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مسجد جای تطبیق طرح  
عجوالنه نیست
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شماری از عالمان دین و آگاهان مسایل اسالمی در هرات، تصمیم وزارت معارف 
و  »عجوالنه«  اقدامی  را  مساجد  به  مکاتب  از  درسی  صنف های  انتقال  برای 
»اشتباه« عنوان می کنند. از دید برخی عالمان دین، مسجد مکانی برای آموزش 
اما اجرای طرح اخیر وزارت معارف بدون فراهم کردن امکانات، پی آمد  است، 
ناگواری دارد و می تواند زمینه تبلیغات منفی بر ضد دین را فراهم  کند. به باور 
آنان، هرچند وزارت معارف طرح خود را »اسالمی« خوانده ، اما هر گونه نتایج 
منفی احتمالی آن می تواند فاصله میان مردم و مسجد را بیش تر سازد. هم زمان با 
این،  فعاالن جامعه مدنی و شهروندان نیز تصریح می کنند که حکومت دو دهه در 
بخش معارف سرمایه گذاری  کرده است و اکنون نباید مکاتب را با مساجد یک جا 
سازد. این در حالی است که برخی از سیاسیون نیز در برابر این طرح وزارت 

معارف واکنش نشان داده  و آن را گیج کننده خوانده اند.
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حکومت دسترخوان 
ملی را پهن کرد

عالمان دین در هرات: 
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آیاترورمحسنفخریزادهزندانیانطالبانبافشارامریکاآزادمیشوند
میتواندعاملیبرایافزایش

تنشدرخاورمیانهباشد؟
تصمیم رهایی زندانیان باقی مانده طالبان، نسبت به تصمیم دوره قبل دشوارتر خواهد بود. دلیل نخست آن است که دولت 

افغانستان به هیچ یکی از طرف ها تاکنون به رهایی کامل زندانیان طالبان تعهد نسپرده است. دلیل دوم آن است که تصمیم گیری 
در این باره به مشورت بیش تر بین غنی و عبداهلل نیاز دارد که طبعاً این مشورت زمان گیر خواهد بود.

نمی شود نامش را تصمیم برای ازدواج گذاشت، بل باید 
گفت که همه  حرف ها برای معامله نیالب )اسم مستعار( 
است.  شده  نهایی  افغانی  لک  دو  بدل  در  ساله   14
او را  نه صدای  ندارد. کسی  فایده ای  التماس های نیالب 
می شنود و نه دلش به حال آن همه کودکی های خاکستر 

شده در میان ازدواج اجباری می سوزد.
7

ازدواج اجباری در 14 ساله گی؛
خواستگار به پدر دختر: 

»به خدمت کار خوب نیاز داریم«

۲۵۰ جریب زمین 
غصب شده ی متعلق به 

وزارت مهاجرین در کابل 
باز پس گرفته شد

عبداهلل: 
از شنیدن خبر انتقال صنف های ابتدایی به مساجد تا هنوز »گنگسم« که چه گپ شد

۸صبح، کابل: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
مصالحه ملی به تصمیم وزارت معارف برای انتقال 
صنف های ابتدایی مکاتب به مساجد واکنش نشان 
تأکید کرد که  داد. رییس شورای عالی مصالحه 
این تصمیم »کاماًل و از اساس نادرست« است و 

برای نادرستی آن نیز »ده ها« دلیل وجود دارد.
او که در نشستی در کابل صحبت می کرد، گفت 
باخبر شده  رسانه ها  از طریق  تصمیم  این  از  که 
است و از شنیدن آن »تا به حال گنگس هستم 

که چه گپ شد«
عبداهلل عبداهلل که در نشست ملی صلح، رسانه ها و 
جامعه مدنی صحبت می کرد، از فعاالن رسانه ای و 
جامعه مدنی خواست که او را در جریان جزییات 

این خبر قرار دهد.
رییس شورای عالی مصالحه ملی افزود که او تعهد 
محکم داده است که به کارهای روزمره حکومت 
کار  چنینی  این  تصمیم  اما  نمی کند،  مداخله 
روزمره حکومت نیست و یک تصمیم بزرگ است.

به گفته رییس شورای عالی مصالحه ملی، پیش تر 
از آن معینیت تعلیمات اسالمی به »ریاست تبدیل 
و یا حذف شد« که به جای آن باید تقویت می شد.
معینیت  در  تغییرات  از  پس  که  داد  احتمال  او 

کابل  اداره والیت  مسووالن  ۸صبح، کابل: 
می گویند که ۲۵۰ جریب زمین دولتی در 
»زورمندان«  توسط  که  بگرامی  ولسوالی 

غصب شده بود، بازپس گرفته شده است.
مقدار  این  کابل،  والی  دفتر  اعالم  طبق 
و  کابل  والیت  مقام  دستور  براساس  زمین 
در چهارچوب برنامه میثاق امنیتی از چنگ 

غاصبان آزاد شده است.
ولسوالی  »مموزی«  منطقه  در  زمین  این 

بگرامی موقعیت داشته است.
دفتر والی کابل می گوید که این زمین متعلق 
به وزارت امور مهاجرین بود و قرار است که 

برای مهاجران شهرک ساخته شود.
از  برخی  کابل،  والی  دفتر  خبرنامه  طبق 
»زورمندان« قسمت هایی از این زمین را به 

صورت خودسر احاطه کرده بودند.
دفتر والی کابل تأکید کرده است که ارزش 
زمین های غصب شده بیش از ۲۵۰ میلیون 

افغانی تخمین زده شده است.

که  است  داده  مشورت  کسی  اسالمی  تعلیمات 
طرح انتقال صنف های ابتدایی از مکاتب به مساجد 

که از »اساس اشتباه« است، گرفته شود.
به  که  گفت  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
عنوان یک شهروند نتوانست از اعالم موضع درباره 
این تصمیم چشم پوشی کند. هرچند او گفت که 

مسوولیت سیاسی و اداری این کار را او ندارد.
او گفت که این موضوع روی همه گان تأثیر دارد و 

او از جایگاه شهروند به آن پرداخته است.
جایگاه  اهمیت  بر  تأکید  ضمن  عبداهلل  عبداهلل 
»مدارس دینی و مساجد« گفت که امکانات الزم 

در مدارس وجود ندارد و »عالمان جید« فرزندانش 
را آموزشی دینی می دهند، اما تشویق می کنند که 

به مکتب بروند.
او گفت که روزگاری مدارس در یک شرایط ویژه 
حکومت  حاضر  حال  در  اما  بود،  امکانات  دارای 

برای این مدارس کمک های الزم را نکرده است.
وزارت معارف دو روز پیش اعالم کرد که براساس 
برنامه این وزارت، صنف های اول تا سوم به مساجد 

منتقل می شود.
وزارت معارف در خبرنامه ای هدف آن را »جایگاه 
محوری« دادن به »اسالم« در نظام معارف خوانده 
است. در این خبرنامه وزارت معارف از حاشیه ای 
بودن اسالم در نظام معارف کشور نیز یادآوری و 

به نحوی انتقاد کرده است.
معارف  وزارت  برنامه،  این  خبرسازشدن  از  پس 
تغییر موضع داد و اعالم کرد که این طرح برای 
ساحاتی است که مکاتب ندارد. خبرنامه ای که نیز 
نشر شده بود از سوی وزارت معارف تصحیح شده 

است.
طرح وزارت معارف با واکنش های گسترده روبه رو 
شده است. ارگ ریاست جمهوری نیز می گوید که 

از این طرح برداشت نادرست شده است.



شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کابل:  ۸صبح، 
روی  بحث  که  می گوید  ملی،  مصالحه  عالی 
»اجندای اصلی« مذاکرات صلح به زودی و به 

صورت جدی آغاز می شود.
روز  که  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
سه شنبه، هژدهم قوس در نشستی زیر عنوان 
صلح، رسانه ها و جامعه مدنی، سخن می گفت، 
اصلی  آجندای  روی  بحث  که  کرد  تأکید 

مذاکرات در روزهای آینده شروع می شود.
عبداهلل گفت که پس از نهایی شدن کارشیوه ی 
مذاکرات هیأت مذاکره کننده دولت و طالبان در 

مورد اجندای اصلی گفت وگو کرده اند.
به گفته عبداهلل، انتظار و امید مردم افغانستان 
این است که نتیجه ی این بحث ها منجر به صلح 

با عزت و پایدار در کشور شود.
مذاکرات«  اصلی  »اجندای  درباره  هرچند  او 
جزییات بیش تر نداد، اما گفت که در برابر مردم 
احساس مسوولیت می کند و خواست شهروندان 

در اجندای صلح گنجانیده خواهد شد.
و  تشدید  عبداهلل  عبداهلل  دیگر  جانب  از 
مردم  برای  را  صلح  از  صبحت  و  جنگ  ادامه 
سوال برانگیز خواند و تأکید کرد که مردم حق 

دارند، نگران باشند.
او افزود که برای ادامه مذاکرات انعطاف الزم را 
نشان داده است و توقع می رود که طالبان نیز 

یک گام بزرگ را بر دارد.
رییس شورای عالی مصالحه ملی گفت: »صلح 
تنها یک بحث سیاسی نیست، چون با سرنوشت 
هر فرد این کشور ارتباط دارد و تأثیرگذار است. 
بحث  موارد  این  در  که  است  زیادی  سال های 
شده، اما حاال یک فرصت واقعی به وجود آمده 
که استفاده از این فرصت مسوولیت هر دو جانب 

است.«
عبداهلل کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ی 
ملی را مرجع تصمیم گیری در باره ی مذاکرات 
بر  نهاد  این  تصمیم  که  گفت  و  کرد  توصیف 
اساس دیدگاه ها و خواست های حق شهروندان 
به  جاری  هفته  اوایل  کمیته  این  بود.  خواهد 

کارش آغاز کرد.
ملی  مصالحه ی  عالی  عبداهلل، شورای  گفته  به 
اما یک  تشکیل شد،  توافق سیاسی  نتیجه  در 

۸صبح، کابل: ریاست زراعت، آبیاری و مالداری 
والیت بلخ اعالم کرده است که ساالنه حدود ۲1 
میلیون و 4۵۰ هزار جوجه مرغ گوشتی در این 

والیت تولید می شود.
سالم  از  نقل  به  خبرنامه ای  در  زراعت  وزارت 
که  است  نوشته  بلخ  زراعت  رییس  ساعی، 
پرورش مرغ های تخم گذار و گوشتی از مهم ترین 
صنعت مرغداری در بلخ است. این خبرنامه روز 

سه شنبه، هژدهم قوس نشر شد.
به گفته ساعی، این صنعت طی پنج سال اخیر 
وزارت  حمایت های  و  همکاری ها  نتیجه  در 

زراعت رشد قابل مالحظه ای داشته است.
رییس زراعت بلخ می گوید که تاکنون در بخش 
مرغداری در این والیت بیش از 1۵ میلیون دالر 

سرمایه گذاری شده است.
هم چنان بیش از یک هزار فارم مرغداری بزرگ 
و کوچک در والیت بلخ فعالیت دارند و روزانه 
بازار  حدود 1۵ تُن کیلوگرام گوشت مرغ وارد 

می شود.
سالم ساعی گفته است که ساالنه حدود بیست 
میلیون بیضه تخم مرغ نیز در این والیت تولید 
جهت  مرغ  جوجه های  از  بخشی  که  می شود 

کودکان  از  حمایت  صندوق  کابل:  ۸صبح، 
سازمان ملل متحد )یونیسف( طی اعالمیه ای از 
اقدامات دولت ها برای بستن زودهنگام مکاتب 
به هدف جلوگیری از شیوع کرونا انتقاد کرده 
است. یونیسف نتیجه گیری کرده که مزایای باز 
نگهداشتن مکاتب، بیش تر از هزینه بستن آن ها 

است.
در اعالمیه این نهاد که روز سه شنبه، هژدهم 
بستن  که  است  شده  تأکید  شد،  نشر  قوس، 
و  »یادگیری  به  آموزشی،  نهادهای  و  مکاتب 
از  متأثر  و شمار کودکان  رفاه« آسیب می زند 
طبق  می دهد.  افزایش  را  مکاتب  بسته  شدن 
میلیون   ۷.۵ نتیجه،  در  یونیسف،  معلومات 
کودک در افغانستان در کنار ۳.۷ میلیون دیگر 
فرصت  بودند،  محروم  مکتب  به  رفتن  از  که 

آموزش را از دست می دهند.
این در حالی است که موج دوم ویروس کرونا در 
کشور شیوع یافته و همه نهادهای آموزشی در 
ساحات سردسیر تعطیل شده است. در جریان 
آموزشی  مراکز  کرونا  ویروس  اول  موج  شیوع 

برای حدود پنج ماه تعطیل بود.
با این حال، صندوق حمایت از کودکان سازمان 
خواسته  دولت ها  از  )یونیسف(  متحد  ملل 
است که بازگشایی مکاتب را در اولویت کاری 
آمده  یونیسف  اعالمیه  در  دهند.  قرار  خود 
مقتضی  اقدامات  همه  باید  دولت ها  که  است 
و  بیش تر صنف ها  برای مصون سازی هرچه  را 
در  مکاتب،  دوباره  شدن  بسته  از  پیش گیری 

دستور کار قرار دهند.
دانش آموزان  شمار  یونیسف،  یافته های  طبق 
متأثر از بسته  شدن مکاتب به دلیل شیوع کرونا 
که  یافته  افزایش  )عقرب( %۳۸  نوامبر  ماه  در 
صدمات فراوانی را به پیش رفت در یادگیری و 
رفاه ۹۰ میلیون دانش آموز دیگر در سطح جهان 

وارد کرده است.
در اعالمیه یونیسف به اطالعات یونسکو استناد 
شده است. طبق این اطالعات، از اول دسامبر 
از هر  نفر  برای یک  امسال، صنف های درسی 
پنج دانش آموز در سطح جهان که حدود ۳۲۰ 
میلیون نفر را تشکیل می داد، بسته بوده است.

آموزش  بخش  جهانی  رییس  جنکینز،  رابرت 
یونیسف، گفته است که با وجود همه چیزهایی 
آن  انتقال  در  مکاتب  نقش  کرونا،  درباره   که 
نگهداشتن  مصون  برای  مناسب  اقدامات  و 
کودکان آموخته شده، باز هم مسیر حرکت ها 
نادرست است. به گفته او، شواهد نشان می دهد 
که مکاتب عامل اصلی همه گیری کرونا نیست، 
به  را  بار دیگر بسته شدن مکاتب  اما دولت ها 
جای آخرین راه حل، به عنوان نخستین راهکار 

اجرایی می کنند.
رییس جهانی بخش آموزش یونیسف نسبت به 
پی آمدهای ویران گر این اقدام که بر یادگیری، 
کودکان  مصونیت  و  جسمی  ذهنی،  سالمت 

می گذارند، هشدار داده است.
که  است  آمده  یونیسف  اعالمیه  در  هم چنان 
از  شدن  محروم  خطر  مکاتب،  شدن  بسته  با 
حمایتی،  سیستم  رفتن  دست  از  و  آموزش 
مصونیت و غذا برای کودکان در کمین است. 
در  که  جهانی  مطالعه  که  می گوید  یونیسف 
1۹1 کشور انجام شده ، نشان می دهد که هیچ 
پیوندی میان بازشدن مکتب و میزان ابتال به 
کرونا وجود ندارد. این نهاد در پایان تأکید کرده 
باید در  بازگشایی مکاتب  برنامه های  است که 
برگیرنده  افزایش دست رسی به تعلیم از جمله 

آموزش از راه دور باشد.

ضرورت جدی برای حمایت از صلح، راهنمایی 
روند صلح و تصمیم گیری های بزرگ بود.

او در این نشست، رسانه ها، جامعه مدنی و رشد 
این  نهادها را از دست آوردهای ارزش مند دو دهه  

اخیر عنوان کرد.
کرده  وعده  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
که در تماس همیشه گی با نماینده گان رسانه ها 
تا به این ترتیب از  و جامعه مدنی خواهد بود 

نظریات و دیدگاه های مردم مطلع شود.
از مذاکرات  آگاه  منابع  این در حالی است که 
دوحه روز گذشته به روزنامه ۸صبح گفته بودند 
فهرست های  طالبان  و  دولت  هیأت های  که 
موضوعات پیشنهادی شان برای بحث روی میز 

مذاکرات را با یک  دیگر تبادله کرده اند.
طبق معلومات این منابع، فهرست طالبان حاوی 
حدود ۲۰ موضوع است که برای بحث با هیأت 
که  سیاسی  نظام  است.  شده  پیشنهاد  دولت 
طالبان برای آینده افغانستان پیشنهاد کرده اند، 
یک »نظام اسالمی« و بدون پیشوند یا پسوند 

»جمهوری/ دموکراتیک« است.
»شورای  تشکیل  خواستار  هم چنان  طالبان 
سراسری عالمان دین اسالم« در کشور شده اند. 
در  طالبان  پیشنهادی  پرورش  و  آموزش  نظام 
این فهرست زیر عنوان »معارف اسالمی« آمده 
است. به همین شکل این گروه پیشنهاد کرده 
است که حقوق، وجایب و آزادی زنان و مردان 
در چهارچوب نصوص و شریعت اسالمی تعریف 

و تعیین شود.
در باب آزادی مطبوعات و رسانه ها گفته اند که 
باید  نهادهای رسانه ای  فعالیت  و  آزادی  حدود 

طبق دستورات اسالمی مشخص شود.
این موارد از نکات درشت موضوعات پیشنهادی 
هیأت طالبان برای بحث با هیأت دولت روی میز 

مذاکرات است.
دولت هم فهرست موضوعات پیشنهادی خود را 

با جانب طالبان شریک کرده است.
مسأله  دولت،  پیشنهادی  موضوعات  از  یکی 
»آتش بس« است. هیأت دولت هم چنان پیشنهاد 
کرده است که »نظام جمهوری اسالمی« کنونی 
همراه با نهادهای مثل ارتش و پولیس و قانون 

اساسی آن باید حفظ شود.

کشورهای  از  فارم داران  توسط  گوشت،  تولید 
پاکستان، ایران و اوزبیکستان وارد می شود.

