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اعرتاض به تنقیض یک هزار 
و ۲۰۰ بســت وزارت معادن؛ 

»۵۹۰ نفر انتقال و تقاعد 
داده می شوند«

زودیاک؛ 
پیام مرموز قاتل زنجریه ای 
بعد از ۵۱ سال 
رمزگشایی شد

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

صفحه 6صفحه 2

حمله بر دانشگاه کابل؛ 
پرونده ی در تاق نسیان؟

بـرای مـردم هنـوز داغ حملـه بر دانشـگاه کابل 
و مرکـز آموزشـی موعـود تـازه اسـت. هـر دوی 
ایـن نهـاد آموزشـی هنـوز کمـر راسـت نکـرده 
ایـن  پرونده هـای  می رسـد  به نظـر  امـا  اسـت. 
دیگـر  رویـداد  ده هـا  مثـل  انسـانی  تراژیـدی 
از نظـر حکومـت در حـال بسـته شـدن اسـت. 
معـاون اول رییس جمهـور در سـوم قـوس گفته 
بـود کـه هفته آینـده پرونـده حمله بر دانشـگاه 
کابـل بـه دادگاه فرسـتاده می شـود، امـا از ایـن 
وعـده روزهـا گذشـته اسـت و خبـری از دادگاه 
علنـی نیسـت. واقعاً برای کسـی روشـن نیسـت 
که پرونده کجا رسـیده و چه سرنوشـتی را طی 
می کنـد. نگرانی اصلی این اسـت که سرنوشـت 
ایـن پرونده نیز به فراموشـی سـپرده شـود. این 
اولیـن بـاری نیسـت که حکومـت افغانسـتان از 
رسـیدگی بـه پرونده های خون بـار و رویدادهای 
تراژیک سـخن می زند. در عمل اما سـر نوشـت 
هیـچ  پرونده برای مردم روشـن نشـده و در تاق 

نسـیان گذاشـته شـده است. 
آقـای صالـح وعـده داده بـود کـه تمـام پرونـده 
حملـه بر دانشـگاه کابـل را بدون هیچ سانسـور 
در خدمـت مـردم قـرار خواهـد داد. او گفته بود 
کـه متهمان ایـن جنایـت دادگاه علنـی خواهد 

.. شد.
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دفتر معاون دوم رییس جمهور: 
هیچ دلیلی برای انحالل و یا 
انتقال حوزه ی ۱۸ از غرب کابل 
به ده سبز وجود ندارد

»بی نهایت ناتمام«
همایش ملی قربانیان جنگ در کابل

صفحه 2

صفحه 5

اطالعات روز: به دنبال گزارش ها در مورد انتقال 
حوزه ی هژدهم امنیتی از غرب کابل به ولسوالی 
ده سبز، دفتر مطبوعاتی سرور دانش، معاون دوم 
ریاست جمهوری آن را رد کرده و می گوید که...

صفحه 3

کابل نان؛ 
تنبلی به وزِن صد سیر ُسرب

سازمان ملل: 
کشورهای جهان 

وضعیت اضطراری 
اقلیمی اعالم کنند

اعدام روح الله زم؛ 
وزارت خارجه 

ایران سفیر آلمان 
را احضار کرد

پس از شکست 
1-5 از اشتوتگارت

لوسین فاوره از 
هدایت دورتموند 

برکنار شد
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سنگینی فقر بر 
َگرده های مردم

»گرده من جان او را نجات می دهد 
و پول او زندگی مرا«

ده  من  شکم  کردم.  فکر  موضوع  این  سر  ماه  »سه 
را می فهمم دیگر  این  پاره می شود.  تا دوازده سانت 
نمی توانم کار سنگین کنم. عضو بدن خود را در بدل 
پول می فروشم. او به من پول می دهد تا زندگی خود 
می دهم  را  خود  بدن  اعضای  من  و  بدهد  نجات  را 
کاری  به همه  برآیم.  بیچارگی  و  فقر  از گشنگی،  تا 
نمانده است.«  باقی  برایم  راه دیگری  و  دست زده ام 
این جمالت روایت سمیع )مستعار( است که کلیه اش 
را به فروش گذاشته است. او که 28 سال سن دارد به 
اطالعات روز می گوید، از سر فقر این کار را می کند تا 

برای خانواده ی  شش نفری اش نان پیدا کند. 
کلیوی  بیماران  از  حمایت  جهانی  روز  دسمبر   12
در  می گوید،  افغانستان  صحت عامه  وزارت  است. 
کشور سه هزار نفر دچار نارسایی کلیوی است. این 

آماری است که تنها در...
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بحران بی برقی؛ 
برِق بدخشان را مافیایی نسازید

قرار دهیم، دامنه ی این بحران در والیاِت دور دست از 
چه قرار خواهد بود؟ 

با  که  است  والیاتی  دست ترین  دور  جمله  از  بدخشان 
داشتن دریاهای خروشاِن کوکچه و | صفحه 4

از بحرانی های حل  نشده  در بیست سال گذشته یکی 
این میان کابل  افغانستان بحران بی برقی است. در  در 
به مشکل  همواره  بی برقی  بحران  از  پایتخت  عنوان  به 
مواجه بوده است. اگر بحران بی برقی در کابل را مالک 

ستاره چلسی 
و حمایت از 
یواخیم لوو 

در برابر انتقادات

2

سه سازمان حامی خبرنگاران، 
شورای امنیت سازمان ملل را به حفاظت از 

خبرنگاران افغان فراخواندند

وحید عمر در مورد چگونگی مصرف شدن 
بودجه ی ُکد ۹۱ پالیسی وضاحت داد

اطالعات روز: وحید عمر، مشاور رییس جمهور و رییس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری می گوید به خاطر این که 
این اداره پس از تصویب بودجه ی سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی ایجاد شد، رییس جمهور مصارف و معاشات نُه ماه کارمندان آن را از 

ُکد ۹۱ پرداخت کرده است. | صفحه 2

مورد  در  روز  اطالعات  تحقیقی  گزارش  نشر  از  پس 
چگونگی مصرف کد 91 پالیسی در سال مالی 1398 

تحت عنوان »کد 91 در چنبره ی | صفحه 4

پاسخی به دفاعیات نادرست؛ 
چرا مصارف کد 91 
غیرقانونی است؟
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 1۰۰ دست کم  کنون  تا  میالدی   2۰۰1
و  شده اند  کشته  افغانستان  در  خبرنگار 
بیش از ۶۰ رسانه مورد حمله قرار گرفته 
و تخریب شده آند.  گروه طالبان و داعش 
مسئول بیشترین موارد قتل خبرنگاران و 

حمله به رسانه ها گفته شده است.
حمالت  اخیر  که  است  درحالی  این 
افغانستان  خبرنگاران  برابر  در  هدفمند 
از  بیش  طول  در  است.  یافته  افزایش 
یک ماه گذشته، چهار خبرنگار در کابل، 

هلمند و ننگرهار کشته شده اند.
در آخرین مورد، فردین امینی، گوینده ی 
خبر تلویزیون آریانا نیوز به گونه ی مرموز 
جان  علت  پولیس  باخت.  جان  کابل  در 
کرده ،  اعالم  خودکشی  را  امینی  باختن 
اما خانواده ی امینی گفته اند که او کشته 

شده است.

روزنامه  نگاران  و  رسانه ها  که  است  آمده 
افغانستان نباید با سکوت نهادهای جهانی 
و عالی ترین نهاد آن سازمان ملل بی  پناه 

شوند.
در بخشی از اعالمیه آمده است که آزادی 
و پیشرفت رسانه ها، یکی از دست آوردهای 
بزرگ و مهم افغانستان در دو دهه ی اخیر 
بوده، اما بیم آن وجود دارد که با افزایش 

ناامنی ها و جنگ »به باد فنا« برود. 
هر سه سازمان مدافع حقوق خبرنگاران و 
تأکید کرده اند: »علی رغم  آزادی رسانه ها 
روحیه ی بلندی که خبرنگاران افغان برای 
افزایش  دارند،  خبرنگاری  کار  پیشبرد 
تهدیدات و آمار خشونت علیه خبرنگاران، 
فضای کار رسانه ای را در کشور با گذشت 

هر روز تنگ تر می سازد.«
براساس اعالمیه ی این سازمان ها، از سال 

جامعه خبرنگاری در افغانستان، از شورای 
امنیت سازمان ملل همچنان خواسته شده 
است که در زمینه ی کاهش خشونت علیه 

خبرنگاران اقدامات جدی انجام دهند.
این سه سازمان مدافع حقوق خبرنگاران 
گفته اند:  همچنان  رسانه ها  آزادی  و 
پذیرش  بدون  صلح  برای  »مذاکره 
رعایت  و  بنیادین  بین المللی  تعهدات 
از  بیش  و  بشردوستانه  بین الملل  حقوق 
رسانه ها  که  ژنو  کنوانسیون های  چیز  هر 
و خبرنگاران را اماکن و افراد ملکی قلمداد 
نموده و از حمله نظامی حفاظت می کند، 

امر نامعقول و نامطلوب می باشد.«
پذیرش  سازمان ها،  این  اعالمیه ی  طبق 
امنیت  رعایت  به  بین المللی  تعهدات 
خشونت  عدم  و  خبرنگاران  و  رسانه ها 
اعالمیه  در  دارد.  ضرورت  آنان  علیه 

بدون  گزارش گران  روز: سازمان  اطالعات 
بین المللی حمایت  )RSF(، سازمان  مرز 
مصونیت  کمیته  و   )IMS( رسانه ها  از 
شورای   ،)AJSC( افغان  خبرنگاران 
به حفاظت  را  امنیت سازمان ملل متحد 

از خبرنگاران در افغانستان فرا خوانده اند.
از  خشونت  که  گفته اند  سازمان ها  این 
می برد  بهره  مجازات  از  معافیت  فرهنگ 
برای  قربانیان  برای  عدالت  برقراری  و 
حمایت از آزادی رسانه ها در افغانستان و 
کاهش خشونت علیه خبرنگاران یک گام 
برای  این سازمان ها همچنان  است.  موثر 
همکاری با نهادهای جهانی در حمایت از 

خبرنگاران افغان اعالم کرده اند.
در اعالمیه ای که روز گذشته )شنبه، 22 
مرز  بدون  گزارش گران  سوی  از  قوس( 
نامه ی  از  حمایت  ضمن  شده،  منتشر 
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معاون  دوباره  وعده ها  این  از  پس  روز  یک 
تحقیقات  که  کرد  اعالم  رییس جمهور  اول 
در مورد حمله به دانشگاه کابل به بُن بست 
رسیده است. از آن روز تا کنون هیچ حرفی 
در مورد این پرونده گفته نمی شود. به نظر 
نیز در جمع  پرونده  این  می رسد سرنوشت 
حکومت  بی نتیجه ی  همیشه  تحقیقات 
باید  صالح  آقای  پیوست.  خواهد  افغانستان 
این  روشن کند که چرا تحقیقات در مورد 
حمله به  بن بست رسیده است. از نظر مردم 
رسیدگی به این پرونده آزمون دشوار برای 
است.  صالح  آقای  قاطعانه ی  سیاست های 
این  مورد  در  تحقیقات  نتایج  منتظر  مردم 

حادثه هستند.
نهادهـای مسـئول  در روزهـای اول وقـوع 
ایـن حادثـه به مـردم قول رسـیدگی جدی 
از ایـن رویـداد  امـا  و فـوری را داده بـود، 
بیش تـر از یک ماه گذشـته اسـت و روشـن 
نیسـت کـه تحقیقـات بـه کجـا رسـیده و 
آیـا در مـورد قربانیـان ایـن رویـداد عدالت 
ده هـا  مثـل  نیـز  این  بـار  یـا  شـده  تأمیـن 
فراموشـی  بـه  مشـابه  رویدادهـای  قربانـی 
سـپرده شـده اسـت. نگـران کننده تـر ایـن 
قربانیـان  خانواده هـای  حتـی  کـه  اسـت 
دانـش  کوثـر  آموزشـی  مرکـز  بـر  حملـه 
راسـتای  در  حکومـت  کـه  اسـت  مدعـی 
رسـیدگی بـه پرونـده بـه عنـوان تراژیـدی 
هـم  قـدم  یـک  عدالـت  تأمیـن  و  انسـانی 
برنداشـته اسـت. بدتـراز ایـن، مـردم مدعی 
رسـیدگی  زمینـه ی  در  کـه حکومـت  انـد 
پی گیـری حملـه بـر مرکـز آموزشـی کوثـر 
دانـش برخـورد دوگانـه دارد. اگـر واقعیـت 
غیـر از ایـن اسـت حکومـت نشـان دهـد.

پرونده های خون باری زیادی است که هنوز 
مردم منتظر نتایج آن است. سقوط قندوز، 
در  بمب  موتر  حمله  غزنی،  شهر  سقوط 
دبی،  شهر  عروسی  تاالر  حادثه  شاه شهید، 
حمله بر جنبش روشنایی، حمله بر جنبش 
هزاران  که  حمله  ده ها  و  تغییر  رستاخیز 
پنج سال  در  است.  گذاشته  جای  بر  قربانی 
و  کمیسیون ها  ملی  وحدت  حکومت 
هیأت های حقیقت یاِب بسیاری برای بررسی 
چنین رویدادها ساخته شده است. اما نتیجه 
شریک  مردم  با  تحقیقات  این  از  یک  هیچ 
شگرد  واضح  به طور  است.  نشده  ساخته 
فریب  به عنوان  تشکیل هیئت حقیقت یاب 
فراموشی  و  شهروندان  ساختن  گمراه  و 
رویدادهای خون بار به کار بسته شده است. 
آقای صالح باید درک کند که افکار عمومی 
تا زمانی که وعده  را عملی شده نبینند، وعده 
را فقط وعده و شعار می پندارند.  تحقیقات 
مسئول  نهادهای  و  حکومت  ناکام  پیشینۀ 
در امر »حقیقت یابی« مردم را بی باور کرده 
است. از طرف دیگر، آقای صالح در روزهای 
اول وعده داد که عدالت را در مورد فاجعه ی 
بار  وعده  این  تأمین می کند.  کابل  دانشگاه 
سنگین و مسئولیت جدی را متوجه او کرده 
بی کفایتی های حکومت  این  از  پیش  است. 
باعث شده است تا مردم نسبت به وعده های 
حکومتی بی باور شوند. ترس شهروندان این 
رییس جمهور  اول  معاون  وعده ی  که  است 

ممکن است دچار همین سرنوشت شود.

خبرهای داخلی

اسنادی در رسانه ها در مورد استفاده از ُکد 91 به اهدافی غیر 
از اهداف تعیین شده، منتشر شده بود. او تأکید کرد که در آن 
زمان رییس جمهور هدایت داد که در بودجه سازی سال 1399 
خورشیدی برای استفاده ُکد 91 باید یک الیحه ترتیب شود.

او گفت که در آن زمان یک الیحه در این زمینه ترتیب شد و 
یکی از موارد الیحه این بود که هر زمانی که مصارف غیرقابل 
پیش بینی پیش رو آمد، اداره ی متقاضی بودجه همراه با وزارت 
مالیه و ریاست اداره امور ریاست جمهوری در یک کمیته سه 
نفری تصمیم بگیرند و با امضای این ادارات، رییس جمهور نیز 
سند را امضا کرده و بودجه از ُکد 91 به دیگر ُکدها منتقل 

شود.
این اظهارات وحید عمر درحالی مطرح می شود که روزنامه 
اطالعات روز در تاریخ 17 قوس گزارش تحقیقی ای را زیر نام 
»ُکد 91 در چنبره ی مصارف شخصی« منتشر کرد. براساس 
 – پالیسی  ُکد 91  بودجه ی  از  عمده ای  بخش  گزارش،  این 
اهداف  به  و  غیراصولی  ش  هـ   1398 سال  ملی  بودجه ی 

شخصی مصرف شده است.

