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برگزاری نشست 
استانبول در 24 اپریل 

محل تردید است

شتاب زده گی موافقان 
فدرالیسم و ایستاده گی 

مخالفان آن
7

4

نگاهی به جایگاه زنان در پیش نویس توافق نامه صلح افغانستان
مشارکت زنان در جامعه و سیاست همواره یکی از بحث های داغ در مجامع سیاسی ملی و بین المللی بوده 

است. اکنون که در بحبوحه تحوالت نو به سر می بریم که در بستر آن سیاست و جامعه به سوی مسیر 
جدید رهنمون خواهد شد، مشارکت زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

خانه آزادی بیان انیسه شهید را به عنوان »چهره  آزادی بیان« معرفی کرد

ارتش ۲۰ نیروی دولتی را از یک زندان طالبان در ولسوالی 
خاشرود نیمروز آزاد کرد

۸صبح، کابل: خانه آزادی بیان، انیسه شهید، گزارشگر 
و خبرنگار تلویزیون طلوع نیوز را به عنوان »چهره  آزادی 

بیان« معرفی کرده است.
انیسه شهید از میان یک هزار و ۷۰۰ خبرنگار کشور این 

عنوان را کسب کرده است.
عصمت اهلل  کاکردهای  از  هم چنان  بیان  آزادی  خانه 
امینی،  روز، کریم  اطالعات  روزنامه  سروش، گزارشگر 
گزارشگر  سایل،  عبدالرقیب  نیوز،  طلوع  گزارشگر 
خبرگزاری پژواک و رحیم گل ساروان، خبرنگار صدای 

امریکا تقدیر کرده است.
»چهره  عنوان  دریافت  برای  که  خبرنگارانی  کارکرد 
آزادی بیان« نامزد شده بودند، از سوی هیأت داوران 

خانه آزادی بیان مورد بررسی قرار گرفته است.
خانه  آزادی بیان افغانستان نیز در مراسم معرفی »چهره 

آزادی بیان« اعالم موجودیت کرد.

در  عملیاتی  اجرای  با  ارتش  نیروهای  کابل:  ۸صبح، 
ولسوالی خاشرود والیت نیمروز ۲۰ نیروی دولتی را از 

یک زندان طالبان آزاد کرده اند.
وزارت دفاع ملی روز شنبه، بیست وهشتم حمل با اعالم 
این خبر گفته است که در میان زندانیان رهاشده ۱۷ 

منسوب ارتش و سه منسوب پولیس شامل اند .
عملیات  این  در جریان  ملی،  دفاع  وزارت  اعالم  طبق 

مسووالن  و  خبرنگاران  از  جمعی  سوی  از  خانه  این 
رسانه ای ایجاد شده است.

ایجاد  برای  تالش  بیان،  آزادی  خانه  ایجاد  از  هدف 
تشکل فراگیر، متکثر و صنفی حرفه ای برای خبرنگاران 

و کارکنان رسانه ای عنوان شده است.
توقف  بیان خواست  آزادی  اعالمیه خانه  نخستین  در 
کشتار هدف مند خبرنگاران و غیرنظامیان، رسیده گی 
به پرونده های قتل و خشونت علیه خبرنگاران  عاجل 

مطرح شده است.
تضمین مصونیت خبرنگاران و حفظ آزادی بیان، تأمین 
شفافیت در روند صلح از طریق دست رسی به جزییات 
و  خبرنگاران  نماینده گان  حضور  تضمین  گفت وگوها، 
رسانه ها در روند صلح و در مجموع حفظ آزادی بیان 
به عنوان یک حق بنیادین از دیگر خواست های خانه 

آزادی بیان است.

از  بشیر  شمول  به  طالبان  گروه  اعضای  از  تن  هفت 
فرماندهان کلیدی این گروه کشته شده اند.

گروه طالبان به این خبر واکنش نشان نداده است.
پیش از این نیز نیروهای امنیتی با اجرای یک رشته 
عملیات در والیت های مختلف چندین زندان طالبان 
را درهم شکسته اند. در نتیجه این رشته عملیات  شمار 

زیادی از نیروهای امنیتی آزاد شده اند.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4۰۰۰ افغانی

3۰۰۰ افغانی

8۰۰۰ افغانی

۶۰۰۰ 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.
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75 درصد دانش آموزان در غور صنف 
درسی ندارند

براساس آمار مقام های محلی غور، ۷۵ درصد دانش آموزان در این والیت صنف 
درسی ندارند و در فضای باز درس می خوانند. اعضای شورای والیتی غور نیز باور 
دارند که افزون بر نبود صنف های درسی، رسم های ناپسند و ناامنی، اساسی ترین 
مشکالت معارف در والیت محروم غور به شمار می رود. نماینده گان غور در مجلس 
نماینده گان هم پافشاری دارند که از سال ها پیش در این والیت توجهی به معارف 
نشده و همواره حکومت در این بخش بی پروا بوده است. آنان ادعا دارند که بارها 
رفع  برای  اقدامی  اما  رسانده اند،  مرکزی  گوش حکومت  به  را  معارف  مشکالت 
نبود  که  دارند  باور  غور  محلی  مقام های  دیگر،  جانب  از  است.  نشده  مشکالت 
ساختمان برای مکتب ها، کمبود معلم، نبود کتاب درسی و کاهش سهم گیری 
مردم در روند آموزش و پرورش، مشکالت مهم معارف است، اما برای رفع این 

مشکالت با همکاری حکومت مرکزی تالش می شود.

جدی شدن بحث صلح و خروج نیروهای 
ایاالت متحده امریکا از کشور و ارایه 
طرح های جدی برای ایجاد حکومت 
موقت از آدرس های متفاوت، باعث 
شده است تا جایگاه رییس جمهور 

محمداشرف غنی بیش تر مورد توجه و 
نقد قرار گیرد.

۸

سناریوهای محتمل برای آینده سیاسی 
محمداشرف غنی

افغانستان در آزمون 
بزرگ صلح و ادامه 

جنگ

4

تصمیم خروج نیروهای ناتو و 
امریکایی از افغانستان، آن هم در 

عصر صلح و ادامه جنگ، پیام 
تازه  جامعه جهانی به این کشور 
است. این تصمیم ابعاد پیچیده 
و پنهان دارد که جداً قابل تأمل 

است.



 

تاریخی  نشست  در  از شرکت  پرهیز  برای  طالبان  گروه  تصمیم 
ثبات  و  صلح  سرنوشت  برای  فرصت سوز  تصمیم  یک  استانبول 
افغانستان است. گروه طالبان هفته گذشته در واکنش به اعالم 
زمان برگزاری نشست استانبول گفت که این گروه، پیش از خروج 
کامل سربازان بین المللی از افغانستان در هیچ نشستی، از جمله 
نشست استانبول، شرکت نخواهد کرد. این تصمیم در صورتی که 
ثابت بماند و تغییر نکند، یک تصمیم فرصت سوز برای صلح و ثبات 

و آینده افغانستان خواهد بود.
واکنش گروه طالبان نسبت به اعالم جدول زمانی تازه برای خروج 
سربازان بین المللی از افغانستان نیز منفی بود. مقامات امریکایی 
و ناتو هفته گذشته اعالم کردند که سربازان خود از افغانستان را 
در یک بازه زمانی تقریباً پنج ماهه - از اول می تا یازدهم سپتامبر 
- بیرون می کنند. این اعالم برای رهبران طالبان که مخالف ادامه 
حضور این سربازان از اول می به بعد در افغانستان هستند، ناراحت  
کننده و خالف توقع و انتظار بود. به همین علت، طالبان هشدار 
داده اند که سربازان خارجی را به خاطر نقض توافق نامه دوحه از 

اول می به بعد هدف حمله قرار خواهند داد.
و  دولت  نماینده گان  شرکت  استانبول،  نشست  برگزاری  برای 
گروه طالبان هردو شرط است. شرط دیگر برگزاری این نشست، 
آماده گی سازمان ملل متحد برای رهبری و مدیریت و آماده گی 
و  ملل متحد  است. سازمان  این نشست  از  میزبانی  برای  ترکیه 
کشور میزبان گفته اند که آماده هستند تا نشست استانبول را برای 
ده روز - از بیست وچهارم اپریل تا چهارم می - برگزار، رهبری و 
میزبانی کنند. دولت افغانستان به رغم اعالم آماده گی برای شرکت 
در نشست استانبول، تا هنوز طرح صلح و هیأت اعزامی خود برای 
این نشست را نهایی نکرده است. در مقابل، گروه طالبان با صراحت 
گفته است که این گروه پیش از خروج کامل سربازان بین المللی 
از افغانستان در این نشست شرکت نخواهد کرد. با توجه به این 
وضعیت، فعاًل سرنوشت برگزاری نشست استانبول در هاله ابهام 
فرو رفته است و اطمینان چندانی از برگزاری این نشست در تاریخ 

فوق وجود ندارد.
سازمان ملل متحد، ترکیه، امریکا و قطر فعاًل در تالش هستند که 
گروه طالبان را برای شرکت در نشست استانبول قانع کنند. اثرات 
نمی شود.  دیده  در موضع گروه طالبان  تاکنون  اما  این تالش ها 
با توجه به این که گروه طالبان از موضع قدرت و پیروزی حرف 
استانبول  برای شرکت در نشست  این گروه  قانع کردن  می زند، 
یک کار بسیار دشوار است. بنابراین، اگر تالش های بین المللی در 
ترغیب گروه طالبان برای شرکت در نشست استانبول ناکام شود، 
این نشست برگزار نخواهد شد؛ زیرا برگزاری آن در غیاب گروه 

طالبان یک کار عبث و بیهوده خواهد بود.
مانده  باقی  زمان  استانبول حدود یک هفته  برگزاری نشست  تا 
این نشست تغییر نکند،  برابر  اگر موضع گروه طالبان در  است. 
یک فرصت بزرگ تاریخی برای حل وفصل جنگ افغانستان از راه 
گفت وگو از دست خواهد رفت. نشست استانبول آن گونه که اعالم 
شده است، یک نشست تاریخی برای تصمیم گیری درباره صلح 
افغانستان و آینده این کشور است. از دست دادن این فرصت تاوان 

بزرگی است که جبران آن بسیار سخت خواهد بود.
فعاًل سرنوشت نشست استانبول با تصمیم گروه طالبان گره خورده 
نشستی  برگزاری  به  عالقه مند  هرگز  متحد  ملل  سازمان  است. 
نیست که یک رکن اصلی آن غایب باشد. به همین شکل، ترکیه 
هم از نشستی میزبانی نخواهد کرد که در آن گروه طالبان حضور 
نداشته باشد. عالوه بر آن، تا زمانی که اطمینان کامل از حصول 
باشد،  نداشته  وجود  استانبول  نشست  در  مطلوب  نتیجه  یک 
سازمان ملل متحد و همین طور ترکیه زحمت برگزاری و میزبانی 
آن را به خود نخواهند داد. این نشست زمانی برگزار خواهد شد که 
از یک طرف نماینده گان گروه طالبان در آن حضور داشته باشند و 
از طرف دیگر از حصول توافق مطلوب در آن اطمینان کامل وجود 
داشته باشد. در حال حاضر، نه گروه طالبان آماده شرکت در این 
نشست است و نه هم اطمینان کامل از رسیدن طرف ها به یک 

توافق مطلوب در آن متصور است.
کشورهای اثرگذار جهانی و سازمان ملل متحد در آستانه برگزاری 
در  برای شرکت  طالبان  گروه  از  باید یک صدا  استانبول  نشست 
این نشست دعوت کنند. این دعوت باید با استفاده از دو رویکرد 
از  انجام شود. در حالی که  به صورت هم زمان  ترغیب  و  تهدید 
یک طرف به مطالبات گروه طالبان در ظروف امکان آن رسیده گی 
می شود، به خاطر بیرون کردن خیال »فتح« از سر این گروه باید 
این دو  از  یکی  تنها روی  تکیه کردن  داده شود.  قرار  فشار  زیر 
رویکرد می تواند عواقب منفی به همراه داشته باشد و باعث آسیب 
عهده  بر  فعاًل  مسوولیت  این  بیش تر  شود.  صلح  جاری  روند  به 
سازمان ملل متحد و کشورهایی است که بنیاد مذاکره بین دولت 

و طالبان را گذاشته اند.

تصمیم فرصت سوز 
و نشست استانبول
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این  که  می گویند  بامیان  معارف  ریاست  مسووالن 
با کمبود جدی  در سال جاری خورشیدی،  والیت 
مواد  نبود  و  درسی  کافی  صنف های  نبود  آموزگار، 
ریاست  است.  مواجه  مکاتب،  در  الزم  آموزشی 
معارف بامیان از این کمبودات به  عنوان شدیدترین 
نیازمندی هایش نام برده و خواهان رسیده گی فوری 

به این مشکالت شده است. 
محمدایوب امیری، رییس معارف بامیان، به روزنامه 
فوری ترین  نخست،  گام  در  که  می گوید  8صبح 
نیازمندی معارف این والیت آموزگار است. به گفته  
سطح  در  آموزگار   ۱۷۵۲ هم اکنون  امیری،  آقای 
بامیان کمبود است و این مشکل، کیفیت درسی را 
در مکتب ها به میزان قابل مالحظه ای پایین آورده 
این  در  که  می افزاید  بامیان  معارف  رییس  است. 
پایان  تا  آغاز  از  ناگزیرند  صورت، آموزگاران موجود 
روز بدون وقفه درس بدهند؛ در حالی  که به گفته  او، 
تدریس قابل قبول به انرژی، آماده گی و پالن درسی 
فرصت  هیچ  که  آن جایی  از  اما  دارد،  نیاز  منظم 
کیفیت  نمی ماند،  باقی  آموزگاران  برای  آماده گی 
درس خود به خود پایین می آید. وی تأکید می کند که 
مطابق الیحه وظایف نیز آموزگاران مکلف نیستند دو 

شیفت کامل درس بدهند.
مشکل  به  اگر  که  می افزاید  بامیان  معارف  رییس 
بامیان رسیده گی نشود،  کمبود آموزگار در مکاتب 
خواهد  روبه رو  جدی  بسیار  مشکالت  با  اداره  این 
شد. سال های گذشته، کمبود آموزگار در بامیان، از 
طریق دریافت »حق الزحمه« برطرف می شده است؛ 
اما در سال تعلیمی ۱4۰۰، پرداخت حق الزحمه برای 
آموزگاران این والیت قطع شده است. آقای امیری 
می گوید که وزارت معارف تاکنون در این خصوص 
تصمیم نگرفته و مشخص نیست که آیا این مشکل 
برطرف می شود یا خیر. سال های گذشته برخی از 
صنف های  معارف،  با  همکاری  هدف  به  موسسات 
محلی را برای کودکان در روستاهای دوردست فعال 
وجود  همکاری  این  جاری  سال  در  اما  می کردند؛ 
ریاست  مشکالت  موسسات،  همکاری  قطع  ندارد. 

معارف بامیان را بیش تر کرده است.

و کمبود 1900  بدون ساختمان  باب مکتِب   60
صنف درسی

بر بنیاد معلوماتی که ریاست معارف بامیان به روزنامه 
8صبح ارائه کرده ، در حال حاضر در سطح این والیت 
338 باب مکتب فعال است و از این میان ۶۰ باب 
مکتب ساختمان ندارد. دانش آموزان این مکتب ها یا 
در فضای باز و یا هم در زیر خیمه ها برای آموزش 
رییس  امیری،  محمدایوب  می شوند.  جمع  گردهم 
معارف بامیان، می گوید که با این  حال، والیت بامیان 
تعهدات  از  مکتب   ۶۰۰۰ ساخت  اول  مرحله  در 
سال  در  است  قرار  اما  نبود،  شامل  جمهور  رییس  
برنامه  از طریق  مکتب  باب  جاری خورشیدی، ۱8 
ملی »میثاق شهروندی« در این والیت ساخته شود. 
همین طور کار ساخت احاطه  ۱۱ باب مکتب دیگر نیز 
قرار است روی دست گرفته شود. اما به گفته  آقای 
امیری، تا این جای کار همه چیز در حد وعده است 
و ریاست معارف تاکنون اطمینان حاصل نکرده که 
کار ساختمانی این مکتب ها در سال جاری عماًل آغاز 

می شود یا خیر. طبق معلومات رییس معارف بامیان، 
امسال قرار است سه مکتب دیگر از طریق موسسات 

همکار ساخته شود.
که  می دهد  نشان  بامیان  معارف  ریاست  معلومات 
از  بسیاری  ساختمان،  فاقد  مکتب های  بر  افزون 
مکتب هایی که ساختمان هم دارند، با مشکل شدید 
کمبود صنف های درسی مواجه اند. به نقل از رییس 
معارف بامیان، در حال حاضر در سطح والیت بامیان، 
براساس  است.  کمبود  درسی  صنف   ۱9۰۰ حدود 
معلومات ریاست معارف این والیت، جمعیت در حال 
بیش تر شدن است و شمار دانش آموزان نیز همه ساله 
درسی  صنف های  دلیل  همین  به  می یابد،  افزایش 

موجود، کافی نیست.
در همین حال حاجی اسداهلل امانی، آمر لیسه پسرانه 
افزون  به روزنامه 8صبح می گوید که  بامیان،  مرکز 
بر کمبود آموزگار، نیمی از صنف های لیسه پسرانه 
مرکز بامیان بدون تجهیزات و امکانات درسی است، 
کتاب های  نبود  تا  گرفته  چوکی  و  میز  کمبود  از 
هفت  به  نزدیک  بامیان  مرکز  پسرانه  لیسه  درسی. 
هزار دانش آموز دارد. برای این شمار دانش آموز فقط 
مکتب،  آمر  گفته   به  که  دارند  وجود  آموزگار   ۷۷
نظر  که  می افزاید  امانی  آقای  نیست.  کافی  هرگز 
لیسه پسرانه  به سال های پیش، کیفیت درسی در 
مرکز بامیان پایین آمده است. کمبود آموزگار، نبود 
تجهیزات الزم، کمبود صنف، نبود مواد آموزشی و با 
این  حال سرازیر شدن دانش آموزان دیگر مکتب ها به 
لیسه پسرانه مرکز بامیان، از دالیلی اند که به گفته  
متأثر  این مکتب  در  را  امانی، کیفیت درسی  آقای 
ساخته است. به  عنوان نمونه، در لیسه پسرانه مرکز 
بامیان، در یک صنف »بیش از هشتاد« دانش آموز 
می نشینند. در چوکی های سه نفری، پنج دانش آموز 
در  شده  ارائه  درس  نمی توانند  حتا  که  می نشینند 

