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یر  هشدار نخست وز
عــراق درباره آمادیگ 
بــرای »رویارویی« با 

گرو ه های شبه نظامی

محموله مواد مخدر 
کشف شده در ایتالیا 
»متعلق به حزب هللا 
لبنان« است

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

صفحه 6صفحه 6

دریا در جویبار؛ 
تمرکز صالحیت 
در ارگ پایان یابد

حمله  و  هدفمند  ترورهای  افزایش  پی  در 
حقوق  و  مدنی  جامعه   فعاالن  خبرنگاران،  به 
که  است  گفته  ریاست جمهوری  ارگ  بشری، 
امنیتی  مسئوالن  و  نهادها  به  رییس جمهور 
امنیت  تأمین  در  تا  است  داده  هدایت  »جدا« 
اخیر  تروریستی  حمالت  عوامل  بکوشند،  بهتر 
را شناسایی و مورد پی گرد عدلی و قضایی قرار 

دهند.
این دستور رییس جمهور غنی، فشرده ای کوتاه 
سیاسی  نظام  در  قدرت  تمرکز  ماجرای  از 
کارآمدن  روی  از  پس  که  است  افغانستان 
بر  غنی  محمداشرف  نشستن  و  ملی  وحدت 
اریکه ی قدرت، شتاب و شدت بیشتری گرفت. 
نظام سیاسی افغانستان از بنیاد، متمرکز است. 
و صالحیت  قدرت  تراکم  کشور،  اساسی  قانون 
در ارگ ریاست جمهوری و شخص رییس جمهور 
روی  از  پس  است.  کرده  نهادینه  و  تثبیت  را 
این  قدرت،  در  غنی  رییس جمهور  کارآمدن 
و  پیش بینی  از  خارج  و  شدیدتر  اما  تمرکز 
دستور قانون نیز شده است. کابینه، وزرا، والیان، 
همه ی  و  معینان  مستقل،  ریاست های  رییسان 

مسئوالن و مقامات بلندرتبه  ی...
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کمیسیون حقوق بشر: 
حمالت مکرر بر فعاالن رسانه ای و 
مدنی امید به موفقیت مذاکرات 
صلح را به چالش کشیده است

ده سال پس از بهار؛ 
چرا دموکراسی در خاورمیانه 
ناکام ماند؟

دو فوریت حکومت 
ورهای هدفمند در برابر تر

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 8

اطالعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان حمالت مکرر بر فعاالن رسانه ای، مدنی 
و حقوق بشر را »به شدت« نگران کننده خوانده و 
گفته است که این حمالت امید به...

پاسپورت ساحوی؛ 
ابهام  طرح و بی اعتنایی 

شهروندان
یا  و  کرده اند  دریافت  فورمی  اخیرا  کابل  شهروندان 
آن  باالیی  قسمت  در  که  کنند  دریافت  است  قرار 
امنیت  و  کابل  شهرداری  داخله،  وزارت  نشان های 
با  نشان ها  از  پایین تر  به  چشم می خورد. کمی  ملی 
خط درشت نوشته است: »فورم معلوماتی پاسپورت 
ساحوی«. در این فورم از مالک منزل خواسته شده 
است که نام و مشخصات پرجزئیات خودش و تمامی 
را درج کند.  و منطقه اش  و کوچه  منزل  مشخصات 
این فورم ها در اکثر ناحیه ها توسط وکالی گذر توزیع 

شده است. 
حدود دو هفته قبل امنیت ملی تمامی وکالی گذر 
به  و  لویه جرگه جمع  در خیمه  را  کابل  ناحیه   22
آنان خریطه های حاوی هزار فورم پاسپورت ساحوی 
توزیع کرد. فورم ها به زبان های پشتو و فارسی تکثیر 

شده است...
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جایگاه امریکا در هجوم ارتش سرخ به افغانستان 
کجا است؟ )1(

چه نقشی داشته اند. آیا پاسخ قانع کننده به این پرسش 
وجود دارد؟

داخلی  رخداد   های  به  باید  دقیق  و  روشن  پاسخ  برای 
افغانستان قبل از هجوم، | صفحه 5

همزمان با ششم جدی ١٣٩٩، چهل ویک سال از هجوم 
به  مطلب  این  در  می گذرد.  افغانستان  به  سرخ  ارتش 
دنبال پاسخ  به این پرسش می باشم که ایاالت متحده 
افغانستان  به  سرخ  ارتش  کشانیدن  در  غرب  و  امریکا 

ویروس کرونا تازه جان فقط چند ده نفر را گرفته بود 
که »فشونگ چینگ« به دنبال درمانی برای آن برآمد. 
که  چینگ  است.  زمان  مسأله  اصل  که  می دانست  او 

شغلش تحلیل گری داده در | صفحه 4

پیوند اسرارآمیز 
کرونا و خواب
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دومین نشست کمیته ی رهبری 
شورای عالی مصالحه ی ملی؛ 

»هیچ اولویتی باالتر از صلح باعزت 
وجود ندارد«

چهار انفجار جداگانه در شهر کابل 
چهار کشته و چهار زخمی بر جای گذاشت

رییس جمهور غنی: عامالن حمالت اخیر بر فعاالن مدنی 
و غیرنظامیان شناسایی و مجازات شوند

که  است  داده  هدایت  ذی ربط  نهادهای  به  غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
عامالن حمالت اخیر تروریستی بر فعاالن سیاسی، مدنی, اجتماعی و دیگر غیرنظامیان 

را شناسایی و مجازات کنند.
به نقل از اعالمیه ی ارگ ریاست جمهوری که دیروز | صفحه 2

اطالعات روز: شهر کابل صبح دیروز شنبه شاهد چهار انفجار ماین بوده است. وزارت 
است.  اعالم کرده  و چهار زخمی  را چهار کشته  انفجار  تلفات هر چهار  عامه  صحت 
پیشتر پولیس کابل گفته بود که در این رویدادها دو مأمور پولیس کشته و شش نفر 

دیگر به شمول چهار مأمور پولیس و دو غیرنظامی زخمی | صفحه 2
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افغانستان و طالبان به جای تقابل باید تمامی 
تالش های شان را روی پیداکردن راه حل برای 
بیرون رفت از چالش های کنونی متمرکز کنند.

در  همه روزه  جنگ  که  گفت  همچنان  او 
مسئوالن  باید  و  می گیرد  قربانی  افغانستان 
حکومتی »برای نجات این سرزمین چاره ای 

بسنجند«.
رهبری  کمیته ی  دیگر  عضو  محقق،  محمد 
که  گفت  نیز  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
در خشونت صلح ممکن نیست و باید در دور 
بعدی مذاکرات صلح، طرف ها روی برقراری 

آتش بس موافقه کنند.
هیأت  رییس  استانکزی،  محمدمعصوم 
مذاکره کننده ی دولت افغانستان نیز مذاکرات 
پرخم وپیچ خواند و گفت  را  با طالبان  صلح 
دولت  مشوره ی  به  مذاکره کننده  هیأت  که 
جریان  در  نیز  را  مشوره ها  و  دارد  ضرورت 

مذاکرات جدا درنظر می گیرد.
مذاکره کننده ی  هیأت  که  کرد  تأکید  او 
انگیزه ی  و  اساس  است  توانسته  افغانستان 
و  دهد  قرار  پرسش  مورد  را  طالبان  جنگ 

ضرورت برقراری آتش بس را مطرح کند.
که  می شود  مطرح  درحالی  گفته ها  این 
مذاکرات صلح میان هیأت دولت افغانستان و 
گروه طالبان پس از حدود دو ماه مذاکراه، در 
تاریخ 22 قوس به منظور بحث روی آجندای 

آن، برای 2۰ روز متوقف شد.
همچنان قرار است که دور بعدی این مذاکرات 
تا ده روز دیگر )١۶ جدی( دوباره از سر گرفته 

شود.

قطع شدن صحبت خلیلی و اعتراض او
شورای  پیشین  رییس  خلیلی،  محمدکریم 
عالی صلح و از اعضای کمیته ی رهبری شورای 
این  دیروز  نشست  در  ملی  مصالحه ی  عالی 
کمیته در اعتراض به سانسور صحبت هایش 

در نشست قبلی این شورا، شرکت نکرد.
کمیته ی  عضو  دیگر  قانونی،  یونس  محمد 
رهبری شورای عالی مصالحه ی ملی گفت که 
نیافته است که  خلیلی به یک دلیل حضور 
»در نشست افتتاحیه خالف موازین اخالقی 

صدای استاد خلیلی قطع شد«.
در نخستین نشست کمیته ی رهبری شورای 
عالی مصالحه ی ملی که در تاریخ ١۵ قوس 
برگزار شد، صحبت های کریم خلیلی و بخشی 
از صحبت های محمد محقق و عطامحمد نور 
از نشر زنده ی تلویزیون ملی افغانستان قطع 

شد.

بین االفغانی نیز پیشرفت خوبی دار و اعضای 
مردم  تمامی  از  وحدت  حفظ  با  هیأت 
افغانستان نمایندگی می کند. با این حال، او 
کابل وحدت  از  تا  است  عالوه کرد که الزم 
همچنان حفظ  هیأت  میان  در  نظر  و  صف 

شود.

»تا دو طرف اراده ی صلح نداشته باشند، 
صلح برقرار نمی شود«

کمیته ی  اعضای  از  سیاف،  الرسول  عبدرب 
در  نیز  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رهبری 
شورا  این  رهبری  کمیته ی  نشست  دومین 
که  می شود  برقرار  زمانی  صلح  که  گفت 
طرف های درگیر در افغانستان برای برقراری 

صلح اراده داشته باشد.
صلح  اراده ی  افغانستان  دولت  که  افزود  او 
دارد و در مورد اراده ی طالبان نیز باید هیأت 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان 
»من  کرد:  عالوه  سیاف  آقای  دهد.  توضیح 
یقین دارم که طرف ما اراده ی صلح دارد. اگر 
کسی مخالف صلح هم باشد، صدای خود را 
بلند کرده نمی تواند. از هیأت باید بشنویم که 

آیا جانب مقابل اراده ی صلح دارد و یا خیر.«
عالی  شورای  رهبری  کمیته ی  عضو  این 
مصالحه ی ملی هم از عمل کرد هیأت دولت 
افغانستان در مذاکرات با طالبان، تمجید کرد. 
او نیز گفت که باید این هیأت وحدت خود را 

حفظ کند.
نباید  که  کرد  تأکید  الرسول سیاف  عبدرب 
کسی به صورت فردی وارد مذاکره و گفت وگو 
با گروه طالبان شود، بلکه گفت وگو با این گروه 

باید به شکل رسمی صورت گیرد.
دولت  و  سیاسی  چهره های  از  همچنان  او 
جمهوری  هیأت  از  که  خواست  افغانستان 
اسالمی افغانستان به صورت قاطعانه حمایت 

کنند.
پیشین  معاون  دوستم،  عبدالرشید 
که  گفت  پیامی  در  نیز  ریاست جمهوری 
تالش های کنونی در روند صلح نباید موجب 
که  افزود  او  شود.  دیگر  داخلی  جنگ  یک 
برای رسیدن به صلح پایدار باید به مشارکت 

سیاسی در حکومت توجه شود.
به گفته ی او، ایجاد اجماع و اعتماد سیاسی 

تنها راه نجات کشور است.
کمیته ی  دیگر  عضو  قانونی،  محمدیونس 
در  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رهبری 
دومین نشست کمیته ی رهبری شورای عالی 
دولت  طرف های  که  گفت  ملی  مصالحه ی 

می کنید.«
کامل  حمایت  اعالم  ضمن  عبداهلل  آقای 
هیأت  از  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
مذاکره کننده ی دولت افغانستان، خاطرنشان 
کرد که این هیأت به این شورا گزارش ده و 

حساب ده است.

»طالبان بدانند که با ُکشتن جنگ را بُرده 
نمی توانند«

امراهلل صالح، معاون نخست ریاست جمهوری 
کمیته ی  نشست  دومین  در  که  نیز  کشور 
رهبری شورای عالی مصالحه ی ملی صحبت 
می کرد، گفت که گروه طالبان باید بداند که 
با کشتن افراد بانفوذ، فعاالن جامعه ی مدنی، 
جنگ  برنده ی  نمی تواند  زنان  و  خبرنگاران 

جاری شود.
جنگ  طالبان،  اقدام  این  با  که  افزود  اما  او 
پیچیده تر می شود و این موضوع به نفع هیچ 

یکی از طرف های جنگ نیست.
همچنان  ریاست جمهوری  نخست  معاون 
عالوه کرد که گروه طالبان تأکید بر پیروزی 
وضعیت  که  کرد  تأکید  اما  او  دارد.  نظامی 
کنونی با وضعیت سال ١٩٩۶ میالدی که این 
گروه با شکست دادن حکومت مجاهدین کابل 

را گرفت، تفاوت »عمیق و بنیادی« دارد.
در  که  کسی  هر  کرد  تأکید  صالح  امراهلل 
تسلط  بر  تأکید  به جای مشارکت  افغانستان 

کرده، ناکام بوده است. 
جنگ  که  گفت  صالح  آقای  هم،  سویی  از 
خارجی  ابعاد  به دلیل  افغانستان  در  جاری 
آن پیچیده است. او تأکید کرد: »ما نباید از 
پیچیدگی های خارجی قضیه )جنگ( بی خبر 
باشیم. قدرتی نیست که اسلحه ی تولیدشده ی 
اما  باشد.  نشده  استفاده  افغانستان  در  آن 
افغانستان هیچ وقت اسلحه نخریده است، بل 

اسلحه به افغانستان داده شده است.«
در  کشور  ریاست جمهوری  نخست  معاون 
بخشی از صحبت هایش با اشاره به مذاکرات 
مردم  تمامی  که  گفت  نیز  بین االفغانی 
باعزت اند.  صلح  برقراری  خواهان  افغانستان 
کسی  هیچ  باعزت،  صلح  در  او،  گفته ی  به 

احساس توهین و تجرید نمی کند.
گروه  با  توافق  برای  که  افزود  همچنان  او 
با  هماهنگی  آن  اجرایی شدن  و  طالبان 
ضمانت  دست آوردن  به  و  جهانی  جامعه ی 
کشورهای جهان، منطقه و همسایه درباره ی 

آن الزامی و ضروری است.
کنونی  مذاکرات  صالح،  امراهلل  گفته ی  به 

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
عالی مصالحه ی ملی بر از سرگیری مذاکرات 
می گوید  کرده،  تأکید  طالبان  گروه  با  صلح 
هیأت  و  شورا  این  برای  اولویتی  هیچ  که 
مذاکره کننده ی دولت افغانستان باالتر از صلح 

»قابل قبول« و »باعزت« وجود ندارد.
آقای عبداهلل که دیروز )شنبه، ۶ جدی( در 
دومین نشست کمیته ی رهبری شورای عالی 
می کرد،  صحبت  کابل  در  ملی  مصالحه ی 
گفت: »هیچ اولویتی باالتر از صلح قابل قبول 
و با عزت وجود ندارد. این گرانی مسئولیت 
و وظیفه ی ما و هیأت مذاکره کننده را نشان 

می دهد.«
او افزود که مسئولیت شورای عالی مصالحه ی 
ملی و هیأت مذاکره کننده ی دولت افغانستان 
افغانستان  و رنج« مردم  به »درد  پایان دادن 
صلح  برقراری  خواهان  نیز  مردم  و  است 
گفته ی  به  که  طوری  پایدارند؛  و  عادالنه 
ارزش های  از  صلح  این  در  عبداهلل،  عبداهلل 
ملی و دستاوردهای گذشته حفاظت شود و 
افغانستان با خود و جهان در صلح و امنیت 

به سر برد.
آقای عبداهلل گفت که برای برقراری این صلح، 
وجود  افغانستان  در  جدی  و  قطعی  ارداه ی 
دارد و جامعه ی جهانی و کشورهای منطقه 

نیز از آن اعالم حمایت کرده اند.
سرگیری  از  به  اشاره  با  او  هم،  سویی  از 
این  که  کرد  تأکید  بین االفغانی  مذاکرات 
آن  تعیین شده ی  زمان  در  باید  مذاکرات 
نباید  مذاکره  »محل  گفت:  او  شود.  برگزار 
سبب شود که مذاکره به تأخیر بیافتد. هیأت 
)هیأت مذاکره کننده ی دولت افغانستان( باید 

با اطمینان به مذاکره شرکت کند.«
عالی  شورای  رییس  گفته ی  به  همچنان 
هیأت  تا  است  مهم  ملی،  مصالحه ی 
رهنمود  با  افغانستان  دولت  مذاکره کننده ی 
واضح و اطمینان کامل به دور دوم مذاکرات 
صلح بین االفغانی شرکت کند. او تأکید کرد 
این  در  آنان  از  افغانستان  مردم  و  که دولت 

مذاکرات حمایت می کند.
صحبت هایش  از  بخشی  در  عبداهلل  عبداهلل 
طالبان  با  مذاکره  در  هیأت  این  که  گفت 
افغانستان  از مردم و جمهوری اسالمی  باید 
نمایندگی و دفاع کند. او در خطاب به اعضای 
داریم  »انتظار  افزود:  مذاکره کننده  هیأت 
افغانستان  مردم  از  گذشته  از  باصالبت تر 
روند  مالکان  شما  همه ی  کنید...  نمایندگی 
صلح هستید و از تمامی افغان ها نمایندگی 

دومنی نشست کمیته ی رهربی شورای عایل مصالحه ی ملی؛ 
»هیچ اولوییت باالتر از صلح باعزت وجود ندارد«

این رویداد که یک عراده رنجر هدف انفجار 
یک  و  پولیس  مأمور  دو  گرفته،  قرار  ماین 

غیرنظامی زخمی شده اند.
دقیقه ی   ٩:۰۵ ساعت  حوالی  چهارم  انفجار 
صبح دیروز در چهارراهی شهید، از مربوطات 

ناحیه ی سوم شهر کابل رخ داده است.
سخن گوی پولیس کابل می گوید که در این 
انفجار  هدف  رنجر  موتر  عراده  یک  رویداد 
ماین قرار گرفته است که در نتیجه دو مأمور 
پولیس کشته و یک غیرنظامی زخمی شده 

است.
مسئولیت هیچ یک از این رویدادها را تا کنون 

فرد یا گروهی بر عهده نگرفته است.
و  مقناطیسی  ماین  انفجارهای  اخیرا 
کشور،  مختلف  بخش های  در  کنارجاده ای 
نگران کننده ای  به گونه ی  کابل  شهر  به ویژه 
این  اغلب  مسئولیت  است.  یافته  افزایش 

انفجارها را هیچ گروهی بر عهده نگرفته اند.

