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ادعای دریافت پول و واسطه  بازی 
در تقرر مقام های امنیتی هرات

آب باید از »سند جامع راهبردی همکاری میان 
جذابیت فساد، محصول افغانستان و ایران« حذف شود 

جامعه »ارزش باخته«
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شورای والیتی هرات با انتقاد از بدتر شدن وضعیت امنیتی هرات و زون غرب کشور، 
تقرری  خودسر مقام های امنیتی از سوی حکومت مرکزی را عامل ایجاد ناامنی ها در این 
حوزه عنوان می کند. کامران علی زایی، رییس این شورا، ادعا دارد که مقام های امنیتی 
با پرداخت پول و واسطه  بازی در پُست های نظامی مقرر می شوند و شایسته ساالری در 
تقرر آن ها وجود ندارد. از سویی هم، معاون اول »ستر درستیز« وزارت دفاع ملی، در 
سفر به هرات، از تالش طالبان برای ایجاد حکومت موازی در بخش هایی از کشور و 
بی اعتبار کردن حکومت منتخب سخن می زند. به گفته ی او، هراس افگنان با طرح ریزی 

برنامه های پیچیده در خارج از مرزهای کشور، تالش دارند حکومت را تضعیف کنند.

بحران آب جهانی است، ولی منطقه ای که افغانستان در قلب آن قرار دارد شامل کشورهایی است که همه ی آن ها به شمول خود 
افغانستان دارای شدیدترین تنش های آبی می باشند. تغییر اقلیم، کاهش میزان بارنده گی، افزایش درجه حرارت، خشک سالی های 

پی در پی، تغییر رژیم بارنده گی از برف های زمستانی به باران های بهاری، کاهش یخچال های طبیعی، رشد سریع جمعیت و...

انتقاد  با  واشنگتن - روز پنج شنبه گزارش پنتاگن 
سختی از یک برنامه 174 میلیون دالری هواپیمای 
بدون سرنشین امریکایی که قرار بود برای نیروهای 

افغان در جنگ با طالبان فراهم گردد...

امروزه توجه به وضعیت کودکان در ابعاد مختلف در 
کانون توجهات جامعه بین الملل و ارگان های حقوق 
بشری سازمان ملل قرار دارد، تا جایی که همواره 
قوانین جهان شمول متعددی در زمینه حمایت از 
تصویب  به  مربوطه  از سوی سازمان های  کودکان 
رسیده است. اما به رغم این حمایت ها، کودکان در 

بسیاری از نقاط...
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خشونت علیه اطفال و راهکارهای 
کاهش آن در افغانستان

گزارش ایاالت متحده: 
برنامه 174 میلیون دالری هواپیما های 
بدون سرنشین برای افغانستان با چالش 

مواجه شده است

در حمله طالبان به پاسگاه های 
امنیتی در مرکز کندز هشت 
نیروی امنیتی کشته شدند

۸صبح، کابل: مقام های محلی کندز می گویند که در 
پی حمله طالبان به پاسگاه های امنیتی در شهر کندز 
هشت نیروی امنیتی کشته شده و پنج تن دیگر زخم 

برداشته اند.
روزنامه  به  کندز،  والی  سخنگوی  مرادی،  عصمت اهلل 
بامداد   1:۰۰ ساعت  طالبان  گروه  که  گفت  ۸صبح 
روز دوشنبه، سی ام سرطان، در منطقه شینواری ها از 
مربوطات حوزه دوم شهر کندز به پاسگاه امنیتی حمله 

کرده است.
سخنگوی والی کندز گفت که به دنبال حمله طالبان، 
درگیری ها بین نیروهای امنیتی و طالبان آغاز شد و تا 
ساعت ۳:۰۰ بامداد ادامه یافت. به گفته او، در نتیجه 
این درگیری ها، پنج سرباز پولیس کشته و سه سرباز 

دیگر زخمی شده اند.
عصمت اهلل مرادی از جانب دیگر گفت که گروه طالبان 
ولسوالی  و  کندز  شهر  مسیر  در  قزاق   روستای  در 
سه  آن  نتیجه  در  که  است  کرده  حمله  نیز  علی آباد 

نیروی ارتش کشته و دو تن دیگر زخمی شده اند.
او افزود که حمالت گروه طالبان در این دو ساحه برای 
ساعاتی ادامه یافته است، اما از سوی نیروهای امنیتی 

دفع شده است.
شورای  رییس  ایوبی،  محمدیوسف  حال،  همین  در 
نیروی  نه  این حمالت  در  که  کندز می گوید  والیتی 
امنیتی کشته شده و پنج تن دیگر زخم برداشته است.

او از افزایش حمالت و تحرکات گروه طالبان در شهر 
کندز ابزار نگرانی کرد.

عصمت اهلل مرادی، سخنگوی والی کندز نیز می گوید 
اواخر  این  در  کندز  شهر  در  طالبان  تحرکات  که 
افزایش یافته است. در همین حال، وزارت دفاع ملی 
با نشر خبرنامه ای گفته است که طالبان برنامه حمله  
اما  داشتند،  را  قزاق«  و  »شینواری ها  روستاهای  در 

نیروهای امنیتی از جلوگیری کردند.
وزارت دفاع ملی گفته است که در ضدحمله نیروهای 
زخمی  دیگر  تن  پنج  و  کشته  طالب  هفت  امنیتی 
شده اند. این وزارت در مورد  تلفات نیروهای امنیتی 

چیزی نگفته است.

وزارت دفاع از بازداشت طراح 
»حمالت تروریستی« طالبان 
برای ولسوالی قره باغ کابل 

خبر داد
کرد  اعالم  ملی  دفاع  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
برای  طالبان  تروریسی«  »حمالت  طراح  که 
ولسوالی قره باغ کابل توسط نیروهای امنیتی 

بازداشت شده است.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، 
که  است  گفته  دوشنبه، سی ام سرطان،  روز 
از  گذشته  شب  طالبان  بلندپایه  عضو  این 
مربوطات ولسوالی قره باغ بازداشت شده است.
نام »بریالی«  از این عضو گروه طالبان به  او 

یاد کرده است.
معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است 
و  تروریستی  »حمالت  مسوول  بریالی  که 
بوده  قرباغ  ولسوالی  برای  طالبان  تخریبی« 

است.
فرقه  نیروهای  که  است  گفته  امان  فواد 
باغ علم  روستای  از  را  بریالی  کابل   »111«

بازداشت کرده است.
طبق معلومات او، بریالی برادر جمیل ولسوال 
بوده  قره باغ  ولسوالی  برای  طالبان  نام نهاد 

است.

برای  نماینده گان  مجلس  کابل:  ۸صبح، 
در  حکومت  از  وضاحت خواهی  و  بررسی 
یک  ملی،  دسترخوان  برنامه  به  پیوند 
تعویق  به  را  خود  تابستانی  رخصتی  روز 
مجلس  تابستانی  رخصتی  است.  انداخته 
آغاز می شود،  اسد  ماه  اول  از  نماینده گان 
اما مجلس عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست 
در  وضاحت دهی  برای  را  مالیه  وزارت 
فراخوانده  مجلس  این  فوق العاده  نشست 
روز  فردا  است،  قرار  نشست  این  است. 

سه شنبه، سی ویکم سرطان، برگزار شود.
کمیسیون  منشی  کبرزانی،  محمدعظیم 
به  نماینده گان،  مجلس  بودجه  و  مالی 
قانون  براساس  که  گفت  ۸صبح  روزنامه 
حکومت باید از هر نوع تغییرات بودجه ای 
مجلس نماینده گان را در جریان بگذارد، اما 
اعضای مجلس نماینده گان جزییات برنامه 
دسترخوان ملی را از طریق رسانه ها دریافت 

کرده اند.
به گفته او، در نشست روز دوشنبه، سی ام 
سرپرست  تا  است  شده  فیصله  سرطان، 
وزارت مالیه برای وضاحت دهی به مجلس 

فراخوانده شود.
برای  که  متنی  در  حال،  همین  در 
مجلس  اعضای  سوی  از  امضا  جمع آوری 

نشست  برگزاری  برای  نماینده گان 
فوق العاده و احضار سرپرست وزارت مالیه 
ملی  دسترخوان  برنامه  است،  شده  تهیه 

»غیرواضح و ناشفاف« توصیف شده است.
منشی  سوی  از  نیز  درخواست  این 
مجلس  بودجه  و  مالی  کمیسیون 

نماینده گان مطرح شده است.
در  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
نشستی روز شنبه، بیست وهشتم سرطان، 
کرد.  افتتاح  را  ملی«  »دسترخوان  برنامه 
و  می شود  اجرا  مرحله  دو  در  برنامه  این 
به  دالر  میلیون  ارزش ۲44  به  است  قرار 
بیش از چهار میلیون خانواده مواد غذایی 

توزیع شود.
مرحله اول این برنامه در ۳4 والیت، 1۲۳ 
اجرا  به  روستا  و ۸۹۶  و 1۲هزار  ولسوالی 
میلیون   ۸۶ هزینه  به  و  می شود  گذاشته 
اولی  مواد  خانواده،  میلیون   1،۶7 به  دالر 
توزیع  صابون  و  لوبیا  روغن،  برنج،  آرد، 
خواهد شد. در مرحله دوم این برنامه نیز 
هزار   ۲1 و  ولسوالی   ۲۳۵ والیت،   ۳4 در 
به  خانواده  میلیون   ۲.۵ به  روستا  و ۸4۲ 
ارزش 1۵۸ میلیون دالر مواد اولی غذایی 
توزیع می شود. حکومت گفته است که این 

برنامه ۹۰ درصد مردم را پوشش می دهد.

مجلس برای بررسی برنامه 
»دسترخوان ملی« رخصتی تابستانی 

خود را یک روز به تعویق انداخت
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خشونت در برابر زنان در سایه کرونا؛ 

ثبت 2582 قضیه در چهار ماه



می گوید  عامه  صحت  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
که میزان ابتال به ویروس کرونا در والیت های 
سایر  به  نسبت  بادغیس  و  بامیان  هرات، 

والیت ها بیش تر است.
اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه، 
در یک نشست خبری گفت که از »تجزیه و 
هرات،  والیت های  به  مربوط  ارقام  تحلیل« 
که  است  شده  مشخص  بادغیس  و  بامیان 
والیت ها  این  در  کرونا  ویروس  انتشار  میزان 

بیش تر است.
به گفته سمسور، در این سه والیت فیصدی 
بیش تر  کرونا  ویروس  به  ابتال  مثبت  واقعات 
انتشار  میزان  که  می دهد  نشان  این  و  است 

ویروس کرونا در این سه والیت ها بلند است.
در  گفت  عامه  صحت  وزارت  سخنگوی 
بیش تر  کرونا  ویروس  که گردش  والیت هایی 
است، باید مردم احتیاط بیش تر کنند تا از ابتال 

به ویروس کرونا در امان بمانند.
از جانب دیگر، وزارت صحت عامه می گوید که 
در هفته های اخیر مراجعه مردم برای شناسایی 

بیماری کووید-1۹ کاهش یافته است.
اکمل سمسور از مردم خواست که در صورت 
داشتن »اعراض و عالیم« بیماری کووید-1۹، 

۸صبح، کابل: وزارت امور خارجه می گوید 
که  افغان  پناه جوی   ۲4 اجساد  تاکنون  که 
بودند،  ترکیه غرق شده  وان در  در دریاچه 

شناسایی شده  است.
امور خارجه،  وزارت  گران هیواد، سخنگوی 
پیام  یک  در  سرطان،  سی ام  دوشنبه،  روز 
تصویری که به رسانه ها فرستاده می گوید که 
تاکنون ۵۸ جسد از سرنشینان کشتی حامل 
غرق  ترکیه  وان  دریاچه ی  در  که  مهاجران 
شده بودند، از آب بیرون کشیده شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفته است که 
این  مقامات  با  ترکیه  در  افغانستان  سفارت 
کشور  به  اجساد  این  تا  می کند  کار  کشور 

منتقل و به خانواده های شان سپرده شود.
گفته شده است که در میان قربانیان چند 
از  اجساد  از  برخی  و  شامل اند  نیز  کودک 
دفن  موقت  صورت  به  ترکیه  دولت  سوی 

به مراکز صحی مراجعه کنند تا از انتشار ویروس 
کرونا جلوگیری شود.

وزارت صحت عامه هم چنان نگران شیوع بیش تر 
و  ایران  از  مهاجران  برگشت  با  کرونا  ویروس 

پاکستان به کشور است.
ویروس  به  ابتال  روند  که  گفت  سمسور  اکمل 
آن   با  اما  است،  کاهش  به   رو  کشور  در  کرونا 
هم نیاز است تا مردم تدابیر صحی را به صورت 

جدی رعایت کنند.
سخنگوی وزارت صحت عامه استفاده از ماسک 
را برای جلوگیری از ابتال به ویروس کرونا موثر 

خواند.
در عین حالی که وزارت صحت عامه روند ابتال به 
ویروس کرونا را در کشور رو به  کاهش می خواند، 
کووید-1۹  بیماران  برای شناسایی  نمونه گیری 

نیز کاهش یافته است.
ویروس  به  ابتال  روزانه  ی  آمار  آخرین  براساس 
 11۸ از  گذشته  شبانه روز  یک  در  کرونا، 
کرونا  ویروس  به  تن   4۰ ابتالی  نمونه گیری، 
تثبیت شده است. به این ترتیب، شمار مبتالیان 
به کرونا در کشور به ۳۵ هزار و ۵۰۳ تن افزایش 
یافته است. تاکنون یک هزار و 1۸۳ تن بر اثر 

ابتال به ویروس کرونا درگذشته اند.

شده است.
گران هیواد از جانب دیگر، از شهروندان کشور 
غیرقانونی  مهاجرت های  از  که  می خواهد 
خودداری کنند و زنده گی و سرنوشت شان را 

به دست قاچاق  بران نسپارند.
یک کشتی حامل حدود 7۰ تا ۸۰ سرنشین 
ترکیه  وان  دریاچه  در  جاری  ماه  اوایل  در 
مهاجران  حامل  کشتی  این  است.  غرق شده 

افغانستانی، ایرانی و پاکستانی بوده  است.
برای  ترکیه  در  افغانستان  سفارت  از  هیأتی 
رسیده گی به این موضوع به شهر وان فرستاده 

شده است.
دریاچه وان در نزدیکی مرز ایران و در مسیری 
پناه جویان  انتقال  برای  آن  از  که  دارد  قرار 
مسیر  این  در  می شود.  استفاده  ترکیه  به 
حامل  کشتی های  نیز  گذشته  سال های  در 

پناه جویان غرق شده است.

 

در  ملی  دسترخوان  برنامه  در  است  قرار  افغانستان  حکومت 
۳4 والیت افغانستان برای مردم بی بضاعت مواد غذایی توزیع 
رییس  غنی،  محمد اشرف  برنامه  این  گشایش  روز  در  کند. 
جمهور، گفت که فقر و بی بضاعتی به احساسات و وجدان ما 
بر می خورند. او بی بضاعتی را یک فاجعه عنوان کرد و گفت که 

دولت مسوول، درد مردم را جدی می گیرد.
در این برنامه امراهلل صالح، معاون اول رییس جمهور، نیز گفت 
که نهادهای مدنی، اجتماعی، قومی و عالمان می توانند از این 

برنامه نظارت کنند.
حکومت افغانستان در دو برنامه قبلی ـ مصرف بودجه مبارزه 
با کرونا و توزیع نان در دروان همه گیری بیماری کرونا ـ موفق 
عمل نکرده است. از سخنان رییس جمهور و معاون اول ریاست 
جمهوری معلوم می شود که حکومت در برنامه دسترخوان ملی 

با جدیت و دقت بیش تر عمل خواهد کرد.
انتظار مردم نیز چنین است که حکومت از کاستی های مدیریت 
مواد  توزیع  برنامه جدید  و در  باشد  آموخته  قبلی  برنامه های 
خوراکی حق را به حق دار برساند و در شرایطی که مردم با فقر 
گسترده و بی کاری های ناشی از بحران کرونا دست و پنجه نرم 
می کنند، این کمک ها بتواند از بار مصایب زنده گی آن ها اندکی 

بکاهد.
بحران کرونا تمام دولت های جهان را به آزمونی بی پیشینه فرا 
خواند. رهبران حکومت هایی که در مبارزه با کرونا بر دانش بشری 
و مدیریت عقالنی و احساس مسوولیت در برابر شهروندان شان 
تاکید داشتند، توانستند میزان سرایت و مرگ و میر ناشی از آن 
را کاهش دهند و برای مردم امید ایجاد کنند. رهبرانی نیز بودند 
که با تاکید بر شعارهای پوپولیستی و مقدم شمردن اقتصاد بر 

جان مردم، مردم شان را با خطرات عظیم جانی رو به رو کردند.
این تجربه در افغانستان نیز آموزنده بود. حکومت افغانستان در 
شرایط کمبود امکانات و ناتوانی های مالی و ضعف مدیریتی با 
این بحران رو به رو شد. فقر فراگیر جامعه و سطح پایین سواد 
مردم نیز بر این مشکل افزودند و مدیریت این بحران را دشوار 

ساختند.
دست داشته اش  امکانات  از  نتوانست  حتا  عامه  صحت  وزارت 
وجوه  از  مالحظه ای  قابل  مقدار  سو  یک  از  کند.  استفاده 
والیات  سطح  در  بیماری  این  با  مبارزه  برای  تخصیص یافته 
حیف و میل شد و از سوی دیگر نبود مکانیزم موثر آگاهی دهی، 
هراس فراگیر ناشی از این بیماری و کمبود امکانات و کارکنان 

صحی باعث پدید آمدن هرج و مرج بی پیشینه گردید.
مدیریت بحران کرونا در افغانستان چه به لحاظ پیام هایی که 
باید در جو ترس و هراس جهانی می توانست امید خلق کند و 

چه از لحاظ مدیریت امکانات، با شکست رو به رو شد.
و  بحران  این  فراگیری  با  هم زمان  افغانستان  حکومت 
دادن  دست  از  علت  به  که  جامعه  از  اقشاری  آسیب پذیری 
کاروبار شان در مضیقه اقتصادی قرار داشتند، برنامه های کمکی 
با  کابل  در شهر  تنها  نان  توزیع  برنامه  روی دست گرفت.  را 
شکست رو به رو شد. گزارش های ما نشان می دهد که حداکثر 
بودجه تخصیص یافته به این برنامه حیف و میل شد و پولی که 
باید برای رفع مشکالت غذایی بی بضاعت ترین الیه های جامعه 

ما مصرف می شد، به جیب استفاده جویان مفسد رفت.
بنیان های اخالقی جامعه چنان فرو پاشیده است که در شرایطی 
که تمام مردم جهان برای رفع این بیماری، هم بسته گی، تعاون 
نمایش  افغانستان  در  می گذاشتند،  نمایش  به  را  هم یاری  و 
بزرگی از قساوت و بی رحمی و افت اخالقی و فساد رقم خورد.