روی تخته را یادداشت برداری کنند. 
معارف  وزارت  از  بامیان،  مرکز  پسرانه  لیسه  آمر 
زودتر  هرچه  مشکالت  این  به  که  می خواهد 
رسیده گی کند: »رییس  جمهور زنگ مکتب را امسال 
با شعار »معارف باکیفیت، آینده درخشان« نواخت، 
اما کیفیت بدون معلم و کتاب و صنف درسی ممکن 
نیست. اگر قرار است کیفیت درسی باال برود، باید به 

نیازمندی ها رسیده گی شود.«

آموزش  از  بامیان  در  کودک  هزار   50 از  بیش 
محروم اند

کودکانی  از  درشتی  آمار  بامیان  معارف  ریاست 

یا  که  است  گذاشته  میان  در  8صبح  روزنامه  با  را 
کردن  تکمیل  وجود  با  یا  و  کرده اند  آموزش  ترک 
نشده اند.  مکتب  شامل  تاکنون  هفت ساله گی، 
یافته های ریاست معارف نشان می دهد که در سراسر 
این والیت، ۵۱ هزار و ۲۱۲ کودک از آموزش و رفتن 
این میان، ۲8 هزار و  از  به مکتب عماًل محروم اند. 
مهاجرت،  چون  مختلفی  دالیل  به  کودک   9۲۲
و  زودهنگام  ازدواج  اقتصادی،  فقر  آموزگار،  کمبود 
کرده اند.  مکتب  ترک  خانواده گی  محدودیت های 
۱3 هزار و ۶۱۷ نفر از این دانش آموزان را دختران 
تشکیل می دهند. رییس معارف بامیان می گوید که 
به دلیل  در ولسوالی های کهمرد و سیغان، بیش تر 
فرهنگی،  محدودیت های  و  خانواده ها  بودن  سنتی 
این  یافته های  می کنند.  ترک  را  مکتب  دختران 
شمار  ابتدایی،  مرحله  در  که  می دهد  نشان  اداره 
با  اما  است؛  توجه  قابل  مکتب،  در  شامل  دختران 
ازدواج  می آید.  پایین  بسیار  رقم  این  زمان  گذشت 
زودهنگام، در برخی مناطق سنتی بودن خانواده ها 
و سایر محدودیت ها و مشکالت، مانع ادامه آموزش 

دختران می شود.
نشان  بامیان  معارف  ریاست  یافته های  همین طور 
شرایط  واجد  کودک   ۲9۰ و  هزار   ۲۲ که  می دهد 
شامل  هیچ  تاکنون  والیت  این  سراسر  در  مکتب، 
از این کودکان  مکتب نشده اند. ۱۰ هزار و 84 تن 
محمدایوب  می باشند.  دختر  مکتب،  از  بازمانده 
امیری، رییس معارف بامیان، این آمار را »تعجب آور« 
و »نگران کننده« می داند. جدول شمارش کودکانی 
مکتب  شامل  هیچ  یا  و  کرده اند  آموزش  ترک  که 
نشده اند، در سال ۱399 توسط ریاست معارف بامیان 

تهیه شده است.
که  می افزاید  بامیان  معارف  رییس  هم،  سویی  از 
هرچند هیچ مکتبی در بامیان به دلیل ناامنی بسته 
و  شیبر  ولسوالی های  ناامن  ساحات  در  اما  نیست، 
صورت  به  را  خود  فعالیت  مکتب ها  برخی  کهمرد، 
عادی پیش برده نمی توانند. به گفته  وی، براساس 
ناامن  نقاط  در  مکتب  دو  غیررسمی،  گزارش های 
ولسوالی های کهمرد و شیبر، به تازه گی زیر تهدید 
امنیتی قرار گرفته اند و براساس گفته های برخی از 
تا  آن ها خواسته اند  از  باشنده گان محل  آموزگاران، 

ساحه را ترک کنند.
بربنیاد آمار ارائه شده از سوی ریاست معارف بامیان، 
در این والیت ۱3۰ هزار و ۷۲۷ دانش آموز در حال 
حاضر مشغول آموزش هستند که 4۷ درصد آنان را 

دختران تشکیل می دهند.

بیش از 51 هزار کودک در بامیان 
از رفتن به مکتب محروم اند

کمبود 1752 آموزگار؛ 

کمبود پول خرد در بازارها؛ بانک مرکزی توزیع بانک نوت جدید را آغاز کرد
شهر  باشنده گان  از  شماری  کابل:  ۸صبح، 
کابل شکایت می کنند که کمبود پول خرد در 
بازارها، آن ها را به درد سر گرفتار کرده  است. 
توزیع  روند  که  می گوید  کشور  مرکزی  بانک 
بانک نوت های جدید را در کابل و والیت ها برای 

رفع این مشکل آغاز کرده است.
محمدعلی از باشنده گان شهر کابل می گوید که 
کردن  تبدیل  برای  بارها  او  پسین  روزهای  در 
یک هزار افغانی به پول خرد، به چندین مرجع 
مراجعه کرده است، اما کسی حاضر نشده است 

به او »پول خرد« بدهد.
به گفته محمدعلی، شایع شده است که حتا در 
برخی از مراکز تبادله اسعار »یک هزار افغانی« 
به بیش از »یک هزار افغانی پول خرد« تبادله 

می شود.
شهری  راننده گان  نیز  را  گرفتاری  بیش ترین 
دارند. شمس الرحمان که در شهر کابل راننده گی 

می کند، می گوید چند مورد اتفاق افتاده است 
نداشتن  دلیل  به  مسافر«  موتر  »کرایه  از  که 

»پول میده« گذشته است.
که  می کنند  روایت  کابل  باشنده گان  از  برخی 
برای تبدیل کردن پول ناگزیر شده اند که بدون 
داشتن ضرورت »کریدت کارت موبایل« بخرند تا 

»پول میده« به دست آورند.
اما  می پذیرد،  را  مشکل  این  مرکزی  بانک 
جدید  بانک نوت های  توزیع  روند  که  می گوید 
در کابل و والیت ها آغاز شده است و همه روزه 

جریان دارد.
به  مرکزی،  بانک  سخنگوی  کوهسار،  عصمت 
روزنامه 8صبح گفت که براساس قراردادی که 
با یک شرکت چاپ پول امضا شده است، حدود 
38۰ میلیون قطعه پول افغانی چاپ می شود که 
از آن به کشور رسیده و توزیع آن نیز  بخشی 

آغاز شده است.

همه روزه  مرکزی  بانک  کوهسار،  گفته  به 
بدلش  در  و  جمع آوری  را  کهنه  بانک  نوت های 
این،  بر  افزون  می کند.  توزیع  جدید  بانک نوت 
کوهسار گفت که توزیع بانک نوت های جدید به 

بانک های تجارتی نیز جریان دارد.
سخنگوی بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که با 
توزیع بانک نوت های جدید، مشکل کمبود »پول 

خرد« در بازارهای کشور رفع شود.
بانک مرکزی قرارداد 38۰ میلیون بانک نوت )۱۰ 
افغانی، ۲۰ افغانی، ۵۰ افغانی و ۱۰۰ افغانی( را با 
شرکت امنیتی چاپ پول پولند )PWPW( امضا 

کرده است.
سفارت پولند در هند در هفدهم دلو سال گذشته 
اعالم کرد که اولین دسته از بانک نوت های جدید 
افغانستان را تحویل داده است و دسته بعدی نیز 
تا پایان سال ۲۰۲۲ میالدی چاپ و تحویل داده 

خواهد شد.

الیاس طاهری



زمان  شدن  نزدیک  با  هم زمان 
استانبول،  نشست  برگزاری 
ملی  مصالحه  عالی  شورای 
می گوید که دولت برای شرکت 
در این نشست آماده گی  می گیرد. 
تصریح  شورا  این  در  مسووالن 
می کنند که در حال حاضر کارها 
روی نهایی سازی  طرح و فهرست هیأت اشتراک کننده 
ادامه دارد و به  زودی این روند نهایی می شود.  دولت 
قرار است پس این تایید و نهایی شدن طرح پیشنهادی 
مصالحه  عالی  شورای  رهبری  کمیته  سوی  از  دولت 
نیز  ریاست جمهوری  ارگ  به  آن  از  نسخه  ملی، یک 
فرستاده شود. رای زنی ها در حوزه جمهوریت در حالی 
را  آماده گی شان  هنوز  طالبان  گروه  که  می یابد  ادامه 
برای اشتراک در این نشست اعالم نکرده اند و ترکیب 
هیأت دولت نیز به دلیل آن چه مشخص نشدن سهم 
مانده  باقی  مبهم  است،  طالبان  گروه  هیأت  سویه  و 
نیروهای  زمان خروج  اعالم  دنبال  به  گروه  این  است. 
بین المللی، تصریح کرد که تا زمان خروج این نیروها، 
در هیچ نشستی پیرامون بحث روی وضعیت افغانستان 
شرکت نمی کند. از جانب دیگر حزب اسالمی به رهبری 
گلبدین حکمتیار می گوید که هرچند نقض توافق نامه 
دوحه و تاخیر در خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 
سبب بی اعتمادی  شده است، اما طالبان نباید تحت 
هیچ نوع شرایطی گفت وگوهای صلح را متوقف کنند. 
قرار بود نشست استانبول در بیست وهفتم حمل برگزار 
شود، اما گروه طالبان اعالم کرد که برای شرکت در این 
نشست آماده گی ندارد. در ادامه ترکیه چهارم ثور را به 
عنوان زمان برگزاری این نشست اعالم کرد، اما با توجه 
به مخالفت گروه طالبان، برگزاری این نشست در این 

تاریخ نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
با وجود تاخیر در آغاز نشست استانبول، گروه طالبان 
هنوز هم آماده گی  خود را برای  شرکت در این نشست 
تحت  که  می کند  تاکید  اما  دولت  است.  نکرده  اعالم 
است.  نشست  این  در  شرکت  آماده  شرایطی  نوع  هر 
فریدون خوزون، سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی، 
در صحبت با روزنامه 8صبح گفت که کمیته رهبری 
شورای عالی مصالحه ملی برای نهایی سازی طرح ها و 
فهرست هیأت اشتراک کننده کار می کند و به  زودترین 
فرصت آن را نهایی می سازد. وی تاکید کرد که دولت 
افغانستان تحت هر نوع شرایطی در این نشست اشتراک 

درصد   ۷۵ غور،  محلی  مقام های  آمار  براساس 
دانش آموزان در این والیت صنف درسی ندارند و در 
والیتی  شورای  اعضای  می خوانند.  درس  باز  فضای 
غور نیز باور دارند که افزون بر نبود صنف های درسی، 
رسم های ناپسند و ناامنی، اساسی ترین مشکالت معارف 
در والیت محروم غور به شمار می رود. نماینده گان غور 
در مجلس نماینده گان هم پافشاری دارند که از سال ها 
پیش در این والیت توجهی به معارف نشده و همواره 
ادعا  آنان  است.  بوده  بی پروا  بخش  این  در  حکومت 
دارند که بارها مشکالت معارف را به گوش حکومت 
مرکزی رسانده اند، اما اقدامی برای رفع مشکالت نشده 
است. از جانب دیگر، مقام های محلی غور باور دارند که 
نبود ساختمان برای مکتب ها، کمبود معلم، نبود کتاب 
درسی و کاهش سهم گیری مردم در روند آموزش و 
پرورش، مشکالت مهم معارف است، اما برای رفع این 
مشکالت با همکاری حکومت مرکزی تالش می شود. 

فعاالن  نگرانی  غور،  معارف  در  موجود  مشکالت 
مدنی و ساکنان این والیت را به دنبال داشته است. 
کنش گران مدنی غور از وجود کاستی های فراوان در 
ابراز نگرانی کرده و خواهان توجه  معارف این والیت 
حکومت مرکزی در این زمینه هستند. حسن حکیمی، 
از کنش گران مدنی غور، به روزنامه 8صبح می گوید که 
در بسیاری از ولسوالی ها مکتب های دخترانه مسدود 
باز  برای شان  مکتب ها  دروازه  که  هم  پسران  و  است 
و  ساختمان  معلم،  درسی،  کتاب  کمبود  با  است، 
صنف  درسی روبه رو هستند. به گفته او، در بسیاری 
از مکتب ها حتا خیمه برای دانش آموزان وجود ندارد 
و گرمای سوزان  از شر سرمای سوزناک غور  آنان  تا 
آفتاب در امان باشند و دانش آموزان در فضای باز درس 
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می کند و همه  آماده گی ها برای شرکت در این نشست 
هیأت  ترکیب  مورد  در  او  هرچند  است.  شده  گرفته 
دولت چیزی نگفت، اما پیش تر منابع به روزنامه 8صبح 
ترکیب هیأت خود،  اعالم  برای  بودند که دولت  گفته 
انتظار مشخص شدن ترکیب هیأت طالبان را می َکشد؛ 
زیرا در صورت حضور نیافتن سطح رهبری گروه طالبان 
در استانبول، رهبران جهادی و سیاسیون بلندرتبه نیز از 

آدرس دولت در این نشست اشتراک نمی کنند.
در این میان اما موضع گروه طالبان به عنوان یکی از 
طرف های مذاکرات نامشخص است. این گروه تاکنون 
اعالم  را  نشست  این  در  شرکت  برای  آماده گی شان 
خروج  زمان  شدن  مشخص  دیگر  سوی  از  نکرده اند. 
نیروهای امریکایی از افغانستان این نشست را زیر شعاع 
برده است. گروه طالبان در تازه ترین واکنش  خود گفته  
است که تا زمان خارج نشدن امریکا  از افغانستان، این 
گروه در هیچ یک از نشست هایی که در مورد افغانستان 
برگزار می شود، شرکت نمی کند. این در حالی است که 
مطابق اعالم زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 
یازدهم  در  و  می شود  آغاز  می  ماه  اول  در  روند  این 

سپتامبر سال جاری پایان می یابد. 

حکمتیار: تجربه بعد از سقوط نجیب نباید تکرار 
شود

 گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسالمی، در یک نشست 
خبری در کابل گفت که تاخیر در زمان خروج نیروهای 
گروه  اما  است،  بی اعتمادی  شده  ایجاد  خارجی سبب 
ترک  را  مذاکرات  صلح  به  رسیدن  برای  نباید  طالبان 
امریکایی  نیروهای  زمان خروج  اعالم  نحوه  از  او  کند. 
انتقاد کرد و گفت که هرچند این تصمیم »یک جانبه« 
و  افغانستان  مردم  شمول  به  همه«  انتظار  »خالف  و 
مذاکرات  تا مشخص شدن  باید  امریکا  اما  بود،  امریکا 

می خوانند. 
شورای  و  نماینده گان  مجلس  در  غور  نماینده های 
والیتی نیز نگران آینده هزاران دانش آموز غوری هستند 
که به دلیل مشکالت معارف و بی توجهی حکومت، از 
ناطقی،  عبدالحمید  مانده اند.  محروم  دانش  فراگیری 
روزنامه  با  گفت وگو  در  غور،  والیتی  شورای  عضو 
8صبح می گوید که از سال ها پیش معارف این والیت 
به دلیل ناامنی، جنگ  و رسم های ناپسند با مشکالت 
زیادی دست به گریبان است. از دید وی، در بسیاری از 
مکتب ها حتا در شهر فیروزکوه، مرکز والیت غور، معلم 
و کتاب درسی به شدت کم است و حکومت طی ۲۰ 
سال گذشته تالشی برای حل مشکالت نکرده و اگر 
اقدام می کرد، وضعیت معارف غور حاال این گونه نبود. 

