
تقویم رژیم کاری برای شش ماه 
آینده تغییر کرد

راکت پراکنی ها آرام می گیرد. شهر پس از روزها درگیری 
کودکان  دیگر  و  او  می کند.  تجربه  را  آرامش  وحشت،  و 
محله شان به محض این که متیقن می شوند پرتاب  راکت 
به شهر آرام گرفته، توپی را بر می دارند و با لبخند به سمت 
میدان خاکی می روند. هوا گرم است، اما آنان بی توجه به 
خنده های  از  لحظه ای  می کنند.  آغاز  را  فوتبال شان  آن، 

کودکانه نمی گذرد که مرمی هاوان از سمت...

تأخیر  و  پار  سال  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  از  پس 
چندین ماهه در اعالم نتایج آن و میزان گسترده نارضایتی 
نامزدان از چگونه گی برگزاری و مدیریت این روند، رهبران 
حکومت وحدت ملی با تعدیل شتاب زده قانون انتخابات، 
تمامی اعضا و رییسان داراالنشای کمیسیون های انتخاباتی 
برکنار و در یک روند نسبتاً شفاف و  از وظایف شان  را 
علنی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، اعضا و روسای 

داراالنشاهای جدید کمیسیون های...
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در اوج خشونت ها، از روز 
جهانی صلح تجلیل شد

ترمپ به سناریوی ۱۹۸۹ اندونیزیا،الگوییبرایافغانستاندرروایتاسالممیانهرو
فکر می کند

دانشجویی که کار می کند تا بنویسد

توهمات اعضای کمیسیون های 
انتخاباتی
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تغییرات  اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
تازه ای در رژیم آغاز و ختم کار کارمندان مرکزی و والیتی 

در شش ماه دوم سال جاری را اعالم کرد.
و  آغاز  رژیم  اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت  اعالم  براساس 
ختم کار کارکنان از اول ماه میزان تا آخر ماه حوت امسال 
از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز تا ۳:۳۰ پس از چاشت ادامه 

می یابد.
در شش ماه نخست امسال ساعت کاری از ساعت ۸:۰۰ 
صبح آغاز می شد و تا ساعت ۴:۰۰ پس از چاشت ادامه 

می یافت.
برای کارمندان مرکزی و والیتی یک ساعت برای گزاردن 
نماز و صرف نان، وقفه اعالم شده است. در تغییرات تازه 

ساعت ۱۲ تا ۱ به این منظور در نظر گرفته شده است.
کاری  ساعت  پنج شنبه  روزهای  تازه،  تغییرات  طبق 
از چاشت  تا ۱:۳۰ پس  از ۸:۳۰ صبح  کارمندان دولتی 

ادامه می یابد.
وزارت کار و امور اجتماعی گفته است که کار در مؤسسات 
تولیدی، خدماتی، بخش های دایماً فعال )تنظیم شفت های 
کار(، مؤسسات نشراتی، صحی، معارف و تحصیالت عالی 
لوایح و  اقلیمی،  با درنظرداشت خصوصیات کار، شرایط 
با رعایت ۳۵ ساعت کار در هفته رژیم  مقررات مربوط، 
آغاز و ختم کار کارکنان شان را تهیه و پس از موافقه این 

وزارت تطبیق کنند.

اندونیزیا با داشتن ۲7۰ میلیون جمعیت، پر نفوس ترین و بزرگ ترین کشور اسالمی دنیا به شمار می رود و نوعیت نظام آن 
جمهوری است. در بیش تر انتخابات های اندونیزیا، احزاب سکوالر توانسته اند احزاب رادیکال اسالمی را مغلوب بسازند. روی این 

محلوظ این که در آینده اندونیزیا تحت نام »جمهوری اسالمی« یاد شود، بسیار کم است. تاریخ دقیق و منابع موثقی از ورود 
اسالم به اندونیزیا در دسترس نیست، ولی قدرت سیاست اسالمی در این کشور بر می گردد به قرن ۱۵ میالدی که به گونه ی 

واضح در کتاب های تاریخ از آن یاد آوری شده است. تجارت، نقش عمده ای در روند اسالم گرایی در اندونیزیا داشته است.

در حالی که خشونت ها در کشور بار دیگر اوج گرفته است، حکومت روز شنبه، 
سی ام سنبله، از روز جهانی صلح تجلیل کرد. محمداشرف غنی، رییس جمهور، در 
محفلی که به همین مناسبت توسط وزارت دولت در امور صلح در کابل برگزار شده 
بود، پیام ویدیویی فرستاده بود. رییس جمهور غنی در این پیام ویدیویی، با بیان 
این که حکومت بارها خواستار آتش بس شده است، گفت که برای رسیدن به »صلح 
واقعی«، نیاز به آتش بس و توقف خون ریزی در کشور است. او تأکید کرد که جنگ 
راه حل نیست. محمداشرف غنی خاطرنشان ساخت که اگر طالبان صلح بخواهند، 
حکومت برای یک شب هم خواهان دوام جنگ نخواهد بود. رییس جمهور در عین 
حال گفت که مسوولیت کشتارها و خون ریزی ها به دوش کسانی است که صلح و 

آتش بس را نمی پذیرند. 3

معلول راکت پراکنی های کابل؛  

چشم انداز اقتصادی 
و اجتماعی والیات 

رونمایی شد

شش روز تا انتخابات؛

فهرست رای دهنده گان هنوز هم 
در مراکز نصب نشده است



اعالم  پاکستان  خارجه  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
افغانستان  مرز رسمی  »دیورند«  که  است  کرده 
به  بین المللی  قوانین  است که طبق  پاکستان  و 

رسمیت شناخته شده است.
بودن  غیررسمی  و  رسمی  مورد  در  جنجال ها 
دیورند پس از گشایش فعالیت ۲۴ ساعته بندر 
چهارشنبه،  روز  بندر  این  گرفت.  باال  تورخم 
بیست وهفتم سنبله، به صورت ۲۴ ساعته با حضور 
مقام های  و  پاکستان  نخست وزیر  عمران خان، 
افغانستان گشایش یافت. این بندر پیش تر تنها 

در ساعات رسمی به روی تردد باز بود.
شده  تهیه  مناسبت  همین  به  که  لوحه ای  در 
میان  رسمی  مرز  عنوان  به  تورخم  بندر  از  بود، 
افغانستان و پاکستان یاد شده است. این موضوع 
و  میان شهروندان  در  زیادی  واکنش های  سبب 

حتا سیاست مداران افغانستان شد.
به دنبال آن، وزارت امور خارجه ضمن استقبال از 
گشایش ۲۴ ساعته تردد کاالهای تجارتی از بندر 
را  افغانستان خط دیورند  اعالم کرد که  تورخم، 
به عنوان مرز رسمی اش با پاکستان به رسیمت 
نمی شناسد. وزارت امور خارجه در اعالمیه ای که 
»با  است:  گفته  کرد،  منتشر  پنج شنبه  روز  شام 
استقبال از عملی شدن تعهد جمهوری اسالمی 
پاکستان از سوی دولت آن کشور برای ۲۴ ساعته 
بر  گذرگاه]تورخم[،  این  در  مرور  و  عبور  شدن 
اسالمی  جمهوری  دولت  همیشه گی  موضع 
خط  نشناختن  رسمیت  به  بر  مبنی  افغانستان 

۸صبح، کابل: وزارت دفاع ملی اعالم کرده 
است که نیروهای امنیتی طراح اصلی یک  
حمله  ی مرگ بار در شهر قالت، مرکز والیت 
زابل را از مربوطات والیت غزنی بازداشت 
پنج شنبه،  روز  صبح  حمله  این  کرده اند. 
بیست وهشتم سنبله، در نزدیکی شفاخانه 
والیتی زابل اجرا شد و در آن ۳۹ نفر کشته 

و ۱۴۰ نفر دیگر زخمی شدند.
فواد امان، سخنگوی وزارت دفاع ملی، در 
صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که در نتیجه 
اجرای عملیات »مبین« در غزنی، نیروهای 
کماندو و قطعه خاص پولیس نُه طالب را 
بازداشت کرده اند که سه نفر از آن ها نقش 
تسهیل کننده برای حمله ی موتر بمب در 
گفت  او  داشتند.  برعهده  را  زابل  والیت 
جمع  در  نیز  حمله  این  اصلی  طراح  که 

بازداشت شده گان قرار دارد.
از  نفر  سه  میان  این  در  امان،  گفته  به 
فراهم کننده گان ماین های انفجاری طالبان 
معلومات  طبق  شده اند.  بازداشت  نیز 

کشور،  دو  میان  رسمی  مرز  عنوان  به  دیورند 
تأکید می کند.«

را  اظهارات  این  پاکستان  خارجه  وزارت  اما 
غیرمسووالنه خوانده و گفته است نشر این گونه 
اعالمیه ها اراده برای تأمین صلح و همکاری میان 

دو کشور را تضعیف می کند.
ارگ ریاست جمهوری نیز به دنبال واکنش هایی 
بودن  غیررسمی  و  رسمی  به  پیوند  در  که 
صالحیت  که  کرد  اعالم  گرفت،  شکل  دیورند 
مردم  آن  از  دیورند  مورد خط  در  تصمیم گیری 
افغانستان است و دیگران صالحیت تصمیم گیری 

در این مورد را ندارند.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری روز 
نشست  یک  در  سنبله  بیست وهشتم  پنج شنبه، 
خبری اعالم کرد که حکومت و دولت افغانستان 
را  دیورند  صالحیت تصمیم گیری در مورد خط 
آن  درباره  مردم  باید  دلیل  همین  به  و  ندارند 

تصمیم بگیرند.
مرز  عنوان  به  را  آن  افغانستان  که  دیورند  خط 
نمی شناسد،  رسمیت  به  پاکستان  با  مشترکش 
دو  میان  تاریخی  مجادله  یک  عنوان  به  همواره 
کشور مطرح بوده است. تاکنون این موضوع میان 
دو کشور حل نشده است و در داخل افغانستان 
وجود  آن  قبال  در  متفاوت  دیدگاه های  نیز 
دارد. اما هر حکومتی که در کابل تشکیل شده 
از  را  دیورند  خط  مورد  در  تصمیم گیری  است، 

صالحیت های خودش ندانسته است.

دو  افراد  این  ملی،  دفاع  وزارت  سخنگوی 
را  »مازدا«  نوع  شده ی  بمب گذاری  موتر 
آورده  غزنی  شهر  به  حمله  اجرای  برای 

بودند.
یک  با  پنج شنبه  روز  صبح  طالبان  گروه 
موتر بمب گذاری شده در نزدیکی شفاخانه  
این  مرکز  قالت،  شهر  در  زابل  والیتی 
هدف  طالبان  گروه  کردند.  حمله  والیت، 
اعالم  زابل  ملی  امنیت  اداره  را  این حمله 
کرد . در پی این حمله طالبان نزدیک به ۴۰ 
نفر کشته و ۱۴۰ نفر دیگر زخمی شدند. 
بیش تر قربانیان این رویداد غیرنظامیان به 

شمول کودکان و زنان هستند.
محکومیت های  و  واکنش ها  با  حمله  این 

گسترده روبه رو شده است.
در  »مبین«  عملیات  که  است  گفتنی 
آغاز  سنبله،  بیست ونهم  روز جمعه،  غزنی 
شد. هدف این حمله پاک سازی طالبان از 
ولسوالی  جغتوی  و  رشیدان  ولسوالی های 

غزنی خوانده شده است.

پاکستان: دیورند مرز رسمی است

طراح حمله ی مرگ بار موتربمب در زابل 
بازداشت شد
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درجست وجوی 
احزاب سیاسی

 

نشان دهنده ی  متحده  ایاالت  کمک های  از  بخشی  تعلیق 
ناکامی رهبران حکومت در مبارزه با فساد مالی و اداری است. 
این  آمدن  کار  روی  شروع  در  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
اداری  و  مالی  فساد  شبکه های ضد  که  بودند  گفته  حکومت 
آنان می گفتند  فعال می سازند.  و  ایجاد  را در هر وزارت خانه 
می شود.  فسادزدایی  سبب  شبکه ها  این  تقویت بخشی  که 
اول  ماه های  در  برحال  رییس جمهور  غنی  محمداشرف 
روی کار آمدن حکومت،  با رییس های منابع بشری و اداری 
بسیاری از وزارت خانه ها گفت وگو کرد تا مصادیق فساد اداری 
و مالی در هر وزارت خانه  و راه های مبارزه با آن را مشخص 
کند. ولی دیده شد که هیچ یک از این اقدام ها کامیاب نبود. 
برخورد سیاسی و  اداری،   و  مالی  با فساد  از موارد  برخی  در 
ابزاری بود که در  جناحی شد. مبارزه با فساد مالی و اداری 
تالش های  کل  امر،  این  گرفت.  قرار  جناحی  اهداف  خدمت 

حکومت برای مبارزه با فساد مالی و اداری را صدمه زد.
نکرد. در جلسات  را حل  تدارکات هم مشکلی  مرکزی سازی 
سیگار،   مثل  اداره هایی  آن  در  که  ملی  تدارکات  کمیته ی 
تصویب  به  می داشتند،  پروژه ها  نیز حضور  میک  و  سیستیکا 
می رسید. پروژه های بسیاری از وزارت خانه ها به دلیل این که 
توسط کمیته ی تدارکات ملی منظور نشده است،  تا حال در 
حال تعلیق است. بسیاری از وزارت خانه ها در مصرف بودجه ی 
عمرانی شان ناکام شدند. این وزارت خانه ها مشکل را به گردن 
کمیسیون ملی تدارکات می اندازند. در جلسه های کمیسیون 
حضور  دو  هر  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  تدارکات  ملی 
کمیسیون  این  که  است  شده  روشن  حال  ولی  می داشتند. 
کشورهای  رضایت  نتوانست  آن،  در  سیگار  عضویت  وجود  با 
با وجودی  بیاورد. همین کمیسیون  به دست  را  کمک کننده 
می داشتند،  آن حضور  جلسات  در  حکومت  رهبر  دو  هر  که 
 به موضوع جنجال های سیاسی بدل شد. حال ایاالت متحده 
»میک« اداره ی نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد مالی و اداری 
را که همه ی تمویل کننده گان از آن راضی به نظر می رسیدند، 
به  امریکا  کمک های  است  قرار  می کند.  توصیف  ناکام  نیز 

