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آیا انتخابات بی حضور نهادهای 
ناظر برگزار می گردد؟

صفحه 3

افغانستان  انتخابات  دیدبان  برنامه های  مسوول  شینواری،  حبیب اهلل 
)ایتوا( نیز تایید می کند که تا این دم که تنها یک ماه به روز رأی دهی 
باقی مانده است، هیچ تعهدی برای نهادهای ناظر مبنی بر این که از 
آنان در انتخابات ششم میزان حمایت می شود، داده نشده است. آقای 

تا کنون هیچ تعهد مالی از سوی سازمان های بین المللی به ناظران داخلی صورت نگرفته است.

شینواری جریان هم زمان روند صلح و انتخابات را از دالیل احتمالی 
بی توجهی سازمان های جهانی عنوان کرد و گفت، »در صورتی که 
حمایت مالی نشویم ممکن پوشش نظارتی ما از سطح ولسوالی ها به 

سطح شهرها کاهش یابد.« 
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کشتی نرم غنی و واشنگتن
وزارت معادن 

60 درصد 
سفارش های میک 

در زمینه »فساد« 
را عملی نکرده 
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12 زخمی حمله به سالن عروسی »شهر دبی« 
نیز جان باختند

حمله  پی  در  که  کسانی  شمار  کابل:  ۸صبح، 
غرب  در  دبی«  عروسی »شهر  سالن  به  انتحاری 
شهر کابل جان باختند، به ۹۲ نفر افزایش یافته 

است.
هفته  شنبه شب  دبی«  »شهر  عروسی  سالن 
انتحاری  گذشته، بیست وششم اسد، هدف حمله 
داعش،  گروه  حمله،  این  دنبال  به  گرفت.  قرار 

مسوولیت آن را بر عهده گرفت.
وزارت داخله یک شنبه گذشته، بیست وهفتم اسد، 
اعالم کرد که در این حمله دست کم ۶3 نفر کشته 

و ۱۸۲ نفر دیگر زخمی شده اند.
شمار  افزایش  از  بعد  روز  چهار  وزارت  این 

کشته شده گان این حمله به ۸۰ نفر خبر داد.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، گفت 
که از بین ۱۸۲ نفر زخمی ۱۷ نفر آن ها به دلیل 
جراحات عمیق در شفاخانه های شهر کابل از جان 

خود را از دست داده اند.
سالن  به  داعش  حمله  از  پس  هفته  یک  حدود 
عروسی »شهر دبی« مقامات وزارت صحت عامه 
جان باختن ۱۲ نفر دیگر از این زخمیان را تأیید 

می کنند.

واقعات  عمومی  بخش  رییس  مصطفی،  میرلیث 
روز  عامه،  وزارت صحت  اضطرار  و حاالت  عاجل 
یک شنبه سوم سنبله به روزنامه ۸صبح گفت که با 
فوت ۱۲ نفر دیگر از زخمیان، شمار کشته شده گان 
حمله انتحاری به سالن عروسی »شهر دبی« به ۹۲ 

تن رسیده است.
مصطفی افزود که با افزایش شمار کشته گان، آمار 
زخمیان این حمله به ۱4۵ نفر کاهش یافته است 
و در حال حاضر تنها چند نفر محدود آن ها برای 
تداوی در شفاخانه ها بستری هستند. او گفت که 
خانه های  رهسپار  تداوی،  از  پس  زخمیان،  سایر 

خود شده اند.
از  یکی  دبی«  »شهر  عروسی  سالن  به  حمله 
جریان  در  تروریستی  حمالت  مرگبارترین 
شهر  در  غیرنظامی  مکان  یک  به  اخیر  سال های 
کابل بود. این حمله با محکومیت گسترده ملی و 

بین المللی روبه رو شده است.
در پی این حمله که مسوولیت آن را گروه داعش 
بر عهده گرفت، ده ها محفل عروسی دیگر در شهر 
کابل لغو شد. مالکان سالن های عروسی خواستار 
تأمین امنیت این سالن ها از سوی حکومت شده اند.

جنگ افغانستان 
جنگ کی ها است؟

۸صبح، کابل: گروه طالبان یک عضو شورای والیتی 
مربوطات  در  ربودن  از  پس  روز  یک  را  سمنگان 
به  بغالن،  پلخمری، مرکز والیت  چشمه شیر شهر 

قتل رسانده است.
پولیس بغالن با تأیید این خبر می گوید که همراه با 
سید عبدالحلیم سادات یک نفر دیگر نیز توسط گروه 

طالبان به قتل رسیده است.
جاوید بشارت، سخنگوی پولیس بغالن، به روزنامه 
عضو  سادات،  عبدالحلیم  سید  که  گفت  ۸صبح 
نفر  یا چهار  با سه  شورای والیتی سمنگان، همراه 
مربوطات چشمه  از  سنبله،  دوم  شنبه،  روز   دیگر 
شیر شهر پلخمری توسط جنگ جویان طالبان ربوده 

شده بود.
به گفته بشارت، این عضو شورای والیتی سمنگان 
می خواست با عبور از بغالن به شهر کابل برود که 
در چشمه شیر شهر پلخمری توسط طالبان از موتر 

پایین و ربوده شد.
جاوید بشارت افزود که جسد سید عبدالحلیم سادات 
همراه با جسد یک هم سفر او صبح روز یک شنبه از 

مربوطات چشمه شیر به دست آمده است.
او گفت که پولیس اجساد این دو تن را به سمنگان 

منتقل کرده است.
سخنگوی پولیس بغالن خاطرنشان ساخت که هنوز 
از سرنوشت سایر هم سفران این عضو شورای والیتی 

سمنگان اطالعی در دست نیست.
بغالن در شمال کشور کشور یکی از والیت های ناامن 
از  است. حضور جنگ جویان طالبان در بخش هایی 

این والیت پررنگ توصیف شده است.

پولیس بغالن قتل یک عضو 
شورای والیتی سمنگان به دست 

طالبان را تأیید کرد

رهنمود عملی برای 
خبرنگاران به منظور 

پوشش دهی بهتر انتخابات 
معرفی شد 

گام های سنگین دولت برای 
حمایت از کودکان کار

۷ ۶

۵

سفیر ایاالت متحده در سفری که به مزار شریف داشت،  بار دیگر اعالم کرد که اولویت واشنگتن در 
افغانستان حل سیاسی جنگ است نه انتخابات. دونالد ترمپ رییس جمهور ایاالت متحده می خواهد که قبل 

از اولین یک شنبه ی ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ روند حل سیاسی جنگ افغانستان آغاز شود و به یک جایی 
برسد. این امر ضرورت های انتخاباتی او را برآورده می کند. ۲۰ ساله گی جنگ افغانستان نزدیک است و به 

همین دلیل این جنگ به بحث داغ انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده بدل شده است. 

محمد داوود خان، شهزاده ی قدرت مند 
و تجددطلب که ظاهراً از سرعت رفتن 
به سوی تجدد و هم چنان از جایگاه و 
موقعیت خودش در دستگاه قدرت 

ناراض بود، در سال 135۲ خورشیدی 
در درون خانواده به کودتای سفید 

دست زد و با قبضه کردن قدرت و اعالم 
جمهوری، پسر کاکای خود را از پادشاهی 
خلع کرد. قدرت طلبی خارج از خانواده ی 

شاهی یعنی احزاب سیاسی که تا حدودی 
خودشان را نماینده ی تجدد و هم چنان 
نماینده ی طبقه ی کارگر حساب داشتند، 
در زمان محمد ظاهر شاه هسته گذاری 

شده بودند و در زمان محمد داوود خان 
با الگوگیری از خود محمد داوود در صدد 

کسب قدرت برآمدند. 



ریاست  انتخابات  نامزدان  شورای  کابل:  ۸صبح، 
جمهوری در یک اعالمیه رسمی نسبت به گفت وگوی 

تازه تلویزیونی محمداشرف غنی واکنش نشان داد.
محمداشرف غنی، رییس جمهور بر حال و از نامزدان 
انتخابات ششم میزان، پنج شنبه شب هفته گذشته، ۳۱ 
اسد، در یک گفت وگوی زنده تلویزیونی با »طلوع نیوز« 
در باره پنج سال کارنامه حکومت وحدت ملی، صلح 
آینده خود در صورت  برنامه حکومت  و  انتخابات  و 

پیروزی در انتخابات ششم میزان صحبت کرد.
مختلف  جهات  از  تلویزیونی  زنده  گفت وگوی  این 
مورد توجه مردم قرار گرفت و از جمله در شبکه های 
اجتماعی با ستایش ها و مذمت های بسیاری همراه شد.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که متشکل 
از  پس  روز  دو  نیز  است،  انتخاباتی  دسته  دوازده  از 
انجام این گفت وگو، در یک اعالمیه رسمی، از اظهارات 
محمداشرف غنی در این گفت وگوی زنده تلویزیونی 

انتقاد کرده است.
این  که  است  شده  گفته  اعالمیه  مقدمه  در 
از  گفت وگو نشان داد: »حرص قدرت چگونه برخی 
سیاست مداران را از فضیلت راست گویی و اخالق مداری 

فاصله می دهد.«
شورای نامزد در اعالمیه خود گفته است که ادعای 
محمداشرف غنی مبنی بر »دادن پول برای نامزدان« 
را کذب محض می داند و این ادعا را نوعی شایعه پراکنی 

و  مهاجرین  وزارت  در  مقام ها  کابل:  ۸صبح، 
جاری  سال  از شروع  که  می گویند  عودت کننده گان 
به  نزدیک  ماه(  هشت  )حدود  کنون  تا  میالدی 
۴۰۰ هزار نفر در کشور بی جا شده اند. عوامل اصلی 
بیجاشدن این شمار جمعیت، جنگ، حوادث طبیعی 

و خشک سالی عنوان شده است.
عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین 
و عودت کننده گان، روز یک شنبه سوم سنبله به روزنامه 
۸صبح گفت که این وزارت در جریان امسال میالدی 
۳۸۷ هزار و ۹۰۵ نفر را به حیث بیجاشده داخلی ثبت 
کرده است. از این میان، به گفته او، تنها ۱۲۹ هزار 
و ۳۳۵ نفر آن ها موفق به بازگشت به محالت اصلی 
زنده گی خود شده اند. وزارت مهاجرین در همکاری با 
سازمان های بین المللی تنها برای ۹ هزار و ۹۴ خانواده 

این شمار بی جاشده  کمک عاجل فراهم کرده است.
طبق معلومات مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و 
عودت کننده گان، جنگ در جریان نزدیک به هشت 
ماه گذشته باعث بی جاشدن ۳۳ هزار و ۷۶۱ نفر در 
کشور شده است. به گفته او، بی جاشده گان جنگی به 
هلمند،  بادغیس،  ننگرهار،  فراه،  بغالن،  کنر،  والیات 
سرپل، قندهار، کندز و فاریاب تعلق دارند. از این میان 

»غیراخالقی« برای به وجود آوردن فضای مبهم در افکار 
عمومی تفسیر می کند.

بار  وقتی  که  است  شده  گفته  هم چنان  اعالمیه  در 
دوش  بر  انتخاباتی  کمیسیون های  تشکیل  مسوولیت 
نامزدان گذاشته می شود، محمداشرف غنی باید پاسخ 
بدهد که چرا در امور این کمیسیون ها مداخله می کند. 
شورای نامزدان ضمن متهم کردن محمداشرف غنی به 
دخالت در امور کمیسیون های انتخاباتی، هشدار داده 
پیچیده گی  و  بی ثباتی  باعث  دخالت ها  این  که  است 

بحران در کشور خواهد شد.
شورای نامزدان هم چنان تدابیر امنیتی نامزدان را ناقص 
و نگران کننده توصیف کرده است و هشدار می دهد که 
دوش  بر  آن  مسوولیت  ناگوار  حادثه  بروز  صورت  در 

محمداشرف غنی خواهد بود.
در این اعالمیه، دسته انتخاباتی »دولت ساز« به ریاست 
محمداشرف غنی به استفاده انتخاباتی از امکانات دولتی 
که  است  گفته  نامزدان  شورای  و  است  شده  متهم 
استفاده از این امکانات »عامل عمده انحراف از مسیر 

اصلی انتخابات قابل قبول و معتبر است.«
شورای نامزدان افزوده است: »تمامی تخطی ها و سوء 
استفاده جویی های دسته انتخاباتی دولت ساز از امکانات 
دولتی را رصد می کند و کج روی های آن را مزاحم جدی 
در برابر خواسته های مردم که ثبات و توسعه سیاسی و 
حکومت داری پاسخ گو و مسوولیت پذیر است، می داند.«

تنها ۱۰ هزار و ۳۱۲ نفر آن ها به محالت اصلی زنده گی 
خود برگشته اند. سایر آن ها هنوز هم در آواره گی به سر 

می برند.
عودت نزدیک به ۳۰۰ هزار مهاجر

وزارت مهاجرین و عودت کننده گان هم چنان از عودت 
نزدیک به ۳۰۰ هزار مهاجر افغان از کشورهای مختلف 
جهان از آغاز سال جاری میالدی تا کنون خبر می دهد. 
ماه  انصاری می گوید که در حدود هشت  عبدالباسط 
گذشته ۲۹۵ هزار و ۲۹ نفر مهاجر افغان از کشورهای 
مختلف به کشور عودت کرده اند. طبق معلومات انصاری، 
از این میان ۱۵۵ هزار و ۳۹۰ نفر به صورت اجباری و 
۱۳۹ هزار و ۶۳۹ نفر دیگر به صورت داوطالبانه وارد 

کشور شده اند.
طبق معلومات وزارت مهاجرین، از ایران ۱۵۰ هزار و 
۳۲۱ نفر به صورت اجباری و ۱۱۵ هزار و ۹۲۹ نفر به 
صورت داوطلب به کشور عودت کرده اند. شمار مهاجرینی 
که از پاکستان به صورت اجباری به افغانستان برگشت 
خورده اند به ۴ هزار و ۴۴۳ نفر می رسد. هم چنان ۱۱ 
هزار و ۸۶۵ مهاجر دیگر افغان نیز به صورت داوطلبانه از 

پاکستان به کشور برگشته اند.
مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کننده گان 

شورای نامزدان نسبت به گفت وگوی تازه تلویزیونی غنی واکنش نشان داد

نزدیک به ۴00 هزار نفر در جریان 2019 در افغانستان بی جا شده اند

در  آن  اعضای  که  است  ساخته  خاطرنشان  شورا  این 
چارچوب »میثاق همبستگی نامزدان ریاست جمهوری« 
افزوده  این به صورت یک صدا گام برمی دارند و  از  پس 
است که عالوه بر انتخابات، صلح را نیز از اولیت های ملی 

به شمار می آورد.
که  صورتی  در  است  داده  هشدار  نامزدان  شورای 
محمداشرف غنی »رفتار خود را در مسیر مصالح علیای 
کشور تصحیح نکند«، این شورا تالش خود را به جای 
انتخابات در جهت تقویت برنامه صلح معطوف خواهد کرد.