برنامه دسترخوان ملی که قرار است ۹۰ درصد مردم بی بضاعت 
را زیر پوشش قرار دهد و از این طریق برای آن ها مواد غذایی 

توزیع شود، انتظار می رود که از چنین فاجعه ای مصون بماند.
داده  هشدار  بی پیشینه ای  شدت  با  افغانستان  جمهور  رییس 
است با کسانی که در چنین برنامه هایی فساد می کنند، برخورد 

جدی کرده آن ها را مجازات خواهد کرد.
از طرف دیگر جامعه مدنی، رسانه ها، علما و اشخاص نیک نام 
نیز این برنامه را باید از نزدیک نظارت کنند تا از تکرار فاجعه 
برنامه های گذشته جلوگیری صورت گیرد و تا حد ممکن در 

توزیع مواد غذایی شفافیت تامین گردد.
از حکومت افغانستان نیز انتظار می رود تا در این برنامه از دقت 
و جدیت بیش تر کار بگیرد تا کمک های موجود به آنانی که نیاز 
شدید دارند برسد و مشکالت مردم تا اندازه ای در شرایط دشوار 

کنونی رفع گردد.

برنامه دسترخوان ملی، 
آزمون دیگری برای حکومت
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وزارت صحت عامه: 
میزان شیوع کرونا در والیت های هرات، 

بامیان و بادغیس بلندتر است

اجساد ۲4 پناه جوی افغان که در 
دریاچه وان در ترکیه غرق شده بودند، 

شناسایی شده است

که  می گوید  اروپا  اتحادیه  کابل:  ۸صبح، 
مذاکرات بین االفغانی باید هرچه زودتر آغاز شود 
و در این مرحله هیچ چیزی نباید آن را به تأخیر 

بیندازد.
برای  اروپا  اتحادیه  نماینده  کوبیا،  روالند 
در  سرطان،  سی ام  دوشنبه،  روز  افغانستان، 
و  زندانیان  بقیه  رهایی  است که  توییتی گفته 
برقراری آتش بس می تواند به عنوان گزینه های 

نخست مورد بحث این مذاکرات قرار بگیرد.
کنونی،  شرایط  در  که  است  کرده  تأکید  او 

آرمان گرایی دشمن موثر است.
بین االفغانی  مذاکرات  که  بود  این  انتظارها 
شود،  برگزار  میالدی  جاری  ماه  اواسط  در 
سر  بر  طالبان  و  حکومت  میان  اختالف ها  اما 
تبادله ی زندان و افزایش خشونت ها سبب تأخیر 

آن شده است.
حکومت گفته است که ۵۹۲ زندانی طالبان را 
به  محکوم  جنایی  جرایم  ارتکاب  دلیل  به  که 
بر  اما  طالبان  نمی کند.  رها  شده اند،  مجازات 

رهایی این زندانیان تأکید دارند.
 4۰۰ و  هزار  چهار  از  بیش  حکومت  تاکنون 

زندانی طالبان را رها کرده است.
طالبان نیز خبر از رهایی نزدیک به ۸۰۰ زندانی 

دولت داده اند.
صلحی  توافق نامه  از  بخشی  زندانیان  تبادله ی 
است که بین امریکا و طالبان در دهم ماه حوت 

سال گذشته امضا شد.
هزار  رهایی یک  ازای  در  توافق نامه،  این  طبق 
زندانی نیروهای امنیتی، پنج هزار زندانی گروه 

طالبان باید رها می شدند.
هزار  از چهار  بیش  که  هنوز هم  طالبان  گروه 
زندانی شان از بند حکومت رها شده اند، رهایی 
مذاکرات  شروع  پیش شرط  را  زندانیان  کامل 

بین االفغانی عنوان می کنند.

۸صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرد که 
نمونه گیری،  از 11۸  در یک شبانه روز گذشته 
شده  تثبیت  کرونا  ویروس  به  تن   4۰ ابتالی 

است.
در  نفر   17 عامه،  صحت  وزارت  اعالم  طبق 
هرات، 17 نفر در غور، چهار نفر در قندهار و 
دو نفر دیگر در ننگرهار به ویروس کرونا مبتال 

شناسایی شده اند.
به این ترتیب، شمار مبتالیان به کرونا در کشور 

به ۳۵ هزار و ۵۰۳ تن افزایش یافته است.
بیمار  دو  گذشته  روز  شبانه  یک  در  هم چنان 

کووید-1۹ در کشور جان باخته اند.
به یک  در کشور  کرونا  ویروس  قربانیان  شمار 

هزار و 1۸۳ تن افزیش یافته است.
در  که  می دهد  نشان  عامه  وزارت صحت  آمار 
کووید-1۹  بیمار   ۲۲ گذشته،  شبانه روز  یک 

صحت یاب شده اند.
شمار مجموعی صحت یاب شده گان به ۲۳ هزار 

و ۶۶۳ تن رسیده است.

اتحادیه ی اروپا: 
هیچ چیزی نباید 

مذاکرات بین االفغانی را 
به تأخیر بیندازد

در یک شبانه روز گذشته 4۰ 
بیمار جدید کووید-1۹ در 

کشور شناسایی شده اند
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قرنطین  و  کرونا  ویروس  شیوع 
افزایش  سبب  شهرها   شدن 
خشونت های خانواده گی شده 
گزارش های  براساس  است. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر 
و وزارت امور زنان، بیش از ۲۵۸۰ 
قضیه خشونت در برابر زنان در 
این  است.  رسیده  ثبت  به  نخست سال جاری  نیمه 
آمار هر چند نسبت به نیمه دوم سال گذشته کاهش 
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر  را نشان می دهد،  
اجرایی  دلیل  به  که  می گویند  زنان  امور  وزارت  و 
شدن طرح قرنطین و وضع محدودیت های رفت وآمد 
در شهرها، شمار کم تری از زنان قضایای خشونت را 
ثبت کرده اند. این نهادها از افزایش قضایای خشونت 
حکومت  از  و  می کنند  نگرانی  ابراز  زنان  برابر  در 
برابر  در  راستای کاهش خشونت  در  می خواهند که 
زنان گام جدی تری بردارد تا سطح خشونت ها کاهش 
یابد. از سویی  هم لوی سارنوالی از بررسی و رسیده گی 
به قضایای بیش تر خشونت در برابر زنان خبر می دهد. 
این نهاد می گوید که در چهار ماه نخست سال جاری 
نزدیک به 1۲۰۰ قضیه را ثبت و بررسی کرده  است. 

با گسترش شیوع دامنه ویروس کرونا و قرنطین شدن 
شهرها ، خشونت های خانواده  گی نه تنها در افغانستان،  
افزایش داشته است.  اکثر کشورهای جهان  بلکه در 
براساس آمارهایی که از سوی نهادهای بین المللی به 
نشر رسیده، دیده می شود که خشونت در برابر زنان 
از  که  آمارهایی  است.  داشته  درصدی   ۲.۵ افزایش 
حقوق  مستقل  کمیسیون  و  زنان  امور  وزارت  سوی 
بشر به نشر رسیده، نیز بیان گر افزایش خشونت  در 

برابر زنان است.
 سپوژمی وردک،  معین وزارت امور زنان، روز دوشنبه، 
با  مشترک  خبری  نشست  یک  در  سرطان،   ۳۰
کمیسیون مستقل حقوق بشر و لوی سارنوالی گفت، 
راستای کاهش خشونت  این که حکومت در  به  رغم 
گام های مهم برداشته است، با آن هم »قضایای حاد« 
خانم  است.  پیوسته  وقوع  به  زنان  برابر  در  خشونت 
امسال  نخست  ماه  چهار  در  که  کرد  تصریح  وردک 
ثبت رسیده  به  زنان  برابر  ۲۵۸۲ قضیه خشونت در 
است. بیش تر این قضایا به ترتیب در والیت های هرات، 
قندهار،   فراه،  تخار،  بغالن،  ننگرهار،  سرپل،  فاریاب، 
بلخ، سمنگان و  بامیان به وقوع پیوسته است. او اظهار 
داشت که از این شمار قضایا ۳4 مورد آن حاد بوده 
که  شامل 1۸ مورد قتل،  7 مورد خودکشی،  ۸ مورد 
مجروحیت و یک مورد محکمه صحرایی بوده است. 
بر این اساس بیش تر این قضایا در والیت سرپل اتفاق 

شورای والیتی هرات با انتقاد از 
امنیتی  وضعیت  شدن  بدتر 
کشور،  غرب  زون  و  هرات 
مقام های  خودسر  تقرری  
حکومت  سوی  از  امنیتی 
ناامنی ها  ایجاد  عامل  را  مرکزی 
می کند.  عنوان  حوزه  این  در 
که  دارد  ادعا  شورا،  این  رییس  علی زایی،  کامران 
در  واسطه  بازی  و  پول  پرداخت  با  امنیتی  مقام های 
پُست های نظامی مقرر می شوند و شایسته ساالری در 

تقرر آن ها وجود ندارد. 
از سویی هم، معاون اول »ستر درستیز« وزارت دفاع 
ملی، در سفر به هرات، از تالش طالبان برای ایجاد 
بی اعتبار  و  کشور  از  بخش هایی  در  موازی  حکومت 
گفته ی  به  می زند.  سخن  منتخب  حکومت  کردن 
پیچیده  برنامه های  طرح ریزی  با  هراس افگنان  او، 
را  از مرزهای کشور، تالش دارند حکومت  در خارج 

تضعیف کنند. 
با این همه، فرمانده جدید قول اردوی ۲۰7 ظفر در زون 
غرب کشور، بر تالش برای تأمین امنیت شهرهای این 
ارتباطی  زون، تأمین امنیت بزرگ راه ها و مسیرهای 
و مبارزه با هراس افگنان و باندهای مافیایی پافشاری 

دارد. 
فرمانده  معرفی  مراسم  دوشنبه، سی ام سرطان،  روز 
فرماندهی  این  مقر  در  ظفر   ۲۰7 قول اردوی  جدید 
در هرات برگزار شد. کامران علی زایی، رییس شورای 
والیتی هرات، در حضور مقام های ارشد امنیتی از بدتر 
شدن وضعیت امنیتی هرات و زون غرب کشور ابراز 

نگرانی کرد. 
مقام های  خودسر  تقرری  افزود،  محلی  مقام  این 
عامل  مهم ترین  مرکزی  حکومت  سوی  از  امنیتی 
وخامت اوضاع امنیتی در هرات است و در گماشتن 
مشورت  هرات  محلی  مقام های  با  نظامی،  مقام های 

خشونت در برابر زنان در سایه کرونا؛ 

افتاده است. براساس معلومات خانم وردک، در والیت 
سرپل پنج مورد قتل،  چهار مورد مجروحیت شدید،  
سه مورد خودکشی و یک مورد محکمه صحرایی به 
ثبت رسیده است. به همین ترتیب در والیت بادغیس 
دو مورد قتل،  در والیت پکتیا یک مورد قضیه شدید 
والیت  در  قتل،   مورد  یک  کابل  والیت  در  خشونت،  
نیمروز دو مورد قتل،  در والیات لوگر،  دایکندی،  هرات،  
بغالن و جوزجان هرکدام یک مورد قتل ،  در والیت 
غور یک مورد قتل،  یک مورد مجروحیت و دو مورد 
خودکشی و در والیت بامیان دو مورد قتل،  دو مورد 
خشونت و یک مورد مجروحیت ثبت شده است. این 
در حالی است که در نیمه دوم سال گذشته،  پنج هزار 
و ۳۲7 قضیه خشونت در برابر زنان در سرتاسر کشور 
به ثبت رسیده بود. بیش تر این قضایا در سال گذشته 
جوزجان،  تخار،   بلخ،   سرپل،   فاریاب،  والیت های  در 

هرات،  بغالن و بامیان به ثبت رسیده بود.
را  کاهش  به سال گذشته  نسبت  قضایا هرچند  این 
نشان می دهد، اما وزارت امور زنان می گوید که به دلیل 
قرنطین بودن شهرها و وضع محدودیت گشت وگذار 
اکثر خانم ها نتوانسته اند قضایای خشونت در برابرشان 
تعداد  این  ثبت  او  حال  این  با  برسانند.  ثبت  به  را 
قضایا را فعال بودن این وزارت عنوان می کند. معین 
می رسیم  نتیجه  این  به  »ما  افزود:  زنان  امور  وزارت 
که ساختارها موفق بوده. اگر ما می توانستیم به این 

نمی شود. به ادعای او، برخی مسووالن ارشد امنیتی 
و آمران حوزه های امنیتی پولیس، با پرداخت پول و 
واسطه  بازی در پُست های امنیتی گماشته می شوند و 
جز پیدا کردن پول، هدف دیگری ندارند و این مسأله 

سبب بروز مشکالت امنیتی شده است. 
رییس شورای والیتی هرات می گوید: »ما شاهد این 
هستیم که آمران حوزه ها و سمت ها و برخی پُست های 
کلیدی از طریق رقابت آزاد، لیاقت و استعداد نه، بلکه 
در بدل پول، وسیله و واسطه مقرر می شوند. یک آدمی 
که در بدل پول مقرر شود، هیچ شکی وجود ندارد که 

باید اول پولی را که مصرف کرده جمع آوری کند.«
آقای علی زایی هم چنان می افزاید، تصمیم های شورای 
با  گذشته  روز   4۰ دست کم  طی  که  هرات  نظامی 
نهایی  نظامی  ارشد  مقام های  و  والی  حضور شخص 
در  والیتی  شورای  اعضای  و  است  نشده  عملی  شد، 
نشستی مشترک با والی هرات و مقام های نظامی، این 

مسأله را بررسی می کنند.
در واکنش به گفته های رییس شورای والیتی هرات، 
عثمان محبوبی، آمر امنیت فرماندهی پولیس هرات، 
امور  وزارت  از سوی رهبری  تقرری ها  تمام  می گوید 
داخله انجام می شود و دریافت پول و واسطه  بازی ای 

در کار نیست. 
»به  می گوید:  هرات  پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر 
هیچ وجه هیچ کس خودسر مقرر نمی شود، همه گی 
هم مسلکان ما که معرفی می شوند، از طریق کمیسیون 

پیژندتون وزارت داخله منظوری رسمی می گیرند.«
آقای محبوبی از اجرای طرح جدید امنیتی برای مهار 

قربانیان مشوره بدهیم، شاهد این تعداد خودکشی و 
قتل نبودیم.«

شبنم صالحی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر 
در بخش زنان، نیز بیان داشت که این کمیسیون در 
شش ماه نخست سال ۲۰۲۰ میالدی 1۸۹4 قضیه را 
به ثبت رسانده است. این در حالی است که کمیسیون 
مستقل حقوق بشر دو ۲۲۳۳ قضیه خشونت در برابر 
نشان می دهد  آمار  این  بود.  رسانده  ثبت  به  را  زنان 
که قضایای خشونت در برابر زنان در مقایسه با سال 
گذشته کاهش چشم گیر داشته است. او اما می گوید 
زنان  برابر  در  خشونت  حاد  قضایای  مقابل،  در  که 
افزایش یافته است. قضایای حاد خشونت شامل قتل،  
خودکشی، تجاوز جنسی،  قطع اعضای بدن و محاکمه 
صحرایی می شود که در نیمه اول سال جاری میالدی 
1۰7 مورد قضایای حاد خشونت به ثبت رسیده است. 
این در حالی است که در سال گذشته میالدی 7۲ 
قضیه به ثبت رسیده بود. این آمار در مقایسه با سال 
را  خشونت  حاد  قضایای  چشم گیر  افزایش  گذشته 

نشان می دهد.
او اما تصریح کرد که یکی سطح خشونت ها است و 
یکی سطح ثبت خشونت ها و در سال روان، سطح ثبت 
موضوع  آن  دلیل عمده  که  یافته  کاهش  خشونت ها 
کرونا و قرنطین شدن شهرها بوده است. عالوه بر این،  
اکثر خشونت هایی که در مقابل زنان صورت می گیرد، 

او،  گفته ی  به  می زند.  سخن  هرات  شهر  در  جرایم 
بر اساس این طرح، دروازه های ورودی شهر به  گونه ی 
جدی کنترل می شود و پولیس ناامنی ها را مهار خواهد 

کرد. 
از جانب دیگر، جنرال اقبال علی نادری، معاون »ستر 
درستیز« وزارت دفاع ملی، که برای معرفی فرمانده 
کرده  سفر  هرات  به  ظفر   ۲۰7 قول اردوی  جدید 
است، از تالش طالبان برای تشکیل حکومت موازی 
حکومت  کردن  بی اعتبار  و  کشور  از  بخش هایی  در 
منتخب مرکزی سخن می زند. به گفته ی او، طالبان 
اخیر  ماه های  طی  و   1۳۹۸ و   1۳۹7 سال های  در 
از  بخش هایی  کرده اند  تالش  خورشیدی  روان  سال 
کشور را سقوط دهند، اما با مقاومت نظامیان ارتش، 

برنامه های شان ناکام ماند و به اهداف خود نرسیدند. 
این مقام ارشد وزارت دفاع ملی می افزاید: »دشمنان 
با وحشی گری، بر مساجد، عالمان  افغانستان«  مردم 
دین، شفاخانه ها و افراد بی گناه حمله می کنند و هدف 
آنان ایجاد تفرقه و از میان بردن وحدت در افغانستان 

است، اما تاکنون در این راه ناکام مانده اند. 
قول اردوی  فرمانده  ارغندیوال،  عبدالرووف  جنرال 
زون  شهرهای  امنیت  تأمین  می گوید  ظفر،   ۲۰7
سرکوب  و  ارتباطی  مسیرهای  و  بزرگ راه ها  غرب، 

هراس افگنان، مهم ترین اولویت های کاری او است. 
آقای ارغندیوال می افزاید، مخالفان حکومت به دنبال 
منافع کالن خودشان هستند و برنامه های پیچیده را 
خارج از مرزهای کشور برای عملی کردن در افغانستان، 
از دید فرمانده قول اردوی ۲۰7  طرح ریزی می کنند. 

