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شرکت برشنا طرزالعمل رژیم کاری اش 
را بازبینی می کند

افزایش حضور زنان در نظام تحصیلی؛ حقوق مخاطب در تبلیغات تجارتی
تالش یک دهه برای پویایی
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برخی کارمندان شرکت برشنا از اضافه شدن دو ساعت به زمان کاری شان بدون 
از هفدهم میزان  این کارمندان می گویند که  دارند.  اضافه کاری، شکایت  دریافت 
این  ترتیب،  بدین  و  ندارند  را  خروج  اجازه  عصر  پنج  ساعت  از  پیش  بدین سو 
طرزالعمل از چهار روز بدین سو به گونه جبری باالی آنان تطبیق شده است. به 
گفته این کارمندان، اضافه شدن دو ساعت دیگر به زمان کاری، آنان را با مشکالت 
متعددی روبه رو کرده است. کارمندان شرکت برشنا از مسووالن می خواهند که در 
اجرای این طرح بازنگری کرده و هم مانند سایر نهادها از قانون و دستورالعمل وزارت 
امور اجتماعی هرچند  اداره کار و  امور اجتماعی پیروی کند. مسووالن در  کار و 
گفتند که در اوایل با این وزارت مشورت نشده بود، اما تصریح می کنند که در نشست 
روز دوشنبه، بیست ویکم میزان با شرکت برشنا، همه گانی شدن مکتوب افزایش 

زمان کاری از سوی این شرکت »سوءتفاهم« خوانده شده است.

کنوانسیون امریکایی حقوق بشر در سال 1969 توسط کشورهای قاره امریکا تهیه و تصویب شد. درباره آزادی ارتباطات تصریح می کند که »هر 
فردی دارای آزادی اندیشه و بیان است. این حق، بدون توجه به مرزها شامل کاوش و جست وجو، دریافت و انتشار اطالعات و نظرات گوناگون 

است، اعم از شفاهی، کتبی، چاپی، به شکل هنری یا از طریق سایر وسایل به انتخاب آن فرد.«

مردان مسلح شب هنگام با حمله بر منزل یک صراف در 
هرات، پول های نقد و اشیای قیمتی او را دزدیده و خودش 
را اختطاف کردند. وقوع این رویداد در یکی از امن ترین 
مناطق شهر هرات، بر نگرانی ها از وخامت اوضاع امنیتی و 
افزایش جرایم جنایی افزوده است. اعضای اتحادیه صرافان 
هرات در واکنش به این رویداد، بازار صرافی ها را بستند و 
از مقام های امنیتی به دلیل ناکامی در مهار جرایم سخت 

انتقاد کردند.
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اعتصاب صرافان در هرات؛
یک صراف از خانه اش ربوده شد

جزییات تازه از درگیری های هلمند؛ جنگ ادامه دارد 
و نیروهای امنیتی در حال پیش روی  هستند

هلمند  در  محلی  مقامات  کابل:  ۸صبح، 
شب  امنیتی  نیروهای  عملیات  که  می گویند 
چهارم  حوزه  از  »باباجی«  ساحه  در  گذشته 
امنیتی لشکرگاه، ولسوالی نادعلی و شاهراه 61۰ 
این  در  پاسگاه های جدیدی  و  است  آغاز شده 

ساحات ایجاد شده است.
سه شنبه،  روز  هلمند  والی  خان،  محمدیاسین 
نیروهای  علمیات  که  گفت  میزان  بیست ودوم 

امنیتی در ولسوالی نادعلی ادامه دارد.
به گفته وی، نیروهای امنیتی تاکنون پنج پاسگاه 
را در ولسوالی نادعلی دوباره جابه جا و اکنون حتا 

از »پوسته جمپ« نیز پیش روی کرده اند.
افزون بر این، نهادهای امنیتی می گویند که در 
نتیجه این عملیات، چهار پاسگاه تازه دیگر نیز 
در شاهراه 6۰1 جابه جا شده است و این روند 

هم چنان ادامه دارد.
جنگ جوی   ۲۳ مقامات،  معلومات  اساس  بر 
گروه طالبان در جریان حمالت هوایی و زمینی 
ولسوالی  و  لشکرگاه  امنیتی  چهارم  حوزه  در 
زخمی  نیز  تن شان  شش  و  کشته  سنگین، 

شده اند. وزارت داخله تلفات طالبان را بیش از 
۸۰ کشته اعالم کرده است.

امنیتی  نیروهای  که  می گویند  محلی  منابع 
جنگ جویان  حمالت  و  پیش روی اند  حالت  در 

طالبان با شکست روبه رو شده است.
والی هلمند گفته است که نیروهای امنینی به 
مصروف اند  رفته  دست  از  مناطق  بازپس گیری 
که در روزهای گذشته از آن عقب نشینی کرده 

بودند.
مناطق  بر  حمالت شان  هرچند  طالبان  گروه 
مورد نظر را تایید کردند، اما هیچ معلوماتی در 
مورد درگیری های هلمند به صورت رسمی ارایه 

نمی کنند.
حدود  از  هلمند  در  جنگ  که  است  گفتنی 
یک ونیم هفته بدین سو ادامه دارد و در سه روز 

اخیر شدت گرفته است.
عودت کننده گان  و  مهاجرین  ریاست  پیش تر، 
هلمند گفته بود که دست کم چهار هزار و ۵۰۰ 
خانواده از نقاط مختلف این والیت به محل های 

امن آواره شده اند.

قندهار  در  امنیتی  مقامات  قندهار:  ۸صبح، 
زمانی که  طالبان  جنگ جوی   1۰ که  می گویند 
می خواستند به سایر جنگ جویان این گروه کمک 
برسانند، با ماین کارگذاری شده خودشان برخوردند 

و کشته شدند.
جمال ناصر بارکزی، سخنگوی پولیس قندهار روز 
سه شنبه، بیست ودوم میزان گفت که این رویداد در 
ساحه »کاریز بزرگ« از مربوطات ولسوالی شاه ولی 

کوت رخ داده است.
که  افتاد  اتفاق  زمانی  رویداد  این  وی،  گفته  به 
از  استفاده  با  می خواستند  طالبان  جنگ جویان 
موترهای نوع »بایفور« و »فلدر« به جنگ جویان این 

گروه در زمان حمله تهاجمی شان کمک برسانند.

۱۰ جنگ جوی طالبان در قندهار در انفجار ماین 
کارگذاری شده خودشان کشته شدند
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بارکزی افزود که این موترها با ماین کنار جاده ای 
که از سوی جنگ جویان این گروه کارگذاری شده 
 1۰ آن،  نتیجه  در  که  است  کرده  برخورد  بود، 
زخمی  تن شان  پنج  و  کشته  طالبان  جنگ جوی 

شده اند.
گفتنی است که گروه طالبان تاکنون در مورد این 

رویداد چیزی نگفته اند.
نهم  حوزه  در  ماین  یک  انفجار  در  هم،  سویی  از 
امنیتی شهر قندهار، یک پولیس کشته شده است و 

چهار فرد ملکی نیز زخمی شده اند.
سه شنبه،  روز  رویداد  این  بارکزی،  آقای  گفته  به 
نیروهای  که  داد  رخ  زمانی  میزان  بیست ودوم 

پولیس در حال گشت زنی بودند.

منطقه و جهان به کاهش خشونت 
در افغانستان تاکید دارند

از سرگیری گفت وگوها در دوحه؛

درخواست پایان آزمایش بکارت؛
ساالنه دست کم ۱5۰ آزمایش 
در طب عدلی انجام می شود
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پس از اعتراض کارمندان؛



امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل  کابل:  ۸صبح، 
ملی، می گوید که نیروهای امنیتی در حال حاضر 
بدون حمایت نیروهای خارجی 96 درصد عملیات 
به  می کنند.  اجرا  مستقل  صورت  به  را  نظامی 
به ظرفیت  آینده  تا سال  نیروها  این  او،  گفته ی 
صد درصدی اجرای عملیات نظامی دست خواهند 

یافت .
محب این سخنان را در نشست اصالحات و تقویت 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مطرح کرده است.

سه شنبه،  روز  چاشت  از  پیش  نشست  این 
جمهوری  ریاست  ارگ  در  میزان،  بیست ودوم 

برگزار شده است.
مسووالن نهادهای امنیتی در این نشست گفته اند 
قبال  در  حکومت  مالی  سیاست  در  تغییری  که 

نیروهای امنیتی نیامده است.
حمداهلل محب در این نشست گفته است که هدف 
و  امنیتی  نیروهای  تقویت  و  اصالحات  نشست 
دفاعی کشور، استفاده موثر از ظرفیت ها و قوت ها 

است.
او افزوده است که چالش های نهادها و نیروهای 
امنیتی ارزیابی شده است تا برای حفاظت مردم، 

گام های مفید برداشته شود.

گروه  از  کابل  در  امریکا  سفارت  کابل:  ۸صبح، 
طالبان خواسته است که حمالت تهاجمی اش بر 

هلمند را متوقف کند.
راس ویلسون، کاردار سفارت امریکا در کابل روز 
سه شنبه، بیست ودوم میزان در رشته توییت هایی 
با  طالبان  اخیر  خشونت های  که  است  گفته 

توافق نامه صلح امریکا و طالبان سازگار نیست.
وی تصریح کرده است که جنگ کنونی، به ویژه 
و  شهروندان  جان  رفتن  دست  از  به  هلمند  در 

ویرانی می انجامد.
عمومی  فرمانده  میلر،  اسکات  توییت  که  او 
نیروهای امریکایی و ناتو افغانستان را بازنشر کرده 
سایر  طالبان  گروه  است  نیاز  که  می گوید  است، 

خشونت ها در کشور را نیز کاهش دهد.
که  می گوید  کابل  در  امریکا  سفارت  کاردار 

پکتیا می گویند که در  مقامات در  ۸صبح، کابل: 
ولسوالی  در  مسکونی  خانه های  بر  طالبان  حمله 

میرزکه این والیت، سه غیرنظامی کشته شده اند.
عبدالرحمان منگل، سخنگوی والی پکتیا به روزنامه 
۸صبح گفت که در این حمله سه نفر از جمله یک 

بزرگ قومی کشته شده اند.
سه شنبه،  روز  بامداد   1:۰۰ ساعت  حمله  این 
بیست ودوم میزان در روستای خلیالن، از مربوطات 

رییس جمهور غنی که در این نشست سخنرانی 
می کرد، به حمالت طالبان در هلمند اشاره کرد و 
گفت که در ظرف چند ساعت به وضعیت هلمند 
رسیده گی شد و این موضوع نشان دهنده، ظرفیت 

بلند نیروهای امنیتی و دفاعی است.
به گفته ی او، استعمال موثر قوه مهم است و برای 
تعامل با شرایط جدید، نیاز به دیدگاه جدید است.

غنی تأکید کرده است که افغان ها برای حفاظت 
و  دارند  نیاز  قانون مند  نظام  یک  به  استقالل،  از 
این نظام با استعمال مشروع قوه، حراست می شود.

افغانستان  که  است  افزوده  غنی  محمداشرف 
مصارف  از  جلوگیری  زمینه ی  در  خوبی  تجارب 
بی جا دارد و اصالحات در تشکیالت ضروری است.

جنگ  اول  خط  روی  باید  منابع  او،  گفته ی  به 
بی جا  مصارف  از  صرفه جویی  و  شود  متمرکز 

ممکن است.
طبق اعالم ارگ، جان دیدریک، معاون ماموریت 
که  است  گفته  نشست  این  در  قاطع،  حمایت 
حمالت »دشمن« در هلمند به موقع دفع شده 
است. او هم چنان گفته است که مأموریت حمایت 
نیروهای  تربیت و مشورت دهی  به تجهیز،  قاطع 

امنیتی افغانستان متعهد است.

بتوانند  تا دو طرف  باید متوقف شود  خشونت ها 
به سوی صلح پایدار که نیاز همه افغان ها است، 

حرکت کنند.
که  بود  طالبان خواسته  از  میلر  اسکات  پیش تر، 
سطح  در  خشونت ها  و  هلمند  بر  حمالت شان 
این  وی،  گفته  به  زیرا  کنند؛  متوقف  را  کشور 
و  است  دوحه  صلح  توافق نامه  خالف  تحرکات 

مذاکرات صلح را تضعیف می کند.
گفتنی است که درگیری ها میان نیروهای امنیتی 
و جنگ جویان طالبان هم اکنون در هلمند ادامه 

یافته است.
طالبان پیش تر گفته اند، تنها برای تصرف مناطقی 
تالش دارند که در جریان سال ها گذشته از سوی 
جنگ جویان این گروه کنترل می شد و سپس به 

دست نیروهای امنیتی افتاده است.

ولسوالی میرزکه صورت گرفته است.
لطف اهلل کامران، سرپرست فرماندهی پولیس پکتیا 

می گوید که کشته گان غیرنظامی هستند.
کامران گفته است که این حمله »تهاجمی« گروه 

طالبان بر خانه های غیرنظامیان انجام شده است.
به »ساحه«  به موقع  امنیتی  نیروهای  او گفت که 

رسیدند و مردم را از »شر« طالبان نجات دادند.
گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.

 

افغانستان در آستانه ی یک تحول بزرگ سیاسی قرار گرفته است. 
مذاکرات صلحی که آغاز شده است، به هر انجامی که برسد، روی 
اوضاع افغانستان و مسیر آینده ی کشور اثر شگرفی خواهد گذاشت. 
این  است.  شده  آغاز  دوحه  شهر  در  میان افغانی  گفت وگوهای 
رسیده  بن بست  به  آن،  اصلی  بخش  به  ورود  از  پیش  اما  روند 
اما  است. هرچند هنوز روی اصول رفتاری بحث ها جریان دارد، 
این مذاکرات در آغاز راه وارد  همان گونه  که پیش بینی می شد، 

مرحله  ی جنجالی شده است. 
مبنای  باید  دوحه  صلح  توافق نامه ی  که  دارند  تاکید  طالبان 
پیش برد مذاکرات باشد، اما هیات مذاکره کننده جمهوری اسالمی 
یا  افغانستان تاکید دارند که اعالمیه ی مشترک کابل-واشنگتن 
توافق نامه ی  کنار  در  صلح  مشورتی  لویه جرگه ی  فیصله نامه ی 
دوحه مبنای پیش برد مذاکرات قرار بگیرد و یا هم بدون داشتن 
اصول مذاکرات طرف ها وارد مرحله ی بعدی که تعیین آجندای 

گفت وگوها است، شوند.
توافق  به  مساله  این  سر  بر  هنوز  مذاکره کننده  طرف  هردو 
نرسیده اند. از سوی دیگر طالبان برخالف توافق نامه ی دوحه که در 
آن تعهد کرده بودند با شروع مذاکرات جنگ را کاهش می دهند، 
نزدیکی شهر  در  مورد  تازه ترین  در  بخشیده اند.  را شدت  جنگ 
لشکرگاه، مرکز والیت هلمند، جنگ سختی میان گروه طالبان و 

نیروهای امنیتی افغانستان شعله ور شده است. 
نماینده ی ویژه ی وزارت خارجه ی امریکا در امور صلح نیز اخیراً 
می شود  گفته  و  است  گرفته  سر  از  منطقه  به  را  سفرهایش 
نماینده گان ایاالت متحده امریکا حاال در قطر به سر می برند. این 
هیات گفته است که هدف سفرهای اخیرشان به منطقه، شکستن 
بن بست مذاکرات دوحه و تالش برای رسیدن به کاهش چشم گیر 

خشونت ها است. 
گفته می شود که تالش های منطقه ای نیز در پیوند به شکستن 
بن بست گفت وگوهای دوحه و کاهش خشونت ها آغاز شده  است. 
نظر  به  جدی  بن بست ها  که  است  این  است،  مسلم  که  چیزی 
می رسند. هرچند هر دو طرف مذاکره کننده در ظاهر امر طرف دار 
به انجام رسیدن مذاکرات صلح اند، اما برکسی پوشیده نیست که 
نیز  پیچیده تر  مذاکرات  اصلی  مرحله ی  شروع  با  مذاکرات  این 

خواهد شد. 
بدون شک با شروع بحث روی آجندا، مسایل اساسی مذاکرات و 

اولویت های طرف های گفت وگوکننده روشن خواهد شد.
تا جایی که به نظر می رسد، میان طرف ها تا این جای گفت وگوها 
خصلت  فاصله ها،  این  از  بخشی  دارد.  وجود  زیادی  فاصله های 
طبیعی منازعه ی جاری افغانستان است و بخشی دیگر ناشی از 
سخت گیری طرف ها و عدم همکاری برای تسهیل روند و نزدیک 

شدن به نقاط مشترک است.
این گفت وگوها که باید از مسایل تخنیکی آغاز می شد، از همین 
آغاز وارد بحث های اختالف برانگیز شده است. بحث سند مرجع 
مذاکرات و بحث اصول فقهی مبنای مذاکرات اخیراً اختالف های 

شدیدی را در دو طرف گفت وگو برانگیخته است. 
بدون طرف های  این مذاکرات  این است که  آن چه مسلم است، 

سوم تسهیل کننده با جنجال های فراوانی رو به رو خواهد شد.
سوم  طرف  گفت وگوکننده  تیم  هردو  وسط  در  تا  است  نیاز 
اعتماد طرف های مذاکره کننده وجود داشته  و مورد  با صالحیت 
باشد تا در صورت بروز چنین اختالفاتی، برای حل این مشکالت 
میانجی گری کند و از سوی دیگر مالمت و سالمت این روند نیز 

روشن شود.
نبود هم آهنگی  در  و  میانجی  و  تسهیل کننده  بدون طرف سوم 
این مذاکرات با کشورهای تاثیرگذار در این روند، پیش رفت در 

گفت وگوها بعید به نظر می رسد. 
کشورهای مهمی که تا اکنون به نحوی در این روند نقش داشته اند، 
و  بدون جهت گیری  و  کنند  نظارت  نزدیک  از  را  روند  این  باید 
حمایت از یکی از طرف ها در موارد اختالفی وارد عمل شوند و به 

پیش رفت روند کمک کنند.
شورای عالی مصالحه باید تا حد ممکن ابتکار عمل را در دست 
گیرد و برای رفع چنین مشکالتی هیات مذاکره کننده جمهوری 
اسالمی افغانستان را همراهی کند. از سوی دیگر در سطح منطقه 

و جهان در جست وجوی عوامل تاثیرگذار بر روند باشد.
آن چه روشن است، این است که باید هم زمان با پیش رفت این 
این  برای رفع موانع  ایجاد اجماع منطقه ای  مذاکرات، در جهت 
و جهان  منطقه  تاثیرگذار  با کشورهای  در همکاری  گفت وگوها 
است  بعید  نشود،  انجام  کاری  چنین  اگر  گیرد.  صورت  تالش 
این  بن بست های  تنهایی  به  بتوانند  مذاکره کننده  طرف های  که 

گفت و گوها را بشکنند.

