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92 درصد آزمایش های نسایی زنان، بدون 
رضایت و حکم محکمه انجام شده است

توییت ترمپ؛ بازی گران صلح افغانستان و ریسمان امارت و جمهوریت!
هشدار برای افغانستان و منطقه
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کمیسیون مستقل حقوق بشر به تازه گی تحقیقی را در مورد »معاینات اجباری نسایی 
زنان« انجام داده است. براساس یافته های این گزارش، 92.3 درصد آزمایش های 
نسایی زنان بدون حکم محکمه و رضایت آزمایش  شده گان صورت گرفته است. این 
تحقیق در 13 والیت انجام شده و کمیسیون مستقل حقوق بشر معاینات اجباری 
نسایی از جمله معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات تجاوز جنسی، زنا و 
لواط انجام می شود را غیرقانونی، تحقیر کننده و نقض کرامت انسانی دانسته است. 
انجام چنین معاینات، خالف مفاد  کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که 
قواعد و مقررات بین المللی و مغایر منشور سازمان ملل متحد، اعالمیه حقوق بشر، 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه است. هم چنان 
علم طب  اعتماد  از  بکارت  پرده  معاینات  است که  گفته  بشر  کمیسیون مستقل 

برخوردار نیست، از این لحاظ انجام چنین آزمایشات باید ممنوع شود.

پس از آن که ایاالت متحده  امریکا با گروه طالبان تفاهم نامه ی صلح را امضا کرد، گفت وگوهای بین االفغانی که یکی از مهم ترین بخش های 
موافقت نامه طالبان- امریکا را تشکیل می داد، با تاخیر هشت ماهه به صورت رسمی آغاز شد. از آغاز مذاکرات بین االفغانی بیش تر از سه هفته 

می گذرد، ولی تاکنون دو طرف بر سر تدوین کارشیوه گفت وگوها به تفاهم نرسیده اند.

برای  آماده گی ها  از  کشور  غرب  در  امنیتی  مقام های 
تأمین امنیت این حوزه خبر می دهند. آنان  باور دارند که 
نیروهای امنیتی کشور، پس از خروج نیروهای امریکایی، 
توانایی تأمین امنیت والیات غربی کشور را دارند و اجازه 
نمی دهند که طالبان آرامش مردم را برهم بزنند. بر پایه 
اطالعات مقام های ارتش در غرب کشور، پس از راه اندازی 
اکنون  همین  ناامن،  مناطق  در  پاک سازی  عملیات های 

وضعیت امنیتی در چهار والیت غربی بهتر شده است.
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هشدار ارتش به طالبان:
اگر صلح نکنید کشته می شوید

در انفجار ماین در سرپل 
۱۰ سرباز ارتش و سه غیرنظامی کشته شدند

۸صبح، کابل: در پی انفجار ماین کنار جاده ای 
در والیت سرپل 1۰ سرباز ارتش و سه غیرنظامی 

کشته شده اند.
این رویداد روز شنبه، نزدهم میزان رخ داده است. 

سه سرباز ارتش در این انفجار زخمی شده اند.
در صحبت  سرپل  والیت  در  امنیتی  منبع  یک 
با روزنامه ۸صبح گفت که یک کاروان نیروهای 
ارتش که از ولسوالی سوزمه  قلعه به سمت مرکز 
سرپل در حرکت بود، ابتدا با ماین کنار جاده ای 
برخورده است و سپس جنگ جویان گروه طالبان 

بر آن ها حمله کرده اند.
به  درگیری ها  در  که  است  ممکن  افزود،  منبع 
شده  وارد  تلفات  نیز  طالبان  گروه  جنگ جویان 

باشد، اما اطالعات دقیقی از آن در دست نیست.
جاسازی  ماین  انفجار  در  منبع،  اطالعات  طبق 
رفته  بین  از  ارتش  نیروهای  هاموی  یک  شده 

است.
ملی  دفاع  وزارت  و  شمال  در  ارتش  مسووالن 

تاکنون در این باره چیزی نگفته اند.
گروه طالبان نیز درباره کمین این گروه بر سر راه 

نیروهای امنیتی چیزی نگفته است.
بخشی های از والیت سرپل در شمال زیر تسلط 

طالبان است.
این  از مرکز  و بخش های  ولسوالی ها  از  شماری 
نیروهای  بین  درگیری  شاهد  همواره  والیت 

امنیتی و جنگ جویان طالبان است.

سرپرست  اندرابی،  محمدمسعود  کابل:  ۸صبح، 
داده  دستور  پولیس  نیروهای  به  داخله  امور  وزارت 
به  که  کسانی  و  مجرمان  با  برخورد  در  که  است 
قاطعانه  می پردازند،  پولیس  با  مسلحانه  مقاومت 

برخورد کند.
سرپرست وزارت امور داخله در بازدید از حوزه پنجم 
جرم زا«  »ساحه  یک  پولیس  نظر  از  که  کابل  شهر 
با  که  »وقتی  می گوید:  پولیس  با  در صحبت  است، 
مجرمان روبه رو شدید، بزنید. اصولش را خو می دانید، 

در کجایش بزنید.«
اندرابی شنبه شب، نزدهم میزان از حوزه پنجم امنیتی 
گفت وگوی  ویدیوی  است.  کرده  بازدید  کابل  شهر 
امور  وزارت  سوی  از  حوزه  این  مسووالن  با  اندرابی 

داخله هم رسانی شده است.
محمدمسعود اندرابی تأکید کرده است که اگر کسی 
کرد،  دعوا  مجرمان  بر  پولیس  شلیک  مورد  در  که 

دعوایش با وزارت امور داخله خواهد بود.
اندرابی گفت که به ریاست امنیت داخلی وزارت امور 
داخله دستور داده است که هیچ منسوب پولیس را 
به دادستانی معرفی نکند، مگر این که به شخص او 

گزارش داده باشد.
سرپرست وزارت امور داخله تأکید کرد که اگر پولیس 

سرپرست وزارت امور داخله به پولیس: 
با مجرم روبه رو شدید، شلیک کنید
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پولیس  علیه  مسلحانه  مقاومت  به  که  کسانی  با 
می پردازند، مقابله و بر آن ها شلیک کند، کسی حق 

معرفی پولیس به دادستانی را ندارد.
وزارت امور داخله پیش از این نیز به پولیس دستور 
داده بود که در برخورد مجرمان قاطعیت به خرج دهد 

و در صورت مقاومت بر آن ها شلیک کند.
در این اواخر اما، شکایت ها از افزایش جرایم جنایی، 
ترورهای هدفمند و انفجار ماین های چسپکی در شهر 

کابل اوج گرفته است.
حکومت برای جلب همکاری مردم در تأمین امنیت 
طرحی »میثاق امنیتی« را در شهر کابل اجرایی کرده 

است.
از  جلوگیری  در  نیز  طرح  این  که  می رسد  نظر  به 

جرایم جنایی در شهر کابل موثر نبوده است.
پولیس در مدت یک ماه و نیم گذشته حدود ۸۰۰ تن 

را به ظن ارتکاب جرایم جنایی بازداشت کرده است.

وزارت حج و اوقاف: نهادهای غیررسمی حق 
و صالحیت تطبیق حدود شرعی را ندارند

کمیسیون مستقل حقوق بشر: 

دو عضو پارلمان به اتهام 
لت وکوب معاون والی بادغیس 

به سارنوالی معرفی شدند
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ایجاد دومین کمیته ضد منکرات؛



اختیار  در  که  سندهایی 
قرار  ۸صبح  روزنامه 
که  می دهد  نشان  گرفته 
در  بادغیس  نماینده  دو 
به  نماینده گان،  مجلس 
والی  معاون  لت وکوب  اتهام 
اداره  سوی  از  والیت  این 
معرفی  سارنوالی  به  محلی،  ارگان های  مستقل 

شده اند.
بر مبنای این اسناد، رییس اداره مستقل ارگان های 
برای  تا  خواسته  کشور  لوی سارنوالی  از  محلی، 
در  قانون گریز«  »زورمنداِن  مداخله  از  جلوگیری 
امور حکومت داری محلی، این افراد را مورد پی گرد 

قانونی قرار دهد.
اداره  به  گزارشی  ارسال  با  بادغیس  والی  معاون 
به  آن  از  نسخه ای  که  محلی  ارگان های  مستقل 
لوی سارنوالی فرستاده شده است، ادعا دارد که دو 
نماینده بادغیس در پارلمان و همراهان آنان وی 
را داخل دفتر کارش لت وکوب نموده و به زور از 

ساختمان والیت اخراج کرده اند.
توسط  رویداد  وقوع  از چگونه گی  که  گزارشی  در 
ارگان های  مستقل  اداره  به  بادغیس  والی  معاون 
محلی ارسال شده و این نهاد آن را به لوی سارنوالی 
فرستاده است، نام های ضیاءالدین اکازی و امیرشاه 
دو  و  پارلمان  در  بادغیس  نماینده گان  نایب زاده، 
برادر امیرشاه نایب زاده، به عنوان عامالن لت وکوب 

او ذکر شده است.
 شمیم خان کتوازی، رییس اداره مستقل ارگان های 
تاریخ  به  مکتوب شماره »۴93/3۷۸«  در  محلی، 
1399/۷/1۶از لوی سارنوالی کشور درخواست کرده 
و  پارلمان  در  بادغیس  نماینده گان  از  تن  دو  تا 
همراهان شان را در پیوند به »تعرض بر دفتر والیت 

بادغیس« مورد پی گرد قانونی قرار دهد.
»به  است:  آمده  مکتوب  این  متن  از  بخشی  در 
و جلوگیری  ملی  قانون، حاکمیت  تطبیق  منظور 
از تکرار مداخله انسان های زورمند و قانون گریز در 
امور حکومت داری محلی، ذوات شامل گزارش هذا 
به  است،  را که مرتکب عمل شنیع مشهود شده 
ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند فرمود.«

گزارش  هم چنان  محلی  ارگان های  مستقل  اداره 
اخراج  و  لت وکوب  مورد  در  بادغیس  والی  معاون 
او از ساختمان والیت توسط نماینده گان پارلمان و 
هواداران آنان را نیز به لوی سارنوالی کشور فرستاده 

است.
در  بادغیس،  والی  معاون  میرزازاده،  فیض محمد 
به  تاریخ 1399/۵/3۰  به   »۶23« شماره  مکتوب 
اداره مستقل ارگان های محلی نگاشته است که دو 
تن از نماینده گان بادغیس در مجلس نماینده گان 
بر دفتر والیت تعرض  از همراهان شان  با شماری 
کرده اند. ضمیمه این مکتوب، جزییات کامل رویداد 
در گزارشی کتبی به اداره ارگان های محلی ارسال 

شده است.
در گزارش معاون والی بادغیس که از سوی اداره 
مستقل ارگان های محلی به لوی سارنوالی فرستاده 
روزنامه ۸صبح  اختیار  در  آن  از  نسخه ای  و  شده 
قرار گرفته است، ادعا شده که دو عضو پارلمان در 
حضور مردم و فعاالن مدنی معاون والی را لت وکوب 

و توهین کرده اند.
پارلمان  اعضای   بادغیس،  والی  معاون  روایت  به 
و هواداران شان ساعت 1۰ صبح سی ام اسد سال 
1399 خورشیدی با داخل شدن به خط »رنوی« 
میدان هوایی شهر قلعه نو مرکز این والیت، مانع 
جدید  والی  همت،  جمعه گل  هواپیمای  نشست 
صبح  دقیقه   3۰ و   11 ساعت  و  شدند  بادغیس 

همان روز، به دفتر والیت حمله کردند.
اداره  به  ارسالی  گزارش   در  محلی  مقام  این 
مستقل ارگان های محلی توضیح داده که یکی از 
داده  ناموسی«  »دشنام  را  او  پارلمان  نماینده گان 
به  فیزیکی،  شدید  برخورد  و  لت وکوب  ضمن  و 

سویش »بشقاب پرتاب« کرده است.
به ادعای او، یک نماینده  دیگر بادغیس  در پارلمان 
با ضربه های لگد وی را لت وکوب و با همراهی دو 
تن از برادرانش، او را از منزل دوم ساختمان والیت 
تا منزل هم کف زیر »پاهایش لگد مال« نموده و در 
نهایت از ساختمان والیت به زور اخراج کرده است.

هنگام  که  است  مدعی  هم چنان  میرزازاده  آقای 
والیت  ساختمان  به  پارلمان  نماینده گان  تعرض 
فرمانده  ولی زاده  محمدمحفوظ  او،  لت وکوب  و 
فرماندهی  امنیت  آمر  الکوزی  شیرآقا  پولیس، 
ریاست  و سرپرست  معاون  مرادی  ابوبکر  پولیس، 
عمومی امنیت ملی بادغیس و حاجی مال، فرمانده 
برای  اما  داشتند،  حضور  عملیاتی  ریزرف  کندک 

دفاع از وی اقدام نکردند.
نماینده گان،  مجلس  در  بادغیس  نماینده گان 
می دانند.  بی اساس  را  والی  معاون  گفته های 
به  نماینده گان،  مجلس  عضو  اکازی،  ضیاءالدین 
روزنامه ۸صبح می گوید که فیض محمد میرزازاده، 
برای کسب شهرت و ایجاد مانع در برابر دادخواهی  
پارلمان  اعضای  سوی  از  که  کرده  ادعا  مردم، 

لت وکوب شده است.

قانون،  اساس  بر  دارند،  باور  حقوقی  امور  آگاهان 
اجرای  زمان  در  تنها  نماینده گان  مجلس  اعضای 
وظیفه رسمی در مجلس، مصونیت قضایی دارند، اما 
توهین، تحقیر و لت وکوب افراد، شامل آن نمی شود 
و هر فرد می تواند از اعضای مجلس نماینده گان به 

نهادهای عدلی و قضایی شکایت کند.
وکالی  مستقل  انجمن  رییس  نادری،  احمدرفیع 
مدافع هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید سوء رفتار 
و لت وکوب کارمندان حکومت در قانون جرم انگاری 
شده و عامالنش بر مبنای قانون مجازات می شوند. 
به  دولت  کارمندان  با  رفتار  سوء  او،  گفته ی  به 
تنهایی جرم محسوب می شود و جراحت کارمند 

به دلیل لت وکوب جرمی جداگانه است.
در  مردمی  اعتراض های  ماه  یک  حدود  از  پس 
پنجم  تاریخ  در  غنی  جمهور  رییس  بادغیس، 
ارگان های  مستقل  اداره  رییس  در حضور  میزان، 
نماینده گان  با  جمهوری  ریاست  ارگ  در  محلی، 
بادغیس در پارلمان دیدار و به آنان وعده داد به 

خواست های شان رسیده گی می شود.
در این نشست، دو تن از نماینده گان بادغیس در 
است  مدعی  والی  معاون  که  نماینده گان  مجلس 
اداره  مکتوب  در  و  شده  لت وکوب  آنان  توسط 
مستقل ارگان های محلی، به لوی سارنوالی معرفی 
شدند هم حضور داشتند، اما مشخص نیست که 
در این جلسه به لت وکوب معاون والی و ممانعت از 

معرفی والی جدید اشاره شده یا خیر.
در پی تقرر جمعه گل همت، به عنوان والی جدید 
آن  پارلمان،  در  والیت  این  نماینده گان  بادغیس، 
بادغیس  مردم  به  رییس جمهور  وعده خالفی  را 
دانسته و اعتراض های گسترده ای در شهر قلعه نو 
این  راه اندازی کردند. در جریان  این والیت  مرکز 
سوی  از  والیت  دروازه  یک ماه  حدود  اعتراض ها 

معترضان بسته شد.
در حالی که معاون والی بادغیس، افرادی که او را 
ایجاد  لت وکوب کرده اند را به چپاول ، غارت گری، 
ساختمان  امنیتی  کمره های  سرقت  و  بی نظمی 
اما نماینده گان بادغیس در  والیت متهم می کند، 
پارلمان که رهبری اعتراض های مردمی را بر عهده 

داشتند، این ادعاها را بی اساس می دانند.