انفجار در شفاخانه  از  زخمیان ساعاتی پس 
جان باخته است. دفتر مطبوعاتی سرور دانش 
از او به نام محمد مهدوی، معاون تیم امنیتی 

آقای دانش یاد کرده است.
دقیقه ی   ۸:2۰ ساعت  حوالی  سومی  انفجار 
صبح دیروز در ساحه ی بازار عزیزی هوتک، از 
مربوطات ناحیه ی نوزدهم رخ داده است. در 

آن دو مأمور پولیس زخمی شده اند.
به گفته ی فرامرز، در این رویداد یک عراده 
موتر رنجر در جاده ی فیض محمد کاتب هدف 
این  زخمیان  است.  گرفته  قرار  ماین  انفجار 
رویداد برای درمان به شفاخانه منتقل شده اند.

هر دو زخمی محافظان سرور دانش، معاون 
این  از  یکی  بودند.  ریاست جمهوری  دوم 

شنبه  دیروز  صبح  کابل  شهر  روز:  اطالعات 
وزارت  است.  بوده  ماین  انفجار  چهار  شاهد 
انفجار را چهار  صحت عامه تلفات هر چهار 
کشته و چهار زخمی اعالم کرده است. پیشتر 
این رویدادها  بود که در  پولیس کابل گفته 
دیگر  نفر  شش  و  کشته  پولیس  مأمور  دو 
به شمول چهار مأمور پولیس و دو غیرنظامی 

زخمی شده اند.
انفجار نخست حوالی ساعت ۷:۰2 دقیقه ی 
ساحه ی  در  جدی(   ۶ )شنبه،  دیروز  صبح 
امنیتی شهر  چمن حضوری حوزه ی هشتم 
کابل رخ داده است. طبق اظهارات پولیس، در 
این رویداد که ناشی از ماین مقناطیسی بوده، 

به کسی آسیب نرسیده است.
فردوس فرامرز، سخن گوی فرماندهی پولیس 
کابل می گوید که انفجار دومی حوالی ساعت 
مربوطات  در  دیروز  صبح  دقیقه ی   ۷:۰۵
ناحیه ی ششم رخ داده است که در نتیجه ی 

گانه در شهر کابل چهار کشته و چهار زخمی بر جای گذاشت چهار انفجار جدا

کمیسیون حقوق برش: 
کرات صلح را به چالش کشیده است حمالت مکرر بر فعاالن رسانه ای و مدین امید به موفقیت مذا

افغانستان حمایت کنند.
از سازمان ملل و جامعه جهانی همچنان خواسته شده است که از خواست مردم افغانستان 

برای توقف خشونت ها و برقراری آتش بس حمایت عملی و همه جانبه کنند.
اخیرا ترور و حمالت هدفمند بر خبرنگاران، فعاالن مدنی و سیاسی افزایش یافته است.

افراد  سوی  از  برادرش  با  همراه  زنان  حقوق  فعال  کوهستانی،  فرشته  مورد،  آخرین  در 
ناشناس در ولسوالی حصه اول کوهستان والیت کاپیسا ترور شدند.

چنین  عامالن  که  است  داده  هدایت  مسئول  نهادهای  به  تازگی  به  غنی  رییس جمهور 
حمالت را شناسایی و مجازات کنند.

اطالعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمالت مکرر بر فعاالن رسانه ای، 
مدنی و حقوق بشر را »به شدت« نگران کننده خوانده و گفته است که این حمالت امید به 
موفقیت روند مذاکرات صلح و اعتماد به کارآمدی نهادهای مسئول حکومتی را به چالش 

کشیده است.
بر  اخیر  شده، حمالت  منتشر  ۶ جدی(  )شنبه،  دیروز  که  کمیسیون  این  اعالمیه ی  در 
فعاالن رسانه ای و مدنی نکوهش شده است. در این اعالمیه از حکومت خواسته شده است 

که این حمالت را بررسی و عدالت را برای قربانیان آن تأمین کند.
از سازمان ملل و جامعه جهانی نیز خواسته شده است که در چنین روزهای دشوار از مردم 

صالحیت های  از  بزرگی  بخش  حکومت 
در  باخته اند.  رییس جمهور  به  را  اجرایی شان 
مواردی، حتا صالحیت اجرای اموری که به لحاظ 
قانونی در صالحیت مدیر یا رییس در بست ٣ یک 
اداره است نیز به انحصار ریاست جمهوری درآمده 
است. فارغ از آن که تمرکز قدرت در این شدت و 
سطح، قانونا نظم اداری و مقرره ها و اصول را نقض 
می کند، اجرای این حجم از مسئولیت در توان و 
ظرفیت یک فرد نمی گنجد. حتا اگر رییس جمهور 
کل  که  بپذیریم  انسانی  نابغه ترین  را  افغانستان 
تاریخ بشریت به خود دیده، او از عهده ی اجرای 
مسئولیت ها و صالحیت های ارگ ریاست جمهوری 
به اضافه ی بخش بزرگی از صالحیت های وزارت ها، 
ریاست ها، معینیت ها، والیت ها و ... برنمی آید. دریا 
این خصوص  در  نمی توان  نمی گنجد.  در جویبار 
چانه زنی و مناقشه کرد زیرا یک انسان ظرفیت های 
محدودی دارد، حتا اگر بزرگ ترین متفکر و نابغه ی 

تاریخ باشد. 
دستور  صدور  از  بی نیاز  امنیتی،  نهادهای 
اجرای  امنیت،  تأمین  مسئول  رییس جمهور، 
قانون، سرکوب و جلوگیری از جرایم و مانند آن 
هستند. این موارد، از اساسی ترین مسئولیت ها و 
است.  امنیتی  مسئوالن  و  نهادها  قانونی  وظایف 
عمل به مسئولیت با استفاده از صالحیت قانونی، 
باید  ندارد و  نیازی به دستور رییس جمهور  هیچ 
به صورت خودکار اجرا شود. صدور دستور تأمین 
این  به  امنیتی،  مسئوالن  و  نهادهای  به  امنیت 
می ماند که رییس جمهور به معلمان کشور دستور 
دهد که به مکاتب حاضر شده و به دانش آموزان 
درس بدهند یا به منسوبین ترافیک هدایت دهد 
که وقتی چراغ  قرمز در جاده ها و چهارراه ها روشن 

شد، مانع عبور موترها شوند.
غریب  و  عجیب  و  غیرمعمول  دستورات  چنین 
این  بر  و آشکار  از رییس جمهور، شاهدی عریان 
مدعا است که قدرت و صالحیت در شدیدترین 
شخص  و  ریاست جمهوری  ارگ  در  ممکن  حد 
آن سلب  نتیجه ی  و  متمرکز شده  رییس جمهور 
صالحیت از نهادها و مسئوالن و به هم خوردن نظم 

و اصول اداری و مدیریتی است.
مادامی که صالحیت به نهادها برنگردد، مسئولیت ها 
و وظایف معمول و عادی نهادها اجرا نشده و به تبع 
آن، مسئوالن فاقد صالحیت، نباید مورد توبیخ قرار 
گیرد. از مسئولی که صالحیت ندارد، هیچ انتظاری 
نباید داشت. نهادها و مسئوالن باید از صالحیت 
به  و سپس  برخوردار شوند  قانونی خود  و  کافی 
به عمل  از مسئولیت، نسبت  برخورداری  موجب 
به مسئولیت های شان مورد بازپرس و توبیخ قرار 
گیرند. دوام این حجم از تراکم و تمرکز قدرت و 
و در شخص  ریاست جمهوری  ارگ  صالحیت در 
از  محدودی  و  اندک  حلقه ی  یا  رییس جمهور 
اطرافیان نزدیک اش، وضعیت را در همه ی عرصه ها 

با گذشت هر روز بدتر و وخیم تر می کند.
تراکم  و  متمرکز  نظام  کنونی،  وضعیت  از  فارغ 
شخص  و  ریاست جمهوری  ارگ  در  صالحیت 
و  نظام  بزرگ  عیب های  از  یکی  رییس جمهور، 
دهه ی  دو  در  کشور  کل  برای  بزرگ  چالشی 
گذشته بوده است. شکستن تمرکز قدرت، تعدیل 
به  آن  توزیع  و  ریاست جمهوری  صالحیت های 
نهادهای دیگر باید یکی از موارد اساسی و درشت 

در آجندای مذاکرات صلح باشد.

ییس جمهور غین:  ر
عامالن حمالت اخری 

بر فعاالن مدین و غرینظامیان 
شناسایی و مجازات شوند

اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی به نهادهای 
ذی ربط هدایت داده است که عامالن حمالت اخیر 
تروریستی بر فعاالن سیاسی، مدنی, اجتماعی و 

دیگر غیرنظامیان را شناسایی و مجازات کنند.
که  ریاست جمهوری  ارگ  اعالمیه ی  از  نقل  به 
دیروز )شنبه، ۶ جدی( منتشر شده، آقای غنی به 
نهادهای امنیتی و دفاعی همچنان به خاطر تأمین 
هرچه بهتر امنیت این فعاالن، هدایت جدی داده 

است.
ترورهای  و  اخیرا حمالت  که  است  درحالی  این 
سیاسی  و  مدنی  فعاالن  خبرنگاران،  بر  هدفمند 

افزایش یافته است.
در آخرین مورد، فرشته کوهستانی، فعال حقوق 
افراد ناشناس در  با برادرش از سوی  زنان همراه 
ولسوالی حصه اول کوهستان والیت کاپیسا ترور 
با موجی  مدنی  فعاالن  و  ترور خبرنگاران  شدند. 
انتقادهای کاربران شبکه های اجتماعی مواجه  از 
شده است. کاربران مسئوالن نهادهای امنیتی را به 

کم کاری متهم کرده اند.
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و حوزه های مربوطه باید برای باشندگان مناطق 
دقیق  اطالع رسانی  برنامه  این  از  مربوطه  شان 

کنند که نگرانی های شهروندان کاسته شود.«

مورد  ارگان های  و  افراد  به  را  »فورم ها 
اعتمادتان بسپارید«

مسئولیت  که  ریاست جمهوری  اول  معاونت 
برنامه ی میثاق امنیتی را به عهده دارد در پاسخ 
کارمندان  که  می گوید  شهروندان  نگرانی  به 
دولت می توانند فورم ها را به شخص یا ارگانی 

بسپارند که مورد اعتمادشان است.
رضوان مراد، سخن گوی معاونت اول به اطالعات 
روز گفت: »شهروندان عادی که نگران نیستند. 
هر کسی هم که کارمند دولت است می تواند 
این فورم را به مرجع و ارگانی که کار می کند 
محرم نگهداشتن  ضامن  اداره  هر  بسپارد. 

کارمندان خود است.« 
او تأکید می کند که باید مشخص شود که کی ها 
طرح  بنابراین،  می کنند.  زندگی  شهر  این  در 
پاسپورت ساحوی به اجرا درآمد. به گفته ی او 
»دشمن« در شهر کابل رخنه کرده و با استفاده 
از خانه ها در مناطق مسکونی حمالت خود را 
سازمان دهی می کنند: »حمله  به دانشگاه کابل 

با استفاده از همین خال انجام شد.«
او تصریح کرد که این برنامه  صرفا برای تأمین 
امنیت شهر راه اندازی نشده است بلکه هدف های 
دیگر را نیز دنبال می کند. یکی از این هدف ها 
کمک های  توزیع  روند  تسهیل  او  گفته ی  به 
بشردوستانه در حاالت اضطرار مثل شرایط پس 
از حادثات طبیعی و تطبیق واکسین کرونا است: 
منظم  دیتابیش  یک  در  شهروندان  »اطالعات 
وقوع  مثل  مواقعی  در  و  می شود  دسته بندی 
یک رویداد طبیعی، بسیار کمک می کند که به 

شهروندان رسیدگی شود.«
هفته ی  جریان  در  پایتخت  باشندگان  هرچند 
گذشته پیام هایی مبنی خانه پری فورم، دریافت  
کردند، اما آقای مراد می گوید که هنوز زود است 
که اعالم کند، با افرادی که این فورم را خانه پری 
نکرده اند چه برخوردی می شود. به گفته ی آقای 
در  ممکن  ساحوی  پاسپورت  برنامه ی  مراد، 
بازه ی زمانی یک سال تکمیل شود؛ تکمیل به 
این معنی که حکومت مطمئن شود که تمامی 
شهروندان کابل این فورم را خانه پوری کرده اند. 
برنامه ی  از  آن جزئی  مالکان  و  تثبیت خانه ها 
کالن میثاق امنیتی است که حدود چهار ماه 
قبل به منظور بهبود امنیت شهرها راه اندازی شد. 
حکومت در نظر دارد با این کار در شهرها تمامی 
تا خالهایی  کند  ثبت  را  آن  مالکان  و  خانه ها 
امنیتی که با استفاده از آن حمالت تروریستی و 
جرایم سازمان یافته طرح و برنامه ریزی می شود، 
و  کمک ها  موقع  به  توزیع  تسهیل  شود.  پر 
تطبیق  همچنان  و  مستحقین  مشخص شدن 
منظم واکسین کرونا از مزیت های دیگر تطبیق 

برنامه ی پاسپورت ساحوی عنوان شده است. 

اعتماد  نیز  یک دیگر  به  بلکه  باشند،  بی اعتماد 
ندارند. بخشی از آن ناشی از نظامی است که 
برای انجام پیش پاافتاده ترین وظایف و خدمات  
برای شهروند، رشوه و واسطه می خواهد. فساد 
اعتماد به دولت را تضعیف می کند. تعداد کمی 
می اندیشد.  به خیر همه  دولت شان  دارند  باور 
حاکمان مستبد مردم را تشویق می کنند که به 
اگر  کنند:  فکر  مجموع صفر  زاویه  از  سیاست 
همه ی  آورد،  دست  به  را  قدرت  دیگری  گروه 
پول و مشاغل دولتی را قبضه خواهند کرد. آن ها 
مخالفان شان را به عنوان افراطی هایی به تصویر 
را  هم میهنان شان  مرگ  آرزوی  که  می کشند 

دارند.
تعجب  جای  خشکیده ای،  خاک  چنین  در 
دواند.  ریشه  نتوانست  دموکراسی  که  نیست 
این  بارورکردن  برای  راه هایی  درازمدت  در  اما 
پرورش  و  آموزش  ارتقای  دارد.  وجود  خاک 
امری حیاتی است. کشورهای آزاد باید بیشتر 
کشورهای  بپذیرند.  عرب  دانش جوی  پیش  از 
دموکرات و آزاد همچنین باید از روزنامه نگاران، 
فعاالن حقوق بشر و سازمان های مردمی عرب 
حمایت کنند. رشد فرهنگ تکثرگرایی زمان بر 
است. اما وضعیت موجود، همان طور که ده سال 
طرز  به  تونس  در  درمانده  میوه فروشی  پیش 
غم انگیزی نشان داد، ناپایدار و تداوم ناپذیر است.