محمداشرف غنی در گفت وگوی تلویزیونی خود با »طلوع 
نیوز« در پاسخ به این پرسش خبرنگار که چقدر اعتماد 
دارید انتخابات ماه آینده بهتر از انتخابات سال گذشته و 
پنج سال پیش باشد، گفت که این مسأله به مردم تعلق 
دارد و او کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را خودش 
»امروز  افزود:  غنی  محمداشرف  است.  نکرده  انتخاب 
مالکیت کمیسیون ها را باید خود کاندیدا بر عهده بگیرند؛ 
پول خواستند، پول دادم و امنیت خواستند، امنیت دادم.«  
او تأکید کرد که حکومت در امور این کمیسیون ها دخالت 

ندارد.
محمداشرف غنی هم چنان در این گفت وگوی تلویزیونی 
بر برگزاری به موقع انتخابات در کشور تأکید کرد. او افزود 
که حاضر نیست به خواست گروه طالبان، انتخابات را به 
تعویق بیاندازد. پیش از این گروه طالبان، انتخابات را مانع 

صلح خوانده بود.

رقم مهاجرینی که به صورت اجباری از کشورهای اروپایی 
به افغانستان برگشت داده شده اند را ۶۱۳ نفر اعالم کرد. 
به گفته عبدالباسط انصاری، ۱۹۶ مهاجر دیگر افغان نیز به 
صورت داوطلبانه از کشورهای اروپایی به کشور برگشته اند.

از  عودت کننده کان  و  مهاجرین  وزارت  معلومات  طبق 
شروع ۲۰۰۲ تا کنون نزدیک به ۱۰ میلیون مهاجر افغان 

از کشورهای مختلف جهان به کشور عودت کرده اند.
نبود کار و سرپناه و هم چنان نبود دسترسی نداشتن به 
مهاجرین  عمده  مشکالت  از  آموزش  و  خدمات صحی 

عودت کننده به کشور هستند.
پیشتر وزارت مهاجرین گفته بود که دست کم هفت میلیون 
تن از بی جاشده گان داخلی و مهاجرین عودت کننده نیاز 
به آموزش دارند. این وزارت گفته بود که وزارت معارف 
برای آموزش این شمار بی جاشده و عودت کننده بودجه 

اختصاص نداده است.
امریکا ۱۲۵ میلیون دالر برای رسیده گی به  به تازه گی 
کمک  افغانستان  در  عودت کننده گان  و  بی جاشده گان 

کرده است.
وزارت مهاجرین از این کمک امریکا قدردانی کرده است.

این  در  دالر  میلیون  میالدی ۱۱۰  امریکا سال گذشته 
بخش به افغانستان کمک کرده بود.
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باید مسووالنه و مشروط  افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
نام  به  واقعیتی  قوام  برای  افغانستان  در  متحده  ایاالت  باشد. 
دولت افغانستان هزینه های کالن مالی و انسانی کرده است. اگر 
خروج  باید  دارد،  ارزش  واشنگتن  برای  انسانی  هزینه های  این 
نیروهایش به صورت مشروط و مسووالنه باشد. خروج مسووالنه 
طوری است که ایاالت متحده ارتش افغانستان را آن طوری که 
الزم است، برای فعالیت های مستقل آماده سازد. ارتش افغانستان 
فروپاشی  با  افغانستان  صدساله ی  ارتش  است.  ساله  ده  واقع  در 
دولت  داکتر نجیب اهلل، از بین رفت. روی ارتش کنونی افغانستان 
ده  ارتش  یک  شد.  شروع  جدی  سرمایه گذاری   ۲۰۰۹ سال  از 
ساله از نظر توانایی ها و قابلیت های حرفه ای در حدی نیست که 
بتواند مستقالنه وظایف خودش را انجام دهد. ارتش افغانستان به 
نیروی هوایی مجهز و دیگر قابلیت ها ضرورت دارد. ایاالت متحده 
فراهم  افغانستان  ارتش  برای  را  قابلیت ها  این  باید  متحدانش  و 
کنند و تعهد درازمدت برای این ارتش داشته باشند. خروج کامل 
باید زمانی انجام شود که ارتش افغانستان بتواند از پس وظایفش 

برآید. 
این  در  ابد  تا  امریکا  که  نمی خواهد  افغانستان  در  کسی  هیچ 
سرزمین حضور نظامی داشته باشد و در نقش نیروی نجات عمل 
کند؛ اما خروج باید مسووالنه و مشروط باشد. ایاالت متحده در 
بدل خاموشی تفنگ ها، تضمین مبارزه با ترور و گفت وگوها برای 
شکل دهی آینده ی سیاسی افغانستان به صورت مسالمت آمیز قصد 
دارد که به تدریج نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند. اما اگر 
متوقف  باید خروج  نکنند،  داده اند،  عمل  که  تعهداتی  به  طالبان 
شود. از همین حاال باید روشن باشد که روند خروج مشروط است. 
اگر روند خروج مشروط نباشد،  هیچ نیرویی عالقه مندی ندارد که 
ایاالت متحده  اگر  به خواست های مشروع جامعه ی تمکین کند. 
صرف به خروج نیروهای خودش از افغانستان فکر کند و در پی 
توافق خروج باشد،  دست آوردی به نام دولت افغانستان و نهادهای 

دولتی در این سرزمین باقی نمی ماند. 
جهان  دیگر  که  کنند  حس  وقتی  دیگر  نیروی  هر  و  طالبان 
افغانستان را رها کرده است،  ضرورتی برای مصالحه و راه انداختن 
تعهد  جهان  که  بینند  وقتی  آنان  نمی بینند.  سیاسی  حل  روند 
ندارد، به شهرهای بزرگ لشکرکشی می کنند و وضعیت را به سال 
تروریسم،  با  مبارزه  تضمین  مثل  مواردی  برمی گردانند.   ۱۹۹۶
هم زمانی عملی است که خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 
حل  روند  اگر  که  شود  گذاشته  قید  باید  شود.  مقید  و  مشروط 
باشد،  مثبت  آن  نتیجه ی  و  بیفتد  راه  معقول  به صورت  سیاسی 
 خروج نیروهای امریکایی ادامه خواهد یافت؛  در غیر آن، متوقف 
خواهد شد. روس ها هم در آخر سال ۱۹۹۱ و شروع سال ۱۹۹۲ 
امنیتی  تضمین  مخالف شان  نیروهای  از  که  می کردند  تالش 
کشورهای  با  و  دهند  پایان  وقت  حکومت  از  حمایت  به  بگیرند، 
به  آن ها  اما  کنند؛  معامله  مسکو،  طرف دار  نظام  مخالفان  حامی 
جنگ  نجیب اهلل،   داکتر  حکومت  سقوط  با  نرسیدند.  هدف شان 
به مرزهای جمهوری فدراتیف روسیه رسید و در زمان حکومت 
دلیل  به  نظامی  حمله ی  به  تهدید  را  گروه  این  مسکو  طالبان، 
و ۱۹۹۴ هم  در سال های ۱۹۹۳  کرد.  حضور شورشیان چچنی 
بمباردمان  افغانستان  شمال  در  را  مناطقی  روسی  هواپیماهای 
می کردند که گمان می رفت  نیروهای مسلح مخالف جمهوری های 
تازه استقالل یافته ی آسیای میانه در آن حضور داشته باشند. اگر 
غرب هم دست به معامله با طالبان و کشورهای حامی آنان بزند 
و افغانستان را رها کند،  بداند که نتیجه نمی گیرد. خروج نیروهای 
جنگ  سیاسی  حل  و  ثبات سازی  روند  از  بخشی  باید  امریکایی 
باشد. با کامیاب شدن این روند، باید خروج نیروهای امریکایی از 
افغانستان هم کامل شود. ولی اگر این خروج غیر مسووالنه باشد، 

 برای امریکا،  افغانستان و منطقه پیامدهای ناگوار دارد. 
در  متحده  ایاالت  بی دریغ  کمک های  مدیون  افغانستان  مردم 
همه ی زمینه ها در دو دهه ی اخیر هستند. بدون کمک های ایاالت 
ایاالت  این  نمی شد.  ساخته  افغانستان  دولتی  نهاد  هیچ  متحده 
متحده بود که کمک های متحدان خودش را هم برای افغانستان 
جلب کرد. ولی اگر ایاالت متحده به صورت غیر مسووالنه نیروهای 
خود را بیرون کند، مردم افغانستان آن را اقدامی خصمانه تلقی 

خواهند کرد، نه یک رفتار دوستانه.

خروج باید مشروط
 و مسووالنه باشد
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نهادهای داخلی ناظر بر روند انتخابات، برگزاری انتخابات 
نهادهای  نظارت جدی  نیازمند  را  تقلب  از  دور  و  شفاف 
نقش  می گویند  اما  می کنند،  عنوان  بین المللی  و  داخلی 
پیش  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  نهادها  این  نظارتی 
رو، به دلیل بی توجهی سازمان های جهانی کم رنگ خواهد 
بود. آنان هم چنان هشدار می دهند در صورتی که ناظران 
داخلی از سوی نهادها و یا سازمان های بین المللی حمایت 
مالی نشوند، برنامه های نظارتی شان را در انتخابات پیش 

رو، نمی توانند عملی کنند.
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه 
افغانستان )فیفا( روز یک شنبه، سوم سنبله در صحبت با 
بین المللی  ناظران  که  آن جایی  از  گفت  ۸صبح،  روزنامه 
به دلیل نبود امنیت نمی توانند روند انتخابات را به گونه 
جدی زیر نظارت داشته باشند، مسوولیت نظارت این روند 
بی توجهی  اما  آقای رشید  است.  داخلی  ناظران  به دوش 
سازمان های بین المللی و نبود حمایت مالی آنان از ناظران 
داخلی را سبب عملی نشدن برنامه های نظارتی نهادهای 
ناظر داخلی عنوان کرد و افزود: »تا کنون هیچ تعهد مالی 
از سوی سازمان های بین المللی به ناظران داخلی صورت 
فیفا می گوید  اجرایی  رییس  این حال،  با  است.«  نگرفته 
نهادهای داخلی ناظر بر روند انتخابات با توجه به امکانات 
انتخابات را زیر نظارت  محدود، تالش خواهند کرد روند 
داشته باشند، اما تطبیق برنامه های نظارتی همه شمول آنان 

در نبود حمایت های مالی ناممکن خواهد بود. 
برنامه های  مسوول  شینواری،  حبیب اهلل  حال،  همین  در 
دیدبان انتخابات افغانستان )ایتوا( نیز تایید می کند که تا 

کمیته ی مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد 
اداری یا »میک« نخستین گزارشش از چگونه گی تطبیق 
سفارش های خود در مورد »آسیب پذیری های فساد اداری« 
وزارت معادن و پترولیم را به نشر رساند. مسووالن این اداره 
می گویند که این وزارت بخش بزرگی از سفارشات میک 
را در زمینه مبارزه علیه فساد تطبیق نکرده است. براساس 
از  درصد  پترولیم ۶۰  و  معادن  وزارت  نهاد،  این  گزارش 
سفارش های این نهاد را در زمینه مبارزه علیه فساد عملی 

نکرده است.
مستقل  کمیته ی  داراالنشای  رییس  روحانی،  میوند 
مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا »میک« 
در  خبری  نشست  یک  در  سنبله،  سوم  یک شنبه،  روز 
کابل، گزارش ربع وار نظارتی از تطبیق سفارش های مبارزه 
همه گانی  را  پترولیم  و  معادن  وزارت  در  اداری  فساد  با 
است که  نهاد دو سال  این  افزود که  روحانی  آقای  کرد. 
اداری را در  ارزیابی آسیب پذیری و فساد  روند بررسی و 
وزارت معادن و پترولیم تعقیب می کند. به گفته او، این 
نهاد ۱۹۱ سفارش را برای محو فساد اداری به این وزارت 
سپرده بود. وزارت معادن و پترولیم توانسته است که از 
این میان ۲۷ سفارش را به گونه ی کامل و ۴۷ سفارش را 
به گونه ی قسمی تطبیق کند. رییس داراالنشای کمیته ی 
میک افزود که هرچند این وزارت در تطبیق این سفارش ها 
تمامی  که  است  نتوانسته  اما  داشته،  پیش رفت هایی 

سفارش های این اداره را به گونه ی کامل تطبیق کند. او گفت 
که از جمله ۱۹۱ سفارش، ۱۱۶ سفارش آن در زمینه مبارزه 

