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روزنامه ی ۸صبح به اسنادی دست یافته که نشان می دهد عبدالستار حسینی، 
نماینده مردم فراه در مجلس نمایندگان، از سوی رییس شورای والیتی این والیت، 
معاون شورای امنیت ملی، برادر و هم چنان برادرزاده اش به جرایم قتل، آدم ربایی، 
غصب زمین و قاچاق مواشی، نفت، سیخ گول و مواد مخدر متهم شده است. با این 
حال اما با گذشت چند سال از وارد شدن این اتهام ها، نهادهای عدلی و قضایی 
به گفته ی  نکرده اند.  اقدام  نماینده گان  این عضو مجلس  از  بازپرسی  برای  هنوز 
میان مسووالن  نفوذ خوبی که  و  به دلیل شناخت  آقای حسینی  منابع،  برخی 
پی گیری  پرونده اش  که  نمی دهد  اجازه  دارد،  قضایی  و  عدلی  امنیتی،  نهادهای 
شود. گفتنی است که عبدالستار حسینی حتا به قتل یک برادرزاده اش نیز متهم 

شده است.
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آیا سفرهای منطقه ای عبداهلل گره کور صلح را خواهد گشود؟
مکتب اعتدالی کابل

عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ی ملی روز چهارشنبه، 2۸ عقرب به ترکیه رفت. این سفر در ادامه ی سفرهای قبلی وی به 
پاکستان، هند، ایران و اوزبیکستان در یک ماه گذشته صورت می گیرد که هدف از آن، شکل دهی اجماع منطقه ای و مدیریت رقابت و 

منازعه ی کشورها در داخل افغانستان است.

با سی ام عقرب به عنوان »روز  نوامبر مصادف  از بیستم 
با  اما  افغان  کودکان  شد.  بزرگ داشت  کودک«  جهانی 
زنده گی  شدن  بهتر  برای  تالش ها  گرفتن  شکل  وجود 
بر اساس  می گذارند.  سر  پشت  را  سختی  روزهای  آنان، 
آمارها، حدود نصف نفوس کشور )حدود 16 میلیون نفر( 
را کودکان تشکیل می دهند. از میان این آمار، حدود چهار 

میلیون کودک افغان زیر خط فقر زنده گی می کنند.
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روز جهانی کودک؛ 
فقر زنده گی چهار میلیون کودک 

افغان را تهدید می کند

بن بست مذاکرات صلح شکست

اتهامات سنگین علیه یک عضو پارلمان؛

شیوع موج دوم کرونا؛ 
ثبت مرگ ۱۳ بیمار و شناسایی 

۱۸۶ مورد جدید ابتال

کمیسیون حقوق بشر خواستار تحقیقات درباره جنایت جنگی 
نظامیان خارجی در افغانستان شد

حقوق  مستقل  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
در  که  کشورهایی  و  انگلستان  امریکا،  از  بشر 
افغانستان نیروی نظامی داشته اند، خواست که 
قانون  نقض  و  جنگی  جنایت  اتهامات  درباره 
این  سربازان  علیه  که  بین المللی  بشردوستانه 
کشورها مطرح شده است، به صورت مستقالنه 

تحقیق کنند.
شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق 
بشر در واکنش به نشر گزارش از جنایات جنگی 
نیروهای ویژه آسترالیا در افغانستان این خواست 

را مطرح کرد.
باید  تحقیقات  این  نتایج  که  گفت  اکبر  خانم 
با قربانیان و مردم افغانستان در میان گذاشته 
شود و به این ترتیب به خواست قربانیان برای 
دست رسی به حقیقت و عدالت، رسیده گی شود.

یافته های یک گزارش تحقیقی که در آسترالیا 
نشر شد، نشان می دهد که نظامیان این کشور 
غیرقانونی  صورت  به  را  افغان  غیرنظامی   ۳۹

کشته اند که کودکان نیز شامل آن بوده اند.
نشر  امریکا  دفاع  وزارت  سوی  از  گزارش  این 
بر  شده است که تهیه آن زمان طوالنی را در 

گرفته است.
شهرزاد اکبر با اشاره به نشر این گزارش گفت 
گزارش  این  در  که  جنگی  جنایت  نقض  که 
بازتاب داده شده است، موارد استثنایی نبوده و 

به صورت نظام مند صورت گرفته است.

رییس کمیسیون مستقل حقوش بشر گفت که 
به  ندادن  ارزش  دید  از  برخاسته  جنایات  این 

زنده گی غیرنظامیان افغان بوده است.
او خواستار پی گیری عدلی و قضایی عامالن این 

جنایات شد.
ارگ ریاست جمهوری نیز نسبت به نشر گزارش 
وزارت دفاع آسترالیا مبنی بر بدرفتاری شماری 
از نظامیان این کشور در افغانستان، گفته است 
تأمین  هدف  به  الزم  اقدام  گزارش  این  نشر 
شفافیت و کسب اطمینان از طی مراحل قانون 

رسیده گی به چنین قضایا می داند.
طبق اعالم ارگ، اسکات موریسن، نخست وزیر 
آسترالیا در تماس تلفنی با رییس جمهور غنی، 
از تحقیقات همه جانبه و تأمین عدالت در این 

پرونده اطمینان داده است.
تعهدات  تحقق  خواهان  افغانستان  حکومت 

آسترالیا در این باره شده است.
ارگ ریاست جمهوری گفته است که به نظام 
و  دارد  کامل  باور  آسترالیا  قضایی  و  عدلی 
مطمین است که سربازان متهم به جرایم جنگی 

در افغانستان، محاکمه خواهند شد.

۸صبح، کابل: تازه ترین آمار ابتال به ویروس کرونا در 
کشور نشان می دهد که در یک  شبانه روز گذشته 1۳ 
بیمار کووید-1۹ جان باخته و 1۸6 مورد تازه ابتال به 

کرونا شناسایی شده اند.
طبق آمار روزانه ابتال به کرونا که روز جمعه، سی ام 
عقرب از سوی وزارت صحت عامه نشر شد، در یک  
شبانه روز گذشته دو هزار و ۵۹۹ نمونه ی مشکوک به 

کرونا بررسی و آزمایش شده است.
کابل، 1۸  در  نفر  که 1۳۰  می دهد  نشان  آمار  این 
نفر در ننگرهار، 11 نفر در نیمروز و 1۰ نفر دیگر در 

قندهار شناسایی شده اند.
هم چنان هشت نفر در کابل، دو نفر در بلخ، دو نفر 
در هلمند و یک نفر دیگر در کندز به دلیل ابتال به 
کرونا جان باخته اند. در 2۴ ساعت گذشته ۳1 بیمار 
با این حساب، شمار  کووید-1۹ صحت یاب شده اند. 
کل مبتالیان به کرونا در کشور به ۴۴ هزار و ۳6۳ تن 
رسیده است. از این میان، ۳۵ هزار و ۳۷۰ تن بهبود 

یافته و یک هزار و 66۳ تن دیگر جان باخته اند.
دوم  موج  شیوع  پیش  روز  دو  عامه  صحت  وزارت 

ویروس کرونا را در کشور تأیید کرد.

پیش رفت در دوحه؛



رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
در نشست مشورتی کمیشنری  جمهور کشور 
امور مهاجران در  عالی سازمان ملل متحد در 
تحت  مهاجران  مجدد  ادغام  و  بازگشت  مورد 
افغان ها« در  عنوان »ساختن آینده برای همه 
با  صلح  از  پس  که  گفت  ویدیویی  پیام  یک 
ادغام جنگ جویان طالبان به  »وظیفه دشوار« 

جامعه روبه رو خواهد شد.
رییس جمهور غنی روز جمعه، سی ام عقرب در 
این نشست گفت که پیش بینی می شود که پس 
از تأمین صلح در افغانستان، از یک سو شرایط 
برای ادغام مجدد میلیون ها مهاجر افغان فراهم 
می شود، اما از سوی دیگر دولت با وظیفه دشوار 
روبه رو  نیز  طالبان  جنگ جویان  مجدد  ادغام 

خواهد شد.
غنی این وظیفه را »دو بعدی و عمده« توصیف 
کرد و گفت که اگر این کار با دقت، اتخاذ راهبرد 
مزیت  بگیرد،  صورت  مناسب  منابع  و  خوب 

باالیی برای افغانستان دارد.
او در عین حال، هشدار داد که اگر روند ادغام 
از  پس  مهاجران  و  طالبان  گروه  جنگ جویان 
صلح، با عجله و شتاب زده گی، اتخاذ راهبرد بد/

ناکارا و منابع ضعیف صورت بگیرد، خطر این 
وجود دارد که مهاجران عودت کننده و کسانی 
بیش تر  می شوند،  مدغم  جامعه  به  دوباره  که 
آسیب پذیر خواهند شد و ممکن است به عامل 

بی ثباتی در افغانستان مبدل شوند.
رییس جمهور غنی گفت که حکومت افغانستان 
از  و  است  گرفته  جدی  بسیار  را  موضوع  این 
موضوعات مورد توجه حکومت از سال 2۰1۴ 

تا کنون بوده است.
برای  پالیسی  چارچوب  که  داد  توضیح  غنی 
در  داخلی  بی جاشده گان  و  عودت کننده گان 
به  منتج  که  نهایی شده  میالدی   2۰1۷ سال 
انسجام برنامه ها در سراسر حکومت و اتخاذ یک 
احتمالی  برای کاهش خطرات  روی کرد جامع 
و  مهاجران  برای  منابع  مجدد  اختصاص  و 

بی جاشده گان شده است.
به باور غنی، چهل سال جنگ سبب شده است 
که افغانستان در میان سه کشور نخست  جهان 
تشکیل  را  مهاجران  کل  از  نیمی  حدود  که 

می دهند، قرار گیرد.
او افزود که میلیون ها افغان در خارج از کشور 
و  ایران  در  بیش ترشان  که  می کنند  زنده گی 
پاکستان به سر می برند و شمار زیادی از آن ها 
فقیر هستند و تنها با عاید روزانه دو دالر امرار 

ثبت  با  سیاوش،  یما  خانواده  کابل:  ۸صبح، 
و  او  قتل  رویداد  بررسی  خواهان  شکایت نامه ای 
شده   آن  عامالن  محاکمه  و  شناسایی  هم چنان 

است.
یما سیاوش، کارمند بانک مرکزی و مجری سابق 
تلویزیون طلوع نیوز در هفدهم عقرب در انفجاری 
در ساحه مکروریان چهارم ناحیه نهم شهر کابل 
کشته شد. در این انفجار دو همکار او نیز جان 

باختند.
با این حال، در شکایت نامه ای که با امضای پدر 
یما  کار  به  آغاز  چگونه گی  است،  شده  ثبت  او 

سیاوش به بانک مرکزی شرح داده شده است.
محمد داوود سیاوش پدر یما سیاوش گفته است 
که پسرش با اصرار رییس بانک مرکزی کار در 

این بانک را آغاز کرد.
خانواده یما سیاوش می گوید که مرگ او پس از 
چند هفته شروع کارش در بانک مرکزی »مرموز« 

است و باید بررسی شود.
در این شکایت نامه، دالیل مرموز بودن این مرگ 
نیز توضیح داده شده است. گفته شده است که 

معاش می کنند.
او فقر در داخل کشور را نیز یک چالش عمده 
در  و  کرد  توصیف  افغانستان  برای  تهدیدی  و 
آخرین  طبق  که  کرد  خوشی  ابراز  حال  عین 
بررسی ها، شمار مهاجران افغان از ۵۴.۵ درصد 
در سال 1۳۹۵ به ۴۷.۳ درصد در سال جاری 

خورشیدی کاهش یافته است.
محمداشرف غنی گفت که برای مدیریت ادغام 
خوب،  راهبرد  تدوین  به  داخل  در  مهاجران 
نُه  رشد  مودل  و  دولت  و  تمرکز کل حکومت 

درصدی اقتصاد نیاز است.
اصل  نیز  بین المللی،  سطح  در  او،  گفته  به 
بازگشت داوطلبانه و تصور مهاجران به عنوان 
یک دیاسپورا و مجموعه ای از افراد فعال، باید 
در مرکز توجه تحقیقات و برنامه ها قرار داشته 

باشد.
دیگر  یک بار  صلح  روند  که  می گوید  غنی 
بازگشت  استعجالیت  از  متفاوت  تصویری 

مهاجران و ادغام  آن ها ارائه می کند.
مهاجران،  بازگشت  دولت  او،  گفته  به 
در  را  پیشین  جنگ جویان  و  عودت کننده گان 
صلح  ملی  چهارچوب  دوم  نسخه ی  بخش  هر 
گفت  او  است.  گنجانیده  افغانستان  توسعه  و 
که این چهارچوب در نشست آینده جنیوا که 
موضوعات عمده آن دولت سازی، اعمار صلح و 

بازارسازی است، ارائه خواهد شد.
غنی از افزایش سه درصدی بودجه توسعه ای با 
کاهش بودجه عادی از طریق اصالحات گسترده 
برای سرمایه گذاری به هدف توسعه اجتماعی و 
برنامه های  از  بخشی  عنوان  به  متوازن،  بشری 

حکومت یاد کرد.
اصالح  را  ملی  برنامه های  ساختار  که  افزود  او 
دیاسپورا،  ادغام  زمینه  بتواند  تا  می کند 
توان مندسازی فقرا، زنان و جوان را فراهم کند.

با همکاران  رییس جمهور غنی تعهد کرد که 
فراگیر  روند  یک  برای  افغانستان  شرکای  و 
صلح که شامل بازگشت دواطلبانه مهاجران و 
ادغام مجدد جنگ جویان سابق طبق یک توافق  

سیاسی، کار کند.
غنی در پایان افزود که برای تحقق برنامه های 
ادغام مهاجران و جنگ جویان سابق، به همکاری 
گسترده و منسجم از سوی جامعه بین المللی، 
حکومت های ایران، پاکستان و مردم افغانستان 
نیاز است. او خواهان حمایت دوامدار کمیشنری 
از  مهاجران  امور  در  متحد  ملل  سازمان  عالی 

افغانستان شد.

موتر یما سیاوش دولتی و مجهز به موقعیت یاب 
بوده است و محل توقف آن نیز پس از انتقال یما 

سیاوش، پارک بانک مرکزی بود.
باید جریان  خانواده یما سیاوش گفته است که 
رفت وبرگشت و توقف موتر دولتی بانک مرکزی 
از تاریخ تقرر یما سیاوش و روز قتل او با استفاده 
ارگ  اطراف  امنیتی  و کمره های  از موقعیت یاب 

ریاست جمهوری، بررسی شود.
محمدداوود سیاوش، پدر یما سیاوش تأکید کرده 
است که نوع انفجاری که پسر او را هدف قرار داد، 

ممکن است ماین مقناطیسی نبوده باشد.
آقای سیاوش از جانب دیگر، از اداره بانک مرکزی 
بررسی  به  اداره  این  که  است  کرده  انتقاد  نیز 

عوامل این رویداد اقدام نکرده است.
نوع  هر  که  است  گفته  سیاوش  خانواده 
»پیش داوری فیس بوکی« در شبکه های اجتماعی 

تا روشن شدن حقایق اعتبار ندارد.
در شکایت نامه خانواده یما سیاوش از دفتر هیأت 
معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما خواسته شده 
است که دولت افغانستان را تحت فشار قرار دهد 
که عامالن قتل سیاوش را شناسایی و بازداشت 

کند.
در پایان خانواده سیاوش هشدار داده است که اگر 
با پرونده قتل یما سیاوش با بی اعتنایی برخورد 
شود، حق شکایت در دادگاه بین المللی الهه را 

حق خود می داند.
این شکایت نامه به ارگ ریاست جمهوری، بانک 
یوناما  بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  مرکزی، 
شده  ارسال  نیز  بین المللی  و  ملی  نهاد  چند  و 
است. گفتنی است که فرصت یک ماهه به دولت 
این  به  تا  است  شده  داده  او  خانواده  سوی  از 
شکایت نامه رسیده گی کند، در غیر آن »حکومت 

قاتل است«.

