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نشان  جمهوری  ریاست  امور  اداره  در  دارایی ها  بررسی  و  ثبت  اداره  معلومات 
دارایی  خود  دولتی  بلندپایه  مقام  و 500  هزار  تاکنون حدود 30  که  می دهد 
را ثبت کرده اند. مسووالن این اداره تصریح کردند که این روند ادامه دارد؛ اما 
هنوز شماری از مقام های حکومت و اعضای مجلس نماینده گان دارایی های شان 
و  معاش  حاضر  حال  در  اداره،  این  معلومات  طبق  نکرده اند.  اشاعه  و  ثبت  را 
تعلیق شده  نماینده گان  اعضای مجلس  به شمول  مقام دولتی  امتیازات 400 
است. دلیل این کار، ثبت نشدن دارایی های این افراد عنوان شده است. پیش از 
این نیز اداره ثبت و بررسی دارایی ها معاش و امتیازات دو وزیر، چهار والی و 184 
عضو مجلس را تعلیق کرده بود. از سوی دیگر، مسووالن اداره ثبت و بررسی 
دارایی ها خاطرنشان می کنند که شماری از مقام های دولتی که در هنگام ثبت 
دارایی های شان معلومات را نادرست ثبت کرده اند، براساس قانون به دادستانی 

کل معرفی می شوند.
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روایت زنان از آزمایش 
بکارت دردناک است
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جنگ بدخشان و نگرانی  کشورهای همسایه
والیت بدخشان به دلیل داشتن معادن زیاد، منطقه جذاب برای نیروهای تروریستی و مافیای داخلی است. 

جنگ طالبان و تروریست های داخلی با دولت افغانستان واقعیت ثابت است؛ اما یک بخش این جنگ در والیت 
بدخشان، جنگ معدن و کسب سود میان مافیا، دولت و طالبان است.

در والیت بلخ امسال ۱۵ تُن عسل تولید شده است
غنی: 

ترجیح می دهیم که مراحل بعدی 
مذاکرات صلح در داخل کشور برگزار شود

۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور می گوید، ترجیح می دهد 
که مذاکرات بین االفغانی در داخل کشور برگزار شود.

غنی این سخنان را در نشست کابینه که پیش از چاشت روز دوشنبه، 
بیست وچهارم قوس برگزار شد، مطرح کرده است.

طبق اعالم ارگ، محمداشرف غنی گفته است: »من می خواهم به قوت 
اظهارات مشاور امنیت ملی افغانستان را در مورد این که ما ترجیح می دهیم 

تا دور دوم مذاکرات صلح در افغانستان انجام شود را تایید  کنم.«
سرزمین  در  که  دارند  ادعا  طالبان  »هرگاه  است:  گفته  جمهور  رییس 

افغانستان اند؛ پس چرا در خاک افغانستان مذاکره نمی کنند؟«
به گفته او، هرجایی از افغانستان را که طالبان بخواهند، دولت افغانستان 

آماده است تا با آن ها مذاکره کند.
غنی می گوید که افغان ها در خیمه هم می توانند مذاکره کنند، در سردی 

هم.
او تأکید کرده است زمان آن نیست که هتل های مفشن پیش شرط همه 

گذاشته شود.
مذاکرات  تا  ببینند  مردم  همه ی  که  است  »ضروری  است:  افزوده  غنی 

چگونه انجام می شود؟ روی کدام موضوعات تمرکز می شود و چرا؟«
پیش از این حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی نیز خواست مشابه را مطرح 

کرده است، اما طالبان در این مورد پاسخ نداده اند.
دور اول مذاکرات بین االفغانی در ۲۲ ماه قوس پایان یافت. قرار است دور 

بعدی در شانزدهم ماه جدی از سر گرفته شود.

و  آبیاری  زراعت،  ریاست  کابل:  ۸صبح، 
مالداری والیت بلخ اعالم کرده است که میزان 
تُن   15 به  امسال  والیت  این  در  عسل  تولید 

رسیده است.
وزارت زراعت روز دوشنبه، بیست وچهارم قوس، 
آمر  زوبین  ذبیح اهلل  نقل  به  نشر خبرنامه ای  با 
عسل  »تولید  است:  نوشته  بلخ  زراعتی  امور 
بلخ امسال به 15 تُن رسیده است در حالی که 
رقم  این  بود.  رسیده  تُن   1۲ به  گذشته  سال 

نشان دهنده 10 درصد افزایش نسبت به سال 
قبل می باشد.«

بلخ  در  زنبوردار   45۶ که  می گوید  زوبین 
انجمن  سه  در  زنبورعسل  پرورش  بخش  در 
زنبورداری فعالیت دارند. طبق معلومات زوبین، 
در والیت بلخ، یک هزار و 8۹۷ کندو وجود دارد.
ولسوالی های  که  است  گفته  زراعت  وزارت 
نهرشاهی،  دولت آباد،  شولگره،  چهارکنت، 
از  چمتال  و  دهدادی  بلخ،  خلم،  شورتپه، 
تولیدکننده گان اصلی عسل در والیت بلخ  است.
آمر امور زراعتی بلخ افزوده است که بهای عسل 
تغذیه  آن  از  زنبور  که  گلی  نوع  به  بسته گی 

می کند، دارد.
سمسول  گل  از  شده  تولید  عسل  او،  قول  به 
افغانی،  هزار  یک  کیلو  هر  ولسوالی چهارکنت 
 ۷00 کیلو  هر  پنبه،  گل  از  شده  تولید  عسل 
افغانی و عسل تولید شده از گل شبدر ولسوالی 
فروش  به  افغانی  کیلو 500  یک  هر  دهدادی 

می رسد.
سوپر  منطقه،  بازار  در  بیش تر  بلخ  عسل 
زراعتی  نمایشگاه های  و  شهر  مارکیت های 

فروخته می شود.

 معاشات  بیش از 400 مقام دولتی 
تعلیق شد

یافته های یک تحقیق؛



۸صبح، کابل: وزیران خارجه و مالیه با ارائه نتایج 
و دست آوردهای نشست »افغانستان ۲0۲0« یا ژنو 
به مجلس نماینده گان اعالم کردند که کمک های 
جامعه جهانی که در این نشست تعهدشده است، 
مشروط است و در صورتی که این شرایط اجرایی 

نشود، احتمال قطع کمک ها دور از تصور نیست.
امور خارجه و عبدالهادی  اتمر، وزیر  محمدحنیف 
بیست وچهارم  روز دوشنبه،  مالیه  وزیر  ارغندیوال، 
نماینده  گان  مجلس  عمومی  نشست  در  قوس 

گزارش نشست ژنو را ارائه کردند.
محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه گفت، شرایطی 
کمک های  ادامه  برای  جهانی  جامعه  سوی  از  که 
مالی و حمایت های سیاسی به افغانستان وضع شده 
نیز است و خالف  افغانستان  است، خواست مردم 

منافع ملی نیست.
اتمر گفت که جامعه جهانی مبارزه مردم افغانستان 
با تروریسم را به رسمیت شناخته و آن را در راستای 

اهداف مشترک منطقه و جهان می داند.
مشروط  افغانستان  با  جهان  همکاری  او،  گفته  به 
و منوط به یک رشته شرایط است و بدون اجرای 
این شرایط، حمایت های سیاسی و کمک های مالی 
و اقتصادی تعهدشده به افغانستان، صورت نخواهد 

گرفت.
وزیر امور خارجه تأکید کرد که برای نظام جمهوری 
و تمام ارکان این نظام مهم است که این شرایط را 

به درستی درک و عمل کنند.

۸صبح، کابل: یک مقام حکومتی در کندز تأیید 
می کند که هشت نیروی دولتی در حمله طالبان 

در ولسوالی امام صاحب کشته شده اند.
طبق اطالعات این منبع که نمی خواهد از او نامی 
در این خبر برده شود، سه تن از نیروهای دولتی 

در این حمله زخمی شده اند.
این حمله شب گذشته بر پاسگاه های نیروهای 
امنیتی در ولسوالی امام صاحب اجرا شده است.

کندز  والیتی  شورای  رییس  ایوبی،  یوسف 
فرمانده  یک  حمله  این  پی  در  که  می گوید 
هشت  و  ارتش  سرباز  یک  سرحدی،  نیروهای 

نیروی خیزش مردمی کشته شده اند.
دیگر  تن  سه  حمله  این  در  گفت  هم چنان  او 

زخمی شده اند.
تلفات  افزایش  کندز  والیتی  شورای  رییس 
نیروهای دولتی در این والیت را مایه نگرانی برای 

باشنده گان و شورای والیتی کندز عنوان کرد.
و  نظامی  مقام های  ناسالم  مدیریت  گفت  او 
نظامیان  تلفات  افزایش  سبب  کندز  غیرنظامی 

۸صبح، کابل: وزارت معارف از تصمیمش برای 
لغو ساختار معینیت تعلیمات اسالمی، منصرف 

شده است.
دوشنبه،  روز  که  معارف  وزارت  خبرنامه  در 
که  است  آمده  شد،  نشر  قوس  بیست وچهارم 
معارف  وزارت  سرپرست وزیر  پیشنهاد  براساس 
و منظوری ریاست جمهوری، ساختار تشکیالتی 

معینیت تعلیمات اسالمی احیا شده است.
این وزارت چندی پیش اعالم کرد که معینیت 
وزارت  از  دیگری  بخش  با  اسالمی  تعلیمات 
تبدیل  عمومی  ریاست  یک  به  و  مدغم  معارف 

شده است.
واکنش برانگیز  اسالمی  معینیت  ساختار  تغییر 
مجلس  مخالفت  و  گسترده  انتقادهای  و  شد 

نماینده گان را همراه داشت.
طبق اعالم این وزارت، طرح تشکیالتی معینیت 

لغمان  و  ننگرهار  در  مقامات  کابل:  ۸صبح، 
اعالم کرده اند که هفت غیرنظامی در این دو 
ماین  انفجار  و  طالبان  حمله  پی  در  والیت 
انفجار  از  ناشی  این دو حادثه  کشته شده اند. 
و  ننگرهار  ولسوالی خوگیانی والیت  ماین در 
اصابت هاوان به یک خانه مسکونی در ولسوالی 

علیشنگ والیت لغمان بوده است.
روز  لغمان،  والی  اسداهلل دولت زی، سخنگوی 
روزنامه  به  قوس،  بیست وچهارم  دوشنبه، 
طالبان  گروه  جنگ جویان  که  گفت  8صبح 
نیروهای  پاسگاه های  به  گذشته  روز  ناوقت 
امنیتی در ساحه اسالم آباد ولسوالی علیشنگ 
حمله کرده بودند که از سوی نیروهای دولتی 
عقب زده شد و یک عضو کلیدی گروه طالبان 

نیز کشته شده است.
جریان  در  که  گفت  لغمان  والی  سخنگوی 
درگیری، یک فیر هاوان از سوی جنگ جویان 
گروه طالبان به سمت یک خانه مسکونی در 

منطقه اسالم آباد شلیک شده است.
این  اصابت  اثر  در  دولت زی،  اسداهلل  گفته  به 
تن  نه  و  کشته  خانواده  یک  عضو  سه  راکت 

دیگر زخمی شده اند.
سخنگوی  خوگیانی،  عطاهلل  دیگر،  جانب  از 
انفجار  پی  در  که  است  گفته  ننگرهار  والی 
ماین جاسازی شده گروه طالبان در ولسوالی 
کشته  غیرنظامی  چهار  والیت،  این  خوگیانی 

شده اند.
این رویداد پس از چاشت روز گذشته در ساحه 
»زاوی« ولسوالی خوگیانی رخ داده است. این 
ماین یک موتر نوع »سراچه« را هدف قرار داده 

است.
واکنشی  رویداد  این  به  نسبت  طالبان  گروه 

نشان نداده است.

او این شرایط را به دو دسته تقسیم کرد. به گفته 
اتمر، بخشی از این شرایط متعلق به صلح است و 
بخش دیگر آن مربوط به »حکومت داری مسووالنه 

و خوب« است.
اعالم کرده  واضح  به صورت  اتمر گفت که جهان 
کمک های  اما  می کند،  حمایت  صلح  از  که  است 
آینده به افغانستان مشروط بر این است که صلح 

سبب حفاظت و تقویت نظام جمهوری شود.
که  گفت  واضح  دنیا  صلح  به  رابطه  »در  گفت:  او 
به  مربوط  آینده  کمک های  و  می خواهیم  ماصلح 
این است که شما کدام گزینه را انتخاب می کنید؟ 
صلح با جمهوری اسالمی یا صلح بدون حقوق بشر، 

حقوق زن و حاکمیت قانون.«
به گفته اتمر، اگر صلح بدون حاکمیت قانون، حقوق 
بشر و حقوق زن انتخاب شود، جهان به افغانستان 

کمک نخواهد کرد.
حمایت  جهانی  جامعه  که  گفت  هم چنان  اتمر 
و  جمهوریت  حفظ  به  صلح  از  را  کمک هایش  و 
اتمر،  گفته  به  است.  کرده  مشروط  آن  ارزش های 

جامعه جهانی از هر نوع صلح حمایت نمی کند.
وزیر امور خارجه افزود که نه تنها روند صلح مورد 
توجه قرار بگیرد، بلکه درباره مقصد نهایی صلح نیز 

برنامه ریزی شود.
برای  شرط  پنج  که  گفت  اتمر  محمدحنیف 
حکومت داری مسووالنه از سوی جامعه جهانی برای 

ادامه کمک ها پیش کش شده است.
اعالمیه  و  پیام ها  در  که  گفت  خارجه  امور  وزیر 
نشست ژنو نیز تأکید شده است که حکومت داری 
در افغانستان باید بر مشارکت ملی، وحدت ملی و 

مردم ساالری استوار باشد.
اتمر از رعایت و نهادینه شدن حقوق بشر، حقوق 
قانون،  حاکمیت  شهروندان،  همه  حقوق  و  زن 
مبارزه با فساد در تمامی سطوح و حمایت از حقوق 
شرط های  سایر  عنوان  به  مردم  مدنی  آزادهای  و 

جامعه جهانی برای افغانستان یاد کرد.
او گفت که این شرایط تعیین کننده است و آینده 
آن  به  افغانستان  به  جهانی  جامعه  کمک های 

بسته گی دارد.
حنیف اتمر تأکید کرد که نباید این فرض را داشت 
که در هر صورت جهان از افغانستان حمایت می کند 

او افزود: »در هر صورت دنیا با ما نیست.«
عبدالهادی ارغندیوال، وزیر مالیه نیز تأکید کرد که 
محورهای  از  بازارسازی  و  دولت سازی  صلح سازی، 

نشست ژنو بود.
افغانستان  به  جهانی  جامعه  مالیه،  وزیر  گفته  به 

13٫4 میلیارد دالر کمک تعهد کرده است.
آن  از  و  است  مشروط  تعهدات  این  که  گفت  او 
باید  استقبال می کند؛ زیرا دولت و جامعه جهانی 

در برابر یک دیگر پاسخ گو باشد.
ارغندیوال گفت، کمک هایی که برای سال ۲0۲1 
اختصاص داده شده است، نهایی است، اما در پایان 
همین سال باید معیارهای جامعه جهانی از سوی 

افغانستان تکمیل شود.
به گفته او، اگر این میعارها و شرایط برآورده شود، 
در صورت  و  دارد  وجود  کمک ها  افزایش  احتمال 
جامعه  معیارهای  و  شرایط  برآورده شدن  عدم 
جهانی، احتمال کاهش و قطع کمک ها نیز دور از 
تصور نیست. نشست ژنو در سوم و چهارم ماه قوس 
برگزار شد و جامعه جهانی برای چهار سال آینده 
کمک بیش از 13 میلیارد دالری را به افغانستان به 

صورت مشروط تعهد کرد.

کشور شده است.
کندز در شمال شرق از والیت های به شدت ناامن 
است و به صورت مکرر از تلفات نیروهای دولتی 

از این والیت گزارش می رسد.

مجلس  به  گزینه  دو  با  اسالمی  تعلیمات 
نماینده گان ارائه شده بود.

وزارت معارف پیشنهاد کرده است که یک بورد 
عالی اجرایی تعلیمات اسالمی با عضویت پنج تن 

از عالمان دینی به شمول یک زن، ایجاد شود.
تعلمیات  معینیت  مجدد  احیای  دوم،  طرح 

اسالمی بوده است.
شورای با طرح نخست مخالفت کرد و خواهان 

احیای معینیت تعلیمات اسالمی شده بود.
به  احترام  برای  که  است  گفته  معارف  وزارت 
تقاضای شورای ملی این ساختار را دوباره احیا 

کرده است.
طرح  کردن  پیش کش  دلیل  به  معارف  وزارت 
جنجالی انتقال صنف های اول تا سوم مکاتب به 
مساجد در روزهای اخیر مورد توجه رسانه ها و 

مردم بوده است.

 

بحث درباره این که مذاکرات بین دولت و طالبان در داخل کشور انجام 
شود، یک بحث دراز دامن و طوالنی است. تقریباً ده سال از شروع این 
بحث گذشته است. حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور، پیش از 
تأسیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته بود که او خواستار مذاکره با 
طالبان در داخل کشور است. کرزی با وجود این، در جدی 13۹0 با طرح 
تأسیس دفتر سیاسی طالبان در قطر موافقت کرد. او هدف از این موافقت 

را آوردن صلح در کشور اعالم کرد.
مذاکرات  نتیجه  در  قطر  در  طالبان  برای  سیاسی  دفتر  تأسیس  طرح 
پنهانی بین مقامات امریکایی و سران طالبان پیشنهاد شده بود. این دفتر 

سرانجام در جوزای 13۹۲ افتتاح شد. 
گروه طالبان ابتدا پرچم »امارت اسالمی« را بر فراز دفتر خود نصب کرده 
بود. بعدتر این پرچم در پی مخالفت دولت افغانستان، پایین کشیده شد. 
تأیید این دفتر از سوی دولت با این پرچم به معنای به رسمیت شناختن 
»امارات اسالمی« به عنوان یک دولت بود. از همین رو، دولت مخالف 

نصب پرچم مذکور بر فراز دفتر سیاسی طالبان در قطر بود.
مذاکرات رسمی بین دولت و طالبان در دوره کرزی آغاز نشد. به این 
دوران  در  رسید.  میراث  به  عبداهلل  و  غنی  حکومت  به  جنگ  ترتیب، 
حکومت آن ها بود که امریکایی ها به مذاکره با طالبان به صورت علنی 

آغاز کردند. البته این مذاکرات قباًل به صورت پنهانی کلید خورده بود. 
در جریان مذاکرات امریکا و طالبان، نشست بین االفغانی مسکو - بدون 
عباس  شیرمحمد  شد.  برگزار  دلو 13۹۷  ماه  در   - دولت  نماینده گان 
استانکزی در این نشست ریاست هیأت اعزامی طالبان به مسکو را برعهده 
با رسانه ها گفت که بدون تأسیس یک دفتر  او در مصاحبه ای  داشت. 
بین طرف های  مذاکره  امکان  کابل،  در  اسالمی«  »امارت  برای  رسمی 
از سوی جامعه  باید  این دفتر  تأکید کرد که  استانکزی  نیست.  جنگ 
بین المللی به رسمیت شناخته شود و در فعالیت خود آزاد باشد. هم چنان 
با مردم و قشر سیاسی رابطه برقرار کند و به مطبوعات برای پخش و نشر 

دیدگاه هایش، به ویژه در زمینه صلح دست رسی داشته باشد.
به دنبال این نشست، غنی در سفری که در همان ماه به ننگرهار داشت، 
به طالبان پیشنهاد کرد که آماده است برای این گروه در کابل یا ننگرهار 
و قندهار دفتر ایجاد کند. این پیشنهاد از جانب طالبان قبول نشد. سهیل 
شاهین، سخنگوی سابق دفتر طالبان در قطر، اعالم کرد که غنی قصد 
دارد روند صلح را به انحراف ببرد. او گفت که خواست طالبان این است 
که دفتر سیاسی این گروه در قطر از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل 

متحد به رسمیت شناخته شود. 
دولت سرانجام کوتاه آمد و به شروع مذاکرات بین االفغانی با میزبانی قطر 
رضایت داد. دور اول این مذاکرات که در ۲۲ سنبله آغاز شده بود، پایان 
یافته است. دور دوم آن نیز قرار است با میزبانی قطر تا چند هفته دیگر 

آغاز شود. 
ادامه  که  کرد  اعالم  قوس  در ۲۲  ملی،  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل 
که  کرد  تأکید  او  شود.  پی گیری  افغانستان  داخل  در  باید  مذاکرات 
حکومت آماده است شرایط ادامه این مذاکرات در داخل کشور را فراهم 
کند. اشرف غنی روز گذشته )۲4 قوس( از این پیشنهاد پشتیبانی کرد. 
افغانستان که طالبان  از  او گفت که حکومت آماده است در هر جایی 
بخواهند، همراه این گروه مذاکره کند. گروه طالبان تا ناوقت دی روز در 

