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هالل احمر: 
شـمار مفقـودان برف 
و کوالک در ارتفاعات 

تهران ۲۳ نفر است

برنامه هماهنگ 
اتحادیه اروپا برای 
کسیناسیون ساملندان  وا
علیه کرونا آغاز شد

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

صفحه 6صفحه 6

خطر چندصدایی 
در دور دوم مذاکرات 

بین االفغانی
حرف هـای معـاون اول رییس جمهـور در مـورد 
طالبـان از ایـن جهـت کـه طالبـان اعتمـاد بـه 
نفـس پیـدا کـرده اسـت، عیـن حقیقت اسـت. 
امـا ایـن بخـش از سـخنان آقـای امـراهلل صالح 
کـه اعتمـاد بـه نفـس طالبـان پوشـالی اسـت، 
زیـاد درسـت به نظـر نمی رسـد. طالـب امـروز 
یـک واقعیـت سیاسـی و نظامـی اسـت. جهـان 
ایـن واقعیـت را بـه رسـمیت شـناخته اسـت و 
بـه همیـن دلیل بـا طالبـان روی میـز گفت وگو 
نشسـته اسـت؛ همچنیـن حکومـت افغانسـتان. 
افغانسـتان،  حکومـت  ناتـو،  و  متحـده  ایـاالت 
طرف هـای  به عنـوان  پاکسـتان  و  طالبـان 
قدرت هـای  و  افغانسـتان  جنـگ  مسـتقیم 
به صـورت  افغانسـتان  منطقـه ای و همسـایگان 
یکدسـت هماهنگ و همسـو شـده اند کـه برای 
شکسـتن بن بسـت نظامـی جنـگ افغانسـتان، 
بـه دنبـال دسـت یابی بـه یـک توافـق سیاسـی 
آن  موجـب  بـه  طالبـان  کـه  توافقـی  باشـند؛ 
در سـاختار سیاسـی افغانسـتان ادغـام شـده و 

جنـگ در ایـن کشـور پایـان یابـد.
طالبان  نفس  به  اعتماد  پوشالی خواندن  برای 

دیگر بسیار دیر شده است...
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امرالله صالح: 

راه صلح تنها از دوحه نمی گذرد

چهار عضو یک خانواده  
در حادثه ی ترافیکی در بلخ جان باختند

مجازات بهشتیان

رییس اداره   ملی احصاییه در سال   های 
۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ کرایه خانه اش را از بودجه 
عادی این اداره پرداخته است

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 4

اطالعات روز: امراهلل صالح، معاون اول 
ریاست جمهوری می گوید که به خاطر یافتن راه حل 
صلح آمیز برای بحران افغانستان،...

جایگاه امریکا در هجوم 
ارتش سرخ به افغانستان 

کجا است؟ )2(
امنیت سرحدات جنوب

دامن  در  افتادن  یا  راست،  به  امین  گردش  این  اما 
غرب، در امنیت مرز   های جنوب شوروی چه ربط و 
تأثیری دارد؟ امنیت مرز   های جنوب در آن برهه از 
تاریخ به دالیل مختلف برای شوروی بسیار بااهمیت 
این مورد  اندازه ای که بحث کردن در  به  است؛  بوده 

ایجاب نوشتن یک مطلب جداگانه را می کند.
همان طوری که می دانید قوای عظیم ارتش سرخ، یا 
همان پیمان ورشو، در سرحدات غربی و قسمتی از 
شرق به مقابل ناتو صف کشیده بودند .شمال روسیه 
در  تمام عیار  جنگ  یک  در  هوا  سردی  به  توجه  با 
نمی توانست  یخبندانش،  به دلیل  نیز  و  غرب  مقابل 
حالت طبیعی را داشته باشد. حتا گوشه ی شمال شرق 
گاهی  و  نبود  مطمئن  کامال  شناور  یخ های  به دلیل 

بندر والد استوک نیز در فصلی از سال...
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کودکان هفت ماهه و داغ های تازه
روایت روز حادثه و سرنوشت امروز نوزادان شفاخانه 100 بستر دشت برچی

بستند. از این مادران قربانی، نوزادانی به جا مانده است 
را در آغوش مادر سپری کرده  که شاید فقط ساعاتی 
باشند و یا حتا آغوش و مهر مادری را برای یک بار هم 

تجربه نکرده و مادران شان را از دست دادند.
هفت ماه پس از این حادثه | صفحه 5

است؛  تازه   زخم ها  جای  هنوز  ماه،   7 گذشت  از  پس 
گویی همین دیروز اتفاق افتاده است. شفاخانه  صدبستر 
دشت برچی در 22 ثور 99 هدف حمله ی مهاجمان قرار 
گرفت. مهاجمان در این حمله مادرانی را که به تازگی 
والدت کرده بودند و یا در بستر به سر می بردند به رگبار 

یک منبع در دادگاه عالی کشور به روزنامه اطالعات روز 
می گوید که با گذشت بیش از پنج سال، سه کرسی در 
تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  است.  خالی  عالی  دادگاه 

قانون اساسی و اتحادیه حقوق دانان، | صفحه 4

چرا سه کرسی 
دادگاه عالی خالی است؟

2

عبداهلل: 

دور بعدی مذاکرات صلح در قطر برگزار می شود

اعتراض افغانستان به ثبت هنر مینیاتور در یونسکو؛ 
»مینیاتور هنوز به عنوان اثر ملی ثبت نشده است«

درگیری میان پولیس و خیزش مردمی در فاریاب؛ 
یک پولیس کشته شد

اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت فاریاب تأیید می کنند که یک سرباز پولیس 
در درگیری با نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی قیصار این والیت کشته شده است.

عبدالکریم یورش، سخن گوی فرماندهی پولیس فاریاب به روزنامه اطالعات روز گفت 
که این درگیری دو روز پیش )شنبه، ۶ جدی( در مرکز | صفحه 2

اطالعات روز: یک ونیم هفته پس از ثبت هنر مینیاتور به نام ایران، ترکیه، آذربایجان و 
ازبیکستان در فهرست میراث های جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان 
ملل متحد )یونسکو(، وزارت امور خارجه می گوید که این هنر هنوز به عنوان اثر ملی در 

افغانستان ثبت نشده است. | صفحه 2
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پس از تأیید کمیته ی رهبری شورای عالی 
حمایتی  رهنمود  عنوان  به  ملی  مصالحه ی 

برای هیأت مذاکره کننده استفاده شود.
نیز  ریاست جمهوری  ارگ  پیش  ساعتی 
و  غنی  اشرف  رییس جمهور  که  کرد  اعالم 
باهم  دیروز  چاشت  از  قبل  عبداهلل  عبداهلل 
دیدار و دو طرف در مورد موقعیت و زمان 
طالبان،  گروه  با  صلح  مذاکرات  بعدی  دور 

بحث و گفت وگو کرده اند.
از  درحالی  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
گروه  با  مذاکرات صلح  بعدی  دور  برگزاری 
پیش  که  می دهد  خبر  قطر  در  طالبان 
که  بود  گفته  افغانستان  حکومت  این  از 
مراحل بعدی مذاکرات صلح باید در داخل 

افغانستان پیش برده شود.
مذاکرات صلح میان هیأت دولت افغانستان 
و گروه طالبان پس از حدود دو ماه مذاکره، 
روی  بحث  به منظور  قوس   22 تاریخ  در 

آجندای آن، برای 2۰ روز متوقف شد.

آجندا  اولویت بندی  آن،  تعیین شده ی  زمان 
مذاکره کننده،  هیأت  تقویت  مذاکره،  در 
ملی،  اجماع  و  اتحاد  روحیه ی  تقویه ی 
و  اهمیت  صلح،  روایت  همه شمول بودن 
کشتار،  توقف  آتش بس،  فوری  ضر ورت 
بیان  آزادی  و  شهروندان  اساسی  حقوق 

بحث شده است.
فیصله  نشست  این  در  اشتراک کنندگان 
کنونی  مذاکره کننده ی  هیأت  که  کرده اند 
افغانستان  دولت  و  مردم  حمایت  مورد 
است و تنها این هیأت از جمهوری اسالمی 

افغانستان نمایندگی می کند.
به نقل از خبرنامه ی شورای عالی مصالحه ی 
که  کرده اند  فیصله  همچنان  آنان  ملی، 
پیش  تا  ایجاد شود  تخنیکی  یک کمیته ی 
دوم  دور  به  مذاکره کننده  هیأت  حرکت  از 
اسالمی  جمهوری  اولویت های  مذاکرات، 

افغانستان را ترتیب و تدوین کند.
در خبرنامه آمده است که از این اولویت ها 

بین االفغانی  مذاکرات  دور  این  که  است 
شهر  در  جدی(   ۱۶( جنوری   ۵ تاریخ  در 
دوحه، پایتخت قطر برگزار می شود. او گفته 
صلح  مذاکرات  دور  این  برگزاری  که  است 
با طالبان در دوحه را کمیته ی رهبری این 

شورا فیصله کرده است.
صدیق صدیقی، سخن گوی ریاست جمهوری 
به  غنی  رییس جمهور  که  است  گفته  نیز 
مصالحه ی  عالی  شورای  رییس  درخواست 
رییس  استانکزی،  محمدمعصوم  و  ملی 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت 
دوم  دور  که  است  کرده  توافق  افغانستان 

مذکرات در قطر انجام شود.
افغانستان  حکومت  تأکید  که  گفته  اما  او 
انجام دورهای بعدی مذاکرات در داخل  بر 

افغانستان بر جا است.
همچنان شورای عالی مصالحه ی ملی گفته 
است که در نشست دیروز کمیته ی رهبری 
در  مذاکرات  آغاز  روی چگونگی  این شورا، 

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای 
عالی مصالحه ی ملی می گوید که دور بعدی 
مذاکرات صلح با گروه طالبان در کشور قطر 

برگزار می شود.
عالی  شورای  سوی  از  که  خبرنامه ای  در 
است  آمده  رسیده،  نشر  به  ملی  مصالحه ی 
دیروز  را  موضوع  این  عبداهلل  آقای  که 
)یک شنبه، 7 جدی( در دومین روز نشست 
کابل  در  شورا  این  رهبری  کمیته ی  دوم 

مطرح کرده است.
گفته  عبداهلل  آقای  خبرنامه،  از  نقل  به 
و  حمایت کننده  کشورهای  که  است 
برای  که  افغانستان  صلح  تسهیل کننده ی 
میزبانی از دور بعدی مذاکرات اعالم آمادگی 
ناشی  محدودیت های  به دلیل  بودند،  کرده 
مذاکرات  دور  این  میزبانی  از  کووید۱9،  از 

توسط قطر اعالم حمایت کرده اند.
در همین حال، فریدون خزون، سخن گوی 
شورای عالی مصالحه ی ملی در تویتی گفته 

عبدهللا: 

کرات صلح در قطر برگزار می شود دور بعدی مذا

عادالنه ی  و  شفاف  انتخابات  بنیاد  اجرایی 
افغانستان )فیفا( از موترسایکل های دو نفره 

استفاده شده است.
گونه  این  فلج سازی  که  است  افزوده  او 
کنون  تا  و  گرفته  شدت  موترسایکل ها 
فلج  و  متوقف  موترسایکل   ۸۰۰ به  نزدیک 
شده است. به گفته ی صالح، از موترسایکل 

باید استفاده ی معیاری صورت گیرد.
امراهلل صالح در 2۵ قوس نیز گفته بود که 
ترورها در کابل،  زنجیره ی  بررسی  براساس 
دارای  موترسایکل های  از 9۰ درصد  بیشتر 

دو سرنشین مربوط تروریستان می شود.

جدی از سر گرفته شود. 
ریاست جمهوری  اول  معاون  هم،  سوی  از 
به ترورهای اخیر فعاالن رسانه ای و جامعه 
مدنی اشاره کرده و نوشته است: »بمب های 
نرم  بخش  قراردادن  هدف  و  مقناطیسی 
و  – خبرنگاران  مدنی  فعالین  یعنی  جامعه 
اهل خبره جز برنامه ی یازده پایه ای طالب 
اراده ی  آن  انجام  با  می خواهند  که  است 
مردم را در دفاع از ارزش ها تضعیف نمایند.«
فلج سازی  و  توقف  به  همچنان  صالح  آقای 
و  کرده  تأکید  نفره  دو  موترسایکل های 
گفته است که در ترور یوسف رشید، رییس 

ملی  امنیت  عمومی  ریاست  داخله،  وزارت 
و دیگر ارگان های دولت می توانند به طالبان 
تأکید  او  کرده اند«.  »غلط  که  کنند  تفهیم 
کارایی  و  ظرفیت  تقویت  که  است  کرده 

دولت راه رسیدن به صلح را کوتاه می کند.
پیش از این نیز، تنها چند روز پس از توقف 
مقام های  دوحه،  در  صلح  مذاکرات  موقت 
مراحل  پیشبرد  بر  افغانستان  دولت  ارشد 
افغانستان  داخل  در  مذاکرات  باقی مانده ی 

تأکید کرده بودند.
دور اول مذاکرات در تاریخ 22 قوس پایان 
در ۱۶  است  قرار  مذاکرات  دوم  دور  یافت. 

اول  معاون  صالح،  امراهلل  روز:  اطالعات 
ریاست جمهوری می گوید که به خاطر یافتن 
افغانستان،  بحران  برای  صلح آمیز  حل  راه 
حل  راه  اما  یابد،  ادامه  باید  صلح  مذاکرات 

تنها از قطر و دوحه نمی گذرد. 
 7 )یک شنبه،  دیروز  صبح  صالح  آقای 
جدی( در صفحه ی رسمی فیس بوک خود 
نوشته است که طالبان به زندگی باهمی و 
و  ندارند  باور  نو  افغانستان  با  مسالمت آمیز 
توافق نامه ی دوحه برای این گروه اعتماد به 

نفس »کاذب و پوشالی« ایجاد کرده است.
ملی،  دفاع  وزارت  که  است  نوشته  صالح 

امرهللا صالح: 

راه صلح تنها از دوحه نمی گذرد

عنوان کشورهایی که هنر مینیاتور در آن ها 
به لحاظ تاریخی مروج بوده و ثبت فهرست 
آثار فرهنگی غیرملموس ملی آن ها می باشد، 

ثبت کرده اند.
یک روز پس از آن، وزارت اطالعات و فرهنگ 
افغانستان به ثبت هنر مینیاتور به نام ایران، 
ترکیه، جمهوری آذربایجان و ازبیکستان در 
یونسکو  فهرست میراث های جهانی سازمان 
رسما اعتراض کرد و گفت که منشأ و زادگاه 

اصلی هنر مینیاتور افغانستان است.
اطالعات  وزارت  سرپرست  زهیر،  طاهر 
طی  وزارت  این  که  بود  گفته  فرهنگ  و 
نشست هایی که با مسئوالن یونسکو در کابل 
زمینه  در  را  خود  رسمی  اعتراض  داشته ، 
از  قضیه  پیگیری  خواستار  و  کرده  شریک 

مراجع اصولی آن شده است.
طی  که  بود  گفته  همچنان  زهیر  آقای 
یونسکو  سازمان  به  رسمی  مکتوب های 
میراث های  در  مینیاتور  هنر  ثبت  به خاطر 
جهانی، موضوع را رسما تعقیب کرده و اداره 
یونسکو نیز از دریافت مکتوب و از ثبت هنر 
وزارت  به  میراث مشترک  به عنوان  مینیاتور 

اطالعات و فرهنگ اطمینان داده است.