 

نشست جینوا قرار است تا دو روز دیگر برگزار شود. ادامه ی کمک 
نشست  این  اصلی  موضوع  افغانستان،  به  جهانی  جامعه ی  مالی 

است.
جامعه ی جهانی، هفته ی گذشته، ده شرط خود را برای ادامه ی 
با جانب  این شروط هم  افغانستان عمومی کرد.  به  مالی  کمک 

دولت و هم با جانب طالبان شریک شده است. 
هشتاد درصد کمک مالی جامعه ی جهانی در آینده به افغانستان، 
مشروط به تکمیل این ده شرط است. طبق اعالم وزارت خارجه ی 
تکمیل  را  این شرایط  نتوانند  و طالبان  افغانستان، هرگاه دولت 
مالی  کمک  از  مقدار  این  دیگر،  ماه  دو  تا  است  ممکن  کنند، 

جامعه ی جهانی به افغانستان قطع شود.
»آتش بس فوری، جامع و دایمی«، دومین شرط از مجموع این 
شروط است. هرگاه این شرط در کنار نُه شرط دیگر، تکمیل نشود، 
متفاوت تر  افغانستان  قبال  در  جهانی  جامعه ی  تصمیم  احتماالً 
اتخاذ خواهد شد. به تعبیر روشن تر، تمام این ده شرط با یک دیگر 
وابسته است و نادیده گرفتن یکی از آن ها می تواند تصمیم جامعه ی 

جهانی برای کمک مالی به افغانستان را دست خوش تغییر کند.
است.  صلح  مذاکرات  ادامه ی  متضمن  آتش بس  دیگر،  جانب  از 
بدون آتش بس، ادامه ی مذاکره بین طرف های جنگ غیرممکن 
خواهد بود. لذا، آتش بس مقدم بر مذاکره است و دهلیز ورود به 

مذاکرات اصلی صلح به شمار می رود.
در کنار این موارد، موج دوم کرونا نیز از راه رسیده است. وزارت 
صحت عامه دیروز اعالم کرد که دست کم سیزده نفر در شبانه روز 
گذشته به دلیل ابتال به کرونا جان داده اند. این رقم، تکان دهنده 

است و نشانه ی وخامت وضعیت صحی در کشور می باشد.
و  دولت  نماینده گان  که  است  این  دوحه  از  امیدوارکننده  خبر 
طالبان طی روزهای پایانی هفته ی گذشته به پیش رفت تازه ای 
دست یافته اند. طبق آن چه منابع رسمی از دوحه گزارش داده اند، 
طرف های مذاکره کننده روی کلیات کارشیوه ی مذاکرات صلح به 
توافق رسیده اند. این کارشیوه اما جزئیاتی دارد که هنوز اختالف 
شروع  با  که  است  شده  گفته  است.  پابرجا  آن  درباره ی  نظرها 
هفته ی جدید، مشکالت در این زمینه رفع و مذاکرات اصلی رسماً 

آغاز خواهد شد.
در  جلو  به  گامی  مذاکرات صلح،  کارشیوه ی  کلیات  روی  توافق 
روند صلح تلقی می شود. انتظار می رود که با عبور دو طرف از این 

مرحله، کار روی تعیین آجندای مذاکرات اصلی آغاز شود. 
هنوز به صورت دقیق روشن نیست که چه موضوعاتی برای دو 
طرف ارجحیت دارد تا به عنوان آجندای اصلی مذاکرات روی آن 
بحث و توافق کنند. چیزی که مسلم است این است که جامعه ی 
جهانی، آتش بس فوری را یکی از ده شرط مهم خود برای ادامه ی 
کمک مالی به افغانستان تعیین کرده است. هم چنان جانب دولت 
اولویت  به مسأله ی آتش بس  باره ها گفته است که  این  از  پیش 
می دهد و شاید این نخستین آجندای دولت برای بحث با طالبان 

در مذاکرات آتی باشد. 
گروه طالبان، قباًل با تکیه بر توافق نامه ی دوحه، موضوع آتش بس 
را مابعد توافق سیاسی روی »نقشه راه آینده افغانستان« قرار داده 
درست  نیست.  روشن  باره  این  در  گروه  این  تازه ی  موضع  بود. 
همین نکته باعث بن بست مذاکرات صلح بین دولت و طالبان در 
دوحه شده بود. حاال که حرف از پیش رفت در تهیه ی کارشیوه ی 
این  از  طالبان  که  می شود  گمان  است،  آمده  میان  به  مذاکرات 
موضع پا عقب کشیده باشند. البته این را هم باید اضافه کرد که 
طالبان، جنگ را تنها اهرم فشاری می دانند که به باور خودشان 

می تواند نفع این گروه را در میز مذاکرات صلح تضمین کند.
آن جا  از  نیست.  باقی  زیادی  فرصت  جینوا  نشست  برگزاری  تا 
ادامه ی کمک  برای  جامعه ی جهانی  مهم  ده شرط  از  یکی  که 
مالی به افغانستان، آتش بس فوری است، هیأت مذاکره کننده ی 
دولت و طالبان فعاًل به شدت در تنگنای زمانی به سر می برند. دو 
طرف ناگزیر هستند که برای به دست آوردن کمک مالی جامعه ی 
جهانی، اجالس خود را فوری تر برگزار کنند. هرچند می دانیم که 
تصمیم گیری روی آجندای مذاکرات صلح در زمان باقی مانده تا 
اطمینان  برای  اما  است؛  برگزاری نشست جینوا یک کار دشوار 
خاطر جامعه ی جهانی، چاره ای جز کار سریع در این زمینه هم 

نیست.
و  ویران گر  جنگ  یک  در  متواتر  دهه ی  چهار  برای  افغانستان 
نمی توان  این کشور  بازسازی  برای  است.  برده  به سر  فرساینده 
این رو، دولت و  از  نادیده گرفت.  را  کمک های جامعه ی جهانی 
را  این کمک ها  ادامه  تا زمینه ی  طالبان هر دو مسوولیت دارند 
با تکمیل شرایط وضع شده، فراهم کنند. یا دست کم به اقداماتی 
متوسل شوند که خاطر جامعه ی جهانی نسبت به این که شروط 
آنان در آینده تحقق خواهد یافت، کاماًل جمع شود. بدیهی است 
که نادیده گرفتن کمک مالی جامعه ی جهانی در بخش توسعه ای 
و در  به شرایط جامعه ی جهانی  پای بندی  و عدم  افغانستان  به 
نتیجه به هدر دادن فرصت موجود برای کمک به افغانستان، ظلم 
مضاعف در حق مردم این کشور است. در این فرصت تاریخی، باید 

همه ی جوانب، مسووالنه و با آینده نگری تصمیم بگیرند.
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غنی: پس از صلح با وظیفه دشوار ادغام مجدد 

جنگ جویان طالبان روبه رو خواهیم شد

سرپرست وزارت مالیه 
با برکناری رییس منابع 
بشری و ۵۹ کارمند این 

وزارت مخالفت کرد

شکایت نامه خانواده یما سیاوش: عامالن قتل او شناسایی و محاکمه شوند

۸صبح، کابل: عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست 
رییس  و  کارمند   ۵۹ برکناری  با  مالیه  وزارت 

منابع بشری این نهاد مخالفت کرده است.
سرپرست وزارت مالیه روز جمعه، سی ام عقرب 
در صحبت با روزنامه ۸صبح این موضوع را تأیید 
کرد و گفت که دالیل آن را طی نامه ای نوشته 

است.
امور  اداره  نشانی  از  نامه که پیش تر  طبق یک 
کارمند   ۵۹ بود،  شده  نشر  جمهوری  ریاست 
وزارت  این  بشری  منابع  رییس  و  مالیه  وزارت 
جمهوری  ریاست  هدایت  طبق  وظایف شان  از 

برکنار و منفک شده  بودند.
در این نامه، دالیل برکناری ۵۹ کارمند وزارت 
مالیه، استخدام غیررقابتی آن ها گفته شده بود. 
اداره امور ریاست جمهوری گفته است، هیأتی 
که از این اداره به دستور ریاست جمهوری برای 
گمرکات  و  عواید  معینیت  مقرری های  بررسی 
وزارت مالیه در شش ماه اخیر تشکیل شده بود، 

به این یافته ها دست یافته است.
با این حال، در نامه ای که به رسانه ها درز کرده 
که  است  گفته  مالیه  وزارت  سرپرست  است، 
و  نبوده  واقعیت  بر  مبتنی  انجام شده  بررسی 
مبنای قانونی برای بررسی و گزارش نویسی در 

آن رعایت نشده است.
هیأت  قانون،  براساس  نامه،  این  طبق 
بررسی کننده باید یافته های بررسی ها را با اداره 
تحت بررسی در میان بگذارد و تعهد این اداره 
را برای اجراآت بعدی مطابق این یافته ها، بگیرد. 

ظاهراً این کار صورت نگرفته است.
در نامه گفته شده است که برخی از یافته های 
وزارت  سوی  از  شده  ارائه  اسناد  با  هیأت  این 

مالیه متفاوت است.
که  است  شده  تأکید  نامه  این  از  بخشی  در 
خدمات  دوم  و  اول  بست  کارکنان  توظیف 
ملکی براساس پیشنهاد اداره و منظوری ریاست 
کارکنان  توظیف  و  می گیرد  صورت  جمهوری 
بست سوم تا هشتم از صالحیت وزیر است، و 

اداره امور در این باره صالحیت ندارد.
نامه وزارت مالیه در سه صفحه تنظیم و به برخی 
مستندسازی  ملکی  قانون خدمات  ماده های  از 

شده است.
در پایان نامه تأکید شده است که رییس منابع 
بشری و ۵۹ کارمند وزارت مالیه تا نهایی شدن 
روند استخدام رقابتی، هم چنان به کار خود ادامه 

می دهند.
اداره امور ریاست جمهوری تاکنون در این باره 

اعالم موضع نکرده است.
گفتنی است که چندی پیش روزنامه ۸صبح با 
استناد به مدارک دست  داشته خود گزارشی را 
نشر  گمرکات  بخش  در  استخدام  نحوه  درباره 
کارمندان  درصد   ۵۰ گزارش،  این  طبق  کرد. 
عضو   ۴۷ مستقیم  دخالت  با  گمرکات  بخش 
نماینده گان، استخدام شده اند. ریاست جمهوری 
برای بررسی این گزارش یک هیأت بررسی کننده 

از اداره امور ریاست جمهوری تعیین کرد.



مذاکره کننده  هیأت  در  منابع 
دولت و طالبان از پیش رفت ها 
مذاکرات  کارشیوه  تهیه  در 
منابع  این  می دهند.  خبر 
هیأت  که  می کنند  تصریح 
موارد  روی  طالبان  و  دولت 
توافق  کلیات  در  اختالفی 
کرده اند و قرار است پس از نهایی شدن این توافق 
در جریان هفته روان، جزییات آن با مردم در میان 
اکنون  هم  مذاکرات  ترتیب،  بدین  شود.  گذاشته 
در سطح رهبری هیأت های مذاکره کننده دولت و 
طالبان ادامه دارد. در جریان این توافق روی موارد 
اختالفی، قطر به عنوان تسهیل کننده نقش داشته 
است. هم زمان با این پیش رفت، گمانه زنی ها پیرامون 
دوام یا پایان ماموریت زلمی خلیل زاد، فرستاده ویژه 
باال  افغانستان،  صلح  برای  امریکا  خارجه  وزارت 
گرفته است. بیش تر آگاهان سیاست خارجی امریکا، 
که وی  اند  معتقد  بایدن،  به  نزدیک  افراد  ویژه  به 
برخورد  افغانستان  مسایل  با  خون سرد  گونه ی  به 
می کند و به همین دلیل، احتمال دارد که ماموریت 
زلمی  خلیل زاد دست کم تا خروج نیروهای امریکایی 
تمدید می شود. این همه در حالی است که افغانستان 
و پاکستان روی یک سند زیر نام »دیدگاه مشترک 
پیرامون حمایت از صلح و ثبات دو کشور و منطقه« 
توافق کرده اند. دو طرف تعهد کرده اند که مطابق به 
مواد این سند و زمان مشخص  شده در  آن، برای 

ثبات دو کشور و منطقه گام  بردارند.
دو ماه پس از اختالف بر سر تعیین مبنای پیش برد 
مذاکرات صلح بین االفغانی، منابع در دوحه می  گویند 
که بن بست تهیه کارشیوه مذاکرات شکسته است. 
یک منبع در هیأت مذاکره کننده به روزنامه ۸صبح 
کلیات  روی  طرف  دو  تماس  گروه های  که  گفت 
تنها  اکنون  و  کرده اند  توافق  مذاکرات  کارشیوه 
دلیل  به  که  منبع  این  است.  مانده  باقی  جزییات 
حساسیت موضوع نمی خواهد از وی نام برده شود، 
می گوید که بحث ها در حال حاضر در سطح رهبری 
هیأت مذاکره کننده دولت و طالبان ادامه دارد. او ابراز 
افزون  امیدواری می کند که در جریان هفته روان، 
آغاز  را  اصلی  مذاکرات  کارشیوه،  کردن  نهایی  بر 
کنند. بر اساس معلومات، قطر به عنوان تسهیل کننده 

مذاکرات در این توافق نقش داشته است. 
مذاکره کننده  هیأت  در  منبع  یک  حال  همین  در 
تایید  را  اختالف ها  حل  در  پیش رفت   نیز  طالبان 
این  تفصیل  که  می کند  تصریح  اما  وی  می کند. 
پیش رفت به زودی همه گانی می شود. دو طرف در 
مورد این که روی کدام مورد به عنوان مبنای پیش برد 
گفتنی  نمی گویند.  کرده اند، چیزی  توافق  مذاکرات 

از بیستم نوامبر مصادف با سی ام 
جهانی  »روز  عنوان  به  عقرب 
شد.  بزرگ داشت  کودک« 
وجود  با  اما  افغان  کودکان 
برای  تالش ها  گرفتن  شکل 
بهتر شدن زنده گی آنان، روزهای 
می گذارند.  سر  پشت  را  سختی 
بر اساس آمارها، حدود نصف نفوس کشور )حدود 16 
میلیون نفر( را کودکان تشکیل می دهند. از میان این 
فقر  زیر خط  افغان  میلیون کودک  آمار، حدود چهار 
زنده گی می کنند. سازمان جهانی یونیسف این فقر را 
»نیاز شدید به غذا« خوانده و می گوید که حدود دو 
میلیون کودک زیر سن پنج سال در کشور از سوءتغذی 
رنج می برند. آمارهای این نهاد نشان می دهد که 6۰۰ 
هزار کودک افغان با »سوءتغذی جدی« روبه رو هستند 
و دست کم نیمی از کودکان افغان واکسین نمی شوند. 
سراسر  در  افغان  کودک  میلیون   1.2 این،  بر  افزون 
آمارهای  هم چنان  شاقه   اند.  کارهای  مصروف  کشور 
وزارت معارف نشان می دهد که هشت میلیون کودک 
کودک  میلیون   ۳.۷ اما  دارند،  دست رسی  آموزش  به 
دیگر از این نعمت محروم اند. این همه در حالی است 
که به گفته ی مسووالن در وزارت صحت عامه، در خون 
حدود 1۰ درصد کودک زیر سن 1۴ سال، نمونه هایی 

از مواد مخدر دیده شده است.
وزارت کار و امور اجتماعی وضعیت اقتصادی کودکان 
را »نامناسب« می داند و تصریح می کند که حدود چهار 
میلیون کودک افغان زیر خط فقر به سر می برند و 1.2 

میلیون کودک نیز به انجام کارهای شاقه مجبور اند. 
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و  خونسردانه«  »ارزیابی  بر اساس  را  نهایی  تصمیم 
طبق »روی کردی که به بهترین وجه منافع ایاالت 
متحده امریکا را تامین کند« خواهد گرفت. گفتنی 
است که زلمی خلیل زاد از مهره های کلیدی دونالد 
ترمپ برای پایان جنگ افغانستان شمرده می شود. 

توافق افغانستان و پاکستان برای ایجاد دیدگاه 
مشترک برای حمایت از صلح و ثبات 

هم زمان با مطرح شدن این موارد پیرامون مذاکرات 
مورد  در  پاکستان  و  افغانستان  صلح،  بین االفغانی 
ایجاد یک دیدگاه مشترک برای حمایت از صلح و 
ثبات میان دو کشور و منطقه، توافق کرد ه اند. این 
سند در دو بخش نهایی شده است. در بخش اول این 
سند آمده است که دو طرف باید دیدگاه مشترک 
جدیدی برای کمک به هم دیگر در راستای پیش برد 
صلح و برقراری ثبات در هر دو کشور و فراتر از آن 
را تدوین کنند. افزون بر این، گفته شده است که 
هر دو طرف از آغاز مذاکرات بین االفغانی استقبال 
می کنند و امیدوار اند که این گفت وگوها منجر به 
برقراری صلح و آرامش در افغانستان شود. هم چنان 
تصریح شده است که دو کشور باید دیدشان را بر 
روابط آینده ای متمرکز کنند که مبتنی بر اعتماد 

بوده و نتایج ملموسی به دنبال داشته باشد. 
دو طرف در ادامه توافق کرده اند که هرگونه دیدگاه 
و چشم انداز مشترک برای افغانستان و پاکستان باید 
بر اساس روابط ویژه و قابل پیش بینی تنظیم شود، 
به گونه ای که شالوده آن را شفافیت و احترام متقابل 
و کامل حاکمیت ملی یک دیگر تشکیل دهد. افزون 
بر این، گسترش و پیش برد منافع مشترک طرفین 
از طریق سازوکارهای دولت با دولت صورت گیرد. 
هم چنان گفته شده است که موضع گیری افغانستان 
پی گیری  و  کشورها  سایر  با  هم سویی«  »چند  در 
بهره برداری  واقعی  فرصت  آنان،  با  دوستانه  روابط 
هیچ  برعکس  و  کرده  فراهم  کشور  هردو  برای  را 
ادامه  در  طرف  دو  کرد.  نخواهد  ایجاد  تهدیدی 
توافق کرده اند که بدون صلح و ثبات در یکی از این 
ثبات  و  صلح  به  نمی تواند  دیگری  کشور  کشورها، 

پایدار دست یابد. 
افزون بر این، دو طرف توافق کرده اند که خاک هیچ 
بدخواهانه  اهداف  جهت  در  نباید  کشورها  از  یک 
کشور  دو  هر  و  شود  استفاده  دیگری  خاک  علیه 
برای شناسایی و مقابله با دشمنان صلح، طرف های 

از اسهاالت و شش درصد از کمبود وزن رنج می برند. 
بر اساس یافته های این وزارت، در خون ۹.2 درصد از 
کودکان افغان که پایین تر از 1۴ سال دارند، نمونه هایی 

مواد مخدر دیده شده است. 
دالیل  به  افغان  کودکان  از  شماری  این،  با  هم زمان 
مختلف از آموزش محروم اند. بر اساس آمارهای وزارت 
معارف، تنها هشت میلیون کودک در کشور به مکتب 
می روند. نجیبه آرین، سخنگوی وزارت معارف، می گوید 
میلیون  در کشور، ۳.۷  ناامنی  و   دلیل جنگ  به  که 

کودک از آموزش باز مانده اند. 
داشته اند.  نقش  نیز  جرمی  موارد  در  افغان  کودکان 
وزارت امور داخله می گوید که برخی از کودکان به دلیل 
ارتکاب جرایم سرقت، چپاول، ره زنی، قتل و اخالل امن 
عامه گرفتار شده اند. این وزارت می گوید، در میان ۸۰۰ 
مجرمی که در جریان ماه های گذشته از سوی پولیس 
تشکیل  کودکان  را  آنان  نصف  شده اند، حدود  گرفتار 
می دهند. این همه در حالی است که برخی از کودکان 
در میان ۳۸۰ هزار معیوب جنگ نیز حضور دارند. با این 
حال، وزارت دولت در امور شهدا و معلولین آمار دقیقی 