نیاز به تالش های همه جانبه 
برای رفع بن بست در 
گفت وگوهای دوحه
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مشاور امنیت ملی: 

نیروهای امنیتی سال آینده به ظرفیت اجرای 
صد درصدی عملیات نظامی دست می یابند

امریکا از طالبان خواست که 
حمالت بر هلمند را فوراً متوقف کند

مقامات پکتیا: در حمله طالبان بر خانه های 
غیرنظامیان سه تن کشته شده اند

بامیان امسال ۳۰ هزار تُن 
سیب تولید کرده است

عبدالرحمان شهیدانی:
به گروه طالبان نپیوسته ام، 
والی بامیان اسناد ارائه کند

و  آبیاری  زراعت،  وزارت  بامیان:  ۸صبح، 
مالداری کشور اعالم کرده که مجموع حاصالت 
سیب در والیت بامیان، امسال حدود ۳۰  هزار 

تُن برآورد شده است.
این وزارت با نشر خبرنامه ای گفته که در کنار 
عمده ی  محصوالت  از  یکی  نیز  سیب  کچالو، 
بامیان  والیت  باغ داران  و  دهقانان  زراعتی 

می باشد.
در همین حال، وزارت زراعت از پیش رفت ۸۵ 
درصدی کار ساخت ده سردخانه ی میوه نیز در 
والیت بامیان خبر داده و گفته که هرکدام این 
سردخانه ها ظرفیت نگهداری حدود ۲۵ تُن میوه 

را دارد.
خبرنامه  می افزاید که این سردخانه ها به هزینه ی 
ولسوالی های  و  مرکز  در  افغانی  میلیون   ۲6
بامیان ساخته می شود که 1۰ فی صد این هزینه 

را خود دهقانان و باغ داران می پردازند.
وزارت زراعت هم چنان گفته که با ساخت این 
سردخانه ها، باغ داران بامیانی می توانند ۲۵۰ تُن 
بازار  به  مناسب  زمان  در  و  نگهداری  را  سیب 
عرضه کنند تا از این طریق درآمد شان باال برود.

بامیان، از والیت هایی است که حدود ۸۰ درصد 
از باشنده گان آن مشغول کارهای کشاورزی و 
مالداری می باشند و بیش تر محصوالت زراعتی 

این والیت را کچالو تشکیل می دهد.
دهقانان همواره از نبود ذخیره گاه ها و سردخانه ها 
شکایت  شان  زراعتی  حاصالت  نگهداری  برای 

می کنند.
برنامه ی  قالب  در  امسال  زراعت  وزارت  اما 
به منظور  و  زراعتی«  محصوالت  »مدیریت 
در  تازه،  میوه های  شدن  فاسد  از  جلوگیری 
شماری از والیت های کشور سردخانه های میوه 

می سازد.

۸صبح، بامیان: اداره محلی بامیان با ارسال یک 
مکتوب رسمی به نهادهای کشفی و امنیتی، از 
پیوستن عبدالرحمان شهیدانی نماینده ی پیشین 
گروه  به  نماینده گان،  مجلس  در  بامیان  مردم 

طالبان خبر داده است.
این خبر نخست به صورت شایعه در شبکه های 
بعدتر  اما  می شد؛  دست  به  دست  اجتماعی 
سیدانور  و  شد  همه گانی  آن  رسمی  مکتوب 
رحمتی والی بامیان نیز صحت خبر را تأیید کرد.

پیشین  نماینده ی  شهیدانی،  عبدالرحمان  اما 
مردم بامیان در مجلس نماینده گان که در سفری 
به امارات متحده ی عربی به سر می برد، با رد این 
بپرسید  والی  »از  روزنامه ۸صبح گفت:  به  خبر 

بهتر خواهد بود و از او مدارک بخواهید.«
به گفته ی آقای شهیدانی، او به نسبت مریضی که 
عاید حالش بود، به امارات سفر کرده است. وی 
هم چنان گفت که »ثبوت این ادعا« باید از والی 
بامیان خواسته شود تا مردم والیت بامیان بدانند 

که »بزرگان ما را مورد توطئه« قرار ندهند.
بامیان  محلی  اداره  سخنگوی  عظیمی،  لطیف 
نیز با ارسال پیامی به خبرنگاران گفته که اداره 
محلی، پس از نشر خبرهایی مبنی به پیوستن 
گروه  به  نماینده گان  مجلس  پیشین  عضو  این 
طالبان، مکتوب را صرف به خاطر کسب معلومات 

از اداره های مربوطه ارسال کرده است.
صبح  که  بامیان  والیت  مقام  مکتوب  این  در 
شبکه های  در  میزان  بیست ودوم  سه شنبه،  روز 
معلومات  »قرار  است:  آمده  کرد،  درز  اجتماعی 
اولیه، محترم عبدالرحمان شهیدانی وکیل اسبق 
ولسی جرگه به گروه طالبان پویسته و به قطر 

سفر نموده است«
ارگان های  از  مکتوب  ادامه ی  در  هم چنان 
را  »موضوع  تا  شده  خواسته  امنیتی  سه گانه ی 

بررسی نموده به اسرع وقت اطمینان دهند.«
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هفته ای  دو  توقف  از  پس 
هیأت  رسمی  دیدارهای 
مذاکره کننده دولت و طالبان 
تماس  گروه های  دوحه،  در 
کارشیوه  روی  بحث  طرف  دو 
گرفتند.  سر  از  را  مذاکرات 
در  تماس  گروه های  هرچند 
این نشست پیرامون دو موضوع اختالفی گفت وگویی 
داشته اند، اما بحث روی آن به پیش رفتی منتج نشده 
است. با این حال، هیأت دولت و طالبان توافق کرده اند 
متوقف  مذاکرات  کارشیوه  تهیه  روی  گفت وگوها  که 
نشود. طالبان تاکنون بر تعیین توافق نامه صلح دوحه 
دولت  هیأت  دارند.  تاکید  مذاکرات  مبنای  عنوان  به 
اما گفته است که باید اعالمیه کابل و واشنگتن برای 
توافق نامه  این  با  نیز  افغانستان  در  صلح  به  رسیدن 
مستقیم  گونه  به  طرف  دو  این که  یا  شود  ضمیمه 
مذاکرات را به پیش ببرند. شورای عالی مصالحه ملی 
نیز می گوید که هیأت دولت و طالبان می توانند بدون 
گفت وگوهای  دست کم  مذاکرات،  برای  مبنا  تعیین 
اصلی را آغاز کنند. این گفت وگوها در حالی دوباره به 
راه می افتد که طالبان حمالت شان را بر مرکز هلمند و 
ولسوالی های هم جوار آن افزایش داده اند. گفتنی است 
که برخی از کشورهای منطقه و جهان در تالش اند تا 
قانع  کشور  در  کاهش خشونت ها  به  را  طالبان  گروه 
سازند، زیرا این کشورها معتقد اند که ادامه خشونت ها 

می تواند روند صلح را آسیب بزند.
گروه های تماس هیأت مذاکره کننده دولت و طالبان 
در پایان روز دوشنبه، بیست ویکم میزان پس از یک 
وقفه دو هفته ای دوباره در یک نشست رسمی پشت 
میز حضور یافتند. احمدنادر نادری، سخنگوی هیأت 
مذاکره کننده دولت پس از پایان یافتن این نشست با 
نشر یک توییت گفت که دو طرف »بحث های جدی« 
دو  او،  گفته  به  داده اند.  ادامه  را  اختالفی  موارد  روی 
طرف توافق کرده اند که برای حل اختالف ها در تهیه 
ادامه  را  نشست ها  بین االفغانی،  مذاکرات  کارشیوه 
دهند. گروه طالبان نیز یک توییت را با عین محتوا نشر 
کرده است. محمدنعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
در قطر گفت که دو طرف توافق  کرده اند تا بحث روی 
مسایل اختالفی ادامه یابد. با این حال، نشست دولت و 
طالبان به جز آغاز دوباره دیدارهای رسمی و تاکید بر 

تداوم آن، پیش رفت خاصی نداشته است.

برخی کارمندان شرکت برشنا از اضافه شدن دو ساعت 
به زمان کاری شان بدون دریافت اضافه کاری، شکایت 
میزان  هفدهم  از  که  می گویند  کارمندان  این  دارند. 
بدین سو پیش از ساعت پنج عصر اجازه خروج را ندارند 
از چهار روز بدین سو  این طرزالعمل  و بدین ترتیب، 
به گونه جبری باالی آنان تطبیق شده است. به گفته 
زمان  به  دیگر  ساعت  دو  شدن  اضافه  کارمندان،  این 
کاری، آنان را با مشکالت متعددی روبه رو کرده است. 
کارمندان شرکت برشنا از مسووالن می خواهند که در 
اجرای این طرح بازنگری کرده و هم مانند سایر نهادها از 
قانون و دستورالعمل وزارت کار و امور اجتماعی پیروی 
هرچند  اجتماعی  امور  و  کار  اداره  در  مسووالن  کند. 
گفتند که در اوایل با این وزارت مشورت نشده بود، اما 
تصریح می کنند که در نشست روز دوشنبه، بیست ویکم 
میزان با شرکت برشنا، همه گانی شدن مکتوب افزایش 
زمان کاری از سوی این شرکت »سوءتفاهم« خوانده 
شده است. مسووالن در شرکت برشنا هرچند می گویند 
که خواسته اند تا این طرح را برای ارایه بیش تر خدمات 
عملی کنند، اما اکنون و پس از واکنش های کارمندان، 

موردی،  بر  تاکید  بدون  نیز  دولت  و  دارند  نگه  را 
در  مذاکرات  این  کند.  آغاز  را  اصلی  گفت وگوهای 
حالی با ُکندی دنبال می شود که خشونت ها در کشور 
هم چنان ادامه دارد. طالبان به تازه گی باالی مناطقی 
در هلمند یورش بردند و برخی از پاسگاه ها، به ویژه 
نقاط درب  از  برخی  امنیتی لشکرگاه و  حوزه چهارم 
ورودی این شهر را تصرف کردند. درگیری ها میان دو 
طرف روز سه شنبه، بیست ودوم میزان نیز ادامه یافت و 
نیروهای امنیتی در ولسوالی نادعلی و ساحه »باباجی«، 
از مربوطات حوزه چهارم امنیتی لشکرگاه پاسگاه ایجاد 

کردند.
حمالت  به  بار  دومین  برای  خود  سهم  در  امریکا 
راس  داد.  نشان  واکنش  هلمند  بر  طالبان  تهاجمی 
بر  افزون  کابل  در  امریکا  سفارت  کاردار  ویلسون، 
بازنشر توییت اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای 
امریکایی و ناتو افغانستان، گفته است که گروه طالبان 
باید حمالت تهاجمی اش بر هلمند را متوقف کند. وی 
تصریح کرده است که خشونت های اخیر گروه طالبان 
در کشور با توافق نامه دوحه سازگاری ندارد و تنها به از 
دست رفتن جان شهروندان و ویرانی می انجامد. کاردار 
خواسته  طالبان  از  هم چنان  کابل  در  امریکا  سفارت 
کاهش  نیز  را  کشور  سراسر  در  خشونت ها  که  است 
دهند. پیش تر، اسکات میلر نیز بر همین موقف تاکید 
کرده بود. این در حالی است که نیروهای امریکایی روز 

حال با آن که هیچ کاری برای انجام دادن وجود ندارد او 
و همکارانش تا ساعت پنج شام مجبور اند آن جا بمانند.

روز  برشنا  شرکت  سخنگوی  توحیدی،  وحید اهلل 
سه شنبه، بیست ودوم میزان به روزنامه ۸صبح گفت که 
این اداره برای اجرای خدمات بهتر و بیش تر، تصمیم 
گرفت تا هم مانند کارکنان ساحه ای، اندکی به کار در 
اداره ها نیز بیفزاید. با این حال، آقای توحیدی تصریح 
در  برشنا  شرکت  کارکنان  نارضایتی  از  پس  که  کرد 
پیوند به این طرح، رهبری این شرکت تصمیم گرفت 
تا در اجرای این طرزالعمل بازنگری کند. رهبری این 
طرزالعمل،  اساس  بر  که  است  داده  هدایت  شرکت 
رییسان و آمران شرکت برشنا تا دیرتر در دفتر باشند، 
اما سایر کارمندان این شرکت قرار است از رژیم جدید 
کاری پیروی کنند. هر چند آقای توحیدی درباره طرح 
جدید این شرکت چیزی نمی گوید، اما تاکید می کند 
تغییراتی در این راستا آمده است و به زودی همه گانی 

خواهد شد.
این اقدام در حالی از سوی ریاست برشنا صورت می گیرد 
که بر اساس قوانین موجود در دستورالعمل اضافه کاری، 
اداره ها مکلف اند در صورت تثبیت ساعات کاری اضافی، 
به کارمند متذکره یک مقدار پول معین را به عنوان 
اضافه کاری پرداخت کنند. سخنگوی شرکت برشنا اما 
تصریح می کند که در حال حاضر با اضافه شدن به زمان 
کاری کارمندان در طرح آینده، اعطای امتیازی در کار 
نیست. به گفته آقای توحیدی، این اداره در قرارداد با 
کارکنان این مطلب را در از همان اوایل روشن ساخته 
است که در بدل کار اضافه در این شرکت، هیچ نوع 
امتیاز به کارمندان اختصاص نمی یابد. گفتنی است که 

دوشنبه، بیست ویکم میزان مواضع طالبان در هلمند را 
هدف قرار دادند و بر حمایت شان از نیروهای امنیتی 

افغان تاکید کردند.
در مهم ترین مورد، برخی از کشورهای منطقه و جهان 
را  این گروه  تا  با طالبان چانه می زنند  اکنون  همین 
این  سازند.  متقاعد  کشور  در  خشونت ها  کاهش  به 
طالبان  خشونت های  ادامه  که  معتقدند  کشورها 
می تواند مذاکرات بین االفغانی را با شکست روبه رو کند. 
این تالش ها در حالی در دوحه ادامه یافته است که 
آتش بس  برقراری  بر  تنها  دولت  مذاکره کننده  هیأت 
بحث  طرف  دو  این،  بر  افزون  می کنند.  تاکید  پایدار 
تعیین میانجی یا دست کم تسهیل کننده را روی میز 
گذاشته اند. هر چند اعضای هیأت دولت و طالبان پیش 
ادامه  افغان ها  میان  مذاکرات  که  بودند  گفته  این  از 
  ً ظاهرا اما  نیست،  کار  در  خارجی ای  میانجی  و  دارد 
دو طرف پس از شکل گرفتن بن بست پیرامون تهیه 
نتیجه رسیده اند که بحث  این  به  کارشیوه مذاکرات، 
روی تعیین اجندا و چانه زنی روی ارزش ها به مراتب 
پیچیده تر از وضعیت کنونی خواهد بود. بدین ترتیب، 
منابع می گویند که احتمال حضور کشورهای مختلف 
به عنوان میانجی یا تسهیل کننده در مذاکرات مطرح 
برای  کشور  چندین  تاکنون  که  است  گفتنی  است. 