همچنان گفت آنچه که او و همکارانش در نُه ماه سال 1398 
خورشیدی به نام معاش و امتیاز دریافت کرده اند، یک چیز 

غیرمعمول نیست.
به گفته ی عمر، معاش و امتیازات کارمندان این اداره به شمول 
معاش خود او از نورم قانونی که دولت برای بست های مختلف 
عین  در  و  نیست  مجزا  است،  داده  ترتیب  دولتی  ادارات 
استراتژیک  و  عامه  ارتباطات  اداره  کارمندان  معاشات  حال، 
ریاست جمهوری از مجرای خارج از بودجه که در وزارت مالیه 

تطبیق می شود، تأمین نمی شود.
بودجه ی  جزء  که   91 ُکد  بودجه ی  از  که  افزود  عمر  وحید 
در  که  می شود  استفاده  مواردی  در  است،  دولت  عمومی 

بودجه ی عمومی پیشبینی نشده باشد.
این در بودجه گنجانیده می شود  او گفت: »ُکد 91 به خاطر 
وقت  در  که  می شود  مصارفی  سال  جریان  در  وقتی  که 
بودجه سازی پیشبینی نشده بود، از آن استفاده شده بتواند و 
صالحیت استفاده از ُکد 91 به رییس جمهور سپرده می شود.«

نیز  خورشیدی   98 سال  اواخر  در  عمر،  وحید  گفته ی  به 

اطالعات روز: وحید عمر، مشاور رییس جمهور و رییس اداره 
ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری می گوید به خاطر 
مالی 1398  بودجه ی سال  از تصویب  اداره پس  این  این که 
خورشیدی ایجاد شد، رییس جمهور مصارف و معاشات نُه ماه 

کارمندان آن را از ُکد 91 پرداخت کرده است.
در  قوس(   23 )یک شنبه،  امروز  را  اظهارات  این  عمر  آقای 
سخن گوی  معاون  به حیث  مورچل،  فاطمه  معرفی  هنگام 
ریاست جمهوری در واکنش به گزارش تحقیقی اطالعات روز 

در مورد استفاده از ُکد 91 پالیسی مطرح کرد.
عمر گفت: »در سال 1398 وقتی که اداره ارتباطات عامه و 
استراتژیک ساخته شد، وسط سال بود، سه ماه از سال گذشته 
همکاران  معاشات  و  مصارف  به خاطر  بود.  بسته  بودجه  بود، 
ما، رییس جمهور به وزارت مالیه امر کردند که از ُکد 91 یک 
مقدار پول به فصل و باب مربوطه تعدیل شود و از طریق آن 
معاش و امتیازات همکاران ما پرداخته شود. این کار غیرقانونی 

نیست.«
ریاست جمهوری  استراتژیک  و  عامه  ارتباطات  اداره  رییس 

وحید عمر در مورد چگونیگ مرصف شدن بودجه ی ُکد ۹۱ پالییس وضاحت داد

سه سازمان حامی خربنگاران، شورای امنیت سازمان ملل را 
به حفاظت از خربنگاران افغان فراخواندند

جنایی حوزه ی سیزدهم و مسئول ملکیت 
مدیریت تعمیرات اعضای این هیأت اند.

در این مکتوب در مورد زمان انتقال حوزه ی 
18 از غرب کابل به ولسوالی ده سبز چیزی 
ارائه نشده  نیز  گفته نشده و دالیل کافی 

است.
فرماندهی  در  منبع  یک  حال،  همین  در 
به روزنامه اطالعات روز  نیز  پولیس کابل 
می گوید که »روی چگونگی مسأله بحث 
موضوع  چیست،  بدیل  که  دارد  جریان 

چیست و قضیه چیست.«
این منبع جزئیات بیشتر ارائه نکرد.

حوزه ی 18 امنیتی در غرب کابل در ماه 
آن  از  پس  خورشیدی   1397 سال  ثور 
ایجاد شد که حمالت تروریستی و تهدیدات 

امنیتی در غرب کابل افزایش یافته بود.

شده،  صادر  جاری  سال  قوس   2۰ تاریخ 
آمده است که یک هیأت پنج نفر به منظور 
ده سبز  ولسوالی  به   18 حوزه ی  انتقال 

تعیین شده است.
این هیأت به دنبال عریضه ی اهالی ناحیه ی 
هدایت  و  ملی  امنیت  عنوانی شورای   18
این شورا به فرماندهی پولیس کابل تعیین 

شده است.
از سوی هم، در مکتوب از مدیریت انجنیری 
تأمینات  عمومی  مدیریت  تعمیرات  و 
شده  خواسته  ملکی،  معاونیت  لوژستیک 
است تا محل مناسبی را در ولسوالی ده سبز 

برای حوزه ی 18 امنیتی در نظر بگیرد.
هیأت  رییس  امنی  پولیس  عمومی  مدیر 
پالن  عمومی  مدیریت  نماینده ی  و 
مدیر   ،18 حوزه  امنیت  مدیر  اوپراسیون، 

مستقل  حوزه ی  و  جداگانه  ناحیه ی  یک 
اکنون در حال  امور داخله  است و وزارت 
بررسی است که نیازهای امنیتی منطقه ی 

ده سبز را به گونه ی مناسب حل کند.
دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری 
در ادامه افزوده است: »در این بررسی تنها 
یا شماره حوزه ها  نام  در  است که  ممکن 
تغییراتی بیاید چون در ده سبز قبال ناحیه 

18 شاروالی فعال شده است.«
پولیس  فرماندهی  که  است  درحالی  این 
حوزه ی  عنوانی  مکتوب  یک  در  کابل 
به  حوزه  این  انتقال  خواهان  امنیتی،   18

ولسوالی ده سبز کابل شده است.
در مکتوب شماره 82۵9 فرماندهی پولیس 
بیان،  امضای سمونوال محمدنبی  با  کابل 
به  که  فرماندهی  این  امنیت  امور  معاون 

اطالعات روز: به دنبال گزارش ها در مورد 
انتقال حوزه ی هژدهم امنیتی از غرب کابل 
به ولسوالی ده سبز، دفتر مطبوعاتی سرور 
آن را  ریاست جمهوری  دوم  معاون  دانش، 
برای  دلیلی  رد کرده و می گوید که هیچ 

انحالل یا انتقال آن وجود ندارد.
در اعالمیه ی این دفتر که دیروز )یک شنبه، 
که  است  آمده  شده،  منتشر  قوس(   23
براساس  کابل  امنیتی  هژدهم  حوزه ی 
وسعت ساحه، نیاز مردم و مشکالت امنیتی 
و همچنان فیصله ی شورای امنیت ملی، از 
حوزه 13 جدا شده و به عنوان یک حوزه 
امنیتی مستقل ایجاد شده است. در اعالمیه 
آمده است: »مردم شریف برچی مطمیین 

باشند که چنین خبری صحت ندارد.«
طبق این اعالمیه، ساحه ی ده سبز از خود 

ییس جمهور:  دفرت معاون دوم ر
هیچ دلیلی برای انحالل و یا انتقال حوزه ی ۱۸ از غرب کابل به ده سزب وجود ندارد

حقوقی جهت قانون مندسازی اجراات، فقدان تفکیک وظایف و تورم تشکالتی و عدم 
مؤثریت از چالش های عمده به شمار می رفت.

عبدالقدیر مطفی تأکید کرد که با درک وضعیت و به هدف بهبود اداره به منظور 
مؤثریت و منطقی سازی نیازمندی های مرکز و والیات بادرنظرداشت تناسب و حجم 
ذخایر موجوده، ضرورت به بازنگری در تشکیل و هدفمندساختن اداره ضروری به 

نظر می رسید.

و مسئولیت های این وزارت ترتیب شده است. آقای مطفی افزود که تشکیالت قدیمی 
این وزارت براساس نیازمندی نبوده و تفکیک الزم بین نیازمندی های مرکز و والیات 

و همچنان در ساحاتی که معادن بیشتر وجود دارد، صورت نگرفته بود.
در روزهای گذشته تعدادی از کارمندان وزارت معادن و پترولیم نسبت به این تصمیم 
اعتراض شان در  اعتراض کردند. معترضان می گویند که  وزارت  این  در محوطه ی 

پیوند به تنقیض یک هزار و 2۰9 بست می باشد.
یکی از معترضان که نخواست نامش در خبر ذکر شود، به روزنامه اطالعات روز گفت 
که نام این بست ها با اعمال »اندکی اصالحات در الیحه ی وظایف کارمندان« تغییر 
داده شده و قرار است به اعالن گذاشته شود. او تأکید کرد شرایطی برای این بست ها 
وضع شده که آنان نمی توانند دوباره برای احراز بست ها ثبت نام کنند. همچنان به 
گفته ی این معترض، وزارت معادن و پترولیم گفته کارمندانی که بست های شان 

تنقیض شده، نمی توانند در ادارات دیگر دولتی استخدام شوند.
با این حال، اما سخن گوی این وزارت گفت که جابه جایی کارمندان از یک بخش 
به بخش دیگر، تقاعد و همچنان اولویت دادن به کادرهای باظرفیت در اداره یک امر 
طبیعی است. او تأکید کرد که وزارت معادن و پترولیم با بررسی های همه جانبه و 

نیازسنجی ها، چالش ها و عوامل عدم تحرک در این سکتور را شناسایی کرده است.
او گفت که نبود تعریف و تفکیک وظایف، مأموریت و مسئولیت های آن، تداخل و 
ابهام وظیفوی، عدم توجه به ظرفیت سازی، عدم توجه به کیفیت، عدم توجه به امور 

اطالعات روز: به دنبال اعتراض شماری از کارمندان وزارت معادن و پترولیم کشور 
مبنی بر تنقیض بست های کاری شان، این وزارت می گوید که به هدف ایجاد اداره ی 
»مؤثر، کارا و باظرفیت«، ۵9۰ کارمندش را انتقال و یا هم به تقاعد باعزت سوق 

می دهد.
عبدالقدیر مطفی، سخن گوی وزارت معادن و پترولیم امروز )یک شنبه، 23 قوس( 
به روزنامه اطالعات روز گفت که از میان دوهزار و ۶۶۶ کارمند شامل تشکیل سال 
جاری مالی در این وزارت، ۵12 نفر کارمند آمریت تفحصات شمال، به اداره ی تنظیم 
نفت و گاز افغانستان انتقال می یابند. آقای مطفی افزود که انتقال این کارمندان 

بادرنظرداشت ساحه ی کاری آنان صورت می گیرد.
همچنان به گفته ی او، 78 کارمند دیگر این وزارت دوره ی خدمت شان تکمیل شده 

و به »تقاعده باعزت« سوق داده می شوند.
افزون بر این ها، ۶۶7 بست کاری در این وزارت نیز از سال ها به این طرف خالی بوده 
است. سخن گوی وزارت معادن افزود که برای این بست ها ضرورت نبوده و نمی باشد.

او تأکید کرد که تصمیم به تقاعد سوق دادن و انتقال کارمندان این وزارت براساس 
یک سلسله اصالحات به هدف ایجاد اداره ی کارا و باظرفیت که بتواند تحرک الزم را 

به هدف تغییر اقتصادی در زندگی مردم ایجاد کند، گرفته شده است.
و  معادن  وزارت  جدید  تشکیالتی  ساختار  که  گفت  همچنان  مطفی  عبدالقدیر 
پترولیم براساس مسئولیت های تعریف شده در نقشه ی راه معادن، دیدگاه، مأموریت 

اعرتاض به تنقیض یک هزار و ۲۰۰ بست وزارت معادن؛ 
»۵۹۰ نفر انتقال و تقاعد داده می شوند«
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سهراب سروش

است  اول همودیالیز  انتخاب  بخورد.  دارو  باید 
که اگر بیمار بتواند به صورت مرتب همودیالیز 
شود، می تواند به کارش برسد و به فعالیت های 
خود ادامه دهد.« او با تاکید براینکه پیوند کلیه 
قرار  کلیه  نارسایی های  درمان  دوم  درجه  در 
دارد می گوید، ۵۰ تا 8۰ درصد پیوندها پس از 
گذشت ۶ ماه یا یکسال سازگاری اش را از دست 
بزند و شخص  داده و ممکن است آن را پس 

دوباره به دیالیز برگردد.
به گفته ی دکتر صاحبی بیماران این بخش به 
بیماران مزمن دسته  بیماران حاد و  دو دسته 
به  ناگزیر  مزمن  بیماران  که  می شوند  بندی 
انجام دیالیز هستند و یا اینکه پیوند کلیه انجام 
دهند. دکتر صاحبی با اشاره به زمان گیر بودن 
سه دوره  بیمار  »هر  می گوید  همودیالیز  روند 
باید همودیالیز  تا 12 ساعته  در سه جلسه 9 
شود. کاری بسیار طاقت فرساست. خون از بدن 
بیمار گرفته می شود، وارد دستگاه شده و پس 
این  بیمار می شود.  بدن  وارد  دوباره  تصفیه  از 
پروسه بین سه تا چهار ساعت زمان می برد.«  

فروش کلیه جرم است
جهان  نقاط  تمام  در  می گوید،  صاحبی  داکتر 
پیوند  درافغانستان  و  است  جرم  کلیه  فروش 
چرا  نمی شود  انجام  قانونی  صورت  به  کلیه 
افغانستان  در  کلیه  پیوند  مقرره  هنوز  تا  که 
قانون درنیامده است: »دو سال قبل  به شکل 
تالش صورت گرفت که پیوند گرده انجام شود. 
مقرره به این منظور ایجاد شد و از طریق آمریت 
تقنین به وزارت عدلیه رفت تا پس از تصویب 

پارلمان اجرایی شود.«
دوسال  از  می گوید،  ادامه  در  صاحبی  آقای 
و  کابل  در  مرکز خصوصی  دو  اکنون  تا  پیش 
دو مرکز خصوصی در هرات پیوند کلیه انجام 
می دهند و در هیچ کشوری این روند درمانی 
در شفاخانه های دولتی انجام نمی شود، چرا که 
پیوند کلیه هزینه ی هنگفتی را شامل می شود و 

دولت نمی تواند از آن حمایت کند.
بیماران  از  حمایت  جهانی  روز  دسمبر   12
به  افغانستان 8 سال است که  و  کلیوی است 
این  گذشت  از  پس  و  شده  همودیالیزمجهز 
سال ها فقط ده مرکز فعال در کشور وجود دارد. 
مراکز  تا  است  تالش  در  عامه  صحت  وزارت 
ویژه  به  بیشتری در دیگر والیت ها  همودیالیز 

در مناطق صعب العبور ایجاد کند. 
کلیه  اهدای  فرهنگ  می گوید  صاحبی  دکتر 
کاری  هنوز  تا  و  ندارد  وجود  افغانستان  در 
بنیادی در این زمینه از سوی مسئوالن صورت 
و  فرهنگی  مناسب  بستر  نبود  است.  نگرفته 
اجتماعی از علت های اصلی فروش کلیه است. 
او می افزاید، در بسیاری از شفاخانه ها بیماران 
مرگ مغزی وجود دارند که می توان با رضایت 
بیماران  به  را  آنها  اعضای  خانواده هایشان 
نیازمند پیوند زد؛ کاری که در بیشتر کشورهای 
جهان به صورت عادی جریان دارد اما فروش 
کلیه کاری خالف قانون است و پیامدهای منفی 
اجتماعی و اهدای عضو نباید جای خود را به 

تجارت عضو بدهد.

این  با  بخوابم.  برگشتم که  بعد  جنگ کردیم. 
همه بازهم چاشت از بستر برخواستم. با اوقات 
تلخ تر از گولی »ُکونَین«. جلو آینه کم مانده بود 
بر سرخودم چاقو بکشم. با دستان مشت شده 
و دندان های قروچه، خودم را فحش می دادم. 
تنبِل بی کاره ی لَش! تو حتا نمی توانی از خواب 
بلند شوی. نان بر تو حرام است لعنتی. خالصه 
یکی دو هفته طول کشید تا موفق شدم یک روز 
صبح وقت، خالف عادت از خواب بیدار شوم. 
پس از یک سال و نیم صبح را می دیدم. وزش 
نسیم صبح گاهی را حس می کردم. گنجشک ها 
برگزار  سر شاخه های درختان حیاط کنسرت 

کرده بودند؛ مفت و رایگان. 
مدتی تیر شد و من دو باره از کسی پول قرض  
در  خانه ام  اطراف  در  رفتم  پول  آن  با  گرفتم. 
با  حاال  کردم.  افتتاح  عسل  زنبور  فارم  روستا 
می کنم،  کار  مؤسسه  یک  در  خودم  این که 
کمک  به  می کنند.  زنبورداری  برادرانم  و  پدر 
وارد  خالص  عسل  کیلو  صدها  ساالنه  آن ها 
همیشه  می کنم.  کابل  سوپرمارکیت های شهر 
به احترام کارگران خیابان ها سودای خود را از 
روی کراچی ها می خرم. آنان را تحسین می کنم 
که به جای دزدی و تنبلی هر صبح وقت بیدار 
می شوند و تا شام زحمت می کشند و اصاًل دلم 
به حال معتادان و گداها نمی سوزد. زندگی آنان 

نتیجه ی تنبلی و بیکارگی خودشان است. 
این جا کابل جان است.

پرداخت چنین  توانایی  به هیچ وجه  او  و  بود 
پولی را نداشت و در نهایت فرزندش را از دست 

داد.

پیوند کلیه راه چاره نیست
این گفته ها در حالی مطرح می شود که داکتر 
قاسم مسئول پروژه ی همودیالیز ودرمان کلیه ها 
کلیه  پیوند  می گوید،  عامه  صحت  وزارت  در 
دیگری  مشکالت  آغاز  بلکه  نیست  کار  پایان 
است: »تقریبا معادل هزینه ی همو دیالیز بیمار 

کورمال کورمال کلید را زدم. المپی که از وسط 
سقف اتاق آویزان بود، روشن شد. با یک لگد 
سرجایش.  برگرداندم  دوباره  را  بالشت  دیگر 
خالصه تا آخرهای شب همچنان بیدار ماندم. 