با فساد عملی نشده است. 
و  معادن  وزارت  اکنون  تا  که  است  آمده  میک  گزارش  در 
پترولیم در قسمت شفافیت در قرادادها، کودهای توافق شده 
عواید معادن و نمبر تشخیصیه یا »TIN«، جمع آوری عواید 
معادن، نظارت و تفتیش از معادن کشور، پروسه های ضعیف 
و غیرواضح تفویض قراردادها و حقوق غیرواضح زمین را از 
تطبیق  آن  در  میک  که سفارش های  مواردی خواند  جمله 

نشده است. 
چرا  که  این سوال  با طرح  میک  کمیته  داراالنشای  رییس 
سفارش های این نهاد توسط وزارت معادن و پترولیم عملی 
نشده است ، گفت که روابط ضعیف میان نهادهای دولتی و 
عدم درک از سفارش ها سبب شده است که این سفارش  ها به 
گونه ی کامل از سوی وزارت معادن و پترولیم عملی نشود. او 
گفت: »ظرفیت آنان در حدی است که با میک کار کنند تا 

سفارشات را بفهمند.«
ادریس هاشمی، پژوهشگر کمیته ی مستقل مشترک نظارت 
و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در این نشست گفت که پس 
از تصویب قانون جدید معادن، بخش بزرگی از نگرانی های 
این نهاد در زمینه تطبیق این سفارش ها برطرف شده است. 
به گفته او، این وزارت با تطبیق این سفارش ها توانسته است 
روند استخدام کارمندان و جمع آوری مالیات را شفاف و از 

استخراج معادن به گونه ی غیرقانونی جلوگیری کند.
هرچند روند استخراج معادن کشور اکنون نیز به گونه ی 
خودسر و غیرقانونی از سوی شماری از زورمندان و افراد 
میک  اداره  مسووالن  اما  دارد،  جریان  غیرقانونی  مسلح 
می گویند که وزارت معادن و پترولیم با تطبیق سفارش های 
میک،  روند استخراج معادن به صورت غیرقانونی را محدود 
کرده است. ادریس هاشمی گفت که این وزارت یک پالن 
را طرح کرده است که زمینه استخراج معادن به گونه ی 

غیرقانونی را محدود می کند. 
پروسه  که  ساخت  خاطر نشان  هاشمی  آقای  هم چنان 
سفارش های  از  پس  معادن  وزارت  کارمندان  استخدام 
میک به این وزارت، بهبود یافته است. به گفته او، اکنون 
از طریق کمیسیون  وزارت  این  کارمندان  استخدام  روند 
یادآور شد  او هم چنان  اداری صورت می گیرد.  اصالحات 
که پالن کاری توسعه مسلکی به منظور ارتقای ظرفیت 
کامندان این وزارت نیز ساخته شده است. از سوی دیگر 
میوند روحانی، رییس داراالنشای کمیته میک تصریح کرد 
وزارت  این  پست های  از  برخی  در  غیر مسلکی  افراد  که 
اصل  مسأله،  این  که  تأکید  او  وظیفه اند.  انجام  مصروف 
تخصص گرایی را زیر پرسش برده و نیاز است که در این 

بخش ها افراد متخصص و مسلکی گماشته شوند. 
گفته های  رد  با  پترولیم  و  معادن  وزارت  در همین حال 
سفارش های  تطبیق  در  وزارت  این  که  می گوید  میک 

مطفی،  عبدالقدیر  است.  داشته  خوبی  پیش رفت  اداره  این 
روزنامه  با  صحبت  در  پترولیم،  و  معادن  وزارت  سخنگوی 
این سفارش ها ۴۸  تطبیق  در  وزارت  این  که  ۸صبح گفت 

درصد پیش رفت داشته است.
 آقای مطفی گفت که این وزارت در حدود ۹۰ سفارش را 
عملی کرده است. او هم چنان افزود که از جمله ۱۹۱ سفارش، 
۲۷ سفارش آن با ابهام روبه رو است و آن را با کمیته میک 
شریک کرده اند. او تصریح کرد که همین اکنون این وزارت 
سفارش های کمیته میک را در زمینه استخراج معادن، قوانین 
و ترویج حکومت داری الکترونیک عملی کرده است. او تأکید 
کرد، این وزارت متعهد است که تمامی این سفارش ها را برای 

بهبود حکومت داری خوب تطبیق کند. 
این در حالی است که کمیته میک سال گذشته نیز گزارشی 
را مبنی بر فساد اداری در وزارت معادن و پترولیم به نشر 
به  سال ۱۳۹۷  قوس  بیستم  در  که  گزارش  آن  در  رساند. 
در  قراردادها  داوطلبی  روند  بود که  نشر رسید، گفته شده 
با »تبانی و تقلب« همراه است. هم چنان در  وزارت معادن 
گونه ی  به  معادن  استخراج  که  بود  شده  گفته  گزارش  آن 
غیرقانونی توسط »گروه های مخالف مسلح« صورت می گیرد. 
به همین ترتیب در آن گزارش گفته شده بود که در استخدام 
و  مداخالت سیاسی  پترولیم  و  معادن  وزارت  در  کارمندان 
نابه جا از جمله »خویش خوری ها، دوست گماری و قوم گرایی« 

وجود دارد. 

داشته باشند. آنان یافته های نظارتی شان را با اسناد الزم 
در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار می دهند و در 
صورت الزم، در مشورت دهی به کمیسیون های انتخاباتی 

نیز همکاری می کنند. 
انتخابات  در  نیز  بین المللی  ناظران  هم، حضور  سویی  از 
بر  می رسد.  نظر  به  کم رنگ  رو  پیش  جمهوری  ریاست 
اساس آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات هیچ سازمان 
بین المللی تا کنون اعتبارنامه نظارت از روند انتخابات را 
دریافت نکرده است. مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات 
می گویند »اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان« 
و  آسترالیا«  ملی  »دانشگاه  زنان«  بین المللی  »کارزار 
نهاد  چهار  امریکا«  متحده  ایاالت  صلح  »انستیتوت 
بین المللی هستند که برای دریافت اعتبارنامه درخواست 
داده اند. این در حالی است که روند انتخابات در دوره های 
پیشین ریاست جمهوری را ده ها نهاد و سازمان بین المللی 

زیر نظارت داشتند. 
هیچ  کنون  تا  حالی  در  داخلی  ناظران  همه،  این  با 
نکرده اند  دریافت  مالی  دریافت حمایت  بر  مبنی  تعهدی 
که در انتخابات دوره های پیشین سازمان های بین المللی 
را  حمایت شان  انتخاباتی،  کارزارهای  آغاز  از  پیش  ماه ها 
از این نهادها اعالم می کرد. حبیب اهلل شینواری، مسوول 
برنامه های دیدبان انتخابات افغانستان )ایتوا( در این باره 
گفت: »در انتخابات دوره های قبل حدود سه تا چهار ماه 
پیش از برگزاری انتخابات هم خودشان برای نظارت از این 
روند حضور می داشتند و هم از همکاری شان با نهادهای 
تنها  که  اکنون  اما  او  به سخن  تعهد می کردند.«  داخلی 

این دم که تنها یک ماه به روز رأی دهی باقی مانده است، 
هیچ تعهدی برای نهادهای ناظر مبنی بر این که از آنان در 
است.  نشده  داده  می شود،  حمایت  میزان  ششم  انتخابات 
از  را  انتخابات  و  روند صلح  آقای شینواری جریان هم زمان 
دالیل احتمالی بی توجهی سازمان های جهانی عنوان کرد و 
مالی نشویم ممکن پوشش  گفت، »در صورتی که حمایت 
نظارتی ما از سطح ولسوالی ها به سطح شهرها کاهش یابد.« 
به  انتخابات  روند  از  نظارتی  فعالیت های  او،  سخن  به  زیرا 
سطح ولسوالی ها و به ویژه نظارت از روز رأی دهی و حضور 
ناظران در مراکز رأی دهی به منظور نظارت و تهیه گزارش 
نیازمند هزینه  انتخابات در سطح کشور  روند  از چگونه گی 
مالی  حمایت  بدون  هزینه  این  پرداخت  و  است  بیش تر 

سازمان های بین المللی برای نهادهای داخلی ناممکن است. 
هم چنان  انتخابات  روند  بر  ناظر  داخلی  نهادهای  مسووالن 
می گویند برنامه های نظارتی آنان به گونه ای تنظیم شده است 
که سایر مراحل انتخابات را زیر نظر داشته باشند و در روز 
رأی دهی، ناظران شان را به مراکز رأی دهی در سطح شهرها، 
والیات و ولسوالی ها بفرستند. به سخن مسووالن این نهادها، 
مالی  بین المللی حمایت  و سازمان های  نهادها  از سوی  اگر 
نشوند، ممکن این نظارت آنان محدود به شهرها و یا مراکز 
والیات شود و در سطح ولسوالی ها هیچ ناظری از چگونه گی 

رأی دهی نظارت نکند.
این در حالی است که نظارت روند انتخابات از سوی نهادهای 
داخلی و بین المللی می تواند برگزاری انتخابات را مشروعیت 
بخشد. هر چند این ناظران نقش اجرایی ندارند، اما می توانند 
بارزی  نقش  انتخاباتی  تخّطی های  و  تقلب  از  جلوگیری  در 

حدود یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی 
مانده است، اما هیچ سازمانی اعالم همکاری نکرده است.

دیده بان  مؤسسه  افغانستان،  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
انتخابات افغانستان، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، دیده بان 
آزاد افغانستان و دیده بان انتخابات آزاد و شفافیت افغانستان از 
جمله نهادهای داخلی ناظر بر روند انتخابات هستند. هم چنان 
نشان می دهد که در  انتخابات  آمارهای کمیسیون مستقل 
کنار این نهادها، ۲۴ نهاد داخلی که شامل احزاب، رسانه ها و 
نهادهای مدنی می باشند، اعتبارنامه نظارتی دریافت کرده اند. 
ریاست  انتخابات  به  حالی  در  ملی  سازمان های  توجه 
جمهوری پیش رو کم رنگ است که روند صلح بر انتخابات 
کرده اند  اعالم  بارها  امریکایی  مقام های  است.  افکنده  سایه 
انتخابات ریاست  برگزاری  به  افغانستان نسبت  که صلح در 
جمهوری اولویت دارد. شماری از نامزدان ریاست جمهوری 
نیز با این امر موافقت نشان داده اند، اما رییس جمهوری غنی 
و کمیسیون مستقل انتخابات می گویند برگزاری انتخابات 
است.  آنان  سرخ  خط  میزان  ششم  در  جمهوری  ریاست 
براساس تقویم انتخابات، شهروندان قرار است تا ۳۲ روز دیگر 
در ششم میزان به پای صندوق های رأی دهی بروند و به نامزد 

دلخواه شان رأی بدهند. 
در این دور انتخابات ۱۷ تن به شمول رییس جمهور و رییس 
اجرایی حکومت وحدت ملی خودشان را برای احراز کرسی 
برگزاری  به  نامزدان  همه  کرده اند.  نامزد  جمهوری  ریاست 
انتخابات شفاف تأکید کرده اند، اما کم رنگ بودن نظارت این 
روند می تواند انتخابات ششم میزان را زیر پرسش قرار دهد و 

به جنجال های پساانتخاباتی دامن بزند.

جیب خالی ناظران انتخاباتی
آیا انتخابات بی حضور 

نهادهای ناظر برگزار می گردد؟

وزارت معادن 60 درصد 
سفارش های میک در زمینه 
»فساد« را عملی نکرده است

عبداالحمد حسینی

فهیم امین



سفیر ایاالت متحده در سفری که به مزار شریف داشت،  بار 
دیگر اعالم کرد که اولویت واشنگتن در افغانستان حل سیاسی 
ایاالت  رییس جمهور  ترمپ  دونالد  انتخابات.  نه  است  جنگ 
متحده می خواهد که قبل از اولین یک شنبه ی ماه نوامبر سال 
۲۰۲۰ روند حل سیاسی جنگ افغانستان آغاز شود و به جایی 
برسد. این امر ضرورت های انتخاباتی او را برآورده می کند. ۲۰ 
ساله گی جنگ افغانستان نزدیک است و به همین دلیل این 
جنگ به بحث داغ انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده 
بدل شده است. در انتخابات درون حزبی حزب دموکرات ایاالت 
متحده بحث انتخابات بسیار داغ است. حتا دختر جو بایدن 
یکی از نامزدان مطرح حزب دموکرات در مورد جنگ افغانستان 
اظهار نظر کرده است. رهبران پرنفوذ حزب جمهوری خواه از 
جمله سناتور لیندسی گراهام نیز اوضاع افغانستان را زیر نظر 
دارند. نهادهای مختلف امریکایی هم نظرات خاص خودشان 
را در مورد جنگ افغانستان دارند. این اظهار نظرها تاثیرات 
خودش را روی بخشی از افکار عمومی امریکا گذاشته است 
و ترمپ ناگزیر است که در انتخابات سال ۲۰۲۰ در چارچوب 
دید درازمدتی که برای اقتصاد و امنیت امریکا دارد،  ختم جنگ 
افغانستان را نیز جا دهد. کاهش شدید حضور نظامی امریکا در 
افغانستان و صرفه جویی مالی  موضوعی است که ترمپ می تواند 
روی آن در انتخابات امریکا مانور دهد. کاهش شدید حضور 
نظامی امریکا در این جا هم زمانی ممکن است که حل سیاسی 
جنگ کلید بخورد و تا نوامبر سال ۲۰۲۰ پیش رفت هایی در 
این زمینه حاصل شود. به همین دلیل است که برای سفیر 
حل  زدن  کلید  پومپیو،  مایک  و  جان بس  سفیر  خلیل زاد، 
سیاسی جنگ افغانستان بیش تر از هر چیز دیگری اهمیت 
دارد. به همین دلیل است که سفیر ایاالت متحده بار دیگر 
تاکید می کند که برای واشنگتن حل سیاسی جنگ در اولویت 