این مورد واکنشی نشان نداده بود.
در  مذاکرات  ادامه  اساس سه هدف روشن مخالف  بر  افغانستان  دولت 
بیرون از کشور است. اول، دولت قصد دارد طالبان را از نزدیک و به صورت 
مستقیم زیر فشار افکار عمومی قرار دهد. دوم، دولت می خواهد که هزینه 
مالی مذاکرات را کاهش بدهد. هرچند تاکنون این هزینه از سوی قطر 
کشورهای  دست  کوتاه کردن  دولت  هدف  سوم،  است.  شده  پرداخت 
بیرونی از این مذاکرات است. به باور دولت، این سه هدف زمانی به دست 

می آید که میز مذاکره از بیرون به خانه منتقل شود.
مالی  مصارف  نیستند.  مذاکرات  مالی  هزینه  نگران  طالبان  مقابل،  در 
می شود.  فراهم  پاکستان  و  امریکا  قطر،  جانب  از  گروه  این  مذاکرات 
هم چنان طالبان رویارویی مستقیم با مردم و افکار عمومی را به نفع خود 
نمی دانند. به همین شکل، دخالت کشورهای بیرونی در مذاکرات تا این 
دم به نفع این گروه بوده است. با توجه به این نکات، طالبان تمایلی به 

انتقال میز مذاکره به خانه ندارند.
عالوه بر این موارد، گروه طالبان نسبت به دفتر سیاسی خود در قطر نگاه 
استراتژیک دارند. این دفتر وزنه سیاسی طالبان را بلند برده است و روابط 
این گروه با جهان را تأمین کرده است. هم چنان این گروه با استفاده از 
دفتر قطر به صورت آزادانه با چهره های سیاسی مخالف حکومت کنونی 
در تماس است. بنابراین، این گروه حاضر نیست این غنیمت را از دست 

بدهد.
از جانب دیگر، گروه طالبان به منظور تأسیس دفتر سیاسی برای خود 
در داخل افغانستان شرایط ویژه ای دارد. یکی از این شرایط آن است که 
دفتر این گروه باید زیر نام »امارت اسالمی« گشایش یابد. شرط دیگر آن، 
پذیرش این دفتر از جانب جامعه جهانی و سازمان ملل متحد به عنوان 
دفتر رسمی این گروه است. به همین شکل، لغو کلیه تعزیرات در برابر 
گروه طالبان و سران آن به منظور زنده گی، تردد و برگزاری نشست های 
آزادانه از شرایط دیگر این گروه است. بدیهی است که ایجاد دفتری با این 

شرایط برای طالبان در داخل کشور، یک ریسک کالن است.
در یک نگاه کلی، طالبان فعاًل آماده مذاکره با دولت در داخل افغانستان 
نیستند. دفتر سیاسی این گروه در قطر تاکنون به اندازه کافی برای این 
گروه سودآور تمام شده است. این گروه شاید زمانی با ادامه مذاکرات در 
داخل افغانستان موافقت کند که توافقات ابتدایی سیاسی به مرحله اجرا 
برسد. یکی از این توافقات، توافق روی تشکیل »حکومت موقت« است. تا 
آن زمان، تقال برای انتقال میز مذاکره از دوحه به کابل، بیهوده است؛ مگر 
آن که دولت به شرایط طالبان تسلیم شود و به تأسیس دفتر برای طالبان 

تابع شرایط خود این گروه، تن بدهد.

انتقال میز مذاکره از دوحه 
به کابل هزینه دارد
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وزیران خارجه و مالیه: 

اگر شرایط جامعه جهانی عملی نشود، احتمال قطع کمک ها وجود دارد

۱0 نیروی دولتی در حمله طالبان در کندز کشته شدند

وزارت معارف از تصمیمش برای لغو معینیت 
تعلیمات اسالمی منصرف شد

هفت غیرنظامی در 
والیت های لغمان و 
ننگرهار کشته شدند



نتیجه یک تحقیق نشان می دهد 
آزمایش های  بیش تر  که 
بدون  کشور  در  زنان  بکارت 
می شود.  انجام  محکمه  حکم 
پولیس  یافته ها،  براساس 
اولیه  شکایت های  مرحله  در 
پیرامون برخی از رویدادها، زنان 
دستور  این  می فرستد.  بکارت  آزمایش  به  مستقیم  را 
نداشته،  ربطی  بکارت  آزمایش  به  که  مواردی  در  حتا 
صادر شده است. در برخی از موارد، زنان و دختران برای 
اثبات سالمت بکارت شان بارها به انجام دادن آزمایش 
در  که  گفته اند  زنان  این  از  شماری  شده اند.  مجبور 
آزمایش  محل  در  تن  بکارت، چندین  آزمایش  جریان 
توهین آمیز  برخورد  آنان  با  و هم چنان  یافته اند  حضور 
صورت گرفته است. این در حالی است که در نصف از 
این آزمایش ها، ثابت شده که نتایج آزمایش در فیصله 
قربانیان تجاوز  از  تاثیری نداشته است. برخی  محکمه 
جنسی در جریان این تحقیق گفته اند که با وجود ازدواج 
شرعی، به سپری کردن آزمایش بکارت مجبور شده اند. 
آزمایش های بکارت در کشور به حدی »خشونت بار« و 
»تحقیرآمیز« خوانده شده است که حتا زنان حاضرند با 
وجود بی گناهی شان، به برقراری رابطه جنسی اعتراف 
کنند. این تحقیق در حالی همگانی می شود که براساس 
قانون افغانستان، آزمایش بکارت بدون رضایت هم زمان 

زن و حکم محکمه باصالحیت جواز ندارد.
بیست وچهارم  روز دوشنبه،  افغانستان  موسسه میدیکا 
قوس گزارشی را در مورد قضایای معاینه پرده بکارت 
زنان نشر کرد. در این گزارش ۲۹ پرونده از آزمایش پرده 
بررسی شده  بلخ  و  هرات  کابل،  والیت های  در  بکارت 
است. هرچند قانون بر حکم محکمه و رضایت زن در 
این شرایط تأکید دارد، اما براساس یافته های این نهاد، 
۲8 مورد از مجموع این پرونده ها در مرحله اول گرفتاری 
یا شکایت،  توسط پولیس و یک پرونده توسط دادستانی 
ُکل به آزمایش راجع شده است. در همه این پرونده ها، 
فیصله محکمه برای اجرای آزمایش وجود نداشته است. 
۲3 مورد از این پرونده ها برای تثبیت اتهام رابطه جنسی 
غیرقانونی، چهار مورد برای رسیده گی به شکایات مبنی 
اتهام  به  پیوند  در  مورد  یک  جنسی،  اذیت  و  آزار  بر 
کیسه بری و یک مورد برای رسیده گی به شکایت مبنی 

بر دوشیزه نبودن به آزمایش ها راجع شده است.
 18 باالی  متهم  زنان  از  تن   ۲۲ پرونده ها،  این  در 
سال و هفت تن دیگر زیر 18 سال عمر داشته اند. در 
نیز وجود  این قضایا، دختران زیر سنین 13  از  برخی 
نُه تن شان مجرد  افراد،  داشته اند. از میان مجموع این 
پرده  آزمایش  قضایای  که  افرادی  مجموع  از  بوده اند. 
بکارت شان بررسی شده است، ۲0 تن شان در زندان ها 
و نظارت خانه و نُه تن شان در بیرون از زندان بوده اند. 
از  قضیه   15 تنها  نهاد،  این  ُکلی  یافته های  براساس 
مجموع قضایای آزمایش پرده بکارت بر فیصله محاکم 
تاثیر داشته است. درخواست آزمایش پرده بکارت این 
شمار از زنان و دختران در حالی صورت گرفته که ۲۲ 
تن پیش از اجرای معاینات به جرم شان اعتراف کرده 
بودند. از این میان تنها شش تن اعتراف نکرده بودند 
و یک تن نیز این آزمایش را در حالت بی هوشی انجام 

داده بود. 
بررسی ها این نهاد هم چنان نشان می دهد که زنان پس 
از آزمایش ها احساس مناسبی نداشته اند و وضعیت شان 
توصیف  »توهین آمیز«  و  »دردآور«  »وحشتناک«،  را 
آزمایش ها  از  پس  زنان  این  ترتیب  بدین  کرده اند. 
از خودشان  را  شرم  و  وحشت  ترس،  عکس العمل های 
تبارز می دادند. از میان مجموع زنانی که این آزمایش 
را پشت سرگذاشته اند، شماری از آن ها احساسات شان 
انجام  از  پس  زنان  این  از  برخی  کرده اند.  شریک  را 
داشتند،  شرم  احساس  شماری  کردند،  گریه  آزمایش 
برخی نیز آن را تحقیر خود می پنداشتند. در این میان 
تن شان  شش  و  داشتند  درد  احساس  تن شان  هفت 
می ترسیدند. تنها پنج تن در میان این زنان با این همه 
احساسات نامناسب، از نتیجه آزمایش راضی بودند، زیرا 

بی گناهی شان ثابت شده بود. 

آزمایش های پرده بکارت چرا و چگونه انجام شد؟
موسسه میدیکا افغانستان روایت های برخی از این زنان 
زرمینه  است.  کشیده  تصویر  به  مستعار  نام های  با  را 
)نام مستعار( خانم ۲4 ساله است. به گفته این نهاد، او 
یک ونیم سال پیش نامزاد شده بود، اما در مسیر دانشگاه 
از سوی یک فرد اختطاف و برای ۷0 روز الدرک شد. 
با تالش های زیاد موفق می شود که فرار  وی سرانجام 
کند و پس از مدتی، با نامزدش ازداوج می کند. تنها یک 
ماه پس از ازدواج او، فردی که وی را اختطاف کرده بود، 
پیدا می شود. این فرد شکایت می کند که زرمینه همسر 
وی است و آن ها پیش تر ازدواج کرده اند. پولیس پس از 
این شکایت، زرمینه را بازداشت و به انجام دادن آزمایش 
پرده بکارت مجبور می کند. موسسه میدیکا تصریح کرده 
است که آزمایش پرده بکارت در واقع ازدواج این زن با 
فردی که ادعا کرده است را ثابت نمی کند. به گفته این 
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نهاد، با گذشت مدت طوالنی از اختطاف زرمینه، هیچ 
راهی برای پیدا کردن مدارک و شواهد از طریق آزمایش 

پرده بکارت وجود ندارد. 
در این گزارش آمده است که یک دختر 18 ساله بدون 
رضایت والدینش ازدواج کرده، اما پس از سپری شدن 
دو هفته از ازدواج، به دلیل شکایت پدرش بازداشت شده 
ازواج شان  است. در این قضیه هرچند دختر و پسر به 
آن  وجود  با  اما  کرده اند،  ارایه  کافی  شواهد  و  اعتراف 
به آزمایش بکارت فرستاده شده است. موسسه میدیکا 
افغانستان با اعتراض بر این موضوعات، برخورد پولیس 
اقدامات بدون  این  را »غیرمسلکی« خوانده است، زیرا 
دانستن ارتباط پرده بکارت با این قضیه انجام شده است. 
در بیش تر از این موارد، وکالی مدافع گفته اند که ارجاع 
متهم به آزمایش بکارت الزم نبوده و حتا این آزمایش 

نمی تواند کمکی به روند بررسی این قضایا کند. 
در یک قضیه دیگر، دختر 1۶ ساله ای که تأخیر عقلی 
داشته، توسط یکی از خویشاوندانش سه بار مورد تجاوز 
قرار گرفته است. هرچند خانواده دختر در بدل دریافت 
اما  می کنند،  سکوت  متجاوز،  فرد  از  افغانی  هزار   ۲0
آزمایش  به  را  و دختر  باخبر می شود  قضیه  از  پولیس 
پرده بکارت می فرستد. نتایج این آزمایش عدم سالمت 
در  محکمه  بود.  کرده  تأیید  را  دختر  این  بکارت  پرده 
سهم خود با استناد بر نتیجه طب عدلی، این دختر را 
»بدون در نظرداشت وضعیت روانی« به یک سال حجز 
در مرکز اصالح و تربیت مجازات می کند. موسسه میدیکا 
افغانستان گفته است که حتا رضایت دختر ُخردسال که 
از نگاه روانی مشکل دارد، نمی تواند او را از نظر جرمی 
مسوول بسازد و از سویی هم، بحث دریافت پول از سوی 
به  رابطه جنسی غیرمشروع  از  را  خانواده دختر، بحث 

برده داری جنسی کودک فراتر برده است. 
نیز  دیگر  مورد  چند  به  تحقیق  این  در  این،  بر  افزون 
اشاره شده است. یک زن در گفت وگو با موسسه میدیکا 
از سوی خویشاوند شوهرش  افغانستان گفته است که 
با تهدید اسلحه مورد تجاوز قرار گرفته است و پس از 
بازداشت متهم، پولیس وی را به آزمایش پرده بکارت 
جریان  در  که  است  گفته  زن  این  است.  کرده  راجع 
قربانیان  با  برخورد  پروتکل  به  مطابق  وی  با  آزمایش، 
خدمات  هیچ گونه  حتا  و  نشده  رفتار  جنسی  خشونت 
صحی فزیکی و روانی دریافت نکرده است. در پروتکل 
آمده است که آزمایش پرده بکارت قربانیان تجاوز و آزار 
و اذیت جنسی نباید به هدف بررسی کردن پرده بکارت 
قربانی یا سوابق جنسی فعلی وی باشد و اگر هرگونه 
تخطی ای صورت گیرد،  به معناین »برخورد غیرمسلکی« 
و »شکنجه« است. به باور این نهاد، باید حق رضایت و 
و  آزمایش  به سند  قربانی، حق دسترسی وی  انصراف 
هم چنان وضاحت کامل داکتر در آن سند محفوظ باشد 
تا جزییات بر زنده گی آینده وی تاثیر منفی نگذارد، زیرا 
در برخی از موارد، توضیحات داکتران طوری استنباط 
ارتباط  به  قربانی  منفی،  نتیجه  وجود  با  که  می شود 

جنسی رضایت داشته است.
در دیگر مورد، دختری با نام مستعار فضیله که در یک 
خانواده غریب به دنیا آمده بود و پدرش معتاد بود، به 
از سوی  اما  ازدواج می کند،  رضایت خود و خانواده اش 
توهین و  بکارتش  پرده  نبودن  اتهام سالم  به  شوهرش 
تحقیر می شود. شوهر وی در ادامه باالیش آزمایش پرده 
بکارت را با اجبار انجام می دهد. او روایت های تلخی از 
می کند.  خودکشی  به  اقدام  حتا  که  داشته  تجربه اش 
و  است  سالم  وی  بکارت  که  می شود  ثابت  سرانجام 
اعاده حیثیت می کند.  او درخواست  بار  این  در مقابل، 
اما  قرار می گیرد،  قانونی  پیگرد  او مورد  هرچند شوهر 
سرانجام این موضوع با میانجی گری رفع و رجوع می شود. 
یک دختر ُخردسال دیگر نیز در میان ۲۹ تن آزمایش 
بررسی هایش  جریان  در  وی  است.  داده  بکارت  پرده 
او  باالی  از سوی مالی محل  این موسسه گفت که  به 
اما  پولیس  آمر جنایی حوزه  است.  تجاوز جنسی شده 
»بدون در نظرداشت معیارهای پروتکل تداوی قربانیان 
خشونت مبتنی بر جنسیت«، وی را برای آزمایش بکارت 
به شفاخانه فرستاده است. این دختر ُخردسال از اجرای 
آزمایش دوباره بر وی شکایت کرده و گفته است، حس 
می کرد که گویا بار دیگر باالیش تجاوز جنسی شده است. 

بار  چهار  می شود  مجبور  ساله   12 دختر  یک 
آزمایش دهد

برخی از این زنان گفته اند که پس از وارد شدن اتهام بر 
بارها آزمایش بکارت را پشت  آنان، مجبور شده اند که 
سر بگذارند. سلیمه )اسم مستعار( که 1۲ سال دارد، به 
موسسه میدیکا افغانستان گفته است که در جریان رفتن 
به مکتب از سوی ُدکاندار محل به داخل ُدکان کشانیده 
شده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرد. هرچند 
ُدکاندار وی را به نگفتن این موضوع تهدید می کند، اما 
مادر او از تغییر رفتاری به موضوع پی می برد. با این حال، 

خانواده وی از تجاوز جنسی باالی او بی خبر می باشند. 
اما پولیس  مادر این دختر به پولیس شکایت می کند، 
بازداشت  به  اقدام  نمی توان  ثبوت  بدون  که  می گوید 
پست  به  مجبور  دختر  دلیل،  همین  به  و  کند  کسی 
سرگذاشتن آزمایش پرده بکارت می شود. این آزمایش 
از سوی یک داکتر مرد نظامی در معاینه خانه خصوصی 
صورت می گیرد و قضیه تجاوز تأیید می شود. با این حال، 
پولیس برای تأیید مجدد وی را برای آزمایش بکارت به 
یک معاینه خانه خصوصی دیگر راجع می کند. در آن جا 
نیز داکتران افزون بر آزار و اذیت، قضیه تجاوز جنسی 
را تأیید می کنند. پولیس اما این بار وی را به طب عدلی 
معرفی می کند و قضیه را به بخش منع خشونت راجع 

می سازد. 
در این آزمایش خالف آزمایش های قبلی ثابت می شود، 
اما مادر دختر شکایت می کند و این بار آزمایش مجدد 
انجام می شود. هرچند  عدلی  از سوی کمیسیون طب 
مدافع  وکیل  موظف،  دادستان  در حضور  آزمایش  این 
را  بکارت  پرده  تخریب  و  می گیرد  صورت  داکتران  و 
شده  تصریح  دادستان  گزارش  در  اما  می کند،  تأیید 
است که پرده بکارت آسیب ندیده است. براساس یافته 
موسسه میدیکا افغانستان، این آزمایش سبب می شود 
ابتدائیه علیه سلیمه تصمیم بگیرد. با این  که محکمه 
حال، این نهاد پس از تالش مجدد و اعتراض بر عملکرد 
پولیس، سبب تغییر در تصمیم محکمه می شود. بدین 
ترتیب فیصله محکمه ابتدائیه رد می شود و محکمه با در 
نظرداشت توضیحات وکیل مدافع، حکم بررسی مجدد 
را می دهد. هرچند گزارش بر نبود تخریب بکارت سلیمه 
تاکید داشته است، اما بررسی ها نشان داده بود که این 
دختر 1۲ ساله به مریضی ناشی از مقاربت جنسی مبتال 
بوده است و از لحاظ روانی دوران سختی را سپری کرده 
است. با این همه، محکمه با توجه به گزارش کمیسیون 
و بدون توجه به نتیجه آزمایش پرده بکارت، حکم به 

محکومیت وی داده است.
سال   ۲۲ که  مستعار(  )اسم  نوریه  مورد،  دیگر  در 
اذیت  و  آزار  قربانی  از سوی یک هم صنفی اش  داشته، 
اما  می کند،  اختطاف  را  وی  پسر  هرچند  می شوند. 
با مادرش در  را  با آن که قضیه  فرار می شود.  به  موفق 
میان گذاشته، اما مادر او برای حفظ آبروی خانواده اش 
به  را  وی  دوباره  بعد  روز  پسر  همان  می کند.  سکوت 
نوریه صحنه  برادر  قضا،  از  و  می کشاند  موترش  داخل 
را می بیند. براساس گزارش موسسه میدیکا افغانستان، 
قضیه به پولیس می رسد، اما پولیس به جای رسیده گی 
به شکایت نوریه و برادرش، او را به زنا متهم می کند و 
برای آزمایش بکارت می فرستد. هرچند این آزمایش به 
گونه جبری انجام شد و جواب آن منفی بود، اما پولیس 
قناعت نمی کند و دوباره وی را به انجام دادن آزمایش 

مجبور می کند. 