و ناحیه مربوطه مسئول و جوابگو می باشد.«
در شماری از ناحیه های کابل حتا مردم پس از 
پاره کرده اند. ملک وزیر،  را  این فورم  دریافت، 
وکیل یکی از گذر های ساحه پکتیاکوت ناحیه 
روزنامه  با  تلفنی  صحبت  در  کابل  شهر  نهم 
اطالعات روز گفت که ابتدا مردم فکر می کردند 
که این فورم برای توزیع کمک است، ولی بعدا 
آن  نیست،  کمک  از  خبری  شدند  متوجه  که 
به  نزدیک  فورم  پاره کردند: »از میان ٩۸۰  را 
۵۰۰ فورم آن را توزیع کردم. هنوز شمار کمی 
از آن پر شده و برگشته است. اکثر مردم فورم 
آن  بعضی های که گرفتند هم  و  نمی گیرند  را 
را پاره کردند. وقتی پرسیدم چرا؟ گفتند فکر 
می کردیم که فورم برای کمک است. گفتند حاال 
که کمک نیست، ما هم این فورم را کار نداریم. 
پر  را  آن  نمی دانم که چرا مردم  و هنوز دیگر 

نمی کنند.«

چرا خودداری؟
خودداری  و  مقاومت  معتقدند  امور  آگاهان 
به  شخصی شان  اطالعات  ارائه  از  شهروندان 
شهروندان  که  می شود  ناشی  آنجا  از  حکومت 
فاصله ی  حکومت  و  آنان  میان  می کنند  فکر 

عمیقی وجود دارد. 
امور نظامی،  اعتقاد جاوید کوهستانی، آگاه  به 
این  خانه پری  از  شهروندان  امتناع  و  مقاومت 
به  شهروندان  بی اعتمادی  در  ریشه  فورم 
حکومت دارد و از فاصله  ای که بین دولت و ملت 
ایجاد شده، نشأت می گیرد: »در جایی که کد 
دیوارهای  و عده ای پشت  ٩١ »چور« می شود 
کالن  درز  یک  بروز  می کنند،  زندگی  سمنتی 

میان دولت و ملت طبیعی است.« 
این  که  می کند  استدالل  کوهستانی  آقای 
به  شهروندان  می شود  باعث  بی اعتمادی 
کانال هایی که اطالعات شخصی شان از آن رد 
این  که  نمی دانند  »آنان  کنند:  می شود، شک 
اطالعات از کدام کانال ها می گذرد و در نهایت 
به کجا می رود؛ اطالعاتی که حتا تصویر شخص 

ضمیمه ی آن است.« 
شکایت هایی از تطبیق این طرح به پارلمان هم 
کمیسیون  عضو  نوروزی،  زهره  است.  رسیده 
صحبت  در  نمایندگان  مجلس  داخلی  امنیت 
از  شماری  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به 
این که  از  کمیسیون  این  به  کشور  شهروندان 
این فورم مورد اعتماد نیست و ممکن اطالعات 
هراس افگن  گروه های  اختیار  در  شخصی شان 

قرار بگیرد، ابراز نگرانی کرده اند. 
این عضو مجلس نمایندگان هرچند با کلیت این 
طرح موافق است اما می گوید بهتر بود حکومت 
اطالع رسانی  طرح  این  مورد  در  آغاز،  از  پیش 
ارائه  شهروندان  به  آن  از  واضحی  تصویری  و 
می کرد. به باور او یک بخش کالنی از این اما و 
اگرها از نبود اطالعات کافی در مورد این طرح و 
هدف آن ناشی شده است: »وکالی گذر، نواحی 

استثنائی است که این قاعده را اثبات می کند؟
است.  زود  خیلی  هنوز  نتیجه گیری  این  برای 
بذر دموکراسی مدرن هنوز به درستی در جهان 
عرب کاشته نشده است. شهروندان کشورهای 
جهان  نقاط  سایر  مردم  اندازه  به  خاورمیانه 
تشنه ی انتخاب رهبران خود هستند. آنچه آن ها 
بیش از همه نیاز دارند این است که نهادهای 
مستقل ـ دانشگاه ها، رسانه ها، گروه های مدتی 
و باالتر از همه دادگاه ها و مساجد ـ از حکومت 
شکل گرفته و تکامل یابند. تنها در آن صورت 
است که فضا برای یک شهروند متعهد و مطلع 
ایجاد خواهد شد. تنها در آن صورت است که 
مردم خواهند پذیرفت که اختالفات سیاسی را 

می توان به صورت مسالمت آمیز حل کرد.
بحث  برای  بیشتری  آزادی  بایستی  عرب ها 
خاورمیانه  مکاتب  باشند.  داشته  گفت وگو  و 
بر  انتقادی،  تفکر  آموزش  بر  تمرکز  جای  به 
و  رسانه ها  دارند.  تأکید  طوطی وار  یادگیری 
این منطقه تمایل دارند طوطی وار  مساجد در 
حاکمان  کنند.  بیان  را  حکومت  موضع 
گرفتن  به خدمت  دنبال  به  مستبد خاورمیانه 
رسانه های اجتماعی نیز هستند. همه ی این ها 
می شود.  اطالعات  خود  به  بی اعتمادی  باعث 
است.  شایع  خاورمیانه  در  توطئه  نظریه های 
حکومت هاشان  به  نه تنها  دارند  تمایل  عرب ها 

مشخصات من را به خانواده ام راپور می دهد. از 
سرگردانی بیشتر خانواده ام جلوگیری می شود. 
در این وطن همه روزه یک حادثه می شود، اما 
از روی همین فورم خانواده ام را پیدا می کنند و 

آنان را از سرگردانی نجات می دهند.«
شبکه های  در  ساحوی  پاسپورت  برنامه ی 
اجتماعی هم با واکنش های گسترده مواجه شده 
است. شماری از کاربران فیسبوک از استفاده ی 
ابراز نگرانی کرده اند. کاربری  از این فورم  سوء 
به نام عبدالبشیر حیدری در فیسبوکش نوشته 
است: »اکثر این برنامه تصمیم و پالن رهبری 
دولت و یا رهبری نهاد های امنیتی کشور است، 
امضا  به  یادداشت  یک  باید ضم  متذکره  فورم 
خانواده  هر  به  مربوطه  ناحیه  و  حوزه  مهر  و 
ارسال گردد و در یادداشت از حفظ محرمیت و 
معلومات شخصی خانواده ها تضمین گردد و در 
صورت بروز هر نوع حادثه برای باشندگان، حوزه 

تکان  و کووید١٩  را جنگ ها، جهاد، مهاجرت 
داده است. کنش گران معتقدند که عرب ها دیگر 
حاضر به تحمل بدبختی های همیشگی نیستند 
و می گویند که نسبت به گذشته مطمئن ترند 
از آن ها  یکی  ایجاد کنند.  تغییر  که می توانند 
می گوید شعله ی بهار عربی هرگز کامال خاموش 
سال  در  که  اعتراضی  تظاهرات  است.  نشده 
نام  را درنوردید، هیچ  2۰١٩ کشورهای عربی 
به  اعتراضات  این  اما  نگرفت،  خود  به  جذابی 
اندازه ی بهار عربی ١۰ سال پیش برای رهبران 

این کشورها پیامد داشته است.
متأسفانه وضعیت کشورهایی که در سال 2۰١٩ 
به لرزه درآمدند ـ مانند الجزایر، عراق، لبنان و 
سودان ـ فقط اندکی بهتر از کشورهایی است 
امکان  آیا  شدند.  رو  و  زیر  عربی  بهار  در  که 
دارد همان طور که برخی ها معتقدند این حرف 
درست باشد که عرب ها نمی توانند به سادگی 
که  معتقدند  برخی  شوند؟  دموکراسی  پیرو 
نظامیان این منطقه بیش از حد سیاسی هستند 
جلوگیری  خاورمیانه  واقعی  گشایش  از  این  و 
می کند. برخی دیگر می گویند که گرایش های 
تکثرگرایی  با  محلی  اسالمی  سخت گیرانه 
و  اسالم گرایان  از  که  تونس،  آیا  نمی سازد. 
مردمی برخوردار است که ظاهرا یاد گرفته اند 
از سیاست مداران منتخب اطاعت کنند، همان 

می گویند ما چه می فهمیم که این فورم به کجا 
می رود. مردم دل نمی توانند که آن را پر کنند، 
غیر من که وکیل گذر هستم و می فهمم که این 

فورم به چه منظور پر می شود.«
به  کار  این  اینکه  ضمن  می گوید  یعقوب علی 
بهبود امنیت منطقه و شهر کمک می کند، در 
انفجار  ترافیکی و  مواقع اضطراری مثل حادثه 
متضرر  شهروندان  سریع  هویت  تثبیت  برای 
حادثه  یک  من  »مثال  می کند:  کمک  نیز 
زمانی  یک  نیستم.  هوش  به  خودم  و  می کنم 
می آیم.  هوش  به  و  هستم  شفاخانه  در  من 
داکتر می پرسد در کجا سکونت داری. من مثال 
می گویم که در ناحیه ششم. این فورم ساحوی 
چون در حوزه ساحوی و حوزه امنیت ملی ثبت 
حوزه  و  می زند  زنگ  حوزه  به  داکتر  می شود، 
در  شخص  همین  بلی  که  می گوید  آن سو  از 
فالنی ناحیه، در فالنی گذر سکونت دارد و این 

همراه داشته است، آن هم در تونِس بوعزیزی. 
نظامی  کودتای  به  کارش  و  ماند  ناکام  مصر 
بدتر  سوریه  همه  از  و  یمن  لیبیا،  در  کشید. 
قدرت های  و  افتاد  راه  به  داخلی  جنگ های 
عربی خیلی  بهار  کرد.  درگیر خود  را  خارجی 
که  مبدل شد، طوری  تلخ  زمستانی  به  سریع 
اکنون بسیاری از مردم خاورمیانه دیگر امیدی 

به این منطقه ندارند.
تحوالت  شاهد  خاورمیانه  تاکنون  آن زمان  از 
زیادی بوده است اما بهتر نشده است. حاکمان 
پایین آمدن  با  اند.  نگران  عرب  جهان  مستبد 
کشورهای  مستبد  حاکمان  حتا  نفت،  قیمت 
نفت خیز این منطقه دیگر نمی توانند با پرداخت 
یارانه های کالن و مشاغل دولتی اتباع خود را 
تطمیع کنند. بسیاری از این رهبران پارانویایی تر 
از گذشته و ظالم تر از یک دهه پیش شده اند. 
سعودی  عربستان  از  سلمان  بن  محمد 
خویشاوندان خود را زندانی می کند. عبدالفتاح 
السیسی مصر مطبوعات را خفه کرده و جامعه 
مدنی این کشور را سرکوب کرده است. درسی 
که خودکامه ها از بهار عربی آموخته اند این است 
که هر جرقه ی نارضایتی و مخالفت را باید سریع 

و در جا خاموش کرد تا مبادا گسترش یابد.
و  بسته تر   2۰١۰ سال  به  نسبت  منطقه  این 
خاورمیانه  خشم گین  ترند.  احتماال  آن  مردم 

لطف علی سلطانی
گزارشگر

فورمی دریافت کرده اند  اخیرا  شهروندان کابل 
قسمت  در  که  کنند  دریافت  است  قرار  یا  و 
شهرداری  داخله،  وزارت  نشان های  آن  باالیی 
کمی  می خورد.  چشم  به   ملی  امنیت  و  کابل 
پایین تر از نشان ها با خط درشت نوشته است: 
این  در  ساحوی«.  پاسپورت  معلوماتی  »فورم 
که  است  شده  خواسته  منزل  مالک  از  فورم 
تمامی  و  خودش  پرجزئیات  مشخصات  و  نام 
مشخصات منزل و کوچه و منطقه اش را درج 
کند. این فورم ها در اکثر ناحیه ها توسط وکالی 

گذر توزیع شده است. 
حدود دو هفته قبل امنیت ملی تمامی وکالی 
گذر 22 ناحیه کابل را در خیمه لویه جرگه جمع 
و به آنان خریطه های حاوی هزار فورم پاسپورت 
ساحوی توزیع کرد. فورم ها به زبان های پشتو و 

فارسی تکثیر شده است. 
پس از توزیع این فورم پیام هایی با این محتوا 
پاسپورت  معلوماتی  فورم  دقیق  »خانه پوری 
طریق  از  هم  می باشد.«  اجباری  ساحوی 
شهروندان  شماره های  به  مخابراتی  شبکه های 

ارسال شده است. 
اکثر خانه ها رسیده که  به  فورم در حالی  این 
به نظر  ندارند.  آن  از  را  الزم  آگاهی  شهروندان 
می رسد که شهروندان در برابر این فورم حساس 
شده اند و بخش کالنی از مردم از خانه پری آن 

خودداری می کنند. 

ترس از چه؟
منطقه ی  باشنده ی  مستعار«،  »نام  مصطفا 
که  کابل  شهر  ششم  ناحیه  در  »بانگسیدار« 
نخواست نام اصلی اش در گزارش ذکر شود، یکی 
از کسانی است که این فورم را خانه پری نکرده 
حکومت  به  او  خودش  گفته ی  به  زیرا  است؛ 
و  مشخصات  که  دارد  هراس  و  ندارد  اعتماد 
هویتش در اختیار گروه های مسلح مخالف دولت 
قرار بگیرد: »وکیل صاحب فورم را آورد، فورم را 
گرفتم و انداختمش در یک گوشه. چرا که سر 
دولت اعتماد ندارم. نشود که همی مشخصات 

من در دست طالبان بیفتد.«
یعقوب علی، وکیل گذر منطقه ی »بانگسیدار« 
فورم  کاپی  هزار  حدود  او  است.  ششم  ناحیه 
کرده،  توزیع  گذرش  در  را  ساحوی  پاسپورت 
از توزیع آن  از یک هفته  تا حاال که بیش  اما 
می گذرد، تنها حدود ١۰۰ فورم خانه پری شده 
و به او برگشته است. یعنی در این گذر ده درصد 
مردم به این خواست تمکین کرده  و بقیه ٩۰ 
درصد به دالیل مختلف این فورم را خانه پری 

نکرده اند. 
»یک عده  که سرشان خالص است )می فهمند 
که این فورم به چه منظور توزیع شده است( این 
فورم را پر کرده اند، ولی عده ای دیگر می ترسند. 
نیست.  محفوظ  ما  هویت  که  می گویند  آنان 

اکونومیست
مترجم: جلیل پژواک

محمد،  برادرش،  آن که  از  پس  بوعزیزی  لیال 
ده سال قبل خود را آتش زد، پرسید: »تصور 
می کنید چه نوع سرکوبی می تواند یک جوان 
مأموران  دارد؟«  وا  کاری  چنین  انجام  به  را 
محلی در تونس گاری میوه  فروشی محمد را در 
ظاهر به دلیل نداشتن مجوز، اما در واقع برای 
اخاذی از وی، توقیف کرده بودند. برای محمِد 
بوعزیزی  بود. محمد  نهایت تحقیر  این  جوان، 
مقابل  در  روی خود  بر  پترول  ریختن  از  قبل 
باید مخارج  دفتر فرمانداری فریاد زد: »چطور 

زندگی ام را در بیاورم؟«
خاورمیانه،  منطقه  سراسر  در  محمد  اقدامات 
به  او  همچون  دیگر  نفر  میلیون ها  که  جایی 
آن ها  بودند، طنین انداز شد. خشم  آمده  تنگ 
در  فاسدشان  دولت های  و  ستم گر  رهبران  از 
شکل اعتراضی موسوم به بهار عربی فوران کرد. 
قیام های مردمی دیکتاتورهای چهار کشور مصر، 
آورد.  زیر  به  قدرت  از  را  یمن  و  تونس  لیبیا، 
برای لحظه ای، به نظر می رسید که دموکراسی 

باالخره به جهان عرب پا گذاشته است.
یک دهه بعد اما هیچ جشنی برای سال گرد ده 
سالگی بهار عربی برنامه ریزی نشده است. از این 
به  پایدار  نتایج  یکی  فقط  دموکراتیک  تجارب 

اپسپورت ساحوی؛ 
اهبام  طرح و یب اعتنایی هشروندان

ده سال پس از هبار؛ 
چرا دموکرایس در خاورمیانه انکام ماند؟
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هرنوع وضعیت صحی زیراستاندارد سوق دهد. 
ممکن است بعدا معلوم شود که بهترین توصیه 
حفظ  و  ماسک  از  استفاده  کنار  در  استاندارد 
همه گیری  جریان  در  خوابیدن  خوب  فاصله، 

بوده است.
است. »عاصم  انجام دادنش آسان تر  از  گفتنش 
در  رفتاری  علوم  و  روان پزشکی  استاد  شاه«، 
خواب  که  است  معتقد  بیلور«  پزشکی  »کالج 
است  روانی  مشکالت  از  بسیاری  اصلی  هسته 
که در این سال جهش یافته : »ساختار زندگی 
به هم خورده و باعث ایجاد اختالل عظیم در 
همه  معموال  است.  شده  خواب  چرخه های 
خورشید  نور  آن ها  دارند.  خود  برای  برنامه ای 
می گیرند و مالتونین تولید می شود و آن ها را 
مردم  که  ما شاهدیم  اکنون  می برد.  به خواب 
عالقه خود را به خیلی چیزها از دست داده اند، 
در  و  نمی کنند  ورزش  می شوند،  گوشه نشین 
اضطراب  و  افسردگی  نمی خوابند.«  نتیجه 

بی خوابی را شدیدتر و چرخه را بدتر می کند.
آن  در  که  باشد  جایی  است  ممکن  این 
تقویت  برای  رویکردها  سایر  یا  ــ  مالتونین 
اثرات قوی خواب ــ می تواند اثر داشته باشد. 
»راسل ریتر«، استاد زیست شناسی سلولی در 
»دانشگاه تگزاس« متقاعد شده است که درمان 
هم اکنون  باید  مالتونین  با  کووید١٩  گسترده 
ماه می  باشد. در  استاندارد درمانی  یک روش 
ریتر و همکارانش طی نامه ای تقاضا کردند که 
مالتونین بالفاصله به همه ی مبتالیان کووید١٩ 