است، نه چیز دیگر. 
حال دیگر واضح شده است که موافقت نامه ی پایان جنگ امریکا 
با گروه طالبان نهایی شده است و تا چند روز بعد دو طرف آن را 
به اطالع عموم می رسانند. سفر غیر مترقبه ی محمداشرف غنی 
رییس جمهور به عربستان هم می تواند بی ربط به این موضوع 
نباشد. شاید در آن جا به تفصیل در این مورد به آقای غنی 
معلومات داده شود. بحث محوری این است که برای محمداشرف 
غنی رییس جمهور و دیگر موتلفان سیاسی اش، انتخابات ریاست 
جمهوری در اولویت است، ولی برای واشنگتن حل سیاسی 
به  نحوی  یک  به  طرف  دو  اما  تفنگ ها.  خاموشی  و  جنگ 
هم دیگر ضرورت دارند. محمداشرف غنی بدون حمایت ایاالت 
متحده انتخابات ریاست جمهوری را نمی تواند برگزار کند. در 
گذشته ایاالت متحده و سازمان های بین المللی ای که بر آن نفوذ 
داشتند،  برای انتخابات افغانستان وجهه سازی می کردند. صرف 
کمک های مالی و فنی برای انتخابات افغانستان بسنده نیست. 
وقتی نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رسمیت 
جهانی می یابد که واشنگتن و سازمان های بین المللی به آن 
وجهه ای  بخرند. تا حال برای انتخابات آتی ریاست جمهوری 
افغانستان آن طوری که الزم است، وجهه سازی صورت نگرفته 
است. حل سیاسی جنگ و توافق جامع با طالبان هم به حمایت 
آقای غنی نیاز دارد. آقای غنی در رأس حکومت افغانستان قرار 
دارد. دولت افغانستان بر مبنای قوانین بین المللی مشروعیت 
دارد. هیچ دولتی نتوانسته است مشروعیت آن را انکار کند. 
افغانستان به عنوان یک دولت مشروع،  بر مبنای قانونش یک 
جمهوری است و حکومت هم نهاد مشروع همین جمهوری. هر 
نوع توافقی با طالبان که حکومت مشروعیت آن را تایید نکند، 

 به مشکل بر می خورد. 
هم  متحده  ایاالت  شمول  به  خارجی  بازی گران  تمام  اما 
محاسبات شان را دارند. شاید محاسبه ی بازی گران خارجی این 

افغانستان اعالمیه جهانی حقوق بشر و  خط سرخ مردم 
است  بین المللی  بشر  حقوق  اسناد  و  کنوانسیون ها  تمام 
که دولت افغانستان آن ها را به امضا رسانیده و مکلف به 
اجرای مفاد آن ها است. این اسناد بین المللی همه جوانب 
دخیل در گفت وگوهای صلح افغانستان را مکلف به احترام 
بشری  بنیادین  آزادی های  و  حقوق  و  انسانی  کرامت  به 
می  سازد. بناًء، این خط سرخ مردم افغانستان باید در برابر 
طالب ها و هر گروه دیگری که خواهان گفت وگو و صلح اند، 
کشیده شود. این خط سرخ باید هم چنان در برابر دولت 
افغانستان و نیروهای بین المللی به رهبری امریکا کشیده 
شود، زیرا اگر گروه طالبان و دیگر گروه های جنگ جو از 
طریق رفتارهای خشونت بار و اختالفات ایدیولوژیک سبب 
نقض حقوق بشر در افغانستان می شوند، دولت افغانستان و 
نیروهای خارجی نیز با اهمال و معامله بر سر این ارزش ها، 
برای به دست آوردن اهداف سیاسی، زمینه را برای نقض 
حقوق و آزادی های بنیادین مردم افغانستان مساعد ساخته 

می توانند.
مبنای  بشر  حقوق  با  طالبان  مخالفت  این که  نخست 
ایدیولوژیک دارد. با ارایه قرائت تنگ نظرانه از اسالم، طالبان 
با جهانی بودن و همه گانی بودن حقوق بشر موافق نیستند. 
آن ها حقوق بشر را محصول فرهنگ غربی و ابزاری برای 
سیاست خارجی کشورهای غربی و وسیله ای برای استعمار 
سایر  و  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  به  آن ها  می پندارند. 
کنوانسیون های حقوق بشری که دولت افغانستان به عنوان 
قایل  احترام  رسانیده،  امضا  به  متحد  ملل  سازمان  عضو 

نیستند. 
از یک جانب، محروم ساختن مردم از بنیادی ترین حقوق 
سرنوشت  تعیین  و  رأی  حق  جمله  از  مدنی ـ سیاسی، 
از  بودن  امان  در  حق  آزاد،  انتخابات  طریق  از  سیاسی 
شکنجه، مجازات های ظالمانه و تحقیرآمیز فیزیکی مانند 
دره زدن، قطع دست و پا، سنگسار و اعدام و حق دسترسی 
به محاکم عادالنه، محروم ساختن زنان از حق برابری و 
آزادی، حق کار، حق تعلیم و تربیه، نقض حقوق اقلیت های 
دولت  مکلفیت های  به  توجه  عدم  مذهبی،  و  قومی 
به  امن  پایگاه  دادن  و  جهانی  جامعه  برابر  در  افغانستان 
تروریست های بین المللی و بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر 
و ده ها مورد دیگر از مشخصات برجسته نظام چهارساله 
طالبان بود. از جانب دیگر، کشتار بی رحمانه مردم بی گناه 
و  شهرها  در  تروریستی  سازمان یافته  حمالت  طریق  از 
محالت رفت و آمد غیرنظامیان، استفاده از خانه های مردم 
به عنوان سنگر، انجام حمالت انتحاری، تخریب بزرگ راه ها 
ترویج  عبادتگاه ها،  تخریب  مکاتب،  زدن  آتش  پل ها،  و 
اقتصاد نامشروع از طریق قاچاق مواد مخدر و ده ها مورد 
دیگر از مشخصات برجسته مبارزه مسلحانه طالبان بر ضد 
دولت افغانستان پس از سقوط امارت اسالمی بوده است. 

در  مبارزات شان  و  طالبان  چهارساله  حکومت  تجربه 
به  اسالمی  امارت  سقوط  از  پس  گذشته  دهه  یک و نیم 
وضوح نشان می دهد که تغییر دیدگاه این گروه پیرامون 
حقوق بشر به این زودی ها ممکن نخواهد بود. تنها راه وادار 
کردن طالبان به احترام گذاشتن به حقوق بشر، صلح با این 

گروه از موقف قدرت است. 
بر خالف  نیز  افغانستان  اقتدار  سر  بر  دولت  این که  دوم 
در  باالیی  دست  چندان  می گیرد،  صورت  که  ادعاهایی 
تأمین حقوق بشری مردم افغانستان ندارد. طی یک و نیم 
برای  را  خود  تعهد  بارها  دولت  آن که  با  گذشته،  دهه 

تأمین  زمینه  در  خویش  بین المللی  مکلفیت های  ادای 
حقوق و آزادی های بنیادی مردم به جامعه جهانی و مردم 
افغانستان ابالغ کرده است، اما در عمل هیچ گاهی حقوق 
بشر در محراق سیاست گذاری های دولت جمهوری اسالمی 
گفتمان  از  افغانستان  دولت  است.  نداشته  قرار  افغانستان 
کمک های  جلب  و  تبلیغات  انجام  برای  تنها  بشر  حقوق 
مالی جامعه جهانی استفاده کرده است. به گونه ی مثال، 
دولت مردان افغانستان همیشه و همه جا از رفتن کودکان 
به  کار  دفترهای  و  دانشگاه ها  به  زنان  رفتن  و  مکاتب  به 
عنوان دست آورد یاد کرده اند، در حالی که در یک و نیم دهه 
گذشته نقض حقوق بشری مردم در ساحه تحت حاکمیت 
دولت نیز چشم گیر بوده است. ناتوانی دولت در راه اندازی 
پروسه عدالت انتقالی و محاکمه جنایت کاران جنگی، مبارزه 
با فساد اداری، راه اندازی انتخابات آزاد و عادالنه در زمان 
کار،  زمینه  ایجاد  و  اقتصادی  وضعیت  بهبود  تعیین شده، 
تأمین امنیت جانی و مالی و تبدیل کردن گفتمان حقوق 
بشر به یک گفتمان ملی و قرار دادن حقوق و آزادی های 
بنیادین مردم در محراق پالیسی های دولتی، مشت نمونه 
تأمین حقوق بشری مردم  ناکامی های دولت در  از  خروار 
به بی اعتنایی نسبی دولت  توجه  با  بوده است.  افغانستان 
افغانستان به حقوق و آزادی های بنیادی مردم در یک و نیم 
دهه گذشته، بعید به نظر نمی رسد که این دولت طی یک 
رهبری  به  خارجی  نیروهای  و  طالبان  با  سیاسی  معامله 
امریکا حقوق بشری مردم افغانستان را بیش تر محدود سازد. 
سوم این که نیروهای بین المللی به رهبری امریکا در ابتدا 
اهداف مداخله شان را مبارزه با تروریسم بین المللی، تأمین 
افغانستان اعالم  ایجاد نظام دموکراتیک در  حقوق بشر و 
کرد؛ اما به مرور زمان، با تغییر در دیدگاه رهبران سیاسی 
غرب نسبت به جنگ در افغانستان، اهداف حضور نیروهای 
تروریسم  با  مبارزه  به  تنها  نیز  افغانستان  در  نظامی شان 
تقلیل  خود شان  شهروندان  امنیت  تأمین  و  بین المللی 
ایجاد  و  مردم  بنیادین  آزادی های  و  حقوق  تأمین  یافت. 
نظام دموکراتیک در افغانستان، اهمیت خود را نزد امریکا 
و متحدانش کاماًل از دست داد.  گفت وگوهای اخیر میان 
طالبان و امریکا نشان می دهد که نیروهای بین المللی حاضر 
اند افغانستان را ترک کنند، اگر این اطمینان را حاصل کنند 
که در آینده امنیت شهروندان شان از خاک افغانستان مورد 

تهدید قرار نمی گیرد. 
در نهایت، آن چه برای مردم افغانستان مهم است، حقوق 
اعالمیه  در  تنها  نه  که  است  اساسی شان  آزادی های  و 
بلکه در  بین المللی،  جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های 
نیز تضمین شده  افغانستان  قوانین  و سایر  اساسی  قانون 
است. دولت افغانستان، نیروهای خارجی و مخالفان مسلح 
به شمول طالبان به هیچ وجه حق ندارند که بر سر این 

ارزش ها معامله کنند. 
جامعه مدنی، رسانه های آزاد، روشن فکران، سیاست مداران، 
احزاب و گروه های لیبرال در افغانستان باید بیش تر از پیش 
با هم متحد شوند و صدای مردم را به گوش طالبان، امریکا 
و حکومت افغانستان برسانند. به آن ها باید فهمانده شود 
که  حقوق بشر خط سرخ مردم افغانستان است. صلحی که 
بر اساس معامله بر سر حقوق و آزادی های بنیادین مردم 
مردم  ماند.  نخواهد  پایدار  هیچ گاه  شود،  ایجاد  افغانستان 
افغانستان این حق را به خود می دهند تا در برابر کسانی که 
حقوق و آزادی های بشری شان را زیر پا می کنند، دست به 

مبارزات مدنی بزنند. 

حقوق بشر، خط سرخ مردم 
افغانستان

کشتی نرم غنی و واشنگتن

است که در صورت برگزاری انتخابات و پیروزی آقای غنی،  روند 
حل سیاسی آن طوری که واشنگتن و دیگر بازی گران می خواهند 
برگزاری  با  که  می گویند  حاال  همین  از  طالبان  نخورد.  کلید 
انتخابات ریاست جمهوری مخالف اند. یکی از مذاکره کننده گان 
آنان گفته است که برگزاری انتخابات به معنای دوام جنگ است. 
را  امتیازها  از  برخی  و  برقراری آتش بس  زیاد  احتمال  به  آنان 
موکول به تأخیر در برگزاری انتخابات کنند. اگر انتخابات ریاست 
جمهوری برگزار گردد و آقای غنی برنده ی آن اعالم شود،  بعید 
نیست که ایشان حل سیاسی جنگ را بر مبنای شرایطی که خود 
دارد، مسیر بدهد. آقای غنی در سال ۲۰۰۷ مقاله ای در مورد 
چگونه گی پایان منازعه و حل سیاسی جنگ نوشته است. ایشان 
پالیسی خود را بر مبنای یافته های همان مقاله تنظیم کرده 
است. در آن مقاله صلح سازی و پایان جنگ یک امر درازمدت 
خوانده می شود. محمداشرف غنی در سخنرانی  ماه فبروری سال 
۲۰۱۸ در نشست پروسه ی کابل و سخنرانی اش در نشست ژنیو 
در ماه نوامبر آن سال نیز به بسیار صراحت گفت که حل منازعه، 
ثبات سازی و پایان جنگ افغانستان به پنج سال زمان نیاز دارد و 
اگر روند مطابق طرح او آغاز نشود،  صلح به دست آمده، شکننده 
خواهد بود. او همیشه می گوید که صلح شکننده و ناپایدار را قبول 
ندارد. باور آقای غنی بر این است که اگر رییس دولت مشروعیت 
انتخاباتی نداشته باشد، آن حکومت صالحیت حقوقی و اخالقی 
برای مذاکره و امتیازدهی به جانب دیگر را ندارد. روشن است 
که گروه طالبان صلحی نمی خواهد که مدنظر آقای غنی است. 
واشنگتن هم به دالیل سیاسی و انتخاباتی خیلی عجله دارد. 
طالبان و حامیان خارجی شان از شتاب واشنگتن بهره برداری حد 
اکثری می کنند. بعید نیست که طالبان در نشست اسلو شماری 
از سیاست مداران را با خود هم سو کنند و در بدل امتیاز آتش بس 
و بحث های دیگر خواستار تأخیر انتخابات شوند. روشن است که 
با تأخیر انتخابات،  بحث تشکیل اداره ی انتقالی و آغاز روند حل 
سیاسی قوت می گیرد. سخنگویان غیر رسمی و حامیان طالبان 
هم تاکید می کنند که سرآغاز روند حل سیاسی و مصالحه باید 
ایجاد یک حکومت انتقالی مشارکتی باشد که در آن نماینده گان 
طالبان هم حضور داشته باشند. اگر حوادث به آن سمت مسیر 
یابد،  روشن است که آقای غنی ربط خود را با سیاست افغانستان 

