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مذاکرات دوحه به بن بست رسیده است؟

افزایش موارد مثبت کرونا هم زمان از نشست بن تا نشست قطر
با سرد شدن هوا در هرات
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که  می گوید  بین االفغانی، حکومت  مذاکرات  کارشیوه  تهیه  در  ُکندی  با  هم زمان 
طالبان با »اصرار بی جا« بر موضوعات خاص در کارشیوه، سبب شده اند که مذاکرات 
کنونی به بن بست کشیده شود. محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری 
تصریح کرد که تاکید طالبان بر موضوعات خاصی است که هیچ ربطی به کارشیوه 
ندارد.  وی به گفته وی، طالبان بنا بر دالیلی، از جمله بهانه جویی ها و نپذیرفتن 
به  اما پیش تر  قرار دارند. گروه طالبان  نگاه منطق در موضع دفاعی  از  آتش بس، 
جمهوری،  ریاست  دوم  معاون  جمله  از  حکومتی،  مقامات  از  برخی  موقف گیری 
واکنش نشان دادند و آنان را به تالش برای سبوتاژ کردن روند صلح متهم کردند. 
روز  از حدود 11  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده  هیأت  هر چند  که  است  گفتنی 
بدین سو هیچ گونه نشست رسمی نداشته اند، اما پیش تر منابع دولت و طالبان در 

قطر به بن بست خوردن مذاکرات را رد کرد ه اند.

با مسلط شدن تحریک طالبان بر کابل و متحرک شدن پایتخت دولت اسالمی، بیش ترینه ی نیرو های ستیزنده ی احزاب و سازمان  های جهادی 
به اجبار خصومت خونین را فرو می گذارند و کمربند محوری مقاومت را در شمال کشور پی می افکنند. تداوم مبارزه علیه طالبان، هم گرایی را در 

جبهه ی مقاومت نهادینه می سازد و مشروعیت دولت اسالمی عرصه را در سپهر روابط بین الملل بر امارت اسالمی تنگ می سازد.

شنونده ی  همیشه  اما  نمی دانم  چیزی  موسیقی  از  من 
خوبی بودم. از کودکی بیش تر با آوای موسیقی دل انگیز 
سنتی ایران بزرگ شدم. در روستای سبز و خرم ما در 
رنگا رنگ  گل  های  برنامه  های  به  دیروقت  تا  کرخ شب ها 
تهران پخش می شدند،  رادیو  از  و گل  های صحرایی که 
گوش می دادم. این برنامه ها که بیش تر آمیخته ای از شعر 
و موسیقی بودند، بر درک و فهم من از شعر فارسی نیز 
تاثیر گذاشتند. پسان ها بود که شنونده ی آوا  های دل انگیز 

هندی و قوالی پاکستانی شدم.
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محمدرضا شجریان؛ 
صدای داوودیی که خاموش شد

کارمندان صندوق ملی مالی خواهان بررسی مجدد 
انحالل این صندوق شدند

مالی  ملی  صندوق  کارمندان  کابل:  ۸صبح، 
افغانستان، خواهان بررسی عادالنه دالیل انحالل 
بی طرف  کمیسیون  یک  سوی  از  صندوق  این 

شدند.
شنبه،  روز  صندوق  این  کارمندان  از  جمعی 
اعالم  خبری  نشست  یک  در  میزان،  نزدهم 
عالی  بورد  سوی  از  که  گزارشی  کردند، 
تصمیم گیری به رییس جمهور ارائه شده، اکثر 
موارد آن حقیقت ندارد و رییس جمهور اغفال 

شده است.
جمهور  رییس  که  شد  گزارش  پیش  چندی 

صندوق ملی مالی را منحل کرده است.
 ۴۰ حدود  که  مالی  ملی  صندوق  کارمندان 
زنان تشکیل می دهند، می گویند  را  آن  درصد 
بی سرنوشتی  در  آن  فعالیت  توقف  از  پس  که 
به سر می برند و هیأت رهبری این صندوق نیز 
مسوولیت پذیری در برابر سرنوشت حقوقی آن ها 

ندارد.
بورد  که  گفته اند  مالی  ملی  کارمندان صندوق 
از  پیش  جمهوری  ریاست  تصمیم گیری  عالی 
فرستادن گزارشش به ریاست جمهوری، با رادیو 

تلویزیون ملی که این صندوق در چهارچوب آن 
فعالیت می کرد، هم آهنگی نکرده است.

ریاست  که  می گویند  صندوق  این  کارمندان 
پیشنهاد  امور  اداره  قضایی  و  تقنینی  حقوقی، 
لغو صندوق ملی مالی افغانستان را مطرح کرده 
است، در حالی که لغو آن براساس حکم ریاست 
جمهوری صورت می گیرد، نه براساس گزارش و 

هدایت شفاهی.
ریاست  حکم  براساس  مالی  ملی  صندوق 
جمهوری در دهم ثور امسال ایجاد شد. ریاست 
عمومی رادیو تلویزیون ملی پیشنهاد ایجاد این 

صندوق را به ریاست جمهوری داده بود.
هدف از ایجاد این صندوق، جمع آوری و تسهیل  
به  آن  رساندن  و  بین المللی  و  ملی  کمک های 
از فعالیت  مردم خوانده شده بود. برای نظارت 
پیش بینی  امنا  هیأت  یک  مالی  ملی  صندوق 
قرار  جمهور  رییس  آن  راس  در  که  بود  شده 

داشت.
گزارش شده است که رییس جمهور هم زمان با 
ایجاد آن، مبلغ ۴۲ میلیون افغانی بودجه را نیز 

برای آن منظور کرده بود.

۸صبح، کابل: ریاست عمومی امنیت ملی اعالم 
در  ریاست  این  خاص  قطعات  نیروهای  که  کرد 
پی اجرای چندین عملیات پیچیده، 1۰ تن را در 
پیوند به حمله بر کاروان امراهلل صالح، معاون اول 
اعالم  طبق  شده اند.  بازداشت  جمهوری،  ریاست 
امنیت ملی، بازداشت شده گان اعضای شبکه حقانی 
و داعش هستند و در صدد حمله دومی بر امراهلل 
صالح و تأسیسات متعلق به وزارت دفاع ملی بودند، 

اما پیش از اجرای آن بازداشت شدند.
این ریاست از بازداشت شده گان به عنوان عامالن 
حمله بر کاروان امراهلل صالح که در نوزدهم سنبله 
صورت گرفت، یاد کرده است. این حمله در منطقه 
 1۰ آن  در  و  شد  اجرا  سابقه  تایمنی  چهارراهی 

غیرنظامی کشته و ۳۶ تن زخمی شدند.
این  که  است  گفته  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
افراد عضو »هسته مشترک داعش و شبکه حقانی« 
بر  انتحاری  حمالت  اجرای  مسوولیت  و  بودند 

مقامات ارشد دولت را داشتند.
طبق اعالم ریاست عمومی امنیت ملی، این شبکه 
به  حقانی  شبکه  از  را  دستورات  و  حمله  اهداف 

دست می  آورد.
که  است  گفته  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 

عامالن حمله بر امراهلل صالح پیش از اجرای حمله 
دومی بازداشت شدند
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با  را  صالح  امراهلل  بر  حمله  بازداشت شده گان 
از شبکه  برنامه ای که  انفجاری و  از مواد  استفاده 

حقانی دریافت کرده بودند، اجرا کرده اند.
امنیت ملی گفته که شبکه مزبور در چندین حمله 

انتحاری دیگر نیز دست داشته  است.
طالبان  گروه  تشکیالت  از  جزوی  حقانی  شبکه 
است. این گروه در گذشته تبانی شبکه حقانی با 

گروه داعش را رد کرده بود.
حمله ای که در نوزدهم سنبله بر امراهلل صالح اجرا 
شد، مسوولیت آن را فرد یا گروهی بر عهده نگرفت.

محمدمسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله، 
در پایان روز حمله اعالم کرد که مواد انفجاری کار 
رفته در حمله بر امراهلل صالح با موادی که شبکه 

حقانی استفاده می کند، شباهت دارد.

هرات ناامن است

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

گروه تماس دولت و طالبان از یک ونیم هفته 
بدین سو باهم ندیده اند؛



آغاز  شدن  نزدیک  با 
فصل سرما ۲۳۰ تن در 
در  هفته  یک  از  کم تر 
والیت هرات به ویروس 
شده اند.  مبتال  کرونا 
شمار  ناگهانی  افزایش 
مبتالیان به این ویروس، 
موجب نگرانی کارشناسان پزشکی شده است. 
مرز  شدن  بسته  بر  پزشکی،  امور  کارشناسان 
مراکز  و  تحصیلی  مراکز  ایران،  با  افغانستان 
تفریحی پافشاری دارند. به گفته ی آنان، کرونا 
در حال گسترش است و مردم موارد بهداشتی 

را رعایت نمی کنند.
عامه  صحت  وزارت  در  مقام ها،  این  از  پیش 
کشور، به رسانه گفته  بودند که افغانستان شرایط 
نمی توانند  آنان  و  ندارد  را  محدودیت  تطبیق 
مانع فعالیت مراکز تحصیلی و کسب وکار مردم 
افغانستان  شرایط  مقام ها،  این  باور  به  شوند. 
اجتماعی  فعالیت های  که  کشورهایی  سایر  با 
شهروندان شان  گشت وگذار  مانع  و  محدود  را 

شدند، متفاوت است.
کووید-1۹  بیماری  درمانی  مراکز  مسووالن 
می گویند همین اکنون ۹۵ تن از مبتالیان به 
این بیماری در هرات بستری هستند و وضعیت 
۲1 تن از آنان وخیم است. این مسووالن تأکید 
برای رویارویی  را  آماده گی های الزم  دارند که 
سد  مشکلی  هیچ  و  دارند  را  کرونا  ویروس  با 

راه شان نیست.
مقام ها در ریاست صحت عامه  هرات، بر این باور 
اند که افزایش آمار مثبت کرونا با آمدن فصل 
رعایت  به  را  و شهروندان  است  طبیعی  سرما 
نکات بهداشتی فرامی خوانند. بر پایه  گفته های 
آنان مراکز درمانی بیماری کووید-1۹ در شهر و 
ولسوالی فعال است، تیم های سیار این اداره در 
شهر و ولسوالی ها در گردش اند و آماده گی های 
الزمی برای مهار این ویروس در هرات گرفته 

شده است.
پزشکی  امور  کارشناس  مصدق،  نثاراحمد 

سردی  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  هرات،  در 
و  می شود  کرونا  ویروس  گسترش  باعث  هوا 
مسووالن برای مهار این ویروس محدودیت های 
اجتماعی را باید تطبیق کنند. به باور او، برای 
مرزی  گذرگاه  باید  نخست  ویروس،  این  مهار 
افغانستان با ایران و مراکز تحصیلی و تفریحی 
مسدود شود و به عالوه مردم موارد بهداشتی را 
نیز رعایت کنند. او تأکید می کند که مقام های 
وزارت صحت عامه، توجه جدی به هرات ندارند 
و امکاناتی که در بخش صحت برای این والیت 

داده شده به تناسب نفوس آن اندک است.
عامه  صحت  وزارت  سرپرست  هم  سوی  از 
هرات  به  پیش  چندی  که  سفری  در  کشور، 
قرارداد  ارزیابی  مورد  را  درمانی  مراکز  داشت، 
برای  صحت  بخش  الزم  آماده گی های  از  و 
مبارزه با »موج دوم« کرونا خبر داد. محمدجواد 
به  این وزارت، در سفرش،  عثمانی، سرپرست 
خبرنگاران گفت: »تمام مشکالت بخش صحی 
این  حل  برای  شده،  بررسی  هرات  والیت 
مشکالت تصمیم جدی گرفته شده و مسووالن 
صحت عامه در این والیت آماده گی الزم را برای 
ارایه خدمات صحی دارند و جای هیچ نگرانی 

نیست.«
مسووالن در شفاخانه یکصد بستر کووید-1۹ 
شماره یک هرات »شفاخانه میرابراهیم بسیم« 
به  مبتال  فرد   ۲۵ گذشته  هفته   در  می گویند 
این بیماری به این مرکز درمانی منتقل شدند 
و همین اکنون تحت درمان قرار دارند. داکتر 
عبدالمنان آزادمنش، مسوول این شفاخانه، در 
هفته  در  می گوید  روزنامه ۸صبح  با  گفت وگو 
گذشته ۲۵ تن از مبتالیان به این مرکز منتقل 
آمار  افزایش  نشان دهنده   باره  همین  و  شدند 

است.
 همین اکنون ۹۵ تن در این شفاخانه بستری 
وخیم  آنان  تن   ۲1 وضعیت  که  هستند 
می گوید  این  بر  افزون  او  است.  شده  گزارش 
برای  خدمات  ارایه  و  الزم  آماده گی های  تمام 
مهیا  شفاخانه  این  در  کرونا  ویروس  مبتالیان 

شده و جای نگرانی نیست.
هرات،  عامه  صحت  رییس  تمنا،  عبدالحکیم 
گذشته  هفته  در  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به 
افزایش ناگهانی آمار مبتالیان به ویروس کرونا 
را داشتیم  که دلیل آن سردی هوا می باشد.  به 
باور او آماری که به تازه گی در هرات به ثبت 
رسیده، ادامه »موج اول« ویروس کرونا است و 
»موج دوم« این ویروس هنوز وارد هرات نشده 

است.
او تاکید می کند که مسدود شدن مرز افغانستان 
فعالیت های  محدودیت  هم چنان  و  ایران  با 
در  چندانی  نتیجه   والیت  این  در  اجتماعی 
باور این مقام صحی، کرونا هم  پی  ندارد.  به 
در افغانستان وجود دارد و هم در ایران و هر 
دو یک نوع ویروس است و مسدود شدن مرز 
میان دو کشور مشکالت مردم را زیادتر می کند، 
اما  تنها راه مقابله با این ویروس، رعایت نکات 

بهداشتی است مردم باید هم کاری کنند.
مقابله  برای  آماده گی ها  می گوید  تمنا،  آقای 
با ویروس در هرات گرفته شده و به عالوه از 
تیم های سیار این اداره، مراکز صحی دولتی و 
دارند  فعالیت  ولسوالی ها  و  در شهر  خصوصی 
بیماری  با  مقابله  برای  نیاز  مورد  مواد  تمام  و 
کووید-1۹ را در اختیار دارند. افزون بر این یک 
تیم صحی در مرز اسالم قلعه نیز حضور دارد و 
تمام مسافرانی که از این مرز به هرات می آیند 

را بررسی می کند.
عامه  صحت  ریاست  در  رسیده  ثبت  به  آمار 
نشان می دهد که افزایش واقعات مثبت بیماری 
میزان  سیزدهم  یک شنبه،  روز  از  کووید-1۹ 
آغاز شده و تا روز شنبه نزدهم میزان، ۲۳۰ تن 
به این ویروس گرفتار شدند که شامل ۲۰۳ زن 
و ۲۷ مرد است. تا کنون شش هزار ۶۰۳ تن در 
هرات به این ویروس مبتال شدند که سه هزار و 
۷۲1 تن آن مردان و دوهزار و ۸۸۲ تن زنان 
عامه  ریاست صحت  آمار  اساس  بر  می باشند. 
هرات، تا کنون ۲۴۸ تن بر اثر این بیماری جان 

باختند که شامل 1۷۶ مرد و ۷۲ زن می شود.

 

سرقت های مسلحانه در شهرهای بزرگ افغانستان زنده گی مردم را به چالش 
کشیده است. شهرهای کالن افغانستان به گونه ای به چنگ سارقان و رهزنان 
افتاده و پولیس نیز از بازداشت های گسترده ای خبر می دهد که تأثیر چندانی 

بر مهار این جرایم نداشته است.
سارقان مسلح در ماه های اخیر به گونه های مختلف در شهرهای کابل،  هرات،  
بلخ،  کندهار و چند شهر دیگر دار و ندار شهروندان را می ربایند. گاهی این 
می افتد. شهروندان کشور  اتفاق  امنیتی  پوسته های  در چند متری  اتفاقات 
مدت ها است که با از دست دادن اجناس و دارایی های شخصی خود، انتظاری 
ندارند. شهروندان کشور که طی  نیز  بازپس گیری آن توسط پولیس  برای 
بیست سال گذشته انواع مختلف ترور،  آدم ربایی و حمالت انتحاری را در 
زنده گی روزمره خود تجربه کرده بودند. در ماه های اخیر درست از زمانی 
که بر اساس قرارداد صلح میان طالبان و ایاالت متحده، حمالت انفجاری 
و گروهی در سطح شهرهای کالن کاهش یافته، شهروندان شاهد افزایش 

بی رویه و سرسام آور جرایم جنایی بوده اند.
مدت ها است که شهروندان کشور جرأت نقل و انتقال اجناس قیمتی و یا 
پول حتا به پیمانه کم را ندارند. هیچ شهروندی نمی تواند با خاطر آرام وسایط 
نقلیه خود را در گوشه ای از شهر پارک کند. داشتن موبایل برای شهروندان 
تاکیک های  بی رحمانه ترین  مسلح،  سارقان  است.  شده  ترس ناک  کشور، 
سرقت را علیه شهروندان به کار می برند. در موارد متعددی اتفاق افتاده است 
که شهروندان کشور قربانی یک موبایل شده اند و خانواده ای، فرزند جوانش 
را به  خاطر همراه داشتن یک موبایل و یا مقداری پول نقد از دست داده 
است. ویدیویی چند روز پیش از شهر هرات در شبکه های اجتماعی دست 
به دست می شد که در آن، سارقان  ابتدا دارنده گان موتر سایکل های ریکشا 
را با وسایط شان به روستاها برده و با بی رحمانه ترین شکل ممکن،  با ضربات 
دارنده  ثابت می ساخت که  ویدیو  این  پای در می آوردند.  از  را  آن ها  چاقو 
موتر سایکل ریشکا،  حتا اگر حاضر به سپردن دار و ندارش به سارقان می بود، 
آن ها تصمیم دیگری جز از پای در آوردن صاحب وسایط نداشتند. بی رحمی 
دزدان مسلح منجر به افزایش ترس و هراس در میان مردم شده است. دو 
شب پیش، دارنده یک موتر در قلب شهر هرات زمانی که تصمیم نداشت 
موترش را به سارقان مسلح تسلیم کند،  توسط آنان از پای در آمد. روز جمعه 
شماری از شهروندان هرات جهت تفریح به یکی از باغ های حومه شهر رفته 
بودند. سارقان مسلح وارد باغ شده و دوازده دستگاه موبایل آنان را با خود 
بُردند. هیچ کس در هیچ  جای شهرهای کالن کشور از دست سارقان مسلح 
در امان نیست. رویدادهایی از این دست همه روزه و گاه دور از چشم رسانه ها 

