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

دولت موقت؛ 
الگویی مطلوب برای حل منازعه یا بازگشت به گذشته؟

عقب گرد  و  دموکراسی  خالف  را  موقت  دولت  برخی،  و 
به صورت  تا  است  شده  تالش  نوشته  این  در  می دانند. 
واقع بینانه و منصفانه، به بررسی نقاط مثبت و منفی دولت 
موقت پرداخته شود. مدعای نویسنده این است که دولت 

موقت، با حفظ شرایطی، | صفحه 4

افغانی،  میان  مذاکرات  دوم  مرحله ی  به  نزدیک شدن  با 
گمانه های زیادی در مورد دولت موقت از سوی نخبگان 
سیاسی و آکادمیک، در مورد مزیت ها و چالش های دولت 
به عنوان  موقت  دولت  از  برخی  می شود.  مطرح  موقت 
می کنند  دفاع  منازعه  حل  برای  مطلوب  سازوکاری 

اطالعات روز: دادستانی کل کشور تأیید می کند که 
اتهام  به  عامه  وزارت صحت  مربوطات  در  نفر  چهار 

مطالبه ی رشوت از کارمندان این وزارت،...
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جو بایدن دولت 
ترمپ را به »سنگ اندازی« 
در امور کلیدی امنیت ملی 

متهم کرد

کانون وکالی امریکا جایزه 
النور روزولت برای ترویج 
جهانی حقوق بشر را به نسرین 
ستوده اهدا کرد صفحه 6صفحه 6

امروز  است  قرار  مجلس،  قبلی  اعالم  براساس 
سند بودجه ۱۴۰۰ به رای گیری گذاشته شود. 
رد  یا  تأیید  مورد  در  مجلس  عمومی  نشست 
سند  براساس  گرفت.  خواهد  تصمیم  سند  این 
بودجه، حکومت ۴۵۲ میلیارد افغانی برای یک 
سال مالی پیش بینی کرده است: ۲۹۵ میلیارد 
افغانی  میلیارد   ۱۵۶ و  عادی  بودجه  افغانی 
پایان  از  هفته  یک  از  بیش  انکشافی.  بودجه 
افغانستان  مالی  سال  است.  گذشته  مالی  سال 
این  نیست  روشن  می یابد.  پایان  قوس   3۰ در 
سند امروز براساس اعالم قبلی مجلس که قرار 
است به رای گیری گذاشته شود، از فلتر مجلس 
عبور می کند یا نه، اما با توجه تجربه های گذشته 
دشوار به نظر می رسد امروز این سند رای تأیید 
سند  رد  که  استدالل  این  با  حکومت  بگیرد. 
مواجه  تأخیر  با  را  پروژه ها  تطبیق  بودجه، 
می کند، انتظار دارد که سند پیشنهادی بودجه 
سال مالی ۱۴۰۰ را  بدون درد سر از روی میز 

مجلس نمایندگان جمع کند.
به  حکومت  که  مالی  بودجه ی  سند  ساله  همه 
مجلس می فرستد با مالحظات جدی مواجه است...
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کمیسیون مستقل 
اصالحات اداری و خدمات ملکی: 
رییسان ادارات دولتی 
از چگونگی عملکردشان در مورد 
ارائه ی اطالعات ارزیابی می شوند

وعده  ی 9 ماهه رییس جمهور که سه ساله شد
درآمد پسته زارهای بادغیس 
ود به جیب طالبان می ر

آتش بسی که هرگز نقض نشد؛ 
وند صلح  درس هایی از ر
السالوادور برای افغانستان

صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

صفحه 8

صفحه 4

صفحه 2

اطالعات روز: کمیسیون مستقل اصالحات اداری و 
خدمات ملکی می گوید که براساس اصالحات جدید 
در ارزیابی اجراآت ساالنه ی کارکنان خدمات ملکی، 
پس از این مأموران ردیف )ب( یعنی...

فیسبوک »ماشنی 
روز قیامت« است

داشته  قیامت«  روز  »ماشین  نبود  قرار  هرگز  جهان 
باشد. ماشین روز قیامت قرار بود یک آزمایش فکری 
را  دستگاهی  می رود:  پیش  ترتیب  این  به  که  باشد 
تصور کنید که فقط به هدف نابودکردن تمام حیات 
است. حال فرض کنید که  روی زمین ساخته شده 
این دستگاه در عمق زیرزمین دفن شده و از رایانه ای 
دستور می گیرد که به نوبه ی خود به سنسورهایی در 

شهرها و ناحیه های ایاالت متحده وصل است.
این سنسورها برای شناسایی نشانه هایی از آخرالزمان 
از  جلوگیری  برای  و  است  شده  طراحی  هسته ای 
عمل  آن  تکمیل کردن  برای  بلکه  نه،  جهان  پایان 
سطح  که  دهد  تشخیص  سنسورها  اگر  می کند. 
امریکا  در سه شهر  مثال  انفجار هسته ای  تشعشعات 
که  را  قیامت  روز  ماشین  آن وقت  می دهد،  نشان  را 
برای انفجاردادن چندین کالهک هسته ای در واکنش 
فعال  است،  شده  برنامه ریزی  تشخیصی  چنین  به 

می کند...
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صفحه 2

وزیر داخله: 
طالبان در عقب 

ترورهای هدفمند 
قرار دارند

چهار نفر در وزارت صحت عامه 
به اتهام مطالبه ی رشوت 

بازداشت شدند
برف کوچ 

در دایکندی 
جان چهار کودک 

دانش آموز 
را گرفت

و  شهدا  امور  در  دولت  وزارت  تخمینی  آمار  براساس 
معلولین در سه سال گذشته حدود ۱۵ هزار نفر به جمع 

افراد دارای معلولیت اضافه شده است. | صفحه 5

زندیگ مشقت بار معلوالن و 
وعده های روی کاغذ حکومت

از یک میلیون افراد دارای معلولیت، 
180 هزار نفر را دولت تمویل مایل می کند

بودجه سال 1400؛ 
لزوم ترجیح منافع جمعی 

بر منفعت شخیص

افغانستان در فهرست 
پنج کشور مرگبار برای خبرنگاران 

قرار گرفت
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یعنـی ۸۴ درصدشـان عمـدا هـدف قـرار 
گرفته انـد و هشـت نفـر دیگـر )۱۶ درصد( 
کشـته  گزارش دهـی  جریـان  در  شـان 

ند. شـده ا
افغانسـتان درحالـی در میـان پنـج کشـور 
گرفتـه  قـرار  خبرنـگاران  بـرای  مرگبـار 
اسـت که چندی پیـش کمیتـه حفاظت از 
خبرنـگاران نیـز افغانسـتارا دومیـن کشـور 
مرگبـار بـرای خبرنـگاران در جریان سـال 

۲۰۲۰ میـالدی معرفـی کـرده بـود.

بـودن نزدیـک به 3۹۰ خبرنگار در سراسـر 
جهـان سـخن گفتـه شـده بـود.

در  اسـت،  آمـده  گـزارش  دوم  بخـش  در 
سـال جـاری هشـت خبرنـگار در مکزیک، 
شـش خبرنـگار در عـراق، پنـج خبرنـگار 
در افغانسـتان، چهـار خبرنـگار در هنـد و 
چهـار خبرنـگار دیگـر در پاکسـتان کشـته 

شـده اند.
 ۵۰ مجمـوع  از  گـزارش،  ایـن  براسـاس 
نفـر   ۴۲ زن(،  دو  و  مـرد   ۴۸( خبرنـگار 

بدرفتـاری  و  خشـونت  مـورد  در  گـزارش 
علیـه خبرنـگاران پرداختـه شـده اسـت. 

در ایـن گزارش آمده اسـت کـه از مجموع 
۵۰ خبرنـگاری کـه در سـال جاری کشـته 
شـده اند، دو سـوم آن مربـوط کشـورهای 
»در حـال صلـح« هسـتند. سـال گذشـته 
۵3 خبرنـگار در جهان کشـته شـده بودند.

بخـش اول گـزارش سـازمان گزارشـگران 
جـاری  سـال  قـوس  مـاه  در  مـرز  بـدون 
زندانـی  از  آن  در  بـود کـه  منتشـر شـده 

بخـش  دومیـن  یافته هـای  روز:  اطالعـات 
گزارشـگران  سـازمان  سـاالنه ی  گـزارش 
بـدون مـرز نشـان می دهـد کـه در جریان 
در  خبرنـگار   ۵۰ میـالدی،  جـاری  سـال 
سراسـر جهـان کشـته شـده اند کـه پنـج 
کشـور از جملـه افغانسـتان از مرگبارترین 

کشـورها بـرای خبرنـگاران بـوده اسـت.
دومین بخش گزارش سـازمان گزارشـگران 
بـدون مـرز دیـروز )سه شـنبه، ۹ جـدی( 
از  بخشـی  ایـن  در  اسـت.  شـده  منتشـر 

افغانستان در فهرست پنج کشور مرگبار برای خربنگاران قرار گرفت

تمامی  که  کرد  تأکید  او  حال،  همین  در 
حمالت جنگ جویان گروه طالبان در کشور 

به شکست مواجه شده اند.
گروه  حمالت  که  گفت  نیز  داخله  وزیر 
با  جاری  سال  جنگ  فصل  در  طالبان 
شکست روبه رو شده است. او افزود که این 
گروه پالن داشت که حمالت گسترده ای در 
شهر لشکرگاه، مرکز هلمند و شهر قندهار 
امنیتی و دفاعی  نیروهای  و  راه اندازی کند 

کشور این حمالت را دفع کردند.

تنفیذ  وظایف  به  پولیس  »هشت هزار 
قانون برگردانده می شوند«

از صحبت هایش  بخشی  در  اندرابی  مسعود 
در  پولیس  هشت هزار  حدود  که  گفت 
از  محافظت  مسئولیت  هم اکنون  افغانستان 
نهادها و افراد را دارند. او تأکید کرد که این 
تنفیذ  وظایف  به  باید  پولیس  نیروی  تعداد 

قانون برگردانده می شود.
پولیس  »هشت هزار  گفت:  اندرابی  آقای 
را  قانون  تطبیق  فرصت  افغانستان هیچ  در 
ندارند، بلکه دروازه ها را نگهبانی می کنند. ما 
می خواهیم پولیس را ببریم به تنفیذ قانون و 

دفاع از وطن.«
تأمین  مسئولیت  که  کرد  تأکید  او 
و  تأسیسات  افراد،  امنیتی  فعالیت های 
عامه  محافظت  ریاست  مسئولیت  از  نهادها 
است و پس از این دولت افغانستان مطابق 

نیاز آن ها، از این نیروها استفاده می کند.

رسانه ها  در  آن  گسترده ی  بازتاب  به دلیل 
است.

۱۸۰۰ حمله در یک سال گذشته
ملی  امنیت  عمومی  رییس  هم،  سویی  از 
کشور گفت که از ماه جدی سال گذشته ی 
سال  جدی  ماه  تا   )۱3۹۸( خورشیدی 
سراسر  در  حمله   ۲۰۰ و  هزار   ۱۸ جاری، 
دولت  مخالفت  گروه های  سوی  از  کشور 
این  او،  گفته ی  به  است.  شده  راه اندازی 
نیروهای  مراکز  بر  حمالت  شامل  حمالت 
دولتی، والیات و شهرها، ترورها و انفجارها 

بوده است.
عامل  که  افزود  همچنان  سراج  احمدضیا 
۹۹ درصد این حمالت جنگ جویان طالبان 
توسط  آن  فیصد  یک  متباقی  و  بوده اند 
از  تروریستی  گروه های  سایر  جنگ جویان 

جمله گروه داعش راه اندازی شده است.
از سویی هم، او بدون ارائه ی رقم تلفات این 
حمالت گفت که تلفات غیرنظامیان در آن 

»بسیار زیاد« بوده است.
جریان  در  که  افزود  همچنان  سراج  آقای 
و  هزار  شش  از  بیش  گذشته،  سال  یک 
در  مختلف  جرایم  به  پیوند  در  نفر   ۱۰۰
سه  میان،  این  از  شده اند.  بازداشت  کشور 
قضایای  به  پیوند  در  آنان  نفر  و ۶۰۰  هزار 
میان  از  که  شده اند  بازداشت  تروریستی 
آنان نیز، ۲۷۰ نفرشان در ترورهای هدفمند 

دست داشته اند.

محمدمسعود اندرابی به نقل از اعتراف این 
یک جلسه ی  در  که  گفت  بازداشت شدگان 
به  لوگر  والیت  در  طالبان  شبکه ی  این 
است  شده  گفته  گروه  این  جنگ جویان 
دولتی،  نهادهای  کارکنان  متنفذ،  افراد  که 
سایر  و  خبرنگاران  مدنی،  جامعه ی  اعضای 

»اهداف نرم« را هدف گذاری کنند.
او گفت که  حکومت افغانستان افراد زیادی 
از اعضای این شبکه را بازداشت کرده است.

احمدضیـا سـراج، رییـس امنیـت ملـی نیز 
در ایـن نشسـت گفـت کـه بـه اعضـای این 
شـبکه وظیفه داده شـده اسـت که در شهر 
کابـل به صـورت منظـم ایـن افـراد را هدف 

قـرار دهند.
از  پس  طالبان  که  افزود  سراج  آقای 
شکست »فاحش« و تلفات »کمرشکن« در 
میدان های جنگ دست به این اقدام زده اند. 
در جریان یک  این گروه  که  تأکید کرد  او 
به خرج  را  سال گذشته، تمامی تالش شان 

داده اند تا در مذاکرات صلح امتیاز بگیرند.
است  »طبیعی  گفت:  ملی  امنیت  رییس 
به  جنگ  جبهات  در  طالبان  که  وقتی 
این ها  شدند،  روبه رو  فاحش  شکست های 
کار خود،  روش  تغییر  و  تأکتیک  تغییر  در 
کارهایی را کردند که بیشتر تمرکزشان سر 
و  مقناطیسی  ماین های  هدفمند،  ترورهای 

انفجارهای دیگر بود.«
گروه  این  بیشتر  تمرکز  که  کرد  تأکید  او 
کابل  شهر  روی  هم  هدفمند  ترورهای  در 

وزیر  اندرابی،  محمدمسعود  روز:  اطالعات 
گروه  که  می گوید  کشور  داخله ی  امور 
قرار  هدفمند  ترورهای  عقب  در  طالبان 
ترورها  این  با  می خواهد  گروه  این  و  دارد 
افغانستان  کنونی  نظام  برای  بدیل«  »افکار 

در مذاکرات صلح ارائه کند.
آقای اندرابی که دیروز )سه شنبه، ۹ جدی( 
در نشست استجوابیه ی مجلس سنا صحبت 
که  تالش اند  در  که  طالبان  گفت  می کرد، 
انزجار  ازدیاد  و  اراضی  بیشتر  »تسخیر  با 
میان مردم مبنی بر ناکارایی نظام ۱۸ سال 
افغانستان  حکومت  بر  کشور،  در  گذشته« 
امتیازات  طریق  این  از  و  کنند  وارد  فشار 
به دست  نیز  صلح  مذاکرات  در  بیشتری 

بیاورند.
که  به خاطری  )طالبان(  »آنان  افزود:  او 
کنونی  نظام  کارایی  ]برای  را  بدیل  افکار 
پیش کش  مذاکرات  در  بتوانند  افغانستان[ 

کنند، این برنامه ها را روی دست گرفتند.«
از سویی هم، وزیر داخله گفت که این گروه 
میدان های جنگ،  در  به دنبال شکست شان 
افراد به صورت هدفمند کرده  اقدام به ترور 

است.
طالبان  افراد  از  تعدادی  که  داد  توضیح  او 
که چند ماه قبل در یک عملیات نیروهای 
امنیت ملی بازداشت شده، اعتراف کرده اند 
میان  توافق  امضای  به دنبال  گروه  این  که 
»عبیده«  نام  به  شبکه ای  طالبان،  و  امریکا 

ایجاد کرده است.

یر داخله:  وز

طالبان در عقب ترورهای هدفمند قرار دارند

را  دولتی  ادارات  مأموران  و  مسئوالن 
قانون  تطبیق  زمینه ی  و  ساخته  پاسخگو 
تأمین حق  را جهت  اطالعات  به  دسترسی 
موجود  اطالعات  به  شهروندان  دسترسی 

فراهم می کند.
همچنان  اطالعات  به  دسترسی  کمیسیون 
تازه ی کمیسیون  اقدام  این  که  است  گفته 
زمینه ی  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 

حکومت داری خوب را مساعد می کند.
همچنان  اطالعات  به  دسترسی  کمیسیون 
معیار  این  که  است  کرده  امیدواری  ابراز 
فورم  در  اداری  اصالحات  تازه ی کمیسیون 
ارزیابی ساالنه از سوی تمام مسئوالن ادارات 

عملی شود.