زنگ  با  جدید  روز  چاشت،  حوالی  فردایش 
فکر  این  با  روز  تمام  تقریباً  تلفنی شروع شد. 
که چگونه شب زود بخوابم و صبح زود بیدار 
را  تلفنم  هشدار  دوم  شب  شد.  سر  به  شوم 
رأس ساعت شش صبح کوک کردم. با آن هم 
تا نیمه های شب بیدار ماندم. ساعت پنج صبح 
بیخی  »درینگ «  بار  دو  یکی  از  پس  را  تلفن 
خاموش کردم. آن روز ساعت دوی بعد ازظهر 

از خواب بیدار شدم. 
شب سوم ـ نیمه های شب ـ درحالی به خواب 
رفتم که از سید هاشم، کسی که در اتاق بغلی 
زندگی می کرد نیز خواهش کردم تا صبح وقتی 
کند.  بیدارم  و  بیاید  بیدار می شود،  نماز  برای 
اصرار کردم که تا از اتاقم بیرون نیامدم، دست از 
سرم بر ندارد. »سید هاشم سحرخیز« صبح آمد 
و از پشت جالی پنجره با ده تا نعره ی نخراشیده 
نه تنها مرا سر جایم نشاند، بلکه تمام آدم های 
حویلی را از حالت افقی به حالت عمودی در 
آورد. گفتم: »بسه دیگه آغا صاحب!« بعد سرم 
را روی بالشت گذاشتم. سید هاشم اما دست 
بردار نبود. هرچه زاری کردم کافی است ولی او 
می گفت بیا بیرون. مجبور شدم از اتاقم خارج 
شوم و گل صبح پیش پنجره یک دل سیر باهم 

سال 91 دقیقا هشت سال پیش گشایش یافت 
که  مشکالت بیمارانی که برای درمان به خارج 
از کشور می رفتند را تا اندازه ای رفع کرده است.

والیت های کابل، هرات، بلخ، قندهار و ننگرهار 
از والیت هایی است که در ابتدای این پروژه و  
تجهیزات  شامل  والیات  بندی  زون  براساس 
همودیالیز شدند. در مرحله ی دوم والیت هایی 
و  پکتیا، خوست  فاریاب،  کندز،  نیمروز،  چون 
کنر بوده است و قرار است تا پایان سال جاری 
بدخشان، دایکندی، تخار و غزنی به همودیالیز 

مجهز شود.
هزینه همودیالیز هنوز در افغانستان زیاد است. 
از طرف دیگر، بسیاری ها هنوز به این خدمات 
 21 جوان  حبیب اهلل  مثاًل  ندارند.  دسترسی 
نارسایی  اثر  بر  ساله ای بود که چند ماه پیش 
است.پدر  داده  دست  از  را  خود  جان  کلیوی 
همودیالیز  هزینه های  می گوید،  اهلل  حبیب 
بسیار زیاد است و او در مدت چند ماهی که 
پسرش در بستر بیماری به سر می برد بیش از 4 
لک افغانی مصرف کرده است: »پاکستان رفتیم 
برای درمان و هزینه های زیادی پرداخت کردیم. 
می بردیم.  ملکی  شفاخانه  به  یک بار  هفته ای 
تمامی مواد را می خریدیم که از 18۰۰ تا دو و 
نیم هزار به مصرف می رسید. یک پیچکاری او 

4۰۰ افغانی بود.«
مشغول  کهنه فروشی  به کار  که  حبیب اهلل  پدر 
می گوید،  ندارد  چندانی  مالی  بضاعت  و  است 
برای پیوند کلیه بیشتر از 13 لک افغانی نیاز 

روزهای  از  بسیاری  زمان  آن  در  بودم.  مانده 
یازده آغاز می شد. بیش  از ساعت  زندگی من 
عادت  گذشت.  منوال  همین  به  یک سال  از 
و  بمانم  بیدار  تا آخرهای شب  بودم که  کرده 
تا نیمه های روز بخوابم. درحالی که بی کار بودم، 
فروریختن  حال  در  زندگی ام  و  بودم  قرض بار 
بود. پرسیدم چطور شد که صد سیر ُسرب را 

دور انداختی؟  
گفت خسته شده بودم و تصمیم گرفتم خالف 
این عادت عمل کنم. سِر شب روی بسترم دراز 
کشیدم که صبح زود بیدار شوم. روی بستری 
که فقط یک بار پهن شده بود. زیر توشک پر 
بود از جوراب های ناشسته و کریدت کارت های 
استفاده شده و انواع آشغال و خیجه. آن توشک 
هم  بار  یک  حتا  بود،  شده  پهن  که  وقتی  از 
جمع نشده بود که دوباره پهن شود. آن شب در 
حدود یک ساعت در تاریکی روی بستر پشت و 
پهلو زدم اما خوابم نبرد. بالشتم را محکم بغل 
بلند  و  عصابم خراب شد  نبرد.  گرفتم، خوابم 
شدم بالشتم را محکم با لگد زدم که خورد به 
دروازه، خوابم بیخی پرید. نصف شب بود. باد 
در الی برگ های درختان حیاط شرشر می کرد. 

۶۰ هزار افغانی، و ماِه 4 و نیم هزار افغانی باید 
فیسبوک  طریق  از  که  او  بپردازم.«  بانک  به 
برادرش اعالن فروش کلیه اش را همگانی کرده 
خونی   گروه  با  کسی  هنوز  تا  می گوید،  است 
او تقاضای کلیه  نکرده است اما یک نفر با او 
تماس گرفته و او کلیه اش را به مبلغ 13 لک 

افغانی می فروشد.

در  کلیه  نارسایی  به  مبتال  فرد  هزار   ۳
افغانستان

وظیفه ی  بدن  کلیدی  عضو  به عنوان  کلیه 
تصفیه ی مواد اضافی و دفع سموم بدن را دارد. 
این عضو حیاتی اگر دچار مشکل شود زندگی 
متأثر  عمرش  طول  تمام  در  فرد  سالمت   و 
می شود. به گفته ی مسئوالن در وزارت صحت 
عامه در حال حاضر در افغانستان کسانی که به 
نفر می رسد.  به 3 هزار  نارسایی کلیه دچارند 
دولتی  شفاخانه های  به  مربوط  آمار  این  البته 
است که فقط یک هزار نفر آن در پایتخت ثبت 

و راجستر است.
پروژه ی  مسئول  صاحبی،  قاسم  محمد  دکتر 
صحت  وزارت  در  کلیه ها  ودرمان  همودیالیز 
عامه می گوید، با وجود این که بیماران کلیوی با 
مشکالت زیادی در روند درمان روبه رو هستند 
ارائه ی  توانایی  افغانستان  حاضر  حال  در  اما 
خدمات همودیالیز را در ده والیت دارد و قرار 
نیز  دیگر  مرکز  چهار   99 سال  پایان  تا  است 
فعال شود. اولین مرکز درمان کلیه در کشور در 

تنبل می شوند. آن روی سکه ی این تنبلی که 
خودت از آن صحبت می کنی، تالش و پویایی 
دلیل  احتماالً  است.  و خشونت  نیست، خشم 
از  جوانان  گریز  بزهکاری،  و  دزدی  همه  این 
رشد  می بیند،  وقتی  است.  بیکارگی  و  تنبلی 
نداشته  واسطه  اگر  نیست،  میسر  پویایی  و 
مفت  توانمندی  و  ظرفیت  قصه ی  باشند، 
میان  مرز  و  آن وقت عصبانی می شوند  است، 
خوبی و بدی را پاره می کنند. به همین دلیل 
مثل  را  تنبلی  و  رخوت  روان شناسی  دانش 
قلمداد  روانی  عارضه ی  یک  پرخاش گری 
می کند. افراد تنبل و اهمال کار در واقع بیمارند 

و باید درمان شوند.
سراغ  رفت  او  رسید،  این جا  به  که  قصه 
یک  من  گفت  خودش.  زیسته ی  تجربه های 
هر  که  بودم  خواب آلود  و  تنبل  آن قدر  زمان 
شوم،  بیدار  خواب  از  می خواستم  وقتی  صبح 
انگار صد سیر ُسرب روی شانه های من بار بود و 
من نمی توانستم از جایم حرکت کنم. سال های 
فارغ  از دانشگاه  تازه  بود. من  آغاز دهه ی 9۰ 
روستایم  به  کار  یافتن  امید  به  و  بودم  شده 
کابل  در  اتاق مجردی  در یک  بودم.  برنگشته 

معصومه جعفری
گزارشگر

»سه ماه سر این موضوع فکر کردم. شکم من 
ده تا دوازده سانت پاره می شود. این را می فهمم 
بدن  عضو  کنم.  سنگین  کار  نمی توانم  دیگر 
خود را در بدل پول می فروشم. او به من پول 
من  و  بدهد  نجات  را  خود  زندگی  تا  می دهد 
اعضای بدن خود را می دهم تا از گشنگی، فقر و 
بیچارگی برآیم. به همه کاری دست زده ام و راه 
دیگری برایم باقی نمانده است.« این جمالت 
روایت سمیع )مستعار( است که کلیه اش را به 
فروش گذاشته است. او که 28 سال سن دارد 
کار  این  فقر  سر  از  می گوید،  روز  اطالعات  به 
را می کند تا برای خانواده ی  شش نفری اش نان 

پیدا کند. 
12 دسمبر روز جهانی حمایت از بیماران کلیوی 
است. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید، در 
کشور سه هزار نفر دچار نارسایی کلیوی است. 
این آماری است که تنها در شفاخانه های دولتی 
ثبت است. از مجموع کسانی که در افغانستان 
مشخصی  آماری  گرفتارند،  کلیوی  بیماری  به 
در دست نیست. در افغانستان فروش کلیه غیر 

قانونی است. 

»راه دیگری برایم نمانده است«
سمیع پس از این که کلیه اش را در اعالمیه ی 
فیسبوکی به فروش گذاشت، پیشنهاد 7 هزار 
دالری دریافت کرده است. او می گوید، هرچند 
پیامد  می داند کشیده شدن یک کلیه اش چه 
»راه  ندارد:  این  از  غیر  اما چاره  دارد،  او  برای 

دیگری برایم نمانده است.«
در  هنوز  می گوید،  افغانستان  صحت  وزارت 
شفاخانه های دولتی پیوند کلیه انجام نمی شود، 
و  کابل  در  درمانی  خصوصی  مرکز  چهار  اما 
 ( یاسر  اما  می دهد.  انجام  کلیه  پیوند  هرات 
مستعار( نیز از جمله کسانی است که به دلیل 
مشکالت اقتصادی کلیه اش را به فروش گذاشته 
است. او می گوید، در یکی از روزها که از جلوی 
یکی از شفاخانه های شخصی عبور می کرد به 
بود  نوشته  آن  روی  بر  که  برخورد  اطالعیه ی 
»خرید کلیه به مبلغ 2۵ لک افغانی«. او که از 
مدت ها پیش بحران اقتصادی را تجربه می کند 
می گوید، »پیش از این در چنداول چلبی پزی 
می کردم. سال گذشته یک کارخانه زدم. مواد 
بسیار بلند بود. جلبی را ارزان فروختم، قرض دار 
شدم. از یک نفر پول گرفتم که هشت ماه به من 
فرصت داده اگر نتوانم پول را جور کنم مجبورم 

خانه ام را بفروشم.«
برای بسیاری کسانی که حاضر است کلیه خود 
است؛  بگذارد، یک چیز مشترک  فروش  به  را 
فقر و نداری. یاسر هفت سال پیش زمانی که 
افغانی  لک  یک ونیم  کند  ازدواج  می خواست 
آن  بازپرداخت  برای  که  گرفت  قرضه  بانک  از 
ماِه نزدیک به 9 هزار افغانی به مدت دو سال 
بانک  از  بارها  می گوید،  او  می کرد.  پرداخت 
قرضه گرفته و همین باعث شد که مشکالت اش 
نه تنها حل نشود بلکه بیشتر از گذشته زیر بار 
بانک قرضه گرفته ام  :  از  برود: »االن هم  قرض 

چندی پیش در یک مهمانی با کسی آشنا شدم 
که از خوانندگان پی گیر ستون »کابل نان« بود. 
آدم جالب، پرحرف و بذله گویی بود. می گفت 
از  افغانستان  در  نان  و  فقر  بحران  از  بخشی 
تنبلی و بی کارگی خود ما مردم ناشی می شود. 
ما اگر واقعا تالش کنیم و زحمت بکشیم وضع 
زندگی مان بهتر می شود. دلیل این همه فقر و 
فالکت و وضعیت نابه سامان شهرها، خیابان ها 
و  تنبلی  »فرهنگ  پررنگ  رواج  روستاها  و 
بسیاری  ماست.  جامعه ی  در  اهمال کاری« 
واقعاً  دانشگاه ها  از  فارغ  دانش آموختگان  از 
مردم  هستند.  تنبل  و  یادنگرفته اند  تخصصی 
خدا  می گویند؛  و  نمی کنند  کاری  نیز  عادی 

مهربان است. 
من البته مخالفش بودم. استدالل من این بود 
که تنبلی و اهمال کاری یک خصیصه ی ذاتی 
نیست. دلیل دارد و گاهی از سرخورد گی های 
سیاسی  نابرابری هایی  و  اجتماعی 
با  نابرابر  کشور  یک  در  می گیرد.  سرچشمه 
تبعیض آمیز  و  ناکارآمد  سیاست گذاری های 
آن  در  واسطه بازی  و  بروکراسی  و  فساد  که 
و  سرخورده  جوانانش  بی گمان  می کند،  غوغا 

سنگیین فقر بر َگرده های مردم
»گرده من جان او را نجات می دهد و پول او زندگی مرا«

تنبیل به وزِن صد سیر ُسب

کلیه به عنوان عضو کلیدی بدن 
وظیفه ی تصفیه ی مواد اضافی و 
دفع سموم بدن را دارد. این عضو 
حیاتی اگر دچار مشکل شود زندگی 
و سالمت  فرد در تمام طول عمرش 
متأثر می شود. به گفته ی مسئوالن 
در وزارت صحت عامه در حال 
حاضر در افغانستان کسانی که به 
نارساییی کلیه دچارند به 3 هزار نفر 
می رسد. البته این آمار مربوط به 
شفاخانه های دولتی است که فقط 
یک هزار نفر آن در پایتخت ثبت و 
راجستر است.
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تغییرات  و هرنوع  است  نهایی  بودجه  در سند 
در  نقض می کند.  را  اصولنامه  مفاد  تشکیالتی 
و  قانون  است که هر  تصریح شده  ماده ها  این 
حقوق،  معاشات،  در  تزئید  بر  مبنی  مقرره ای 
امتیازات، تزئید تشکیالتی و دیگر تأثیرات مالی 
و مصرفی که با متن بودجه ملی مغایرت داشته 
باشد، قابل اجرا نیست. صراحتی که مفاد این 
در  دارد  بودجه  اجرای  اصولنامه ی  ماده ی  دو 
گزارش اداره ی عالی تفتیش از سند قطعیه ی 
سال مالی 1398 به عنوان موارد نقض احکام 
تفصیل  به  مالی  این سال  بودجه ی  در  اصولی 
آمده و پارلمان کشور نیز آن را تأیید می کند. 
اصولنامه ی  نقص  مصادیق  گزارش،  این  در 
بودجه مبنی بر ازدیاد تشکیالت و بست، تزئید 
حقوق و معاشات و تعدیل در کدهای بودجه در 
مورد اداره ی امور ریاست جمهوری، مشاوریت 
و  عامه  روابط  امور  در  ریاست جمهوری  ارشد 
جمهوری  ریاست  ارشد  مشاوریت  استراتژیک، 
رییس  ارشد  مشاوریت  فرهنگی،  امور  در 
جمهور در امور مردمی، مشاوریت ارشد ریاست 
جمهوری در امور معلولین و چندین نهاد دیگر 
به تفصیل آمده است. مایه ی تعجب است که 
سخنگو و دو مشاور ارشد رییس جمهور، از سر 
بودجه،  اصولنامه ی  از  از سر بی خبری  یا  عمد 
چنین صریح و بی پروا، موارد آشکار نقض قانون 
در اجرای بودجه توسط حکومت را انکار و آن را 

قانون مند جلوه می دهد.
سند  خصوص  در  پارلمان  مصوبه ی  براساس 
کد  سقف   ،1398 مالی  سال  بودجه ی  نهایی 
افغانی  میلیارد  یک  پالیسی،   91 احتیاطی 
تصویب شد. در جریان این سال مالی، برخالف 
کدهای  دیگر  از  جمهور  رییس  بودجه،  سند 
و  میلیارد  یک  از  بیش  اقتصادی،  و  احتیاطی 
83۰ میلیون افغانی را به این کد تعدیل و افزود. 
این تصمیم رییس جمهور در قبال سند بودجه، 
غیرقانونی بود. به دلیل نقض مکرر سند بودجه، 
نمایندگان  مجلس   ،1398 مالی  سال  برای 
از  جلوگیری  برای  را  دیگری  مستقل  ماده ی 
نقض سند بودجه به اصولنامه ی اجرای بودجه 