 

هر چند وزارت امور داخله می گوید که با طرح و اجرای میثاق 
و  زورگویان  و  قاتالن  جنایت کار،  باندهای  از  شماری  امنیتی، 
هم چنان قاچاقچی های مواد مخدر بازداشت شده اند، اما واقعیت 
افغانستان می رساند که  روزمره زنده گی مردم در کالن شهرهای 
جرم و جنایت هنوز هم ادامه دارد و ظاهراً به دشواری العالجی 

بدل شده است.
به گونه نمونه مردم در شهر هرات از دزدی، آدم ربایی و ترور به 
جان آمده اند. فرماندهی پولیس هرات از بازداشت ۷9۰ تن به ظن 
دست داشتن در رویدادهای گوناگون امنیتی خبر داده است. در 
شهر کابل هرچند شمار واقعه های ناشی از ماین های مقناطیسی 
کم شده است، اما هنوز هم انفجارها با ماین مقناطیسی از مردم 

قربانی می گیرد. جرایمی مثل دزدی و تهدید ادامه دارد.
کرده  امتحان  را  گوناگونی  برنامه های  باربار  افغانستان  حکومت 

است، اما جرایم به سطح قناعت بخشی کاهش نیافته اند.
برنامه میثاق شهروندی عملی شده است و بر اساس گزارش های 
وزارت داخله مردم به گونه بی پیشینه ای در گزارش دهی از جرایم 
فعال شده اند. بر اساس این گزارش ها در شهر کابل صدها مجرم 

بازداشت شده اند.
فعالیت های  وجود  با  که  است  این  اما  است،  روشن  که  چیزی 
ارگان های امنیتی و کشفی هنوز هم ارتکاب جرایم در شهرهای 
بزرگ افغانستان یک واقعیت انکارناپذیر است. در تازه ترین مورد، 
وزیر امور داخله برخورد با جنایت کاران را شدت بخشیده است و 

به پولیس صالحیت شلیک بر مجرمان داده است.
که  می رود  امید  اما  حکم،  این  درباره  نگرانی هایی  وجود  با 
می زدند،  جنایت  به  دست  عجیبی  شجاعت  با  که  جنایت کاران 
اندکی از نیروهای تنفیذ قانون بهراسند و مردم افغانستان شاهد 

کاهش جرم و جنایت در شهر ها باشند.
آن چه مسلم است این است که بدون امنیت جریان عادی زنده گی 
با  نمی توانند  کنونی  ناامنی  شرایط  در  مردم  می گردد.  مختل 
دل گرمی به کاروبار روزمره شان بپردازند. در صورت تشدید این 
تهدید ها سرمایه ها از کشور فرار می کنند و کاهش سرمایه گذاری 
ویران گری خواهد  اثرات  مردم  زنده گی  و  اشتغال  وضعیت  روی 

گذاشت.
حقیقت دیگری که نباید از آن گذشت، این است که در افغانستان 
میان افزایش جرم و جنایت و از دست رفتن فرصت های شغلی 
تدابیر  رابطه مستقیم وجود دارد. در کنار  و سطح درآمد مردم 
پدیده  باید درباره  بر مجرمان،  بردن فشارها  باال  و  سخت افزاری 

جنایت تحقیقات جدی صورت گیرد.
ناممکن است که با کاربرد تنها زور و قوه، پدیده جنایت و جرم 
فشارها  حفظ  از  نباید  هرگز  چند  هر  شود،  ریشه کن  کشور  از 
با این وجود، نیاز است تا پدیده جرم  بر مجرمان دست کشید. 

ریشه یابی شود و علل اجتماعی آن نیز بررسی گردد.
در دو دهه اخیر، وقوع جرایم سیر صعودی داشته است. حد اقل 
در یک دهه اخیر، جرایم افزایش یافته است. بر همه گان هویدا 
است که در آغاز تحوالت جدید، پس از حکومت طالبان که میزان 
سرمایه گذاری، حضور نهادهای بین المللی و کمک به افغانستان 
نبود.  فاجعه بار  منوال  بدین  جنایت  و  جرم  اوضاع  بود،  بیش تر 
و  با کم شدن کمک های خارجی  و  امنیتی  اوضاع  بدتر شدن  با 
سازمان های بین المللی ای که هزاران شغل را ایجاد کرده بودند، 
پدیده فقر و بی کاری در کشور افزایش یافت و به همان پیمانه 
میزان جرم و جنایت نیز باال رفت. مسلم است که میان اوضاع 
اقتصادی کشور، سطح درآمد و اشتغال و پدیده جرم و جنایت 
رابطه مستقیمی برقرار است. از سوی دیگر عوامل روانی جرم را 
در کشوری که فرهنگ آن در بستر خشونتی تاریخی شکل گرفته 

است، نباید نادیده گرفت.
که  گفت  بیانیه ای  در  پیش  چندی  افغانستان  جمهور  رییس 
9۰ درصد مردم افغانستان در شرایط فقر زنده گی می کنند. در 
نرم  فقر دست وپنجه  با  افغانستان  شرایطی که 9۰ درصد مردم 

می کنند، چگونه می توان به داشتن جامعه امن امید بست؟
هر چند بخشی از مشکالت اقتصادی کشور با تحوالت یک دهه 
اخیر پیوند دارد، و این تحوالت که باعث بد شدن اوضاع اقتصادی 
کشور گردید و تا جایی مربوط به عوامل بیرونی موثر در اقتصاد 
افغانستان می شد، اما این ها سبب نمی شود که حکومت افغانستان 
از مسوولیت شانه خالی کند. حکومت افغانستان باید هم در زمینه 
اشتغال زایی با اجرایی کردن پروژه های اقتصادی و هم در زمینه ی 
کاهش فساد در ادارات درآمدزای افغانستان، اقدامات جدی ای را 

روی دست گیرد.

ناامنی ها چرا عالجی ندارند؟
نیاز به بررسی های عمیق 

پدیده جرم و جنایت
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دو عضو پارلمان به اتهام لت وکوب معاون 
والی بادغیس به سارنوالی معرفی شدند

در حمله طالبان در ولسوالی ثبت نزدیک به ۱۰۰ مورد تازه ابتال به ویروس کرونا در کشور
بگرام پروان یک سرباز پولیس 

جان باخت

آخرین  عامه  صحت  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
جزییات وضعیت ابتال به ویروس کرونا در کشور 

را اعالم کرد.
شبانه  یک  در  عامه،  صحت  وزارت  اعالم  طبق 
روز گذشته 9۶ بیمار جدید کووید-19 شناسایی 

شده اند و چهار بیمار دیگر نیز جان باخته اند.
این نتیجه از آزمایش ۴۷۵ نمونه ی مشکوک به 

کرونا به دست آمده است.
طبق اعالم وزارت صحت عامه، ۶1 نفر در هرات، 
11 نفر در دایکندی، 11 نفر در پروان، چهار نفر 
در بامیان، سه نفر در بغالن، سه نفر در بادغیس، 
یک نفر در کابل، یک نفر در پکتیا و یک نفر دیگر 

۸صبح، کابل: مسووالن محلی در والیت پروان 
بر رنجر  می گویند که در نتیجه حمله طالبان 
پولیس در ولسوالی بگرام این والیت، یک سرباز 

پولیس کشته و یک افسر دیگر زخمی است.
در صحبت  بگرام  ولسوال  قدوسی،  عبدالشکور 
گروه  جنگ جویان  که  گفت  روزنامه ۸صبح  با 
بیستم  یک شنبه،  روز   9:2۰ ساعت  طالبان 
در   پولیس  نیروهای  موتر  عراده  یک  بر  میزان 
ولسوالی  مربوطات  از  حاجی ها  کجی  روستای 

بگرام تیراندازی کرده اند.
به گفته او، در این تیراندازی، یک سرباز پاسگاِه 
کجی حاجی ها جان باخته و فرمانده این پاسگاه، 

زخمی شده است.
گروه طالبان در این مورد چیزی نگفته است.

در زابل ابتالی شان به ویروس کرونا تثبیت شده 
است.

در یک شبانه روز گذشته ۵۰ بیمار کووید-19 نیز 
بهبود یافته اند.

شمار کل مبتالیان به کرونا در کشور به 39 هزار 
و ۷99 تن رسیده است.

جان  تن  و ۴۷۷  هزار  یک  تاکنون  میان  این  از 
باخته و 33 هزار و 11۴ تن بهبود یافته اند.

در حال حاضر، پنج هزار و 2۰9 بیمار کرونایی در 
کشور فعال هستند.

و  هزار  تاکنون 11۴  آغاز  از  عامه  وزارت صحت 
۴32 نمونه مشکوک به کرونا را بررسی کرده است.

محمدحسین نیک خواه



به  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
مورد  در  را  تحقیقی  تازه گی 
زنان«  نسایی  اجباری  »معاینات 
براساس  است.  داده  انجام 
 92.3 گزارش،  این  یافته های 
زنان  نسایی  آزمایش های  درصد 
رضایت  و  محکمه  حکم  بدون 
گرفته  صورت  آزمایش  شده گان 
کمیسیون  و  انجام شده  والیت  در 13  تحقیق  این  است. 
مستقل حقوق بشر معاینات اجباری نسایی از جمله معاینات 
پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات تجاوز جنسی، زنا و 
لواط انجام می شود را غیرقانونی، تحقیر کننده و نقض کرامت 
انسانی دانسته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته 
است که انجام چنین معاینات، خالف مفاد قواعد و مقررات 
بین المللی و مغایر منشور سازمان ملل متحد، اعالمیه حقوق 
بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون 
منع شکنجه است. هم چنان کمیسیون مستقل بشر گفته 
است که معاینات پرده بکارت از اعتماد علم طب برخوردار 
نیست، از این لحاظ انجام چنین آزمایشات باید ممنوع شود. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر، روز یک شنبه، بیستم میزان، 
گزارشی پیرامون »معاینات اجباری نسایی زنان« را به نشر 
رساند. در این تحقیق با 129 زن در 13 والیت مصاحبه شده 
است. از این میان ۶2 تن )۴۸.1 درصد( مصاحبه شونده گان 
متاهل، 3۴ تن )2۶.۴ درصد( مجرد، 12 تن )9.3 درصد( 
نامزد، 1۴ تن )1۰.9 درصد( بیوه و ۷ تن )۵.۴ درصد( آنان 
مطلقه بوده اند. عالوه بر این، کمیسیون مستقل حقوق بشر 
گفته است که از میان این مصاحبه شونده گان، ۶۰.۴ درصد 
و 32.۶  پولیس  نظارت  خانه های  در  محابس، ۷ درصد  در 

درصد خانه های امن سکونت داشته اند.
می دهد  نشان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  یافته های 
بکارت  پرده  معاینات  جمله  از  نسایی  معاینات  اجرای  که 
و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط 
انجام می شود، هنوز هم ادامه دارد. این در حالی است که 
فقره دوم ماده ۶۴۰ کود جزا، اجرای این معاینات را مشروط 
به رضایت زن و حکم محکمه با اصالحیت دانسته است. در 
این گزارش آمده است که از میان 129 تن، 119 تن که 
شامل 92.3 درصد مصاحبه شونده گان می شوند، بدون حکم 
قرار گرفته اند.  آزمایش  مورد  بدون رضایت شان  و  محکمه 
براساس یافته های این گزارش از میان 129 زن که برای 
رضایت  زن  یک  تنها  شده اند،  معرفی  عدلی-طبی  معاینه 
داشته است و نُه زن دیگر براساس حکم محکمه آزمایش 

پرده بکارت شده اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که این تحقیق به 
وسیله پرسش نامه از زنانی که در محابس، نظارت  خانه های 
پولیس و خانه های امن بوده و به طب عدلی برای معاینات 
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مقام ها در والیت شرقی ننگرهار از 
ایجاد یک کمیته »ضد منکرات« 
داده اند.  خبر  والیت  این  در 
کمیته  این  مسووالن،  گفته  به 
ضیاءالحق  رهنمود  اساس  بر 
جمهوری  ریاست  مشاور  امرخیل، 
کرده  کار  به  آغاز  ننگرهار  والی  و 
است و مسوولیت دارد که از هرگونه منکرات در این شهر 
جلوگیری کنند. در حالی که مسووالن می گویند، با مرتکبان 
از  برخی  اما  برخورد می شود،  اساسی«  »قانون  با  متناسب 
اعضای این کمیته تصریح کرده اند که در این جریان، حدود 
این  می شود.  اجرا  شراب خوار  و  قاتل  دزد،  بر  نیز  شرعی 
دومین مرجع زیر نام »کمیته امر باالمعروف و نهی از منکر« 
است که در جریان ماه اخیر در کشور ایجاد می شود. وزارت 
اظهار  کمیته ها  گونه  این  ایجاد  از  اما  اوقاف  و  ارشاد، حج 
بی خبری می کند. به گفته مسووالن، این وزارت یک ریاست 
زیر »احتساب« دارد که مبارزه با منکرات را عهده دار است و 
بر اساس »شیوه حکیمانه اسالم« عمل می کند. با این حال، 
مقامات در این وزارت می گویند که از ایجاد کمیته های »امر 
باالمعروف و نهی از منکر« اطالع ندارند و بخشی از تشکیل 

این نهاد نیز شمرده نمی شود.
نهادهای محلی در ننگرهار کمیته ای را زیر نام »امر باالمعروف 
و نهی از منکر« ایجاد کرده اند. مقام والیت ننگرهار نیز تایید 
ضیاءالحق  رهنمود  بر  مبتنی  کمیته  این  که  است  کرده 
ساخته  ننگرهار  والی  و  جمهوری  ریاست  مشاور  امرخیل،  
شده است. به گفته ی مسووالن در این والیت، این کمیته 
مسوول است که از »منکرات« در این والیت جلوگیری کرده 
مجاهد،  دهند. محمدداوود  آگاهی  مردم  به  آن  پیرامون  و 
رییس ارشاد، حج و اوقاف ننگرهار به روزنامه ۸صبح گفت 
که این کمیته  روز شنبه، نزدهم میزان به کارش در ناحیه 
دوم این والیت آغاز کرده است. وی افزود که عالمان دینی، 

شرعی را بر آنان جاری می سازد. افزون بر این، ریاست ارشاد، 
نهاد  این  ارشاد  بخش  کار  آغاز  از  نیز  هرات  اوقاف  و  حج 
خبر داده بود. مسووالن در این ریاست اما گفته  بودند که 
کارمندان آمریت ارشاد تنها مسوولیت آگاهی دهی دینی را به 
پیش می برند. بنیان گذاران نهادهای »امر باالمعروف و نهی از 
منکر« دلیل ایجاد این بخش را »کنترل جرایم و جلوگیری از 
منکرات« در سطح شهر خوانده اند. بدین ترتیب، کمیته های 
»امر باالمعروف و نهی از منکر« در واقع تشکیل متوازی با 
وزارت ارشاد، حج و اوقاف است که به فعالیت آغاز کرده اند.

در همین حال، وزارت ارشاد، حج و اوقاف می گوید که این 
نهاد از ایجاد چنین کمیته هایی بی خبر است و چنین نهادی 
در تشکیل این وزارت وجود ندارد. امین الدین مظفری، معین 
مسلکی این وزارت روز یک شنبه، بیستم میزان به روزنامه 
نام  زیر  ریاستی  تشکیلش  در  وزارت  این  که  ۸صبح گفت 
با منکرات« است.  »احتساب« دارد که وظیفه آن »مبارزه 
وی افزود که این ریاست از دیر زمانی فعالیت می کند و شیوه 
آن، »مبارزه با منکرات و دعوت به نیکی« در »پرتو ارشادات 
حکیمانه دین اسالم« است. وی اما در ادامه تصریح کرد که 
وزارت ارشاد، حج و اوقاف از ایجاد کمیته های جدید زیر نام 
»امر باالمعروف و نهی از منکر« بی خبر است و در واقع این 
نهاد در تشکیل آنان نیز جای ندارد. آقای مظفری در پاسخ 
به این که باید چگونه با »منکرات« برخورد شود، گفت که 
این موارد در ُکد جزای کشور صراحت یافته است. به گفته 
وی، در ُکد جزا آمده است که جرایم و جزاهای تعزیری را 

قانون تنظیم می کند و مرتکبان جرایم حدود، قصاص و دیت 
مطابق به احکام فقه حنفی شریعت اسالم مجازات می شوند.

امین الدین مظفری در ادامه تصریح کرد که مراجع عدلی و 
قضایی برای تنفیذ این موضوعات متناسب به فقه اسالمی و 
قوانین مامور شده اند. وی اما می گوید که تطبیق حدود و 
قصاص از صالحیت های حکومت و نظام است و هر فردی 
نمی تواند آن را تطبیق کند. به گفته آقای مظفری، حدود 
تطبیقی  جنبه های  بودن  فراهم  اما  دارد،  وجود  قوانین  در 
آن مسایل جداگانه است که با در نظر داشت قوانین نافذ 
کشور پی گیری می شود. معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و 
اوقاف به این باور است که نهادهای تازه تأسیس بیش تر جنبه 
از صالحیت حکومت  آن  تطبیقی  جنبه  اما  دارند،  دعوتی 

شمرده می شود.
کمیته هایی زیر »امر باالمعرف و نهی از منکر« در حالی ایجاد 
می شود که مذاکرات بین االفغانی در قطر ادامه یافته است. 
گفتنی است که گروه طالبان در حال حاضر بر موضوع تطبیق 
شریعت اسالمی در کشور تاکید دارند و پیش فرض شان از 
نظام آینده، یک »نظام سچه اسالمی« است. در همین حال، 
ایجاد چنین کمیته ها،  داده اند که  فعاالن هشدار  از  برخی 
به  را  مردم  و  تقویت می کند  در کشور  را  افراطیت  روحیه 
دوره طالبانی می کشانَد. این فعاالن هم زمان با ایجاد »اداره 
امر باالمعروف و نهی از منکر« در هرات، از حکومت خواسته 
بودند که از فعالیت نهادهای غیررسمی که بنای افراطیت در 

جامعه را می نهند، جلوگیری کند.

