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انتقال مریضان با خدمات ویژه
به کشور هندوستان

شماره 3573
سال سیزدهم

شنبه
14 حمل 1400

3 اپریل 2021
قیمت: 20 افغانی
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یک فعال سیاسی ـ مدنی افغان مقیم هند می گوید که پولیس هند پسرش را 
او که  بازداشت کرده  است.  به ظن دست داشتن در قاچاق 380 گرام هیرویین 
مواد  مافیای  علیه  موقف گیری   و  افغانستان  سفارت  علیه  تُند  انتقادهای  سابقه 
مخدر در هند را دارد، قضیه  بازداشت پسرش را »دسیسه ای برای خاموش کردن 
صدا«ی خود عنوان می کند. به گفته این فعال مدنی افغان، بسته فرستاده شده 
به دهلی  قندهار  از  میدان هوایی  پنج  از  با گذر  توسط شرکت پستی دی اچ ال 
اعتبار شرکت دی اچ ال و تفتیش دقیق  به  با توجه  انتقال مواد مخدر  رسیده و 
در این میدان ها، »ناممکن است«. او تصریح می کند که پسرش به دلیل »حس 
وطن داری« و اعتبار به این شرکت، بسته را از آدرس یک افغان در محل کارش 

»بدون باز کردن آن« دریافت کرده است و...
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»وزارت امور خارجه سالمت 
و مالمت را روشن کند«

خانواده ها زنان زندانی 
و قربانیان خشونت را به 

خانه راه نمی دهند

مجازات مضاعف؛

8 4

جشنواره گل بادام با حضور هزاران چالش پسا صلح؛ ادغام طالبان در بدنه دولت افغانستان
نفر در دایکندی برگزار شد سیاست یک جانبه گرایی را که دونالد ترمپ، رییس  جمهور پیشین امریکا در قبال افغانستان و طالبان در پیش  گرفت و با 

توافق نامه صلح دوحه تصور افتخار پایان  دادن به دو دهه جنگ امریکا در افغانستان را داشت، ناکام ماند. با روی کار آمدن دولت 
جدید در امریکا، توافق نامه »صلح دوحه« مورد بازنگری قرار گرفت و تالش ها برای اجماع منطقه ای و بین المللی در باره ختم 

جنگ و برقراری صلح در افغانستان آغاز شد.

هزاره اینترنشنال: 
سخنان محقق درباره نظام فدرالی از هیچ بخش هزاره ها نماینده گی نمی کند پنج تن به اتهام »بی حرمتی و 

لت وکوب« پولیس در کابل 
 8صبح، کابل: یک نهاد بین المللی متعلق به بازداشت شدند

هزاره ها در واکنش به سخنان محمد محقق 
مشاور ارشد رییس جمهور در امور سیاسی 
افغانستان  در  فدرالی  نظام  درباره  امنیتی  و 
بخش  هیچ  از  سخنان  این  که  است  گفته 

مردم هزاره نماینده گی نمی کند.
وحدت  حزب  رهبری  که  محقق  محمد 
اسالمی مردم افغانستان را نیز بر عهده دارد، 
روز پنج شنبه، دوازدهم حمل در نشستی در 

8صبح، کابل: وزارت امور داخله از بازداشت پنج نفر به 
اتهام »بی حرمتی و لت وکوب« پولیس خبر داده است.

جمعه،  روز  داخله  امور  وزارت  سخنگوی  آرین،  طارق 
در  تن  پنج  این  که  است  گفته  حمل،  سیزدهم 
به  کابل  شهر  سوم  ناحیه  در  دهبوری  »چک پاینت« 

پولیس موظف بی حرمتی کردند و بازداشت شدند.
به گفته آرین، این افراد زیر نظارت قرار گرفته اند.

»دست  که  است  گفته  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
بلندکردن باالی پولیس« جرم است و باید افراد متهم 

پاسخ بدهند و طبق قانون مجازات شوند.
در ویدیویی که از این صحنه به نشر رسیده است، چند 

نفر را نشان می دهد که با پولیس درگیر شده اند.

هرات گفت که نظام فدرالی برای افغانستان 
و  دیدگاه ها  نوع  این  و طرح  نیست  مناسب 
که  کشور  شهروندان  برخی  به  آن  اجرای 
در والیات مرکزی زنده گی می کنند، آسیب 

اقتصادی می رساند.
باره  این  در  اینترنشنال  هزاره  اعالمیه  در   
فدرال  نظام  شدن  اجرایی  که  است  آمده 
در افغانستان یکی از خواست ها و طرح های 
عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت 

اسالمی افغانستان بود و با توجه به واقعیت 
گزینه ای  تنها  فدرال  نظام  کشور،  اجتماعی 

»درست و عاقالنه« است.
محقق  محمد  که  است  افزوده  نهاد  این 
بنابر  او  و  است  ارگ«  و  حکومت  »کارمند 
»بایدها و نبایدهای شخصی«، در برابر آرمان 

مزاری ایستاده است.
 در این اعالمیه هزاره اینترنشنال تصریح شده 
است که سخنان محمد محقق از هیچ بخش 
جامعه هزاره نماینده گی نمی کند؛ بلکه مردم 

از طرح این سخنان متاسف است.
سخنان محمد محقق در مقام مشاور امنیتی 
با  در مخالفت  رییس جمهور که  و سیاسی 
طرح نظام فدرالی در کشور مطرح شده است، 
واکنش های گسترده را در پی داشته است. 
آن  از  زیادی  شمار  و  استقبال  آن  از  برخی 

انتقاد کرده اند.
برخی  صلح،  انتقالی  حکومت  طرح  ارائه  با 
را  آن  سیاسی  چهره های  و  سیاسیون  از 
فرصتی برای تغییر و غیرمتمرکزسازی نظام 
در  است  قرار  طرح  این  درباره  می خوانند. 

نشست استانبول بحث شود.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4000 افغانی

3000 افغانی

8000 افغانی

۶000 افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

همه روزه از رویدادها و خبرها آگاه شوید.
با گرفتن اشتراک در روزنامه،

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.

بازداشت پسر یک فعال مدنی افغان در هند؛

نگرانی از بحران کم آبی 
در حوزه غرب
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منیره یوسف  زاده از سمتش استعفا کرد

فرمانده قطعه ویژه پولیس بغالن در جنگ با طالبان 
کشته شد

سمینار »تجربه دیروز، تدبیر فردا؛ نگاه اجمالی به جایگاه تورکان افغانستان در صد سال گذشته« 
برگزار شد

8صبح، کابل: منیره یوسف زاده، معاون وزارت 
دفاع ملی در امور آموزش و پرسونل تأیید کرد 

که از سمتش استعفا کرده است.
در  روز جمعه، سیزدهم حمل  یوسف ز اده  بانو 
او  استعفای  علت  که  است  گفته  فیس بوکش 

»کاماًل موضوع شخصی« است.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز 
به روزنامه 8صبح گفت که منیره یوسف زاده از 

فرمانده  خوستی،  شریف اهلل  کابل:  8صبح، 
گروه  با  جنگ  در  بغالن  پولیس  ویژه  قطعه 

طالبان کشته شده است.
بغالن  پولیس  سخنگوی  بشارت،  احمدجاوید 
می گوید که شریف اهلل خوستی، ساعت ۱0:00 
با طالبان در مسیر  پنج شنبه شب در درگیری 
پلخمری - ولسوالی بغالن مرکزی کشته شده 

است.
از  نفر  دو  درگیری  این  در  بشارت،  گفته  به 

همراهان شریف اهلل خوستی زخمی شده اند.
این  در  که  گفت  بغالن  پولیس  سخنگوی 
درگیری به جنگ جویان طالبان نیز تلفات وارد 

شده است.
او جزییات دقیق تلفات جنگ جویان طالبان را 

ارائه نکرد.
در همین حال، عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 

تدبیر  و  دیروز  »تجربه  سمینار  کابل:  8صبح، 
فردا؛ نگاه اجمالی به جایگاه تورکان افغانستان در 
صد سال گذشته« روز پنج شنبه، دوازدهم حمل 

در باغ بابر در شهر کابل برگزار شد.
و  فرهنگیان  از  شماری  سیمنار  این  در 
بررسی  به  دولتی  مقام های  نیز  و  نویسنده گان 
جایگاه تورکان در تاریخ صدسال گذشته کشور 

پرداختند.
موسوی،  سیدعسکر  شهرانی،  محمدنظیف 
مولوی  بیک،  متین  میمنه گی،  توردی قل 
عبدالوهاب عرفان، اسداهلل ولوالجی و عبدالمنان 

شیوای شرق از سخنرانان این سمینار بودند.
سمینار »تجربه دیروز، تدبیر فردا؛ نگاه اجمالی به 
جایگاه تورکان افغانستان در صد سال گذشته«  
»قره ش«  اجتماعی  و  فرهنگی  نهاد  سوی  از 

برگزار شده بود.

سمتش استعفا داده است.
در شبکه های اجتماعی شایع شده بود که منیره 

یوسف زاده برکنار شده است.
بر  بنابر  او  که  است  گفته  اما  یوسف زاده  بانو 

دالیل »کاماًل شخصی« استعفا کرده است.
منیره یوسف زاده دو سال پیش به عنوان معاون 
پرسونل  و  آزموش  امور  در  ملی  دفاع  وزارت 

گماشته شد.

از  را  خوستی  شریف اهلل  ملی،  مصالحه  عالی 
کادرهای جوان نظامی کشور توصیف کرده و 

کشتن او را محکوم کرده است.
تداوم  و  که جنگ  است  گفته  عبداهلل  عبداهلل 
مردم  رنج  و  درد  ادامه ی  جز  خون ریزی 
در  دیگری  چیزی  کشور  ویرانی  و  افغانستان 

پی ندارد.
مرحله  به  صلح  روند  که  اکنون  او،  گفته  به 
حساس رسیده است و اراده جدی برای ختم 
حمالت  چنین  دارد،  وجود  خشونت  و  جنگ 
پیچیده گی  بر  »جنایت کارانه«  کشتارهای  و 

اوضاع می افزاید.
است  گفته  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
که انتظار دارد این حمالت کور و کشتارهای 
»جنایت کارانه« پایان یابد و مردم افغانستان به 

صلح و ثبات برسند.

و  جایگاه  مورد  در  سمینار  این  در  سخنرانان 
نقش تورکان در سپهر سیاست، اقتصاد و اجتماع 
کشور سخن گفتند. برخی از سخنرانان به این 
تورکان در صد سال گذشته تحت  اند که  باور 
ستم مضاعف قرار داشته اند. در حالی که تورکان 
در گذشته تاریخی افغانستان نقش برجسته در 

قدرت داشته اند.
سیدعسکر موسوی، نویسنده و پژوهش گر کشور 
منطقه  در  تورکان  که  گفت  نشست  این  در 
خدمات شایسته ای را در عرصه فرهنگ و به ویژه 

ادبیات زبان فارسی انجام داده اند.
به گفته موسوی، حضور تورکان در قدرت از سال 
معلول  که  می شود  کم رنگ  سو  این  به   ۱880

تغییر اوضاع سیاسی منطقه بوده است.
در  تورکان  نقش  و  حضور  که  کرد  تصریح  او 
سیاست و اقتصاد منطقه در گذشته پررنگ بود.

رهبر حزب جنبش  عبدالرشید دوستم،  مارشال 
اسالمی نیز در این سمینار با ارسال پیامی، گفته  
است که صد سال گذشته آکنده از استبداد توافق 
شده با ابرقدرت های جهانی، ظلم و ستم ناروای 
حکام بر رعیت و مردم مظلوم افغانستان و تشدید 
تضادها و انقطاب های اجتماعی و در نهایت بروز 

انقالبات و ویرانی های ناشی از آن بوده است.
فرهنگی،  مانده گی  عقب  فقر،  او،  گفته  به 
شالوده  همه  اجتماعی  متعدد  اختالفات  بروز 
در  گذشته  زمامداران  نابخردانه  عمل کرد های 
برابر سیاست های خارجی قدرت های متجاوز و 
سلطه گرا بود و تورکان از این حوادث مستقیماً 

متاثر شدند.
در حاشیه این سمینار نمایشگاه عکاسی، نقاشی، 
شده  برگزار  موسیقی  اجرای  و  تورکی  غذاهای 

بود.

حزب  هواداران  از  شماری  کابل:  8صبح، 
روز  حکمتیار  گلبدین  رهبری  به  اسالمی 
جمعه، سیزدهم حمل با راه اندازی تظاهراتی 
»ارگ نشینان«  استعفای  خواستار  کابل  در 

شدند.
هوادارنش  جمع  به  نیز  حکمتیار  گلبدین 
زرهی  محفظه  یک  میان  از  و  پیوست 
سخنرانی کرد. او گفت که توافق نامه صلح او 

با دولت عملی نشده است.
تا  را  تظاهرات  این  که  کرد  تأکید  حکمتیار 
خواست هایش  به  که  می دهد  ادامه  زمانی 
حکومت  یک  به  قدرت  و  شود  رسیده گی 

انتقالی، واگذار شود.
تظاهرات کننده گان  خواست های  از  یکی 
گلبدین  رهبری  به  اسالمی  حزب  حامی 
حکمتیار، طبق قطع نامه پایانی این تظاهرات، 
بوده  شمول  همه  نظام  ایجاد  و  نظام  تغییر 

است.
حلقه  که  است  گفته شده  قطع نامه  این  در 
ارگ نشین، یگانه مانع فراراه صلح پایدار است 
پس  در  کنونی  نظام  به  وابسته  حلقات  و 

ناامنی ها قرار دارد.
حزب اسالمی هم چنان »حلقه ارگ نشین« را 
عامل گسترش فقر در کشور خوانده و آن ها 
را به سرقت و غارت سرمایه های ملی و انتقال 

آن به خارج، متهم کرده  است.
 در قطع نامه حزب اسالمی گفته شده است 
در  حاکم  »حلقه  دالیل  این  به  توجه  با  که 
خواست  این  اگر  و  کند  استعفا  باید  ارگ« 
برآورده نشود به تظاهرات خود ادامه می دهد.

نیز در یک  گلبدین حکمتیار روز پنج شنبه 
و  اعضا  تظاهرات  که  گفت  خبری  نشست 
هواداران وی به هدف استعفای ارگ نشینان 
اسالمی  حزب  با  دولت  توافق نامه  اجرای  و 

راه اندازی خواهد شد.

حکمتیار هم چنان گفته است که در ساحاتی 
جنگ جویان  نیست،  دولت  کنترل  در  که 
کرد.  خواهند  برگزار  را  نشستی  حزب  این 
سایر  به  تظاهرات  گسترش  از  هم چنان  او 

والیت ها نیز خبر داده است.
با  نیز  حوت  پانزدهم  در  حکمتیار  هواداران 
راه اندازی تظاهراتی در کابل به حکومت ۱0 
روز فرصت داده بود تا به مطالبات این حزب 
و  رها  را  اسالمی  زندانیان حزب  رسیده گی، 
فراهم  را  مهاجران  اسکان  و  برگشت  زمینه 

کند.
حکمتیار  گلبدین  رهبری  به  اسالمی  حزب 
میزان  یکم  )در  پیش  سال  پنج  حدود 
حکومت  با  را  صلح  توافق نامه   )۱3۹۵ سال 
همواره  حکمتیار  کرد.  امضا  افغانستان 
حکومت را به عدم اجرای این توافق نامه متهم 

کرده است.

 

مسوده  دریافت  از  ماه  یک  از  بیش  گذشت  با  افغانستان  دولت 
موفق  این کشور،  آینده سیاسی  و  روند صلح  برای  امریکا  طرح 
به تصمیم گیری درباره این مسوده، تعدیل و اصالح آن و یا ارایه 
مسوده یک طرح جایگزین نشده است. طبق توافق نامه »حکومت 
صلح  به  مرتبط  روندهای  تمام  مدیریت  و  رهبری  مشارکتی«، 
بر عهده شورای عالی مصالحه ملی است. نهادی که مقر آن سپیدار 
است و ریاست آن را عبداهلل عبداهلل با سهم پنجاه درصد در قدرت 

سیاسی بر دوش دارد. 
انتظار می رفت که نشست ترکیه با محوریت صلح افغانستان در 
اوایل ماه اپریل و یا اواسط این ماه برگزار شود. با گذشت یک ماه 
از پیشنهاد این نشست، زمان برگزاری آن اما هنوز هم مبهم است. 
هم چنان فهرست موضوعات مورد بحث در آن و این که نماینده گان 
طرف ها در چه سطح و با چه صالحیت هایی باید در آن شرکت 

کنند و تعداد آن ها چند نفر باشد، روشن نیست. 
در  طالبان  و  دولت  ضعف  از  ناشی  ابهامات  این  بیش تر  بخش 
صفحه ای  یازده  طرح  یک  مسوده  درباره  سریع  تصمیم گیری 
است که از سوی دولت امریکا به هر دو طرف سپرده شده است. 
می دانیم که تصمیم گیری در این باره کمی دشوار است، اما آن قدر 
دشوار هم نیست که با گذشت بیش از یک ماه از تحویل گرفتن 
این مسوده، پیش رفت ملموسی در کار دو طرف دیده نشود. به 
 ویژه آن که نماینده گان دولت و طالبان از یک پیش زمینه طوالنی 
مذاکره با هم برخوردار هستند و مواضع طرف ها برای یک دیگر 
کامال روشن است و زحمت تهیه پیش نویس را هم طرف سومی 
کشیده است. در این بین آن چه بیش تر مایه تاسف و نقد است، 
حرکت الک پشتی سپیدار است؛ نهادی که رهبری و مدیریت روند 
و دارای  بر عهده دارد  افغانستان  از دولت  نماینده گی  به  را  صلح 
تشکیالت طویل و عریض و اساس نامه مدون و روشن برای کار 
در این زمینه است. صدها نفر را با هزینه هنگفت مالی نیز برای 

پیش برد امور صلح کشور به کار گماشته است. 
دولت  طرح  مسوده  دریافت  از  پس  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
نشست  برگزاری  به  بار  یک  تنها  افغانستان  برای  صلح  انتقالی 
نشست  این  در  است.  شده  موفق  شورا  این  رهبری  کمیته 
از احزاب سیاسی غایب بودند و بعدتر اعالم  نماینده گان بعضی 
نشست  در  ارایه  برای  خود  مستقل  طرح های  روی  که  کردند 
موفق  تنها  ملی  مصالحه  عالی  شورای  می کنند.  کار  استانبول 
شد در این نشست، مسوده طرح دولت انتقالی صلح را با اعضای 
حاضر در نشست این کمیته در میان بگذارد و از آن ها بخواهد که 
دیدگاه ها و پیشنهادات خود را برای اصالح و تعدیل این مسوده 
در اختیار این نهاد قرار دهند. نشست دومی این کمیته که برای 
نهایی کردن این مسوده، پیش بینی شده بود، تا کنون برگزار نشده 
است. کمیسیونی که برای توحید طرح ها، دیدگاه ها و پیشنهادات 
پراکنده تشکیل شده است، نیز تا هنوز دست آورد قابل گزارشی 
ندارد. حتا از پرورش دیدگاه ها و پیشنهاداتی که تا دو هفته پیش 
نیز خبری منتشر  بود،  از آدرس های مختلف رسیده  به سپیدار 

نشده است. 
سپیدار با جناح ارگ نیز تا هنوز وارد گفت وگوی نتیجه بخش نشده 
است؛ فقط دو طرف از راه دور با هم در تماس اند. مواضع ارگ و 
سپیدار تا کنون فرسنگ ها با هم فاصله دارد و حتا ارگ در پی 
ادغام طرح های دیگر در طرح خود با محوریت انتخابات زودهنگام 
است. این در حالی است که سپیدار دست کم در سیاست اعالمی 
خود طرفدار طرح پیشنهادی امریکا است و تلویحاً از تشکیل دولت 

انتقالی حمایت کرده است. 
حکومت  مخالف  سیاسی  احزاب  با  ملی  مصالحه  عالی  شورای 
مشارکتی نیز تا کنون وارد گفت وگوی نتیجه بخش نشده است. 
از همین رو، حزب اسالمی حکمتیار، حزب کنگره ملی و حزب 
آینده  برای  را  خود  مستقل  طرح های  کدام  هر  ربانی  جمعیت 
افغانستان آماده کرده اند. طرح های این احزاب در حالی که عمومی 
نشده است، یک وجه مشترک دارد و آن تشکیل دولت انتقالی و 
کنار رفتن غنی از قدرت است. با این وصف، حزب جمعیت ربانی 
طرفدار نظام سیاسی غیرمتمرکز، حزب اسالمی حکمتیار طرفدار 
نظام سیاسی متمرکز و کنگره ملی پدرام طرفدار نوع فدرال نظام 

سیاسی است. 
با گذشت بیش از یک ماه از ارایه مسوده طرح امریکا، تا هنوز آب 
سیاسی ارگ، سپیدار، احزاب و کنشگران حوزه جمهوریت در یک 
از هر چیزی نشانه  این وضعیت بیش  جوی جاری نشده است. 
تنبلی، رخوت و ضعف در شورای عالی مصالحه ملی و کندی کار 
و بی برنامه گی در این نهاد است. این نهاد اگر به تحرک نیاید و 
فوریت مساله را درک نکند، ممکن است نشست استانبول با تاخیر 
بیش تر روبه رو شود، ضمن آن که وضعیت و نتایج تصمیم گیری در 

جناح طالبان نیز در این تاخیر دخیل خواهد بود.