گل زمان نایب ، نماینده غور در مجلس نماینده گان، در 
صحبت با روزنامه 8صبح می گوید که حکومت مرکزی 
به حق ساکنان این والیت »جفا« و معارف را به حال 
به  را  بی برنامه«  و  »بیکاره  افراد  و  کرده  رها  خودش 
عنوان رییس معارف غور مقرر کرده است. او ادعا دارد 
که بارها مشکالت معارف از سوی نماینده گان مردم با 

آن  هم  یا  می انداخت  تأخیر  به  را  اعالمش  استانبول 
حکمتیار  می کرد.  مشروط  افغان ها«  »موافقت  به  را 
تصریح کرد که این تصمیم امریکا هیچ کمکی به بحران 
افغانستان نمی کند. او هرچند خروج نیروهای خارجی را 
یک پیش رفت دانست، اما تصریح کرد که عیب اساسی  
آن، »یک جانبه« و »در مغایرت با معاهده طالبان« بوده 
تصمیم  این  که  کرد  بیان  اسالمی  حزب  رهبر  است. 
امریکا تشویش هایی را به میان آورده است که احتمال 
دارد امریکا در ماه سپتامبر نیز از افغانستان خارج نشود 

و این روند به تاخیر بیفتد.
از   نیمی  که  کند  تعهد  امریکا  »اگر  گفت:  حکمتیار 
می کند  خارج  افغانستان  از  می  ماه  در  را  نیروهایش 
ماه ۵۰  هر  ترتیب  این  به  شوند،  مطمین  هم  همه  و 
درصد از نیروهایش خارج می کند و تعهد کند که در 
امور داخلی افغانستان مداخله نمی کند، این تشویش از 
میان خواهد رفت. در این صورت می توانیم که معضل 

را حل کنیم.« 
گلبدین حکمتیار به طالبان مشورت داد که اگر برای 
رسیدن به صلح اراده دارند یا می خواهند جنگ کنند، 
ارتباط شان به گفت وگوهای صلح را قطع نکنند. او تأکید 
کرد که شرکت نکردن گروه طالبان در مذاکرات صلح به 
فایده شان نیست. رهبر حزب اسالمی افزود که همه صلح 
می خواهند و گروه طالبان باید در مقابل این خواست 
موقف شان  برای  اگر  که  کرد  تصریح  او  نشود.  ایستاد 
دالیل شان  مذاکرات،  در  شرکت  با  دارند،  قوی  دالیل 
را ارایه کنند. او خطاب به طالبان گفت: »مذاکرات را 
شروع کنید، به خداوند توکل کنید. امیدوارم که مطابق 
از  دوحه  معاهده  نقض  کنند.  عمل  خداوند  دستورات 
سوی امریکا، باید باعث نشود که طالبان از نشست با 

افغانان خودداری کنند.«
از جانب دیگر گلبدین حکمتیار از گروه طالبان خواست 

مقام های مرکزی در میان گذاشته شد ، اما هیچ گوش 
آنان وجود  برای شنیدن صدای  شنوایی در حکومت 
را  غور  معارف  مشکالت  و  محرومیت  درد  تا  نداشت 
بشنود. این عضو مجلس نماینده گان افزود که آموزش 
به حالت »وحشتناکی« بی کیفیت  و پرورش در غور 
است و مکتب ، معلم و کتاب برای یادگیری وجود ندارد 
و مشکالت امنیتی هم مانع بزرگ دیگری برای فعالیت 

مکتب ها و فراگیری دانش به شمار می رود.
مسووالن ریاست معارف غور مشکالت موجود در این 
و  معلم  کمبود  ساختمان،  نبود  و  می پذیرند  را  نهاد 
را  عالی  و  متوسط  دوره های  برای  کتاب درسی  نبود 
پافشاری  اما  می کنند،  عنوان  مشکالتی  اساسی ترین 
میراحمد  است.  فعال  و  باز  مکتب ها  تمام  که  دارند 
ریاست  سرپرست  و  عمومی  تعلیمات  آمر  حسینی، 
این  در  که  می گوید  8صبح  روزنامه  به  غور،  معارف 
والیت ۲۲4 هزار دانش آموز هستند که 84 هزار تن 
آنان دختر هستند و توسط 4۷۰۰ آموزگار در 8۲8 

مکتب تدریس می شوند.
این  مکتب  از 8۰۰  بیش  مجموع  از  که  می افزاید  او 

که در نشست استانبول اشتراک و با برقراری آتش بس 
پیشنهاد  طالبان  به  حکمتیار  کند.  موافقت  مشروط 
کرد که در این نشست شرط هایی مثل تغییر حکومت 
عدم  خارجی،  نیروهای  خروج  روند  تطبیق  کنونی، 
زندانیان  آزادی  افغانستان،  امور  در  خارجی ها  دخالت 
طالبان  رهبران  نام  کشیدن  بیرون  نظامی،  و  سیاسی 
از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و پرداخت غرامت 
جنگی از سوی کشورهای خارجی را در نظر بگیرند. او 
گفت که در طول بیست سال گذشته خانه های مردم 
ویران و بیش از یک میلیون نفر کشته شده اند. حکمتیار 
افزود که در نشست استانبول باید خسارات بیست سال 

جنگ مطالبه شود.
امیدواری کرد که  ابراز   هم چنان رهبر حزب اسالمی 
انتقال  و  آتش بس  برقراری  روی  استانبول  نشست  در 
اگر  که  گفت  او  شود.  توافق  قدرت  مسالمت آمیز 
طرف های دخیل با طرح روشن و واضح و با اراده صادق 
در این نشست شرکت کنند، می توان برای بیرون رفت از 

جنگ، راه حل دریافت کرد. 
از  عبور  برای  افغانستان  که  کرد  تصریح  اما  حکمتیار 
مرحله ناامن و بی ثباتی، به توافقات و اقدامات نیاز دارد 
که افغان ها را به جلوگیری از فروپاشی نظام، متالشی 
نشدن تشکیالت نهادهای اداری و امنیتی کمک کند. 
او تاکید کرد که این نظام نباید متالشی شود. او گفت: 
»اردو و نهادهای امنیتی نباید متالشی شوند. تجربه بعد 
از سقوط نجیب باید تکرار نشود. حفظ نظام و تشکیالت 
باید همه  امنیتی چیزی مهم است که  نهادهای  اداره 

طرف ها به آن اعتنا داشته باشند.« 
حکومت  تشکیل  حکمتیار  گلبدین  دیگر  سوی  از 
ایتالفی را برای افغانستان مناسب ندانست. رهبر حزب 
اسالمی افزود که برای عبور از این بحران باید حکومت 
غیر ایتالفی ایجاد شود. او گفت تجارب نشان داده که 
حکومت های گذشته به دلیل ایتالفی بودن آن، ناکام 

بوده اند. 
که  بودند  گفته  روزنامه 8صبح  به  منابع  این  از  پیش 
ایاالت متحده امریکا تا پایان سال در افغانستان می ماند 
و این کشور با طالبان در این مورد توافق کرده است. 
بدل  در  نیز  طالبان  که  بودند  کرده  تصریح  منابع 
بین المللی، خواستار  نیروهای  ادامه حضور  آتش بس و 
رهایی همه زندانیان، حذف نام رهبران شان از فهرست 
توافق روی  امنیت سازمان ملل متحد و  سیاه شورای 
اخیر  واکنش  حال  این  با  شده اند.  انتقالی  حکومت 
طالبان به اعالم زمان خروج نیروهای امریکایی، احتمال 
برگزاری نشست استانبول را در هاله ای از ابهام قرار داده 
است. این نشست به رهبری سازمان ملل متحد، امریکا، 
و  از دولت  و هیأت هایی  برگزار می شود  قطر  و  ترکیه 
طالبان در آن اشتراک می کنند. نشست استانبول شبیه 
نشست اول بن است و قرار است در آن در مورد ایجاد 

دولت انتقالی صلح تصمیم گرفته شود.

هم  آن  که  دارد  ساختمان  مکتب  تنها ۲۱۶  والیت، 
درصد   ۷۵ حدود  حساب،  این  با  است.  غیرمعیاری 
دانش آموزان در والیت غور صنف درسی ندارند و در 

فضای باز درس می خوانند. 
افزون بر این، آمار مقام های ریاست معارف غور نشان 
می دهد که در صنف های اول تا ششم، ۵۰ درصد کتاب 
درسی وجود ندارد و در دوره های متوسطه و عالی »حتا 

یک جلد کتاب« برای دانش آموزان موجود نیست. 
معارف  مشکالت  که  می گویند  غور  محلی  مقام های 
در  و  فرستاده  اند  کشور  مرکز  به  مکتوب  گونه  به  را 
تا چالش های حوزه آموزش و پرورش  تالش هستند 
در  غور،  والی  فیض زاده،  عبدالظاهر  شود.  برطرف 
این  معارف  که  می پذیرد  8صبح  روزنامه  با  صحبت 
توجه  باید  و  است  روبه رو  فراوانی  با مشکالت  والیت 
والی  به عقیده  این بخش صورت گیرد.  به  بیش تری 
غور، با وجود مشکالت و کاستی های فراوان در بخش 
معارف، مکتب های دخترانه و پسرانه دوره ابتدایی حتا 
در مناطق زیر کنترل طالبان فعال است، اما در برخی 
ولسوالی ها طالبان اجازه نمی دهند دختران بیش تر از 

دوره متوسطه درس بخوانند . 
نبود  کنار  در  که  دارد  پافشاری  غور  معارف  ریاست 
صنف و کتاب درسی، این نهاد با مشکل کمبود آموزگار 
نیز دست  به  گریبان است و معارف نیازمند استخدام 
حدود سه  هزار آموزگار جدید می باشد تا روند تدریس 

به گونه عادی انجام شود. 
ناگوار  پی آمدهای  از  غور  مدنی  فعاالن  این همه،  با 
مشکالت معارف در این والیت هشدار می دهند و باور 
دارند که نارسایی های موجود در حوزه معارف، آینده 
هزاران کودک و نوجوان دانش آموز را تهدید می کند و 
مسوولیت آن بر دوش افرادی است که به معارف غور 

طی دو دهه اخیر توجه نکرده اند.

برگزاری نشست استانبول در 24 اپریل محل 
تردید است

75 درصد دانش آموزان در غور صنف درسی ندارند

عبداالحمد حسینی 



مشارکت زنان در جامعه و سیاست همواره یکی از بحث های داغ در مجامع سیاسی ملی و بین المللی بوده است. اکنون که 
در بحبوحه تحوالت نو به سر می بریم که در بستر آن سیاست و جامعه به سوی مسیر جدید رهنمون خواهد شد، مشارکت 

زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
واقعیت این است که با توجه به رشد و افزایش توانمندی زنان در 18 سال گذشته، بازگشت به دوره سیاه طالبان و خانه نشینی 

زنان امکان پذیر نیست. بخش عظیمی از زنان در شهرهای بزرگ و کوچک، به تحصیالت عالی دست یافته  و در بخش های مختلف 
جامعه به حیث داکتر، معلم، خبرنگار و مدیر ایفای وظیفه کرده اند و در جهت شکوفایی جامعه خود گام بر می دارند. به همین سبب، 

نقش و جایگاه آنان در دولت پساصلح، حایز اهمیت است. این انتظار از دولت و شورای عالی مصالحه ملی به عنوان اصلی ترین حامی 
حقوق شهروندان وجود دارد تا از جایگاه زنان در گفت وگوهای صلح با طالبان، حفاظت کنند.

تصمیم خروج نیروهای ناتو و 
امریکایی از افغانستان، آن هم 

در عصر صلح و ادامه جنگ، پیام تازه  
جامعه جهانی به این کشور است. این 
تصمیم ابعاد پیچیده و پنهان دارد که 

جداً قابل تأمل است. دولت افغانستان 
پس از بیست سال حضور کشورهای 
عضو ناتو و امریکا، در تازه ترین مورد 

قرار است تنها با نیروهای تحت امر 
خودش از جغرافیای این سرزمین در 
برابر گروه طالبان و گروه های افراطی 

دیگر حراست و حفاظت کند. عبدالوارث سیغانی

افغانستان در آزمون بزرگ صلح و ادامه جنگ

نگاهی به جایگاه زنان در پیش نویس توافق نامه 
صلح افغانستان
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تصمیم خروج نیروهای ناتو و امریکایی از افغانستان، 
آن هم در عصر صلح و ادامه جنگ، پیام تازه  جامعه 
جهانی به این کشور است. این تصمیم ابعاد پیچیده 

و پنهان دارد که جداً قابل تأمل است.
دولت افغانستان پس از بیست سال حضور کشورهای 
عضو ناتو و امریکا، در تازه ترین مورد قرار است تنها با 
نیروهای تحت امر خودش از جغرافیای این سرزمین 
دیگر  افراطی  گروه های  و  طالبان  گروه  برابر  در 

حراست و حفاظت کند.
برنامه خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در سال 
عدم  و  ادامه جنگ  دلیل  به  که  بود  مطرح   ۲۰۱4
کاهش خشونت ها، این خروج نهایی نشد و حاال جو 
برنامه  امریکا  متحده  ایاالت  جمهور  رییس  بایدن، 
سال  سپتامبر   ۱۱ در  را  کشورش  نیروهای  خروج 

جاری )۲۰۲۱( اعالم کرده است.
شود،  کالبدشکافی  افغانستان  در  امریکا  اگر حضور 
داشت،  بیان  بایدن  جمهور  رییس  که  آنچه  دقیقاً 
»از  نبود.  دیگر  موارد، چیزی  این  امریکا جز  هدف 
به  هدف  دو  خاطر  به  ما  که  بود  واضح  کاماًل  آغاز 

مشارکت زنان در جامعه و سیاست همواره یکی از 
بحث های داغ در مجامع سیاسی ملی و بین المللی 
بوده است. اکنون که در بحبوحه تحوالت نو به سر 
می بریم که در بستر آن سیاست و جامعه به سوی 
مسیر جدید رهنمون خواهد شد، مشارکت زنان از 

اهمیت بسزایی برخوردار است.
افزایش  و  رشد  به  توجه  با  که  است  این  واقعیت 
توانمندی زنان در ۱8 سال گذشته، بازگشت به دوره 
سیاه طالبان و خانه نشینی زنان امکان پذیر نیست. 
بخش عظیمی از زنان در شهرهای بزرگ و کوچک، 
بخش های  در  و  یافته   دست  عالی  تحصیالت  به 
و  خبرنگار  معلم،  داکتر،  حیث  به  جامعه  مختلف 
در جهت شکوفایی  و  کرده اند  وظیفه  ایفای  مدیر 
جامعه خود گام بر می دارند. به همین سبب، نقش 
اهمیت  حایز  پساصلح،  دولت  در  آنان  جایگاه  و 
از دولت و شورای عالی مصالحه  انتظار  این  است. 
به عنوان اصلی ترین حامی حقوق شهروندان  ملی 
وجود دارد تا از جایگاه زنان در گفت وگوهای صلح با 

طالبان، حفاظت کنند.
در این نوشته، تالش می شود تا به بررسی جایگاه 
زنان در پیش نویس ارایه شده کمیته رهبری شورای 

عالی مصالحه ملی پرداخته شود.
برای  گزینه  دو  پیش نویس  این  دوم  بخش  در 
رفتن به سوی صلح ترسیم شده است. گزینه الف( 

حکومت صلح و گزینه ب( دولت انتقالی صلح.
عنوان  با  دارد،  وجود  جدول  یک  الف  گزینه  در 
رسیدن به حالت مطلوب. در این بخش، عناوینی 
برای رسیدن به حالت مطلوب ذکر شده که بسیار 
نامفهوم است. اما در گزینه )ب( شرح و بسط مفصلی 
از یک طرح وجود دارد که به بررسی گرفته می شود.
در این پیش نویس، قوه اجراییه ای ترسیم شده است 

شکست خورده قلمداد می شود؛ ولی برای آن کشور، 
افغانستان اهمیت فراوان دارد.

از  امریکا  و  ناتو  که  است  این شده  بر  فرضیه  حاال 
افغانستان یک جا خارج می شوند و این خروج عجوالنه 
بدون این که وضعیت جنگ در افغانستان درک شود 
و با حکومت افغانستان مشورت و هماهنگی صورت 
گیرد، چه نتیجه ای  می تواند داشته باشد؛ کاماًل واضح 
است که افغانستان در یک قدمی جنگ علیه خودی 

قرار دارد.
ادامه گفت وگوهای میان افغانی و برگزاری کنفرانس 
استانبول از موارد دل گرم کننده ای است که اکثریت 
افغان ها به نتیجه این گفت وگوها دل بسته اند و گمان 
می برند که این گفت وگوها برای افغانستان صلح را 

فراهم می کند و جنگ را به پایان می رساند.
بدون تردید، هر بحرانی که به وجود می آید، مهار آن 
به مدیریت سالم ضرورت دارد که باید به گونه درست 
مدیریت گردد. من به مدیریت آقای غنی به عنوان 
فرد اول کشور تردید دارم. او بحران پس از خروج ناتو 

بین  معاون رییس جمهور و شمولیت یک زن در 
چهار معاون صدراعظم با توجه به جامعه مردساالر 
افغانستان نوعی حفاظت از حقوق زنان در رهبری 
قوه اجراییه خواهد بود. شاید این پیشکش به زنان، 
به تأسی از در نظر گرفتن کرسی های پارلمان در 
این  باید  اما  است.  بوده  آنان  برای  اساسی  قانون 
و  جامعه  دیدگاه  که  ساخت  خاطرنشان  را  نکته 
زنان نسبت به ضرورت حضور آنان در جامعه امروز 
نسبت به زمانی که زنان به تازه گی از یوغ ظلم و 
ستم طالبان رهایی یافته بودند، تغییر کرده است. 
بین ده چهره سیاسی مرد  تنها دو زن در  حضور 
کشور، عالوه بر این که نمی تواند تبلور حضور نیمی 
ضعیف  و  دوم  جایگاه  در  را  زنان  باشد،  جامعه  از 

نسبت به مردان قرار خواهد داد.
رییس  شخص  جایگاه  بعدی،  اهمیت  حایز  نکته 
این  بر  حاکم  روح  از  است.  صدراعظم  و  جمهور 
که  می گیرد  صورت  برداشت  این  پیش نویس، 
اشخاصی که به عنوان رییس جمهور و صدراعظم 
انتخاب خواهند شد و بر این کرسی ها تکیه خواهند 
زد، مردان هستند. این نقشه راه، هرچند برای دوره 
انتقالی سه ساله در نظر گرفته شده؛ اما گویای این 
واقعیت تلخ تاریخی در کشور است که اگر تهداب 
کج گذاشته شود، دیوار تا ثریا کج خواهد رفت. مثال 

و امریکا را مدیریت نمی تواند.
روبه رو  بزرگی  آزمون  با  حاضر  عصر  در  افغانستان 
است که این آزمون بدون تردید سرنوشت این کشور 
را تعیین می کند؛ به سوی جنگ می رویم یا پروسه 
صلح را مدیریت می کنیم و به سوی صلح می رویم. 

این قضیه دو رخ دارد؛ می بریم یا می بازیم.
اساساً اگر رهبران افغانستان طی بیست سال گذشته 
و  می کردند  موثر  استفاده  جهانی  جامعه  حضور  از 
تمامی امکانات را به گونه شفاف مدیریت می نمودند، 
و  ناتو  خروج  از  و  نمی بودیم  آینده  نگران  ما  امروز 
امریکا هم هراسی نمی داشتیم؛ ولی ما از تمام منابع 
استفاده نادرست کردیم و نتوانستیم شرایط را به نفع 

کشور تغییر دهیم.
حاال دو راه برای دولت افغانستان باقی مانده است؛ 
یا با خروج نیروهای ناتو و امریکا به تنهایی از کشور 
دفاع کند که می کند، یا با توسل به دیپلماسی برای 
از  دفاع  خاطر  به  دیگر  کشورهای  حمایت  جلب 

افغانستان آستین باال بزند.
می کنند؛  قاطعیت جنگ  با  طالبان  که  آن جایی  از 
ایستاده گی در برابر آنان به تنهایی کارساز نخواهد 
آن  به  افغانستان  دفاعی  نیروهای  این که  برای  بود. 
شکلی که باید مدرنیزه می شدند، نشده اند و نیاز به 
تقویت بیش تر و فراهم آوری تسهیالت بیش تر دارند.