از دست می دهد. 
به نظر می رسد که محاسبه ی رییس جمهور غنی این است که 
انتخابات ریاست جمهوری،  در همان دور  برگزاری  در صورت 
اول برنده می شود. بر مبنای آمار کمیسیون مستقل انتخابات 
ریاست  انتخابات  در  رأی دهی  برای  شهروند  میلیون  نُه ونیم 
جمهوری نام نویسی کرده اند. اما نهادهای ناظر بر انتخابات به این 
یا مشکل دارد،  نام  اند که چیزی حدود سه ونیم میلیون  باور 
 یا درست ثبت نشده است و یا بیخی خیالی است. بنا بر این 
مجموع رأی دهنده گان شش میلیون است. اگر سطح مشارکت 
در انتخابات ریاست جمهوری را ۵۰ درصد در نظر بگیریم، آقای 
غنی برای برنده شدن به یک ونیم میلیون رأی نیاز دارد. ایشان 
حتماً به این باور اند که یک ونیم تا دو میلیون رای را به دست 
می آورند. ولی ایاالت متحده شاید به این باور باشد که در صورت 
پیروزی غنی طالبان مذاکره نمی کنند و  انتخابات و  برگزاری 
به جنگ دوام می دهند،  در آن صورت واشنگتن دو راه خواهد 
داشت ، یا باید نیروهای خود را فرابخواند و تمامی کمک ها را قطع 
کند و یا پنج سال دیگر وضع موجود را ادامه دهد. فراخوانی 
نیروهای خارجی و قطع کمک ها به احتمال زیاد افغانستان را 
به سال ۱۳۷۱ می برد. این سناریو برای واشنگتن در وضعیتی 
که ترمپ انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو دارد،  قابل قبول 
نیست از طرف دیگر ترمپ تحمل وضع موجود آن هم برای یک 
مدت طوالنی را ندارد. روشن نیست که آقای غنی و واشنگتن 

چگونه و به چه صورتی تفاهم خواهند کرد.
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فردوس

محمد فهیم نعیمی
دانشجوی دوره کارشناسی ارشد حقوق
بشر بین المللی در دانشگاه برونل لندن
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می پیچد:  گوش  به  موترها  ایستگاه  در  صداهایی 
آن سوتر،  کمی   »... پایکوب  فتح اهلل،  قلعه  »شهرنو، 
چارقال«،  »چارقال،  آوازهای  بر  عالوه  راننده گان 
کرده اند.  بلند  اشاره  برای  نیز  را  انگشت شان  چهار 
سمت  به  مسافر،  آخرین  شدن  سوار  از  پس  راننده 
از  گذشتن  محض  به  می کند.  حرکت  فتح اهلل  قلعه 
ازدحام، یکی از مسافران می خواهد پیاده شود. بکس 
می کشد  بیرون  راه  کرایه  تصفیه  برای  را  جیبی اش 
راننده  به  پول ها  میان  از  را  افغانیگی  صد  نوت  و 
»میده  می پرسد:  مضطرب  چهره  با  راننده  می دهد. 

نداری؟«
راننده گی  شهر  در  که  است  سالی  چند  صدیق 
کار  برای  خانه  از  آفتاب  طلوع  از  پس  او  می کند. 
بیرون می شود و شامگاه با خرید نیازهای روزانه اش، 
به خانه اش بر می گردد. آن گونه که او می گوید، موتر 
را به اجاره گرفته و پس از تصفیه حسابات صاحب 
برایش  افغانی   ۳۰۰ حدود  در  روزانه  موتر،  اصلی 
او دردسر  برای  بارها  اما،   ُخرد  پول  می ماند. کمبود 
ساز شده و حتا گاه گاه از درآمد روزانه اش نیز کاسته 
است.  وی حتا گاه گاهی برای ُخردکردن پولش در 
مانند  اضافی ای  شهر، مجبور می شود که خریدهای 

آب معدنی و کریدت موبایل را به جان بخرد.

 کمیته مصونیت خبرنگاران افغان رهنمود تازه ای را 
به منظور آموزش دهی نکات الزامی برای خبرنگاران 
در پوشش انتخابات معرفی کرد. این رهنمود توسط 
کارشناسان کمیته ی مصونیت خبرنگاران افغان با در 
بین المللی، در خصوص  و  نظر داشت سندهای ملی 

پوشش انتخابات افغانستان، آماده شده است.
از سراسر کشور در کابل گرد  از خبرنگاران  شماری 
آمده اند و قرار است در جریان چهار روز آینده، مواد 
آن را فرا بگیرند و به دیگر همکاران شان نیز آموزش 

دهند. 
با  همکاری  رهنمود،  این  تهیه ی  عمده ی  هدف 
خبرنگاران و کارمندان رسانه ای است تا آن ها بتوانند 
طور  به  و  بیش تر  موثریت  با  را  کشور  انتخابات های 

همه جانبه تحت پوشش قرار دهند.
این  می گویند،  برنامه  این  برگزارکننده ی  مسووالن 
بالقوه ی  چالش های  تا  است  آن  صدد  در  رهنمود 
شناسایی  را  انتخابات ها  پوشش  زمان  در  رسانه ها 
جهانی  شده ی  قبول  اصول  به  توجه  با  و  نموده 
این  برای  را  ساده  و  عملی  راهکارهای  خبرنگاری، 

چالش ها ارایه کند.
برنامه  این  آموزگار  و  رهنمود  مولف  حکیمی،  عزیز 
بحث  مورد  رهنمود  این  در  که  اصولی  می گوید، 
قرار گرفته است، همان اصولی  است که توسط اکثر 
رسانه های بین المللی مورد پذیرش و استفاده است و 

بر  بنا  در کورس های خبرنگاری آموزش داده می شود. 
آن، این رهنمود برای خبرنگاران کارکشته و با تجربه 

نیز حایز ارزش فراوان می باشد. 
یک  که  دارند  باور  برنامه  این  برگزارکننده  مسووالن 
رهنمود جامع در این زمینه می تواند خبرنگاران را در 
کند.  همکاری  انتخابات ها  پوشش  برنامه ریزی  قسمت 
به گفته ی عزیز حکیمی، این رهنمود، عمدتاً با در نظر 
پیرامون  قبلی  انتخابات های  از  رسانه ها  تجارب  داشت 
تهیه  راه حل ها  ارایه ی  و  بالقوه  چالش های  شناسایی 

گردیده است.
انتخابات،  پوشش  نحوه  روی  برنامه  این  عمده  تمرکز 
جلوگیری از تقابل و موضع گیری رسانه ها علیه یک دیگر 
و ناجانب داری از یک کاندیدای مشخص و رعایت اصول 
و ارزش های خبرنگاری، به شمول رعایت اصل بی طرفی 

می باشد.
مصونیت خبرنگاران در همه اوقات، و به طور مشخص در 
زمان انتخابات ها، برخورد با کاندیدان و مسایل مربوط 
به جندر در زمان پوشش انتخابات ها موضوعاتی اند که 
و  بحث  مورد  رهنمود  این  در  موارد،  سایر  پهلوی  در 

بررسی قرار گرفته اند.
قبلی  تجارب  که  آمده  رهنمود  این  مقدمه  بخش  در 
نشان می دهد که رسانه ها باید آماده گی کامل انکشافات 
غیرمترقبه در جریان انتخابات ها را داشته باشند، امکان 
زیاد وجود دارد که انتخابات به دور دوم برود و یا این که 

در  طوالنی  مدت  برای  را  انتخابات  نتایج،  نپذیرفتن 
از  بعد  انکشافات  واقع،  در  قرار دهد.  سرخط خبرها 
انتخابات در بسا موارد نسبت به وقایع روز انتخابات 
از اهمیت بیش تر برخوردار باشد. روی این  می تواند 
دلیل، خبرنگاران و رسانه ها نیاز دارند تا برای پوشش 

وقایع غیرمترقبه، آماده گی کامل داشته باشند.
رسانه ای  پوشش  رهنمود،  این  تهیه کننده ی  باور  به 
دموکراتیک  روند  این  اساسی  بخش  یک  انتخابات 
را تشکیل می دهد، زیرا رسانه ها نقش اساسی را در 
روند  خصوص  در  عامه  آگاهی های  ارتقای  به  پیوند 
انتخابات ایفا می کنند. افزون بر این، رسانه های آزاد و 
انتخابات در یک نظام دموکراتیک با هم پیوند نزدیک 
دارند و هم مانند انتخابات، رسانه ها نیز نیاز دارند تا 
از ارزش های دموکراتیک و معیارهای مسلکی پیروی 

کامل کنند. 
از سویی هم زینب فرهمند، عضو کمیته ی مصونیت 
سوی  از  یادشده  برنامه  می گوید،  افغان،  خبرنگاران 
قرار است در جریان  و  برگزار شده  کمیته مصونیت 
مصونیت  چگونه گی  موضوع  روی  آینده،  روز  چهار 
بحث  انتخابات  پوشش  جریان  در  افغان  خبرنگاران 
برنامه  این  شامل  خبرنگاران  به  عملی  راه کارهای  و 

آموزش داده شود.
او گفت که رهنمود عملی برای خبرنگاران به منظور 
از  ماه  پنج  جریان  در  انتخابات  بهتر  پوشش دهی 

سوی کارشناسان این کمیته آماده شده است. به گفته 
وی، همکاران والیتی کمیته آن چه را از این برنامه فرا 
می گیرند در والیت های مربوطه برای دیگر خبرنگاران 

نیز آموزش خواهند داد.
آن  از  کرده اند  شرکت  برنامه  این  در  که  خبرنگارانی 
تاکید  برنامه  این  موثریت  بر  و  می کنند  استقبال 
می ورزند. بشیر انصاری، یکی از خبرنگاران که از والیت 
نکات  است، گفت که  برنامه شرکت کرده  این  در  بلخ 
بی طرفانه  و  بهتر  پوشش دهی  قسمت  در  را  تازه ای 
اختیار دیگر  را در  این معلومات  فرا گرفته و  انتخابات 

همکارانش نیز خواهد گذاشت. 
بامیان  محلی  خبرنگاران  از  تن  یک  نیک زاد،  صابره 
که در این برنامه شرکت کرده، گفت که بحث امنیت 
مسأله ای  انتخابات  پوشش  جریان  در  خبرنگاران 
است  گرفته  فرا  برنامه  این  در  او  و  است  بسیار جدی 
خاطر  به  رو  پیش  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  که 

مصونیت اش چه نکاتی را در نظر بگیرد.
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ 
ششم میزان برگزار شود. به شمول عبداهلل و غنی ۱۸ 
پیوستن  با  بودند.  نامزد  میزان  انتخابات ششم  در  نفر 
زلمی رسول به دسته انتخاباتی اشرف غنی، شمار این 

نامزدان به ۱۷ نفر کاهش یافت.
یادداشت: این گزارش به همکاری کمیته ی مصونیت 

خبرنگاران افغان تهیه شده است.

مشتریان او در جریان روز زیاد است؛ از دانش آموزان 
تا عابران. دخلی که وی در کراچی دارد،  پر از پول 
حاضر  مشتری  کم تر  که  پول هایی  است؛  فرسوده 

می شود آن ها را به عنوان پول اضافی اش بپذیرد. 
ساخته  برایش  ُخرد  پول  که  دردسرهایی  وجود  با 
است، می گوید که در هنگام ردوبدل کردن آن، کم تر 
دعوا می کند و بدون دغدغه آن را می پذیرد. قندآغا 
او چندان  با  از مشتریانش که  اما می گوید، شماری 
آشنا نیستند، در هنگام تسویه حساب، پول  فرسوده 
را نمی گیرند. وی در حالی که غرق در آماده ساختن 
پول های  پذیرفتن  دلیل  به  که  است، می گوید  برگر 

ُخرد فرسوده، کم تر با مشتری کلنجار می رود.
سایر  و  راه  کرایه  پرداختن  نان،  خرید  حساب 
بانک نوت  با  معمول  گونه  به  همه  روزانه،  نیازهای 
این   وجود  با  می شود.  تسویه  افغانیگی   ۲۰ و   ۱۰
حساب های  تسویه  هنگام  هنوز  شهروندان  نیازها،  
ُخرد  پول  نبود  بر می خورند.  به مشکل  کوچک شان 
شهروندان  روان  بر  گاه گاه  حتا  فروش  و  خرید  در 
دو  میان  دعوا  آغاز  باعث  و  می گذارد  منفی  تأثیر 

طرف می شود.
آن جا  از  ُخرد در شهر  پول  آغاز دردسرهای کمبود 
اوایل  در  افغانستان  مرکزی  بانک  که  یافت  افزایش 

مسافران  با  حساب  تسویه  هنگام  دردسرهایش  از  او 
مسافران  صدیق  بارانی،  روز  یک  در  می کند.  حکایت 
سوار  شمالی  سرای  مقصد  به  پل خشتی  مسجد  از  را 
آواز  باران،  به جز صدای  و  است  می کند. شهر خلوت 
از  به گوش نمی رسد. مسافران یکی پی دیگر  دیگری 
موتر پیاده می شوند، اما در میان چهار مسافر، تنها یکی 
از آن ها پول ُخرد در جیب دارد که آن را می پردازد و 
شهر  در  که  می ماند  حیران  اما   می شود. صدیق  پیاده 
خلوت، حسابش با سایر مسافران را چگونه تسویه کند. 
سرانجام، او مجبور می شود که از کرایه صرف نظر کند 