سپیدار ضعیف است 
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هواداران گلبدین حکمتیار 
با راه اندازی تظاهرات در 
کابل خواستار استعفای 

»ارگ نشینان« شدند



بررسی ها نشان می دهد که زنان 
از  شدن  آزاد  از  پس  افغان 
قضایای  شان  حل  یا  زندان ها 
هنگام  امن،  خانه های  در 
با  خانواده  های شان  با  ادغام 
از  برخی  بر می خورند.  مشکل 
در  حتا  می گویند  زنان  این 
ثابت  بی گناهی شان  و  قضایای شان حل  که  شرایطی 
می شود، خانواده ها با برگشت شان مخالف اند و آنان را 
از بحث مخالفت   زنان  این  به مرگ تهدید می کنند. 
خانواده ها هنگام ادغام به عنوان »بزرگ ترین چالش« 
مراتب  به  مورد  این  که  می گویند  و  می کنند  یاد 
آسیب های بیش تری به آنان وارد می کند. کمیسیون 
مستقل حقوق بشر نیز این مشکالت را تایید می کند 
زنان  برگشت  فرا راه  جدی«  »چالش های  از  را  آن  و 
می داند.  خانواده  های شان  به جمع  قربانی خشونت ها 
آگاهان حقوقی در سهم شان معتقدند که نپیوستن به 
خانواده ها، یکی از »اساسی ترین چالش ها« فرا راه زنان 
قربانی خشونت ها و آزاد شده گان از زندان ها است. آنان 
دلیل برخوردهای منفی هنگام برگشت زنان به آغوش 
جامعه«  بر  حاکم  غلط  افکار  و  »سنت ها  را  خانواده 
در شرایط  خانواده ها  آگاهان،  این  گفته  به  می دانند. 
مختلف با اشکال مختلف در قبال دختران و زنان شان 
مسوولیت دارند و باید آن را ادا کنند. برخی از فعاالن 
اما  را می پذیرند،  حقوق زن هرچند چنین چالش ها 
می گویند که با گذشت زمان دیدگاه مردم نسبت به 
یک  که  است  کرده  تغییر  گونه ای  به  امن  خانه های 
حل  برای  پادرمیانی  به  حاضر  منطقه  اهالی  یا  قوم 
مشکالت ادغام زنان می شوند. این در حالی است که 
به گفته وزارت امور زنان، هم زمان با تالش برای حل 
این معضل، زمینه برای نگهداری زنان در صورت ادغام 

نشدن فراهم شده است. 

با  دوباره  ادغام  برای  از تالش  زنان  تلخ  روایات 
خانواده

»تا گفتم سالم، پدرم فریاد زد، تهدید به مرگ کرد 
و گفت که دختری به نام شکیبا ندارم دیگر، خدا تو 
را کشته، مرگ داده، بی حیثیت، بی آبرو و تلفن قطع 
شد... به تازه گی قضیه ام حل شده بود. تقریباً شش ماه 
می شد که از شلتر )خانه امن( پلخمری به کابل منتقل 
شده بودم و می خواستم به خانواده برگردم، اما سزای 
برگشتم مرگ بود. فقط به این دلیل که نمی خواستم 
با پول معامله شوم و از زیر بار یک ازدواج اجباری با 
مردی کالن سال که زن سوم می شدم، خود را نجات 

داده بودم.« 
از  همان طور  اشک هایش  و  می گوید  را شکیبا  این ها 
گونه هایش سرازیر می شود. می گوید: »۱۶ سال بیش تر 
نداشتم. جرم مه چه است که به خاطرش حق زنده گی 
و در اجتماع بودن از من گرفته شد؟ من فقط زیر بار 
یک اجبار وحشتناک نرفتم، این یعنی روسپی گری؟ 
تا چه  وقت این جا باشم، به دور از خانه و خانواده؟... 

همیشه در هراس... همیشه دلتنگ..«
اما  جوان  زنی  امن،  خانه  این  از  دیگری  گوشه 
پیش می گوید؛  از شش سال  او  است.  نشسته  پخته 
ازدواجش  از  سال  دو  فقط  وقتی  بود،  جوان تر  وقتی 
گذشته بود و همسرش به او خیانت کرد؛ وقتی دیگر 
نمی توانست حتا با همسرش هم خوابه گی کند. هر بار 
مساله طالق را مطرح می کرد، زیر لت و کوب خانواده 
شوهر و برادران خودش زخمی می شد. عاقبت برای 
مدتی خانه را ترک کرد و یک روز به محکمه رفت. 
وقتی دیدند مردی همراهش نیست و مدتی به خانه 
نرفته، به جای رسیده گی به موضوع طالق، او را متهم 

به فرار از خانه کردند. 
دوران حبس،  از  او پس  بود.  زندانی  ماه  راحله چند 
طالقش را گرفت، اما دیگر به زنده گی عادی برنگشت. 
وقت  هر  که  بود  کرده  تهدید  محکمه  در  همسرش 
بتواند، او را می کشد. وقتی راحله بعد از پایان زندان به 
پدرش زنگ زد، گفتند: »تو بی ننگ ره شوهرت پرت 
کد اوسو، تفاله ات ما چه کنیم؟ برو همو قبرستانی که 
بودی، تو بدنام ره...« او به دلیل مدغم نشدن با اقارب 
گوشه ای  این ها  شد.  منتقل  امن  خانه  به  اصولی اش 
از  بعد  که  است  دخترانی  و  زنان  روایت  از  کوچک 
دوران حبس و یا حل قضیه شان، از سوی خانواده ها 

پذیرفته نمی شوند. 
ممانعت خانواده به  ویژه مردان از مدغم شدن و بازگشت 
از محابس و یا حل  دوباره زنان و دختران رها شده 
قضیه آن ها پس از سپری کردن زمانی در خانه های 
امن و مراکز حمایتی، از مهم ترین چالش های اجتماعی 
برای این دسته از زنان است،  طوری که می تواند به 
مراتب آسیب های بیش تری را هم در زنده گی فردی 
در  باشد.  داشته  همراه  به  برای شان  اجتماعی  هم  و 
و  زنان  از  گروه  این  واکنش  خانواده های  موارد  اغلب 
دختران به بازگشت، تهدید دوباره با استفاده از عناوین 
و القابی چون »لکه ننگ«، »روسپی« و »بی حیا« بوده 
که تک تک این واژه ها بار سنگین روانی برای این زنان 
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و دختران به همراه دارد. 
هرچند مساله ادغام نشدن این گروه از زنان، خشونت 
واضح با تبعات منفی پیدا و آشکار است، اما بیش تر 
شبیه خشونت پنهانی است که به دلیل بی توجهی به 
حامی  ارگان های  و  نهادها  برنامه های  اولویت  در  آن 
بسیاری  نگاه  از  که  خشونتی  ندارد.  قرار  زن  حقوق 
زنان در چنین  و  ندارد  قانونی  اساس  کارشناسان،  از 
فضای  به  دوباره  بازگشت  برای  می توانند  شرایطی 

خانواده اقدام قانونی کنند.

فعاالن حقوق زن: خانواده ها باید ادای مسوولیت 
کنند

زهرا سپهر، وکیل مدافع و فعال حقوق زن، به روزنامه 
از  یکی  خانواده،  در  نشدن  ادغام  که  گفت  8صبح 
اساسی ترین چالش ها پیش روی زنان قربانی خشونت 
و ساکن در خانه های امن و یا زنان بزهکار رها شده از 
زندان است. به گفته او، اصلی ترین دلیل این برخورد 
بر  حاکم  غلط  افکار  و  »سنت ها  خانواده ها،  طرف  از 
اعتماد  عدم  بودن،  آبروریزی  مایه  جمله  از  جامعه«، 
همیشه  و  اشتباه  تکرار  از  ترس  و  خاطی  به شخص 
گناهکار دانستن و مواردی از این قبیل است. به باور 
از حقوق شهروندان  برای حمایت  قوانین مختلف  او، 
تهیه  زنده گی مناسب،  و داشتن یک  زنان  به شمول 
قوانین  و تصویب می شود و حتا هدف مجازات ها در 
جزایی، طرد شخص بزهکار از جامعه و خانواده نیست 
است.  فرد  مجدد  جامعه پذیری  و  اصالح  بر  اصل  و 
ندارد،  قانونی  اساس  ادغام مجدد  اجازه  ترتیب  بدین 
اما این برخورد با توجه به وضعیت فرهنگی و تربیتی 
و خانواده گی زنی که به خانه بر می گردد، فرق می کند.

بانو سپهر افزود که مطابق به قوانین، دختران مجرد 
و  حمایت  تحت  باید  نکرده اند،  ازدواج  که  زمانی   تا 
نفقه شان  تامین  و  باشند  خانواده  مردان  سرپرستی 
برعهده آن ها است. این بحث مسایل مسکن و محل 
زنده گی را نیز شامل می شود. در صورتی  که خانواده ای 
به دالیل خاصی نمی خواهد این وظیفه را پیش ببرد، 
باید به صورت رسمی و قانونی از خود رفع سرپرستی 
کند. بدین ترتیب دختری اگر زیر ۱8 سال باشد، برای 
حمایت به مراجع قانونی مرتبط به اطفال سپرده شود 
و چنان چه سن باالتر داشته باشد، باید شرایط زنده گی 

را در یک محیط مناسب دیگر برایش فراهم بسازند تا 
زمانی  که ازدواج کند.

به گفته او، اگر زن بازگشته از خانه امن یا زندان، متاهل 
باشد،  نشده  داده  هم  طالق  دوران  این  طی  و  باشد 
قانونی  زوجه  زن  که  زمانی  تا  است  مکلف  شوهرش 
و شرعی او است، از وی نگهداری کرده و نفقه اش را 
تامین کند. حتا در صورتی  که زن طالق داده شود، 
پس از رهایی حق دریافت مهریه، نفقه دوران عدت و 

حضانت کودکان شامل حال او می شود. 
به باور بانو سپهر، نکته مهم دیگر این است که حتا در 
صورت عدم ادغام زن در خانواده توسط خانواده اش به 
 ویژه مردان، »نفی قرابت« ممکن نیست، جواز ندارد و 
جرم محسوب می شود. به این ترتیب زن چه با خانواده 
باشد یا نباشد، از حقوقی مثل میراث، مهریه و نفقه 
محروم  آن  از  را  وی  نمی تواند  کسی  و  می برد  بهره 
با  زن  رابطه  که  می کند  تصریح  هم چنان  او  بسازد. 
و در هر دو  یا سببی  است  نسبی  یا  اعضای خانواده 
حالت، رابطه مشروعیت و رسمیت دارد و حقوقش باید 
رعایت شود. با این اوصاف، زنانی که قصد بازگشت به 
خانه را دارند و با ممانعت روبه رو می شوند، می توانند 
مطابق به قانون منع خشونت علیه زنان شکایت درج 
قانون مدنی مطالبه حقوق  یا هم طبق مواد  کنند و 
تعیین شده در قانون را براساس شرایطی که منحیث 
دختر یا همسر خانواده دارند، داشته باشند و آن  را به 

دست بیاورند.
زهرا سپهر ضمن بررسی علل عدم ادغام این گروه از 
زنان در خانواده، افزود: »مردم افغانستان در یک جامعه 
سنتی زنده گی می کنند که زنده گی  شان زیر ذره بین و 
قضاوت اطرافیان قرار دارد. برای همین نیز کوچک ترین 
اشتباه یا واقعه مرتبط به زنان خانواده، به ظن مردان، 
تمام خانواده را آسیب می زند و حیثیت اجتماعی آن ها 
را به خطر انداخته و زیر سوال می برد. برای همین است 
که خانواده ها برای اعاده آبروی از دست رفته شان و با 
تکیه بر اصطالحی به نام غیرتی شدن، مانع از حضور 
مجدد زن در خانه می شوند و تالش می کنند که به 
ظن  شان این لکه ننگ و بدنامی را پاک کنند. متاسفانه 
فشارهای اجتماعی و مداخالت مردم و اصل زنده گی 
باعث می شود حتا خانواده هایی  دیگران،  برای  کردن 
که از دور کردن زنان بزهکار یا برگشته از خانه امن 

ناراضی اند، رفتار تقلیدی و مطابق به  به آغوش خود 
فرهنگ رایج داشته باشند، در غیر آن عواقب  حمایت 
از این زنان در خانواده، گریبان سایر اعضای خانواده را 

می گیرد و تا همیشه دچار مشکل می شوند.«
به گفته این وکیل مدافع و فعال حقوق زن، از آن جایی 
که سطح آگاهی عمومی در برخورد با این گروه از زنان 
بسیار پایین است و اعتقادی به دادن فرصت دوباره و 
ندارد،  وجود  سالم  زنده گی  یک  شروع  برای  حمایت 
خانواده ها ترجیح می دهند یک نفرشان قربانی شود، اما 
همه خانواده تاوان حمایت از او را پس ندهند. او افزود: 
»نمونه های زیادی از این طردشدن ها را دیده ام. وقتی 
زنی پس از برگشت از خانه امن، تحت فشار همسایه ها، 
اقوام و عدم حمایت خانواده، اقدام به خودکشی یا فرار 
مجدد از منزل و حتا روسپی گری کرده است و یا دختر 
جوانی که به گناه ناکرده، 4۵ روز را در توقیف به سر 
برد، ولی اقارب و آشنایان، بی گناهی اش را باور نکردند 
و در نهایت مجبور شد با خانواده اش که همه زنان و 

دختران جوان بودند، کشور را ترک کند.«
سپهر در ادامه تاکید می کند که ممانعت از ادغام مجدد 
مجازات  یک  امن،  خانه  یا  محبس  از  بازگشته  زنان 
مضاعف است که این  بار نه قانون، بلکه عرف غلط بر 
آن ها تحمیل می کند. او گفت: »خیلی از زنان قبل از 
برگشت به خانه وقتی به اولین برخورد اطرافیان فکر 
می کنند، از همان جا خودشان تصمیم می گیرند که راه 
دیگری را انتخاب کنند؛ چون چیزی جز توهین، تحقیر 
برای  زنان  این  نیست.  منتظرشان  دوباره،  و خشونت 
حضور مجدد در اجتماع و معاشرت با دیگران، همیشه 
در هراس اند، گوشه گیر، منزوی و بی اعتماد می شوند و 
احساس گناه در آنان افزایش پیدا می کند. این احساس 
گناه می تواند توأم با فشارهای روانی و اجتماعی زیادی 
باشد که در نتیجه تبدیل به عقده های درونی، حس 
بزهکاری  به  برگشت  و  مجرمانه  انگیزه های  و  انتقام 
می شود. زنی که نتواند مجدداً وارد خانواده شود، بدون 
شک برای ورود مجدد به اجتماع و فعال شدن در آن، 
با مشکالت و چالش های جدی تر روبه رو خواهد شد. 
برای همین است که در باور نادرست عامه مردم، رفتن 
به خانه امن و یا زندان، پایان حق زنده گی برای یک زن 

در خانواده و اجتماع و حتا کشورش است.«
او در ادامه به ضعف مدیریتی نهادهای ذی ربط در این 
مجدد  ادغام  برای  »تالش  گفت:  و  کرد  اشاره  بخش 
برنامه های  از  محابس،  یا  امن  خانه  از  برگشته  زنان 
اما  می رود،  شمار  به  زنان  حقوق  حامیان  و  نهادها 
متاسفانه جزو اولویت ها و یا برنامه های اصلی نیست. 
چون مالک رسیده گی و توجه به هر چالشی در ارتباط 
با زنان وابسته به آمار و ارقام و قضایای مرتبط است و از 
آن جایی که شمار زنان در محابس یا خانه های امن در 
مقابل زنان قربانی خشونت، زنان بیوه، زنان گدا، زنان 
شاغل و همه گروه های آسیب پذیر زنان کم تر به نظر 
می آید، به آن ها توجه جدی صورت نمی گیرد. ما برای 
پذیرش مجدد این زنان نیاز به فرهنگ سازی مطابق به 
شرایط حاکم بر زنده گی این زنان در هر والیت کشور 
داریم و این کار نیاز به برنامه ریزی هدفمند، واضح و 