به وفور اتفاق می افتد.
دیگر شهرهای کشور،  و  زنجیره ای در شهر هرات  ترورهای  این،  بر  عالوه 
شدت یافته است. صدای شلیک گلوله از اوایل شام تا پاسی از شب شنیده 
می شود. هر چند چنین رویدادهایی هرگز محدود به هرات نبوده است،  اما 
درگیر چنین  اکنون  تا  دارد،  که  متفاوتی  اجتماعی  بافت  دلیل   به  هرات 

اتفاقاتی »به جز آدم ربایی« کم تر بوده است.
اتفاقات مشابهی در سایر شهرهای کالن کشور نیز به ثبت می رسد. در کابل 
و هرات - دو شهری که قلب سیاست، صنعت و تجارت افغانستان به شمار 
می روند - شهروندان کشور تالش می کنند در همان ساعات اولیه شام، به 
خانه های شان بروند. آن ها برای در امان ماندن از گزند سارقان، انتخابی جز 

پناه بردن به خانه، آن  هم در ساعات نخستین شام، ندارند.
افزایش جرایمی چون سرقت های مسلحانه و آدم ربایی، عالوه بر تأثیرات سوء 
بر روان و زنده گی مردم، بر اقتصاد کشور نیز تأثیرات بدی داشته است. ربودن 
تاجران و اعضای خانواده های شان از مناطق امن شهرهای بزرگ کشور، باعث 

شده تا سرمایه گذاران از فعالیت های اقتصادی در کشور دل سرد شوند.
نیروهای امنیتی باید به نماینده گان مردم در مورد افزایش بی رویه جرایم 
مجلس  که  است  این  واقعیت  باشند.  پاسخ گو  کالن  شهرهای  در  جنایی 
است.  کرده  نسبی  سکوت  وضعیت  این  قبال  در  افغانستان  نماینده گان 
اعضای مجلس باید مسووالن امنیتی را برای پاسخ گویی فرا بخوانند. مجلس 
این صالحیت را از قانون گرفته است. سکوت اعضای مجلس نماینده گان، 
بی باوری مردم به نماینده گان شان را افزایش می دهد. حکومت افغانستان نیز 
باید برای مهار این وضعیت، اقدام کند. حکومت باید دو برنامه کوتاه مدت و 
دراز مدت برای مهار جرایم جنایی روی دست بگیرد. در برنامه کوتاه مدت، 
جابه جایی افراد، برخورد با آمران حوزه های امنیتی و سپردن آنان به پنجه 
قانون، افزایش چک پاینت های امنیتی و در نهایت شناسایی باندهای تبه کار 
جرایم  این  کاهش  روند  در  می تواند  امنیتی،  نهادهای  با  رابط های  شان  و 
تأثیرگذار باشد. حکومت افغانستان تا اکنون در زمینه ارایه طرحی مدون که 
بتواند حمل ونقل سالح در افغانستان را نظم ببخشد، ناکام بوده است. حمل 
سالح های غیر قانونی، وضعیت ناگواری را در افغانستان به ارمغان آورده است.

نهادهای عدلی و قضایی نیز باید با عامالن چنین رویدادهایی برخورد جدی 
کنند. بسیاری از سارقان مسلح در پس از بازداشت توسط پولیس، در نیمه ی 
راه توسط افراد زورمند آزاد می شوند. چه چیزی می تواند متأثرکننده تر از این 
باشد که زورمندان و هر از گاهی سیاسیون کشور با سارقان مسلح هم صدا 
و شریک جرم هستند؟ نهادهای ضد جرم باید تقویت شوند و با مجرمان 

برخوردهای قانونی اما سختی صورت گیرد.
است  دراز مدتی  برنامه های  جنایی،  جرایم  مهار  برای  اقدام  تأثیرگذارترین 
نداشته  را  آن  تطبیق  و  طرح  توانایی  گذشته،  حکومت  سال  که طی 1۹ 
است. حکومت افغانستان بارها تأکید کرده است که برای ایجاد مشاغل و 
کار برای جوانان در افغانستان طرح هایی روی دست دارد. هیچ گاه سرنوشت 
این طرح ها، مشخص نشد. واقعیت مسلم این است که یکی از عوامل اصلی 
افزایش جرایم جنایی، فقر و نبود کار در اجتماع است. به هر حال،  مردم 
نابه سامانی های 1۹ سال اخیر خسته و  از جنگ و  به همان پیمانه ای که 
نیز به  ناامنی های جنایی و اجتماعی  از  درمانده شده اند، در ماه های اخیر 
شدت خسته شده   اند. این اتفاقات فاصله میان مردم و حکومت را به پیمانه ی 
زیادی افزایش داده است. تردیدی نیست که گاهی جرایم جنایی می تواند 
تأثیرگذارتر از جنگ 1۹ سال اخیر افغانستان، مردم را نسبت به آینده ناامید 

و حتا مجبور به واکنش کند.
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افزایش موارد مثبت کرونا هم زمان 
با سرد شدن هوا در هرات

خلیل رسولی 

روز جهانی صحت روانی؛ 
ساالنه دو میلیون نفر در افغانستان مشورت روانی می گیرند

۸صبح، کابل: وزارت صحت عامه به مناسبت 
روز جهانی صحت روانی اعالم کرده است که 
ساالنه دو میلیون نفر از خدمات صحت روانی 
مالی  محدودیت های  اما  می شوند،  بهره مند 
و  صحت  خدمات  بخش  در  هزینه  کم بود  و 
این  از  »بیش تر  اجتماعی،   - روانی  مشاوره 

اجازه نمی دهد.«
روز جهانی  میزان  نزدهم  با  برابر  اکتوبر  دهم 
صحت روانی است. از این روز در سراسر جهان 
بیماری  کاهش  برای  تعهد  تجدید  هدف  به 

روانی بزرگ داشت می شود.
از  نیمی  حدود  که  بود  شده  اعالم  پیش تر 

جمعیت کشور از بیماری روانی رنج می برند.
صحت  که  است  گفته  عامه  صحت  وزارت 
سال  از  اجتماعی   - روانی  مشاوره  و  روانی 
۲۰۰۴ به این سو جزء عمده مجموعه خدمات 
صحی اساسی بوده است و ساالنه دو میلیون 
از این طریق خدمات صحی را  مراجعه کننده 

دریافت می کنند.
و  بودجه  کم بود  از  هم چنان  وزارت  این 

محدودیت مالی در این بخش یاد کرده است.
هزینه  عامه،  صحت  وزارت  اعالم  براساس 
 ۰.1 از  کم تر   ۲۰۰۶ سال  در  روانی  صحت 
درصد   ۴.۲ به  حاضر  حال  در  و  بود  درصد 

افزایش یافته است.
وزارت صحت عامه اما گفته است که با توجه 
هنوزهم  روانی،  اختالالت  شیوع  تناسب  به 
دست رسی مردم به این خدمات قناعت بخش 

نیست.
روانی  صحت  جهانی  روز  امسال  شعار 
روانی،  صحت  در  بیش تر  »سرمایه گذاری 
روانی،  صحت  خدمات  به  بیش تر  دست رسی 
برای هر فرد، در همه جا« گزینش شده است.

وزارت صحت عامه فراهم سازی خدمات صحت 
روانی را از مسوولیت های سکتور صحت عنوان 
کرده و گفته است که تالش می کند تا خدمات 

صحی روانی را برای هر فرد فراهم کند.
خواسته  بین المللی  نهادهای  از  وزارت  این 
است که در بخش صحت روانی در افغانستان 

سرمایه گذاری کنند.
از جانب دیگر وزارت صحت عامه گفته است 
که از تأثیرات ناگواری ناشی از شیوع ویروس 
قربانی  جهان  سطح  در  نفر  میلیون ها  کرونا، 

پی آمدهای روانی این پاندمی شده اند.
حال  در  عامه،  صحت  وزارت  معلومات  طبق 
حاضر ۴۵۰ میلیون تن در جهان به اختالالت 
روانی مبتال هستند و از چهار نفر یک نفر در 

جهان از یک نوع اختالل روانی رنج می برند.



 یک شنبه
شماره 3452

20 میزان 1399
11 اکتوبر 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

3

افزایش بی پیشینه جرایم جنایی، 
جرایم  و  مسلحانه  دزدی های 
روزهای  طی  سازمان یافته 
اخیر در هرات، نگرانی شدید 
مردم را به دنبال داشته است. 
جمعه،  روز  جریان  در  تنها 
هجدهم میزان، سه تن در مناطق 

گوناگون هرات کشته شدند.
از دید شورای والیتی هرات، جرایم جنایی و دزدی های 
مسلحانه در این والیت رو به افزایش است و افزون بر 
این طالبان در حدود ۳۰ کیلومتری شهر ایست بازرسی 
ایجاد کرده و بر ساختمان ولسوالی کُرخ حمله کرده اند. 
مجلس  در  هرات  نماینده گان  و  مدنی  کنش گران 
این والیت  امنیتی  دارند که وضعیت  باور  نماینده گان 
نگران کننده است و مقام های ارشد امنیتی باید ناامنی ها 

را مهار کنند.
معرفی اش  مراسم  در  هرات  جدید  پولیس  فرمانده 
و  »دزدی  مهار  برای  که  می دهد  اطمینان  مردم،  به 
آدم ربایی« به این والیت آمده و به سربازان زیر فرمانش 
دزدان  نشدن  تسلیم  در صورت  است که  داده  دستور 

مسلح و تروریستان، بر آنان شلیک کنند.
منابع معتبر محلی هرات تأیید می کنند که جنگ جویان 
با حضور در منطقه »قلعه شربت«  تازه گی  به  طالبان 
ولسوالی کُرخ، یکی از نزدیک ترین ولسوالی ها به مرکز 
والیت که حدود ۳۰ کیلومتر از شهر هرات فاصله دارد، 
ایست بازرسی ایجاد کرده و بر مواضع نیروهای امنیتی 

حمله کرده اند.
شورای والیتی هرات نسبت به افزایش حضور و تحرکات 
طالبان در ولسوالی های این والیت ابراز نگرانی می کند، 
به  تنها  هرات،  امنیتی  وضعیت  مورد  در  نگرانی ها  اما 

افزایش حضور طالبان در ولسوالی ها خالصه نمی شود.
افزایش جرایم جنایی و دزدی های  طی روزهای اخیر 
مسلحانه در شهر، اعتراض شدید هراتیان را به دنبال 
از  اجتماعی  شبکه های  کاربران  و  مردم  است.  داشته 
و  شاکی اند  جرایم  مهار  در  امنیتی  مقام های  ناکامی 
اجتماعی  را در شبکه های  رویدادهای گوناگون دزدی 

هم رسانی می کنند.
رویداد  چند  گواه  هرات  میزان،  هجدهم  جمعه،  روز 
تیم  مسوول  دزدان  واقعات،  از  یکی  در  بود؛  امنیتی 
چشم  مقابل  را  جمهور  رییس  پیشین  مشاور  امنیتی 
همسرش گلوله باران کرده و کشتند. افزون بر این، دو 

مورد ترور دیگر هم در همین روز روی داد.

مقام های  ناکامی  عامل  مهم ترین  را  پولیس  تشکیل 
امنیتی برای مهار جرایم در هرات می داند.

افزایش  از  زیادی  شکایت های  هراتیان  می افزاید،  او 
جرایم جنایی و دزدی های مسلحانه دارند و نماینده گان 
پارلمان تاکنون بارها »نگرانی و اعتراض« مردم نسبت 
به وضعیت امنیتی را با مقام های ارشد نظامی شریک 
ساخته اند، اما راه حل اساسی برای مهار جرایم افزایش 

تشکیل پولیس است.
بدتر شدن وضعیت امنیتی نگرانی سرمایه داران و فعاالن 
اقتصادی را در پی داشته است. حمیداهلل خادم، رییس 
اتاق صنایع و معادن هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
می گوید که افزایش جرایم گوناگون به ویژه آدم ربایی 
در هرات، سبب رکود کسب وکار و فرار سرمایه داران از 

کشور شده است.
فعاالن مدنی هرات هم باور دارند که وضعیت امنیتی 
در این والیت خوب نیست و افزایش رویدادهای ترور، 
دزدی های مسلحانه، آدم ربایی و جرایم جنایی، زنده گی 
را برای هراتیان دشوار کرده است. سیداشرف سادات، 
از فعاالن مدنی هرات، افزایش ناامنی ها را نگران کننده 

می داند. 

این کنش گر مدنی پافشاری دارد که تمام اقشار هرات 
باید با هم آهنگی یک دیگر به گونه ی گسترده دادخواهی 
کنند و با فشار بر  وزارت امور داخله و مقام های ارشد 
امنیتی  بحران  از  را  هرات  مرکزی،  حکومت  امنیتی 

کنونی نجات دهند.
جدید  پولیس  فرمانده  داوود،  سلطان  دیگر،  جانب  از 
رسمی  گونه ی  به  میزان،  نوزدهم  شنبه،  روز  هرات، 
هراتیان  به  خبری  نشستی  در  او  کرد.  آغاز  را  کارش 
اطمینان می دهد که با همکاری مردم، جرایم جنایی، 
دزدی های مسلحانه و آدم ربایی را مهار کرده و به افراد 
»ُقلدور« اجازه فعالیت نمی دهد. او به پولیس نیز دستور 
داد تا برای مهار جرایم و تأمین امنیت، به تروریستان و 

دزدان مسلح شلیک کرده و آنان را از بین ببرند.
عوامل  با  پولیس  قاطع  برخورد  هرات،  محلی  اداره 
ناامنی را در مهار جرایم اثرگذار می داند. داکتر نوراحمد 
حیدری، معاون والی هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
می پذیرد که کاستی هایی در تامین امنیت هرات وجود 
تالش  امنیت  تأمین  برای  امنیتی  نیروهای  اما  دارد، 

می کنند.
شکایت  هراتیان از افزایش ناامنی ها سبب شد که چندی 
پیش رییس جمهور هیأت مشترک نهادهای امنیتی را 
دنبال  به  بفرستد.  والیت  این  به  اوضاع  بررسی  برای 
بررسی های هیأت، ۴۶ تن از مقام های ارشد پولیس به 

شمول آمر امنیت و برخی آمران حوزه ها برکنار شدند.
روایت اداره محلی هرات و معین ارشد امنیتی وزارت 
در  که  بود  این  هرات  امنیتی  وضعیت  از  داخله  امور 
هرات،  در  هیأت  حضور  ساعت   ۷۲ دست کم  جریان 
رویدادهای امنیتی به گونه ی چشم گیری کاهش یافت، 
برای  امنیت کوتاه مدت  تأمین  دارند که  باور  اما مردم 

مهار ریشه ای ناامنی ها کارساز نیست.
بازداشت حدود  از  تازه گی  به  فرماندهی پولیس هرات 
۷۹۰ تن به ظن دست داشتن در رویدادهای متفاوت 
به  آنان حدود ۲۰۰ تن  امنیتی خبر داد که در میان 
دید  از  اما  شده اند،  گرفتار  مسلحانه  سرقت های  اتهام 
بهبود  پولیس سبب  از سوی  تبه کاران  بازداشت  مردم 

وضعیت امنیتی نشده است.
به باور نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان و شورای 
والیتی هرات، تغییر و تبدیل مقام های امنیتی نمی تواند 
درد ناامنی را درمان کند و برای مهار ناامنی ها در هرات، 
باید تشکیل پولیس افزایش پیدا کند و حکومت مرکزی 
طی سالیان اخیر، تشکیل پولیس هرات را افزایش نداده 

است.

ولسوالی  پولیس  فرمانده  دیگر،  واقعه ی  دو  در 
مسلح  مردان  و  برداشت  زخم  هرات  پشتون زرغون 
پول  و  موبایل  گذره،  ولسوالی  در  باغ  یک  بر  با حمله 
نقد افرادی که در آن بودند را بُردند. فرماندهی پولیس 
هرات، تنها دو مورد ترور را در این والیت تأیید می کند.

