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برخی از  فعاالن اجتماعی با ارسال یک نامه به مقام والیت هرات، از شكنجه و 
زندانی شدن یک مرد جوان توسط فرمانده پوليس هرات شكایت كرده اند. این 
فعاالن در نامه  شان ادعا دارند كه این فرد در مهمان خانه سلطان داوود، فرمانده 
پوليس هرات، بدون موجب زندانی و شكنجه شده است. شماری از ساكنان هرات 
و  خوانده  غيرقانونی  را  برخورد  این  اعتراضی،  گردهمایی  یک  در  حضور  با  نيز 
خواهان بركناری فرمانده پوليس این والیت شدند. از جانب دیگر، فرمانده پوليس 
هرات، ادعای شكنجه و لت وكوب این فرد را »بی اساس« دانسته و تأكيد دارد كه 
مرد بازداشت شده در سرقت های مسلحانه دست داشته و پس از بازداشت از سوی 
پوليس، به جرمش اعتراف كرده است. او زخم های بدن این مرد را ناشی از تصادف 

موترسایكل عنوان می كند.
۳

ادعای زندانی و شکنجه شدن مردی جوان 
توسط فرمانده پولیس هرات

حکومت درخواست کمیسیون 
انتخابات را بی پاسخ مانده است

انتخابات در سایه گفت وگوهای صلح؛ 

۴ ۴

مسوولیت سازمان ملل متحد یارآزاری و یارگیری غنی
در قبال صلح افغانستان كارنامه غنی در قدرت نشان می دهد كه او فرد مورد اعتماد برای فرماندهان سابق جهادی نيست. او بارها با آن ها عهد دوستی و 

رفاقت بسته؛ اما بعدتر شكسته است. غنی با هيچ یک از فرماندهان سابق و چهره های برجسته جهادی رابطه پایدار نداشته است. 
جدا از این مسأله، در مواردی آن ها را بسيار با تندی و سبک سرانه از خود رانده است.

سكتور صحی كشور نكات مثبتی در ابعاد مختلف دارد كه 
به بهتر شدن خدمات صحی كمک می كند. افغانستان در 
دو دهه گذشته شاهد پيش رفت قابل توجه در بخش های 
طب وقایوی بود كه خبری مسرت بخش است. هم چنان 
شمار مراكز صحی در سراسر كشور افزایش یافته است و 

بيش تر آن ها تعمير معياری و پرسنل ملكی دارند.
۸

گفت وگو با نوروز حقمل؛ 
کرونا نشان داد که سکتور صحی 

به اصالحات جدی نیاز دارد

سخنگو و دو کارمند ریاست تصدی محافظت عامه 
در انفجاری در کابل کشته شدند در ادامه سفرهای سیاسیون

محمدکریم خلیلی روز دوشنبه به پاکستان می رود
خارجه  وزارت  اعالم  طبق  کابل:  ۸صبح، 
حزب  رهبر  خليلی،  محمدكریم  پاكستان، 
پيشين  ریيس  و  افغانستان  اسالمی  وحدت 
بيست ودوم  دوشنبه،  روز  صلح،  عالی  شورای 

جدی به اسالم آباد سفر می كند.
وزارت خارجه پاكستان با نشر اعالميه ای گفته 
محمدكریم  روزه  دو  سفر  این  در  كه  است 
ریيس  نخست وزیر،  خان،  عمران   با  خليلی 
مجلس نماینده گان، وزیر خارجه و سایر مقامات 

پاكستان دیدار خواهد كرد.
از سوی  سفر محمدكریم خليلی به اسالم آباد 

و دو كارمند  ضيا ودان، سخنگو  ۸صبح، کابل: 
در  انفجاری  در  عامه  محافظت  تصدی  ریاست 

ناحيه هشتم شهر كابل كشته شدند.
یک شنبه،  روز  بامداد   ۸:۳۰ ساعت  انفجار  این 
بيست ویكم جدی در كارته نو از مربوطات ناحيه 
دیگر  تن  انفجار یک  این  در  داد.  رخ  كابل  شهر 

زخمی شده است.
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، می گوید 
ریاست  سخنگوی  ودان،  ضيا  حامل  موتر  كه 
تصدی محافظت عامه هنگامی كه به سوی محل 
وظيفه خود می رفت، هدف انفجار ماین قرار گرفته 

است.
به گفته او، در این انفجار ضيا ودان و دو همكارش 

كشته شدند و یک تن دیگر زخمی شده است.
دو  هویت  درباره  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 

قربانی دیگر این رویداد معلومات نداده است.
مسووليت این حمله را تاكنون فرد و یا گروهی بر 

عهده نگرفته است.
طارق آرین گفته است كه استفاده از مواد انفجاری 
محسوب  جنگی  جنایت  ماین ها  و  جاسازی شده 
و كشتار  این جنایات  و طالبان مسوول  می شود 

هستند.
سخنگوی وزارت امور داخله تأكيد كرده است كه 
این عمل »جنایت كارانه« طالبان بی پاسخ نخواهد 

ماند.
تاكنون  كه  كسانی  كه  است  افزوده  آرین  طارق 
در  شده اند،  بازداشت  اخير  به حمالت  پيوند  در 
اعترافات خود واضح گفته اند كه عضو گروه طالبان 

هستند.
به  تروریستی  شبكه های  آرین،  معلومات  طبق 
این  از  تعدادی  شده اند،  تقسيم  خرد  گروه های 

شبكه ها تشخيص و بازداشت شده اند.
سخنگوی وزارت امور داخله بر بازداشت عامالن 

این حادثه نيز تأكيد كرده است.
انفجارها و ترورهای هدف مند در شهر كابل اخيراً 
این  از  بسياری  مسووليت  است.  یافته  افزایش 
حمالت را فرد و یا گروهی بر عهده نگرفته است.
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

تالش های  از  بخشی  پاكستان،  خارجه  وزارت 
اسالم آباد برای دست یابی به صلح، توافق سياسی 
در افغانستان و تعميق روابط دو ملت خوانده 
رسمی  دعوت  براساس  سفر  است.این  شده 

اسالم آباد انجام خواهد شد.
پيش از این شماری از رهبران سياسی، احزاب و 
مقام های دولتی از جمله عبداهلل عبداهلل، ریيس 
شورای عالی مصالحه ملی، ميررحمان رحمانی، 
ریيس مجلس نماینده گان و گلبدین حكمتيار 
رهبر حزب اسالمی نيز از پاكستان بازدید كرده 

است.



عامه،  صحت  وزارت  اعالم  طبق  کابل:  ۸صبح، 
قرار است نخستين محموله واكسن كرونا تا شش 
حمایت  به  كه  شود  وارد  افغانستان  به  دیگر  ماه 
مالی بانک جهانی و بانک توسعه ی آسيایی تهيه 

می شود.
براساس آمار رسمی، شمار كل مبتالیان به كرونا 
در افغانستان به ۵۳ هزار و ۵۳۸ تن می رسد. از این 
ميان دو هزار و ۲۸۸ تن جان باخته و ۴۳ هزار و 

۹۴۸ تن دیگر بهبود یافته اند.
روز یک شنبه،  عامه  وزارت صحت  رهبری  هيأت 
بيست ویكم جدی، در نشستی چگونه گی تهيه و 

تطبيق واكسن كرونا را بررسی كرده است.
این نشست با حضور، بشير نورمل معين پالن و 
پاليسی، وحيد مجروح معين عرضه خدمات صحی 
ادارات مسوول  نماینده گان  وزارت صحت عامه و 

برگزار شده است.
نشست،  این  در  عامه،  وزارت صحت  اعالم  طبق 
اولویت بندی  براساس  كرونا  واكسن  تطبيق  روی 
افراد معروض به خطر و نگهداری واكسن كرونا از 
طریق سيستم زنجيره ای سرد گفت وگو شده است.

استخدام یک هزار تيم برای تطبيق این واكسن، 
مصاب شدن  از  جلوگيری  واكسيناتوران،  آموزش 

كه  می گوید  غزنی  پوليس  کابل:  ۸صبح، 
روضه  كوتل  در  امنيتی  پاسگاه  یک  سرباز  شش 
شب هنگام به »دالیل« نامعلوم و بدون هيچ گونه 
درگيری محل استقرارشان را ترک كرده اند كه از 
این ميان سه سرباز ناپدید هستند. هم زمان با این، 
طالبان اعالم كرده اند كه این پاسگاه را افراد وابسته 

به این گروه تصرف كرده اند.
روز  غزنی،  پوليس  سخنگوی  سيرت،  احمدخان 
۸صبح  روزنامه  به  جدی  بيست ویكم  یک شنبه، 
گفت كه نيروهای امنيتی موظف در پاسگاه امنيتی 
در كوتل كوتل روضه شب گذشته پاسگاه  شان را 

ترک كرده اند.
به گفته سيرت، از این شش نفر سه تن آن ها با 
ناپدید و سه تن دیگر  سالح دست داشته ی شان 

بازداشت شده اند.
سه نفری كه بازداشت شده اند، شب هنگام به مركز 

كارمندان صحی، مدیریت درست برنامه واكسن از 
بوده  این نشست  دیگر موضوعات مورد بحث در 

است.
مسوول  ادارات  به  نشست  این  در  مجروح  وحيد 
هدایت داده است كه در راستای تطبيق واكسن 
با نظرداشت معيارات آن طی یک راهكار مشخص 

تالش كنند.
مقام ها در وزارت صحت عامه پيش تر اعالم كرده 
واكسن  كشور  جمعيت  درصد  اگر ۴۰  كه  بودند 
شود، معافيت كتله ای در برابر ویروس كرونا شكل 

می گيرد.
قباًل اعالم شده بود كه ائتالف بين المللی واكسن 
افغانستان  شهروندان  از  درصد   ۲۰ حدود  برای 

واكسن كرونا را فراهم می كند.
پس از همه گيری ویروس كرونا، نهادی به وجود 
توسط  نهاد  این   )covax facility( به نام  آمد 
ائتالف جهانی برای واكسن تشكيل شد و هدف آن 
ایجاد تسهيالت برابر و عادالنه برای دست رسی به 

واكسن كرونا است.
 ۲۰ حدود  ميالدی،  جاری  سال  در  است  قرار   
درصد مردم جهان كه در طبقه بندی اولویت، در 

اول قرار دارند از واكسن كرونا بهره مند شوند.

شهر غزنی رسيده  و به چنگ پوليس افتاده اند و 
به گفته ی سيرت، بازجویی از آن ها جریان دارد.

سخنگوی پوليس غزنی گفت كه برای جابه جایی 
نيروهای تازه به پاسگاه مورد نظر اقدام شده است و 

مشكلی كه وجود آمده بود، رفع شده است.
پوليس غزنی ادعای گروه طالبان را در مورد این 
این گروه  افراد  اثر حمله  بر  پاسگاه  این  كه گویا 

سقوط كرده، رد كرده است.
احمدخان سيرت گفت كه این ادعا حقيقت ندارد.

طالبان  گروه  سخنگویان  از  مجاهد  ذبيح اهلل 
طالبان  افراد  تصرف  به  پاسگاه  این  كه  می گوید 

افتاده و چهار نفر بازداشت شده  اند.
نيروهای  قرارگاه  روضه،  منطقه  در  پيش  چندی 
قرار گرفته  موتربمب  مورد حمله  عامه  محافظت 
بود. كوتل روضه در نزدیكی دروازه خروجی شهر 

غزنی به والیت ميدان وردک واقع شده است.

 

نزدیک به یک هفته از شروع دور دوم مذاكرات بين نماینده گان 
دولت و طالبان در قطر سپری شده است. تا ناوقت روز یک شنبه 
تنها دو نشست بين آن ها برگزار شده بود. نشست هفدهم جدی 
بين هيأت های دولت و طالبان، مقدماتی و نمادین بود. نشست 
اعضای  تنها  آن  در  كه  شد  برگزار  جدی  بيستم  در  آن ها  دوم 
گروه های كاری دو طرف حضور داشتند. این گروه ها روی ترتيب و 
توحيد موضوعات مورد بحث در نشست های عمومی بين دو طرف 
كار می كنند. در این دو نشست توافق شده است كه دو طرف به 
مذاكرات ادامه بدهند. این تنها چيزی است كه درباره نتایج این 

نشست ها تا این دم گزارش شده است.
هيأت طالبان در نشست های دور دوم، حضور كامل نداشته است. 
علت آن هم سفر بعضی از اعضای هيأت این گروه به پاكستان 
است كه تا ناوقت دیروز خبری از بازگشت آن ها به قطر در دست 
نبود. هيأت مذاكره كننده دولت در این مدت چشم به راه اقدام 
فعال هيأت طالبان برای برگزاری نشست های دور دوم مذاكرات 
برگزاری  به  برای سرعت بخشيدن  قطر  ميانجی گری  است.  بوده 
به  است. كسانی كه  نبوده  اثرگذار  دم  این  تا  نيز  این نشست ها 
نماینده گی از هيأت طالبان در قطر حضور دارند، نتوانسته اند در 
غياب اعضای غيرحاضر خود تصميم مستقالنه بگيرند. بنابراین، 
روند مذاكرات صلح در دور دوم تا این دم با كندی دنبال شده 

است.
سفر هيأت طالبان به پاكستان نزدیک به یک ماه به طول انجاميده 
با مقامات  است. اعضای این هيأت در این مدت، ضمن مالقات 
بلندپایه دولت پاكستان از كمپ های آموزشی خود در این كشور 
نيز بازدید كرده اند. هم زمان بحث و مشورت با رهبری خود نيز 

داشته اند.
این سفر طوالنی نشانه دشواری تصميم گيری بين رهبری طالبان 
از یک طرف و دخالت پاكستان در تصاميم این گروه از سوی دیگر 
است. تاكنون معلوم نيست كه هيأت طالبان با چه برنامه تازه ای 
برگشت  اما در پی  این مسأله  به قطر خواهد رفت.  پاكستان  از 
هيأت طالبان به قطر و قرارگرفتن آن پشت ميز مذاكرات و دیدار 

مستقيم با هيأت مذاكره كننده دولت روشن خواهد شد.
تصور می شد كه دور دوم مذاكرات صلح نسبت به دور اول آن به 
مراتب منظم تر و جدی تر دنبال شود. از شروع دور دوم مذاكرات 
تاكنون دیده می شود كه نظم الزم در این دور نيز موجود نيست. 
هيأت  اعضای  از  شماری  طالبان،  هيأت  اعضای  غيابت  كنار  در 
بارز  نشانه های  این ها  نشده اند.  قطر  رهسپار  تاكنون  نيز  دولت 

بی نظمی در این دور مذاكرات است.
طالبان  هيأت  كه  است  منتظر  قطر  در  دولت  هيأت  هم چنان 
زمان برگزاری نشست ها را تعيين كند. در مقابل هيأت طالبان به 
دليل آن كه اعضای ارشد آن غایب هستند، دست باز در برگزاری 
نشست ها و تعيين زمان آن ندارد. این مورد نيز باعث كندی در 

روند مذاكرات شده است.
دیدارهای هيأت های مذاكره كننده دولت و طالبان تاكنون روی 
اگر  است.  بوده  متمركز  بحث  مورد  موضوعات  توحيد  و  تنظيم 
نظمی در كار این هيأت ها موجود باشد، این كار نباید زیاد زمان 
بگيرد. به  دليل همين بی نظمی ها است كه طی قریب به یک هفته 
هيچ پيش رفتی در مذاكرات دیده نمی شود. اگر وضعيت به همين 

شكل ادامه پيدا كند، دور دوم مذاكرات نيز زمان بر خواهد بود.
هيأت های مذاكره كننده دولت و طالبان باید بدانند كه وقت كشی 
به نفع هيچ یكی از طرف های مذاكره نيست. آن ها باید به كارشيوه 
تأخير غيرموجه در نشست ها  ایجاد  از  و  بمانند  وفادار  مذاكرات 
پرهيز كنند. نظم، مهم ترین راز موفقيت در مذاكرات است. اگر هر 
دو طرف عالقه مند مذاكرات اصولی هستند، باید وفاداری خود به 

نظم و كارشيوه مذاكرات را حفظ كنند.
مردم افغانستان انتظار دارند كه هيأت های مذاكره كننده دولت و 
طالبان به صورت اصولی به مذاكرات ادامه بدهند. توقع آن ها این 
بود كه هم زمان با سفر هيأت دولت افغانستان به قطر، مذاكرات 
دیده  هفته  یک  حدود  از  بعد  شود.  آغاز  اصلی  موضوعات  روی 
روی  مذاكرات  وارد  تنها  نه  طرف  دو  هيأت های  كه  می شود 
موضوعات اصلی نشده كه كارهای مقدماتی مذاكرات را نيز نهایی 
نكرده اند. بدتر از آن، بعضی از اعضای هيأت های دولت و طالبان 
تا ناوقت دیروز وارد قطر نشده بودند. این اتفاقات نااميدكننده و 

خالف قاعده مذاكرات اصولی است.
زمان،  كنند.  درک  را  زمان  ارزش  باید  مذاكره كننده  طرف های 
آن  به  بی اعتنایی  است.  شده  تعریف  مذاكرات  هزینه  از  بخشی 
ممكن است هزینه مذاكرات را بلند ببرد. ضمن آن كه اتالف وقت 
تلفات  طرف  دو  هر  از  جنگ  این  و  می شود  جنگ  ادامه  باعث 
یک سان می گيرد. در فرجام تاوان همه این اتفاقات و بی نظمی ها 
كه  است  آن  مردم  جدی  توقع  این رو،  از  برمی گردد.  مردم  به 
هيأت های مذاكره كننده دولت و طالبان، مذاكرات شان را تابع نظم 
موضوعات  روی  بحث  وارد  زودتر  هرچه  و  كنند  دنبال  اصول  و 

اصلی شوند.

به وقت کشی در مذاکرات 
پایان دهید
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افغانستان تا شش ماه دیگر به واکسن کرونا 
دست رسی پیدا می کند

پاسگاه خالی؛ 
شش سرباز در غزنی شب هنگام محل پاسبانی 

را ترک کردند

۸صبح، کابل: پوليس غزنی اعالم كرد كه 
در پی انفجاری در شهر غزنی یک غيرنظامی 

كشته و دو غيرنظامی دیگر زخمی شده اند.
احمدخان سيرت، سخنگوی پوليس غزنی، 
به روزنامه ۸صبح گفت كه این انفجار ساعت 
۴:۰۰ عصر روز یک شنبه، بيست ویكم جدی 
مربوطات  از  ماركيت سره مياشت  مقابل  در 
حوزه دوم امنيتی شهر غزنی رخ داده است.

سيرت گفت كه این انفجار ناشی از ماینی 
بایسكل  یک  در  طالبان  توسط  كه  بود 

جاسازی شده بود.
سخنگوی پوليس غزنی گفت كه تيم بررسی 
در ساحه حضور یافته و زخميان و جسد یک 
كشته این رویداد به شفاخانه منتقل شده اند.

مسووليت این انفجار را فرد و یا گروهی بر 
عهده نگرفته است.