قابل اجرا دارد.« 
او افزود: »باید بپذیریم که آگاهی عامه برای چند ساعت 
نمی تواند یک باور غلط پذیرفته شده را تغییر بدهد. 
جدای از این که چه روشی کارآمد است، نکته اساسی 
این است که توانمندسازی زنان چه در محبس و چه 
در خانه امن مخصوصاً برای داشتن شغل و استقالل 
مالی پس از رهایی باید یک اصل و برنامه جدی باشد 
تا زنان افغان بتوانند تجربه زنده گی به تنهایی را داشته 
باشند و احتیاج به دیگران زمینه آسیب پذیری بیش تر 

را برای آن ها فراهم نکند.« 
بر  تمرکز حکومت  باید  این که  بر  تاکید  سپهر ضمن 
برنامه های حمایتی از خانواده باشد، گفت: »فراموش 
نکنیم که زنده گی پس از رهایی از زندان یا خانه امن، 
یک شروع پر چالش است برای زنان و برای همین این 
زنان نیاز به حمایت های مادی و معنوی، خدمات روانی 
باز پروری مجدد  و صحی، زمینه آموزش و اشتغال و 
با حمایت سکتورهای مسوول در کشور دارند. مهم تر 
برنامه های  روی  ما  تا حکومت  داریم  نیاز  ما  همه  از 
حمایتی ویژه از خانواده ها در کوتاه مدت و طوالنی مدت 
تمرکز کند. خانواده سالم، جامعه سالم را می سازد و هر 
آن چه یک فرد را در جامعه آسیب می زند، اغلب ریشه 

در زنده گی خانواده گی اش دارد.«
ادامه در صفحه 7

مجازات مضاعف؛ 
خانواده ها زنان زندانی 

و قربانیان خشونت 
را به خانه راه نمی دهند آسیه حمزه ای

رویا دادرس 
سخنگوی وزارت امور زنان

زهرا سپهر
وکیل مدافع و فعال حقوق زن

ماری اکرمی
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لطیفه سلطانی، مسوول تنظیم برنامه های بخش 
حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر
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دوحه«  »صلح  توافق نامه   بازنگری  روند  با  هم زمان 
بایدن طرحی  اداره  جو  امریکا،  دولت جدید  از سوی 
مذاکرات  در  پیش آمده  بن بست   شکستن   برای  را 
ساختار  چگونه گی  و  صلح  روند  تسریع  بین االفغانی، 
سیاسی آینده به سران سیاسی افغانستان ارایه کرده 
و  تند  نامه  ای  دنبال  به  که  مکتوب  طرح  این  است. 
واکنش برانگیز آنتونی بلینکن، وزیر امورخارجه امریکا، 
در ماه حوت ۱3۹۹ توسط زلمی خلیل زاد در دسترس 
واکنش های  گرفت،  قرار  افغانستان  سیاسی  رهبران 
را  موقت«  »اداره   مساله  و  پی  داشت  در  را  متفاوتی 
به جدی ترین، پربحث ترین و شاید اجتناب  ناپذیرترین 
راه حل مساله »قطع جنگ و برقراری صلح« افغانستان 

در سطح رسانه ها و افکار عمومی بدل کرد. 
رییس  ترمپ،  دونالد  که  را  یک جانبه گرایی  سیاست 
 جمهور پیشین امریکا در قبال افغانستان و طالبان در 
پیش  گرفت و با توافق نامه صلح دوحه تصور افتخار پایان  
دادن به دو دهه جنگ امریکا در افغانستان را داشت، 
امریکا،  با روی کار آمدن دولت جدید در  ناکام ماند. 
و  قرار گرفت  بازنگری  توافق نامه »صلح دوحه« مورد 
تالش ها برای اجماع منطقه ای و بین المللی در باره ختم 
جنگ و برقراری صلح در افغانستان آغاز شد. عبور از 
یک جانبه گرایی به سیاست  چندجانبه گرایی، دست کم 
در قبال قضیه جنگ و صلح افغانستان، امیدواری ها به 
نتیجه رسیدن مذاکرات صلح را تا حدودی بلند برده 

است.
بازیگران  که  است  پی  آن  در  امریکا  جدید  دولت   
منطقه ای و بین المللی جنگ افغانستان را که در روند 
صلح از سوی دولت دونالد ترمپ نادیده گرفته شدند، 
دخیل این پروسه ساخته و با یک اجماع بین المللی که 
منافع تمام بازیگران در نظام سیاسی آینده افغانستان 
قابل تصور باشد، قویاً مذاکرات صلح را حمایت کند و 
آن را به فرجام برساند. تالش های امریکا برای اجماع 
صلح، هم سویی روسیه و همراهی ترکیه را به همراه 
گروه  نوبتی  نشست  کوشش ها،  این  ادامه   در  داشت. 
کشورهای  شامل  که  توسعه یافته(  )ترویکای   ۱+3
امریکا، روسیه، چین و پاکستان می شود، در باره صلح 
افغانستان و ارزیابی طرح »دولت انتقالی صلح« در ماه 
حوت ۱3۹۹ در مسکو برگزار شد. در اعالمیه پایانی 
امارت  »بازگشت  از  که  است  آمده  گروه  این  نشست 
اسالمی حمایت نمی  کنیم«. هم چنین اعضای این گروه 
به اهمیت نقش سازمان ملل متحد پرداخته و خواستار 
افغانستان  روند صلح  در  سازمان  این  بیش تر  دخالت 

یک فعال سیاسیـ  مدنی افغان مقیم هند می گوید که 
پولیس هند پسرش را به ظن دست داشتن در قاچاق 
380 گرام هیرویین بازداشت کرده  است. او که سابقه 
افغانستان و موقف گیری   تُند علیه سفارت  انتقادهای 
علیه مافیای مواد مخدر در هند را دارد، قضیه  بازداشت 
صدا«ی  کردن  خاموش  برای  »دسیسه ای  را  پسرش 
افغان،  مدنی  فعال  این  گفته  به  می کند.  عنوان  خود 
با  بسته فرستاده شده توسط شرکت پستی دی اچ ال 
از قندهار به دهلی رسیده  از پنج میدان هوایی  گذر 
و انتقال مواد مخدر با توجه به اعتبار شرکت دی اچ ال 
و تفتیش دقیق در این میدان ها، »ناممکن است«. او 
تصریح می کند که پسرش به دلیل »حس وطن داری« 
و اعتبار به این شرکت، بسته را از آدرس یک افغان در 
محل کارش »بدون باز کردن آن« دریافت کرده است و 
در صورت اثبات قاچاق، باید اول شرکت دی اچ ال مورد 
پی گرد قرار گیرد. به گفته این فعال مدنی، پولیس هند 
و  نکرده  ارایه  کار  این  بر  مبنی  و شاهدی  هیچ سند 
نکرده اند.  به شکایتش رسیده گی  نیز  افغان  مقام های 
این  به  که  می گوید  اما  هند  در  افغانستان  سفارت 
موضوع توجه کرده است. به گفته مسووالن در سفارت، 
تاکنون نوبت پرونده در محکمه نرسیده است تا ارتکاب 
جرم، دست داشتن در قضیه یا بی گناهی این شهروند 

افغان مقیم هند روشن شود.
نام  به  فردی  پولیس هند  در سی ام سپتامبر ۲0۲0، 
ـ  مدنی  فعال  شیرزی،  نثاراحمد  فرزند  شکیب احمد 
سیاسی افغان مقیم هند را به جرم انتقال 380 گرام 
از  هیرویین  از  میزان  این  کرد.  بازداشت  هیرویین 
طریق شرکت پستی »دی اچ ال« از افغانستان به دهلی 
این  از  ماه  اکنون که حدود شش  است.  منتقل شده 
قضیه می گذرد، خانواده فرد بازداشت شده می گوید که 

خواهد  به خطر  را  پایداری صلح  تنها  نه   که  چالشی 
انداخت، بلکه امکان انحالل ارتش ملی را نیز کماکان 
قابل تصور می سازد. به   موقع است حاال که کم کم به 
و  می شویم  نزدیک  ترکیه  کنفرانس  برگزاری  زمان 
طرف های درگیر در جنگ طرح های پیشنهادی شان را 
روی میز قرار می دهند، هیات مذاکره کننده جمهوری 
نیروهای  ادغام  چگونه گی  مساله  افغانستان  اسالمی 
با  مذاکره  سر فصل های  جزو  را  نظام  بدنه  در  طالبان 

راهکار  منطقی قرار دهد. 
 United States Institute of( موسسه صلح امریکا
این  به  و  کرده  منتشر  گزارشی  تازه گی  به    )Peace 
مساله پرداخته است که در صورت توافق صلح و پایان 
ساختار  چارچوب  در  طالب  نیروهای  ادغام  جنگ، 
نیروهای دولتی افغانستان، بزرگ ترین چالش پیش روی 
دولت و جامعه جهانی خواهد بود. براساس این گزارش، 
نزدیک به ۶0 هزار جنگ جوی طالب و هزاران پشتی بان 
این گروه ، باید پس از توافق صلح در ساختارهای دولتی 
ادغام شوند. موسسه صلح پیش بینی می کند که خلع 
سالح جنگ جویان طالبان غیر ممکن است. از جهتی، 
سوی  به   DDR با  نمی توان  را  طالبان  جنگ جویان 
اعتمادی  هیچ  طالبان  رهبران  داد.  سوق  خودسازی 
د  به  همین  ندارند.  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به 
را  اسالمی  ارتش  یک  ایجاد  مساله  چندین بار  دلیل، 
مطرح کرده اند. طالبان با تحریک سازمان استخباراتی 
تا  کرد  خواهند  تالش  نخست  )آی اس آی(،  پاکستان 
دوباره نظام ارتش افغانستان را از هم بپاشند. این کار 
یک بار در آغاز دهه ۹0 میالدی صورت گرفت و ارتش 
قدرتمند افغانستان به سرعت منحل شد. این دیدگاه 
هنوز هم در نزد سازمان استخباراتی پاکستان وجود 
دارد. اما جامعه جهانی و دولت افغانستان گفته اند که 
ساختار  در  و  است  آنان  قرمز  خط  افغانستان،  ارتش 

ارتش افغانستان هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد.
از آغاز مذاکرات صلح، هیچ اشاره ای به آینده هزاران 
جنگ جوی طالبان که در سنگرهای جنگ می جنگند 
و ممکن هیچ گاه سالح شان را بر زمین نگذارند، نشده 
است. البته باید این احتمال را در نظر گرفت که بخشی 
نخواهند  صلح  روند  به  هرگز  طالب،  فرماندهان  از 
پیوست، اما بخشی از بدنه طالبان در داخل افغانستان، 
نه بر اساس بینش همسان گروه طالبان، بلکه به اقتضای 

شرایط به طالبان پیوسته اند. یکی  از عوامل مهم، مساله 
فقر و نداری مردم بوده است که طالبان با استفاده از 
این  از آن ها سربازگیری کرده اند. مسلماً،  این شرایط 
افراد پس از صلح به چرخه  اقتصاد برگشته و زنده گی 
غیرنظامی را در پیش خواهند گرفت. اما بخشی دیگر 
دیده اند،  آموزش  خشونت  و  جنگ  برای  که  طالبان 
برای شان دولت وابسته و مستقل فرق نمی کند و در 
گروه های  به  و  بر می گزینند  را  خشونت  شرایطی  هر 

تروریستی القاعده و داعش خواهند پیوست. 
دیر  از  طالبان،  جنگ جویان  ادغام  چگونه گی  بحث 
زمانی دغدغه جامعه جهانی و به خصوص امریکا است 
که در کمک و بازسازی افغانستان بیش ترین سهم را 
دارد. در اواخر سال ۱3۹8، جان ساپکو، بازرس ویژه 
افغانستان، در  بازسازی  امور  امریکا در  ایاالت  متحده 
گزارشی به کنگره امریکا گفته بود که ادغام نیروهای 
طالبان در ساختارهای دولتی افغانستان بسیار پرچالش 
و هزینه بردار است. او در همان زمان خواسته بود که 

در راستای این مهم، از همان زمان برنامه ریزی شود. 
آنان  و  نیست  کارگر  طالبان   ۹0 دهه   سناریوی 
این  از  تا  ساختار  می کنند  وارد  را  خود  جنگ جویان 
صورت  به  را  خود  به  وفادار  نیروهای  بتوانند  طریق 
رسمی در نزدیک خود داشته باشند. اما برای ارتشی 
که به صورت آکادمیک و زیر نظر مجرب ترین استادان 
که  افرادی  تحمل  است،  یافته  آموزش  جهان  نظامی 
هیچ ضابطه ای را نمی پذیرند، به شدت دشوار خواهد 
نیروی  ایجاد  رابطه،  این  در  موجود  راهکار  تنها  بود. 
است.  شبه نظامی  لشکرهای  گذشته  مانند  یا  مردمی 
ولی ایجاد نیروهای شبه نظامی به نحوی کلیشه سازی 
است. این امر به معنای تکثیر ناامنی و تیشه زدن به 
پایه های نظام است. چگونه گی ادغام طالبان در ساختار 
نظام، دشوارترین بخش مذاکره و عملی کردن توافق 
چالش برانگیزترین  و  نگران کننده ترین  از  آن  روی 
موسسه  بود.  خواهد  صلح  توافق نامه   فردای  مسایل 
صلح امریکا نیز با نگرانی از فردای صلح، پیشنهاد داده 
است که زمینه ادغام این نیروها از همین حاال مهیا 
و راهکارهای موجود بررسی شود. این نهاد از جامعه 
جهانی خواسته است تا در زمان تکمیل روند ادغام این 
جنگ جویان در ساختار دولت افغانستان، حمایت های 

خود از دولت افغانستان را ادامه دهند. 

میدان  به  هانکانگ  و  بحرین  بگرام،  قندهار،  هوایی 
امکان  که  کرد  تصریح  او  است.  رسیده  دهلی  هوایی 
ندارد مواد مخدر از پنج میدان هوایی به دهلی انتقال 
یابد. به گفته شیرزی، حتا اگر این بسته حاوی مواد 
مخدر به هند انتقال یافته باشد، شرکت پستی دی اچ ال 
در قاچاق مواد مخدر مقصر است و مسووالن درجه اول 

این شرکت نیز باید مورد پی گیرد قرار گیرند. 
این فعال مدنی ـ سیاسی افغان در هند می گوید که 
باز  دوربین  و  پسرش  حضور  در  شده  فرستاده  بسته 
نشده است تا ثابت شود که در آن هیرویین بوده است و 
هم چنان پولیس هند هیچ سند و شاهدی در این راستا 
ندارد. به گفته نثاراحمد شیرزی، پولیس هند یک روز 
پس از بازداشت پسرش، بدون فیصله محکمه و اثبات 
جرم او، خالف نورم های حقوقی تصویر او را نشر کرده 
است. او این کار را »دسیسه « ای علیه خودش می خواند 
و معتقد است که با این کار پولیس هند، به شخصیت 

پسرش نیز آسیب رسیده است. 
مبارزه  و  مصاحبه ها  از  پناهنده گی  »دفتر  افزود:  او 
مواد  مافیای  گروپ های  و  نبود  راضی  دادخواهی ام 
احساس  خطر  در  را  کاروبار شان  و  منافع  مخدر، 
شود،  که  شکلی  هر  به  تا  داشتند  تالش  می کردند. 
صدای مرا خاموش کنند. سرانجام با طرح ریزی چنین 
زندانی  را  ساله ام   ۲3 پسر  و  شدند  موفق  دسیسه، 
کردند.« هم چنان او تصریح می کند که این قضیه را 
دهلی،  در  افغانستان  ماموندزی، سفیر جدید  فرید  با 
شورای امنیت و وزارت امور خارجه در میان گذاشته 
است، اما هنوز هیچ کدام برای رسیده گی به این قضیه 

اقدام نکرده  است. 
هم زمان با این، عبدالحق آزاد، مسوول دفتر مطبوعاتی 
سفارت افغانستان در هند به روزنامه 8صبح گفت که 

سفارت در این زمینه توجه داشته است. او افزود که 
افغانستان در هند، پس  از سوی سفارت  اقدام  اولین 
امور  وزارت  از  مالقات  اجازه  قضیه،  این  آگاهی  از 
ویروس  از  ناشی  محدودیت  دلیل  به  اما  بود،  خارجه 
کرونا، اجازه مالقات حضوری داده نشد. به گفته آزاد، 
گفت و گو از طریق »ویدیو کنفرانس« تنظیم شده بود و 
سفارت در بیست ونهم جنوری ۲0۲۱، با شکیب احمد 
از طریق »ویدیو کنفرانس« صحبت کرده است. سفارت 
افغانستان مقیم هند می گوید که تاکنون نوبت بررسی 
آن جا  در  و مسووالن  نرسیده  در محکمه  پرونده  این 
منتظر حکم محکمه اند تا میزان ارتکاب جرم، دست 
داشتن در قضیه یا بی گناهی فرد زندانی شده روشن 

شود. 
به گفته عبدالحق آزاد، هرچند شکیب احمد در صحبت  
با سفارت از طریق »ویدیو کنفرانس« گفته است که 
نیز  افغان  دیگر  قضیه سه شهروند  این  به  ارتباط  در 
رابطه  در  اما  شده اند،  بازداشت  هند  پولیس  سوی  از 
او  نیست.  دست  در  سندی  نفر  سه  این  بازداشت  به 
ندارد  وجود  رسمی  اسناد  کدام  سفارت  »نزد  افزود: 
که داللت بکند سه افغان دیگر هم با شکیب احمد در 
قاچاق مواد دست دارند.« آزاد تایید می کند که در هند، 
گروه های مافیای مواد مخدر به شکل بسیار گسترده 
فعالیت دارند و تاکنون چند تن نیز از سوی دولت هند 
بازداشت شده اند. او افزود که افغان های مقیم هند در 

انتقال و قاچاق مواد نیز دست دارند. 
پدر شکیب احمد  نثاراحمد شیرزی،  است که  گفتنی 
این  از  پیش  او  است.  هند  در  مدنی  ـ  فعال سیاسی 
افغان های  بین المللی در بحث  و  با رسانه های داخلی 
مقیم هند همکاری داشته است و در برخی از مواقع 
کم کاری  به  را  هند  در  افغانستان  سفارت  کارمندان 
متهم کرده بود. شیرزی هم چنان از گروه مافیایی مواد 
مخدر در هند نیز پرده برداشته بود که در آن، شماری 

از شهروندان افغان مقیم هند نقش اساسی داشته اند.

