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 ضرب االجل تعیین شده از سوی خانواده یما سیاوش برای بررسی قضیه ترور 
وی، رو به پایان است. با این حال حکومت هنوز نتایج بررسی هایش را با رسانه ها 
سیاوش  یما  خانواده  اعضای  است.  نگذاشته  میان  در  سیاوش  یما  خانواده  و  
یک ماه پیش در شکایت نامه رسمی به چندین نهاد، ترور این فعال رسانه ای 
را پرسش برانگیز خواندند و برای تشخیص عامالن ترور او یک ماه  ضرب االجل 
تعیین کردند. مسووالن در وزارت امور داخله می گویند که قضیه ترور یما سیاوش 
هنوز هم زیر بررسی قرار دارد. این نهاد اما در مورد پیش رفت های این پرونده 
جزییات نمی دهد. اعضای خانواده یما سیاوش تصریح می کنند که در صورت 
نتیجه ندادن بررسی های پولیس، آنان موضع شان در این مورد را اعالم می کنند. 
پیش تر پدر وی گفته بود که در صورت پیدا نشدن عامالن ترور یما سیاوش، 
بین المللی الهه شکایت  دادگاه  به  آنان  و  قاتل وی شناخته می شود  حکومت 

می کنند. 
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مذاکرات صلح نباید 
انتخابات را به حاشیه ببرد

با گذشت بیش از یک ماه، 
ترور یما سیاوش هنوز مبهم است

نگرانی ها از تاخیر در عملی شدن وعده حکومت؛

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی
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اخالق سیاسی، هرج و مرج در وزارت معادن و پترولیم
مشق دموکراسی، ُکد 91 قانون اساسی افغانستان، تمام شهروندان کشور را از حقوق برابر برخوردار کرده است و هر نوع تبعیض و برتری جویی  قطعاً 

محکوم به شکست است. افغانستان به وحدت و هم دیگرپذیری ضرورت دارد و رهبران نهادهای ملی باید برنامه های خود را به 
گونه ای تدوین و تنظیم کنند که هیچ شهروند افغانستان زیان نبیند.

افزایش آمار خشونت علیه زنان در والیت نیمروز، موجب 
نگرانی کنش گران مدنی در این والیت شده است. آنان 
می گویند که در سال های گذشته آمار خشونت در برابر 
زنان نیمروزی بسیار پایین بود، اما در سال جاری به دلیل 
یافته  افزایش  آمار  این  کووید-19  بیماری  همه گیری 

است.
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افزایش قضایای حاد خشونت در نیمروز؛ 
10 زن در جریان سال جاری 

به قتل رسیده اند

دولت تنها پنج درصد هزینه های ساالنه معاون والی کابل و دستیارش در انفجاری کشته شدند
خدمات صحی را پرداخت می کند

۸صبح، کابل: طبق معلومات وزارت صحت عامه، 
برای  دالر  میلیارد   ۲.۵ حدود  کشور  در  ساالنه 

دریافت خدمات صحی هزینه می شود.
اداری  و  مالی  معینیت  قدیر، سرپرست  عبدالقدیر 
بیست وپنجم  سه شنبه،  روز  عامه  صحت  وزارت 
قوس، در نشستی گفته است که حدود ۷۵ درصد 
از هزینه های صحی از سوی مردم، حدود ۲۰ درصد 
از سوی نهادهای کمک کننده و تنها پنج درصد از 

سوی دولت پرداخت می شود.
وزارت صحت عامه نشستی را درباره تطبیق برنامه 
اخذ فیس در شفاخانه های سکتور صحت افغانستان، 

برگزار کرده است.
اداری  و  مالی  معینیت  قدیر، سرپرست  عبدالقدیر 
وزارت صحت عامه، در این نشست گفته است که 
تطبیق برنامه اخذ فیس در مراکز صحی یک اقدام 

موثر برای تداوم عرضه خدمات صحی است.
او افزوده است که وزارت صحت عامه در تالش است 
تا با استفاده از تطبیق برنامه های بیمه صحی، اخذ 
فیس و مالیات تداوم عرضه خدمات صحی را بدون 
کمک شرکای بین المللی افغانستان در آینده تامین 

کند.
به گفته او، وزارت صحت عامه در دو دهه گذشته 

 ۸صبح، کابل: معاون والی کابل و دستیارش 
نهم شهر  ناحیه  مربوطات  در  انفجاری  پی  در 

کابل کشته شده اند.
سه شنبه،  روز  بامداد   9:۴۰ ساعت  انفجار  این 
بیست وپنجم قوس در ساحه مکروریان چهارم 

رخ داد.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله گفته 
است که در این انفجار محبوب اهلل محبی، معاون 

والی کابل و دستیارش کشته شده اند.

طبق معلومات آرین، در این انفجار دو محافظ 
معاون والی کابل زخم برداشته اند.

آرین گفت که انفجار ناشی از ماین مقناطیسی 
بود و موتر نوع لندکروزر محبوب اهلل محبی را 

هدف قرار داده بود.
عمل  این  که  است  گفته  آرین  طارق 
»تروریستان« جنایت جنگی و ضدبشری است.

مسوولیت این انفجار را فرد و یا گروهی عهده 
نگرفته است.

کاهش  ِویژه  به  صحی  خدمات  عرضه  بهبود  در 
دست آوردهای  نوزادان  و  مادران  مرگ و میر 
چشم گیری داشته است؛ اما هنوز هم نیاز است تا 
کیفیت خدمات صحی افزایش یابد که این امر نیاز 

به منابع مالی بیش تر دارد.
 وزارت صحت عامه دو سال پیش برنامه اخذ فیس 

را در شفاخانه ها آغاز کرد.
طبق اعالم این وزارت، تاکنون 1۸۷ میلیون افغانی 
از این بابت جمع آوری و به وزارت مالیه منتقل شده 

است.



۸صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرد که 
در شبانه روز گذشته ۲۶ بیمار کرونایی در کشور 

جان باخته اند.
گذشته  ساعت   ۲۴ در  وزارت،  این  اعالم  طبق 
۲۵۶ مورد تازه ابتال به ویروس کرونا در کشور 

شناسایی شده اند.
این نتیجه از آزمایش یک هزار و ۴۵1 نمونه ی 

مشکوک به کرونا به دست آمده است.
در شبانه روز گذشته 9۰ بیمار کرونایی در کشور 

بهبود یافته اند.
با ثبت این رقم، شمار کل بیماران کرونایی به 

۴9 هزار و ۷۴۰  تن رسیده است.

۸صبح، کابل: شماری از نماینده گان قوم قرغیز 
دیدار  در  بدخشان  واخان  ولسوالی  پامیر  مناطق 
اول شورای عالی مصالحه ملی خواهان  با معاون 
عمومی  مجمع  در  قوم  این  نماینده گان  حضور 

شورای عالی مصالحه ملی شده است.
سه شنبه،  روز  چاشت  از  پیش  دیدار  این 

بیست وپنجم قوس انجام شده است.
عالی  شورای  اول  معاون  فرهمند،  بابر  عنایت اهلل 
صفحه ی  در  را  دیدار  این  گزارش  ملی،  مصالحه 

فیس بوکش نشر کرده است.
بابر فرهمند گفته است که قوم قرغیز با حمایت 
قوم  این  نماینده  حضور  خواهان  صلح  پروسه  از 
و  ملی  مصالحه  عالی  شورای  عمومی  مجمع  در 

استخدام جوانان قوم قرغیز در این شورا شده اند.
از  بدخشان  پامیر  منطقه  قرغیز  قوم  نماینده گان 
مکتب،  قبیل  از  قناعت بخش  عامه  خدمات  نبود 
مرکز های صحی، جاده و خدمات مخابراتی شکایت 

کرده اند.
به گفته ی نماینده گان مردم پامیر بدخشان، یگانه 
راه امرار معیشت آن ها، مالداری است و بنابر سردی 

هوا و جغرافیای پامیر، امکان زراعت وجود ندارد.
مردم پامیر می گویند که مواد غذایی مورد نیازشان 
را با طی کردن مسافت طوالنی در مدت شش روز 
از ولسوالی واخان والیت بدخشان با پای پیاده و 

با استفاده از االغ به پامیر بزرگ انتقال می دهند.

با  مرز  بدون  داکتران  سازمان  کابل:  ۸صبح، 
به  رغم  بیماران  که  است  گفته  گزارشی  نشر 
دوام گفت وگوهای صلح، با تهدید ناامنی دوام دار 

روبه رو هستند.
برای   ۲۰۲۰ سال  سازمان،  این  گزارش  در 
که  شده  خوانده  تاریخی  سال  یک  افغانستان 
امریکا و طالبان در ماه فبروری این سال پس 
از ۲۰ سال جنگ توافق نامه صلح امضا کرده اند 
و به تعقیب آن مذاکرات بین االفغانی آغاز شده 

است.
آغاز کار  از  در عین حال گفته شده است که 
 ۴۰ افغانستان  در  مرز  بدون  داکتران  سازمان 
نشان  این سازمان  و مشاهدات  سال می گذرد 
می دهد که بیماران هنوز نتوانسته اند بهبود را 
در چالش های پیش روی شان برای دسترسی به 

مراقبت های صحی مشاهده کنند.
که  است  گفته  مرز  بدون  داکتران  سازمان 
خطرناک  سفرهای  ادامه  جز  چاره ای  بیمار 
این  ندارد و  برای دسترسی به خدمات صحی 
و  کرونا  ویروس  دوم  موج  میان  در  چالش ها 
عواقب ناشی از کاهش بودجه کمک کننده گان 
با کشوری با افزایش نیازهای بشردوستانه که به 

زودی احساس خواهد شد، قرار دارد.
والیت های  از  بیمارانی  روایت  گزارش،  این  در 
یافته  بازتاب  و خوست  هرات  قندهار،  هلمند، 
که در شفاخانه های متعلق به سازمان داکتران 

بدون مرز درمان شده اند.
صفیه، بیماری در هلمند، در ماه هفتم بارداری 
هدف اصابت مرمی قرار گرفته است. او ساعت ها 
با  برسد.  بست  صحی  مرکز  به  تا  کرده  سفر 
برای  سال  چهار  که  کودک صفیه  وجود،  این 
باردارشدنش صبر کرده بود، به ضرب گوله در 

رحم وی کشته شده بود.
شفاخانه  هماهنگ کننده  کورتیسی،  ماراینا 
سازمان داکتران بدون مرز، می گوید: »با صفیه 
نشستم. قوت و مقاومت هنوز هم در او وجود 
داشت، اما غم و اندوه او مرا درد می دهد - در 
او  اولین متولد شده  رحم و یا در قبر باشد - 

هیچ صلح را نفهمید.«
مراد خان، بیمار برنامه توبرکلوز/سل در شفاخانه 
است.  قندهار  در  مرز  بدون  داکتران  سازمان 
دواهای  دریافت  برای  که  راهی  است  گفته  او 
بیماری توبرکلوز طی می کرد، دیگر امن نیست.

حمالت بر مراکز صحی
در بخشی از گزارش سازمان داکتران بدون مرز 

از حمالت بر مراکز صحی یاد شده است.
که  است  گفته  مرز  بدون  داکتران  سازمان 
صحی  خدمات  دسترسی  برای  مسافرت  تنها 
نیز  مراکز  به  رسیدن  بلکه  نیست،  خطرناک 

امنیت بیماران را تضمین نمی کند.
برچی  دشت  زایشگاه  بر  حمله  از  نمونه  برای 
در  مادر   1۶ حمله،  این  در  است.  شده  یاد 
بسترهای شان به ضرب گلوله کشته شدند که از 
آن جمله فرزندان پنج مادر هنوز به دنیا نیامده 
بودند. در این حمله یک قابله، دو کودک و شش 

تن دیگر نیز کشته شد ند.

روز  صبح  پولیس  نیروهای  کابل:  ۸صبح، 
سه شنبه، بیست وپنجم قوس، در مربوطات ناحیه 
قرار  مسلحانه  حمله  هدف  کابل  شهر  دوازدهم 

گرفته است.
فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل گفته است 
پولیس  نیروهای  منسوب  این حمله یک  در  که 

کشته شده و یک تن دیگر زخمی شده است.
 این رویداد در ساحه بت خاک از مربوطات ناحیه 

دوازدهم شهر کابل رخ داده است.
سخنگوی پولیس گفت که تفنگ داران ناشناس بر 

پولیس در این ساحه شلیک کرده اند.
یک منبع امنیتی اما می گوید که این حمله کار 

افراد وابسته به گروه طالبان بوده است.
ماین  انفجار  شاهد  سه شنبه  روز  بامداد  کابل 
مقناطیسی نیز بود. این انفجار در ناحیه نهم شهر 
کابل رخ داد و در آن محبوب اهلل محبی، معاون 

اداری والی کابل و دستیارش کشته شدند.
امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری می گوید 
حادثه  هفت  شاهد  کابل  شهر  گذشته  روز  که 

جرمی و یک حادثه تروریستی بوده است.
طبق معلومات صالح، یکی از منسوبان دولتی در 
حادثه  تروریستی در مربوطات حوزه هفتم کشته 

شده است.
معاون اول ریاست جمهوری گفته است که این 
قتل توسط افراد موترسایکل سوار صورت گرفته 

است.
و  پولیس  به  بخش،  این  در  که  است  افزوده  او 
امنیت ملی صالحیت واضح داده شده است که 
موترسایکل های با دو سرنشین را تهدید آنی فکر 
کنند و پیش از آن که شکار شوند، اقدام کنند. 
موترسایکل های  درصد   9۰ که  می گوید  صالح 

»دوپشته« مربوط تروریستان است.

از این میان، ۳۸ هزار و ۵۰۰ تن بهبود یافته و دو 
هزار و یک تن دیگر جان باخته اند.

در حال حاضر، هشت هزار و ۶۲1 بیمار کرونایی 
در کشور فعال هستند.

 ۳۰۶ و  هزار   1۷۲ تاکنون  عامه  صحت  وزارت 
نمونه ی مشکوک به کرونا را بررسی کرده است.

میزان ابتال به کرونا و مرگ ومیر ناشی از آن در 
روزهای اخیر افزایش یافته است.

شیوع موج دوم ویروس کرونا در کشور در ۲۸ 
عقرب تأیید شد.

محمداشرف غنی، رییس جمهور مدیریت مبارزه 
با موج دوم ویروس کرونا را بر عهده گرفته است.

یک  پیش  که 1۵ سال  گفته اند  آن ها هم چنان   
مکتب در پامیر ایجاد شد، اما تا کنون هیچ کسی 
تا  تنها شمار محدودی  فارغ نشده است و  از آن 
آموزش  کیفیت  اما  خوانده اند،  درس  نهم  صنف 

قناعت بخش نیست.
که  کرده اند  خاطرنشان  قرغیز  قوم  نماینده گان 
از  انتصابی  سناتور  یک  گذشته،  سال های  در 
او  وفات  از  بعد  اما  بود،  انتخاب شده  آن ها  میان 

جایگزینش معرفی نشده است.
از میان  انتصاب یک سناتور  پامیر خواهان  مردم 

این قوم شده اند.
بابر فرهمند گفته است که هیچ کس نمی تواند قوم 
قرغیز افغانستان را نادیده بگیرد و باید این قوم از 

حقوق شهروندی و انسانی خود بهره مند شود.
معاون شورای عالی مصالحه ملی وعده داده است 
که یک نماینده از قوم قرغیز در کنار سایر اقوام 
ملی  مصالحه  عالی  شورای  عمومی  مجمع  در 
حضور خواهد داشت و شماری از جوانان این قوم 
در مربوطات شورای عالی مصالحه ملی استخدام 

خواهند شد.
راه  یگانه  که  است  گفته  فرهمند  بابر  عنایت اهلل 
بهبود زنده گی مردم پامیر تعلیم و تحصیل فرزندان 
آن ها است؛ از این رو مردم پامیر به خاطر آینده 
روشن شان باید فرزندان خود را به شهرها ساکن 

و با سواد بسازند.

 

را  طالبان  پیشنهادی  آجندای  مفردات  ۸صبح  پیش  روز  چند 
نشر کرد. در موادی که طالبان برای بحث پیشنهاد کرده بودند، 
مهم ترین آن ها نظام اسالمی، شورای سراسری عالمان دین اسالم، 
و  نصوص  چارچوب  در  مردان  و  زنان  حقوق  و  اسالمی  معارف 
شریعت اسالمی بود. مسایل مطرح شده در آجندای پیشنهادی 
طالبان، در چارچوب قوانین افغانستان با خوانش های امروزی از 
آموزه های اسالمی، در کنار الزامیت جمهوری اسالمی افغانستان 

به رعایت مفاد کنوانسیون های بین المللی، وجود دارد.
چیزی که مهم است، این است که طالبان باید تفسیرشان را از 
این مواد پیشنهادی روشن کنند. آن گاه روشن خواهد شد که نظام 
اسالمی مورد نظر طالبان با نظام موجود چه تفاوت هایی دارد. با 
پیش رفت مذاکرات بدون شک طالبان با جزئیات بیش تری درباره 

مفردات آجندای پیشنهادی شان بحث خواهند کرد.
در طرف دیگر گفت وگو، هیأت مذاکره کننده دولت نیز مفردات 
میان گذاشته  در  طالبان  مذاکره کننده  با هیأت  را  آجندای شان 

است.
موضوعات مهم طرف دولت را آتش بس، ایجاد حکومت مصلحتی یا 
مشارکتی، تعدیل قانون اساسی، حفظ حقوق زنان و دست آوردهای 

اساسی و نیز رسیده گی به قربانیان جنگ تشکیل می دهد.
خواست های طرف ها به گونه واضح پرده از تفاوت دیدگاه های آنان 
بر می دارد. گفته می شود که طالبان تأکید کرده اند که نخستین 
باید تشکیل حکومت مشارکتی  موادی که روی آن بحث شود، 
دولت  نخستین  خواست  که  را  آتش بس  هم چنان  آن ها  باشد. 

