعتماد  مورد  قدر  هر  جمهور  رییس  جمهوریت، 
باشد، باز هم او به عنوان انسان، مستعد خطا و اشتباه 
حق  و  بیان  آزادی  جمهوریت،  ساختار  در  لذا  است. 
انتقاد، حق مظاهره، وجود اپوزیسیون، جامعه ی مدنی و 
دیدبان های ناظر در نظر گرفته شده است تا در صورت 
طریق  از  را  او  بتوانند  مردم  حاکم،  رفتن  بی راهه  به 
فشارهای سیاسی و اجتماعی به گونه ی مسالمت آمیز 

ریاست های حفاظت محیط زیست و شهرداری هرات، 
خواهان توجه جدی به میزان آلوده گی هوا در هرات 
است و هشدار می دهد که افزایش آلوده گی  هوا »مهار 
ناممکن  را  موج دوم کرونا و بیماری های میکروبی« 

خواهد کرد.
از دید آگاهان امور پزشکی، ریاست شهرداری هرات 
نواحی  از  زباله ها  درست  و  موقع  به  انتقال  در  باید 
مختلف شهری به شدت تالش کند تا موجب گسترش 
بیماری های ساری و افزایش آمار مبتالیان به بیماری 

کووید-۱۹ نشود.
شهرداری هرات پافشاری دارد که زباله ها به گونه ی 
درست و سریع از مناطق مسکونی به بیرون از شهر 
انتقال می یابد. نجیب اهلل حبیبی، سخنگوی این نهاد، 
روزانه  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در 
توسط  شهر  مختلف  نواحی  از  زباله  مربع  متر   ۸۰۰
شرکت های خصوصی به بیرون از شهر منتقل می شود 
و تالش برای کاهش زباله ها در برخی مناطق شهری 

جریان دارد.
چند روز پیش، هم زمان با شروع فصل سرما در کشور، 
کمیته حاالت اضطرار ویروس کرونا، تصمیم گرفت تا 
از اول ماه قوس سال روان خورشیدی، تمام حمام ها، 
کافه ها و هتل های عروسی در کشور برای جلوگیری 
از گسترش ویروس کرونا و مهار موج دوم آن مسدود 

شود.
اداره ملی حفاظت محیط زیست برای مهار آلوده گی 
کرد  تعدیل  را  هوا«  آلوده گی  با  مبارزه  »مقرره  هوا، 
تشدید  مقرراتی  و  حقوقی  الزامات  آن  بر اساس  که 
شده است. در این مقرره برای منابع آلوده کننده هوا 
جریمه های نقدی و معرفی به نهادهای عدلی و قضایی 

در نظر گرفته شده است.
 آلوده گی محیط زیست، از مشکالت مهم و اساسی 
در کالن شهرهای جهان شمرده می شود و حتا برخی 
به  کشورها،  از  شماری  در  شلوغ  و  بزرگ  شهرهای 
دلیل افزایش آالینده های زیست محیطی، برای چند 
موج  آغاز  امسال  همه،  این  با  می شود.  تعطیل  روز 
دوم همه گیری کرونا، بر نگرانی از آلوده گی در کشور 

افزوده است.

اصالح کنند یا او را متوجه اشتباه اش بسازند. 
تیوکراسی  نظام  یک  که  ویژه گی هایی  از  دیگر  یکی 
نظام های  تمام  از  خشن تر  و  بدتر  حتا  و  همانند  را 
شاهی مطلقه می کند، این است که دکتر سروش به 
او، یک شاه خودکامه خود  باور  آن اشاره می کند. به 
را  بر مردم  یعنی ستم  آزاد می داند.  را در ظلم کردن 
ستم  خواست،  خودش  اگر  بناً  می داند،  خودش  حق 
که  حالی  در  نمی کند.  نخواست، ستم  اگر  و  می کند 
یک امیرالمومنین چون قرائت خودش را از دین عین 
وحی الهی می داند، ستم کردن بر مردم را بر گردن خود 
او گمان می کند که  فرض می داند، نه حتا مستحب. 
اگر بر مردم ستم نکند، خداوند او را توبیخ خواهد کرد.
مثاًل طالبان همین امروز می دانند که در جهان اسالم، 
هیچ کشور اسالمی در عقیده و رأی سیاسی هم نظر 
آن ها نیست. چون در هر کشور قرائت خاصی از دین 
طبل  بر  هنوز  طالبان  این،  وجود  با  اما  دارد.  وجود 
که  می کنند  تالش  و  می کوبند  شان  اعتقاد  حقانیت 
باید خوانش خود را از دین پیاده کنند، حتا اگر چند 