بلخ،  مرغداری  فارم های  که  می افزاید  ساعی 
نیازمندی مارکیت این والیت به گوشت مرغ را 
تامین می کنند و در عین حال، گوشت مرغ از 

بلخ به والیات هم جوار نیز صادر می شود.
وزارت زراعت به نقل از مرغداران نوشته است 
برق  از  استفاده  قیمت  بودن  بلند  دلیل  به  که 
برنامه های  به  نداشتن  دست رسی  هم چنین  و 
تولید  میزان  سرما  فصل  در  سب سایدی، 

فارم های مرغداری کاهش پیدا می کند.

 

حکومت روز گذشته اعالم کرد که »دسترخوان ملی« را در سراسر 
برنامه  این  تطبیق  با  نماینده گان  مجلس  است.  گشوده  کشور 
مخالفت است. با این حال، قرار است در مدت سه ماه برای 4.۵ 
میلیون خانواده در سراسر کشور به ارزش چهارهزار افغانی مواد 
غذایی و بهداشتی توزیع شود. حکومت می گوید که این خانواده ها 
روزانه کم تر از 1۵۰ افغانی درآمد دارند و اقتصاد آن ها در جریان 

شیوع کرونا آسیب دیده است.
تمویل  جهانی  بانک  سوی  از  ملی«  »دسترخوان  برنامه  بودجه 
دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  برنامه،  این  تطبیق کننده  می شود. 

است. بودجه مجموعی آن ۲۸۰ میلیون دالر اعالم شده است. 
نسبت به برنامه دسترخوان ملی چهار انتقاد جدی موجود است. 
انتقاد نخست این است که بودجه این برنامه از تنقیص بودجه 1۷ 
پروژه توسعه ای به دست می آید. بودجه این پروژه ها سال گذشته 
تنقیص شده  پول  مجموع  شد.  تنقیص  کرونا  شیوع  با  هم زمان 
این که حکومت  به  توجه  با  است.  اعالم شده  دالر  میلیون   ۳۳۵
۲۸۰ میلیون دالر را برای اجرای این برنامه اختصاص داده است، 
سرنوشت ۵۵ میلیون دالر دیگر ناروشن است. حکومت باید این 

موضوع را روشن کند.
انتقاد دوم این است که تاوان تنقیص بودجه 1۷ پروژه توسعه ای و 
تعلیق این پروژه ها در مقایسه به بازدهی و سود برنامه »دسترخوان 
ملی« به مراتب سنگین تر است. برنامه »دسترخان ملی« در یک 
نگاه کلی تر حیثیت پرستامول را دارد که درد گرسنه گی را صرفاً 
اما نمی تواند پدیده  برای مدت چند شبانه روز رفع خواهد کرد؛ 
گرسنه گی را از ریشه نابود کند. استدالل دولت در این زمینه هم 
ضعیف است و بیش تر بُعد عاطفی قضیه را هدف قرار می دهد. 
به بخش های حیاتی  در مقابل، اگر پروژه های مذکور که عمدتاً 
زنده گی مردم تعلق دارد، اجرایی شود، بازدهی بلندمدت خواهد 
داشت و گرسنه گی را در ریشه هدف قرار خواهد داد. عالوه بر این، 
اجرای این پروژه ها به اشتغال زایی کمک می کند و میزان بهره وری 

مردم را در آینده از آن بلند می برد.
سومین انتقاد این است که سرنوشت پروژه های توسعه ای در سال 
جدید مالی به درستی روشن نیست. حکومت قباًل گفته بود که 
آن ها  به  مالی 14۰۰  سال  در  را  پروژه  تنقیص شده 1۷  بودجه 
برمی گرداند. طبق معلوماتی که تاکنون از پیش نویس بودجه ملی 
سال مالی 14۰۰ در دست است، سرنوشت این پروژه ها مشخص 
نیست. از این رو، تعلیق پروژه های توسعه ای به منظور مبارزه یک 
هفته ای و کم تر از آن با گرسنه گی، نه سنجیده شده است و نه 

معقول به نظر می رسد.
فرجامین انتقاد آن است که موش فساد در تمام ادارات دولتی النه 
کرده است و تردیدی نیست که این موش به »دسترخوان ملی« 
نیز دندان بزند. در نخستین ماه های شیوع کرونا در کشور ثابت 
شد که موش فساد آن قدر بی چشم و رو است که حتا به جنازه 
بیماران کرونایی هم رحم نکرده است. سراسیمه گی حکومت برای 
مدیریت موج نخست کرونا باعث شده بود تا بودجه اختصاصی 
کرونا در سطوح مختلف به صورت کاماًل بی رحمانه مورد دست برد 
قرار گیرد. این فساد در تمام بخش ها از خرید وسایل طبی گرفته 
تا توزیع گندم و نان خشک به مردم وجود داشت. به دلیل همین 
فساد، بخش قابل توجهی از بودجه کرونا حیف و میل شد و به 

مردم نرسید.
حکومت با وجود این انتقادها، »دسترخوان ملی« را گشوده است. 
مخالفت مجلس نماینده گان، جلودار حکومت در اجرای این برنامه 
نشد. صرف نظر از این که کارآمدی »دسترخوان ملی« زیر سوال 
است، این توقع مردم که جلو نفوذ موش فساد به این دسترخوان 
سرنوشت  این که  از  جدایی  است.  حق  به  و  جدی  شود،  گرفته 
۵۵ میلیون دالر از بودجه تنقیص شده پروژه های توسعه ای روشن 
نیست، اختصاص ۲۸۰ میلیون دالر به این برنامه پول کمی نیست. 
از  که  ماه گذشته  مقامات مسوول طی شش  که  انتظار می رود 
زمان افتتاح این برنامه سپری شده است، تمام منافذ فساد را به 
روی این برنامه بسته باشند. هرگاه این بار نیز این پول حیف ومیل 
شود، طراحان برنامه و مجریان آن یک سان در برابر قانون پاسخ گو 

خواهند بود. 
البته می دانیم که سازوکار حکومت برای جلوگیری از نفوذ موش 
فساد به »دسترخوان ملی« ضعیف است. فهرست خانواده هایی که 
مستحق شناسایی شده اند تا هنوز عمومی نشده است. ترس آن 
است که این پول ها به جیب خانواده های خیالی نرود. هم چنان 
نظارت از روند توزیع کمک ها برعهده نهادهای مدنی و رسانه ها 
روستاهای  به  نهادها  این  که  است  روشن  است.  شده  گذاشته 
دورافتاده دست رسی ندارند و نمی توانند صدای تمام 4.۵ میلیون 
موی سفیدان،  ملک ها،  دورافتاده،  روستاهای  در  باشند.  خانواده 
مالها و زورمندان محلی تصمیم گیرنده اصلی هستند. از این رو 
از این  از خانواده های گرسنه  تردیدی نیست که دست بسیاری 
کمک ها کوتاه است. این ها مجموعاً تردیدها و تشویش هایی است 
که نسبت به برنامه »دسترخوان ملی« موجود است. با این وصف، 
تاریخ  در  دیگر  یک »جوک«  به  مذکور  برنامه  که  می رود  توقع 

کشور تبدیل نشود.

موش فساد را به 
»دسترخوان ملی« راه ندهید
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رییس شورای عالی مصالحه ملی: 

بحث روی اجندای اصلی مذاکرات 
به زودی آغاز می شود

ساالنه حدود ۲1.4 میلیون جوجه مرغ 
در بلخ تولید می شود

یونیسف: 
مزایای باز نگهداشتن 
مکاتب، بهتر از هزینه 

بستن آن ها است
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دسترخوان ملی، پس از پنج  ماه تاخیر پهن شد. روند توزیع 
است.  شده  آغاز  کشور  سراسر  در  برنامه  این  کمک های 
مسووالن می گویند که قرار است این کمک ها تا سه ماه 
آینده برای همه خانواده های نیازمند در کشور توزیع شود. 
دلیل تاخیر در عملی کردن این طرح، مشکالت امنیتی، 
فهرست  نبودن  تکمیل  و  والیت ها  از  برخی  بودن  دور 
نیازمندان خوانده شده است. هم زمان با آغاز روند اجرایی 
این طرح، اعضای مجلس نماینده گان معتقد اند که تطبیق 
برنامه دسترخوان ملی نمی تواند گره مشکالت مردم را باز 
کند؛ زیرا به باور آن ها، ممکن است افراد استفاده جو در این 
روند دخالت کنند و کمک ها به شکل شفاف به خانواده های 
نیازمند نرسد. حکومت اما می گوید که برنامه دسترخوان 
ملی از طریق شوراها تطبیق می شود و جامعه مدنی و مردم 
بر توزیع این کمک ها نظارت می کنند. قرار است با تطبیق 
این برنامه، به ارزش ۲۸۰ میلیون دالر مواد غذایی برای 

حدود پنج میلیون خانواده توزیع شود.
و  ملی«  »دسترخوان  برنامه  مورد  در  انتقادها  وجود  با 
مخالفت مجلس نماینده گان، حکومت روند توزیع کمک ها 
را روز سه شنبه، هژدهم قوس، در همه والیت ها آغاز کرد. 
گشایش  روان  سال  سرطان  بیست ونهم  در  برنامه  این 
یافت، اما دالیلی از جمله ناامنی، دوری مناطق مورد نظر 
نیازمند سبب شد  نبودن فهرست خانواده های  و تکمیل 
که روند تطبیق آن با پنج ماه تاخیر شروع شود. فریدون 
آژند، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، روز سه شنبه، 
هژدهم قوس، به روزنامه ۸صبح گفت که این روند به دلیل 
تکمیل نبودن فهرست خانواده های نیازمند با تاخیر روبه رو 
شده بود. او ناامنی و دور بودن برخی از والیات را از دیگر 
که  کرد  تصریح  اما  آژند  آقای  کرد.  عنوان  تاخیر  دالیل 
اکنون فهرست نیازمندان تکمیل شده و قرار است برای 
نزدیک به پنج میلیون خانواده مواد غذایی شامل آرد، برنج، 

روغن، لوبیا، نخود و صابون توزیع شود.
سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات گفت که این وزارت 
روز  شهروندان  کمک  به  را  کمک ها  توزیع  مرحله  اولین 
سه شنبه از ننگرهار آغاز کرد و در آن برای ۲۰۰ خانواده 
بسته های کمکی مواد غذایی توزیع شد. او افزود که برای 
این شمار از خانواده ها، مواد غذایی خریداری شده و قرار 
است تا پایان روز چهارشنبه توزیع شود. در همین حال، 
آقای آژند دخالت مستقیم وزارت احیا و انکشاف دهات در 
روند توزیع کمک ها را رد کرد و گفت که این وزارت در 
قسمت خریداری و نظارت همکار است، زیرا توزیع کمک ها 

در  اسالمی  مسایل  آگاهان  و  دین  عالمان  از  شماری 
صنف های  انتقال  برای  معارف  وزارت  تصمیم  هرات، 
و  »عجوالنه«  اقدامی  را  مساجد  به  مکاتب  از  درسی 
دین،  عالمان  برخی  دید  از  می کنند.  عنوان  »اشتباه« 
مسجد مکانی برای آموزش است، اما اجرای طرح اخیر 
وزارت معارف بدون فراهم کردن امکانات، پی آمد ناگواری 
دارد و می تواند زمینه تبلیغات منفی بر ضد دین را فراهم 
را  خود  معارف طرح  وزارت  هرچند  آنان،  باور  به   کند. 
»اسالمی« خوانده ، اما هر گونه نتایج منفی احتمالی آن 
سازد.  بیش تر  را  مسجد  و  مردم  میان  فاصله  می تواند 
نیز  شهروندان  و  مدنی  جامعه  فعاالن  این،   با  هم زمان 
تصریح می کنند که حکومت دو دهه در بخش معارف 
با  را  مکاتب  نباید  اکنون  و  است  کرده  سرمایه گذاری  
از  برخی  که  است  حالی  در  این  سازد.  یک جا  مساجد 
این طرح وزارت معارف واکنش  برابر  نیز در  سیاسیون 

نشان داده  و آن را گیج کننده خوانده اند.
سوم  تا  اول  صنف های  انتقال  طرح  اعالم  دنبال  به 
مکاتب دولتی به مساجد، این اقدام با انتقادهایی روبه رو 
شده است. برخی از عالمان دین در هرات طرح وزارت 
معارف طرح را »عجوالنه« می خوانند. عبدالخالق حقانی، 
طرح  که  می گوید  هرات،  اوقاف  و  حج  ارشاد،  رییس 
وزارت معارف »اشتباه« است و عالمان دین آن را تایید 
نمی کنند. او افزود که این طرح »ناسنجیده« بوده و بدون 
در نظر گرفتن زمینه اجرایی آن، روی دست گرفته شده 
است. به گفته آقای حقانی، هرچند در ظاهر مردم این 
اقدام مسووالن را اتکا بر دین می خوانند، اما این کار در 

واقع »تبلیغ غیرمستقیم علیه اسالم« است.
به طرح  نیز  دین  عالمان  از  دیگر  برخی  این،  بر  افزون 
وزارت معارف رای منفی داده اند. سیدمحمد شیرزادی، 
رییس پیشین حج و اوقاف هرات، روز دوشنبه، هفدهم 
قوس، در صفحه فیس بوکش نوشت: »با کمال تأسف من 
هم می گویم و اعتراف می کنم که شیوه  تدریس اطفال 
در خیلی از مساجد، شیوه  کارا، مفید و موثر نیست و این 
هم علل و دالیل خودش را دارد.« وی هرچند مساجد را 
محلی خوب برای انجام عبادت، تعلیم، شورا و رسیده گی 
به قضایای مهم جامعه اسالمی خوانده، اما تصمیم وزارت 
معارف را »عجوالنه« دانسته است. آقای شیرزادی نوشته 

توسط شوراهای انکشافی و مردم صورت می گیرد. به گفته 
سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، در مرحله اول این 
برنامه بسته های مواد غذایی به ارزش ۸۶ میلیون دالر در 
1۲۳ ولسوالی و 1۲ هزار و ۸۹۶ هزار قریه توزیع می شود. 
به همین ترتیب او گفت که در مرحله دوم، تالش می شود 
تا برنامه دسترخوان ملی در ۳4 والیت، ۲۳۵ ولسوالی و 
۲1 هزار و ۸4۲ قریه تطبیق شود. در این جریان برای ۲٫۵ 
و  توزیع می شود  غذایی  مواد  خانواده کمک های  میلیون 
ارزش آن 1۵۸ میلیون دالر است. بر اساس معلومات وزارت 
احیا و انکشاف دهات، تالش ها ادامه دارد که الی سه ماه 
آینده همه والیت ها زیر پوشش این برنامه قرار گیرند و 

کمک ها برای تمامی خانواده های نیازمند توزیع شود.
نیز می گوید  اول ریاست جمهوری  دفتر معاونیت معاون 
است.به  شده  آغاز  نیز  والیت ها  سایر  در  روند  این  که 
گفته مسووالن در این نهاد، وزارت احیا و انکشاف دهات 
مسوولیت اجرای این برنامه در سطح روستاها را بر عهده 
دارد. بدین ترتیب شوراهای مردمی در کشور این روند را 
برنامه دسترخوان  اول  برای مرحله  تطبیق خواهند کرد. 
ملی 1.۸۵ میلیون خانواده تثبیت شده است. ۹۰ درصد 
از خانواده ها که  1.۶۸ میلیون خانواده را تشکیل می دهد، 
دوم  مرحله  در  کنند.  دریافت  را  این کمک ها  است  قرار 
 ۹۰ که  است  شده  تثبیت  خانواده  میلیون   ۲.۷ نیز 
درصدشان )۲.۵ میلیون خانواده( از آن مستفید می شوند. 
بر اساس معلومات معاونیت اول ریاست جمهوری، مراحل 
تعیین  قریه ها،  مورد  در  کلی  معلومات  آگاهی دهی، 

را  اولیه اش  نقش  مساجد  بدین سو  سال ها  از  که  است 
در راستای توجیه اجتماع »افاده نمی کند« و دلیل آن 
شناخت  در  معنوی  »تحریف  و  ضعیف«  »مدیران  نیز 
مساجد« است، زیرا به باور او، مساجد در گذشته کارایی 
بیش تری در مقاسیه با دانشگاه های امروزی داشته است.

به گفته آقای شیرزادی، »بی توجهی بیش تر خانواده ها در 
تربیت فرزند و دور ساختن شان از محیط خانه«، »عدم 
و  تعلیمی  فراگیری روش های  برای  عالمان دین  تالش 
در  دولت  توجه  عدم  و  »بی برنامه گی  و  نوین«  تربیتی 
از  به آن«  تعلیمی مساجد و هزینه کردن  امور  تنظیم 
دالیلی است که نشان می دهد شیوه تدریس کودکان در 
بیش تر مساجد کارا و مفید نیست. او تصریح کرده است 
که کسی نمی تواند نقش مساجد را در تکوین جامعه انکار 
کند، اما باید با »حرف معنادار به اصالح نواقص پرداخته 
شود.« به باور آقای شیرزادی، طرح تازه معارف ریشه در 
»مهار شتاب زده برای خاموش ساختن سروصداهای اخیر 
برای تنزیل بست معینیت اسالمی« و »کمبود احتمالی 
مکان در برخی از محالت« دارد. با این حال، وی تصریح 
کرده است که تنزیل بست به معنای کفر نیست و »اعالن 
پیدا  و تطبیقی  نیز نمی تواند جنبه عملی  فیس بوکی« 

کند. 
هرات،  اوقاف  و  حج  ارشاد،  پیشین  رییس  گفته  به 
بیش ترین صنوف در مکاتب را صنوف ابتداییه تشکیل 
می دهد و باید پاسخ داده شود که چگونه صدها شاگرد 
ندارد،  گنجایش  بیش تر  نفر   1۰۰ که  مکانی  در  را 
شود  داده  پاسخ  باید  او،  باور  به  می کنند.  صنف بندی 
که چرا میلیون ها دالر کمک در جریان دو دهه اخیر به 
معارف نتوانسته این ضرورت مبرم را برطرف کند. وی 
همه گانی شدن این طرح وزارت معارف را »اعالم ناقص« 
در  کودکان  شیرزادی،  آقای  باور  به  زیرا  است،  خوانده 
چند ساعت متواتر درسی نیاز به تفریح و بازی دارند و 
تطبیق این امر در بیش تر مساجد فعلی »ناممکن« است. 
به باور وی، خطر امنیتی، ترافیکی، مسایل بهداشتی و 
میدان ورزشی از دیگر مواردی است که »قضیه را به گونه 

کامل نفی می کند«. 
هرات  در  مدنی  کنش گران  از  شماری  این،  با  هم زمان 
جمهور  رییس  از  آن،  اجرای  به  نسبت  مخالفت  با  نیز 
کشور می خواهند که مانع عملی شدن انتقال صنف های 

فهرست مستفیدین و ایجاد کمیته های نظارت و تدارکات 
سپری شده است.