سال  هر  در  استخدام  تاریخ  از  اعتبار  )ب( 
مالی، شاخص هایی را برای تحقق این هدف 
محدوده ی  در  مستقیم  آمر  با  توافق  در 
پالیسی  به  توجه  با  خویش  وظایف  الیحه  
آن،  ضرورت  و  اهمیت  و  مربوطه  اداره ی 
رویت  به  سال،  اخیر  در  و  می کنند  تعیین 
این  در  اسناد  ارائه ی  و  تحقق یافته  اجراآت 

زمینه، مورد ارزیابی قرار می گیرند.«
به  دسترسی  کمیسیون  حال،  همین  در 
مستقل  کمیسیون  اقدام  این  از  اطالعات 
استقبال  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 

کرده است.
به  دسترسی  کمیسیون  اعالمیه ی  در 
اقدام می تواند  این  است که  آمده  اطالعات 

مـورد  کـه  گفـت  همچنـان  احمـد  آقـای 
فـورم  در  اساسـی  اهـداف  بخـش  هفتـم 
ارزیابی اجراآت سـاالنه ی مأمـوران خدمات 
ملکـی مشـخصا مرتبط به قانون دسترسـی 
بـه اطالعـات اسـت کـه دارای ۷.۵ نمـره 

می باشـد.
فورم  در  اساسی  اهداف  بخش  هفتم  مورد 
»ارائه ی  است:  آمده  گونه  این  ارزیابی 
جامعه  دولتی،  ادارات  به  به موقع  معلومات 
مدنی، رسانه ها و شهروندان با درنظرداشت 
پالیسی  و  اطالعات  به  دست رسی  قانون 

اداره ی مربوطه.«
و  اداری  اصالحات  کمیسیون  سخن گوی 
خدمات ملکی توضیح داد: »مأمورین ردیف 

اصالحات  مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
اداری و خدمات ملکی می گوید که براساس 
اصالحات جدید در ارزیابی اجراآت ساالنه ی 
کارکنان خدمات ملکی، پس از این مأموران 
ردیف )ب( یعنی رییسان و رییسان عمومی 
ادارات، از چگونگی کارشان درباره ی ارائه ی 
قرار  ارزیابی  مورد  نیز  به موقع  اطالعات 

می گیرد.
کمیسیون  سخن گوی  احمد،  عبدالفرید 
ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات  مستقل 
روزنامه  به  جدی(   ۹ )سه شنبه،  دیروز 
اطالعات روز گفت که این اقدام اصالحی در 
راستای شفافیت در حکومت داری و مبارزه 

با فساد اداری برداشته شده است.

کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک: 
یایب می شوند ییسان ادارات دولیت از چگونیگ عملکردشان در مورد ارائه ی اطالعات ارز ر

برف کوچ در دایکندی جان چهار کودک دانش آموز را گرفت
ساله  الی ۱۵  دارای سنین هشت  کودکان  رویداد،  این  قربانیان  که  افزود  آقای صداقت 
بوده اند. به گفته ی او، آنان زمانی زیر برف کوچ شده که از خانه های شان به طرف یک مرکز 

آموزشی زمستانی در حرکت بوده اند.
والیت دایکندی در مرکز کشور یکی از والیت های کوهستانی است که همه ساله رویدادهای 

طبیعی از جمله برف کوچ از ساکنان این والیت قربانی می گیرد.

سرازیرشدن  پی  در  که  می گویند  دایکندی  والیت  در  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
برف کوچ در ولسوالی کیتی این والیت، چهار کودک جان باخته اند.

حوالی  رویداد  این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  کیتی  ولسوال  صداقت،  عبدالقیوم 
ساعت ۹:۰۰ صبح دیروز )سه شنبه، ۹ جدی( در روستای »خارزار« این ولسوالی رخ داده 

است.

چهار نفر در وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه ی رشوت بازداشت شدند
قانون بررسی و نتایج آن با مردم شریک می شود.

در یک اعالمیه ی دادستانی کل نیز آمده است که این افراد روز دوشنبه )۸ جدی( براساس 
اطالع و شکایت چند نفر از کارمندان وزارت صحت عامه بازداشت شده اند.

در همین حال، شماری از منابع خبری گزارش کرده اند که یکی از بازداشت شدگان برادر، 
دومی داماد احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه اند. همچنان گفته شده است که دو نفر 

دیگر بازداشت شدگان از مشاوران آقای عثمانی اند.
وزارت صحت عامه تا کنون در این باره واکنشی نشان نداده است.

اطالعات روز: دادستانی کل کشور تأیید می کند که چهار نفر در مربوطات وزارت صحت 
عامه به اتهام مطالبه ی رشوت از کارمندان این وزارت، بازداشت شده اند.

افراد  این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  کل  دادستانی  رسولی، سخن گوی  جمشید 
از سوی دادستانی کنترل و مراقبت دادستانی کل بازداشت شده و در حال حاضر تحت 
توقیف هستند. جمشید رسولی در مورد هویت افراد بازداشت شده جزئیات نمی دهد، اما 

تأکید می کند که قضیه تحت تحقیق و بررسی دادستانی کل قرار دارد. 
او اطمینان می دهد که دادستانی کل این قضیه را مانند دیگر قضایا در روشنایی احکام 

بارهـا  مجلـس  بودجـه  گذشـته  سـال های 
متـوازن،  انکشـاف  رعایت نشـدن  به دلیـل 
در  مردمـی  ضرورت هـای  انعکاس نیافتـن 
و  انکشـافی  پروژه هـای  در  ابهـام  سـند، 
مالحظـات جـدی دیگـر از طـرف مجلـس رد 
نارضایتـی  پیش بینـی می شـود  اسـت.  شـده 
از همیـن مشـکالت امسـال نیز وجود داشـته 
باشـد. از جملـه مسـأله ی انکشـاف نامتـوازن. 
بـا این کـه مـاده ۶ قانـون اساسـی حکومـت را 
مکلـف بـه انکشـاف متـوازن میـان والیت هـا 
یکـی  گذشـته  سـال های  در  امـا  می کنـد، 
سـند  آن  به دلیـل  کـه  دالیلـی  بیشـترین  از 
پیشـنهادی بودجـه ی ملـی از طـرف مجلـس 
رد شـده، همیـن بـوده اسـت و فهـم عمومـی 
این اسـت که کمـاکان برخوردهـای دوگانه ی 
حکومـت بامسـأله ی انکشـاف متـوازن به قوت 

خـود باقـی اسـت. 
مجلس  اعضای  که  نیست  روشن  هنوز 
نمایندگان امروز با سند بودجه چگونه برخورد 
می کنند، اما شورای ملی به عنوان رکن اساسی 
برخورد  در  بر عملکرد حکومت  ناظر  و  دولت 
را  معیارها  این   ۱۴۰۰ ملی  بودجه ی  سند  با 
مد نظر بگیرند: اول، فقر و بی سوادی، وضعیت 
جدی  چالش های  از  بیکاری  و  مردم  صحی 
مردم افغانستان است. براساس آمارهای رسمی 
در حال حاضر حدود نیمی از مردم افغانستان 
این  رفع  برای  فقیرند.  بعد  چندین  در 
صحی  و  معیشتی  وضعیت  بهبود  و  چالش ها 
مجری  به عنوان  افغانستان  حکومت  مردم، 
و  اولویت ها  باید  ملی  بودجه  تهیه کننده ی  و 
نظر  در  بودجه سازی  در  را  ضرورت های مردم 
بگیرد. مردم باید در تهیه بودجه شریک باشند 
نیازمندی ها و خواسته های آنان در  و نظرات، 
در  مردم  مشارکت  شود.  شامل  ملی  بودجه 
بودجه سازی باعث می شود تا کارآمدی بودجه 
در  پروژه های  از  مردم  حمایت  و  شود  بیشتر 
در  می تواند  ملی،  بودجه  در  گرفته شده  نظر 
این  بر  عالوه  کند.  کمک  پروژه  اجرایی شدن 
انکشاف  به  می تواند  مردمی محور  بودجه ی 
به ویژه  شود.  واقع  ممد  نیز  کشور  در  متوازن 
امسال که مسأله ی کرونا شهروندان را بیش از 

گذشته آسیب پذیر کرده است. 
دوم، هرچنـد میـزان مصرف بودجه ملی سـال 
بـه سـال بهتـر شـده، امـا هنـوز بـا وضعیـت 
ایـده آل بسـیار فاصله دارد. فسـاد مالـی هنوز 
عرصـه  در  چالش هـا  اساسـی ترین  از  یکـی 
افغانسـتان در  حکومتـداری اسـت. حکومـت 
مـواردی در قبـال چگونگـی مصـرف بودجـه 
انتظـار  اسـت.  نداشـته  را  الزم  پاسـخگویی 
از  افغانسـتان  آسـیب پذیر  و  فقیـر  مـردم 
بایـد  ملـی  بودجـه  کـه  اسـت  ایـن  مجلـس 
نظـر گرفتـه شـود کـه زمینـه ی  طـوری در 
شـخصی  سوءاسـتفاده های  و  مالـی  فسـاد 
در آن ناممکـن باشـد و مجـرای مصـرف آن 
شـفاف و روشـن باشـد. برعالوه، شـورای ملی 
نیـز بایـد نقـش نظارتـی خـود را در چگونگی 
تهیـه طـرح بودجـه و نیـز مصـرف آن پس از 
تصویـب بیشـتر و جدی تر سـازد. بخش اعظم 
بودجـه ملـی از درآمـد ملی تمویل می شـود و 
بایـد در مسـیر درسـت و برای مقاصد درسـت 
بـه مصـرف برسـد. امـا چنیـن نیسـت. یـک 
نمونـه ی ایـن ادعـا اسـتفاده از کد ۹۱ اسـت. 
دو سـال اسـت که روزنامه اطالعـات چگونگی 
مصـرف کد ۹۱ را بررسـی می کنـد. یافته های 
گـزارش به طـور قطع نشـان دهنده ی اسـتفاده 
ناصـواب از بودجه ملی توسـط حکومت اسـت. 
مسـأله ی برخـورد انفـرادی اعضـای مجلـس 
نگرانـی دیگری اسـت کـه متوجـه نمایندگان 
حاضـر  حکومـت  بارهـا  گذشـته  در  اسـت. 
شـده منفعـت شـخصی هر وکیـل را مـد نظر 
دیگـر  و  تـوازن  بحـث  نیـز  وکیـل  و  گرفتـه 
اسـت.  سـپرده  فراموشـی  بـه  را  مالحظـات 
مالـی  سـال  در  برخـورد  ایـن  واضـح  نمونـه 
۱3۹۶ کـه برخـی وکالی مجلـس دور قبلـی 
به دلیـل این کـه در انتخابـات پارلمانـی ۱3۹۷ 
داشـته  دسـت آوردی  رای دهندگانـش  بـرای 
باشـند به صـورت علنـی بـا وزارت مالیـه وارد 
معاملـه شـد و هـر وکیـل بـا گرفتـن یـک یـا 
نقـص  از  پـر  پـروژه مـورد نظـرش سـند  دو 
حکومـت را تأییـد کردنـد. نگرانـی از  ترجیـح 
تضمیـن منفعت های شـخصی  وکال در بودجه 
همچنـان وجـود دارد. بنابرایـن، انتظـار مردم 
ایـن اسـت کـه مجلـس و گروه  هـای پارلمانی 
در تأییـد بودجـه ی ملـی ۱۴۰۰ به جـز منافع 
بـزرگ مـردم افغانسـتان بـه چیـزی دیگـری 

نیندیشـند. 
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تعداد تعدیل کنندگان که به اندازه کافی زبان بلند باشند و به اندازه کافی فعال باشند تا جلو سیل 
از  صددرصدر  الگوریتم  زیرا  نیست  کافی  بگیرند  می کند  جاری  جهان  در  فیسبوک  که  را  نجاستی 
اطالعاتی  این محیط  تعدیل  مقیاس میلیونی،  در  می کند.  عمل  قدرت مند تر  و  سرییع تر  شخص  یک 

شخصی الگوریتمی پیچیده، بسیار دشوار و در نتیجه فیسبوک بسیار خطرناک است.

www.etilaatroz.comترجمه

ببرند؛ پلتفرم هایی که برخالف فیسبوک از مقیاس میلیونی 
برخوردار نیستند و همچنین برعکس فیسبوک ادعا نمی کنند 

چیزی هستند که نیستند.
انتخابات  از  پس  روزهای  در  تایمز  نیویورک  گزارش  به 
ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ مارک زاکربرگ اجازه تغییری 
در الگوریتم فیسبوک را صادر کرد تا منابع خبری با دقت باال 
مانند »رادیوی عمومی ملی« در فیدهای کاربران بیشتر به 
 Breitbart چشم آیند و صفحات بیش از حد حزبی مانند
News و Occupy Democrats کمتر دیده شوند. این 
اطالعات  می تواند  بخواهد  اگر  فیسبوک  که  می دهد  نشان 
نادرست را متوقف کند. این تغییر به ما یادآوری می کند که 
فیسبوک قدرت فشاردادن یک دکمه و تغییردادن آنچه را 

میلیاردها نفر به صورت آنالین می بینند، دارد.
از جانب فیسبوک  الگوریتم  تغییر در  این  انجام  به  تصمیم 
خیلی غیرمعمول بود. به این تصمیم فیسبوک از این زاویه 
را  اتفاق مضری  قیامت  روز  ماشین  کنید: سنسورهای  نگاه 
در محیط تشخیص می دهند و تصمیم می گیرند که اجازه 
شود  فعال  خودکار  به صورت  ماشین  الگوریتم های  ندهند 
و ماشه را بکشد. در مورد تغییر فیسبوک این انسان است 
که برای کاهش آسیب وارد عمل می شود. تنها عیب ماجرا 
این است که جلوگیری از شیوع محتوایی که فیسبوک آن را 
»بد برای جهان« می نامد، تعامل مردم با این سایت را نیز 
کاهش می دهد. تایمز گزارش داد که فیسبوک در آزمایش 
خود با مداخله انسانی این تغییر را طوری تنظیم کرده است 
باقی بماند  اندازه کافی در فید کاربران  تا محتوای مضر به 
تا آن ها را برای دیدن محتوای بیشتر دوباره به این سایت 

برگرداند.
مأموریت اعالم شده فیسبوک ــ ایجاد جهانی بازتر، متصل تر 
و  و ساختگی  الکی  حالت  بهترین  در  من  برای  همیشه  ــ 
در بدترین حالت امپریالیستی به نظر می رسد. آخر، این روزها 
امپراتوری های جهان در وب متولد می شوند. فیسبوک یک 
دولت ملت بدون مرز با جمعیتی به اندازه ی مجموع جمعیت 
هند و چین است که عمدتا توسط الگوریتم های مخفی اداره 
گفت  من  به  جاری  سال  اوایل  کلینتون  هیالری  می شود. 
با رییس  با زاکربرگ حس مذاکره  که هنگام صحبت کردن 
خودکامه یک کشور خارجی به آدم دست می دهد. کلینتون 
نفوذ  از  که  است  جهانی  شرکت  »یک  فیسبوک  که  گفت 
کردیم  به درک شان  تازه شروع  ما  که  به طرق هایی  عظیم 

برخوردار است.«
چند هفته پیش وقتی زاکربرگ از تصمیمش به مسدودنکردن 
بنون  آن که  از  پس  ــ  فیسبوک  در  بنون«  »استیو  حساب 
ایاالت متحده یعنی دکتر  خواهان سربریدن دو مقام ارشد 
»آنتونی فائوچی« و رییس اف بی آی »کریستوفر وری« شد 
باعث  ماجرا  این  افتادم.  کلینتون  هشدار  یاد  کرد،  دفاع  ــ 
آن را  من  اما  است  پاسخ  غیرقابل  که  پرسشی  درباره  شد 
فیسبوک  اگر  این که  کنم؛  فکر  می پرسم  مردم  از  همیشه 
واقعی هرگز  از خشونت های جهان  وجود نمی داشت چقدر 
اتفاق نمی افتاد؟ یکی از آدم هایی که من این سوال را ازش 
پرسیدم »جوشوا گلتزر«، مقام پیشین مبارزه با تروریسم کاخ 
اکنون در دانشکده حقوق »دانشگاه جورج  سفید است که 
تاون« تدریس می کند. او به من گفت که در حلقات مبارزه با 
تروریسم آدم ها عالقه دارند از عمل کرد خوب ایاالت متحده 
سپتامبر  یازدهم  از  پس  تروریست ها  ورود  از  جلوگیری  در 
به خاک این کشور صحبت کنند. او می گوید این برداشت 
اشتباه است. در حقیقت »تروریست ها هر روز، هر ساعت و 

هر دقیقه« از طریق فیسبوک وارد می شوند.
وب سایتی که شاید بیشتر به خاطر تشویق به خشونت جمعی 
  8chan به دنبال خود شناخته می شود 4chan  است که 
را آورد و سپس به 8kun تبدیل شد. این سایت ها به این 
دسته جمعی  تیراندازی  مظنون  چندین  آن  در  که  دلیل 
اشتراک  به  کشتار  راه انداختن  از  قبل  را  مانیفیست هایی 
گذاشته بودند، بدنام است. معدود افرادی که مایل به دفاع 
مطلق گرایی  موضع  از  سایت ها هستند  این  از  بی چون وچرا 
قابل  استدالل  این  انجام می دهند.  را  این دفاع  بیان  آزادی 
تأمل است. اما به لحاظ معماری نکته ای در مورد این سایت 
وجود دارد که آن هم شایسته توجه است: در Kun8 هیچ 
از  جامعه ای  فقط  وب سایت  این  نیست،  کار  در  الگوریتمی 
کاربران است که آنچه را می خواهند در آن پست می کنند. 
استفاده  نفرت انگیز  ایده های  انتشار  برای   8kun از  مردم 
می کنند اما دست کم جامعه 8kun وانمود نمی کند چیزی 
هست که نیست. بزرگ ترین پلتفرم اجتماعی اینترنی اما ادعا 
می کند که بی طرف و طرفدار آزادی بیان است، درحالی که 
در حقیقت بین فید دو کاربر فیسبوک هیچ شباهتی وجود 
محیط های  دهد.  نشان  را  پلتفرم  این  بی طرفی  که  ندارد 
دست کاری شده الگوریتمی داده ها را به کاربر تغذیه می کنند، 
تجربه ی کاربر را دست کاری می کنند و در نهایت هم هیچ 
یک به منظور خدمت به این کاربر طراحی نشده اند. رد شواهد 
خشونت در دنیای واقعی را می توان به راحتی تا فیسبوک 
محیط  یا  و  خود  کاربران   8kun اما  کرد.  دنبال   8kun و 
اطالعاتی را که کاربرانش در آن پرسه می زنند، دست کاری 
برای  فیسبوک  اما  هستند.  مضر  سایت  دو  هر  نمی کند. 