و دوباره به سمت شهر کهنه کابل بازگردد. 
صدیق می گوید که گاه گاه حتا داشتن پول ُخرد برایش 
جنجال می آفریند. او دستش را در جیبش می گذارد و 
بانک نوت های فرسوده را از آن بیرون می کشد. بیش تر 
مواقع،  بیش تر  چسب خورده.  و  است  ُخرد  پول  آن 
اما  ُخرد  پول های  مسافران  موتر،  کرایه  تسویه  هنگام 
در  را  که صدیق  پول هایی  می دهند؛  او  به  را  فرسوده 

جریان تسویه حساباتش، با مشکل روبه رو می کند.
از شهروندان عادی شده  برای شماری  اما  این مشکل 
است. در قلب شهر،  قندآغا در کنار پارک زرنگار کراچی 
روزانه  که  است  میان سالی  مرد  او  دارد.  چپس فروشی 
شمار  می کند.  ردوبدل  مشتریانش  با  ُخرد  پول  بارها 

ماه حمل، نزدیک به دو میلیارد افغانی را به دلیل کهنه 
شدن، آتش زد و بانک نوت های جدیدی را جای گزین 
بیش تری  افغان عالقه  آن جایی شهروندان  از  کرد.  آن 
بازارها  ُخرد در  پول  تزریق  روند  دارند،  بزرگ  پول  به 
بانک نوت های  که  است  گفتنی   است.  بطی  شدت  به 
در  و  می شود  بازارها  وارد  بانک ها  طریق  از  جدید 
قانونی  عمر  هرچند  می افتد.  خریدوفروش  چرخه 
پول های  اما  است،  سال  پنج  افغانی  بانک نوت های 
بزرگ به دلیل کم تر ردوبدل شدن، چند سال بیش تر 

در بازارها می ماند. 
»نی  می شود:  مضطرب  راننده،  پرسش  با  اما  مسافر 
به  بی توجه  راننده  استاد.«  باشه  تو  پیش  باید  واهلل، 
اما دریغ  این سو و آن سو می کند،  گفته مسافر پول را 
روبه رو  حالت  سه  با  آن جا  در  او  ُخرد.  پول  وجود  از 
می شود: تالش برای پیدا کردن پول ُخرد، دعوای برای 
ترجیح  اما  راننده  آن.  از  شدن  منصرف  یا  افغانی   ۲۰
تشکرگویان  نیز  مسافر  بگذرد.  پولش  از  که  می دهد 
بدون آن که کرایه بپردازد، از موتر پیاده می شود. برای 
راننده اما به مرور زمان عادت می شود تا در جمع آوری 
کرایه  تصفیه  برای  افغانیگی   ۲۰ و   ۱۰ بانک نوت 
مسافرانش، توجه کند تا این که پول ُخرد راهش را در 

رسیدن به بازار طی کند. 

»میده نداری؟«؛
کمبود دردسرساز پول ُخرد 

رهنمود عملی برای خبرنگاران 
به منظور پوشش دهی بهتر 

انتخابات معرفی شد

محمد امینی

حسیب بهش



جنگ افغانستان 
؟جنگ کی ها است

جنگ سنت و تجدد
امان اهلل خان، شهزاده ی تجدد طلب افغانستان، در 
سال 1919 میالدی بعد از کشته شدن پدرش در 
لغمان، پادشاه کشور شد؛ اما بعد از یک سلسله 
جنبه ی  بیش تر  که  ریفورم هایی  و  اصالحات 
شکلی و ظاهری داشت، برخی گروه های سنت گرا 
سیاسی  خانواده های  اغتشاش اندازی های  و 
نزدیک به قدرت جهانی، در نهایت سلطنت شاه 
تجدد طلب سقوط کرد و باعث به قدرت رسیدن 
پادشاهی شد که به نحوی نماینده جامعه سنتی 

و طبقه پایین به حساب می آمد.
برخی مورخان دوره نُه ماهه پادشاهی حبیب اهلل 
نادر  نوعی سکوی پرِش خانواده ی  به  را  کلکانی 
خان حساب کرده اند که ظاهراً در رابطه ی نزدیک 
نادرخان  می کرد.  حرکت  وقت  جهانی  قدرت  با 
قدرت  به  میالدی   1929 سال  در  برادرانش  و 
محکمی  مرکزی  حکومت  توانستند  و  رسیدند 
سال 1312  در  خان  محمدنادر  آورند.  میان  به 
خورشیدی بعد از چهار سال سلطنت به صورت 
غیرمترقبه، هنگام توزیع شهادت نامه توسط آتش 
تفنگچه ی یک دانش آموز به نام عبدالخالق کشته 
توسط  او  خانواده ی  در  قدرت هم چنان  اما  شد، 
برادرانش محمدهاشم خان و شاه محمود خان در 
حالی که پسرش محمدظاهر به پادشاهی انتخاب 
از کشته  بعد  یافت. محمدظاهر  ادامه  بود،  شده 
جدی  دردسر  بدون  سال  چهل  پدرش،  شدن 
پادشاهی کرد و از تغییرات آهسته وگام به گام که 
افغانستان  از سنت موروثی  بزرگی  فرار  بگذریم، 
به سوی تجدد انجام نداد که مردم را علیه خود 
یا  خورشیدی  دهه ی چهل  در  هرچند  بشوراند. 
دهه ی دموکراسی اصالحاتی برای بهبود نظام و 
تحول وضعیت انجام گرفت، اما بستر و زمینه های 
کالن سنتی هم چنان حفظ شد و روند تجدد و 
باالیی  شتاب  و  سرعت  از  کشور  شدن  مدرنیزه 

برخوردار نبود.
و  قدرت مند  شهزاده ی  خان،  محمد داوود 
تجددطلب که ظاهراً از سرعت رفتن به سوی تجدد 
و هم چنان از جایگاه و موقعیت خودش در دستگاه 
قدرت ناراض بود، در سال 1352 خورشیدی در 
با  و  زد  دست  سفید  کودتای  به  خانواده  درون 

به شمار می رود.

جنگ اقوام 
علیه  قیام  از  بعد  واقع  در  افغانستان  جنگ 
این  شد.  آغاز  خلق  دموکراتیک  حزب  حکومت 
جنگ همان گونه که گفته شد، در سال های اول، 
جنگ سنت و تجدد و جنگ ایدیولوژی ها بود، اما 
رقابت های تنظیمی میان مجاهدین که بیش تر در 
چوکات مناسبات قومی تنظیم شده بود، حتا در 
همان دوران جهاد نیز نقش قومیت را در جنگ 
برجسته و آشکار ساخت. جنگ های دهه ی هفتاد 
خورشیدی میان تنظیم های مختلف در کابل، تا 
حدود بسیاری حالت جنگ قومی داشت. در این 
میان  سوءظن  و  خصومت  و  اختالف  بذِر  دوره، 
علیه  قومی  رهبران  یا  اقوام  و  افشانده شد  اقوام 
امروز  تا  اقداماتی متوسل شدند که  به  یک دیگر 
هم، حتا در برنامه ها و تصمیم گیری های سیاسی، 

خود را می نمایاند.

جنگ مذاهب
عراق  یمن،  سوریه،  مانند  کشورهای  برخالف 
علیه  مذهب  کنونی، جنگ  دوران  در  امثالهم  و 
مذهب در افغانستان به وضاحت دیده نمی شود. 
بیش تر  جنگ  که  خورشیدی  هفتاد  دهه ی  در 
اقوام  این که گاهی  حالت قومی داشت، به دلیل 
مختلف مذاهب مختلف هم داشتند، تا حدودی 
بحث قوم و مذهب با هم ترکیب شده بود و در 
مورد برخی از اقوام جنگ قومی به نحوی جنگ 
ادامه ی نقش مذهب در جنگ  بود.  مذهبی هم 
به  نسبت  طالبان  برخورد  در  گاهی  افغانستان 

شیعیان افغانستان هنوز هم دیده می شود.

جنگ شهر و روستا
تا حدودی شکاف  امان اهلل خان،  امیر  علیه  قیام 
و  زنده گی شهری  و شکاف  شهر  و  روستا  میان 
روستایی را نیز نشان می داد. بعد از سقوط امان اهلل 
خان، فرهنگ روستا تا حدودی بر فرهنگ شهری 
یافت و  پالیسی های حکومتی غلبه  از  در برخی 
کشور  شاه،  محمدظاهر  طوالنی  دوران  تمام  در 
طوری مدیریت شد که باعث رنجش عمیق روستا 

نبی ساقی

قبضه کردن قدرت و اعالم جمهوری، پسر کاکای 
خود را از پادشاهی خلع کرد. قدرت طلبی خارج 
تا  که  سیاسی  احزاب  یعنی  شاهی  خانواده ی  از 
حدودی خودشان را نماینده ی تجدد و هم چنان 
نماینده ی طبقه ی کارگر حساب داشتند، در زمان 
محمد ظاهر شاه هسته گذاری شده بودند و در زمان 
محمد داوود خان با الگوگیری از خود محمد داوود 
در صدد کسب قدرت برآمدند. حزب دموکراتیک 
قدرت مند  گروه های  از  یکی  که  افغانستان  خلق 
معرکه در آن زمان بود، در ثور 1357خورشیدی 
را  قدرت  و  کودتا شد(  به  مجبور  )یا  کرد  کودتا 
از  جدیدی  قشر  به  خان  یحیا  خانواده ی  از 

تحصیل کرده گان و اعضای حزب انتقال داد. 
خلق  دموکراتیک  حزب  که  اساسی  اصالحات 
آورد،  میان  به  مختلف  بخش های  در  افغانستان 
منجر به واکنش بخش سنتی جامعه شد. جنگ 
علیه حزب دموکراتیک، به نحوی جنگ سنت و 
تجدد نیز به حساب می آمد که به شکلی طبقه 
بود.  گرفته  نشانه  را  جامعه  مرفه تر  و  زمین دار 
به  در کشور  دوره  این  در  تجدد  و  جنگ سنت 
زودی با جنگ ایدیولوژی چپ و راست و جنگ 
استخباراتی و نیابتی نیز آمیخته شد و وضعیت را 

پیچیده تر ساخت.

جنگ ایدیولوژی ها
کشمکش های ایدیولوژیک میان جناح های چپ 
و راست یا میان جناح متمایل به سوسیالیسم و 
جناح اسالم گرا به صورت رقابت سیاسی، در زمان 
محمد ظاهر شاه آغاز یافته بود، اما بعد از انقالب 
تبدیل  مسلحانه  نبرد  به  رقابت  این  ثور،  هفتم 
شد. در تمام دوران جهاد، جنگ ایدیولوژی ها یا 
جنگ سوسیالیسم متأثر از شوروی و اسالم گرایی 
الگوگرفته از اخوان المسلمین ادامه داشت. دوره ی 
طالبان نیز به نحوی جنگ ایدیولوژی ها به حساب 
متحده  ایاالت  و  ناتو  قوای  ورود  از  بعد  می آمد. 
زمانی   ،2001 سال  در  طالبان  سقوط  و  امریکا 
که شورش ها علیه دولت حامد کرزی و حامیان 
بین المللی اش از سوی طالبان و بعدها داعش آغاز 
شد، بازهم ایدیولوژی و قرائت ِ ایدیولوژیک از دین، 
از پوتانشیل های اصلی جنگ به شمار می رفت و 

از شهر نگردد. ریفورم های حزب دموکراتیک خلق 
بار دیگر باعث شورش روستا علیه شهر شد. البته 
این جنگ تنها جنگ شهر و روستا نبود، جنگ 
جنگ  و  استخباراتی  و  طبقاتی  و  ایدیولوژی  
نیابتی هم بود؛ اما شکافی که میان روستا و شهر 
قطعی  به صورت  این جنگ  در  را  داشت  وجود 

نمی توان نادیده گرفت.

جنگ طبقاتی
افغانستان کشوری فقیر و توسعه نیافته است. در 
دوران قبل از جنگ ها نیز از متعلقان خانواده ی 
قدرت که بگذریم، طبقات سه گانه ی اجتماعی در 
کشور چندان شکل نگرفته بود و افغانستان تقریباً 
همه اش طبقه ی فقیر بود. با وجود این که حزب 
دموکراتیک خلق سعی داشت مسأله افغانستان را 
کشمکش میان طبقه ی کارگر و طبقه ی فیودال 
زمان  آن  در  فقیر  نه  واقع  در  اما  دهد،  جلوه 
طبقه ی  نه  و  داشت  مشخص  و  طبقاتی  آگاهی 
ثروت مندی به جز خانواده ی شاه وجود داشت که 
بتوان قضیه را با مفهوم نبرد طبقاتی تحلیل کرد.

جنگ عوامل مختلف
یا  عامل  افغانستان  که جنگ  است  این  واقعیت 
ریشه ی واحد و یگانه ندارد. شکاف سنت و تجدد، 
ایدیولوژی ها،  اختالف  روستا،  و  شهر  شکاف 
اختالفات قومی، نبرد استخباراتی و نیابتی، جنگ 
این  علم و جهل و ده ها ریشه و عامل دیگر در 
حادثه  علل  یا  و  عامل  هرگاه  دارد.  نقش  جنگ 
پیچیده  و  متعدد  متنوع،  چنین  شرایطی  یا  و 
به همین  نیز  آن  و مدیریت  راه حل  باشد، طبعاً 
ترتیب پیچیده و متنوع است. اگر مدیران دولتی، 
اراده و نیت قاطع برای بهبود و اصالح وضعیت 
تمام  می شد.  بهتر  وضعیت  شاید  می داشتند، 
عوامل و ریشه هایی که در باال بحث شد، مدیران 
و سیاست گذاران دولتی را نیز  متأثر ساخته است 
اجتماعی  مناسبات  نیز در درون همین  آن ها  و 
مناسبات  همان  مبنای  بر  و  می کنند  زنده گی 
سبب  متأسفانه  مسأله  این  می گیرند.  تصمیم 
عمق و طول  بیش تر بحران شده و افق روشنی در 

چشم انداز آینده ی کشور باز نکرده است.

