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دانشجویان و استادان دانشگاه های 
خصوصی از وضعیت نامناسب شکایت دارند

جهان پسا کرونا و دیپلماسی ارزش های غیر قابل معامله در مذاکرات با طالبان
صلح دولت افغانستان

3

استاد  و  دانشجو  هزاران  در کشور،  کرونا  بحران  کنترل  پیچیده تر شدن  با  هم زمان 
دانشگاه های خصوصی وضعیت نامناسب اقتصادی را پشت سر می گذارند. شماری از 
دانشجویانی که درس های شان را آغاز کرده اند، به دلیل فشارهای اقتصادی و پایین 
بودن کیفیت درسی خواستار تخفیف در فیس های شان شده اند. از سویی هم استادان 
دانشگاه های خصوصی که به گونه حق الزحمه ای کار می کنند، از چندین ماه بدین سو 
معاش دریافت نکرده اند و در حال حاضر چشم به کمک های حکومت بسته اند. اتحادیه 
دانشگاه های خصوصی اما خواستار پایان یافتن آشفته گی ها در درس های آنالین است 
و تخفیف در فیس های دانشجویان را منوط به این شرایط می  داند. این پیچیده گی ها 
در حالی ایجاد شده که وزارت تحصیالت عالی بر ادامه تالش هایش برای آوردن تخفیف 
در فیس دانشجویان دانشگاه ها خصوصی تأکید دارد و برای حل این چالش، پیشنهاد 

لغو مالیات دانشگاه های خصوصی را به ارگ فرستاده است.

که  نفوس  میلیون   32.9 با  کشوری  افغانستان، 
زنده گی  فقر  خط  زیر  آن  درصد  پنجاه  از  بیش تر 
می کنند، سرزمینی است که مردم آن از مشکالتی 
امکانات  به  دسترسی  عدم  نا امنی،  بی کاری،  چون 
صحی، سطح پایین سواد، محدودیت در دسترسی 

به تعلیمات/تحصیالت و دیگر موارد رنج می برند.

بیماران  مرگ ومیر  شمار  که  می شود  روزی  چند 
کرونا، در هرات افزایش یافته و شبکه های اجتماعی 
اما  فوتی ها،  و عکس  تسلیت  پیام های  از  پر شده 
هم زمان خبر های خوش و امیدوارکنند ه ای هم در 
شبکه های اجتماعی نشر می شود.  به تازه گی دو 

مرد کهن سال، )9۰ ساله( در هرات...
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دو پیرمرد ۹۰ ساله در هرات، 
کرونا را شکست دادند

کاریابی در جریان کووید- 1۹ و پس از آن؛ 
فرصت ها و چالش ها وزارت صلح از شروع مذاکرات 

مستقیم بین دولت و طالبان 
تا چند روز دیگر خبر داد

۸صبح، کابل: وزارت دولت در امور صلح می گوید 
تا چند روز دیگر مذاکرات مستقیم  قرار است  که 

بین هیأت مذاکره کننده دولت و طالبان آغاز شود.
ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، 
با  صحبت  در  جوزا،  بیست وششم  دوشنبه،  روز 
روزنامه ۸صبح گفت که پس از تالش های نهادهای 
صلح افغانستان، قرار است در روزهای آینده براساس 
توافقاتی که صورت گرفته است، مذاکرات مستقیم 

میان دولت و طالبان آغاز شود.
مذاکرات  شروع  دقیق  زمان  مورد  در  انوری  خانم 
جزییات نداد و افزود که هنوز زمان آن نهایی نیست، 
آینده  روز  است که در ظرف چند  توافق شده  اما 

مذاکرات شروع شود.
محل  برای  گزینه  چندین  که  گفت  هم چنان  او 
برگزاری مذاکرات وجود دارد، اما ممکن است »آغاز 

مذاکرات و شروع آن در قطر باشد.«
که  گفت  صلح  امور  در  دولت  وزارت  سخنگوی 
هیأت مذاکره کننده افغانستان برای شروع مذاکرات 

آماده گی کامل دارد.
پیش تر گفته شده بود که هیأت مذاکره کننده دولت 
ویروس  از شیوع  برای جلوگیری  مدتی  است  قرار 
کرونا قرنطین شود، اما ناجیه انوری افزود که این 
هیأت تدابیر صحی را پیش از پیش در نظر گرفته 

بود تا مذاکرات را متأثر نسازد.
عنوان  منتفی  را  مذاکره کننده  هیأت  قرنطین  او 

کرد.
گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.

ناجیه انوری روز گذشته گفته بود که  گفت وگوها 
برای نهایی سازی محل و زمان مذاکرات جریان دارد.

نیز  جمهوری،  ریاست  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
از قطر توافق  گفته است که روی شروع مذاکرات 
شده است، اما توافق نهایی در مورد محل مذاکرات 

صورت نگرفته است.
میزبان  که  دارد  تأکید  افغانستان  حکومت 
و  بی طرف  کشور  یک  باید  صلح  گفت وگوهای 

باتجربه باشد.

دفع حمله طالبان 
بر ولسوالی جلریز؛ 

سه پولیس کشته شدند
۸صبح، کابل: گروه طالبان شب گذشته بر 
حمله  میدان وردک  والیت  جلریز  ولسوالی 
مردم  نماینده  راسخ،  مهدی  است.  کرده 
میدان وردک در مجلس نماینده گان، می گوید 

که این حمله عقب زده شده است.
بیست وششم جوزا،  روز دوشنبه،  راسخ  آقای 
به روزنامه ۸صبح گفت که گروه طالبان شب 
گذشته به ولسوالی جلریز حمله کردند که در 
نتیجه آن سه پولیس کشته و دو پولیس دیگر 

زخمی شده اند.
او گفت که اکنون جنگ جریان ندارد و حمله 

طالبان بر این ولسوالی عقب زده شده است.
منطقه  در  طالبان  گروه  گفت  راسخ  آقای 
خرولند در مربوطات جلریز تجمع کرده  است.

مهدی راسخ هشدار داد، در صورتی که علیه 
تجمع طالبان اقدام نشود، ممکن است گروه 
طالبان دوباره بر ولسوالی جلریز حمله کنند و 

این ولسوالی را سقوط دهند.
ولسوالی جلریز در حدود ۶۰ کیلومتری کابل 

پایتخت قرار دارد.
ولسوالی  این  از  بامیان   - کابل  شاهراه 
مرکزی همواره  مناطق  باشنده گان  می گذرد. 
از گروگان گیری و کشتار مسافران مسیر این 

شاهراه در مربوطات جلریز شکایت دارند.

محمدحنیف  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
اتمر، سرپرست وزارت امور خارجه هفته ی 
آینده به هدف بحث روی مسایل مرتبط 

به مهاجران افغانستان به ایران سفر کند.
رییس  غنی،  محمداشرف  را  مطلب  این 
بیست وششم جوزا،  روز دوشنبه،  جمهور، 
گفته  و  کرده  مطرح  کابینه  نشست  در 
روی  تا  می رود  ایران  به  اتمر  آقای  است 
»موضوعات کلیدی« مهاجران با مقام های 

ایرانی گفت وگو کند.
آقای  جمهوری،  ریاست  ارگ  اعالم  طبق 
غنی در نشست کابینه به موضوعات مربوط 
پرداخته  ایران  در  افغانستان  مهاجران  به 
و  خارجه  امور  وزارت  اقدامات  از  و  است 
مهاجرین  امور  وزارت  پناهنده گان  معین 
دهانه  حادثه  مورد  در  عودت کننده گان  و 
ذوالفقار و رویداد آتش سوزی موتر حامل 
مهاجران افغان در یزد ایران، ستایش کرده 

است.
سرپرست وزارت خارجه در حالی قرار است 
اخیر  ماه  دو  در جریان  که  برود  ایران  به 
دو حادثه که نیروهای نظامی ایران در آن 
دخیل گفته شده اند، از مهاجران افغانستان 
قربانی گرفته و روابط دو کشور را زیر تأثیر 

قرار داده است.
حادثه نخست در دوازدهم ثور سال جاری 
در مرز میان دو کشور رخ داد. شماری از 
ایران  به  بود  قرار  که  افغانستان  مهاجران 
بروند، براساس گزارش ها، از سوی مرزبانی 
ایران مجبور به پریدن به رودخانه هری رود 
یافته های  طبق  حادثه  این  در  شده اند. 

از  نفر   ۴۶ مجموع  در  افغانستان  دولت 
هری رود  رودخانه ی  به  افغان  کارجویان 
نفر   ۱۷ میان،  این  از  شده اند.  انداخته 
ناپدید شده، ۱2 نفر غرق شده و ۱۷ نفر 

دیگر نجات یافته اند.
جوزا،  چهاردهم  در  دوم  حادثه  هم چنان 
حامل  موتر  یک  داد.  رخ  ایران  یزد  در 
مهاجران افغانستان گفته شده است که در 
پی شلیک پولیس ایران آتش  گرفته و در 
آن سه مهاجر کشته و شماری نیز زخمی 

شده اند.
از  شماری  ایران،  یزد  حادثه  دنبال  به 
نماینده گی های  برابر  شهروندان کشور در 
دست  شهرها  از  برخی  در  ایران  سیاسی 
از  برخی  ورودی  و  زدند  تظاهرات  به 
با  را  افغانستان  در  ایران  نماینده گی های 

رنگ سرخ رنگین کردند.
را  تظاهرات  این  ایران  خارجه  وزارت 
اعتراض  در  و  خواند  سفارتش  به  تعرض 
به آن عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در 
تهران را احضار کرد. ایران گفته است که 
»عده ای  تحرکات  پی  در  قلیل«  »عده ای 
از جریانات خاص سیاسی دارای  معدود« 
سابقه »ضدیت با جمهوری اسالمی ایران« 
و حسن هم جواری میان دو کشور، مرتکب 
به  تعرض  و  اهانت آمیز  اقدامات   برخی 
سایر  و  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت 

نمایندگی های« این کشور شده است.
وزارت خارجه افغانستان اما گفته است که 
این تظاهرات مسالمت آمیز و حق قانونی و 

شهروندان افغانستان بوده است.

حنیف اتمر هفته ی آینده در راس یک هیأت 
بلندپایه دولتی به ایران می رود

خواست مردم با خواست طالبان در جنگ و مذاکره متفاوت بوده و است. تفاوت دید دولت و مردم افغانستان با طالبان و حامیان شان روشن 
و واضح است. مردم خواستار کشور، جامعه و نظام دموکراتیک اند که در آن دموکراسی، آزادی بیان و برابری همه ی شهروندان مد نظر است. 

هم چنان شهروندان متعهد و پابند به اعالمیه جهانی حقوق بشر و عدالت اجتماعی و ملی می باشند.
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وزارت صحت خودش بار مبارزه 
با کرونا را بر دوش بکشد

انتقاد آگاهان صحی از طرح فعالیت سکتور خصوصی در مبارزه با کووید-19:

قرنطین و فشارهای اقتصادی؛



ما  با  دارد  حق  ادبی  و  علمی  نشست  در  کار، 
حرف و لبخند بزند، اما همین کار را که فامیل 
ما کرد، می شود فاحشه و روسپی. ما عدالت و 
این حقیقت  نمی خواهیم.  همه  برای  را  آزادی 

جامعه ی ما است. 
در سطح کالن، حکومت با ایجاد وزارت زنان، 
زن ستیزی ساختاری خود را ثابت کرده است. 
می کند  ذهنیت  تولید  زنان  وزارت  ببینید 
زنان  امور  ریاستهای  در  دختران  می گوید  و 
دست  و  چشم  از  دور  و  مصون  که  کنید  کار 
از  گریز  و  تنبلی  به  تشویق  این  باشید.  مردان 
امر  این  تاریخی است.  و  مبارزه حیاتی  صحنه 
باعث می شود زنان تمرین مبارزه و ایستاده گی 
نکنند و از اجتماع مردان فراری باشند و فاصله 
زنان  وزارت  شود.  ژرف تر  و  عمیق تر  جنسیتی 
نقش یک خانه ی امن را بازی می کند و برای 
کاهش ساختار مردمحور مفید نیست. تحقیقی 
فرهنگی  »موانع  عنوان  زیر   ۱39۵ سال  در 
اشتغال زنان« به همین قلم انجام شده است که 
روی ناکارآمدی وزارت زنان مفصل بحث شده 

که در این جا مجال بحث کامل آن نیست. 
پروژه  ذیل  در  جهانی  جامعه  دیگر  طرف  از 
توان مند سازی زنان، معلم انگلیسی، آوازخوان و 
دست آورد های کاذب و میان خالی تولید و تزریق 
کمک کننده ها  همین  پیش چشم  در  می کند. 
میلیون ها دالر به نام زنان حیف ومیل می شود. 
هزینه  صادقانه  زن  حقوق  مدعیان  این  اگر 
می کردند، حاال در طی 2۰ سال دست کم ۱۰۰ 
زن کدر، مدیر و رهبر می داشتیم. اما متاسفانه 
ندارد  وجود  زنان  اجتماع  در  کافی  کدر  فعاًل 
امر  در  زنان  سوژه گی  و  سرگردانی  همین  و 
تقرری ها حکایت از فقدان یک استراتژی است 

که در مورد سرنوشت زنان وجود ندارد.
حکومت و برخی نهاد های دیگر برای آراسته گی 
محافل و نشست های خود و خاک  زدن در چشم 
بیرونی ها از بانوان خوش قدوقامت و خوش لباس 
می کنند  ابزاری  استفاده  خوش مشرب،  و 
آراسته  و  تزیین  را  خودشان  برنامه های  و 
می نمایند. جای زنان مدیر، متفکر و برنامه ریز 
در هرم اجتماع سیاسی زنان خالی است و مقصر 
اصلی باز تولید این روند باطل سیاست گران مرد 

و هم پیمانان خارجی شان استند. 
نام  به  می گیرند،  پروژه  زن  نام  به  این که 
زن  نام  به  می سازند،  میان تهی  وزارت  زن 
از  نشان گر  همه  می بافند،  دیگر  طامات  هزار 
زن ستیزی مدرن است که پی آمدهای ویران گر 
در  زنان  که  همین  دارند.  جدی  و  نامریی 
ساختار قدرت حضور سمبولیک دارند و همه جا 
استند و در واقعی در هیچ جای نیستند و در 
تصمیم گیری نقش واقعی و تعیین کننده ندارند، 
و حضور کمی شان مهم است نه کیفیت کار و 
وجودشان به عنوان نیمی از جمعیت و جامعه ی 
انسانی، مگر زن ستیزی و بدوی اندیشی در فرم 

مدرنیسم نیست؟ 
اگر به زنان باور دارید و توسعه جامعه را بدون 
وزارت خانه ها  می دانید،  ناممکن  آنان  حضور 
بلند  قد  دختران  با  تنها  را  ریاست خانه ها  و 
اجازه  نکنید،  دیکور  و  تزیین  خوش تیپ  و 
هم  افغان  دختران  که  کنید  حمایت  دهید، 
با  و  بزرگ دنیا تحصیل کنند  در دانشگاه های 
تخصص و دانایی مجهز شوند و ساختار زن ستیز 
هزار ساله را با بینش علمی، فلسفی و سیاسی 

دیگرگون کنند. 
و  می شود  فیس بوک  سوژه  تقرری  هر  این که 
هزار و یک زخم زبان جاری و ساری می گردد، 
خالف  زنان  که  است  معیوب  فضای  دلیلش 
و  انتصاب  مهارت شان  و  توانایی  و  تخصص 
است  آن  معنای  به  این  می شوند.  گزینش 
که  ندارند  را  الزم  وسواس  حکومت  سران  که 
زنان مدیر و رهبر را شناسایی کنند و یا برای 
نمایند،  اندیشه  و  هزینه  زنان  رهبری سازی 
نتیجه رویکرد هرچه بادا باد! همین می شود که 

می بینیم.

جهل  خنجر  با  همیشه  زنان  که  تصور  این  
نیست.  درست  می شوند،  زخمی  نادانی  و 
فلسفه ورزی، علم باوری، نویسنده گی و شاعری، 
لزوماً به این معنا نیست که آدمی زاد تهی از 
زن ستیزی شود. کم نبوده اند فیلسوفان، عرفا 
رفیع  جایگاه  واجد  را  زن  که  حکیمانی  و 
ادعای  این  بارز  نمونه   نمی دانسته اند،  انسانی 
نیچه در اندیشه غرب است که می گوید: »زن 
را با حقیقت چه کار! از ازل چیزی غریب تر 
برای  حقیقت  از  دشمن خوتر  و  دل آزارتر  و 
و  دروغ گویی  او  بزرگ  هنر  است-  نبوده  زن 
باالترین مشغولیتش، به ظاهر و زیبایی است.«

سیمای زن در سنت ادبی فارسی، صرف نظر 
و  مقبول  چندان  عاشقانه،  و  غزلی  متون  از 
مطلوب نیست و به ویژه در تمثیالت شعری، 
بسیار مبهم تر و سوال برانگیزتر می شود. موالنا 
به عنوان شاعر و صوفی از این سنت شاعران 
قبل و بعد از خود مصون نبوده است و همین 
مساله، انعکاس های مبهم و منفی را در شعر 
مولوی نسبت به زنان نشان می دهد. تصویری 
که مولوی از زن در تمثیل های خود به دست 
می دهد، برخاسته از توصیفات نمادین منفی 
حرص،  نفس،  مظهر  زن  او  تصور  در  است. 
و  ظاهرنگر  نفسانی،  و  حیوانی  صفات  دارای 
دارای قضاوت و داوری سطحی است. با تامل 
در عمق اندیشه های موالنا و مقایسه سخنان او 
در مواضع مختلف، درمی یابیم که این اندیشه 
واقعی موالنا نیست بلکه موالنا در این موارد، 
منعکس کننده تصورات مردم روزگار خودش 
و  لطیف  زنان،  با  موالنا  برخورد  وگرنه  است 

متعادل و منصفانه است.
قالب های  و  فرهنگ  زبان،  دیگر،  سوی  از 
که  است  مردمحور  آن قدر  بشر  اندیشیدنی 
نتیجه  زنان  آزادی  و  رهایی  برای  تالش 
مولوی/ کنید  تصور  می دهد.  زن ستیزانه 

بدگویی می کند،  و  اهانت  زنی  به  روحانی ای 
مجموعه ای از فعاالن جامعه مدنی به اصطالح 
می خواهند مولوی را محکوم و شماتت کنند، 
روی بنر اعتراضی خود می نویسند: »خواهر و 
مادر مولوی اگر فاحشه و بدذات است، از ما 
نیست...« یعنی در این گفتمان زن، گلوله ای 
روز مره  صورت  به  دیگری.  زن  علیه  می شود 
می دهند.  رخ  فراوانی  به  برخوردها  این گونه 
مقامی  به  تازه  که  عریان  نیمه  زن  یا عکس 
نشر  گروهی  توسط  است،  شده  انتصاب 
حقوق  فعال  نام  زیر  دیگر  گروه  و  می شود، 
زن می آیند و متن دفاعیه ی شان را با عکس 
مزین  و  دیکور  زن  آن  شده  دست به دست 
فربه تر  را  قربانی  آن  قتل  پرونده  و  می کنند 
می سازند. در برخی موارد، این گونه واکنش ها 
در  باشد،  اندیشی  سطحی  و  نفهمی  سر  از 
برخی موارد دیگر سلطه فرهنگ و زبان چنین 