تسهیل مذاکرات بین االفغانی اعالم آماده گی کرده اند.
در  امید  و  بیم  از  موجی  با  بین االفغانی  مذاکرات 
تصور  و  یافت  گشایش  دوحه  در  سنبله  بیست ودوم 
بتواند خشونت ها را کاهش دهد.  می شد که آغاز آن 
نبرد  میدان های  از  روزانه  که  آمارهایی  حال،  این  با 
نشر می شود، نشان می دهد که مذاکرات متناسب به 
این که  ویژه  به  است.  نرفته  خواست شهروندان پیش 
دو طرف در اوایل ماه روان نشست های رسمی را عمالً  
را  مذاکرات  شکست  بیم  کار،  این  و  کردند  متوقف 
بیش تر ساخت. با این حال، اعضای هیأت مذاکره کننده 
دولت و طالبان به گونه انفرادی نشست هایی داشتند 
نشست های  دوباره  آغاز  به  سرانجام  دیدارها  این  که 

گروه های تماس منجر شد.

در صورتی که طرح یادشده به گونه کامل در اداره های 
از  این شرکت در مرکز و والیات عملی شود، بیش تر 

هشت هزار کارمند را زیر پوشش می دهد.
وزارت کار و امور اجتماعی اما موضوع نشر طرزالعمل 
یک  را  برشنا  شرکت  کارمندان  کاری  زمان  افزایش 
مسوول  جویا،  احمدجاوید  می خواند.  سوءتفاهم 
اطالع رسانی این وزارت هرچند تایید کرد که شرکت 
وزارت  این  با  کاری اش  رژیم  تغییر  مورد  در  برشنا 
روز  جلسه ای  در  که  افزود  اما  بود،  نکرده  مشورت 
دوشنبه ، بیست ویکم میزان با مسووالن شرکت برشنا، 
شده  خوانده  اشتباه  و  سوءتفاهم  مکتوب  این  نشر 
است. این وزارت با آن که اقدام شرکت برشنا را خالف 
امور اجتماعی می داند،  دستورالعمل کار وزارت کار و 
اما به گفته آقای جویا، مسووالن شرکت برشنا تاکید 
از  ادارات  سایر  هم مانند  نیز  شرکت  این  که  کردند 

دستورالعمل تعیین شده این وزارت پیروی می کنند.
طرزالعمل جدید کاری شرکت برشنا در جریان روزهای 
گذشته در رسانه های اجتماعی درز کرد و واکنش هایی 
بود  این طرزالعمل، درج شده  در  به همراه داشت.  را 
حاضر  کارشان  به  صبح  هشت  ساعت  کارمندان  که 
شوند و زمان پایان کار نیز پنج عصر خوانده شده بود. 
و  کار  وزارت  دستورالعمل  اساس  بر  که  است  گفتنی 
امور اجتماعی، زمان رسمی کاری در اداره ها دولتی از 
هشت صبح تا چهار عصر تعیین شد و با داخل شدن 
فصل خزان، رژیم کاری اداره ها بین ساعت های ۸:۳۰ تا 
۳:۳۰ تنظیم شده است. گفتنی است که حکومت زمان 
کار در جریان اجرایی شدن طرح قرنطین را از هشت 

صبح تا یک پس از چاشت اعالم کرده بود.

منابع می گویند که دو مورد »تعیین مبنای فقهی برای 
ویژه  به  و  بین االفغانی«  مذاکرات  بن بست های  رفع 
»تعیین مبنا برای پیش برد مذاکرات« هم چنان میان 
است.  جنجالی  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده  هیأت 
جنجال  اصل  مذاکرات  مبنای  بحث  حاضر،  حال  در 
دو  وقفه  جریان  در  اما  طرف  دو  می دهد.  تشکیل  را 
هفته ای، از موقف شان یک اینچ عقب نشینی نکرده اند. 
»توافق نامه  تعیین  بر  هم چنان  طالبان  ترتیب،  بدین 
صلح امریکا و طالبان« به عنوان مبنای مذاکرات تاکید 
دارند و حکومت نیز تاکید دارد که »اعالمیه کابل و 
افغانستان است«  به صلح در  برای رسیدن  واشنگتن 
یا چند بدیل دیگر به این مهم ضمیمه شود. افزون بر 
این، هیأت مذاکره کننده دولت پیشنهاد داده است که 
دو طرف بدون تعیین مبنای مذاکرات، گفت وگوهای 
اصلی را آغاز کنند. از آن جایی که آخرین موارد از سوی 
آغاز  است،  شده  پیشنهاد  دولت  مذاکره کننده  هیأت 
گفت وگوهای اصلی به تصمیم گروه طالبان تعلق دارد.

از سویی هم، شورای عالی مصالحه ملی نیز خواهان 
آغاز گفت وگوهای اصلی است. عبداهلل عبداهلل، رییس 
این شورا در گفت وگو با یک شبکه هندی، گفته است 
که طالبان همین اکنون بر تعیین توافق نامه دوحه به 
اما  دارند. وی  تاکید  مبنای پیش برد مذاکرات  عنوان 
تصریح کرد که نیاز است که طالبان پیشنهادشان مبنی 
مبنای مذاکرات  به عنوان  توافق نامه دوحه  تعیین  بر 

این طرح را بازنگری خواهند کرد.
در  برشنا  دولتی  شرکت  کارمندان  از  زیادی  شماری 
مرکز و والیات در واکنش به اضافه شدن دو ساعت به 
زمان کاری شان بدون دریافت اضافه کاری، آن را خالف 
قوانین و دستورالعمل های کار می دانند. این کارمندان 
طرح  این  شدن  اجرایی  از  پس  که  می کنند  تصریح 
مواجه  گوناگونی  مشکالت  با  برشنا،  شرکت  سوی  از 
افزایش  طرح  اجرایی شدن  با  آنان،  گفته  به  شده اند. 
به  دروازه ها  محافظان  اخیر،  روز  در چند  کاری  زمان 
را  عصر  پنج  ساعت  از  پیش  خروج  اجازه  کارمندان 
کارکنان  بر  گونه جبری  به  را  قانون  این  و  نمی دهند 
تحمیل می کنند. کارمندان این شرکت به شرط فاش 
نشدن نام شان، می گویند که در گذشته ساعت کاری 
در اداره های مربوط به شرکت برشنا بین ساعت هشت 
این  اکنون  بود که  تنظیم شده  الی ۳:۳۰ عصر  صبح 
زمان تا ساعت پنج شام تغییر یافته است؛ موردی که 
برای کارمندان این شرکت در والیت های ناامن چالش 
بزرگی محسوب می شود. یکی از کارکنان این ریاست 
اما می گوید از زمان ارسال این مکتوب به اداره آنان تا 

از سرگیری گفت وگوها در دوحه؛

منطقه و جهان به کاهش خشونت 
در افغانستان تاکید دارند

پس از اعتراض کارمندان؛

شرکت برشنا طرزالعمل رژیم کاری اش 
را بازبینی می کند

حسیب بهش

اعجازالحق سامی



یک زمان نیمه ی خالی و پر گیالس تقریباً ورد زبان اکثر مردم شده بود، هرچند 
هنوز هم ادامه دارد، ولی نه با آن شدت گذشته. بسیاری ها تالش داشتند برای 
اثبات ادعای خود از این روش استفاده کنند. تا حرفی می زدی، طرف می گفت 
من نیمه ی پر گیالس را می بینم و تو نیمه ی خالی آن را. نتیجه این می شد 
که طرف خودش را انسانی خوش بین معرفی کرد و تو را فردی بدبین. اما من 
هرگز ندیدم که واقعاً این روش در مسایل اجتماعی و سیاسی جواب داده باشد. 
نمی دانم مخترع اولیه این نظریه کی بوده، ولی هرکس بوده، نبض مردم را 
خوب در دست داشته است. من بارها گیالس آب را تا نیمه گذاشتم پیش روی 
دوستانم و پرسیدم چه می بینند. پاسخ دادند که گیالس آب. هیچ کس نگفت 
که یک گیالس نیمه خالی یا نیمه پر. از این جا متوجه شدم که بسیاری ها بدون 
آن که اطالعات دقیقی از مسایل داشته باشند، حرف هایی می زنند. این حرف ها 
هم دالیل خاص خود را دارد؛ یا برای مقصد خاص سیاسی صورت می گیرد و 

یا هم برای عوام فریبی. 
اخیراً کتابی از هانس روسلینگ به نام »زنده گی بر محور حقیقت« می خواندم 
کرد.  باز  نظرات  و  دیدگاه ها  این گونه  از  بسیاری  روی  به  را  چشم هایم  که 
نویسنده ی کتاب مدعی است که بسیاری از ادعا های ما، صحت علمی چندانی 
ندارند و یا هم اگر شمه ای از واقعیت را در خود نهفته باشند، ولی به روز شده 
نیستند. مثاًل خودش که از سویدن است، می گوید یک زمان از شاگردانش 
پرسیده که میزان مرگ و میر کودکان در کشور چه قدر است. پاسخ هایی را که 
می شنود، واقعاً حیرت آور است؛ چون اکثر شاگردان صنف از آمار های رسمی 
استفاده می کنند، ولی از ده سال پیش، و به خود زحمت نمی دهند که ببینند 

گزارش های تازه و به روز شده در این خصوص چه می گویند. 
نویسنده باور دارد که بخش عمده ای از اطالعات ما از مسایل جامعه و حول و 
حوش ما بر پایه ی چنین اطالعاتی استوار شده است. یک بار که ما گزارشی را 
حتا از یک مرجع معتبر علمی خواندیم، همان در ذهن ما حک می شود و دیگر 
به دنبال داده های تازه نمی گردیم. بدتر از همه که بر پایه ی همین اطالعات، 

پشت سرهم اوضاع را تحلیل و ارزیابی می کنیم. 
وقتی این کتاب را خواندم، متوجه شدم که وضعیت ما در افغانستان که آن قدر 
اطالعات موثق و دقیق هم در مورد اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن 
وجود ندارد، واقعاً اسفبار است. ما حداقل به سیستم هایی هم دسترسی نداریم 
که همان اطالعات اولیه را در اختیار ما قرار دهد و یا نهاد هایی باشند که در 
مورد مسایل مختلف جامعه همیشه کنکاش و پژوهش کنند. وقتی بیست سال 
پیش در یک مورد تحقیقی صورت گرفته که حتا اعتبار آن در همان زمان نیز 
زیر سوال بوده، ولی تا هنوز به عنوان منبع معتبر از سوی سیاست مداران و 
دولت مردان مورد استفاده قرار می گیرد. به چنین کاری، کار علمی نمی گویند.

نصف  که  می گوید  کسی  وقتی  است.  پژوهش  و  نظریه  علمی،  کار  مبنای 
جمعیت افغانستان طرف دار طالبان هستند، فقط یک نظریه را بیان کرده و 
برای اثبات آن نیاز به تجربه و مشاهده ی علمی دارد تا نظریه اش را داده های 
عینی ثابت کنند. استارک در کتاب جامعه شناسی خود می گوید مردم از همان 
ابتدای خلقت می دانستند که وقتی چیزی را از بلندی پرتاب کنند، با سرعت 
بیش تر به سمت زمین می آید و به همین دلیل در جنگ ها تالش می کردند تا 
در برابر حریفان شان در یک موقعیت بلند قرار بگیرند. اما این نظریه زمانی به 
علم تبدیل شد که مراحل اثباتی آن به شیوه های مشخص علمی انجام گرفت.

ما در افغانستان هیچ رقم مشخص و واقعی از جمعیت نداریم. نمی دانیم نفوس 
افغانستان چه قدر است. آخرین سرشماری نفوس به نظرم در سال 1۳۵7 انجام 
شد، ولی تا امروز جمعیت افغانستان بر اساس اطالعات ناقص و گاه نامعتبر اعالم 
می شود. یک زمان سازمان های خارجی برای هدف های خاصی یک سرشماری 
تا هنوز هم معلوم  و  نهاد های دولتی رقم های دیگری  برخی  و  اعالم کردند 
نیست که واقعاً جمعیت افغانستان چه قدر است. یا زمانی که رییس جمهور 
می گوید 9۰ در صد مردم این کشور زیر خط فقر زنده گی می کنند، هیچ کسی 
نیست بپرسد که این رقم را از کجا آورده است. کدام تحقیق علمی در این 
مورد صورت گرفته است؟ شاید برخی آن را به این دلیل معتبر دانستند که از 
رییس جمهور کشور انتظار نمی رود علیه خود عریضه کند، ولی آن سوی سکه 
را شاید نخوانده باشند که او شاید از همین علیه خود عریضه کردن هم بخواهد 
به هدف خاصی به نفع خود برسد. شما چه می گویید؟ در مورد گروه های مسلح 
مخالف دولت هم همین وضعیت جاری است. مثاًل گفته می شود در افغانستان 
بیش از ۲۰ گروه مسلح به نام های مختلف در حال جنگ اند که طالبان یکی از 
آن ها است. من واقعاً نفهمیدم که این رقم را دولت مردان کشور از کجا آورده 
اند. در این که شبکه های تروریستی زیادی در افغانستان فعالیت جنگی دارند 
و به مقاصد مختلف تمویل هم می شوند، جای شک نیست، ولی باید در ارایه 

ارقام و آمار محتاط بود و از همه بیش تر در پذیرش آن ها.
نکته ی جالب و آخری این که وضعیت امنیتی در بسیاری از والیت های کشور 
وخیم نیست، بل آن سوی وخامت قرار دارد؛ اما مسووالن امنیتی و دولتی 
برابر   در  نیست که  و طالبان گروهی  است  گلزار  و  می گویند همه چیز گل 
از  باشد. والی هرات که به جنگ طالبان در یکی  آن ها تاب مقاومت داشته 
نزدیک ترین ولسوالی های این شهر رفته بود، در پاسخ به خبرنگاری می گفت که 
ما به دلیل گفت وگوهای صلح در حالت تدافعی قرار داشتیم که طالبان چنین 
جسور شدند و آمده حمله کردند که نزدیک بود ولسوالی را تصرف کنند، اگر در 
حالت تهاجمی می بودیم، حاال نشانی از طالبان در کل افغانستان یافت نمی شد. 
حاال نمی دانم چرا با چنین روحیه و نیرویی بازهم ما باید پشت میز مذاکره 
قرار داشته باشیم. خوب نیست که طالبان را از صفحه ی روزگار محو کنیم 
که جامعه از شر شان خالص شود؟ شاید اومانیسم بیش از حد دولت مردان 
چنین اجازه ای ندهد، همان گونه که برای آقای ترمپ هم نداد و مجبور شد 
سرانجام با یک گروه تروریستی منحط توافق نامه امضا کند. چون اگر متوسل به 
جنگ می شد که تا هنوز نشده بود، ممکن بود نزدیک به ده میلیون باشنده ی 

افغانستان کشته شوند.
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از  برخورداری  و  عالی  تحصیالت  به  دست یابی 
مهارت های باالی علمی، از کلیدی ترین عوامل رشد 
توان مندی ها و ظرفیت های فردی و گروهی است. 
تغییر و تحوالت در شیوه های زیست و تغییر پارادایم 
اطالعاتی،  جامعه ی  به  صنعتی  جامعه ی  از  جهان 
تحصیل برتر برای رسیدن به مشاغل خوب، کسب 
هویت ممتاز و شخصیت باالی اجتماعی را ضروری 