برخی اعضای شورای والیتی هرات، وضعیت امنیتی را 
قابل پذیرش ندانسته و از افزایش شدید ناامنی ها نگران 
هستند. توریالی طاهری، معاون شورای والیتی هرات، 
در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که در جریان چند 
ماه اخیر با گذشت هر روز وضعیت امنیتی هرات بدتر از 

روز قبل شده است.
او، نماینده گان مردم در شورای والیتی در  به گفته ی 
سطح محلی برای مهار جرایم بر شورای نظامی فشار 
وارد می کنند، اما نماینده گان مردم در پارلمان، باید از 
وزارت امور داخله و مسووالن ارشد امنیتی بخواهند که 

تشکیل پولیس را افزایش دهند.
برخی نماینده گان هرات در مجلس نماینده گان نیز باور 
دارند که ناامنی در تمام والیات افغانستان افزایش یافته 
و هرات نیز در چند ماه اخیر نسبت به گذشته ناامن تر 
شده است. شاپور پوپل، عضو مجلس نماینده گان، کم بود 

هرات ناامن است

حسیب بهش

تهیه  در  ُکندی  با  هم زمان 
کارشیوه مذاکرات بین االفغانی، 
حکومت می گوید که طالبان 
با »اصرار بی جا« بر موضوعات 
سبب  کارشیوه،  در  خاص 
کنونی  مذاکرات  که  شده اند 
شود.  کشیده  بن بست  به 
جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دانش،  محمدسرور 
خاصی  موضوعات  بر  طالبان  تاکید  که  کرد  تصریح 
است که هیچ ربطی به کارشیوه ندارد.  وی به گفته 
و  بهانه جویی ها  جمله  از  دالیلی،  بر  بنا  طالبان  وی، 
دفاعی  موضع  در  منطق  نگاه  از  آتش بس،  نپذیرفتن 
موقف گیری  به  پیش تر  اما  طالبان  گروه  دارند.  قرار 
برخی از مقامات حکومتی، از جمله معاون دوم ریاست 
جمهوری، واکنش نشان دادند و آنان را به تالش برای 
سبوتاژ کردن روند صلح متهم کردند. گفتنی است که 
هر چند هیأت مذاکره کننده دولت و طالبان از حدود 
11 روز بدین سو هیچ گونه نشست رسمی نداشته اند، 
اما پیش تر منابع دولت و طالبان در قطر به بن بست 

خوردن مذاکرات را رد کرد ه اند.
آستانه  در  بین االفغانی  مذاکرات  که  شرایطی  در 
ورود به ماه دوم آن است، گروه های تماس دو طرف 
رسمی  دیدار  گونه  هیچ  بدین سو  روز   11 حدود  از 
برای نهایی سازی کارشیوه مذاکرات نداشته اند. منابع 
که  می کنند  تایید  ۸صبح  روزنامه  به  نیز  دوحه  در 
در  دو  طرف  هیأت  میان  نشست رسمی  گونه  هیچ 
پیش تر  چند  هر  است.  نشده  برگزار  اخیر  روزهای 
از اعضای هیأت مذاکره کننده دولت و طالبان  برخی 
با کاربرد واژه »بن بست« در شرایط کنونی مخالف اند، 
»تعیین  سر  بر  در حکومت جنجال  منابع  اکنون  اما 
محمدسرور  می دانند.  بن بست  را  مذاکرات«  مبنای 
دانش، معاون دوم ریاست جمهوری روز شنبه، نزدهم 
میزان، طالبان را به »اصرار بی جا بر موضوعات خاص 

در طرزالعمل« متهم کرد. وی افزود که طالبان مسایل 
خاصی را مطرح کرده اند که در واقع ربطی به کارشیوه 
در  که حکومت  می دهد  نشان  این  و  ندارد  مذاکرات 
موضع  در  منطق  نگاه  از  طالبان  و  است  برتر  جایگاه 

دفاعی قرار دارند.
به باور آقای دانش، طالبان پیش از این نیز با »حاضر 
نشدن در میز مذاکره«، »تاکید بر استراتژی نظامی«، 
»بهانه جویی برای آغاز مذاکره پس از امضای توافق نامه 
با امریکا«، »تشدید خشونت ها، ترور، آدم ربایی،  راه گیری 
و باج گیری ها« و »نپذیرفتن آتش بس«، این موضوع را 
که  می گوید  وی  موارد،  این  بر  افزون  کرده اند.  ثابت 
نظام جمهوریت و دموکراسی »کشتی نجات« است و 
»نظام برتر« است که باید همه شهروندان از آن صیانت 
کنند. در همین حال، معاون دوم ریاست جمهوری بر 
برخی از موارد دیگر در آستانه مذاکرات بین االفغانی 
اشاره می کند. به گفته او، دولت از نگاه دیپلماتیک و 
صلح خواهی، برتر است و طالبان در شرایط کنونی در 
که  می گوید  دانش  سرور  دارند.  قرار  دفاعی  وضعیت 
هیأت مذاکره کننده دولت به دلیل نماینده گی از »همه 
برتر حضور  جایگاه  در  آنان،  حقوق  از  دفاع  و  ملت« 

یافته است.
هیأت  که  معتقدند  هم چنان  حکومت  در  مقامات 
دولت از نگاه دین داری و شریعت مداری »پایبندتر« و 
»صادق تر« از گروه طالبان است، زیرا به باور آقای دانش، 
طالبان به توافق نامه صلح امریکا و طالبان به عنوان مبنا 
تاکید دارد، در حالی که هیأت دولت خواستار تعیین 
قرآن، سنت یا شریع به عنوان مبنای مذاکرات است. 
به گفته معاون دوم ریاست جمهوری، ادعای طالبان 
مبنی بر جهاد در شرایط کنونی مسخره تر از گذشته 
است، زیرا خشونت ها پایان نیافته است. وی حتا مرگ 
دو عالم دین در کابل که گروه داعش مسوولیت گرفته 
بودند را به طالبان ربط داد و افزود که ادعای »جهاد 
علیه مسلمانان« در واقع »بی خبری کامل از شریعت 
و نقض صریح احکام قرآن و سنت است«. به باور این 
چیز  همه  در  طالبان  »گروه  بلندرتبه حکومت،  مقام 
با دید تبعیض می نگرد« و حتا »هیأت مذاکره کننده 
به  نسبت  تبعیض آمیز  صریح  برخورد  و  نگاه  طالبان 

زنان، پیروان مذاهب اسالمی و اقلیت ها دارند«.
در روزهای اخیر، این دومین بار است که سرور دانش 
در برابر طالبان موقف گیری می کند. پیش از این، وی 

امارت مورد نظر طالبان را دیکتاتوری خوانده و گفته بود 
که با حکومت ها سدوزایی ها تفاوتی ندارد. گفتنی است 
که گروه طالبان پیش این برخی از مقامات در حکومت، 
به ویژه دو معاون ریاست جمهوری را به تالش برای 
سبوتاژ روند صلح متهم کرده  بودند. هیأت دو طرف 
هم چنان در نشست عمومی از یک دیگر خواسته بودند 
که از کاربرد حرف های تند بر ضد هم خودداری کنند. 
در همین حال، منابع در قطر می گویند که یک ونیم 
هفته بدین سو، هیچ گونه نشست رسمی میان گروه 
تماس دولت و طالبان برگزار نشده است. پیش از این، 
منابع دو طرف ُکندی در روند را تایید کرده بودند، اما 
تصریح کردند که شرایط کنونی را نمی توان بن بست 

نامید.
افزون بر این، برخی از سیاسیون در کشور معتقد اند که 
چارچوب کنونی مذاکرات صلح »نتیجه بخش نیست«. 
صالح الدین ربانی، رهبر حزب جمعیت که روز جمعه، 
گفت  می کرد،  صحبت  بدخشان  در  میزان  هژدهم 
دوحه  در  گفت وگوها  ماه  یک  بی نتیجه«  »تجربه  که 
می تواند این مورد را اثبات کند، زیرا به باور وی، نبود 
یک چارچوب کالن و همه شمول ملی، ثمره اش رسیدن 
به بن بست، ضیاع وقت، انرژی و خلق بی اعتمادی ملی 
نسبت به آینده صلح آمیز کشور است. احمدضیا مسعود، 
معاون این حزب نیز تصریح کرد که حکومت و طالبان 
هر دو به صلح باورمند نیستند و به گفته، طالبان به 
بدون  نیز  حکومت  و  ندارند  باور  مدنی  ارزش های 

دست آوردی،  ادامه مذاکرات را به نفع خود می داند.
در  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  از  که  است  گفتنی 
هنوز  طرف  دو  اما  می  گذرد،  ماه  یک  حدود  دوحه 
نتوانسته اند که کارشیوه مذاکرات را نهایی کنند. منابع 
تعیین  تنها بحث  تصریح کرده اند که در حال حاضر 
توافق نامه سیاسی به عنوان مبنای مذاکرات، میان دو 
مذاکرات،  پیش برد  با  هم زمان  است.  جنجالی  طرف 
خشونت ها در کشور هم زمان ادامه یافته است. برخی 
از شهروندان در بلخ و ننگرهار، تابوت جنگ را به خاک 
سپردند، زیرا به گفته آنان، مردم از حمل تابوت ها در 

جریان جنگ کنونی خسته شده اند.

مذاکرات دوحه به بن بست رسیده است؟

محمدحسین نیک خواه

گروه تماس دولت و طالبان از یک ونیم هفته بدین سو باهم ندیده اند؛

منابع معتبر محلی هرات تأیید می کنند که جنگ جویان طالبان به تازه گی با حضور در منطقه 
»قلعه شربت« ولسوالی کُرخ، یکی از نزدیک ترین ولسوالی ها به مرکز والیت که حدود 30 
کیلومتر از شهر هرات فاصله دارد، ایست بازرسی ایجاد کرده و بر مواضع نیروهای امنیتی 

حمله کرده اند.



 یک شنبه
شماره 3452

20 میزان 1399
11 اکتوبر 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

4

متحرک  و  کابل  بر  طالبان  تحریک  شدن  مسلط  با 
نیرو های  بیش ترینه ی  اسالمی،  دولت  پایتخت  شدن 
اجبار  به  جهادی  سازمان  های  و  احزاب  ستیزنده ی 
خصومت خونین را فرو می گذارند و کمربند محوری 
مقاومت را در شمال کشور پی می افکنند. تداوم مبارزه 
علیه طالبان، هم گرایی را در جبهه ی مقاومت نهادینه 
می سازد و مشروعیت دولت اسالمی عرصه را در سپهر 

روابط بین الملل بر امارت اسالمی تنگ می سازد.
شکل  سپتامبر  یازدهم  رویداد  برهه ای،  چنین  در 
می گیرد. جبهه ی جهانی مبازره با تروریسم، القاعده را 
در جغرافیای سیاسی افغانستان نشانه می گیرد و امارت 

اسالمی متالشی می شود. 
بی پاسخ،  پرسش  های  با  مسعود  احمدشاه  شهادت 
نشست  مقاومت،  جبهه ی  در  را  قدرت  شیفته گی 
در  خاموش  کودتای  می سازد.  مشتعل  قبرس  و  روم 
بن  کنفرانس  شکل گیری  زمینه ی  اسالمی  جمعیت 
را تسریع می کند. رهبران جبهه مقاومت فوج فوج به 
آلمان می روند تا از نمد قدرت بی نصیب نمانند و عماًل 
دولت اسالمی را از مشروعیت خلع می کنند و رییس 
دولت اسالمی به اجبار و اکراه از حالت فعال به انفعال 

می گراید.
اگر جبهه ی جهانی مبازره با تروریسم به ویژه ایاالت 
اسالمی  دولت  مشروعیت  حفظ  با  امریکا  متحد 
انتخابات را برگزار می کرد، نیازی به کنفرانس بن نبود. 
و  اضطراری  میکانیسم  با  انتخابات  برگزاری  بی گمان 
ایجاد جمهوری اسالمی، هزار مرتبه مشروعیت سیاسی 
بیش تر از برایند های کنفرانس بن می داشت. شوربختانه 
چنین نشد و بازیگران جهانی به راحتی سران جبهه ی 
مقاومت را به میدانی می کشانند که نه توپ و نه میدان 
از آن ها است، و مشروعیت مقاومت را به ب های چند 

چوکی به حراج می گذارند.

که  است  مهم  قضایای  از  یکی  مرد  و  زن  برابری 
مفاهیم  و  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  مفاد  میان 
حقوقی اسالمی درباره آن ناسازگاری دیده می شود. 
مبدأ  به  حقیقت  در  اختالف  و  ناسانی  ناسازگاری، 
برابری که محل اتفاق همگان است باز نمی گردد، بل 
و  برداشت جامعه غربی  و  اختالف نظر میان مفهوم 
برداشت جامعه اسالمی از مفهوم برابری است. به نظر 
دانشمندان غربی بعضی از گزاره ها در قوانین اسالمی، 
برابری میان زن و مرد را از میان برده است، مانند:1- 
حرام بودن ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان.۲- 
بهره کم تر زن در حق ارث) البته اگر به اصل مسأله 
میراث پرداخته شود در حقیقت کدام فرق وجود ندارد 
چون یک زن هم از طرف پدر و هم از طرف شوهر حق 
ارث دارد که مساوی می شود به همان حق ارث که 
یک مرد تنها از طرف پدر به دست می آورد(. ۳- تعدد 
زوجات. ۴- قیمومیت مرد بر زن. ۵ گواهی دوزن در 
برابرگواهی یک مرد.۵- محروم بودن زن از پست  های 

اداری مهم و...
در محور دوم یعنی عدم تساوی حقوقی زنان با مردان، 
تفاوت  است.  دلیل  فاقد  انسانیت  بر  جنسیت  تقدم 
تفاوت  منشأ  دلیل  چه  به  بیولوژیک  یا  فیزیولوژیک 
حقوقی است؟ اگر تفاوت نژادی و تفاوت رنگ پوست 
تفاوت  چرا  باشد،  نمی تواند  حقوقی  تفاوت  منشای 
جنسی منشأ تفاوت حقوق شود؟ فرودستی مطلق زن 
و فرادستی مطلق مرد فاقد هرگونه دلیل معتبر عقلی 
است. مالک برتری در آخرت به تقوا است نه جنسیت، 
امکانات  و  فرصت ها  تمهید  با  می باید  نیز  دنیا  در 
آورد.  برای یک رقابت سالم فراهم  را  مساوی عرصه 
زنان نه در عقل، نه در کسب علم، نه در مهارت  های 
شغلی و نه در عرصه  های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
چیزی از مردان کم ندارند. در مجموع تساوی حقوقی 
و  است  سلیم  عقل  مطابق  از جنسیت  فارغ  آدمیان 
به حقوق مردان  زنان نسبت  تبعیض جنسی حقوق 

خالف انصاف، عدالت و عقل است.

۱- عوامل تحول در حقوق زن
تعارض سنت و تجدد در برخی حقوق زنان را با این 
مقدمه آغاز می کنیم که نگاه به مسأله زنان در گذشته 
و امروز متفاوت است. حقوق زنان درگذشته مباحث و 

ابعادی داشت و امروز مباحث و ابعادی دیگر.
قبل از دوران رنسانس، زن موجود درجه دوم محسوب 
می شد، آسیب پذیر، فرودست و به عنوان موجودی که 
همواره باید در چتر حمایت مرد قرار می گرفت و اگر 
سایه پاسداری مردانه از سر زن برداشته می شد، مانند 

وزارت خانه ها  بیش ترین  موقت  اداره ی  در  که  آنانی 
تاکتیکی چنان مست  پیروزی  با  می کنند،  اشغال  را 
می انگارند.  نادیده  را  متحدان شان  حتا  که  می شوند 
با  که  حالی  در  می رسانند.  اوج  به  را  انحصارگرایی 
نگاه درازمدت و استراتژیک می توانند فرایند توسعه ی 
سیاسی را با مشارکت گسترده و عادالنه تسریع کنند. 
متأسفانه دیدگاه معطوف به قدرت و ثروت این فرصت 
تاریخی را به باد های سرگردان ممتد تاریخی می سپارد 
در نتیجه چالش  های مزمن قومی، مذهبی و زبانی حاد 
می شود. در بستر چنین وضعیت نابسامانی افغان  های 
فضای  در  تابعیت ها  دو  یعنی  امریکایی  و  اروپایی 

سیاسی و ساختار قدرت تزریق می شوند.
و  ذهن  حکومت  و  حاکمیت  عرصه ی  بدنام شده گان 
اراده ی روشن فکران زجرکشیده ی سال های سخت و 
سیاهی را به سمت »تکنوکرات« های شیفته ی لیبرال 

راه زنان  دست  به  گوهری  مانند  و  شده  پژمرده  گل 
می افتاد، لذا باید همواره تحت پاسداری مردانه )پدر، 
در  که  است  روندی  این  باشد،  پسر(  و  برادر، شوهر 
تجدد  از  قبل  دوران  می شود.  مشاهده  جوامع  اکثر 
ویژه  اهمیت  فزیکی  به قدرت  بوده است که  دورانی 
داده می شد و زور بازو در آن حرف اول را می زد. اگر به 
جنگ  های گذشته نگاه کنیم یک عنصر اصلی قدرت 
بدنی بود. در قصه طالوت و جالوت که در قرآن هم به 
آن اشاره شده یکی از شرایط زمامداری توانایی بدن 
عنوان شده است. تنبیه ها هم درگذشته بدنی بوده و 
مجازات  روانی در آن زمان اصاًل شناخته شده نبودند. 
فزیکی حرف  مشخص است در جامعه ای که قدرت 
آن جامعه چندان جای گاهی  در  زن  می زند؛  را  اول 
بوده  و معیشتی  اقتصادی  ندارد. عامل دیگر مسایل 
معیشت  تأمین  مختلف  دالیل  به  گذشته  در  است. 

خانواده نوعاً متوجه مردان بوده است.
طبیعی است که وقتی کسی درآمد خانواده را تأمین 
بگیرد...  دست  به  را  خانواده  زمام  می تواند  می کند، 
لذا اگر نفقه برعهده ای مرد است ریاست خانواده هم 
جنسیت  جدید  جهان  در  بود.  خواهد  مرد  برعهده 
بل  نه  فزیکی  توانایی  امروزه  و  نیست  تبعیض  عامل 
گذشته  در  می زند.  را  اول  حرف  فهم  و  دانش  علم، 
عالوه بر جنسیت، نژاد و رنگ پوست و دین هم عامل 
تبعیض بودند. یعنی »این انسان سیاه است پس حقوق 
کم تری دارد« بسیار طبیعی بود و نیازی به استدالل 
هم نداشت اما اسالم آمد و امتیاز های نژادی و رنگ 
پوست را نفی کرد و همین بود که باعث شد کرور، 
کرور افراد مختلف از ملیت  های متفاوت آیین محمدی 
را بپذیرند. در این دین، نژاد و رنگ بر انسانیت مقدم 
نیست و آن چه خداوند به آن توجه می کند ایمان و 
عمل صالح ما است. مرد بودن و زن بودن الزمه یک 
مرد  و  زن  از  متشکل  جامعه ای  است،  سالم  جامعه 

پویش و شکوفایی دارد.
در نتیجه به این سوال پاسخ باید داد اگر تفاوت  های 
برخاسته از نژاد و رنگ باعث تفاوت حقوقی نمی شود 
حقوقی  تفاوت  باعث  جنسی  تفاوت  دلیل  چه  به 
می شود؟ دلیل عقلی در این زمینه نداریم. لذا انسان 
امروز معتقد است که زن و مرد اگر هر دو فرصت  های 
پیش  هم  هم مانند  می توانند  باشند،  داشته  مساوی 
بروند و هر یک به شکل طبیعی مسیر خود را طی 

خواهد کرد.

سرخورده  مردم  اراده ی  و  می دهد  جهت  دموکراسی 
از دولت سازان ناکام به سمت تازه نفسانی که دهه ها 
باور  می سازد.  متمایل  زیسته اند،  امریکا  و  اروپا  در 
می کنند که تازه نفسان بی زخم حاکمیت قانون، رفاه 
و حکومت داری خوب را به ارمغان می آورند. دردهای 
کوریای  جاپان،  تجربه ی  و  می شوند  درمان  جان کاه 
شوربختانه  شد.  خواهد  تکرار  افغانستان  در  جنوبی 
انتقال  و  دوم  وطن  به  دلبسته گی  نمی شود.  چنین 
از کشور، فضایی را  ثروت  های چپاول شده به بیرون 
ایجاد می کند که افغانستان بدل به فاسدترین کشور در 
جهان می شود. آخر آنانی که دم از قانون گرایی می زنند، 
و  ارزش گرایان  قانون،  نقض  در  قانون اند.  ناقض  خود 
لیبرال دموکرات ها دوسیه ی همسان دارند. فقط کافی 
است کارنامه ی وزیران سرپرست را پس از استیضاح و 

گرفتن رأی عدم اعتماد مرور کنید.