اداره ی »میک« هم به حال تعلیق در آید. 
ناکام اند.  که  بپذیرند  باید  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
و  می دهند  پول  افغانستان  به  کمک کننده  کشورهای 
به  را می خواهند. کشورهایی که  آن  است که حساب  روشن 
نیستند  رانتی  و  نفتی  افغانستان کمک می کنند،  اقتصادهای 
که پول بی حساب وکتاب به حساب های شان واریز شود و بعد 
بدون هیچ نوع حساب و کتاب آن را به افغانستان بدهند. این 
افغانستان  به  را  مالیه دهنده ی شان  شهروندان  پول  کشورها 
می خواهند.  آن حساب  برابر  در  که  است  روشن  و  می دهند 
به  و  است  رأی دهنده  انتخابات  موقع  مالیه دهنده  شهروند 
او را حساب بدهند،  رای  سیاست مدارانی که نمی توانند پول 
نمی دهد. به همین دلیل است که برای مقام های کشورهای 
به  مناسب  جای  در  پول  که  است  مهم  بسیار  کمک کننده 
بدهد.  حساب  آن  از  مصرف کننده  مرجع  و  برسد  مصرف 
روز  چند  بدهند.  حساب  نتوانسته اند  حکومتی  مراجع  ولی 
تدارکات  ملی  اداره ی  از  کابل  در  متحده  ایاالت  سفیر  قبل 
افغانی  میلیون  سه  ارزش  به  سوخت  تأمین  که  بود  پرسیده 
برای تنها کارخانه ی تولید برق حرارتی کابل، برای چند روز 
این کارخانه را فعال نگه می دارد؟ تا کنون به این سوال پاسخ 
پاک می بود،  و کتاب ها  اگر همه ی حساب  است.  نشده  داده 
پاسخ دادن به این سوال دشوار نبود. ولی حساب و کتاب ها 

پاک نیست. 
انتخابات ریاست جمهوری  نامزد  رهبران حکومت که هر دو 
علت های  مورد  در  جمهوری  شهروندان  به  هستند،  باید 
بدهند.  پاسخ  اداری  و  مالی  فساد  با  مبارزه  در  ناکامی شان 
اعتماد  نتوانستند  دلیل  چه  به  بگویند  باید  حکومت  رهبران 
مبارزه  در  را  جمهوری  شهروندان  و  کمک کننده  کشورهای 
فساد  با  مبارزه  اگر  بیاورند.  دست  به  اداری  و  مالی  فساد  با 
می شد،  می کرد،  انجام  ایجاب  که  طوری  آن  اداری  و  مالی 
جمهوری  شهروندان  و  کمک کننده  کشورهای  رضایت  حتماً 
به دست می آمد. امروز همه از رهبران ناکام حکومت حساب 
می خواهند. رهبران حکومت به جای دادن وعده های بی مورد 
کمک های  از  بخشی  چرا  که  بدهند  توضیح  باید  انتخاباتی، 
فساد  با  مبارزه  دلیل  چه  به  و  درآمد  تعلیق  حال  به  امریکا 

مالی و اداری موفق نبود.
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سال یازدهم

با آن که عمر احزاب سیاسی در جامعه ی ما 
به ۷۰ سال می رسد ولی تحوالت چهار دهه ی 
سیاسی،  زنده گی  ساختن  نظامی  و  اخیر 
سیستم  شدن  نهادینه  و  طبیعی  رشد  مانع 
پایین  سطح  است.  گردیده  کشور  در  حزبی 
آگاهی سیاسی، وجود قانون اساسی متمرکز، 
ارباب  ناقص، وجود خان ها و  انتخاباتی  نظام 
سیاسی و قومی و حتا کشور های ذی دخل، 
نقش  زمینه  این  در  که  دیگری اند  عوامل  از 

داشته اند. 
گروه های  عنوان  به  که  سیاسی  احزاب 
تحقق  جهت  در  شهروندان  سازمان یافته ی 
هدف مشترکی از راه دست یافتن به حکومت 
در  را  ملت  هم  می توانند  می ورزند،  تالش 
تشکیالت بزرگ نظم بخشند و هم زمینه ی 
گفت وگو و تعامل میان حکومت و جامعه را 
ملت  هنوز  که  جوامعی  در  بسازند.  آسان تر 
شکل نیافته، احزاب سیاسی می توانند نقش 

مهمی در مسیر ملت سازی بازی کنند. 
وزارت  در  سیاسی  حزب   ۱۰۰ حدود  امروز 
چنان  احزاب  این  از  برخی  ثبت اند.  عدلیه 
فرسوده اند که تنها نامی برای شان باقی مانده 
مدیریت  میراثی  و  منحط  شیوه های  به  و 
می شوند که حتا قدرت بازسازی خودشان را 
گردیده اند  باردوشی  تشکل ها  چنین  ندارند. 
احزاب  جامعه.  ناتوان  و  خسته  شانه های  بر 
و  حرکت  فاقد  و  فرسوده  که  آن  یا  یادشده 
این  یا  و  قانون مندی اند  و  تشکل  و  ابتکار 
خارجی  انجو های  مولود  را  آن ها  جامعه  که 
این  شهروند  برای  صدای شان  که  می داند 

سرزمین ناآشنا است. 
انارشی سیاسی حاکم بر جامعه ی ما مرز میان 
حکومت و اپوزیسیون را هم برداشته و گاهی 
دشوار است میان حکومت و اپوزیسیون فرقی 
قایل شد. در جوامع دیگر دنیا، اگر حزبی در 
جایگاه  در  دیگری  حزب  است،  حکومت 
به نظارت عمل کرد های حکومت  اپوزیسیون 
می پردازد. اپوزیسیون سالم، روان دموکراسی 
سیاسی  شترمرغان  ولی  می دهد،  تشکیل  را 
تقاضا  شخصی شان  منافع  که  زمانی  هر  ما 
کرد، خودشان را جزء حکومت می پندارند و 
هر وقتی که این منافع در خطر افتاد، از آن 

برائت می جویند. 
هر  از  بیش تر  ملی،  قانون مند  احزاب  نبود 
وقت دیگری در موسم های انتخاباتی احساس 
می گردد. به حراج گذاشتن کتله های عظیم 
سرگردان  »گله« های  رأی  فروش  و  مردمی 
مافیای  سوی  از  بسته  در های  پشت  در  ما 
سیاسی که به بانک های رأی شهرت یافته اند، 
اهانتی است به خرد جمعی ما در این موسم.

زیربناهای  جنگ،  سال   ۴۰ که  کشوری  در 
است،  کرده  ویران  را  آن  سیاسی  و  حقوقی 
به  توجه  پهلوی  در  تا  داریم  نیاز  سخت 
در  جامعه،  فیزیکی  ابعاد  ترمیم  و  ساخت 
جهت بازسازی نظام سیاسی سالم هم، قدم 
ملی،  قانون مند  سیاسی  احزاب  که  برداریم 

عنصر اصلی آن را تشکیل می دهند.

انصاری

کالم خالصه 



نگیرند.«
افزود،  محلی  ارگان های  مستقل  اداره  پالیسی  معین 
تمامی  در  شهروندان  به  را  موثر  خدمات  این که  برای 
والیات کشور ارایه کنیم، باید پالن گذاری و بودجه سازی 
والیت محور و ولسوالی محور باشد. بر این اساس معین 
که  کرد  تأکید  ارگان های محلی  اداره مستقل  پالیسی 
برای صالحیت بیش تر به اداره های محلی و پالن گذاری 
والیت محور، هشت زون انکشافی را در سطح کشور ایجاد 
می کنند. او گفت که با ایجاد این هشت زون انکشافی، 
بودجه مشخص در نظر گرفته می شود تا بتواند در سطح 
کشور سکتورهایی را که در رشد اقتصادی مهم است، 

انکشاف دهند.
محمدیعقوب حیدری، والی کابل، با تأیید گفته های آقای 
شاران می گوید که باید پالیسی در باره ادارات محلی تغییر 
کند و صالحیت اداره های محلی زیاد شود. به گفته او، 
اکنون اداره های محلی در تطبیق پالن نقش موثر ندارند 
محلی  اداره های  سطح  در  که  است  شده  باعث  این  و 
وزارت خانه ها  از  او  نشود.  واقع  موثر  انکشافی  پالن های 
خواست که مطابق صالحیت های شان که نقش نظارتی، 
پالن سازی و پالیسی سازی است، عمل کنند. والی کابل 
تأکید کرد، در صورتی  که منابع در اختیار اداره های محلی 
باشد، در آن  صورت پالن های انکشافی در روی کاغذ باقی 
نمی ماند و تطبیق می شود. هم چنان او در ادامه گفت که 
با زیاد شدن صالحیت ادارات محلی، از ضایع شدن منابع 

نیز جلوگیری می شود.

با آن که تنها شش روز دیگر به  
ریاست  انتخابات  برگزاری 
مانده  باقی  جمهوری 
کمیسیون  هم  هنوز  است، 
فهرست  انتخابات  مستقل 
مراکز  در  را  رای دهنده گان 
است.  نکرده  نصب  رای دهی 
نهادهای ناظر بر روند انتخابات، 
منظور  به  رای دهی  مراکز  در  را  فهرست  این  نصب 
اطمینان رای دهنده گان مهم عنوان می کنند و می گویند 
بر اساس یافته های آنان در هیچ یکی از مراکز رای دهی تا 

کنون فهرست رای دهنده گان نصب نشده است. 
صغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان 
)تیفا( روز شنبه، ۳۰ سنبله، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
گفت بر اساس یافته های تیفا و معلوماتی که از اعضای 
والیتی این نهاد به دست آمده است، در هیچ یکی از 
مراکز رای دهی، فهرست رای دهنده گان نصب نشده است. 
هم چنان حبیب اهلل شینواری، مسوول برنامه های موسسه 
دیده بان انتخابات افغانستان )ایتوا( می گوید، یافته های 
کمیسیون  که  می دهد  نشان  والیات  و  کابل  در  آنان 
مستقل انتخابات تا کنون فهرست های رای دهی را در 

مراکز رای دهی نصب نکرده است. 
حق  رای دهنده گان  افزود،  هم چنان  شینواری  آقای 
دارند پیش از روز رای دهی مطمین شوند که آیا نام و 
مشخصات شان در فهرست رای دهنده گان به گونه درست 
درج شده و یا خیر؛ زیرا به سخن او، در صورتی که نام و 
یا مشخصات آنان در فهرست رای دهنده گان اشتباه درج 
شده باشد، آنان حق مطالبه اصالح آن را داشته باشند. 

انتخابات،  قانون   ۷۲ ماده  که  است  حالی  در  این 
کمیسیون مستقل انتخابات را مکلف به نصب فهرست 
رای دهنده گان پیش از روز رای دهی دانسته، اما مشخص 
نکرده است که این فهرست باید چند روز پیش از روز 
انتخابات در مراکز نصب شود. در این ماده قانون انتخابات 
را در  رای دهنده گان  است: »کمیسیون، فهرست  آمده 
مرکز ملی معلومات )دیتابیس( کمیسیون، وارد نموده 
رای دهی  مراکز  در  انتخاباتی  تقویم  به  مطابقت  در  و 
مربوط به منظور آگاهی و اعتراض، به دسترس عامه قرار 
می دهد.« با این حال، نهاد های ناظر که تجربه حداقل 
چند دور انتخابات را در کشور داشته اند، تاکید می ورزند 
که بر اساس اصول انتخاباتی این فهرست باید دست کم 
دو هفته پیش از روز رای دهی در مراکز نصب می شد. 
سخنگوی بنیاد تیفا در این مورد گفت، بنیاد انتخابات 
شفاف افغانستان از این پیش نیز پیشنهاد کرده است 
که این فهرست باید هرچه زودتر در مراکز نصب شود 
در  مشخصات شان  صحت  از  بتوانند  رای دهنده گان  تا 

نخستین  برای  اقتصاد  وزارت 
و  اقتصادی  »چشم انداز  بار 
به  را  والیت   ۳۴ اجتماعی« 
منظور داشتن یک منبع دقیق 
معلوماتی از وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی والیات رونمایی کرد. 
به گفته مسووالن این وزارت، این 
چشم انداز اقتصادی و اجتماعی، 
تا  کرد  خواهد  کمک  را  پالیسی سازان  و  پالن گذاران 
برنامه های انکشافی ادارات محلی را به  صورت دقیق طرح 

و تطبیق کنند.
اقتصاد کشور، روز شنبه، سی ام  مصطفی مستور، وزیر 
سنبله، در یک نشست خبری تحت نام »برنامه رونمایی 
چشم انداز اقتصادی و اجتماعی والیات« گفت که روند 
هر  در  استراتژیک،  تصمیم گیری های  و  پالن گذاری 
کشوری متکی بر ارقام و احصاییه دقیق است. به گفته 
او، تا اکنون از وضعیت اقتصادی و اجتماعی والیات آمار و 
ارقام دقیق در دسترس نبود. آقای مستور گفت که بدون 
موجودیت آمار و معلومات دقیق، برنامه ها و پالن هایی 
که ترتیب می شود، فاقد موثریت است. هم چنان به گفته 
وزیر اقتصاد، در تطبیق این پالن ها پول هنگفت به مصرف 
مستور  آقای  ندارد.  چندانی  تاثیرگذاری  اما  می رسد، 
با در نظرداشت  اقتصاد  وزارت  رو  این  از  اضافه کرد که 
 ۳۴ اجتماعی  و  اقتصادی  چشم انداز  مشکالت،  این 
پالن گذاری،  برای  آن  از  تا  کرده  تهیه  را  والیت کشور 