ساخته است.
درجه  سنجش  جهت  معیارها  مهم ترین  از  یکی 
توسعه یافته گی یک کشور، میزان اهمیت، دانش و 
اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می باشند. 
و  زنان  رسمی  تحصیالت  فراهم سازی  برای  تالش 
در  دارد.  طوالنی  تاریخ  افغانستان،  در  دختران 
سال 1۲9۸ ه.ش در دوران امان اهلل خان نخستین 
این  شد.  فراهم  زنان  برای  تحصیلی  فرصت های 
دانشگاه  تأسیس  با  هم زمان  تحصیلی  فرصت های 
روند  این  و  شد  آغاز  ه.ش   1۳11 سال  در  کابل 
کماکان تا سال 1۳71 ه.ش ادامه یافت. در جریان 
سال های 1۳6۰ الی اواخر 1۳7۰ که تعداد بیش تر 
شدند،  داده  سوق  سربازی  خدمت  به  جوانان 
عالی جذب  تحصیالت  در  بیش تر  محصالن دختر 
به  رو  دختران  تعداد جذب  سال 1۳69  تا  شدند. 
فزاینده ای  کاهش   7۰ دهه  طی  ولی  بود،  افزایش 
مکاتب  طالبان  حاکمیت  دوره  در  آن که  تا  یافت 
در  شد.  مسدود  زنان  روی  به  دانشگاه ها  و  ثانوی 
سال 1۳۸1 مؤسسات تعلیمی و تحصیلی به روی 
زنان دوباره گشوده شد و روند شمولیت دختران در 
افزایش یافت.  مکاتب و مؤسسات تحصیالت عالی 
به   1۳۸1 سال  در  صفر  از  دختر  محصالن  تعداد 
۴9۰67 تن در نهادهای تحصیالت عالی دولتی در 
از  استادان زن  تعداد  سال 1۳97 رسید. هم چنان 
۲۰۴ تن در سال 1۳۸1 به ۸۲۲ تن در سال 1۳97 
مؤسسات  در  اناث  محصالن  تعداد  یافت.  افزایش 
تحصیالت عالی خصوصی نیز از ۲669 تن در سال 
1۳۸9 به ۵۲696 تن در سال 1۳97 افزایش یافت 
و تعداد استادان زن در مؤسسات تحصیالت عالی 
خصوصی از ۵6 تن در سال 1۳۸9 به 1617 تن در 
سال 1۳97 افزایش را نشان می دهد. هم چنان در 
سال 1۳9۸ از میان 1۴۲۳۸6 دانشجو در نهادهای 
تحصیلی دولتی، ۵۴۸61 تن آن دختران اند و این 
رقم با گذشت هر سال افزوده می شود. امروز تمام 

سوم: کنوانسیون امریکایی حقوق بشر
کنوانسیون امریکایی حقوق بشر در سال 1969 
توسط کشورهای قاره امریکا تهیه و تصویب شد. 
»هر  که  می کند  تصریح  ارتباطات  آزادی  درباره 
فردی دارای آزادی اندیشه و بیان است. این حق، 
بدون توجه به مرزها شامل کاوش و جست وجو، 
دریافت و انتشار اطالعات و نظرات گوناگون است، 
اعم از شفاهی، کتبی، چاپی، به شکل هنری یا از 

طریق سایر وسایل به انتخاب آن فرد.«
در فصل چارچوب محدودیت های این کنوانسیون 
و  نظرات  نشر  و  بیان  آزادی  حدود  و  مرزها 
مندرجات  طبق  شده اند.  مشخص  اطالعات 
این  اساس  بر  که  محدودیت هایی  فصل،  این 
کنوانسیون نسبت به استفاده یا اعمال حقوق یا 
کار  به  مقررات  این  در  آزادی های شناخته شده 
صورت  قوانینی  مبنای  بر  تنها  می شود،  گرفته 
و  عمومی  منافع  منظور حفظ  به  که  می-پذیرد 
طبق هدفی که چنین محدودیت هایی به خاطر 
در  هم چنان  گردد.  تصویب  شده اند،  اعمال  آن 
که  است  آمده  بشر  امریکایی حقوق  کنوانسیون 
گونه  هر  این که  کنوانسیون ضمن  این  »مقررات 
دارد  تأکید  می کند،  منع  را  پیشاپیش  سانسور 
که اعمال آزادی های مندرج در کنوانسیون تابع 
محدودیت هایی است که به طور شفاف و روشن 
توسط قانون معین خواهد شد. این محدودیت ها 
و  به حقوق  احترام  اوالً  باشد که  میزانی  به  باید 
حیثیت دیگران را تأمین کند و ثانیاً امنیت ملی، 
نظم عمومی یا سالمت و اخالق عمومی را حفظ 

نماید.«
برای  هم  دیگری  محدودیت  مذکور  کنوانسیون 
حفظ اخالق کودکان و جوانان تعیین می کند و 

نهادهای تحصیالت عالی خصوصی و دولتی شاهد 
هزار محصل هستند که ۲۸  از ۴۰۰  بیش  حضور 

درصد آن ها را دختران تشکیل می دهند.
در  عالی  تحصیالت  گذشته،  سال  هفده  طی 
قوای  فقر  از  بخشی  تا  است  کوشیده  افغانستان 
این کشور جبران کند.  تربیت جوانان  با  را  بشری 
در  افغانستان  عالی  تحصیالت   1۳۸1 سال  در 
بسیاری بخش ها کارهایش را از نو شروع کرد و جان 
نقش کم تری در  از  زنان  این سال  در  تازه گرفت. 
تحصیالت عالی برخور دار بودند و زمینه ی مناسب 
در  حضور  جهت  آن ها  برای  متعدد  دالیل  بر  بنا 
سال  چند  در  اما  نبود؛  مساعد  تحصیلی  نهاد های 
اخیر نقش و حضور زنان در تحصیالت عالی سیر 

صعودی خود را می پیماید.
وزارت تحصیالت عالی جهت حمایت هرچه بیش تر 
زنان، زمینه ی تحصیالت عالی را در مقاطع مختلف 
در خارج از کشور برای آنان فراهم و توجه نهادهای 
تحصیلی خارجی را جهت حمایت از زنان جلب کرد 
که از این میان دانشگاه آسیایی زنان ساالنه ۵۰ سیت 
بورسیه تحصیلی را برای زنان اختصاص می دهد و 
هم چنان این وزارت زنان و دختران را جهت ادامه ی 
تحصیل به کشور های مختلف فرستاده است. حضور 
یکی  کشور  تحصیلی  نظام  رهبری  در سطح  زنان 
از دیگر از عمده ترین فعالیت هایی است که وزارت 
تحصیالت عالی انجام داده است. همین اکنون زنان 
به عنوان رییس، معاون، مشاور، آمر، استاد و... در 
مردان  دوشادوش  تحصیلی  نظام  مختلف  سطوح 

برای بهبود این نظام کار می کنند.
حضور زنان در وزارت تحصیالت عالی و دانشگاه ها 
اکثر  به  نسبت  تحصیلی  نهادهای  مثابه  به 
وزارت خانه های دیگر امیدوار کننده است، با آن هم 
این وزارت سعی می ورزد تا روند حضور زنان را در 
بیش تر  وزارت  این  تصمیم گیری  و  رهبری  سطح 
عمده  مسوولیت های  و  کلیدی  نقش های  و  سازد 
و  رهبری  در  زنان  نقش  بگذارد.  آن ها  دوش  بر  را 
تصمیم گیری در والیات متفاوت است. در بسیاری 
رهبری  در  زنان  مشارکت  فرصت های  والیات  از 
نسبتاً بهتر بوده، اما در بعضی دیگر والیات به نسبت 
مشکالت فرهنگی، اجتماعی و امنیتی نگرانی ها و 
چالش هایی وجود دارد که حضور زنان را در سطوح 

مختلف ادارات محدود می سازد.
وزارت تحصیالت عالی مشکالت موجود بر سر حضور 
زنان را با جدیت بررسی کرده و با تدوین برنامه ها و 

با وجود مقررات فوق الذکر،  تصریح می نماید که 
سانسور  تابع  پیشاپیش  عمومی  سرگرمی های 
آن ها  به  دسترسی  شیوه  این که  منظور  به  اند، 
نوجوانان  و  کودکان  از  اخالقی  محافظت  برای 
تنظیم گردد. در این مقررات، »هر گونه تبلیغات 
از  دفاع  و  حمایت  هرگونه  و  جنگ  در خصوص 
تحریک  موجب  که  مذهبی  یا  نژادی  ملی،  تنفر 
نامشروع  عمل  هر  یا  غیرقانونی  خشونت های  به 
زمینه ای  در  گروهی  یا  شخص  هر  علیه  مشابه، 
نسب  و  اصل  یا  زبان  مذهب،  رنگ،  نژاد،  شامل 
توسط  مجازات  قابل  جرایم  عنوان  به  می شود، 
قانون« شناخته شده اند )بند های ۳، ۴ و ۵ ماده 

1۳ کنوانسیون امریکایی حقوق بشر(.
کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، به حق تصحیح 
برای  را  حق  این  و  کرده  اشاره  پاسخگویی  و 
مخاطبان رسانه های گروهی در نظر گرفته است. 
»هر  می دارد:  مقرر  چنین  فوق الذکر  کنوانسیون 
نظریات  یا  از سخنان  متضرر  و  دیده  لطمه  فرد 
و  مردم  کل  برای  که  اهانت آمیزی  و  نادرست 
توسط یک رسانه گروهی قانونی منتشر شده اند، 
حق دارد که بر اساس شرایطی که قانون معین 
رسانه  همان  طریق  از  یا  کند  پاسخگویی  کرده، 
که  نکته ای  نماید«.  تصحیح  را  منتشره  مطالب 
در این بند می توان به آن اشاره کرد »رسانه های 
گروهی قانونی« است. به نظر می رسد با توجه به 
مفهوم مخالف آن، قانون گذار، رسانه های گروهی 
غیر قانونی را از قلمرو این بند خارج کرده و الزامی 
برای آن در نظر نگرفته است. با این حال ممکن 
است تأثیر یک رسانه ی غیرقانونی، به همان اندازه 

تأثیر یک رسانه قانونی باشد.

چهارم: اعالمیه اسالمی حقوق بشر
اعالمیه اسالمی حقوق بشر نیز سندی است که 
حقوق  عنوان  به  را  مخاطبان  حقوق  کم و بیش 
بنیادین مانند حق بیان آزاد، حق حریم خصوصی 
و حق احترام به مالکیت ادبی مورد توجه قرار داده، 
ولی به حق پاسخگویی اشاره ای نکرده است. به 
نظر می رسد در این اعالمیه به وظایف رسانه های 
مواد  برخی  به  اینک  است،  نشده  اشاره  گروهی 

استراتژی ها، راه های غلبه بر آن را تدوین کرده است 
که از جمله می توان استراتژی جنسیتی و پالیسی 
در  جنسی  اذیت  و  آزار  استراتژی  و  تبعیض  منع 
با  وزارت  این  برد.  نام  را  عالی  تحصیالت  نهادهای 
نظارت مداوم ، تطبیق پالیسی تبعیض مثبت ، اتخاذ 
کرده  تالش  حمایتی  اقدامات  و  اصالحی  تصامیم 
است تا تعداد زنان را افزایش داده و فرصت ها را برای 
اعضای کادر علمی و دانشجویان دختر بیش تر سازد.

ایجاد کمیته ی مبارزه با آزار و اذیت، ترتیب پالن 
اقتصادی  ملی  توان مند سازی  اولویت  دارای  برنامه 
نهادهای  و  مرکز  در  کودکستان   ایجاد  زنان، 
کانکور  امتحان  در  مثبت  تبعیض  ایجاد  تحصیلی، 
آموزشی جهت  ورکشاپ ها ی  تدویر  برای دختران، 
آموزش  کورس های  ایجاد  زنان،  ظرفیت  ارتقای 
کاری،  و مصون  ایجاد فضای سالم  انگلیسی،  زبان 
از  حمایت  در  پالیسی ها  و  طرزالعمل ها  تدوین 
زنان، ایجاد کمیته بودجه پاسخگو بر جندر، ایجاد 
بخش جندر در نهادهای تحصیالت عالی دولتی و 
خصوصی، فراهم ساختن وسایط نقلیه برای دختران 
در دانشگاه ها، تجهیز و ساخت لیلیه برای دختران 
دانشجو و... از جمله عمده ترین فعالیت های کلیدی 
وزارت تحصیالت عالی در حمایت از دختران و زنان 

بوده که به خوبی صورت گرفته است. 
ماده ۴۳  داشت  نظر  در  با  عالی  تحصیالت  وزارت 
اتباع  تمام  اساسی که می گوید »تعلیم حق  قانون 
افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات 
دولت  طرف  از  رایگان  صورت  به  دولتی  تعلیمی 
همه ی  برای  تا  است  متعهد  می گردد«،  تأمین 
شهروندان کشور بدون تبعیض میان زن و مرد بر 
عالوه خدمات تحصیلی، تساوی جندر را به شکل 
افزایش  زمینه های  و  باشد  داشته  نظر  مد  عادالنه 
تحصیالت  نهاد های  در  را  دختران  و  زنان  حضور 
عالی به عنوان استاد، دانشجو و کارمند فراهم سازد.

شرایط  دارای  و  با کیفیت  عالی  تحصیالت  توسعه 
مبنای  بر  جندر  تساوی  برای  مساعد  امکانات  و 
شایسته ساالری،  حقوق،  تساوی  چون  ارزش هایی 
موازین اسالمی، هم بسته گی ملی، مسوولیت پذیری 
و آماده گی برای خدمت گذاری به افغانستان، دیدگاه 
که  است  زنان  قبال  در  عالی  تحصیالت  وزارت 
و  گرفته  موثر صورت  فعالیت های  آن  تحقق  برای 
برنامه های مفید دیگر نیز روی دست است تا برای 
افزایش حضور معنادار زنان در نظام تحصیلی کشور 

به منصه ی اجرا گذاشته شود.

آن اشاره می شود: اعالمیه اسالمی حقوق بشر به 
محدودیت های  هم چنان  و  پرداخته  بیان  آزادی 
ماده  در  قانون گذار  است.  کرده  مشخص  را  آن 
۲۲ چنین بیان می دارد: »1ـ هر انسانی حق دارد 
با اصول شرعی  به شکلی که مغایر  را  نظر خود 
نباشد، آزادانه بیان دارد. ۲ـ هر انسان حق دارد 
برای امر به خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط 
یک  تبلیغات  ۳ـ  کند.  دعوت  اسالمی  شریعت 
ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوءاستفاده 
و سوءاستعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت 
انبیاء یا به کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد 
اختالل در ارزش ها یا زیان یا متالشی شدن اعتقاد 
شود ممنوع است. ۴ـ برانگیختن احساسات قومی 
یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن 

هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.«
به  احترام  حق  بشر  حقوق  اسالمی  اعالمیه 
قرار  تأکید  مورد   16 ماده  در  را  ادبی  مالکیت 
حمایت  ادبی  یا  علمی  دست آوردهای  از  و  داده 
می کند و بیان می دارد: »هر انسانی حق دارد از 
یا  هنری  یا  ادبی  یا  علمی  دست آوردهای  ثمره 
تکنولوژیکی خود سود ببرد و حق دارد از منافع 
ادبی و مالی حاصله از آن حمایت کند، مشروط 
شریعت  احکام  با  مغایر  دست آورد  آن  این که  بر 

نباشد.« 
به  احترام  حق  به  بشر  حقوق  اسالمی  اعالمیه 
حریم خصوصی نیز اشاره کرده است. در ماده 1۸ 
اعالمیه مذکور چنین آمده است: »1ـ هر انسانی 
حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و 
زنده گی  آسوده گی  در  خویش،  مال  و  ناموس 
کند. ۲ـ هر انسانی حق دارد که در امور زنده گی 
خصوصی )در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات( 
استقالل داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او 
باید  او جایز نیست و  و مخدوش کردن حیثیت 
از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این 
موارد حمایت شود«. از مطالب فوق به این نتیجه 
نیز  بشر  حقوق  اسالمی  اعالمیه  که  می رسیم 
به  بنیادین  حقوق  عنوان  به  را  مخاطبان  حقوق 

رسمیت شناخته و از آن حمایت کرده است.
ادامه دارد...
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هم زمان با نشر گزارش تحقیقی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر 
مبنی بر آزمایش نسایی زنان، 
طب عدلی به روزنامه ۸صبح 
آزمایش  می گوید که که هیچ 
نسایی زنان به صورت غیرقانونی 
انجام  محکمه  حکم  بدون  و 
در  تنها  آزمایش  این  نهاد،  این  گفته ی  به  نمی شود. 
این ریاست انجام می شود و هیچ نهاد غیردولتی دیگر 
حالی  در  این  ندارد.  را  معاینات  چنین  انجام  اجازه ی 
است که ساالنه بین 1۰۰ تا 1۵۰ مورد معاینه ی عدلی 

طبی در این نهاد انجام می شود. 
گزارشی  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  پیش تر 
نسایی  آزمایش های  از 9۲ درصد  بیش  که  بود  گفته 
است.  انجام شده  و حکم محکمه  بدون رضایت  زنان 
کمیسیون مستقل حقوق بشر معاینات اجباری نسایی 
که  معایناتی  و  بکارت  پرده  معاینات  جمله  از  زنان 
برای اثبات تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می شود را 
»غیرقانونی«، »تحقیر کننده« و »نقض کرامت انسانی« 
که  است  کرده  تصریح  کمیسیون  این  است.  دانسته 
مقررات  و  قواعد  مفاد  خالف  معایناتی،  چنین  انجام 
بین المللی و مغایر با منشور سازمان ملل متحد، اعالمیه 
حقوق بشر، میثاق بین المللی، حقوق مدنی و سیاسی 
مستقل  کمیسیون  است.  شکنجه  منع  کنوانسیون  و 
از  بکارت  پرده  بشر هم چنان گفته است که معاینات 
انجام چنین  رو  این  از  نیست،  برخوردار  اعتبار علمی 
آزمایش هایی باید ممنوع شود. هم زمان با این، دیده بان 
حقوق بشر نیز از دولت خواسته است که انجام آزمایش 