داده شود.
مالتونین هسته ی  درباره  تحقیقات  جهاِن  اگر 
از  او  است.  ریتر  آن  باشد،  داشته  گداخته ای 
این  بالقوه  مزایای  درباره  تاکنون   ١٩۶۰ دهه 
هورمون بر سالمتی مطالعه کرده است و به من 
گفت که خودش روزانه ۷۰ میلی گرم مصرف 
روزانه  داروخانه  بطری های  )بیشتر  می کند. 
١ تا ١۰ میلی گرام توصیه می کند(. ریتر پس 
مورد  در  که  را  جورنالی  مقاالت  گفت وگو  از 
مالتونین و کووید١٩ منتشر کرده است به من 
ارسال کرد که از آن جمع دست کم چهار مقاله 
 »Melatonin Research  « جورنال  در 
داروخانه ها  توصیه های  او  است.  شده  منتشر 
را »پروپاگاندا« خواند و خاطرنشان کرد که او 
قبل از این که من متولد شوم درباره مالتونین 
مطالعه می کرده است. ریتر گفت: »من پشت و 
روی مالتونین را می شناسم و وقتی آن را توصیه 

می کنم مطمئنم.«
اکثر دانشمندان خواب  به نظر می رسد  گرچه 
موافق این هستند که مهم ترین مداخالتی که 
خواب را تسهیل می کند، دارویی یا حتا به شکل 
مکمل غذایی نیست. توصیه کلی اما این است 
که تنظیم کردن بدن تان طوری که مالتونین 
در آن به طور منظم کار کند، بر صرفا مصرف 
بی وقفه  بعد  و  غذایی  عنوان مکمل  آن  به  آن 
شب  تمام  زل زدن  یا  نت فلیکس  تماشاکردن 
روزهای  که  اکنون  دارد.  ارجحیت  موبایل،  به 

کووید١٩  از  بهبودی  از  پس  هفته ها  نکشیده، 
وخیم تر  عالئم  ناگهان  اما  بوده  بهتر  حال شان 
محدود  مغز  به  فقط  یافته ها  این  شده اند.« 
در  رادیولوژیست »سواتی دشموک«  نمی شود. 
مواردی  با  دیریست  وسترن«  نورث  »دانشگاه 
سروکار دارد که در آن افراد آسیب های عصبی را 
در سراسر بدن شان تجربه می کنند. او به دنبال 
شواهدی است که شاید نشان دهد خود ویروس 
سلول های عصبی را نابود می کند. »ویروس های 
هپاتیت سی« و تب خال معروف به چنین کاری 
هستند و پزشکان از طریق کالبدشکافی  ویروس 
پیدا  مغز  در  اعصاب  داخل  در  را  کرونا  جدید 

کرده اند.
عالئم  این  که  است  معتقد  دشموک  آن هم  با 
به احتمال زیاد ناشی از التهاب است. در واقع، 
یک  چگونه  این که  توضیح  برای  اصلی  نظریه 
ویروس می تواند باعث ایجاد چنین طیف وسیعی 
از عالئم عصبی در طول بازه های زمانی مختلف 
بیشتر  که  التهابی  است؛  بی نظم  التهاب  شود، 
تا  به یک درگیری بی هدف و خودسر می ماند 
که  عارضه ای  در  اثر  این  یک حمله هدف مند. 
»میالژیک  یا  مزمن«  نام »سندرم خستگی  به 
انسفالومیالیتیز« معروف است، نیز دیده می شود. 
این تشخیص عالئم بالقوه بی شماری را شامل 
می شود و احتماال شامل انواع مختلفی از آسیب 
سلولی یا ارتباط سلولی نادرست است. در برخی 
موارد، این آسیب ناشی از کمبود طوالنی مدت 
است.  ذات الریه شدید(  از  بعد  )مثال  آکسیجن 
در برخی دیگر، آسیب دیدن ارتباط سلول ها با 
التهابی  فرآیندهای  طریق  از  می تواند  اعصاب 
شبکه های  عملکرد  مستقیما  که  شود  ایجاد 

عصبی ما را متأثر می کند.
غیرقابل  پیش بینی بودن مسیر این بیماری ــ 
این که در طوالنی مدت چقدر و چگونه گسترده 
می شود و چه باید کرد ــ چالش های خاصی را 
در این عصر نامطمئن همه گیری ایجاد می کند. 
سندرم خستگی مزمن به درستی درک نشده، 
انگ زده شده و به طور گسترده نادرست معرفی 
رویکردهای  و  پزشکی  درمان های  است.  شده 
تشخیصی در این خصوص قابل اعتماد نیست. 
یک  به  ندرت  به  عمومی  التهابی  حالت های 
نسخه یا یک روش پاسخ می دهند، اما مداخالت 
جامع تر و مداوم تری را برای بازگرداندن سیستم 
ایمنی به حالت تعادل و متعادل نگه داشتن آن 
چنین  سمت  به  پزشکی  سیستم  می طلبند. 

رویکردهایی روانه نیست.
اما این درک از آنچه اتفاق می افتد ممکن است 
به  فنی  جزئیات  اگرچه  باشد.  امیدوارکننده 
وضوح نگران کننده است، اما در آنچه پزشکان 
دارد.  وجود  بخش  اطمینان  موارد  نمی بینند 
کشته  و  گرفته  قرار  موردحمله  اعصاب  وقتی 
دائمی  دارد  امکان  آن  از  ناشی  آسیب  شوند، 
باشد. وقتی اعصاب به درستی ارتباط برقرار کرده 
نمی توانند، این عارضه قابل درمان، پیش گیری و 
چرخه های  گرچه  است.  بهبودیافتنی  کامال 

کمک می کند، آگاه می کند. چینگ فکر می کند 
ممکن  که  معتقدند  دیگران  و  او  است.  چنین 
است مسأله ی اصلی اصلن مالتونین نباشد، بلکه 
عملکردی در بدن باشد که مالتونین به کنترل 

آن معروف است: خواب.
***

مورد  در  که  متعددی  ابهام های  حقیقت،  در 
چگونگی تأثیر کووید١٩ وجود دارد تا حدودی 
در مورد این سوال است که این بیماری چگونه 
بر خواب ما تأثیر می گذارد و این که خواب به 
نوبه ی خود چگونه بر این بیماری تأثیر می گذارد. 
ویروس کرونا قادر است فرایندهای ظریف درون 
سیستم عصبی ما را تغییر دهد. بسیاری از این 
تغییرها پیش بینی ناپذیر و گاهی اوقات منجر به 
عوارض طوالنی مدت می شود. درک بهتر روابط 
بین سیستم ایمنی و سیستم عصبی می تواند در 
درک کووید١٩ و پیش گیری از آن نقش اساسی 

داشته باشد.
از  که  بسیاری  افراد  همه گیری  این  طول  در 
بی خوابی رنج می برند، به بخش مغز و اعصاب 
»دانشگاه جانز هاپیکنز« برای مشاوره درخواست 
داده اند. »راشل ساالس«، یکی از متخصصان مغز 
و اعصاب این دانشگاه می گوید که او ابتدا فکر 
می کرد که افزایش اختالالت خواب صرفا نتیجه 
انبوه اضطراب هایی است که یک بحران جهانی 
ویران گر با خود به همراه می آورد؛ از نگرانی در 
مورد سالمتی گرفته تا تأثیر اقتصادی آن و انزوا. 
الگوهای  همه گیری  شدت گرفتن  با  واقع،  در 
در سراسر جهان مشاهده شده  اختالل خواب 
انگلیس  خواب«  »انجمن  گزارش  طبق  است. 
حدود سه-چهارم افراد در انگلستان در طول این 
همه گیری شاهد تغییراتی در خواب شان بوده اند 
و کم تر از نیمی از افراد در این کشور »خواب 
»در  می گوید:  ساالس  ندارند.  سرحال آور« 

تابستان ما آن را خواب کرونایی نامیده بودیم.«
با این حال ساالس در ماه های اخیر شاهد ظهور 
خواب  است.  بوده  دیگری  عجیب تر  الگوی 
بسیاری از افراد به دلیل اضطراب  قابل پیش بینی 
ناشی از همه گیری همچنان دچار اختالل است. 
میان  در  خاص  به طور  گیج کننده تر  عالئم  اما 
افرادی که از کووید١٩ بهبود یافته اند مشاهده 
شده است. او می گوید: »ما شاهد ارجاع بیماران 
از جانب پزشکان هستیم، زیرا خود این بیماری 
افراد پس  تأثیر می گذارد.«  بر سیستم عصبی 
از بهبودی از کووید١٩ تغییراتی را در توانایی 
سردردهای  و  می کنند  تجربه  شان  تمرکز 
و  عضالنی  ضعف  مغزی،  مه  ناتوان کننده ، 
می دهند.  گزارش  را  بی خوابی  اوقات  بیشتر 
بسیاری از آن ها به نظر نمی رسد که مضطرب 
یا دل مشغولی های مربوط به همه گیری داشته 
ناتوانی  بتواند  که  حدی  در  نه  حداقل  باشند، 
این  بلکه  دهد.  توضیح  در خواب  را  آن ها  تازه 
عوارض گاهی اوقات بخشی از چیزی است که 
طوالنی  »کووید  آن را  کم کم  پزشکی  جامعه 
مدت« می خوانند؛ وضعیتی که در آن عالئم پس 
از رفتن ویروس از وجود فرد به مدت نامعلوم 
دوام می آورد. در مورد اختالالت خواب، ساالس 
می گوید که نگران است و انتظار دارد که »این 
تا  ما  که  باشد  مدتی  طوالنی  اثرات  آغاز  تازه 

سال ها شاهد آن خواهیم بود.«
کرده  سعی  ساالس  همکار  ونکاتسن«،  »آرون 
می تواند  کرونا  ویروس  چگونه  که  بداند  است 
باعث بی خوابی شود. او مشخصا بر بیماری های 
بر سیستم عصبی  که  التهابی  و  »خودایمنی« 
تأثیر می گذارند، تمرکز دارد. ونکاتسن می گوید 
که در ابتدا فرض اساسی در میان پزشکان این بود 
که بسیاری از عالئم پسا کووید١٩ به دلیل یک 
واکنش خودایمنی است؛ یک حمله هدف مند 
اما اشتباهِ سیستم ایمنی فرد بر بدن این فرد. 
این عارضه امکان دارد در سیستم عصبی فرد 
پس از آلوده شدن وی توسط ویروس های متعدد 
»سندرم  مانند  پیش بینی  قابل  الگوهای  در 
گیلن-باره« رخ دهد. در روزهای بعد از عفونت، 
بر  اشتباها  جدید  آنتی بادی های  که  هنگامی 
اعصاب حمله ور می شوند، ضعف و بی حسی از 
نوک اندام های انتهایی به داخل پخش می شود. 
این نوع الگوها هرچند ناراحت کننده اما حداقل 
پزشکان  است؛  پیش بینی  و  تشخیص  قابل 
می توانند به بیمار بگویند که با چه چیزی مواجه 

اند و انتظار چه چیزی را داشته باشند.
اما ونکاتسن می گوید که الگوهای پس از ابتال 
آن  پیش بینی ناپذیر  از  بهبودی  و  به کووید١٩ 
ماهیت  واضح  به صورت  و  هستند  پراکنده  و 
امکان  عالئم  ندارند.  را  بیماری های خودایمنی 
به  ابتال  خفیف  مورد  یک  از  پس  حتا  دارد 
کووید١٩ ظاهر شود و در بازه های زمانی متفاوت 
از  تعدادی  »ما  می گوید:  ونکاتسن  یابد.  ادامه 
بیماران را دیده ایم که حتا کارشان به شفاخانه 

جیمز همبلین، آتالنتیک
مترجم: جلیل پژواک

ویروس کرونا تازه جان فقط چند ده نفر را گرفته 
بود که »فشونگ چینگ« به دنبال درمانی برای 
آن برآمد. او می دانست که اصل مسأله زمان است. 
چینگ که شغلش تحلیل گری داده در »کلینیک 
کلیولند« است، دیده بود که سایر ویروس های 
خانواده کرونا چگونه قبال در چین و عربستان 
شیوع کرده، هزاران نفر را بیمار و اقتصاد جهانی 
را به لرزه درآورده بود. بنابراین او در ماه جنوری 
در آزمایشگاهش از هوش مصنوعی برای یافتن 
سرنخ های پنهان در ساختار این ویروس استفاده 
کرد تا نحوه حمله ی آن به سلول های انسان را 
پیش بینی کند و بفهمد که چه چیزی می تواند 
جلو آن را بگیرد. او در میان یافته هایش متوجه 
بالقوه می تواند این  شد که »مالتونین« به طور 

ویروس را متوقف کند.
به عنوان  که  مالتونین،  نمی کرد  فکر  کسی 
کلید  بتواند  می شود،  شناخته  خواب  هورمون 
نقش  آشناترین  شود.  همه گیری  متوقف کردن 
یا  بیولوژیک  ساعت  تنظیم  ما  برای  مالتونین 
ما است. هر شب وقتی  بدن  ریتم شبانه روزی 
هوا تاریک می شود، مالتونین از »غده صنوبری« 
خون  جریان  وارد  می زند،  بیرون  ما  مغز 
می شود و خواب را القأ می کند. چینگ یافته ی 
و  ویروس  بین  رابطه  مورد  در  آزمایشگاهش 
مالتونین را عجیب یافت. او اخیرا به من گفت 
ابتدایی  بسیار  »یافته ی  آن زمان  در  این  که 
نخستین  روزهای  در  کوچک  مطالعه ی  بود«؛ 
نامی  کووید١٩  آن که  از  قبل  حتا  همه گیری، 
داشته باشد و هنگامی که هر کاری که ممکن 
بود مفید باشد ارزش شریک کردن با دیگران را 

داشت.
از  پژوهشش  نشر  از  پس  چینگ  این حال  با 
دانشمندان سراسر جهان شنید که فکر می کنند 
در مالتونین امکان دارد واقعا چیزی در رابطه 
دانشمندان  باشد.  نهفته  کنونی  همه گیری  به 
خاطرنشان کردند که عالوه بر اثرات شناخته شده 
تنظیم  در  هورمون  این  خواب،  بر  مالتونین 
مالتونین  دارد.  نقش  نیز  بدن  ایمنی  سیستم 
و  می کند  عمل  تعدیل کننده  به عنوان  اساسا 
نمی گذارد واکنش های محافظتی و دفاع خودی 
ما از کنترل خارج شود یا بالاستفاده بماند. )اتفاقا 
دانشمندان دریافته اند که بی نظمی در واکنش 
و  است  اساسی  ما یک مشکل  ایمنی  سیستم 
می تواند یک مورد خفیف ابتال به کووید١٩ را به 

یک سناریوی مرگ بار تبدیل کند.(
بکاود.  بنابراین چینگ تصمیم گرفت عمیق تر 
او و همکارانش طی چند ماه داده های هزاران 
بیمار را که به مرکز پزشکی وی مراجعه کرده 
بودند، جمع آوری و تجزیه و تحلیل کردند. نتایج 
بازهم  این مطالعه که ماه گذشته منتشر شد، 
نقش مالتونین را برجسته نشان می دهد. برپایه 
این مطالعه احتمال ابتالی افرادی که مالتونین 
طور  به  کووید١٩،  به  باشند  کرده  مصرف 
قابل مالحظه ای کم تر از دیگران است و احتمال 
دیگران  از  کم تر  مراتب  به  نیز  افراد  این  مرگ  
است. سایر پژوهش گران نیز الگوهای مشابهی 
اکتبر مطالعه ای که  ماه  در  را مشاهده کردند. 
در دانشگاه کلمبیا صورت گرفت نشان داد که 
مبتال  کووید١٩  شدید  موارد  به  که  بیمارانی 
احتمال  مالتونین  دریافت  صورت  در  هستند، 
که  هنگامی  می رود.  باال  زنده ماندن شان 
کووید١٩اش  درمان  برای  ترمپ  رییس جمهور 
به مرکز پزشکی نظامی ملی »والتر رید« منتقل 
روش های  از  شماری  بر  عالوه  پزشکان  شد، 
تجویز  مالتونین  وی  به  دیگر،  تجربی  درمانی 

کردند.
درحال حاضر هشت آزمایش بالینی در سراسر 
ببینند  دانشمندان  تا  دارد  جریان  جهان 
و  کووید١٩  از  بهبودی  بین  ارتباطی  آیا  که 
ثابت  اگر  یا خیر.  دارد  مصرف مالتونین وجود 
مبتالیان کووید١٩  به  واقعا  شود که مالتونین 
و  ارزان ترین  به  تبدیل  آن وقت  کمک می کند، 
با کووید١٩  در دسترس ترین دارو برای مقابله 
مانند  تجربی  داروهای  برخالف  شد.  خواهد 
آنتی بادی،  کوکتل های  و   remdesivir
متحده  ایاالت  در  گسترده  طور  به  مالتونین 
به عنوان مکمل غذایی بدون نسخه در دسترس 
است. افراد می توانند به راحتی آن را برای مصرف 

به دست بیاورند.
با این حال چینگ تأکید دارد که چنین کاری 
ماده ی  هر  مانند  مالتونین  نمی کند.  توصیه  را 
عصبی  »سیستم  کندکردن  توان  که  دیگری 
اضافی  شیمیایی  ماده  یک  دارد،  را  مرکزی« 
بیماران  برای  آن  آشکار  فواید  نیست.  بدن  در 
باشد که ما  کووید١٩ می تواند صرفا سیگنالی 
را از چیز دیگری که در واقع به بهبودی افراد 