بشریت فاجعه است.
برای  رایگان  »برنامه  »ایده یک  باره می گوید:  این  در  گلتز 
پلتفرم هایی که مدعی  ندیدید مجموعه  وقتی که  تا  همه« 
به همراه می آورند  با خود  تعدیل محتوای شان هستند چه 
واقعا مهم به نظر نمی رسد... شاید روی صفحه خون نپاشد اما 

می تواند صدمات واقعی زیادی وارد کند.«

محتوایی است که کاربرانش تصمیم می گیرند در آن منتشر 
کنند، اما تعدیل محتوا ابزاری بوده است که این شرکت بارها 
و بارها سعی کرده آن را به کار بندد. اما تعداد تعدیل کنندگان 
که به اندازه کافی زبان بلند باشند و به اندازه کافی فعال باشند 
تا جلو سیل نجاستی را که فیسبوک در جهان جاری می کند 
بگیرند کافی نیست زیرا الگوریتم صددرصدر از یک شخص 
میلیونی،  مقیاس  در  می کند.  عمل  قدرت مند تر  و  سریع تر 
پیچیده،  الگوریتمی  شخصی  اطالعاتی  محیط  این  تعدیل 

بسیار دشوار و در نتیجه فیسبوک بسیار خطرناک است.
خطرات فیسبوک فرضی نیستند و با مقیاس میلیونی که این 
پلتفرم را به مکانی دلچسب برای انجام آزمایش روی مردم 
تبدیل کرده است، تشدید می شوند. فیسبوک آزمایش های 
مربوط به سرایت اجتماعی را روی کاربران خود بدون این که 
به  عنوان  فیسبوک  است.  داده  انجام  کند،  مطلع  را  آن ها 
دارد  و تالش  است  استعمارگر دیجیتال عمل کرده  نیروی 
تبدیل  انترنت  از  مردم سراسر جهان  بالفعل  تجربه ی  به  تا 
شود. فیسبوک درباره توانایی خود برای تأثیرگذاری و نفوذ 
بر نتایج انتخابات رجز خوانی کرده است. گروه های شبه نظامی 
غیرقانونی از فیسبوک برای سازمان دهی اعضای خود استفاده 
گمراه کردن  برای  فیسبوک  از  دولتی  مقامات  می کنند. 
می کنند.  استفاده  انتخابات  مهندسی  و  خود  شهروندان 
مقامات نظامی از سهل انگاری فیسبوک برای انجام نسل کشی 
ناخواسته فیلم های  به طور  باری فیسبوک  استفاده کرده اند. 
پیام های  حاوی  که  را  اسالمی  دولت  سربازگیری  جلف 
یهودستیزانه و صحنه های سوزاندن پرچم ایاالت متحده بود، 

به صورت خودکار بازتولید کرد.
متحده  ایاالت  اطالعاتی  سازمان های  آن که  از  پس  حتا 
و  اطالعاتی  جنگ  اصلی  میدان  به  عنوان  را  فیسبوک 
دخالت های خارجی در انتخابات ۲۰۱۶ شناسایی کردند، این 
شرکت در جلوگیری از گسترش افراط گرایی، نفرت پراکنی، 
روی  بر  توطئه  تئوری های  و  نادرست  اطالعات  پروپاگاندا، 
آن که  از  پس  حتا  نئونازی ها  است.  بوده  ناکام  پلتفرم خود 
رسمی  به صورت  فیسبوک  در  صفحات شان  و  حساب ها 
مسدود شد، با گرفتن تبلیغات از فیسبوک همچنان در این 
مثال،  برای  امسال  اکتبر  از  قبل  تا  و  ماندند.  فعال  پلتفرم 
حساب های  و  صفحات  گروه ها،  نداشت  تصمیم  فیسبوک 
را  »کیواِنان«  انتشار  برای  اختصاص داده شده  انستاگرامی 
)قبل  کند.  حذف  را  هولوکاست  منکر  پست های  یا  ببندد 
بر حذف نکردن  از تصمیم فیسبوک مبنی  از آن زاکربرگ 
اطالعات غلط در مورد هولوکاست دفاع کرده بود و با اشاره 
به منکران هولوکاست گفته بود »فکر نمی کنم آن ها عمدا 
این را اشتباه گرفته باشند.«( با وجود این فیسبوک به طور 
عضوشدن  که  می فرستد  کاربران  به  را  ایمیل هایی  معمول 
می کنند.  پیشنهاد  را  کیواِنان  گروه های  جدیدترین  در 
نژادپرستان سفیدپوست و ترول های طرف دار کارزار انتخاباتی 
»امریکا را دوباره عالی کن« رییس جمهور ترمپ در ایاالت 
متحده که حساب هاشان مسدود شده است ممکن است به 
پلتفرم های اجتماعی کوچک تر مانند »گاب« و »پارلر« هجوم 

تروریستی، سؤاستفاده عاطفی و نسل کشی است؛ سالحی در 
تاریخ جهان که نه در زیر زمین بلکه در پردیسی الهام گرفته 

از »دیزنی لند« در »منلو پارک« کالیفرنیا زندگی می کند.
آن  وابسته  شرکت  و  )فیسبوک  اجتماعی  شبکه  غول های 
به میزان  یوتیوب، و  وابسته آن  انستاگرام، گوگل و شرکت 
ارزشی  به لحاظ  با خنثابودن  توییتر(  این میان  کمتری در 
»مقیاس  آن را  من  آنچه  به  رسیدن  در  ارزشی  بی طرفی  یا 
از  نقطه ای  در  فیسبوک  بوده اند.  موفق  می نامم  میلیونی« 
مسیرش به این نتیجه رسید که نه تنها به پایگاه کاربری بزرگ 
بلکه به یک پایگاه عظیم و از لحاظ اندازه بی پیشینه نیاز دارد. 
این تصمیم، فیسبوک را قادر به فرار از نیروی گرانش ساخت 
به  با موجودیتش  بتواند صرفا  به فرازی برسد که در آن  تا 

جامعه آسیب برساند.
محدودیت هایی که ما در مقایسه ی فیسبوک با ماشین روز 
بمب  مانند  نمی تواند  فیسبوک  است:  واضح  داریم  قیامت 
هسته ای در یک لحظه شهری را به خاک و خاکستر تبدیل 
وسیله ی  به  عنوان  قیامت  روز  ماشین  درحالی که  و  کند. 
کند،  جلوگیری  پایان جهان  از  تا  می شد  تصور  آخرالزمانی 
نیمه مست  شاگرد  شب  یک  زیرا  شد  شروع  اما  فیسبوک 
آنچه در معرض خطر  اما  بود.  رفته  هاروارد حوصله اش سر 
و  مرگ  بازهم  است،  قیامت  روز  ماشین  مثابه  به  فیسبوک 
اندازه  به  تقریبا  میلیونی فیسبوک  ما است. مقیاس  زندگی 
مرگ میلیونی آخرالزمان هسته ای تهدید وجودی است. هیچ 
دستگاه واحدی نباید بتواند سرنوشت ساکنان جهان را کنترل 
کند، کاری که ماشین روز قیامت و فیسبوک برای انجامش 

ساخته شده اند.
به  »بزرگی  تجاری  مدل  از  ناشی  وارده  صدمه  چرخه ی 
میزان  و  مقیاس  است.  واضح  کامال  فیسبوک  قیمتی«  هر 
برای  زیرا  است،  ارزشمند  فیسبوک  برای  کاربران  تعامل 
تبلیغ کنندگان ارزشمندند. این مشوق ها منجر به طراحی هایی 
کاربران  که  شد  فیسبوک  در  واکنش  دکمه های  همچون 
و  آسان  تعامل  و مکرر می کنند.  آسان  تعامل  به  تشویق  را 
مکرر به نوبه    ی خود کاربران را به اشتراک گذاری ایده هایی 
که واکنش قوی برمی انگیزد، ترغیب می کند. هربار که روی 
دکمه واکنش در فیسبوک کلیک می کنید الگوریتمی آن را 
می کند.  کامل تر  شما  از  را  خود  شناخت  و  می کند  ضبط 
درگیرکردن بیش از حد کاربران در فیسبوک که توسط انبوه 
داده های شخصی خود همین کاربران امکان پذیر شده است، 
محیط مناسبی را برای سؤاستفاده ایجاد می کند. سؤاستفاده 
توسط  سیاسی،  کارزارهای  توسط  تبلیغ کنندگان،  توسط 
سازندگان اطالعات نادرست و البته توسط خود فیسبوک که 
در نهایت آنچه را می بینید و آنچه را در این پلتفرم نمی بینید 
از  نفری  هزار   ۱۵ حدودا  گروه  فیسبوک  می کند.  کنترل 
که  افرادی  است؛  کرده  استخدام  را  محتوا  تعدیل کنندگان 
برای تماشای چیزهای ناگفتنی از قتل و تجاوز گروهی گرفته 
تا سایر تصاویر خشن و صحنه های خشونت بار که روی بستر 
این سایت پخش می گردد، پول می گیرند. با این که فیسبوک 
تأکید کرده است که به لحاظ ارزشی یک ظرف خنثا برای 

آدرین الفرانس، آتالنتیک
مترجم: جلیل پژواک

باشد.  داشته  قیامت«  روز  »ماشین  نبود  قرار  هرگز  جهان 
ماشین روز قیامت قرار بود یک آزمایش فکری باشد که به 
این ترتیب پیش می رود: دستگاهی را تصور کنید که فقط به 
هدف نابودکردن تمام حیات روی زمین ساخته شده است. 
حال فرض کنید که این دستگاه در عمق زیرزمین دفن شده 
و از رایانه ای دستور می گیرد که به نوبه ی خود به سنسورهایی 

در شهرها و ناحیه های ایاالت متحده وصل است.
آخرالزمان  از  نشانه هایی  شناسایی  برای  سنسورها  این 
هسته ای طراحی شده است و برای جلوگیری از پایان جهان 
نه، بلکه برای تکمیل کردن آن عمل می کند. اگر سنسورها 
تشخیص دهد که سطح تشعشعات انفجار هسته ای مثال در 
سه شهر امریکا را نشان می دهد، آن وقت ماشین روز قیامت را 
که برای انفجاردادن چندین کالهک هسته ای در واکنش به 
چنین تشخیصی برنامه ریزی شده است، فعال می کند. وقتی 
فرآیند فعال شدن ماشین روز قیامت به این مرحله برسد دیگر 
بازگشتی در کار نیست. در این مرحله واکنش زنجیره ای که 
برای  که  است  رسیده  به حدی  اتمی می شود  انفجار  باعث 

نابودکردن تمام حیات روی زمین کافی باشد.
تابش نوری مهیب، صدای انفجار گوش خراش و سپس غرشی 

ممتد.
ما برای سنجش مقیاس نابودی که ماشین روز قیامت به بار 

می آورد واژه ای داریم: »مرگ میلیونی«.
نه کسی در جهان در حسرت مرگ میلیونی است و نه مرگ 
میلیونی تنها چیزی است که ماشین روز قیامت را ترس آور 
است،  ماشین  این  در خودکاربودن  اصلی  می سازد. وحشت 
در این ایده که این ماشین برنامه ریزی می شود تا یک سری 
دخالت  بدون  سپس  و  شناسایی  محیطی  از  را  ورودی ها 
در  کاهن«  »هرمان  نظامی  استراتژیست  کند.  عمل  انسانی 
سال ۱۹۶۰ در کتاب خود »در باب جنگ گرماهسته ای« با 
اشاره به ماشین روز قیامت نوشت که در آن »هیچ امکانی 
برای مداخله، کنترل و تصمیم نهایی انسانی وجود ندارد.« 
منظور از طرح مفهوم ماشین روز قیامت این بود که جنگ 
هسته ای »غیرقابل پیروزی« و بنابراین »غیرقابل تصور« نشان 
داده شود. کاهن نتیجه گرفته بود که خودکارکردن فرآیند 
نابودی تمام حیات روی زمین غیراخالقی است. کاهن نوشت: 
»حتا اگر ما کامپیوتر را کنار بگذاریم و ماشین روز قیامت 
را به طور قابل اطمینان در کنترل تصمیم گیرندگان نوع بشر 
بود.«  نخواهد  کنترل  قابل  کافی  اندازه  به  هنوزهم  بسازیم، 
هیچ دستگاهی نباید به خودی خود این قدر قدرت مند باشد، 
نباید چنین دستگاهی را داشته  انسانی  همان طور که هیچ 

باشد.
با این حال شوروی ها واقعا نسخه ای از ماشین روز قیامت را 
در طول جنگ سرد ساخته و آن را »دست ُمرده« لقب داده 
گرفته  یاد  معجزه آسایی  نوع  به  تاکنون  بشر  بودند. هرچند 
است که چگونه با بمب ها زندگی کند، اما اکنون باید بیاموزد 
که چگونه از عصر شبکه های اجتماعی جان سالم به در ببرد.

مردم از فیسبوک طوری شکایت می کنند که انگار این پلتفرم 
همین اواخر فاسد شده باشد. در میان ما این تصور وجود دارد 
ـ  که شبکه اجتماعی زمانی مفید بود، یا دست کم می توانستـ 
ـ خوب باشد. کارهایی مثل  اگر ما چند کار را انجام می دادیمـ 
این گوشه، کمی مقررات  واقعیت سنجی در  و  تعدیل  کمی 
در آن گوشه، شاید یک دادخواست ضدانحصاری در گوشه ی 
دورتر. اما این نگاه بسیار مشکل دار و سطحی است. شبکه های 
تشویق  برای  آن ها،  رأس  در  فیسبوک  و  امروز  اجتماعی 

مواردی که آن ها را این قدر مضر ساخته، ایجاد شده اند.
این در معماری یا همان خون آن هاست.