افزود.
بودن  و غیرقانونی  قانونی  بر سر  از بحث  فارغ 
ایجاد تشکیالت و ادارات در وسط سال مالی و 
تخصیص مصارف آن از کد 91، واقع این است 
که ماجرای ایجاد و تزئید تشکیالت و بست های 
دور  باج دهی،  تطمیع،  برای  ابزاری  حکومتی، 
از  فربه کردن حمایت سیاسی  و  مخالفان  زدن 
شخص رییس جمهور از خورجین بودجه ی ملی 
است. فلسفه ی وجودی کد 91، وجود یک کد 
احتیاطی برای موارد غیرقابل پیشبینی است که 
در مسوده ی بودجه نمی آید. پرسش این است 
که آیا در زمان ارایه ی مسوده ی سند بودجه از 
حکومت به پارلمان، این تشخیص و پیش بینی 
رییس جمهور  که  ندارد  وجود  آشکار  و  سهل 
یک کشور به تشکیالت بدیهی و بسیار ضروری 
مثل مشاوریت های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، 
روابط استراتژیک و ده ها بست و تشکیالتی که 
در میانه ی سال ایجاد می شود، ضرورت دارد تا 
مالی  ابتدای سال  در  قانون  و  اصول  اساس  بر 
این تشکیالت به پارلمان پیشنهاد شود؟ آشکار 
و بدیهی است که پاسخ این پرسش »آره« است 
اما ارگ ریاست جمهوری از سر عمد، این ادارات 
و تشکیالت کاماًل قابل پیش بینی و بدیهی را از 
ارایه می شود،  پارلمان  به  که  بودجه  مسوده ی 
خارج می کند تا در وسط سال، متناسب به اوضاع 
افراد، مخالفان سیاسی،  برای تطمیع  سیاسی، 
باج دهی  جمهور،  رییس  نازدانه های  نوازش 
به  توافقات سیاسی بی ربط  به گروه ها در بدل 

برق در سرتاسر بدخشان را بر دوش دارد، قرار 
انرژی«  »بدخشان  به  شورابک  برق  بند  است 

تسلیم داده شود. 
انرژی، مسئولین  بدخشان  اعالم شرکت  طبق 
این شرکت از چندی به این سو مصروف چانه زنی 
بر سر تعیین نرخ تعرفه ی برق با اداره تنظیم 
منبع  یک  می باشد.  کابل  در  انرژی  خدمات 
مهم می گوید شرکت بدخشان انرژی که پس 
بند برق شورابک  از تکمیل شدن کار ساخت 
مسئولیت آن را بر دوش دارد قیمت فی کیلووات 
برق رهایشی را 7,1۶ افغانی و فی کیلووات برق 
به ساحات تجارتی را مبلغ 12 افغانی به اداره 
ملی تنظیم خدمات انرژی پیشکش نموده است 

دیدگاه های  و  اسناد  مفاد  از  یا  نیفزوده  آن  به 
مسئولین  و  مجلس  نمایندگان  کارشناسان، 
روز  اطالعات  است.  نکاسته  نظارتی  نهادهای 
صرفاً موارد مصرف این کد را به تفصیل منتشر 
کرده و با تعهد به اصول کار حرفه ای، تفسیر و 
دیدگاه کارشناسان امور را به آن ضمیمه کرده 
است؛ موردی که از ابتدایی ترین اصول و عناصر 
تدوین حرفه ای گزارش است. اگر اطالعات روز 
دچار  گزارش  این  نشر  و  نوشتن  خصوص  در 
تخطی حرفه ای و رسانه ای شده باشد، به عنوان 
یک رسانه، خود را به هر نوع مسئولیت پذیری 
به شکل نشر واکنش رسمی افراد، پاسخگویی 
به قانون و تمکین کردن به نقدهای حرفه ای و 
وارد، ملزم می داند اما به هیچ صورت از تعهدش 
به دوام کار حرفه ای و نشر گزارش های تحقیقی 

عقب نشینی نمی کند.
»نشانه گیری افراد« به مفهوم چرایی گرفته شدن 
نام افراد در گزارش که فصل مشترک واکنش 
اکثر مقامات حکومت به نشر این گزارش بود، 
بازده رویکرد حرفه ای اطالعات روز برای امتناع 
از ایجاد هر نوع دخل و تصرف و تغییر در مفاد 
اسناد است. در اسناد مصرف بودجه که توسط 
تخصیص  مبالغ  است،  تهیه شده  مالیه  وزارت 
که  نهادها  آدرس  به  نه  مصرف شده،  و  یافته 
به آدرس افراد و مسئولین نهادها نوشته شده 
با اتکا به متن این اسناد،  است. اطالعات روز، 
از اسم افراد استفاده کرده است. برعکس آن چه 
آقای عمر ادعا می کند، درست در صورتی که 
اطالعات روز برخالف متن اسناد این گزارش، به 
جای افراد از عنوان نهادها استفاده می کرد، در 
عمل به متن این اسناد دخل و تصرف صورت 

می گرفت.
واقع این است که اگر مقامات حکومت نشر یک 
حرفه ای  اصول  چارچوب  در  تحقیقی  گزارش 
ادارات دولتی در مورد  اتکا به اسناد رسمی  با 
احتیاطی  کد های  از  یکی  مصرف  چگونگی 

کارهای  احتماالً  پرسش  این  به  پاسخ  هرچند 
داشته  قبال  در  را  حکومت  تصمیم  از  فراتر 
یک سان  سازی  بر  حداقل  حکومت  اما  باشد، 
افغانستان  نقاط  اقصا  برق در  نرخ فی کیلووات 

کوتاهی کرده است. 
»بانک انکشافی آلمان« )KFW( برای کمک 
به مردم فیض آباد و نواحی آن که از نبود برق به 
مشکل مواجه بوده و استند، قرار شد بنِد را در 
منطقه ی شورابک واقع در چندقدمی فیض آباد 
این پروژه  یورو بسازد.  به مبلغ 44,781,4۶۵ 
قرار بود در سال 2۰14 میالدی آغاز بکار نماید 
که با یک سال تاخیر کار آن عماًل در 1۰ جون 
است مطابق  قرار  آغاز گردید که  سال 2۰1۵ 

کرد.  متهم  تحقیقی اش  گزارش  در  کد 91  از 
شد  مدعی  صدیقی  آقای  دیگر،  عبارت  به 
گزارش  آمده،  روز  اطالعات  گزارش  در  آن چه 
مصرف نه بلکه گزارش تخصیص بودجه است. 
برخالف آن چه آقای صدیقی ادعا کرد، اسنادی 
که گزارش تحقیقی اطالعات روز با اتکا به آن 
و  گزارش مصرف  است،  منتشر شده  و  نوشته 
اداره ی  حکومت،  میان  که  است  قطعیه  سند 
عالی تفتیش، وزارت مالیه و پارلمان افغانستان 
دست به دست شده و به عبارتی، گزارش مصرف 
نهایی است؛ موردی که وحید عمر در کنفرانس 
آن  به  قوس   23 یک شنبه  روز  به  خبری اش 
تأکید کرد. آقای عمر در این کنفرانس گفت که 
گزارش اطالعات روز بر اساس »سند قطعیه و 
سند مصرف« منتشر شده است. اکنون و پس 
بر  مبنی  آقای صدیقی  ادعای  نشر گزارش،  از 
از پول اختصاص یافته برخالف  این که بخشی 
است،  نشده  مصرف  او  توسط  قطعیه  سند 
این  با  رسانه  یک  به عنوان  را  روز  اطالعات 
پرسش مواجه کرده است که با وصف این که 
گزارش براساس سند قطعیه و به عبارتی سند 
مصرف بودجه کار شده است، پس وجوهی که 
به ادعای آقای صدیقی به مصرف نرسیده است، 
به کجا واریز شده است؟ این پرسش اساسی ما 
را به سمت تمرکز بر یک گزارش دیگر و احتمال 
حیف ومیل شدن بخشی از بودجه ی ملی هدایت 

می کند.
مورد  در  روز  اطالعات  تحقیقی  گزارش 
اساس  بر  تماماً   ،91 کد  مصرف  چگونگی 
بودجه،  مصرف  از  مالیه  وزارت  رسمی  اسناد 
بودجه،  امور  کارشناسان  دیدگاه  قطعیه،  سند 
نهادهای  مسئولین  و  مجلس  نمایندگان 
نظارتی تهیه و منتشر شده است. فارغ از این 
اطالعات  گزارش،  منابع  به عنوان  عرصه  چهار 
گزارش  این  نوشتن  به  که  گزارشگری  و  روز 
مؤظف شده بود، هیچ ادعا، دریافت یا داده ای 

برای کشاورزی بهره برداری درست نشده بلکه 
برای استفاده از انرژی و برق کاِر بزرگی انجام 

نشده است. 
در این میان مردم اما با داشتن این همه گنج 
والیت  مرکز  فیض آباد  در  طبیعی،  سرشار 
بدخشان برِق تولید شده از جنراتورهای دیزلی 
می نمایند  خریداری  افغانی   38 فی کیلوات  را 
در  وارداتی  برق  هزینه ای  با  مقایسه  در  که 
می دهد.  نشان  را  افزایش  برابر  چندین  کابل 
سه  به  وارداتی  برق  کابل  در  حاضر  حال  در 
کتگوری برای مشترکین به فروش می رسد؛ از 
۰ الی 2۰۰  کیلوات مبلغ 2,۵ افغانی، از 2۰1 
الی 4۰۰ کیلوات مبلغ 3,7۵ افغانی و از 4۰1 
افغانی می باشد.  الی 7۰۰ کیلوات مبلغ ۶,2۵ 
همه  این  با  چرا  اما  حکومت  میان  این  در 
سرازیر شدن کمک ها و منابع سرشار طبیعی 
و مکان های مناسب برای ساخت بندها، به ویژه 
در دو دهه ای پسین اقدام جدی نکرده است؟ 

در  روز  اطالعات  تحقیقی  نشر گزارش  از  پس 
مورد چگونگی مصرف کد 91 پالیسی در سال 
مالی 1398 تحت عنوان »کد 91 در چنبره ی 
حکومت،  مقامات  مردم،  شخصی«،  مصارف 
رسانه ها، فعاالن اجتماعی و مدنی و چهره های 
غیررسمی  و  رسمی  واکنش های  سیاسی 
گسترده ای به نشر آن نشان  دادند. در این میان، 
واکنش برخی مقامات حکومت و مشخصاً برخی 
نام  برده  از آن ها در این گزارش  افرادی که  از 
و  پاسخگویی  نیازمند  و  تأمل  مایه ی  شده بود، 

ارایه ی توضیحات است.
دست کم تا کنون، سه تن از افرادی که در این 
گزارش از آن ها نام برده شده است، آقایان وحید 
عمر مشاور ارشد رییس جمهور و رییس اداره ی 
ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، 
ریاست  ارشد  مشاور  مرتضوی  شاه حسین 
صدیقی  صدیق  و  فرهنگی  امور  در  جمهوری 
واکنش های  در  جمهوری  ریاست  سخنگوی 
را  اتهام  باالواسطه، شش  یا  مستقیم  و  رسمی 
به روزنامه ی اطالعات روز در پیوند به نشر این 
نشانه گیری  داده اند.  نسبت  تحقیقی  گزارش 
افراد و برخورد گزینشی، ورود رسانه به حریم 
تحریف  شخصیتی،  ترور  افراد،  خصوصی 
اطالعات، موج سواری بر احساسات مردم و نشر 
گزارش به هدف جلب مخاطب، اتهام هایی است 
که از آدرس این سه مقام حکومت به اطالعات 
پاسخی  یادداشت،  این  است.  شده  وارد  روز 
حکومت  مقامات  واکنش های  و  اتهامات  به 
تحقیقی  گزارش  مفاد  از  مواردی  به  گریزی  و 

اطالعات روز است.
یک روز پس از نشر گزارش، سخنگوی ریاست 
دفاع  ضمن  خبری اش  کنفرانس  در  جمهوری 
کد  از  مصرف  موارد  بودن  قانونی  از  قد  تمام 
91، بر یک کلیدواژه ی اساسی در توضیحات اش 
پافشاری کرد. آقای صدیقی اطالعات روز را به 
عدم تفکیک میان »تخصیص و مصرف« پول 

در بیست سال گذشته یکی از بحرانی های حل  
نشده در افغانستان بحران بی برقی است. در این 
میان کابل به عنوان پایتخت از بحران بی برقی 
همواره به مشکل مواجه بوده است. اگر بحران 
بی برقی در کابل را مالک قرار دهیم، دامنه ی 
قرار  چه  از  دست  دور  والیاِت  در  بحران  این 

خواهد بود؟ 
بدخشان از جمله دور دست ترین والیاتی است 
که با داشتن دریاهای خروشاِن کوکچه و آمو، 
مهم ترین منابع طبیعی سرشار از آب را در خود 
می شود  زده  تخمین  چنانچه  است.  داده  جا 
اگر بندها بر باالی کوکچه و آمو جهت تولید 
از  برخی  بدخشان  بر  افزون  شود  ساخته  برق 
والیات دیگر را نیز از نعمت برق بهره مند خواهد 
چند  را  کشاورزی  حاصالت  برعالوه،  ساخت. 
برابر افزایش خواهد داد. اما بی توجهی حکومت 
به ویژه در دو دهه ی پسین نه تنها - بنابر پایین 
آن  از   - زمین  از سطح  دریا  آب  بودن سطح 

بودجه ی ملی را ورود به حریم خصوصی افراد، 
آن  مانند  و  افراد  نشانه گیری  ترور شخصیتی، 
می دانند، در برابر این ادعا، پاسخی جز این که 
بودجه ی ملی حریم خصوصی افراد نیست و هر 
رسانه با اتکا به اصل آزادی بیان و حق دسترسی 
به اطالعات حق دارد در خصوص مسایل مالی و 
اجراآت حکومت اطالع رسانی کند، وجود ندارد.

اطالعات روز در طول ده سال کار متنوع اش در 
حوزه های گزارش تحقیقی، گزارش های روایی، 
ژانرهای  دیگر  و  خبر  تحلیلی،  یادداشت های 
واکنش  از  متفاوتی  تجربه های  روزنامه نگاری، 
مخاطبان و مسئولین داشته است. ما آمیزه ای 
از واکنش های تشویقی، خشم آمیز، تأیید، نقد، 
دشنام، تهدید، فشار و محدودیت در دسترسی 
را  آن  نظایر  و  حقوقی  دعواهای  اطالعات،  به 
به  کرده ایم  سعی  همواره  ما  کرده ایم.  دریافت 
اصول حرفه ای پابند باشیم و هرچقدر که ممکن 
بوده از ظرفیت ها و فرصت ها برای بهبود رویکرد 
حرفه ای مان استفاده کنیم. برعکس آن چه آقای 
عمر ادعا می کند، اشرافی ترین موجی که اکنون 
و  فساد  از  است، چشم پوشی  جاری  کشور  در 
امور  مدیریت  فاحش  خطاهای  و  قانون  نقض 
مملکت در بدل تطمیع و دریافت امتیازات از 
بودجه های مبهم و غیرشفاف اپراتیفی است که 
می کند.  باد  افغانستان خرمن خرمن  حکومت 
اطالعات روز خود را مسئول می داند که بی توجه 
به تبعاتی که در پی دارد، از سوار شدن بر این 
موج ها مطلقاً امتناع کرده و به اصول حرفه ای و 
آزاد، حرفه ای  به عنوان یک رسانه ی  هویت اش 
و مستقل پایبند بماند. یکی از تبعات سنگین 
در  روز، محدودیت  اطالعات  برای  رویکرد  این 
دسترسی به اطالعات و بالک شدن در کانال های 
پیامد  این  است.  دولتی  نهادهای  اطالع رسانی 
برای یک  اما  برای اطالعات روز سنگین است 
حفظ  و  حرفه ای  اصول  به  متعهد  رسانه ی 
استقالل، سنگین تر این است که بر موج جاری 
سوار شود و تعهدات و مسئولیت های حرفه ای 
مسئولیت  به  تعهد  تبع  به  کند.  قمار  را  اش 
به  مسئوالنه  پاسخگویی  و  حرفه ای  و  نهادی 
مبنی  روز  اطالعات  مخاطبان  تقاضای  و  نیاز 
چنین  نشر  اگر  گزارش،  و  اطالعات  ارایه ی  بر 
گزارش ها به جلب توجه مخاطب به این روزنامه 
استقبال  اتفاق  این  از  تنها  نه  ما  شود،  منجر 
می کنیم که سعی می کنیم به جلب شدن توجه 
مخاطب سرعت ببخشیم. برای ما چشم داشت 
کار  ارایه ی  رهگذر  از  مخاطب  توجه  جلب  به 
حرفه ای یک هدف نهادی مشروع و قابل دفاع 
است و اگر این اتفاق برای روزنامه ی اطالعات 
کار  تأثیرگذاری  به  افتخار  با  را  آن  بیفتد،  روز 

خود، یک موفقیت می دانیم.
طرف  از  دفاعیه ها  پرتکرارترین  از  یکی  در 
و  ایجاد  که  است  شده  ادعا  حکومت،  مقامات 
افزودن تشکیالت و بست های دولتی در وسط 
امتیازات  و  معاش  پرداخت شدن  و  مالی  سال 
کارکنان دفتر و خرج دسترخوان، کرایه ی خانه، 
سفرخرج، کرایه ی موتر زرهی و دیگر امتیازات 
از  نوتشکیل  نهادهای  این  مقامات و مسئولین 
کد 91 خالف اصول و قانون نیست. در حالی 
که اداره ی عالی تفتیش، مجلس نمایندگان و 
چنین  صراحت  به  بودجه  اجرای  اصولنامه ی 
بودجه  اصولنامه ی  احکام  نقض  را  اقدامی 
می دانند، تعجب برانگیز است که مقامات ارشد 
منافات  در  بی پروا  و  صریح  چنین  حکومت 
صریح با گزارش پارلمان، اداره ی عالی تفتیش 
و مفاد اصولنامه ی بودجه، غیرقانونی را قانونی 
 4۶ و   29 ماده های  براساس  می دهند.  جلوه 
اصولنامه  ی اجرای بودجه، تشکیل تصویب شده 

پالن پیش بینی شده در 31 مارچ سال 2۰21 
بگونه ای کامل به بهره برداری سپرده شود. 