افغانستان است، به اولویت شان تبدیل نکرده اند.
چیزی که روشن است و همان طوری که پیش بینی می شد طالبان 
آتش بس را به عنوان حربه ای در این مذاکرات در نظر دارند، آنان 
می خواهند در بدل آتش بس به حد اعظم خواست های شان یا به 

بزرگ ترین خواست شان برسند.
طالبان جنگ را به عنوان مهم ترین حربه برای فشارآوردن باالی 
دولت افغانستان هم چنان حفظ کرده اند. در آجندای آنان آتش بس 
یکی از مواد پیشنهادی برای بحث نبوده است. این نشان می دهد 
که طالبان می خواهند در قدم اول به خواست های دیگرشان برسند 
آتش بس  درباره  و سپس  کسب  نیز  تضمین هایی  باره  آن  در  و 
بحث کنند. گفته می شود که طالبان می خواهند پیش از آتش بس 
در کنار نهایی شدن شکل نظام آینده، نام رهبران شان از تعزیرات 
سازمان ملل نیز برداشته شود. آنان در این مذاکرات به ساده گی به 
آتش بس تن نخواهند داد، طالبان هرگز درباره آتش بس به عنوان 

یک اولویت بحث نکرده اند.
درباره  تا  کرده اند  توافق  روزه  بیست  وقفه  یک  به  طرف  دو  هر 
آجندای پیشنهادی یک دیگر رأی زنی های نهایی را انجام دهند و 
سپس دوباره به میز مذاکرات حاضر شوند. این وقفه، نماینده ویژه 
وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان را نگران کرده است.

با آن هم هر دو طرف نیاز دارند تا درباره مواد پیشنهادی هم دیگر 
رأی زنی کنند. گفته می شود که هیأت مذاکره کننده دولت نیز قرار 
است به کابل بیاید و بالفاصله شورای مصالحه ملی جلسه کمیته 

رهبری اش را برای رأی زنی برگزار کند.
دولت افغانستان و به خصوص شورای عالی مصالحه ملی درباره 
مواد پیشنهادی طالبان رأ ی زنی های نهایی را انجام خواهد داد و 
این بار اعضای هیأت مذاکره کننده دولت با پشتوانه ای از اجماع 

سیاسی درباره تصامیم شان عازم دوحه خواهند شد.
هرچند حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است که ادامه مذاکرات 
با  طالبان  است  محال  اما  شود؛  پی گیری  افغانستان  داخل  در 
ادامه  با  افغانستان می خواهد  این پیشنهاد موافقت کنند. دولت 
مذاکرات در افغانستان طالبان را زیر فشار افکار عمومی قرار دهد؛ 

اما این گروه درباره تغییر مکان مذاکرات ابراز نظر نکرده  است. 
طوری که دیده می شود، میان مواد آجندای هر دو طرف فاصله ای 
به پهنای دیوار چین است. آن چه مسلم است، این است که تفاوت 
دیدگاه ها طبیعی است و بر اساس همین تفاوت جنگ ادامه دارد، 
خواهد  سرانجامی  چه  به  که  است  مذاکرات  روند  آن  از  مهم تر 
رسید. امیدواری این است که طرف ها بتوانند روی حد میانه ای 
از خواست های شان به توافق برسند. چیزی که روشن شده است، 
این است که میان خواست های طرفین فاصله وجود دارد، روند 
اند  حاضر  پیمانه  چه  تا  طالبان  که  داد  خواهد  نشان  مذاکرات 
دست  ندارد،  هم خوانی  کنونی  افغانستان  با  که  خواست هایی  از 
و  آتش بس  اول  گام  در  افغانستان  مردم  اصلی  بکشند. خواست 

توقف خون ریزی های بیهوده است. 
این خون ریزی ها  قطع  با  بیاید،  وجود  به  است صلحی  قرار  اگر 
به وجود می آید. پس بهتر است طالبان با تن دادن به آتش بس 

نیت شان به صلح را نشان دهند.

مفردات آجندای دولت و طالبان 
روشن شد؛ 

مذاکرات به چه سرانجامی 
خواهد رسید؟
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حمله بر پولیس در کابل یک کشته 
و یک زخمی برجای گذاشت

کرونا: 
ثبت ۲۵۶ مورد جدید ابتال و ۲۶ مرگ در شبانه روز گذشته

قوم قرغیز خواهان حضور نماینده   شان در مجمع 
عمومی شورای عالی مصالحه ملی شد

داکتران بدون مرز: 
ناامنی بیماران را حتا در 
جریان مذاکرات صلح 

تهدید می کند



زهرا عطایی

عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
افغانستان )فیفا( از برگزار نشدن 
والیتی،  شوراهای  انتخابات 
و  ولسوالی  شوراهای  انتخابات 
غزنی  والیت  پارلمانی  انتخابات 
مسووالن  می کند.  نگرانی  ابراز 
هرچند  که  می گویند  نهاد  این 
صلح از اولویت های اساسی همه جوانب ذی دخل ملی 
به  را  انتخابات  نباید  روند  این  اما  است،  بین المللی  و 
حاشیه بکشاند. به گفته مسووالن فیفا، نبود برنامه ریزی 
انتخاباتی در راستای تدوین طرح  محسوس اصالحات 
نگران کننده  انتخابات ها،  این  برگزاری  برای  مشخص 
است. این نهاد تصریح می کند که حکومت می بایست 
برگزار  پیش  سال  دو  را  والیتی  شوراهای  انتخابات 
می کرد، اما با گذشت دو سال هنوز در این زمینه کاری 
انجام نشده و حکومت سکوت کرده است. فیفا از حکومت 
می خواهد که به اصالحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات 
شوراهای والیتی، شوراهای ولسوالی و پارلمانی والیت 
غزنی توجه جدی کند و هزینه آن را در بودجه سال 
آینده در نظر بگیرد. این در حالی است که کمیسیون 
مستقل انتخابات از تمدید سند پروژه سازمان ملل متحد 
برای انتخابات خبر می دهد. بدین ترتیب این کمیسیون 
شوراهای  والیتی،  شوراهای  انتخابات  برگزاری  برای 
ولسوالی و پارلمانی غزنی آماده گی گرفته است. گفتنی 
انتخابات شوراهای والیتی،  است که زمینه سازی برای 
توافقات  از  بخشی  شهرداری ها  و  ولسوالی  شوراهای 

سیاسی میان ارگ و سپیدار نیز به شمار می آید.
بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا( می گوید که 
با آغاز گفت وگوهای صلح، بحث های انتخاباتی به عنوان 
یکی از مبانی و دست آوردهای اصلی نظام جمهوری به 
فراموشی سپرده شده است. یوسف رشید، رییس فیفا، 
روز سه شنبه، بیست وپنجم قوس، در یک نشست خبری 
گفت، در صورتی که انتخابات به عنوان یک دست آورد 
نظام جمهوری فراموش شود، ممکن هیأت مذاکره کننده 
دولت نیز نتواند در میز مذاکرات صلح از این اصل به 
عنوان یک »ارزش و حقوق شهروندی« و »خط اساسی 
این  کند.  دفاع  کشور«،  در  پایدار  ثبات  تامین  برای 
انتخابات طی  نهاد گفته است، علی رغم این که قوانین 
فرمان تقنینی رییس جمهور تعدیل و انتخابات ریاست 
جمهوری سال 1۳9۸ با همه کم وکاستی ها برگزار شد، 
رییس  تقنینی  فرمان  این  که  بردند  پی   طرف ها  اما 
است.  تعدیل  و  اصالح  نیازمند  همه جهات  از  جمهور 
تقنینی مدتی طوالنی  فرمان  این  آقای رشید،  باور  به 
به  نماینده گان  مجلس  در  اساسی  قانون  حکم  خالف 
رای گیری نرفت و با وجود این نقض قانونی، کمیسیون 
مستقل انتخابات و حکومت طرح کامل و اصالح شده را 
این طرح در هماهنگی  به مجلس پیش کش کرده اند. 
و  سیاسی  احزاب  انتخابات،  به  مرتبط  نهادهای  با 

متخصصان امور حقوقی و انتخاباتی تهیه شده بود. 

از   شده  تعیین  ضرب االجل 
سیاوش  یما  خانواده  سوی 
ترور  قضیه  بررسی  برای 
با  است.  پایان  به  رو  وی، 
این حال حکومت هنوز نتایج 
و   رسانه ها  با  را  بررسی هایش 
میان  در  سیاوش  یما  خانواده 
ماه  یما سیاوش یک  خانواده  اعضای  است.  نگذاشته 
ترور  نهاد،  چندین  به  رسمی  شکایت نامه  در  پیش 
برای  و  پرسش برانگیز خواندند  را  رسانه ای  فعال  این 
تشخیص عامالن ترور او یک ماه  ضرب االجل تعیین 
کردند. مسووالن در وزارت امور داخله می گویند که 
قضیه ترور یما سیاوش هنوز هم زیر بررسی قرار دارد. 
این نهاد اما در مورد پیش رفت های این پرونده جزییات 
نمی دهد. اعضای خانواده یما سیاوش تصریح می کنند 
که در صورت نتیجه ندادن بررسی های پولیس، آنان 
موضع شان در این مورد را اعالم می کنند. پیش تر پدر 
وی گفته بود که در صورت پیدا نشدن عامالن ترور 
یما سیاوش، حکومت قاتل وی شناخته می شود و آنان 
به دادگاه بین المللی الهه شکایت می کنند. نهادهای 
مقصر  را  حکومت  نیز  افغانستان  رسانه های  حامی 
می دانند و به این باور اند که قضایای قتل خبرنگاران، 
به ویژه ترور یما سیاوش، به صورت جدی پی گیری 

نمی شود. 
یما سیاوش،  ترور  از  ماه  به یک ونیم  نزدیک  هرچند 
همکارش  دو  و  مرکزی  بانک  مطبوعاتی  مشاور 
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قانون  که  گفت  جاری  ماه  دوازدهم  در  عدلیه  وزارت 
انتخابات با توجه به مشکالت آن بازنگری شده است. به 
گفته این وزارت، نظام انتخابات، ساختار های انتخابات، 
نام  ثبت   روند  انتخابات،  روند  از  نظارتی  سیستم های 
رای دهنده گان و مکانیزم اجرایی و چگونه گی استفاده از 
تکنولوژی از جمله مواردی است که در قانون انتخابات 
مورد بحث و بازنگری قرار گرفته است. قرار است این 
طرح از سوی مجلس بررسی شود. یوسف رشید اما گفت 
که اگر این طرح از سوی مجلس تایید شود، به معنای 
توافق جناح های  حل نشدن مشکالت و منتفی شدن 
سیاسی است. او افزود، در صورت رد این طرح از سوی 
مجلس، »قانون انتخابات« و »قانون تشکیل، وظایف و 
مرعی االجرا  انتخاباتی«  کمیسیون های  صالحیت های 
باالی  ساختاری  لحاظ  از  آن  مرتبط  اثرات  و  می شود 
پیشین،  انتخابات  انکشافات  برخی  و  انتخاباتی  ادارات 
مرتب می شود. از سویی هم رشید گفت که طرح تعدیل 
قانون انتخابات قرار است روز چهارشنبه، بیست وششم 
گرفته  بحث  به  مجلس  عمومی  نشست  در  قوس، 
شود. وی اما از هیات اداری مجلس خواست است که 
به  را  انتخابات  قانون  تقنینی  فرمان  روی  رای گیری 

تعویق بیندازد. 
رییس فیفا خطاب به مجلس گفت که از وزارت عدلیه 
قانون  تا طرح جدید  بخواهد  نهادهای مسوول  و سایر 
انتخابات را در مشوره با نهادهای ذی دخل تهیه کند و 
جهت تایید دوباره به مجلس بفرستد. با این همه، فیفا 
برای رفع نارسایی ها و کاستی ها، به حکومت و نهادهای 
مسوول پیشنهاد کرد که برنامه رای گیری روی فرمان 
تقنینی رییس جمهور در مورد تعدیل و ترتیب قانون 
انتخابات را از آجندای بیست وششم قوس خارج کنند. 
هم چنان به وزارت عدلیه فرصت دهند تا طرح جدید 
انتخابات  قانون  طرح  گرفتن  از  بعد  را  انتخابات  قانون 

می گذرد، اما پولیس هنوز نتوانسته در مورد این رویداد 
حکومت  به  پیش تر  وی  خانواده  کند.  ارایه  جزییات 
ضرب االجل تعیین کرده بود که عامالن این رویداد را 
تا امروز چهارشنبه، بیست وششم عقرب، مشخص کند. 
با این حال، هیچ نشانه ای از پیش رفت در این پرونده 
سخنگوی  آرین،  طارق  است.  نکرده  درز  رسانه ها  به 
وزارت امور داخله، روز سه شنبه، بیست وپنجم قوس، 
گفت که پرونده ترور یما سیاوش و دو همکارش هنوز 
زیر بررسی قرار دارد و در صورتی که نهایی شود، این 
نهاد جزییات آن را همه گانی خواهد کرد. وی اما در 
مورد این که کار این پرونده چه قدر پیش رفت داشته ، 
معلومات نداد. بکتاش سیاوش، برادر یما سیاوش، به 
روزنامه ۸صبح می گوید، در صورتی که بررسی  نهادهای 
کشفی و تحقیقی نتیجه ندهد، آنان موضع شان در این 

مورد را اعالم می کنند. 
حکومت  که  اند  معتقد  رسانه ها  حامی  نهادهای 
گذاشته  سرپوش  خبرنگاران  قتل  قضایای  بر  همواره 
دادخواهی کمیته  توحیدی، مسوول  است. صدیق اهلل 
مصونیت خبرنگاران، گفت که هرچند حکومت پس 
از ترور یما سیاوش گفته بود قضیه را بررسی می کند 
و چند روز پس از آن از دست یافتن به اسنادی خبر 
داده بود، اما در مورد این سرنخ ها هیچ گونه معلوماتی 
با مردم در میان نگذاشته است. وی تأکید می کند که 
اگر حکومت سرنخی دارد، باید آن را به گونه رسمی 
یا غیررسمی با رسانه ها در میان بگذارد. به گفته آقای 
مورد  حکومت  نشود،  انجام  کار  این  اگر  توحیدی، 

از جانب کمیسیون و سایر نهادهای دخیل به مجلس 
کمیسیون  است  نیاز  که  می گوید  نهاد  این  بفرستند. 
جهت  را  تعدیلی اش  طرح  دیگر  بار  انتخابات  مستقل 
وزارت  به  انتخابات،  عملیاتی  و  تخنیکی  روند  بهبود 
مستقل  کمیسیون  از  هم چنان  فیفا  کند.  ارایه  عدلیه 
انتخابات خواست که در کنار ارایه طرح تعدیلی به وزارت 
عدلیه، طرح برگزاری انتخابات  پارلمانی غزنی، انتخابات 
شوراهای ولسوالی و انتخابات شوراهای والیتی را نهایی و 
با حکومت هماهنگ کند تا در قسمت حمایت های مالی 

و امنیتی آن برنامه ریزی شود. 
برگزاری  هزینه  نگرفتن  نظر  در  از  هم چنان  نهاد  این 
از  و  کرد  نگرانی  ابراز  بودجه سال 1۴۰۰  در  انتخابات 
در  را  انتخابات  برگزاری  هزینه  که  خواست  حکومت 
است  حالی  در  این  بگیرد.  نظر  در  آینده  سال  بودجه 
که فیفا کمیسیون انتخابات را به کم کاری متهم کرده 
می گوید، با وجودی  که از این کمیسیون بارها خواسته 
شده تا مطابق به صالحیت های قانونی اش مسوده طرح 
تعدیل قانون انتخابات را آماده و بعد از مشوره با نهادهای 
ذی دخل و احزاب سیاسی به وزارت عدلیه بسپارد، اما به 
خواست  ها وقعی نگذاشته و روی مسوده طرح این قانون 

کار نشده است. 

را  انتخابات  برای  پروژه  متحد سند  ملل  سازمان 
تمدید کرد

کمیسیون مستقل انتخابات روز سه شنبه، بیست وپنجم 
قوس، اعالم کرد که سازمان ملل متحد پروژه اش برای 
به  است.  کرده  تمدید  دیگر  بار  را  انتخابات  برگزاری 
می شود  سبب  سند  این  امضای  کمیسیون،  این  گفته 
که کمیسیون مستقل انتخابات در راستای آگاهی دهی 
ارتقای  بردن  بلند  انتخاباتی،  فرهنگ  نهادینه سازی  و 
ظرفیت کارمندان کمیسیون و موضوعات تخنیکی بیش  

هیچ  که  می شود  مشخص  زیرا  می گیرد،  قرار  انتقاد 
نوع کارایی در راستای رسیده گی به پرونده های ترور 
خبرنگاران ندارد. وی داشتن سرنخ و در میان نگذاشتن 

آن را تخطی از قانون خواند. 
سه  سیاوش  یما  پرونده  پیرامون  توحیدی  صدیق اهلل 
او، ممکن حکومت  باور  به  را مطرح می کند.  سناریو 
و  نیاورده  دست  به  مورد  در  معلوماتی  کوچک ترین 
موفق به تشخیص متهم واقعی نشده باشد. مورد دوم 
این است که معلومات را در اختیار دارد، اما آن را در 
میان نمی گذارد، زیرا معتقد است که به زیان حکومت 
تمام می شود. آقای توحیدی افزود که اگر این دو مورد 
نباشد، در آن صورت حکومت مقصر این رویداد است. 
وی تصریح کرد که باید نهادهای کشفی و تحقیقی این 
پرونده را بررسی و حکومت نیز معلومات را دست کم با 

خانواده قربانی شریک کند.
از  حمایت  نهاد  اجرایی  رییس  خلوتگر،  مجیب 
افغانستان )نی( می گوید که حکومت  رسانه های آزاد 
در راستای بررسی قتل خبرنگاران، به ویژه ترور یما 
سیاوش، به صورت جدی کار نمی کند. او با اشاره به 
این موضوع گفت که حکومت خاموشی اختیار کرده 
است و این مورد بی باوری مردم به حکومت را بیش تر 

می کند. 
فدراسیون خبرنگاران افغانستان نیز می گوید که هنوز 
معلومات از دفتر بانک مرکزی در اختیار این فدراسیون 
قرار نگرفته است. حجت اهلل مجددی، عضو فدراسیون 
خبرنگاران افغانستان که عضو هیأت بررسی قضایای 

نهاد تصریح  این  از پیش موفقانه عمل کند. مسووالن 
کرده اند که به دلیل کمبود منابع و امکانات، انتخابات 
با یک سلسله چالش  و نارسایی مواجه شد و اکنون با 
تالش های رهبران این کمیسیون، این چالش تا حدی 
حل شده است. این کمیسیون افزوده است که پس از 
این نیز به حمایت مالی و تخنیکی نهادهای بین المللی 
در عرصه تطبیق بهتر برنامه های آگاهی عامه، آموزش 
و ارتقای ظرفیت کارمندان، مسایل لوجستیک و موارد 
برگزاری  برای  به گفته مسووالن،  نیازمند است.  دیگر، 
و  غزنی  پارلمانی  انتخابات  والیتی،  شوراهای  انتخابات 
عملیاتی  آماده گی های  شاروالی ها،  از  انتخابات شماری 
با رهبران  خویش را گرفته  و طرح های عملیاتی اش را 