پس  التهابی  روند  به دلیل  دارد  امکان  خواب 
اما  ببینند،  آسیب  و  شده  مختل  عفونت  از 
متخصصان رادیولوژی و مغز و اعصاب شواهدی 
مبنی بر غیرقابل برگشت بودن این امر نمی بینند. 
و همچنین از جمله ی امکان ها برای جبران آن، 
یکی هم خود خواب است. خواب کافی در به 
حداقل رساندن احتمال دچارشدن به این روند 

ناخوشایند و نامطمئن، نیز نقش دارد.
کانال های  از  مراقبت  خواب  اصلی  کارکرد 
ارتباط سلولی در مغز است. خواب گاهی اوقات 
تشبیه  ضدالتهابی  پاک کاری  فرایند  نوعی  به 
یک  طی  که  را  زائدی  مواد  خواب  می شود. 
دفع  می شود،  جمع  بدن  در  سوخت وسوز  روز 
و  انباشت شده  مواد  این  بدون خواب  می کند. 
ارتباطات سلولی را مختل می کند )همان طور که 
ظاهرا در برخی از افراد مبتال به انسفالومیلیت 
پس از کووید١٩ اتفاق می افتد(. »میشل میلر«، 
استاد طب خواب در »دانشگاه وارویک« بریتانیا 
می گوید: »در مراحل اولیه کووید١٩ شما شدیدا 
احساس خستگی می کنید.« در اصل بدن شما 
به شما می گوید که به خواب احتیاج دارید. میلر 
می گوید با تداوم عفونت، مردم متوجه می شوند 
که  اینجاست  و  بخوابند  نمی توانند  اغلب  که 
تشدید  را  یکدیگر  سلولی  ارتباطات  مشکالت 

می کند.
بنابراین هدف، خروج از این چرخه یا جلوگیری 
اینجا فواید خواب به کل بدن  از آن است. در 
می رسد. میلر می گوید: »خواب برای عملکرد مؤثر 
سیستم ایمنی مهم  است و همچنین به تنظیم 
میکانیسم های  و  گلوگز  جمله  از  متابولیسم، 
همه ی  می کند.«  کمک  وزن  و  اشتها  کنترل 
زیرا  دارد  ربط  کووید١٩  به  مستقیما  این ها 
عوامل خطر در موارد شدید ابتال به این بیماری 
شامل دیابت، چاقی و آپنه است. داشتن خواب 
عمیق، آرام و کافی حتا در کوتاه مدت متابولیسم 
بدن شما را بهینه و در صورت بیمارشدن تان 
این  ایجاد می کند.  حداکثر آمادگی را در بدن 
تأثیرات حتا ممکن است به واکسیناسیون نیز 
ربط داشته باشد. به نظر می رسد واکسن آنفلونزا 
از واکسن شدن  افرادی که در روزهای قبل  در 

خوب خوابیده اند، موثرتر است.
همه ی این ها به این پرسش اساسی باز می گردد: 
موارد  واضح ترین  از  یکی  حاضر  درحال  آیا 
عمومی،  بهداشت  رهنمودهای  در  حذف شده 

توصیه افراد به بیشتر خوابیدن است؟
***

تنها توصیه بهداشتی ساده تر از این که به شما 
به  توصیه  بشویید،  را  خود  دستان  گفته شود 
بیشتر خوابیدن است. اما این به دلیلی کلیشه 
است. خواب ما را تقویت و برای هرگونه بحرانی 
به خصوص زمانی که روزها کوتاه و سرد است 
و مردم کار چندان دیگری برای توانمندکردن 
دهند،  انجام  که  ندارند  خود  از  محافظت  و 
می تواند  یک نواخت  روزهای  می کند.  آماده 
افراد را به سمت افسردگی، سؤمصرف الکل و 
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صباح الدین کشککی، وزیر اطالعات و فرهنگ در آخرین دوران 
بسیاری  از  ]اعتمادی[  »او  می گوید:  دموکراسی  دهه  حکومت 
بود.« واسلی می گوید:  اعتماد مسکو  جهات یک شخص مورد 
»امین هرچند بخشی از طرح اصالحات را پذیرفت ولی با نوسازی 

قدرت به شدت مخالفت کرد.«
من  زیاد  اصرار  »با  آمده:  افغانستان«  پرده  »پشت  کتاب  در 
]واسلی[ حفیظ اهلل امین اصالحات اراضی را کنار گذاشت، ولی 
پیرامون حکومت دموکراتیک ملی و فراگیرشدن آن هیچ توجهی 
نکرد. وقتی من از موقعیت حکومت دموکراتیک ملی سخن گفتم 
وی در جوابم اصرار ورزیده گفت: حزب دموکراتیک خلق متفاوت 

از دیگران بوده و به اندازه کافی فرا گیر است.«
بعد از این سفر و بازشدن در این گفت وگو   ها به گونه ی عجیب 
و پیچیده ای آقای اعتمادی از زندان ناپدید و سر به  نیست شد. 
تحقیر دیگر بر رهبری مسکو و روند مشابه به قتل ترکی اتفاق 
افتاد. در کارنامه اعتمادی به عنوان یک سیاستگر مشهور کشور و 
سفیر در کشور   های پاکستان، ایتالیا، اتحاد شوروی، وزیر خارجه 

و نخست وزیر ثبت است.
در ادامه افزایش تنش   ها و نگرانی مسکو در تاریخ ١۸ اکتبر ١٩۷٩ 
داکتر شاولی وزیر خارجه وقت، سفرای کشور   های طرفدار مسکو 
را به وزارت خارجه دعوت کرده و از مداخله بی جا و بی حد مسکو 
در امور داخلی افغانستان به شدت و با الفاظ تند شکایت کرد که 

باعث سرافکندگی مسکو شد.
در ادامه کابل بعد از چند روز خواهان بیرون شدن پوزانف، سفیر 
کبیر و ستر جنرال پاولفسکی، مشاور ارشد نظامی اتحاد شوروی 
از افغانستان شد، که به جای پوزانف فکرت تایبف تاتار، به حیث 
سفیر به کابل آمد . تشویش بزرگ تر روس ها از ارتباط امین با 
امریکا به گونه ویژه با CIA بود. از سوی دیگر رخداد   های کابل و 
از جانبی دیدار امین با امریکایی   ها و ارتباط با پاکستان و از همه 
مهم تر القای اطالعات از مجرا   های متفاوت به مسکو، روس ها را به 

یک ارزیابی قطعی رسانیده بود .
من نمی خواهم تأیید یا رد کنم که حفیظ اهلل امین عضو سیا 
)CIA( بوده است یا نه. نگاهی به گذشته حضور امین در امریکا 

و چند اظهار نظر و قضاوت را به شما می سپارم.
امین در کالج معلمان دانشگاه کلمبیای ایاالت متحده تحصیل و 
در سال ١٩۶٣ رییس انجمن محصالن آن دانشگاه بوده است. بعد 
از تحصیل به حیث رییس دارالمعلمین مرکزی افغانستان مقرر 
شد. نباید فراموش کنیم که دارالمعلین مرکزی از جانب امریکا 
حمایت   های مالی و علمی می شد. امین در مصاحبه با روزنامه لس 
انجلس تایمز امریکا در 2۵ اکتبر ١٩۷٩ گفته بود: »ما از ایاالت 
متحده امریکا می خواهیم مسائل منطقه ای را واقع بینانه بررسی 

کند و امکان کمک   ها را برای ما فراهم کند.«
تالی اسوارت می گوید، اسالم آباد در تاریخ ٣۰ اکتبر به واشنگتن 
گفت: »کابل با اشتیاق و بی صبرانه درباره دیدار دوجانبه صحبت 
می کند.« اسناد منتشرشده سفارت امریکا در تهران از دو مالقات 
حفیظ اهلل امین با شارژ دافر امریکا در کابل یادآوری می کند، که 

البته از جانب مسکو نیز تأیید شده است .
معاون اداره بین الملل حزب کمونیست شوروی می گوید: »طبعا 
در چنین شرایطی نفوذ اطالعاتی، جاسوس   های دوجانبه و به 
خورد دادن اطالعات مورد نظر به طرف مقابل به  ویژه تبلیغات 
تأثیر فراوان دارد.« در همین راستا پروفیسور قاریف، برجسته ترین 
امنیتی،  عرصه  و  نظامی  تاریخ  در  شوروی  اتحاد  نویسنده 
و  نظامی  شخصیت   های  از  شماری  »روی هم رفته  می نویسد: 
سیاسی افغانستان و شوروی که از اوضاع افغانستان خوب آگاهی 
دارند، با اطمینان این اندیشه را ابراز می دارند که سرویس های 
مربوط غربی از طریق رخنه دادن عمال خود و تولید اطالعات 
کار  رسانیده می شد،  نیز  رهبری شوروی  به  ماهرانه  که  کذب 
بسیاری را انجام داده اند، تا هرچه ژرف تر پای اتحاد شوروی را 

به افغانستان بکشانند.«
از این بحث و اظهار نظر   ها می خواهم این نتیجه را به دست آورم 
که شوروی سابق به این باور رسیده بود - یا رسانده شده بود - که 

امین به هر دلیلی که باشد به دامن غرب سقوط می کند.

افغانستان بعد از قیام هرات می افزاید وقتی شوروی به اعزام نیرو به 
افغانستان با توجه به عواقب بین المللی آن به هیچ عنوان موافقت 
نمی کند، نورمحمد ترکی در گفت وگوی تلفنی با الکسی گاسگین 
رابطه  تاریخ مارچ ۷٩( در  اتحاد شوری سابق )در  نخست وزیر 
به قیام هرات چنین می گوید: »ما می خواهیم شما تاجیک ها، 
ازبک   ها و ترکمن   ها را برای راندن تانک   ها نزد ما بفرستید، زیرا 
اگر جامه  افغانستان شناخته شده هستند.  در  اقوام  این  کلیه 
افغانی بپوشند و نشان افغانی به آنها ]تانک   ها[ زده شود، هیچ کس 
نخواهد دانست. به نظر ما این کار بسیار آسان است؛ نظر به تجربه 

ایران و پاکستان، دیده می شود این کار آسان است.« 
جانب  از  تلفنی  گفت وگوی  این  جریان  در  که  نماند  ناگفته 
تعدادی  و  ایرانی  که شش هزار  بود  شده  ادعا  ترکی  نورمحمد 
افسران پاکستانی در صفوف قیام کنندگان هرات و والیت   های 
همجوار حضور دارند. این گفت وگوی تلفنی به خاطر اهمیت و 
جذابیتش در بیشتر منابع که راجع به حضور ارتش سرخ در 
افغانستان نوشته شده، آمده است. متن کامل آن را من درکتاب 

»هجوم اتحاد شوروی و سیاست های غرب« نقل کرده ام .
اما از هفتم ثور ۵۷ تا زمان تصمیم هجوم به افغانستان در هیچ 
نیرو، پاسخ مسکو  بر گسیل  تقاضا   های کابل مبنی  به  موردی 
مثبت نبوده و دالیلی که عنوان شده است افکار جهانی، روابط 
شرق و غرب است که توجه به تعهدات دوطرفه )امریکا و شوروی( 

را در عرصه جهانی، به  ویژه جانب شوروی را، برجسته می کند.
در همین مکالمه کاسگین در پاسخ می گوید: »من نمی خواهم 
شما را متأثر بسازم، اما این کار پنهان نخواهد ماند. بعد از دو 
ساعت همه ی جهان از آن آگاه خواهند شد که تهاجم شوروی به 

افغانستان آغاز شده است.«
خلق،  دموکراتیک  حزب  درون گروهی  اختالفات  ادامه ی  در 
 )١٩۷٩ )سپتامبر  هاوانا  در  ترکی  نورمحمد  سفر  جریان  در 
حفیظ اهلل امین در غیاب رهبر حزب برای به دست آوردن کامل 
قدرت سیاسی و حذف نورمحمد ترکی از صحنه سیاسی کشور، 
فعالیت   های علنی خویش را آغاز می کند. این تحرکات از طریق 
منابع مشخص به  داخل افغانستان به اطالع رهبر حزب رسانیده 

شده و از چندوچون موضوع آگاه می شود.
نورمحمد ترکی بعد از بازگشت و نشست طیاره حاملش در مسکو، 
قبل از آمدن به کابل در مالقاتی که با »لئونید برژنف« داشت، 
موضوع را در میان گذاشت و از توطئه امین و خطرهای احتمالی 
و قصد جانش یادآوری می کند. اما برژنف چنین پاسخ می دهد: 
را  بزرگ و شخص خودم شما  نکنید. شوروی  تشویش  »هیچ 

حمایت می کنیم و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.«
وقتی که نورمحمد ترکی به کابل می آید و توسط حفیظ اهلل امین 
کشته می شود، رهبری شوروی بسیار تحقیر و شرمنده می شود؛ 
به قول گرومیکو »برژنف به خود می پیچد.« ناظران می گویند 
وقتی این خبر را برژنف شنید عربده کشید و گفت: »مرد کثیف! 

برایت پاسخ خواهم داد!«
روزنامه ابزرویر لندن از قول گرومیکو وزیر خارجه اتحاد شوروی 
نوشت: »برژنف با کشته شدن ترکی که چندی پیش مهمانش 
بود به شدت تکان خورد به خود لرزید.« این منبع اضافه می کند: 

»قتل ترکی باالتر از آن بود که برژنف تحمل کند.«
جنرال نبی عظیمی می نویسد: »غضب برژنف در مرگ ترکی 
در  بود.«  افغانستان  به  قوا  ارسال  تصمیم  بزرگ  معلول حادثه 
جریان حاکمیت حفیظ اهلل امین هر روز بر غضب، حساسیت و 

دغدغه روس ها افزوده می شد .
در تابستان ١٩۷٩ بحث اصالحات در کابل، تشکیل دولت ملی، 
آشتی ملی، نوسازی ساختار قدرت، تغییر در ترکیب رهبری و 
انکشاف آن به مسکو مطرح و موافقت شده است. به این منظور 
شد.  فرستاده  کابل  به  با طرح مشخص  سافرونچک«  »واسلی 
به شمول  خارجی  دیپلمات   های  افغانستانی،  مقامات  با  واسلی 
سفارت امریکا گفت وگو کرده و بحث آشتی ملی، نوسازی ساختار 
یک  به عنوان  اعتمادی  نوراحمد  آقای  که  گونه ای  )به  قدرت 
شخصیت ملی و غیرحزبی منحیث رییس جمهور آینده پیش بینی 

شده است( را با ایشان در میان گذاشت .

همزمان با ششم جدی ١٣٩٩، چهل ویک سال از هجوم ارتش 
سرخ به افغانستان می گذرد. در این مطلب به دنبال پاسخ  به این 
پرسش می باشم که ایاالت متحده امریکا و غرب در کشانیدن 
ارتش سرخ به افغانستان چه نقشی داشته اند. آیا پاسخ قانع کننده 

به این پرسش وجود دارد؟
برای پاسخ روشن و دقیق باید به رخداد   های داخلی افغانستان 
قبل از هجوم، فضای سیاسی و اطالعاتی آن زمان شوروی سابق، 
امنیت مرزهای جنوب اتحاد شوروی سابق و حوادث زیربط اشاره 

شود تا به نتیجه مورد نطر برسیم.