کوکچه  دریای  باالی  بر  که  شورابک  برق  بند 
ساخته شده و قرار است به زودی به بهره برداری 
برق  میگاوات  تولید 7,۵  سپرده شود ظرفیت 
ترکی  شرکت  که  است  دارا  را  توربین  سه  با 
ساز  و  ساخت  مسوولیت   )FEKA( »فیکا« 
شرکت  این  است  قرار  دارد.  دوش  بر  را  آن 
را  آن  بند،  ساخت  کار  شدن  تکمیل  از  پس 
انرژی  خدمات  تنظیم  ملی  حکومت-اداره  به 
میان  شده  عقد  قرارداد  مطابق  دهد.  تحویل 
حکومت و شرکت »بدخشان انرژی« مربوط به 
و  انرژی  مسئولیت  که  آغاخان  انکشافی  بنیاد 

اپسخی به دفاعیات اندرست؛ 

چرا مصارف کد 91 غیرقانوین است؟

بحران یب بریق؛ برِق بدخشان را مافیایی نسازید

 خادم حسین کریمی

سیف الدین سدید احمدی 
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خسته کننده، تکبر و بی پروایی بود. وقتی پس از 
تماس ها و ارزیابی اولیه بر آن شدم که گزارشی 
در این مورد بنویسم، یکی از آن 21 نفر به من 
عذر کرد که از نوشتن گزارش خودداری کنم 
زیرا آن ها پس از ماه ها تقال اکنون به یک مقام 
حکومتی امید بسته بودند بلکه تکریمیه ی شان 
است  ممکن  گزارش  نشر  و  کنند  دریافت  را 
که  است  اخالقی  آیا  بزند.  آسیب  روند  این  به 
بازماندگان مادران و کودکان و نوزادانی که حتا 
ماه  چندین  شدند،  کشته  مادرشان  جنین  در 
برای ۵۰ تا 1۰۰ هزار افغانی تکریمیه ی کامال 
قانونی شان سرگردان باشند اما مقامات حکومت 
از بودجه ی ملی سفرخرج و خرج دسترخوان و 
امتیازات تجمل گرایانه و  کرایه ی خانه و دیگر 
الکچری بگیرند؟ آیا یک مقام حکومتی می تواند 
دسترخوان اش  خرج  پرداخت  که  کند  تحمل 

برای یک ماه به تأخیر بیفتد؟
آشکار  موارد  روز،  اطالعات  تحقیقی  گزارش 
نقض قانون و مصرف شخصی از کد 91 را افشا 
کرد و دفاعیه های مقامات حکومت و اتهام های 
عجیب وغریبی که به این روزنامه می چسپانند، 
اگر  حتا  اندازد.  پرده  ماجرا  این  بر  نمی تواند 
فرض را بر قانونی بودن تمام اجراآت در خصوص 
کد 91 بگذاریم، کشمکش بر سر دفاع از این 
غلط  قانون  یک  سر  بر  بیهوده  اجراآت، جدال 
آمد  مختصرش  بسیار  شرح   که  آن گونه  است. 
تلخ  واقعیت  هزاران  به  اتکا  با  و  دلیل  هزار  به 
این که  از  فارغ  افغانستان،  در  جاری  اجتماعی 
نیست،  قانونی  کد  این  از  مصرف  چگونگی 
این  ما  چشم داشت  هست.  نیز  غیراخالقی 
است که یک بحث اساسی و استراتژیک بر سر 
تعدیل اصول استفاده از این کد در سطح کشور 
از آدرس نهادهای مسئول آغاز شود. اطالعات 
روز به عنوان یک رسانه آزاد و حرفه ای، متعهد 
و  منصفانه  اطالع رسانی  و  فساد  با  مبارزه  به 
امیدوار به رقم خوردن یک فردای آرام و باثبات 
برای افغانستان، امیدوار است نشر این گزارش 
اساسی  بحث  یک  خوردن  رقم  به  تحقیقی 
غلط،  قانون  این  تعدیل  راستای  در  کالن  و 
شفاف شدن مصرف بودجه ی ملی و اصولی شدن 
صالحیت رییس جمهور در چگونگی مصرف از 
بر سر  زیرا جدال  منجر شود  پالیسی  کد 91 
یک قانون غیراخالقی و غلط هنر نیست، بل هنر 
اصلی توجه به ضرورت اصالح و بهبود قوانین 

اشتباه است.
به شخصه، همه ی واکنش های رسمی به انتشار 
این گزارش توسط مقامات حکومت را خواندم 
بار  دو  را  عمر  وحید  آقای  خبری  کنفرانس  و 
تاریخ  با دقت دیدم و شنیدم. در کشوری که 
و ماجرای چپاول، تاراج و حیف و میل دارایی 
و  بدنام ترین  از  یکی  ملی،  و سرمایه های  عامه 
در  فساد  و  چپاول  دوسیه های  شرم                                          آورترین 
و  فرهنگ  یک  به  فساد  و  است  امروز  جهان 
به  پاسخگویی  است،  شده  تبدیل  تفاخر  ابزار 
گزارش تحقیقی یک رسانه و ارزش گذاشتن به 
تالش گزارشگران از رهگذر واکنش به آن حتا 
با محتوای رد دریافت های گزارش، نشانگر این 
است که هنوز هم به سقوط مطلق فرو نرفته ایم. 
تاالب  در  را،  کم آب  هرچند  زالل  جویبار  این 
وسیع و فراگیر فساد و چپاول نمی توان کوچک 
انگاشت. در برابر هیوالی فساد باید ایستاد. این 
فردی  برخورد  صورت  به  نباید  اما  ایستادگی 
ما  شود.  تفسیر  افراد  با  رسانه ها  گزینشی  و 
نمی توانیم از سویی شعار تعهد به مبارزه با فساد 
و تأمین شفافیت را سر دهیم و از سوی دیگر در 
خصوص موارد افشای فساد، در دام تعارفات و 

مناسبات فردی سقوط کنیم.

نداشته  را  آن  پرداخت  توان  مردم  که  شود 
باشند؟ مردم بیشتر از این شاکی اند که شرکت 
مسئولیت  حاضر  حال  در  که  انرژی  بدخشان 
تولید برق از جنراتورهای دیزلی را بر دوش دارد 
برای  افغانی   38 مبلغ  را  برق  فی کیلوات  چرا 
به فسادی  توجه  با  فروش می رساند.  به  مردم 
که در نحوه ای ارائه خدمات از جانب حکومت و 
هم از جانب سکتور خصوصی وجود دارد مردم 
بیشتر بر این شاکی اند که نشود فروش برق، که 
به کمک یک کشور خارجی ساخته شده است، 

به یک روند مافیایی مبدل شود. 
داده اند  وعده  محلی حکومت  مسئولین  ظاهراً 
با مشوره ی  که نرخ تعرفه ی برق در بدخشان 
مردم تعیین خواهد شد. اما دیده شود که آیا 
حکومت در کنار مردم می ایستد و نرخ تعرفه ی 
برق را مطابق خواست مردم تعیین می کند و یا 
در کنار آن هایی می ایستد که همواره از حق و 

امتیاز مردم بیچاره بهره جویی کرده اند.

ضرورت های ملی و معامالت سیاسی گروهی و 
فردی، این بست ها و تشکیالت را برخالف قانون 
اضافه کرده و به افراد بسپارد. واقعیت ماجرای 
به  بودجه  و تخصیص  نهادها  و  تشکیالت  این 
آن، استفاده ی ابزاری و سیاسی از بودجه ی ملی 
است. ده ها اداره و نهاد در افغانستان نه از سر 
اداری  وضعیت  بهبود  برای  و  استراتژیک  فکر 
کشور که صرفاً و صرفاً برای افراد و با رویکرد 

فردمحوری، ایجاد و لغو شده است.
اکنون، حتا اگر تمام موارد صریح نقض قانون 
در چگونگی مصرف کد 91 را به کنار گذاشته 
کوچکترین  که  بگذاریم  این  بر  را  فرض  و 
نگرفته  این خصوص صورت  قانونی در  تخطی 
و این اجراآت به کل قانونی است، پرسش این 
است که آیا این قانون منطق دارد؟ آیا قانون و 
بر  از کد 91، اخالقی،  اصول چگونگی مصرف 
اساس ضرورت و منافع افغانستان طراحی شده 
پاسخگویی  قانون  فلسفه ی وضع  اساساً  است؟ 
آخرین  و  اخالقیات  نیازها،  ضرورت ها،  به 
دریافت های فکری بشر از مسأله ها است و اگر 
قانونی حتا اگر تصویب و برای سال های فراوان 
و  بهتر  بتواند  که  صورتی  در  باشد،  شده  اجرا 
اصالح شود، باید تعدیل شود. اگر چنین نمی بود 
و قانون مقدس شمرده می شد، بشر باید در قرن 

حجر می ایستاد.
بزرگ ترین گریزگاه مقامات حکومت در دفاع از 
رییس  که  است  این  چگونگی مصرف کد 91 
جمهور در چگونگی تخصیص و مصرف این کد، 
صاحب صالحیت است و اجراآت صورت گرفته 
قانونی بوده است. جدا از این که در این یادداشت، 
موارد صریح و متعدد نقض قانون در چگونگی 
مصرف این کد در سال مالی 1398، به تفصیل 
اجراآت  قانونی بودن  بر  را  فرض  اگر  حتا  آمد، 
نیازها،  پاسخگوی  و  غلط  قانون  این  بگیریم، 
نیست.  افغانستان  اخالقی  اصول  و  واقعیت ها 
فقر  زیر خط  در کشوری که 9۰ درصد مردم 
قرار دارند، چندین میلیون خانواده نان شب شان 
را ندارند، میلیون ها کودک، مادر، بیمار، معتاد 
آموزش، خدمات صحی،  مکتب،  به  و شهروند 
دسترسی  برق  و  سرک  درمانی،  کمپ های 
ندارند و از برخی از ابتدایی ترین نیازهای بشری 
افغانی  صدهزار  تخصیص  آیا  هستند،  محروم 
در  حکومت  مقام  یک  دسترخوان  خرج  برای 
یک ماه تحت عنوان صالحیت رییس جمهور، 
اخالقی و ضروری است؟ آیا اختصاص صدهزار 
افغانی برای خانواده ای که یک عضو جوان اش 
را به عنوان سرباز برای حفاظت از این مملکت 
است  کافی  از دست می دهد  تروریزم  برابر  در 
در حالی که کرایه ی تنها یک موترزرهی یک 
مقام حکومتی در فقط یک ماه بیش از صد هزار 
افغانی می شود؟ آیا این اخالقی است که صدها 
را  شان  نان  شب  که  کشور  این  شهروند  هزار 
از پس مانده ی خیرات و فاتحه و عروسی تأمین 
می کنند و دسترخوان شان عمدتا خالی است، از 
کد 91 یا هر کد دیگر در حد یک نان خشک 
بهره ای ندارند اما یک مقام حکومتی عالوه بر 
معاش و دیگر امتیازات چند هزار دالری، در هر 
ماه بیش از صد هزار افغانی خرج دسترخوانی 
ندارد؟  نیازی  آن  به  عمال  که  می کند  دریافت 
چند هفته پیش، من با 21 خانواده از بازماندگان 
شفاخانه ی  به  وحشیانه  حمله ی  قربانیان 
صدبستر دشت برچی به تماس شدم که قریب 
به ۵ ماه پس از فاجعه هنوز تکریمه های قانونی 
که بسیار به آن محتاج هستند را دریافت نکرده 
مقدور  برای شان  که  دری  هر  به  آن ها  بودند. 
و  نهادها  پاسخ  اما  کرده بودند  مراجعه  بود، 
مسئولین به آن ها کاغذبازی، بروکراسی فاسد و 

که این در مقایسه با برق وارداتی از کشورهای 
افزایش را نشان  برابر  افغانستان چند  دیگر به 
تفاهم  این در حالی است که مطابق  می دهد. 
قبلی نرخ تعرفه ی برق شورابک با مشوره مردم 
و مطابق به توان اقتصادی شهروندان فیض آباد 
باید تعیین گردد، اما شرکت بدخشان انرژی از 
همین اکنون بر چندبرابر بهره جویی از تعرفه ی 

برق اقدام نموده است. 
این سو  به  از چند روز  این مورد  به  پیوند  در 
کمپاینی  بدخشانی ها  اجتماعی،  صفحات  در 
برق  تعرفه ی  مناسب  نرخ  تعیین  پیرامون  را 
نرخ  تعیین  خواهان  آن  در  و  کرده  راه اندازی 
مردم  اکثریت  توانمندی  به  مطابق  و  مناسب 
فیض آباد شده اند. در این کمپاین مردم با این 
پرسش که بند برق شورابک به کمک بالعوض 
کشور آلمان و با استفاده از منابع آبی بدخشان 
ساخته شده و در فاصله چندقدمی فیض آباد 
واقع شده است؛ چرا نرخ آن به پیمانه ای تعیین 

برگزاری همایش ملی قربانیان جنگ سخن می گفت، این رویداد 
را زمینه ساز تقویت انسجام و اجماع ملی پیرامون صلح و همچنان 
توحید نظریات مردم و به خصوص قربانیان جنگ دانست: »ناگفته 
روشن است که تأمین عدالت برای قربانیان جنگ یکی از نیازهای 
نادری  آقای  است.«  منازعه  و  پایدار خشونت  برای ختم  اساسی 
افزود؛ »نظام جمهوری اسالمی افغانستان و تیم مذاکره کننده شما 
با درک همه جانبه از این وضعیت، خود را متعهد به رعایت حقوق 
و نظریات قربانیان جنگ در پروسه صلح دانسته و زجری را که 
ملت ما تحمل نموده است، به هیچ عنوان فراموش نخواهد کرد. 
فراهم ساختن زمینه برای حضور قربانیان جنگ در میز مذاکرات 
و شریک ساختن نظریات آنان با طرف های حاضر در این روند و 
حامیان بین المللی افغانستان، نشان دهنده عزم قاطع ما در زمینه 

تأمین حقوق قربانیان جنگ می باشد.«
با  افغانستان  اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر  شهرزاد 
به  آن ها  و  نیست  خوب  جنگ  قربانیان  وضعیت  اینکه  به  اشاره 
امتیازات و حقوق خود دسترسی ندارند، گفت قربانیان جنگ در 
صلح  پروسه  منتظر  نباید  »قربانیان  نشوند:  گرفته  نادیده  صلح 
باشند بلکه تالش کنند تا به حقوق خود برسند. کارهایی بسیاری 
اکبر گفت  انجام دهند.« خانم  قربانیان می توانند  وجود دارد که 
روند صلح باید قربانی محور باشد: »حقوق قربانیان باید بخشی از 

آجندای پروسه صلح باشد.«
جنگ  قربانیان  ملی  روز  از  گرامی داشت  ضمن  همایش  این  در 
خانواده های  از  تعدادی  افغانستان،  قربانیان  ملی  شبکه   افتتاح  و 
که  لحظاتی  از  و  زمان جنگ  از  شان  روایت های  قربانیان جنگ 
صابر  کردند.  بازگو  دادند،  دست  از  را  شان  خانواده ی  اعضای 
شراب زوی از والیت پکتیا، یکی دیگر از اعضای شبکه ملی قربانیان 
بود روایت رنج خود را بازگویی کرد. آقای شراب زوی، که در یک 
شب پنج عضو خانواده اش توسط نیروهای امریکایی کشته شده، 
از آن لحظاتی روایت کرد که نیروهای امریکایی براساس گزارش 
را  خانواده  مردان  و  زنان  و  می کنند  خانه  شان حمله  باالی  غلط 
زیر رگبار می گیرند. صابر که جلو اشک هایش را گرفته نمی تواند، 
می گوید: »قاتالن خانواده ام را نمی بخشم، مگر به من پاسخ داده 
شود که براساس کدام راپور و از سوی چه کسی باالی خانه ما 

حمله کردند.« 
جـان محمـد یکی دیگـر از اعضای شـبکه ملی قربانیـان از والیت 
بلـخ مهمـان ایـن همایـش بـود. او در گفت وگـو بـا اطالعـات روز 
داسـتانی را روایـت می کنـد کـه در عین حـال تراژیک بـودن آن، 
ابتـذال شـر را در جنـگ جـاری افغانسـتان به نمایـش می گذارد.  
جـان محمـد می گویـد در یکـی از روزهای تابسـتان پسـر بچه ی 
چوپـان قریـه شـان، عصـر وقتـی رمـه گوسـفندان و گاوهـا را از 
چـراگاه بـه قریـه مـی آورد، در مسـیر بازگشـت رمـه گوسـفندان 
بـه ماین جاسـازی شـده توسـط طالبـان مواجـه می شـود که در 
همـان لحظـه ماین منفجر می شـود و بیش از 3۰ رأس گوسـفند 
کشـته می شـود، امـا بـه خـود چوپـان آسـیبی نمی رسـد. پس از 
آن، یـک روز بعـد افـراد طالبـان به قریـه می آیند و بـزرگان قریه 
به شـمول پسـربچه ی چوپان و پـدرش را به مقر فرماندهی شـان 
می برنـد. قاضـی طالبـان حکم صـادر می کند که گوسـفندانی که 
کشـته شـده و ضـرری که به مردم قریه رسـیده هیـچ، اما بزرگان 
قریـه و پـدر چوپان بایسـتی 4۰۰۰۰ هـزار افغانـی هزینه ی ماین 
ایـن داسـتان را قصـه  بپردازنـد. صابـر در حالی کـه  طالبـان را 
می کنـد، بـا همـه ی غم هـای کـه در چشـمانش دارد، می خنـدد. 
با  افغانستان  قربانیان  ملی  شبکه  اعضای  همایش  این  پایان  در 
ختم  و  آتش بس  برقراری  روی  نخست  در  قطع نامه ای،  خوانش 
جنگ تأکید کردند. در قطع نامه ای شبکه  ملی قربانیان افغانستان 
آمده است که »مذاکرات باید زمینه دسترسی قربانیان را به عدالت 
و جبران خسارت برای آن ها فراهم کند.« با آن که از آغاز مذاکرات 
فراهم  مذاکرات  در  قربانیان  مشارکت  و  حضور  زمینه  تاکنون 
نشده، اعضای شبکه ملی قربانیان خواستار مشارکت تأثیرگذار و 
به  قربانیان  تعیین کننده در مذاکرات صلح هستند؛ »شبکه ملی 
جدیت می خواهد که قربانیان به عنوان طرف سوم مذاکرات صلح 

درنظر گرفته شود.«

»یب هنایت انمتام«
همایش ملی قربانیان جنگ در کابل

عباس عارفی
گزارشگر

منطقه ی  بر  طالبان  گروه  حمالت  بازماندگان  جمله  از  جمیله 
میرزاولنگ، وقتی روایت خود را از آن سه شب و روز در محاصره 
گلویش  می کند،  قصه  طالبان  به دست  میرزاولنگ  سقوط  بعد  و 
تمامی  او  با  همسو  می ریزد؛  اشک  آرام  و  می گیرد  بغض  را 
اشتراک  کنندگان برنامه همایش ملی قربانیان جنگ در تاالر گریه 
می کنند. گروه طالبان در تابستان 139۶ بر قریه ی میرزاولنگ در 
این  از سقوط  انجام دادند و پس  والیت سرپل حمالت گسترده 
قریه به دست طالبان، ۵2 تن از زنان، کودکان و مردان غیرنظامی 
این قریه را کشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در 
آن زمان این رویداد را مصداق جنایت علیه بشریت قلمداد کرد.  