حکومت در میان گذاشته اند. 
براساس زمان بندی ها، قرار بود انتخابات شوراهای والیتی 
انتخابات  با  هم زمان  غزنی  والیت  پارلمانی  انتخابات  و 
برگزار  ریاست جمهوری در ششم میزان سال گذشته 
مستقل  کمیسیون  سوی  از  اما  انتخابات ها  این  شود. 
کمبود  اقتصادی،  مشکالت  آن چه  دلیل  به  انتخابات 
منابع انسانی و مشکالت فنی خوانده شد، برگزار نشد. 
ریاست جمهوری،  انتخابات  از  پس  که  گفت  حکومت 
انتخابات  غزنی،  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  زمینه 
را  ولسوالی  شوراهای  انتخابات  و  والیتی  شوراهای 
سال،  دو  به  نزدیک  گذشت  با  اکنون  می کند.  فراهم 
نکرده  مشخص  حکومت  و  نشده  برگزار  انتخابات  این 
است که چه زمانی آن را برگزار می کند. این در حالی 
است که برگزاری انتخابات شوراهای والیتی و انتخابات 
پارلمانی والیت غزنی جزو توافق سیاسی میان رییس 
جمهور غنی و رییس شورای عالی مصالحه ملی است. در 
متن این توافق نامه سیاسی به صراحت در مورد برگزاری 
انتخاباتی اشاره  انتخابات شوراهای والیتی و اصالحات 
شده است. در این توافق نامه آمده است که در »اسرع 
وقت ممکن« برای برگزاری انتخابات شوراهای والیتی و 
شوراهای ولسوالی گام برداشته می شود. هم چنان گفته 
شده که اصالحات انتخاباتی از جمله اصالحات حقوقی، 
فنی و کادری به شمول استفاده معیاری از بایومتریک 
در اسرع وقت روی دست گرفته می شود؛ وعده هایی که 

هنوز عملی نشده است.
کمیسیون مستقل انتخابات در جوزای سال گذشته اعالم 
کرد که انتخابات شوراهای والیتی و انتخابات پارلمانی 
والیت غزنی به تاخیر افتاده است و هم زمان با انتخابات 
ریاست جمهوری برگزار نمی شود. گفتنی است که قرار 
بود انتخابات پارلمانی غزنی در میزان 1۳9۷ برگزار شود، 
به  این والیت به سه حوزه رای دهی  اما  طرح تقسیم 
دلیل انتخاب شدن همه نماینده گان از یک قوم در دور 

پیشین، سبب شد تا مردم با آن مخالفت کنند.

ترور و قتل هدف مند خبرنگاران در وزارت داخله است، 
که  معلوماتی  مرکزی  بانک  گفت،  روزنامه ۸صبح  به 
باید برای وزارت داخله ارایه می کرد را به امنیت ملی 
زمانی   تا  دلیل  به همین  که  افزود  او  است.  فرستاده 
که بررسی های امنیت ملی در این مورد پایان نیابد، 
افغانستان  و فدراسیون خبرنگاران  امور داخله  وزارت 
اجازه مداخله را ندارند. آقای مجددی هرچند بررسی 
قضایای ترور و انفجارها را مغلق خواند، اما تاکید کرد 
با مردم  و رسانه ها در  را  باید معلومات  که حکومت 

میان بگذارد تا موضوع واضح شود.
در  سیاوش،  یما  پدر  سیاوش،  داوود  پیش تر 
ترور  رسمی،  شکایت نامه ای  در  عقرب  بیست وششم 
کرد  اعالم  »پرسش برانگیز«  و  »مبهم«  را  پسرش 
شد.  حکومت  سوی  از  قضیه  این  بررسی  خواهان  و 
برای  را  ماهه  یک  ضرب االجل  شکایت نامه اش  در  او 
حکومت تعیین کرد. نمونه هایی از این شکایت نامه به 
ارگ ریاست جمهوری، ریاست بانک مرکزی، ریاست 
مجلس نماینده گان، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل 
متحد در افغانستان )یوناما(، کمیسیون مستقل حقوق 
داخله،  امور  وزارت  الهه،  بین المللی  محکمه  بشر، 
شده  فرستاده  کل  دادستانی  و   ملی  امنیت  ریاست 
است. وی در آن شکایت نامه گفته بود که اگر عامالن 
قاتل خواهد  را  نشوند، حکومت  رویداد مشخص  این 
خواند و به محکمه بین المللی الهه مراجعه خواهد کرد. 
دو  با  مرکزی،  بانک  مطبوعاتی  مشاور  سیاوش،  یما 
جان  کابل  در  ماین  یک  انفجار  نتیجه  در  همکارش 
هیچ  و  داد  رخ  عقرب  هفدهم  در  انفجار  این  باخت. 
اما  طالبان  نگرفت.  بر عهده  را  آن  مسوولیت  گروهی 

دست داشتن در آن را رد کردند.

نگرانی ها از تاخیر در عملی شدن وعده حکومت؛ 

مذاکرات صلح نباید انتخابات را به حاشیه ببرد

با گذشت بیش از یک ماه، 
ترور یما سیاوش هنوز مبهم است

عبداالحمد حسینی 
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نهاد  و  سازمان  یک  اساسی  ضروریات  از  اصالحات 
غیاب  در  اداره ای  هیچ  است.  پویایی  و  تحرک  برای 
ایجاد اصالحات نمی تواند، پیش رفت داشته باشد و به 
عرضه خدمات سامان مند برای مردم بپردازد. اصالحات 
برمبنای یک طرح علمی و عملی که در آن تمام جوانب 
انجام یک عمل به گونه اکادمیک بررسی شده باشد، 
قابل تطبیق است و هر اقدام و کنش را که منجر به 
نامید.  نمی توان اصالحات  رویداد سازمانی شود،  بروز 
اندیشمندان علم مدیریت، تغییر ساختار تشکیالتی در 
می دانند؛  سازمانی  رویداد  دردناک ترین  را  سازمان ها 
زیرا معتقدند که شکستن یک ساختار پیش از آن که 
گزینه بدیلی ایجاد شده باشد، می تواند به ورشکسته گی 
سازمان ها منجر شود. اصالحات نباید رنگ سیاسی و 
سلیقه ای داشته باشد؛ آن چه که از نزدیک به ۲۰ سال 

در افغانستان وجود دارد. 
و  یکی  حذف  معنای  به  افغانستان  در  اصالحات 
جابه جایی دیگری معنا می دهد. در نزدیک به دو دهه 
اخیر در افغانستان، افزون بر سایر بخش ها، برای ارتقای 
ظرفیت ادارات تالش های فراوان صورت گرفت و مبالغ 
هنگفت از کمک های جهانی به این منظور مصرف شد. 
اما ارزیابی ها در پایان ماه های دهه دوم این فعالیت ها 
نشان می دهد که نهادسازی در افغانستان یک تجربه 
قدرت  صاحب  و  مشخص  حلقات  و  است  بوده  ناکام 
در درون حکومت با ایجاد نهادهای موازی به تضعیف 
نهادهای ملی پرداختند. اداره و سازمان در افغانستان  
در خدمت  افراد، گروه های قومی و حزب های سیاسی 
و  ساختار  افغانستان،  نهادهای  در  دارد.  قرار  نفوذ  با 
سیستم با تغییر هر کارگزار دچار تحول می شود و هر 
مشخص  تشکیالتی  ساختار  و  طرح  خود  برای  مدیر 
در حکومت های  سیاسی  قدرت  که  آن جایی  از  دارد. 
19 سال پسین افغانستان، به خصوص پس از ۲۰1۴ 
تقسیم چوکی های  این  است.  برجسته  بسیار  تاکنون 
سیاسی  تنش های  که  بود  مالی  ُکد های  و  کابینه 
برخاسته از دو دور انتخابات افغانستان را پایان بخشید. 
به هرحال، این تقسیم قدرت در درون حکومت بین 
انتخاباتی  دسته های  بین  در  و  انتخاباتی  دسته های 
نهادسازی  فرآیند  شدت  به   - احزاب  و  اقوام  میان 
در افغانستان را صدمه زده است. باور مسلط در بین 
سیاسی  رویداد  هر  از  پس  که  ملی  نهادهای  رهبران 
اداره  که  است  این  می شوند،  مقرر  انتخابات  هم چون 
از آن  تحت رهبری شان حق مسلم آدرسی است که 
طریق معرفی شده اند. بنابراین، تالش می کنند با حذف 
بسیاری ها و حتا تغییر ساختار تشکیالتی، کسانی را 

استخدام  افراد  این  وظایف  پیش برد  برای  را  جدید 
نکرده است. چخانسوری زمانی که در وزارت خارجه به 
حیث معین و سرپرست این وزارت کار می کرد، بی هیچ 
ارزیابی و آسیب شناسی، طرح عزل صدها دیپلمات را 
مقاومت  دلیل  به  اما  فرستاد؛  ارگ  به  منظوری  برای 

دیپلمات ها، تطبیق این طرح عقیم شد. 
این ها،  از  کدام  هر  که  نفری  صدها  گروه  برکناری 
می کند،  سرپرستی  را  نفر  ده  تا  پنج  بین  دست کم 
تطبیق.  قابل  اقدام  یک  هم  نه  و  است  اصالحات  نه 
متفکران حوزه مدیریت به این باور هستند که حذف 
گروهی کارمندان از یک سازمان برای ایجاد اصالحات، 
افزون بر این که هدف مورد نظر را به تطبیق نمی گیرد، 
نظم موجود در سازمان منجر  فروپاشی  به  مقابل  در 
می شود. این روند در وزارت معادن از یک هفته به این 
سو جریان دارد و به دلیل اعتراض و تحصن کارمندان، 
عرضه  مراجعه کننده گان  برای  خدمات  نوع  هیچ 

جابه جا کنند که اشتراکات قومی، حزبی و زبانی دارند. 
در چنین وضعیتی هزاران تن قربانی می شوند، وظایف 
خود را از دست می دهند و سازمان به یک تحول منفی 
که آن را منفعل می سازد، دچار می شود. نمونه بارز این 
مورد را می توان در اقدام وزارت معادن و پترولیم که به 

تازه گی به اجرا در آورده است، مشاهده کرد. 
آن گونه که پیش تر تذکر یافت، در سازمان ها و اداره های 
سلیقه های  و  سیاست  خود  از  مدیر  هر  افغانستان 
تمایل  افغانستان  در  سازمان ها  رهبران  دارد.  متفاوت 
دارند که با آغاز به کار، ساختار تشکیالتی جدید و برابر 
به خواست شان داشته باشند. این امر از تعریفی منشأ 

می گیرد که مدیران از اصالحات، ایجاد تحرک و پویایی 
در اداره شان دارند. محمد هارون چخانسوری که تازه 
از مجلس  افغانستان  پترولیم  و  معادن  وزیر  به حیث 
نماینده گان رأی اعتماد گرفته است، بی آن که هفته ای 
از این رویداد گذشته باشد، به تطبیق برنامه های آغاز 
کرده که شورش درون سازمانی را در قبال داشته است. 
تطبیق برنامه تنقیص صدها بست و بی سرنوشت سازی 
بیش از 1۲۰۰ کارمند سابقه دار این وزارت در وضعیتی 
به تطبیق گرفته شده که هنوز این وزارت کارمندان 

اداری در تمام بخش ها فلج شده  نمی شود و فعالیت 
است. از آنجایی که استخدام و عزل کارمندان خدمات 
ملکی براساس قوانین و مقرره ها انجام می یابد؛ بنابراین 
خانه نشین ساختن  برای  سلیقه ای  برخورد  نوع  هر 

کارمندان موجود یک اداره منطق ندارد. 
وزارت معادن در اعالمیه ای برای توجیه این عمل خود 
گفته است که بسیاری از این کارمندان دوره خدمت 
داده  سوق  عزت  با  تقاعد  به  و  کرده   تکمیل  را  خود 
شده اند؛ اما 9۰ درصد از کارمندان برکنارشده را جوانان 
تا ۴۰ سال تشکیل می دهند. شناختی  بین سن ۲۵ 
که از برخی از کارمندان این وزارت دارم، آنان کسانی 
اخیر در بخش های  پنج سال  تا  هستند که طی سه 
مختلف این وزارت به کار گماشته شده اند. در صورتی 
معادن،  وزارت  از  فهرست حذف  کارمندان شامل  که 
محوله  وظایف  انجام  تخصص  و  لیاقت  شایسته گی، 
خود را نداشته باشند، در این صورت، این کمیسیون 
اصالحات اداری و خدمات ملکی است که پس از یک 
ارزیابی دقیق و همه جانبه در مورد تصمیم می گیرد. 
مدیران  و  باشد  قانون  بر  مبتنی  باید  عمل  هر  انجام 
و رهبران نهادها از هرگونه خودسری پرهیز کنند که 
افزون بر فروپاشی سازمان، پیامدهای ناگواری اجتماعی 

نیز در پی خواهد داشت. 
از  را  تمام شهروندان کشور  افغانستان،  اساسی  قانون 
حقوق برابر برخوردار کرده است و هر نوع تبعیض و 
برتری جویی  قطعاً محکوم به شکست است. افغانستان 
رهبران  و  دارد  ضرورت  هم دیگرپذیری  و  وحدت  به 
نهادهای ملی باید برنامه های خود را به گونه ای تدوین 
و تنظیم کنند که هیچ شهروند افغانستان زیان نبیند. 
نهادهای ملی، ملکیت شخصی هیچ مافیای سیاسی، 
قانون،  اساس  بر  نیست.  قومی  تیکه دار  و  اقتصادی  
اما  کنند؛  کار  دارند  حق  افغانستان  شهروندان  تمام 
تقسیم کار باید بر مبنای شایسته گی، لیاقت و تخصص 
صورت گیرد. رویدادهای بسیاری، دست کم در هفت 
سال اخیر، به خصوص در سایه حکومت وحدت ملی 
و اکنون در زیر چتر حکومت مشارکتی وجود دارد که 
قطعاً در برابر بسیاری از کارمندان ادارت مختلف دولتی 
بی عدالتی صورت گرفته است. مذهب، قومیت، زبان و 
وابسته گی های سیاسی نباید معیار استخدام و کاردهی 
افغانستان باشد که بدبختانه چنین  ادارات دولتی  در 

است.

هرج و مرج

همه ما کم و بیش گرفتار نوعی اعتیاد به »خبر« هستیم. 
و  ملی  خبرهای  مرور  برای  فرصت ها  کوچک ترین  از 
خبرهای  آشنای  سرخط  نمی شویم.  غافل  بین المللی 
رسانه ای که روز و شب در معرض آن ها قرار داریم، از 
کشور، حمله  ادارات  در  اداری  فساد  است:  این دست  
از بودجه مربوط به کرونا،  بر مرکز آموزشی، اختالس 
قرارداد  امضای  رنگین پوستان،  علیه  پولیس  خشونت 
فروش اسلحه کشور فالن با کشور بهمان، بی جاشدن 
ناامنی، مردی که همسرش را به  اثر  ده ها خانواده در 
ضرب چاقو کشت - انگیزه اقدامش را فقر عنوان کرد 

و ... 
این طور که پیدا است بوی خوشی از اوضاع جهان به 
مشام نمی رسد. گویی چیزی در این میان غایب است؛ 
چیزی که بشر هرچه از آن فاصله می گیرد، بیش تر به 
سراشیب سقوط نزدیک می شود. کیست که با دیدن و 
شنیدن اخباری از این دست وجدان اخالقی اش درگیر 
برای سیاست مهم تر  از هر چیز دیگری  نشود. اخالق 
است. اگر کسی بگوید که گم شده انسان امروز و ضرورت 
ما مردم، سیاست اخالق مدار است، راست گفته است. 
اخالق دغدغه همیشه گی متفکران در امر سیاست بوده 
است. همه با این اندیشه سقراط آشناییم که می گفت 
اولویت نخست دانش سیاسی آشناشدن مردم با وظایف 
نیکوماخوس«،  »اخالق  است.  اخالقی شان  تکالیف  و 
یکی از مهم ترین آثار حکیم یونان )ارسطو(، دروازه ورود 

به سیاست را اخالق می داند و غایت سیاست و اخالق 
را خیر انسان.