من سال هاست فکر می کنم که چه کاری نیاز است انجام شود 
تا شبکه اجتماعی بهتر، کمتر افراطی، کمتر سمی و بیشتر 
مسأله  این  درباره  من  که  فهمیدم  تازگی ها  و  شود.  واقعی 
می خواهم  که  مدت هاست  می کرده ام.  فکر  سطحی  خیلی 
شرکت  یک  فیسبوک  که  کند  اعتراف  زاکربرگ  مارک 
رسانه ای است. می خواهم که او مسئولیت محیط اطالعاتی را 
که ایجاد کرده است، به همان ترتیبی که سردبیر یک مجله 
مسئولیت محتوای مطالبش را می گیرد، بگیرد )باری این را 
در سال های  فقط خندید(.  او  و  کردم  مطرح  زاکربرگ  نزد 
اخیر با افزایش اشتباهات فیسبوک و ازبین رفتن شهرت این 
پلتفرم، مشخص شده است که سهل انگاری در این شرکت 
زاکربرگ  مارک  است. هیچ کس حتا  از مشکل  بخشی  تنها 
متوجه  من  کند.  کنترل  ساخته  که  را  محصولی  نمی تواند 
شده ام که فیسبوک یک شرکت رسانه ای نیست. فیسبوک 

ماشین روز قیامت است.
که  می دهد  انجام  را  کاری  همان  دقیقا  اجتماعی  شبکه 
برایش ساخته شده است. فیسبوک برای جستن حقیقت و 
گزارش دادن آن، یا برای بهبود سالمت مدنی، یا پاسخ گوکردن 
افراد قدرت مند، یا نمایندگی از منافع کاربرانش ساخته نشده 
آن  جانبی  خدمات  گه گاهی  پدیده ها  این  هرچند  است؛ 
»توانمندکردن  این شرکت  اولیه  مأموریت  به شمار می روند. 
متصل ترکردن  و  جهان  بازکردن  و  اشتراک گذاری  به  مردم 
آن« بود. اما دیری نگذشت که فیسبوک مفهوم »اجتماع« 
را به خود گرفت و معنی اخالق در آن از میان برداشته شد. 
ظهور تئوری توطئه »کیواِنان« برای مثال یکی از نتایج شبکه 
اجتماعی است، به این دلیل که فیسبوک )در کنار گوگل و 
یوتیوب( برای تقویت و انتشار اطالعات نادرست با سرعت نور 
به مخاطبان خود سراسر جهان بسیار مناسب است. فیسبوک 
عامل پروپاگاندای دولتی، آزار و اذیت هدف مند، سربازگیری 

فیسبوک »ماشین روز قیامت« است
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ممکن باشد. ساختار متمرکز قدرت، مشکل زا 
برای  را  زمینه  ساختار  این  است،  بحران زا  و 
مشارکت فراهم نکرده و باعث بحران مشارکت 
و در پِی آن بحران های متعدد دیگری می شود. 
حتا اگر مسأله ی طالبان در میان نباشد، باز هم 
ساختار متمرکز قدرت در جوامعی چندپارچه 
مانند افغانستان، محکوم به شکست است. راه 
حل برای مشارکت طالبان این است که نظام 
برود،  غیرمتمرکزسازی  سمت  به  افغانستان، 
حرکت،  این  که  است  این  اصلی  مسأله ی  اما 
قانون  با  و  داشته  حقوقی  سازوکار  به  احتیاج 
اساسی  قانون  است.  ناسازگار  کنونی  اساسی 
افغانستان، نظام سیاسی این کشور را ریاستی 
اساسی  قانون  این  با  لذا  می کند،  تعریف 
مگر  رفت  نامتمرکزسازی  سمت  به  نمی توان 
این که با تدویر لویه جرگه، قانون اساسی تعدیل 
شود. از سویی، رهبران کنونی حکومت تمایلی 
به نامتمرکزسازی قدرت و تضعیف جایگاه شان 
غنی،  اشرف  هم  و  کرزی  حامد  هم  ندارند. 
همواره بر نظام متمرکز کنونی تأکید کرده و 
نمی توان  لذا  خوانده اند.  سرخ شان  را خط  آن 
امیدوار بود که رهبران کنونی حکومت، اقدام 
به نامتمرکزسازی قدرت و تضعیف جایگاه خود 
کنند. لذا برای رسیدن به این گزینه ی مطلوب، 

باید به ایجاد دولت موقت اقدام شود.
این  است،  گذار  مسیر  یک  تنها  موقت  دولت 
دولت راه حل درازمدت نیست، تنها راه حلی 
به  را  منازعه  مرحله ی  یک  از  گذار  که  است 
باید  البته  می کند.  مهیا  مطلوب،  مرحله ی 
توجه داشت که دولت موقت، به همان اندازه 

بیشتر  چندین برابر  که  بوده  متریک  تُن  هزار 
پسته  مقدار  این  است.  گذشته  سال  های  از 
در  درخت  میلیون  دوونیم  بیش  از  مجموع  از 
مساحت بیش   از 3۹ هزار هکتار زمین به  دست 
آمده که بیشتر از سوم حصه  ی آن مربوط به 
جنگل  های ولسوالی آب  کمری این والیت است.

محمداکبر هوتک یک تن از بازرگانان میوه  ی 
ُخشک در غرب کشور، می  گوید که طالبان و 
مالکان  گروه،  به   این  وابسته  زورمندان محلی 
اصلی درختان پسته اند و سایر بازرگانان، پسته 
کشور  بازارهای  به  و  خریداری  طالبان  از  را 
عرضه می  کنند. ادعایی  که سخن  گویان طالبان 
و فرماندهان محلی آنان در بادغیس، به پاسخ 

آن چیزی نگفته  اند.

برای  ویژه  نیروی  کدام  »رییس جمهور 
والیت  ها  در  وعده  هایش  عملی کردن 

ندارد«
اما این  که وعده و عملکرد رییس جمهور مبنی 

نمی شوند. بر عالوه با توجه به نوعیت انتخابات 
افغانستان و با توجه به انتخابات های پرجنجال 
رقابت  و  انتخابات  این که  احتمال  گذشته، 
بتواند منازعه ی طالبان و دولت  مسالمت آمیز 
را حل کند، بعید است. انتخابات های گذشته 
بوده  بحران زا  همواره  که  داد  نشان  خوبی  به 
در  رقیب،  دو  که  شده  آن  باعث  بسا  چه  و 
وقتی  کنند.  ریاست جمهوری  اعالم  روز  یک 
اصول  به  متعهد  که  رقیب  دو  میان  انتخابات 
باشد،  بحران زا  میزان  این  تا  جمهوریت اند 
چگونه می تواند بحران منازعه ی طالبان را حل 

کند؟
نظر  در  منازعه  حل  برای  که  دوم  گزینه ی 
است.  قدرت  تشریک سهامی  گرفته می شود، 
سهام وار  گونه ی  به  قدرت،  که  معنی  بدین 
حکومت  کنونی  رهبران  و  طالبان  میان 
تجربه ی حکومت  که  همان طور  شود.  تقسیم 
از  تجربه ای  کنونی،  حکومت  و  ملی  وحدت 
کابینه  کرسی های  و  قدرت  سهامی  تقسیم 
در  که  کرد  تصور  را  حالتی  می توان  است، 
گونه ی  به  طالبان،  و  دولت  میان  قدرت  آن، 
سهامی تقسیم شود. مراد از قدرت تنها قوه ی 
مجریه نیست، بلکه می تواند شامل کرسی های 
شود.  هم  قضائیه  و  مقننه  قوه ی  در  انتصابی 
مشکالت  با  هم  گزینه  این  می رسد  به نظر 
سهامی  تشریک  است.  مواجه  قبلی  گزینه ی 
قدرت، به معنای این است که طالبان، ساختار 
کنونی قدرت را پذیرفته اند و این عمل، باعث 
از  را  خود  مجاهد  جنگ جویان  تا  می شود 
با  طالبان  این که  احتمال  لذا  بدهند.  دست 

پیآمدهای ناگوار در برابر این سرمایه ملی کشور 
است. نعمت  اهلل باشنده  ی قلعه  ی نو بادغیس به 
خبرنگار پیک می  گوید که تا دو-سه سال پیش 
هنگام شول پسته، دوصد تا سه  صد من )۸۰۰ 
تا ۱۲۰۰ کیلوگرام( پسته جمع  آوری می  کردند 
اکنون  این درامدها  اما  بوده؛  که درامد خوبی 
اجازه  ی  به جیب طالبان می  رود و آن  ها  همه 

جلوگیری می کند. برای آشکارشدن بهتر نقاط 
قوت گزینه ی دولت موقت، ابتدا سه گزینه ی 

دیگر را به بررسی می گیریم.
یکی از گزینه هایی که برای حل منازعه مطرح 
این است که طالبان به عنوان حزبی  می شود، 
شوند  افغانستان  کنونی  ساختار  وارد  سیاسی 
و در رقابت های مسالمت آمیز، مانند انتخابات 
اسالمی  حزب  که  همان طوری  کنند،  شرکت 
پروسه ی  وارد  الگو  این  با  حکمتیار  گلبدین 
از  گزینه،  این  که  گفت  باید  اما  شد.  صلح 
این که  چه  است.  برخوردار  پایینی  احتمال 
طالبان  می دهد  نشان  مذاکرات  کنونی  روند 
اصال به چنین گزینه ای تمایل ندارند. طالبان 
را غیردینی  افغانستان  همواره ساختار کنونی 
تقابل  از  همیشه  دانسته اند،  غیراسالمی  و 
را  خود  و  زده اند  سخن  دموکراسی  و  اسالم 
نظام  و  دست نشانده  حکومت  علیه  مجاهد 
به  طالبان  لذا  کرده اند.  معرفی  غیراسالمی 
ساختاری  چنین  به  خود،  ایدئولوژیک  دالیل 
وارد نخواهند شد؛ حتا اگر دالیل ایدئولوژیک 
را در نظر نگیریم، به دالیل سیاسی هم طالبان 
به  طالبان  ورود  کرد.  نخواهند  اقدامی  چنین 
نظام  بر  تأیید  مهر  معنای  به  کنونی  ساختار 
باعث  رفتار  این  و  است،  و دموکراسی  کنونی 
تعبیر  به  و  طالبان  شورش گری  که  می شود 
خودشان جهاد طالبان، غیرمشروع تلقی شده 
و بدین سبب، طالبان بسیاری از جنگ جویان 
ایدئولوژی زده ی خود را از دست خواهند داد. 
به ساختار  برای ورود  تصمیم رهبران طالبان 
کنونی، باعث نارضایتی سربازان و جنگ جویان 
کنونی  نظام  که  جنگ جویانی  می شود،  آنان 
را  خود  شورش گری  و  دانسته  غیراسالمی  را 
جهاد می دانند، لذا رهبران طالبان برای حفظ 
سربازان و جنگ جویان خود، هیچ گاه به عنوان 
افغانستان  وارد ساختار کنونی  حزبی سیاسی 

کرده  ایجاد  پسته  کوچک  باغ  های  بین  المللی 
ثمر  به  آینده  سال  ده  از  بیشتر  تا  آن  هم  که 

خواهد رسید.

نان مردم به جیب طالبان
بیکارشدن صدها تن از باشنده  های این والیت 
دیگر  از  داشتند،  ناچیزی  درامد  ساالنه  که 

مذاکرات  دوم  مرحله ی  به  نزدیک شدن  با 
مورد  در  زیادی  گمانه های  افغانی،  میان 
و  سیاسی  نخبگان  سوی  از  موقت  دولت 
چالش های  و  مزیت ها  مورد  در  آکادمیک، 
دولت  از  برخی  می شود.  مطرح  موقت  دولت 
حل  برای  مطلوب  سازوکاری  به عنوان  موقت 
موقت  دولت  برخی،  و  می کنند  دفاع  منازعه 
می دانند.  عقب گرد  و  دموکراسی  خالف  را 
به صورت  تا  است  شده  تالش  نوشته  این  در 
مثبت  نقاط  بررسی  به  منصفانه،  و  واقع بینانه 
مدعای  شود.  پرداخته  موقت  دولت  منفی  و 
با حفظ  موقت،  دولت  که  است  این  نویسنده 
حل  برای  مطلوب  الگویی  می تواند  شرایطی، 

منازعه باشد.
و  الگو  که  کرد  توجه  نکته  این  به  باید  ابتدا 
پایان  کنونی  منازعه ی  به  می تواند  گزینه ای 
مطلوب  گونه ای  به  را  قدرت  که  بخشد، 
توزیع کرده و رضایت طرفین را حاصل کند. 
»سیاست  می گفت:  آرنت  هانا  که  همان طور 
به  می توان  زمانی  لذا  است.«  اقناع  عرصه ی 
قناعت  که  بود  امیدوار  منازعه  سیاسِی  حل 
هر دو طرف حاصل شده و طرف های درگیر، 
سود خود را در حل سیاسی ببینند. برای حل 
را  گزینه  چهار  افغانستان،  منازعه ی  سیاسی 
به عنوان  می توان در نظر گرفت: ورود طالبان 
دولت،  کنونی  ساختار  در  سیاسی  حزب 
نظام  نامتمرکزسازی  قدرت،  سهامی  تشریک 
این چهار  از  یک  هر  موقت.  دولت  و  سیاسی 
امکان  و  است  مواجه  مشکالتی  با  گزینه، 
به نظر  اما  است،  متفاوت  آن ها،  کارآمدی 
کمتری  مشکالت  از  موقت،  دولت  می رسد 
منازعه،  حل  برای  می تواند  و  است  برخوردار 
مسیری  تنها  موقت،  دولت  باشد.  کارآمدتر 
است برای ساختار سیاسِی مطلوبی که قدرت 
را به گونه ی مطلوب توزیع کرده و از منازعه، 

منابعی محلی در بادغیس می گویند جنگل  های 
پسته  ی والیت بادغیس به  جای احیا و حفاظت 
درآمد  منبع  کالن  ترین  به  حکومت،  سوی  از 
رییس جمهور  است.  تبدیل شده   طالبان  مالی 
رسمی  سفر  یک  در  پیش  سال  سه  کشور 
هنگام سخنرانی  اش، خطاب به مردم بادغیس 
ثروت  چهار  روی  دیگر  ماه   ۹ »تا  بود:  گفته 
مهم والیت بادغیس، یک طرح اساسی به راه 
می  افتد. در قدم اول، مالداری والیت بادغیس 
جنگالت  دوم  شود،  ایستاد  سرپا  باید  چگونه 
سوم  پسته،  جنگالت  خصوصا  والیت  این 
زراعت و چهارم صنایع دستی این والیت احیا 
چهارچوب  یک  به  امرتان  چهار  همین  گردد، 
بدل می  شود و تا چند ماه دیگر برای  تان جواب 

می  دهم.«
تااکنون،  و  گذشت  ماه   3۶ گفته  ها  این  از 
باره  این  در  پاسخی  رییس جمهور  که  نه  تنها 
به مردم بادغیس نداده  است، بلکه سخن  گویان 
وعده  ی  به   این  پیوند  در  ریاست جمهوری   هم 
به   خبرنگار  پاسخ  ارائه  به  حاضر  غنی،  آقای 
حقیقت  سنج  یافته  های  نشده  اند.  پیک 
وعده  ی  این  پس   از  که  می  دهد  نشان  پیک 
رییس جمهور، نه  تنها که هیچ کاری در بخش 
حفاظت از جنگل  های پسته انجام نشده، بلکه 
این  بر  حاکمیتی  بادغیس،  محلی  اداره  ی 

جنگالت ندارد.
والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عزیز  به  گفته  ی 
پسته  ی  جنگل  های  ساالنه  ی  عواید  بادغیس، 
این والیت به ۱۰ تا ۱۲ میلیون دالر می  رسد 
به   این  سو به جیب  از چندین سال  که آن  هم 
دولت  به  عایدی  هیچ  و  می  رود  طالبان 
أفغانستان ندارد. آقای بیگ می  افزاید که در سه 
سال پسین، هیچ برنامه  ای برای احیای دوباره 
و حفاظت از جنگل  های پسته از سوی اداره  ی 
محلی عملی نشده و تنها کاری  که انجام شده، 
این  که برخی از باغداران به   کمک چند مؤسسه 

بدهند،  پایان  به شورش گری خود  این گزینه 
احتمال بعیدی است. از سویی، ساختار کنونی 
افغانستان، ساختاری ریاستی و متمرکز است، 
در  قدرت  تمام  افغانستان  سیاسی  نظام  در 
شده  متمرکز  رییس جمهور  شخص  دست 
داشته  مشورتی  نقشی  نیز  کابینه  حتا  است، 
باشد  داشته  اجرایی  نقش  می تواند  آنجا  تا  و 
لذا  کند.  تفویض  کابینه  به  رییس جمهور  که 
نمی تواند  کابینه،  از  کرسی  چند  تشریک 
قناعت طالبان را حاصل کند. از سویی، طالبان 
و جمهوریت از دو گفتمان متفاوت و چه بسا 
متناقض سخن می زنند، جمع شدن طرفداران 
تصمیم گیری،  نهادهای  در  گفتمان  دو  این 
تصمیم ها  و  رفتار  در  تناقض  جز  نتیجه ای 
جدی  مشکل  با  را  دولت  مدیریت  و  نداشته 