شده اند.
آن  در  که  امریکا  مکتوب  طرح  محتوای  بر اساس 
توافق  یک  به  رسیدن  برای  انتقالی صلح«  »دولت  از 
سیاسی با طالبان سخن رفته است، قرار است کنفرانسی 
در میانه ماه اپریل ۲0۲۱ با نظارت و ریاست سازمان 
صلح  مذاکره کننده  هیات های  حضور  و  متحد  ملل 
افغانستان و طالبان و نماینده گان کشورهای دخیل در 
جنگ افغانستان برگزار شود. با آن که هنوز در داخل 
کنفرانس  برای  پیشنهادی  طرح  توحید  افغانستان 
به  را  نگرانی هایی  مساله  این  و  نگرفته  ترکیه صورت 
با طرح  افغانستان  ریاست جمهوری  اما  آورده،   وجود 
دولت موقت امریکا مخالف کرده و رییس جمهور غنی 
در برابر آن از طرح »انتخابات زود هنگام« سخن زده 

است. 
نشست ترکیه، از هر لحاظ مهم و تعیین کننده خواهد 
بود. با اجماع منطقه ای و بین المللی که به دست آمده 
است، احتمال می رود سرنوشت جنگ و صلح افغانستان 
را روشن سازد. سوال اساسی که در این جا خلق می شود، 
این است که فردای صلح، ده ها هزار جنگ جوی گروه 
طالبان چگونه در بدنه نظام دولت جذب خواهند شد؟ 

شکیب احمد »بی گناه« است و با وجود مشخص بودن 
این موضوع، تالش کافی برای رهایی او از سوی سفارت 
نثاراحمد  است.  نگرفته  صورت  هند  در  افغانستان 
با  گفت وگو  در  حمل،  سیزدهم  جمعه،  روز  شیرزی 
برای  از تالش ها  بخشی  را  اقدام  این  روزنامه 8صبح، 
به حاشیه راندن خود خواند. او که رستورانتی در هند 
نیز دارد، می گوید یک سال پیش از وقوع این قضیه، 
شخصی به نام »پوپل« به هند آمده بود و از رستورانت 

شخصی او، شماره تماس پسرش را گرفته بود. 
به نقل از شیرزی، در سی ام سپتامبر برای پسرش زنگ 
می آید که یک بسته ماشین طبی که توسط شرکت 
دی اچ ال فرستاده شده را برای چند لحظه در رستورانت 
نزد خود نگهداری کند. فرد مورد نظر استدالل کرده 
است که باید این بسته برای تبدیل ماشین طبی توسط 
دوستش به شرکت داده شود، اما از آن جایی که بیمار 
دوستش فوت کرده است و او به خارج از دهلی می رود، 
آن را برای لحظاتی نگه  دارد تا سر فرصت آن را تحویل 
بگیرد. به گفته نثاراحمد شیرزی، این فرد برای کسب 
اعتماد پسرش، عکس بسته و بل شرکت دی اچ ال را در 
آن زمان فرستاده بود و شکیب احمد نیز با اعتماد به بل 
)فکتور( شرکت دی اچ ال و نام آن، دریافت این بسته را 

برای لحظاتی پذیرفته بود. 
از  پس  لحظاتی  که  کرد  تصریح  شیرزی  نثاراحمد 
بازداشت  را  پسرش  هند  پولیس  بسته،  این  دریافت 
می کند. به گفته شیرزی، پسر او حتا محتوای بسته 
نیز  تلفنی  تماس  مورد  در  و  بود  ندیده  چشم  به  را 
پسرش  که  افزود  او  است.  داده  معلومات  پولیس  به 
هیچ گونه رابطه قبلی با ارسال کننده بسته نداشته است. 
به گفته نثاراحمد شیرزی، شرکت پستی دی اچ ال یک 
شرکت معتبر بین المللی و این بسته نیز از میدان های 





دولت ها در طول تاریخ مبتنی بر رسوم، عنعنات و فرهنگ های مختلف قومی و نژادی خود، 
نظام سیاسی انتخاب کردند تا در سایه آن به رفاه و آرمان شهر خویش دست یابند و هیچ 

ادعا و پرسشی مبنی بر حقوق اقلیت ها و گروه های قومی و نژادی و مهم تر از همه بحث 
قدرت سیاسی مطرح نباشد.

وقتی دیوار برلین فرومی پاشد و 
کمونیسم سقوط می کند، کشورهای 

اروپای شرقی و بالکان همه 
پی هم بحث برابری و هویت را 

مطرح می کنند. کشورهایی مانند 
مانتنگرو، یوگوسالویا، بوسنیا و 

هرزگوینا را زاییده استبداد صرب 
و ناسیونالیسم قومی باید دانست، 

نه رنج نظام اقتصادی و سیاسی 
گورباچف؛ چون این کشورها در حل 
مساله ملی به خصوص بحث هویت 

و قدرت، در کل زیر ساخت های 
دولت-ملت سازی از قبل مشکل 

داشتند و صرب ها تا زمان 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 

از قدرت باالیی برخوردار بودند و 
از ارزش های فرهنگی اقلیت های 

دیگر همواره در تاریخ چشم پوشی 
کرده در پی ادغام خرده هویت ها 

بودند. انتظار صرب ها در 
یوگوسالوی سابق این بود که با حفظ 
هویت های دیگر، صرب باید هویت 

کالن باشد. از یک سو کمونیسم 
مخالف ناسیونالیسم بود و از سوی 
دیگر صرب ها که از قدرت باالیی 

بر خوردار بودند، آن را توهین 
می دانستند و هراس داشتند که 

مبادا هویت های دیگر در برابر 
هویت صرب رشد کند و قدرت 
سیاسی را اقوام دیگر به دست 

گیرند. در واقع این معضل منتج به 
شکل گیری دولت های مستقل شد 

و صرب ها حتا به نسل کشی محکوم 
شدند. اما دلیل آوردن و سنخیت 
این مبحث در قضایای افغانستان، 

چیست؟ 

ناسیونالیسم جبری و برآیند آن

عنعنات  رسوم،  بر  مبتنی  تاریخ  طول  در  دولت ها 
نظام  خود،  نژادی  و  قومی  مختلف  فرهنگ های  و 
و  رفاه  به  آن  سایه  در  تا  کردند  انتخاب  سیاسی 
آرمان شهر خویش دست یابند و هیچ ادعا و پرسشی 
مبنی بر حقوق اقلیت ها و گروه های قومی و نژادی 
و مهم تر از همه بحث قدرت سیاسی مطرح نباشد. 
هدف و ضرورت اساسی تغییر نظام سیاسی در یک 
نابرابری  بحران هویتی،  بحران سیاسی،  دولت، حل 
هنجار های  غیره  و  قدرت  بودن  متمرکز  اجتماعی، 
مخل دیگر است؛ از سوی دیگر، تغییر نظام سیاسی 
رویکرد  ساختن  ساده  معنای  به  دولت  یک  در 
ناسیونالیسم  یک  شکل گیری  و  قانون  حاکمیت 
و  توصیه نویسی  با  را  ناسیونالیسم  است.  فراگیر 
افغانستان  سیاسی  حوزه  در  امروز  که  حرف هایی 
از  است،  پوپولیستی  ادبیات  نشانگر  واقع  و در  رایج 
قبیل »وحدت ملی«، »متحد باشیم«، »اتفاق کنیم«، 
و  بدهیم«  هم  دست  به  »دست  برادریم«،  »همه 
غیره نمی شود ساخت. در واقع ناسیونالیسم جبری 
و ناخواسته برای جوامع متکثر و به نحوی تطبیق آن 
در جوامعی مانند افغانستان، شالق زدن به اسپ مرده 
است. امکان تحقق چنین ناسیونالیسمی در جوامع 
متکثر نمی رود، چون خشت اول این ناسیونالیسم را 
از آغاز کج مانده اند و هرقدر با این مفاهیم بخواهیم 
هم  ثریا  تا  و  ندارد  امکان  کنیم،  خلق  هم بسته گی 
کثیر القومی  کشورهای  بود.  خواهد  کج  رود،  گر 
تعریف  سیاسی  نظام  چار چوب  در  را  ناسیونالیسم 
در  را  قدرت  مبحث  و  هویتی  و  قومی  مشکالت  و 
چارچوب یک نظام عادالنه حل کرده اند که نمونه های 
آن را اندک توضیح می دهم. بنابر این، چه نظامی را در 
یک کشور کثیرالقومی، عادالنه گفته می توانیم؟ پیش 
به  اجماالً  بپردازم،  این دو سوال  پاسخ  به  این که  از 
نمونه  ای از ناسیونالیسم »جبری« و برآیند آن اشاره 

می کنم. 
ناسیونالیسم  سرکوب  و  قومی  تک ناسیونالسیم  به 
چند پارچه اگر بپردازم، افت و خیز این پدیده در حوزه 
طوالنی  چندان  نه  تاریخ  که  می شود  دیده  بالکان 
دارد. تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای 
یوگوسالوی سابق از ترس کمونیسم خود را صاحب 
این که  برای  می کردند؛  تعریف  ملی  ناسیونالیسم 
سیاست های  با  ذاتاً  فرهنگی  و  قومی  ملی گرایی 
تفکر  این  و  نداشتند  توافق  و  تفاهم  سر  کمونیسم 
مستقیم کمونیسم را تهدید می کرد. با این حال، تا 
پیش از جنگ جهانی دوم، دولت های تحت سیطره 
جدایی طلب  و  قومی  ناسیونالیسم  از  کمونیسم 
چارچوب  در  جدید  کشورهای  حتا  و  کرد  حمایت 
انسان شوروی یا روسی سازی شکل گرفت و بعد ها 
با توجه به این استدالل که رشد ناسیونالیسم قومی 
می سازد،  مستحکم  را  سرمایه داری  نظام  پایه های 
لنین حکم تکفیر ناسیونالیسم را صادر کرد. بنابر این، 
و  نبود  گسترده  کمونیسم  حوزه  در  ناسیونالیسم 
کشورهای تحت سیطره کمونیسم با یک ناسیونالیسم 
جبری روبه رو بودند؛ این که کمونیسم را می بایست با 
تمام هست و بود آن قبول و »ناسیونالیسم کمونیستی« 
ـ ناسیونالیسمی که ویژه فرهنگ سیاسی کمونیسم 
فروپاشی  از  بعد  اما  بشناسند.  رسمیت  به  را  ـ  بود 
بحث  کمونیسم،  شکست  و  شوروی  جماهیر  اتحاد 
اقوام  فرهنگی  ارزش های  باز تعریف  و  »هویت ها« 
نقاط  و  شرقی  اروپای  حوزه  سابق،  یوگوسالوی  در 
مختلف جهان رشد کرد. آن گونه که در فوق تذکر 

نظام  فروپاشی  از  پیش  قومی  ناسیونالیسم  رفت، 
نمی توانست، وجود گسترده  دو قطبی قد علم کرده 
در حوزه کمونیسم نداشت و اگر وجود داشت، خیلی 
درونی  کم طرفدار  بحث  یک  سطح  در  و  کم رنگ 
واقع  در  گفت  می توان  دیگر،  بیان  به  بود.  کشورها 
این ذات نظام دوقطبی بود که هر آن چه نظام صالح 

می بیند، دولت ها به آن متعهد باشند. 
به دلیل رشد مفاهیم حقوق بشری و حقوق اقلیت ها 
در کشورهایی که تحت سیطره کمونیسم تدریجاً رو 
لحاظ سیاسی و  به  بود، کمونیسم هر قدر  به رشد 
اقتصادی رو به شکست می شد، شورش علیه این نظام 
رشد می کرد و جان می گرفت. این که شکست شوروی 
را در نظام اقتصادی و سیاسی گورباچف »پروسترویکا« 
و »گالسنوست« می دانند، این بحث فرصت جدا گانه 
می طلبد، اما رشد ناسیونالیسم »اتنیکی« و تاثیر آن 

بر فروپاشی کمونیسم را نمی شود انکار کرد. 
سقوط  کمونیسم  و  فرومی پاشد  برلین  دیوار  وقتی 
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می کند، کشورهای اروپای شرقی و بالکان همه پی هم 
بحث برابری و هویت را مطرح می کنند. کشورهایی 
را  هرزگوینا  و  بوسنیا  یوگوسالویا،  مانتنگرو،  مانند 
باید  قومی  ناسیونالیسم  و  صرب  استبداد  زاییده 
دانست، نه رنج نظام اقتصادی و سیاسی گورباچف؛ 
به خصوص  ملی  مساله  در حل  کشورها  این  چون 
بحث هویت و قدرت، در کل زیر ساخت های دولت-

ملت سازی از قبل مشکل داشتند و صرب ها تا زمان 
باالیی  قدرت  از  شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی 
اقلیت های  فرهنگی  ارزش های  از  و  بودند  برخوردار 
دیگر همواره در تاریخ چشم پوشی کرده در پی ادغام 
خرده هویت ها بودند. انتظار صرب ها در یوگوسالوی 
دیگر، صرب  هویت های  حفظ  با  که  بود  این  سابق 
باید هویت کالن باشد. از یک سو کمونیسم مخالف 
ناسیونالیسم بود و از سوی دیگر صرب ها که از قدرت 
و  می دانستند  توهین  را  آن  بودند،  بر خوردار  باالیی 
برابر  در  دیگر  هویت های  مبادا  که  داشتند  هراس 
اقوام  را  سیاسی  قدرت  و  کند  رشد  صرب  هویت 
دیگر به دست گیرند. در واقع این معضل منتج به 
شکل گیری دولت های مستقل شد و صرب ها حتا به 
نسل کشی محکوم شدند. اما دلیل آوردن و سنخیت 

این مبحث در قضایای افغانستان، چیست؟ 
اکنون ما در افغانستان ناسیونالیسم قومی چند پارچه 
داریم که محصول نظام متمرکز و استبدادی از بدو 
تشکیل دولت مدرن در افغانستان است. این صفحه 
سلسله  که  نمی تواند  داده  تغییر  هیچ کس  را  تاریخ 
شاهی قبیله  پشتون بر اقوام دیگر ظلم روا داشت و 
هویت ستیزی کرد. این لکه بر جبین ناسیونالیسم که 

همواره بدان تاکید می شود، هنوز هم مشهود است. 
توسط  شده  معماری  ناسیونالیسم  و  هویت  جعل 
محمود طرزی، جان مایه استبداد در تاریخ افغانستان 
بوده که امروز تاجیک ها، هزاره ها و اوزبیک ها، مدعی 
هویتی  و  فرهنگی  ارزش های  و  سیاسی  قدرت 
خودشان هستند. آن چه درد استبداد را در تاجیک، 
ساختار  می کند،  تازه  دیگر  اقوام  و  اوزبیک  هزاره، 
طول  در  زیرا  است؛  افغانستان  در  قدرت  متمرکز 
اقوام تحت همین ساختار سرکوب شده اند و  تاریخ 
استبدادی  و  هویت ستیزی در همین ساختار کهنه 

صورت گرفته است. 
مطالعات موردی در باب قدرت متمرکز و کشورهای 
کثیر القومی در حوزه بالکان و آفریقا، نشان می دهد 
که معادله قدرت و بحث هویت را با غیر متمرکز سازی 
نظام حل کرده اند. سرنوشت کنونی مردم افغانستان 
به  مدرن  سیاسی  علوم  در  داشته اند.  نیز  آن ها  را 
ـ  ملت سازی ساختار متمرکز خود  ویژه بحث دولت 
مشکل زا است؛ چون از یک سو ارزش های دموکراتیک 
در چنین ساختاری کم رنگ است و نهادینه نمی شود 
و از سوی دیگر این ساختار با جوامع متکثرالقومی سر 
تفاهم ندارد. ولو هر قدر نظریه برای حل مساله قومی 
باز هم کارا نیست؛  ارایه کنیم،  در ساختار متمرکز 
ثابت شده که نظام  چون به لحاظ تجربی و نظری 
متمرکز در کشور کثیر القومی، خالق مشکالت است. 
امروز پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها و اوزبیک ها همه 
گفتمان و بحث های جداگانه برگزار می کنند و همواره 
صحبت از حقوق سیاسی است. پشتون ها می گویند 
حق آن ها تلف شده است. به نگاه اکثریت نخبه گان 
سیاسی  قدرت  صاحب  و  کلیدی  افراد  که  پشتون 
بوده/ هستند، طالبان گروه حق تلف شده  و مجبور به 
جنگ هستند. کرزی یکی از کسانی است که جنگ 
طالب را ناشی از تلف شدن حق این گروه می دانست/
می داند. اشرف غنی و حلقه اطرافش هم چنان طالبان 
همین  به  می دانند.  شده گان  تلف  حق  جمع  از  را 
مطالبه  سیاسی  حق  هم چنان  دیگر  اقوام  منوال، 
می کنند. بناًء، این فصل نا تمام را جز ساختاری که 
چیز  شود،  توزیع  عادالنه  صورت  به  آن  در  قدرت 
اقوام  واقع رسیدن  پایان دهد. در  نمی تواند  دیگری 
به حق سیاسی و فرهنگی شان، معیاری برای دولت 
ـ ملت شدن جوامع موزاییکی است؛ یعنی دولت ـ 
ملتی را سراغ نداریم که به مسایل هویتی و قدرت 
سیاسی اقوام نپرداخته باشد و در عین حال به عنوان 
باشد.  بین المللی مطرح  در حوزه  مقتدر  دولت  یک 
تالش اقوام غیر پشتون برای غیر متمرکز سازی قدرت 
با رویکرد فعلی  واقع قدرت  افغانستان است. در  در 

در طول تاریخ منتج به خرده ناسیونالیسم قومی در 
سیاسی  حق  مطالبه  ادعای  است.  شده  افغانستان 
حفظ  و  پشتون  نخبه گان  طرف  از  طالبان  برای 
افراد قانون گریز اقوام تاجیک، اوزبیک و هزاره، همه 
محصول خرده ناسیونالیسم قومی است که این خال را 
ساختار متمرکز قدرت که در طول تاریخ حاکم بوده، 

خلق کرده است. 