بکارت را ممنوع کند. 
که  می گوید  عامه  صحت  وزارت  عدلی  طب  ریاست 
این ریاست تمامی معاینات عدلی را براساس رضایت 
و حکم محکمه انجام می دهد. به گفته ی ریاست طب 
ریاست  این  به  معاینات عدلی طبی که  تمای  عدلی، 
و  قضایی  و  عدلی  ارگان های  سوی  از  می شود،  راجع 
گفته  ریاست  این  می شوند.  معرفی  کشفی  نهادهای 
است که به ارگان های عدلی و قضایی پاسخگو است، از 
این رو هر گاه اشخاص به صورت غیرقانونی برای انجام 

معاینات مرجعه کنند، پذیرفته نمی شود. 
کرده  خاطر نشان  عدلی  طب  ریاست  زمان  عین  در 
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مردان مسلح شب هنگام با حمله 
بر منزل یک صراف در هرات، 
پول های نقد و اشیای قیمتی 
را  خودش  و  دزدیده  را  او 
این  وقوع  کردند.  اختطاف 
امن ترین  از  یکی  در  رویداد 
مناطق شهر هرات، بر نگرانی ها 
از وخامت اوضاع امنیتی و افزایش جرایم جنایی افزوده 
است. اعضای اتحادیه صرافان هرات در واکنش به این 
رویداد، بازار صرافی ها را بستند و از مقام های امنیتی به 

دلیل ناکامی در مهار جرایم سخت انتقاد کردند.
حمله ی  هرات،  والیتی  شورای  اعضای  از  شماری 
او را  این صراف و ربوده شدن  بر منزل  مردان مسلح 
برخی  که  می دهند  احتمال  و  دانسته  پرسش برانگیز 
افراد در نیروهای پولیس با گروه هایی که مرتکب جرایم 

می شوند، هم دست هستند.
را  صراف  این  شدن  ربوده  هرات،  پولیس  فرماندهی 
می پذیرد و از تالش بخش های امنیتی برای شناسایی و 
بازداشت عامالنش خبر می دهد. اداره محلی هرات نیز 
بر تالش مشترک بخش های امنیتی برای مهار جرایم 

به ویژه آدم ربایی تأکید دارد.
بر اساس معلوماتی که برخی منابع معتبر امنیتی در 
مردان  از  گروهی  داده اند،  قرار  روزنامه ۸صبح  اختیار 
خانه ی  بر  میزان،  بیست ویکم  دوشنبه،  شام  مسلح 
محمداسماعیل، یکی از صرافان سابقه دار هرات، حمله 

کرده اند.
به روایت منابع، این افراد که شمارشان بیش تر از چهار 
نفر بوده است، حوالی ساعت هفت شام وارد خانه ی این 
صراف شده و حدود یک ساعت داخل خانه بودند و در 
جریان این مدت، پول های نقد و اشیای قیمتی او را 

دزدیده و در نهایت خودش را نیز برده اند.
این  تأیید می کنند که  منابع معتبر در پولیس هرات 
صراف، از چندی قبل توسط افراد ناشناس با تماس های 
با حمله  افراد مسلح  و سرانجام  تهدید می شد  تلفنی 
بر خانه اش، وی را ربودند. بررسی تصاویر دوربین های 
دست کم  که  می دهد  نشان  پولیس  سوی  از  امنیتی 

چهار مرد مسلح او را اختطاف کرده اند.
در  هرات،  صرافان  اتحادیه  رییس  رحیمی،  بهاءالدین 

والیت کشور مصاحبه انجام داده بود که از این میان 
119 تن )9۲.۳ درصد( بدون رضایت و حکم محکمه 
آزمایش پرده بکارت شده بودند. یافته های این گزارش 
نشان می دهد که از میان 1۲9 تن تنها یک زن رضایت 
به انجام این آزمایش داشته و نُه زن دیگر نیز به حکم 

محکمه مورد آزمایش قرار گرفته اند. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر از انجام چنین آزمایشات 
انتقاد کرده و گفته است که انجام آزمایش های نسایی 
زنان از جمله معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای 
اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام می شود، 
مستقل  کمیسیون  دارد.  جریان  کشور  در  هم  هنوز 
چنین  انجام  که  است  کرده  استدالل  بشر  حقوق 
جزا،  کود   6۴۰ ماده  دوم  فقره  به  نظر  آزمایش هایی 
غیرقانونی است، زیرا در این قانون تصریح شده که انجام 
این معاینات مشروط به رضایت زن و حکم محکمه ی 

با صالحیت است. 
بشر خاطر نشان  این همه کمیسیون مستقل حقوق  با 
کرده است که انجام آزمایش های پرده بکارت، ضربات 

از دید این عضو شورای والیتی هرات، در اوضاعی که 
گوناگون والیت هرات  در بخش های  تحرکات طالبان 
این  از  می خواهند  تبه کار  افراد  است،  یافته  افزایش 
آشفته بازار سوء استفاده کنند و همین امر سبب افزایش 

واقعات دزدی  مسلحانه و آدم ربایی شده است.
سلطان داوود، فرمانده پولیس هرات، هم دستی پولیس 
با آدم ربایان را بی اساس می داند و از هراتیان می خواهد 
که در صورت مواجه شدن با موارد مشکوک، نیروهای 
امنیتی را در جریان قرار دهند. او هشدار می دهد که 
تمام آدم ربایان را به »تیر می بندد« و اجازه نمی دهد 

امنیت را برهم بزنند.
بر اساس معلومات او، صراف ربوده شده چهار محافظ 
مسلح داشت، اما چهار مرد مسلح ساعت هفت شام وارد 
خانه اش شدند و حدود یک ساعت منزل او را بازرسی 
کرده و افزون بر سرقت پول و اشیای وی، این مرد را 

نیز با خود برده اند.
وقوع  از  پس  پولیس  که  می افزاید  امنیتی  مقام  این 
رویداد وارد عمل شده و در جریان بررسی چند منزل 
مسکونی، برخی افراد مشکوک در پیوند به این قضیه 

روحی و روانی بر آزمایش  شده گان به جا گذاشته است. 
اکثر آزمایش شده گان در مصاحبه با کمیسیون مستقل 
معاینات،  این  انجام  از  پس  که  گفته اند  بشر  حقوق 
اعضای  و  معاینه کننده  داکتر  معرفی کننده،  فرد  از 
همین طور  کرده اند.  نفرت  احساس  خانوده های شان 
شماری دیگر از آزمایش شده گان بعد از انجام معاینات، 

دست به خودکشی زده اند. 
با  نیز  بشر  حقوق  دیده بان  سازمان  حال  همین  در 
کمیسیون مستقل حقوق بشر هم صدا شده و خواستار 
توقف آزمایش پرده بکارت در افغانستان شده است. این 
نهاد، روز سه شنبه، بیست ودوم میزان، با نشر اعالمیه ای 
آزمایش بکارت را »غیرعلمی« و »تحقیرآمیز« خوانده 
از  اعالمیه  این  در  بشر  است. سازمان دیده بان حقوق 
رییس جمهور غنی خواسته است که با صدور فرمانی، 
یک  بار و برای همیشه به آزمایش بکارت دختران که 
این سازمان آن را »سوءاستفاده بی رحمانه و بی هدف« 
خوانده، پایان دهد. این سازمان تصریح کرده است که 
در افغانستان قانونی که به آزمایش بکارت پایان دهد، 

وجود ندارد.
از سوی دیگر نشر گزارش کمیسیون مستقل حقوق با 
واکنش تُند لوی سارنوالی روبه رو شده است. این اداره 
نشر گزارش این کمیسیون را بی اساس خوانده و گفته 
است که این گزارش اعتبار علمی و تحقیقی برخوردار 
نیست. این اداره هم چنان تاکید کرده است که معاونت 
لوی سارنوالی برای دفاع و حمایت از حقوق زنان مطابق 
به کود جزا و اساسات دفاع از حقوق زنان اجرای وظیفه 

می کند. 
حالی  در  کشور  در  بکارت  معاینات  که  است  گفتنی 
حکم  و  رضایت  بدون  آن  آزمایش  که  می شود  انجام 
محکمه چندی پیش توسط کابینه ممنوع اعالم شد. 
سوی  از  آزمایش هایی  چنین  انجام  ترتیب  همین  به 
سازمان جهانی صحت نیز غیر معتبر و فاقد اعتبار علمی 

خوانده شده است.

مورد  این  در  پولیس  بررسی های  و  شده اند  بازداشت 
هنوز جریان دارد.

بر  که  دارد  تأکید  هرات  محلی  اداره  دیگر،  جانب  از 
اساس دستور والی هرات، ادارات امنیتی مکلف شده اند 
تا از تمام امکانات خود برای مهار جرایم در این والیت 
هرات،  والی  فرهاد، سخنگوی  جیالنی  کنند.  استفاده 
می پذیرد که ربوده شدن افراد سرمایه دار سبب ایجاد 

نگرانی میان مردم شده است.
از  مردم  انتقادهای  افزایش  دنبال  به  پیش  چندی 
نهادهای  از  مشترکی  هیأت  هرات،  امنیتی  وضعیت 
امنیتی به دستور رییس جمهور به هرات سفر کرد. به 
دنبال بررس های آن، دست کم ۴6 مقام ارشد پولیس به 

شمول آمر امنیت پولیس هرات برکنار شدند.
به  هرات،  پولیس  پیشین  فرمانده  نورزی،  عبیداهلل 
داوود، روز  برکنار شد و سلطان  از وظیفه اش  تازه گی 
شنبه ی همین هفته کارش را به عنوان فرمانده پولیس 
این والیت آغاز کرد و هشدار داد که دزدی و آدم ربایی را 
مهار می کند، اما سه روز پس از این هشدار، در رویدادی 

کم سابقه، یک صراف از داخل خانه اش ربوده شد.

است که در سطح کشور تنها طب عدلی جواز معاینات 
»عدلی طبی« را دارد، از این رو هیچ نهاد غیر دولتی 
سویی  از  ندارد.  را  معایناتی  چنین  انجام  حق  دیگر 
هم ریاست طب عدلی تصریح کرده است که هرچند 
معاینات عدلی طبی در برخی والیات توسط داکتران 
کلینیکی نیز انجام می شود، اما موارد مغلق آن در مرکز 

صورت می گیرد. 
ریاست طب عدلی تصریح کرده است  از جانب دیگر 
که براساس آمار این نهاد، میزان تجاوز جنسی در سال 
جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. این 
نهاد افزوده است که ساالنه در حدود 1۰۰ الی 1۵۰ 
آزمایش عدلی طبی را انجام می دهد. ریاست طب عدلی 
گفته است اکثر واقعاتی  که به این نهاد ارجاع می شود، 
زیر نام تجاوز جنسی است که شامل زنا و لواط می شود. 
این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر 
نیز روز یک شنبه، بیستم میزان، گزارش تحقیقی خود 
را تحت عنوان »معاینات اجباری نسایی زنان« به نشر 
رساند. کمیسیون مستقل حقوق بشر با 1۲9 زن در 1۳ 

این  اعضای  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت 
اتحادیه به دنبال ربوده شدن محمداسماعیل صراف، به 
دلیل افزایش ناامنی و آدم ربایی ها، دست از کار کشیده 

و اعتصاب کرده اند.
به گفته ی او، احتمال دارد که برخی اتحادیه های دیگر 
افزایش  دلیل  به  نیز  هرات  زرگران  اتحادیه  جمله  از 
دست  صرافان،  اتحادیه  با  هم سو  هرات،  در  ناامنی ها 
به اعتصاب کاری بزنند. به تازه گی یکی از وابسته گان 
رییس اتحادیه صرافان هرات و یک طالفروش در هرات 

ربوده شده اند.
از  تند  انتقاد  با  هرات،  اتحادیه صرافان  اعضای  برخی 
عمل کرد مقام های امنیتی در مهار جرایم، ربوده شدن 
شهر  این  در  ناامنی«  »اوج  را  خانه اش  از  صراف  این 
می دانند. بهبود قلعه نوی، از صرافان هرات، به این باور 
است که هراتیان پیش از این در کوچه و خیابان امنیت 
یافته که  در  افزایش  ناامنی چنان  اما حاال  نداشتند، 

خانه های شان هم امنیت ندارند.
صحبت  در  هرات،  صرافان  از  دیگر  یکی  غالم محمد، 
با روزنامه ۸صبح می گوید: »وضعیت شهر هرات واقعاً 
خراب است. ناامنی و آدم ربایی به اوج رسیده و کسی 
جرأت نمی کند از خانه اش خارج شود. وقتی مردم از 
داخل خانه های خود ربوده می شوند، پس کجا امنیت 

وجود دارد؟«
و  خالف کار  گروه های  با  امنیتی  نهادهای  او،  باور  به 
آدم ربایان هم دست اند و اگر چنین نباشد، چگونه ممکن 
امن ترین  از  یکی  در  مسلح  افراد  از  گروهی  که  است 
مناطق شهر، آزادانه دست به آدم ربایی بزنند و صراف 

را با خود ببرند.
 برخی اعضای شورای والیتی هرات نیز ادعا دارند که 
با  امنیتی  بخش های  درون  از  افرادی  همکاری  بدون 
آدم ربایان، ممکن نیست آنان بتوانند افراد سرمایه دار را 
اختطاف کنند. داکتر مهدی حدید، عضو شورای والیتی 
هرات، خواهان برکناری و مجازات آن  شمار از مقام های 

پولیس است که در مهار جرایم ناکام اند.

درخواست پایان آزمایش بکارت؛ 
ساالنه دست کم ۱5۰ آزمایش در طب 

عدلی انجام می شود

اعتصاب صرافان در هرات؛
یک صراف از خانه اش ربوده شد

محمدحسین نیک خواه



گورستان  به  بیش تر  که  است  کشوری  افغانستان 
است.  گرفته  لقب  تاریخش  طول  در  امپراطوری ها 
تجارب تاریخی نشان داده است که این کشور توسط 
هیچ یک از قدرت های وقت در قرون 1۸، 19 و ۲۰ 
به گونه قطعی تصرف و اشغال نشده است؛ اما در بعد 

سیاسی تا پرتگاه هم پیش رفته است.
پیشین  اتحاد شوروی  قوای  از خروج  بعد  این کشور 
دچار تحوالت و اتفاقات تلخ شد و کشور را وارد گذار 
به  امریکا  حمله  با  اما  ساخت،  سرد  جنگ  مرحله  از 
افغانستان و حضورش در کشور داستان شکل دیگر به 
خود گرفت. برای تمرکز بیش تر به این ماجرا بهتر است 

کمی به عقب برگردیم:
در سال هایی که نشانه شکست بلوک شرق به ویژه در 
افغانستان کم کم نمایان می شد، غرب اما در مقابل برای 
خیلی از داستان ها و سناریو های پیچیده آینده سیاست 
جهانی آماده گی تام گرفت. هژمونی امریکا بر خاورمیانه 
آسیا  جنوب  و  دور،  شرق  اسالم،  جهان  بر  ویژه  به 
درشت ترین برنامه هایی بودند که زبیگنیف برژینسکی، 
هنری کیسینجر، نوام چامسکی و ادوارد سعید آن را 

تدارک دیدند و در قالب برنامه و عمل ریختند.
برژینسکی خط مشی پنجاه ساله ایاالت متحده امریکا 
را به عنوان ابرقدرت معظم به کشور هایی که در هدف 
امریکا شامل هستند به عنوان دورنمای ثابت ترسیم 
که  کند  متقاعد  را  کارتر  جیمی  توانست  وی  کرد. 
دموکراتیک  حزب  علیه  افغان  مجاهدین  از  حمایت 
خلق افغانستان موجب می شود تا ارتش شوروی برای 
مداخله در افغانستان تحریک شود. او معمار ظهور و 
رشد جهادی های اسالمی در سیاست بین المللی است.

روابط  نوین  نظم  که  بود  باور  این  بر  کیسینجر  باور 
او  می کند.  توجیه  را  امریکا  مداخله گری  بین الملل 
افغانستان را جهنم تمام نشدنی برای اوباما دانسته بود.

چامسکی بر این عقیده بود که دموکراسی سالح فکری 
این مداخله گری است.

ادوارد سعید هم این نظر را داشت که حمایت از اسالم 
سیاسی و ایدیولوژیک ابزار این مداخله گری است.

