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اوایل سال 1398 خورشیدی به دستور رییس جمهور بخش »محصولی« گمرک 
هرات از شهر به بندر مرزی اسالم قلعه انتقال یافت. این اقدام سبب اعتراض برخی 
بازرگانان و کارگران گمرک شد، اما حکومت سر حرفش ماند و گمرک انتقال یافت. 
طی حدود دو سال اخیر با انتقال گمرک به مرز اسالم قلعه، رویدادهای امنیتی 
در مسیر هرات - اسالم قلعه افزایش یافت و کارمندان و کمیشن کاران گمرک در 
این مسیر ربوده یا کشته شدند. افزون بر این، عواید گمرک هم به دلیل مشکالت 
امنیتی کاهش چشم گیری یافت. با گذشت دو سال از انتقال گمرک، به دنبال وقوع 
فاجعه آتش سوزی بزرگ در گمرک هرات، رییس جمهور از تصمیم انتقال گمرک 
پشیمان شد و به تازه گی وزارت مالیه بخش محصولی گمرک را از بندر مرزی 
اسالم قلعه به شهر هرات انتقال داده است. فعاالن اقتصادی و سکتور خصوصی 

هرات، از انتقال دوباره گمرک محصولی به شهر استقبال می کنند...

گمرک هرات به داخل شهر منتقل شد

روزهای مذاکرات صلح 
خونین تر بوده است 
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

3

4

بن بست در مذاکرات، خون ریزی در کابل
کار و فعالیت اصلی طالبان هنوز هم )حتا در جریان مذاکره(، ادامه دادن همان سنت نامقدس جنگ است. 

این گروه، خالف توافق دوحه هم چنان به تسخیر و تصرف شهرها از راه جنگ،  بمب گذاری، ایجاد ترس و 
وحشت فکر می کنند و به راهی غیر از این اعتقاد و باور ندارند.

مینیاتوری سبک بهزاد، اتن ملی و رباب افغانی برای ثبت به سازمان یونسکو فرستاده شد
از هر کشور تنها یک میراث فرهنگی غیرملموس را ثبت 

می کند.
محمدطاهر زهیر می گوید، به دلیل این که افغانستان در 
ثبت میراث های فرهنگی غیرملموس خود خیلی تأخیر 
به  افغانستان  از  که  می خواهد  یونسکو  سازمان  از  دارد، 
خاطر در معرض خطر قرارداشتن میراث های فرهنگی، هر 

سال حداقل سه میراث را بپذیرد و ثبت کند.
با این حال، زهیر گفت که 1۷ میراث فرهنگی غیرملموس 
کشور که ثبت ملی در وزارت اطالعات و فرهنگ شده 
است و در سال های بعد اقدام به ثبت این میراث ها در 

سازمان یونسکو خواهد شد.
دیگر شامل مس گری،  غیرملموس  فرهنگی  میراث   1۷
قرصک، فلک بازی، کاشی سازی، خط نستعلیق، پرورش 
کرم پیله، ابریشم بافی، چارده پال )چهارده فال(، پیشپو، 
برک بافی، نیزه بازی، سمنک، میرآب، کارچوب نورستان، 

شب یلدا، بادگیر و آسیاب بادی است.
خواسته  مردم  از  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  سرپرست 
است که اگر درباره هر میراث فرهنگی غیرمملوس دیگر 
در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  با  را  آن  دارند،  معلومات 

میان بگذارد.
این در حالی است که اقدام ترکیه و ایران 
برای ثبت هنر مینیاتوری و خطاطی در 
سازمان یونسکو به عنوان میراث مشترک 
را  انتقادهایی  گذشته  در  کشور  دو  این 
کشور  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  متوجه 

کرده است.
بود  گفته  نیز  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
که افغانستان مالکیت هنرهای مینیاتوری 
و خطاطی را دارد و این دو کشور باید به 
این جایگاه احترام کنند. کمال الدین بهزاد، 
علی شیرخان  امیر  و  بایقرا  سلطان حسین 
خوانده  هنرها  این  بنیان گذاران  از  نوایی 

می شود.

فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  سرپرست  کابل:  ۸صبح، 
اعالم کرد که سه میراث فرهنگی غیرملموس کشور که 
افغانی  رباب  و  بهزاد  مینیاتوری سبک  ملی،  اتن  شامل 
می شود برای ثبت به سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد 

)یونسکو( فرستاده شده است.
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  زهیر، سرپرست  محمدطاهر 
روز سه شنبه، پنجم حوت در یک نشست خبری در این 

باره معلومات داد.
او گفت که وزارت اطالعات و فرهنگ تاکنون ۲۰ میراث 
فرهنگی غیرملموس کشور را »ثبت ملی« کرده است و 

اقدام برای ثبت این میراث ها در سازمان 
یونسکو نیز در جریان است.

میراث   ۲۰ این  جمله  از  او،  گفته  به 
فرهنگی غیرملموس، پرونده ها و اسناد سه 
میراث آن که شامل هنر مینیاتوری سبک 
بهزاد، رباب افغانی و اتن ملی است، تکمیل 

شده است.
زهیر افزود که این اسناد از طریق وزارت 
امور خارجه به خاطر ثبت در میراث های 
سازمان  به  جهان،  غیرملموس  فرهنگی 

یونسکو معرفی و سپرده می شود.
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  سرپرست 
یونسکو هر سال  داد که سازمان  توضیح 

بازگشت به گفت وگو؛

اصالح یک اشتباه؛
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

دفتر سازمان صحی جهان مقیم در کابل افغانستان، به تعداد  
3 نوع درخواست ابراز عالقه را برای بخش های ذیل اعالن 
ابراز عالقه ها برای اضافه نمودن فروشندگان  می نماید. این 
برای  فروشنده گان  اشتراک  و  موجوده  لیست  به  جدید 

پیشنهادهای آینده می باشد.
1. تجهیزات و خدمات 

۲. خدمات چاپی 
3. لوازم البراتوار، ادویه جات، تجهیزات و لوازم طبی

بنابراین، از اشخاص عالقه مند تقاضا می شوند برای به دست 
آوردن درخواست به ایمل ذیل به تماس شوند.

emacoafgtenders@who.int
 March 1۰ تاریخ نهایی دریافت معلومات خواسته شده الی

۲۰۲1 قابل پذیرش می باشد.

اعـالن ابـراز عالقـه

(EOI-AFG-01-01-2021) IT
(EOI-AFG-01-02-2021)

(EOI-AFG-01-03-2021)



شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر

وزیر  کامل اوف،  عبدالعزیز  کابل:  ۸صبح، 
چاشت  از  پیش  اوزبیکستان  خارجه  امور 
روز سه شنبه، پنجم حوت با رییس جمهور 
ریاست  ارگ  اعالم  طبق  کرد.  دیدار  غنی 
در  دیدار  این  در  طرف  دو  جمهوری، 
افغانستان  میان  مناسبات  گسترش  مورد 
و  منطقه ای  همکاری های  اوزبیکستان،  و 

پروسه صلح افغانستان، گفت وگو کرد ه اند.
ارگ ریاست جمهوری گفته است که وزیر 
رییس  دعوت نامه  اوزبیکستان  خارجه  امور 
جمهور کشورش را به رییس جمهور غنی 
برای اشتراک در نشست »اتصال منطقه ای، 
چالش ها و فرصت های مشترک« که در ماه 
برگزار می شود، سپرده  تاشکند  جوالی در 

است.
در این نشست قرار است که افزون بر رییس 
جمهور غنی، نخست وزیران هند و پاکستان، 
اروپا  اتحادیه  و  روسیه  امریکا،  نماینده گان 

نیز شرکت  کنند.
که  است  گفته  جمهوری  ریاست  ارگ 
که  تفاهم نامه هایی  تطبیق  چگونه گی 
میان  فرهنگی  و  اقتصادی  بخش های  در 
افغانستان و اوزبیکستان در دو سال گذشته 
امضا شده است، از دیگر محورهای بحث دو 

طرف بوده است.
وزیر خارجه اوزبیکستان هم چنان بر کاهش 
خشونت و برقراری صلح پایدار و با عزت در 

افغانستان تأکید کرده است.
عبدالعزیز کامل اوف با عبداهلل عبداهلل، رییس 
شورای عالی مصالحه ملی و حمداهلل محب، 
نیز دیدار کرده  امنیت ملی  مشاور شورای 

است.

کرده  اعالم  عالی  دادگاه  کابل:  ۸صبح، 
است که میرمحمدامین فرهنگ، وزیر اسبق 
تجارت و صنایع به یک  سال زندان و رد 8۶۴ 
هزار دالر امریکایی محکوم به مجازات شده 

است.
دادگاه میرمحمدامین فرهنگ روز سه شنبه، 
است.  شده  برگزار  کابل  در  حوت  پنجم 
این دادگاه حضور نداشته است  فرهنگ در 
و فیصله دادگاه در غیاب او صادر شده است.

سوء  پرونده  به  عالی،  دادگاه  اعالم  طبق 
استفاده از صالحیت های وظیفه ای و تمرد به 
اتهام میرمحمدامین فرهنگ در جلسه علنی 
قضایی محکمه خاص وزیران از سوی هیأت 

قضایی رسیده گی شده است.
دادگاه عالی گفته است که در این جلسه پس 
و  برای جلب  قانون  اجراآت الزم  توضیح  از 
احضار متهم براساس قانون و عدم حضور او 
در وقت تعیین شده در جلسه، موصوف حکماً 
موظف  دادستان  به  و  شده  پنداشته  حاضر 
فرصت داده شد تا علیه متهم اقامه دعوا کند.

»بعداً  است:  آمده  عالی  دادگاه  اعالمیه  در 
مساعد حقوقی ریاست عمومی مساعدت های 
از  دفاع  خاطر  به  که  عدلیه  وزارت  حقوقی 
موکلش  از  دفاع  به  بود،  شده  تعیین  متهم 
مساعد  و  دادستان  درادامه  و  پرداخت 
قضایی  هیأت  پرسش های  برابر  در  حقوقی 

معلومات های الزم را ارایه کردند.«
یک  به  را  فرهنگ  امین  دادگاه  سرانجام 
سال زندان و رد 8۶۴ هزار دالر امریکایی به 
حساب دولت، محکوم به مجازات کرده است.

چیزی  باره  این  در  تاکنون  فرهنگ  امین 
نگفته است.

 

شکایت ها از چگونه گی و چرایی عزل و نصب و تغییر و تبدیل افراد 
در اداره مستقل ارگان های محلی بسیار جدی است. این شکایت ها 
هم زمان با تعیین شمیم خان کتوازی به عنوان رییس این اداره آغاز 
شد و تاکنون با قوت خود ادامه دارد. کتوازی که سابق والی پکتیا 
مستقل  اداره  ریاست  به  امسال  ماه جوزای  در  بود،  غنی  مشاور  و 
ارگان های محلی رسید. در مدت بیش از هشت ماه از فعالیت کتوازی 
در این نهاد، شکایت های بسیاری علیه او، به ویژه در مورد عزل و نصب 
ماموران و رییسان این اداره مطرح شده است. تا هنوز این شکایت ها 

از سوی هیچ نهادی مورد پی گیری و رسیده گی قرار نگرفته است.
تا هنوز سه ماه از شروع ماموریت کتوازی در اداره مستقل ارگان های 
محلی نگذشته بود که از برکناری دست کم ده تن از رییسان این 
تعلقات قومی  این برکناری ها هم صرفاً  اداره خبررسانی شد. علت 
و زبانی این شمار از رییسان عنوان شده بود. خبرها مشعر بود که 
کتوازی به جای این افراد که دارای مدارک تحصیلی ماستری و دکترا 
بودند، افراد بی تجربه تازه ای را با مدارک تحصیلی لیسانس و یا سند 
دوازده مکتب گماشته است. هرچند این ادعاها از طرف اداره مستقل 
ارگان های محلی تکذیب و به شفافیت در روند عزل و نصب زیر نام 

اصالحات در این اداره تأکید شده است.
اکنون با استعفای یلدا رویان، سرپرست ریاست انسجام و ارتباط با 
والیات اداره مستقل ارگان های محلی، شکایت ها از چگونه گی عزل 
اداره  این  در  اصالحات  نام  زیر  رسمی  ماموران  و  رییسان  نصب  و 
با ذکر دالیل  بانو رویان چند روز پیش  باال گرفته است.  بار دیگر 
بسیاری از جمله تبعیض قومی و زبانی، انحصار صالحیت هایش از 
سوی ماموران نزدیک به کتوازی و بدرفتاری با او از این ریاست کنار 
رفت. او نیز شمیم خان کتوازی را به تبارگرایی و تبعیض متهم کرده 
و گفته است که در اداره مستقل ارگان های محلی برای شهروندان 

غیر از حوزه لوی پکتیا جایی باقی نمانده است.
اداره مستقل ارگان های محلی سیزده سال پیش به خاطر رهبری 
بهتر و موثر امور حکومت داری محلی ایجاد شد. این اداره در کنار 
آن که یک واحد بودجه ای است، ساالنه میلیون ها افغانی پول اپراتیفی 
دولت را مصرف می کند. این اداره ضمن نظارت از اجرای قانون و 
برنامه ها، امورات رسمی و کاری ادارات در تمام والیت ها، ولسوالی ها 
و شهرداری ها را نظم و انسجام داده و هماهنگ می کند. از این رو، 
زمینه  در  کلیدی  و  مهم  نهاد  ارگان های محلی یک  اداره مستقل 

حکومت داری محلی است.
طبق آن چه در باره اداره مستقل ارگان های محلی گفته شد، این 
افغانستان،  شهروندان  کلیه  به  متعلق  و  دولتی  سازمان  یک  نهاد 
تعلقات سیاسی و جغرافیای زیست  از قومیت، زبان، مذهب،  فارغ 
مالی  کمک های  و  بیت المال  از  نیز  اداره  این  بودجه  است.  آن ها 
جهانی تامین می گردد که به نام افغان ها به خزانه دولت افغانستان 
یا یک  ارگان های محلی، یک شرکت  اداره مستقل  واریز می شود. 
نهاد شخصی نیست که کارگزاران آن بدون توجه به ایجابات قانون 
اساسی به عنوان وثیقه ملی و یا اقتضائات منافع عمومی دست به هر 
کاری بزنند. از این رو، اعمال سلیقه های شخصی، باندبازی سیاسی، 
تبارگرایی، دیگرستیزی و تبعیض در برابر ماموران غیرخودی در این 
نهاد جایی ندارد. قانون اساسی، کار را به مثابه یک حق برای تمام 
شهروندان کشور یک سان به رسمیت شناخته است و جلوگیری از 
اشتغال آن ها در امورات دولت را به دالیلی چون قومیت، مذهب، 

زبان، سمت و غیره ممنوع قرار داده است.
یک  سیاسی  بازی های  در  ورود  از  پیش  کتوازی  خان  شمیم 
دو  در  غنی  محمداشرف  از  حمایت  با  او  است.  بوده  تجارت پیشه 
انتخابات گذشته ریاست جمهوری، از مقربان درگاه او است. کتوازی 
از مشاوران رییس جمهور غنی در اوایل حکومت وحدت ملی بود و 
بعدتر به دلیل قرابت سیاسی با وی، والی پکتیا شد. ایشان در ۲9 
جوزای 1399 رییس اداره مستقل ارگان های محلی تعیین شد. این 
اداره در تقسیم بندی قدرت بین غنی و عبداهلل در حکومت مشارکتی 

کنونی، مربوط غنی است.
محکم  وابسته گی  دالیل  به  کتوازی  خان  شمیم  شکایت ها،  طبق 
سیاسی، تباری، زبانی و مذهبی با محمداشرف غنی، اداره مستقل 
ارگان های محلی را به نماد »تبعیض عریان در برابر اقوام غیرپشتون« 
در افغانستان تبدیل کرده است. گفته می شود که ایشان صالحیت های 
معینان این اداره را نیز به قبضه گرفته است و برای آن ها کم ترین 
قایل  محلی  ارگان های  مستقل  اداره  امور  به  رسیده گی  در  بهایی 
نیست. تبدیل یک نهاد ملی به یک سازمان شخصی و سوءاستفاده 
سیاسی از آن و بدتر از همه انجام جنگ نرم قومی - زبانی با استفاده 
از امکانات، جایگاه و صالحیت های آن به معنای دقیق کلمه تبعیض 
و یک فاجعه است. با توجه به حجم بلند شکایت ها از اقدامات رییس 
اداره مستقل ارگان های محلی، ایجاب می کند که کمیسیون مستقل 
حقوق بشر، دیده بان شفافیت و نهادهای ناظر بر اجرای قانون اساسی، 
به ویژه پارلمان کشور، از روی مسوولیت خود به بررسی این شکایت ها 
آن  به  رسیده گی  عدم  و  شکایت ها  این  به  بی توجهی  کنند.  اقدام 
می تواند باعث گسترش بیش تر عفونت تبعیض در تمام تشکیالت 
دولت شود و زمینه را برای یک نفاق قومی و زبانی تازه در کشور 

آماده کند.