2- مشترکات و تفاوت  های زن و مرد
1-۲ مشترکات

- زن و مرد از جهت کرامت ذاتی و شخصیت مساوی 
هستند و از این جهت، هیچ تفاوتی میان این دو صنف 

وجود ندارد.
مانند مرد،  اجتماعی است و  - زن دارای شخصیت 
مانند  باید  و  دارد  انسانی  با شخصیت  زنده گی  حق 
مرد، از همه وسایل زنده گی آبرومندانه برخوردار شود.

مالی  جریانات  و  تعهدات  در  مرد  مانند  نیز  زن   -
بشر  در حقوق  اگرچه  این حق  دارد.  استقالل  خود 
از دیدگاه غرب با صراحت ذکر نشده، ولی با نظر به 
دیگر رشته  های حقوق حاکم بر دنیای غرب، حق آن 

برای زن محفوظ است.
مرد«  و  »زن  اختیار طرفین  کمال  با  باید  ازدواج   -

انجام بگیرد.
- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و حق 

دارد از حمایت جامعه و دولت برخوردار باشد.
۲-۲. تفاوت ها

-از نظر شریعت اسالم، زن در شوهر اختیار کردن و 
مرد نیز در زن اختیار کردن، بایستی موضوع دین و 
مذهب را مراعات کنند؛ یعنی زن مسلمان نمی تواند 
با مرد غیر مسلمان از هر مذهبی که باشد یا اصاًل 
مسلمان  مرد  و  کند  ازدواج  باشد،  نداشته  مذهبی 
ازدواج  کتاب  اهل  ولی  غیرمسلمان  زن  با  می تواند 

دایمی کند. 
مسأله بسیار با اهمیتی که در جریان ازدواج وجود دارد، 
مسأله فرزندان است. بی هیچ تردید و اختالفی، اسالم 
که این دنیا را گذرگاهی برای دنیای دیگر که جاودانه 
مشاهده  و  استعدادها  همه  انبساط  جایگاه  و  است 
نتایج کمال می داند-نمی گذارد انسان هایی که به این 
دنیا می آیند، بدون قیدوشرط و مانند حیوانات غیر 
مکلف زنده گی کنند و پس از چند صباحی، راهی زیر 
خاک  های تیره شوند؛ بنا بر این دستور اکید می دهد 
که فرزندان را با معتقدات صحیح وبا تعلیم و تربیت 
حال،  نمایند.  آماده  انسانی-الهی  زنده گی  یک  برای 
اگر یکی از طرفین مسلمان نباشد، مسأله فرزندان، 
مشکالتی غیر قابل حل به وجود می آَورد و چنان که 
به فراوانی می بینیم، این گونه ازدواج ها باعث می شود 
فرزندان غالباً بدون مکتب و مذهب زنده گی کنند و 
همه می دانیم که زنده گی بی دین و مذهب، هویتی 
ندارد. هم چنین، پدران و مادران این گونه فرزندان هم 

به هر روی، سترون شدن فرایند دولت سازی و عدم 
وفاداری به ارزش  های ملت ساز، زمینه ی تاخت و تاز 
تفنگ و تریاک و ترور را مساعد می سازد. جنگ  های 
داغ  جهانی  مافیای  و  تروریسم  پشتوانه ی  با  نیابتی 
ترور  انفجار،  انتحار،  جنگ،  خط  و  می شود  داغ تر  و 
می گستراند.  دامن  افغانستان  وسعت  به  اختطاف  و 
تکنوکرات ها نیز بر دار رسوایی آونگ می شوند؛ و هر دو 
تابعیتی که از اریکه ی قدرت فرو می افتد، با پای کوبی 
دیگر جیبش خالی  زیرا  برمی گردد  امریکا  و  اروپا  به 
نیست، جوال زرین بر دوش دارد. )حکم اغلب راست...(

اینک که مهد لیبرال دموکراسی بر گلوی حقوق بشر، 
آزادی، حقوق زنان پای گذاشته است و همهمه ی صلح 
کودتاچیان  قطور  دوسیه ی  ساخته،  گرم  قطر  در  را 
دولت  رییس  شدن  قدرت  خلع  مقاومت،  جبهه ی 
دوره ی  انتقالی،  موقت،  اداره  بن،  کنفرانس  اسالمی، 
مملو  کابینه ی  جمهوری،  ریاست  انتخابات  نخست 
جمهوری  ریاست  دوم  دوره ی  سو،  و  سمت  یک  از 
نادوراندیش،  اقتدارگرایان  شدن  رانده  حاشیه  به  و 
میان جیگری جان کری و شکل گیری حکومت وحدت 
فقر  را ورق می زنم و  و...  انتخابات  ملی در گورستان 
فریاد  و  می شود  برجسته  سیاسی  متورم  مدیریت 

می زنم:
عرصه ی  در  مقاومت  و  جهاد  سران  ناکام  کارکرد 
به  تکنوکرات ها،  نافرهیخته ی  نقش  و  دولت سازی 
نظامی  سیاسی  مشروعیت  چنان  مسلح  اپوزیسیون 
می دهد که با امریکا، با مهد دموکراسی، توافق نامه )۲۹ 

فبروری ۲۰۲۰م( امضا می کنند.
امروز  تا  ثور 1۳۵۷  هفت  از  بگویم:  بی پرده  بگذارید 
هر جناح، جریان و شخصی که بر طبل دولت سازی 
کوبیده است، بی ُسر و لی بوده است. وضعیت امروزی 

نتیجه ی چنین نواختنی است.

به جهت ناتوانی در قانع ساختن یک دیگر، مسأله را به 
»باری به هر جهت« می گذرانند.

- با نظر به عبارت »زن و شوهر در کل امور مربوط 
معلوم  می باشند«،  مساوی  حقوق  دارای  ازدواج  به 
و  خوراک  هم مانند  نفقه،  و  مهریه  حقوق  می شود 
پوشاک و سایر وسایل زنده گی، در حقوق بشر غرب 
برعهده مرد نیست؛ در صورتی که در اسالم برای بقای 
نظام خانواده گی، به جهت مختصات حیاتی واال مانند 
زن  در صنف  که  انسانی  اعلی  عواطف  و  احساسات 
وجود دارد، تنظیم و ابقای آشیانه خانواده را به عهده 
زن می گذارد، نه با اجبار بل با قابل درک ساختن این 
حقیقت که ساختمان خانواده، آن اندازه که از مصالح 
عاطفی و احساسات پاک حیات بهره برداری می کند، 
از فرمول  های خشک کمیت ها تبعیت نمی کند. بدون 
تردید، این زن است که می تواند مصالح مزبور را برای 
ساختن و ابقای خانواده آماده کند. به همین جهت، 
اسالم مراعات کامل عدالت را نموده و مرد را برای 
تهیه نفقه و التزام به مقدار مناسبی مهریه برای زن، 

مکلف می سازد.
نگهداری  و  تولد  حمل،  عوارض  این که  اضافه  به 
زنان  عهده  به  بیش تر  به حفاظت،  نیازمند  کودکان 
اگر بخواهند کودکان را به شیرخوارگاه ها و  است و 
از عواطف و  سایر مراکز حفاظت کودکان بفرستند، 
احساسات انسانی محروم خواهند ماند، محتمل است 
این کودکان در عهد جوانی، با عدم احساس هویت و 
شخصیت، به پوچی در زنده گی مبتال شوند و به تعبیر 
بعضی از متفکران خود غرب: »این قبیل جوانان، تنها 
به درد سربازی می خورند که همواره مسأله کمیت 
با  ابعاد  با  انسانیت  به درد  نه  برای آن مطرح است، 
 ۲ بند  در  کنیم،  دقت  درست  اگر  انسانی«  عظمت 
نیز  غرب  حقوق  حقیقت،  در  و  بیست وپنجم،  ماده 
که  دارای حق خاصی هستند  مادران  که  می پذیرد 
باید مراعات شود. در این بند آمده است: »مادران و 
کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوص 
بهره مند شوند.« اسالم این مراقبت را نخست-یعنی 
با  بتواند  زن  تا  می گذارد  مرد  عهده  ًباالذات-به  اوال 
را  کودک  و  خانواده گی  آشیانه  مسأله  فراغت خاطر 
به  یا  و  نتوانست  تنظیم کند، و در صورتی که مرد 
محروم  خانواده گی  مراقبت  از  کودک  و  مادر  عللی 
شدند، نوبت دولت و جامعه می رسد. بنا بر این، خود 
حقوق غرب نیز مجبور است، تا حدی این مسأله را 
بپذیرد که زنان غیر از آن چه که به عنوان یک انسان 
برخوردار  اجتماعی  و  فردی  زنده گی  حقوق  از  باید 

باشند، از جهاتی نیاز به کمک دارند.

برابری زن و مرد و عوامل 
تحول در حقوق زن

از نشست بن تا نشست قطر
دکتر عبدالغفور آرزو

شکوفه دانش، خبرنگار



اقیانوس آرام و از کانادا تا خلیج مکزیک بود« )نائینی، 
.)۳۴ :1۳۸۸ -1۳۸۷

متحد  نقش  در  امریکا  جهانی،  جنگ  اولین  پایان  تا 
انگلیس  در  کنار  این کشور بود. تصمیم رییس جمهور 
جنگ   در   شرکت  برای  امریکا  کنگره ی  و  »ویلسون« 
اروپا  در سال 1۹1۷، نشان دهنده ی ظهور و شکل گیری 
پایان  تا   که   بود   آن  ملی  امنیت  جدید  دکترین 
دکترین  ویلسون،  داشت.  تداوم  جهانی  جنگ  دومین 
متوازن کننده ی ماورای ابحار را نیز  با  پوشش اعالمیه ی 
چهارده ماده ای خود در 1۸ ژانویه 1۹1۸ ظاهر اخالقی 
و بین المللی داد . این رهیافت که مرهون کار گروهی از 
کارشناسان بود، در خدمت رویکرد آیین امنیتی جدید  
امریکا قرار گرفت که در دوره ی دوم حضور ویلسون در 
کاخ سفید آغاز  شد . ایاالت  متحد امریکا در سال 1۹1۷ 
اروپا و  قوا در  برقرارکننده ی موازنه ی  تا 1۹۴۵، نقش 
آسیا از  ماورای بحار را بازی می کرد؛ زیرا دولت مردان 
این کشور به تدریج تهدیدهای خطرناک  علیه  امنیت  
ملی امریکا را از سوی یک قدرت متخاصم یا ائتالفی 
از قدرت ها که کنترل  مرکز  اصلی اورآسیا را به دست 
آورده باشد، درک کرده بودند )نائینی، 1۳۸۷- 1۳۸۸: 

.)۳۵-۳۴

]1[ . نویسنده و پژوهش گر، رییس اتحادیه حقوقدانان 
و رییس عدلیه ی والیت غزنی. 

.Robert Mandel .]2[ 
)National security strategy )NSS . ]3[ 
)National Security Council )NSC . ]4[ 

سیدمحمد فیروزی نامزد دکترای جامعه شناسی
قسمت سوم

عزیزاهلل بصیر
قسمت دوم

)National Security( امنیت ملی 
تا دهه ی 1۸۸۰، تعریف جامع و کاملی از امنیت ملی 
کامل  تعاریف  تدریج  به  آن   از  بعد  و  بود  نشده  ارائه 
هفدهم  قرن  »در  که  است   معتقد  »هافندورن«  شد. 
میالدی، شکل گیری دولت ملی  و تمایل آن به بقا باعث 
اما »می« اشاره می کند  این مفهوم  شد.«  مطرح شدن 
از  بعد  خصوصاً  بیستم،  قرن  در  فقط  واژه  »این  که 
جنگ جهانی دوم،  متداول شده است.« )ماندل، 1۳۷۷: 
 )national security( مسلّم این که امنیت ملی .)۴۳
آن  ریشه ی  که  مطرح شد  ملت-کشور  تولد  دنبال  به 
این  زمان،  آن  در  می گردد.  باز  میالدی    1۷ قرن  به 
 national( ملی«  »بقای  عنوان  تحت   نوظهور  مفهوم 

survival(  مطرح  شد.
ملی  »امنیت   می گوید:  چنین  نیز  ماندل«]۲[  »رابرت 
شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصوالً جزو 
مسوولیت حکومت های ملی است تا از تهدیدات مستقیم 
ناشی از خارج نسبت به بقای  رژیم ها، نظام شهروندی 
عمل  به  ممانعت  خود  شهروندان   زنده گی  شیوه ی  و 
تعاریف  در  دقت  با  همان: ۵1- ۵۲(.  )ماندل،  آورند.« 
فوق می توان چنین برداشت نمود که نقطه ی مشترک 
قابل قبول همه ی صاحب نظران ضرورت »حفظ وجود 
خود« است که می توان به شکل  دیگر آن را به »حفظ 
ذات و صیانت نفس در برابر اساسی ترین خطرات« تعبیر 
کرد. برخی از صاحب نظران، حفظ خود یا »صیانت ذات 
و نفس« را در چهار پدیده ی با ارزش خالصه می کنند:

حفظ جان مردم؛
حفظ تمامیت ارضی؛

حفظ سیستم اقتصادی و سیاسی؛
حفظ استقالل و حاکمیت کشور.

چهار مقوله ی فوق به عنوان جوهره ی »امنیت  ملی«، 
تمام کشورها در سیاست  را دارند که  این خصوصیت 

 یک شنبه
شماره 3452

20 میزان 1399
11 اکتوبر 2020

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

5

آن ها  انتشار  و  تهیه  قانون،  طبق  بر  که  اصلی  اسناد 
ملی«  امنیت  »استراتژی  شامل  می باشد،  ضروری 
»برآورد   ،)NDS( ملی«  دفاع  »استراتژی   ،)NSS(
دفاعی چهارساله« )QDR(  و »استراتژی ملی نیروهای 

مسلح«)NMS(؛
اسناد فرعی یا گزارش های برخی سازمان ها و تشکیالت 
امنیتی که هرچند الزامی از سوی کنگره برای تهیه آن ها 
وجود ندارد، ولی تدوین آن ها در چارچوب اسناد اصلی 
می گیرد،  صورت  آن ها  ساختن  عملیاتی  جهت  در  و 
 ،)NSHS(»شامل »استراتژی ملی برای امنیت داخلی
»استراتژی ملی مبارزه با تروریسم« )NSCT(، »برآورد 
سند  دو  و    )QHSR( چهارساله«  داخلی  امنیت 
اطالعاتی »استراتژی اطالعات ملی« )NIS( و »برآورد 
)QICR(کاردان، 1۳۹۰:  چهارساله«  اطالعاتی  جامعه 

.)1۷-1۶
تا کنون، بیش از 1۷سند مهم در این مورد بیرون داده 
شده است. از این میان، دکترین های مهمی که تدوین و 

ارایه شده اند، یکی هم دکترین »مونروئه« است.
»دکترین مونروئه« به دنبال گسترش، تعمیق و تثبیت 
قدرت  ایاالت  متحده  در قاره ی امریکا بود و می توانست 
یعنی  بعدی  دکترین  زمینه ساز  و  مناسب  مقدمه ای 
بر  تسلط  که   از  سویه گیری  باشد  محتوم«  »سرنوشت 
نیم کره ی غربی بهره مند بود. در سال 1۸۲۳، روسیه  به  
دنبال  تقویت جایگاه خود در سواحل امریکای شمالی در 
امتداد اقیانوس آرام بود. مونروئه اعالم کرد  ایاالت متحد 
امریکا هرگونه تالش هر یک از قدرت های اروپایی را  به 
منظور گسترش نظام  سیاسی در هر نقطه ای از نیم کره ی 
غربی برای صلح و امنیت خطرناک می داند. هدف اصلی 
و  واشنگتن  حافظی  )خدا  دکترین  دو  این  مشترک  و 
نام »سرنوشت محتوم«،  به  بعدی  مونروئه( و دکترین 
دست یابی به  کنترل سیاسی مؤثر بر بخش های مرکزی 
تا  اطلس  اقیانوس  از  شمالی  امریکای  قاره ی  وسیع  و 

احزاب  و  گروه ها  افراد،  نیز  و  خارجی شان  و  داخلی 
موجود در کشورها، بدون توجه  به گرایش، سلیقه ها و 
اختالفات فردی، گروهی، طبقاتی، سیاسی و اجتماعی، 
درباره ی اهمیت  حفظ و تالش برای رفع تهدیدات علیه 
این چهار ارزش، در حد توان و امکان اتفاق نظر کامل 
بسیاری  به حدی است که  امنیت ملی  اهمیت  دارند. 
این   بر  بین الملل  روابط  و  سیاست  علم  دانشمندان  از 
نظر اند که تحقق این مهم »فلسفه ی وجودی دولت« یا 
»فلسفه ی تشکیل دولت« را به دست می دهد و علی رغم 
تمامی قیودی که این امر برای آزادی های  فردی ایجاد 
از حریم  پاسداری  برای   را  دولت  تأسیس  است،  کرده 

امنیت دانسته و ضرورت  تأسیس آن را قبول کرده اند.