آیا فدرالیسم راه حل بوده می تواند؟ 
فدرالیسم نظامی است که مشخصاً برای حل مسایل 
مطرح  کثیر القومی  کشورهای  در  قدرت  و  هویتی 
جغرافیای  که  کشورهایی  در  دیگر  سوی  از  است. 
لحاظ  از  است. هم  واقع شده  کارا  دارد،  کوهستانی 
قانون،  حاکمیت  لحاظ  از  هم  و  توسعه  و  انکشافی 
فدرالیسم گزینه ای خوب برای جوامع متکثر است. 
این مبحث یک تحقیق همه جانبه می طلبد تا در باب 
مزایای فدرالیسم و تفاوت بنیادی این نظام به صورت 
کوتاهه  این  نوشت.  دیگر  ساختار های  با  مقایسی 

مسلماً مبین تمام ابعاد ساختار فدرالیسم نیست. 
فدرالیسم از منظر سیاست های توسعه و به زیستی هم 
مطرح است. این نظام در جغرافیای کوهستانی نسبت 
ارایه خدمات  امنیت،  تامین  به جغرافیای هموار در 
غیره  و  مردم  برای  کردن سهولت  فراهم  بهداشتی، 
موارد موفق تر است. کوهستانی بودن افغانستان عمدتاً 
از دو منظر قابل تامل است: یکی امنیت و دوم اقتصاد. 
در ساختار ریاستی متمرکز قدرت شبیه آب است که 
فاصله می گیرد  و هرقدر  وافر می ریزد  از سرچشمه 
و به دور دست ها نهایت ضعیف می رسد. فرضاً امروز 
دهات و قریه هایی وجود دارد که پولیس حتا از روی 
تصادف به آن جا گذر نکرده است و مردم با پولیس 
ناآشنایند. اما در ساختار فدرالیسم قدرت به تهدید 

نزدیک است و سریع می تواند وارد عمل شود.
اکثر دانشمندان حوزه علوم سیاسی، فدرالیسم را به 
انکشافی  قومی،  نسخه حل مسایل  کارا ترین  عنوان 
گونه  به  می کنند.  مطرح  قدرت  عادالنه  تقسیم  و 
این  است.  فدرالی  کشور  جوان ترین  نیپال  مثال، 
کشور فدرالیسم را برای تقسیم »مسوولیت« و ثبات 
پای  وقتی  ریاستی  نظام  در  کرد .  انتخاب  سیاسی 
مساله  در  اقوام  می گوییم  و  می آید  میان  به  قدرت 
قدرت مشکل دارند، تقسیم قدرت را خیلی نادرست 
طوری ترتیب می دهند که یک حلقه پولدار خالی از 
هر نوع طرح و برنامه را به عنوان نخبه های سیاسی 
اقوام در تکت های انتخاباتی به عنوان معاون، مشاور، 
فرمانده و غیره در اطراف خود جمع می کنند و با این 
رویکرد می خواهند نشان دهند که قدرت میان اقوام 
به صورت عادالنه تقسیم است. در واقع این خود یکی 
از عیب های بزرگ نظام کنونی با ساختار ریاستی و 
یک محاسبه غلط است. بحث قدرت از مجرای نظام 

سیاسی باید مطرح و حل شود.
ناسیونالیسمی که  بانی  و  بستر خوب  فدرالیسم  آیا 
چتری بزرگ برای همه اقوام باشد، شده می تواند یا 
خیر؟ این مساله توضیح طوالنی می خواهد و ابعاد آن 
گسترده است. اگر بسیار مشخص بیان کرده باشیم، 
ایالت ها  به  قدرت  که  است  طوری  فدرال  ساختار 
تقسیم می شود، هسته مرکزی ایالت ها را در کنترل 
دارد و امر و نهی در اکثر موارد ملی بر می گردد به 
هسته مرکزی. رییس جمهور از طریق پارلمان دولت 
عمودی  شکل  به  قدرت  و  می شود  انتخاب  فدرالی 
تقسیم و اعمال آن از طریق ایالت ها صورت می گیرد. 
کانون توجه اصلی نظام دموکراتیک فدرالی، مستثنای 

حاشیه هایش، همین چند مورد مزبور است.
نظام  از  دیگر  اقوام  پشتون ها،  استثنای  به  امروز 
غیر متمرکز چه فدرال و یا غیر فدرال حمایت می کنند. 
اخیراً احمد مسعود از ساختار غیر متمرکز در یکی از 
و مدل کشور  زد  فرانسه سخن  تصویری  کانال های 
سویس را که احمد شاه مسعود دهه ها پیش راه حل 
چالش قدرت در افغانستان توصیه کرده بود، یاد آور 
هم چنان  دوستم  جنرال  ملی  حوزه جنبش  از  شد. 
باری تاکید بر غیر متمرکز سازی نظام داشت. از حوزه 
حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان، آقای محقق 
می کرد،  تاکید  فدرالیسم  به  نظام  تغییر  بر  همواره 
خود  قبلی  مواضع  علیه  مورد  تازه ترین  در  هرچند 
در این خصوص، ایستاده است. با این حال، اجماعی 
برای تغییر نظام تاکنون شکل نگرفته است؛ اما امروز 
فرصتی مناسب برای مطرح کردن بحث تغییر ساختار 
سیاسی دیده می شود و الزم است تا احزاب روی آن 
کار کنند؛ چون گفت وگو های صلح و آمدن طالبان به 
قدرت، به معنای دوام استبداد قومی و ناسیونالیسم 

جبری است.

افضل عثمانی، دانشجوی دوره دکترای پالیسی و اداره عامه



مقام های ریاست زراعت هرات، از 
کاهش آب به دلیل کمبود باران 

در جریان سال جاری ابراز نگرانی 
می کنند. بشیراحمد احمدی، سرپرست 

ریاست زراعت هرات، به روزنامه 
8صبح می گوید که سال قبل بارش 

باران و برف بسیار کم بود و تا کنون 
69 ملی متر باران ثبت شده است. 
او تأکید می کند که در سال 1398 

خورشیدی تا پایان سال، بیش از 180 
ملی متر در هرات باران باریده بود 
و در سال 1399 خورشیدی نسبتاً 

مشکالت کم آبی کم تر بود. سرپرست 
ریاست زراعت هرات امیدوار است 
که در کم تر از دو ماه فصل بهار که 

در سال های گذشته این والیت گواه 
ریزش باران های بهاری بود، کمبود 

باران های موسمی زمستان سال 
گذشته جبران شود.

خلیل رسولی 

راحله چند ماه زندانی بود. او پس 
از دوران حبس، طالقش را گرفت، 

اما دیگر به زنده گی عادی برنگشت. 
همسرش در محکمه تهدید کرده بود 

که هر وقت بتواند، او را می کشد. 
وقتی راحله بعد از پایان زندان به 

پدرش زنگ زد، گفتند: »تو بی ننگ ره 
شوهرت پرت کد اوسو، تفاله ات ما چه 
کنیم؟ برو همو قبرستانی که بودی، تو 
بدنام ره...« او به دلیل مدغم نشدن 

با اقارب اصولی اش به خانه امن منتقل 
شد. این ها گوشه ای کوچک از روایت 

زنان و دخترانی است که بعد از دوران 
حبس و یا حل قضیه شان، از سوی 

خانواده ها پذیرفته نمی شوند.

نگرانی 
از بحران 
کم آبی در 
حوزه غرب

فعاالن حقوق زن: وضعیت در حال تغییر است
نظرات  زن  حقوق  فعاالن  برخی  که  است  حالی   در  این 
دارند.  موضوعات  این  کاهش  به  نسبت  خوش بینانه تری 
ماری اکرمی، رییس اجرایی شبکه زنان افغان، ضمن تایید 
وجود چنین مواردی می گوید: »عدم ادغام و ممانعت از 
پیوستن زنان رها شده از محبس و ساکن در خانه امن از 
سال های گذشته وجود داشته و فعاًل هم هست، اما ذکر دو 
نکته حایز اهمیت است؛ یکی این که وضعیت زنان بزهکار 
با زنان ساکن در خانه های امن تفاوت دارد و دوم این که در 
این سال ها، شرایط نسبت به گذشته تغییر مثبت داشته 

است.«
بازگشت  از  مانع  کسانی  عموم  طور  به  که  می افزاید  او 
مجدد این گروه از زنان به خانواده می شوند که خود عامل 
اعاده  برای  اما قضایایی وجود دارد که  خشونت هستند، 
حیثیت، یک قوم و یا اهالی یک منطقه پای زن و دختر 
امروز خانه های  اکرمی،  بانو  باور  به  ایستاد شده اند.  خود 
امن یک دست آورد محسوب می شود و نگاه نسبت به این 
خانه ها در قیاس با سالیان پیشین تفاوت پیدا کرده است.

ادغام نشدن زنان در خانواده، چالشی جدی است
از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر از معرفی ۹3 
قضیه به مراکز حمایتی در سال ۱3۹۹ خبر داده است. 
برنامه های بخش حقوق  لطیفه سلطانی، مسوول تنظیم 
زنان این کمیسیون، در این باره می گوید که ادغام نشدن 
یکی از چالش های جدی فراروی زنان و دخترانی است که 
به  دلیل خشونت، ساکن خانه امن می شوند و یا زنان زندانی 
که میعاد حبس شان تکمیل شده است، اما خانواده ها به 
نام لکه ننگ بودن از حضور دوباره در فضای خانواده گی 
امتناع می کنند. او افزود: »کمیسیون حقوق بشر سال ها 
برای این مساله دادخواهی کرده است. ما یک پالیسی را 
برای نهادهای ذی ربط پنج سال پیش ارایه کرده بودیم. 
خوش بختانه روی این پالیسی کار صورت گرفت. در قالب 
که جهت  گرفتند  وظیفه  ذی ربط  نهادهای  پالیسی  این 
ادغام مجدد اطفال، دختران و زنان متاهل پس از اتمام 
حبس و یا حل قضیه، زمینه بازگشت آن ها به خانه مساعد 
شود. این نهادها براساس این پالیسی با خانواده های این 

به دنبال کاهش میزان بارش باران، خطر بحران کم آبی 
و خشک سالی در والیت های غرب کشور افزایش یافته 
است. بر اساس پیش بینی ها ، والیت های هرات، نیمروز 
را  خشک  نسبتاً  سالی  کشور،  غرب  حوزه  در  فراه  و 
پیش رو دارند و اگر در فصل بهار باران به میزان کافی  
والیت ها،  این  ساکنان  و  مالداران  کشاورزان،  نبارد، 
تجربه خواهند کرد. کاهش  را  و کم آبی  خشک سالی 
چشم گیر بارش باران  و سطح آب های زیرزمینی، سبب 
نگرانی مقام های محلی این والیات شده است. از دید  
مقا م های محلی، خطر کم آبی، علف چرها، محصوالت 
زراعت  ریاست  می کند.  تهدید  را  مالداری  و  زراعتی 
این  در  موسمی  باران های  کاهش  از  نیمروز،  والیت 
جاری،  سال  که  دارد  تأکید  و  می دهد  خبر  والیت 
و  زراعتی  محصوالت  و  بود  خواهد  دشوار  شدت  به 
فراه  والیت  در  دارد.  قرار  نابودی  خطر  در  مالداری 
از  و  بود  اندک  به شدت  زمستانی  بارنده گی های  هم 
دید مقام های محلی، سطح آب های زیرزمینی کاهش 
یافته است. مقام های محلی در والیات غور و بادغیس 
خوش بین هستند که هنوز زمان برای جبران کم آبی 
در این والیات وجود دارد و احتمال می رود بارش باران 

در فصل بهار، تهدید کم آبی را کاهش دهد.
به  آب  کاهش  از  هرات،  زراعت  ریاست  مقام های 
دلیل کمبود باران در جریان سال جاری ابراز نگرانی 
می کنند. بشیراحمد احمدی، سرپرست ریاست زراعت 
هرات، به روزنامه 8صبح می گوید که سال قبل بارش 
باران و برف بسیار کم بود و تا کنون ۶۹ ملی متر باران 
ثبت شده است. او تأکید می کند که در سال ۱3۹8 

تحصیل و کسب تخصص و حرفه وجود دارد. تا زمانی این 
افراد در مراکز حمایتی می باشند که صاحب حرفه شوند، 
تحصیالت آنان نهایی شود و یا خودشان تقاضای بازگشت 
به جامعه را داشته باشند. ما حتا پس از کسب تخصص، 
به این گروه از زنان و دختران بودجه به هدف کارآفرینی و 

خودکفایی اختصاص داده ایم.«
زنان در  اقامت  قانونی  دادرس خاطرنشان کرد که زمان 
این مراکز، مطابق مقرره مراکز حمایتی تا حل و فصل قضیه 
است و بعد از آن باید به خانواده و اجتماع مدغم شوند، اما 
در شرایطی که خانواده ها نمی پذیرند و یا در اجتماع هنوز 
تهدید وجود داشته باشد، آن ها برای مدت طوالنی و حتا 

برای چندین سال نگهداری می شوند.
سخنگوی وزارت امور زنان تصریح کرد که والیت سرپل 
در سال ۱3۹۹ بیش ترین آمار خشونت های حاد برای زنان 
را ثبت کرده است. او افزود: »البته با تدابیر و برنامه های 
وزارت زنان و نهاد های همکار تعداد قضایایی که از مدغم 
فضای  اما  بوده،  کاهش  به  رو  می کنند،  ممانعت  شدن 
سنتی حاکم به ویژه در ولسوالی ها و مناطق دوردست نیاز 
به فرهنگ سازی بیش تر و برنامه های آگاهی دهی بلندمدت 
دارد. وزارت امور زنان برای سال ۱400 برنامه های دوام دار 
مردم  سویه  مطابق  ولسوالی ها  در  ویژه  به   آگاهی دهی 
خواهد داشت. شناسایی قوانین مرتبط با زنان و نظارت 
از تطبیق آن در ادارات، از دیگر برنامه ها است. هم چنین 
با وجود فعال بودن مراکز حمایتی در کابل و والیات، در 
34 والیت به هدف حمایت از زنان، مراکزی را در قالب 
میهمان خانه که فضای بهتر و مجهزتری برای زنان متضرر 

از خشونت داشته باشد، ایجاد می کنیم.«
آمار خشونت علیه زن در افغانستان هر چند مطابق گزارش 
اخیر کمیسیون مستقل حقوق بشر، ۱۱ درصد کاهش پیدا 
کرده، اما آن چه مبرهن بوده، این است که خشونت جریان 
دارد، اما به دلیل فضای سنتی و مردساالرانه جامعه، زنان 
اغلب سکوت اختیار کرده اند و آمار خشونت های پیدا و 
پنهان ثبت رسمی نمی شود؛ خشونت هایی که ادغام نشدن 
زنان بازگشته از محبس یا خانه امن در خانواده، در شمار 
آن ها قرار دارد، اما عموماً به چشم نمی آید و از آن صحبتی 
نمی شود. دیده شود که نهادها و ارگان های حامی زنان با 
توجه به شعارهای پرطمطراق حمایت از زن، چه گام های 

عملی را در این راستا برخواهند داشت.

به  باران،  کمبود  دلیل  به  نیمروز  والیت  که  می کند 
بهره برداری  اما  است،  روبه رو  با مشکل کم آبی  شدت 
از بند آب گردان کمال خان، روزنه امید برای کشاورزان 
و  فراه  هرات،  خالف  این همه،  با  است.  کرده  ایجاد 
بادغیس،  و  غور  والیت های  محلی  مسووالن  نیمروز، 
به بارش باران در فصل بهار برای از بین رفتن تهدید 

خشک سالی دل  خوش کرده اند.
تا آخرین  بادغیس،  زراعت  ریاست  معلومات  بر اساس 
روزهای سال ۱3۹۹ خورشیدی این والیت گواه بارش 
۱۵0 ملی متر باران بود که با این میزان باران، مشکل 
کم آبی به وجود نخواهد آمد. عبدالتواب تایب، رییس 
ابراز  روزنامه 8صبح  با  گفت وگو  در  بادغیس،  زراعت 
خوش بینی  می کند که بارش باران  بهاری، خطر کمبود 

آب را برطرف کند.
به روایت مقام های محلی، والیت غور نیز مانند بادغیس 
شد.  نخواهد  روبه رو  و خشک سالی  کم آبی  مشکل  با 
سال گذشته خورشیدی حدود ۲۲۵ ملی متر باران در 
این والیت ثبت شد و با این حساب، خطر خشک سالی 

از بین رفت.
8صبح  روزنامه  به  غور،  زراعت  رییس  امیری،  بالل 
می گوید، هنوز هم خوش بینی وجود دارد که در دو ماه 
ابتدایی فصل بهار، بارش باران تا ۲۵0 ملی متر افزایش 

یابد. 
بر اساس معلومات مسووالن ریاست های زراعت در پنج 
والیت حوزه غرب، کشاورزان در سه والیت سال خشک 
و کم آبی خواهند داشت و خشک سالی مالداران را نیز 
تهدید می کند. افزون بر این، باران های زمستانی برای 
بلند رفتن سطح آب های زیرزمینی هم سودمند است.

بادغیس  در  و  هکتار  هزار   ۲00 از  بیش  هرات  در 
بیش از ۶0 هزار هکتار زمین زیر کشت »للمی/کشت 
محصول با آب باران« است و با آب باران های زمستانی 
و بهاری آبیاری می شود. بر مبنای معیارهای جهانی در 
هر والیت که ساالنه کم تر از ۲۵0 ملی متر باران ببارد، 
آن سال خشک و کم آب است. در هرات، فراه و نیمروز 
باران ثبت شده و  بارش  تا کنون حدود 70 ملی متر 

خطر خشک سالی زیاد است.
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می شود زمینه بازگشت به خانواده ها مساعد شود. با این 
حال اما برای شماری دیگری از این ها، احتمال ادغام شان 
بسیار کم وجود دارد و بنا است تا برای آن ها اقامت در 
مراکز حمایتی که ارایه خدمات طوالنی مدت داشته باشد، 

هماهنگ شود.

در صورت  زنان  نگهداری  زمینه  زنان:  امور  وزارت 
ادغام نشدن، فراهم است

رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان، در این راستا از 
ثبت یک هزار و ۹8۵ قضیه خشونت علیه زنان در سال 
تعداد  این  زنان  امور  وزارت  که  افزود  و  داد  ۱3۹۹ خبر 
قضیه را در ۲۶ مرکز حمایتی در مرکز و والیات ثبت کرده 
است. او افزود: »این قضایا توسط ارگان های مختلفی به 
ما معرفی شده بود و از این رقم، یک هزار و ۶۱4 متضرر 
خشونت ساکن در این مراکز پس از حل قضایای خود به 
اقارب اصولی شان مدغم شده و شمار باقی مانده هم چنان 

در این مراکز به سر می برند.«
سخنگوی وزارت امور زنان ادامه داد: »البته الزم به ذکر 
بوده که برخی از این زنان و دختران فاقد اقارب هستند و 
شماری دیگر از سوی اعضای خانواده به  ویژه مردان متهم 
به بی آبرویی و ننگ شده و ضمن تهدید، مانع بازگشت 
آن ها به خانواده می شوند. در مراکز حمایتی فرصت تعلیم، 

باران های بهاری بود، کمبود باران های موسمی زمستان 
سال گذشته جبران شود.