پالیسی سازی و انکشاف اداره های محلی استفاده شود.
این چشم انداز اقتصادی و اجتماعی والیات به زبان های 
است.  فصل  دارای هشت  و  ترتیب شده  دری  و  پشتو 
در این چشم انداز اقتصادی و اجتماعی والیات در مورد 
موضوعاتی چون معرفی والیت ها، ظرفیت های اقتصادی، 
فرهنگی،  و  اجتماعی  ساختارهای  معیشتی،  وضعیت 
وضعیت انکشافی والیت، بودجه انکشافی و مصرف آن، 
چگونه گی فعالیت های موسسات غیردولتی و تشخیص 

انتخابات نشر کرده اند و رای دهنده گان می توانند با درج 
شماره استیکر شان در این سایت، درباره مشخصات خود 
و مراکز رای دهی شان به تفکیک شماره محل رای دهی، 

آگاهی حاصل کنند.
نهادهای ناظر اما بارگذاری فهرست رای دهنده گان را تنها 
در سایت کمیسیون مستقل انتخابات بسنده نمی دانند 
و می گویند همه ی رای دهنده گان به انترنت دسترسی 
الزم ندارند. یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات 
آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا( از این پیش در صحبت با 
روزنامه ۸صبح تاکید کرده است که قرار گرفتن فهرست 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سایت  در  رای دهنده گان 
برای کسانی که به انترنت دسترسی دارند، یک سهولت 
است، اما شمار زیادی از روستا نشینان در کنار نداشتن 
سواد کافی، به خدمات انترنتی نیز دسترسی ندارند. به 
سخن او، نصب این فهرست در مراکز رای دهی الزامی 
در  است  مکلف  انتخابات  مستقل  کمیسیون  و   است 
صورت نیاز، تغییرات الزم را در این فهرست به میان آورد. 
نهادهای ناظر بر روند انتخابات از آن جا بر نصب زودهنگام 
فهرست رای دهنده گان در مراکز رای دهی تاکید دارند که 
تقسیم بندی رای دهنده گان هر مرکز به تفکیک محالت 
رای دهی برای کمیسیون مستقل انتخابات یک تجربه 
پیشین  انتخابات دوره های  در  این پیش  از  است.  تازه 
رای دهی  حوزه  یک  کشور  تمام  جمهوری،  ریاست 
شمرده می شد. رای دهنده گان می توانستند با ارایه کارت 
رای دهی در هر مرکز و هر والیت، رای بدهند. در این دور 
انتخابات ریاست جمهوری اما برخالف دوره های پیشین، 

اقتصادی  رشد  مستور  آقای  نشست،  این  در  هم چنان 
هر چند وضعیت  او گفت  کرد.  توصیف  کند  را  کشور 
اقتصادی کشور رو به رشد بوده است، اما این روند در 
مقایسه با رشد نفوس در کشور  بسیار کند بوده است. 
او گفت: »با در  نظر داشت رشد سریع نفوس نسبت به 
کشورهای همسایه، اگر رشد اقتصادی سریع نشود، در 

دراز مدت شاهد افزایش فقر و بیکاری خواهیم بود.«

پالن گذاری و بودجه سازی، والیت محور باشد
در همین حال تیمور شاران، معین پالیسی اداره مستقل 
ارگان های محلی، چشم انداز اقتصادی و اجتماعی والیات 
را مفید و موثر خواند. او گفت که اکنون با موجودیت  این 
چشم انداز، نیازمندی های هر والیت شناسایی و  اولویت 
داده می شود. به گفته او این چشم انداز کمک می کند که 
برای برنامه های انکشافی در سطح کشور به صورت موثر 

پالن گذاری کنیم. 
از سوی دیگر آقای شاران از تمرکز صالحیت ها در مرکز 
انتقاد کرد. او گفت که اکنون صالحیت  و پالن گذاری 
پروژه های  است که  باعث شده  این  و  است  مرکز محور 
انکشافی در سطح والیات، به درستی تطبیق نشود. آقای 
شاران در ادامه گفت: »در سطح وزارت خانه ها ما نمی توانیم 
به  وزارت خانه ها  کنیم.  پالن گذاری  درست  صورت  به  
 گونه ی مشخص و کم تر در نقش سکتوری پالن گذاری 
می کنند. این باعث شده که برنامه ها کابل محور باشد و 
واقعیت های والیت ها و نیازمندی های والیات را مد نظر 

رای دهنده گان مکلف اند در همان مرکز رای دهی که ثبت 
نام کرده اند، رای بدهند. هم چنان مسووالن کمیسیون 
مستقل انتخابات گفته اند در کنار این که رای دهنده گان 
اجازه رای دهی در مراکز دیگر را ندارند، محالت رای دهی 
فهرست  آنان،  به سخن  است.  نیز مشخص شده  آنان 
انگشت نگاری  دستگاه های  در  هم چنان  رای دهنده گان 
نصب نشده و هیچ رای دهنده ای نمی تواند در مراکز و 

محالت غیر مرتبط رای بدهد. 
رای دهنده گان در حالی از موجودیت نام و مشخصات شان 
در مراکز رای دهی اطمینان به دست نیاورده اند که تنها 
شش روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
در  رای دهی،  روز  اصول  بر اساس  است.  مانده  باقی 
صورتی که نام و یا مشخصات رای دهنده گان در فهرست 
رای دهی اشتباه درج شده باشد، از حق رای دهی محروم 
خواهند ماند. بر اساس تقویم کمیسیون مستقل انتخابات، 
میزان  ریاست جمهوری در ششم  انتخابات  است  قرار 
نُه و نیم  از  بیش  انتخابات  دور  این  برای  شود.  برگزار 
میلیون رای دهنده نام نویسی کرده اند. کمیسیون مستقل 
انتخابات گفته است که این انتخابات قرار است در چهار 
هزار و ۹۴۲ مرکز رای دهی انجام شود. نهادهای امنیتی 
انتخابات را به گونه الزم  نیز تعهد کرده اند که امنیت 
از  رییس جمهور غنی  این همه،  کنار  در  تامین کنند. 
اسالم آباد خواسته است که در راستای کاهش خشونت ها 
در جریان انتخابات ریاست جمهوری با کابل همکاری 
کند. مقام های امریکایی و اتحادیه اروپا خواستار برگزاری 

یک »انتخابات شفاف و با اعتبار« در افغانستان شده اند.

این فهرست مطمین شوند و در روز رای دهی بدون هیچ 
مشکلی رای بدهند. به سخن او اما کمیسیون مستقل 
انتخابات تا کنون پیشنهاد این نهاد ناظر بر انتخابات را 

عملی نکرده است. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  عملیاتی  رییس  هرچند 
چندی پیش در صحبت با روزنامه ۸صبح گفته بود که 
فهرست رای دهنده گان همراه با مواد حساس انتخاباتی 
به مراکز والیتی این کمیسیون منتقل شده است و بعد 
از رسیدن این مواد به والیات، فهرست رای دهنده گان در 
مراکز نصب خواهد شد. اما اکنون سخنگویان کمیسیون 
مستقل انتخابات می گویند که این فهرست را یک ماه 
رییس  سعیدی،  خیبر  کرده اند.  نصب  مراکز  در  پیش 
گفته  سنبله  بیست و سوم  در  کمیسیون  این  عملیاتی 
حساس  مواد  با  همراه  رای دهنده گان  »فهرست  است: 
انتخاباتی به والیات فرستاده شده و پس از رسیدن این 
مراکز  در  رای دهنده گان  فهرست  ولسوالی ها،  به  مواد 
حال،  همین  در  خواهد شد.«  نصب  مربوطه  رای دهی 
میرزا محمد حق پرست، از سخنگویان این کمیسیون، به 
۸صبح می گوید: »فهرست رای دهنده گان حدود یک ماه 
پیش در تمام مراکز رای دهی در کابل و والیات نصب 
شده است و هیچ مشکلی در این قسمت باقی نمانده 

است.« 
از سویی هم، کمیسیون مستقل انتخابات بیش تر متکی 
بر نشر فهرست رای دهنده گان در وب سایت رسمی  این 
همه ی  مشخصات  می گویند،  آنان  هستند.  کمیسیون 
را در سایت رسمی   کمیسیون مستقل  رای دهنده گان 

منابع و پوتانشیل های اقتصادی والیت ها مطابق آخرین 
آمار احصاییه مرکزی بحث شده است.

آقای مستور یادآور شد که در این چشم انداز اقتصادی و 
اجتماعی والیات معلومات و آمار را براساس یک روش 
به  چشم انداز  این  کرده اند.  جمع آوری  تحقیقی  منظم 
پالن گذاران کمک می کند تا برنامه های انکشافی شان  را 

به صورت دقیق طرح و ترتیب کنند.
از  ادارات محلی،  برای  تا کنون  این در حالی است که 
سوی وزارت خانه ها پالن  گذاری و پالیسی سازی می شد. 
نقش  پالن ها  این  تطبیق  در  وزارت  خانه ها  هم چنان 
اجرا کننده را داشتند. اکنون وزیر اقتصاد کشور می گوید 
که وزارت خانه ها چون معلومات دقیق از وضعیت اقتصادی 
با  انکشافی  پالن های  نداشته اند،  والیت ها  اجتماعی  و 

نیازمندی های والیات هم خوانی نداشته است. 
ترتیب  و  تهیه  با  اکنون  که  کرد  تصریح  مستور  آقای 
این  به  والیت،  هر  از  اجتماعی  و  اقتصادی  چشم انداز 
اکنون  او،  باور  به  گذاشته اند.  پایان  نقطه  چالش ها 
موثق  معلومات  داشتن  با  پالیسی سازان  و  پالن گذاران 
والیت،  هر  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  از  دقیق  و 
می توانند نیازمندی های هر والیت را اولویت بندی کرده 

و مطابق به آن پالن های انکشافی طرح کنند.
با این حال وزیر اقتصاد تأکید کرد که چشم انداز اقتصادی 
و اجتماعی والیات هر سال تجدید چاپ می شود تا از آن 
برای پالن گذاری و اولویت دهی برنامه های انکشافی در 

والیات استفاده شود.

فهرست رای دهنده گان هنوز هم در مراکز 
نصب نشده است

شش روز تا انتخابات؛

چشم انداز اقتصادی و اجتماعی والیات 
رونمایی شد
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 ۲۷۰ داشتن  با  اندونیزیا 
میلیون جمعیت، پر نفوس ترین 
اسالمی  کشور  بزرگ ترین  و 
دنیا به شمار می رود و نوعیت 
در  است.  جمهوری  آن  نظام 
بیش تر انتخابات های اندونیزیا، 
توانسته اند  سکوالر  احزاب 
این  روی  بسازند.  مغلوب  را  اسالمی  رادیکال  احزاب 
محلوظ این که در آینده اندونیزیا تحت نام »جمهوری 

اسالمی« یاد شود، بسیار کم است. 
تاریخ دقیق و منابع موثقی از ورود اسالم به اندونیزیا 
در دسترس نیست، ولی قدرت سیاست اسالمی در این 
کشور بر می گردد به قرن ۱5 میالدی که به گونه ی واضح 
در کتاب های تاریخ از آن یاد آوری شده است. تجارت، 
نقش عمده ای در روند اسالم گرایی در اندونیزیا داشته 
لومبوک  و  سوالوسی  کلی منتن،  جاوا،  سوماترا،  است. 
جزایر پر نفوس مسلمان نشین اندونیزیا هستند. اکثریت 
مسلمانان اندونیزیا در غرب این کشور زنده گی می کنند. 
همان طور که تجارت نقش مهمی در روند اسالم گرایی 
به مسیرهای اصلی  نزدیک  اندونیزیا داشت، جزایر  در 
تجارت )مناطق غربی( نفوذ بیش تر روی انتقال اسالم 
در این مسیر گذاشته است. اسالم، پروتستان، کاتولیک، 
هندویزم و بودیزم از جمله شش دین بزرگ اندونیزیا 
هستند. مسلمانان اندونیزیا قریب به ۸۰ درصد نفوس 
می توان  حال،  این  با  می دهند.  تشکیل  را  کشور  این 
زنده گی  روش  بر اساس  اندونیزیا  مسلمانان  که  گفت 
به دوگونه اند. گروه اول مسلمانانی اند که به پنج  وقت 
نماز، روزه و دیگر احکام اسالم کاماًل پای بند بوده و این 
احکام را در زنده گی روزمره شان مراعات می کنند. گروه 
دوم تنها مسلمانانی اند که در شناسنامه های شان اسالم 
نوشته شده است، اما خود را به  عنوان مسلمانان میانه رو 

معرفی کرده و زیاد در قید احکام اسالمی نیستند. 
سوکارنو، رهبر فقید این کشور، استقالل اندونیزیا را در 
در  او  آورد.  دست  به  نیدرلند  از  میالدی  سال ۱۹۴۰ 
سال ۱۹۴5 میالدی به  عنوان نخستین رییس جمهور 
اندونیزیا انتخاب شد. او در نخستین بیانیه خود خطاب 

همانا تاکید اکثریت جامعه مسلمان به اسالم معتدل و 
صلح آمیز است. آزادی ادیان ثابت بوده و تبعیض نیز از 

طرف حکومت خیلی کم رنگ است. 
افغانستان و درسی که باید بیاموزد!