استراتژی امنیت ملی
»استراتژی امنیت ملی )NSS( ]۳[«ایاالت متحده که 
بعضی از آن ها اعالن دکترینی جدید می باشد و برخی 
دیگر اعالن یک استراتژی تازه در چهارچوب دکترین 
استراتژی های  از  را می توان مجموعه ای  سابق هستند 
و  داخلی  حوزه های  در  سیاسی  و  اقتصادی  امنیتی، 
برای پیش برد  راه  بهترین  به چگونه گی  خارجی راجع 
امریکا  از سوی رییس جمهور  امنیت ملی دانست که 

منتشر می گردند )کاردان، 1۳۹۰: ۲۹-۲۸(.
به هر حال،  NSS از سوی »شورای امنیت ملی« ]۴[ 
تهیه و پس از امضای رییس جمهور ایاالت متحده شده 
و به مسایل کشور ایاالت متحده به عنوان یک کل توجه 
و  استراتژی کالن  ارائه دهنده  این سند،  واقع  دارد. در 
این کشور  امنیت ملی  با  امریکا در رابطه  اهداف کلی 

)۲۰۰۹,DAU( .می باشد

نگاه اجمالی به اسناد استراتژی امنیت ملی امریکا
به طور کلی اسناد استراتژی امنیت ملی ایاالت متحده 

را می توان شامل دو دسته اسناد دانست:

استراتژی امنیت ملی ایاالت متحده امریکا

در قسمت های گذشته ضمن طرح هدف این نوشتار که 
در  )بی نظمی  عمومی  بی نظمی  اجتماعی  علل  بررسی 
و مسووالن ذی ربط  نهادها  توجه  و جلب  سطح کالن( 
تجربیات  نسبت  نیز  و  است  آن  ریشه های  و  علل  به 
تاریخی مان و نقش تفاهم نمادی با نظم عمومی به بحث 
زنده گی  و  عمومی  نظم  که  است  واضح  شد.  گذاشته 
جامعه  یک  دست آورد  مهم ترین  عنوان  به  صلح آمیز 
تلقی شده  که عناصر و اجزایی مختلف از جمله عمل کرد 
پیشینیان یک نسل و وقایع تاریخی یک جامعه نیز در آن 
سهیم است. در افغانستان حتا از اگر روایت های تاریخی 
باز هم  متفقالقول تاریخ نگاران را مالک سنجش بگیرم 
می شویم  مواجه  اجتماعی  اصطکاک های  و  شکافها  به 
که عمدتاً از باال به پایین )از جانب حکومت ها بر مردم( 
هنجارهای  و  ارزش ها  فرایند،  این  است.  شده  اعمال 
مختلف  اقوام  و  گروه ها  برای  را  متعارض  و  ناهم گون 
افغانستان به ارمغان آورده است. هم چنین برای ایجاد، 
حفظ و استمرار نظم عمومی هر جامعه به تفاهم نمادی 
نیاز دارد. تفاهم نمادی بدین معنی است که یک جامعه 
مالک ها و معیارهای شناختی، فلسفی، آرمانی، حقوقی، 
اخالقی، ارزشی و هنجاری همه شمول و قابل قبول برای 
وابسته گی  و  خاطر  تعلق  باشد.  داشته  اعضایش  همه 
احساسی و  شناختی به نمادهای چون بیرق)پرچم ملی(، 
قانون اساسی، سرود ملی، افتخارات ملی-تاریخی، واحد 
و  ملی  مشترک  آرمان های  اجتماعی،  هنجارهای  پول، 
معیارهای اخالقی، وجوه وصل کننده گروه های اجتماعی 
است. به لحاظ جامعه شناسی شمولیت افراد به گروه ها 
مخصوصاً گروه های اولیه و ثانویه طبیعی است و در هر 
می شود  پیدا  زمانی  مشکل  ولی  می افتد  اتفاق  جامعه 
یا  همه شمول  رفتاری  قواعدی  عرضه  توان  جامعه  که 
تولید هنجارهای قابل قبول برای همه گروه ها را ندارد 
و هر گروه اجتماعی)در افغانستان اقوام( در صدد اثبات 
ارزش ها و هنجارهای خودی و نفی ارزش ها و هنجارهای 
دیگری اند. به عبارت دیگر، نمادهای ملی توان جذب و 
پوشش همه ی گروه های اجتماعی )بیش تر منظور اقوام 
است( را ندارد و این گروه ها در پی اثبات هویت خودشان 

به غیر از طریق نمادهای ملی استند.

اجتماعی  ساختارهای  با  عمومی  بی نظمی  نسبت 
غیرتعمیم یافته

خود  تاریخی  شرایط  و  تاریخ  به   معطوف  جامعه ای  هر 
دارای ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
معین می باشد. در جامعه شناسی، مکتب ساختارگرایی و 
جامعه  ساختارهای  به  کالسیک  جامعه شناسان  اغلب 
و  افراد  واکنش  و  کنش  بر  تعیین کننده  و  اصلی  نقش 
تحوالت یک جامعه داده است. برخی جامعه شناسان تا 
حدی پیش رفته اند که آزادی افراد را در تعیین کنش و 
واکنش شان محدود به ساختارهای آن جامعه دانسته و 

تحوالت و تغییرات جامعه ممکن گردد. نظام شخصیتی 
افراد با بسیج منابع جدید و فرصت های جدید با تحوالت 
قبول  قابل  اهداف  به  آن  غیر  در  گردد،  هم گام  جدید 
اجتماعی دست نخواهد یافت و در سطح فردی ممکن 
از راه های انحرافی به کسب اهداف مبادرت ورزند و در 
سطح گروهی-قومی در صورت عدم دست یابی به اهداف 
اجتماعی )قدرت، ثروت، افتخار و...( دست به بی نظمی 
سطح  در  زد.  خواهند  اجتماعی  ناسازگاری  و  عمومی 
نظام فرهنگی عالوه بر افزایش توانایی بر حفظ انگاره ها 
برای تعادل، باید ظرفیت تولید، ذخیره سازی و بازیافت 
منابع شناختی خود را ونیز توزیع اطالعات) چه نمادین یا 
ابزاری( خود را باال ببرد. جامعه ای که نظر به گذر زمان و 
شرایط و الزامات جدید توانایی تولید منابع شناختی جدید 
و توزیع آن را نداشته باشد توانایی کنترل بی نظمی های 
عمومی را نیز نخواهد داشت. در سطح نظام اجتماعی 
نیز عالوه بر افزایش توانایی برای یک پارچه گی اجتماعی 
بایست ظرفیت جذب و استفاده بیش تر و بهینه انرژی 
را از محیط داشته باشد و توسعه اقتصادی که محرک و 
موتور توسعه ی عمومی شمرده می شود بیش تر از پیش 
فعال گردد. به نظر می رسد جامعه افغانستان در بخش 
با  بیان شد،  آن  فشرده  توضیحات  که  انطباقی  ارتقای 
مشکالت اساسی رو به رو است. افراد و گروه های اجتماعی 
توانایی سازگاری با ارزش ها و هنجارهای مدرن و جهانی 
را ندارند یا بر سِر ارزش های سنتی و مدرن درگیری ها 
و تعارضات وجود دارد. دعوا بر سِر امارت و جمهوریت 
مشکالت  با  نیز  شخصیتی  نظام  در  است.  آن  نمونه 
عمده از جمله فقدان ظرفیت یادگیری دانش کاربردی 
راه های  از  اهداف  به  آن دست یابی  درپی  مواجهیم که 
قابل قبول دشوار شده و بی نظمی را در سطح خرد و 
نیز  اجتماعی  و  فرهنگی  در سطح  می آید.  پدید  کالن 
یک پارچه گی  نیز  و  منابع شناختی  توزیع  و  تولید  توان 
اجتماعی را به قدر کافی نداریم که در نتیجه ناسازگاری 

اجتماعی بروز می کند.
حفظ  ایجاد،  برای  پارسونز  تالکوت  نظر  از  فردیت:   -۲
نظم در جوامع جدید، مساله حفظ کرامت،  اسمترار  و 
رضایت و هویت فردی در جمع بسیار مهم است. توجه به 
آزادی های فردی و به رسمیت شناختن تفاوت های فردی 
و نیز حفظ و پاس داشت ارزش ها و هنجارهای فردی-

گروهی مثل زبان، مذهب و عقیده، گرایش سیاسی و... 
باید از جانب همه ی افراد و گروه های دیگر حرمت گردد. 
و  ارزش ها  برای حفظ  هر چند گرفتن مخرج مشترک 
آزادی های فردی و آزادی های عمومی کاری دشوار است، 
به  آمده اند.  نایل  آن  به  عماًل  یافته  توسعه  جوامع  ولی 
نظر می رسد یکی از مهم ترین مشکالت ما همین معضل 

و  ارزش ها  که  تنها  نه  است.  جمع«  در  فرد  »ادخال 
شناخته  رسمیت  به  جامعه  جانب  از  فردی  آزادی های 
نشده، بلکه ارزش های بعضی از اقلیت های اجتماعی نیز 

حرمت نمی شود.
معاصر  در جوامع  که  است  واضح  اجتماعی:  ادخال   -۳
تکثر و تعدد گروه های اجتماعی بسیار زیاد است. الزمه 
زنده گی در جوامع شهری و مدرن شامل شدن به چندین 
گروه های  سنتی  جوامع  در  اگر  است.  اجتماعی  گروه 
یا محله ای  زبانی  قومی،  گروه های  به  اجتماعی محدود 
از  ناشی  متعددی  در جوامع جدید هویت های  بوده اند، 
شمولیت در گروه های مختلف شکل می گیرد. مثاًل کسی 
اجتماعی  زبانی،  قومی،  برداشتن هویت مشخص  عالوه 
و... با شمولیت در یک کلوپ ورزشی، یا گروه سیاسی، 
یا انجمن علمی، یا یک جنبش اجتماعی و... هویت های 
جدیدی را نیز کسب می کند. بنا بر این برای ایجاد و حفظ 
نظم عمومی این گروه های اجتماعی باید عالوه برداشتن 
روابط مبادله ای و ابزاری باید روابط عاطفی و هنجاری 
نیز داشته باشد. آن چه که معضل جامعه افغانستان نیز 
دانسته می شود فقدان ادخال اجتماعی است؛ شکاف های 
اجتماعی و قومی، اوضاع را به حدی وخیم ساخته که 
با سایر گروه های  نیز  را  نمادین  ابزاری و  حتا مبادله ی 
بیرون  ازدواج  طور  مثال  به  می سازد.  دشوار  اجتماعی 
قومی به ندرت صورت می گیرد، اعتماد اجتماعی فراقومی 
بسیار دشوار به نظر می رسد، تشکیل احزاب قومی است، 
مشابه  موارد  و  می شود  داده  قومی  رای  انتخابات ها  در 
دیگر. بناً نیاز اساسی ما، ادخال اجتماعی است. تا روابط 
اظهاری و هنجاری میان گروه ها، فرهنگ سازی نگردد، 
دشوار است که هویت ملی و جمعی بر هویت های قومی-

گروهی چیره گردد.
۴-تعمیم ارزشی: همان طوری که با گروه های متعددی 
اجتماعی مواجهیم، هر گروه ارزش ها و هنجارهای خودش 
به یک نقطه مشترک  برای رسیدن  این  بر  بنا  را دارد؛ 
نیاز است که نظام  باشد،  که حاصل آن نظم اجتماعی 
فرهنگی جامعه به تناسب ارزش های گروه های اجتماعی، 
کلی، تعمیم یافته و متعالی باشد. به عبارت دیگر نظام 
تمام نمای  آیینه  که  کند  تولید  را  ارزش هایی  فرهنگی 
وابسته گی  اجتماعی  گروه  هر  و  باشد  گروه ها  همه ی 
بی نظمی  دیگر  بعد  کند.  پیدا  آن  به  عاطفی  و  ارزشی 
عمومی در افغانستان به همین مشکل برمی گردد. نظام 
گروه های  ارزش های  حمایت گر  و  جلوه گر  ما  فرهنگی 
خاص و عمدتاً گروه های صاحب قدرت سیاسی بوده اند. 
بدین جهت عناصر از ارزش های عمومی که توان جذب 

و قناعت همه گروه ها را داشته باشد کمتر وجود دارد.
ادامه دارد...

افراد، فراتر از ساختارهای موجود فکر کرده و گام برداشته 
نمی توانند. هر چند تعدادی دیگر به عاملیت یعنی آزادی 
افراد در کنش های شان و نیز جامعه شناسان پست مدرن 
مانند آنتونی گدینز و پیر بوردی و تالش هایی را برای 
داده اند.  انجام  عاملیت(  و  ساختار  )تلفیق  ساختاربندی 
به مثابه ی ستون  اجتماعی در یک جامعه  ساختارهای 
از  ساختارگرایان  هر چند  است.  خانه  یک  در  یا سقف 
ساختارهای کلی و فرعی نیز سخن گفته اند، اما منظور 
ما ساختارهای اجتماعی کلی و انسجام دهنده است که 
اقشار مختلف  و  تمام گروه ها  بایست در همه ی جهات 
از  یکی  بسیاری ها،  باور  به  دهد.  پوشش  را  اجتماعی 
در  اجتماعی  نظم  بعد  در  افغانستان  اساسی  مشکالت 
اگر  است.  تعمیم یافته  ساختارهای  فقدان  کالن،  سطح 
ساده تر بگوییم ساختارهای اجتماعی طوری شکل گرفته 
که بخش هایی از جامعه را به شکل غیرخودی می بیند، یا 
توان پوشش همه ارزش ها و گروه های اجتماعی را ندارد. 
در بعد اجتماعی، ساختارها قومی است و گروه های قومی 
به دیگران نگاهی غیرخودی و حتا خصمانه داشته/ دارند. 
در این حالت هر گروه ارزش های خود را ذی حق و برتر و 
ارزش های دیگران را پست و عقب مانده تلقی می کند. در 
بعد سیاسی نیز ساختارها و کاکرد ساختارها، همه شمول 
و برای همه گروه های قومی یک سان نبوده و نیست. در 
بعد فرهنگی و اقتصادی نیز با مشکالت مشابه درگیریم. 
نظم  حفظ  و  ایجاد  برای  امریکایی  پارسونز  تالکوت  اما 
در  و  یافته  توسعه  جوامع  و  مدرن  دوران  در  اجتماعی 
حال توسعه، تعمیم ساختاری را از طریق نظام کنش ها 
و  تجزیه  چهاربخش  به  اجیل  چارچوب  از  استفاده  با 

پیشنهاد کرده است.
دوران  در  که  بود  معتقد  پارسونز  انطباقی:  ارتقای   -1
جدید نظام کنش ها )نظام زیستی، نظام فرهنگی، نظام 
اجتماعی و نظام روانی- شخصیتی( ظرفیت تولیدشان 
و  انطباق  توانایی  نظام زیستی  یعنی  ببرند.  باال  باید  را 
از پیش نماید. واضح  با محیط بیش تر  سازگاری اش را 
نیست،  ارگانیگی  انطباق  از  هدف  این جا  در  که  است 
فرهنگی،  اجتماعی،  وجوه  و  سطوح  در  نظام  این  بل 
اقتصادی و سیاسی، توان سازگاری با شرایط جدید را 
از  ناشی  تحوالت  و  تغییرات  با  بایست  افراد  کند.  پیدا 
توسعه و انقالب اطالعاتی و نیز شرایط و الزامات ناشی از 
جهانی شدن سازگاری پیدا کند، در غیر آن از چرخه ی 
گردش تحوالت سریع نرم افزاری و سخت افزاری خارج 
شده و در صورت نبود ظرفیت هم گامی و سازگاری با 
تحوالت جدید، به نظم عمومی صدمه و لطمه می زنند. 
نظام شخصیتی- روانی نیز باید توان و ظرفیت یادگیری 
به  نظر  اهداف،  به  تا دست یابی  باشد  را داشته  بیش تر 

نگاهی جامعه شناختی به چالش های 
نظم عمومی در افغانستان

Aziz431@yahoo.com



عبدالبشیر فکرت بخشی، استاد دانشگاه کابل

من از موسیقی چیزی نمی دانم اما همیشه شنونده ی 
خوبی بودم. از کودکی بیش تر با آوای موسیقی دل انگیز 
ایران بزرگ شدم. در روستای سبز و خرم ما  سنتی 
گل  های  برنامه  های  به  دیروقت  تا  شب ها  کرخ  در 
رنگا رنگ و گل  های صحرایی که از رادیو تهران پخش 
بیش تر  که  برنامه ها  این  می دادم.  گوش  می شدند، 
فهم  و  بر درک  بودند،  و موسیقی  از شعر  آمیخته ای 
من از شعر فارسی نیز تاثیر گذاشتند. پسان ها بود که 
پاکستانی  قوالی  و  هندی  دل انگیز  آوا  های  شنونده ی 
می یافتم  اطالع  که  جایی  تا  غربت،  روزگار  در  شدم. 
که هنر مندان نام دار هندی در جایی در اروپا کنسرتی 
یا  و  راوی شنکر  ستار  شنیدن  برای  می کنند،  برگزار 
استاد  توسط  راگ ها  ترنم  یا  و  خان  امجد علی  سرود 
راشد خان  استاد  جسرا،  استاد  بهیمسن جوشی،  فقید 
و یا شنیدن صدای نیرومند استاد فقید قوالی نصرت 
آن  به  پاکستان،  موسیقی  بزرگان  از  خان،  علی  فتح 
آن ها  ساز  و  سوز  و  صدا  به  و  می کردم  سفر  شهر ها 
با درد و  ما  گوش می دادم. در حوزه موسیقی میهن 
غم امیر جان صبوری و ترانه  های پر از حسرت او مرا 
انسی بیش تر است. به موسیقی همه کشور ها تا جایی 
که حسیات مرا خطاب کنند، گوش می دهم. موسیقی 
کالسیک اروپایی را دوست دارم؛ از آواز خوانان معاصر، 
صدای بانوی فقید امریکایی، ویتنی هوستون را دوست 

دارم. البته همه را در سطح یک شنونده و نه بیش تر.
سال  هژده  این  در  همچنین  و  غربت  روزگار  در  اما 
بزرگ  هنرمند  شجریان  محمدرضا  کابل  در  اقامت 
از  با این که برخی  ایران برای من یگانه ی  دوران بود. 
هم وطنان ما که گوش و هوش شان با موسیقی سنتی 
به  به دلیل دل بسته گی من  نگرفته است،  ایرانی خو 
صدای شجریان کنایه هایی می گفتند اما من همیشه و 
در غم انگیزترین روز ها و شبان پر از اندوه کابل هر بار 
که مشغله ی سیاست می گذاشت، به صدایی اهورایی 
از سرآمدان  یکی  با  آشنایی  شجریان گوش می دادم. 
خوبی ها در این روزگار برای من موهبت بود، چرا که 
او از شیفته گان و دل بسته گان صدای شجریان بود. او 
رفیق و ندیم بی مانندی بود. ما هر دو با هم بسیار و 
به فراوانی به آوای ملکوتی شجریان گوش می دادیم. 
در  من  خانه  در  کابل  مهتابی  و  مغموم  در شب  های 
شش درک، که به جز از خانه وزیر دفاع پیشین، جناب 
نداشت،  دیگری  همسایه های  هیچ  وردک،  جنرال 
صدای موسیقی را بلند می کردم و شبا هنگام گاه گاهی 
و  شجریان  به صدای  را  دل  گوش  دیر  وقت شب  تا 

شعر  های زیبایی که ترنم می کرد، می سپردم.
پیش از برگشت به وطن، در اتاق کارم در انستیتوت 
کوچک  دستگاه  یک  آخن  دانشگاه  سیاست  علم 
موسیقی داشتم؛ این اتاق روبه روی کتابخانه انستیتوت 
استادان  از  نه  که  یک شنبه ها  گاهی  داشت.  موقعیت 

