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قول بایدن 
کسیناسیون  برای وا

۱۰۰ میلیون نفر در 
صد روز اول

دبریکل سازمان ملل: 
موشک هایی منطبق با 
موشک دهالویه ایران در 
لییب دیده شده است

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

صفحه 6صفحه 6

ناکامی 
دل  ربایی  سیاسِت 

جنـگ  از  دیـدم  فیلمـی  پیـش  روز  چنـد 
امریکایی  هـا بـا طالبـان. در آن فیلـم فرمانـده 
خـود  سـربازان  بـا  پیـاده  واحدهـای  از  یکـی 
سـخن می  گویـد و تأکیـد فـراوان می  کنـد کـه 
بـرای پیـروزی بـر طالبـان بایـد به مـردم محل 
و نگرانی  هـا و راه و رسم  شـان احتـرام گذاشـت. 
حـرف  مغزهـا  تغییـر  و  قلب  هـا  تسـخیر  از  او 
می  زنـد. در نظـر او هـر حرکـت و رفتـاری کـه 
مـردم را از  نیروهـای امریکایـی   دور و بیگانـه 

کنـد، مـردود اسـت. 
ایـن سـخنان به صـورت کلـی غلط نیسـتند. در 
مبـارزه بـا گروه  هـای تروریسـتی، به راسـتی هم 
همـکاری و همدلی مردم در شـهرها و روسـتاها 
اهمیـت بسـیار دارد. نمی  تـوان انتظـار داشـت 
کـه بمـب و گلولـه همه چیـز را حل کننـد. اما 
وقتـی آن سـخنان فرمانده امریکایـی را در کنار 
دیگـر اجـزای جنگ ضـد تروریسـم می  گذاریم، 
شکسـت  طالبـان  چـرا  کـه  می  شـود  روشـن 
نخوردنـد و چـرا امـروز در هـر مذاکـره  ای ایـن 
طالبان  انـد کـه از موضـع قدرت حـرف می  زنند. 
در همان ایامی که امریکایی  ها سعی می  کردند 
افغان  ها  قلوب  تسخیر  برای  خود  نرم  قدرت  از 
کار بگیرند، حامد کرزی، رییس جمهور آن وقِت 

افغانستان،...

2

ونا در افغانستان؛  کر
شناسایی ۱۷۷ مریض جدید و 
وز گذشته فوت ۱۳ نفر در شبانه ر

چشم انداز زنانه از صلح
جنسیت ضامن سالمت و پایداری صلح

صفحه 2

صفحه 7

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور می گوید 
که در بیست وچهار ساعت گذشته ۲۲۴۷ نمونه ی 
مشکوک به ویروس کرونا را تست کرده است که...

صفحه 4

فرهنگ ناترسی از قانون 
و پیامد های منفی آن 
بر صالبت حکومت

درس هایی از 
میانجی گری در روند 
صلح سودان جنوبی

به  عنوان   ۲013 سال  در  جنوبی  سودان  جمهوری 
داخلی  وارد جنگ  حالی  در  ملت جهان  جدیدترین 
موفقیت  داستان  یک  قبلش  سال  دو  فقط  که  شد 
پشت  را  جنگ  نسل  چند  زیرا  بود،  مشهور  بسیار 
اعالم  سودان  از  مسالمت آمیز  به طور  و  گذاشته  سر 
دولت  بزرگ ترین  تقسیم شدن  بود.  کرده  استقالل 
آینده  تا  را داد  این فرصت  به سودان جنوبی  آفریقا 
که  جنوبی  سودان  رهبران  ولی  بزند.  رقم  را  خود 
بود،  گذشته  دولت سازی شان  آغاز  از  ماه   30 فقط 
مردم خسته از جنگ را به درگیری کشاندند، تعهد 
به آزادی را شکستاندند و پشتوانه عظیم حسن نیت 

بین المللی را از بین بردند.
بازی گران خارجی به سرعت به سمت  با آغاز جنگ، 
بین دولتی  »مرجع  نظر  زیر  صلح  مذاکرات  برگزاری 
توسعه«، یکی از سازمان های برجسته منطقه ای آفریقای 

شرقی حرکت کردند...
3

چرا اسالم گرایان سر می ُبرند؟
دو  ماه،  همان  در  کشت.  چاقو  ضربات  با  »نیس«  در 
دنیا  به  انگلستان  در  که  داعش  به  وابسته  شبه نظامی 
آمده و بزرگ شده بودند، به ایاالت متحده آورده شدند 
تا به دلیل مشارکت شان در یک آدم ربایی وحشیانه در 

سوریه، محاکمه شوند. | صفحه 5

آموزگار  یک  ساله  مهاجر چچنی 18  یک  گذشته  ماه 
را در خیابانی در حومه ی  پتی«  به نام »ساموئل  تاریخ 
با چاقو زد و سرش را از تن جدا  پاریس تعقیب کرد، 
کرد. اندکی بعد، یک مرد تونسی که قرآن با خود حمل 
می کرد، زنی را سر بُرید و دو نفر دیگر را در کلیسایی 

گفت وگوهای میان افغانی در قطر وارد مرحله  جدیدی 
شده است. طرفین مذاکره  در قطر بر سر | صفحه 4

نظام سیاسی پارلمانی، 
ساختار مناسب برای 
افغانستان پساصلح

2

مجلس نمایندگان: 

کمیسیون تفتیش مصرف بودجه ی ُکد ۹۱ 
پالیسی را تعقیب کند

نخستین محموله ی واکسین کرونا 
تا هفت ماه دیگر وارد افغانستان می شود

سه سرباز ارتش در حمله ی 
موتربمب طالبان در غزنی کشته شدند

اطالعات روز: منابع محلی در والیت غزنی می گوید که در نتیجه ی انفجار یک عراده 
مربوطات  در  ارتش  نیروهای  پایگاه  یک  نزدیکی  در  طالبان  بمب گذاری شده ی  موتر 

ولسوالی اندر این والیت، سه سرباز امنیتی کشته و دو سرباز دیگر زخمی شده اند.
واحداهلل جمعه زاده، سخن گوی والی غزنی گفت که | صفحه 2

اطالعات روز: مسئوالن در وزارت صحت عامه می گویند که تا هفت یا هشت ماه آینده، 
نخستین محموله ی واکسین کرونا داخل کشور می شود. 

اکمل سمسور، سخن گوی وزارت صحت عامه که دیروز )چهارشنبه، 1۹ قوس( در یک 
نشست خبری در کابل صحبت می کرد، گفت که | صفحه 2
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مجلس نمایندگان: 

کمیسیون تفتیش مرصف بودجه ی ُکد ۹۱ پالییس را تعقیب کند
تحقیقی  گزارش  یک  یافته های  که  است  درحالی  این 
از  روزنامه اطالعات روز نشان می دهد که بخش عمده ای 
بودجه ی ُکد ۹1 پالیسی – بودجه ی ملی سال 13۹8 هـ ش 

غیراصولی و به اهداف شخصی مصرف شده است.
میلیون  صدها  که  می دهد  نشان  روز  اطالعات  یافته های 
افغانی از کد ۹1 پالیسی به اهداف خریداری و کرایه خانه، 
موتر زره، آپارتمان، بهای تکت پرواز، هزینه ی تداوی افراد، 
جانبی  مصارف  خانواده ها،  تسهیالت«  و  »معیشت  تأمین 
بست های  معاش  امتیازی،  معاش  افراد،  و  مقامات  سفر 
حزبی،  مراسم های  هزینه ی  دسترخوان،  خرج  اضافی، 
کمک های نقدی و تشویقی به گروه هایی از افراد، مقامات 

دولتی و اشخاص بیرون از دولت پرداخت شده است.
از  عمده ای  بخش  که  می دهد  نشان  یافته ها  همچنان 
بودجه ی کد ۹1 پالیسی در سال مالی ۹8 به اهداف مبهم 
»مصارف  به عنوان  گاهی  آن  از  که  دیگر  غیرمشخص  و 
از  بخشی  است.  شده  مصرف  است،  شده  یاد  مستوره« 
بودجه ی این کد برای اعمار مساجد، مصارف لویه جرگه ی 
مشورتی صلح، جشن استقالل، مصارف »اپراتیفی« ریاست 
امنیت ملی، مصارف هیأت های حل منازعات قومی و دیگر 

برنامه ها به مصرف رسیده است.
و 1۹۷  اجرائیه  رییس  با دست  کم ۹۵ حکم  مصارف  این 
فرد  ده ها  و  شده  انجام  اداره   ۲۵ در  رییس  جمهور  حکم 
به شمول مشاوران رییس  جمهور، کارمندان دولت، سفیران، 
گونه ی  به  دولت  از  بیرون  افراد  و  خانواده ها  از  شماری 
مستقل یا مشترک، به اهداف مشخص و غیرمشخص از آن 

مستفید شده اند.

بودجه ی ملی را تصویب و به ُکد ۹1 نیز بودجه می دهد، 
باید از چگونگی مصرف آن نیز نظارت و ارزیابی داشته باشد.
از یک طرف ادعای عدالت عمری  او گفت: »حکومت که 
به ارگ  افراد وابسته  آیا در عدالت عمری دارید که  دارد، 
نان  مردم  عده  یک  و  ببرند  یغما  به  را  افغانی  میلیون ها 
نداشته باشند و در این سرمای زمستان لباسی و کفشی 

نداشته باشند؟« 
همین طور، سیمین بارکزی گفت: »این ُکد ۹1 یک سرطان 
شده و ما هر سال شاهد این هستیم که از ُکد ۹1 که پول 
بیت المال است به جیب یک عده از افرادی می روند که هیچ 

نیازمندی ندارند.«
به  اشاره  با  نیز  مجلس  نماینده ی  دیگر  روشن،  بلقیس 
ُکد  روز گفت که  اطالعات  روزنامه  اخیر  تحقیقی  گزارش 
احتیاطی ۹1 پالیسی اکنون به ُکد خیانت ملی تبدیل شده 
است. او همچنان گفت رسانه هایی که دست به افشاگری 

می زنند باید تقدیر شوند.
تمام  ساله  همه  این که  با  گفت  نیز  پدرام  حبیب الرحمان 
بودجه ی  در  افغانستان  دولت  کل  در  و  حکومت  مصارف 
ملی گنجانیده می شود، اما باز هم دیده می شود که »افراد 
بیت المال  به چپاول  ُفرصت دست  از  استفاده  با  حریص« 

می زنند.
گزارش  مورد  در  مشخصا  هرچند  نیز  عرفان  عرفان اهلل 
افغانی  میلیون ها  که  گفت  اما  نکرد،  اشاره  روز  اطالعات 
»اختالص« که در رسانه ها درز کرده، باید از سوی مجلس 
نمایندگان و کمیسیون های مربوطه ی آن بررسی و پیگیری 

شود.

اطالعات روز: میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان 
این مجلس هدایت داد که  به کمیسیون تفتیش مرکزی 
مصرف  مورد  در  روز  اطالعات  روزنامه  تحقیقی  گزارش 
را  خورشیدی   13۹8 مالی  سال  بابت   ۹1 ُکد  بودجه ی 

به گونه ی جدی تعقیب کند.
دیروز  عمومی  نشست  در  را  هدایت  این  رحمانی  آقای 
)چهارشنبه، 1۹ قوس( مجلس نمایندگان پس از آن صادر 
کرد که شماری از نمایندگان از چگونگی مصرف بودجه ی 

ُکد احتیاطی ۹1 پالیسی انتقاد کردند.
ناهید فرید، نماینده ی مردم هرات در مجلس نمایندگان در 
نشست عمومی این مجلس گفت که بودجه ی ُکد احتیاطی 
۹1 پالیسی که پول بیت المال است با حکم رهبری حکومت 
برای تدارک موترهای زرهی و کرایه ی مهمان خانه ی چند 

فرد مشخص داده شده است.
خانم فرید همچنان گفت درحالی که روزانه دست کم 100 
نفر در کشور کشته و 100 خانواده بی سرپرست می شوند، 
شکل  به  باید  پالیسی   ۹1 ُکد  از  بی رویه  استفاده ی  جلو 

قانونمند گرفته شود.
بارکزی،  سیمین  حنیف،  حمیداهلل  حسینی،  عبدالستار 
بلقیس روشن، حبیب الرحمان پدرام و عرفان اهلل عرفان از 
دیگر نمایندگانی بودند که از چگونگی مصرف بودجه ی ُکد 
احتیاطی ۹1 پالیسی انتقاد کردند. عبدالستار حسینی گفت 
عام المنفعه  پروژه های  تطبیق  برای  حکومت  که  درحالی 
بودجه ندارد، اما میلیون ها افغانی از ُکد ۹1 کشیده می شود، 

چه کسی در این زمینه باید پاسخ بدهد؟
حمیداهلل حنیف نیز گفت که مجلس نمایندگان همه ساله 

www.etilaatroz.com

در حمالت  امریکایی  ها  که  بود  غضبناک 
افغان  غیرنظامیان  روزانه  ی خود  و  شبانه 
آسیب  ملکی  مردم  به  و  می  کشند  را 
که  نمی  گفت  صریحا  کرزی  می  رسانند. 
متوقف  باید  طالبان  علیه  حمله  ای  هر 
شرط  هایی  و  واکنش  هایش  از  اما  شود؛ 
هیچ  اساسا  که  بود  پیدا  می  گذاشت  که 
که  آن  از  –فارغ  را  طالبان  بر  حمله  ای 
نبینند-  یا  ببینند  آسیب  غیرنظامیان 

قبول ندارد.
مخالفـت کـرزی بـا عملیات  هـای نظامـی 
علیـه طالبـان نتیجه داد. هـم امریکایی  ها 
از جنـگ موثر با طالبان دسـت برداشـتند 
موضعـی  افغانسـتان  ملـی  اردوی  هـم  و 
کامـال »دفاعـی« گرفـت. این تغییـر برای 
طالبـان مجـال واسـعی فراهـم کـرد کـه 
بجنگنـد  بیشـتر  جسـارت  و  قـدرت  بـا 
و مناطـق بیشـتری از افغانسـتان را زیـر 

بیاورند.  کنتـرل خـود 
در تمام مدتی که حکومت کرزی، و بعدها 
حکومت اشرف غنی، تبلیغات می  کرد که 
ندارد،  نظامی  حِل  راه  افغانستان  مشکل 
طالبان با فشار نظامی فزاینده کمر اردوی 
که  دوره  ای  تمام  در  شکستند.  را  ملی 
امریکایی  ها سیاست تسخیر قلوب و تغییر 
دنبال  طالبان  حامیان  میان  در  را  اذهان 
کردند، طالبان تا توانستند مردمان حامی 
دولت مرکزی را به سختی مجازات کردند. 
طالبان صدها بزرگ قومی را ترور و اعدام 
با سیاست ارعاب و زورگویی به  کردند و 
مردم مناطق تحت کنترل خود فهماندند 
خواست  به  نهادن  گردن  جز  چاره  ای  که 