افقی را حمایت و تقویت می کند. 
در فرهنگ و سلوک سنتی، زن ستیزی وقتی 
معنا دارد که صورت و تن زن زیر لت وکوب 
مرد سیاه و کبود شود، بینی اش بریده و دست 
شکسته  آدم  پسر  بازوان  فشار  زیر  پایش  یا 
شوند. جامعه کنونی تا درج های در حال گذار 
از این مرحله است. قباًل اگر خشونت در مشت 
و بازو و خنجر تجلی می یافت، اکنون جامعه 
وارد فاز خشونت کالمی شده است. در واقع 
زنان و دختران با کلمات اعدام می شوند، آتش 
خشونت  نوع  می شوند.  این  سالخی  و  زده 

اثرات ماندگارتر دارد. 
صورت معیوب دیگر مساله، این است که نسل 
دانشگاهی، برای هم کالسی اش خواستار آزادی 
و رهایی است و دوست دارد با هم کالسی و 
برود. ولی  به کافه و سینما  دوست دخترش 
یا  کافه  و خواهر خودش  نمی دهد زن  اجازه 
و  شوند  شهری  جامعه  وارد  و  بروند  سینما 
باسواد  و  امر کم سواد  این  در  کنند.  زنده گی 
هم زیاد فرق ندارند. زن و دختر مردم در دفتر 

از شش  داکتران بدون مرز پس  ۸صبح، کابل: 
بستر   ۱۰۰ شفاخانه  در  را  خود  فعالیت  سال، 
در پی  تصمیم  این  متوقف کردند.  برچی  دشت 
بیست وسوم  در  این شفاخانه  بر  مسلحانه  حمله 
ثور امسال، گرفته شده است. طبق اعالم داکتران 
بدون مرز، در این حمله  ۱۶ مادر، یک قابله، دو 
کودک هفت و هشت ساله و شش نفر دیگر کشته 

شده اند.
را  تصمیم  این  مرز  بدون  داکتران  سازمان 
»دردناک« اما »ضرور« و پر از عواقب برای مردم 

توصیف کرده است.
روز  که  مرز  بدون  داکتران  سازمان  اعالمیه  در 
گفته شده  نشر شد،  ثور  بیست وششم  دوشنبه، 
از شفاخانه ۱۰۰  این سازمان  است که کارکنان 

بستر دشت برچی خارج شده اند.
به  را  خود  تصمیم  که  است  گفته  سازمان  این 
مقام های صحی افغانستان ابالغ کرده است و در 
بدون  داکتران  امنیتی سازمان  حالی که شرایط 
مرز را مجبور کرده است تا فعالیتش را در دشت 
راه های  در جست وجوی  اما  کند،  متوقف  برچی 
حمایت از ابتکارات صحی محلی به هدف بهبود 

دست رسی به مراقبت های صحی می باشد.
در اعالمیه این نهاد آمده است: »این تصمیم با 
یا  عامالن  مورد  در  اطالعاتی  هیچ  این که  درک 
است، صورت  نیامده  به دست  این حمله  انگیزه 
نوزادان و کارمندان صحی  گرفته است. مادران، 
هدف اصلی این حمله بوده اند و حمالت مشابه 

ممکن در آینده نیز تکرار شود.«
از جانب دیگر گفته  بدون مرز  داکتران  سازمان 
این حمله در مورد  از  ماه  از یک  است که پس 
آمده  اعالمیه  در  نمی داند.  چیزی  آن  عامالن 
این  که  می توانیم  درک  کافی  اندازه  »به  است: 
بیهوده  و  مخرب  حمله  مورد  مستقیماً  زایشگاه 
به هدف قتل و ترور بیماران، کارمندان صحی و 

فعالیت های بشردوستانه ما بوده است.«
طبق اعالم این نهاد، با وجودی که تاکنون هیچ 
گروهی مسوولیت این حمله را بر عهده نگرفته 
است، اما مقام های حکومت افغانستان طالبان را 
را  داعش  گروه  غربی  مقامات  و  می دانند  مقصر 

مسوول این حمله اعالم کرده اند.
سازمان داکتران بدون مرز گفته است که این حمله 
را نمی توان به عنوان به یک حادثه »غم انگیز و 
منزوی« پشت سر گذاشت و جمعیت هزاره که در 
منطقه دشت برچی زنده گی می کنند، به صورت 

مکرر مورد هدف این گونه حمله قرار گرفته اند.
از جانب دیگر این نهاد می گوید که حمالت مشابه 
صورت  نیز  امدادرسان  مختلف  سازمان های  بر 

گرفته است.
نقل  به  مرز  بدون  داکتران  سازمان  اعالمیه  در 
عمومی  رییس  دوفیرجر،  الفورت  تیری  از 
»ما  است:  آمده  بشردوستانه  بین المللی  سازمان 
برچی،  در دشت  با حضور خود  که  می دانستیم 
نمی کردیم  باور  اما  می اندازیم،  خطر  به  را  خود 
در  که  زنان  مطلق  آسیب پذیری  از  کسی  که 
و  آن ها  بردن  بین  از  برای  بودند  زایمان  حالت 

نوزادان شان استفاده کند.«
به گفته او، این اتفاق افتاده است و اکنون ناگزیر 
به پذیرش این واقعیت است: »دیوارهای بلند و 
درهای ضخیم مانع وقوع چنین حمالت غیرقابل 

باور نمی شوند.«
ادامه فعالیت سازمان داکتران  او گفته است که 
برچی  بستر دشت  شفاخانه ۱۰۰  در  مرز  بدون 
به معنای از دست دادن جان انسان ها به عنوان 
»پارامتر یا دفاع فعالیت های« این سازمان تلقی 

می شود که غیرقابل تصور است.
سازمان داکتران بدون مرز در نوامبر سال 2۰۱۴ 
کرد  آغاز  را  فعالیتش  برچی  دشت  شفاخانه  در 
و  مادران  برای  را  شبانه روزی  رایگان  خدمات  و 

نوزدان فراهم می کرد.
این سازمان، زایشگاه ۱۰۰ بستر دشت برچی را 
یکی از بزرگ ترین پروژه هایش در سراسر جهان 
خوانده و گفته است که در سال گذشته میالدی 
دنیا  به  شفاخانه  این  در  نوزاد  هزار   ۱۶ حدود 

آمده اند.
طبق اعالم این نهاد، تاکنون بیش از ۷۰ کارمند 
افغانستان کشته  در  مرز  بدون  داکتران  سازمان 

شده اند.

 

به گفته وزارت دولت در امور صلح، قرار است تا چند روز دیگر 
مذاکرات مستقیم میان هیات مذاکره کننده دولت و طالبان آغاز 
اما  است،  نهایی نشده  زمان دقیق مذاکرات  شود. هرچند هنوز 
مذاکرات  این  آغازین  آینده جلسه  روز  در چند  می شود  گفته 

شروع شود.
که  است  گفته  همچنان  صلح  امور  در  دولت  وزارت  سخنگوی 
مکان آغاز این گفت وگوها هنوز نهایی نشده است، اما او احتمال 
می دهد که شروع این مذاکرات در قطر باشد. او هم چنان می گوید 
که برای نهایی سازی محل و زمان مذاکرات، تا هنوز گفت وگوها 

جریان دارد.
پیش از این گفته می شد که به علت شیوع ویروس کرونا ممکن 
است این مذاکرات به تعویق بیفتد، اما سخنگوی وزارت دولت در 
امور صلح می گوید که تدابیر بهداشتی گرفته شده است و تا چند 

روز دیگر مذاکرات آغاز خواهد شد.
هم چنان نشست سه جانبه  ای نیز میان افغانستان، امریکا و روسیه 
درباره روند صلح برگزار شده است که هنوز از جزییات آن چیزی 
درز نکرده است. آجندای مورد بحث این نشست، کاهش خشونت، 
بین االفغانی، آتش بس جامع و دایمی  زندانیان، مذاکرات  تبادله 
صلح  روند  با  پیوند  در  منطقه ای  و  بین المللی  اجماع  تامین  و 

افغانستان عنوان شده است.
پیش از این از کشورهایی چون آلمان، ناروی و اوزبیکستان نیز 

به عنوان کشورهای میزبان احتمالی مذاکرات نام برده شده بود.
افغانستان  حکومت  میان  در  که  است  این  است،  روشن  آن چه 
صلح  مذاکرات  مکان  درباره  صلح  روند  در  دخیل  کشورهای  و 
اختالف نظرهایی وجود داشته است، برای همین هنوز که چند 
است،  مانده  گفت وگوها  این  آغازین  نشست  برگزاری  به  روز 
حکومت افغانستان از کشور میزبان این مذاکرات با قاطعیت سخن 

نمی گوید.
بخشی از پیش شرط های این گفت وگوها عملی شده است. طالبان 
پس از امضای موافقت نامه صلح با امریکا گفته بودند که رهایی 
۵۰۰۰ زندانی آن ها پیش شرط آغاز مذاکرات صلح است. حکومت 
افغانستان از رهایی 3۰۰۰ تن از این زندانیان سخن گفته است. 
از آن طرف طالبان نیز شماری از زندانیان حکومت افغانستان را 
رها کرده اند. طوری که به نظر می رسد، حکومت افغانستان برای 
رهایی تمام زندانیان طالبان آماده گی دارد، اما رهایی کامل این 
زندانیان را مشروط به اعالم آتش بس کامل از جانب طالبان کرده 

است.
اما  مذاکرات،  آغاز  از  پیش  مشکالت  از  شماری  وجود  با 
پیش شرط های این گفت وگوها در حال عملی شدن است. طالبان 
با وجودی که عماًل جنگ می کنند، اما سخنگوی آن ها در صفحه 
توییترش می نویسد که آن ها خود را به آتش بس و شروع مذاکرات 
عالی  شورای  حکومت،  جانب  از  می دانند.  متعهد  بین االفغانی 
مصالحه ملی تشکیل شده است و وزارت دولت در امور صلح نیز 
آماده گی های تخنیکی اش را اعالم کرده است. تیم مذاکره کننده 
نهایی شده است و پیش بینی می شود که در روزهای  حکومت 

نزدیک زمان و مکان مشخص و نهایی این مذاکرات اعالم شود.
با وجودی که طالبان سه روز عید را به عنوان نشان دادن حسن 
هم  آن  با  اما  کردند،  اعالم  آتش بس  صلح  روند  به  نسبت  نیت 
اساس  بر  یافت .  ادامه  حکومتی  اهداف  بر  گروه  این  حمالت 
تازه ترین گزارش ها به تاریخ 2۶ جوزا طالبان بر پوسته های دولت 
والیت  در  جلریز  ولسوالی  و  فاریاب  والیت  قیصار  ولسوالی  در 
میدان وردک حمله کرده اند که تلفاتی بر طرفین وارد شده است. 
را  خود  مذاکره کننده  طرف  هردو  اما  کنونی،  حمالت  وجود  با 
متعهد به آغاز این گفت وگوها می دانند و امیدواریم جانب طالبان 
هرچه زودتر شرایط آتش بس کامل و قطع حمالت را اعالم کند تا 

مذاکرات هرچه زودتر آغاز شود.
مردم افغانستان منتظر اند تا این مذاکرات هرچه زودتر آغاز شود. 
این مذاکرات و خواست های طرفین در  پیچیده گی  بدون شک 
جریان نخستین گفت وگوی این مذاکرات روشن خواهد شد. مردم 
افغانستان تشنه صلح اند و این فرصت را با همه ی پیچیده گی هایش 
مردم  می دانند.  کشور  در  طوالنی  جنگ  پایان  برای  فرصتی 
افغانستان در دو دهه اخیر نهادها و ارزش هایی را به بهای خون  
ارزش ها  و  نهادها  این  آورده اند که وجود  به دست  فرزندان شان 
نهادهای داخلی و  برای کشور مهم می دانند. نظرسنجی های  را 
خارجی نشان می دهد که مردم افغانستان حاضر نیستند تا روی 
این ارزش ها معامله شود. اعضای تیم مذاکره کننده از جانب دولت 
افغانستان  کنونی  جامعه  ویژه گی های  اساس  بر  نیز  افغانستان 
انتخاب شده اند تا صدای الیه های گوناگون مردم افغانستان را در 

این گفت وگوها بازتاب دهند.

در چند قدمی آغاز 
مذاکرات صلح؛ 

زمان و مکان نهایی 
نشده است
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زن ستیزی ساختاری
داکتران بدون مرز فعالیت 

خود را در شفاخانه 
1۰۰ بستر دشت برچی 

متوقف کردند

سعادت موسوی

سیمای زن در سنت ادبی فارسی، صرف نظر از متون غزلی و عاشقانه، 
چندان مقبول و مطلوب نیست و به ویژه در تمثیالت شعری، بسیار مبهم تر و 
سوال برانگیزتر می شود. موالنا به عنوان شاعر و صوفی از این سنت شاعران 

قبل و بعد از خود مصون نبوده است و همین مساله، انعکاس های مبهم و منفی 
را در شعر مولوی نسبت به زنان نشان می دهد.
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از  حالی  در  عامه  وزارت صحت 
سکتور  کردن  دخیل  طرح 
و  تشخیص  در  خصوصی 
کووید-۱9  بیماری  با  مبارزه 
از  پیش  که  می دهد  خبر 
پیشین  رهبری  هیأت  این، 
مخالفت  آن  با  صحت  وزارت 
از  انتقاد  با  هم  پزشکی  امور  متخصصان  بود.  کرده 
این طرح، سکتور صحی خصوصی را در امر تشخیص 
پاسخ، وزارت  ناتوان می دانند. در  بیماری کووید-۱9 
به  فعالیت  اهدای جواز  که  است  نظر  این  به  صحت 
سکتور خصوصی صحی در تشخیص و درمان بیماری 
درمانی  مراکز  و  دارد  ویژه  شرایط  برخی  کووید-۱9 
خصوصی زمانی می توانند امر فعالیت در این رابطه را 

به دست آورند که شرایط را بتوانند تامین کنند.

شرایط ویژه برای مراکز درمانی خصوصی
اخیرش  تصمیم های  از  یکی  در  عامه  صحت  وزارت 
در  می توانند  خصوصی  شفاخانه های  که  کرد  اعالن 
راستای تشخیص و درمان افراد مبتال به ویروس کرونا، 
کار کنند. احمدجواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت 
و نامزدوزیر این وزارت می گوید که سکتور خصوصی، 
اجازه  استفاده از روش آزمایش سریع تشخیص ویروس 
کرونا را ندارد و می تواند تجهیزات البراتواری را برای 
تشخیص این ویروس، تدارک ببیند. آقای عثمانی با 
سیستم  تمام  پس  این  از  که  گفته  مطلب  این  ابراز 
صحی، به شمول سکتور خصوصی و دولتی، می توانند 
به گونه ی هم آهنگ در برابر ویروس کرونا مبارزه کنند.

حاضر،  حال  در  که  گفت  صحت،  وزارت  سرپرست 
امکان  و  کرده  خانه ها سرایت  تمام  به  کرونا  ویروس 
رو،  همین  از  ندارد،  وجود  بیماران  تمام  تشخیص 
تشخیص بیماران در مناطقی که امکانات البراتواری در 
آن فراهم نیست، تنها بر اساس عالیم صورت می گیرد.

این در حالی است که پیش از این، تنها شفاخانه های 
دولتی اجازه ی تشخیص و درمان افراد مبتال به ویروس 

انتقاد آگاهان صحی از طرح فعالیت سکتور خصوصی در مبارزه با کووید-۱۹:

وزارت صحت خودش بار مبارزه با کرونا را بر دوش بکشد

کرونا را داشتند.
در همین حال شفیق اهلل شهیم، معین مالی و اداری 
وزارت صحت عامه دیروز در نشست خبری در مرکز 
رسانه ها  به  این طرح  از جزییات  رسانه های حکومت 
و  شفاخانه ها  فعالیت  اجازه  که  گفت  او  زد.  سخن 
کلینیکهای خصوصی برای تشخیص بیماری کرونا و 
درمان آن شرایطی دارد و همه مراکز درمانی خصوصی 

باید به آن پای بند باشند. 
برای  او می گوید که برخی رهنمودها و طرزالعمل ها 
روند  و  شفاخانه  و  آزمایشگاه  بودن  شرایط  واجد 
تشخیص و آزمایش نمونه های افراد مشکوک به مراکز 
او می افزاید که پس  داده می شود.  درمانی خصوصی 
عامه،  وزارت صحت  نیاز  مورد  موارد  تمام  بررسی  از 
اجازه  ویژه  شرایط  ارائه  با  نظارتی  و  فنی  تیم های 

فعالیت به مراکز درمانی خصوصی را می دهند. 
وی افزود که شفاخانه های دولتی آماده خدمات رسانی 
هزینه های  پرداخت  قدرت  که  است  بیمارانی  به 
مراکز  در  را  کووید-۱9  بیماری  درمان  و  تشخیص 
درمانی خصوصی ندارند. او تصریح می کند که واگذاری 
درمانی  مراکز  به  ویژه  شرایط  با  مسوولیت ها  برخی 
از  دولت  کردن«  خالی  »شانه  معنای   به  خصوصی 

تشخیص و درمان بیماران کرونایی نیست. 

انتقاد متخصصان از طرح وزارت صحت
برای  خصوصی  درمانی  مراکز  به  جواز  اهدای  طرح 
فیروز،  فیروزالدین  سوی  از  کرونا  تشخیص  و  مبارزه 
وزیر پیشین صحت عامه با مخالفت همراه بود. آگاهان 
امور هم با دیده شک و تردید به این طرح نگاه می کنند.