میلیون انسان کشته شود.
و  انسان شناسی  مبنای  به  توجه  با  اساس  این  بر 
می توان  چنین  امارت،  و  جمهوری  نظام  سیاسی 
نتیجه گرفت که در نظام امارت اسالمی، اکثر مطلق 
جامعه ی اسالمی فاسد و اوباش در نظر گرفته می شود 
و وظیفه ی امارت این است که شالقی داشته باشد تا 
این جماعت اوباش را تهذیب و تأدیب کند و این نظام 
هیچ گونه حقی را بر باشنده گان مسلمان یک جامعه 
را  به رسمیت نمی شناسد. برعکس جامعه ی اسالمی 
مکلف محض در نظر می گیرد. اما نظام جمهوری تالش 
می کند تا تمام تفاوت های انسانی و اجتماعی مسلمانان 
را در یک فرمول مشخص حل کند و در عین پاسداشت 
از این تفاوت ها، زمینه ای را فراهم کند که این تفاوت ها 
بدهد.  ادامه  خود  حیات  به  مسالمت آمیز  گونه ی  به 
نظام جمهوری، باشنده گان جامعه ی اسالمی را مردم 
فرض  بالغ  و  عاقل  را  آن ها  مطلق  اکثر  و  اخالق مند 
رأی  حق  سیاسی  زمینه ی  در  می توانند  که  می کند 
داشته باشند و حاکم خود شان را انتخاب کنند. نظام 
جمهوری، پیش از این که مردم را مکلف محض فرض 
کند، محق فرض می کند. در نظام جمهوری اسالمی 
و  جماعت ها  افراد،  حقوق  تا  است  مکلف  حکومت 
گروه های موجود در جامعه را رعایت کند و نظام نه 
برای تأدیب جامعه، بلکه برای پاسداری از ارزش های 

جامعه و حقوق افراد جامعه بنا می شود.

کارشناس  امید،  عبدالرحیم  هستند.  نگران  هوا 
محیط زیست و استاد دانشگاه هرات، عامل افزایش 
نفوس،  افزایش  را،  زیست محیطی  آالینده های 
و  فرسوده  نقلیه  وسایل  حد  از  بیش  گشت وگذار 
در  او  می داند.  غیرمعیاری  سوختی  مواد  از  استفاده 
گفت وگو با روزنامه ۸صبح تأکید می کند که ریاست 
برای   هرات،  شهرداری  و  زیست  محیط  حفاظت 
به  بیش تری  باید تالش  هوا  آلوده گی  میزان  کاهش 
خرج دهند تا همه ی شهروندان بتوانند هوای »صاف 

و پاک« را تنفس کنند.
مقام ها در اداره حفاظت محیط زیست هرات می گویند 
برای کاهش آلوده گی هوا برنامه هایی روی دست دارند 
که به زودی عملی می شود. نصیراحمد فضلی، رییس 
این نهاد، می گوید که به دستور رییس جمهور برای 
و  حمام ها  کافه ها،  تمام  کرونا  دوم  موج  با  مبارزه 

هتل های عروسی در هرات بسته خواهد شد.
آقای فضلی تأکید دارد که برای برخی از صنف هایی 

دیپلماسی هم که شده، اندکی پنهان نگه دارد. آن ها 
در اولین درآمد گفت وگوها، فقه جعفری را، یعنی یک 
بخشی از اسالم را در حالی به انکار گرفتند که خود را 

امارت اسالمی می دانند.
فلسفه ی وجودی جمهوری اسالمی، درست در نقطه ی 
مخالف این دیدگاه قرار دارد. جمهوری اسالمی نه تنها 
اختالفات فقهی میان مسلمانان را در دیده می گیرد؛ 
اجتماعی،  سلیقه های  سیاسی،  تفاوت های  بلکه 
اتنیکی مسلمانان  فرهنگی و سایر اختالفات قومی و 

را هم از چشم فرو نمی گذارد. 
دومین نقطه ی اختالف میان این دو نظام در چگونه گی 
انتخاب حاکم و حاکمیت است. در نظام امارت اسالمی، 
انتخاب کنند. زیرا  از روحانیون  باید جمعی  را  حاکم 
آن ها حکومت را هم بخشی از احکام عبادی، مانند روزه 
و نماز می دانند و حق رأی در مورد چگونه گی نظام و 
کیستی حاکم آن را فقط کسی دارا است که روحانی 
باشد. بنابراین در این نظام، تخصصی خارج از حوزه ی 

دین هیچ مرجعیتی ندارد. 
اما در نظام جمهوری، حق رأی در مورد چگونه گی نظام 
را تمام مسلمانان دارا هستند. در این نظام همان گونه 
را  انتخاب شدن  و  رأی دادن  حق  روحانی  یک  که 
از عین حقوق برخوردار  دارد، یک شهروند دیگر هم 
اختالف  مورد  نقاط  از حساس ترین  یکی  است. شاید 
نظام  معتقدان  زیرا  باشد؛  همین  امارت خواهان  برای 
عام  مردم  هم سطح  هیچ گاه  را  روحانیون  تیوکراسی، 
نمی دانند. این نظام هر قدر خود را در هیئت دین تظاهر 
بدهد، باز هم نشان می دهد که روحانیون به باقی امت 