اعتراف در حالت بی گناهی برای جلوگیری از تکرار 
آزمایش 

در یکی از این موارد، یک زن 1۹ ساله حتا به دلیل تکرر 
آزمایش ها مجبور می شود که اعتراف کند. انیسه )اسم 
مستعار( به موسسه میدیکا افغانستان گفته است که در 
آن سن مجبور به ازدواج شد و در زنده گی متاهلی اش 
خشونت های زیادی را متحمل شد. وی گفته است که 
سرانجام به کمک یکی از آشنایانش فرار می کند و در 
هتلی پنهان می شود. سپس وی را به اتهام زنا با فردی 
گفته  به  کردند.  بازداشت  بود،  کرده  وی کمک  به  که 
موسسه میدیکا افغانستان، انیسه چند بار به انجام دادن 
آزمایش بکارت مجبور شد و در آن جریان مورد توهین 
و تحقیر قرار گرفت. او باالخره برای جلوگیری از انجام 
آزمایش مجدد، به عمل جرمی اعتراف می کند، اما نتیجه 
با  کرد.  ثابت  را  او  اعتراف  برعکس  بعدی  آزمایش وی 
انیسه را براساس اعتراف او مسوول  این همه، محکمه 
برخی  موسسه،  این  گفته  به  کرد.  مجازات  و  داد  قرار 
از قضایا نشان می دهد که زنان به دلیل ترس از تجربه 
کردن مکرر آزمایش بکارت، حتا حاضر به قبول جرمی 

می شوند که انجام نداده اند.
این نهاد در حالی از تکرر آزمایش بکارت خبر می دهد 
که پیش تر، حقوق بشر نیز در یک گزارش خود گفته 
است که ۲0 زن از میان 53 زنی که به جرایم اخالقی 
متهم شده بودند، دو بار و در دو مورد حتا چهار بار به 
این در حالی  آزمایش مجبور شده اند.  این  انجام دادن 
حقوق  مستقل  کمیسیون  گزارش  براساس  که  است 
نفر  حداقل شش  آزمایش  زمان  در  زمان،  آن  در  بشر 
در آن محل حضور داشته اند. این موسسه با استناد به 
یک گزارش و به نقل از مسووالن، گفته است که عالوه 
پولیس،  در حضور  آزمایش ها  این  آزمایش ها،  تکرار  بر 
صورت  محصالن  حتا  و  طبی  کارمندان  مدافع،  وکیل 
گرفته است. موسسه میدیکا افغانستان بر نقش وکالی 
مدافع در به چالش کشیدن این آزمایش ها تأکید کرده 

و گفته است که برخوردها با این مسایل به تدریج در 
حال تغییر است. این در حالی است که وکالی مدافع 
گفته اند، روش اجرای آزمایش پرده بکارت در افغانستان 
»ظالمانه«، »تحقیرآمیز« و »در مغایرت به اصل احترام 

به کرامت انسانی زنان« است. 

خالف وزی های حین آزمایش بکارت
موسسه میدیکا افغانستان در گزارش خود گفته است که 
به افراد متهم در تاسیسات طبی حین آزمایش بکارت 
الفاظ رکیک  با  به چشم گناهکار دیده می شود و حتا 
خطاب می شوند. ای در حالی است که بیشتر زنانی که 
آزمایش بکارت را پشت سر می گذارند، با وجود رضای 
بودن از نتیجه آن، احساس نامناسبی داشته می باشند و 
حتا گریه می کنند. هرچند در قانون تصریح شده است 
که آزمایش بکارت تنها با رضایت هم زمان زن و حکم 
دانستن  موسسه،  این  گفته  به  اما  دارد،  جواز  محکمه 
»بسیار  کشور  عینی  شرایط  در  متضرر  فرد  رضایت 
محدود« است، زیرا براساس یافته این نهاد، ۷0 درصد 
از این زنان به امید اثبات بی گناهی و 30 درصد به دلیل 
وعده پولیس مبنی بر کاهش مجازات، حاضر به آزمایش 

بکارت شده اند. 
در یکی از مواردی که در گزارش آمده، پولیس همسر 
با  احتمالی  نامشروع  رابطه  داشتن  اتهام  به  را  مقتول 
کسانی که شوهرش را به قتل رسانده اند، بازداشت و برای 
این  انجام آزمایش پرده بکارت به شفاخانه می فرستد. 
آزمایش با جبر و اکراه انجام می شود و حتا آن زن مورد 
توهین و تحقیر قرار می گیرد. به گفته موسسه میدیکا، 
این زن به دلیل برخوردی که با وی صورت گرفته است، 
حاضر نمی شود که با کسی در مورد قضیه اش صحبت 
کند و به صراحت گفته است که دیگر باالی نظام باور 
ندارد. هم چنان در برخی از موارد، پولیس به زنان وعده 
کرده است که در صورت پشت سر گذاشتن آزمایش، 
این وعده  نتیجه خالف  اما در  قضیه اش حل می شود، 
ثابت شده است. این در حالی است که مبتنی بر یافته 
این نهاد، هرچند زنان به رابطه جنسی اعتراف می کنند، 
اما از طرف پولیس به پشت سر گذاشتن آزمایش بکارت 
مجبور می شوند و در حالت منفی بودن آزمایش، محکمه 

از روی اعتراف حکم صادر می کند. 
افغانستان، آزمایش  یافته های موسسه میدیکا  براساس 
بکارت در افغانستان عمل »خشونت بار« و »تحقیرآمیز« 
است که »تبعیض آشکار علیه زنان« در دستگاه عدلی و 
قضایی را نشان می دهد. این موسسه آزمایش های کنونی 
بین المللی،  معیارهای  و  اصول  با  آشکار  مغایرت  در  را 
آن  و  خوانده  کشور  اساسی  قانون  و  بشری  ارزش های 
نهاد  این  است.  دانسته  مردود  اسالم  دین  نگاه  از  را 
سبب  آزمایش ها  گونه  این  که  است  گفته  هم چنان 
و  خانواده گی  خشونت های  ناموسی،  قتل های  افزایش 
مردود شدن از خانواده می شود و هم چنان آسیب های 
جدی را بر زنان به جا می گذارد. به گفته موسسه میدیکا 
سبب  موارد  از  برخی  در  آزمایش ها  این  افغانستان، 

افسرده گی و حتا اقدام به خودکشی شده است.
ویژه  به  جزا،  ُکد  که  می خواهد  حکومت  از  نهاد  این 
است  بکارت  پرده  آزمایش  مورد  در  که  آن  ماده ۶40 
ُکلی  به  را  کنونی  روش  با  آزمایش ها  و  کند  اصالح  را 
ممنوع سازد. هم چنان تصریح شده است که باید رهنمود 
بر  مبتنی  نسایی  آزمایش  اجرای  برای  روشن  و  واضح 
جنسیت   بر  مبتنی  خشونت  قربانیان  تداوی  پروتکل 
داشته باشد. موسسه میدیکا افغانستان در ادامه خواستار 
روش »درخواست ابطال بر مبنی رهنمود ماده ۲1 قانون 
اجراآت جزایی« در رابطه به استفاده از نتیجه آزمایش 
پرده بکارت شده و گفته است که باید یک رویه قضایی 
مثبت و سازنده معرفی شود. به گفته این نهاد، ارجاع به 
آزمایش پرده بکارت از سوی پولیس بیش تر در مغایرت 
با توضیحات ماده ۶40 ُکد جزا است  و الزم است که 
در این زمینه کار شود. هم چنان تصریح شده است که 
باید داکتران طب عدلی با توجه به دانش مسلکی شان در 
رابطه به بی اعتبار بودن نتیجه آزمایش بکارت )آزمایش 
در موارد بی ربط(، باید درخواست این گونه آزمایش ها 
را به چالش بکشند. در این گزارش بر بهتر شدن رویه 

داکتران در جریان این کار تأکید شده است.
بکارت  پرده  آزمایش  که  کرد  اعالم  پیش تر  حکومت 
بدون رضایت هم زمان زن و حکم محکمه با صالحیت 
جواز ندارد. با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر 
 ۹۲ که  دریافت  جاری  سال  در  خود  گزارش  یک  در 
انجام  قانون  بکارت خالف  پرده  آزمایش های  از  درصد 
در  جمهور  ریاست  دوم  معاونیت  سرانجام  می شود. 
پانزدهم قوس به دادستانی ُکل هدایت داد که تخلفات 
در مورد آزمایش بکارت به گونه جدی پیگیری شود. این 
این  نهادهای حقوق بشری پیش تر  در حالی است که 
آزمایش ها را خالف ارزش های بشری، قوانین داخلی و 

اصول بین المللی خوانده  اند.

یافته های یک تحقیق؛ 

روایت زنان از آزمایش بکارت دردناک است
حسیب بهش
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منطقه  زیاد،  معادن  داشتن  دلیل  به  بدخشان  والیت 
داخلی  مافیای  و  تروریستی  نیروهای  برای  جذاب 
با دولت  تروریست های داخلی  است. جنگ طالبان و 
افغانستان واقعیت ثابت است؛ اما یک بخش این جنگ 
در والیت بدخشان، جنگ معدن و کسب سود میان 
مافیا، دولت و طالبان است. هرچه باشد، آفت این جنگ 
فقط دامن مردم بومی را گرفته است. زیرا روزی نیست 
که این جنگ منافع انسانی از مردم محل را به زمین 
نزند. موجودیت حکومت ضعیف محلی، آلوده به فساد 
و مصروف در چپاول ثروت عمومی، بر گسترده شدن 
هر  آن  دامنه  و  بدخشان  در  از جنگ  ناشی  مصیبت 

روز می افزاید.
والیت بدخشان افغانستان با سه کشور )تاجیکستان، 
چین و پاکستان( مرز مشترک دارد. حضور جنگ جویان 
چینی، تاجیکستانی، ازبکستانی و تروریست های داخلی 
ساخته  نگران  را  تاجیکستان  و  چین  والیت،  این  در 
)مخالفان  اسالمی  بنیادگرای  نیروهای  زیرا  است. 
بدخشان  داخل  در  تاجیکستان  و  رژیم چین  مسلح( 
تهدید  را  دارند و هر روز مخالفان شان  نظامی  حضور 
می کنند. ولسوالی های اشکاشم، شغنان، ماه می،  نسی، 
شکی،  کوف آب و خواهان هم مرز با تاجیکستان است. 
گروه طالبان که در میان شان اعضای گروه تروریستی 
و  چین  اویغور  اسالمی  گروه  تاجیکستان،  انصاراهلل 
جنبش اسالمی ازبکستان حضور دارند، در ولسوالی های 
و  هستند  مستقر  دیگر  محل  چند  و  کوف آب  نسی،  
ولسوالی های اشکاشم، ماه می و خواهان همیشه مورد 

تهدید این نیروها بوده است.
بر بنیاد آمارها، در حال حاضر حدود ۶00 جنگ جوی 
خارجی )از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، چین و 
روسیه( در کنار طالبان علیه نیروهای امنیتی افغانستان 
جرم،  ولسوالی های  در  جنگ جویان  این  می جنگند. 
راغستان، وردوج و نسی مستقر هستند. بنا بر گزارش ها 
بعضی از این جنگ جویان خارجی به زور و تهدید از 
مردم محل زن گرفته اند و در استخراج معادن راغستان 

و مناطق دیگر نیز سهم دارند. 
به گفته منابع امنیتی بدخشان، گروه های تروریستی 
خارجی، متشکل از گروه انصاراهلل تاجیکستان، جنبش 
اسالمی  جنبش  چین،  شرقی  ترکستان  اسالمی 
این  بیش تر  است.  چینی  ایغور  گروه  و  ازبکستان، 
جنگ جویان، اعضای گروه شکست خورده شاخه القاعده 
در شمال سوریه بوده که بعد از تلفات و شکست های 
سنگین به افغانستان آمده اند. حضور اعضای تمام این 
بدخشان  جنگ های  تمام  در  تروریستی  گروه های 
همیشه  بی گناه،  مردم  کشاندن  خون  و  خاک  به  و 
امنیتی  مسووالن  قبل  چندسال  است.  بوده  برجسته 
کشور اعالم کردند که مصطفی نومی، فرد شماره دوم 
گروه موسوم به ترکستان شرقی و یک عضو دیگر این 
گروه در علمیات نیروهای امنیتی افغانستان در والیت 

اسیران را آنان صادر کرده اند.
جنگ جویان خارجی که در افغانستان فعالیت جنگی 
ندارند و  فعالیت  اجازه  دارند، در کشورهای خودشان 
امریکا  متحده  ایاالت  سیاه  لیست  در  آنان  از  بخشی 
نیز شامل هستند. بر اساس توافق و تعهد میان ایاالت 
متحده امریکا و طالبان، گروه طالبان متعهد شده بود 
که رابطه اش را به طور کامل با گروه های هراس افگن 
از جمله القاعده، قطع کند. اما جنگ بدخشان، جنگ 
مشترک طالبان، گروه انصاراهلل تاجیکستان، اویغورهای 
نیروهای  برابر  در  ازبکستان  اسالمی  جنبش  و  چین 
امنیتی و مردم افغانستان است. به عبارت بهتر، فعالیت 
و جنگ گروه های تروریستی و طالبان در برابر نیروهای 
امنیتی یک سان و برابر است. طالبان در بدخشان نه 
تعاون دریافت  آنان  از  و  این گروه ها هم کاری  با  تنها 
علیه  واحد  و یک سنگر  بلکه در یک صف  می کنند؛ 
نشان  این  می جنگند.  عام  مردم  و  امنیتی  نیروهای 
با  دوحه  توافق  به  پا بند  طالبان  گروه  که  می دهد 
امریکا نیست. طالبان رابطه شان را با گروه تروریستی 
القاعده و دیگر تروریستان خارجی مستقر در افغانستان 
قطع نکرده اند. در اغلب جنگ های طالبان، نیروهای 

بدخشان  مناسب  فضای  اما  شده اند.  کشته  بدخشان 
برای زنده گی آنان، سهولت در استخراج معادن برای 
کسب درآمد، موجودیت حکومت محلی ضعیف و فاسد 
و دیگر سهولت های جنگی و زیستی، سبب شده است 
این گروه ها بدخشان را محل امن و میدان رزم خویش 

انتخاب کنند.

است؛  نامشخص  تروریستی  گروه های  این  سرانجام   
تمام  اهداف  و  منظور  تاکنون  تأسیس  زمان  از  اما 
دیگر والیت های  و  بدخشان  در  جنگ جویان خارجی 
بدخشان  مرزهای  از  دهلیز  یک  بازکردن  افغانستان 
به سمت تاجیکستان، ازبکستان و چین بوده است و 
بعد از آن آزادسازی کشورهایی از نظر آنان اشغال شده 
و  اسالمی  شریعت  کامل  تطبیق  آن  تعقیب  به  و 
استقرار  و  دلیل حضور  الحاد«.  و  »کفر  میان بردن  از 
موجودیت  بدخشان،  والیت  در  خارجی  تروریستان 
حکومت های آسیای میانه و چین گفته شده ست. برای 
بر  حاکم شدن  دنبال  به  خارجی  جنگ جویان  همین 
ولسوالی های مرزی والیت بدخشان هستند تا از آن جا 

به کشورهای هم مرز با افغانستان حمله کنند. 
گروه انصاراهلل تاجیکستان در ولسوالی های راغ و نسی 
میان  در  دارد.  فعالیت  و  هم کاری  طالبان  با  درواز 
طالبان و جنگ طالبان با دولت، خون ریزترین آدم های 
جنگی، متعلق به این گروه ها هستند. در حمله چند 
هفته قبل طالبان بر مرکز ولسوالی ماه می )درواز باال( 
پیش قدم  انصاراهلل  گروه  به  متعلق  تاجیکستانی های 
بودند و احتماالً حکم کشتار فجیعانه  همه  سربازان و 

تروریستی خارجی هم کار آنان هستند و یک دیگر را 
کمک همه جانبه می کنند. 

است.  طال  و  لعل  معادن  از  سرشار  بدخشان  والیت 
برای  درآمد  پر  پناه گاه  کوهستانی  قلمرو  این  اکنون 
از  یکی  است.  خارجی  جنگ جویان  دیگر  و  طالبان 
نبرد،  میدان  عنوان  به  بدخشان  انتخاب شدن  دالیل 
است.  طالبان  برای  والیت  این  عایداتی  بزرگ  منابع 
و  استخراج  نیستند.  تنها  طالبان  راه  این  در  البته 
مشترک  هم کاری  با  آن  فروش  و  معادن  استحصال 
طالبان و زورمندان داخلی میسر می شود. در جریان 
سال ها جنگ و خون ریزی در بدخشان و به تاراج رفتن 
معادن این والیت؛ نه دولت، نه نماینده گان و رهبران پر 
ادعای برخاسته از بدخشان - هیچ یک دست بدخشان 
را نگرفتند. آنان نه تنها کاری نکرده که چه بسا عده ای 
با طالبان هم کاری داشته اند و برای این گروه امکانات 

الزم نیز فراهم می کنند.
بزرگ ترین  از  یکی  راغستان،  ولسوالی  طالی  معدن 
وزارت  است.   شده  برآورد  افغانستان  در  طال  معادن 
معدن افغانستان چند سال قبل استخراج این معدن را 
به یک شرکت ترکی واگذار کرده بود؛ اما این شرکت 
به دلیل ادامه ناامنی در بخش های مختلف بدخشان، 
قادر به استخراج این معدن نشد. اکنون این معدن در 

کنترل طالبان و مافیای داخلی است. 
از  نگرانی  رفع  برای  ملی،  وحدت  حکومت  دوره  در 
بابت موجودیت تروریستان داخلی و خارجی در والیت 
بدخشان، از چین، همسایه شرقی افغانستان خواسته 
شده بود که برای یک لوای کوهستانی ارتش افغانستان 
کشور(  دو  مرزهای  قسمت  )در  بدخشان  والیت  در 
تجهیزات نظامی فراهم کند. دولت چین در همان زمان 
برای این کار، اعالم آماده گی کرد و از آن زمان تاکنون 
فعالیت هایی را در بدخشان انجام داده است؛ اما ظاهراً 
نتوانسته اند  افغانستان  ارتش  و  چین  کمک  و  تالش 
وضع امنیتی بدخشان را قناعت بخش بسازند. نه تنها 
طالبان  اکنون  بلکه  است؛  نیامده  دست  به  مهم  این 
هر روز محله ای را در بدخشان به تصرف خویش در 

می آورند.
والیت  در  اوضاع  خراب شدن  با  هم زمان  قبل  سال ها 
کشور  دو  مرزهای  در  تاجیکستان  و  چین  بدخشان،  
این  بودند.  داده  انجام  نظامی  رزمایش  افغانستان،  با 
مرزی  منطقه   در  تروریستی  ضد  مشترک  رزمایش 
اشکاشم، در والیت خودمختار کوهستان بدخشان در 
رزمایش  آن  از  بعد  اما  شد.  انجام  تاجیکستان،  شرق 
طالبان مناطق زیادی را در بدخشان اشغال کرده اند. 
طالبان اکنون در بن گوش تاجیکستان و چین سیده اند.

جنگ بدخشان

در جریان هفته گذشته دو اتفاق مهم در گفت وگوهای 
دولت  مذاکره کننده  هیأت های  نخست،  داد.  رخ  صلح 
افغانستان و گروه طالبان روی طرزالعمل مذاکرات توافق 
کردند. دوم، کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی 

به کارش آغاز کرد.
با وصف این دو پیش رفت مهم در گفت وگوهای صلح؛ 
و  افغانستان  مردم  که خواست  آتش بس  هم  هنوز  اما 
پرسش  حال  است.  نشده  برقرار  است،  جهانی  جامعه 
اساسی این است که چرا طالبان آتش بس نمی کنند؟ 

این جا چهار دلیل وجود دارد:

1- گروه طالبان جنگ جویان خود را از دست می دهد. 
دیدن  به  طالبان  جنگ جویان  آتش بس،  جریان  در 
شهرهای بزرگ خواهند آمد. بسیاری از این جنگ جویان 
شهرهای بزرگ کشور را ندیده اند. طالبان بار نخست در 
برای سه روز عید آتش بس اعالم کردند.  سال ۲018 
گفته می شود که پس از آتش بس سه روزه، عده ای از 
به  و  ماندند  بزرگ  شهرهای  در  طالبان  جنگ وجویان 
دارند که  طالبان هراس  نرفتند. حاال  نبرد  میدان های 
به شهرها  مبادا جنگ جویان شان  آتش بس  برقراری  با 

بیایند و دیگر به میدان جنگ بر نگردند.

می شود.  طالبان  درونی  اختالفات  باعث  آتش بس   -۲
به  قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر  اعضای  است  ممکن 
افغانستان،  در  فرماندهان شان  اما  دهند؛  تن  آتش بس 
آتش بس را قبول ندارند و باور دارند که تنها از طریق 

جنگ می توانند افغانستان را تصرف کنند.

قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر  اعضای  با  کنارآمدن 
دشوار نیست. آنان به این باور اند که اگر امریکایی ها از 
افغانستان بیرون هم شوند، بدون هم کاری جامعه جهانی 
هیچ دولتی در کابل دوام نمی آورد. اما فرماندهان طالبان 
در افغانستان به این باور هستند که بعد از بیرون شدن 
نیروهای امریکایی از افغانستان، آنان حکومت کنونی را 

از بین خواهند برد و به قدرت خواهند رسید.
در ماه می سال جاری میالدی، با وصف آن که طالبان 
برای سه روز آتش بس اعالم کردند؛ اما بعضی از عناصر 
از  تن  و 14  نکردند  متوقف  را  گروه حمالت شان  این 
در  نبود،  نخست  بار  این  کشتند.  را  امنیتی  نیروهای 
ماه جون ۲018 که طالبان برای نخستین بار آتش بس 
کردند نیز تعدادی از جنگ جویان این گروه به جنگ شان 

مالقات رهبران سیاسی طالبان با مبصران افغان در واشنگتن، امریکا

ادامه دادند و 40 تن از نیروهای امنیتی را کشتند. حال 
نیز اگر طالبان آتش بس کنند، بعضی از عناصر این گروه 
جنگ شان را ادامه خواهند داد و این به اعتبار طالبان 

صدمه می زند.
حمالت اخیر داعش در کابل، شک و تردیدهایی را به 
وجود آورده است. شهروندان کشور به این باور هستند 
به  افغانستان  کند،  پیدا  تداوم  داعش  اگر حمالت  که 

صلح پایدار نخواهد رسید. 

اهداف شان دور  از  باعث می شود طالبان  آتش بس   -3
بیرون راندن  نخست،  دارند.  هدف  دو  طالبان  شوند. 
بازگشت  دوم،  افغانستان.  از  بین المللی  نیروهای  تمام 
نیروهای  امریکا،  با  طالبان  توافق  اساس  بر  قدرت.  به 

امریکایی باید 14 ماه پس از زمان امضای این توافق از 
افغانستان بیرون شوند. طالبان فکر می کنند که پیروز 
جنگ هستند. از این رو به این باور رسیده که به هدف 
دومی نزدیک شده اند. حال اگر طالبان آتش بس کنند، 

از این دو هدف دور می شوند.

امتیازات  به  آتش بس  بدل  در  می خواهند  طالبان   -4
بزرگ برسند. طالبان با ادامه جنگ می خواهند در میز 
مذاکرات امتیاز زیادی به دست بیاورند. طالبان زمانی 
افغانستان  حکومت  که  داد  خواهند  تن  آتش بس  به 
شامل  شرایط  این  کند.  قبول  را  آنان  سنگین  شرایط 
این گروه، تشکیل حکومت  زندانی  رهاساختن ۷000 
موقت و از رهگذر آن برپایی حکومت مورد نظر طالبان 
در افغانستان است. اعضای دفتر سیاسی طالبان در یک 
اگر  که  گفتند  واشنگتن  در  افغان  مبصران  با  مالقات 
طالبان آتش بس کنند، اداره کابل )حکومت افغانستان( 
جدی  را  صلح  پروسه  و  داد  خواهد  ادامه  کارش  به 

نخواهد گرفت. 
جنگ تنها وسیله طالبان برای رسیدن به قدرت است. 
این گروه اگر این وسیله را با برقراری آتش بس از دست 
دهد، اهرم فشار دیگری ندارد که به وسیله آن در میز 
مذاکرات امتیاز بگیرد. چنین محاسبه ای اشتباه است. 
افغانستان  مردم  اساسی  خواست  سراسری  آتش بس 
است. تا زمانی که طالبان آتش بس نکنند، با تنفر مردم 

روبه رو خواهند بود.

چرا طالبان آتش بس نمی کنند؟

والیت بدخشان به دلیل داشتن 
معادن زیاد، منطقه جذاب برای 
نیروهای تروریستی و مافیای داخلی 
است. جنگ طالبان و تروریست های 
داخلی با دولت افغانستان واقعیت 
ثابت است؛ اما یک بخش این جنگ 
در والیت بدخشان، جنگ معدن 
و کسب سود میان مافیا، دولت و 
طالبان است. هرچه باشد، آفت 
این جنگ فقط دامن مردم بومی را 
گرفته است. زیرا روزی نیست که 
این جنگ منافع انسانی از مردم 
محل را به زمین نزند.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE كاشت مو طبيعي به روش

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

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

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

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفيف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



اقتصاد آزاد موجه نیست و باعث کاهش رقابت در عرصه 
تجارت می شود. این استدالل تا حدود زیادی موجه و قابل 
دفاع است؛ چون به هر اندازه که نقش دولت در اقتصاد 
بیش تر شود، به همان اندازه زمینه برای سوءمدیریت و 

فساد افزایش می یابد.
اما مسأله مهم، رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی است 
که نیازمند مداخله هدف مند دولت و مبتنی بر تحلیل 
هیچ  توسعه،  تاریخ  طول  در  است.  فایده   - مصرف 
از  دولت  حمایت  بدون  که  یافت  نمی توان  را  اقتصادی 
تولیدات داخلی رشد کرده باشد. در تمامی اقتصادهای 
مدرن امروزی، دولت ها نقش برجسته ای را در مدیریت و 

برنامه ریزی برای رشد بر عهده داشته اند.
نمونه های رشد اقتصادی و تجارب کشورهای توسعه یافته 
و کشورهای رده اول جهان سوم نشان می دهد که بدون 
نظارت، حمایت و تشویق دولت و امکانات رشد، توسعه ی 
صنایع داخلی میسر نیست؛ یعنی دولت باید نقش موثر و 
تعیین کننده ای را در جهت توسعه صنعتی کشور ایفا کند.

و حضور  در سال ۲001  انتقالی  آمدن حکومت  از  بعد 
نظامی و کمک های هنگفت بین المللی، افغانستان فرصت 
عمران و بازسازی مجدد را پیدا کرد که از ۲00۲ تاکنون 
در کنار سرمایه گذاری های دولتی و نهادهای بین المللی، 
صنعتی  پارک های  در  زیادی  شرکت های  و  موسسات 
والیات و مرکز به سرمایه خصوصی احیا و یا جدیداً ایجاد 
شده است و سرمایه گذاران زیادی جواز فعالیت را از اداره 

حمایت از سرمایه گذاری )آیسا( حاصل کردند. 
زیربناهای  نبود  افغانستان،  لجام گسیخته  تجارت  اما 
داخلی،  صنایع  از  دولت  تشویق  و  حمایت  عدم  و  الزم 
کشور را به مارکیت محصوالت کم کیفیت استهالکی و 
پاکستان، ایران و  تجملی کشورهای همسایه، مخصوصاً 
چین مبدل و ضربات کمرشکن را بر پیکر صنایع نوبنیاد 
کشور وارد کرده است. در نتیجه، بسیاری از شرکت های 
یا ورشکست  ایجادشده طی ده سال گذشته، متوقف و 

دانشکده، کاش  دروازه  به  پا گذاشتیم  بعد  و  خندیدیم 
دیدم  شدم،  درسی  صنف  وارد  وقتی  بودیم.  نرفته 
از هر دری سخن  و  همه دخترها گردهم حلقه زده اند 
می گویند. به حسنا که رسیدم، دستش را گرفتم. دستان 
حسنا آن روز گرم تر از دیگر روزها بود. او دختری بود 
در  ثانیه ای  چند  را  دست هایش  باسلیقه.  و  خوش ذوق 
میان دستانم گرفتم. مریم که در رفاقت پیشه گی سرآمد 
روزگار بود، با خنده گفت: »پس کو دست های یخ خوده 
از دستش او دختر، بخاری که نیست.« دستان حسنا را 
رها کردم و از صنف درسی بیرون رفتم. کاش آن روز 

دستان حسنا را رها نکرده بودم، کاش.
 زیر نور خورشید با سارا، حنیفه و شکیال گرم قصه بودیم. 
سارا از خوابی که دیده بود، برای مان تعریف می کرد. شب 
به سر  سفید  چادر  که  بود  دیده  خواب  حادثه  از  پیش 
کرده است. لب خند زودگذری زدم و گفتم صبر، خوابت 
به زودی  وال،  »بی شک  گفتم:  برایش  می کنم.  تعبیر  را 
عروس می شوی دختر خوشگل. با تعبیر خواب من همه 
خندیدند«، هنوز خنده های مان ادامه داشت که هیلی از 
راه رسید. هیلی نقطه وصل تیم ما بود. با پیوستن او به 

تیم، داخل صنف درسی رفتیم.
وقتی وارد صنف درسی شدم، همه چوکی ها پر شده بود. 
کیفم را پرت کردم به چوکی که راهد )یکی از قربانیان 
حمله به دانشگاه کابل( همیشه آن جا می نشست. پس 
از پرت کردن کیفم روی چوکی، از هیلی خواستم کنارم 
امروز در  با بی میلی گفت که دوست دارد  بیاید. هیلی 
قطار آخر بنشیند. رفتم به طرف سهیال. سهیال آن روز 
چادر سرخ به سر داشت و طنازتر از دیگر روزهای سال 
او خواستم جای مان را خالی کند.  از  به نظر می رسید. 
سهیال گفت: »امروز دوست دارم این جا بشینم.« وقتی 
دیدم سهیال دوست ندارد، جای مان را خالی کند، با هیلی 
رفتیم آخر صنف. بیست دقیقه نگذشته بود که همه سر 
صنف حاضر شدند. آخرین نفر ادریس بود که وارد صنف 
شد. با خنده به من گفت: »چه شده زینبی، تو خو بچه 
بودی، چرا جای خوده ایال کدی؟« من که همیشه حاضر 
جواب بودم، گفتم: »از بچه بودن استعفا دادم. هیچ خوشم 
آن  کاش  خندیدند.  و  خندیدند  همه  جای تان.«  نامد 

خنده ها، خنده های آخرمان نبود.
با ورود استاد فواد به صنف، همه ساکت شدند. استاد پس 
از سالم، شروع کرد به ادامه درس روز گذشته. تازه درس 
آغاز شده بود که صدای شلیک گلوله به گوش مان رسید. 
استاد در نخستین اقدام برای ما گفت که پنجره ها را باز 
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خیراهلل خیرخواه
بخش دوم

زینب احمدی، دانشجوی سال چهارم دانشکده 
اداره و پالیسی عامه دانشگاه کابل

داخلی،  تولیدات  تقویت  عرصه  در  مهم  مسایل  از  یکی 
مقوله بازاریابی است. در این زمینه وزارت تجارت و صنایع 
باید بیش از پیش تالش نماید تا بازارهای مناسبی را برای 
تولیدکننده گان داخلی در جهان ایجاد و به این ترتیب 

محصوالت کشور را به جهان معرفی کند.
۲. حمایت از تولیدات داخلی 

افغانستان طی دو دهه است که اساس  خوشبختانه در 
با  و  است. محصوالت خوب  گذاشته شده  نو  از  صنعت 
کیفیتی در داخل کشور تولید می شود که از هر لحاظ 
قابل اعتماد است و توان رقابت با فراورده های خارجی را 
دارد . الزم است این محصوالت مورد حمایت حکومت قرار 

گیرد و مردم بیش تر از تولیدات داخلی استفاده کنند.
۲-1. حمایت دولت از تولیدات داخلی

اساسی  شاخص های  از  یکی  صنایع  پیش رفت  امروز 
می شود  محسوب  مدرن  جهان  در  تکامل  و  انکشاف 
شمار  در  را  کشور  هر  جایگاه  آن  پیش رفت  اندازه  و 
درصدی  می کند.  تثبیت  جهان  توسعه یافته  کشورهای 
سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی یکی از شاخص های 
سنجش آن است. باید تذکر داد که جریان انکشاف صنایع 
مانند هر پدیده دیگر از یک نقطه آغاز شده و به شکل 
تدریجی پروسه تکامل را پیموده است. این انکشاف توسط 
چوکات  در  اقتصادی،  سیاست های  اساس  بر  دولت ها 
سیاست صنعتی و در مراحل معین توأم با سیاست های 
حمایتی )مجموعه تدابیری است که دولت برای حمایت 
از تولیدات داخلی در مقابل رقابت محصوالت خارجی در 

پیش می گیرد(، انجام شده است.
حمایت یا عدم حمایت از تولیدات داخلی در مقابل واردات، 
سیاست گذاری  حوزه  در  بحث ها  جنجالی ترین  از  یکی 
از  برنامه ریزی  هرگونه  نظری،  لحاظ  از  است.  اقتصادی 
چارچوب  در  نوپا  صنایع  از  حمایت  برای  دولت  طرف 

من و هیلی خود را به ُمردن زدیم، حتا نفس نمی کشیدیم. 
لحظات وحشتناکی بود؛ از یک سو صدای پی هم زنگ های 
تلفن و از سوی دیگر ناله های هم صنفی های زخمی مان 
و  می خورد  ما  مشام  به  خون  بوی  می رسید،  گوش  به 
صدای  وقتی  می پاشید.  صورت مان  به  گوشت  تکه های 
شلیک آرام شد، سرم را کمی باال کردم، دیدم که نصف 
سر یکی از دختران صنف نیست. نشناختمش که بود. 
دیدم که رووف نیز به خون خفته و چشم هایش بسته 
خیلی  می زد،  فواره  خون  گردنش  از  داوود  است.  شده  
زود خاموش شد،  فکر کنم خون زیادی از او ضایع شده 
بود. نیروهای امنیتی آمدند، گفتند که برخیزید، فقط سه 
نفر توانستیم بلند شویم، دیگران همه ُمرده بودند. در آن 
روز سیاه، 14 دوست عزیز را از دست دادم، هنوز روزها 
را می شمارم؛ اما گذر از آن روزها از داغش نمی کاهد که 

نمی کاهد. 
امروز، مثل روزهای قبل وقتی از خواب بیدار شدم، به 
که  تقویمی  به  بعد  و  کردم  نگاه  اتاقم  دیواری  ساعت 
روی میز کارم قرار داشت. امروز نیز مثل روزهای قبل، 
سیزدهم،  عقرب،  دوازدهم  کردم.  آغاز  را  روزشماری 
چهل ودوم  روز  در  چهل ودوم.  به  رسیدم  و...  چهاردم 
نفسم بند آمد. از آن روز شوم، از آن روز سیاه، چهل ودو 
هم قطاران،  از  تن  چهارده  که  روزی  است.  گذشته  روز 
هم نفسان و یاران هم دلم  کشته شدند. دوازدهم عقرب، 
روزی که مثل دیگر روزهای سال نبود. روزی نحس و روز 

وداع نابه هنگام.
خود  به  قبل  روزهای  از  بیش تر  خونین،  روز  آن  در 
و  پوشیدم  را  دل خواهم  لباس  بودم.  کرده  رسیده گی 
روز  آن  در  کشیدم.  لب هایم  به  کم رنگی  لب سیرین 
تصمیم گرفته بودیم، برویم به شیرینی خوردن: »شیرینی 

سوم نمره گی من.«
سپرده  وعده  هم صنفی ام  و  دوست  بهترین  رووف، 
چاشت  غذای  به  را  )هم صنفی ام(  هیلی  و  من  که  بود 
از  به یکی  برویم  بود که  بر آن  دعوت می کند. تصمیم 
دانشگاه  به  که  زمانی  دانشگاه.  نزدیک  رستورانت های 
رسیدم، دیدم که رووف با بقیه بچه ها در یک کنج آفتابی 
نشسته اند و می خندند. از دور به همه سالم کردم. رووف 
که در رفاقت، درستی و راستی از همه یک سر و گردن 
باالتر داشت، خندید و گفت: »زینبی خواهر، خوشگل 

شدی. پسان تر می رویم چکر.«
خواهر  چون  و  می آمد  خوشش  گفتارم  و  رفتار  از  او 
نیم دقیقه قصه کردیم و  بود. حدود  خونی اش مواظبم 

شدند. 
که  نیست  این  افغانستان  دولت  از  انتظار  شک  بدون 
بلکه  قرار دهد.  را مورد حمایت  تولیدات داخلی  تمامی 
را  صنایع  و  سرمایه گذاری ها  از  عده  آن  می تواند  دولت 
مورد حمایت قرار دهد که تولید آن ها در داخل از لحاظ 
اقتصادی مفید است و امید آن وجود دارد که در آینده 

بتوانند با تولیدات بیرونی رقابت کنند.
و  تجارت  و  تولید  نسبی در عرصه  تشخیص مزیت های 
تولیدات،  این  از  غیرمستقیم  و  مستقیم  حمایت های 
را تشکیل می دهد.  از مهم ترین رسالت های دولت  یکی 
طوری که اشاره شد، در سال هایی که گذشت به دلیل 
عدم حمایت دولت از تولیدات داخلی، صنایع متوسط و 
کوچک زیادی ورشکسته شدند. اما بعد از ۲0۲0 تجدید 
نظر دولت در مورد این سیاست، یک امر ضروری پنداشته 
می شود و انتظار بر این است که دولت این مسوولیت را 

به خوبی انجام دهد.
از  جزئی  نیز  موضوع  این  کشور،  اساسی  قانون  نگاه  از 
مسوولیت های دولت است. ماده سیزدهم قانون اساسی 
کاماًل  داخلی  تشویق صنایع  و  زمینه حمایت  در  کشور 
صراحت دارد: »دولت برای انکشاف، رشد تولید، ارتقای 
سطح زنده گی مردم و حمایت از فعالیت های پیشه وران، 

برنامه های موثر را طرح و تطبیق می نماید«.
بنابراین، برنامه مهمی که در حال حاضر می تواند تولیدات 
سازد،  شکوفا  را  نوزاد  صنایع  و  دهد  افزایش  را  داخلی 
دولت  مثاًل  است.  دولت  حمایتی  سیاست های  تطبیق 
تولیدات  برای  را  مالیاتی  معافیت های  برخی  می تواند 
نیاز صنایع  وارداتی مورد  قایل شود و مواد خام  داخلی 
گمرکی  عوارض  سایر  و  محصول  پرداخت  از  را  داخلی 
معاف سازد و به همین ترتیب موانع ترانزیتی را از برابر 
اقالم صادراتی در حد ممکن کاهش دهد. هم چنان دولت 
تأمین  برای  تولید داخلی می تواند  از  به منظور حمایت 
به  خویش  مربوطه  ارگان های  ضرورت  مورد  کاالهای 

کنید و دورتر از پنجره پناه بگیرید.
ترسیده بودم. صدای جیغ و ناله از دور و نزدیک به گوش 
می رسید. با گذشت هر ثانیه صدای شلیک گلوله نزدیک 
و نزدیک تر می شد. متوجه شدم که مرمی به دروازه صنف 
نیمه باز شد، نخستین  برخورد می کند. وقتی دروازه  ما 
مرمی شانه استاد فواد را نشانه گرفت. دروازه کامل باز 
و مرد نظامی پوش داخل صنف شد و در مقابل مان قرار 
گرفت.  فکر  می کردم نیروهای امنیتی به کمک مان آمده 
است. با گذشت چند ثانیه، مهاجم نظامی پوش به روی 
همه گلوله باری کرد. آن ها )مهاجمان( در کاالی نیروهای 
امنیتی بودند. قطار اول و دوم صنف همه نقش بر زمین 
زمین.  روی  کردیم  پرت  را  خود  هیلی  و  من  شدند. 
مرمی های مهاجم به چوکی ها و میز برخورد می کرد. هر 
را  من  کور  گلوله های  این  از  یکی  فکر می کردم  لحظه 

نشانه خواهد گرفت.
بلند شدم،  که  جایم  از  خاموش شد.  تیراندازی  صدای 
بودند. دیوارهای صنف درسی که  افتاده  به زمین  همه 
چند دقیقه پیش از حادثه سفید بود، با خون هم قطارانم 
سرخ شده بود. در نخستین نگاه، چشمم به داوود افتاد. 
متوجه شدم از دستش خون فواره می زند. با دیدن داوود 
به  بلند شدم که صدایی  دوباره  افتادم.  و  بی حال شدم 
گوش رسید: »زینب خوده به کشتن نتی، بخواب روی 
زمین.« نمی دانم آن صدا، صدای که بود. آن صدا گویا 

صدای یک نجات دهنده بود.
بلند  گلوله  دوباره صدای شلیک  دقیقه،  نیم  با گذشت 
تن های  از  بود  پر  زمین  و  بودند  زمین  نقش  شد. همه 
زخمی و فضا پر بود از صدای آه و ناله و درد. همه جیغ 
می کشیدند. ترسیده بودم و نمی  توانستم تشخیص بدهم 

صدای کیست.
صدای یکی از دختران را می شنیدم که مادرش را صدا 
از  پس  روز  یک  دارم.«  دوستت  مادر،  »مادر،  می زد: 
حادثه گفتند که آن صدا، صدای سهیال بود. امیدی برای 
زنده ماندن نداشتم. شروع کردم به دعاخواندن. بلند بلند 

صدا کردم که خدایا ما را نجات بده از این مصیبت.
به مادرم فکر می کردم. در  و  بودم  روی زمین خوابیده 
دلم می گفتم: »اگه بمیرم، مادرم چه خواهد شد؟ او که 
مه ره چون جان دوست داره و عزیز می شماره. او که نیم 
ساعتی دیرتر خانه می رسیدم، گریان می کد و تا ایستگاه 

دنبالم می آمد. این فکرها زجردهنده بود و نابودگر.«
با گذشت چند دقیقه صدای فریاد بلندتر شد و صدای 
تلفن ها نیز. تلفنم پی هم زنگ می خورد. همه جا درهم و 

خرید تولیدات داخلی اولویت دهد و از طریق رسانه ها به 
نفع تولید ملی تبلیغات موثر کند. اگر صنایع کشور مورد 
حمایت و تشویق دولت قرار نگیرد، صنعتی شدن کشور 
بسیار بعید به نظر می رسد. زیرا در سال جاری به دلیل 
شیوع ویروس کرونا و ادامه چالش های امنیتی و سیاسی، 
درصدی سهم صنایع در تولید ناخالص داخلی که یکی از 
شاخص های سنجش انکشاف اقتصادی است، نسبت به 

سال قبل بسیار کاهش یافته و ناچیز است.
۲-۲. حمایت مردم از تولیدات داخلی

مصرف تولیدات داخلی از سوی مردم به معنای استقبال 
و حمایت از این تولیدات است. استفاده از تولیدات داخلی 
وظیفه جمعی است و تا جایی که بدیل وجود داشته باشد، 
نباید به کاالهای خارجی اجازه ورود به کشور داده شود. با 
این همه، اعتمادسازی برای تولیدات داخلی شرط اساسی 
باید،  که  آن چنانی  هنوز  تا  متأسفانه  می شود.  محسوب 
داخلی شکل  تولیدکننده گان  و  میان شهروندان  اعتماد 
نگرفته است. هم چنان در این زمینه هیچ گونه اقدامی که 
بتواند موثر واقع شود، روی دست گرفته نشده است. به 
این ترتیب، در این زمینه نیز توجه و راهکارهای مفید 

جست وجو شود.
و  مردم  حمایت  بر  تأکید  و  سرمایه گذاری ها  گسترش 
در  معنای تالش همه گانی  به  داخلی  تولیدات  از  دولت 
راستای خودکفایی اقتصادی است. این امر زمینه کار را به 

طور گسترده در کشور فراهم خواهد کرد.
در یک محاسبه کلی، انتظار این است که کارخانه داران 
با بلندبردن کیفیت تولیدات خود، دولت با حمایت های 
مادی و معنوی و مردم با مصرف این کاالها، زمینه رشد 
تولیدات داخلی و صنایع ملی را فراهم سازند، تا افغانستان 
به خودکفایی و توسعه اقتصادی دست یابد؛ آرزویی که 
هر شهروند کشور دارد و در راستای تحقق آن به صورت 

شایسته باید تالش شود.
ادامه دارد...