و  است  آن ها  به  نزدیک  افراد  و  برادر  پدر،   جانب  از 
زن ها مجبور اند سکوت اختیار کرده با آن ها یک جای 
زنده گی کنند. کمیسیون حقوق بشر می گوید،  پس 
کاهش  کشور  در  خشونت ها  ثبت  سطح  آن که  از 
شبکه های  در  را  آنالین  شماره های  نهاد  این  یافت،  
اجتماعی شریک کرد و روند ثبت شکایت ها به  گونه 
سرسام آوری باال رفته است. خانم صالحی افزود که در 
یک شبانه روز به تعداد 11۵ مورد خشونت علیه زنان 
به ثبت رسیده که بیش تر این شکایت ها قضایای حاد 
خشونت به ویژه قتل بوده است. وی افزود که اکثر این 
قضایا در دوره کرونا صورت گرفته که از اول حمل تا 

اخیر ماه سرطان بوده است. 
در همین حال لوی سارنوالی می گوید که در سال جاری 
افزایش  قضایا  به  رسیده گی  و  بررسی  روند  میالدی 
لوی سارنوالی  معاون  منصور،   شنا  سینا  است.  یافته 
رسیده گی  و  زنان  علیه  خشونت  با  مبارزه  امور  در 
که  داشت  اظهار  نشست  این  در  اطفال،  تخلفات  به 
معاونت لوی سارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان 
و اطفال در سال مالی 1۳۹۹ به تعداد 117۹ قضیه 
را ثبت و بررسی کرده است. این در حالی است که 
در سال 1۳۹۸ به تعداد 111۳ قضیه خشونت ثبت و 
بررسی شده بود. عالوه بر این خانم منصور افزود که در 
سال جاری لوی سارنوالی به تعداد 1۲1 قضیه تجاوز 
جنسی، ۲۰ قضیه خودکشی،  ۸۰ قضیه مجروحیت 
که منجر به فوت شده و ۵4۸ قضیه لت و کوب را ثبت 
در سال گذشته  است که  در حالی  این  است.  کرده 
 4۶ خودکشی،  مورد   41 جنسی،   تجاوز  قضیه   74
مورد مجروحیت که منجر به مرگ شده و 714 مورد 
لت و کوب به ثبت رسیده بود. با این حال خانم منصور 
خاطر نشان کرد که به تعداد زیادی از قضایای خشونت 

در برابر زنان رسیده گی شده است. 
به گفته خانم منصور، بررسی قضایا نشان می دهد که 
آن  افزایش  دلیل  و  کرده  پیدا  افزایش  قضایا  میزان 
بیش تر شدن خشونت نبوده،  بلکه ایجاد سارنوالی های 
منع خشونت علیه زنان و آگاهی زنان از حقوق شان 
این وی خاطر نشان کرد که در  بر  بوده است. عالوه 
۳4 والیت کشور سارنوالی های منع خشونت علیه زنان 
خانم  سارنوال های  آن ها  رأس  در  که  دارند  فعالیت 
قرار دارند و در حال حاضر زنان می توانند به راحتی 

مشکالت شان را با آن ها شریک کنند.

داده  اهمیت  ارتشیان  خوراک  و  خورد  به  باید  ظفر، 
در  نمی توانند  گرسنه  شکم   با  سربازان  زیرا  شود، 

میدان های نبرد دست آوردی داشته باشند. 
افزایش  بر  هرات،  والی  معاون  هاشمی،  داوود  داکتر 
و  غرب  حوزه  در  امنیتی  نیروهای  میان  هم آهنگی 
قول اردوی  فرمانده جدید  از  او  دارد.  پافشاری  هرات 
۲۰7 ظفر خواست که برای تأمین امنیت زون غرب، 

اعتماد مردم را کسب کند. 
میان  فطر  عید  روزهای  آتش بس  از  پیش  چندی 
طالبان و حکومت افغانستان، اسداهلل خالد، سرپرست 
وزارت دفاع ملی، در سفر به هرات گفته بود، صدای ما 
صدای صلح است و دولت از سال ها به این سو شعارش 
صلح بوده و خواهان صلح است، اما طالبان با لجاجت 

خود، دوام جنگ را خواسته اند.
همین چند روز پیش بود که حمالت طالبان بر مواضع 
افزایش  غرب  زون  والیت های  در  امنیتی  نیروهای 
چشم گیری یافت؛ حمالت گوناگون بر نیروهای مرزی 
ارتش و پولیس در مسیر بزرگ راه هرات - اسالم قلعه و 
آتش زدن اجساد نظامیان ارتش و پولیس در ولسوالی 
از  که  بود  حمالتی  شدیدترین  بادغیس،  باالمرغاب 
سوی جنگ جویان طالبان بر نظامیان افغانستان انجام 

شد. 
در چنین اوضاعی به نظر می رسد با افزایش تحرکات 
طالبان و تداوم حالت »دفاع فعال« از سوی نیروهای 
ظفر   ۲۰7 قول اردوی  جدید  فرمانده  کشور،  امنیتی 
برای تأمین امنیت زون غرب، روزهای سختی پیش رو 
دارد و آزمون دشواری باید در این پُست سپری کند. 

ثبت 2582 قضیه در چهار ماه

ادعای دریافت پول و واسطه  بازی در تقرر 
مقام های امنیتی هرات

عبداالحمد حسینی 

محمدحسین نیک خواه



در قصه ی »شهر سنگستان«   نوشته ی مهدی اخوان ثالث آمده 
است که قهرمان داستان »بهرام ورجاوند« شهزاده ی از شهر خود 
رانده ای است که با هجوم دزدان به شهرش فریادهای دلیرانه بر 
می آورد تا لشکری بسازد و با دزدان بجنگد، اما شهر را شیطان 
نمی  آید. چون همه  همنوا  از هیچ کس صدایی  و  کرده  افسون 
ناگاه سنگ و سرد شده اند و این گونه بود که او را »شهریار شهر 
سنگستان« نام نهادند که به اجبار شهر خود را ترک می کند تا به 

یغما بردن سرزمینش را نبیند .
در 1۸ دسامبر ۲۰1۶،  خانم »پارک گون هه«  رییس جمهور 
از  نزدیکش  دوست  این که  دلیل  به  جنوبی  کوریای  پیشین 
وی،  عذرخواهی  علی رغم  بود،  کرده  استفاده  دولتی  امکانات 
دستگیری دوستش و حتا گریستن او در مقابل رسانه ها، در پی 
اعتراضات گسترده و نارضایتی مردم از سمتش برکنار شد. در 
این نوشتار می خواهیم بدانیم، چرا زمانی که در اکثر جوامع مدرن 
فساد مقامات دولتی غیر قابل تحمل است، جامعه ما نسبت به 
شنیدن فسادهای بزرگ و اتفاقاتی به مراتب بدتر از این واکنشی 

نشان نمی دهد و رویکردی کاماًل منفعل دارد؟ 
از اولین رساله در خصوص فساد تحت نام »آرتاشاسترا« توسط 
میالد  از  قبل  سوم  قرن  در  هند  پادشاه  مشاور  تیلیا«  »کویو 
بیش از دو هزار سال می گذرد. در این مدت کشورهای زیادی 
راه کارهای بنیادی را برای کنترل و نظارت بر مقامات عالی رتبه 
دولتی پیش بینی کرده اند. در حالی که اوضاع در افغانستان هنوز 
هم بسیار آشفته است. اگر امروز یک شهروند کوریای جنوبی را به 
افغانستان بیاوریم تا شاهد این غارت بی رویه باشد، خواهد گفت 
که شهروندان افغانستان چون ساکنان  شهر سنگستان افسون 
شده اند که این چنین در مقابل غارت شهرشان بی تفاوت اند. شاید 
تعجب کند اگر بداند که در افغانستان تعدادی از فاسدان قهرمان 
توده ها هستند و روان اجتماعی به جای تقبیح، آن ها را قهرمانان 
تردستی و زرنگی می داند که توانسته اند با شکار فرصت ها پول 

کالنی را به جیب بزنند.
چنین جامعه ای را جامعه »ارزش باخته« و »بی هنجار« می نامند 
که در نتیجه سقوط اخالقی در آن پدیده هایی چون »قیومی«، 
»وردک« و یا »چکری« تجربه می شوند. وقتی مرزهای اخالق 
اجتماعی و قانون شکسته شود، قبح اجتماعی زشتی این مساله 
گریبان هیچ کس را نمی گیرد. آن گاه است که فساد برای جامعه 

»جذاب« می شود.
الگوی دیگری که منجر به این سقوط اخالقی می شود رفتارهای 
تحمل  آستانه ی  است.  جامعه  افراد  تک  تک  قانون گریزانه ی 
نه  باال رفته که مردم  این دلیل  به  جامعه ی ما در مورد فساد 
وقتی  آن اند؛  بلکه شریک  شرایط،  این  ناظر  و  مشاهده گر  تنها 
»رشوه« تبدیل به یک فرهنگ می شود و افراد جامعه برای انجام 
ساده ترین کارها حاضر به تقبل رشوه می شوند، خود در ایجاد 

این شرایط شریک اند.
افغانستان امروز، محصول جنگی است که در آن نه تنها مرزهای 
جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی، بلکه مرزهای اجتماعی-فرهنگی 
مردم  رو  این  از  است.  اخالقی شکسته شده  مرزهای  و سپس 
به فساد سیستماتیک حکومتی بی اعتنا هستند؛ همان  نسبت 
اصل  است،   جهان  نظام های  فاسدترین  از  یکی  که  حکومتی 
تفکیک قوا و پاسخگو بودن قوه ی مجری را به قوه ی مقنن زیر 
پا کرده، نظارت دایمی را از قوه مقنن و قضایی سلب نموده، با 
سرپرست نگه داشتن وزرا برای ماه ها و بعضاً سال ها دست آن ها 
را در اقدام به فساد و عدم پاسخ گویی به ملت باز گذاشته و با 
اقدام به بیرون نمودن نهادهای درآمدزا و فاسد، چون ریاست 
ساختار  از  هوانوردی  ریاست  یا  و   پترولیم  ریاست  نفت،  مواد 
وزارت های ذی ربط منجر به تک محوری و سوء استفاده ی آشکار 
مدیران از منابع ملی گشته است. چندی پیش ادعای دست برد 
میلیاردها دالر از عواید ملی در گمرک هرات توسط والی هرات 
نگرفت.  را جدی  آن  و حکومت  جامعه  باز هم  اما  مطرح شد. 
رویکردی که منجر به بی باکی و گستاخی بیش تر فاسدان گردید. 
غوغاهای موقت رسانه های اجتماعی نیز از قباحت قضیه کاست.

چون تداوم فساد، از »الگوهای نقش آموز« تاثیرپذیر است باید 
حفظ،  آموزش،   مسوول  جامعه  در  نهادهایی  چه  که  دانست 
نگهداری و ارتقای اخالق اجتماعی و آموختاندن الگوهای اخالقی 
هستند. این نهادها باید به صورت درست کار خود را انجام دهند. 
و  علمی  عقالنی،  باید  آن ها  اخالقی  ارتقای  و  آموزش  شیوه ی 
به جا باشد و افرادی که این روند را مدیریت می کنند خودشان 

الگوهای خوبی برای آموزش اخالق در جامعه باشند.
جامعه ما باید از تغافل در قبال فساد گذار کند و اعتراض جدی 
و متداوم بر فاسدین را به یک هنجار تبدیل کند. مردم ما باید 
از موقعیت شغلی  درک کنند که فساد تنها سوءاستفاده مالی 
و سیاسی  اقتصادی  اجتماعی،  آن حقوق  پرتو  در  بلکه  نیست 
شهروندان نقض و حق مسلم مردم به آسانی پایمال و به دیگری 
واگذار می شود. نظارت مستقیم مردم بر عمل کرد و اعتراض آن ها 
بر شیوه ی زنده گی و میزان درآمد کارگزاران سیاسی در سطوح 
و  امری حتمی  فساد می شوند،  تولید  باعث  که  قدرت،  فوقانی 
ضروری است. وقتی مبارزه با فساد در افغانستان به یک »پیکار 
عمومی« بدل خواهد شد که مردم به این حقیقت پی ببرند که 

فساد نوع دیگری از »استبداد« حاکمان بر مردم است!

جذابیت فساد، محصول 
جامعه »ارزش باخته«

ناهید فرید

1000راه نرفته

بحران آب جهانی است، ولی منطقه ای که افغانستان 
که  است  کشورهایی  شامل  دارد  قرار  آن  قلب  در 
دارای  افغانستان  خود  شمول  به  آن ها  همه ی 
اقلیم،  تغییر  می باشند.  آبی  تنش های  شدیدترین 
حرارت،  درجه  افزایش  بارنده گی،  میزان  کاهش 
بارنده گی  رژیم  تغییر  پی در پی،  خشک سالی های 
کاهش  بهاری،  باران های  به  زمستانی  برف های  از 
یخچال های طبیعی، رشد سریع جمعیت و استفاده  
بی رویه از آب همه باعث کاهش منابع آب در این 
منطقه شده است. اما متاسفانه بعضی از کشورها به 
جای مدیریت موثر منابع آب داخلی خود، چشم به 
آب های برون مرزی دوخته اند و با استفاده از اهرم های 

فشار برای به دست  آوردن آن تالش می کنند. 
اخیراً سید عباس عراقچی، معین وزارت خارجه ایران، 
در راس هیاتی برای نهایی  کردن سند جامع راهبردی 
همکاری میان افغانستان و ایران به افغانستان آمد. 
سندی که بعد از امضای توافق نامه استراتژیک میان 
امریکا و افغانستان، حدوداً چهار سال قبل کار روی 
آن آغاز شد و امروز آقای عراقچی از نهایی شدن اکثر 
بخش های آن خصوصاً بخش آب که خودش نیز در 

راس آن بوده، سخن می گوید. 
ادبیات  از  استفاده  با  دارد  تالش  عراقچی  آقای 
بشردوستانه و با تاکید روی تاریخ و تمدن مشترک 
مثبت  جنبه های  برجسته سازی  و  جغرافیا  این 
اقتصادی و امنیتی، افکار عمومی را در افغانستان به 
نفع منافع ملی کشورش آماده و موضوع آب را دور 
از حواشی مدیریت کند؛ اما از نظر نویسنده اجندای 
اصلی ایران در این سند راهبردی فقط و فقط »آب« 
گره  کشور  آن  ملی  امنیت  با  که  موضوعی  است؛ 
خورده است. شرایط آبی در ایران به اندازه ای بحرانی 
است که حمید چیت چیان، وزیر وقت نیروی ایران، 
در یک کنفرانس ملی تحت نام »اقتصاد آب« هشدار 
داده بود که »حیات، تمدن و بقای ایرانی به دلیل 

شرایط آبی کشور در معرض تهدید« است.
واقعیت این است که نه تنها ایران با بحران کمبود 
مناطق  خصوصاً  افغانستان  بلکه  است،  مواجه  آب 
غربی و هم مرز با ایران به مراتب در وضعیت بدتری 
آب،  کمبود  بحران  به  توجه  با  بنابراین  دارند.  قرار 
نه تنها باید موضوع آب با دقت زیادی مورد توجه 
دولت مردان کشور قرار گیرد، بلکه در زمان و شرایط 
مناسب به آن پرداخته شود. از نظر نویسنده با توجه 
به چالش هایی که این روزها گریبان گیر افغانستان 
است، نباید موضوع آب شامل اجندای سند جامع 
ایران می شد  و  افغانستان  میان  راهبردی همکاری 
و هرگونه توافقی حتا توافقات ابتدایی روی موضوع 
آب با توجه به اهرم های فشاری که در اختیار ایران 
است، یک اشتباه غیرقابل جبران بوده و نهایتاً منجر 
بنابراین  می شود.  کشور  آب های  شدن  قربانی  به 
با توجه به دالیلی که ذیاًل مورد  پیشنهاد می شود 
سند  این  از  آب  موضوع  می گیرد،  قرار  بررسی 

راهبردی کاماًل حذف شود:
1. زمان سفر: آقای عراقچی در یک مرحله حساس 
که دولت افغانستان نیازمند حمایت منطقه ای برای 
پیش رفت پروسه صلح است، به افغانستان می آید و 
از حمایت کشورش از دیدگاه های دولت افغانستان 
در پروسه صلح اطمینان می دهد؛ ولی در عین زمان 
سخن  واقعیت  یک  عنوان  به  طالبان  پذیرفتن  از 
می گوید. پیش از او نیز سایر مقامات ایرانی از داشتن 
تماس با طالبان و قدرت نفوذ روی طالبان به صورت 
علنی صحبت کرده  بودند. ایران با این موضع گیری ها 
تالش دارد توانایی باالی خود را در بازی بین دولت 
افغانستان و طالبان به رخ کشد تا در چانه زنی های 
دیپلماتیک در مقابل حمایتش از دولت افغانستان، 