 كرونا و آلوده گی هوا 
در كمین هراتیان است

چرا جمهوریت؟

دو شنبه
شماره 3483

3 قوس 1399
23 نومبر 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

8

خلیل رسولی 



مشکالت بانوان خبرنگار ؛
آزار و اذیت جنسی و تمایل به ترک شغل

مزیت رقابتی و نقش آن در توسعه ی 
تجارت های نوپا

ظریف صفا بختیاری

دو شنبه
شماره 3483

3 قوس 1399
23 نومبر 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

9

sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز:             سنجر سهيل
mujib_mehrdad@yahoo.com مدیرمسوول:               مجيب مهرداد

8am.daily@gmail.com سردبير:                     خليل اسير
دبير گزارش ها:           حسيب بهش

دبير بخش خبر:           علی شاه حقمل
دبير بخش صلح:         آسيه حمزه ای

دبير رسانه های اجتماعی: نورعلی فرحت

دبير بخش ویدیو:      محمدنصير کاوشگر
خبرنگاران:                عبداالحمد حسينی، محمدحسين نيک خواه، خليل رسولی، هما همتا، 

                الياس طاهری، زهرا عطایی، احمدشاه شاداب، حفيظ علی خيل، توفان عمری، 
                                   شعيب حکيمی، پرویز کامروز 

ویراستاران:                علی نظری، اسحق علی احساس
صفحه آرایي:            رضا مرادی

Shaparsepehr@gmail.com 0788788799 - 0700175510           :پذیرش اعالن
نشانی پستي:                صندوق پستی 038-025، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان

نشانی دفتر کابل:        تایمنی، کابل، افغانستان
8صبح نوشته ها را ویرایش می کند. سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه 8صبح است. 

سایر دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن برمی گردد.

Publisher:
Sanjar Sohail, sanjarsohail@yahoo.com
Editor-in-Chief:
Mujib Mehrdad
mujib_mehrdad@yahoo.com

Facebook.com/8am.af
Youtube.com/HashteSubhdaily
Twitter.com/@Hashtesubhdaily 
instagram.com/8am.af_official
www.8am.af

یافته های یک پژوهش تازه که 
رسانه ای  نهاد  یک  سوی  از 
کشور  بزرگ  والیت  پنج  در 
می دهد  نشان  شده،  انجام 
جمله  از  گوناگون  عوامل  که 
گروه های  تهدیدهای  ناامنی، 
اذیت های  و  آزار  و  هراس افگن 
خبرنگار  زنان  از  شماری  که  شده  سبب  جنسی، 

تصمیم بگیرند شغل روزنامه نگاری را ترک کنند.
افزایش  کشور،  در  خبرنگاران  پشتی بان  نهادهای 
چشم گیر چالش ها در برابر زنان خبرنگار را نگران کننده 
عنوان کرده از ثبت ده ها شکایت طی سال های اخیر 
در پیوند به مشکالت زنان خبرنگار در نهادهای حامی 
خبرنگاران سخن می زنند. از دید مسووالن نهادهای 
پشتی بان رسانه ها، در بسیاری از موارد زنان خبرنگار 
از رفتار نامناسب و آزار و اذیت های جنسی در جامعه 
و محیط کاری شان، تنها به گونه ی شفاهی شکایت 
جامعه،  بر  حاکم  سنت های  دلیل  به  و  می کنند 

نمی خواهند این شکایت ها پی گیری شود.
با این وجود، زنان خبرنگار پافشاری دارند که برای 
با  و  زیادی کرده  رسانه های کشور تالش  در  حضور 
در  زنان  جایگاه  شده اند  موفق  فراوان  دشواری های 
جامعه ی رسانه ای کشور را تثبیت کنند و مشکالت 
زنان  برای  وظیفه  کردن  ترک  سبب  نباید  موجود 

خبرنگار شود.
ماندن  »در کش مکش  عنوان  با  پژوهشی  یافته های 
و  روزنامه نگار  زنان  دشواری های  شناسایی  رفتن؛  و 
تأثیر آن بر قصد ترک شغل روزنامه نگاری« به تازه گی 
رسانه ای  مطالعات  و  تحقیقات  انستیتوت  سوی  از 

افغانستان، در هرات همه گانی شد.
بر اساس  که  می گویند  پژوهش  این  پژوهش گران 
یافته های  آن ها، بانوان خبرنگار در افغانستان نسبت به 
مردان با چالش های زیادتری دست به گریبان هستند. 
تا حضور  افزایش چالش ها سبب شده  آنان،  دید  از 
زنان در رسانه ها نسبت به سال های گذشته کم شود.

این پژوهش به روش های »کمی و کیفی« انجام شده 

سهیم شدن در بازار کار و آغاز تجارت، به یک سلسله 
برنامه های کارا و ایجاد معیارهای پاسخ گو برای رشد 
از  دارد.  نیاز  تجارتی  فعالیت های  و  کار  توسعه ی  و 
آن جایی که بازار شامل مجموعی از فعالیت ها، داد و 
ستد، عرضه و تقاضا، خواست های متفاوت مشتریان و 
رقابت های نفس گیر است، به شاخص و معیار های نیاز 
دارد که از طریق آن تجارت های نوپا، استارت اپ ها و 