شکایت ها از تبعیض در اداره 
مستقل ارگان های محلی 

باید بررسی شود

چهار شنبه
شماره 3549

۶ حوت 1399
24 فبروری 2021
قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم
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از شروع روند توزیع کمک  های مردمی از جمله 
در قالب برنامه  دسترخوان ملی، این روند با فراز و 
نشیب های زیادی روبه رو شده است. سوء استفاده 
از بودجه کمک ها توسط افراد مختلف، از جمله 
توزیع  والیات،  و  مرکز  در  دولتی  مقام های 
کمک به خانواده های فاقد شرایط، تهدید شدن 
شدن  ربوده   و  طالبان  توسط  تسهیل کننده گان 
جمله  از  گروه،  این  سوی  از  کمکی  بسته های 
مواردی اند که تا کنون در مورد چگونه گی روند 

توزیع کمک ها گزارش شده است.
افزون بر این، در یکی از آخرین موارد مربوط به 
به سه هفته پیش  نزدیک  ارایه  خدمات صحی، 
شفاخانه  کووید-19 والیت غور دچار آتش سوزی 
شد که دلیل آن، انفجار بالون گاز عنوان شد. طبق 
گزارش های رسیده به شبکه جامعه مدنی و حقوق 
بر  نظارت کننده  نهادهای  از  یکی  به عنوان  بشر 
در  دولت  کمک های  و  صحی  خدمات  جریان 
دوران کرونا، در این آتش سوزی بخش ادارای و 
بخش  به  اما  سوخته ،  کامل  گونه  به  دواها  انبار 
آزمایشگاه و بیماران هیچ آسیبی نرسیده است. 
گفته می شود در این شفاخانه، امکانات الزم برای 
آن وجود  با  مقابله  یا  آتش سوزی  از  پیش گیری 

نداشته است.
بازرس  اداره   رویداد،  این  با  کوتاه  فاصله ای  در 
از  سوء استفاده  از  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
بودجه  کرونا در چندین والیت خبر داد. روزنامه  
8 صبح، به نقل از غزال حارس، رییس این اداره، 
گزارش داده بود که بودجه کرونا در والیت ها در 
معرض فساد گسترده و حیف ومیل قرار داشته و 

کشور  غرب  حوزه  علمای  هرات:  ۸صبح، 
نظام  امنیتی و  نیروهای  از  در یک گردهم آیی 

کنونی اعالم حمایت کردند.
خطیب  انصاری،  مجیب الرحمان  تازه گی  به 
مسجد گازرگاه هرات، حمایت و خدمت در نظام 

کنونی را »گناه کبیره« عنوان کرده است.
هرات  اوقاف  و  حج  رییس  حقانی،  عبدالخالق 
امنیتی  نیروهای  که  گفت  8صبح  روزنامه  به 
فرزندان این سرزمین اند و حمایت از آنان وظیفه 

همه  شهروندان است.
قوم و جوانان حوزه غرب،  شورای علما، سران 
در این گردهم آیی حمایت شان را از نظام کنونی 
فرزندان  را  امنیتی  نیروهای  و  اعالم  کشور 
»مسلمان و غازیان« این سرزمین عنوان کردند.
خداداد صالح، رییس شورای علمای حوزه غرب 
کشور، تأکید می کند که جنگ کنونی ناروا است 
پایان  بردارُکشی در کشور  و  باید خون ریزی  و 

یابد.
هر  از  بیش تر  حاضر  حال  در  که  می افزاید  او 
زمانی دیگر کشور نیازمند صلح است و »صلح 

فرض« است.
این عالم سرشناس تأکید کرد که هیچ کشور 
آورده  آرامش  و  صلح  مردم  برای  بیگانه ای 
نمی تواند، بلکه مردم و گروه های درگیر جنگ 

باید برای برقراری صلح تالش کنند.

تجهیزات طبی و اقالم مورد نیاز، صدها میلیون 
است.  خریداری شده  بازار  نرخ  از  بلندتر  افغانی 
این اداره ۲۲3 مسوول حکومتی را از 1۶ والیت و 
نه مقام حکومتی را از کابل پس از بررسی ادعای 
معرفی  کل  دادستانی  به  کرونا  بودجه  در  فساد 
کرده است. 8صبح به نقل از بانو حارس نوشته 
است که بررسی اداره  بازرس از روند مصرف 9۰۷ 
میلیون و ۲۶۴ هزار و ۶8 افغانی در ۲۴ والیت، 
نشان می دهد که اجناس و تجهیزات در حدود 
33۰ میلیون و 3۵۴ هزار و 91۲ افغانی از نرخ 
بازار بلند خریده شده است که 3۰ تا ۴۰ درصد 

می شود.
در مورد دیگر و طبق گزارش دوهفته ای شبکه 
دسترخوان  برنامه   بشر،  حقوق  و  مدنی  جامعه 
ملی در والیت هایی که طالبان در آن ها اقدام به 
تهدید توزیع کننده گان کمک های مربوط به این 
برنامه کرده اند، هنوز متوقف است. طبق گزارش 
این شبکه در برخی  هماهنگ کننده گان والیتی 
برنامه   هلمند،  و  لوگر  غور،  والیت های  مناطق 
از  امنیتی  مشکالت  دلیل  به  ملی  دسترخوان 
فعالیت بازمانده است. این برنامه  از آغاز تا کنون 
همواره به دلیل تهدیدهای طالبان با چالش هایی 

روبه رو شده است.
فقر  کاهش  برای  که  کمک هایی  ترتیب  بدین 
برخاسته از کرونا در نظر گرفته شده بود، هنوز 
به برخی از نیازمندان نرسیده است. این در حالی 
است که بسته  شدن مقطعی راه ها و آتش سوزی 
اجناس  بهای  افزایش  سبب  اسالم قلعه،  گمرک  

خوراکی و سوختی شد.

صدور  با  کشور  غرب  حوزه  علمای  شورای 
قطع نامه چهار ماده ای، جنگ کنونی را بر اساس 

احکام دین اسالم ناروا خواندند.
کنونی  نظام  که  است  گفته  قطع نامه  این  در 
علمای  تمام  و  است  اسالمی  و  شرعی  کشور 

حوزه غرب از آن حمایت می کنند.
در قطع نامه توضیح داده شده است که نیروهای 
و  »مسلمان  فرزندان  کشور  دفاعی  و  امنیتی 
مغایر  آنان  و کشتار  اند  این سرزمین  غازیان« 

دستورات دین است.
انصاری  این در حالی است که مجیب الرحمان 
حمایت از نظام کنونی را گناه کبیره خوانده و از 
نیروهای امنیتی خواسته است که برای این نظام 

خدمت نکنند.
قبال  در  را  گسترده  واکنش های  سخنان  این 
داشته است. برخی از مقام های ارشد حکومتی 
گفته اند که این سخنان ابعاد استخباراتی دارد 

که از سوی امنیت ملی بررسی می شود.

رسنوشت مبهم برنامه های کمیک دولت 
در دوران کرونا؛ 

تهدید و آتش سوزی هم زمان 
به جان نیازمندان آمد

علمای حوزه غرب در یک اقدام واکنشی از نیروهای 
دولتی و نظام سیاسی کشور حمایت کردند

وزیر امور خارجه اوزبیکستان 
با رییس جمهور غنی 

دیدار کرد

امین فرهنگ وزیر پیشین 
تجارت و صنایع به یک 
سال زندان محکوم شد



بازگشت به گفت وگو؛ 

روزهای مذاکرات صلح خونین تر بوده است

خورشیدی   1398 سال  اوایل 
جمهور  رییس  دستور  به 
گمرک  »محصولی«  بخش 
مرزی  بندر  به  شهر  از  هرات 
این  یافت.  انتقال  اسالم قلعه 
برخی  اعتراض  سبب  اقدام 
بازرگانان و کارگران گمرک شد، 
اما حکومت سر حرفش ماند و گمرک انتقال یافت. طی 
حدود دو سال اخیر با انتقال گمرک به مرز اسالم قلعه، 
رویدادهای امنیتی در مسیر هرات - اسالم قلعه افزایش 
یافت و کارمندان و کمیشن کاران گمرک در این مسیر 
ربوده یا کشته شدند. افزون بر این، عواید گمرک هم 
به دلیل مشکالت امنیتی کاهش چشم گیری یافت. با 
گذشت دو سال از انتقال گمرک، به دنبال وقوع فاجعه 
آتش سوزی بزرگ در گمرک هرات، رییس جمهور از 
تصمیم انتقال گمرک پشیمان شد و به تازه گی وزارت 
مالیه بخش محصولی گمرک را از بندر مرزی اسالم قلعه 
اقتصادی  فعاالن  است.  داده  انتقال  هرات  شهر  به 
گمرک  دوباره  انتقال  از  هرات،  خصوصی  سکتور  و 
محصولی به شهر استقبال می کنند و پافشاری دارند که 
باید زیرساخت های مورد نیاز در گمرک جدید فراهم و 

تأسیسات گمرکی به گونه معیاری ساخته شود.
 

گمرک »محصولی« به شهر منتقل شد
وزارت مالیه با ارسال مکتوبی به مقام والیت هرات، از 
انتقال دوباره گمرک محصولی از بندر مرزی اسالم قلعه 
این  در  است.  داده  هرات، خبر  به گمرک سابق شهر 
مشکالت  دلیل  به  جمهور  رییس  که  آمده  مکتوب 
تا  داده  دستور  خصوصی،  سکتور  خواست  و  امنیتی 
خالد  کند.  پیدا  انتقال  هرات  شهر  به  دوباره  گمرک 
پاینده، سرپرست وزارت مالیه، در این مکتوب نگاشته 
یابد،  انتقال  هرات  شهر  به  محصولی  بخش  که  است 
فعالیت  گمرک سرحدی  عنوان  به  اسالم قلعه  گمرک 
خود را ادامه دهد و مواد سوختی در گمرک اسالم قلعه 
محصول شود. در این مکتوب که به تاریخ 1399/1۲/3 
به هرات ارسال شده، هم  چنان آمده است که به تاریخ 
غنی،  محمداشرف  حضور  با  نشستی   1399/11/۲9
رییس جمهور کشور برگزار شد و بر اساس دستور رییس 

بر اساس یافته های روزنامه 8صبح، از ماه ثور سال 1398 تا ماه سرطان سال 1399 خورشیدی، در  زمان نسبتاً کوتاهی، دست کم 
پنج رویداد مرگ بار امنیتی در این مسیر اتفاق افتاد که در نتیجه  آن 15 تن قربانی شدند. ربوده شدن کارمندان بانک مرکزی، 

حمله بر موتر کمیشن کاران گمرک، ربوده شدن و قتل پنج کارمند بانک مرکزی، حمله بر نیروهای مرزی ارتش در بازار شهرک 
مرزی اسالم قلعه و در نهایت انفجار ماین کنار جاده ای در مسیر کاروان موترهای رییس گمرک هرات، مهم ترین موارد ناامنی طی 

ماه های اخیر است.

حسیب بهش

حدود یک ونیم ماه پس از توقف مذاکرات، هیأت های 
مذاکره  میز  به  دوباره  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده 
که  کردند  تایید  گفت وگو کننده  طرف های  بازگشتند. 
مذاکره کننده  هیأت های  اعضای  از  شماری  و  رییسان 
دولت و طالبان با هم دیدار کرده اند و در این جریان، بر 
ادامه مذاکرات و تهیه اجندا تاکید شده است. هم زمان 
با از سر گیری مذاکرات، دفتر هیأت معاونت سازمان 
غیرنظامیان  تلفات  افزایش  از  »یوناما«  یا  متحد  ملل 
در جریان مذاکرات خبر داده است. براساس یافته های 
چهارم  ربع  در  غیرنظامیان  تلفات  درصدی  نهاد،  این 
افزایش  در ۲۰19  زمان  عین  به  نسبت  سال ۲۰۲۰، 
داشته است. بدین ترتیب آغاز مذاکرات صلح در دوحه 
نتوانسته است از میزان تلفات غیرنظامیان بکاهد. افزون 
غیرنظامیان  تلفات  طالبان مسوول ۴۵ درصد  این،  بر 
خوانده شده اند. گروه طالبان اما نتیجه گزارش یوناما را 
»ناقص« و نحوه گزارش دهی آن را »سلیقه ای« عنوان 
که  است  معتقد  خود  سهم  در  حکومت  است.  کرده 
طالبان مسوولیت بیش تر تلفات غیرنظامیان را برعهده 
دارند، زیرا زمینه را برای فعالیت گروه های تروریستی 
فراهم کرده اند.  یوناما در حالی دوباره انگشت انتقاد را به 
سوی طالبان گرفته است که توافق نامه صلح این گروه با 
امریکا هم اکنون زیر ذره بین اداره بایدن قرار دارد. امریکا 
گفته است که در این جریان، برخی از موارد از جمله 

اصالح یک اشتباه؛ 
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ادامه خشونت ها از سوی گروه طالبان را ارزیابی می کند.
دقیق 38 روز پس توقف مذاکرات، دولت و طالبان دوباره 
به میز مذاکره روی آورده اند. هیأت مذاکره کننده دولت 
تایید کرد که  در قطر شام گاه دوشنبه،  چهارم حوت، 
رییسان و شماری از اعضای هیأت های دولت و طالبان 
بر  دیدار، طرف ها  این  در  داشته اند.  دیداری  در دوحه 
ادامه مذاکرات صلح بین االفغانی تاکید کرده اند. افزون بر 
این،  تصریح شده است که باید گروه های کاری نشست ها 
در مورد تهیه موضوعات اجندا را ادامه دهند. طالبان نیز 
با نشر یک توییت،  از سرگیری مذاکرات صلح را تایید 
این گروه  کردند. محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی 
در قطر گفت که این نشست در »فضای خوب« برگزار 

شده است. 
تقویت  نشست  سومین  در  دولت  مذاکره کننده  هیأت 
کرد.  تاکید  مذاکرات«  قاطعانه  »دوام  بر  صلح،  اجماع 
مذاکره کننده  هیأت  رییس  استانکزی،  محمدمعصوم 
دولت، روز سه شنبه، پنجم حوت، در این نشست مجازی 
براساس  و  به گونه »منطقی«  باید  گفت که مذاکرات 
»در  افزود:  او  برود.  پیش  به  افغان ها«  »اولویت های 
جریان مذاکرات نشان دادیم که می توانیم بر مشکالت 
فایق آییم و باید این روند را قاطعانه ادامه بدهیم.« به 
گفته آقای استانکزی، اعضای هیأت مذاکره کننده دولت 
برای بحث های اسالمی در مورد مسایل مربوط به آن 

جمهور، گمرک باید دوباره به شهر هرات منتقل شود.
انتقال گمرک محصولی  از  نیز  هرات  مقام های محلی 
می دهند.  خبر  شهر  مرکز  به  اسالم قلعه  مرزی  بندر 
روزنامه  با  صحبت  در  هرات،  والی  قتالی،  سیدوحید 
8صبح می گوید که قرار است گمرک جدید در نزدیکی 
کنار  هرات،   - آهن خواف  قطعه چهارم خط  ایستگاه 
از  هیأتی  او،  گفته  به  بای پاس« ساخته شود.  »سرک 
ساخت  بررسی  برای  جمهوری  ریاست  عملیاتی  اداره 
تأسیسات گمرکی در موقعیت جدید به هرات سفر کرده 
و ارزیابی ها برای آغاز کار عملی ساخت آن آغاز شده 
از  بهره برداری  زمان  تا  والی هرات می افزاید که  است. 
گمرک جدید، بخش محصولی گمرک در گمرک سابقه 
هرات فعالیت خواهد کرد. آقای قتالی تأکید دارد که به 
دستور حکومت مرکزی، تنها مواد سوختی در گمرک 
کاالهای  سایر  و  می شود  محصول  اسالم قلعه  مرزی 
وارداتی مانند گذشته در گمرک سابق هرات محصول 
خواهد شد. بر مبنای معلومات اداره محلی هرات، روند 
دریافت محصول گمرکی در گمرک سابق هرات جریان 

دارد و کاالهای وارداتی محصول می شود.
 

ناامنی در بزرگ راه اسالم قلعه و کاهش عواید
جمهور  رییس  خورشیدی،   1398 سال  ثور  ماه  در 
دستور داد تا بخش محصولی گمرک اسالم قلعه از مرکز 
شهر هرات به بندر مرزی اسالم قلعه انتقال داده شود. 
رو به رو  واکنش منفی سکتور خصوصی  با  این تصمیم 
این  به  اعتراض  در  بار  کارمندان گمرک چندین  شد . 
در  اعتراضی  خیمه   و  زده  اعتراض  به  دست  تصمیم 
مقابل ساختمان والیت هرات برپا کردند تا شاید بتوانند 

مذاکره کننده  هیأت  در  زن  اعضای  و  آماده اند  همواره  
زنان کشورهای  با  را  موثر«  »ارتباطات  توانسته اند  نیز 
اسالمی ایجاد کنند. این در حالی است که نماینده گان 
این  جریان  در  بین المللی  سازمان های  و  کشورهای 
تاکید  خشونت ها  توقف  و  مذاکرات  ادامه  بر  نشست 

کرده اند. 