برگردیم به زمینه و زمانه  خود مان. عقل جمعی و خرد 
فرهنگی امروز بشر، دموکراسی را بهترین شیوه حکمرانِی 
نظام  با حضور  آیا  ولی  می داند؛  شناخته شده،  تاکنون 
جمهوری از اخالق بی نیاز خواهیم بود؟ تجربه تاریخی 
بشر نشان داده است که نظام های سیاسی حتا از نوع 
مردم ساالر آن در همراهی با بلوغ اخالقی و مدنی مردم 
و حکم رانان است که کارایی خود را بروز می دهند. بدون 
توسعه بنیان های اخالق سیاسی، تمرین سیاست ورزی 
دموکراتیک با مشکل مواجه می شود. منظور از بنیادهای 
اخالق، مجموعه اصولی است که عدالت ورزی را تضمین 
می کند - اموری از قبیل به رسمیت شناختن حقوق برابر 
شهروندان، حق مشارکت یک سان در انتخاب سرنوشت، 
احساس  و  مردم  به  احترام  ملت،  برابر  در  صداقت 
مسوولیت در قبال مسایل عمومی جامعه. در غیبت هر 
از این اصول، سیرت و خلق و خوی دموکراتیک  یک 
و  قوا  تفکیک  شد.  خواهد  تبدیل  بی روح  صورت  به 
انتخابات به جای تضمین مشارکت مردم و تأمین منافع 
ملی، عامل تاخت و تاز فرصت طلبان، رواج عوام فریبی 
اقلیتی خاص می شود.  انحصار منابع ملی در چنگ  و 
حکم رانان با خلق دروغ های بزرگ رأی ملت را می خرند 
چپاول  وسیله  به  خدمت،  ابزار  از  را  قدرت  مسند  و 
امنیت  سرمایه ها و منابع ملت بدل می سازند. ریاست 

به گارد حفاظتی شخصیت های سیاسی تقلیل می یابد. 
نسل جوان تحصیل کرده ای که به برکت بازوی تالش 
ثمردادن رسیده اند،  به مرحله  با هزار خون دل  ملت، 
پرپر می شوند، بی آنکه وجدان مسوولی به  درد آید، یا 
اعتماد  رأی  وزیران  شود.  بلند  معذرت خواهی  صدای 
منابع  سیاست  اهالی  و  می خرند  را  مردم  نماینده گان 

ملی را به دسترخوان شخصی شان سرازیر می کنند.
متأسفانه در کشور ما چالش های امنیتی موجود، دغدغه 
عوض  در  و  است  رانده  حاشیه  به  را  اخالق  و  عدالت 
و  حساسیت  به  اولیه  طبیعی  نیازهای  سایر  و  امنیت 
مطالبه جدی جامعه بدل شده است. تا وقتی که جریان 
خشونت و انتحار به صورت سیستماتیک، روزانه جان 
عرصه  کشور  و  می گیرد  را  بی گناه  غیرنظامی  عده ای 
بی عدالتی ها،  است،  قدرت ها  شرم آور  ماجراجویی های 
حق تلفی ها، فساد و سایر امراض بدخیم مردان و زنان 
سیاست، از دایره دید و دغدغه افکار عمومی دور می ماند. 
به همین دلیل است که وقتی لیست ریخت و پاش های 
سرسام آور باالنشین ها رسانه ای می شود، جامعه را یکی 
به  زود  خیلی  و  می برد  فرو  شوک  و  بهت  در  روز  دو 
چنان  جنگ،  حقیقت  در  می شود.  سپرده  فراموشی 
از ملت گرفته است و می گیرد که دیگر رمقی  انرژی 
برای پی گیری پرسش ها و مطالبات عدالت خواهانه باقی 
نمی ماند. نتیجه این می شود که عرصه سیاست، به دور 
از نظارت و نقد جدی مردم، مستعد پشت کردن خواص 

به منافع ملی و سکوی پرش نخبه گان سیاسی می شود. 
ناامنی همین بوده است؛ خلق ملِت  خاصیت جنگ و 
طبقه  و  خواص  حرص  پروردن  و  حداقل ها  به  راضی 

جنگ ساالر. 
چاره چیست؟ برای آشتی دادن سیاست و سیاسیون با 
اصول اخالق سیاسی و رفع موانع کارآمدی دموکراسی 
و  مردمی  مشارکت  تقویت  بدون شک  کرد؟  باید  چه 
نقد اخالقی هوشمندانه، شفاف، عینی و مستمر قدرت 
اخالقی  کوررنگی  برطرف کردن  راه  بهترین  سیاسی، 
اهالی  اخالقی  آستانه حساسیت  باالبردن  و  سیاسیون 
سیاست است. این مهم میسر نمی شود؛ مگر در سایه 
تالش نخبه گان فرهنگی، روشن فکران و جامعه مدنی. در  
حقیقت به همان نسبت که بی اخالقی حاکمان، موثریت 
در  می دهد،  قرار  شعاع  تحت  را  مردم ساالر  نظام های 
جانب دیگر تثبیت ساختارهای مدنی، صنفی، حقوقی 
و سایر نهادهای دموکراتیک رشد اخالقی به بار می آورد. 
تمرین  ما  جامعه  در  است  درست  این که  آخر  سخن 
مشارکت مردمی عمر چندانی ندارد، درست است که جز 
در این چند صباح اخیر، فرصت آن چنانی برای مشارکت 
و  نداشتیم  ملی خویش  تعیین سرنوشت  در  قانونمند 
همین امر میان ما و بلوغ اخالقی و مدنی فاصله انداخته 
است؛ ولی با این همه ما ملتی رو به جلو هستیم. ما 
ارزش های  درونی سازی  و  پوست اندازی  در حال  ملتی 
جهان نو و پذیرش سازوکارهای نظامی نو هستیم. ما 
در نقطه ای قرار داریم که حفظ جمهوریت به اولویت 
نخست مان بدل شده است. ما در حال رقم زدن تاریخ 
زایش ارزش ها و حرکت های مدنی هستیم. افغانستان 
گذشته  در  که  است  صداهایی  بلندشدن  شاهد  امروز 
استبدادزده و انحصارجوی پشت سر، حبس و خفه شده 
زنان،  اقلیت ها، صدای مذهب ها، صدای  بودند؛ صدای 
جامعه  صدای  جوانان،  صدای  رسانه،  اصحاب  صدای 

مدنی و صدای مردم.

اخالق سیاسی، 
ُکـد 91مشق دموکراسی، 

قانون اساسی افغانستان، تمام 
شهروندان کشور را از حقوق برابر 

برخوردار کرده است و هر نوع 
تبعیض و برتری جویی  قطعاً محکوم 

به شکست است. افغانستان به 
وحدت و هم دیگرپذیری ضرورت 
دارد و رهبران نهادهای ملی باید 

برنامه های خود را به گونه ای 
تدوین و تنظیم کنند که هیچ 

شهروند افغانستان زیان نبیند. 
نهادهای ملی، ملکیت شخصی 

هیچ مافیای سیاسی، اقتصادی  و 
تیکه دار قومی نیست. بر اساس 

قانون، تمام شهروندان افغانستان 
حق دارند کار کنند؛ اما تقسیم کار 
باید بر مبنای شایسته گی، لیاقت و 

تخصص صورت گیرد. 

متأسفانه در کشور ما چالش های امنیتی موجود، دغدغه عدالت و اخالق را به حاشیه رانده است و در عوض امنیت و سایر نیازهای 
طبیعی اولیه به حساسیت و مطالبه جدی جامعه بدل شده است. تا وقتی که جریان خشونت و انتحار به صورت سیستماتیک، 

روزانه جان عده ای غیرنظامی بی گناه را می گیرد و کشور عرصه ماجراجویی های شرم آور قدرت ها است، بی عدالتی ها، حق تلفی ها، 
فساد و سایر امراض بدخیم مردان و زنان سیاست، از دایره دید و دغدغه افکار عمومی دور می ماند. 



799 788 788 (93)+  /  510 175 700 (93)+جهت سفارش آگهی تان با شماره های روبه رو در تماس شوید:

صفحه وژیه تبلیغاتی روزانهم 8صبح

روزنامه ۸صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه ۸صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم

5

بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

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

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

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

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

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني



بی گمان، جهان اسالم همیشه نیازمند اشخاصی همانند ابوالحسن ندوی است که از مالمت مالمت گران نهراسند و شجاعت اخالقی به خرج دهند و با 
قلم های بران خود مسووالنه جلو جریان های انحرافی را که خوانش غلط و بدنام کننده از اسالم عرضه می کنند را بگیرند.

کند که در تضاد با ارزش ها و فرهنگ غربی نباشد. در 
همان زمان، علمایی وجود داشتند که با این طرز تفکر 
تفکر  طرز  این  سوء  آثار  از  و  پرداختند  مقابله  به  نیز 
جلوگیری کردند؛ ضمن این که از ارزش نسبی کارهای 

آن چشم پوشی نکردند. 
به ادعای ابوالحسن ندوی، مهم ترین فعالیت های فکری 
گرفت.  صورت  هند  شبه قاره  در  غربی  اندیشه  برضد 
هندوستان در آن زمان از یک طرف زیر سلطه مستقیم 
استعمار بود و از این ناحیه در معرض آسیب جدی قرار 
داشت و از جانب دیگر مراکز دینی و فرهنگی اسالمی 
جلو  تا  بودند  برخوردار  قوت  از  کافی  قدر  به  آن  در 

موج های الحاد و بی دینی را بگیرند. 
فکری  فعالیت های  ندوی  ابوالحسن  میان  این  در 
تقسیم  مرحله  دو  به  را  مودودی  ابواالعلی  قلمی  و 
می کند. در مرحله اول، ابو االعلی در ادامه کوشش های 
دیگر  و  هند  شبه قاره  در  مسلمان  متفکران  فکری 
انتشار سلسله مقاالتی  به  اقدام  مناطق جهان اسالم 
کرد.  حیدرآباد  در  القرآن«  »ترجمان  ماهنامه  در 
فرهنگ  و  تمدن  مقاالت،  سلسله  این  در  مودودی 
ناسیونالیسمی  به  و  می داد  قرار  انتقاد  مورد  را  غرب 
که از سوی تحصیل کرده های غرب زده ترویج می شد، 
این  در  نوشته ها  این  امتیاز  به شدت حمله می کرد. 
بود که برخالف کارهای متفکران گذشته، لحن دفاعی 
افزون  بود.  برخوردار  از سبک هجومی  بلکه  نداشت؛ 
که  را  اسالمی  قوانین  از  بخش  آن  مودودی  آن،  بر 
متجدد مآبان غرب گرا مورد هجوم قرار می دادند طرح، 
چون  مسایلی  و  قوانین  می کرد؛  توضیح  و  تشریح 

حجاب، ربا، قربانی، قوانین خانواده گی و... 
طرح این قبیل مباحث، کمک زیادی به جریان اسالم گرا 
در هند کرد و توانست تا حدود زیادی روشن فکران و 
دهد،  آشتی  آن  تعالیم  و  اسالم  با  را  تحصیل کرده ها 
اسالم  آموزه های  به  نسبت  بدبینی شان  از  یا دست کم 

بکاهد.
ابوالحسن ندوی حسرت می خورد که چرا مودودی به 
پرداختن به این مسایل اکتفا نکرد؛ بلکه پا را فراتر از 
آن گذاشت و در زمینه باز نویسی »الهیات اسالمی« نیز 
اقدام کرد و آن را زیربنای فکری حزب خود )جماعت 
اسالمی( قرار داد. مودودی در کتاب معروف »اصطالحات 
چهارگانه در قرآن«، به زعم خود چهار اصطالح اساسی 
قرآن را تشریح می کند و مدعی می شود که کلیت اسالم 
بر این محورها می چرخد و بدون این ها دعوت و عمل به 

اسالم و اقامه دین ممکن نیست. 
به نظر ندوی، روی کرد تفسیری مودودی نسبت به این 
عامل  که  است  مدرن  تفسیر  از  نمونه ای  اصطالحات 
سیاست در آن غالب است و فقط بر محور »حاکمیت 
اهلل« و »سلطه رب« دور می زند و رابطه بنده با خالقش 
را در محدوده ای معین و مفهوم تنگ منحصر می کند. 
با این تفسیر، هدف از نزول قرآن و دعوت اسالمی فقط 
اظهار  ندوی  الغیر.  و  است  اسالمی  حکومت  تأسیس 
مودودی  که  نوینی  دیدگاه های  که  می کند  نگرانی 
موجب  است،  کرده  عرضه  عبادت  و  ذکر  در خصوص 
می شود عده ای از جوانانی که تنها از نظرات مودودی 
نیستند،  آشنا  دیگر  محیط های  با  و  می کنند  تغذیه 

شستشوی مغزی شوند و مسیر انحرافی را بپیمایند.

آیا همه مسلمانان پس از پیامبر منحرف شدند؟
بر  مودودی  بر  ندوی  انتقادهای  عمده ترین  از  یکی 
می گردد به این ادعای مودودی در کتاب »اصطالحات 
چهارگانه در اسالم« که مخاطبان قرآن در عصر نزول 
کلمات قرآنی »رب«، »اله«، »دین« و »عبادت« را به 
به خوبی  آن  کائنات  و  به کنه  و  درستی می فهمیدند 
پی می بردند؛ اما وقتی که عصر مزبور سپری شد و ذوق 
عربی سالم رخت بر بست و عَجمّیت در میان مسلمانان 
رخنه کرد، این واژه ها دچار تحریف شد و مورد دستبرد 
قرار گرفت و »روح عالی و طرز فکر مرکزی این کتاب 
آسمانی پشت پرده های جهل قرار گرفت و این یکی از 
عوامل نیرومندی بود که موجب هجوم ضعف و سستی 

در عقاید و اعمال ملت های اسالمی شد.«
دارای  و  بسیار خطرناک  را  ادعای مودودی  این  ندوی 
نتایج مهم و ویران گر می داند. به نظر ندوی، الزمه این 
ادعای مودودی این است که امت اسالمی به استثنای 
انحراف زنده گی می کرده  اند و این گونه  مدت کوتاه در 
تمامی کارنامه علمی و عملی مصلحان و مجتهدان امت 
به  نیز  می شود.  شناخته  مشکوک  و  بی ارزش  اسالمی 
تفسیرهای  و  تأویل ها  برای  را  زمینه  ادعا  این  او،  نظر 
افسار گسیخته، شبیه آن چه فرقه های باطنی در تاریخ 

اسالم انجام می دادند، فراهم می کند.
ابوالحسن ندوی روی این نکته پای می فشارد که زبان 
قرآن، زبان عربی است و هرکسی می تواند با آشنایی با 
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و  نویسنده گان  از   )1999-191۳( ندوی  ابوالحسن 
نظریه پردازان مسلمان شبه قاره هند است که می توان 
که  داد  قرار  سنت گرا  اندیشمندان  جرگه  در  را  وی 
معتقد ند سنت اسالمی می تواند مشکالت و بحران های 
از  پرشماری  تألیفات  کند.  گره گشایی  را  اسالم  جهان 
از آن ها مخاطبان  ندوی به جا مانده است که بخشی 
و  کرده  پیدا  اسالمی  کشورهای  سراسر  در  پرشماری 
با  زنده گی اش  درازای  در  او  است.  یافته  عام  مقبولیت 
احزاب، گروه ها و نویسنده گان مسلمان در سراسر جهان 
مراوده و داد و ستد داشت و این مراوده ها و معاشرت ها 
اندیشه مسلمانان و جریان های  اثرات تعیین کننده در 

اسالمی به جا گذاشته است. 
یکی از کتاب های مهم، نغز و تأمل انگیز ابوالحسن ندوی، 
کتابی است به عنوان »تفسیر سیاسی اسالم«. این کتاب 
برخالف دیگر کتاب های ندوی نسبتاً کم حجم؛ اما پرمغز 
و حاشیه ساز است. او در این کتاب کوشیده است پاره ای 
از نظرات مودودی و به تبع او سید قطب را از پرویزن 

نقد بگذراند و راستی آزمایی کند. 
ندوی این کتاب را به »مسلمانان مومن و آزاده ای که 
معتقدند کسب رضای خدا و عمل به قرآن و سنت و 
نیل سعادت اخروی، هدف نهایی هر فرد مسلمان است 
و هرچه غیر از این ها است - از قبیل تشکیل حکومت 
اسالمی و نهضت های دینی و برانداختن حکومت های 
مقدمات   - مذهبی  فعالیت های  دیگر  و  غیرخدایی 
به  و رسیدن  اسالم  اعتالی  است که جهت  و وسایلی 
اهداف فوق الذکر به کار برده می شود« اهدا کرده است. 
از لحن این اهدا به درستی دانسته می شود که ندوی در 
نوشتن این کتاب دقیقاً برآوردن چه مقصودی را در سر 

می پرورانده است.
ندوی در مقدمه ای که برای چاپ دوم کتاب نگاشته، 
حیات  زمان  در  را  کتاب  این  که  است  شده  متذکر 
انتشار  از  پیش  آن را  از  نسخه ای  و  نوشته  مودودی 
عمومی به ابواالعلی مودودی فرستاده است و مودودی 
در طی نامه ای از ندوی تشکر کرده و از او خواسته است 
که سایر کتاب هایش را نیز مورد نقد و ارزیابی قرار دهد. 
»جماعت  هواداران  از  ندوی  ابوالحسن  مقدمه  این  در 
واکنش های  که  می کند  گالیه  پاکستان  در  اسالمی« 
بسیار تند نسبت به این »نقد مالیم و محتاطانه که فقط 
در چارچوب علمی و فکری نوشته شده است« نشان 
داده اند . نیز ندوی به فضای شخصیت پرستی که در میان 
هواداران مودودی شکل گرفته و موجب شده است که 
انتقاد از رهبر و بنیان گذار جماعت اسالمی پذیرفتنی 
یاد آور می شود که دشوارترین  و  اشاره می کند  نباشد، 
افکار  و  نوشته ها  اساس  بر  )فقط  که  حزبی  برای  کار 
یک فرد پایه گذاری شده است(، همانا به دورماندن از 
تعصب و مصون ماندن از افراط در بزرگ داشت شخصیت 
برایش  تقدیس  حد  در  تعظیمی  و  حزب  بنیان گذار 

قایل بودن است. 