پولیس، بزرگان قومی و برخی دیگر از نهادها عضویت این 
کمیته را دارند و اعضای آن مکلف اند که از وقوع منکرات در 

این والیت پیش گیری کنند.
به گفته ی آقای مجاهد، به عالمان دینی و جوانان وظیفه 
در  مردم  برای  کمیته،  این  طریق  از  تا  است  شده  سپرده 
حج  ارشاد،  رییس  بدهند.  آگاهی   جان شان  حفظ  راستای 
و اوقاف ننگرهار هم چنان می گوید که به مسووالن امنیتی 
وظیفه سپرده شده است تا به عنوان قوه ی اجرایی در راستای 
»جلوگیری از منکرات« اقدام کنند. این ریاست هشدار داده 
است که در صورت سرپیچی از اصول و مقررات این کمیته، 
به فرد مرتکب، جزای قانونی داده می شود. عطاءاهلل خوگیانی، 
سخنگوی والی ننگرهار نیز تصریح کرده است که به مرتکبان 
مبتنی بر قانون اساسی برخورد خواهد شد. با این حال اما 
یک عالم دین که عضویت این کمیته را دارد، به شرط فاش 
که  است  گفته  ۸صبح  روزنامه  خبرنگار  به  نامش،  نشدن 
برخورد  اسالمی  قانون  اساس  بر  کمیته،  این  چارچوب  در 
می شود. بدین ترتیب، وی تصریح کرد که در صورت ثبت 
مواردی از دزدی، دست دزد قطع شده و افزون بر این، قاتالن 

قصاص و شراب خواران نیز دره زده خواهند شد.
در جریان روزهای اخیر، این دومین »کمیته ضد منکرات« 
است که در کشور ایجاد می شود. پیش از این، مجیب الرحمان 
اداره ای  چنین  نیز  هرات  مساجد  از  یکی  انصاری، خطیب 
برای »امر باالمعروف و نهی از منکر« ایجاد کرده بود. وی 
و حدود  می کند  برخورد جدی  مجرمان  با  که  داد  هشدار 

ایجاد دومین کمیته ضد منکرات؛

وزارت حج و اوقاف: نهادهای غیررسمی حق 
و صالحیت تطبیق حدود شرعی را ندارند

حسیب بهش

اثبات تجاوز جنسی، زنا و لواط معرفی شده اند،  یا  بکارت 
جمع آوری شده است. 

اتهامات وارده
زنان  از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  پرسش  نخستین 
مصاحبه شونده، در مورد اتهامات وارده بر آنان بوده است. از 
میان 129 مصاحبه شونده، ۶۰ تن )۴۶.۵ درصد( در پاسخ 
به این پرسش گفته اند که زنا، 31 تن )2۴ درصد( فرار از 
درصد(   2.3( تن  سه  قتل،  درصد(   1۷.۸( تن  منزل، 23 
)1.۶ درصد(  قاچاق، دو تن  سرقت، سه تن )2.3 درصد( 
اطالع دروغین و یک تن که ۰.۸ درصد را شامل می شود، 
فرار از منزل را به عنوان اتهام هایی یاد کرده اند که سبب 
معرفی آنان به طب عدلی شده است. به همین ترتیب شش 
تن که ۴.۷ درصد را شامل می شوند، قربانی تجاوز جنسی 

بوده اند. 
این کمیسیون اما گفته است که نکته قابل تأمل در بحث 
از آنان به دلیل  اتهام وارده بر زنان این است که تعدادی 
جرایمی مثل سرقت، قاچاق و اطالع کذب برای معاینات 
پرده بکات و یا هم معایناتی برای اثبات جرایم زنا، لواط و 
تجاوز جنسی به طب عدلی معرفی شده اند. این کمیسیون 
افزوده است که این جرایم به تنهایی نمی تواند توجیه کننده 
معرفی زنان متهم به مراکز صحی جهت معاینه نسایی باشد. 

چگونه گی گرفتاری و نهادهای معرفی کننده به طب 
عدلی

زنان  از  بخش  این  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
مصاحبه شونده پرسیده است که چگونه و توسط چه کسی 
گرفتار شده اند. آنان گفته اند که اکثرشان جهت معاینه طب 
مخلتفی چون  آدرس های  از  جزا  کود  انفاد  از  بعد  عدلی، 
پولیس، لوی سارنوال ی، خانه های امن، امنیت ملی و محکمه 
بتوانند  این که  برای  زنان  معرفی شده اند. در برخی موارد، 
اتهام زنا و امثال آن را بر خود رد کنند، داوطلبانه حاضر به 

اجرای این معاینه شده اند. 

محل گرفتاری
مورد  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  ترتیب  همین  به 
محل گرفتاری زنان نیز سوالی را مطرح کرده است که 23.3 
درصد کوچه و بازار، 1.۶ درصد خانه های امن، 1.۶ درصد 
شفاخانه ها، ۰.۸ درصد حوزه ها، ۰.۸ درصد خانه هایی کسانی 
که با آن ها فرار کرده اند، ۰.۸ درصد رستورانت ها، ۰.۸ درصد 
ریاست امور زنان، 2.3 درصد قوماندانی امنیه و ۰.۸ درصد 
مدیریت جنایی را به عنوان محل های گرفتاری خویش نام  
نداده اند.  پاسخی  مورد  این  در  دیگر  درصد   1۴.۷ و  برده 
هم چنان شماری دیگر گفته اند که برای ثبت شکایت و یا 
ارایه توضیحات به حوزه های امنیتی رفته بودند که مظنون 

شناخته شده و توسط پولیس در همان جا گرفتار شده اند. 

اطالع دهی به اقارب متهمان بعد از گرفتاری
کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که براساس ماده 
هفت قانون اجراآت جزایی افغانستان، مظنون، متهم و مسوول 
حق العبد، دارای حقوقی اند که باید در مراحل تعقیب عدلی 
به آن ها دسترسی داشته باشند. به گفته ی این کمیسیون، 
از جمله ی این حقوق، اطالع دهی به خانواده ی متهم بعد از 
انجام  گرفتار کننده،  مراجع  توسط  باید  که  است  گرفتاری 
شود. با این حال ۶2.۸ درصد پرسش شونده گان گفته اند که 
در همان لحظه  ی اول به خانواده و اقارب شان اطالع داده 
شده ، اما 32.۶ درصد گفته اند که در لحظه ی گرفتاری به 
خانواده های شان اطالع داده نشده است و ۴.۷ درصد به این 
پرسش پاسخ نداده اند. هم چنان این کمیسیون گفته است 
که از انجام آزمایش بکارت این زنان یک تا پنج سال زمان 

گذشته است. 

تعداد موارد معرفی شده به طب عدلی
کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته است که برخی از افراد 
مجنی علیه چندین بار به طب عدلی جهت معاینه بکارت 
 ۶1.2 کمیسیون،  این  یافته های  براساس  شده اند.  معرفی 
درصد پرسش شونده گان یک  بار، 1۶.3 درصد دو بار، 2.3 
به طب عدلی جهت  بار  دیگر چهار  و 2.3  بار  درصد سه 
معاینه نسایی معرفی شده اند. 1۷ درصد دیگر در این مورد 

نظری نداده اند. 

علت معرفی به طب عدلی
یافته های این گزارش نشان می دهد که 3۴.1 درصد این 
زنان به دلیل اثبات موجودیت یا عدم موجودیت »اسپرم« 
 2۴ هم چنان  شده اند.  معرفی  عدلی  طب  به  بدن شان  در 
به طب  دلیل معرفی شدن شان  درصد مصاحبه شونده گان 
عدلی را تشخیص سالم بودن یا نبودن پرده بکارت، 22.۵ 
درصد اثبات مجامعت جنسی تازه و ۴.۷ درصد اثبات جرم 
تجاوز جنسی گفته اند. 1۴.۷ درصد دیگر به این پرسش ها 

پاسخ نداده اند. 
با این حال براساس این یافته ها، کمیسیون مستقل حقوق 
قربانی  زنان  معرفی  تأمل،  قابل  نکته  که  است  گفته  بشر 
تجاوز برای معاینه به طب عدلی است. هرچند به گفته ی 
هدف  به  است  ممکن  معاینه  این  اجرای  کمیسیون،  این 
اثبات جرم صورت گرفته باشد، اما نفس معرفی این زنان به 
طب عدلی، می تواند صدمات روحی جدی تری بر فرد قربانی 

تجاوز جنسی وارد کند. 

جنسیت داکترانی که معاینه را انجام داده اند
جزایی،  اجراآت  قانون   ۴9 ماده  براساس  دیگر  سوی  از 

معاینات متهم، مظنون و مجنی علیه در جرایم باید توسط 
اهل خبره  ی هم جنس انجام شود. بنابر این، معاینات نسایی 
جنسی  تجاوز  و  لواط  زنا،  جرم  اثبات  هدف  به  که  زنان 
صورت می گیرد، نباید توسط مردان انجام شود. با این حال 
یافته های این تحقیق نشان می دهد که ۷۷.۵ درصد زنان 
تأیید  و 3.1 درصد دیگر  معاینه شده  داکتران زن  توسط 
کرده اند که معاینات آنان برخالف ماده ۴9 قانون اجراآت 
جزایی، توسط داکتران مرد صورت گرفته است. هم چنان 
معاینه کننده سکوت  داکتر  مورد جنست  در  19.۴ درصد 

اختیار کرده  و پاسخ نداده اند. 

پی آمدهای روانی معاینه بکارت بر زنان
حقوق  مستقل  کمیسیون  گزارش  این  در  دیگر  سوی  از 
بشر آمده است که آزمایش نسایی زنان پی آمدهای ناگوار 
است.  گذاشته  برجا  آزمایش شده گان  برای  روانی  و  روحی 
یکی از مصاحبه شونده گان گفته است: »باورم نمی شد! مرا 
انجام نداده بودم، به طب عدلی  به خاطر کاری که هرگز 
از  بکارت!  معاینات  برای  بودم.  کردند. شوکه شده  معرفی 
شدت ناراحتی و رنج این خفت، هنگام معاینه طب عدلی 
ضعف کردم. هیچ چیز از آن لحظه به یاد ندارم. من هنوز 
احساس حقارت می کنم. من واقعاً توهین شدم. آن قدر که 

هیچ وقت یادم نخواهد رفت.«
این بخشی از سخنان یک تن از مصاحبه شونده گان است 
این  با  است.  گفته  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  به  که 
حال در این تحقیق آمده است که 2۰.2 درصد زنان بعد 
از  درصد  معرفی کننده، 1۷  فرد  به  نسبت  معاینه  از ختم 
داکتر معاینه کننده و ۴.۷ درصد از اعضای خانواده خود بعد 
از معاینه بکارت حس نفرت کرده اند. به همین ترتیب 1۸.۶ 
و  درد کرده   و  اندوه  احساس  از مصاحبه شونده گان  درصد 
گفته اند که با اجرای این معاینه عماًل شکنجه شده اند. در 
این گزارش آمده است که ۷.۸ درصد بعد از اجرای معاینه 
منزوی شده و 3.1 درصد نیز دست به خودکشی زده اند. 19 

درصد دیگر در این مورد پاسخ نداده اند. 

پیشنهادها
کمیسیون مستقل حقوق بشر با توجه به ویژه گی های تحقیر 
انجام آن  پیشنهاد کرده که  معاینات،  این  توهین کننده  و 
توسط وزارت صحت عامه در تمام مراکز ممنوع قرار داده 
شود و زنانی  که از انجام این معاینات صدمه دیده اند، مورد 
حمایت قرار گیرند. هم چنان این کمیسیون پیشنهاد کرده 
گرفته اند،  قرار  آزمایش  مورد  که  زنانی   آن عده  که  است 

شناسایی و در صورت لزوم مورد درمان روانی قرا ر گیرند. 
عالوه بر این، کمیسیون حقوق بشر از وزارت صحت عامه 
خواسته است که با فساد جدی مبارزه کند و از آن جایی  که 
فرار از منزل جرم پنداشته نمی شود، اشخاصی که با چنین 

مواردی در مراکز سلب آزادی قرار دارند، باید آزاد شوند. 
معاینات بکارت در کشور در حالی انجام می شود که آزمایش  
آن بدون رضایت و حکم محکمه چندی پیش توسط کابینه 
چنین  انجام  ترتیب  همین  به  است.  شده  اعالم  ممنوع 
نیز غیر معتبر  از سوی سازمان جهانی صحت  آزمایش هایی 
اعالم شده و گفته است که آزمایش بکارت اعتبار علمی ندارد.

92 درصد آزمایش های نسایی زنان، بدون 
رضایت و حکم محکمه انجام شده است

کمیسیون مستقل حقوق بشر:

عبداالحمد حسینی 
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پس از آن که ایاالت متحده  امریکا با گروه طالبان 
گفت وگوهای  کرد،  امضا  را  صلح  تفاهم نامه ی 
بخش های  مهم ترین  از  یکی  که  بین االفغانی 
با  می داد،  تشکیل  را  طالبان- امریکا  موافقت نامه 
از  شد.  آغاز  رسمی  صورت  به  هشت ماهه  تاخیر 
هفته  سه  از  بیش تر  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز 
تدوین  سر  بر  طرف  دو  تاکنون  ولی  می گذرد، 
مسایلی  نرسیده اند.  تفاهم  به  کارشیوه گفت وگوها 
فقه حنفی  به  استناد  با  قضایا  هم چون حل و فصل 
ایاالت   - طالبان  تفاهم نامه ی  دادن  قرار  مبنا  و 
از مسایلی اند که  متحده در مذاکرات بین االفغانی، 
تاکنون روند آغاز رسمی گفت وگوهای بین االفغانی 
را با چالش مواجه ساخته است. هردو مورد   که از 
آن ها به عنوان دو مبنا در گفت وگوهای بین االفغانی 
باعث شده است که هیات های هردو  یاد می شود، 
بر  پی هم  نشست های  رغم  به  مذاکره کننده  تیم 
سر کارشیوه ی مذاکره به تفاهم نرسند. از یک  سو 
نماینده گان طالبان در دوحه  بر سر مبنا قراردادن 
در  و  متحده  ایاالت  با  گروه  آن  تفاهم نامه ي صلح 
گفت وگوهای بین االفغانی و مراجعه به فقه حنفی 
در حل مسایل مهم با نماینده گان جمهوری اسالمی 
این  و  می زنند  چانه  انعطافی  بی هیچ  افغانستان، 
طرف جنگ جویان شان آتش گرم جنگ را شعله ور 
نگهداشته و با راه اندازی حمالت انفجاری و ترورهای 
زنجیره ای از نظامیان و غیرنظامیان قربانی می  گیرند.

 طالبان از یک سو بر کالن شهرها حمله می کنند 
و  جاده ای  کنار  ماین گذاری های  با  سویی  از  و 
حمالت انفجاری و ترور نظامیان، کارکنان حکومتی، 
روحانیون دینی و شخصیت های متنفذ، می خواهند 
افغانستان  آن که  با  کنند.  کسب  بیش تر  امتیاز 
خونین ترین روزها را پس از توافق نامه ی صلح امریکا 
امریکایی  مقام های  ولی  می کند،  تجربه  طالبان  با 
انتحاری  حمالت  انتساب  و  داعش  بزرگ نمایی  با 
و انفجاری به این گروه، در تالش برائت طالبان و 
جنایاتی  که این گروه با قساوت و بی رحمی در این 
کشور مرتکب شدند/می شوند، هستند. بزرگ نمایی 
در  تالش ها  و  امریکایی  مقام های  سوی  از  داعش 
سمت وسو دهی افکار عامه، باعث تغییر جو سیاسی 
و  حتا فضای رسانه ای به سود طالبان شده است. 
هرچند خشونت ها پس از تفاهم نامه ی صلح ایاالت 
متحده، اندکی فرو کاسته بود، ولی پس از هدایت 
رهبر این گروه به جنگ  جویانش، به گونه ی کم سابقه 
افزایش یافته و جنگ جویان این گروه دست از کشتار 
شهروندان و نیروهای دفاعی - امنیتی و حمالت بر 
کالن شهرها بر نداشته اند. این جنگ جویان هرچه در 
بساط دارند، بر سر مردم خسته از جنگ، می ریزند. 
امریکا - طالبان، گروه طالبان  موافقت نامه ی  از  پس 
نقش »بلک واتر افغانی« را که با هزینه کم منافع 

تشبثات کوچک و متوسط یک بخش بزرگ از اقتصاد 
خصوصی است. پایه اقتصاد کشورها سکتور خصوصی 
می باشد. در ساختارهای اقتصادی کشورها تشبثات 
چشم گیر  و  خاص  اهمیت  از  متوسط  و  کوچک 
برخوردار است. سهم تشبثات کوچک و متوسط در 
اشتغال زایی، تولید ناخالص ملی، توزیع عادالنه ثروت، 
میزان چرخش پول در شهر و روستاها و خالصه در 

نرخ رشد و توسعه اقتصادی کشور بسیار است.
تولیدات  مکانیسم  بر  خاص  توجه  و  سرمایه گذاری 
معیاری اجناس و خدمات، مدیریت نوین در تشبثات 
نوآوری های  و  خالقیت  سبب  متوسط  و  کوچک 
افزایش  می شود.  بخش  این  محصوالت  در  بیش تر 
تقاضا بر محصوالت تشبثات کوچک و متوسط، به 
متشبثان  از  کشور  در سطح  حمایتی  انگیزه  ایجاد 
و  اقتصادی  نابرابری  کاهش  سبب  و  شده  منجر 
از  جاپان  و  امریکا  هند،  چین،  می گردد.  اجتماعی 
را  حمایتی  مناسب  بستر  که  کشورهایی اند  جمله 
برای تشبثات کوچک و متوسط ایجاد کردند و بازار 
تجارتی جهان امروز بیش تر تحت شعاع این کشورها 

تامین  منطقه  در  را  امریکا  متحده  ایاالت  بزرگ 
می کند، ایفا می کنند. 