۸صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم كرد 
كه در شبانه روز گذشته نُه بيمار كرونایی در 
كشور جان باخته و ۷۶ بيمار جدید شناسایی 

شده اند.
بيمار   ۲۰۸ گذشته  شبانه روز  در  هم چنان 

پس از ابتال به ویروس كرونا بهبود یافته اند.
 ۷۶ ابتالی  عامه،  وزارت صحت  اعالم  طبق 
تن پس از آزمایش یک هزار و ۴۲۷ نمونه ی 

مشكوک به كرونا تأیيد شده است.
به  مبتالیان  كل  ارقام جدید، شمار  ثبت  با 
كرونا در كشور به ۵۳ هزار و ۵۳۸ تن رسيده 
است. از این ميان دو هزار و ۲۸۸ تن جان 
بهبود  دیگر  تن   ۹۴۸ و  هزار   ۴۳ و  باخته 

یافته اند.
بيمار   ۷۴۴ و  هزار  هشت  حاضر  حال  در 

كرونایی در كشور فعال هستند.
وزارت صحت عامه تاكنون ۲۱۴ هزار و ۶۳۴ 
نمونه ی مشكوک به ویروس كرونا را بررسی 

كرده است.
كرونا  ویروس  دوم  موج  شيوع  با  هم زمان 
وزارت صحت عامه مردم را توصيه كرده است 
كه برای پيش گيری از ابتال به كرونا ماسک 

بپوشند.
این وزارت از شيوع نوع جهش یافته ویروس 

كرونا نيز هشدار داده است.
از  نوع جهش یافته ویروس كرونا در برخی 
ایران در  كشورها از جمله هند، پاكستان و 
شده  شناسایی  نيز  افغانستان  همسایه گی 

است.
كه  گفته اند  عامه  صحت  وزارت  مقام های 
نيز  را  نوع  این  شناسایی  توانایی  افغانستان 

ندارد.
مقامات در وزارت صحت عامه می گویند كه 
قرار است اولين محموله واكسن كرونا شش 

ماه بعد به افغانستان بياید.

انفجار در غزنی یک کشته 
و دو زخمی برجای گذاشت

نُه بیمار کرونایی در شبانه روز 
گذشته در کشور جان باختند



نعیم اصغری، معاون بنیاد انتخابات 
آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا( 

روز یک شنبه، بیست ویکم جدی، 
به روزنامه 8صبح گفت که حکومت 

برای برگزاری انتخابات شوراهای 
والیتی و پارلمانی غزنی آماده گی 
ندارد. او افزود، به رغم این که 
یکی از توافقات سیاسی ارگ و 
سپیدار اصالح نظام انتخاباتی و 

برگزاری انتخابات شفاف و عادالنه 
بود، اما از وضعیت چنین معلوم 

می شود که حکومت اراده  قوی برای 
برگزاری آن ندارد و در دو سال 

اخیر نیز کاری در این راستا انجام 
نداده است.

عبداالحمد حسینی 

كميسيون مستقل انتخابات یک ماه پيش برای برگزاری 
برخی  و  غزنی  پارلمانی  والیتی،  شوراهای  انتخابات 
كميسيون  این  كرد.  آماده گی  اعالم  شهرداری ها  از 
كرد  تعيين  انتخابات  برگزاری  زمان  را  ميزان ۱۴۰۰ 
از حكومت خواست كه ضمن فراهم كردن بودجه  و 
مورد نياز، امنيت این انتخابات را تأمين كند. مسووالن 
زمان  اعالم  از  پس  انتخابات  مستقل  كميسيون  در 
را  انتخابات  این  برگزاری  طرح  كه  گفتند  انتخابات، 
به ریاست جمهوری فرستاده اند. حكومت اما در مورد 
كرده  اختيار  سكوت  انتخابات  این  برگزاری  احتمال 
است و ابراز نظر نمی كند. وزارت امور داخله در سهم 
خود می گوید كه در صورت تایيد این طرح از سوی 
ارگ، آماده است كه امنيت این انتخابات را تأمين كند. 
وزارت ماليه نيز تصریح می كند كه برای تامين بودجه 
و  غزنی  پارلمان  والیتی،  انتخابات شوراهای  برگزاری 
برخی از شهرداری ها مشكلی ندارد، اما هنوز درخواست 
بودجه به این وزارت نرسيده است. با این حال، نهادهای 
ناظر بر روند انتخابات در كشور معتقد اند كه حكومت 
اراده ای برای برگزاری این انتخابات ندارد و تمركزش را 

روی روند صلح گذاشته است. 
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنياد  معاون  اصغری،  نعيم 
جدی،  بيست ویكم  یک شنبه،  روز  )فيفا(  افغانستان 
برگزاری  برای  حكومت  كه  گفت  ۸صبح  روزنامه  به 
انتخابات شوراهای والیتی و پارلمانی غزنی آماده گی 
ندارد. او افزود، به رغم این كه یكی از توافقات سياسی 
برگزاری  و  انتخاباتی  نظام  اصالح  سپيدار  و  ارگ 
وضعيت چنين  از  اما  بود،  عادالنه  و  انتخابات شفاف 
برگزاری  برای  اراده  قوی  معلوم می شود كه حكومت 
آن ندارد و در دو سال اخير نيز كاری در این راستا 

۸صبح، هرات
برخی از  فعاالن اجتماعی با ارسال یک نامه به مقام 
مرد  یک  شدن  زندانی  و  شكنجه  از  هرات،  والیت 
كرده اند.  شكایت  هرات  پوليس  فرمانده  توسط  جوان 
در  فرد  این  كه  دارند  ادعا  نامه  شان  در  فعاالن  این 
مهمان خانه سلطان داوود، فرمانده پوليس هرات، بدون 
موجب زندانی و شكنجه شده است. شماری از ساكنان 
این  اعتراضی،  گردهمایی  یک  در  با حضور  نيز  هرات 
برخورد را غيرقانونی خوانده و خواهان بركناری فرمانده 
فرمانده  دیگر،  جانب  از  شدند.  والیت  این  پوليس 
را  فرد  این  لت وكوب  و  ادعای شكنجه  هرات،  پوليس 
»بی اساس« دانسته و تأكيد دارد كه مرد بازداشت شده 
در سرقت های مسلحانه دست داشته و پس از بازداشت 
او  است.  كرده  اعتراف  جرمش  به  پوليس،  سوی  از 
زخم های بدن این مرد را ناشی از تصادف موترسایكل 
عنوان می كند. ریيس شورای والیتی هرات اما فرمانده 
پوليس این والیت را به »دروغ گویی« متهم كرده و ادعا 
دارد كه حكومت افراد »خاین« و »فاسد« را به عنوان 

فرمانده پوليس هرات مقرر می كند.
یک مرد جوان در هرات ادعا دارد كه پس از بازداشت 
از سوی پوليس، در مهمان خانه فرمانده پوليس هرات 
بدون موجب زندانی و شكنجه شده است. سندی كه 
می دهد  نشان  گرفته،  قرار  ۸صبح  روزنامه  اختيار  در 
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انجام نداده است. آقای اصغری بيان كرد كه هرچند 
برای رفع   را  انتخابات  قانون  تازه گی  به  وزارت عدليه 
اما حكومت  چالش های موجود در آن، تعدیل كرده ، 
هم چنان سكوت اختيار كرده و گامی بر نداشته است. 
این در حالی است كه وزارت عدليه در دوازدهم ماه 
انتخابات خبر داد.  از تعدیل قانون  قوس سال جاری 
انتخابات، ساختارهای  نظام  بود كه  گفته  وزارت  این 
انتخابات، سيستم های نظارتی از روند انتخابات، روند 
ثبت  نام رای دهنده گان، مكانيزم اجرایی و چگونه گی 
در  كه  است  مواردی  جمله  از  تكنولوژی  از  استفاده 
قانون انتخابات مورد بحث و بازنگری قرار گرفته است. 
افزون بر این، كميسيون مستقل انتخابات نيز یادآور 
شده بود كه طرح اصالح قانون انتخابات را نهایی كرده 
ميان  در  ملی  شورای  و  عدليه  وزارت  با  زودی  به  و 

می گذارد. 
كاركرد كميسيون مستقل  اصغری  آقای  این حال  با 
این  كه  كرد  بيان  و  برد  پرسش  زیر  را  انتخابات 
كميسيون نيز مصمم به برگزاری انتخابات نيست. به 
انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  كه  زمانی  تا  او،  باور 
از برگزار نشدن انتخابات شوراهای والیتی و پارلمانی 
سكوت  كميسيون  این  بودند،  نكرده  انتقاد  غزنی 
اختيار كرده بود. انتخابات شوراهای والیتی قرار بود با 
انتخابات ریاست جمهوری برگزاری شود، اما با گذشت 
بيش از دو سال هنوز این انتخابات برگزار نشده است. 
و  كرد  اشاره  غزنی  پارلمانی  انتخابات  به  هم چنان  او 
اصل حقوق  انتخابات،  این  نشدن  برگزار  با  كه  گفت 
شهروندی در این والیت تلف می شود. به باور اصغری، 
را  یک شخص  سال  پنج  یا  چهار  برای  شهروند  یک 
به عنوان نماینده تعيين می كند، اما ممكن است در 

برای دادخواهی در  كه برخی فعاالن اجتماعی هرات، 
كرده اند.  شكایت  والیت  مقام  به  قضيه،  این  به  پيوند 
و  »ظلم  كه  مدعی اند  شكایت نامه،  امضا كننده گان 
او  و  رسيده  اوج  به  هرات  پوليس  فرمانده  استبداد« 
از  و  می كند  بازداشت  دسيسه سازی  با  را  افراد  برخی 
آنان »اعتراف اجباری« می گيرد. آنان هشدار داده اند كه 
اگر مسأله بازداشت و شكنجه این جوان بررسی نشود، 
دست به اعتراض گسترده مدنی می زنند. روز یک شنبه، 
بيست ویكم جدی، شماری از ساكنان هرات در اعتراض 
به بازداشت و شكنجه شدن این مرد جوان، دست به 
اعتراض زده و خواهان رسيده گی به شكایت او از سوی 

مقام های ارشد حكومتی شدند.
آنان به حكومت مركزی هشدار دادند كه اگر فرمانده 
پوليس هرات را بركنار نكند، دروازه این نهاد را مسدود 
می كنند و تا بركناری فرمانده پوليس، اجازه نمی دهند 
كسی وارد ساختمان این فرمان دهی هرات شود. مقام ها 
در كميسيون مستقل حقوق بشر هرات، می گویند كه 
بارها گزارش شكنجه و برخورد خشونت آميز ارگان های 
امنيتی با افراد بازداشتی، در این نهاد درج شده و در 
كه  است  شده  ثابت  بررسی  از  پس  موارد  از  بسياری 
را شكنجه  افراد  بازجویی،  امنيتی در جریان  نيروهای 
دفتر  سرپرست  امينی،  ميرویس  می كنند.  اذیت  و 
روزنامه  به  هرات،  در  بشر  حقوق  مستقل  كميسيون 

طول این مدت از روند وكالتش ناراضی باشد و بخواهد 
نماینده دیگری انتخاب كند. 

در  غزنی  والیت  نماینده گان  كه  است  حالی  در  این 
دور  در  و  خاص اند  قوم  یک  از  نماینده گان  مجلس 
پارلمانی  انتخابات  برگزار نشدن  به دليل  نيز  هفدهم 
در این والیت به عنوان نماینده باقی  مانده اند. انتخابات 
ریاست  انتخابات  با  بود  قرار  غزنی  والیت  پارلمانی 
كمبود  دليل  به  اما  شود،  برگزار  هم زمان  جمهوری 
معاون  این همه،  با  نشد.  برگزار  مشكالت،  و  منابع 
بنياد انتخابات عادالنه و شفاف افغانستان تأكيد كرد 
كه مذاكرات صلح بر كارهای حكومت سایه افكنده و 
حكومت برگزاری انتخابات را از اولویت هایش نمی داند. 
او از حكومت خواست كه انتخابات را جزو اولویت های 
به  آن  از  نيز  صلح  مذاكرات  در  و  بپندارد  كاری اش 

عنوان یک دست آورد استفاده كند. 
در همين حال كميسيون مستقل انتخابات بار دیگر 
شوراهای  انتخابات  برگزاری  آماده   كه  می كند  تأكيد 
والیتی، پارلمانی غزنی و تعدادی از شهرداری ها است. 
مسووالن این كميسيون به روزنامه ۸صبح می گویند 
ميان  در  حكومت  با  را  انتخابات  برگزاری  طرح  كه 

و  بررسی  نهاد  این  كارمندان  كه  می گوید  ۸صبح 
مستندسازی ادعای شكنجه و لت وكوب این مرد را آغاز 
كرده اند و هيچ كسی بر اساس قانون حق ندارد فردی را 

شكنجه و لت وكوب كند.
وكالی  مستقل  انجمن  ریيس  نادری،  احمدرفيع 
مدافع هرات، تأكيد دارد كه ادعای »شكنجه، تعذیب 
در  هرات  والیت  در  مظنونان  از  یكی  با  بدرفتاری«  و 
نهادهای  بشر،  حقوق  مستقل  كميسيون  هماهنگی 
عدلی و قضایی و اداره محلی، از سوی این نهاد در حال 
افراد جرم پنداشته  او، شكنجه  بررسی است. به گفته 
در  با  هرات،  مدافع  وكالی  مستقل  انجمن  و  می شود 
و  سيزدهم  ماده های  مندرج  مكلفيت های  داشت  نظر 
چهاردهم قانون منع شكنجه، در مستندسازی و تعقيب 
عدلی عامالن این قضيه، با تمام قدرت تالش می كند. 
وی می افزاید كه در ماده ۲۹ قانون اساسی كشور چنين 
آمده است: »تعذیب انسان ممنوع است، هيچ شخص 
نمی تواند حتا به مقصد كشف حقایق از شخص دیگر، 
اگرچه تحت تعقيب، گرفتاری یا توقيف و یا محكوم به 

جزا باشد، به تعذیب او اقدام كند یا امر بدهد.« 
از عمل كرد  تُند  انتقاد  با  ریيس شورای والیتی هرات 
فرمانده پوليس این والیت، او را به »دروغ گویی« متهم 
و  »خاین«  افراد  جمهور  ریيس   كه  دارد  ادعا  و  كرده 
»فاسد« را بدون مشورت با نماینده گان مردم، به عنوان 
فرمانده پوليس هرات مقرر می كند و هراتيان از این كه 
در انتخابات به او رأی دادند، پشيمان هستند. كامران 
»ما  می گوید:  روزنامه ۸صبح  با  در صحبت  علی زایی، 

گذاشته ، اما هنوز پاسخ واضحی در این زمينه دریافت 
نكرده اند. كميسيون مستقل انتخابات پيش از این نيز 
اعالم كرده بود، در صورتی كه حكومت بودجه انتخابات 
است كه  آماده  تأمين كند،  را  آن  امنيت  و  فراهم  را 
انتخابات شوراهای والیتی و پارلمانی غزنی را در ماه 
این كميسيون بودجه  ميزان سال آینده برگزار كند. 
دالر  ميليون  حدود ۱۰۰  را  انتخابات ها  این  برگزاری 
تخمين زده است. هرچند جزیيات این طرح همه گانی 
نشده، اما طبق مسوده آن برای انتخابات پارلمانی غزنی 
والیتی  شوراهای  انتخابات  برای  و  دالر  ميليون   ۱۹
است.  شده  گرفته  نظر  در  دالر  ميليون   ۸۰ از  بيش 
هرچند تالش شد دیدگاه ارگ ریاست جمهوری در 
مورد احتمال برگزاری این انتخابات گرفته شود، اما با 
وجود تماس های مكرر، سخنگویان حكومت حاضر به 

پاسخگویی نشدند.
از  ماليه  وزارت  و  داخله  امور  وزارت  سویی  هم  از 
تأمين امنيت و فراهم كردن بودجه انتخابات اطمينان 
كه  در صورتی  می گوید  داخله  امور  وزارت  می دهند. 
طرح برگزاری انتخابات نهایی شود، این وزارت آماده 
آرین،  طارق  كند.  تأمين  را  انتخابات  امنيت  تا  است 
سخنگوی وزارت امور داخله، به روزنامه ۸صبح گفت، 
آماده  انتخابات  مستقل  كميسيون  كه  صورتی  در 
برگزاری انتخابات باشد و طرح هایش نهایی شود، این 
وزارت آماده تامين امنيت انتخابات است. در عين حال 
مستقل  كميسيون  تاكنون  كه  می گوید  ماليه  وزارت 
انتخابات از این وزارت در خواست بودجه نكرده است. 
روزنامه  به  ماليه،  وزارت  نشرات  آمر  معرفتی،  فردین 
۸صبح گفت كه این وزارت در قسمت پرداخت بودجه 
انتخابات پارلمانی غزنی و شوراهای والیتی آماده است 
و كدام مشكلی ندارد. آقای معرفتی اما بيان كرد كه 
از سوی كميسيون مستقل  پيشنهادی  تاكنون كدام 
انتخابات به وزارت ماليه داده نشده است تا براساس آن 

بودجه انتخابات را فراهم كند. 
سال  سه  حدود  پارلمانی  انتخابات  كه  است  گفتنی 
در  اما  انتخابات  این  برگزار شد.  در ۳۳ والیت  پيش 
چگونه گی  مورد  در  دیدگاه  اختالف  دليل  به  غزنی 
برگزاری آن، برگزار نشد. پس از آن، قرار شد انتخابات 
والیتی  شوراهای  انتخابات  و  غزنی  والیت  پارلمانی 
هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری در ششم ميزان 
سال گذشته برگزار شود. این انتخابات ها نيز از سوی 
كميسيون مستقل انتخابات به دليل آن چه مشكالت 
اقتصادی، كمبود منابع انسانی و مشكالت فنی خوانده 

شد، برگزار نشد.

بی غيرت و بی همت نيستيم. از بزرگان هرات می خواهيم 
با این آدم تسویه حساب كنيم  به سر ما امر كنند تا 
و پوزش را به خاک بماليم.« آقای علی زایی هم چنان 
فساد  و  موترها  از  اخاذی  به  را  هرات  پوليس  فرمانده 

متهم می كند.
فرمانده پوليس هرات اما تمام ادعاهای مطرح شده از 
این  والیتی  شورای  ریيس  و  اعتراض كننده گان  سوی 
والیت را بی اساس می داند. او مدعی است كه وابسته گان 
این مرد جوان می خواهند مانع اجرای قانون و گرفتاری 
باندهای خالف كار شوند. سلطان داوود، فرمانده پوليس 
فردی  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  هرات، 
كرد،  بازداشت  پيش  روز   ۲۰ حدود  را  او  پوليس  كه 
عضو باندهای دزدی مسلح بود و در زمان گرفتاری با 
جنگ افزار بازداشت شد، اما به ضمانت از سوی سارنوالی 
ولسوالی انجيل رها شده است. سلطان داوود می گوید: 
كردند،  مظاهره  مرد  این  پشتی بانی  به  كه  »كسانی  
معلوم شد. ما باید شناسایی كنيم كه پشت این قضيه ها 
دست كی است. پشت قضيه های سرقت در هرات چه 
كسانی دست وپنجه نرم می كند.« فرمانده پوليس هرات، 
شكنجه و زندانی شدن این مرد در مهمان خانه اش را 
با موترسایكل  را تصادف  و عامل زخم هایش  رد كرده 
عنوان می كند. به گفته او، طب عدلی نيز در گزارش 

خود عنوان كرده كه علت زخم ها لت وكوب نيست. 
پيش از این، برخی فرماندهان پوليس با افزایش گراف 
اعتراض های گسترده مدنی  به دنبال  ناامنی،  جرایم و 
در هرات بركنار شدند، اما این بار ظاهراً ریيس شورای 
والیتی هرات نيز در مقابل فرمانده پوليس قد علم كرده 

و می خواهد با او »تسویه حساب« كند.