ازدواج سفید واقعیتی است که از چندین سال بدین سو 
در شهرهای بزرگ، به  ویژه کابل، رایج شده و منظور از 
آن هم باشی )بیتوته( زن و مرد است در خانه ی واحد، 
بدون آن که پای عقد ازدواج در میان باشد. در این نوع 
ازدواج  قانونی و شرعِی  هم جفتی، هیچ نوع تشریفات 
انجام نمی شود و طرفین صرفاً در اثر توافق شفاهی با 
افغانستان  در  سفید  ازدواج  ظاهراً  می زیند.  یک دیگر 
پدیده ای است بی سابقه و نمونه ای برای آن در تاریخ 
فرهنگی و اجتماعی کشور نمی توان یافت و یا الاقل من 
با چنان نمونه ای برنخورده ام. این پدیده جز در یک یا 
دو دهه ی اخیر به  وجود نیامده و از این  رو، پدیده  ای 
تازه و نوپدید به شمار می آید که ریشه در لیبرالیسم 
فردبنیاِد متصلب دارد؛ لیبرالیسمی که در آن حق فرد 
بر هر چیزی از جمله اجتماع ارجحیت دارد. هواخواهان 
از  انگشت شماری  افغانستان طیف  در  ازدواج  نوع  این 
سنت های  و  ارزش   به  که  دگراندیش اند  جوان های 
اجتماعی پشت کرده اند و احیاناً جهان مدرن را از پِس 
لنز فردیت شان می نگرند. در این باب نکاتی است که 

باید یاددهانی کرد:
1. اصطالح ازدواج سفید، اصطالح ناشایسته ای است؛ 
که  »ازدواج«  کلمه ي  ترکیب،  این  در  این که  کما 
اسم معنا  است، با وصف »سفید« همراه شده است و 
به اسم  ذات نسبت  »سفید« وصفی است که معموالً 
دیوار سفید،  مثالً  گفته می شود  معنا.  اسم  تا  می یابد 
تخته ی سفید و قس علی هذا. در این جمالت، »دیوار« 
تعبیر  به  نیز  »سفید«  و  ذات اند  اسم های  »تخته«  و 
فلسفی، َعَرضی است که برای تحقق خودش، به جوهر 
»ازدواج سفید«  ترکیب  بیان،  این  با  دارد.  نیاز  عینی 

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها

حافظ
***

سخن عشق تو بی آن که برآید به زبانم
رنگ رخساره خبر می دهد از حال نهانم

گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم
بازگویم که عیان است چه حاجت به بیانم
هیچم از دنیی و عقبی نبرد گوشه خاطر

که به دیدار تو شغل است و فراغ از دو جهانم
گر چنان است که روی من مسکین گدا را

به در غیر ببینی ز در خویش برانم
من در اندیشه آنم که روان بر تو فشانم

نه در اندیشه که خود را ز کمندت برهانم
سعدی

***
بود آیا که خرامان ز درم بازآیی؟
گره از کار فروبسته ما بگشایی؟

نظری کن، که به جان آمدم از دلتنگی
گذری کن: که خیالی شدم از تنهایی

گفته بودی که: بیایم، چو به جان آیی تو
من به جان آمدم، اینک تو چرا می نایی؟

عراقی
***

خانه ام آتش گرفته است، آتشی جانسوز
هر طرف می سوزد این آتش

پرده ها و فرش ها را، تارشان با پود
من به هر سو می دوم گریان

در لهیب آتش پر دود
وز میان خنده هایم تلخ
و خروش گریه ام ناشاد
از دورن خسته ی سوزان

می کنم فریاد، ای فریاد! ای فریاد!
اخوان ثالث

آرزو  های  مظلومانه ترین  بی مانندش،  صدایی  با  او 
انسان درد کشیده ی روزگار ما را در همراهی با سوز 
زمین لرزه  که  زمانی  سرود.  زیبا  و  سرود  بلند   ساز ها 
شهر بم ایران را به ویرانه مبدل کرد، شجریان یکی از 
کنسرت  های افسانه ای خود را به منظور همبستگی با 

آسیب دیده گان بم اجرا کرد.  
در روزگاری که جوانان هم وطن شجریان به خاک وخون 
فریدون  شعر  از  خداگونه  اجرای  با  او  شدند،  کشیده 
مشیری، »تفنگت را زمین بگذار«، آرزوی هزاران انسان 
و  به خشونت  دادن  پایان  منظور  به  را  هم وطن خود 

تحقق آزادی فریاد کرد.

نیز در برابر، وجایبی دارد که در قانون به  درستی تعریف 
شده است. روی این بیان، در »ازدواج سفید« نه هدف 
قضیه حق  بر طرفین  هم  نه  و  است  خانواده  تشکیل 
از این، اگر  و وجیبه ی متقابل ایجاد می شود. گذشته 
چنان که چنین ازدواجی افشا شود، اطراف قضیه مجرم 
شناخته شده و مطابق فصل دوم، باب هشتم کود جزای 

افغانستان، قابل مجازات اند.
در  در کشوری که  »ازدواج سفید«  به  زدن  ۳. دست 
آن نقش عرف و مذهب تعیین کننده است، کاری است 
عده ای  است  ممکن  هر چند  پرمخاطره؛  و  نامشروع 
سطحی اندیش به این عمل به چشم تابوشکنی بنگرند و 
آن را مورد تحسین قرار دهند. نامشروع بدین جهت که 
ضمانت قانونی ندارد و برخالف، قانون چنین عملی را 
جرم می شمارد. پرمخاطره بودن این عمل از آن  رو است 
که روان اجتماعی-فرهنگی ما در برابر چنین اعمالی 
بسیار حساس است و دست زدن به آن - به لحاظ عرفی 

- ممکن است به حیات طرفین قضیه خاتمه دهد. 
۴. مساله ی دیگر در ازدواج سفید، ابهام در سرنوشت 
پدر  داشتن  می آیند.  دنیا  به  احیاناً  که  اطفالی  است 
مشروع  حقوق  از  و...  نیکو  نام  سالم،  پرورش  مادر،  و 
نادیده  سفید«  »ازدواج  در  معموالً   که  است  کودک 
این دست  از  بسا  چه  این،  از  گذشته  می شود.  گرفته 
ازدواج ها که در آن طرفین پس از پیدا شدن جنین، 
به اسقاط آن اقدام و یا هم نوزاد را در بیمارستان رها 
دید  از  و  نادرست  اخالقی  نظر  از  این عمل  می کنند. 
حقوقی جنایتی است که در حق جنین یا نوزاد اعمال 
می شود. فرض بر این که مرد و زن حق داشته باشند 

ای دریغ که چهارشنبه، شانزدهم میزان 1۳۹۹ صدای 
داوودی یکی از بزرگ ترین هنرمندان حوزه ی تمدنی ما 
خاموش شد و اما ترانه  های او تا دیرگاهان و تا روزگاران 
بسیاری ورد زبان سینه چاکان موسیقی و عاشقان شعر 
و موسیقی خراسان زمین خواهد بود. اخیرا آلبومی از 
استاد شجریان زیر نام خراسانیات انتشار یافته است که 
ایشان می شود.  از قطعات منتشر نشده  برخی  شامل 
این آلبوم هم، مانند آثار دیگر استاد دارای زیبایی  هایی 
ما،  میان هم زبانان  در  بزرگ  این هنرمند  نبود  است. 
هنرمند  این  درگذشت  است.  بزرگی  کاستی  موجب 
کشور  هنردوستان  و  هنرمندان  همه  به  را  بزرگ 
همسایه ما ایران، به دوست داران و شیفته گان موسیقی 
بزرگ  استاد  عاشقان  به  و  در سراسر جهان  آزادی  و 

شجریان و به خانواده ایشان تسلیت می گویم.
***

تفنگت را زمین بگذار
که من بیزارم از دیدار این خونبارِ ناهنجار
تفنِگ دست تو یعنی زبان آتش و آهن
من اما پیش این اهریمنی ابزار بنیان کن

ندارم جز زباِن دل 
دلی لبریِز از مهر تو ای با دوستی دشمن

زبان آتش و آهن
زبان خشم و خون ریزی است

زبان قهر چنگیزی است
بیا، بنشین، بگو، بشنو سخن، شاید
فروغ آدمیت راه در قلب تو بگشاید.

برادر! گر که می خوانی مرا، بنشین برادروار
تفنگت را زمین بگذار

تفنگت را زمین بگذار تا از جسم تو
این دیو انسان کش برون آید.

تو از آیین انسانی چه می دانی؟
اگر جان را خدا داده است

چرا باید تو بستانی؟
چرا باید که با یک لحظه غفلت، این برادر را

به خاک و خون بغلتانی؟
گرفتم در همه احوال حق گویی و حق جویی

و حق با تو ست
ولی حق را ـ برادر جان ـ

به زور این زبان نافهم آتشبار
نباید جست...

اگر این بار شد وجدان خواب آلوده ات بیدار
تفنگت را زمین بگذار...

فریدون مشیری

آن   در  کنند،  معاشرت  یک دیگر  با  ازدواج  عقد  بدون 
صورت، تقصیر طفلی که از حقوق مشروع و قانونی اش 

محروم می گردد، چیست؟ 
۵. ازدواج سفید - از آن جایی  که عمل غیرقانونی است - 
معموالً  دور از نظر قانون و دولت صورت می گیرد و از این 
 رو، منازعات برخاسته از آن در محاکم ذی صالح قابل 
رسیده گی نیست؛ زیرا نهادهای ذی صالح پیش از همه 
بایستی به اصل قضیه رسیده گی کنند و در آن صورت، 
هر دو طرف منازعه به یکسان در آن شریک اند. ظاهراً 
چنین ازدواج هایی کم تر به ازدواج رسمی می انجامند 
و برخالف، زمینه ی سوء استفاده، قاچاق انسان و ده ها 

ناهنجاری اجتماعی را فراهم خواهند آورد.
مالحظاِت  از  نظر  قطع   - سفید  ازدواج  فی الجمله، 
برخاسته  پدیده  ای  از یک سو   - آن  - دستوری  ادبی 
از بستر لیبرالیسم فردگرای متصلب است و از سویی 
نیز، در مغایرت و چه بسا تعارض با ارزش های دینی، 
فرهنگی و اجتماعی ما قرار دارد. روان اجتماعی جامعه 
از  و  است  حساس  شدت  به  عملی  چنین  برابر  در 
به معنای دست  ازدواج هایی  به چنین  رو، توسل  این  
به حساسیت های  و  است  به عملی مخاطره آمیز  زدن 
پنهان در ناخودآگاه جمعی ما دامن می زند. گذشته از 
این، ازدواج سفید از حمایت قانونی برخودار نیست و 
افغانستان  برخالف، قوانین کشور، به  ویژه کود جزای 
آن  را جرم پنداشته و حسب احوال، مستوجب مجازات 
پیش بینی کرده است. با این حساب، نه تنها به  لحاظ 
از  بلکه  ندارد،  مشروعیت  اجتماعی  و  فرهنگی  دینی، 
نظر حقوقی نیز نامشروع، جرم و قابل مجازات دانسته 

شده است.

خبری بود و نه هم از شاگردان، می رفتم به انستیتوت 
نیازم  مورد  کتاب  های  جستجوی  به  که  حالی  در  و 
می پرداختم، دروازه اتاق و کتابخانه را باز می گذاشتم 
و صدای دستگاه موسیقی را هم تا آخر بلند می کردم. 
نگهبان ساختمان  بود.  اغلب صدای شجریان  و صدا، 
قران  آقا  این  دکتر  آقای  پرسید،  از من  و  آمد  روزی 
می خواند؟ گفتم نه قرآن نیست اما کالم مقدسی است 

به زبان فارسی.
دل انگیزترین  بی مانندی  هنرمندی  با  شجریان 
هنر دوستان  به  و شعر  موسیقی  از صدا،  را  ترکیب ها 
موالنا،  عطار،  زیبای  شعر  های  کرد.  عرضه  ما  روزگار 
حافظ، سعدی، فخر الدین عراقی، اخوان ثالث، هوشنگ 
ابتهاج و بسیاری دیگر از سخنوران نامدار فارسی را به 

گونه ی اعجاز انگیزی اجرا  کرد.
***

ره میخانه و مسجد کدام است
که هر دو بر من مسکین حرام است
نه در مسجد گذارندم که رند است
نه در میخانه کین خمار خام است
میان مسجد و میخانه راهی است
بجویید ای عزیزان کین کدام است
به میخانه امامی مست خفته است
نمی دانم که آن بت را چه نام است

مرا کعبه خرابات است امروز
حریفم قاضی و ساقی امام است

برو عطار کو خود می شناسد
که سرور کیست سرگردان کدام است

عطار
***

رندان سالمت می کنند جان را غالمت می کنند
مستی ز جامت می کنند مستان سالمت می کنند

در عشق گشتم فاش تر وز همگنان قالش تر
وز دلبران خوش باش تر مستان سالمت می کنند

غوغای روحانی نگر سیالب طوفانی نگر
خورشید ربانی نگر مستان سالمت می کنند

افسون مرا گوید کسی توبه ز من جوید کسی
بی پا چو من پوید کسی مستان سالمت می کنند

ای آرزوی آرزو آن پرده را بردار زو
من کس نمی دانم جز او مستان سالمت می کنند

موالنا
***

اال یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها
به بوی ناف های کاخر صبا زان طره بگشاید

ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل ها
مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم

جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها

ساخت  این،  بر  اضافه  است.  استعاری  معنای  حاوی 
گویی  و  ندارد  چندانی  رسایی  ترکیب،  این  دستوری 
مدافع«  »وکیل  بایستی  که  مدافع«  »وکالت  مانند 
باشد، نامناسب است. واژه ی »ازدواج« از نظر اجتماعی 
و فرهنگی دارای بار مثبت است و از این  رو، ضمیمه 
کردن آن با اوصاف منفی ای مانند: ازدواج بد یا ازدواج 
سیاه چندان متعارف نیست. گذشته از این، »ازدواج« 
در سیاق حقوق، قانون و شرع تعریف ویژه  ای دارد که 
کاربسِت آن را در مورد آن چه که »ازدواج سفید« نامیده 
می شود، ممتنع می سازد. اساساً کلمه ی »ازدواج« در 
لغوی کلمه -  معنای  به  تنها می تواند  ترکیب مذکور 

یعنی یک جا شدن و وصل  شدن- به  کار رفته باشد.
می داند  عقدی  را  ازدواج  افغانستان  مدنی  قانون   .۲
خانواده  تشکیل  منظور  به  را  مرد  و  زن  معاشرت  که 
مشروع ساخته و حقوق و واجباتی را بر طرفین به وجود 
می آورد ]قانون مدنی: ماده ی ۶۰[. بنا بر تعریف، ازدواج 
پیش از همه »عقد« است  که در آن اضافه بر توافق دو 
اراده، ارکان، شرایط و تشریفات خاص قانونی و شرعی 
دارد. فی المثل، شرط است میان طرفین در  حتمیت 
ازدواج که حرمت دایمی یا موقتی وجود نداشته باشد و 
اضافه بر آن، حضور شاهدان و انجام ایجاب و قبول نیز 
از شرایط صحت و نفاذ ازدواج به حساب می آید ]قانون 
ازدواج  عقد  از  هدف   .]۷۷ ماده ی  افغانستان:  مدنی 
باالثر  که  است  گفته شده  خانواده  تشکیل  قانون،  در 
می شود.  ایجاد  عقد  طرفین  بر  وجایبی  و  حقوق  آن، 
فی المثل، مرد از نظر مالی مکلف است نفقه و مهریه ی 
زن را بپردازد و سرپناه الزم برایش تدارک نماید. زن 

محمدرضا شجریان؛
صدای داوودیی که خاموش شد

در پیوند به ازدواج سفید
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نیلی؛ شهر موترسایکل  های مسافربری

مرزبانی شهروند قرغیزی تبار افغانستان در بام دنیا

والیت هایی  از  یکی  دایکندی، 
تأسیس  از  سال   1۷ که  است 
آن می گذرد. والیت کوهستانی 
حتا  که  انکشاف یافته  کم تر  و 
فاقد  والیت،  این  مرکز  نیلی 
سطح  و  بوده  شهری  زیربنای 
و  پایین  بسیار  آن  در  خدمات 
ضعیف است. وقتی برای نخستین بار وارد نیلی می شویم، 
به  است.  تصور  از  دور  واقعاً  که  می بینیم  را  شهری 
مواردی  و  با چالش ها  دایکندی،  مرکز  به  ورود  محض 
بر می خوریم که در هیچ شهر دیگر کشور ممکن است 

چنین نباشد.
کسی که برای نخستین بار وارد نیلی می شود، بالفاصله 
دو مشکل بسیار عمده و در عین حال جالب را متوجه 
و  شهری  داخل  مسافربری  تاکسی  های  نبود  می شود: 
خدمات بسیار ضعیف انترنتی که جز در بخشی از بازار 
کهنه ی نیلی، در سایر نقاط این شهر نمی توان از انترنت 

استفاده کرد.
جامعه شناسان، شهر را محل تمرکز جمعیت، ابزار تولید، 
سرمایه، نیازها، احتیاجات و غیره می دانند که تقسیم کار 
اجتماعی در آن جا صورت گرفته باشد. یا ساده تر می توان 
گفت، شهر، معموالً جایی است که دارای جمعیت زیاد، 
بلندمنزل ها، فروشگاه ها، جاده ها و خیابان  های وسیع و 
بزرگی باشد. در کنار این، یک سلسله معیارهای شهری 
را هم باید داشته باشد. نظم در ساخت وسازها، داشتن 
شده،  آسفالت  خیابان  های  و  جاده ها  کانالیزاسیون، 
شهری،  تاکسی رانی  نماینده گی  های  آب وبرق،  سیستم 
از الزمه ها و   ... و  و مخابراتی مناسب  انترنتی  خدمات 

نیازمندی  های یک شهر می باشد.
اما نیلی- مرکز والیت دایکندی، هر چند به طور کامل 
فاقد معیارهای شهری نیست؛ اما ارائه ی خدمات اساسی 
وجود  اصاًل  یا  و  است  ضعیف  بسیار  یا  آن  در  شهری 
ندارد. مسووالن محلی این والیت هم می گویند که شهر 
نیلی، از لحاظ زیربنایی و ظاهری شبیه یک روستا است؛ 
ارائه ی خدمات شهری  انتظاِر  این شهر  باشنده گان  اما 

را دارند.
توجه  عدم  دلیل  به  که  متعددی  چالش  های  کنار  در 
حکومت در این والیت دورافتاده انبار شده و می توان این 
چالش ها را فهرست کرد، یکی از آن ها نبود ترانسپورت 
شهری در نیلی است. خرابی جاده ها، سیستم نامنظم 
عوامل  برخی  و  والیت  این  بودن  تازه تأسیس  شهری، 