گفت وگوهایی  بهانه ی  به  طالبان  به  زمانی  امریکا، 
صلح، مشروعیت منطقه ای و جهانی بخشید که 19 
سال پیش به بهانه ی نابودی آن ها به افغانستان به 
دلیل نقض گسترده ی حقوق بشر و رابطه با القاعده 
ناقض  دیروز  که  طالبانی   یافت.  نظامی  حضور  و... 
حقوق بشر، تروریست و هم کاسه ی شبکه ی القاعده 
بودند، در نتیجه ی اقتضای منافع ملی ایاالت متحده، 
تغییر کردند و به متحدان سیاسی- امنیتی این کشور 
تبدیل شدند. چرخش1۸۰ درجه ی ایاالت متحده 
در رابطه با گروه به طالبان، شک و تردید هایی را در 
میان مردم افغانستان نسبت به نیات این کشور در 
مبارزه با تروریزم و دفاع از مردم ساالری و ارزش های 
حقوق بشری ایجاد کرده است. دیدارهای پی  هم و 
محرمانه ی مقام های بلندپایه ی امریکایی با رهبران 
این گروه در دوحه، دالیل روشنی از مشروعیت بخشی 
منطقه  ای و جهانی به این گروه تروریستی و شراکت 
در دسترخوان قدرت است. بحث دموکراسی، حقوق 
بشر و ارزش های مدرنی  که دغدغه ی اصلی رهبران 
ایاالت متحده را می ساختند، مهم ترین ابزار سیاست 
خارجی این کشور هستند که  در هر شرایطی قابل 

تعویض و معامله اند. 
پس از حمله یازدهم سپتامبر، ایاالت متحده امریکا 
از  بین المللی و دفاع  با هدف مبارزه علیه تروریزم 
حقوق و آزادی های مردم افغانستان، به ویژه حقوق 
بشر و برپایی دموکراسی، وارد این کشور شد. گروه 
طالبان که به حمایت از القاعده، جنایات جنگی و 
نقض گسترده ی حقوق بشر متهم بود، در نتیجه ی 
لشکر کشی ایاالت متحده و متحدانش، خلع  قدرت 
و به حاشیه رانده شد. پس از آن با حمایت مالی -

جدیدی  دولت  سنگ بنای  متحده،  ایاالت   نظامی 
و  دولت داری  مدرن  ارزش های  و  قانون  بر  مبتنی 
حقوق بشری گذاشته شد. گروه طالبان اما به عنوان 
مقام های  از جانب  بعدها  که  تروریستی  گروه  یک 
امریکایی شورش گر و در نهایت به متحد سیاسی -

 امنیتی و استراتژیک این کشور خوانده شد ، کاماًل 
این  آن،  از  پس  شد .  رانده  حاشیه  به  و  مضمحل 
گروه با حمایت برخی از کشورهای منطقه و حوزه ی 
خلیج، در برابر حقوق و آزادی های مردم افغانستان 
ایستاد و هیچ  این کشور،  به  توسعه در  و روند رو 
جزم اندیشانه اش  مواضع  در  انعطافی  و  نرمش  نوع 
دیده نشد. جنگ جویان این گروه با تفنگ و باروت 
افغانستان  دولت  و  مردم  دست آوردهای  برابر  در 
دریغ  بی رحمی  و  سقاوت  نوع  هیچ  از  و  ایستادند 
دفاعی - امنیتی  نیروهای  از  تن  هزارها  نورزیدند. 
قرار  میهن  و  عزت  از  دفاع  در  که  را  کشور  این 
را  عام المنفعه  تاسیسات  کردند،  شهید  داشتند، 

قرار دارد.
رشد اقتصاد، با کاهش میزان بی کاری رابطه تنگاتنگ 
و  متوسط  و  کوچک  تشبثات  تولیدات  رشد  دارد. 
افزایش درآمد از این بخش بزرگ اقتصاد خصوصی، 
بیش ترین اثر را در کاهش نرخ بی کاری در مناطق 
شهری و روستاها می گذارد. در افغانستان ۸۰ تا 9۰ 
درصد دادوستد تجارتی در مناطق روستایی با مردم 
توسط تشبثات کوچک و متوسط صورت می گیرد، 
از همین رو، حفظ تعادل در فراهم سازی تسهیالت 
بسیار  بزرگ  و  تشبثات کوچک، متوسط  بر  دولتی 
مهم است. تمرکز حکومت روی ایجاد شرایط مناسب 
برای متشبثان، فراهم سازی اماکن برای فعالیت های 
تجارتی، افزایش سب سایدی ها در حاالت اضطراری، 
منابع  تخصیص  و  امنیت  تامین  مالیاتی،  معافیت 
افزایش  به  منجر  بزرگ  و  تشبثات خرد  به  عادالنه 
مناطق  ویژه  به  جامعه  در  ثروت  عادالنه  توزیع 

روستایی می گردد.
رشد  در  متوسط  و  کوچک  تشبثات  سهم گیری 
قابل دید  از هر سکتور دیگر  اقتصاد کشور بیش تر 

عمومی  جاده های  کشیدند،  آتش  به  کرده  منهدم 
ورزشگاه ها،  به  کردند،  ویران  ماین گذاری ها  با  را 
شفاخانه ها، مساجد و فروشگاه ها حمالت انتحاری 
به  نهایت  در  و  کرده  سازمان دهی  را  انفجاری  و 
حیوانات و پرنده گان ترحم نکردند و با کشتن آن ها 

عطش این گروه هنوز هم فرو ننشسته است.
 سامانه ی جنگی- ایدیولوژیک این گروه که با کشتار 
تحوالت  رغم  به  می افتد،  حرکت  به  ویران گری  و 
علمای  و  اسالمی  کشورهای  مخالفت  و  جهانی 
باورهای  تاکنون متوقف نشده است.  جهان اسالم، 
علی رغم  گروه  این  رهبران  و  جنگ جویان  دگم 
و  است  آمده  میان   به  کشور  این  در  که  تحوالتی  
با دادن  افغانستان به آن  دست آوردهایی  که مردم 
خون دست  یافته اند، تغییر نکرده است. این گروه به 
حضور معنا دار زنان و مشارکت آن ها در ساختار نظام 
مدنی،  جامعه  آزاد،  همه گانی  رسانه های  سیاسی، 
احزاب سیاسی و انتخاباتی که با مشارکت آگاهانه 
و دموکراتیک اقشار مختلف جامعه نظام سیاسی را 
نه  تنها جنگ جویان  ندارد.  باور  مشروعیت بخشد، 
صراحت  به  دوحه  در  رهبران شان  بلکه  گروه،  این 
از آن چه در دوران زعامت این گروه و دوره  سیاهی 
حاکمیت شان بر مردم رفت، دفاع کردند و می کنند. 
طالب تغییر نکرده است و به افغانستان متکثر که 
و  از حقوق  اسالمی  مذاهب  و  اقوام  آن همه ی  در 
آزادی های مساویانه  برخوردار باشند، اعتقاد ندارد. 
طالب امارت می خواهد، از نوعی  که مردم افغانستان 

در سال های حاکمیت این گروه تجربه کرده اند. 
این گروه نظام سیاسی اسالمی می خواهد که خود 
به آن باور دارد و به برپایی آن سال ها است جد و 
جهد دارد. نظام اسالمی که طالبان با تفسیر قشری 
بر  را  آن  می خواهند  اسالمی  آموزه های  و  دین  از 
برای  پذیرش  قابل  کنند،  تحمیل  افغانستان  مردم 
اکثریت مردم افغانستان نیست. در این گونه ساختار 
سیاسی، حقوق و آزادی های زنان، حقوق اقلیت های 
افغانستان  مردم  و دست آوردهای  مذهبی  و  قومی 
تعریف نشده و به آن ها جایگاه با اعتبار در نظر گرفته 

نشده است.
به همین دلیل عده ای از پژوهش گران دینی، طالبان 
را با خوارج ـ گروهی  که در صدر اسالم ظهور کرد و 
قتل مسلمان به وسیله ی مسلمان را به دلیل ارتکاب 
گناه کبیره مباح می دانست ـ هم سنخ می دانند. از 
نظر خوارج کسی که گناه کبیره انجام دهد، ایمانش 
از میان می رود و کافر می شود. چنین کسی جان و 
مالش مصون نیست و نمی تواند از تعرض مومنان در 
امان باشد. طالبان نیز با جایز خواندن جنگ علیه 
مسلمانان و هم کیش خودشان و تفسیر قشری که از 

اسالم دارند، شباهت به خوارج دارند.
مردم  مطلق  اکثریت  می خواهند،  طالبان  آن چه 

مهم ترین  از  یکی  کوچک  تشبثات  ایجاد  است. 
پیش نیاز  حیث  به  اقتصادی  محرک  ماشین های 
الزامی در تحقق توسعه اقتصاد پایدار کشورها است. 
رشد  و  ایجاد  برای  مناسب  محیط  کردن  فراهم 
تشبثات کوچک و متوسط بسیار مهم و حیاتی به 
محیطی  فاکتورهای  تجزیه  و  تحلیل  می رسد.  نظر 
است.  الزامی  کارآفرینان،  تصمیم گیری  بر  اثرگذار 
محیط سیاسی مناسب کسب و کار، محیط حقوقی، 
تکنولوژی، شرایط و  اجتماعی،  اقتصادی، فرهنگی، 
محیط میزان فرآیند جهانی شدن تجارت در پرورش 

تشبثات نقش حیاتی دارند.
نقش  و  اهمیت  به  افغانستان  حکومت  چشم انداز 
تشبثات کوچک و متوسط در ساختار اقتصاد، بنیادی 
نیست و  نادیده گرفتن نیازمندی های تشبثات در 
درازمدت  پالن های  نبود  دولت،  تصمیم گیری 
مناطق  در  تجارت  نامناسب  شرایط  تسهیالتی، 
ناعادالنه منابع دولت  روستایی و شهرها، تخصیص 
تشبثات،  در  سنتی  مدیریت  مکانیسم  تشبثات،  بر 
تولیدات نامعیاری محصوالت و نبود اشتیاق و عالقه 

اکثریت  آن چه  و  نمی خواهند  را  آن  افغانستان 
مردم افغانستان می خواهند، طالبان به آن اعتنایی 
ندارند؛ زیرا رای مردم و خواسته های شان به طالبان 
اهمیت ندارد و به آن حرمت قایل نیستند. این گروه 
باورهای دگم و متحجرانه خود را بر مردم تحمیل 
اجتماعی- اوضاع  و  شرایط  از  درکی  و  می کند 

 فرهنگی افغانستان ندارد. طالبان بر سر خواسته های 
غیر منطقی خویش بی هیچ انعطافی ایستاده اند.

مواضع نامنعطف طالبان باعث شد که ایاالت متحده 
داشته  گروه  این  با  را  مذاکره  طوالنی ترین  امریکا 
ماه طول کشید  هجده  تقریباً  که  مذاکراتی  باشد؛ 
طرف  دو  میان  که  بود  تفاهم نامه ای  آن  برآیند  و 
توافق نامه،  این  مهم  بخش های  از  یکی  شد.  امضا 
رهایی پنج هزار زندانی این گروه و متعاقب آن آغاز 

گفت وگوهای بین االفغانی بود.
از  بیش تر  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  از  که  اکنون 
دولت  مذاکره کننده  هیات  می گذرد،  هفته  سه 
مذاکره کننده  تیم  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
تفاهم  به  مذاکرات  کارشیوه  روی  طالبان،  گروه 
نرسیده اند. مسایلی که مانع آغاز گفت وگوهای اصلی 
شده است، دو مبنا  است. هر دو مساله مغایر اصول 
اصل  است.  همه گانی  خواست های  و  جمهوریت 
بین االفغانی  در گفت وگوهای  فقه حنفی  قراردادن 
و مبنا قرار دادن تفاهم نامه طالبان - ایاالت متحده 
امریکا در این مذاکرات، نه تنها منطقی و خردمندانه 
 - مذهبی  آزادی های  و  حقوق  مغایر  بلکه  نیست، 
دینی و بی حرمتی به بخشی از جمعیت افغانستان 
تغییر  از عمده ترین دالیل  امر یکی  این  نیز است. 
نکردن طالبان و دگرگون نشدن باورها و اعتقادات 
این گروه است. طالبان در دوران حاکمیت شان نیز 
به مذاهب غیر از اهل سنت اجازه فعالیت مذهبی 
هنود  اهل  هم چون  دینی  اقلیت های  نمی دادند. 
بدترین  در  گروه  این  دوران حاکمیت  در  و سیک 
برگزاری  اجازه ی  و  داشتند  قرار  ممکن  وضعیت 
مناسک دینی- مذهبی شان را نداشتند. درک طالبان 
کوته اندیشانه ی  درک  ما،  کشور  کنونی  شرایط  از 
سازمان  ها و کشورهای ذی نفع در قضایای افغانستان 
حامیان  بلندگویان  طالبان  است.  آن  بازی گران  و 
مالی -ایدیولوژیک منطقه ای و جهانی شان هستند 
مذاکره  میز  در  را  گفته می شود  آن ها  بر  آن چه  و 
هیات  که  است  همین  برای  می کنند.  زمزمه  بلند 
مذاکره کننده این گروه در دوحه و ایستاده گی آن ها 
یک  طرف  از  غیرمنطقی شان،  خواسته های  سر  بر 
روند صلح افغانستان را با چالش مواجه و نگرانی های 
مردم افغانستان را از این روند مضاعف کرده است و 
از جهتی سربازان امارت بر جان و مال مردم تاخته 
و تنور جنگ را داغ  و دا غ تر کرده است. هیچ کس 
نمی داند که آینده ی صلح افغانستان و طالبان چه 
صلح  جهانی  و  منطقه ای  بازی گران  و  شد  خواهد 
چگونه  جمهوریت ،  و  امارت  مدعیان  و  افغانستان 

تفاهم  خواهند کرد.

و  کوچک  تشبثات  محصوالت  از  استفاده  به  مردم 
متوسط، ترانسپورت پرهزینه، موجودیت قدرت های 
معیاری  بازاریابی  مکانیسم  نبود  انحصاری،  محلی 
تشبثات  عقب مانده گی  اصلی  دالیل  از  تخصصی  و 

کوچک و متوسط در کشور است.
توسعه  بستر  در  کوچک  تشبثات  انکشاف  و  رشد 
سکتور خصوصی و ایجاد ساختار اقتصادی عادالنه، 
سبب انقالب اقتصادی در کشور می شود. نگاه عمیق 
عادالنه حکومت و مردم به تشبثات، سبب بیش تر 
شدن تشبثات کوچک و متوسط می شود. ایجاد این 
تشبثات در کاهش سطح بی کاری، کاهش مهاجرت، 
جلوگیری از فرار سرمایه، کاهش شکاف های درآمدی 
خانواده ها، افزایش تولید ملی، کاهش سطح واردات، 
رفاه  سطح  افزایش  و  روستاها  متوازن  انکشاف 
خانواده ها می گردد. این مسأله نه تنها سبب انقالب 
بزرگ اقتصادی می شود، بلکه تغییر مثبت بر اجتماع 

و امنیت نیز خواهد داشت.
سایه  طالبان،  با  صلح  گفتمان های  و  مذاکرات 
وحشت باری است که همه بخش ها را نگران ساخته 
است. متشبثان حیات تجارت شان را با حفظ حقوق 
و وجود سیستم بازار آزاد بر مبنای قاعده و قوانین 
نگران  آن ها  می دهند.  ربط  اقتصادی  نظام های 
و  سیاسی  نظام های  ایجاد  برای  فردا  اتفاق های 

اقتصادی جدید نیز استند.

حمایت از تشبثات کوچک، 
انقالب اقتصادی می آفریند

بازی گران صلح افغانستان 
عباداهلل بهمنشو ریسمان امارت و جمهوریت!

مجیبالرحمن عثمانی
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مقدمه
رییس  جمهور  ترمپ،  دونالد  روز چهارشنبه ی گذشته ی 
ایاالت  متحده توییت کرد: »ما باید شمار اندکی از مردان 
را  افغانستان خدمت می کنند  در  زنان شجاع خود که  و 
توییت در زمانی  این  برگردانیم«.  به کشور  تا کریسمس 
هیات های  و  می دهند  افزایش  را  خشونت ها  طالبان  که 
مذاکره کننده هنوز بر سر طرزالعمل نشست میان افغان ها 
به توافق نرسیده اند، موجی جدید از واکنش ها ، امیدها و 
نگرانی ها را در درون و بیرون افغانستان برانگیخته است. 
اظهاراتی  چنین  به  اقدام  زمانی  برهه  این  در  ترمپ  چرا 
کرده است؟ چه قدر خروج ایاالت  متحده از افغانستان الی 
سال جدید عیسوی امکان پذیر است؟ موضوعی است که در 

نبشته به آن پرداخته ام. 