افغانستان در دوسیه ی ثبت هنر مینیاتور به 
عنوان میراث فرهنگی غیرملموس می باشد، 

به سازمان یونسکو ارایه کند.
در  قوس(   2۶( پیش  روز  مینیاتور ۱۱  هنر 
کمیته ی  اجالس  پانزدهمین  حاشیه ی 
به  ناملموس  فرهنگی  میراث  بین الدول 
و  آذربایجان  جمهوری  ترکیه،  ایران،  نام 

ازبیکستان ثبت شده است.
وزارت خارجه گفته است که این کشورها نه 
مثابه خاستگاه و خالق هنر مینیاتور، بلکه به 

افغانستان  ملی  هنر  به عنوان  مینیاتور  ثبت 
از سوی وزارت اطالعات و فرهنگ و تهیه ی 
سازمان  به  ارایه  برای  تخنیکی  دوسیه ی 
تأخیر  سبب  کار  این  بوده،  زمان بر  یونسکو 
سهیم شدن افغانستان در دوسیه ی مشترک 
فرهنگی  فهرصت  در  مینیاتور  هنر  ثبت 

غیرملموس یونسکو شده است.
این وزارت اطمینان داده است که در همکاری 
را  الزم  اسناد  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  با 
الحاق  برای  بعدی  فرصت  که  مارچ  ماه  تا 

ثبت  از  پس  هفته  یک ونیم  روز:  اطالعات 
هنر مینیاتور به نام ایران، ترکیه، آذربایجان 
و ازبیکستان در فهرست میراث های جهانی 
فرهنگی سازمان  و  آموزشی، علمی  سازمان 
خارجه  امور  وزارت  )یونسکو(،  متحد  ملل 
می گوید که این هنر هنوز به عنوان اثر ملی 

در افغانستان ثبت نشده است.
در اعالمیه ای که دیروز )یک شنبه، 7 جدی( از 
سوی وزارت امور خارجه به نشر رسیده، آمده 
است که برای ثبت آثار غیرملموس فرهنگی 
آثار  به عنوان  باید  آثار  این  ابتدا  یونسکو،  در 
ملی از سوی خود کشورها به ثبت برسد و 
پس از آن »یک کشور می تواند اثر ملی خود 
را برای ثبت به کمیته ی حفاظت از میراث 
فرهنگی غیرملموس یونسکو پیشنهاد کند«.

در  افغانستان  سفارت  اعالمیه،  از  نقل  به 
سازمان  در  کشور  نمایندگی  که  فرانسه 
یونسکو را به عهده دارد، پس از اطالع در مورد 
ثبت هنر مینیاتور از سوی کشورهای ایران، 
فعالیت های  ازبیکستان  و  آذربایجان  ترکیه، 
سهیم شدن  برای  را  خود  دیپلماتیک 

افغانستان در این روند آغاز کرده است.
که  جایی  آن  از  است  افزوده  خارجه  وزارت 

اعرتاض افغانستان به ثبت هرن مینیاتور در یونسکو؛ 
»مینیاتور هنوز به عنوان اثر ملی ثبت نشده است«

چهار عضو یک خانواده  در حادثه ی ترافییک در بلخ جان باختند
او گفت که این رویداد ناشی از برخورد یک موتر تیزرفتار نوع »کروال« با یک موتر باربری 

نوع »کاماز« بوده است.
سخن گوی فرماندهی پولیس بلخ در مورد علت وقوع این حادثه چیزی نگفت.

بی احتیاطی رانندگان به قواعد ترافیکی، خرابی جاده ها و سرعت زیاد اما از عوامل عمده ی 
رانندگان و سرنشینان موترها  از  ترافیکی در کشور شمرده می شود که همواره  حادثات 

قربانی می گیرد.

اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت بلخ می گویند که در نتیجه ی وقوع یک حادثه ی 
ترافیکی در این والیت، چهار نفر جان باخته اند.

عادل شاه عادل، سخن گوی فرماندهی پولیس بلخ به روزنامه اطالعات روز گفت که این 
رویداد عصر دو روز پیش )شنبه، ۶ جدی( در مسیر حیرتان – مزارشریف رخ داده است.

آقای عادل افزود که کشته شدگان این حادثه اعضای یک خانواده بوده اند که در میان شان 
یک کودک نیز شامل است.

یاب؛ یک پولیس کشته شد درگریی میان پولیس و خزیش مردمی در فار
آقای یورش توضیح داد که این درگیری میان نیروهای خیزش مردمی و پولیس شاه راه در 
ولسوالی قیصار ناشی از خصومت های شخصی بوده و پس از آن به وقوع پیوسته است که 

دو طرف باهم مشاجره ی لفظی کرده اند.
در همین حال، او تأکید کرد که عامالن این رویداد بازداشت شده اند.

شاهد  نیز  این  از  پیش  که  است  ناامن  والیت های  از  کشور  شمال  در  فاریاب  والیت 
درگیری های خودی نیروهای دولتی بوده است.

اطالعـات روز: مسـئوالن محلـی در والیـت فاریـاب تأییـد می کنند که یک سـرباز پولیس 
در درگیـری بـا نیروهـای خیـزش مردمـی در ولسـوالی قیصـار ایـن والیت کشـته شـده 

است.
عبدالکریم یورش، سخن گوی فرماندهی پولیس فاریاب به روزنامه اطالعات روز گفت که 

این درگیری دو روز پیش )شنبه، ۶ جدی( در مرکز ولسوالی قیصار رخ داده است.
او افزود که در جریان درگیری یک نیروی خیزش مردمی نیز زخمی شده  است.

از  دوباره  طالبان  که  پیش  سال ها  باید 
و  برآوردند  سر  قندهار  و  پکتیا  حوزه  های 
شورش  شان را در برابر حضور نظامی و سیاسی 
ائتالف بین المللی ضدتروریزم و حکومت تحت 
نهادهای  کردند،  آغاز  کابل  در  حمایت اش 
زمانی  در  می کردند.  تفهیم  آنان  به  امنیتی 
گسترده ی  حمایت  افغانستان  حکومت  که 
جهانی  کمک های  داشتند،  را  شهروندان 
بی حساب و کتاب به افغانستان می آمد، طالبان 
سیاست  بودند،  امروز  از  ضعیف تر  مراتب  به 
اشتباه و برخورد قوم محور با پدیده ی طالبانیزم 
در رأس هرم قدرت به منصه ی اجرا گذاشته 
یک  جهان  دید  از  طالبان  که  زمانی  در  شد. 
برادران  یا  افغانستان  بود، در  تروریستی  گروه 
ناراضی بودند یا مخالفان سیاسی. در آن زمان 
سیاست راهبردی فشار حداقلی بر طالبان بود 
و حتا گاهی به نیروهای هوایی خارجی اجازه 
داده  تروریست ها  نظامی  پایگاه های  بر  حمله 
یک  به عنوان  را  طالبان  جهان  حاال  نمی شد. 
شناخته  رسمیت  به  سیاسی-نظامی  واقعیت 
وسیع،  به صورت  اکنون  افغانستان  حکومت  و 
حمایت سیاسی و اجتماعی اش را در افغانستان 

از دست داده است.
دوم  دور  است  قرار  دیگر  هفته  یک  حدود 
درحالی که  شود.  آغاز  بین االفغانی  مذاکرات 
و  سرنوشت ساز  صلح  مذاکرات  دوم  دور 
چندصدایی  افغانستان  در  است،  پرچالش 
صالح  امراهلل  سخنان  این  می رسد.  گوش  به 
طالبان  به  امنیتی  نهادهای  است  گفته  که 
تفهیم کنند، معنای کوبیدن بر طبل جنگ را 
مصالحه  عالی  شورای  در  درحالی که  می دهد. 
حرف اصلی از صلح است. یک بخش می گوید، 
راه حل تنها از دوحه و قطر نمی گذرد و بخش 
مذاکرات  محل  که  است  نظر  این  به  دیگر 
این  ما  منظور  باشد.  کجا  در  ندارد  اهمیتی 
فشار  از  طالبان  علیه  بر  نباید  که  نیست 
نظامی استفاده کرد، می دانیم که طالبان هنوز 
طریق  از  را  گفت وگو  میز  در  امیتاز  سیاست 
ترجیح  اگر  اما  می کنند،  دنبال  جنگ  میدان 
اسالمی  جمهوری  در  صلح  یا  است  جنگ 
باید یک صدایی وجود داشته باشد.  افغانستان 
سقوط  به  یک صدایی  و  سیاسی  انسجام  نبود 
یا  اسالمی  امارت  کام  به  اسالمی  جمهوری 
در  جمهوریت  بر  طالبان  نافذشدن  دست کم 
مذاکرات و توافق صلح منجر می شود. بنابراین، 
باید مسأله ی خلق انسجام سیاسی  افغانستان 
در آستانه ی دور دوم مذاکرات صلح افغانستان 

را جدی بگیرد. 
مذاکرات  اول  دور  نگرانی  همه ی  به رغم 
بین االفغانی در قطر خوب پیش رفت. هیأتی 
نمایندگی  نشست  این  در  افغانستان  از  که 
می کرد، یکدست و باروحیه ظاهر شد. اتفاقی 
که برای طالبان غیرمنتظره بود. دلیل موفقیت 
یک صدایی  هشتادروزه  مذاکرات  در  نسبی 
نیروهای  سطح  در  و  کشور  داخل  در  نسبی 
به جای  باید  این است که  انتظار  بود.  سیاسی 
این که بخشی از حکومت بر طبل جنگ بکوبد 
برای  همه   توان  صلح  ساز  بر  دیگر  بخش  و 
نقشه راه، هم صدایی و چاره اندیشی در مرحله 
دور  شود.  متمرکز  طالبان  با  مذاکرات  بعدی 
سیاسی  به لحاظ  بین االفغانی  مذاکرات  بعدی 
الزام  و  زیادی دارد  تاکتیکی پیچیدگی های  و 

هم صدایی در افغانستان انکارناپذیر است. 

یک مرد ۴۵ ساله 
در شهر هرات ترور شد

والیت  در  امنیتی  منابع  هرات:   – روز  اطالعات 
هرات می گویند که یک مرد حدوداً ۴۵ ساله در 

مرکز شهر هرات ترور شده است.
عبداالحد ولی زاده، سخن گوی فرماندهی پولیس 
این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  هرات 
دیروز  صبح  دقیقه ی   9:۳۰ ساعت  حوالی  فرد 
)یک شنبه، 7 جدی( در جاده ی ۶۴ متره توسط 
دو فرد مسلح موترسایکل  سوار کشته شده  است.

آقای ولی زاده همچنان گفت که مهاجمان پس از 
کشتن این مرد، از ساحه فرار کرده اند. او تأکید 
رویداد  این  مورد  در  پولیس  تحقیقات  که  کرد 

آغاز شده است.
شورای  عضو  بهادری،  سردار  حال،  همین  در 
والیتی هرات در صحبت با روزنامه اطالعات روز، 
و  ترورها  امنیتی می خواهد که جلو  نیروهای  از 

سرقت های مسلحانه در شهر را بگیرند.
هرات یکی از والیات نسبتا امن در غرب کشور 

موقعیت دارد.



دو شنبه | 8 جدی 1399 | سال نهم | شماره 2057

جنرال ظاهر عظیمی

سخیداد هاتف

www.etilaatroz.comتحلیل

روابط آنان بود. این پیمان )سالت( برای شوروی 
سابق از اهمیت ویژه برخوردار بوده است و برای 
فراوانی  تالش   های  آن  حفظ  و  به دست آمدن 
صورت گرفته و در توازن سالح های استراتژیک 
و بازدارنده، شوروی وقت آن را به نفع امنیت 

کالن خود می دانست .
و  نظامی  بلندپایه ی  مقام های  که  هنگامی 
سیاسی شوروی در تاریخ ۱2 سپتامبر ۱979 در 
کاخ کرملین مشغول بحث در راستای مداخله 
بودند،  افغانستان  به  مداخله  عدم  یا  نظامی 
ناگهان یادداشتی را دریافت کردند که در آن 
نوشته شده بود: »هلمیت اشمیت، نخست وزیر 
براساس  که  است  کرده  اعالن  رسما  آلمان 
به تعداد  ناتو  اتالنتیک شمالی  فیصله سازمان 
۴۶2 راکت کروز و تعداد ۱۰۸ فروند راکت انداز 
پرشنگ 2 به خاک آلمان غربی مستقر گردید.« 
این به معنای دفن و به خاک سپردن پیمان   های 

سالت و دتانت بود .
که  می کنیم  فیصله  گفت  برژنف  ادامه  در 
خلق  دموکراتیک  جمهوری  تقاضای  براساس 
افغانستان قطعات محدود ارتش سرخ به خاطر 
انترناسیونالستی اش جهت حفظ  ایفای وظیفه 
وارد  کشور  آن  زیربنایی  تأسیسات  امنیت 
افغانستان شود. کورینکو، معاون وزارت خارجه 
امریکا  تصمیم  تأثیر  از  سابق  شوروی  اتحاد 
در  استراتژیکی  موشک   های  استقرار  بر  مبنی 
آلمان غربی چنین یاد می کند: »تصادفی نبود 
که در آن روز پس از آن که مسکو از تصمیمات 
ناتو اطالع پیدا کرد، مسأله افغانستان در پلیت 
سابق  بحث   های  تمامی  و  شد  بورو حل وفصل 
که درباره اثرات منفی مداخله شوروی در غرب 
وجود داشت به فراموشی سپرده شد. حاال دیگر 

چیز زیادی باقی نمانده که از دست برود.«
محدود  قطعات  که  شد  فیصله  ترتیب  این  به 
دایرکتیف  آن  ادامه  در  شود.  افغانستان  وارد 
 2۴ تاریخ  در  افغانستان  به  سرخ  ارتش  اعزام 
را   )۱۳۵۸ جدی   ۵ )مطابق   ۱979 دسامبر 
مارشال دیمتری فئیدرویچ استونف و مارشال 
در  تاریخ  و  کرد  امضا  درستیز  لوی  ارگارکف، 
2۵ دسامبر )۶ جدی ۱۳۵۸( ارتش سرخ از سه 
مسیر تحت فرماندهی جنرال توخارینف و دو 
عضو قرارگاهش جنرال تاسکایف مسئول بخش 
بخش  مسئول  چاگین  گور  جنرال  و  سیاسی 
استخبارات تحت عنوان اردوی چهلم در ساعت 
۳ بعدازظهر به ترتیب زیر وارد افغانستان شدند: 
• لشکر ۱۰۳ کوماندو تحت فرماندهی جنرال 
کابل  در   7۶  L طیاره های  توسط  ربابچینکو 

پیاده شدند؛
• لشکر ۱۰۸ موتر زره همراه تعدادی قطعات 

مستقل از طریق حیرتان؛
• لشکر ۵ گارد موتر زره همرای تعدادی قطعات 

مستقل هوایی و زمینی از طریق تورغندی.
کمیت قوا متفاوت گفته شده است. دشولزنگر 
در  امریکا  »دیپلماسی  مشهور  کتاب  نویسنده 
قرن بیست« تعداد را ۸۰ هزار، الویه روآ، ۱۳۵ 
هزار گفته است و روس ها هشتاد هزار گفته اند. 
رخداد   ها  جریان  در  که  شود  فراموش  نباید 
است  یافته  کاهش  یا  افزایش  بار   ها  رقم  این 
احتیاط در  لشکر  بر آن دو  و همچنین عالوه 

ازبکستان و ترکمنستان حضور داشته اند. 
پایان.

قانون سپردن آنان فقط وقتی معنا دارد که این 
کار الف( توان فعالیت  های تروریستی گروه  شان 
را پایین بیاورد و ب( در میان بقیه  ی تروریستان 

نقش بازدارنده بازی کند.
از  تروریستان هیچ  کدام  بازداشت  که  می  دانیم 
تروریست  های  که  ندارد. چرا  را  کارکردها  این 
استشهادی به هر حال به ترور  شهروندان ادامه 
خواهند داد و مردن در این راه را اوج سعادت 
وقتی که حکومت  در ضمن،  دانست.  خواهند 
دوباره  می  کند،  آزاد  را  تروریست  پنج  هزار 
بازداشت کردن بیست-سی نفرشان چه دردی 
توان  که  نیست  مضحک  کرد؟  خواهد  دوا  را 
فعالیت  های تروریستی را پنج  هزار مرتبه افزایش 
بدهیم و آن وقت بگوییم ما بعدا توانسته  ایم از 
توان تروریستی فالن گروه پانزده مرتبه بکاهیم؟ 
ما با افراد تبه  کار در یک وضعیت نرمال سروکار 
نداریم که از سپردن شان به پنجه  ی قانون حرف 
یک  با  ما  بترسانیم  شان.  مجازات  از  یا  بزنیم 
ایدئولوژی  یک  با  روبه روییم؛  تروریستی  گروه 
یعنی  مجازات،  بدترین  با  آن  ها  انتحارپرور. 
اعدام، به بهشت می   روند یا خودشان این طور 
می  خواهد  راستی  به  اگر  حکومت  دارند.  باور 
این تروریست  ها را مجازات کند، باید آنان را در 

النه  ها و پایگاه  های  شان سرکوب کند.