و  مجاهدین  حکومت  جریان  در  و  شوروی  خروج  با 
پشتی بانی  به  اسالمی  بنیادگرای  گروه های  طالبان، 
با  مقابله  برای  پاکستان  به شمول  منطقه  کشور های 
حکومت کابل وارد صحنه شدند. به موجب کشته شدن 
رخ دادن  احمدشاه مسعود در سال ۲۰۰1 و متعاقباً 
یازدهم سپتامبر که معادالت سیاسی جهان را تغییر 
داد و شکل تازه ای بخشید، زمینه برای حضور نظامی 
ایاالت  رهبری  به  افغانستان  در  کشور   ۵۰ از  بیش 
متحده امریکا فراهم شد. ولی ظاهراً با روی کار آمدن 
پالن نظم نوین جهانی که در راس امریکا بود و بعد ها 
که توافقات بن، شیکاگو و مونیخ برای رسیدن به صلح 
با وجود حضور بیش  منعقد شد و مهم تر هم این که 
پول های  و سرازیر شدن  ناتو  اعضای  از  از ۵۰ کشور 
پیدا  دست  صلح  به  تنها  نه  اما  افغانستان  هنگفت 
نکرد، بلکه سناریو پیچیده تر شد و حتا برای حکومت 
سرحد  به  حتا  و  مشکل  دشمن  و  دوست  شناسایی 
زیادی  قربانی  و  هنگفت  هزینه  نیز  و  رسید  ناممکن 

روی دست امریکا گذاشت.
که  بود  این  بر  امریکا  ورود  با  دیدگاه ها  هرچند 
کمک هایی که افغانستان قرار است از آن بهره مند شود 
اما  کرد.  خواهد  عوض  کاماًل  را  افغانستان  سرنوشت 
هزینه این حضور چیز دیگری از آب در آمد ) نزدیک 
به ۲۰ سال حضور در افغانستان و جنگ فرسایشی که 
راهبرد های جورج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ در 

حل معضل و پایان جنگ افغانستان عاجز ماندند.

از  افغانستان  میان کشمکش های  در  اما  طالبان 
کجا به میان آمدند؟

ترکی الفیصل که رهبری سازمان استخبارات عربستان 
در  داشت  عهده  به  دوران جنگ سرد  در  را  سعودی 
سال های  در  اسالم آباد  به  سفر هایش  از  یکی  جریان 
نخست دهه ۸۰ به پرسشی از خبرنگار اشپیگل آلمان 

پاسخ مورد بحث داد.
برای  را  زیادی  منابع  شما  بود:  این  خبرنگار  پرسش 
جنگ علیه شوروی در افغانستان هزینه کرده اید، اگر 
روزی برسد که مجاهدین افغان پیروز شوند و بر منافع 
ملی شان نسبت به شما ارجحیت بدهند، آنگاه شما در 

مقابل چه خواهید کرد؟
پاسخ ترکی الفیصل: فکر و ایدیولوژی همه رزمنده گان 
اسالمی را ما رهبری می کنیم. اگر آن ها منافع شان را 
نسبت به ما ارجحیت دهند، آنگاه جایگزینی برای شان 
خلق می کنیم. ما بهترین شریک استراتژیک در منطقه 

داریم. )منظورش آی اس آی بود.(
حاصل آن شد که با ورود مجاهدین به کابل، جنگ های 

آن و کشاندن طالبان به پای میز مذاکره و صلح هیچ 
پیش شرطی نگذاشت و حتا گفت که با پذیرفته شدن 
یک  من حیث  گروه  این  طالبان،  سوی  از  صلح  پیام 
حتا  و  می شود  شناخته  رسمیت  به  سیاسی  جریان 
گروه  این  نام  شد.  خواهد  داده  آنان  برای  گذرنامه 
حمایت  مورد  و  شد  خواهد  حذف  سیاه  فهرست  از 
پاسخ  سرانجام  اما  گرفت.  خواهد  قرار  حکومت  مالی 
این که  آن  و  شد  ارائه  طالبان  سوی  از  ناامیدکننده 
پذیرفتن این پیام حکومت به معنای تسلیم شدن است 
و این گروه از جنگ نمی هراسد و راه خود را بر حق 

می داند و به نبرد ادامه می دهد.
شکاف و اختالفات در میان حکومت، به تمام حرکات 
بزرگ  معنای  دیپلماتیک  لحاظ  از  طالبان  تحریک 
ارتقا  بخشید و جایگاه طالبان را به سطح بین المللی 

و رسمیت داد.
پروسه صلح افغاانستان، کشوری که با سهمیه بزرگ و 
تداخل کشور هایی چون: امریکا، بریتانیا، روسیه، آلمان، 
میانه  آسیای  و  ترکیه  پاکستان،  هند،  فرانسه، چین، 
همراه است چندین مراحل خود را پشت سر گذاشت و 
صلح هم چنان به حالت یک خواب و رویا باقی مانده که 

به این زودی ها نمی توان به صلح رسید.
طرح  تازه ترین  اواخر  همان  در  ملی  وحدت  حکومت 
خود برای صلح را برای طالبان و پاکستان روی میز 
با  که  کردند  اذعان  گروه  این  نهایت  در  اما  گذاشت. 
امریکایی ها وارد گفت وگو می شوند. استدالل شان هم 
اصلی  داخلی، طرف  زمان جنگ های  در  که  بود  این 

جنگ امریکایی ها بودند نه حکومت. 
حاال یک بار دیگر پروسه صلح و مذاکره با طالبان شدت 
گرفته است و سرخط خبرها و زنده گی مردم شده است 
و تمام تالش حکومت بر این است تا طالبان را برای 
پذیرفتن حقایق موجود در میان نسل جدید و تغییر 

جامعه و ذهنیت مردم قناعت دهد.
مردم نسبت به همه جناح های دیگر آسیب پذیر شده اند 
و کاروبار و زنده گی شان تحت الشعاع وضعیت موجود 
قرار گرفته است. اما مردم از خود می پرسند که اسم 
این موقعیت را نبرد برای بقا یا فنا بنامند؟ یا بهشتی 
که در همین چند قدمی شان است و قرار است به آن 

برسند؟

پرسش های زیادی به ذهن خطور می کند:
1: آیا هزینه مراودات با طرف طالبان این خواهد بود 
که تحریک طالبان به دست آویز دین، دانایی را بدزدند؟

۲: آیا افغانستان بازهم به عنوان کشتارگاه سیاسی و 
میدان رقابت باقی می ماند؟ 

۳: آیا مذاکرات دوحه نتیجه اش منجر به صلحی برای 
پایان صلح ها خواهد شد؟

۴: و آیا صلح یک نگاه ابزاری موقتی برای تدوین یک 
استراتژی جنگی دیگر است؟ 

چون:  تروریستی  گروه های  دهه  دو  به  نزدیک  در 
محمد،  نبوت  جیش محمد،  طالبان،  داعش،  القاعده، 
لشکر  حقانی،  گروه  طیبه،  لشکر  جیش المسلمین، 
و  چیچن  جنگ جویان  شرقی،  ترکستان  جهنگوی، 
اوزبیک از کشور های روسیه و اوزبیکستان هرکدام به 
نوبت خودشان گام های نظامی را در هر گوشه و کنار 
کشور انجام داده اند. از حمله بر پاسگاه های امنیتی تا 
استراتژیک کشور و والیات مرزی؛  سقوط بخش های 
اما این بار ظاهرا دیده می شود که طالبان در پای میز 
این که  شده اند؛  وارد  شروط هایی  و  شرط  با  مذاکره 
برنامه و اهداف طالبان دقیقاً روی چه چیز هایی است 
در مذاکره اصلی رو در رو میان هیات های جمهوریت و 
امارت معلوم خواهد شد. اما تمام تحلیل ها، احتماالت و 
پیش بینی های هر دو طرف مذاکره خالی از این هشت 

گزینه نیست:
1: اصل و مبنای شمرده شدن توافق امریکا-طالبان در 

این مذاکرات،
۲: تعیین و تکلیف همه مسایل بر بنیاد فقه حنفی،

۳: از بین بردن جمهوریت توسط طالبان و ایجاد مجدد 
امارت،

۴: مدغم شدن طالبان در جمهوریت و باقی ماندن شان 
به عنوان همکار جمهوریت،

۵: منتظر ماندن هر دو طرف تا انتخابات امریکا برای 
تأیید گزینه های نهایی،
6: تعدیل قانون اساسی،

7: آمدن اداره موقت و بحث روی نظام آینده افغانستان،
۸: مراجعه به آرای مردم )که احتمالش بسیار کم است(  

جریان های فکری از لحاظ ایدیولوژیک وضعیت 
ارزیابی  و  پیش بینی  را چگونه  پساطالبان  صلح 

می کنند؟ 
1: یک طیف از تحلیل گران در قالب نظریه ریالیسم یا 
واقع گرایی به این نظر اند که مذاکرات دوحه پیش نویس 
یک جنگ دیگر در افغانستان است. استدالل این طیف 
این است که در حقیقت این مذاکره جنگ بر سر قدرت 
است و معادله این مذاکره در حقیقت حذف یک طرف 
جهت رسیدن به هدف مورد نظر است. یعنی جنگ 
به عنوان یک مبحث مهم در افغانستان، برای سالیان 
متمادی ادامه خواهد یافت، اما با رویکرد ها و ابزار های 
نوین و با شیوه های نوین. باور این طیف بر این است که 
تصفیه سازی و انتقام گیری با همان عقده های تاریخی 
و قومی روی دست گرفته خواهد شد. زمینه حضور 
تقویت خواهد  افغانستان  در شمال  داعش  گروه  امن 
شد و فاطمیون به عنوان یک حریف قابل مالحظه در 
کنار داعش در ادبیات جنگ معاصر افغانستان مطرح 
عربستان  پاکستان،  که  است  ذکر  قابل  شد.  خواهند 
دیدگاه های  زمینه  این  در  هنوز  ایران  و  سعودی 

گوناگون و برنامه های ناتکمیل خودشان را دارند.
صلح  برای  امریکا  ویژه  فرستاده  خلیل زاد  زلمی 
افغانستان هم چنان پیروزی مذاکرات دوحه را قطعی 
هیچ  روی  نیز  امریکایی ها  حاال  همین  از  و  نمی داند 

موردی به صورت قطعی متکی نمی شوند.
از تحلیل گران محافظه کارانه نسبت  ۲: طیف دیگری 
هستند،  خوش بین  افغانان  میان  مذاکرات  آغاز  به 
این  دید  از  نامطمین.  و  مشکوک  کاماًل  گونه  به  اما 
تحریک  بر  پاکستان  نفوذ  و  اشراف  تحلیل گران، 
طالبان در جریان مذاکرات و ظهور داعش پسا طالبان 
از زمان  نگرانی های جدی ای هستند. چون  هنوز هم 
کشته شدن ضیاالحق رییس جمهور وقت پاکستان و 
شکل گیری گروه های بنیادگرا در پاکستان غرض جنگ 
در افغانستان، عمق استراتژیک این کشور در دو بعد 
»حداقلی و حداکثری« قابل پیش بینی نیست و هیچ 
ضمانتی برای توقف مداخله و تعهد پاکستان برای ثبات 

و آرامش منطقه وجود ندارد.
و  یوسف  محمد  دگروال  که  را  اهدافی  و  پالیسی 
تا  گذاشتند  بنیان  پاکستان  در  اخترعبدالرحمن 
را  خودش  پیروان  و  سربازان  هنوز  هم  کار  این جای 
دارد. مکاتب دینی افراطی در منطقه برای ترسیم نقشه 
استراتژیک به نفع خودشان تمام تالش شان را به خرج 

می دهند.
تمام اقداماتی که این جریانات فکری از پاکستان به راه 
انداختند، حیثیت کیکی را دارد که تصمیم دارند سهم 

بزرگی از این کیک خوشمزه را نصیب شوند.

برای  تاریخی  فرصت  دوحه  مذاکرات  آیا 
افغانستان محسوب می شود؟

گفت وگو های میان افغانان یک اقدام خوبی در راستای 
بهتری  شناخت  برای  گفت وگو  دریچه  کردن  باز 
معیارها،  با  اما  باشد،  می تواند  جنگ  طرف های  از 
استندردها و قوانین اصلی مذاکره هم خوانی ندارد. این 
مذاکرات می تواند یک فرصتی برای افغانستان باشد تا 
بتواند با ارائه راهکار های منطقی، مورد قبول دو طرف 
و سازنده، طرف دیگر را جلب کند و زمینه یک فضای 

دیالکتیک و برابری بدون ترس و وهم فراهم شود.
اما با گذشت هفته ها از گشایش مذاکرات تا حاال روی 
هیچ عنوانی از آجندا و طرزالعمل مذاکره رأی زنی نهایی 
نشده است. کارشناسان افغانی مذاکرات دوحه که این 
روند را از دور دنبال می کنند طالبان را به وقت کشی 
متهم می کنند، هم چنان گفته شده که طالبان بر دو 

مورد بصورت عمده پافشاری دارند:
1: فقه حنفی را معیار تمام مسایل قرار دادن،

۲: نام نهادن جهاد به جنگ افغانستان،
ادامه در صفحه 7

داخلی میان خودشان آغاز شد که نه منافع خودشان 
تبعیت  را  سعودی  عربستان  نه  و  دادند  ارجحیت  را 
کردند. گروه طالبان جایگزینی شدند برای مجاهدین 

که توسط عربستان سعودی به رسمیت شناخته شد.

سرچشمه  کجا  از  طالبانی  تفکر  و  طالبان  فکر 
می گیرد؟

ارزیابی، بررسی و ریشه یابی طرز تفکر و دیدگاه طالب 
بنیان گذار  تیمیه  ابن  برمی گردد.  تیمیه  ابن  زمان  به 
سایر تفکرات بدوی، بنیادگرا و افراطی مذهبی پنداشته 
می شود. بافت ها و ساختار گفتمانی این طرز تفکر بسته 
و ایستا است. ابن تیمیه در سال 661 ق در حران از 
توابع شام )سوریه فعلی( به دنیا آمد و تحصیالت اولیه 
را در آن جا به اتمام رسانید. پس از حمله مغول ها به 
اقامت  آن جا  و در  به دمشق رفت  با خانواده اش  شام 
گزید. از سال 96۸ ق به تدریج انحراف در اندیشه هایش 
ظاهر شد و شروع به انتشار و تبلیغ آن افکار کرد. ابن 
تیمیه تفکرات امویان در مخالفت با رویکرد های سایر 
فرقه های اسالمی به ویژه مخالفت با اسلوب شیعه را در 
بزرگ داشت آیین های اسالمی تئوریزه کرد. عملی که 
بذر نفاق و افراطیت را در میان مذاهب کاشت. اصول 
اعتقادی این طرز تفکر مقید خیلی بسته است. از این 
رو هرگونه رفتار غیر خود را باطل و مردود می شمارد. 
مبارزه با فرقه های دیگر دینی را جایز دانسته و تجاوز و 

کشتار غیر صنف خود را نیک می پندارد.
با بیان این اشاره کوتاه به طرز تفکر و اندیشه تیمیه ای 
)وهابیت و سلفیت( باید اضافه کنم که طالب از همین 
منبع تفکری به دنبال تحمیل خواسته هایش تا حال 
بوده است. طالب پیرو ایده های ایستا و نامنعطف است، 
طالب به دنبال مقدار پذیرش اجتماعی نیست، بلکه 
 ۲۰۰7 پسا  است.  جامعه  بر  خود  تحمیل  دنبال  به 
کنش گری این گروه بیش تر و حمالت آن در چارچوب 
اصول ایجادی افزایش پیدا کرد. طوری که در سال های 
این  حمالت  متفاوت  تکنیک های  و  روش ها  با  اخیر 
گروه بر میزان قربانیان نظامی و غیرنظامی افزود. اما 
میزان حمالت این گروه پسا توافق امریکا-طالبان به 
اخیر  ماه  است. در سه  تصور  از  فراتر  گونه چشم گیر 
این گروه بیش تر از چهار هزار حمله بر عوامل نظامی و 

غیرنظامی داشته است.
کارگزاران  حمایت  با  طالب  کنش گری  بستر  و  فضا 
دیورند  خط  آن سوی  ویژه  به  خارجی  و  داخلی 
زمینه سازی می شود. تا این کارگزاران ریشه کن نشوند 
حکومت نمی تواند در مقابل طالبان پیروز شود. طالبی 
داعش/  به  و جامه  پرچم  تغییر  با  آن  که یک بخش 
ارتباطی ندارد  داعشی که به خاورمیانه، عراق و شام 

و در جغرافیای افغانستان تولید و عرضه خواهد شد.
با طالبان در زمان حکومت وحدت ملی  برنامه صلح 