مذاکرات حال غیرنظامیان را بدتر کرده است
هیأت  دفتر  صلح،  مذاکرات  سرگیری  از  با  هم زمان 
»یوناما«  یا  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت 
خبر  صلح  مذاکرات  جریان  در  خشونت ها  افزایش  از 
داده است. براساس یافته های این نهاد، سه هزار و 3۵ 
غیرنظامی در جریان سال گذشته میالدی کشته و پنج 
هزار و ۷8۵ غیرنظامی دیگر زخمی شده اند. یوناما گفته 
است که هرچند خشونت ها در جریان سال ۲۰۲۰ در 
مقایسه با سال ۲۰19 حدود 1۵ درصد کاهش یافته، 
اما برخالف آن، ربع چهارم سال گذشته میالدی )که 
مذاکرات بین االفغانی را در بر می گیرد( خالف توقعات، 
در ۲۰19  زمان  عین  با  مقایسه  در  غیرنظامیان  برای 
از  خود،   گزارش  این  در  یوناما  است.  بوده  خونین تر 
افغانستان به عنوان مرگ بارترین مکان برای غیرنظامیان 

یاد کرده است.
غیرنظامیان در سال  تلفات  یوناما،  آمارهای  بر  مبتنی 
یافته و در ماه های آخر آن،  افزایش  به تدریج   ۲۰۲۰
ترتیب ۵۲۴ کشته و  اوج خود رسیده است. بدین  به 
8۲3 زخمی در ربع اول سال، ۷۴۰ کشته و یک هزار 
یک  و  کشته  سال، 8۴۰  دوم  ربع  در  زخمی  و 388 
کشته  و 891  سال  ربع سوم  در  زخمی  و ۶۷3  هزار 
و یک هزار و 9۰1 زخمی در ربع چهارم سال گذشته 
میالدی ثبت شده است. در مهم ترین موارد،  3۶ درصد 
تلفات غیرنظامیان در نتیجه جنگ های زمینی و  3۴.۵ 
درصد تلفات غیرنظامیان برخاسته از ماین های تعبیه  
شده بوده است. در جریان درگیری ها 8۷۲ تن کشته و 
دو هزار و ۲8۲ تن دیگر زخمی شده اند. در انفجارها نیز 
8۷۲ غیرنظامی کشته و دو هزار و 1۷۰ غیرنظامی دیگر 
حمالت  هدفمند،  قتل های  ادامه  در  شده اند.  زخمی  

صدای شان را به گوش حکومت برسانند، اما کسی صدای 
آنان را نشنید و گمرک به بندر مرزی اسالم قلعه انتقال 
 - هرات  بزرگ راه  مسیر  گمرک،  انتقال  از  پس  یافت. 
اسالم قلعه ناامن شد و کارمندان گمرک و کمیشن کاران 
در این مسیر ربوده یا کشته شدند. در یکی از موارد، ماه 
حمل سال 1399 خورشیدی، پنج کارمند نماینده گی 
بانک مرکزی در گمرک مرزی اسالم قلعه توسط طالبان 

ربوده و تیرباران شدند.
بر اساس یافته های روزنامه 8صبح، از ماه ثور سال 1398 
تا ماه سرطان سال 1399 خورشیدی، در  زمان نسبتاً 
کوتاهی، دست کم پنج رویداد مرگ بار امنیتی در این 
مسیر اتفاق افتاد که در نتیجه  آن 1۵ تن قربانی شدند. 
موتر  بر  حمله  مرکزی،  بانک  کارمندان  شدن  ربوده 
کمیشن کاران گمرک، ربوده شدن و قتل پنج کارمند 
بازار  بانک مرکزی، حمله بر نیروهای مرزی ارتش در 
شهرک مرزی اسالم قلعه و در نهایت انفجار ماین کنار 
جاده ای در مسیر کاروان موترهای رییس گمرک هرات، 

مهم ترین موارد ناامنی طی ماه های اخیر است.
گمرک  درآمد  میزان  بررسی  ناامنی،  افزایش  کنار  در 
سال های  به  نسبت  سال 1399 خورشیدی  در  هرات 
قبل نشان می دهد که به دلیل ناامنی و مشکالت امنیتی 
ناشی از انتقال گمرک، عواید این نهاد کاهش چشم گیر 

یافته است.
 

استقبال سکتور خصوصی از انتقال گمرک
مقام ها در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند 
که در هنگام انتقال گمرک از شهر هرات به اسالم قلعه، 
سکتور خصوصی مخالف این اقدام بود، اما وزارت مالیه 

هوایی، مواد منفجره باقی مانده از جنگ و دیگر موارد، 
دالیل تلفات خوانده شده است. 

تلفات،  درصد   ۴۵ در  طالبان  که  است  گفته  یوناما 
نامشخص  عناصر  درصد،    ۲۲ در  امنیتی  نیروهای 
نُه درصد،  داعش در هشت درصد و  مخالف دولت در 
نیروهای بین المللی، گروه های طرفدار دولت و نیروهای 
نامشخص طرفدار دولت در یک درصد حمالت نقش 
داشته اند. براساس یافته های یوناما، شمار کشته گان از 
افزون  است.  داشته  افزایش  درصد   11 طالبان  سوی 
در  نیز  قتل های هدفمند  از  ناشی  تلفات  آمار  این،  بر 
با سال ۲۰19 حدود ۴۵ درصد بیش تر شده  مقایسه 
حمالت  از  برخاسته  تلفات  موارد،  این  کنار  در  است. 
هوایی نیروهای امنیتی 1۲۵ درصد افزایش داشته است 
ساالنه  بررسی های  آغاز  از  آمار  بلندترین  واقع  در  که 
یوناما )۲۰۰9( شمرده می شود. مبتنی بر این آمار، ارقام 
تلفات زنان در خشونت ها نسبت به سال ۲۰19 حدود 
13 درصد بیش تر شده است و در کنار تلفات کودکان، 

۴3 درصد مجموع تلفات غیرنظامیان را احتوا می کند.
طالبان اما این گزارش یوناما را »سلیقه ای« خوانده و آن 
را »ناقص« عنوان کرده است. به گفته این گروه، نتایج 
این بررسی  با طالبان شریک شده بود، اما »نگرانی ها، 
این گروه »مراعات  معلومات دقیق و جزییات واقعی« 
نشده است«. شورای امنیت ملی نیز در واکنش به نشر 
این گزارش، گفت که در جمع آوری ارقام »دقت کامل« 
مسوولیت  طالبان  شورا،  این  گفته  به  گیرد.  صورت 
برای  فعالیت  زمینه  زیرا  عهده دارند،  را  تلفات  بیش تر 

دیگر گروه های تروریستی را در کشور فراهم کرده اند. 
این آمارها در حالی نشر می شود که در جریان پنج ماه 
از آغاز مذاکرات صلح، تنها نزدیک به ۵۰۰ غیرنظامی 
زخمی  یا  کشته  پایتخت  هدفمند  حمالت  نتیجه  در 
شده اند. پیش تر حکومت جدید امریکا اعالم کرده بود 
که توافق نامه دوحه را ارزیابی می کند تا تعهد طالبان 
به کاهش خشونت ها، قطع روابط با گروه های تروریسی 
و سهم معنادار این گروه در صلح مشخص شود. بدین 
از  نیروهایش  مورد خروج  امریکا در  است  قرار  ترتیب 
افغانستان نیز پس از بازنگری توافق نامه تصمیم بگیرد. 

تأکید داشت که انتقال گمرک به گونه آزمایشی انجام 
الزم  زیرساخت های  تمامی  ماه  سه  ظرف  و  می شود 
احمدسعید  شد.  خواهد  ایجاد  اسالم قلعه  گمرک  در 
عظیمیان، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، در 
صحبت با روزنامه 8صبح می گوید که حکومت نتوانست 
مدیریت  اسالم قلعه  مرزی  بندر  در  را  وضعیت گمرک 
کند و »فاجعه آتش سوزی هرات«، یکی از پی آمدهای 

ناگوار انتقال گمرک بود.
به گفته او، هرچند در تمام کشورهای دنیا گمرک های 
محصولی در مرز موقعیت دارد و از لحاظ منطقی باید 
گمرک در مبدأ ورودی مرز باشد، اما در افغانستان به 
امنیت،  و  تجهیزات  امکانات،  زیرساخت ها،  نبود  دلیل 

زمینه فعالیت گمرک در مرز وجود ندارد. 
حمیداهلل خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات، در 
صحبت با روزنامه 8صبح از انتقال گمرک به شهر هرات 
شهر  از  گمرک  انتقال  وی،  دید  از  می کند.  استقبال 
هرات به مرز اسالم قلعه »اقدامی اشتباه« بود و حکومت 
مخالفت سکتور خصوصی با این اقدام را مد نظر نگرفت. 
اتاق تجارت و سرمایه گذاری و اتاق صنایع و معادن هرات، 
از انتقال دوباره گمرک محصولی به شهر هرات استقبال 
می کنند و پافشاری دارند که باید زیرساخت های مورد 
نیاز در منطقه »روزنک« یا »سرک بای پاس« برای ایجاد 

گمرک جدید فراهم شود.
هرچند با گذشت حدود دو سال گمرک محصولی از بندر 
مرزی اسالم قلعه به شهر هرات منتقل شد، اما تصمیم 
رییس جمهور در این مدت، سبب افزایش تلفات جانی، 
کاهش عواید و از همه مهم تر وقوع »فاجعه آتش سوزی 

بزرگ« در گمرک اسالم قلعه هرات شد.

گمرک هرات به داخل شهر منتقل شد
محمدحسین نیک خواه



طالبان  اصلی  فعالیت  و  کار 
جریان  در  )حتا  هم  هنوز 
همان  دادن  ادامه  مذاکره(، 
است.  جنگ  نامقدس  سنت 
توافق دوحه  این گروه، خالف 
تصرف  و  تسخیر  به  هم چنان 
شهرها از راه جنگ،  بمب گذاری، 
ایجاد ترس و وحشت فکر می کنند و به راهی غیر از 
این اعتقاد و باور ندارند. پس از توافق دوحه، ایاالت 
بر  است که طالبان  یادآور شده  بارها  امریکا  متحده 
خالف موافقت نامه،  هم چنان رابطه شان را با شبکه های 
تروریستی، از جمله القاعده قطع نکرده اند و در جریان 
جنگ از آنان کمک می گیرند و برای آنان در کشتن 
نیروهای امنیتی و مردم ملکی کمک می رسانند. گروه 
کابل  هم، حکومت  مذاکرات  جریان  در  حتا  طالبان 
زیر  و هدفمند،  پیچیده  ترورهای  با سازمان دهی  را، 
فشار قرار داده است و متأسفانه در تمام لحظات این 
ایام خونین، قربانی اصلی مردم ملکی اند. در جدل و 
جمهوری  و  بنیادگرا  امارت  میان  که  کنونی  دعوای 
مردم  دارد،  جریان  تقلبی  و  قومی  فساد،  به  آلوده 
حیثیت و جایگاه سنگ زیرین آسیاب را دارند. فشار 
اهداف  و  تمام حمالت  در  است.  مردم  باالی  جنگ 
تروریستی طالبان، شاید هدف یک نظامی باشد، اما 
عابر بی گناه و درمانده  کابل  قربانی آن چند کارگر، 

نشین است.
موضع حکومت جدید ایاالت متحده امریکا در قبال 
قبل  از  بدتر  را  کشور  این  داخلی  اوضاع  افغانستان، 
ساخته است. همان طور که انتظار می رفت، جو بایدن 
متعهد به بازنگری توافق نامه طالبان و ایاالت متحده 
امریکا شده که این تصمیم مورد استقبال گرم کابل 
و متصدیان امور جمهوری قرار گرفته است. مقامات 
جمهوری از چگونه گی توافق دوحه نگران بودند و آن 
را حاتم بخشی امریکا به طالبان می دانستند. اما ظاهراً 
حکومت جدید ایاالت متحده امریکا دوباره آن توافق 
چالش  به  اقدام،  این  که  است  کشیده  چالش  به  را 
با  پاکستان  و  طالبان  است.  طالبان  گروه  کشیدن 

بخشی از عایدات افغانستان متکی به گمرکات کشور 
است که می توان این سرچشمه عایداتی را به مثابه 

ستون فقرات در اقتصاد افغانستان تلقی کرد.
به  و  خوب  حکومت داری  میان  مستقیمی  رابطه 
دارد.  وجود  کشور  گمرکات  در  عواید  آمدن  دست 
فقدان شفافیت در گزینش مسووالن و کارمندان در 

گمرکات همواره به فساد اداری دامن زده است.
فساد  جهانی  رده بندی های  در  افغانستان  حکومت 
شک  بدون  که  گرفته  را  اول  مقام  بار  چندین  نیز 
هرات،  گمرک  آتش سوزی  فاجعه   عوامل  از  یکی 
نظارت  بر  قوی  مدیریت  ناکارایی  و  گسترده  فساد 
از  یکی  است.  بوده  گمرک  مسووالن  عمل کرد  از 
افغانستان  موفقیت حکومت  عمده ترین دالیل عدم 
در راستای مبارزه با فساد اداری، دست داشتن افراد 
سیاسی قدرتمند در فساد اداری و مداخالت آن ها در 

راستای مبارزه با فساد است.
اداری  فساد  با  مبارزه  عمومی  رییس  قبل،  چندی 
طلوع نیوز  خصوصی  تلویزیون  با  مصاحبه ای  در 
اظهار داشت که مداخالت سیاسی و تنظیمی مانع 
رییس  است.  شده  فساد  پرونده های  به  رسیده گی 
قضایا  »برخی  می گوید:  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره 
وجود دارد که جوانب سیاسی دارند و در رسیده گی 
پرونده آن ها، مداخله هایی صورت می گیرد.« عوامل 
سیاسی، تنظیمی و قومی هم بعضاً مانع پیش رفت در 

جلیل اکبری

کار و فعالیت اصلی طالبان هنوز هم )حتا در جریان مذاکره(، ادامه دادن همان سنت 
نامقدس جنگ است. این گروه، خالف توافق دوحه هم چنان به تسخیر و تصرف شهرها 

از راه جنگ،  بمب گذاری، ایجاد ترس و وحشت فکر می کنند و به راهی غیر از این 
اعتقاد و باور ندارند. پس از توافق دوحه، ایاالت متحده امریکا بارها یادآور شده است 
که طالبان بر خالف موافقت نامه،  هم چنان رابطه شان را با شبکه های تروریستی، از جمله 
القاعده قطع نکرده اند و در جریان جنگ از آنان کمک می گیرند و برای آنان در کشتن 

نیروهای امنیتی و مردم ملکی کمک می رسانند.

در طول دو دهه اخیر رهبران سیاسی و سیاست مداران در افغانستان برای 
تصاحب قدرت و اعمال نفوذ، تالش کرده اند تا قانون را دور بزنند و به طور 

غیرقانونی افراد و وابسته گان شان را در ادارات دولتی و نهادهای بین المللی جابه جا 
کنند، یا این که تالش کرده اند تا نتیجه یک پروسه کامالً اداری را به نفع شان از 

مسیر اصلی اش منحرف سازند.

حبیب حمیدزاده

در مدیریت گمرکات
آفت فساد

هستند.  فعالیت جمهوری  و  ساحه  کردن  محدود  و 
در این طرف، رفتارهای قوم گرایانه مقامات جمهوری، 
ثبات سیاسی افغانستان را بیش تر از هر زمان دیگری به 
خطر مواجه ساخته است. در حالی که تروریست ها هر 
روز از مردم ملکی و نیروهای امنیتی قربانی می گیرند، 
تمرکز اصلی مقامات در ارگ ریاست جمهوری، دعوا 
احتیاطی  هنگفت  بودجه های  قبوالندن  برای  کردن 

برای ارگ ریاست جمهوری است.
امریکا  متحده  ایاالت  جدید  حکومت  موضع  اعالم 
در قبال توافق نامه دوحه )حتا اگر عملی هم شود(، 
حکومت  و  جمهوری  مشکالت  تمام  حل  معنای  به 
عمده  نگرانی های  از  یکی  دوحه  توافق  نیست.  کابل 
به  ربطی  جمهوری  دیگر  مشکالت  است.  جمهوری 
آن توافق ندارد. مشکالت عمده جمهوری به مقامات 
جمهوری مربوط است. بخشی از این مقامات در باره 

آوردن آن مشکالت و وضعیت کنونی مسوول اند.
گروه های  هدفمند  ترورهای  گیری  شدت  از  پس 
تروریستی، بخش زیاد فعاالن رسانه ای بی آن که اعالم 
کنند، کشور را ترک و به هند،  ترکیه و یا کشورهای 
دیگر کوچ کرده اند. بخش دیگری از فعاالن رسانه ای 
حاضر  کارشان  دفتر  به  نمی توانند  سیاست مداران  و 
و  توانایی  به  مردم  و  رسانه ای  فعاالن  چون  شوند. 
صداقت جمهوری ایمان ندارند و برای همین بخشی 
توانسته اند، جان خود را با بیرون شدن از افغانستان 
نجات دهند. جمهوری که پس از ماه ها نتوانسته است، 
جان یک کودک را از چنگ آدم ربایان نجات بدهد و 
هم چنان در قبال جان او و احساس خانواده او بی اعتنا 
مسووالن  و  خبرنگار  جان  قبال  در  بی گمان  است، 
رسانه ها هم بی اعتنا و بی باک است. در حالی که فقر 
بیداد می کند،  یکی از گمرک های بزرگ کشور آتش 
گرفته و کلیه اموال تجاران سوخته است. این رویداد 
سبب باال رفتن قیمت مواد خوراکی و سوختی شده 
است. اوضاع جمهوری به اندازه ای وخیم است که یک 
مال امام در غرب کشور کار در جمهوری را گناه کبیره 
اعالم می کند و این موضوع، رهبری نیروهای امنیتی 

را به تشویش جدی می اندازد.

است، اما با آن هم شک و تردیدهایی وجود دارد که 
هیأت مذکور به درستی از عهده این مسوولیت بیرون 
نخواهد آمد و عدالت تحقق نخواهد یافت. به هر در 
روشن سازی  قوی  اراده  بازرس  هیأت  که  صورتی 
به  و  و خواهان پی گیری  باشد  داشته  را  این قضیه 
موارد  باشد،  قضیه  این  اصلی  عوامل  رساندن  کیفر 
زیر می تواند بخشی از راه حل و روشن سازی هرچه 

بیش تر قضیه باشد.
1. بحث آتش سوزی گمرک هرات نباید به حاشیه های 

بی ربط متصل شود.
بر  نباید  اداره گمرک و گروه های ذی نفع  ۲. ضعف 

دوش اداره نورم و استندرد انداخته شود.
راه  امنیتی  و مشکالت  هرات  بودن گمرک  دور   .3
و  نورم  آمریت  تا  شد  باعث  اسالم قلعه    - هرات 
استندرد در حاشیه قرار بگیرد و نقشی در وضعیت 

بحران نداشته باشد.
۴. مسووالن در مرکز فاقد دورنگری و شناخت کافی 
نیاز  بنابراین،  ادارات در والیات هستند.  از وضعیت 
است تا سیستم بیش از حد متمرکز بازنگری شود و 
حکومت محلی نقش بیش تری در مدیریت و نظارت 

ادارات داشته باشد.
۵. تاثیر آتش سوزی روی اقتصاد شکننده کشور نقش 
به وعده  متعهد  نیاز است حکومت  دارد که  مهمی 
جبران خسارت متضررین بماند و نرخ مواد در بازار 
نیز در روزهای پیش رو طی یک مکانیسم مشخص 

کنترل گردد.
۶. نهاد های عدلی و قضایی نباید سلیقه ای، غیرحرفه ای 
این  با  روابط و حفظ کرسی های شان  و تحت فشار 

موضوع برخورد کنند.
بررسی   نتیجه  در  همواره  که  مشکالتی  از  یکی 
هیأت های اعزامی مرکز کشور به وجود می آید، نگاه 
سوداگرانه و تقلیل گرایانه به مسایل است. نیاز است 
از  و  بررسی  را  موضوع  کامل  شفافیت  با  هیأت  تا 
هرگونه برخورد سلیقه ای اجتناب کند. افراد بی گناه و 
مسووالن رده پایین نباید قربانی معامالت پشت پرده 

مناسبات قدرت و ثروت شوند.