بوده است. در این مورد باید اندکی بحث کرد.
 Strategic Army Limitations سالت یا
بین  دیپلماتیک  تالش  سال ها  Taikحاصل 
تهدید  اوج جنگ سرد،  واشنگتن در  و  مسکو 
صلح جهانی به خاطر گسترش و تهاجمی شدن 

سالح های اتمی، بین دو طرف می باشد.
همچنین  و  گسترش  از  جلوگیری  به خاطر 
از  تالش ها     اتمی  سالح   های  ساختن  محدود 
سال ۱9۶۶ آغاز شد. بعد از مذاکرات طوالنی 
از  موانع  بیشتر   ۱9۶9 سال  در  پرپیچ وخم  و 
کسنجر  و  نیکسون  شد.  برداشته  آن  مسیر 
راکت   های  روی  توافق  فقط  می خواستند 
شامل شدن  خواهان  مسکو  باشد.  بالستیک 
پیمان  این  در  استراتژیک  تهاجمی  سالح های 
ماه می ۱972 سالت ۱  نهایت در  بود که در 
به امضا رسید و توافق شد که در چارچوب این 
 ،ICM پیمان ۱۰۵۰ راکت قاره پیما مشهور به
7۱۰ راکت قابل حمل بحری و ۴۴ زیردریایی 
برای ایاالت متحده و به ترتیب ۱۶۱۸، 9۱۰ و 
۶2 زیردریایی برای اتحاد شوروی در نظر گرفته 

شد .
گرچه کمیت از نظر تعداد به نفع مسکو بوده 
راکت   های  موجودیت  آن  دلیل  ولی  است، 
ضد   MIK به  موسوم  چندپیکانه  پیشرفته 
را  هدف  چند  همزمان  که  امریکا  بالستیکی 
می تواند نابود کند، می باشد. سالت 2 در ادامه 
حمایت از سالت ۱ در بندر والدیوستوک بین 
و  رسید  امضا  به  برژنف  و  فورد  رییس جمهور 
راکت  فروند  به خاطر 2۴۰۰  آن  نهایی  مرحله 

قاره پیما بین کارتر و برژنف به امضا رسید. 
پیمان یلسنکی یا دتانت در رابطه به تنش زدایی 
بین کشور   های اروپای شرقی و غربی و توسعه 

آنان  روبه رویید.  امراهلل صالح،  قول  به  داعشی، 
خود را نیروهای استشهادی می  دانند و از همان 
ایدئولوژی وحشت و  اول قبول دارند که برای 
پنجه  ی  به  کنند.  فدا  را  خود  جان  خود  ترور 

نظامی می کند.
بنابراین شوروی به این فکر افتاد که پس بهتر 
آن خواهد بود تا ما قبل از آن ها به افغانستان 
شرایطی  چنان  در  زیرا  کنیم،  نطامی  مداخله 
افکار عمومی و تبلیغات  در عرصه بین المللی، 
جهانی حمله ما را در درجه دوم اهمیت قرار 
ایران  به  امریکا  حمله  به  جهانی  افکار  و  داده 
معطوف خواهد شد. نهایتا هم این که غرب، و 
در رأس آن امریکا، در یک توافق پنجاه پنجاه با 
مسکو خواهد رسید و به پیمان های استراتژیک 
ژاک  شد.  نخواهد  وارد  صدمه ای  هسته ای 
هونتزینگر در راستای توجیه حمله ی دو قدرت 
ایران  و  افغانستان  کشور  دو  به  جهان  بزرگ 
با  شوروی  و  امریکا  متحده  »ایاالت  می گوید: 
تا یکی  یکدیگر کنار آمده و ترتیبی می دهند 
اقدام نظامی خود را به نام دفاع مشروع همگانی 
پیمان  اصول  دیگری  و  کند  توجیه  متقابل  و 
ورشو و یاری رساندن به حکومت برادر را، دفاع 
به خطر  مشروع مثل درخواست حکومتی که 

افتاده است.«
شوروی  رهبری  شد  قرار  شرایطی  چنین  در 
نظامی  قوت  اعزام  در  تصمیم گیری  به خاطر 
به افغانستان، بررسی وضعیت و سبک سنگین 
به   کل  در  و  مسکو  منافع  و  ارزش ها  کردن 
خطرافتادن توافقات سالت 2 و دیتانت )پیمان 
یا  و  افغانستان  به  هجوم  مقابل  در  یلسنکی( 
حمله امریکا به ایران به تاریخ ۱2 دسامبر بحث 

کند.
بار  و  این مدت،  تمام  در  فراموش کنیم  نباید 
افغانستان،  به  نظامی  نیروی  اعزام  تقاضای  بار 
یگانه مانع برای تصمیم گیری شوروی، منفعت 
آن کشور در پیمان سالِت 2 و توافقات یلسنکی 

زندگی  در  آن  نقش  اما  نیست.  زمینه  این  در 
جمعی مردمان کشورهای باثبات بسیار برجسته 

است.
طالبان  یا  داعش  با  که  کنید  تصور  اکنون، 

خاور  با  ارتباط  مسیر  و  حفظ  ممکن  قیمت 
به سوی  پیش روی  و عرصه  افریقا،  میانه، شاخ 
به  .اگر  شود  نگهداری  استراتژیک  آب   های 
برای  افغانستان  برویم بی طرفی   گذشته دورتر 
شوروی یک منفعت قابل توجه و یک دست آورد 

کالن محسوب می شد.
و   ۱9۶9 در  امباله  کنفرانس  در  چنانچه 
بی طرفی  تعهد  و   ۱972 در  سمله  کنفرانس 
وقت  قدرت   های  تنش های  بین  در  افغانستان 
مسکو را به این نتیجه رسانده بود که به یک 
پیروزی کالن دست یافته است. هانری براد شبر 
از قول برژنف نقل می کند: »اگر ما در افغانستان 
مداخله نمی کردیم، افغانستان تبدیل به پایگاه 
تهدید  ما  جنوب  مرز   های  و  شده  امپریالستی 
می گردید.« همچنین قاریف در راستای جایگاه 
امنیت جنوب با وسعت بیشتر سخن می گوید: 
تأمین  شوروی  اتحاد  برای  این که  »نخست 
امنیت جنوب کشور اهمیت بس بزرگی داشت. 
با توجه به نگهداری گروه بندی بزرگ ارتشی در 
محور   های باختر و خاور، برای کشور ما سودمند 
]مقدور[ نبود تا مساعی همانندی را در محور 
تالش  امریکا  داریم.  مبذول  نیز  کشور  جنوب 
می ورزید کشور ما را با پایگاه   های نظامی خود 
به محاصره بکشاند و این نیز پوشیده نیست که 
گرفته  قرار  امریکا  توجه  محراق  در  افغانستان 

بود.«
بحث دیگری که ذهن سیاست مداران مسکو را 
امریکا  همانا حمله  بود  کرده  مشغول  به خود 
به ایران به خاطر آزادسازی گروگان هایش بود 
به  ویژه  متفاوت  طریق   های  از  سناریو  .چنین 
رهبری  به  طوری  اطالعاتی  منابع  و  تبلیغات 
شوروی القا شده بود که امریکا به ایران حمله 

اعدام کردن کسی که اصال عازم بهشت است، 
مجازات است؟

چرا نگاه کردن به ماجرا از این زاویه مهم است؟ 
بازداشت  باید دید که  این سوال،  به  پاسخ  در 
کردن، به زندان انداختن یا اعدام کردن مجرم و 
قاتل چه نقشی در جامعه بازی می  کنند. بدیهی 
قربانِی  می  شود،  اعدام  قاتلی  وقتی  که  است 
جنایت او حیات خود را باز نمی  یابد. به همین 
خاطر، اجرای عدالت در این مورد به اسم اجرای 
عدالت است و زیباست، اما به صفت زخمی را 
التیام نمی  بخشد. اجرای عدالت در این زمینه 
بیشتر از آن که اجرای عدالت در مورد قاتل و 
بقیه  به  قوی  پیام  یک  رساندن  باشد،  مقتول 
سیستم  یک  اعالم  یعنی  است.  جامعه  افراد 

است:
ای افراد این سرزمین، جامعه  ی ما این طوری 
کار می  کند. اگر جرم قتل را مرتکب شدید، به 
پنجه  ی قانون و عدل سپرده می  شوید و ای  بسا 

که خود نیز جان خود را از دست بدهید.
اکثر  بر  این پیام قوی در یک جامعه  ی نرمال 
افراد تأثیر الزم را می  گذارد. برای همین، اکثر 
افراد جامعه وقتی خون  شان به جوش می  آید، 
فورا سراغ آالت قتاله نمی  روند. روشن است که 
قانون و قضای حکومتی تنها سیستم بازدارنده 

امنیت سرحدات جنوب
در  افتادن  یا  راست،  به  امین  گردش  این  اما 
دامن غرب، در امنیت مرز   های جنوب شوروی 
چه ربط و تأثیری دارد؟ امنیت مرز   های جنوب 
برای  مختلف  دالیل  به  تاریخ  از  برهه  آن  در 
شوروی بسیار بااهمیت بوده است؛ به اندازه ای 
که بحث کردن در این مورد ایجاب نوشتن یک 

مطلب جداگانه را می کند.
ارتش  عظیم  قوای  می دانید  طوری که  همان 
سرخ، یا همان پیمان ورشو، در سرحدات غربی 
ناتو صف کشیده  از شرق به مقابل  و قسمتی 
هوا  سردی  به  توجه  با  روسیه  .شمال  بودند 
نیز  و  غرب  مقابل  در  تمام عیار  در یک جنگ 
به دلیل یخبندانش، نمی توانست حالت طبیعی 
را داشته باشد. حتا گوشه ی شمال شرق به دلیل 
یخ های شناور کامال مطمئن نبود و گاهی بندر 
والد استوک نیز در فصلی از سال دچار مشکل 

می شد .
در جنوب، اولین حلقه کشور ترکیه بود که در 
ترکیه  ناتو درآمد. در  به عضویت  سال ۱9۵۳ 
دارد.  وجود  ناتو  و  امریکا  نظامی  پایگاه  ده ها 
بمب های  موجودیت  از  رسمی  منابع  گرچند 
اتمی در این کشور چیزی نگفته اند، اما اسناد 
منتشرشده ویکی لکس ادعا دارد که بین ۵۰ تا 
۶۰ بمب اتمی در پایگاه   های امریکا موجود بوده 
است. از این رو، و با توجه به جنگ سرد، ترکیه 
کامال در مقابل اتحاد شوروی سابق قرار داشت.

داشت.  قرار  ایران  کشور  بعدی  حلقه  در 
به عنوان  شاهنشاهی  رژیم  سقوط  با  گرچند 
متحد استراتژیکی غرب و برچیده شدن مراکز 
آسیای  و  کسپین  بحیره  ساحل  از  جاسوسی 
سابق  شوروی  اتحاد  برای  خوشی  خبر  میانه، 
بود، اما رژیم جدید با شعار نه شرقی و نه غربی، 
حمایت از مهاجران و مجاهدین افغانستانی را 
ادعا  کابل  جانب  از  که  نکته  این  به  توجه  با 
قیام هرات شرکت  ایرانی در  بود هزاران  شده 
بعد  تأثیر  همچنین  کرد.  اعالن  داشتند، 
ایدیولوژیکی انقالب اسالمی ایران به کشور   های 
آن  در  قفقاز  و  میانه  آسیای  مسلمان نشین 
زمان دغدغه   های زیادی برای آن کشور ایجاد 
دوست  نمی توانست  نه تنها  تهران  بود.  کرده 
مطمئن برای مسکو به حساب آید، بلکه نوعی 
روابط  و  آینده  به  نسبت  نگرانی  و  سردرگمی 
در  گرومف  بود.  شده  ایجاد  نیز  کشور  دو  آن 
ارتش سرخ می نویسد: »پیروزی انقالب اسالمی 
آسیای  علیه  تهدید جدی  ایران  بنیادگرایی  و 

میانه به حساب می آید.«
بعد از افغانستان حلقه بعدی چین بود که روابط 
پرتنش، و یا حتا می توانیم بگویم بسیار خراب، 
با  چین  روابط  داشت.  سابق  شوروی  اتحاد  با 
غرب، به  ویژه با ایاالت متحده، هر روز در حال 
حضور  جریان  در  حتا  بود.  انکشاف  و  بهبود 
سالح  از  مهمی  بخش  افغانستان  در  روس ها 
و تجهیزات را ایاالت متحده از چین خریداری 
قرار  مقاومت  نیروی  و  مجاهدین  اختیار  در  و 
و  سالح  که  گفته اند  منابع  از  خیلی  می داد. 
تجهیزات با پول گزاف و حتا چندین برابر قیمت 
مقابل  صف  در  را  چین  تا  می شد  خریداری 

شوروی تشویق کند. 
اتحاد  جنوب  در  باقی مانده  حلقه  یگانه  پس 
هر  به  باید  که  است  بوده  افغانستان  شوروی 

یا  پایتخت  در  شهروندان  از  یکی  که  بار  هر 
حکومتی  مقامات  می  شود،  ترور  دیگر  جاهای 
وعده می  دهند که قاتالن را پیدا خواهند کرد و 
به پنجه  ی قانون خواهند سپرد. خود شهروندان 
نیز گاه  گاه از حکومت می خواهند که قاتالن را 

دستگیر و مجازات کند.
به  را  ترورها  اکثر  رییس جمهور  اول  معاون 
طالب«  »داعشی  های  یا  داعشی«  »طالبان 
اول  معاون  دیدگاه  اگر همین  نسبت می  دهد. 
داستان  آن  بگیریم، کل  مبنا  را  رییس جمهور 
بی  معنا  او  کردن  مجازات  و  قاتل  کردن  پیدا 

می  شود. به این شرح:
قاتل  یا  مجرم  یک  سپردن  قانون  پنجه  ی  به 
یک روند نرمال در یک جامعه   نرمال و وضعیت 
کسی  که  است  این  فرض  یعنی  است.  نرمال 
مرتکب جنایتی شده و باید به خاطر آن جنایت 
این است که کسی  مجازات شود. فرض دیگر 
که مرتکب جنایت شده از گرفتارشدن و حکم 

حبس یا اعدام گرفتن هراس دارد.
داعشی  طالبان  آیا  که  است  این  سوال  حال، 
)اگر ادعای معاون رییس جمهور حقیقت دارد( 
از گرفتار شدن و اعدام شدن می  ترسند؟ آیا این 
طالبان داعشی همان  هایی نیستند که خود را 
منفجر می  کنند تا چند نفر دیگر را بکشند؟ آیا 

جایگاه امریکا در هجوم ارتش رسخ 
به افغانستان کجا است؟ )2(

مجازات هبشتیان
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قوه قضایی و هم فقره ۱2 ماده ۶۴ قانون اساسی 
از سوی حکومت نقض شده است. در این ماده 
قانون آمده است که یکی از صالحیت ها و وظایف 
دادگاه  اعضای  و  رییس  تعیین  رییس جمهور، 

عالی به تأیید مجلس نمایندگان است. 
آقای فرزه ای به این باور است که هر نوع تعلل 
باعث  عالی،  دادگاه  در  تعیینی  اجراآت  در 
می شود:  نهاد  این  صالحیت های  محدودشدن 
عمدا  و  قصدا  حکومت  که  دارد  وجود  »شک 
نامزدان را برای کسب عضویت دادگاه عالی به 
تطبیق  قانون  هرگاه  نمی کند.  معرفی  پارلمان 
شود، صالحیت های حکومت، قوه قضایی و مقننه 
مشخص می شود و نمی توانند که در کار این قوا 

دست درازی شود.« 
به گفته ی او، در حالتی که جای سه عضو دادگاه 
عالی خالی است، احتمال سوءاستفاده وجود دارد.