برهم بود و یارای پاسخ دادن به زنگ گوشی را نداشتم. 
یک زنگ، دو زنگ، سه زنگ، 100 زنگ... ترسیده بودم 
که برخیزم و گلوله ای مرا نشانه بگیرد. دو ساعت روی 
زمین خوابیدم و چون مرده ها تکانی نخوردم، حتا نفس 

هم نمی کشیدم. 
را  امنیتی  نیروهای  صدای  ساعت،  دو  گذشت  از  پس 
شنیدم که می گفتند برای نجات دانش جویان آمده اند. با 
شیندن صدای نیروهای امنیتی، کوله پشتی ام را باز کردم 
و به تماس پدر پاسخ دادم. با شنیدن صدای پدر، گریه ام 
دو برابر شد. برایش گفتم: »بابا، بابا، سر صنف ما حمله 
صدایش  که  پدر  کشتند«.  ره  ما  هم صنف های  و  شده 
گرفته بود، گفت: »نترس دخترم، پولیس همه را نجات 
نجات یافتن،  و  زنده بودن  می کرد  فرقی  چه  می دهد«. 
وقتی روح از جان هم صنفی هایم گرفته شده بود. از پدر 
پرسیدم که مادر خبر دارد یا نه؟ پیش از آن که  پاسخی 
باشید.  بدهد، گفتم: دوست تان دارم و مواظب خودتان 

گوشی قطع شد.
که  شنیدم  را  فواد  استاد  صدای  بودند.  ساکت  همه 
چشمی  زیر  که  من  بدهد.«  را  تلفنم  »یکی  می گفت: 
همه جا را زیر نظر داشتم، فکر می کردم همه شبیه من 
و هیلی برای فریب مهاجم خوابیده اند؛ اما نه، نه، نه، این 

طور نبود. همه رفته بودند به خواب ناخواسته و ابدی.
استاد فواد هم چنان تقالی کمک می کرد. یکی از بچه های 
و گفت:  ایستاده شد  فواد  استاد  تقالی  ادامه  در  صنف 
»بلند شوید که نیروهای امنیتی آمده اند«. بلند شدیم؛ 
اما نه همه. فقط سه نفر. وقتی به پایین نگاه کردم، دیدم 
که نصف سر یکی از دختران صنف نیست. نشناختمش 
که بود. دیدم که رووف نیز به خون خفته و چشم هایش 

روی هم آرام گرفته است.
پس از چندین ساعت ماندن در میان پیکرهای  زخمی 
هم صنفانم، نیروهای امنیتی از دانشگاه بیرون مان کردند. 
تا شام مدام استفراغ می کردم و از خود بی خود می شدم. 
ساعت هفت شام جرأت کردم تلفنم را روشن کنم. در 
گروپ واتس اپ صنف مان خواندم که 14 تن از بهترین 
دوستانم کشته شده اند. ضعف کردم و دوباره مرا بردند به 
شفاخانه. تا این دم که بیش از چهل روز از آن روز سیاه و 
خونین گذشته است، باورم نمی شود که همه را از دست 
داده ام. هر صبح برای هم صنفی هایم قصه می بافم و در 
قصه ها نجات شان می دهم از یک مرگ مغموم. رووف را، 

حنیفه را، داوود را، حسنا را... همه شان را.

اقتصاد افغانستان؛ 

راهکارهای خودكفایی

خود را به مردن زده بودم، درحالی که 
خون و گوشت هم صنفانم به صورتم می پاشید



معلومات اداره ثبت و بررسی دارایی ها در اداره امور ریاست جمهوری نشان می دهد 
که تاکنون حدود 30 هزار و 500 مقام بلندپایه دولتی دارایی  خود را ثبت کرده اند. 

مسووالن این اداره تصریح کردند که این روند ادامه دارد؛ اما هنوز شماری از 
مقام های حکومت و اعضای مجلس نماینده گان دارایی های شان را ثبت و اشاعه 

نکرده اند. طبق معلومات این اداره، در حال حاضر معاش و امتیازات 400 مقام دولتی 
به شمول اعضای مجلس نماینده گان تعلیق شده است.

ظریف صفا بختیاری

چکیده 
استراتژی یا راهبرد نه تنها در حوزه سیاست و مطالعات 
امنیت ملی یک کشور از ارزش خاص برخوردار است؛ بلکه 
نقش اساسی در سایر حوزه ها چون اجتماع، اقتصاد، تجارت 
می تواند  تجارتی  استراتژی های  دارد.  بازار  فعالیت های  و 
در  اقتصادی  و  مالی  ستد  و  داد  از  حمایت  و  رونق  برای 
بازار نقش بارز داشته باشد. استراتژی جایگزینی واردات و 
حمایت از صادرات با تعرفه گمرکی، از موارد خیلی مهم در 
بازار به شمار می رود. اکثر کشورهایی که از این استراتژی 
واردات،  به رشد صنعت داخلی، کاهش  استفاده کرده اند، 
دست  داخلی  تجارت  از  حمایت  و  کامل  استخدام  ایجاد 
به  یافته اند. در مقاله فعلی تالش صورت گرفته است که 
جایگزینی  استراتژی  و چیستی  مفهوم  به  مفصل  صورت 
جایگزینی  استراتژی  بین  ارتباط  تجارت،  توسعه  واردات، 
واردات با توسعه تجارتی و مسوولیت دولت در حمایت از 

استراتژی جایگزینی واردات بحث صورت گیرد. 

استراتژی جایگزینی واردات
استراتژی که به فارسی راهبرد تعریف شده است، از کلمه 
سپه ساالری  و  سرداری  مفهوم  به  که  استراتگوس  یونانی 
اصلی  بنیان گذار  کالوزویتس،  است.  شده  گرفته  است، 
برای  نیروها  کاربرد  آن را »هنر  نزدهم،  قرن  در  استراتژی 
دستیابی به اهداف جنگ« تعریف کرده است. امروزه که 
ساحه علم وسیع شده است و واژه ها در ابعاد مختلف مورد 
استفاده قرار می گیرد، استراتژی نیز در ابعاد گوناگون مانند 
مطالعات اجتماعی، اقتصادی و بازار و توسعه تجارت کاربرد 

فروان یافته است.
هدف  به  تجارت  توسعه  و  اقتصاد  حوزه  در  استراتژی 
کارگیری، مهیاسازی منابع و امکانات جامعه، توانمندسازی 
و قدرت مندسازی مردم، فراهم کردن فرصت ها و امکانات، 
برای  انگیزه  ایجاد  اجتماعی،  و  فردی  امنیت  برقراری 
مشارکت فعال مردم به منظور بلندبردن سطح رفاه جامعه، 
کاهش فقر و محرومیت، رفع بی کاری و بی سوادی، توسعه 

تجارت و حمایت از کسب وکار طرح و تدوین می شود.
استراتژی جایگزینی واردات در حوزه اقتصاد و تجارت نقش 
بارز دارد و برای تقویت تجارت داخلی به عنوان سیاستی 
برای  بیرونی  واردات  تولیدات داخلی جایگزین  که در آن 
رفع نیازمندی مردم جامعه می شود، از طرف دولت مورد 
مطالعات  کارشناس  هیرشمن،  می گیرد.  قرار  استفاده 
اقتصادی  توسعه  و  رشد  استراتژی های  کتاب  در  توسعه 
بیان می دارد: »کشورها بابت تحت تأثیر رفتن عواملی مانند 
جنگ، کمبود کاالها، عدم توانایی جهت پرداخت قرض ها از 

بررسی  و  ثبت  اداره  معلومات 
ریاست  امور  اداره  در  دارایی ها 
که  می دهد  نشان  جمهوری 
 500 و  هزار   30 حدود  تاکنون 
بلندپایه دولتی دارایی  خود  مقام 
را ثبت کرده اند. مسووالن این اداره 
ادامه  روند  این  که  کردند  تصریح 
دارد؛ اما هنوز شماری از مقام های حکومت و اعضای مجلس 
نماینده گان دارایی های شان را ثبت و اشاعه نکرده اند. طبق 
معلومات این اداره، در حال حاضر معاش و امتیازات 400 
تعلیق  نماینده گان  اعضای مجلس  به شمول  مقام دولتی 
شده است. دلیل این کار، ثبت نشدن دارایی های این افراد 
بررسی  و  ثبت  اداره  نیز  این  از  پیش  است.  شده  عنوان 
دارایی ها معاش و امتیازات دو وزیر، چهار والی و 184 عضو 
مجلس را تعلیق کرده بود. از سوی دیگر، مسووالن اداره 
ثبت و بررسی دارایی ها خاطرنشان می کنند که شماری از 
مقام های دولتی که در هنگام ثبت دارایی های شان معلومات 
را نادرست ثبت کرده اند، براساس قانون به دادستانی کل 

معرفی می شوند.
با وجودی که کابینه بارها از مقام های دولتی خواسته است 
که دارایی های شان را در وقت معین آن ثبت کنند، هنوز هم 
را  دارایی های شان  واجد شرایط،  مقام های  از  زیادی  شمار 
ثبت نکرده اند. عبدالودود بشریار، رییس اداره ثبت و بررسی 
دارایی ها روز دوشنبه، بیست وچهارم قوس به روزنامه 8صبح 
عضو   ۲۹ شمول  به  دولتی  مقام   400 تاکنون  که  گفت 
مجلس دارایی های شان را در این اداره ثبت نکرده اند. این 
در حالی است که محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور 
پیش از نشست ژنو گفته بود، تا زمانی که نماینده گان مجلس 
و مقام های ارشد دولتی دارایی های شان را ثبت نکنند، اجازه 
با آن هم دیده می شود  ندارند.  را  از کشور  به خارج  سفر 
که چنین هشدارهایی کارساز نبوده است و هنوز هم شمار 
می ورزند.  تعلل  دارایی های شان  ثبت  در  مقام ها  از  زیادی 
حکیمی،  واقف  عبدالشکور  اداره،  این  معلومات  براساس 
حجت اهلل خردمند، رحیم علی یار، محمدعالم ساعی، باتور 
میردادخان  روشن،  بلقیس  آرمان،  حشمت اهلل  دوستم، 
نجرابی، عبدالمنیر تره خیل، شاه پور حسن زی، محمدآصف 
نورزی، نصیب مقبل،  نبی زی، عبدالرشید عزیزی، شکوفه 
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به ثبت دارایی های شان شدند. شمار کسانی  دولتی موفق 
که در آن زمان موفق به ثبت و اشاعه دارایی های شان نشده 
بودند، این وزارت نام  آنان را همه گانی کرد. باری اداره ثبت و 
بررسی دارایی ها در یک کنفرانس خبری گفت که معاش و 
امتیازات دو وزیر، چهار والی و 184 عضو مجلس نماینده گان 
را به دلیل ثبت نکردن دارایی های شان تعلیق کرده است. این 
در حالی است که براساس قانون کسانی که دارایی شان را 

ثبت و نشر نکنند، معاش و امتیازات شان تعلیق می شود. 
از سویی هم آخرین آماری که اداره ثبت و بررسی دارایی ها 
در اختیار روزنامه 8صبح قرار داده است، نشان می دهد که 
تاکنون 30 هزار و 500 مقام و اراکین دولتی دارایی شان 
مقام های  که  نیست  مشخص  تاکنون  کرده اند.  اشاعه  را 

براساس  کرده اند.  ثبت  را  دارایی شان  دولتی،  ادارات  کدام 
اداری،   فساد  با  مبارزه  استراتژی  برتطبیق  نظارت  قانون 
جمهور،  رییس  چون  دولتی  بلندرتبه  مقام های  تمامی 
شورای  ملی،  شورای  اعضای  جمهور،  رییس  معاونین 
والیتی، شورا های ولسوالی ها، وزیران، معاونان وزارت خانه ها، 
رییسان ادارات و کمیسیون های مستقل،  سفیران، والی ها، 
افسران  لوی سارنواالن،  قضات،  آن ها،   معاونان  و  شهردارها 
مأموران  ولسواالن،   داخله،  امور  و  دفاع  وزارت خانه های 
بست های یک و دو و کارمندان بخش امور مالی و تدارکاتی 
ملکف اند که پیش از اشغال وظیفه و پس از ترک آن، همه 
دارایی های شان را ثبت کنند. اداره ثبت و بررسی دارایی ها 
ابراز امیدواری می کند که دیگر مقام هایی که داریی شان را 

ثبت نکرده اند، نیز به این جمع بپیوندند. 
از سویی هم، اداره ثبت و بررسی دارایی ها تصریح می کند 
که اگر در هنگام خانه پری فورم دارایی ها از سوی یک مقام، 
معلومات غلط و نادرست درج شود،  در مرحله اول معاش 
به  بعدی  مرحله  در  و  می  شود  قطع  فرد  این  امتیازات  و 
نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهد شد. طبق گفته های 
دارایی ها  بررسی  و  ثبت  اداره  رییس  بشریار،  عبدالودود 
برخی از مقام های دولتی فورم دارایی شان را خالف واقعیت 
پر کرده اند. هرچند او نامی از این افراد نبرد؛ اما بیان کرد که 
به زودی آن ها را به دادستانی معرفی می کند. گفتنی است 
که تاکنون بیش از ۶0 هزار فورم ثبت دارایی  پخش شده 
این  است. فورم ثبت دارایی ها دارای 11 صفحه است. در 
صفحه ها مشخصات شخص، عنوان وظیفه، تاریخچه کاری،  
مشخصات اعضای خانواده،  دارایی های قابل انتقال و غیرقابل 
انتقال،  فعالیت های خارج از وظیفه رسمی،  عاید،  قرضه و 

مصارف ثبت می شود.
روند ثبت دارایی ها از سال 1388 به این طرف برای مبارزه 
با فساد در افغانستان تطبیق می شود. اداره عالی مبارزه با 
فساد اداری که پیش تر به نام اداره عالی نظارت نیز شناخته 
برای  مسوول  مرجع  سال  از هشت  بیش تر  برای  می شد، 
تطبیق این روند نوپا در کشور بود . حاال که تقریباً ده سال 
روند  این  تطبیق  برای  راه طوالنی  از آن می گذرد، دولت 
دارایی ها  بررسی   و  ثبت  اداره  اکنون  هم  و  است  پیموده 
را  این مسوولیت  ریاست جمهوری  امور  اداره  در چوکات 

به پیش می برد. 

سیداحمد سیالب، محمدعارف نورزی، محمدصادق قادری، 
اسداهلل شهباز، عتیق رامین، میرویس حسن خیل، عبدالقیوم 
خیرخواه، خان آغا رضایی، توفیق وحدت، حفیظ اهلل جلیلی، 
نعمت اهلل کریاب، غالم فاروق نظری، نیلوفر جاللی کوفی، 
میرامان اهلل گذر و عبدالظاهر سالنگی از جمله ۲4۹ عضو 

مجلس اند که دارایی شان را ثبت نکرده اند.
 به همین ترتیب 3۷1 مقام دولتی نیز دارایی های شان را 
ثبت نکرده اند. مسووالن در اداره امور ریاست جمهوری اما 
تصریح می کنند که براساس قانون، اجازه ندارند نام های این 
افراد را فاش کنند. پیش از این کابینه به مقام های بلندپایه 
دولتی سه هفته مهلت داده بود تا دارایی شان را ثبت کنند. 
با پایان یافتن این مهلت، شمار زیادی از مقام های بلندرتبه 

گمرکی اندک و تقویت تجارت داخلی در کشور می شود.

توسعه  و  واردات  جایگزینی  استراتژی  بین  ارتباط 
تجارت داخلی

تجارت به عنوان منبع اساسی برای رفع نیازمندی انسان ها 
جهانی سازی  تیوری  از  استفاده  با  جهان  که  شرایطی  در 
به یک دهکده مبدل شده است، نقش بارز دارد. کشورها 
برای حمایت از تجارت داخلی و خودکفایی روی پالیسی ها 
این  از  یکی  می کنند.  تمرکز  کاربردی  استراتژی های  و 
رسیدن  برای  دولت ها  و  کشورها  همواره  که  استراتژی ها 
می کنند،  استفاده  داخلی  تجارت  تقویت  و  به خودکفایی 

استراتژی جایگزینی واردات است.
اقتصادی  نگاه  از  عنوان یک کشور شکسته  به  افغانستان 
و تجارتی، دچار مشکالت فراوان است و نتوانسته است از 
به  صادرات  از  حمایت  برای  واردات  جایگزینی  استراتژی 
شکل قابل مالحظه استفاده کند. هنوز هم بیش ترین کاالها 
و  مرزها  بیرون  از  افغانستان  نیاز شهروندان  مورد  متاع  و 
تهیه  ترکیه  و  ایران  پاکستان،  از کشورهای چین،  به ویژه 

می شود.
با وصف آن که انتقادهایی در رابطه به استراتژی جایگزینی 
واردات وجود دارد؛ اما این استراتژی می تواند برای کشورها 
مفید باشد. استراتژی جایگزینی واردات باعث کاهش نرخ 
واردات، افزایش صادرات، تقویت تجارت های داخلی کوچک 
و بزرگ، استخدام منابع بشری و بلند رفتن ارزش اقتصادی 
ملی می شود. تجربه  کشورهایی که از این راهبرد استفاده 
اند، نشان می دهد که راهبرد جایگزینی واردات در  کرده 
حمایت تجارت داخلی نقش اساسی داشته و باعث رشد و 

توسعه صادرات شده است. 