انتخابات در سایه گفت وگوهای صلح؛ 
حکومت درخواست کمیسیون انتخابات 

را بی پاسخ مانده است

ادعای زندانی و شکنجه شدن مردی جوان 
توسط فرمانده پولیس هرات
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نگاه محمداشرف غنی، ریيس جمهور كشور، نسبت 
به چهره ها و فرماندهان سابق جهادی هميشه منفی 
بوده است. غنی به دليل همين نگاه منفی تاكنون 
فرماندهان  و  این چهره ها  با  پایدار  تعامل  به  موفق 
و  چهره ها  به  مواردی  در  او  معموالً  است.  نشده 
برای  كه  كرده  مراجعه  جهادی  سابق  فرماندهان 
آن ها  یاری  به  شدید  نياز  اهدافش،  به  دست یافتن 
دست  به  اهداف  این  آن كه  محض  به  است.  داشته 

آمده، غنی آن ها را كنار گذاشته است.
سابق  فرماندهان  و  سياسی  چهره های  ميان  در 
جهادی، افراد زیادی را سراغ داریم كه با عشق و عالقه 
با غنی یک جا شده؛ اما پس از مدتی با كينه و نفرت 
از او بریده اند. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ 
احمدضيا  دوستم،  عبدالرشيد  خليلی،  محمدكریم 
مسعود و سيد منصور نادری از یاران نزدیک او بودند. 
آن ها برای پيروزی غنی در انتخابات از تمام امكانات 
خود مایه گذاشتند؛ اما بعدتر یكی یكی از او فاصله 
نتوانست  منفی،  نگاه  دليل همين  به  غنی  گرفتند. 
روی این چهره ها و فرماندهان سابق جهادی اعتماد 
كند و یا به تعهدات خود در برابر آن ها صادق بماند. 
در نتيجه، از حرارت رفاقت بين آن ها كاسته شد و 

جای آن را نفرت سياسی گرفت.
عطامحمد   ،۱۳۹۸ جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
نور، از فرماندهان سابق جهادی در خفا از متحدان 
اشرف غنی بود. از یاران سابق او در این انتخابات تنها 
سرور دانش در كنارش حضور داشت. سایر كسانی 
رسانده  قدرت  به  را  غنی   ،۱۳۹۳ انتخابات  در  كه 
كردند.  باز  مخالف  جبهه  او  برابر  در  این بار  بودند، 
آن ها تا جایی موفق شدند، جلو ورود غنی به ارگ 
را مطابق اعالم كميسيون مستقل انتخابات بگيرند. 
نمی شد، شاید  امضا  ثور  توافق نامه سياسی ۲۸  اگر 

افغانستان شاهد دو شاه در یک اقليم بود.

طرح خواهد شد، غنی است. از این رو، طرح حكومت 
موقت برای غنی یک تهدید جدی است.

صلح  راه  نيز  طالبان  و  امریكا  توافق نامه  اساس  بر 
می گذرد.  موقت  حكومت  تشكيل  از  افغانستان 
مراحلی كه در این توافق نامه پيش بينی شده، تشكيل 

حكومت موقت را گریزناپذیر ساخته است.
محمداشرف غنی به تازه گی متوجه شده كه بقایش 
در قدرت در خطر است. از این رو، در سطح داخلی، به 
یارگيری سياسی تازه از بين كسانی روی آورده است 
كه روزگاری آن ها را با بدترین شكل ممكن از قدرت 
است.  دوستم  عبدالرشيد  آن ها،  از  یكی  بود.  رانده 
غنی اخيراً راحله دوستم، دختر عبدالرشيد دوستم 
را به عنوان سناتور در مجلس سنا تعيين كرده است. 
ضمن آن كه عضویت باتور دوستم در تركيب هيأت 
قرار  دارد.  قرار  او  تأیيد  مورد  دولت  مذاكره كننده 
از والیات شمالی،  تازه در بعضی  تعيينات  است در 
ترجيحات دوستم نيز لحاظ شود. این در حالی است 
كه غنی در دوره حكومت وحدت ملی به دوستم در 
كار  اجازه  ریاست جمهوری،  نخست  معاون  جایگاه 

نداد و با اعطای رتبه مارشالی به او نيز مخالف بود.
محمداشرف غنی در یک اقدام دیگر، محمد محقق را 
به عنوان مشاور ارشد خود در امور امنيتی و سياسی 
تعيين كرده است. محقق از سرسخت ترین مخالفان 
سياسی غنی در گذشته بوده است. او در انتخابات 
۱۳۹۸ با تشكيل یک تكت انتخاباتی با محمدحنيف 
اتمر و محمدیونس قانونی در همراهی با عطامحمد 
بعدتر  كند.  بيرون  ارگ  از  را  غنی  داشت  قصد  نور 
كه این تكت فروپاشيد، او به عبداهلل پيوست. غنی 

حضور  غنی  تحليف  مراسم  در  كه  نور  عطامحمد 
از  انتخابات  فردای  در  كه  می كرد  تصور  بود،  یافته 
این  بر خالف  برخوردار خواهد شد.  ویژه ای  جایگاه 
تصور، اما جایگاه ویژه ای برای نور نرسيد. فرزندش، 
است،  مذاكره كننده  هيأت  عضو  فعاًل  كه  نور  خالد 
جایگاه لرزانی در این هيأت دارد. غنی همين چند 
روز پيش می خواست عضویت او را تعليق كند؛ اما 
موفق نشد. هم چنان به تازه گی وزیر پيشنهادی نور 
به دستور غنی از وزارت صحت بركنار شده است. در 
حال حاضر، این یار انتخاباتی غنی به مخالف سياسی 
او تبدیل شده است. او در پی جنجال هایش بر سر 
عامه،  وزارت صحت  از  عثمانی  احمدجواد  بركناری 
طرح تشكيل حكومت موقت را برای كنارزدن غنی از 

قدرت پيشنهاد كرده است.
غنی  نفع  به  را  جمعيت  حزب  كه  بود  كسی  نور 
انشعاب داد و از حجم فشارهای این حزب بر حكومت 
كاست. او هم چنين یكی از دانه درشت های فرماندهان 
سابق جهادی است كه می توانست فضای سياسی را 
تا اندازه ای به نفع غنی مدیریت كند. پایان رفاقت نور 
بيش تر غنی در گستره سياست  انزوای  به  با غنی، 

كمک كرد.
به عنوان ریيس جمهور، تصميم  محمداشرف غنی 
او  بماند.  باقی  قدرت  در  انتخابات  برگزاری  تا  دارد 
مخالف حكومت موقت است. غنی هم چنان مخالف 
هرگونه طرحی برای صلح است كه موقعيت او را به 
عنوان ریيس جمهور به مخاطره اندازد. با این وصف، 
او در بين چهره های كهنه كار سياسی به شدت تنها 

است.
حكومت موقت طرحی است كه در سطوح مختلف 
و  اسالمی  تنها حزب  نه  دارد.  جریان  كار  آن  روی 
حامد  نظير  سياسی  چهره های  كه  جمعيت  حزب 
موقت  آمدن حكومت  كار  روی  نيز طرف دار  كرزی 
از طرح حكومت موقت  تلویحاً  نيز  هستند. عبداهلل 
اعالم حمایت كرده است. اولين كسی كه قربانی این 

از  را  انفكاک محقق  اقدام، حكم  این  به  در واكنش 
معاونيت دوم ریاست اجرایی سابق صادر كرد. 

تقدیرات سياسی در افغانستان در مسيری رقم خورده 
است كه غنی فعاًل چاره ای جز یارگيری از بين یاران 
سابق و مخالفان سياسی فعلی خود نمی بيند. او به 
رغم آن كه نگاه مثبت نسبت به دوستم و محقق ندارد، 
تالش می كند آن ها را با خود همراه كند. تصور غنی 
آن است كه با همراهی دوستم و محقق و چهره های 
دیگری نظير آن ها، از آزمون سياسی پيش رو موفق 
بيرون خواهد شد. این كه این تصور چقدر با واقعيت 

سازگار است، فعاًل قابل قضاوت نيست.
فرد  او  كه  می دهد  نشان  قدرت  در  غنی  كارنامه 
برای فرماندهان سابق جهادی نيست.  اعتماد  مورد 
او بارها با آن ها عهد دوستی و رفاقت بسته؛ اما بعدتر 
شكسته است. غنی با هيچ یک از فرماندهان سابق و 
چهره های برجسته جهادی رابطه پایدار نداشته است. 
جدا از این مسأله، در مواردی آن ها را بسيار با تندی 

و سبک سرانه از خود رانده است.
او  كمک  طلب  و  دوستم  به  غنی  دوباره  مراجعه 
در جامعه  مرد  این  تنهایی  و  انزوا  نشانه  از محقق، 
است.  موقت  حكومت  از  او  شدید  ترس  و  سياسی 
بقایش در قدرت  اتفاق نمی افتاد و  تنهایی  این  اگر 
كه  بود  بعيد  شاید  نمی شد،  روبه رو  جدی  خطر  با 
غنی به دوستم و محقق مراجعه كند. او این بار نيز 
از این چهره ها به عنوان مليشه سياسی یک بارمصرف 
استفاده خواهد كرد و پس از دست یافتن به ایده آل 
خود، آن ها را دوباره كنار خواهد گذاشت. دوستی و 
رفاقت غنی با فرماندهان جهادی هيچ گاهی دایمی 
نبوده است. علت آن، چنان كه گفته شد، بی اعتمادی 
به چهره ها و فرماندهان سابق جهادی  غنی نسبت 
و نگاه منفی او نسبت به آنان است. دوستم این بار 
نيز و محقق برای اولين بار از رفاقت با غنی به سود 
دندان گير سياسی دست نخواهند یافت. آن ها فقط 
مليشه های سياسی خواهند بود كه كارشان مبارزه 
با تهدیدات موجود در برابر اقتدار سياسی غنی است.

تقویت جبهه سياسی  كنار  در  غنی  ریيس جمهور 
خود در داخل كشور، در تالش تقویت موضع خود در 
سطح جهانی نيز است. او فعاًل دستگاه وزارت خارجه 
به  این منظور  برای  را  امنيت ملی كشور  و شورای 
كار انداخته است. محمدحنيف اتمر و حمداهلل محب 
اخيراً بسيار فعال شده اند تا زیر نام اجماع جهانی و 
منطقه ای در پيوند به صلح افغانستان برای بقای غنی 
در قدرت البی كنند. البته نقش دوستم و محقق در 

این زمينه هم بد نيست.

مسوولیت سازمان ملل متحد در قبال صلح افغانستان

روابط گذشته سازمان ملل متحد با افغانستان
در ۱۹ نوامبر ۱۹۴۶، درخواست افغانستان برای عضویت 
در  بعد،  سال  دو  شد.  پذیرفته  متحد،  ملل   سازمان  در 
۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، افغانستان و ۴۸ كشور دیگر اعالميه 
 ۱۹۴۹ سال  در  كردند.  تصویب  را  بشر  حقوق  جهانی 
صندوق كودكان سازمان ملل متحد، فعاليت های خود را 
برنامه غذایی  ترتيب،  به همين  آغاز كرد.  افغانستان  در 
جهان )WFP( در سال ۱۹۶۳ و برنامه توسعه ای سازمان 
ملل متحد )UNDP( در سال ۱۹۶۶، هم كاری خود را با 

دولت افغانستان شروع كردند.
در  افغانستان  بر  شوروی  جماهير  اتحاد  هجوم  از  پس 
سال ۱۹۷۹، مجمع عمومی سازمان ملل برای اولين بار 
افغانستان  مورد  در  را  خود  قطع نامه های  از  مجموعه ای 
از  نيروهای شوروی  صادر كرد و در آن خواستار خروج 
این كشور شد. هم چنين ملل متحد در این قطع نامه ها 
كمک های  كه  كرد  تقاضا  جهانی  جامعه  و  اعضایش  از 
ارسال كنند.  افغانستان  برای مردم  را  بشردوستانه خود 
در سال ۱۹۸۰، خاویر پرز دكوئيار، دبيركل سازمان ملل 
متحد، نماینده ویژه خود در امور افغانستان را تعيين كرد. 
بعد از آن، مسایل افغانستان از طریق نماینده ویژه دبيركل 
ملل متحد دنبال می شد و در این راستا وی سفرهایی را 
هفت سال  تقریباً  كه  داد  انجام  افغانستان  و  منطقه  در 
 ۱۴ در  سرانجام  مذاكرات،  این  نتيجه  در  كشيد.  طول 
اپریل ۱۹۸۸، موافقت نامه ژنو ميان پاكستان و افغانستان 
با تضمين شوروی و امریكا به امضا رسيد. این موافقت نامه 
زمينه خروج نيروهای شوروی را از افغانستان فراهم كرد.

اگرچه هم كاری های ملل متحد در دهه ۱۹۹۰ با مردم 
افغانستان ادامه داشت، ولی بازهم این نقش به اندازه ای 
نبود كه مانع جنگ های داخلی و ظهور گروه های افراطی 
در این كشور می شد. در این مدت ملل متحد به عنوان یک 
ناظر، بيننده تحوالت و فجایع سياسی، اقتصادی، حقوقی 
و فرهنگی مردم افغانستان بود؛ اما اقدامات الزم كه منجر 
به كاهش خشونت، اصالح نظام و بهبود زنده گی مردم این 

كشور شود، صورت نگرفت. مهم ترین اقدام سازمان ملل 
اخضر  تعيين  افغانستان،  مورد  در  مرحله  این  در  متحد 
ابراهيمی به عنوان فرستاده ویژه دبيركل در سال ۱۹۹۷ 
بود كه تالش هایی را در منطقه و جهان برای افغانستان 
انجام داد. گفت وگوهای ابراهيمی با طالبان، گروه شش 
به عالوه دو و سایر گروه ها در افغانستان نتایج ملموس 
به دنبال نداشت. طالبان به آموزش و فعاليت گروه های 
تروریستی در كشور ادامه دادند و فضای سياسی را روز 
به روز برای مردم افعانستان و فعاليت سازمان ملل متحد 
تنگ و تنگ تر  كردند. سرانجام در پی تالش های نافرجام 
نماینده ویژه دبيركل سازمان ملل متحد در افغانستان، 
 ۱۲۱۴ قطع نامه های  صدور  طریق  از  سازمان  این 
)۱۹۹۸(، ۱۲۶۷ )۱۹۹۹( و ۱۳۳۳ )۲۰۰۰( تحریم ها و 
محدودیت هایی را برای گروه طالبان در نظر گرفت. تأثير 
این تحریم ها نيز برای افغانستان جز افزایش خشونت، فقر 

و آواره گی نتيجه دیگری به دنبال نداشت.
گزارش ارایه شده توسط دفتر هماهنگی امور بشردوستانه 
به كميته تحریم ها در دسامبر ۲۰۰۰، وضعيت افغانستان 

و آسيب پذیری آن را این گونه گزارش داده بود:
در  و سالمتی  بهداشت  اجتماعی: وضعيت  نظر  از  الف- 
افغانستان یكی از بدترین شرایط در جهان است. ميزان 
مرگ و مير و بيماری در سطح خيلی باالیی قرار دارد. 
خدمات بهداشتی دولتی از هم پاشيده و كاماًل وابسته به 
كمک های بين المللی است. بی سوادی به ميزان خيلی باال 
وجود دارد و آموزش در اكثر مناطق، به ویژه برای دختران، 

در دست رس نيست.
بيش  این گزارش،  اساس  بر  و جابه جایی:  ب- جمعيت 
زنده گی  ایران  و  پاكستان  در  پناهنده  ميليون   ۲.۶ از 
می كردند و حدود ۱۷۰ هزار نفر نيز در اواخر سال ۲۰۰۰، 
به پاكستان مهاجر شده بودند. هم چنين حدود ۵۰۰۰۰۰ 

نفر نيز در داخل از سكونت اصلی شان بی جا شده بودند.
ج- اقتصاد: تركيبی از عوامل خشک سالی و درگيری های 
خشونت آميز، اقتصاد افغانستان را نابود كرده است. كمبود 
مواد غذایی وجود دارد و جمعيت آسيب پذیر به شدت در 

حال افزایش است.
د- جامعه مدنی و حكومت: افغانستان در این دوره نهادها 

مردم  حقوق  توسعه  و  محافظت  برای  مكانيسم هایی  و 
حكومت  سوی  از  عمومی  هزینه های  اختصاص  ندارد. 
طالبان به جز در بخش های مذهبی و نظامی، عماًل برای 
 para ,241/2001/S( .همه عرصه ها متوقف شده است
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تا سال ۲۰۰۰، وضعيت به همين منوال گذشت و طالبان 
به جنگ و خشونت در كشور ادامه و تقریباً بر ۹۰ درصد 
كل قلمرو افغانستان تسلط خود را گسترش دادند. این 
گروه تا جایی به استبداد و دربندكشيدن مردم ادامه داد 
كه هيچ عرصه ای به جز افراط گرایی دینی و تسليم شدن 
باقی  به مقررات خشک طالبان برای فعاليت و زنده گی 
نمانده بود. سرانجام كار به جایی رسيد كه طالبان حتا 
كمک های بشردوستانه ملل متحد برای مردم افغانستان 
را تحمل نتوانستند، به همين جهت در ۲۰ می ۲۰۰۰، 
آخرین دفتر باقی مانده ملل متحد در كابل نيز به گونه 
مانند مهاجران  نماینده گی های آن  اجباری بسته شد و 

افغانستان در كشورهای منطقه و جهان آواره شدند.
آخرین  به  جنگ  آن كه  از  پس  طالبان  قدرت  اوج  در 
افغانستان  مردم  بود،  رسيده  شمال  اتحاد  سنگرهای 
بدترین وضعيت زنده گی را تجربه می كردند و زمانی كه 
مردان و زنان درد شالق های بی رحمانه طالبان را تحمل 
می كردند، آخرین شهرها داشت به ویرانه تبدیل می شد، 
آخرین  ساله،  هزار  چند  تاریخی  آثار  و  باميان  بودای 
رمق های زنده گی شان را می كشيدند و از ارزش و شكوه 
به خاكستر تبدیل می شدند. صاعقه ای در آسمان امریكا 
پدید آمد كه صدای آن در تمام جهان طنين انداز شد و 
آرامش دولت ها را بر هم زد. آن وقت بود كه مردم جهان، 
دولت ها و سازمان ملل متحد فهميدند كه مردم افغانستان 
چه رنجی را تحمل می كنند و اسير چه هيوالیی در كشور 