اتحادیه حقوق دانان کشور می گوید که یکی از 
عالی  دادگاه  قوانین  تفسیر  کمیته  که  دالیلی 
ایجاد نشده، برمی گردد به تکمیل نبودن اعضای 
نقض  کمیته  این  تشکیل نشدن  و  دادگاه  این 
کندی  از  اتحادیه  این  می دهد.  نشان  را  قانون 
در روند اجراآت پرونده ها به دلیل تکمیل نبودن 

اعضای دادگاه عالی ابراز نگرانی می کند.
عبداهلل شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق 
قانون اساسی معتقد است که احتماال حکومت با 
معرفی نکردن سه عضو شورای عالی دادگاه عالی، 
نمی خواهد که اعمال حکومت توسط قوه قضاییه 
رصد شود:  »نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای 
نظارتی که مقتدر باشند، اعمال حکومت را بیشتر 
حکومت  جهت  این  از  شاید  می کنند،  نظارت 
خیلی مایل نباشد که نهادهای نظارتی مستقل 
و قوی باشند.« او می گوید که با تکمیل نبودن 
اعضای دادگاه عالی کارهای این نهاد به کندی 
مواجه خواهد شد و همچنین ظرفیت و کیفیت 

کار این نهاد نیز کاهش پیدا می کند.
او همچنین از نفوذ قوه مجریه بر دادگاه عالی در 
شرایطی که اعضای این دادگاه تکمیل نیست، ابراز 
نگرانی می کند: »اگر اعضای دادگاه عالی تکمیل 
باشد، نفوذ بر این نهاد سخت تر است. کسی اگر 
بخواهد که جهت دهی بدهد و براساس نظر آن، 
نفر  اعضای دادگاه عالی رأی بدهند،  اگر شش 

باشند، آسان تر از 9 نفر نفوذپذیر می شوند.«
به گفته او، احتمال این وجود دارد که قوه مجریه 

دیتابیس خود، اظهار بی   خبری کرده است. 
تدارک خانه، از منبع واحد

خدمات  مدیریت  از  به   دست آمده  سندهای 
اداره    تدارکات  آمریت  غیرمشورتی  و  مشورتی 
خانه   ی  که  است  این  بیان   گر  احصاییه،  ملی 
»منبع  تدارکاتی  روش  از  استفاده  با  مسکونی 
 /  ۱۰ / به   تاریخ ۱۸  »بالمقطع«  به   طور  واحد« 

۱۳97 قرارداد شده است. 
اعالن  هیچ   گونه  رسمی،  سند  این  بربنیاد 
داوطلبی و جلسه    قبل از داوطلبی برای قرارداد 
این خانه   ی مسکونی صورت نگرفته و به   غیر از 
هیچ  خانه(  )مالک  واحد  منبع  داوطلب  یگانه 
آفری    هم برای داوطلبی این قرارداد ارائه نشده 
است. درحالی   که قانون تدارکات کشور به   صورت 
عموم بر داوطلبی باز تأکید می کند. چنان   که در 
بند پنجم ماده   ی هژدهم این قانون آمده است: 
باز ممکن  از طریق داوطلبی  »هرگاه تدارکات 
نباشد، اداره از طریق یکی از روش   های مندرج 
این ماده طبق طرزالعمل تدارکات در مورد اقدام 

و دلیل آن را تحریر می   دارد.«
که  می کند  تأکید  نیز،  تدارکات  ملی  اداره   
از  استفاده  با  قرارداد  عقد  موجه  دلیل  بدون 
رامین  است.  و غیرقانونی  نادرست  واحد  منبع 
ایاز، سخن   گوی اداره ملی تدارکات به خبرنگار 
پیک گفته است که هرچند قانون تدارکات برای 
ارجحیت داده  را  باز  قرارداد، داوطلبی  هرگونه 
است؛ اما درصورتی   که دلیل قانونی برای روش 
تدارک وجود داشته باشد، آمر اعطا صالحیت 
قرارداد  پروسه   ی  مطلوب  هر روش  با  که  دارد 
را به پیش ببرد. به گفته سخن گوی اداره ملی 
تدارکات، درصورتی که دلیلی برای روش منبع 
واحد وجود نداشته باشد، این پروسه غیرقانونی 

و نادرست است.
اداره ملی احصاییه و معلومات هیچ گونه دلیلی 
برای عقد قرارداد از منبع واحد ارائه نکرده است. 
به   دست آمده همچنان نشان می   دهد  سندهای 
مبلغ کرایه ساالنه   ی این خانه از سوی آمریت 
هزار   ۴2۸ و  میلیون  یک  اداره  این  تدارکات 
از  ارائه شده  آفر  اما  است؛  تخمین شده  افغانی 
سوی قراردادی منبع واحد بیشتر از یک میلیون 
از  باالتر  یعنی ۸،۵ درصد  افغانی  و ۵۵۰ هزار 

مبلغ تخمین شده   ی اداره منظور شده است.

مدت چهار سال، سه نفـر بـرای مدت هفت سال 
و سه نفر برای مدت ده سال و تعیینات بعدی بر 

مدت ده سال می باشد.«
بر  نظارت  کمیسیون  عضو  شفایی،  عبداهلل  اما 
 ۱۱7 ماده  که  می گوید  اساسی  قانون  تطبیق 
عدم  به خاطر  حکومت  سوی  از  اساسی  قانون 
معرفی سه عضو دادگاه عالی نقض شده است: 
»وقتی عضو دادگاه عالی دوره  اش تمام می شود و 
یا فوت می کند، باید رییس جمهور فرد دیگری را 
برای گرفتن رأی اعتماد به پارلمان معرفی  کند 
تا سلسله کار در دادگاه ادامه داشته باشد، از این 
جهت که کسی معرفی نشده، قانون اساسی نقض 

شده است.«
در ماده ۱2۰ قانون اساسی در مورد صالحیت 
تمام  بـه  »رسیدگی  است:  آمده  قضاییه  قوه 
یا  حقیقی  اشخاص  طرف  از  که  است  دعاویی 
حکمی، به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی 
علیه در پیشگاه محکمه )دادگاه( مطابق به احکام 

قانون اقامه شود.«
در ماده ۱2۱ این قانون ذکر شده است: »بررسی 

آرشیف  در  موجود  اسناد  مالحظه  »به  است: 
 ۴۶2 شماره  فرمان  ارتباط،  و  اسناد  ریاست 
مورخ ۳۰/ ۸ /۱۳9۶ مقام عالی دریافت نگردید 
و آخرین شماره   ی ثبت فرمان در سال ۱۳9۶ 

پایین   تر از شماره فوق می   باشد«.
تقاضای  برگه   ی  در  پیک  خبرنگار  هرچند 
امور  اداره    و  مالیه  وزارت  از  اطالعات، 
از  فهرستی  تا  بود  خواسته  ریاست  جمهوری 
کرده  ارائه  را  فرمان  این  از  مستحق  مقام   های 
و همچنان توضیح بدهند که ساالنه چه مقدار 
مصارف شخصی  کشور،  ملی  بودجه   ی  از  پول 
مقام   های ارشد حکومت می   شود؟ اما با گذشت 
بیشتر از یک ماه، مسئوالن وزارت مالیه و اداره   
موضوع  واگذاری  ضمن  ریاست  جمهوری،  امور 

نقض قانون اساسی 
عبداهلل شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق 
قانون اساسی در صحبت با روزنامه اطالعات روز 
قوه  صالحیت  تشکیل  قانون  در  که  می گوید 
نکرده  وضع  رییس جمهور  بر  مکلفیتی  قضایی 
که تا چه زمانی باید نامزدان برای شورای عالی 

دادگاه عالی معرفی کنند. 
او تأکید دارد که هرچند زمان معرفی نامزدان 
برای به دست آوردن عضویت دادگاه عالی مشخص 
نشده است،  اما حکومت باید برای تشکیل نصاب 
برای  پارلمان  به  را  مناسب  افراد  عالی،  دادگاه 

گرفتن رأی اعتماد معرفی کند.
در ماده ۱۱۶ قانون اساسی، از دادگاه عالی به عنوان 
عالی ترین نهاد قضایی در رأس قوه قضاییه کشور 
آمده  قانون  این   ۱۱7 ماده  در  است.  برده  نام 
است: »دادگاه عالی مرکب از 9 عضو که از طرف 
با  و  مجلس نمایندگان  تأیید  و  رییس جمهور 
رعایت احکام مندرج فقــــره آخــــر مــــاده 
۵۰ و مـاده ۱۱۸ ایـن قـانون اساسـی در آغـاز 
بـه ترتیـب ذیل تعیین می گردند؛ سه نفـر بـرای 

ریاست  جمهوری مطالبه کنید. 
افزون   بر  حکومتی،  ارشد  مقام   های  درحالی   که 
مقدار معاش معین که کمتر از 2۰۰ هزار افغانی 
نیست، مصارف اضافی چون دسترخوان پولی و 
مصارف متفرقه دیگر را ماهانه از بودجه دولت 
خبرنگاری  مرکز  یافته های  می   آورند.  به دست 
اداره  رییس  که  می   دهد  نشان  پیک  تحقیقی 
ملی احصاییه، میلیون ها افغانی از بودجه دولتی 
بودوباش  برای  را مصرف کرایه منزل رهایشی 

خانواده اش در شهر کابل کرده است. 
به  پاسخ  در  ریاست  جمهوری  امور  اداره   
درخواست اطالعات خبرنگار پیک، یک نامه   ی 
و  اسناد  ریاست  معاون  دست   خط  با  رسمی 
ارتباط این اداره فرستاد که درآن چنین آمده 

واجد روحانی
گزارشگر

روزنامه  به  کشور  عالی  دادگاه  در  منبع  یک 
اطالعات روز می گوید که با گذشت بیش از پنج 
است.  خالی  عالی  دادگاه  در  کرسی  سه  سال، 
و  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون 
اتحادیه حقوق دانان، تکمیل نشدن اعضای دادگاه 

عالی را نقض قانون اساسی می دانند. 
آگاهان حقوقی می گویند با تکمیل نبودن اعضای 
دادگاه عالی، در کنار محدودشدن صالحیت های 
آن  اعضای  بر  مجریه  قوه  نفوذ  بیم  نهاد،   این 
افزایش می  یابد و همچنین احتمال کندی در کار 

دادگاه عالی را نیز به وجود می آورد.
روند  حکومتی،  وزارت خانه های  برخالف 
سرپرستی در دادگاه عالی کشور وجود ندارد و تا 
زمانی که نامزد دادگاه عالی رأی اعتماد از پارلمان 

نگیرند، به کارشان ادامه داده نمی توانند.
یک  هنگامی که  کشور،  اساسی  قانون  براساس 
عضو دادگاه عالی دوران کاری اش پایان می یابد 
و یا فوت می کند، باید به جایش یک نفر دیگر از 
سوی رییس جمهور برای گرفتن رأی اعتماد به 
پارلمان معرفی شود، اما این کار صورت نگرفته 

است. 
بهاءالدین بها و عبدالرشید راشد، دوره کاری شان 
گران،  دین محمد  و  شد  تمام  عالی  دادگاه  در 
رییس پیشین دانشکده شرعیات دانشگاه کابل 
نیز فوت کرد و به همین سبب سه کرسی دادگاه 

عالی خالی شد.
سید  غنی،  اشرف  ریاست جمهوری  دوران  در 
یوسف حلیم، رییس دادگاه عالی، عبدالحسیب 
احدی و محمدزمان سنگری رای تأیید پارلمان 
به دست  را  عالی  دادگاه  و عضویت  گرفته اند  را 
آورده اند. عبدالملک کاموی، برات علی متین و 
عبدالقادر عدالت خواه سه عضو دیگر این دادگاه 
در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی به عضویت 

دادگاه عالی درآمده بودند.
حـدودا دو سـال پیـش اشـرف غنـی، شـکور 
مهجـور، عبـداهلل عطایـی و انیسـه رسـولی را 
به عنـوان نامـزدان بـرای احراز سـه بسـت خالی 
در دادگاه عالـی معرفی کرد، اما منابع در دادگاه 
عالـی کشـور می گویند که ایـن افراد بـه دالیل 
نامعلـوم بـرای گرفتـن رأی اعتمـاد بـه پارلمان 

نشدند. فرسـتاده 

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به سندی دست 
رسولی،  جاوید  می   دهد  نشان  که  است  یافته 
اداره    ملی احصاییه در سال   های ۱۳9۶  رییس 
برای  را  مسکونی  خانه   ی  دربند  یک  و ۱۳97 
وزیر  ساحه  در  خانواده   اش  و  خود  بودوباش 
محمداکبر خان، شهر کابل ماهانه در بدل ۱29 
هزار افغانی از بودجه ی عادی اداره ملی احصاییه 
و معلومات به    کرایه گرفته است. این رقم، بیش   
 از یک   ونیم میلیون افغانی در یک سال می   شود 
که به   حساب بانکی مالک خانه، سالم   جان فراز 

به   گونه   ی فصل   وار پرداخت شده است. 
منبع  یک  از  به   دست آمده  معلومات  بربنیاد 
معتبر، آقای رسولی اکنون در این خانه بودوباش 
ندارد و از سال گذشته به    این   سو به ناحیه سوم 
شهر کابل نقل   مکان کرده و خانه   ی دیگری را 
به کرایه گرفته که کرایه آن نیز از بودجه   ی این 

اداره پرداخت می   شود. 
رویینا شهابی، سخن   گوی اداره   ملی احصاییه نیز 
می   پذیرد که هم   اکنون رییس این اداره افزون    بر 
اما  دارد،  خیرخانه  در  شخصی  خانه   ی  این   که 
برابر  در  که  امنیتی  تهدیدهای  به   دلیل  ظاهرا 
رجال برجسته   ی دولت وجود دارد، در خانه   ی 
کرایی که از سوی این اداره در منطقه   ی کارته ۴ 

شهر کابل قرارداد شده، زندگی می   کند. 
خانم شهابی درباره   ی مبلغ کرایه خانه چیزی 
از  کرایه  این  که  می   کند  تأیید  اما  نمی   داند؛ 

بودجه   ی عادی اداره پرداخت می   شود.
به   رویت سندهای به   دست آمده، کرایه   گیری یک 
رهایشی  خدمات  همه  با  مجهز  حویلی  دربند 
اکبرخان،  وزیر  )امن(  منطقه   ی  در  برق  و  آب 
 /  ۸  /  ۳۰ مورخ   ۴۶2 شماره  فرمان  براساس 
۱۳9۶ برای رییس اداره   ملی احصاییه قرارداد 

شده است. 
قانونی بودن  بر  احصاییه،  ملی  اداره    سخن   گوی 
وزیران  که  می   گوید  و  دارد  تأکید  پروسه  این 
که  دولت  مستقل  اداره   های  رییسان  و  کابینه 
در بست   های خارج رتبه ایفای وظیفه می   کنند، 
از  را  شخصی شان  مخارج  برخی  می   توانند 

بودجه   ی نهاد مربوطه    شان پرداخت کنند. 
خانم شهابی درحالی   که هیچ   گونه سند و مدرکی 
باقی  که  می   افزاید  نمی   کند،  ارائه  باره  این  در 
معلومات و فرمان رییس  جمهور را از اداره   امور 

معاهدات  تقنینی،  فرامین  قوانین،  مطابقت 
بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی 
و تفسـیر آن ها بر اساس تقاضای حکومت و یا 
محاکم، مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره 

محکمه )دادگاه عالی( می باشد.«
وحید فرزه ای، معاون اتحادیه حقوق دانان کشور 
می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در 
از شروع حکومت  تعیینات  عرصه  تمام  در  که 
وحدت ملی تاکنون ماده های قانون نقض شده و 
تکمیل نشدن اعضای دادگاه عالی نیز یکی از این 
نمونه ها است: »قانون را دولت مردان افغانستان 
در نظر نمی گیرند و همیشه خالف احکام قانون 
نمونه هایش  از  یکی  هم  این  می کنند.  اجراآت 
است که اعضای شورای عالی دادگاه عالی برای 

گرفتن رأی اعتماد معرفی نمی شوند.«

نگرانی از چیست؟
وحید فرزه ای، معاون اتحادیه حقوق دانان کشور 
می گوید که به خاطر عدم معرفی نامزدان برای 
به دست آوردن سه کرسی دادگاه عالی، هم فصل 

هیچ   گونه  و  کرده  اختیار  خاموشی  یکدیگر  بر 
پاسخی در این زمینه ارائه نکردند. 

اطالع   رسانی  بخش  مسئول  نوخت،  فریدون 
سرخ  به   رنگ  ُمهرشده  سندهای  مالیه،  وزارت 
دارد،  قرار  پیک  اختیار  در  که  را  وزارت  این 
می   پذیرد و تأکید می   کند که نماینده   ی وزارت 
مالیه براساس حکم رییس  جمهور در این سندها 

ُمهر و امضا کرده است.
ارائه  باره   ی  در  پیک  خبرنگار  به   تقاضای  اما 
آقای  رییس  جمهور،  حکم  این  از  کاپی  یک 
نوخت می   گوید: »حکم موجود است؛ اما مرجع 
امور  اداره  بلکه  نیستیم،  ما  حکم  ارائه کننده 
امور  اداره    حکمی   که  است.«  ریاست  جمهوری 
و  دفتر  در  آن  موجودیت  از  ریاست  جمهوری 

چرا سه کریس دادگاه عایل خایل است؟

رییس اداره   میل احصاییه در سال   های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ 
کرایه خانه اش را از بودجه عادی این اداره پرداخته است
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دشت برچی کمک هایی توزیع کرده اند.