از کودکان معیوب ارایه نمی کند. 
حقوق  فعاالن  که  می شود  نشر  حالی  در  آمارها  این 
کودک، وضعیت کودکان افغان را بحرانی می خوانند و 
می گویند که افغانستان نا امن ترین کشور برای کودکان 
است. ظفرشاه رویی، فعال حقوق کودک، می گوید که 
زمینه رشد برای کودکان در کشور فراهم نشده است و 
کودکان افغان در حال حاضر از وضعیت بد اقتصادی، 
جسمی، روانی و امنیتی رنج می برند. او تصریح می کند 
که خانواده های افغان حتا در  بخش تربیت کودکان شان 

تخریب  را  صلح  روند  که  کسانی  و  صلح ناپذیر 
می کنند، باید همکاری کنند. هم چنان گفته شده 
است که دو کشور باید تماس ها و ارتباطات خود را 
از راه های مختلف، از جمله از طریق برقراری ارتباط 
مردم با مردم، تاجران با تاجران، دولت با دولت و از 
همه مهم تر با استفاده از ایجاد روابط امنیتی افزایش 
دهند. در ادامه بر گسترش اتصال منطقه ای تاکید 
و گفته شده است که مشکالت مهاجران، از جمله 
بازگشت مصون، به موقع و آبرومندانه شان نیز مد 

نظر گرفته شود.
در بخش دوم زیر نام »اجرا و گام های بعدی« توافق 
شده است که پیش رفت به موقع برای تحقق این 
گفت وگوی  نزدیک،  هم آهنگی  مستلزم  دیدگاه، 
به تصمیم گیری های دشوار و  تمایل  و  ساختارمند 
شجاعانه است و باید در سه بخش اصلی اقدام شود. 
در ادامه آمده است که تا 1۵ دسامبر 2۰2۰ میالدی، 
در  مشترک شان  استخباراتی  اساسی  فعالیت های 
برابر  در  همکاری  و  نقشه برداری  تحلیل،  زمینه 
افرادی که فرایند صلح را تخریب می کنند، قوت یابد. 
اول جنوری سال  تا  هم چنان گفته شده است که 
2۰21، پیشنهاد مشترک برای بازگشت پناهنده گان 
و تا همین موقع، یک پیشنهاد مشترک برای افزایش 
اتصال منطقه ای که نه تنها افغانستان و پاکستان، 
بلکه منطقه وسیع تری را تقویت و مستحکم خواهد 
کرد، ارایه شود. در ادامه آمده است که رهبران دو 
کشور به گونه ی »متناوب« از پایتخت های یک دیگر 
بازدید می کنند و رییس جمهور غنی در جریان سه 
ماه اول سال 2۰21 میالدی یک سفر به اسالم آباد 
که  است  شده  توافق  هم چنان  می بیند.  تدارک  را 
دولت افغانستان »خالصه ای از مهم ترین موضوعاتی 
را که در جریان روند صلح افغانستان مورد بحث قرار 
گرفته است« با جمهوری اسالمی پاکستان در میان 

خواهد گذاشت.
گفتنی است که دو طرف توافق کرده اند تا دیدگاه 
مشترک، تعهدات کنونی و تعهدات پیشین شان را به 
صورت منظم بررسی کنند و بدین ترتیب، گام های 
ملموس، روشن و برگشت ناپذیر را برای پیش رفت 
روابط نزدیک تر و پربارتر میان دو کشور بردارند. قابل 
یادآوری است که عمران خان، نخست وزیر پاکستان، 
روز پنج شنبه، بیست ونهم عقرب، به کابل آمده و با 
رییس جمهور غنی پیرامون مسایل صلح و روابط دو 

کشور دیدار و گفت وگو کرد.

با مشکل روبه رو هستند و برخی از خانواده ها توقع دارند 
که کودکان شان همانند بزرگان از پس مخارج خانواده 
برآیند. آقای رویی افزود که روش تربیت کودکان افغان 
با دیگر کشورها  تفاوت اساسی دارد؛ زیرا به گفته ی 
این  و  نمی کنند  کار  کودکان  کشورها  سایر  در  وی، 

وظیفه والدین است تا از پس مخارج آن ها برآیند. 
آقای رویی از سویی هم گفت که کشورهای دیگر اصول 
خاصی برای تربیت و آموزش کودکان دارند، در حالی 
که در افغانستان هیچ نوع اصولی در این زمینه وجود 
ندارد. وی با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی، گفت که 
کودکان رکن اساسی یک کشور اند و تا زمانی  که آنان 
نداشته  قرار  آموزشی  پوشش  زیر  و  کامل  امنیت  در 
باشند، نمی توان آینده روشن آن ها را تضمین کرد. آقای 
رویی با توجه به شرایط کودکان افغان، آینده کشور را 
»تاریک« می داند؛ زیرا به گفته ی وی، هیچ نوع توجهی 
به کودکان در کشور نشده است و آنان از هر نگاه آسیب 

دیده اند.
پیش تر صندوق کودکان ملل متحد )یونیسف( نیز در 
گزارش سال 2۰1۹ خود گفته بود که حدود سه ونیم 
میلیون کودک در افغانستان نیاز شدید به غذا دارند و 
حدود دو میلیون کودک زیر سن پنج سال از سوءتغذی 
که  می دهد  نشان  نهاد  این  آمارهای  می برند.  رنج 
6۰۰ هزار کودک در افغانستان با »سوءتغذی جدی« 
روبه رو اند و دست کم نیمی از کودکان افغان واکسین 

نمی شوند. 
دلیل جنگ  به  کودکان  که  است  حالی   در  این همه 
حقوق شان  اساسی ترین  به  حتا  کشور،  در  ناامنی  و 

دست رسی ندارند.

است که اختالف در تهیه کارشیوه از آغاز میزان سال 
روان شکل گرفت و سبب شد که دو طرف تنها برای 
چند بار معدود دور میز حاضر شوند. طالبان توافق نامه 
صلح این گروه با امریکا را به عنوان مبنای مذاکرات 
صلح پیشنهاد کرده اند تا بدین ترتیب، گفت وگوهای 
اصلی صلح در سایه توافق نامه دوحه به پیش برده 
اما تصریح می کند  شود. هیأت مذاکره کننده دولت 
که نیاز است سایر موارد، از جمله قطع نامه لویه جرگه 
مشورتی صلح و اعالمیه مشترک کابل و واشنگتن 
برای رسیدن به صلح نیز به این توافق نامه ضمیمه 
در  بین االفغانی  مذاکرات  که  است  گفتنی  شوند. 
بیست ودوم سنبله سال روان در دوحه گشایش یافت.

احتمال تمدید ماموریت زلمی خلیل زاد
هم زمان با پیش رفت ها در دوحه، رسانه های امریکایی 
گزارش داده اند که احتمال می رود ماموریت زلمی 
خلیل زاد به عنوان فرستاده ویژه امریکا تمدید شود. 
برخی از آگاهان سیاست خارجی امریکا در گفت وگو 
با مجله فارین پالیسی گفته اند که جو بایدن، رییس 
خروج  روند  نمی خواهد  امریکا،  منتخب  جمهور 
نیروهای امریکایی از افغانستان را مختل کند و به 
تمدید  را  خلیل زاد  زلمی  ماموریت  دلیل،  همین 
خواهد کرد. برخی دیگر از این آگاهان که به زلمی 
این  نیروهای  خروج  زمینه ساز  عنوان  به  خلیل زاد 
کشور می بینند، حتا به بایدن پیشنهاد کرده اند که 
ماموریت خلیل زاد به عنوان »مذاکره کننده انتقالی« 
را تمدید کند. به نقل از این مجله، برخی از آگاهان 
بلینکن،  آنتونی  جمله  از  بایدن،  خارجی  سیاست 
جیک سالیوان و میچل فلورنوی در نظر دارند که 
احتمال تمدید ماموریت خلیل زاد را بررسی کنند، 
اما آنان تصریح کرده اند که این مورد هنوز یقینی 

نیست. 
سناریوی  دو  امریکایی  آگاهان  از  دیگر  برخی 
خلیل زاد  زلمی  ماموریت  پیرامون  را  احتمالی 
مطرح کرده اند. به گفته ی آنان، اگر مذاکرات صلح 
افغانستان در جریان ماه های آینده پیش رفتی داشته 
باشد، احتمال دارد که زلمی  خلیل زاد به ماموریتش 
ادامه دهد، اما در صورتی که این مورد اتفاق نیفتد، 
بایدن سایر سناریوها و گزینه ها را روی دست خواهد 
گرفت. با این حال، آگاهان امریکایی می گویند، انتظار 
یا تصمیم  اساسی  بایدن سیاست  ندارند که دولت 
شخصی ای در مورد افغانستان بگیرد و بدین ترتیب، 

این وزارت، به  عبدالفتاح عشرت احمدزی، سخنگوی 
هزار کودک  از  1۰  بیش تر  که  روزنامه ۸صبح گفت 
بی سرپرست در پرورشگاه ها نگهداری می شوند. بر اساس 
پرورشگاه دولتی و خصوصی در  وزارت، ۷1  این  آمار 
افغانستان  وجود دارد که کودکان در آن ها نگهداری 
و  بلخ  کابل،  پرورشگاه های  از  عشرت  آقای  می شوند. 
قندهار به عنوان پرورشگاه های معیاری نام برد و افزود 
که قرار است سایر پرورشگاه ها نیز معیاری شود. او گفت، 
به تازه گی یک مرکز ساخته شده است که کودکان گم  
شده، دیپورت شده و کودکانی که از خانه قهر می کنند، 
بین  کودکان  وی،  گفته ی  به  شوند.  نگهداری  آن  در 
هفت تا 1۰ روز در این مراکز نگهداری می شوند و قرار 

است این مراکز در سطح کشور گسترش یابند. 
افغان  کودکان  صحت  مورد  در  عامه  صحت  وزارت 
می گوید که این کودکان از بیماری های گوناگونی رنج 
می برند. اکمل سمسور، سخنگوی این وزارت، تصریح 
در  روان  سال  جریان  در  پولیو  واقعه  که ۵۴  می کند 
سال  که  است  حالی  در  این  است.  شده  ثبت  کشور 
آقای  بود.  شده  ثبت  پولیو  واقعه   2۹ حدود  گذشته 
سمسور تصریح کرد که  حدود یک درصد از  کودکان 
افغان با سوراخ قلب به دنیا می آیند. از این میان، شماری 
از کودکان به مرور زمان از بیماری رهایی می یابند، اما 
حدود  که  گفت  او  دارند.  تداوی  به  نیاز  دیگر  برخی 
شش درصد از کودکان در اثر بیماری سوء تغذیه از بین 
می روند. وی  تصریح کرد که در سال 2۰1۸ حدود ۳6 
در صد کودکان به سوء تغذیه گرفتار شده بودند. وزارت 
افغان از  صحت عامه می گوید که 2۳ درصد کودکان 
سینه وبغل ، 2۰ درصد از میکروبی شدن، شش درصد 

پیش رفت در دوحه؛  

بن بست مذاکرات صلح شکست

روز جهانی کودک؛ 

فقر زنده گی چهار میلیون کودک افغان را تهدید می کند

حسیب بهش

زهرا عطایی



حوزه های علمیه ی قم و نجف در جهان تشیع نیز، در حال حاضر از مرکزهای بزرگ آموزش دینی 
در منطقه به حساب می   آید که عالقه مندان علوم دینی را از سراسر جهان تشیع، به خود جذب 
می کند. این حوزه ها نیز طبعاً در کنار تبلیغ و آموزش قرائت شیعی از اسالم، اهداف سیاسی 

نظام جمهوری اسالمی و فقهای شیعه را نیز گسترش می دهد.

خدایار نایب زاده، روزنامه نگار

نبی ساقی

آیا سفرهای منطقه ای عبداهلل گره کور صلح 
را خواهد گشود؟
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ملی  مصالحه ی  عالی  رییس شورای  عبداهلل،  عبداهلل 
این سفر  رفت.  ترکیه  به  عقرب  روز چهارشنبه، 2۸ 
در ادامه ی سفرهای قبلی وی به پاکستان، هند، ایران 
و اوزبیکستان در یک ماه گذشته صورت می گیرد که 
مدیریت  و  منطقه ای  اجماع  آن، شکل دهی  از  هدف 

رقابت و منازعه ی کشورها در داخل افغانستان است.
از  و  منطقه  اقتصادی  بزرگ  قدرت های  یکی  ترکیه 
کشورهای مهم در تحوالت سیاسی-امنیتی حوزه ی 
عضویت  کشور  این  است.  خاورمیانه  و  فارس  خلیج 
وصل  باهم  را  اروپا  و  آسیا  دوقاره ی  دارد،  را  ناتو 
جهان  و  خاورمیانه  در  فعال  بسیار  بازی گر  می کند، 
در  استراتژیک خود  نفوذ  دنبال گسترش  به  و  است 
منطقه می باشد. به این ملحوظ عالقه مند هم کاری و 

سهم گیری در روند صلح افغانستان است.
کشورهای  با  تاریخی  و  استراتژیک  روابط  ترکیه 
نفوذ  به  باتوجه  که  دارد  افغانستان  و  پاکستان  قطر، 
و  مثبت  نقش  می تواند  منطقه  در  جایگاه اش  و 
تسریع کننده در روند صلح افغانستان داشته باشد. در 
این نوشته به رابطه ی عمیق ترکیه با پاکستان و قطر 
پرداخته  افغانستان  روند صلح  در  کشور  آن  نقش  و 

خواهد داشت.

رابطه ی ترکیه با پاکستان
سال  در  پاکستان  تاسیس  بدو  از  اسالم آباد  و  انقره 
از  ترکیه  است.  داشته  خوبی  روابط  تاکنون،   1۹۴۷
رسمیت  به  را  پاکستان  که  بود  کشورهای  نخستین 
شناخت و روابط دیپلماتیک با آن کشور برقرار کرد. 
اخیراً با روی کار آمدن عمران خان و نزدیکی وی با 
اردوغان، همکاری های دو کشور در بخش های سیاسی، 

دفاعی-امنیتی و فرهنگی گسترش یافته است.
از ترکیه تجهیزات نظامی- پاکستان تالش دارد که 

سال  توافق نامه ی  براساس  کند.  خریداری  دفاعی 
2۰1۹ میان دو کشور، قرار است که انقره ۳۰ فروند 
پاکستان  به  نظامی  ناو  فروند   ۴ و   »T129« بالگرد 
تجربه ی  از  که  می خواهد  ترکیه  ضمن،  در  بسپارد. 
دانشمندان هسته ای پاکستانی استفاده کند. در همین 
سال، رجب طیب اردوغان اعالم کرد که ترکیه باید 

سالح هسته ای داشته باشد.
رییس جمهوری ترکیه در سال 1۳۹۸ در سفرش به 

که  سلجوقی  دوران  نام دار  مدرسه های  یا  نظامیه ها 
به ابتکار خواجه  نظام الملک، وزیر شهیر خراسانی راه 
اندازی شده بود، در زمان خودش مسوولیت دینی و 
تا حدودی سیاسی مهمی بر عهده داشت. امام محمد 
از  یکی  اسالم،  جهان  مشهور  متکلم  و  فقیه  غزالی، 
کسانی بود که مدتی در این مدارس به تدریس مشغول 
بود. نظامیه ها، شاید از نظر ایدیولوژیک به نحوی در 
برابر مدرسه ی االزهر مصر قرار داشت که در آن زمان 
در  و  می شد  حمایت  آن جا  فاطمی  خلفای  سوی  از 
صدد تبلیغ و ترویج مذهب اسماعیلیه بود. نظامیه ها 
معنویت در جامعه،  و  تعلیم دین  و  تدریس  در کنار 
فاطمیان  برابر سیاست حکومت  در  تقابلی  نحوی  به 
می خواست  نظام المک  و  می آمد  به حساب  نیز  مصر 
که به کمک این مدارس، برنامه های سیاسی و مذهبی 
خالفت فاطمی را خنثا و عطش دینی مردم را نیز از 

این ناحیه سیرآب کند.
میانه  آسیای  در  بخارا  و  سمرقند  دینی  مدرسه های 
نیز روزگاری مراجع تاثیرگذار دانش و تعلیم دینی به 
حساب می آمد و طالباِن علم بسیاری را از نقاط مختلف، 
به سوی خود جذب می کرد. این مدرسه ها با از میان 
رفتن امارت بخارا و قدرت گرفتن اتحادشوروی و روزگار 
ممنوعیت آموزش دینی، نه تنها که از رونق افتاد، بلکه 
به کلی از میان رفت. در این گیرودار، مدرسه ی دیوبند 
در جنوب )هندوستان(، آهسته آهسته آوازه پیدا کرد 
خود  سوی  به  را  دینی  دانش  و  علم  جوینده گان  و 
کشاند. امروزه سلسله ی نزدیک به دیوبندی که حاال با 
ایدیولوژی سلفیت نیز در آمیخته است، در همسایه گی 
ما، از سوی حکومت پاکستان حمایت می شود و عالوه 
بر این که قرائت خاص خود را در این مدرسه ها تبلیغ 
می کند، گفته شده است که بهره برداری های سیاسی 
این  از  بین الملل  و  منطقه  نیز حتا در سطح  فراوانی 

مدارس صورت می گیرد. 
نیز،  تشیع  جهان  در  نجف  و  قم  علمیه ی  حوزه های 
در  دینی  آموزش  بزرگ  مرکزهای  از  حاضر  حال  در 

اهداف مهم سیاست  از  پاکستان گفت که اسالم آباد 
در  رفتار هند  از  بارها  اردوغان  است.  ترکیه  خارجی 
برابر مسلمانان کشمیر انتقاد کرده است. پاکستانی ها 
کشمیر را عامل بقای پاکستان می داند. به همین دلیل 
کشمیر  وضعیت  به  نسبت  عربستان  این که  از  پس 
بی تفاوتی اختیار کرد، رابطه ی اسالم آباد و ریاض به 

تیره گی گرایید.
باره ی  در  عالقه مندی اش  از  بارها  خان  عمران 
سریال های ترکی یاد کرده و گفته است که فرهنگ 
پاکستان به دست هالیوود و بالیوود آلوده شده است. 
به لحاظ رفتاری  از جایگاه نخست وزیری  این سخن 
پاکستان  خارجی  ویژه ی سیاست  گرایش  معنای  به 

به سوی ترکیه پنداشته می شود.