اعضای مجلس نماینده گان اما با تطبیق برنامه دسترخوان 
ملی مخالف اند و توزیع مواد در چارچوب آن را »ناموثر« 
می خوانند. رقیه نایل، عضو مجلس نماینده گان، به روزنامه 
کنونی  شرایط  در  کمک ها  این  توزیع  که  گفت  ۸صبح 
»ناکام« است، زیرا هم زمان با آغاز برنامه دسترخوان ملی، 
در بیش تر مناطق فصل زمستان سر رسیده است. او افزود 
که با توجه به این مورد، ممکن است روند توزیع کمک ها 
تکمیل نشود و مواد غذایی به خانواده های نیازمند نرسد. 
بانو نایل تصریح کرد که در بیش تر والیت ها جنگ جریان 
دارد و با توجه به کنترل طالبان بر برخی از ولسوالی ها، 
حکومت دسترسی الزم به آن مناطق ندارد. او گفت: »این 
پروژه با این شیوه ناکام است. اگر توسط شوراها هم توزیع 
شود، سبب حیف ومیل کمک ها می شود.« این عضو مجلس 
احتمال داد که حکومت مجبور شود برای توزیع کامل این 
کمک ها به گروه طالبان باج دهد. به باور او، در صورت اراده 
برنامه های عمرانی و  باید  به مردم،  برای کمک  حکومت 
توسعه ای در والیت ها روی دست گرفته شود، زیرا افزون بر 
فراهم شدن زمینه اشتغال زایی برای شهروندان، مشکالت 
مردم در راستای کمبود برنامه های عمرانی به این شیوه 

حل می شود.
برای  حکومت  که  می گوید  هم چنان  مجلس  عضو  این 
تمویل برنامه دسترخوان ملی، بودجه پروژه های توسعه ای 
را تنقیص کرده است. او گفت به  رغم این  که حکومت برای 

درسی از مکتب ها به مساجد شود. از دید آنان، در جریان 
معیاری سازی  برای  هنگفتی  پول های  اخیر  سال های 
»نظام معارف« در کشور مصرف شده و انتقال صنف های 
اول تا سوم مکاتب دولتی به مساجد، عقب گرد به گذشته 
و نظام قدیمی معارف است. جواد عمید، از فعاالن مدنی 
هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که کنش گران 
مدنی نگرانی های بسیار مهم در مورد طرح انتقال مکاتب 
به مساجد دارند و از رییس جمهور غنی می خواهند تا 
اجازه ندهد که این طرح از سوی وزارت معارف عملی 

شود.
ابراز  طرح  این  تطبیق  پیرامون  نیز  مادران  از  برخی 
نگرانی می کنند. جمیله عظیمی، دانش آموخته شرعیات 
و از وکالی مدافع در هرات، از مادرانی است که نگران 
که  او  می باشد.  معارف  وزارت  طرح  شدن  اجرایی 
است،  دانش آموز صنف سوم مکتب  کودک خردسالش 
نامعقول« می داند. یکی  و  را »خام  طرح وزارت معارف 
انتقال  به طرح  پیوند  در  خانواده ها  مهم  نگرانی های  از 
نبود  مساجد،  به  دولتی  مکاتب  تا سوم  اول  صنف های 
زیرساخت ها و امکانات آموزشی مناسب در مساجد است. 
از  یکی  در  فرزندش  دو  که  مادری  دیگر  ساحل،  الهه 
مکتب ها در هرات درس می خواند، طرح وزارت معارف را 
»مزخرف ترین طرح سال« می نامد. او می گوید: »بعد از 
1۹ سال سرمایه گذاری های کالن در بخش معارف، امروز 
حکومت افغانستان می خواهد مساجد را به مکتب تبدیل 
کند؛ آیا این برای حکومت شرم نیست؟« خانم ساحل 
پافشاری دارد که مادران اجازه نمی دهند چنین طرحی 

عملی گردد و با آینده فرزندان شان بازی شود.
دارند  تأکید  نیز  مکاتب  ابتدایی  صنف های  آموزگاران 
که صنف های اول تا سوم تهداب اساسی آموزش دوران 
با روش های معیاری  مکتب هستند و اگر دانش آموزان 
و نوین آموزشی، درس های دوره ابتدایی را یاد نگیرند، 
شد.  خواهد  مواجه  مشکل  با  تحصیل شان  دوران  تمام 
شکریه یوسفی، از آموزگاران صنف سوم دوره ابتدایی در 
هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید که روش تدریس برای 
کودکان در صنف های اول تا سوم تغییرات چشم گیری 
پیدا کرده و روش های قدیمی چند سال پیش، در شرایط 
کنونی کارایی الزم  را ندارد. به گفته  او، نشر اطالعیه 
وزارت معارف مبنی بر انتقال صنف های درسی از مکتب 

این کمک ها ۲۸۰ میلیون دالر بودجه اختصاص داده بود، 
اما ۳۳۵ میلیون دالر از بودجه پروژه ها تنقیص کرده که از 
این میان، سرنوشت ۵۵ میلیون دالر آن هنوز معلوم نیست. 
پیش تر حکومت در گزارشی به مجلس گفته بود که بودجه 
پروژه های برنامه ملی باغ داری و مالداری، ریفورم مصارف 
و عمل کرد مالی، پروژه احیا و انکشاف سیستم آبیاری در 
شرکت  ظرفیت  ارتقای  و  پالن گذاری  واحد  افغانستان، 
برشنا، توسعه و بهبود سیستم ترانسپورت شهری، پروژه 
انکشاف  پروژه  هندوکش-دوشی-بامیان،  سرک  اتصال 
عامه  مشارکت  برای  انکشافی  وجوه  افغانستان،  شهری 
افغانستان،  در  معارف  کیفیت  اصالح  برنامه  و خصوصی، 
احداث ذخایر استراتژیک غله جات، سرمایه گذاری شهری، 
زمین های  اداری  دولتی، سیستم  بانک های  عصری سازی 
افغانستان، برنامه اشتغال زایی، پروژه تغییر و برنامه اولویت 
برنامه  به  و  تنقیص  را  زنان  اقتصادی  توانمندسازی  ملی 

دسترخوان ملی انتقال داده است.
حکومت اما در واکنش به تنقیص بودجه  پروژه ها گفت که 
وجوه این پروژه ها »غیراختیاری« است. به گفته مسووالن 
حکومتی، 1۵۵ میلیون دالر بودجه برنامه دسترخوان ملی 
بین المللی و 1۲۵ میلیون دالر دیگر  انکشاف  اداره  سهم 
از صندوق بازسازی افغانستان در نظر گرفته شده است. 
وزارت مالیه نیز تصریح کرده است که بودجه  پروژه های 
تنقیص  شده را در سال مالی جدید جبران می کند. اکنون 
دارد.  تردید  مالیه  وزارت  تعهد  این  مورد  در  مجلس  اما 
میرافغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس 
نماینده گان، به ۸صبح گفت که هنوز چگونه گی گنجانیدن 
بودجه این پروژه ها در سند مالی سال 14۰۰روشن نیست. 
او هرچند گفت که با توزیع این کمک ها مخالف نیست، 
و  واکنش ها  به  توجه  بدون  که حکومت  کرد  تصریح  اما 
مخالفت های مجلس نماینده گان، این برنامه را روی دست 

گرفته است.
قرنطین  و  کرونا  ویروس  شیوع  از  پس  که  است  گفتنی 
شدن شهرها، شهروندان کشور با مشکالت اقتصادی زیادی 
مواجه شدند. حکومت برای حل این معضل، طرح توزیع 
گندم و نان خشک را روی دست گرفت، اما این کمک ها 
از شیوه  بیش تر مردم  و  نشد  واقع  موثر  برای شهروندان 

تطبیق و فساد در آن شکایت داشتند.
روند توزیع کمک ها در حالی شروع می شود که بارش برف 
و باران در برخی از نقاط کشور هم اکنون آغاز شده است.

به مسجد، سبب سردرگمی بزرگی میان آموزگاران شده 
و بسیاری از مدیران مکتب ها، آموزگاران و خانواده ها در 
این مورد معلومات کافی ندارند و باید برای شان در پیوند 

به این مسأله وضاحت داده شود.
با این وجود، یکی دیگر از نگرانی های مهم در پیوند به 
احتمال  مسجد،  به  مکتب  از  درسی  صنف های  انتقال 
سوی  از  دانش آموزان  برابر  در  خشونت  و  لت وکوب 
حوزه ای  دفتر  که  مسأله ای  است؛  مسجدها  آموزگاران 
نگرانش  نیز  هرات  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
است. میرویس امینی، سرپرست دفتر حوزه ای این نهاد 
در هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید که موارد گوناگون از 
رفتار »خشونت آمیز و غیرانسانی« آموزگاران غیررسمی 
مساجد با کودکان، در کمیسیون مستقل حقوق بشر به 
ثبت رسیده، اما آمار دقیقی در این مورد وجود ندارد. به 
گفته  او، در برخی مساجد و مراکز علوم دینی لت وکوب، 
توهین، تحقیر و آموزش علوم با روش های سخت گیرانه  
از  گرفتن  کار  آموزگاران  دید  از  و  دارد  وجود  قدیمی 
دانش آموزان  به  تدریس  برای  روش  بهترین  خشونت، 

است.
این در حالی است که برخی سیاست گران و چهره های 
مشهور کشور نیز در پیوند به طرح جدید وزارت معارف 
واکنش نشان داده اند. عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
مصالحه ملی، در واکنش به این مسأله تأکید دارد که 
برای  و  نادرست« است  از اساس  و  این تصمیم »کاماًل 
روز  که  او  دارد.  وجود  دلیل  »ده ها«  نیز  آن  نادرستی 
صحبت  کابل  در  نشستی  در  قوس،  هژدهم  سه شنبه، 
می کرد، گفت که از این تصمیم از طریق رسانه ها باخبر 
شده است و از شنیدن آن گیج شده است. فرهاد دریا، 
او  از  به رییس جمهور،  نامه ا ی سرگشاده   آوازخوان، در 
ابتدایی  انتقال صنف های  است که در تصمیم  خواسته 

مکاتب به مساجد تجدید نظر کند. 
براساس  که  کرد  اعالم  پیش  روز  چند  معارف  وزارت 
مساجد  به  سوم  تا  اول  صنف های  وزارت،  این  برنامه 
را  آن  وزارت در خبرنامه ای هدف  این  منتقل می شود. 
معارف  نظام  در  »اسالم«  به  دادن  محوری«  »جایگاه 
از  معارف  وزارت  خبرنامه  در  هم چنان  است.  خوانده 
»حاشیه ای بودن اسالم« در نظام معارف کشور یادآوری 
و به نحوی انتقاد شده است. طی روزهای اخیر این طرح 
با واکنش های گسترده روبه رو شده است. ارگ ریاست 
جمهوری نیز می گوید که از آن برداشت نادرست شده 
معارف  وزارت  برنامه،  این  خبرساز شدن  از  پس  است. 
تغییر موضع داد و اعالم کرد که طرح برای مناطقی است 

که مکتب ندارند.

حکومت دسترخوان 
ملی را پهن کرد

عبداالحمد حسینی 

حکومت اما در واکنش به تنقیص بودجه  پروژه ها گفت که وجوه این پروژه ها »غیراختیاری« است. 
به گفته مسووالن حکومتی، 155 میلیون دالر بودجه برنامه دسترخوان ملی سهم اداره انکشاف 

بین المللی و 125 میلیون دالر دیگر از صندوق بازسازی افغانستان در نظر گرفته شده است. 
وزارت مالیه نیز تصریح کرده است که بودجه  پروژه های تنقیص  شده را در سال مالی جدید جبران 

می کند. اکنون اما مجلس در مورد این تعهد وزارت مالیه تردید دارد.

8صبح، هرات

عالمان دین در هرات: 
مسجد جای تطبیق طرح  عجوالنه نیست
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ایمان نوری

طبق توافق نامه امریکا و طالبان، 
زندانی  هفت هزار  رهایی  زمان 
باقی مانده گروه طالبان از بند 
رسیده  فرا  افغانستان  دولت 
دولت  این  از  پیش  است. 
افغانستان شش هزار و صد زندانی 
کرده  آزاد  بند  از  را  گروه  این 
است. به گفته دولت، 4۰۰ تن آن ها »خطرناک« بودند. 
لویه جرگه  تصمیم  با  زندانیان  از  خطرناک  گروه  این 
مشورتی صلح از بند رها شدند. حدود هفت هزار زندانی 
دیگر طالبان تاکنون در بند دولت به سر می برند. رقم 
مجموعی زندانیان این گروه در نزد دولت تا پیش از 
شروع اولین مرحله از روند رهایی و تبادله زندانیان بین 

دو طرف، حدود 1۳ هزار تن اعالم شده بود.
رهایی و تبادله پنج هزار زندانی طالبان در ازای یک هزار 
و  امریکا  توافق نامه  از  نیروهای دولتی، بخشی  زندانی 
طرف  دو  بین  پارسال  حوت  دهم  در  که  بود  طالبان 
از  این شمار  تبادله  و  رهایی  از  رسید. هدف  امضا  به 
گروه  و  افغانستان  دولت  بین  اعتمادسازی  زندانیان، 
طالبان به منظور شروع مذاکرات صلح عنوان شده بود. 
دولت بعدتر اعالم کرد که به خاطر حسن نیت و شروع 
مذاکرات، حدود یک هزار زندانی دیگر گروه طالبان را 
نیز از بند رها کرده است. صدیق صدیقی، سخنگوی 
تأیید کرد که  میزان، رسماً  ریاست جمهوری در ۲۲ 
شش هزار و صد زندانی طالبان از بند دولت رها شده اند.
که  است  شده  تصریح  طالبان  و  امریکا  توافق نامه  در 
زندانیان باقی مانده گروه طالبان سه ماه پس از رهایی 
پنج هزار زندانی این گروه از بند دولت افغانستان آزاد 
می شوند. امریکا گفته است که به این هدف متعهد است. 

اولین گام بزرگ تهاجمی امریکا و اسرائیل علیه ایران 
در زمستان 1۳۹۸ برداشته شد و قاسم سلیمانی با 
همراهانش در میدان هوایی بغداد به دستور مستقیم 

کاخ سفید، توسط هواپیمای M-Q9 کشته شدند. 
از  بعد  است.  شده  برداشته  هم  گام  دومین  حاال 
کشته شدن قاسم سلیمانی، این بار محسن فخری زاده، 
قبل  چندی  که  ایران  هسته ای  دانشمند  مهم ترین 
و  را طراح  او  اسرائیل  نتانیاهو، نخست وزیر  بنیامین 
چهره اصلی قضیه اتمی ایران و مغز متفکر این پروژه 
معرفی کرد، در هفتم قوس در دماوند تهران در اثر 

انفجار موتربمب و شلیک گلوله کشته شد.
این سلسله اقدامات به حدی تحریک کننده است که 
ایران را در صورت احساساتی شدن وارد جنگ بزرگ 
می سازد. اما از قراین درون رهبری دولت ایران چنین 
احساساتی  مورد  این  در  کشور  این  که  می آید  بر 
برخورد نخواهد کرد و صرف در صدد انتقام، آن هم به 
گونه غیرمستقیم خواهد بود. همه موافقان و مخالفان 
نظام ایران از این ترور متأثر شده اند. دفتر نخست وزیر 
ایرانی ها  خاموش اند.  امریکا  سفید  کاخ  و  اسرائیل 
اطالعاتی  سازمان  موساد،  کار  تنها  را  امری  چنین 

اسرائیل می دانند .

اگر جنگ آغاز شود، اسرائیل تا چه اندازه برای 
این جنگ آماده گی دارد؟

تقویت  هم  یکی  دارد.  وجود  زیادی  سناریوهایی 
نیروهای نیابتی ایران از سوی این کشور در اطراف 
اسرائیل، نظیر حشدالشعبی، حزب اهلل، انصاراهلل و غیره 
مدیریت  سناریو،  این  عملی شدن  صورت  در  است. 
جنگ در چندین جبهه، آن هم به مقیاس وسیع از 
اما امریکا پشت اسرائیل  توان اسرائیل بیرون است؛ 
از  ایران هم  مقابل، دولت  نخواهد کرد. در  را خالی 
سوی روسیه و چین تقویت خواهد شد. تجربه نشان 
و  قدرت مند  همسایه های  با  دولت ها  که  است  داده 
نزدیک شان متحدتر می شوند، در این مورد مثال هایی 

نیز داریم.
جنگ ایران و عراق، هر دو کشور را بسیار تقویت کرد 
و تا مرحله تصادم بزرگ قرار داد. ناسیونالیسم ایرانی 
و عراقی را دامن زد و زمینه های مدعی شدن رهبری 
فرمول  ساخت.  مهیا  دولت ها  این  برای  را  منطقه 
مشهوری هم است، آن این که: برای گریز از سقوط 

اشرف غنی در لویه جرگه مشورتی صلح اعالم کرد که 
تصمیم رهایی زندانیان طالبان از بند دولت، یک تصمیم 
بسیار سخت/دشوار برای او بوده است. تابع این فشارها، 
دولت افغانستان نتوانست از گروه طالبان و یا زندانیان 
بیاورد  دست  به  اجرا  قابل  و  قوی  ضمانت  گروه،  این 
که مانع برگشت دوباره آن ها به میدان های جنگ شود. 
که ۵۸۰  کرد  اعالم  عقرب  در ۲۰  داخله  امور  وزارت 
تن از زندانیان رهاشده طالبان دوباره به جبهات جنگ 
اثبات این  برگشته اند. این وزارت تأکید کرد که برای 
ادعا اسناد کافی در اختیار دارد. وزارت امور داخله گفت 
که بعضی از آن ها در جنگ با نیروهای دولتی کشته 

شده اند.
حاال نوبت به گام بعدی رهایی زندانیان طالبان از بند 
دولت رسیده است. گروه طالبان از جانب امریکا خواسته 
است که این زندانیان باید مطابق توافق نامه دهم حوت 
دوحه آزاد شوند. شمار این زندانیان حدود هفت هزار نفر 
اعالم شده است. سفارت امریکا در کابل هم این پیام 
را از طریق رسانه ها به گوش دولت افغانستان رسانده 

است.
دولت افغانستان به صورت مستقیم طرف توافق گروه 
طالبان برای رهایی زندانیان باقی مانده این گروه نیست. 
امریکا و طالبان امضا شده است.  این توافق تنها بین 
دولت  از  مستقیم  صورت  به  طالبان  علت،  همین  به 
خود  باقی مانده  زندانیان  رهایی  خواستار  افغانستان 
نشده اند. در فهرست موضوعات پیشنهادی طالبان برای 
بحث در مذاکرات جاری دوحه هم این موضوع نیامده 
با  مذاکره  به  نیازی  موضوع  این  طالبان  دید  از  است. 
دولت افغانستان ندارد و انتظار دارند که این کار با فشار 

امریکا بر دولت افغانستان انجام شود.