افغانستان  اندونیزیا حاکم است،  به آن چه در  توجه  با 
می تواند با الگو برداری از بزرگ ترین کشور اسالمی، بر 
مشکالت کنونی که از بابت روایت اسالم افراطی دارد، 
خود  پیش رفت  برای  اندونیزیا  که  اصولی  آید.  فایق 
طرح ریزی کرده بود، توانست آن کشور را به کشوری 
موفق در جنوب شرق آسیا بدل کند. الگوی اسالم میانه رو 
به  افغانستان،  مانند  اندونیزیا می بایست در کشورهای 

به نظر می رسد که ترمپ روی 
کار   ۱۹۸۹ سال  سناریوی 
رسانه های  از  برخی  می کند. 
انگلیسی زبان خبر داده اند که 
نظر  در  امریکا  رییس جمهور 
امریکایی  نیروهای  که  دارد 
را بدون توافق پایان جنگ با 
افغانستان  از  افتادن روند حل سیاسی،  طالبان و راه 
این  ترمپ روی  این رسانه ها،  به گزارش  خارج کند. 
موضوع به شدت غور می کند. در مناظره ی انتخاباتی 
نامزدان حزب دموکرات ایاالت متحده هم این موضوع 
به طور بسیار جدی مطرح شد. نامزدان مطرح حزب 
آن  جمهوری  ریاست  برای  متحده  ایاالت  دموکرات 
کشور در  یک مناظره ی تلویزیونی اعالم کردند که با 
توافق پایان جنگ و حل سیاسی یا بدون آن، نیروهای 
افکار  می کنند.  بیرون  افغانستان  از  را  امریکا  نظامی 
»طوالنی ترین  پایان  طرف دار  هم  امریکا  در  عمومی 
جنگ تاریخ امریکا« است. سیاست مدارانی که در پی 
جلب آرای شهروندان امریکایی هستند مطالبی را به 
افکار  برای  باشد.  آنان  زبان می آورند که مورد پسند 
عمومی امریکا این طور جلوه داده شده است که در 
حال حاضر هم ایاالت متحده در افغانستان مثل قبل 

از سال ۲۰۱۴ مشغول نبرد است.
حال  در  افغانستان  در  امریکا  که  است  این  واقعیت 
نیروهای  حفظ  اول  گزینه ی  دارد.  گزینه  سه  حاضر 
امریکایی در افغانستان و دفاع از وضع موجود است. 
ندارد،  ولی  طرف دار  متحده  ایاالت  در  گزینه  این 
امنیتی  و  نظامی  قدرت  اصلی  استبلشمنت/هسته ی 
امریکایی  نظامیان  است.  آن  جانب دار  متحده  ایاالت 
غیاب  در  امریکایی  نیروهای  تمام  که  نمی خواهند 
یک روند حل سیاسی معقول مطابق به منافع امریکا، 
امنیتی،  حیثیتی  افغانستان را ترک کنند و خطرات 
که  می رسد  نظر  به  بخرند.  جان  به  را  آن  نهادی  و 
از  ناتو هم  از کشورهای عضو  نظامیان شمار دیگری 
همین گزینه پشتی بانی می کنند. وزیر دفاع آلمان در 
همین اواخر گفته است که خروج ناگهانی و پرشتاب 
از افغانستان خیلی خطرناک است. اگر این گزینه از 
ترمپ  از جمله  امریکایی  منتخب  بلندپایه گان  سوی 
 ۱۴ حفظ  احتمال  هم  باز  گیرد،  قرار  پذیرش  مورد 
هزار نظامی امریکایی در افغانستان منتفی است. شاید 
کم  آن  هزینه ی  که  دهد  ترجیح  را  حضوری  ترمپ 
باشد. اگر گزینه ی حفظ نیروهای امریکایی مورد توافق 
که  بخواهد  متحدانش  از  شاید  واشنگتن  گیرد،  قرار 
بخش قابل توجهی از هزینه ی این حضور را بپردازند. 

ولی گفت وگوی  ندارد.  برایش  انتخاباتی سال ۲۰۲۰ 
سفیر خلیل زاد با نماینده گان کنگره در پشت  درهای 
معین  اظهارات  و  طالبان  با  مذاکره  مورد  در  بسته 
در  جنوبی  آسیای  امور  در  امریکا  خارجه ی  وزارت 
از  با طالبان نشان می دهد که  مورد تعلیق گفت وگو 
سرگیری مذاکره میان امریکا و طالبان گزینه ای است 
آقای  می کند.  غور  آن  روی  هم  هنوز  واشنگتن  که 
خلیل زاد، بارنت روبین افغانستان شناس امریکایی که 
چهره های  از  دیگر  شمار  و  بود  اوباما  اداره ی  همکار 
پرنفوذ در امریکا طرف دار از سرگیری مذاکره ی ایاالت 
متحده با طالبان هستند. بارنت روبین به این باور است 
برگه ای  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  حضور  که 
است که امریکا باید آن را در مذاکره و حل سیاسی 
جنگ افغانستان استفاده کند. به باور او، ایاالت متحده 
باید همین حاال این برگه را استفاده کند و اگر از آن 
مثاًل پنج سال یا ۱۰ سال قبل استفاده می کرد، بهتر 
بود و اگر استفاده از آن را به زمان دیگر موکول کند،  
نتیجه ی بهتر به دست نمی آوَرد. چهره های طرف دار 
مذاکره با طالبان در دستگاه قدرت امریکا، نفوذ قابل 
توجه دارند و بعید نیست مذاکره با این گروه از سوی 

واشنگتن از سر گرفته شود. 
خروج  نمی آید،  بدش  آن  از  ترمپ  که  گزینه ای  اما 
طالبان  با  سیاسی  توافق  بدون  امریکایی  نیروهای 
مذاکره  تجربه ی  ترمپ  است.  جنگ  سیاسی  حل  و 
سود  به  را  آن  دوام  و  دارد  کارنامه  در  را  طالبان  با 
خودش نمی داند. به نظر می رسد که ترمپ می خواهد 

است.  افراط  گرایی  نوع  هر  مخالف  که  گفت  مردم  به 
سوکارنو از مردم اندونیزیا خواست تا در فضای وحدت 
احترام  باورهای یک دیگر  و  عقاید  به  و  کنند  زنده گی 

بگذارند. 
اسالم میانه رو امروز اندونیزیا بدون شک نتیجه تالش 
رهبر فقید این کشور بوده است. هر چند سوکارنو تحت 
اما خودش  فشار دو گروه در همان زمان قرار داشت، 
نسخه  دیگری را به ملت خود پیشنهاد کرد. در آن  زمان 
یک گروه از مردم اندونیزیا از سوکارنو خواسته بودند تا 
مانند حکومت سکوالر ترکیه، نظامی را تشکیل بدهد، 
اما گروه دیگر به وی پیشنهاد داده بودند که مانند کشور 
پاکستان نظام کاماًل اسالمی را پایه گذاری کند. روی هم  
نکرد و خودش  قبول  را  رفته، سوکارنو هیچ گزینه ای 
نسخه  ی دیگری را به  نام »پنچسیال«  تعقیب کرد که 
در آن تمام نیازهای یک کشور اسالم گرا )کشور پرنفوس 
مسلمان نشین( و از سویی هم آزادی عقاید و باورها را 

تضمین می کرد. 
)پنچسیال(  سوکارنو  جمهور  رییس  پیشنهادی  طرح 
بر هویت و فرهنگ  دارای پنج اصل اساسی و مبتنی 
کشور اندونیزیا تعریف شده بود. باور به خداوند، سهم 
اجتماعی  عدالت  و  دموکراسی  ملی،  وحدت  انسانیت، 
این  باور داشت که  پنج اصل این نسخه بود . سوکارنو 
پنج اصل می تواند نقطه ی وصل کشوری شود که دارای 
ادیان، فرهنگ و زبان های متنوع است. از آن  زمان تا 
با  اندونیزیا  سیاسی  پیش رفت های  شک  بدون  کنون 
نیز  داخلی  تنش های  و  است  بوده  روبه رو  چالش هایی 
ُرخ داده است، اما آن قدر جدی و طوالنی نبوده است. 
می توان گفت که نسخه ی پیشنهادی سوکارنو برای این 

کشور نتیجه بخش بوده است. 
در ماده ۲۹ قانون اساسی اندونیزیا به وضاحت یاد شده 
که وزارت امور دینی به تمام ادیان موجود در این کشور 
تعلق دارد و تمام شهروندان اندونیزیا حق انتخاب دین 
و مذهب شان  را دارند. در حال حاضر، صدها نهاد دینی 
و مذهبی از ادیان مختلف ثبت دولت اندونیزیا بوده و 

فعالیت دارند. 
اما آن چه در حال حاضر در این کشور محسوس است، 

عنوان الگوی خوب با تلفیقی از فرهنگ بومی و اسالم 
به عنوان  بتواند  افغانستان هم  تا  معتدل تطبیق شود 
کشوری اسالمی مدرن و با داشتن اسالمی میانه رو در 
جنوب آسیا عرض اندام نماید. افغان ها با الگو برداری از 
اسالم میانه روی که در اندونیزیا حاکم است، می توانند 
نگذارند  و  سازند  عیار  را  خود  مذهبی  و  دینی  روایت 
تا افراطیت دینی، بنیاد اسالم میانه رو را در این کشور 
خدشه دار سازد. رهبران سیاسی کشور هم باید مانند 
رهبر فقید اندونیزیا برای کشور نسخه ی وطنی و بومی 
بریزند و نگذارند تا بنیادگرایان دینی با روایت اسالمی 

نا درست کشور را به ورطه ی سقوط ببرند.

ترمپ باری گفت که از حضور نظامیان کشورش در 
افغانستان، کشورهای زیادی بهره می برند،  ولی حاضر 
این  انسانی  یا  مالی  هزینه ی  از  بخشی  که  نیستند 

حضور را متقبل شوند. 
از  است  روبه رو  آن  با  امریکا  که  دیگری  گزینه ی 
سرگیری مذاکره با گروه طالبان و راه اندازی روند حل 
سیاسی جنگ است. مذاکره ی واشنگتن و طالبان در 
حال حاضر متوقف است. طالبان از موضع برد و باخت با 
امریکا مذاکره کردند. ترمپ که می خواست از مذاکره با 
طالبان کارت »پایان طوالنی ترین جنگ تاریخ امریکا« 
را به دست بیاورد و آن را به رأی دهنده گان امریکایی 
بفروشد،  در پایان کار به این نتیجه رسید که سندی 
که قرار است واشنگتن با طالبان امضا کند،  موضع او را 
در انتخابات ایاالت متحده نه تنها که تقویت نمی کند 
بلکه آن را ضعیف می سازد. بسیاری از رهبران حزب 
جمهوری خواه از جمله کاندولیزا رایس مشاور امنیت 
ملی کاخ سفید در زمان بوش از سندی که قرار بود 
را  و آن  انتقاد کردند  امضا کند،  با طالبان  واشنگتن 
و  پژوهش گران  از  بسیاری  ندانستند.  امریکا  سود  به 
حتا جان بولتن مشاور قبلی امنیت ملی ترمپ به او 
طالبان ،  با  توافق  امضای  جای  به  که  دادند  مشورت 
 بهتر است که بدون توافق با آنان نیروهای امریکایی را 
از افغانستان بیرون کند تا وعده ی انتخاباتی اش انجام 
انتحار کننده ی  توسط  امریکایی  افسر  قتل یک  شود. 
که  رساند  نتیجه  این  به  را  ترمپ  کابل،  در  طالب 
امضای توافق با طالبان هیچ سود سیاسی در کمپین 

راه گورباچف را برود. شوروی در زمان گورباچف هم 
هم زمان با مذاکره در ژنیو برای خروج ارتش سرخ از 
افغانستان،  در سال ۱۹۸۸ با سران تنظیم ها در شهر 
مذاکره هم  آن  اما  کرد.  مذاکره  عربستان هم  طایف 
ناکام ماند و سران تنظیم ها حاضر نشدند راه حلی را 
از  قبول کنند که حزب مورد حمایت مسکو بخشی 
آن باشد. پس از آن گورباچف تصمیم گرفت که به هر 
قیمتی، بدون هیچ نوع توافق پایان جنگ،  ارتش سرخ 
را از افغانستان خارج کند. به نظر می آید که ترمپ هم 
به همان تصمیم میل پیدا کرده است. به نظر می رسد 
ندارد.  چندانی  مشکل  تصمیم  این  با  غنی  آقای  که 
آخرین  در  ارگ  ملی  امنیت  مشاور  محب  حمداهلل 
اگر  که  بود  خواسته  واشنگتن  از  امریکا  به  سفرش 
خواستار خروج نیروهای امریکایی از افغانستان است، 
افغانستان مذاکره  با حکومت  این موضوع،  باید روی 
کند و نیازی به گفت وگو با طالبان ندارد. اگر نیروهای 
امریکایی خارج شوند ولی کمک های مالی و نظامی به 
می تواند حداقل  دولت  باشد،   داشته  ادامه  افغانستان 
شهرهای بزرگ را حفظ کند. در آن صورت ساحه ی 
زیر سلطه ی دولت بیش تر از این کاهش می یابد. در آن 
صورت کشورهای حامی افغانستان ناگزیر خواهند بود 
که شهرهای زیر سلطه ی دولت را از هوا اکمال کنند 
و بن بست یک شکل دیگر به خود بگیرد. اگر همزمان 
با خروج نیروهای نظامی، کمک های مالی و نظامی هم 

قطع شود، افغانستان به سال ۱۹۹۲ برمی گردد.