رابطه ی ترکیه با قطر
قطر در سال 1۹۷1، استقاللش را از انگلستان گرفت و 
در همان اوایل از سوی ترکیه به رسمیت شناخته شد. 
سال 1۹۷۹ با ایجاد سفارت خانه ها، روابط دیپلماتیک 
دوستانه  روابط  حال  تا  و  برقرار شد  کشور  دو  میان 

دارند.
ترکیه و قطر در سال 2۰11 در قبال شکل گیری بهار 
اخوان المسلمین  از  و  گرفتند  مشترک  موضع  عربی 

منطقه به حساب می   آید که عالقه مندان علوم دینی 
را از سراسر جهان تشیع، به خود جذب می کند. این 
حوزه ها نیز طبعاً در کنار تبلیغ و آموزش قرائت شیعی 
و  اسالمی  جمهوری  نظام  سیاسی  اهداف  اسالم،  از 

فقهای شیعه را نیز گسترش می دهد.
در این میان، کشور ما که در یکی از حساس ترین نقاط 
دنیا قرار گرفته است، دست کم در پنج صد سال اخیر، 
فاقد چنین مرجعیت دینی و علمی بوده است. ما، نه 
نه مدارس  مدرسه های سمرقند و بخارا را داشتیم و 
دیوبند را. نه االزهر داشتیم و نه نجف و قم. شاید تعداد 
کثیری از شاگردان امروز مدرسه های دینی پاکستان و 
ایران، از دانش طلبان ما باشند؛ اما این فرصت و زمینه 
هرگز در کشور خودشان برای شان مهیا و مساعد نبوده 

است.
هرچند دولت افغانستان به طور مثال در 2۰ سال اخیر 
تاسیس  را  فراوانی  دارالعلوم های  و  دینی  مدرسه های 
واقعیت  در عمل،  اما  مدیریت می کند؛  و  است  کرده 
اندیشه،  زاویه ی  از  و  تیوریک  نظر  از  که  است  این 
مدرسه های اهل تشیع در افغانستان همان ایدیولوژی 
را ترویج می دهند و مدارس  قم و جمهوری اسالمی 
اهل سنت نیز به نحوی تحت تاثیر ایدیولوژی مدارس 
پاکستان به حساب می آید که کم کم از دیوبند کهن، 
بیش تر  است.  چرخش  در  حجازی  سلفیت  سوی  به 
استادان این مدارس، در پاکستان و قم آموزش دیده اند 
و حتا اگر نصاب تعلیمی متفاوتی را هم تدریس کنند، 
جهان بینی و قرائتی که آموخته اند، در تفسیر و تحلیل 
نیز  این جا  در  ما در عمل  و  پیدا می کند  نمود  آن ها 

حمایت کردند. دو کشور، مخالف حضور ایران، روسیه 
و گروه های شبه نظامی در منطقه هستند و از رقبای 
عربستان و امارات به شمار می روند. در پی تنش میان 
قطر و کشورهای عربی در سال 1۳۹6، ترکیه از قطر 

حمایت سیاسی و اقتصادی کرد.
ترکیه در قطر پایگاه نظامی دارد و یکی از مشتریان 
بزرگ مواد نفتی قطر است و قطر نیز دومین کشوری  

است که بیش ترین سرمایه گذاری را در ترکیه دارد.

رابطه ی ترکیه با افغانستان
اخیر دوستانه  افغانستان در صدسال  و  ترکیه  روابط 
و همکاری جویانه بوده است. افغانستان پس از کسب 
شد.  شناخته  رسمیت  به  ترکیه  توسط  استقالل، 
امان اهلل خان با مصطفی کمال اتاترک در باره ی توسعه 
و رفاه دیدگاه مشترک و رابطه ی دوستانه داشت. به 
همین خاطر بود که ترکیه در قبال روی کار آمدن 
رژیم طالبان در دهه ی ۹۰ و تمویل این گروه از سوی 
مجاهدین  از  و  داد  نشان  منفی  واکنش  پاکستان، 

حمایت کرد.
سال 2۰۰1 پس از حمله ی ایاالت متحده امریکا به 
افغانستان، ترکیه در قالب ناتو به کشور سرباز فرستاد 
و در بازسازی افغانستان سهم فعال داشته است. انقره 

همان دیدگاه و جهان بینی را ترویج و تکثیر می کنیم 
که قم و پشاور در حال ترویج آن است. دانشکده های 
شرعیات ما نیز تا حال به هر علت و دلیلی که بوده، 
نتوانسته  اند که قرائت پویاتری از فقه و فلسفه و کالم 
اسالمی ارایه دهند و در تولید علمی و اندیشه ای در 
سطح کشور و منطقه، نقش بازی کنند. این دانشکده ها 
به جای این که بخشی از راه حل باشد، حتا گاهی از 
سوی کسانی مثل حفیظ منصور و دیگران به تندروی 
متهم شده  و دولت به حق یا باطل برخی استادان آن را 

تا پشت میله های زندان نیز دنبال کرده است.
در چنین شرایطی، شاید بیش تر از هر وقت دیگر الزم 
باشد که دولت افغانستان »مکتب اعتدالی کابل«، یا 
نظامیه ی کابل یا هر نام دیگری که روی آن می گذارد 
را تاسیس و عطش دانش جویی جوانان دین دوست ما 
را از این ناحیه سیرآب کند. اگر تدریس و مدیریت این 
مدرسه بازهم به بزرگان و دانش آموخته گان فوق الذکر 
سپرده شود، دوباره ما در همان مسیری قرار می گیریم 
که مدرسه ها و دارالعلوم های کنونی ما قرار دارد. این 
بار الزم است که این مدرسه یا دانشگاه بزرگ اسالمی، 
سپرده  دینی  روشن فکری  اهالی  به  کامل  صورت  به 
استاد  محق،  محمد  استاد  مثل  دانش مندانی  و  شود 
محمداکرام  احمدی،  محمدامین  داکتر  امیری،  علی 
اندیشمند، مولوی کمال الدین حامد، استاد عبدالبشیر 
فکرت، سید حسین اشراق و بزرگانی از این قبیل در 
آن جا مشغول تدریس شوند. دولت باید این مدرسه یا 
دانشگاه را طوری حمایت مالی کند که طالباِن علم 
از سراسر افغانستان جذب آن شوند، زمینه ی زنده گی 

به  نظامی-ملکی  تحصیلی  بورسیه ی  صدها  ساالنه 
افسران جوان و دانش جویان افغان فراهم می سازد و 
از حامیان سیاسی و اقتصادی افغانستان نوین به شمار 

می رود.
افغانستان دارای پیوندهای عمیق  هم چنان، ترکیه و 
تاریخی، فرهنگی و نژادی است. ترک تباران افغانستان 
دالیل  از  یکی  و  دارند  قرار  کشور  آن  توجه  مورد 
همین  افغانستان  تحوالت  در  ترکیه  عالقه مندی 
مسأله بوده می تواند. رابطه ی ترکیه با اقوام ترک تبار 
افغانستان باید یکی از ابزارهای مهم سیاست خارجی 
افغانستان در قبال آن کشور باشد تا از این طریق از 
ظرفیت ها و جایگاه ترکیه در منطقه برای تأمین صلح و 
ثبات و منافع ملی کشور استفاده ی الزم صورت گیرد.

بسیار  روابط   و  توجه  قابل  نفوذ  ترکیه  ضمن،  در 
به  پاکستان و قطر دارد که پیشینه ی آن  با  نزدیک 
ده ها سال بر می گردد. روابط ترکیه و پاکستان پس 
از انتقاد انقره از برخورد هند با مسلمانان کشمیر و 
رابطه ی ترکیه و قطر پس از حمایت انقره از آن کشور 
در زمان تحریم وارد مرحله ی راهبردی و استراتژیک 
و  نفوذ  بیش ترین  دارای  که  کشوری  دو  است.  شده 
اثرگذاری بر طالبان اند و نقش تعیین کننده در روند 

صلح افغانستان دارند.
بنابراین، نقش انقره در روند صلح افغانستان غیر قابل 
و  تاریخی-فرهنگی  پیوند  لحاظ  به  هم  است؛  انکار 
قومی و هم به لحاظ جایگاه آن کشور در منطقه. از 
این رو، سفر رییس شورای عالی مصالحه با توجه به 
کاهش نیروهای خارجی و ُکندی روند گفت وگوهای 
که  می رود  انتظار  است.  امیدوارکننده  قطر  در  صلح 
این سفر سبب شود تا ترکیه از جایگاه اش در منطقه 
و نفوذش باالی قطر و پاکستان استفاده و روند صلح 

افغانستان را تسریع کند.
قدرت های  منافع  تضاد  و  منازعه  کانون  افغانستان 
منطقه ای و جهانی بوده است. لنگر انداختن حکومت 
افغانستان به یکی از این طرف ها، آسیب پذیری کشور 
را چند برابر می کند و بر پیچیده گی معمای امنیت 
روی کرد  بنابراین  می افزاید.  افغانستان  صلح  روند  و 
از  برخی  در  و  تعادل  که  می کند  ایجاب  عقالیی 
موارد توازن در ارتباط به نقش کشورها در روند صلح 
افغانستان مدنظر قرار گیرد، در غیر آن هم چنان در 
این چرخه ی خشونت و منازعه در کشور دور خواهیم 
عالی  شورای  رییس  سفرهای  منظر،  این  از  زد. 
مصالحه از اهمیت فوق العاده برخوردار است؛ اما آن چه 
مأموریت اصلی آقای عبداهلل را شکل می دهد، به وجود 
آوردن اجماع منطقه ای و جلوگیری از شکل گیری و 
تا  است  منطقه  در  صلح  ضد  جبهه ی  قدرت گیری 

گره های صلح گشوده شود.

تحصیلی  اسناد  از  و  باشند  داشته  باعزت  و  مناسب 
رشته های  شوند.  برخوردار  نهایت  در  نیز  معتبر 
تمدن  و  تاریخ  عرب،  ادبیات  و  زبان  مانند  آموزشی 
اسالم، فلسفه ی اسالمی، کالم اسالمی، فقه و عقاید 
اسالمی، روی کردهای نوین تفسیری، تاریخ اندیشه ی 
سیاسی در میان مسلمانان و مسایل مرتبط دیگر از 
رشته های باشد که در این مدرسه به شکل تخصصی 
نیز  افغانستان  قضاییه ی  قوه ی  و  شود  داده  آموزش 
آن  روی  مرتبط،  در بخش  دادگاه ها  قضات  در جلب 
حساب باز کند. ممکن است، برخی از استادان مشهور 
روشن فکری دینی از جهان عرب، ایران، شبه قاره و حتا 
اروپا، در این مدرسه، به عنوان استاد دایمی یا موقت 
دعوت شوند و کابل آهسته آهسته به یکی از مراکز مهم 

قرائت اعتدالی، در جهان اسالم تبدیل شود.
شکی نیست که در شرایط کنونی، افغانستان از نظر 
به  را  مدرسه ای  چنین  که  نیست  وضعیتی  در  مالی 
و  اما حامیان  کند؛  و حمایت  تمویل  مناسب  صورت 
هم کاران دولت می توانند در قدم نخست این مدرسه 
را مانند سایر مکتب ها و مدرسه های افغانستان حمایت 
کنند تا در آینده دولت افغانستان بتواند، آن را از منابع 
در  مدرسه  این  کند. شاید  مدیریت  و  تمویل  داخلی 
به کارش  و شاگردان کم تری  اندک  امکانات  با  ابتدا، 
به درستی حمایت  از جانب دولت  اگر  اما  آغاز کند؛ 
و هم کاری شود، در درازمدت می تواند تاثیر مستقیم 
در  و  باشد  داشته  ما  مملکت  در شرایط  معناداری  و 
تامین صلح و همدیگرپذیری در کشور نقش بازی کند. 
شاید از صد باب مدرسه ای که تولید علمی و فکری 
نداشته باشد، یک مدرسه ی دینی موثر و تولیدگر، برای 
کشور و مردم ما، سرنوشت سازتر و با اهمیت تر باشد. 
اگر حقیقت باشد که مدرسه های کشورهای همسایه 
شما  می شود،  تامین  استخباراتی  نهادهای  سوی  از 
با گالیه و عذر و زاری نمی توانید با چنین موجی به 
مقابله برخیزید. راه حل معضل ما، ترویج و تولید علم و 

دانش مفید و موثر است.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبيعي به روش

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

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

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

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

info@ayenasehat.af :ایمیل آدرس

تخفيف ويژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني
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مقدمه 

تروریسم،  مقابل  در  مبارزه  از  ناشی  خونین  حوادث  بر  افزون 
شهرهای افغانستان از ناامنی شهری و بزهکاری های محلی رنج 
ارایه  باره آمار شفاف از سوی حکومت  می برند. هرچند در این 
نشده است؛ ولی شواهد نشان می دهد که جرایم شهری در کابل، 
هرات و مزارشریف »همه روزه« از باشنده گان قربانی می گیرد. 
شهروندان برای پیش گیری از خشونت ها چاره ای جز پناه گرفتن 
در  غربی  توریست های  که  روشی  همان  ندارند.  خود  موتر  در 

تورهای سافاری آفریقا به کار می برند.
بار  در هفته های اخیر »افزایش جرایم«  در پایتخت کشور یک 
دیگر در سرخط رسانه ها قرار گرفته است. با گسترش دامنه ی 
ناامنی ها، چندی است که به دستور رییس جمهور غنی، امراهلل 
صالح مأمور مبارزه با جرم و جنایت فزاینده ی کابل شده است. 
کامل  طور  به  کشور  امنیتی  وضعیت  با  که  صالح  آقای  حضور 
آشنا است، باعث دل گرمی مردم و از سویی هم نگرانی آگاهان 
شده است؛ زیرا نگاه تک بعدی، افراطی و شتاب زده به مقوله ی 
امنیت شهری در طوالنی مدت منجر به استهالک قوای پولیس و 

پیچیده ترشدن جرایم خواهد شد.
امنیت، ایمنی و سالمت، یک مفهوم فراگیر و همه جانبه است که 
در فرآیند مصونیت یک شهر موفق؛ شهروندان اعم از زن و مرد 
یا طفل و کهن سال باید در خیابان و در حضور همه غریبه ها، 
احساس امنیت کنند. از این رو اگرچه ایجاد نظم و امنیت شهری 
یکی از عمده ترین وظایف و رسالت وزارت داخله و پولیس ملی 
و  طراحی  واسطه ی  به  معماری  و  شهرسازی  اما  است؛  کشور 
برنامه ریزی فضاهایی که در آن میزان ارتکاب جرم کاهش یابد، 

اهمیت می یابد.
امروزه بسیاری از کالن شهرهای دنیا از لس آنجلس تا تهران و از 
واشنگتن تا توکیو از زورگیری، سرقت، قتل و جنایت، کم یا بیش 
رنج می برند. گواه بر این که اگرچه وجود پولیس الزامی است؛ ولی 
حضور آن ها متضمن صلح و امنیت عمومی شهرها نیست. از این 
رو پژوهش گران عرصه ی شهری می کوشند که با بررسی علمی 
بافت و وضعیت کالبدی و شرایط اجتماعی- الگوهای رفتاری، 

افزایش  را  یا فضای شهری  امنیت یک مکان  اقتصادی شهرها، 
دهند و حس امنیت در مکان ها و فضاهای شهری را به وسیله ی 
ایجاد سرزنده گی و استقرار تسهیالت و کاربری های متنوع مفتوح 

و در دل شهروندان شکوفا کنند.

فصول  از  یکی  امنیت شهری  و  ایمنی  مطالعات  نقطه ی عطف 
جین  اثر  امریکایی«،  بزرگ  شهرهای  زنده گی  و  »مرگ  کتاب 
او  است.  امریکایی-کانادایی  مدنی  فعال  و  نویسنده  جیکوبز، 
برنامه ریزی  اشتباهات  برخی  مورد  از کتابش که در  در بخشی 
مدرن از سوی سیاست مداران و مدیران شهری است، چگونه گی 

ایمن ترشدن کالن شهرها را توضیح می دهد. 

امنیت: مرگ و زنده گی شهرهای بزرگ امریکایی
مهم ترین  عنوان  به  پیاده روهای  و  خیابان ها  جیکوبز،  نظر  در 
محسوب  شهر  اجزای  زنده ترین  شهر،  یک  عمومی  مکان های 
شهر  خود  باشد،  جذاب  شهر  یک  خیابان های  اگر  می شود. 
خود  باشد،  کسل کننده  خیابان ها  اگر  و  بود  خواهد  دل پذیر 
شهر هم فرسوده خواهد بود. اما اولین مشکل این است که اگر 
از  باشد، شهرها  ایمن  از ترس و وحشی گری  خیابان های شهر 
ترس و وحشی گری ایمن خواهد بود. وقتی مردم می گویند که 
یک شهر یا بخشی از آن خطرناک است و یا مثل جنگل می ماند، 
منظورشان این است که مردم در پیاده روهای آن قسمت شهر 
یا در آن شهر، احساس امنیت نمی کنند. در این میان پیاده روها 
به همراه کاربری های اطراف آن و استفاده کننده گان شان به طور 
فعال در داوم تمدن شهرها و مقابله با وحشی گری نقش دارند. 
پس در واقع کارکرد اصلی خیابان های شهر و پیاده روها، حفظ 

امنیت است.  
وی معتقد بود که چیزی که امروزه مردم از آن می هراسند، این 
است که بسیاری از خیابان های شهر یا دچار توحش شده است و 
یا به احتمال زیاد به زودی دچار آن می شود. هرچه مردم بیش تر 
بترسند، کم تر از خیابان استفاده می کنند و هرچه کم تر از خیابان 
استفاده کنند، خیابان ها ناامن تر می شود. مشکل اصلی شهرهای 
یک  عنوان  به  نمی تواند  که  است  آن  کالبد  با  ارتباط  در  ناامن 
منطقه ی شهری امن و سرزنده عمل کند. تقریباً همه می دانند 
بگیرد،  قرار  استفاده  مورد  به خوبی  که  خیابان های شهری  که 

امنیت شهری؛ چگونه می توان از طریق 
شهرسازی به امنیت رسید؟

پیشینه
شهرها، قریه ها، آبادی ها و هر محیط دیگر، نیازمند امنیت و صلح 
و »شهرنشینی«  »امنیت شهری«  مقوله ی  به طوری که  است. 
الزم و ملزوم یک دیگر است. احساس امنیت باعث افزایش حضور 
شهروندان  میان  تعامالت  افزایش  و  شهری  فضای  در  شهروند 
و  شهرها  افول  باعث  امنیت  حس  کاهش  طرفی  از  می شود. 