آلمان  عراق،  ایران،  پاکستان،  هند،  چین،  امریکا، 
جمهوری  و  نیکاراگوا  کوبا،  غربی،  آلمان  شرقی، 
یا  و  خودآگاه  طور  به  تیوری  این  از  دومینیکن 

ناخودآگاه نفع برده اند.

کارساز  چقدر  ایران  برای  دشمن سازی  تیوری 
بوده است؟

اسرائیل خطر حمله ایران و اتمی شدن این کشور را 
از زمان برجام تهدید تلقی می کرد و حاال هم همین 
امر را بهانه دارد. ایران نیز صهیونیسم و امپریالیسم 
امریکا را هسته پیش رفت اقتصادی و اجتماعی قرار 
داده است. اما در حقیقت برای ایران جنگ و در عین 
حال تحریم، سنگین تمام شده است؛ زیرا شاید ایران 

تنهاترین کشور دنیا باشد. 

قدرت های پشتیبان ایران؛ دوستان صمیمی و 
دیرینه یا یاران بی وفا و نیمه راه؟

قدرت های هم سو و هم کار با ایران هم در پی منافع 
خود هستند و در زمان حساس و آسیب پذیر دست 
از حمایت ایران خواهند کشید. روسیه در زمان حمله 
همین طور  گذاشت.  تنها  را  صدام  عراق،  به  امریکا 
امریکا و گریزش از عقب شاه ایران، رهاکردن جمهوری 
دموکراتیک خلق افغانستان از جانب شوروی ها، ترک 
ویتنام جنوبی از جانب امریکا و ده ها مورد مشابه دیگر 
از نمونه های پشت کردن حامیان جهانی به کشورهای 

تحت حمایت شان است. 

جنگ ایران با عراق، تجربه تلخ و نافرجام بود 
با عراق در هر ساعت حدود ۳۸  ایران، جنگ  برای 
روز  شبانه  یک  در  که  داشت  هزینه  دالر  میلیون 
می شد.  دالر  میلیون   ۹1۲ جنگ،  در  ایران  مصرف 
این هزینه، جدا از کاهش تولیدات، کاهش صادرات، 
آن جنگ  در  ایران  انسانی  تلفات  و  واردات  افزایش 
بود. حاال می توان هزینه سال ها جنگ را نیز محاسبه 
کرد. در آن طرف، عراق نیز با چنین مصارف بی مفهوم 
مواجه شد. برخالف در همین دوره ی پر مصرف برای 
عراق رشد  و  ایران  اطراف  عراق، کشورهای  و  ایران 
سریع را تجربه کردند؛ ولی نشنلیسم عراقی و ایرانی 
به اوج رسید و هر دو کشور را یک تنه وارد ویرانی های 
آنان  دوش  روی  را  سنگینی  تاوان   و  ساخت  بزرگ 

گذاشت. 

در اعالمیه مشترک افغانستان و امریکا اما اشاره ای به 
رهایی پنج هزار زندانی طالبان در ازای یک هزار زندانی 
نیروهای دولتی نشده بود. به همین شکل در پیوند به 
اعالمیه  این  در  هم چیزی  باقی مانده  زندانیان  رهایی 
این دو کشور صرفاً  نیامده است. در اعالمیه مشترک 
گفته شده است که امریکا زمینه رهایی قابل توجهی از 
زندانیان دولت و طالبان را به هدف اعتمادسازی بین دو 
طرف تسهیل می کند. به این ترتیب، دولت افغانستان 
متعهد به رهایی کامل زندانیان طالبان در این اعالمیه 

نشده است.
دولت افغانستان با رهایی زندانیان گروه طالبان دو هدف 
مشخص را دنبال می کرد. هدف نخست، اعتمادسازی 
برای شروع مذاکرات مستقیم و هدف دوم کاهش قابل 
مالحظه خشونت ها بود. دولت در ۲۲ سنبله به هدف 
نخست خود رسید؛ اما هدف دوم آن تاکنون برآورده 

نشده است. 
قابل یادآوری است که گروه طالبان در توافق نامه دوحه 
زندانی  پنج هزار  رهایی  ازای  در  کاهش خشونت ها  به 
خود از بند دولت، متعهد نشده است. احتماالً این گروه 
رهایی  پی  در  که  بود  متعهد شده  به صورت شفاهی 
زندانیان و شروع مذاکرات، سطح خشونت ها را کاهش 
نشده  این دم عملی  تا  تعهد شفاهی  این  داد.  خواهد 
آمده،  دوحه  توافق نامه  در  صریحاً  که  چیزی  است. 
این است که زندانیان رهاشده طالبان به تعهدات این 
به  و دست  بود  پابند خواهند  توافق نامه  این  در  گروه 
امریکا و متحدان آن تهدید  امنیت  اقداماتی که علیه 

تلقی می شود، نخواهند زد.
گروه  قبلی  زندانیان  رهایی  برای  افغانستان  دولت 
طالبان، شدیداً زیر فشار امریکا قرار داشت. طوری که 

و  به جنگ خارجی زدن، معنی دوام  قدرت، دست 
استحکام دولتی است که تا هنوز کارایی دارد. مثال 

زنده آن نبرد سوریه است.

هند و پاکستان هم دارای چنین تجربه تاریخی 
هستند

بعد از جنگ هند و پاکستان، این دو کشور بزرگ ترین 
میزان رشد و انکشاف اقتصادی - اجتماعی را تجربه 
کردند. پاکستان از نقش بزرگش در جنگ افغانستان، 
منطقه ای  تأثیرات  که  جهانی  مطرح  کشور  یک  به 
بزرگ و فرامرزی دارد، مبدل شد و از دید اقتصادی 
انگیزه  هند،  با  دشمنی  رسید.  کتله ای  تولید  به 
به گونه ای که  تقویت کرد؛  را  پاکستان  اتمی شدن  
بی نظیر بوتو گفته بود: حاضریم سال های سال نان با 

کچالو بخوریم؛ اما اتمی شویم.
بزرگ  انگیزه های  از  یکی  چین،  و  هند  دشمنی 
رشد سریع و همه جانبه این دو کشور است. تیوری 
دشمن سازی، جنبه های منفی رقابت را در سطح بلند 

به راه انداخت.

خاورمیانه هم روزگاری میدان چنین تجربه هایی 
بود

اعراب  جنگ  از  بعد  لیبی  و  سوریه  اسرائیل،  مصر، 
تکنولوژی  به  کیپور،  یوم  نبرد  همان  یا  اسرائیل   -
مغلق دست یافتند و رشد اقتصادی مناسب را تجربه 
کردند. ترکیه نیز بعد از برخورد با یونان بر سر مسأله 
قبرس، رشد بی پیشینه ای را تجربه کرد. با وجودی 
که این کشور گره گاه فرهنگ اروپایی - سنتی است و 

دست آوردهای بزرگ تاریخی دارد .

میزبان  هم  کوریا  شبه جزیره  دور،  شرق  در 
رویارویی غیرمستقیم بود

کوریای   ،1۹۵۰ جون   ۲۵ در  کوریا  جنگ  از  بعد 
جنوبی بزرگ ترین مرکز تولید کاالهای صنعتی شرق 
آسیا شد و کوریای شمالی به مغلق ترین بخش علم، 

یعنی دانش اتمی دست یافت.
رشد  الزمه  را  دشمن سازی  تیوری  یک تعداد،  حاال 
تیوری،  این  بر اساس  انکشاف و توسعه می دانند.  و 
از  پاکستان  با  دشمنی  بحث  از  پس  افغانستان 
زمان کوتاه،  برای یک  سال های 1۳۳۵ خورشیدی، 

سریع ترین رشد را تجربه کرد.

هفت هزار  رهایی  قبال  در  افغانستان  دولت  موضع 
روشن  آینده  روزهای  جریان  در  طالبان  گروه  زندانی 
خواهد شد. بدیهی است که این بار تنها اشرف غنی در 
به حکم  که  عبداهلل  نیست.  تصمیم گیرنده  زمینه  این 
توافق نامه سیاسی ۲۸ ثور امور مربوط به صلح را رهبری 
زندانیان  رهایی  تصمیم  در  نیز  می کند،  مدیریت  و 
باقی مانده طالبان دخیل است. از این رو، دو طرف ناگزیر 
هستند پیش از هر تصمیمی باید با هم مشورت کنند.

به  نسبت  طالبان،  باقی مانده  زندانیان  رهایی  تصمیم 
نخست  دلیل  بود.  خواهد  دشوارتر  قبل  دوره  تصمیم 
آن است که دولت افغانستان به هیچ یکی از طرف ها 
تاکنون به رهایی کامل زندانیان طالبان تعهد نسپرده 
این  در  تصمیم گیری  که  است  آن  دوم  دلیل  است. 
دارد  نیاز  عبداهلل  و  غنی  بین  بیش تر  مشورت  به  باره 
جانب  از  بود.  خواهد  زمان گیر  مشورت  این  طبعاً  که 
جنگ،  جبهات  به  رهاشده  زندانیان  بازگشت  دیگر، 
دولت را نسبت به تعهدات طالبان بی اعتماد کرده است. 
هم چنان رهایی زندانیان طالبان بر خالف انتظار عمومی 
به کاهش خشونت ها منجر نشد و این امر باعث افزایش 
این دو مورد  بر دولت شده است.  افکار عمومی  فشار 
نیز شامل دالیلی است که تصمیم گیری درباره رهایی 

زندانیان را دشوار می نماید.
توافق نامه  طبق  افغانستان  صلح  نقشه  وجود،  این  با 
زود  یا  دیر  افغانستان  دولت  می شود.  دنبال  دوحه 
تعهد  و  شد  خواهد  تسلیم  امریکا  فشارهای  برابر  در 
نیز  طالبان  باقی مانده  زندانیان  رهایی  به  کشور  این 
مقاومت دولت  این که  پوشید. کما   جامه عمل خواهد 
نیز  قبل  دوره  در  امریکا  فشارهای  برابر  در  افغانستان 
نتوانست از گشودن قفل زندان ها جلوگیری کند. چیزی 
کرد،  نگاه  سبک سرانه  آن  به  نسبت  نباید  این بار  که 
قوی  آن قدر  باید  ضمانت  این  است.  ضمانت  موضوع 
اجازه  طالبان  رهاشده  زندانیان  از  احدی  به  که  باشد 
این صورت،  بازگشت به جبهات جنگ ندهد. در غیر 
رهایی زندانیان باقی مانده طالبان جام زهری است که 

دولت خواهد نوشید.

نگرانی ها روی چیست؟
پروژه اتمی ایران که برای اولین بار محسن فخری زاده 
پرهزینه ترین  و  جنجالی ترین  کرد،  صحبت  آن  از 
پروژه تاریخ ایران است. حاال اگر کشوری جنگ را بر 
ایران تحمیل کند، باز هم ایران خواهد جنگید؛ ولی 
بسیاری ها  باور  به  گذشته.  از  بزرگ تر  هزینه های  با 
جنگ احتمالی ایران، بر افغانستان و منطقه نیز سایه 

خواهد افگند. 

اما چند پرسش 
سوری ها،  یمنی ها،  آیا  جنگ،  این  آغاز  صورت  در 

لبنانی ها و عراقی ها سهم خواهند گرفت؟
روسیه و چین چگونه عکس العمل نشان خواهند داد؟

اروپایی ها چه روشی را اتخاذ خواهند کرد؟
سعودی ها موضع شان چه خواهند بود؟

پاکستانی ها جانب کدام طرف را خواهند گرفت؟
با سیاست خارجی عجیبی که دارد، چه  افغانستان 

موضعی را انتخاب خواهد کرد؟
آیا میدان های نفتی خاورمیانه در امان می ماند؟

جمع بندی
راه اندازی جنگ در درون ایران برای امریکا و اسرائیل 
تا حدود زیادی ممکن است. اما برافروختن این جنگ 
منطقه  در  اسرائیل  و  امریکا  ملی  منافع  اهداف  بر 
ناممکن خواهد بود و این امر منطقه را آتش می زند، 

بازی با آتش آغاز می شود.
حقیقت این است که خامنه ای به والدیمیر پوتین باور 
ندارد. روسیه در مسأله ناگورنو قره باغ در حالی که با 
ارمنستان پیمان نظامی داشت؛ اما به آسانی دوستان 
ارمنی خود را قربانی کرد. برای روسیه، نوع مواجهه با 
امریکا، چین و قدرت های دیگر مهم است، نه دفاع از 
منافع کشورهای دیگر. قدرت های بزرگ در این مورد 
از متحدان کوچک منطقه ای شان پشتیبانی سیاسی 
می کنند و تنها به سروصداها که آن هم در راستای 

منافع ملی شان است، بسنده می کنند و بس.
هند در سال جاری، از نخست وزیر اسرائیل پذیرایی و 
قراردادهای مهمی را در عرصه نظامی، دیپلماتیکی و 

اقتصادی با او امضا کرد.
تمام  می تواند  گوگرد  چوب  یک  که  همان طوری 
جنگالت را به آتش بکشد، همان گونه هم سوزنی به 
همان کوچکی می تواند بالیی را بر سر بادکنکی به 

همان بزرگی بیاورد.
آسانی  بسیار  به  بار  این  نباشد،  محتاط  اگر  ایران 
هرگونه  و  شد  خواهد  برچیده  منطقه  از  گلیمش 
تحرکات بعدی اسرائیل مشروعیت بین المللی سازمان 

ملل متحد، امریکا و اروپا را در قبال خواهد داشت.

زندانیان طالبان 
با فشار امریکا آزاد می شوند

آیا ترور محسن فخری زاده می تواند عاملی 
برای افزایش تنش در خاورمیانه باشد؟

خلیل اسیر
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عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
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 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



عبدالشکور اخالقی

حقوق بشر، موازین و اصولی را شامل می شود که 
آن  به  نسبت  را  سازمان ها  و  دولت  و  افراد  تعهد 
بر مبنای حفظ و رعایت حیثیت و کرامت انسانی 
عینی  و  عملی  را  الزام  این  آن چه  می سازد.  ملزم 
می سازد، هنجارهای حقوق بشری است که رابطه 
میان افراد و دولت ها و سازمان ها را در حوزه های 

گوناگون تنظیم می کند. 
در مورد ورود مفهوم حقوق بشر در عرصه سیاست 
تاریخی  از لحاظ  این دو حوزه،  ارتباط میان  یا  و 
این جا دو  دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که در 
نظر عمده را یادآور می شویم. عده ای این ورود یا 
ارتباط را به شرایط پس از جنگ جهانی دوم و برخی 
دیگر آن را به دهه هفتاد میالدی نسبت می دهند. 
اما چنین به نظر می رسد که ورود مفهوم حقوق 
اخیر  یا چهار دهه  بشر در حوزه سیاسی در سه 
روشن تر شده است. دانشمندان به این نظر هستند 
که حقوق بشر از جنبه های مختلف با سیاست ربط 
پیدا می کند. یعنی حقوق بشر و سیاست با یک دیگر 
ربط وثیق دارد. این دیدگاه از جهت نظری و تیوری 
توجیهاتی را دارا است. بسیاری از دانشمندان علوم 
انسان،  باور هستند که هر کنش  این  به  سیاسی 
حتا  است،  سیاسی  کنش  یک  از جهتی  واقع  در 
یا  و  سیاسی  فعال  مصطلح،  مفهوم  به  انسان  اگر 
فعال  یک  فقط  و  نباشد  هم  سیاسی  مقام  دارای 
مدنی باشد، این کنش مدنی نیز خودش به نوعی 
دارد  تأکید  این دیدگاه  است.  با سیاست  آمیخته 
که نمی توان میان امر حقوق بشری و امر سیاسی 
تفکیک قایل شد. زیرا از یک زاویه سیاست معطوف 
در  می شود،  تعریف  حکومت  یک  رفتار  تغییر  به 
بشری  حقوق  فعالیت های  از  بخشی  حال  همان 
حکومت  عمل کرد  و  رفتار  تغییر  به  معطوف  نیز 
نسبت به شهروندان و برآورده ساختن مطالبات شان 
است. به باور طرف داران این نظریه، این ارتباط را 
می توان از محتوای »اعالمیه جهانی حقوق بشر« و 
»کنوانسیون های« مربوط به آن به خوبی به دست 
آورد. زیرا در آن ها مخاطب مستقیم و نخستین، 
اعالمیه  چنان چه  هستند.  قدرت ها  و  دولت ها 
جهانی حقوق بشر به صراحت دولت ها و قدرت ها 
با  بین المللی شان  حقوق  و  ملی  مسوولیت  به  را 