محمدناصر حبیب، رییس شفاخانه حوزه ای هرات به 
این باور است که هنوز اطمینان وجود ندارد که سکتور 
و  تشخیص  برای  را  معیاری  شرایط  بتواند  خصوصی 

درمان کووید-۱9 فراهم کند. 
به بحران  باور است که ویروس کرونا حاال  این  به  او 
زمین  از  را  »بار  این  باید  دولت  و  شده  تبدیل  ملی 
ساکنان کشور  عموم  آقای حبیب،  گفته  به  بردارد«. 
توان مندی اقتصادی الزم را برای درمان کرونا ندارند. 
او تاکید می کند که مراکز درمانی خصوصی هم هنوز 
نتوانسته اند دستگاه تشخیص کرونا را خریداری کنند 
در  مردمی  و  دولتی  اعتماد  تامین  برای  زیادی  راه  و 
درمانی خصوصی  مراکز  توسط  کرونا  تشخیص  مورد 

وجود دارد. 
عامه  صحت  وزارت  که  می کند  تصریح  حبیب  آقای 

به دلیل مشکالت اقتصادی و ظرفیت نیروی انسانی، 
او  کند.  کنترل  کشور  در  را  کرونا  بحران  نتوانسته 
برای  الزم  مواد  کمبود  مورد  در  بارها  که  می افزاید 
تشخیص و درمان کرونا در کشور گزارش نشر شده 
و همین قضیه نشان می دهد که وزارت صحت عامه 
دست به گریبان مشکالتی شده که توان بیرون رفت از 

آن به تنهایی متصور نیست.
افغانستان  به  جهانی  جامعه  کمک های  مورد  در  وی 
در راستای مبارزه با کرونا هم می گوید که اماواگر های 
دولتی زیادی وجود دارد. به گفته وی، روند های دست 
و پاگیر دولتی و کاغذپراکنی های سازمان های جهانی 
سبب شده که هنوز دولت نتواند به طور کامل تمام 
مبلغ کمک شده را به دست بیاورد. او می گوید که حتا 
پس از دریافت بسته ی کمکی بانک جهانی، باز هم طی 
مراحل دولتی در کشور زمان گیر است و این مبلغ در 

زمان مشخص نمی تواند مصرف شود.
گفتنی است که بر اساس آخرین گزارش وزارت صحت 
اقدام، پرداخت ۱۰۴  تازه ترین  بانک جهانی در  عامه، 
میلیون دالر امریکایی را برای چهار سال آینده جهت 
مبارزه با بیماری کرونا به افغانستان وعده کرده است. 
بنا بر گزارش وزارت صحت، ۵۱ میلیون دالر از کل این 
مبلغ برای مبارزه با بیماری کرونا در سال جاری مدنظر 
از  آن  دالر  میلیون  مبلغ، 2۱  این  از  که  گرفته شده 
طریق مؤسسات ارائه خدمات صحی در مراکز درمانی 
به مصرف می رسد. وزارت صحت هم چنین گفته که 
بانک انکشاف آسیایی هم ۴۰ میلیون دالر امریکایی را 

به وزارت صحت وعده کرده است. 
پیش از این گزارش شده بود که دولت هم در روزهای 
خرید  برای  را  امریکایی  دالر  میلیون   ۱۵ مبلغ  اخیر 
با  مبارزه  برای  نیاز  مورد  امکانات  و  دارو  تجهیزات، 

بیماری کرونا مدنظر گرفته است.
هزار  از 22  بیش تر  تا کنون،  که  است  در حالی  این 
مورد مثبت ویروس کرونا در کشور شناسایی شده که 
از این میان، ۴۷۸ نفر جان باخته اند و بیش از 3۴۰۰ 

نفر دیگر بهبود یافته اند.

شدن  پیچیده تر  با  هم زمان 
در  کرونا  بحران  کنترل 
و  دانشجو  هزاران  کشور، 
خصوصی  دانشگاه های  استاد 
را  اقتصادی  نامناسب  وضعیت 
از  پشت سر می گذارند. شماری 
درس های شان  که  دانشجویانی 
پایین  و  اقتصادی  فشارهای  دلیل  به  آغاز کرده اند،  را 
بودن کیفیت درسی خواستار تخفیف در فیس های شان 
دانشگاه های خصوصی  استادان  هم  سویی  از  شده اند. 
که به گونه حق الزحمه ای کار می کنند، از چندین ماه 
بدین سو معاش دریافت نکرده اند و در حال حاضر چشم 
دانشگاه های  اتحادیه  بسته اند.  حکومت  کمک های  به 
آشفته گی ها  یافتن  پایان  خواستار  اما  خصوصی 
فیس های  در  تخفیف  و  است  آنالین  درس های  در 
این  می  داند.  شرایط  این  به  منوط  را  دانشجویان 
پیچیده گی ها در حالی ایجاد شده که وزارت تحصیالت 
عالی بر ادامه تالش هایش برای آوردن تخفیف در فیس 
دانشجویان دانشگاه ها خصوصی تأکید دارد و برای حل 
این چالش، پیشنهاد لغو مالیات دانشگاه های خصوصی 

را به ارگ فرستاده است.
بحران همه گیر کرونا هم زمان با چالش های صحی اش، 
مشکالتی جدی ای فرا راه دانشجویان، استادان و مدیریت 
دانشگاه های خصوصی ایجاد کرده است. هرچند قرنطین 
در شهر از سوی شهروندان به وضوح شکسته شده، اما 
حکومت هنوز بر ادامه درس های نهادهای آموزشی به 
به گونه  این روند  و  تأکید دارد  شیوه غیرحضوری آن 
از  شماری  است.  یافته  ادامه  کشور  سطح  در  مختلف 
دانشجویان دانشگاه های خصوصی در کشور روز دوشنبه، 
بیست وششم جوزا با ارسال پیام هایی به روزنامه ۸صبح، 

خواستار اعمال تخفیف در فیس های شان شده اند.
این دانشجویان با استدالل بر شرایط اقتصادی کنونی 
که  می گویند  آنالین،  درس های  سطح  بودن  پایین  و 
نیاز است فیس دانشگاه ها متناسب به وضعیت تا پایان 
یافتن قرنطین کاهش یابد. اکمل عمرزی، یکی از این 
تا  شده  سبب  شهرها  قرنطین  که  افزود  دانشجویان 
بیش تر کارهای اقتصادی رونقش را از دست دهد و این 
موضوع روی اقتصاد خانواده ها نیز تأثیر گذاشته است. 
به گفته وی، در شرایط کنونی و با توجه به پایین بودن 
کیفیت درسی در شیوه آنالین، نیاز است که حکومت 

قرنطین و فشارهای اقتصادی؛
دانشجویان و استادان دانشگاه های خصوصی 

از وضعیت نامناسب شکایت دارند
تا  بیاورند  تخفیف  دانشجویان  فیس  در  دانشگاه ها  و 

خالهای اقتصادی فرا راه دانشجویان پُر شود.
عالی  تحصیالت  وزارت  خواسته ها،  این  با  هم زمان 
برای  تالش ها  بدین سو  دیری  از  که  می کند  تصریح 
است.  داده  ادامه  را  دانشجویان  فیس  در  کاهش 
تحصیالت  وزارت  سخنگوی  معاون  فرزان،  حنیف 
از  پیش  وزارت  این  که  گفت  روزنامه ۸صبح  به  عالی 
دانشگاه های خصوصی  اتحادیه  را عنوانی  این مکتوبی 
فرستاده و تعهدهایی نیز دریافت کرده، اما تخفیف در 
گفته  به  است.  نشده  اجرایی  هنوز  دانشجویان  فیس 
وی، وزارت تحصیالت عالی با توجه به نظام بازار آزاد 
به تازه گی نامه های رسمی عنوانی دانشگاه های مختلف 
خصوصی فرستاده تا در امر کاهش فیس  دانشجویان در 
جریان قرنطین همکاری کنند. با این حال وی افزود که 
هنوز در این مورد پاسخی دریافت نکرده است و اجرااتی 

نیز از سوی دانشگاه ها صورت نگرفته است.
آقای فرزان افزود که دانشگاه ها از مصارف و مالیات شان 
به عنوان چالش های اصلی  کاهش فیس های دانشجویان 
یاد می کنند. به گفته وی، وزارت تحصیالت عالی برای 
ریاست  ارگ  عنوان  را  پیشنهادی  روند،  این  تسهیل 
جمهوری فرستاده و خواستار معاف مالیات دانشگاه های 
خصوصی در جریان سمستر کنونی شده  تا به کاهش 
فیس دانشجویان منجر شود. با این حال، حنیف فرزان 
تصریح کرد که وزارت تحصیالت عالی هنوز پاسخی در 
مورد این پیشنهاد دریافت نکرده است. به گفته وی، در 
باشد،  ریاست جمهوری مثبت  ارگ  پاسخ  صورتی که 
این وزارت گام های عملی تر و جدی تری را در این راستا 

بر می دارد.
مؤسسه های  و  دانشگاه های  اتحادیه  برای  شرایط 
مسووالن  است.  متفاوت  خصوصی  عالی  تحصیالت 
فیس  در  کاهش  برای  که  می گویند  اتحادیه  این  در 
آغاز  در  تا  است  نیاز  اما  دارد،  آماده گی  دانشجویان 

درس های دانشگاه های خصوصی به شکل همه گیر آن 
به راه بیفتد. عبداهلل عبدالبر، رییس اجرایی این اتحادیه 
به  دانشگاه های خصوصی در حال حاضر  می گوید که 
سه کتگوری تبدیل شده است. به گفته وی، کتگوری 
را  درس ها  که  دانشگاه هایی اند  از  اندکی  شمار  اول 
مطابق به سیستم های مختص به خودشان ادامه داده 
اند و در کتگوری دوم نیز تعداد معدودی از دانشگاه ها 
استفاده  عالی  تحصیالت  وزارت   HELMS از سیستم 
می کنند. آقای عبدالبر تصریح کرد که شمار زیادی از 
دانشگاه ها بنابر دالیلی، از جمله دریافت نکردن اجازه 
برای استفاده از سیستم های شان و پایین بودن کیفیت 
به  را  درس های شان  عالی،  تحصیالت  وزارت  سیستم 

شکل آنالین آغاز نکرده اند.
سخنگوی اتحادیه دانشگاه های خصوصی افزود که در 
از سیستم وزارت  حال حاضر تنها حدود ۱۱ دانشگاه 
تحصیالت عالی استفاده می کنند که بنا بر پایین بودن 
کیفیت آن، رضایت این دانشگاه ها و دانشجویان را در 
وزارت  بر  را  خصوصی  سکتور  بی باوری  و  نداشته  پی 
آقای  گفته  به  است.  داده  افزایش  را  عالی  تحصیالت 
عبدالبر، وزارت تحصیالت عالی سیستم های دانشگاه های 
خصوصی را »که به مراتب از سیستم وزارت بهتر است«، 
نمی پذیرند که در صورت پذیرش آن و آغاز درس ها، 
دانشگاه های خصوصی برای ارایه تخفیف به دانشجویان 
آماده اند. وی هم چنان تصریح کرد که گفت وگوها روی از 
سر گرفتن درس های حضوری نیز ادامه یافته، اما هنوز 
اتحادیه  سخنگوی  باور  به  است.  نرسیده  نتیجه ای  به 
دانشگاه های خصوصی، قرنطین در سطح شهر شکسته 
شده و دانشجویان در شهر گشت وگذار می کنند، اما با 
وجود آن نهادهای آموزشی بسته مانده که صدمه جدی 

را به نهادهای آموزشی خصوصی متوجه ساخته است.
مطرح  حالی  در  دانشجویان  فیس  در  تخفیف  بحث 
بالتکلیفی  از  نیز  استادان  از  شماری  که  می شود 

شکایت دارند. این استادان که به گونه حق الزحمه در 
دانشگاه های خصوصی وظیفه اجرا می کنند، می گویند 
ماندن  بسته  ماه  سه  و  زمستان  فصل  جریان  در  که 
چالش های  با  و  نکرده اند  دریافت  معاش  دانشگاه ها 
جدی اقتصادی روبه رو اند. سیدانور متین، یکی از این 
استادان به روزنامه ۸صبح گفت که ۸۰ درصد استادان 
دانشگاه های خصوصی در حال حاضر بی سرنوشت اند و 
تنها 2۰ درصدی که در دانشگاه های دولتی نیز وظیفه 

اجرا می کنند، مصونیت شغلی دارند.
قرارداد  کردن  دایمی  با  که  خواست  حکومت  از  وی 
استادان با دانشگاه های خصوصی، برای آنان مصونیت 
شغلی ایجاد کنند تا فشارهای این چنینی پس از این 
کاسته شود. به گفته وی، حتا اگر این روند با کاهش 
دست مزد آنان نیز بیانجامد، آنان حاضرند برای کسب 
است  در حالی  این  تن دهند.  کار  به  مصونیت شغلی 
متناسب  معمول  گونه  به  حق الزحمه  استادان  به  که 
اتحادیه  می شود.  پرداخت  معاش  درس های شان  به 
دانشگاه های خصوصی اما از حکومت می خواهد که برای 
با  از کمک های مبارزه  حل مشکالت استادان، بخشی 
کرونا را به عنوان شهروند به آنان اختصاص دهد تا از 

فشارهای مالی فرا راه استادان کاسته شود.
دانشجویان و استادان دانشگاه های خصوصی در حالی 
از شرایط پیچیده ی شان پرده بر می دارند که قرار است 
قرنطین شهرها به دلیل گسترش کرونا تا دو ماه دیگر 
بر  نیز  پیش تر  خصوصی  دانشگاه های  می یابد.  ادامه 
تصمیم حکومت مبنی بر استفاده از سیستم واحد انتقاد 
کرده بودند و تصریح کردند که این شیوه سبب کندی 
در روند تدریس می شود. گفتنی است که دانشگاه ها و 
مؤسسه های تحصیالت عالی خصوصی در حال حاضر 
حدود 2۶۰ هزار محصل دارند و 2۴ هزار فرصت شغلی، 
ایجاد  کشور  در  را  استادی  شغل  هزار   ۱2 جمله  از 

کرده اند.

حسیب بهش

سیدحسن حسینی



رفاه و آسایش اجتماعی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده 
است. سعدی )شاعر فارسی زبان( در بوستان می نویسد که چگونه 
را  خود  ارزش مند  انگشتر  خلیفه  می شود،  خشک سالی  وقتی 
می فروشد تا برای مردم نان بخرد. اما آن زمان اگر چنین کاری 
هم انجام می شده، جنبه عمومی نداشته است و دولت ها معیشت 
که  دیدگاهی  نمی دانستند.  دایمی خودشان  وظیفه ی  را  مردم 
این رویکرد را تقویت می کرد از این روایت سرچشمه می گرفت 
که اگر کسی درآمد کافی نداشت به دلیل تنبلی یا کمبود در 
شخصیت و اخالق خود او بوده است. همین روایت باعث می شد 
در  بدانند.  دیگری  از جنس  را  اشراف، خودشان  انگلستان،  در 
کشور های کم درآمد که به سیستم ارباب و رعیتی اداره می شد 
هم چنین وانمود می شد که این سرشت و تقدیر الهی بوده که 

برخی دچار فقر مطلق اند و برخی غرق در ثروت بی حساب!
اقتصادی  شرایط  تاثیر  تحت  جامعه  معیشتی  روایت  امروز  اما 
اقتصاد  به  نگاهی گذرا  با  تغییر کرده است.  اجتماعی جهان  و 
تامین  توان  زیادی  مردم  که  می یابیم  در  جوامع،  از  بسیاری 
مخارج و معیشت خود را با توجه به پایین بودن سطح درآمد 
سرانه و هم چنین توزیع ناعادالنه درآمدهای ملی ندارند؛ به این 
دلیل است که »دولت های رفاه« به با سیاست های سنجیده و 
هوش مندانه  به هدف تأمین حداقل استاندارد زنده گی برای همه 

و ارتقای برابری در فرصت های زنده گی ایجاد شدند.
دولت رفاه خاستگاه نخبه گرایانه مانند انقالب صنعتی یا انقالب 
توده  بین المللی  و  سیاسی  جایگاه  در  ریشه  و  ندارد  فرانسه 
دارد. امروز رهبران سیاسی با هدف کاهش ظرفیت براندازی و 
ویران گری انقالبی مردم و افزایش مشارکت سیاسی-اجتماعی 
در  کرده اند.  اعالم  را  رفاه  دولت  بیش تر،  تولید  برای  آن ها 
افغانستان به نسبت دهه ها خشونت و عدم تجربه ی نهاد دولت 
به معنای دموکراتیک و مدرن اگر بخواهیم نسخه ی بومی دولت 
نظام  به  نسبت  مردم  وفاداری  میزان  افزایش  هدف  به  را  رفاه 
پیاده بسازیم باید از بیسمارک )نخستین صدراعظم تاریخ آلمان( 
الگو بگیریم. او نسخه ی حکومت داری خود را از زمانی که سفیر 
پروس در پاریس بود، از ناپلیون سوم، امپراطور فرانسه آموخته 
اقتدارگرا  بود که می گفت:  »وفاداری شهروندان حتا به رژیمی 
توزیع وسیع مستمری های  با  را می توان  امپراطوری روم  نظیر 

اندک دولتی کسب کرد.«
از »بحران بزرگ« )۱929( که یک دهه  در قرن بیستم، پس 
بحران  بزرگ ترین  عنوان  به  دوم  جهانی  جنگ  آغاز  از  پیش 
اقتصادی سده بیستم با باالترین نرخ بی کاری، آواره گی و فقر، 
جهان را با رکود گسترده اقتصادی مواجه کرد، فرانسیس پکینز، 
وزیر کار وقت امریکا اولین طراح و اجراکننده ی طرحی بزرگ 
از حکومت داری مسووالنه  نام دولت رفاه ، روایتی متفاوت را  با 

ارائه کرد.
ما در افغانستان بر اساس شاخص های توسعه پایدار به نسخه ی 
مالی  خانم  وقتی  داریم.  مبرم  نیاز  رفاه  دولت  شده ی  بومی 
ابداع  امریکا  ارشانسکی روش محاسبه خط فقر )۱9۶۴( را در 
کرد و برنامه مبارزه با فقر توسط لیندن جانسون، معاون جان.

و  بی کار  کشور  آن  در  بسیاری  مردم  گردید،  اعالم  کندی  اف 
افغانستان  آواره بودند و شب ها در پارک ها می خوابیدند. مردم 
در شرایطی به مراتب دشوارتر بر عالوه فقر از چالش هایی چون 
خارجی(  پول  به  )وابسته  رانتی  اقتصاد  پایین،  سرانه ی  درآمد 
سیر صعودی جرایم و ناامنی نیز رنج می برند. صرف نظر از ابعاد 
بین المللی ناامنی در افغانستان، ما باید جرم را به عنوان پدیده 
ای که عوامل اقتصادی، اجتماعی، تربیتی در وقوع آن موثر است، 
با یک سیستم اقتصادی موثر کنترل کنیم تا امنیت، که محور 

توسعه ی جوامع بشری است، تامین گردد.
نهاد قدرت در افغانستان بر اساس قانون اساسی مکلف به تأمین و 
بهبود رفاه عمومی است. ما با هزینه هایی که مصرف حیف ومیل، 
فساد گسترده ی مقامات و تامین امنیت می شود می توانیم نظام 
اقتصادی را در افغانستان پایه گذاریم که به کسانی که به هر 
دلیلی نمی توانند هزینه های شان را تأمین کنند، از طریق امکانات 
بهداشتی درمانی، بی کاری، بازنشسته گی و تأمین مسکن یاری 
رسانیم و با سیاست های راهبردی حداقل استاندارد زنده گی مرفه 
را به شکلی برنامه ریزی کنیم که نسل آینده را ورشکسته نسازد.