6 سال یازدهم  شماره مسلسل 3178  دوشنبه 4 سنبله 1398

محمد داوود خان، شهزاده ی قدرت مند و تجددطلب که ظاهراً از سرعت رفتن به سوی تجدد و هم چنان 
از جایگاه و موقعیت خودش در دستگاه قدرت ناراض بود، در سال 1352 خورشیدی در درون خانواده 
به کودتای سفید دست زد و با قبضه کردن قدرت و اعالم جمهوری، پسر کاکای خود را از پادشاهی خلع 
کرد. قدرت طلبی خارج از خانواده ی شاهی یعنی احزاب سیاسی که تا حدودی خودشان را نماینده ی تجدد 
و هم چنان نماینده ی طبقه ی کارگر حساب داشتند، در زمان محمد ظاهر شاه هسته گذاری شده بودند و 

در زمان محمد داوود خان با الگوگیری از خود محمد داوود در صدد کسب قدرت برآمدند. 



sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز:            سنجر سهيل
ferdawskawisha@yahoo.com مدیرمسوول:              فردوس کاوش

معاون مدیرمسوول:     وحيد پيمان
گزارش  تحقيقی:        علی آرش

خبرنگاران:                 خليل اسير، سيدحسن حسينی، فهيم امين و علی شاه حقمل
ویراستار:                  علی نظری، س.نوین

رضا مرادی و حسيب بهش صفحه آرایي:    
ضيا محمدي وبسایت:         

مسوول رسانه های اجتماعی:  نورعلی فرحت
اميد نبی زاده، حسن آذرمهر  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: 
8am.daily@gmail.com ایميل روزنامه:  

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:
Ferdaws Kawish
ferdawskawisha@yahoo.com    

Facebook.com/8am.af
Youtube.com/HashteSubhdaily
Twitter.com/@Hashtesubhdaily 
instagram.com/8am.af_official
www.8am.af

7 سال یازدهم  شماره مسلسل 3178  دوشنبه 4 سنبله 1398

سیدحسن حسینی

گذشته  سال های  به  نسبت  هرات  در  کار  کودکان  شمار 
یک  یافته های  است.  یافته  افزایش  سرسام آوری  شکل  به 
تحقیق ریاست کار و امور اجتماعی هرات که در همکاری با 
چند نهاد بین المللی روی شمار کودکان کار در این والیت 
انجام یافته، نشان می دهد که در سال روان میالدی 8906 

کودک کار در روی خیابان ها مصروف انواع کارها هستند. 
در  کار  کودک   8906 مجموع  از  تحقیق  این  بنیاد  بر 
هرات، 38 درصد مربوط به خانواده های بومی مرکز شهر 
و ولسوالی های دور و ناامن هرات هستند. در تحقیق آمده 
بی جا شده گان  مربوط  آمار  این  مجموع  از  درصد   54 که 
داخلی اند و هفت درصد باقی مانده، مربوط کودکانی اند که 
عودت  هرات  به  ایران  خصوص  به  همسایه  کشورهای  از 

کرده اند. 
یافته های این تحقیق هم چنان حاکی از آن است که پنج 
نفر  تا 200  بین 150  چیزی  که  آمار  این  کل  از  درصد 
می شود، کودکان دختر هستند و بنا بر مشکالت مختلف 

مجبور به کار در خیابان ها شده اند. 
بر بنیاد این تحقیق، مشکالت اقتصادی و ناتوان بودن در 
تأمین نیازهای اساسی معیشت خانواده ها سبب شده که 89 
درصد خانواده ها کودکان شان را به تکدی گری و اشتغال در 

شغل های کاذب مجبور  کنند. 
از  بحث  مورد  کودکان  درصد   75 که  آمده  تحقیق  در 
کارهایی که مجبور به انجام دادن آن هستند، راضی نیستند 

و آرزوی رفتن به مکتب را دارند. 

تهدید و ارعاب کودکان 
عبدالقیوم افغان، رییس کار و امور اجتماعی والیت هرات، 
در گفت وگو با روزنامه ی 8صبح، افزایش تعداد کودکان کار 

در این بزرگ شهر را »فاجعه« خوانده است.
انجام یافته نشان می دهد  افغان می گوید که تحقیق  آقای 
قاچاق،  قبیل  از  مختلف  تهدید  انواع  با  کار  کودکان  که 
مواد  فروش  به  اجبار  و  شاقه  کار  جنسی،  سوء استفاده ی 

مخدر به طور پرچون روبه رو هستند.
با تمام این ها اما وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به این 
نظر است که طی دو سال گذشته و با توجه به فشارهای 
جامعه جهانی بر دولت افغانستان نسبت به توجه بیش تر 
افغانستان وعده سپرد که تا سال 2025 کار  به کودکان، 

شاقه ی کودکان کار را به صفر برساند. 

استراتژی تدوین شد، عملی نه!
بین المللی  سازمان  همکاری  به  افغانستان  گذشته  سال 
براساس  و  کرد  نهایی  را  کار کودکان  منع  استراتژی  کار، 
گفته های وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان، هم اکنون 
بهترین استراتژی منع کار کودکان در منطقه را در اختیار 

دارد. 
امور  و  کار  وزارت  اطفال  اخالقی، رییس محافظت  نجیب 
اجتماعی کشور که برای بررسی وضعیت کلی کودکان کار 
در هرات به این والیت سفر کرده است، می گوید که برخالف 
گذشته، هم اکنون نقشه ی راه برای منع کار کودکان فراهم 
میلیون  پنج  ساالنه   مبلغ  دریافت  برای  مذاکرات  و  شده 
اجرای  و  طرح  برای  کار  بین المللی  سازمان  از طرف  دالر 
برنامه های مختلف حمایتی از کودکان کار در جریان است. 

آقای اخالقی هم چنان می افزاید که برای اولین بار در تاریخ 
از جمله کودک  آسیب پذیر  گروه کودکان  افغانستان، 21 
سال  در  و  شده  کشور  انکشافی  بودجه  لیست  شامل  کار 
جهت  مشخص  بودجه ی  دریافت  برای  امیدواری  آینده 
به  دارد.  وجود  کار  کودکان  از  برنامه های حمایتی  اجرای 
گفته ی این مقام وزارت کار و امور اجتماعی، راه حل مشکل 
در جمع آوری و نگهداری آنان در محیط مشخص نیست. 
وی تأکید می کند که در نخست باید سه دسته ی مشخص 
از کودکان کار تشخیص شوند. آقای اخالقی تصریح می کند 
دسته ی اول کودکانی اند که از طرف خانواده  مجبور به کار 
می شوند و نان آور خانواده به حساب می روند. وی می افزاید، 
مافیایی  گروه های  طرف  از  که  کودکانی اند  دوم  دسته ی 
اجیر شده و مجبور به فعالیت های بزهکاری و غیرقانونی و 
حتا کارهای کاذب می شوند. آقای اخالقی به همین ترتیب 
می گوید که دسته ی آخر کودکانی را شامل می شود که بنا 
بر ناآگاهی خانواده ها از تعریف کار و حتا بدون نیاز مالی، 

آنان را مجبور به کار شاقه می کنند.
رییس بخش محافظت از اطفال وزارت کار و امور اجتماعی 
و  اساسی ترین  جزو  اول،  دسته ی  نهایت  در  که  می افزاید 
مهم ترین بخش است که حکومت افغانستان در سال پیش 
رو از چهار والیت هرات، کابل، ننگرهار و مزار شریف آنان را 
شناسایی کرده و در صورت تخصیص بودجه از طرف دولت 
و دریافت کمک مالی جامعه جهانی و سازمان بین المللی 

کار، آنان را زیر پوشش قرار می دهد.

وعده به عمل بدل شود
نظر  این  به  افغانستان  بشر  این حال کمیسیون حقوق  با 
است که کم توجهی دولت به کودکان کار سبب شده که 
و  جهانی  نهادهای  برای  ناحیه  این  از  زیادی  نگرانی های 

همسو با دولت افغانستان ایجاد شود. 
ملکه رسولی، معاون بخش کودکان کمیسیون حقوق بشر 
افغانستان در هرات، به این نظر است که رقم کودکان کار 
یافته است.  افزایش  به مراتب  به سال های گذشته  نسبت 
خانم رسولی می افزاید که توجه نکردن دولت به کودکان 
کار سبب شده که مشکالت حقوقی دامن گیر آنان شود و 
در مواردی حقوق کودکان از طرف دولت و شهروندان به 

طور صریح نقض می شود. 
که  باورند  این  به  هرات  در  مدنی  فعاالن  این ها  تمام  با 
عملی  تالش  به  نیاز  کودکان،  زنده گی  در  مهم  تغییرات 

دولت دارد. 
سیداشرف سادات، از فعاالن مدنی در هرات، می گوید که 
می تواند  زمانی  کار  کودکان  تعداد  از  اطالعات  جمع آوری 
تغییر  برای  کلمه  واقعی  معنای  به  دولت  که  باشد  مؤثر 

شرایط زند ه گی آنان اقدام کند.
گفتنی است که قانون حمایت از حقوق اطفال، در 16 فصل 
و 108 ماده، طی فرمان تقنینی رییس جمهور محمد اشرف 
غنی اوایل سال روان خورشیدی توشیح شد. بر مبنای این 
نیازهای  برآورده سازی  به  موظف  افغانستان  دولت  قانون، 

اولیه  و اساسی کودکان است. 
و  تمامی معاهدات  به  اکنون  افغانستان هم  این،  بر  عالوه 
کنوانسیون های مرتبط به کودکان ملحق شده است و نظر 
به آن باید در راستای حمایت از کودکان برنامه های منسجم 

روی دست داشته باشد.

گام های سنگین دولت برای 
حمایت از کودکان کار

هراتی  هنرمندان  دستان 
به  را  توت  درخت   چوب 
بدل می کند  موسیقی  آالت 
گوش  آن  خوش  نوای  که 
نوازش  را  شنونده گان 
برخی  هرچند  می دهد. 
آالت  حرفه ای  نجاران 
اما  می سازند،  را  موسیقی 
اصلی شان  شغل  که  کسانی  
ساختن آالت موسیقی است، 
تعدادشان از انگشتان دست 

هم کم تر است. 
»دوتار« و »رباب« دو آله ی موسیقی پر طرف دار است 
و دل باخته گان زیادی در کشور دارد. در هرات هم 
بیش تر نوازنده گان به همین دو آله ی موسیقی عالقه 
کهنه کار  استادان  نزد  را  آن  ها  نواختن  فن  و  دارند 

آموخته اند. 

رباب آله ی موسیقی ملی کشور است و توسط استاد 
محمد عمر، رباب نواز فقید کشور ملقب به »سلطان 
رباب افغانستان« تکامل یافت و جایگاه ویژه ای میان 

اهل هنر پیدا کرد. 
یکی دیگر از آله های موسیقی پر طرف دار در هرات، 
ایجاد  با  هروی  کریم  استاد  که  آله ای  است؛  دوتار 
اندکی تغییرات و اضافه کردن چند تار جدید، جان 

دوباره ای به نوای آن بخشید. 
می گویند  هرات  در  موسیقی  آالت  سازنده گان 
دلیل  به  و  ندارد  رونق  گذشته  مانند  حرفه ی شان 
درآمد اندک و زحمت زیاد، کسی مایل به یادگیری 

آن نیست. 
 استاد گدا محمد عطایی، نوازنده ی کهن سال هراتی، 
نگران آینده ی سازهای محلی است و باور دارد که 
این روزها دیگر کسی به  فکر موسیقی محلی نیست. 

نوای هرات در حال خاموشی 
مارکت  یک  زیرین  طبقه ی  در  کوچک  کارگاهی 
بزرگ  جامع  مسجد  شمالی  خیابان  در  قدیمی 
هرات گوشه ی دنجی برای هنرمندان و دوست داران 
از  طبله  و  دوتار  رباب،  صدای  است.  موسیقی 
نوازش  را  شنونده ای  هر  گوش  کارگاه  چند متری 

می دهد و مرا به سمت خود می کشاند.
 وارد آن که شدم، نقش و نگار روی آالت موسیقی که 
به  گونه ی بسیار هنرمندانه و با ظرافت خاصی پدید 

آمده بود، چشمم را به خود خیره کرد.
یکی از نوازنده گان با انگشتانی ترکیده  در حال نواختن 
رباب بود. سر صحبت را او باز کردم. محمد عثمان 
معطوف، در نزدیکی کارگاه ساخت آالت موسیقی 
دکان تابلو نویسی دارد و برای تمرین رباب به کارگاه 
می آید. از دید او بسیاری ها برای فرار از غم و درد 
نواختن  و  می برند  پناه  موسیقی  دامن  به  روزگار، 

موسیقی آرامش خاصی برای نوازنده می دهد.
معطوف  آقای  و  من  صحبت  از  که  دقیقه ای  چند 
گذشت، داوود پاینده، مالک کارگاه که در آغاز حاضر 
نشد مصاحبه کند، سکوتش را شکست. او حرفه ی 
ساخت آالت موسیقی را از پدرکالن و پدرش آموخته 
و در کارگاهش انواع گوناگون آله های موسیقی را با 

ظرافت و زیبایی خاصی می سازد. 
داوود پاینده، با دلی پر درد گفت که حرفه ی او در 
حال نابودی است و در هرات تنها چهار نفر به گونه ی 
حرفه ای آالت موسیقی را می سازند و پس از آن ها 

کسی نیست که این راه را ادامه دهد.