در بخش آب امتیاز به دست آورد. 
۲. مهاجران: آقای عراقچی بارها از میزبانی کشورش 
آن ها  برای  که  تسهیالتی  و  افغان  میلیون  سه  از 
که  دارد  ادعا  او  است.  گفته  سخن  شده،  فراهم 
توسط مهاجران  میلیون فرصت شغلی  از دو  بیش 
برای  ایرانی ها گرفته  شده است. کشورش  از  افغان 
نیم میلیون مهاجر افغان فرصت تعلیم و برای سی 
هزار نفر بورسیه های تحصیلی فراهم کرده و خدمات 
ایران  مانند شهروندان  ارزان  مواد غذایی  و  درمانی 
قرار گرفته است. جدای  افغان  اختیار مهاجران  در 
از این که این ادعاها چه قدر درست است و آیا دالیل 

آب باید از »سند جامع راهبردی همکاری 
میان افغانستان و ایران« حذف شود 
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این است  واقعیت  اما  یا سیاسی،  بشردوستانه دارد 
فیزیکی  شاقه  کارهای  مشغول  افغان  مهاجران  که 
هستند و با کم ترین دست مزدها در بدترین وضعیت 
اخراج  به  تهدید  ماندن تالش می کنند.  زنده  برای 
در زمانی که  افغان خصوصاً  دسته جمعی مهاجران 
۹۰ درصد جمعیت کشور درآمدی کم تر از دو دالر 
در یک روز دارند و بی کاری به اوج خود رسیده، ایران 

را می تواند در موضع قدرت قرار دهد.  
افغانستان  اقتصادی:  بسته های  و  چا بهار  بندر   .۳
کشوری محاط به خشکی است که در موجودیت 
پاکستان،  با  اخیر  سال های  تنش  از  پر  روابط 
ایران  آزاد  بنادر  به  دسترسی  و  ترانزیتی  راه های 
از  بعضی  برای  ویژه ای  اهمیت  از  چا بهار  جمله  از 
است. عالوه  برخوردار شده  افغانستان  دولت مردان 
پروژه های  و  اقتصادی  بسته های کمک های  آن  بر 
انکشافی در این مقطع زمانی حساس که حکومت 
پاندیمی کرونا و  با بحران کمبود بودجه به خاطر 
کاهش کمک های جامعه جهانی روبه رو است، نیز 
در  انعطاف پذیری  موضع  در  را  افغانستان  می تواند 

مورد آب قرار دهد.    
رقابتی  مزیت  تنها  آب  آب:  مدیریت  و  مهار   .4
افغانستان در مقایسه با کشورهای همسایه است، به 
را  آن  و کنترل  مهار  توانایی  افغانستان  شرطی که 
داشته باشد. در حال حاضر به خاطر چهار دهه جنگ، 
نتوانسته  افغانستان  تمویل  منابع  کمبود  و  ناامنی 
ساخت بندهای بزرگ را برای مهار و کنترل آب ها 
تکمیل کند و نزدیک به 7۰ درصد آب های جاری 
از کشور بدون کنترل خارج می شود. افغانستان اول 
مهار آب های خویش  و  کنترل  قدرت  باید  از همه 
را داشته باشد تا تضمین های حداقلی برای مقابله 
ایجاد  با همسایه گان  توازن  و  منفی  دخالت های  با 
شود، در غیر این صورت مذاکره در چنین شرایطی 
که  می دهد  کاهش  را  افغانستان  دیپلماسی  قدرت 

فعاًل چنین است. 
۵. ظرفیت دیپلماسی و تخنیکی: ایران تجربه سال ها 
پیش برد مذاکرات در سطوح مختلف بین المللی را 
دارد و طرف مذاکره ایران در بخش آب با افغانستان 
را  برجام  روی  مذاکرات  که  است  عراقچی  آقای 
عهده دار بود. ایران از نظر دانش و تجربه تخنیکی 
موضوعات آب در مقایسه با افغانستان پیش رفت های 
چشم گیری داشته که این عدم توازن به نفع آب های 

کشور نیست. 
۶. نگاه سیاست مداران به آب: هنوز اهمیت آب در 
کشور به درستی درک نشده و معموالً موضوع آب در 
پایین لیست اولویت های بعضی از سیاست مداران در 
مقایسه با موضوعاتی مانند امنیت و اقتصاد است. این 
طرز دید به آب های کشور منجر به انعطاف پذیری و 
آماده گی ذهنی آن ها برای داد و ستد آب های کشور 
برعکس،  اما  است.  شده  اولویت ها  سایر  مقابل  در 
مهم ترین  ایران  سیاست مداران  همه ی  برای  آب 
اولویت است و برای به دست آوردن آن حاضر به هر 

معامله ای هستند.
نفوذ  اطالعات:  به  دسترسی  و  البی  نفوذ،   .7
کشورهای همسایه در افغانستان امری واضح است 
و ایران حلقات نزدیک به خود را در سطوح مختلف 
برای البی گری و جمع آوری اطالعات در بخش آب 
در افغانستان دارد، ولی در مقابل افغانستان به نظر 
می رسد شناخت کافی از وضعیت آبی در آن طرف 
مرزهایش ندارد. برای مثال از تمام مساحت حوزه ی 
آبی که به رودخانه هری رود می ریزد، تنها ۳۵ درصد 
این  افغانستان است و قسمت های عمده  در داخل 
حوزه ی آب ریز مشترک در کشور ایران )44 در صد( 
و ترکمنستان )۲1 در صد( می باشد که اطالعاتی از 
این قسمت ها در اختیار افغانستان نیست و مجبور 
است به اطالعات داده شده ی ایرانی ها اعتماد کند. 

تصورات  بعضی  افغانستان:  غرب  در  آب  بحران   .۸
نادرست به ارتباط فراوانی آب در افغانستان وجود 
دارد که گویا افغانستان دارای آب های سرشار است 
که می تواند در مقابل نفت یا دسترسی به بنادر آزاد 
یا برخی از امتیازات با کشورهای همسایه تبادله شود 
و کدام مشکلی برای کشور ایجاد نشود. حداقل در 
غرب افغانستان نه تنها این تصورات نادرست است، 
این  خود  ماندن  زنده  برای  که  آبی  حداقل  بلکه 
مناطق الزم است نیز وجود ندارد. برای مثال حوزه ی 
هری رود چهارمین حوزه ی پر تنش آبی جهان، تنها 
طی سه دهه اخیر ۵۰ در صد از آب آن کاهش یافته 
با  مارک«  »فالکن  جهانی  شاخص  مطابق  و  است 
آبی  تنش  تحت  مترمکعب  سرانه آب ساالنه 4۰7 

شدید قرار دارد.

اجتماعی:  معضالت  و  داخلی  بی جاشده گان   .۹
به  منجر  اخیر  سال های  پی درپی  خشک سالی های 
مناطق  در  داخلی  بی جاشده گان  اعظیم  کتله های 
کرد  تصور  می توان  است. چطور  غربی کشور شده 
که آب در بستر رودخانه ای در غرب کشور به سمت 
همسایه گان  جریان داشته باشد، حال آن که ساکنان 
بی آب  زراعتی شان  زمین های  و  تشنه  دیار  این 
باشند. اگر آب های کشور کنترل و مهار نشود و به 
همسایه گان داده شود، آینده اقتصادی و اجتماعی  
کشور خصوصاً مناطق غربی کشور با بحران جدی 
مواجه شده که نتیجه آن معضالتی مانند مهاجرت ، 
بی کاری، اعتیاد، قاچاق و رشد مواد مخدر و ... است 
که نه تنها امنیت کشور را به خطر می اندازد، بلکه 

دامنه آن کشورهای همسایه را متاثر می سازد.
است.  زراعتی  کشور  اقتصاد  زراعتی:  اقتصاد   .1۰
و  اشتغال زایی  اقتصادی،  رشد  اصلی  عامل  زراعت 
کاهش فقر در کشور است. افزایش محصوالت زراعتی 
باعث رشد تولید، خدمات و صنایع پایین دستی شده 
واقع  باعث صادرات کشور می شود. در  و هم چنین 
این آب است که از طریق زراعت و مالداری باعث 
پویایی و تحرک و ارزش افزوده در سایر بخش های 
اقتصادی می شود. بنابراین افغانستان نیازمند آب های 
خود است و هیچ گونه داد وگرفتی نمی تواند منفعت 

بیش تر از آب برای کشور داشته باشد. 
11. مهار آب مرزی توسط ایران: مقامات عالی رتبه 
ایران بارها بندسازی در افغانستان را تهدیدی برای 
کشور خود دانسته و افغانستان را متهم به مهار آب 
هنوز  افغانستان  که  است  این  واقعیت  اما  کرده اند؛ 
بندی برای مهار و کنترل آب ندارد. برای مثال ایران 
در چند سال اخیر ۲۸ بند در حوزه مشترک هری رود 
که در داخل ایران از آن به عنوان حوزه قره  قوم یاد 
می شود، ساخته و هم چنین اعمار چندین بند جدید 
در مرحله مطالعاتی قرار دارد. در نتیجه، تمام آب 
حوزه مشترک ایران که قباًل به صورت طبیعی وارد 
که  شده  مهار  کاماًل  می شد،  هری رود  رودخانه ی 
به  نزدیک  مناطق  در  زیست محیطی  منفی  اثرات 
و  تاالب ها  باالی  افغانستان خصوصاً  داخل  در  مرز 
نمک سارهای طبیعی ایجاد کرده است و هیچ گونه 

پاسخگویی به افغانستان نداشته اند.
1۲. مذاکرات: نفس مذاکرات به معنای به رسمیت 
شناختن حق برای طرفین مذاکره است و مذاکرات 
حوزه  در  است.  حق  این  چگونه گی  تعیین  برای 
با   1۹7۳ سال  در  رسمی  معاهده  هلمند  دریایی 
امضاء شده  امریکا  ایاالت متحده  تخنیکی  حمایت 
حق آبه  نام  تحت  جدید  مذاکره  هرگونه  و  است 
در  هامون ها  حق آبه  است.  اشتباه  کاماًل  هامون ها 
سهم مشخص شده برای ایران در این معاهده قباًل 
شامل شده است. مشکالت محیط زیستی که برای 
حفر  آن  عمده  دالیل  است،  شده  ایجاد  هامون ها 
چاه های متعدد و انتقال آب آن ها برای آبیاری ده ها 
توسط  آشامیدنی  آب  و  زراعتی  زمین  هکتار  هزار 
داخل  هری رود  دریایی  حوزه  در  است.  ایران  خود 
افغانستان نیز ایرانی ها هیچ حقی ندارند. مطالعات 
تاریخی نشان می دهد که استفاده کننده  گان اصلی 
و  بوده اند  هرات  ساکنان  هری رود  رودخانه ی  آب 
صرفاً در زمان سیالب ها آب اضافی از کشور خارج 
مرزی  منطقه  محدود  طور  به  و  است  می شده 
استفاده  کانال  توسط چند  را  سرخس آب سیالب 
و  اصلی ترین  عنوان  به  هرات  اما  است.  می شده 
مهم ترین استفاده کننده آب هری رود از صدها سال 
قبل دارای شبکه های گسترده از کانال ها و جوی های 
بلوک ها  عنوان  به  آن  از  که  است  تاریخی  آبیاری 
از آن استفاده صورت می گیرد.  یاد شده و تا حال 
از آب در طی قرن های گذشته  استفاده ی تاریخی 
اساس تقسیمات آب حوزه های آب ریز مشترک بین 

کشورها را رقم می زند. 
در آخر این که تمدن و بقای غرب کشور بیش تر از 
هر چیز دیگر این روزها وابسته به مقدار آبی است 
دارد.  نیمه خشک دریاهای آن جریان  بستر  که در 
برای  و  کند  پیدا  ادامه  پیاپی  اگر خشک سالی های 
مهار، کنترل و مدیریت آب برنامه ریزی جامع صورت 
تدریجی  مرگ  سمت  به  خود  جغرافیا  این  نگیرد، 
متعدد  چالش های  به  توجه  با  رفت.  خواهد  پیش 
بدون  و  زمانی  مقطع  این  در  افغانستان  پیش روی 
فراهم  شدن شرایط متوازن، مستقل و مجزا، هرگونه 
مذاکره و توافق احتمالی حتا از نوع ابتدایی آن روی 
آب در سند جامع راهبردی همکاری میان افغانستان 
و ایران کاماًل اشتباه بوده و منافع طوالنی مدت کشور 

را با خطر غیرقابل جبران مواجه می سازد. 

عبدالبصیر عظیمی



سیدمحمد فیروزی، بخش اول- عوامل فساد مالی 

احمد مسعود عامر

می شود  با حق شان چه  که  بدانند  دارند  مردم حق   
به  کرده  جمع آوری  را  عامه  منابع  چگونه  دولت ها  و 
میان  این  باالخره حق مردم در  و  مصرف می رسانند 
کجا است؟ به طور مثال آیا مردم حق دارند بدانند که 
کود ۹1 چیست و به چه اختصاص داده می شود؟ شاید 
در ذهن بعضی خواننده ها این پرسش خطور کند که 
آیا مردم حق دارند بدانند و یا این که این موارد مسایل 
دولتی است و ما به آن کاری نداریم. پاسخ این است 
که در جوامع مردم ساالر، این حق مسلم مردم است 
تا بدانند که بودجه عامه چگونه جمع آوری و چگونه 
در  معلومات  به  دسترسی  داشتن  می شود.  مصرف 
این مورد نه تنها یک حق شهروندی است، بلکه رکن 
اصلی قرار داد اجتماعی بین مردم و دولت ها را تشکیل 
روشنگری  اندیشمند عصر  روسو،  ژاک  ژاک  می دهد. 
سنگ پایه  حقیقت  در  را  اجتماعی  قرار داد  اروپا، 
میان  هم آهنگی  نوعی  ایجاد  و  بشری  جوامع  تشکل 
آزادی فردی و نظم اجتماعی می داند و به این عقیده 
کشور،  یک  در  اجتماعی  حیات  بقای  برای  که  است 
به یک چارچوب یا قرار داد اجتماعی نیاز است تا در 
روشنایی آن حیات اجتماعی شکل گرفته و دولت ها و 
شهروندان مسوولیت های خود را درک و به آن عمل 
کنند. این قرار داد می تواند همان قانون اساسی باشد، 
ولی در حقیقت مرام از قرار داد در این جا درک وجایب 
برای  دولت ها  و  شهروندان  که  است  مسوولیت ها  و 

پیش برد امور باید به آن پابند باشند. 
مردم  از طرف  مالیه  دادن  مالی،  در حیطه ی مسایل 
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حق مردم کجا است؟
به دولت یک اصل بنیادی قرار داد اجتماعی را تشکیل 
تامین  از جمله  امور  پیش برد  برای  دولت ها  می دهد. 
امنیت، عرضه خدمات صحی، معارف، صفایی و غیره 
به منابع مالی نیاز دارند که جمع آوری مالیات از مردم 
دیگری  منابع  تامین می کند.  را  منابع  این  از  بخشی 
نیز چون استخراج و فروش منابع طبیعی، قرضه و یا 
کمک های بالعوض خارجی، جمع آوری فیس در بدل 
خدمات و غیره وجود دارند که در کل منابع عایداتی 
یک کشور شمرده شده و دولت ها از طریق آن مصارف 

خود را تامین می کنند. 
مالیه دادن در افغانستان چگونه است و چند نوع مالیه 
به  می گذاریم  را  پرسش ها  این  به  پاسخ  دارد؟  وجود 
جای دیگری، ولی سوال اساسی در این بحث این است 
که آیا خود تیوری مالیه دهی تا چه حد در شرایط فعلی 
قابل تطبیق است و آیا مردم می دانند بخش دیگری از 
منابع دولت که عمدتاً از طریق کمک های بین المللی 
تمویل می شود، چگونه به دست می آید، چه مقدار هر 
سال به افغانستان داده می شود و چگونه تقسیم شده و 

به مصرف می رسد؟ 
از نقطه نظر اقتصادی، افغانستان کشوری پسا بحران و 
یا در حال بحران با اقتصاد ورشکسته و شدیداً وابسته 
اعظم  بخش  رو  این  از  است.  بیرونی  کمک های  به 
بودجه عادی برای مصارف دولت از طریق کمک های 
خارجی تمویل می شود و بخش دیگر بودجه که مربوط 
جامعه  طرف  از  نیز  است،  توسعه ای  برنامه های  به 
جهانی تادیه می شود. جمع آوری مالیات از مردم نیز 

را  دولت  مصارف  و  بودجه  از  مالحظه ای  قابل  بخش 
تامین می کند، ولی این فرایند در کل به شکل پراگنده، 
بدون هم آهنگی یا برنامه منسجم و به دور از شفافیت 
و حساب دهی الزم اجرا می شود. یکی دیگر از عوامل 
اقتصادی  خراب  وضیعت  مالیه دهی،  نگرفتن  شکل 
اصاًل  عواید،  کمی  و  کار  نبود  در  که  است  جامعه 
مالیه دهی مفهوم خود را از دست می دهد. یگانه موردی 
را که مردم با گوشت و پوست احساس می کنند، وضع 
1۰ درصد مالیه از پول کریدت تلفن است، چون به 
شکل مستقیم و بالفاصله وضع می شود. با وجود آن که 
قابل مالحظه مصارف عادی بودجه  مالیه یک بخش 
ملی را تشکیل می دهد، قسمت اعظم مصارف دولت 
می شود  تامین  بیرونی  بالعوض  کمک های  طریق  از 
که سطح معلومات عمومی در مورد آن خیلی اندک 
است. سند بودجه ملی و نحوه جمع آوری عواید، منابع 
عایداتی و مصرف بودجه و مهم تر از همه طی مراحل و 
ترتیب آن و نقش مراجع مسوول از جلمه نماینده گان 
مردم در پارلمان به دور از شفافیت الزم طی مراحل و 
اجرا می شود. شاید حتا ادارات دولتی خود به معلومات 
الزم در این موارد دسترسی نداشته باشند. وزارت مالیه 
که متصدی جمع آوری عواید و مدیریت بودجه ملی 
است، چنان چه دیده می شود، مسوولیت خود را در امر 
معلومات دهی به مردم آن چنان که باید، مطابق قانون 
روشنی  در  مورد حق شان  در  را  مردم  و  نداده  انجام 
قرار نداده است. عالوتاً طی سالیان گذشته نماینده گان 
مردم در پارلمان هیچ اقدامی در این امر نکرده و بودجه 

ملی را در اکثر موارد ابزار چانه زنی های سیاسی ساخته 
منابع  سایر  و  رسانه ها  طریق  از  را  الزم  معلومات  و 

معلوماتی در اختیار مردم قرار نداده اند.  
ساده  شکل  به  بودجه ای  معلومات  کشور ها  سایر  در 
ساخته و نشر می شود تا حتا مردم عادی نیز بدانند که 
به کدام سکتور چه مقدار منابع اختصاص یافته و کدام 

مرجع مسوول مصرف آن است. 
نبود شفافیت در امر جمع آوری و مصرف بودجه یک 
حقیقت آشکار است. شاید کم تر کسی را سراغ داشته 
باشیم که از اسرار کود ۹1 نشنیده باشد. این کود ۹1 
چیست و چرا مردم نمی دانند که پول های مصرف شده 
به کجا می رود؟ سواالت زیادی از این قبیل نزد مردم 
وجود دارد و پاسخ آن نزد رهبری سیاسی دولت است 
که طی این دو دهه با مصرف میلیارد ها دالر اندک ترین 
معلومات را در اختیار مردم قرار نداده اند. کود ۹1 را به 
بهانه های گوناگون ولی به هدف بهره برداری سیاسی از 
انظار عامه به دور نگهداشته اند. پس جای تعجب نیست 
که افغانستان در صدر کشور های فاسد دنیا قرار دارد 
و مسوولیت آن نیز به دوش رهبری سیاسی است. در 
صورت موجودیت اراده سیاسی برای نجات افغانستان 
از این منجالب، باید مسووالن امور بدون معطلی دست 
به کار شده و به مردم در مورد حق شان معلومات الزم 
ارایه کنند. در این امر می توانند از شیوه های متداول 
در سایر کشور ها استفاده کنند تا هم مردم از حق خود 
فاسد  کشور های  فهرست  از  کشور  هم  و  شوند  آگاه 

خارج شده و به طرف رفاه و توسعه گام بردارد.