مسوولیت دولت در حمایت از استراتژی جایگزینی 
واردات

نقش  که  است  باور  این  به  اقتصاد  علم  پدر  اسمت،  آدام 
تعیین  اقتصادی  اهداف  اساس  بر  که  توسعه ای  در  دولت 
شده باشد، اشکار می شود. او اعتقاد دارد که وظیفه دولت 
عبارت از وضع قوانین، تأمین آرامش و کسب درآمد مالیاتی 
است. استراتژی جایگزینی واردات به عنوان قانون وضع شده 
تقویت  و  حمایت  برای  راهبرد  مهم ترین  دولت،  طرف  از 

تجارت و کاالهای داخلی است.
توسعه تجارت به عنوان یکی از اهداف تعیین شده در فرآیند 
نخست  است.  اهمیت  حایز  جهت  دو  از  تجارتی،  توسعه 
منابع  از  تا  می کند  کمک  را  دولت مردان  و  دولت  این که 
محدود قابل دست رس برای اهداف تعیین شده و شناخت 

به  مجبور  را  دولت  این که  دوم  کنند.  استفاده  اولویت ها 
پاسخ گویی از عمل کرد و برنامه هایی که قباًل طرح و ترتیب 

کرده است، می سازد.
قابل یادآوری است که استراتژی جایگزینی واردات در اکثر 
مواقع از طرف افراد ارشد، مشاوران مالی و اقتصادی دولت 
طراحی می شود؛ اما موفقیت آن مستلزم استفاده درست و 
تعهد تمام کارمندان، افراد و شرکای کاری است. هم چنان 
وظیفه مشاوران ارشد اقتصادی و مالی این است که سایر 
افراد و کارمندان را از تمام ابعاد و شاخص های استراتژی 
آگاه و آنان را کمک کنند، تا بتوانند با روی کرد درست و 

دقیق در تطبیق استراتژی جایگزینی واردات عمل کنند. 
وظیفه ای  کنار  در  پالیسی ساز  ارگان  عنوان  به  دولت 
و  تطبیق  در  بارز  نقش  است،  داده  تذکر  اسمت  آدام  که 
نقش  می تواند  دولت  دارد.  پالیسی ها  و  استراتژی  تعقیب 
به  و  باشد  داشته  استراتژی  این  اجرای  در  نظارت کننده 
ارگان هایی که مسوولیت اجرایی دارند بفهماند که چگونه 
این برنامه  و استراتژی را با تمام اهداف اساسی و فرعی آن 

تطبیق و به نتایج مورد نظر دست پیدا کنند. 

نتیجه گیری
تعیین شده  اهداف  به  رسیدن  برای  راهبرد  یا  استراتژی 
در حوزه مطالعات سیاسی، اقتصادی و تجارتی در بازار از 
اهمیت خاص برخوردار است. استراتژی جایگزینی واردات، 
ارزنده ترین بخش فعالیت های بازار را جهت رشد تولیدات 
داخلی، تجارت داخلی، رشد و توسعه تجارت و فعالیت های 
بازار، افزایش نرخ صادرات و کاهش نرخ واردات رقم می زند. 
هم چنان نقش دولت به عنوان حامی این استراتژی، مهم 
است. دولت می تواند از این استراتژی به عنوان راهبرد موثر 
در حمایت از تولیدات داخلی، تجارت داخلی، رشد و توسعه 

اقتصادی و تجارتی استفاده به عمل آورد.
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سایر کشورها و رکود جهانی یا به عنوان یک راهبرد عمدی 
یا اختیاری به استراتژی جایگزینی واردات نیازمند هستند 
و آن را اتخاذ می کنند.« استراتژی مذکور در بسا موارد به 
ملی  اقتصاد  کل  ساختار  در  تغییر  برای  مهم  ابزار  عنوان 

کشورها نقش اساسی دارد. 
انتقادهایی در استفاده از استراتژی جایگزینی واردات نیز 
وجود دارد. متخصصان حوزه توسعه به این باور هستند که 
استفاده از این راهبرد نمی تواند نقش تأثیرگذار بر رشد و 
توسعه اقتصادی و تجارتی داشته باشد. آنان علت عمده را 
در توسعه صنایع مصرفی می دانند و باورمند هستند که این 
راهبرد باعث می شود صنعت مصرفی و کاالها رشد کند و 

باعث کاهش پس انداز کشورها  شود. 

توسعه تجارت
داد و ستد، انتقال مواد گوناگون از قبیل مواد اولیه، خوراکی 
و غیرخوراکی از شهری به شهر دیگر، قاره ای به قاره دیگر 
جهت رفع نیازمندی افراد، رشد تولیدات، توسعه اقتصاد، 
ایجاد مفاد و رسیدن تاجران به سود اقتصادی را تجارت 
می گوید. فلسفه وجودی تجارت رفع نیازمندی افراد جامعه 
است. زیرا گاهی کشورها قادر به تولید کاالهای مورد نیاز 
شان به دالیل مختلف نیستند و مجبور اند تا کاال و متاع 
و خارجی  داخلی  و ستد  داد  از طریق  را  نیاز شان  مورد 

تهیه کنند.
به   ،۲0 قرن  در  سرمایه داری  نظام  و  آزاد  تجارت  توسعه 
مالی  بازارهای  رشد  شرق،  بلوک  سقوط  از  بعد  خصوص 
جهانی، رشد سریع شرکت های چند ملیتی، گسترش مراکز 
مالی جهانی و مهاجریت نیروی کار - همه گی حکایت از 
جهانی شدن اقتصاد، مسایل اقتصادی و توسعه تجارت در 

کشورها دارد. 
در عصر جهان سازی که جهان به یک دهکده مبدل شده 
انسان ها  اقتصادی  زنده گی  عمده  قسمت  تجارت  است، 
تمام  روی  تقریباً  تجارت،  مسایل  می دهد.  تشکیل  را 

پالیسی های تجارتی، اقتصادی و اجتماعی اثرگذار است.
به رشد و توسعه تجارت،  برای رسیدن  دولت های مقتدر 
را  پاسخ گو  و  همه جانبه  پالیسی های  تا  می کنند  تالش 
کنند.  طراحی  کشور  و  بازار  نیازمندی های  به  توجه  با 
و  داخلی  تجارت  توسعه  منظور  به  معموالً  پالیسی ها  این 
گوناگونی  شاخص های  نظرداشت  در  با  کشورها  خارجی 
که در حمایت و توانمندسازی تجارت داخلی نقش دارد، 
طرح و تدوین می شود. یکی از این شاخص ها که در توسعه 
تجارت داخلی کشورها نقش بارز دارد، حمایت از استراتژی 
جایگزینی واردات است که باعث تشویق صادرات با تعرفه 

استراتژی جایگزینی واردات و ضرورت آن 
برای توسعه تجارت داخلی

عبداالحمد حسینی 

 معاشات  بيش از 4٠٠ 
مقام دولتی تعليق شد



فکری »بشری« و منابع اقتصادی برای تأمین رزمنده گان 
راه اسالم سیاسی است. این سیاست راه را برای تأمینات 
منابع حمایتی  از طریق جلب  جنگی سنگرهای طالبان 
دولت های خلیج و شیخ های هم باور با طالبان، قاچاق مواد 
در  می سازد.  فراهم  منطقه  مافیای  با  هم گرایی  و  مخدر 
یک گوشه این سیاست جنگ و در گوشه دیگر آن اقتصاد 
سیاه پنهان است. این دو متغییر معجونی را به نام سیاست 
طالبانیسم شکل داده است. زمانی که طالبان در قدرت قرار 
داشتند و زمانی که در برون از قدرت قرار گرفتند، از این 
سیاست بهره فراوان بردند و آن را ترویج کردند. پوشیده 
نیست که برای نضج گیری این سیاست طالبان توانستند 
به خوبی از سیاسیون و دانشمندان علوم سیاسی در محیط 
استفاده جویند.  نیز  از سایر کشورها  اسالمیسم سیاسی 
سیاست مداران طالبان گروهی از چهره های درس خوانده 
در کشورهای خلیج، پاکستان، غرب و حتا روسیه هستند. 
این گروه که از اسالم تندروانه، قبای »مقدس« به تن کرده 
است، چندان به ارزش ها و قواعد اسالمی پابند نیست. در 
میان این گروه حتا چهره های که پیشینه افکار چپی و 
کمونیستی داشته اند نیز دیده می شوند. واقعیت این است 
که این گروه با استفاده از تجارب سیاسی که از سایر نقاط 
جهان در راستای اسالم گرایی دارد، این قبای مقدس را به 
تن و شعار طالبانیسم را در سطح منطقه و جهان ترویج 
می کند. اعضای این گروه در مذاکرات مسکو با ریش های 
بلند، لباس های سفید، واسکت های سیاه و دستارهای سیاه 
و سفید ظاهر شدند که نمادی از فکر سنتی و معجونی از 
پیشینه قومی و تباری این گروه را به رخ رسانه های جهانی 
می کشید. طالبان ساختارهای معاصر دولت های ملی را به 
رسمیت نمی شناسند. این گروه بر ساختار سیاسی امارت 
اسالمی متکی است که  دولت اسالمی مطلق گرا، اسالمی 
و ایدیولوژیک معنا می دهد. این روش سیاسی طالبان با 
روشن گری  از  قبل  دین باور  دولت های  سیاسی  فرهنگ 
به  دولت  رهبری  سیستم  این  در  دارد.  شباهت  اروپایی 
این گروه  دارد. رهبر  قرار  خالفت گروهی رهبران دینی 
بر تمام امور حاکم است و دولت مکانیسمی برای پیروی 
امارت  در  شهروندان  جایگاه  است.  گروه  این  احکام  از 
اسالمی به »قاطبه عام« تبدیل می شود که در تحت نهی و 
منکر احکام رهبران این گروه شهروندان مجبور به تحمل 
هرگونه مشقت می شوند. امارت اسالمی طالبان به مفهوم 
دقیق آن یک نظام تیوکراسی را به نمایش می گذارد که 
برخالف تمام آموزه های دولت های معاصر و ملی و نظام 

جمهوریت عمل می کند.  

ناسیونالیسم طالبانی
درس های  عرب ها  اسالم گرایی  و  ناسیونالیسم  از  طالبان 
اسالم سیاسی  برای گسترش  آموخته اند. عرب ها  زیادی 
نخست اسالم را به هویت عربی تبدیل کردند. آن گاه که 
اسالمیسم و پان عربیسم  درهم جا افتاد، دست به ترویج 
اسالم در سایر نقاط جهان زدند. طالبان ناسیونالیسم را با 
استقاللیت سیاسی پیوند زدند و ندای »اشغال« افغانستان 
را به وسیله امریکا باال گرفتند. طالبان از واژه اشغال به 
خوبی استفاده سیاسی می کنند. این استفاده جویی زمینه 
حتا  و  ایران  روسیه،  دولت های  با  را  طالبان  هم کاری 
چین بیش تر می سازد. ناسیونالیسم طالبانی با »افغانیزه« 
کردن جهاد برای آزادی پیوند تنگاتنگ استراتژیک دارد. 
اتحاد  چتر  زیر  در  دراز  سال های  روس ها  که  حالی  در 
ایران  دادند.  و هزاران کشته  آن جنگیدند  علیه  شوروی 
طالبان سود می جوید. جنگ  این شعار  از  به خوبی  نیز 
را  ایران  افغانستان، منافع  امریکا در  اشغال  طالبان علیه 
در منطقه تمثیل می کند. این در حالی است که طالبان از 
دید ساختار اسالم سیاسی با ایرانی ها هم گرایی دارند و اما 
از دید فکری و مذهبی هیچ وجه مشترکی با ایران و والیت 
ناسیونالیسم  که  می دانند  خوبی  به  طالبان  ندارند.  فقیه 
افغانی راه را برای حمایت منطقه ای آن ها بازتر می کند. 
پاکستان، ایران و روسیه از این شعار به صورت گسترده 
سود می جویند. از سوی دیگر نابسامانی های قومی که به 
صورت بی پیشینه ای در افغانستان رو به گسترش است، 
ناسیونالیسم طالبانی را تقویت کرده است. ظهور جنبش 
ارجحیت بخشی  برای  شد  زمینه ای  پاکستان  طالبانی 
این  به زودی  اما  ناسیونالیسم؛  به  نسبت  طالبانیسم  فکر 
هم گرایی به هم خورد. چنان که طالبان افغانستان خود را 
به ناسیونالیسم و اسالمیسم افغانی پیوند می زنند و حتا از 
تضادهای جدی بین این دو گروه که منشا آن ناسیونالیسم 

است، گفته هایی وجود دارد. 

قوم گرایی طالبانیسم
روی کرد  خود  ایجاد  روزهای  نخستین  در  طالبان 
اکثریت  که  است  این  واقعیت  کردند.  پیشه  قوم گرایانه 

اپوزیسیون  و  منسجم  نیروی  به  از شکست  و پس  آورد 
مسلح در برابر قدرت از دست رفته درآید و تا حدی که از 
نهاد تروریستی به شریک مذاکرات صلح و امنیت در یک 
منطقه مهم جهان تبدیل شود. اخوان المسلمین در مصر، 
حماس در فلسطین و حزب اهلل در لبنان بازی گران مهمی 
از جنبش های سیاسی اسالمی بوده اند که قدرت سیاسی 
به  با غرب  اما هر سه گروه در تعامل  را تجربه کرده اند. 
سان طالبان انعطاف پذیر نبوده اند. انعطاف پذیری طالبان 
با امریکا به معنای تأثیر حاکمیت سیاسی و استخباراتی 
پاکستان بر این گروه است. از سوی دیگر، نزدیکی طالبان با 
القاعده مانور خوبی است که می تواند به عنوان اهرم فشار، 
امریکایی ها را وادارد که به طالبان امکانات دهند تا با این 
دشمن دیرینه امریکا هماهنگی نکند. مذاکرات مستقیم 
با طالبان  امریکایی  نظامیان  سی آی ای، وزارت خارجه  و 
چرخش کالنی در طرز دید این گروه با سیاست های امریکا 
این تجربه نشان داد که طالبان  به نمایش می گذارد.  را 
گروه های  رهبری،  دارای  سیاسی  جنبش  یک  عنوان  به 
فکری »مدرسه ها«، گروه های رزمی و گروه های تبلیغاتی 
است که از قدرت باالیی سازمان دهی و مدیریت بهره مند 
است. طالبان که از حمایت گروه های سیاسی، استخباراتی 
از  یکی  عنوان  به  است،  برخوردار  پاکستان  دینی  و 
فعال ترین نیروهای درگیر جنگ در افغانستان، به ویژه در 
۲5 سال پسین به حساب می آید. واقعیت این است که 
طالبان از دید ساختاری توانسته اند در ردیف اثرگذارترین 
نیروهای سیاسی منطقه ظهور و برنامه های پیچیده رزمی، 
استخباراتی و سیاسی را مدیریت کنند. مال محمد عمر 
آخوند، بنیان گذار و رهبر سیاسی طالبان بود که به گونه 
از  اما پس  مرموز در سال 13۹۲ خورشیدی درگذشت. 
مرگ وی، این گروه دچار بحران مدیریتی و رهبری نشد 
ائتالف  و  دولت  برابر  در  را  نبرد  جدید،  چهره های  با  و 

چهل وشش کشور در افغانستان ادامه داد. 

ایدیولوژی طالبانیسم
توانسته اند  که  هستند  سیاسی  اسالمیست های  طالبان 
کنند.  بازی  بارزی  نقش  اسالم  ایدیولوژیک سازی  در 
منطقه  و  افغانستان  در  اسالمی  سیاسی  احزاب  هرچند 
گروه  اما  دارند؛  طویل  پیشینه ی  که  هستند  بی شمار 
طالبان داعیه اسالم سیاسی را از همه ربوده است و حتا 
اسالمیسم  ایدیولوژی  تندروی  در  نام  شناخته ترین  به 
تا  است  توانسته  گروه  این  است.  شده  تبدیل  جهانی 
سود  رزمی  و  فکری  بُران  یک سالح  عنوان  به  اسالم  از 
جوید و آن را برای رسیدن به قدرت سیاسی استفاده کند. 
این روش طالبان برخاسته از افکار سید قطب مصری از 
سازنده گان جنبش اخوان المسلین و آیت اهلل خمینی، رهبر 
ایران است که روحانیت را بر جامعه مدرن  والیت فقیه 
توانسته اند  طالبان  که  بگویم  است  بهتر  می سازد.  حاکم 
متفکر  دو  این  افکار  سیاسی،  روی کرد  تندروانه ترین  با 
اسالمی را پیاده کنند. سید قطب و خمینی شاید از دید 
از دید ساختاری،  اما  فکری طالبانیسم را نمی خواستند؛ 
برجسته ترین نمونه دولت های الهیات را در برجسته سازی 
گروه  دولت سازی،  مفاهیم  برابر سایر  در  روحانیت  نقش 
تطبیق  و  برای طرح  نمایش گذاشت. طالبان  به  طالبان 
ایدیولوژی خود از ابزاری چون جهاد استفاده مفید کردند. 
جهاد از اعتقادات مردم انگیزه می گیرد و سبب می شود 
که طالبان طرف داران و حامیان فکری در جبهه سیاست 
و نبرد به دست آورند. طالبان با استفاده از ابزار جهاد راه 
را برای ایدیولوژی اسالمیسم و هژمونی روحانیت باز کرده  
و اندیشه تیوکراسی یا دولت دینی را فراهم می سازند. این 
روش طالبان با وجود زمینه متفاوت، شباهت های زیادی 
به دولت های اسراییل، ایران، پاکستان و عربستان سعودی 
دارد. به باور ایدیولوژی طالبانیسم دولت تیوکرات بر دنیا 
و آخرت باشنده گان و اتباع خود اثرگذار است. از این رو 
مکانیسم نهی  از منکر را به عنوان قمچین ناظر بر دنیا و 
آخرت شهروندان استفاده می برد و تحمیل می کند. برای 
ایدیولوژی طالبان مسجد و منبر »تنها« تریبون عبادت 
حفظ  که  است  طالبانیسم  اشاعه  تریبون  این  نیست. 
قدرت را از راه رسیدن به خدای طالبانی و اسالم طالبانی 
طالبانیسم  ایدیولوژی  در  می کند.  تحمیل  جامعه  بر 
پنداشته  کفر  بشر  حقوق  و  مردم ساالری  کثرت گرایی، 
متکی  تکلیف  پارادیام  بر  طالبانیسم  ایدیولوژی  می شود. 
است. این پارادایم حاکم، پارادایم تکلیف ساز است و حق 
ایدیولوژی  این  در  نمی شناسد.  به رسمیت  را  شهروندی 
و  ندارد  رسمیت  رعیت  و  دولت  برای  اجتماعی  قرارداد 

حکم خدا جایگزین قرارداد اجتماعی است. 

سیاست طالبانیسم
برنامه های  سازماندهی  معنای  به  طالبانیسم  سیاست 

چکیده
می کند.  بیان  طالبان  به  نسبت  را  من  باور  نوشته  این 
من طالبان را از زمان ایجاد آن در اوایل دهه  نهم سده  
پیشین، با دقت دنبال کرده ام. برخی از هم کاران من در 
نهادهای پژوهشی و دانشگاهی کارهای ثمربخشی در مورد 
از  که  داده اند  انجام  دینی  و  نهاد سیاسی  این  شناسایی 
احساساتی  نگاه  طالبانیسم  به  من  نگاه  آموخته ام.  آن ها 
نیست. من به این گروه به عنوان یک واقعیت تلخ نگاه 
از منابع معتبر سود  کرده ام. من برای نوشتن این مقاله 
نجسته ام و تالش کرده ام تا تحلیل خودم را نسبت به این 
سفر  افغانستان  مختلف  والیات  به  من  کنم.  بیان  گروه 
کرده ام و با مردم درباره  طالبان صحبت کرده ام. طالبانیسم 
سیاه )The Black Talibanism(، نام این مقاله است 
دهه   سه  در   طالبان  کارکردهای  و  فکر  از  نمادی  که 
از لحاظ  نوشته  این  بنابراین،  افغانستان است.  پسین در 
مفهومی و ساختاری نوشته »تحلیلی و مروری« به حساب 
می آید. این نوشته آماری نیست؛ چون به خوبی می دانم 
که خواننده گان نیازی به نوشته های آماری جدید پیرامون 
طالبان ندارند. من در این نوشته کوتاه نگاهم را به طالبان 
از دید سیاسی، ایدیولوژیک، ساختاری و سازمانی مطرح 

کرده ام. 