خون های که بر زمین ماند
»در افغانستان کسی نمی پرسد که این انتحار هایی که داخل 
را  انتحاری ها  از  نفر  یک  داد؟  انجام  کسی  چه  شد  شفاخانه 
نشان دادند دو تای دیگر کجا شد؟ ما مردم غریب هستیم« این 
گفته ها درد دل احمدرضا، همسر رقیه است؛ یکی از 22 بانویی 
که برای والدت به شفاخانه ی صدبستر دشت برچی رفته بود و 
توسط مهاجمان کشته شدند. احمدرضا می گوید »این به دلم 
مانده است که ما غریب ایم و کسی به داد ما نمی رسد. حکومت 
۵ هزار زندانی را رها کرد. چه کسی این را جواب می دهد؟ این 
فقط یک انتحاری بود، این ۵ هزار زندانی کجا شد؟ این موضوع 

سر ما غریباست و هر روز قربانی این حادثه هستیم.«
نوزاد به جامانده ی رقیه از ناحیه ی سر مشکل دارد و با این که 
هفت ماهه است، اما نمی تواند به راحتی شیر بخورد و در حین 
خوردن شیر دچار خفگی می شود. احمدرضا با اشاره به فرم 
سر کودکش می گوید، ممکن است در روز حادثه اتفاقی افتاده 
و یا نوزاد زمین خورده باشد. عباس ۱2 روز پیش از حمله ی 
شفاخانه  این  در  رقیه  مادرش  همراه  و  شده  متولد  انتحاری 
بستری بود: »عباس آسیب دیده است زمانی که دروازه به هم 
می خورد از جای خود بلند می شود و سرش نیز مشکل دارد. 
به دنیا آمده  به من می گفتند که کودک زمانی که  پزشکان 

گریه نکرده است و به همین دلیل مشکل دارد.« 
از جریان  با تماس همسرش  واقعه می گوید،  روز  او در مورد 
حادثه مطلع شده و با لباس کار خود را به محل رویداد رسانده 
است. با توجه به وخیم بودن اوضاع در چندصدمتری شفاخانه 
مستقر شده است تا جنگ پایان یابد و بتواند خبری از همسر 
و کودکش به دست آورد اما بعد از اتمام جنگ او هیچ نشانی 
از همسرش در شفاخانه پیدا نکرد و فردای همان روز رقیه را 
از طب  بود  کرده  اصابت  به سرش  گلوله  درحالی که چندین 

عدلی تحویل می گیرد.
احمدرضا که کارگر روزمزد است به سختی هزینه های زندگی 
که  کودکی  با  اکنون  و  می کند  فراهم  را  نفره اش   9 خانواده 
مشکالت جسمی دارد نیز تأمین این هزینه ها کار آسانی نیست. 
او نیز مانند دیگر پدران نوزادان با درخواست فرزندخواندگی 
تماس  من  »به  است:  شده  مواجه  مردم  سوی  از  کودکش 
گرفتند که نوزاد را به فرزندی بده اما چون یادگار خانمم است، 
هرچه باشد از فرزند خود نمی گذرم و با هر مشکالتی که هست 
آن را بزرگ می کنم. در حال حاضر مادر و خواهرم از او و دیگر 

بچه هایم مراقبت می کنند.«
و محمدسرور  است  دیگر کشته شده  مادر  مانند 2۱  نسیمه 
پس از جست وجوی بسیار جسم بی جان او را که آماج گلوله 
قرار گرفته بود از طب عدلی کابل تحویل می گیرد. او با انتقاد 
از حکومت می گوید: »در افغانستان کسی پشتش نمی گردد. 
از  گفت؟  می توان  چه  دارند  دست  تروریست ها  با  خودشان 
بیاید و مردم راحت  حکومت می خواهیم که صلح سرتاسری 

زندگی کنند، دیگر چیزی نمی توانم بگویم.«

تماس  منصور  به  ذاکره  روز  همان  ده  ساعت  حوالی  شد. 
شفاخانه  به  مهاجمان  ورود  هولناک  حادثه  از  خبر  و  گرفته 
محل  پغمان،  از  را  خود  ساعتی  از  پس  منصور  می دهد.  را 
کارش به شفاخانه می رساند، اما پولیس به او اجازه نمی دهد 
تا از کمربند امنیتی که در اطراف شفاخانه حلقه زده جلوتر 
ذاکره  از  خبری  تا  می ماند  منتظر  دیگران  مانند  ناچار  برود. 
صداهای  و  وضعیت  همین  گیرودار  در  برسد.  دستش  به 
با  تا  منصور هرچه تالش می کند  گلوله  و  انفجار  وحشتناک 
ذاکره تماس بگیرد کسی به تلفن پاسخ نمی دهد، اما ساعتی 
خبر  آن سوی خط  از  از  رویداد، شخصی  این  پایان  از  پس 

کشته شدن ذاکره را می دهد.
او می گوید زمانی که جنازه ی همسرش را فردای همان روز از 
طب عدلی می گیرد، لباس هایش خیس از آب بود. به گفته ی 
حضور  شفاخانه  در  که  زنانی  از  دیگر  برخی  و  همسرش  او 
داشتند در جایی پنهان شده بودند که منبع آب قرار داشت 
و با گلوله باران مهاجمان، تانکرهای آب شکاف و همه جا را پر 
از آب شده بود و گویا همسرش نیز پس از کشته شدن در آب 

غوطه ور بوده است. 
به  ثبوت هویت شان  با  نوزادان  از  از حادثه، شماری  بعد  روز 
به  را  نوزادش  که  منصور  شد.  داده  تسلیم  خانواده های شان 
ما  به  را  »طفلک  می گوید:  بود  گرفته  مسئوالن  از  سختی 
و  رفتم  آتاترک  شفاخانه  به  این  برای  روز  سه  و  نمی دادند 
از روی نشانه هایی چون وزن کم اش که در پرونده ثبت بود، 

تشخیص دادند که این کودک ما است.«

»تاکنون اکرامیه ی شهیدمان را نگرفته ایم«
منصور می گوید: »دولت قرار بود ۱۰۰ هزار افغانی کمک کند 
اما هنوز به دست من نرسیده است. ۱2 یا ۱۳ نفر بودیم که 
کمک های  است.  نشده  کاری  هنوز  اما  نوشتیم  عریضه  یک 
دوباره  بتوانم  تا  کرد  کمک  کشور  خارج  و  داخل  از  مردمی 
ازدواج کنم و این زندگی را سامان بدهم. کسانی بودند که به 
من گفتند به تو پیسه کمک می کنیم و طفلت را به ما بده اما 

من گفتم چرا بچه ام پیش خودم نباشد.«
به  است.  ساله   ۸ آن  بزرگ ترین  که  دارد  فرزند  پنج  منصور 
گفته ی او بدون همسر ادامه ی این زندگی سخت و دشوار بود 
و او حتا نمی توانست برای کار به بیرون از خانه برود. به همین 
آرزوهای  »برایش  است:  شده  مجدد  ازدواج  به  مجبور  دلیل 
دور و درازی داشت و به دلیل تولد دومین فرزند پسرش در 
برایش مادری کند.  تا  اما اکنون نیست  پوستش نمی گنجید 
من مادر ندارم.« او که فعال به کار دست فروشی مشغول است، 
در این هوای سرد زمستان اگر بتواند کار کند، عاید روزانه اش 
۳۰۰ افغانی است و به گفته ی خودش امسال در دوران کرونا 

وضعیت مالی خوبی ندارد. 
اگرچه منصور و عبداهلل و برخی از خانواده های شهدا چندین 
به  چیزی  هنوز  کرده اند،  مطالبه  را  شهیدان شان  اکرامیه  بار 
آن ها تعلق نگرفته است. اداره امور ریاست جمهوری به برخی 
شفاخانه صدبستر  حادثه  زخمی های  و  شهدا  خانواده های  از 

معصومه جعفری
گزارشگر

گویی  است؛  تازه   زخم ها  جای  هنوز  ماه،   7 گذشت  از  پس 
همین دیروز اتفاق افتاده است. شفاخانه  صدبستر دشت برچی 
در 22 ثور 99 هدف حمله ی مهاجمان قرار گرفت. مهاجمان 
در این حمله مادرانی را که به تازگی والدت کرده بودند و یا 
در بستر به سر می بردند به رگبار بستند. از این مادران قربانی، 
نوزادانی به جا مانده است که شاید فقط ساعاتی را در آغوش 
مادر سپری کرده باشند و یا حتا آغوش و مهر مادری را برای 

یک بار هم تجربه نکرده و مادران شان را از دست دادند.
که  رفتم  خانواده هایی  به سراغ  این حادثه  از  ماه پس  هفت 
هنوز غم شان تازه بود و کودکان که حاال هفت ماهه شده اند. 
لیال یکی از همین قربانیان است. مادری که فقط ساعتی پیش 
از حمله، فرزندش را به دنیا آورده بود. غم های عبداهلل همسر 
لیال هنوز تازه است. عبداهلل درحالی که اشک چشمانش را پاک 
می کرد گفت: »پس از این حادثه از زندگی بیزار شده بودم، 
زمانی که لیال زنده بود، از خانه و مشکالت آن خبر نداشتم 
اما  فقط سر کار می رفتم و امورات زندگی را پیش می بردم، 

پس از او زندگی برایم سخت شده است.«
بیکاری  ماه  از سه  از روز حادثه می گوید پس  یادآوری  با  او 
دقیقا همان روز یک کار روزمزد پیدا کرده و نتوانست همسرش 
شفاخانه  به  مادرش  و  پدر  با  همراه  لیال  و  کند  همراهی  را 
از همسرش  را  تماس  اولین  بود. عبداهلل در روز حادثه  رفته 
داخل شده  انتحاری  شفاخانه  در  بود  گفته  که  کرد  دریافت 
است. او خود را به شفاخانه می رساند اما با ممانعت نیروهای 
می گیرد،  تماس  همسرش  به  بارها  می شود.  مواجه  امنیتی 
پاسخی نمی شنود. ناگزیر مانند دیگر همراهان بیمار چندصد 
چه  سرانجام  ببیند  تا  می ماند  منتظر  شفاخانه  از  دورتر  متر 
خواهد شد. ساعت چهار بعدازظهر زمانی که نیروهای امنیتی 
نیز  عبداهلل  می دهند،  را  شفاخانه  به  ورود  اجازه  رسانه ها  به 
را  لیال  و  می شود  شفاخانه  داخل  همسرش  در جست وجوی 
درحالی که به شانه و سینه اش مرمی خورده بود پیدا می کند.

تا یک  نوزادش  گرفتن  برای  لیال  از خاکسپاری  عبداهلل پس 
هفته به شفاخانه آتاترک مراجعه می کند و سرانجام او را از 
روی نام مادرش لیال که بر بند پایش نوشته شده بود تشخیص 
با حضور وکیل گذر کودک  از یک هفته جنجال  داد: »پس 
برای  لباس هایی که مادرش  و  از روی تکه ها  ما دادند.  به  را 
کودک به شفاخانه برده بود تشخیص دادیم که همین نوزاد 

ماست.«
عبداهلل که نام نوزاد یادگار لیال را آرزو گذاشته می گوید »دیگر 
چیزی نمی خواهم. فقط می خواهم آرزو عاقبت بخیر شود. از 
حکومت می خواهم که مردم آرام باشند. با کم وکاست زندگی 

می سازیم، اما آرامی می خواهیم.«

تب داغ که خوابیده است
حمله به شفاخانه ی صدبستر دشت برچی واکنش های زیادی 
از سوی مردم و مسئوالن در پی داشت. حمله ای که بیشترین 
به صورت  مردم  از  زیادی  شمار  بودند.  مادران  آن  قربانیان 
حضوری و برخی نیز از طریق نشر اعالن در صفحات مجازی 
خواستار حمایت و فرزندخواندگی این نوزادان شدند. تب داغ 
فضای  و  شفاخانه ها  در  از حضور  بازمانده  کودکان  به  کمک 
می گوید  عبداهلل  بود.  پیدا  خوبی  به  اجتماعی  شبکه های 
روزهای اول بسیاری از مردم از او خواستند تا کودکش را به 
فرزندی بدهد، اما او قبول نکرده است. اما برخی دیگر نیز که 
از واقعه متأثر شده بودند؛ عالقه مندی حمایت از کودک اش را 
داشتند و به عبداهلل گفته بودند از نظر مصارف و هزینه های 
»یک  فقط  حاضر  حال  در  اما  می کنند  کمک  او  به  کودک 
نفر« آن هم ماهی یک بار سه قوطی شیر و یک بسته پمپر 
تا  می خواهد  حکومت  به ویژه  مسئوالن  از  او  می دهد.  او  به 
و  رساند  یاری  آن ها  به  و  کرده  حمایت  شهدا  بازماندگان  از 

اکرامیه ای را که قرار بود به آن ها پرداخت شود توزیع کنند.
ذاکره مادری دیگری است که پس از والدت به علت وزن کم 
نوزادش از ۸ روز قبل از حادثه در شفاخانه بستری بود و زمان 
گلوله باران  دیگر  زن   2۱ مانند  شفاخانه  به  مهاجمان  حمله 

بر قوه قضایی نفوذ کند و هر موردی که استقالل 
قانون  مخالف  ببرد،   سوال  زیر  را  قضایی  قوه 
اساسی است. او تأکید دارد که باید استقاللیت 
قوه قضایی با تکمیل شدن اعضای دادگاه عالی 

حفظ شود.
بر  نظارت  کمیسیون  عضو  شفایی،  عبداهلل 
صورت  در  که  می گوید  اساسی  قانون  تطبیق 
تکمیل نبودن 9 عضو دادگاه عالی،  برخی مواقع 
نصاب برای تصمیم گیری در موارد مهم حقوقی 
و قضایی در دادگاه عالی تکمیل نباشد، دادگاه 
نمی تواند:  گرفته  تصمیم  موارد  این  روی  عالی 
»اگر یک نفر از اعضای دادگاه عالی بیمار شود 
و یک نفر دیگر به سفر برود،  نصاب دادگاه عالی 

تکمیل نمی باشد.«
وحید فرزه ای، معاون اتحادیه حقوق دانان کشور 
می  گوید که در برخی مواقع به رأی اکثریت کل 
اعضا شورای عالی دادگاه عالی نیاز است و شش 
عضو رأی اکثریت است و در صورتی که اعضای 
دادگاه عالی تکمیل نباشد، قانون نقض می شود. 
او تأکید دارد که هر نوع تعلل در گزینش اعضای 
دادگاه عالی، مطمئنا در روند قانون گذاری، تفسیر 

قوانین و روند اجرائی قضایی تأثیر می گذارد.

مشوره برای گزینش جریان دارد
برخی از اعضای پارلمان روز دوشنبه، 2 جدی، از 
حکومت خواستار معرفی هرچه سریع تر نامزدان 
عضویت در دادگاه عالی شده  اند. واقف حکیمی، 
عضو پارلمان می گوید که ساختار شورای دادگاه 
عالی ناتکمیل و ناقص است: »ما باید به شورای 
عالی دادگاه عالی رأی بدهیم. ترکیب و ساختار 
قوه قضاییه بدون رأی پارلمان شکل نمی گیرد. 
بیشتر از شش سال می شود که سه عضو شورای 

عالی دادگاه عالی رأی مشروعیت نگرفته اند.«
در همین حال، ارگ ریاست جمهوری به روزنامه 
راستای  در  مشوره  که  می گوید  روز  اطالعات 
گزینش اعضای دادگاه عالی جریان دارد و افراد 
به  اعتماد  مسلکی و صادق جهت گرفتن رأی 

پارلمان معرفی خواهند شد. 
می گوید:  ریاست جمهوری  سخن گوی  دفتر 
»موضوعی که سبب تأخیر معرفی شدن اعضای 
به  افغانستان  اسالمی  جمهوری  محکمه  ستره 
پارلمان شده، دقت بیشتر در جهت گزینش افراد 

شایسته و کارفهم بوده است.«

از سوی دیگر در فورم ارزیابی تخنیکی )د – 7( 
آمریت تدارکات این اداره با رسم   وخط کمپیوتری 
آمده است که هیچ   گونه معیار تخنیکی در این 
قرارداد تکمیل نشده، اما پس از چاپ این فورم 
با خط قلمی )بلی( دوباره تصحیح شده است.  