تروریستان ندارند. 
کـه  اسـت  شـده  روشـن  کامـال  امـروز 
امریکایی  هـا  برابـر  در  طالبـان  رویکـرد 
بـوده  کارآمـد  بسـیار  کابـل  حکومـت  و 
ایـن  گـواه  طالبـان  کامیابی  هـای  اسـت. 
سیاسـت  افغانسـتان  در  کـه  واقعیت انـد 
تسـخیر قلـوب و تغییـر اذهـان در برابـر 
گروه  هـای خشـونت  طلبی چـون طالبـان 
در  امـروز  اگـر  طالبـان  نمی  دهـد.  کار 
مسـیر  اصلـی  تعیین  کننـدگان  موضـع 
گرفته  انـد  قـرار  افغانسـتان  آینـده  ی 
بـا خشـونت و  ایـن اسـت کـه  به خاطـر 
امـارت  احیـای  بـرای  تمـام  سرسـختی 
بـر  هرگـز  و  جنگیدنـد  خـود  اسـالمی 
رویکردهای جـذاب اما کم-تأثیر تسـخیر 
نکردنـد.  تکیـه  اذهـان  تغییـر  و  قلـوب 
نرمـش  بیشـتر  کابـل  حکومـت  هرچـه 
نشـان داد، طالبـان بـر شـدت خشـونت 
خـود افزودنـد. هرقدر که حکومت دسـت 
صلـح پیـش آورد، طالبـان شمشـیر خود 
جنـگ  طبـل  بـر  و  کشـیدند  بلندتـر  را 
محکم  تـر کوبیدنـد. و ایـن گونـه بـود که 
اردوی ملـی و پولیـس افغانسـتان توانایی 
مقابلـه بـا طالبان را از دسـت داد. طبیعی 
هـم همین بـود که چنیـن شـود. طالبان 
امـا  بکننـد؛  بایـد  کار  چـه  می  دانسـتند 
)بـا  حکومـت  طالب  پرورانـه  ی  نگـرش 
شـعارهای مبهـم گاه صلـح و گاه جنـگ( 
اردوی ملـی را گیـج و فلـج کـرد و از کار 

انداخـت. 
مجبور  را  حکومت  طالبان  که  امروز 
شود،  حاضر  مذاکره  میز  سر  کرده  اند 
گفتن  برای  حرفی  هیچ  حکومت  طرف 
ندارد. علتش هم این است که حکومت در 
رسم  است.  خورده  شکست  طالبان  برابر 
این نیست که طرف شکست  خورده مسیر 
خواسته  های  یا  کند  ترسیم  را  مذاکره 
طالبان  بقبوالند.  مقابل  طرف  به  را  خود 
نیامده  اند.  مذاکره  میز  به  مذاکره  برای 
هزینه  ی  با  که  ببینند  آمده  اند  فقط  آنان 
کمتر می  توانند قدرت را به دست بگیرند 
یا نه. همین فردا اگر مذاکره به بن بستی 
میدان  به  طالبان  برسد،  حل  غیرقابل 
باز  نکرده  اند  متوقف  هرگز  که  جنگی 
و حکومت همچنان شعار  خواهند گشت 
»مشکل افغانستان راه حل نظامی ندارد« 
تا وقتی که طالبان  را تکرار خواهد کرد؛ 
خود  نفع  به  را  وضعیت  نظامی  طریق  از 

حل کنند.

خبرهای داخلی

سخن گوی وزارت صحت عامه از مردم 
خواست که تا رسیدن واکسین کرونا از 
ماسک استفاده کنند. به گفته ی او، در 
حال حاضر میزان استفاده از ماسک در 
میان مردم 33 درصد است و در صورتی 
که این میزان به ۹۵ درصد افزایش یابد، 
کنترل ویروس کرونا ممکن خواهد شد.
دیـروز  تـا  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
چهارشـنبه بیـش از ۴8 هـزار و ۵00 
مبتـال  کرونـا  بـه  افغانسـتان  در  نفـر 
شـده اند کـه از ایـن میان، بیـش از 38 
هـزار نفـر دوبـاره بهبـود یافتـه و بیش 
جـان  دیگـر  نفـر   ۹00 و  یک هـزار  از 

داده انـد.

کرونا تهیه می کند.
کمیته ی  یک  که  گفت  سمسور  آقای 
ملی در سطح وزارت صحت عامه برای 
شناسایی گروپ های خطر تشکیل شده 
نخست  گام  در  کرونا  واکسین  و  است 
گروپ ها  این  شامل  که  کسانی  برای 

باشند، تطبیق می شود.
او در مورد وضعیت کرونا نیز معلومات 
به  نمونه های مشکوک  که  گفت  و  داد 
یافته  افزایش  اخیر  در هفته های  کرونا 
که  گفت  حال  عین  در  سمسور  است. 
میزان مرگ ومیر ناشی از ویروس کرونا 
درصد   ۴۶ اخیر  هفته ی  یک  در  تنها 

افزایش یافته است.

کرونا  واکسین  است.  افغانستان  نفوس 
بین المللی واکسین در  ائتالف  از سوی 
شش مرحله تا پایان ۲0۲۲ میالدی در 

اختیار افغانستان قرار داده می شود.
به گفته ی سمسور، نخستین محموله ی 
ماه  هفت  حدود  تا  که  کرونا  واکسین 
درصد  سه  تنها  می شود،  وارد  دیگر 
قرار  پوشش  تحت  را  افغانستان  نفوس 

می دهد.
سخن گوی وزارت صحت عامه همچنان 
گفت که بانک جهانی مرجع دوم تهیه ی 
واکسین کرونا برای افغانستان است. این 
بانک تا پایان سال ۲0۲۲ میالدی برای 
واکسین  افغانستان  نفوس  درصد   ۲0

وزارت  در  مسئوالن  روز:  اطالعات 
یا  هفت  تا  که  می گویند  عامه  صحت 
محموله ی  نخستین  آینده،  ماه  هشت 

واکسین کرونا داخل کشور می شود. 
اکمل سمسور، سخن گوی وزارت صحت 
عامه که دیروز )چهارشنبه، 1۹ قوس( 
در یک نشست خبری در کابل صحبت 
پایان  تا  افغانستان  که  گفت  می کرد، 
درصد   ۴0 برای  میالدی   ۲0۲۲ سال 
نفوس کشور از دو مرجع واکسین کرونا 

دریافت می کند.
آقای سمسور همچنان گفت که ائتالف 
نخست  مرجع  واکسین  بین المللی 
برای ۲0 درصد  واکسین کرونا  تهیه ی 

کسنی کرونا تا هفت ماه دیگر وارد افغانستان می شود نخستنی محموله ی وا

بهبود  11۷ مریض کووید1۹ در کشور 
در  نفر   ۴۲ تخار،  در  نفر   ۴۵ یافته اند. 
میدان وردک، 1۵ نفر در خوست، هفت 
نفر در کابل، پنج نفر در بلخ و سه نفر در 
ننگرهار پس از ابتال به کووید1۹، بهبود 

یافته اند.
بهبودیافتگان  شمار  ترتیب،  این  به 
و  هزار   38 به  کشور  در  کرونا  ویروس 

1۵0 نفر افزایش یافته است.

رسیده است.
پنج نفر در کابل، سه نفر در ننگرهار، سه 
نفر در خوست و دو نفر در بلخ به دلیل 

ابتال به کووید1۹ جان باخته اند.
از  ناشی  فوتی های  مجموعی  شمار 
مریضی کووید1۹ در افغانستان تا دیروز 
یافته  افزایش  نفر   ۹۲1 و  یک هزار  به 

است.
گذشته  شبانه روز  یک  در  همچنان، 

رسیده  ثبت  به  سرپل  و  ارزگان  زابل، 
است.

مجموعی  شمار  رویدادها،  این  ثبت  با 
مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان از 
نخستین روز شیوع این ویروس تاکنون 

به ۴8 هزار و ۵۴0 نفر رسیده است.
عامه،  صحت  وزارت  معلومات  براساس 
در بیست وچهار ساعت گذشته 13 مورد 
ثبت  به  کشور  در  کرونا  از  ناشی  مرگ 

عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
بیست وچهار  در  که  می گوید  کشور 
ساعت گذشته ۲۲۴۷ نمونه ی مشکوک 
به ویروس کرونا را تست کرده است که 
مثبت  آن  نمونه ی  آزمایش 1۷۷  نتایج 

تشخیص شده است.
در  کرونا  مثبت  موارد  تعداد  این 
والیت های کابل، قندهار، بلخ، ننگرهار، 
تخار، میدان وردک، لغمان، کنر، خوست، 

یض جدید و فوت ۱۳ نفر در شبانه روز گذشته کرونا در افغانستان؛ شناسایی ۱۷۷ مر

سه رسباز ارتش در حمله ی موتربمب طالبان در غزین کشته شدند
یک  نخست  که  است  آمده  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
انتحارکننده قصد داشت یک موتربمب را بر پایگاه انفجار 
بدهد، اما از سوی نیروهای امنیتی شناسایی و از بین برده 

شده است.
به نقل از اعالمیه، جنگ جویان گروه طالبان پس از انفجار 
به درگیری با نیروهای امنیتی پرداختند که در نتیجه ی 

درگیری، تلفات سنگین به این گروه وارد شده است. 
پایگاه  بر  طالبان  حمله ی  دفع  از  همچنان  دفاع  وزارت 
ارتش خبر داده و گفته است که در جریان این درگیری، 

دو سرباز ارتش کشته و سه سرباز دیگر زخمی شده اند.
گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

در  دارد.  موقعیت  افغانستان  جنوب  در  غزنی  والیت 
بخش هایی از این والیت ناامن جنگ جویان گروه طالبان 

حضور و فعالیت تروریستی دارند.
در نهم قوس نیز یک کندک نیروهای ارتش در مربوطات 
گرفته  قرار  طالبان  موتربمب  حمله ی  هدف  غزنی  مرکز 
بود. در آن حمله دست کم 30 نفر کشته و ۲۴ نفر دیگر 

زخمی شدند.

سخن گوی والی غزنی همچنان گفت که موتربمب دومی 
در  را  امنیتی  نیروهای  پاسگاه  یک  می خواست  که  نیز 
منطقه ی »مال نوح بابا« هدف قرار بدهد، پیش از رسیدن 

به هدف شناسایی و ضبط شده است.
در  بابا«  نوح  »مال  منطقه ی  که  افزود  جمعه زاده  آقای 
به  دارد.  موقعیت  قندهار   – کابل  عمومی  شاه راه  مسیر 
گفته ی او، در انفجار موتر بمب گذاری شده در این منطقه 
به غیرنظامیان آسیبی نرسیده است، زیرا محل رویداد از 

خانه های مسکونی دور واقع شده است.
منابع شان  از  نقل  به  رسانه ها  از  در همین حال، شماری 
نزدیکی  در  موتربمب  انفجار  از  پس  که  کرده اند  گزارش 
به  مهاجمان  اندر،  ولسوالی  در  ارتش  نیروهای  پایگاه 
درگیری با نیروهای امنیتی پرداخته اند. این منابع همچنان 
گفته اند که درگیری تا حوالی ساعت ۹:30 دقیقه ی صبح 

دیروز ادامه داشته است.
از سوی هم، وزارت دفاع ملی کشور در اعالمیه ای گفته 
است که جنگ جویان گروه طالبان دو روز پیش بر یکی از 

پایگاه های ارتش در ولسوالی اندر حمله کردند.

که  می گوید  غزنی  والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
بمب گذاری شده ی  موتر  عراده  یک  انفجار  نتیجه ی  در 
طالبان در نزدیکی یک پایگاه نیروهای ارتش در مربوطات 
دو  و  کشته  امنیتی  سرباز  سه  والیت،  این  اندر  ولسوالی 

سرباز دیگر زخمی شده اند.
که  گفت  غزنی  والی  سخن گوی  جمعه زاده،  واحداهلل 
دیروز  بامداد  دقیقه ی   1۲:30 ساعت  حوالی  رویداد  این 
بابا«  نوح  »مال  منطقه ی  در  قوس(   1۹ )چهارشنبه، 

ولسوالی اندر رخ داده است.
موتر  عراده  دو  که  گفت  همچنان  جمعه زاده  آقای 
نیروهای  پایگاه های  بر  حمله  قصد  که  بمب گذاری شده 
سوی  از  هدف  به  رسیدن  از  پیش  داشتند،  را  امنیتی 

نیروهای امنیتی شناسایی شدند.
به گفته ی او، موتربمب نخست که می خواست یک پایگاه 
نیروهای  سوی  از  بدهد،  قرار  هدف  را  امنیتی  نیروهای 
نتیجه ی  در  است.  شده  برده  بین  از  و  شناسایی  امنیتی 
دیگر  دو سرباز  و  موتربمب، سه سرباز کشته  این  انفجار 

زخمی شده اند.
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مسفین و الزارو سومبیو به مذاکره کنندگان 
دولت کمک می کردند تا روند را به نفع خود 
تحت تأثیر قرار دهند. اگرچه این یک نگرانی 
نسبتا کمتر بود، اما با توجه به تاریخ آشفته 
مورد  در  سواالت  جنوبی،  سودان  با  سودان 

بی طرفی الدبی نیز باقی بود.

چهارم؛همهشمولی
همیشه  صلح  روند  هر  در  اساسی  سوال 
مذاکره  میز  پشت  چه  کسی  که  است  این 
سودان  نمی نشیند.  کسی  چه  و  می نشیند 
جنوبی نیز از این قاعده مستثنا نبود. بهترین 
که  می دهد  نشان  میانجی گری  روش های 
روندهای صلح فراگیر به احتمال زیاد ریشه 
اصلی درگیری را برطرف می کند و مشروعیت 

این روند را افزایش می دهد.
مخالفان  بین  قدرت  تقسیم  برای  مذاکره 
مسلح ممکن است برای متوقف کردن فوری 
خشونت کافی باشد، اما تحقق صلح پایدار در 
سودان جنوبی هم به مشارکت گسترده تر در 
یک فرایند سیاسی به شمول تعیین اهداف آن 
و هم به مالکیت نتایج آن نیاز داشت. با این 
حساب بود که ایاالت متحده برای مرحله دوم 
مذاکرات چارچوب »چند ذینفع« را پیشنهاد 

داد.
اطمینان  برای  متحده  ایاالت  فرستاده های 
سیاسی،  احزاب  سایر  شمولیت  از 
جامعه  گروه های  سابق،  بازداشت شدگان 
بزرگان  زنان، کلیساها و  مدنی، سازمان های 
از نزدیک با سیوم و نمایندگان سودان جنوبی 
همکاری کردند، اما دولت حاضر به بحث در 
مورد انتقال قدرت سیاسی نشد. سیوم برای 
تا  می کرد  تالش  ناامیدی  از  پر  هفته های 
جلب توافق کند اما مذاکره کنندگان دولت با 
دندان و ناخن می جنگیدند تا دامنه ی روند 

و فهرست شرکت کنندگان را محدود کنند.
طرف ریچارد ماشار بیشتر می توانست از یک 
بلند شدن  با  زیرا  ببرد،  فراگیر سود  فرآیند 
صداهای بیشتر قدرت دولت محدود می شد 
اما او هیات اش نتوانستند این واقعیت را درک 
کنند، زیرا معتقد بودند که بهتر است کیک 
را به دو قسمت تقسیم کنند. در نتیجه، هردو 
محدود  را  مشارکت  تا  کردند  توطئه  نهایت 
کنند. بنا میانجی ها با وجود حمایت قوی از 
طرفداران روند صلح، چارچوب چند سهام دار 

را پیش بردند.
تقاضا  میانجی ها  از  صلح  روند  طرفداران 
را  روند  آشکار  نقض های  چنین  که  کردند 
نادیده نگیرند اما در هر دو مورد، میانجی ها 
تصمیم گرفتند طبق برنامه زمان بندی شده، 
بسیار  روند  ادامه  ادامه دهند.  را  گفت وگوها 
ناامید کننده به نظر می رسید و میانجی ها در 
یافتن یک نقطه مشترک با دشواری روبه رو 
توانست  می  گسترده تر  مشاوره  زیرا  بودند، 

سبب کندی و ناپایداری فرایند شود.
راهنمای سازمان ملل برای میانجی گری موثر 
یک  به  نیازی  مشارکت  که  می کند  تأکید 
کرسی ندارد و به میانجی ها توصیه می کند 
گسترش  برای  جای گزینی  سازوکارهای 
مشارکت ایجاد کنند. دیپلمات های آمریکایی 
اقداماتی  از  مجموعه ای  منظور  همین  به 
برای  میانجی ها  است  که ممکن  پیشنهادی 
گسترش مشارکت استفاده کنند، را نوشتند.