اصالح سیاسی یا اصالح فرهنگی و اخالقی؟
یکی از مهم ترین نکاتی که ابوالحسن ندوی در این کتاب 
برای  راه حل  که  است  این  می کند،  پافشاری  آن  روی 
اسالمی  جامعه های  در  موجود  مشکالت  از  برون رفت 
اصالح سیاسی نیست؛ بلکه اصالح اخالقی و فرهنگی 
است و اگر قرار باشد دگرگونی و اصالح سیاسی پایداری 
پدید آید، برگرفته از اصالح اخالقی و فرهنگی خواهد 

بود.
اسالم«  سیاسی  »تفسیر  کتاب  در  ندوی  ابوالحسن 
قرن  آغاز  از  که  فکری   و  فرهنگی  سیاسی،  تحوالت 
نوزدهم در جهان اسالم روی داد را مرور می کند و به این 
مسأله می پردازد که تسلط مادی اروپا و پیش رفت های 
تجربی  علوم  و  تکنیک  عرصه های  در  آن  خیره کننده 
به  انحطاط و عقب مانده گی که مسلمانان  از یک سو و 
آن دچار شده بودند از سوی دیگر موجب شده بود که 
عده ای از روشن فکران مسلمان که با غرب آشنایی یافته 
کرده  مشاهده  نزدیک  از  آن را  خیره کننده  عظمت  و 
ارتداد  بودند، نسبت به عقاید اسالمی متنفر و گرفتار 

فکری شوند.
به قول ندوی، در این زمان بود که از گوشه و کنار جهان 
اسالم، جریانی سر برآورد که با جریان غرب گرا دست به 
مقابله زد و از شریعت، تاریخ، تمدن و حکومت اسالم به 
دفاع پرداخت. به اعتقاد ندوی، کوشش های این جریان 
در این راستا هرچند نتایج مثبتی داشت؛ اما کافی نبود 
و دارای نقایص و نارسایی هایی نیز بود، از جمله این که 
این جریان می کوشید فاصله میان اسالم و تمدن غرب 
را کم تر کند و می خواست واژه ها و اصطالحات سیاسی 
و اقتصادی غربی را بی پروا با آموزه ها و مفاهیم اسالمی 
تطبیق دهد و از متون دینی آن برداشت هایی را ارایه 

دستور و بالغت زبان عربی به کنه معانی آن دست یابد. 
از سوی دیگر، دین اسالم تنها از راه نصوص دینی به ما 
نرسیده؛ بلکه مفاهیم آن نسل اندر نسل از طریق عمل 
مسلمانان انتقال یافته است و این مفاهیمی که مودودی 
ادعا می کند که دچار سوء فهم شده ، مفاهیمی است که 
به تواتر به ما رسیده است و هیچ شک و تردیدی در آن 
روا نیست. ندوی در این زمینه از عقل سلیم هم استمداد 
می کند و می گوید که عقل سلیم نیز ایجاب نمی کند که 
در سراسر تاریخ اسالم و با وجود هزاران عالم برجسته 
از  اسالم  اساسی  فنون، حقایق  و  علوم  تدوین کننده  و 
نظرها پوشیده مانده باشد و تنها در میانه قرن بیستم 
میالدی مودودی و هم فکرانش به این حقایق دست رسی 

پیدا کرده باشند. 
مودودی،  پیش گفته  سخنان  نقد  مقام  در  ندوی 
حرف های حسن هضیبی، رهبر وقت اخوان المسلمین در 
کتاب »دعاة ال قضاة« را نقل می کند. هضیبی می نویسد 
را  واژه ها  این  معانی  به صراحت  مجید خود  قرآن  که 
تردید  این  در  نمی تواند  هیچ کس  و  است  کرده  بیان 
روا دارد که روش قرآن از هر کتاب دیگری روشن تر و 
واضح تر است و ما را از مفاهیمی که قبل از نزول قرآن 
برای این واژه ها رایج بوده است، بی نیاز می کند. هضیبی 
این را هم متذکر می شود که عرب های جزیرة العرب از 
قبایل مختلف تشکیل یافته بودند، با زبان های گوناگون 
سخن می زدند، بی سواد بودند، در تاریکی های انحطاط 
قرار داشتند و با علوم و فنون آشنایی نداشتند. با این 
حساب، چه طور امکان داشته است که چنین افرادی 
با مفاهیم قرآن آشنایی داشته باشند؛ اما وقتی اسالم 
ظهور می کند و نور و دانش را به هر سو می پراکند و 
مردم را با افق های باز آشنا می کند، این معانی در پرده 

ابهام باقی بماند؟
عجیب  بدبینی  این  با  که  می شود  مدعی  حتا  ندوی 
جوان  اگر  اسالم،  تاریخ  به  نسبت  مودودی  غریب  و 
مودودی  حرف های  دربست  صورت  به  تحصیل کرده 
با  را بپذیرد و نسبت به عصرهای پس از عصر پیامبر 
دیده تردید بنگرد، نسبت به جاویدانه گی پیام قرآن و 
نیز نسبت به حاصل خیزی تربت پاک اسالم دچار تردید 
پرسش خواهد  زیر  اسالم  کلیت  او  نظر  در  و  می شود 

رفت.

سایه سنگین سیاست بر الهیات شناسی مودودی 
به نظر ندوی، این سخن مودودی که اصل محوری و 
و  حاکمیت  قرآن  زیربنایی  اصطالحات  مرکزی  نقطه 
سلطه »اله و رب« است و »دین و عبادت« هر دو، راهی 
به جهت رسیدن به آن نقطه مرکزی می شود، در واقع 
منظور  به  قرآنی  مفاهیم  از  استفاده  و  وارونه زدن  نعل 
اهداف سیاسی کوتاه مدت است. ندوی می گوید که از 
سراسر کتاب »اصطالحات چهارگانه« این گونه برداشت 
می شود که اصل رابطه انسان با خدا همان تعلق حاکم و 
محکوم و رابطه ملت و دولت و روح اصلی اسمای حسنای 
خداوند همان حاکمیت مطلق است و گویا هدف اساسی 
بعثت و دعوت پیامبران و نزول کتاب های آسمانی تنها 
قبوالندن و تحمیل حاکمیت و سلطه خدا ا ست. با این 
حال، ندوی معتقد است که این امر تنها می تواند بخش 
اگر  و  دهد  بازتاب  را  مخلوق  و  رابطه خدا  از  کوچکی 
تنها این رابطه را به همین محدوده خالصه کنیم، به 
رابطه  خشک و بی روح بدل خواهد شد. این که از میان 
همه صفات بی شمار خدا فقط روی صفت حاکمیت او 
تکیه کنیم، در واقع خدا را در محدوده  کوچک خالصه 
کرده ایم و به درستی نشناخته ایم. به نظر ندوی، اگر این 
پیامبران  بعثت  اصلی  ترویج کنیم که هدف  را  اعتقاد 
ایجاد انقالب سیاسی بوده است، این خطر جداً وجود 
دارد که تالش  و جد و جهد ما به جای این که به خاطر 
خدا و آخرت باشد، آلوده به اغراض کوچک دنیوی شود 

و سر از قدرت طلبی محض درآورد. 
مودودی  که  می نویسد  ندوی  راستا  همین  در 
تعریف هایی که از توحید و شرک ارایه کرده است نیز 
به شدت رنگ و بوی سیاسی دارد. به باور ندوی، معنای 
اولی و مهم شرک در قرآن و اسالم همان بت پرستی 
مثل  کسی  این که  است.  ساخته گی  خدایان  عبادت  و 
مودودی می آید فرمان بری از غیر خدا و تسلیم قدرت 
حاکمه شدن و پذیرش قوانین غیرالهی و وضعی را در 
تعریف شرک داخل می کند، کار درستی نمی کند. این ها 
مظاهر شرک جلی نیست؛ بلکه ممکن است در مرتبه 
نشان  به صراحت  دینی  متون  سراسر  گیرد.  قرار  دوم 
می دهد که شرک به همان معنای شناخته شده اش از 
اهمیت اصلی برخوردار است و باید مبارزه با آن، بخشی 
از اصول اساسی دعوت قرار گیرد و اطاعت سیاسی هرگز 

به آن مرتبه از اهمیت نمی رسد.
یاد آور می شود که مودودی در  نیز  را  نکته  این  ندوی 

مقام باز تعریف »عبادت« و »الوهیت« اصل و فرع را به 
را کاماًل وارونه می بیند و  جای هم می نشاند و مسأله 
به حدی دچار هیجان و احساسات می شود که گاهی 
از نماز و ذکر و دیگر آیین های عبادی با استخفاف و 
در  عبادت  که  است  درحالی  این  می کند.  یاد  سبکی 
نظام اسالم در نقطه مرکزی قرار دارد و مسایلی چون 
تأسیس حکومت و تمدن از جمله وسایلی است که باید 

در خدمت این ارکان قرار گیرد. 

در دفاع از تصوف 
مودودی و امثال او به جهت این که می خواهند اسالم 
خوبی  میانه  طبعاً  کنند،  ارایه  ایدیولوژی  قالب  در  را 
با تصوف و عرفان ندارند و تجلیات روحانی و جذبات 
عرفانی و کیفیات باطنی اسالم را کم اهمیت می شمارند. 
به همین جهت، مودودی در مقام نقد کارنامه برخی از 
رهبران درجه یک جریان های صوفی در شبه قاره هند، 
از  افیون می داند و جریان های اسالمی را  »تصوف« را 

آلوده شدن به این آفت برحذر می سازد. 
ابوالحسن ندوی در بخش آخر کتاب »تفسیر سیاسی 
و  تصوف  دینی  ریشه های  به  پرداختن  بدون  اسالم« 
عرفان می کوشد تا ادعاهای مودودی در خصوص کارنامه 
و  کم رمقی  مرده وشی،  انزوا،  با  تصوف  رابطه  و  تصوف 
نپرداختن به زنده گی را با ترازوی علم و تاریخ بسنجد 
و این ادعای او را نادرست و ناسازگار با حقایق تاریخی 

نشان دهد. 
ندوی در ادامه نمونه هایی از شخصیت هایی را در تاریخ 
اسالم یاد می کند که شمشیر و تسبیح را با هم داشتند 
و جهادگر روز و عابد شب بودند و با قدرت های باطل 
همواره در جنگ. او نشان می دهد که رهبری بسیاری از 
حرکت های جهادی و انقالبی در تاریخ به دست کسانی 
از توانایی های معنوی باال برخوردار  بود که متصوف و 
بودند. ندوی از عصر تاتار سخن می زند که دوام دین و 
دعوت مرهون تالش های صوفیان بود و این تالش ها در 
نهایت باعث شد پادشاهان تاتار مسلمان شوند و فرهنگ 
»اکبر   زمان  در  ندوی می نویسد که  بپذیرند.  را  اسالم 
شاه« در هند که همه جا را بی دینی و شک نسبت به 
آموزه های اسالمی فرا گرفته بود، شیح احمد سرهندی، 
موج  با  و  گرفت  برعهده  را  اصالحی  جنبش  رهبری 
بی دینی به مقابله برخاست. نیز ندوی مدعی می شود که 
از اوایل قرن نوزدهم تا زمان نوشتن کتاب مورد بحث، 
همه کسانی که در برابر نیروهای استعماری مقاومت به 
خرج دادند و جهاد کردند، صوفی مشرب و روحانی مسلک 
بودند: عبدالقادر جزایری، شیوخ نقشبندیه در داغستان 
روسیه، احمد شریف سنوسی در لیبیا، سید جمال الدین 

افغانی و حسن البنا.
نکته پرمغزی که ندوی در این جا طرح می کند، این است 
صورت  حکومت  بنیاد گذاری  با  تنها  دین«  »اقامه  که 
با همه  از دین  از آن حفاظت  بلکه مقصود  نمی گیرد؛ 
تجلیات آن از انحراف و نا راستی است. تأسیس حکومت، 
هرچند با اهمیت است؛ اما هدف اصلی دین نیست، بلکه 

وسیله ای است برای رسیدن به اهداف واالتر. 

اهمیت کتاب 
و سید قطب  نظرات مودودی  بر  ندوی  ابوالحسن  نقد 
این همه،  با  نامید.  را می توان نقدی ویران گر و جدی 
که  حالی  عین  در  بحث،  مورد  کتاب  سراسر  در  ناقد 
دیدگاه های انتقادی اش را بی پرده نسبت به کتاب های 
مودودی و سید قطب ابراز می کند، لحن مالیم، آرام و 
نرم را به کار می گیرد و هرگز در صدد پرخاش جویی و 
تخریب افراد مورد انتقاد بر نمی آید. این روش برای ما 
می تواند الگوی آموزنده باشد. با این حال، واکنش هایی 
که در برابر این نقد مالیم از سوی طرف داران جماعت 
که  بود  این  بیان گر  گرفت،  صورت  مودودی  اسالمی 
برای  می تواند  بت تراشی  و  شخصیت پرستی  چه قدر 
و  پویایی  جلو  و  باشد  زیان آور  و  خطرناک  مسلمانان 

سیالیت فکری را بگیرد. 
شاید در زمانی که ابوالحسن ندوی این کتاب را  نوشت 
و منتشر کرد )19۷9 میالدی(، کسی به ارزش و عمق 
گسترش  اما  بود.  نبرده  پی  درستی  به  وی  انتقادهای 
دم افزون گروه های خشونت طلب و تکفیری و حوادثی 
این  داد،  روی  لحظه  این  تا  کتاب  انتشار  از  پس  که 
از  برخی  بر  ندوی  نقدهای  که  کرد  آشکار  را  حقیقت 
متفکران جریان اسالم سیاسی چه قدر صائب و دقیق و 

بصیرت افزا بوده است.
بی گمان، جهان اسالم همیشه نیازمند اشخاصی همانند 
ابوالحسن ندوی است که از مالمت مالمت گران نهراسند 
و شجاعت اخالقی به خرج دهند و با قلم های بران خود 
مسووالنه جلو جریان های انحرافی را که خوانش غلط و 

بدنام کننده از اسالم عرضه می کنند را بگیرند.

ندوی و مودودی؛ 

اسالم عارفانه در برابر اسالم سیاسی



ریاست امور زنان نیمروز باور دارد که آمار خشونت علیه زنان در این والیت در حال افزایش است . رحیمه دشتی، مدیر عمومی 
حقوق این ریاست، در گفت وگو با روزنامه 8صبح می گوید که در سال جاری 100 قضیه خشونت علیه زنان در این نهاد به ثبت 

رسیده است که از این میان 10 مورد قتل، یک مورد خودکشی و یک مورد تجاوز جنسی می باشد. واقعات دیگر نیز فرار از 
منزل، درخواست طالق به دلیل عدم پرداخت مخارج زنده گی، لت وکوب و ازدواج های اجباری است. از مجموع 100 قضیه به 

ثبت رسیده در این ریاست، 75 دوسیه آن با مشوره  و  همکاری نهادهای مدافع حقوق زنان حل و فصل شده است.

گفت وگوی جامعه مدنی با سید حسین 
انوش، رییس اجرایی شبکه جامعه مدنی 

و حقوق بشر
بزرگ ترین  از  یکی  کشور،  در  صلح  روند  آغاز  از 
این  در  زنان  حقوق  جایگاه  نامعلوم بودن  نگرانی ها، 
روند بوده است. شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در 
و  ترس  میان  در  صلح:  و  »زنان  عنوان  زیر  برنامه ای 
امید« شامل یک صد مصاحبه و ۳۶۵ پیام از شهروندان 
در سراسر کشور، تالش کرده است روایت نسبتاً جامع 

از زنان کشور بسازد.
سید حسین انوش، رییس اجرایی شبکه جامعه مدنی 
و حقوق بشر می گوید که انگیزه آنان از طراحی چنین 
برنامه ای دستیابی به بهترین راه ممکن برای ساختن 
یک روایت جامع از زنان افغانستان بوده است. »با آغاز 
مذاکرات صلح، این پرسش به ذهن ما خطور کرد که 
چطور می توان برای حضور معنادار زنان در روند صلح 
یک روایت ساخت. از سویی متوجه شدیم که شماری 
از زنانی که بسیار فعال اند، چیزی نمی نویسند و تالشی 
انعکاس روایت های شان نمی کنند که این باعث  برای 

تضعیف صدای آنان در روند صلح می شود.«

شبکه: هدف مشخص این برنامه چیست؟
برنامه حاصل کار گروهی و تیمی شبکه  این  انوش: 

افزایش آمار خشونت علیه زنان در والیت نیمروز، موجب 
آنان  است.  شده  والیت  این  در  مدنی  کنش گران  نگرانی 
برابر  در  آمار خشونت  در سال های گذشته  که  می گویند 
زنان نیمروزی بسیار پایین بود، اما در سال جاری به دلیل 
همه گیری بیماری کووید-19 این آمار افزایش یافته است.

کاهش  و  مهار  برای  نیمروز  والیت  در  محلی  مسووالن 
در شورای  را  کمیته هایی  کودکان،  و  زنان  علیه  خشونت  
شورای  اعضای  کرده اند.  ایجاد  معارف  ریاست  و  والیتی 
والیتی نیمروز می گویند که با ایجاد کمیته منع خشونت 
علیه زنان و کودکان در این شورا، به تمام اداره های محلی 
مکتوب متحدالمال ارسال شده تا موضوعات خشونت علیه 

زنان و کودکان را به شورای والیتی گزارش دهند.
ریاست امور زنان نیمروز هم از افزایش آمار خشونت  علیه 
زنان در این والیت ابراز نگرانی می کند و از 1۰ مورد قتل 
این  مسووالن  باور  به  می دهد.  خبر  جاری  سال  در  زنان 
نهاد، دلیل اصلی افزایش آمار خشونت ها فقر، بی سوادی و 

ناآگاهی خانواده ها از حقوق زن و شوهر است.
آمار  که  دارند  باور  اما  نیمروز  سارنوالی  در  مسووالن 
خشونت ها در سال 1۳99 خورشیدی نسبت به سال های  
1۳9۴ و 1۳9۵ خورشیدی به شدت کاهش یافته است. از 
دید آنان، آمار خشونت های شدید نسبت به سال گذشته 
رویدادهای  دیگر  اما  می دهد،  نشان  را  افزایش  حدی  تا 

خشونت نگران کننده نیست. 
مقام ها در ریاست سارنوالی اختصاصی منع خشونت علیه 
زنان در این والیت می گویند که در سال های گذشته آمار 
خشونت علیه زنان به ویژه واقعات لت وکوب افزایش داشت 
و این مسأله موجب نگرانی نهادهای مدافع حقوق زنان شده 

بود.
کنش گران مدنی در والیت نیمروز، می گویند که همه گیری 
ویروس کرونا در سال جاری سبب افزایش خشونت علیه 
در  مدنی  کنش گر  بلوچ،  محمدصادق  است.  شده  زنان 
خشونت های  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  والیت،  این 
خانواده گی در نیمروز نسبت به سایر والیات کشور کم تر 
است، اما باید نهادهای مدافع حقوق زنان تالش کنند تا 

آمار خشونت ها کم تر شود.
موارد  بیش تر  که  می دهد  نشان  بررسی ها  وی،  گفته  به 
خشونت علیه زنان در این والیت را مهاجرانی که از دیگر 
والیات کشور به نیمروز می آیند، مرتکب می شوند. به باور 
وی، در چند سال اخیر آمار خشونت هایی مانند لت وکوب، 
ازدواج های زیر سن و آزار زنان به شدت کاهش یافته است.