البته دولت رفاه مطرح بحث ما در افغانستان نباید انگیزه کار و 
کوشش را از مردم بگیرد. مردم افغانستان به عنوان یک کشور 
رو به توسعه باید در درجه نخست با تکیه بر خالقیت، از درآمد 
کار خودشان زنده گی کنند. بی گمان اگر کسی به دلیل کمبود 
جسمی یا روانی درآمدی ندارد و یا به دلیل وضع بد اقتصادی به 
طور موقت بی کار شده، باید مورد حمایت قرار بگیرد و هم زمان 
سیاستی روی دست گرفته شود تا از بی کاری دایم و فرهنگ 

تنبلی و وابسته گی به دولت جلوگیری شود.
یکی از هزاران راه نرفته ما ایجاد دولت رفاه بومی است که باید 
مسیری پر فرازونشیب به سوی شیوه ی حکم روایی را بپیماید که 
پایه های آن بر تساوی فرصت ها، توزیع برابر ثروت و مسوولیت 
حداقل  نمی توانند  که  است  استوار  کسانی  برابر  در  اجتماعی 
امکانات الزم برای یک زنده گی متوسط و مصون را فراهم کنند.

نسخه ی بومی دولت 
رفاه در افغانستان

ناهید فرید

1000راه نرفته
خواست مردم با خواست طالبان 
متفاوت  مذاکره  و  جنگ  در 
دید  تفاوت  است.  و  بوده 
با  افغانستان  مردم  و  دولت 
روشن  حامیان شان  و  طالبان 
خواستار  مردم  است.  واضح  و 
کشور، جامعه و نظام دموکراتیک 
اند که در آن دموکراسی، آزادی بیان و برابری همه ی 
شهروندان مد نظر است. هم چنان شهروندان متعهد و 
پابند به اعالمیه جهانی حقوق بشر و عدالت اجتماعی 
دولت،  و  مردم  نظر  مورد  جامعه  در  می باشند.  ملی  و 
طالبان  اما  است.  قدغن  زبانی  و  مذهبی  قومی،  سلطه 
برای برقراری نظام مذهبی-استبدادی، قومی و قبیله ای 
مرد  و  زن  برابری  به  معتقد  آنان  می جنگند.  خودشان 
در جامعه نیستند، به دموکراسی، اعالمیه جهانی حقوق 
انگ  ارز ش های دموکراتیک و هرچه  بیان،  بشر، آزادی 
خواستار  آنان  ندارند.  باور  باشد  داشته  غربی  نشان  و 
تطبیق کامل و زورکی شریعت به شکل جزمی اش باالی 
همه اند. جامعه تک صدایی-حاکمیت مالهای تندرو که 
ویژه گی بارزش امر و نهی کردن بر دیگران است، منظور 
طالبان،  دو  و  دولت-ملت/افغانستان  است.  آنان  مبارزه 
قطب مخالف و متضاد اند. این دو روایت عجین شدنی 
نیست، مگر این که طالبان گذشته خود را اشتباه بدانند 
و در تمام آرا و عقاید خود برای وارد شدن به جامعه ی 

دموکراتیک تجدید نظر کنند.
نیروهای  با  خونین  سال جنگ  از ۱9  پس  طالبان  اما 
چشم گیر  پیروزهای  به  افغانستان،  ارتش  و  بین المللی 
و غیر قابل انکار دست یافته اند. این پیروزی را مدیون 
حمایت حریفان منطقه ای ایاالت متحده، سیاست های 
همه جانبه ی  حمایت  و  افغانستان  امور  در  امریکا  غلط 
پاکستان هستند. این گروه که مصداق درست و عینی 
و  بود  رعب  و  هراس  ایجاد  و  دهشت افگنی  تروریسم، 
دست  امتیازاتی  به  است  شده  موفق  است ،   هم  هنوز 
یابد. طالبان، ایاالت متحده امریکا و دولت افغانستان را 
در وضعیت بد قرار داده اند و اکنون امریکا و افغانستان 
این  به  شدن  قایل  امتیاز  و  گفت و گو  از  غیر  گزینه ای 
بعد  و  طالبان  با  مذاکره  ظاهراً  ندارند.  بنیادگرا  نیروی 
از آن پذیرفتن بخشی از خواسته های آنان، آسان ترین 
زیرا  است؛  افغانستان  دولت  برای  راه  کم هزینه ترین  و 
پیروزی در میدان جنگ محتمل به نظر نمی رسد. برای 
ختم منازعه افغانستان، گزینه دیگری غیر از مذاکره با 
طالبان تا هنوز از سوی تحلیل گران سیاسی و طرف های 
که  حاال  است.  نشده  ارایه  افغانستان  جنگ  در  دخیل 
زمزمه ی شروع عنقریب مذاکرات میان دولت و طالبان به 
گوش ها می رسد،  کدام ارزش ها باید در مذاکرات پیش رو 
خط قرمز مردم و دولت افغانستان باشند؟ چه چیزهایی 
پاسداری شوند؟ کدام  و  از منازعه هم حفظ  باید پس 

ارزش ها غیر قابل معامله با طالبان شمرده می شوند؟

نظام دموکراتیک
چنین  در  زنده گی  و  دموکراتیک  جامعه  داشتن 

مرض کووید-۱9 که تا اکنون بیش تر  از هشت میلیون 
انسان را مبتال کرده و بیش از چهار صد هزار انسان را 
به کام مرگ کشانیده است،  به یک درد سر کالن برای 
هیچ  است.  شده  مبدل  اقتصاددانان  و  سیاست مداران 
کس نمی داند که این مرض چه وقت از بین می رود و 
آیا دور دوم این مرض به زودی در راه است یا خیر. به 
همین علت تصمیم گرفتن در باره رفع قیود گشت و گذار 
و آغاز دوباره کاروبار برای مراجع تصمیم گیرنده مشکل 
سوم  جهان  کشورهای  برای  گشت و گذار  قیود  است. 
مثل افغانستان   که یک کتله عظیم مردم آن زیر خط 
فقر به سر می برند و باید روزانه برای زنده ماندن کار 
قیود  این  تلقی می شود؛ ولی رفع  امری دشوار  کنند، 
زمینه انتقال ویروس را از یک شخص به شخص دیگر 
مریضان  سرسام آور  ازدیاد  سبب  و  ساخته  بیش تر 
از  بسیاری  برای  افغانستان  در  شدن  مریض  می شود. 
مردم به خاطر نبود امکانات صحی اساسی، به معنای 
مردن است؛ به این معنا که در این کشور مردم به دلیل 
 Preventable Causes( عوامل قابل پیش گیری مرگ
of Death( زنده گی شان را از دست می دهند، در حالی 
که چنین حوادث در کشورهای پیش رفته تعقیب عدلی 
هنگفت  سرمایه گذاری  دهه  دو  علی رغم  دارد.  پی  در 
باالی سیستم صحی افغانستان، هنوز هم پزشکان در 
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جامعه ای که خالی از هرگونه ستم و تبعیض باشد، 
رویا و هدف همه ی مبارزان و وطن پرستان کشور 
بوده است. جامعه ای که در آن پرسنده و منتقد و 
آزاد اندیش را زندانی نمی کنند و هیچ کس به دلیل 
هویت قومی،  مذهبی و سیاسی اش محکوم به حذف 
نمی شود.  دانسته  دیگران  بر  برتری  مستحق  یا  و 
آزادی  واقعی،  دموکراسی  دارای  واقعی  جمهوریت 
حقوق  جهانی  اعالمیه  به  پای بندی  واقعی،  بیان 
به یکسان دانستن تمام شهروندان،  بشر و متعهد 
و  زبان  مذهب،  قومیت،  گرفتن  نظر  در  بدون 
خروجی  کنونی  جمهوریت  است.  جنسیت شان 
نظام های سلطنتی، کمونیستی، مجاهدین و طالبان 
پاسخگوی  ایدیولوژیک  و  بسته  نظام های  است. 
نیازهای افغانستان نبود و نیستند. افغانستان فقط 
با دموکراسی واقعی می تواند ثبات و هستی سیاسی 
کشور  یک  زیرا  کند،  حفظ  را  خود  اقتصادی  و 
کثیرالقومی و کثیرالمذهب است. فقط یک جامعه 
دموکراتیک، نظام فراگیر ملی، توزیع عادالنه قدرت 
میان همه ی اقوام، به قدرت رسیدن فقط از طریق 
انتخابات آزاد و سری و انتخاب شدن وزرای کابینه 
از طریق رای نماینده گان مردم می تواند ثبات کشور 
کثیرالقومی و کثیر المذهب ما را نگه دارد. جامعه 
قوم  از  آن کسی  رهبری  در  تک صدای طالبی که 
قرار  دیگران  نظریات  و  مالحظات  بدون  و  خاص 
می گیرد و رهبری اش هم مادام العمر است، نا ممکن 
)نه  دموکراتیک  واقعاً  و  راستین  جمهوریت  است. 
منظور  به  بیش تر  که  غنی  نظر  مورد  جمهوریت 
از  که  است  چیزی  می شود(  تبلیغ  خودش  بقای 
طالبان  با  مذاکره  میز  در  نباید  برداشتنش  میان 
باالیش بحث شود. قانون اساسی قابل تعدیل و قابل 
تغییر است و باید هم تعدیل و تغییر کند، اما قانون 
اساسی که در آن به جای جمهوریت و دموکراسی، 
را  افغانستان  امیرالمومنین جا داده شود،  امارت و 
به قهقرا می برد. هیات مذاکره کننده از جانب دولت 
نماینده ی جامعه دموکراتیک است و مسوولیت دارد 

برای بقای آن سعی بورزد.

حقوق زنان
یکی از نگرانی های مردم در مذاکرات صلح طالبان و 
دولت، حقوق و جایگاه زنان در نظام پس از منازعه 
است. طالبان در دهه ی هفتاد سنگین ترین مجازات 
و سخت گیرانه ترین روش را برای زنان در نظر گرفتند 
و بیم آن می رود که در مذاکرات صلح و بعد از آن در 
نظام پس از منازعه خواهان وضع قوانین سخت گیرانه 
در مورد زنان باشند. اما در جمهوریت و در جامعه 
حقوق  از  و  مساوی اند  مردان  و  زنان  دموکراتیک، 
زنان  دموکراتیک،  جامعه  در  اند.  برخوردار  یکسان 
حق سفر، حق تحصیل، حق انتخاب شدن به عنوان 
وکیل، وزیر، دادستان، رییس جمهور و... را دارند. در 
جامعه دموکراتیک، زنان خودشان انتخاب می کنند 
و  بدهند  سامان  و  سر  زنده گی خود  به  که چگونه 

استفاده  شخصی شان  استاتسکوپ  از  شفاخانه ها 
می کنند،  وسایل محافظت شخصی موجود نیست 
پرسونل  برای  کافی  و  صحی  غذای  و  آب  حتا  و 
یک  که  ناچیزی  معاش  نمی شود.  تهیه  صحی 
پرداخت  وقت  به  نیز  می کند،  دریافت  پزشک 
نمی شود که این همه عوامل سبب ناامیدی شده و 
حتا مقاومت بدن پرسونل صحی را در برابر امراض 
مثل کووید-۱9 پایین می آورد. مبتال شدن و جان 
دادن تعداد زیادی از پرسونل صحی در اثر بیماری 
کووید-۱9 دلیل واضح برای اثبات این ادعا است. 
این امر سبب می شود که پرسونل صحی احساس 
محرومیت کند و انتقام این همه چالش را از مریضان 
مظلوم این کشور بگیرند. بی اعتمادی بین پزشک و 
این  که  می گیرد  سرچشمه  همین جا  از  مریض 
مارکت  به  مریضان  رو آوردن  به  منجر  بی اعتمادی 
دوا و خریدن دارو بدون نسخه می شود. ما شاهد 
قیمت  رفتن  بلند  و  خودسر  دوای  تقاضای  ازدیاد 
آن در مارکت آزاد هستیم. حتا داکتران متخصص 
ما نیز برای همه ی مریضان انتی بیوتیک بسیار قوی 
)سیفراتیکزون یک گرامه( بدون کدام دلیل تجویز 
بردن مقاومت میکروب ها  بلند  می کنند که سبب 
انتی بیوتیک و پایین آوردن مقاومت بدن  در برابر 
توسط  را  مریضان  مرگ  امکان  کار  این  می شود. 
میکروب های عادی و لی مقاوم در برابر انتی بیوتیک 

هیچ کسی حق ندارد برای آنان الگو و سنت خاص 
را تحمیل کند. جامعه دموکراتیک پای بند به تمام 
ارزش های انسانی درج شده در اعالمیه جهانی حقوق 
بشر است که در آن زنان حق برابر با مردان جامعه 
دارند. هیات مذاکره کننده از جانب دولت افغانستان 
طالبان  برابر  در  را  حقوق  این  گرفتن  نادیده  حق 
ندارد. طالبان می توانند سبک زنده گی خود را نگه 
دارند و در جامعه دموکراتیک حق دارند آن گونه که 
می خواهند زنده گی کنند، ولی حق ندارند برای کسی 
از جمله زنان کشور مثل دهه هفتاد تعیین تکلیف 
کنند. زنان نباید هم چون قشر مظلوم و محروم، بلکه 
به عنوان انسان  های آزاد و تصمیم گیرنده در مذاکرات 
صلح با طالبان هم حضور پر رنگ داشته باشند و هم 

از حقوق انسانی برابر با مردان خود دفاع کنند.

آزادی بیان
آزادی  از  آزاد،   و جمهوریت  دموکراتیک  جامعه  در 
بیان پاس داری می شود. افغانستان در ۱9 سال پسین 
دست آوردهای خوبی در این زمینه دارد و برای بهتر 
و خوب تر به رسمیت شناختن این اصول باید هرچه 
مذهبی  قوانین  وضع  بگیرد.  صورت  تالش  بیش تر 
یا چیزی شبیه این در مورد آزادی بیان به معنای 
جمهوریت  و  دموکراتیک  ارزش های  کردن  پا  زیر 
دولت  و  مردم  سرخ  خط  بیان  آزادی  است.  واقعی 
منازعه  از ختم  نظام پس  در  باشد.  باید  افغانستان 
دولت  از  خارج  و  عادی  مردم  و  مسووالن  تمامی 
می توانند مورد نقد و ارزیابی قرار بگیرند. هیچ قانونی 
نمی تواند فردی را به بهانه این که امیر  المومنین است 
یا قهرمان قوم و مذهب، از انتقاد و بررسی مستثنا 
قرار بدهد. در جامعه دموکراتیک هیچ کس قدسیت 
و مقام پیامبری و اولیایی ندارد، بلکه همه در برابر 

قانون برابر اند.

ارتش کشور
فقدان ارتش، خواست دشمنان افغانستان است. بحث 
فروپاشاندن  یا  کردن  ملغا  ارتش،  ساختار  مورد  در 
برگشت  معنای  به  صلح،  آوردن  بهانه ی  به  ارتش 
به دهه نود میالدی است. بی ارتش بودن،  به معنای 
بی دولت بودن است. فقدان ارتش، کابل و والیات را 
در معرض هرج و مرج و تاراج افراد خودسر و سرکش 
قرار می دهد. فقدان ارتش به معنای فقدان نظم و 
مذاکره کننده  هیات  است.  در سراسر کشور  امنیت 
از جانب دولت با طالبان، باید از ارتش کشور و تمام 
خط  در  پسین  سال  در ۱9  که  امنیتی  ارگان های 
ارضی  تمامیت  و  مردم  جان  حفظ  برای  نبرد  اول 
کشور جنگیده اند، به عنوان فرزندان فداکار کشور و 
از قربانیان ارتش به عنوان شهیدان راه وطن و مردم 
و از بازمانده گا ن شان به عنوان خادمان اصلی کشور 
یاد کنند. هیات مذاکره کننده باید بداند که همه چیز 
حکومت کابل در گرو ارتش است. پی آمد لغزش در 

این مورد، خطرناک و خونین خواهد بود.

فراهم می سازد. این حس انتقام جویی،  محبت پول و 
مسوولیت ناپذیری در برابر مریض از همان محرمیت 

دوران دانشگاه و شفاخانه سرچشمه می گیرد.
کشور،  در  کووید-۱9  بحران  گرفتن  اوج  از  بعد 
وزارت صحت عامه به سکتور خصوصی صحی اجازه 
که  داد  را  کووید-۱9  مریضان  تداوی  و  تشخیص 
زنده گی  می تواند  و  می شود  تلقی  مثبت  امر  یک 
اگر  ولی  دهد؛  نجات  را  ما  هم وطنان  از  بسیاری 
تداوی  و  تشخیص  در  ناتوانی  و  کوتاهی  پذیرفتن 
در  عامه  وزارت صحت  از سوی  کووید-۱9  مرض 
اوایل صورت می گرفت، شاید در جلوگیری از بحران 
کووید-۱9 و پایین آوردن سطح مرگ و میر از سبب 
این مرض بیش تر کمک می کرد. حکومت حتا برای 
و  تدارکات  سیستم  نتوانست  هم  اضطرار  حالت 
خریداری مواد اولیه خود را اصالح کند. سخنگویان 
ملت  دوش  بر  را  مالمتی  همه ی  بار  نازنین شان 
است،  ملت  آکسیجن  کمبود  مسوول  می اندازند؛ 
مسوول کمبود کیت های تست ملت است و مسوول 
دادن  جان  است.  ملت  افراد  این همه  باختن  جان 
بیماران به سبب کمبود آکسیجن یکی از مثال های 
تلقی  مرگ ومیر  پیش گیری  قابل  »عوامل  بارز 
می شود و جان دادن مریضان به دلیل این عوامل 

ادامه دارد.
ادامه در صفحه ۶

محمد اکبر پیمان
کارشناس ارشد اپیدیمولوژي

حبیب حمیدزاده



انتخابات یکی از مهم ترین ارکان مردم ساالری و تجلی حضور و 
آزادی ملت ها در  تعیین  سرنوشت  شان است. انتخابات به شکل 
روزافزون، در حیات سیاسی  جوامع دموکراتیک نفوذ دارد. در 
همین راستا قانون اساسی افغانستان مطابق با ماده سی و سوم 
و  کردن  انتخاب  حق  افغانستان  اتباع  که  می دارد   مقرر   خود  
به  باید  امور کشور  این  بر  بنا  دارا می باشند،  را  انتخاب شدن 

اتکای آرای عمومی و از راه انتخابات  اداره  شود.
نامزدها  با  آن ها  مواجهه  نحوه  مردم،  انتخاباتی  رفتار  بررسی 
در  می تواند  مختلف،  تبلیغاتی  ابزارهای   از   تأثیرپذیریشان  و 
جمهوری  نظام  باشد.  مؤثر  بسیار  مردم ساالری  به  شکل دهی 
اسالمی افغانستان به بحث انتخابات توجه ویژه داشته و قوانین 

و مقرراتی را برای تبلیغات در انتخابات تدوین کرده است.
در این میان می توان از هزینه ها و مصارف انتخاباتی به عنوان 
یکی از مهم ترین زمینه های بحث در خصوص انتخابات اشاره 
مقرراتی  و  قواعد   نیازمند  انتخاباتی  تبلیغات  هزینه های  کرد. 
است  که این قواعد و مقررات در کشورهای مختلف  متفاوت  بوده  