فردوس

مصمم



مردم با خودش و مشکالت زینه های دانشگاه می هراسید. 
وی حدود هفت سال جرأت نکرد که پایش را به درون 
دانشگاه بگذارد. سرانجام اشرف دل به دریا زد و با پشت سر 
گذاشتن امتحان کانکور، موفق شد که به رشته ی زبان و 

ادبیات انگلیسی دانشگاه کابل کامیاب شود. 
اولین  در  وی  بود.  پابرجا  هنوز  اما  او  راه  فرا  مشکالت 
حضورش در دانشگاه، با چالش پیچیده ی باال شدن در 
زینه ها دانشکده روبه رو شد؛ چالشی که از دید او، مانع 
اصلی برای حضور نیافتن افراد دارای معلولیت در دانشگاه 
است. او با استدالل، اداره مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ را 
قانع می سازد تا برای او سایر هم نوعانش در کنار زینه  ی 
معمولی، »رمپ« نیز ایجاد کند تا بتوانند به راحتی باال 

و پایین بروند.
اشرف اکنون ۳۰ سال دارد و محصل سمستر هفتم در 

دانشگاه کابل است. او با وجود بی حرکت بودن پاهایش و 
در عین زمانی که دانشگاه می خواند، در بخش اداری مرکز 
ارتوپیدی صلیب سرخ کار می کند و داستان می نویسد. او 
نمی خواهد که دیگران برایش دل بسوزانند. می گوید که 
اعتماد کنند و زمینه ی پیش رفت  او  باالی  کافی است 
بیش تری را برایش فراهم سازند. او هشت سال پیش، اثرش 
به نام »سکامه جنگ« را که روایتی از زنده گی افراد دارای 

معلولیت است، نشر کرد.
دارای  افراد  سایر  دانشگاه،  کرسی  در  اشرف  حضور  با 
معلولیت نیز به درس رو آوردند. او حاال با چند تن دیگر 
از افراد دارای معلولیت، روزانه در رمپ دانشکده ادبیات 
انگلیسی دانشگاه کابل رفت وآمد می کنند. وی به ورزش 
عالقه مند است و هرچند پاهایش دیگر او را یاری نمی کند، 
اما هر از گاهی بازی های فوتبال را از تلویزیون می بیند. 
اشرف حتا در تیم ویلچر باسکت بالیستان یکی از والیات 
نیز عضویت دارد و بیش تر مواقع با سایر دوستانش در مرکز 

ارتوپیدی نیز باسکیت بال و تینس بازی می کند.
با کتاب ها عجین شده  به شدت  روزها  این   او  زنده گی 
است. اشرف هر روزی کتاب تازه ای می خواند و چیزهایی 
جدید می آموزد. او دوست دارد که زمینه را برای دیگر افراد 
دارای معلولیت نیز فراهم کند و دست آنان را بگیرد. همان 
کودکی که حرکت پاهایش را در راکت پراکنی های کابل از 
دست داد بود، اکنون جوانی است که بیش بسیاری از یک 
فرد سالم جامعه، فعالیت می کند،  جوانی که با حضورش در 
نشست های ادبی، از کتله ی بزرگ افراد دارای معلولیت در 

کشور نماینده گی می کند.

راکت پراکنی ها آرام می گیرد. شهر 
پس از روزها درگیری و وحشت، 
و  او  می کند.  تجربه  را  آرامش 
به  محله شان  کودکان  دیگر 
می شوند  متیقن  این که  محض 
گرفته،  آرام  شهر  به  راکت  پرتاب  
توپی را بر می دارند و با لبخند به 
سمت میدان خاکی می روند. هوا 
آغاز  را  فوتبال شان  آن،  به  بی توجه  آنان  اما  است،  گرم 
نمی گذرد که  از خنده های کودکانه  لحظه ای  می کنند. 
اصابت  فوتبال  میدان  در  پغمان  از سمت  هاوان  مرمی 

می کند و او را از ناحیه پا دارای معلولیت می سازد.
سیداشرف فروغ شش ساله بود که طعمه مرمی هاوان شد. 
وی کم تر عادت داشت که به بیرون از خانه برود و با دیگر 
کودکان بازی کند. از قضا، پس از شش روز آرامش موقتی 
در شهر، او پس از چاشت همان روز برای بازی فوتبال 
از خانه بیرون می شود. به محض این که مرمی به میدان 
خاکی اصابت کرد، اشرف از ناحیه ستون فقرات صدمه 
می بیند و در همان لحظه احساس می کند که کنترل 

پاهایش را از دست داده است.
مردم محل او را با عجله به شفاخانه می رسانند. خانواده اش 
نگران از وضعیت وی در آن جا حضور می یابند. اشرف با 
زبان کودکانه به پدرش می گوید که پایش را چیزی شده، 
اما پدر او پس از دیدنش اطمینان می دهد که وی از ناحیه 
پا صدمه ای ندیده است. قرار شد که اشرف پس از دو ماه 
بستری بودن در شفاخانه، به خانه برگردد. او سوی دکتر 
می نگرد و می گوید که هنوز صحت مند نشده است. دکتر 
اما ُرک و راست به او می گوید:  »نی بچیم، دگه تو همی قدر 

می مانی و جور نمی شی.«
چار دیوار خانه پس از آن روز، زندانی برای اشرف شد. 
اشرف روزهای تلخ زنده گی اش را در آن جا سپری کرد تا 
این که دوست شیرین او به دادش رسید. اشرف با وجود 
فقر و ناداری، کتاب می خرید و آن را بارها مطالعه می کرد. 
همان کتاب ها بود که پای او را به درس و مشق کشاند و 

نفس های امید به زنده گی را در درونش زنده  نگه داشت. 
اشرف پس از مدتی به مرکز ارتوپیدی صلیب سرخ در کابل 
رفت و عالوه بر دسترسی به ویلچیر، درس  در صنف های 

خانه گی را آغاز کرد.
او دو  از دست دهد،  از آن که کنترول پاهایش را  پیش 
صنف مکتب را به پایان رسانده بود. اشرف درس هایش 
را در چارچوب این مرکز آغاز کرد و تا صنف ۱۲ در برنامه  
خانه گی صلیب سرخ آموزش دید. عالوه بر سایر درس ها، 
او کورس های کوتاه مدت انگلیسی و برنامه های کامپیوتر را 
نیز در همان جا آموزش دید. به محض به پایان رسانیدن 
درس هایش، اشرف خواستار کار در همان جا شد و مرکز 

ارتوپیدی صلیب سرخ نیز به او جواب مثبت داد. 
به  رفتن  برای  نتوانست چانس اش  اشرف چندین سال 
دانشگاه را امتحان کند. او گاه گاهی از چگونه گی برخورد 

معلول راکت پراکنی های کابل؛
دانشجویی که کار می کند تا بنویسد

در  حالی که خشونت ها در کشور          
است،  گرفته  اوج  دیگر  بار 
سی ام  شنبه،  روز  حکومت 
صلح  جهانی  روز  از  سنبله، 
تجلیل کرد. محمداشرف غنی، 
رییس جمهور، در محفلی که به 
وزارت  توسط  مناسبت  همین 
کابل  در  صلح  امور  در  دولت 
رییس  بود.  فرستاده  ویدیویی  پیام  بود،  شده  برگزار 
این که  بیان  با  ویدیویی،  پیام  این  در  غنی  جمهور 
حکومت بارها خواستار آتش بس شده است، گفت که 
برای رسیدن به »صلح واقعی«، نیاز به آتش بس و توقف 
خون ریزی در کشور است. او تأکید کرد که جنگ راه 
که  غنی خاطرنشان ساخت  محمداشرف  نیست.  حل 
اگر طالبان صلح بخواهند، حکومت برای یک شب هم 
خواهان دوام جنگ نخواهد بود. رییس جمهور در عین 
به  خون ریزی ها  و  کشتارها  مسوولیت  که  گفت  حال 

دوش کسانی است که صلح و آتش بس را نمی پذیرند.
از جانب دیگر، در حالی که حکومت تالش هایش برای 
بیان  غنی  محمداشرف  است،  کرده  متوقف  را  صلح 
داشت که افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به صلح 
نزدیک شده است. به گفته او، حکومت وحدت ملی در 
پایدار،  به »صلح  یافتن  برای دست  پنج سال گذشته 
عادالنه و باعزت« تالش های فراوانی کرده است. رییس 
جمهور افزود که در این مدت زمینه اجماع در سطح 
خصوص  در  فرامنطقه  و  منطقه  همسایه،  کشورهای 
صلح افغانستان فراهم شده است. او گفت که در نتیجه 
حاشیه  از  افغانستان  صلح  موضوع  حاال  تالش ها،  این 
به متن آمده و تحقق صلح از یک رؤیای دور به یک 
واقعیت نزدیک و دست یافتنی تبدیل شده است. رییس 
جمهور غنی گفت: »جای افتخار است که موضوع صلح 
را از یک موضوع ضمنی، به یک گفتمان مسلط سیاست 

افغانستان مبدل کرده ایم.«
رییس جمهور غنی، برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح 
در ماه ثور امسال و همین طور ایجاد وزارت دولت در 
صلح  زمینه  در  حکومت  قاطعیت  نشانه  را  صلح  امور 
خواند. در این جرگه حدود سه هزار نفر از سراسر کشور 
لویه جرگه  مهم  خواست های  از  بودند.  کرده  شرکت 
مشورتی صلح، آتش بس بین طرف های جنگ و شروع 
گفت وگوهای رو  در رو بین دولت و طالبان بود. خواست 
مهم  دیگر این جرگه، تهیه جدول زمانی برای خروج 
که  می گوید  حکومت  بود.  کشور  از  خارجی  نیروهای 
برای رسیدن  را  این جرگه، تالش هایش  فیصله  طبق 
به صلح ادامه می دهد و از آن به عنوان نقشه راه کار 

می گیرد.

آتش بس
آتش بس یکی از چهار محور اصلی گفت وگوهای امریکا 
و طالبان در جریان حدود ده ماه گفت وگو بین دو طرف 
بود. این گفت وگوها از بیستم میزان ۱۳۹۷ آغاز شد و تا 
نهم سنبله ۱۳۹۸ ادامه یافت. زلمی خلیل زاد، نماینده 

که برای رسیدن به صلح، باید خشونت ه ا کاهش یابد 
و آتش بس برقرار شود. سیما سمر، وزیر دولت در امور 
حقوق بشر نیز که در محفل گرامی داشت از روز جهانی 
صلح در کابل صحبت می کرد، تأکید کرد که آتش بس 
که  گفت  او  نیست.  صلح  معنای  به  اما  است،  مهم 
آتش بس می تواند گامی برای شروع گفت وگوها باشد، 
ولی صلح پایدار تنها با آتش بس و قطع جنگ به دست 

نخواهد آمد.

صلح پایدار
رییس جمهور غنی می گوید که صلح پایدار به »دقت، 
جرئت، خلوص نیت« و همین طور باور به »عدالت و 
کرامت انسانی« نیاز دارد. او گفت: »بدون هیچ تردیدی، 
مردم  که  می یابد  دوام  و  تحقق  زمانی  واقعی  صلح 
افغانستان، زن و مرد، فارغ از تبعیض و بی عدالتی به 
حقوق خود نایل آیند.« رییس جمهور افزود که بهترین 
راه برای پایان دادن به منازعات چهل ساله، راه سیاسی، 
مشارکت سیاسی و حمایت از انتخابات و نظام جمهوری 
است. او با تأکید بر برگزاری انتخابات در ششم میزان 
گفت که این رویداد سیاسی زمینه برابری هر افغان با 

افغان دیگر را مساعد می سازد.
با این حال، وزیر دولت در امور حقوق بشر به این باور 
است که نقض عدالت و حقوق بشر و ضعف حاکمیت 
قانون، از عوامل عمده تداوم جنگ در کشور است. او 
گفت، صلح پایدار زمانی به دست می آید که عدالت و 
حقوق بشری افراد نقض نشود و در عین حال حاکمیت 
قانون برقرار شود. سیما سمر هم چنان تأکید کرد که 

ویژه امریکا، پس از پایان نهمین دور گفت وگوهای این 
کشور با طالبان در قطر، اعالم کرد که در پرنسیپ روی 
توافق  به  طالبان  با  آتش بس  جمله  از  موضوع  چهار 

رسیده است. 
تصمیم  یک  در  امریکا،  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد 
که  کرد  اعالم  سنبله  شانزدهم  در  غیرمنتظره 
کرده  لغو  و  متوقف  را  طالبان  با  امریکا  گفت وگوهای 
سنبله،  بیست وسوم  در  آن،  از  بعد  هفته  یک  است. 
حکومت افغانستان نیز اعالم کرد که تالش های مرتبط 
اما دو روز  را متوقف کرده است. ترمپ  به صلح خود 
پیش، بیست ونهم سنبله، اعالم کرد که گفت وگوها با 
این گروه آتش بس را قبول  طالبان را به خاطر آن که 
نکرده بود، لغو کرده است. او در یک نشست مشترک 
خبری با نخست وزیر استرالیا در واشنگتن افزود که گروه 
طالبان برای کسب امتیاز در گفت وگوها، حمالت خود 
را تشدید کرد و این به گفته ترمپ، یک اشتباه بزرگ در 
محاسبات این گروه بود. رییس جمهور امریکا پیش تر 
گفته بود که گفت وگوها با طالبان را به علت حمله این 
گروه به شش درک شهر کابل که در پی آن دوازده نفر 
به شمول یک سرباز امریکایی کشته شدند، لغو کرده 
است. این حمله با استفاده از یک موتر بمب گذاری شده 
در سیزدهم سنبله انجام شد و مسوولیت آن را گروه 