محله ها می شود. 
از اولین شهرهای جهان در بین النهرین تا مگاسیتی های قرن 21، 
انسان همواره تالش می کند که خانه ها، معابد، محله ها و شهرهای 
با شکوه، جالل و عظمت بسازد که به شکل سمبلیک نمایان گر 
قدرت و عظمتش باشد. بنابراین امنیت شهری همچون ریشه های 

کهن در تار و پود فعالیت های شهرسازی کشیده شده است.
یک  عنوان  به  شهرسازی  مطرح شدن  با  و  اخیر  سال های  در 
رشته ی علمی و تحول در سبک زنده گی، نقش امنیت شهری در 
سیاست دولت ها و اقتصاد بازار، به عنوان یک حوزه ی پر اهمیت 
و جدی در مطالعات شهری مطرح شده است. احتماالً الکساندر 
میچرلیخ اولین کسی است که به رابطه بین بزهکاری و شکل 
شهرسازی به صورت روش مند و علمی می پردازد. او در کتابش به 
پیامدهای وحشتناک شهرسازی مدرنیسم و از بین رفتن تعهد و 

مسوولیت شهروندی بر جامعه اشاره می کند. 
اسکار نیومن با انتشار کتاب »فضاهای قابل دفاع؛ پیش گیری از 
جرم از راه طراحی شهری«، نظریه ی معروف خود »پیش گیری 
از جرم از طریق طراحی محیطی« را شرح و بسط می دهد. طبق 
این نظریه، به واسطه ی طراحی صحیح ساختار شهری می توان به 
فضاهایی دست پیدا کرد که در آن ها میزان ارتکاب جرم کاهش 
ساختمان  یک  در  پنجره  یک  اگر  که  می کند  تبیین  وی  یابد. 
شکسته باشد و به سرعت تعویض یا تعمیر نشود، به افراد بیگانه 
این احساس را می دهد که هیچ کسی به آن ساختمان اهمیت 
نمی دهد و به زودی پنجره های خیلی بیش تری شکسته می شود و 

جرم های بیش تری رخ می دهد.

حتماً خیابان های امنی است. در مقابل، خیابان خلوت شهر، در 
معرض ناامنی است.

که  بود  معتقد  و  داشت  اصرار  ویژه گی شهری شدن  بر  جیکوبز 
مرز بین فضای خصوصی و فضای عمومی باید به خوبی تعریف 
کوچک،  شهرهای  و  روستاها  برخالف  کالن شهرها،  در  شود. 
فضاهای عمومی و خصوصی نباید به داخل هم بلغزد. از طرفی 
داشت:  اعتقاد  »نظارت«  یعنی  ایجاد،  روش  سنتی ترین  به  او 
باید چشم هایی مراقب خیابان باشند، چشم هایی که متعلق به 
کسانی است که ما آن ها را مالکان خیابان می دانیم. جهت گیری 
ساختمان های خیابان برای این که هم مراقب غریبه ها باشند و هم 
امنیت ساکنان و غریبه ها را تامین کنند، باید به سمت خیابان 
باشد؛ یعنی نباید پشت خود را به خیابان و بدنه های خالی خیابان 

را کور کنند. 

نتیجه گیری
هر  دارد.  مستقیم  رابطه ی  امنیت  با  شهری  زنده گی  کیفیت 
سرزنده گی  شهروندان،  حضور  امکان  باشد،  بیش تر  امنیت  چه 
از  ترس  طرفی  از  می یابد.  افزایش  شهری  فضای  شکوفایی  و 
دوری  عمومی  فضاهای  از  مردم  که  می شود  باعث  قربانی شدن 
کنند. بدون مردم، هیچ نور چراغی و هیچ پولیسی امنیت را تامین 

نمی کند.
کلید امنیت دایمی و پایدار نه در دست نهادهای امنیتی، بلکه در 
دست مردم است. حضور یک پارچه ی مردم در فضای شهر، فرصت 
بزهکاری اجتماعی را از بیگانه گان می گیرد. زمینه ی این حضور، 
ایجاد کاربری و عمل کردهای متنوع در فضاهای شهری است. 
هم چنین تسهیالت و امکانات شهری چون روشنایی، توالت های 
عمومی، آب خوری ها و فضای سبز باید از حضور مردم پشتیبانی 
کند. حرکت موترها محدود و وسایل حمل و نقل عمومی مانند 
بس ها و مسیرهای عمومی دوچرخه در ادامه ی ضرباهنگ حیات 

پیاده ی شهری طنین انداز شود.
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اسنادی  به  ۸صبح  روزنامه ی 
نشان  که  یافته  دست 
حسینی،  عبدالستار  می دهد 
نماینده مردم فراه در مجلس 
رییس  سوی  از  نمایندگان، 
والیت،  این  والیتی  شورای 
ملی،  امنیت  شورای  معاون 
برادر و هم چنان برادرزاده اش به جرایم قتل، آدم ربایی، 
غصب زمین و قاچاق مواشی، نفت، سیخ گول و مواد 
مخدر متهم شده است. با این حال اما با گذشت چند 
سال از وارد شدن این اتهام ها، نهادهای عدلی و قضایی 
نماینده گان  این عضو مجلس  از  بازپرسی  برای  هنوز 
اقدام نکرده اند. به گفته ی برخی منابع، آقای حسینی 
مسووالن  میان  که  خوبی  نفوذ  و  شناخت  دلیل  به 
نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی دارد، اجازه نمی دهد 
که پرونده اش پی گیری شود. گفتنی است که عبدالستار 
حسینی حتا به قتل یک برادرزاده اش نیز متهم شده 
است. این عضو مجلس هرچند مسوولیت این قتل را بر 
دوش گروه طالبان می اندازد، اما طالبان می گویند که 

آنان هیچ نقشی در این موضوع نداشته اند.
فراه  مردم  نماینده  حسینی،  عبدالستار  منابع  برخی 
در مجلس را به ارتکاب جرایم مختلف متهم کرده اند. 
داداهلل قانع، رییس شورای والیتی فراه، در مکتوبی که 
تاریخ دوازدهم سنبله  به  با شماره ی )۳۸۹ بر 121( 
1۳۹۸ عنوانی ریاست امنیت ملی والیت فراه فرستاده، 
این عضو مجلس را به آدم ربایی، غصب زمین، قاچاق 
نهادهای  در  نزدیکانش  نصب  و  عزل  و  مخدر  مواد 
است.  کرده  متهم  فراه  والیت  گمرگ های  و  امنیتی 
در این مکتوب آمده است: »محترم حسینی صاحب 
در زمان وظیفه داری اش به حیث کارمند در مدیریت 
مبارزه علیه تروریزم قوماندانی امنیه فراه، به آدم ربایی و 
اختطاف پسر ُخرد یک نفر سرمایه دار به نام جمعه خان 
متهم بوده و به همین اساس خود را از والیت فراه به 
والیت هرات تبدیل و در آن جا به قاچاق مواد مخدر 
کرده  ترک  را  وظیفه  باالخره  است[،  ]شده  متهم 

]است[«.

در ادامه ی این مکتوب آمده است که عبدالستار حسینی 
پس از ترک وظیفه به روستای »دارآباد« والیت فراه 
مسکن گزین شده است و با استفاده از موقف »کالن 
و فروش  قاچاق مواد مخدر و غصب  به  قوم«، دست 

زمین های دولتی هم جوار این روستا زده است. 
در جای دیگر این سند آمده است که این عضو مجلس 
فراه،  والیت  امنیت  آمر  عنوان  به  را  اکبری  سخی 
قلعه  ولسوالی  امنیه  قوماندان  عنوان  به  را  عبدالرازق 
کاه، قیوم را به عنوان قوماندان امینه ولسوالی خاک 
قوماندان  عنوان  به  را  علی زایی  و عصمت  فراه  سفید 
سرحدی این والیت تعیین کرده است. افزون بر این، 
عبدالصبور به خواست آقای حسینی دوباره به عنوان 
رییس گمرک والیت فراه مقرر شده است. آقای داداهلل، 
رییس شورای والیتی فراه، علت این تعیینات را چنین 
توضیح داده است: »...هم چنان به خاطر تامین منافع 
خود، عصمت اهلل علی زایی که افسر متقاعد بود، او را 
برحال ساخته و به صفت قوماندان سرحدی گماشته 
]است[ که شبانه به لک ها افغانی درآمد دارد. هم چنان 
به نام عبدالصبور یکی از نزدیکان خود را که از ریاست 
گمرک فراه به نسبت فساد تبدیل و تحت پی گرد بود، 

دوباره به گمرک فراه تعیین کرده است«.
سرمفتش  طهماسی،  محمد حمید  دیگر،  سوی  از 
شورای امنیت ملی، در بیستم عقرب سال جاری در 
یک مصاحبه با تلویزیون ملی، عبدالستار حسینی را به 

 گونه ی صحرایی محکمه شود. هنگامی که عبدالجبار 
می خواهد حسین را ببندد، حسین دست به مقاومت و 
درگیری می زند. در نتیجه این درگیری، وی عبدالجبار 
و  می کند  زخمی  را  کاکایش  پسر  دو  و  )کاکایش( 
سرانجام خود نیز با شلیک عبدالجبار کشته می شود. 
با کشته شدن حسین، محسن که برادر کوچک او و 
کارمند مدیریت پاسپورت فرماندهی پولیس والیت فراه 
بوده، طی چندین عریضه به ریاست دادستانی والیت 
فراه، عبدالستار حسینی )کاکایش( را به دست داشتن 
در قتل برادرش متهم کرده خواهان بررسی و گرفتاری 
تنها  فراه  والیت  دادستانی  این حال،  با  می شود.  وی 

به یک جلب اکتفا می کند و موضوع بررسی نمی شود.
مفتی  قضاوت یار  سوی  از  که  سندی  از  بخشی  در 
سکندر مظهری، رییس جلسه  قضایی استیناف والیت 
فراه صادر شده، آمده است: »محسن برادر مقتول در 
استجوابات خویش که ضم ورق ۳۴ دوسیه می باشد، 
به صراحت بیان داشته ]است[ که عبدالستار حسینی 
شما  که  داده  اختطار  انتخابات  روزهای  در  را  برادرم 
چند شب بیش تر زنده نمی باشید و موصوف را به مرگ 

تهدید کرده است«. 

با گذشت چند مدت از اقامه ی دعوا در برابر عبدالستار 
حسینی، محسن می خواهد در روز نخست عید فطر 
از فراه به هرات برود. در آن روزها، آتش بس سه روزه 
حال،  این  با  بود.  شده  اعالم  طالبان  گروه  سوی  از 
محسن در جریان این سفر از سوی افراد ناشناس در 
ولسوالی باالبلوک فراه کشته می شود. مقام های محلی 
را مسوول قتل محسن می دانند،  این والیت، طالبان 
اما طالبان این موضوع را رد می کنند. ذبیح اهلل مجاهد، 
سخنگوی طالبان، گفت: »این قضیه به ما هیچ ربط 
ندارد، زیرا افراد ما در این چنین روزها و در هیچ جایی 
به این گونه عمل دست نمی زدند. از سوی دیگر، این 
فرد در کدام وظیفه ای نبود که برای ما خطر بوده باشد. 
موضوع  این  که  است  این  غالب  گمان  اساس  این  بر 

خانواده گی شان است و به ما ارتباطی ندارد«.
با این حال، عبدالستار حسینی در مصاحبه با روزنامه 
۸صبح، کشته شدن حسین از سوی برادرش عبدالجبار 
را تایید کرد و افزود: »پس از شکایت مردم به دلیل 
برای  عبدالجبار  سوی  از  حسین  خانه ها،  سرقت 
از درگیری ای که  اما پس  بازپرسی خواسته می شود، 
زخمی  برادرزاده هایش  با  عبدالجبار  می گیرد،  صورت 
دست داشتن  او  هرچند  می شود«.  کشته  حسین  و 
به  می گوید  اما  می کند،  رد  قضیه  این  در  را  خودش 
دلیل این که این یک موضوع خانواده گی است، تا هنوز 

کسی بازداشت نشده است. 

پسرانش  پرونده  می گوید  محمدنعیم  دیگر  سوی  از 
نزدیک به دو سال می شود که در دادستانی والیت فراه 
است، اما وجود فساد اداری و نفوذ عبدالستار حسینی 
در دادستانی این والیت سبب شده است که پرونده اش 
از نهاد های عدلی و قضایی  بررسی نشود. آقای نعیم 
می خواهد که پرونده پسرانش را بررسی کند و هشدار 
می دهد که اگر نهادهای عدلی و قضایی این پرونده را 
بررسی نکنند و عامالن قتل پسرانش گرفتار نشوند، 

خودش انتقام خواهد گرفت. 
و  اطالعات  رییس  فرخ سیر،  عبدالقهار  حال  این  با 
که  می گوید  کشور،  کل  دادستانی  عامه  ارتباطات 
والیت  دادستانی  استیناف  ریاست  بررسی  زیر  قضیه 
به  پیوند  در  والیت  این  دادستانی  و  دارد  قرار  فراه 
قتل محمد حسین، حکم بازداشت عبدالجبار را صادر 
او نشده  بازداشت  به  تاکنون موفق  پولیس  اما  کرده ، 
استیناف  مسووالن  نظر  خواستیم  هرچند  است. 
آنان  اما  باشیم،  داشته  نیز  را  فراه  والیت  دادستانی 
حاضر به مصاحبه نشدند. با این وجود محب اهلل محب، 
سخنگوی فرماندهی پولیس والیت فراه، می گوید که 
هیچ مکتوبی از سوی دادستانی در پیوند به بازداشت 
عبدالجبار به آنان فرستاده نشده است. او می افزاید که 
عبدالجبار همین  اکنون در ولسوالی دارآباد این والیت 

با 2۵ سرباز اربکی مصروف تمرین های نظامی است.
محمدنعیم، پدر مقتول و برادر عبدالستار حسینی، در 
مصاحبه با روزنامه  ۸صبح، سخنان آقای محب را تایید 
کرده است. او می گوید که عبدالجبار آزادانه در والیت 
فراه گشت وگذار می کند و این موضوع سبب شده است 
بیرون  از خانه  از ترس عبدالجبار  نتواند  که حتا وی 
شود. گفتنی است که عبدالستار حسینی و محمدنعیم 
شده،  ارایه  معلومات  بر اساس  ناتنی اند.  برادران 
عبدالستار حسینی، عبدالجبار و چهار برادر دیگرش از 
یک مادر بوده و محمدنعیم با دو برادر، از مادر دیگر اند. 

قانون شکنی یا تبرئه قانونی؟
نشدن  بازداشت  دلیل  حسینی  عبدالستار  هرچند 
کسی در پیوند به این قضیه را »موضوع خانواده گی« 
می خواند، اما آگاهان حقوقی بر لزوم پی گیری جرایم 
تاکید دارند. آنان می گویند که جرم از سوی هر کسی 
صورت گرفته باشد، مطابق به کود جزا باید پی گیری 
شود. وحید فرزه یی، آگاه مسایل حقوقی، در این مورد 
می گوید: »از لحاظ قانونی هر زمانی که جرایم مندرج 
باشند،  هر سطحی  در  که  افرادی  سوی  از  جزا  کود 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  از سوی  باید  گیرد،  صورت 
تحقیق شود. در صورتی که برادرزاده از سوی کاکا به 
قتل می رسد، قابل تعقیب عدلی است و هر شخصی 
که باشد، از لحاظ قانونی باید تعقیب و تحقیق شود«. 

تمامیت  حیات،  به  مربوط  باب  مطابق  حال،  این  با 
ماده ۵۴۷ آن ، مرتکب  و  و معنوی کود جزا  جسمی 
قتل عمد باید به جزای اعدام و حبس درازمدت درجه 
یک محکوم شود. هم چنان ماده های ۵۵2 و ۵۵۵ این 
باب، مرتکب جرم قتل ، ضرب یا جرح که منجر به مرگ 
شود را به حبس درازمدت و مرتکب قتل خطا را به 
حبس متوسط یا جزای نقدی از 6۰ هزار تا 1۸۰ هزار 
افغانی محکوم کرده است. با این حال، گل  احمد نورزاد، 
نماینده مردم نیمروز در مجلس نماینده گان و رییس 
کمیسیون امتیازات و مصونیت وکال، می گوید که این 
کمیسیون از حمید طهماسی، سرمفتش شورای امنیت 
ملی، خواسته است که سندهای مربوط به اتهام صورت 
گرفته در برابر عبدالستار حسینی را به این کمیسیون 
بسپارد تا در مورد آن تحقیق شود. او افزود: »اگر این 
اتهامات واقعیت داشته باشد، ما به افرادی که دست به 
قاچاق، اختطاف و قتل می زنند، اجازه نمی دهیم که در 

پارلمان افغانستان از مردم نماینده گی کنند«.
در همین حال، فعاالن جامعه مدنی معتقد اند که نیاز 
است حاکمیت قانون تامین شود. عزیز رفیعی، رییس 
قضایی  نهادهای  اگر  مجتمع جامعه مدنی، گفت که 
بررسی  و  تحقیق  توان  و  نباشند  مستقل  و  بی طرف 
قضیه ها را به گونه ی بی طرفانه نداشته باشند، حاکمیت 
قانون زیر سوال می رود و سبب تباهی نظام می شود. 
بلکه در  این قضیه،  تنها در  نه  او می گوید که دولت 
فراهم  را  معافیت  زمینه ی  دیگر  قضیه ی  »هزاران« 
می کند که با این کار، بزرگ ترین آسیب را به خود وارد 
می کند. به باور آقای رفیعی، این کار حکومت سبب 
به زورمندانی  و  از دولت دور شده  می شود که مردم 
توانایی  سالح،  زور  از  استفاده  با  که  کنند  مراجعه 
رسیده گی را دارند. به گفته ی رییس مجتمع جامعه  
مدنی، ارزیابی ها نشان می دهد که اعتماد مردم نسبت 
به طالبان به این دلیل زیاد است که طالبان توانایی 
تطبیق فیصله های شان را داشته و محکمه های شان به 

زودترین فرصت قضایا را فیصله می کنند.