رخداد   های داخلی 
دموکراتیک  حزب  آسان  پیروزی  ١٣۵۷و  ثور  کودتای  از  بعد 
حمایت  خان،  محمدداوود  جمهوری  سقوط  افغانستان،  خلق 
بدون چون وچرای اتحاد شوروی سابق به عنوان ابرقدرت شرق 
روس  ها  نظامی  پیش روی   های  این که  تصور  و  پیروزی  این  از 
شکست  ناپذیر است، زمامداران حزب دموکراتیک خلق را بسیار 
مغرور، جسور و بی باک کرده بود؛ آن هم به حدی که به عرصه   های 
واقعیت   های جامعه شناختی کشور، مردم شناسی، بافت اجتماعی 
و ... هیچ توجهی نکردند. از یک طرف تصامیم عجوالنه سیاسی 
و اجتماعی، به ویژه از نظر ایدئولوژیکی، گرفته می شد و از طرف 
دیگر اختالفات بسیار شدید درون حزبی به   ویژه در مرحله نخست 
بین جناح خلق و پرچم، آن هم در اولین روز   های پیروزی شان، 

ستون   های قدرت را به شدت لرزانده و سست کرد.
خلق  دموکراتیک  طرفدارن حزب  از  خود  که  ودان  فقیراحمد 
از  اتکا بر سیستم یک حزبی نه تنها  است، می نویسد: »حزب و 
کمک و همکاری متحدین خویش محروم ساخته شد، بلکه این 
دوستان به شکل خشن سرکوب و دامنه سرکوبی به کادر   های 
اعضای حزب نیز کشانیده شد. تعقیب ها، تبعیدها، زندانی نمودن   ها 
و حتا اعدام   های دسته جمعی، جنبش   های ترقی خواهانه و اعضای 
حزب، پایگاه اجتماعی و حاکمیت دولتی و خود حزب را تضعیف 

می نمود.«
درباره برخورد نامناسب، نامتوازن، خشن و ایدئولوژیکی با مردم 
که باور   های دینی و مذهبی بسیار شدید سنتی داشتند، باید 
یادآوری کرد که در آن زمان فاصله عجیبی بین شهرنشینان 
و جامعه روستایی از لحاظ فکری و فرهنگی وجود داشته. ۸۵ 
درصد مردم در روستاها زندگی می کردند و همچنین به قول ودان 
»کشتار و دست گیری   های گسترده بستر قیام   های مردمی را در 

گوشه وکنار کشور فراهم ساخت.«
آقای فرهنگ می گوید: »اولین قیام در 2۰ جنوری ١٩۸۷ در 

منطقه ی دره پیچ به وقوع پیوست«.
آغاز قیام های مردمی در گوشه وکنار کشور دولت وقت را بسیار 
نگران کرد، اما قیام مردمی 2٤ حوت هرات با توجه به وسعت و 
گسترش آن به چندین والیت همجوار و همچنین کمیت هزاران 
قربانی و انعکاس جهانی آن، کابل را به اوج نگرانی کشانید. این 
نگرانی به اندازه ای بود که بار ها و به تکرار کابل از مسکو تقاضای 

گسیل نیروی نظامی را به افغانستان کرد.
در کتاب »جنگ در افغانستان« نوشته شده است: »آنچه به عنوان 
تقاضای رسمی دولت افغانستان توسط سفارت شوروی در کابل 
داده شده و مصرانه درخواست تقاضای نیرو شده است و به مسکو 

مواصلت کرده، بیش از 2۰ مورد می باشد.«
مارشال گرومف بیش از 2۰ درصد کتاب مشهورش »ارتش سرخ 
در افغانستان« را به قیام حوت هرات اختصاص داده و می نویسد: 
»در 2٣ مارچ، قیام به قلعه نو ]بادغیس[ و در ٣۰ مارچ ]قیام[ به 
فاریاب کشیده شد.« گرومف به این دلیل یک منبع بسیار معتبر 
است که هنگام ورود به افغانستان به رتبه دگروالی رییس ارکان 
لشکر و در ختم هجوم به صفت فرمانده عمومی به رتبه مارشالی 
به عنوان آخرین سرباز افغانستان را ترک کرده و عمال واقعیت   ها 
را دیده است. از طرف دیگر، جورج ارنی می گوید: »منظره بسیار 
شوم قیام هرات از نظر شوروی   ها همان اشتراک ارتش محلی در 

آن جنگ بود.«
مارشال گرومف در کتابش در پیوند به تقاضای گسیل نیرو به 

بسیاری از مردم فاقد ساختار شده است، شاه 
جریان  در  سالم  خواب  کلید  که  است  معتقد 
همه گیری، ایجاد نظم ست. آخرهفته ها همان 
زمانی از خواب بیدار شوید و بخوابید که بقیه 
باشید.  داشته  پیاده روی  دارید.  عادت  روزها 
قبل  ساعت  یک  بگیرید.  آفتاب  نور  روز  اوایل 
از خواب از نور آبی دوری کنید. با وجود فاصله 
فیزیکی، از طریق روش های معنادار با دوستان 

و عزیزان خود در ارتباط باشید.
نام  به  سازمانی  بنیان گذار  هرسی«،  »تریشا 
عادت های  حتا  که  می گوید  خواب«  »وزارت 
کوچک روزانه نیز می تواند مفید باشید. شمعی 
یک  روز  از  مشخصی  زمان  در  کنید.  روشن 
»آیین های  می گوید:  او  بنوشید.  چای  فنجان 
را  ما  که  هستند  چیزی  از  بخشی  تکراری 
این  می دارند.«  نگه مان  و  می سازند  انسان 
آیین ها شاید قابل دست یابی ترین چاره ها باشند. 
»می توانی  هستی  که  هرجا  می گوید  هرسی 
رویاپردازی کنی. می توانی از شتابت کم کنی. 
می توانی راه های کوچکی را برای ایستادن و به 

خاطرآوردن کیستی خودت پیدا کنی.«
از نظر هرسی، احساس کنترل بر خواب دقیقا به 
این دلیل مهم است که اکنون نظم در بسیاری 
از بخش های دیگر زندگی بسیاری از مردم وجود 
مردم  خواب  در  تفاوت ها  سال  به  سال  ندارد. 
ایاالت متحده بارزتر می شود. میزان و کیفیت 
به  که  اندازه  به همان  بیشتر  نه  اگر  ما  خواب 
محیط، به رفتار شخصی مان نیز بستگی دارد. 
وضعیت اقتصادی و اجتماعی و خواِب با کیفیت 
به موازات هم پیش می روند. موثرترین راه برای 
بهبود خواب این است که مردم هر شب مکانی 
آرام و دنج برای استراحت داشته باشند و درباره 
غم  غذایی  امنیت  مانند  اساسی شان  نیازهای 
نداشته باشند. همه گیری کنونی وضعیت را به 
هم زده و بی اطمینانی ها را در ریشه تفاوت های 

از قبل شدید، شدیدتر کرده است.
از آن جا که جستن خواب امری بیشتر فردی 
از  خارج  مجبورند  مردم  از  بسیاری  است، 
را  ها  برخی  هیپنوتیزم  کنند.  فکر  چارچوب 
مشغول خود کرده است. البته نه هیپنوتیزمی 
که در آن شما روی صحنه هستید و به شما 
بلکه  نه،  کنید،  رفتار  مرغ  مثل  می شود  گفته 
بهتر. »کریستوفر  فرایندی صیقل شده و کمی 
است  هیپنوتیزم درمان گرانی  از  یکی  فیتون« 
را صرف  وقتش  این همه گیری  در جریان  که 
ساختن ویدیوهای یوتیوبی و پادکست به منظور 
کمک به خواب مردم کرده است. جلسات فیتون 
شامل ٣۰ دقیقه سخنان او با صدای دل نشین 
و نیمه نجواگونه اش برای شنوندگان است. او به 
من می گوید که پادکست هایش اکنون بیش از 

١ میلیون شنونده در ماه دریافت می کند.
هیپنوتیزم درمانی به منظور آهسته کردن سرعت 
هیپنوتیزم،  از  هدف  است.  ما  اعصاب  شلیک 
است  این  عمیق،  تنفس  یا  مدیتیشن  همانند 
و  شود  گرفته  از حد  بیش  فکرکردن  جلو  که 
مهیا  فرد  سراغ  خواب  طبیعی  آمدن  امکان 
شود. هنگامی که فیتون در پادکستش به شما 
حرف های معمولی در مورد ماهیچه های پشت 
تان می گوید یا از شما می خواهد درخت خاصی 
را در مکانی خاص تصور کنید، »هدف این است 
که شما به حالتی نشئه مانند و آرام، که در آن 
بیشتر  پیشنهاد  پذیرای  ناخودآگاه تان  ضمیر 
باشد« بروید. سپس وقتی او به شما می گوید 
که بخوابید، مغز شما به احتمال زیاد نمی خواهد 
با او درباره این که شما خیلی مشغول هستید 
چرا  که  باشید  این  نگران  باید  شما  این که  یا 
طرف تان پیام شما را خوانده اما پاسخی نداده، 

بحث کند. 
ابزاری  فیتون  همچون  هیپنوتیزم درمان گرانی 
بتوانید خودتان  فراهم می کنند که  به شما  را 
را پیدا کنید و در نهایت بدون کمک اینترنت 
است  بهترتر  حال  هر  )به  دهید.  انجام  را  آن  
که از بردن تلفن تان به اتاق خواب خودداری 
حالت  است.  تمرین  مستلزم  تمرکز  کنید.( 
می افتد  اتفاق  راحتی  به  ندرت  به  نشئه مانند 
و یک نسخه، دوای هر بیماری نیست. معموال 
برخی آزمایش ها الزم است. ظاهرا من هم نیاز 
پادکست های  از  یکی  به  درحالی که  من  دارم. 
طور  به  نمی توانستم  می دادم،  گوش  فیتون 
درحال  دفترخانه اش  در  وی  تصویر  از  کامل 
صحبت آهسته با میکروفون و خواندن تبلیغات 

اسپاتیفای، فرار کنم.
اعتماد  کسی  چه  به  این که  از  صرف نظر  اما 
می کنید شما را از هوشیاری تان برهاند، اکنون 
به  این تمرین  برای جدی گرفتن  ایده آل  زمان 
نظر می رسد. برای خود حد و مرز تعیین کنید 
و بخوابید. بخوابید، انگار که زندگی تان به آن 

بستگی دارد. که امیدوارم این گونه نباشد.
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به سن پترزبورگ نقل مکان کرده بود و هنگام مرگ در 
حال گذراندن تحصیالت تکمیلی بود.

به گفته دانشجویان به نقل از خبرگزاری فرانسه، آقای 
سوکولوف از صحبت کردن به زبان فرانسه لذت می برد 
و از ناپلئون تاثیر می گرفت. این دانشجویان گفته اند که 
او خانم یشچنکو را هم نام با همسر ناپلئون »ژوزفین« 

صدا می کرد.
آقای سوکولوف در دادگاه مدعی شد که خانم یشچنکو 
او  و  بود  کرده  حمله  او  به  چاقو  با  مشاجره  هنگام  به 
سپس مجبور شده که به شریک زندگی اش شلیک کند.

این  از  سوکولوف  آقای  روایت  یشچنکو  خانم  خانواده 
حادثه را رد کرده اند.

یک اسلحه کمری هم در کوله پشتی آقای سوکولوف 
پیدا شده است.

و  رودخانه  در  را  مقتول  بدن  دیگر  اجزای  بعدا  پلیس 
آپارتمان آقای سوکولوف پیدا کرد.

گفته می شود که او قصد داشته قبل از کشتن خودش، 
پایان  زندگی اش  به  و  بپوشد  ناپلئون  همانند  لباسی 

بدهد.
خانم  با  سال  سه  مدت  به  دست کم  سوکولوف  آقای 
یشچنکو زندگی می کرد. او ده ها مقاله تحقیقی تاریخی 
نوشته که برخی از آن ها با همکاری این دانشجو بوده 

است.
آناستازیا یشچنکو از منطقه کراسنودار در جنوب روسیه 

نشان  پرونده  این  که  می گویند  زنان  حقوق  فعاالن 
در  خانگی  خشونت   و  اذیت  آزار،  به  بی تفاوتی  دهنده 

روسیه است.
در تومـاری آنالیـن بـا بیـش از ۷۵۰۰ امضـا، دانشـگاه 
قبلـی  شـکایت  گرفتـن  نادیـده  بـه  پترزبـورگ  سـن 
دانشـجویان از ایـن اسـتاد بـه خاطـر بدرفتاری هـای او 

متهـم شـده اسـت.
او هم اکنون از این دانشگاه و از سمت علمی دیگری در 

فرانسه برکنار شده است.
اولگ سوکولوف در دادگاه اعتراف کرد که چهار بار به 
خانم یشچنکو شلیک کرده، قبل از آن که جسد او را با 

اره و چاقوی آشپزخانه تکه تکه کند.

اطالعات روز: یک استاد و مورخ روس که به کشتن و 
پترزبورگ  سن  در  زندگی اش  شریک  کردن  تکه  تکه 
اعتراف کرده بود؛ به ١2 سال و شش ماه زندان محکوم 
زنان  حقوق  فعاالن  اعتراض  با  که  حکمی  است.  شده 

روبه رو شده است.
بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، اولـگ سـوکولوف ۶٣ 
بـه  ناپلئـون  جنگ هـای  زمینـه  در  کارشـناس  سـاله 
خاطـر قتـل آناسـتازیا یشـچنکوی 2٤ سـاله محکـوم 

شـناخته شـد.
او نوامبر 2۰١٩، درحالی که دست های قطع شده خانم 
یشچنکو را در کوله پشتی خود داشت و مست بود، در 

رودخانه پیدا شد.

گردش به زندان محکوم شد مورخ روس به خاطر تکه تکه کردن شا
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ساعت  در  کیلومتر   ٣۵۰ تا  که  جدید  سرویس  این 
در  توسعه  تقویت  برای  باشد،  داشته  سرعت  می تواند 

شمال غرب این کشور طراحی شده است.
قرار است در چند هفته آینده این قطار جدید در سیستم 

راه آهن سریع السیر ملی چین گنجانده شود.
قیمت بلیت این قطار بیش از ٤۰ دالر است که تمامی 

بلیت های آن به سرعت فروخته شده است.
از  قطار  اولین  این  که  گفته اند  چین  دولتی  رسانه های 
این نوع است که از میان فالت های لوئس عبور کرده و 

از بیابان ها، چمنزارها و رود زرد می گذرد.

سریع السیر  قطار  کار  به  آغاز  از  چین  روز:  اطالعات 
جدیدی خبر داده که به طور چشمگیری باعث کاهش 

زمان سفر در شمال غرب این کشور می شود.
این قطار فاصله بین شهرهای یینچوان و شی آن را که 
در حال حاضر ١٤ ساعته است، تنها در ٣ ساعت طی 

می کند.
مقامات  از  یکی  گفته  به  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
با سرمایه گذاری  خط آهن ۶١۰ کیلومتری این مسیر 
ساخته  دالر(  میلیارد   ١2 از  )بیش  یوان  میلیارد   ۸۰.۵

شده است.

بیانیه ارتش اسرائیل خاطرنشان می کند به دنبال پرتاب 
به  اسرائیل  اشکلون  بندر  در  خطر  آژیر  غزه،  از  راکت 

صدا در آمد.
از  ناشی  احتمالی  خسارات  مورد  در  گزارشی  هیچ 

رهگیری راکت های پرتاب شده منتشر نشده است.
ماه پیش هم یک راکت از سوی نوارغزه به سوی اسرائیل 
این  به  از سال 2۰۰۷  بود. جنبش حماس  پرتاب شده 
سو کنترل نوار غزه را در دست گرفته است. اسرائیل این 
با  بارها  اما  می شناسد  تروریستی«  »گروه  یک  را  گروه 
حماس بر سر آتش بس در این منطقه توافق کرده است.

از  راکتی  حمالت  به  پاسخ  در  اسرائیل  روز:  اطالعات 
غزه، مواضع جنبش حماس را در این منطقه فلسطینی 

بمباران کرده است.
ارتش اسرائیل گفته است جنبش فلسطینی حماس را 

مسئول هر نوع حمله از نوار غزه می داند.
اسرائیل گفته است  ارتش  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
یک کارخانه تولید راکت، یک مقر نظامی و چند مرکز 

زیرزمینی را هدف قرار داده است.
روز جمعه، سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین اسرائیل دو 

راکت پرتاب شده از غزه را رهگیری و نابود کرد.

یع السری چنی با رسعت ۳۵۰ کیلومرت آغاز به کار کرد ین قطار رس جدیدتر ارسائیل به اهداف حماس در غزه حمله کرد

یر عراق درباره آمادیگ برای »رویارویی« با گرو ه های شبه نظامی هشدار نخست وز
بین ایران و امریکا باال گرفته است.

سبز  منطقه  و  امریکا  سفارت  به  یکشنبه  راکتی  حمله 
پی  در  را  امریکایی  مقام های  تند  واکنش  بغداد  امنیتی 
داشته است و دونالد ترمپ هشدار که هرگونه حمله در 
منجر شود،  امریکایی  یک  به کشته شدن حتی  که  عراق 

ایران را مسئول خواهد دانست.
به  موسوم  متحده  ایاالت  مرکزی  فرماندهی  ستاد 
»سنتکام« نیز روز چهارشنبه گروه های شبه نظامی مورد 
سفارت  به  راکتی  حمالت  عامل  عراق  در  ایران  حمایت 

امریکا و منطقه سبز امنیتی بغداد دانسته است.
نقض  با  شبه نظامیان  که  بود  گفته  ِسنتکام  سخن گوی 
تمامیت ارضی عراق، به نمایندگی از منافع حکومت ایران 

عمل می کنند .
در واکنش، وزارت خارجه ایران مرتبط بودن ایران با حمله 
به نیروهای امریکایی در عراق را »بی اساس و ساختگی« 
ایران دولت  دانست و گفته است که »جمهوری اسالمی 
در  نابخردانه  اقدام  هر  تبعات  و  عواقب  مسئول  را  امریکا 

شرایط کنونی می داند.«

با این حال، مصطفا الکاظمی، نخست وزیر عراق در تویتی 
بر ضرورت تامین »امنیت« عراق گفته است که به دنبال 

بازگرداندن اعتماد به دستگاه امنیتی و نظامی است.
نخست وزیر عراق تصریح کرده است که اجازه ماجراجویی 
تازه را نمی دهد و اگر الزم باشد آماده »رویارویی سرنوشت 

ساز« است.
الطلیباوی یک  گزارش ها همچنین حاکی است که جواد 
مقام ارشد عصائب اهل الحق هم گفته است که این گروه 
به اظهارات از روی عقالنیت توجه می کند و هرگونه اقدام 
امریکا  از سوی  الشعبی  حرکتی هدایت شده  علیه حشد 

است.
سلیمانی،  قاسم  شدن  کشته  دنبال  به  ایران  مقام های 
ابومهدی  و  پاسداران،  سپاه  قدس  نیروی  سابق  فرمانده 
عراق،  حزب اهلل  کتائب  شبه نظامیان  فرمانده  المهندس، 
 ١٣ عراقی  و  ایرانی  نیروهای  از  دیگری  شمار  با  همراه 
جدی پارسال در حمالت پهپادی ارتش امریکا در نزدیکی 

فرودگاه بغداد وعده گرفتن انتقام داده اند.
اکنون با نزدیک شدن سالگرد کشته شدن این دو، تنش 

گرفتن  باال  با  که  است  حاکی  گزارش ها  روز:  اطالعات 
تشدید تنش در بغداد، مصطفا الکاظمی، نخست وزیر عراق 
شامگاه جمعه پنجم جدی هشدار داد که اگر الزم باشد 

آماده »برخورد سرنوشت ساز« با شبه نظامیان است.
به گزارش رادیو فردا، گفته می شود به دنبال بازداشت یکی 
از اعضای گروه شبه نظامی شیعه عصائب اهل الحق توسط 
او  آزادی  برای  این گروه  نیروهای  نیروهای دولتی عراق، 

در برابر سازمان اطالعات عراق در بغداد تجمع کرده اند.
نیروهای عصائب  از  نفر  العربیه می گوید، شش  اما شبکه 
آنها  آزادی  برای  تجمع  این  و  شده  بازداشت  الحق  اهل 

صورت گرفته است.
راکتی  حمله  با  ارتباط  در  افراد  این  العربیه  گزارش  به 
بغداد  امنیتی  سبز  منطقه  و  امریکا  سفارت  به  یکشنبه 
مورد  گروه های  از  الحق  اهل  عصائب  شده اند.  دستگیر 
حمایت جمهوری اسالمی ایران در عراق محسوب می شود.