ترمپ و روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان
دونالد ترمپ، رییس  جمهور ایاالت  متحده با شعار خاتمه  
دادن »جنگ های مضحک« و برگشت عساکر امریکایی از 
انتخاب  از  انتخاباتی شد و پس  این جنگ ها، وارد کارزار 
شدن به عنوان رییس  جمهور هم چنان به شعار خود پابند 
تمامی  برگشت  و  افغانستان  در  جنگ  ختم  ماند.  باقی  
نیروهای نظامی ایاالت  متحده ، یکی از موارد مهم سیاست  
خارجی ترمپ در انتخابات پیش رو است. کارشناسان حتا 
پیروزی و ناکامی ترمپ در انتخابات پیش رو را وابسته به 

موفقیت سیاست ترمپ در افغانستان می دانند. 
به  دادن  خاتمه   استراتژی  راستای  در  ترمپ  حکومت 
جنگ های بی معنا با گروه طالبان، با این گروه وارد گفت وگو 
طالبان  با  ایاالت  متحده  2۰2۰م  فبروری   29 در  و  شد 
موافقت نامه ی صلح را امضا کرد. بر اساس این توافق نامه، 
ایاالت  متحده در ازای تعهد طالبان مبنی بر قطع رابطه و 
مبارزه با گروه های تروریستی مثل داعش و القاعده، مذاکره 
تقسیم  و  خشونت ها  کاهش  برای  افغانستان  حکومت  با 
قدرت، تعهد به خروج تمامی نیروهای خود از افغانستان 

الی ماه می 2۰21 را داد. 
را  افغانستان  از  خود  عساکر  خروج  روند  ایاالت  متحده 
آغاز کرد، چنان چه فعاًل رقم عساکر موجود ایاالت  متحده 
چهارشنبه ی  است.  افغانستان  در  هزار  چهار  از  کم تر 
کاخ  امنیت  ملی  مشاور  رابرت  اوبرایان،  گذشته  هفته ی 
عساکر  تعداد  ایاالت  متحده  است  قرار  که  گفت  سفید، 
این کشور در افغانستان را تا اوایل سال آینده به 2۵۰۰ 
نفر برساند. این در حالی است که طالبان به هیچ یک از 
مواد موافقت نامه با این کشور پابند نبوده اند. طالبان هنوز 
روابط خود با القاعده را نگه داشته  ، هیچ جنگی را علیه 
داعش سازمان دهی نکرده  و نه تنها خشونت ها را کاهش 
نداده، بلکه روز به روز حمالت خود علیه حکومت افغانستان 

را تشدید کرده است.

واکنش مقام های امریکایی در برابر توییت ترمپ
مقام های امریکایی، توییت ترمپ را یک اقدام حیرت انگیز 
و غیرقابل انتظار گفته اند. بسیاری از مقام های امریکایی که 
از گفتن نام خود ابا ورزیده اند، به روزنامه های این کشور 
گفته اند که توییت ترمپ غیرمنتظره و یک آرزوی شخصی  
ترمپ  ناکامی های  خاطر  به  عمومی  افکار  تحریف  برای 
ایاالت  متحده  منافع  ویروس کرونا و خالف  با  مقابله  در 
نشست  یک  در  نیز  ناتو  کل  دبیر  حال  همین  در  است. 
مطبوعاتی روز پنج شنبه اذعان کرد که ناتو با امریکا وارد 
افغانستان شده و همراه امریکا از این کشور خارج می شود. 
هرچند قبل از این مقام های امریکایی و ناتو حضور خود 
در افغانستان را بر اساس شرایط و توافق نامه صلح ایاالت 

حقوق مخاطب به عنوان یکی از شاخه های »حقوق رسانه«، 
با  امروزه  که  است  ارزشمندی  حق های  مجموعه  شامل 
روش های  و  جمعی  ارتباط  وسایل  و  رسانه ها  گسترش 
تبلیغاتی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در 
اعم  از شهروندان  یک  هر  ارتباط جمعی  چارچوب حقوق 
از اشخاص حقیقی و حکمی و گروه های مختلف )سیاسی، 
رسانه های  مخاطب  نحوی  به   )... و  مذهبی  فرهنگی، 
اند  برخوردار  از حقوقی  راستا  این  در  و  همه گانی هستند 
که ما می توانیم آن را تحت عنوان حقوق مخاطب توصیف 

کنیم.
حقوق مخاطب از جمله حقوقی است که به دلیل گسترش 
کّمی و کیفی رسانه های گروهی در سالیان اخیر مورد توجه 
صاحب نظران حوزه حقوق و رسانه قرار گرفته است. اهمیت 
این حقوق زمانی دوچندان می شود که نقض آن ها عواقب 
می کند.  وارد  افراد  و شخصیت  حیثیت  بر  بسیاری  منفی 
از جمله این حقوق حق احترام به حریم خصوصی و حق 
حقوق  این،  بر  بنا  می باشد.  و...  صحیح  اطالعات  دریافت 
مخاطب مجموعه ای از حق ها و امتیازاتی است که قانون گذار 

برای مخاطب در نظر گرفته است.
مخاطب رسانه ای به طور  کلی  به خواننده گان، بیننده گان 
و شنونده گان شبکه های رسانه ای و یا هر محتوا و نمایشی 
حال  عین  در  مخاطب  رسانه ای  دیدگاه  از  می شود.  گفته 

رییس جمهور امریکا دقیقاً پس از صحت یابی اش از بیماری 
کووید-19 و در جریان کارزارهای انتخاباتی، اقدام به نشر 
این توییت کرد. او در کارزارهای آتی ریاست  جمهوری این 
کشور با انتقادات شدید از سوی مردم و رقیب انتخاباتی اش 
در زمینه ی مبارزه با ویروس کرونا مواجه است؛ ویروسی 
که حتا شخص ترمپ هم از آن مصون نماند. ترمپ نه  تنها 
به خاطر مبارزه با ویروس کرونا، بلکه در زمینه ی سیاست 
 خارجی اش نیز مورد انتقاد شدید رقبایش و مردم ایاالت 
 متحده قرار دارد. به همین دلیل کارشناسان توییت اخیر 
او در رابطه به افغانستان را نوعی از کارزار انتخاباتی برای 
تغییر افکار عمومی در ایاالت  متحده از ویروس کرونا به 

سوی مساله افغانستان می دانند. 
توییت های  این  با  ترمپ  انتخاباتی،  بحث های  بر  عالوه 
غیرمنتظره اهداف چندگانه در مساله افغانستان را دنبال 
می کند. بحران افغانستان یکی از معضالت جهانی است. 
امریکا در صدد است تا این بحران را هرچه بیش تر تشدید 
کند تا برای جهان نشان دهد که امریکا چگونه بحران را 
حل می کند و در کنار آن حکومت های افغانستان، هند و 
روسیه را متوجه تهدیدات و مسوولیت های شان بگرداند تا 
فشار مسوولیت را از دوش خود کم کرده و به این کشورها 

بیفزاید. 
است  قرار  اگر  متحده  ایاالت   که  است  عقیده  این  به  او 
صرفاً برای مبارزه با تروریسم در افغانستان حضور داشته 
باشد، اگر طالبان از نظر روس ها، چینی ها، پاکستانی ها و 
دیگر کشورهای منطقه به عنوان گروه تروریستی شناخته 
نمی شود و اگر حضور طالبان در افغانستان تهدیدی برای 
کشورهای منطقه نیست، برای ایاالت  متحده که مایل ها 
به  باشد،  نمی تواند  تهدیدی  هیچ گونه  دارد،  قرار  دورتر 
دادند  نشان  طالبان  آن  در  که  توافق نامه ای  از  پس   ویژه 
ایدیولوژیک  نه  تبلیغات شان  برخالف  آن ها  جنگ  که 
اند به  و دینی، بلکه صرفاً سیاسی است و طالبان حاضر 
برای  بنابراین  شوند.  تبدیل  متحده  ایاالت   خوب  دوست 
ایاالت  متحده نیاز نیست که میلیاردها دالر صرف مبارزه 
با طالبان کند، اگر منظور از تروریست القاعده، داعش و 
دیگر گروه های تروریستی در منطقه است. گروه طالبان به 
عنوان فراهم کننده ی سرپناه برای القاعده در افغانستان، به 
امریکا تعهد سپرده است که دیگر به القاعده نه تنها پناه 
نمی دهد، بلکه علیه آن در صورتی  که علیه منافع و خاک 
ایاالت  متحده تهدیدی ایجاد کند، سالح می گیرد. البته در 
صورتی  که ایاالت  متحده از افغانستان خارج شود، داعش 
قبل از این که یک تهدید برای امریکا باشد، امروز به یک 
فرصت مبدل گشته است. داعش سبب شده که طالبان به 
عنوان تنها گروه نظامی مخالف ایاالت  متحده، به دوست و 

همکار این کشور تبدیل شود. 
داعش از نظر ترمپ نه هدف تهدید ایاالت  متحده را دارد 
و نه توان این عمل را. خراسان داعش منطقه ای است که 
روسیه حیاط خلوت خود می داند و برای چین حتا جزو 
قلمروش می باشد. به جز داعش و القاعده، سایر گروه های 
اسالمی  جنبش   مثل  پاکستان  و  افغانستان  در  فعال 
لشکر  اوزبیکستان،  اسالمی  جنبش   ترکستان  شرقی، 
طیبه و... اکثراً اهداف منوط به روسیه، چین، هند و دیگر 
کشورهای منطقه  را دارند، نه ایاالت  متحده را. بنابراین، 
کشورهای مورد تهدید، باید مسوولیت بیش تر در افغانستان 

بپذیرند تا ایاالت  متحده. 
جذاب  ایاالت  متحده  برای  را  افغانستان  که  مساله ای 
و  آسیا  جنوب   و  مرکزی  آسیای   در  چین  مهار  می کند، 
هم چنان جلوگیری از هژمونی روسیه در آسیایی مرکزی 
است. خروج امریکا از افغانستان سبب می شود که هند به 

و ترغیب می شدند که با دادن کاالی اضافی خودشان، آن را 
به دست آورند. این اطالع رسانی دوطرفه که البته به شکل 
تبلیغات  اولی  اقدامات  و سنتی صورت می گرفت،  ابتدایی 
آثار  می شد؛  محسوب  بازرگانی  پیام  نوعی  و  بود  تجارتی 
تبلیغات بازرگانی را در اعماق تاریخ این چنین جست وجو 
کرده اند. برخی باستان شناسان کتیبه هایی )سنگی( به زبان 
یونانی یا مصری یافته اند که پس از تالش بسیار برای ترجمه 
آن ها دریافته اند که این نوشته ها چیزی بیش از یک اعالمیه 
برای جلب مشتری در مورد فروش یک کاال یا اقامت شبانه 
بازرگانی  پیامی  نیست. حّک  مهمان خانه ی خاص  در یک 
بر صخره هایی که بر سر راه بازرگانان قرار داشت، در تاریخ 
فنیقی ها نیز سابقه دارد. با این حال اختراع صنعت چاپ را 
باید آغاز انقالبی در عرصه تبلیغات بازرگانی به شمار آورد. در 
این مرحله شیوه های سنتی جای خود را به روش های مدرن 
گونه های  گسترش  و  پیدایش  موازات  به  و  داده  بازاریابی 
شدند.  کامل  و  متحول  جمعی  ارتباط  رسانه های  جدید، 
اکنون تبلیغات تجارتی با بهره گیری از رسانه های نوینی که 
با شتابی حیرت انگیز روزبه روز متنوع تر و مؤثرتر می شوند، 
دیگر یک اطالع رسانی ساده برای پیوند مصرف کننده گان و 
تولیدکننده گان محسوب نمی شود، بلکه واقعیتی است که بر 
همه عرصه های زنده گی اجتماعی انسان و بر خود او تأثیرات 
عمیق و بنیادین برجای می گذارد. نزدیک به 3۵۰ سال از 

عنوان رقیب چین در برابر اتحاد چین-پاکستان تنها بماند؛ 
افغانستان  از  ایاالت  متحده  نظر هندی ها خروج  از  چون 
یا  و  طالبان  امارت  اسالمی  دوباره  تاسیس  آن  تبع  به  و 
هرج ومرج، به معنای هژمونی چین در جنوب  آسیای و تا 
اندازه ای آسیای  مرکزی بوده و دست باالی پاکستان در 
معادالت منطقه ای را بازتر می کند، به همین شکل برای 

روس ها. 
آن چه ترمپ از طرح مساله زودهنگام خروج از افغانستان 
می خواهد، این است که افغانستان، هندوستان و روسیه با 
قبول نفوذ ایاالت  متحده در افغانستان با گرفتن نقش های 
ایاالت   و  شوند  عهده دار  را  بیش تر  مسوولیت  متفاوت 
متحده هزینه ی کم تر از آن چه امروز می پردازد را متقبل 
شود. حکومت های افغانستان و هندوستان باید مسوولیت 
سیاسی، نظامی و اقتصادی افغانستان را و روسیه مسوولیت 
نظامی و مبارزه با تروریسم را در حد محدود برعهده گیرند 
تا از یک  سو با حفظ اتحاد ایاالت  متحده-هند و گسترش 
نفوذ امریکا در آسیای  مرکزی از طریق افغانستان از هژمون 
اتحاد  با  سوی  دیگر  از  و  شود  جلوگیری  روسیه   شدن 
غیرمتجانس ایاال ت  متحده-هند-روسیه از هژمونی شدن 

چین در منطقه جلوگیری گردد. 
اطراف  این که  مگر  نیست،  آمدنی  دست   به  مامول  این 
مسوولیت های  و  تهدیدات  متوجه  ذی نفع  و  ذی دخل 
از  بیش  که  افغانستان  جامعه  و  حکومت  شوند.  خویش 
بیست سال با تمام قوت در برابر طالبان ایستاده اند و هر 
طالبانی  پذیرش  آماده  باید  می دهند،  قربانی  دارند  روز 
خواهند  وارد حکومت  ایاالت  متحده  با  صلح  از  پس  که 
شد، شوند. هندی ها و روس ها باید درک کنند که جنوب  
آسیای بدون ایاالت  متحده، جنوب  آسیای تروریست ها و 
هژمونی چین است و اگر می خواهند جنوب  آسیا و به تبع 
باید  ببینند،  مهارشده  و چین  با ثابت  آسیای  مرکزی  آن 

مسوولیت بیش تر بپذیرند. 

نتیجه گیری
و  استراتژیک  روابط  ایاالت  متحده،  و  افغانستان  روابط 
دوجانبه است. ایاالت  متحده برای حفظ هژمونی خود و 
به  از هژمون  شدن قدرت های در حال ظهور،  جلوگیری 
همان اندازه نیازمند افغانستان است که افغانستان به روابط 
با این کشور نیازمند می باشد. همان گونه که امریکایی ها 
به این باور اند که افغانستان بدون امریکا یعنی افغانستان 
هرج ومرج، این را هم  می دانند که امریکای بدون افغانستان 
و  چین  هژمونی  با  آسیای  مرکزی  و  جنوب  آسیا  یعنی 
روسیه و بدون امریکا. به همین منظور، حتا اگر یک عسکر 
امریکایی در افغانستان وجود نداشته باشد، امریکا حداقل 
در آینده های نزدیک نفوذ خود در افغانستان را هم چنان 
حفظ خواهد کرد، فرقی نمی کند که رییس  جمهور امریکا 

ترمپ باشد، بایدن و یا هر شخص دیگر. 
اقدام های مقطعی و توییت های غیرمنتظره تنها تاثیری که 
بر حکومت و جامعه افغانستان دارد، افزایش فشار روانی 
امریکایی ها  قبول آن چه  به  را  و جامعه  تا حکومت  است 
می خواهند، بدون کم وکاست، وا دارد. در این جا مسوولیت 
حکومت افغانستان به عنوان تنها نهاد مسوول سرنوشت 
افغانستان، این است که با یک دید استراتژیک سعی کند 
منافعش را منطبق به تحوالت جهانی دنبال کند. به این 
منظور اگر می خواهد نظام  سیاسی و دست آوردهای موجود 
دیپلماسی  به  را  به صلح  منحصر  دیپلماسی  حفظ شود، 
جنگ و صلح تبدیل کند و کشورهای ذی نفع در افغانستان 
را قانع سازد که افغانستان را همان گونه که در صلح حمایت 

می کنند، در میدان نبرد نیز حمایت کنند.

چاپ نخستین آگهی بازرگانی در مطبوعات می گذرد. فروش 
قهوه، موضوع نخستین آگهی تاریخ تبلیغات تجارتی بود که 
ولی 1۵۰  به چاپ رسید،  در سال 1۶۵2م. در مطبوعات 
سال است که با شروع کار نهادهای تبلیغاتی، آگهی تجارتی 
از شکل اطالع رسانی و رفع نیاز، به حرفه ای سودآور بدل 
شده و از دهه 192۰ م، دانشمندان علوم اجتماعی را نیز 
به یاری طلبیده است. پس از ورود محققان علوم اجتماعی 
به عرصه تبلیغات و آگاهی به میزان تأثیرگذاری آن، سیل 
نقطه  تلویزیون،  اختراع  شد.  سرازیر  آن  سوی  به  انتقادها 
درخشانی در تاریخ تبلیغات تجارتی به شمار می آید. قدرت 
و محبوبیت تلویزیون، خیلی زود سبب شد که این وسیله 
تبلیغاتی مورد هجوم شرکت ها  به عنوان مهم ترین رسانه 
قرار گیرد و تبلیغات انواع کاال و خدمات، از طریق آن انجام 
گیرد. از آن پس، به همان مقدار که استفاده از تلویزیون به 
عنوان رسانه تبلیغاتی بیش تر شد، میزان موارد غیراخالقی 
موجود در تبلیغات تجارتی تلویزیون و انتقادهای وارد بر آن 

نیز بیش تر و پررنگ تر می شد.
ادامه دارد...

 متحده - طالبان گفته بودند.