کارآفرین ها بتوانند به رشد پایدار دست یابند.
می شود  باعث  که  معیار هایی  مهم ترین  از  یکی 
تجارت های نوپا رشد و توسعه یابد، مزیت رقابتی در 
می توان  را  رقابتی  مزیت  دیگر،  بیان  به  است.  بازار 
الگوی موفق در ایجاد و دست یابی به اهداف درازمدت 
تجارتی، رشد و توسعه ی کسب و کار و جلب مشتریان 

بیش تر در بازار عنوان کرد. 
همان طوری که مشتریان به عنوان اصل مهم در بازار 
به عنوان تقاضاکننده ی محصوالت مطرح می شوند، هر 
کدام در تالش است تا بهترین محصول و خدمات را از 
شرکت های تولیدکننده یا استارت اپ ها به دست آورد. 
که  کارفرماهایی  و  مذکور  شرکت های  که  است  الزم 
تازه در عرصه ی تجارت در بازار فعالیت شان را شروع 

و برای جمع آوری داده های کیفی، از ابزار »مصاحبه  
عمیق« و برای جمع آوری داده های »کمی« از روش 
از  ماه  هفت  و طی حدود  گرفته شده  کار  پیمایش 
روزنامه نگاری  دانشکده  استادان  از  تن  سه  سوی 

دانشگاه هرات، انجام شده است.
فیصل کریمی، رییس انستیتوت تحقیقات و مطالعات 
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  افغانستان،  رسانه ای 
می گوید نتایج تحقیق نشان می دهد که تهدیدهای 
در  جنسیتی  تساوی  نبود  معاش،  کم بودن  امنیتی، 
رسانه ها، دیدگاه افراطی، سنتی و مذهبی در جامعه، 
نبود امنیت شغلی و نگرانی از آینده  کاری، چالش های 
و  آزار  او،  به گفته ی  خبرنگاران زن در کشور است. 
محیط  در  تبعیض  رسانه ،  محیط  در  جنسی  اذیت 
سازمانی  حمایت  نداشتن  شغلی،  فرسوده گی  کار، 
و باور نداشتن مردان خبرنگار و مدیران رسانه ها به 
یافته های  از  بخشی  زن،  خبرنگاران  توان مندی های 

کیفی پژوهش است.
وهاب صدیقی، استاد دانشگاه هرات و از پژوهش گران 
هم بسته گی«  »ضریب  نتایج  می گوید  تحقیق،  این 
نشان می دهد که متغیرهای خسته گی روانی، بدبینی، 
مخالفت خانواده با کار، درک حمایت سازمان رسانه ای 
و مخالفت جامعه با شغل افراد، با »متغیرهای قصد 

می کنند، بهترین روش را برای جلب توجه مشتریان، با 
در نظر داشت مزیت رقابتی و به خاطر متمایزبودن از 

سایر رقیب ها، روی دست گیرند. 
مشتریان  به  را  رقابتی  مزیت  می تواند  که  مواردی 
تعریف کند و آن ها را عالقه مند به خریداری و استفاده 
نماید، شامل  یا استارت اپ  از محصوالت یک شرکت 
عالی،  کیفیت  مناسب،  قیمت  تخفیف،  بسته های 
خدمات قبل از فروش، خدمات بعد از فروش، استفاده 
از نیروی متخصص، خدمات ارسالی و رفتار مناسب با 

مشتریان می شود. 
در  را  لباس  تولید  شرکت  یک  ما  اگر  نمونه  طور  به 
مزیت  گرفتن  نظر  در  و  داشتن  باشیم،  داشته  نظر 
رقابتی، اساسی ترین معیاری است که باید کارفرما در 
نخستین روزهای فعالیتش در نظر داشته باشد. باید 
برای مشتریان، بهترین محصوالت را با قیمت مناسب، 
کیفیت عالی، بسته های تخفیف، خدمات قبل از فروش 
و یا بعد از فروش فراهم سازد تا بتواند در بازار در کنار 

سایر رقیب ها فعالیت کند.
اهمیت و ماهیت مزیت رقابتی برای تجارت های نوپا 
و  کاری  فعالیت های  تازه گی  به  که  کارآفرین های  و 
تجارتی شان  را آغاز کرده اند، زمانی مطرح می شود که 
با مجموعی از رقیب هایی که از چندین سال به این 
سو در زمینه ی تولید عین محصول فعالیت داشته اند، 
یک  در  می خواهید  که  همان طوری  شوند.  روبه رو 
مسابقه ی ورزشی شرکت کنید، نه تنها باید به اندازه ی 
رقیب های تان، بلکه باید بهتر از آن ها باشید، تا برنده 

شوید. 