به قول پل هیود، هر قدر که به پایان قرن بیستم نزدیک 
مسایل  از  یکی  عنوان  به  مالی  فساد  مسأله  می شویم، 
فراگیر و بحث برانگیز در تمام دولت ها مطرح می شود، 
چنان که وعده های مهم انتخاباتی و نیز اتهام بندی های 
مالی  فساد  مسأله  یک دیگر،  بر  سیاسی  رقبای  مهم 
تمام  در  مالی  فساد  چند  هر  می باشد.  اختالس  و 
و  داشته  وجود  نیافته  توسعه  و  توسعه یافته  دولت های 
و  عامه  دارایی های  از  اختالس  و  مالی  فساد  ولی  دارد 
دولتی توسط مقامات حکومتی یکی ویژه گی های مهم و 
مشترک در میان تمام حکومت ها و حکومت گران جهان 
جامعه شناسان  می شود.  قلم داد  توسعه نیافته  و  سومی 
جهان سوم و نظریه پردازان مکتب وابسته گی با نگاهی 
بدبینانه به نظام و دولت های سرمایه داری، وجود فساد و 
مخصوصاً فساد مالی را در کشورهای جهان سوم ناشی 
از توطیه و برنامه های دولت های سرمایه داری می دانند. 
تحقیقات پل باران و پل سیزی)مطالعه رابطه امپرالیسم 
ریویو  مانتلی  نویسنده گان  مطالعات  عقب مانده گی(،  و 
و  التین(  امریکایی  مالی  و  بدهی  بحرآن های  )بررسی 
استثماری  روابط  )زنجیره  گوندرفرانک  آندره  مطالعات 
سوی  از  دیگر  پژوهش های  بسا  و  پیرامون(  و  مرکز 
نظریه پردازان مکتب وابسته گی نشان می دهد که نفس 
توسعه یافته  کشورهای  با  عقب مانده  دولت های  رابطه 
در  مالی  فساد  بحران  جمله  از  بحرآن ها،  انواع  موجب 
دولت های توسعه نیافته، می گردد. هم چنان نظریه پردازان 
جامعه شناسی جهان سومی معتقد اند که، سرازیر شدن 
مبالغ هنگفت نقدینه گی)پول نقد( تحت عنوان مساعدت 
به کشورهای  توسعه یافته  از سوی کشورهای  یا کمک 
توسعه نیافته که نظام مالی و اداری مدرن و پیش رفته 
ندارند، سبب گسترش و رواج فساد مالی در کشورهای 
کشورها  این  بیش تر  وابسته گی  کل  در  و  توسعه نیافته 
به کشورهای کمک کننده خواهد شد. با عنایت به این 
نظریه و تجارب و واقعیت های دو دهه اخیر، با اطمینان 
اختالس  مخصوصاً  و  مالی  فساد  که  کرد  ادعا  می توان 
در میان مقامات و مسووالن حکومتی افغانستان چنان 
عادی و گسترده بوده و هست که بعضی ها به هنجارمند 
که  نیست  هر چند شکی  کرده اند.  پیدا  باور  آن  شدن 
دامنه و ریشه فساد مالی از گذشته های دور در ساختار 
داشته  وجود  کم وبیش  افغانستان  نظام حکومت های  و 
نوکیسه  طبقه  یک  قارچ وار  پیدایش  و  ظهور  اما  است. 
و تازه به دوران رسیده اقتصادی- سیاسی با سرمایه های 
را  اختالس  و  مالی  فساد  وجود  ادعای  هنگفت،  بسیار 
شاید  و  می زند.  تایید  مهر  حکومتی  مقامات  میان  در 
نتواند.  رد  و  انکار  را  مالی  فساد  موجودیت  هیچ کسی 
این  در  منتها  دارد،  مختلف  ابعاد  مالی  فساد  چند  هر 
نبشته به اختالس و سوء استفاده مقامات پرداخته شده 
است. پرسش این است که چرا و چگونه فساد مالی و 
قانون  یک  به  دولتی  دارایی های  و  پروژه ها  از  اختالس 
به  مردم  است؟ چرا  بدل شده  به یک عرف  و  نانوشته 
موجودیت این همه فساد مالی به صورت جدی و عملی 
معترض نیستند؟ چرا پرونده ها)دوسیه های( فساد مالی 

نگاهی جامعه شناختی 
به فساد مالی در حکومت افغانستان

به سرمنزل مقصود نمی رسد؟ و ده ها پرسش دیگر 
که به مهم ترین آن ها، پاسخ های جامعه شناسانه داده 
می شود. اما قبل از آن باید روشن گردد که مطابق به 
ماده ۲۵ قانون اساسی و مواد ۵ قانون اجراآت جزایی 
و کد جزای افغانستان، برائت الذمه حالت اصلی است 
و تا اصدار حکم محکمه با صالحیت )حکم قطعی 
یا نهایی(، متهم بی گناه شمرده می شود. ذکر مواد 
قانونی مزبور برای این بود که اخیراً اتهام های فساد 
مالی در پروژه های ملی چون توزیع نان خشک به 
مقابله  برای  یافته  اختصاص  پول های  و  نیازمندان 
تنفس  دستگاه های  قاچاق  کرونا،  ویروس  بحران  با 
مصنوعی به پاکستان، ساخت دیوار سفارت افغانستان 
یا  و  قطعی  به حکم  هنوز  دیگر  موارد  و  امریکا  در 
است، هر چند  نرسیده  با صالحیت  نهایی محکمه 
شواهد و قراین کافی بر موجودیت فساد مالی در این 

پروژه ها وجود دارد.
برای یافتن پاسخ به این پرسش که چرا فساد مالی در 
دستگاه حکومت وجود دارد و چرا اختالس از پروژه ها 
و دارایی های دولتی هنجارمند و عادی شده است، به 
شکل نظری می توان از علوم مختلف کمک گرفت، 
علمی- تحقیقات  زمینه  این  در  می بایست  هرچند 

انجام  دقیق  قضایی  و  عدلی  بررسی های  و  میدانی 
شود. منتها در این نبشته به ابعاد جامعه شناسانه آن 

به صورت فشرده پرداخته می شود.
1- ساختارهای فسادزا، به نظر می رسد ساختار کلی 
جامعه افغانستان مستعد بروز و پرورش پدیده فساد 
مالی بوده و به خصوص ساختار حکومت و نظام اداری 
از زوایای مختلف، فسادزا است. هر چند تفصیل این 
بحث جزییات بیش تر می خواهد که از حوصله این 
و  تورم  از  به صورت فشرده  اما  است.  نبشته خارج 
تعارض تشکیالتی، نقص قوانین، گزینش های قومی-

جامعه ای،  پایگاه های  بودن  تعیین کننده  سلیقه ای، 
برنامه های توسعه ای، متمرکز بودن  فردمحور بودن 
نظام اداری-سیاسی و... در کلیت جامعه و نظام وجود 
دارد و از سوی دیگر بحران اداره و بحران مدیریت 
در حکومت های افغانستان از گذشته تا به حال وجود 
توسعه،  جامعه شناس  پای  لوسین  دارد.  و  داشته 
را  بحران ها  انواع  سیاسی،  توسعه  موانع  مبحث  در 
یادآور شده و بعداً متذکر می شود که فساد مالی در 
موانع  از مهم ترین  یکی  حکومت های جهان سومی 
توسعه بوده که ناشی از بحران اداره و بحران مدیریت 
از  یکی  افغانستان  شک  بدون  است.  دولت مردان 
کهنه ترین نظام های اداری و مدیریتی دنیا را دارد. 
نظامی که در آن گزینش افراد بر اساس سهمیه بندی 
قومی است، اطالعات و داده های میدانی و معتبر در 
هیچ بخش و حتا آمار دقیق جمعیت خود را ندارد، 

بوروکراسی آن کاغذی، فقدان نظارت الکترونیک و 
ده ها عیب ونقص دیگر وجود دارد. با چنین اداره و 
مدیریت، مصرف پول های هنگفت به صورت شفاف 
ممکن نیست. وارد شدن میلیارد ها دالر از کمک های 
بخش های  نوسازی  و  بازسازی  برای  جهانی  جامعه 
و  مدرن  اداره  نبود  در  افغانستان  جامعه  مختلف 
و  اقشار  در  را  مالی  فساد  معیاری  و  مدیریت سالم 

ابعاد مختلف جامعه نهادینه کرده است.
به  دینی-مذهبی  نگرش  و  فسادپرور  فرهنگ   -۲
از  بی تفاوت شدن جامعه،  و  مالی  فساد  مشروعیت 
جامعه  حضور  و  جدید  دوره  آغاز  در  که  آن جایی 
پروژه های  خارجی  مؤسسات  افغانستان،  در  جهانی 
مختلف را در عرصه های گوناگون تطبیق می کردند و 
نیز همه روزه از کمک های هنگفت مالی کشورهای 
ایاالت متحده  خارجی و مخصوصاً کمک های مالی 
افغانستان شنیده می شد. تعبیر و تفسیر  به  امریکا 
دینی بسیاری ها این بود که حیف ومیل و دزدی از 
ابعاد  این نگرش  ندارد.  مال کفر و خارجی اشکالی 
اجتماعی پیدا کرده و تا حدی که عدم حیف ومیل 
به  پروژه ها  پول  و  موقف  از  نکردن  سوءاستفاده  یا 
بی کفایتی و بی عرضه گی تعبیر و تفسیر می شد. فساد 
مالی در پروژه های توسعه ای که حتا توسط شوراهای 
وجود  نیز  می  کردند  تطبیق  برای خودشان  مردمی 
دیوارهای  پلچک،  سرک،  پول  مردم  یعنی  داشته، 
این  را حیف ومیل کرده اند.  و... خودشان  محافظتی 
نگرش کم کم به گفتمان غالب جامعه بدل شده و 
به قول میشل فوکو، گفتمان غالب جامعه، سرنوشت 
گفتمان  این  می گیرد.  به دست  را  جامعه  قدرت  و 
از پول های  یا نگرش )مشروعیت دادن به اختالس 
خارجی( جامعه را نیز نسبت به فساد مالی مقامات 
یا  پرسش جمعی  این  وقت  هیچ  و  کرده  بی تفاوت 
اعتراض جمعی شکل نگرفت که چرا فالن آدم پس 
صاحب  پست  فالن  در  وظیفه  اجرای  ماه  چند  از 
چرا  این که  یا  است.  شده  هنگفت  سرمایه های 
پروژه های عمرانی بسیار بی کیفیت و بی دوام ساخته 

می شود.
قضایی  و  عدلی  دستگاه  در  نارسایی  و  ضعف   -۳
کشور، واقعیت تلخ این است که نه پولیس و ضابطین 
فساد  و  اختالس ها  کشف  توان  افغانستان  قضایی 
مالی مقامات بلند حکومتی را دارد، نه سارنوالی توان 
تحقیق و نه محاکم توان دادرسی و محاکمه را دارند. 
کابل بانک،  متهمان  مالی  فساد  پرونده  مانده  معلق 
پرونده های فساد مالی وزرا، مبهم ماندن ادعا و اتهام 
ملی  و  توسعه ای  بزرگ  پروژه های  در  مالی  فساد 
بررسی  در  قضایی  و  عدلی  ارگان های  ناتوانی  ونیز 
پرونده های فساد مالی در قراردادهای وزارت خانه ها، 

مستندی بر این مدعا است. قابل تذکر است که این 
ضعف و نارسایی هم در منابع بشری یا افراد و هم 
در سیستم و قوانین قابل سرایت بوده و نیاز است 
برای ریشه یابی و ارایه راه حل های معقول و عملی 

پژوهش های علمی و استاندارد صورت بگیرد.
4- برخورد سیاسی، قومی، گزینشی، فصلی و سطحی 
اقتصادی در  مالی، جامعه شناسان  فساد  متهمان  با 
نکوهش از یک جانبه گرایی اقتصاددان های کالسیک 
و نیوکالسیک گفته بودند که در کنش و واکنش های 
اقتصادی تنها بحث منافع مالی مطرح نیست، بلکه 
پدیده های اجتماعی، سیاسی و... نیز در کنش های 
اقتصادی ما دخیل و تاثیرگذار است و هر عملکرد 
اجتماعی،  سیاسی،  انگیزه های  دارای  ما  اقتصادی 
که  است  مفهوم  بدین  این  می باشد.  و..  فرهنگی 
هم  بزرگ  اختالس های  و  فسادزا  کنش های  در 
دارد  وجود  سیاسی  حمایت  هم  و  سیاسی  دیدگاه 
ونیز آگاهان معتقدند که اختالس های بزرگ بدون 
حمایت مقامات ارشد حکومت انجام شده نمی تواند. 
برخی بدین باورند که حکومت ها هم درگذشته و هم، 
اکنون با پدیده فساد مالی و متهمان آن برخورد های 

گزینشی، تیمی، قومی و فصلی داشته اند.
نهاد های نظارت کننده، در  نارسایی در  ۵- ضعف و 
ناظر  کل  صورت  به  مردم  یافته  توسعه  کشورهای 
نهاد  مردم،  از  سوای  اند.  شان  حاکمان  اعمال  بر 
پارلمان، رسانه ها، احزاب و جامعه مدنی حکومت و 
حکومت گران را نظارت و کنترل می کند. متاسفانه 
در افغانستان هیچ یکی از نهادهای نظارت کننده توان 
و ظرفیت کنترل و نظارت بر اعمال حکومت از جمله 

فساد مالی مقامات را ندارد.
۶- فردمحور بودن برنامه های اقتصادی و توسعه ای، 
یکی از انتقادهایی می باشد که بر پروژه ها و برنامه های 
توسعه ای حکومت وارد است، بحث فردمحور بودن 
توسعه ای  چشم انداز  حکومت  یعنی  است،  برنامه ها 
دقیق و عملی ندارد و پروژه ها اکثراً بر اساس سلیقه 
به  و  شده  طرح  وزارت  یا  اداره  اول  فهم شخص  و 
محض عوض شدن فرد اول، پروژه نیز تغییر یا تعدیل 

می گردد.
7- ناامنی و بدامنی، نبود امنیت فزیکی و جنگ ها 
را  قضایی  و  عدلی  ارگان های  کارمندان  یک سو  از 
می اندازد  مالی  فاسدان  مخاطره  و  تهدید  سایه  در 
ماندن  پنهان  برای  است  سرپوشی  دیگر  ازسوی  و 
اختالس، سوء استفاده و بی کیفیت بودن پروژه های 

عمرانی و توسعه ای.
و  پی آمدها  به  نبشته،  این  سوم  و  دوم  بخش  در 

راه حل ها می پردازم.
ادامه دارد...