خود شده اند.
از ماجرای ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، ملل متحد، جامعه  بعد 
آمدند  گردهم  آلمان  بُن  در  افغانی  طرف های  و  جهانی 
مذاكره  هم  با  افغانستان  سياسی  سرنوشت  مورد  در  تا 
كنند. نتيجه این مذاكرات موافقت نامه بن بود كه راه را 
می بایست به سوی دموكراسی و حاكميت مردم هموار 
می كرد. اگرچه برنامه های پيش بينی شده در موافقت نامه 

بن )دولت موقت و انتقالی( برای سپردن قدرت به دست 
و  بود  شده  طراحی  درست  انتخابات،  برگزاری  و  مردم 
پيش رفت  و  توسعه  سوی  به  را  افغانستان  می توانست 
كه  افرادی  به  مسووليت  این  سپردن  اما  كند،  هدایت 
نداشتند،  را  دموكراتيک  تجربه حكومت داری  و  آشنایی 
جامعه  و  متحده  ایاالت  متحد،  ملل  بود.  بزرگی  اشتباه 
از  را پس  افغانستان  و سرنوشت سياسی  قدرت  جهانی 
جنگ  در  كه  گذاشتند  كسانی  عهده  بر  بن  كنفرانس 
افغانستان دخيل بودند و قباًل در قلمرو تحت تصرف شان 
عدالت  و  دموكراسی  بشر،  حقوق  رعایت  در  موفقيتی 
اجتماعی نداشتند. پس چگونه ممكن بود كه آنان برای 
دموكراسی  تحقق  و  ملی  منافع  عدالت،  نهادینه شدن 

بكوشند؟
بعد از كنفرانس بن، ملل متحد و جامعه جهانی، نخست 
و  شرایط  با  مناسب  سياسی  ساختار  طراحی  به  باید 
مسووليت  دوم،  و  می پرداخت  افغانستان  واقعيت های 
اداره و كنترل حكومت را به دست نيروهای آموزش دیده، 
و  دقيق  برنامه های  با  و  می سپرد  متخصص  و  مسلكی 
را هدایت و نظارت  سنجيده شده، سياست مداران كشور 
می كرد. سازمان ملل متحد با افغانستان باید مانند یک 
سرزمين تحت قيمومت برخورد می كرد و آن را با نظارت 

شدید و برنامه های دقيق به استقالل می رساند.
سال  در  متحد  ملل  سازمان  قيمومت  شورای  اگرچه 
اما بر اساس ماده ۷۵  ۱۹۹۴، به حالت تعليق درآمد، 
قيمومت،  نظام  از  اساسی  هدف  سازمان،  این  منشور 
پيش برد تحكيم صلح و امنيت بين المللی و كمک به 
آموزش  و  اجتماعی  اقتصادی،  پيش رفت های سياسی، 
مردم مناطق آسيب پذیر است تا زمينه را برای استقالل 
فراهم سازد. درواقع تالش ملل  و خودكفایی كشورها 
متحد این است كه به حقوق بشر و آزادی های اساسی 
مردم بدون مالحظه نژاد، جنس، زبان و مذهب توجه 
شود. در افغانستان، همه زیربناهای آموزشی، فرهنگی، 
سياسی، اقتصادی و اجتماعی تخریب شده بود و بدون 
ترميم و بازسازی، در فقدان نيروی انسانی آموزش دیده، 
استقالل همه جانبه  و  ثبات  به  این كشور  نبود  ممكن 

دست یابد.

عارف وفایی، استاد دانشگاه
بخش دوم
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ويژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یكی از مدرن ترین و پيشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است كه افتخار دارد برای اولين بار در افغانستان با ویژگی های منحصر به 
خودش به فعاليت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد كه بهترین و باكيفيت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، مهمانی ها 
و دعوت ها، وركشاپ ها و سمينارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قيمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما در تالش هستيم تا با 
ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را كسب كنيم و باورمندیم كه گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت 

صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: ۰۷۷۰۶۷۶۴۶۵ - ۰۷۰۰۱۹۸۸۹۷آدرس: سرک اول كارته چهار، كوچه ليسه عالی رابعه بلخی



مفتی سابق عربستان 
و محاکمه دو باره گالیله

زمان  از  برهه ای  در   )۱۹۹۹-۱۹۱۲( باز  بن  عبدالعزیز 
عهده دار فتوا و اجتهاد در عربستان سعودی بود، تریبون 
این كشور در اختيار داشت و سال ها به  رسمی را در 
عنوان مرجع معتبر و مهم برای رتق و فتق مسایل و 
معضالت دینی پيروانش شناخته می شد. دوست دارانش 
از او به عنوان »عالمه« یاد می كنند و جایگاه علمی اش 
ناصر الدین  باری  می دهند.  نشان  بلند مرتبه  بسيار  را 
به  او  از  سلفی،  آوازه مند  علمای  از  دیگر  یكی  البانی، 
د این زمانه« یاد كرده بود. او كه از جوانی  عنوان »مجدِّ
و  داشت  نيرومند  حافظه   بود،  شده  مبتال  نابينایی  به 
همين امر مایه تمایز او بر همگنانش به شمار می رفت. 
او به اقتضای مناصبی كه احراز كرده بود، چه به عنوان 
مفتی رسمی دولت و چه به حيث ریيس عمومی اداره 
»البحوث واالفتاء والدعوة واالرشاد«، سخنگوی جریان 
بود  كشورها  دیگر  و  سعودی  عربستان  در  سلفی گری 
فراوانی  كشمكش های  و  مجادالت  راستا  این  در  و 
نقش  او  می داد.  صورت  سلفيت  عقيده  مخالفان  با  را 
بن  محمد  و  تيميه  ابن  عقاید  ترویج  در  تعيين كننده  

عبدالوهاب در عصر حاضر داشته است.
عبدالعزیز بن باز، مفتی وقت عربستان، رساله ای نوشته 
است تحت عنوان »األدلة النقلية والحسية علی إمكان 
والقمر  الشمس  جریان  وعلی  الكواكب  إلی  الصعود 
دوم،  چاپ  الحدیثة،  الریاض  )مكتبة  األرض«  وسكون 
جهت  از  نه  رساله  این  به  پرداختن  اهميت   .)۱۹۸۲
برای  كه  است  حيث  این  از  بلكه  است،  آن  محتوای 
كسانی  چه  ما  دینی  امور  متصدیان  می دهد  نشان  ما 
هستند و اگر حواس مان نباشد به چه ساده گی می توانند 
برداشت های بدوی و عقب مانده خود را در قالب دین 
عرضه كنند و با علم و دست آوردهای علمی از در ستيز 
وارد شوند و بر پيشانی مخالفان ُمهر كفر و ارتداد بزنند.

رساله  آغاز  همان  در  باز  ابن  كه  است  این جا  طرفه 
مخاطبان را از سخن گفتن بدون دليل و دانش برحذر 
می دارد و در این جهت متوسل به آیاتی از قرآن می شود 
داوری كردن  و  نا آگاهانه  و  بی دليل  سخن زدن  از  كه 
چنين  به  خودش  آن كه  حال  می كند؛  نهی  نا مستند 
ورطه ای می افتد و در حوزه ای حرف می زند كه از مسایل 

شفاف و بدیهی و دم دست آن اندک ترین آگاهی  ندارد.
او در جایی از این رساله می نویسد كه مسلمانان نباید 
به حرف فاسقان و كفار در خصوص خواص ستاره گان 
و سياره ها و امكان رسيدن انسان به آن ها توجه و عمل 
قابل  حجت  هيأت  و  نجوم  علمای  اقوال  چون  كنند، 
اعتماد نيست و مبتنی بر گمان و تخمين است، نه بر 
بنياد قواعد شرعی. معنای این سخن، این است كه ما 
باید به سخنان آن دانشمندانی گوش فرا دهيم كه در 
اقوال  و  به عقاید  كنار تخصص در رشته خود، نسبت 
ابن قيم و ابن تيميه و محمد بن عبدالوهاب و... آگاهی 

داشته باشند و آن ها را آویزه گوش خود سازند.
اجماع  و  نبوی  احادیث  و  كریم  »قرآن  می نویسد:  باز 
علمای اسالم و واقعيت مشاهده شده، همه گی داللت بر 
این دارند كه خورشيد در فلک خود در حركت است و 
اعتقادی  این  ... هركس جز  برقرار است  ثابت و  زمين 
داشته باشد و بگوید كه خورشيد بی حركت است، خدا 
و پيامبرش را دروغ گو پنداشته و كافر گمراه و گمراه گر 
است. از چنين شخصی خواسته شود توبه كند و اگر توبه 
نكرد به جرم كفر و ارتداد كشته شود و مال و دارایی اش 
به بيت المال مسلمانان تعلق  گيرد، آن گونه كه اهل علم 

تصریح كرده اند.«
از این حرف ها بر  می آید كه مفتی اعظم عربستان خود 
تمایزی  و هيچ  او می پندارد  دین  و  را سخنگوی خدا 
ميان دین و برداشت های خودش از دین قایل نيست و 
استنباط های هرچند خرافی اش از متون دینی را مرادف 

و  خدا  با  دشمنی  با  را  آن  با  مخالفت  و  می داند  دین 
رسولش یكی می شمارد.

ابن باز برای اثبات ساكن بودن زمين، این استدالل عقلی 
را پيشكش می كند: »اگر آن گونه كه آنان گمان می برند 
و ادعا می كنند، زمين می چرخيد، باید شهرها و كوه ها و 
درختان و رودخانه ها و دریاها آرام و قرار نمی داشتند و 
مردم باید سرزمين های مناطق شرقی زمين را در غرب 
می دیدند و سرزمين های غربی را در شرق. نيز قبله در 
جایی ثابت قرار نمی داشت و هر لحظه در جای دیگری 
از چند جهت باطل  این سخن  این كه  می بود. خالصه 
است و پرداختن به همه آن ها قصه را طوالنی می كند. 
اما در باره انكار حركت آفتاب باید گفت، شكی نيست كه 
معتقد به چنين باوری كافر است، نظر به دالیل صریح و 

قطعی  كه در این زمينه وجود دارد.«
خورشيد  حركت  از  باز  ابن  مقصود  كه  باشد  یادتان 
همان حركت ظاهری آن است، به قرینه استدالل های 

متعددی كه در این زمينه عرضه می كند.
ابن باز در خصوص حركت خورشيد این را هم می گوید 
كه تا وقتی چشمانش بينایی اش را در نوزده ساله گی اش 
از دست نداده بود، شخصاً دیده بود كه آفتاب از مشرق 
طلوع می كند و در مغرب فرو می نشيند. در كنار این كه 
این كه  بر  دایر  بخاری  صحيح  در  دارد  وجود  روایتی 
زیر  و  می رود  می كند،  غروب  این كه  از  پس  خورشيد 
اجازه  خداوند  از  و  می آورد  جا  به  سجده  خدا  عرش 

می خواهد كه دوباره برگردد و طلوع كند.
معنای این سخن، این است كه جهان همان جزیرة  العرب 
از  تكه  این  مردمان  تنها  و  است  آن  اطراف  مناطق  و 
جهان اند كه آفتاب بر آن ها طلوع می كند و سپس وقتی 
غروب كرد، تا طلوع دیگر بر این مناطق به استراحت 

می پردازد.
با آن كه ابن باز در این رساله سخن برخی از علمای دین 
را نقل می كند كه معتقدند مقصود از حركت خورشيد 
در قرآن، حركت و شنای آن در فضای الیتناهی كائنات 
است و مقصود از آن، طلوع از مشرق و غروب در مغرب 
نيست، بازهم ابن باز بر نظر خود پای می فشارد و متوجه 
این نكته نيست كه اگر این دیدگاه نادرست ثابت شود 
به  قرآن  پای  كشاندن  با   - است  نادرست  قطعاً  كه   -
حوزه ای كه نباید كشانده شود، قرآن زیر پرسش قرار 

می گيرد.
در جایی از این رساله این گونه می نویسد: »اگر احياناً 
علمای نجوم و هيأت شناسان بر امری اتفاق كنند، این 
اجماع حجت نيست؛ چون از معصوميت برخوردار نيست. 
اجماع معصوم و مبرا از اشتباه فقط همان اجماعی است 
كه از سوی علمای اسالم صورت گرفته باشد كه شروط 
در  راستا  همين  در  باشد.«  فراهم  آن ها  در  اجتهاد 
این طور می نویسد: »از  اولين سطور رساله مورد بحث 
آن جایی كه ميان بسياری از نویسنده گان و معلمان و 
دانش آموزان این گونه شایع شده كه خورشيد بی حركت 
است و زمين در حال چرخش، در جهت انكار این سخن 
و بيان زشتی آن و ذكر برخی از دالیل نقلی و حسی 

بر باطل و غلط بودن این ادعا، این مقالت را نوشتم.«
اگر دقت كرده باشيد، مفتی اعظم سابق عربستان آنانی 
و بی حركتی خورشيد  به چرخش زمين  را كه معتقد 
نویسنده و معلم و  از جمله »علما« نمی شمارد و  اند، 
كه  است  كسی  واقعی  عالم  می كند.  تلقی  دانش آموز 
هم نظر با ابن باز باشد و بهتر بتواند سخنان ابن جریر 
را  تيميه  ابن  و  قيم  ابن  و  حنبل  بن  احمد  و  طبری 

نشخوار كند.
ما  كه  می كند  تصریح  رساله  این  از  جایی  در  باز  ابن 
باید در برابر سخنان »كفار و فساق« با احتياط برخورد 
علمای  تأیيد  به  كه  وقتی  تا  را  ادعاهای شان  و  كنيم 

دو شنبه
شماره 3518
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در  خودش  این همه،  با  نپذیریم.  است،  نرسيده  اسالم 
جایی كه الزم باشد و حدس و گمان هایش را تقویت 
كند از دانشمندان غربی كمک می خواهد. او می نویسد: 
»"بوانكاریه" می گوید كه دليل حسی و تجربی در نزد 
دالیل  اما  زمين،  چرخش  اثبات  برای  ندارد  وجود  ما 
غيرحسی بی شماری وجود دارد برای اثبات این امر و 
همه این دالیل به علوم ریاضی مربوط می شود و قوت 
این دالیل را تنها كسانی كه در علوم ریاضی باشند و به 
مرتبه  باال رسيده باشند، می دانند. از همين جهت از ذكر 

این دالیل خود داری كردیم.«
مسلماً ابن باز و امثال او از جمله راسخون در ریاضيات 
ندارند.  آشنایی  آن  الفبای  با  بلكه  هيچ،  كه  نيستند 
بنا براین، چه طور می توانند در این زمينه ها اظهار فضل 
كنند. سوال دیگری كه در این جا مطرح می شود، این 

است كه »بوانكاریه« چه كسی است؟
از دانشمندان غربی  نقل قول هایش  باز بيش ترین  ابن 
را بر مبنای كتاب محمد فرید وجدی صورت می دهد. 
به نام  فرید وجدی در كتابی كه  باز می نویسد كه  ابن 
»اسالم در عصر علم« دارد، چنين نوشته است: »موسيو 
 ۸ در  پاریس  چاپ  "ليبربارول"  جریده  در  درومون 
بر درست بودن  تا هنوز دليلی  نوشت:  جنوری گذشته 
ادعای چرخش زمين آن گونه كه گاليله ادعا می كرد در 
هندسه  عالم  بزرگ ترین  بوانكاریه  نيست...  دست رس 
حركت  مورد  در  هنوز  تا  و  است  فرانسوی  فيزیک  و 
زمين حكم قاطع صادر نكرده است.« موسيو درومون 
و بوانكاریه چه كسانی اند و آیا نشریه ای به نام ليبربارول 
واقعاً در پاریس وجود داشته است؟ طرفه این كه یكی 
از این دو دانشمند، دانشمند هندسه است. هندسه چه 
ربطی به علوم هيأت دارد؟ افزون بر آن، آیا این ادعا، 
ادعای كالنی نيست كه گویا بعضی از دانشمندان نجوم 

در عصر حاضر وجود دارند كه منكر حركت زمين اند؟
وجدی،  فرید  نام دار،  نویسنده  »سپس  می نویسد:  باز 
از كسی كه وی را استاد هيأت شناس نا م آور ناميده و 
معتبرترین ریاضی دان در فرانسه به شمار می رود، مفصاًل 
نقل قول كرده و در اخير چنين نتيجه گيری كرده است: 
از این جا روشن می شود كه تأكيد برخی ها بر چرخش 
زمين معنا ندارد، چرا كه به تجربه نمی توان آن را اثبات 

كرد.«
شيوه استدالل ابن باز این گونه است كه تمامی سخنانی 
را كه به نفع باورش نيست، نادیده می گيرد و سخنی 
حتا شاذ و غریب را برای تأیيد ادعای خود َعلَم می كند 
افزون بر آن كه معلوم نيست این  و برجسته می سازد. 
كدام  مفصلش  سخنان  و  كيست  هيأت شناس  استاد 
است.  گفته  را  سخنی  چنين  كجا  در  دقيقاً  و  است 
گویا به نظر او نيازی به ذكر این جزئيات نيست و شما 
همين كه می بينيد ابن باز این حرف را زده است باید 

آن را بپذیرید.
اولين وهله در هنگام خواندن  نخستين چيزی كه در 
بود.  برای من خودنمایی كرد، لحن آن  فتوا  این  متن 
مفتی مزبور در این رساله دیگران را كم بهره از عقل و 
تلقی می نماید و تصور می كند كه همه حقایق  شعور 
برای او مكشوف است و دیگران باید از او پيروی كنند. 
عداد  در  را  مخالفان  رساله  این  از  جایی  در  او  حتا 
»چارپایان بی زبان« قرار می دهد. نيز روشن نيست كه 
چرا باید ابن باز به موضوعی بپردازد كه كم ترین اطالعی 
از آن ندارد و متون دینی را به یاری برداشت های بدوی 
خود فرا بخواند و طوری وانمود كند كه گویا رسالت مهم 

را بر دوش دارد تا مردم را به راه راست هدایت كند.
انتظار می رفت كه عبدالعزیز بن باز دست كم از تاریخ 

برخورد كليسا در غرب با گاليله و دانشمندان دیگر آگاه 
و از مجادالتی كه ميان دانشمندان نجوم و كليسا صورت 
گرفته است، باخبر می بود تا در دامی نمی افتاد كه كليسا 
در آن گرفتار شده بود؛ هرچند كليسا حاال به كلی تغيير 
موضع داده و نسبت به مواضع گذشته اش تجدید نظر 

كرده است.
به  غالباً  او  هم چون  كسانی  و  باز  ابن  كه  می دانيم 
آن  از  فراتر  موضوعات  به  و  دارند  اشتغال  دینی  علوم 
نمی پردازند، اما وقتی قرار باشد اینان راجع به موضوعی 
اند  ناگزیر  كنند،  نظر  اظهار  تخصص شان  از  بيرون 
دست كم از بدیهيات آن موضوع آگاه شوند. این در حالی 
است كه از نحوه برخورد ابن باز با مسأله مورد بحث بر 
 می آید كه او نه از علم نجوم آگاهی دارد و نه حتا یک 
صفحه راجع به تاریخ كليسا چيزی خوانده است. اصاًل 
به احتمال زیاد هرگز حتا یک بار هم نامی از گاليله به 