طالبان برعهده گرفت.
بر  مقدمه ای  را  آتش بس  افغانستان،  حکومت 
گفت وگوهای صلح می داند. سالم رحیمی، وزیر دولت 
در امور صلح، روز گذشته گفت که صلح ضرورت مهم 
افغانستان و دروازه صلح به روی طالبان است. او افزود 

توافق صلح در صورتی پذیرفتنی است که زنان نیز در 
آن نقش برجسته داشته باشند. خانم سمر افزود، انتظار 
می رود که در مباحث مرتبط به صلح، در کنار حفظ 
دست آوردهای هژده ساله، روی دموکراسی و توسعه آن 

نیز تأکید شود.
معاون  هولزر،  هولی  صلح،  جهانی  روز  به  ارتباط  در 
نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، گفته است که 
برای  سیاسی  تالش های  ادامه  به  آن  شرکای  و  ناتو 
هم چنان  او  است.  متعهد  صلح  به  افغانستان  رسیدن 
افزوده است که نتیجه این تالش ها باید صلحی باشد 

که تمام افغان ها توقع آن را دارند.   
هم زمان با این، شماری از دانشجویان دانشکده هنرهای 
زیبای دانشکاه کابل روز گذشته یک نمایشگاه نقاشی را 
به مناسبت روز جهانی صلح برگزار کردند. آن ها هدف 
و  صلح  برای  دادخواهی  را  نمایشگاه  این  برگزاری  از 

هم دیگرپذیری در کشور عنوان کردند.
در روز جهانی صلح در حالی بر ضرورت آتش بس تأکید 
شد که جنگ به دنبال لغو گفت وگوهای صلح و توقف 
تالش های مرتبط به آن، به اوج خود رسیده است. گروه 
افزوده  خود  تهاجمی  به حمالت  آن که  طالبان ضمن 
است، در هفته گذشته چندین حمله انتحاری در پروان، 
کابل و زابل انجام داده است. در پی این حمالت، صدها 
این، حکومت  با  نفر کشته و زخمی شده اند. هم زمان 
نیز گفته است که حمالت تهاجمی ارتش تشدید شده 
است. وزارت دفاع روز شنبه اعالم کرد که تنها در یک 
نقاط  در  طالبان  جنگ جوی   ۱۱۴ گذشته  شبانه روز 

مختلف کشور کشته شده اند.

در اوج خشونت ها، از روز جهانی صلح 
تجلیل شد
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انتخابات  برگزاری  از  پس 
و  پار  سال  پارلمانی 
در  چندین ماهه  تأخیر 
میزان  و  آن  نتایج  اعالم 
گسترده نارضایتی نامزدان 
و  برگزاری  چگونه گی  از 
مدیریت این روند، رهبران 
حکومت وحدت ملی با تعدیل شتاب زده قانون 
داراالنشای  رییسان  و  اعضا  تمامی  انتخابات، 
کمیسیون های انتخاباتی را از وظایف شان برکنار 
نامزدان  علنی  و  شفاف  نسبتاً  روند  یک  در  و 
روسای  و  اعضا  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
داراالنشاهای جدید کمیسیون های انتخاباتی را 

برگزیدند.
ریاست  انتخابات  نخستین  برگزاری  از  پس 
انتخابات ها  تمامی  افغانستان،  در  جمهوری 
و  بوده  همراه  چالش هایی  با  کشور  این  در 
کشور  این  انتخاباتی  کمیسیون های  و  حکومت 
نتوانسته اند انتخابات شفاف، سرتاسری و مطابق 
به معیارهای پذیرفته شده را برگزار نمایند. در 
تمامی انتخابات ها بخش های زیادی از جغرافیای 
این کشور یا تحت حاکمیت مخالفان دولت قرار 
داشت و یا هم برگزاری انتخابات در آن بخش ها 
مناطق،  بودن  و صعب العبور  راه  دلیل دوری  به 
نتوانسته اند  مسوول  نهاد های  و  نبود  ممکن 
برگه های رأی دهی را در آن مناطق بفرستند. اما 
در این میان انتخابات پارلمانی سال پار، به گونه 
افتضاح آمیز برگزار شد و در بخش های زیادی از 
این کشور مردم از حق رای محروم باقی ماندند 
به  را  روند  این  نتوانستند  انتخاباتی  نهاد های  و 
گونه ای که الزم بود، مدیریت و عدالت انتخاباتی 
و  ناظر، شهروندان  نهاد های  و رضایت  تأمین  را 
نامزدان را فراهم نمایند. موج گسترده انتقادات 
هیأت  سپیدار،  قصر  جمهوری،  ریاست  ارگ  از 
و  ناظران  و  متحد  ملل  سازمان  نماینده گی 
آن،  برگزاری  چگونه گی  از  انتخابات  مشاهدان 
باال گرفت و کشورهایی که این روند را حمایت 
مالی شان  حمایت  می نمودند،  تخنیکی  و  مالی 
زمینه  انتخابات  قانون  تعدیل  را معلق ساختند. 
عزل اعضای کمیسیون های انتخاباتی را فراهم و 
اسناد، مدارک و  استخباراتی،  نهادهای کشفی- 
شواهد مبنی بر دست برد و تقلب و سوء استفاده 
از موقف وظیفه ای روسای داراألنشاها و اعضای 
از  بعد  و  را جمع آوری  انتخاباتی  کمیسیون های 
تکمیل اجراآت کشفی، غرض تحقیق مطابق به 
لوی سارنوالی  اداره  به  اساسی  قانون   ۱۳۴ ماده 

ارسال نمود. 
انتخابات های  مهندسی  و  تقلب  تزویر،  جعل، 
گذشته افغانستان، نهادهای عدلی را ناگزیر ساخت 
تا موارد مشخصی را تحت عنوان جرایم انتخاباتی، 
تعیین  برای مرتکبان آن مجازات  جرم انگاری و 
افغانستان در سال  انفاذ ُکد جزای  از  کند. پس 
۱۳۹۶، لوی سارنوالی جمهوری اسالمی افغانستان 
که به اساس حکم ماده ۱۳۴ قانون اساسی وظیفه 
تحقیق و تعقیب دعوا علیه متهمان را در پیشگاه 
محاکم کشور به عهده دارد، آمریت تحقیق جرایم 
انتخاباتی را در ساختار تشکیالتی این اداره، ایجاد 
و با استخدام سارنواالن کارکشته و آموزش دیده 
و  مظنونان  از  تحقیق  فرایند  بخش،  این  در 
ساخته  قانون مند  را  انتخاباتی  جرایم  مرتکبان 
و  عدلی  نهاد های  تاریخ  در  که  مسأله ای  است. 
قضایی کشور بی پیشینه بوده است. ممکن است 
قبلی  انتخابات های  جاعالن  که  دالیلی  از  یکی 
محاکمه و مجازات نگردیده و مورد تعقیب عدلی 
قرار نگرفته اند، نبود مجازات در قوانین به عمل 
ارتکابی شان بوده باشد؛ زیرا عمل مرتکبه ی آن ها 
مجازات  و  نگردیده  جرم انگاری  قوانین  در  قباًل 
پیش بینی نشده بود. در قانون جزای آن زمان، 
هیچ موردی مشخصی زیر عنوان جرایم انتخاباتی 
این  در  که  مسووالنی  و  افراد  تا  نداشت  وجود 
آرای ریخته شده در صندوق های  و  تقلب  روند 
رأی دهی را افزایش و کاهش و یا آراء را خرید و 
فروش کنند، مورد تعقیب عدلی قرارگیرند. در کُد 
جزای افغانستان، یک فصل مشخص تحت عنوان 
جرایم انتخاباتی وجود داشته و از ماده ۴۲۲ تا 
ماده ۴۳۵ ُکد جزا، جرایم انتخاباتی است. ارتکاب 
رأی دهی،  اوراق  نمودن  پنهان  هم چون  اعمالی 

زیاد کردن آرا، به پنج پنج سال زندان محکوم به 
مجازات گردیدند.

گسترده  استقبال  با  یک سو  از  تصمیم  این 
شهروندان و نهاد های بین المللی حامی این روند، 
را  محاکمه  از  هراس  سویی،  از  و  گردید  مواجه 
در دل اعضای فعلی کمیسیون های انتخاباتی در 
صورتی که مرتکب جرایم انتخاباتی گردند، ایجاد 
کرد. اعضای بر حال کمیسیون های انتخاباتی با 
الهام از تجارب گذشته و با درک وضعیت، قانوناً 
و سرتاسری  انتخابات شفاف، سری  تا  مکلف اند 
را طوری برگزار کنند که هیچ شهروندی از حق 
انسانی اش، محروم نماند؛ انتخاباتی که آرای ریخته 
شده در صندوق ها، تعیین کننده و سرنوشت ساز 
بوده و قابل قبول شهروندان این کشور و نهاد های 
بین المللی باشد. بنا بر این، مدیران کمیسیون های 
انتخاباتی افغانستان با آزمون بسا دشوار و حیاتی 
مواجه هستند. از یک طرف مجازاتی که در کد 
جزای افغانستان برای آن ها در صورتی که مرتکب 
جرم انتخاباتی شوند، است و از سوی هم اعتبار 
و اعتماد شهروندان و دولت افغانستان نسبت به 
و  مشروع  دولت  یک  آن  برآیند  که  پروسه  این 
مبتنی بر قانون باید باشد، می باشد. اگر این بار 
انتخاباتی این کشور در برگزاری  کمیسیون های 
انتخابات شفاف و مدیریت سالم آن، به شکست 
و  فراگیر داخلی  نتیجه آن بحران  مواجه شوند، 

سقوط نظام سیاسی خواهد بود.
برخالف  ملی،  وحدت  حکومت  قبل  سال  پنج 
و  انتخابات  مهندسی  دلیل  به  اساسی  قانون 

توهمات اعضای 
کمیسیون های انتخاباتی

نرم افزار،  سیستم  در  مداخله  مساعدت،  دریافت 
حساس  مواد  و  اوراق  نمودن  تلف  یا  سرقت 
کردن  زیاد  یا  کم  آراء،  خریدوفروش  انتخاباتی، 
آراء، طی مراحل نکردن اعتراض یا شکایت و غیره 
جزای  کد  فوق الذکر  ماده های  اساس  به  موارد 
افغانستان، جرایم انتخاباتی بوده و مجازات برای 

هر یک از آن ها پیش بینی گردیده است.
اولین  نهاد های عدلی و قضایی کشور  تاریخ  در 
 ،۱۳۹۶ سال  در  جزای  کد  انفاذ  از  پس  بار 
انتخاباتی  کمیسیون های  کارکنان  از  عده ای 
دو  یا  یک  ارتکاب  جرم  به  والیات،  و  مرکز  در 
انتخاباتی، مورد  از موارد فوق الذکر جرایم  مورد 
محاکمه  گرفتند.  قرار  عدلی  تعقیب  و  مجازات 
مخلوع  داراالنشاهای  روسای  و  اعضا  از  تن   ۱۰
کمیسیون های انتخاباتی از سوی مرکز عدلی و 
قضای مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، یک 
از  اعتماد  اعاده  راه  در  ارزشمند  بی نهایت  گام 
دست رفته کمیسیون های انتخاباتی و قانون مند 

ساختن این روند می باشد.
در هژده سال گذشته برای اولین بار ۱۰ تن از 
مدیران ارشد کمیسیون های انتخاباتی و تعدادی 
از کارکنان این کمیسیون ها به جرم سوء استفاده 
و  آراء  کاهش  و  افزایش  وظیفه ای،  موقف  از 
گرفتند.  قرار  عدلی  تعقیب  مورد  موارد،  غیره 
با  مبارزه  قضایی  و  مرکز عدلی  اساس حکم  به 
و  اعضا  از  تن   ۱۰ اداری  فساد  سنگین  جرایم 
انتخاباتی  کمیسیون های  داراالنشاهای  روسای 
به جرم سوءاستفاده از موقف وظیفه ای و کم و 

صورت  روند  این  در  که  گسترده ای  تقلب های 
گرفته بود، ناگزیرانه ایجاد گردید.