پنجم؛استراتژیوتعیینتسلسل
بنیادی  عناصر  تسلسل  تعیین  و  استراتژی 
و  است  میانجی گری  برای  تالش  هرگونه 
می تواند یک میانجی را برای هدایت فرایند 
به چالش هایی  موثر  پاسخ گویی  و همچنین 
دهد.  قرار  می آیند،  به وجود  ناگزیری  از  که 
استراتژی های هر مرحله از یک میانجی گری 
تجزیه  اهداف،  شناسایی  اساس  بر  می تواند 
از  برداری  نقشه  درگیری،  جامع  تحلیل  و 
ذینفع ها و موقعیت، منافع و قدرت چانه زنی 
اهرم  بودن  دسترس  در  از  قدردانی  و  شان 

فشار ساخته و تنظیم شوند.
روایت های درگیری اغلب در بین طرف های 
رقیب متفاوت است اما همزمان با ورود روند 
هیچ  دوم،  مرحله  به  جنوبی  سودان  صلح 
توافقی بین ذینفع ها در مورد ماهیت و منشأ 
درگیری یا آنچه برای حل و فصل الزم بود، 
وجود نداشت و این عدم اجماع وظایف تجزیه 
و تحلیل درگیری و شناسایی اهداف مناسب 

برای مذاکرات صلح را دشوارتر می کرد.

اصلی  میانجی  به  عنوان  به خاطر نقش خود 
در پایان دادن جنگ داخلی سودان، مشهور 
درگیر  جناح های  برای  وی  نتیجه  در  بود. 
سودان جنوبی و شرکای اصلی دوجانبه کامال 

شناخته شده بود.
واسطه  به  عنوان  الدبی  احمد  انتصاب محمد 
سوم برای اکثر ناظران تصمیمی گیج کننده 
بود، چون الدبی زمانی به عنوان رییس آژانس 
اطالعاتی قدرتمند سودان خدمت کرده بود 
داخلی  جنگ های  دوران  تاریک ترین  در  و 
عمل  حوزه ی  در  اما  داشت  نقش  خارطوم 
را  مشارکت  کمترین  الدبی  که  شد  دیده 
در بین این سه واسطه دارد. او در درگیری 
نیز بی ضرر بود، هرچند که حضورش از دید 

ناظران یک آسیب به روند بود.

دوم؛رضایت
بـرای  متحـد  ملـل  سـازمان  راهنمـای 
می کنـد:  یـادآوری  موثـر  میانجی گـری 
اسـت  داوطلبانـه  فراینـدی  »میانجی گـری 
که بـه رضایت طرفیـن درگیری نیـاز دارد.« 
طرفیـن  کـه  اسـت  بعیـد  رضایـت،  بـدون 
بـا حسـن نیـت مذاکـره کننـد یـا بـه رونـد 
میانجی گـری متعهـد باشـند. رضایت ممکن 
دهنـده  تشـکیل  مـاده  مهمتریـن  اسـت 
هرگونـه تـالش بـرای میانجی گـری باشـد.
بر عکس کلمبیا که دو طرف درگیر منازعه 
نشستند،  مذاکره  میز  دور  قرن  نیم  از  بعد 
برای  جنوبی  سودان  متخاصم  طرف های 
زیاد  فشار  تحت  آتش بس  مورد  در  مذاکره 
بین المللی قرار گرفتند و مجبور شدند چند 
میز  روی  درگیری ها،  شروع  از  پس  هفته 
بنشینند. هرچند که درگیری به جایی نرسیده 
بود که دو طرف برای حل و فصل آماده شوند 
اما هیچ یک از طرفین به کاری جز شکست 
حریف خود با استفاده از روش نظامی تمایل 
اول  هفته های  انسانی  هزینه های  و  نداشت 
هدف  و  وحشیانه  خشونت  با  که  درگیری 
بازیگران  بود،  همراه  غیرنظامیان  دادن  قرار 
موافقت  منتظر  که  می کرد  وادار  را  خارجی 
طرفین نمانند. بنابراین وضعیت حاکم نحوه 

سابقه ی این میانجی به درگیری های مشخص 
و ارزیابی مزایای مقایسه ی دو پرونده بستگی 
دارد. پس از تعیین میانجی، هماهنگی میان 
مجموعه گستر ده تری از طرفداران روند صلح 
جمله  از  منسجم،  روند  یک  توسعه  برای 
پیام رسانی سیاسی مداوم ، پشتیبانی منابع و 

تقسیم کار بسیار حیاتی است.
در ۲۷ دسامبر ۲013 با اوج گیری خشونت ها 
عضو  کشورهای  سران  جنوبی،  سودان  در 
نایروبی  در  توسعه«  بین-دولتی  »مرجع 
برای اجالس اضطراری تشکیل جلسه دادند. 
آن ها با استناد به نگرانی ها در مورد درگیری، 
رنگ و بوی فزاینده قومی آن و گزارش های 
و  آتش بس  خواستار  گسترده،  جنایات  از 

گفت وگوی سیاسی همه شمول شدند.
پیشین  خارجه  امور  مسفین،وزیر  سیوم 
اتیوپی اولین میانجی بود که در راس اعضای 
»مرجع بین-دولتی توسعه« منصوب شد و به 
دنبالش ژنرال الزارو سومبیوو از کنیا به  عنوان 
معاون رییس هیات میانجی منصوب شد. در 
نام  بود،  پی سکته گی نشست ها که معمول 
ژنرال محمد احمد الدبی از سودان نیز اضافه 
شد تا یک تیم میانجی گری سه سر را تشکیل 

داد.
ترکیب میانجی های که از سوی شرکای دو 
جانبه سودان جنوبی - ایاالت متحده تعیین 
با  تا روند صلح را هدایت کنند،  شده بودند 
گروه کوچکی از دیپلمات های اتحادیه اروپا، 

سازمان ملل و چین همراهی می شدند.
آقای ویرتین می گوید با بهره گیری از اصول 
بهترین روش میانجی گری، روند صلح سودان 
از  غیرمعمول  مداخله ای  یک  زمینه  جنوبی 
آمادگی،  اساسی  زمینه  پنج  در  نقص  جمله 
نشان  را  استراتژی  و  همه شمولی  بی طرفی، 
می دهد. وی مواردی را به عنوان درس های از 

روند صلح سودان جنوبی ارائه می کند:

یکم،آمادگیبرایمیانجیگری
به نظر می رسد یک میانجی توانا و باتجربه یک 
نقطه شروع است اما اغلب اوقات میانجی گری 
نه به  عنوان یک صالحیت منحصر به فرد بلکه 
به  عنوان وظیفه ای قابل قبول است که توسط 
هر دولت مردی قابل نتیجه گیری ست، چون 
جذبه نمی تواند به تنهایی یک میانجی واجد 
شرایط را انتخاب کند و در هر صورت، یک 
فرایند مناسب، به بیش از یک فرد نیاز دارد.

آمادگی میانجی »دانش و مهارت های فردی 
از  منسجم  تیم  »یک  با  را  میانجی»  یک 
متخصصان« و پشتیبانی کافی سیاسی، مالی 
و اداری از نهادهای میانجی ترکیب می کند. 
مسفین  سیوم  جنوبی  سودان  پرونده ی  در 
زیرا  بود،  آشنا  بسیار  منطقه ای  سیاست  با 
بیش از دو دهه به  عنوان رییس دیپلمات های 

اتیوپی فعالیت داشت.
حرفه ای  افسر  یک  سومبیوو  الزارو  ژنرال 
بازنشسته در ارتش ملی کنیا بود که بیشتر 

فاطمه فرامرز
گزارشگر

 ۲013 سال  در  جنوبی  سودان  جمهوری 
به  عنوان جدیدترین ملت جهان در حالی وارد 
جنگ داخلی شد که فقط دو سال قبلش یک 
داستان موفقیت بسیار مشهور بود، زیرا چند 
به طور  و  گذاشته  سر  پشت  را  جنگ  نسل 
مسالمت آمیز از سودان اعالم استقالل کرده 
بود. تقسیم شدن بزرگ ترین دولت آفریقا به 
سودان جنوبی این فرصت را داد تا آینده خود 
را رقم بزند. ولی رهبران سودان جنوبی که 
فقط 30 ماه از آغاز دولت سازی شان گذشته 
درگیری  به  را  جنگ  از  خسته  مردم  بود، 
و  شکستاندند  را  آزادی  به  تعهد  کشاندند، 
پشتوانه عظیم حسن نیت بین المللی را از بین 

بردند.
با آغاز جنگ، بازی گران خارجی به سرعت به 
سمت برگزاری مذاکرات صلح زیر نظر »مرجع 
سازمان های  از  یکی  توسعه«،  بین دولتی 
حرکت  شرقی  آفریقای  منطقه ای  برجسته 
کردند. به مدت دو سال درحالی که کشورهای 
منطقه و حامیان بین المللی در اتیوپی تالش 
می کردند برای پایان دادن به خشونت و طرح 
سودان  جنگ  کنند،  مذاکره  پایدار  صلح 
جنوبی را ویران کرد، جان های بی شماری را 
گرفت، فاصله نژادی را عمیق کرد و بیش از 

دو میلیون غیرنظامی را هم آواره کرد.
روند صلح سودان جنوبی در دو مرحله شکل 
بین  جنگ  قطع  توافق  بر  اول  فاز  گرفت: 
درحالی که  بود،  متمرکز  متخاصم  طرف  دو 
را  اشتراک کنندگان  کار  دستور  دوم  فاز 
به سوی یک توافق سیاسی جامع و اصالحات 
ساختاری سمت می داد. تحت فشار فزاینده 
بین المللی، شخصیت های هردو قطب جنگ 
سودان جنوبی- سالوا کی یر، رییس جمهور و 
رهبر  و  رییس جمهور  معاون  ماشار،  ریچارد 
یک   ۲01۵ اگست  در  سرانجام  شورشیان- 
این  اما  کردند.  امضا  صلح  جامع  توافق نامه 
توافق نامه یک سال بعد و قبل از آن که اجرایی 

شود، از هم گسست و باعث جنگ شد.
و  پرینستون  دانشگاه  استاد  ویرتین،  زاک 
برای سودان  متحده  ایاالت  ویژه  فرستاده ی 
عنوان  زیر  مقاله ای  در  جنوبی  سودان  و 
»واقعیت مسموم؛ درس های از میانجی گری 
که  آشفته ی صلح سودان جنوبی«  روند  در 
به  صلح  بین المللی  انستیتیوت  سوی  از 
جنوبی  سودان  رهبران  است،  رسیده  نشر 
آشفته  ماهیت  درگیری ها،  اصلی  مسئول  را 
مذاکرات صلح و ویرانی های که میلیون ها تن 
در سودان جنوبی متحمل شده اند، می داند و 
روند  در  بین المللی  بازی گران  عین حال  در 
صلح به ویژه رهبران گروه »مرجع بین-دولتی 

توسعه« را نیز مورد انتقاد می داند.

زمینهمیانجیگری
طوری که در مقاله آقای ویرتین آمده است، 
و  نامرتب  پیچیده،  امور  غالبا  صلح  فرایند 
غیرخطی است. به همین ترتیب، تعداد کمی 
مندرج  اصول  میانجی گری  تالش های  از 
متحد«  ملل  میانجی گری  »راهنمای  در 
این  می کند.  برآورده  را  موثر  مراقبت  برای 
راهنما مایل است در مورد طرح و مدیریت 
براساس  بدهد.  معلومات  میانجی گری 
آموزه های آموخته شده از سراسر جهان، این 
برای  ایده آل  محیط  منعکس کننده  اصول 

میانجی گری شخص ثالث است.
این »اصول میانجی گری« به  عنوان معیارهای 
تالش  هرگونه  چارچوب  برای  مفید 
و  می ماند  باقی  ثالث  شخص  میانجی گری 
تصمیم های  تا  اجازه می دهد  متخصصان  به 
روبه رو  آن  با  که  را  معضالتی  و  گرفته شده 
تحلیل  و  تجزیه  و  کنند  ارزیابی  می شوند، 

مقایسه ای را برای میانجی گری انجام دهند.
مذاکرات صلح  بررسی  از  قبل  ویرتین  آقای 
ابتدا زمینه میانجی گری  در سودان جنوبی، 
راهنمای  از  استفاده  با  و  می کند  ارزیابی  را 
را  میانجی گری  اصل  شش  ملل،  سازمان 
روند  در  یک  هر  آیا  که  می کند  مشخص 

سودان جنوبی اعمال شده است یا خیر.

تعهد،معماریوانسجامدرتالشها
است که  موفقیت آمیزتر  زمانی  میانجی گری 
توسط یک میانجی باسابقه که به طور ایده آل 
شود.  انجام  باشد،  واحد  نهاد  یک  نماینده 

اجباری کردن حل و فصل و میانجی گری بین 
دو طرف متمایل به جنگ را در زمینه صلح 

بین المللی در دوران مدرن را به وجود آورد.
اگر  می نویسد،  ویرتین  آقای  طوری که 
اعضای »مرجع بین دولتی توسعه« و شرکای 
بین المللی آنها منتظر درخواست طرفین برای 
منتظر  هنوز  تا  احتماال  بودند،  میانجی گری 
نمی  تحقق  صلحی  پروسه  هیچ  می ماندند، 
یافت و با داشتن جنگ های عاری از هرگونه 
معرض  در  غیرنظامی  میلیون ها  محدودیت، 

خطر جدی قرار می گرفتند.

سوم؛بیطرفی
میانجی گری، طرفین  موفقیت هرگونه  برای 
شده  تعیین  میانجی  که  باشند  معتقد  باید 
که  نماند  ناگفته  است.  متعادل  و  منصف 
هرگونه عالقه مادی به نتیجه مذاکره، اعتبار 
یک میانجی را به خطر می اندازد. متأسفانه، 
میانجی گری  با  جنوبی  سودان  صلح  روند 
با  هم  توسعه  بین دولتی  مرجع  اعضای 
کشورهای  مادی  منافع  با  هم  و  جانب داری 

عضو آن خراب شد.
کار  روند  که  منطقه ای  دولت های  منافع  از 
اوگاندا در  نظامی  پیچیده تر کرد، دخالت  را 
سودان جنوبی بسیار مهم بود، چون یووری 
در  اوگاندا  وقت  رییس جمهور  موسونی، 
اوگاندا  نیروهای  جنگ  روزهای  نخستین 
جنوبی  سودان  به  را  جنگی  هواپیماهای  و 
فرستاد و در کنار نیروهای دولتی جنگید و 
خود را به  عنوان متحد اصلی جوبا معرفی کرد.