و می توان گفت به شکل کلی اهداف ذیل را تعقیب می نماید:
۱- ایجاد سقف و محدودیت برای مصارف انتخاباتی به منظور 
کاهش تاثیرات زیان بار پول بر سیاست و تصمیم گیری افراد و 

احزاب،
2- تنظیم شیوه ها و مقرراتی برای علنی کردن مقدار هزینه های 
و  شفافیت  سایه  در  زیرا  هزینه ها.  شفاف سازی  و  شده  صرف 
اطالع رسانی می توان به سالمت و کارآیی نظام انتخاباتی امیدوار 

بود،

 در  نظام  انتخاباتی افغانستان، در این  باره  توجه به چهار 
نکته مهم است:

به باور اندیشمندان علم سیاست مرض کووید-۱9 تغییرات 
به  روابط کشورها  و  و صلح  در عرصه های جنگ  را  اساسی 
وجود می آورد. به باور استفان. م. والت، این ویروس منجر به 
تقویت و نفوذ بیش تر دولت های ملی شده و روی کرد تمایل 
)فارین  می کند  تضعیف  کشورها  در  را  بزرگ  قدرت های  به 

پالیسی، والت، 2۰ مارچ 2۰2۰(.
حاکمیت  سنگ  سال ها  که  اندیشمندی  فوکویا،  فرانسس 
تازه ترین  را به سینه می کوبید، در  تاریخ  پایان  لیبرالیسم و 
این  در  فاشیسم؟(  یا  لیبرالیسم  کرونا؛  )میراث  خود  مقاله 
خصوص تردید دارد و با گروه بندی دولت ها به دولت های کارا 
و بی کفایت، بدین نکته اشاره دارد که ناکارآمدی دولت های 
ملی در خصوص مبارزه با این ویروس همه گیر می تواند جهان 
را به سمت فاشیسم هدایت کند و گرایش به سمت شرق و 

جنوب شرق آسیا را به رهبری چین سرعت بخشد.
اعتماد  و  سالم  رهبری  و  اجتماعی  اعتماد  دولت،  ظرفیت 
کلیدواژه های  از  شایسته  دولت  و  رهبری  به  شهروندان 
اساسی اند که جنوب و شرق آسیا و تعداد انگشت شماری از 
قدرت های اروپایی هم چون آلمان توانسته اند در مبارزه با این 

بیماری از خود نشان بدهند.
والت نیز بدین باور است که کووید-۱9 جابه جایی قدرت از 
غرب به شرق را تسریع می بخشد و سکان رهبری جهان را 
در صورت غفلت بیش تر غرب به رهبری ایاالت  متحده امریکا، 
آسیا به  زودی تصاحب خواهد کرد؛ اما این که نهادهای جهانی 
این  با  می تواند  چگونه  جهان  و  کرد  خواهند  عمل  چگونه 

وضعیت جدید مواجه شود، هنوز جای بحث دارد.
آن چه در این میان اهمیت ویژه ای پیدا می کند، این نکته است 
که آیا جهان پساکرونا جهان امن تری خواهد بود؟ آیا تجربه 
کرونا می تواند جهان را از رقابت های خونین و قطب بندی های 
هم چون  کشوری  این که  و  بدهد  نجات  بزرگ  قدرت های 
جهانی  کمک  به  وابسته  ورشکسته  نهادهای  با  افغانستان 
که  شرایطی  در  و  وضعیت حساس  این  در  می تواند  چگونه 
با  مبارزه  و  داخلی  مشکالت  حل  به  توجه  کشورها  همه ی 
این پاندیمی را در رأس برنامه های خویش دارند، دپیلماسی 
با گروه های مخالف و مخالفان مسلح را مدیریت کند  صلح 
و هم زمان با حل این معضل و درد چهار دهه جنگ، با این 

دشمن نامریی نیز مبارزه کند؟

جهاِن چین محور
به نظر می رسد که پاندیمی کرونا در همه ی عرصه ها تأثیرگذار 
و  رقابت های جهانی  این که  اساسی،  به جز یک مورد  است، 
کش مکش ها برای قدرت برتر شدن و رسیدن به یک هژمونی 
در سطح روابط بین الملل هم چنان پابرجا خواهد ماند. تجربیات 
تاریخ بشری در خصوص مقابله با بیماری های واگیر هم چون 
بیماری های  سایر  و   )۱9۱9-۱9۱۸( انفلونزا  اپیدمی  ایبوال، 
واگیردار نشان می دهد که این بیماری ها نتوانستند از رقابت 

میان قدرت ها و قطب بندی های جهانی جلوگیری کنند.
تفاوتی که به نظر می رسد جهاِن پساکرونا را از جهان قبل 
قدرت مند  حضور  همانا  دهد،  جلوه  متفاوت  بیش تر  آن  از 
در  آن  سرعت  و  مهارت  خصوص  در  چین  خلق  جمهوری 
فعالیت های  بیش سازی  و  بازسازی  و  بیماری  این  مدیریت 
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امور مالی تبلیغاتی  انجام  نامزد برای رسیده گی و  ۱- هر 
خود می تواند یک وکیل مالی استخدام کند و یا خود به 

عنوان نماینده مالی خویش عمل کند.
فعالیت های  مجموعه  برای  مجزا  بانکی  حساب  یک   -2
تبلیغاتی نزد بانک افتتاح شود و گزارش  مالی  آن به مراجع 

قانونی ارسال گردد.
3- سقف هزینه تبلیغاتی برپایه مقررات خاص معین شده و 

تجاوز از آن تخلف تلقی می شود.
۴- واحدی، تحت عنوان بخش تنظیم امور مالی مبارزات 
انتخاباتی کاندیدان به این امور رسیده گی می کند . نماینده 
مبارزات  مالی  امور  تنظیم  و  گزارش دهی  مالی مسوولیت 
انتخاباتی کاندید مربوط را به عهده دارد. )فقره دو، ماده ۱۰ 
الیحه تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست 

جمهوری سال ۱39۸(
مالی  انتخاباتی یک گزارش  تبلیغات  کاندیدان در جریان 
3۰ روز اول و یک گزارش نهایی را به کمیسیون مستقل 
ارائه می دهند. کاندیدان باید گزارش اولی را در  انتخابات 
روزهای 3۰ تا 3۵ و گزارش نهایی را در دوره سکوت )۴۸ 
ساعت قبل از روز انتخابات( به کمیسیون ارائه کنند. )فقره 
انتخاباتی  مبارزات  مالی  امور  تنظیم  الیحه   ۱۱ ماده   ۱

کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱39۸(
توسط  انتخاباتی  مبارزات  برای  مالی  میزان مساعدت های 
است.  معّین  سقف  دارای  نامزدها  به   حقیقی   اشخاص  
پرداخت حداکثر  به  اشخاص حقیقی شناخته شده مجاز 
و  سیاسی  )احزاب  حقوقی  اشخاص  و  افغانی  هزار   2۰۰
مبلغ  الی  غیردولتی(  داخلی  حکمی  شخصیت های  سایر 
یک میلیون افغانی به یک نامزد هستند. )فقره ۱ و 2 ماده 

اقتصادی آن کشور است که در مواجهه با این بیماری از 
خود نشان داده است. کشورهای دیگری چون سنگاپور، 
شرق  و  جنوب  حوزه  کل  در  و  جنوبی  کوریای  تایوان، 
آسیا توانسته اند معادالت جهانی را زیر سوال برده و ایده 
جدیدی در خصوص این که جهان پساکرونا چگونه جهانی 

خواهد بود، خلق کنند.
)ما  مقاله ای  در  هاوس  چتم  کل  رییس  نبلیت،  روبین 
می دانیم که جهانی  شدن پایان  یافته است( و آقای کیشور 
محبوبانی، پژوهش گر در دانشگاه ملی سنگاپور و نویسنده 
یادداشت  در  برنده  شده؟«  چین  »آیا  معروف  کتاب 
چین محور«  »جهانی  شدن  عنوان  تحت  که  جدیدی 
منتشر کرده است، بدین موضوع اشاره کرده اند که جهان 
با  شاهد حضور قدرت دیگری خواهد بود که در مقابله 
و  برنده جنگ جهانی  و  پساویستفالیا  امریکای  هژمونی 

جنگ سرد، قد علم می کند.
به باور آقای محبوبانی، پاندیمی کووید-۱9 اساساً جهت ها 
و روی کرد اقتصادی جهانی را تغییر نمی دهد. این تنها 
سرعت  بود،  کرده  آغاز  کار  ابتدای  از  که  را  تغییری 
می بخشد: یک حرکِت به  دور از جهانی سازی با محوریت 

ایاالت  متحده به  سوی جهانی سازی چین محور.

دیپلماسی صلِح افغانستان
پس از امضای توافق نامه میان ایاالت  متحده امریکا و گروه 
طالبان به تاریخ 29 فبروری سال روان، گروه طالبان از 
و  برخوردار شده  بیش تری  بین المللی  رسمیت  و  اعتبار 
توانست دیپلماسی فعال تری را در تناسب با دیپلماسی 

دولت افغانستان به  کار گیرد.
کردند  تالش  موافقت نامه  مواد  بر  تمرکز  با  طالبان 
امتیازات بیش تری از بزرگ ترین قدرت اقتصادی- نظامی 
جهان گرفته و با تکیه  بر این موافقت نامه حامیان جدید 
منطقه ای و جهانی را جذب کنند. این در حالی بود که 
دولت افغانستان طی بیش از 9 ماه تالش نتوانست یک 
گروه  عنوان  به  را  ملی  تحت یک چتر  و  گروه مسنجم 

مذاکره کننده به قطر بفرستد.
زلمی  رهبری  به  متحده  ایاالت  ارشد  مقامات  بی مهری 
در حد  افغانستان  دولت  زیر کشاندن  به  برای  خلیل زاد 
داخلی  اختالفات  باالثر  تروریستی  گروه  یک  با  مقایسه 
گروه های سیاسی و انتخاباتی، استفاده بی نظیر طالبان و 
حامی درجه یک آن )دستگاه نظامی و دیپلماسی پاکستان( 
رهبران  میان  موجود  مشکالت  و  اختالفی  وضعیت  از 
سیاسی افغانستان در دوره انتخابات و پیشاانتخابات، این 
بتوانند در حد یک  تا طالبان  را مساعد ساخت  فرصت 

دولت جای گزین برای نظام افغانستان مطرح شوند.
اختالفات داخلی هرچند همیشه مثمر ثمر نیست و در 
هیچ نظامی باعث پیش رفت نمی شود، اما در چنین مقطع 
حساس و تاریخی ای دولت افغانستان را کاماًل از وضعیت 
موجود در مسایل صلح تجرید کرده و مساله به یک معضل 
تبدیل شد؛ جایی که طالبان در بیانیه ای اظهار داشتند که 
مذاکرات در قطر محفل عروسی نیست )مراجعه شود به 

ششم الیحه تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی کاندیدان 
ریاست جمهوری سال ۱39۸( در عین حال هیچ یک از 
ادارات دولتی نمی تواند برای مبارزات انتخاباتی یک کاندید 

مشخص مساعدت کند.
در خصوص فواید تعیین محدودیت بر میزان کمک اشخاص 
این  از  گفت  باید  حزب  یا  کاندیدا  به  حقوقی  یا  حقیقی 
طریق می توان تضمین کرد که منتخب انتخابات به راستی 
منتخب مردم است، نه حاصل سرمایه گذاری ثروت مندانی 
که قصد انتفاع از فعالیت های وی را دارند. محسوب کردن 
کمک های طرف داران نامزد به منزله هزینه های تبلیغاتی 
خود وی نیز تدبیر مؤثری در جلوگیری از دور زدن قانون و 

فرار از مسوولیت خرج کردن اضافه از حد است.
هیچ یک از کاندیداها حق  ندارند  مساعدت های مالی را از 
اتباع یا دول خارجی و یا نماینده گی های سیاسی کشور های 
خارجی مقیم افغانستان قبول یا دریافت کنند . البته نامزدها  
حق دارند از طریق تبلیغات  مطبوعاتی  تقاضای کمک  کنند ، 
ولی  مفاد آگهی تبلیغات باید صرفا حاوی موضوع  دریافت  
کمک باشد. )فقره 3 ماده ۷۷ قانون انتخابات ۱39۵ و فقره 
پنج ماده ششم الیحه تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی 

کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱39۸(
نکته جالب توجه این که در تعدیل الیحه مبارزات انتخاباتی 
مساعدت های   9۸ سال  جمهوری  ریاست  انتخاب های  در 
معنایی نیز اضافه شده است. بر اساس فقره 3 ماده ششم 
و  احزاب  »کاندیدان،  انتخاباتی:  مبارزات  الیحه  تعدیل 
ائتالف های سیاسی نمی توانند از اتباع یا دولت های خارجی و 
یا نماینده گی های سیاسی کشور های خارجی مقیم افغانستان 

مساعدت های مادی و معنوی را قبول یا دریافت نمایند.«

گروه  اعضای  تعداد  خصوص  در  فارسی  بی بی سی  خبر 
مذاکره کننده دولت افغانستان به قطر به تاریخ ۱۷ اپریل 
2۰۱9(. این شکست تاریخی برای دولت افغانستان چهره 
رهبران موجود را در نزد حامیان بین المللی شان به شدت 

بی اعتبار کرد.

دیپلماسی صلح افغانستان در دوره پساانتخابات
بر  مبنی  امریکا  متحده  ایاالت   مکرر  تهدیدهای  از  پس 
کابل  در  موازی  و  دوگانه  حکومت  اعالم  از  جلوگیری 
در  کشور  آن  خارجه  وزارت  مقام  ارشدترین  حضور  و 
و  کرد  پیدا  ادامه  هم چنان  درون تیمی  اختالفات  کابل، 
امریکایی ها مجبور شدند که به مبلغ یک میلیارد دالر از 
کمک های نظامی خود را به حالت تعلیق دربیاورند. این که 
دیگری  بحث  نه،  یا  درآمد  تعلیق  به  این کمک ها  واقعاً 
این هشدار در سطح جامعه و فضای  تأثیرات  اما  است، 
گروه های  و  یافت  بازتاب  شدت  به  افغانستان  رسانه ای 

مخالف را کنار هم قرار داد.
خارجی  تهدید  یک  نبود  در  که  است  مفهوم  بدان  این 
و قدرت بیرونی، افغان ها کم تر می توانند به تفاهم دست 
در  حکومت  از  خارج  رهبران  پی گیر  تالش های  یابند. 
صورتی  که فشارهای امریکا را با خود نمی داشت، احتماالً 

به نتیجه ای نمی رسید.
بیرون  کشوری  هر  خارجی  سیاست  که  است  بدیهی 
که  زمانی  تا  و  است  درونی  واکنش های  کنش  از  آمده 
ایجاد  داخلی  گروه های  میان  در  نظر  وحدت  و  تفاهم 
در  کنش  به  رابطه  در  چندانی  توقع  نمی توان  نشود، 
دیپلماسی  خصوص  در  امر  این  داشت.  خارجی  عرصه 
افغانستان نیز به شدت محسوس است و اختالفات داخلی 
فرصت های طالیی را در اختیار مخالفان یک نظام باثبات 

در افغانستان، قرار داد است.
پس از تفاهم به نظر می رسد که دولت افغانستان تالش 
دارد تا شکست وریزهای ناشی از دوره های قبل را ترمیم 
کرده، وحدت نظر را در خصوص برخورد با سیاست های 
داخلی و خارجی  ترمیم کند؛ این  یک نوید مثبت و خبر 
خصوص  در  افغانستان  دولت  تالش های  است.  خوش 
و  طالبان  گروه  با  رفتار  چگونه گی  و  صلح  مذاکرات 
حامیانش در عرصه بین المللی و از طرفی هم نحوه برخورد 
با حامی بزرگ دولت افغانستان تا این جای کار منطقی به 

نظر می رسد.
تعیین  و  مذاکره کننده  محدود  گروه  یک  روی  تفاهم 
هرچند  مذاکرات،  در  گروه  این  برای  الزم  کارشیوه های 
فاصله  خیلی  فنی  مذاکراتی  گروه  یک  حضور  از  هنوز 
مثبت  را  خصوص  این  در  دیدگاه ها  دست کم  اما  دارد، 
جلوه می دهد. از طرفی هم برخورد مرحله به مرحله برای 
آزادسازی زندانیان طالب این انگاره را که دولت افغانستان 
دیپلماسی  باثبات  صلح  یک  به  رسیدن  برای  می تواند 
و  به هدف پی گیری کند  برای رسیدن  را  امتیاز  فشار+ 
در میز مذاکره با دست  خالی نرود، تقویت کرده است که 

امیدواری های کارشناسان این حوزه را بیش تر می سازد.

را ملزم  انتخابات، کاندیدان  قانون  فقره ی )2( ماده ی ۷۷ 
مصارف  موارد  و  حدود  تمویل،  منابع  از  گزارش  ارائه  به 
به  مربوط  معلومات  و  نموده  کمیسیون  به  انتخاباتی شان 
حساب بانکی، صورت حساب بانکی، نماینده ی امور مالی، 
گزارش قروض شان را نیز با استفاده از فورمه های مربوط به 

کمیسیون ارائه می دارند.
کاندیدان و یا نماینده گان مالی آنان باید در ۶۰ روز مبارزات 
انتخاباتی، دو گزارش از امور مالی مبارزات انتخاباتی مربوط 
توسط  کاندیدان،  مالی  امور  نمایند.  ارائه  کمیسیون  به 
کاندیدان  انتخاباتی  مبارزات  مالی  امور  تنظیم  »الیحه ی 
الیحه،  این  و  می گردد  تنظیم   »۱39۸ ریاست جمهوری 
طرزالعمل، رهنمود و فورمه های امور مالی کاندیدان توسط 
داده  قرار  کاندیدان  اختیار  در  و  گردیده  تهیه  کمیسیون 

می شود.
برای حصول اطمینان از تأمین شفافیت و تنظیم امور مالی 
انتخاباتی کاندیدان مطابق احکام قانون انتخابات و مصوبات 
کاندیدان  مالی  امور  دریافتی  گزارش های  کمیسیون، 
طریق  از  انتخابات-  ابتدایی  نتایج  اعالن  با  -هم زمان 
ویب سایت کمیسیون منتشر و همه گانی می شود. مردم و 
سایر جوانب ذی دخل در امر انتخابات می توانند در صورت 
مالی  امور  به  معطوف  انتخاباتی  تخلف  هرگونه  مشاهده 
مندرج ماده ی 9۸ قانون انتخابات، در کمیسیون شکایات 

انتخاباتی شکایت درج کنند.
و  زمینه ها  همه  در  مقررات  و  قوانین  تطبیق  با  که  امید 
باالخص در حوزه انتخابات، بتوان روزنه امیدی در دل مردم 
توسعه ی  و  رشد  شاهد  تا  کرد  ایجاد  افغانستان  رنج دیده 

روزافزون سرزمین شان باشند.