 National unity( یا  ملی  وحدت  حکومت 
وجود  به  کشورهایی  در    )government
جنگ های  درگیر  کشورها  آن  که  است  آمده 
میان فرقه ای بوده و هیچ یک از جناح های درگیر 
و  ایجاد  را  سیاسی  نظام  تنهایی  به  نتوانستند 
علوم  دانشمندان  نمایند.  تصاحب  را  قدرت  یا 
وحدت  حکومت  که  هستند  معتقد  سیاست 
جلوگیری  برای  استراتژی   یک  عنوان  به  ملی 
بحران  احتمالی  کاهش  و  درگیری  و  منازعه  از 
سیاسی که منجر به ناآرامی گسترده و جنگ های 
داخلی شود، مورد استفاده قرار می گیرد. از این 
لحاظ در کشور هایی حکومت وحدت ملی ایجاد 
مشابه  وضعیت  کشورها  آن  که  است  گردیده 
برای  کشورها  این  در  داشته اند.  افغانستان  با 
جلوگیری از فروپاشی داخلی و پایان جنگ های 
میان فرقه ای، قدرت میان این گروه ها به گونه ای 
مشارکت  متضمن  که  است  گردیده  تقسیم 
نظام  ساختار  در  درگیر  گروه های  همه ی 
سیاسی شده است. در این نوع حکومت، تمامی 
و  داشته  مشارکت  مدنی  سیاسی-  جریان های 
آیینه ی تمام نمای همه گروه های سیاسی، اقوام، 
مذاهب، نژادها و فرقه ها می باشد. بناً با توجه به 
کشور  این  در  ملی  وحدت  حکومت  فوق  شرح 
نه  و  یافته  تکوین  اساسی  قانون  اساس  بر  نه 
تصمیم  مبنای  بر  بل  مردم،  رأی  اساس  بر  هم 
امریکا و  ایاالت متحده  امور خارجه  وزیر اسبق 
اقتضای شرایط موجود و به خاطر جلوگیری از 
فروپاشی سیاسی- اجتماعی و هرج ومرج داخلی، 
ایجاد گردید که نتیجه، موفقیت و عدم موفقیت 
آن را شهروندان این کشور با چشم خود دیدند 
و با گوشت و پوست خویش لمس کردند. ولی 
آن چه مایه ی نگرانی است، این است که در هیچ 
کشوری، حکومت وحدت ملی تکرار نگردیده و 
به صورت پی هم برای »دو دوره« ایجاد نشده 
آفریقای  در  ملی  وحدت  حکومت  مثاًل  است. 
اپریل۱۹۹۴   ۲۷ از  دوره  یک  برای  جنوبی 
آن  ساختار  در  و  ایجاد  فبروری ۱۹۹۷،   ۳ الی 
در  درگیر  جریان های  و  سیاسی  احزاب  تمامی 
خشونت ها به نحوی مشارکت داشتند. حکومت 
برای یک  وحدت ملی در تمامی کشورها صرفاً 
و مشروع  از آن دولت مقتدر  و پس  بوده  دوره 
قانون  بر  مبتنی  و  دموکراتیک  روند  یک  طی 
اساسی آن کشورها تشکیل شده است. به همین 
دلیل حکومت وحدت ملی را اندیشمندان علوم 
سیاسی »حکومت عبوری« نیز نام گذاشته اند. به 
این دلیل که این نوع ساختار زمینه را برای عبور 
به وضعیت مطلوب فراهم و  از وضعیت موجود 
بستر مشارکت دموکراتیک را برای همه گروه ها 
خلق و پس از آن یکی از طرف ها یا جریان های 
ایجاد  را  ایتالفی  یا  مستقل  حکومت  سیاسی، 
ملی  وحدت  حکومت  که  هم چنانی  می کند. 
این  در  است،  نگردیده  تکرار  کشوری  هیچ  در 
کشور نیز نباید تکرار و قانون اساسی افغانستان 
به عنوان وثیقه ملی، دور زده شده و ارزش های 
مدیران  و  سیاسی  قشر  سوی  از  نحوی  به  آن 

کمیسیون های انتخاباتی، تعطیل گردد.
مبنای مشروعیت نظام های سیاسی در این کشور 
باید رأی شهروندان، نوع و ساختار نظام سیاسی 
متکی بر قانون اساسی باشد، نه غیر از آن. اعضای 
توهم  این  به  نباید  انتخاباتی  کمیسیون های 
گرفتار شده باشند که در صورت برگزار نشدن 
انتخابات سالم و شفاف و زیر سوال رفتن سالمتی 
این پروسه بزرگ ملی، بار دیگر حکومت وحدت 
ملی بر خالف قانون اساسی در این کشور ایجاد 
می گردد. چنین خوابی غیر قابل تعبیر خواهد بود 
که برآیند آن خلق بحرانی است که امکان مهار و 
کنترل آن با توجه به وضعیت شرکای استراتژیک 
افغانستان و جو پرتنش کشورهای منطقه، ممکن 

نخواهد بود.

پینوشت:
۱- ُکد جزای افغانستان، منتشره جریده رسمی 

.)۱۲۶۰(
۲- حسین بشیریه، عقل در سیاست.

۳- داریوش آشوری، دانشنامه علوم انسانی.
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با  مرز  داشتن  با  هرات 
با  ایران،  و  ترکمنستان 
تهدیدهایی روبه رو است که 
برداشتن  میان  از  برای  اگر 
ممکن  نشود،  اقدام  آن ها 
نقطه ی  به  نهایت  در  است 
برای  کالن  دردسرهای  شروع 

نظام مبدل شود.
در این نوشته ی کوتاه سعی شده که ابتدا چالش ها 
پایان،  در  و  معرفی  هرات  در  موجود  تهدیدهای  و 
راه حل پیشنهادی نگارنده - به مثابه  خبرنگاری که 

سال ها در این جغرافیا کار کرده است - ارایه گردد.
تامین امنیت هرات با موقعیت استراتژیکی که دارد، 
تهدیدات،  سطح  نفوس،  )جغرافیا،  اصل  چند  بر 
داشتن چندین شاهراه، سرحدی بودن، رشد اقتصاد 
و سرمایه گذاری( استوار است و از این رو در محراق 

توجه قرار دارد.
سرحدی بودن هرات باعث شده تا گروه های مختلفی 
چون تروریست ها، باندهای آدم ربا، دزدان مسلح و در 
نهایت قاچاق بران انسان و مواد مخدر، به نوعی در آن 
فعال باشند و برخی از این گروه های تبه کار وابسته به 
کشورهای همسایه بوده اند و همسایه گان افغانستان با 
همین گروه ها امنیت را به چالش می کشند تا زمینه ی 

مداخله  شان به داخل کشور بیش تر فراهم گردد.
بدون شک رونق بازار و اشتغال جوانان در فعالیت های 
اقتصادی، نقش مهمی در تامین امنیت شهرها داشته 
سبب  مناسب،  امنیتی  فضای  ایجاد  آن  کنار  در  و 
افزایش امید به زنده گی در میان شهروندان خواهد 

شد.
با کمبود تشکیل پولیس  نام والیت هرات،  اما گویا 
گره خورده است و این امر امید به زنده گی را بیش از 
گذشته کاهش داده است. والیتی که شمار پولیس آن 
در تناسب به وسعت جغرافیا و تراکم جمعیت موجود 

در آن، بدون شک قابل قیاس نیست.
با این وجود بیش تر باشنده گان در مناطق حومه هرات 
زنده گی می کنند و در مواجهه با این مناطق به  خاطر 
تراکم بیش از حد خانواده های محروم و مهاجر  ، بسیار 
حساس و مهم بوده که نقش و مسوولیت پولیس نیز 

دشوار به نظر می رسد.
پولیس هرات برای این که مناطق مختلف شهر هرات 
را به  صورت درست کنترل کرده بتواند و با حوادث، 
ناهنجاری ها و اتفاقات ناگوار جرمی و جنایی مقابله 
و  امنیت  آمریت  اثر  زیر  را  حوزه  آمریت های  کند، 
ماموریت سمت ها را زیر مسوولیت آمریت حوزه های 
پولیس در زیرمجموعه  خود ایجاد کرده است که این 
حوزه ها، هر کدام به طور مجزا، وظیفه تامین امنیت 
را  هرات  شهر  سطح  در  مختلف  نواحی  و  مناطق 

عهده دار هستند.
در کنار آن پولیس برای این که بتواند فعالیت های بس 
بزرگ دیگری را در تأمین امنیت این شهر و دیار انجام 
دهد و جای جای آن را به طور دایمی تحت مراقبت 
تأمین کند،  را  امنیت الزم  بتواند  نهایتاً  و  قرار داده 
این کار مهم را با وجود تشکیل کم و مصروفیت های 
زیاد، به پیش می برد. ما به وضوح نحوه اجرای وظایف 

پولیس را در نقاط مختلف شهر شاهدیم.
کم  البته  هم  پولیس  کار  سختی های  میان  این  در 
نیست. در یک والیت بزرگ و اقتصادی چون هرات، 

مسوولیت سنگین پولیس هرات و مشکل 
کمبود تشکیل

پدرام قاضی زاده

-امکاناتمحدودبرایمسوولیتبزرگ
پولیس هرات با وجود کمبود امکانات و تجهیزات، در 
حفظ و تقویت امنیت در سطح جامعه تالش می کند. 
پولیس در حالی که با کمبود نیرو مواجه است، در 
حفظ و برقراری امنیت این شهر و دیار خدمات قابل 

 توجهی داشته است. 
هرات وسعت فراوان دارد که افزایش کمی و کیفی 
پشتی بانی  و  لوژستیکی  زیرساخت  ایجاد  و  پولیس 
در این والیت باید مد نظر قرار گیرد، زیرا اکنون در 
مهم،  این  کنار  در  دارد.  وجود  کمبود  این خصوص 
در  نظامی  مدرن  امکانات  و  تجهیزات  فراهم سازی 

کسب موفقیت های پولیس اثرگذار است.
مردم از پولیس توقع اقتدار در کنار مجهز بودن به 
تجهیزات مدرن برای تأمین امنیت را دارند و پولیس 
باید همواره چندین گام جلوتر از خاطیان و متخلفان 
باشد. اکمال تجهیزات پولیس، موجب دلگرمی مردم 

و سبب هراس قانون شکنان و متخلفان خواهد شد.

-گروگانگیریپولیسازسویرجالبرجسته
ووکالیمردمی

در  مردم  وکالی  شمول  به  برجسته  رجال  امروزه 
پارلمان کشور بی توجه به شرایط خاص امنیتی کشور، 
در بسیاری از مواقع مأموران و وسایل نقلیه پولیس 
بازدید های شان  و  دید  را مصروف  امنیتی  حوزه های 
در روز های حضور در این والیت می سازند. این خود 
یک گروگان گیری و بی توجهی به نقش و وظیفه مهم 

پولیس در تأمین امنیت آحاد شهروندان است.
و  شهر  این  برجسته  رجال  و  وکال  از  عده ای  حتا 
و  دید  در  پولیس  توسط  اسکورت شان  به  تنها  دیار 
تا  حتا  بلکه  نمی کنند،  بسنده  روزانه  بازدید های 
سربازان  از  چند  تنی  والیت،  این  در  اقامت  هنگام 
پولیس حوزه های امنیتی و وسایط شان را به صورت 
شبانه روزی برای حفاظت از خانه های شان آماده باش 

قرار می دهند.

-حوزههایامنیتیدرخانههایکرایی
متأسفانه پولیس هرات با کمبود جا برای حوزه های 
امنیتی خود مواجه است. این ارگان امنیتی به دلیل 
از  عاری  زمین های  و  مسکونی  منازل  جا،  کمبود 
می کند.  کرایه  را  ساختمانی  و  رهایشی  تأسیسات 
و  سمت های  حوزه ها ،  این  از  یک  هیچ  رو  این  از 
پایگاه ها، استحکامات مناسب ندارد که متأسفانه در 
از رویداد های  از مواقع و در پی وقوع برخی  پاره ای 
دهشت افگنانه، جان سربازان پولیس به مخاطره افتاده 
نظارت  غرفه های  و  برج ها  نیز  در سطح شهر  است. 
پولیس از استحکامات امنیتی برخوردار نیست . با آن 
هم سربازان پولیس که در این پایگاه ها و ایست های 
بازرسی مشغول تأمین امنیت شهروندان هستند، با 

جان فشانی فراوان، ایفای وظیفه می کنند.

-پولیس،پیشقدمدرعملیاتهاینظامی
باید گفت، پولیسی که وظیفه اصلی اش تأمین امنیت 
در سطح شهر ها و نواحی مربوط به آن است، طی این 
سال ها نظر به شرایط جنگی و تهدیدات امنیتی که از 
مناطق دور دست متوجه این والیت می شود، هم دوش 
با سایر منسوبان و سربازان اردو و امنیت ملی کشور، 
پیش قدم در میدان های نبرد با دهشت افگنان بوده است.

وجود باند های قاچاق و تبه کار بسیار زیاد، نبود امکانات 
نگهداشتن  مصروف  نیاز،  مورد  کافی  تجهیزات  و 
به  نقاط دور دست،  در  پولیس در وظایف محاربه ای 
از سوی رجال  پولیس  امکانات  و   کارگیری سربازان 
برجسته و وکالی مردم در پارلمان و شورای والیتی 
به مقاصد شخصی و ... سختی هایی است که هم چون 
هرات  والیت  امنیه  قوماندانی  بر دوش  بار سنگینی 
تفصیل در مورد  به  گذاشته شده است، که می باید 

هر یک از آن ها سخن گفت.

-رویارویینابرابرباقاچاقبران
جمعیت  با  است  افغانستان  کالن شهرهای  از  هرات 
به  والیت  این  نفر.  میلیون  چهار  از  بیش  تخمینی 

عالوه، میزبان ده ها هزار بی جاشده  داخلی نیز است.
تجارت  و  بازار صنعت  رونق  و  سرمایه  نسبی  تراکم 
هم چنان که فرصت هایی ایجاد کرده، توجه باندهای 
تبه کار را نیز به خود جلب کرده است. از آن جایی که 
هرات از مسیر های اصلی ترانزیت و قاچاق مواد مخدر 
به بیرون از کشور است، این موقعیت جغرافیایی سبب 
شده که از سال ها بدین سو هرات تجربه تلخ توزیع 
عمده و پرچون مواد مخدر از سوی تعداد زیادی از 
قاچاقبران و فروشنده گان آن را در گوشه و کنار این 

شهر و دیار با خود داشته باشد.
یکی از اصلی ترین اولویت های پولیس هرات، امروزه 
مبارزه با تولید، توزیع و مواجهه با مصرف کننده گان 

مواد مخدر شده است.
با این که همه روزه پولیس در این زمینه دست آورد های 
قابل مالحظه داشته و دارد، اما هنوز سطح استفاده 
مواد مخدر در کشور و مخصوصاً  در هرات نگران کننده 
و میزان رجوع جوانان به این مواد رو به افزایش است. 
بزرگ  بحران  این  با  تنهایی  به  پولیس  شک  بدون 
اجتماعی مقابله نمی تواند و همت جمعی برای مبارزه 

با آن را می طلبد.