در  مهمی  نقش  که  موسونی  ارتش 
جنوری  در  مخالفان  حمله  متوقف کردن 
نیروی  به  عنوان  داشت،  پایتخت  به   ۲01۴
نجات بخش دولت کی یر و عامل جلوگیری از 
ظلم های بیشتر در جوبا شناخته شد. منطقه 
پیش گیرانه  اقدام  این  از  جهانی  جامعه   و 
نگران  حال  عین  در  اما  کردند  استقبال 
سخنان موسونی و خطرات ناشی از احتمال 
مشارکت حزبی بیشتر در اوگاندا بودند، زیرا 
رسید،  پایان  به  اولیه  درگیری  هنگامی که 
ارتش اوگاندا نه تنها در سودان جنوبی باقی 
ماند بلکه حمالت هماهنگ هوایی و زمینی را 

نیز علیه مخالفان انجام داد.
جنوری  در  که  آتش بس  توافقنامه  سرانجام 
۲01۴ امضا شد، صریحا خواستار عقب نشینی 
گروه های مسلح و نیروهای متحد دعوت شده 
به  اشاره   خواست  این  شد.  جنگ  از صحنه 
ارتش اوگاندا بود، اما موسونی با نادیده گرفتن 
و  توسعه«  بین دولتی  »مرجع  شرکای  آن، 
فاز  بعدا  ناامید کرد.  را  طرفداران روند صلح 
اوگاندایی  دیپلمات  یک  شد،  شروع  دوم 
و  به بحث  میانجی ها  تا در کنار  دعوت شد 
اما طرف مخالف حکومت  بپیوندد  گفت وگو 
جلوگیری  وی  مشارکت  از  جنوبی  سودان 

کردند.
سیوم  که  داشت  وجود  ادعاهایی  همچنان 

درس هایی از میانجی گری در روند صلح 
سودان جنویب

The Conversation :سالوا کی یر، رییس جمهور سودان جنوبی )راست( با ریک ماشار معاون اول رییس جمهور. عکس

بر عکس کلمبیا که دو طرف 
درگیر منازعه بعد از نیم قرن 

دور میز مذاکره نشستند، 
طرف های متخاصم سودان 
جنوبی برای مذاکره در مورد 
آتش بس تحت فشار زیاد 
بین المللی قرار گرفتند و 

مجبور شدند چند هفته پس 
از شروع درگیری ها، روی میز 

بنشینند.
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وضعیت کنونی دولت افغانستان 
باید درس عبرتی باشد برای این که 
ساختار کنونی نمی تواند قدرت را 
به شیوه ی مطلوبی توزییع کند، اگر 
فرض کنیم که طالبان وارد قدرت 
شوند، در این ساختار نمی توانند 
خودشان را بازتعریف کرده و 
صاحب قدرت شوند.

تحلیل

می کنـد.  حکایـت  رییس  جمهـور  شـخص 
نظـام  منتقدیـن  از  برخـی  تعبیـر  بـه 
رییس  جمهـور  شـخص  کنونـی،  سیاسـی 
همـان صالحیت هایـی را دارد کـه شـخص 
پادشـاه می توانـد داشـته باشـد. تنهـا تفاوت 
رییس  جمهور با یک پادشـاه در اسـم اسـت، 
نـه در صالحیت هـای بی حـد و مـرز. البتـه 
سیاسـی  نظـام  کـه  اسـت  یـادآوری  قابـل 
افغانسـتان ریاسـتی محض نیسـت و چیزی 
میـان ریاسـتی و پارلمانـی اسـت. به عنـوان 
نمونـه در نظام هـای ریاسـتی، پارلمـان حق 
امـا  نـدارد،  را  کابینـه  اعضـای  اسـتیضاح 
در نظـام سیاسـی افغانسـتان ایـن حـق بـه 
پارلمـان داده شـده اسـت. بـا وجـود همیـن 
تفـاوت، بـاز هـم نظـام سیاسـی افغانسـتان، 
شـباهت بیشـتری به نظـام ریاسـتی دارد تا 
پارلمانـی؛ به ویـژه این کـه در نظـام سیاسـی 
رییس  جمهـور  صالحیت هـای  افغانسـتان، 
بیشـتر از صالحیت هـای رییس جمهورهـای 
دیگـر کشـورهایی اسـت کـه نظام سیاسـی 

ریاسـتی دارنـد. 
بتوان  این نظام مشکالت زیادی دارد. شاید 
نظریه پردازان  اتفاق  به  قریب  بیشتر  گفت 

نظاره گر تقابل مردم با موظفین ترافیکی در 
چهارراهی های کابل باشیم. در جریان روزمره 
چندین راننده که اتفاقا بیشترشان مقصرند، 
گاهی  و  لفظی  درگیری  ترافیک  پولیس  با 
با  مسأله  این  ارتباط  از  جدا  دارند.  فیزیکی 
نهادهای  و  مسئوالن  رشوه ستانی  و  فساد 
حکومتی، این مشکل نشان دهنده ناترسی از 
قانون  مجریان  با  درگیری  قانونی  پیامدهای 
است. افرادی که این اعمال را انجام می دهند 
به احتمال قوی به این باور رسیده اند که حتا 
اگر برحق نباشند، رفتار آن ها پیامد جدی ای 
این  به  دنبال نخواهد داشت. تدوام  برای شان 
رویه، وضعیتی ایجاد می کند که مردم عدم 
ترجیح  آن  از  تبعیت  به  را  قانون  از  تبعیت 

دهد. 

برایمقابلهبااینچالشچهبایدکرد؟
عدم اطاعت از قانون و اصرار به قانون گریزی 
به این معنی نیست که قوانین جزایی کشور، 

میان  از  کابینه  نمی شوند،  تفکیک  مقننه 
اعضای پارلمان انتخاب می شود و رهبر حزب 
اکثریت، نخست وزیر کشور می شود. در نظام 
پارلمانی، این نخست  وزیر و اعضای کابینه اند 
که دارای قدرت اجرایی اند. در نظام پارلمانی 
اعضای کابینه از میان اعضای پارلمان انتخاب 
میزان  به  حزب،  هر  نظام  این  در  می شوند، 
تصاحب  پارلمان  در  که  کرسی ای  تعداد 
می کند، در کابینه از قدرت اجرایی برخوردار 
تعداد  کمترین  با  حزبی  که  بسا  چه  است، 
کرسی در پارلمان، باز هم به همان تناسب در 
کابینه و در قدرت اجرایی دارای سهم است. 
با توجه به این دو نوع از نظام، می توان گفت 
مهم ترین تفاوت نظام ریاستی و پارلمانی، در 
شیوه ی تمرکز قدرت است، در نظام ریاستی، 
قدرت  دارای  رییس  جمهور  شخص  تنها 
اجرایی است و احزاب و شخصیت های بازنده، 
هیچ قدرتی ندارند. در نظام ریاستی ما شاهد 
بازی برد - باخت هستیم، اما در نظام پارلمانی، 
هر حزب به تناسب کرسی ای که در پارلمان 

یکی  است.  در کشور جدی تر شده  دهه  دو 
بدترشدن وضعیت، تجربه  از دالیل عمده ی 
عینی افراد از محدودیت ها و مجازات قانونی 
ناکافی مجرمان و آگاهی مردم از این مسأله 

است. 

دادخواهیبرایناترسیازقانونگریزی
وتبهکاری

تصویری  کلیپ های  گذشته  سال  چند  در 
مجرمان  وضعیت  از  متعدد  عکس های  و 
به سر  کشور  زندان های  در  که  خطرناک 
این  است.  کرده  درز  خارج  به  می برند 
مجرمین،  زندگی  که  می دهد  نشان  اسناد 
با  شده  پیش بینی  قانون  در  طوری که  آن 
درون  در  مجرمین  و  نبوده  همراه  مشقت 
را  قانونی  زندان ها، می توانند محدودیت های 
دور بزنند. برخی از این زندانی ها از امکانات 
خوبی چون تلویزیون، غذای مناسب، وسایل 
برخوردارند.  انترنت-  و  موبایل  ارتباطی- 
بعید  ارتباطی  امکانات  به  دسترسی  به  دلیل 
نیست که آن ها از درون زندان ها به اقدامات 
شریک کردن  دهند.  ادامه  خرابکارانه شان 
تجارب عینی مجرمان آزادشده با مردم یکی 
عمومی  ترس زدایی  در  تأثیرگذار  عوامل  از 
کسانی  است.  قانون  چنگ  در  گرفتاری  از 
چندی  از  بعد  و  کرده  تجربه  را  زندان  که 
وضعیت  این  تعمیم دادن  برای  شده اند،  آزاد 
می کنند.  دادخواهی  غیرمستقیم  به صورت 
اشاعه چنین ادعاها و تجاربی حتا اگر حقیقت 
هم نداشته باشد، پیامد های ناگوار اجتماعی 

و  ارزش ها  نتواند  سیاسی  نظام  اگر  و  است 
رضایت  مورد  گونه ی  به  را  قدرت  جمله  از 
نتیجه ای جز  و تقسیم کند،  توزیع  همگانی 
وضاحت  برای  ندارد.  فروپاشی  و  شکست 
بیشتر در مورد نظام سیاسی کنونی و نظام 
نظام  تعریف  به  ابتدا  باید  مطلوب،  سیاسی 
سیاسی و انواع آن و همین طور تبیین نظام 

سیاسی کنونی افغانستان بپردازیم.
به هم پیوسته  عناصر  از  مجموعه ای  به  نظام 
با  مربوطه  عناصر  که  طوری  می شود  گفته 
هم در تعامل و ارتباط باشند، به همین سان 
نظام سیاسی مجموعه ای از گروه ها، نهادها، 
احزاب و دیگر عناصر سیاسی که با هم تعامل 
و ارتباط دارند. نظام سیاسی همان ساختاری 
دیگر  و  دولت  میان  در  را  قدرت  که  است 
می کند.  تقسیم  و  توزیع  سیاسی  نهادهای 
نظام سیاسی می تواند نوعیت کنش و واکنش 
بازیگران سیاسی را تعیین و چارچوب بندی 

کند.
نظام  های سیاسی در یک تقسیم بندی کالن 
ریاستی،  نظام  می شوند:  تقسیم  نوع  سه  به 
پارلمانی و نیمه ریاستی. مهم ترین مشخصه ی 
نظام ریاستی، تفکیک میان قوه ی مجریه و 
مقننه، و تمرکز قدرت در دست رییس  جمهور 
است. در چنین نظام هایی پارلمان از قدرت 
اجرایی  قدرت  و  نیست  برخوردار  اجرایی 
نظام  در  می شود.  متمرکز  مجریه  قوه ی  در 
ریاستی، رییس  جمهور در رأس دولت است 
نظام های  در  می کند.  مدیریت  را  کابینه  و 
ریاستی، تمرکز قدرت در دست رییس  جمهور 
تا آن حدی صالحیت  است و حتی کابینه، 
دارد که شخص رییس  جمهور آن را تفویض 
و  مجریه  قوه ی  پارلمانی،  نظام  در  اما  کند. 

ادامه  برخالف کاری شان  خاطر  آرامش  با 
به  نسبت  انزجار عمومی  و  روگردانی  دهند. 
گفتار و کردار حکومت از پیامدهای اجتماعی 
این شکل از آسیب اجتماعی است که میل 
حیله نسبت به قوانین و مقررات را ترویج و 
درهم ریختگی های  و  آشفتگی ها  زمینه ساز 
اجتماعی می شود. با موجودیت این مشکل، 
برای حل مشکل  تا  تکاپو می افتند  به  افراد 
و پیش برد امور مربوط به نهادهای حکومتی 
از  خارج  روش های  و  قوانین  زدن  دور  به 
در  شوند.  متوسل  عمومی  مقررات  و  اصول 
چنین شرایطی، مجرمان فرصت فعالیت های 
می آورند.  به دست  سازمان یافته  و  جمعی 
موجودیت انواع قانون گریزی های نرم و سخت 
این  به  به خصوص کابل،  در شهرهای کشور 
مسأله ارتباط دارد. سرقت، قتل، تجاوز، ضرب 
و شتم، آزار و اذیت، فساد و رشوه، فعالیت های 
مقرارت  از  تخطی  غیرقانونی،  اقتصادی 
ترافیکی و راه بندی جاده ها، نمونه هایی از این 

نوع مشکالت است.
این در حالی ست که حکومت برای کسب وقار 
و اتوریته اش، نیاز دارد تا بیم از قانون گریزی 
و خالف کاری در ذهنیت تمام افراد ایجاد و 
نهادینه شود و مردم به این درک و محاسبه 
برسند که قانون شکنی و ارتکاب جرم، عواقب 
جدی در پی خواهد داشت. افراد جامعه این 
چنگ  در  گرفتاری  هزینه  که  برسند  باور 
قانون، خیلی بیشتر از مفاد و امتیازاتی است 
جرم  ارتکاب  و  قانون شکنی  آدرس  از  که 
طی  چالش  این  متأسفانه  می آید.  به دست 

گفت وگوهای میان افغانی در قطر وارد مرحله  
جدیدی شده است. طرفین مذاکره  در قطر 
و  توافق کرده اند  مذاکرات  بر سر طرزالعمل 
آجندای  مورد  در  رایزنی  به  است  قرار  حاال 
مذاکرات بپردازند. در این نوشته تالش شده 
ساختار  برای  مطلوب  گزینه ای  به  که  است 
و  شود  پرداخته  افغانستان  آینده ی  سیاسی 
ضمن بررسی نظام سیاسی کنونی افغانستان 
ناکارآمدی  آن،  از  برآمده  چالش های  و 
پساصلح  آینده ی  برای  سیاسی  نظام  این 
افغانستان تبیین شده و الگوی مطلوب و مورد 

نظر نویسنده، توضیح داده می شود.
طوالنی شدن مرحله ی اول مذاکرات نشانه ای 
در  صلح  پروسه ی  بودن  طوالنی  از  است 
افغانستان و این که نمی توان به زودی شاهد 
مرحله ی  بود.  افغانستان  در  صلح  آمدن 
به  و  طرزالعمل  سر  بر  بحث  تنها  که  اول 
نزدیک  بود،  منازعه  حل  میکانیزم  تعبیری 
به دو ماه طول کشید، مطمئنا که بحث در 
در  جنگ جویان  ادغام  روند  آتش بس،  مورد 
سیاسی  ساختار  جامعه،  و  ارتش  نیروهای 
آینده ی افغانستان و ایجاد دولت موقت زمانی 
را  اول  مرحله ی  زمان  از  بیشتر  مراتب  به 
می طلبد، چه بسا که این پروسه برای چند 

سال طول بکشد.
در  باید  که  بحث هایی  محوری ترین  از  یکی 
نظام  نوعیت  شود،  اتخاذ  تصمیم  آن  مورد 
نظام  است.  افغانستان  آینده ی  سیاسی 
ریاستی  نظامی  افغانستان،  کنونی  سیاسی 
نمی تواند  نظام  این  می رسد  به نظر  و  است 
شیوه ی  به  را  قدرت  افغانستان،  آینده ی  در 
مهم ترین  کند.  تقسیم  و  توزیع  مطلوبی 
قدرت  و  ارزش ها  توزیع  سیاست،  وظیفه ی 

چندی قبل کلیپ تصویری ای از یک مجرم 
در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد. 
این مجرم ادعا می کرد که دوازده بار مرتکب 
جرم شده و هر بار از زندان آزاد شده است. او 
ادعا می کرد به  دلیل جرم سیزدهم دوباره به 
زندان افتاده است. حرکات، رفتار و کنش های 
از  گویا  که  بود  طوری  شخص  غیرکالمی 
زندانی شدن آن طورکه باید، پیشمان به نظر 
با  را  آزادشدنش  و  زندانی  و قضیه  نمی رسد 
نوعی فخرفروشی بیان می کرد. طی چند سال 
مجرمین  از  و عکس  کلیب  گذشته چندین 
اجتماعی  رسانه های  در  کشور  در  زندانی 
مشابه  روند  نشان دهنده  که  شد  منتشر 
می باشد. مشاهده چنین تصویرها و رفتارهایی 
از مجرمین آزاد  شده این برداشت را در اذهان 
مجازات  اعمال  که  می کند  تقویت  عمومی 
قانونی متناسب با جرم در کشور به پیمانه ای 
نیست که انگیختگی تکرار جرم را از مجرمان 
سلب کند. چنین تصاویری این باور را به وجود 
می آورد که نهادهای عدلی و قضایی کارشان 
این به معنای  انجام نمی دهند و  را به خوبی 

آسیب پذیری نظم امنیت جامعه است. 