انتقاد  با  پنتاگن  گزارش  پنج شنبه  روز   - واشنگتن 
سختی از یک برنامه 174 میلیون دالری هواپیمای بدون 
سرنشین امریکایی که قرار بود برای نیروهای افغان در 
جنگ با طالبان فراهم گردد، همراه شد، زیرا کار اندکی 

برای فراهم سازی این هواپیما ها صورت گرفته است.
گزارش بازرس ویژه  باز سازی افغانستان به تاخیر ، عدم 
موجودیت نظارت و نبود معیار های روشن برای موفقیت 
اشاره   )ScanEagle( جست وجو گر  عقاب  برنامه 

می کند.
چالش هایی  که  می دهد  نشان  گزارش  این  یافته های 
افغان در  توانایی نیروهای  ناکافی و عدم  چون آموزش 
امر استفاده از این تجهیزات )scaneagle( وجود دارد 
توسط  شده  جمع آوری  اطالعات  از  نتوانستند  آن ها  و 
نظامی  ماموریت های  برای  بدون سرنشین  هواپیما های 

استفاده کنند.
گزارش می گوید در نتیجه تاخیر و چالش ها وزارت دفاع 
برای پی گیری و درک بهتر  امریکا فاقد معلومات الزم 
این  در  دالری  میلیون   174 سرمایه گذاری  از  بازدهی 
برنامه بوده و در انتقال مسوولیت ها به ارتش ملی فایق 

نیامده است.
پاسخ  در  افغانستان  در  امریکا  رهبری  تحت  ماموریت 
خاطر نشان  کرده  دفاع  برنامه  این  از  گزارش  کتبی 
مشاوران  کم ترین  به  افغانستان  ارتش  اکنون  ساخت : 
نظامی ضرورت دارد ، زیرا این نیروها به استفاده روزانه 
اگر چه ممکن »مطابق  تجهیزات مجرب شده  اند،  این 

معیار های غربی نباشد«.
هنگامی که امریکا در سال ۲۰14 به کاهش نیروهای 

واژه صلح در لغت نامه معین، به معنای سازش، آشتی و 
دوستی آمده است. به سخن دیگر صلح عقدی است که 
دو طرف در مورد بخشیدن چیزی یا گذشتن از حقی در 
مقابل هم تعهد می کنند. به هر صورت صلح توافقی است 
که در نتیجه مذاکره و گفت وگو میان دو طرف متخاصم 
را  امنیت  و  را میان دشمنان  آمده و دوستی  به وجود 
برای جامعه به دنبال دارد. در تاریخ هیچ کشوری جنگ 
پدیده دایمی نبوده و نمی توان جامعه ای را سراغ گرفت 
که جنگ با تاریخ آن موازی باشد، زیرا جنگ وضعیت 
مطلوب نیست. جنگ هزینه های سنگینی برای هر دو 
طرف متخاصم دارد. جنگ آرامش، جان و مال انسان ها 
جامعه  هر  در  جنگ  یافتن  پایان  بنابراین  می گیرد.  را 
و کشوری قابل طرح است. اما در واقعیت پایان جنگ 
دو شرط اساسی دارد: نخست این که یکی از دو طرف 
مخاصمه در جنگ به گونه ای پیروز شود که طرف دیگر 
نابود و یا تسلیم شود و به خواسته های طرف  به کلی 
مدت  در  مخاصمه  طرف های  دوم  نهد.  گردن  پیروز، 
سرانجام  و  دهند  شکست  را  یک دیگر  نتوانند  طوالنی 

حاضر به متارکه جنگ شوند. 
در صورت نخست یکی از دو طرف  درگیر جنگ باید به 
گونه ای نابود شود که دیگر احتمال ظهور و رشد نداشته 
تاریخ وجود دارد و  این گونه جنگ ها در  باشد. مصداق 
در گذشته بسیاری از جنگ ها این گونه خاتمه می یافته 
و  انسانی  منابع  تضعیف  مستلزم  دشمن  نابودی  است. 
مالی آن است که دیگر توان مقابله را نیابد و ناگزیر به 
خواسته های طرف پیروز تن داده و تحت فرمان و اداره 
او در آید. اما در صورت دوم پیروزی در میدان های جنگ 
اتفاق نمی افتد، بلکه افراد و گروه ها از طریق دیپلماسی 
امر  این  می سازند.  قانع  جنگ  پایان  برای  را  یک دیگر 
زمانی اتفاق می افتد که رفتار های مبتنی بر احساسات 
و  عقالنی  کنش های  به  را  خود  جای  ایدیولوژیک  و 
زمانی  متخاصم  گروه های  تردید  بدون  بدهد.  خردمند 
تمایل به آشتی پیدا می کنند که پیش بینی پیروزی یکی 
بر دیگری ناممکن بوده و زیان ادامه جنگ برای هردو 
طرف به اثبات برسد. در این صورت الزمه صلح این است 
پایین  خود  اصلی  موضع  از  متخاصم  طرف  دو  هر  که 

گزارش ایاالت متحده:  

برنامه 174 میلیون دالری هواپیما های بدون سرنشین 
برای افغانستان با چالش مواجه شده است

ماهیت طرف های صلح افغانستان

تا  کرد  قصد  پنتاگون  کرد ،  آغاز  افغانستان  از  خود 
کمبود نظارت هوایی نیروهای افغان بر میدان جنگ 
را با تجهیز این نیروها با هواپیماهای بدون سرنشین 
با  مبارزه  برای  بسازد . حمالت هوایی و کشف  رفع 
بگریز«  و  تاکتیک های چریکی »بزن  از  طالبان که 
جنگ  ابتدای  از  افغانستان  نا مساعد  جغرافیای  در 
در  است .  مهم  بسیار  کرده اند ،  استفاده  ساله   1۸
حالی که نیروهای امریکایی قصد دارند طبق توافق 
صلح با طالبان در ماه های آینده خروج خود را کامل 
بسازند ، حمالت طالبان باالی نیروهای افغان پیوسته 
 ScanEagle افزایش یافته است ، برنامه هایی مانند
برای محافظت ارتش افغانستان در حالی که حمایت 
ایاالت متحده و متحدان بین المللی اش رو به کاهش 

است، ضروری پنداشته می شود.
نیروهای هوایی تازه کار افغانستان کم تر از یک دهه 
است که پرواز های تجسسی و حمالت هوایی را به 

تنهایی انجام می دهند.
و  اختصار  با  که  صفحه ای   ۵۰ تقریباً  گزارش  اما 
تالش  از  آشنا  تصویری  است ،  شده  چاپ  جداول 

جنگ امریکا را نشان می دهد.
ScanEagle یکی از صد ها برنامه فاجعه بار پنتاگون 
به منظور شکل دادن به نیروهای امنیتی افغان به 
سبک نیروهای غربی است. از سال ۲۰۰۵ پنتاگون 
نزدیک به 47.۵ میلیارد دالر را صرف هزینه ی تجهیز 

ارتش افغانستان کرده است.
توسط  نادرست  انتظارات  گزارش،  این  هسته  ی  در 
شده  تنظیم  سال ۲۰1۵  در  برنامه  آغاز  از  ناظران 

است.
آموزگار    و  امریکا  ارتش  پیشین  بریدمل  مایل،  بن 
  Star and strips خبرگزاری  به   scan eagle
تا  می دهیم  آموزش  را  افغان  سربازان  »ما  گفت: 
مطابق  اما  دهند«،  انجام  تنهایی  به  را  ماموریت 

آمده و به فاصله های مساوی یا متفاوت به هم نزدیک 
شوند. درجه انعطاف پذیری دو طرف ارتباط مستقیم 
منطقی  دارد.  در جنگ  آنان  قدرت های  و  نتایج  با 
است گروهی که بیش تر در جنگ موفقیت داشته، 
امتیازهای بیش تر بطلبد، در حالی که گروه ضعیف تر 
بیش تری  انعطاف پذیری  به دلیل محدودیت هایش، 
از خود نشان دهد. بنابراین هر دو طرف با توجه به 
وضعیت و توان مندی شان محکوم به کوتاه آمدن در 

پذیرش خواسته های دیگری هستند. 
تصور می شود که پایان یافتن جنگ و دست یافتن 
به صلح در افغانستان نیز سرانجام با این سرنوشت 
مواجه شود. در شکل نخست که یکی از طرف های 
یا  و  نابود  طالبان  یا  افغانستان  حکومت  متخاصم 
به تسلیم شدن ناگزیر شود، بعید به نظر می رسد. 
واقعیت ها نشان می دهد که هیچ کدام از دو طرف در 
شرایط کنونی قدرت پیروزی بر دیگری را ندارد. اما 
در شکل دوم الزم است که هر دو جانب از مواضع 
نخستین خود پایین آمده و به یک هدف میانه تن 
دهند. از این زاویه تجربه نشان داده است که طالبان 
افغانستان  دولت  اما  دارند،  صلح  به  کم تری  تمایل 
تمایل  طالبان  اما چرا  دارد.  تأکید  بر صلح  بیش تر 
کم تر و دولت افغانستان عالقه بیش تر به صلح دارد؟ 
دست یابی به پاسخ چنین سوالی واقعاً دشوار است 
متخاصم  طرف  دو  مورد  در  بیش تر  است  الزم  و 
از  متشکل  افغانستان  دولت  نخست  کنیم.  تحقیق 
از جنگ  سیاسی خسته  رهبران  و  مردم  حکومت، 
است. بدون تردید حکومت برای کسب رضایت مردم، 
کمک های جامعه جهانی و استفاده بهینه از موقعیت 
فعلی، خواهان پایان جنگ در کشور است. عالوه بر 
آن، هزینه های سنگین جنگ در شرایط وابسته گی 
ساخته  خسته  ممکن  را  حکومت  سران  اقتصادی 
است. مردم نیز که قربانیان اصلی خشونت در کشور 
از دست دادن و معیوب شدن  اند و هر روز شاهد 
عزیزان شان هستند، از جنگ خسته شده اند. رهبران 
سیاسی به دلیل بهره مند شدن از مزیت های سیاسی 
و اقتصادی طی دو دهه اخیر و حفظ آن هوادار ثبات 

برای  افغانستان   ملی  ارتش  پنج شنبه،  روز  گزارش 
ادامه برنامه ی scan eagle به حمایت مالی و فنی 

دولت امریکا نیاز دارد.
سیستم های  فرمان دهی  توسط  قرارداد ها  این 
بویینگ  تابع  شرکت  یک  دریایی ،  نیروی  هوایی 
نظارت می شود. scan eagle یک هواپیمای بدون 
سرنشین کوچک با بال های 1۰ فت و توانایی پرواز 
با پرواز  کم تر از هواپیما های بدون سرنشین مسلح 

بزرگ تر مانند  Reaper  است.
ایگل اسکن که توسط نظامیان امریکایی در عراق و 
پرتاب  با یک منجنیق  استفاده می شود،  افغانستان 
می گردد و دوباره وقت نشست داخل یک تور شده و 
شبیه ماشین چمن زنی به نظر می رسد. دوربین این 
هواپیمای بدون سرنشین تصاویر را به آپریتر داخل 

پایگاه مخابره می کند .
بنا بر گزارش ، به دلیل نیاز  اصلی آموزش اسکن ایگل ، 
هفته   11 در  افغان  دانش آموز   ۲۰ تا   1۲ بود  قرار 
چگونه گی استفاده از این هواپیمای بدون سرنشین را 
فرا گیرد، اما تقریباً ۲۸ دانش آموز شامل برنامه شدند 
و با  این تغییر تعداد دانش آموز ، دوره شش ماهه زبان 
انگلیسی و آموزش مهارت های ابتدایی کمپیوتر به 
برنامه ی درسی اضافه شد. براساس گزارش در سال 

۲۰1۸ میزان جذب این برنامه ۳1 در صد بود.
ارتش  شرایط  واجد  سرباز   ۸7 از  می گوید  گزارش 
پهپاد  اداره  جواز  توانستند  تن  فقط ۲7  افغانستان 

اسکن ایگل را به دست بیاورند .
در گزارش آمده است: »از ۶۰ سرباز منصوب برای 
برنامه کار با اسکن ایگل در سایت های سراسر کشور 
به طور متوسط 17 نفر به دلیل بیماری ، مرخصی 
و  قطعات  بودند«،  غایب  نامعلوم  دالیل  یا  ساالنه 
تجهیزات اسکن ایگل نیز به یک چالش مبدل گشته 

است.

دادن  نشان  انعطاف  اند.  کشور  در  پایدار  امنیت  و 
نظر  صرف  قید و شرط،  بدون  مذاکرات  در  حکومت 
زندانیان  رهایی  و  حکومت  قرمز  خطوط  از  کردن 
طالبان با وجود تشدید حمالت آنان، بیانگر ضعف و 
تمایل افسارگسیخته دولت به صلح است. هم چنین 
سروی بنیاد آسیا در کشور نشان می دهد که اکثر 

مردم خواهان برقراری صلح در کشور هستند. 
است.  طالبان  افغاستان،  صلح  قضیه  دیگر  جانب 
با  آن  روابط  چگونه گی  فهم  و  گروه  این  شناخت 
سایر بازیگران داخلی و خارجی و هم چنین تعیین 
دشوار  بسی  آن  حاکمیت  تحت  قلمرو  و  محدوده 
گروه  زیرزمینی  فعالیت های  و  پنهانی  روابط  است. 
به  خبرنگاران  دسترسی  عدم  هم چنین  و  طالبان 
این گروه، باعث ایجاد ابهام در شناخت طالبان شده 
است. بنابراین دست یافتن به تعداد، قلمرو و منابع 
مالی و اطالعاتی این گروه کاری خیلی سخت است 
که شناخت دقیق طالبان را ناممکن می سازد. با این 
گروه  این  مقاصد  فهم  در  می تواند  چیز  دو  وجود 
نسبت به صلح کمک کند: اول موفقیت های طالبان 
در میدان جنگ و دوم امضای توافق نامه سیاسی با 

امریکا. 
موفقیت های طالبان از سال ۲۰۰۵ تا کنون اکثراً در 
نشان دهنده  افزایش قدرت  این  افزایش است.  حال 
برخورداری از منابع مطمین پولی و اطالعاتی طالبان 
است. حاال سوال اساسی این است که طالبان چگونه 
می کنند؟  تأمین  را  اطالعاتی شان  و  مالی  منابع 
حمالت  نتیجه  در   ۲۰۰1 سال  اواخر  در  طالبان 
نیروهای ایتالف بین المللی به رهبری امریکا به طور 
کلی از افغانستان خارج شدند، اما به تدریج بعد از 
به  افغانستان  جنگ  میدان  در  دوباره   ۲۰۰۵ سال 
منابع  مورد  در  شدند.  تبدیل  سیاسی  مهم  بازیگر 
اقتصادی  مولد  خود  که  است  واضح  طالبان  مالی 
دسترسی  صنعت  و  تولید  تجارت،  به  زیرا  نیست، 
ندارد. هرچند به منابع محدود مالی از طریق تجارت 
مواد مخدر و اسلحه و اخذ پول از مردم دسترسی 
و  مهمات  و  اسلحه  تهیه  عساکر،  تجهیز  اما  دارند، 

یک مقام امریکایی در افغانستان به دفتر بازرس ویژه 
ارتش  نیروهای  این که  از  هستند  نگران  که  گفت 
بخش  کدام  مربوط  تجهیزات  نمی دانند  افغانستان 

می شود و مورد استفاده درست آن در کجا است.
قانون  تنفیذ  »نهاد های  است:  آمده  این گزارش  در 
افغانستان یک فروند هواپیمای بدون سرنشین اسکن 
موتر کشف کردند که یک شخص  از یک  را  ایگل 
قصد داشت به مبلغ 4۰۰۰۰۰ دالر را به یک سازمان 

تروریستی مظنون به فروش برساند«.
مقامات امریکایی از این که تروریست ها با اسکن ایگل 
با  زیرا شورشیان  کردند ،  نگرانی  ابراز  شوند،  مسلح 
استفاده از ابزار معمولی پهپاد ها را برای رها کردن 

بم های گرند یا سایر مهمات مجهز می سازند.
این گزارش اندکی پس از آن اعالم شد که پنتاگون 
اعالم کرد که نیروهای خود را در افغانستان به حدود 
۸۶۰۰ سرباز کاهش داده و ارتش ایاالت متحده ۵ 
این  است. همه  افغان سپرده  نیروهای  به  را  پایگاه 
طالبان  با  صلح  توافق  از  بخشی  عنوان  به  اقدامات 

صورت گرفته است.
یک  در  پنتاگون،  ارشد  سخنگوی  هافمن،  جانتان 
با  متحده  »ایاالت  گفت:  سه شنبه  روز  به  اعالمیه 
تعهدات خود عمل می کند« و همه ی طرف ها باید 
خشونت را کاهش دهند . شروع مذاکرات بین االفغانی 
می تواند صلح پایدار برای افغانستان به ارمغان بیاورد.

این اعالمیه پس از آن نشر شد که طالبان مسوولیت 
یک حمله بزرگ باالی نیروهای افغان در مرکز والیت 
در شمال افغانستان را بر عهده گرفتند که در نتیجه 
آن حد اقل 11 تن کشته و بیش از ۶۰ غیر نظامی 

زخمی شدند.
گفت وگو های مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان 
متوقف  زندانیان  تبادله  سر  بر  اختالفات  نتیجه  در 

شده است.