مواجه می  کند.
نامتمرکزسازی  گزینه ی  بعدی،  گزینه ی 
به  نامتمرکزسازی  این  است.  سیاسی  ساختار 
می توان  می گیرد.  صورت  مختلفی  گونه های 
امور اجرایی را میان مرکز و حکومت های محلی 
صالحیت های  بر  حدودی  تا  و  کرد  تقسیم 
می توان  هم  یا  و  افزود،  محلی  حکومت های 
از نظامی ریاستی،  را  افغانستان  نظام سیاسی 
به نظامی پارلمانی و یا هم نیمه ریاستی تبدیل 
کرد و بدین واسطه قدرت را میان نخست وزیر 
این  تمام  در  کرد.  تقسیم  رییس جمهور  و 
و  بیرون شده  تمرکز  حالت  از  قدرت  حاالت، 
گروه های  برای  را  بیشتری  مشارکت  زمینه ی 
مختلف از جمله طالبان فراهم می کند. به نظر 
گزینه ی  کارآمدترین  گزینه،  این  می رسد 

حاصل  برداری از جنگل  های پسته را ندارند.
به  گفته  ی برخی از بازرگانان و کاروباریان پسته 
در والیت بادغیس، هم  اکنون یک کیلو پسته  ی 
پروسس نشده در بازار قلعه  نو و غرب کشور از 

۵۰۰ تا ۷۰۰ افغانی خرید و فروش می  شود.
مسئوالن ریاست زراعت بادغیس می  گویند که 
 3۶ به  نزدیک  روان  سال  در  پسته  حاصالت 

دولت موقت؛ 
الگویی مطلوب برای حل منازعه 

یا ابزگشت به گذشته؟

درآمد پسته زارهای ابدغیس به جیب طالبان یم رود
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این  که وعده و عملکرد 
رییس جمهور مبنی   بر احیا، 
حفاظت و بازپس  گیری جنگل  های 
پسته  ی بادغیس در سه سال 
پسین به   کجا انجامید و چه کاری 
در این بخش صورت گرفته  است، 
مسئوالن بخش مطبوعات 
ریاست جمهوری در پیام  خانه  ی 
وتس  اپ شان به  خبرنگار پیک 
گفته  اند: »رییس جمهور کدام 
نیروی ویژه برای عملی کردن 
وعده  هایش در والیت  ها ندارد.
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اشخاص دارای معلولیت که تعدادشان به 
ده ها نفر می رسد از چند روز به این طرف جلوی 
دروازه ی شورای ملی برای تعدیل نشدن قانون 
حمایت از اشخاص دارای معلولیت، نبودن 
زمینه کار، محدودیت در استفاده از امتیازاتی 
که در این قانون ذکر شده و کسر 50 درصدی 
معاش شان تجمع اعتراضی و خیمه  تحصن برپا 
کرده اند. معترضان می گویند حکومت زندگی 
مشقت بار آنان را نمی بیند و وعده های حکومت 
روی کاغذ مانده است. 

معلولیت  دارای  اشخاص  از  حمایت  قانون  دیگر  امتیازات  از 
دارای  اشخاص  تداوی  قسمت  »در  است:  نشده  مستفید 
به  می شویم  مریض  وقتی  نمی پذیرند.  را  ما  اصال  معلولیت 
وعده  کار، شهرداری  قسمت  در  می کنیم.  توان خود مصرف 
هزار  هشت  تقریبا  می دهد.  ما  به  غرفه  هزار   ۲۰ بود  کرده 
معلول درخواستی دادیم شهرداری گفت از توان شان نیست. 
در قسمت نمره زمین و آپارتمان قبال تالش کردیم جای را 

نگرفت. وقتی عریضه می کردیم گم می شد.«
عاشق اهلل از اشخاص دارای معلولیتی است که می گوید دولت 
کاروبارش را بسته است و حمایت مالی که قرار بود دریافت 
کنند به نصف رسانده است. عاشق اهلل می گوید: »من از یک 
قسمت امتیازات استفاده کردیم به زور سوته، نه به زور قانون. 
اگر رشوت بدهیم معاش ما کامل پرداخت می شود اما معاش 

ما به قدری نیست که رشوت بدهیم.«
ملک محمد ملک زاده سال ۱3۶۹ یک پایش را در اثر انفجار 
ماین از دست داد. او می گوید به خاطر عملی نشدن وعده های 
حکومت جلوی پارلمان آمده است. به گفته ی آقای ملک زاده 
دولت  اقتصادی  کمک های  معلولیت  دارای  افراد  از  بخشی 
دیگر  تعداد  یک  معاش  درصد  و ۵۰  است  نکرده  دریافت  را 
اجرا نشده است: »یک تعداد از افراد دارای معلولیت که کار 
شاقه می کردند دولت آن ها را از ساحه برداشتند. خواست ما 
این است که سه درصد معلولین که توانایی دارند در سراسر 

افغانستان به کار استخدام شوند.«
عبدالمنان می گوید صددرصد معلول است اما از امتیازاتی که 
هیچ  از  آمده  معلولیت  دارای  اشخاص  از  حمایت  قانون  در 
نه زمین گرفتم و  نتوانسته استفاده کند: »از دولت  کدامش 
دولت  است  قطع  پایش  دو  یا  دست  دو  یکی  دیگر.  چیز  نه 
می گوید شما اسناد تثبیت معلولیت ندارید. اسناد را خودشان 

گم کردند.«

آیا قانون تعدیل می شود؟
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین از تعدیل قانون حمایت 
از معلوالن سخن می زند و می گوید که مسوده قانون حمایت 
از اشخاص دارای معلولیت توسط آن ها نهایی شده و منتظر 
طی کردن پروسه قانونی اش است تا اجرایی شود: »کمیسیون 
مشترک پارلمان و سنا هفته گذشته فیصله کردند که وزارت 
دولت در امور شهدا و معلولین، وزارت مستقل شامل بودجه 
رییس جمهور  اگر  رفت  ریاست جمهوری  به  فیصله  این  شود. 
تغییر  را  وزارت  نام  مسوده  در  ما  کند  تأیید  را  فیصله  این 

می دهیم و به وزارت عدلیه روان می کنیم.«
و  شهدا  امور  در  دولت  وزارت  سخن گوی  فضلی،  ضیاالحق 
را،  معلولیت  دارای  افراد  از  جمعی  اعتراِض  دلیل  معلولین 
قطع کمک های  کابل،  در شهر  آن ها  غرفه های  برچیده شدن 
بودند،  ساخته  جعلی  های  کارت  که  کسانی  به  دولت  مالی 
 ۵۰ حدود  که  می دهد  نشان  ما  تازه  »سروی  می دهد:  ربط 
هزار کارت دریافت کمک برای معلولین جعلی است که این 
افراد از ما حقوق می گیرد. در یک سال گذشته ما 3۰ هزار 
فضلی  آقای  گفته های  قرار  کردیم.«  تثبیت  را  جعلی  اسناد 
شهرداری کابل طبق نقشه با بایومتریک کردن افراد به آن ها 
غرفه می دهد تا از بی نظمی جلوگیری کند و در این میان ۷ 

درصد مربوط به معلوالن است. 
مسئوالن وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ادعاهای افراد 
دارای معلولیت درباره دسترسی نداشتن آن ها و نبودن خدمات 
آموزشی و بهداشتی را رد می کند: »ما اداره تعلیمات تخنیکی 
و مسلکی به ده ها انستیتیوت داریم. مرکز توان بخشی پیامبر 
اعظم در دارلمان در بخش های چشم، گوش و ساخت اعضای 
مصنوعی و مشوره های روان درمانی می تواند در بخش بازتوانی 

افراد دارای معلولیت را کمک کند.«

را نرسـیدن دارو و واکسـن می دانـد: »من خانمـم مریض بود 
وقتـی بـه شـفاخانه نـور رفتـم به خاطر یـک فـورم ۷۰ افغانی 
از مـن گرفـت. گفـت وزیر صاحب سـر تمـام مـردم مانده. مه 
بـا پنج هـزار افغانی که امسـال دولـت ۵۰ درصـدش را نداده 

چـه کار کنم؟«
آقای دیره تأکید می کند که دولت بارها به آن ها وعده داده 
که قانون حمایت از اشخاص دارای معلولیت را تعدیل می کند، 
دسامبر  »سوم  است:  نشده  تعدیل  قانون  این  حاال  تا  اما 
را  معلوالن  از  حمایت  قانون  که  کرد  وعده  ریاست جمهوری 

تعدیل می کند، اما تا هنوز خبری نیست.«
پارلمـان  دروازه ای  جلـوی  تجمع کننـدگان  از  تعـدادی 
می گوینـد وعده هـا و امتیازاتـی کـه دولـت در قانـون حمایت 
از اشـخاص دارای معلولیـت بـه آن هـا داده، فقـط روی کاغذ 
اسـت و تنهـا کسـانی از آن اسـتفاده کـرده کـه »شـناخت« 
داشـته اند و بـرای بقیـه هنـوز جنبـه ی عملـی پیـدا نکـرده 

. ست ا
در ماده ۲3 قانون حمایت از اشخاص دارای معلولیت، دولت 
وعده کرده برای بازتوانی افراد دارای معلولیت مراکز بازتوانی 
برای آن ها ایجاد کند، اشخاص دارای معلولیت می گویند که 
برای  شفاخانه  یک  افغانستان  سراسر  در  توانسته  تنها  دولت 

بازتوانی افراد دارای معلولیت ایجاد کند.
آصـف رحیمـی در سـال ۱3۶۵ در جنـگ میـان نیروهـای 
او  اسـت.  شـده  معلـول  مجاهدیـن  جنگ جویـان  و  دولتـی 
می گویـد نگـران اسـت کـه حمایـت دولـت از او قطـع شـود: 
»در وزارت شـهدا و معلولیـن آوازه اسـت کـه معاش معلوالنی 
را کـه پیش از سـال ۱3۸۰ معلول شـده باشـد قطـع می کند، 
بـه مـا گفتـه شـد بـه شـفاخانه ۴۰۰ بسـتر بـرای تثبیـت 
دوبـاره معلولیـت خـود برویـم. در آن جا بهانـه آورد و گفت به 
پیژنتـون وزارت دفـاع برویـد. آن جـا که رفتم گفت اسـنادتان 

شـده.« حریق 
از اشخاص دارای معلولیت گفته  قانون حمایت  در ماده ۲۴ 
شده که »شهرداری ها حین توزیع نمرات زمین و در مرکز و 
والیات با ۵۰ درصد تخفیف به افراد دارای معلولیت و وزارت 
انکشاف شهری و سایر ادارات ذی ربط حین توزیع آپارتمان های 
رهایشی سهمیه جداگانه را با تخفیف ۲۰ درصدی در قیمت 

آن برای معلولین بی سرپناه اختصاص می دهند.«
دولت  مادی  کمک  غیر  او  که  می کند  اضافه  رحیمی  آصف 

هادی خوش نویس
گزارشگر

براساس آمار تخمینی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین 
در سه سال گذشته حدود ۱۵ هزار نفر به جمع افراد دارای 
معلولیت اضافه شده است. آمار مجموعی افراد دارای معلولیت 
در کشور حدود یک میلیون اعالم شده که ۱۸۰ هزار نفر آن 

از حمایت مالی دولت مستفید می شوند.
دولـت بـرای حمایـت و کمک بـه افـراد دارای معلولیت اولین 
قانـون حمایت از اشـخاص دارای معلولیت را در سـال ۱3۸۹ 
بـا سـه فصـل و ۴۰ مـاده تدویـن و اجرایی کرد، امـا بخش ها 
و ماده هایـی از ایـن قانـون توسـط اشـخاص دارای معلولیـت 
و نهادهـای مدافـع حقـوق آن هـا تبعیض آمیـز قلمـداد شـده 
و خواسـتار تعدیـل آن هسـتند. بـا آن کـه دولت شـش سـال 
پیـش از تعدیـل قانـون حمایـت از اشـخاص دارای معلولیـت 
سـخن زده بـود امـا از تغییـر و تعدیـل قانـون هنـوز خبـری 

. نیست
می رسد  نفر  ده ها  به  تعدادشان  که  معلولیت  دارای  اشخاص 
برای  ملی  شورای  دروازه ی  جلوی  این طرف  به  روز  چند  از 
تعدیل نشدن قانون حمایت از اشخاص دارای معلولیت، نبودن 
زمینه کار، محدودیت در استفاده از امتیازاتی که در این قانون 
اعتراضی و  ذکر شده و کسر ۵۰ درصدی معاش شان تجمع 
حکومت  می گویند  معترضان  کرده اند.  برپا  خیمه  تحصن 
زندگی مشقت بار آنان را نمی بیند و وعده های حکومت روی 

کاغذ مانده است. 
با روزنامه اطالعات روز می گویند که  معترضان در گفت وگو 
بنابر محدودیت ها و مشکالت از امتیازاتی که در قانون حمایت 
نتوانسته اند  شده  گفته  سخن  معلولیت  دارای  اشخاص  از 
استفاده کنند. امتیازات مثل دسترسی به خدمات بهداشتی، 
از  آپارتمان  و  زمین  نمرات  اختصاص  تعلیمی،  و  آموزشی 
سخن  آن  به  دسترسی  عدم  از  افراد  این  که  است  مواردی 

می گویند.

وعده های روی کاغذ
بشیر دیره، به قانون حمایت از اشخاص دارای معلولیت دولت 
»قانون  در  دولت  که  امتیازاتی  از  می گوید  او  است.  معترض 
حقوق و امتیازات اشخاص دارای معلولیت« برای آن ها وعده 

شده است استفاده نکرده است.
آقـای دیـره با اشـاره بـه مـاده چهار و هشـت قانـون حمایت 
از اشـخاص دارای معلولیـت می گویـد که دولـت باید تبعیض 
میـان اشـخاص دارای معلولیـت جنگـی و طبیعـی را بردارد. 
او دلیـل افزایـش افـراد دارای معلولیـت مـادرزادی و طبیعی 

اندازه  همان  به  باشد،  فرصت  می تواند  که 
تهدید  میزان  از  کاستن  برای  و  است،  تهدید 
این مرحله، باید میکانیزم های مختلفی در نظر 
گرفته شود. از جمله این که باید میکانیزم های 
رهبران  تا  شود  گرفته  نظر  در  مشخصی 
دولت موقت، در حکومت بعدی نقش نداشته 
رهبران  که  است  رو  آن  از  شرط  این  باشند، 
دولت موقت، به نفع خود کار نکرده و به فکر 
کسب قدرت برای آینده ی خود نباشند، بلکه 
تنها به عنوان کسانی باشند که مسیر گذار را 

رهبری می کنند. 
دولت  شد،  گفته  مقدمه  در  که  همان طور 
از  است،  روبه رو  مختلفی  انتقادهای  با  موقت 
و  عقب گرد  نوع  یک  عمل،  این  این که  جمله 
چنین  درحالی که  است.  ساختار  بین بردن  از 
مراحل  و  ساختار  موقت  دولت  در  نیست، 
قوای  است.  باقی  خود  جای  بر  دولت  پایینی 
تنها  می دهند.  ادامه  خود  کار  به  گانه  سه 
باالی  سطح  رهبران  در  می آید  که  تغییری 
دولت و مدت رهبری آنان است. ساختار دولت 
بر جای خود باقی است. بر عالوه، باید به این 
نکته توجه داشت که مشکل اصلی در ساختار 
متمرکز است و با باقی این ساختار، نتیجه ای 
است،  مهم  آنچه  نمی شود.  دیده  بحران  جز 
کارآمدی است نه حفظ ساختار. وقتی ساختار 
با دولت  بهتر است که  کنونی کارآمد نیست، 
موقت به سمت ساختاری کارآمد حرکت کنیم.

دولت  مشکل  منتقدین  برخی  سویی  از 
باور  به  می دانند،  آن  مشروعیت  در  را  موقت 
سوی  از  موقت،  دولت  منتقدین  از  عده  این 
به همین جهت خالف  و  نشده  انتخاب  مردم 
بحران  از  و  است  جمهوریت  و  مردم ساالری 
این  به  باید  اما  برد.  خواهد  رنج  مشروعیت 
نکته توجه داشت که دولت موقت اگر با توافق 
دارای  بیاید،  به وجود  مذاکره کننده  هیأت های 
بنابر فرض هیأت  زیرا  بود.  مشروعیت خواهد 
حکومت  و  هستند  حکومت  نماینده ی  دولت 
است.  آمده  کار  روی  مردم  رای  براساس  نیز 
به عنوان  هم  طالبان  هیأت  سان  همین  به 
خواهند  مشروعیت  دارای  طالبان  نماینده ی 

بود.
هم  نه  و  است  عقب گرد  نه  موقت  دولت  لذا 
با  از سویی  با مشکل مشروعیت مواجه است. 
می توان  دیگر،  راه حل های  مشکالت  به  توجه 
گزینه ها  بهترین  از  یکی  موقت  دولت  گفت 
گزینه  بهترین  هم  شاید  و  منازعه  حل  برای 
میکانیزم هایی  آن که  بر  مشروط  البته  باشد. 