در کجای فهرست اقدامات حکومت وحدت ملی بود؟
با  ارگ  ملی،  وحدت  حکومت  نخست  سال  پنج  در 
ریاست اجرایی در اختالفات جدی به سر می برد. تنش 
بلندترین  به  والیات  فرماندهان  و  والیان  و  ارگ  بین 
سطح خود رسید. در دوره حکومت وحدت ملی پروسه 
صلح در حالی برای طالبان پیشنهاد شد که عبدالرشید 
دوستم معاون اول همان وقت پس از تبعید به حاشیه 
رانده شده بود. پروسه انتقال جنگ از جنوب به شمال 
توسط  بغالن  والیت  نبرد  استارت  دکمه  کلیک  به 
شبکه های بیرونی و داخلی به سرعت به پیش می رفت. 
چندین والیت همزمان به دست طالبان و سایر گروه ها 
با روپوش طالبان سقوط کرد و یا در معرض سقوط قرار 

گرفت و در نهایت شمال افغانستان ناامن شد.
و اما پروسه صلح؛ برنامه بزرگی که حکومت با حضور 
بیش از ۲۰ کشور جهان و منطقه برای به سر رسانیدن 
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Islamic Republic of Afghanistan
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock

دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات

آمریت عمومی اجناس و خدمات غیر مشورتی

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــاری ومالـــداری

 اطالعیه تصمیم اعطا ی قرار داد
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت 
زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تدارک ۸1 قلم قرطاسیه باب ،رنگ های پرنتر وکاپیر 
مورد ضرورت ریاست ها و شعبات وزارت برای سال مالی 1۳99تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر   
                                       را به شرکت  خدمات لوژستیکی عمر سدیس  دارای جواز نمبر 
)۴۲999( بعد از تعدیل یک قلم جنس به قیمت مجموعی مبلغ )۳.1۰۸.۵7۳.۲( افغانی )سه ملیون 

ویک صد و هشت هزار و پنج صدو هفتاد و سه اعشاریه دو افغاني( اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را 
از تاریخ نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات 
قانون  پنجاهم  ماده  احکام  وفق  مینه،  کارته سخی، جمال  واقع  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 

تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، 

قرار داد منعقد نخواهد شد.
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آیا این گفت وگو های فقط به میان افغانان بودن حل 
خواهد شد؟

نکته فوق العاده مهم این است که ایاالت متحده امریکا 
افغانستان  قضایای  تمام  به  حاال  تا  بن  توافق  زمان  از 
از عینک پاکستانی ها نگاه می کرده و نگاه می کند و به 
تحلیل و حل مسایل افغانستان از نگاه مسایل پاکستان 
می پردازد. این طرز در ذات خود مشکل و معضل بزرگی 
گونه  به  نتوانسته اند  کنفرانس ها  تمام  در  چون  است. 
کامل قناعت تمام کمک کننده گان را فراهم کنند، مبنی 

بر این که دست پاکستان در امور افغانستان کوتاه شود.
چیزی که به صورت قطع می توان آن را گفت این است 
کشور های  منافع،  میان افغانان  گفت وگو های  در  که 
منطقه و طرف های دخیل، حل ناشده باقی می ماند. زیرا 
تنش های  و  خاورمیانه  نبرد های  با  افغانستان  در  نبرد 
دیگر  و  ایران،  و  سعودی  عربستان  پاکستان،  و  هند 
تنش ها ارتباط مستقیم دارد. چون تضاد منافع چندین 
کشور های منطقه و جهان در این حصص جغرافیایی، 
عمده ترین عاملی است که موانع را بر سر راه صلح ایجاد 

کرده است.
در حقیقت جنگ و مذاکرات افغانستان با هیچ جنگ 
رواندا  کلمبیا،  ویتنام،  جنگ  نظیر  مذاکره ای  مدل  و 
خود  ذات  در  جنگ  این  ندارد.  مشابهت  فیلیپین  و 
برای قدرت های معظم هر  تاریخی  بزرگ ترین معمای 
دوران بوده است. این جنگ بر اساس مدارک و شواهد 
امنیتی و سیاسی در سطح کالن، تا ۵۰ سال دیگر قرار 
داد و در پشت صحنه با اتفاق آرای کشور های دخیل 
در معضل عقد شده است. طالبان آخرین روح جنگ 

نیستند و آخرین گروه برای جنگ نیز نخواهند بود.
قدرت های  میان  قوی  موازنه  یک  طالبان  ورود  از  بعد 
برقرار  افغانستان  در  طرف  دو  هر  متحدین  و  بزرگ 
خواهد شد، یعنی به طوری که گذشتن از خطوط سرخ 
یکی از متحدین حمله بر تمامی آنان تلقی شده و همه 
باید به مقابله برخیزند و افغانستان پساطالبان میدان این 

موازنه و مقابله است.

نفرت افگنی برای سودآوری
چین و پاکستان خوش بین اند، اما روسیه و ایران بدبین

روسیه و ایران هنوز هم بر این مذاکرات باورمند نیستند 
و رهبران این دو کشور به گونه ای در سخنرانی شان در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیام هشدارآمیزشان 

را به امریکا رساندند.
پاکستان اما به گونه ای به دنبال سود بزرگ در مذاکرات 
دوحه است، سفرهای زلمی خلیل زاد به پاکستان و هند 
هم  هنوز  که  داد  نشان  دوحه  مذاکرات  شروع  از  بعد 
گره ها به عنوان مطالبات خاص در میان دو قدرت اتمی 

جنوب آسیا باز نشده است.
شدت و اندازه این مطالبات به حدی است که بر شئونات 

دولت های هر دو کشور بر می خورد.
مطالبات و سودهایی که پاکستان از طریق این مذاکرات 

به دنبال آن است، از این قرار است:
1 : حل ساختن قطعی مسأله دیورند به نحوی که دیگر 

دردسر برای پاکستان نباشد.
۲ : خواست تغییر نظام به شکل اسالمی توسط زبان 
طالبان )البته همان نوع قرائتی که مدارس پاکستان از 

نظام اسالمی دارند.(
۳: قطع روابط یا هم در نهایت رابطه محدود با هند زیر 

نظر استخبارات نظامی آی اس آی
۴: جلب مبلغ های هنگفت از سوی غرب به ویژه امریکا 

و حوزه خلیج به ویژه عربستان سعودی
۵ : کسب امتیاز و حیثیت دیپلماتیک از سوی جامعه ی 

حالتی  در  کنونی  شرایط  در  افغانستان  مردم 
بی تفاوتی آمیخته با نگرانی قرار گرفته اند. الزم است 
مورد  در  دلهره  و  ترس  و  بی تفاوتی  این  از  ما  که 
پروسه ی صلح بیرون شویم و نقش تاریخی مان را 
مسووالنه تر ایفا کنیم. بی تفاوتی و خاموشی که فعاًل 
به دلیل ترس یا به دلیل ناراضی بودن و خسته بودن 
است،  حکم فرما  جامعه  در  موجود،  وضعیت  از 

خطرناک و قابل تشویش است.
بسیاری از رهبران و مقامات مسافر، مثل آب روان 
هستند که با احساس شرایط سخت، می روند و به 
خانه ی اصلی خودشان قرار می گیرند، ما شهروندان 
هستیم که مانند ریگ کف دریا، تحت هر شرایطی 
ما  یا خشک سالی،  یا طوفان  باشد  می مانیم. سیل 
است.  دایمی  و  مستحکم  سنگرمان  دریا  کف  در 
قرار  بسیار حساسی  در شرایط  در حال حاضر،  ما 
و  دست آوردها  حفظ  شهروندی،  مسوولیت  داریم. 
سرنوشت آینده ی مردم ما، مهم تر از راضی بودن یا 
ناراضی بودن از عمل کرد چند فرد در درون حکومت 
است. طالبان هم در زمان حاکمیت شان و هم طی 
چند سال گذشته، در مناطق تحت قلمروشان، فقط 
حکومت  مردم  بر  ترس  و  وحشت  ایجاد  طریق  از 
در  ساخته اند.  خاموش  را  مردم  صدای  و  کرده اند 
از ترس  اگر  ما  بی تفاوتی  و  این خاموشی  حقیقت 
باشد، ما شهروندان افغانستان به این استراتژی طالب 
و صدایی  دیگر حقوق  آینده  در  و  تسلیم شده ایم 

نخواهیم داشت.
نظام  حفظ  آینده،  سرنوشت  تعیین  بحث  امروزه 
حقوق  تامین  و  دست آوردها  حفظ  مردمی، 
و  وحدت  حفظ  است.  مطرح  شهروندان  اساسی 
ما  است.  مهم  بسیار  این شرایط،  در  یک پارچه گی 
شویم.  بیرون  ناآگاهی،  و  ترس  بی تفاوتی،  از  باید 
جامعه ی مدنی، رسانه ها، احزاب سیاسی، نهادهای 
حقوق بشری و نهادهای جوانان، باید مردم را آگاه 
بسازند و مسیر و برنامه بدهند. نهادهای جامعه ی 
مدنی، حقوق بشر، رسانه ها، گروه های آسیب پذیر، 
اقلیت های قومی، مذهبی، گروه های زنان و امثالهم 
باید یک اتحاد منسجم و قدرت مند را ایجاد کنند 
و یک گروه فشار قوی و مردمی را شکل بدهند تا 
از طریق گردهم آیی ها، کنفرانس ها، اعالمیه ها، نشر 
مقاالت، جلسات آگاهی دهی، کمپین های اجتماعی 
هم آهنگی  و  رابطه  ایجاد  وبا  دیگر  روش های  و 
و  به دولت، طالبان  فشار  با  بین المللی  نهادهای  با 
کشورهای دخیل خصوصاً ایاالت متحد امریکا، اجازه 
ندهند که آن ها هر چه دل شان بخواهد با سرنوشت 
مردم انجام بدهند. صلح باید برای مردم افغانستان 

کشاندن  و  دادن  قناعت  در  پاکستان  گویا  که  جهانی 
طالبان به مذاکرات صلح افغانستان نقش محوری داشته 

است.

برود چه  پیش  فشار  و  بر مصلحت  مذاکرات  اگر 
آینده در انتظار افغانستان خواهد بود؟

قانون  تعدیل  آتش بس،  قبیل:  از  مهمی  نهایت  موارد 
قرار  بیان  آزادی  و  زنان،  حقوق  نظام،  تغییر  اساسی، 
است میان تیم جمهوریت و امارت به بحث گرفته شود، 
سرانجام این مذاکره هم مانند یک قمار بزرگ سیاسی 
است که اگر دقت شود به ازدواج سیاسی می انجامد در 

غیر این صورت به تله استراتژیک ختم می شود.
ایاالت متحده امریکا تا بهار ۲۰۲1 تمام نیروهایش را از 

افغانستان بیرون می کند.
سوی  از  مذاکره  نتیجه  از  کار  این جای  تا  چند  هر 
امریکاییان چنین استنباط شده که تا بهار سال آینده 
تمام نیرو های خود را به گونه کامل از افغانستان بیرون 
را  چنین ضرب االجل  تجربه  قباًل  افغانستان  می کند.  
حین اوج اختالفات در امضای پیمان امنیتی با امریکا 
در ۲۰1۴ تجربه کرده بود. اما نه تنها که خروج نیرو های 
امریکایی ها عماًل  بلکه در بحران ۲۰1۴  نیافتاد،  اتفاق 
از مداخالت کشور های منطقه در افغانستان در هراس 
افتادند )مداخالتی که در همان آغاز منجر به تشکیل 
اتحاد ثالثه علیه امریکایی ها از سوی روسیه چین و ایران 

شد و نگاه این کشور ها نیز به طالبان معطوف گردید(
امضای  دنبال  به  امریکا  اتحاد،  همین  تشکیل  اثر  بر 
امریکا  حالی که  در  افتاد.  افغانستان  با  امنیتی  پیمان 
طبق پیمان امنیتی مکلف به دفاع از خاک افغانستان در 
مقابل حمالت کشور های منطقه شده بود، اما نبرد های 
سرحدی میان مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی شدت 
می گرفت و والیات نیز یکی پس دیگر سقوط می کرد، 

روندی که تا حاال جریان دارد.

نتیجه گیری 
چیزی که به گونه قطع می توان آن را بیان داشت این 
است که ایاالت متحده امریکا به هیچ عنوانی نمی تواند 
از افغانستان بیرون شود و بیرون نخواهد شد. اهمیت 
جغرافیایی افغانستان تنها مختص به ژیوپولتیک بودن 
و ژیواستراتژیک بودنش نیست، افغانستان هزار و یک 

معمای ارزشمند دیگر دارد.
امریکایی ها تمام این هزار و یک راز ارزشمند را می دانند 
و به عمق معنا و مزیتش پی برده اند که مقامات افغان به 

یک معمایش واقف نیستند.
افغانستان همسایه های قدرت مند در به دیوار دارد که 
امریکا از شروع جنگ سرد آنان را حریف نیم قرن بعد 
که  بود  کرده  پیش بینی  نیز  را  این  و  می دانست  خود 
پایان تمدن ها به این زودی ها ختم داستان جهان نیست.

کشته شدن  و  سپتامبر   11 افغانستان  به  ورود  بهای 
بپردازد،  را  آن  امریکا حاضر شد  که  بود  تن  هزار  سه 
تا هژمونی امریکا هشداری باشد، برای آنانی که روحیه 
ضد امریکایی دارند و تربیه می کنند، ظهور قدرت های 
تازه نفس منطقه ای نیز برای امریکا بازی های تازه ای را به 
وجود خواهد آورد. از همین رو خروج امریکا از افغانستان 

به معنای پایان هژمونی امریکا در جهان خواهد بود.
معنای  به  صلح  آورنده ی  افغانستان،  صلح  پروسه 
واقعی اش نیست، با ختم این مذاکرات صلحی در کار 
نیست، راه و خط و نشان و نقش برای همه بازیگران 
اندیشکده های  در  قبل  از  قدرت  به  رسیدن  جهت 
واشنگتن ترسیم شده است. چون افغانستان یگانه واحد 

دموکراتیک به سود جنگ است.

نظر  و  حقوق  خواست،  اساس  به  باید  صلح  باشد. 
مردم باشد تا ما به یک آرامی پایدار، همه شمول و 

عادالنه که از حمایت مردم برخوردار باشد، برسیم.
دولت نیز در زمانی که به حمایت عام مردم نیاز است 
جمهوریت  جبهه ی  بودن  یک پارچه  به  ضرورت  و 
است، اجازه ندهد عده ای در داخل نظام، با بعضی 
از  فاصله  و  مردم  بین  نفاق  عمل کردهایش، سبب 
دولت شود. خاموشی و بی تفاوتی شدیدی که فعاًل 
مردم دارد، خطرناک است و اجازه می دهد هر چه 
دیگران تصمیم بگیرند، ما راهی جز پذیرش نداشته 
باشیم. مهم است که شهروندان، این پروسه را آگاهانه 
و مسووالنه دنبال کنند. از سرتاسر افغانستان صدا 
بلند کنند و فشار بیاورند. شهروندانی که در بیرون 
از کشور هستند و به رسانه های بین المللی، نهاد های 
بین المللی و کشورهایی که در آن زنده گی می کنند، 

دست رسی دارند، باید مسووالنه تر تالش کنند.
جمهوریت،  جبهه ی  در  را  خودشان  باید  مردم 
تنظیم  مردمساالری  جبهه ی  و  آزادی  جبهه ی 
کنند. مردم در ۴۰ سال گذشته برای آزادی، عزت 
و  تلفات  جنگ،  و  داده اند  قربانی  سربلندی شان  و 
خسارات بسیاری را تحمل کرده اند. حاال هم فرزندان 
همین مردم، از جمهوریت، از مردم و از عزت مردم 
دفاع می کنند، می جنگند و شهید می شوند. فرزندان 
رهبران سیاسی و رهبران دولتی در سنگر قرار ندارند. 
نظام از مردم است و مردم باید از نظامی که در بدل 
پاسداری  است،  یافته  تشکیل  فرزندان شان  خون 
با  بداند که مردم  باید  و حراست کنند. طالب هم 
بی تفاوتی ها،  و  پراکنده گی ها  و  نارضایتی ها  تمام 
امارت و وحشت و دیکتاتوری و زورگویی طالب و 
حاال  مردم  نمی کنند.  قبول  را  دیگری  گروه  هیچ 
و  خوانده  درس  یافته،  آگاهی  خودشان  حقوق  از 
 9۰ دهه ی  به  دوباره  و  است  شده  کرده  تحصیل 
نقش  این  از  بعد  نمی تواند  نمی گردد.هیچ کس  بر 
مردم را نادیده بگیرد. مردم نیز باید در این شرایط 
حساس مسوولیت شان را به خوبی ایفا کنند. کشور 
این مملکت هستیم، پس  از ما است و ما صاحب 
باید در مورد مملکت مان مسووالنه قدم برداریم و از 
آزادی و امنیت و عزت مان، مانند گذشته، به خوبی 

حراست و پاسداری نماییم.
عالمه اقبال دقیق گفته بود که:

خدا آن ملتی را سروری داد
که تقدیرش به دست خویش بنوشت

امروز، روز نوشتن تقدیر است. بیگانه گان نمی توانند 
برای ما تقدیر و سرنوشت عزت مندی بنویسند. همه 
چیز به توانایی و انتخاب و نقش بازی کردن مردم 

ما تعلق دارد.