کلیدواژه ها:
)Theocracy( تیوکراسی

این واژه از زبان یونانی theos به معنای خدا و kratia به 
معنای حکومت آمده است. در نظام تیوکراسی مرجع عالی 
دستگاه  دارد.  قرار  روحانیت  موسسه   دست  به  حکومت 
قضایی و اداری به حکم روحانیت رهبری و اجرا می شود.1

Idialogy ایدیولوژی
ایدیولوژی از نظر ساخت لغوی، واژه ای است مرکب از دو 
جزء »ایده« و »لوژی« که ایده به معنی اندیشه، تصور، 
عقیده، نظر و آگاهی  آمده است و لوژی به صورت پسوند 
- امروزه معموالً به معنای دانش و شناسایی به کار می رود. 
اما امروزه ایدیولوژی معموالً کاربردهای دیگری دارد که در 

معنای زیر بیش تر به کار می رود. 
الف- ایدیولوژی به معنای عام که مرادف مکتب است و 
مجموعه ای از رهنمودهای مکتب را چه در بُعد اندیشه و 

چه در بخش عمل در بر می گیرد.
ب- ایدیولوژی به معنای خاص که تنها بخشی از مکتب 
را که به رفتار انسان و دستورالعمل ها )بایدها و نبایدها( 
مربوط می شود در بر می گیرد که در این صورت در برابر 
بخش دیگر، یعنی جهان بینی )اندیشه های بنیادی( مکتب 

به کار خواهد رفت.۲

)Nationalism( ناسیونالیسم
و  وطن پرستی  ملی گرایی،  معنای  به  لغت  در  واژه  این 
گاه گاهی استقالل طلبی آمده است. اما این واژه در معنای 

اصطالحی دو کاربرد دارد:
الف- ناسیونالیسم یعنی معتقد به یک مکتب و گرایش 
فکری به برتری نژاد و ملت حاکمیت آن نسبت به ملیت ها 
و نژادهای دیگر آمده است. تفکر برتری نژادی، در قرن 
بیستم در اروپای غربی که مظهر آن ظهور هیتلر در آلمان 

و موسولینی در ایتالیا بوده است. 
ب- نگاه مثبت به ناسیونالیسم. این از ترکیب سه عنصر 
»حق آزادی ملل، حق استقالل ملل و حق حاکمیت ملت 
بر خود« نشأت کرده است. در این نگاه، ناسیونالیسم به 
معنای یک نهضت در برابر استبداد و استعمار آمده است.3 

کیستی طالبان
گروه طالبان از دید سیاسی می تواند به عنوان یک جنبش 
سیاسی فعال تعریف شود. جنبش نهادی است که گروهی 
از افراد هم فکر را برای رسیدن به یک هدف بسیج می سازد. 
عضویت در جنبش ها اغلباً به خواست های فردی وابسته 
است. اما جنبش ها می توانند افراد جامعه را بنا به دالیل 
گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به خود جلب و آنان 
را استخدام کنند. طالبان از دید ساختاری یک نهاد منسجم 
دارد.  فعالیت  هماهنگ  برنامه های  و  هدف  با  که  است 
هماهنگی درونی جنبش طالبانی گاه گاهی به هم خورده 
است؛ اما این نهاد از هم نپاشیده است. گروهی از اعضای 
این جنبش بر بنیاد باورهای دینی جذب شده اند و گروهی 
از سوی حامیان طالبان در این جنبش استخدام شده اند. 
تفسیر  و  دینی  انگیزه های  بنیاد  بر  که  را  طالبان  هدف 
تندروانه از اسالم شکل گرفته است »ایجاد و پاس داری از 
دولت )امارت( اسالمی با نگاه سنتی و بنیادگرایانه« شکل 
بنیادگرایی روی کرد تاریخی و  از  می دهد. این جا منظور 
دین  در  را  نواندیشی  و  دگرگونی  هرگونه  که  دارد  ُدگم 
اسالم مردود می شمارد. از این رو گروه طالبان یکی از نادر 
نگاه  ارتجاعی ترین  که  است  جهان  در  سیاسی  نهادهای 
الهیات شناسان،  از  جدید  تفسیرهای  با  و  دارد  دین  به 
مخالفت  انسان شناسان  و  جامعه شناسان  فیلسوفان، 
ارتداد می پندارند  را  نواندیشی دینی  دارد. طالبان  کامل 
و عامالن این گرایش را واجب القتل می شناسند. طالبان 
دارای تجربه مدیریت قدرت سیاسی هستند. این گروه، 
بودن در حاکمیت و برون از آن را تجربه کرده  و می توان 
گفت به پخته گی نسبی سیاسی رسیده است. گروه های 
دیگر اسالمی و سایر ادیان وجود دارند که نگاه شبیه با 
طالبان نسبت به دین دارند؛ اما هیچ نهاد نتوانسته است 
حاکمیت سیاسی را در یک کشور و یا سرزمین به دست 

رهبران طالبان از قوم پشتون هستند. محل انتشار و فکر 
حاکم بر آن نیز از قوم پشتون می آید. ادبیات سیاسی این 
گروه از زبان پشتو به عنوان زبان منبع استفاده می کند. 
در این اوآخر برخی از استادان دانشگاه ها نیز که تنها به 
زبان پشتو سخن می گویند، به سخن گویان اصلی این نهاد 
تبدیل شده اند. آن ها در رسانه ها پیام می دهند و از طالبان 
نماینده گی می کنند. در این جمع به ندرت شخصیت های 
افغانستان دیده شده  اجتماعی  از سایر گروه های  مطرح 
از  رسانه ها  در  گاه گاهی  که  محدودی  نفر  چند  است. 
و  نمادین  شخصیت های  می شوند،  دیده  اقوام  سایر 
بی صالحیتی بیش نیستند. اما این گروه به هیچ صورتی 
از  نماینده قوم پشتون نیست. یک گروه زمانی می تواند 
یک قوم خاص نماینده گی کند که مشروعیت اجتماعی 
باشد.  داشته  خود  با  را  اجتماعی  گروه  یا  و  قوم  همان 
اجتماعی قوم  این در حالی است که طالبان مشروعیت 
پشتون را با خود ندارند. در میان پشتون های افغانستان 
هنرمندان،  نویسنده گان،  تکنوکرات ها،  سیاست مداران، 
روشن فکران، متنفذین، فعاالن مدنی، مدافعان حقوق بشر 
برابر طالبانیسم  و حقوق زنان بی شماری هستند که در 
می ایستند و مبارزه می کنند. کمیت این گروه در داخل 
نبود  که  است  واضح  است.  فراوان  افغانستان  خارج  و 
برنامه های مفید اجتماعی از سوی دولت سبب شده است 
که اقوام افغانستان بیش از هر زمان دیگر به جزیره های 
این تجرید و  تبدیل شده اند.  از هم گسسته و گسیخته 
انحطاط سبب شده است که گروه های اجتماعی در وجود 
گروه ها،  این  میان  در  منسجم شوند.  حلقه های سیاسی 
از »روشن فکران« و چیزفهم ها نیز در حلقه  های  برخی 
قومی چسپیده و خود را در زیر چتر رهبران قومی، تباری، 
مذهبی و منطقه ای مصون احساس می کنند. اما این بدان 
معنا نیست که گروه های قومی سیاسی، از جمله طالبان 
از  یکی  می کنند.  تمثیل  را  قومی  اجتماعی  مشروعیت 
دالیلی که طالبانیسم را به یک قوم خاص هم فکر می دانند، 
نبود یک گفتمان ارزشمند شهروندی در افغانستان است. 
این نبود سبب شده است که جایگاه شهروندمحوری در 

سیاست گذاری های گروه های سیاسی ناپدید شود.

دیپلماسی طالبان
لحاظ  از  کل  در  طالبان  شد،  گفته  باال  در  چنانی که 
و  افغانستان  در  را  شرق  و  غرب  منافع  می توانند  فکری 
توانسته اند  خوبی  به  و شرق  غرب  کنند.  تمثیل  منطقه 
از اسالمیسم به عنوان یک ابزار استراتژیک سود جویند. 
گروه های  این  می توان  که چگونه  داد  نشان  جنگ سرد 
پول دار  و  خطرناک  سازمان های  به  را  فقیر  و  سرگردان 
یازده سپتامیر  از  از سویی هم حوادث پس  تبدیل کرد. 
۲001 نشان گر آن است که گروه های اسالمیست پتانسیل 
این را دارند که در تاکتیک های کالن نقش بازی کنند و 
هم پیمانان استخباراتی در سطح جهان باشند. روسیه نیز 
از اسالم سیاسی  توانست  نه نشست و  آرام  این راستا  در 
قهرمان  پوتین  که  نیست  تصادفی  برد.  فراوانی  استفاده 
کشورهای در حال بحران و جنگ در خاورمیانه به حساب 
درس های  حوادث  این  از  طالبان  فکری  رهبران  می آید. 
فراوانی آموخته اند و حاال ظرفیت گفت وگو و مذاکره را به 
دست آورده اند. هیأت های مذاکره کننده طالبان در مسکو، 
تهران و دوحه بهتر از هرکسی درخشیدند. طالبان با آجندا 
و پیام خاصی در این نشست ها سخن گفتند و توانستند 
دیپلماسی خوبی را نسبت به دولت افغانستان به نمایش 
بگذارند. مذاکرات طالبان با امریکایی ها به هماهنگی زلمی 
بیش تر  که  مذاکرات  این  است.  تأمل  قابل  نیز  خلیل زاد 
با مواضع آشکار و جدی طالبان  از ده دور طول کشید، 
هم راه بود. طالبان در این مدت از یک گروه هراس افگن 
به نهاد قابل گفت وگو با جامعه جهانی تبدیل شدند. در 
سطحی که رییس جمهور مقتدرترین قدرت جهانی در 
طریق  از  گروه  این  سیاسی  معاون  با  نیم ساعت  حدود 
رهبران  نیز  نشست  این  در  کرد.  مذاکره  ویدیوکنفرانس 
سیاسی طالبان موضع مشخص و جدی خود را به نمایش 
بزرگ ترین  امریکا،  با  مشترک  پیمان  امضای  گذاشتند. 
این  نهاد در سطح جهانی به شمار می رود.  این  پیروزی 
در حالی است که دیپلماسی دولت افغانستان در این مدت 
هیچ دست آورد مهمی را برای تعیین آجندا و نقشه راه در 
به  نزدیک  رهایی  است.  نگذاشته  نمایش  به  جهت صلح 
4500 جنگ جوی طالبان از زندان های دولت افغانستان 
می تواند یکی از کالن ترین حادثه و عجیب ترین روی کرد 
در فرآیند حاکمیت قانون در سطح جهان به حساب آید. 
]این مقاله قبل از لویه جرگه برای رهایی چهارصد طالب 
نوشته شده است. نویسنده به این باور است که لویه جرگه 
بهانه و مکانیسمی برای رهایی این گروه خطرناک است 
و طالبانیسم را در اوج قدرت تعریف می کند.[ این گروه 
بزرگ بدون رعایت ابتدایی ترین اصل حاکمیت قانون که 
به نام »جریان عدالت« شهرت دارد، رها شدند. این حادثه 
عجیب در اثر فشار امریکا بر دولت افغانستان اتفاق افتاد 

که منبع آن را دیپلماسی طالبانیسم می سازد.
ادامه در صفحه 9

1. فرهنگ واژه های سیاسی، نشر اکانومیکس ۲014.
لونگ سویدن، سال ۲01۷،  ۲. ژورنال علوم سیاسی، دانشگاه 

شماره 13۷.
3. فرهنگ علوم سیاسی، برگردان علی آقابخشی، 13۶3، ص 

.1۷۲
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طالبان به خوبی می دانند که صلح فراگیر و باثبات به ضرر آن ها است. جنگ منبع اصلی 
پیدایش و حضور طالبان است. صلح؛ امنیت، ثبات و هم گرایی به بار می آورد. صلح سبب 
توسعه و پیش رفت می شود. با آمدن صلح حاکمیت قانون و مردم ساالری راه باز می کند. 

صلح زمینه را برای نقد و پلورالیسم هموار می سازد. صلح فرهنگ شهروندی و ملت باوری 
را گسترش می دهد. صلح پنجره روشنی به روی دولت معاصر و ملی می گشاید. صلح 

عدالت زا است و جنایت کاران را به کیفر می رساند. از این رو صلح و طالبان دو مفهوم متضاد 
است. سوگ مندانه باید بگویم که در این تضاد طالبان تنها نیستند. 

طالبانیسم
سیاه

دکتور ملک ستیز



هما همتا

گروه چهل دختران تابلوهای تزیینی 
تولید می کند. تابلوهایی که تماماً 

کار دست است. نقش هایی که 
روی این تابلوها دوخته می شود، 

گلدوزی فانتزی است. این گلدوزی 
تلفیقی از گلدوزی سنتی با طرح های 
مدرن است. طاهره با ابتدایی ترین 
امکانات، کار تولیدات چهل دختران 

را شروع و با فراهم کردن مواد 
اولیه برای شماری از زنان، آن ها را 
در صنف های آموزشی چهل دختران 

جذب می کند. برای خانم هایی که 
صنف های آموزشی این گروه را 
سپری می کنند، زمینه شغل نیز 

مساعد می شود و این خانم ها در 
گروه تولید همین مجموعه جذب 

می شوند. اعضای گروه تولید چهل 
دختران در واقع خانم های خانه دار 

و دختران دانشجو هستند.

تا  می کرد  افغانستان تالش  که  روزهایی  آن  در همه 
دوباره سر پای خودش بایستد، زنان به زخم ها مرهم 
گذاشتند و به این جا رسیدند. در آن روزها هیچ کس 
نپرسید چگونه از پا در آمدند و چگونه دوباره سر پا 
ایستادند که حاال توقع دارند همه این تالش های بیست 
ساله را در میز مذاکره به معامله بگذارند. از روزهای 
سخت حکومت طالبان و وضع شدن سخت ترین قوانین 
به  کنیم،  عبور  که  زنان  برای  مخصوصاً  اجتماعی، 
روزهای روشنی می رسیم؛ روزهایی که زنان با حضور 
فعال شان در جامعه نشان دادند که هیچ حرکتی قادر 
به حذف آنان نیست. این اتفاق بیش تر در کالن شهرها 
رخ داد و زنان با سهم گرفتن در فعالیت های اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی، چهره دیگر به کشوری دادند که 
ساکنان آن سالیان زیادی حضور زنان را ننگ و شرم 
می پنداشتند. یکی از این حرکت ها، »چهل دختران« 

است. 
است،  گذاشته  را  مجموعه  این  بنیان  که  آسا  طاهره 
۲1 سال دارد و دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه بلخ است. او فعالیت های انفرادی اش را از سال 
۲010 با آموزش نقاشی و عکاسی شروع کرده است. 
در سال  ورود به دانشگاه، ذهن او با اندیشه راه اندازی 
یک تجارت کوچک برای خودش درگیر است. مسیر 
این دغدغه به »چهل دختران« منتهی می شود. طاهره 
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اجتماعی، تولیدات این گروه در یک دکان در منطقه 
»وومین  کافه  هم چنین  است.  موجود  وحدت  کارته 
هوس« مکان دیگری است که چهل دختران تولیداتش 
را در آن جا به نمایش می گذارد. در کنار آن، متقاضیانی 
نیز در  بگیرند  یاد  را  فانتزی  که می خواهند گلدوزی 

همین جا آموزش  می بینند. 
بودند  زنان همواره در تالش  اخیر،  در طی سال های 
تا به استقاللیت مالی برسند و مستقل شوند. نتیجه 
نهادهای  در  یا  که  شاغلی هستند  زنان  تالش ها  این 
یا هم تجارت های  و  خصوصی و دولتی کار می کنند 
کوچک خودشان را دارند. حسنیه خیری، مسول کافه 
وومین هوس است. او نیز مانند طاهره همواره اندیشه 
دست و پاکردن یک شغل و یک منبع درآمد را در سر 
هوس«  »وومین  کافه  کار،  این  نتیجه  است.  داشته 
است. خانم خیری می گوید که در تالش است تا زمینه 
در شهر  شاغل  خانم های  برای  را  جانبه  دو  هم کاری 

مزارشریف فراهم کند و روی همین هدف کافه وومین 
به گفته خانم  با چهل دختران هم کاری دارد.  هوس 
خیری، کسانی که به کافه می آیند، از تولیدات چهل 
دختران استقبال می کنند و گاهی هم از این تولیدات 

خریداری می کنند. 
داشته  که  فعالیت هایی  از  پس  دختران  چهل  گروه 
است، راهش را به سمت جشنواره ها باز می کند. یکی 
از جشنواره هایی که این گروه در آن اشتراک داشته، 
جشنواره هنری »کیش« است که دو سال پیش در 
کشور ایران برگزار شد. تولیداتی که چهل دختران در 
تاریخی  مکان های  گذاشت،  نمایش  به  جشنواره  این 
گلدوزی  قالب  در  بامیان  بودای  جمله  از  افغانستان، 
فرصت خوبی  را  بود. طاهره، جشنواره کیش  فانتزی 
عنوان  افغانستان  زنان  دستی  هنرهای  معرفی  برای 
در  مقیم  افغان  مهاجران  وقتی  می گوید،  او  می کند. 
ایران به جشنواره می آمدند، آنان را تشویق می کردند و 
از این که یک گروه از دختران افغان به این جشنواره 
دعوت شده بود، بسیار خوشحال بودند. چهل دختران 
با دنیایی از انرژی مثبت به کشور بر می گردد و تالش 

می کند تا فعالیت هایش را وسعت دهد. 
نمایش  برای  را  فرهنگی  مکان های  دختران  چهل 
کافه ها  نیز  کابل  در  می کند.  انتخاب  تولیداتش 
به  دختران  چهل  است.  گروه  این  تولیدات  میزبان 
دنبال گسترش فعالیت هایش، در حال حاضر می تواند 
بپذیرد.  صدف  نیز  از سایر والیت ها  را  سفارش هایی 
18 سال دارد و فارغ صنف دوازدهم مکتب است. او 
از طریق صفحات اجتماعی با چهل دختران آشنا شده 
به هنرهای دستی  بسیاری  است. می گوید که عالقه  
فراهم  برایش  یادگیری  زمینه  هیچ گاهی  اما  داشت؛ 
و  دید  را  دختران  چهل  صفحه  این که  تا  بود،  نشده 
کرده  فراهم  را  آموزش  زمینه  گروه  این  که  دانست 
است. همانند صدف، دختران دیگری نیز هستند که 
آموزش  را  دستی  هنرهای  زمینه،  این  فراهم شدن  با 
دیده اند و حاال در همین مجموعه مشغول کار هستند.

طاهره می گوید که با چالش های زیادی مبارزه کرده 
است تا بتواند چهل دختران را روی پا نگه دارد. به گفته 
او، بسیاری از جوانان هستند که ایده های بسیار خوبی 
سرمایه  نداشتن  دلیل  به  اما  دارند؛  کسب وکار  برای 
کافی هیچ گاهی این ایده ها را عملی نمی توانند. طاهره 
مانند هزاران جوان این سرزمین، نگران آینده است و 
آن  را تصور کند که طالبان در  افغانستانی  نمی تواند 
حضور داشته باشد و دوباره زنان به حاشیه رانده شوند.

در سال ۲018 فعالیت های گروه چهل دختران را به 
کلید  دستی  صنایع  در  زنان  اتحاد  نشان دادن  هدف 
می زند. طاهره به دنبال نشان دادن تأثیر هنر بر روح 
خانم های خانه است که  انسان ها و مخصوصاً  و روان 
انگشتان شان با انواع مختلف هنر آشنا است. او از جهان 
رنگین کمانی حرف می زند که بافت تارها با پارچه خلق 

می کند؛ جهانی که سراسر از رنگ است و زیبایی. 
می کند.  تولید  تزیینی  تابلوهای  دختران  چهل  گروه 
تابلوهایی که تماماً کار دست است. نقش هایی که روی 
این تابلوها دوخته می شود، گلدوزی فانتزی است. این 
گلدوزی تلفیقی از گلدوزی سنتی با طرح های مدرن 
است. طاهره با ابتدایی ترین امکانات، کار تولیدات چهل 
برای  اولیه  مواد  فراهم کردن  با  و  شروع  را  دختران 
شماری از زنان، آن ها را در صنف های آموزشی چهل 
دختران جذب می کند. برای خانم هایی که صنف های 
آموزشی این گروه را سپری می کنند، زمینه شغل نیز 
همین  تولید  گروه  در  خانم ها  این  و  می شود  مساعد 
چهل  تولید  گروه  اعضای  می شوند.  جذب  مجموعه 
دختران در واقع خانم های خانه دار و دختران دانشجو 

هستند.
تبلیغ  برای  را  اجتماعی  صفحات  دختران  چهل 
صورت  به  را  سفارش ها  اکثر  و  است  کرده  انتخاب 
آنالین دریافت می کند. در کنار تبلیغات در صفحات 

طالبانیسم سیاه
صلح طالبانی

پیش زمینه  اجتماعی  عدالت  و  امنیت  صلح،  فرآیند  در 
حقوق  پیش فرض  بدون  صلح  می رود.  شمار  به  اساسی 
بشر به آرامش »پریشان« می ماند که هر آن خواب های 
مرگ آلود، شکنجه روحی و اذیت وجدانی را در پی دارد. 
صلح طالبان با این روش هم گام است. طالبان به خوبی 
می دانند که صلح عادالنه نمی تواند اراده و استراتژی آن ها 
را در جامعه تمثیل و تطبیق کند. آزادی های شهروندی 
از  است.  تضاد  در  طالبانیسم  با  خود  جوهر  و  ذات  در 
شهروندی،  اهانت  اجتماعی،  تحقیر  راه  از  صلح  این رو 
نادیده گرفتن ارزش های هم سانی جنسیتی، به ویژه نقش 
زنان از برنامه های صلح پروری طالبان است. واقعیت این 
فرق  پیش  بیست سال  طالبان  با  امروز  طالبان  که  است 
دارند. اما این تفاوت در استراتژی طالبان دیده نمی شود و 
تنها جنبه های تاکتیکی دارد. چنان که در آغاز این مقاله 
آمده است، ایدیولوژی طالبان اسالمیسم سیاسی از طریق 
مداخله در امور زنده گی باشنده گان ژریم تحت رهبری 
آن است. این روش طالبان هیچ فرقی نکرده است. اما در 
تطبیق این ایدیولوژی طالبان دگرگونی های تاکتیکی را به 
کار خواهند برد که به هیچ صورتی با بازی گران بین المللی 
آن در تضاد نخواهد بود. طالبان برای رسیدن به قدرت 
است  این  واقعیت  اما  می دهند.  شعار  را  صلح  سیاسی، 

دو مفهوم متضاد است. سوگ مندانه باید بگویم که در این 
تضاد طالبان تنها نیستند. 