برای کارآمدبودن آن در نظر گرفته شود.

جنگل  های  بازپس  گیری  و  حفاظت  احیا،    بر 
کجا  به    پسین  سال  سه  در  بادغیس  پسته  ی 
صورت  بخش  این  در  کاری  چه  و  انجامید 
مطبوعات  بخش  مسئوالن  است،  گرفته  
وتس  اپ شان  پیام  خانه  ی  در  ریاست جمهوری 
به  خبرنگار پیک گفته  اند: »رییس جمهور کدام 
در  وعده  هایش  عملی کردن  برای  ویژه  نیروی 
این  اجرایی  مسئولیت  بلکه  ندارد،  والیت  ها 
وعده  ها مربوط به اداره  ی محلی هر والیت است 

و شما می  توانید از مسئوالن محلی بپرسید.«
نیز،  کشور  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 
پاسخ  گویی  مسئول  را  بادغیس  محلی  اداره  ی 
دراین زمینه می  داند. اکبر رستمی، سخن  گوی 
و  زراعت  ریاست  که  می  گوید  وزارت،  این 
مکلف  اند  بادغیس،  والیت  امنیتی  مقام  های 

دراین باره پاسخ بدهند.
اگرچه عبدالتواب تایب، رییس زراعت و مالداری 
سال  چند  در  که  می  پذیرد  بادغیس،  والیت 
پسین کار چندانی در بخش احیا و حفاظت از 
این والیت صورت نگرفته   جنگل  های پسته  ی 
از  پسته  جنگالت  هنوز  چرا  این  که  اما  است، 
حاکمیت  زیر  و  نشده  بیرون  طالبان  تصرف 
دولت نیست، می  گوید که مسئولیت امنیت و 

حفاظت از جنگل  ها وظیفه  ی آن  ها نیست.
والیت  والی  شمس،  حسام  الدین  بااین   حال، 
مالکیت صددرصد گروه  و  بادغیس، حاکمیت 
کرده  رد  را  پسته  جنگل  های  بر  را  طالبان 
پسته،  جنگل  های  اصلی  مالک  که  می  گوید 
مردم بومی این والیت است. اما می  پذیرد که 
در پیوند با تعهد رییس جمهور، تا اکنون کاری 
انجام نشده و تا سال پیش  رو دراین باره اقدام 

خواهند کرد.
بادغیس نزدیک به 3۰هزار هکتار جنگل پسته 
این  مساحت  پیش  قرن  یک  از  کمتر  دارد. 

جنگل ها به نود هزار هکتار زمین می رسید.

زندیگ مشقت ابر معلوالن و وعده های روی کاغذ حکومت
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عاشق اهلل: »اگر رشوت بدهیم معاش ما کامل پرداخت می شود، اما معاش ما به قدری 
نیست که رشوت بدهیم.«

عبدالمنان از حمایت دولت از معلوالن ناراض است
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جو بایدن دولت ترمپ را به »سنگ اندازی« در امور کلیدی امنیت ملی متهم کرد

ین ستوده اهدا کرد یکا جایزه النور روزولت برای ترویج جهاین حقوق برش را به نرس کانون وکالی امر

سیاست  ریاست جمهوری اش  دوران  در  ترمپ  دونالد 
»نخست امریکا« را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داد 
که این باعث شد ائتالف ها و معاهده های جهانی تصعیف 
شود. او پس از باخت به جو بایدن در انتخابات سوم نوامبر، 
تغییرات در پنتاگون را آغاز کرد و کریس میلر را به عنوان 

سرپرست وزارت دفاع منصوب کرد.
تالش های  گفت  بیانیه ای  انتشار  با  دوشنبه  روز  میلر 
انتقالی قدرت »طی سه هفته  تیم  با  پنتاگون  هماهنگی 
گذشته از همکاری بین دولت های قبلی فراتر رفته است.«

با  مصاحبه   ۱۶۴ ترتیب  امریکا  دفاع  وزارت  که  افزود  او 
بیش از ۴۰۰ مقام را داده و بیش از پنج هزار صفحه سند 
فراهم کرده است که »بسیار فراتر از درخواست اولیه تیم 

انتقالی بایدن« است.
سرپرست وزارت دفاع امریکا تصریح کرد که پنتاگون »به 

صورت شفاف« به همکاری خود ادامه می دهد.
تغییرات در پنتاگون در حالی صورت گرفته که تنش ها با 
ایران باال گرفته است و دولت ترمپ حمالت اخیر راکتی 
به سفارت ایاالت متحده در عراق را به جمهوری اسالمی 

نسبت داده است.
مقام های امریکایی احتمال داده اند که ایران ممکن است 
سابق  فرمانده  سلیمانی،  قاسم  شدن  کشته  سالگرد  در 
نیروی قدس سپاه پاسداران، در حمالت پهپادی ۱3 ماه 
جدی پارسال ارتش امریکا دست به حمالت تالفی جویانه 

بزند.

ایران  در  خود  حقوق بشری  فعالیت های  دلیل  به  ستوده 
به 33 سال حبس و ۱۴۸ ضربه  انقالب  دادگاه  از سوی 
شالق محکوم شده و در حال تحمل این حکم در زندان 
اواخر ماه اسد سال جاری در  او در  قرچک ورامین است. 
اعتراض به شرایط زندانیان سیاسی به مدت ۴۶ روز دست 

به اعتصاب غذا زد.
پی  در  عقرب  ماه   ۱۷ از  بشر  حقوق  فعال  و  وکیل  این 
ابتال به کرونا از زندان به مرخصی فرستاده شد و ۱3 ماه 
عقرب بار دیگر با تماس مسئوالن قضایی به زندان قرچک 

بازگشت.
یک روز بعد از بازگشت ستوده به زندان نیز طی مراسمی 
که در استکهلم برگزار شد، آن لینده، وزیر خارجه سوئد 
بشر  حقوق  مدافع  وکیل  این  به  را  آلترناتیو  نوبل  جایزه 

اهدا کرد.
لینده در این مراسم گفت: این جایزه به پاس »کنشگری 
در  انداختن خود  »به خطر  در  نسرین ستوده  شجاعانه« 
او  به  ایران«  از حقوق بشر و آزادی های اساسی در  دفاع 

اهدا می شود.
 3۸ جمله  از  اروپایی  کشورهای  مقام های  این  از  پیش 
بشری  حقوق  ویژه  بازرسان  و  آلمان  پارلمان  نماینده 
نسرین ستوده شده  آزادی  متحد، خواستار  ملل  سازمان 

بودند.

برتری که دشمنان ما ممکن است از آن بهره بگیرند پرهیز 
شود«.

صورت  آن  از  پس  منتخب  رییس جمهوری  موضع گیری 
سوی  از  معاونش،  هریس،  کاماال  با  همراه  او  که  گرفت 
و  دفاع  وزیر  وزیرخارجه،  از جمله  قدرت  انتقال  تیم های 
امنیت  امور  زمینه  در  خود،  منصوب  ملی  امنیت  مشاور 

ملی اطالع رسانی شدند.
آقای بایدن گفت تیم او پی برده است که نهادهای امنیتی 
شدیدی  »صدمات  ترمپ  ریاست جمهوری  دوران  در 

دیده اند.«
پرسنل،  نظر  از  نهادها  این  از  »بسیاری  کرد:  تاکید  او 
را  کار  مسائل  این  تمام  کرده اند.  افت  روحیه  و  ظرفیت 
برای دولت ما دشوارتر می سازد تا از مردم امریکا محافظت 
کنیم و از منافع حیاتی خود در جهانی که تهدیدات مرتبا 
سازگار  را  خود  دائما  دشمنان  و  هستند  تغییر  حال  در 

می کنند، دفاع کنیم.«
بازسازی  خصوص  در  همچنین  منتخب  رییس جمهوری 
ائتالف های جهانی گفت که الزم است با تغییرات اقلیمی 
مبارزه کرد، به همه گیری کووید۱۹ واکنش نشان داد و با 

تهدید رو به رشد چین مقابله کرد.
عظیمی  خالء  حاضر  حال  »در  کرد:  تصریح  بایدن  آقای 
دوباره  را  جهانی  اطمینان  و  اعتماد  باید  ما  دارد.  وجود 
کسب کنیم که در حال یافتن مسیرهایی برای کار ما با 

ما یا بدون ماست.«

به  برای تصویب اعالمیه حقوق بشر  را  تالش های زیادی 
خرج داد گفت: »او بهتر از هر کسی شاهد این بوده است 
تاراج  به  را  بشری  دستاوردهای  همه  جنگ  چگونه  که 
می برد و غیر از جدایی ابدی، خشونت و کشتار انسان ها، 

دستاوردهای فرهنگی و اجتماعی را نیز از بین می برد.«
با اشاره به درگذشت روث  بیدر گینزبرگ، قاضی  ستوده 
این »قهرمان  ماه، فقدان  امریکا، در شهریور  دیوان عالی 
عدالت« را به جامعه حقوقی امریکا تسلیت گفت و تالش ها 
او در جهت رفع تبعیض  های جنسیتی و نژادی را ستود.   

حال خروج دریافت کنیم«.
قصور  نظرم  به  »این  افزود:  منتخب  رییس جمهوری 

کوچکی نیست.«
آقای بایدن که در محل سکونت خود در شهر ویلمینگتون 
او به دنبال »تصویر  ایالت دلور صحبت می کرد، گفت که 
روشنی« از دولِت در حال خروج درباره وضعیت نیروهای 

امریکایی در سراسر جهان است.
از  کامل  »تصویری  باید  انتخابی اش  تیم  داشت  اظهار  او 
برنامه ریزی در حال انجام در خصوص بودجه وزارت دفاع 
یا  از هرگونه سردرگمی  تا  آژانس ها دریافت کند  و سایر 

بازداشت  ممنوعیت  شخصی،  امنیت  و  زندگی  حق 
و  عادالنه،  دادرسی  قضایی،  دستگاه  استقالل  خودسرانه، 
مبنای  و  دانست  اهمیت  با  را   اعالمیه  این  حقوق  دیگر 

تعامل شهروندان و دولت ها توصیف کرد.
او همچنین به تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر با همت 
زنان  همبستگی  نشانه  را  آن  و  کرد  اشاره  روزولت  النور 

دانست.
آشنایی  دلیل  به  روزولت  النور  اینکه  به  اشاره  با  ستوده 
آن  از  جلوگیری  برای  جنگ،  واقعیت  از  خود  نزدیک 

اطالعات روز: رییس جمهوری منتخب امریکا دولت دونالد 
ترمپ را به »سنگ اندازی« در تماس بین مقام های دولتی 
ملی  امنیت  کلیدی  امور  زمینه  در  خود  انتخابی  تیم  و 

متهم کرد.
به گزارش رادیو فردا، جو بایدن روز دوشنبه هشتم جدی 
گفت تیم او که به دنبال جمع آوری اطالعات ضروری برای 
انتقال قدرت است با »مانع تراشی« از سوی وزارت دفاع، 

پنتاگون، و اداره مدیریت و بودجه روبرو شده است.
او اظهار داشت: »در حال حاضر نمی توانیم همه اطالعاتی 
از دولت در  امنیت ملی الزم را داریم  امور  که در زمینه 

نسرین  دوشنبه  روز  امریکا،  وکالی  کانون  روز:  اطالعات 
و  به علت »شهامت و سرسختی  را  ایرانی  ستوده، وکیل 
عادالنه  قوانین  به  برای دستیابی  مبارزه  در  اثربخشی اش 
در ایران« به عنوان یکی از برندگان جایزه »النور روزولت 
معرفی  سال ۲۰۲۰  در  بشر«  حقوق  جهانی  ترویج  برای 

کرد.
به گزارش ایران اینترنشنال، نسرین ستوده، وکیل زندانی، 
در پیامی ویدیویی که طی دوره مرخصی از زندان قرچک 
بزرگ  افتخاری  را  جایزه  این  دریافت  بود،  کرده  ضبط 
دانست و گفت: »حرفه ام را با همه افتخارات و  مخاطراتی 
همبستگی  اینکه   از  و   دارم  دوست  کرده،  نصیبم  که 
دارد خوشحال  بین وکالی سراسر جهان وجود  حرفه ای 

است.«
تک تک  از  و  کنم  استفاده  مهم  فرصت  این  »از  گفت:  او 
افرادی که در سراسر جهان از من و همسرم در زمانی که 
تهدید  و  روزه  هر  فشار  تحت  خانواده ام  و  بوده ام  زندانی 
بی سابقه ای  حمایت  مورد  را  ما  داشتند،  قرار  بازداشت 
با قدردانی از حمایت های  قرار دادند، تشکر می کنم. من 
صرفا  اینها  همه  که  می کنم  تاکید  همواره  ارزشمندتان 

برای انجام وظایف حرفه ای ام بوده است.«
همه  برای  میراثی  را  بشر  حقوق  اعالمیه  ستوده  نسرین 
انسان ها خواند و آزادی بشر، عدم تبعیض، منع شکنجه، 

قبلی صورت گرفت، هیچ یک از نیروهای امریکایی کشته 
دچار  آنها  از  بعضی  که  شد  اعالم  بعد  مدتی  و  نشدند 

مصدومیت شده اند.
میان  تنش  که  گفت  خود  مصاحبه  در  مسجدی  آقای 
سلیمانی  سردار  ترور  به  پاسخ  از  »بعد  امریکا  و  ایران 

متوقف شد.«
ترمپ،  دونالد  جمهوری  ریاست  پایانی  هفته های  در 
گزارش ها و گمانه زنی های زیادی درباره احتمال افزایش 
تنش یا بروز درگیری نظامی با ایران منتشر شده است.

جمهوری اسالمی، امریکا و اسرائیل را به دامن زدن به 
پایانی  روزهای  در  ایران  کردن  درگیر  با هدف  تنش ها 

دولت آقای ترمپ متهم می کند.
آمدن جو  کار  روی  با  امیدوارند  ایران  دولتی  مقام های 
بایدن، رییس جمهور منتخب امریکا، این کشور به توافق 

هسته ای برگردد و تحریم های ایران را بردارد.
هر چند که آقای خامنه ای هشدار داده که »دشمنی ها 
تمام  او  رفتن  با  که  نیست  ترمپ  امریکای  مخصوص 

شود.«

شبه نظامی  گروه های  از  حق  اهل  عصائب  گروه  پیشتر 
مورد حمایت ایران با انتشار ویدیویی نخست وزیر عراق 

را به خاطر بازداشت اعضای این گروه تهدید کرده بود.
ایرج مسجدی که خود از فرماندهان نیروی قدس سپاه 
و مشاور قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین این نیرو بود، 
»ضرورتا  سلیمانی  آقای  کشتن  انتقام  که  است  گفته 

نظامی نخواهد بود.«
جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی  آیت اهلل  گفته های  او 
نیروهای  اخراج  بود  گفته  که  کرد  تکرار  را  اسالمی 
امریکایی از منطقه، انتقام اصلی ایران از ایاالت متحده 

خواهد بود.
قاسم سلیمانی یک سال پیش در سفر به بغداد هدف 
حمله پهپادی نیروهای امریکایی قرار گرفت و کشته شد.
ایران به تالفی این حمله یکی از پایگاه های امریکایی ها 
در عراق را موشک باران کرد. در آن حمله که با هماهنگی 

ایران و امریکا تبدیل شود.
هرگونه  کرده اند  تالش  اسالمی  جمهوری  مقام های 
دخالت خود در حمله به سفارت امریکا را رد کنند و بر 
خالف هشدارها و تهدیدهای معمول لحنی آرام در قبال 

این تنش ها در پیش گرفته اند.

انتقام سلیمانی »ضرورتا نظامی نخواهد بود«
ایرج مسجدی، سفیر ایران در عراق در مصاحبه خود بار 
دیگر گفت که ایران نقشی در حمله به سفارت امریکا 
»از  را  عراق  وزیر  نخست  کاظمی،  مصطفی  و  نداشته 
دوستان قدیمی ایران« خطاب کرد که به گفته او رابطه 

خوبی با جمهوری اسالمی دارد.
اجازه  که  داده  هشدار  اخیر  روزهای  در  کاظمی  آقای 
امنیت  و  آزادی  غیرقانونی«  »سالح  با  کسی  نمی دهد 

شهروندان عراقی را تهدید کند.