زیر کشت  زمین  از ۲00 هزار هکتار  بیش  در هرات 
»بدون آب« است که در آن گندم، جو، نخود، عدس و 
کرابیه کشت می شود و برداشت محصول آن وابسته به 
باران های فصلی است. مقام های ریاست زراعت هرات 
نگران هستند که اگر در دو ماه نخست بهار باران نبارد، 
خواهد  نابود  کشاورزی  فرآورده های  از  بزرگی  بخش 

شد. 
غرب  در  نیمروز  و  فراه  والیت های  محلی  مسووالن 
از کمبود شدید منابع آبی در سال جاری  نیز  کشور 
و  کشت  بر  افزون  که  دارند  تأکید  و  می دهند  خبر 
بین  از  نیز  نبود آب، علف چرهای طبیعی  زراعت، در 
می رود و به مالداری آسیب می رسد. عبدالمنان متین، 
رییس زراعت والیت فراه، به روزنامه 8صبح می گوید 
باران  والیت ۱8ملی متر  این  در  در  سال ۱3۹۹  که 
به  است.  نگران کننده  شدت  به  مقدار  این  که  بارید 
گفته او، در سال ۱3۹8 فراه شاهد حدود ۱8۵ ملی متر 
نسبتاً  و در سال ۱3۹۹ خورشیدی  بود  باران  ریزش 
سال خشک و کم آبی را سپری کرد و در سال جاری 
این والیت با کمبود آب آشامیدنی روبه رو خواهد شد.

در والیت نیمروز هم در سال ۱3۹۹ بارش باران بسیار 
کم بود؛ والیتی که خشک سالی و کم آبی همواره آن را 
تهدید کرده است. ذبیح اهلل اولیازاده، آمر امور زراعتی 
ریاست زراعت نیمروز، به روزنامه 8صبح می گوید که 
در سال ۱3۹۹ در این والیت باران اندک بود و  حدود 
۲0 ملی متر بارش باران ثبت شده است. او پافشاری 

گروه از زنان و دختران کار می کنند و مشاوران تخصصی 
با صحبت و مشوره زمینه را بری ادغام مجدد با خانواده 

مساعد می سازند.« 
سلطانی نتایج این پالیسی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: 
این  واقعیت  اما  داشته،  پی  در  مثبتی  نتایج  طرح  »این 
جدی  مخالفت  هم چنان  خانواده ها  از  شماری  که  است 
نمی شود.  میسر  خانواده  به  بازگشت  زمینه  و  داشته 
طوالنی  مدت  برای  دختران  و  زنان  این  از  شماری  بناًء 
در خانه امن می مانند و با آموزش حرفه، فن و تخصص 
خودکفا می شوند. برخی زنده گی مستقل را انتخاب کرده 
و برخی دیگر ازدواج می کنند. متاسفانه جامعه سنتی و 
مردساالر افغانستان جامعه ای است که برای زنان زنده گی 
و خواسته های  زنان  است. حقوق  زده  رقم  پرچالش تری 
آن ها هنوز پذیرفته شده نیست. از نظر عموم ، زن خوب 
زنی است که صدا نداشته باشد، نظر نداشته باشد و همیشه 
در خانه منزوی بماند.« از کمیسیون حقوق بشر در سال 
۱3۹۹ به تعداد ۹3 خانم به مراکز حمایتی معرفی شده اند 
که بیش تر قضایای آن ها زیر رسیده گی قرار دارد و تالش 

در  ملی متر   ۱80 از  بیش  سال،  پایان  تا  خورشیدی 
در سال ۱3۹۹ خورشیدی  و  بود  باریده  باران  هرات 
ریاست  سرپرست  بود.  کم تر  کم آبی  مشکالت  نسبتاً 
زراعت هرات امیدوار است که در کم تر از دو ماه فصل 
ریزش  گواه  والیت  این  در سال های گذشته  که  بهار 

از صفحه 3

خانواده ها زنان زندانی و...
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با حضور هزاران نفر در دایکندی برگزار شد
جشنواره گل بادام

طنز چیست؟

همه ساله  که  دایکندی  در  بادام  گل  عنعنه ای  جشن 
به عنوان جشن محلی برگزار می شد، شش سال است 
با  که زیر نام »جشنواره فرهنگی و هنری گل بادام« 
این والیت، مقام های دولتی،  باشنده ی  حضور هزاران 
باغداران و کشاورزان، به افتخار بادام شهره ی این والیت 
راه اندازی می شود. جشنواره گل بادام، به عنوان یکی از 
هشت جشنواره ی ملی در سطح کشور، به تازه گی ثبت 

وزارت اطالعات و فرهنگ نیز شده است.
روز  بادام،  گل  هنری  و  فرهنگی  جشنواره  ششمین 
چهارشنبه، یازدهم حمل، با اشتراک هزاران باشنده این 
والیت و با حضور مقام های اداره محلی در میدان گل 

بادام- مرکز این والیت برگزار شد.
پیش از این، اداره محلی دایکندی و ریاست اطالعات 
و فرهنگ با همکاری کشاورزان و باغداران، همه ساله 
از فصل گل بادام تجلیل و گرامی داشت می کردند که 
مشکالت شان  و  دست  آوردها  از  باغداران  و  دهقانان 
و  موسیقی  اجرای  اخیر،  سال های  در  اما  می گفتند. 
ترانه خوانی،  و  شعر  نمایش نامه ها،  محلی،  بازی های 
نمایشگاه  های محصوالت زراعتی و صنایع دستی زنان 
افزوده  و همین طور نمایش غذاهای سنتی نیز به آن 

شده است.
گشایش  محفل  در  دایکندی  محلی  اداره  مسووالن 
ششمین جشنواره فرهنگی و هنری گل بادام، از ساخت 
یک طرح برای بازاریابی و بسته بندی محصوالت باغی 
و همین طور تطبیق پروژه های انکشافی در سطح این 

طنز و رسانه
طنز یک شیوه بیان است، از همین رو در هر رسانه ای 
در  می تواند  طنز  بگیرد.  قرار  استفاده  مورد  می تواند 
ادبیات اعم از شعر و داستان و مقاله نویسی در روزنامه، 
هفته نامه و کتاب به کار گرفته شود. طنز شفاهی می تواند 
استندآپ کمدی  پادکست،  رادیو،  مانند  رسانه هایی  در 
یا  اجرا  در  آید.  کار  به  دیگر رسانه شفاهی  و گونه های 
کمدی  در  مثاًل  دارد؛  فراوان  کارآیی  طنز  پرفورمنس، 
از  جریانی  نمایشی  تک گویی های  نمایش،  و  موزیکال 
خنده و آگاهی را ایجاد کند. در واقع اگر بر اساس تعریف 
مارشال مک لوهان ) ۱۹۱۱ تا ۱۹80 میالدی( رسانه ها 
را به رسانه روبه رو )سینه به سینه(، نوشتاری و الکترونیک 
تقسیم کنیم، طنز در دو مورد اخیر که رسانه  جمعی است 
و مورد اول که رسانه روبه رو )مثل جوک گفتن، نقالی، 
سخنرانی و...( است، جایگاه ویژه خودش را می یابد. البته 
در تعریف مارشال مک لوهان که رسانه های دیجیتال یا 
رسانه های اجتماعی )سوشیل مدیا( هنوز شکل نگرفته 
بود، شاید تنوع رسانه ای بسیار کم تر از امروز بود. امروز 
طنز در فیس بوک، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب، تلگرام و 
سایر رسانه های اجتماعی تنوع بیش تری نسبت به قبل از 

عصر انترنت )تقریباً پس از ۱۹۹۵( یافته است. 
اما در هر حال، طنز با رسانه از پنج محور ارتباط دارد. 
چه در تولید و انتشار و چه در پژوهش و نقد و بررسی 
طنز، باید از این پنج زاویه به طنز نگاه کنیم. این پنج 
گیرنده  پیام،  فرستنده  هستند:  موارد  این  شامل  زاویه 

پیام، شکل پیام، محتوای پیام، تاثیر پیام. 
طنز و فرستنده پیام: فرستنده پیام یا همان طنز نویس 
باید مشخصات رسانه خود را بشناسد. مثاًل عرضه طنز 
در رادیو با تلویزیون، شعر با نوشته، رمان با طنجیزک 
یا کاریکلماتور، نمایش و استندآپ کمدی کاماًل متفاوت 
مناسبی  شناخت  باید  هم چنین  پیام  فرستنده  است. 
موارد  بسیاری  در  باشد.  داشته  پیام  گیرنده  به  نسبت 
فاصله جغرافیایی و تاریخی )مثاًل در مورد طنزنویسانی 
که بیست سال است از محیط اجتماعی و فرهنگی خود 
مشخصه  که  می کنند  زنده  گی  جامعه ای  در  و  دور ند 
اقلیمی و اجتماعی آن با جامعه هدف فاصله زیادی دارد، 
کار دشوار و گاهی ناممکنی است.( فرض کنید که شما 
سال  سی  مدت  به  کانادا  یا  سویدن  مانند  کشوری  در 
زنده گی می کنید و می خواهید در مورد فقر، تنگ دستی 
و ناامنی در جامعه ای مثل افغانستان یا ایران یا پاکستان 
طنز بنویسید، طبیعی است که چنین کاری دشوار است. 
البته در ربع قرن اخیر که به حیث رسانه هر کسی در هر 
جای دنیا به راحتی می تواند با هر جای دیگر دنیا ارتباط 
داشته باشد، این کار خیلی راحت تر است، اما فرض کنید 
در سال ۱3۶0 خورشیدی یک طنزنویس افغانستانی یا 
ایرانی می خواست برای مردم کشورش که بیست سال 
بود به آن جا نرفته بود طنز بنویسد، این کار حتماً سخت 
رسانه های  سخنان  گاه  که  است  دلیل  همین  به  بود. 
ایرانی یا مهاجر که از راه دور برای مردم کشورشان طنز 
می نویسند، ممکن است خنده دار باشد، ولی نه به لحاظ 

در سال جاری، کار عملی این طرح در دایکندی آغاز 
خواهد شد. رییس زراعت دایکندی هم چنان افزود که 
چندی پیش بادام این والیت در امارات متحده عربی 
به نمایش گذاشته شده بود و بازرگانان عالقه مند شدند 
که پس از این، محصوالت بادام دایکندی را خریداری 
کنند. طبق معلومات ریاست زراعت دایکندی، تاکنون 
۲4 نوع بادام در این والیت شناسایی شده و این اداره 
کلکسیون آن را نیز تهیه کرده است. به نقل از رییس 
نام  به  گذشته  در  والیت  این  بادام  دایکندی،  زراعت 
اما  از کشور صادر می شد؛  بیرون  به  دیگر  والیت های 
اکنون با نام و برند خوِد دایکندی به بازارهای داخلی و 

بیرونی عرضه می شود.
باغی  محصوالت  مشهورترین  و  عمده ترین  از  بادام، 
در  باغدار  هزاران  می رود.  شمار  به  دایکندی  والیت 
بادام  می کنند.  معاش  امرار  راه  همین  از  والیت  این 
دایکندی، در سال های اخیر شهرت جهانی نیز کسب 
کرده است. در کنار این، براساس یک گزارش وزارت 
والیت  گذشته،  سال  در  مالداری  و  آبیاری  زراعت، 
دایکندی از نگاه میزان تولید و همین طور کیفیت بادام، 
در صدر تمامی والیت های تولید کننده ی این محصول 

قرار گرفته است.
نیز زیر  گفتنی است که ساالنه جشنواره های دیگری 
گل  انار،  گل  میله ی  شاه،  دختر  سیب  جشنواره  نام 
نارنج، جشن گل سیب، گل ارغوان و...  در والیت های 

دایکندی، قندهار، جالل آباد و پروان برگزار می شوند.

ناکارآمدی و جهالت  بار موضوع  شکل طنز: من ده ها 
کردم  کوشش  اما  دادم،  قرار  خودم  طنز  موضوع  را 
هیچ کدام شبیه دیگری نباشد. طنزنویس باید از فرم ها 
تفاوت  واقع  در  کند.  استفاده  گوناگون  شکل های  و 
طنزهای ما به موضوع جدید آن ربط ندارد، بلکه به فرم 
و شکل جدید آن ربط دارد. فرض کنید ما می خواهیم 
در مورد »فامیل ساالری« طنز بنویسیم و این که هر کسی 
رییس می شود، فامیل های خودش را سر کار می آورد. ما 
استفاده کنیم، یک  بیوگرافی طنز  از  بار  می توانیم یک 
بار از شعر، بار دیگر از یک بازجویی، بار بعدی از برنامه 
یا  طنز  داستان  یک  از  بعدی  دفعه  آقازاده،  یک  روزانه 
از جدول کلمات متقاطع استفاده کنیم.  حتا می توانیم 
جواب،  و  سوال  نقیضه نویسی،  نظیره نویسی،  پارودی، 
طنز  که  است  فرمی  این ها  از  هر کدام  و  کوتاه  حکایت 
هستند  تازه  فرم های  این  واقع  در  می آفریند.  تازه ای 
و  دزدها  همیشه  وگرنه  می آفرینند،  تازه  طنزهای  که 
اختالس گران و فاسدان هستند. گاه وقتی سانسور زیاد 
است، از حاشیه روی و یا تجاهل العارف استفاده می کنیم 
و وقتی سانسور نیست، مستقیم و صاف به چشم فاسدان 

نگاه می کنیم و در مورد آنان طنز می نویسیم. 
که  شکلی  هر  می نویسیم،  ما  که  طنزی  هر  طنز:  اثر 
داشته باشد، باید روی جامعه هدف تاثیر داشته باشد؛ این 
تاثیر ممکن است دادن آگاهی همراه خنده باشد، ممکن 
است دادن آگاهی از طریق اغراق و کاریکاتوریزه کردن 
باشد، ولی به هر حال اثر طنز باید دو چیز باشد: دادن 
آگاهی و خودآگاهی و هم چنین ایجاد خنده و شگفتی در 
اثر مواجه کردن مخاطب با ناسازه ها یا پارادوکس هایی که 

در زنده گی وجود دارد. 
این نوشته ها ادامه دارد، شما را به خیر ما را به سالمت، 

و بالعکس!

بازاریابی  و  تبلیغ  معرفی،  برای  جشنواره  این  برپایی 
محصوالت باغی به ویژه بادام باغ داران این والیت باارزش 
خوانده شده است. عالقه مندی و ارج گذاری باشنده گان 
پیام  برنامه های فرهنگی- هنری و دادِن  به  دایکندی 
همدلی و صلح به سایر بخش های کشور، از اهداف دیگر 

برگزاری این جشنواره گفته می شود.
بزرگ ترین چالش  دایکندی  باغداران  در همین حال، 
بادام  حاصالت  به ویژه  باغی؛  محصوالت  فروش  فراراه 
مواصالتی  راه های  بودن  دشوارگذر  و  دوری  را  شان 
عنوان می کنند. به باور باغ داران، دوری و خرابی راه های 
رفت وآمد به کابل، سبب می شود که باغداران نتوانند 
محصوالت باغی شان را به قیمت بهتر به فروش برسانند.
نبود  که  می گوید  نیلی  شهر  باغداران  از  محمدعلی، 
بازاریابی، از عمده ترین مشکالت آن ها است. به باور او، 
کشاورزان و باغداران بیش ترین زحمت و تالش را انجام 
می دهند؛ اما به دلیل بی توجهی دولت، آنان نمی توانند 
از  باغدار  این  برسانند.  فروش  به  را  شان  محصوالت 
حکومت می خواهد که در قسمت ساخت میدان هوایی 
این  مواصالتی  راه های  ترمیم  همین طور  و  دایکندی 
والیت با سایر والیت ها، باشنده گان این والیت دوردست 

را همکاری کند.
دایکندی  زراعت  رییس  فیروزی،  عبدالواحد  سید  اما 
می گوید که اداره محلی طرحی را به منظور بازاریابی و 
پروسس محصوالت باغداران به حکومت مرکزی سپرده 
و مورد تأیید قرار گرفته است. به گفته ی آقای فیروزی، 

موراکامی هستم، بلکه باید با زبان فصیح، راحت و تمیز 
و بدون ادا و اطوار طنزش را بنویسد و حرفش را صاف و 
پوست کنده به مخاطب بزند. البته گاهی شرایط سیاسی 
کنده  موجب  زدن  حرف  پوست کنده  که  است  طوری 
شدن پوست طنزنویس می شود که در این مورد باید از 
اشکال گوناگونی استفاده کند. در بخش »شکل طنز« در 

این مورد خواهم گفت.
داستان  دوازده  ده  عشق  مثل  طنز  طنز:  محتوای 
بیش تر ندارد، یا در مورد گرانی و تورم است، یا در مورد 
بی عدالتی و تبعیض است، یا در مورد ناکارآمدی و ناتوانی 
مدیران است، یا در مورد بی سوادی و جهالت مردم است، 
در  یا  برمی گردد،  غنی  و  فقیر  جهان  در  تبعیض  به  یا 
مورد سوء استفاده و فساد مالی حکومت است، یا در مورد 
بیهوده دختران و  تعصب بی جای خانواده و محدودیت 
زنان است و چندین موضوع دیگر. من در طول سی سال، 
بیش از شش هفت هزار مقاله طنز نوشتم و اگر بخواهم 
از نظر موضوعی آن ها را دسته بندی کنم، نهایتاً در بیست 
یا سی موضوع دسته بندی می شوند. نشریاتی مانند توفیق 
افغانستان به جای سی موضوع  ایران و ترجمان در  در 
هفت هشت موضوع بیش تر نداشتند. در واقع محدوده 
اقتصادی  و  اجتماعی  بیش تر  فکاهی  نشریات  موضوعی 
موضوعات  از  مهمی  بخش  می شود  موجب  که  است 
این که  منظور،  شود.  گرفته  نادیده  فرهنگی  و  سیاسی 
وقتی موضوعات محدود باشد، در واقع جای مانور و ایجاد 

تنوع در شکل یا فرم طنز خواهد بود. 