شرایط  در  افغانستان  مردم  این که،  کالم  خالصه 
کنونی در برابر یک آزمون بزرگ برای دفاع از خاک 
و تمامیت ارضی کشور خویش قرار دارند و خروج 
جامعه جهانی به بغرنجی این آزمون افزوده و برای 
بسیاری از مردم دلهره پیدا شده است که ما بدون 
جامعه جهانی قادر به دفاع از خود نیستیم و حضور 

ناتو و امریکا هنوز ضروری به نظر می رسد.
چه  آمده  پیش  آزمون  با  افغانستان  که  شود  دیده 
در  و  به کدام جهت حرکت خواهد کرد  و  می کند 
این رقابت های پیچیده بین المللی چه چیزی نصیب 
در  جنگ  ادامه  یا  صلح  می شود.  افغانستان  مردم 
این جا مهم ترین فاکتور مدیریت این آزمون  است که 
برای دولت مردان افغانستان واگذار شده است و مردم 

افغانستان چشم انتظار پایان این ماجرا هستند.

واضح آن، حکومت دوامدار قوم پشتون است که این 
تصور را در جامعه افغانستان به وجود آورده است 
انتخابات  بر  مبتنی  اگر سیستم حکومتی  که حتا 
رییس جمهور همواره یک  باشد،  برقرار  در کشور 
سنگ  این  گذاشتن  بنابراین،  بود.  خواهد  پشتون 
تهداب که حضور زنان در بخش ریاست قوه اجراییه 
کشور تنها به حضور دو تن در پست معاونت خالصه 
بر  مبتنی  جامعه  یک  قبول  قابل  نمی تواند  شود، 

ارزش های انسانی و توسعه گرا باشد.
مسأله مهم دیگری که در این پیش نویس در بحث 
بخشی تحت  است،  زنان مطرح  به  مربوط  مسایل 
و  حل  بخش،  این  در  است.  قضاییه  قوه  عنوان 
قانون دولت در  با  فصل دعاوی مدنی در مطابقت 
نظر گرفته شده؛ اما شیوه های بررسی این دعاوی 
سنتی  و  عرفی  غیردولتی،  شیوه های  طریق  از  را 
بر  که  همان طور  است.  دانسته  مجاز  و  اجرا  قابل 
همه گان معلوم است، بخش بزرگی از دعاوی مدنی، 
ازدواج، طالق و حضانت  شامل موضوعات وصیت، 
فرزندان است که زنان همواره یک پایه اصلی این 
دعاوی  این  فصل  و  واگذاری حل  هستند.  دعاوی 
فرهنگ  به  توجه  با  سنتی  و  عرفی  شیوه های  به 
مردساالر و سنتی کشور، دست یابی حقوق زنان به 

حقوق حقه آنان را در پرده ای از ابهام خواهد برد.

و  الدن  بن  اسامه  گرفتاری  بودیم؛  رفته  افغانستان 
نابودی پناهگاه های امن القاعده. و تا جایی که من به 
خاطر دارم، ما هیچ گاهی برای متحد ساختن مردم 
هیچ گاهی  کشور  آن  اصأل  بودیم.  نرفته  افغانستان 

متحد نبوده است.«
از این دیدگاه آقای بایدن معلوم می شود که امریکا به 
دنبال اهداف خویش است و طی این سال ها مصروف 
اهداف خودش بوده است. امریکایی ها عاشق چشم 
و ابروی مردم افغانستان نیستند که این جا پول به 

مصرف برسانند و سربازان شان کشته شوند.
این مسأله در ذهن مردم افغانستان باید روشن باشد 
خاطر  به  را  خویش  سربازان  هیچ گاهی  امریکا  که 
افغان ها قربانی نمی کند و نخواهد کرد و اگر قربانی 
هم می کند، قطعاً به خاطر اهداف خودش است. ولی 
این هم معلوم است که امریکایی ها افغانستان را به 
ساده گی ترک نخواهند کرد. افغانستان برای امریکا 
اهمیت استراتژیک دارد و این اهمیت زمینه ماندن 

ایاالت متحده را در این کشور تقویت می کند.
من به خروج کامل تردید دارم. امریکا برای اهداف 
را  کشور  این  و  می ماند  افغانستان  در  خود  مهم 
جنگ  این  در  امریکا  که  هرچند  نمی کند.  ترک 

به  معاون  چهار  و  جمهور  رییس  دربرگیرنده  که 
شمول یک زن، صدراعظم و چهارمعاون به شمول 
کننده گان  ترسیم  نظر  از  بود.  و... خواهد  زن  یک 
چهار  بین  در  زن  یک  شمولیت  پیش نویس،  این 

صفورا مزاری





به گمان من استفاده زیاد و سنگین از این سه مورد )سکس، دین و سیاست رادیکال( هم 
طنزنویس را ابله و سبک مغز و هم مخاطب را احمق و ساده لوح می کند. منظور من این نیست 
که هیچ وقت از واژه های جنسی نباید استفاده کرد. سکس و جنسیت یک بخشی از زنده گی 
و چه بسا بخش بزرگی از زنده گی و هم چنین بخش مهمی از آسیب های اجتماعی جوامعی مثل 
افغانستان و ایران است. و ما نمی توانیم به آن بی اعتنا باشیم. اما وقتی باید راجع به مسائل 
جنسی حرف بزنیم که ضرورت داشته باشد، نه وقتی که هیچ حرفی برای گفتن نداریم و از 

سر بی حرفی سراغ سکس می رویم. وقتی مسأله قومیت و تضاد قومی در افغانستان جامعه را 
به خطر می اندازد، فحش دادن به طالبان بیست سال قبل چه جایی دارد؟ اگرچه باید مواظب 

باشیم مال عمرهای تازه به جای آن مال عمر رفته به وجود نیایند.
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طنز؛ سکس، دین، سیاست
برای این که طنز بنویسید، از چیزهای مختلفی می توانید 
مردم،  اعتقادات  دین،  سیاست، سکس،  کنید:  استفاده 
سیاسی،  مشکالت  اجتماعی،  مشکالت  نادانی،  تمسخر 
خصوص  به  که  دیگر  چیزهای  و  دیکتاتوری  تمسخر 
در کشورهای غیردموکراتیک رایج است. در این میان، 
مسائلی مثل سکس و شوخی با مسائل جنسی، شوخی 
با مسائل دینی و اعتقادات درست یا غلط مردم و برخورد 
تند و رادیکال با رهبران سیاسی در طنز جذابیت زیادی 
دارد. مثاًل، وقتی شما رهبران سیاسی کشور را احمق و 
بی شعور و نادان قلمداد می کنید، دل مردم خنک می شود 
و آنان احساس می کنند که بخشی از مشکالت شان حل 
وقتی  یا  است.  گفته  آنان سخن  زبان  از  و کسی  شده 
به دین و اعتقادات دینی که طالبان هم به آن معتقد 
هستند، فحاشی می کنید، جز این که احساس شجاعت 
از  دورتر  کیلومتر  هزار  سه  اگر  خصوص  به  می کنید، 
رضایت  احساس  خودتان  هم  کنید،  زنده گی  طالبان 
اگر  می کنید و هم دل مردم خنک می شود. هم چنین 
با مسائل جنسی در یک جامعه اخالقی شوخی کنید، 
خودبه خود مردم می خندند و حال خوشی به آن ها دست 
می دهد. من از این سه شیوه، کم تر استفاده می کنم. نه 
به خاطر این که بلد نیستم، نه؛ به خاطر این که احساس 
را  مردم  و هم  نوشتم  احمقانه طنز  می کنم هم خودم 

احمق کردم.
مردم  آگاهی  و  دانش  افزایش  طنزنویس  موکد  وظیفه 
است. استفاده از توهین های تند یا شوخی های بی پرده 
یا الفاظ رکیک در طنز، مثل پرتاب کردن سنگ یا زدن 
مشت و لت وکوب دشمن است. وظیفه طنزنویس کتک 
زدن دشمن نیست؛ بلکه دادن آگاهی به مردم است. به 
مورد  است  ممکن  راحتی  به  دینی  زاویه  از  که  مردمی 
به  بگیرند؛ مردمی که به طور معمول  سوءاستفاده قرار 
دادن  و مردمی که فحش  توهین می کنند  زنان  حقوق 
وظیفه  است.  راحت تر  کردن  گفت وگو  از  برای شان 
طنزنویس دادن دانایی و آگاهی به مردم است. خواننده 
طنز پس از خواندن یک طنجیزه از نجیب اهلل دهزاد یا 
شعری از کاکه تیغون یا داستانی از احسان اهلل سالم یا 
که  کنند  احساس  باید  خزان  مسعوده  از  طنزی  پارچه 

چهل  سی  در  که  وحشی گری  این  و  کردند  زنده گی 
بوده،  و سوریه  عراق  ایران،  افغانستان،  در  سال گذشته 
در پنجاه سال گذشته در میان مسلمانان وجود نداشته، 
آنچه توحش و کثافت و حماقت را در این جوامع با دین 
ترکیب کرده، سوءاستفاده از دین برای کسب قدرت است. 
پس باید با ترکیب کردن دین و دولت، دین و سیاست، 
دین و تروریسم، دین و ایدیولوژی جنگید. در دو کشور 
ایران و افغانستان یک اشتباه در دو زمان رخ داد؛ در ایران 
داکتر شریعتی از دین به عنوان اسلحه علیه دیکتاتوری 
استفاده کرد و در افغانستان نیز طالبان از دین به عنوان 
اسلحه علیه کمونیسم استفاده کردند و در هردو جا دین 
به عاملی علیه مردم تبدیل شد؛ چرا که تبدیل به اسلحه 
شد. باید با اسلحه جنگید، وظیفه طنزنویس در این جا 
خلع سالح دین است؛ دینی که برای آرامش یا اخالق یا 

حتا اعتقاد غلط بی ضرر باشد، اشکالی ندارد.
سیاست  مشکل  درگیر  طنز  در  ما  چیزی  هر  از  بیش 
هستیم، به دلیل چهل سال بحران سیاسی در افغانستان 
و ایران که موجب اختالل در زنده گی مردم شده است. 
مردم غالباً به روش های دموکراتیک و پارلمانی بی اعتماد 
هستند و احزاب به سختی می توانند شکل بگیرند. به 
همین دلیل، فعاالن سیاسی معموالً در هنگام انتخابات 
و  مخالفان  کنند.  عوض  را  حکومت  می خواهند  انگار 
منتقدان و از جمله طنزنویسان به جای انتقاد از دولت به 
طور کلی دولت را با خاک یکسان و از بیخ نابود می کنند 
اتهام و فحاشی کاری نمی کنند، به  و معموالً جز زدن 
همین دلیل قهر میان منتقدان و دولت همیشه وجود 
مدل  فحاشی  و  در سیاست  ژاژخایی  و  تندگویی  دارد. 
مطلوب طنز سیاسی در افغانستان و ایران است. ضمن 
این که در هردو کشور برای طنزنویس و مردم عدالت و 
برابری مهم تر از آزادی است و توجه به این ندارند که 
اگر عدالت حاکم شود، ممکن است آزادی از میان برود؛ 
اما اگر آزادی حاکم شود، امکان گسترش عدالت بسیار 
بیش تر است. به گمان من طنزنویس پارسی زبان ایرانی 
موثر  سیاسی  طنز  برای  راهی  دنبال  باید  افغانستان  و 
بر دولت و رفتار سیاسی بگردد و کوشش کند تا طنز 
سیاسی را به ابزاری برای آگاه کردن مردم برای رفتن به 
سوی دموکراسی بیش تر و بهبود زنده گی سیاسی کشور 

تبدیل کند.
تا شماره  دیگر، شما را بخیر و ما را به سالمت.

که ضرورت داشته باشد، نه وقتی که هیچ حرفی برای 
می رویم.  سراغ سکس  بی حرفی  سر  از  و  نداریم  گفتن 
وقتی مسأله قومیت و تضاد قومی در افغانستان جامعه را 
به خطر می اندازد، فحش دادن به طالبان بیست سال قبل 
چه جایی دارد؟ اگرچه باید مواظب باشیم مال عمرهای 

تازه به جای آن مال عمر رفته به وجود نیایند.
سنگ های  این  از  استفاده  کردن  کم  با  معتقدم  من 
نوک تیز در طنز، نوشته یا سروده ما نه کم رنگ می شود 
و نه غیرجذاب، باید یاد بگیریم از راه هایی غیر از فحش 
رکاکت،  از  استفاده  و  بانوان  و  زنان  به  توهین  یا  دادن 
اشتباه  یا توهین به اعتقادات مردم طنز بنویسیم. لطفاً 
نکنید، من اصاًل معتقد نیستم باید به اعتقادات احمقانه 
دیگران احترام گذاشت، اتفاقاً اعتقادات احمقانه را باید با 
شدت درهم کوبید؛ اما نباید وقتی با »تروریسم اسالمی« 
مشکل داریم، به جای تمسخر و نقد تروریسم به جان 
افغانستان  و  ایران  در  سال ها  مسلمانان  بیفتیم.  اسالم 

آگاهی بیش تری نسبت به مشکالت شان به دست آوردند. 
شهاب ترشیزی در اشعار طنزش به فراوانی از سکس و 
جنسیت استفاده کرده و ثابت کرده که فالن دشمنش 
از نظر جنسی فاسد بوده و  یا فالن آدم  حرامزاده بوده 
آیا  است،  می شده  مرتکب  را  فساد  فالن  بار  ده  روزی 
خواندن طنز او - که من شخصاً از خواندنش لذت می برم 

- نقشی در آگاهی و دانایی مخاطب دارد؟
مورد  سه  این  از  سنگین  و  زیاد  استفاده  من  گمان  به 
)سکس، دین و سیاست رادیکال( هم طنزنویس را ابله 
و سبک مغز و هم مخاطب را احمق و ساده لوح می کند. 
منظور من این نیست که هیچ وقت از واژه های جنسی 
از  بخشی  یک  جنسیت  و  سکس  کرد.  استفاده  نباید 
زنده گی و چه بسا بخش بزرگی از زنده گی و هم چنین 
مثل  جوامعی  اجتماعی  آسیب های  از  مهمی  بخش 
بی اعتنا  به آن  نمی توانیم  ما  و  ایران است.  و  افغانستان 
باشیم. اما وقتی باید راجع به مسائل جنسی حرف بزنیم 

ابراهیم نبوی
قسمت چهارم

طنز چیست؟

امروز وقتی از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 
بحث می شود، برای بسیاری از ما این سوال وجود دارد 
که آیا پیامدهای خروج امریکا همان خواهد بود که 
پس از خروج قوای شوروی اتفاق افتاد؟ قابل یادآوری 
است که پس از خروج قوای شوروی، حکومت داکتر 
دلیل  به  نهایت  در  و  یافت  ادامه  نجیب اهلل سه سال 
تسلیحاتی  و  مالی  حمایت  قطع  و  درونی  اختالف 
نظام  این  فروپاشید.  روسیه  فدراسیون  و  شوروی 

شکست نخورد، فروپاشید.

چه تفاوت هایی میان این دو خروج وجود دارد؟
۱- اتحاد شوروی بیش تر در نتیجه ناتوانی اقتصادی 
و بار سنگین جنگ در افغانستان، حمایت بیهوده از 
کشورهای اروپای شرقی و مسابقه تسلیحاتی با ایاالت 
جنگ  گورباچف  میخائیل  و  درآمد  زانو  به  متحده 
افغانستان را »زخم خونین« خواند که راه عالج، قطع 

آن است.
ایاالت متحده تا هنوز قدرت درجه یک اقتصادی جهان 

منفی در جامعه ای دارند که در بیست سال گذشته 
و  است  برده  لذت  خانم ها  کار  و  تحصیل  آزادی،  از 
می تواند نیروی بزرگ مقاومت در برابر غصب قدرت 

توسط طالبان باشد.
اما نباید این حقیقت را فراموش کرد که اردوی ملی 
برخالف اردوی داکتر نجیب، اردوی است که در برابر 
پول خدمت می کند. حس وطن پرستی ذاتی است؛ اما 
جنگ انگیزه می خواهد که کم تر در نیروهای امنیتی 

وجود دارد.
از  آن  ارشد  مقامات  و  کنونی  رهبران  که  حالی  در 
جنگ  اول  خط  نیروهای  برابر  چندین  امتیازات 
برخوردار اند، فامیل و فرزندان شان در غرب زنده گی 
وقتی  است که  همه گانی  تقریباً  باور  این  و  می کنند 
آن  بیرق  برابر  در  و  دارند  را  غرب  شهروندی  آن ها 
در  احتماالً  کرده اند،  یاد  وفاداری  سوگند  کشورها 
و  برمی گردند  النه های شان  به  دوباره  دشوار  روزهای 
مردم و نظامیان فداکار را رها می کنند. باید مطمین 

شد که تجربه داکتر نجیب اهلل تکرار نمی شود.

حزبی است که در امریکا بر سر قدرت باشد. ایاالت 
اهداف  همان  از  روسیه  فدراسیون  برخالف  متحده، 
ساختار  وجود  در  که  می کند  حمایت  افغانستان  در 
کنونی قابل پیگیری است. مزید بر آن، ایاالت متحده 
از توانایی بسیار بلند دیپلماتیک و حمایت بین المللی 
برخوردار است و می تواند علیه هر گروه داخل اقدام 
شود که منافع آن را متضرر سازد. وقتی داعش پس 
زیاد عراق و  امریکایی، بخش های  نیروهای  از خروج 
سوریه را تصرف کرد، امریکا بدون استیذان برگشت و 

داعش را از عراق راند.
ایاالت متحده برخالف روسیه که در آن زمان بیش تر 
به مسایل داخلی اش مصروف شد، به عنوان یک قدرت 
رقبای  و  منطقه  در  مشخص  منافع  جهانی  بزرگ 
بالقوه مانند روسیه و چین و دشمنانی مانند ایران و 
گروه های تروریستی منطقه ای و بین المللی دارد که 

نمی تواند به ساده گی از کنار آن بگذرد.

3- حکومت داکتر نجیب اهلل توسط یک حزب بزرگ 
که همه سطوح جامعه، نظامی، امنیتی و سیاسی را در 
دست داشت، اداره می شد. اختالف درونی در حزب و 
تالش ها برای کودتاهای گوناگون، سبب چند دسته گی 
در حزب و عرصه های مختلف از جمله نیروهای مسلح 
گرو ه های دشمن  به  هر دسته  کار  پایان  در  که  شد 

مورد نظر خودشان پیوستند و نظام فروپاشید.
اداره  سیاسی  حزب  توسط  افغانستان  کنونی  دولت 
مشخص  افراد  دست  به  اقتصادی  اهرم  نمی شود. 
مزید  دارند.  منافع شخصی  آن  برای حفظ  که  است 
بر نیروهای ارتش، ملیشه های اشخاص قدرتمند، برای 
نیاز به مقاومت دارند. مخالفان دولت، به  حیات شان 
ویژه گروه طالبان هم منسجم نیستند و تصویر بسیار 

با رشد سالیانه 4.۵ درصد است. با آن که فدراسیون 
روسیه و جمهوری مردم چین با رشد سریع نظامی 
و اقتصادی، امریکا را به چالش می کشند؛ اما تا هنوز 
اقتصاد ایاالت متحده توانایی کامل مصارف نظامی اش 

را دارد.