پیامدهایهراسنداشتنازقانونشکنی
و  جرم  قانونی  پیامدهای  از  هراس نداشتن 
تبعیت نکردن  عمده  محرک های  از  جنایت 
از قانون و قانون گریزی است. نداشتن بیم و 
تشویش تبهکاران از دستگاه های مجری قانون، 
تأثیرات منفی بر ثبات، آرامش و امنیت جامعه 
دارد و باعث می شود مجرمان و قانون گریزان 

از قدرت اجرایی برخوردار  تصاحب می کند، 
برد- برد درمی آید.  به صورت  بازی  و  می شود 
و باالخره در نظام نیمه ریاستی قدرت میان 
رییس  جمهور و نخست  وزیر تقسیم می شود. 
در برخی موارد رییس  جمهور مسئولیت روابط 
و  می گیرد  عهده  به  در  را  خارجی  سیاسی 
نخست  وزیر امور داخلی را به عهده می گیرد و 
همین طور انواع دیگری از تقسیم قدرت میان 

رییس  جمهور و نخست  وزیر وجود دارد.
ریاسـتی  نظـام  افغانسـتان  سیاسـی  نظـام 
اسـت. ایـن نظـام کـه در لویه جرگه ی سـال 
۲00۴ تعییـن شـد، تمـام قـدرت اجرایی را 
بـه دسـت رییس  جمهـور سـپرد. گرچند در 
همـان لویـه جرگـه نیـز کشـمکش بـر سـر 
نظـام سیاسـی افغانسـتان صـورت گرفـت، 
خلیـل زاد  زلمـی  البی گری هـای  بـا  امـا 
تکنوکراتـان  وسـاطت  بـا  همین طـور  و 
بازگشـته از غـرب، نظام سیاسـی افغانسـتان 
به عنـوان نظـام ریاسـتی تبییـن شـد. نظـام 
صالحیـت  بیشـترین  افغانسـتان  سیاسـی 
مـروری  اسـت.  داده  رییس  جمهـور  بـه  را 
مختصـر بـر مـواد ۵۹ تـا ۶۹ قانـون اساسـی 
مـرز  و  بی حـد  قـدرت  و  صالحیت هـا  از 

صالبت  و  وقار  پایه های  نهایت  در  که  دارد 
و مشروعیت حاکمیت قانون را دچار تزلزل 
عامه  به  روایت هایی  چنین  پخش  می کند. 
جزای  که  می کند  القا  را  تفکر  این  مردم 
و متناسب  تبهکاری، آن قدر هم طاقت فرسا 

نیست.

تأثیرطوالنیمدتمسأله
از  جامعه  در  مجرمانه  رفتارهای  ترویج 
و  اسناد  چنین  بروز  درازمدت  پیامدهای 
شواهد از درون زندان ها می باشد. این مشکل 
فضای  یک  در  که  افرادی  می شود  باعث 
گروه های  عضو  یا  و  می کنند  زیست  ناسالم 
اجتماعی منحرف اند، انگیزه یابند تا گروه های 
این مسأله  عینی  تبهکار شوند. مصداق های 
روزمره  واکنش های  و  کنش  در  می توان  را 
در  که  حکومتی  مأمورین  و  نهادها  با  مردم 
کرد.  مشاهده  مردم اند،  با  مستقیم  ارتباط 
روزانه یک ساعت  است  کافی  نمونه،  به طور 

نظام سیایس اپرملاین، 
ساختار مناسب برای افغانستان پساصلح

فرهنگ انتریس از قانون 
و پیامد های منیف آن بر صالبت حکومت

عبداالحد محمدی

محمدهادی ابراهیمی
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مسأله باعث بحران می شود، دورماندن اقوام 
دیگر از قدرت باعث بحران های متعددی شده 
است که مهم ترین آن بحران توزیع و بحران 
مشروعیت است. بحران توزیع زمانی به وجود 
می آید که نظام سیاسی نتواند قدرت را میان 
اعضای جامعه تقسیم کند و بحران مشروعیت 
زمانی به وجود می آید که مردم جامعه، دیگر 
به دولت باور نداشته باشند و سر تسلیم به 
می رسد  به نظر  نیاورند.  پایین  دولت  آستان 
دولت افغانستان با هر دو بحران دست و پنجه 
درازمدت،  در  بحران،  دو  این  و  می کند  نرم 
مواجه  سقوط  و  فروپاشی  خطر  با  را  دولت 

می  کند.
درس  باید  افغانستان  دولت  کنونی  وضعیت 
کنونی  ساختار  این که  برای  باشد  عبرتی 
نمی تواند قدرت را به شیوه ی مطلوبی توزیع 
کند، اگر فرض کنیم که طالبان وارد قدرت 
شوند، در این ساختار نمی توانند خودشان را 
بازتعریف کرده و صاحب قدرت شوند. در این 
ساختار همواره یک برنده وجود دارد و چند 
به سمت  افغانستان  نظام  است  بهتر  بازنده. 
قدرت  و  برود  پارلمانی  غیرمتمرکز  نظام 
میان گروه های مختلف تقسیم شود. می توان 
فرض کرد که رییس  جمهور با صالحیت هایی 
مشخص از یک گروه باشد و نخست  وزیر از 
گروهی دیگر، همین طور هر گروهی به همان 
به همان  پارلمان کرسی دارد،  اندازه که در 
داشته  قدرت  هم  اجرایی  قدرت  در  اندازه 
به  اگر فرض کنیم که مذاکرات صلح  باشد. 
حل  راه  تنها  شود،  منتج  مطلوبی  نتیجه ی 
به  افغانستان  سیاسی  نظام  که  است  این 
گونه ای بازتعریف شود که برای تمام گروه ها 
و جناح های مختلف، سهمی از قدرت سیاسی 

وجود داشته باشد.
لذا نظام سیاسی ریاستی، نمی تواند جایگاهی 
برای گروه های دیگر از جمله طالبان بازتعریف 
کند. با وجود چنین نظامی نمی توان به توزیع 
اگر  و حتا  بود  باورمند  قدرت  رضایت مندانه 
باز  بگیرد،  صورت  نمادین  به صورت  توافقی 
هم در درازمدت شاهد بحران های مختلف در 
افغانستان و کشمکش میان گروه ها خواهیم 

بود.

بازار رشوه ستانی و فساد را گرم تر می کند. 
فراروی  دیگر  چالش  تبارگرایی  پارتی بازی، 
افراد  برخی  است.  قانون  تنفیذ  نهادهای 
فقط به  دلیل ارتباطات با یک فرد، گروه و یا 
مقابل  در  می کنند  احساس  خاص ،  سازمان 
بنابراین، وقتی  قانونی دارند.  قانون، معافیت 
مجرم و متخلف به چنگ قانون گرفتار شد، 
نباید هویت گروهی، تباری و سازمانی روی 
تاثیر  پرونده قضایی آن ها  به  روند رسیدگی 

بگذارد. 
است.  دیگر  مشکل  تالش ها  مقطعی بودن 
افتاده  اتفاق  بارها  گذشته  سال  بیست  طی 
که حکومت در مبارزه با جرایم و اصالحات 
را  موثری  در کشور، تالش های  امور جمعی 
روی دست گرفته، ولی بعد از مدت کوتاهی 
باعث  مسأله  این  است.  کرده  رها  را  آن  رد 
رفع  راستای  در  مردم طرح های دولت  شده 
معضالت امنیتی و اجتماعی را دوامدار فهم 
برای  حکومت  اصالحی  پالن های  نکنند. 
بهبود وضعیت جاده های عمومی و کوچه ها 
این تصور را در ذهن بسیاری به بار می آورد 
دوام  هفته  چند  فقط  برنامه ها  این  که 
خواهند داشت. بنابراین، حکومت برنامه های 
که  کند  ترتیب  طوری  را  اصالحی اش 
میکانیزم های پی گیری و نظارت طوالنی مدت 
نیز اساس آن قرار گیرد. چون پی گیری باعث 
می شود مردم به جدیت کار حکومت باورمند 
شوند. در این شکی نیست که حکومت فعلی 
با موانع و چالش های جدی دست و پنجه نرم 
می کند، اما در حال حاضر کشور در بدترین 
شرایط امنیتی نیز قرار دارد. افزایش خشونت 
توسط طالبان، سلیقه ای رفتارکردن مسئوالن 
بلندپایه حکومتی، موجودیت افراد زورگو در 
ساختار سازمان های حکومتی از واقعیت های 
این  واقعیت  اما  ماست.  جامعه  انکارناپذیر 
است که مردم نیز توان تشخیص خوب و بد 
و اراده برای تغییر و غیر آن را درک می کنند 
و دولت مردان شان را مورد قضاوت و ارزیابی 

قرار می دهند.

برای کشورهای در  را  ریاستی  نظام  توسعه، 
افغانستان  می دانند.  نامطلوب  توسعه  حال 
وضعیت  از  افغانستان  است.  گذار  حال  در 
را  آن  بتوان  )اگر  طالبان  دولت  استبدادی 
دموکراتیک شدن  سمت  به  نامید(  دولت 
قدم برمی دارد و مسیر گذار به دموکراسی را 
طی می کند. برای گذار به دموکراسی، نظام 
نظام  این  نیست.  مطلوب  نظامی  ریاستی، 
افغانستان  روی  پیش  را  فراوانی  مشکالت 
افغانستان جامعه ای  گذاشته است. جامعه ی 
در  همواره  که  جامعه ای  است؛  چندپارچه 
یکی  مرکزگریزی  است؛  مرکز  از  گریز  حال 
افغانستان  جامعه ی  مشخصات  مهم ترین  از 
جوامعی،  چنین  در  قدرت  تمرکز  است. 
نتیجه ای جز بحران نداشته و ندارد. همان طور 
سیاسی  نظام  پسین  سال های  در  که 
افغانستان باعث بحران شده است. این نظام 
نتوانسته است به خوبی قدرت را میان گروه ها 
و اقوام مختلف تقسیم کند. در نظام سیاسی 
و  می شود  برنده  فرد  یک  همواره  افغانستان 
افراد دیگر بازنده اند و هیچ سهمی از قدرت 
ندارند )بخوانید یک قوم برنده می شود و اقوام 
از قدرت هیچ سهمی ندارند(. لذا این  دیگر 

و  سفت  قانونی  محدودیت های  و  مجازات 
قانون شکنان  و  مجرمان  برای  را  سختی 
اساسی  بلکه مشکل  نکرده است.  پیش بینی 
در جدیت نهادهای مجری قانونی است. طی 
مقامات  و  نهاد ها  بعضی  گذشته،  سال  چند 
دادند.  نشان  خودشان  از  جدیت  حکومتی 
روی  خاصی  تأثیر  مقطعی بودن،  به  دلیل  اما 
هفته های  در  است.  نداشته  مشکل  کاهش 
اخیر آقای صالح، معاون اول ریاست جمهوری، 
برنامه بهبود وضعیت شهر کابل را طرح و در 
اما  با  او  رویه  هرچند  است.  اجراکردن  حال 
و اگرهایی همراه است، اما احساس ترس از 
وضعیت  بهبود  به  امیدواری  و  قانون شکنی 
شده  ایجاد  کمابیش  عادی  مردم  میان  در 
به  پیامدهای مثبت  ابتکار،  این  تدوام  است. 
دنبال خواهد داشت. تالش های صورت گرفته 
توانسته گفتمان اجتماعی ای در کشور را راجع 
به جدیت حکومت در برخورد با مجرمین و 
مردم  به  و  کند  ایجاد  قانون گریزی  از  ترس 
که  کند  منتقل  را  پیام  این  خالف کاران  و 
تبهکاری و قانون گریزی بدون پاسخ نمی ماند. 
ولی باید این واقعیت را در نظر گرفت که کار 
چند هفته ای آن هم برای مقابله با معضالت 
پیچیده و ریشه دار امنیتی-اجتماعی و بهبود 
وضعیت شهر کابل در این راستا بدون کمی 
و کاستی نیست. اما تدوام اراده و نظارت بر 
اجرای دوامدار برنامه ها و انسجام فعالیت ها، 
این تالش ها، ظرفیت ایجاد ثبات و آرامش در 

جامعه را دارد. 

ساختارمندسازیمبارزهباقانونگریزی
مکانیزم های  سایر  کنار  در  مالی  جریمه 
پیشگیری و مجازات یکی از موثرترین روش ها 
برای مهار قانون گریزی و ترویج قانون مداری 
در جامعه است. البته، این روش در صورتی 
کارساز است که میکانیزم مشخص، شفاف و 
براساس  تا  تطبیق شود  یک پارچه  به صورت 
خزانه  به  بدون حیف ومیل  مالی  آن جریمه 
دولت ریخته شود. در غیر آن، این روش فقط 

غربی، اقدامات معنادار دولت ها علیه افراط گرایی اسالمی اغلب 
به دلیل نگرانی از موردتبعیض  قرارگرفتن مسلمانان، با چالش 
سر  »اسالم هراسی«  فریاد  که  آن هایی  اما  است.  شده  مواجه 
می دهند، نه تنها کمکی به محافظت از مسلمانان جوامع خود 
باعث  افراط گرایی  رشد  امکان  فراهم آوری  با  بلکه  نمی کنند، 

می شوند جوامع مسلمان از امنیت کمتری برخوردار باشند.
وجود  جهان  در  کشور  یک  فقط  امروز  که  است  این  واقعیت 
افراطی، اسالم را سخت سرکوب  دارد که به جای اسالم گرایی 
می کند. آن کشور چین است. در چند سال گذشته، بیجینگ 
بیش از یک میلیون اویغور و اعضای سایر اقلیت های مسلمان 
است.  کرده  زندانی  چین  غرب  در  سین کیانگ  منطقه  در  را 
پاک کردن  درحال  تروریسم  با  مبارزه  بهانه  به  چینی  مقامات 
روش مند هویت اسالمی در مقیاس بزرگ هستند. با این وجود 
جامعه بین المللی از جمله کشورهای مسلمان، در برابر اقدامات 
چین علیه اویغورها عمدتا سکوت پیشه کرده اند. سال گذشته، 
ماهاتیر بن محمد، نخست وزیر سابق مالیزیا، دلیل این سکوت 
بسیار  به خاطری که »چین یک کشور  و گفت  داد  توضیح  را 

قدرت مند است.«
تویتر  در  »نیس«  حمله  از  پس  ماهاتیر  همین  برعکس،  اما 
خود نوشت: »مسلمانان حق دارند عصبانی شوند و میلیون ها 
تویت  این  بکشند.«  گذشته  قتل های  به خاطر  را  فرانسوی 
آتش افروز به دلیل »تکریم خشونت« از تویتر حذف شده است، 

اما حساب ماهاتیر به حالت تعلیق درنیامده است.
نوبه ی خود  به  نیز  ترکیه  رییس جمهور  اردوغان،  رجب طیب 
خواستار تحریم کاالهای فرانسه شده است، زیرا امانوئل مکرون، 
رییس جمهور فرانسه، پس از قتل ساموئل پتی وعده داد که از 
سکوالریسم در برابر اسالم رادیکال دفاع می کند. با توجه به این، 
به وضوح دیده می شود که حمله به دموکراسی ]فرانسه[ بسیار 
آسان تر از ایستادگی در برابر یک دیکتاتوری ظالم ]چین[ است.
امن ترشدن جوامع مسلمان  باعث  اقدامات  این  از  اما هیچ یک 
نمی شود، چه رسد به ریشه کن شدن تروریسم اسالم گرا. برای 
درک  براساس  باید  دولت ها  اسالمی،  تروریسم  به  پایان دادن 

بهتری از دشمن شان، رویکرد جدیدی را در پیش بگیرند.
افراط گرایی اسالمی یک سازمان یا یک ارتش نیست، بلکه یک 
نشان  اخیر  حمالت  که  همان طور  است.  ایدئولوژیک  جنبش 
می دهد، سازمان های تروریستی با داشتن یک دکتریِن به وضوح 
به  ندارند.  اقدامات شان  هماهنگ کردن  به  نیازی  خشونت بار، 
همین دلیل است که کشتن و حذف چهره های رده باالی داعش 
یا القاعده، کار چندانی برای جلوگیری از خون ریزی نمی کند و 
به همین دلیل رویکرد نظامی به تنهایی، هرگز نمی تواند مؤثر 

باشد.
تروریسم جهادی  و منبع  باید چشمه  تالش های ضدتروریسم 
ضدتروریسم  تالش های  دیگر،  عبارت  به  دهد.  قرار  هدف  را 
باید تئولوژی وهابی نظامی گرا را که استفاده از خشونت علیه 
قرار  فرمان می دهد، هدف  آن  انجام  به  و  توجیه  را  »کافران« 
دهد. این یعنی، اول تر و مهم تر از همه »ایدئولوژی شیطانی« 
ــ به قول »ترزا می« نخست وزیر سابق بریتانیا ــ جهادگرایان 
بی اعتبارکردن اصل  از طریق  این کار می تواند  بی اعتبار شود. 
قرآن( می گوید ۷۲  )بدون پشتوانه  ایدئولوژی که  این  اساسی 
حوری در بهشت در انتظار هر مجاهد و هر شهید است، آغاز 

شود.
کار دیگر می تواند »رام کردن« روحانیون و سایر مبلغان جهاد 
فقید  رهبر  یو«،  کوان  »لی  که  همان طور  باشد.  خشونت بار 
یعنی  ملکه«  »زنبورهای  باید  ما  داد،  توضیح  باری  سنگاپور 
صادر  دستور  کارگر«  »زنبورهای  به  که  را  خشونت  مبلغان 
قرار  هدف  می کنند،  تشویق  خشونت  به  را  آن ها  و  می کنند، 
دهیم نه زنبورهای کارگر را. اگر زنبورهای ملکه را رام نکنیم، 
جنگ علیه ترور پایان نخواهد یافت و اسالم گرایی خشونت بار 

عمیق تر از پیش در جوامع ریشه خواهد دواند.