ندارند.  خوبی  میانه  صلح  با  نیز  افغانستان  سیاسیون 
صلح  آجندای  نخواسته  و  نتوانسته   حال  تا  گروه  این 
داد  صلح  به نام  گروه  این  آن چه  کند.  پیش کش  را 
آنان  تأمین صلح.  برنامه  نه  است،  با صلح  بازی  می زند، 
را  خود  جنگ  بازی  در  که  هستند  صلح  سیاست بازان 
حفاظت و مطرح می کنند و از این طریق امتیازات کالن 
جهانی می گیرند. سایر جنگ ساالران که قسمت زیادی از 
سیاست افغانستان را پر کرده اند، با جنگ نفس می کشند. 
رهبران این گروه با تغییر قیافه و ژست های مردم ساالرانه 
بازی  آنان  باور  به  بازی خوبی را پیشه کرده اند.  با صلح 
تهیه  قانون  راه  از  اگر  که  پولی  است.  پول ساز  صلح  با 
ادامه جنگ  با  اما  به درازا کشد؛  شود، شاید ده ها سال 
بر سر  فراوان و میسر است. آمدن صلح خاک  همیشه، 
نام قوم و مذهب فربه می شوند، خواهد  به  رهبرانی که 
ریخت. جنگ، شهروندان فقیر را به دور این گروه ها بسیج 
کرده اند؛ زیرا در وجود دولت بی پایه و ضعیف یگانه چتر 
دوران  از  که  اقتصادی  مافیای  هستند.  همین ها  مصون 
سیاه سرمایه انستیتوت ساختارمند فساد را در افغانستان 
ساخته است، برنده مهم ادامه جنگ است. این گروه که 

با جنگ ساالران پیوند راهبردی دارد، از صلح متنفر است. 
بازی گران این گروه از ضعف حاکمیت قانون لذت می برند 
و از مزایای فساد اداری بهترین سربازان جنایت و خیانات 

را تربیت می کنند. 
از صلح بد شان می آید. صلح ارگ و  نیز  رهبران دولت 
سپیدار را از حیطه دو گروه حاکم برون می کند. با آمدن 
صلح شرکای قدرت بی شمار می شوند، کمر اقتدار نیم بند 
می شکند و همه امتیازات بین المللی که سرچشمه قدرت 
است، با طرف ها تقسیم می شود. از این رو رهبران ارگ و 
و  و هم نوایی کامل  معامله  باالیی  با چهار گروه  سپیدار 

شامل دارند. 
به باور من تنها یک نهاد از صلح با قیمت خون حمایت 
می کند. آن  نهاد، مردم فقیر افغانستان است. می خواهم 
تأکید کنم که منظور از مردم فقیر، اکثریت باشنده گان 
اند که روزانه و پی هم در جنگ کشته می شوند.  کشور 

بقیه همه بازی گران نمایش نامه بازی با صلح هستند.

یادداشت: دکتور ملک ستیز، ماستری حقوق بین الملل، 
دکترای  و  بین الملل  بشر  حقوق  و  بین الملل  مناسبات 
علوم سیاسی دارد. او از سال 1۹۹8به این سو به عنوان 
نهادهای  با  دانشگاه  استاد  و  بین الملل  امور  پژوهش گر 

بین المللی کار می کند.

می دانند  آنان  هستند.  ماهری  جنگ جویان  طالبان  که 
که صلح را با شمشیر می توانند به دست آورند و به باور 
این رو  از  آورد.  به دست  با صلح  نمی توان  را  آن ها صلح 
هم زمان با شعار صلح، پیچیده ترین عملیات های جنگی 
را راه می اندازند. تعریف صلح برای طالبان ایجاد امارت 
آن را  امروز  جهان  که  صلحی  به  طالبان  است.  اسالمی 
تعریف می کند، باور ندارند. طالبان صلح را از دید فقه های 
اسالمی و تاریخ جنگ های خلفای راشدین می شناسند. 
این کار سبب می شود که روند صلح و مذاکره برای آن را 

بسیار پیچیده سازد. 

نتیجه گیری 
طالبان به خوبی می دانند که صلح فراگیر و باثبات به ضرر 
آن ها است. جنگ منبع اصلی پیدایش و حضور طالبان 
است. صلح؛ امنیت، ثبات و هم گرایی به بار می آورد. صلح 
سبب توسعه و پیش رفت می شود. با آمدن صلح حاکمیت 
قانون و مردم ساالری راه باز می کند. صلح زمینه را برای 
نقد و پلورالیسم هموار می سازد. صلح فرهنگ شهروندی 
و ملت باوری را گسترش می دهد. صلح پنجره روشنی به 
روی دولت معاصر و ملی می گشاید. صلح عدالت زا است و 
جنایت کاران را به کیفر می رساند. از این رو صلح و طالبان 

»چهل دختران«؛ 
بارقه امید در تجارت کوچک زنان
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سازمان گزارش گران بدون مرز روز 
قوس(   ۲4( دسامبر   14 دوشنبه 
گزارش  نخست  بخش  انتشار  با 
حال  در  کرد  اعالم  خود  سالیانه 
زن  خبر نگار   38۷ دستکم  حاضر 
زندانی  جهان  سراسر  در  مرد  و 

هستند.
فارسی،  وله  دویچه  گزارش  به 
بدون  گزارش گران  ساالنه  گزارش 
مرز امسال در دو بخش ارائه شده 
داده های  که  نخست  بخش  است. 
آن تا روز اول دسامبر )11 قوس( 
خبرنگاران  به  می شود،  شامل  را 
زندانی، ربوده یا مفقود شده پرداخته 

است. بخش دوم گزارش که قرار است چند روز پیش از 
با  آغاز سال نوی میالدی منتشر شود، آماری در رابطه 
خبرنگاران جان باخته در سال ۲0۲0 را ارائه خواهد کرد.

اعالم  خود  گزارش  در  مرز  بدون  گزارش گران  سازمان 
از خبرنگاران  از نیمی  کرده که پنج کشور جهان بیش 
بازداشتی را در خود جای داده اند. این کشورها به ترتیب 
چین، عربستان سعودی، مصر، ویتنام و سوریه نام برده 
شده اند. در چین 11۷ روزنامه نگار، در عربستان 34، در 
مصر 30، در ویتنام ۲8 و در سوریه ۲۷ خبرنگار در سال 

جاری میالدی زندانی شده اند.
در سال جاری میالدی 54 روزنامه نگار نیز ربوده و 4 تن 

ناپدید شده اند.
گزارش گران بدون مرز در گزارش خود آورده بیش از 130 
روزنامه نگار از بهار سال ۲0۲0، به دلیل گزارش دهی در 
مورد بحران همه گیری کرونا به طور خودسرانه بازداشت 

شده اند.
به گزارش دویچه ویله فارسی، این بازداشت ها در برخی 
موارد چندین ساعته یا چندین روزه بوده و در موارد دیگر 

یک شرکت حمل ونقل روز دوشنبه ۲4 قوس اعالم کرد 
که نفت کشی در بندر جده عربستان سعودی یک شنبه 
شب با یک شئ که »منشاء خارجی« داشته مورد اصابت 

قرار گرفت و دچار آتش سوزی شده است.
جنگ  در  کشتی ها  به  حمله  از  نمونه  تازه ترین  این 

طوالنی مدت یمن است.
به نقل از رادیو فردا و به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
ملوان   ۲۲ است  گفته  اطالعیه ای  در  دبلیو  بی  گروه 
حرکت  سنگاپور  پرچم  با  که  رینه  دبلیو  بی  نفت کش 
شرکت  این  یافتند.  نجات  جراحتی  هیچ  بدون  می کرد 
هشدار داد که ممکن است در نتیجه این انفجار، نفت به 

بیرون نشت کرده باشد.
عربستان سعودی هیچ گزارشی درباره این انفجار منتشر 
نکرده است، با این حال حمله روز دوشنبه پس از آن اتفاق 
می افتد که ماه گذشته یک ماین دریایی به نفت کشی در 
سواحل عربستان صدمه زد. مقامات ریاض این حمله را به 

حوثی های یمن نسبت دادند.
زیرنظر  که  بریتانیا  دریایی  تجارت  عملیات های  مرکز 
نیروی دریایی سلطنتی این کشور است، از کشتی های در 
حال تردد در منطقه خواسته است که احتیاط های الزم 

باال  پی  در  و  دوشنبه  روز  نفت  جهانی  قیمت 
برای سوخت تحت  تقاضا  افزایش  احتمال  رفتن 
تاثیر آغاز واکسیناسیون کرونا در امریکا و تمدید 

مذاکرات تجاری برگزیت افزایش یافت.
پایه  نفت  بشکه  هر  بهای  یورونیوز،  گزارش  به 
برنت در ابتدای معامالت روز دوشنبه به بیش از 
50 دالر و 30 سنت رسید که باالترین سطح از 
پنجم مارچ گذشته تاکنون و طی بیش از ۹ ماه 
گذشته به شمار می رود. هم زمان بهای هر بشکه 
نفت سنگین ایران نیز به باالترین حد در 10 ماه 

گذشته رسید و 48 دالر قیمت خورد.
خوش بینی جهانی نفت در شرایطی است که آلمان 
بزرگترین اقتصاد اروپا قصد دارد محدودیت های 
اجرا  به  چهارشنبه  روز  از  را  جدیدی  کرونایی 
بگذارد. افزون بر آلمان سایر قدرت های اقتصادی 
اسپانیا  و  ایتالیا  فرانسه،  همچون  اروپا  اتحادیه 
کرونا  ویروس  پرسرعت  شیوع  با  هم چنان  نیز 
مواجه هستند. با این حال، تحلیل گران بازار نفت 
معتقدند که خروج مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا 
و بریتانیا از بن بست مانع از خنثی شدن امیدواری 
نسبت به تاثیر کوتاه مدت واکسیناسیون کرونا بر 

رونق گردشگری و افزایش تقاضای سوخت شد.
صادرکننده  کشورهای  سازمان  اعضای  البته 
نفت)اوپک( و متحدان آن موسوم به اوپک پالس 
اخیرا توافق کردند که مجموع تولید روزانه خود را 
از ابتدای جنوری آینده 500 هزار بشکه کاهش 
 1۶ نشست  در  دارد  احتمال  که  توافقی  دهند. 
جنوری  چهارم  جلسه  و  نظارتی  کمیته  دسامبر 

اوپک پالس زمینه بازبینی آن فراهم شود.

روزنامه نگاران چندین هفته در حبس نگه داشته شده اند. 
به گفته گزارش گران بدون مرز در حال حاضر دست کم 
در  گزارش های شان  دلیل  به  جهان  در  روزنامه نگار   14

مورد کرونا در بازداشت به سر می برند.
خبرنگار  چینونو،  هوپه ول  از  نمونه  برای  سازمان  این 
زیمباوه ای، نام برده که درباره فروش داروهای کووید1۹ 
را  تحقیقاتی  کشور  این  دولت  توسط  گزاف  قیمت  به 
انجام داده است. این خبرنگار به شیوه خشونت آمیزی در 
منزلش بازداشت شد و از یک ماه و نیم پیش در زندان 
قید  به  روزنامه نگار  این  آزادی  برای  تقاضا  می برد.  بسر 
وثیقه تاکنون چندین بار از سوی مقامات قضایی زیمباوه 

رد شده است.
در   ۹8 سال  نیز  روزنامه نگار،  مساعد،  محمد  ایران  در 
ابتدای شروع همه گیری کووید1۹ در ایران، از جمله به 
دلیل گزارش در زمینه عمل کرد ضعیف دولت در مقابله با 

این بیماری بازداشت شد.
از  دولت ها  از  بسیاری  مرز  بدون  گزارش گران  گفته  به 
ابتدای همه گیری تالش کرده اند تا مانع از اطالع رسانی 

را انجام داده و اعالم کرد که تحقیقات در جریان است.
شرکت اطالعات دریایی دریاد گلوبال نیز وقوع این انفجار 
را تایید کرده است. هنوز دلیل بروز این حادثه مشخص 

نیست.
در  که  بحرین  در  مستقر  امریکا  دریایی  پنجم  ناوگان 
خاورمیانه گشت زنی می کند حاضر به اظهارنظر در این 

زمینه نشده است.
ماه گذشته یک نفت کش دیگر در سواحل عربستان به 
دلیل اصابت به ماین دریایی آسیب دید. در ماه جاری، 
حمله مرموزانه دیگری یک کشتی باری را در شهر بندری 

نیشتون یمن در شرق دور این کشور هدف قرار داد.
ایران  اسالمی  جمهوری  سوی  از  که  یمن  حوثی های 
حمایت می شود، در دوره جنگ با عربستان سعودی بارها 
از ماین های دریایی استفاده کرده اند. با این حال، گروه یاد 
شده که کنترل صنعا، پایتخت، را در دست دارد حاضر به 

پذیرش انفجار ماه گذشته نشد.
دریاد گلوبال می گوید اگر معلوم شود که حوثی ها حمله 
»چرخشی  بیانگر  این  داده اند،  انجام  را  یک شنبه  روز 
و هم هدف های  قابلیت های هدف گیری  اساسی هم در 

مورد نظر« است.

و  بحران  این  درباره  مستقل 
پی آمدهای آن شوند.

بیش از 3۷0 مورد بازداشت اغلب 
زمان  از  خبر نگاران،  کوتاه مدِت 
و  پرحاشیه  انتخابات  برگزاری 
جنجالی بالروس در این کشور رخ 

داده است
هیأت  سخنگوی  گلوگر،  کاتیا 
بدون  گزارش گران  سازمان  مدیره 
باالی  شمار  که  است  گفته  مرز 
سراسر  در  بازداشتی  خبرنگاران 
جهان »توجه جدی را به مخاطرات 
معطوف  رسانه ها  آزادی  فعلی 

می کند« 
به  واکنش  از دولت ها در جهان در  بسیاری  او  به گفته 
اعتراضات، شکایات یا بحران هایی نظیر همه گیری کرونا 
از کسانی که تنها حامل و پیام آورنده اخبار منفی بوده اند، 

انتقام گرفته اند.
آمار های سازمان گزارش گران بدون مرز نشان می دهد در 
سه سال اخیر شمار روزنامه نگاران زندانی در جهان رو به 

افزایش بوده است
میان خبرنگارانی که  از  فارسی،  ویله  به گزارش دویچه 
در سال ۲0۲0 بازداشت شده اند، 4۲ تن زن هستند که 
این عدد حکایت از افزایش 35 درصدی نسبت به سال 
گذشته میالدی دارد. ایران و بالروس دو کشوری هستند 
را در سال جاری  روزنامه نگاران زن  تعداد  بیشترین  که 
میالدی بازداشت کرده اند. این سازمان گفته تا روز اول 
دسامبر ۲0۲0 پنج خبرنگار در جهان در معرض خطر 
جدی اجرای حکم اعدام خود قرار داشته اند. یکی از این 
جمهوری  مقامات  که  است  بوده  زم  روح اهلل  خبرنگاران 
اسالمی روز ۲۲ قوس )1۲ دسامبر( حکم اعدام او را به 

اجرا گذاشتند.

گزارش گران بدون مرز: 
حدود 400 خبرنگار در سراسر جهان زندانی هستند

یک نفت کش در سواحل شهر بندری 
جده عربستان انفجار کرد

بهای جهانی نفت پس 
از تمدید مذاکرات تجاری 

برگزیت افزایش یافت

دونالد ترمپ با واکسیناسیون 
زودهنگام کارکنان کاخ  سفید 

مخالفت کرد
جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  فارسی،  بی بی سی   گزارش  به 
امریکا با برنامه واکسیناسیون زودهنگام کارکنان کاخ سفید و 
مقامات این کشور را که قرار بود در روزهای آتی انجام شود، 

مخالفت کرد.
پیش تر و بنا بر اعالم رسمی، خبر داده شده بود که برخی 
مقامات عالی رتبه دولت و کاخ سفید در میان اولین کسانی 
برای  فایزر  شرکت  توسط  شده  ساخته  واکسن  که  هستند 

ویروس کووید-1۹  را دریافت می کنند.
اما آقای ترامپ در حال حاضر خواستار »تجدیدنظر« در این 

برنامه شده است.
واکسن ساخت فایرز/بایون تک بیش از ۹5 درصد در مقابل 
ویروس کرونا بدن افراد را ایمن می کند، این واکسن روز جمعه 

از سوی امریکا مجوز استفاده عمومی دریافت کرد.
اولین محموله 3 میلیون دوزی این واکسن در حال حاضر به 
50 ایالت امریکا برای شروع واکسیناسیون ارسال شده است.

اولین محموله روز یک شنبه از انبار مخصوصی در میشیگان 
حرکت کرد و کارکنان بخش بهداشت و درمان و سالمندان 

اولین دریافت کننده گان آن در روز دوشنبه خواهند بود.
میزان مرگ و میر ناشی از ابتال به ویروس کرونا از ماه نوامبر 
در امریکا به شدت افزایش یافته و در روز شنبه سه هزار و 
30۹ نفر جان خود را پس از ابتال به کووید1۹ از دست دادند.

تصور می شود که شروع واکسیناسیون موجب تغییر وضعیت 
در شیوع کرونا شود.

تاکنون در امریکا بیش از 300 هزار نفر در اثر ابتال به این 
ویروس جان خود را از دست داده اند.

مسووالن سازمان غذا و دارو امریکا )اف دی ای( گفته اند که 
مجوز استفاده اضطراری واکسن فایرز که روز جمعه از سوی 
با  مقابله  مسیر  در  مهم«  نقطه عطف  آنان صادر شد »یک 
شیوع کرونا بوده و گزارش ها حاکی از آن است که مسووالن 
اف دی ای از سوی دولت آقای ترمپ تحت فشار بودند تا به این 

واکسن هرچه سریع تر مجوز بدهند.
پیش از امریکا واکسیناسیون سراسری در بریتانیا آغاز شده 
و این واکسن در کانادا، بحرین و عربستان سعودی نیز مجوز 

استفاده گرفته است.
بنابه گفته مقامات رسمی به رسانه ها، اولین دوزهای واکسن 
به کسانی که از نزدیک با آقای ترمپ در ارتباط هستند تزریق 

خواهد شد.
در نهایت واکسن قرار است به همه مقامات رسمی امریکا در 

سه بخش کاخ سفید، کنگره و دادگاه عالی تعلق بگیرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام امریکایی گفته است 
که این واکسن موجب می شود تا آنان »بدون وقفه، کارهای 

اساسی« را ادامه دهند.
جان الیوت، سخنگوی مشاوران امنیت ملی امریکا گفته است 
که تزریق به کارکنان کاخ سفید موجب اعتماد عمومی به این 

واکسن خواهد شد.
آقای ترمپ عصر روز یک شنبه در توییتی نوشت: »کارکنان 
واکسیناسیون  ادامه  در  را  واکسن  این  باید  نیز  کاخ سفید 

دریافت کنند مگر اینکه احتیاج فوری داشته باشند.«
رییس جمهور امریکا که خودش در اوایل ماه نوامبر به کرونا 
مبتال شده بود در ادامه نوشته است: »قرار نیست من واکسن 
را  کار  این  مناسب  زمان  در  و  آینده  در  اما  دریافت کنم  را 

خواهم کرد.«
در ماه های اخیر ده ها تن از کارکنان کاخ سفید به ویروس 
این  بلندپایه  مقامات  آنان  از  برخی  که  شدند  مبتال  کرونا 

مجموعه بودند.
هنوز مشخص نیست که آیا جو بایدن، رییس جمهور منتخب 
و کاماال هریس، معاون رییس جمهور منتخب و تیم کارکنان 

آنان نیز واکسن را دریافت خواهند کرد یا خیر.