ترک شغل« رابطه   ی معنادار دارد.
سهیال عرفانی، استاد دانشگاه هرات و مسوول رادیو 
که مشکالت  دارد  باور  »معراج«،  محلی  تلویزیون  و 
و  خانواده ها  محدودیت های  افغانستان،  در  امنیتی 
»تبعیض جنسیتی در رسانه ها« مهم ترین مشکالت 
خانم  می روند.  شمار  به  کشور  در  زن  خبرنگاران 
عرفانی تصریح می کند که وجود چالش های گوناگون 
باعث  زن،  برای خبرنگاران  رسانه ای  فعالیت های  در 
به  »اعتماد  خبرنگار  بانوان  از  زیادی  شمار  تا  شده 
نفس« خود را از دست دهند و همین امر سبب »ترک 
شغل« و خودداری آنان از انجام کارهای رسانه ای شده 

است.
که  است  آمده  پژوهش  این  یافته های  از  بخشی  در 
»آزار و اذیت های جنسی« در محیط کار رسانه ها و 
هم چنان خارج از فضای رسانه ها، نوع نگاه جنسیتی 
زنان  به  نسبت  خبری  منابع  و  حکومتی  مقام های 
جمله  از  رسانه ها،  در  جنسیتی  تبعیض  و  خبرنگار 

مشکالت اساسی زنان خبرنگار در کشور هستند.
عاطفه غفوری، مسوول بخش زنان کمیته مصونیت 
خبرنگاران افغان، از افزایش چالش ها و شکایت های 
خبرنگاران زن طی چند سال اخیر در کشور سخن 
می کنند  احساس  زن  خبرنگاران  او،  دید  از  می زند. 

تجارت و آغاز کار و فعالیت های اقتصادی در بازار، به 
مثابه ی دخیل شدن در یک مسابقه ی ورزشی است که 
شما باید بیش تر از هر کسی، رقیب تان را شناسایی 
و نقاط ضعف و قوت او را تحلیل کنید. در کنار آن، 
خواست های  شناسایی  و  دریافت  و  مشتریان  تحلیل 
نوپا  تأثیر جدی روی تداوم فعالیت یک تجارت  آنان 
دارد. باید محصوالت با توجه به خواست مشتریان به 
بازار عرضه شود. هم چنان برای کسب عواید بیش تر، 
برای  باتجربه  افراد  استخدام  و  تخصصی  دانش  باید 
تولید محصوالت، در نظر گرفته شود تا مزیت رقابتی 
برای مشتریان ایجاد گردد و محصوالت به فروش برسد.  
نقش  رقابتی  مزیت  ایجاد  در  می تواند  استراتژی  سه 
اساسی و خیلی خوب داشته باشد. در نظر گرفتن این 
سه استراتژی برای توسعه ی تجارت های نوپا امر حتمی 
است. اولین استراتژی که می تواند باعث ایجاد مزیت 
رقابتی در بازار برای مشتریان و فروش محصوالت شود، 
مدیریت هزینه است. به این معنی که باید محصوالت 
به نازل ترین قیمت، برای مشتریان عرضه و با استفاده از 
مدیریت هزینه، تمام مواد خام محصوالت به پایین ترین 
نرخ ممکن خریداری شود. این گونه، مدیریت هزینه در 
مزیت رقابتی ایجاد شده می تواند. بحث دیگری که در 
استراتژی مزیت رقابتی و رشد و توسعه ی تجارت های 
در  متفاوت بودن  یا  متمایزبودن  است،  مطرح  نوپا 
باید  می شود،  تولید  که  محصوالتی  یعنی  است.  بازار 
متفاوت تر و باکیفیت تر از محصوالت تولیدشده توسط 
این  درک  با  مشتریان  تا  باشد،  مارکیت  در  رقیب ها 
تفاوت ها به خریداری محصوالت اقدام کنند و مفاد و 

که به آنان توجه نمی شود و مردان خبرنگار با معاش 
بیش تر در نهادهای رسانه ای استخدام می شوند.

در  امنیتی  تهدیدهای  که  می افزاید  غفوری  خانم 
و  گرفته  خود  به  تازه ای  روش  زن  خبرنگاران  برابر 
زنان خبرنگار از طریق »فضای مجازی و شبکه های 
در  تبعیض  او،  دید  از  می شوند.  تهدید  اجتماعی« 
دست رسی به اطالعات، یکی دیگر از مشکالت بانوان 

خبرنگار است.
در  خبرنگار  زنان  نهاد  مسوول  بارکزی،  نقیبه 
می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در  افغانستان، 
که افزایش محدودیت ها در برابر فعالیت های رسانه ای 
نگران کننده  خبرنگاران  حامی  نهادهای  برای  زنان، 
است. او پافشاری دارد که شکایت های زیادی در مورد 
آزار و اذیت جنسی و تبعیض در برابر زنان خبرنگار 
در  موجود  محدودیت های  دلیل  به  اما  دارد،  وجود 
گونه ی شفاهی  به  زنان خبرنگار  از  بسیاری  جامعه، 
شکایت می کنند و حاضر نیستند شکایت های شان به 

گونه ی رسمی پی گیری شود.
در  کلید«  »رادیو  تحقیقی  خبرنگار  ولی زاده،  سمیه 
بزرگ«  »نگرانی   امنیتی  هرات، می گوید چالش های 
بانوان خبرنگار در کشور است. به باور او، تهدیدهای 
امنیتی اخیر، کار را برای روزنامه نگاران زن بیش  از هر 

زمان دیگری دشوار کرده است.
از  زن  با ۱۵ خبرنگار  پژوهش  این  انجام  در جریان 
سراسر کشور »مصاحبه  عمیق« شده و برای حدود 
بلخ،  هرات،  کابل،  والیت های  در  زن  خبرنگار   ۳۵۰
قندهار و ننگرهار پرسش نامه های »کمی« به گونه ی 

آنالین ارسال شده است.
از  هرات،  در  خبرنگار  بانوان  از  شماری  تازه گی  به 
کرده  نگرانی  ابراز  خود  راه  سد  مشکالت  افزایش 
در  زنان  حضور  محدودیت  و  امنیتی  تهدیدهای  و 
را  کشور  در  صلح  احتمالی  توافق  از  پس  رسانه ها 

عمده ترین نگرانی زنان خبرنگار عنوان کردند.