در حومه ی شهر فیض آباد، مرکز والیت بدخشان، یک 
پُشت  معاشش  گرفتن  برای  قرغیزی تبار  جوان  سرباز 
درب بانک انتظار می  کشد. حس دریافت معاش 1۰ ماهه 
برای کسی که چهار روز راه را از »بام دنیا« تا اشکاشم 
پیموده، وصف ناپذیر است، به ویژه برای گوسفندچرانی 
که به آرزوی دیرینه اش رسیده و خودش را به عنوان 
سومین سرباز قرغیزی در لباس نیروهای مرزی می بیند. 
سرباز جوان هنوز ازدواج نکرده، زیرا اگر بخواهد زنده گی 
مشترکش را در پامیر ُخرد آغاز کند، دست کم باید 1۰۰ 
گوسفند به عنوان جهیزیه به پدر دختر بدهد. از آن جایی 
که مردم پامیر هنوز پول را نمی شناسند، مجبور اند با 
گاو و گوسفند دادوستد  کنند. به محض این که در بام 
دنیا برف ببارد، راه ها بسته و گریز مادران باردار از مرگ 
اولیه  مراقبت های  به  قرغیزیان  زیرا  می شود،  ناممکن 
بهداشتی دست رسی ندارند و هیچ داکتر و قابله ای در 
آن جا زیست نمی کند. شمار مرگ ومیر مادران قرغیزی 
در پامیر چنان باال است که قرغیزیان همین اکنون از 
انقراض نسل شان هراس دارند. سرباز قرغیزی هرچند 
خرسند است که لباس پُرافتخاری به تن دارد، اما برای 
و  خواندن  سواد  از  هم تبارانش  سایر  و  این که خودش 

نوشتن محروم اند، احساس کاستی می کند.
حکیم  بیک، سومین سرباز قرغیزی در قوای سرحدی 
بدخشان  واخان  از دورترین بخش های  یکی  است. در 
که کم تر کسی به آن می اندیشد، مردی که روزگاری 
گوسفندچرانی می کرد، اکنون لباس سربازی در کندک 

این موترسایکل ران شهر نیلی، روزانه حدود ۳۰ تا ۴۰ 
نفر را در داخل شهر به محل کار و فعالیت شان انتقال 
می دهد و از این طریق، مصارف خانواده ی خود را تأمین 

می کند.
این که مردم چرا از تاکسی  های شهری کم تر و یا هیچ 
استفاده نمی کنند، ممکن است دالیل مختلفی داشته 
باشد؛ اما موترسایکل رانان می گویند که از یک سو سواری 
زودتر  دارند  عجله  مردم  دیگر  جانب  از  و  نیست  زیاد 
تاکسی  به  کم تر  دلیل،  همین  به  برسند.  کارشان  به 
سوار می شوند. »تاکسی تا پنج نفر پوره نشود، حرکت 
نمی کند. اما موترسایکل را که ۲۰ تا ۳۰ افغانی بدهد، 
زودتر  مشکل شان  و  کار  به  مردم  و  می  کند  حرکت 

رسیده گی می  توانند.«
موترسایکل هایی که به جای تاکسی  های شهری فعالیت 
زمینی  ترانسپورت  اداره ی  نزد  کدام  هیچ  می کنند، 
والیت دایکندی ثبت و راجستر نیستند. اداره ی ترافیک 
دایکندی نیز برای آن ها اسناد توزیع نکرده و بدون آن که 
موترسایکل  های شهری در این دو اداره  ثبت باشند، به 

صورت آزادانه مشغول فعالیت می باشند.
زمینی  ترانسپورت  مدیریت  سرپرست  مرادی،  حسین 
ترمینال  نبود  گفت،  ۸صبح  روزنامه  به  دایکندی 
ترانسپورتی، یکی از مشکالت عمده در این والیت است. 
مشکل  وسایط،  برای  اسناد  توزیع  عدم  او،  گفته ی  به 
دیگری است که نظم سیستم ترانسپورتی را بر هم زده 

است.
افزود  دایکندی،  زمینی  ترانسپورت  مدیریت  سرپرست 
این  نقلی که در مرکز  از ۵۰ فی صد وسایط  بیش  که 
گفته ی  به  می باشند.  اسناد  فاقد  دارند،  وجود  والیت 
آقای مرادی، تاکسی هایی که در این اواخر داخل شهر 
نیلی فعالیت می کنند، همه فاقد اسناد اند و نزد اداره ی 
هیچ گونه  که  گفت  وی  نیستند.  ثبت  نیز  ترانسپورت 
نیلی  شهر  در  تاکنون  تاکسی رانی  رسمی  نماینده گی 

وجود ندارد.
برخی  باشنده گان  بلکه  نیلی،  شهر  داخل  در  نه تنها 
ولسوالی  های دایکندی نیز با وجود طوالنی و دشوارگذر 
سفر  والیت شان  مرکز  به  موترسایکل  با  راه ها،  بودن 

می کنند.
گل احمد افکاری، به تازه گی از ولسوالی سنگ تخت وبندر 

راه ها به روی مردم بسته می شود. آنگاه دعای  قرغیزیان 
این است که ای کاش بیمار نشوند، چرا که هیچ کسی 
نمی تواند به دادشان برسد. آن جا نه دوایی است برای 
صحت مندی و نه داکتری که بیمار به وی دل خوش 
کند. درمان گاهی نیست که مردم برای مداوای شان به 
آن جا بروند و پُل ارتباطی هم وجود ندارد که مردمان 
قرغیزی از حال مسافر از دیار رفته شان باخبر شوند. تنها 
دل خوشی قرغیزیان در پامیر ُخرد، داشتن یک مکتب 
است؛ مکتبی که سه سال است معلم و دانش آموز ندارد.

خالصه  امکانات  نداشتن  به  تنها  مردم  این  مشکالت 
نمی شود. جوانان قرغیزی به راحتی نمی توانند از پس 
سال های  که  حکیم  بیک  برایند.  عروسی شان  مخارج 
زنده گی  نتوانسته  هنوز  می گذراند،  را  جوانی اش 
سر  در  را  عروسی  فکر  اگر  او  کند.  بنا  را  مشترکش 
دادن  کند؛  ارزن  از  پُر  را  خانه اش  اول  باید  بپروراند، 
دست کم 1۰۰ گوسفند به عنوان جهیزیه به پدر دختر 
این نگرش  تا رضایت خانواده دختر حاصل شود. وی 
زیرا  می داند،  پامیریان  نخواندن های  درس  حاصل  را 
به گفته ی او اگر کتاب بر مغز قرغیزیان نور می افگند، 
اکنون باورشان این گونه نمی بود و حلقه را به دست خود 
برای  وضعیت  اکنون  نمی کردند.  تنگ  جوانان شان  بر 
قرغیزیان به گونه ای است که مرگ ومیر مادران از یک 
 سو و تاخیر در ازدواج از طرف دیگر آنان را سوی نابودی 
نشود، خطر  برداشته  چالش ها  اگر  و  است  داده  سوق 

انقراض آنان را تهدید می کند.
حال و احوال حکیم  بیک در فیض آباد اما رو به راه است. 

دیگر، سبب شده تا موترسایکل ها کار تاکسی  های شهری 
را انجام دهند.

اداره ی تنظیم ترانسپورت زمینی دایکندی گفته، حدود 
۵۰ درصد از خدمات ترانسپورتی داخل و بیرون  شهری 
می شود.  انجام  موترسایکل ها  وسیله ی  به  والیت  این 
روزانه نزدیک به 1۰۰ عراده موترسایکل در گوشه و کنار 
انتقال مسافر از محلی به محله ی دیگر  نیلی، مشغول 
شهر می باشند. هر چند به تازه گی شماری از راننده  های 
تاکسی در تالش راه اندازی شغل تاکسی رانی در نیلی اند؛ 
هنوز  موترسایکل  های شهری  بازار  می رسد  نظر  به  اما 
گرم است و مردم عالقه ی چندانی به تاکسی  های شهری 

ندارند.
علی احمد، یکی از باشنده گان نیلی، مشغول انتقال مسافر 
دیگر  بار«  و  »کار  می گوید  است.  موترسایکل  توسط 
وسیله ی  به  مسافربری  راه  از  است  مجبور  او  و  نیست 
موترسایکل، لقمه نانی برای زن و فرزندانش تهیه کند. 
علی احمد، از این شغلش راضی به نظر نمی رسد اما آن را 
از بی کاری بهتر می داند: »خوب است دیگه. روزانه 1۰۰ 

تا ۲۰۰ افغانی کار می کنم.«
با  مسافران  انتقال  مشغول  نیلی  شهر  در  کسانی که 
گفته ی  به  دارند.  هم  مشکالتی  هستند،  موترسایکل 
و  گرد  شهر،  داخل  جاده  های  بودن  خاکی  علی احمد، 
خاک ناشی از خرابی جاده ها و پس کوچه ها، کار آن ها 
را دشوارتر کرده است. اما باوجود همه ی این چالش ها، 
علی احمد این کار را برایش »یک راه درآمد حالل« و 

بهتر از بی کاری و نشستن در خانه می داند.
آصف، باشنده ی دیگر نیلی نیز مشغول انتقال مسافر به 
گوشه و کنار شهر است. او نیز موترسایکل رانی شهری 
را به علت نبود شغل انتخاب کرده است. آصف، مرا از 
بازار کهنه ی نیلی تا شهرک جدید )دشت( با موترسایکل 
می رساند. از او می پرسم که از شغل خود راضی است یا 

خیر؟
می داشت،  دیگری  شغل  اگر  می گوید،  پاسخ  در 
وی،  گفته ی  به  نمی کرد.  انتخاب  را  موترسایکل رانی 
انتقال مسافر با موترسایکل، خطرات زیادی در پی دارد. 
کنیم،  حادثه  و  باشیم  موترسایکل  بر  سوار  اگر  »مثاًل 
انتقال  سواری  که  ما  است.  موتر  از  خطرناک تر  بسیار 

می دهیم، مسوولیت ما این جا چند برابر می شود.«

چهار سرحدی از تولی سوم پامیر ُخرد را به تن دارد 
و دوشادوش سایر سربازان برای حفظ مرز سرزمینش 
قرغیزیان  سایر  و  او  برای  زنده گی  چرخه  می رزمد. 
حکایت  روزگاری  از  وی  نمی چرخد.  ساده گی  به  اما 
می کند که در کوه های پامیر گوسفندچرانی و مالداری 
می کرد. حکیم  بیک چاره ای جز این نداشت، زیرا اگر 
از  نمی تواند  نکند،  مالداری  دنیا  بام  در  قرغیزی تباری 
جای  به  داشت  آرزو  او  براید.  غذایی اش  احتیاج  پس 
گوسفندچرانی، درس بخواند و آینده روشنی را رقم زند؛ 
کاری که نشد و به حسرت مداومش بدل گشت. حکیم 
 بیک در واقع نمونه ای از جوانان قرغیزی تبار است که 
پای شان هیچ گاهی به مکتب باز نشد و نسل اندر نسل 
بی سواد ماندند. وی را حتا در شهر به کار نمی گرفتند، 
چرا که با بیش تر اشیا آشنایی نداشت و تنها از مالداری 

سر در می آورد. 
او هرچند امروز برای خود و کشورش کسی است، اما 
هنوز نتوانسته طبق میل خودش گام موثری برای کمک 
بردارد. می گوید که قرغیزهای  به مردم فقیر قرغیزی 
حتا  و  نیستند  آشنا  امکانات  بیش تر  با  هنوز  پامیری 
پول افغانی رایج را نمی شناسند. همه ی کار روزمره شان 
آن چه  از  بُز.  و  غژگاو، گوسفند  تربیه  و  است  مالداری 
می سازند  پشم  و  پوست  لبنیات،  می شود،  حاصل 
از  را  بیک  حکیم   حکایت  می کنند.  پیدا  نانی  لقمه  و 
محله فقیرنشین پامیر ُخرد پایانی نیست. با لحن آرام 
از دردهایی که قرغیزها می کشند، می گوید. همین که 
خزان وارد شود، برف بال هایش را در پامیر می گستراند و 

به وسیله ی موترسایکل به نیلی سفر کرده است. آقای 
افکاری به روزنامه ۸ صبح می گوید که او جز یک وقفه ی 
کوتاه برای صرف غذا، ۸ ساعت با موترسایکل سفر کرده 
و راه  های پر خم وپیچ و دشوارگذری را پشت سر گذاشته 

تا به مرکز والیت رسیده است.
هم چنان  سنگ تخت وبندر  ولسوالی  باشنده ی  این 
جاده ی  بودن  دشوارگذر  و  خرابی  بر  افزون  می گوید 
بین ولسوالی تا نیلی، طوالنی بودن این راه نیز سفر با 

موترسایکل را بسیار دشوار و خسته کننده می سازد.
افکاری می افزاید که باشنده گان روستاها و ولسوالی  های 
ولسوالی سنگ تخت وبندر  ویژه  به  دایکندی؛  دوردست 
زمان  در  او  می باشند.  مواجه  زیادی  چالش  های  با 
مصاحبه اش با من گفت، درخواستی ای را به نماینده گی 
تا کلنیک  آورده است  اداره ی والیت  به  از مردم محل 
تعمیر  تازه گی  به  که  بندر  »میراسی«  روستای  صحی 
آن ساخته شده، صاحب تجهیزات، ادویه و داکتر شود. 
می گفت اگر تشکیل و ادویه ی مورد نیاز کلنیک صحی 
روستای شان داده شود، بخش بزرگی از مشکل منطقه ی 

آن ها برطرف خواهد شد.
به گفته ی افکاری، هر گاه در منطقه ی آن ها یک بیمار 
عاجل پیدا شود، خانواده ی او ناگزیر موتری را به 1۵هزار 
دهد.  انتقال  والیت  مرکز  به  را  بیمار  و  کرایه  افغانی 
ولسوالی  از  »فالن کوچ«،  نوع  موتر  یک طرفه ی  هزینه 
سنگتخت وبندر تا نیلی، 1۵هزار افغانی است: »اگر بیمار 
باید  نیز  برگشت  در  شود،  بستری  شفاخانه  در  دیرتر 
1۵هزار افغانی کرایه موتر پرداخت کنیم. تنها کرایه ی 

موتر در رفت وبرگشت، ۳۰ هزار افغانی می  شود.«
دایکندی  زمینی  ترانسپورت  تنظیم  اداره ی  مسووالن 
و  روستاها  جاده  های  خرابی  که  می کنند  تأیید  نیز 
ولسوالی  های دایکندی، نبود خط ترانسپورتی منظم بین 
برخی ولسوالی ها و مرکز و هم چنان باال بودن کرایه ی 
موتر، سبب شده است تا بیش تر مردم با موترسایکل به 

نیلی سفر کنند.
جغرافیای خشن و جاده  های دشوار گذر والیت دایکندی 
در مرکز کشور، بارها حادثات مرگ بار ترافیکی را خلق 
کرده است؛ طوری که در برخی گزارش ها، از جاده  های 
این والیت به عنوان »قاتالن اصلی مردم دایکندی« هم 

یاد شده است.

او که در گذشته مسافت پنج تا شش روز را برای رسیدن 
به اشکاشم طی می کرد، اکنون با ساخت سرک در چهار 
روز این فاصله را می پیماید. وی حاال معاش حاصل ده 
ماه زحمت شبانه روزی اش را در جیب دارد و با خیال 
که  پامیری  می دارد؛  بر  گام  پامیر  سمت  به  راحت 
مردمش با جنگ و تاراج بیگانه اند، اما هم چنان مظلوم اند 
مواد  نیز  سوداگران  سایر  که  او  تنها  نه  فقیرنشین.  و 
خریداری شده را به سوی پامیر می برند، چرا که پیدا 
کردن دکان در پامیر از محاالت است. هرچند حکومت 

بسی وعده داد، اما حال پامیریان هم چنان زار است.

الیاس طاهری

پرویز کامروز
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هیالری کلینتون، همسر بیل کلینتون، رییس جمهور سابق 
الی  از سال ۲۰۰1  امریکا  امور خارجه سابق  وزیر  و  امریکا 
۲۰۰۹ میالدی یکی از سناتورهای این ایالت در مجلس سنای 

امریکا بود.
مجلس  برای  انتخابات  دوره  اولین  که   1۷۸۹ سال  از 
نماینده گان امریکا در ایالت نیویورک برگزار شد تا به امروز 
1۴۵۲ تن به این مقام رسیده اند و به دلیل قدمت این ایالت و 
باال بودن تعداد نماینده گان آن که رابطه مستقیم با جمعیت 
این ایالت دارد، مشاهده می کنیم که تنوع احزاب بسیار زیاد 
برای  جامعه  ظرفیت  و  دموکراسی  بودن  پویا  از  نشان  که 
پذیرش نظرات مختلف می باشد. از این 1۴۵۲ نماینده، ۵1۷ 
تن دموکرات، ۴۲۹ تن جمهوری  خواه و مابقی از احزاب دیگر 
بودند. برای بررسی روند این انتخابات بهتره به چهار بخش 
تقسیم کنیم. بخش اول از شروع اولین دوره انتخابات یعنی 
اواخر قرن هفدهم تا پایان قرن است که جمعاً ۲۹ نماینده 
بودند.  دموکرات  و  از جمهوری خواه  غیر  احزابی  از  و  بودند 
اصاًل هیچ کدام از این دو حزب هنوز تاسیس نشده بود . در 
نماینده گانی  یعنی  نوزدهم  قرن  به  مربوط  که  دوم  بخش 
الی 1۸۹۹ تعیین شدند می شود،  که بین سال های 1۸۰1 
بودند که ۲۸۲ تن دموکرات و 1۹۴ تن  مجموعاً ۹۴۸ تن 
جمهوری خواه و بقیه از احزاب دیگر بودند. بخش سوم مربوط 
به قرن بیستم )1۹۰1-1۹۹۹( می باشد که مجموعاً ۴۳۲ تن 
به این مقام رسیدند که از این تعداد ۲1۰ تن دموکرات و 
۲۰۷ تن جمهوری خواه و بقیه از احزاب دیگر بودند. نهایتاً در 
بخش پایانی از سال ۲۰۰۰ تاکنون ۴۳ نماینده انتخاب شدند 
که ۲۵ تن دموکرات و 1۸ تن جمهوری خواه بودند. اگر به 
آمار توجه کنیم، مشاهده می کنیم با این که بخش های دو و 
سه هر کدام در یک بازه زمانی 1۰۰ ساله قرار دارند، اما تعداد 
نماینده گان بخش دوم خیلی بیش تر از بخش سوم است که 
یعنی  نماینده گان می باشد؛  دلیل آن دوره های کوتاه کاری 
نماینده گان برای یک یا دو دوره انتخاب می شدند و مجدداً 
مردم به کاندیداهای جدیدتر رای می دادند و بدین گونه تعداد 
نماینده گان باال است، اما در بخش سوم بیش تر نماینده گان 
برای چند دوره انتخاب شده اند و به همین علت تعداد آماری 

نماینده گان کم تر است.