۲- فدراسیون روسیه که جانشین اتحاد شوروی شد، 
سیاست متفاوت از شوروی را تعقیب می کرد. یلتسین، 
رییس جمهوری فدراسیون روسیه، همراه با همتاهای 
را  شوروی  نابودی  سند  خویش  بالروس  و  اوکراینی 
ببرک  حکومت  ایدیولوژیک  حامی  که  کردند  امضا 
کارمل و سپس نجیب اهلل در افغانستان بود. فدراسیون 
کشید،  دست  شرقی  اروپای  حمایت  از  که  روسیه 
برعالوه،  نداشت.  نجیب اهلل  از  حمایت  برای  دلیلی 
حمایت  تا  نداشت  دیپلماتیک  توانایی  دیگر  روسیه 

بین المللی را برای نجیب اهلل جلب کند.
دولت  از  قبل  خروج  به  تصمیم  متحده،  ایاالت  در 
بایدن و در زمان رقیب سرسخت انتخاباتی اش، دونالد 
ترمپ گرفته شده بود. این به آن معنا است که تداوم 
هر  برای  اجتناب ناپذیر  اصل  یک  خارجی  سیاست 

تفاوت های خروج شوروی و امریکا از افغانستان

سلطان احمد بهین

امروز وقتی از خروج نیروهای 
امریکایی از افغانستان بحث 
می شود، برای بسیاری از ما 

این سوال وجود دارد که آیا پیامدهای خروج 
امریکا همان خواهد بود که پس از خروج 

قوای شوروی اتفاق افتاد؟ قابل یادآوری 
است که پس از خروج قوای شوروی، 

حکومت داکتر نجیب اهلل سه سال ادامه 
یافت و در نهایت به دلیل اختالف درونی و 

قطع حمایت مالی و تسلیحاتی شوروی 
و فدراسیون روسیه فروپاشید. این نظام 

شکست نخورد، فروپاشید.



امین محمدی، دانش آموخته جیولوجی

شتاب زده گی موافقان فدرالیسم 
و ایستاده گی مخالفان آن

عبدالهادی کمیل

مهم ترین بازیگران حوزه بین الملل همان گونه که از نامش پیدا است، ملل )ملت ها( هستند؛ ملت هایی 
که قادر به تعریف و معرفی خویش اند و منفعت و مضرت خود را می شناسند. دیگر بازیگران نیز با 

درنظرداشت منافع و مضار آنان سیاست های خویش را تنظیم می کنند. در حوزه بین الملل، دولت ها از 
ملت ها نماینده گی می کنند. بنابراین، می توان گفت که دولت - ملت ها بازیگران اصلی حوزه بین الملل اند. 

دولت ها گردهم می آیند و برای تضمین منافع مردم خویش به رقابت می پردازند.

از  که  همان گونه  بین الملل  حوزه  بازیگران  مهم ترین 
ملت هایی  هستند؛  )ملت ها(  ملل  است،  پیدا  نامش 
و  منفعت  و  خویش اند  معرفی  و  تعریف  به  قادر  که 
با  نیز  بازیگران  دیگر  می شناسند.  را  خود  مضرت 
درنظرداشت منافع و مضار آنان سیاست های خویش 
از  دولت ها  بین الملل،  حوزه  در  می کنند.  تنظیم  را 
گفت  می توان  بنابراین،  می کنند.  نماینده گی  ملت ها 
که دولت - ملت ها بازیگران اصلی حوزه بین الملل اند. 
دولت ها گردهم می آیند و برای تضمین منافع مردم 
خویش به رقابت می پردازند. بازیگران این رقابت ها از 
قدرت و توانایی برابر برخوردار نیستند؛ برخی قدرتمند 
فاقد  بین الملل  نظام  که  آن جا  از  برخی ضعیف اند.  و 
یک قوه  غالب و مسلط بر همه نظام است، بازیگران 
خدمت  به  را  ضعیف  بازیگران  پیوسته  قدرتمندتر 
منافع خویش می گمارند، تا می توانند از ظرفیت های 
آنان بهره می برند و زمانی که منفعتی برای شان قابل 
به حال خودشان رها می کنند.  را  آنان  نباشد،  تصور 
حقوق بین الملل نیز تنظیم کننده روابط میان قدرت ها 
نیست؛ بلکه بیانگر این روابط است. بنابراین، بازیگران 
ضعیف در حوزه بین الملل همیشه میدان تقابل منافع 

بازیگران قدرتمند هستند.
بین الملل  حوزه  در  قدرت  سلسله مراتب  تعیین  در 
از  یکی  می شود.  گرفته  مدنظر  متعدد  شاخص های 
اساسی ترین و مهم ترین این شاخص ها میزان موفقیت 
روند  است.  ملت سازی   - دولت  روند  در  بازیگران 
حوزه  در  قدرت  سلسله مراتب  با  ملت سازی   - دولت 
باور عده ای،  به  با هم رابطه مستقیم دارد.  بین الملل 
در  آنان  موفقیت  میزان  به  بی ثباتی کشورها  و  ثبات 
را  روند  این  که  کشورهایی  دارد.  بسته گی  روند  این 
موفقانه سپری کرده اند، از قدرت بیش تر برخوردار اند 
و کشورهایی که در این روند با ناکامی ها و مشکالت 
مواجه بوده ، گرفتار ناامنی و بی ثباتی اند. جنگ جهانی 
دوم و جنگ سرد، در اروپای شرقی و آسیای میانه و 
برخی دیگر از گوشه های جهان، زمینه ورود دولت ها و 
بازیگران جدید را به صحنه بین الملل مساعد ساخت. 
اما بیش تر این کشورها در زمینه دولت - ملت سازی 
با بحران مواجه شدند. افغانستان از جمله کشورهایی 

است که دچار این بحران شده است.

از هر  تنور گفت وگوهای صلح بیش تر  این روزها که 
زمانی داغ است و لحظه به لحظه به نشست مهم و 
بحث  می شویم،  نزدیک  »استانبول«  سرنوشت ساز 
شدن  تبدیل  حال  در  هم  افغانستان  شدن  فدرالی 
سرشناس  چهره های  است.  عمومی  گفتمان  یک  به 
به  قلم  و  می زنند  سخن  نظام  نوع  این  از  حکومتی 
این نظام  پیرامون  بلند  یادداشت های  دستان مشهور 
می نویسند که می توان گفت؛ این روزها افکار عمومی 
در کنار مشغله های دیگر، درگیر این نوع نظام سیاسی 
شده است. گذشته از تمام حرف و حدیث ها پیرامون 
نظام فدرالی، بررسی توزیع و گسترش منابع طبیعی 
در افغانستان به عنوان یک سرمایه عظیم ملی زیر سایه 
نظام فدرالی ضروری است. با فرض این که نظام سیاسی 
آینده افغانستان فدرالی شود، فرایند استخراج، صادرات 
و معدن کاری در ایالت های مختلف چه می شود؟ بر سر 
ایالت های فقیر از منابع طبیعی چه خواهد آمد؟ درآمد 
تقسیم  ایالت ها  بین  چگونه  طبیعی  منابع  از  حاصل 
می شود؟ آیا فدرالی شدن افغانستان تنور منازعات بر 

سر منابع طبیعی را داغ تر خواهد کرد؟
به دلیل اهمیت زیاد منابع طبیعی و نقش برجسته آن 
در اقتصاد ملی و بین المللی، درآمد از منابع طبیعی به 
عنوان درآمد جداگانه حساب می شود. در اکثر کشورها 
که دارای منابع غنی طبیعی اند، مانند نفت و گاز، زغال 
سنگ، طال، الماس، نقره، مس و دیگر عناصر طبیعی، 
این بخش توسط حکومت مرکزی جمع آوری  درآمد 
)در  امریکا  متحده  ایاالت  ایتالیا،  کانادا،  می شود. 
ایاالت (، هند، پاکستان، عراق، مالیزیا و...،  از  شماری 
فرمول های مختلف،  و  قوانین  هرکدام طبق روش ها، 
به  منظم  برنامه های  طبق  را  درآمدها  این  از  بخشی 

طرف دیگر، زورمندان و قوماندانان محلی مجال جوالن 
قدرت  افزایش  و  حفظ  برای  می توانند  تا  و  می یابند 
خویش به آتش نفاق و نفرت می دمند. حتا اگر این 
افغانستان ختم نشود،  به تجزیه  مداخالت و تنش ها 
باز هم هزینه این تنش ها بر دوش مردم این سرزمین 
سنگینی می کند. زیرا مانند همیشه مردمی قربانی این 
آرمان ها می شوند که نه دل باخته نظام متمرکز اند و نه 
از نظام غیرمتمرکز چیزی می دانند. حسرت یک عمر 
زنده گی شان، یک شب خواب آرام و یک روز کار با دل 

جمع است.
دانشگاه  در  انسان شناسی  پروفسور  بارفیلد،  توماس 
بوستون امریکا، برای تشریح ساختار سیاسی افغانستان، 
آن را به میدان قمار تشبیه می کند؛ بازیگران حاضر اند 
همه داشته های شان را ببازند؛ اما هرگز به جدایی از 
این  بازی نمی اندیشند. مردمی که سال ها در  میدان 
کشور با هم جنگیده  و به رقابت پرداخته؛ اما هیچ گاه 
مسأله تجزیه آن را مطرح نساخته اند. حتا به پیوستن 
این  مرزهای  پشت  در  خویش  هم تبار  مردمان  به 
سرزمین نیز فکر نکرده اند. هرچند این تشبیه ساختار 
سیاسی - اجتماعی افغانستان را به خوبی بیان می کند؛ 
اما در داخل و خارج این سرزمین کم نیستند، کسانی 
که نفع خویش را در تجزیه و تضعیف این سرزمین 
جست وجو می کنند. جریان تغییر نظام سیاسی کشور، 
مخصوصاً با بحران ها و معضالت کنونی فرصت جوالن 

اساسی  فلزات  و  کمیاب  منرال های خاکی  از  سرشار 
است. در صورت رسیدن افغانستان به ثبات سیاسی، 
منابع منرالی در والیات مختلف باعث به حرکت افتادن 
ماشین انکشاف و پایداری اقتصاد می شود؛ اما زیر سایه 
ایالت های فقیر  این که  امکان  افغانستان فدرال،  یک 
از  است.  کم  شوند، خیلی  بهره مند  نیز  منابع  این  از 
سوی دیگر، منازعات و خشونت ها ناشی از نبود یک 
دولت متمرکز در کشوری است که چهار دهه جنگ و 
خشونت را سپری کرده است. با توجه به مدل فدرالی 
انتظار  از  دور  زبان،  و  نژاد  براساس  افغانستان  شدن 
نژادی   - داخلی  طبیعی جنگ های  منابع  که  نیست 
را شعله ور سازد. تجربه نشان می دهد که در بسیاری 
از کشورها توزیع مجدد درآمد منابع طبیعی، به خاطر 
نبود سازوکار منظم و عادالنه و گاهی فساد گسترده 
در این بخش، مشکل زا بوده و بحران های زیادی را به 

وجود آورده است.

برای توزیع عادالنه و کارآیی درآمد منابع طبیعی 
چه باید کرد؟

۱- تقسیم درآمد منابع طبیعی باید هدفمند باشد و 
این اهداف توسط یک قانون و فرمول مشخص از سوی 
دولت مرکزی طوری تنظیم شود که دربرگیرنده تمام 
فعالیت های  از  آسیب  مانند جبران  این سکتور  ابعاد 
استخراجی، چگونه گی تقسیم منافع با مناطق تولید 

کننده باشد و از درگیری ها پیش گیری کند.
۲- قوانین حاکم بر توزیع درآمد منابع، باید منعکس 
کننده اهداف تعریف شده باشد. به طور نمونه، اگر یکی 
از اهداف کاهش فقر باشد، باید شاخص فقر به طور 

صریح در فرمول معرفی شود.

با توجه به وضعیت فعلی و ساختار سیاسی - اجتماعی 
آن  ناامنی  و  بی ثباتی  که  گفت  می توان  افغانستان، 
معضل  از  دارد.  دولت سازی   - ملت  بحران  در  ریشه 
تا  است،  اسالمی  دولت  خواستار  که  طالبان  گروه 
مردم  از  دفاع  مدعی  که  علی پور  مقاومت«  »جبهه 
است، همه نشانه های ناکامی این روند است. براساس 
وضعیت فعلی کشور می توان گفت که ساختار کنونی 
نظام سیاسی افغانستان فاقد ظرفیت حل این بحران 
این  مردم  اجتماعی   - سیاسی  مقتضیات  با  و  است 
کنفرانس  که  روزها  این  ندارد.  هم خوانی  سرزمین 
ترکیه و گفت وگو با طالبان در راه است، مسأله تغییر و 
بازساخت این نظام به موضوع گفت وگوهای سیاسی و 
روشن فکری ما بدل گشته است و سیاست مداران ما به 
دو گروه موافقان و مخالفان این تغییر تقسیم شده اند.

عدم  به  افغانستان  سیاسی  ساختار  تغییر  موافقان 
تطابق ساختار کنونی با نیازها و ویژه گی های اجتماعی 
- سیاسی کشور تاکید می ورزند و این تغییر را مسیر 
بر  می دانند.  کنونی  رقت بار  وضعیت  از  برون رفت 
تغییر ساختار سیاسی،  مخالفان  باور  به  آنان،  خالف 
این تغییر زمینه ساز تجزیه افغانستان است. با مطالعه 
دقیق نظریات دو طرف گفت وگو، متوجه سوءتفاهمی 
موافقان  می شود.  طرف  دو  تفاهم  مانع  که  می شویم 
افغانستانی می نگرند  به  نظام سیاسی،  تغییر ساختار 
اجتماعی  نیازهای  مبنای  بر  آن  سیاسی  ساختار  که 
تغییر  مخالفان  اما  است.  گرفته  آن شکل  - سیاسی 
افغانستانی می نگرند که در حال  به  ساختار سیاسی 
به  یکی  است.  خویش  سیاسی  ساختار  دادن  تغییر 
مزایایی می نگرد که از تغییر حاصل می شود و دیگری 
به چالش هایی که در مسیر تغییر با آن مواجه می شویم.
می توان راهکار برون رفت از بحران دولت - ملت سازی 
در افغانستان را در رفع این سوءتفاهم جست وجو کرد. 
زیرا شتاب زده گی موافقان تغییر ساختار نظام سیاسی 
کشور و ایستاده گی مخالفان این تغییر، هر دو مسیر 
ناکجا آباد را می پیمایند. تغییر ساختار نظام سیاسی 
یک کشور به آسانی تغییر سازه  یک ساختمان نیست. 
مداخالت  بستر  طرف  یک  از  تغییر،  این  جریان  در 
سازمان های استخباراتی منطقه و جهان، مافیای سالح 
و مواد مخدر و... به گونه گسترده فراهم می شود؛ از 

ایاالت و والیات دوباره توزیع می کنند. تقسیم مجدد 
شاخص های  براساس  مختلف  مناطق  به  درآمدها 
از  شاخص هایی  می گیرد.  صورت  مختلف  و  متفاوت 
قبیل جمعیت، ویژه گی های جغرافیایی، میزان فقر و 
مبنای  ایالت  آن  انکشاف  و  عایدات  و سطح  بیکاری 
البته  تقسیم درآمد از سوی دولت های فدرالی است. 
بخشی از این درآمد برای همان ایالت تولید کننده و یا 
استخراج کننده در نظر گرفته می شود که در جریان 
استخراج معادن از لحاظ اقتصادی - اجتماعی و محیط 

زیستی آسیب های بیش تر نبیند.
منرالی  سرشار  منابع  دارای  افغانستان  خوشبختانه 
این کشور گسترش  در همه والیات  تقریباً  است که 
یافته است. این کشور دارای ذخایر بزرگ سنگ های 
منرال های  مس،  طال،  آهن،  رگه های  حاوی  معدنی 
خاکی کمیاب و منابع هایدروکاربنی در سطح جهان 
است. پراکنده گی منابع منرالی در افغانستان از جهتی 
از جهتی هم مشکل زا  اما  است؛  ارزش و سودمند  با 
دارای  افغانستان  این که  فرض  با  است.  و خطرآفرین 
به  منرالی  منابع  شود،  فدرالی  سیاسی  نظام  یک 
صورت خودکار در ایالت های مختلف تقسیم می شود. 
ایالت های مختلف دارای  از این نگاه، خوب است که 
عمده  چالش  دو  اما  می شود؛  مستقل  طبیعی  منابع 
و  والیات  بعضی  در  دارد:  وجود  مسأله  این  فراروی 
در  که  دارد  وجود  ارزشمندی  بسیار  معادن  مناطق، 
شمال  قسمت  در  مثاًل،  ندارد.  وجود  دیگر  والیات 
است  موجود  هایدروکاربنی  بزرگ  معادن  افغانستان 
که ارزش آن به میلیاردها دالر می رسد. هم چنان، در 
مناطق مرکزی کشور تنها معادن آهن موجود است. 
کشور  جنوب غربی  و  جنوب  قسمت های  همین طور 

کسانی را مساعد می کند که در کمین نشسته اند.
به باور من، مطرح ساختن تغییر ساختار نظام سیاسی 
این  پریشانی  و  پراکنده گی  به  ترکیه  کنفرانس  در 
زیرا  می کاهد.  آن  کارآیی  از  و  می افزاید  کنفرانس 
تنش های موجود به اندازه کافی مواد گفت وگوهای این 
کنفرانس را فراهم کرده است. از تنش ارگ با سپیدار 
و ارگ با طالبان، تا تنش طالبان با امریکا، همه قرار 
تغییر  این کنفرانس حل شود. طرح مسأله  است در 
از طرفی  است.  این کنفرانس خارج  از ظرفیت  نظام 
دیگر، تغییر نظام متمرکز به نظام غیرمتمرکز نیازمند 
ابزار  تا  است،  مردم  سیاسی  شعور  و  آگاهی  افزایش 
مداخالت بیرونی و قدرت طلبی های داخلی نشوند. باید 
در نخست در حد توان زمینه های اجتماعی تغییر نظام 
را فراهم کنیم. افکار فرسوده  آلوده به نفرت و نفاق با 

لباس مدرن فدرالیسم پنهان نمی شود.
مخالفان تغییر نظام سیاسی از امکان منتج شدن تغییر 
نظام به تجزیه نظام سخن می گویند. با درنظرداشت 
تغییر  راستای  در  شتاب زده  اقدام  هزینه  سنگینی 
نظام، این امکان بعید نمی نماید. موافقان تغییر نظام 
باید با دید واقع بینانه تر به ارزیابی سنگینی هزینه این 
همانند  نیز  آرمان  این  آن،  غیر  در  بیندیشند.  تغییر 
آرمان های سده قبلی دست آ وردی جز خاک و خون 
برای ما نخواهد داشت. اما این به آن معنا نیست که ما 
به وضعیت موجود قناعت کنیم و ساختار نظام سیاسی 
و  بی ثباتی  بپذیریم.  کاستی هایش  تمام  با  را  کنونی 
از بحران دولت - ملت سازی در کشور،  ناامنی ناشی 
همه روزه قربانی می گیرد و روز به روز تنش های قومی 
و نژادی افزایش می یابد. تنها راهکار برون رفت از این 
وضعیت، ساختن یک نظام سیاسی مبتنی بر نیازها و 
ویژه گی های اجتماعی - سیاسی کشور است. بنابراین، 
مخالفان تغییر نظام سیاسی با درک این واقعیت باید 
به  و  بردارند  دست  تغییر  مقابل  در  ایستاده گی  از 
چگونه گی طرح و تطبیق یک راهکار سالم برای تغییر 

ساختار نظام سیاسی فکر کنند.
سیاسی  نظام  تغییر  مخالفان  و  موافقان  نتیجه،  در 
می توانند با از میان برداشتن این سوءتفاهم به طرحی 
جامع و کارا دست یابند که می تواند افغانستان را از 
بحران دولت - ملت سازی نجات دهد. با عبور از بحران 
بازیگر  یک  عنوان  به  می توانیم  روند،  این  در  موجود 
مستقل در حوزه بین الملل حضور پیدا کنیم و همانند 
دیگر کشورها در مسیر پیش رفت قرار بگیریم. وگرنه 
بازیگران خواهیم  بازیچه دیگر  بدون هویت مشخص 

بود.