استقبال طالبان و واکنش پاکستان در برابر توییت 
ترمپ

گروه طالبان تنها گروهی است که از توییت ترمپ استقبال 
کرد. سخنگوی این گروه توییت ترمپ را گامی در راستای 
گروه  این  پابندی  بر  و  دانسته  دوحه  موافق نامه  تطبیق 
به مفاد این موافقت نامه تاکید کرده است. گفته می شود 
سخنگوی این گروه بیان داشته است که طالبان امیدوار اند 
ترمپ در انتخابات امریکا پیروز شود و عساکر امریکایی را 

از افغانستان خارج کند. 
از نظر طالبان، توییت ترمپ موقعیت طالبان در مذاکرات 
صلح را تقویت می کند و اگر ترمپ بدون برنامه و بدون 
این که منتظر نتایج مذاکرات صلح بماند، اقدام به خروج 
نیروهایش از افغانستان کند، چانس این گروه برای پیروزی 
بر حکومت افغانستان بیش تر می شود و این ادعای گروه 
به  بیرونی می رزمیدند،  طالبان که گویا علیه اشغال گران 
حقیقت مبدل می گردد. حکومت پاکستان هرچند هنوز 
اما  نداشته است،  توییت ترمپ واکنش رسمی  به  نسبت 
روزنامه ی دان این کشور در یک مقاله تحلیلی که به تاریخ 
9 اکتوبر به نشر رساند، این توییت را به مثابه بی عالقه گی 
امریکا در جلوگیری از استقرار دوباره امارت  اسالمی دانسته 

است. 

چه قدر خروج ایاالت  متحده الی سال آینده میالدی 
امکان پذیر است؟

که  است  ترمپ  دونالد  استراتژی  و  شعار  امریکا«  »اول 
زمینه ی رسیدن وی به سکان قدرت را مساعد کرد. براساس 
این استراتژی، ترمپ پس از گرفتن قدرت سعی کرد حضور 
ایاالت  متحده در جهان را مطابق واقعیت های عینی موجود 
کاهش داده و به سواری رایگان متحدان و رقبای کشورش 
پایان دهد تا از این  طریق هزینه های سنگین بر کشورش 
را کاهش داده و امریکا را دوباره »بزرگ« بسازد. تجدید 
نظر در اتحادهای ایاالت  متحده مثل ناتو، روابط این کشور 
و  مضحک  جنگ های  به  خاتمه  دادن  و...  هند  چین،  با 
افغانستان،  مثل  کشورهای  از  امریکایی  عساکر  بازگشت 
سوریه و عراق، ترجیح مالحظات استراتژیک و اقتصادی بر 
مالحظات ارزشی نظیر قرارداد سالح با عربستان  سعودی 
و رها کردن کردها و... جنبه های عینی شعار »اول امریکا« 

بوده است. 
تنها  و  سعودی  عربستان   به  نظامی  تسلیحات  فروش 
بوده که صد  تنها دو مورد دل بخواه ترمپ  ماندن کردها 
از  می خواست  وجودی  که  با  ترمپ  یافت.  تحقق  درصد 
از  این کشور  بحث خروج  هنوز حتا  اما  ناتو خارج شود، 
سهمیه  تغییر  چشم انداز  اکنون  است.  نشده  مطرح  ناتو 
نظامی کشورهای عضو ناتو در سال های آینده وجود دارد 
و کشورهای مثل آلمان حاضر به پرداخت بیش تر هزینه ی 
این سازمان شده اند. ترمپ خواستار خروج عساکر امریکایی 
از سوریه با وجود نگرانی کردها و دیگر متحدان منطقه ای  
امریکا شد، اما هنوز در حدود یک  هزار عسکر امریکایی 
در این کشور حضور دارند. منافع ایاالت  متحده و ساختار 
نظام بین الملل، دو عامل عمده بوده است که سبب شده 
هدف ترمپ در سیاست  خارجی به آرزوی وی مبدل گردد. 
توییت اخیر ترمپ بر اساس واقعیت های عینی غیرعملی به 
نظر می رسد. متن توییت قبل از این که یک برنامه و یک 

امر یک رییس  جمهور باشد، به یک آرزو می ماند. 

ترمپ با این گونه توییت ها در پی چیست؟

روزافزون   صورت  به  اما  می رسد،  نظر   به   ساده  واژه ای  که 
در  حال دگرگونی، پیچیده و متنوع شدن است. مخاطب 
به صورت پراکنده، غیرمستقیم و  رسانه های جمعی، غالباً 
غیرقابل مشاهده هستند و بسته به  نوع  رسانه متفاوت اند. 
گاه به  صورت  مستقیم بیننده، شنونده و خواننده هستند و 
گاه به صورت غیر مستقیم در معرض پیام قرار می گیرند اما 
در هر حال مخاطب رسانه که شخص حقیقی و یا حکمی 
است به صورت مستقیم و یا  غیر مستقیم در معرض پیام 

قرار می گیرد.

سیر تاریخی تبلیغات تجارتی
آن چه امروزه تبلیغ بازرگانی نامیده می شود، پیشینه ای به 
اندازه تاریخ زنده گی اجتماعی بشر و پیدایش دادوستد در 
از  به درستی معلوم نیست که چند قرن  آنان دارد.  میان 
هم زیستی آدمیان می گذرد، اما این تاریخ طوالنی هر اندازه 
که باشد، بدون دادوستد نبوده و نمی توانسته باشد. حتا در 
را  خود  ساده  و  بدوی  زنده گی  دوران  انسان ها،  که  زمانی 
داشتند،  نیاز خود  بر  افزون  را  آن چه  افراد  و  می گذراندند 
می گرفتند.  می خواستند  را  آن چه  عوض  در  و  می دادند 
طبیعی است که برای این کار ناچار بودند آن چه را دارند به 
دیگران اعالن کنند. این عمل موجب )تبلیغ( درباره اوصاف 
و مزایای )متقاعد( دیگران به درخواست مطالبه آن کاال شده 

توییت ترمپ؛ 
هشدار برای افغانستان و منطقه

حقوق مخاطب در تبلیغات تجارتی



امریکایی ها در تحکیم، تثبیت و تعمیق هژمونی خود  بر جهان، در سال نخست این دهه، اولین گام را برداشته و »جرج  بوش« نظم نوین جهانی 
را رواج داد. وی پس از تهاجم عراق به کویت در 2 آگست 1990، آرام   آرام  به گسترش نظم مورد نظر همت نهاد. در این رویکرد، تالش ایاالت 

متحده  در  دست یابی به آقایی جهان و تثبیت جایگاه خود برای دست یابی به »هدف مقدس امریکایی« بود.

اروپا  در  جهانی،  جنگ  دومین   پایان   از  پس  امریکا  
از  از پایان جنگ برخی  باقی ماند. حتا پیش  و آسیا 
این  امریکا  که  بودند  معتقد   امریکایی  صاحب نظران  
بار نمی تواند به  وضعیت  انزواگرایانه ی خود  برگردد  و 
اجازه  دهد تا حوادث آتی اروپا و آسیا بدون مداخله ی 
به هر حال، دولت »ترومن«  بگیرد.  این کشور شکل 
در واکنش به تهدید اتحاد جماهیر شوروی نسبت به 
ایران ، ترکیه، یونان، برلین غربی و دیگر مناطق دنیا، 
دهه ی ۸۰  تا  که  کرد  اتخاذ  را  نفوذ  تحدید  سیاست 
متحده  ایاالت  ملی  امنیت  اصلی  دکترین  عنوان  به 
امریکا باقی ماند. در مجموع، دکترین  تحدید  نفوذ در 
شوروی  جماهیر  اتحاد  مداخله جویانه ی  اقدام  مقابل 
به  »داردانل«  و  »بسفر«  تنگه های  و  ایران  در شمال 
برلین  هوایی  پل  ترومن،  آیین  مارشال،  طرح  شکل 
)ناتو(  آتالنتیک شمالی  پیمان   و شکل گیری سازمان  
ظاهر شد. ناتو، امریکا را متعهد می ساخت تا از اروپای 
غربی دفاع کند. پس از آن، امریکا معاهده ای را  امضا 
کرد و خود را به دفاع  از  جاپان متعهد ساخت. امریکا 
پیمان ها و ائتالف های امنیتی مانند »سیتو« و »سنتو« 
را به منظور محدودساختن گسترش شوروی به دیگر 
نفوذ   به  وجود  آورد. دکترین تحدید  اورآسیا  مناطق 
آن  بعدی  آغاز دهه ی  و  میالدی  اواخر دهه ی ۷۰  تا  
برای  جنگ،  از  غیر  راه ها،  همه  از  بیستم،  قرن  در 
متوقف ساختن گسترش بیش تر قدرت اتحاد جماهیر 
و  کنترل  محدودساختن   و  نشاندن  عقب  شوروی، 
نفوذ کرملین و به طور کلی، تسریع در نابودی نظام 
خود  رفتار  تغییر  به  کرملین  وادارساختن  و  شوروی 
برای مطابقت با استانداردهای بین المللی استفاده کرد 

)نائینی، 13۸۷- 13۸۸: 3۷(.
هژمونی  تعمیق  و  تثبیت  تحکیم،  در  امریکایی ها 
گام  اولین  دهه،  این  نخست  در سال  بر جهان،  خود  
را برداشته و »جرج  بوش« نظم نوین جهانی را رواج 
آگست  در 2  به کویت  عراق  تهاجم  از  داد. وی پس 
199۰، آرام   آرام  به گسترش نظم مورد نظر همت نهاد. 
در این رویکرد، تالش ایاالت متحده  در  دست یابی به 
دست یابی  برای  خود  جایگاه  تثبیت  و  جهان  آقایی 
راستا،  همین   در  بود.  امریکایی«  مقدس  »هدف  به 
از سوی هانتینگتون،  طرح نظریه ی برخورد تمدن ها 
نظریه ی پایان تاریخ از سوی فوکویاما  و طرح مبارزه 
رییس  مدیریت »تنت«،  به  از  سوی سیا  تروریسم   با 
وقت سازمان سیا، حلقه ی تکمیلی این برنامه را شکل 
سرد  دوران جنگ  برخالف  این،  بر  بنا  می بخشیدند؛ 
جدید  سیاست  بازدارنده گی،  و  نفوذ  سد  سیاست  و 
نبود؛  نظامی  مداخله ی  به   بی پایان  تعهدی  متضمن 
به  را متعهد  بر اساس »مکتب هامیلتون« خود  بلکه 
گسترش اصول و ارزش های امریکایی در سطح جهان 
می دانست. از آن جا که این تعریف جدید از منافع ناشی 
از  مالحظات  مربوط به بنیان های اقتصادی امنیت ملی 
و اجتناب ناپذیری گسترش مردم ساالری مبتنی بر بازار 
آزاد است، وظیفه ی اصلی در برنامه ریزی سیاست ها، 
در  می نهاد .  روی  پیش  را  گزینش  و  اولویت بندی 
ایجاد  ضرورت  سرد،  جنگ  پایان  سیاست  مجموع، 
متغیر  نیازمندی های  برآوردن  برای  جدید  دکترین 
امنیت ملی ایاالت متحده امریکا را بیش تر ساخته بود 
و دولت »بیل کلینتون« بی آن که با  رقیبی جدی مواجه 
با  اقتصادی  روابط  تجارت، گسترش  تقویت  به  باشد، 
با  مقابله  راستای  در  تالش هایی  دیگر،  کشورهای 
گسترش سالح های هسته ای، مداخله های بشردوستانه 
و چندجانبه گرایی پرداخت . این دهه که شامل صلح  
نسبی و پیش رفت  امریکا بود، یک دکترین امنیت ملی 
فراگیر را که بر تمام فرایند و جریان سیاست گذاری 
حاکم باشد، به وجود نیاورد تا  آن که  با  وقوع حادثه ی 
یازدهم سپتامبر، حرکت جدی در این  زمینه  آغاز شد. 
این حرکت توانست از حوادث دهه ی 9۰ میالدی به 
بهترین نحو بهره برداری کند )نائینی، 13۸۷- 13۸۸: 

.)3۸
که  متحده  ایاالت  راهبردی  سند  مهم ترین  از  یکی 
ملی  امنیت  »استراتژی  عنوان  تحت  سال 2۰۰1  در 
ارایه شد؛  بیست ویک«  قرن  در  امریکا  ایاالت متحده 
مهم ترین  از  سند  این  تدوین  و  تحقیق  خود  نوع  در 
و بزرگ ترین پروژه های تحقیقاتی و استراتژیکی قرن 

بیست ویک می باشد.

و  تدوین  چگونه  امریکا  ملی  امنیت  استراتژی 
ارایه می شود؟

با نگاهی بر اسناد موجود در زمینه ی امنیت ملی، در 
استراتژی  امریکا،  متحده  ایاالت  سیاسی  تاریخ  طول 
امنیت ملی امریکا به دو طریق تدوین و عملیاتی شده 
است: 1( یا به صورت نقشه ی راه و سند راهبردی با 
بر  تأثیرگذار  عوامل  و  آینده  اوضاع  از  عمیق  تحلیلی 
امنیت ملی امریکا و جهان تهیه و تدوین شده است که 
در این مورد می توان از استراتژی امنیت ملی امریکا در 
قرن بیست و یک نام برد. 2( یا بر اساس قانون)گلد-

امریکا  متحده  ایاالت  رؤسای جمهور  باید  واترنیکلز« 
اما  می کرد  ارایه  قالب  در  را  خویش  گزارش  ساالنه 
ساالنه این گزارش به کنگره ارایه نشد و در سال های 
19۸9 و 1992 توسط بوش پدر، 1999 توسط بیل 
و  سال های 2۰۰3، 2۰۰۴، 2۰۰۵، 2۰۰۷  کلینتون،  
2۰۰۸ توسط بوش پسر و سال های 2۰۰9 و 2۰11 تا 
2۰1۴ میالدی توسط اوباما و سال های 2۰1۸، 2۰19 
این،  بر  بنا  نشد؛  ارائه  ترمپ  دونالد  توسط   2۰2۰ و 
قانون،   این  تصویب  از  به 3۰  سال  نزدیک  با گذشت 
امنیت  تا کنون ]۶[  1۷ سند استراتژیک در  کنگره 

ملی دریافت کرده است.]۷[

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

]2[. استراتژی امنیت ملی ایاالت متحده امریکا2۰1۷، 
و  گردآوری  خاتمی  ابوالفضل  سید  توسط  کتاب  این 
در  اولین بار  برای  پشتیبان  انتشارات  و  شده  ترجمه 

زمستان 139۶ آن را منتشر کرده است.

این   ،21 قرن  در  امریکا  ملی  امنیت  استراتژی   .]3[
امنیت  استراتژی  تدوین  »کمیسیون  توسط  کتاب 
دهمشگی،  جالل  توسط  شده،  نوشته  امریکا«  ملی 

و  گردیده  ترجمه  راه چمنی  ابوالقاسم  فرهنگی،  بابک 
به واسطه ی مؤسسه ی فرهنگی مطالعات و تحقیقات 
 ،13۸۰ سال های  در  تهران  معاصر  ابرار  بین المللی 

13۸1، 13۸2 و 13۸3 به چاپ رسیده است.

متحده  ایاالت  سایبری  ملی  امنیت  استراتژی   .]۴[
امریکا 2۰1۸، این کتاب توسط کاخ سفید نوشته شده 
و توسط سمیرا لطفی نوکنده ترجمه شده و انتشارات 
پشتیبان برای اولین بار در سال 139۷ آن را چاپ و 

نشر کرده است.

امریکا  متحده  ایاالت  ملی  اطالعات  استراتژی   .]۵[
2۰19، این کتاب توسط سازمان اطالعات ملی امریکا 
ترجمه  نوکنده  لطفی  سمیرا  توسط  شده،  نگاشته 
گردیده و انتشارات پشتیبان برای اولین بار در بهار سال 

139۸ آن را منتشر کرده است.

]۶[. در سال 2۰1۷، سند دیگری توسط ترمپ تحت 
عنوان »استراتژی امنیت ملی امریکا« ارایه شد.

»استراتژی  همان  استراتژیک  سند  از  منظور   .]۷[
امنیت ملی امریکا است که الزامی به ارایه آن به کنگره 

می باشد«.