گوشش نرسيده است.
اندیشيدن  فرصت  باز،  بن  عبدالعزیز  هم چون  افرادی 
در  قدری  به  چون  ندارند؛  را  حاضر  عصر  تحوالت  به 
اند كه خود  عصور قدیم و كشمكش های آن غوطه ور 
زمان  مشكالت  و  پرسش ها  از  و  كرده اند  فراموش  را 
حاضر در بی خبری مطلق قرار دارند و اگر قرار باشد به 
پرسش های عصر كنونی پاسخ ارایه كنند، به نوشته های 
ابن تيميه و ابن قيم مراجعه می نمایند و تالش می كنند 
این مشكالت را با مشكالت دوران ابن تيميه و ابن قيم 
شبيه سازی و از دل متون قرن هشتم هجری به آن ها 

پاسخ ارایه كنند.
اگر بخواهيم كليت فتوای مورد بحث را ارزیابی كنيم، 
دچار  نارسایی  چند  به  فتوا  این  كه  بگویيم  می توانيم 

است، به شرح زیر:
۱. ابن باز دست به خوانش تحت اللفظی متون دینی زده 
است. این خوانش یكی از خوانش های ممكن است، در 
صورتی كه معيارهای علمی در آن رعایت شده باشد. 
اما گاهی این كار ناممكن می شود و ناگزیر باید آن را 

كنار گذاشت.
۲. او به دليل آگاه نبودن به حقایق و اكتشافات علمی 
نتوانسته است متون دینی را با توجه به این حقایق و 

اكتشافات تفسير و تأویل كند.
۳. ابن باز به روایت هایی استدالل كرده كه بطالن آن 
غروب  از  پس  رفتن خورشيد  روایت  مثل  است.  ثابت 
اساساً  خدا.  درگاه  به  آن  و سجده كردن  عرش  زیر  به 
خورشيد چه وقت غروب می كند تا چنين اتفاقی بيفتد؟

قرن ها  كه  است  استشهاد كرده  افرادی  به سخنان   .۳
حوزه  این  در  این كه  پهلوی  در  كرده ،  زنده گی  پيش 
تخصص نداشته اند. مثاًل استشهاد به سخنان ابن قيم كه 
در سده هشتم هجری قمری می زیست و سر رشته ای در 

علم نجوم نداشت.
جالب این جا است كه برداشت ابن باز همانند برداشتی 
كه كشيش ها تا سه -  چهار قرن پيش در اروپا داشتند، 
مبتنی بر فرضيات و نظریات هيأت بطلميوسی است كه 
معتقد به مركزیت زمين است. پس از آمدن كوپرنيک 

این نظریات ویران و به باد فراموشی سپرده شد.
این  با  باز  ابن  كه كسانی هم چون  است  این  تأسف بار 
كارها قرآن را در معركه ای وارد می كنند كه پيشاپيش 
نتيجه آن معلوم است و بدین ترتيب اسالم را در معرض 
اتهام قرار می دهند و قرآن را كتابی برضد خرد و علم 
نشان می دهند. حال آن كه تاریخ تمدن اسالم بيان گر 
این است كه جهان اسالم برای چند قرن مهد پرورش 
به  مسلمانان  طریق  از  یونانی  متون  حتا  و  بوده  علوم 
در  مذهبی  علمای  اگر  است.  رسيده  اروپایيان  دست 
مسيحيت برخورد خشن و سركوب گرانه با علمای هيأت 
و نجوم داشتند، وجهی داشت چون در متون دینی شان 
چنين مواردی یافت می شد؛ اما این كه علمای اسالمی 
به چنين كاری مبادرت ورزند، جز این كه نشانه انحطاط 

عقلی و معنوی خودشان باشد، معنای دیگری ندارد.
شایان ذكر است كه پس از صدور این فتوا، سال های 
سال در عربستان سعودی و حتا بيرون از آن كم تر كسی 
باز  ابن  فتوای  این  با  مقابله  به  كه  یافت  را  آن  یارای 
می شود  گفته  حتا  بكشد.  چالش  به  را  وی  و  برخيزد 
كه برای مدت دراز از ترس خشم ابن باز در كتاب های 
درسی مكتب های عربستان موضوع چرخش و كرویت 

زمين اصاًل مورد بحث قرار نمی گرفت.
یكی از مشكالت عمده كار این گونه مفتيان این است 
كه به خود زحمت نمی دهند كه به كتاب های بيرون از 
كتاب های تراث سر بزنند. اگر این كار را می كردند و از 
قصه گاليله و محاكمه او توسط كشيشان اروپایی باخبر 
می بودند، هرگز تجربه های گذشته را تكرار نمی كردند و 

به محاكمه دوباره گاليله دست نمی زدند.
ظاهراً این قبيل افراد به جهت این كه منصب دینی را 
بر عهده گرفته  و با سوء استفاده از اتوریته ای كه كسب 
كرده اند، به خود حق می دهند در كار دیگران دخالت 
كنند و مثاًل علوم تجربی را نيز در قلمرو مالكيت خود 
مبدل  رصد خانه«  بدون  »ستاره شناسان  به  و  بدانند 
شوند. در حالی كه ميان ابن باز و اظهار نظر راجع به 

علم نجوم، صد سال فاصله نوری قرار دارد.

مهران موحد

شایان ذکر است که پس از 
صدور این فتوا، سال های سال 

در عربستان سعودی و حتا بیرون 
از آن کم تر کسی یارای آن را 

یافت که به مقابله با این فتوای 
ابن باز برخیزد و وی را به چالش 
بکشد. حتا گفته می شود که برای 
مدت دراز از ترس خشم ابن باز 

در کتاب های درسی مکتب های 
عربستان موضوع چرخش و 

کرویت زمین اصالً مورد بحث قرار 
نمی گرفت.



حسین علی انوش و احسن اهلل امین
مقدمه

نيازهای  یا  طبيعی  گرایش های  برحسب  انسان 
اجتماعی به منظور ایجاد امكانات زیستی و مبارزه با 
دشواری های حيات، خواه و ناخواه به سوی هم نوعان 
رانده می شود. تماس و زنده گی افراد با یک دیگر در 
چارچوب شغل، اقتصاد، رفاه و فعاليت های مذهبی و 
سياسی در حقيقت تضمين موجودیت افراد انسانی و 
تأمين نيازهای گوناگون آنان است. انسان باید لزوماً 
در محيط اجتماعی زنده گی كند تا امكان حيات یابد. 
لذا اجتماع گرایی فرد، چه روانی باشد، چه برحسب 
فطرت و چه بر اساس الزامات، امر اجتناب ناپذیر است. 
گرایش به سوی دیگران، نخستين سنگ بنای جامعه 

را می گذارد.
مفهوم جامعه، زمانی واقعيت و مصداق خارجی می یابد 
گروه بندی  تشكيل دهنده  گروه های  و  افراد  بين  كه 
شود.  محقق  آن  اجتماعی  نوع  از  روابطی  انسانی، 
روابط متقابل بين افراد و گروه ها، هرچه گسترده تر و 
شبكه بندی آن پيچيده تر باشد، انسجام جامعه بيش تر 
و سير آن به سوی كمال مشهودتر است. این روابط 
همواره بر پایه اصل تساوی طرفين رابطه، بنيا ن گذاری 
روابط،  این  در  اوقات  بيش تر  در  بلكه  است،  نشده 
اقتضای  دیگر،  بيان  به  می خورد.  چشم  به  نابرابری 
طبع جامعه این است كه برای برقراری این روابط و 
حيث  از  جامعه  اعضای  ميان  كليت  و  انضمام  ایحاد 
وجود  تفاوت  گونه ای  به  باید  اجتماع  نقش  و  وضع 
داشته باشد. تفاوت وضع و نقش افراد جامعه كه منطق 
است، خود  اجتماعی  پارچه  و یک  حركت هماهنگ 
است.  تفاوت ها  و  تمایزها  انواع  زمينه  موجد  به خود 
یعنی از همان زمان آغاز شكل گيری جامعه، ضرورت 
اجتناب ناپذیری دو گروه فرمان روا و فرمان بر، فرادست و 
فرودست و دستورده و دستورگير را از یک دیگر متمایز 
می كند. قدرت یا امكان اخذ تصميم و عمل كرد، در 
دست فرمان روایان قرار دارد كه یا خود شان مستقيماً 
آن را اعمال می كنند، یا این كه به واسطه سازمان های 

اجتماعی و از خالل یا از ورای نهادها به كار می برند.
گردهمایی  دنبال  به  جامعه  این كه،  سخن  كوتاه 
نوع  از  ارتباط  ایجاد  و  گروه ها  و  افراد  اجتناب ناپذیر 
اجتماعی آن متولد می گردد و به سبب متفاوت بودن 
می شود  ظاهر  قدرت  چهره  جامعه  خالل  از  روابط، 
و این قدرت به وسيله فرمان روایان اعمال می گردد. 
حق اعمال قدرت را فرمان روایان از قانون می گيرند؛ 
این  این كه  است.  قانون  منت  رهين  قدرت  یعنی 
سوی  از  را  )اقتدار(  اعمال  مشروعيت  چگونه  قدرت 
فرمان روایان پيدا می كند و هم چنان چگونه شهروندان 
نقش مردم در خلق چنين  و  وقع می گذارند  آن  به 
پرداخته  آن  به  ادامه  در  چيست؟  مشروع  قدرت 
می شود. مضاف بر این، در یک نتيجه گيری، قدرت و 
قانون در افغانستان تحليل می شود، تا نشان دهد كه 
در افغانستان چگونه قدرت و قدرت مندان رهين منت 
قانون، از جمله قانون اساسی اند و به چه ميزان موازین 

قانون اساسی در افغانستان تعميل و اجرا شده است.

1. مفهوم قدرت و قانون
به  قدرت  از  دقيقی  معنای  بتوان  كه  است  دشوار 
»واقعيت  است:  گفته  دال  چنان چه  داد.  دست 
نخستين و مهمی كه باید درباره قدرت دانست، این 
سياست،  علم  در  نه  و  روزمره  زبان  در  نه  كه  است 
تعریف های قدرت وجود  توافقی درباره دانش واژها و 
ندارد.« پژوهش گران سياسی، با توجه به ایدیولوژی و 
جهان بينی خود تعریف های گوناگونی از مفهوم قدرت 
ارایه كرده اند. گاهی قدرت با واژهای چون اقتدار، زور، 
اجبار، ترغيب و غيره نيز به كار برده شده است. ذیاًل، 
تعاریفی از مفهوم قدرت و قانون از منظر نظریه پردازان 
علم سياست و حقوق ارایه می شود. در ادامه چگونه گی 
رابطه و تطبيق آن دو در افغانستان ضمن نتيجه گيری 

تبيين می گردد.
ماكس وبر از جامعه شناسان پرآوازه می گوید: »قدرت 
امكان خاص یک عامل )فرد یا گروه( به خاطر داشتن 
موقعيتی در روابط اجتماعی است كه بتواند گذشته 
از پایه اتكای این امكان خاص، اراده خود را با وجود 
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قوانين عادی و برگرفته شده از قانون اساسی است. در 
ادامه به قانون اساسی افغانستان و نقش آن پرداخته 

می شود.

در  اساسی  قانون  نقش  و  جایگاه  بررسی   .2
افغانستان

از آن جا كه قانون تنظيم كننده روابط ميان افراد جامعه 
ویژه گی های  و  خصوصيات  جمله  از  بنابراین  است، 
جوامع مدنی، موجودیت قانون و تحكيم حاكميت آن 
است. حاكميت قانون از اصول مهم سياسی و حقوقی 
ميان  مساوات  و  برابری  تأمين  آن  هدف  كه  است 
افراد جامعه، جلوگيری از ظلم و حق تلفی، خودسری 
كه  را  حاكمان  قدرت  قانون،  است.  قانون شكنی  و 
مبتنی بر قانون بر اریكه قدرت تكيه زدند، تحدید و 
چارچوب بندی و از لجام گسيخته گی، استبداد و تمركز 
چارچوب،  اساسی  قانون  می كند.  جلوگيری  قدرت 
در  موجود  نهادهای  تمامی  مسووليت  و  صالحيت 

كشور را تبيين و توضيح می دهد.
قانونی كه اصل، منبع و مادر سایر قوانين است، قانون 
اساسی است. در مفهوم عام كلمه، قانون اساسی به 
یا  مدون  عرفی،  یا  موضوعه  مقررات  و  قواعد  كليه 
پراكنده ای گفته می شود كه مربوط به قدرت و انتقال 
و اجرای آن است. بنابراین اصول و موازین حاكم بر 
نهادهای  و  دولت  با  ارتباط  در  افراد  سياسی  روابط 
سياسی كشور و  شيوه تنظيم آن ها و هم چنين كيفيت 
توزیع قدرت ميان فرمان روایان و فرمان بران از زمره 
یک سو  از  اساسی،  قانون  است.  اساسی  قانون  قواعد 
حد و مرز آزادی فرد را در برابر عمل كردهای قدرت 
)نهادهای فرمان روا( و از سوی دیگر حدود اعمال قوای 
ترسيم  فردی  با حوزه حقوق  برخورد  در  را  عمومی 
می كند. یعنی هر جامعه سياسی در بطن خود صاحب 

قانون مادر )قانون اساسی( است.
با  را  دولت  قوای  روابط  هم  اساسی  قانون  بنابراین، 
یک دیگر و هم روابط مردم را با دولت تنظيم می كند. 
قانون  دارای هشت  معاصر خود  تاریخ  در  افغانستان 
اساسی بوده است. آخرین قانون اساسی افغانستان در 
سال ۱۳۸۲ تصویب و توشيح شده است. این دارای 
۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده است. بنا بر تعریفی كه در فوق 
از قانون اساسی ارایه شد، قانون اساسی افغانستان جدا 
از آن تعریف نيست. یعنی رابطه مردم را با مردم و 

قابل  افغانستان  در  آن چه  اما  می كند.  تنظيم  دولت 
به  رسيدن  برای  قانون  از  استفاده  سوء  است،  تأمل 
این جا  در  است.  حكومتی  بلند  صالحيت  و  منصب 
می توان این گونه طرح پرسش كرد: چرا با این كه ادعا 
می شود كه افغانستان صاحب قوانين جامع در سطح 
قانون  موازین  از  از جوانب مختلف  اما  منطقه است، 
به حاشيه  از متن  اساسی  قانون  آیا  عدول می شود؟ 

رفته است؟

قانون اساسی تزیین قفسچه ها
از  یكی  اساسی  قانون  جمله  آن  از  وضعی،  قانون 
دست آوردهای موثر جوامع بشری است. وضع و انفاذ 
است  انسان ها  مبارزات  نتيجه  و  ثمر  اساسی  قانون 
كه برای مبارزه با ظلم و استبداد مستبدان قرون در 
تطورات تاریخ حاصل شده است. از متن قانون اساسی 
است كه حاكميت منوط و مربوط به مردم می شود. 
و...  شاهان  امپراتوران،  خواست های  دیگر  یعنی 
تنظيم كننده حقوق مردم نيست؛ بلكه قضيه برعكس 
این خواست مردم است كه برای انسانی كردن قانون 
و تعميل آن از ورای قدرت مشروع )اقتدار( وضع و 
تا حقوق مردم قربانی خواست های  تطبيق می شود، 
مستبدان نشود. یعنی حكومت و قدرت از آن مردم 
نظام  از  تعریف واضح  می شود كه مصداق آن همان 
مردم،  توسط  مردم،  »حكومت  است:  مردم ساالری 

برای مردم«.
با  همواره  قوانين  اجرای  و  وضع  نيز  افغانستان  در 
دشواری ها و سنگ اندازی ها روبه رو بوده است. قانون 
اساسی ۱۳۸۲ كه  هم چنان نافذ است، پس از یک 
اكنون وضع و تعميل  الی  و  تاریک وضع شده  دوره 
افغانستان  آن كم تر قابل توجه بوده است. قانون در 
ورای  هرچند  عمل كردهای  جلوه نمایی  برای  صرف 
قانون قابل توجه بوده، در غير آن هيچ ارزشی به آن 

گذاشته نشده است.
وضع حاكم كنونی، نشأت گرفته از عدم حاكميت قانون 
است. قانون اساسی افغانستان تمام راه حل های نجات 
از بحران را واضح بيان داشته؛ اما گاه گاهی هرگز به 
آن وقع گذاشته نشده است. رقابت های ناسالم تيمی، 
قومی و عدم فهم و درک درست از قانون باعث شده 
است كه نقش قانون اساسی صرف به تزیين قفسچه ها 
خالصه شود كه نتيجه آن وضعيتی است كه در كشور 

می گذرد. باید در زمينه چاره ای سنجيده شود.
در نتيجه، قانون و قدرت رابطه دوسویه دارد. قدرت 
اقتدار  یک  به  و  كند  پيدا  مشروعيت  این كه  برای 
معضالت  و  مشكالت  حل  برای  جامعه  بر  مستولی 
قانون  نيازمند  تبدیل شود،  قوانين  موازین  از طریق 
است. برعكس قانون نيز برای این كه اجرایی شود و 
حاكميت پيدا كند، نيازمند یک سلسله قوه و قدرت 
اگر  است.  قانون  خود  قانون،  اجرایی  ضمانت  است. 
برای حاكميت قانون، قانون فاقد ضمانت اجرا باشد، 
آنگاه سليقه ها و خواست های گروهی، تيمی و فردی 
بر مردم حاكم می شود. در نهایت استبداد بر جامعه 
كه  می رسد  اوج  به  قانون گریزی  و  می گردد  حاكم 
توسعه یافته گی  عدم  و  عقب مانده گی  جز  آن  نتيجه 

مردم و جامعه چيز دیگری نخواهد بود.
یعنی این قانون است كه با وضع جامع و كامل خود، 
دولت و نهادهای اجرایی آن را چارچوب بندی می كند 
و قدرت احراز شده از طریق قانون، اقتدار مشروع است 
كه  گفت  می توان  می كند.  تمثيل  را  مردم  اراده  كه 
قانون هيچ  از  فراتر  است.  قانون  منت  رهين  قدرت، 
از قانون، قدرت نه،  قدرتی وجود ندارد. قدرت فراتر 
بلكه خفقان، استبداد، ظلم، بربریت و ددمنشی است. 
قدرت برای این كه هميشه مشروعيت داشته باشد و 
به یک اقتدار مبدل شود، نيازمند قانون است. این امر 
مختص و منوط به یک كشور و شهروندان حاكم و 
محكوم آن نيست، بلكه مشمول تمام جوامع می شود؛ 
مقاله،  این  مخاطب  بيش تر  حاكم  وضع  در  ولی 

حكومت و مردم افغانستان است.
یادداشت: این مقاله به مناسبت هفته قانون اساسی 
نوشته شده است. مطابق به تقویم، ۱۴ الی ۲۰ ماه 

جدی سال ۱۳۹۹، هفته قانون اساسی است.