هم چنین تعیین حقوق مالی منظم برای نظامیان، 
نیازمند منابع ثابت و مطمین پولی است. از سویی 
و  تکنولوژیک  محدودیت های  به  توجه  با  طالبان 
تحریم های بین المللی نمی توانند به اطالعات دقیق 
دست یابند. بنابراین به صورت قطع می توان گفت 
که این گروه به یک منبع بیرونی مالی و اطالعات 
متصل است. طالبان از آوان تولد تا کنون به عنوان 
ابزار جنگ نیابتی در کشور استعمال شده اند. به قول 
آقای ترمپ، گروه طالبان یک ماشین جنگی است 
که در زمان های مختلف برای قدرت های بین المللی 
و منطقه ای استفاده شده است. این ماشین جنگی 
گاهی در کنترل امریکا، گاهی به دست عربستان و 
القاعده، گاهی به دست پاکستان و روسیه قرار دارد. 
این ماشین جنگی برای قدرت های بزرگ و منطقه 
مردم  برای  اما  می کند،  دنبال  را  مشخصی  اهداف 
افغانستان جز کشتار و ویرانی نتیجه ای در پی ندارد. 
شکست طالبان با در نظر داشت منابع مالی مطمین، 
و  پیش رفته  استخباراتی  اطالعات  از  برخورداری 
طالبان  است.  دشوار  منطقه،  قدرت های  حمایت 
و  دولت  با  که  مستقل  و  خودانگیخته  نیروی  یک 
مردم افغانستان منافع مشترک داشته باشد، نیست. 
اهداف، ساختار و رفتار این گروه به شدت متحول 
و تابع شرایط منطقه ای و بین المللی است. برنامه و 
استراتژی طالبان نه در کویته، وزیرستان و قطر، بلکه 
در اتاق های فکر و وزارت خارجه کشورهای منطقه 
صلح  به  دست یافتن  حال،  این  با  می شود.  تدوین 
دایمی با طالبان در کشور محال است، مگر این که 
معجزه ای در حال وقوع باشد؛ زیرا دولت افغانستان 
با توجه به کاهش حمایت جهانی، اختالفات درونی 
و  کامل  نابودی  توان  حکومت  فاسد  دستگاه  و 
یک باره گی طالبان را ندارد و طالبان به دلیل منابع 
مالی مطمین و به دست آوردن حمایت امریکا، تصور 

می کنند که پیروز میدان خواهند شد.
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در  مختلف  ابعاد  در  کودکان  وضعیت  به  توجه  امروزه 
حقوق  ارگان های  و  بین الملل  جامعه  توجهات  کانون 
بشری سازمان ملل قرار دارد، تا جایی که همواره قوانین 
از  کودکان  از  حمایت  زمینه  در  متعددی  جهان شمول 
سوی سازمان های مربوطه به تصویب رسیده است. اما به 
رغم این حمایت ها، کودکان در بسیاری از نقاط جهان از 
جمله افغانستان، در معرض آسیب های جدی قرار دارند 
که می توان به تأثیر جنگ های داخلی بر معیشت و حقوق 

کودکان اشاره کرد.
وضعیت  اطفال،  حقوق  وضعیت  لحاظ  از  افغانستان 
ناگواري دارد. با وجود پیش رفت هایی که در عرصه حقوق 
طفل در طول سالیان اخیر از جمله در عرصه تعلیم و 
در  کودکان  هم  هنوز  اما  است،  گرفته  صورت  تربیه 
افغانستان با خطرات و مشکالت زیادي روبه رو هستند. 
حدود  اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت  آمارهاي  براساس 
و  دارند  قرار  در معرض خطر  میلیون کودک  شش و نیم 
به آموزش و تعلیم دسترسی ندارند و نیازمند محافظت، 
آموزش و پرورش و حمایت اند. عمده ترین خطراتی که 
اطفال را تهدید می کنند، ناامنی و تلفات در جریان جنگ، 
محرومیت از حق تعلیم و آموزش، کار شاقه و اجباري، 
استخدام در گروه هاي مسلح، اختطاف، قاچاق، اعتیاد به 

مواد مخدر، تجاوز جنسی و ده ها مورد دیگر می باشند. 
را  افغانستان  در  اطفال  علیه  خشونت های  رایج ترین 

می توان به این ترتیب برشمرد:
ذیل  صورت  به  کودکان  حقوق  نقض  عمده  دسته  سه 

تعریف شده اند:
حمله ور  شامل  فیزیکی  خشونت  فیزیکی:  خشونت   -1
شدن، لگد زدن، سوزانیدن، دندان گرفتن، موکش کردن، 
بستن، پرتاب کردن، کش کردن، شالق زدن و یا هر عمل 

دیگری است که منجر به صدمه به کودک گردد. 
از  عبارت اند  جنسی  خشونت های  جنسی:  خشونت   -۲
وادار کردن طفل به مشاهده عمل جنسی، وادار کردن 
تناسلی، بحث  نمایش دادن آلت  یا  به مشاهده و  طفل 
نامناسب مسایل جنسی، نوازش و روابط جنسی دهنی، 
دخول، وادار ساختن طفل به یک عمل جنسی، فحشا و 

پورنوگرافی )هرزه نگاری( اطفال.
۳- خشـونت روانی: هنگامی که والدین و یا سرپرسـتی 
به انکشاف ذهنی و اجتماعی کودک آسـیب وارد کرده و 
یا عامل ضربه شدید روحی به وی گردند، خشـونت روانی 
به حسـاب می رود. اعمال ذیل به مثابه خشونت روانی 

قلمداد می شوند: 
این که  گفتن  طفل  به  انگاشـتن:  نادیده  یا  و  امتناع 
ابراز عالقه کم  ناخواسـتنی و یا دوست نداشـتنی است، 

من زبان چرب و نرمی ندارم و از این رو حرف هایم 
فرهنگی خوش  اصطالح  به  اهالی  مذاق  به  هیچ گاه 
مکدر  را  خاطرشان  طبع  همواره  و  است  نخورده 
کرده ام. اگرچه مرا باکی نیست. مدتی است عزم آن 
کرده ام که کار خودم را بکنم و برای این قسمت از 
ولی  ننویسم،  چیزی  )افغانستان(  جهان  جغرافیای 

نتوانستم در این یک مورد سکوت اختیار کنم.
افسار  گسیخته  جامعه  می پندارید،  نیک  چنان که 
و  بی اصالتی  بی هویتی،  منجالب  در  نابسامان مان  و 
بی دانشی دست وپا می زند و در بند تعارفات نامتناسب 
با  هم خوانی ای  هیچ  که  گونه«  »بدوی  نامطلوب  و 
تمدن ندارد، چنان همه را اسیر خودش کرده است 
که به محض این که یکی را بگویید که باالی چشم 
»اثر« شما ابرو ست، بی درنگ شما را به داشتن نوعی 
از تیوری توطئه متهم می کنند و در جا بر دیدگاه تان 
مهر باطل می کوبند. در هر شرایطی و در هر سطحی 
توقع دارند که باید مجیِزشان را گفت و به به چه چه 

کرد!
در  سینمایی،  متوسط  اقل  ال  اثِر  یک  داشتن  بدون 
جامعه ای که پنج هزار سال تاریخ قالبی دارد و همه 
چیزش بر مبنای جعل و تقلب است، در بوق و کرنا 

را  دختران شان  خانواده ها  اکثر  ملل،  سازمان  سوي  از 
قبل از سن 1۶ساله گی به شوهر می دهند. بیش از 4۶ 
از سن 1۸ساله گی و بیش تر  افغان قبل  درصد دختران 
از 1۵ درصد پیش از سن 1۵ساله گی ازدواج می کنند که 
این امر می تواند پی آمد هاي ناگوار از قبیل نارضایتی از 
ازدواج، خشونت هاي خانواده گی، خود سوزي، مرگ و میر 
هنگام زایمان، طالق و غیره موارد را در قبال داشته باشد. 
اکثر ازدواج  هاي زیر سن، برخالف اراده ي دختر بوده و به 

خواست والدین شان صورت می گیرد. 
نوع آزار و اذیت جنسی بر اطفال دختر طیف وسیعی را 
در بر می گیرد؛ از آزار و اذیت کالمی گرفته تا غیرکالمی 
و فیزیکی. آزار و اذیت کالمی چون پرزه پرانی، اشپالق 
زدن، به کارگیري الفاظ رکیک، پیشنهادات جنسي، اظهار 
نظر در مورد ظاهر و پوشش فرد و شوخي هاي شهوت آلود 
یا بیان طنزهاي جنسي را در بر می گیرد. نگاه دوام دار، 
نگاه دزدکی، چشم چرانی و چشمک زدن و ایما و اشاره 
قابل  غیر لفظی  اذیت  و  آزار  دسته  در  بدن  و  دست  با 

گنجایش است. 
از  نیز  می روند،  مکتب  به  یافته  توفیق  که  کودکانی 
بربنیاد  نیستند.  امان  در  رفتاری  و  کالمی  خشونت 
درصد   ۲4 کودکان،  از  حمایت  موسسه  یافته های 
سوی  از  درصد  مکاتب، ۳۲  استادان  سوی  از  خشونت 
پدران و 1۶ درصد از ناحیه مادران علیه اطفال صورت 
می گیرد. بنابراین در افغانستان درصد زیادی از کودکان 
نه در مکتب از خشونت در امان هستند و نه در خانه و 

نه در محل کار. 
نوع دیگری از خشونت که در مورد کودکان افغانستانی 
اعمال می گردد، خشونت جنسی است. براساس تحقیقات 
دیدن  به  کردن  مجبور  شده،  انجام  بررسی های  و 
ویدیوهای مبتذل 11 درصد، مجبور کردن به نشان دادن 
اندام ها ۸ درصد، لمس جنسی 7 درصد و مجبور کردن 
از خشونت های  مقاربت های جنسی ۵ درصد  به  اطفال 
اطفال  روان  و  روح  که  می روند  شمار  به  جنسی  عمده 

افغانستانی را به شدت آزار می دهند.
هم چنین حضور کودکان در صفوف طرفین درگیر جنگ 
در افغانستان، استفاده ی آنان برای اهداف جنگی و حتا 
دیگر  نگرانی های  از  یکی  کودکان  از  جنسی  استفاده ی 
این  در  آن که  با  است.  افغان  کودکان  زند ه گی  برابر  در 
و  کرده   نگرانی  ابراز  بارها  بشری  نهادهای حقوق  رابطه 
در گزارش های خویش  گفته اند که در صفوف جنگ از 
می گیرد،  صورت  استفاده  افغانستان  در  کم سن  جوانان 
پولیس  در  هم  و  دولت  مسلح  مخالفان  صفوف  در  هم 

نیست. اصل سوم دقیقاً در کنار آن دو مورد قبل تر 
می گیرد؛  قرار  فلم  یک  تولید  در  موازی  صورت  به 
همانا بهره بردن از یک نیروی انسانی حرفه ای و ابزار 
فنی است. بدون داشتن عوامل حرفه ای و کار بلد در 
ساخت یک فلم، تمام منابع هدر می رود و حتا دانش و 
توانایی های کارگردان هم به تنهایی نمی تواند فلمش 
را نجات دهد. چون فلم سازی یک کار گروهی است 
و یک فلم خوب حاصل کار یک گروه خوب است. در 
تمام افغانستان یک فلم بردار خوب نیست. حاال بحث 
حرفه ای بودنش که هنوز بماند. در بخش های دیگر 

هم به همین شکل است.
 آخر از برای خدا، از کارگردانی که در تیتراژ فلمش 
چه  »دایرکتر«،  می نویسد  فارسی  الفبای  حروف  با 
هنوز  که  کسی  هر  از  یا  داشت؟  می شود  انتظاری 
نیست  بلد  مادری اش  زبان  با  را  نوشتن  و  خواندن 
مگر  بشود.  فلم ساز  است  خواسته  بی کاری  از  ولی 
فلم سازی دکان داری و سرای داری است که هر وقت 
هر کس عشقش کشید همین طوری بخواهد کار و 
کاسبی برای خودش راه بیندازد!؟ ما فلم سازی داریم 
را  خودش  تازه  و  می نویسد  »نقچ«  را  »نقش«  که 

به او، عدم محبت و یا ابراز عواطف متقابل، گوش ندادن 
به طفل، درک نکردن احساسات وی، شکستن پیمان ها و 

قطع صحبت کودک هنگام گفت وگو.
 شرماندن و تحقیر: طفل را مسما کردن به چیزی، انتقاد 

و غیره، ارعاب، اتهام و یا سرزنش.
و  همتایانش  از  طفل  نگهداشتن  دور  ساختن:  منزوی   
اعمال  در  را  طفل  ساختن:  مفسد  مثبت.  فعالیت های 
توجیه  جهت  گفتن  دروغ  ساختن،  دخیل  مجرمانه 

عمل کردها، تشویق در خالف کاری. 
کودکان  علیه  باید گفت خشونت  موارد  این  تشریح  در 
افغانستان مشکل فراگیر و جدي به حساب می آید.  در 
کودکان نه تنها در معرض خشونت هاي مستقیم، نظیر 
منازعه جاري و پیوستن به گروه هاي مسلح، اغفال و مورد 
قرار  انتحاري  اجراي حمالت  براي  گرفتن  قرار  استفاده 
دارند که از خشونت هاي غیر مستقیمی چون تبعیض، فقر، 
نبود یا کمبود خدمات آموزشی، عدم دسترسی به امکانات 
تکدي گري،  شاقه،  کارهاي  زود هنگام،  ازدواج  صحی، 
بی سرپرستی و تجاوز جنسی، کار، گدایی، محرومیت از 
رنج  نیز  غیره  و  فروش  و  خرید  قاچاق،  تربیه،  و  تعلیم 
می برند. بی سوادي اکثر خانواده ها، نبود امنیت عمومی و 
نبود معیشت ثابت در خانواده ها، اطفال را در معرض انواع 
فشارها و خشونت هاي روحی قرار می دهد. این وضعیت 
در نهایت زمینه ساز محرومیت از تعلیم و تربیت، رفتن به 
طرف کار اجباري و تجاوزهاي جنسی در محیط کار و 

بیرون از خانه می شود.
این  است.  اطفال  زودهنگام  ازدواج  دیگر  مهم  معضل 
معضل هرچند براي پسر و دختر عمومیت دارد، ولی بنا 
بر نگرش هاي رایج در جامعه نسبت به دختران و مساله 
ازدواج، در مورد دختران بسیار حادتر است. خانواده هاي 
سنتی افغان معتقد اند که دختر هرقدر زودتر به ازدواج 
داده شود، بهتر است. آن ها ازدواج دختران را مایه امنیت 
آنان می دانند. این تصور ناشی از »نگرش جنسی« نسبت 
به زنان و دختران است که براساس آن زنان و دختران 
به حیث »طعمه جنسی« دانسته می شود که دیگران با 
»نگاه ناپاک و غرض آلود« به سوي آنان می بینند. براساس 
ازدواج  به  دختر  وقتی  که  می شود  تصور  نگرش،  این 
می گردد.  مصون  ناپاک  نگاه هاي  این  از  می شود،  داده 
عالوه بر این، بد، بدل و دیگر انواع ازدواج هاي اجباري، 
خرید و فروش دختران، فقر خانواده ها و وجه المصالحه 
قراردادن دختران براي حل منازعات از معضالت بسیار 
حاد و غیرانسانی رایج در جامعه است که منجر به ازدواج 
زودهنگام دختران می شود. بر اساس آمارهاي ارایه شده 

کردن پدیده ی  اسکار، فقط کوفتن بر طبل رسوایی 
بی هنری و بی فرهنگی جامعه افغانستانی است.

اول: اسکار برای هر کشوری »حتماً« یک روند ملی 
نیست، بلکه یک روند نخبه گرایانه است، که می تواند 
از »گذاره« فرهنگ ملی به مقبولیت برسد و برای هر 
کشوری تبدیل به یک پدیده ملی شود، و اثر بر گزیده 
باشد.  جامعه  یک  مردمان  از  روایتی  منعکس کننده 
بنا بر این حرف زدن از اسکار از روزنه ملی، مستلزم 
داشتن یک فرهنگ ملی و در درون آن یک سینمای 
ملی است. حاالن که افغانستان سینما ندارد، چه رسد 

به سینمای ملی.
دوم: مهم ترین اصل بحث کیفیت هست که مسأله 
اصلی است. کیفیت هم به لحاظ محتوایی و هم  به 
باید  می رود  اسکار  مصاف  به  که  فلمی  فنی.  لحاظ 
پاسخ گوی معیار های آن باشد. امروزه ساختن  اکیداً 
فلمی با استاندارد های اسکار، اول نیازمند یک بودجه 
فلم ساز  یک  دوم  است.  تامل  قابل  و  شده  تعریف 
حرفه  ای، صاحب اندیشه و کار بلد که زبان بین المللی 
سینما را بفهمد. صاحب دغدغه بودن و زبان سینمایی 
را بلد بودن؛ شعار دادن و حرف های گنده گنده زدن 

محلی جوانان کم عمر استخدام می شوند، اما تاکنون هم 
برای حمالت  افغان  از کودکان  برخی مناطق کشور  در 
کار  ماین ها و خطوط نخست جنگ  انفجاری، جاسازی 

گرفته می شود. 

علیه  خشونت  کاهش  خصوص  در  پیشنهادات 
اطفال در افغانستان

و  اطفال  براي  اطفال  حقوق  از  آگاهی دهی  کمپین   -1
راه اندازي  و  از طریق رسانه ها  والدین در سراسر کشور، 

ورکشاپ هاي آموزشی و آگاهی دهی؛
۲- عملی شدن کنوانسیون حقوق طفل و سایر تعهدات 
دولت  سوي  از  اطفال،  حقوق  به  رابطه  در  بین المللی 

افغانستان؛
۳- ایجاد و توسعه تسهیالت تعلیمی و تربیتی براي اطفالی 
که به تعلیم و تربیت دسترسی ندارند و نیز در محالتی 

مانند کودکستان هاي دولتی و پارک هاي تفریحی؛
4- اصالح و بلند بردن کیفیت کتاب هاي درسی توسط 

افراد مسلکی و گنجاندن موارد حاوي حقوق
اطفال؛ 

۵- مبارزه با آزار و اذیت جنسی باید بخشی از استراتژی 
به صورت خاص  آموزشی  نهادهای  و  دولت در مجموع 
نصاب  و  معارف  وزارت  تعلیمی  نصاب  در  باید  و  باشد 

تحصیلی وزارت تحصیالت عالی گنجانیده شود؛
و  تقدیر  مانند  والدین  مثبت  اقدامات  برخی   -۶
سپاس گزاری از کودکان در محالت آموزشی و پرورشی، 
مکتب،  و  خانه  در  بین شان  آوردن(  )فرق  تفاوت  عدم 
کردن  برآورده  حوصله مندی،  با  طفل  گپ های  شنیدن 
نسبت  توجه  تقویت حس  کودکان،  نیازهای  و  خواست 
به کودکان، پالن و برنامه ریزی والدین به خاطر پرورش 

بهتر کودک شان.

منابع:
نهاد  زنان،  بر  جنسی  اذیت  و  آزار  مورد  در  پژوهشی  ـ 

تحقیقاتی حقوق زنان و اطفال، کابل، چ اول،  ۲۰1۵. 
برای  انسانی  امداد  اطفال، موسسه  پالیسی محافظتی  ـ 

زنان و کودکان افغانستان )HAWCA(، کابل، 1۳۹۰.
محمدحسین  و  سرامد  محمدحسین  پژمان،  اسدااهلل  ـ 
حسرت، وضعیت اطفال در افغانستان/ کمیسیون مستقل 

حقوق بشر افغانستان/ بخش تحقیق، 1۳۹۲.