آن  جمهور  رؤسای  امریکا،  متحده  ایاالت  واترنیکلز( 
کشور استراتژی امنیت ملی امریکا را به عنوان سند 
راهبردی و استراتژیکی منتشر و عملیاتی نموده اند که 
امریکا در سال های  امنیت ملی  استراتژی  از  می توان 
و  اوباما   2۰1۴  ،2۰1۰ پسر  بوش   ،2۰۰۶  ،2۰۰1
این زمینه یادآور شد. مهم ترین  ]2[2۰1۷ ترمپ در 
امنیت ملی  استراتژی  امریکا همان  امنیت ملی  سند 
توسط  که  است  یک]3[  و  بیست  قرن  در  امریکا 
منتشر   2۰۰1 سال  در  و  تدوین  موظف  کمیسیون 
شده است. اولین ترجمه ی این سند که ۴۷۷ صفحه 
را احتوا می کند، توسط 1۴ عضو و 29 همکار در قالب 
کمیسیون متخصص و آگاه، در طول چند سال تحقیق 
بیرون داده شده است. در حقیقت،  و  تهیه  و تالش، 
می توان گفت که این کار یکی از بزرگ ترین پروژه های 
تحقیقاتی در ختم قرن بیستم می باشد و به قاطعیت 
می توان ادعا کرد که تمام اسناد امنیتی ایاالت متحده 
امریکا و سایر کشورهای هم سو و رقیب در طول قرن 
بیست و یکم میالدی، متأثر از این سند خواهند بود. 
استراتژی امنیت ملی سایبری ایاالت متحد امریکا]۴[ 
امریکا]۵[  متحده  ایاالت  ملی  اطالعات  استراتژی  و 
از دیگر اسناد امنیتی امریکا هستند که در سال های 

2۰1۸ و 2۰19 منتشر شده اند.
»گلد-  قانون  مطابق  شدیم  یادآور  که  گونه  همان 

استراتژی امنیت ملی ایاالت متحده امریکا
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Tender Annoucement 
 

   Page 1 

The Aga Khan Agency for Habitat-Afghanistan (AKAH-A) invites bids/tenders from the qualified consultancy firms for  “Conducting 
Needs Assessment and Development of Demand Generation”.  
Expectations  

• Demonstrable experience, financial capacity and staff capability to achieve the consultancy objectives  
• Creativity in project design, and identification of other relevant tasks as part of the report  
• A financial proposal in local currency/AFA or USD. All proposals are deemed valid for 45 days, and cost estimates must be 

inclusive of all taxes  
• The bid security should be valid for two (2) months until the bids evaluation is completed  

Duration  
The duration of the project is expected to be 60 days ( 02 Months including all days) right from the issuing of Notice to Proceed 
(NTP/LoI) (01 November 2020-  30 December 2020). 
Process  
Interested applicants are requested to collect Request for Proposals (RFP) applications from AKAH’s Operation Department from 
addresses listed below in Kabul or electronically from email listed below. Please request an RFP with an official request letter from the 
company and a copy of AISA certificate or company registration certification strating from the announcement date. Or, the RFP can 
be requested electronically by sending a request to below email addresses along with a scanned copy of said licenses/certifications 
and introduction letter.  
Required documents and information  
The company is expected to provide the following documents and information or the document mentioned in RFP:  

• Technical proposal including methodology of the work  
• Financial proposal with the cost breakdown as per shared formate in RFP  
• Recent three years audit reports, bank details and guarantee amount confirmation 
• List of similar projects undertaken by company including supporting data for 5 most relevant examples  
• Resumes of the technical team who will be involved in the consultancy  
• Details and profile of the consultancy firm  
• Detailed schedule of work and workbradown and timeline for each deliverables  
• Evidence/copies of required certifications, licenses and credentials of consultancy  
• Clear list of requirements/data/role from Aga Khan Agency for Habitat (AKAH) for the project  
• Signed PRF accepting terms and condition mentioned  
• Submission of 2% of the total bid price against the bid security (only Bank Guarantee will be accepted).  

Criteria: 
• Proponents must acknowledge and understand the procurement rules, regulations, and procedures of the owner (Aga Khan 

Agency for Habibat) and the government of Islamic Republic of Afghanistan 
• Prices should be all inclusive of taxes 
• Valid account number and bank card would be required should the Proponent is selected 
• Payment by the Owner will be through bank transfer only 
• Questions or clarifications can be submitted via email to wali.shahizada@akdn.org or at the Pre-Bid meeting. 

How to Apply:  
Applicants (National/International) must submit bids in sealed envelopes or Password protect folders electronically to Kabul Office or 
email address below no later than 4:00pm (local time) on October 24, 2020 to the address below. Bid opening meeting will be held 
on October 26, 2020 in AKAH Office in Kabul at 2:00pm, and all bidders are invited to participate.  
 
Wali Shahizada - wali.shahizada@akdn.org  
Admin Department mobile: +93 799806108 
Office addresses:  
Kabul Office: Street 10,, Qala-e-Fatullah, District 10, Kabul 

Aziz431@yahoo.com



sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز:            سنجر سهيل
mujib_mehrdad@yahoo.com مدیرمسوول:              مجيب مهرداد
s.wahid.payman@gmail.com معاون مدیرمسوول:     وحيد پيمان

خبرنگاران:                خليل اسير، عبداالحمد حسينی، علی شاه حقمل، حسيب بهش 
                 محمدحسين نيک خواه، خليل رسولی

ویراستار:                 علی نظری، س.نوین

رضا مرادی صفحه آرایي:    
مسوول رسانه های اجتماعی:  نورعلی فرحت

محمدنصير کاوشگر  ویدیو:  
Shaparsepehr@gmail.com 0788788799 - 0700175510 پذیرش اعالن:    

صندوق پستی 038-025، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان نشانی پستي:    
جاده شيرپور، ناحيه دهم، کابل، افغانستان نشانی دفتر کابل: 

8صبح نوشته ها را ویرایش می کند. سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه 8صبح است. سایر 
دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن برمی گردد.

Publisher:
Sanjar Sohail, sanjarsohail@yahoo.com
Editor-in-Chief:
Mujib Mehrdad
mujib_mehrdad@yahoo.com

Facebook.com/8am.af
Youtube.com/HashteSubhdaily
Twitter.com/@Hashtesubhdaily 
instagram.com/8am.af_official
www.8am.af
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هشدار ارتش به طالبان:

اگر صلح نکنید کشته می شوید مقام های امنیتی در غرب کشور از 
امنیت  تأمین  برای  آماده گی ها 
آنان   می دهند.  خبر  حوزه  این 
امنیتی  نیروهای  که  دارند  باور 
نیروهای  خروج  از  پس  کشور، 
امنیت  تأمین  توانایی  امریکایی، 
و  دارند  را  کشور  غربی  والیات 
اجازه نمی دهند که طالبان آرامش مردم را برهم بزنند. 
بر پایه اطالعات مقام های ارتش در غرب کشور، پس از 
راه اندازی عملیات های پاک سازی در مناطق ناامن، همین 
اکنون وضعیت امنیتی در چهار والیت غربی بهتر شده 

است.
از  می گویند پس  بادغیس  والیت  در  مدنی  کنش گران 
بهتر  این والیت، وضعیت  در  امنیتی  نیروهای  عملیات 
در  که  ولسوالی ها،  از  برخی  رفت وآمد  مسیر  و  شده 
گذشته با حضور طالبان بسته و یا ناامن شده بود، اکنون 
باز شده و از امنیت نسبی برخوردار است. به باور آنان کار 
بنیادی برای پایدار شدن امنیت در این والیت نشده و 

طالبان در فاصله ای دورتر از گذشته حضور دارند.
از سوی هم، کنش گران مدنی غور، در این باره می گویند 
برقراری  برای  مشخص  برنامه ای  امنیتی  مسووالن  که 
دو  فاصله  در  طالبان  و  ندارند  والیت  این  در  امنیت 
حضور  والیت،  این  مرکز  فیروزکوه  شهر  کیلومتری 
گسترده دارند. به گفته ی آنان، طالبان پیش از این در 
با  روستاهای نزدیک شهر فیروزکوه حضور داشتند که 
واکنش نیروهای »کماندوی ارتش« مجبور به ترک آن 
فاصله  در  بازرسی  ایست های  ایجاد  با  و  شدند  ساحه 
دورتر،  مسیرهای رفت وآمد مردم به مرکز این والیت را 

ناامن کرده اند.
فعلی  اوضاع  بادغیس،  والیت  در  مدنی  کنش گران  اما 
این والیت را نسبت به گذشته بهتر توصیف می کنند و 
تأکید دارند که پس از عملیات پاک سازی برخی مناطق 

و مسیرهای رفت وآمد امن تر شده است.
بادغیس،  والیت  در  مدنی  کنش گر  اشکانی،  جنیداهلل 
این سو  به  هفته  از یک  با ۸صبح می گوید  در صحبت 
وضعیت امنیتی در این والیت بهتر است، اما مردم هنوز 
هم از ترس طالبان به خارج از والیت سفر نمی کنند. 
او تأکید می کند نیروی کافی در این والیت هست، اما 
مقام های ارشد امنیتی در این والیت مدیریت درستی 
ندارند و همین باره سبب افزایش ناامنی ها در بادغیس 

می شود.
ولسوالی ها  مسیر  در  امنیتی  نیروهای  او،  گفته ی  به 
وقت خواسته  طالبان هر  و  ندارند  بزرگ راه ها حضور  و 
این  ناامن می کنند.  را  زیر کنترل دولت  باشند مناطق 
در  امنیتی  نیروهای  که  است  باور  این  بر  مدنی  فعال 
بادغیس کار ریشه ای انجام نداده اند و طالبان با حضور 
به  رفت وآمد،  مسیرهای  و  مسکونی  مناطق  در  دوباره 

آزارواذیت مردم ادامه می دهند.
مقام های ارشد امنیتی در غرب کشور به طالبان و افرادی 
هشدار  می زنند،  برهم  را  حوزه  این  مردم  آرامش  که 
حوزه  این  در  امنیتی  نیروهای  هیچ گاه  که  می دهند 
مجال نفس کشیدن را به آنان نخواهند داد. عبدالرووف 
ارغندیوال، فرمانده قول اردوی 2۰۷ ظفر در غرب کشور، 
در مراسم فراغت ۵۰۰ تن از نیروهای تازه  نفس کماندو 
که قرار است در چهار والیت غربی کشور گماشته شوند، 
از طالبان خواست تا تفنگ ها ی شان را بر زمین بگذارند، 

در غیر آن کشته خواهند شد.
او خطاب به نیروهای تحت امرش گفت، اگر طالبان در 
مقابل شما جنگ را انتخاب کردند، آن ها را نابود کنید و 
نگذارید که امنیت مردم این والیات را برهم زنند. فرمانده 
قول اردوی 2۰۷ ظفر، تأکید می کند که طالبان در این 
با  و  ندارند  را  امنیتی  نیروهای  با  رویارویی  توان  حوزه 
حمالت چریکی، انتحاری و انفجاری در شهرها و مناطق 
مسکونی، قصد ایجاد وحشت در بین مردم را دارند.  وی 
نیروهای  از خروج  امنیتی کشور پس  افزود: »نیروهای 
دارند  را  کشور  از  دفاع  توانایی  افغانستان،  از  امریکایی 
با مدرن ترین تجهیزات جنگی، آموزش های حرفه ای  و 
فراگرفته اند و خواب را از چشمان مخالفان مسلح دولت 

می ربایند.«
فردین سپاه، فرمانده نیروهای کماندوی ارتش، به مردم 
اطمینان می دهد که همین اکنون نیروهای ارتش بدون 
و  تمام عملیات های هوایی  نیروهای خارجی،  همکاری 
زمینی را در غرب کشور مدیریت می کنند و جای هیچ 
نگرانی نیست. او اضافه می کند که نیروهای امنیتی برای 

زمینه وجود ندارد و مسیرهای رفت وآمد غور - هرات  و 
بادغیس - هرات به روی مردم باز و امنیت بزرگ راه ها 

تأمین است.
اما کنش گران مدنی در والیت غور از افزایش ناامنی در 
طالبان  که  می کنند  تأکید  و  دارند  والیت شکایت  این 
در دو کیلومتری شهر فیروزکوه مرکز این والیت حضور 

به میان آمدن صلح و پایان جنگ، لحظه شماری می کنند 
و اگر طالبان به صلح تن ندهند، حتماً کشته می شوند.

عبدالرووف ارغندیوال، فرمانده نیروهای ارتش در غرب 
کشور، تأکید می کند که همین اکنون امنیت در چهار 
والیت غربی کشور قناعت بخش است و جز فعالیت اندک 
طالبان در برخی از مناطق دور دست، مشکلی در این 

در  والیت  این  در  امنیتی  نیروهای  آنان  باور  به  دارند. 
حالت دفاعی هستند و همین باره سبب افزایش ناامنی 

در این والیت شده است.
روزنامه  به  غور،  در  مدنی  کنش گر  کوهین،  نثاراحمد 
این  بزرگ راه های  در  طالبان  حضور  می گوید  ۸صبح 
در  امنیتی  نیروهای  و  یافته  افزایش  شدت  به  والیت 
او، طالبان در  باور  به  ندارند.  مسیرهای طوالنی حضور 
برخی روستاها که حدود 2۰ کیلومتر از مرکز غور فاصله 

دارد، پاسگاه و ایست های بازرسی دارند.
شهر  در  طالبان  و  حکومت  نماینده گان  که  حالی  در 
دوحه قطر، روی به میان آمدن صلح در کشور گفت وگو 
می کنند، اما طالبان در این اواخر حمالت شان بر مواضع 
نیروهای امنیتی در کشور را افزایش داده اند و با حضور در 
بزرگ راه ها ، مشکالتی را برای ساکنان والیات حوزه غرب 

کشور ایجاد کرده اند.
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The Aga Khan Agency for Habitat-Afghanistan (AKAH-A) invites bids/tenders from the qualified consultancy firms for  the 
“Development of Awareness-raising and Communication Strategy and Awareness-raising and Communication Products/Materials”.  
Expectations  

• Demonstrable experience, financial capacity and staff capability to achieve the consultancy objectives  
• Creativity in project design, and identification of other relevant tasks as part of the report  
• A financial proposal in local currency/AFA or USD. All proposals are deemed valid for 45 days, and cost estimates must be 

inclusive of all taxes  
• The bid security should be valid for two (2) months until the bids evaluation is completed  

Duration  
The duration of the project is expected to be 60 days ( 02 Months including all days) right from the issuing of Notice to Proceed 
(NTP/LoI) (01 November 2020-  30 December 2020). 
Process  
Interested applicants are requested to collect Request for Proposals (RFP) applications from AKAH’s Operations Department from 
addresses listed below in Kabul or electronically from email listed below. Please request an RFP with an official request letter from the 
company and a copy of AISA certificate or company registration certification strating from the announcement date. Or, the RFP can 
be requested electronically by sending a request to below email addresses along with a scanned copy of said licenses/certifications 
and introduction letter.  
Required documents and information  
The company is expected to provide the following documents and information or the document mentioned in RFP:  

• Technical proposal including methodology of the work  
• Financial proposal with the cost breakdown as per shared formate in RFP  
• Recent three years audit reports, bank details and guarantee amount confirmation 
• List of similar projects undertaken by company including supporting data for 5 most relevant examples  
• Resumes of the technical team who will be involved in the consultancy  
• Details and profile of the consultancy firm  
• Detailed schedule of work and workbradown and timeline for each deliverables  
• Evidence/copies of required certifications, licenses and credentials of consultancy  
• Clear list of requirements/data/role from Aga Khan Agency for Habitat (AKAH) for the project  
• Signed PRF accepting terms and condition mentioned  
• Submission of 2% of the total bid price against the bid security (only Bank Guarantee will be accepted).  

Criteria: 
• Proponents must acknowledge and understand the procurement rules, regulations, and procedures of the owner (Aga Khan 

Agency for Habibat) and the government of Islamic Republic of Afghanistan 
• Prices should be all inclusive of taxes 
• Valid account number and bank card would be required should the Proponent is selected 
• Payment by the Owner will be through bank transfer only 
• Questions or clarifications can be submitted via email to wali.shahizada@akdn.org or at the Pre-Bid meeting. 

How to Apply:  
Applicants (National/International) must submit bids in sealed envelopes or Password protect folders electronically to Kabul Office or 
email address below no later than 4:00pm (local time) on October 24, 2020 to the address below. Bid opening meeting will be held 
on October 26, 2020 in AKAH Office in Kabul at 10:00am, and all bidders are invited to participate.  
 
Wali Shahizada - wali.shahizada@akdn.org  
Admin Department mobile: +93 799806108 
Office addresses:  
Kabul Office: Street 10,, Qala-e-Fatullah, District 10, Kabul 

خلیل رسولی 



13th Year   No: 3453  Monday  12 October, 2020   Price: 20 Afs

که در بیست کیلومتری شاهراه سالنگ زنده گی می کنند، 
باید از برق وارداتی مستفید شوند. مسووالن ریاست برشنای 
والیت بغالن اما تصریح می کنند که تنها توزیع برق به مرکز 
ولسوالی خنجان توصیه شده است. به گفته ی این نهاد، کار 
توزیع برق به دیگر نقاط این ولسوالی شامل طرح توسعه ای 
نشده  شروع  تاکنون  آن  روی  عملی  کار  اما  بوده،  شبکه 
است. عبداالول، مسوول شرکت برشنا در بغالن، به روزنامه 
به  این مورد صورت گرفته و  ۸صبح  گفت که سروی در 
با این حال وی در باره آغاز کار  مرکز فرستاده شده است. 
عملی آن چیزی نگفت. در همین حال منابعی در ریاست 
برشنای بغالن با تایید ادعای مردم می گویند که کار سروی 
برق این ولسوالی در سال 139۶ تکمیل و به مرکز فرستاده 

شده است.
از سویی هم محمد نسیم مدبر، نماینده ی بغالن در مجلس، 
به ۸صبح گفت که در نشستی با مسووالن برشنا، این نهاد 
وعده کرده است که در سال جاری کار روی انتقال برق به سه 
دره ی سالنگ شمالی، والیان و باج گاه ولسوالی خنجان آغاز 
خواهد شد. آقای مدبر اما می گوید که تاریخ دقیق شروع این 
کار مشخص نشده است. مسووالن شرکت برشنا اما در باره 
زمان دقیق آغاز این پروژه معلوماتی به دست نمی دهند. تنها 
موردی که این نهاد بر آن تاکید دارد، این است که کار انتقال 
برق به ساحات دیگر این ولسوالی شامل طرح توسعه ای شده 
دارد.  قرار  تدارکاتی  مرحله  در  آن هنوز  اداری  کار  و  است 
مسووالن این ریاست می گویند که آنان بر اساس پالیسی شان 
به تمام والیت ها و ولسوالی ها به صورت موزون توزیع برق را 
توزیع  آینده ی  مورد  در  باشنده گان  دارند. هرچند  نظر  مد 

دانش را در دانشگاه کابل که آن زمان یکی از مراکز علمی 
معتبر منطقه بود و هم چنین در مراکز علمی آلمان و امریکا 
ورزیده ای  و  چیره دست  دیپلمات  وی  است.  کرده  سپری 
متعدد  سفرهای  از  متنوع  و  فراوان  تجربه های  که  است 
ملل  مردمان  آداب  و  فرهنگ  با  آشنایی  و  نقاط جهان  به 
مختلف دارد که در کتاب قسمت هایی از آن را همراه با میل 
با شگفتی های  به شبیه سازی زیبایی های جهان  آشکارش 
کشورش بازتاب داده است. نویسنده ی کتاب سال ها است 
در خواستگاه سیاست حرکت کرده و قدم برداشته، اما این 
کتاب بر خالف رویه ی معمول سیاست مداران کنونی که تنها 
خاطرات سیاسی شان را مکتوب می کنند، سرشار از رنگ و 
ذوق و قریحه ستودنی است و هیچ رنگ و لعاب سیاسی 
ندارد. نویسنده ی نخستین فالمینکو در سمنگان تا حدودی 
اگزیستانسیالیست است و زنده گی در لحظه را دوست دارد. 
مضاف بر این که دیده گانی تیزبین و ذهنی خالق و حساس 
دارد که ظرافت و لطافت زنده گی را به بهترین شکل ممکن 
می تواند منعکس کند. کتاب سرشار از رنگ و تجربه و زیبایی 
زیسته شده است. بخش هایی خاطرات ناب نویسنده را در 
بر دارد، قسمت های روایت گر عالقه ی شخصی نویسنده به 
شاعر و نمایش نامه نویس مشهور اسپانیایی »لورکا« و بیان 
دالیل این عالقه و شباهت های او با خودش و شخصیت های 
آزادی خواه و روشن ضمیر و بی پروای وطنی است. نویسنده 
در فصل سوم برخی از اشعارش را به مخاطب بخشیده که 
روح زنده گی خواه و پرشور او را به خوبی بازتاب می دهند. و 
در بخش های پایانی گزیده ای از ترجمه های خودش از اشعار 
فدریکو لورکا را همراه با توضیحاتی در مورد اشعار گنجانده 
است که لحن خاصی از گویش های کابلی قدیم را با خود 
داشته  نامتعارف  شیوه ای  برخی ها  برای  کتاب  شاید  دارد. 
باشد، که نظم و نثر را به هم آمیخته و تابع قاعده نبوده 
است، اما روایت کتاب صادق است و جان مایه ی آن تجربیات 

برق در خنجان پرسش هایی را مطرح کرده اند، اما مسووالن 
شرکت برشنا پاسخی به آن ارایه نکردند.