سود بیش تر برای شرکت یا تجارت نوپا به دست آید. 
تمرکز و خاص بودن بخش دیگری از استراتژی است 
که به تجارت های نوپا و استارت اپ ها کمک می کند تا 
محصوالت یا خدمات را در بازار برای مشتریان فراهم 
و به مشتریان کمک کنند که به محصوالت مورد نیاز 

شان دسترسی داشته باشند. 
در نظر گرفتن مزیت رقابتی، در بازار که انواع متفاوت 
عنوان یک  به  دارد،  وجود  منفی  و  مثبت  رقابت های 
معیار خوب در رشد و توسعه ی تجارتی مطرح است. 
نخستین  در  باید  باتجربه  کارآفرین  یک  بنابراین 
در  را  رقابتی  مزیت  تجارتی اش،  فعالیت های  روزهای 
پالن تجارتی به عنوان شاخص مهم رشد و توسعه ی 
کسب وکار در بازار در نظر گیرد و اعتماد مشتریان را 
با برنامه های تشویقی متفاوت جلب کند و محصوالتش 

را به فروش برساند.

محمدحسین نیک خواه
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یک قاضی فدرال در ایالت پنسیلوانیا شنبه شب شکایت 
ستاد انتخابات دونالد ترمپ مبنی بر جلوگیری از تایید 

میلیون ها رای پستی در این ایالت را رد کرده است.
قاضی ماتیو بران در حکمی نوشته است که شکایت 
ستاد انتخاباتی دونالد ترمپ برپایه استدالل هایی بدون 
اتکا بر شواهد و اسناد و اتهاماتی مبتنی بر حدس و 

گمانه زنی ارایه شده است.
به نقل از رادیو فردا و به گزارش رادیو اروپای آزاد این 
قاضی فدرال تاکید کرده است که در ایاالت متحده با 
این )استدالل ها( حتا نمی توان یک رای را بی اثر کرد، 
پرجمعیت  ایالت  آرای ششمین  به همه ی  برسد  چه 
امریکا. قاضی ماتیو بران تصریح کرده است: »مردم ما، 

قوانین و نهادهای ما بیش تر از این ها می خواهند.«
این  با  تا  بود  صدد  در  ترمپ  دونالد  انتخاباتی  ستاد 
شکایت مانع صدور تاییدیه انتخابات ریاست جمهوری 

در ایالت پنسیلوانیا شود.
جو بایدن، رییس جمهور منتخب ایاالت متحده، در 
این ایالت با اختالف ۸۰ هزار رای به پیروزی رسیده 

است.
شکایت در خصوص آرای پستی در ایالت پنسیلوانیا 
یکی از آخرین تالش های ستاد انتخاباتی دونالد ترمپ 
برای تغییر نتیجه انتخابات از طریق ده ها شکایت در 

دادگاه ها و دیگر اقدامات بی سابقه در این زمینه بود.
جمهوری خواه  سناتور  تومی،  پات  زمینه،  همین  در 
از ایالت پنسیلوانیا، در بیانیه ای اعالم کرد که دونالد 
چالش  به  برای  قانونی  راهکارهای  همه ی  از  ترمپ 
است.  استفاده کرده  به طور کامل  انتخابات  کشیدن 
سناتور پات تومی از دونالد ترمپ خواسته است که به 
شکست در انتخابات ریاست جمهوری امریکا اعتراف 
کند. این سناتور جمهوری خواه در ادامه بیانیه اش به 
جو بایدن برای پیروزی در انتخابات تبریک گفته است.
در همین حال رسانه های امریکایی اعالم کرده اند که 
ستاد انتخاباتی دونالد ترمپ به طور رسمی خواستار 
بازشماری مجدد آرا در ایالت جورجیا شده است. روز 
جمعه ایالت جورجیا نتیجه انتخابات در این ایالت را 
پس از بازشماری دستی آرا به طور رسمی تایید کرد. 
ایالت جورجیا ۱۶ رای الکترال دارد. پیروزی جو بایدن 
در این ایالت از این لحاظ اهمیت دارد که برای اولین 
بار یک نامزد دموکرات از سال ۱۹۹۲ تاکنون در این 

ایالت به پیروزی می رسد.
با تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات جورجیا، تعداد 
آرای الکترال وی به ۳۰۶ رسید و دونالد ترمپ ۲۳۲ 
انتخابات  در  پیروزی  نصاب  حد  دارد.  الکترال  رای 
ریاست جمهوری امریکا کسب ۲۷۰ رای الکترال است.