-نبودتشکیلکافیبرایپولیسهرات
هرات  دارد.  انسانی  نیروی  کمبود  هرات  پولیس 
اداری آن طی  واحد  ولسوالی که سه  با داشتن ۱8 
سال های اخیر اضافه گردیده است، از ده سال بدین 
سو نزدیک به یک میلیون بی جا شده داخلی را در خود 
پولیس  نیروی  اما تشکیل  تا هنوز  است.  داده  جای 
این والیت مطابق با نفوس ۱۰ سال قبل است. الزم 
است تا پولیس در تمامی زمینه ها حمایت شود و در 
راستای حفظ و تقویت این نیرو تالش صورت گیرد، 
زیرا تأمین امنیت جامعه بر  عهده این نیرو است. در 
مضاعف  تالش  از  حکایت  نشانه ها،  خصوص  همین 

پولیس هرات دارد.
در طی این سال ها علی رغم کمبود تشکیل در صفوف 
نیرو های امنیتی، شاهد تالش ها، پی گیری ها و سرعت  
عمل پولیس هرات در تمامی ساعات شبانه روز و در 

مأموریت های مختلف بوده ایم که جای تقدیر دارد.
تالش  اخیر  سال های  در  امنیتی  نیرو های  همه ی 
کردند تا در والیت هرات حوادث بسیار تلخ و اتفاقات 
ناگوار نداشته باشیم. این حاصل تالش و هم آهنگی 

عموم ارگان های امنیتی به ویژه پولیس بوده است.
بدون شک هرات والیت بزرگی است و رسیده گی به 
امنیت این والیت نیازمند فراهم بودن نیرو و امکانات 

کافی است.

تاکنون قوت ها و شمار زیادی از سربازان و منسوبان 
پولیس ملی پای در میادین جنگ آن هم در بیرون 
دور  سبب  امر  این  متأسفانه  گذاشته اند.  شهر ها  از 
نگهداشتن پولیس از هدف بزرگ آن که همانا تأمین 
باند های  و  جرایم  علیه  مبارزه  و  شهروندان  امنیت 

تبهکار در شهر ها است، گردیده است.
با آن هم از زمان حضور پولیس در میدان های جنگ 
در ولسوالی های مختلف والیت هرات، اقدامات مهمی 
در جهت ایجاد امنیت در مناطق دور افتاده، صورت 

گرفته است.

-نتیجهگیری
پولیس تاکنون در تأمین امنیت این شهر و دیار تا حد 
قابل مالحظه ای مسوولیت و مأموریتش را به بهترین 
شکل ممکن انجام داده است. در حال حاضر هم با 
وجود کمبود تشکیل و سایر مشکالت فرا راه، از هر 

جهت آماده تأمین امنیت این شهر و دیار می باشد.
با توجه به موارد فوق، به نظر می رسد پولیس هرات 
یکی از نهاد های خوب امنیتی کشور است که توانسته 
تهدیدات  مقابل  را  در  خود  توانمندی  و  مؤثریت 

امنیتی به اثبات برساند.
جالب  تر این که در تمام حوزه ها و سمت های امنیتی 
پولیس که در نواحی مختلف شهر هرات افراز شده 
حضور  آن  و  دارد  وجود  اشتراک  وجه  یک  است، 
تأمین  به  صرفاً  که  است  جوانی  سربازان  مقتدرانه 

امنیت و خدمت به شهر و دیار شان، می اندیشند.
سرقت های  آدم ربایی،  باند های  سال ها  این  طی 
و  غاصبان  ارعاب،  و  تهدید  مسلحانه،  سازمان یافته 
هرات  پولیس  توسط  تاکنون  زیادی  زمین خواران 
عملیات  چندین  رفته اند.  بین  از  و  شده  متالشی 
و  گردیده  سرکوب  و  خنثا  نطفه  در  دهشت افگنانه 
بسیاری از مجرمان حوادث و اتفاقات جنایی گرفتار و 

روانه زندان شده اند.

-نیازمندیها
طوری که در باال گفته شد، هرات با داشتن موقعیت 
هم سرحد  رسمی،  بندر  دو  داشتن  و  استراتژیک 
داشتن  ترکمنستان،  و  ایران  کشورهای  با  بودن 
بزرگ ترین شهرک صنعتی در سطح کشور، داشتن 
پروژه های  پاشدان،  و  مانند سلما  بند های آب گردان 
بزرگ همانند تاپی، دارا بودن بزرگ راه های اقتصادی 
هم مانند راه الجورد و... نیاز مبرم به افزایش و تعبیه ی 

نیروی پولیس دارد.
وجود  کارشناسانه  باورهای  و  دیدگاه  که  ۱- طوری 
و  بیش تر  امنیت  تأمین  برای  تا  است  نیاز  دارد، 
مطمین، حد اقل ۲ هزار سرباز پولیس توظیف گردند.

۲- برای راه الجورد از هرات تا بندر تورغندی هیچ 
تشکیلی وجود ندارد، نیاز است تا حداقل دو تولی که 
هر واحد آن با کمیت صد سرباز باشد، در این مسیر 

توظیف گردند.
۳- هم چنان تأمین امنیت مسیر شاهراه هرات - بندر 
اسالم قلعه به توظیف یک تولی با کمیت حداقل صد 

نفر پولیس نیاز دارد.
میزبان  گاهی  هر  از  ساالنه  هرات  آن  کنار  در   -۴
بزرگ ترین کنفرانس های ملی، بین المللی و رفت وآمد 
پولیس  که  است  خارجی  و  داخلی  سیاسی  بزرگان 

مکلف به تأمین امنیت آن ها می باشد.
۵- نزدیک به هشت صد آبده ی تاریخی که در سطح 
شهر و ولسوالی های هرات وجود دارد، نیاز به تأمین 

امنیت دارد.
۶- در ولسوالی های درجه سه نیاز است تا حد اقل یک 
تولی عملیاتی یا ریزرف نیروی امنیتی، با کمیت ۱۲۰ 

نفر پولیس توظیف گردد.
۷- خطر مداخله ی کشورهای همسایه نیاز به توجه 
حمالت  فعالیت  از  جلوگیری  برای  دارد.  جدی 
سازمان یافته،  سرقت های  اختطاف،  تروریستی، 
ترافیک و ترانزیت قاچاق مواد مخدر و هر نوع اخالل 
در  پولیس  کافی  نیروی  موجودیت  به  نیاز  امنیتی، 

سطح شهر و ولسوالی ها احساس می شود.

-حرفآخر
موقعیت  به  نظر  هرات  که  اندازه ای  همان  به 
و  تهدیدات  اقتصادی،  وضعیت  نفوس،  جغرافیایی، 
سرحدات همواره به محراق توجه دشمن قرار دارد، 
اگر به محراق توجه دولت قرار نگیرد، این والیت نه 
تنها هیچ وقت امنیت و آسایشی را که باشنده گانش 
وضعیت  روز به روز  بل  داشت،  نخواهد  دارند،  توقع 

امنیتی آن بدتر خواهد شد.
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مارک اسپر، وزیر دفاع امریکا، شامگاه جمعه اعالم کرد که 
دونالد ترمپ با اعزام نیروی نظامی امریکا به خلیج فارس، 
موافقت کرده است. او گفت که اعزام سربازان امریکایی 
به درخواست عربستان سعودی و امارات متحده عربی به 
منظور تقویت توان دفاعی از هوا و پدافند موشکی نیروی 

نظامی آن ها به خلیج فارس انجام خواهد گرفت.
که  داد  گزارش  امریکا  دفاع  وزیر  از  نقل  به  دویچه  وله 
هدف از اعزام نیروی نظامی، محافظت از زیرساخت های 
بنیادی از جمله تأسیسات نفتی عربستان خواهد بود. او 
هم چنین افزود که امارات نیز از امریکا درخواست کمک 
نیروی  اعزام  که  کرد  تأکید  ادامه  در  اسپر  است.  کرده 
آینده  در  که  دارد  امکان  و  است  گام  نخستین  نظامی 
نیز این اقدام ادامه یابد. مارک اسپر صریحاً تأکید کرد 
برای  اما  نیست،  ایران  با  جنگ  دنبال  به  کشورش  که 

هر گزینه ای آماده خواهد بود.
وزیر دفاع امریکا هم چنین گفت، همه چیز نشان می دهد 
عربستان  نفتی  تأسیسات  بر  ایران مسوول حمالت  که 
بوده است. به گفته اسپر، تحقیقات توسط کارشناسان 
که  است  داده  نشان  بین المللی  و  سعودی  امریکایی، 
سالح های مورد استفاده از تولیدات ایران است و نقطه 

شلیک خاک یمن نبوده است.
اوخر ماه می سال جاری نیز پنتاگون۱۵۰۰ نیروی نظامی 
برای مقابله با »افزایش تهدیدات ایران«  به خلیج فارس 

اعزام کرده بود.
حمالت پهپادی بر تأسیسات شرکت ملی نفت عربستان 
)آرامکو( در پاالیشگاه »بقیق« و میدان نفتی »خریص« 
صبح شنبه ۲۳ سنبله انجام گرفت. پس از این حمالت 
سطح تولید نفت عربستان به نیمی از حجم عادی کاهش 

یافت .
را  نفتی  تأسیسات  بر  حمالت  مسوولیت  هرگونه  ایران 
انکار می کند، اما حوثی ها که از طرف ایران مورد حمایت 
قرار می گیرند، مسوولیت حمالت بر تأسیسات نفتی را 

برعهده گرفته اند.

انتخابات یکی از نشانه های قدرت دینی و ملی مسلمانان در مشارکت امور مختلف بوده و پیشینه ی آن در 
حوزه ی تمدن اسالمی، به ظهور دین مبین اسالم می رسد. در صدر اسالم پیامبر )ص( تحت عنوان بیعت، 
حق مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی را به تمام مسلمانان اعم از زن و مرد داد و آن را به عنوان درس 
حیاتی، الگو و نمونه به جا ماند. به طوری که می توان ادعا کرد برعکس ادیان دیگر، حق شهروندی در اسالم 

از همان پیدایش اسالم محفوظ بوده است.

با اینکه بعضی از افراد فکر می کنند انتخابات با اصول و معیارهای که امروز در جوامع دموکراتیک مروج است؛ 
یک پدیده ای جدید است، اما احکام و سننی در دین مبین اسالم وجود دارند که با الگو قرار دادن، تفسیر 
و تحلیل آنها می توان به نظریه ای جامع در رابطه به انتخابات دست یافت. موجودیت این احکام و سنن 
در دین اسالم در میان  کسانی به وجود آمد که هیچ نشانی از تمدن در آنان یافت نمی شد و این مطلب 
نشان دهنده ی اهمیت و توجهی است که این آیین الهی به مسایل مربوط به تعیین یا انتخاب زمامدار و سایر 

موضوعات مهم ملی و بین المللی داشته است.

احکام مربوط به انتخابات در اسالم را می توان  به صورت کلی در سه بخش: »شورا«، »اجماع« و »بیعت« 
مورد مطالعه قرار داد و با مطالعه ای قرآن، سنت و تاریخ اسالم، ما به موارد متعددی از احکام و سنت ها بر می 
خوریم که مربوط به شورا و مشورت نمودن در امور مهم اجتماعی اند. پیامبر اکرم )ص( با آنکه خود مستقیماً 
از منبع وحی دستور اخذ می نمود، اما در بسیاری از موارد که مربوط به زندگی اجتماعی و دنیوی مردم می 
شد، با صحابه مشورت می کرد و مناسب ترین رای و نظر را بر می گزید. هدف او از این کار فقط این بود که 
اصل مشورت نمودن در میان مسلمین رواج یابد و مسلمانان بیاموزند که در کارها با یکدیگر مشورت کنند.

مالکانتخاباصلحاززبانخلیفهچهارم»کرماهللوجهه«
مالک انتخاب اصلح از زبان خلیفه چهارم حضرت علی »کرم اهلل وجهه« وفای به عهد و پیمان بیان شده است، 
به نظر کارشناسان سیاسی، تقویت و پایداری حکومت ها تا حدی بسته به پای بندی زمامداران به عهد و پیمان 
است؛ زیرا پای بندی زمامداران به وعده های که به مردم می دهند و احیاناً برای تحقق آن سوگند یاد می کنند 
سبب نفوذ آنان در دلها، کسب اطمینان و استواری نظام می گردد. اکنون، همه ی شهروندان کشور، اعم از 
»زن و مرد«، »پیر و جوان«، »ثروتمند و فقیر«، »بی سواد و با سواد«، »افراد حکومتی و عادی«، که شرایط 
رای دهی را داشته باشند، مطابق قانون، حق دارند از طریق مشارکت در انتخابات و دادِن رای به شخص دلخواه 

خود، در تعیین سرنوشت سیاسی کشور سهم بگیرند.
برایدریافتمعلوماتبیشتر،بهشماره۱۹۰بهتماسشوید.

برگهیمعلوماتیشماره۲

اهمیت انتخــــابات از دیدگاه دین مقدس اسالم

ایران: با روسیه و چین در دریای عمان 
رزمایش نظامی برگزار می کنیم

این  دریایی  مشترک  رزمایش  برگزاری  از  شنبه  روز  ایران   
کشور با روسیه و چین در دریای عمان خبر داد.

و  بین الملل  امور  رییس  نظامی،  قدیر  یورونیوز،  گزارش  به 
دیپلماسی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح ایران در گفت وگو 
با خبرگزاری فارس ضمن اعالم این خبر گفت: »برآوردها و 
تحلیل های سیاسی و نظامی بسیار روی این اتفاقات حساب 
باز خواهند کرد و در تحوالت راهبردی مد نظر قرار خواهند 

داد.«
به گفته این مقام نظامی ایران، رزمایش مشترک با چین و 
روسیه قرار است در »آب های بین المللی و آزاد« و در »شمال 

اقیانوس هند و دریای عمان« برگزار شود.

امریکا نیروی نظامی بیش تری به خلیج فارس اعزام می کند
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