بشر  حقوق  جهانی  روز  با  همزمان  جنگ  قربانیان  ملی  همایش 
تالش های  و  ابتکار  به  افغانستان،  در  جنگ  قربانیان  ملی  روز  و 
روز   ،)AHRDO(افغانستان دموکراسی  و  بشر  حقوق  مؤسسه 
از خانواده های  از 2۰۰ تن  با حضور بیش  پنجشنبه )2۰ قوس( 
افتتاح  و  ایجاد  به هدف  افغانستان  والیت  از 24  قربانیان جنگ 

»شبکه ملی قربانیان افغانستان« در کابل برگزار شد. 
دموکراسـی  و  بشـر  حقـوق  مؤسسـه  رییـس  معرفـت،  هـادی 
افغانسـتان، با اشـاره به این که در سـال های پسـین این مؤسسـه 
نمایش گاه هـای صنـدوق خاطـرات قربانیـان جنـگ را در چندین 
والیـت برگـزار کرده و موزیـم ملی قربانیان جنـگ را تحت عنوان 
»مرکـز خاطـره و گفتگـوی افغانسـتان« در کابل تأسـیس نموده، 
گفـت: »در سـال جـاری برنامـه صلـح  قربانی محـور را در هشـت 
حـوزه کشـور با اشـتراک  صدها تـن از خانواده هـای قربانیان اجرا 
کـرده و در جریـان این برنامه به مسـایل جرایـم جنگی، میکانیزم 
رسـیدگی بـه ایـن جرایم، تجـارب کشـورهای مختلـف در زمینه 
صلح سـازی و نقـش قربانیـان در پروسـه های صلـح بـه بحـث و 

بررسـی گرفته شـده اسـت.« 
آقای معرفت یادآوری کرد که هماهنگی قربانیان برای دادخواهی 
از خواسته ها و مشارکت شان در پروسه های ملی، به خصوص در 
روند  در  قربانیان  نمایندگان  حضور  که  گفت  صلح سازی،  زمینه 
مذاکرات صلح ضرورت است. »رویکرد ما در این برنامه ها این بوده 
که قربانیان به عنوان آسیب دیدگان اصلی جنگ ها و منازعات در 
محور طرح برنامه های صلح سازی و به خصوص روند گفت وگوهای 

صلح قرار بگیرد.«
روز  امور صلح که در  وزیر دولت در  نادری،  سیدسعادت منصور 

سیدسعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح

صحنه ی از تئاِتر بی نهایت ناتمام
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ایران روز جمعه سفیر ترکیه در تهران را احضار کرد و به 
تبع آن، ترکیه سفیر ایران در آنکارا را به وزارت خارجه 
رئیس جمهور  سخنان  به  دیگر  واکنشی  در  فراخواند. 
قرارگاه خاتم االنبیا سپاه  فرمانده  ترکیه، سعید محمد، 
گفته است طرح این موضوع نشان می دهد که »دشمن 
مانند گرگ « در کنار مرزهای ایران خوابیده است. او که 
شامگاه شنبه 22 قوس در یک برنامه تلویزیونی سخن 
برای  تالش  را  مسائلی  چنین  طرح  از  هدف  می گفت، 

»تجزیه ایران« خوانده است.
و  عدالت  حزب  سخنگوی  چلیک،  عمر  گذشته،  روز 
توسعه ترکیه که حزب حامی اردوغان است، با اشاره به 
برخی حمالت نمایندگان مجلس ایران به اردوغان گفت : 
ایرانی چنان گمراه شده اند« که  »برخی سیاستمداران 

اردوغان را »با دشمنان کشورشان اشتباه می گیرند.«

جریان جنگ قره باغ را »سهل انگاری« خواند و خواستار 
تغییر این سیاست شد. چند نماینده دیگر مجلس هم 
عذرخواهی  خواستار  اردوغان،  آقای  از  شدید  انتقاد  با 

رئیس جمهور ترکیه شده اند.
حضور  با  گذشته  پنج شنبه  روز  اردوغان  طیب  رجب 
درباره  شعر  قطعه  چند  باکو  در  نظامی  رژه  مراسم  در 
آزادسازی مناطق اشغالی آذربایجان خواند که در بخشی 
اعتراض  موضوع  این  و  شده  اشاره  ارس  رود  به  آن  از 
اردوغان  آقای  منتقدان  برانگیخت.  را  ایرانی  مقام های 
می گویند این شعر با »چاشنی جدایی طلبی بخشی هایی 
از ایران« همراه بود ولی مقام های دولت ترکیه گفته اند 
که این شعر ارتباطی با ایران نداشت و »رییس جمهور 
ترکیه نسبت به حساسیت های پیرامون شعر قرائت شده 

در ایران مطلع نبوده است.«

شعرخوانی  به  واکنش ها  ادامه  در  روز:  اطالعات 
نماینده   22۵ ارس،  درباره  ترکیه  رئیس جمهور 
»تفرقه انگیز«  را  اردوغان  اظهارات  بیانیه ای  در  مجلس 
روز  که  بیانیه  این  در  خواندند.  پذیرش«  »غیرقابل  و 
یک شنبه 23 قوس در مجلس شورای اسالمی خوانده 
شده، تاکید کرده اند که آذربایجان از »خامنه ای،  انقالب 

و ایران« جدا نمی شود.
از  برخی  بیانیه  این  عالوه  فردا،  رادیو  گزارش  به 
نمایندگان مجلس هم در نطق های اعتراضی به شدت 
محمود  جمله  از  کردند.  حمله  ترکیه  رئیس جمهور  به 
احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از 
آقای اردوغان به عنوان »گستاخ عثمانی« نام برد و گفت 
ترکیه« خواهد شد.  »فروپاشی  موجب  او  سیاست های 
او همچنین سیاست ایران در حمایت از آذربایجان در 

کنش ها به شعرخواین اردوغان؛  ادامه وا
رئيس جمهور ترکیه »گرگ« و »گستاخ عثماین« خوانده شد

سازمان ملل: 
کشورهای جهان وضعیت اضطراری اقلیمی اعالم کنند

محدود  را  خود  گاز  و  نفت  شرکت های  فعالیت  تا  است 
از هدف  هم  رییس جمهور چین،  کنند. شی جین پینگ، 
انرژی  از  استفاده  توسعه  برای  کشورش  تازه  گذاری های 
بادی و خورشیدی تاکید کرد. شی جین پینگ تاکید کرد 
اما  است.  کرده  رعایت  را  تعهدات خود  همواره  که چین 
رویترز می گوید، شواهدی در دست نیست که نشان دهد 
کاهش  برای  ملل  سازمان  دبیرکل  درخواست  به  چین 

سوخت فسیلی اقدامی انجام داده باشد.
در همین حال، اعضای اتحادیه اروپا توافق کردند که تولید 
گازهای گلخانه ای خود را تا سال 2۰3۰ حدود ۵۵ درصد 
نسبت به سال 199۰ میالدی کاهش دهند. بدین ترتیب، 
عمده  علت  که  گلخانه ای  گازهای  تولید  می رود  انتظار 
گرمایش زمین عنوان شده، تا ده سال آینده در اروپا به 

کمتر از نصف برسد.

این نشست بر ضرورت اجرای تعهدات کنونی در چارچوب 
معاهده پاریس قبل از مذاکرات مهم در گالسکو در سال 

2۰21 تاکید کردند.
آیـا  تاکیـد کـرد،  آنتونیـو گوتـرش در سـخنرانی خـود 
کسـی هنـوز هـم می توانـد انـکار کنـد کـه مـا بـا یـک 
وضعیـت اضطـراری ویژه روبـرو هسـتیم؟ وی اضافه کرد، 
بـه همیـن دلیـل امـروز، مـن از همـه رهبران در سراسـر 
جهـان می خواهـم تـا زمـان بـه صفـر رسـاندن انتشـار 
گاز دی اکسـید کربـن، وضعیـت اضطـراری اقلیمـی در 

کشـورهای خـود اعـالم کننـد.
اعالم کرد که  روز جمعه  میزبان اجالس  از  یکی  بریتانیا 
در  فسیلی  سوخت  پروژه های  از  دولت  مستقیم  حمایت 
خارج از کشور را متوقف می کند. رویترز می گوید، هدف 
 7 گروه  عضو  کشورهای  بر  فشار  تشدید  کشورها  این 

اطالعات روز: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، 
روز شنبه 22 قوس در جریان نشستی در پنجمین سالگرد 
معاهده اقلیمی پاریس، از تمامی کشورهای جهان خواست 
در زمینه تغییرات اقلیمی »وضعیت اضطراری« اعالم کنند 
سازمان  میزبانی  به  نشست  این  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
ملل، فرانسه و بریتانیا و با حضور کشورهای عضو معاهده 
.به  برگزار شد  کنفرانس  ویدئو  به صورت  پاریس  اقلیمی 
گزارش رویترز، این نشست در حالی برگزار شد که چشم 
شکل  پاریس  معاهده  از  حمایت  برای  تازه ای  انداز های 
چارچوب  در  خود  تعهدات  اجرای  بر  چین  است؛  گرفته 
به اظهارات جو  با توجه  و  تاکید کرده است  این معاهده 
امیدواری  این  امریکا،  منتخب  رییس جمهوری  بایدن، 
وجود دارد که ایاالت متحده دوباره به این معاهده خواهد 
پیوست .طبق این گزارش، ده ها تن از رهبران جهان در 

در این بیانیه از مقام های ایران خواسته شد »از حقوق 
اطمینان  عادالنه  محاکمه ای  از  برخورداری  در  متهمان 
حاصل کنند و به شگرد استفاده از اعترافات تلویزیونی 
دهند.«  پایان  آنها  بودن  گناهکار  اعالم  یا  اثبات  برای 
را  زم  آقای  اعدام  دیگر  بیانیه ای  در  هم  فرانسه  دولت 
خواند.  ایران  بین المللی  تعهدات  مغایر  و  »وحشیانه« 
وزارت خارجه فرانسه گفت که این کشور »با قوی ترین 
آزادی  و  بیان  آزادی  فاحش  نقض  این  ممکن  عبارات 

مطبوعات در ایران را محکوم می کند.«
آقای زم به جاسوسی به نفع سرویس اطالعاتی اسرائیل 
و فرانسه، همکاری با دولت متخاصم امریکا و مشارکت 
در جمع آوری اطالعات طبقه بندی شده متهم شده بود. 
روند محاکمه او با انتقاد شدید گروه های حقوق بشری 
روبرو شد که از جمله به پخش »اعترافات اجباری« آقای 

زم از تلویزیون ایران اعتراض کردند.
و  بازداشت  خبر  گذشته  سال  مهرماه  پاسداران  سپاه 
فرانسه  مقیم  او  کرد.  اعالم  را  ایران  به  زم  آقای  انتقال 
بود و در سفری به عراق بازداشت شد. آقای زم از عراق 
به  عراق  دولت  در  آگاه  منبعی  و  شد  منتقل  ایران  به 
دستگاه  زمان  آن  در  که  بود  گفته  فارسی  بی بی سی 
اطالعاتی عراق هم زمان با ورود هواپیمای حامل روح اهلل 
زم به بغداد او را بازداشت کرد. آقای زم بعد از اعتراض ها 
به انتخابات سال 88 مدتی بازداشت و بعد از آزادی از 
ایران خارج شد. او در سال های گذشته،  سایت و سپس 
کانال تلگرامی آمدنیوز )صدای مردم( را راه اندازی کرد.

که  بود  پرمخاطبی  و  جنجالی  تلگرامی  کانال  آمدنیوز 
مانند حساب های  امنیتی  و  اخبار پشت پرده  افشای  با 
و  الریجانی(  )صادق  قضاییه  قوه  پیشین  رییس  بانکی 
پرونده آزار جنسی سعید طوسی، توجه زیادی را جلب 
کرد. این کانال تلگرامی اعتراض های دی 139۶ را هم 

به صورت گسترده ای پوشش داد.

به  واکنش  در  ایران  خارجه  امور  وزارت  روز:  اطالعات 
زم،  روح اهلل  اعدام  محکومیت  در  اروپا  اتحادیه  بیانیه 

روزنامه نگار ایرانی، سفیر آلمان را احضار کرد.
به گزارش بی بی سی فارسی، سفیر آلمان، رییس دوره ای 
وزارت  به  اتحادیه  این  از  نمایندگی  به  اروپا،  اتحادیه 
اعتراض جمهوری  و »مراتب  احضار شده  ایران  خارجه 
اروپای  مدیرکل  و  وزیر  دستیار  سوی  از  ایران  اسالمی 
است. خبرگزاری  ابالغ شده  او  به  امور خارجه«  وزارت 
نمایندگی  رییس  که  است  داده  گزارش  ایرنا  دولتی 
بیانیه  پی  است »در  قرار  تهران هم  در  فرانسه  سفارت 
مداخله جویانه وزارت خارجه فرانسه« درباره اعدام روح 

اهلل زم به وزارت امور خارجه احضار شود.
اتحادیه اروپا و دولت فرانسه روز شنبه 12 دسامبر )22 
قوس( در بیانیه های جداگانه اجرای حکم اعدام روح اهلل 
محکوم  را  آمدنیوز  تلگرامی  کانال  مدیر  و  مؤسس  زم، 
به  را  اعدام  این  بیانیه اش  اروپا در  اتحادیه  بودند.  کرده 
»شدیدترین شکل ممکن« محکوم و بار دیگر مخالفت 
خود را با مجازات مرگ »تحت هر شرایطی« اعالم کرده 

بود.

داده می شـود. دو پیام دیگر هسـت که باید رمزگشـایی 
شـوند کـه یکـی از آن هـا ممکن اسـت حاوی نـام قاتل 

باشد.
این قتل های زنجیره ای در دسامبر 19۶8 با تیراندازی و 
کشتن یک زن و مرد در داخل اتومبیل شان آغاز شد. در 
ژوئیه 19۶9، زن و مرد دیگری هدف گلوله قرار گرفتند 
که مرد زنده ماند. در اواخر همان سال، به یک زوج در 
کنار دریاچه با چاقو حمله شد که فقط مرد از این حمله 
جان سالم بدر برد. در اکتبر 19۶9، یک راننده تاکسی 
که  قاتل  شد.  کشته  گلوله  به ضرب  سانفرانسیسکو  در 
هرگز شناسایی نشد، در نامه هایی که به رسانه ها ارسال 
می کرد، ادعا کرده بود که 37 نفر را به قتل رسانده است. 
اما تحقیقات در مجموع براساس 7 قربانی صورت گرفته 

است که پنج مورد آن قتل بوده است.
محصول  »زودیاک«  بود.  فیلم  دو  دستمایه  قتل ها  این 
جیک  و  جونیور  دانی  رابرت  بازی  با   2۰۰7 سال 
سال  محصول  کثیف«  »هری  دیگر  فیلم  و  جیلنهال، 
کاراگاه  یک  نقش  در  ایستوود  کلینت  بازی  با   1971

سرسخت در سانفرانسیسکو.