چرا اسالم گرایان رس یم ُبرند؟
برهما چالنی، پروجکت سندیکت

مترجم: جلیل پژواک

ماه گذشته یک مهاجر چچنی 18 ساله یک آموزگار تاریخ به نام 
»ساموئل پتی« را در خیابانی در حومه ی پاریس تعقیب کرد، با 
چاقو زد و سرش را از تن جدا کرد. اندکی بعد، یک مرد تونسی 
که قرآن با خود حمل می کرد، زنی را سر بُرید و دو نفر دیگر 
را در کلیسایی در »نیس« با ضربات چاقو کشت. در همان ماه، 
دو شبه نظامی وابسته به داعش که در انگلستان به دنیا آمده 
به دلیل  تا  آورده شدند  ایاالت متحده  به  بودند،  بزرگ شده  و 
محاکمه  سوریه،  در  وحشیانه  آدم ربایی  یک  در  مشارکت شان 
شوند. آن ها گروگان های خود از جمله چند امریکایی را جلوی 

دوربین سر بریده بودند.
در جهانی غرق در خشونت، چنین قتل هایی به دلیل وحشی گری 
که در آن موج می زند، از سایر خشونت ها فرق دارد. درحالی که 
تعداد قربانیان این دست قتل ها نسبتا اندک است، اما تهدیدی 
تمدن  اساسی  اصول  متوجه  کشتن  شیوه ی  این  جانب  از  که 

مدرن است، نباید دست کم گرفته شود.
یونانیان و رومیان باستان گردن زدن را به عنوان مجازات قانونی 
برای مجرمان محکوم به اعدام وضع کردند. امروزه، اسالم گرایان 
تندرو معموال از گردن زدن و سربریدن برای کشتارهای فراقانونی 
خودشان در کشورهایی همچون مصر، هند، فیلیپین و نایجریا، 
استفاده می کنند. در موازمبیک تنها در ماه جاری، ۵0 نفر از 
جمله زنان و کودکان، توسط جنگ جویان وابسته به داعش به 
قتل رسیده اند. بسیاری از آن ها گردن زده یا سر بریده شده اند. 
این وحشی گری پیامدهای ماندگار و خطرناکی دارد، مخصوصا 
موارد  اغلب  در  وحشی گری ها،  این  عامالن  که  دلیل  این  به 
تصاویر اعمال خود را همگانی می کنند. سازمان های تروریستی 
وال استریت  روزنامه نگار  پرل«،  »دانیل  سربریده شدن  زمان  از 
اشتراک گذاری  و  همگانی کردن  به  اقدام  پاکستان،  در  ژورنال 
پرل،  قضیه  در  کردند.  انترنت  در  سربریدن هاشان  ویدیوهای 
تویتر  در  را  وی  بریده شده ی  سِر  از  عکسی  قتل  این  عامالن 

گذاشتند.
جنگ  در  قدرت مند  سالحی  سربریدن  اسالم گرایان،  برای 
نامتقارن است. سربریدن و صحنه ی وحشت ناک انجام این کار، 
هواداران جهادی را در سراسر جهان الهام می بخشد و همزمان 
ترس را در جوامع محلی دامن می زند، تا جایی که اسالم گرایان 
به راحتی می توانند خواسته های خود، از جمله کدهای رفتاری 
دارند،  فعالیت  آن  در  که  جوامعی  بر  را  خود  وسطایی  قرون 

تحمیل کنند.
تشکیل  را  جهان  مسلمانان  از  کوچکی  اقلیت  جهادگرایان، 
رفتارهای  به  خود  تمایل  روشن ساختن  با  آن ها  اما  می دهند. 
مطمئن  عادی،  انسان های  برای  تصور  غیرقابل  و  غیرانسانی 
می شوند که اکثریت، جرأت ایستادگی و یا سرپیچی از آن ها 
را نکنند. همین ماه یک ستاره کریکت بنگالدشی مجبور شد 
به دلیل حضور بسیار کوتاهش در یک مراسم هندوها در هند، 
از طریق  اسالم گرایان  اسالم گرایان عذرخواهی کند.  زیر فشار 
سربریدن و ایجاد ترس و وحشت، به تدریج سنت های اسالمی 

لیبرال تر و متنوع تر را در کشورهای غیرعربی از بین می برند.
روِش  یگانه  اما  دارد،  خاصی  درونی  تأثیر  سربریدن  گرچه 
نیست.  وحشت  به  دامن زدن  و  ترس  ایجاد  برای  جهادگرایان 
اوایل ماه جاری افراد مسلح وابسته به داعش با حمله به دانشگاه 
و  بودند، کشتند  دانشجو  را که عمدتا  نفر  کابل دست کم 3۵ 
مهاجم  یک  اتریش،  ویِن  در  کردند.  زخمی  را  دیگر  تن  ده ها 
اسالم گرا که قبال به جرم تالش برای پیوستن به داعش، زندانی 
شده بود، در جریان تیراندازی چهار نفر را کشت و ۲۲ تن دیگر 

را زخمی کرد.
خشونت های این چنینی اسالم گرایان نشانه ی آشکار این است 
 11 حمالت  از  پس  که  جهانی  تروریسم«  علیه  »جنگ  که 
سپتامبر آغاز شد، رو به ضعف نهاده است. حتا در کشورهای 
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عفو بنی امللل نامه سازمان ملل درباره اعدام های ۶۷ را یک »دستاورد بزرگ« خواند

13۶۷، همچنان در حال ارتکاب جرم ›ناپدیدسازی قهری 
به منزله ی  ابعاد گسترده و سازمان یافته هستند که  › در 

›جنایت علیه بشریت › به شمار می رود«.
تا به امروز، تعداد دقیق کشته شدگان نامعلوم مانده است 
اما، بنا به برآوردهای تخمینی سازمان های حقوق بشری و 

سیاسی، این تعداد به حدود ۵ هزار نفر می رسد.
جمهوری اسالمی می گوید اعدامیان »محارب« و »مرتد« 
دالیل  درباره  کشور  این  مقامات  برخی  کنون  تا  بودند. 
اعدام زندانیان منتسب به سازمان مجاهدین خلق صحبت 
کرده اند. اما درباره دالیل اعدام زندانیان گروه های چپ هیچ 

اظهار نظری نشده است.
و  اشراقی  مرتضی  رییسی،  ابراهیم  پورمحمدی،  مصطفی 
حسینعلی نیری از جمله مقام هایی بودند که درباره اعدام 

زندانیان تصمیم گرفتند.
آقای رییسی در حال حاضر ریاست قوه قضائیه ایران را بر 

عهده دارد.

یکمین سالگرد کشتار هزاران مخالفان سیاسی در اعتراض 
دانست  می  مورد  این  در  المللی  بین  سکوت  آنچه  به 
نوشته بود که »دنیا چشم خود را به روی بحران گسترده 

ناپدیدسازی های قهری در ایران بسته است.«
این سازمان در جریان آن سالگرد گزارش نهایی خود را - 
که پس از دو سال تحقیق درباره کشتار زندانیان سیاسی در 
سال ۶۷ تهیه شده بود - برای اولین بار به فارسی منتشر 

کرد.
نسخه   که  صفحه ای   300 گزارش  آن  در  بین الملل  عفو 
انگلیسی آن دسامبر سال ۲018 منتشر شده بود، نوشت: 
»مرگ هزاران قربانی هنوز به ثبت نرسیده است و هزاران 
نقاط  در  بی نشان،  جمعِی  گورهای  در  ناپدیدشده  جنازه 

مختلف کشور، دفن شده است«.
این سازمان تصریح کرد که »مقام ها و مسئوالن ایرانی، با 
ادامه دادن به پنهان کارِی سازمان یافته در مورد سرنوشت و 
محل دفن قربانیان اعدام های محرمانه و فراقضایی در سال 

کرد که حاوی این پیام است که دیگر نمی توان از توضیح 
در مورد آن اعدام ها »طفره رفت یا آن را بدون مجازات 

گذاشت.«
الملل، که در گزارشی در سال ۲018 آن اعدام  عفو بین 
را جنایت علیه بشریت خوانده بود، از شورای حقوق بشر 
سازمان ملل متحد می خواهد سازوکاری بین المللی برای 

تحقیق درباره آن ایجاد کند.
بنیانگذار جمهوری  آیت اهلل خمینی،  فتوای  با  اعدام ها  آن 
اسالمی ایران، آغاز شد و تمام تابستان و پاییز آن سال در 

سراسر زندان های ایران اجرا شد.
به گواه زندانیان سیاسی سابق که از آن اعدام ها جان به 
در برده اند، اکثر هم بندیان آنها که اعدام شدند افرادی بودند 
که در حال گذراندن دوران محکومیت بوده یا محکومیتشان 

تمام شده بود و حاضر به امضای »انزجارنامه« نبودند.
بسیاری از بازداشت شدگان در دهه ۶0 جوانانی در دهه ۲0 
زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتا به دلیل 
»داشتن اعالمیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند« 

و در تابستان ۶۷ در حال گذراندن محکومیت خود بودند.
دقیقا مشخص نیست چه تعداد از زندانیان هوادار سازمان 
مجاهدین خلق و یا هواداران طیف های مختلف چپ در 

تابستان ۶۷ اعدام شدند.
بر اساس روایت بازماندگان، متهمان در جلسه هایی سریع و 
بدون تشریفات قضایی معمول و برخی بدون آنکه بدانند چه 
سرنوشتی در انتظارشان است به اعدام محکوم و مخفیانه 

اعدام شدند.
قربانیان  از  هیچ یک  جنازه ی  ایرانی  مسئوالن  و  مقام ها 
خانواده هایشان  به  را   13۶۷ سال  فراقضایی  کشتارهای 
هر  کردن  محو  برای  تالش  در  عالوه،  به  و  نداده  تحویل 
نشانی از قربانیان، محل دفن اجساد را هم به اکثر خانواده ها 

اطالع نداده اند.
سازمان عفو بین الملل شهریور ماه سال 13۹8 در سی و 

اطالعات روز: سازمان عفو بین الملل روز سه شنبه نامه چند 
ماه پیش کارشناسان سازمان ملل به دولت ایران که در آن 
خواستار پاسخگویی درباره اعدام گسترده زندانیان سیاسی 
توصیف  بزرگ«  »دستاورد  یک  را  شدند   13۶۷ سال  در 

کرده است.
فارسی، کارشناسان سازمان ملل در  به گزارش بی بی سی 
نامه ماه سپتامبر خود هشدار داده بودند که آن کشتارها 

می تواند به مثابه جنایت علیه بشریت باشد.
دیرباز  از  الملل  بین  عفو  جمله  از  بشر  حقوق  های  گروه 
خواستار مجازات مسببان اعدام های »فراقضایی« هزاران 
زندانی عمدتا جوان در سال ۶۷ در سراسر ایران بوده اند؛ 
عراق  و  ایران  جنگ  پایان  از  بعد  درست  که  هایی  اعدام 

انجام شد.
»نظام مند« شرایط  پنهانکاری  به  را  ایران  الملل  بین  عفو 

حاکم بر آن اعدام ها و محل دفن اجساد متهم می کند.
ژنو  در  ملل  سازمان  دفتر  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
محتویات این نامه که اکنون علنی شده را تایید کرده است.
هفت گزارشگر ویژه سازمان ملل در ماه سپتامبر به طور 
خصوصی در نامه ای به دولت ایران »نگرانی جدی خود از 
آنچه تصور می شود ادامه خودداری از افشای سرنوشت و 

محل دفن کشته شدگان است« را تصریح کردند.
آنها خواستار تحقیقات »جامع« و »مستقل« درباره اعدام 
ها شدند و از مقام ها خواستند برای خانواده های قربانیان 

»گواهی دقیق فوت« صادر کنند.
کارشناسان سازمان ملل گفتند »ما نگرانیم که این وضعیت 
ممکن است به مثابه جنایت علیه بشریت« باشد و اخطار 
دادند که اگر ایران »به خودداری از حفظ تعهداتش« ادامه 
دهد، در آن صورت باید تحقیقاتی بین المللی برای روشن 

شدن همه زوایای آن آنچه روی داده انجام شود.
دایانا الطحاوی، معاون عفو بین الملل در امور خاورمیانه و 
توصیف  بزرگ«  را یک »دستاورد  نامه  این  آفریقا،  شمال 

کسیناسیون ۱۰۰ میلیون نفر در صد روز اول قول بایدن برای وا
که  نتیجه ای  کند؛  می  ایجاد  ایمنی  درصد  بیواِن تِک ۹۵ 
راه را برای صدور مجوز استفاده اضطراری از این واکسن 

هموار می کند.
این سازمان گفت که در مورد ایمنی این واکسن متوجه 

هیچ مشکلی نشده است.
بریتانیا از روز سه شنبه تزریق این واکسن در سطح عمومی 

را شروع کرد.
خود  رسمی  تصمیم  اعالم  برای  پنجشنبه  روز  اف دی اِی 

جلسه خواهد داشت.
جزییات مربوط به واکسن فایزر که اف دی اِی منتشر کرده 
نشان می دهد که واکسن کووید-1۹ در ۹۵ درصد دریافت 
کنندگان مصونیت ایجاد می کند که همان نتایجی است 

که شرکت فایزر منتشر کرده بود.
هرچند برای حفاظت کامل باید دو دوز از آن تزریق شود، 

اما تزریق اول موارد شدید بیماری را 8۹ درصد کم کرد.
این واکسن همچنین در کسانی که قبال مبتال شده بودند 

همین اندازه مصونیت ایجاد کرد.