روی کرد حقوق بشری فرا می خواند.
رویدادها  مجموع  نیز  تاریخی  واقعیت  لحاظ  از 
و  قدرت  و  سیاست  جهان  به  مرتبط  حوادث  و 
اثرگذاری پیامدهای آن بر زنده گی بشر، سبب شده 
و  ارزش ها  و  مفهوم ها  به  بشری  جامعه  که  است 
معیارهایی روی آورد که بعدها تحت عنوان مفاهیم 
قرار  شناسایی  مورد  بشری  حقوق  ارزش های  و 
گرفت و به نام »اعالمیه جهانی حقوق بشر« تدوین 
شد. البته که ریشه های مفاهیم و ارزش های حقوق 
بشری را در دوره های بسیار دور تاریخ بشر و متون 
اما  کرد؛  می توان جست وجو  هم  آن ها  به  مربوط 
در آخرین و مهم ترین تحول در سده اخیر، یعنی 
شروع جنگ جهانی دوم و تحوالت پس از آن به 
نقض  و  خشونت  و  جنگ  از  پیش گیری  منظور 
بشری،  رنج های  و  دردها  کاهش  انسان ها،  حیات 
انسانی ساختن عرصه های گوناگون حیات بشری به 
خصوص عرصه سیاست، تنظیم مناسبات داخلی 
کشورها و بین الدول، نسبت به قواعد حقوق بشری 
و رعایت آن از سوی دولت ها و جامعه بین المللی 
این منظور حقوق  به  توجه خاص صورت گرفت. 
و  شناخت  رسمیت  به  را  بشر  حقوق  بین الملل، 
بسیاری از کشورها این حقوق را با الهام از اعالمیه 
تدوین شده به نام »اعالمیه جهانی حقوق بشر« در 
داخلی  قضایی  رویه های  و  قوانین  اساسی،  قانون 
خود پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده اند. بنابراین 
تدوین اعالمیه جهانی حقوق بشر و پذیرش آن از 
سوی اکثر کشورها و دولت ها خود سرآغاز ارتباط 
آشکار و ملموس »حقوق بشر« با »سیاست« دانسته 

جایگاه  جهان شمول  ارزش  یک  مثابه  به  بشر« 
مهمی در آن نوع نگرش از سیاست ندارد. به گمان 
بشر  حقوق  به  هم  مواردی  در  دولت ها  اگر  آنان 
استناد می کنند، بیش تر دادن پوشش انسانی است 
بر منافع ملی شان. به تعبیر صریح تر، حقوق بشر 
در مقایسه با منافع ملی یک موضوع فرعی است 
باور  این  به  این ها  ابزاری.  آن  به  نسبت  نگاه ها  و 
هستند که واقعیت های سیاست اجازه نمی دهد تا 
حکومت ها حقوق بشر را تعیین کننده و محور اصلی 
در سیاست کالن و در سیاست خارجی خود قرار 

دهند.
به طور مثال یکی از میدان های تعارض حقوق بشر 
و سیاست، »حاکمیت ملی« دولت ها است. منتقدان 
می گویند که حقوق بشر با حاکمیت ملی دولت ها 
در تعارض کامل قرار دارد. آنان به موارد این تعارض 
چنین اشاره دارند: الزام به تصویب و تطبیق قوانین 
داخلی با قوانین بین المللی، حمایت های بین المللی 
و منطقه ای از حقوق بشر، پی گیری های قضایی در 

خصوص نقض کننده گان حقوق بشر و...
تفسیر به رأی مفهوم حقوق بشر و اسناد مربوط به 
آن از سوی برخی از کشورها، به خصوص قدرت های 
بزرگ بر اساس مصالح و شرایط مشخص از نقض 
در  دخالت  به  خود  دانستن  محق  یا  بشر  حقوق 
استراتژیکش،  مصالح  خاطر  به  دیگر  کشورهای 
مورد دیگری از تعارض میان حقوق بشر و سیاست 

است که از سوی منتقدان وارد شده است. 
اینک با طرح این دو دیدگاه خوش بینانه و مثبت 
در پیوند حقوق بشر و سیاست و دیدگاه منتقدانه 
نسبت به آن، چه نتیجه ا   ی می توان به دست آورد؟ 
آیا پیوند حقوق بشر با سیاست جداشدنی است؟ آیا 
برای آسوده شدن و ساده سازی، یکی از دیدگاه ها را 
به نفع دیگری انکار کنیم؟ آیا تحلیل و نتیجه  گیری 
رابطه یک سویه حقوق بشر با سیاست منطقی و 

واقع بینانه است؟ 
منفی  پرسش هایی  پاسخ چنین  نظر می رسد،  به 
خواهد بود. پیوند حقوق بشر با سیاست در اختیار 

می شود. چنان چه در جهان امروز، موضوع حقوق 
بشر از مهم ترین موضوعاتی دانسته می شود که بر 
مناسبات دولت ها با یک دیگر و نیز با شهروندان شان 
و دیگر سازمان های ملی و بین المللی اثر گذاشته 
بشر،  حقوق  توسعه  مسیر  در  هم چنین  است. 
که  شده  طرح  بشری  حقوق  چندگانه  نسل های 
در آن ها جنبه های مختلف زنده گی بشر و حقوق 
است.  گرفته  قرار  دقیق  توجه  مورد  افراد  بشری 
آن چه درباره ارتباط حقوق بشر با سیاست می توان 
افزود، این است که فرآیند تحوالت نظام بین الملل 
در دوران اخیر، در گسترش جایگاه حقوق بشر و 
صرف  مسأله ای  یک  از  حقوق  این  ماهیت  تغییر 
اثرگذار  استراتژیک  و  حیاتی  روی کرد  به  نظری 
این مسأله سبب شده است  بوده است. چنان چه 
اصول  در  اساسی  مسایل  جمله  از  بشر  حقوق  تا 
سیاست خارجی کشورها شناخته شود. قرارگرفتن 
حقوق بشر در اصول سیاست خارجی کشورها این 
زمینه را فراهم ساخت تا کشورها در مسیر تنظیم 
سیاست خارجی خود و پرداختن به منافع ملی شان 

به قدرت نرم دست پیدا کنند. 
درباره ارتباط حقوق بشر با سیاست، افزون بر آن چه 
تاکنون مطرح شد، نگاه انتقادی نیز وجود دارد. در 
ارتباط حقوق بشر  انتقادی هرچند وجود  دیدگاه 
عنصر  عنوان  به  اما  است؛  نشده  نفی  سیاست  با 
ارتقادهنده و جذاب نیز دانسته نمی شود. منتقدان 
پیش از همه، این پرسش را مطرح می سازند که آیا 
طرح مطالبات حقوق بشری، نوعی انحراف و ایجاد 
چالش برای تحقق دموکراسی محسوب نمی شود 
یا بالعکس؟ این پرسش معطوف به غیربومی بودن 
متفاوت  و  گوناگون  شرایط  نیز  و  بشر  حقوق 

فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورها است. 
یا  واقع گرا  که  کسانی  سوی  از  نقد  مهم ترین  اما 
انتقاد  است.  نامیده می شوند، طرح شده  عمل گرا 
آنان این است که سیاست به طور کلی و سیاست 
خارجی حکومت ها به طور خاص، بر اساس حفظ 
»منافع ملی« است، طبیعی خواهد بود که »حقوق 

ما نیست که آن ها را از هم دیگر جدا کنیم، آن گونه 
که در آغاز گفته شد. این پیوند منطقی و معطوف 
است به ابعاد زنده گی بشری، چه به صورت فردی یا 
جمعی. هم چنین در جهان بشری وقتی مفاهیم و 
ارزش ها وارد جامعه و تاریخ می شود، امکان تفسیر 
به رأی و ابزاری شدن آن امر دور از احتمال نمی تواند 
باشد. بنابراین برخورد جانب دارانه و غیرواقع بینانه، 
به  نسبت  حکومت ها  برخی  سوی  از  به خصوص 
حقوق بشر مطابق به مصالح و منافع خود، منحصر 

به موضوع حقوق بشر نیست. 
برای گریز از این وضعیت، ما باید شناخت خود را 
از حوزه مفاهیم انسانی، به خصوص موضوع حقوق 
بشر دقیق تر و عمیق تر سازیم. هم چنین انتظارات 
خود را از حقوق بشر بر اساس واقعیت ها و مسایل 
مناسبات  تنظیم  در  ناکامی  کنیم.  عیار  عینی 
به صورت  باید  را  سیاست  و  بشر  حقوق  سازنده 
موردی، مورد مطالعه و ارزیابی همه جانبه قرار داد. 
هم چنین موضوع ابزاری شدن حقوق بشر در ارتباط 
از  عمیق  و درک  مطالعه  نیازمند  نیز  با سیاست 
ساختارهای سیاسی و وضعیت اجتماعی و فرهنگی 
و باورمندی به حقوق بشر است. در حقیقت امر 
که  است  این  بشر  حقوق  اهداف  از  واقعی  درک 
فضای زنده گی بشری در همه ابعاد بایستی انسانی 
شود. انسانی شدن عرصه سیاست و حکومت داری 
از اهداف مهم و نخستین حقوق بشر است. حتا 
خشونتی  نمی توان  اگر  که  است  این  بر  تالش 
کارشیوه ها  با  حداقل  کرد،  رفع  کامل  طور  به  را 
دقیقاً  بخشید.  کاهش  الزاماتی  و  محدودیت ها  و 
رفع  و  اجتماعی  عدالت  موضوع  راستا  همین  در 
تبعیض همه جانبه از مهم ترین شاخصه های حقوق 
بشری در ارزیابی کارکردهای حکومت ها و فعالیت  
سازمان ها دانسته شده است. تجربه دهه های اخیر 
نشان داده است که با وجود چالش های موجود و 
آن چه که منتقدان در ارتباط با موضوع حقوق بشر 
و سیاست یاد کرده اند، تأکید بر حقوق بشری در 
از مهم ترین  عرصه عمومی و جامعه مدنی، یکی 
عوامل اثرگذار برای تلطیف فضای سیاسی و روابط 
با  تجارب  همین  برمبنای  است.  بوده  بین المللی 
تأکید بر حقوق بشر در فضای پرتنش سیاست و 
روزنه  می توان  قدرت ها،  و  کشورها  منافع  تصادم 
امید را در زنده گی انسان های گیرمانده در چنان 

فضایی به وجود آورد. 
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حقوق بشر، موازین و اصولی را شامل می شود که تعهد افراد و دولت و سازمان ها را نسبت به آن بر مبنای حفظ و رعایت حیثیت و 
کرامت انسانی ملزم می سازد. آن چه این الزام را عملی و عینی می سازد، هنجارهای حقوق بشری است که رابطه میان افراد و دولت ها و 

سازمان ها را در حوزه های گوناگون تنظیم می کند. 



اعجازالحق سامی

آسیه حمزه ای

نمی شود نامش را تصمیم برای 
ازدواج گذاشت، بل باید گفت 
که همه  حرف ها برای معامله 
 14 مستعار(  )اسم  نیالب 
افغانی  لک  دو  بدل  در  ساله 
التماس های  است.  نهایی شده 
کسی  ندارد.  فایده ای  نیالب 
نه صدای او را می شنود و نه دلش به حال آن همه 
ازدواج اجباری  کودکی های خاکستر شده در میان 
می سوزد. زخمی که به قلب او وارد شده، عمیق تر 
خودنمایی  او  جان  در  که  زخم هایی  است  تمام  از 

می کند.
آستینش را باال می کشد، دستان ظریف و گندم گونش 
جای  فقط  قدیمی.  جراحت های  آثار  از  است  پر 
زخم ها نیست، استخوان دستش نیز کج شده است، 
گویا قباًل دچار شکسته گی شده و در همان حالت 
می گوید:  باشد.  خورده  جوش  هم  به  استخوان ها 
»یادآور همو روزهایی اس که به جای صبحانه و نان 
چاشت، فقط لت می خوردم. معلوم دار اس که تا آخر 
عمر یادم نمی ره، چون هر ثانیه پیش چشمم اس و 

مره زجر می ته.«
دو سال از آن روزها گذشته و حاال نیالب 1۶ ساله 
مکتب  آرزوی  کودکی  از  که  دختری  است؛  شده 
داشت و حاال پس از دو سال اقامت در خانه امن در 
کابل، به تازه گی مکتب را آغاز کرده است. خشونت  
در خانه نیالب داستان یک روز و دو روز نبوده، بلکه 
نزاع های  با  خورده  گره  کودکی  اش  دوران  خاطرات 
خانواده گی در خانه پدری، صدای گریه های مادر بعد 
از لت وکوب و صورت کبود و خونین او. شاید برای 
همین، ترس در میان آن ها نهادینه شد، تا آن جا که 
مادرش در مقابل ازدواج اجباری نیالب نتوانست دم 

بزند، چه رسد به حمایت از دخترش.
یک روز خزانی است در کابل، در خانه ای محقر و 
البته سرد. پدر در حالی به خانه می آید که حامل 
یا بد را هنوز کسی نمی داند و  خبری است. خوب 
است،  شب  نان  وقت  ندارد.  هم  پرسیدن  جرأت 
دسترخوان پهن می شود. پدر بدون هیچ مقدمه ای، 
آماده  نیالب  برای  لباس  »کمی  می گوید:  مادر  به 
کن، خواستگار دارد. نیاز به کش و فش نیست، هر چه 

رقابت جدی است ، رقیبان همه در یک نبرد نفس گیر 
صف کشیده اند. نگاه ها به خیابان دوخته شده  است. 
آماده شکا ر.  نیزه ها  و  آماده اند، نفس ها حبس  همه 
پایان  دیگر  رقابت  یک  آغاز  برای  انتظار  سرانجام 
که  همین   می رسد.  راه  از  زباله کش  موتر  می یابد. 
صدا  به  رقابت  آژیر  می کند،  تخلیه  را  محموله اش 
زباله ها  بر  »زباله پال«  با سیخ های  و همه  در می آید 
هجوم می آورند. در میان آنان، همه هستند؛ کودکان 
خرد سال، پیرمردان و جوانانی با لباس های چرکین 
سگان  مخدر،  مواد  معتادان  سیاه،  سروصورت  و 
گرسنه و... همه به دنبال یک هدف اند: زباله خوب. 
آن طرف تر سگی الغر و ضعیف در حالی  که از شدت 
و  پرسه می زند  زباله ها  به خود می لرزد، الی  سرما 
خسته  می کند.  رو  و  زیر  غذا  یافتن  برای  را  آن ها 
می گذارد  پاهایش  را الی  آهسته سرش  و  می شود 
او  برای  چیزی  انسان  ها  می بندد.  را  چشم هایش  و 
نگذاشته اند. گوشه ای دیگر سفره دو مرد معتاد هموار 
است. غذای سرد دور ریخته  شده را با دستان سیاه و 
چرکین شان از الی کیسه پالستیکی سیاه برمی دارند 
و با ولع می خورند. پسرکی خردسال که خیلی چابک 
را  زباله  تکه  بزرگ یک  زباله دانی  فراز  بر  می نماید، 
انگار چیز گران بهایی  ورانداز می کند،  نگاه دقیق  با 
با  دیگر  خرد سال  کودک  سه  دو  می جوید.  آن  در 
بوجی های چرکین، سالم ترین پالستیک  و کارتن ها 
را زیر نظر گرفته اند و بر سر تقسیم ساحه زباله با هم 

دعوا می کنند...
 در این میان اما کم تر کسی مانند »الوَکی« با این 
سن و سال ، صبح یک روز سرد، بستر گرم را به قصد 
زباله ها ترک می کند. شش سال دارد و بوجی هم قد 
که  کارتن  و  پالستیک  از  پر  دارد.  پشت  در  خود 
گاهی بر یک شانه و گاهی بر شانه کوچک و ضعیف 
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اخیر شده است.  از لت وکوب هایی که در چند روز 
»پدر!  گفت:  حتا  کرد،  اعتراض  دوباره  شب  همان 
مه آرزوی مکتب رفتن داشتم، مره نماندی. مه گپ 
نزدم. حداقل حالی گپم ره گوش کن، مه نمی تانم.« 
پاسخ پدر اما آب سردی است روی تمام التماس های 
او. پدرش می گوید: »ازدواج نمی کنی، خی ما گرسنه 
است. مه دختر  آن، شرایط خراب  می مانیم. ضمن 
نمی توانم نگاه کنم. معلوم نیست اگر کمی کالن تر 
شوی، چه کارهایی کنی. دختر باید تا کمی جوان 
شد، برود سر خانه و زنده گی تا دو روز دیگر آوازه 
به  درد  درس  نه  نبرآید.  جامعه  در  فاحشه گی اش 

می خوره و نه کورس رفتن.«
تقالی نیالب بیش تر می شود. به مادر پناه می برد. او 
هم مادر است و دلش می سوزد و هم نمی تواند دم 
بزند. پاسخ همان است که بود: »قبول کن که آغایت 

هم مره می کشه و هم تو ره.«
چاشت است، می رود خانه همسایه قدیمی. با دختر 
گپ وگفت های  گاهی  و  است  صمیمی  همسایه 
خبر  نیالب  ازدواج  موضوع  از  آن ها  دارد.  دوستانه 
دارند. بارها با مادرش گپ زده اند، اما سودی نداشته 

با  که  همین طور  و  است  خجالتی  دختر بچه   الوَکی 
گوشه  چادرش مصروف می شود، زیرچشمی نگاهی 
می اندازد و آهسته می گوید: »ایناره می برم و شب َدر 
می تیم.« هوا سرد است و عابران زیادی از کنار او رد 
می شوند. الوَکی بی اعتنا به آنان نگاهش را به چیزی 
دوخته  است. دو دختربچه خردسال با جامه های گرم 
و بکس های مکتب، نگاه هایش را تا انتهای پیاده رو 
خنک  می شود  پرسیده  می کشند.  خود  دنبال  به 
نازکش  پاره و  پیراهن  به  نمی خوری؟ در حالی که 
سرد  هوای  آن  در  »نی!«  می گوید:  می کند،  نگاه 
سوال  پرسیدن  می بندد،  یخ  گیالس  در  را  آب  که 
»خنک نمی خوری؟« اشتباهی بود، آن هم از کودکی 
که گوش ها و  بینی کوچکش از شدت سرما کبود 

می نمود.
می خیزد؛  بستر  از  ماموریت  یک  با  صبح ها  الوَکی 
کودک  است.  مشابه  قبل  روزهای  با  که  ماموریتی 

است. نیالب می گرید، همان قدر معصوم و کودکانه 
و مستأصل. آن ها به او کمک می کنند. کسی را در 
وزارت امور زنان می شناسند و قرار است خبر بدهند 
نیالب  اجباری شد.  ازدواج  مانع  که چطور می شود 
ناامیدانه به خانه برمی گردد. فردای آن روز به نیالب 
خبر می دهند که وزارت زنان می تواند کمک کند، 
این حال، نمی خواهد  با  اما نیالب نمی داند چگونه. 
برای همیشه از خانواده جدا شود. وقتی به بهانه خانه 
مسووالن  می رود،   زنان  وزارت  به  آن ها  با  همسایه، 
مربوطه بالفاصله نیالب را به یکی از خانه های امن 

کابل منتقل می کنند.
جدیدی  جنجال های  امن،  خانه  به  نیالب  رفتن 
و  پیرمرد  آن  را خلق می کند؛ جنجال های خانواده 
جنجال و نزاع های خانه گی میان پدر و مادر نیالب. 
حاضر  نیالب  پدر  هیچ گاهی  و  می گذرد  سال  دو 

نمی شود دخترش به خانه برگردد. 
در جلسات رسیده گی به قضیه نیالب، بارها مسووالن 
کمیسیون به خانه او زنگ می زنند، اما سودی ندارد. 
پدر نیالب می گوید: »این لکه ننگ همان جا بماند و 
بمیرد بهتر است از این که به خانه برگردد.« یک  بار 
مادرش به وزارت امور زنان می آید و می گوید تالش 
نکنید نیالب به خانه برگردد، که اگر برگردد، از او 
و  حرف ها  این  خالص.  و  می ماند  جنازه  یک  فقط 
پس زدن ها، آواری از ناامیدی است که بر سر نیالب 

فرو می ریزد.
اما  می کند،  نامزدی  فسخ  محکمه  طریق  از  نیالب 
هیچ گاه نمی تواند به آغوش خانواده اش برگردد. دو 
نه  نه راه پس دارد  به قول خودش  سال گذشته و 
از جامعه ای است که زن صدای  او  این حق  پیش. 
بلند کند، آخر و  اگر  بلند کند و  را نمی تواند  خود 
عاقبتش می شود طرد از خانه، تهدید به قتل و تمام 
را  او  پنهانی که روح و جسم  و   پیدا  خشونت های 

شکنجه می دهد.
نیالب فقط نفس می کشد، اما زنده گی نمی کند...