مقاومت، به كار بندد«. هم چنان گرین نيز قدرت را 
چنين تعریف كرده است: »قدرت به طور ساده، حد 
توانایی كنترل دیگران است، به طوری كه عملی را 
كه از آن ها خواسته شده است، انجام دهند.« السول 
قدرت را مشاركتی خوانده و چنين تعریف از آن ارایه 
می كند: »قدرت، مشاركت در تصميم گيری و رابطه 
ميان فردی است.« مورگنتا، مولف كتاب سياست ميان 
نظریه  اندیشمندان  برجسته ترین  از  یكی  و  ملت ها 
رئاليسم، قدرت را چنين تعریف كرده است: »منظور از 
قدرت سياسی، اشاره به وجود كنترل در روابط متقابل 
دارنده گان اقتدار عمومی و ميان اقتدارعمومی و عامه 

مردم است.«
از تعاریف فوق سه خصيصه در مفهوم قدرت می یابيم: 
اول، این كه قدرت توانایی تحميل اراده است به رغم 
مقاومت دیگران، دوم، قدرت رابطه دارنده گان اقتدار 
در  مشاركت  قدرت  سرانجام،  و  است  آن  تابعان  و 

تصميم گيری است.
معنای  به  نيز  و  است  چيزی  مقياس  و  اصل  قانون 
طرف  از  كه  است  احكامی  و  مقررات  و  دستورها 
دولت و مجلس شورای ملی برای حفظ و انتظامات و 
اداره كردن امور جامعه وضع می شود. به طور مشرح تر، 
از  كه  است  معقولی  و  قواعد صریح  از  عبارت  قانون 
طرف هيأت حاكمه به منظور حفظ و نظم جامعه و 
تأمين حقوق افراد وضع می شود كه تطبيق آن توأم با 
اجبار است. بر اساس صراحت ماده ۹۴ قانون اساسی 
افغانستان، مصوبه هر دو مجلس شورای ملی، بعد از 
توشيح ریيس جمهور عبارت از قانون است. با اتكا به 
تعاریف فوق از مفهوم قدرت و قانون، دیده می شود 
كه قانون یكی از ضروریات و الزمه زنده گی اجتماعی 
زنده گی  پيش برد  قانون،  موجودیت  بدون  است. 
اجتماعی مسالمت آميز، ممكن و ميسر نيست. برای 

ضمانت اجرا، قانون نيز نياز به قدرت دارد.
قانون است كه در آن حقوق همه شهروندان احترام، 
رعایت و تضمين می شود. قانون از یک طرف روابط 
ميان  روابط  دیگر  جانب  از  و  دولت  نهادهای  ميان 
وجایب  و  حقوق  می كند.  تأمين  را  مردم  و  دولت 
سالم  تطبيق  می كند.  تحدید  و  تعيين  را  طرفين 
قانون و تحكيم آن در جامعه، سبب می شود تا جلو 
یكه تازی ها و خودسری ها گرفته شود. افغانستان نيز 
به عنوان عضوی از اعضای خانواده ملل جهان، دارای 

قدرت
رهین منت قانون
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یادداشت: محمدنوروز حقمل، متخصص صحی و استاد 
دانشگاه لندن است. او كه محقق بورسيه چونينگ است، 
سابقه كار در سكتور صحی افغانستان را دارد و در سال 
»قهرمان  لقب  انگلستان  خارجه  وزارت  سوی  از   ۲۰۲۰
صحت« به او داده شد. آقای حقمل در این مصاحبه  در 
مورد مزیت و نواقص سكتور صحی كشور، خالهای موجود 
و  بحران كرونا  ارزیابی مدیریت  ارایه خدمات صحی،   در 
روزنامه  پرسش ها  به  صحی،  سكتور  كار  بهبود  راه های 

۸صبح پاسخ داده است.

۸صبح: سیستم صحی کنونی افغانستان را چگونه 
ارزیابی می کنید؟ 

حقمل: اگر سيستم صحی موجود كشور را با نزدیک به 
ما در همه  دو دهه پيش مقایسه كنيم، سيستم صحی 
ابعاد دست آوردهای خوبی داشته است. به گونه مثال ۲۰ 
سال پيش تنها نُه درصد هم وطنان ما به خدمات صحی 
دسترسی داشتند، در حالی  كه امروز ساحه پوشش خدمات 
صحی بيش تر شده است. در حال حاضر در مساحت پنج 
و در ۱۰ كيلومتر حدود ۸۹  كيلومتر، حدود ۶۹ درصد 
درصد از شهروندان افغان خدمات صحی دریافت می كنند. 
از طرف دیگر آمار در مرگ ومير مادرهای باردار نيز كاهش 
یافته است. این آمار در گذشته در هر ۱۰۰ هزار والدت،  
حدود یک هزار و ۶۰۰ نفر بود، اما در حال حاضر به ۳۹۶ 
نفر رسيده است. البته سایر آمارها هم بيان گر پيش رفت 
از  پيش  دهه  دو  مثال  گونه  به  است.  در سكتور صحت 
هر یک هزار كودک زیر پنج سال، ۲۵۶ تن شان به دليل 
مشكالت صحی جان می دادند و این آمار اكنون به ۵۰ نفر 
رسيده است. همين گونه اگر اوسط عمر را بررسی كنيم، 
در ۲۰۰۳ این اوسط در بين زنان ۴۲ و در بين مردان ۴۴ 
بود، اما این آمار در حال حاضر به ۶۲ و ۶۴ رسيده است. به 
هر حال این نكات بيان گر پيش رفت است،  اما چالش هایی 
ارایه خدمات  در  درشت  كاستی های  كه  دارد  وجود  نيز 

صحی را نمایان می كند.  

صحی  سیستم  مثبت  نکات  شما  دید  از  ۸صبح: 
کنونی کدام ها است؟

حقمل: سكتور صحی كشور نكات مثبتی در ابعاد مختلف 
می كند.  كمک  صحی  خدمات  شدن  بهتر  به  كه  دارد 
افغانستان در دو دهه گذشته شاهد پيش رفت قابل توجه 
مسرت بخش  خبری  كه  بود  وقایوی  طب  بخش های  در 
است. هم چنان شمار مراكز صحی در سراسر كشور افزایش 
یافته است و بيش تر آن ها تعمير معياری و پرسنل ملكی 
دارند. این مراكز در سال ۲۰۰۲ حدود ۴۰۰ مركز بود، اما 
در حال حاضر اضافه تر از سه هزار مركز است. در كنار این، 
تمویل كننده گان سكتور صحی به كمک ها تعهد كرده اند. 
افزایش شمار دانشگاه ها و انستيتوت های طبی دولتی و 
خصوصی نيز نكته مثبت است و می تواند نيازها به پرسنل 
در مراكز صحی را رفع سازد. موجودیت برنامه های اكمال 
هم  دو  درجه  حتا  و  یک  درجه  والیت های  در  تخصص 
از این كارها است و هم چنان رشد چشم گير در  بخشی 
سكتور صحی خصوصی دیده می شود. این ها همه مواردی 
است كه در حال حاضر برای بهتر شدن خدمات صحی 

مفيد است.

۸صبح: نواقص و خالهای جدی در سیستم صحی 
کشور چیست؟

حقمل: طبيعی است كه هنوز مشكالت جدی در سيستم 
اصالحات  اعمال  نيازمند  كه  دارد  وجود  كشور  صحی 
بنيادی است. متاسفانه كيفيت خدمات صحی پایين است 
و هنوز ۳۱ درصد مردم به این خدمات دسترسی ندارند. 
از طرفی، خدمات شفاخانه ای هم ایجاد اصالحات جدی را 
می كند و برای بهبود كار سكتور صحی، باید اصالحاتی در 
نظر گرفته شود. هم چنان دسترسی به خدمات در نقاط 
درصد  مثال، ۸۵  گونه  به  است.  ناموزون  كشور  مختلف 
باشنده گان كابل، لوگر، پروان و كاپيسا به خدمات صحی 
اساسی دسترسی دارند، اما عين دسترسی در والیت های 
است.  درصد  دایكندی حدود ۳۰  و  زابل  بادغيس،  غور، 
مردم  و  است  پایين  كشور  در  ادویه  كيفيت  همين گونه 
پول  باكيفيت،  دوای  دریافت  برای  كه  می شوند  مجبور 
مصارف  درصد   ۷۵ حاضر  حال  در  بپردازند.  هنگفتی 
خدمات صحی از طرف مردم پرداخت می شود كه طبعاً 

با وضعيت اقتصادی موجود تناسب ندارد.
خدمات  برای  كه  پولی  از  بزرگی  بخش  دیگر،  طرف  از 
صحی پرداخت می شود، به عواید سایر كشورهای می رود. 
مصارف هم وطنان ما كه برای مداوای شان به خارج از كشور 
می روند، چيزی حدود ۴۰۰ ميليون دالر است. یک بحث 
عمده دیگر در بخش خدمات شفاخانه ای است كه هنوز 
كيفيت قابل قبولی ندارد. همين گونه ضعف های اساسی 
در بخش نظارت و ارزیابی خدمات صحی وجود دارد كه 
مسبب كاستی های زیاد است. به گونه مثال فساد اداری 

می زند و هم زمان با آن، اعتماد مردم را نيز در مورد سكتور 
صحی به شكل چشم گيری كاهش می دهد.

۸صبح: چه کارهایی باید در جریان دو دهه در امر 
سیستم سازی سکتور صحی صورت می گرفت؟ 

در  دست آوردهایی  شاهد  ما  این كه  وجود  با  حقمل: 
بسيار عمده است  پنج موضوع  اما  بودیم،  سكتور صحی 
كه متاسفانه به آن ها توجه نشده است. اول ایجاد سيستم 
فعالی بود كه باید سبب جذب سرمایه گذاری در سكتور 
صحی خصوصی و زمينه ساز مشاركت بخش های دولتی 
وسایل طبی می شد  و  دوا  توليد  به شمول  و خصوصی، 
تا بدین ترتيب ما در بخش ارایه خدمات و توليد وسایل 
خودكفا می شدیم. بحث دوم، ایجاد سيستم فعالی بود كه 
شفاخانه ای  تخصصی  مافوق  و  تخصصی  خدمات  آن  در 
انكشاف می كرد و سبب می شد ميزان سفر بيماران برای 
مداوا به خارج از كشور به حداقل كاهش یابد. سوم هم 
ایجاد سيستمی است كه در آن تشخيص امراض ساری، 
امراض  شيوع  به  پاسخ دهی  ظرفيت  و  واقعات  دریافت 
ساری صورت می گرفت. این سيستم باید در صورت شيوع 
انواع مختلف امراض ساری به شمول آنفلوآنزا، تلفات را به 
حداقل كاهش می داد. بحث چهارم هم اصالحات جدی و 
عميق در بخش ارتقای ظرفيت به ویژه برنامه های اكمال 
تخصص است تا با استفاده از آن، پرسنل صحی پس از 
تكميل دوره آموزشی و تخصص، معيارهای كاركردن در 
خارج كشور را تكميل می كرد. موضوع اخير هم انكشاف 
عالی  تحصيالت  وزارت  همكاری  با  اعتباردهی  سيستم 
را  خدمات صحی  كيفيت  تا  است  طبی  عالی  شورای  و 
در سكتور شفاخانه های خصوصی و دولتی تضمين كند. 

متاسفانه در این موارد توجه كم تری صورت گرفته است.

۸صبح: پیشنهادهای شما برای سیستم سازی صحی 
در کشور چیست؟

حقمل: موضوعاتی وجود دارد كه در بحث ساخت سيستم 
صحی مهم است. اول، ایجاد سيستمی است كه خدمات 
شفاخانه ای را از حالت بحرانی كنونی خارج كند. به گونه 
مثال، تطبيق سيستم  شركت سازی است كه تجربه موفق 
در سنگاپور شمرده می شود؛ یعنی به نحوی در نظر گرفتن 
جایگاه قانونی برای شفاخانه ها  در قسمت كار كردن با 
سكتور خصوصی و گرفتن پول در بدل خدمات باكيفيت 
این  را دارد.  پرداخت آن  توانایی  از آن طبقه جامعه كه 
خودكفایی  و  صحی  خدمات  بهبود  به  واقع  در  عایدات 
شفاخانه های تخصصی و مافوق تخصصی كمک می كند. 
دومين پيشنهاد، انكشاف سيستمی است كه سبب حمایت 
این  شود.  سكتور خصوصی  بخش  در  سرمایه  تشویق  و 
انكشاف كمک می كند تا از ميزان بيمارانی كه به خارج 
سيستم  ایجاد  هم  سوم  شود.  كاسته  می روند،  كشور  از 
اعتباردهی شفاخانه ها در هماهنگی با شورای عالی طبی و 
وزارت تحصيالت عالی است. این كار سبب بهبود كيفيت 

در شفاخانه های تخصصی و مافوق تخصصی می شود. 
برنامه  در  عميق  و  جدی  اصالحات  موارد،  این  كنار  در 
از  پس  متخصصان  كه  می كند  كمک  تخصص  اكمال 
تكميل دوره تخصص و استفاده از معيارهای جدید، روند 
تشخيص و تداوی را در بخش های اختصاصی آغاز كنند. 
توجه  نيز  نرسنگ  آموزش  انكشاف بخش  این،  بر  افزون 
جدی و عميق می خواهد؛ زیرا این موضوع به گونه مستقيم 
ارتقای  تاثير دارد. هم چنان  روی كيفيت خدمات صحی 
مركز كنترل امراض ساری در مركز و حوزه ها در بخش 

تشخيص و تداوی هم از نظر انكشاف در انواع معاینات و 
هم از نظر حجم آن، یكی از اولویت ها باید باشد تا در زمان 
آنفلوآنزا،  به شمول  ساری  امراض  با شيوع  مواجه شدن 

سطح مصاب شدن و مرگ ومير را كاهش دهد.

۸صبح: افغانستان با بحران کرونا دست و پنجه نرم 
می کند. از دید شما مبارزه با این ویروس در کشور 

چه قدر موفق بوده است؟
متفاوت  دید  دو  از  باید  كرونا  با  مبارزه  روند  به  حقمل: 
نگاه كرد؛ اول این كه برنامه ها تا چه حد درست تطبيق 
شده و رهبری وزارت صحت عامه چه قدر در پالن سازی 
برای كووید-۱۹ موفق بوده است. دوم هم این كه تا چه 
اندازه در این روند از سوی رهبری حكومت، به ویژه ریيس 
جمهور، حمایت وجود داشته است. باید گفت كه سيستم 
صحی افغانستان برای مبارزه با واقعات عاجل شبيه كرونا 
طرح ریزی نشده بود و تمركز عمده خدمات سيستم صحی 
برای تداوی واقعات عادی بوده است. به همين دليل، با 
دور  در  كارمندان صحی،  بين  در  زیاد  قربانی های  وجود 
اول كرونا موفقيت كم تری به دست آمد. هرچند حمایت 
داشت،  وجود  روند  این  در  اوایل  از  غنی  ریيس جمهور 
اما گرفتن مسووليت كميته ملی پاسخ گویی كرونا تاثيرات 
مستقيم در دست آوردهای كرونا داشته است كه طبعاً قابل 

قدر است. 
با وجود حمایت ریيس جمهور، مشكالتی بود كه سبب 
شد دست آوردهای عمده در راستای مبارزه با كرونا حاصل 
نشود. تفاوت بين ثبت واقعات كرونا در چين و شيوع آن 
در افغانستان حدود سه ماه بود. با این حال در این مدت 
به شكل اعظمی برای مبارزه با كرونا آماده گی گرفته نشد. 
دو سال پيش در یكی از ارزیابی ها، خالهایی در تشخيص 
البراتوارهای مركزی دریافت شد و مشوره گزارش این بود 
كه در بخش البراتوارها توجه جدی صورت گيرد. متاسفانه 
بود،  گرفته  صورت  ارزیابی  جریان  در  كه  پيشنهادهایی 
عملی نشد. در زمان شيوع ویروس كرونا مشخص شد كه 
مشكالتی در بخش تشخيص وجود دارد. از طرف دیگر 
از  كرونا،  با  مبارزه  مختلف  مراحل  در  فساد  موجودیت 
جمله در بخش تطبيق و كارهای تداركاتی سبب شد كه 

دست آوردهای عمده حاصل نشود. 
پاسخ دهی متاسفانه ضعيف بود و در اوایل تنها به وزارت 
صحت عامه مسووليت سپرده شد. به خصوص در فاز اول 
چانس  حتا  و  نشد  داده  مسووليت  خصوصی  سكتور  به 
نيافتند كه با سكتور دولتی در امر مبارزه با كرونا همكاری 
كنند. هم چنان سكته گی در خدمات اساسی غير كرونا نيز 
یكی از دالیل بود. به گونه مثال، برنامه واكسين در سطح 
ملی صدمه زیادی دید و شما شاهد هستيد كه در اخير 
۲۰۲۰ شمار واقعات پوليو دو چند شده است. بحث دیگر 
این است كه سكته گی در خدمات در بخش قلبی، تنفسی 
و حتا در بخش نسایی-والدی وجود داشت و به همين 
دليل شمار واقعات فوتی بدون كرونا نيز زیاد دیده شد. در 
آخر وقتی كه برنامه مبارزه با كرونا تطبيق می شد، روزانه 
مشكالت عمده ای وجود داشت. در حالی كه سایر كشورها 
به مشكالت موجود فرا راه مبارزه با كرونا به شكل روزانه 
و هفته وار رسيده گی می كردند تا شيوع ویروس و شمار 
فوتی ها را كاهش دهند، متاسفانه افغانستان در این بخش 
دست آورد عمده نداشت. بحث مهم این است كه در پالن 
مبارزه با كرونا، ظرفيتی ایجاد نشد كه چالش های موجود 
نقش  سكتور صحی  بخش  در  و  كند  بدل  فرصت  به  را 

عمده داشته باشد.

برجسته سازی  در  کرونا  بحران  نقش  ۸صبح: 
ارزیابی  چگونه  را  کشور  صحی  سیستم  مشکالت 

می کنید؟ 
حقمل: به همان اندازه كه كووید-۱۹ جهان را با چالش 
جدی روبه رو ساخت، فرصت های زیادی را نيز ایجاد كرد. 
شما می دانيد كه كشورهای خارجی ساالنه پول هنگفتی 
می كنند.  مصرف  صحی شان  سيستم  ارزیابی  برای  را 
عادی،  ارزیابی های  با  مقایسه  در  كووید-۱۹  عوض،  در 
تا ظرفيت  ارزیابی كرد  را عميق تر  سيستم های كشورها 
واقعی سيستم  صحی را به ویژه در حاالت اضطراری روشن 
كند. اكنون كه خالها دریافت شده است، این خالها نيازمند 
توجه جدی و عاجل است. می توان گفت كه افغانستان از 
خوش بخت ترین كشورها است، زیرا بودجه كافی از سوی 
یافت و  از شيوع ویروس اختصاص  ریيس جمهور پيش 
شفاخانه های اختصاصی اعمار شد. اما با توجه به ضعفی 
كه در سكتور صحی وجود داشت، تعمير ساخته شده برای 
ماه ها استفاده نشد؛ زیرا تداركات طبی هم زمان با ساخت 
تعمير آغاز نشد و پرسنل آموزش ندیدند. همين موضوع 
به شكل  كرونا  شفاخانه های مخصوص  از  كه  سبب شد 
درست استفاده نشود. از طرف دیگر بحث سوء استفاده در 
رسانه های ملی و بين المللی انعكاس یافت و سبب كاهش 
اعتبار مردم و تمویل كننده گان به سكتور صحی شد. حال 
كه خالها دریافت شده است، حكومت باید از این فرصت 
استفاده كند و اصالحات الزم را در سكتور صحت به ميان 
بياورد تا در صورت بروز چنين واقعات اضطراری، سيستم 

صحی ظرفيت بلندی داشته باشد.
ادامه در صفحه ۹

موجود در سكتور صحی عالوه بر این كه اعتماد مردم به 
را  بی اعتمادی  فضای  یک  می زند،  آسيب  را  این سكتور 
در سطح بين المللی به وجود می آورد. هم چنان وابسته گی 
سكتور صحی افغانستان به تمویل كننده های بزرگ هنوز 
وجود  كار  این  برای  مشخصی  پاليسی  و  نشده  برطرف 
ندارد. نياز است كه مصارف خدمات صحی از كمک های 
شبيه  مضر  مواد  بر  ماليه  آن،  جای  به  و  كم تر  خارجی 
می سازد  بيش تر  را  عواید  كار  این  شود.  بيش تر  سگرت 
فراهم  را  صحی  بيمه  یا  صحی  خدمات  تامين  زمينه  و 
می كند. هم چنان اگر موثریت خدمات صحی بلند برود، با 
گذشت زمان مصارفی كه مردم برای مداوای شان در خارج 
كشور می دهند، كاهش می یابد. یک بحث اساسی دیگر 
این است كه سيستم صحی امروز ما به كمک های خارجی 
وابسته شده و در صورت قطع این كمک ها، تحمل چنين 

مصارف برای مردم بسيار سخت است.