همه ی  من  می داند.  هم  »انتلیتکتال«  فلم سازان  از 
که  خیلی ها  کنم.  ثابت  می توانم  مدرک  با  را  این ها 
می گیری.  سخت  تو  می گویند  افتاده اند،  در  من  با 
مثال می دهند که فالنه فلم ساز بزرگ اصاًل مدرسه 
من  قبول!  حرف تان  می گویم  من  نرفته.  فلم سازی 
هم همه ی این فلم سازانی را یک روز هم سر کالس 
ولی  می شناسم.  فلم ساز شدن شان،  از  قبل  نرفته اند 
عزیزان، فراموش نکنید که آن ها آدم های بی خاصیت 
دیده اند،  فلم  قبل ترش  سال ها  نبودند.  بی دانشی  و 
کتاب خوانده اند، قلم زده اند و درد داشته اند. همین 
کوئینتین تارانتینو که من عاشق وی ام و یک عجوبه 
است. فلم سازی را از یک کلوپ فلم شروع کرد، ولی 
بعدها بیش تر کتاب خواند، نوشت و دوره های آموزشی 

رفت و دانش سینمایی اش را تقویت کرد.
فلم  آکادمی  آقای مجید مجیدی در   دو سال قبل 
آسیا یک ماستر کالس داشت. می گفت: غربی ها هنوز 
به آثار ما نگاه هنری ندارند، بلکه نگاه شان ترحم آمیز 
است و فقط موضوع را لحاظ می کنند، چون قصه های 

ما انباری از بدبختی است که برای آن ها جذاب اند.
حاال فکر کنید که ما در کجا قرار داریم. افغانستان 
و اسکار راه درازی از هم فاصله دارند. فعاًل مهم این 
است که فلم سازی را تمرین کنیم تا یاد بگیریم. وقتی 
فلم خوب بسازیم، خودش راه خودش را پیدا می کند.

خشونت علیه اطفال و راهکارهای 
کاهش آن در افغانستان

افغانستان و توهم اسکار

مرتضی محقی، استاد دانشگاه
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از ما هم دعوت کردند که با ایشان یک جا شویم، اما 
ما که به ورزش رفته بودیم، تشکر کرده و به راه خود 
ادامه دادیم. این خاطره را به خاطری بازگو کردم که 
به خوانده محترم تفهیم کنم که این گروه در دنیای 
خودشان و ارزش هایی که از نظر آن ها پسندیده است 
زنده گی می کنند. به دیگران احترام می گذارند و انسان 
نژاد و رنگ آن در نظر  به دین،  انتساب  به خاطر  را 
خاصی  نژاد  و  دین  به  محدود  نیز  را  خود  و  ندارند 

نمی دانند. 

خرده فرهنگ هیپی:
در  که  گروهی اند  هیپی ها  شد،  گفته  که  همان گونه 
شیوه  در  اندیشدن  نحوه  و  ظاهری  شمایل  و  شکل 
زنده گی با سایر مردم از تفاوت هایی برخوردار اند. ساده 
و بی تکلف اند و لباس های شان ساده است. مردان شان 

به درون ارتش و امنیت ملی و استخبارات کشور نفوذ کرده اند، 
تدارک دیده شده باشد. دولت افغانستان تا حاال هرگز در برابر 
خطر آماده و موفق نبوده است. آنان حتا پس از تالش های 
تروریستی که آنان را در مظان اتهام قرار می  دهد در تالش 

هستند تا واسطه گر مصالحه باشد.
امروز ما دقیقاً نمی دانیم که چه کسی این حمالت وحشیانه 
را انجام داده است؟ چه کسی یا گروه های پشت این انفجارها 
قرار دارد؟ عامالن ناامنی کشور دنبال چه اهدافی می  باشند؟ 
آیا افغانستان امروز واقعاً کشور شکست خورده است؟ پیش 
از حوادث چند روز قبل مدت ها بود که اهل سیاست در این 
اسف انگیزی  کشور  قطعاً  افغانستان  می  کردند.  بحث  زمینه 
است که در آن زمام داران حکومت و شورایی صلح در برقراری 
رابطه با حکومت مرکزی و افراط گرایان دو آتشه دچار مشکل 
هستند. امروز مرزهای پر هرج ومرج ما رها شده و در معرض 
خطر اند. به نظر می  رسد دولت نیز از افزایش ناامنی و ناتوانی 
در مدیریت بحران نگران است. این نگرانی در شرایطی است 
امنیتی و  نیروهای  که حادثه تروریستی کابل نشان داد که 
و  هستند.  درونی  انسجام  فاقد  چقدر  کشور  استخباراتی 

تروریست ها از این خالی استفاده می  کنند.
آیا حمالت و انفجارهای اخیر و توافق با طالبان حکایت از پایان 
نفوذ  دارد؟  قومی  و  داخلی  و جنگ های  آشوب  دموکراسی، 
بنیادگرایان افراطی در سرویس های اطالعاتی و استخباراتی 
طالبان،  تندروهای  که  می کند  مطرح  را  احتمال  این  کشور 
اتفاق  این  مسوول  دولت،  سهل انگاری  با  داعش  و  القاعده 
هستند. تندروهای بی رحم، نامعقول و وحشی و دیکتاتورهای 
ریاکار و نامشروع قدرتی برابر دارند و راه دموکراتیک، در کشور 
ما، سست و آسیب پذیر شده است. حمالت و انفجارهایی اخیر 

نشان دهنده توانایی عامالن این حمله است.
وقوع حمالت متعدد در کشور، پس از حمله به شفاخانه دشت 
برچی، ضعف نیروهای اطالعاتی و امنیتی کشور را به نمایش 
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وقتی شما به شهر های گرم و نسبتاً کم ازدحام ایاالت 
متحده امریکا سفر کنید، به »هیپی« ها و خرده فرهنگی 
از  مردم  سایر  با  زنده گی شان  شیوه  که  بر می خورید 
اکثریت شان خانه  تفاوت های ویژه ای برخوردار است. 
منطقه ای  از  دارند  دوست  و  ندارند  کاشانه خاصی  و 
به منطقه ای دیگر در سفر باشند. مناطق گرم را برای 
زنده گی ترجیح می دهند و در برخورد اجتماعی خود 
گروه  این  دیگر،  عبارت  به  صمیمی اند.  و  گرم  نیز 
در  که  صلح جو  و  بی آزار  کوچی  های  اما  کوچی اند، 
ویژه گی های  دارای  اجتماعی شان  و  فردی  زنده گی 

خاص و منحصر به فرد هستند.

تاریخچه پیدایش:
در دهه ۶۰ میالدی پاد فرهنگ )ضد فرهنگ و یا در 
تضاد با فرهنگ های رایج( هیپی ظهور خود را در کنار 
سایر خرده فرهنگ ها در ایاالت متحده امریکا تثبیت 
امریکا  با جنگ  بود  این گروه هم زمان  کرد. پیدایش 
در ویتنام. شعار هیپی ها »عشق بورزید نه جنگ« در 
واقع مخالفت این گروه و سایر گروه های نظیر آن ها با 
جنگ بود. جنبش هیپی ها در سال 1۹۶۹ از دهکده ی 
وود ستاک در نیویارک با موسیقی در فضای باز شروع 
شد و آرام آرام به سانفرانسیسکو و سایر نقاط این کشور 
پهناور گسترش یافت. در دهه هفتاد میالدی این گروه 
عماًل دیگر یکی از خرده فرهنگ های جامعه امریکایی 
بود که با الگو برداری از آن ها گروه های شبیه آن در 
کشور های اروپایی و حتا آسیایی چون ایران و بسا نقاط 

دنیا شکل گرفتند.

تروریستی  حمله  شاهد  گذشته  روزهای  در  ما  کشور  مردم 
خونینی بودند. حوادث غم باری که در هفته و ماه های گذشته 
در کشور رخ داد، نشان از این است که در افغانستان انتحار و 
ترور و منطق و حمایت از آن هنوز ادامه و استمرار دارد. هدف 
و  ترساندن  کارشان،  این  از  انتحار،  حامیان  و  عامالن  نهایی 

وحشت مردم به منظور خروج از رقابت سیاسی است.
کنش  نظریه  در  آلمانی  جامعه شناس  هابرماس  کالم  لُب 
طریق  از  می  توانند  انسان ها  که  است  این  تفاهمی  )عمل( 
کالم و گفت وگو به تفاهم رسیده و مشکالت خودشان را با 
بیش تر در  این دیدگاه  نظر می  رسد  به  یک دیگر حل کنند. 
جوامع توسعه یافته مصداق دارد که در آن گفت وگو بدل به 
با  احزاب  و  گروه ها  افراد،  اختالفات  حل  برای  موثری  ابزار 

یک دیگر شده است.
انسان ها وقتی منطق گفت وگو را می  پذیرند که قبول کنند فکر 
و اندیشه آن ها تنهاترین فکر درست و به حق نیست. دیگران 
هم مثل او حق دارند حرف بزنند و از فکرشان دفاع کنند. 
مرحله  به  دارند که هنوز  افغانستان وجود  مثل  اما جوامعی 
حل مشکالت از طریق گفت وگو و تفاهم نرسیده اند. در چنین 
جوامعی اختالفات با روش های اندکی پیش رفته تر از جوامع 
بدوی حل می  شود یا به تعبیری سرکوب می  شود. عمده ترین 

این روش ها همانا بهره گیری از انتحار و خشونت است.
غلبه  از طریق  اغلب  اختالفات  انسانی  اولیه ی  اجتماعات  در 
فیزیکی یک فرد یا گروه بر دیگر حل می  شد. وقتی به سابقه 
و حال کشور می  نگریم به این مساله برمی خوریم که آن که 
یا  ایده  نمی کند.  درو  چیزی  خشونت  جز  می  کارد  خشونت 
این  در  ریشه  هم،  ما  جامعهی  در  امروزی  خشونت  مفهوم 
نگرش دارد. ناامنی و انتحار و به خاک و خون کشیدن مردم 
بی گناه ریشه های تاریخی دارد و دولت همواره با یک دشمن 
واقعی یا خیالی درگیر است. امروز خشونت و انتحار به دالیل 
خود  به  تقدس  حالت  و  داده  دست  از  را  قباحتش  مختلف 

 هم چنان افغانستان یکی از کشور های دلخواه هیپی ها 
در دهه هفتاد میالدی که دهه دموکراسی نیز از آن نام 
برده می شود، بوده و برخی رسانه های غربی به دلیل 
فراوانی مواد مخدر، »کابل« را بهشت این گروه خوانده 

بودند. 

یاد آوری یک خاطره:
در یکی از سفرهایم به ایاالت متحده امریکا، در یک 
دهکده  به نام کورد سایت که در ایالت اروزونا و نزدیک 
بود و باش  روزی  چند  شده،  واقع  کالیفورنیا  سرحد 
داشتیم. من در زنده گی ام معموالً اهل ورزش بوده ام. 
یکی  تا  هم سفرم،  دوستان  از  یکی  با  وقت  هر صبح 
از تپه های همان منطقه َدوش می کردیم. در یکی از 
روز ها وقتی باالی تپه رسیدیم، دیدیم که چند تن از 
هیپی ها نشسته اند چرس می کشند و گیتار می نوازند. 

بود  کشورهایی  جمله  از  گذشته  در  افغانستان  است.  گرفته 
مختلف  سطوح  در  وسیعی  صورت  به  خشونت  آن  در  که 
از  وقت  حکومت های  تنها  نه  می  گرفت  قرار  استفاده  مورد 
عریان ترین شکلش  به  آن هم  علیه شهروندان شان  خشونت 
استفاده می  کردند، بلکه خیلی از گروه ها برای حل مشکالت 

داخلی شان، به جنگ و خشونت متوسل می  شدند.
بخشی از خشونت و ترور افغانستان پس از طالبان، ریشه در 
گسترش منطق خشونت در جامعه افغانستان دوران طالبان و 
قبل از طالبان دارد. به تعبیر اندیشمندان سازنده گرا انسان ها، 
در جامعه خشونت را یاد می  گیرند. چه از گروه ها و دوستان و 
آشنایان و چه از حکومت. در یک جامعه و کشور، دولت های 
گذشته خشونت را به شهروندان آموزش دادند، اما در کشوری 
به  را  اما آن دولتی که خشونت  را،  دیگر تحمل و گفت وگو 
آن در حوادث  کارگیری وسیع  به  از طریق  شهروندان خود 
واکنش های خشونت بار  انتظار  در  باید  می  دهد،  یاد  مختلف 
باشد.  هم  خودش  و  ملت  بقیه  علیه  خودش  شهروندان 
افغانستان از جمله کشورهای است که در چندین دهه اخیر 
شاهد به کارگیری خشونت در ابعاد وسیعی بوده و هست. تا 
جایی که برخی از تحلیل گران این کشور را در زمره دولت های 
برخی  حمایت های  می  کنند.  تلقی  بی کفایت  و  ورشکسته 
القاعده و  و  تروریستی طالبان  از گروهک  بیرونی  دولت های 
نباید  را  داعش به منظور تحت فشار قرار دادن کشور دیگر 

نادیده گرفت.
انتحار و انفجار پی در پی ماه های قبل واقعه ی حزن انگیز و 
هم عقب گردی استراتژیک حزن انگیز بود. چون به رغم فساد 
رسواکنندهایی که در امور اداری دولت وجود داشت پیروزی 
بزرگی برای گروه های ستیزه جو نیز به شمار می  رود. روشن 
و  انتحار  شبیه  برچی  شفاخانه  در  انتحار  و  انفجار  که  است 
اقدام تروریستی چند ماه های  انفجار ماه هایی قبل بسیار به 
گذشته شبیه بود و بعید نیست که از سوی ستیزه جویانی که 

زنان شان  و  می پوشند  کوبای  )پتلون(  شلوار  اکثراً 
بزرگی  هنرمندان  موسیقی اند.  اهل  گلدار.  لباس های 
چون جیمی هندریکس، باب دیلن، بیتلز، لد زپلین، 
جان لنون، ژان بائز و دیگر گروه های موسیقی جاز و 
کالسیک را می پسندند. این گروه معموالً گیاه خوار اند 
و غذا های طبیعی یا اورگانیگ را بیش تر می پسندند و 
استفاده می کنند. سگ را دوست دارند. خانه های شان، 
نیاز های  رفع  برای  است.  چادر  یا  و  موتر های شان 
از صنایع  حد اقلی شان کار می کنند. درآمد شان اکثراً 
دستی و جواهرات نیمه قیمتی چون دست بند، الکت و 
غیره است. در کل زنده گی شان ساده و بی تکلف است و 
با دنیای سرمایه داری میانه خوبی ندارند. اکثریت شان 
پر زرق و برق  دنیای  از  فارغ  و  ندارند  بانک  کارت 

مصرف گرایی امروزی اند.
نیز  گفته می شود،  »نیوهیپی« ها  آن  به  امروز  آن چه 
دنباله رو همین جریانی اند که در دهه شصت میالدی 
مربوط  این ها  از  برخی  میان  این  در  اما  برآورند؛  سر 
با  فرادست و شهری جامعه می شوند که  به طبقه ی 
هیپسترها و بوبوها شباهت دارند و برخاسته از طبقه 

مرفه و باال دست جامعه اند.
با این همه، عده  ی زیادی هستند که با طرز تفکر و 
روش هیپی ها موافق نیستند و آن ها را اقلیت بی کاره 
ترقی  و  پیش رفت  در  سهمی  که  می دانند  منفعل  و 
کشور نمی گیرند؛ زیرا این گروه عالوه بر این که مالیه 
برای دولت نمی پردازند، گاهی از جانب دولت کوپون 
حال  همه  در  اما،  می کنند.  دریافت  نیز  غذایی  مواد 
در  که  صلح جویی اند  کوچی های  جمله  از  گروه  این 
و  جنگ  گسترش  سرمایه داری،  دنیای  با  مخالفت 

غضب سرزمین های دیگران قرار دارند. 

می گذارد و نشان می دهد که امنیت کشور شکننده تر از آن 
انفجارهای مکرر  و  به رغم حمالت  است که تصور می شود. 
در سال های گذشته هنوز دولت موفق نشده است که راهی 
برای محدود کردن آن پیدا بکند. هم چنین نتیجه می گیریم 
که برنامه دولت در خصوص خشونت ها و ناامنی ها در کشور و 
برنامه ی صلح با مشکل جدی مواجه است و می توانیم بگوییم که 
دستگاه های دولتی افغانستان مخصوصاً نهادهای استخباراتی 
و امنیتی کشور به یک خانه تکانی سریع در عمل کرد خودشان 
دارند. موفقیت های اخیر گروه های تروریستی و ضعف نیروهای 
و  منسجم  استراتژی  افغانستان  دولت  که  زمانی  تا  امنیتی، 
یک پارچه در مبارزه با گروه های تروریستی روی دست نگیرد، 

تاثیری در صحنه نخواهد داشت.
از آن جایی دولت افغانستان و نهادهای بین المللی در تامین 
ثبات و نظم و امنیت در افغانستان کوتاهی کرده اند، طالبان 
و گروه های افراطی در سال های اخیر به گونه ی تراژیکی در 
حال بازگشت اند. فساد زیاد در درون دولت و هم چنین کشتار 
مداوم مردم عادی و بی گناه، به خشم مردم افزوده است. امروزه 
طالبان قسمت های زیادی از کشور را در دست دارند. طالبان 
شهروندان  به  وحشیانه ترین شکل  با  تروریستی  گروه های  و 
بودن چنین حمالتی  موفقیت آمیز  و  کشور حمله می کنند، 
بدون شک متوجه ضعف دولت افغانستان و نهادهای امنیتی 

افغانستان است.
گروه های  اخیر  موفقیت های  این که  است  مسلم  آن چه 
تروریستی و ضعف نیروهای امنیتی، و دیگر تحرکات امنیتی 
امنیتی  نیروهای  که  است  مهم  نکته  این  گویایی  کشور  در 
افغانستان فاقد انسجام درونی هستند. تا زمانی که  و دولت 
دولت افغانستان استراتژی منسجم و یک پارچه در مبارزه با 
گروه های تروریستی روی دست نگیرد، کدام تاثیری در صحنه 
نخواهد داشت. تا زمانی که دولت به تقویت نیروهای امنیتی، 
در صورت نیاز فرماندهان غیر همسو با اهداف ملت را تغییر 
ایجاد  ندهد و یا هم یک نیروی ضربتی و مورد اطمینان را 

نکند، این حادثه ها تکرار خواهد شد.

هیپی ها؛ 

کوچی های صلح جو
اکبر نوابی

محمد عرفانی افغانستان ملتی در دو راهی بحران و دور باطل