منطقه  در  نیابتی  جنگ های  حامیان  که  است  بدیهی 
تالش می کنند تا مذاکرات صلح با جنگ فرسایشی طول 
زمانی بیش تری پیدا کند و آن ها بتوانند در این گیرودار 
چهره های کلیدی و مورد اعتمادشان را در این مذاکرات 
مراد خویش  ماهی  به  پایان  در  و  بدهند  محوری  نقش 
برسند، اما به نظر می رسد که دولت افغانستان نیز پس از 
یک دوره طوالنی بالتکلیفی به برداشت هایی دست یافته 

است و سعی دارد تا به صلح واقعی نزدیک تر شود.

دیپلماسی صلح افغانستان در عصر کرونا
ماندگار  بشر  زنده گی  در  کرونا  رفت،  تذکر  چنان چه 
شده و دولت های فعال و کنش گر در این دوره توانستند 
اعتماد ملی را بیش تر کرده و درخشش بهتری در عرصه 
باشند که تعدادشان خیلی  این بیماری داشته  مدیریت 
محدود است، اما نقطه قوت این داستان به محوریت چین 
توانسته  جهان  اقتصاد  دومین  عنوان  به  که  برمی گردد 

است در لیست این دولت های موفق قرار بگیرد.
این نکته چه در عرصه جهانی و چه در عرصه منطقه ای 
اقتصادی- قدرت  بزرگ ترین  برای  است  هشداری  زنگ 

نظر می رسد  به  و  امریکا(  )ایاالت  متحده   نظامی جهان 
که امریکا تالش هایش را برای مبارزه با این رقیب در حال 
ظهور و مدیریت آن بیش تر کند و این نکته همان بحث 
اولی را مطرح می کند که بیماری های واگیردار مانع رقابت 
ساختار  دلیل  به  بین الملل  عرصه  در  بزرگ  قدرت های 
انارشیک نظم جهانی نشده و در چنین شرایطی رقابت ها 

را تشدید می کنند.
حمایت  است  توانسته  افغانستان  دولت  کار  این جای  تا 
جلب  کرونا  با  مبارزه  خصوص  در  را  بین المللی  جامعه 
و هم زمان با آن بحث صلح را مدیریت کند. تالش های 
دولت برای جلب کمک های بین المللی در امر مبارزه با 
کردن  وارد  فشار  برای  وضعیت  این  از  استفاده  و  کرونا 
کم تر،  امتیاز  با  مذاکره  میز  در  طالبان جهت حضور  بر 
هرچند نمی شود ادعا کرد که موفق بوده است، اما نتایج 
مثبتی داشته است؛ اما مدیریت این بیماری در داخل به 
دلیل کمبود تجهیزات مورد نیاز و نیروهای فنی و متعهد 
در عرصه تطبیق در مراکز درمانی کشور هم چنان یک 

معضل است.
حمایت  حفظ  برای  افغانستان  دولت  رویکرد  این  رو  از 
بزرگ ترین حامی دولت )ایاالت  متحده امریکا(، اتحادیه 
اروپا و هند بسیار مهم بوده و از طرفی هم دیپلماسی فعال 
و چندجانبه با سایر قدرت های در حال ظهور به خصوص 
افغانستان  دولت  موفقیت  برای  را  کار  می تواند  چین 
دیپلماسی  دستگاه  و  دولت  آیا  این که  سازد.  ثمربخش 
و شورای عالی مصالحه به رهبری دکتر عبداهلل عبداهلل 
چگونه و تا چه حدی می توانند دیپلماسی فعال و درخور 
منافع ملی افغانستان را در عصر کرونا و پساکرونا به عرصه 
اجرا بگذارند، سوالی است که هم چنان باید منتظر پاسخ 
آن بود، اما توقعات مثبت از گروه فعال و جوان دولت در 

حال افزایش است.

شفافیت هزینه های تبلیغات در قوانین 
و مقررات انتخاباتی افغانستان

جهان پسا کرونا و دیپلماسی صلح 
دولت افغانستان
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سکتور  توسعه  است.  کشور  سطح  در  رشد  بنیادین 
زراعت در بستر توسعه کشاورزی روستاها، در ایجاد 
ملی  توسعه  به  رسیدن  و  مناسب  اقتصادی  ساختار 
تاثیرات جدی خواهد داشت. توسعه کشاورزی، کمک 
به کاهش پدیده مهاجرت روستاها، کاهش شکاف های 
درآمدی، افزایش سطح تولیدات ملی، کاهش سطح 
قیمت  مدیریت  ارز،  خروج  از  جلوگیری  واردات، 
افزایش سطح رفاه خانوار ها، نه  محصوالت داخلی و 
نیز  امنیت کشور  و  اجتماع  بر  بلکه  اقتصاد،  بر  تنها 
تاثیر گذار خواهد بود. باشنده گان روستاها مردم بی کار 
به  درآمدی شان  میزان شکاف   بلکه  نیستند،  فقیر  و 
سبب روش های خاص تولید سنتی و نبود مارکیت 

برای محصول زراعتی شان، زیاد است.
اکنون در فصل برداشت میوه های تازه و سبزیجات، 
نبود  داخلی،  معیاری  مارکت های  نبود  نسبت  به 
ترانسپورت  سیستم  موجودیت  کافی،  سرد خانه های 
پر هزینه، اخاذی مخالفان مسلح و زورگویان، ناتوانی 
حکومت در فراهم کردن تسهیالت بیش تر برای انتقال 
محصوالت زراعتی به شهرها و مهم ترین از همه کاهش 
خصوص  به  همسایه  کشور های  به  صادرات  میزان 
یافته  افزایش  دهقانان  ناامیدی  و  نگرانی  پاکستان، 
است. اقدام اخیر پاکستان در مقابل کاال های صادراتی 
بازرگانان  که  شده  سبب  کشور،  آن  به  افغانستان 
طبق  کنند.  زیان  دالر  میلیون ها  روزانه  افغانستان 

تولید کشاورزی و درآمد از این سکتور، قوی ترین اثر 
را در کاهش نرخ فقر نسبت به سایر سکتور ها دارد.  از 
همین رو حفظ تعادل اقتصاد زراعتی و اجتماعی در 
کشور های توسعه یافته بیش تر از سایر سکتور ها قابل 
دید است. تمرکز دولت روی فراهم کردن تسهیالت 
و تخصیص منابع به سکتور مولد کشاورزی و صنایع 
وابسته به آن، منجر به افزایش تولید و ثروت در جامعه 

به ویژه در مناطق روستایی می شود.
جایگاه زراعت به عنوان ماشین محرک رشد و توسعه 
موضوعات  شهری،  و  روستایی  ساختار  در  اقتصادی 
عنوان  به  افغانستان بخش کشاورزی  در  است.  مهم 
در  محلی  تقاضای  با  تولیدی  فعالیت  کهنه ترین 
اهمیت  از  کشور  اقتصاد  چرخه  نگهداشتن  فعال 
یکی  کشاورزی  توسعه  است.  بوده  برخوردار  خاصی 
پیش نیاز  حیث  به  اقتصادی  بخش های  مهم ترین  از 
است.  کشور  در  پایدار  توسعه  ی  تحقق  در  الزامی 
بدون رفع موانع توسعه اقتصاد زراعتی، دست یابی به 

شکوفایی صنعتی کاری بسا مشکل است.
نگاه حکومت افغانستان به اهمیت اقتصاد کشاورزی 
در ساختار اقتصاد، در حد تعامل و مدارا بوده است، 
بخش  گرفتن  نادیده  اقتصادی.  توسعه  و  رشد  نه 
کردن  فراهم  تصمیم گیری،  در  روستایی  کشاورزی 
اصلی  منشأ  کشور،  منابع  تخصیص  و  تسهیالت 
خسارات بسیار کالن برای کشاورزان و گسترش موانع 

چالش  تجارت پیشه ها  و  متشبثان  از  بعضی  می شود. 
کرده اند.  تبدیل  فرصت  به  خالقیت  با  را  پیش آماده 
به طور مثال می توان به صنعت تهیه لباس و خیاطی 
اشاره کرد. کسانی که در ایام شیوع کرونا دستگاه های 
ضروریات  از  که  ماسک ،  تهیه  برای  را  خود  خیاطی 
اساسی برای جلوگیری از شیوع کرونا بوده و تقاضای 
آن در مارکت خیلی باال است، استفاده کردند یا هم 
و  آنالین  با خدمات  که  فروشگاه هایی  و  رستورانت ها 
ارایه سرویس درب منزل تجارت خویش را ـ هر چند با 
مقیاس کوچک ترـ  ادامه دادند و حداقل از بی کار شدن 

جمعی از کارکنان خویش جلوگیری کردند.
تنظیم  طرح  افغانستان  حکومت  اخیر  روزهای  در 
و  راهکار  یک  طرح  این  کرد.  تصویب  را  کسب و کار 
در  خصوصی  سکتور  کار  ادامه  برای  کلی  رهنمود 
رسیده  آن  وقت  است.  کرونا  ویروس  شیوع  جریان 
مسووالن  و  متشبثان  شامل  خصوصی  سکتور  تا 
تجارت های کوچک، متوسط و بزرگ تجارت های شان 
باید  دهند.  ادامه  صحی  تدابیر  گرفتن  نظر  در  با  را 
اصول و مسایل صحی را مد نظر گرفته و برای سیستم 
مثال  طور  به  کنند.  پالیسی سازی  تجارت شان  جدید 
سالون های اصالح موی در انگلیس الی اواخر ماه جون 
بعد از تهیه و ترتیب پالیسی کار در ایام کرونا، دوباره 
ترتیب شده،  پالیسی  می کنند. طبق  آغاز  فعالیت  به 
جهت  الزم  رهنمودهای  و  محافظتی  مسایل  تمام 
جلوگیری از شیوع ویروس کرونا مد نظر گرفته شده 
است. مشتریان مطابق جدول زمانی و براساس وقت 
تعیین شده قبلی، با جلوگیری از ازدحام و با رعایت 
سالون ها  این  به  دریافت خدمات  حفظ الصحه، جهت 

مراجعه می کنند.

کاریابی در داخل کشور 
ویروس  شیوع  جریان  در  کشور  داخل  در  کاریابی 
وقفه،  این  شد.  مواجه  بزرگ  خیلی  مشکل  با  کرونا 
را هم متاثر خواهد ساخت.  از کووید-۱9  بعد  دوران 
سکتور خصوصی و پروژه های کالن حکومتی که منابع 
اشتغال زایی برای مردم بودند، برای شروع دوباره نیاز به 

زمان خواهند داشت.

از  کشور  داخل  در  کار  به  دسترسی  عدم  و  بی کاری 
لحاظ تخنیکی تابع دو فکتور عمده است:

1- نبود و کمبود فرصت های کاری
داخل  ساالنه  صورت  به  که  کار  جدید  نیروی  میزان 
خیلی  کار،  بازار  تقاضای  برابر  در  می شوند،  کار  بازار 
بلند است. این تفاوت باید با ایجاد فرصت های کاری 
مناسب در داخل کشور پر شود. در این بخش حکومت 
با بهره برداری و تطبیق پروژه های عام المنفعه و بزرگ 
منطقه ای چون پروژه های تاپی )TAPI(، کاسا ۱۰۰۰، 
بندهای برق و دیگر پروژه های زیربنایی و ساختمانی، 

افزایش محصوالت زراعتی در افغانستان؛ 
مدارا کردن دولت و نگرانی کشاورزان

مقدمه:
افغانستان، کشوری با 32.9 میلیون نفوس که بیش تر از 
پنجاه درصد آن زیر خط فقر زنده گی می کنند، سرزمینی 
است که مردم آن از مشکالتی چون بی کاری، نا امنی، عدم 
دسترسی به امکانات صحی، سطح پایین سواد، محدودیت 
رنج  موارد  دیگر  و  تعلیمات/تحصیالت  به  دسترسی  در 

می برند.
بی کاری از چالش های اساسی هر جامعه بوده که باعث بروز 
مشکالت دیگری چون نا امنی، فقر و بی ثباتی در اجتماع 
می شود. آمارها حاکی از میزان بلند بودن سطح بی کاری 
و کم کاری در کشور است، که به ترتیب ۱۶ درصد و 2۴ 
درصد و به صورت مجموعی ۴۰ درصد را تشکیل می دهد. 
این در حالی است که ساالنه بیش از چهارصد هزار نیروی 
جدید وارد مارکت کار می شوند که فرصت های کافی کاری 

برای شان مهیا نمی شود.

کووید-19 و چالش های به وجود آمده 
در حال حاضر ویروس مهلک کرونا تاثیر بی سابقه ای باالی 
براساس  است.  گذاشته  جهان  در  کار  و  تجارت  اقتصاد، 
 2،2 از  بیش تر   ،)ILO( کار  بین المللی  سازمان  تخمین 
نیروی کار در سطح جهان  میلیارد کارگر که ۶۸ درصد 
شدن  محدود  یا  اختتام  مشکل  با  می دهند،  تشکیل  را 
این آمار به صورت منطقه ای  وظایف شان مواجه شده اند. 
 2۱،۶ آفریقایی،  و  امریکایی  کشورهای  در  درصد  به ۸۱ 
هم چنان  و  خلیج  حومه  و  آسیایی  کشورهای  در  درصد 
۷۰ درصد در کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی تقسیم 
می شود. در ضمن به صورت عموم بیش تر از ۴3۶ میلیون 
تجارت پیشه )متشبث( در سطح جهان با خطر از بین رفتن 
تجارت شان مواجه شده اند. افغانستان نیز تحت تاثیر منفی 
تحوالت اخیر ناشی از این ویروس قرار گرفته است؛ حدود 
دو میلیون کارگر در شرایط فعلی کارهای شان را از دست 
 ۷۰ الی  نیز  فقر  گراف  که  می شود  پیش بینی  و  داده اند 

درصد صعود کند.
تحقیق ها نشان می دهد که ویروس کرونا شاید برای مدت 
طوالنی در جهان بماند. حاالت و شرایط فعلی برای مردم 
شهروندان کشورهای  نیست. مردم، خصوصاً  قابل تحمل 
پیش برد  و  معاش  امرار  برای  توسعه،  حال  در  و  فقیر 
تمدید  شده اند.  مواجه  جدی  مشکالت  با  زنده گی شان 
قرنطین و بسته بودن بازارها باعث فقر بیش تر در جامعه 
شده و فرصت های کاری را خیلی محدود ساخته است. با 
در نظر داشت تداوم مرض کووید-۱9، باید برای برگشتن 
بزرگ  کشورهای  شود.  گرفته  تدابیر  عادی  زنده گی  به 
جهان نیز در صدد شکستن قرنطین و عیار ساختن شیوه 

زنده گی، تجارت و کار با موجودیت کرونا هستند.

ویروس  شیوع  جریان  در  کار  و  تجارت  ادامه 
کووید-19

ابتکار و خالقیت در تجارت و کار همیشه باعث کامیابی 

اقتصاد زراعتی یک شاخه بزرگ از علم اقتصاد است که 
با  زراعتی  اقتصاد  دارد.  سروکار  کشاورزی  زمین های  با 
روش های علمی اقتصاد ملی، به بهینه سازی تصمیمات، 
در  می پردازد.  کشاورزی  محصوالت  و  توزیع  تولید، 
ساختار اقتصادی کشورها، زراعت از اهمیت خاص و قابل 
چشم گیری برخوردار است. سهم اقتصاد زراعتی در نرخ 
اشتغال زایی، تولید ناخالص ملی، صادرات و خالصه نرخ 
رشد و توسعه اقتصادی بیش تر از هر سکتور دیگر است. 
گزارش بانک جهانی در سال 2۰۰۷ نشان داده است که 
نوین  مدیریت  مکانیزم  به  توجه خاص  و  سرمایه گذاری 
از سرمایه گذاری در  برابر مؤثرتر  محصوالت زراعتی سه 
در  زراعت  است. سهم سکتور  غیر کشاورزی  سکتور های 
کاهش فقر در چین و هند از جمله نمونه های بارز است. 
در سال ۱9۸۱ بیش تر از ۵۰ درصد مردم چین زیر خط 
به ۵  مقدار  این  در سال 2۰۰۵  و  می بردند  به سر  فقر 
درصد رسید. طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه ی 
تأثیر کشاورزی در  اقتصادی )OECD( در سال 2۰۱۰ 
کاهش نرخ فقر در چین چهار برابر نسبت به سکتور های 
دیگر بوده است. این موفقیت چین با تکیه بر عواملی چون 
تغییر در ساختار سکتور زراعت، واگذاری اراضی دولتی 
فراهم کردن سیستم  آبی،  بند های  ایجاد  به کشاورزان، 
روستاها  از  زراعتی  محصوالت  انتقال  برای  ترانسپورت 
از  گسترده  حمایت  صنعتی،  و  شهری  مارکت های  به 
کشاورزی، سرمایه گذاری روی زیر ساخت های روستایی و 

انتقال فناوری به کشاورزان حاصل شد.
افزایش تقاضا، گسترش و حمایت از محصوالت زراعتی، 
رشد  می دهد.  کاهش  را  اجتماعی  و  اقتصادی  نابرابری 
رشد  دارد.  نزدیک  رابطه  فقر  میزان  کاهش  با  اقتصاد 

برای  کاری  مناسب  فرصت های  ایجاد  باعث  می تواند 
جوانان گردد. حمایت از متشبثان کوچک و متوسط 
شود.  کاری  فرصت های  تقویت  باعث  می تواند  هم 
هم چنان در بخش زراعت و پروسس حاصالت زراعتی 
ـ که یکی از بزرگ ترین سکتورها در افغانستان است 
ـ نیز باید سرمایه گذاری صورت گرفته، زمینه اشتغال 

بیش تر برای مردم فراهم شود.

2- نبود سیستم موثر خدمات کاریابی
در بیش تر موارد نبود سیستم خدمات کاریابی کارا و 
موثر که به آسانی متقاضی کار را با کارفرما وصل کند، 
باعث بی کاری و از دست رفتن فرصت های کاری شده 
توانایی کافی  این که  با  از متقاضیان کار  است. خیلی 
به علت عدم دسترسی  را دارند، ولی  انجام کار  برای 
و دانش کافی در مورد چگونه گی گزینش در وظیفه، 

بی کار هستند.
در این بخش ارایه خدمات کاریابی برای متقاضیان کار 
و  امتحان  برای  آماده سازی  رهنمایی،  مشاوره،  شامل 
کار، هم چنان ارایه خدمات حمایتی برای کارفرمایان به 
منظور استخدام کارکنان شایسته مهم است. حکومت 
نیز می تواند با ایجاد یک سیستم خدمات کاریابی موثر 
نیازمندی های متقاضیان کار و کارفرمایان  و کارا که 
را رفع کرده و باعث ایجاد یک ارتباط سالم بین آن ها 
گردد، این خالی موجود را پر کرده و سهولت الزم را 

در این بخش به وجود آورد.