حکومت  می گوید  عراق  در  ایران  سفیر  روز:  اطالعات 
را  بغداد  در  امریکا  سفارت  کسانی  چه  نمی داند  ایران 
حمایت  اقداماتی  چنین  از  »هرگز  و  گرفته اند  هدف 

نمی کند.«
به گزارش بی بی سی فارسی، ایرج مسجدی در گفت وگو 
با یک شبکه تلویزیونی عراق گفت که ایران نمی خواهد 
با امریکا تبدیل کند و »از  عراق را به صحنه درگیری 
حمایت  سفارت  به  حمله  به  اقدام  برای  گروهی  هیچ 

نمی کند.«
بغداد هدف  در  امریکا  روز پیش ساختمان سفارت  ده 
حمله راکتی قرار گرفت و وزیر خارجه امریکا گروه های 
شبه نظامی وابسته به ایران را متهم به انجام این حمله 
کرد. دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا هم هشدار داد 
که اگر حتی یک امریکایی در این حمالت کشته شود 

ایران را مسئول می داند.
از آن زمان تنش میان شبه نظامیان وابسته به ایران در 
عراق و دولت این کشور هم باال گرفته و مقام های عراقی 
گفته اند که اجازه نمی دهند عراق به صحنه دعوا میان 

سفری ایران در عراق: 
یکا را هدف گرفته اند نمی دانیم چه کساین سفارت امر
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یونایتد قرارداد کاواین را 
تمدید می کند

نگراین ملپارد از تعویق بازی 
چلیس با منچسرتسییت

قرارداد  دارد  قصد  منچستریونایتد  باشگاه 
فصل  یک  برای  را  خود  ای  اروگوئه  مهاجم 

دیگر تمدید کند.
خرید  کاوانی  ادینسون  ساکرنت،  از  نقل  به 
جدید منچستریونایتد توانست عملکرد خوبی 
از خود ارائه دهد. او در هشت بازی که اغلب به 
عنوان بازیکن ذخیره به زمین بازی آمد موفق 
شد سه گل برای تیمش به ثمر رساند و پس 
گل دوم یونایتد برابر لسترسیتی را نیز به برونو 

فرناندس پرتگالی داد. 
عملکرد  از  منچستریونایتد  باشگاه  مسئوالن 
این بازیکن راضی هستند و قصد دارند قرارداد 

او را برای یک فصل دیگر تمدید کنند. 
نروژی  سرمربی  سولسشایر  گنار  اوله 
ادینسون  به  قطعا  گفت:   منچستریونایتد 
کاوانی اعتماد دارم. او به خاطر قرنطینه چند 
باالی  و کیفیت  اضافه شد  تیم  به  دیر  هفته 
ارائه داده  به خوبی  ما  بازیهای  را در  خودش 

است.

به دلیل  انتظار دارد  لمپارد می گوید  فرانک 
دیدارهای  انگلیس  در  کرونا  اپیدمی  شرایط 

آتی تیمش با مشکل مواجه شود.
فرانک لمپارد سرمربی چلسی بعد از تساوی 
۱-۱ تیمش مقابل استون ویال می گوید انتظار 
دارد شیوع بیشتر کرونا در انگلیس روی بازی 

های آتی تیمش تاثیر بگذارد.
که  مطرح شد  این  از  بعد  لمپارد  صحبتهای 
دیدار دو تیم منچسترسیتی و اورتون به دلیل 
کرونا  ویروس  به  سیتی  بازیکن  چند  ابتالی 
روز  باید  برنامه  افتاد. چلسی طبق  تعویق  به 
یکشنبه با منچسترسیتی دیدار کند و لمپارد 
می گوید انتظار دارد این دیدار و دیدار بعدی 
تیمش در جام اتحادیه با تغییر تاریخ مواجه 

شود.
درحالیکه مجموعه تمرینی منچسترسیتی در 
حال حاضر به دلیل ترس از شیوع بیشتر کرونا 
در این تیم بسته شده برگزاری دیدار یکشنبه 
ابهام  از  ای  هاله  در  مقابل چلسی هم  آینده 
قرار دارد. اما اگر این اتفاق بیفتد و بازی روز 
در  تیم  این  بیفتد  تعویق  به  یکشنبه چلسی 
ادامه با دشواری های زیادی مواجه خواهد شد 
و تقویم مسابقاتش فشرده تر از قبل می شود.

لمپارد در این باره گفت:« باید صبر کنیم و 
ببینیم در نهایت چه تصمیمی گرفته می شود. 
دوره  و  هستیم  حساس  روزهایی  در  ما  بله 
سختی را سپری می کنیم. با توجه به افزایش 
شیوع کرونا وضعیت کشور بحرانی است. من 
معتقدم تا یکی دو روز آینده شرایط مشخص 
تر می شود ولی هدف ما این است که هر دو 
تیم بتوانند در امنیت باشند. اگر این تضمین 
برگزار  منچسترسیتی  با  ما  بازی  نشود  داده 

نخواهد شد«.

www.etilaatroz.comورزشی

زین الدین زیدان در نشست خبری دیروز 
کار  باشگاه  که  کرد  تاکید  صراحتا  خود 
واسکز  لوکاس  و  راموس  با سرخیو  تمدید 

را سرعت ببخشد.
رئال مادرید امشب در زمین الچه به میدان 
در  تیم  این  بازی  آخرین  که  رفت  خواهد 
بازی  دو  با  رئال  بود.  خواهد   ۲۰۲۰ سال 
هم  خود  همشهری  با  اتلتیکو  از  بیشتر 

نیمکت نشینی های ایسکو و مارسلو:» 
بازیکنان  چون  ناراحتم  آنها  مثل  هم  من 
هر  دارند  دوست  و  هستند  خوبی  بسیار 
هفته در ترکیب باشند اما در نهایت مثل 
با من است. هر دو  همیشه تصمیم نهایی 
را درک می کنم و البته بازی های زیادی 

داریم و به همه بازی خواهد رسید.«
لوکاس  و  راموس  با  قرارداد  تمدید 
باقی  همچنان  چالش  این  واسکز:» 
و  ایم  زده  حرف  قبال  مورد  این  در  است. 
دارم  دوست  دانید.  می  را  موضعم  شما 
در  کنند،  تمدید  باید  که  بازیکنانی  تمام 
نهایت ماندنی شوند. برای من اینها بهترین 
که  خواهم  می  و  هستند  دنیا  بازیکنان 
تمدید کنند. واضح بگویم که دوست دارم 
این قضیه هرچه سریع تر حل و فصل شود 

چون به صالح همه است.«
بازی  برای  مشکلی  او  هازارد:»  وضعیت 
ندارد و در فهرست خواهد بود. ایده من این 
است که به تدریج وارد ترکیب ثابت شود. 
بازی قبلی تصمیم بر این شد که به میدان 
نرود ولی االن روی فرم است و روزهاست 

بدون مشکل تمرین می کند.«

بدی بود و پاندمی کرونا بسیاری از خانواده 
ها را داغدار کرد و شک ندارم که به عنوان 

یک سال سیاه و بد از آن یاد خواهد شد«
بازیکنان  الچه:» تیم بسیار خوبی است و 
فوتبال  الچه  دارد.  اختیار  در  باکیفیتی 
زحمت  به  را  ما  و  کند  می  بازی  خوبی 
خواهد انداخت. برای پیروزی باید بهترین 

نمایش مان را ارائه دهیم.«
روز  سه  هر  ها:»  مصدومیت  خطر 
خطر  با  ها  تیم  همه  طبعا  و  داریم  بازی 
مصدومیت بازیکنان شان روبرو هستند. این 
بارها  من  است.  یکسان  همه  برای  شرایط 
ریسک  بازیکنانم  روی  هرگز  که  ام  گفته 
بازیکنی ۱۰۰  زمان شرایط  هر  کنم.  نمی 
است.  نرفته  هم  میدان  به  نبوده،  درصد 
سطح رقابت بسیار باالست و هر هفته بازی 
های سنگینی داریم. باید مراقب و مهیا بود.

مربی:»  تصمیمات  در  بازیکن  دخالت 
خیر، در رئال از این داستان ها نداریم. من 
با دستیارانم در مورد مسائل فنی تصمیم 
می گیریم و بازیکنان اصال وارد این قضایا 
شده  تعریف  وظایف  اینجا  شوند.  نمی 

است.«

امتیاز است و در رده دوم قرار دارد. رئال 
در جنوری بازی هایی فشرده را باید انجام 

دهد.
از  خود  ارزیابی  در  زیدان  الدین  زین 
که  ورزشی  لحاظ  از  گفت:»   2۰2۰ سال 
خوب  چیز  همه  و  کردیم  کسب  جام  دو 
بود. هدف ادامه همین روند در سال ۲۰۲۱ 
بسیار  سال  اجتماعی  لحاظ  از  ولی  است 

یع تر تمدید کنید رس
یدان به پرز در مورد رسخیو راموس هشدار ز

چهار شنبه | 10 جدی 1399 | سال نهم | شماره 2059

موضوع: اعالن داوطلبی تدارک )6۱( قلم وسایل الکترونیکی
.)MOBTA/1400/NCB/OPT/G.012( :شماره دعوت به داوطلبي

وزارت امور سرحدات و قبائیل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مي نماید، تا در پروسه تهیه و تدارک )۶۱( 
قلم وسایل الکترونیکی این وزارت بابت سال مالی ۱۴۰۰ 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 )۲۴( روز ارائیه نماید.
توزیع شرطنامه و تسلیمي آفرها الي ساعت )۰۹:3۰( بجه قبل از ظهر )۲۴( 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 )۲۲۰،۰۰۰( دوصد و بیست هزار افغانی بوده که داوطلبان آن  را 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 ۹، 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.

موضوع: اعالن داوطلبی تدارک )24( قلم فرنیچرباب
.)MOBTA/1400/NCB/OPT/G.011( :شماره دعوت به داوطلبي

وزارت امور سرحدات و قبائیل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مي نماید، تا در پرسه تهیه و تدارک )۲۴( 
قلم فرنیچرباب این وزارت بابت سال مالی ۱۴۰۰ 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 )۲۱( روز ارائیه نماید.
توزیع شرطنامه و تسلیمي آفرها الي ساعت )۰۹:3۰( بجه قبل از ظهر )۲۱( 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 )3۴۵،۰۰۰( سه صد و چهل و پنج 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 ۹، 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.

گوتزه: 
اشتباه کردم کلوپ را ترک کردم و به پپ پیوستم

3۵ میلیون یورویی راهی بایرن مونیخ 
عنوان  به  را  گواردیوال  پپ  که  شد 
اما  دید.  می  نیمکت  روی  سرمربی 
آن  در  است  ۲۸ساله  حاال  که  گوتزه 
به  او  از  زیادی  انتظارهای  که  زمان 
عنوان یک ستاره جوان آینده دار می 
رفت نتوانست خودی نشان بدهد و سه 
سال بعد به باشگاه سابقش دورتموند 
تیم  به  ماریو گوتزه که حاال  برگشت. 
آیندهوون هالند پیوسته درباره انتقال 
معروفش از دورتموند به بایرن مونیخ به 
رسانه ای هالندی گفت:« می خواستم 
فلسفه  و  بکشم  چالش  به  را  خودم 
بار به  بایرن سه  با  پپ را بشناسم. ما 
قهرمانان رسیدیم و  لیگ  نهایی  نیمه 
گواردیوال به من یاد داد که فوتبال را 
با نگاهی جدید و کامال متفاوت ببینم. 
گواردیوال بازیکنش را در نقاط مختلف 
زمین و در پستهای مختلف محک می 
زند. آرین روبن خوب می داند من چه 

می گویم«.
از  ستایش  ضمن  پایان  در  اما  گوتزه 
یورگن کلوپ سرمربی وقت دورتموند 
ابراز  بایرن  به  انتقالش  خاطر  به 
پشیمانی کرد و گفت:« حاال که فکر 
که  رسم  می  نتیجه  این  به  کنم  می 
ماندم.  می  کلوپ  یورگن  تیم  در  باید 
رفتن  که  نیست  این  معنی حرفم  اما 
به بایرن اشتباه بود. من کلوپ را یکی 
از مهمترین چهره های زندگی ام می 
دانم. بین من و یورگن رابطه ای برقرار 

است که سراسر اعتماد است«.

ماریو گوتزه می گوید از ترک دورتموند 
و پیوستن به بایرن مونیخ پشیمان بوده 
و معتقد است باید مدت بیشتری زیر 

نظر یورگن کلوپ کار می کرد.
ماریو گوتزه ستاره فراموش شده فوتبال 
آلمان می گوید از اینکه در سال ۲۰۱3 
باشگاهش دورتموند را ترک کرده و به 
بایرن مونیخ پیوسته پشیمان است و به 
خاطر این تصمیم افسوس می خورد. 
وقت  سرمربی  کلوپ  یورگن  از  گوتزه 
مهمترین  از  یکی  عنوان  به  دورتموند 
چهره های زندگی اش یاد کرد و گفت 
باید مدت بیشتری زیر نظر او بازی می 

کرد.
در   ۲۰۱3 سال  در  که  گوتزه  ماریو 
بزرگ  انتقال  یک  در  بود  شهرت  اوج 
باشگاه دورتموند که هدایتش با یورگن 
با قراردادی  کلوپ بود را ترک کرد و 

رادیو کاتالونیا: 
میس و سوارز در تیم دیوید بکهام

با توجه به اینکه قرارداد لیونل مسی با 
بارسا در پایان فصل جاری به پایان می 
رسد آینده او همچنان در هاله ای از 
ابهام قرار دارد. مسی در مصاحبه اخیر 
خود هم صحبت واضحی درباره آینده 
انتخابات  از  اش نکرد و باید دید بعد 
رسیدن  پایان  به  و  بارسلونا  ریاست 
فصل جاری در نهایت چه آینده ای در 
انتظار ابرستاره آرجانتینی خواهد بود.
در  که  هم  سوارز  دیگر  سوی  از 
دوست  از  گذشت  که  تابستانی 
صمیمی اش مسی جدا شده و با ترک 
با  شد  مادرید  اتلتیکو  راهی  نوکمپ 
در  دارد.  ساله  دو  قراردادی  تیم  این 
صورتیکه ادعای رادیو کاتالونیا صحت 
مهمترین  از  یکی  این  باشد  داشته 
انتقاالتی در یکی دو  خبرهای نقل و 

سال آتی خواهد بود.