برقی به شمول  در همین حال گفتنی است که تجهیزات 
1۶ ترانسفارمر برای انتقال برق از سب استیشن »گزه گیل« 
به ولسوالی های اندراب خریداری شده است و کار روی آن 
به  زودی آغاز خواهد شد. با این حال اما سرنوشت خنجان، 
ولسوالی ای که این سب استیشن در مجاورت آن قرار دارد، 
هنوز مبهم است. بر بنیاد دستورالعمل شرکت برشنا در مورد 
توزیع ترانسفارمرهای جدید، همه ی مراحل تهیه درخواست، 
سروی محل و تهیه ترانسفارمر و نصب آن در ساحه   که از 
الی 3۰ روز بیش تر  از 22  برق است،  توزیع  جمله مراحل 
نباید در بر بگیرد. این در حالی است که با وجود گذشت سه 
سال از سروی برق ولسوالی خنجان، مردم هنوز در تاریکی 

زنده گی می کنند.
مسیر شاهراه سالنگ شمالی در ولسوالی خنجان که نزدیک 
به دو هزار خانواده در آن زنده گی می کنند، یگانه مسیر تاریک 
است که از دل آن لین پروژه های برق وارداتی تاجیکستان، 
اوزبیکستان و ترکمنستان )کار انتقال پروژه اش جریان دارد( 
است. گفتنی  یافته  انتقال  و جنوبی  به والیت های مرکزی 
است که با استفاده از این لین ها، نزدیک به هزار میگاوات برق 
به مرکز و والیت های هم جوار آن فراهم می شود. بر اساس 
معلومات، افغانستان به شدت به برق وارداتی وابسته است و 
اوزبیکستان ،  تاجیکستان،  از کشورهای  آن  برق  ۷۷ درصد 
به  ساالنه  ترتیب،  بدین  می شود.  وارد  ایران  و  ترکمنستان 
ارزش نزدیک به 3۰۰ میلیون دالر برای تامین برق وارداتی 

کشور پرداخته می شود.

علنی و مشهود یک سیاست گر باهوش و باشعور که سعی 
آنکه خسته گی ها و کالفه گی های سیاست  از  داشته بیش 
را رنگ و روغن بزند و تحویل مخاطب بدهد، روح زنده گی 
سرشار از عشق و شادی و فرهنگ و زیبایی در لحظه زیستن 
کند. خواننده گانی که  به خواننده هدیه  را  زیستن  و شاد 
نویسنده نیک می داند از جنگ و خشونت به ستوه آمده اند 
و طاقت شان برای شنیدن خبرهای بد به سر رسیده است. 
با  نثر،  و  نظم  با  بیان  و  رنگ  چندین  به  را  کتاب  این  او 
افسانه های کولیان اسپانیایی و رقص و موسیقی خاصی که 
به آن فالمینکو می گویند، و با تشبیهات دوست داشتنی از 
نزدیکی آدم های جهان آراسته و در دست مخاطب گذاشته 
است. بازنمایی های او از کابل و قندهار و سمنگان خالص 
کتاب  در  که  ریالیستی  شاخص های  و  اند  شگفت انگیز  و 
تاکید  توجه اند.  خور  در  و  تامل  قابل  رفته  اشاره  آن ها  به 
نویسنده در گوشه گوشه کتابش از مهارت گاوبازان و اجرای 
این مراسم در اسپانیا گرفته تا تجربه ی شکار در سمنگان 
و پذیرایی مردمان فقیر اما قانع و دل گشاده ی آن، به امید 
است.  آن  و ظرافت های  زیبایی ها  به  توجه  و  زنده گانی  بر 
نویسنده کوشیده بگوید در رقص و آواز فالمینکوی کولیان 
اسپانیا و اتن وطنی، گاوبازی سرزمین های اروپایی و التین 
و بزکشی میهنی، شعرهای لورکای گرانادایی و صحافی های 
صوفی عشقری، همه و همه یک روح مشترک جریان دارد 
و آن روح ناب زنده گانی، فرهنگ، پذیرش و شادی است. 
و  است  جدید  دنیای  ارزش های  پای بند  جواد  طیب  سید 
انسانیت و آزادی را ارج می نهد. او در کتابش آزادانه و بدون 
ویرایش از عالقه های شخصی و لذت های فردی اش سخن 
به میان آورده که آموزنده است. و نهایتاً معلومات کتاب و 
فهمی که در مورد وضعیت اجتماعی- فرهنگی افغانستانی 
نه چندان دور به میان می آورد؛ هم چنان تجربه های متنوع 
زنده گی، از گوشه های دنیای غرب و درآمیختن آن به سبک 
سرزمین های شرقی می تواند برای خواننده ی نسل جدید بسا 
آگاهی بخش و در عین حال حائز اهمیت و لذت بخش باشد و 

بر بالنده گی ساختاری گفتمان روشن فکری ما بیفزاید.

شاکی اند  برق  نبود  از  خنجان،  ولسوالی  در  مردم  بیش تر 
وارداتی  برق  بزرگ  پروژه  سه  که  وجودی   با  می گویند  و 
ولسوالی  این  از  ترکمنستان  و  اوزبیکستان  تاجیکستان، 
می گذرند، اما آنان هم چنان در تاریکی زنده گی می کنند. به 
گفته ی باشنده گان این ولسوالی، از میان 1۰ هزار خانواده ای 
که در خنجان زنده گی می کنند، تنها حدود یک هزار و ۵۰۰ 
از برق وارداتی استفاده می کنند.  بازار ولسوالی  خانواده در 
برق های  از  یا  و  ندارند  برق  یا  خنجان  باشنده گان  سایر 
کردن  روشن  برای  تنها  حرارتی  انرژی  و  تجارتی  کوچک 
خانه های شان استفاده می کنند. مسووالن در شرکت برشنا 
می گویند که تنها توزیع برق به مرکز ولسوالی خنجان توصیه 
شده و کار توزیع برق به ساحات دیگر این ولسوالی در طرح 
توسعه ای شبکه گنجانیده شده است. با این حال زمان دقیق 
اساس  بر  نیست.  معلوم  تا هنوز  پروژه  این  کار عملی  آغاز 
ولسوالی  بغالن،  برشنای  ریاست  در  منبع  یک  گفته های 
خنجان به  ویژه مسیر شاهراه سالنگ در سال 139۶ سروی 
و نتیجه آن به مرکز فرستاده شده است، اما سه سال است 
که درخواست مردم این ولسوالی روی میز برشنا قرار دارد 
این ولسوالی هشدار  به آن رسیده گی نشده است. مردم  و 
می دهند که اگر به مشکل برق این ولسوالی از سوی حکومت 
رسیده گی نشود، دست به اعتراضات گسترده زده و شاهراه 

سالنگ را خواهند بست. 
در  برق  نبود  از  بغالن  والیت  خنجان  ولسوالی  باشنده گان 
مردم  گفته های  بنیاد  بر  آمده اند.  ستوه  به  ولسوالی  این 
تاجیکستان،  وارداتی  برق  بزرگ  پروژه  سه  ولسوالی،  این 
جریان  در  آن  پروژه  کار  )که  ترکمنستان  و  اوزبیکستان 
است( از این ولسوالی می گذرند، اما هنوز به آنان برق داده 
نشده است. غالم سخی محمدی، باشنده ی خنجان، می گوید 
زمستان این ولسوالی که در هم جواری سالنگ ها قرار دارد، 
از آن جایی که این ولسوالی برق ندارد،  سرد است و مردم 
خانه های شان  کردن  گرم  برای  جنگالت  چوب  از  معموالً 
استفاده می کنند. باشنده گان این ولسوالی هم چنان به ۸صبح 
می گویند که حدود سه سال قبل درخواست دسته جمعی را 

یک روز جمعه ی اوایل پاییز است. از آن جمعه ها که میل 
آدمی تنها کتاب و چای سبز ِهل دار و یک گوشه دنج و 
را  گورو  ایشی  از  روز«  »بازمانده  کتاب  می جوید.  را  آرام 
تا مطالعه یک کتاب  با خود وعده کرده ام که  می خوانم. 
تمام نشده، سراغ دیگری نروم اما ترِک این عادت دیرینه به 
هیچ وجه برایم آسان نیست. از زمانی که خواندن آموخته ام 
همیشه دو یا سه کتاب را هم زمان با هم می خوانم و این 
البته خود بر آن واقف ام.  ناپسندی باشد که  شاید عادت 
القصه این که در حال خواندن بازمانده روز هستم که رنگ 
فالمینکو  یرقاصه ی  فریبنده  و  زیبا  تصویر  و  روشن  آبی 
روی جلد اثر تازه ی آقای »سید طیب جواد« مرا به سمت 
کتاب!  این  دارد  وسوسه انگیزی  ناِم  عجب  می کشد.  خود 
را  گورو  ایشی  کتاب  سمنگان«.  در  فالمینکو  »نخستین 
موقتاً کنار می گذارم و این کتاب تازه منتشر شده را که 
با حضور سفیر جواد در کابل  چندی پیش طی محفلی 
رونمایی شد، برمی دارم. نام کتاب شاید این ذهنیت را برای 
پرنده ای  با  حتماً  کتاب  محتوای  که  کند  ایجاد  مخاطب 
دریچه ی  از  که  چیزی  است.  مرتبط  فالمینگو  نام  به 
کتاب  وقتی  اما  بود.  کرده  ورود  هم  خودم  ذهن  به  نگاه 
را گشودم نویسنده مرا به دنیای دیگری برد. در آغازین 
با  نویسنده است،  برگ های کتاب قندهار زیبا که زادگاه 
زیبایی شگفت انگیزی پیش چشمم جان می یابد و قالب 
تصویر به خود می گیرد. قندهاری که حال بیش تر با انارش 
می شناسم و بس، اما به قلم نویسنده روزگارانی نه چندان 
دور با بوی »سیب زرد تیرماهی و فالوده« میعادگاه فرهنگ 
بوده و محل گشت و گذار جهان گردان خارجی. هوتل هایی 
دل چسب اما ارزان قیمت با گل های نسترن سفید و معطر 
از جوانان پرشور که عالقه مند  داشته و سینما و جمعی 
سینمای  در  مردمش  که  شهری  بوده اند.  بایسکل سواری 
منزل باغ، هفته ای یکی دوبار فلم های امریکایی به تماشا 

در این مورد به ریاست برشنا فرستاده اند. به گفته ی آنان، 
شرکت برشنا پس از بررسی ها، نتایج سروی  برق این ولسوالی 
را به مرکز فرستاده است، اما از آن زمان تاکنون هیچ کاری 

در این راستا صورت نگرفته است.
 از سوی دیگر مردم  در »دره سالنگ شمالی« نیز می گویند 
و  مزرعه  از  بزرگ  پروژه های  برق  پایه های  عبور  با  که 
باغ های شان، خسارات مالی و حتا جانی را متحمل شده اند. 
هزار  برق  پایه های  زیر  در  که  می گویند  آنان  حال  این  با 
می کنند.  صرف  را  شبانه شان  غذای  تاریکی  در  میگاواتی، 
مردم محل می افزایند، با آن که سال ها در رابطه به بی برقی به 
ریاست برشنا شکایت کرده و حتا دست به تظاهرات زده اند، 
اما از زمان آغاز انتقال برق از مسیر خنجان و سالنگ شمالی 
تا کنون هزاران خانواده در این ولسوالی، به  ویژه در دره آن 
در تاریکی به سر می برند. مردم این ولسوالی هشدار می دهند 
که اگر روند توزیع برق به این ولسوالی به زودی آغاز نشود، 
دست به اعتراضات گسترده زده و شاهراه عمومی سالنگ را 

خواهند بست.
در همین حال، مسووالن محلی با تایید شکایت های مردم، 
می گویند که باشنده گان خنجان و باشنده گان برخی دیگر 
تاریکی  در  برق  پایه های  زیر  در  آن، هنوز  اطراف  نقاط  از 
خنجان،  ولسوال  بهین،  غالم صدیق  می کنند.  زنده گی 
می گوید که حدود هشت هزار و ۵۰۰ خانواده در سه دره ی 
این ولسوالی به برق دسترسی ندارند. به گفته ی او، سایر مردم 
از برق های تجارتی و سولری که صرفاً توانایی روشن کردن 
خنجان  ولسوال  می کنند.  استفاده  دارد،  را  خانه های شان 
تصریح کرد که بر اساس سروی شرکت برشنا، خانواده هایی 

متصل  بوده اند.  مهمان نواز  و  خون گرم  و  می نشسته اند 
بیان  قاب  از  افسون گر  کابل  قندهاری،  روایِت  همین  به 
نویسنده رخ می نماید. نویسنده در بیان کابل سخاوت و 
مهارت را در اختیار گرفته و با مرور خاطرات زیسته اش، 
دروازه های کابلی چنان فریبا و دل انگیز را مقابل چشمان 
بیننده باز می کند که محال است بتوان نخوانده از آن عبور 
کرد. کابل در کتاب سید طیب جواد روایت شهری است 
تابنده که  از مهری  پذیرا و اهل مدارا و بخشش. سرشار 
تمام گونه های فرهنگی، دینی و اجتماعی- سیاسی را در 
قلب خود جا داده است. کابلی که در آن از جنگ و انتحار 
خبری نیست و مردمانش رمان های ره نورد زریاب و صادق 
سیری ناپذیری  شوق  با  را  دولت آبادی  محمود  و  هدایت 
ساده زیستش  و  ساده دل  محصالِن  که  کابلی  می خوانند. 
از خوردن آیس کریم با قیف های بسکویتی نهایت لذت را 
می برند و زنانش آزاد و آزاده زنده گی می کنند. کابلی که 
تحریر درآورده،  به رشته ی  و حال  تجربه کرده  نویسنده 
دارد،  معیاری  و  معتبر  دانشگاه  دارد،  سینما  دارد،  رادیو 
دارالوکاله و معلمان فرانسوی زبان، صوفی عشقری با مناعت 
طبع، احمد ظاهر افسانه ای، میخانه و مسجد، مغازه های 
نسوان،  مؤسسه  حمیدی،  بزرگ  سوپرمارکیت  لوکس، 
کافه های خواستنی، نشاط و جوانی و مجله های خارجی 
پاکیزه  کتاب فروشی های  و  جنب وجوش  پر  بازارهای  و 
سوق  ماجراجویی  به  را  آدم ها  که  دارد  دوست داشتنی  و 

می دهد و به زیستن در کابل عالقه مند می کند. 
نویسنده در »نخستین فالمینکو در سمنگان« کوشیده است 
بدون  را  افغانستان  جاجای  در  زنده گی  از  نابش  تجربیات 
منتقل  مخاطب  به  اغراق آمیز  یا  ویرایش های خودخواهانه 
کند. در تمام بخش های کتاب دل بندی و پای بندی نویسنده 
به سرزمین مادری اش افغانستان محسوس است. او در جوار 
پدری صاحب سواد و استاد دانشگاه قد کشیده و درس و 

زنده گی تاریک در خنجان؛  
بیش تر مردم در زیر پایه های هزار میگاواتی 

از روشنی محروم اند

نخستین فالمینگو در سمنگان؛
روایتی چند رنگ از کابل و سمنگان تا گرانادا

اعجازالحق سامی

رویینا شهابی 