مسووالن نهادهای عدلی والیت نیمروز، پافشاری دارند که 
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در سال گذشته هم این نهاد به ۲۲ قضیه خشونت علیه 
در  که  هم  زنان  قتل  قضایای  بود؛  کرده  رسیده گی  زنان 
این اداره به ثبت رسیده، شامل هفت قضیه در سال 1۳99 
می باشد که مسوولیت رسیده گی آن، به سارنوالی قتل و 

جرح ریاست سارنوالی نیمروز سپرده شده است.
نعمت اهلل صدیقی، عضو شورای والیتی نیمروز، به روزنامه 
و  زنان  علیه  خشونت  منع  کمیته  که  می گوید  ۸صبح 
کودکان در شورای والیتی، سه عضو دارد. او تأکید می کند 
که تا کنون این کمیته دست آوردهایی داشته و توانسته به 

مشکالت خانواده ها رسیده گی کند.
ریاست امور زنان نیمروز باور دارد که آمار خشونت علیه 
زنان در این والیت در حال افزایش است . رحیمه دشتی، 
روزنامه  با  گفت وگو  در  ریاست،  این  عمومی حقوق  مدیر 
۸صبح می گوید که در سال جاری 1۰۰ قضیه خشونت علیه 

زنان در این نهاد به ثبت رسیده است که از این میان 1۰ 
مورد قتل، یک مورد خودکشی و یک مورد تجاوز جنسی 
می باشد. واقعات دیگر نیز فرار از منزل، درخواست طالق به 
دلیل عدم پرداخت مخارج زنده گی، لت وکوب و ازدواج های 
اجباری است. از مجموع 1۰۰ قضیه به ثبت رسیده در این 
ریاست، ۷۵ دوسیه آن با مشوره  و  همکاری نهادهای مدافع 

حقوق زنان حل و فصل شده است.
نیمروز،  امور زنان  نیز ریاست  در سال 1۳9۸ خورشیدی 
به 1۲۸ مورد خشونت علیه زنان رسیده گی کرده بود که 
شامل هفت قضیه قتل و دو مورد خودکشی بوده است. به 
باور مسووالن این اداره، خشونت علیه زنان در والیت نیمروز 
همه ساله در حال افزایش بوده و این مسأله سبب نگرانی 

آنان شده است.
از سوی دیگر ریاست سارنوالی نیمروز می گوید که در سال 
1۳99 خورشیدی آمار قتل زنان افزایش یافته، اما در کل 
خشونت علیه زنان در این والیت نسبت به سال های 1۳9۳ 
تا 1۳9۵ به شدت کاهش یافته است. با این همه، همه گیری 

کرونا و قرنطین، سبب افزایش خشونت ها شده است. 
از  و  دارد  موقعیت  کشور  جنوب غرب  در  نیمروز  والیت 
والیت های دورافتاده افغانستان است. از دید فعاالن مدنی، 
مردم بومی آن به حقوق زنان احترام ویژه دارند و شرایط 
برای تحصیل و کار زنان فراهم است. شواهد نشان می دهد 
که عامل بخش بزرگی از خشونت ها در برابر زنان، افزایش 

جنگ ها و بیکاری بوده است.

در سال جاری خشونت های شدید مثل قتل و خودکشی 
کلی  آمار  اما  یافته،  افزایش  گذشته  سال های  به  نسبت 
خشونت در برابر زنان، آن چنان زیاد نیست که نگران کننده 

باشد. 
نوریه هوتک، سارنوال اختصاصی منع خشونت علیه زنان در 
این والیت، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح تأکید می کند که 
آمار خشونت  علیه زنان نسبت به سال های 1۳9۴ و 1۳9۵ 
خورشیدی به شدت کاهش یافته و این امر نشان می دهد 

که خانواده ها به حقوق زنان در این والیت احترام دارند.
تاکنون 1۷  این مقام محلی می افزاید که در سال جاری 
پرونده خشونت به شمول نُه قضیه لت وکوب، چهار قضیه 
آزار و اذیت، یک قضیه تجاوز جنسی، یک قضیه اشتراک 
در قتل، یک قضیه اقدام به خودکشی و یک قضیه ازدواج 

اجباری را بررسی کرده است.

این  این که  و  است  بوده  صلح  مذاکرات  چارچوب  با 
مذاکرات به کدام اساس و با کدام مکانیسم ها صورت 
می گیرد. نگرانی بزرگ دیگر این است که تا به حال 
روی آتش بس توافق صورت نگرفته است. از سوی دیگر 
امیدواریم که در چارچوب ساخته شده برای مذاکرات 
صلح، یکی از اصول پذیرفته شده حل منازعه افغانستان 
گفت وگو باشد، نه این که افراد ملکی را سپر قرار دهیم، 
مسافران را در شاهراه ها به گروگان بگیریم و با حقوق 

زنان، آزادی بیان و قانون اساسی معامله کنیم.

پیشینه  با گروهی که  نظر شما گفت وگو  به  شبکه: 
خوبی، به ویژه در رابطه با زنان ندارد به جایی خواهد 

رسید؟
انوش: کارکرد سیاه طالبان در دوران حاکمیت شان در 
افغانستان به هیچ صورت قابل دفاع نیست. به همین 
که  امروز  تا  از سال ۲۰۰۵  افزایش خشونت ها  شکل 
افراد ملی و تأسیسات عام المنفعه را آماج قرار می دهد 
نیز هیچ یک قابل توجیه نیست؛ اما سوال این است که 
در صورتی که با این گروه از راه گفت وگو پیش نرویم 
و به نتیجه نرسیم، آیا از راه نظامی به نتیجه خواهیم 
از  دیگر  طالب  ده   طالب،  یک  کشته شدن  با  رسید؟ 
اعضای خانواده و اقوام شان به این گروه می پیوندند؛ به 
همین دلیل فکر می کنم تنها راه حل برای این منازعه 
فرصتی  از  باید  هم چنین  است.  گفت وگو  چالش،  و 
آمده  میان  به  صلح  برای  جهانی  ائتالف  ایجاد  با  که 
است استفاده کنیم، مثاًل کمک های مشروط از جانب 
کشورها و نهادهای بین المللی می تواند ابزار فشار برای 

هر دو طرف مذاکره باشد.

شبکه: آیا حضور زنان در گفت وگوهای صلح می تواند 
تأثیری بر روی کرد زن ستیزانه طالبان داشته باشد؟

انوش: به نظر من تعداد زنان حاضر در این مذاکرات 
بسنده نیست و ما می توانستیم نماینده گان بیش تری از 

زنان داشته باشیم تا بتوانند در این گفت وگوها مسایل 
زنان را با تیم مخالف مطرح کنند. در حال حاضر زنان 
اقتصاد،  سیاست،  جمله  از  مختلفی،  بخش های  در 
فرهنگ، رسانه، جامعه مدنی و ورزش فعال اند و باید از 

حضور خود در روند صلح نیز دفاع کنند.

شبکه: به نظر شما حضور طالبان در قدرت چه تأثیری 
بر فعالیت نهادهای مدنی خواهد گذاشت؟

انوش: طبیعی است که ما نگرانی هایی جدی  در این 
مورد داریم، از جمله این که مبادا فعالیت های جامعه 
مدنی تهدید یا محدود شود. جامعه مدنی نه طرف دار 
طالب و نه هم طرف دار دولت است و به خاطر عدالت، 
حقوق شهروندان و ارزش ها، ایستاده گی و کار می کند. 
از سوی دیگر انتظار ما این است که فعالیت های جامعه 
درگیر  هیچ گاه  نهادها،  این  زیرا  نشود؛  مدنی محدود 
و  حقوق  هم چنین  استند.  ملکی  و  نبوده اند  جنگ 
نباید محدود شود؛ چون  به هیچ وجه  آزادی های شان 
برای دولت  انکشاف  از ستون های  یکی  جامعه مدنی 
است که می تواند به صورت منظم از کارکردهای دولت 
نظارت کند و در مورد ارایه خدمات دولت به شهروندان 
و چگونه گی ادای مسوولیت حکومت در برابر اسنادهای 
بین المللی حقوق بشر گزارش تهیه کند و فوق العاده در 
این بخش موثر واقع شود. در کنار این موارد نباید منکر 
نقش نهادهای امدادرسانی بود؛ فعالیت این نهادها در 
بخش حقوق بشردوستانه بین المللی، معارف، صحت و 
خدمات دیگر در بیست سال اخیر فوق العاده ارزشمند 

بوده است و ارایه چنین خدماتی باید ادامه پیدا کند.
آقای انوش می گوید که فکر نمی کند طالبان توانایی 
این را داشته باشند که قوانین دوران حاکمیت شان را 
که  دارد  وجود  نگرانی  این  اما  کنند؛  پیاده  در کشور 
تالش آنان برای رسیدن به چنین هدفی به آغاز یک 
منازعه بینجامد و اگر چنین شود، سرانجام این منازعه 

نامعلوم خواهد بود.

این  اهداف  از  جامعه مدنی و حقوق بشر است. یکی 
زنان  این طریق صدای  از  بتوانیم  بود که  این  برنامه، 
و  مذاکره کننده گان  جامعه،  به  رساتر  صورت  به  را 
سایر گروه های ذی دخل در روند صلح کشور برسانیم. 
تا  است  مونولوگ  بیش تر  ما  فرهنگ  دیگر  جانب  از 
همین  با  کرده ایم  تالش  ما  دلیل  همین  به  دیالوگ؛ 
گام های کوچک، فرهنگ دیالوگ یا گفت وگو را تقویت 
کنیم. از سویی نفس تولید محتوا و تولید متن حایز 
اهمیت است، فکر می کنم انجام دادن یک صد مصاحبه 
با زنان و مردان فعال در بخش های مختلف و نشر ۳۶۵ 
پیام نوشتاری و ویدیویی شهروندان در رابطه با حضور 
معنادار زنان که از بخش های مهم و اساسی برنامه ما 
بود، می تواند موجب تقویت جایگاه زنان در وضعیت 

حساس کنونی شود.

باور  برنامه  این  تأثیرگذاری  به  اندازه  چه  تا  شبکه: 
دارید؟

مختلف  شبکه های  در  پیام  صدها  روزانه  ما  انوش: 
اجتماعی دریافت می کنیم و شاهد عالقه مندی شدید 
مردم برای نشرشدن پیام شان و انعکاس صدای شان از 
این راه استیم. اگرچه به دلیل زیادبودن پیام ها، فرصت 
پاسخ گویی به تمام آن ها نیست؛ اما این چیزی از عالقه 
مخاطبان ما برای پی گیری در این مورد کم نمی کند. 
افراد  با  و صلح  زنان  برنامه   ما طی  که  مصاحبه هایی 
در  دادیم،  انجام  مدنی  جامعه  فعاالن  و  شناخته شده 
پیام های  و  رسید  چاپ  به  کشور  معتبر  روزنامه های 
صفحه های  در  موضوع  این  با  رابطه  در  شهروندان 

اجتماعی ما نشر شد.

شبکه: ارزیابی شما از آن چه تاکنون در گفت وگوهای 
به  اندازه می توان  تا چه  صلح گذشته است چیست؟ 

نتیجه مطلوب امیدوار بود؟
رابطه  در  ما  نگرانی  تاکنون  مذاکرات  آغاز  از  انوش: 

انعکاس صدها صدا در رابطه با زنان و صلح؛ 
تالشی برای ارایه روایت های زنان افغانستان

افزایش قضایای حاد خشونت در نیمروز؛ 

1٠ زن در جریان سال جاری 
به قتل رسیده اند

خلیل رسولی 

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



بهتر ز گنج  ترا دانستنش  اول که پنج است/  بدان 
است...« دیگران هر بیت را به نوبت با یک صدا تکرار 
می کنند. آخوند از دروازه وارد می شود. پایین می شوم 
بلند شوم.  که  می کند  اشاره  با دست  می نشینم.  و 
ایستاد می شوم. رفیق ترین رفیقم را روبه رویم ایستاد 
را  بزندم. دستش  با سیلی  که  امر می کند  می کند. 
دور می برد و با ضربت پایین می آورد. نزدیک صورتم 
آخوند  می کوبد.  صورتم  به  آهسته  می رساند،  که 
سوم  نفر  همین گونه.  دوباره  »محکم!«  می زند:  داد 
یاد  نفر  این  به  که  می گوید  برایش  و  می خواهد  را 
بده تا چطور بزند. او نیز عین کار را می کند. این  بار 
آخوند خودش چنان سیلی محکم به روی نفر سومی 
می زند که آب بینی اش به رویش می پاشد. دوباره امر 
می کند. نفر سومی، نفر دومی را خشم ناک با سیلی 
می زند. حاال نوبت به من رسیده است. رفیقم را زور 
داده است. سیلی را با ضربت بسیار پایین می آورد. 
سیلی  می کنم.  خم  را  سرم  ناخودآگاه  می ترسم، 
تاکتیک  می شود.  خشن تر  صحنه  می رود.  هوایی 
تغییر می کند. از آن دو نفر، یکی را پیش رویم ایستاد 
می کند و دیگری را پشت سر. نفر روبه رو دست خود 
را تکان تکان می دهد و سپس سیلی می زند. هر باری 
که سرم را تکان می دهم، نفر دومی ضربه  محکم تری 
از طرف دیگر می زند. با هر ضربه  سیلی، گوش هایم 

صدا می دهد و پوست رویم »ِگرنگ تر« می شود.
روزی که برای آخوند گرفتاری پیش می آید، همه 
مریض  عیادت  به  آخوند  می کشند.  راحت  نفس 
رفته و معلوم نیست چه زمانی بر می گردد. یک نفر 

نفر  دو  می کند.  »پهره داری«  دروازه  دم  نوبت  به  
با صدای  تا  می کنند  اداره  را  بچه ها  مسجد  داخل 
بلند درس های شان را بخوانند و چند نفر دیگر در 
را  دستمالی  می اندازند.  راه  را  بازی  مسجد  وسط 
حلقه ای  می زنند.  گره  را  آن  آخر  و  می دهند  تاب 
می سازند تا در بند دست محکم شود. یکی آن را به 
دست می گیرد. دستمال دیگری را دوقات می کنند، 
یک  سرش را یکی می گیرد و سر دیگرش را کسی 
دیگر. با فاصله از هم می نشینند. چشمان هر دو را 
می بندند. نفر اول که دستمال تاب شده در دست 
را می گوید که من  بلند اصطالحی  با صدای  دارد، 
معنایش را نمی دانم: »گاو زبر دوش«. نفر دومی با 
چشمان بسته خود را به سمت راست دراز می کند 
دیگر  سمت  به  را  خود  بعد  »بدوش«.  می گوید:  و 
به  موقعیت  تشخیص  در  را  اول  نفر  تا  می کشاند 
اشتباه بیندازد تا ضربه اش به او نرسد. نفر اول ضربه 
می زند. ضربه که خطا می کند، نفر تبدیل می شود. 
چند نفر این بازی را انجام می دهند. نوبت به پسر 
آخوند می رسد. چشمانش را می بندند. بازی شروع 
می شود. هر باری که او را ضربه می زند، بلند فریاد 

هستند، نزد دختران بزرگ تر که در نزدیکی آخوند 
هستند، می روند. در آخر مسجد، من می مانم و چند 
با  کرده اند.  تمام  را  بغدادی  قاعده   تازه  که  دختری 
اشاره  سر آخوند، اول آن ها می روند و بعد نوبت به من 

می رسد. از الف تا حرف ج درس می دهد.
پنج شنبه و جمعه که می گذرد، صبح روز شنبه اولین 
نفری هستم که در مسجد حاضر می شوم و در همان 
جای روز قبلی به تنهایی می نشینم. هرچه به چاشت 
نزدیک تر می شویم، خسته تر می شوم و بازی گوشی ام 
می گیرد. پسرک کناری ام دو چوب خط که بعضی  به 
آن خط بر می گویند، دارد. هر قسمت درسش را که 
می خواند، آن را روی همان خط و کلمات می ماند. از 
پالستیک های رنگه ساخته است. خیلی خوش رنگ  
را  نارنجی رنگش  آبی.  نارنجی و دیگری  است، یکی 
از پُشت آن  و  بر می دارم و پیش چشمانم می گیرم 
آخوند  می گیرد.  خنده ام  می بینم.  بچه ها  طرف  به 
بروم.  پیشش  که  می کند  اشاره  دست  با  می بیند. 
می گوید به پشت بخوابم و کف پاهایم را باال بگیرم. 
و  ران ها  می زنم،  تکیه  زمین  به  دست ها  کف  با 
دست هایم به زمین است. کف پاهایم روبه روی آخوند 
است و سر خود را هم باال گرفته ام. به چشمان آخوند 
خیره می شوم و دوباره خنده ام می گیرد. چند چوب 
محکم می زند، هیچ دردی را حس نمی کنم. وقتی 
خنده  با  و  شده ام  سرخ  خجالت  از  می شوم،  بلند 
چاشت  رخصتی  زمان  بر می گردم.  جایم  به  زورکی 
می شود. همه کتاب های شان را سرجای شان می مانند 
و ایستاد می شوند. دست باالی دست و پا باالی پا. سه 

صلوات را به  صورت پی هم ولی با هجاهای جداگانه، 
ختم می کنند. در آخر، همه نیمه خم می شوند و با 
هجاهای جداگانه می گویند: »سالٌم علیکم«. بچه ها 
یکی یکی از کنار دیوار پیش می آیند و بر اساس قد، 
قطار می شوند. پسران پیش و دختران بعد از آن ها، 
آخوند  پیش  از  مارپیچ  به  شکل  قد.  بر اساس  همه 
دور می زنند و دست به سینه خود را خم می کنند و 
می گویند: »سالٌم علیکم«. از دروازه خارج می شوند. 
گروه های دوم و سوم هم همین گونه. هر گروه در یک 
مسیر می رود. در مسیر راه نیز همه قطار هستند. نفر 
اول اصول دین را با صدای بلند می خواند و دیگران 
پیش  در  که  کسی  هر  می کنند.  تکرار  یک صدا  با 
خانه  اش می رسد، از قطار جدا می شود. در مسیر به 
هر آدم بزرگی که بر می خوریم، همه با یک  صدا فریاد 

می زنیم: »سالٌم علیکم«.
پس از غذای چاشت و پیش از شروع درس بعد از ظهر، 
همه در مسجد جمع اند. اصول دین تمرین می کنند. 
از میان جمع بر می خیزم و می روم روی پله  دوم منبر 
و  را در می آورم: »خواهران  آخوند  ادای  می نشینم. 
برادران گوش کنید!« بعد شروع می کنم: »اصول دین 

تابستان بود. سالش دقیق یادم نیست. اگر محاسبه 
حوصله اش  حاال  اما  کرد؛  مشخص  می شود  کنم، 
نیست. بعد از ظهر روز چهارشنبه بود. آن روز دو کار 
صورت گرفت: خواهرم قاعده بغدادی را در مسجد 
به پایان رساند و من در همان بعد از ظهر، بی مقدمه 
رفتم برای آموزش در مسجد. همان کتاب خواهرم را 

گرفتم و شروع کردم به یاد گرفتن الف، ب...
از چراندن ماده گاوها در نیم چاشتی برگشتم تا گاوها 
دوشیده شود و دوباره آن ها را ببرم  پیش نوبت دار در 
از  رسیدم،  خانه  نزدیکی های  به  که  همین  چراگاه. 
دور، بوی روغن سرخ  شده به مشام رسید. نزدیک تر 
صدای  رسیدم،  که  دهلیز  دروازه  عقب  در  و  شدم 
تابه  آشنای تق تق بریان  شدن دانه های گندم روی 
به گوشم رسید. دروازه را باز کردم. یک کاسه کالن 
پر از »بسراغ« به چشمم خورد. مادر، کنار دیگ دان، 
مشت را پر از گندم می کرد و روی تابه می انداخت 
و بعد با جاروب آن  را »شور« می داد تا بریان شود. 
سپس آن را روی دسترخوانی که در نزدیکی خود 
پهن کرده بود، خالی می کرد. من به محض رسیدن، 
رفتم و ُمشتم را پر از گندم کردم که بخورم؛ اما داغ 
شد.  باز  بی اختیار  مشتم  سوختاند.  را  دستم  و  بود 
گندم روی دهلیز پراگنده شد. در حال فرار به بیرون 
بودم که مادر فریاد زد: »اوالد نیک بخت. »سرقرآنی« 

ره تای پای تیت کدی. کور موشی.«
را  »پنج سوره«  خواهرت  گفت،  مادر  خوردم.  دور 
دوباره  که حاجت  امروز چهارشنبه  و  کرده  خالص 
شدم.  ذوق زده  به خیر.  می گیرد  »سرقرآن«  دارد، 
پیش  امروز  از  و  دارم  کتاب  حاال  که  گفتم  برایش 
بهانه  اول  مواجه شدم.  مادر  مانع  با  آخوند می روم. 
است. گفت  نشده  َکنَده  دندان هایت  هنوز  که  آورد 
همه  برو،  مکتب  زمان  آن  افتاد،  دندانت  وقت  هر 
همین زمان مکتب می روند. وقتی پرسیدم چه زمانی 
دندان هایم کنده می شود، گفت شاید دو سال بعد. 
دوباره بهانه آورد که پدر در مسافرت است، باید از او 
اجازه گرفته شود و بعد برای »سرکتابی« پول بدهد. 