بن بست در مذاکرات 
خون ریزی در کابل

حکومت قبلی ایاالت متحده امریکا به توافقی دست 
یافته بودند که تصور می کردند آن توافق، برای آنان 
مشروعیت منطقه ای و جهانی بخشیده است و مهم تر 
از آن، آنان فکر می کردند که براساس آن توافق نامه، 
آینده افغانستان و یا حداقل بخش عمده ای از آینده 
افغانستان خواهند بود. اکنون پس از اعالم این موضع، 
منطقه ای  رقیبان  که  منطقه  کشورهای  به  طالبان 
از  تا  امریکا هستند،  مراجعه می کنند  ایاالت متحده 
ادامه گفت وگوهای دوحه  برای  راه حلی  آنان  طریق 

براساس توافق قبلی پیدا کنند.
پس از اعالم موضع حکومت ایاالت متحده امریکا و 
میز  طالبان  دوحه،  توافق نامه  بازنگری  بر  مبنی  ناتو 

رسیده گی به برخی از این پرونده ها می شود.
خدمات  نهادهای  آفت های  از  یکی  سیاست زده گی 
یکی  عنوان  به  باید  را  اداری  فساد  که  است  ملکی 
دانست.  اداره  سیاست زده گی  مخرب  پیامدهای  از 
دست یابی به قدرت و اعمال آن یکی از انگیزه های 

فساد است.
و  سیاسی  رهبران  اخیر  دهه  دو  طول  در 
سیاست مداران در افغانستان برای تصاحب قدرت و 
اعمال نفوذ، تالش کرده اند تا قانون را دور بزنند و به 
ادارات  افراد و وابسته گان شان را در  طور غیرقانونی 
دولتی و نهادهای بین المللی جابه جا کنند، یا این که 
تالش کرده اند تا نتیجه یک پروسه کاماًل اداری را به 
نفع شان از مسیر اصلی اش منحرف سازند. این شیوه 
متأسفانه امروز تبدیل به سنت و فرهنگ شده است و 
تنها راه رسیدن به قدرت، جایگاه اجتماعی و موقعیت 
شغلی پنداشته می شود و تمامی افراد جامعه برای 
و  سیاسی  حل های  راه  دنبال  به  آن،  به  دست یابی 
نزدیک شدن به یکی از افراد با نفوذ در چوکات دولت 
و حکومت است و متأسفانه فساد اداری نیز به صورت 
و  انجام می شود  نفوذ،  اعمال  با  و  برنامه ریزی شده 
فاجعه  می گردد.  دشوارتر  آن  با  مبارزه  راه های 
آتش سوزی گمرک هرات می تواند جوانب مختلفی 
همه جانبه  و  دقیق  بررسی  به  نیاز  که  باشد  داشته 
اما  دارد؛  افغانسان  اسالمی  اعزامی جمهوری  هیأت 

چهارشنبه
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مذاکره با حکومت کابل را ترک و به جای آن مصروف 
دیپلماسی با کشورهای همسایه و منطقه هستند. ولی 
طالبان فقط مصروف مذاکره و دیپلماسی نیستند، آنان 
هم زمان مصروف حمله، تهاجم، ترورهای سازمان دهی 
شده و دیگر شگردهای تخریبی اند که در این چرخه 
شوم، مردم ملکی قربانی شده اند و می شوند. در جریان 
مذاکرات و سفرهای طالبان به کشورهای منطقه، کابل 

و مردم آن هر روز به خاک و خون کشیده می شوند.
طالبان در حال حاضر در میدان دیپلماسی هم فعال تر 
از وزارت امور خارجه جمهوری، مصروف چانه زنی و 
در  آنان  اند.  جهان  و  منطقه  کشورهای  با  گفت وگو 
میدان جنگ و دیپلماسی هر روز در حال پیش روی 

تنظیمی،  سلیقه های  براساس  بررسی ها  این  نباید 
سیاسی و شخصی صورت گیرد.

برخی از عوامل عمده در فاجعه آتش سوزی گمرک 
هرات را می توان به شرح زیر برشمرد:

1. اعتصاب مردمی و ترانسپورت )موترهای باربری(.
۲. عوارض پی هم ترازوی دیجیتال گمرک هرات که 
احتماالً به شکل سازمان یافته دارای نقص و ناکارایی 

می گردد.
3. فقدان مدیریت کارا در سیستم گمرکات و گمرک 
هرات که به عنوان شاهرگ اقتصادی کشور به حساب 

می آید.
۴. متواری بودن رییس اسبق گمرک هرات به اتهام 
پرونده فساد که از جانب مسووالن حکومتی بر وی 

وارد است.
۵. ایجاد چنددسته گی در گمرک هرات و سردرگمی 

موترداران جهت طی مراحل اصولی و قانونی.
۶. تبدیل شدن گمرک به کانون سودجویی افراد و 

گروه های ذی نفع.
از  درست  نظارت  فقدان  و  آسیب شناسی  عدم   .۷

وضعیت گمرک هرات.
8. تاثیر انتقال گمرک از مرکز هرات به مرز اسالم قلعه.
9. عدم هماهنگی به موقع و سریع میان سکتور های 
و  امورات  به  رسیده گی  در  ذی دخل  و  موجود 

محموله های گمرکی.
1۰. اعتصاب اتحادیه صرافان و متهم شدن ماموران 
گمرک هرات مبنی بر عدم داد و ستد پولی طی چند 

روز از جانب موترداران.

نتیجه گیری
هرچند چند روز قبل رییس جمهور کشور طی ویدیو 
هرات  والیت  حکومتی  مسووالن  با  که  کنفرانسی 
گمرک  آتش سوزی  قضیه  که  کرد  تأکید  داشت، 
هرات از جانب هیأت اعزامی مرکز در والیت هرات به 
صورت دقیق و همه جانبه بررسی می شود و حکومت 
متعهد به پرداخت خسارات وارده به تجار و موترداران 
از تخمین میزان خسارات بر سکتور خصوصی  بعد 
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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

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: 0770676465 - 0707۱3۱326آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



پس از شکست دونالد ترمپ در 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا 

و روی کار آمدن اداره جدید تحت 
رهبری جو بایدن، این روند به 

خاموشی سیاسی و تاکتیکی رفت که 
سبب بلند شدن صدای طرف های 

درگیر در ماجرای افغانستان 
شد. جمهوریت خواستار بازنگری 

تفاهم نامه و گروه طالبان خواهان حفظ 
آن شد. اما دیده می شود که صدای 
جمهوریت تاثیرات خود را داشته و 

اداره بایدن را به بازنگری این روند 
وادار ساخته است. از این که آقای 

بایدن یک شخص متعهد به ارزش های 
دموکراسی است و اساس دموکراسی 

را مشوره و نظرخواهی تشکیل 
می دهد، ایشان با افراد مجرب در 
این بخش مشورت های اساسی را 

آغاز کرده است که تا این جای کار، آن 
افراد نیز به بازنگری تفاهم نامه دوحه 

تأکید ورزیده   اند. طالبان با دیدن 
این وضعیت، در نخست اقدام به 

سفرهای منطقه ای روی آوردند و به 
کشورهای رقیب امریکا سفر کردند 

تا به اداره جدید امریکا قابلیت 
سیاسی شان را نشان دهند.

دهند. بدون شک این عمل کرد ضد منافع امریکا، اداره 
بایدن را خشمگین ساخته است؛ اما به نظر می رسد که 
دولت جدید ایاالت متحده اظهار این خشم را تا زمان 
معطل  ناتو،  سازمان  در  شرکایش  با  مشورت ها  ختم 
میز  اقدامات  این  با  هم زمان  طالبان  است.  ساخته 
مذاکره را ترک کرده و تمام تمرکزشان را در مشورت 
با کشورهای منطقه و حامیان خود محدود ساخته اند. 
مصروف  گروه  این  گزارش ها،  براساس  هم،  سویی  از 
منسجم ساختن ماشین جنگی خود در صورت اقدام 
از  به کشورهای منطقه،  با سفر  امریکا است. طالبان 
جمله ایران، پاکستان و روسیه زمام داران این کشورها 
را به ارایه نظریات و پیشنهادات شان در مورد نظم حاکم 
در افغانستان که حمایت قاطع جامعه جهانی را نیز با 
خود دارد، ترغیب و حتا بدیل های آن را نیز پیشنهاد 
کرده اند. این رفتار طالبان از نظر اکثر تحلیل گران به 
معنای وابسته گی مطلق این گروه به کشورهای منطقه 
است. در پهلوی این موارد، بن بست و خاموشی حاکم 
در میز مذاکرات، روسیه و امریکا را وادار به اقدام در 
راستای تحرک دوباره این روند کرد؛ اما با شیوه های 
خاص خودشان. کنت مکنزی، رییس ستاد مشترک 
با قمر جاوید باجوا، رییس ستاد ارتش  ارتش امریکا 
پاکستان در نوزدهم فبروری ۲۰۲1 در اسالم آباد دیدار 
کرد و دقیق در همین تاریخ، ضمیر کابلوف، نماینده 
شاه  با  افغانستان  برای  روسیه  جمهور  رییس  ویژه 
محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان دیدار داشت. تا 
هنوز از محتوا و جزئیات این دیدارها چیزی در دست 
نیست؛ اما نظر به گزارش ها، هر سه طرف روی حل 
ورزیده اند.  تأکید  مذاکره  طریق  از  افغانستان  معضل 
امریکا و روسیه، هر دو در تالش حل معضل افغانستان 
و شیوه های  راه حل ها  اما  از طریق گفت گو هستند. 
آنان متفاوت تر از هم به شمار می رود. این تداخل ها 
و  سیاه  هم  یا  و  روشن  و  تاریک  راه حل های  این  و 
سفید، شاید به شکست مذاکرات بینجامد و هم چنان 
بستری برای جنگ خونین جدید و با حامیان جدید 
را آماده کند که بدون شک مسوول آن گروه طالبان 

خواهد بود.

پیچیده فعلی برای بازرگانان و سرمایه گذاران سهولت  
بازرگانان،  امر منجر به تشویق  این  ایجاد می کند و 
فرار  از  جلوگیری  عواید،  جمع آوری  در  شفافیت 
نتیجه  در  و  خطرناک  اشیای  واردات  مانع  مالیاتی، 
مردم  زنده گی  بهبود  و  کشور  اقتصاد  رشد  سبب 

می شود.

و  باربری  وسایط  راننده گان  کاری  اعتصاب   .3
دلیل  به  کشور  سراسر  در  ترانسپورتی  شرکت های 
اخاذی های غیرقانونی در شاهراه ها از سوی طالبان، 
بیش  گمرکی،  تعرفه های  بلند  نرخ  و  زورمندان 
اعتصاب،  این  تأثیرات  کشید.  طول  روز  بیست  از 
هم چنان در بازارها حس می شود. این در حالی است 
که شرکت های ترانسپورتی و راننده گان وسایط باربری 
با توجه به وعده مقامات حکومتی مبنی بر رسیده گی 
از  کشیده اند.  اعتصاب  از  دست  مشکالت شان،  به 
و  ندارد  کافی  تسلط  بر شاهراه ها  دولت  که  آنجایی 
در  ترانسپورت  وزارت  نماینده گی های  و  گمرکات 
فساد غرق اند، احتمال اعتصاب کاری دیگر، به صورت 
قوی وجود دارد. ترانسپورت یا حمل و نقل در اقتصاد 
کشور نقش ارزنده و مهمی را بازی می کند و با درک 
خدمات  است،  خشکه  به  محاط  افغانستان  این که 
صورت  هوایی  و  زمینی  طریق  دو  از  نقل  و  حمل 
می گیرد. به خاطر بلند بودن نرخ حمل و نقل هوایی، 
صادرات و واردات کشور بیش تر با ترانسپورت زمینی 
خاطر  به  نقل  و  حمل  بودن  مختل  می شود.  انجام 
اعتصاب راننده گان و شرکت های حمل و نقل عماًل 
شاهرگ های اقتصادی کشور را از تپش باز می ماند و 
راه های رسیدن به توسعه اقتصادی را مسدود می کند. 
از این وضعیت، بیش ترین زیان را قشر محروم جامعه 
برای  اراده ای  دولت  اگر  بنابراین،  می شوند.  متحمل 
و  بنیادی  صورت  به  باید  دارد،  چالش ها  این  حل 
اساسی به حل آن اقدام کند. روی کردهای مقطعی، 
ره به جایی نمی برد و فقر هم چنان بیداد خواهد کرد.

طبق تفاهم نامه ای که میان هیأت طالبان و امریکا در 
ماه فبروری سال ۲۰۲۰ در دوحه قطر به امضا رسید، 
گروه طالبان مکلف بود تا پس از آن با هیأت دولت 
با  و  شود  مذاکره  وارد  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
کاهش موج خشونت ها، قطع روابط با القاعده، حفظ 
حقوق شهروندان، به ویژه زنان تا ماه می سال ۲۰۲1 
از  سازد.  مساعد  را  امریکایی  نیروهای  خروج  زمینه 
این که اداره دونالد ترمپ به این تفاهم نامه و خروج از 
ذره بین کاهش مصارف خاتمه جنگ بیست ساله این 
کشور و کمک در راستای پیروزی در انتحابات پیش  رو 
نگاه می کرد، کم تر توجهی به ختم جنگ بیست ساله 
افغانستان و حل مصلحت آمیز آن از طریق مذاکرات 
باعث  بی توجهی غرب  و  این عجله  داشت.  رو  در  رو 
دو شکاف بزرگ در این روند شد. یکی عدم تطبیق 
موارد و مواد توافق نامه و دوم، ایجاد روحیه کاذب فتح 
و تسلیمی در اذهان سران و سربازان گروه طالبان. هر 
دو شکاف باعث بلند رفتن موج خشونت ها در کشور 
شد. زیرا ماشین جنگی طالبان به این عقیده شد که 

که  است  نیافته   توسعه  کشور  یک  افغانستان 
شاخص های توسعه، به خصوص توسعه اقتصادی در 
آن دیده نمی شود. حیات اقتصادی در این کشور با 
حیات اقتصادی جوامع توسعه یافته، یا حتا در حال 
به  قادر  کشور  این  دارد.  جدی  تفاوت ّهای  توسعه، 
فراهم کردن بودجه ساالنه خود نیست و به کمک های 
صورت  به  آن  سرانه  درآمد  است.  متکی  جهانی 
ناعادالنه  بسیار  آن  توزیع  نحوه  و  پایین  چشم گیر 
است؛ به گونه ای که بیش از ۷۵ درصد جمعیت آن 
در فقر مطلق به سر می برند. گرسنه گی و سوءتغذیه 
سرمایه  درصد  که 9۰  حالی   در  عادی،  است  امری 
و  دولتی  )مقامات  نفوس  درصد  یک  فقط  را  کشور 

باند های مافیایی( به مصرف می رسانند.
موقعیت  جهانی  و  منطقه ای  تجارت  در  افغانستان 
جایگاه  بین المللی  سیاست  عرصه   در  و  نامساعد 
یک  پی گیری  از  معموالً  کشور  این  دارد.  ضعیفی 
سیاست فعال و مستقل عاجز است. افزایش بی سابقه 
بیکاری،  زیادی، هم چون  منفی  پیامدهای  با  نفوس 
به  مردم  شدن  سرازیر  و  مهاجرت  دزدی،  ناامنی، 
نقشه  فاقد  افغانستان  است. شهرهای  شهرها همراه 
امکانات شهری است و جابه جایی مردم در آن ها  و 
است.  گرفته  صورت  قومی  گرایش های  براساس 
انواع  با  متداخل  و  متنوع  اجتماعی  قشربندی 
شکاف های اجتماعی، اعم از قومی، نژادی، مذهبی، 

کندی و خامو�ش مذاکرات؛

سوءمدیریت و فساد؛ 

آن ها موفق به شکست امریکا و ناتو می شود و دولت 
افغانستان در مقابل آن ها هیچ است و می توان آن را از 
طریق نظامی سقوط داد. این روحیه نه تنها باعث بلند 
رفتن موج خشونت ها شد، بلکه عالقه و تعهد طالبان 
از چنین  به میز مذاکرات محدود ساخت. طالبان  را 
جایگاهی به مذاکرات می دیدند و به هیچ اصل و قاعده 
بازی خود را متعهد نمی دانستند. آنان همانند میدان 
جنگ، در میز مذاکره نیز حرف ها و حرکت های پیروزی 
خود و شکست دیگران را به نمایش می گذاشتند. این 
رفتار پیروزمندانه با انتقاد های هیأت دولت جمهوری 
اسالمی افغانستان و سیاسیون در داخل کشور روبه رو 

شد.
اما پس از شکست دونالد ترمپ در انتخابات ریاست 
اداره جدید تحت  امریکا و روی کار آمدن  جمهوری 
و  سیاسی  خاموشی  به  روند  این  بایدن،  جو  رهبری 
تاکتیکی رفت که سبب بلند شدن صدای طرف های 
درگیر در ماجرای افغانستان شد. جمهوریت خواستار 
بازنگری تفاهم نامه و گروه طالبان خواهان حفظ آن 