نوازنده ی فراموش شده 
از  بودم،  صحبت  حال  در  پاینده  آقای  با  وقتی 
نوازنده گان  از  یکی  او  برایم گفت.  استاد گدامحمد 
خانواده ی  و کالن  که خرد  بود  هرات  پیش کسوت 
موسیقی هرات وی را می شناسند. از کارگاه داوود به 

خانه ی استاد گدا محمد رفتم. 
رکاب  در  و  است  ساله   83 عطایی،  گدا محمد 
هنرمندان نام دار رباب و دوتار نواخته است. چهره ی 
دیده  قدیمی  تصویری  آهنگ های  برخی  در  او 
می شود. او چندبار طی سفر به کشورهای اروپایی در 

کنسرت های موسیقی هنرنمایی کرده است.
شاگردان زیادی نزد استاد نواختن رباب و دوتار را 
محلی  موسیقی  وضعیت  او  دید  از  اما  آموخته اند، 
حاضر  هم  خودش  فرزندان  که  است  خراب  چنان 
اگر وضعیت  ادامه دهند و  را  نشده اند حرفه ی پدر 
به  همین گونه پیش  برود، موسیقی محلی در آینده 

از بین می رود.
سکته قلبی و کهولت سن هم سبب شده او کم کم 
فراموش شود و کسی سراغش را نگیرد. بعد مدت ها 
با دستان کم توانش دوتار قدیمی اش را کوک کرد و 

برایم دوتار نواخت و یاد گذشته را زنده کرد. 

ساز ملی افغانستان 
رباب و دوتار از چوب درخت توت ساخته می شود 
با  و  می رود  به  کار  هم  گاو  استخوان  آن ها  در  و 
صدف دریایی تزیین می گردد. به گفته ی هنرمندان 
حتا  و  دارد  سابقه  سال  هزاران  رباب  موسیقی، 
نمونه های قدیمی آن پیش از اسالم هم رایج بوده 

است. 
روی  افغانستان،  رباب  سلطان  محمد عمر،  استاد 
این آله ی موسیقی کار زیادی کرد و آن  را به اوج 
شکوهش رساند. استاد انواع گوناگون رباب ها را ابداع 
کرد و در سیم های رباب هم تغییراتی به  میان آورد. 
استاد کریم هروی، هنرمندان هراتی هم روی دوتار 
افزایش  این آله ی موسیقی را  کار کرد و سیم های 

داد. 
موسیقی  نوازنده ی  و  مدرس  امیری،  عبداللطیف 
محلی در هرات، می گوید که رباب و دوتار سازهای 
این  افغانستانی  هنرمندان  و  است  افغانستان  ملی 

آالت موسیقی را به سایر کشورها معرفی کرده اند. 
سلطان احمد، یکی دیگر از نوازنده گان هراتی باور دارد 
که مردم چند سال پیش به  گونه ی بسیار گسترده به 
سمت آالت موسیقی مدرن و الکترونیکی رفتند، اما 
حاال دوباره به  سوی موسیقی محلی بازگشت کرده اند 
و نشانه هایی از زنده شدن دوباره ی موسیقی سنتی 
میان مردم دیده می شود. با این وجود اما سازنده گان 
مانند  کسب و کار شان  که  می گویند  موسیقی  آالت 
این  روزی  که  می رود  آن  بیم  و  ندارد  رونق  سابق 

حرفه ی قدیمی به  کلی نابود شود.

ساز هرات کوک نیست
محمدحسین نیک خواه 
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اسرائیل به پایگاه »پهپادهای 
انتحاری« ایران در حومه 

دمشق حمله کرد

بریتانیا یک ناو جنگی دیگر به آب های خلیج فارس می فرستد

مواضع  به  این کشور  که جنگنده های  اسرائیل می گوید 
نظامی نیروهای ایرانی و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت 

ایران در حومه دمشق حمله کرده است.
نیمه شب  حوالی  اسرائیل  ارتش  دویچه وله،  گزارش  به 
شنبه، دوم سنبله، با اعالم این خبر گفت که این حمله 
سپاه  قدس  نیروی  انتحاری  پهپادهای  عملیات  از  مانع 

پاسداران شده است.
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، نیز در بامداد 
یک شنبه، 3 سنبله، با همرسانی توییتی در تأیید این خبر 
از قول او نوشت: »ما توانستیم با عملیاتی یک حمله علیه 
را  و شبه نظامیان شیعه  قدس  نیروی  به دست  اسرائیل 

خنثا کنیم.«
وی در ادامه با هشدار به ایران تأکید کرد: »باز هم تکرار 
می کنم: ایران در هیچ کجا مصون نخواهد بود. نیروهای 
ما در هر جایی که الزم باشد ]علیه ایران[ اقدام خواهند 

کرد.«
در  پایگاهی  به  شنبه  شامگاه  در  اسرائیل  هوایی  حمله 
منطقه عقربا در جنوب شرقی دمشق صورت گرفته است. 
سپاه  اختیار  در  منطقه  این  که  است  مدعی  اسرائیل 
پاسداران و شبه نظامیان سوری شیعه مورد حمایت ایران 
بوده و پهپادهای موجود در آن قادر به حمل سالح و مواد 

منفجره بوده اند.
خبر  تأیید  ضمن  هم  سانا،  سوریه،  دولتی  خبرگزاری 
حمالت هوایی اسرائیل گزارش داده که پدافند هوایی این 
کار  از  محلی  وقت  به  ساعت 10:30 شب  کشور حدود 

افتاده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر سوریه روز یک شنبه با انتشار 
بیانیه ای اعالم کرد که در حمله جنگنده های اسرائیلی به 
حومه دمشق، سه نفر شامل یک ایرانی و دو عضو حزب اهلل 

لبنان کشته شده اند.
مورد  که هدف  است  کرده  تأیید  این سازمان هم چنین 
و  ایرانی  نیروهای  استقرار  مرکز  یک  اسرائیل  حمله 

حزب اهلل در منطقه عقربا بوده است.
حمله  ایران  رسمی  مقام  یک  که  است  حالی  در  این 
ایلنا،  به گزارش  است.  تکذیب کرده  به کلی  را  اسرائیل 
با تکذیب  محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران 
را  اسرائیل،  آن  از سوی  ایران  قرار گرفتن مواضع  هدف 

»دروغ« خوانده است.
پیش از این نیز اخباری از حمالت اسرائیل به نیروهای 
گروه شبه نظامی حشد شعبی در عراق منتشر شده بود. 
حشد شعبی یک گروه شیعه مورد حمایت ایران در عراق 

است.

با آتش سوزی  ارتش برازیل هم چنان در حال مقابله 
است.  آمازون  جنگل های  در  بی سابقه  و  گسترده 
هواپیماهای ارتش در تالش اند تا با کمک آب و مواد 

کیمیاوی شعله های آتش را مهار کنند.
جمهور  رییس  بولسونارو،  ژایر  بی بی سی،  گزارش  به 
این  با  مقابله  مأمور  را  ارتش  شنبه  روز  برازیل، 

آتش سوزی ها کرد.
سربازان  اعزام  جمهوری،  ریاست  دستور  براساس 
بومیان  سرزمین  طبیعی،  محافظت شده  مناطق  به 
آقای  است.  شده  مجاز  آن  مرزی  مناطق  و  آمازون 
بولسونارو وعده داده که از اقدامات ریاضتی بکاهد و 
بودجه بیش تری را برای مقابله با حوادث غیرمترقبه 

اختصاص دهد.
رییس جمهور برازیل متهم شده است که دهقانان و 
افرادی را که در کار بریدن درختان هستند، ترغیب 
به آغاز آتش سوزی در جنگل های آمازون کرده است.

رهبران اروپا آقای بولسونارو را تهدید به اعمال تحریم 
علیه این کشور کرده اند.

می دهد  نشان  رسمی  ارقام  بی بی سی،  گزارش  طبق 
در  آتش سوزی  مورد  هزار   78 از  بیش  تاکنون  که 
جنگل های برازیل در سال جاری ثبت شده است که 

بیش تر این آتش سوزی ها در منطقه آمازون بوده است.
سرزمین هایی که در معرض خطر قرار گرفته  است، 
است.  جانور  و  گیاه  نوع  میلیون  سه  سکونت گاه 
هم چنین یک میلیون انسان در این منطقه زنده گی 

می کنند.
فعاالن محیط زیست معتقدند که دولت  از  بسیاری 

برازیل در بحران آتش سوزی اخیر مقصر است.
منتقدان می گویند که ژائیر بولسونارو، رییس  جمهور 
افراطی محسوب  برازیل که یک سیاست مدار راست 

در  نفت کش ها  تردد  امنیت  تأمین  دریایی  مأموریت 
آب های خلیج فارس و به  ویژه در تنگه هرمز تحت 
فرماندهی نیروی دریایی امریکا در حال شکل گیری 
از اعالم آماده گی 30 کشور  امریکایی  است. مقامات 
برای مشارکت در این مأموریت بین المللی دریایی خبر 
داده اند. اکنون گفته می شود که بریتانیا نیز بر حضور 

نظامی خود در آب های خلیج فارس خواهد افزود.
که  است  داده  گزارش  رویترز  از  نقل  به  دویچه وله 
به  نیز  دیگر  جنگی  ناو  یک  دارد  تصمیم  بریتانیا 

آب های خلیج فارس اعزام کند.
در  بریتانیا  نظامی  حضور  تقویت  که  می شود  گفته 
آب های خلیج فارس با هدف تأمین امنیت کشتی رانی 
ناو  این  اعزام  خبر  می گیرد.  صورت  منطقه  این  در 

جنگی از سوی وزیر دفاع بریتانیا اعالم شده است.
بریتانیا نیز در واکنش  از سوی  ناو جنگی  این  اعزام 
به توقیف نفت کش بریتانیایی »استینا ایمپرو« توسط 

سپاه پاسداران است.
بریتانیایی هم چنان در توقیف  از سوی دیگر کشتی 

می شود، سیاست هایی را برگزیده که به نابود کردن 
جنگل های آمازون سرعت بخشیده است.

از جمله سیاست های بولسونارو، تشویق جنگل زدایی 
و تبدیل زمین های بیش تر به مزارع کشاورزی است.

است  زمین  کره  بارانی«  »جنگل  بزرگ ترین  آمازون 
گرم شدن  از  جلوگیری  برای  آن  وسعت  دلیل  به  و 
دانشمندان  دارد.  بسیاری  اهمیت  سیاره،  سراسر 
زمین  گرمایش  به  آمازون،  کردن  نابود  که  معتقدند 

سرعت می بخشد.

روز  ایران  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  است.  ایران 
بود.  بریتانیایی را توقیف کرده  19 جوالی نفت کش 
گفته می شود که توقیف این نفت کش در واکنش به 
نیروی  توسط   »1 »گریس  ایرانی  نفت کش  توقیف 
دریایی  نیروی  با  همراهی  در  و  جبل الطارق  دریایی 
بریتانیا صورت گرفته است. ایران ارتباط این دو واقعه 

را تکذیب می کند.
بن واالس، وزیر دفاع بریتانیا اعالم کرده است که ناو 
جنگی جدیدی که توسط بریتانیا روانه آب های خلیج 
فارس می شود، »اچ ام اس دیفندر« نام دارد. قرار است 

این ناو جایگزین ناو جنگی »اچ ام اس دونکان« شود.
در  و  آگست   12 روز  دونکان«  »اچ ام اس  جنگی  ناو 
راهی  ایمپرو«  »استینا  نفت کش  توقیف  به  واکنش 

آب های خلیج فارس شده بود.
خلیج  آب های  در  نیز  کنت«  »اچ ام اس  جنگی  ناو 
فارس مستقر شده است. وزیر دفاع بریتانیا اعالم کرده 
است که این کشور آماده است در هر کجای دنیا که 

کشتی رانی آزاد به مخاطره افتد، وارد عمل شود.

ارتش برازیل هم چنان در حال مقابله با آتش سوزی های بی سابقه در آمازون

پهپاد  با  که  می گویند  یمن  حوثی  شبه نظامیان 
حمله  عربستان  جنوب غربی  در  ابها  فرودگاه  به 

کرده اند.
به گزارش یورونیوز، یحیا سریع، سخنگوی گروه 
شیعیان حوثی یمن، بامداد یک شنبه، 3 سنبله، 
به  که  کرد  اعالم  المسیره  تلویزیونی  شبکه  در 
جز فرودگاه ابها، پایگاه هوایی خمیس مشیط در 
قرار  آن ها  نیز هدف حمله  فرودگاه  این  نزدیکی 

گرفته است.
 به گفته این سخنگو، پهپادها که »قاصف 2کی« 
نام دارند، در هر دو حمله برج های مراقبت پرواز را 

هدف قرار داده اند. 
این  اثر  بر  که  است  گفته  هم چنین  سریع  یحیا 
حمالت، پروازها در فرودگاه بین المللی ابها دچار 

»اختالل« شده است.
مقام های رسمی عربستان هنوز این خبر را تأیید 

نکرده اند.
حوثی های یمن که از سوی ایران حمایت می شوند 
دست  در  را  صنعا  پایتخت،  کنترل  هم اکنون  و 
دارند، در چند ماه گذشته حمالت خود به اهداف 

مختلف در خاک عربستان را افزایش داده اند.
یمن  جنگ  در  حاضر  عربی  ائتالف  نیروهای 
به  پاسخ  در  نیز  سعودی  عربستان  رهبری  به 
ویژه  به  نظامی حوثی ها  مواضع  به  این حمالت، 
در  سریع  یحیا  کرده اند.  حمله  صنعا  اطراف  در 
گفت وگو با شبکه المسیره گفته است که حمالت 
روز یک شنبه در پاسخ به 17 مورد حمله نیروهای 
ائتالف عربی در روزهای اخیر صورت گرفته است.

حوثی های یمن از حمله 
پهپادی به دو فرودگاه در 

عربستان خبر دادند