ناامیدم کرد.
گندم بریان را در دستمالی پیچاند و بعد »بسراغ « را 
در قابی چید و رویش دستمال دوخته  شده  قشنگی 
انداخت. دختران هم درس خواهر، آن ها را گرفتند و 
از دروازه بیرون شدند. مادر، جیب را پالید و پالید و 
از میان آن کاغذ کلوله   خریطه گکی را بیرون کرد. 
شده را بیرون کشید. جداجدا کرد و یکی یکی شمرد. 
جمعاً پنج اسکناس را به خواهر داد و با حالتی که نه 
خوشحال بود و نه غمگین، گفت پیسه های تخم های 
مرغ است که آن روز به سوداگر فروخته است. خواهر 
رفت به سمت بیرون. همین  که مادر مصروف شد، 
دزدکی رفتم و از پیش کلکین کتاب قاعده  بغدادی 
را برداشتم. دویده دویده در نیمه  راه خود را به  خواهر 
رساندم. پیشش عذر کردم که من هم مسجد می روم 
و درس می خوانم. با اصرار زیاد راضی اش ساختم تا 
یکی از اسکناس هایش را برایم بدهد که برای آخوند 

»سرکتابی« بدهم.
بستره  به  پُشت  آخوند  در گوشه ای،  داخل مسجد، 
تکیه داده و روی تشک پاهایش را دراز کرده است. 
بار  هر  دارد.  دست  در  نهال  دراز  و  باریک  شاخچه  
بچه ها  سروصداهای  می کوبد،  زمین  به  را  آن  که 
پسران  مسجد  طرف  یک  می شود.  بلندتر  و  بلند 
که  مثلی  دختران.  دیگر  طرف  و  نشسته اند  قطار 
تکان می دهند.  را  آمده اند. همه خود  همه مهمانی 
و  اند  قد بلندتر  نزدیک اند،  آخوند  به  که  آدم هایی 
آدم های  می شویم،  مسجد  آخر  سمت  به  هرچه 
پسران  قطار  در  نفر  آخرین  قدکوتاه تر هستند. من 
می نشینم. طرف چپم پسری نشسته و طرف راستم 
دختری با کمی فاصله. همین  که می نشینم، خواهرم 
است،  سوم  نفر  آخر  از طرف  دختران  قطار  در  که 
جایش را عوض می کند و به سمت من می نشیند. 
چند دقیقه ای که می گذرد، با اشاره  خمچه  آخوند، 
آدم های آخر قطار نزد آدم های قطار اول می روند و 
پیش روی آن ها می نشینند. در میان این شلوغک، 
پسرکی خنده رو پایش را پیش پای پسرک دیگری 
می اندازد. او می افتد. آخوند متوجه می شود که افتاد. 
او را نزد خود می خواند. دو سه  باری که می خواهد با 
خمچه به کف دست او بزند، همین  که چوب پایین 
به زمین  را دور می کند. چوب  او دستانش  می آید، 
می خورد. آخوند به خشم می آید. چوب را به پشت 
گردن او می کوبد. این بار دستان خود را دور نمی کند. 
چند چوب محکم به کف دست او می کوبد. بر می گردد 
و دوباره می رود پیش روی پسری می نشیند و درس 
جدیدی می گیرد. از قطار دختران، خردترها می آیند 
نزد پسران درس می گیرند؛ آن هایی که کمی کالن تر 

بی حوصله  نمی کند.  خطا  هیچ  ضربه ها  می کشد. 
می شود. چشمانش را باز می کند، می بیند که طرف 
دیده  را  او  که  بسته شده  مقابل چشمانش طوری 
می تواند، به همین دلیل ضربه خطا نمی رود. دعوا 
شروع می شود. او را دشنام می دهد. طرف مقابل هم 
مثل خودش، مادرش را فحش می دهد. میانجی گری 
به  می رود  کس  هر  می شود.  ختم  بازی  می کنند. 
جایش. همه با صدای بلند درس می خوانند. پهره دار 
صدا می کند که آخوند نزدیک رسیده است. بچه ها 
بسیار منظم می نشینند و هر یک مصروف درس خود 
می شود. دروازه باز می شود. فضا ساکت می شود. همه 
می ایستند و با یک صدا می گویند: »سالٌم علیکم«. 
می نشینند. آخوند همین  که به سمت جایش می رود، 
با خوشحالی می گوید: »بارک اهلل. امروز خوب درس 
مرا  می شد.  شنیده  دور  از  صدای تان  می خواندین. 
پیش مردم سربلند کردین.« سرجایش می نشیند، 
لنگی اش را کنارش می گذارد و می گوید »بخوانین«.

پسرش نزدیک می شود. دهانش را نزدیک گوشش 
که  پسری  همان  سمت  به  دست  با  بعد  می برد، 
آخوند  می کند.  اشاره  بود،  کرده  دعوا  و  بازی  او  با 
و  می شود  سیاه  چهره اش  می شود.  خشمگین 
که  می گوید  مسجد  خادم  به  می پندد.  پیشانی اش 
اول  کند.  بیرون  مسجد  فرش  زیر  از  را  خمچه ها 
چند نفر »بلندخوان« را که بعد از آخوند بچه ها را 
اداره می کنند، پیش خود می خواند. آن ها را مخاطب 
قرار می دهد: »شما بچه ها را درس یاد می دهید یا 
بازی راه می اندازید؟« به نوبت، آن ها را با خمچه ها 
می زند. به یکی از شاگردان امر می کند تا برود چوب 
نوبت  نتراشد.  را  خارهایش  و  بیاورد  خاردار  جنگل 
او  بود، می رسد.  کرده  دعوا  پسرش  با  که  به کسی 
مقاومت  نمی آید.  می خواند.  فرا  مسجد  وسط  از  را 
او  بیاورند.  را  او  تا  می کند  امر  نفر  دو  به  می کند. 
را  پاهایش  آخوند،  پیش  می آورند.  کشان کشان  را 
می بندند. یک نفر از طرف راست و نفر دیگر از طرف 
چپ، از گوشه های دستمالی که با آن پاهای او بسته 
با خشم بسیار  شده است، محکم می گیرند. آخوند 
و  داد  می شکند.  یکی یکی  چوب ها  می کند.  »لت« 
فریاد فضای مسجد را پر کرده است. چوب جنگل 
آخوند  خود  می شود.  متوقف  زدن  می رسد.  خاردار 
به سمت وسط مسجد  و  پای پسر می گیرد  بند  از 
در چوب سقف  که  می رسد  زنجیری  زیر  می کشد. 
برای نصب »گیس« آویزان است. با خشم می گوید: 
از دو طرف می گیرند.  نفر، پسر را  »باال کنید«. دو 
از پای پسرک می گیرد و  بلند دارد،  خود که قدی 
به طرف سقف بلندش می کند. زنجیر را می گیرد و 
از وسط پاهای بسته شده  او عبور می دهد . چنگک  را 
می گیرد و در آخرین سوراخ زنجیر در نزدیکی چوب 
سقف محکم می کند. پسر معلق در هوا دست و بدن 
تکان می دهد و فریاد می کشد. پاها به سمت آسمان 
و سر به پایین. شروع می کند به زدن. خارهای جنگل 
به بدنش می خلد. فریاد که بلندتر می شود، دهنش 
را با دستمالی می بندند. بچه های کوچک را وحشت 
می گیرد، به گریه می افتند. یکی یکی فرار می کنند. 
آخوند از فرط خشم و زدن خسته می شود و به نفسک 
می افتد. هرباری که چوب به بدن پسر بر می خورد، 
داد می کشد و مثل مرغی که ذبح می شود، خود را 
تاب و پیچ می دهد. کرتی پسر با ضربه های چوب پاره 
داخل کرتی  از  که  مرغ  پَر  را  می شود. کف مسجد 
برایش  شیمه ای  آخر،  در  می گیرد.  می شود،  بیرون 
تکان  را  خود  نه  و  می کشد  فریادی  نه  نمی ماند. 
لب  زیر  هم  و  می زند  چوب  با  هم  آخوند  می دهد. 
می گوید: »مادر پسر من را ُفحش می دهی!« چوب ها 
همه می شکند. آخوند خسته می شود و می رود سر 
جایش می نشیند. پسر چند دقیقه ای سر به پایین و 
معلق در هوا آویزان می ماند. بعد آخوند امر می کند 
تا بازش کنند. دراز می ماند. لحظه ای بعدتر، خود را 
می رسد.  رخصتی  ساعت  می کشاند.  دیوار  کنار  به 
یکی یکی  نیست،  رخصتی  همیشه گی  تشریفات 

بیرون می شوند. 
او در مسجد می ماند. فقط همین کار را می کند که 
خود را جمع کند و به دیوار تکیه زند. هیچ حرفی 
نمی زند. چشمانش باز و بسته می شود. نه پدرش به 
سراغش می آید، نه مادرش و نه هیچ کس دیگر. خانه 
که می رسیم، از او قصه می کنیم. شام می شود. به بام 
باال می شوم تا مثل دیگر بچه های ده، آذان بگویم. هوا 
به قدری سرد است که وقتی از لباس عبور می کند، 
مثل سوزن در بدن می خلد. از دور می بینم که کسی 
در »چیر« برف، تلوتلوخوران به راه افتاده است. بعد 
از هرچند قدم، گاهی می نشیند و گاهی باالی برف 

می افتد. همان پسر است.
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کودک یک سرباز قربانی به مادرش:
»آدم وقتی می میره، باید به 
هما همتاتماس بچیش جواب نته؟«

داوود 35 ساله حدود چهار 
ماه پیش در جنگ با طالبان 
جانش را از دست داد. او 

افسر نیروهای امنیتی بود و 
چهار فرزند از او به جا مانده 

است. پیکر بی جان داوود را در 
روز هفتم ماه محرم سال روان 

به خانه اش آوردند. او چون 
کشتی خسته، حاال در آغوش 

خاک پهلو گرفته است. مادر با 
گوشه چادر اشک هایش را پاک 

می کند و می گوید: »شام بود 
که خبر زخمی شدن بچیم ره 
آوردن. گفتن که د شار برده 

که تداوی اش کنه. صبای همو 
روز جنازه اش ره آوردن.«

حاال که این متن را می نویسم، چهار ساعت از رسیدن 
از یک سال  به ولسوالی شولگره می گذرد. طالبان  ما 
شدت  ولسوالی  این  در  را  حمالت شان  طرف  این  به 
داده اند و انسان باید خیلی خوش شانس باشد اگر در 
نشود.  مواجه  طالبان  بازرسی  ایست های  با  راه  مسیر 
کنار جاده، الشه سوخته دو تانک نیروهای امنیتی به 
نظر می آید. در موتر باشنده گان ولسوالی شولگره بودند 
و در مورد اتفاقات حرف می زدند. آن ها می گفتند که 
این تانک های نیروهای امنیتی را طالبان با راکت هدف 
قرار داده اند. هرچند پاسگاه های نیروهای امنیتی نیز 
در نقاط آسیب پذیر برای تامین امنیت موجود است، 
اما مسافران می گویند که گاهی طالبان با استفاده از 
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را  بردباری اش  و  اندوه کمر صبر  پیر زنی که  و  شدیم 
شکسته بود، به استقبال ما آمد. دست یک دختر خرد 
را گرفته بود و ما را به داخل خانه اش راهنمایی کرد. 
گفت آن کودک از پسرش به جا مانده است. همسر 
داوود در خانه نبود. مادرش اما گفت که عروسش به 

دیدار خانواده پدرش رفته است.
داوود ۳۵ ساله حدود چهار ماه پیش در جنگ با طالبان 
جانش را از دست داد. او افسر نیروهای امنیتی بود و 
چهار فرزند از او به جا مانده است. پیکر بی جان داوود 
را در روز هفتم ماه محرم سال روان به خانه اش آوردند. 
او چون کشتی خسته، حاال در آغوش خاک پهلو گرفته 
است. مادر با گوشه چادر اشک هایش را پاک می کند 
و می گوید: »شام بود که خبر زخمی شدن بچیم ره 
آوردن. گفتن که د شار برده که تداوی اش کنه. صبای 

همو روز جنازه اش ره آوردن.«
فرزند  همسرش  آوردند،  را  داوود  مرگ  خبر  وقتی 
چهارمش را هفت ماهه باردار بود. عباس، فرزند چهارم، 
سه ماه بعد از شهادت پدرش به دنیا آمد. او در چهلمین 

روز زنده گی اش است و از بدو تولد، سایه پدر بر سرش 
نبوده است. مادر می رود و عکس داوود را می آورد. در 
بغلش محکم فشار می دهد و می گرید. این عکس را در 
ایران گرفته ؛ مردی با لباس تیره رنگ در کنار یک حرم 

ایستاده است.
داوود تنها نان آور خانواده اش بود. قبل از پیوستن به 
نیروهای امنیتی، یک سال در ایران بود. شرایط سخت 
مهاجرت در بدترین کشور برای مهاجران افغان، او را 
مجبور می کند به کشور برگردد. مادرش می گوید که 
همسر داوود بارها می گوید: »داوود، با نیروهای امنیتی 
یک جا نشو. اگر اتفاقی برایت بیفتد، من با این فرزندان 
به کجا پناه ببرم؟« داوود اما هربار می گوید که همان جا 
خوب است و هر لحظه می تواند به خانه بیاید و مادر و 

فرزندانش را ببیند. 
قریه  در  که  امنیتی  نیروهای  از  مجموعه ای  با  داوود 
پایین تر از آن ها محل اقامت شان بوده، یک جا می شود. 
شب و روزهایی که شولگره در آتش جنگ می سوخت، 
با هم سنگرانش در برابر طالبان جنگید و خودش نیز 
قربانی جنگی شد که بیشتر از چهار دهه می شود دست 
از دامن افغانستان برنداشته است. از حال همسر داوود 
می پرسم. می گوید هنوز اشک چشمانش خشک نشده 

است.  
هدیه نه سال دارد و بزرگ ترین فرزند داوود است. بعد 
از او، حمیداهلل فرزند دوم است. مادر داوود می گوید که 
برای پدر بی قراری می کند.  از همه  حمیداهلل بیش تر 
می گوید که شب گذشته خاله حمیداهلل به خانه  آمده 
موبایلش  با  از خاله اش می خواست که  بود. حمیداهلل 
که  می گوید  برایش  اما  هدیه  بزند.  زنگ  پدرش  به 
پدرش ُمرده است. حمیداهلل در جواب می گوید: »چه 
فرقی می کنه که ُمرده، آدم وقتی ُمرد، با بچیش حرف 

نمی زنه؟«
مادر بزرگ حمیداهلل می گوید که نمی تواند این روزها 
را ببیند، ولی قلبم از جایش کنده نشود. او با عروسش 
کارت  رفتم  است. می گوید: »خودم  کابل شده  راهی 
شهیدی بچیم ره جور کدم. همراه اوالدهایش و پدر 
پیر داوود د میدان مانده بودیم. اینه چهار ماه می شه 
از شهید شدن بچیم، یک قِران هم دولت به ما نداده.« 
داوود آرزوهای بسیاری برای فرزندانش داشت. او که 
زیر  ببیند، حاال  را  کودکانش  بارور شدن  می خواست 
تماس های  به  و  است  خوابیده  خاک  خرمن خرمن 

پسرش جواب نمی دهد.
مادرش اما با قلب ترک خورده  می گوید، امیدوار است 
صلح بیاید. هرچند فرزندش را از دست داده است، اما 

کاش این قربانی بتواند بهای صلح باشد.