دونالد ترمپ می گوید در انتخابات امریکا تقلب شده 
است، اما تا کنون اسناد و شواهدی در این زمینه ارائه 

نکرده است.

رد شکایت ستاد انتخاباتی 
ترمپ از سوی یک قاضی 

در پنسیلوانیا
امریکا در خاور میانه بمب افکن های »بی-۵2-اچ« را مستقر کرده است

در واکنش به حمله موشکی بر شهر ساحلی اشکلون، 
را  غزه  نوار  در  حماس  مواضع  اسراییل  هوایی  نیروی 
و  توافق حماس  رغم  به   داد.  قرار  هدف حمالت خود 
اسراییل بر سر برقراری آتش بس، حمالت موشکی بر 
اسراییل و هم چنین حمالت هوایی این کشور ادامه دارد.

ارتش اسراییل روز یک شنبه، ۲۲ نوامبر )دوم قوس( با 
انتشار بیانیه ای خبر از حمالت هوایی بر مناطقی در نوار 
غزه داده است. در بیانیه ارتش این کشور آمده است که 
این حمالت در واکنش به حمله موشکی جدید بر شهر 

ساحلی اشکلون صورت می گیرد.
گفته شده است که در اثر حمله موشکی اخیر بر شهر 
یاد شده، ساختمان یک کارخانه قدیمی آسیب دیده 
است. ارتش اسراییل حماس را مسئول حمالت موشکی 

به گزارش بی بی سی فارسی، صدها معترض ضد دولتی 
در گواتماال با ورود به بخش هایی از ساختمان کنگره این 

کشور، اقدام به تخریب و آتش زدن آن کرده اند.
ضد  پولیس  رسیدن  از  پیش  را  اقدام  این  معترضان 
شورش انجام داده اند. ساختمان کنگره در زمان حمله 
معترضان خالی بوده و به گزارش رسانه ها معترضان تنها 

۱۰ دقیقه داخل ساختمان بوده اند.
نیروهای آتش نشانی به سرعت اقدام به خاموش کردن 
آتش کرده ، اما با این حال چندین نفر بر اثر استنشاق 

دود به بیمارستان منتقل شده اند.

نشست  این  از  دارد.  جریان  گروه ۲۰  کشورهای  همایش 
به عنوان آخرین حضور ترمپ در یک کنفرانس بین المللی 
یاد می شود. با وجود این، ترمپ پس از ستایش از سیاست 
دولتش در مقابله با کرونا، جلسه را ترک کرده سرگرم بازی 

گلف شده است.
و  سران  دیجیتال  همایش  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
رهبران کشورهای گروه بیست )G20( به میزبانی عربستان 

بر خاک کشورش می داند.
به گزارش دویچه وله فارسی، این دومین باری است که 
غزه  نوار  در  مواضع حماس  بمباران  به  اقدام  اسراییل 

ظرف در جریان هفت روز گذشته می کند.

معترضان نسبت به بودجه تصویب شده در کنگره در 
در  اند که  معتقد  آن ها  دارند.  اعتراض  روز چهارشنبه 
این بودجه اولویت با پروژه های زیرساختی بزرگ در نظر 
گرفته شده که همه ی آن ها توسط شرکت هایی انجام 
می شود که ارتباطات دولتی دارند و تاثیرات اجتماعی و 
اقتصادی شیوع ویروس کرونا نادیده گرفته شده است. 
معترضان هم چنین نسبت به کاهش شدید بودجه در 
بخش های آموزشی و بهداشتی اعتراض دارند. یکی دیگر 
از مسایل مورد اعتراض ، این است که بودجه در حالی از 
سوی کنگره تصویب شده که کشور به شدت در اثر دو 

سعودی روز گذشته کارش را آغاز کرد. دو موضوع محوری 
برای این همایش تعیین شده بود: بحران کرونا و تغییرات 

اقلیمی.
رهبران و سران کشورهای عضو این گروه در این همایش 
تاکید  بحران کرونا  با  مقابله  بین المللی در  تعامل  لزوم  بر 
سطح  در  کرونا  واکسین  عادالنه  توزیع  به  ویژه  ورزیدند، 
جهان مورد بحث سران قرار گرفت. این در حالی است که 

گفته می شود که در جریان حمله بامداد روز یک شنبه، 
۲۲ نوامبر، اسراییل، جنگنده ها و هلیکوپترهای نیروی 
هوایی اسراییل دو مرکز تولید موشک، تاسیسات نظامی 
زیرزمینی و هم چنین یک مرکز آموزش نیروی دریایی 

وابسته به حماس هدف واقع شد ه اند.
این  احتمالی  خسارات  و  تلفات  شمار  درباره  گزارشی 
حمله منتشر نشده است. حمالت موشکی و متعاقب آن 
حمالت هوایی اسراییل بر مواضع حماس در نوار غزه، 
در شرایطی صورت می گیرد که دو طرف با میانجی گری 

قطر بر سر آتش بس به توافق رسیده بودند.
سوی  از  حماس  سازمان  که  است  یادآوری  به  الزم 
یک  امریکا  متحده  ایاالت  و  اروپا  اتحادیه  اسراییل، 

سازمان تروریستی شناخته می شود.