منابع  درآمد  ناشده  پیش بینی  و  گسترده  انتقال   -3
طبیعی، می تواند اقتصاد ملی و محلی را بی ثبات سازد. 
بنابراین، حکومت مرکزی باید از پروژه های غیرضروری 
پرهیز و برای مقابله با هر نوع رکود اقتصادی احتمالی 
مناسب  سازوکارهای  با  منابع  درآمد  نوسات  یا 

برنامه ریزی کند.
ثبات  برای  درآمد  تقسیم  چگونه گی  در  اجماع   -4
در  حکومت.  اهداف  تحقق  و  دسترسی  و  سیاسی 
افغانستان که اختالف سیاسی و تنوع قومی )لسانی، 
فرهنگی، جغرافیایی و مذهبی( زیاد است، اجماع بسیار 
ضروری است. اگر طرف های ذی نفع در فرمول اختالف 
نظر داشته باشند، ممکن است مشروعیت حکومت زیر 
سوال قرار گیرد و منجر به درگیری های بزرگ تر شود.

۵- شفافیت و نظارت مستقل بر تقسیم درآمد برای 
حکومت های  و  مرکزی  حکومت  میان  اعتمادسازی 
مستقل  حساب رسی های  و  نظارت  شفافیت،  محلی، 
امر  یک  طبیعی،  منابع  درآمد  تقسیمات  همه  در 
اجتناب ناپذیر است و همه جزئیات آن باید در دسترس 

عموم قرار گیرد.
که  کشورهایی  اکثر  در  که  واقعیت  این  به  توجه  با 
دارای  فدرال،  واحدهای  همه  فدرالی اند،  نظام  دارای 
ویژه گی های اقتصادی و منابع طبیعی یکسانی نیستند؛ 
ابزارهای  از  در چنین وضعیتی، فدرالیسم مالی یکی 
بنیادین است که هم این همه تنوع در بافت جامعه را 
پاسخ مناسب می دهد و هم با تنظیم درست درآمدها و 
توزیع عادالنه آن، نیازهای هر ایالت را برآورده می سازد 
و  متوازن  انکشاف  برای  آنان  اضافی  درآمدهای  از  و 
سراسری و توسعه پایدار در هر گوشه و کنار کشور با 

برنامه های هدفمند استفاده می کند.

یک شنبه
شماره 3583

29 حمل 1400
18 اپریل 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

7

منابع طبیعی و نظام فدرالی در افغانستان



اسماعیل اصغری

سناریوهای محتمل برای آینده 
سیاسی محمداشرف غنی

جدی شدن بحث صلح و خروج نیروهای ایاالت متحده 
ایجاد  برای  جدی  طرح های  ارایه  و  کشور  از  امریکا 
حکومت موقت از آدرس های متفاوت، باعث شده است 
تا جایگاه رییس جمهور محمداشرف غنی بیش تر مورد 

توجه و نقد قرار گیرد.
در واقع، حفظ قدرت از به دست آوردن قدرت به مراتب 
غنی  رییس جمهور  برای  موضوع  این  و  است  دشوارتر 
کاماًل صدق می کند، تا جایی که او توانست با رای کم تر 
از یک میلیون به ریاست جمهوری برسد؛ اما سوال این 

است که آیا او می تواند این جایگاه را حفظ کند؟
بهترین  و  بدترین  تا  دارد  سعی  مقاله  این  در  نگارنده 
سناریوهای محتمل برای آینده سیاسی محمداشرف غنی 
را براساس مستندات تاریخی و احتماالت مورد بررسی 

قرار دهد.
برای  جمهوری  ریاست  جایگاه  دادن  دست  از  مسلماً 
بهترین  آن  حفظ  و  سناریو  بدترین  غنی  محمداشرف 
و  دادن  دست  از  چگونه گی  اما  باشد؛  می تواند  سناریو 

حفظ آن بیش تر مورد توجه قرار دارد.

بدترین سناریوهای محتمل برای محمداشرف غنی
1- تکرار سرنوشت حفیظ اهلل امین

محتمل  سناریوهای  وحشتناک ترین  و  بدترین  از  یکی 
برای محمداشرف غنی می تواند تکرار سرنوشت حفیظ 
اهلل امین برای او باشد. حفیظ اهلل امین که خالف جهت 
و  داخلی  عناصر  توسط  بود،  حرکت  در  کرملین  منافع 
خارجی در کابل کشته و از قدرت کنار زده شد. در قدرت 
آن ها  داشت.  سیاسی  هزینه  روس ها  برای  امین  ماندن 
هرگز نمی خواستند که کابل همراه اسالم آباد و واشنگتن 
رابطه سیاسی داشته باشد؛ کاری که امین دقیقاً در حال 

اجرای آن بود.
رفتار سیاسی امین در تضاد افکار عامه مردم کشور بود. 
او به سنت ها و باورهای دینی مردم احترام نمی گذاشت و 
این موضوع باعث شکل گیری اعتراضات مردمی شده بود.

یک اصل برای امین صدق می کرد که او یک دیکتاتور 
این موضوع برای روس ها غیرقابل  افسارگسیخته بود و 
تحمل بود؛ زیرا روس ها صاحب انقالب و نظام کمونیستی 
افغانستان بودند و کسی که بخواهد در این میان سرکشی 

کند، باید از میان برداشته شود.
عملیات  یک  در   ۱3۵8 جدی   ۶ در  شوروی  نیروهای 
نظامی 4۵ دقیقه ای به فرماندهی سیمیونف، حفیظ اهلل 
امین را کشتند و جسد او را در یک قالین پیچاندند و در 

محل نامعلوم دفن کردند.
قرن  در  غنی  محمداشرف  برای  سناریو  این  هرچند 
بیست ویکم بعید به نظر می رسد؛ اما نمی تواند غیرممکن 

با گذشت چندین ماه از آغاز روند توزیع کمک های مربوط 
به برنامه دسترخوان ملی، هنوز هم شفافیت این برنامه 
و  نیست  تایید  قابل  مختلف  والیات  مناطق  برخی  در 
شماری از شهروندان در نقاط گوناگون از ناعادالنه  بودن 
روند توزیع کمک ها شکایت دارند. شبکه جامعه مدنی و 
حقوق بشر در نتیجه نظارت بر این برنامه در والیت های 
مختلف به مواردی دست یافته است که عادالنه  بودن و 
شفافیت این روند را زیر سوال می برد؛ از جمله این موارد، 
جای  به  شورا  رییس  نزدیکان  برای  کمکی  مواد  توزیع 
خانواده های نیازمند و ناکامل بودن بسته های کمکی در 

والیت بامیان است.
هماهنگ کننده شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در والیت 
بامیان می گوید که تا کنون در ۷8 شورای ولسوالی ورس 
این والیت، مواد کمکی برای ۲4 هزار و 3۷۰ تن توزیع 
شده است و این روند ادامه دارد. وی می افزاید: »اعضای 
چند شورا از جمله شوراهای »قول جوی چجین«، »سفید 
اوبه چجین«، »قوم بیل داد«، شورای »تگاب غار« و بعضی 
شوراهای دیگر شکایت هایی در رابطه با چگونه گی روند 
توزیع مواد دارند. در شورای سفید اوبه براساس اظهارات 
بوده اند،  نیز  خانواده  دو  که  رییس شورا  نزدیکان  مردم، 
پنج خانواده  در حالی که  دریافت کرده اند،  کارت  شش 
در  سویی،  از  نشده اند.  گرفته  نظر  در  فهرست  در  فقیر 
شورای قول جوی چجین، از جمله پنج قلم مواد کمکی 
که شامل آرد، روغن، برنج، لوبیا و صابون می شود، دو قلم 
توزیع نشده است.  برای مردم  اصاًل  لوبیا(  و  آن )صابون 
این گزارش می رساند که در شورای قوم بیل داد نیز که 
شامل 8۰ خانواده است، مواد کمکی بیش تر برای نزدیکان 
رییس شورا توزیع شده است و در شورای تگاب غار هم 
مردم از چگونه گی روند توزیع مواد کمکی رضایت ندارند 
و به ولسوالی شکایت کرده اند. هماهنگ کننده شبکه در 
بامیان می گوید که این موضوعات را با عزیزاهلل امین یار، 
ولسوال ورس، در میان گذاشته و آقای امین یار در مورد 

پی گیری آن اطمینان داده است.

سرنوشت داکتر نجیب؛ زیرا او نیز همانند داکتر نجیب 
افراد را براساس عصبیت قومی به ادارات دولتی گماشته 

است، نه شایسته گی.
اما اگر بخواهیم حفظ قدرت را برای محمداشرف غنی 
محتمل بدانیم، باید بهترین سناریوهای ممکن را برای 

او مدنظر بگیریم.
ماندن در قدرت برای رییس جمهور غنی می تواند بهترین 
سناریو باشد؛ اما چگونه گی ماندن او در قدرت مهم و قابل 

بررسی است.

بهترین سناریوهای محتمل برای محمداشرف غنی
1- تداوم بحث صلح الی ختم دوره کاری او

یک از سناریوهای محتمل برای آینده سیاسی آقای غنی 
می تواند تداوم بحث صلح الی ختم دوره کاری او باشد. 
در واقع، او در این سناریو از سیاست »نه جنگ نه صلح« 
پیروی می کند. این سناریو می تواند یکی از ایده آل ترین 
سناریوهای ممکن برای رییس جمهور غنی باشد؛ اما با 
توجه به حرکت های جدی برای ایجاد صلح در کشور و 
خروج نیروهای خارجی، این سناریو زیاد محتمل به نظر 
نمی رسد؛ زیرا یکی از شرط های طالبان برای تداوم بحث 

صلح، کنار رفتن محمداشرف غنی از قدرت است.
برای اجرای چنین  را  او بیش ترین تالشش  هرچند که 
است،  نتوانسته  تالش ها  این  اما  داده؛  انجام  سناریویی 
موثر واقع شود و این تحرکات برای رییس جمهور غنی 

هزینه های  سیاسی بسیاری در پی داشته است.

2- ریس اداره موقت
یکی دیگر از سناریوهای مطلوب برای رییس جمهور غنی 
این است که خودش الی ختم دوره کاری به حیث رییس 
اداره موقت فعالیت کند. در این سناریو، او از قدرت کنار 
شد،  خواهد  محدود  صالحیت هایش  اما  نمی شود؛  زده 
هرچند که برای رییس جمهور غنی محدودیت معنایی 

ندارد.
در این سناریو، رییس جمهور تمام کاری های نیمه تمامش 
سیاسی  ائتالف  ایجاد  صدد  در  و  می رساند  پایان  به  را 
نظر خودش خواهد  از دولت مورد  برای حمایت  جدید 

شد.

3- انتخابات زودهنگام و پیروزی کاندیدای مورد 
نظر رییس جمهور غنی

فشارهای  اثر  در  غنی  جمهور  رییس  سناریو،  این  در 
خارجی  و سیاسیون و برنامه ای از قبل طراحی شده، رای 
به انتخابات زودهنگام خواهد داد. در این سناریو، یکی 
برنده  و  کاندیدا  غنی،  محمداشرف  سیاسی  نزدیکان  از 
و  امکانات  تمامی  از  غنی  آقای  و  شد  خواهد  انتخابات 
نظرش  مورد  کاندیدای  پیروزی  برای  موجود  ابزارهای 

استفاده خواهد کرد.
او فرقی نمی کند که رییس  برای  در چنین سناریویی، 
نزدیک ترین  و  بهترین  از  یکی  زیرا  نه؛  یا  باشد  جمهور 
افرادش به جای خودش نشسته است و او می داند که در 
چنین وضعیتی، در متن قدرت، جایگاه ویژه ای خواهد 

داشت.

دارند. از سویی، گفته شده است که با شروع کار ۱۰ تیم 
سیار تطبیق واکسین کرونا از دو هفته پیش به این سو، 
روزانه در حدود 4۰۰ تا ۶۰۰ تن در این والیت واکسین 

دریافت می کنند.
نیمروز

برنامه دسترخوان ملی به دلیل مخالفت طالبان برای آغاز 
در  واکسین  تطبیق  روند  است.  شده  متوقف  آن  دوباره 
این والیت با دو چالش مواجه است؛ تیمی که مسوولیت 
طالبان  از سوی  مستقیماً  دارد،  را  واکسیناتور  استخدام 
تهدید شده است و دیگر این که برخی مردم از دریافت 

واکسین خودداری می کنند.
غور

چنان که در گزارش های قبلی شبکه جامعه مدنی و حقوق 
بشر آمده بود، روند توزیع کمک ها در ولسوالی های تولک 
متوقف  امنیتی  تهدیدات  دلیل  به  غور  و شهرک والیت 
است. هماهنگ کننده شبکه در این والیت می گوید که 
روند توزیع کمک ها در این دو ولسوالی به دلیل تهدیدات 
از حمیداهلل  نقل  به  است. وی  متوقف  طالبان هنوز هم 
غور،  والیت  شهروندی  میثاق  برنامه  مسوول  عظیمی، 
می گوید که تالش هایی برای جلب رضایت طالبان محلی 
صورت  ولسوالی ها  این  در  مواد  توزیع  روند  ادامه  برای 
گرفته است و آنان، مشروط بر این که مقام های بلندپایه 
اما  داده اند،  رضایت  نشوند،  آگاه  موضوع  این  از  طالبان 
پس از حل  شدن این مساله، حساب ۱3 شورای انکشافی 

ولسوالی تولک توسط وزارت مربوطه بالک شد.
بنا بر آن چه تا کنون در مورد روند توزیع کمک ها از والیات 
مختلف گزارش شده است، می توان گفت که این روند از 
شفافیت الزم برخوردار نیست و نه تنها عدم شفافیت و 
ناعادالنه بودن آن، بلکه در برخی موارد ناامنی نیز سبب 

شده است که نیازمندان واقعی بهره ای از کمک ها نبرند.

این سناریو می تواند برای آقای غنی محتمل و فاجعه آور 
باشد.