خانه  ساختن  گرم  برای  او  است.  وظیفه شناسی 
کوچک و محقر شان، در این روزهای سرد پایتخت 
به گوشه گوشه شهر با بوجی اش سفر می کند. هیچ 
چیزی او را به اندازه  بوجی پر از کارتن و پالستیک 
که در طول روز به خانه می برد، خوشحال نمی کند. 
نه عروسک ها و نه آب نبات خوش مزه دوکان پهلوی 
برای  زباله دانی ها  از  مهم تر  مکانی  هیچ  خانه شان. 
نه خانه های  و  ارگ ریاست جمهوری  نه  نیست،  او 
مجلل. یا اصاًل زنده گی برای او همین دو »کارتن« 
به  زباله دانی  به  زباله دانی  که  بود  »پالستیک«  و 
دنبال آن می گشت. الوَکی اما قهرمانانه می خندد. او 
با جسم کوچکش، بازوی نیرومند پدر است؛ بازویی 
که با غرور و متانت لطف هیچ کسی را در حق خود 
نمی پذیرد؛ حتا تعارف سمبوسه گرم با ترشی را در 

یک صبح سرد و ابری با شکم گرسنه رد می کند. 
کوه های  طرف  از  سردی  باد  و  است  ابری  آسمان 
برفی صورت کوچکش را اناری کرده  است. شهر پر 
از سرو صدا های گوش خراش است و فضا هم در این 
گل صبح بوی تعفن می دهد. الوَکی همین طور بدون 
آهسته آهسته  پیاده  رو  عابران  میان  در  خدا حافظی 
از  این سوی خیابان صدای خبری  ناپدید می شود. 
آمار  یک رستورانت به گوش می رسد که می گوید: 
کرونا روز به روز  افزایش می یابد و ما در حال سپری 
توصیه های  به  باید  مردم  هستیم.  دوم  موج  کردن 
با  مکرراً  را  دست های شان  و  کنند  توجه  بهداشتی 
آب و صابون بشویند و میوه های حاوی ویتامین سی 
با  افراد  از  تعدادی  اما  بخورند... طرف دیگر خیابان 
لباس های سیاه و سر و صورت چرکین، از الی زباله ها 
آرام آرام خیابان را در انتظار یک موتر زباله کش دیگر 
به  امیدوار  نگاه های  با  هم چنان  و  می کنند  رصد 

خیابانی که هرلحظه مزدحم تر می شود، می نگرند.

عاجل تر باید خانه شوهر برود.«
و  خانواده  اعضای  همه  دهان  در  می خشکد  نان 

بیش تر نیالب. او فقط 14 سال سن دارد.
به  بیمار  زنی  که  است  پیرمردی  نیالب  خواستگار 
همراه شش فرزند کالن دارد. آن چنان هم در بساطش 
پول نیست، فقط دو لک افغانی به مرد خانواده داده تا 
به همین راحتی کودکش را به همسری بگیرد. نیمی 
از رویاهای نیالب از همان کودکی به دلیل ممانعت 
پدرش با رفتن به مکتب، بر باد رفته، حاال اما انگار 

چیزی تا نابودی کامل نمانده است. 
پدرش  می کند  تالش  خود  ادبیات  همان  با  نیالب 
را متقاعد کند، هر چند اصرار بیش از حد او نتیجه 
می شود.  برگزار  خواستگاری  مراسم  دارد.  کم تری 
کالنش  پسر  دو  و  همسر  همراه  معیوب  پیرمردی 
حجت  اتمام  اول  همان  پیرمرد  همسر  آمده اند. 
می کند که به خدمت کار نیاز دارد، نیالب که آمد، 

باید خوب خدمت کند. 
چند روز به برگزاری مراسم نامزدی مانده، نه طالها 
رنگارنگی  لباس  های  نه  و  دارد  جذابیتی  او  برای 
آزرده است  تمام جانش  بپوشد.  باید در محفل  که 

راه می رود،  دیگرش می اندازد. سنگین است. وقتی 
ته بوجی اش به زمین تماس می کند. باری که تنها 
پالستیک و کارتن برای سوخت نیست ، دردی است 
که انتهای مجبوریت یک خانواده را در فصل سرما 
نشان می دهد و روی شانه های کوچک این کودک 
تلنبار شده  است. خانواده او از والیت لوگر به این جا 
باربری  دستی  کراچی  با  پدرش  شده اند.  مهاجر 
می کند. آغاز سال وقتی پدرش او را به مکتب برد تا 
درس بخواند، مدیر مکتب گفت که سن او مناسب 
مکتب نیست و سال آینده وقتی هفت سالش تکمیل 
عجیبی!  دنیای  چه  بخواند.  درس  می تواند  شد، 
آیا  اما  نیست،  مناسب  آموختن  برای  او  سن وسال 

برای کار مناسب است؟  
 پنج برادر و خواهر دارد و فارسی قشنگ و دل پذیر 
واژه هایی  »کارتن«،  و  »پالستیک«  می زند.  حرف 
است که با لحن کودکانه اش بامزه تر تلفظ   می کند. 

خواستگار به پدر دختر: 
ازدواج اجباری در 14 ساله گی؛

»به خدمت کار خوب نیاز داریم«

زباله دانی ها؛ 
صحنه رقابت گرسنه گان



زاهد آریا، نامزد دکترای دفاع و مطالعات استراتژیک
بخش دوم

شورشیان با استفاده از کشت مواد مخدر در قلمرو تحت 
قاچاق  انسان،  قاچاق  مخدر،  مواد  قاچاق  شان،  اداره 
معادن  غیرقانونی  استخراج  پول شویی،  باستانی،  آثار 
تمویل  را  بیرون مرزی، خودشان  و دریافت کمک های 

می کنند.
برای تقویت  استخدام یا جذب اجباری: شورشیان 
صفوف خویش دست به جذب افراد به صورت اجباری 
نیز می زنند. در این مورد کوشش می کنند زنان، اطفال 
به شیوه های مختلف  و  را جذب گروه خود  و جوانان 
از  اجباری  استخدام  معموالً  کنند.  استفاده  آن ها  از 
طریق زور، تهدید، گروگان گیری اعضای فامیل و ایجاد 

وحشت صورت می گیرد.
زنان شورشی: در طول تاریخ، حضور زنان در جنگ ها 
اما  وصف  این  با  است.  نبوده  پررنگ  مردان  اندازه  به 
حضور محدود آنان در جنگ ها همیشه مهم بوده است. 
بر اساس یک تحقیق، زنان نقش مهم و ارزنده ای در 
مبارزه و حمایت از جنگ داشته اند. زنان همانند مردان 
بنا بر دالیل متعدد به شورشیان می پیوندند؛ گاه با اجبار 
و گاهی هم داوطلبانه. اما بیش تر زنان شامل در صفوف 
شورشیان، مورد تجاوز افراد زورمند قرار گرفته اند. زنان 
زنان  برابری  و  آزادی  برای  مبارزه  اهداف  با  داوطلب 
یا  و  فامیل  از  زنان، محافظت  از  در جامعه، محافظت 
هم دسترسی به مواد غذایی و پیداکردن سرپناه برای 
فامیل خویش به شورشیان پیوسته اند. به طور مثال، 
دختران و زنان جوان از سراسر جهان به اختیار و میل 
خویش به گروه داعش پیوستند. هم چنان می توان به 
از  تانیای چریک، یکی  به  تانیا، مشهور  از  گونه نمونه 
هم رزمان چه گوارا نام برد که به میل و خواست خود با 
انقالبیون پیوست و به زعم خودش برای آزادی انسان ها 
از یوغ کاپیتالیست ها مبارزه کرد و جان خود را در این 

راه از دست داد. 
پرستار،  داکتر،  عنوان  به  زنان  از  معموالً  شورشیان 
اجراکننده  و  خبررسان  هم  یا  و  برده  پیش خدمت، 

حمالت انتحاری استفاده می کنند.

اهداف شورشیان
اشتباه  هم  با  نباید  را  مدنی  نافرمانی  و  شورش گری 
گرفت. چون تظاهرات یک سرکشی مدنی است، حتا 
ببرند،  غارت  به  را  مردم  اموال  مظاهره کننده گان  اگر 
زنند.  باز  سر  قانون  از  و  کنند  ایجاد  آشوب  شهر  در 
مدنی  نافرمانی  یک  که  گفت  می توان  حالت،  این  در 
از حالت صلح آمیز به خشونت کشیده شده است. این 
می تواند  وضعیت  دوام چنین  اما  نیست؛  یک شورش 
منجر به شورش مسلحانه شود. با آن که هدف شورشیان 
سیاسی خوانده می شود؛ اما اکثر آنان به دالیلی چون 
حقارت، تبعیض، عقده مندی ها و سایر موارد به صفوف 
سرمشق  را  سیاسی  هدف  و  می پیوندند  شورشی ها 
فعالیت های خود قرار می دهند. شورشیان دارای اهداف 
مشخصی هستند. اهداف شورشیان را می توان نظر به 
نوع و مختصات شورش گری آن ها بیان کرد. شورشیان 
مذهبی،  گرایان  افراط  جدایی طلبان،  می توانند 
باشند.  دیگر  گروه های  و  اصالح طلبان  تروریست ها، 
به خشونت می زنند و حکومت های  کسانی که دست 
مشروع را تهدید می کنند، در حقیقت در پی سرنگونی 
حکومت ها و برقرای حکومت ایده آل خودشان هستند.

اهداف مشخص و  دارای  مبارزه خویش  شورشیان در 
به  می توان  را  شورشیان  اهداف  هستند.  تعریف شده 

دسته های ذیل تقسیم کرد:
کوشش  شورشی  گروه های  از  بعضی  مقاومت: 

تا حکومت خطایی را مرتکب شود و آنان از وضعیت 
پیش آمده باالترین سود را ببرند. زمانی که دولت توانایی 
و ظرفیت آوردن رفاه و امنیت را در قلمرو خود نداشته 
باشد و به نارضایتی و شکایات مردم رسیده گی نتواند، 
در این صورت فرصت عدم فرمان برداری در بین مردم 
به وجود می آید و مخالفان با استفاده از این ناهنجاری ها 
منافع شان را دنبال می کنند. هم چنان می توان یادآور 
شد که فاصله بین مردم و حکومت در صورتی به وجود 
می آید که نیروهای امنیتی به اشتباه، به دست گیری 
با  ارتباطی  هیچ  که  بزنند  دست  کسانی  مجازات  و 
نیروهای  اشتباه  عمل  این  باشند.  نداشته  شورشیان 
امنیتی باعث بی اعتمادی بین مردم و حکومت می شود. 
در این صورت، هم کاری مردم نیز با نیروهای امنیتی در 

پایین ترین سطح خود قرار می گیرد.
بنابراین ایجاب می کند که دولت در چند مورد اقدام 

کند:
- به شکایات و نارضایتی های مردم رسیده گی کند؛

- دلیل فاصله گرفتن مردم از دولت را بفهمد؛
جمع آوری  با  را  شورشیان  توانایی های  و  ظرفیت   -

اطالعات دریابد.
انگیزه: برای سازمان دهی هرکاری، نیاز است که انگیزه 
به وجود آید؛ زیرا انگیزه محرک هرنوع حرکت و اقدام 
کوشش  همیشه  شورشیان  رهبران  این رو  از  است. 
می کنند تا با ایجاد انگیزه، توده ها را علیه حکومت بسیج 
تفاوت های  می تواند  شورش گری،  برای  انگیزه  کنند. 
حکومت،  از  مردم  نارضایتی  زبانی،  نژادی،  مذهبی، 
ناکامی و ضعف نیروهای امنیتی در تأمین امنیت مردم، 
رفتار توهین آمیز نیروهای امنیتی، فساد در دستگاه های 
عدلی و قضایی و حضور نیروهای خارجی باشد. اکثر 

شورش  ها به محور چنین تفاوت هایی می چرخد.
بارزترین انگیزه های شورش گری عبارت است از:

1. منازعات نژادی، قومی، قبیله ای و زبانی؛
۲. بینادگرایی مذهبی؛

۳. عداوت یک بخش یا قشری از جامعه با شخصیت های 
تأثیرگذار سیاسی، نظامی و اجتماعی؛
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تامیلی ها؛
از  فاصله میان طبقات مختلف  و  اقتصادی  ناتوانی   .۵

لحاظ ثروت؛
۶. ملی گرایی.

روش ها
شورشیان برای به دست آوردن اهداف شان به روش های 
این شیوه ها  از  با استفاده  مختلف متوسل می شوند و 
سایر  و  تمویل  تدارکات،  زمینه  تا  می کنند  کوشش 
نیازهای اولیه و ضروری شان را مهیا سازند. برای نیل 
به این اهداف، شورشیان دست به تأسیس سازمان های 
تدارکاتی،  مسیرهای  ترتیب  این  به  و  می زنند  مخفی 
افراد  جذب  و  جلب  و  مالی  تمویل  قوا،  سازمان دهی 
برای  بنابراین  می سازند.  فراهم  خود  برای  را  جدید 
نیروهای امنیتی یا نیروهای ضد شورش گری ضروری 
است تا این موارد را به طور جدی تعقیب کنند و چنین 
سازمان های مخفی شورشیان را که به آن ها حیات و 
عمر بیش تر می بخشد، پیدا و در بین آن ها نفوذ کنند 
تا از برنامه ها و روش های شان آگاهی یابند و با داشتن 

اطالعات دقیق بتوانند شورشیان را به چالش بکشند.

شیوه هایی که شورشیان برای اهداف شان انتخاب 
می کنند از این قرار است:

نیروهای  جذب  جدید:  نیروی های  استخدام 
با  شورشیان  است.  شورشیان  اهداف  از  یکی  جدید 
مردم،  بین  در  نفوذ  چون  شیوه های  کاری گیری  به 
قبایل، خانواده ها، ارتباط با سران اقوام و با استفاده از 
تشویق و ترغیب مردم، کوشش می کنند از میان آنان 
و  اهمیت  جنگی  نیروهای  افزایش  کنند.  سربازگیری 

تأثیر گسترده ای در قدرت شورشیان دارد.
منابع: برای پیشبرد هر کاری، نیاز به منابع اقتصادی 
است. در صورتی که منابع مالی کافی در دست نباشد، 
با چالش بزرگی مواجه می شویم. بنابراین شورشیان نیز 
ضرورت به منابع دارند تا بتوانند به حیات خویش ادامه 
دهند و برنامه های خویش را به پیش ببرند. از این رو، 

عوامل اساسی شورش گری
شورش عوامل زیادی دارد که باعث رویارویی مردم با 
حکومت و یا حکومت با مردم می شود. شورش ها معموالً 
دیکتاتوری،  بی عدالتی،  تبعیض،  محرومیت،  محور  بر 
انگیزه دینی و مذهبی، تجاوز خارجی، حضور نیروهای 
تغییر،  برای  اندیشه  ضعیف،  حکومت داری  بیرونی، 
انقالب و سایر عوامل به وقوع می پیوندد. از این رو چند 
عاملی که باعث شورش گری می شود را این جا توضیح 

می دهیم.

آسیب پذیری مردم
این  و  دارند  زیادی  توقعات  حکومت  از  مردم  معموالً 
مانند  اولیه  ضروریات  به  دسترسی  می تواند  توقعات 
پرورش،  و  آموزش  اشتغال،  آشامیدنی،  آب  صحت، 
قضایی  و  عدلی  مسایل  به  عادالنه  رسیده گی  امنیت، 
نماینده  عنوان  به  نیز  حکومت  باشد.  موارد  دیگر  و 
نیازمندی های  تا  است  مکلف  مسوول،  نهاد  و  مردم 
آن ها را برآورده سازد. در صورتی که حکومت توانایی 
را  مردم  نیازمندی های  و  خواست ها  برآورده ساختن 
به  باشد، شکاف بزرگ میان مردم و حکومت  نداشته 
وجود می آید و شورشیان با استفاده از ابزار هایی چون 
تبلیغات، شایعات و پیشکش نمودن راه های بدیل، مردم 

را بر علیه حکومت می شورانند.

ضعف در رهبری
رهبرانی که ظرفیت و توانایی رسیده گی به مشکالت 
منابع  از  درست  استفاده  ظرفیت  هم چنان  و  مردم 
برای آوردن تغییر را نداشته باشند و نتوانند خدمات 
به  شورشیان  زمان  آن  دهند،  ارایه  مردم  به  درست 
آسانی می توانند مردم را مجذوب خود کنند. شورشیان 
راه های بدیل را برای مردم پیشنهاد می کنند؛ یکی از 
این راه ها شورش مسلحانه برای برانداختن حکومت و 
ایجاد نظم جدید است. به خصوص رهبران پرجذبه به 
آسانی می توانند مردم را تحت تأثیر خود بیاورند و اقناع 

آن ها را حاصل کنند.