توفان اخیر اتا و لوتا آسیب دیده است.
معترضان خواستار استعفای آلخاندرو جیاماتی، رییس 

جمهور گواتماال، هستند.
بزرگ ترین  را  آن  رسانه ها  که  شنبه  روز  تظاهرات 
تظاهرات پس از تصویب بودجه خوانده اند، در بیش تر 

اوقات به صورت مسالمت آمیز برگزار شده بود.
گیلمرو کاستیلو، معاون رییس جمهور گواتماال، پیش تر 
مخالفتش را با بودجه تصویب شده اعالم کرده و گفته 
»برای  مقام شان  از  باید  جیاماتی  آقای  و  او  که  بود 

مصلحت کشور« استعفا دهند.

ترمپ بار دیگر موضوع »ابتدا امریکا« را به میان کشید و از 
توزیع واکسین بین شهروندان آن کشور سخن گفت.

عمل کرد  از  ستایش  ضمن  خود  ویدیویی  پیام  در  ترمپ 
دولتش در عرصه مقابله با کرونا، به دست آورد دو شرکت 
امریکایی فایزر و مدرنا در تولید واکسین پیش گیری از ابتال 
به کرونا اشاره کرده است. او از شرکت آلمانی بایون تک که 
با شرکت فایزر در تولید این واکسین همکاری دارد، در پیام 

خود هیچ نامی نبرده است.
گسترده  توزیع  بر  دیگر  بار  خود  پیام  در  اما  مرکل  آنگال 
و  ورزیده  تاکید  در سطح جهان  کرونا  واکسین  عادالنه  و 
خواستار حمایت و پشی بانی کشورهای صنعتی از کشورهای 

فقیر و در حال توسعه در این عرصه شده است.
رهبران  و  دو ساعت، جلسه سران  از گذشت  ترمپ، پس 
کشورهای گروه بیست را ترک کرد و ادامه کار را به استیون 
منوچین، وزیر دارایی خود، سپرد. خبرنگارانی که ترمپ را 
در این نشست همراهی می کردند، از رفتن رییس جمهور 
امریکا به زمین گلف خبر داده اند. افزون بر آن، گفته می شود 
ترمپ در زمانی که در جلسه گروه بیست حضور داشته، نیز 
سرگرم ارسال توییت بوده است. او چندین پیام توییت تازه 

در ارتباط با تقلب در انتخابات امریکا پست کرده است.

اسراییل در جریان یک هفته دو بار بر نوار غزه حمله کرده است

بی توجهی به گروه بیست؛ ترمپ جلسه را به هدف بازی گلف ترک کرد

ایاالت  مرکزی  فرماند هی  فارسی،  یورونیوز  از  نقل  به 
متحده موسوم به »سنتکام« در وب سایتش اعالم کرد 
که بمب افکن های استراتژیک »بی-۵۲ اچ« را روز شنبه 

در خاورمیانه مستقر کرده است.
در بیانیه این مرکز آمده است که در ۲۱ نوامبر سال 
۲۰۲۰ میالدی دو بمب افکن بی-۵۲ متعلق به نیروی 
انجام  برای  شمالی  داکوتای  از  متحده  ایاالت  هوایی 
ماموریت به منطقه خلیج فارس در خاورمیانه فرستاده 

شده اند.
بر اساس بیانیه، هدف از این کار »جلوگیری از تجاوز و 
دادن اطمینان خاطر به شرکا و متحدان ایاالت متحده« 

بوده است.
می افزاید:  ادامه  در  متحده  ایاالت  مرکزی  فرماندهی 
»این مأموریت بدون توقف، توانایی ارتش ایاالت متحده 
را در استقرار نیروی هوایی جنگی خود در هر نقطه از 

دنیا آن  هم در یک بازه زمانی کوتاه و توانایی ادغام در 
عملیات برای کمک به حفظ ثبات و امنیت منطقه ای 

را نشان می دهد.«
در طول این مأموریت، کادر بمب افکن ها با هواپیماهای 
جنگنده  امریکا و نیروهای محافظ نفت کش ها در منطقه 

تعامل دارند.
خاورمیانه  در  استراتژیک  بمب افکن های  این  استقرار 
پیش  هفته  یک   از  کم تر  که  می شود  انجام  حالی  در 

ایاالت متحده،  کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع 
اعالم کرد که به دستور دونالد ترمپ قرار است تا ۱۵ 
جنوری از شمار نظامیان امریکایی در عراق و افغانستان 

کاسته شود.
که  بود  داده  گزارش  این  از  پیش  نیز  تایمز  نیویورک 
پس از انتخابات ۳ نوامبر ایاالت متحده، دونالد ترمپ 
گزینه حمله بر تاسیسات هسته ای ایران را با مشاوران 
و مقام های ارشد نظامی کشورش به بحث گذاشته بود.

اعتراضات خشونت آمیز در گواتماال؛ معترضان خواستار استعفای رییس جمهور شدند