است.  کرده  بطی  را  توسعه  روند  طبقاتی  و  محلی 
کشمکش های سیاسی به خاطر منازعات ساختاری با 
پاکستان، موجودیت پایگاه  نظامی امریکا و تنش های 
قومی، زبانی، جنسیتی و افراط  گرایی دینی، به شدت 
خشونت ها افزوده و پروسه صلح و ملت سازی را مختل 
نظامی گری،  پایه های  بر  کرده است. قدرت سیاسی 
و  استوار  شخصیت پرستی  و  قوم گرایی  زورمداری، 
خشونت و سرکوب رایج ترین شیوه برخورد صاحبان 
نشان  بررسی ها  هم چنان،  است.  مردم  با  قدرت 
می دهد که دامنه فقر و محرومیت در کشور هر روز 
گسترده تر می شود. به عبارت روشن تر، در افغانستان 
هر روز مردم بیش تری به دام فقر و محرومیت گرفتار 
می شوند. دام  فقر و محرومیت به این معنا است که 
مجموعه عواملی که در فوق ذکر شد، به خصوص فقر 
اقتصادی و درآمد ناچیز، با یک دیگر گره خورده و دور 
برای شهروندان  را  اقتصادی و محرومیت  باطل فقر 
کشور رقم زده که بیرون شدن از آن نیازمند رهبری 

خردمندانه و مدیریت کارا است.
در این روزها وضعیت اقتصادی کشور بدتر از وضعیت 
سیاسی و امنیتی به نظر می رسد و چالش های زیاد 
فراراه اقتصاد کشور دیده می شود. در ادامه چند مورد 

آن را به صورت خالصه نام می برم:

1. اعتصاب کاری صرافان دوهفته دوام کرد. آنان به 

تاثیرات  دیده می شود که صدای جمهوریت  اما  شد. 
خود را داشته و اداره بایدن را به بازنگری این روند وادار 
ساخته است. از این که آقای بایدن یک شخص متعهد 
به ارزش های دموکراسی است و اساس دموکراسی را 
افراد  با  ایشان  مشوره و نظرخواهی تشکیل می دهد، 
مجرب در این بخش مشورت های اساسی را آغاز کرده 
بازنگری  به  نیز  افراد  آن  کار،  جای  این  تا  که  است 
دیدن  با  طالبان  ورزیده   اند.  تأکید  دوحه  تفاهم نامه 
این وضعیت، در نخست اقدام به سفرهای منطقه ای 
روی آوردند و به کشورهای رقیب امریکا سفر کردند 
تا به اداره جدید امریکا قابلیت سیاسی شان را نشان 

دلیل تغییر جواز انفرادی به شرکتی، از سوی بانک 
پس  ظاهراً  بودند.  کرده  کاری  اعتصاب  مرکزی، 
وعده  و  صرافان  با  غنی  جمهور  رییس  مالقات  از 
اعتصاب  پایان  به  آنان  این مشکل،  بر حل  او مبنی 
آقای  آینده  اما هرگاه در روزهای  تصمیم گرفته اند. 
غنی به وعده اش وفا نکند، صرا ّفان بار دیگر دست به 
اعتصاب کاری خواهند زد. از آنجایی که آنان با در 
نقدینه گی جامعه،  از  داشتن بخش عمده ای  اختیار 
اقتصادی و تنظیم روابط  نقش بسیار مهم در نظام 
و مناسبات اقتصادی جامعه ایفا می کنند، در صورت 
تداوم این مشکل، چرخه اقتصادی کشور فلج خواهد 

شد.

و  فساد  گمرکی،  معیاری  زیرساخت های  نبود   .۲
ضعف مدیریتی سبب آتش سوزی بزرگ در گمرک 
اسالم قلعه هرات شد. این سونامی، منجر به نابودی 
صدها میلیون دالر کاالی تجارتی بازرگانان و خاکستر 
نتیجه آن  از یک هزار موتر شد که در  شدن بیش 
قیمت های مواد سوختی و مواد خوراکی در سراسر 
کشور بلند رفت. از این که گمرکات یک بخش مهم 
برای  است،  کشور  اقتصادی  انکشاف  و  ثبات  برای 
جلوگیری از تکرار آتش سوزی، ریاست گمرکات باید 
زیربناهای گمرکات را به شکل مدرن بسازد و با وسایل 
مدرن تجهیز کند. برعالوه، ساده سازی طرزالعمل های 
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قدرت های منطقه و جهان 
وارد اقدام شده اند   

دامنه فقر رو به گسترش است
افغانستان یک کشور توسعه نیافته  است که شاخص های توسعه، به خصوص توسعه اقتصادی در آن دیده نمی شود. حیات 

اقتصادی در این کشور با حیات اقتصادی جوامع توسعه یافته، یا حتا در حال توسعه، تفاوت ّهای جدی دارد. این کشور قادر 
به فراهم کردن بودجه ساالنه خود نیست و به کمک های جهانی متکی است. درآمد سرانه آن به صورت چشم گیر پایین و 

نحوه توزیع آن بسیار ناعادالنه است؛ به گونه ای که بیش از ۷5 درصد جمعیت آن در فقر مطلق به سر می برند. گرسنه گی و 
سوءتغذیه امری است عادی، در حالی  که 90 درصد سرمایه کشور را فقط یک درصد نفوس )مقامات دولتی و باند های مافیایی( 

به مصرف می رسانند.



در  کمیسیون  این  معلومات  طبق  می دهد.  نشان 
سال گذشته 9۰ کودک در صفوف گروه های مسلح 
فعالیت داشته اند. بر این اساس میزان حضور کودکان 
سال  به  نسبت  مخالف  مسلح  گروه های  صفوف  در 
1398، ۲8 درصد افزایش را نشان می دهد. به همین 
ترتیب در گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده 
در صفوف جنگ،  شامل  کودکان  بر  عالوه  که  است 
نظامی  کارگر در قطعات  عنوان  به  13 کودک دیگر 
دولت مصرف  مخالف  پوسته های  و  دولتی  امنیتی  و 

بوده اند. 
خدمت  به  جنگ  صفوف  در  حالی  در  کودکان  این 
گرفته شده اند که قانون افغانستان و کنوانسیون های 
و  گروه ها  در  کودکان  استخدام  جینوا  چهارگانه 

نهادهای مسلح را منع کرده است. 
در کنار این، معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر 

نشان می دهد که عالوه  بر مسلح بودن کودکان درگیر 
منازعات، آن ها قربانی این منازعات نیز هستند. طبق 
این معلومات در سال جاری به تعداد دو هزار و 19 
زخمی  و  کشته  مسلحانه  درگیری های  در  کودک 
قربانیان  میزان  که  می دهد  نشان  آمار  این  شده اند. 
کل  به  نسبت  گذشته  سال  با  مقایسه  در  کودک 
تلفات غیرنظامیان 1.۲ درصد و نسبت به تعداد تلفات 

کودکان ۲۵.1 درصد کاهش داشته است. 
تلفات  از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  هم  آن   با 
کودکان در منازعات مسلحانه ابراز نگرانی کرده است. 
این کمیسیون گفته است که براساس اعالمیه جهانی 
حقوق کودک و قانون اساسی کشور، دولت افغانستان 
را  آنان  امنیت  و  از کودکان حمایت  مکلف است که 

تأمین کند. 

عبداالحمد حسینی 

بررسی های کمیسیون مستقل حقوق بشر از وضعیت 
حقوق بشری کودکان افغانستان در سال 1399 نشان 
می دهد که علی رغم برداشتن گام های موثر برای بهبود 
وضعیت کودکان، هنوز هم چالش های جدی فراروی 
این کودکان وجود دارد. براساس این بررسی ها، هنوز 
هم از کودکان در صفوف جنگ توسط نیروهای امنیتی 
و گروه های مسلح مخالف به وضوح استفاده می شود. 
به همین ترتیب این بررسی ها نشان می دهد که هنوز 
انواع آزار و اذیت قرار می گیرند و  هم کودکان مورد 
از حقوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شان 
محروم اند. با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر 
براساس قوانین ملی و  از حکومت خواسته است که 
بین المللی شرایط زنده گی کودکان را بهبود بخشد و 

زمینه را برای تحقق حقوق کودکان فراهم کند. 
پنجم  سه شنبه،  روز  بشر   حقوق  مستقل  کمیسیون 
حوت، نتیجه بررسی هایش از »وضعیت حقوق بشری 
این  در  کرد.  همه گانی  را   »1399 سال  در  کودکان 
بررسی با پنج هزار و 318 کودک که شامل سه هزار 
در  و ۵۰9 دختر می شوند،  و یک هزار  پسر  و 8۰۷ 
۲8 والیت کشور مصاحبه کرده است. از میان کودکان 
شامل تحقیق یک هزار تن )19.3 درصد( آنان بین 
 8۰.۷( تن  و ۲9۴  هزار  چهار  و  تا 11  هفت  سنین 
درصد( آنان بین سنین 1۲ تا 18 بوده اند. هم چنان 
از  درصد   1۵.۷ کمیسیون  این  معلومات  طبق 
بی جا  خانواده های  از  کودکانی  را  مصاحبه شونده گان 
خانواده های  از  کودکانی  را  درصد   3۷.۴ شده گان، 
کودکان  سایر  را  درصد   ۴۶.9 و  عودت کننده گان 
تشکیل داده اند. به همین ترتیب این کمیسیون گفته 
در  شونده  مصاحبه  کودکان  درصد   83.8 که  است 
خانه ها و با اعضای خانواده خود زنده گی می کردند و 
1۶.۲ درصد دیگر آنان در خارج از خانه و در مراکز 

اصالح و تربیت کودکان بوده اند. 

فعالیت 76 درصد کودکان در صفوف گروه های 
مخالف مسلح دولت

با این حال بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر از 
که  می دهد  نشان  جاری  سال  در  کودکان  وضعیت 
حقوق مدنی و سیاسی کودکان با چالش هایی مواجه 
بوده است. طبق این بررسی، کودکان در جریان امسال 
سنگرهای  در  بین المللی  و  ملی  قوانین  خالف  بر 
به ثبت رسیده در  جنگ استخدام شده اند. آمارهای 
کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد که در 
مسلح  نیروهای  در صفوف  کودک  جاری 1۲۶  سال 
دولتی و گروه های مخالف دولت فعالیت داشته اند. از 
این میان 9۶ کودک که شامل ۷۶.۲ درصد می شوند، 
گروه های  شامل  غیردولتی  نیروهای  صفوف  در 
این  فعالیت داشته اند. معلومات  مسلح مخالف دولت 
کمیسیون نشان می دهد که تنها ۲۰ کودک که 1۶.9 
درصد را تشکیل می دهند، در صفوف نیروهای امنیتی 
کرده  تصریح  این کمیسیون  داشته اند.  کشور حضور 
است که این تعداد شامل کل کودکان فعال در صفوف 
گروه های مسلح نمی شوند و محتمل است که کودکان 
بیش تر در صفوف جنگ حضور داشته باشند. با این 
افزایش را  با سال گذشته،  حال این آمار در مقایسه 

کمیسیون مستقل حقوق بشر  
روز سه شنبه، پنجم حوت، نتیجه 
بررسی هایش از »وضعیت حقوق 

بشری کودکان در سال 1399« را 
همه گانی کرد. در این بررسی با 

پنج هزار و 318 کودک که شامل 
سه هزار و 80۷ پسر و یک هزار و 
509 دختر می شوند، در 28 والیت 
کشور مصاحبه کرده است. از میان 

کودکان شامل تحقیق یک هزار 
تن )19.3 درصد( آنان بین سنین 

هفت تا 11 و چهار هزار و 294 
تن )80.۷ درصد( آنان بین سنین 
12 تا 18 بوده اند. هم چنان طبق 

معلومات این کمیسیون 15.۷ درصد 
از مصاحبه شونده گان را کودکانی از 

خانواده های بی جا شده گان، 3۷.4 
درصد را کودکانی از خانواده های 

عودت کننده گان و 4۶.9 درصد را 
سایر کودکان تشکیل داده اند.

36 درصد خشونت توسط پولیس صورت گرفته 
است

بررسی  کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان می دهد 
 1399 سال  در  خشونت  کودکان  قربانی  رقم  که 
افزایش داشته است. براساس معلومات این کمیسیون، 
کودک،  و 318  هزار  پنج  مجموع  از  در سال جاری 
یک هزار و 391 تن آنان مورد خشونت قرار گرفته اند. 
این در حالی است که در سال گذشته از مجموع پنج 
هزار و ۲۴8 کودک، ۵3۵ تن آنان مورد خشونت قرار 
نشان می دهد که  آمار  این دو  مقایسه  بودند.  گرفته 
میزان خشونت در برابر کودکان نسبت به سال گذشته 
1۶ درصد افزایش یافته است. این خشونت ها شامل 
خشونت های روانی، فزیکی، اقتصادی، جنسی و سایر 

خشونت ها بوده است. 
براساس یافته های این کمیسیون، از میان 3۴ کودک 
قربانی  آن  مورد   1۶ شده اند،  خشونت ها  قربانی  که 
تجاوز جنسی، چهار مورد قربانی اجبار به فحشا، دو 
مورد قربانی اجبار به فعل لواط، هفت مورد قربانی آزار 
و اذیت جنسی، چهار مورد اجبار به روابط زن وشوهری 
اجباری  بارداری  قربانی  خالف میل شان و یک مورد 
از مجموع خشونت های  ترتیب  به همین  بوده است. 
قتل  مورد  سه  شمول  به  قتل  مورد  یازده  فزیکی، 
اعضای  قطع  مورد  دو  زدن،  آتش   مورد  دو  ناموسی، 
به  اجبار  مورد  یک  ضرب وجرح،  مورد  هفت  بدن، 
استفاده مواد مخدر، سه مورد وادار به کار اجباری و 

11۷ مورد لت وکوب به ثبت رسیده است.
کودک   ۶۲8 مجموع  از  که  است  آمده  گزارش  در 
اتهام،  مورد  نُه  روانی ،  و  لفظی  خشونت های  قربانی 
پنج مورد مجبور به انزوا، دو مورد توهین، 1۲ مورد 
تهدید  مورد  پنج  منزل،  از  اخراج  و  به طالق  تهدید 
به قتل و ۷۴ مورد تحقیر به ثبت رسیده است. این 
 83 که  دیگر  مورد   ۵۲1 که  است  گفته  کمیسیون 
معین  را  خشونت  نوعیت  می شود،  شامل  را  درصد 
نکرده اند. در کنار این، از میان ۴۴ کودک که قربانی 
خشونت های اقتصادی شده اند، 3۶ مورد از نفقه ، پنج 
مورد از دریافت مهریه، دو مورد از حق تصرف در اموال 
محروم  ارث  در  تصرف  حق  از  مورد  یک  و  شخصی 

شده اند. 
این حال معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر  با 
سوی  از  کودکان  درصد   3۶.۷ که  می دهد  نشان 
افراد وابسته به پولیس، 1۷.3 درصد از سوی اعضای 
صاحبان  سوی  از  درصد  هشت  خانواده های شان، 
و چهار  آموزگاران شان  از سوی  کارشان، ۵.8 درصد 
قرار  خشونت  مورد  کودکان  سایر  سوی  از  درصد 
گرفته اند. 39۴ کودک دیگر که ۲8 درصد کودکان را 
شامل می شوند، از سایر افراد به عنوان عامل خشونت 

علیه خودشان نام  برده اند. 

محرومیت 45 درصدی کودکان از گرفتن سند 
تابعیت

از سوی دیگر معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر 
پنج هزار و 318 کودک،  میان  از  نشان می دهد که 
دو هزار و 8۷۴ تن آنان که ۵۴.8 درصد را تشکیل 

آنان  تن   3۶۷ و  هزار  دو  و  داشته   تذکره  می دهند، 
که ۴۵.۲ درصد را شامل می شوند، تذکره نداشته اند. 
هم چنان 1۷ تن دیگر در این مورد معلومات نداده اند. 
در گزارش این کمیسیون تصریح شده، از میان کسانی 
که تأیید کرده اند تذکره تابعیت ندارند، ۶۷ تن آنان 
این کودکان در  زنده گی می کرده اند.  پرورشگاه ها  در 
نبودن  روشن  دلیل  به  که  داده اند  توضیح  مصاحبه 
هویت والدین شان، نمی توانند تذکره دریافت کنند و 

عماًل از دسترسی به این حق محروم اند. 
یافته های نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر نشان 
اصالح  مراکز  در  حجز  تحت  کودکان  که  می دهد 
کودک،  میان ۵98  از  که  است  داده  نشان  تربیت  و 
11۲ تن آنان ادعای شکنجه و بدرفتاری علیه شان را 
در دور توقیف تایید کرده اند. هم چنین ۲۰۰ کودک 
دیگر گفته اند که بیش از مدت معینه در توقیف به سر 
برده اند و ۲8۶ کودک تحت حجز از موارد نقض حقوق 

بشری شان چیزی نگفته اند. 
شکنجه  ادعای  یا  بدرفتاری  میزان  که  است  گفتنی 
که  گذشته  سال  به  نسبت  جاری  سال  در  کودکان 
در آن بیش از 1۰۰ تن از میان ۵91 کودک مدعی 
بودند، 1.۶ درصد  از سوی مسووالن شده   بدرفتاری 

افزایش داشته است. 