او گفت که »صد روز اول می تواند مسیر بیماری را عوض 
کند و زندگی مردم در امریکا را بهتر کند.«

او اخطار داد که اگر کنگره مذاکرات فراجناحی برای  اما 
ارائه بسته مشوق های اقتصادی را به نتیجه نرساند تالش 

ها برای مهار کرونا می تواند »کند و متوقف« شود.
او گفت بازگشت دانش آموزان به مدارس اولویت اصلی او 

خواهد بود.
همزمان آقای ترمپ در نشست کاخ سفید گفت: »گفته می 
شود که این )واکسن فایزر( چیزی مثل یک معجزه است و 

فکر می کنم همین طور است.«
او افزود: »هر کسی در امریکا بخواهد می تواند این واکسن 
را بزند و فکر می کنم تا بهار به موقعیتی برسیم که تا چند 

ماه پیش کسی حتی تصورش را نمی کرد.«
اواسط  تا  را  نفر  تا ۲۴ میلیون  امیدوار است  دولت ترمپ 

ژانویه واکسینه کند.
سه  روز  اف دی اِی،  امریکا،  غذایی  و  دارویی  مواد  سازمان 
فایزر/ شرکت  کووید-1۹  واکسن  که  کرد  تایید  شنبه 

میلیون نفر در امریکا به ویروس کرونا مبتال شده اند و ۲8۵ 
هزار نفر جان خود را از دست داده اند که امریکا را در صدر 

جهان قرار می دهد.
رسیدن  اوج  به  شاهد  کشور  این  های  بخش  از  بسیاری 
شیوع هستند و موارد بستری شدن در بیمارستان رکورد 
های  مسافرت  به  را  روند  این  کارشناسان  است.  گذاشته 

گسترده در طول تعطیالت شکرگزاری نسبت می دهند.

بایدنچهگفت؟
آقای بایدن در یک کنفرانس خبری در ایالت دلوور دادستان 
کل کالیفرنیا خاویر باِسرا را به عنوان نامزد هدایت وزارت 
نامزد سکانداری  عنوان  به  را  والنسکی  روشل  و  بهداشت 

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها معرفی کرد.
او گفت: »صد روز اول ریاست جمهوری من به ویروس کرونا 
وضعیت  اما  بدهم.  را  قولش  توانم  نمی  دهد.  نمی  پایان 
نابسامان کنونی یک شبه ایجاد نشده و یک شبه هم از آن 

خارج نخواهیم شد.«

اطالعات روز: جو بایدن، رییس جمهور منتخب امریکا، می 
گوید هدف او واکسیناسیون 100 میلیون نفر برای مقابله 
با ویروس کرونا در 100 روز نخست ریاست جمهوری است.

آقای بایدن گفت که دولت او نمی تواند در ماه های نخست 
به همه گیری پایان دهد اما می تواند مسیر آن را عوض 

کند و اوضاع را بهتر کند.
به نقل از بی بی سی فارسی، آقای بایدن که ۲0 ژانویه به 
قدرت می رسد هنگام معرفی تیم بهداشتی خود تاکید کرد 
که از امریکایی ها خواهد خواست »برای صد روز ماسک 

بزنند.«
روز سه شنبه گزارش سازمان محصوالت دارویی و غذایی 
امریکا، اف دی اِی، راه را برای صدور مجوز برای واکسن 

کرونای شرکت فایزر/بیواِن تِک هموار کرد.
همزمان دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا در نشستی در 
انتظار آن می  کاخ سفید از فرآیند تایید این واکسن که 

رود تمجید کرد.
براساس تحقیق دانشگاه جانز هاپکینز تاکنون بیش از 1۵ 

یک سال پیش، منتشر شده و این سالح ها مورد استفاده 
شبه نظامیان مرتبط به ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه 
حفتر بوده است. نیروهای خلیفه حفتر با نیروهای دولت 
عنوان  به  جهانی  جامعه  طرف  از  که  لیبی،  ملی  وفاق 
دولت قانونی در این کشور شناخته شده، در نبرد هستند.
البته دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش به شورای 
به  بر اساس تحلیل تصاویر،  امنیت هم چنین گفته که 
که  میلیمتری   ۷.۶۲ فشنگ  هزار   ۴۷۶ نمی رسد  نظر 
نیروهای استرالیایی در ماه ژوئن سال گذشته میالدی 
در آب های بین المللی خلیج عمان توقیف کردند، تولید 
ایران بوده باشد. لیبی از سال ۲011 تحت تحریم های 
از  گروهی  و  است  بوده  متحد  ملل  سازمان  تسلیحاتی 
کارشناسان مستقل، درباره اعمال آن تحریم ها به شورای 

امنیت گزارش می دهد.

می دهد، مطرح کرده است.
که  کرد  وضع  تحریمی  سال ۲00۷  در  امنیت  شورای 
صادرات سالح از ایران را ممنوع کرده است. بر اساس 
قدرت های  و  تهران  میان   ۲01۵ سال  هسته ای  توافق 
اصلی جهانی که در قطعنامه ۲۲31 شورای امنیت آمده 
جاری  سال  اکتبر  در  تسلیحاتی  محدودیت های  است، 

برداشته شد.
این تحریم ها  به نقض  را  ایران  ماه پیش  اسرائیل چند 
پیش،  ماه  شش  از  بیش  مه،  ماه  در  و  کرده  متهم 
تصاویری از موشک های هدایت شونده ضد تانک در لیبی 
را به دبیرکل سازمان ملل ارائه داد. چند هفته بعد ایران 
در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل، ادعاهای اسرائیل را 

رد کرد و آنها را »کامال بی اساس« خواند.
اسرائیل گفته این عکس ها در ماه نوامبر سال گذشته، 

گزارشی  در  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  روز:  اطالعات 
سازمان  بررسی های  که  است  گفته  امنیت  شورای  به 
ملل از تصاویر چهار موشک هدایت شونده ضد تانک در 
لیبی نشان می دهد که یکی از آنها ›مشخصات منطبق با 
موشک دهالویه تولید ایران دارد هرچند تاریخ تولید آنها 

در تصاویر معلوم نیست‹.
که  دوره ای اش  گزارش  در  گوترش  آنتونیو  حال  این  با 
در ساعات پایانی روز دوشنبه به شورای امنیت تسلیم 
شده، گفته است »نتوانسته تایید کند که آیا این موشک 
شورای  تحریم های  نقض  با  تانک  ضد  هدایت شونده 

امنیت علیه ایران به لیبی منتقل شده باشد.«
به گزارش بی بی سی فارسی، دبیرکل سازمان ملل متحد 
این مورد را در گزارش دوره ای اش درباره اجرای قطع نامه 
ارائه  ۲۲31 که هر شش ماه یک بار به شورای امنیت 

دبریکل سازمان ملل: 
موشک هایی منطبق با موشک دهالویه ایران در لییب دیده شده است
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جامعه هنوز اندک است، اما نسبت به گذشته برای زنان 
یک دست آورد مهم تلقی می شود. به رغم تبلیغات طالبان 
این عقیده اند  بر  آنان که  افراد حامی  و  و برخی رسانه ها 
جامعه  جدید  واقعیت های  و  کرده اند  تغییر  طالبان  گروه 
طالبان  دیدگاه های  در  اما  می کنند،  درک  را  افغانستان 
نسبت به زنان تغییر چندانی به وجود نیامده است. این که 
در تیم مذاکره کننده این گروه در دوحه هیچ زنی مشاهده 
نمی شود، تأییدی بر این مدعاست. زمانی که سخن گویان 
این گروه از نقش زنان و جایگاه آنان در نظام سیاسی آینده 
طالبان صحبت می کنند، آن ها حضور زنان را مشروط به 
که  اسالمی  و  شریعت  می کنند.  اسالم  و  شریعت  حدود 
به  نسبت  فرودستانه  نگاه  می گوید،  سخن  آن  از  طالب 
زنان دارد که همراه با محدودیت، تبعیض و اقتدارگرایانه 
مذاکره  میز  روی  اصلی  بحث  این که  به  توجه  با  است. 
است،  قدرت  تقسیم  بلکه  نه،  بشر  حقوق  وضعیت  آینده 
سرنوشت  و  وضعیت  نگران  که  دارند  حق  زنان  بنابراین 
افغانستان،  جامعه ی  مردساالرانه  ساختار  در  باشند.  خود 
دیده شدن  و  کنش گری  برای  زنان  فرصت های  و  منابع 
آن،  از  بعد  و  داخلی  در طول جنگ های  و  است  محدود 
آن ها همواره قربانی بخشی از خشونت اعمال شده توسط 

گروه های درگیر در منازعه بوده اند.

زنانافغانوجامعهیپساصلح
و  حقوق  دارای  را  مرد  و  زن  افغانستان  اساسی  قانون 
وجایب مساوی می داند و بر سهم و مشارکت زنان در تمام 
عرصه های اجتماعی و سیاسی تأکید می کند، اما مواد این 
قانون در مورد حقوق زنان به دلیل باورهای غلط فرهنگی، 
تطبیق  سیاسی  اراده   نبود  و  جامعه  مردساالرانه  ساختار 
نمی  شود. در افغانستان بازی گران سنتی جنگ و صلح و 
حاشیه راندن  به  در  اساسی  نقش  منازعه،  سنتی  مولدان 
زنان و نسل جدید افغانستان در ساختن جامعه ی پساصلح 
دارند. به عنوان مثال زنان و جوانان که نماینده نسل جدید 
افغانستانند، هیچ فرصتی برای دیده شدن در اولین نشست 
اختیارشان  در  ملی  عالی مصالحه  رهبری شورای  کمیته 
برای  بودند که  بازی گران سنتی جنگ  تنها  نگرفت.  قرار 
از چند  را تعریف می کردند. بیش  دیگری، صلح و جنگ 
دهه است که این بازی گران، مهم ترین عامل ایجاد ترس 
و خشونت در جامعه بوده اند و اکنون خود را بیش از هر 
کسی مستحق این می  دانند که در مورد آینده این کشور 
و ساختار جدید آن تصمیم بگیرند. اما واقعیت این است 
که جامعه افغانستان تغییر کرده است و از انحصار مطلق 
این بازی گران سنتی خارج شده است. زمان آن فرا رسیده 
زنان،  به خصوص  اجتماعی  برای سایر گروه های  است که 
فرصت  برابر برای مشارکت و تصمیم گیری ایجاد شود. از 
برآیند چنین رویکردی ما به گفتمانی رهایی بخش در یک 
آن  در  هیچ کس  که  گفتمانی  می رسیم.  پساصلح  جامعه 

استثنا نیست.

دوره حاکمیت سیاه و تاریک طالبان و رنج زنان در این 
دوره می پردازد.

به صورت  دو  هر  برمک  هم صدیق  و  خالد حسینی  هم 
شجاعانه و واقع گرایانه ای به بخشی از تاریخ زندگی مردم 
که  دور ه ای  می پردازند.  طالبان  سیاه  دوره  در  افغانستان 
اتاق ها تبعید شده بودند.  زنان در پستوی خانه  ها و کنج 
در  طالبان  گروه  به جز  کسی  چه  که  است  این  پرسش 
افغانستان، رویای بازگشت به این دوره تاریک و سیاه را 
این  به  افغان می خواهند  زنان  به  خصوص  آیا مردم  دارد؟ 
کمپین های  ایجاد  به  توجه  با  بازگردند؟  تار  و  تیره  دوره 
نادیده نگرفتن  برای  زنان  حقوق  و  بشری  حقوق  مختلف 
زنان در مذاکرات صلح دوحه، پاسخ روشن است.  حقوق 
هیچ کس حاضر نیست به تاریک ترین دوره این سرزمین 

بازگردد. 
از زمان حاکمیت طالبان نزدیک به دو دهه سپری شده 
و  اجتماعی  و  واسطه گشایش فضاهای سیاسی  به  است. 
پالیسی های تبعیض مثبت برای زنان، آن ها از فرصت های 
بیشتری نسبت به گذشته برای دیده شدن برخوردار شدند. 
هرچند این فرصت ها با توجه به نقش و اهمیت آنان در 

رنِج  به  بلکه  می پردازد،  این سرزمین  از  تاریکی  دوره  در 
زن بودن در این جامعه نیز می پردازد. فیلم با صحنه هایی 
چون  پالکاردهایی  که  می شود  شروع  زنان  تظاهرات  از 
می  کار  »ما  و  نیستیم«  سیاسی  »ما  هستیم«،  بیوه  »ما 
خواهیم« را با خود حمل می کنند. صدیق برمک شجاعانه 
واقعیت های تلخ جامعه دوران طالبان و به  خصوص وضعیت 
زنان  از  بسیاری  به تصویر می کشد.  را  این دوره  زنان در 
افغان تصویرهای وحشتناکی از زندگی در دوره حاکمیت 
از  حاصل  ترومای  از  ناشی  زخم  دارند.  ذهن  در  طالبان 
زندگی در دوره طالبان هنوز روح و جسم بسیاری از زنان 

می فشارد.
افغان  از وضعیت زنان  نیز روایت مشابه ای  خالد حسینی 
ترسیم می کند. »مریم« و »لیال« به عنوان نماد زنان افغان 
فداکاری،  عشق،  از  تصویری  تابان«  خورشید  »هزار  در 
رنج و حقارت زنان افغان است. هزار خورشید تابان قصه 
»هزار  است.  افغان  زنان  مشکالت  و  آرزوها  تلخکامی ها، 
افغان  زنان  کوشش  از  است  روایتی  تابان«  خورشید 
فضای  در  انسانی شان  و  اولیه  حقوق  به دست آوردن  برای 
وحشت آفرین جنگ و صلح. بخشی زیادی از این کتاب به 

همه  مشارکت  است،  صلح  فراگیربودن  از  صحبت  وقتی 
اقشار و گروه های اجتماعی و سیاسی به  خصوص زنان در 
آن مدنظر است. زنان بخش مهمی از این فرایند هستند که 
باید مورد توجه قرار گیرند. این توجه هم اخالقی است و 
هم الزام آور؛ چرا که به وجودآمدن یک صلح پایدار به واسطه 
زنان  آن که  با  می یابد.  تحقق  زنان  حداکثری  مشارکت 
از مهم ترین گروه هایی  از آن یکی  در طول جنگ و پس 
بوده اند که بیشترین آسیب های فیزیکی و روانی را از جنگ 
دیده اند اما در اکثر گفت وگوهای صلح و تصمیم گیری برای 
حل بحران در جوامع پسامنازعه جای آنان خالی بوده است. 
افغانستان نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. در تالش ها 
و تحوالت چند دهه اخیر افغانستان در راستای صلح سازی، 
نیز  مواردی  در  بوده اند.  رویدادها  این  بزرگ  غایب  زنان 
اخیر  مورد  در  و  سمبولیک  و  ابزاری  عمدتا  آنان  حضور 
بیشتر  آنان  حضور  دوحه(  در  بین االفغانی  )گفت وگوهای 
تحت فشار جامعه بین المللی، گروه های اجتماعی و به دنبال 

استراتژی تکثر دولت در میز مذاکره بوده است. 
دو دهه از تصویب قطع نامه 13۲۵ شورای امنیت می گذرد. 
سندی تاریخی که با هدف احترام به حقوق زنان و دختران 
و  اجتماعی  مختلف  سطوح  در  زنان  نقش  احیای  برای 
سیاسی در راستای تأمین صلح و محافظت از آنان تأکید 
جنسیت  موضوع  واردساختن  هدف  با  سند  این  می کند. 
از چند منظر، زنان را مورد توجه قرار داده است؛ حقوق 
مورد  باید  جنگ  قربانیان  و  غیرنظامیان  به عنوان  زنان 
و  نقش  به  گیرند.  قرار  جنگ  در  درگیر  طرف های  توجه 
عاملیت زنان در تصمیم گیری های مرتبط با صلح و پایان 
زنان  مشارکت    و  نقش  به  شود.  داده  نشان  توجه  منازعه 
ملی،  سازکارهای  و  نهادها  در  تصمیم گیری  سطوح  در 
منطقه ای و بین المللی برای جلوگیری، مدیریت و حل و 
فصل مناقشات تمرکز نشان داده شود. تدابیری سنجیده 
شود که در تمام برنامه های صلح و فرایندها و سازوکارهای 

اجرایی موافقت نامه های صلح، زنان دخیل باشند. 
مفاد قطع نامه 13۲۵ سازمان ملل نشان می دهد، صلح در 
دوران جدید به نسبت مفهوم آن در گذشته، محتوای آن 
گسترده تر و عمیق تر شده و ساحات بیشتری از زندگی و 
حقوق بشر، به  خصوص زنان را در بر می گیرد. در مفهوم 
تازه صلح، جنسیت نقش به سزایی دارد. نگاه جنسیتی به 
که  می شود  شناخته  حداکثری  رویکردی  به عنوان  صلح 

ضامن سالمت و پایداری صلح به شمار می رود. 