که  کرده  تایید  امریکا  فدرال  پولیس  روز:  اطالعات 
رمزگشایان توانسته اند یک پیام مرموز 34۰ کاراکتری 
زنجیره ای  قاتل  شده  ادعا  که  آن  از  پس  سال   ۵1 را 
سانفرانسیسکو  روزنامه  به  را  آن  »زودیاک«  به  معروف 
هرگز  که  قاتل  این  بگشایند.  بود،  فرستاده  کرونیکل 
دستگیر نشد، در اواخر دهه 19۶۰ پنج نفر را با ضربات 
چاقو و تیراندازی به قتل رساند و باعث وحشت در خلیج 
سانفرانسیسکو شد. این پیام یکی از چندین پیام ارسال 
شده به روزنامه ها در زمان قتل ها بود. کد این پیام به 
بلژیک و  امریکا،  از کشورهای  نفر  توسط سه  رمز  زبان 

استرالیا باز شد.
بـه نقـل از بی بی سـی فارسـی، در ایـن پیام رمزگشـایی 
شـده:  گفتـه  قاتـل  هویـت  بـه  اشـاره  بـدون  شـده 
»امیـدوارم کـه تالش بـرای گرفتن من برایتان سـرگرم 
ایـن مـرا  اتـاق گاز نمی ترسـم،  از  کننـده باشـد. مـن 
زودتـر بـه بهشـت می فرسـتد چـرا کـه مـن االن بـرده 

کافـی دارم کـه برایـم کار کننـد.«
در ویدیویی که در یوتیوب منتشر شده، دیوید اورانچاک، 
ریاضیدان  بلیک،  به همراه سام  طراح وب می گوید که 
در  افزار  نرم  مهندس  ایکه،  وان  یارل  و  استرالیایی 
شکستن کد از بلژیک توانسته اند این پیام را رمزگشایی 
کنند. در این پیام که آقای اورانچاک آن را »بیشتر شبیه 
توصیف  زودیاک«  توجه  مورد  بی معنی  همان چیزهای 
کرده، ردیف هایی از حروف بزرگ و نمادها دیده می شود. 
این تیم رمزگشا که از خالقیت و نرم افزار برای دست 
یافتن به کد این پیام استفاده کرده، تالش های خود را 

وقف قربانیان و بستگانشان کردند.
اف بی آی با تایید این دستاورد در رمزگشایی، گفته که 

برای تحقق عدالت به تجسس ادامه می دهد.
روزنامـه سانفرانسیسـکو کرونیـکل گفتـه که ایـن اولین 
پیام رمزگذاری شـده ای نیسـت که به این قاتل نسـبت 

اعدام روح هللا زم؛ 
وزارت خارجه ایران سفری آملان را احضار کرد

زودیاک؛ 
پیام مرموز قاتل زنجریه ای بعد از ۵۱ سال رمزگشایی شد
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روزنامه مارکا در یادداشتی به بهانه پیروزی 
اتلتیکو در دربی شنبه شب  بر  رئال   ۰-2
سه  با  تیمش  و  زیدان  گوید  می  مادرید 
با  را  اخیر  بحران  توانستند  بزرگ  پیروزی 

اقتدار پشت سر بگذارند.
سر  به  بحران  در  بود  مدتی  مادرید  رئال 
می برد. این گزاره ای است که در آن شکی 
شاگردان   ۰-2 پیروزی  اما  ندارد.  وجود 
همشهری شان  سرسخت  رقیب  بر  زیدان 
در بازی شنبه شب نقطه پایان روندی بود 
که خروج رئال از بحران را اعالم کرد. رئال 
مادرید در پنج بازی اخیر خود به جز دو 
را  تیم  که  و شاختار  آالوز  مقابل  شکست 
بیش از هر زمان دیگری در بحران فرو برد 
در سه بازی دیگر درخشان ظاهر شدند تا 
پیروزی  سه  بگذارند.  سر  پشت  را  بحران 
سه  مقابل   ۰-۵ مجموع  پیروزی  با  رئال 
سویا،  مقابل   ۰-1 پیروزی  قدرتمند:  تیم 
پیروزی 2-۰ مقابل گالدباخ و حاال پیروزی 

2-۰ مقابل اتلتیکو مادرید.
نشیب ترین  و  فراز  پر  از  یکی  امسال  رئال 
شروع فصلهای تاریخ خود را سپری کرده 
دو  همین  تا  رئال  زده  بحران  روند  است. 
شکست  و  داشت  ادامه  هم  پیش  هفته 
مقابل آالوز و بالفاصله شکست تحقیرآمیز 

ضعیف تر بودند.
زیدان بدون شک حاال که از این بحران هم 
به سالمت عبور کرده جایگاهی مستحکم تر 
از هر زمان دیگری پیدا کرده است. عمده 
این  در  معتقدند  اسپانیایی  کارشناسان 
سیزده روز نه تنها سبک بازی رئال مادرید 
متحول شده بلکه زیدان با کسب این سه 
پیروزی مهم موفق شده تصویر تیمش در 
بخشد.  بهبود  شدت  به  را  عمومی  اذهان 
به  شبهه  و  شک  کردن  وارد  دیگر  حاال 
آینده زیدان در رئال برای هیچکس راحت 

نخواهد بود.

روز نـه تنهـا بـه عنـوان تیـم اول گروهش 
بـه مرحلـه حذفـی لیـگ قهرمانـان صعود 
کـرده بلکـه حـاال بـا سـه امتیـاز کمتـر از 
اتلتیکـو خـودش را وارد کـورس قهرمانـی 

اللیـگا کرده اسـت.
این سه پیروزی پیاپی برابر سویا، گالدباخ 
حکم  در  تیمش  و  زیدان  برای  اتلتیکو  و 
اکسیر حیات بود. رئالی ها از 4 اکتبر دیگر 
به  پیاپی  بازی  چند  در  بودند  نتوانسته 
پیاپی  های  پیروزی  روند  برسند.  پیروزی 
قبلی آنها مقابل بتیس، وایادولید و لوانته 
بود که نسبت به سویا، گالدباخ و اتلتیکو 

مقابل شاختار در لیگ قهرمانان باعث شد 
زیدان تا یک قدمی اخراج از برنابئو پیش 
برود. زخمی که با باخت آالوز سر باز کرده 

بود و شاختار به آن نمک پاشید.
و  تیره  رئال  کمپ  وضعیت  روزها  آن  در 
تار بود و آینده زیدان در هاله ای از ابهام 
قرار داشت. رئال در شانزده بازی قبلی اش 
اول  روز  در  بود.  کرده  تجربه  شکست   ۵
دسامبر یعنی کمتر از دو هفته پیش رئال 
مادرید نه در اللیگا وضعیت خوبی داشته و 

نه در چمپیونزلیگ.
رئال مادرید باید در حالی خودش را نشان 
می داد و بحران را پشت سر می گذاشت 
مقابل  در  دشوار  و  سخت  بازی  سه  که 
باید  ابتدا  زیدان  شاگردان  دید.  می  خود 
در اسپانیا به مصاف تیم قدرتمند سویا با 
هدایت مربی سابق شان لوپتگی می رفتند 
گالدباخ  با  قهرمانان  لیگ  در  سپس  و 
هم  آنها  بازی  سومین  دادند.  می  مصاف 
در دربی همیشه پرتنش پایتخت در مقابل 

اتلتیکو بود.
سفیدپوشـان مادریـد امـا یـک بـار دیگـر 
نشـان دادنـد کـه اسـتاد خالص شـدن از 
وضعیتهـای بغرنج و پشـت سـر گذاشـتن 
سـیزده  ایـن  در  رئـال  هسـتند.  بحرانهـا 

برد 5-0 در سه بازی؛ رئال چطور از بحران جست؟

کسرت برخاست یدان؛ ققنوس دوباره از خا ز

ستاره چلیس و حمایت از 
یواخیم لوو در برابر انتقادات

معتقد  چلسی  آلمانی  ستاره  هاورتز،  کای 
روزهای  به  لوو  یواخیم  با  تیم  این  که  است 

خوب گذشته بازخواهد گشت.
برابر  آلمان   ۰-۶ تحقیرآمیز  شکست  از  بعد 
اسپانیا و عدم صعود به مرحله بعدی رقابت 
آینده  که  بود  اروپا  های  ملت  لیگ  های 
و  شد  روبرو  زیادی  ابهامات  با  لوو  یواخیم 
به  او  برکناری  با  رابطه  در  شایعاتی  حتی 
گوش رسید اما نهایتاً سرمربی قهرمان جهان 
رقابت های  پایان  تا  در سال 2۰14 حداقل 

یورو در مانشافت ماندنی شد.
ستاره  هاورتز  کای  انتقادات  تمام  وجود  با 
از  حمایت  به  چلسی  پوش  ملی  و  آلمانی 
یواخیم لوو پرداخته و می گوید: » احساس 
می کنم که همه در مورد این موضوع صحبت 
می کنند اما باید توجه داشت که گاهی اوقات 
می  پیش  بدی  شکل  به  شرایط  فوتبال  در 
در  حاال  که  جوانی  تیم  معتقدم  من  رود. 
از  زیادی  چیزهای  می تواند  داریم  اختیار 
شکست ۶-۰ بیاموزد. ما برمیگردیم چرا که 

از کیفیت فوق العاده ای برخوردار هستیم.«
کنار  بر  مبنی  لوو  تصمیم  باره  در  هاورتز 
ژروم  و  مولر  توماس  هوملز،  متس  گذاشتن 
توماس  هوملز،  متس  با  هنوز  »من  بواتنگ: 
آنها  می کنم.  صحبت  بواتنگ  ژروم  و  مولر 
ای هستند که عملکرد  العاده  فوق  بازیکنان 
این  با  اند.  داشته  ملی  تیم  در  خوبی  بسیار 
حال تصمیم گیری در این مورد بر عهده ما 
نیست و مربی این تشخیص را می دهد. در 
هستیم  راضی  مربی  از  ما  بگویم  باید  پایان 
انجام دادن در آینده  و کارهای زیادی برای 
پیش رویمان داریم. من هم از رسانه ها و هم 

از طرفداران می خواهم صبر کنند.«

پس از شکست 1-5 از اشتوتگارت
لوسنی فاوره از 

هدایت دورتموند برکنار شد
باشگاه دورتموند پس از شکست ۵-1 شنبه 
شب برابر اشتوتگارت لوسین فاوره را اخراج 

کرد.
که  سوئیسی  سله   ۶3 مربی  فاوره  لوسین 
برعهده  را  دورتموند  هدایت   2۰18 می  از 

داشت، پس از دو سال و نیم اخراج شد.
زیگنال  در   ۵-1 شب  شنبه  شکست 
سران  صبر  اشتوتگارت  برابر  ایدوناپارک 
دورتموند را لبریز کرد تا در نهایت حکم به 
برکناری فاوره بدهند. دورتموند فصل جاری 
امتیاز  تنها 19  بازی  از 11  او پس  نظر  زیر 

جمع کرده است.
اولین فصل حضورش روی نیمکت  فاوره در 
دورتموند این تیم را تا آستانه قهرمانی هدایت 
کرد ولی در هفته های پایانی تیم نتایج بسیار 
بدی کسب کرد تا بایرن بتواند عقب افتادگی 

خود را جبران کرده و قهرمان شود. 
ولی  شود  برکنار  بود  قرار  سال  همان  فاوره 
به وی فرصت مجددی داده شد. همواره در 
داشت  وجود  زیادی  شایعات  او  اخراج  مورد 
اشتوتگارت  مقابل  سنگین  شکست  اینکه  تا 
فاوره  به  رساند.  قطعیت  به  را  باشگاه  سران 
او در حمله  انتقاد وارد می شد که تیم  این 
بسیار  نیز  دفاع  در  و  ندارد  را  الزم  خالقیت 

شکننده است.
لیگ  در  که  شد  برکنار  حالی  در  فاوره 
عنوان  به  را  بود دورتموند  توانسته  قهرمانان 

تیم اول راهی دور یک هشتم نهایی کند.

رونالد کومان پیش از بازی برابر الچه و در 
رختکن کمپ خوان گامپر از خجالت ریکی 

پویج پدیده الماسیا در آمده بود.
رونالد  پیش  ماه   3 اسپورت،  از  نقل  به 
کومان به ریکی پویج ستاره 2۰ ساله جوان 
تا  بارسا اطالع داد که در فاصله دو هفته 
دنبال  به  تابستانی،  انتقاالت  و  نقل  پایان 

تیمی دیگر برای خود باشد.
بازی  برای  پویج  نام  خوردن  خط  دلیل 
مقابل الچه در جام خوان گامپر نیز همین 
بود و بازیکنی که در بارسا به او امید زیادی 
بسته بودند، متوجه شد که باید به دنبال 

مقصدی دیگر باشد.
بارسا قرارداد  با  پویج تنها تا جون 2۰21 
در  نیز  ساله   2 تمدید  بند  البته  و  دارد 
سرمربی  ولی  شده  گنجانده  او  قرارداد 
هالندی به طور واضح به وی گفت که روی 

او حساب نمی کند.
سیستم  در  که  بود  گفته  پویج  به  کومان 
چون  بازیکنانی  با  رقابت  در  و   4-2-3-1

مورد شماتت قرار داد.
طبق همین گزارش، برخی از بازیکنان از 
یک  را  او  و  شده  خوشحال  کومان  اقدام 
ریکی  از  آنها  کردند.  خطاب  شجاع  مربی 
پویج نیز دلگیر شده و به او گوشزد کردند 
که نباید گفت و گوی محرمانه با مربی را 
برای خبرنگاران تعریف کند اما دسته ای 
دیگر از بازیکنان از حرکت کومان ناراحت 
باید  شده و معتقد بودند که رفتار کومان 
اینکه ریکی پویج  نه  باشد  با همه یکسان 
برای  سوارز  لوئیس  به  ولی  شود  تحقیر 

اقدامی مشابه حرفی زده نشود.
مکالمه  پویج  ریکی  همچون  نیز  سوارز 
با کومان را به  تلفنی یک دقیقه ای خود 
رسانه ها انتقال داده بود. کومان به سوارز 
او  روی  که  بود  گفته  پویج  همچون  نیز 
راهی  سوارز  نهایت  در  کند.  نمی  حساب 
اتلتیکو شد ولی ریکی پویج در بارسا ماند 
اکنون جایگاه خاصی در  انتظار،  و مطابق 

ایده های مرد هالندی ندارد.

ها نشسته بود.
که  ساخت  فاش  پائیس  ال  نشریه  دیروز 
پس از لو رفتن جز به جز گفت و گوی او با 
ریکی پویج در رسانه ها، او به شدت علیه 
کمپ  رختکن  در  و  شده  عصبانی  پویج 

تمرینی بارسا به شدت به او تاخت.
کومان ضمن تحقیر ستاره جوان بارسا در 
مقابل بازیکنان او را جاسوس تیم خطاب 
کرده و او را برای لو دادن سریع این خبر 

کارلس  پیانیچ،  میرالم  یونگ،  فرانکی دی 
او  برای  جایی  بوسکتس،  سرخیو  و  آلنیا 
نیست و اگر بماند، ممکن است جایی در 

فهرست 21 نفره هم نداشته باشد.
مجازی  فضای  در  شد  باعث  اتفاق  این 
هواداران خواستار برکناری سرمربی جدید 
 koemanOut# هشتگ  و  شوند  خود 
که  حالی  در  شود.  تبدیل  توئیتر  ترند  به 
کومان تنها دو بار روی نیمکت آبی اناری 

در حضور میس و سوارز
یکنان بارسا کومان و تحقری پدیده الماسیا مقابل باز

فلیک: 
بایرن در نیمه اول خیلی محافظه کار بود

کارانه  محافظه  خیلی  اول  نیمه  در  ما 
بازی کردیم و دائم یا پاسهای امن می 
دادیم یا توپ را بلند ارسال می کردیم. 
من از این وضعیت راضی نبودم و بین دو 

نیمه این را مطرح کردم«.
سرمربی بایرن در ادامه گفت: » ایده ما 
تحت فشار گذاشتن حریف است ولی در 
را  آن  نتوانستیم  هرتابرلین  مقابل  بازی 
دشواری  فصل  فصل،  این  کنیم.  پیاده 
دانستیم.  می  قبل  از  را  این  ما  و  است 
را  بهره  بیشترین  وضعیت  این  از  باید 
سعی  و  بشناسیم  را  مشکالت  و  ببریم 

کنیم اصالح شان کنیم«.

یافته  رهایی  جدی  مصدومیت  از  بازی 
خوشحال است.

دروازه   4 دقیقه  در  و  زود  خیلی  بایرن 
دوم  نیمه  در  دید.  شده  باز  را  اش 
لواندوفسکی موفق شد شانزدهمین گل 
فصل خود را به ثمر رسانده و بایرن را از 
یک شکست نجات دهد. فلیک در پایان 
بازی گفت: » ما در دقایق اول آنطور که 
باید در زمین حضور نداشتیم. در زمان 
دریافت گل از حریف می توانستیم بهتر 
اولین  این شکی نیست.  دفاع کنیم. در 
شد  خطرناک  ما  دروازه  روی  که  توپی 
نتوانستیم انسجام تیمی را حفظ کنیم. 