والیت خبر دادند.
تطبیق  بخش  در  دایکندی  والی  همدرد،  احمدضیا 
بند  نزدیک  آینده ی  در  که  گفت  انکشافی  پروژه های 
کیلووات   700 حدود  تولید  ظرفیت  با  »سوختوک« 

برق، به بهره برداری سپرده خواهد شد.
و  اطالعات  رییس  سیرت،  حسین  هم  سویی  از 
گل  جشنواره  برگزاری  از  هدف  دایکندی،  فرهنگ 
سایر  و  هنری  فرهنگی،  داشته های  معرفی  را  بادام 
می کند.  عنوان  والیت  این  غیرملموس  میراث های 
همین طور نمایشگاه صنایع دستی زنان، نمایش انواع 
محصوالت زراعتی و غذاهای سنتی، اجرای موسیقی 
دایکندی  باشنده گان  بومی  عنعنات  و  بازی ها  محلی، 
نیز از طریق برگزاری این جشنواره به نمایش گذاشته 

می شوند.
آقای سیرت می افزاید باآن که این جشنواره ثبت وزارت 
اطالعات و فرهنگ شده؛ اما بازهم همکاری الزم مالی 
صورت  کشور  مرکز  از  آن  شدن  برگزار  بهتر  برای 
نمی گیرد. وی از وزارت اطالعات و فرهنگ خواست که 
در خصوص برگزاری هرچه بهتر این جشنواره ی ملی، 
توجه ویژه ای داشته باشد و ساالنه یک مقدار بودجه را 

در این بخش اختصاص بدهد.
که  می گویند  دایکندی  فرهنگیان  و  محلی  مسووالن 
این  در  نمایش نامه ها  و  موسیقی  ترانه،  شعر،  اجرای 
فرهنگ  و  رواج  و  رسم  نمایان گر  نحوی  به  جشنواره، 
همین طور  می باشند.  والیت  این  باشنده گان  بومی 

طنزآمیز بودن، بلکه از نظر بی ربط بودن و بی مایه بودن. 
بنا براین، فرستنده پیام باید نسبت به موضوع طنز خود 
شعور و درک داشته باشد و جامعه مقصد را هم بشناسد. 
یعنی  هدف،  جامعه  شناختن  پیام:  گیرنده  و  طنز 
جامعه ای که برای آن طنز می نویسیم، مهم است. ممکن 
است موضوع طالبان ده سالی باشد که منتفی شده باشد 
و در جامعه گیرنده گان طنز شما اصاًل با آن رابطه نداشته 
باشند، اما طنزنویس هم چنان در مورد آن بنویسد. البته 
به طور خاص منظور من این نیست که طالبان چرک ده 
پانزده سال قبل با طالبانی که در وایتکس و مواد شوینده 
انداخته شده و اطو شده را جدا فرض کنیم و فراموش 
کنیم که هر دوی آن ها با جوی بوی مولیان یا بوی جوی 
مولیان یا بوی موی جولیان مشکل دارند و در تنور آن ها 
افغانستان و مسلمانان  آرامش مردم  و  نان خوش بختی 
آن دیار و بقیه خاورمیانه و دنیای اسالم پخته نمی شود. 
بگذریم... طنزنویس در هنگام نوشتن طنز باید جامعه اش 
را بشناسد. در ایران برخی از دوستان به من می گویند تو 
چرا برای جوانان نمی نویسی؟ می گویم: چون سن متوسط 
بیست  مثل  دیگر جوانان  و  است  مردم سی و  چند سال 
سال قبل اکثریت ندارند. وقتی جامعه به سوی میان سالی 
می رود، شما الزم نیست به طنز تند و تیز پناه ببرید، 
بلکه باید بیش تر به طنز مستدل و تفکربرانگیز پناه ببرید. 
یا وقتی مردم سنتی از واژه های رکیک بدشان می آید، 
شما باید ضرب المثل های رکیک را در یک بسته بهداشتی 
بسته بندی کنید که حال مردم به هم نخورد. یا وقتی 
مردم افغانستان عادت دارند به کسی که سواد خواندن و 
نوشتن دارد می گویند استاد، شما حتا باید به جیرجیرک 
و مارمولک هم بگویید استاد. البته کمی به سوی شوخی 
برای  است که شناختن جامعه  این  واقعیت  ولی  رفتم، 
دادن پیام طنز الزم و ضروری است. اگر جامعه بی سواد 
است، شعر به دلیل این که بهتر در حافظه می ماند، کارآیی 
بیش تری از نثر دارد. مثاًل من اشعار طنز کاکه تیغون را 
بیش تر به ذهن دارم تا نثرهای او را. یا اگر می خواهیم 
برای مردمی که سطح سواد ادبی شان باال نیست، طنز 
بنویسیم، داستان های ساده و بدون جنغولگ بازی مدل 
داستان های عزیز نسین، خسروشاهانی و زنده یاد »جالل 
نورانی« بسیار بهتر با گیرنده طنز ارتباط برقرار می کند. 
شک نکنید که داستانی مثل »ای همو بیچاره گک  اس« 
یا اغلب داستان های مجموعه »نزدیک بود بی  آب شوم« 
مرحوم نورانی از آثار قابل توجه طنز افغانستان است که 
تاثیر آن در حدی است که به ضرب المثل تبدیل شده 
است. در واقع طنزنویس الزم نیست مثل نویسنده گان 
ادبیات  نوبل  جایزه  برنده گان  و  فرمالیست  داستان های 
همواره ادا و اطوار دربیاورد تا به گیرنده گان طنز نشان 
نواسه  یا  مارکز  گارسیا  گابریل  پسرخاله  من  که  بدهد 

قسمت دومابراهیم نبوی
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علی رغم امضای توافق نامه دوحه در فبروری سال گذشته 
که خواستار عقب نشینی کامل نیروها و پرسنل امریکایی تا 
اول ماه می از افغانستان است، وزارت دفاع ایاالت متحده 
نزدیک به یک میلیارد دالر قرارداد را با ۱7 شرکت مختلف 
مربوط به کار در افغانستان پس از تاریخ خروج امضا کرده 

است.
افغانستان  در  پیمان کار   ۱8000 حدود  حاضر  حال  در 
حضور دارند که ۶3۵0 نفر آن ها شهروندان امریکا هستند.

با نزدیک شدن سریع مهلت خروج نیروهای امریکایی در 
اول می و اعالم نشدن تصمیم رسمی کاخ سفید در این 
زمینه، سرنوشت برخی از قرارداد هایی که تاریخ تکمیل تا 
سال ۲0۲3 و بعد از آن دارد، نا مشخص است؛ اما اگر ایاالت 
متحده طبق برنامه زمان بندی شده یا در پایان سال به گفته 
جو بایدن رییس جمهور امریکا از این کشور خارج شود ، 
تسویه  پیمان کاران  با  را  دالر  میلیون  باید صد ها  پنتاگون 

حساب کند یا سال ها به دادخواست آن ها جواب دهد.
گفت:  امریکا،  دفاع  وزارت  مالی  پیشین  رییس  کیم،  داو 
داشته  قرارداد  دالر  میلیارد  یک  ارزش  به  آن ها  »اگر 
خود  با  را  قضایی  پرونده های  از  مملو  دوسیه  های  باشند ، 
حمل خواهند کرد ، مگر این که مبلغی را که پیمان کاران 

در خواست می کنند ، بپردازند.«
بایدن روز پنج شنبه اظهار داشت که ایاالت متحده مهلت 
خروج اول ماه می را رعایت نمی کند، اما گفت که »سال 
آینده حضور سربازان امریکا در افغانستان را تصور نمی کند.«
در  امریکایی  مورد سربازان  در  به طور مشخص  بایدن  از 
افغانستان سوال شد ، وی در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود 
گفت: »ما مدت طوالنی نمی مانیم«، »ما خواهیم رفت، اما 

سوال این جا است که چه وقت.«
گذشته  سال  فبروری   ۲۹ در  که  دوحه  توافق نامه  اما   
غیرنظامی  »پرسنل  خروج  خواستار  هم چنین  شد ،  امضا 
دیپلماتیک ، پیمان کاران امنیتی خصوصی ، مربیان ، مشاوران 
و پرسنل خدمات حمایتی« می شود. آینده این پیمان کاران 

از آغاز تطبیق برنامه های کمکی دولت برای مردم، این برنامه ها 
با مشکالت گوناگون از جمله تهدیدات امنیتی، نبود شفافیت 
مورد  در  اما  است،  شده  روبه رو  بودجه  رسیدن  در  تاخیر  و 
تطبیق واکسین کرونا، موضوعی که به عنوان مانعی متفاوت 
سدی بر سر راه این روند شده، نگاه منفی برخی شهروندان 
به این واکسین است که باعث خودداری آنان از دریافت آن 
می شود. مسووالن مرکز تطبیق واکسین در والیت هرات در 
گفت وگو با هماهنگ کننده  شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر 
که از تطبیق این روند نظارت می کند، می گویند که شماری 
از شهروندان هنوز هم با تطبیق واکسین های پولیو و تیتانوس 
مخالف اند و موانع اجتماعی تطبیق این واکسین ها تا کنون 
از بین نرفته است که این وضعیت بر روند تطبیق واکسین 
کرونا نیز بی تاثیر نبوده است. این مسووالن از جامعه مدنی 
خواسته اند که برای آگاهی دهی به مردم در رابطه با دریافت 

واکسین های ضروری، از جمله کرونا، با آنان همکاری کنند.
هماهنگ کننده گان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در برخی 
از والیات به شمول هرات، مشکالتی که در جریان نظارت شان 
بر روند تطبیق واکسین کرونا در دو هفته گذشته مشاهده 

کرده اند را این گونه گزارش می دهند:
هرات

از مجموع ۲8 هزار و 880 دوز واکسینی که به والیت هرات 
اختصاص داده شده بود، 8 هزار آن به نظامیان و باقی مانده به 
کارمندان صحی، معلمان و خبرنگاران اختصاص یافته است. 
این در حالی است که به گفته مسووالن تعداد واکسین های 
تمام  نیاز  پاسخگوی  والیت  این  به  شده  داده  اختصاص  
بیش تری  واکسین های  به  ضرورت  و  نیست  آن  جمعیت 
احساس می شود. از سویی، مسووالن در این والیت می گویند 
که مردم آگاهی الزم در مورد واکسین کرونا ندارند و برخی 
به دلیل شایعاتی مبنی بر مضر بودن این واکسین، از دریافت 
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در صورت خروج امریکا از افغانستان در سال جاری، 

پنتاگون در معرض دادخواست های پرهزینه پیمان کاران 
قرار خواهد گرفت

مسووالن صحی خواستار همکاری جامعه مدنی برای 
آگاهی دهی به مردم شدند

 Textron« شرکت  با  دالر  میلیون   ۹.7 ارزش  به  را 
Systems Corp« امضا کرد. انتظار می رفت که کار آن 
تا مارچ ۲0۲۲ ، مدت ها پس از مهلت اعالم شده برای خروج 

نیروهای امریکایی ، به پایان برسد.
قراردادی  فدرال  عالی  با خدمات  اداره  این  قبل ،  روز  یک 
به ارزش ۲4.۹ میلیون دالر برای زیرساخت های فن آوری 
اطالعات در افغانستان امضا کرد. تاریخ تکمیل این پروژه 

نیز مارچ ۲0۲۲ است.
سال  اواخر  تا  که  امنیتی  قرارداد  دو  که  است  ذکر  قابل 
۲0۲3 و اوایل سال ۲0۲۶ تاریخ اتمام دارند ، با ارزش ثابت 
۶8.۲ میلیون دالر با یک شرکت امنیتی خصوصی به نام 
»Aegis Defense Services« عقد شده است . این 

شرکت به درخواست سی ان ان برای اظهار نظر پاسخ نداد.
در مجموع ، از زمان امضای توافق نامه دوحه در ۲۹ فبروری 
سال ۲0۲0، حداقل ۱8 قرارداد در مجموع به ارزش ۹3۱ 
میلیون دالر مربوط به افغانستان منعقد شده است که تاریخ 

اتمام آن ها پس از مهلت خروج در اول می است.
 Textron برخی از قراردادها ، مانند معامله با شرکت های
 Salient Federal و   Systems Corp
Services ، منحصراً با افغانستان منعقد می شود. موارد 
 ، ۲0۲0 اپریل  دالری  میلیون   383.3 قرارداد  مانند  دیگر 
مربوط به تولید تفنگ های نظامی M۱۶ A4 برای چندین 

کشور از جمله افغانستان است.
اکثریت قریب به اتفاق قراردادها - 8۲۱.۲ میلیون دالر - 
تحت مدیریت دولت ترمپ به امضا رسیده است که پس از 
امضای توافق نامه دوحه بین دولت و طالبان ، خیلی سریع 

تعداد نیروها کاهش یافت .
دولت قبلی امریکا ، طی یک سال ، سطح نیروها را از حدود 
۱3000 نفر به سطح فعلی ۲۵00 نفر کاهش داد و هدف 

ترک کامل افغانستان تا مهلت اول می را روشن کرد.
سه نفر از پیمان کارانی که CNN با آن ها تماس گرفته، 
حاضر به ارایه جزییات در مورد برنامه های پسا اول ماه می 
نشدند . یکی از آن ها به الزامات امنیتی عملیاتی اشاره کرد 
و دیگری با اشاره به احتماالت مختلف گفت: »سناریوهای 
بالقوه زیادی وجود دارد و دانستن این که چه ممکن است 

اتفاق بیفتد، مشکل است .«

دولت افغانستان به مراتب مخرب تر از عقب نشینی نیروهای 
باقی مانده ما خواهد بود.«

زنجیره های  و  مراقبت  و  حفظ  را  تجهیزات  پیمان کاران  
تأمینات را مدیریت می کنند ، آموزش های ارتش و پولیس 
را پیش می برند و تجهیزات پیش رفته ای را که به کشور 

آورده شده است ، اداره می کنند.
سوپکو گفت: »از دسامبر ، ارتش ملی افغانستان کم تر از ۲0 
درصد از دستورات کار تعمیر و حفظ و مراقبت خود را انجام 
می داد که کاماًل کم تر از هدف 80 درصد بود.« پولیس ملی 
افغانستان حتا بیش تر از این عقب بود و ۱۲ درصد از تعمیر 
و نگهداری خود را به پایان رساند ، که هدف متوسط آن 

3۵ درصد بود.
زمان  و  خروج  مهلت  شدن  نزدیک  با  حتا  دفاع  وزارت 
تصمیم گیری ، قراردادهای بیش تری برای کار در افغانستان 
منعقد کرده است. برخی از این قراردادها ممکن است زیر 
عنوان بند »فسخ بدون دلیل قرار داد های ساختمانی« جایی 

که قراردادها »به نفع دولت« پایان می یابد ، لغو شود.
برنامه های  هماهنگ کننده  عنوان  به  هم چنین  که  زکیم ، 
غیر  نظامی وزارت دفاع در زمان رییس جمهور جورج دبلیو 
پیمان کار  از آن  بیان کرد که پس  بوش خدمت می کرد ، 
آن  از  نکردند ،  توافق  اگر  یا  توافق کند ،  با دولت  می تواند 

شکایت می کند.
فقط  نمی تواند  است . دولت  این چالش  واقعاً  زکیم گفت: 

بگوید »برو به جهنم«.
قرارداد های  بدون دلیل و یک طرفه  »نکته در مورد فسخ 
ساختمانی از سوی دولت، دولت را مجبور به پرداخت به 

پیمان کار می کند .«

-  قراردادهایی که پس از تعیین مهلت خروج منعقد 
شده اند 

به تاریخ ۱۲ مارچ ، دقیقاً ۵0 روز قبل از پایان مهلت اول ماه 
می ، وزارت دفاع با »تالش ها  برای محافظت از نیروها«  که 
شامل سیستم های هوایی بدون سرنشین ، اطالعات، کشف و 
غیره می شود ، در میدان هوایی بگرام در افغانستان قرار دادی 

می دهند:
جوزجان

به گفته مسووالن برنامه  دسترخوان ملی در والیت جوزجان، 
آمارگیری در برخی مناطق این والیت صورت گرفته، فهرست 
 ACTED  هشت ولسوالی آماده شده و توزیع مواد را موسسه
برعهده گرفته است، اما به دلیل نبود بودجه، توزیع مواد هنوز 

آغاز نشده است. 
لغمان

هماهنگ کننده  شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در این والیت 
حین نظارت از تهیه فهرست خانواده های نیازمند، متوجه شده 
است که نام برخی خانواده های نیازمند در فهرست نیست. این 
موضوع توسط وی به مسووالن گزارش داده شده است و آن ها 
در پاسخ گفته اند که فهرست دیگری آماده خواهند کرد تا 
خانواده هایی که نام شان در فهرست قبلی نبود، در آن شامل 
شوند. مشکل دیگری که توزیع کمک ها در والیت لغمان با 
آن روبه رو شده، افزایش بهای مواد غذایی است که دلیل آن 

کمبود این مواد عنوان شده است.
ننگرهار

یکی از بزرگ ترین موانع بر سر راه توزیع کمک ها در والیت 
حضور  مانع  که  است  دور افتاده  مناطق  در  نا امنی  ننگرهار، 

نماینده گان جامعه مدنی برای ارزیابی وضعیت می شود. 
لوگر

لوگر یکی از والیت های نا امن است و وجود تهدیدات امنیتی 
و  مرکز  در  را  بشردوستانه  کمک های  توزیع  جریان  آن،  در 
مناطق دورافتاده با مشکل روبه رو کرده است. در حال حاضر 
تهدیدهای  دلیل  به  والیت  این  در  ملی  دسترخوان  برنامه 
امنیتی متوقف است. ظفرخان، مسوول این برنامه در والیت 
لوگر، می گوید که او و همکارانش در تالش حل این مشکل 

هستند تا بتوانند توزیع کمک ها را از سر بگیرند.
هرات

در جریان توزیع کمک ها در این والیت نیز چالش هایی وجود 

و پرسنل، به اندازه آینده عقب نشینی نیروها مبهم است .
افغانستان هم چنان در  پیمان کاران وزارت دفاع در  تعداد 
حال کاهش است. جگرن راب لودویک، سخنگوی پنتاگون 
پرسنل  کاهش  بگوییم  که  است  زود  خیلی  هنوز  گفت، 
نیروها  احتمالی  کاهش  با  مشابه  پیمان کاران،  و  خدماتی 
ادامه خواهد داشت ، زیرا تا هنوز هیچ تصمیمی در مورد 

سطح نیروهای آینده در افغانستان گرفته نشده است.