قاچاق سیخ گول، مواشی و مواد مخدر متهم کرد و از 
مسووالن دادستانی کل خواست که موضوع را بررسی 
اندک ترین  آن  پیرامون  هنوز  تا  که  موضوعی  کنند؛ 
از سوی مسووالن دادستانی کل نشده است.  اقدامی 
هرچند تالش کردیم از آقای طهماسی بیش تر جزییات 
بگیریم، اما با وجود تالش های زیاد، به تماس های ما 
نماینده  عبدالستار حسینی،  این حال،  با  نداد.  پاسخ 
روزنامه ۸صبح  با  در مصاحبه  در مجلس،  فراه  مردم 
این موضوع را رد کرد و گفت، شورای امنیت ملی این 
اتهام را به این دلیل به او بسته است که وی در برابر 
فساد موجود در شورای امنیت، در مجلس نماینده گان 
صدا بلند کرده است. او می افزاید که اگر وی در قاچاق 
مواشی دخیل باشد، پس وزارت دفاع نیز در این قضیه 
دخیل است. عبدالستار حسینی گفت: »اگر در قاچاق 
در  هم چنان  دفاع  وزارت  باشم،  داشته  مواشی دست 
وزارت  سوی  از  سرحدات  چون  است؛  دخیل  قاچاق 

دفاع محافظت می شود«.

حسینی  عبدالستار  برادر  محمدنعیم،  دیگر  سوی  از 
که دو فرزندش را از دست داده است، در مصاحبه با 
به دست داشتن در  را  آقای حسینی  روزنامه ۸صبح 
قتل پسرانش متهم کرد. او گفت که اگر مصاحبه کند، 
کشته خواهد شد. هرچند محمدنعیم با ترس از دست 
دادن جانش بیش تر جزییات نداد، اما همین قدر اضافه 
زیادی که  نفوذ  دلیل  به  کرد که عبدالستار حسینی 
در نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی والیت فراه دارد، 
نمی گذارد پرونده های قتل پسران او حسین و محسن 

بررسی شود. 

حسین و محسن چگونه به قتل رسیدند؟

فرزند  فراه،  والیت  جنایی  کارمند  محمدحسین، 
محمدنعیم و برادر زاده عبدالستار حسینی بوده است. او 
در سال 1۳۹۷ به اتهام دزدی از سوی کاکای دیگرش 
فراه  والیت  اربکی های  فرمانده  که  عبدالجبار  نام  به 
بوده، در مسجد جامع این والیت خواسته می شود تا به 

اتهامات سنگین علیه یک عضو پارلمان؛ 

قتل، آدم ربايی، قاچاق و غصب زمين

مجتبی بیگزاد



گفت وگوی شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق 
بشر با فهیم فرواک، رییس موسسه ی 

»نه به خشونت«

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

چشم گیر  افزایش  با  هم زمان 
ناشی  فوتی های  و  بیماران 
هرات،  در  کرونا  ویروس  از 
والیت  این  صحی  مقام های 
نسبت به »انتقال دوباره کرونا 
می کنند.  نگرانی  ابراز  ایران«  از 
در  بهداشتی  نهادهای  آمار 
هرات نشان می دهد که روزانه دست کم »1۰ تا 1۵ 
بیمار مشکوک کرونا« از مرز زمینی ایران وارد هرات 
می شوند. ریاست صحت عامه هرات هشدار می دهد 
افراد  از ورود  برای جلوگیری  افغانستان  که حکومت 
مشکوک به داشتن بیماری کووید-1۹ از مرز ایران، 
باید اقدام فوری کند و رفت وآمد مسافران از مرزهای 
زمینی با این کشور را کاهش دهد. آمار ریاست صحت 
عامه هرات نشان می دهد که در جریان حدود دو هفته 
اخیر، دست کم »2۵ فرد مشکوک و مثبت کرونا« در 
و  مشکوک  واقعات  شمار  و  کرده  وفات  والیت  این 
مثبت ویروس و بیماران بستری در شفاخانه های ویژه 

کرونا در حال افزایش است. 
در جریان روزهای اخیر، به دنبال کاهش دمای هوا، 
شمار بیماران و فوتی های ناشی از ویروس کرونا در 
هرات افزایش چشم گیری داشته است. وزارت صحت 
همه گیری  دوم«  »موج  آغاز  تازه گی  به  کشور،  عامه 
ویروس در افغانستان را تأیید کرده است. این وزارت 
برای مهار گسترش بیماری و کاهش بیماران و فوتی ها، 
است.  عروسی شده  هتل های  مسدود شدن  خواهان 
قرنطین  به صورت کامل  نیست شهرها  قرار  هرچند 
محدودیت ها  برخی  تا  شده  گرفته  تصمیم  اما  شود، 
شدن  بستری  افزایش  شود.  وضع  گشت وگذار  در 
مشکوک  فوتی های  افزایش  شفاخانه ها،  در  بیماران 
مثبت  آزمایش  واقعات  درصدی   ۴۵ افزایش  کرونا، 

بی اعتنایی به حقوق زنان؛ 
خطایی که از اعتبار توافق صلح می کاهد

شماری از فعاالن اجتماعی می گویند که حقوق اساسی 
زنان باید در توافق نامه ی صلح تضمین شود، در غیر 
این صورت این توافق نامه اعتبار الزم را نخواهد داشت.

به خشونت« در  فهیم فرواک، رییس موسسه ی »نه 
گفت وگویی با شبکه ی جامعه ی مدنی و حقوق بشر 
در  باید  که  مواردی  از  یکی  که  می گوید  )شبکه( 
توافق نامه ی صلح تضمین شود، محفوظ ماندن حقوق 
زنان است و اگر این موضوع در مذاکرات صلح در نظر 
گرفته نشود، از اعتبار توافق صلح کاسته خواهد شد. 
افغانستان به دلیل ستم سیستماتیکی که در  »زنان 
تاریخ بر آنان رفته است، باید مورد حمایت های ویژه ای 
آموزش،  مثل حق  آنان  اساسی  و حقوق  گیرند  قرار 
حق کار و حق مشارکت سیاسی در توافق نامه ی صلح 
تضمین شود، اگر این حقوق در مذاکرات از نظر بیفتد، 
توافق نامه ی صلحی که امضا می شود ، اعتبار چندانی 
و  افغانستان  مردم  پشتیبانی  مورد  و  داشت  نخواهد 

جامعه ی جهانی قرار نخواهد گرفت.«
شبکه: ارزیابی شما از آن چه تاکنون در گفت وگوهای 
صلح گذشته است چیست؟ تا چه اندازه می توان به 

نتیجه ی آن امیدوار بود؟
به سه متغیر است؛  وابسته  این گفت وگوها  فرواک: 
متحده ی  ایاالت  در  حاکم  اداره ی  متغیر  نخستین 
متغیر  و  منطقه  کشورهای  تاثیر  دوم  متغیر  امریکا، 
سوم منافع دو طرف مذاکرات است. انتخابات ایاالت 
و  افکنده  سایه  گفت وگوها  بر  عماًل  امریکا  متحده ی 
از  تعدادی  است،  متوقف  بالفعل  به صورت  مذاکرات 
در  اینکه  و  برگشته اند  کابل  به  دولت  اعضای هیئت 

باشد؟ فکر می کنید طالبان به هر دلیلی تغییری در 
موقف شان خواهند آورد؟

فرواک: زنانی که در ترکیب هیئت جمهوری اسالمی 
افغانستان شامل اند، اشخاص توانایی استند. آنان در 
بلندترین موقعیت های کاری ایفای وظیفه کرده اند و از 
تمام اقوام کشور نماینده گی می کنند، شناخت خوبی 
از کشور و مردم شان دارند، صاحب اندیشه، استدالل، 
صدا و زبان رسا استند و نسبت به آینده ی زنان در 
آنان  توانایی های  و  استدالل  دارند،  دغدغه  کشور 

می تواند بر روی کرد طالبان اثرگذار باشد.
شبکه: به نظر شما تیم مذاکره کننده ی دولت، به ویژه 
زنانی که در این تیم استند توانایی نماینده گی از زنان 

و دفاع از حقوق آنان را دارند؟
فرواک: تعداد زنان در این مذاکرات اندک است؛ اما 
حضورشان از لحاظ کیفیت بد نیست. بر خالف میدان 
کمیت  ندارد،  اهمیت  مذاکره  میز  در  آن چه  جنگ، 
است. افزون بر توانایی های زنان که قباًل در موردش 
صحبت کردم، نسبت به همراهی سایر اعضای هیئت 
مذاکره  طرف  دو  هر  شک  بدون  دارم.  اطمینان  نیز 
آجنداهای خود را دارند و اعضای هیئت دولت، اعم از 
زن و مرد آجندای یک دست شان را دنبال می کنند. 
اعضای هیئت جمهوری اسالمی افغانستان از جامعه ی 
متکثر کشور نماینده گی می کنند و شناخت عمیقی از 
این جامعه و نیازهای آن دارند و به خوبی می توانند 
از حقوق و آزادی های اساسی انسان افغانستان دفاع 

کنند. امیدواریم بن بست گفت وگوها بشکند.
زنان  حقوق  مورد  در  باشد  قرار  اگر  شبکه: 
قبول  قابل  شما  نظر  به  شود،  وضع  محدودیت هایی 

است؟
فرصت ها  محدودشدن  باعث  نباید  صلح  فرواک: 
فرصت ها  گسترش  برای  را  زمینه  باید  بلکه  شود؛ 
برای مردم فراهم کند. در بیست سال اخیر میلیون ها 
از  متخصص  کار  نیروی  و  دانش آموخته  جوان 
مکاتب، دانشگاه ها و دیگر مراکز تعلیمی و تحصیلی 
افغانستان فارغ شده اند، نسلی که در یک فضای نسبتاً 
مردم ساالر  جامعه ی  یک  ارزش های  با  دموکراتیک 
متفاوتی  اعتقادات  و  زنده گی  روش  و  شده اند  بزرگ 
دارند. هیئت مذاکره کننده ی دولت افغانستان از این 
با چندتن  واقع  نماینده گی می کند، طالبان در  نسل 
با طرز  بلکه  نیستند؛  مواجه  مذاکره کننده  در هیئت 
فکر و زنده گی میلیون ها انسان از نسل نو افغانستان 

روبه رو استند.
شبکه: جدا از مسایل امنیتی و مخالفت طالبان که 

بین  زمینی  مرزهای  طریق  از  مسافران  رفت وآمد 
نگرانی  این  او،  گفته ی  به  است.  افغانستان  و  ایران 
وجود دارد که با توجه به گسترش ویروس در نقاط 
انتقال  از مرزها سبب  تردد مسافران  ایران،  گوناگون 
دوباره ویروس از ایران به افغانستان و گسترش بیش تر 

بیماری کووید-1۹ در افغانستان شود.
از  مسافران  بازگشت  که  می افزاید  شیرزی  آقای 
ایران، برای مقام های صحی هرات نگران کننده است 
از  مسافران  تردد  کاهش  برای  افغانستان  حکومت  و 
مرزهای زمینی با ایران یا حتا »مسدود کردن مرزهای 
زمینی« باید اقدام کند و تنها بیماران عاجل از طریق 
پروازهای هوایی به ایران رفت وآمد کنند. در نشست 
به  پاسخ  و  والیتی  صحی  هم آهنگی  »کمیته های 
حاالت اضطرار« هرات فیصله شده است تا برای مهار 
موج دوم کرونا، ظرفیت »شفاخانه یک  صد بستر داکتر 
بسیم«  به 1۳۰ بستر افزایش یابد، »شفاخانه داکتر 
و  بازگشایی شود  دوباره  بستر  با ظرفیت ۳2  رازی« 
۷۰  بستر ویژه کرونا در سطح ولسوالی ها تجهیز گردد. 
در  می گوید  هرات،  والی  سخنگوی  فرهاد،  جیالنی 
با  مبارزه  برای  دولتی  ادارات  امکانات  نیاز  صورت 
بیماری  با  مبارزه  و  شد  خواهد  بسیج  کرونا  ویروس 
»اولویت مهم«  آن  انتشار  از  و جلوگیری  کووید-1۹ 
در  که  می افزاید  او  است.  هرات  محلی  اداره  برای 
با ویروس کرونا«  نشست »کمیسیون والیتی مبارزه 
از  جلوگیری  و  ویروس  مهار  برای  صحی  مقام های 
توقف  خواهان  کووید-1۹  بیماری  بیش تر  گسترش 

مانعی برای پیش رفت زنان استند، دیگر چه مشکالتی 
به شمار  زنان  ترقی  و  پیش رفت  موانع  از  جامعه  در 

می رود؟
فرواک: بی سوادی و فقر دو مشکل اساسی در برابر 
زنان است. دولت افغانستان باید برنامه های استراتژیک 
جهت مبارزه با بی سوادی روی دست بگیرد. همین گونه 
در راستای اشتغال زایی باید برنامه های موثری تدوین 
شود. اگر زنان با سواد شوند، شغل پیدا کنند و صاحب 
منبع مستقل درآمد باشند، بخش مهمی از مشکالت 

آنان مرفوع می شود.
چه  قدرت،  در  طالبان  حضور  شما  نظر  به  شبکه: 

تاثیری بر فعالیت های مدنی خواهد گذاشت؟
فرواک: فرض من این است که نوع نظام در افغانستان 
این  در  می ماند؛  باقی  دموکراتیک  نیز  صلح  از  پس 
صورت جامعه ی مدنی افغانستان با تکیه بر تجربه ی 
بیست ساله ای که دارد، پویاتر از گذشته عمل خواهد 
که  کشورهایی  تمام  در  مدنی  جامعه ی  نقش  کرد. 
آینده ای  به  از گذشته ی خشونت آمیز  مرحله ی گذار 
صلح آمیز را می پیمایند پر مسوولیت و سنگین است. 
به  دموکراتیک  نظام های  تمام  در  مدنی  جامعه ی 
گونه ای مستقل از قدرت عمل می کند و در حالی که 
پیوند اندام وار با مردم از یک سو و با دولت از سوی 
دیگر دارد،  در تصمیم گیری ها و عمل کرد به گونه ی 
مستقل عمل می کند. استقالل،  آزادی بیان و آزادی 
تشکالت و اجتماعات نهادهای جامعه ی مدنی باید در 
این  به  و خدشه ای  شود  تضمین  صلح  از  پس  نظام 

ارزش ها وارد نشود.
شبکه: به نظر شما چه ضمانتی وجود دارد که طالبان 
پابند  خود  تعهدات  بر  صلح،  گفت وگوهای  از  پس 

بمانند؟
فرواک: هر توافقی مستلزم داشتن ضمانت های اجرایی 
بخش های  مهم ترین  از  می تواند  موضوع  این  است، 
دولت  طرف هیئت  و مطمئناً  باشد  مذاکرات  جریان 
و طالبان هیچ یک از این مهم غافل نمی مانند. مطمئناً 
مذاکرات  آجندای  شامل  اجرایی  ضمانت  موضوع 
خواهد بود که باید در موردش حرف بزنند، به توافق 

برسند و آن را با مردم در میان بگذارند.
گسترش  باید  صلح  پیامد  فرواک،  آقای  باور  به 
فرصت های آموزشی، شغلی و مدنی - سیاسی برای 
دوره ی  که  است  امیدوار  می گوید،  وی  باشد.  زنان 
و  دختران  زنان،  خانواده ها،  برای  حتا  صلح  از  پس 
پسران طالبان هم فرصت هایی برای آموزش و پرورش 

معیاری، اشتغال زایی و زنده گی مرفه را فراهم کند.

مزدحم  اماکن  و  عروسی  هتل های  کافه ها،  فعالیت 
شدند و بر افزایش تولید آکسیجن، افزایش بسترهای 
بیماران و فراهم سازی امکانات بیش تر برای مهار کرونا 

تأکید کرده اند.
افزایش بستری شدن بیماران در شفاخانه ها، افزایش 
درصدی   ۴۵ افزایش  کرونا،  مشکوک  فوتی های 
واقعات مثبت  آزمایش کرونا و سرد شدن هوا، نگرانی 
مقام های صحی هرات را از گسترش بیش تر بیماری 
طی روزهای آینده به دنبال داشته است. رعایت نکات 
دست ها،  ُشستن  اجتماعی،  فاصله گذاری  بهداشتی،  
مراجعه افراد مشکوک به پزشکان، خودداری از حضور 
در مناطق مزدحم و »استفاده از ماسک« توصیه هایی 
است که مقام های صحی برای مهار »موج دوم کرونا« 

به مردم دارند.
آغاز  از  هرات،  در  شده  ثبت  آمار  آخرین  بر اساس 
و  هفت  هزار  از  بیش تر  کنون  تا  کرونا  همه گیری 
۵۰۰ تن در این والیت به بیماری کووید-1۹ گرفتار 
شده  اند که از این میان 2۷۵ تن جان باخته و شش  
هزار و ۷2۵ بیمار بهبود یافته اند. در اوضاعی که ایران 
)کشوری که نخستین موارد مثبت بیماری کووید-1۹ 
بسیار  وضعیت  در  یافت(  انتقال  افغانستان  به  آن  از 
خطرناک کرونایی قرار دارد و شهرهای بزرگ آن در 
هرات  صحی  مقام های  است،  شدن  قرنطین  آستانه 
هشدار می دهند پیش از آن که دیر شود، برای کنترل 
تردد مسافران از مرزهای ایران باید اقدام شود و در 
صورت نیاز مرزهای زمینی با این کشور مسدود گردد.