مطرح  همواره  که  سوال هایی  از  یکی  ۸صبح: 
از  بلندی  باید درصدی  که چرا  است  این  می شود،  

بیماران برای تداوی  به خارج از کشور سفر کنند؟
پایين  كيفيت  كه  دارد  وجود  دالیلی  این جا  حقمل: 
عمده  موارد  از  صحی  سكتور  به  بی اعتمادی  و  خدمات 
آن ها است. افزون بر این، هماهنگی ضعيف بين سكتور 
صحی خصوصی و دولتی دیگر دليل این كار است. برخی 
از مواقع كه یک سكتور خدمات صحی نمی تواند ضروری 
را فراهم كند، آن را به سكتور دیگر راجع می كند. هم چنان 
در بخش شفاخانه ای، به ویژه در شفاخانه های تخصصی 
و مافوق تخصصی مشكالت عمده ای وجود دارد. كيفيت 
ادویه پایين است و پاليسی مشخصی برای كاهش بيمارانی 
كه به خارج سفر می كنند، وجود ندارد. موضوع نهایت مهم 
پاليسی مشخص  ما در سكتور صحی یک  این كه  دیگر، 
خدمات  بخش  در  را  سرمایه  آن،  تطبيق  با  كه  نداریم 
صحی  سكتور  از  حمایت  كنيم.  جلب  صحی  پيش رفته 
كنترل  موارد حتا  از  برخی  در  و  نيست  قوی  خصوصی، 
نمی شود. به همين دليل سكتور صحی ای كه خدمات را 
به شكل قوی، متوسط یا ضعيف عرضه می كند، ارزیابی ای 
وجود ندارد تا در صورت كار بهتر، برای آن ها امتياز داده 
شود. به گونه مثال تشویق معنوی صورت گيرد یا ماليه 
باالی شان كم شود تا سبب افزایش اعتماد مردم به همان 
نهاد شود. شما می بينيد كه بيش تر مردم ما برای مداوا به 
خارج از كشور سفر و پول گزافی مصرف می كنند. می شود 
نهادهای صحی خصوصی  به  پول  این  از  مقدار  یک  كه 
كه خدمات صحی باكيفيت ارایه می كنند، داده شود. در 
این بخش ها متاسفانه پاليسی مشخص وجود ندارد و در 
رفتن  از  كه  نيستم  مطمين  ویژه،  نكردن  توجه  صورت 

بيماران به خارج كشور كاسته شود.

۸صبح: تطبیق پروژه های صحی را در کشور چگونه 
ارزیابی می کنید؟ 

حقمل: البته باید گفت كه در كنار موفقيت در تطبيق 
بخشی از پروژه های موجود، یک سلسله مشكالت عمده 
نيز دیده می شود. یک تعداد از پروژه ها به گونه ای است 
از  ندارد و در برخی  اهداف و مقاصد خاص و واضح  كه 
مواقع مشخص نيست كه تطبيق آن در كدام بخش سبب 
بهبود می شود. به همين دليل هم تطبيق شان تاثير خاصی 
در سكتور صحی ندارد. در كنار این، بخشی از پروژه هایی 
هست كه به وضوح در آن ها تضاعف وجود دارد و این كار 
سبب می شود كه موثریت پروژه ها كاهش یابد. در برخی 
صورت  عمده  توجه  پروژه ها  پالن گذاری  هنگام  اوقات 
چنين  در  بانفوذ  افراد  مداخله  دیگر  سوی  از  نمی گيرد. 
بعضی  كه  می شود  بحث ها سبب  این  دارد.  وجود  موارد 
اوقات مصارف پرسنل بخش بزرگی از بودجه پروژه ها را 
نباشد،  واضح  موضوع  كه  مواقعی  در  احتوا می كند. حتا 
از  متاسفانه  كه  می شوند  استخدام  غيرضروری  پرسنل 

كيفيت پروژه می كاهد. 
دارای  پروژه ها  كه  است  این  دیگر  مهم  موضوع  یک 
گونه  به  نمی شود.  نهادینه  و  است  كوتاه مدت  تاثيرات 
در  متفاوت  برنامه  سه  كيفيت  بهبود  بخش  در  ما  مثال 
 Fully« نام  به  اول  برنامه  داشتيم.  گذشته  سال   ۱۸
پروژه   ،»Functional Service Delivery Point
سوم  پروژه  و   »Quality Assurance« نام  به  دوم 
 Harmonized Quality Improvement« نام  زیر 
در  ما  فعاًل  پروژه،  سه  هر  ختم  با  بود.   »Standards
وزارت صحت عامه و چارچوب دولتی دیپارتمنتی نداریم 
تاثير كنيد؛ زیرا  بهبود كيفيت خدمات صحی  باالی  كه 
این پروژه ها نهادینه و وارد سيستم نشد. به هر ترتيب از 
ظرفيت و تغييراتی كه ایجاد شده بود، به شكل دوام دار 
استفاده نشد. بحث اخير هم ضعف در نظارت و ارزیابی 
پروژه های صحی است. متاسفانه ما و شما واقعات گسترده 
از یک   پروژه های صحی می بينيم كه  را در  اداری  فساد 
سو به اعتماد حكومت در سطح ملی و بين المللی آسيب 

گفت وگو با نوروز حقمل؛

کرونا نشان داد که سکتور صحی 
به اصالحات جدی نیاز دارد



آسیه حمزه ای

کرونا نشان داد که...
با  مبارزه  در  عمده  مشکالت  شما  باور  به  ۸صبح: 

کرونا چیست؟
افغانستان  چين،  در  كووید-۱۹  شيوع  آغاز  از  حقمل: 
ویروس  این  با  مبارزه  برای  كه  داشت  مناسبی  فرصت 
ماه  سه  این  از  كه  بود  نياز  می گرفت.  جدی  آماده گی 
می شد،  استفاده  پرسنل  آموزش  و  تداركات  بخش  در 
در  مثبت  موارد  كه  وقتی  نشد.  استفاده  متاسفانه  اما 
با  و  آمدند  فشار  زیر  شفاخانه ها  شد،  ثبت  افغانستان 
هم چنان  شدند.  روبه رو  محافظتی  وسایل  كمبود جدی 
برنامه آموزشی در وقت الزم آغاز نشد تا پرسنل صحی 
در زمان معين برای این مبارزه آمد باشند. به همين دليل 
سطح تلفات در كشور از آغاز كرونا تا شيوع موج دوم به 
حدود شش درصد رسيد كه درشت ترین آمار در سطح 
جنوب آسيا بود. افزون بر این، تاخير در تداركات و تهيه 
ساخته  تعميرهای  كه  شد  سبب  اساسی  طبی  وسایل 
شده استفاده نشود. در كنار این موارد، پالن پاسخ دهی 
ضعيف در سطوح مختلف كه می توانست چالش ها را به 
فرصت بدل كند. مسووليت تنها به وزارت صحت عامه 
داده شد، در حالی كه حتا در سایر كشورها این مهم از 
سطح سكتور دولتی باالتر بود. هم چنان نظارت ضعيف از 
برنامه پاسخ دهی كرونا سبب شد كه افراد فرصت طلب از 
موقع استفاده كنند و این كار به جایگاه سكتور صحی در 

سطح ملی و بين المللی آسيب رساند.

۸صبح: نکات قوت در روند کنونی مبارزه با کرونا 
چیست؟ 

حقمل: در این اواخر نكات مثبت در روند مبارزه با كرونا 
كرونا،  با  مبارزه  به  حكومت  تعهد  است.  شده  بيش تر 
حمایت ریيس جمهور از این روند، نظارت شورای عالی 

آن ها  دارد.  عضو   ۲۱ صلح  مذاكره كننده  هيأت  اشاره: 
افغانستان  صلح  و  جنگ  زمينه  در  سنگينی  مسووليت 
بر عهده گرفته اند. آشنایی مردم با آن ها، بسيار مهم است. 
از این رو، روزنامه ۸صبح در نظر دارد تا هر یک از اعضای 
به  تهيه شناس نامه آن ها  با  را  هيأت مذاكره كننده صلح 
مردم معرفی كند. این كار به نوبت و در شماره های مختلف 

انجام خواهد شد.

در میز مذاکرات چه کسانی برای منافع افغانستان 
چانه می زنند؟

۱۳ سال پيش به تاریخ ۱۹ ميزان ۱۳۸۶ خورشيدی، از 
كه  آمد  ریاست جمهوری خبر  ارگ  به  افغانستان  جنوب 
مالنقيب آخوندزاده مشهور به مالگل آخوند، فرمانده ضد 
امير حزب جمعيت اسالمی در جنوب كشور  و  طالبانی 
وفات كرده است. این واقعه مهم بود آن چنان كه حامد 
رفتند  قندهار  به  بی درنگ  ربانی  برهان الدین  و  كرزی 
نقره ای رنگ  دستار  همدردی،  و  تسليت  ابراز  ضمن  و 
جانشينی پدر را بر سر فرزند ۲۶ ساله او، كليم اهلل نقيبی، 

نهادند. كليم اهلل، جانشين پدر و ریيس قبيله الكوزی شد.
حزب  باوفای  یاران  از  پدر،  راه  تداوم  در  هم چنين  او 
جمعيت اسالمی كه اكثر اعضای آن تاجيک تباران هستند، 
ماند. هر چند حزب جمعيت اسالمی بارها اعالن كرده كه 
نماینده ای در مذاكرات صلح دوحه ندارد، اما گفته می شود 
كه كليم اهلل نقيبی نماینده این حزب در ميان هيات ۲۱ 

نفره مذاكره  كننده گان صلح دوحه است.

 کلیم اهلل نقیبی کیست؟ 
سال ۱۳۵۷ خورشيدی، در گوشه غربی روضه باباولی در 
زادگاه طالبان،  ارغنداب والیت قندهار در قلب  ولسوالی 
در خانه مالنقيب آخوندزاده فرزندی متولد شد كه نام او 
را كليم اهلل نهادند؛ فرزندی كه در عنفوان جوانی ميراث 
سياسی خانواده به او رسيد. مالنقيب از فرماند  هان متنفذ 
و قدرت مند در جنوب افغانستان و عضو حزب جمعيت 
اسالمی بود. كليم اهلل تعليمات دینی را در مدارس خرقه 
صنف  تا  را  عصری  تعليمات  و  ابوحنيفه)رح(  و  مطهره 
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چند ماهه سرحدات و تا زمانی كه بيش تر هم وطنان ما به 
واكسين دسترسی پيدا می كنند، وزارت زراعت می تواند با 
استفاده از بودجه كافی شامل در پالن پاسخ دهی كرونا، 
ظرفيت نگهداری ميوه  و سبزی در سردخانه ها را بلند ببرد. 
بدین ترتيب در صورت بسته ماندن سرحدات برای مدت 
طوالنی، شهروندان به مواد غذایی دسترسی كافی خواهند 
داشت. این كار در طوالنی مدت سبب بلند رفتن ظرفيت 
خصوصی  سكتور  دیگر،  طرف  از  می شود.  سردخانه ها 
صحی نيز می تواند ظرفيت و كيفيت خدمات را برای حل 
مشكالت صحی باال ببرد. بدین ترتيب شهروندان به خارج 
از كشور سفر نمی كنند و ادامه ارایه این خدمات سبب 
می شود كه اعتماد باالی سكتور صحی افزایش یابد. بدین 
از پرداخت هزینه هنگفت برای  ترتيب در طوالنی مدت 

تداوی در خارج از كشور، جلوگيری می شود. 
مصارف  از  این كه  بر  افزون  برنامه ها  این  كردن  عملی 
بی جا جلوگيری می كند، سبب می شود كه حتا حكومت 
در جریان تطبيق پالن جامع پاسخ دهی به كرونا عواید 
جمع آوری كند. از سوی دیگر، رهبری وزارت صحت عامه 
باید پالن واضح و سيستماتيک اصالحات را در مورد آن چه 
در جریان مبارزه با كووید-۱۹ با آن روبه رو شده، تطبيق 
كند تا این مشكالت در آینده تكرار نشود. برداشتن این 
گام ها سبب می شود كه دولت افزون بر كسب موفقيت در 
راستای مبارزه با كرونا، چالش های موجود را نيز به فرصت 

بدل كند و منافع درازمدت به دست آورد. 

۸صبح: مداخالت سیاسی در سکتور صحی چه قدر 
می تواند این روند را آسیب برساند؟

حقمل: تجارب كشورهایی كه در آن ها سيستم صحی 
قوی وجود دارد، نشان می دهد كه به هر اندازه سيستم 
صحی زیر رهبری افراد فنی و به دور از سياست باشد، 
به همان اندازه زمينه پيش رفت آن فراهم می شود. شما 
شاهد زدوبندها باالی كرسی وزارت صحت عامه بودید. 
به گونه جدی به سكتور  در حال حاضر ریيس جمهور 

مال نقيب اهلل درگذشت. جنوب افغانستان در سوگ فرمانده 
این خبر  ریاست جمهوری  ارگ  به  خود سياه پوش شد. 
به  ربانی  برهان الدین  و  كرزی  حامد  روز،  همان  رسيد. 
ناگهانی،  سفر  این  از  كرزی  هدف  كردند.  سفر  قندهار 
ابراز تسليت و ادای احترام به یار باوفای جهادی اش بود و 

هم چنين تعيين جانشينی برای قبيله.
مخالفت های سياسی برای جانشينی وجود داشت، اما آن 
روز حامد كرزی، دستار جانشينی را بر سر فرزند جوان مال 
نقيب اهلل نهاد و یک باره با وجود بی تجربه گی، مسووليت 
سنگينی بر دوش وی قرار گرفت. این نقطه عطف بزرگی 
در زنده گی اجتماعی و سياسی او بود. عضویت در حزب 
جمعيت اسالمی از یک سو، رهبری یک قوم و حل و فصل 
هم  طرفی  از  و  دیگر  سوی  از  مردمی  ميان  منازعات 
مدیریت جرگه های قومی به او تعلق گرفت. هر چند آسان 
برد و گام های  باال  را  اما در زمان كوتاهی نفوذش  نبود، 

جدی تری در عرصه سياست برداشت.

می شود  سبب  حمایت  این  و  است  كرده  توجه  صحی 
كه زمينه فنی سازی سكتور صحی فراهم شود. اميد بر 
با  این سكتور تخصصی تر شود و هم زمان  این است كه 
استخدام افراد مسلكی دارای تجارب ملی و بين المللی، از 
فرصت های موجود به نفع تقویت سكتور صحی استفاده 

اعظمی صورت گيرد.

۸صبح: باید کدام کارها انجام شود تا افغانستان در 
پنج سال آینده سکتور معیاری صحی داشته باشد؟

پنج  تا  افغانستان  توجه شود،  زیر  نكات  به  اگر  حقمل: 
سال آینده می تواند سيستم صحی بسيار بهتر نسبت به 
امروز داشته باشد. اول، تمركز باالی خالهایی است كه در 
جریان پاسخ دهی به كووید-۱۹ برمال شد. این كار سبب 
می شود كه مشكالت در بخش تشخيص، تداوی، رهبری، 
تداركات و سایر پروسه ها برطرف شود. این فرصت نباید 
فرصت هایی  چنين  زیرا  برود،  هدر  شرایطی  هيچ  زیر 
باالی  تمركز  دیگر،  از سوی  می آید.  به دست  ندرت  به 
ویژه  به  است،  شفاخانه ها  بخش  در  اصالحات  اعمال 
گونه  به  كه  شفاخانه ها  برنامه های شركت سازی  تطبيق 
و خودكفایی  شفاخانه ها  كيفيت خدمات  روی  مستقيم 
آن ها تاثير می گذارد. بحث دیگر، اصالح جدی سيسستم 
اكمال تخصص و ایجاد سيستمی است كه از طریق آن 
از افغان های مسلكی در خارج از كشور استفاده شود. این 
كار سبب معياری شدن سكتور صحی و بهتر شدن كيفی 
نظارت  تقویت سيستم  هم چنان  می شود.  روند خدمات 
ابتكار در ساحات مختلف  و ارزیابی و معرفی شيوه های 
صحی، به شمول دیجيتال سازی در بخش عرضه خدمات 
كمک  صحی،  سكتور  رشد  و  كنترل  حمایت،   و  صحی 
می كند كه سكتور صحی افغانستان با گذشت هر روز بهتر 

شود و سرانجام به خودكفایی برسد.

۸صبح: از این که به ما فرصت دادید، سپاس گزاریم.
حقمل: از شما هم تشكر.