زنانافغانوزندگیدرتاریکتریندورهتاریخ
روایت گر   )۲003( برمک  صدیق  کارگردانی  به  »اُسامه« 
رنج و درد زنان افغان در دوره سیاه و تاریک طالبان است. 
افغان  زنان و دختران  از وضعیت  نمادین  اُسامه تصویری 
است.  کشور  این  تاریخ  دوره های  تاریک ترین  از  یکی  در 
فیلم داستان دختری است با نام پسرانه ی اُسامه در دوران 
حاکمیت رژیم طالبان. اُسامه نه تنها به رنج زنان و دختران 

جمهوریاســـالمیافغانستان
وزارتزراعت،آبیاریومالداری

پروژهاضطراریزراعتیومصونیتغذایی
P174748پروجکتنمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF:گرنتنمبر
اسمپروژه:پروژهشبکهآبیاریسلتوغولسوالیدولتآبادوالیتبلخ

AF/MAIL/EAT-M059-CW-RFB:نمبرپکیج
)RFB(درخواستبرایداوطلبی
)تصیحداوطلبیبهروشبازملی(

قبال پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی، وزارت زراعت، آبیاری پروژه شبکه آبیاری سلتوغ ولسوالی دولت آباد 
بود  قرار  که  داوطلبی سپرده  به  را   AF/MAIL/EAT-M059-CW-RFB  : قرارداد  نمبرپکیج   ، بلخ  والیت 
جلسه آفرگشایی بتاریخ 1۷–دیسمبر - ۲0۲0 ساعت 11:00 قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و 
مالداری در ادریس ذیل دایر میگردد )اما درساعت  اعالن پروژه  تصیح نظر به شرطنامه و اعالن انگلیسی  قرار ذیل 

وارد گردیده است(.
جلسه آفرگشایی بتاریخ 1۷–دیسمبر - ۲0۲0 ساعت 10:00 قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری 

و مالداری در ادریس ذیل دایر میگردد
آدرس: ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخش پروژه های بانک جهانی واقع جمال مینه، چهاراهی 

کارتی سخی، کابل- آفغانستان.

جمهوریاســـالمیافغانستان
وزارتزراعت،آبیاریومالداری

پروژهاضطراریزراعتیومصونیتغذایی
P174748پروجکتنمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF:گرنتنمبر
اسمپروژه:پروژهشبکهآبیاریجومینهقریهسیدخیلولسوالیاحمدآباوالیتپکتیا

AF/MAIL/EAT-K094-CW-RFB:نمبرپکیج
)RFB(درخواستبرایداوطلبی
)تصیحداوطلبیبهروشبازملی(

قبال پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه شبکه آبیاری جومینه قریه 
به  را   AF/MAIL/EAT-K094-CW-RFB  : قرارداد  نمبرپکیج   ، پکتیا  والیت  آبا  احمد  ولسوالی  سیدخیل 
داوطلبی سپرده که قرار بود جلسه آفرگشایی بتاریخ 1۶–دیسمبر - ۲0۲0 ساعت 11:00 قبل از ظهر در ریاست 
تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برگزارگردد،  )اما درساعت  اعالن پروژه  تصیح نظر به شرطنامه و اعالن 

انگلیسی  قرار ذیل وارد گردیده است(.
جلسه آفرگشایی بتاریخ 1۶–دیسمبر - ۲0۲0 ساعت 10:00 قبل از ظهر در ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری 

و مالداری در ادریس ذیل دایر میگردد.
آدرس: ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بخش پروژه های بانک جهانی واقع جمال مینه، چهاراهی 

کارتی سخی، کابل- آفغانستان. تمام محتویات شرطنامه و اعالن انگلیسی قابل تغیر نمیباشد. 

چمش انداز زاننه از صلح
جنسیت ضامن سالمت و پایداری صلح

حسین علی کریمی
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علی امیری سیستم آموزشی 
دولت پساطالبان را با سیستم 
آموزشی قبل از آن به ویژه نظام 
شاهی افغانستان مقایسه می  کند 
و می  گوید که سیستم آموزشی 
فعلی مذهبی ترین سیستم 
آموزشی است. او می  افزاید که 
وزارت معارف از تحوالت نصاب 
آموزشی کشور اطالعی ندارد و با 
طرح  های »عوام فریبانه« می  خواهد 
مردم را خوشحال کند.

آموزشی  سیستم  که  می  گوید  و  می  کند 
است.  آموزشی  سیستم  مذهبی ترین  فعلی 
تحوالت  از  معارف  وزارت  که  می  افزاید  او 
با  و  ندارد  اطالعی  کشور  آموزشی  نصاب 
طرح  های »عوام فریبانه« می  خواهد مردم را 
خوشحال کند. این استاد دانشگاه می  گوید 
سیاسی  تصمیم  معارف،  وزارت  تصمیم  که 
دولت  او  باور  به  است.  کارشناسی نشده  و 
افغانستان از لحاظ دینی و مذهبی در مقابل 
تروریستی  گروه  های  دیگر  و  طالبان  گروه 
احساس ضعف می  کند و » فکر می  کند که 
بگذارد  را  اسالم  نام  چیز  همه  روی  وقتی 

مشکل حل می  شود«.
در  معارف  وزارت  سخن گوی  آرین،  نجیبه 
اعالمیه  برخالف  روز  اطالعات  با  گفت وگو 
که  می  گوید  وزارت،  این  قبل  روز  چند 
نصاب  در  اسالمی  محتوای  آن ها  نظر  از 
او  نیست.  حاشیه  در  و  کم رنگ  آموزشی 
وزارت  نزد  اسالمی  ارزش  های  می  افزاید که 
مصمم  وزارت  این  و  دارد  ارجحیت  معارف 
در  مسأله  او  گفته ی  به  است.  آن  به حفظ 
حاشیه قراردادن آموزش  های اسالمی زمانی 
تغییر  با  وزارت  این  که  شده  زده  دامن 
را  اسالمی  آموزش  های  معینیت  ساختاری، 
داده  تغییر  اسالمی  آموزش  های  ریاست  به 
است: »دیدگاهی وجود داشت که گویا وقتی 
ریاست  به  را  اسالمی  تعلیمات  معینیت  ما 
تبدیل کردیم، ارزش  های اسالمی در حاشیه 
قرار می  گیرد، ولی چنین نیست. این موضوع 
که  اسالمی  تعلیمات  ریاست  به  برمی  گردد 
تجهیزات،  لحاظ  از  را  آن  داریم  تالش  ما 
بست  های معلمین، ایجاد مدارس و دارالعلوم 

ها و داراالحفاظ ها تقویت کنیم.«

مدیریت است یا نه.« 
طرح  که  می  گوید  اما  کشور  معارف  وزارت 
نیست  جدیدی  طرح  مسجد،  در  آموزش 
است.  می  شده  اجرا  هم  قبل  سال های  و 
به  وزارت  این  سخن گوی  آرین،  نجیبه 
روزنامه اطالعات روز می  گوید که سال های 
زیادی می  شود که معارف با مساجد ارتباط 
تصمیم  جدیدا  آن ها  و  دارد  همکاری  و 
کنند.  تقویت  را  سیستم  این  که  گرفته اند 
قبال  زیادی  دانش  آموزان  که  می  افزاید  او 
درس  مسجد  در  چهارم  و  سوم  صنف  تا 
می  خوانده اند و بعدا شامل مکتب می  شده اند 
و حاال هم وزارت معارف تصمیم گرفته در 
مسجد  از  ندارد  وجود  مکتب  که  مناطقی 

رویکرد خانه  »با چنین  است:  غیرمسئوالنه 
معارف را هم خراب می کند و آبروی مسجد 
را هم می برد. نه مسجد می شود و نه مدرسه. 
شما نمی توانید مسجد را به یک نهاد اداری 
باشد.  دولت  اداره  از  بخشی  و  کنید  تبدیل 
به  تبدیل  را  باشد که شما مسجد  قرار  اگر 
و  نیست  مسجد  آن  دیگر  کنید،  مدرسه 
آموزشی  لحاظ  از  مکتب  نمی شود.  عبادت 
طوری ساخته شده که مسجد آن امکانات را 
ندارد. از لحاظ آموزشی و تعلیم و تربیه این 

طرح فقط ضیاع وقت کودکان است.«
نویسنده و پژوهشگر معتقد  رامین کمانگر، 
از مسجد به  عنوان مکتب  است که استفاده 
باور  به  باشد.  چالش برانگیز  بسیار  می  تواند 
دینی  -اجتماعی  مشخص  کارکرد  مسجد  او 
تاریخی  قدامت  و  جایگاه  لحاظ  از  و  دارد 
برخالف  که  است  تأثیرگذار  اندازه ای  به 
شامل سازی  به جای  معارف،  وزارت  ادعای 
سیستم  آموزشی،  سیستم  در  مساجد 
در  و  می  شود  منحل  مساجد  در  آموزشی 
مسیرش  از  پرورش  و  آموزش  نظام  نتیجه 
این  با طرح  کمانگر  آقای  منحرف می  شود. 
مسأله می  گوید در صورتی که توجیه اصلی 
نبود  مکتب،  به  عنوان  مسجد  از  استفاده 
تعمیر مکتب باشد، تکلیف دانش  آموزان بعد 
از اتمام صنف سوم چه می  شود: »تا آن زمان 
مکتب می  سازند؟ چه راه حل دارد؟ تکلیف 
برای خود  این طرح  بنابراین  نیست.  معلوم 
وزارت معارف هم نامعلوم است و طوری که 
نگرفته  صورت  نیازسنجی  و  مطالعه  باید، 
است. برای ارائه هر طرحی باید نیازسنجی و 
مطالعه بومی و میدانی صورت بگیرد که آیا 
چنین طرحی اصال جوابگو، قابل اجرا و قابل 

عابر شایگان
گزارشگر

بر  مبنی  کشور  معارف  وزارت  جدید  طرح 
در  تا سوم  اول  دانش  آموزان صنف  آموزش 
دنبال  به  گسترده ای  واکنش های  مسجد، 
اعالم  بعدا  وزارت  این  هرچند  است.  داشته 
قابل  مناطقی  در  فقط  طرح  این  که  کرد 
مکتب  به  دسترسی  کودکان  که  است  اجرا 
برای  هم  تعدیل شده  نسخه  این  اما  ندارند، 
منتقدان این طرح، قابل قبول نیست. آن ها 
استدالل می کنند که هیچ گاه مسجد، مکتب 

نمی شود.
این وزارت تا حاال آمار یا برآوردی از شمار 
دانش  آموزانی که دسترسی به مکتب ندارند 
و قرار است در مسجد درس بخوانند ندارد. 
که  مکتب های  تعداد  از  آماری  طور  همین 
تعمیر ندارد و قرار است به جای آن از مسجد 
نجیبه  نمی دهد.  ارائه  هم  شود،  استفاده 
که  می گوید  وزارت  این  سخن گوی  آرین، 
به طور کلی بیش از ۴0 درصد مکاتب بدون 
تعمیر است. براساس آمار این وزارت حدود 
18 هزار و ۵00 باب مکتب در سراسر کشور 

موجود است. 
بدون  که  مکاتبی  کلی  آماری  به  توجه  با 
از  توجهی  قابل  تعداد  است،  تعمیر 
دانش  آموزان شامل طرح آموزش در مسجد 
می شوند. آیا مسجد می تواند بدیل مناسبی 
طرح،  این  اجرای  صورت  در  باشد؟  مکتب 
آیا  به دنبال خواهد داشت؟  چه پیامدهایی 
محتوا و آموزه های اسالمی در نظام آموزشی 
کشور کمرنگ است و در حاشیه قرار دارد؟ 
استادان  از  شماری  با  را  پرسش ها  این 
دانشگاه و کارشناسان آموزش و پرورش در 

میان گذاشته ایم.
دانشگاه  استاد  و  نویسنده  امیری،  علی 
اداری  سازمان  یک  مکتب  که  می گوید 
و  می دهد  انجام  را  آموزشی  کار  که  است 
نهاد  به  تغییر  قابلیت  مسجد  لحاظ  این  از 
اداری را ندارد. او معتقد است که این طرح 
و  غیردقیق  غیرکارشناسانه،  معارف  وزارت 

به  عنوان مکان آموزشی استفاده کند. 

آیادیناسالمدرحاشیهنظامآموزشی
است؟

خود  اعالمیه  در  کشور  معارف  وزارت 
حاشیه  در  اسالمی  محتوای  که  بود  گفته 
به  برای  و  دارد  قرار  کشور  آموزشی  نظام 
سیستم  شامل  را  مسجدها  آن،  متن آوردن 
اجرای  برای  وزارت  این  می  کند.  آموزشی 
این طرح دو گزینه را قابل اجرا دانسته بود. 
سوم(  تا  )اول  پایه  صنف های  دانش  آموزان 
دید  خواهند  آموزش  محل شان  مسجد  در 
معارف،  وزارتخانه ی  ساختاری  تغییر  با  و 
زیرمجموعه  عمومی  آموزش های  بخش 

آموزش  های اسالمی قرار خواهد گرفت.
علی رضا اخالقی، استاد دانشگاه معتقد است 
دینیات  به  افغانستان  آموزشی  نظام  در  که 
به  اسالمی  آموزه  های  و  نشده  بی توجهی 
اندازه ای که الزم است در کتاب  های درسی 
در  می  کند  استدالل  او  است.  یافته  بازتاب 
صورتی که وزارت معارف ضعیف بودن و در 
دهد،  قرار  بهانه  را  دینی  علوم  حاشیه بودن 
و  بوده  ضعیف  افغانستان  در  رشته ها  همه 
اندازه  به  با علوم ساینسی هم  دانش  آموزان 

کافی آشنایی ندارند. 
به باور رامین کمانگر به اندازه ای که آموزش 
آموزه  های  می  دهد،  اجازه  مدرن  پرورش  و 
در  افغانستان  آموزشی  نصاب  در  اسالمی 
مختلف  سطوح  در  و  متعدد  مضمون  های 

وجود دارد. 
دولت  آموزشی  سیستم  امیری  علی 
از  قبل  آموزشی  سیستم  با  را  پساطالبان 
مقایسه  افغانستان  شاهی  نظام  به ویژه  آن 

تغییر کاربری مسجد از نیایشگاه به آموزشگاه شدین است؟

رامینکمانگرمعتقداستکهبراساسمنطقآموزشمدرن،
آموزههایاسالمیدرکتابهایدرسیوجودداردوبیشاز

اینمجازنیست.