عدم کنترل حکومت
خود  قلمرو  بر  که  هستیم  مواجه  دولت  نوع  دو  با  ما 
دولت های  و  ناکام  دولت های  ندارند:  کنترل  و  تسلط 
ضعیف. دولت های ناکام، دولت هایی است که در تمام 
ابعاد مانند امنیت، رفاه و مشروعیت ناکام باشد. چنین 
دولت ها، دارای کنترل محدود بر قلمرو خود است. این 
دولت ها برای بقای خود شدیداً وابسته به حمایت مالی 
و نظامی کشورهای خارجی است. مثال برازنده این نوع 
حمایت  به  وابسته  شدیداً  که  است  افغانستان  دولت، 
نظامی و مالی خارجی و دارای کنترل محدود بر قلمرو و 
نفوس خود است. دولت ضعیف به دولتی گفته می شود 
که ضعف در مشروعیت و آوردن رفاه و امنیت دارد. اما 
دارای قدرت قهریه قابل توجه است و از قدرت قهریه 
خود برای پایان دادن به هر نوع چالش استفاده می کند. 
با وجودی که موفق به حل مشکل می شود؛ اما از ضعف 
آن کاسته نمی شود. مثال این نوع دولت ها، پاکستان، 

سریالنکا و بنگالدش است.
ضعف  نشان دهنده  مردم،  و  قلمرو  بر  تسلط  نداشتن 
حکومت است. وقتی یک حکومت نتواند امنیت، رفاه و 
خدمات اولیه را به مردم در ساحات دور دست پیشکش 
کند، شورشیان به آسانی می توانند مردم مناطق محروم 

را در کنار خود جمع کنند.

شرایط شورش گری
مسأله اساسی در مطالعات شورش گری این است که 
هر  چون  می پیوندد.  وقوع  به  چگونه  و  چرا  شورش 
عملی، علل و معلول خود را دارد. معموالً شورش گری 
وقوع  به  حکومت ها  از  مردم  نارضایتی های  دلیل  به 
شورشی  گروه های  به  نارضایتی ها  این  می پیوندد. 
از  بیاورند،  را به دست  تا حمایت مردم  بهانه می دهد 
شکایت ها و رنج های مردم استفاده کنند و مردم را بر 
علیه حکومت ها بشورانند. شورشیان تنها از شکایت و 
نارضایتی مردم از حکومت بهره برداری نمی کنند؛ بلکه 
آن ها کوشش می کنند با راه اندازی حمالت تروریستی 
بدترکردن  و  ناامن سازی  حکومتی،  نهادهای  باالی 
وضعیت اقتصادی برای مردم نارضایتی های جدید خلق 

و زمینه شورش گری را در بین مردم تشدید کنند.

شورش گری  گسترش  به  کمک کننده  حالت  دو 
قرار ذیل است:

فرصت: در حقیقت شورشیان منتظر فرصت هستند 

نوع سیاست  وادار کنند که  را  تا حکومت ها  می کنند 
و حکومت داری خود را تغییر دهند. از این جهت است 
که شورشیان روی خواست های پایدار خود چون تغییر 
افراد سیاسی، مبارزه با فساد، تغییر نظام سیاسی و غیره 
تنها  می تواند  شورشیان  خواست  می کنند.  پافشاری 
بلکه  نباشد؛  سیاست گذاری  و  حکومت  نوع  در  تغییر 
بیرون راندن  هم  یا  و  حکومت  به  پایان دادن  می تواند 

نیروهای خارجی باشد که در کشور شان حضور دارند.
و  سرنگونی  پی  در  شورشیان  بعضی  اصالحات: 
پایان دادن به حکومت های خویش نیستند؛ بلکه شرایط 
و حکومت داری ناسالم آن ها را وادار به جنگ مسلحانه 
ساخته است. این نوع شورشیان در ابتدا با تظاهرات های 
مسالمت آمیز و راه انداری نافرمانی های مدنی کوشش به 
آوردن تغییر در نوع حکومت داری می کنند؛ اما وقتی از 
جانب مسووالن بلندپایه حکومتی به طور جدی مورد 

توجه قرار نگرفتند، به اقدامات مسلحانه رو می آورند.
شورشیانی که خواهان اصالحات هستند، هدف آن ها 
آوردن ریفورم در بخش های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، 
این  به  دولت  که  صورتی  در  است.  قضایی  و  عدلی 
خواست های مردم تمکین کند، شورشیان سالح خود را 

به زمین می گذارند و به پروسه صلح می پیوندند.
شامل  شورش گری،  شکل  این  جدایی طلبی: 
جدایی طلبی از قلمرو مشخص می شود؛ مثل بلوچ های 
پاکستان که خواهان استقالل و تشکیل دولت مستقل 
هستند. هم چنان گفته می توانیم هدف از تجزیه طلبی 
است.  جداگانه  هویت  با  مستقل  کشور  ایجاد 
جدایی طلبان به طور رسمی خواهان جدایی از سرزمین 
مادر هستند و می خواهند دست به ایجاد یک سرزمین 
بزنند.  جداگانه  حاکمیت  با  مستقل  دولت  و  جدید 
هویت  و  نژاد  مذهب،  بر  استوار  جدایی طلبی  معموالً 
سرزمین  می خواهند  جدایی طلبان  که  است  مستقل 
را  سرنوشت شان  و  باشند  داشته  را  خویش  مستقل 
خود شان رقم بزنند. کسانی که جدایی طلب هستند، 
خود دست  اهداف  به  نمی توانند  با شورش گری  تنها 
یابند؛ بلکه آن ها زمانی می توانند به این هدف برسند 
که بتوانند مردمی را که متعلق به مذهب، نژاد و هویت 
آن ها هستند، کنار خود بکشانند و به مبارزه خود ادامه 

دهند.
انقالب: »انقالبیون کسانی هستند که کوشش می کنند 
با استفاده از زور، جنگ و مبارزه حکومت ها را سقوط 
بنا سازند و یک  ایده آل خود را  دهند و حکومت های 
را پی ریزند.  اقتصادی  نظم جدید سیاسی، فرهنگی و 
کردار،  هرگونه  می تواند  انقالب خواهی،  هم چنان 
روش، نظریه، یا نگره ای باشد که خواهان و پشتیبان 
تغییر اساسی و کامل در وضعیت اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی یا فرهنگی جامعه است.« )آشوری، 1۳۸4(. 
انقالب  برپایی  با  روسیه  در  بلشویک ها  مثال،  به طور 
سوسیالیستی به رهبری لنین به امپراتوری تزاری پایان 
دادند و حکومت بلشویک ها را بنا نهادند. انقالب دارای 

شش ویژه گی است:
1. تغییر ارزش ها و اسطوره های جامعه؛

۲. تغییر ساختار اجتماعی؛
۳. تغییر نهادها؛

4. تغییرات در تشکیل رهبری یا در اعضای گروه نخبه 
یا ترکیب طبقاتی آن؛

۵. انتقال غیرقانونی و غیرمشروع قدرت؛
به  که  رویدادهای  و  خشن  رفتار  تسلط  یا  حضور   .۶

سقوط رژیم منجر می شود.
ادامه دارد...
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ضد شورش
وشورش



اعالن مجدد دعوت به داوطلبی

ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسۀ داوطلبی تدارک دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت ریاست عمومی شرکت آبرسانی 
و کانالیزاسیون شهری افغانستان از بابت سال مالی 14۰۰ که تحت شماره داوطلبی                                                           می باشد، اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را  در مقابل پرداخت 
مبلغ ۵۰۰ پنج صد افغانی از ریاست تدارکات بدست آورده  و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی  ساعت 1۰:۰۰ بجۀ قبل ازظهر 
روز  چهار شنبه  تاریخ 1۰/1۰/1۳۹۹   به ریاست عمومی شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان واقع سر تپه کارته نو ناحیه هشتم شهر کابل ارائه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی به هیچ وجه قابل 

پذیرش نمی باشند، 
تضمین آفر بصورت گرانتی خط بانکی یا پول نقد مبلغ  ۵۸.۰۰۰.۰۰ پنجاه و هشت  هزار افغانی بوده و  جلسه آفرگشائی بروز  چهار  شنبه  ساعت  1۰:۰۰ بجۀ قبل ازظهر مؤرخ  1۰/1۰/1۳۹۹ در اتاق کنفرانس های 

ریاست عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون شهری افغانستان در طبقه سوم تدویر می گردد.

REBID/AUWSSC/1400/NCB/G/001 

با  کشورهای  در  اقتصادی  رشد  و  توسعه  شکننده گی 
اقتصاد وابسته و تولید ایستا، منبعث از عوامل داخلی 
نامطلوبی چون ناامنی است. این مهم، »سود اقتصادی« 
را به قهقرا هدایت می کند؛ نتیجه اما شکننده گی روانی 
دیگر،  روایت  به  است.  سرمایه گذاری  برای  سرمایه دار 
سرمایه دار، سرمایه تولیدی جهت تولید سرمایه مصرفی 
را در سرزمینی که بنگاه به تولید متمایل نیست و عرضه، 
تقاضایی ندارد، مصرف نمی کند. اقتصاد افغانستان پسا 

بن، از این مهم رنج می برد. 
به فحوای تاریخ، دولت های پسا رنسانس و کشف های 
جغرافی، منابع مالی بهتر را نقطه اتکا دانسته و با ابتنا بر 
آن، در پی افزایش درآمد ناخالص بوده اند. سیاست هایی 
که به صورت موسمی مورد استفاده قرار گرفت و بازار 
را به تمکین از آن واداشت؛ گاه تورم را خلق کرد و گاه 

نتیجه ای جز رکود در پی نداشت.
پرتغال،  در  مرکانتلیستی  اقتصاد  دکترین  اول-  بحث 
اسپانیا، فرانسه و انگلستان، منحیث دکترین کشورهای 
استعماری، نخستین طرح سیاسی را بین قرن های 1۶ 
دست یازیدن  برای  دولت ها  و  داد  رواج  اروپا  در  و 1۷ 
هرچه بیش تر به منابع طال از آن پیروی می کردند. بر 
با  ارتباط  در  مطلوبیت یک کشور  دیدگاه،  این  اساس 
تجارت خارجی آن است، تا کشور بتواند صادرات خود را 

دستم  در  را  کاغذ  و  قلم  وقتی 
سمتم  به  شتابان  می بینند، 
را  اسم شان  و  می آیند 
بنت  استم  »آصفه  می گویند: 
حبیبه  هم  ای  جمعه خان. 
برقع/ عبدالمنان.«  بنت  اس 
چادری شان را از روی صورت شان 
انتظار دارند مشخصات شان را بنویسم تا  بر می دارند و 
کمک دریافت کنند. لحظاتی می گذرد و چند زن دیگر 
هم اطرافم را می گیرند. آن ها فکر می کنند من این جا 
آمده ام تا برای شان کمک مالی کنم. نومیدانه به آن ها 
ما  دست  از  کاری  این که  از  شرمنده  و  می کنم  نگاه 
ساخته نیست، فقط تالش می کنیم اطالع رسانی کنیم و 

صدای رسای قربانیان فراموش شده جنگ باشیم. 
فاریاب،  والیت های  بی جا شده گان  هر کدام  زن ها  این 
بلخ هستند.  ولسوالی های والیت  از  بعضی  و  جوزجان 
مدتی می شود که به مزارشریف کوچیده اند تا جان شان 
را از جنگ نجات دهند. مانند آن ها صدها خانواده دیگر 
نیز هستند که دست نامهربان جنگ آن ها را مجبور به 
ترک خانه های شان کرده است. می گویم خانم، ما برای 
کمک مالی نیامده ایم؛ من از یک رسانه آمده ام تا با شما 

حرف بزنم.
بی جا شده گان والیت های  از کوچه های کمپ  یکی  در 
شمالی در قبل از ظهری که هوا به سمت سرد شدن 
می رود، پای حرف  های چند زن می نشینم. خانم حبیبه 
به حرف زدن شروع می کند. او می گوید وقتی شما را 
دیدیم که این جا ایستاده اید و با آقای گل خان، نماینده 
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مفهوم انتزاعی و تأکید بر رقابت و حذف عدالت.
بحث دوم- اقتصاد دولتی سیستم سوسیالیستی با حذف 

باورهای لیبرال؛
بحث سوم- سیاست اقتصادی مختلط مبتنی بر آرای 

کینز؛
بازار  اهمیت  این که  پهلوی  در  نئومرکانتلیسم  نظریه 
آزاد در دیدگاه لیبرالیسم را می پذیرد، بیش تر به ساز 

و کارهای بازار و دولت تمرکز دارد.  
افغانستان پیشا کودتای ثور، از نظام اقتصادی مختلط 
استفاده می کرد. پسان تر در زمان حکومت چپ، سمت 
و سوی اقتصاد دولتی تغییر کرد. پس از فروپاشی اتحاد 
اقتصادی  سیاست  سوسیالیستی،  شوروی  جماهیر 
بحبوحه  در  گرفت.  قرار  مدیریتی  خالء  در  افغانستان 
از  نوعی  هیچ  از  افغانستان  اقتصاد  داخلی،  جنگ های 
سیستم های اقتصادی پیروی نمی کرد و تورم در سراسر 
دهه 1۹۹۰ هژمون اقتصادی این سرزمین می نمود. در 
بازار و تأکید بر  اقتصاد  با تسوید  افغانستان پسا بن و 
اقتصاد بازار، در دهمین و یازدهمین ماده قانون اساسی، 
سیستم اقتصاد نئولیبرال در افغانستان آغاز به فعالیت 

کرد.
در شرایط فعلی بیش تر و یا اکثر سیاست های اقتصادی، 
مبتنی بر سیاست های لیبرال طرح می شود. با حمایت 

افغانستان از رویاهای شان دست کشیده اند و قلبی که 
روزی جای قشنگ ترین تصورات بود، خانه نگرانی ها و 

تشویش ها است.
خبرهای  است.  چمتال  ولسوالی  باشنده  حبیبه،  خانم 
ناگواری از این ولسوالی همواره به گوش می رسید. خانم 
حبیبه می گوید راکتی را که طالبان شلیک کرده بود، به 
خانه آن ها اصابت کرد. خانه ای که سال ها در آن زنده گی 
کردند، با فشار دستی که شلیک کرد، در چند لحظه به 

ویرانه ای مبدل شد.
او از روزهای تلخی حرف می زند که طالبان به ولسوالی 
چمتال آمدند و زنده گی را برای باشنده های آن دشوار 
کردند. در سراسر کمپ وقتی با بی جاشده گان صحبت 
کردیم، نخستین حرفی که داشتند، این بود که طالبان 
بستند. در هر جایی  فرزندان شان  به روی  را  مکتب ها 
مراکز  نخستین هدف شان  طالبان حمله می کنند،  که 
دانش آموزان  روی  به  را  مراکز  این  و  است  آموزشی 

می بندند.
فرزندان خانم حبیبه نیز از این قاعده مستثنا نبوده اند و 
با بدو ورود طالبان به چمتال دیگر نتوانسته اند به مکتب 
بروند. خانم حبیبه می گوید با این تصور از چمتال بیرون 
شدم که شاید بتوانیم در مزارشریف زنده گی جدیدی 
را شروع کنیم و به نسبت داشتن امنیت مناسب آن جا 
همه  اما  بروند؛  مکتب  به  بتوانند  کودکان مان  دوباره 
چیز در تقابل با تصورات آن ها پیش می رود و روزهای 
زنده گی در مزار سخت ترین روزها برای او و خانواده اش 
است. خانم حبیبه می گوید که شنیده ام امسال زمستان 
ده  می شه.  سیخ  تنم  به  »مو  است.  رو  پیش  سختی 

 - دولت  تمکین  بر  کوشش  و  جهانی  تجارت  سازمان 
تعرفه های گمرکی  و حذف  لیبرال  از سیاست  ملت ها 
بر  سیاست گذاری ها  کثیر  تجارت،  زمینه سازی  جهت 

پایه اقتصاد بازار شکل و شمایل می گیرد. 
حداقلی  وجود  بر  تا  است  آن  پی  در  نوشته  این 
گمارد.  صحه  جهانی  تجارت  در  نئومرکانتلیسم 
عمده ترین تمثال این مهم، ارزش در بحبوحه همه گیری 
پاندمی کرونا است. نفت؛ انرژی در تیررس کشورها اما 
ارزش آن در این دوره با کاهش عمیقی روبه رو شد. در 
سوی دیگری، دولت ها در پی افزایش منابع استراتژیک 
نفتی خود، با اتکا به سیاست نئومرکانتلیسم، نبودند. به 
همین طبع و مصداق، کشورهای عضو سازمان اوپک با 
کاهش قیمت تجارتی نفت، چارچوب دیگری را اساس 
شمایل  در  حداقل  نفت،  جایگاه  حذف  آن  و  نهادند 
موسمی و مقطعی، از هرم اقتصاد و خارج نمودن نفت از 
لیست ابزار مهم اقتصادی است؛ زیرا تبادله مواد انرژی زا، 
سازمان های  مجموع  ذیل  که  است  روز  سیاست  تابع 

بزرگ ذی ربط و ذی نفع، تعیین ارزش می شود.
از  بیش  افغانستان  اقتصادی  سیاست  نتیجه،  در 
بیش تر  باشد،  داشته  نئومرکانتلیسم  به  وقعی  آن که 
خون  و  می گیرد  سرچشمه  لیبرالیسم  جوی بارهای  از 

لیبرالیسم در نظام اقتصادی کشور در جریان است.

شرایطی که نان خوردن خوده پیدا نمی تانیم، چطو مواد 
سوخت خوده پیدا کنیم؟ با کدام امکانات؟«

خانم حبیبه و زن های دیگری که در اطرافم نشسته اند، 
طالبان  که  می گویند  آن ها  ندارند.  امید  روند صلح  به 
همه داشته های شان را از آن ها گرفته اند، با این وصف، به 

کجای گفت و گوهای صلح باید خوش بین باشند! 
سر  از  دوباره  حالی  در  طالبان  با  صلح  گفت و گوهای 
خواستار  افغانستان  حکومت  که  است  شده  گرفته 
آتش بس است، اما طالبان نه تنها به برقراری آتش بس 

تن نمی دهند، بلکه خشونت را کاهش هم نداده اند.
موتر می آید و ما از کمپ بیرون می شویم. حبیبه های 
زیادی را با روایت های دردناک شان پشت سر می گذاریم 
جنگ  که  می رویم  دیگری  قربانی  های  سمت  به  و 
زخم هایی را بر جسم و روان شان بر جای گذاشته است.