استفاده   ی فرمانی، یا صالحیت قانونی؟
بر  هرچند  احصاییه  ملی  اداره    سخن   گوی 
قانونی بودن این قرارداد، آن   هم از بودجه   ی عادی 
و براساس فرمان رییس  جمهور تأکید دارد، اما 
به    باور حقوق   دانان کشور، درصورتی   که چنین 
فرمانی   هم وجود داشته باشد، غیرقانونی است و 
در هیچ قانون نافذه   ی کشور به هیچ مقام دولتی 
مصرف  ملی  بودجه   ی  از  که  نشده  داده  حق 

شخصی کند.
اتحادیه حقوق   دانان  سبحان   اهلل مصباح، معاون 
موجودیت  در  که  است  باور  به   این  افغانستان 
فرمان  یا  حکم  کشور،  نافذه   ی  قوانین 

رییس  جمهور غیرقانونی است. 
تدارکاتی »منبع  آقای مصباح، همچنان روش 
واحد« را در قرارداد خانه کرایی برای رهایش 
رییس اداره   ملی احصاییه، غیرقانونی خوانده و 
تأکید دارد که مسئوالن این اداره باید در این 

باره پاسخ بدهند.
اما رویینا شهابی، سخن   گوی اداره   ملی احصاییه 
هرگونه استفاده   ی غیرقانونی از بودجه   ی عادی 
پروسه   ی  که  می   گوید  و  می   کند  رد  را  اداره 
و  شفاف  به   گونه   ی  نیز،  قرارداد  این  تدارکات 

قانونی انجام شده است. 
که  دارند  تأکید  حقوق   دانان  دیگر،  ازسوی 
رییسان واحدهای بودجوی و نهادهای مستقل 
حتا  بل  مصارف شخصی،  برای  نه   تنها  دولتی، 
نمی   توانند  مربوطه  نهاد  داخلی  مصارف  برای 
عادی  بودجه   ی  از  قانونی  صالحیت  از  خارج 

مصرف کنند. 
و  شخصی  مصارف  هرگاه  آگاهان،  این  به   باور 
طی   مراحل  تدارکات  قانون  براساس  رسمی 
این مصارف  اگر  اما  شده باشد، مشکلی ندارد. 
)شخصی یا رسمی( در مغایرت با قانون تدارکات 
و خارج از صالحیت قانونی صورت گرفته باشد، 
»اختالس« از بودجه   ی دولت پنداشته شده و 

پی   گرد قانونی را نیز به   دنبال خواهد داشت.

کودکان هفت ماهه و داغ های اتزه
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پنج کودک به جامانده از ذاکره که بزرگ ترین آن ها 8 ساله است
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واکسن، در میان اولین افرادی باشد که واکسینه می شود.
با  اروپا هم زمان است  اتحادیه  برنامه واکسیناسیون  آغاز 
»روز جهانی آمادگی علیه همه گیری«. سازمان ملل در 
قطعنامه ای که در 7 دسامبر )۱7 قوس( به تصویب رسید، 

این روز را تعیین کرد.
در همین اثنا، ترس از شیوع نوع جدیدی از ویروس کرونا 
که در سراسر بریتانیا در حال گسترش است نیز افزایش 

گرفته است.
دانسته ها در مورد این گونه جدید هنوز زیاد نیست اما 
دانشمندان شیوع آن را سریع تر از نوع اولیه کرونا توصیف 

می کنند.
روز شنبه فرانسه و لبنان از شناسایی افرادی مبتال به نوع 
جدید کووید-۱9، در میان مسافرانی که از بریتانیا آمده اند 

خبر دادند.
جاپان روز یکشنبه اعالم کرد برای جلوگیری از ورود این 
گونه جدید، ورود تمامی شهروندان خارجی غیر مقیم به 
بیماری همه گیر کرونا در  را ممنوع می کند.  این کشور 
از ۱.7 میلیون نفر را گرفته و  سراسر جهان جان بیش 

باعث نابه سامانی بزرگ اقتصادی شده است.

یکشنبه  روز  اروپا،  اتحادیه  کشورهای  روز:  اطالعات 
واکسیناسیون  برای  خود  هماهنگ  برنامه  جدی،   7
شهروندان سالمند و بزرگسال این اتحادیه علیه ویروس 

کرونا را آغاز کردند.
واکسن  این  دوزهای  از  پر  کامیون هایی  گزارش ها،  بنابر 
راهی خانه های سالمندان در کشورهای اروپایی شده است 
و اتحادیه اروپا دسترسی برابر همه شهروندان سالمند به 

این واکسن را هدف خود قرار داده است.
کلیه  که  است  کرده  اعالم  همچنین  اتحادیه  این 
بزرگساالن در کشورهای عضو قرار است در جریان سال 
2۰2۱ واکسن کرونا دریافت کنند. کل جمعیت اتحادیه 

اروپا ۴۵۰ میلیون نفر است.
در همین حال، ینس اشپان، وزیر بهداشت آلمان، واکسن 
کرونا را »کلید بازگشت به زندگی عادی« توصیف کرد و 
واکسینه کردن  برای  بزرگ ملی«  خواستار یک »تالش 

همه شهروندان شد.
دوز  هزار  تقریبا ۱۰  تحویل  از  پس  در جمهوری چک، 
واکسن به بیمارستانی در پراگ، آندری بابیش، نخست وزیر 
چک گفت که قصد دارد برای تشویق شهروندان به زدن 

شبکه »سی بی اس نیوز« نیز روز شنبه به نقل از یک 
منبع پولیس گزارش داد که آنتونی کوین وارنر، ۶۳ ساله، 
ساکن منطقه نشویل، یکی از افراد مرتبط با انفجار است.

سی بی اس نیوز اضافه کرده است: آنتونی کوین وارنر یک 
خودروی سفری- تفریحی شبیه به آنچه مقامات در محل 

انفجار شناسایی کرده بودند، داشت.
شده  پارک  تفریحی  سفری-  خودروی  یک  انفجار  در 
در در یک خیابان نشویل در ایالت تنسی در بامداد روز 
کریسمس، سه نفر زخمی شدند که گفته می شود وضعیت 
آنها وخیم نیست. این انفجار به خودروها و ساختمان های 

اطراف خسارت وارد کرد.
لحظاتی پیش از انفجار این خودرو پارک شده در یکی از 
خیابان های نشویل، از طریق نوار ضبط شده و بلندگویی 

به همگان هشدار داده شده بود که محل را ترک کنند.
داگالس کورنسکی ، مسئول عملیات اف بی ای در نشویل 
گفته است که 2۵۰ مامور ، تحلیلگر و دیگر کارآگاهان اف 

بی ای روی این پرونده در حال تحقیق هستند.
نشویل مرکز ایالت تنسی است و پایتخت سبک موسیقی 

»کانتری« تلقی می شود.

»که  امریکا  انتظامی  نیروهای  منبع  دو  روز:  اطالعات 
صبح  انفجار  به  مربوط  تحقیقات«   مستقیم  جریان  در 
کریسمس در نشویل قرار دارند، روز یک شنبه به شبکه 
این  این است که  بر  باور  اکنون  خبری سی ان ان گفتند 

انفجار در نتیجه یک بمب گذاری انتحاری بوده است.
به نقل از رادیو فردا، مقامات پولیس ایالت تنسی پیشتر 
انفجار روز جمعه، پنجم جدی یک  بودند که  هم گفته 
خودروی پارک شده در یک خیابان مرکزی شهر نشویل 

ایالت تنسی امریکا »عمدی« بوده است.
پولیس نخست اعالم کرده بود که در این انفجار که بامداد 
و  شده اند  زخمی  نفر  سه  تنها  داد،  رخ  کریسمس  روز 

وضعیت آنها وخیم نیست.
این  صحنه  در  که  کردند  اعالم  آن  از  پس  مقامات  اما 

بمب گذاری بقایای انسانی کشف کرده اند.
انتحاری«  »احتماال  بمب گذاری  این  انگیزه  از  هنوز 
فدرال  پولیس  مقامات  ولی  نیست  دست  در  اطالعاتی 
امریکا گفته اند نیروهای پولیس خانه یک فرد را در ارتباط 
با انفجار جمعه صبح در شهر نشویل در ایالت تنسی، مورد 

بازرسی قرار داده اند.

برنامه هماهنگ اتحادیه اروپا 
کسیناسیون ساملندان علیه کرونا آغاز شد برای وا

یکا  یسمس در نشویل امر انفجار صبح کر
احتماال »انتحاری« بوده است

هالل احمر: 

شمار مفقودان برف و کوالک در ارتفاعات تهران ۲۳ نفر است

که آموزش و راهنمایی چندانی به آن ها درباره صعود داده 
نمی شود.  

سازمان هواشناسی کشور پیش از این از بارش برف و نفوذ 
هوای سرد در 22 استان خبر داده بود. 

عالوه بر تهران، کوالک و برف در برخی استان ها از جمله 
مسیرهای  انسداد  موجب  نیز  رضوی  خراسان  و  گیالن 
روستایی، گیر افتادن خودروی مسافران در جاده ها، قطع 

برق برخی مناطق و لغو پروازها نیز شد.

یک باره تغییر می کند. روز جمعه هم همین اتفاق افتاد و 
ارتفاعات  در  بود،  صاف  آسمان  شهر  در  که  شرایطی  در 

ناگهان بوران شد.«
از  بسیاری  شمار  که  است  ارتفاعاتی  جمله  از  توچال 
شهروندان برای تفریح به آن جا می روند و ساالنه بخشی 
از آمار تلفات در کوهستان ها را به خود اختصاص می دهد. 
هوای این منطقه کوهستانی در زمستان با سرمای شدید و 
برف و کوالک موجب گم  شدن برخی کوهنوردانی می شود 

همراه باشد داده و توصیه کرده بود که به ارتفاعات تهران 
صعود نکنید، اما متاسفانه روز گذشته حوادث تلخی را در 

کوهستان شاهد بودیم.«
امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی  این رییس  از  پیش 
اعالم کرده بود دو کوهنورد در مسیر کلک چال به دلیل 

سقوط جان باختند.
روزنامه همشهری نوشت با گذشت زمان و ادامه عملیات 
امداد و نجات گزارش ها حاکی از حادثه برای 2۰ نفر بود. 
عملیات امداد برای نجات شهروندان در ارتفاعات همچنان 

ادامه دارد.
 

اختالف نظر درباره افراد حادثه دیده
اساس گزارش ها، روز جمعه حدود ۱۰۰ کوهنورد در  بر 
نیروهای  از سوی  ایستگاه هفت توچال گرفتار شدند که 

امداد نجات یافتند.
با این که حمید مساعدیان، رییس امداد و نجات فدراسیون 
کوهنوردی، در این زمینه به خبرگزاری ایسنا گفته بود در 
توچال افراد »عادی و اسکی بازی که از تله کابین استفاده 
کردند« گرفتار شدند، مدیرعامل پیست اسکی گفت »ما 
اصال افراد عادی را به باال راه ندادیم و مطابق با فیلم های 

موجود،  9۰ درصد افراد کوهنورد بودند.«
یکی از دوستان فردی که در کلک چال جانش را از دست 
داده به روزنامه همشهری گفت:  »گاهی اوقات اوضاع هوا 

هالل  جمعیت  مدیرعامل  فتحی،  شاهین  روز:  اطالعات 
احمر استان تهران،  می گوید شمار مفقودان برف و کوالک 

در ارتفاعات تهران 2۳ نفر است.
صبح  ایران  های  رسانه  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
یکشنبه از قول این مقام هالل احمر، تعداد جان باختگان 
این حادثه را ۱۱ نفر اعالم کردند اما ساعاتی بعد اعالم شد 

که آمار صحیح ۱۰ نفر است.
»شرایط  دلیل  به  گفت  جدی  هفتم  یکشنبه  روز  فتحی 
جوی نامناسب و احتمال خطر برای امدادگران«، یک روز 

عملیات نجات متوقف شده بود.
ادامه  مجددا  نجات  عملیات  یکشنبه  بامداد  از  افزود  او 
یافته و آمار کشته شدگان حادثه سقوط بهمن در ارتفاعات 

تهران به ۱۱ نفر رسیده است.
ارتفاعاتی  در  مردم  برای  حوادث  وقوع  از  پیشتر  فتحی 
او  بود؛  داده  خبر  شیرپال  و  آهار  کلک چال،  جمله  از 
هنوز  کلک چال  منطقه  در  دارد  احتمال  می گوید  اکنون 

مصدومانی وجود داشته باشند.
این مقام هالل احمر در ادامه اشاره کرد: »از روز پنجشنبه 
برودت  احتمال  با  ارتباط  هشدارهای الزم هواشناسی در 
هوا و برف و کوالک و بهمن در ارتفاعات تهران داده شده 

بود.«
تهران  مردم  به  فتحی گفت: »فدراسیون کوهنوردی هم 
هشداری مبنی بر اینکه ارتفاعات تهران احتماال با بهمن 

اخیرا اعالم کرد گفت وگوهای او و دیگر مقام های دولت 
ترمپ با تیم جو بایدن درباره ایران و برجام آغاز شده 

است.
که  کنیم  متقاعد  را  آن ها  می کنیم  »سعی  گفت:  او 
و  است   2۰2۱ سال  تقریبا  نیست.   2۰۱۵ سال  االن 
تغییرات زیادی رخ داده است، بنابراین فرمول هایی که 
فکر می کردید چارچوب هایی خوبی برای مذاکره اصلی 

]برجام[ هستند، امروز چندان مناسب نیستند.«
مخالفـان برجـام می گوینـد ایـن توافـق شـامل مهـار 
کـردن سیاسـت های منطقـه ای جمهـوری اسـالمی و 
برنامه هـای موشـکی ایـران نمی شـود و بـه ایـن خاطـر 

خطرآفریـن اسـت.
رییس جمهوری و وزیر خارجه ایران در روزهای گذشته 
به عنوان »یک سند قطعی«  برجام  تاکید کرده اند که 
بازگشت  صورت  در  ولی  نیست  مجدد  مذاکره  قابل 
امریکا به آن و رفع تحریم ها علیه ایران، تهران نیز به 

اجرای کامل تعهدات برجامی خود باز می گردد.

جدید جو بایدن در امریکا صادر می شود.
در حالی که دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، از توافق 
ایران خارج شده، جو بایدن، رییس جمهور  با  هسته ای 
منتخب ایاالت متحده گفته است که تمایل دارد تحت 

شرایطی کشورش را به این توافق بازگرداند.
برخی از قدرت های اروپایی هم ابراز امیدواری کرده اند 
به  تازه ای  روح  بایدن،  دولت  تمایل  این  دنبال  به  که 

برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( دمیده شود.
۱۵۰ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان امریکا نیز در 
روزهای اخیر در نامه ای به جو بایدن از رویکرد او برای 

بازگشت به برجام پشتیبانی کردند.
اما دولت ترمپ اعالم کرده که تحریم ها علیه ایران را 
خواهد  تشدید  امریکا  کنونی  دولت  آخر  هفته های  در 
منتخب، خواسته  رییس جمهوری  بایدن،  از جو  و  کرد 
است تا از این اهرم به وجود آمده علیه جمهوری اسالمی 

استفاده بهینه کند.
الیوت آبرامز، نماینده ویژه امریکا در امور ایران، نیز در 

اطالعات روز: دفتر نخست وزیری اسرائیل روز یکشنبه 
7 جدی با انتشار بیانیه ای هشدار داد که این کشور با 
بین   2۰۱۵ سال  هسته ای  توافق  به  بازگشت  هرگونه 

قدرت های جهانی و ایران شدیدا مخالفت می کند.
به گزارش رادیو فردا، در متن این بیانیه آمده است که 
توافق هسته ای با ایران »از بیخ و بن غلط است« و این که 
سنگفرش شده  بزرگراهی  ایران  »به  برجام  اساس  بر 
یک  برای  الزم  زیرساخت های  به  رسیدن  برای  طال  با 

زرادخانه کامل بمب های هسته ای داده شده است.«
برجام  که  اضافه شده  نتانیاهو  بنیامین  دفتر  بیانیه  در 
توجه«  قابل  »تشدید  برای  الزم  منابع  همچنین 
در سرتاسر خاورمیانه  اسالمی  »تجاوزگری« جمهوری 

را برای این رژیم فراهم کرده است.
و  »صریحا  اسرائیل  که  است  کرده  تأکید  بیانیه  این 
قاطعانه« معتقد است که »تحت هیچ شرایطی نباید به 

آن توافق بد بازگشت.«
دولت  به کار  آغاز  از  قبل  ماه  یک  از  کمتر  هشدار  این 

بیانیه جدید ارسائیل: 
با هرگونه بازگشت به برجام شدیدا مخالفیم
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غیبت میس 
در دیدار بارسلونا و ایبار

منچسرتسییت 
سلطان کلنی شیت در بنی 

لیگ های برتر اروپایی

در  تیمش  بازی  آخرین  در  بارسلونا  مهاجم 
سال 2۰2۰ حضور نخواهد داشت.