- پیمان کاران امریکایی بیش تر از سربازان این کشور 
در افغانستان کشته شده اند

از آغاز طوالنی ترین جنگ امریکا ، پیمان کاران هزینه باالتری 
نسبت به اعضای خدمات نظامی پرداخت کرده اند. براساس 
به  سال ۲0۱۹  اواخر  تا  پست ،  واشنگتن  روزنامه  گزارش 
تقریباً ۲300 سرباز در  مقابل  در  پیمان کار  تعداد 38۱4 

افغانستان کشته شده بودند.
براساس داده های سرویس تحقیقات کنگره ، در اوج افزایش 
و   ۲0۱۱ سال های  بین  افغانستان  در  نظامی  نیروهای 
۲0۱۲ ، ۹۹800 عضو خدمات نظامی امریکایی و ۱۱7۲۲7 
پیمان کار در افغانستان حضور داشته اند. اما با کاهش تعداد 
از تعداد سربازان  افغانستان ، تعداد پیمان کاران  نیروها در 

بسیار بیش تر شد.
در  پیمان کار   ۱8000 و  سرباز   ۲۵00 تقریباً  اکنون  هم 
پیمان کاران  این  از  نیمی  تقریباً  دارند .  حضور  افغانستان 
در پایگاه ها در بخش  های تدارکات یا تعمیرات و حفظ و 
مراقبت کار می کنند ، در حالی که بقیه نقش های امنیتی ، 

آموزشی ، ساختمانی و غیره را برعهده دارند.
افغانستان  بازسازی  امور  ویژه  بازرس  سوپکو ،  جان 
)SIGAR( گفت، پیمان کاران برای ثبات کشور و دولت 
آن  متحدان  و  امریکایی  نیروهای  از  حیاتی تر  افغانستان 
مطالعات  مرکز  به  مارچ  ماه  اواسط  در  سوپکو  هستند. 
دولت  که  زیرا  »چرا؟  گفت:  بین المللی  و  استراتژیک 
برای  خارجی  مربیان  و  پیمان کاران  این  به  افغانستان 
اجرای کار متکی است. »اگر عقب نشینی صورت گیرد به 
بقای  امنیتی و  نیروهای  برای موثریت  این  باور »سیگار« 

آن هراس دارند.
لغمان

صحی  کارمند   ۱۱04 کرونا  واکسین  تطبیق  روند  آغاز  از 
واکسین دریافت کرده اند که 7۹4 تن آنان مرد و 3۱0 تن 
و ۲  مرد   ۲7( این ۲۹ خبرنگار  بر  افزون  بوده اند.  زن  دیگر 
این والیت واکسین دریافت کرده اند. گفته می شود  زن( در 
که به دلیل سطح پایین آگاهی در مورد واکسین کووید-۱۹ 
و تبلیغات سوء در مورد آن، روند تطبیق این واکسین تاکنون 

آن طور که باید، پیش نرفته است.
پکتیا

تطبیق  روند  به  رابطه  در  که  بزرگی  مشکل  نیز  پکتیا  در 
واکسین کرونا وجود دارد، ناآگاهی مردم در مورد این واکسین 
است که باعث می شود شماری از آنان از دریافت آن خودداری 
کنند. مسووالن در ریاست صحت والیت پکتیا می گویند که 
حتا برخی استادان دانشگاه و معلمان مکتب حاضر به دریافت 
واکسین کرونا نیستند و به این باورند که تطبیق آن ممکن 

است باعث بروز بعضی مشکالت جدی صحی شود.
لوگر

چنان که در گزارش قبلی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر 
واکسین  مورد  در  مردم  ناآگاهی  و  سوء  تبلیغات  بود،  آمده 
کرونا از مواردی است که باعث می شود مردم در این والیت از 

تطبیق واکسین کرونا خودداری کنند.
بخش دیگر گزارش دو هفته ای شبکه جامعه مدنی و حقوق 
مورد  در  دولت،  صحی  خدمات  ارایه   و  کمک ها  از  بشر 
دسترخوان  برنامه  به  مربوط  کمک های  توزیع  چگونه گی 
ملی است که از آغاز تا کنون با مشکالت زیادی روبه رو شده 
است. هماهنگ کننده گان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر، 
مشکالتی که در دو هفته گذشته در جریان توزیع کمک ها 
در والیت های مختلف رخ داده است را به شرح زیر گزارش 
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ویروس ناآگاهی و روند تطبیق واکسین؛
داشته است. یکی از مشکالتی که توسط مردم مطرح شده ، 
فهرست های ناعادالنه و غیرواقعی است که درج نام افراد فاقد 
شرایط دریافت کمک نیز بخشی از آن است و در مقابل از 
فهرست ها  این  در  نامی  هستند،  نیازمند  که  کسانی  برخی 

آورده نشده است.
بامیان

برنامه های کمکی دولت پس از شیوع ویروس کرونا تنها دو 
ولسوالی پنجاب و ورس این والیت را پوشش داد که گفته 
می شود 40 درصد کل جمعیت این والیت را تشکیل می دهند. 
این در حالی است که در هر یک از ولسوالی های یادشده تنها 
30 درصد از مردم از کمک ها بهره برده اند. از سویی، بر اساس 
از این مردم، محتویات بسته های کمکی ای که  گفته برخی 
نمونه،  عنوان  به  دارد.  پایینی  کیفیت  دریافت کرده اند  آنان 
آردی که دریافت کرده اند، تلخ، روغن از نوع پاکتی بی کیفیت 
و برنج »خراب« است. هم چنان گفته می شود برخی شوراها در 
این والیت، فهرست های غیرواقعی ای را تنظیم کرده اند که در 
آن حتا نام یک پسر ۱0 ساله و یک دختر ۹ ساله نیز به عنوان 
خانواده نیازمند درج شده است. هماهنگ کننده شبکه جامعه 
مدنی و حقوق بشر در بامیان می گوید: »در بعضی ساحات که 
اقوام و خانواده های شان را در  وکیالن نفوذ داشتند، بیش تر 
فهرست نیازمندان جای داده بودند. هم چنان در فهرست ها 
با نام کسانی برخوردیم که یا سال ها از مرگ شان می گذرد یا 

اصاًل در آن منطقه زنده گی نمی کنند.«
با این همه، آن چه به عنوان نتیجه فعالیت های شبکه جامعه 
مدنی و حقوق بشر امیدوارکننده است، این است که برخی 
بی جا شده گان داخلی ای که با مراجعه به دفتر حوزه ای این 
با  رابطه  در  مسووالن  همکاری  عدم  از  بامیان،  در  شبکه 
از تالش و دادخواهی عوامل  کمک ها شکایت داشتند، پس 
دریافت کمک هایی شده اند که حق مسلم  به  موفق  شبکه، 

آنان به شمار می رود.
در کنار تمام موانعی که تا کنون بر سر راه برنامه های کمکی 
و ارایه  خدمات صحی دولت برای مردم وجود داشته ، ناآگاهی 
مردم و تبلیغات منفی در مورد واکسین کرونا، مشکل جدی 
مدنی  جامعه  فعالیت  مسووالن،  گفته  به  که  است  دیگری 

می تواند در حل آن تاثیرگذار باشد.
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نشست کمیسیون مشترک برجام روز جمعه، سیزدهم حمل، به 
صورت آنالین برگزار شد. به گزارش بی بی سی فارسی، اعالم شده 
که مذاکرات روز سه شنبه به طور حضوری در ویانا پی گرفته 
می شود. قرار بود نماینده گان ایران و ۱+4 در این نشست درباره 
توافق هسته ای مذاکره  به  امریکا  بازگشت  چشم انداز و شرایط 

کنند.
به قول محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هدف این مذاکرات 
»نهایی کردن سریع برداشتن تحریم و اقدامات هسته ای برای 
رفع هماهنگ همه تحریم ها و سپس توقف اقدامات جبرانی از 

طرف ایران« است.
ظریف گفته است که ایران و امریکا به طور مستقیم در مذاکرات 

آتی ویانا با یک دیگر گفت وگو نخواهند کرد.
به خبرگزاری  اروپایی  ارشد  طبق گزارش بی بی سی، یک مقام 
و  ایران  هسته ای  تعهدات  از  فهرستی  که  است  گفته  رویترز 
تحریم های امریکا مورد مذاکره است که »باید در جایی به هم 

برسند«.
این مقام اتحادیه اروپا، که نامش ذکر نشده است، هم چنین گفته 
است که از نظر او رسیدن به این نقطه در کم تر از دو ماه ممکن 

است.
نیز  امریکا  که سه شنبه  بود  نوشته  پیش تر  ژورنال  وال استریت 
نماینده ای در ویانا خواهد داشت، هرچند این روزنامه گفته است 

مذاکره مستقیمی بین ایران و امریکا انجام نمی شود.
نماینده گان اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل )به جز 
امریکا( به اضافه آلمان و هم چنین اتحادیه اروپا در کمیسیون 

مشترک برجام حضور دارند.
روز  نشست  در  ایران،  خارجه  وزارت  معاون  عراقچی،  عباس 
جمعه ریاست هیات ایرانی را بر عهده داشت. انریک مورا هم به 
نماینده گی از جوزپ بورل، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 

مدیر این جلسه بود.
روز پنج شنبه و در آستانه این نشست اتحادیه اروپا اعالم کرد: 
»شرکت کننده گان در این نشست درباره بازگشت احتمالی ایاالت 
متحده به برجام و تضمین اجرای کامل و موثر این توافق نامه از 

سوی همه اعضا مذاکره خواهند کرد.« 
عراقچی بحث های روز جمعه را »صریح و جدی« توصیف کرده 
است. او گفته است: »برای بازگشت ایاالت متحده به برجام، نیاز 
به هیچ مذاکره ای نیست« و افزوده همان طور که امریکا از توافق 
خارج شد و تحریم های یک جانبه را علیه ایران بازگرداند، می تواند 

»به توافق برگشته و قانون شکنی را خاتمه دهد.«
میخاییل اولیانوف، سفیر روسیه در ویانا، در پایان نشست روز 
قرار  در مسیر درست  است که  این  است: »تصور  گفته  جمعه 
داریم، هرچند راه پیش رو آسان نخواهد بود و تالش بسیاری 

می طلبد. به نظر می رسد طرفین آماده گی آن را دارند.«
جو بایدن، رییس جمهور امریکا، با سیاست »فشار حداکثری« 
دوران دونالد ترمپ و خروج کشورش از برجام مخالف بود، اما 
تاکید ایران و امریکا بر این که طرف مقابل باید در اجرای تعهدات 
برجامی پیش قدم شود، احیای این توافق را با دشواری روبه رو 

کرده است.
با این حال در آستانه جلسه روز جمعه ایران و قدرت های جهانی، 
از  عبور  برای  دیپلماتیک  مختلف  تالش های  از  گزارش هایی 
بن بست منتشر شد. رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک نوشت 
که ایران روز دوشنبه در مذاکره با بریتانیا، فرانسه و آلمان طرح 

پیشنهادی خود برای احیای برجام را به بحث گذاشته است.
روزنامه گاردین بریتانیا هم در گزارشی از مذاکرات محرمانه در 
همین رابطه خبر داد که در فرانکفورت آلمان برگزار شده است. 
بنا بر این گزارش، این مذاکرات محرمانه بر ایجاد یک ساز و کار 
برای لغو تدریجی تحریم های امریکا در مقابل بازگشت ایران به 

اجرای تعهداتش به برجام تمرکز داشته است.
رای زنی هایی نیز بین اتحادیه اروپا با چین و روسیه درباره احیای 

برجام انجام شده است.

 به گزارش یورونیوز، خروج یک قطار مسافربری از ریل 
بر جای  زخمی  و  کشته  ده ها  تایوان،  در شرق  تونلی  در 

گذاشته است.
حادثه  این  تایوان،  نجات  عملیات  مدیریت  اعالم  طبق 
بامداد روز جمعه، سیزدهم حمل، به وقت  ساعت ۹:30 

محلی در حوالی شهر ساحلی هوالین رخ داده است.
یک مقام مسوول امدادرسانی به خبرگزاری فرانسه گفته 
است که امدادگران اکنون در تالش اند تا در داخل تونل 
خود را به چهار واگن قطار که دسترسی به آن ها دشوار 

است و خسارات سنگینی متحمل شده اند، برسانند.
 یورونیوز به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داده است 
که در این حادثه تاکنون دست کم ۵0 نفر کشته و ۶۶ نفر 

زخمی شده اند.
در نخستین تصاویر به دست آمده از این حادثه، برخی از 
واگن های قطار آسیب دیده در خارج از تونل دیده می شوند. 
به گفته مقام های تایوانی، بیش تر قربانیان این حادثه در 

حال انتقال به شفاخانه جان باخته اند.
قطار آسیب دیده که هشت واگن دارد، با 4۹0 سرنشین از 
پایتخت، تایپه، عازم شهر تایتونگ در جنوب شرقی جزیره 
تایوان بود. این حادثه در آغاز تعطیالت آخر هفته طوالنی، 
تایوان معموالً  یعنی زمانی رخ داد که جاده ها و راه آهن 

مزدحم و پر رفت و آمد است.
به گزارش یورونیوز، مسیر راه آهن در شرق تایوان که به 
امتداد خط ساحلی در منطقه ای زیبا در شرق این جزیره 
قرار دارد، خود یک جاذبه گردشگری پرطرفدار است. این 
خط آهن در مسیر خود به طرف جنوب، از چند تونل و 
پل گذشته و با عبور از کوه های بلند و گردنه ها و دره های 

عمیق، به سمت دره هوادونگ امتداد می یابد.

مذاکرات حضوری ایران با ۴+۱ 
برای بازگشت امریکا به برجام روز 

سه شنبه در ویانا برگزار می شود
رستورانت دار ایتالیایی به »اشتباه« شامل 

تحریم های ترمپ شد

خروج قطار مسافربری از ریل 
در تایوان، دست کم ۵۰ کشته 

برجای گذاشت

دونالد  که  است  داده  گزارش  فارسی  بی بی سی 
ترمپ، رییس جمهور سابق امریکا، پیش از ترک 
را  رستورانی  نام صاحب  »اشتباه«  به  کاخ سفید 
داده  قرار  تحریم ها  فهرست  در  ایتالیا  ورونای  در 
بود. این اشتباه زمانی اتفاق افتاده است که آقای 
ترمپ در تالش بود فشار بر صنعت نفت ونزویال را 

افزایش دهد.
مالک این رستورانت »الساندرو بازونی« نام دارد که 
در ماه جنوری امسال به دلیل تشابه اسمی، نامش 
در فهرست تحریم وزارت مالیه ایاالت متحده قرار 
گرفته بود؛ البته نام او اکنون از این فهرست خارج 

شده است.
به گزارس بی بی سی، کارشناسان حقوقی می گویند 
این گونه اشتباهات مکرر اتفاق می افتد و خروج از 

این فهرست بسیار پرهزینه است.
افزایش  با  امریکا  دولت  میالدی  سال ۲0۱۹  در 
ونزویال،  رییس جمهور  مادورو،  نیکالس  بر  فشار 
برای کناره گیری از قدرت، شرکت ملی نفت این 

کشور را تحریم کرد.
آقای مادورو به »فساد، نقض حقوق بشر و تقلب 
در انتخابات ۲0۱8 میالدی« که به پیروزی دوباره 

او منجر شد، متهم است.
دونالد ترمپ در آخرین روز کار خود در کاخ سفید 
به  دیگری  فرد  داشت  سعی   ۲0۲0 جنوری  در 
همین نام )الساندرو بازونی( را تحریم کند. به گفته 
مقام های امریکایی این فرد با شبکه ای مرتبط بود 
که »تالش می کرد تحریم های نفتی امریکا علیه 

ونزویال را دور بزند«.
شرکت  چندین  هم چنین  امریکا  مالیه  وزارت 

مرتبط با آقای بازونی را هم تحریم کرده بود.
افزایش  با  امریکا  در سال ۲0۱۹ میالدی، دولت 
فشار به نیکوالس مادورو، رییس جمهوری ونزویال 
این  نفت  ملی  قدرت شرکت  از  رفتن  کنار  برای 

اعالم »نگرانی عمیق«  با  امنیت سازمان ملل  شورای 
خشونت بار  سرکوب  میانمار،  متالطم  وضعیت  درباره 
اعتراضات مردمی توسط نیروهای نظامی این کشور را 

کشور را تحریم کرد. چند ماه پس از اعمال این 
پی  خود  اشتباه  به  امریکایی  مقام های  تحریم، 
بردند و روز چهارشنبه، 3۱ مارچ، نام این شهروند 

ایتالیایی را از فهرست تحریم ها خارج کردند.
رویترز  خبرگزاری  به  ایتالیایی  رستورانت دار  این 
گفته است »این اشتباه بود« و متشکر است که 

نامش دیگر در فهرست تحریم های امریکا نیست.
یک  که  است  مالی  مجازات  ابزار  عموماً  تحریم  
یا  دیگر  کشور  چند  یا  یک  علیه  کشور  چند  یا 

شرکت های مشخصی به اجرا می گذارند.
با توجه به این که امریکا بزرگ ترین قدرت اقتصادی 
این  تحریم   پی آمدهای  می شود،  محسوب  جهان 

کشور برای تحریم شده گان سنگین است.
در بعضی موارد بانک  ها و موسسات مالی به افراد 
و شرکت هایی که حتا به اشتباه تحریم شده اند، 
اجازه مراودات مالی نمی دهند و خارج کردن این 
از فهرست تحریم ، بسیار پرهزینه  نهادها  افراد و 

است.
نیکالس ترنر از وکالی شرکت »استپتو و جانسون« 
»بعضی  است:  گفته  بی بی سی  به  هنگ کنگ  در 
اوقات دولت )امریکا( از اطالعاتی استفاده می کند 
که آنالین در دسترس همه است. اگر اطالعات به 
درستی مورد ارزیابی قرار نگیرد، این اشتباها ت به 

راحتی اتفاق می افتد.«
در  امریکا،  سابق  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد 
آخرین روز کار خود در کاخ سفید چند شرکت 
شرکت  جمله  از  چین،  در  فن آوری  با  مرتبط 
شیائومی سازنده تجهیزات الکترونیکی، را تحریم 
کرد. آقای ترمپ مدعی شده بود که این شرکت 
مرتبط با ارتش چین است یا اطالعاتی را در اختیار 

دولت این کشور قرار می دهد.
ماه پیش محکمه اعالم کرد که مدارک کافی برای 

ارتباط این شرکت با ارتش چین وجود ندارد.

محکوم کرد.
به نقل از رادیو فردا، این بیانیه کشته شدن صدها نفر، از 
جمله زنان و کودکان در جریان اعتراضات مسالمت آمیز 

به دست نظامیان را به شدت محکوم کرد.
قطع نامه محکومیت کشتارهای میانمار توسط بریتانیا 
به شورای امنیت تقدیم شده بود، اما چین طی روزهای 
گذشته با مخالفت خود با مفاد این قطع نامه، باعث شد 

لحن آن نرم تر شود.
آنگ سان  منتخب  دولت  سرنگونی  زمان  از  میانمار 
فبروری سال ۲0۲۱،  اول  ارتش در  به دست  سوچی 

تقریباً هر روز شاهد تظاهرات خیابانی است.
تا روز دهم حمل، شمار قربانیان از میان معترضان به 

حکومت نظامی بیش از ۵00 تن گزارش شده بود.
نماینده سازمان ملل متحد در امور میانمار نسبت به 
کشور  این  در  خون«  حمام  افتادن  »به  راه  احتمال 

هشدار داده است.
تاکنون روسیه رسماً از نظامیان میانمار حمایت کرده، 
اما امریکا و اتحادیه اروپا تحریم هایی علیه سرکوبگران 

و نظامیان میانمار اعمال کرده اند.

سازمان ملل خشونت علیه معترضان میانمار را محکوم کرد