57 درصد کودکان از رفتن به مکتب محروم اند
از  که  است  گفته  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
مجموع کودکان شامل تحقیق، چهار تن آنان زیر سن 
هفت سال بوده و سن سه تن دیگرشان نامعلوم بوده  
است؛ به این معنا که 99.9 درصد کودکان مصاحبه 
شونده باالی هفت سال و واجد شرایط رفتن به مکتب 
این تحقیق یک هزار و 9۶۲ کودک که  بوده اند. در 
3۶.9 درصد را شامل می شوند، به مکتب می روند. سه 
شامل  را  درصد   ۵۷.۲ که  باقی مانده  تن   39 و  هزار 
باز  مکتب  به  رفتن  از  گوناگون  دالیل  به  می شوند، 

مانده اند. 
نشان  کمیسیون  سوی  از  شده  ارایه  آمار  مقایسه 
می دهد که میزان کودکان محروم از مکتب ۶.۵ درصد 
در سال  که  است  حالی  در  این  است.  یافته  افزایش 
گذشته ۵۰ درصد کودکان از رفتن به مکتب محروم 

بوده اند. 
به  که  کودک   1۴۵ گزارش،  این  معلومات  براساس 
مکتب نمی رفته اند، دلیل نرفتن به مکتب را دیدگاه 
منفی نسبت به مکتب عنوان کرده اند. به همین ترتیب 
۲۵1 کودک ناامنی، یک هزار و ۶33 کودک مصروفیت 
کاری، ۷3 کودک دوری راه، 31 کودک بسته بودن یا 
نبودن مکتب، ۷۴۵ کودک مشکالت اقتصادی، 1۴۷ 
کودک مخالفت خانواده و 1۴ کودک نبود تسهیالت را 

عامل نرفتن به مکتب گفته اند. 
کودکان  دسترسی  از  کمیسیون  این  بررسی های 
در  کودکان  درصد   ۷۰ که  می دهد  نشان  صحت  به 
درصد   3۰ و  کرده  مراجعه  داکتر  به  مریضی  هنگام 
مراجعه  داکتر  به  مریضی  هنگام  که  گفته اند  دیگر 
نمی کنند. این آمار نشان می دهد که در سال جاری 
یافته  کاهش  صحت  به  کودکان  دسترسی  میزان 
است. با این حال کودکانی که هنگام بیماری به داکتر 
مراجعه نمی کنند، دلیل آن را دوری راه، نبود دارو در 
کلینیک ها و شفاخانه ها، بلند بودن فیس داکتر، نبود 

داکتر زن و اجازه ندادن فامیل عنوان کرده اند.
از  گزارش  این  تحقیقی  یافته های  ترتیب  همین  به 
وضعیت شغلی کودکان نشان می دهد که نزدیک به 
۶۰ درصد کودکان کار می کنند و تنها 33 درصد آنان 
کار نمی کنند. براساس معلومات این گزارش، کودکان 
کارگر در شغل های مختلف از جمله جمع آوری زباله، 
ساختمانی،  کار  خشت پزی،  دست فروشی،  حمالی، 
خانه،  کارگری  موتر شویی،  قالین بافی،  خیاطی، 
کارگری رستورانت، کار در کارخانه صنعتی، گدایی، 
دهقانی، کارگری حمام و کار در پوسته های نظامی 

مصروف اند. 
با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت 
خواسته است که از حقوق کودکان حمایت و از روند 
استخدام کودکان در گروه های مسلح جلوگیری کند. 

این کمیسیون هم چنان گفته است که پس از بررسی و 
ثبت 1۷۴ قضیه که در آن نقض حقوق بشری کودکان 
شناسایی شده، اقدامات عملی روی دست گرفته است. 
به گفته این کمیسیون، این اقدامات شامل دادخواهی 
حقوقی،  پی گری  و  نظارت  عدالت،  تامین  برای 
مشوره دهی حقوقی و اجرای پروژه های تحقیقی بوده 

است.
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یافته های کمیسیون 
حقوق بشر؛ 

سرباز گیری 
از کودکان 
در جنگ 
افزایش یافته 
است



هما همتا

افغانستان می تواند با تدوین یک 
سیاست خارجی بی طرف و مدون که 

در آن توازن قدرت و سهم دهی 
به هر دو کشور در عرصه های 
مختلف در نظر گرفته شود، از 

ادامه جنگ های نیابتی آنان در خاک 
خود جلوگیری کند. از سوی دیگر، 
حل موضوع خط دیورند از مجرای 

بین المللی می تواند به صورت 
دایمی از تنش میان افغانستان و 
پاکستان در منطقه جلوگیری کند. 

به صورت کلی باید از جنگ های 
نیابتی کشورهای منطقه و فرامنطقه 
در افغانستان جلوگیری شود. چنین 

روی کردی می تواند در همکاری با 
سازمان ملل متحد صورت گیرد.

احمد فیصل آستانه یی
بخش دوم و پایانی

در این نوشته می خواهم در مورد آن هایی بنویسم که 
هم زمان دو شغل دارند. نه آن هایی که انتخاب می کنند 
دو شغل شیک و مجلسی با درآمدهای فوق العاده داشته 
نداشته  شغل  دو  هم زمان  اگر  که  آن هایی  بل  باشند، 
باشند، چرخ زنده گی شان از چرخش طبیعی بازمی ایستد 
و آخر هرماه باید پول شان را صرف مخارج خانه، کرایه 
می کنند  فراموش  و   کنند  کودکانش  پوشاک  و  خانه 
کنند.  هدیه  خود شان  برای  را  چیزی  کوچک ترین  که 
در  افغانستان،  در  کار  بازار  کنونی  به وضعیت  توجه  با 
مدیریت  را  شغل  دو  هم زمان  مجبوریم  موارد  بیش تر 
کنیم. بیش تر کسانی که هم زمان دو شغل دارند، یکی 
از شغل هایش رسمی است و دیگری غیررسمی یا هردو 

رسمی اند.
علی رضا صادقی، 3۲ سال دارد و متولد شهر مشهد ایران 
است. او لیسانس ادبیات دری دارد و در یکی از مکاتب 
به  دری  مضمون  تدریس  مشغول  مزارشریف  دولتی 
دانش آموزان است. استاد صادقی مدت ده سال می شود 
که استاد است.  او هم زمان با تدریس در مکتب، در وقت 
اضافه اش در یکی از رادیوها در مزارشریف مصروف کار 

پاکستان در جست وجوی عمق استراتژیک
»یکی از عناصر ثابت رفتار استراتژیک پاکستان، اعتقاد 
به ضرورت عمق استراتژیک در افغانستان است. بسیاری 
یافتن  آغازگر  را  ضیاءالحق  حکومت  پژوهش گران،  از 
عمق استراتژیک می دانند. در این زمان، پاکستان، ایاالت 
متحده و عربستان سعودی از مجاهدین افغان در برابر 
اتحاد شوروی حمایت می کردند. برخی عمق استراتژیک 
را به عنوان چشم انداز استراتژیکی توصیف می کنند که 
در زمان اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی طراحی 
شد و هدف آن تحمیل نفوذ منطقه ای پاکستان به واسطه 
کنترل افغانستان از طریق یک جنبش بنیادگرای عمدتاً 

پشتون بود.« )کرول کریستین فییر، 139۶: 1۲9(
نقشه  روی  بر  طوری  ژئواستراتژیک  لحاظ  از  پاکستان 
عمق  داشتن  به  را  کشور  این  نیاز  که  است  افتاده 
استراتژیک حتمی و ضروری می نماید. کم  عرض بودن 
این کشور در امتداد هند باعث شده است که هند به هر 
نقطه  پاکستان در کم ترین وقت ممکن دست رسی پیدا 
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از  باری  می شود،  شروع  افغانی  هزار  چهار  از  اغلب  که 
مسوولیت را بر دوش بکشند.

را  نفری  هفت  خانواده  یک  مسوولیت  صادقی،  استاد 
بر عهده دارد. او هفت سال می شود که ازدواج کرده و سه 
فرزند دارد. چون تک فرزند خانواده است، بعد از ازدواج 

نیز مسوولیت نگهداری پدر و مادرش با او است. 
بیش تر همکارانش در کنار  استاد صادقی می گوید که 
خود  برای  نیز  را  دیگر  شغل  یک  مکتب،  در  تدریس 
شغل  یک  توانسته اند،  که  آن هایی  کرده اند.  دست و پا 
رسمی دیگر پیدا کرده اند، اما آن هایی که نتوانسته اند، 
از  بعضی  مثاًل  ساخته اند؛  خود  برای  دیگر  شغل  یک 
تاکسی رانی  یا  استاد صادقی در وقت اضافی،  همکاران 

می کنند یا هم مواد خوراکه می فروشند.
نیز  را  مورد  این  حرف هایش  جریان  در  صادقی  استاد 
یاد آوری کرد که خانم های بعضی از همکارانش با پیش 
تامین  در  گل دوزی،  یا  خیاطی  مثل  کارهایی  بردن 
مخارج خانواده های شان همکاری می کنند. استاد صادقی 
می گوید: »وضعیت زنده گی استادان مکاتب در افغانستان 
دو  توانسته ایم  که  کسانی  هستیم  است.  دشوار  بسیار 
تنها  که  استادانی  از  عده  آن  اما  باشیم،  داشته  شغل 
در  که  است  دشوار  برای شان  بسیار  می کنند،  تدریس 
آخر ماه با هشت هزار افغانی بتوانند تمام احتیاجات شان 

را مرفوع کنند.«
برای  که  زیادی  وعده های  از  بعد  افغانستان  حکومت 
استادان مکاتب در طول این سال ها داد و هیچ کدام را 
عملی نکرد، در یک حرکت بی سابقه مبلغ دو هزار افغانی 
به معاش آن ها اضافه کرد. این حرکت واکنش های زیادی 
را به دنبال داشت و بسیاری  منتقد بر این بودند که با 
زنده گی  به کدام سمت  زودتر  افغانی،  افزایش دو هزار 
بپردازند. استاد صادقی که در درون ماجرا است، می گوید: 
امیدوار کننده  و  خوش بینانه  کوچک  حرکت های  »این 
است. شاید دو هزار افغانی مبلغ چشم گیری نباشد، اما 
برای انسانی که مسوولیت یک زنده گی را بر دوش دارد 

راه  این کشور  پاکستان،  به  هزاران مهاجر و مجاهدین 
آن ها  از  و  نمود  طی  شبه  یک  را  خود  ساله  چندین 
منحیث لقمه آماده جهت تدوین پالسی خود در پیاده 
کرد.  استفاده  افغانستان  در  استراتژیکش  عمق  کردن 
اقتدار در  با  برقراری حکومت  چهار دهه جنگ و عدم 
کابل، با استفاده از گروه های نیابتی پاکستان ممکن شده 
است که یکی پی دیگری جهت پیاده کردن اهداف این 
نیابتی  گروه های  گذاشته اند.  وجود  عرصه  به  پا  کشور 
برای پاکستان منحیث بازوی سیاست خارجی این کشور 
در منطقه عمل کرده اند که این معادله در برخورد با هند 
و افغانستان به صورت مستقیم همواره مورد بهره برداری 

قرار می گیرد.
هند نیز از سوی پاکستان به حمایت از برخی گروه های 
نیابتی بر علیه این کشور متهم است که گویا در تمویل 
و تجهیز جریان های تجزیه طلب بلوچ و پشتون  نقش 
برخی  باور  به  دیگر،  سوی  از  می کند.  ایفا  را  بسزایی 
پاکستان  تا حکومت  است  تحلیل گران، هند در تالش 
و  سیاسی  جریان های  برخی  توسط  افغانستان  در  را 
کاهش  باعث  تا  دارد  نگه  مصروف  نیابتی  گروه های 
فشارها در کشمیر گردد و با چنین روی کردی، حکومت 

پاکستان در چندین جبهه مصروف نگه داشته شود.
از سوی دیگر، حزب حاکم هند سال گذشته طی اقدام 
ماده  و  کرد  لغو  را  کشمیر  خودمختاری  بی پیشینه، 
3۷۰ قانون اساسی را که در آن به اهالی کشمیر چنین 
امتیازی قایل شده بود، ملغا اعالم کرد. این روی کرد 
باعث شد تا پاکستان با استفاده از مجراهای مختلف، 
از جامعه جهانی و امریکا جویای کمک شود و حکومت 

است،  افغانی  هزار  هشت  همین  امیدش  چشم  تنها  و 
می تواند بسیار امیدوار کننده باشد.«

استاد کریمی، یکی دیگر از استادانی است که در کنار 
دکان  یک  اضافه اش  وقت  در  معلمی،  شغل  داشتن 
کوچک خوراکه فروشی راه اندازی کرده است تا بتواند از 
این طریق مخارج خانواده اش را تامین کند. او در یکی 
از مکاتب خصوصی مزارشریف تدریس می کند و ماهانه 
مبلغ شش هزار افغانی معاش می گیرد که برای تامین 
احتیاجات یک خانواده شش نفری بسیار ناچیزی است. 
و  آموزش  راه  در  را  از عمرش  نیمی  استاد کریمی که 
پرورش سپری کرده و پدر چهار فرزند است، می گوید: 
می بودم.  دولتی  مکتب  استاد  نیز  من  حداقل  »کاش 
وضعیت مکاتب دولتی به مراتب از مکاتب خصوصی بهتر 
است. اغلب اتفاق افتاده است که ما برای ماه ها معاش 
دریافت نکرده ایم که اگر این دکان کوچک را نمی داشتم، 

خانواده ام گرسنه می ماند.«
وزارت معارف افغانستان همه ساله بست های خالی را برای 
استخدام معلم به اعالن می گذارد تا متقاضیان بتوانند از 
طریق رقابت آزاد شامل بست های مکاتب دولتی شوند. 
استاد کریمی که تا کنون بارها در این رقابت اشتراک 
کرده، اما موفق به راه یابی نشده است، می گوید که من 
لیاقت و شایسته گی اش  بر اساس  ندارم کسی  به خاطر 
در این آزمون موفق شود. به باور او، بست ها پیش فروش 
می شوند و برای کسی که نه پول دارد و نه واسطه، تقریباً 
غیرممکن است که بتواند به گفته او در این آزمون به 

ظاهر رقابت آزاد، موفق شود.
تعداد  و  است  آشفته  افغانستان  در  کار  بازار  وضعیت 
زیادی از کسانی که از دانشگاه فارغ می شوند، با داشتن 
مدارک لیسانس و ماستری، بیکار مانده اند. به باور استاد 
کریمی، نگران کننده ترین وضعیت را در کشور، استادان 
مکاتب دارند و باید حکومت توجه جدی در این زمینه 

داشته باشد.

هند را به عقب نشینی وادار کند. از آنجایی که پاکستان 
دیگر جایگاه خود را منحیث شریک استراتژیک ایاالت 
متحده امریکا در منطقه به نسبت عدم صداقت در امر 
مبارزه با تروریسم از دست داده و ایاالت متحده امریکا 
جای  به  هند  جایگزینی  دنبال  به  اخیر  دهه های  در 
پاکستان منحیث شریک استراتژیک بوده است، حرکت 
جامعه  سوی  از  سکوت  با  کشمیر  قبال  در  نیز  هند 
جهانی مواجه شد و آن را تا جایی موضوع داخلی هند 

دانستند.
با تروریسم و آمدن  پاکستان همواره در موضع مبارزه 
صلح در افغانستان با بازی های دوگانه و وانمود کردن به 
مطیع سازی گروه های شورشی و تروریستی نظیر طالبان 
و... و کشاندن آن ها به میز مذاکره، خواست های خود را نیز 
از جامعه جهانی، به ویژه حکومت امریکا مطالبه کرده که 
در پهلوی حفظ سهم عظیم در آینده سیاسی افغانستان، 
خواهان اعمال فشارهای جدی بر هند و عقب نشینی آن 
کشور از کشمیر شده است. پاکستان تالش می کند تا از 
افغانستان منحیث تخته خیز دست یابی به اهداف خود 
در قبال کشمیر و محدودسازی نفوذ هند در افغانستان 
و دست یابی این کشور به بازارهای آسیای میانه استفاده 

اعظمی کند.
خارجی  سیاست  یک  تدوین  با  می تواند  افغانستان 
و سهم دهی  قدرت  توازن  آن  در  که  مدون  و  بی طرف 
گرفته  نظر  در  مختلف  عرصه های  در  کشور  دو  هر  به 
خود  خاک  در  آنان  نیابتی  جنگ های  ادامه  از  شود، 
جلوگیری کند. از سوی دیگر، حل موضوع خط دیورند 
از مجرای بین المللی می تواند به صورت دایمی از تنش 
میان افغانستان و پاکستان در منطقه جلوگیری کند. به 
صورت کلی باید از جنگ های نیابتی کشورهای منطقه و 
فرامنطقه در افغانستان جلوگیری شود. چنین روی کردی 
می تواند در همکاری با سازمان ملل متحد صورت گیرد.

منبع ها
شیوه  نفس؛  آخرین  تا  نبرد  فییر،  کریستین  کرول   .1
جنگ ارتش پاکستان، ترجمه خالد خسرو، چاپ اول، 

انتشارات امیری، 139۶.
سیاست  استالین؛  افغانی  نبرد  تیخانف،  یوری   .۲
قدرت های بزرگ در منطقه و قبایل پشتون، ترجمه عزیز 

آریانفر، چاپ اول، انتشارات کاوه ۲۰11.

است. قبل از این که به رادیو بیاید، در بخش دوبالژ فلم و 
سریال مشغول به کار بوده است.