بازیکنان بارسلونا  به نقل از موندو دپورتیوو، 
پس از چهار روز استراحت به خاطر تعطیالت 
از سر  را  تمرینات خود  از دیروز  کریسمس، 
گرفتند که غیبت لیونل مسی در این تمرین 
قابل توجه بود. قرار است مهاجم آبی اناری ها 
به تیم  ایبار  و  بارسا  از دیدار فردا شب  پس 

ملحق شود. 
روسارویو  در  آرجانتینی  ستاره  تعطیالت 
پس  او  شد.  خواهد  طوالنی تر  )زادگاهش( 
از  توانست  که  وایادولید  برابر  دیدار  پایان  از 
با به ثمر رساندن ۶۴۴ گل برای  رکورد پله 

بارسلونا عبور کند به کشورش سفر کرد.
بازیکنان  دیگر  مسی  نبود  در  کومان  رونالد 
را فراخواند به جز پیکه، آنسو فاتی و سرخی 
روبرتو که آسیب دیده هستند. دمبله با دیگر 
بازیکنان تمرین کرد و احتمال دارد نامش در 

فهرست بازی برابر ایبار قرار بگیرد. 
دیدار بارسلونا و ایبار از هفته شانزدهم اللیگا 
برگزار  نوکمپ  در   22:۴۵ ساعت  شب  فردا 
می شود. این آخرین بازی آبی اناری ها در سال 

2۰2۰ خواهد بود.

برابر  دروازه خود  داشتن  نگه  بسته  با  سیتی 
نیوکاسل صاحب یک رکورد خوب در بین تیم 

های لیگ های برتر اروپایی شد.
هفته  دیدارهای  ادامه  در  تایمز،  از  نقل  به 
پانزدهم لیگ برتر انگلیس چند دیدار برگزار 
شد که در یکی از بازی ها منچسترسیتی با دو 
گل نیوکاسل را برد. ایلکای گوندوگان و فران 
تورس برای سیتی در این دیدار گلزنی کردند. 
برای  تیم گواردیوال موفق شد  ترتیب  این  به 
سیزدهمین بار در این فصل در تمامی رقابت 
بهترین  را بسته نگه دارد که  ها دروازه خود 
برتر  های  لیگ  های  تیم  بین  در  عملکرد 

اروپایی محسوب می شود. 
سیتی اکنون با 2۶ امتیاز در رده پنجم جدول 
لیگ  در  ولی  دارد  قرار  برتر  لیگ  بندی  رده 
مرحله  راهی  نخست  تیم  عنوان  به  قهرمانان 
بعدی رقابت ها شد. سیتی در بازی بعدی خود 
باید امشب به دیدار اورتون برود که این دیدار 
برگزار می  اورتون  زمین  پارک  در گودیسون 

شود. 

پس از لوکا مودریچ رئال مادرید قصد دارد 
با سرخیو راموس و لوکاس واسکز نیز برای 

تمدید به توافق برسد.
به نقل از مارکا، پس از توافق اولیه با لوکا 
مودریچ بر سر تمدید قرارداد حاال نوبت با 

تمدید با دو بازیکن دیگر است.
نیز  واسکز  لوکاس  و  راموس  سرخیو 
همچون راموس در پایان فصل قراردادشان 
می  دیگر  روی   ۵ از  و  رسد  می  اتمام  به 
توانند با هر باشگاهی وارد مذاکره شوند. در 
مورد تمدید این دوبازیکن ابهاماتی بزرگ 
وجود دارد ولی در باشگاه اطمینان دارند 

که توافق حاصل خواهد شد.
رئال و راموس هفته هاست که برای تمدید 

مهاجم  ورنر  تیمو  بازی  از  لمپارد  فرانک 
 ۱-۳ شکست  جریان  در  تیمش  آلمانی 
ممکن  گفت  و  کرد  انتقاد  آرسنال  مقابل 
است در بازی بعدی چلسی به او استراحت 

به  چه  رئال  اخیر  های  بازی  در  او  کرد. 
عنوان دفاع راست و چه بال راست بازیکن 
ثابت بوده و زیدان تمدید با او را از باشگاه 
درخواست کرده است. به او نیز قراردادی 

بهتر ارائه خواهد شد.

صحبتهایش  ادامه  در  چلسی  سرمربی 
تیمو شنبه شب  ورنر گفت:«  تیمو  درباره 
چه بدون توپ و چه با توپ به اندازه کافی 
در روند بازی تیم نقش نداشت. البته ما باید 
به او زمان بدهیم تا بخشی از این مشکالت 
برطرف شود. من همیشه می گویم که لیگ 
برتر لیگ متفاوتی است ولی در عین حال 
ما باید هر چه سریعتر سعی کنیم خودمان 
ببینیم  باید  برسانیم.  مطلوب  نقطه  به  را 
تیمو  با  من  داشته.  نقش  چقدر  خستگی 
صحبت می کنم ولی در جریان مسابقه به 
این نتیجه رسیدم که برای تغییر روند بازی 

باید تغییراتی بوجود بیاورم«.

رئال مادرید در میدان شایستگی های خود 
نشان  را  ساله  دو  پیشنهاد  دریافت  برای 
داده است و پس از مذاکرات رودرو با پرز 
در هفته های پیش رو، قراردادش تمدید 

خواهد شد.
باورنکردنی  طرزی  به  هم  واسکز  لوکاس 
به  تا  درخشید  خوش  گذشته  ماه  دو  در 
طور جدی بحث تمدید قرارداد او روی میز 
پیشنهاد  گذشته  سال  او  به  باشگاه  بیاید. 
داده بود ولی لوکاس حاضر به تمدید نشد 
دریافت  شایستگی  داشت  اعتقاد  که  چرا 

پیشنهاد بهتر از باشگاه را داشته است.
کارواخال  دنی  غیبت  روزهای  در  لوکاس 
به دفاع راست رفت و همه را شگفت زده 

درحالیکه چلسی 2-۰ عقب افتاده بود ورنر 
را تعویض کرد و کالوم هادسون اودوی را به 
جای او وارد زمین کرد تا بعد از بازی هم 
به شکلی بی سابقه به انتقاد از این مهاجم 

آلمانی بپردازد.
لمپارد در پایان بازی گفت:« در این شکی 
یک  شود  نمی  زده  گلی  وقتی  که  نیست 
مهاجم را باید بر اساس این معیار قضاوت 
کرد. من می توانستم تعویضهای بیشتری 
نتیجه رسیدم  این  به  اما  باشم  داشته  هم 
که برای اینکه انرژی بیشتری به تیم تزریق 
شود باید در این دو خط دست به تعویض 

بزنم«.

وارد گفت و گو نشده اند اما پس از جلسه 
اخیر مجمع باشگاه و تثبیت بودجه فصل، 
به نظر می رسد مشکل برای شروع مجدد 
از  راموس  است.  شده  برطرف  مذاکرات 
طریق برادر و ایجنتش خواسته های خود 
را قبال به اطالع فلورنتینو پرز رئیس رئال 
می  ساله  دو  قراردادی  او  است.  رسانده 
اش  فعلی  دستمزد  کرده  قبول  و  خواهد 

تا پایان دوران پاندمی افزایش پیدا نکند.
را تعدیل  به نظر حاال موضع خود  باشگاه 
به  که  همیشگی  قانون  خالف  بر  و  کرده 
بازیکنان باالی ۳۰ سال قرارداد یک ساله 
پیشنهاد شود، مشکلی برای ارائه پیشنهاد 
دو ساله به راموس ندارد. کاپیتان و رهبر 

بدهد.
فرانک لمپارد سرمربی چلسی که از شکست 
۳-۱ تیمش مقابل آرسنال عصبانی بود به 
شکلی بی سابقه به انتقاد علنی از تیمو ورنر 
او  گفت  و  پرداخت  تیمش  آلمانی  مهاجم 
در این بازی چه با توپ و چه بدون توپ 
مثبت  نقش  چلسی  در  کافی  اندازه  به 
کرد  خاطرنشان  همچنین  لمپارد  نداشت. 
که ممکن است در بازی بعدی چلسی به 

ورنر استراحت بدهد.
ورنر حاال دهمین بازی بدون گل خود برای 
لمپارد  را پشت سر گذاشته است.  چلسی 
بین دو نیمه بازی شنبه شب مقابل آرسنال 

کرات تمایل باشگاه برای جدی شدن مذا
ید تمدید می کنند؟ ابهام بزرگ؛ 2 ستاره رئال مادر

ملپارد: 

یع برساند ورنر خوب نبود، باید خودش را رس

جابه جایی های بزرگ فوتبایل در راه است
آهستگی دنبال شود.

غیر از مسی و راموس، دیگر ستاره های 
شرح  این  به  نفره   ۱۵ فهرست  این 
مارتینز  خاوی  و  آالبا  دیوید  هستند: 
و  دوناروما  جان لوییجی  بایرن مونیخ،  از 
هاکان چالهان اوغلو از میالن، لوکا مودریچ 
از رئال  مادرید، ممفیس دیپای از لیون، 
جورجینیو واینالدوم از لیورپول، سرخیو 
آگوئرو و اریک گارسیا از منچسترسیتی، 
آنخل دی ماریا، یولیان دراکسلر و خوان 
هنریک  و  پاری سن ژرمن  از  برنات 

میخیتاریان از ُرم.«

کم ۱۵ ستاره سرشناس در دنیای فوتبال 
به  متعهد  دیگر  ماه   ۶ که  دارند  حضور 
ترانسفر  امکان  از  و  نیستند  باشگاه شان 
مهم ترین  برخوردار خواهند شد.  مجانی 
افراد این فهرست هم بدون تردید لیونل 
کاپیتان های  راموس،  سرخیو  و  مسی 
بارسلونا و رئال  مادرید هستند. هر دو نفر 
ستون و رکن تیم شان به  شمار می آیند و 
ادامه حضورشان حتی از نظر اقتصادی و 
تبلیغاتی هم به سود باشگاه است اما خب 
باعث  این روزها  اقتصادی خاص  شرایط 
شده فرآیند مذاکره با این دو بازیکن به 

اقتصادی شان  سیاست های  در  بازنگری 
به  دست  بسیار  نقل وانتقاالت  مورد  در 
نه تنها  بنابراین  کنند.  حرکت  عصاتر 
نقل وانتقاالت تابستانی سال 2۰2۰ بسیار 
آرام پشت  سر گذاشته شد و جابه جایی 
بزرگی صورت نگرفت، بلکه باشگاه ها هنوز 
با ستاره هایشان  قرارداد  تمدید  در مورد 

هم به جمع بندی کامل نرسیده اند.
شدید  وسواس  همیشه  که  حالی   در 
وجود داشته که بازیکنان بزرگ با پایان 
قراردادشان نتوانند به صورت آزاد و رایگان 
به تیم های دیگر منتقل شوند، حاال دست  

شدید  وسواس  همیشه  که  حالی   در 
وجود داشته که بازیکنان بزرگ با پایان 
قراردادشان نتوانند به صورت آزاد و رایگان 
به تیم های دیگر منتقل شوند، حاال دست  
کم ۱۵ ستاره سرشناس در دنیای فوتبال 
به  متعهد  دیگر  ماه   ۶ که  دارند  حضور 
ترانسفر  امکان  از  و  نیستند  باشگاه شان 

مجانی برخوردار خواهند شد.
»شیوع  نوشت:  اقتصاد  دنیای  روزنامه 
و  خاص  بسیار  شرایط  کرونا  ویروس 
متفاوتی را بر دنیای فوتبال حاکم کرد؛ 
با  شدند  ناچار  باشگاه ها  که  طوری  به  
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ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه }تدارک کرایه گیری تجهیزات، خرید اجناس و ترمیم ساحه نمایشگاه محصوالت زراعتی برای برگزاری 
نمایشگاه محصوالت زراعتی و میله  دهقان سال ۱۴۰۰ تحت داوطلبی شماره MAIL/PD/NCB/NCS-83/1400{ اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 
}۱۰:۰۰{ قبل از ظهر روز }چهارشنبه{ مورخ }۱/ دلو/۱۳99{ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ )۵۵,۰۰۰( افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده ۱7 قانون تدارکات 

عامه( می باشد.
آدرس مکان جلسه: دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ و مراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت NPA.GOV.AF دانلود نمایند، در صورت عدم دانلود از وب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی  
ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.

نوت: جلسه قبل از داوطلبی ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر روز شنبه مورخ 2۰/ جدی/۱۳99 در آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری، وزارت زراعت، آبیاری 
و مالداری دایر می گردد. 

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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چالش برای ارتش
با این حال در ماه های اخیر ارتش و عمران خان شاهد چالش  
در  پاکستان  درگیر  باهم  قبال  احزاب  بوده اند.  روبه رشدی 
سپتامبر امسال زیر چتر جنبش دموکراتیک پاکستان جبهه 
متحد بی سابقه ای را تشکیل دادند. ده ها هزار معترض مخالف 
آمدند.  گردهم  الهور  شهر  در  گذشته  هفته  یک شنبه  روز 
)جایی  لندن  از  متعددش  آتشین  سخنرانی های  در  شریف، 
درحالی که  و  می برد  سر  به  پزشکی  وثیقه  قید  به  وی  که 
اتهاماتش  از  او را درحال »گریختن«  دادگاه عالی اسالم آباد 
در پاکستان اعالم کرده است( حامیان نظامی خان از جمله 
را هدف  آی اس آی(  )رییس  فیض حامد  و  بجوا  قمر جاوید 
گرفته است و آن ها را متهم کرده است که از طریق تقلب در 
انتخابات 2۰۱۸ وی را از قدرت رانده اند و خان را به عنوان آله 
دست ارتش به قدرت رسانده اند. جنبش دموکراتیک پاکستان 
به خان فرصت داده است تا اواخر جنوری 2۰2۱ استعفا دهد 
در  و  کند  فراهم  پارلمانی جدید  انتخابات  برای  را  زمینه  و 
صورت عدم انجام این کار، اعالم کرده است که برای اجرای 
خواسته اش در ماه فبروری به سمت اسالم آباد راهپیمایی کند.

برای  دولت  تالش  آن  تبع  به  و  اپوزیسیون  اعتراضی  کارزار 
تضعیف و ضربه زدن به اعتراضات، احتماال در ماه های آینده 
شدت خواهد گرفت. معلوم نیست که آیا جنبش دموکراتیک 
که  نیست  تردیدی  اما  خیر،  یا  شد  خواهد  موفق  پاکستان 
ارتش بر حیات سیاسی پاکستان تهدیدی  ادامه ی سلطه ی 
آشکار برای آزادی های دموکراتیک و نیز حاکمیت قانون است. 
برای اولین بار در تاریخ پاکستان توافق گسترده ای در طیف 
ایدئولوژیک احزاب اپوزیسیون در مورد نیاز به تفوق حکومت 
ملکی بر ارتش به میان آمده است. دانشگاهیان، فعاالن حقوق 
بشر و روزنامه نگاران به رغم خطرات جدی و حتا درحالی که 
ارتش جامعه مدنی را سرکوب و آزادی بیان را محدود می کند، 

همچنان صدای خود را در برابر قدرت بلند می کنند.
ایاالت متحده ی تحت  از جمله  بین المللی  متأسفانه جامعه 
ریاست جمهوری دونالد ترمپ تا حد زیادی نسبت به وضعیت 
نابه سامان دموکراسی در پاکستان بی تفاوتی اختیار کرده  و 
نخواسته اند ارتش این کشور را تحت فشار قرار دهند. وعده ی 
رییس جمهور منتخب جو بایدن مبنی بر ترویج دموکراسی و 
ارتقای حقوق بشر دست کم این امیدواری را ایجاد می کند که 
دولت وی در برابر خودکامگی جنرال ها در پاکستان تحمل 
کمتری خواهد داشت. دولت باید و سایر دونرهای مهم خارجی 
پاکستان به عنوان اولین گام باید صدای شان را علیه حمله ی 
جنرال های پاکستانی بر دموکراسی و دموکرات ها بلند کنند. 
اما دو صد گفته چو نیم کردار نیست. مقامات امریکایی باید 
ابزارهای  از  این حمالت  ادامه ی  تهدید کنند که در صورت 
مشخص سیاستی، مانند ممنوعیت هدف مند سفرهای افراد 
و تحریم های مالی علیه پلوتوکرات های یونیفرم پوش پاکستان، 
از  متحده  ایاالت  حمایت  نشان دادن  کرد.  خواهند  استفاده 
دموکراسی و حقوق بشر در پاکستان نه تنها کار درستی است، 
بلکه در خدمت منافع بلندمدت ایاالت متحده در زمینه صلح 
و ثبات در منطقه نیز عمل می کند. ارتش و آی اس آی در یک 
پاکستان واقعا دموکراتیک فرصت چندانی برای فراهم کردن 
به  اسالم گرایانه خشونت بار  افراط گرایی  و صادرکردن  زمینه 
تغییر  چنین  اگر  )حتا  داشت  نخواهند  همسایه  کشورهای 
سیاستی تدریجی باشد(. ادامه ی سکوت بین المللی فقط باعث 
تشجیح جنرال ها خواهد شد تا هر کاری که خواستند انجام 

دهند؛ جنرال هایی که به هیچ کس پاسخ گو نیستند.
عقیل شاه استادیار دیپارتمنت مطالعات بین المللی و منطقه ای 

دانشگاه اوکالهما است.