با  جایگاه های مختلف حضور دارند، روی همین ملحوظ 
حفظ انتقادها از کم کاری و اشتباهات رهبران سیاسی، نیاز 

است در این شرایط مردم در کنار شان بمانند. 
من تقریباً تمام مصاحبه ها و سخنرانی های داکتر عبداهلل 
عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی، در پاکستان را 
تعقیب کردم. به این درک رسیدم که رهبران سیاسی مان 
تا اندازه  ی زیاد به اشتباهات گذشته ی شان پی  برده اند و 
چیزی جز اجماع سیاسی داخلی را به نفع ملت نمی دانند. 
داکتر عبداهلل عبداهلل در چندین مصاحبه و سخنرانی اش از 
موقف جمهوریت و رییس جمهوری غنی به  عنوان همکار 
مخالف  او  چند  هر  کرد.  دفاع  صلح  روند  در  مشترکش 
گذشته  انتخابات  دو  در  غنی  داکتر  سیاسی  سر سخت 
کار  که  نظر می رسد  به  امروز  اما  بود،  ریاست جمهوری 
از سویی هم  می دهد.  ترجیح  را  روند صلح  در  مشترک 
رییس جمهور غنی با تمام انتقادها از حکومت داری اش، تا 
این جای کار در روند صلح منطقی گام گذاشته است. باید 
بپذیریم که جنگ ۴۰ ساله نیاز به زمان و تدبیر سیاسی 
و ملی دارد. با وجودی  که رییس جمهور تحت فشارهای 
زیاد از سوی ایاالت متحده امریکا و شماری از کشورهای 

دیگر قرار داشت، اما عجوالنه تصمیم نگرفت. 
به  غنی  جمهور  رییس  اخیر  سفر  ملحوظ،  همین  روی 
تیم  با  در صحبت هایش  او  است.  اهمیت  حایز  نیز  قطر 
مذاکره کننده جمهوری اسالمی افغانستان گفته است که 
دولت از هیچ نوع همکاری و ایجاد سهولت با این تیم دریغ 
نمی کند. او خطاب به تیم مذاکره کننده افغانستان گفته 
است که شما نماینده گان واقعی مردم در این روند هستید 
و  کنید  دفاع  و جمهوریت  مردم ساالری  ارزش های  از  تا 
نقطه پایان به جنگ چهل ساله بگذارید. این سخنان در نوع 

همان گونه که آمار نشان می دهد، دموکرات ها در طول تاریخ 
این انتخابات برتر بودند و در سال های اخیر نیز خیلی خوب 
عمل کرده اند و از ۲۷ نماینده حال حاضر این ایالت ۲1 تن 

از حزب دموکرات و شش تن از جمهوری خواهان می باشند.
از سال 1۷۸۸ که نیویورک به ایاالت متحده امریکا پیوست 
تاکنون ۵۶ تن به مقام فرمان داری این ایالت رسیدند که بعضاً 
بیش از یک دوره در این مقام بودند که ۲۳ تن دموکرات، 
1۸ تن جمهوری خواه، پنج تن جمهوری خواهان جفرسونی 
)Jeffersonian-Republican(، پنج تن جمهوری خواهان 
دموکراتیک، سه تن حزب ویگ )Whig Party(، یک تن 
فدرالیست و یک تن حزب اتحادیه )Union( بودند. آن گونه 
که آمار نشان می دهد، در طول تاریخ این انتخابات دموکرات ها 
نیز  اخیر  در سال های  و  بودند  موفق تر  از جمهوری خواهان 
بهتر عمل کرده اند، به طوری که از سال 1۹۷۵ میالدی، پنج 
فرمان دار دموکرات و یک فرمان دار جمهوری خواه در راس کار 
بودند. اگر بخواهیم ریزتر به موضوع نگاه کنیم، از سال ۲۰۰۷ 
تاکنون هر سه فرمان دار این ایالت از حزب دموکرات بوده اند 
و فرمان دار حال حاضر این ایالت Andrew Cuomo نیز از 

حزب دموکرات است. 

نتیجه: دموکرات ها در طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری 
اخیر  دوره  هشت  برنده  و  دارند  را  برتر  دست  دوره   ۲۵ با 
تاریخ  طول  در  جمهوری خواهان  هستند.  نیز  انتخابات  این 
انتخابات مجلس سنا با ۲۰ سناتور دست برتر را دارند، اما 
دموکرات ها در سال های اخیر بهتر عمل کرده و تقریباً در ۲۰ 
سال اخیر هر دو کرسی این ایالت در مجلس سنا به دست 
انتخابات  تاریخ  طول  در  دموکرات ها  می باشند.  دموکرات ها 
و  دارند  را  برتر  دست  نماینده  با ۵1۷  نماینده گان  مجلس 
نیز دموکرات می باشند.  ایالت  این  نماینده حال حاضر   ۲1
این  فرمان داری  انتخابات  تاریخ  در طول  دموکرات ها  نهایتاً 
ایالت با ۲۳ فرمان دار برتر بوده و سه فرمان دار اخیر این ایالت 
نیز دموکرات بوده اند. بدین ترتیب، می توان نتیجه گرفت که 
ایالت نیویورک در طول تاریخ یک ایالت با گرایش بیش تر به 
دموکرات ها بوده و اکنون یک پایگاه قوی برای دموکرات ها 

می باشد.

خود با اهمیت است. از سوی دیگر سفر رییس شورای عالی 
مصالحه ملی به هند نیز با ارزش است. هر کدام از رهبران 
سیاسی به  ویژه رییس جمهور غنی و داکتر عبداهلل عبداهلل 
باید تمام حساسیت های روند صلح را درک کرده و نگذارند 
تا اختالف داخلی سیاسی ایجاد شود. از طرف دیگر، انتظار 
احزاب  جمله  از  کشور  دیگر  سیاست مداران  که  می رود 
سیاسی نیز با این کاروان یک جا شوند تا از ارزش های ۲۰ 
سال گذشته دفاع شود. روند صلح یک پروسه ملی است و 
صاحب اصلی آن مردم افغانستان اند، پس اجماع سیاسی و 

ملی تنها راه پیروزی در این مذاکرات است. 
در نهایت می توان چنین جمع بندی کرد که اجماع سیاسی 
و ملی می تواند بُن بست ایجاد شده در مذاکرات بین االفغانی 
را تا اندازه ای بشکند و پیام واضح برای طالبان باشد تا دیگر 
دنبال امتیازگیری بیش تر نباشند. این اجماع نخست نیاز 
است بین رهبران سیاسی حاضر در قدرت و بیرون قدرت 
شکل بگیرد و بعداً میان تمام اقشار مردم. می توان ادعا کرد 
که تا اندازه ای اجماع سیاسی و ملی محسوس است، اما 
می طلبد که با حساس شدن شرایط مذاکرات بین االفغانی 
بیش تر شود. در وضعیت به  وجود آمده فعلی، نیاز است که 
هر گام با تدبیر و دقت بیش تر برداشته شود. مردم و دولت 
هر دو باید به ظرافت ها و حساسیت های روند صلح و ختم 
جنگ ۴۰ ساله زیادتر توجه کنند. این خود سبب خواهد 
شد که تیم مذاکره کننده افغانستان با قوت و مشروعیت 
بیش تر رو به روی طالبان بنشیند و از ارزش های ملی که 
شامل ارزش های دینی، مذهبی و سیاسی می شود، دفاع 

کند.

ایالت نیویورک به مرکزیت آلبانی )Albany( در شمال شرقی 
امریکا یکی از 1۳ مستعمره اصلی بود که در جریان انقالب 
کردند.  استقالل  اعالم  و  قیام  بریتانیا  استعمار  علیه  امریکا 
این ایالت در جریان انقالب امریکا نقش محوری داشت. در 
حالی که بندر آن نقطه استراتژیک بود، مردمان آن از قانون 
بودند و  ناراحت  و  آزرده  بریتانیا مصوب 1۷۶۵ بسیار  تمبر 
به همین علت پس از ماساچوست، شعبه نیویورک سازمان 
مخفی پسران آزادی را برای مبارزه با استعمارگران بریتانیایی 
تشکیل دادند و سرانجام در تاریخ ۲۶ جوالی 1۷۸۸ به عنوان 

یازدهمین ایالت به ایاالت متحده امریکا پیوست. 
ایالت  این  جمعیت  آماری،  سرشماری  آخرین  طبق 
 ۵۵.۳ از  آن  جمعیتی  ترکیب  که  است  تن   1۹.۴۵۳.۵۶1
درصد سفید پوست، 1۹.۳ درصد اسپانیولی زبان یا التین تبار، 
1۷.۶ درصد سیاه پوست، ۹ درصد )Asian( آسیای شرقی، 
یک درصد سرخ پوست و بومیان آالسکا، ۰.1 درصد بومیان 
هاوایی و دیگر جزایر اقیانوس آرام و ۲.۷ درصد دیگر نژادها 

تشکیل شده است.
ایالت نیویورک به دلیل داشتن ۲۹ رای الکترال در انتخابات 
این  است.  سرنوشت ساز  و  بسیار حساس  ریاست جمهوری 
ایالت از زمان تاسیس تاکنون )سپتامبر۲۰۲۰( به غیر از دوره 
اول انتخابات که به دلیل اختالفات داخلی شرکت نکرده بود، 
تعداد ۲۵  این  از  که  است  کرده  دوره شرکت  بقیه ۵۷  در 
دوره  شش  جمهوری خواهان،  دوره   ۲۰ دموکرات ها،  دوره 
جمهوری خواهان دموکراتیک، سه دوره حزب فدرالیست، دو 
دوره حزب ویگ )Whig Party( برنده شدند و یک دوره هم 
مربوط به انتخابات سال 1۹۲۸ آرای الکترال بین دو حزب 

دموکرات و جمهوری خواه ملی تقسیم شد.
ایالت و برای بررسی دقیق، این  به علت حساس بودن این 
انتخابات را به سه بخش تقسیم می کنیم. بخش اول از سال 
1۷۹۲ الی 1۸۵۲ است که 1۶ دوره این انتخابات برگزار شد 
و جمهوری خواهان دموکراتیک با شش دوره برتر، دموکرات ها 
با چهار دوره در جایگاه دوم بوده و مابقی دوره ها از احزاب 
اصاًل هنوز  است. حزب جمهوری خواه  بوده  دیگر  ذکر شده 
 1۹۸۴ الی   1۸۵۶ سال  از  دوم  بخش  بود.  نشده  تاسیس 
این  نتایج  و  برگزار شد  انتخابات  این  از  است که ۳۳ دوره 
۳۳ دوره با ۲۰ دوره جمهوری خواهان و 1۳ دوره دموکرات ها 
در حال گردش بین دو حزب بود. در بخش پایانی یا سوم 

شرایط مذاکرات بین االفغانی در دوحه با گذشت هر روز 
بر خواسته های شان  پافشاری طالبان  حساس تر می شود. 
جهت  دو  هر  نیست.  بی دلیل  مذاکرات،  طرزالعمل  در 
مذاکره کننده سعی دارند تا مانند فینال مسابقات فوتبال 
به  طالبان  بزنند.  محک  روزها  نخستین  در  را  هم دیگر 
 دنبال یافتن خالها و اختالف های سیاسی میان رهبران 
سیاسی شریک قدرت و بیرون قدرت در کابل اند تا امتیاز 
بیش تری به دست آورند. یکی از مواردی  که در شرایط 
کنونی برای افغانستان بی نهایت حیاتی است، اجماع واقعی 
سیاسی و ملی است. این اجماع اگر از حالت فعلی فربه تر و 
یک پارچه تر شود، طالبان چاره ای جز آغاز مذاکرات صلح و 
پایین آوردن توقعات شان نخواهند داشت. به همین منظور، 
در صف یک رهبر سیاسی قرار گرفتن و علیه دیگری بودن، 
نه تنها به ضرر ما است، بلکه زمینه سازی است برای حضور 
طالبان در ساختار قدرت و سیاست افغانستان. از سویی 
دقت  با  گام های شان  را  باید  رهبران سیاسی کشور  هم، 
بیش تر بردارند و متوجه بیانیه ها و کارکرد خود باشند تا 
مبادا سالحی شوند علیه خود شان و مردم افغانستان. در 
فعلی مذاکرات  به شرایط  نظر  تا  دارم  نوشته تالش  این 
بین االفغانی در دوحه، به اهمیت اجماع سیاسی و ملی در 

روند صلح بپردازم.
هر روند صلح نیازمند اجماع سیاسی و ملی است؛ بدین 
معنا که این دو اجماع به  عنوان بازوهای توان مند صلح و 
برگ برنده ختم جنگ های طوالنی مدت خوانده می شوند. 
گام  در  شوند،  مطالعه  صلح  جهانی  موافقت نامه های  اگر 
ملی  و  اجماع سیاسی  تا  نخست کشورها سعی  کرده اند 
این  مذاکرات صلح شوند.  وارد  و سپس  بدهند  را شکل 
اهمیت  حایز  بی نهایت  افغانستان  کنونی  شرایط  در  امر 

انتخابات  این  دوره  الی ۲۰1۶ هشت  سال 1۹۸۸  از  یعنی 
برگزار شد که برنده همه ی این هشت دوره دموکرات ها بودند. 
همان گونه که مشاهده می کنید، دموکرات های نیویورک در 
طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری امریکا دست برتر را 
دارند و برنده ی همه ی هشت دوره ی اخیر این انتخابات نیز 
بوده اند. در واقع  نیویورک با داشتن ۲۹ رای الکترال، یکی 
از مهم ترین پایگاه های حزب دموکرات در انتخابات ریاست 

جمهوری است.
در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰1۶ در حوزه 
انتخابیه نیویورک از حزب دموکرات هیالری کلینتون با ۵۸.۰ 
درصد آرا موفق به شکست برنی سندرز با ۴۲ درصد آرا شد.

از حزب جمهوری خواه دونالد ترمپ با ۶۰.۴ درصد آرا موفق 
به شکست جان کی سیچ و تدکروز به ترتیب با ۲۵.1 و 1۴.۵ 

درصد آرا شد.
در حوزه  ریاست جمهوری سال ۲۰1۶  نهایی  انتخابات  در 
آرا  درصد  با ۵۹  کلینتون  هیالری  نیویورک  ایالت  انتخابیه 
موفق به شکست دونالد ترمپ با ۳۶.۵ درصد آرا شد و ۲۹ 

رای الکترال این ایالت را به حساب خود گذاشت.
از سال 1۷۸۹ تاکنون ۶۲ تن به مقام سناتوری ایالت نیویورک 
در مجلس سنای امریکا رسیدند که ۲۰ تن جمهوری خواه، 

1۶ تن دموکرات و مابقی از احزاب دیگر بودند.
در طول تاریخ انتخابات سنا در نیویورک، جمهوری خواهان 
اما در سال های اخیر دموکرات ها بهتر  دست برتر را دارند، 
سنا  مجلس  کرسی  دو  از  یکی  که  طوری  به  کردند،  عمل 
تاکنون  میالدی   1۹۹۹ سال  از  دیگری  و   1۹۷۷ سال  از 
در اختیار دموکرات ها است. به طور میان گین در ۲۰ سال 
اخیر این ایالت در انتخابات سنا کاماًل دموکرات بوده است و 
Kirsten Gillibrand و Charles E. Schumer هر دو 
از حزب دموکرات، دو سناتور حال حاضر این ایالت در مجلس 

سنای امریکا می باشند.
Jacob K. Javits )1۹۵۷-1۹۸1( از حزب جمهوری خواه 
-1۹۷۷(  Daniel P. Moynihan و  حضور  سال   ۲۴ با 

۲۰۰1( از حزب دموکرات با ۲۴ سال حضور در مجلس سنا، 
مجلس  تاریخ  در  نیویورک  ایالت  سناتورهای  با سابقه ترین 

سنای امریکا می باشند.

است. رهبران سیاسی افغانستان به  شمول احزاب سیاسی 
تا این جای کار در ایجاد اجماع سیاسی واقعی زیاد موفق 
در  باشد،  که  سیاسی  اختالف  نوع  هر  دلیلش  نبوده اند. 
ملی می طلبد که دور یک  چنین وضعیت سر نوشت ساز 
ارزش تحت  نام »منافع ملی« حلقه بزنند تا روند صلح با 

قوت و مشروعیت داخلی به  پیش برود.
ایجاد بی اعتمادی و زیر سوال  بردن مشروعیت قدرت در 
افغانستان از سوی طالبان، یک آله فشار  حکومت فعلی 
کنونی  نظام  بار  هر  طالبان  است.  داخلی  بی نظمی  و 
افغانستان را به  نام »اداره کابل« یاد کرده و مشروعیت آن 
 را زیر سوال برده اند. گذشته از این که در ۲۰ سال گذشته 
قدرت چطور دست به دست شده و با جنجال های سیاسی 
مطالعه  و  سیاسی  درک  اگر  اما  است،  رسیده  این جا  تا 
با  نباید  باشد،  از روندهای صلح میان رهبران مان  عمیق 
ایجاد اختالف بیش تر، به طالبان باج و امتیاز بدهند. یک 
اجماع واقعی سیاسی بر محور صلح، می تواند برگ برنده 
طالبان را از دور خارج کند. بخشی از این اجماع سیاسی 
بر می گردد به دولت و بخشی از آن هم به مردم افغانستان. 
هر دو باید شرایط کنونی را نظر به حساسیت مذاکرات 

بین االفغانی صلح درک کنند. 
شناخته  دموکراتیک  نظام های  ستون  به  عنوان  مردم 
صاحبان  مردم  دموکراسی  نظام   در  چون  می شوند؛ 
قدرت اند و آن  را به نماینده گان شان از طریق پروسه های 
دموکراتیک چون انتخابات انتقال می دهند. با درک شرایط 
جنگ های  و  طالبان  سیاه  تاریخ  نشدن  تکرار  و  کنونی 
داخلی، مردم باید هوشیارتر باشند. اکنون زمان انتخابات 
ریاست جمهوری گذشته و دولت با موافقت نامه سیاسی 
در  و  قدرت  در  سیاسی  رهبر  دو  و  است  گرفته  شکل 

تاریخچه انتخابات در ایالت نیویورک امریکا

حوزه جمهوریت نیازمند اجماع بیش تر سیاسی است

کیوان شکوری

پرویز مصمم