تجمع  دنبال  به  می گوید،  نیز  العربیه  عربی شبکه  بخش 
نیروهای شبه نظامی، نیروهای نظامی و امنیتی عراق در 

خیابان فلسطین و پل »المثنی« مستقر شده اند.

نفر را  پاریس ٩۰  باتاکالن  تاتر  که در سال 2۰١۵ در 
کشتند، پیدا شده بود.

فهرست  در  را  لبنان  حزب اهلل  گروه  که  امریکا  دولت 
تبهکار  سازمان های  همچنین  و  تروریستی  گروه های 
بین المللی قرار داده بارها اعالم کرده است که این گروه 
مواد  قاچاق  در  تروریستی،  هدف های  پیگیری  ضمن 

مخدر و پولشویی فعالیت دارد.
امریکا از مدت ها پیش مظنون است که حزب اهلل از راه 
از  بخشی  التین  امریکای  حوزه  در  مخدر  مواد  قاچاق 

هزینه فعالیت های خود را تامین می کند.
حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان اتهامات امریکا در 
این زمینه را »افترا« خوانده و گفته است که حزب اهلل 
اصوال فعالیت در قاچاق مواد مخدر، و حتی دادن آن به 

»صهیونیست ها را حرام می داند«.
همه  و  پول  اسلحه،  آب،  »نان،  نصراهلل،  آقای  گفته  به 
ایران  را جمهوری اسالمی  این گروه شبه نظامی  چیز« 

تامین می کند.

سـه کانتینـر بـاری و در یـک کشـتی کـه در همـان 
زمـان در بنـدر سـالِرنو در جنـوب ایتالیـا پهلـو گرفتـه 

بود کشـف شـد.
نام  »کاپتاگون«  کشتی  این  در  کشف شده  قرص  های 
دارد که یک ماده مخدر محرک و ترکیبی از آمفتامین 

و تئوفیلین است.
برای  میالدی   ١٩۶۰ دهه  در  که  کاپتاگون  داروی 
می شد،  تجویز  افسردگی  و  خواب(  )حمله  نارکولِپسی 
از  و  هیدروکلروید  فنیتیلین  تجاری  نام های  از  یکی 
خانواده آمفتامین هاست که می تواند به غلبه بر هراس و 

خستگی کمک کند.
مناطق  در  و  است  پرطرفدار  خاورمیانه  در  کاپتاگون 
جنگ زده مثل سوریه بازار آن رونق پیدا کرده و شرایط 

مناسب برای تولید آن فراهم شده است.
نیز توصیف  به عنوان »ماده مخدر جهادی«  کاپتاگون 
از  بسیاری  مخفیگاه  در  دارو  این  چون  می شود، 
تروریست هایی  مخفیگاه  جمله  از  جهادی  پیکارجویان 

متعلـق به داعش باشـد، به گـروه حـزب اهلل لبنان تعلق 
دارد.

ارزش این محموله که از سوریه ارسال شده بود، حدود 
یک میلیارد یورو برآورد شده است.

به نقل از رادیو فردا، دادستانی ناپل از ضبط این محموله 
که شامل ۸٤ میلیون قرص بود، به عنوان »بزرگ ترین 
گفته  و  برده  نام  جهان  در  آمفتامین  ضبط  عملیات« 
ماشین آالت  حاوی  کانتینر  سه  در  محموله  این  است 

صنعتی پنهان شده بود.
که  است  آمده  متعدد  گزارش های  در  که  سال هاست 
گروه  درآمد  اصلی  منابع  از  یکی  مخدر  مواد  قاچاق 
تحریم های  افزایش  با  اکنون  و  است  لبنان  حزب اهلل 
گروه  به  ایران  کمک های  کاهش  و  ایران  علیه  امریکا 
محل  از  گروه  این  هزینه های  تامین  به  نیاز  حزب اهلل، 

تجارت مواد مخدر افزایش یافته است.
خبـر کشـف ایـن مـواد را پلیـس ایتالیـا روز ١١ مـاه 
سـرطان امسـال اعـالم کـرد و گفـت ایـن محمولـه در 

ایتالیایـی گـزارش داده انـد  اطالعـات روز: رسـانه های 
کـه محمولـه ١۵ تنـی قرص هـای مخـدر آمِفتامین که 
در مـاه سـرطان امسـال کشـف شـد و گمـان می رفـت 

محموله مواد مخدر کشف شده در ایتالیا »متعلق به حزب هللا لبنان« است
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فرناندس: 
یونایتد  قهرماین منچسرت

کامال ممکن است
حریفان  برای  کری خوانی  با  فرناندس  برونو 
منچستریونایتد می گوید با پیراهن شیاطین 
سرخ جامی نبرده و از این بابت راضی نیست.
هر  در  خواهد  می  گوید  می  فرناندس  برونو 
تیمی که بازی می کند جام قهرمانی بدست 
بیاورد و منچستریونایتد امسال باید با نشان 
خود  تالش  تمام  قهرمانی  شخصیت  دادن 
را برای فتح جام لیگ برتر به کار ببندد. او 
برای حریفان  در صحبتهایی که کری خوانی 
از  گفت  شود  می  محسوب  سرخ  شیاطین 
اینکه تا کنون با پیراهن یونایتد جامی بدست 

نیاورده راضی نیست.
اولین سال حضور خود  امسال  که  فرناندس 
در یونایتد را سپری می کند در مدتی کوتاه 
به ستاره اول این تیم تبدیل شده و بسیاری 
درخشش  عامل  مهمترین  را  او  درخشش 

یونایتد در هفته های اخیر می دانند.
فرناندس در گفتگو با بی تی اسپورت گفت:« 
من از مدتی که در یونایتد بازی می کنم واقعا 
لذت بردم. بازی در یکی از بزرگترین باشگاه 
در  بازی  است.  بخش  لذت  واقعا  دنیا  های 
لیگ برتر برای من رویایی بود که به واقعیت 
تبدیل شد. به خصوص بازی در باشگاهی که 

همیشه رویایش را در سر داشتم«.
سـتاره پرتگالـی در ادامـه گفت:« بـه اعتقاد 
مـن مـا اگـر به خودمـان باور داشـته باشـیم 
قهرمانـی در لیـگ برتر می تواند بـه واقعیت 
تبدیـل شـود. هـر کـس خـودش واقعیـت را 
بـرای خـودش مـی سـازد و مـا مـی توانیـم 
ایـن  بکنیـم. مهمتریـن مسـاله  را  ایـن کار 
اسـت کـه هـدف داشـته باشـیم و خودمـان 
را ملـزم بـه رسـیدن به هـدف بدانیـم. هدف 
مـن ایـن اسـت کـه جـام ببـرم. برایـم مهـم 
نیسـت چـه جامـی، مهـم قهرمـان شـدن و 
جـام بـردن اسـت. مـی خواهـم همـه جامها 

مـال من باشـد«.

از پنج روز دیگر نقل و انتقاالت زمستانی 
شروع خواهد شد و نگاه رئال به این پنجره 

احتماال متفاوت با سال های قبل است.
نقل  زمستانی  پنجره  دیگر  روز  پنج  از 
و  شد  خواهد  باز  اروپا  فوتبال  انتقاالت  و 
رئال مادرید نیز مثل دیگر تیم های بزرگ 
نگاه ویژه ای به آن خواهد داشت. در سال 
های اخیر به ندرت شاهد حضور رئال در 
انتقاالت جنوری بوده ایم. پنجره ای که در 
و  دهد  نمی  رخ  بزرگی  انتقال  معموال  آن 
تیم ها حاضر به فروش ستاره های بزرگ 
خود در نیمه های فصل نیستند با این حال 
باشگاه  برای  مناسبی  فرصت  پنجره  این 
هاست تا در صورت دست یابی به فرصت 

مناسب، تحرکاتی به موقع را انجام دهند.
رئال مادرید برای زمستان 2۰2١ استراتژی 
رئیس  پرز  فلورنتینو  دارد.  را  خود  خاص 
جذب  فکر  به  هم  معاونانش  و  باشگاه 
فراهم  هم  و  فروش  هم  هستند،  بازیکن 

آوردن مقدمات انتقاالت تابستانی 2۰2١.

خرید های احتمالی
دیوید آالبا ستاره چپ پای اتریشی بایرن از 
چند هفته پیش تبدیل به یک گزینه جدی 
برای رئال مادرید شده و گفته می شود دو 

راهی تیم دیگر شود چرا که جایگاهش در 
ایده های زین الدین زیدان را از دست داده 
نیز  را  مادرید  در  اش  خانه  ایسکو  است. 
شود  می  گفته  ولی  گذاشته  فروش  برای 
نرسیده  وی  برای  جدی  پیشنهاد  هیچ 

است.
تمایل  بر  مبنی  می شود  شایعاتی شنیده 
کریستین  با  ایسکو  معاوضه  برای  رئال 
اریکسن. گزینه ای که در حال حاضر روی 
میز سران دو باشگاه است و شاید در نهایت 

عملی شود.

انتقاالتی برای تابستان 2۰2١
ستاره  یک  جذب  صدد  در  مادرید  رئال 
بزرگ در تابستان 2۰2١ است مادامی که 

شرایط پاندمی کرونا اجازه بدهد.
کیلیان امباپه گزینه شماره یک است و نام 
ارلینگ هالند نیز شنیده می شود. به این 
دو باید ادواردو کاماوینگا را هم اضافه کرد 
ولی  نیست  بزرگ  ستاره  یک  هرچند  که 

رئال از تابستان گذشته او را می خواهد.
برای  باشد  تواند فرصتی  این زمستان می 
شاید  و  آنها  مقدمات جذب  آوردن  فراهم 
کاماوینگا همین زمستان  و  امباپه  کیلیان 

چند متری دیگر به رئال نزدیک تر شوند.

بررسی شرایط جذب اوست هرچند که رقم 
باالی او احتماال مانع بزرگی خواهد بود.

فروش بازیکن
رئال  طلب  جدایی  تنها  حاضر  حال  در 
مادرید ایسکو است. ستاره اهل ماالگا قصد 
دارد پس از شش فصل و نیم بازی در رئال، 

داده  انجام  نیز  را  ابتدایی  مذاکراتی  طرف 
انتقاالت  و  نقل  با شروع  اما همه چیز  اند 
قرارداد  از  شد.  خواهد  تر  زمستانی جدی 
آالبا تنها چند ماه باقیمانده و او می تواند 
با رئال وارد مذاکره  به عنوان بازیکن آزاد 
مونیخ  بایرن  که  بود  پیش  ماه  دو  شود. 
تمدیدش  مذاکرات  از شکست  خبر  رسما 
به آالبا داد و اینکه به وی پیشنهاد جدید 
ارائه نخواهد شد. آالبا هم مدافع چپ است 
و هم می تواند مدافع میانی باشد و هرچند 
رئال  به  پیوستن  برای  تمایلش  از  صراحتا 
صحبت نکرده ولی گفته می شود اولویت 

او باشگاه مادریدی است.
دیگر گزینه رئال،  نونو مندس است. ستاره 
یک  که  لیسبون  اسپورتینگ  ساله   ١۸
مدافع چپ است و ژونی کاالفات استعداد 
یاب برزیلی رئال او را شدیدا توصیه کرده 
است. اسپورتینگ لیسبون در صدد تمدید 
قرارداد مندس است ولی رئال می خواهد 
او را به عنوان جانشینی برای مارسلو جذب 

کند.
کریستین  روزها  این  بزرگ  نام  دیگر 
اریکسن است که یک سال پس از پیوستن 
به اینتر چاره ای جز جدایی نمی بیند. او به 
رئال پیشنهاد شده است و باشگاه در صدد 

از ستاره بایرن و اینرت تا پدیده پرتگایل

ید؟ اسرتاتژی رئال در جنوری؛ انفجار بمب در مادر

افزایش رقم انتقال پدیده بارسلونا تا چهار برابر
بندهای  هم  پدری  شدن  پوش  ملی 
از  او هنوز  را فعال خواهد کرد.  دیگری 
سوی لوئیس انریکه به تیم ملی اسپانیا 
قریب  اتفاق  یک  این  ولی  نشده  دعوت 
به  معتقدند  بارسا  سران  است.  الوقوع 
 2۰ تا  پدری  انتقال  نهایی  رقم  زودی 
کرد  خواهد  پیدا  افزایش  یورو  میلیون 
ندارند؛  آن  با  نیز  مشکلی  هیچ  البته  و 
که  کوتینیو  فیلیپ  خالف  بر  درست 
بازی   ١۰ از  پس  است  مجبور  بارسا 
خواهد  انجام  برزیلی  ستاره  که  دیگری 
لیورپول  به  یورو  میلیون   2۰ داد،  
شده  باعث  که  دلیلی  کند.  پرداخت 
باشگاه کاتاالن قصد فروش کوتینیو در 

جنوری را داشته باشد.

به بارسا اضافه شد.
رقم نهایی انتقال پدری به بارسا اما می 
تواند ٤ برابر شود. بر اساس عملکرد او 
بند  ملی،  های  بازی  نیز  و  بارسلونا  در 
های متغیر قرارداد او فعال خواهند شد 
و با توجه به درخشش فوق العاده پدری 
دارد،  او  به  فنی  کادر  که  اعتمادی  و 
فصل  پایان  در  که  است  بدیهی  کامال 
یوروی  میلیون   ۵ تا  شود  مجبور  بارسا 
دیگر نیز به الس پالماس پرداخت کند. 
بارسا  فیکس  بازیکن  به  تقریبا  پدری 
به حد نصابی  او  تبدیل شده و رسیدن 
را  بارسا  بازی،  تعداد  حیث  از  مشخص 
به  بیشتر  مبالغی  پرداخت  به  مجاب 

باشگاه سابقش خواهد کرد.

الس پالماس جذب کرد. پدری در تیم 
سابقش تا پایان فصل ماند و از تابستان 

پدیده ١۸ ساله این فصل بارسلونا با تنها 
۵ میلیون یورو جذب شده اما رقم نهایی 
خواهد  یورو  میلیون   2۰ تا  انتقال  این 

رسید.
بارسلونا فصل جاری 2۰ بازی انجام داده 
و حاصل کار چندان رضایت بخش نبوده 
رئیس  هنوز  بارسا  که  فصلی  در  است. 
ندارد و تغییر و تحوالت زیادی را روی 
بازیکنانش  مجموعه  در  نیز  و  نیمکت 
یک  ظهور  خبر،  بهترین  شاید  داشته، 
هافبک ١۷ ساله به نام پدری گونزالس 
بازیکنی که یک ماه پیش قدم در  بود. 

١۸ سالگی گذاشت.
را  پدری  بود که  بارسا زمستان گذشته 
در رقابت با رئال با ۵ + ١ میلیون یورو از 

MOBTA/1400/( :وزارت امور سرحدات و قبایل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مي نماید، تا در پروسه داوطلبی ترمیم اساسی انستیتوت بازید روشان مربوط وزارت امور سرحدات  و قبایل  بابت سال مالی ١٤۰۰ با شماره داوطلبی
NCB/OPT/W001( اشتراک نموده، ضم آفر خویش جواز فعالیت و شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر گرفته و آفرهاي سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان )دري یا پشتو( طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه 

افغانستان از تاریخ نشر اعالن الي )22( روز ارائه نماید.
توزیع شرطنامه و تسلیمي آفرها الي ساعت )۰٩:٣۰( بجه قبل از ظهر )2١( یوم بعد از نشر اعالن که آخرین معیاد ضرب االجل تسلیمي آفرها مي باشد صورت مي گیرد آفرهاي دیر رسیده و اینترنتي پذیرفته نمي شود.

تضمین آفر مبلغ )٤2۶,۰۰۰( چهارصد و بیست و شش هزار افغانی بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی و یا پول نقد در داخل آفرهای سربسته خویش ارایه بدارند.
داوطلبان واجد شرایط می توانند شرطنامه را به شکل سافت در فلش از آدرس ذیل اخذ نمایند.  