دوحه چه جریان دارد یا در کل چیزی جریان دارد 
داده  بیرون  اطالعاتی  زیرا  نیست؛  مشخص  نه،  یا 
نمی شود. آن چه از روند جاری مرتبط به صلح ملموس 
است، تشدید جنگ و افزایش ترور، خشونت و وحشت 
است و عامل این وضعیت عمال استخبارات کشورهای 
منطقه اند که به دنبال منافع شان استند، مثاًل برخی 
این کشورها در تبانی با طرف طالبان در صدد اعمال 
فشار بر دولت افغانستان اند تا این گونه وزنه ی امتیازات 
طالبان در میز مذاکره را سنگین تر کنند. از سویی، هر 
دو طرف در میز مذاکره و در میدان جنگ به دنبال 
گفت وگوها  آغاز  تازه  حاال  اند.  امتیازات شان  افزایش 
است و امیدواری نسبت به نتیجه ی مطلوب را با این 
بیت می توان خالصه کرد: »الهی چنان کن سرانجام 

کار/ تو خوشنود باشی و ما رستگار«
از  خوبی  پیشینه ی  که  گروهی  با  گفت وگو  شبکه: 
برخورد با زنان ندارد، چه پیامدی برای حضور اجتماعی 
و سیاسی آنان خواهد داشت؟ آیا به باور شما زنان وادار 

به پذیرفتن برخی تغییرات منفی خواهند شد؟
دسته  دو  به  افغانستان  زنان  نگاه  و  نیازها  فرواک: 
و  موافقان  که  زنانی  نگاه  اول،  می شود؛  تقسیم 
و  دارند  سرباز  آنان  فرزندان  میان  از  دولت  مخالفان 
نگران  زنان  این  اند،  فرزندان شان  آشتی  آرزوی  در 
و  استند  فرزندان شان در دو جبهه ی جنگ  زنده گی 
فقط می خواهند صلح تامین شود، آنان حاضر اند هر 
زنده گی  و  بدلش صلح  و در  بپذیرند  را  تغییری  نوع 
فرزندان شان را به دست آورند. دسته ی دوم، زنانی اند 
که نگاهی معطوف به پیش دارند؛ می خواهند درس 
داشته  دست آورد  مختلف  عرصه های  در  و  بخوانند 
باشند، مثاًل آرزو دارند نام شان در عرصه ی دانش در 
کنار نام مریم میرزاخانی، دانشمند مشهور ریاضی و 
در عرصه ی تجارت در کنار نام حضرت بی بی خدیجه، 
در  و  گیرد  قرار  )ص(  پیامبر  حضرت  تاجر  همسر 
آبادی کشورشان سهم داشته باشند. پیامد گفت وگو 
با طالبان برای این دو دسته زنان فرق می کند؛ این 
پیامد برای دسته ی اول می تواند مثبت باشد و برای 
دسته ی دوم امیدوارم منفی نباشد. زنان دسته ی اول 
دوم  زنان دسته ی  اما  بپذیرند،  را  تغییرات  می توانند 
آن را نمی پذیرند، آنان به خاطر آرزوهای شان در شرایط 
کنونی نیز در برابر چالش هایی که بر سر راه شان است 
مبارزه می کنند و مصمم اند که در هر شرایطی دست 

از مبارزه بر ندارند.
شبکه: آیا حضور زنان در گفت وگوهای صلح می تواند 
داشته  طالبان  زن ستیزانه ی  روی کرد  بر  تاثیری 

کرونا و سرد شدن هوا، نگرانی مقام های صحی هرات 
از گسترش بیش تر بیماری طی روزهای آینده را به 

دنبال داشته است.
مثبت  بیمار  نخستین  گذشته  سال  حوت  پنجم  در 
ایران  ُقم  شهر  از  گذشته  زمستان  اواخر  در  کرونا 
ویروس  گسترش  دنبال  به  سپس  شد.  هرات  وارد 
ایران، ورود سیل آسای هزاران  در شهرهای گوناگون 
شهروند افغانستان از ایران به کشور، عامل گسترش 
آمار  گردید.  افغانستان  والیت های  تمام  به  ویروس 
نشان  ایران  عامه«  »بهداشت/صحت  وزارت  رسمی 
می دهد که با ثبت روزانه حدود »۵۰۰ فوتی کرونا« 
قرار است برخی شهرهای بزرگ این کشور به هدف 
مهار بیماری کووید-1۹ قرنطین شود. مقام های محلی 
هرات از »انتقال دوباره کرونا از ایران به افغانستان« 

نگران هستند.
میان  در  هرات،  عامه  صحت  ریاست  آمار  براساس 
هزاران شهروند کشور که از طریق مرز اسالم قلعه وارد 
هرات می شوند، شامل مهاجران رد مرزی و مسافرانی 
که خودانگیخته ایران را ترک می کنند، روزانه حدود 
مرز  در  کرونا«  مثبت  و  مشکوک  بیمار   1۵ تا   1۰«
شیرزی،  محمدرفیق  می شوند.  ثبت  ایران  با  زمینی 
با  در صحبت  هرات،  عامه  ریاست صحت  سخنگوی 
»وضعیت  اعالم  دنبال  به  که  می گوید  روزنامه صبح 
با  ایران  مرزی  والیت های  برخی  در  قرمز/سرخ« 
شهرهای  برخی  شدن  قرنطین  احتمال  و  افغانستان 
نگران  هرات  عامه  صحت  ریاست  کشور،  این  بزرگ 

ریاست صحت عامه هرات: 

نگران انتقال کرونا از ايران هستيم
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محمدحسین نیک خواه



چشم انداز رسانه ها »Landscapes Media«، یک پروژه ی بین المللی تحقیقاتی رسانه ای است که اطالعات مربوط به سیستم های رسانه ای را در سراسر جهان گردآوری می کند. بر بنیاد یافته های 
این پروژه ی تحقیقاتی، در دو دهه ی گذشته، عرصه ی رسانه ها در افغانستان رو به رشد است. نشرات تلویزیونی در افغانستان توسط نیمی از جمعیت افغانستان مشاهده می شود و دو سوم مردم 

نشرات رادیویی را گوش می دهند. به همین ترتیب در حدود دو صد روزنامه و هفته نامه به بیش از نُه میلیون نفر در سراسر کشور نشرات کتبی ارایه می دهند.

رشد رسانه های افغانستان؛ 
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موفقیت در معرض خطر رسانه های افغانستان، مستلزم 
در  )خبرنگاری(  ژورنالیسم  آموزش  سیستم  اصالح 
دانشگاه های افغانستان است. رسانه های افغانستان در دو 
دهه ی گذشته رشد بی سابقه ای داشته اند و این پروسه 
هنوز هم ادامه دارد. بهترین وسیله برای موثریت و غنای 
این عرصه ی مهم، ارتقای ظرفیت و کیفیت برنامه های 

درسی در نهادهای آموزشی کشور است.
الیپزیگ  دانشگاه  توسط  که  تحقیقاتی  پروژه ی  یک 
دولتی  دانشگاه  با  مشترک  هم کاری  در  آلمان  کشور 
ننگرهار صورت گرفته، پیشنهادات خوبی را برای اصالح 
سیستم آموزش ژورنالیسم دانشگاهی در افغانستان ارایه 
در  انجام شده  تحقیقات  براساس  هم چنان  است.  کرده 
در  ژورنالیسم  »آموزش  عنوان  تحت  اثری  عرصه،  این 

افغانستان« تدوین شده است.

نظام رسانه ها در افغانستان 
 ،»Landscapes Media« رسانه ها  چشم انداز 
که  است  رسانه ای  تحقیقاتی  بین المللی  پروژه ی  یک 
اطالعات مربوط به سیستم های رسانه ای را در سراسر 
جهان گردآوری می کند. بر بنیاد یافته های این پروژه ی 
تحقیقاتی، در دو دهه ی گذشته، عرصه ی رسانه ها در 

افغانستان رو به رشد است. 
نشرات تلویزیونی در افغانستان توسط نیمی از جمعیت 
نشرات  مردم  سوم  دو  و  می شود  مشاهده  افغانستان 
رادیویی را گوش می دهند. به همین ترتیب در حدود 
دو صد روزنامه و هفته نامه به بیش از نُه میلیون نفر در 

سراسر کشور نشرات کتبی ارایه می دهند.
آموزشی  سیستم  که  است  ذکر  قابل  حال  عین  در 
الزم  کیفیت  از  هنوز  افغانستان،  در  خبرنگاری  فعلی 
برخوردار نیست و نمی تواند جواب گوی نیازهای بنیادین 
دولتی  دانشگاه های  از  تعدادی  در  اگرچه  باشد.  کشور 
به گونه ای در دسترس  پرورش  و  آموزش  و خصوصی 
تغییر  برای  دانش جویان  آیا  که  سوال  این  ولی  است؛ 
سریع وضعیت موجود در رسانه ها، آموزش کافی دریافت 

می کنند یا نه؟ هنوز جواب مثبت دریافت نکرده است.

آموزش  سیستم  اصالح  تحقیقاتی  پروژه ی 
ژورنالیسم دانشگاهی

این پروژه ی تحقیقاتی، به صورت دقیق به همین سوال 
آرنولد  پروفیسور  نظر  پروژه تحت  این  جواب می دهد. 
کوتچ و صاحب این قلم، تحت عنوان »آموزش ژورنالیسم 
در دانشگاه های افغانستان« جامه ی عمل پوشیده است. 
این تحقیق بین سال های 2۰1۵ و 2۰1۸ صورت گرفته 
که نتایج آن اکنون به حیث یک کتاب اختصار یافته 
این  رسید.  خواهد  نشر  به  آینده  ماه های  در  و  است 
کتاب به شکل یک برنامه ی آموزشی برای یک دوره ی 
کارشناسی ارشد ژورنالیسم پیشکش می شود که تمام 
منابع مطالعات مربوط به این عرصه را مشخص می سازد. 
برنامه های  تدویر  برای  را  موثر  توصیه هایی  پروژه،  این 
آموزشی کوتاه مدت به خبرنگارانی که مصروف کار در 
تحصیالت  وزارت  می کند.  ارایه  نیز  هستند  رسانه ها 
عالی آماده گی خود را برای تصویب و عملی ساختن این 
برای آموزش ژورنالیسم  نوین  اساسات  به عنوان  طرح 
کرده  اعالن  افغانستان  دانشگاه های  در  )خبرنگاری( 

است.
این پروژه ی تحقیقاتی تأکید می کند که دانشگاه ها باید 
بر بنیاد نیازمندی های رسانه ها، برنامه های آموزشی خود 
را تدوین کنند. در دنیای امروز، عرصه ی گزارش گری 
قدرت  و  پول  آن  در  که  است  سیستمی  از  بخشی 
قوانین  از  نیز  رسانه ها  تبع  به  می زند.  را  اول  حرف 
فعالیت  ادامه ی  بنابراین  می کنند،  پیروی  آزاد  بازار 
اقتصادی  و پیش رفت  تبلیغاتی  به درآمدهای  رسانه ها 
آزاد  سیستم  یک  سیستم،  این  دارد.  بسته گی  جامعه 
و  تلویزیونی  کانال  یک  می تواند  هرکسی  یعنی  است، 

دو  در  افغانستان  بپردازد.  نشرات  به  و  بسازد  رادیویی 
جمله  از  زیادی،  دگرگونی های  شاهد  گذشته  دهه ی 
تحول عظیم در عرصه ی رسانه های جمعی بوده است. 
الگوی آموزشی موسسات سراسر دنیا به شمول آلمان، 
آموزش دوگانه ی خبرنگاری، یعنی نظری و عملی است. 
و  توصیه ها  برگیرنده ی  در  که  آموزشی  برنامه ی  این 
خبرنگاران  به  است،  عملی  و  تئوریک  آموزش های 
با دید تخصصی در  را  رویدادها  می آموزاند که چگونه 
بسترهای اجتماعی آن مطالعه و با استفاده از تکنیک ها 
و تکنولوژی جدید، گزارش کنند. این برنامه ی آموزشی 
تأکید می کند که این الگوی موفق و ارزش مند جهانی 

می تواند در افغانستان نیز عملی شود.
سیستم آموزشی فعلی ژورنالیسم و ارتباطات امروزی، در 
یک دیدگاه کلی با سیاست، فرهنگ و جامعه سازگاری 
کم تر دارد. آموزش ژورنالیسم نوین نه تنها دانش جویان 
بلکه  و عمل مجهز می کند؛  تئوری  در  فراگیری  به  را 
نرم افزارها  از  موثر  استفاده ی  برای  را  الزم  مهارت های 
نیز در نظر می گیرد. این پروژه ی تحقیقی به فراگیری 
برای تشخیص، درک و  مهارت های ویژه ی خبرنگاران 
در نظرگرفتن ارزش ها و دیدگاه های اخالقی در کارزار 

رسانه ای، اهمیت بسزایی قایل است.
و  کارشناسان  از  گروهی  تحقیقی،  پروژه ی  این  در 
نماینده گان  با   2۰1۵ سال  در  افغانستان  متخصصان 
نهادهای تحصیلی، نهادهای بین المللی تمویل کننده ی 
عرصه ی  در  فعال  انجمن های  افغانستان،  رسانه های 
نظر  تبادل  عالی کشور  وزارت تحصیالت  و  ژورنالیسم 
و دیدگاه های شان را در راستای عملی شدن این الگوی 

موفق جهانی در افغانستان پیشکش کردند.
از آن جایی که جامعه ی افغانستان دست خوش تحوالت 
به  که  اند  آگاهی  نیازمند  شهروندان  است،  بزرگ 
و صدای  کنند  تفاهم  هم دیگر  با  بتوانند  آن  وسیله ی 
واحد برای تعیین معیارها برای پیش رفت های اجتماعی، 
فرهنگی و مذهبی داشته باشند. این مسوولیت مهم را 
رسانه ها بر عهده دارند و گزارش گران باید از این نقش 
خود در جامعه آگاه باشند. گزارش گران باید به مثابه ی 
نگهبانان این ارزش ها دیدگاه شان را از طریق رسانه ها 
بین  میانجی گری  رسالت  و  دهند  انتقال  جامعه  به 
رسانه ها و مردم را به صورت دقیق انجام دهند. آن ها 
می توانند از طریق فراهم سازی سهولت ها برای گفت وگو 
بین گروه های مختلف جامعه، در راستای غنای هویت 
ملی و فرهنگی ممد واقع شوند و پروسه های رشد سریع 
اقتصادی-اجتماعی را در جامعه حمایت کنند. به همین 
بنیاد  بر  باید  نوین  ژورنالیسم  آموزش  که  است  دلیل 
آموزه های شناخت اجتماع و تفکر انتقادی دانش جویان 

از پروسه های اجتماعی استوار باشد.

پیشنهاد دستورالعمل ها 
این پروژه، مجموعه ای از اقداماتی را پیشنهاد می کند 
می دهد.  پاسخ  عرصه  این  مبرم  نیازمندی های  به  که 
ژورنالیسم  دانش جویان  که  می بیند  الزم  برنامه  این 
جنبه های  باید  تولید،  برای  تمرین هایی  اجرای  ضمن 
قانونی، سیاسی و اخالقی فعالیت رسانه ها را در جامعه ی 

افغانستان مطالعه کنند. در حال حاضر نهادهای آموزش 
نظری  آموزش  بر  بیش تر  افغانستان  در  خبرنگاری 
دانش جویان تأکید می کنند. هم چنان برنامه های سایر 
موسسات، مانند دانشگاه های خصوصی، انستیتوت های 
به  بیش تر  کوتاه مدت،  برنامه های  دیگر  و  خبرنگاری 
هدف جذب سریع دانش جویان به بازار کار استوار است 

تا یادگیری مهارت های نظری و پژوهشی.
باید  تحقیقات  و  مطالعات  ارتباطات،  علوم  عرصه ی 
به  هم  اگر  و  شود  افغانستان  آموزشی  سیستم  وارد 
گونه ای وجود دارد، رشد بیش تر یابد. متاسفانه تاکنون 
نهادها و دانشمندان افغانستان در این عرصه ی مهم و 
حیاتی، برای رشد پژوهش در زمینه ی سیستم رسانه 
در افغانستان کار در خور توجه نکرده اند. این پروژه ی 
بیش تر  هرچه  پیش رفت  که  می کند  تاکید  تحقیقی 
چگونه  که  است  آن  به  مرتبط  افغانستان  رسانه های 
مدل  همین  با  را  خبرنگاری  آموزش  سیستم  می توان 

دوگانه ی علمی-نظری  و پژوهشی آراسته ساخت.
برنامه ها  تحقیقاتی،  پروژه ی  این  یافته های  براساس 
دانشگاه های  خبرنگاری  رشته ی  درسی  کتاب های  و 
جدید  عصر  ارتباطات  علوم  با  مطابقت  در  افغانستان، 
که  می دهد  نشان  یافته ها  این  دیگر  طرف  از  نیست. 
استادان این عرصه برای بهبود تدریس خود به آموزش 

نظری بیش تری نیاز دارند.
ایجاد یک مرکز تحقیقاتی علوم ارتباطات با داشتن یک 
بانک اطالعات تحقیقاتی و یک مجله ی علمی می تواند 
وضعیت این عرصه را در کشور بهبود بخشد. این مرکز 
می تواند با اشتراک کادرهای علمی و مسلکی ایجاد شود 
و با راه اندازی اقدامات هدف مند با نهادها، سازمان ها و 
این  کند.  برقرار  ارتباط  بین المللی  در سطح  انجمن ها 
استندردهای  و  معیارها  با  مطابقت  در  می تواند  مرکز 
به  جهانی  معتبر  آثار  تکثیر  و  ترجمه  با  بین المللی 
نهادهای  درسی  برنامه های  افغانستان،  ملی  زبان های 
آموزش ژورنالیسم را در افغانستان غنای بیش تر بخشد. 
آغاز یک برنامه ی آموزشی کارشناسی ارشد در عرصه ی 
افغانستان  دانشگاه  از  ارتباطات در یکی  مطالعات علم 
در  دانشگاهی  تحقیقات  آموزش  زمینه ساز  می تواند 
این عرصه ی مهم شود. این برنامه ی کارشناسی ارشد 
به دانش جویان کمک خواهد کرد که در مورد تاثیرات 
رسانه ها بر سیاست، اقتصاد و زنده گی روزمره در افغانستان 
تحقیق و گفت وگو کنند. نسبت عدم موجودیت زمینه ی 
فراگیر دوره ی کارشناسی و گزارش گری در دانشگاه های 
با هزینه های سنگین در  افغانستان  افغانستان، جوانان 
اروپایی  کشورهای  از  بعضی  و  هند  چین،  کشورهای 