هانسی فلیک سرمربی بایرن مونیخ بعد 
از  برلین  یونیون  مقابل   1-1 تساوی  از 
محافظه کاری تیمش در نیمه اول بازی 

به شدت انتقاد کرد.
مقابل  مونیخ  بایرن  تساوی 1-1  از  بعد 
این  سرمربی  فلیک  هانسی  هرتابرلین 
تیم در پایان بازی از عملکرد بازیکنانش 
ناراضی بود و به خصوص به دلیل آنچه 
محافظه کاری بیش از حد در نیمه اول 
خواند از آنها انتقاد کرد. او اذعان کرد که 
تیمش می توانسته به مراتب بهتر بازی 
کند. فلیک همچنین گفت از اینکه لئون 
این  در  اش  میانی  خط  ستاره  گورتزکا 
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نورهللا تره کی، معاون 
سخنگوی وزارت صحت به 

اطالعات روز گفت که در زندان 
پلچرخی حدود 300 بستر 

مخصوص ویروس کرونا وجود 
دارد. »تمام تجهیزاتی که در 

دیگر شفاخانه ها وجود دارد، در 
زندان پلچرخی هم وجود دارد؛ 
مانند کیت تشخصیه، تخت، 

وینتالتور، اکسیجن و دیگر 
مواد مورد ضرورت.«

درست  رسیدگی  کشور  قوانین  به  روشنی 
صورت گیرد. »در بخش مبارزه با قاچاق و 
مصرف مواد مخدر ما از ایجاد اداره تاکنون 
بیشتر از 4۰۰ زندانی معتاد را تداوی کردیم 
این  و خوشبختانه دوباره صحت یاب شدند. 

روند جریان دارد.«
از  روز  اطالعات  با  صحبت  در  بایانی  آقای 
و  داده  خبر  اصالحات  ساله  سه  برنامه ی 
بعدی  نشست  در  برنامه  این  که  می گوید 
 « گرفت.  خواهد  قرار  بحث  مورد  کابینه 
برنامه ی  تطبیق  با  که  است  این  ما  انتظار 
مشکالت  تمامی  اصالحات،  ملی  ساله  سه 
و  شود  حل  ریشه ای  به گونه ی  چالش ها  و 
کشور  سراسر  در  معیاری  زندان های  شاهد 

باشیم.«
در همین حال، وزارت صحت عامه کشور در 
داخلی  امور  کمیسیون  یافته های  به  پاسخ 
خدمات  که  می گوید  نمایندگان  مجلس 
مبارزه  اضطرار  خدمات  و  عادی  صحی 
دیگر  مانند  پلچرخی  زندان  در  کرونا  با 
صحت  وزارت  سوی  از  کشور  شفاخانه های 

و وزارت امور داخله ارائه می گردد. 
وزارت  سخنگوی  معاون  تره کی،  نوراهلل 
زندان  در  روز گفت که  اطالعات  به  صحت 
مخصوص  بستر   3۰۰ حدود  پلچرخی 
تجهیزاتی  »تمام  دارد.  کرونا وجود  ویروس 
در  دارد،  وجود  شفاخانه ها  دیگر  در  که 
زندان پلچرخی هم وجود دارد؛ مانند کیت 
تشخصیه، تخت، وینتالتور، اکسیجن و دیگر 

مواد مورد ضرورت.«
زندان  داخل  در  که  می گوید  تره کی  آقای 
پلچرخی یک کلینیک از سوی وزارت امور 
داخله ایجاد شده که تحت نظارت شفاخانه 
به  را  عادی  صحی  خدمات  بستر  چهارصد 

زندانیان ارائه می نماید. 

بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  مسئوالن 
زندان  در  که  می کنند  تأیید  افغانستان 
ظرفیت  از  بیشتر  زندانیان  تعداد  پلچرخی 
آن زندانی می باشند اما با این حال می گوید 
این  در  غذایی  و  صحی  آموزشی،  خدمات 

زندان فراهم شده است. 
سخنگوی  معاون  فرهنگ،  ذبیح اهلل 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به 
اطالعات روز گفت که در هر  بالک زندان 
پلچرخی یک کلینیک صحی فعال است که 
به شمول  زندان 37 کارمند صحی  در کل 
22 نرس از وزارت امور داخله و 1۵ داکتر 
از وزارت صحت عامه در این زندان خدمت 
او می گوید که یک مرکز صحی  می نمایند. 
دارای 2۰ بستر نیز در این زندان فعال است. 
به گفته او، یک شفاخانه 4۰ بستر در زندان 
بگرام فعال می باشد که 91 کارمند به شمول 
1۵ پرستار، ۵ داکتر هندی و یک متخصص 
دندان،  البراتوار  خدمات  که  بریدمل   27 و 

اکسری و داروخانه را عرضه می نمایند. 
آقای فرهنگ می گوید که خدمات آموزشی 
و ورزشی برای زندانیان پلچرخی فراهم اما 
نشده  مهیا  تعلیمات  زمینه  بگرام  زندان  در 
است. به گفته او، زندانیان پلچرخی ماه دو 
بار می توانند با خانواده هایشان دیدار نمایند 
و در زندان بگرام مالقات ها از طریق کمیته 
صلیب سرخ انجام می شود. فرهنگ می گوید 
غذا  کیفیت  »حاال  پلچرخی  زندان  در  که 
زمینه  و  آب  به  دسترسی  شده.  بهتر  کمی 

حمام و شست وشو مساعد است.«

ماده 3۵۰ قانون اجراآت جزایی شده است. 
امور  کمیسیون  رییس  رضایی،  خان آغا 
به  نمایندگان  مجلس  ملی  وامنیت  داخلی 
اطالعات روز گفت که در زندان های کشور 
فساد گسترده از جمله قاچاق مواد مخدر به 
داخل زندان ها وجود دارد و شماری زیادی 
در  قانون  بودن  مبهم  دلیل  به  زندانیان  از 
رضایی  آقای  می برند.  سر  به  بی سرنوشتی 
وضاحت  اعدام  مورد  در  قانون  که  می گوید 
اصلی  مشکل  »یک  است.  نداده  مشخص 
از  شماری  باالی  اعدام  حکم  که  است  این 

زندانیان صادر شده اما اجرا نشده است.«
رییس کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی 
مجلس نمایندگان می گوید که در این زمینه 
قاتل  کسانی که  و  شده  تعدیل  باید  قانون 
او  شوند.  اعدام  است،  افغانستان  شهروندان 
زندانیان  از  زیادی  تلفات شمار  از  همچنان 
به ویروس کرونا سخن می زند.  ابتال  اثر  در 
پلچرخی[ زندان  ]در  فعال  کرونا  »وضعیت 

خوب است اما زیاد تلفات داشته است.«
اجراآت  قانون  پنجاهم  و  سه صد  ماده  در 
»موانع  عنوان  تحت  افغانستان  جزایی 
مجازات  که  است  آمده  عفو«  و  تخفیف 
محکومین جرایم ذیل شامل تخفیف و عفو 
نمی گردد: »جرایم حدود، قصاص و  دیت؛ 
در  باشد.«  نداشته  وارث  مقتول  اینکه  مگر 
مجازات  که  است  آمده  همچنان  ماده  این 
شده  عفو  ذیل  جرایم  محکومین  حبس 
مقصد  به  اختطاف  عمد،  »قتل  نمی تواند: 
گروگان  منفعت،  یا  مال  آوردن  بدست 
مخدر،  مواد  قاچاق  اداری،  فساد  گیری، 

یابند. از چند سال به این سو، اجرای  رهایی 
اعدام در افغانستان بعد از درخواست جامعه 
جهانی و نهادهای حقوق بشری متوقف شده 

است. 
به  نشدن  توجه  گزارش،  این  براساس 
بیماری های  دچار  که  سالخورده  زندانیان 
گوناگون و صعب العالج هستند، عدم انتقال 
مربوطه شان،  والیت  زندان های  به  زندانیان 
مسلکی،  داکتران  موجودیت  عدم 
جهت  صحی  امکانات  و  معیاری  کلینیک 
به  زندانیان  انتقال  عدم  زندانیان،  تداوی 
شفاخانه های دیگر جهت تداوی،  بی کیفیت 
توزیع  عدم  پلچرخی،  زندانیان  اعاشه  بودن 
اتاق  برنامه تعیین شده،  کمبود  غذا مطابق 
منظم  برنامه های  نداشتن  زندانیان،  برای 
آموزشی، مراکز حرفوی و آموزشی در زندان 
داخل  به  کتاب  انتقال  اجازه  عدم  بگرام، 
زندان بگرام و عدم توجه در بخش عقیدتی 
نمایندگان  که  مشکالتی اند  از  زندانیان 
با  توقیف خانه ها  و  بگرام  پلچرخی،  زندانیان 
هیأت مجلس نمایندگان شریک ساخته اند. 
و  بشری  حقوق  ارزش های  صریح  نقض 
کرامت انسانی در زندان، عدم اجازه مالقات 
پایوازان با  زندانیان در بگرام، بی سرنوشتی 
زندانیانی که مدت زمان حبس شان تکمیل 
گردیده و تبعیض در تطبیق فرامین ریاست 
جمهوری در مورد زندانیان چالش دیگری اند 
که نمایندگان زندانیان با این هیأت شریک 
ساختند. »زندانیانی که روابط و پول ندارند 
ریاست  فرامین  مزایای  از  بگرام  زندانیان  و 

جمهوری مستفید نمی گردند.«

قاچاق و اعتیاد 
زندان  در  زندانیان  گزارش،  این  براساس 
پلچرخی به دخانیات دسترسی دارند و این 
باعث شده که تعداد زیادی از زندانیان معتاد 
گردند. زندانیان گفته که در قسمت تداوی 

معتادین هم توجه نشده است.
مشکالت  بررسی  از  بعد  مؤظف  هیأت 
زندانیان،  در ختم گزارش خویش پیشنهاد 
کرده که تمام مشکالت فوق برطرف گردد 
زندانیان  سرنوشت  تعیین  برای  کمیته ی  و 
اعدام و زندانیان که مدت زمان  به  محکوم 
حبس شان به اتمام رسیده اند، فوراً تشکیل 
گردد. برعالوه، این هیأت در گزارش خویش 
برای حل مشکالت زندانیان خواستار تعدیل 

عبدالواحد حیدری
گزارشگر

یافته های یک هیأت کمیسیون امور داخلی 
و امنیت ملی مجلس نمایندگان از وضعیت 
می دهد  نشان  پلچرخی  و  بگرام  زندان های 
مشکالت  از  زندان  دو  این  در  زندانیان  که 
باش  و  بود  محل  و   غذایی  صحی،  جدی 
این  که  گزارشی  در  می برند.  رنج  نامناسب 
عمومی  جلسه ی  به  گذشته  هفته  هیأت 
است  آمده  کرد،  ارائه  نمایندگان  مجلس 
که شماری زیادی از زندانیانی که به اعدام 
محکوم شده اما حکم اعدام شان اجرا نشده و 
در بی سرنوشتی به سر می برند. در عین حال، 
زمان  مدت  که  زندانیانی  از  زیادی  شماری 
بند  از  هنوز  گردیده اند،  تکمیل  حبس شان 

رها نشده اند. 
تبعیض در تطبیق فرامین ریاست جمهوری 
در مورد زندانیان چالش دیگری  است. عالوه  
زندان ها  در  کرونا  ویروس  شیوع  براین، 
آن  با  زندانیان  که  است  دیگری  مشکلی 

روبه رو می باشند. 

کی ها در پلچرخی و بگرام زندانی اند؟
نمایندگان  مجلس  هیأت  این  گزارش  در 
هزار   ۶ گونه ی مجموعی  به  که  است  آمده 
دربند  پلچرخی  زندان  در  زندانی   773 و 
زندانیان  را  آنان  تن   ۶۶۰ که  می باشند 
آنان  تن   ۵23 طالبان،  گروه  به  وابسته 
محکوم به اعدام، ۵38 تن زندانیان نظامی و 
متباقی ۵ هزار و ۵2 تن دیگر  آنها را سایر 
داعش  گروه  زندانیان  شمول  به  زندانیان 

تشکیل می دهند. 
تعداد 1 هزار  به  در گزارش آمده است که 
زندان  این  توقیف خانه  در  دیگر  تن   87۵
زنانه  بخش  در  و  دارند  قرار  توقیف  تحت 
تن   327 تعداد  به  زندان  این  توقیف خانه 
تحت توقیف قرار دارند که از آن جمله 12۶ 

تن آنها مربوط گروه داعش می شوند. 
در این گزارش آمده که این زندان گنجایش 
4 هزار و ۵۰۰ زندانی و ۵۰۰ توقیفی را دارد 
اما در حال حاضر 2 هزار و 273 زندانی و 1 
هزار و 87۵ توقیفی بیشتر از گنجایش  در 

آن نگهداری می شوند. 
و  داخلی  امور  هیأت کمیسیون  گزارش  در 
است  آمده  نمایندگان  مجلس  ملی  امنیت 
که در زندان بگرام هم به تعداد ۶ هزار تن 
به شمول زندانیان نظامی، زندانیان سیاسی و 
زندانیان جنایی موجود بوده است اما بعد از 
تعداد  به  تصمیم لوی جرگه مشورتی صلح 
2 هزار و 48۵ تن از زندانیان گروه طالبان و 
12۵ زندانی حزب اسالمی از این زندان رها 
گردیده اند و در حال حاضر 3 هزار و 39۰ 

زندانی در زندان بگرام زندانی می باشند. 

وضعیت نابسامان 
در این گزارش هیأت کمیسیون امور داخلی 
و امنیت ملی مجلس نمایندگان که اعضای 
آن از این دو زندان بازدید کرده و از نزدیک 
با زندانیان صحبت کرده، آمده است که ۵23 
زندانی محکوم به اعدام در این زندان ها به 
سر می برند ولی حکم آنان اجرا نشده و در 

وضعیت نا مشخص به سر می برند.
مؤظف  هیات  رئیس  صالح،  الفت  فدامحمد 
به  گزارشش  در  قوس(   19 )چهارشنبه، 
جلسه علنی مجلس نمایندگان گفت که این 
سرنوشت شان  مشخص شدن  خواستار  افراد 
هستند؛ یا اعدام شوند یا از حال بالتکلیفی 

تشخیص  به  جرایم  سایر  متکرر،  مجرمین 
رئیس جمهور.« 

که  است  شده  ذکر  ماده  این  سوم  بند  در 
قتل عمد  مجازات حبس محکومین جرایم 
و اختطاف به مقصد به دست آوردن مال یا 
منفعت در صورتی تخفیف شده می تواند که 
جرم  در  و  ابراء  مقتول  ورثۀ  قتل  جرم  در 
را  آمده  به دست  منفعت  یا  مال  اختطاف، 
به مجنی علیه رد نموده باشد. در بند سوم 
این ماده آمده: »تخفیف مجازات محکومین 
جرایم مندرج فقرۀ ) 2( با رعایت حکم فقرۀ 
) 3( این ماده بیشتر از ) 3 بر 4( حصۀ آن 

جواز ندارد.«
این هیأت همچنان پیشنهاد کرده که رییس 
و رهبری زندان به دلیل بی کفایتی در انجام 
برای  کافی  بودجه  و  گردد  برکنار  وظایف 

زندان ها تخصیص داده شود. 

و  زندانیان  امور  تنظیم  اداره  پاسخ 
وزارت صحت

گزارش  در  که  مشکالتی  به  پاسخ  در 
نمایندگان  مجلس  داخلی  امور  کمیسیون 
امور زندانیان موجودیت  اداره تنظیم  آمده، 
اما  نمی کند  انکار  را  زندان ها  در  مشکالت 
می گوید که این نابسامانی ها از سال ها قبل 

به این اداره به میراث مانده است. 
امور  تنظیم  اداره  سخنگوی  بایانی،  فرهاد 
»اداره ی  گفت:  روز  اطالعات  به  زندان ها 
امور زندان ها نزدیک به 11 ماه پیش برای 
شده  تشکیل  مشکالت  همین  به  رسیدگی 
است اما تقاضای ما این است که رفع تمامی 
طرف  این  به  سال  ده ها  از  که  مشکالت 
ریشه دوانده، به گونه ی یک شبه امکان پذیر 

نیست.«
او همچنان می گوید که از شش ماه به این سو 
در  زندانیان  پایوازان  و  نظامی  افراد  ده ها 
پیوند به قاچاق مواد مخدر از سوی نهادهای 
کشفی و امنیتی به گونه ی بالفعل دستگیر 
شده و پرونده های شان به نهادهای ذیربط 

ارسال گردیده است. 
سخنگوی این اداره می گوید که پرونده های 
امراض  و  سن  کبر  دارای  که  زندانیانی 
به  هفته  چندین  از  می باشند  صعب العالج 
این سو از سوی کمیسیون های مختلط زیر 
زندانیان  از  بخش  این  تا  دارد  قرار  بررسی 
در  شان  دوسیه های  به  و  شده  تثبیت 

بیدادی در زندان های بگرام و پلچرخی
»زندانیانی که روابط و پول ندارند از مزایای فرامین ریاست جمهوری مستفید نمی گردند«