و  ملی  اخبار  صدر  در   ،۲۰۱۱ سپتامبر   ۲۰ تاریخ  به 
طالبان  توسط  ربانی  برهان الدین  ترور  خبر  بين المللی 
به عنوان سرپرست حزب  ربانی  قرار گرفت. صالح الدین 
جمعيت اسالمی، كليم اهلل نقيبی و احمد ضيا مسعود نيز به 
حيث معاونان این حزب گماشته شدند. كليم اهلل تا آن جا 
به حزب جمعيت متعهد و وفادار بوده كه همواره از مواضع 
این حزب به طور رسمی و غيررسمی دفاع كرده است. 
هر چند جمعيت اسالمی بارها اعالن كرده كه در مذاكرات 
صلح نماینده ای ندارد، اما گفته می شود كه نقيبی نماینده 
این حزب در تركيب هيأت ۲۱ نفره مذاكرات صلح دوحه 

است.
به  می شود  صلح،  باب  در  نقيبی  اظهارات  مهم ترین  از 
با  سال ۲۰۱۳ اشاره كرد. در آن سال در قندهار جنگ 
طالبان شدت گرفته بود. او در مصاحبه ای ضمن قدردانی 
از تالش های برهان الدین ربانی برای صلح، گفت: »ما از 
صلح حمایت كرده و نقش خود را ایفا می كنيم. مردم ما به 
صدای صلح لبيک می گویند. برای آبادانی افغانستان، صلح 
یک امر ضروری است؛ نه تنها برای یک والیت، بلكه برای 

همه خاک كشور.«
نقيبی در سال ۱۳۹۳ خورشيدی با فيصله شورای رهبری 
انتخابات  در  عبداهلل  عبداهلل  از  اسالمی،  جمعيت  حزب 
ریاست  جمهوری اعالم حمایت كرد و در سفر عبداهلل به 
قندهار برنامه بزرگ و باشكوهی تدارک دید. پس از حل 
اختالفات انتخاباتی در آن سال، او كه تبدیل به رهبری 
را خوب  زبان جرگه  و  بود  منازعات شده  در حل  پخته 
می فهميد، برای حل اختالف به  ميان  آمده ميان اشرف  
غنی و عطامحمد نور انتخاب شد. همين موضوع او را به 
از سوی ریيس   تا آن جا كه  اشرف غنی نزدیک ساخت، 

جمهور تقدیرنامه افتخاری دریافت كرد.
او حاال یكی از اعضای هيات مذاكره كننده دولت افغانستان 
خانواده اش  و  خود  كه  نقيبی  كليم اهلل  است.  دوحه  در 
این ۱۳ سال  او در  تجربه مبارزات ضد طالبانی دارند و 
تجارب بسياری در عرصه سياست و حل منازعات قومی 
به زبان جرگه كسب كرده، می تواند نقش قابل توجهی در 

مذاكرات صلح و گفت وگوهای روبه رو با طالبان ایفا كند.

همكاری  كووید-۱۹،  با  مبارزه  برنامه  تطبيق  از  طبی 
حكومت  جدیت  خصوصی،  و  دولتی  سكتورهای صحی 
جمهور  ریيس  نشست های  و  اداری  فساد  با  مبارزه  در 
به  برای رسيده گی  پرسنل صحی در سطوح مختلف  با 
مشكالت سيستم صحی، از مواردی است كه می توان از 

آن ها به عنوان نكات قوت این روند یاد كرد.

کرونا، چه  با  مبارزه  روند  بهترسازی  برای  ۸صبح:  
پیشنهادی دارید؟

می گویند،  بين المللی  معتبر  منابع  كه  آن گونه  حقمل: 
متاسفانه درصدی پایينی از شهروندان كشورهای رو به 
تا  افغانستان در جریان سال ۲۰۲۱  به شمول  انكشاف 
پيدا می كنند.  واكسين كووید-۱۹ دسترسی  به   ۲۰۲۲
با توجه به این وضعيت، احتمال شيوع موج های سوم،  
باید  دارد. پس حكومت  نيز وجود  پنجم  و حتا  چهارم 
یک سلسله گام ها را برای پاسخ دهی موثر به كووید-۱۹ 
بردارد. از جمله طرح جامع پاسخ دهی طوری باشد كه 
وزارت  جمله  از  دولتی،  اداره های  فعال  اشتراک  زمينه 
سكتوری  و  شهرداری  زراعت،  وزارت  عالی،  تحصيالت 
خصوصی صحی و توليدی در آن فراهم شود. این بخش 
از سكتور خصوصی كه در توليد دوا و وسایل طبی، به 
ویژه محافظت فردی، ماسک، صابون، مایع دست شویی و 
سایر مواد ضروری برای مبارزه با ویروس كرونا نقش دارد، 
نياز است كه شامل پالن و ملی و حوزه ای كووید-۱۹ 
از  این بخش  بسته شدن سرحدات،  تا در صورت  شود 
با سایر سكتورها شریک  سكتور خصوصی مواد الزم را 

كند. 
این مكانيزم زمينه تبدیل كردن چالش ها را به فرصت ها 
ماندن  بسته  زمان  برای  مثال،  گونه  به  می كند.  مهيا 

دوازدهم در ليسه عالی ذكور صوفی صاحب فرا گرفت. 
یافت. پدرش كه  با جنگ و جهاد آشنایی  از كودكی  او 
بود،  پشتون  قوم  درانی  شاخه  از  الكوزی  قبيله  ریيس 
ساليان سال مبارزه در برابر روس ها و طالبان و هم چنين 
داشت.  خود  كارنامه  در  را  داخلی  جنگ های  در  حضور 
داد  ادامه  را  اسالمی، درسش  تعليمات  كنار  در  كليم اهلل 

و ليسانسش را از رشته حقوق و علوم سياسی اخذ كرد. 
سال ۲۰۰۷ بود، به تاریخ خورشيدی ۱۹ ميزان ۱۳۸۶. 
كليم اهلل ۲۶ ساله هر چند در خانواده جهادی و سياسی 
بزرگ شد، اما خودش تا آن روز سری در سرای سياست 
از  پس  نقيب،  مال  پدرش،  جسمی  وضعيت  بود.  نزده 
لحظات  رفت.  وخامت  به  رو  و جرگه داری  جهاد  سال ها 
پایانی و نفس های آخر او نگرانی های زیادی در ميان صدها 
طرف دار قومی الكوزی در قندهار ایجاد كرد. در آن سال ها 
ریيس  كرزی،  حامد  سرسخت  متحدان  از  نقيب اهلل  مال 

 جمهور وقت، به شمار می رفت.

کلیم اهلل نقیبی؛ 
مردی از خاستگاه طالبان در برابر طالبان

از صفحه ۸
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آشباخر،  كریستين  فارسی،  نيوز  یورو  گزارش  به 
وزیر كار اتریش، پس از آن كه به تقلب در نگارش 
رساله دكترایش متهم شد، از سمتش استعفا داد. 
او با این حال این اتهام را رد كرد و گفت كه تنها 
برای حفاظت از خانواده اش، تصميم به كناره گيری 

از وزارت گرفته است.
وبر، كارشناس مدارک دانشگاهی  استفان  به گفته 
تقلبی، آشباخر دست كم یک پنجم تز دكترایش را از 
منابع دیگر كپی كرده و هم چنين بخش هایی از یک 
پایان نامه دانشگاهی دیگر خود را نيز از جای دیگری 

»دزدیده« است.
دارای  و  مردم  محافظه كار  عضو حزب  كه  آشباخر 
رهبری ایتالف در دولت اتریش است، گفته كه رساله 
و پایان نامه خود را »به بهترین وجهی بر اساس دانش 
تقلب  اتهام  طرح  وی  است.  نگاشته  خود«  باور  و 
این  »متأسفانه  گفت:  و  داد  نسبت  رقيبانش  به  را 
دشمنی ها، تحریک های سياسی و توهين ها نه تنها 
عليه من، بلكه حتا عليه فرزندانم با شدت و حدت 

مطرح می شود.«
خانم آشباخر گفت: »اجازه نمی دهم این امر ادامه 
یابد و من باید از خانواده ام محافظت كنم. به همين 

دليل از سمت خود استعفا می دهم.«
سباستين كورتس، صدر اعظم اتریش، ضمن قدردانی 
از كار كریستين آشباخر گفته است كه جانشين او 

روز دوشنبه معرفی می شود.

وزیر کار اتریش 
مجبور به استعفا شد

جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اندونزیا پیدا شد

روی کرد جمهوری خواهان به طرح استیضاح مجدد دونالد ترمپ

اردوغان به اروپا: 
با بحران مهاجرت مقابله 

می کنم، ولی عضویت ترکیه 
را به جریان بیندازید

اندونزیا  به گزارش بی بی سی فارسی، مقام های 
مسافربری  هواپيمای  سياه  جعبه  می گویند 
كه روز شنبه به فاصله كوتاهی بعد از پرواز از 
فرودگاه بين المللی جاكارتا در دریا سقوط كرد 

را یافته اند.
براساس تازه ترین گزارش ها، مقام های این كشور 
گفته اند كه محل مورد نظر در حال بررسی است 
و انتظار می رور غواصان بتوانند دو جعبه سياه را 

بازیابی كنند.
گروه های جست وجو اميدوار اند بتوانند به زودی 
اطالعات آن را بازیابی كنند كه اطالعات حياتی 

درباره علت سقوط هواپيما ارایه خواهد كرد.
از  این هواپيما یک روز پيش چهار دقيقه بعد 

پرواز از صفحه رادار محو شد.
كه  بودند  گفته  اندونزیایی  مقام های  پيش تر 

محل سقوط این هواپيما را پيدا كرده اند.
هواپيما در یک پرواز داخلی به والیت كاليمانتان 
غربی در بورنئو می رفت كه قرار بود ۹۰ دقيقه 
به طول انجامد، با این حال حدود چهار دقيقه 

بعد دچار سانحه شد.
و  شده اند  اعزام  محل  به  كشتی   ۱۰ از  بيش 
جست وجو  مشغول  دریایی  نيروی  غواصان 

هستند.
هواپيمای خطوط سریویجایا در ساعت ۱۴:۳۶ 
به وقت محلی در روز شنبه )۰۷:۳۶ گرینویچ( 
از فرودگاه برخاست و آخرین تماس با هواپيما 

دقایقی بعد در ساعت ۱۴:۴۰ ثبت شد.
سرپرست  پوروهيتو،  باگوس  مارشال  گفته  به 
هواپيما  اندونزیا،  نجات  و  جست وجو  سازمان 
پيش از سقوط وضعيت اضطراری اعالم نكرده 

بود.
عمليات جست وجو و نجات با تاریک شدن هوا 

دونالد  زمام داری  دوره  رسمی  پایان  از  پيش  روز  ده 
ترمپ، احتمال استيضاح مجدد او از سوی نماینده گان 
پلوسی،  نانسی  است.  یافته  افزایش  كنگره  دموكرات 
اقدام  یک  در  امریكا،  نماینده گان  مجلس  ریيس 
بی سابقه از تهيه طرح استيضاح ترمپ خبر داده است.

ریيس  كه  ندارد  سابقه  امریكا  سياسی  تاریخ  در 
نماینده گان  اكنون  شود.  استيضاح  بار  دو  جمهوری 
دموكرات در كنگره این كشور بر آنند تا برای دومين 
بار دونالد ترمپ را استيضاح كنند. احتمال استيضاح 
مجدد ترمپ، ظرف روزهای گذشته تقویت شده است.

روز  رویترز  ازخبرگزاری  نقل  به  فارسی  دویچه وله 

از سر  اول وقت یک شنبه  اما صبح  معلق شد، 
گرفته شد.

به گفته مقام های اندونزیا هواپيمایی كه شنبه 
 ۱۳۰ با   ۵۰۰-۷۳۷ نوع  از  شده،  سانحه  دچار 
نفر ظرفيت بود كه ۲۶ سال از تاریخ ساخت آن 

می گذشت.
را  مسافر  داشت، ۵۰  خدمه  كه ۱۲  پرواز  این 
حمل می كرد كه هفت نفر آن ها كودک و سه 
نفر نوزاد بودند. كليه سرنشينان شهروند اندونزیا 

بودند.
جفرسون اروین جوونا، مدیر عامل شركت هوایی 
سریویجایا، به خبرنگاران گفت كه هواپيما در 
وضعيت خوبی به سر می برد. او گفت كه پرواز به 
دليل بارنده گی شدید ۳۰ دقيقه دیر انجام شد.

شمال  كيلومتری   ۲۰ حدود  در  هواپيما  این 
جاكاراتا سقوط كرده است، در همان ناحيه  ای 
بویينگ ۷۳۷  هواپيمای  یک  سقوط  محل  كه 

مكس در اكتبر سال ۲۰۱۸ بود.
پرواز شركت الیون ایر حدود ۱۲ دقيقه بعد از 
شروع پرواز با ۱۹۸ سرنشين در دریا سقوط كرد.

یک بویينگ ۷۳۷ مكس دیگر در سال ۲۰۱۹ در 
اتيوپی سقوط كرد.

در  فنی  ایرادهای  رشته  یک  به  فاجعه  دو  آن 
طراحی سيستم كنترل پرواز اتوماتيک هواپيما و 
هم چنين اشتباه خطوط هوایی و خلبانان نسبت 

داده شد.
پرواز بویينگ ۷۳۷ مكس ماه پيش بعد از حدود 
۲۰ ماه توقف و رفع ایرادهای فنی، بار دیگر در 

اطراف جهان از سر گرفته شد.
در  مضطرب  بسته گان  حادثه،  این  وقوع  با 
فرودگاه پونتياناک، مقصد پرواز، و هم چنين در 

فرودگاه بين المللی جاكارتا تجمع كردند.

یک شنبه، ۱۰ جنوری )۲۱ جدی( از احتمال استيضاح 
را  آن  و  داده  خبر  دموكرات ها  توسط  ترمپ  مجدد 

پدیده ای بی سابقه در تاریخ امریكا تلقی كرده است.
در  جمهوری خواهان  از  شماری  كه  می شود  گفته 
مجلس نماینده گان و سنای این كشور نيز از استيضاح 
احتمال  درباره  رویترز  كرد.  خواهند  حمایت  ترمپ 
ترمپ،  استيضاح  با  جمهوری خواهان  كافی  همراهی 
چند روز پيش از پایان دوره زمام داری او، ابراز تردید 

كرده است.
دموكرات ها در مجلس نماینده گان تصميم دارند كه روز 
دوشنبه، ۱۱ جنوری، در واكنش به حمله طرف داران 

این  جمهور  ریيس  استيضاح  طرح  كنگره،  بر  ترمپ 
كشور را مطرح كنند. تا كنون ۱۹۰ نماینده از طرح 
استيضاح ترمپ پشتی بانی كرده اند. این در حالی است 
كه تا روز شنبه، هيچ نماینده جمهوری خواهی طرح 

استيضاح را امضا نكرده است.
تعداد  كه  است  نوشته  گزارش خود  ادامه  در  رویترز 
و سناتورهای جمهوری خواه  نماینده گان  از  معدودی 
ترمپ  بركناری  خواستار  اخير خود  مصاحبه های  در 
شده اند. همين منبع خبری در ادامه گزارش داده است 
كه شمار این دسته از جمهوری خواهان رو به افزایش 

است.
ارشد  مسووالن  از  شماری  كه  شد  یادآور  باید 
روز  اعتراضات خشونت آميز  از  پس  نيز  ترمپ  دولت 
چهارشنبه  ، ششم جنوری، از مقام شان استعفا داده اند. 
برخی از نماینده گان و سناتورهای جمهوری خواه نيز 
عنوان  به  گفته اند.  سخن  ترمپ  بركناری  از  آشكارا 
نمونه، ليزا موركوفسكی، سناتور جمهوری خواه آالسكا 
روز جمعه خواستار بركناری فوری ترمپ شده و اعالم 
كرده است كه هرگاه حزب جمهوری خواه راه خود را از 
راه ترمپ جدا نكند، او این حزب را ترک خواهد كرد.

به گزارش یورونيوز، رجب طيب اردوغان، ریيس  جمهور 
تركيه، در جریان صحبت ویدیویی با اورزوال فن در الین، 
ریيس كميسيون اتحادیه اروپا، خواستار همكاری بيش تر 
در زمينه مبارزه با بحران مهاجرت در سال ۲۰۲۱ ميان 
دو طرف شد و در عين حال بر لزوم صدور روادید )ویزا( 
كشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اتباع تركيه و برگزاری 

مذاكرات الحاق كشورش به این اتحادیه، تاكيد كرد.
مركز  توسط  شده  منتشر  مطبوعاتی  بيانيه  پایه  بر 
در  اردوغان  آقای  تركيه،  جمهوری  ریاست  ارتباطات 
این دیدار مجازی اعالم كرد كه اتحادیه اروپا در اولویت 
در  را  تركيه  آینده  او  و  دارد  قرار  كار كشورش  دستور 

عضویت در این نهاد می بيند.
این  تویيتری،  پيامی  انتشار  با  نيز  الین  در  فن  خانم 
دیدار را مفيد ارزیابی كرد و نوشت: »تبادل نظر خوبی با 
ریيس جمهور تركيه داشتيم. در مورد وضعيت بيماری 
اقتصادی و اجرای وظایف شورای  كووید-۱۹ و احيای 

اروپا )مصوب دسامبر ۲۰۲۰( تبادل نظر كردیم.«
تمایل  بر  تاكيد  با  دیدار  این  در  تركيه  جمهور  ریيس 
خود  روابط  در  جدیدی  باب  گشایش  برای  كشورش 
و  هوس  را »به  دليل هوا   اروپا، سال ۲۰۲۰  اتحادیه  با 
برخی اعضای اتحادیه اروپا و مشكالت ناشی از بهانه های 
مصنوعی این اعضا«، سال خوبی در این زمينه ارزیابی 
نكرد و پيش بينی كرد كه شرایط سال گذشته ميالدی 

پایدار نباشد.
تركيه و اتحادیه اروپا طی سال گذشته ميالدی، افزون بر 
نحوه مدیریت بحران مهاجرت به دليل فعاليت های این 
كشور در ليبيا، اقدام به اكتشاف منابع گازی در مناطق 
از راه حل دو  با یونان و حمایت  دریایی مورد اختالف 
كشور برای قبرس، سال پر تنشی را پشت سر گذاشتند.

آقای اردوغان نخستين گام برای یافتن دستور كار مثبتی 
را  به روزرسانی  اروپا  اتحادیه  و  تركيه  مابين  روابط  در 
توافق نامه ۱۸ مارچ دانست و ابراز اميدواری كرد كه دو 
طرف بتوانند در سال ۲۰۲۱ همكاری موثری در زمينه 

مبارزه با بحران مهاجرت داشته باشند.
اتحادیه  مارچ ۲۰۱۶،   ۱۸ پناه جویی  توافق نامه  پایه  بر 
اروپا متعهد شد تا در قبال اسكان و مراقبت از پناه جویان 
آقای  كند.  پرداخت  تركيه  به  یورو  ميليارد   ۶ سوری 
اردوغان بارها اتحادیه اروپا را متهم كرد كه مبلغ وعده 
داده شده را پرداخت نكرده است. هر چند اتحادیه اروپا 
همواره این ادعا را رد كرده، ولی ریيس جمهور تركيه 
بازگشایی مرزهایش  طی سال گذشته ميالدی دستور 
از  تعدادی  شدن  روانه  موجب  كه  كرد  صادر  اروپا  با 

پناه جویان سوری به سمت یونان شد.
هم چنين  دیدار  این  ادامه  در  تركيه  ریيس  جمهور 
صدور  گمركی،  اتحادیه  قرارداد  روزآمدسازی  لزوم  بر 
تركيه  اتباع  برای  اروپا  اتحادیه  عضو  كشورهای  ویزای 
اتحادیه  این  به  الحاق تركيه  برای  برگزاری مذاكرات  و 
شروع  متقابل،  اعتماد  بازسازی  خواستار  و  كرد  تاكيد 
دوباره مكانيزم های مشورتی، پایان دادن به تحميل انزوا، 

اقدامات و اظهارات تبعيض آميز عليه تركيه شد.
كه  كرد  پيشنهاد  دیدار  این  پایان  در  ارودغان  آقای 
اجالس منظم و مذاكرات هيات های عالی رتبه تركيه و 

اتحادیه اروپا از سر گرفته شود.