فرصت به آزار و اذیت مسافران می پردازند. 
راننده از آن هایی یاد می کند که جان  شان را در جنگ 
از دست داده اند: »چه جوانانی بودند! عارف ره به یاد 
بار دو ماه پیش از شهید شدنش ده  میاری؟ آخرین 
میدان فوتبال دیدمش.« مسافری که کنارش نشسته، 
با تاسف سر تکان می دهد. عارف افسر اردوی ملی بوده 

و در جنگ با طالبان جانش را از دست داده است. 
مزارشریف  شهر  از  چاشت  از  پیش   1۰:۴۵ ساعت 
حرکت کردیم و ساعت 1۲ ظهر به شولگره رسیدیم. 
مزارشریف  شهر  از  کیلومتر   ۶۰ حدود  ولسوالی  این 
پر نفوس  ولسوالی های  از  یکی  شولگره  دارد.  فاصله 
برنج  و شالی زارهای  انگور  تاک های  است.  بلخ  والیت 
شولگره در مزارشریف بسیار معروف است. پیش ترها 
به ویژه  این ولسوالی می آمدند،  به  تفریح  برای  مردم 
در فصل گرما؛ اما حاال حتا رفت وآمد برای باشنده گان 

محل نیز دشوار شده است. 
توصیه مردم این بود که پیش از باخبرشدن طالبان، 
منطقه را ترک کنیم؛ چرا که ولسوالی شولگره به یک 
محل جنگی تغییر چهره داده است و مردم نمی توانند 
بدون  سالح گشت وگذار کنند. یکی از باشنده گان محل 
قربانیان جنگ  به خانه های  را  ما  او  ما همراه شد.  با 
راهنمایی می کرد. وقتی داخل ولسوالی قدم می زدیم، 
به جایی، آن طرف تر اشاره کرد و گفت آن جا یکی از 
محل های اقامت طالبان است و بیش تر اوقات طالبان 
و  می کند  اشاره  دیگری  سمت  به  هستند.  همان جا 
می گوید آن قریه نیز محل سکونت مردم است که حاال 
طالبان در آن جا گرفته و از خانه های مردم ملکی به 
عنوان پناهگاه استفاده می کنند که شرایط جنگیدن را 

برای نیروهای امنیتی دشوارتر کرده است.
کوچه ها خلوت و آرام است. آن هایی که تجربه سفر به 
این ولسوالی را داشته اند، می دانند که کوچه های این 
ولسوالی سرشار از اشتیاق زنده گی کردن بوده است. 
آن روزها را به یاد می آورم و دلم می گیرد. سپیدارهای 
بلند تنها و غمگین ایستاده اند. کودکان به چهار دیواری 
خانه های شان پناه برده اند و دیگر برای بازی به کوچه 

نمی آیند. 
از  یکی  از  برویم،  آن  به  بود  قرار  که  خانه ای 
جان باخته گان نیروهای امنیتی بوده است. وارد حویلی 

اقتصاد افغانستان؛ 

راهکارهای خودکفایی
3. مدیریت واردات

یکی از شاخص های مهم به خاطر رسیدن اقتصاد کشور 
مورد  همواره  که  است  واردات  مدیریت  خودکفایی،  به 
است.  بوده  اقتصاد  تحلیل گران  و  سیاست گذاران  توجه 
و  تعرفه ای  محدودیت های  غیرتعرفه ای،  محدودیت های 
تعدیل نرخ ارز از مهم ترین ابزارهای مدیریت واردات است.

3-۱. محدودیت های غیرتعرفه ای 
واردات،  ممنوعیت  شامل  غیرتعرفه ای  محدودیت های 
معیارهای  و  فنی  محدودیت های  واردات،  سهمیه بندی 
در  می تواند  دولت  واقع  در  می شود.  واردات  در  خاص 
 - قوانین  وضع  با  غیرتعرفه ای  محدودیت های  حیطه 
واردات یک کاال را ممنوع کند. هم چنان دولت می تواند 
با ایجاد سهمیه بندی، واردات کاالها را محدود نماید. در 
کنار این موارد، دولت با وضع معیارها و محدودیت های 
فنی خاص می تواند واردات یک کاال را کنترل کند . دولت 

داخل، موجب کاهش واردات آن کاال می شود. 

3-3. تعدیل نرخ ارز
افزایش نرخ ارز )کاهش ارزش پولی ملی در مقابل سایر 
پول ها( به معنای گران شدن قیمت کاالهای خارجی در 
داخل و در مقابل، ارزان شدن کاالهای داخلی در خارج 
افزایش قیمت  از طریق  ارز،  نرخ  افزایش  بنابراین  است. 
کاالهای وارداتی، موجب کاهش واردات کاالها می شود و 

در مقابل، کاهش نرخ ارز، واردات را افزایش می دهد. البته 
آن چه در مورد نرخ ارز مهم است، نرخ واقعی آن است که 

باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد. 
در نتیجه، افزایش تولیدات داخلی، حمایت از محصوالت 
داخلی و مدیریت واردات باعث می شود که کشور اقتصاد 
خود کفا داشته باشد و مردم در رفاه و آسایش زنده گی 

کنند.
بهترین راهکار در این مورد، این است که مردم تولیدات 
از  استفاده  می توانند  مردم  کنند.  حمایت  را  داخلی 
محصوالت داخلی را در اولویت شان قرار دهند و هم دیگر 
را به استفاده از محصوالت داخلی توصیه و تشویق کنند. 
اتاق  حکومت و به ویژه وزارت تجارت، ریاست گمرکات، 
تجارت، اداره آیسا و سایر مراجع دولتی می توانند با طرح 
و تدوین پالیسی ها و روی دست گرفتن اقدامات الزم، از 
بی دریغ  حمایت  داخلی  سرمایه گذاران  و  صنعت کاران 
کنند. بدون شک با حمایت مردم و دولت، اقتصاد ملی 
تقویت خواهد شد و کشور به سوی خودکفایی اقتصادی، 

پیش رفت و ترقی حرکت خواهد کرد. 
خودکفایی  به  یک شبه  نمی توان  که  است  این  واقعیت 
حمایت  نتیجه  در  ملی  اقتصاد  رسید.  اقتصادی 
همه جانبه مردم، نهادهای دولتی و کار دقیق و مسووالنه 
سرمایه گذاران تقویت خواهد شد. بنابراین باید همه با هم 

برای رسیدن به خودکفایی اقتصادی بسیج شویم.

می تواند با افزایش محدودیت های غیرتعرفه ای از میزان 
واردات بکاهد. 

3-۲. محدودیت های تعرفه ای
محدودیت های تعرفه ای شامل تعرفه  بر ارزش و تعرفه بر 
واحد کاالهای وارداتی است. اعمال تعرفه بر یک کاال در 
واقع همانند سازوکارهای مالیاتی عمل می کند. افزایش 
تعرفه بر یک کاالی وارداتی از طریق افزایش قیمت آن در 

خیراهلل خیرخواه
بخش سوم و پایانی
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از یک سوم جمعیت  بیش  فارسی،  نیوز  یورو  گزارش  به 
جهان معادل ۲.۷ میلیارد نفر، از هیچ حمایت مالی و تامین 
اجتماعی برای مقابله با بحران اقتصادی مرتبط با بیماری 

همه گیر کووید-19 بهره مند نشده اند.
تحلیل  و  تجزیه  پایه  بر  که  آکسفام  جدید  مطالعه 
با  در 1۲۶ کشور  و  گرفته  اجتماعی صورت  حمایت های 
درآمد کم و متوسط انجام شده، نشان می دهد که اکثر این 
حمایت ها کوتاه مدت است و برای تأمین نیازهای اساسی 

مردم گرفتار در بحران کرونا کافی نخواهد بود.
بر پایه نتایج این مطالعه، در حالی که کشورهای ثروت مند 
9.۸ تریلیون دالر با هدف کمک به بازگشت رونق اقتصادی و 
مقابله با تبعات رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا اختصاص 
داده اند، اکثر کشورهای با درآمد کم و متوسط نتوانسته اند 
چنین رویکرد سخاوت مندانه ای را در پیش بگیرند. در واقع 
از 11.۷ تریلیون دالر هزینه شده در سراسر جهان برای 
مقابله با عواقب همه گیری ویروس کرونا، ۸۳ درصد مربوط 
به ۳۶ کشور ثروت مند جهان است و کمتر از ۰.۴ درصد 

به گزارش بی بی سی  فارسی، رییس مجلس لبنان می گوید 
این  برای تشکیل دولت جدید در  راه های ممکن  تمام  که 

کشور به بن بست رسیده است.
نبیه بری روز سه شنبه، 1۵ دسامبر، وضعیت سیاسی لبنان را 
نگران کننده خواند و گفت: »وارد تونلی تاریک شده ایم و من 

نمی دانم چطور قرار است از آن بیرون بیاییم.«
با وجود این، آقای بری گفت امیدوار است امانویل مکرون، 
رییس جمهور فرانسه، در سفر آینده اش به لبنان، بتواند به 

شکستن این بن بست کمک کند.
از زمان کناره گیری دولت لبنان در پی انفجار مرگ بار بندر 
بیروت، گروه ها و احزاب سیاسی نتوانسته اند بر سر تشکیل 
دولتی جدید به توافق برسند. این بن بست سیاسی در لبنان 
در حالی ادامه دارد که این کشور با بحران شدید اقتصادی 

و مالی روبه رو است.
روز دوشنبه آخرین دور مذاکرات سعد حریری - که برای 

این رقم معادل با ۴۲ میلیارد دالر در ۵9 کشور کم درآمد 
در ۲۸  که  می دهد  نشان  مطالعه  این  است.  هزینه شده 
کشور ثروت مندتر، دولت ها به طور متوسط ۶9۵ دالر به 
کرده اند.  هزینه  اجتماعی  حمایت های  برای  نفر  هر  ازای 
این رقم در کشورهای با درآمد متوسط فقط ۲۸ دالر بوده 
و در کشورهای کم درآمد به سختی به ۴ دالر می رسد. در 
و  کم  درآمد  با  از کشورهای  درصد  فقط 1۳  عین حال، 
متوسط برنامه های حمایتی طوالنی تر از شش ماه داشته اند 
و نزدیک به ۴1 درصد از حمایت عمومی صورت گرفته در 

این کشورها به شکل تَک پرداخت  بوده است.
از  نفر  میلیارد  نیم  که  است  حاکی  مطالعه  این  نتایج 
با  یا  با درآمد متوسط و کم، بیکار و  جمعیت کشورهای 
کاهش ساعت کاری مواجه شده اند که در این میان زنان 
شاغل بیش از مردان آسیب دیده اند. هم چنین بخش قابل 
بدهی،  افزایش  معرض  در  کشورها  این  مردم  از  توجهی 
اموال ضروری و کاستن  کاهش وعده های غذایی، فروش 

از مراقبت های الزم از کودکان قرار گرفته اند.

چندمین بار به عنوان نخست وزیر انتخاب شده - با میشل 
در  طرف  دو  و  ماند  بی نتیجه  لبنان،  جمهور  رییس  عون، 
بیانیه هایی یک دیگر را مقصر تاخیر در تشکیل دولت معرفی 
کردند. آقای حریری کم تر از دو ماه پیش برای تشکیل دولت 
به عنوان نخست وزیر انتخاب شد. او یک سال پیش و در پی 

اعتراضات سراسری از این مقام استعفا کرده بود.
نبیه بری، رییس مجلس لبنان و از متحدان سیاسی جنبش 
حزب اهلل، هم با انتقاد از هر دو طرف مذاکره گفت: »چرا به 
بن بست رسیدیم؟ پاسخ این سوال قطعاً نزد رییس جمهور و 
نخست وزیر منصوب است.« آقای بری با ارایه تصویری تیره و 
تار از وضعیت سیاسی لبنان، گفت که تا سفر امانویل مکرون 

به لبنان »تنها می توانیم منتظر باشیم«.
آقای مکرون قرار است اواخر ماه جاری میالدی به لبنان سفر 
کند. این سفر، سومین دیدار او از زمان انفجار ویران کننده 

بیروت در حدود چهار ماه پیش است.

متوسط  و  کم درآمد  کشورهای  دولت های  از  آکسفام 
خواسته تا با افزایش مالیات بر ثروت مندان، بودجه حمایت 
اجتماعی مناسب و معقول از اقشار آسیب پذیر را افزایش 
صندوق  ایجاد  بر  تاکید  با  هم چنین  سازمان  این  دهند. 
جهانی حمایت اجتماعی، از کشورهای ثروت مند خواسته 
تا با افزایش کمک های خود به کشورهای کم درآمد و لغو 
تبعات  بر  آمدن  فایق  برای  را  آن ها  کشورها،  این  بدهی 
اقتصادی و اجتماعی ناشی از همه گیری ویروس کرونا یاری 
کنند. هم چنان تاکید کرده که اگر صندوق جهانی حمایت 
بار در چند دهه  اجتماعی تاسیس نشود، برای نخستین 
گذشته جمعیت فقرای جهان سیر صعودی به خود خواهد 
گرفت. آکسفام یک کنفدراسیون بین المللی متشکل از ۲۰ 
در  با همکاری شرکای خود  که  است  غیردولتی  سازمان 
بیش از 9۰ کشور جهان برای پایان دادن به بی عدالتی های 
منجر به فقر، تالش می کند. این موسسه غیرانتفاعی در 
سال 19۴۲ در دانشگاه آکسفورد بنیان نهاده شد، ولی مقر 

اصلی آن در نایروبی کنیا قرار دارد.

به  و  کرد  تشدید  را  لبنان  اقتصادی  بحران  بیروت  انفجار 
اختالفات سیاسی دامن زد.

خبرگزاری رویترز می گوید فساد دولتی و سوء مدیریت در 
از  اقتصادی دچار کرده که  به بحرانی  را  این کشور  لبنان، 
زمان پایان جنگ داخلی لبنان در سال 199۰ بی سابقه است.

آکسفام:
 ۲.7 میلیارد جمعیت جهان بدون حمایت مالی و اجتماعی 

در بحران کرونا رها شده  اند

بحران در لبنان؛ » تمام راه ها برای تشکیل دولت به بن بست رسیده است«

وزارت امنیت داخلی امریکا هدف حمالت سایبری قرار گرفت

امریکا صنایع دفاعی 
ترکیه را تحریم کرد

صنایع  سازمان  مدیر  فارسی،  دویچه وله  گزارش  به 
امریکا  تحریم  مورد  همکارش  سه  و  ترکیه  دفاعی 
قرار گرفتند. این تحریم به دلیل خرید سامانه دفاع 
ایران  اعمال شده است.  از روسیه    S400 موشکی
این تحریم  ها را محکوم کرده، اما یونان از آن استقبال 

کرده است.
دفاعی  صنایع  سازمان  امریکا  خزانه داری  وزارت 
 S400 ترکیه را به دلیل خرید سامانه دفاع موشکی
بیانیه  بر اساس  داد.  قرار  تحریم  مورد  روسیه،  از 
وزارت خزانه داری امریکا که روز گذشته منتشر شد، 
همکارش  سه  و  سازمان  این  مدیر  دمیر  اسماعیل 

مشمول این تحریم ها قرار گرفتند.
وزیر امور خارجه ترکیه این اقدام امریکا را »اشتباهی 
سخت« خواند و اعالم کرد که ترکیه آن را تالفی 

خواهد کرد.
خبرگزاری اینترفاکس نیز از قول سرگئی الوروف، 
وزیر خارجه روسیه، نوشت که »این تحریم ها قانونی 
نیست«. خبر این تحریم ها را پیش از همه خبرگزاری 

رویترز از قول منابع داخلی اش منتشر کرد.
موضوع خرید موشک S400 از روسیه چندین سال 
در  را  ترکیه(  و  )امریکا  ناتو  هم پیمان  دو  که  است 
مقابل هم قرار داده است. انقره در اواسط سال ۲۰19 
بدون توجه به اعتراضات امریکا، این معامله را نهایی 
کرد. دولت ترکیه این نگرانی امریکا را که خرید این 
سیستم موشکی می تواند تهدیدی علیه هم پیمانان 

ناتو باشد، رد کرده است.
در راستای همین مجادالت میان واشنگتن و انقره 
بود که امریکا سال گذشته میالدی ترکیه را از برنامه 

جت های جنگی F35 خارج کرد.
تحریم  ایران،  امور خارجه  وزیر  محمدجواد ظریف، 
او در  است.  را محکوم کرده  امریکا  از سوی  ترکیه 
توییتی، تحریم های امریکا را نقض قوانین بین المللی 
است.  کرده  محکوم  شدت«  »به  را  آن  و  دانسته 
ظریف نوشته است که ایران در مقابل این تحریم ها 

در کنار دولت و مردم ترکیه است.
علیه  امریکا  تحریم های  اعمال  از  یونان  مقابل  در 
روسیه،  از  موشکی  سامانه  خرید  دلیل  به  ترکیه 
استقبال کرده است. در بیانیه وزارت خارجه یونان 
که شامگاه روز گذشته منتشر شد، آمده است که 
آتن با رضایت مندی تصمیم امریکا را دنبال می کند.

ترکیه و یونان چندین ماه است که بر سر گسترش 
انحصاری در شرق مدیترانه، حق  اقتصادی  مناطق 
نیز مساله قبرس مجادله  اژه و  بر دریای  حاکمیت 

دارند.

وزارت  فردا،  رادیو  گزارش  به 
امنیت داخلی ایاالت متحده 
سایبری  حمالت  هدف 
قرار  هکرهایی 
گرفت که احتمال 
وابسته  می رود 
حکومت  به 
روسیه باشند.

وزارت امنیت 
این  داخلی 
را  گزارش 
نکرده  تایید 
گفته  تنها  و 
جریان  »در  است: 
این نفوذهای سایبری 

به بخش های مختلف دولتی است و از نزدیک با همه 
شرکای خود در بخش دولتی و خصوصی برای واکنش 

نشان دادن سراسری به آن در تماس هستیم.«
بار روز ۲۳ قوس بود که احتمال هدف قرار  نخستین  
ارتباطات و اطالعات  اداره  گرفتن وزارت  خزانه داری و 

ملی وزارت تجارت امریکا مطرح شد.
آن طور که روزنامه واشنگتن  پست و خبرگزاری رویترز 
بر اساس اظهارات مقام های رسمی خبر داده اند، وزارت 
هکرها  مورد حمله  نهاد  امریکا سومین  داخلی  امنیت 
مقام های  ایمیل های  رویترز،  گزارش  به  است.  بوده 
ایاالت متحده در جریان  داخلی  امنیت  وزارت  رسمی 
یک نفوذ سایبری پیچیده از سوی هکرها رویت می شده 
است. وزارت امنیت داخلی امریکا مسوول امنیت مرزی و 
حفاظت از ایاالت متحده در برابر حمالت انترنتی است.

هر دو رسانه یادشده به نقل از شماری از مقام های رسمی 

نوشته اند که گمان می رود هکرهای روسیه پشت این 
حمالت باشند. با این حال سفارت روسیه در واشنگتن 
این اتهام را رد کرده و آن را »بی اساس« خوانده است. 
که  کرده  اعالم  رسمی  بیانیه ای  در  سفارت خانه  این 
نمی دهد.  انجام  تهاجمی«  سایبری  »عملیات  روسیه 
سفارت روسیه هم چنین افزوده است که »فعالیت های 
مخرب سایبری با اصول سیاست خارجی روسیه، منافع 

ملی و درک ما از روابط بین الملل مغایرت دارد.«
حمله هکری بر نهادهای امریکایی که احتماالً بزر گ ترین 
تهاجم سایبری جهانی طی پنج سال گذشته است، در 
آخرین هفته های دولت دونالد ترمپ و در آستانه ورود 
جو بایدن، رییس  جمهور منتخب امریکا به کاخ سفید، 

صورت می گیرد.
به  دنبال انتشار این گزارش ها، نهادهای اطالعاتی امریکا 

اعالم کرده اند که در وضعیت آماده باش قرار دارند.