مهاجرت های کاری 
مهاجرت های کاری یکی از راه های کاهش بی کاری در 
کشورهای فقیر و در حال توسعه چون افغانستان است. 
را متاثر  بازار کار در سطح جهان  هرچند کووید-۱9 
از دست دادن  به علت  از کارگران  ساخته و بسیاری 
کرده اند،  عودت  به کشورهای شان  دوباره  وظایف شان 
ولی مهاجرت های کاری بخش بزرگی از عواید ساالنه ی 
کشورهای بزرگی چون هند، چین، فیلیپین، پاکستان، 
نیپال، بنگله دیش و غیره را تشکیل می دهد. به طور 
مثال عواید کشور فلیپین از مهاجرت های کاری در سال 
2۰۱9 بیش تر از 33 میلیارد دالر محاسبه شده است. 
نفوس ۶۰ درصدی جوانان در افغانستان که بیش ترین 
می دهند،  تشکیل  نیز  را  کشور  کار  نیروی  حصه ی 
افغانستان در بخش  برای  می تواند یک فرصت خوب 
ویروس کرونا  با ختم  باشد.  کار  قانونی  مهاجرت های 
و باز شدن دوباره بازارهای جهانی، خصوصاً کشورهای 
یک  می تواند  کار  قانونی  مهاجرت های  کارگرپذیر، 
فرصت خوب برای کاهش بی کاری و فقر در افغانستان 
باشد. در این بخش حکومت با طرح پالیسی های کارا 
و موثر و هم چنان با عقد تفاهم نامه اعزام و استخدام 
کارگران افغان با کشورهای کارگرپذیر، می تواند زمینه 
باز کردن دهلیزهای مهاجرت های قانونی کار و ایجاد 
فرصت های مناسب کاری برای افغان ها را در خارج از 

کشور مهیا سازد.

گزارش تلویزیون طلوع ، بازرگانان افغانستان می گویند 
که صادرات کاالهای پاکستانی به افغانستان به شکل 
آزاد و عادی جریان دارد، اما به بازرگانان افغانستان 
از مسیر مرز  تا کاالهای شان را  اجازه داده نمی شود 
اتاق تجارت در  ببرند. مسووالن  پاکستان  به  تورخم 
قندهار نیز از حکومت پاکستان انتقاد کرده افزودند که 
به تیلری های افغانستان اجازه داده نمی شود از طریق 
بار  نخستین  این  شود.  هند  بازارهای  وارد  پاکستان 
نیست که حکومت پاکستان تفاهم نامه تجارتی بین 
دو کشور را نقص می کند و اجرایی شدن یک طرفه 
تجارت  ارزش های  و  اصول  تجاری خالف  تفاهم نامه 
بین الملل است. سکوت مسووالن حکومت افغانستان 
ناتوانی دولت  اقدام غیر عادالنه پاکستان و  در مقابل 
اجرای  بر  مبنی  پاکستان  حکومت  دادن  قناعت  در 
نگرانی های  ایجاد  باعث  تجاری،  تفاهم نامه  دو طرفه 
بیش از حد در میان بازرگانان و کشاورزان شده است.

طبق گزارش بانک جهانی تعداد افراد مستعد به کار 
بیش  است که  نفر  میلیون  افغانستان حدود ۱۵  در 
از ۸۰ درصد آن ها مصروف کشاورزی اند و از همین 
طریق امرار معاش می کنند. این نشان می دهد که ۱2 
میلیون نفر در بخش زراعت مشغول کار هستند و این 
تشکیل  را  داخلی  ناخالص  عواید  درصد  سکتور 33 
می دهد. این کشاورزان نقش اساسی در افزایش درآمد 

سرانه کشور و ایجاد اشتغال  دارند.

کاریابی در جریان کووید- 1۹ و پس از آن؛ 

فرصت ها و چالش ها
سه شنبه
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مجیب الرحمن عثمانی، ماستر اقتصاد

سیدآصف محمدی، متخصص 
کاریابی و مهاجرت های کاری

از صفحه ۴

عامه  صحت  وزارت  در  مشخص  افراد  بعضی 
دوش  بر  را  مسوولیت  بار  صورت  هیچ  به 
و  مقام  نگهداری  خاطر  به  آن ها  نمی گیرند. 
چوکی شان دست به هر نوع کذب ،  مکر، حیله و 
معامله می زنند. بعضی از این جنابان پاسپورت 
خارجی هم در جیب دارند و فامیل های شان در 
به سر می برند، ولی هنوز فکر می کنند  خارج 
نشده  پر  کامل  صورت  به  جیب های شان  که 
این  کمایی  دارند.  بیش تر  پول  به  ضرورت  و 
و  مردم  به  خدمت  پرده ی  پشت  در  امکانات 
وسیله  بهترین  این  که  اسالم صورت می گیرد 

برای کمایی پول در افغانستان تلقی می شود.
مردم  برای  نادرست  معلومات  کردن  فراهم 
اول  دسته  مسووالن  و  سیاست گران  سوی  از 
حکومت به یک روش عادی تبدیل شده است. 
نیویورک  که  تلخ  حقیقت  یک  مثال  طور  به 
بود،  نگاشته  گزارش هایش  از  یکی  در  تایمز 
دیگر  طرف  از  و  دردناک  خیلی  طرف  یک  از 
خندآور است. افغانستان مرگ و میر مادران را از 
۱۶۰۰ در صد هزار تولد زنده در سال 2۰۰۱ به 
22۷ مورد در صد هزار تولد زنده در سال 2۰۱۵ 
کاهش داده است. این روزنامه به طور طنز آمیز 
هم  انتی بیوتیک  کشف  حتا  که  است  نگاشته 
دولت  که  اندازه ای  به  را  مادران  مرگ و میر 
بود.  نیاورده  پایین  افغانستان گزارش می دهد، 
در  مورد  را ۱۰۰۰  رقم  این  بعدی  سروی های 
صد هزار تولد زنده نشان داد. اکنون هم ادعاهای 
بی اساس صورت می گیرد و در چشم مردم خاک 
روال عادی  اکنون  این روش  انداخته می شود. 
زنده گی بعضی از مسوولیان را تشکیل می دهد 
و هر چیزی به روی کاغذ بهتر از سیستم های 
سیستم  می شود .  داده  نشان  اروپایي  ممالک 
صحی افغانستان به اصالحات ژرف، غیر سیاسی 
بودن و مسلکی شدن نیاز اشد دارد، در غیر آن 
گراف مرگ و میر و امراض سیر تصاعدی خواهد 
و  مردم  بی اعتمادی  می تواند  امر  این  داشت. 
تمویل کننده گان را به سیستم صحی افغانستان 
بیش تر سازد و حتا سبب قطع منابع موجود از 

سوی تمویل کننده گان  نیز خواهد شد.

عوامل قابل 
پیش گیری 
مرگ و میر
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شمار  که  می شود  روزی  چند 
در  کرونا،  بیماران  مرگ ومیر 
هرات افزایش یافته و شبکه های 
پیام های  از  شده  پر  اجتماعی 
اما  فوتی ها،  عکس  و  تسلیت 
و  خوش  خبر های  هم زمان 
امیدوارکنند ه ای هم در شبکه های 

اجتماعی نشر می شود. 
به تازه گی دو مرد کهن سال، )9۰ ساله( در هرات، موفق 
شدند کرونا را شکست بدهند و پس از چند روز نبرد با 
آن، بهبود یافتند و هیچ نشانه ای از بیماری در بدن شان 
نمانده است. یکی از این افراد ساکن ولسوالی »زنده جان« 

و دیگری از ولسوالی »گذره« هرات است. 
در کنار انجام مراحل درمان، اجرای توصیه های پزشکان 
با  نبرد  در  قومی  روحیه   تجویز شده،  دواهای  و مصرف 
کرونا، یکی از مهم ترین عوامل بهبودی این افراد، پنداشته 

می شود. 
نشر خبر فوتیهای کرونا، در شبکه های اجتماعی از یک سو 
جدی تر  را  بهداشتی  توصیه های  مردم  شد  سبب  شاید 
بگیرند، اما از سوی دیگر، این مسأله باعث تضعیف روحیه  

مردم و بیماران شده است. 
به روایت کارکنان و پزشکان شفاخانه های درمان بیماران 
کووید-۱9 افزون بر مرگ ومیر، بیماران زیادی هم کرونا را 
شکست داده و مراکز درمانی را ترک کرده اند. آمار رسمی 
نشان می دهد تعداد بهبودیافته گان کرونا، خیلی بیش تر 

از قربانیان آن است. 
شد  موفق  که  سال های   9۰ پیرمرد  با  گفت وگو  برای 
کرونا را شکست دهد، با پسرش تماس گرفتم، عبدالباقی 
»زنده جان«  ولسوالی  نو  قلعه  روستای  ساکن  حبیبی، 
هرات است. او حدود دو ماه پیش، نشانه های بیماری را 

پیدا کرد و برای درمان به شهر هرات آمد. 
عبدالرووف حبیبی، پسر این مرد، برایم قصه کرد که در 
روزهای نخست نمایان شدن نشانه های بیماری، به پدرش 

خود این مرد صحبت کنم، اما نواسه اش داستان گرفتاری 
او به بیماری کووید-۱9 و شکست دادن آن را برایم قصه 
مهم ترین  از  قوی  روحیه   شایان،  حامد  گفته ی  به  کرد. 
عوامل شکست کرونا بود و پدرکالنش اجازه نداد ترس از 

بیماری تأثیر منفی بر روح و روانش بگذارد. 
خبرهای  نشر  هرات،  در  مدنی  فعاالن  برخی  دید  از 
در  کرونا،  فوتی های  و عکس   تسلیت  پیامهای  کرونایی، 
میان  استرس  و  ترس  ایجاد  اجتماعی سبب  شبکه های 
»مجمع  عضو  صالحی،  عبدالقدیر  است.  شده  هراتیان 
مدیریت  در  حکومت  روی کرد  کرونا«  با  مبارزه  عمومی 

کرونا را، نادرست می داند. 
نشر  و  حکومت  نادرست  مدیریت  دلیل  به  او،  باور  به 
اطالعات منفی در پیوند به کرونا، ترس بزرگی در جامعه 
ایجاد شد و احساس می شود مردم اندکی نیازمند روحیه 
هستند. آقای صالحی با نشر تصاویر و آمار بهبودیافته گان، 
تالش  قربانیان،  آمار  و  منفی  خبرهای  نشر  عوض  در 

می کند در مهار و مبارزه با کرونا، به مردم روحیه بدهد. 
برخی دیگر از کاربران شبکه های اجتماعی هم اقدام های 
مشابهی انجام داده اند. واسع سیدی، فعال مدنی و کاربر 
که  می شود  روزی  چند  هرات،  در  اجتماعی  شبکه های 

چیزی در مورد کرونا نگفت، اما پس از انجام آزمایش 
بروز عالیم جان درد و تنگی نفس، پدرش فهمید  و 

کرونا دارد. 
مرد  این  آزمایش  نتیجه ی  پزشکان،  بررسی  از  پس 
گوناگون  روش های  خانواده اش  اعضای  شد؛  مثبت 
مصرف  با  هم زمان  کردند.  آغاز  او  درمان  برای  را 
خانه  در  را  خود  او  »دی«  و  »سی«  ویتامین های 
و  داد  شکست  را  کرونا  سرانجام  و  کرد  قرنطین 

نشانه های بیماری از بدنش محو شد. 
از طریق موبایل، چند دقیقه ای با او در مورد تجربه  
بیماری کووید-۱9 و شکست دادن آن، صحبت کردم. 
از صدایش معلوم بود روحیه ای قوی دارد و با پشتوانه  
همین روحیه، روزهای دشوار نبرد با کرونا را سپری 

کرده است. 
عبدالظاهر قادری، مرد 93 سالهی دیگری که ساکن 
روستای »پشت کوه مالیاسین« در ولسوالی »گذره« 
هرات است، حدود دو ماه پیش، نشانه های کرونا در 
بدنش هویدا شد. او برای درمان به هرات آمد و بررسی 

پزشکان نشان داد، به کرونا گرفتار شده است. 
با  نتوانستم  مخابراتی  شبکه های  مشکالت  دلیل  به 

و  کوتاه  »ویدیوهای«  مردم،  به  دادن  روحیه  برای 
خنده دار نشر می کند. تالش فعاالن مدنی و کاربران 
نبرد  در  مردم  تشویق  برای  اجتماعی،  شبکه های 
و  روحی  منفی  پی آمد های  از  جلوگیری  و  کرونا  با 
روانی این بیماری، با واکنش مثبت فعاالن شبکه های 

اجتماعی مواجه شده است. 
پدیده ی  هر  یا  کرونا،  از  ترس  روان شناسان،  دید  از 
وحشت ناک دیگری مانند سیل، زلزله، جنگ و سایر 
مواردی که سبب ایجاد نگرانی شود، می تواند عواقب 
داکتر  باشد.  داشته  انسان ها  روان  و  روح  بر  منفی 
همه گیری  آغاز  زمان  از  دارد،  باور  مؤید،  سیدخلیل 
ویروس در هرات، بسیاری از افراد سالم که هنوز به 
کووید-۱9 گرفتار نشده اند، از ترس مبتال شدن به این 

بیماری دچار مشکالت روحی و روانی گشته اند. 
شفاخانه های  بهداشتی  کارمندان  و  پزشکان  برخی 
بیماران،  مرگ ومیر  کنار  در  دارند،  باور  کووید-۱9 
شمار زیادی از افراد موفق می شوند ویروس را شکست 
دهند و بهبود پیدا کنند، اما مردم تمام تمرکزشان 
روی قربانیان است. داکتر فضل الدین فاییز، سرطبیب 
تجربه های  هرات،  یک«  شماره  »کووید  شفاخانه ی 
زیادی از بهبود بیمارانی دارد، که پس از سپری شدن 

مراحل درمان، این مرکز درمانی را ترک کرده اند.
 9۰ پیرمرد  با  تلفنی  گفت وگوی  پایان  در  وقتی 
می خواستم  داد،  شکست  را  کرونا  که  سال های 
خداحافظی کنم، از او پرسیدم توصیه اش از تجربه ی 
با بیماری برای مردم چیست؟ در پاسخ گفت:  نبرد 
و  سهل انگاری  آن  برابر  در  بگیرید،  را جدی  »کرونا 
بی پروایی نکنید، بهداشت فردی را رعایت کنید، اما 

با روحیه  قوی با آن مقابله کنید تا شکست بخورد.«
مردم  که  است  این  مهم  مسأله ی  پزشکان،  باور  به 
باید کرونا را جدی بگیرند و برای مهار و جلوگیری از 
انتشار ویروس تالش کنند، اما در کنار آن، نباید ترس 
کاذب از بیماری، سبب مشکالت روحی و روانی شود.

دو پیرمرد ۹۰ ساله در هرات، کرونا را شکست دادند

محمدحسین نیک خواه

پیش بینی اوج اپیدمی کووید-1۹ 
در افغانستان

حامد قربانی

ما در کجای بحران کرونا قرار داریم؟ چه زمانی تعداد مبتالیان فروکش خواهد کرد؟ و چه تعداد افراد تا اکنون مبتال شده اند؟

چکیده: 
کووید-۱9 در دسامبر 2۰۱9 از شهر ووهان چین آغاز، 
و خیلی زود در سراسر جهان پخش گردید و فراگیر شد. 
اولین مورد مبتال به این ویروس در افغانستان در 2۴ 

فبروری 2۰2۰ در والیت هرات تایید گردید.
اوج  نقطه  برآورد  جهت   SEIR مدل  از  مقاله  این  در 
است. سه  گردیده  استفاده  جانبی  مطالعات  و  اپیدمی 
سناریو با نرخهای شیوع متفاوت مورد بررسی قرار گرفته 
است، که مناسب ترین شان سناریوی دوم با نرخ تکثیر 
است   ،  )2۴-۰.۱۶.۰  .CI  %9۵(۰.2 شیوع  نرخ  و   ،2
اپیدمی در 2۱ آگست  این  ارقام،  این  بر  استناد  با  که 
سال جاری میالدی، و با فاصله اطمینان 9۵ درصد بین 
محدوده زمانی عدم قطعیت ۱۰ آگست تا ۱ سپتامبر، 
را  مراحلش  باالترین  تابستان  اخیر  ماه های  در  یعنی 
طی و سپس فروکش مینماید. ارقام ارائه شده توسط 
به  مبتالیان  نفوس  از  جزیی  شامل  رسمی  مقامات 
از  حقیقی  مقدار  زیادی  دالیل  به  و  است،  کووید-۱9 
است.  نگردیده  مبتالیان در گزارش های رسمی شامل 
طبق محاسبات این مقاله، به تعداد ۴۴2 هزار و ۱۴۰ 
نفر از شروع اپیدمی تا تاریخ دهم جون در کشور مبتال 
شده اند. با ایجاد مداخالت کوتاه مدت )مثاًل یک ماهه( از 
جانب دولت جهت کنترل اپیدمی، اوج اپیدمی فقط ماه 
و اندی روز به تعویق می افتد اما در سایز اپیدمی کاهش 

چشمگیری رونما نمیگردد.
بیماری  اولین مورد  معرفی: در جریان دسامبر 2۰۱9 
با ویروس جدید کرونا در شهر ووهان  تنفسی مرتبط 
ایالت هوبی چین تشخیص شد. و پس از آن اولین مورد 
در بیرون از چین در کشور تایلند به ثبت رسید و رفته 
رفته این ویروس به سایر کشور های جهان نیز سرایت 
کرد ]۱[. در ماه مارچ سال جاری سازمان جهانی صحت 
گسترش این ویروس را پاندمی قلمداد کرد و نامش را 

بدینوسیله  تا  می باشد،   S.E.I.R مدل  و  احصاییه ای 
سیاست گزاران و مقامات بلندپایه ی دولتی و مسووالن در 

کووید-۱9 گذاشت.
در  افغانستان  در  بیماری  این  به  ابتال  مورد  اولین 
2۴ فبروری رسماً توسط وزارت صحت ج.ا.ا اعالن 
گردید، که فرد مبتال مرد جوانی بود که از ایران به 

والیت هرات افغانستان بازگشته بود. 
تعداد  میگردد  مشاهده  زیر  جدول  در  چنانکه 
اوایل رشد  بیماری در کشور، در  این  به  مبتالیان 
بطی داشته و سپس شیوع بیماری در سایر نقاط 
کشور به شکل تصاعدی رو به افزایش گذاشته است. 
این  به  مبتالیان  دقیق  موارد  نشاندهنده  این  اما 
بیماری در کشور نیست. زیرا از یکسو به اساس آمار 
مبتالیان  از  کثیری  بخش  صحت  جهانی  سازمان 
انجام  بدون  آن ها  تفکیک  حتا  و  اند،  عالیم  بدون 
آزمایش، برای فرد آلوده ناممکن می نماید. از سوی 
گردیده  باعث  تشخیصی  کیت های  کمبود  دیگر 
با وضعیت  یا  و  مریضان حاد  از  تنها  تا دولت  بود 
وخیم آزمایش انجام بگیرد. با در نظرداشت این عدم 
 »P« قطعیت، محقق از مدل ساده و شناخته شده
نشاندهنده  این حرف  که  نموده  استفاده  احتمالی 
آزمایش ها  توسط  که  است  مبتال  افراد  از  بخشی 

تشخیص گردیده اند.
هدف از این مطالعه، ارائه و انعکاس وضعیت آینده ی 
نزدیک از کووید-۱9 برای دولت ج.ا.ا و مردم آن است. 
هدف این مطالعه برآورد زمان احتمالی اوج اپیدمی 
این ویروس و میزان ابتال به آن با استفاده از روش های 

راستای اتخاذ تصامیم بهتر رهنمون گردند.
ادامه در صفحه ۸
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از اطالعات منتشره در  این تحقیق،  انجام  متود: جهت 
دیتابیس وزارت صحت عامه ج.ا.ا استفاده گردیده است. 
این اطالعات حاوی موارد روزانه مبتالیان از 2۴ فبروی 
تا ۴ جون )۷9 روز( می باشد که من حیث اساسی ترین 
گرفته  صورت  استفاده  آن  از  مدل  به  ورودی  اطالعات 
است. با استفاده از حداقل مربعات در روش پوسان توزیع 
نورمال، β )نرخ شیوع( با کم ترین میزان حداقل مربعات 
انتخاب گردیده و 3۶۵ روز سال را پیش بینی نموده است. 
گر چه موضوع گسترش و شیوع یک اپیدمی مربوط به 
علوم امراض مسری می گردد اما جهت برآورد و تخمین 
حرکت  نوع  و  وضعیت  از  استفاده  با  آینده  وضعیت 
تا  میآید  آن  کمک  به  احتماالت  و  آمار  علم  اپیدمی، 
را تحت شرایط  آینده  موجوده،  از مدل های  استفاده  با 
عدم قطعیت برآورد و پیش بینی نماید. مدل های زیادی 
جهت پیش بینی وسعت گسترش بیماری های مسری در 
از  مقاله  این  اما در  استعمال می گردد،  ممالک مختلف 
مدل S.E.I.R استفاده شده و این مدل در کشور های 
شیوع  اوج  نقطه  برآورد  جهت  آسیایی  و  اروپایی  زیاد 
اساس،  این  بر  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  بیماری 

کل نفوس به چهار کتگوری مجزا طبقه بندی می گردد.