جبهه ی جمهوریت و نقش مردم
از صفحه 6
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هیچ جمهوری خواهی به مقام فرمان داری انتخاب نشده 
این  مردم  گرایش  اخیر  سال  در ۲۰  حال  این  با  است. 
ایالت در انتخابات فرمان داری به جمهوری خواهان بیش تر 
شده است و رقابت بین دو حزب نزدیک تر شده است. از 
پنج فرمان دار اخیر این ایالت سه تن دموکرات و دو تن 
جمهوری خواه بودند و  John Bel Edwards فرمان دار 

حال حاضر این ایالت از حزب دموکرات می باشد.
تاریخ  طول  در  دموکرات ها  این که  به  توجه  با  نتیجه: 
اما  برتر هستند،  با ۳۰ دوره  انتخابات ریاست جمهوری 
و  کرده  عمل  بهتر  اخیر  سال های  در  جمهوری خواهان 
هم چنان  می باشند،  انتخابات  این  اخیر  دوره  پنج  برنده 
برتر  سنا  مجلس  انتخابات  تاریخ  طول  در  دموکرات ها 
هستند، اما جمهوری خواهان در سال های اخیر بهتر عمل 
جمهوری خواه  ایالت  حاضر  حال  سناتور  دو  هر  و  کرده 
می باشند و دموکرات ها در طول تاریخ انتخابات مجلس 
نماینده گان برتر هستند، اما مجدداً جمهوری خواهان در 
سال های اخیر بهتر عمل کرده و از شش نماینده این ایالت 
در مجلس نماینده گان پنج تن جمهوری خواه هستند و در 
طول تاریخ انتخابات فرمان داری دموکرات ها برتر بوده و 
می باشد،  دموکرات  نیز  ایالت  این  حاضر  حال  فرمان دار 
تاریخ  لوئیزیانا در طول  ایالت  نتیجه گرفت که  می توان 
یک ایالت کاماًل دموکرات بوده است، اما در ۲۰ سال اخیر 
گرایش به جمهوری خواهان بیش تر شده است و در حال 
حاضر به طور کلی کفه ترازو به سمت جمهوری خواهان 

سنگینی می کند. 

امریکا  جنوب  در  روژ  باتون  مرکزیت  به  لوئیزیانا  ایالت 
لوئیزیانا محسوب می شد.  قلمرو  از  قرار دارد که جزوی 
در  لوئیزیانا  خرید  به  مشهور  معامله ای  در  ایالت  این 
سال 1۸۰۳ از دولت فرانسه خریداری و نهایتاً به تاریخ 
ایاالت  به  ایالت  عنوان هجدهمین  به  اپریل 1۸1۲   ۳۰
امریکا  لوئیزیانا در جنگ داخلی  امریکا پیوست.  متحده 
ایالت های  همان  یا  امریکا  کشورهای  کنفدراسیون  جزو 

شورشی بود. 
ایالت  این  جمعیت  آماری  سرشماری  آخرین  طبق 
۴.79۴.6۴۸ تن است که ترکیب جمعیتی آن از ۵۸.۴ 
درصد سفید پوست، ۳۲.۸ درصد سیاه پوست، ۳.۳ درصد 
اسپانیولی زبان یا التین تبار، 1.۸ درصد )Asian( آسیای 
 ۰.1 آالسکا،  بومیان  و  سرخ پوست  درصد   ۰.۸ شرقی، 
درصد بومیان هاوایی و دیگر جزایر اقیانوس آرام و 1.۸ 

درصد دیگر نژادها تشکیل شده است.
از سال 1۸1۲ که لوئیزیانا به عنوان یک ایالت به ایاالت 
متحده امریکا پیوست تا به امروز ۵۲ دوره انتخابات در 
از  به غیر  لوئیزیانا  برگزار شده که  امریکا  ایاالت متحده 
دو دوره در سال های 1۸6۴ که به علت جنگ داخلی از 
کشور جدا شده بود و سال 1۸7۲ که به علت بی نظمی 
نتیجه انتخابات رد شد، در بقیه ۵۰ دوره انتخابات حضور 
فعال داشته است که از این تعداد ۳۰ دوره دموکرات ها، 
1۲ دوره جمهوری خواهان، چهار دوره جمهوری خواهان 
 ،)Whig Party( ویگ  حزب  دوره  دو  دموکراتیک، 
دوره  یک  و  امریکایی   مستقل  حزب  دوره  یک 
 States' Rights( دموکرات های طرف دار حقوق ایالت ها

Democratic( برنده آرای الکترال شدند.
تا قبل از انتخابات سال 19۴۸ از مجموع ۳۲ دوره انتخابات 
برگزار شده، جمهوری خواهان فقط یک دوره و در عوض 
برنده  احزاب دیگر  نیز  را  مابقی  دموکرات ها ۲۵ دوره و 
شدند. در این دوران گرایش مردم به دموکرات ها به حدی 
بود که بین سال های 1۸۸۰-19۴۴ میالدی همه ی 17 
دوره انتخابات برگزار شده در این بازه ی زمانی 6۴ ساله 
را دموکرات ها برنده شدند. اما از سال 19۴۸ تاکنون که 
سپتامبر ۲۰۲۰ است، 1۸ دوره این انتخابات برگزار شده 
جمهوری خواهان  عوض  در  و  دوره  پنج  دموکرات ها  که 
11 دوره و دو دوره نیز حزب مستقل امریکایی و حقوق 
ایاالت برنده آرای الکترال شدند. دموکرات ها با ۳۰ دوره، 
جمهوری  ریاست  انتخابات  تاریخ  طول  در  برتر  دست 
برگزار شده در حوزه انتخابیه ایالت لوئیزیانا را دارند، اما 
جمهوری خواهان برنده هر پنج دوره اخیر این انتخابات 
می باشند که نشان از جمهوری خواه بودن حال حاضر این 

ایالت در انتخابات ریاست جمهوری است.
در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال ۲۰16 در این 
ایالت از حزب دموکرات هیالری کلینتون با 71.1 درصد 

آرا موفق به شکست برنی سندرز با ۲۳.۲ درصد آرا شد. 
آرا  با ۴1.۴ درصد  ترمپ  دونالد  از حزب جمهوری خواه 

موفق به شکست تد کروز با ۳7.۸ درصد آرا شد.
در انتخابات نهایی ریاست جمهوری سال ۲۰16 در ایالت 
لوئیزیانا، دونالد ترمپ با ۵۸.1 درصد آرا موفق به شکست 
رای  هشت  و  شد  آرا  درصد   ۳۸.۴ با  کلینتون  هیالری 

الکترال این ایالت را به دست آورد.
راهی  لوئیزیانا  ایالت  از  تن   ۵۵ تاکنون   1۸1۲ سال  از 
مجلس سنای امریکا شدند که ۲9 تن دموکرات، هفت تن 
جمهوری خواه، پنج تن جمهوری خواهان دموکراتیک، سه 
تن حزب ویگ )Whig Party(، دو تن ضد جکسونی ها، 
آدامز  جمهوری خواهان  تن  یک  و  جکسونی ها  تن  یک 
حزب  اسامی  دو  هر  واقع  در  که  آدامز  مردان  و  کالی 
 )National Republican Party( ملی  جمهوری خواه 
در سال های مختلف می باشند و یک تن نیز با عضویت 
ضد  و  آدامز  مردان  و  کالی  آدامز  جمهوری خواهان  در 
جکسونی ها که هر سه ی این ها نیز اسامی همین حزب 
جمهوری خواه ملی در دوره های مختلف می باشد که ما 
برای آشنایی خواننده گان گرامی با روند تاریخچه تشکیل 
و تکامل احزاب و امانت داری در تاریخ همین گونه تفکیک 
شده می نویسیم. پنج تن نیز سناتورهایی که در دوران 
با عضویت در  دادند که دو تن  تغییر حزب  کاری خود 

که  می گویند  قره باغ  منطقه ی  در  ارمنی  محلی  مقام های 
در تازه ترین مورد، 17 تن از نیروهای ارمنستان در جریان 

درگیری با ارتش جمهوری آذربایجان کشته شده اند.
به نقل از رادیو فردا، خبرگزاری رویترز روز سه شنبه، ۲۲ 
میزان، این خبر را منتشر کرده و به نقل از منابع رسمی 
قربانیان  شمار  نشده،  اشاره ای  آن ها  هویت  به  که  ارمنی 

نظامی از آغاز این درگیری ها ۵۴۲ نفر گزارش شده است.
خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داده که با آغاز درگیری های 
بر  آذربایجان  جمهوری  و  ارمنستان  نیروهای  بین  تازه 
از شامگاه یک شنبه، طرفین  قره باغ  ناگورنو  منطقه ی  سر 

یک دیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند.
وزیر دفاع آذربایجان روز دوشنبه ارمنستان را به عدم رعایت 
آن  که  گفت  و  کرد  متهم  انسان دوستانه  آتش بس  توافق 

کشور همیشه بر مواضع آذربایجانی حمله می کند.
دفاع  وزارت  سخنگوی  استپانیان،  شوشان  دیگر  سوی  از 
بمباران  آذربایجان  جمهوری  که  می گوید  ارمنستان، 

جبهه ی جنوب را به شدت از سر گرفته است.
مقام های ارمنستان پیش از این اعالم کرده بودند که در 
از  تن   ۴۵ آذربایجانی،  نیروهای  با  دوشنبه  روز  نبردهای 

نیروهای ارمنستانی کشته شده اند.
ارمنستان  یافتن درگیری ها، وزیر خارجه  به  دنبال شدت 

برای رای زنی با مقام های روسیه به مسکو رفته است.
در عین حال ارمنستان ادعا کرده است که »دشمن متحمل 
نظامی  و تجهیزات  انسانی  نیروی  نظر  از  زیادی  خسارات 
شده«، اما جزییات بیش تری در این زمینه ارایه نکرده است.

درگیری های تازه میان دو کشور در شرایطی آغاز شده که 
روز شنبه، پس از 11 ساعت مذاکره میان وزرای خارجه دو 
کشور در مسکو، طرفین به برقراری آتش بس توافق کرده 

بودند.
ارمنستان،  و  آذربایجان  بین جمهوری  اخیر  درگیری های 
خونین ترین درگیری میان دو کشور از سال 199۰ است. 
در آن درگیری که چهار سال به طول انجامید، ۳۰ هزار تن 

از نیروهای دو کشور کشته شدند.
در درگیری اخیر میان دو کشور، عالوه بر صدها نظامی، 

بیش از 6۰ غیرنظامی نیز کشته شده اند.

احزاب جمهوری خواهان دموکراتیک و جمهوری خواهان 
با  آدامز کالی، دو تن دموکرات و جکسونی ها، یک تن 
عضویت در احزاب دموکرات و ویگ و یک تن که در منابع 

مورد استفاده ما حزبش ثبت نشده است.
همان گونه که مشاهده می کنید، دموکرات ها با ۲9 سناتور 
در مقابل جمهوری خواهان با هفت سناتور در طول تاریخ 
انتخابات مجلس سنا برتر هستند، به طوری که تا قبل از 
سال ۲۰۰۵ فقط چهار سناتور جمهوری خواه از  لوئیزیانا 
سال ۲۰۰۵  از  اما  بودند،  کرده  پیدا  راه  مجلس  این  به 
گرایش مردم در این انتخابات به جمهوری خواهان بیش تر 
شده است و Bill Cassidy و John Kennedy هر دو 
از حزب جمهوری خواه دو سناتور حال حاضر این ایالت در 

مجلس سنای امریکا می باشند.
Russell B. Long )19۴۸-19۸7( با ۳9 سال حضور 
 )197۲-19۳7( Allen J. Ellender در مجلس سنا و
از حزب دموکرات،  دو  و هر  با ۳۵ سال حضور در سنا 

با سابقه ترین سناتورهای تاریخ لوئیزیانا هستند.
از سال 1۸1۲ تاکنون 169 تن به عنوان نماینده ایالت 
لوئیزیانا در مجلس نماینده گان امریکا انتخاب شده اند که 
از این تعداد، 1۰7 تن دموکرات، ۳۴ تن جمهوری خواه، 
هشت تن ویگ )Whig Party(، سه تن جمهوری خواهان 
 ،Know Nothing دموکراتیک، دو تن حزب امریکاییان یا
دو تن جمهوری خواهان لیبرال، دو تن جکسونی ها، یک 
و  آدامز  جمهوری خواهان  تن  یک  اتحادیه،  حزب  تن 
آدامز و مردان  آدامز و یک تن جمهوری خواهان  مردان 
آدامز و ضد جکسونی ها که باالتر در مورد تاریخچه این 
در  نماینده گانی که  تن  و هفت  داده شد  توضیح  حزب 
دوران کاری خود تغییر حزب دادند که دو تن با عضویت 
و  دموکرات  تن  دو  ویگ،  و  جکسونی ها  احزاب ضد  در 
تن  یک  ترقی خواه،  و  دموکرات  تن  یک  جمهوری خواه، 
دموکرات و جکسونی ها، یک تن جمهوری خواه و اتحادیه 

و یک تن نیز اسم حزبش مشخص نیست. 
همان گونه که آمار نشان می دهد، دموکرات ها با اختالف 
این  تاریخ  طول  در  جمهوری خواهان  به  نسبت  زیاد 
انتخابات دست برتر دارند، اما در ۲۰ سال اخیر گرایش 
مردم به جمهوری خواهان بیش تر شده است، به طوری 
تن  پنج  ایالت  این  حاضر  حال  نماینده  شش  از  که 

جمهوری خواه و یک تن دموکرات می باشند.
فرمان داری  مقام  به  تن   ۵6 تاکنون   1۸1۲ سال  از 
تن   1۰ دموکرات،  تن   ۳۳ که  رسیده اند  لوئیزیانا  ایالت 
جفرسونی،  جمهوری خواهان  تن  هشت  جمهوری خواه، 
تن  یک  نظامی،  فرمان دار  تن  یک  ویگ،  حزب  تن  دو 
دو  در  عضویت  با  تن  یک  و   )Methodist( متودیست 
حزب دموکرات و جمهوری خواه، یعنی در دوران کاری 
می بینیم،  که  همان گونه  است.  داده  حزب  تغییر  خود 
در طول تاریخ این انتخابات دموکرات ها برتر بوده و حتا 
در فاصله بین 1۸77 الی 19۸۰ یعنی بیش از یک قرن 

تاریخچه انتخابات در ایالت لوئیزیانای امریکا
کیوان شکوری

درگیری ارمنستان و آذربایجان 
بر سر قره باغ؛

بی اعتنایی به آتش بس 
و ادامه ی نبردها

از  حاکی  ژورنال  وال استریت  نشریه  جدید  رتبه بندی 
شرکت های  باثبات ترین  فهرست  صدر  به  سونی  صعود 
جهان و وجود 1۸ شرکت سخت افزاری در میان 1۰۰ 

شرکت برتر سال ۲۰۲۰ است.
به نقل از گزارش یورو نیوز، در این ارزیابی که پنج هزار و 
پنج صد شرکت جهان بر اساس معیارهای سنجش ثبات 
عمل کرد در زمینه هایی هم چون مدل کسب و کار، روند 
نوآوری، جایگاه اجتماعی شرکت و محصوالت آن، منابع 

انسانی، محیط کار و مسایل زیست  محیطی مورد بررسی 
کارشناسان قرار گرفته  اند، به ترتیب شرکت های سونی، 
فیلیپس و سیسکو باالترین امتیازها را به دست آورده اند.

وال استریت ژورنال تاکید کرده است که بهبود عمل کرد 
شرکت سونی بیش از هر عاملی مرهون رهبری ِکینچیرو 
یوشیدا بوده که از سال ۲۰1۸ هدایت این شرکت جاپانی 
را برعهده گرفته و رسالت اصلی خود را بازگردادن ثبات 

عمل کرد سونی در بلندمدت اعالم کرده بود.
در میان فهرست 1۰۰ شرکتی که با ثبات ترین عمل کرد 
امریکایی، 16 درصد  داشته اند، ۲۳ درصد شرکت ها  را 
شرکت ها جاپانی و 9 درصد شرکت ها فرانسه ای هستند.

بررسی،  مورد  شرکت های  عمل کرد  ثبات  سنجش  در 
سطح شفافیت معیاری مهم برای ارزیابی میزان کارکرد 
سیاست ها و ابتکار ها و سنجش سطح کارآیی آن ها بوده 
مالی  این معیار هم چنین در شناسایی عمل کرد  است. 
بلند مدت شرکت ها و تأثیر فعالیت آن ها بر محیط زیست 

و زنده گی مردم بسیار حایز اهمیت بوده است.

فهرست باثبات ترین شرکت های جهان اعالم شد 