استاد صادقی در مورد این که چرا اغلب استادان مکاتب 
مدیریت  را  شغل  دو  هم زمان  مجبورند  افغانستان  در 
که  می کنیم  زنده گی  کشوری  در  »ما  می گوید:  کنند، 
مانند یک دیگ بی سر پوش است. نرخ های مواد خوراکی 
افزایش است. شما فکر کنید که یک  هر روز در حال 
معلم با 8 هزار معاش، زودتر روی کدام زخمش مرهم 
بگذارد؟ کرایه خانه بدهد؟ مواد خوراکی بخرد؟ به زن 
را  برق  و  تهیه کند؟ قبض های آب  لباس  فرزندانش  و 
بدهد؟ ما مجبوریم در نیم روز که وقت خالی داریم، یک 
شغل دیگر را برای خود مان دست و پا کنیم، در غیر آن از 

زنده گی عقب می مانیم.«
بیش ترین  مکاتب  استادان  جهان  کشورهای  اغلب  در 
امتیاز را دارند، اما در افغانستان متاسفانه کم ترین معاش 
در  که  استادانی  است.  گرفته شده  نظر  در  آن ها  برای 
افغانی  هزار  تا هشت  شده اند،  استخدام  دولتی  مکاتب 
مکاتب  در  که  استادانی  اما  می کنند؛  دریافت  معاش 
خصوصی تدریس می کنند، مجبورند با کم ترین معاش 

کند و باعث غافل گیری آن کشور در بُعد نظامی شود.
در جنوب  اروپایی  برجسته  محققان  از  یکی  دیتریش، 
آسیا استدالل می ورزد که بعد از استقالل پاکستان شرقی 
)بنگالدش( جنرال ضیاءالحق باور داشت که بهترین عمق 
استراتژیک برای مقابله با هندوستان، ساختن دیواری از 
کشورهای اسالمی بین دریای عرب و سلسله کوه های 
اورا است. »برخی دیگر با تأیید نظریه فوق عقیده بر آن 
دارند که عالقه پاکستان به عمق استراتژیک در جریان 
جنرال  زمان  آن  در  که  گرفت  افغانستان شکل  جنگ 
ضیاءالحق احساس می کرد که پاکستان با قرارگرفتن در 
خط اول نبرد، حق داشتن رژیم مورد نظر و مطلوب در 
کابل برایش محفوظ است. درک رایج حکومت پاکستان 
از عمق استراتژیک عبارت از نصب )یک رژیم دوست و 
اسالم گرا در کابل تا به احساس ناامنی دایمی پاکستان 
نقطه پایان گذاشته و یا مانع نفوذ دولت های متخاصم در 
مناطق قبایلی در غرب این کشور شود و حکومت های 
با دهلی جدید پرهیز  از روابط بسیار عمیق  افغانستان 

کنند.« )همان، 13۰(
افغانستان از همان آوان تأسیس پاکستان منحیث کشور 
مستقل در همسایه گی اش در سازمان ملل به آن رای 
ملل  سازمان  در  افغانستان  نماینده  هرچند  داد.  منفی 
در هفته های آینده، خود به آن دفتر مراجعه کرد و رای 
خود را تغییر داد، اما ادعای اراضی بر مناطقی که توسط 
هم چنان  و  است  افتاده  جدا  افغانستان  از  دیورند  خط 
عدم پذیرش پاکستان در اول، باعث شد تا آن کشور در 
جست وجوی راه حلی جهت مقابله با حکومت افغانستان 
و سرازیر شدن  آغاز جهاد  با  نیز شود.  وقت  در همان 

معلمان دوشغله؛  
چرخ زنده گی با معاش معلمی نمی چرخد

منازعه کشمیر و تأثیرات آن باالی افغانستان
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ایاالت متحده، روی کاغذ متعهد شده است که آخرین 
۲۵۰۰ سرباز خود را در کم تر از 1۰ هفته دیگر، به  
تاریخ 1 ماه می از افغانستان بیرون کند. این براساس 
توافقی است که سال گذشته دولت ترمپ با طالبان 
که با دولت کابل در حال جنگ هستند، امضا کرده 
است. اما احتمال این که چنین اتفاقی بیفتد، خیلی 

کم است.
هم طالبان، هم دولت افغانستان و هم ایاالت متحده به 
تمام تعهدات خود در توافق نامه، در یک سال گذشته 
عمل نکرده اند. طالبان قول داده بودند که حمالت به 
سربازان دولتی و مقامات غیرنظامی را کاهش می دهند 
که این کار را نکردند. دولت افغانستان قول داده بود 
که با طالبان وارد گفت وگوهای جدی صلح شود، اما 
پای خود را از این پروسه بیرون کشید. ایاالت متحده 
قول داده بود که تحریم های بین المللی علیه طالبان را 
لغو کند، اما وقتی جنگ شدت گرفت و مذاکرات صلح 
به بن بست رسید، مانع این کار شد. در همین حال، 
طالبان ارتش کم عمل کرد دولت را از مناطق وسیع 

بیرون رانده اند.
کسانی - به احتمال زیاد طالبان، یک کارزار بی رحمانه 
را  زنان  به ویژه  ترور قضات، روزنامه نگاران و معلمان، 

آیین و آیینه هرات
هرات دل خراسان، فلورانس آسیا، شهر علم، عرفان، 
شورانگیزانه  هریوه  اوستا  در  است.  ادبیات  و  هنر 
هستی می آغازد و زنده گی چون آب گونه  پرمایه جاری 
می شود. هم چنین در وصف هرات آمده است که در تن 
جهان هرات همچو جان است، هرات سرزمین خورشید 

و در اقیانوس دنیا نیز به مرواریدی تشبیه شده است.
مهم  مراکز  از  یکی  هرات  دور،  نه چندان  روزگار  در 
مسیحیت و جاده ابریشم و ره گذر امن راهبان بودایی 
و  اسالمی  تصوف  عرفان،  با  هرات  نام  است.  بوده 

سلسله های چشتیه و نقشبندیه گره خورده است.
زنده گی  هرات  در  یهودیان  سال ها  پارینه  همین  تا 
بیشینه  که  شهروندان  دیگر  کنار  در  مسالمت آمیز 
کنیسه های  بزرگ ترین  داشتند.  بوده اند،  مسلمان 
یهودیان در هرات تا به امروز قامت انکارناپذیری، هم پا 
و هم نفس با مسجد جامع و آرامگاه خواجه انصار دارد. 
با یک نگاه گذرا می توان گفت که هرات چون آیینه ای 
از خود را در آن  انسان می تواند نقشی  است که هر 
جست وجو کند. تاریخ، فرهنگ و بستر اجتماعی هرات 
وصل  نقطه  و  هم دیگرپذیری  تساهل،  از  امنی  دامن 

آیین های مختلف در درازنای تاریخ بوده است.
نام خواجه عبداهلل انصاری، موالنا عبدالرحمان جامی، 
ملکه گوهرشاد بیگم، کاشفی، رازی، محجوبه هروی و 
بهزاد از هرات گسست ناپذیر است. مشاهیری که قلم، 
از عشق،  آثارشان همه و همه رنگی  اندیشه، زبان و 
و  کثرت گرایی  مدارا،  دوستی،  انسان  عرفان، محبت، 
هم دیگرپذیری دارد. آیا بهتر از این شناخت، عنوانی 
است که بتوان نام هرات را با آن گره زد و مردمانش 
را به آن نسبت داد؟ بدون شک که روا نیست، نام بلند 

هرات در آیین و آیینه دیگر نگریسته شود.

تساهل و تعامل در مکتب پیر هرات
دلم  کرده ام،  زنده گی  هرات  در  زیادی  سال های  من 
چنان پیوندی با گازرگاه دارد که حاال هم که فرسنگ ها 
را  چشم هایم  روزها  بعضی  هستم،  دور  دیار  آن  از 
را  دیگر مسیر خانه  تصور می کنم یک بار  و  می بندم 
قدم  هرات  پیر  آرامگاه   - گازرگاه  تا  ابریشم  از جاده 

اینجا سه گزینه اساسی وجود دارد:
ایاالت  نظامی  حتا حضور  شاید  و  است  ماندن  یکی 
متحده را کمی بیش تر کند. این درست همان چیزی 
جنرال  ریاست  به  آبی«  نوار  »کمیسیون  که  است 
سابق  رییس  جونیور،  دانفورد  اف.  جوزف  بازنشسته 
وی  کرد.  توصیه  ماه  این  در  ارتش،  مشترک  ستاد 
ماه می  اول  در  ما  اگر  که  »ما می دانیم  داد:  هشدار 
برویم، چه اتفاقی خواهد افتاد. اگر ما بیرون شویم در 
صورتی که جنگ داخلی رخ ندهد، هرج و مرج حتماً 
به وقوع خواهد پیوست.« وی اظهار داشت که ادامه 
حضور نظامی امریکا کار را برای وادار ساختن طالبان 
به مذاکره دشوار می سازد؛ زیرا بیرون کردن نیروهای 

خارجی یکی از اولویت های دیرینه این گروه است.
در یک دید دیگر، کارتر مالکاسیان، یکی از مشاوران 
اسبق دانفورد و کارشناس افغانستان می گوید که زمان 
واشنگتن  به  اخیراً  وی  است.  گذشته  آمدن  بیرون 
می کنم،  نگاه  هزینه ها  به  »وقتی  است:  گفته  پست 
ترک کردن حاال بیش از هر زمان دیگری قانع کننده 
است،  بعید  که  می کند  استدالل  مالکاسیان  است«. 
تا  را  طالبان  افغانستان  در  امریکایی  سربازان  حضور 
زمانی که در میدان جنگ دست آورد داشته باشند و 
حضور ۲۵۰۰ سرباز امریکایی مانع آن ها نشود، به ادامه 

مذاکرات ترغیب کند.
اما یک گزینه معتدل نیز وجود دارد: عقب نشینی را به 
مدت شش ماه عقب بیندازید. روی یک جدول زمانی 
یک  و  کنید  مذاکره  صلح  گفت وگوهای  برای  جدید 

بوده است و من قصه های نام نیک شان را از زبان پدر و 
پدرکالن هایم بار بار شنیده ام، پسندیده نیست که نام 

و آیین شان به چنین سبک سری یاد شود.
مردم چگونه از این بزنگاه تاریک عبور کنند که بیش 
از این افگار نشوند؟ دیوان و دفتر و دادسرایی که حق 
مردم را ادا کند کجا است؟ کسی چراغ را از خانه برده 

است...

در  لنگ  مالهای  خیزش های  پایان  نقطه 
افغانستان

می گوید:  که  است  داوودخان  از  معروفی  قول  نقل 
»هر بار چراغی در افغانستان افروخته شد، مالیی از 
مدرسه دیوبند برای خاموش کردنش قد برافراشت.« 
اما امروز تندروی و افراطیت با چنان شتاب ناکی جامعه 
را درمی نوردد که نیاز به مالی دیوبندی نیست، بلکه 
نان  تولید وطن هرچند هنوز هم  از مالهای  عده ای 
با دست خود چراغ  از دسترخوان دیگری می گیرند، 
روشن گری و تمدن در افغانستان را خاموش خواهند 

کرد.
اگر از مسیر فرهنگ کمی به سمت سیاست غور کنیم 
دست کم  مسیر  که  می بینیم  نرویم،  دور  هم  زیاد  و 
صدساله افغانستان برای رسیدن به توسعه و آرامش 
همواره با گرداب های این چنینی به بی راهه سوق داده 
شده است. اما پرسش این است که دست کم صدسال 
تاریخ و تجربه برای هوشیاری یک ملت و دولت کافی 
نیست، تا از افتادن در چنین ورطه ای در امان بمانند؟

نیمه تمام  و  ترقی خواهانه  برنامه های  که  حکومتی 
دوره امانی را گاه در آستین می گذارد و گاه پرچم دار 
نشدن  تکرار  برای  می شود،  داوودخانی  جمهوریت 

اشتباهات تاریخی تنها نباید اعالمیه صادر کند.
به  چه  مالها  از  بیعت  و  هم پیمانی  با  خان  امان اهلل 
دست آورد؟ مگر غیر از این بود که خیزش مالی لنگ 
گردیزی و در پی آن موج تکفیر مالهای دیگر فرش 

تجددگرایی و مدنیت را از کشور جمع کرد؟ 
از  داوودخان  که  دیوبندی  مالهای  همین  هم چنین، 
می کرد،  مسامحه  همراه شان  و  بود  آگاه  حضورشان 
حکومتش را حکومت کفر و خودش را کافر نخواندند؟ 

آغاز کرده اند. طالبان مسوولیت این کشتارها را انکار 
نمی کند.  باور  را کسی  آنان  ادعای  این  اما  می کنند؛ 
رییس  سه  که  جنگ  دادن  پایان  مسیر  نتیجه،  در 
جمهور پیشین ایاالت متحده آغاز کرده بودند، برای 
با  او  حال  است.  دشوارتر شده  بایدن  رییس جمهور 
باید همان طور  این تصمیم روبه رو شده است که آیا 
که در زمان کاندیداتوری خود گفته بود، تعداد بیش تر 
یا همه نیروها را از افغانستان که در حال افتادن در 
باید  او  آیا  خیر؟  یا  بکشد  بیرون  است،  خون  حمام 
اعالم کند  نگه دارد و  افغانستان  را در  ۲۵۰۰ سرباز 
که به محض آغاز مذاکرات صلح آن ها آنجا را ترک 
خواهند کرد، نه قبل از آغاز مذاکرات؟ یا همان طوری 
که برخی مقامات پیشین استدالل می کنند، آیا بایدن 
باید نیروهای بیش تری را تا رسیدن به توافق نهایی 
دستورالعمل  یک  که  کند  اعزام  افغانستان  به  صلح  

بالقوه برای یک حضور نظامی طوالنی خواهد بود.
برای امریکایی های خسته از جنگ، دشوار است که به 
افغانستان نگاه کنند و بگویند: ما بیش از ۲۴۰۰ تن 
سرباز خود را از دست دادیم و بیش از ۲ تریلیون دالر 
هزینه کردیم و در آخر هم شکست خوردیم. وقت آن 
است که برویم. اما هنوز ایاالت متحده در این بخشی 
سایر  و  القاعده  مهار  جمله  از  دارد،  منافع  جهان  از 

گروه های تروریستی که در منطقه سرگردان هستند.
پس از 19 سال، هنوز ارزش آن را دارد که این فاجعه 
غم انگیز را به گونه ای به پایان برسانید که از آسیب های 

بی مورد در طول مسیر جلوگیری کند.

می زنم، چنان که بارها این راه را رفته و برگشته بودم.
اما  هرچند من نگاه دین مدارانه به ارزش هایم ندارم، 
من بارها به زیارتگاه خواجه انصار رفته ام و دلم در آنجا 

آرام و قرار گرفته است. حبل المتینی ناگسستنی...
امروز برای من چه دردآور است که می بینم گازرگاه 
هرات، آن نماد عرفان و تصوف با نام تندروی، خشک 
یا  گذرگاه  است.  خورده  گره  دیگری  انکار  و  مغزی 
گازرگاهی که موالنا عبدالرحمان جامی در وصف آن 

می گوید:
»گازرگهی است تربت او کان مغفرت - در ساحتش 

سفید کند نامه  ی سیاه«
این کان مغفرت با تاریکی کدام نااندیشه گی و خامی 
خو گرفته است که سبب شده تا مریدان و ارادت مندان 
آن گذر، دل آزرده و رنجیده خاطر شوند؟ آن ساحت 
و  با عشق، محبت  را  مریدانش  نامه ی سیاه  امن که 
برای  و  شوری  مشتاقان  برای  می کرد،  سفید  مدارا 
عاشقان قراری بود، چگونه جای به تکفیر و تندروی 

داده است؟
دارد،  آشنایی  هرات  نام  با  اندکی  که  هرکسی  برای 
قابل پذیرش نیست که در جوار گازرگاه هرات، مالیی 
بساطی بگستراند که در آن چیزی جز نفرت، تندروی، 

ریا، خشم، تفرقه افکنی و گزافه گویی نباشد.
صدای تکفیری که یک روز تازیانه ای بر روح و روان 
جان  به  روزی  می شود،  شهر  آن  جوانان  و  دختران 
دیگر  روز  و  می پاشد  زهر  شهر  یک  مردم  جوانی  و 
تیشه بر ریشه های تنومند یک پارچه گی مردمان یک 

سرزمین می زند. 
مالی شهرت طلبی که در دام سلبریتی شدن و موج 
سواری در شبکه های مجازی افتاده است. مالیی که 
جوانانی  تکفیر  فرمان  روز  هر  انصار  جوار خواجه  در 
خاک  سپرده  دل  و  سرسپرده  که  می کند  صادر  را 
میهن شان هستند. مالیی که کرامت انسان که حفظ 
آن از واجبات دین است را زیر پا می کند. استفاده از 
لفظ »یهود و نصارا« به مثابه یک دشنام، بی حرمتی به 
کرامت انسان است. انسانی که اراده و اختیار انتخاب 
تا  که  یهودیانی  دارد...  را  خود  آیین  و  مذهب  دین، 
هرات  مردم  خانه های  جوار  در  خانه های شان  دیروز 

دیپلماسی پر انرژی تری را امتحان کنید. از کشورهای 
برای تحت فشار قرار  همسایه، مانند روسیه و چین 
برای مذاکرات جدی درخواست کمک  دادن طالبان 

کنید.
در  خارجه  امور  وزارت  سابق  نماینده  میلر،  لورل 
گزینه  بهترین  صلح  »روند  گفت:  من  به  افغانستان، 
برای نتیجه مناسب است، حتا اگر کم ترین موفقیت 
را داشته باشد. شما برای داشتن هرگونه امکان احیای 
مجدد آن به یک تمدید شش ماهه نیاز دارید«. وی 
ادامه  امریکا علیه طالبان  اهرم فشار  گفت: »بهترین 
حضور نظامی نیست، بلکه به آن ها باید نشان داده شود 
که اگر قدرت را به زور به دست بگیرند، منفور جامعه 

بین المللی خواهند شد.«
بارنت روبین، مشاور سابق وزارت امور خارجه، افزود: 
برداشته  »ما می دانیم که آن ها می خواهند تحریم ها 
شود. ما می توانیم آن فرایند را به عنوان انگیزه مثبت 
برای مذاکرات آغاز کنیم.« وی افزود که برنامه تمدید 
نباید نامحدود باشد، بلکه باید برای یک بار آزمایشی 
ما  نشد،  واقع  کارگر  نوامبر  اول  تا  اگر  و  شود  انجام 
ناگزیر هستیم به مردم از قبل بگوییم که ما مجبور به 
ترک هستیم. این پاسخ منطقی به نظر می رسد که به 
مردم بگوییم که پس از سپری شدن 19 سال و کشته 
شدن بیش از ۲۴۰۰ سرباز، ما هیچ مسوولیتی در قبال 

ادامه حیات دولتی نداریم که نمی تواند کار کند.
اما هنوز یک بحث اخالقی برای عقب نشینی مناسب 
وجود دارد. باید عقب نشینی طوری صورت گیرد که از 
هر نوع هرج ومرج پس از خروج جلوگیری کند. شش 
ماه زمان بسیار زیادی نیست. فقط زمان کافی است تا 

فرصتی برای مذاکرات صلح فراهم شود.