این چهار بخش S,E,I,R یک عدد کسری  از  هر یک 
ست که نسبت آن را نظر به کل نفوس نشان می دهد. و 

مجموع کسری هر چهار آن مساوی به ۱ می گردد. 
معادالت استفاده شده در این مقاله به قرار زیر است، که 

با روش Euler مورد استفاده قرار گرفته است.

این  به  شدن  ابتال  مستعد  که  افرادی ست  شامل   =S
ویروس اند، و این شامل تمامی کسانی ست که در یک 

قلمرو زیست می کنند. 
قرار  شدن  ابتال  معرض  در  که  افرادی ست  شامل   =E
گرفتند اما هنوز اعراض و عالیم از خود نشان نداده اند. 

یعنی در دوره نقاهت یا incubation قرار دارند. 
I= افرادی را شامل می شود که مبتال شده اند و قابلیت 

انتقال ویروس به دیگران را نیز دارند.
بیرون  مبتالیان  دسته  از  که  افرادی ست  شامل   =R

شده اند، یا بهبود یافته اند و یا وفات نموده اند. 
پارامتر های دخیل در محاسبات : β= نرخ شیوع، ε= نرخ 
و  نرخ شناسایی مبتالیان،   =P ،بهبودی نرخ   =r ،شروع

R0]6[= نمبر تکثیر. 
و     γ   1 با  است  برابر  بودن  مسری  یا  و  شیوع  دوره 
دوره نهفته گی یا کمون برابر است با ε  1   . به اساس 
دوره ی  اوسط   ]۷[ شده  انجام  تحقیقات  یافته های 
نگه  ثابت  روز  و ۱۰  ترتیب ۵  به  را  شیوع  و  نهفته گی 

می داریم، و                   . 
فرضیات این مدل نیز از این قرار است: 

تمامی نفوس در شروع اپیدمی استعداد مبتال شدن را 
دارا می باشند.

کسانی که مبتال می شوند و بهبود می یابند معافیت ایجاد 
نموده و دوباره مبتال نمی گردند. 

یک فرد مبتال در زمان t=1 تشخیص گردیده است که 
معادله آن عبارت است از: 

 1(pI = )1(Y(*N ................. معادله )2( 
این معادله نشان دهنده تعداد اشخاص مبتالیی است که 
تشخیص گردیده اند، و حرف N نشان دهنده نفوس کشور 

است. 
از  این  داریم که   β یا  نرخ شیوع  تثبیت  به  نیاز  اکنون 
ماست.  معادالت  در  موجود  پارامتر  ترین  مهم  جمله 
نخست محدوده]۸[ ۰.۱2-۰.2۸ را تعیین می کنیم تا 
از یک سو حساسیت سنجی این پارامتر را انجام دهیم و از 
سوی دیگر مناسب ترین نرخ شیوع را بر اساس دیتا های و 
روند موجود در کشور تثبیت نماییم. با استفاده از حداقل 
را  پارامتر داده و آن ها  این  برای  را  مربعات پنج قیمت 

فاصله ی زمانی از آغاز اولین مورد تا رسیدن به اوج در 
کشور، به مقایسه با بعضی از کشورهایی که اوج اپیدمی 
را پشت سر گذاشتند، طوالنی تر است و آن هم به دلیل 
تراکم  نرخ شیوع و تکثیر می باشد.  بودن نسبی  پایین 
ارتباطات  شدت  و  میزان  شهرها،  در  بخصوص  نفوس 
میان فردی، مقدار نفوس مجموعی، و طول مدت مبتال 
نرخ  بودن  پایین  بر  اثرگذار  عوامل  از جمله  فرد  بودن 

شیوع و به همان ترتیب دیرتر رسیدن به اوج است. 

تعداد مبتالیان:
چنان که قباًل نیز خاطرنشان ساخته شد، ارقام ارائه شده 
توسط مقامات رسمی شامل جزیی از نفوس مبتالیان 
به کووید-۱9 است، و به دالیل زیادی مقدار حقیقی از 
است.  نگردیده  شامل  رسمی  گزارش های  در  مبتالیان 
که دالیل عمده آن شامل کمبود کیت های تشخیصی 
در مراکز صحی، عدم دست رسی همه گانی، بی باوری و 
بوده  آزمایش ها  این  انجام  به  مردم  از  بخشی  بی میلی 
در  اطالعات  و  موجوده  معادالت  به  نظر  اکنون  است. 
دست رس تعداد تخمینی مبتالیان را محاسبه می کنیم. 
در قدم نخست ارقام واقعی )اعالن شده( را با مقدار های 
متفاوتی از نرخ شناسایی p مقایسه می کنیم. قیمت های 
نرخ  از   ۰.۰9 و   ،۰.۰۷  ،۰.۰۵  ،۰.۰3  ،۰.۰۱ متفاوت 
شناسایی را در گراف زیر مشاهده می کنید. نقاط آبی 
وزارت  توسط  که  هستند  ارقامی  نشان دهنده  پراکنده 
صحت منتشر گردیده است، و خط آبی متصل حرکت 
منحنی ها،  تمام  میان  از  ست.  زمانی  دوره   ۵ اوسط 
منحنی خط زرد که حاوی نرخ شناسایی ۰.۰۵ است 
بیش ترین قرابت و هم سویی را با ارقام منتشره دارد. لذا 
می توان تبیین نمود که نرخ شناسایی در کشور به طور 

اوسط ۰.۰۵ است.

تعداد مجموعی مبتالیان توسط وزارت صحت عامه در 
۱۰ جون، 22۱۴2 نفر اعالن گردید بود. حال با استفاده 
ما  واقعی   p معادله دوم در صورتی که فرض کنیم  از 
۰.۰۵ باشد، به تعداد ۴۴2۱۴۰ نفر در کشور از شروع 

اپیدمی تا دهم جون مبتال شده اند. 

اثرات احتمالی مداخله دولت:
و  مکاتب  کنون  تا  جاری  سال  شروع  از  افغانستان  در 
قبیل  از  عمومی  مکان های  است،  تعطیل  پوهنتون ها 
تاالرها، حمام ها، رستورانت ها و سایر مکان های تفریحی 
در  تردد  و  محدودیت  منع  گردیده،  مسدود  کماکان 
دولت  توسط  اپیدمی  شیوع  آغازین  مراحل  در  شهرها 
اعمال گردیدکه از لحاظ کیفی موثر نبود و خیلی زود 
موانع برداشته و کسب و کار به حالت عادی بازگشت. 
فواصل اجتماعی از جانب مردم مراعات نگردیده و دولت 
نیز در این قسمت بی توجه بوده است. حال اگر فرض 
کنیم که دولت با قاطعیت و جدیت تمام به مدت یک 
ماه سر از تاریخ ۱۵ جون منع تردد و وضع محدودیت 
دولت  عملکرد  این  اثر  نماید،  وضع  آمد  و  رفت  در 
زیر  منحنی  بود؟  خواهد  چه  اپیدمی  اوج  و  شیوع  بر 

وضعیت بعد از وضع محدودیت را بیان می نماید.
گرچه نرخ ثابت و مشخصی تا به حال از اعمال مداخالت 
دولت ها در وضع محدودیت ها جهت کاهش شیوع این 
اپیدمی در دست رس نیست، اما آنچه محققین در زمینه 

با روند و نوع حرکت منحنی میزان مبتالیان واقعی]9[ 
برآورد  جهت  را  نرخ  مناسب ترین  تا  می کنیم  مقایسه 

میزان ابتالی در آینده را برگزینیم. 
چنان که در منحنی زیر قابل مشاهده است منحنی آمار 
واقعی با پنج منحنی تخمین و نرخ های متفاوت شیوع با 

هم مقایسه گردیده اند.

نقاط آبی غیر متصل نشان دهنده ی آمار واقعی اند و با 
مشخص  آن  حرکت  سمت  دور های   ۵ حرکت  اوسط 
گردیده است. دو منحنی تخمین با نرخ شیوع ۰.۱2 و 
۰.۱۶ به خاطر میالن کم تر و پایین تر از آمار واقعی را 
برآورد می نماید و منحنی های تخمینی ۰.2۴، و ۰.2۸ 
واقعی دارند.  را  ارقام  از  تندتر  سیر صعودی تر و شیب 
که ازین میان، نرخ شیوع ۰.2۰ بهترین مطابقت و میل 
را با ارقام واقعی دارا می باشد. لذا در این مقاله از نرخ 
شیوع ۰.2۰ در پیش بینی ارقام ماه های آینده استفاده 

به عمل می آید. 

تشریحات:
روزانه  آمار  که  ست  زمانی  از  عبارت  اپیدمی  اوج 
خود  اعظمی  حد  باالترین  به  سال  یک  طی  مبتالیان 
می رسد، و سپس به تدریج کاهش می یابد. در نخست 
نرخ شناسایی یا p را معادل ۰.۰۵ قرار می دهیم و سه 
سناریو را با نرخ شیوع متفاوت در نظر می گیریم. با نرخ 
شیوع β= ۰.۱۶. ۰.2۰. ۰.2۴ که با نرخ شیوع انتخاب 
پیش بینی  را  اوج  زمان  می باشد  قرین  و  مناسب  شده 
دست  به  زیر  شکل  سه  صورت  این  در  که  می کنیم 

می آید. 
الف:
ب: 
ج: 

در اشکال زیر محور افقی نشان دهنده ی زمان و محور 
عمودی نشان دهنده ی میزان روزانه ابتال می باشد.

 
با  اول  الف واضح است، در سناریوی  چنانکه در شکل 
نرخ شیوع ۰.2۴ اپیدمی کرونا در کشور به تاریخ سوم 
 =*t( می رسد  خود  اوج  نقطه  به  جاری  سال  آگست 
محدوده  و  اطمینان  فاصله  درصد   9۵ با  هم  162(آن  
روان. در  تا ۱۴ آگست سال  عدم قطعیت 23 جوالی 
شکل ب از نرخ شیوع منتخب ما در این مطالعه )۰.2۰( 
کار گرفته شده است که در این حالت اپیدمی در 2۱ 
محدوده  بین  درصد   9۵ اطمینان  فاصله  با  و  آگست 
به وقوع  تا ۱ سپتامبر  زمانی عدم قطعیت ۱۰ آگست 
خواهد پیوست. در شکل ج با نرخ شیوع ۰.۱۶، به تاریخ 
2۷ سپتامبر به اوج رسید و سپس نزول می کند. این نیز 
با 9۵% فاصله اطمینان و ۵% خطا در بین ۱۶ سپتامبر 
تا ۸ اکتوبر سال جاری رخ خواهد داد. نرخ تکثیر R0 در 

هر کدام به ترتیب 2.۴، 2.۰ و ۱.۶ خواهد بود. 
 )0.01=P( با نرخ شناسایی را  اکنون محاسبات قبلی 
 p تغییر  با  پیداست  آنچه  می گیریم.  نظر  در   ۰.۰۱
تغییری در زمان اوج اپیدمی بوجود نخواهد آمد، صرفاً 
میزان شناسایی مبتالیان کاهش یافته آن هم مرتبط با 
کمبود میزان شناسایی افراد مبتال در جامعه می گردد. 

الف: 
ب: 
ج: 

نرخ شیوع  کار می گمارند، کاهش ۶۰% - ۸۰% در  به 
این بیماری است. فرض می کنیم که دولت با قاطعیت 
تمام محدودیت ها را وضع و فاصله گذاری اجتماعی را به 
کمک مردم اعمال می نماید. با در نظر داشت نرخ شیوع 
۰.2، نرخ تکثیر 2 و نرخ شناسایی ۰.۰۱، منحنی شکل 

زیر را بخود می گیرد.

نقطه  انداختن  تعویق  به  است،  هویدا  منحنی  این  در  آنچه 
اوج اپیدمی و انتقال آن به سمت راست روی خط افقی زمان 
است، بدون تغییر چشم گیر در سایز اپیدمی. چنان که میزان 
مبتالیان در هر دو حالت با مداخله و بدون مداخله به ترتیب 
وضع  با  است.  گردیده  تخمین   3۴۴۰۰۰۰ و  س۴۰۰۰۰۰ 
محدویت های قاطعانه و موثر، اوج اپیدمی با ۴2 روز تعویق 
در 2 اکتوبر سال جاری به وقوع خواهد پیوست. این فرصتی 
را فراهم خواهد کرد برای دولت و مسوولیت تا تسهیالت الزم 
و امکانات مورد نیاز را تا حد امکان تدارک ببینند تا بتوان 
در  نمود.  ایجاد  کاهش  حاد  مبتالیان  مرگ ومیر  میزان  در 
غیر آن، قرنطین سازی و وضع محدودیت کوتاه مدت خیلی 

چاره ساز نخواهد بود.
نتیجه گیری:

وزارت  منتشره  آمار  از  العات  اط  تجزیه  و  تحلیل  مبنای 
 S.E.I.R محترم صحت عامه بوده، و مدل بخش بندی شده
تطبیق گردیده است. بر اساس این مطالعه، نرخ تکثیر 2، و 
نرخ     شیوع                               می باشد که با استناد 
بر این ارقام، اپیدمی در 2۱ آگست و با فاصله اطمینان 9۵ 
 ۱ تا  آگست   ۱۰ قطعیت  عدم  زمانی  محدوده  بین  درصد 
باالترین  تابستان  اخیر  تا  وسط  ماه های  در  یعنی  سپتامبر 
مراحل خود را طی و سپس فروکش می نماید. و این تخمین 
ماه  در  که  می باشد  ادعای سازمان جهانی صحت همسو  با 
اپیدمی  کردن  فروکش  به  »باور  که  بود  نموده  اذعان  مارچ 
کووید-۱9 در فصل گرما یک باور بی بنیاد است«. در رابطه به 
درجه ی اطمینان و خطا در این مطالعه، بدون شک می توان 
گفت که پیش بینی افق زمانی طوالنی تر با اشتباهات و عدم 
قطعیت بیش تری همراه خواهد بود. عوامل اثر گذار زیادی 
کنند.  ثابت  را  فوق  ادعا های  خالف  می توانند  و  اند  دخیل 
تغییر در باور مردم )در جامعه محدود ما، بخش کثیری از 
زوایای مذهبی و فرهنگی به این اپیدمی می نگرند(، تغییر در 
عملکرد دولت، افزایش یا کاهش خدمات و تسهیالت صحی، 
نوع مدیریت و برخورد نهاد های مسوول، باز و یا بسته بودن 
این  از  عواملی  و  با کشور های همسایه،  مرز های جغرافیایی 
قبیل می تواند تفاوت چشم گیری از آنچه این جا بیان گردید، 

ایجاد کند.
آنچه قابل یادآوری ست، اثرات مداخله دولت است. چنان که 
مشاهده گردید، اعمال محدودیت و قرنطین ساختن شهرها 
افتادن  تعویق  به  یا وقف های منجر  و  به صورت کوتاه مدت 
زمان اوج گردیده و کاهش اندکی در مقدار مبتالیان ایجاد 
کاهش  همانا  که  مطلوب  نتیجه  به  رسیدن  جهت  می کند. 
این  تا  بایستی  می باشد،  آن  وارده  خسارات  و  مرگ ومیر 
و  ماه(  دو  از  )باالتر  طوالنی مدت  شکل  به  محدودیت ها 

دوامدار اعمال گردد. 
واقعیت  در  آنچه  با  تخمینی  منحنی های  شکل  پی نوشت: 
که  خاطر  بدین  بود،  خواهد  متفاوت  افتاد  خواهد  اتفاق 
تصویر  به   ]۱۰[ نمایی  شکل  به  شده  پیش بینی  اطالعات 
کشیده شده است. لذا تصور می شود که در واقعیت تسلسل 

آمار روزانه به این دقت نخواهد بود.
]۱[ گزارش CDC، 23 فبروری

]2[ مستعد
]3[ در معرض قرار گرفتن

]۴[ مبتال
]۵[ )بهبود یافتگان+ وفیات( حذف شده
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اقتباس شده است
]9[ آمار منتشره از جانب وزارت صحت عامه

Exponential ]۱۰[

از صفحه ۷

پیش بینی اوج اپیدمی 
کووید-1۹ در افغانستان

 SEIR Model -> S= Susceptible[2], E=Exposed[3], 
I=Infected[4], R=Removed [5](death+ recovered)

1
y

1
ε

S+E+I+R=N=1

β=0.24, t*(162)

β=0.20, t*(180)

β=0.16, t*(217)

β=0.24, t*(162)

β=0.20, t*(180)

β=0.16, t*(217)

0.2(95% CI, 0.16-0.24)