زمانی که داکتر نجیب قدرت را در دست گرفت، جایگاه 
دولت به شدت متزلزل بود. او که از سوی کرملین مامور 
وضعیت  نتوانست  بود،  شده  گماشته  وضعیت  کنترل 
سیاسی و نظامی را کنترل کند و برای روس ها او دیگر به 

یک مهره سوخته تبدیل شده بود.
فوق العاده  روس ها  برای  مجاهدین  چریکی  جنگ های 
لحاظ  از  و  بود  شده  تلقی  فرسایشی  و  کننده  خسته 
مالی  توان حمایت  اقتصادی دولت شوروی سابق دیگر 
از این جنگ را نداشت. هم چنان با روی کار آمدن دولت 
اقمار  به  استقالل  اعطای  سیاست  با  مسکو  در  جدید 
شوروی سابق و پایان جنگ افغانستان و دیگر تحوالت 
بین المللی، حضور نیروهای شوروی در افغانستان بی معنا 

بود.
پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان، عدم حمایت 
مسکو از کابل، نبود ظرفیت اجماع در بین رهبران سیاسی 
گسترش جنگ های  و  نجیب  داکتر  قوم محوری  کشور، 

پارتیزانی باعث سقوط دولت دموکراتیک افغانستان شد.
داکتر نجیب تاوان تعصب قومی و اعتماد به افراد ناشایسته 
را پرداخت و باعث شد حکومتش از درون متالشی گردد. 
او در یکی از سخنرانی های خود به صراحت اعالن می کند 
که شایسته تر از شهنواز تنی برای پست وزارت دفاع وجود 
داشت؛ اما به دلیل این که او یک پشتون بود، به وزارت 

دفاع رسید.
در آخر نیز همان شهنواز تنی کودتای نظامی نافرجامی را 
ترتیب داد و باعث متزلزل شدن بیش تر پایه های حکومت 

داکتر نجیب اهلل شد.
پس از پناهنده شدن داکتر نجیب به دفتر سازمان ملل 
متحد در کابل، طالبان او را به دار آویختند؛ اتفاقی که 
داکتر نجیب شاید حتا در کابوس آن را نمی توانست تصور 

کند.
غنی  محمداشرف  برای  را  سناریو  این  بخواهیم  اگر 
محتمل بدانیم، باید بپذیریم که پس از خروج نیروهای 
ایاالت متحده امریکا همانند نیروهای شوروی از کشور، 
یعنی بدون توافق منطقه ای و قطع کمک های خارجی، 
قطعی  بلکه  نه،  محتمل  در کشور  داخلی  شروع جنگ 
گرفته  پیش  در  مسیری  چنین  که  در صورتی  و  است 
شود، یقیناً آقای غنی به یک  مهره سوخته تبدیل خواهد 
تکرار  یا  و  کشور  از  فرار  ندارد:  بیش تر  راه  دو  و  شد 

دریافت کننده گان کمک نشده اند، »جنجال«هایی را به راه 
انداخته اند و مردم نیز به این نتیجه رسیده اند که برای 
جلوگیری از آن، بهتر است مواد کمکی برای تمام ساکنان 

قریه توزیع شود.
باید  در مورد روند تطبیق واکسین کرونا در این والیت 
این  بودن  مضر  بر  مبنی  باورهایی  هم  هنوز  که  گفت 

واکسین در میان مردم وجود دارد. 
پکتیا

برنامه دسترخوان ملی در این والیت هنوز هم به دلیل 
گردیز  مرکز  در  اما  است،  متوقف  امنیتی  تهدیدات 
آمارگیری ادامه دارد و پس از تکمیل و تایید فهرست ها، 
بر  عالوه  سویی،  از  شد.  خواهد  آغاز  کمک ها  توزیع 
تهدیدات امنیتی، مشکل دیگری که مانع ادامه روند توزیع 
مواد می شود، احتکار است. در این والیت نیز مانند والیت 
جوزجان قیمت مواد افزایش یافته است. به عنوان مثال 
فروخته  افغانی  به قیمت ۵۰۰  یک دماسنج که معموالً 
می شده، در این اواخر تا ۶ هزار افغانی نیز فروخته شده 

است.
لغمان

بر اساس گزارش ها از این والیت، در شوراهای بدیع اآلباد و 
مسکین آباد شماری از افراد زورمند که به هیچ وجه واجد 
شرایط نیستند، خواستار دریافت کمک های دسترخوان 
ملی شده اند و زورگویی آنان سبب شده است که توزیع 
کمک در این مناطق از سوی مسووالن میثاق شهروندی 

به تعویق بیفتد. 
هلمند

در این والیت، برنامه دسترخوان ملی به دلیل مشکالت 
امنیتی و نبود بودجه متوقف است. از جمله در ولسوالی 
و  است  متوقف  کلی  صورت  به  برنامه  این  گرم سیر، 
مسووالن برای آغاز برنامه، نیاز به کسب موافقت طالبان 

باشد.
حضور نیروهای ایاالت متحده امریکا در افغانستان خسته 
کننده و فرسایشی شده است و امریکایی ها می خواهند به 
هر نحوی ممکن از این منجالب بیرون شوند و هرگز به 
اشرف غنی اجازه نخواهند داد که مانع اجرای برنامه های 

واشنگتن در کابل شوند.
هرچند حذف مستقیم یا غیرمستقیم فیزیکی غنی توسط 
تا حل یک  باشد  امریکایی ها می تواند خلق یک فاجعه 
بحران و در آن صورت در بهترین حالت وضعیت کشور 

همانند لیبیای پس از معمر قذافی خواهد شد.
2- تکرار سرنوشت ببرک کارمل

اشرف  برای  وحشتناک  نه  اما  بد،  سناریوهای  از  یکی 
او  برای  کارمل  ببرک  سرنوشت  تکرار  می تواند  غنی، 
امین  از  توسط روس ها پس  کارمل که مستقیماً  باشد. 
انتظارات  و  خواسته ها  نتوانست  بود،  رسید  قدرت  به 
مسکو را برآورده سازد. از سوی دیگر، با روی کار آمدن 
دولت جدید شوروی سابق به رهبری میخائیل گورباچف 
و  افغانستان  جنگ  پایان  برای  مسکو  جدی  تصمیم  و 
شکست ببرک کارمل در مدیریت بحران در افغانستان، 

باعث برکناری او از قدرت شد.
جای خوش بختی برای ببرک کامل این بود که حداقل 
اما  نشد؛  دفن  نامعلوم  محل  در  و  کشته  امین  همانند 
استعفای او تحقیرآمیز بود و در اثر فشار ویکتور پتروویچ 
شد.  تحمیل  او  بر  روسی اش  نیرومند  مشاور  پلیچکا، 
دیگری  فرد  و  شد  زده  کنار  قدرت  از  کارمل  این گونه، 
را حقیرانه  باقی عمرش  ببرک کارمل  او شد.  جایگزین 
به مسکو، دولت  از آخرین سفرش  زنده گی کرد؛ پیش 
دیدار  به  تا  بود،  نداده  ویزا  او  به  مورد  یک  در  شوروی 
داده  ویزا  او  به  آخر  در  اما  برود؛  مسکو  در  خانواده اش 
به دیدار خانواده خودش رفت و در مسکو  شد؛ کارمل 
درگذشت و جسدش را جهت خاک سپاری به افغانستان 

انتقال دادند.
نظر  به  محتمل  می تواند  غنی  اشرف  برای  سناریو  این 
برسد. با روی کار آمدن دولت جدید در ایاالت متحده 
امریکا به رهبری جو بایدن و با توجه به عزم کشورهای 
جهان برای پایان جنگ افغانستان و افزایش خشونت ها 
مدیریت  توان  عدم  و  کشور  در  زنجیره ای  قتل های  و 
بحران، احتمال آن موجود است که محمداشرف غنی نزد 
کشورهای غربی ضعیف و مشکل ساز به نظر برسد و در 
این صورت، او در اثر فشارهای خارجی ها استعفا خواهد 

داد و فرد دیگری جایگزین وی خواهد شد.
ریس جمهور غنی برای جلوگیری از این سناریو باید ثابت 
کند که بخشی از مشکل نه، بلکه راه حل کشور است و 
دست از حرکت های پوپولیستی بردارد و اقدامات جدی 

برای از بین بردن فساد و آوردن صلح انجام دهد.

3- تکرار سرنوشت داکتر نجیب

عدم شفافیت در برنامه های دولتی، تنها به موضوع بامیان 
خالصه نمی شود و از سویی مشکل، تنها مختص به روند 
بلکه روند تطبیق واکسین کرونا  توزیع کمک ها نیست، 
با مشکالتی مواجه است. هماهنگ کننده گان شبکه  نیز 
جامعه مدنی و حقوق بشر در والیت های مختلف، فراز و 
نشیب های برنامه دسترخوان ملی، روند تطبیق واکسین 
گزارش  را  گذشته  هفته  دو  در  کرونا  وضعیت  و  کرونا 

داده اند و آن چه می خوانید، چکیده ای از آن است.
هرات

از مجموع ۲۰۰ شورا در مرکز، کار ۱9۰ شورا کامل شده 
است و باقی مانده به دلیل مسایل امنیتی هیچ بودجه ای 

دریافت نکرده اند.
می دهد  نشان  هرات  در  گذشته  هفته  دو  از  گزارش ها 
والیت  این  در  کرونا  به  ابتال  مثبت  قضایای  تعداد  که 
افزایش یافته و دو قضیه از نوع جهش یافته کرونا موسوم 
شده  شناسایی  والیت  این  در  نیز  انگلیسی  کرونای  به 
است. در مجموع ۱۱ هزار و پنج صد تن از ۱۱ گروه، از 
جمله بی جاشده گان داخلی، زندانیان، عودت کننده گان و 

کوچی ها در این والیت واکسین دریافت کرده اند.
جوزجان

برنامه  تطبیق  راه  سر  بر  سدی  که  مشکالتی  از  یکی 
است،  والیت  این  قریه های  برخی  در  ملی  دسترخوان 
روند  تکمیل  می شود  باعث  که  است  امنیتی  مشکل 
به طول  این مناطق  برنامه در  به  اداری مربوط  کارهای 
را  مواد  توزیع  اجازه  مخالفان مسلح  از سویی،  بینجامد. 

نمی دهند و شوراها را تهدید می کنند. 
بازار و  از این والیت، کمبود مواد در  بر اساس گزارش ها 
افزایش بهای مواد غذایی، از چالش های دیگری است که 
مانع روند توزیع کمک ها می شود. مورد دیگری از گزارش 
حاکی از این است که شماری از افرادی که شامل فهرست 
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شکیبا سعیدی

زنان معتاد در بلخ؛

در  معتاد  ده ها  شریف،  مزار  شهر  از  گوشه ای  در 
در  می کنند.  سپری  را  روزشان  و  شب  گورستانی 
میان این معتادان، برخی از زنان نیز حضور دارند که 
با روی آوردن به اعتیاد، خانه و خانواده شان را ترک 
کرده اند. این زنان می گویند که پس از ازدواج به دلیل 
این که شوهران شان از مواد مخدر استفاده می کردند، 
معتاد شده اند و سرانجام شدت این اعتیادشان سبب 
شده است که برای دریافت پول جهت خریداری مواد 
مخدر از خانه بیرون شوند. شماری از این معتادان 
روزانه به گدایی در سطح شهر می پردازند و از همین 
طریق پول مواد مخدر و سایر نیازهای شان را تأمین 
مواردی  با  مواقع  از  برخی  آنان،  گفته  به  می کنند. 
روبه رو می شوند که مردان از آنان در سطح شهر در 
می کنند.  نامشروع  درخواست  پول،  پرداخت  بدل 
به  بلخ  در  نفر  هزار   ۱۲4 از  بیش  آمارها،  براساس 
هزار  چهار  میان،  این  از  که  آورده اند  روی  اعتیاد 
آنان ثبت شده اند. از میان آمار ثبت شده معتادان، 
۱۶ درصد شان را زنان تشکیل می دهند و این آمار 
با گذشت هر روز افزایش می یابد. با این حال از چهار 
مرکز درمان معتادان، دو مرکز برای زنان و کودکان 
اختصاص یافته است. آگاهان صحی ابتالی زنان به 
و  مردان می دانند  تأکید  از  برخاسته  را  مواد مخدر 
معتقدند که با این کار، مردان بار مالمتی  را کم و از 
تقاضای طالق زنان شان جلوگیری می کنند. مسووالن 
صحی در بلخ نیز تصریح می کنند که شماری از زنان 
معتاد توسط تیم های صحی و شماری دیگر توسط 
انتقال  شفاخانه ها  به  درمان  برای  خانواده های شان 
می یابند. بدین ترتیب شفاخانه ها در کنار این اقدام، 
تا  می گیرند  دست  روز  نیز  را  تعقیبی  برنامه های 
بیماران را در سه مرحله »سم زدایی«، »بازتوانایی« 
و »تعقیب« درمان کنند. نهادهای حقوق بشری اما 
پدیده اعتیاد میان زنان را نگران کننده می خوانند و 
معتقدند که اعتیاد یک زن به معنای بدبختی یک 
خانواده است. این در حالی است که پولیس بلخ در 
جریان یک سال اخیر ۲3۰ قاچاق بر مواد مخدر را 

بازداشت کرده است. 
بی بی گل، زنی معتاد است که مقبره ای در گورستان 
در  را  روزش  و  شب  او  است.  شده  خانه اش  حاال 
گورستانی که در »دشت شور« مزار شریف موقعیت 
دارد، پشت سر می گذارد و برای دریافت پول مواد 
می کند.  گدایی  نیازمندی هایش  دیگر  و  مخدر 
گورستان دشت شور در سه کیلومتری شمال شهر 
مزارشریف موقعیت دارد که ۲4 جریب زمین را در بر 
گرفته است و در آن صدها معتاد زنده گی روزانه  شان 
و  پریشان  موهای  با  بی بی گل  می کنند.  سپری  را 
انبوهی  با  اطرافش  ژولیده در حالی  که  سروصورت 
از زباله ها احاطه شده است، در داخل یک گور که 
دود  مخدر  مواد  باشد،  داشته  عمق  متر  یک  شاید 
می کند. او در مورد این که چگونه معتاد شده است، 
به روزنامه 8صبح گفت: »۱8 ساله بودم که عروسی 
کدم و به خانه شوهر رفتم. ایورهایم معتاد بودن و 
شوهرم هم گاه گاهی مواد مخدر استفاده می کد. مه 
این موضوع ره از پیش نمی فامیدم. ایورهایم گاهی 
پیسه مواد مخدر را از مه می خواستن و اگر برشان 
پیسه نمی دادم، مرا لت وکوب می کدن. روزها همی 
قسم می بود تا ای که ایورهایم به خاطر ای  که راحت 

برشان پیسه بتم، مره هم معتاد ساختن.«
او  است.  معتاد  که  می شود  سال  سیزده  بی بی گل 
التماس  هزاران  با  آورد،  روی  اعتیاد  به  که  زمانی  
اما آنان برایش مواد  ایورهایش مواد می خواست،  از 
نمی دادند تا این که مجبور شد به خاطر دریافت مواد 
اوقات  بیش تر  حاال  بی بی گل  شود.  بیرون  خانه  از 
در جاده ها است و با گدایی پول به دست می آورد. 

برای معتاد با موافقت  خودش گفته می شود و معتاد 
مواد خود را به کلی قطع کرده تداوی عرضی برایش 

شروع می شود.«
سیدمحمد سامع، رییس کمیسیون مستقل حقوق 
بشر در زون شمال، می گوید که پدیده اعتیاد میان 
این موضوع یک  و  اواخر بیش تر شده  این  زنان در 
نگرانی جدی را به بار آورده است؛ زیرا معتاد شدن 
یک زن به معنای بدبخت شدن یک خانواده است. او 
افزود که از سویی هم دسترسی آسان زنان به مواد 
مخدر و اقدام نکردن دولت علیه آن، باعث افزایش 
این پدیده میان زنان شده است. آقای سامع گفت 
که حکومت باید فروشنده گان مواد مخدر را بازداشت 
کند و اگر در این مورد اقدام نکند، نه تنها زنان، بلکه 
او  می شوند.  معتاد  بیش تری  بزرگ ساالن  و  جوانان 
از دولت و جامعه جهانی خواست که جلو قاچاق و 
ترویج مواد مخدر را بگیرند؛ زیرا در غیر آن افغانستان 

به یک جامعه معلول ذهنی مبدل خواهد شد.
پولیس  سخنگوی  عادل،  عادل شاه  اما  حال  این  با 
افرادی  روز  هر  پولیس  نیروهای  که  می گوید  بلخ، 
بازداشت  را که به معتادان مواد مخدر می فروشند، 
کرده به پنجه قانون می سپارد. به گفته آقای عادل، 
مخدر  مواد  قاچاق بر   ۲3۰ حدود  گذشته  سال  در 
گذشته ۲3۰  سال  »در  افزود:  او  شده اند.  بازداشت 
تن مواد فروش و قاچاق بر مواد مخدر را گرفتار کردیم 
و  بودند  عمده فروش  آنان  تن   4۰ جمله  آن  از  که 
متباقی پرچون فروش .« آقای عادل در مورد این که 
دسترس  به  را  مخدر  مواد  چگونه  مواد فروشان 
گفت:  8صبح  روزنامه  به  می دهند،  قرار  معتادان 
»مواد فروشان کوشش می کنند از طریق های مختلف 
انتقال بدهند. به گونه مثال  مواد را در داخل شهر 
مواد فروشان مواد مخدر خود را بیش تر در سبدهای 
به  را  مواد  طریق  این  از  و  می کنند  جابه جا  میوه 

معتادان می رسانند.«
گفتنی است که اعتیاد یکی از چالش های عمده در 
افغانستان شمرده می شود و افغان ها به ویژه در نقاط 
دور دست کشور به گونه عنعنه ای از مواد مخدر به 
عنوان دارو استفاده می کنند. براساس آمارهایی که 
سال گذشته از سوی وزارت امور داخله نشر شد، ۷۰ 
درصد مواد مخدر در نقاط زیر کنترل گروه طالبان 
کشت می شود. مسووالن این وزارت گفته بودند که 
تنها در جریان ۱۰ سال اخیر توانسته اند حدود 3۱ 
بازداشت  را  مخدر  مواد  فروشنده  و  قاچاق بر  هزار 
این وزارت در آن زمان آمار رسمی معتادان  کنند. 
به مواد مخدر را بیش از سه میلیون نفر خوانده بود.