با همه واقعیت های موجود چرا باید امروز در زیر چتر 
حکومتی که با رای هرچند نسبی مردم و در چوکات 
قانون اساسی افغانستان که برگرفته از دین و شریعت 
است، مال و مالهایی رشد کنند که هر روز مشروعیت 

حکومت و نظام را زیر سوال ببرند؟

این چراغ کشی ها از کجا و تا کجا ادامه می یابد؟
هنوز  افغانستان  که  گفت  می توان  فضایی  چنین  با 
در برهه ای از تاریخ جا مانده است که کوشش برای 
چنان  هم دیگرپذیری  و  وحدت  تساهل،  به  رسیدن 
پرهزینه و دشوار است که به زحمت آن نمی ارزد و 
چنین  گشودن  از  سیاسی  موجود  وضع  حفظ  برای 
بحثی سر باز زده می شود. در سیاست کج داری که 
بر  پا  جبر  و  خفقان  خشونت،  دارد،  کوتاه مدت  بازار 

گلوی مردم هم چنان می فشارد.
خفقانی که جهان قرن ها است از آن عبور کرده و بعد 
از گذراندن درگیرهای شدید بین دولت و کلیسا به 
بستر آمیزش، تساهل و هم دیگرپذیری رسیده است. 
تأکید  با  نو  عصر  در  کشمکش  این  که  است  روشن 
بر خلوص ایمان و پرهیز از نفاق و ریاکاری بود؛ زیرا 
در  و  است  ریاکاری  و  تظاهر  موجب  عقیده  تحمیل 

اجتماع هر فرد باید حق انتخاب داشته باشد.
و  پس تر  شرایطی  در  هنوز  ما  افغانستان،  در  آیا 
پس مانده تر از قرون وسطی زنده گی می کنیم که مال 
هنوز برای حکومت و مردم مسأله ساز می شود و دولت 
برای حفظ و بقای خود از جریانات دینی غیرموجه و 

ناراستین گاه و بیگاه تغذیه می کند؟
مدارا  فرهنگ  که  باشد  همین  دالیل  از  یکی  شاید 
آیینه عرفان و  آیین هم سویی و هم دلی،  و پذیرش، 
عشق، نام آوری قهرمانان و مشاهیر و هستی مردمان 
نام دار یک سرزمین یک روز با فتوای مالی گردیزی، 
روزی با فتوای مالی دیوبندی و روزی هم با فتوای 
مالی دیگر از گوشه دیگر فروکاسته می شود و رفته 
رفته سرزمینی که روزگاری مهد تمدن و آیینه تمام 
قد تساهل، نیکویی و پذیرش بوده است، به ایستگاه 
و  درشتی  تندروی،  خشونت،  زایشگاه  احتمال  به  و 

زشت اندیشی بدل می شود.

آیا فرصت خروج به موقع از افغانستان وجود دارد؟

هرات؛ از زادگاه تساهل تا ایستگاه تقابل
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درگیری در شهر سراوان ایران 
در اعتراض به »کشته شدن 

سوخت بران به دست سپاه«
گزارش های غیررسمی از سراوان در والیت سیستان  و  بلوچستان 
ایران، حاکی از ورود خانواده های شماری از سوخت بران به داخل 

فرمانداری/والیت این شهر و درگیری با ماموران پولیس است.
روز دوشنبه، ۴ حوت، خبرگزاری هرانا گزارش داده بود که در 
پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی ولسوالی 
سراوان به سمت گروهی از سوخت بران، دست کم ۲ تن کشته و 

۲ تن دیگر زخمی شدند.
نفر« و زخمی  از »کشته شدن 1۰  منابع خبری دیگر  برخی 

 شدن ۵ نفر از سوخت بران خبر داده اند.
بستن  با  ایران  پاسداران  نیروهای سپاه  فردا،  رادیو  به گزارش 
و حفر چاله در نقاط صفر مرزی از تردد سوخت بران ممانعت 
کردند و شماری از آن ها با حضور در مقابل پایگاه سپاه خواستار 
بازگشایی مرز بودند که با تیراندازی نیروهای سپاه مواجه شدند. 

این ماجرا منجر به کشته  شدن برخی از کول بران شد.
محمدهادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی والیت سیستان و 
بلوچستان با تایید کشته شدن دو نفر از سوخت بران گفته است 
که یکی از این افراد با تیراندازی ماموران مرزی دولت پاکستان 
کشته شده  است. او هم چنین با اشاره به حمله بر فرمانداری 
از »شکستن  پس  افراد  از  برخی  که  است  گفته  سراوان  شهر 

شیشه های فرمانداری متفرق شدند.«
ایجاد  به  را متهم  برخی »سودجویان«  و  او گروه جیش العدل 
در  سوخت بری  ساماندهی  برای  که  »رزاق«  طرح  در  اخالل 
مناطق مرزی طراحی شده، متهم کرد و تنش و درگیری های 
سراوان را کاری »خراب کارانه« از سوی »گروه های ضد انقالب« 

نامید.
در ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر منتشر 
دیده  آسیب دیده  سوخت بران  خانواده های  از  شماری  شده، 

می شوند که وارد ساختمان فرمانداری سراوان شد ه اند.
کانال تلگرامی کمپین فعاالن بلوچ نیز نوشته است که نیروهای 
امنیتی برای متفرق کردن معترضانی که به خاطر کشته  شدن 
ساختمان  مقابل  سپاه،  تیراندازی  توسط  سوخت بر  »ده ها« 
گلوله های  »با  بودند،  کرده  تجمع  ولسوالی  این  فرمانداری 

ساچمه ای و مشقی« به سمت معترضان تیراندازی کردند.
این کمپین از زخمی  شدن شماری از معترضان به دلیل شلیگ 
گلوله و پرتاب گاز اشک آور خبر داده، اما نوشته که از تعداد آن ها 

فعاًل اطالعی در دست ندارد.
در ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده، عالوه بر 
به هم  ریخته گی و آسیب داخل ساختمان فرمانداری سراوان، 
صدای شلیگ گلوله نیز از خارج ساختمان فرمانداری به گوش 

می رسد.
در ویدیوهای دیگری نیز پرتاب گاز اشک آور به معترضانی که 
در خیابان ها می دوند و هم چنین آتش گرفتن یک موتر پولیس 

قابل مشاهده است.
پررنگ  و حضور  تلفن  در خطوط  اختالل  درباره  گزارش هایی 

نیروهای امنیتی در سطح شهر سراوان نیز منتشر شده است.
هشتگ سراوان نیز در شبکه های اجتماعی داغ شده و کاربران 
از درگیری ماموران نظامی و انتظامی با معترضان در سطح این 

شهر خبر می دهند.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، نیز با صدور 
بیانیه ای نسبت به کشته و زخمی   شدن سوخت بران در منطقه 
مرزی سراوان اعتراض کرده است. در این بیانیه که در وب سایت 
را  بر سوخت بران  تیراندازی  او  منتشر شده،  عبدالحمید  آقای 
»از  افزوده که  و  را محکوم کرده  اقدام  این  نامیده،  »جنایت« 
مسوولین درخواست دارم در سریع ترین زمان ممکن عامالن این 

حادثه دردناک را محاکمه و مجازات« کنند.
خبرگزاری هرانا هم در گزارشی با اشاره به این رویدادها نوشته 
است که ساالنه ده ها نفر از شهروندان بلوچ در والیت های شرق 
و جنوب ایران مانند سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان 
در تیراندازی ماموران کشته می شوند که بیش تر آن ها به کار 
فروش و جا به جایی سوخت مشغول اند، کاری که حکومت ایران 

آن را قاچاق می  داند.

پارلمان کانادا رفتار چین با اقلیت اویغور را »نسل کشی« خواند 
پارلمان کانادا  نماینده گان  به گزارش یورونیوز فارسی، 
روز گذشته با تصویب طرحی، رفتار چین با اقلیت اویغور 
ایالت سین کیانگ را »نسل کشی« اعالم کردند.  ساکن 
این مصوبه، خشم چین را در پی داشت و پکن در مقابل، 

اقدام اوتاوا را »یک تحریک مخرب« توصیف کرد.
گروه های مدافع حقوق بر این باورند که دست کم یک 
میلیون نفر از جمعیت اویغور و دیگر اقلیت های مسلمان 
چین، در اردوگاه هایی در شمال غرب این کشور زندانی 
شده اند. چین هم چنین متهم است که در این اردوگاه ها 
اجباری کرده  کار  تحمیل  و  زنان  عقیم سازی  به  اقدام 

است.
نماینده گان مجلس عوام کانادا به اتفاق آرا به طرحی رای 
دادند که نه تنها رفتار پکن با این اقلیت را نسل کشی 
می خواند، بلکه از دولت جاستین ترودو می خواهد تا این 
موضوع را رسماً تایید کند. آن ها هم چنین در چهارچوب 
بازی های  برگزاری  مکان  تغییر  خواستار  طرح  این 
المپیک زمستانی سال ۲۰۲۲ از چین به کشوری دیگر، 
در صورت ادامه این »نسل کشی« شده اند. قرار است این 

یک روز پس از آن که رسانه های ایران از توافق ایران 
و کوریای جنوبی برای آزادسازی بخشی از منابع مالی 
مسدود شده ایران خبر دادند، وزارت خارجه کوریای 

جنوبی این توافق را مشروط اعالم کرده است.
بی بی سی به نقل از خبرگزاری یونهاپ کوریای جنوبی 
نحوه  درباره  پیشنهاد سئول  با  تهران  که  است  گفته 
کرده،  موافقت  ایران  شده  مسدود  پول های  مصرف 
اما آزادسازی پول ها »بعد از مشورت با امریکا صورت 

خواهد گرفت.«
مورد  پول های  مقصد  گرفته  صورت  توافق  براساس 
کوریای  ایران  مرکزی  بانک  و  شده  مشخص  انتقال 

جنوبی را از مبلغ پول انتقالی مطلع کرده است.
کوریای  خارجه  وزارت  سخنگوی  سام،  یونگ  چوی 
)کوریای  سفیر  دیدار  »طی  است:  گفته  جنوبی، 
جنوبی( و رییس بانک مرکزی ایران، دو طرف کمی به 
گزینه های یک دیگر نزدیک تر شدند؛ ایران موافقت خود 
را با پیشنهادهای ما اعالم کرد.« او البته به جزییات 

بیش تری اشاره نکرد.
مرکزی  بانک  رییس  همتی،  عبدالناصر  قبل  روز  دو 
تهران  در  جنوبی  کوریای  سفیر  با  دیداری  در  ایران، 

بازی ها طی روزهای ۴ تا ۲۰ فبروری ۲۰۲۲ میالدی به 
میزبانی پکن برگزار شود.

در  رفتار چین  امریکا،  متحده  ایاالت  نیز  این  از  پیش 
بود.  کرده  توصیف  »نسل کشی«  را  اویغور  اقلیت  قبال 
مایک پمپیو، وزیر خارجه دولت ترمپ، در ماه جنوری 

از توافق درباره آزادسازی بخشی از منابع مالی مسدود 
شده ایران در کوریای جنوبی خبر داده بود.

در این دیدار به نقل از سفیر کوریای جنوبی در ایران 
اقدامات  کلیه  انجام  آماده  »کشورش  بود:  شده  گفته 
در  ایران  بانکی  منابع  تمامی  از  استفاده  برای  الزم 
کوریای جنوبی است و در این خصوص هیچ سقف و 
محدودیتی وجود ندارد.« حدود هفت میلیارد دالر از 
امریکا در  به دلیل تحریم های  ایران  نفتی  درآمدهای 
بانک های کوریا  مانده و امکان انتقال به ایران را نیافته 
است؛ این پول ها مربوط به درآمدهای نفتی ایران است 

که به قبل از تحریم های امریکا باز می گردد.
دیدار اخیر رییس بانک مرکزی ایران با سفیر کوریای 
جنوبی در ایران در حالی است که در ماه جدی یک 
هیات کوریا یی به ایران سفر کرد که در این سفر درباره 
آزادسازی پول های مسدود شده ایران در کنار نفت کش 
توقیف شده توسط سپاه پاسداران گفت وگو شد، ولی 

این گفت وگو دست آورد خاصی نداشت.
طی سال های اخیر ایران هم چنین شکایت از سئول را 

در مجامع بین المللی مطرح کرده است.
سئول از متحدان نزدیک واشنگتن است و در عین حال 

گذشته آن چه در ایالت سین کیانگ می گذرد را »تالش 
سیستماتیک برای از بین بردن اویغورها« خواند.

طرح پارلمان کانادا در حالی به تصویب رسیده که جمعه 
کشور،  این  نخست وزیر  ترودو،  جاستین  نیز  گذشته 
اعالم کرده بود که گزارش های تامل برانگیزی را درباره 
است.  کرده  دریافت  سین کیانگ  ایالت  در  سوء رفتارها 
او هم چنین در جریان نشست »جی ۷« اعالم کرد که 
در حال رای زنی با متحدان بین المللی کانادا در موضوع 
رفتار  توصیف  برای  »نسل کشی«  برچسب  از  استفاده 

دولت چین در ایالت سین کیانگ است.
چین در آخرین واکنش ها، سخنان اخیر آقای ترودو را 
»شرم آور« خواند و گفت: »تالش کانادا برای مهار توسعه 
چین از طریق تصویب طرحی با موضوع سین کیانگ به 

نتیجه نخواهد رسید.«
شمال  در  حالی  در  چین  به  بشری  حقوق  انتقادات 
امریکا رو به افزایش است که جو بایدن، رییس جمهور 
جدید ایاالت متحده، نیز قصد دارد با تقویت اتحادهای 

منطقه ای، فشارها بر پکن را هم چنان حفظ کند.

ایران  اصلی  تجاری  از طرف های  اخیر،  دهه  چند  در 
بوده است.

کوریای جنوبی در فهرست کشورهایی بود که با اجرایی 
معافیت های  مشمول  امریکا  نفتی  تحریم های  شدن 
موقت بود، ولی این کشور قبل از اجرایی شدن تحریم ها 

خرید نفت از ایران را متوقف کرد.
کوریای  امریکا،  تحریم های  شدن  اجرایی  از  پیش  تا 
بزرگ ترین  و  ایران  نفت  بزرگ  خریداران  از  جنوبی 

خریدار میعانات گازی از این کشور بود.
نفت  واردات  جنوبی،  کوریای  گمرک  آمار  بر اساس 
از سرگیری  به  منتهی  ماه  دو  در  ایران  از  این کشور 
تحریم های امریکا علیه  ایران در سال ۲۰18 به صفر 
رسید. هم زمان دو روز پیش رییس بانک مرکزی ایران 
دیداری با سفیر جاپان در تهران نیز داشت و خواستار 
آزادسازی منابع مالی مسدود شده در این کشور شده 
بود. از سفیر جاپان نقل شده که در این دیدار پیشنهاد 
استفاده از منابع مسدود شده برای خرید واکسین کرونا 

را مطرح شده است.
سه  حدود  جاپان  در  ایران  شده  مسدود  دارایی های 

میلیارد دالر اعالم شده است.

کوریای جنوبی: پول های مسدود شده ایران را بعد از مذاکره با امریکا آزاد می کنیم

ایاالت متحده امریکا اعالم کرد که دو تن از رهبران 
شورای نظامی حاکم بر میانمار که در برپایی کودتا 
تحت  را  داشته اند  اساسی  نقش  دولت  سرنگونی  و 

تحریم  قرار داده است.
واشنگتن هم چنین تهدید کرد که در صورت ادامه 
مجدد  استفاده  و  کشور  این  در  سرکوب ها  یافتن 
تظاهرکننده گان،  ضد  بر  قهریه  نیروی  از  ارتش 
اقدامات مکمل دیگری را علیه کودتاچیان در پیش 

خواهد گرفت.
به گزارش یورونیوز، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه 
امریکا، در این خصوص تصریح کرد: »ما از اقدامات 
جدید علیه کسانی که مرتکب خشونت می شوند و 
اراده مردم را سرکوب می کنند، غافل نمی شویم. ما 
لحظه ای در حمایت از مردم میانمار کوتاه نخواهیم 

آمد.«
و  فبروری  اول  کودتای  از  هفته  سه  گذشت  با 
هوادار  جنبش  میانمار،  در  قانونی  دولت  سرنگونی 
دموکراسی هم چنان به برپایی تجمعات اعتراض آمیز 
و به چالش کشیدن حکومت نظامیان در این کشور 

ادامه می دهد.
روز  نظامی حاکم  مقام های  است که  در حالی  این 
هشدارها  لحن  به  بخشیدن  شدت  ضمن  گذشته 
به  را  تظاهرکننده گان  تجمعات،  برپایی  به  نسبت 

مرگ تهدید کردند.
وزیر امور خارجه ایاالت متحده دوشنبه شب با انتشار 
بیانیه ای خطاب به صاحبان جدید قدرت در میانمار 
تاکید کرد: »ما از ارتش و نیروی پولیس در میانمار 
می خواهیم که از هر گونه حمله به شرکت کننده گان 
افرادی  کلیه  بپرهیزند،  مسالمت آمیز  تظاهرات  در 

فوراً  را  شده اند  بازداشت  غیرقانونی  صورت  به  که 
روزنامه نگاران و  ارعاب علیه  و  به حمله  آزاد کنند، 
کنشگران پایان دهند و زمینه بازگشت دولتی که به 
شکل دموکراتیک انتخاب شده است را فراهم کنند.«
دولت جو بایدن 1۰ روز پیش نیز از وضع تحریم هایی 
از  بر میانمار  علیه چند رهبر شورای نظامی حاکم 
این  ارتش  کل  فرمانده  هلینگ،  آنگ  مین  جمله 

کشور، خبر داده بود.
حکومت  کل  ریاست  هلینگ  آنگ  مین  جنرال 
قرار  واقع  در  و  دارد  بر عهده  را  میانمار  در  نظامیان 
سوچی  خانم  جای  به  آینده  سال  یک  ظرف  است 

مسوولیت اصلی اداره کشور را در دست گیرد.
دست  در  را  اوضاع  کنترل  حالی  در  میانمار  ارتش 
روند  ادامه  در  کشور  این  شهروندان  که  گرفته  
دموکراتیک در پیش گرفته شده پس از سال ۲۰11 

به تازه گی پای صندوق های رای رفته بودند.
پایه های  زمین  لرزه ای  هم چون  انتخابات  این  نتایج 
نظام سیاسی حاکم را لرزاند و پس از گذشت دو ماه 

به انجام یک کودتای نظامی منجر شد.

امریکا تحریم های تازه ای علیه شورای نظامی حاکم بر میانمار وضع کرد 