رادیو کاتالونیا مدعی شد لیونل مسی 
سال  از  دارند  قصد  سوارز  لوئیس  و 
۲۰۲۲ بار دیگر همبازی شوند اما نه 
تیم  اینترمیامی،  در  بلکه  بارسلونا  در 

دیوید بکهام در لیگ آمریکا.
اسپانیایی  روزنامه نگار  کامپوس  ژاوی 
در رادیو کاتالونیا ادعایی بزرگ مطرح 
لوئیس  و  مسی  لیونل  گفت  و  کرد 
تا  برنامه ریزی هستند  سوارز در حال 
در آینده دوباره با هم همبازی شوند. 
بارسا،  هواداران  میل  خالف  بر  ولی 
مسی و سوارز برای همبازی شدن در 
بارسلونا برنامه ریزی نمی کنند بلکه 
هدف شان پیوستن به تیم اینترمیامی 

در آمریکا است.
گوید  می  اسپانیایی  روزنامه نگار  این 
که  مسی  لیونل  و  سوارز  لوئیس 
اینکه  با  هستند  صمیمی  دوستانی 
به سر  مادرید  اتلتیکو  سوارز حاال در 
قطع  را  هایشان  تماس  ولی  برد  می 
توافق  به  هم  با  دو  این  اند.  نکرده 
رسیده اند که در تیم اینترمیامی که 
در لیگ MLS آمریکا حضور دارد و 
مالکیتش در دست دیوید بکهام است 

دوباره همبازی شوند.
گزارش  این  در  کاتالونیا  رادیو  البته 
خود مدعی است که این اتفاق زودتر 
از سال ۲۰۲۲ نخواهد افتاد و اگر همه 
سال  از  برود  پیش  برنامه  طبق  چیز 
شدن  همبازی  شاهد  میالدی  آینده 
این دو ستاره در اینترمیامی خواهیم 

بود.
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افغانستان داشته باشد:
۱. آتش بس و دی دی آر

روند  از  می تواند  افغانستان  که  درسی  اولین 
و  آتش بس  برقراری  بیاموزد،  السالوادور  صلح 
توقف جنگ است. بر بنیاد مقاله »در السالوادور 
در  و  بود  ضروری  السالوادور  در  آتش بس 
افغانستان نیز وجود خواهد داشت« هنگامی که 
آتش بس توافق شد و طرف ها به پا بندی تعیین 
به شرایط تمایل نشان دادند، روند دی دی آر باید 
آغاز شود. دی دی آر یکی از مولفه های اصلی روند 

صلح السالوادور بود.
نظامی  ساختار  پایان دادن  سبب  سالح  خلع 
چریکی و اصالح بخش امنیتی موفقیت آمیز و 
همچنان عامل ادغام جبهه آزادی ملی در اجتماع 
و سیاست شد. السالوادور از زمان مذاکرات صلح 
تاکنون دارای دو رییس جمهور از جبهه آزادی 
انتقال قدرت  از ایجاد مشکل در  ملی بوده که 

اجتناب کرده اند.
طالبان  سیاسی  مجدد  ادغام  مکانیسم های 
باید   - منطقه ای  و  جامعه  در سطح  به ویژه   –
شامل جامعه مدنی باشد و حقوق اساسی زنان 
گروه ها  و  بگیرد  نظر  در  را  قومی  اقلیت های  و 
هزاره ها،  به شمول  قومی  مختلف  جناح های  و 
تاجیکان، احزاب رقیب پشتون و سایر گروه های 
زبانی و مذهبی باید کامال در روند صلح ادغام 

شوند.
به عنوان  سازمان ملل  نقش  اهمیت   .2

میانجی
میانجی گری سازمان ملل عامل اصلی موفقیت 
در مذاکرات صلح السالوادور بود. طرف های رقیب 
ثالث  میانجی گری شخص  بدون  السالوادور،  در 
بی طرف در مذاکره، قادر به ایجاد تعهدات معتبر 
برای خلع سالح یا ایجاد اعتماد بین جبهه آزادی 

ملی و رهبران دولت نبودند.
بالقوه  میانجی گری  یک  که  است  این  واقعیت 
می تواند  طالبان  دید  از  متحد  ملل  سازمان 
طرف دار غرب باشد، چنانچه که طالبان از حضور 
ایاالت متحده و ناتو در افغانستان شاکی است. 
طول  در  طالبان  شود  می  گفته  که  هرچند 
درگیری ها، به ویژه در مورد مسایل بشردوستانه، 
با نماینده یوناما در افغانستان تماس های غیر 

رسمی داشته اند.
سوی  از  ملل  سازمان  پذیرش  عدم  صورت  در 
سازمان  یک  از  تواند  می  که  فردی  طالبان، 
اسالمی باشد و بتواند اعتباری نزد بازیگران در 
روند صلح کسب کند، نقش میانجی را پیش ببرد.

۳. همه شمول بودن روند
شامل  باید  افغانستان  در  صلح  گفت وگوهای 
جامعه مدنی و گروه ها و جناح های مختلف در 
داخل کشور باشد. نقش جامعه مدنی و زنان در 
روند السالوادور نا دیده گرفته شد و خشونت های 
از نا دیده گرفتن  جاری در السالوادور را ناشی 
نقش زنان و جامعه مدنی در روند صلح این کشور 
می دانند. به همین دلیل است که بر همه شمول 
بودن روند صلح افغانستان از جمله بر شمولیت 
و  روستایی  دورافتاده  مناطق  باشندگان  زنان، 
جامعه مدنی به عنوان یک اولویت تاکید می شود.

4. اهمیت مشارکت در توسعه
توافقنامه های صلح باید بر فرصت های فراوان و 
پایدار برای مشارکت جنگجویان سابق در توسعه 
را تأکید کند. از آن جا که ممکن است رهبری یک 
کشور پسا جنگ قادر به اجرای این امر نباشد، 
بودجه بین المللی توسط ایاالت متحده، اتحادیه 
اروپا، بانک توسعه آسیایی، بانک جهانی یا سایر 
تمویل کنندگان دو جانبه، برای تسهیل این تالش 

باید دست کم برای یک دهه در دسترس باشد.

ملل مقاومت می کرد، زیرا مشارکت شخص ثالث 
به طور ضمنی جبهه آزادی بخش ملی را به عنوان 

یک طرف در مذاکره رسمیت می بخشید.
جبهه آزادی بخش ملی پس از یک حمله قاطعانه 
در نوامبر ۱۹۸۹، یک پیشنهاد واضح در مورد 
میانجی  به عنوان  متحد  ملل  مشارکت سازمان 
رسما  و  کرد  ترسیم  را  درگیر  طرف های  بین 
خواستار میانجی گری سازمان ملل شد. در عین 
پیشنهادی  خاص  مدل  السالوادورا  دولت  زمان 
خود را برای مشارکت سازمان ملل ارائه داد که 
نقش میانجی را رد می کرد و به جای آن نقش 

»تسهیل کننده« را پیشنهاد می کرد.
جبهه  و  دولت   ۱۹۸۹ دسامبر  در  سرانجام 
مشارکت  خواستار  رسما  ملی  آزادی بخش 
دبیرکل برای تسهیل راه حل سیاسی شدند. در 
قدرت های  سران  اجالس  جریان  در  ماه  همان 
رییس جمهور  بوش  اچ.  جورج  مالتا،  در  بزرگ 
آمریکا و میخائیل گورباچف، رییس جمهور وقت 
اتحاد جماهیر شوروی توافق کردند که یک راه 
را  مرکزی  آمریکای  بحران  برای  سیاسی  حل 
بیابند و از تشدید نظامی بیشتر جلوگیری کنند.

در جنوری ۱۹۹۰ در جلسه ای بین کریستیانی، 
کوئالر،  د  پرز  و  السالوادور  رییس جمهور 
کریستیانی آغاز مجدد گفت وگو با جبهه آزادی 
تحت  متحد،  ملل  سازمان  کمک  با  را  ملی 
شرایط قطعنامه ۶3۷ شورای امنیت پذیرفت و 
اظهار داشت که سازمان ملل باید به گفت وگوی 
مستقیم بین دولت وی و جبهه آزادی بخش ملی 
تحت عنوان اسکیپولس دوم و دقیق تر بر اساس 
در  مرکزی  آمریکای  جمهور  روسای  »اعالمیه 
دسامبر ۱۹۸۹« کمک کند ،که خواستار خلع 
سالح جبهه آزادی ملی و آتش بس به عنوان پیش 
شرط گفت وگو - و نه مذاکره - بین طرف داران 

جنگ بود.
با گرایش  سازمان ملل متحد نیز به نوبه خود 
به میانجی گری تغییر جهت داد و پیشنهادات 
مشخصی را برای شکستن بن بست های مختلف 
و ادامه روند ارائه داد. بین مارچ تا اپریل ۱۹۹۰، 
مذاکرات بین دو طرف در جنوا انجام و منجر به 
توافق نامه ی چارچوب مذاکرات شد که در چهارم 
روش  هدف،  چارچوب،  این  شد.  منعقد  اپریل 

مذاکرات و نقش سازمان ملل را مشخص کرد.
طبق روال روزانه، روند مذاکره توسط تیم های 
سه نفره انجام می شد. تیم مذاکره کننده دولت 
عمدتا شامل شش عضو به شمول دو وزیر، معاون 
رئیس جمهور و سه غیرنظامی بود. رییس جمهور 
کریستیانی به دور آخر مذاکرات که در دسامبر 
۱۹۹۱ در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار 
شد، پیوست. اعضای تیم جبهه آزادی بخش ملی 
شامل رهبران سیاسی و اعضای فرماندهی کل 

به شمول  کنتادورا  گروه  عضو  سه  بخشید. 
اسپانیا،  با  همراه  ونزویال،  و  کلمبیا  مکسیکو، 
سازمان  دبیرکل  دوستان  از  »گروهی  به عنوان 

ملل« در روند صلح السالوادور عمل کردند.
جبهه  که  بود   ۱۹۸3 سال  در  بار  اولین  برای 
به  نیاز  مورد  در  را  اجماعی  ملی  آزادی بخش 
از  و  کرد،  ایجاد  دولت  با  مذاکره  و  گفت وگو 
یک بحران داخلی بر سر این مسأله عبور کرد. 
بین اکتبر ۱۹۸۱ و سپتمبر ۱۹۸۹، هنگامی که 
اولین جلسه بین دولت و جبهه آزادی بخش در 
مکسیکوسیتی برگزار شد، حدود ده پیشنهاد از 
سوی جبهه آزادی بخش ملی ارائه شد که بیان گر 
بدون  مذاکره  و  گفت وگو  به  شورشیان  تمایل 
پیش شرط بود. اما تمام این ده پیشنهاد از سوی 
دولت السالوادور که پیروزی کامل نظامی اش را 

پیش بینی می کرد، رد شد.
با این حال، تا سال ۱۹۸۹ تالقی در بن بست در 
میدان جنگ، تکامل سیاسی جبهه آزادی بخش 
ملی و اتحاد ملی جمهوری خواهان، نمایندگی 
نخبه  بخش های  قدرت مندترین  از  برخی 
السالوادورا، کاهش حمایت های مردمی از جنگ، 
دادن  پایان  برای  اجتماعی  گروه های  بسیج 
درگیر،  طرف های  فزاینده  انزوای  درگیری،  به 
اقدامات دیپلماتیک رو به رشد بین المللی و پایان 
از متحدان جنگ  ایدئولوژیک و مادی  حمایت 
مذاکرات  انجام  برای  را  مناسبی  شرایط  سرد، 
جدی صلح ایجاد کرد. برعالوه، احتمال دخالت 

سازمان ملل متحد واقع بینانه تر می شد.
جبهه ازادی بخش ملی از مشارکت سازمان ملل 
در نخستین نشست رسمی خود با دولت، که در 
سپتمبر ۱۹۸۹ در مکسیکو سیتی برگزار شد، 
حمایت کرده بود اما فقط ایده های مبهمی در 
مورد نقش سازمان ملل در روند کار داشت. از 
سازمان  مشارکت  برابر  در  دولت  دیگر،  طرف 

فاطمه فرامرز
گزارشگر

جنگ السالوادور
که  از سال ۱۹۷۷  السالوادور  در  داخلی  جنگ 
در  تقلب  با  رومرو«  هومبرتو  کارلوس  »جنرال 
انتخابات رییس جمهور السالوادور شد، همچون 
جرقه  ای زیر خاکستر بود که هر آن ممکن بود 
تبدیل به شعله های خانمان سوز شود. اما حکومت 
خواهان  که  را  اپوزیسیون  معترضان  السالوادور 
با خشونت  بودند،  زودهنگام  انتخابات  برگزاری 
تمام سرکوب می کرد. در ۱۶ اکتبر ۱۹۷۹ یک 
گروه اصالح طلب ارتش السالوادور، بدون این که 
به خون ریزی متوسل شود، کودتا کرد و باعث 
شد که رومرو و بیشتر اعضای کابینه اش از کشور 

فرار کنند.
سوسیال  و  مسیحی  احزاب  رهبران  از  ارتش 
دموکرات و یک نماینده بازرگانی برای پیوستن 
برای مدت کوتاهی دعوت  به حکومت نظامی، 
انتقال  با  السالوادور  که  می رفت  انتظار  و  کرد 
قدرت مسالت آمیز، در مسیر صلح قرار بگیرد. اما 
حکومت جدید که از حمایت محدودی در ارتش 
و جامعه برخوردار بود، توانایی مدیریت ارتش و 
دولت را نداشت. در ماه مارچ ۱۹۸۰ با ترور » 
مونسینور اسکار رومرو، اسقف اعظم السالوادور« 
توسط یک گروه شبه نظامی متعلق به حکومت 
و خشونت در مراسم تشییع جنازه وی، بخشی 
برخوردهای  و  برجسته  قتل های  مجموعه  از 
خشونت آمیز در دهه گذشته بود که السالوادور 

را به جنگ داخلی کشاند. 
در جنوری ۱۹۸۱ درگیری نظامی بین »جبهه 
آزادی بخش ملی« و نیروهای دولتی به طور جدی 
آغاز شد که بیش از یک دهه ادامه داشت. در ۱۶ 
جنوری ۱۹۹۲ با امضای توافق نامه نهایی صلح در 
قلعه چاپولتپیک در مکسیکو سیتی، جنگ به طور 

رسمی پایان یافت.

روند صلح السالوادور
مکزیک،  خارجه  وزرای   ۱۹۸3 جنوری  در 
در  کنتادورا  جزیره  در  پاناما  و  کلمبیا  ونزویال، 
ناامنی منطقه ای  پاناما دیدار کردند و در مورد 
و  نیکاراگوئه  السالوادور،  بحران های  از  ناشی 
اعالم  کنتادورا  گروه  کردند.  گفت وگو  گواتماال 
کرد که جنگ های منطقه نه ناشی از ایدئولوژی 
جنگ سرد، بلکه ناشی از نابرابری های اقتصادی-

و  گفت وگو  از  حمایت شان  و  است  اجتماعی 
مذاکره را تأیید کرد.

 ۱۹۸۷ و   ۱۹۸3 سال های  بین  گروه  این 
پایان  غیرنظامی شدن،  به  راجع  پیشنهادهایی 
ارائه داد که  مداخله خارجی و ارزش گفت وگو 
به تدریج مذاکرات منطقه ای صلح را مشروعیت 

بودند. طرف سازمان ملل توسط دو سوتو و ماراک 
گولدینگ، معاون دبیرکل امور صلح هدایت می 
شد. پرز د کوئالر نیز در مقاطع حساس شرکت 

می کرد.
به  که  کردند  اعالم  طرفین  دسامبر ۱۹۹۱  در 
توافقنامه های دست یافته اند که همراه با توافقاتی 
سن خوزه، مکزیکو سیتی و نیویورک، مذاکرات 
مربوط به همه موارد اساسی را تکمیل می کنند. 
تقویم  درباره  که  بود  جنوری ۱۹۹۲  پنجم  در 
اجرای توافق نامه ها و همچنین خلع سالح نیروی 
آن ها  مجدد  ادغام  و  ملی  آزادی  جبهه  مسلح 
بحث شد. در ۱3 جنوری ۱۹۹۲ اعالم شد که 
مذاکرات مربوط به تمام موضوعات برجسته در 
هنگام امضای قانون نیویورک نهایی شده است و 
این امر راه را برای امضای توافق نهایی در مکزیکو 
سیتی باز کرد. سر انجام در ۱۶ جنوری۱۹۹۲ 
»قلعه  در  رسمی  مراسم  یک  توافق نامه ها طی 

چاپولتپیک« به امضا رسید.
روند صلح السالوادورا تا به امروز به عنوان پایه و 
و  است،  کرده  عمل  بین المللی  عملیات  اساس 
سایر تالش های سازمان ملل متحد در راستای 
صلح  روند  جنبه های  از  برخی  صلح سازی 
»توافق نامه  می کند.  شبیه سازی  را  السالوادور 
تغییر  برای  را  معیاری  چاپولتپیک«   ۱۹۹۲
ایجاد کرد.  نهادهای دولتی  بین مردم و  روابط 
این توافق نامه ها از طریق مداخالت ویژه ای که 
نگرانی های مربوط به آزادی سیاسی، نقش ارتش 
و جذب جان بازان و رزمندگان سابق در جامعه 
مجدد  بروز  مانع  می کرد،  برطرف  را  السالوادور 

خشونت در السالوادور شد.
توافق نامه،  این  دست اوردهای  مهم ترین  از 
می توان به کاهش نقش و تعداد نیروهای مسلح 
به  غیرمسلح،  پلیس  نیروی  ایجاد  السالوادور، 
رسمیت شناختن جبهه آزادی ملی به عنوان یک 
حزب سیاسی قانونی، و اجرای برنامه های کارآمد 
خلع سالح و ادغام مجدد نام برد. بیست و پنج 
سال بعد از امضای توافق نامه، خشونت سیاسی 
جانب،  دو  از  یک  هیچ  و  ندارد  وجود  تقریبا 

آتش بس را نقض نکرده اند.

برای  چاپولتپیک  توافق نامه  درس های 
افغانستان

طوری که قبال هم ذکر شد، سازمان ملل متحد 
هنوز هم روند صلح السالوادور را به عنوان معیار 
در راستای تغییر روابط دولت-مردم شبیه سازی 
افغانستان  جدی  اختالفات  وجود  با  و  می کند 
هردو  در  جمعیت،  همگونی  در  السالوادور  و 
مقیاس نژادی و مذهبی، طوری که مقاله مرکز 
مطالعات استراتژیک و بین الملل می گوید، روند 
صلح السالوادور می تواند درس های آموزنده برای 

آتش بیس که هرگز نقض نشد؛ 
درس هایی از روند صلح السالوادور 

برای افغانستان

ارتش السالوادور هنگام رژه رفتن/ عکس از سالوادور ملندز

خواکین ویالبولوس، رهبر جبهه آزادی ملی فرمانده در حال امضای توافقنامه صلح السالوادور