شفاخانه معتادان والیت بلخ، به روزنامه 8صبح گفت 
که در حال حاضر در این والیت چهار مرکز تداوی 
معتادان وجود دارد که دو مرکز ۵۰ بستر و ۷۰ بستر 
برای زنان و اطفال را شامل می شود و در حال حاضر 

۱۲۰ زن معتاد زیر معالجه قرار دارند.
به مواد مخدر یک  آقای کریمی، دسترسی  باور  به 
می توانند  راحتی  به  معتادان  و  است  بزرگ  چالش 
مواد تهیه کنند. او می گوید که در حال حاضر ۱۶ 
درصد معتادان را زنان و پنج درصد  را اطفال تشکیل 
کریمی  آقای  هستند.  مردان  متباقی  و  می دهند 
می گوید: »آمار معتادان نظر به سال قبل متاسفانه 
افزایش پیدا کرده است. دلیل افزایش این است که 
فکتورهای مساعد کننده یا زمینه ساز اعتیاد نه تنها 
از  است،  زیاد  کشور  سطح  در  بلکه  بلخ،  سطح  در 
قبیل فقر، بیچاره گی و بیکاری. از همه مهم آزاد به 
دسترس بودن مواد مخدر و ترافیک و قاچاق مواد 
مخدر از جمله فکتورهای ذی دخل در افزایش تعداد 

معتادان است.«
به گفته مسوول شفاخانه معتادان والیت بلخ، آمار 
چهار  حدود  به  والیت  این  در  معتادان  شده  ثبت 
هزار تن می رسد و در حدود ۱۲4 هزار تن دیگر نیز 
آقای کریمی  استفاده می کنند.  انواع مواد مخدر  از 
گفت: »معتادان خیابانی در حدود یک هزار و 9۵۰ 
تن نزد ما راجستر شده اند که از این جمله یک هزار 
و ۵۰۵ تن شان را مردان، 3۶۵ تن آنان را زنان و ۱۰۵ 

تن دیگر را اطفال تشکیل می دهند.«
شفاخانه  زنان  بخش  مسوول  راتب،  وژمه  داکتر 
معتادان بلخ، نیز می گوید که زنان توسط تیم صحی 
و  می شوند  آورده  شفاخانه  در  بستر  برای  ساحه  از 
و  خانواده  توسط  معتادان  تعداد  یک  هم  گاهی 
اقارب شان و بعضاً هم خودشان برای تداوی به این 
مرکز مراجعه می کنند. به گفته بانو راتب، دو مرکز 
۵۰ بستر و ۷۰ بستر برای تداوی معتادان زن به مواد 
افزود: »مدت  او  فعالیت دارد.  این والیت  مخدر در 
تداوی معتادان 4۵ روز است که بعد از آن شفایاب 
برای  باشند،  مریضان خواسته  اگر خود  و  می شوند 
4۵ روز دیگر هم می توانند در شفاخانه برای مراقبت 
بمانند.« او هم چنان افزود: »ما برای مریضان معتاد 
بعد از رخصت شدن از این مرکز برنامه تعقیبی نیز 

داریم که نُه ماه الی یک سال را در بر می گیرد.« 
این  در  زن  معتادان  این که  مورد  در  راتب  وژمه 
شفاخانه چگونه تداوی می شوند، به روزنامه 8صبخ 
اطفال  و  زنانه  بستر   ۵۰ مرکز  در  »مریضان  گفت: 
تداوی  مرحله  سه  شامل  بلخ  والیت  عامه  صحت 
ما  تعقیب.  مرحله  و  بازتوانایی  سم زدایی،  هستند؛ 
معتادان را اول راجستر می کنیم، بعد از آن ارزیابی 
می شوند و برای شان اسناد آماده می کنیم و بعد از آن 
شامل پروسه تداوی می گردند. تمام شرایط تداوی 

نیز  رهگذران  نادرست  برخورد  از  معتاد  بانوی  این 
حرف هایی دارد: »بعضی وقت ها با مردم هم درگیر 
درخواست  بعضی شان  وقت ها  بسیاری  د  می شم. 
مه  از  شاید  تا  می کنن  مه  از  را  خودشان  با  رفتن 

استفاده جنسی کنن.«
بی بی گل تنها بانویی نیست که این جا در قبرستان 
دشت شور مزارشریف مواد مخدر استفاده می کند. 
مخدر  مواد  که  است  دیگری  جوان  بانوی  گرانه، 
از معتاد شدن  او می گوید »پیش  استفاده می کند. 
با شوهر و اوالد هایم زنده گی خوبی داشتیم. هرچند 
شوهرم از قبل معتاد بود، اما خودم معتاد نبودم و 
اوالدهایم هم به مکتب می رفتند.« او با چهره خسته 
و لبان خشک ادامه می دهد: »وقتی معتاد شدم، همه 
چیز خود ره از دست دادم؛ خانه، زنده گی، شوهر و 
نبود.«  مهم  برم  چیز  هیچ  دگه  ره.  خود  اوالد های 
و  خود  اعتیاد  دلیل  به  که  دارد  فرزند  چهار  گرانه 
شوهرش به مواد مخدر، دختر ۱4 ساله اش را به خانه 
امن فرستاده و پسر ۱3 ساله اش را در مرکز تداوی 
نوجوانان بستری کرده است. درد فراق فرزندان گرانه 
را مجبور کرده است تا از اعتیاد دست بکشد. او با 
دارم،  طفل  »چهار  می دهد:  ادامه  پر اشک  چشمان 
دوتای شان با خودم اس و یک بچیم ره د شفاخانه 
نوجوان ها د بین معتادان بستر کدیم. با وجودی که 
معتاد نیست، اما از مجبوری. یک دختر خود ره د 

خانه امن بردیم.« 
گرانه که در درازای چند ماه معتاد شده بود و نزدیک 
به دو سال مواد مخدر استفاده می کرد، اکنون برای 
تداوی به شفاخانه معتادان زن آمده است تا تداوی 
شود و از اعتیاد دست بکشد. او از دولت می خواهد 
زیرا  بگیرد؛  را  مخدر  مواد  و کشت  فروش  جلو  که 
دیگر  منع شود،  مواد مخدر  که  زمانی   او،  گفته  به 
کسی معتاد نمی شود. او گفت: »از دولت می خواهم 
که برای معتادانی که مواد ره ترک می کنن، توجه 
جدی کنن و برای شان زمینه کار ره مساعد بسازن تا 

دوباره به مواد مخدر روی نیارن.«
مواد  به  زنان  اعتیاد  که  می گویند  صحی  آگاهان 
مخدر عوامل مختلف دارد که یکی از عوامل افزایش 
این پدیده در میان زنان، تاثیرگذاری و نفوذ شوهر 
باور  به  است.  خانواده  یک  در  مرد  اعضای  دیگر  یا 
کارشناس، بیش تر شوهران به این دلیل زنان شان را 
به مواد مخدر معتاد می سازند تا بار مالمتی شان را 
کم کنند و نیز زنان شان از آنان تقاضای طالق نکنند. 
تصریح  بلخ  والیت  در  معتادان  شفاخانه  مسووالن 
به  نسبت  زنان  میان  در  اعتیاد  پدیده  که  می کنند 
سال گذشته افزایش یافته است. این مسووالن دلیل 
افزایش زنان به مواد مخدر را فقر، بیکاری و دسترسی 
چالش  یک  را  آن  و  می دانند  مخدر  مواد  به  آسان 
بزرگ برای زنان می خوانند. عصمت کریمی، مسوول 

از روی آوردن به گدایی تا دریافت 
بی بی گل، زنی معتاد پیشنهاد تن فروشی

است که مقبره ای در 
گورستان حاال خانه اش شده است. 

او شب و روزش را در گورستانی 
که در »دشت شور« مزار شریف 

موقعیت دارد، پشت سر می گذارد 
و برای دریافت پول مواد مخدر 
و دیگر نیازمندی هایش گدایی 
می کند. گورستان دشت شور 
در سه کیلومتری شمال شهر 

مزارشریف موقعیت دارد که 2۴ 
جریب زمین را در بر گرفته است 
و در آن صدها معتاد زنده گی 
روزانه  شان را سپری می کنند. 

بی بی گل با موهای پریشان و 
سروصورت ژولیده در حالی  که 

اطرافش با انبوهی از زباله ها احاطه 
شده است، در داخل یک گور که 

شاید یک متر عمق داشته باشد، 
مواد مخدر دود می کند.
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رادیو فردا گزارش داده است که در پی اخراج شماری 
تحریم های  اعمال  و  امریکا  از  روس  دیپلمات های  از 
جدید واشنگتن علیه این روسیه، وزیر خارجه روسیه 
اعالم کرد که به تالفی این اقدام، مسکو از ۱۰ دیپلمات 
امریکایی خواهد خواست تا خاک این کشور را ترک 
کنند و تحریم هایی علیه هشت مقام امریکایی اعمال 

خواهد شد.
دولت امریکا روز پنج شنبه، بیست وششم حمل، اعالم 
کرد که به تالفی دخالت روسیه در انتخابات ریاست 
به  وابسته  هکرهای  حمله  و   ۲۰۲۰ سال   جمهوری 
کرملین بر نهادهای دولتی امریکا، ۱۰ دیپلمات روس 
را اخراج و 38 شخصیت حقیقی و حقوقی روسیه را 

تحریم می کند.
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه، روز گذشته گفت 
که به تالفی این اقدام، کشورش ۱۰ دیپلمات امریکایی 
را اخراج و تحریم هایی علیه هشت مقام ایاالت متحده 

جو بایدن، رییس جمهور امریکا، می گوید هنوز زود است 
که معلوم شود مذاکرات غیر مستقیم با ایران در احیای 

توافق هسته ای برجام موفق خواهد شد یا نه.
آقای بایدن در یک نشست خبری با نخست وزیر جاپان 
درصدی   ۶۰ غنی سازی  برای  ایران  اقدام  که  گفت 

یورانیوم، »کمکی به این کشور نمی کند.«
ابعاد آن  ایران پس از حادثه  در نیروگاه نطنز که هنوز 
مشخص نیست، اعالم کرد که غنی سازی یورانیوم را به 
احتمال  از  گزارش هایی  است.  رسانده  سطح ۶۰ درصد 

سلطنت خانواده کاسترو بر حزب 
کمونیست کوبا پایان می یابد

بایدن: برای برگشتن به برجام، »امتیازات عمده« نخواهیم داد

رائول کاسترو، رهبر کوبا، اعالم کرد که از دبیرکلی حزب 
کمونیست این کشور کناره گیری می کند و این حزب پس 
از افزون بر شش دهه، بدون رهبری کاستروها به فعالیت 

خود ادامه خواهد داد.
به گزارش رادیو فردا، رائول کاستروی 89 ساله این موضوع 
را در جریان سخنرانی خود در افتتاحیه هشتمین کنگره 
حزب کمونیست کوبا اعالم کرد. حزب کمونیست کوبا، 

حزب حاکم و تنها حزب این کشور است.
رائول کاسترو به همراه دیگر انقالبیون از جمله چه گوارا به 
رهبری فیدل کاسترو در سال ۱9۵9 توانستند حکومت 
فولخنسیو باتیستا را سرنگون کنند. فیدل کاسترو و ارتش 

انقالبی او از آن زمان قدرت را در کوبا به دست گرفتند.
رائول کاسترو در این سخنرانی تاکید کرد که ماموریت 

خود را به انجام رسانده و از آینده کوبا »مطمین« است.
رائول کاسترو با این حال در این سخنرانی خود نگفت که 
از چه کسی برای دبیر کلی حزب کمونیست کوبا حمایت 
می کند. او اما پیش تر از تمایل خود به دبیر کلی میگل 
دیاز کانل، که در سال ۲۰۱8 عنوان رییس جمهور کوبا 

انتخاب شد، حرف زده بود.
از  کوبا  رسمی  خبرگزاری  توسط  شده  نشر  عکس های 
کوبا  کنگره حزب کمونیست  افتتاحیه هشتمین  مراسم 
نشان می دهد که رائول کاسترو به همراه میگل دیاز کانل 

وارد محل برگزاری این کنگره شد.
به رغم این که میگل دیاز کانل، از نسل بعد از انقالب کوبا 
است، ولی از اعضای خودی رهبری انقالبی کوبا محسوب 
می شود که قدم به قدم در این نظام رشد کرده و در حال 

حاضر، به نظر می رسد روی رهبری او اجماع وجود دارد.
کنگره حزب کمونیست کوبا، مهم ترین جلسه این حزب 
است که هر پنج سال یک بار برای بررسی سیاست ها و 
تعیین رهبری برگزار می شود. نشست کنگره این حزب 
پشت درهای بسته برگزار می  شود، اما بخش هایی از آن در 

تلویزیون دولتی پخش می شود.
فیدل  بیماری  پی   در  و   ۲۰۰۶ سال  در  کاسترو  رائول 
کاسترو، هدایت کشور را در دست گرفت و دو سال بعد در 
انتخابات به طور رسمی رییس جمهور کوبا شد. او سپس 

در سال ۲۰۱۱ به دبیرکلی حزب کمونیست کوبا رسید.
اصالحات  کاسترو  رائول  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
اقتصادی و اجتماعی را در کوبا دنبال کرد، اما در نهایت 
این برنامه با بن بست مواجه شد. از جمله این تحوالت، 
اجازه داده شد که شبکه تلفن موبایل، سرویس پیامک و 

فروش موتر از طرف بخش خصوصی در کوبا انجام شود.
روابط کوبا و امریکا در سال های پس از انقالب تیره شد 
و تحریم های زیادی را امریکا علیه کوبا اعمال کرد. با این 
روابط دو  اوباما،  باراک  ریاست جمهوری  حال در دوران 

کشور دوباره از سر گرفته شد.
از زمان شروع ریاست جمهوری دونالد ترمپ در امریکا، 
قبلی  دولت  خارجی  سیاست  ادامه  به  تمایلی  واشنگتن 
امریکا در قبال کوبا نداشت و اقدامات انجام شده توسط 

دولت را بازگرداند.
به رغم این که جو بایدن از تغییر رویکرد نسبت به کوبا 
صحبت کرده ، اما سخنگوی کاخ سفید تصریح کرده است 
که موضوع کوبا از اولویت دولت جدید سیاست خارجی 

امریکا نیست.

وضع خواهد کرد. وی هم چنین گفت دفاتر نهادهای 
غیردولتی امریکایی را که در روسیه حضور دارند، نیز 

خواهند بست.
روسیه سال ها است که نهادهای غیردولتی امریکایی را 
که اغلب در زمینه حقوق بشر و رسانه ای فعال هستند، 
به جاسوسی و بر هم زدن امنیت کشور متهم می کند 
و فعالیت بسیاری از آن ها را ممنوع کرده است. آقای 
الوروف نیز گفته است که این نهادها در امور سیاسی 

روسیه »مداخله« می کنند.
وی هم چنین گفت که مسکو در نظر دارد استخدام 
در  کار  برای  را  ثالث  کشورهای  و  روسی  شهروندان 
سفارت امریکا ممنوع کند و تنها شهروندان امریکایی 
حق دارند در سفارت خانه این کشور در مسکو فعالیت 
کنند. وی در ادامه گفت که محدودیت هایی نیز برای 
روسیه  خاک  در  امریکا  دیپلماتیک  کادر  سفرهای 

اعمال خواهد شد.

نقش داشتن اسراییل در این حادثه منتشر شده است.
اعالم غنی سازی ۶۰ درصدی یورانیوم در حالی صورت 
وین  در  برجام  مشترک  کمیسیون  مذاکرات  که  گرفته 

برای احیای برجام جریان دارد.
مذاکرات  از  امریکا  رییس جمهور  بی بی سی  گزارش  به 
وین استقبال کرده و گفته است: »ما خوشحالیم که ایران 

پذیرفته به گفت وگو ادامه دهد.«
آقای بایدن گفت هنوز برای قضاوت درباره  نتیجه  نهایی 

این مذاکرات زود است، چون مذاکرات جریان دارد.

آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر ایران، نسبت به »فرسایشی« 
داده  هشدار  دولت  مسووالن  به  گفت وگوها  این  شدن 

است.
آقای بایدن بار دیگر تاکید کرد از توافق هسته ای سال 
۲۰۱۵ که در زمان حضور او در معاونت ریاست  جمهوری 
برای  اما  می کند،  حمایت  آمد،  دست  به  اوباما  باراک 

بازگشت به آن »امتیازات عمده« نخواهد داد.
جنبه های  از  برخی  در  وقفه  برابر  در  توافق  این  طبق 
برنامه اتمی ایران، تحریم های بین المللی هسته ای علیه 
این کشور برطرف شد، اما دونالد ترمپ، رییس جمهور 
سابق امریکا، پس از روی کار آمدن با خروج از این توافق، 
همه تحریم های اتمی ایاالت متحده را دوباره اعمال کرد 
و تحریم های بیش تر و شدیدتری علیه این کشور به اجرا 

گذاشت.
ایران انتظار دارد که دولت جو بایدن، تحریم های دوران 
دونالد ترمپ را برطرف کند و دوباره به توافق هسته ای 
برگردد، اما ایاالت متحده تاکید کرده که ایران ابتدا باید 
به تمامی تعهدات خود بازگردد. دو کشور تاکید می کنند 
که طرف مقابل باید در اجرای تعهدات برجامی پیش قدم 

شود.
ایران بر خالف توافق برجام ذخایر یورانیوم غنی شده خود 
را افزایش داده، غنی سازی ۶۰ درصدی یورانیوم را آغاز 
کرده و سطح بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی 

را کاهش داده است.
آقای خامنه ای گفته است که پس از رفع همه تحریم های 
تعهدات  به  دوباره  آن  »راستی آزمایی«  با  ایران  امریکا، 

خود در برجام باز خواهد گشت.

اقدام تالفی  جویانه؛ روسیه ۱۰ دیپلمات 
امریکایی را اخراج می کند

ارتش اسراییل خبر داد که در واکنش به حمله موشکی 
از نوار غزه، اهدافی را در این منطقه بمباران کرده است. 
هنوز اطالعی درباره شمار تلفات و یا خسارات وارده در 

دست نیست.
حمالت  در  اسراییل  ارتش  دویچه وله  از  نقل  به 
و  حماس  گروه  آموزشی  مرکز  یک  تالفی جویانه 

هم چنین تاسیسات تولید سمنت را در نوار غزه بمباران 
کرده است.

به گفته منابع فلسطینی در بمباران ارتش اسراییل به 
زمین های کشاورزی نوار غزه نیز آسیب رسیده است.

ارتش اسراییل و منابع فلسطینی تا کنون درباره تلفات 
جانی و زخمی ها گزارشی منتشر نکرده اند.

حمله اسراییل پس از پرتاب راکت هایی صورت گرفته 
اسراییل  به سمت  غزه  نوار  از  روز گذشته  دو  در  که 
در  موشک ها،  این  شلیک  از  پس  است.  شده  شلیک 
مناطقی از جنوب اسراییل آژیر خطر نیز به صدا در آمد.
ارتش اسراییل گفته که موشک  ها در فضای باز فرود 

آمده و آسیبی به کسی نرسیده است.
تا کنون هیچ گروه  فلسطینی مسوولیت حمله اخیر به 
اسراییل را برعهده نگرفته  است. ارتش اسراییل اما گروه 

حماس را مسوول همه حمالت از نوار غزه می داند.
نوار غزه سال ها است که روی آرامش را به خود ندیده 

است.
حدود دو میلیون فلسطینی در شرایطی بسیار سخت 
و تحمل ناپذیر در نوار غزه زنده گی می کنند. اسراییل 
محاصره نوار غزه را از سال ۲۰۰۷ آغاز کرده است. مصر 

نیز از آن پشتی بانی می کند.
سازمان ملل قباًل با انتشار گزارشی هشدار داده بود که 
ادامه وضعیت کنونی سبب خواهد شد نوار غزه به کلی 

غیرقابل سکونت شود.

اسراییل مواضعی را در غزه بمباران کرد