در سال های اخیر، سازمان های استخباراتی ارتش پاکستان 
ناسیونالیست های منطقه ای بلوچ، پشتون و سندی، مدافعان 
حقوق بشر، روزنامه نگاران و استادان دانشگاه را به زور ناپدید 
آمار  اما  به اطالعات موثق دشوار است  کرده اند. دست رسی 
مراجع  تاکنون   2۰۰9 سال  از  که  می دهد  نشان  رسمی 
۴۵۵7 جسد را که گمان می رود قربانیان قتل های فراقانونی 
دستگاه های امنیتی باشند، پیدا کرده اند. فعاالن حقوق بشر 
می گویند که از سال 2۰۱۴ تاکنون ۵ تا ۶ هزار نفر به زور 
ادریس ختک، فعال ۵۶ ساله  از آن ها  ناپدید شده اند. یکی 
حقوق بشر بود که در نوامبر 2۰۱9 حوالی شهر پیشاور ناپدید 
شد. پس از تالش های پی گیر دختر ادریس ختک و مدافعان 
حقوق بشر برای پیداکردن وی، مقامات استخباراتی ارتش ماه 
جون سال گذشته اعتراف کردند که ختک در بازداشت آن ها 
بود. ادریس ختک همانند بی شمار دیگر، تا امروز در بازداشت 

دستگاه های امنیتی پاکستان به سر می برد.
ملی«  امنیت  برای  »تهدید  با  کرده اند  سعی  جنرال ها 
قلم دادکردن پیمان شکنی و فساد حکومت های ملکی، کودتاها 
و حاکمیت های نظامی گذشته شان را توجیه کنند. اما اخیرا 
نهادی  ریاکاری  پاکستان  در  فساد  با  مرتبط  رسوایی  یک 
را درباره  نگران کننده ای  برمال کرده و پرسش های  را  ارتش 
مسلح  نیروهای  باالی  سطوح  در  فساد  و  پوسیدگی  میزان 
این کشور ایجاد کرده است. تحقیق روزنامه نگار احمد نورانی 
نشان داد که اعضای خانواده دگرجنرال بانفوذ سابق ارتش، 
»داالن  اداره  رییس  حاضر  درحال  که  باجوه،  سلیم  عاصم 
پروژه های  بر  که  )اداره ای  است  پاکستان-چین«  اقتصادی 
زیربنایی 7۰ میلیارد دالری تحت حمایت چین در چارچوب 
مالک  نظارت می کند(،  پاکستان  راه« در  و  »ابتکار کمربند 
یک امپراتوری تجاری چندین میلیون دالری متشکل از مراکز 
خرید، امالک مسکونی، رستوران ها و شرکت های ساختمانی 
و مخابراتی در کانادا، پاکستان، امارت متحده عربی و ایاالت 
متحده هستند. باجوه این ادعاها را رد کرد درحالی که گفته 
می شود مأموران اطالعاتی ارتش یک مقام غیرنظامی مظنون 

به کمک در تحقیقات نورانی را ربوده اند.
را کم رنگ کرده  این رسوایی  تأثیر  بر رسانه ها،  ارتش  فشار 
»روابط  و  ارتش  استخباراتی  سازمان های  مأموران  است. 
عمومی بین سرویس ها« که بازوی رسانه ای ارتش به شمار 
مقاله ها  و  خبرها  کدام  می گیرند  تصمیم  معموال  می رود، 
میزگردها مصاحبه کند،  در  نشر شوند، چه کسی می تواند 
موضوع گفت وگو در این برنامه ها چه باشد و حتا چه کسی 
فساد  با  مبارزه  اصلی  سازمان  ارتش  باشد.  مصاحبه کننده 
برای  ابزاری  به  را  ملی«  »اداره حساب دهی  یعنی  پاکستان 
انتقام گیری سیاسی تبدیل کرده و از آن برای هدف  قراردادن 
رهبران حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ نوازشریف 
محکوم کردن  برای  همچنین  جنرال ها  می کند.  استفاده 
مخالفان سیاسی مانند شریف، دستگاه قضایی را دست کاری 
به  و  ارتش  فشار  تحت  قاضی،  یک  پاکستان  در  می کنند. 
به ناحق در یک پرونده  را  ارتش، نخست وزیر سابق  دستور 
فساد به هفت سال زندان محکوم کرد. کسانی که از دستور 
ارتش سرپیچی می کنند مجبورند هزینه سنگینی بپردازند. 
قاضی فیض عیسا، قاضی دادگاه عالی پاکستان، پس از انتقاد 
از ارتش به دلیل »فعالیت های غیرقانونی« از جمله سانسور 
برای جلب رضایت اعضای یک گروه  رسانه ها و توزیع پول 
افراطی اسالم گرا ـ که در یک درگیری خشونت بار با دولت 
ـ  بود  دخیل  سال 2۰۱7  در  شریف  نواز  لیگ  مسلم  وقت 
مجبور شد به دلیل »بدرفتاری فاحش« با استیضاح روبه رو 

شود.

صالحیت نخست وزیر برای تعیین رؤسای نظامی و فرمانداران، 
بازگرداند.  را  کشور  این  موردنظر  فدرال  پارلمانی  ساختار 
که  را  پاکستان  اساسی  قانون   ۶ ماده  متمم  این  همچنین 
آن را  مجازات  و  دانسته  بزرگ«  »خیانت  را  نظامی  کودتای 
اعدام می داند برای بازداشتن قوه قضائیه از قانونی کردن کودتا 
)کاری که در گذشته انجام شده بود( تغییر داد. این تغییرات 
سبب خودمختاری بیشتر ایالت ها شد؛ خودمختاری که به طور 
سنتی توسط سلطه جویی دولت مرکزی از ایالت ها سلب شده 
بود. این تغییرات همچنین ارتش را از سؤاستفاده از اختیارات 
اجرایی ریاست جمهوری علیه نخست وزیر باز می دارد و موانع 

قانون اساسی در برابر کودتای نظامی را تقویت می کند.
منتخب  ملکی  رهبران  مشرف  سرنگونی  از  پس  دهه  طی 
پاکستان تالش کردند تا کنترل امنیت ملی، سیاست خارجی 
و بودجه کشور را در اختیار بگیرند. جنرال ها با تالش برای 
تحریف دموکراسی )به جای از میان برداشتن آن به صورت 
کامل( سعی کردند به این چالش ها پاسخ دهند. جنرال ها گرچه 
وانمود کردند که از حکومت ملکی منتخب حمایت می کنند، 
اما پیوسته هم حکومت حزب مردم پاکستان و هم حکومت 
مسلم لیگ شاخه نواز را به طرق مختلف از جمله با سرپیچی 
آشکار از آن ها و تهدید به سرنگون کردن دولت هاشان، به دلیل 
اختالف نظرهای سیاستی، تضعیف کردند. رهبران نظامی به 
ویژه از شریف به این دلیل که خواستار محدودکردن استفاده 
ارتش از شبه نظامیان اسالم گرا علیه هند بود، و به دلیل به 
چالش کشیدن مستقیم معافیت از مجازات ارتش با متهم کردن 

مشرف به خیانت در سال 2۰۱۴، ناراحت بودند.
جنرال ها برای جایگزین کردن شریف )نادوست( یک فرصت 
ایده آل را در هم دستی با خان یافتند. خان، کریکت باز شدیدا 
حمایت  که  بود  شخصی  فساد  اتهامات  از  عاری  و  محبوب 
گروه هایی از طبقه متوسط تحصیل کرده و شهری پاکستان 
را به خاطر مبارزه  پوپولیستی اش علیه فساد سیاست مداران 
نسبت  تا  بود  مایل  با خود داشت. عالوه براین، خان  سنتی، 
و  بازی کند  پایین تر  پله  به جنرال ها در صحنه قدرت یک 
گفته می شود که با سازمان آی اس آی، قدرت مندترین سازمان 
اعتراضات  تا  بود  پاکستان، ساخت وپاخت کرده  استخباراتی 
به  شریف  برکناری  خواستار  که  را   2۰۱۴ سال  ماهه  چند 
دلیل ادعای تقلب در انتخابات سال 2۰۱۳ بود، به راه اندازد. 
گفته می شود که ارتش شریف را تحت فشار قرار داد تا استعفا 
دهد، اما پس از آن که احزاب اپوزیسیون، از جمله حزب مردم 
پاکستان، به اتفاق آرا در پارلمان وعده دادند که با هرگونه 

مداخله ارتش مخالفت می کنند، عقب نشینی کرد.
جنرال ها برای آماده سازی زمینه برای صعود خان به قدرت، از 
طریق یک تحقیق قضایی جنجالی مرتبط با اسناد پاناما، یک 
تحقیق جهانی در مورد استفاده مخفیانه شریف از حساب ها 
بانکی اش در بهشت های مالیاتی، شریف را از داشتن سمت 
آی اس آی  کردند.  صالحیت  سلب   2۰۱7 سال  در  دولتی 
همچنین برخی اعضای مسلم لیگ نواز را تحریک به جداشدن 
از این حزب کرد و برخی از ناظران ادعا کردند که نیروهای 
مستقر در مراکز رأی دهی، شمارش آرا را در انتخابات پارلمانی 
پیروزی  به  اقدامات  این  همه ی  کردند.  دست کاری   2۰۱۸

حزب خان کمک کرد.

جایی در نیمه ی راه
مهار  با  تاکنون  خان  عمران  روی کارآمدن  زمان  از  ارتش 
مخالفت، تالش  برای  راه  هرگونه  بستن  و  مخالفت  هرگونه 
کرده است تا پاکستان را در »نیمه ی راه به دقت ترسیم شده 
بین دموکراسی و دیکتاتوری« حفظ کند. ارتش فشارهایش 
اپوزیسیون و  بر گروه های جامعه مدنی، رسانه ها، احزاب  را 
حتا قوه قضائیه افزایش داده است. نگران کننده ترین تاکتیک 
ناپدیدکردن های اجباری  اقتدارگرایانه ارتش،  ابزار  در جعبه 
ارتش  استخباراتی  پرسنل  جوالی،  ماه  در  است.  مخالفان 
پاکستان با لباس مأموران پولیس مطیع اهلل جان، روزنامه نگار 
برجسته پاکستان را که به انتقاد شدید از ارتش معروف است، 
از خیابانی شلوغ در مرکز اسالم آباد پایتخت ربودند. ربایندگان 
این  زیرا  آزاد کنند،  از چند ساعت  را پس  او  مجبور شدند 
آدم ربایی از طریق دوربین مداربسته ضبط شده بود و خشم 
به  اما  بقیه  بود.  برانگیخته  اجتماعی  را در رسانه های  مردم 

اندازه مطیع اهلل جان اقبال نداشتند.

عقیل شاه، فارن افرز
مترجم: جلیل پژواک

ارتش پاکستان سال هاست از رقابت این کشور با هند برای 
مشروعیت بخشیدن به قدرت سیاسی و اقتصادی  خود و برای 
محافظت از جنرال ها در برابر سرزنش ها و انتقادها استفاده 
درگیری های  در  هیچ گاه  پاکستان  ارتش  این که  با  می کند. 
نظامی پیروز نشده است، اما جنگ خود علیه دموکراسی را 
موفقانه پیش برده است، طی تقریبا نیمی از تاریخ پسا استقالل 
پاکستان بر این کشور حکم رانده است و در بیشتر نیمه  دیگر 
این تاریخ، نفوذ سیاسی ناروای خود را بر حکومت های ملکی 
به  ارتش  است. جنرال های  کرده  اعمال  این کشور  منتخب 
عمران خان، نخست وزیر فعلی این کشور کمک کردند تا از 
طریق انتخابات پارلمانی به شدت دست کاری شده سال 2۰۱۸ 
به قدرت برسد. و اکنون این جنرال ها هستند که حکومت 
ملکی بی رمق پاکستان را صحنه عروسک گردانی خود ساخته 

و این کشور را از پشت پرده این صحنه اداره می کنند.
با این حال در ماه های اخیر ارتش پاکستان با چالشی سیاسی 
روبه رشد روبه رو شده است. »جنبش دموکراتیک پاکستان« 
است،  مخالف  احزاب  بی پیشینه ی  ائتالفی  که   )PDM(
داده  سازمان  خان  حکومت  علیه  را  بزرگی  گردهمایی های 
و »حزب  است. خان  نخست وزیر شده  استعفای  و خواستار 
انصاف پاکستان«اش که توسط جنرال ها سرپا نگه  تحریک 
تن  این خواسته  به  نمی رسد که  نظر  به  است،  داشته شده 
دهد، اما این اعتراضات هدف دیگر و به مراتب بزرگ تری نیز 
به عنوان  را  ارتش  پاکستانی ها  از  بسیاری  ارتش.  خود  دارد: 
و  اصلی مشکالت سیاسی  علت  و  واقعی پشت خان  قدرت 
اقتصادی کشور می دانند. خشم آن ها سبب تغییر چشم گیری 
شده است، زیرا چهره های اصلی سیاست برای اولین بار علیه 
سلطه ی ارتش در پاکستان صدای خود را بلند می کنند. این 
تغییر می تواند سرانجام دست ارتش را از کنترل قدرت سیاسی 

کوتاه کند.

قدرت واقعی
درک این که قدرت واقعی در پاکستان دست کیست دشوار 
اکثر  اما  می کند  خدمت  نخست وزیر  به عنوان  خان  نیست. 
ارتش  باجوا، رییس ستاد  قمر جاوید  تصامیم دست جنرال 
با  را  پاکستان  باجوا مستقالنه روابط خاجی  پاکستان است. 
متحدان مهمی همچون چین و عربستان سعودی مدیریت 
می کند، تصمیم گیری ها در مورد همسایگان پاکستان یعنی 
این  تجاری  رهبران  با  می کند،  کنترل  را  هند  و  افغانستان 
سیاست های  درباره  حتا  و  می دهد  جلسه  تشکیل  کشور 
داخلی مهم دولت، مانند اعمال قرنطینه  سرتاسری به خاطر 
همه گیری کووید۱9 تصمیم می گیرد. کهنه سربازان بازنشسته 
یا غیرنظامیانی که ارتباط تنگاتنگی با ارتش دارند، در کابینه 
خان سمت های کلیدی از جمله وزارت خانه های داخله، دارایی، 
بازرگانی، امنیت ملی و کنترل مواد مخدر را در دست دارند. 
حتا اداره سازمان های مهم سکتور دولتی که با مسکن عمومی 
برحال  افسرانی  در دست  دارند،  مدیریت حوادث سروکار  و 

ارتش است.
اما چگونه ارتش پاکستان به این جا رسید؟ پایان آخرین دوره 
گذار  موجب  سال 2۰۰7  در  پاکستان  در  نظامی  حاکمیت 
قیام  به سمت حکومت دموکراتیک شد.  این کشور  معنادار 
مردمی در پاکستان جنراِل دیکتاتور پرویز مشرف را از قدرت 
بیرون راند. و برای اولین بار در تاریخ این کشور، حکومت های 
منتخب دو حزب مهم کشور )حزب چپ میانه مردم پاکستان 
به رهبری آصف علی زرداری و حزب راست میانه مسلم لیگ 
پاکستان به رهبری نوازشریف( دوره های حکومت ملکی خود 
 2۰۱۳ سال  در  پاکستان  مردم  حزب  رساندند.  پایان  به  را 
خود  سرسخت  رقیب  به  مسالمت آمیز  طور  به  را  قدرت 
برابر  در  دو طرف  هر  و  کرد  واگذار  نوازشریف  لیگ  مسلیم 
عادت گذشته خود که مراجعه به دروازه جنراالن برای منافع 
سیاسی بود، مقاومت کردند. همچنین این دو حزب در کنار 
سال  در  اساسی  قانون  متمم  هجدهمین  تصویب  برای  هم 
2۰۱۰ کار کردند، متممی که با تمرکززدایی اختیارات اداری 
ایاالت، محدودکردن صالحیت های  و مالی و تفویض آن به 
رییس جمهور )که به رییس دولت پاکستان اختیار داده بود تا 
خودسرانه حکومت های منتخب را منحل کند( و بازگرداندن 

آیا دست جرنال های اپکستان 
از قدرت کواته خواهد شد؟