آموزش می بینند.
در  ژورنالیسم  آموزش  سیستم  همگام سازی  برای 
افغانستان با استندرد بین المللی، الزم است که استادان 
دانشگاه ها نیز مهارت های زبان خارجی را فرا گیرند و در 
موسسات خارج از کشور مصروف فراگیری آموزش های 
نوین در این عرصه شوند. دانشگاه های افغانستان باید 
شرکای  با  هم کاری  و  تجربه ها  تبادل  یادگیری،  برای 

دانشگاهی در سراسر جهان آماده شوند.
تنها  نه  لیسانس  دوره ی  در  خبرنگاری  آموزش  برای 

باید  دانش جویان  بلکه  است؛  نیاز  نظری  مضامین  به 
شیوه های نوشتاری و کار عملی را نیز تمرین کنند. یک 
برنامه ی کامل تدریسی در دانشگاه می تواند دانش جویان 
را قادر به فراگیری مهم ترین آموزه های مربوط به این 
عرصه کند تا دانش جو با توانایی الزم بتواند وارد زنده گی 
حرفه ای شود و خارج از دانشگاه نیز آموزش عملی را 
تجربه کند. این پروژه ی تحقیقاتی، قبل از آغاز کار در 
نهادهای رسانه ای، یک دور ه ی عملی آزمایشی حداقل 6 

ماهه را به دانش جویان توصیه می کند. 
طبق برنامه ی پیشنهادی، دوره ی کارشناسی در عرصه ی 
برنامه ی  باید  افغانستان  دانشگاه های  در  خبرنگاری 
آموزشی خود را در بخش رسانه و علوم ارتباطات تدوین 
کند و تحقیق و پژوهش را به مثابه ی بخش عمده ی 
آن در نظر بگیرد تا دانشمندان جوان بتوانند در ختم 
وارد  با داشتن ظرفیت های جدید مسلکی،  برنامه  این 

عرصه ی کاری شوند.
کیفیت  باید  دانشگاه ها  که  می کند  تأکید  پروژه  این 
بین المللی  استندردهای  با  را  خود  صنوف  آموزشی 
به  مرتبط  نرم افزارهای  تدریس  و هم چنان  کنند  برابر 
گزارش گری نیز شامل مواد آموزشی شود. هم چنان الزم 
دانسته می شود که دانش جویان در یک موضوع اضافی 
مانند سیاست یا جامعه شناسی، تخصص حاصل و جامعه 
را بهتر درک کنند و در پیشبرد کار مسلکی شان موثرتر 
باشند. بر بنیاد پروژه ی پیشنهادی، دانشگاه ها باید این 
فرصت و توانایی را داشته باشند که یک سوم از مطالب 
را در این بخش برای تدریس اضافه کنند. برای حمایت 
از دانشگاه ها و منابع آن ها، این پروژه هم چنین پیشنهاد 
جذب شده  دانش جویان  تعداد  سهمیه ی  که  می کند 
این طریق  از  تا  برنامه های ژورنالیسم محدود شود  در 
دانشگاه ها بتوانند اطمینان حاصل کنند که برنامه ها با 

کیفیت خوب تطبیق می شود.
این پروژه هم چنین در نظر دارد که یک برنامه ی آموزش 
دوره ی کارشناسی را در زمینه ی ارتباطات توسعه که به نام 
 Development(  »ارتباطات برای تحوالت اجتماعی«
communication(نیز نامیده می شود، ایجاد کند. این 
برنامه با در نظرداشت نیازهای عمده ی کشورهایی که 
چند قومی و یا در حال تغییر و تحول است، تدوین یافته 
است. همانند  هند که ۳۵ برنامه از این دست دارد، یا 
فلیپین و اندونزیا که چنین برنامه هایی دارند. تطبیق این 
برنامه باعث می شود افرادی که از فرآیندهای توسعه در 
کشور خود حمایت می کنند، آموزش ببینند. تطبیق این 
برنامه کمک می کند تا در کشورهای مانند افغانستان، 
برنامه  این  دلیل  همین  به  یابد،  سرعت  توسعه  روند 
دارای اهمیت است. در حال حاضر وضعیت به گونه  ای 
است که فرد یا نهادی مسوولیت توسعه ی اجتماعی را 
به عهده نمی گیرد. اما این پروژه بر نقش اجتماعی نیز 
تأکید می کند و پیشنهادات ارزنده ای را در این بخش 
دارد که عمده ترین آن ایجاد دوره ی کارشناسی روابط 

عمومی است.
و  برنامه ریزی  نیازمند  اصالحات،  روند  که  است  واضح 
عملی سازی  و  تدوین  طرح،  است.  درازمدت  اقدامات 
در  اساسی  تغییر  به  منجر  که  آموزشی  برنامه های 
افغانستان شود،  اکادمیک  و  عالی  تحصیالت  نهادهای 
براساس محاسبات این تحقیق، هشت تا ده سال را در 
و  دانشگاه ها، موسسات  افراد،  تمایل  بر خواهد گرفت. 
باعث  تغییر  ایجاد  برای  دولت  در  مسوول  نهادهای 
کیفی  بهبود  روند  تسریع  و  برنامه  این  سریع  تطبیق 

سیستم رسانه های افغانستان خواهد شد. 
حال  در  افغانستان  جامعه ی  در  نوین  ساختارهای 
سیستم های  در  نوآوری  و  دیدگاها  است،  شکل گیری 
آموزشی در عرصه های گوناگون از جمله گزارش گری، 
جامعه  در  پیش رفت  و  تغییرات  به  منجر  می تواند 
شود. هم کاری و هماهنگی متخصصان و دانش جویان 
ژورنالیسم در چارچوب یک برنامه ی نوین، باعث تقویت 

نقش رسانه ها در تغییرات جاری جامعه خواهد شد.
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پمپیو: فشارها بر حکومت 
ایران به امنیت خاور میانه 

کمک کرده است

وزیر دفاع ارمنستان استعفا داد

سازمان بهداشت جهانی: اروپا شش ماه دشوار پیش رو دارد

فرصت ۱۵ روزه حکومت فرانسه به مسلمانان 
برای پذیرش ارزش های جمهوری خواهی 

از سیاست  با دفاع  امریکا،  امور خارجه  مایک پمپیو، وزیر 
ترمپ در اعمال »فشار حداکثری« بر ایران، گفته است که 
این فشارها بر حکومت ایران سبب شده است تا خاورمیانه 

امن تر شود.
به نقل از رادیو فردا، پمپیو این سخنان را در جریان یک 

سفرش به اسراییل مطرح کرده است. 
در  ایران  مداوم  فعالیت های  به  اشاره  با  پمپیو  مایک 
حوزه هایی چون حمایت از تروریزم و گسترش فعالیت های 
به چنین حکومتی  پاداش  هسته ای، گفته است که دادن 
»سیاست درستی برای امنیت اسراییل نخواهد بود« و دولت 

ترمپ با این اقدامات »مخالف« است.
»تا  ترمپ  دولت  حداکثری  فشار  سیاست  که  می گوید  او 
ایران  حدود زیادی موفقیت آمیز« بوده و »توان« حکومت 
برای فعالیت مخرب در جهان را به طور چشم گیری کاهش 

داده است.
به گفته ی وزیر خارجه امریکا، اقدامات دونالد ترمپ سبب 
برای  الزم«  »منابع  گذشته  هم چون  ایران  که  است  شده 
ایجاد خطر در منطقه و به مخاطره  انداختن منافع اسراییل 

و امریکا را نداشته باشد.
پمپیو هم چنان با اشاره به این که همه ی گزینه ها از سوی 
قرار دارد، گفته است که نمی تواند  دولت ترمپ روی میز 

جزییات تصمیم ها برای مقابله با ایران را همه گانی کند. 
بنیامین نتنیاهو، نخست وزیر اسراییل، نیز در یک نشست 
حمایت  که  گفت  اورشلیم،  در  پومپیو  با  مشترک  خبری 
ایران از گروه های شیعه در منطقه کاهش یافته و علت آن، 
تحریم ها و فشارهای امریکایی وارده بر ایران در سال های 

اخیر بوده است.
به گزارش جروزالم پست، روزنامه اسراییلی، مایک پمپیو در 
پاسخ به خبرنگار این روزنامه تاکید کرده است که در زمان 
انتخابات  نتیجه  به  توجه  بدون  ترمپ،  دولت  از  باقی مانده 
قبال  در  کشور  این  سیاست های  بایدن،  پیروزی  و  امریکا 
ایران »تغییری« نخواهد کرد و به همان شدت ادامه خواهد 

یافت.
به گزارش رادیو فردا، وزیر خارجه امریکا اما در مورد دشواری 
یا راحتی تغییر سیاست های چهارساله دولت دونالد ترمپ 
در برابر ایران که احتمال دارد در دوره حکومت آینده اعمال 

شود، چیزی نگفت.
و  شد  خارج  برجام  توافق نامه  از  پیش  سال  دو  امریکا 
تحریم های سختی علیه ایران اعمال کرد که هدف از آن، 
وادار کردن ایران به مذاکره و تغییر سیاست های منطقه ای 

حکومت این کشور عنوان شده است.
در  این  از  پیش  امریکا  منتخب  رییس جمهور  بایدن،  جو 
به برجام  باید  امریکا  انتخاباتی خود گفته است که  کارزار 

متعهد بماند.
برجام  به  امریکا  بازگشت  نحوه  این حال هنوز جزییات  با 
مشخص نیست و به نظر می رسد این کشور پیش شرط هایی 
درباره بازگشت کامل ایران به تعهدات هسته ای خود طبق 

برجام را مطرح کند.
به  بایدن  دولت  بازگشت  با  که  است  امیدوار  ایران  دولت 
برجام و کاهش برخی تحریم ها، بخشی از مشکالت روزافزون 

اقتصادی کنونی را مدیریت کند.

داوید تونویان، وزیر دفاع ارمنستان، که از سال 2۰1۸ 
این موقف را عهده دار شده بود، چند روز پس از آتش بس 
از برخی مناطق  با آذربایجان و عقب نشینی ارمنستان 

قره باغ، استعفا کرد.
به نقل از راه فردا و به گزارش رویترز، نیکول پاشینیان، 
نخست وزیر ارمنستان، با پذیرش استعفای آقای تونویان، 
در بیانیه ای واگارشک هاروتونیان که مشاور نخست وزیر 

بود را به عنوان جانشین وی معرفی کرد.
هاروتونیان از سال 1۹۹۹ تا 2۰۰۰ نیز عهده دار وزارت 

دفاع این کشور بود.
ارمنستان،  خارجه  امور  وزیر  مناتساکانیان،  زهراب 
از مقامش  از حدود دو سال  هم دوشنبه گذشته پس 

کناره گیری کرد.
دولت نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، به دنبال 
پذیرش آتش بس پس از شش هفته درگیری نظامی با 
دربرگیرنده  اخیر  آتش بس  است.  فشار  زیر  آذربایجان، 
در  آذربایجان  ارتش جمهوری  نیروهای  پیش روی های 
هزاران  بود.  قره باغ(  )ناگورنو  قره باغ کوهستانی  منطقه 
پایتخت  ایروان،  در  گذشته  هفته ی  تظاهرکننده 
ارمنستان، خواستار کناره گیری دولت کنونی این کشور 

سازمان بهداشت جهانی )WHO( هشدار داده است 
همه گیری  بحران  مرکز  در  دیگر  بار  یک  اروپا  که 
دشواری  ماه  شش  و  است  گرفته  قرار  کووید-1۹ 

پیش رو دارد.
مدیر  کلوگ،  هانس  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
منطقه ای اروپا در سازمان بهداشت جهانی، گفته است 
که هفته ی گذشته 2۹ هزار نفر در اروپا به دلیل ابتال 
به کووید-1۹ جان داده اند و در حال حاضر در هر هفده 

فرانسه  مسلمانان  رهبران  از  فرانسه  جمهور  رییس 
را در  ارزش های جمهوری خواهانه  خواست که منشور 
1۵ روز امضا کنند. این اقدام برای جلوگیری از گسترش 

اسالم گرایی افراطی انجام می شود.
شورای  برای  مکرون  امانویل  دویچه وله،  از  نقل  به 
مسلمانان فرانسه )CFCM( یک مهلت 1۵ روزه برای 
تعیین  ارزش های جمهوری خواهانه«  »منشور  پذیرش 

کرده است. 
در این منشور بیش از هر چیز بر رد اسالم سیاسی و هر 
گونه دخالت خارجی در تعلیم مسلمانان فرانسه تاکید 
واقع  در  فرانسه  جمهور  رییس  اقدام  این  است.  شده 
افراطی  اسالم گرایان  مسلحانه  حمله های  به  واکنشی 

است.
بر اساس آمارها، تنها در جریان یک ماه سه حمله خون بار 
از جانب افراط گرایان بر شهروندان فرانسه صورت گرفت. 
در حمله بر کلیسایی در نیس، فرد مهاجم سر یکی از 
سه قربانی اش را برید. پیش از این نیز در پاریس یک 
سامویل  فرانسه ای  معلم  سِر  ساله  مسلمان 1۸  جوان 

پتی را از تنش جدا کرد. 
این معلم در صنف درسی با نشان دادن کاریکاتورهای 
پیامبر اسالم، در باره آزادی بیان و عقیده با شاگردانش 

صحبت کرده بود.
شورای  اعضای  با  مکرون  دیدار  در  که  شده  گفته 
موافقت  شورا  نماینده گان  الیزه،  کاخ  در  مسلمانان 

شدند. معترضان با اجتماع در میدان آزادی شهر ایروان، 
در شعارهای خود نیکول پاشینیان را »خاین« نامیدند و 

خواستار استعفای او شدند.
طبق توافق صلح که به تازه گی با میانجی گری روسیه 
امضا شد، جمهوری آذربایجان مناطقی را که در طول 
نبردهای اخیر تصرف کرده، حفظ خواهد کرد و حدود 

ثانیه یک نفر به دلیل ابتال به ویروس کرونا می میرد. 
مدیر منطقه ای اروپا در سازمان بهداشت جهانی تاکید 
کرد که پس از برقراری دوباره مقررات قرنطین، آمار 

ابتال رو به کاهش است.
اکتبر،  ماه  در  کرونا  همه گیری  دوم  موج  تسریع  با 
را  سخت گیرانه ای  تدابیر  اروپایی  کشورهای  بیش تر 

برای مقابله با گسترش ویروس از سر گرفته اند.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی، تا کنون بیش از 

کرده اند که جمعیتی از امامان مساجد را با مجوز رسمی 
تشکیل دهند تا از این طریق راه نفوذ کشورهای خارجی 

به تعلیم اسالم در فرانسه گرفته شود.
با  مقابله  برای  جدید  اقدامات  از  هم چنین  مکرون 
است.  داده  خبر  فرانسه  در  جدایی طلب  اسالم گرایی 
دویچه وله به نقل از گزارش خبرگزاری  فرانسه نوشته 
است که این اقدامات از جمله شامل یک الیحه گسترده 
مسلمان  جوانان  شدن  رادیکال  از  می تواند  که  است 

جلوگیری کند.
محدودیت آموزش دروس ابتدایی در خانه، مجازات های 
شدیدتری برای کسانی که کارکنان دولت را به دالیل 

حفظ  و  نظارت  برای  روسیه  نظامی  پرسنل  هزار  دو 
آتش بس به منطقه اعزام خواهند شد.

توافق آتش بس در پی پیش روی های چشم گیر نیروهای 
جمهوری آذربایجان و تصرف شهر کوهستانی شوشا که 
حدود 1۵ کیلومتر با استپاناکرت مرکز ناحیه ناگورنو- 

قره باغ فاصله دارد، امضا شد.

16 میلیون نفر در اروپا به ویروس کرونا مبتال شده اند 
و بیش از ۳۵۴ هزار نفر جان داده اند. بخش عمده ای 
از این مبتالیان در کشورهای بریتانیا، روسیه، فرانسه، 

اسپانیا، ایتالیا و آلمان هستند. 
میزان  باالترین  قربانی  هزار   ۵۳ از  بیش  با  بریتانیا 
مرگ ومیر در اروپا را دارد و فرانسه با بیش از 2 میلیون 
بیمار در فهرست کشورهای دارنده بیش ترین مبتالیان 

کرونا است.
آقای کلوگ گفته است که 26 درصد مبتالیان جهان و 

2۸ درصد قربانیان همه گیری در اروپا هستند.
به نقل از بی بی سی فارسی، این مقام سازمان بهداشت 
جهانی به طور خاص درباره ظرفیت بخش های مراقبت 
اشباع  درصد   ۹۵ تا  که  سویس  و  فرانسه  در  ویژه 
ابراز نگرانی کرده  است. وی در یک نشست  شده اند، 
امریکا  و  اروپا  دانمارک گفت که  خبری در کپنهاگ 
یک بار دیگر در کانون بحران همه گیری قرار گرفته اند.
با این حال، پیش روی در تولید واکسین امید به مهار 
همه گیری را افزایش داده است. بر اساس نتایج اولیه، 
فایزر- آکسفورد،  تولیدی  واکسین  چهار  عمل کرد 

بایوان تک، مدرنا و سپاتنیک امیدبخش بوده است.

اولیای  کردن  وادار  و  می گذارند  فشار  زیر  مذهبی 
از نکات  به فرستادن فرزندان شان به مدرسه  مسلمان 
مهم این الیجه عنوان شده است. برای کسانی که به 
ابتدایی کودکان شان بی توجهی کنند، جریمه  آموزش 

نقدی و زندان در نظر گرفته شده است.
این  ملی  هویت  برای  دولتی  سکوالریسم  فرانسه ،  در 
کشور امری بسیار مهم تلقی می شود و آزادی بیان در 
مکاتب و سایر فضاهای عمومی بخشی از آن را تشکیل 

می دهد. 
گفتنی است که فرانسه بیش ترین جمعیت مسلمان در 

اروپای غربی را در خود گنجانیده است.