افزایش و واردات خود را کاهش دهد و به تراز تجارتی 
مثبت دست یابد. در این سلسله، فئودالیسم حذف شد 
و بازار تجارت از شکل سنتی قالب زراندوزی گرفت و 
برای نخستین بار بازار کارایی مستقل را برای اندوختن 
ثروت به کار بست. این سلسله تا زمان طبیعیون ریشه 
دواند. طبیعون با پیش شرط فهم زمین منحیث »منشا 
اساس  فرانسه  در  را  زراعتی  اقتصاد  دکترین  ثروت«، 
گذاشتند. فهم طبیعیون اما شکست اقتصاد تجارتی را 
اقتصاد  از  بازار  کرنش  دیگر،  روایت  به  داشت.  پی  در 
زراعتی و خنثا دانستن تجارت منحیث عمل اقتصادی، 
»لیست«  از  نقل  به  اقتصادی  توسعه  مراحل  از  یکی 
یعنی  ملل«؛  »ثروت  با  سیاست  این  کرد.  حذف  را 
اقتصاد  و  تاریخ، حذف  اقتصادی  مانیفست  بزرگ ترین 

لیبرال اساس گذاری شد. 

تفکیک سه دوره اقتصاد لیبرال
بر  تبصره  و  تأکید  با  کالسیک  لیبرالیسم  یکم:  موج 

آزادی های منفی؛
موج دوم: دموکراسی لیبرال با تأکید و تبصره بر آزادی 

مثبت و حکومت های رفاه؛
موج سوم: نئولیبرالیسم با ارجاع به لیبرالیسم کالسیک 
منحیث  مهم  این  خوانش  و  منفی  آزادی  بر  تأکید  و 

بی جا شده گان صحبت می کنید، تصور کردیم که برای 
را  خود  عجله  با  دلیل  همین  به  باشید،  آمده  سروی 
به شما رساندیم تا اگر کمکی داده می شود، ما از قلم 

نیفتیم.
در طول چند ماه گذشته آن ها هیچ گونه کمکی دریافت 
و  می آورد  فشار  حافظه اش  بر  حبیبه  خانم  نکرده اند. 
آن ها  به  کسی  قربان  عید  در  بار  آخرین  که  می گوید 
چند تکه گوشت آورده است. او مادر پنج پسر و چهار 
دختر است و از ولسوالی چمتال والیت بلخ به این جا 
آمده است. به جایی، آن طرف تر به داخل کمپ اشاره 
در  کودکانم  است.  آن جا  »خانه ام  می گوید:  و  می کند 
اند،  منتظر  وقتی می گوید کودکانم  اند.«  منتظر  خانه 
است  گفته  آن ها  برای  شاید  که  می کنم  فکر  خود  با 
کسی به کمپ آمده تا برای مردم کمک کند، می روم تا 
برای تان لقمه نانی بیاورم. درمانده گی زنی که نه کودک 
گرسنه منتظرش هستند، روی دوشم سنگینی می کند.

دو  ماهانه  باید  را  می کنند  زنده گی  آن ها  که  خانه ای 
و  دارد  آزاد  بدهند. همسرش شغل  کرایه  افغانی  هزار 
دست مزد روزانه اش ۲۰۰ تا ۲۵۰ افغانی است. در کنار 
او، یکی از کودکانش نیز کار می کند. می گوید: »پسرم 
در مارکیت میوه فروشی می رود و برای دوکان دارها میوه 
جا به جا می کند.« بعد از این حرف، به شانه های نحیف 
کودکی فکر می  کنم که جعبه های میوه را در یکی از 
پر ازدحام ترین مارکیت های مزار شریف جا به جا می کند؛ 
کودکی که چند ماه قبل به مکتب می رفت و مطمیناً 
چه  داشت.  آینده اش  روزهای  برای  قشنگی  رویاهای 
کسی از کودکانی خبر دارد که در گوشه های مختلف 

نئومرکانتلیسم یا اقتصاد لیبرال؛ 
بازار افغانستان چه می گوید؟

جنگ در اولین گام درب مکاتب را می بندد

فرهاد حمیدی

هما همتا
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دارد  قصد  بایدن  جو  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
جنرال بازنشسته لوید آستین را به عنوان وزیر دفاع 
کابینه خود معرفی کند. در صورت تأیید این انتصاب 
توسط کنگره، جنرال آستین نخستین سیاه پوست در 
تاریخ امریکا خواهد بود که ریاست پنتاگون را بر عهده 

می گیرد.
بایدن،  جو  که  داده اند  گزارش  امریکایی  رسانه های 
رییس  جمهور منتخب امریکا، در نظر دارد تا جنرال 
لوید آستین را به عنوان وزیر دفاع کابینه اش برگزیند. 
طبق این گزارش ها بایدن قصد دارد این انتصاب را به 

طور رسمی در هفته جاری اعالم کند.
کنگره،  تأیید  صورت  در  ساله   ۶۷ آستین  جنرال 
نخستین سیاه پوست در تاریخ امریکا خواهد بود که 
ریاست پنتاگون را بر عهده می گیرد. او از سال ۲۰1۳ 
فرماندهی   ۲۰1۶ سال  در  بازنشسته گی اش  زمان  تا 
ستاد کل نیروهای ارتش امریکا در منطقه خاورمیانه، 
شرق آفریقا و آسیای مرکزی را بر عهده داشت. جنرال 
آستین پس از این که رسماً توسط بایدن برای تصدی 
از مجلس سنا  باید هم  نامزد شود،  ریاست پنتاگون 

و هم از مجلس نماینده گان رأی اعتماد کسب کند.
بازنشسته پیش  طبق قوانین امریکا کارکنان نظامی 
انتظار  بازه  یک  باید  دفاع  وزارت  منصب  تصدی  از 
هفت ساله را سپری کنند. در صورتی که این بازه کم تر 
از هفت سال باشد، برای نامزدی در این سمت نیاز 
به اخذ اجازه ویژه است. زمان خروج جنرال آستین 
از پنتاگون نیز کم تر از هفت سال بوده و برای همین 
او نیاز به کسب این اجازه دارد که در اصل معافیت 
از یک الیحه امنیتی است. جنرال جیمز متیس، وزیر 
دفاع کابینه دونالد ترمپ، نیز در سال ۲۰1۷ از همین 

طریق به پنتاگون رسید.
بسرا،  خاویر  تا  دارد  نظر  در  هم چنین  بایدن  جو 
بهداشت  وزیر  عنوان  به  را  کالیفرنیا  کل  دادستان 
کابینه خود معرفی کند. بسرا ۶۲ سال دارد و نخستین 
فرد التین تبار در تاریخ امریکا خواهد بود که ریاست 

وزارت بهداشت را در دست خواهد گرفت.
او در دوران ریاست  جمهوری باراک اوباما به طور فعال 
درمانی  بیمه  برنامه  شدن  اجرایی  برای  تالش ها  در 
مشارکت   )Obamacare( ِکر«  »اوباما  به  موسوم 

داشت.
آنتونی فاوچی، مشاور کاخ سفید در کارگروه مقابله 
با ویروس کرونا، نیز قرار است پس از ورود بایدن به 
کاخ سفید در سمت خود باقی بماند. فاوچی یکی از 

چهره های معتبر علمی امریکا به شمار می رود.
بایدن هم چنین شماری دیگر از اعضای تیم ویژه اش 
کرده  انتخاب  را  کووید-1۹  بیماری  با  مقابله  برای 
که  کرده  تأکید  خبر  این  اعالم  هنگام  در  او  است. 
و  متخصصان  از  گروهی  از  متشکل  او  منصوب  تیم 
کارشناسان بهداشت، تمام تالش خود را برای »توزیع 
در  کووید-1۹  واکسین  عادالنه«  و  رایگان  مطمین، 

کشور به کار خواهد بست.

از یک منبع آگاه گزارش  خبرگزاری فرانسه به نقل 
داد که پس از به خشونت کشیده شدن تظاهرات روز 
معترض ۲۶  یک  عراق،  کردستان  اقلیم  در  دوشنبه 
ساله در پی اصابت گلوله نیروهای امنیتی به قفسه 

سینه اش، جان باخت.
اقلیم  در  دولتی  ضد  اعتراضات  اخیر،  روزهای  در 
بخش  معاش  چند ماهه  کاهش  دنبال  به  کردستان 

دولتی و دست مزدهای معوقه شکل گرفته است.
به نقل از رادیو فردا، معترضان در خارج از مقر حزب 
اتحادیه  اصلی  رقیب  )کادپ(،  کردستان  دموکرات 
میهنی کردستان و احزاب کوچک تر، در برخی نواحی 

منطقه سلیمانیه تجمع کرده اند.
از ظهر روز  بعد  گزارش های رسیده حاکی است که 
دوشنبه، 1۷ قوس، نیروهای امنیتی هنگام حفاظت 
ولسوالی  در  سیاسی  احزاب  دفاتر  از  مجموعه ای  از 
تظاهرکننده گان  کردن  پراگنده  برای  »چمچمال« 

به گزارش یورو نیوز فارسی، لودوویچ اوربان، نخست وزیر 
رومانی، پس از شکست حزب راست میانه در مقابل 

سوسیال دموکرات ها، از سمتش استعفا کرد.
  )PNL(آقای اوربان به عنوان رهبر حزب لیبرال ملی
در حالی استعفایش را اعالم کرد که حزب چپ گرای 
مخالف او تنها حدود ۳۰ درصد آرای انتخابات پارلمانی 
رومانی را کسب کرده و هنوز در مورد امکان تشکیل 

دولت توسط این حزب تردیدهای جدی وجود دارد.
سخنرانی  در  رومانیا  نخست وزیر  حال،  این  با 
باالتر  را  رومانی  منافع  »من  گفت:  تلویزیونی اش 
او  البته  می دانم.«  خود  شخصی  و  حزبی  منافع  از 
تصریح کرد که فعاًل الزم است بدون داشتن سمتی 
بر مذاکرات حزب لیبرال ملی برای حصول به ائتالفی 

حداکثری در پارلمان متمرکز شد.
آقای اوربان هم چنین احتمال هرگونه ایتالفی با حزب 
سوسیال دموکرات )PSD(  را منتفی دانست و تاکید 
به  پوپولیست  حزب  این  داد  نخواهد  اجازه  که  کرد 

رومانیا آسیب برساند.
مطابق قوانین رومانیا، کابینه آقای اوربان به مدت 4۵ 
به  کابینه جدید می تواند  تا زمان جای گزینی  و  روز 
عنوان سرپرست در سمت خود باقی بماند. تا آن زمان، 
کالئوس  حکم  با  دفاع،  فعلی  وزیر  چوکا،  نیکوالی 
یوهانیس، رییس جمهور رومانی به عنوان نخست وزیر 

اقدام به شلیک گلوله کردند.
به خبرگزاری  یک منبع آگاه در شفاخانه چمچمال 
فرانسه گفت: »مرد ۲۶ ساله ای از ناحیه قفسه سینه 
مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان باخت و دو نفر 

دیگر نیز زخمی و مجروح شدند.«
ده ها  اخیر  روزهای  در  امنیتی،  منبع  یک  گفته  به 
معترض در منطقه سلیمانیه بازداشت شده اند. با وجود 
اطراف،  ولسوالی های  در  اعتراضی  تجمعات  افزایش 
تدابیر  دلیل  به  سلیمانیه  اصلی  شهر  در  اعتراضات 

شدید امنیتی چندان گسترده نبوده است.
اواخر ماه قوس سال 1۳۹۶، در تظاهراتی مشابه در 
ماموران  تیراندازی  اثر  بر  نفر  پنج  عراق،  سلیمانیه 
سال  سه  تظاهرات  جریان  در  شدند.  کشته  امنیتی 
پیش نیز، معترضان ساختمان شهرداری سلیمانیه و 
و خواستار  آتش کشیده  به  را  احزاب سیاسی  دفاتر 

استعفای دولت اقلیم شده بودند.

فعالیت خواهد کرد.
و  لیبرال ها  سوسیالیست ها،  پیش تازی  وجود  با 

اصالح طلبان رومانی دولت را واگذار نمی کنند.
پیش تر آقای اوربان که حزب تحت رهبری اش نزدیک 
به ۲۵ درصد آرای عمومی را کسب کرده، اعالم کرده 
بود که به زودی مذاکره خود را برای تشکیل دولت 
جدید را با ایتالف اصالح طلبان )PUSR-Plus( که 
حدود 1۵ درصد آرا را به خود اختصاص داده، آغاز 

خواهد کرد.
در انتخابات سراسری روز یک شنبه رومانی، دو حزب 
مجارستان  اقلیت  حزب  و   )AUR( ناسیونالیست 
آرا را کسب  به ترتیب ۹ و ۶ درصد  نیز   )UDMR(
در  نیز  پیش تر  که  مجارستان  اقلیت  کرده اند. حزب 
از  داشته،  حضور  میانه  راست  ایتالفی  دولت های 

قصدش برای مذاکره با آقای اوربان خبر داده است.
دولت  سقوط  پی  در  و   ۲۰1۹ سال  از  اوربان  آقای 
با  مالی که  به دلیل رسوایی های  سوسیال دموکرات 
عنوان  به  مواجه شد،  نیز  اروپا  اتحادیه  انتقاد شدید 
اوربان  آقای  بود.  شده  منصوب  رومانی  نخست وزیر 
به  اروپا  اتحادیه  طرف دار  سیاست مداران  جمله  از 
دموکرات  سوسیال  حزب  مقابل  در  و  می رود  شمار 
طرف دار توسعه روابط با روسیه و دولت راست افراطی 

مجارستان است.

جو بایدن یک جنرال 
سیاه پوست را نامزد وزارت 

دفاع می کند

تظاهرات ضد دولتی در عراق به خشونت کشیده شد

نخست وزیر رومانی استعفا کرد

سازمان ملل متحد از روسیه 
خواست که از کریمیه خارج شود

به گزارش یورو نیوز فارسی، مجمع عمومی سازمان ملل 
تصویب  با  دسامبر(   ۸( قوس   1۸ سه شنبه،  روز  متحد 
قطع نامه ای از روسیه خواست تا به طور کامل، در اسرع 
اوکراین  کریمیه  شبه جزیره  از  قید و شرط،  بدون  و  وقت 

خارج شود.
این قطع نامه که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد به تصویب رسید، از روسیه می خواهد تا به »اشغال 
موقت این بخش از اوکراین« که سال ۲۰14 آن  را ضمیمه 

خاک خود کرد، پایان دهد.
این  تصویب  راستای  در  که  بیانیه ای  در  متحد  سازمان 
قطع نامه غیر الزام آور منتشر کرد، آورده است: »از فدراسیون 
روسیه به عنوان قدرت اشغالگر خواسته می شود تا فوراً، به 
طور کامل و بدون شرط نیروهای نظامی خود را از کریمیه 
خارج کند و به اشغال موقت این بخش از خاک اوکراین 

پایان دهد.«
به رغم آن که این قطع نامه فاقد وجهه الزام آور است، اما به 
سبب آن که از سوی دست کم 4۰ کشور از جمله ایاالت 
استرالیا،  کانادا،  بریتانیا،  آلمان،  فرانسه،  امریکا،  متحده 
اهمیت  از  شده،  پیشنهاد  ترکیه  و  بالتیک  کشورهای 

ویژه ای برخوردار است.
تجهیزات  انتقال  به  روسیه  هم چنین  قطع نامه  این  در 
استقرار  خصوص  به  پیش رفته،  نظامی  سامانه های  و 
جنگنده هایی با قابلیت حمل موشک و بمب هسته ای در 
برای  عاملی  عنوان  به  اقدام  این  و  متهم  اوکراین،  خاک 
تشدید بی ثباتی در شبه جزیره کریمیه محکوم شده است.

بیانیه  ارایه  متحد ضمن  ملل  در سازمان  اوکراین  سفیر 
با  روسیه  که  کرد  تاکید  خصوص،  این  در  شده  تدوین 
اشغال کریمیه حقوق و قوانین بین المللی را نقض کرده و 
»صلح و امنیت را فراتر از منطقه دریای سیاه« با تهدید و 

خطر روبه رو کرده است.
ملل  سازمان  در  روسیه  نماینده  که  است  حالی  در  این 
یادآور شد که  این قطع نامه  قلمداد کردن  با »سیاسی« 
خود  آینده  در باره  همه پرسی  با  پیش تر  کریمیه  مردم 

تصمیم گیری کرده اند.
شبه جزیره  اشغال  از  پس  مسکو  و  کی یف  میان  تنش 
خاک  به  آن  ضمیمه  سپس  و   ۲۰14 سال  در  کریمیه 

روسیه، باال گرفت.
روسیه  خاک  به  کریمیه  شبه جزیره  الحاق  از  پس 
بخش های بزرگی از والیت های لوهانسک و دونتسک در 
شرق اوکراین نیز تحت کنترل جدایی طلبان تحت حمایت 

مسکو درآمدند.
کی یف همواره اعالم کرده که هرگز تن به اشغال کریمیه 
و دونباس نخواهد داد و به تالش برای بازگردان مناطق 
اوکراین  می دهد.  ادامه  اوکراین  شرق  در  اشغال  تحت 
هم چنین روسیه را مسبب و مقصر خشونت هایی دانسته 
که به واسطه حضور جدایی طلبان در شرق این کشور روی 

می دهد.
در یک همه پرسی که سال ۲۰14 در کریمیه برگزار شد، 
این  الحاق  با  را  خود  موافقت  رای دهنده گان  درصد   ۹۳

سرزمین به خاک روسیه اعالم کردند.
روند الحاق شبه جزیره کریمیه به روسیه، سپس با امضای 
والدیمیر  توسط  سال  همین  مارچ  هجدهم  در  سندی 

پوتین رسمیت یافت.
ایاالت متحده، ترکیه و برخی دیگر از کشورها از جمله 
به  الحاق شبه جزیره کریمیه  اروپایی، همواره  قدرت های 
خاک روسیه را غیرقانونی خوانده و آن را اشغال نظامی 

این منطقه توسط مسکو قلمداد کرده اند.