آدرس: ناحیه ٩، ریاست تدارکات منزل تحتاني وزارت امور سرحدات و قبائیل مکروریان سوم جوار ستره محکمه، کابل افغانستان.
نوت: در صورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و بازگشایی خواهند شد.

»اعالن داوطلبی«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار ساختمان تحکیمات سیلبر شیشته قریه حسن زی ولسوالی اسماعیل خیل 
مندوزی والیت خوست را به شرکت های ساختمانی مشترک المنافع )JV( حمایت اطمینان و نجیب اهلل نجیب یار دارای جواز نمبر D-2۷۸۵۶ - آدرس: ساحه الف، جوار زیارت حضرت صاحب خوشحال خان، ناحیه ۵ مرکز کابل و جواز نمبر 

٣2۷۶۵-D - آدرس: کوچه حمام، شهر لشکرگاه، مرکز هلمند را به قیمت مجموعی ١٣,٣۶۶,۸۰۰ - سیزده میلیون و سه صد و شصت و شش هزار و هشت صد افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی تِوام با دالیل آن به ریاست تدارکات - اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک 

داراالمان - سناتوریم، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهند شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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دومین فوریت عاجل و 
استراتژیک حکومت، تمرکز 

جدی بر تحقیق همه جانبه و 
قاطعانه در مورد رخدادهای 

ترور و به دادگاه کشاندن 
عوامل کشتارها است. برخالف 
شعارهای میان تهی که مقامات 

حکومت در اعالمیه های شان 
مبنی بر تحقیق و بررسی رخداد 
می دهند، این فوریت مهم باید 
در عالم عمل و اجرا، روی دست 

گرفته شود.

خادم حسین کریمی

دو فوریت حکومت در برابر ترورهای هدفمند

به این درک رسیده باشد که پشتوانه ی اصلی 
یک نظام و حاکمیت در برابر تهدید شورش و 
که  امنیتی  و  نظامی  امکانات  نه صرفا  سقوط 
در واقع حمایت گسترده ی مردمی و اجتماعی 
از آن حاکمیت است. اگر آن چنان که حکومت 
ادعا می کند طالبان پشت این ترورها ایستاده 
است، تحقیق و بررسی رخدادهای ترور، ارایه ی 
کشاندن  دادگاه  به  و  کافی  مدارک  و  شواهد 
که  می شود  منجر  اتفاقی  به  کشتارها،  عوامل 
حاصل آن افزایش اعتماد و حمایت مردم از/
بر/ مردم  نفرت  و  فشار  افزایش  حکومت،  به 
از طالبان و ناکامی این گروه در ایجاد فاصله 
میان حکومت و مردم و فشار افکار عمومی بر 
حکومت است. فارغ از آن که به لحاظ تاکتیک 
برای  فوریت  این  اجرای  سیاسی،  و  جنگی 
است،  و حیاتی  استراتژیک  نیاز  یک  حکومت 
مسئولیت  ترور،  رخدادهای  مورد  در  تحقیق 
حکومت و حق قربانیان است. از اساسی ترین 
حقوق قربانیان این است که حکومت به عنوان 
نهاد مسئول در مورد رخدادهای ترور به صورت 
همه جانبه و جدی تحقیق کند، عوامل ترور را 
به قربانیان و بازماندگان قربانیان افشا کرده و 
عدالت را به اجرا بگذارد. طالبان و دیگر شرکا 
و جناح های دخیل در جنگ و صلح افغانستان 
کرده  رد  را  این حمالت  در  دست داشتن  اگر 
می دهند  نسبت  صلح  دشمنان  به  را  آن  و 
رخدادها،  این  عوامل  شناسایی  در  می بایست 
ارایه ی شواهد و مدارک مبنی بر تبرئه ی شان 
روشن  و  جنایت ها  این  در  داشتن  دست  از 
به صورت جدی  عوامل حمالت  هویت  شدن 
و نه صرفا نمادین سهم بگیرند. طالبان صرفا با 
نشر اعالمیه و قطارکردن جمالت خوش لحن 
در اعالمیه های شان نمی توانند از دست داشتن 

در این رخدادهای فجیع تبرئه شوند.
مشروع  نهاد  به عنوان  افغانستان  حکومت 
باید  شهروندان،  از  حفاظت  در  مسئول  و 
سنگ زدن  و  هوایی  شلیک هایی  رویه ی  به 
رخدادهای  این  خصوص  در  تاریکی  در 
و  حمله  هر  از  پس  دهد.  پایان  جنایت بار 
متحدالمال  اعالمیه های  تروریستی،  رخداد 
دقایق  نخستین  در  که  است  آماده  حکومت 
کند،  محکوم  را  حمله  جنایت،  وقوع  از  پس 
بازماندگان  برای  و  برین  جنت  قربانی  برای 
هنوز  وقتی  بالفاصله  و  کند  آرزو  جزیل  صبر 
خون ریخته شده قربانی بر زمین نخشکیده و 
آتش انفجار خاموش نشده، طالبان را به عنوان 
عوامل حمالت معرفی کند. این رفتار حکومت 
در  چگونه  حکومت  است.  شرم آور  و  مضحک 
بررسی  هیچ  بدون  وقوع حمله،  از  پس  ربعی 
عوامل  اطمینان،  و  قاطعیت  با  تحقیقی،  و 
حمله را شناسایی و معرفی می کند در حالی که 
پرونده ی هزاران قتل و جنایت و حمالت اکثرا 
مشکوک، پس از ده و حتا ١۵ سال گذر زمان، 
الماری های دادستانی خاک می خورد  بر طاق 
است.  شده  ناپدید  حتا  و  مسدود  کل  به  یا 
از  کشتار  و  جنایت  و  قتل  پرونده  ی  هزاران 
چندین سال قبل به این سو به هیچ نتیجه ی 
از وقوع  اما ١۰ دقیقه پس  دقیقی نرسیده اند 
یک حمله یا ترور پیچیده، یک مقام حکومتی 
حیرت آور  بی شرمی  حتا  و  بی مسئولیتی  با 
گروه  فالن  حمله  مسئول  که  می کند  اعالم 
و  مضحک  و  غیرمسئوالنه  رویه ی  این  است. 
شرم آور در حکومت افغانستان باید پایان یابد.

در عمل بخش بزرگی از مصادیق ترم سیاسی 
افغانستان  ریاست جمهوری  ارگ  که  است 
»جمهوریت«،  است.  برافراشته  را  پرچم اش 
پهنه ها، مصداق ها و عناصر متعددی دارد که 
و  نهادها  حیات  و  فعالیت  آن ها  مهم ترین  از 
بشر،  حقوق  رسانه،  عرصه های  در  فعال  افراد 
شهروندی  ارزش های  دیگر  و  مدنی  جامعه ی 
جدید است. این افراد و نهادها از شاخص ترین 
و  جمهوریت  از  حمایت  جمهوریت،  مصادیق 
پشتوانه ی  عمل  در  که  جمهوریت اند  تمثیل 
حفاظت  هستند.  صلح  مذاکرات  در  دولت 
یکسو  از  تهدید،  تحت  نهادهای  و  افراد  از 
عقبه های ارزشی، اجتماعی و فکری جمهوریت 
را از آسیب و گزند حفاظت می کند و از سوی 
تا  را  تروریستان  تاکتیک جنگی جدید  دیگر، 
و  افراد  از  حفاظت  می کند.  دفع  زیادی  حد 
باید عاجل ترین فوریت  نهادهای تحت تهدید 
حکومت برای دفع این موج کشتار و وحشت 

باشد.
آنچه در این کشتارها، اگرنه سهمگین تر از نفس 
با آن آسیب زننده  برابر  کشتارها که دست کم 

در  افغانستان  حکومت  کنون،  تا  دست کم 
خصوص حفاظت از افراد و نهادهای زیر تهدید 
اقدامات  و  تدابیر  و  مشخص  برنامه ی  هیچ 
این  واقع  است.  نگرفته  دست  روی  مؤثری 
است برای مقاماتی که خود در حصار و حفاظ 
پرتعداد  مسلح  محافظان  حفاظتی،  دیوارهای 
کشتارها  و  ترورها  گزند  از  زرهی  موترهای  و 
و  امنیتی  ناگوار  وضعیت  هستند،  امان  در 
تهدیدهای بالقوه بر مردم، نهادها و افراد تحت 
تهدید، قابل درک نیست. حکومت دست کم تا 
کنون در پاسخ به درخواست های مکرر رسانه ها 
مبنی بر حفاظت از آن ها صریحا گفته است که 
رسانه ها اگر توان تأمین امنیت خود را ندارند، 
ببندند. غم انگیز  را  بروند درب »شرکت «شان 
طبل  بر  که  حکومت  مقامات  برای  که  است 
یک  می کوبد،  جمهوریت  از  دفاع  و  حفاظت 
مصداق  و  معنا  »شرکت«  یک  حد  در  رسانه 
حکومت داری،  که  کسانی  است  بدیهی  دارد. 
به  را  دولتی  مسئولیت  و  نظام  مدیریت 
دیده ی فرصتی برای تجارت و سرمایه اندوزی 
در حد یک  رسانه  از یک  فهم شان  می بینند، 

»شرکت« سقوط کرده باشد.
که  مسئولیت نشناسی  و  کم کاری  از  فارغ 
اقدام،  نخستین  در  گرفته،  صورت  کنون  تا 
حکومت باید به سرعت و فوریت، افراد و فعاالن 
اجتماعی و مدنی را که زیر تهدید قرار دارند 
فهرست  قرار خواهند گرفت  احتماال هدف  یا 
افراد  از  حفاظت  دهد.  قرار  حفاظت  تحت  و 
تحت تهدید، لزوما تنها به معنای محافظت از 
آن ها به وسیله ی محافظ و سرباز و موتر زرهی 
تهدیدها،  شدت  و  نوعیت  به  بسته  نیست. 
حفاظت  برای  متعددی  امکان های  و  روش ها 
از افراد و نهادهای تحت تهدید وجود دارد که 
نهادهای امنیتی بی نیاز از شرح و توصیه ی این 
یادداشت به خوبی بر آن اشراف دارند. فعاالن 
شاخص  چهره های  رسانه ای،  و  اجتماعی 
حقوق زنان، حقوق بشر و جامعه ی مدنی فارغ 
از این که به عنوان شهروند باید حفاظت شوند، 

برای  ناشناخته ای  پدیده ی  خشونت  و  ناامنی 
دهه  چهار  که  کشوری  در  نیست.  افغانستان 
می سوزد،  جنگ  و  خشونت  تنور  در  است 
عمق  تا  را  مصیبت  این  نسل،  یک  دست کم 
کرده  زندگی  آن  با  عمال  و  لمس  استخوان 
افغانستان می گذرد  این روزها در  آنچه  است. 
است  خشونت  از  متفاوتی  و  کم سابقه   شکل 
که با روش های جدید و اهدافی مشخص اجرا 
تروریستی  سازمان های  و  شبکه ها  می شود. 
را  مشخصی  افراد  که  شده اند  متمرکز 
فعاالن  خبرنگاران،  کنند.  ترور  و  دست چین 
و  بشری  حقوق  فعاالن  اجتماعی،  و  مدنی 
همه ی کسانی که از یک سو از تدابیر و امکانات 
حفاظتی و امنیتی برخوردار نیستند و از سوی 
و شغلی  فکری  تعلق  و  به دلیل شهرت  دیگر، 
به حوزه های عمدتا ضد افراطیت و ارزش های 
نوین، ترور شان هجمه های رسانه ای و اعتراضی 
سنگینی خلق می کند. عوامل این کشتارها، به 
خوبی می دانند که با ترور این افراد، بخشی از 
نمادها و چهره های شاخص ارزش های جدید 
می کنند.  ساقط  حیات  از  را  ضدافراطیت  و 
به نظر می رسد هدف مهم تر عوامل این ترورها، 
فشار  افزایش  عمومی،  افکار  در  وحشت  خلق 
تخریب  و  حکومت  بر  اجتماعی  و  رسانه ای 
روند صلح باشد. بسته به اهداف و برنامه های 
گرفته  دست  روی  را  ترورها  این  که  عواملی 
است، خلق وحشت در افکار عمومی و افزایش 
فشار بر حکومت، به تقویت روایت خشونت و 
گرفتن  قرار  فشار  تحت  و  تروریستان  جنگ 
حکومت  که  اتفاقی  می شود.  منجر  حکومت 
را از بخشی از ابزارهای فشارش در دوام دادن 
بهتر  توافق سیاسی  به یک  جنگ و دستیابی 

خلع سالح می کند.
از سـوی دیگـر از میـان بیـش از 2۰ گـروه 
تروریسـتی که به زعـم رییس جمهور، ماشـین 
جنـگ و خشـونت را در کشـور می چرخاننـد، 
تعـدادی، رونـد جـاری مصالحـه ی افغانسـتان 
را تهدیـدی اسـتراتژیک بـرای خـود تعریـف 
خراسـان  والیـت  نمونـه،  به عنـوان  کرده انـد. 
داعـش در افغانسـتان، مذاکـرات صلـح دولت 
زیـرا در مذاکـرات  برنمی تابـد  را  بـا طالبـان 
صلـح و تقسـیم قـدرت سـهیم نیسـت و در 
صورتـی کـه ایـن مذاکـرات به توافق سیاسـی 
بینجامـد، تهدیـد نابودی شـان در افغانسـتان 

می خـورد. کلیـد 
و  خشونت  از  جدیدی  فصل  اختصار،  به 
فعاالن  خبرنگاران،  هدفمند  کشتار های 
جنگ  از  بخشی  واقع  در  مدنی،  و  اجتماعی 
و  تروریستی  گروه های  روانی  و  استخباراتی 
برابر حکومت است. دست کم  حامیان شان در 
فصل  این  در  تروریستی  گروه های  تاکنون، 
خشونت موفق شده اند به برخی از اهداف شان 
فعاالن  خبرنگاران،  از  تعدادی  یابند.  دست 
و  شاخص  چهره های  و  اجتماعی  و  مدنی 
شهیر افغانستان را به قتل رسانده اند. حکومت 
تحت فشار سنگین افکار عمومی قرار گرفته و 

وحشت و ترس، بر جامعه سایه افکنده است.
که  دارد  وجود  اساسی  فوریت  دو  عجالتا 
حکومت می  تواند و باید در برابر این تاکتیک 
بگیرد.  دست  روی  تروریستان  جنگی 
بزرگی  بخش  فوریت،  دو  این  اجرایی شدن 
برنامه های  و  دفع  را  تهدیدها  و  فشارها  از 

تروریستان را تضعیف می کند.

هویت  ترور،  اجرای  چگونگی  در  ابهام  است، 
تحت  و  کشتارها  سازماندهندگان  و  عوامل 
پی گرد قرارنگرفتن عوامل است. حکومت اغلب 
بدون کوچک ترین تأمل، تحقیق و بازرسی، در 
به صورت  ترور  وقوع  از  پس  دقایق  نخستین 
مستقیم با به تلویح تأکید و اصرار می کند که 
گروه طالبان برای خلق وحشت و امتیازگیری 
پشت این قتل ها و ترورها قرار دارد. طالبان با 
رد مسئولیت پس از هر ترور هدفمند، انگشت 
والیت  می کند.  حواله  حکومت  به  را  اتهام 
افغانستان  مردم  دشمنان  داعش،  خراسان 
تعابیر  و  آدرس ها  صلح،  روند  دشمنان  و 
نهادها و طرف های  از طرف  دیگری است که 
دخیل در منازعه و مصالحه ی کشور به عنوان 
عوامل این ترورها معرفی می شود. این ابهام و 
سردرگمی و مشخص نبودن این که چه کسی 
بر  یکسو  از  می دهد،  قرار  هدف  را  ما  چرا  و 
درد و رنج کشتارها می افزاید و از سوی دیگر، 
می کند.  چندبرابر  را  ترس  و  وحشت  حجم 
شبح  یک  توسط  خوردن  زخم  و  کشته شدن 
نامرئی و ناشناخته، بسیار بیشتر از یک دشمن 
آشکار و قابل دید، وحشت آور و ترسناک است.
حکومت،  استراتژیک  و  عاجل  فوریت  دومین 
و  همه جانبه  تحقیق  بر  جدی  تمرکز 
به  و  ترور  رخدادهای  مورد  در  قاطعانه 
دادگاه کشاندن عوامل کشتارها است. برخالف 
در  حکومت  مقامات  که  میان تهی  شعارهای 
بررسی  و  تحقیق  بر  مبنی  اعالمیه های شان 
در  باید  مهم  فوریت  این  می دهند،  رخداد 
شود.  گرفته  دست  روی  اجرا،  و  عمل  عالم 
بررسی پرونده های ترور و کشتارهای هدفمند 
به  واقعی  و  کافی  مدارک  و  شواهد  ارایه ی  و 
مردم، پرده از هویت عوامل کشتارها و ترورها 
کشتارها  و  ترورها  این  عامل  اگر  می دارد.  بر 
شناختن  با  افغانستان  مردم  است،  طالبان 
بر  اکنون  که  فشاری  کشتارها  عوامل  هویت 
حکومت وارد می کنند را برگردانده و به طالبان 
باید  افغانستان  حکومت  رفت.  خواهند  نشانه 


