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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

طرح تعدیل قانون انتخابات؛ 

نزاع درونی حوزه جمهوریت 
کلید خورد

یک طرح و یک نامه؛

۳

4

دولت انتقالی صلح با مشکل توزیع قدرت مواجه خواهد شد
در مورد دولت انتقالی زوایای متعددی قابل بررسی است. در این میان اما روش توزیع قدرت میان جناح های مختلف در 

میان دولت و طالبان، مسأله در خور تأمل است و البته مهم. شاید بتوان گفت که مهم ترین مسأله در این طرح، روش 
توزیع قدرت است، چه این که سیاست با توزیع قدرت سر و کار دارد و اگر این طرح در توزیع قدرت شکست بخورد، 

طرح سیاسی کارآمدی نیست.
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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.
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در بدخشان را تهدید می کند
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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.
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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



 

نامه وزیر خارجه امریکا به سران حکومت مشارکتی افغانستان باعث دودسته گی 
این  هرچند  است.  شده  کشور  این  جمهوریت  حوزه  در  سیاسی  نفاق  و 
دودسته گی و نفاق قباًل در پرده وجود داشت؛ اما با رسانه ای شدن این نامه از 
پرده بیرون زده است. جناح ارگ، لحن آمرانه و تهدیدآمیز نامه و طرح مورد 
اشاره آن برای روند صلح و آینده سیاسی افغانستان را خالف توقع یافته است 
و از آن به شدت انتقاد دارد. جناح سپیدار اما نامه آنتونی بلینکن را واقع بینانه 
از حکومت  بیرون  تأکیدات آن موافق است. سیاست گران  با  و  توصیف کرده 
تاکنون واکنش صریح و روشن در برابر نامه و طرح دولت انتقالی نشان نداده اند. 
هرچند لبخند خفیف رضایت بر لبان بعضی از این چهره ها که نفع خود را در 
کنار رفتن غنی از قدرت می بینند، دیده شده است. با این حال، از سکوت این 
سیاست گران، از جمله حامد کرزی نیز معنای غیر از رضایت از پیشنهادات تازه 

امریکا استنباط نمی شود. 
فراتاب و بازخورد نامه آنتونی بلینکن و طرح دولت انتقالی در افغانستان بسیار 
قضیه  این بار  امریکایی ها  که  می کنند  تصور  عام  مردم  است.  بوده  گسترده 
افغانستان را یک طرفه خواهند کرد و اشرف غنی ناگزیر است از قدرت کنار 
برود و به طرح دولت انتقالی تن بدهد. به تصور مردم عام، شخصیت های اصلی 
داستان در اتفاقات دو دهه اخیر در افغانستان، خارجی ها بوده اند و بازی گران 
باور  این رو،  از  بر عهده داشته اند.  را  نقش شخصیت های فرعی  داخلی صرفاً 
عمومی آن است که آینده سیاسی افغانستان این بار نیز تنها با اجماع و تصمیم 
قدرت های برتر جهانی و منطقه ای و کشورهای پرنفوذ همسایه تعیین خواهد 

شد.
جناح ارگ که مخالف سرسخت نامه آنتونی بلینکن و طرح دولت انتقالی است، 
ظاهراً تصمیم به مقاومت در برابر این طرح گرفته است. اشرف غنی گفته است 
که نقشه راه حکومت او قانون اساسی نافذ است و تسلیم خواب و خیال امریکا 
نخواهد شد. امراهلل صالح، معاون اول او، گفته است که پای این طرح »ننگین« 
امضا نمی کند. سرور دانش، معاون دوم غنی، دولت موقت/انتقالی را به معنای 
بازگشت به نقطه صفر تفسیر کرده و آن را طرحی برای فروپاشی نظام و از بین 
بردن دست آوردهای دو دهه اخیر توصیف کرده است. محمد محقق، مشاور 
ارشد غنی در امور سیاسی و امنیتی، نیز از لحن آمرانه نامه انتقاد و با دولت 

موقت مخالفت کرده است. حمداهلل محب هم واکنش مشابه داشته است.
جناح ارگ می گوید که با لغو و تعلیق قانون اساسی کنونی مخالف است. به گفته 
این جناح، اگر قانون اساسی به تعدیل نیاز دارد، باید برای این کار به راهکارهای 
خود این قانون متوسل شود. هم چنان جناح ارگ گفته است که اجازه انحالل 
نهادهای قانونی را نمی دهد. این در حالی است که طبق طرح دولت انتقالی 
صلح، دولت و طالبان به شمول دیگر طرف ها باید کار روی تدوین قانون اساسی 
تازه را آغاز و بر حسب توافق، نهادهای مورد نیاز جدید، از جمله شورای عالی 

فقه اسالمی را ایجاد کنند.
طبق آن چه جناح ارگ در واکنش به نامه وزیر خارجه امریکا و طرح دولت 
انتقالی گفته است، این جناح با انتقال قدرت به حکومت جدید مخالف نیست. 
برای این کار اما پیشنهاد و راهکار نیز دارد. پیشنهاد جناح ارگ این است که 
گروه طالبان در قدم اول از فعالیت نظامی در برابر دولت دست بکشد و در قدم 
دوم با به رسمیت شناختن دولت، در آن مدغم شود. جناح ارگ که قباًل گفته 
بود بدون قیدوشرط با طالبان وارد مذاکره می شود، در این پیشنهاد خواستار 

تسلیمی طالبان است.
راهکاری که جناح ارگ برای مشارکت طالبان در قدرت پیشنهاد کرده، برگزاری 
انتخابات زیر مدیریت جامعه جهانی است. این جناح گفته است که انتخابات 
یک اصل غیرقابل معامله است و قدرت را تنها به یک حکومت انتخابی انتقال 
خواهد داد. برای این منظور حاضر است روی انتخابات زودهنگام بحث و توافق 

کند.
عبداهلل در رأس جناح سپیدار درست از موضع مقابل جناح ارگ سخن می زند. 
او نامه آنتونی بلینکن را در منافات با واقعیت های افغانستان نمی بیند و در عین 
حال از تأکید نامه بر استعجالیت حصول توافق صلح استقبال کرده است. عبداهلل 
هم چنان راهکار جناح ارگ برای انتقال قدرت و برگزاری انتخابات زودهنگام 

را غیرعملی می داند.
بین جناح ارگ و سپیدار قباًل نیز روی چگونه گی برخورد با گروه طالبان و صلح 
با این گروه، اختالفاتی وجود داشت. از جمله، زبان و ادبیات ارگ در برابر گروه 
طالبان بسیار تند و جنگ طلبانه بود. عبداهلل بارها هشدار داده بود که استفاده 
از ادبیات جنگ ، روند صلح را اخالل و از پیش رفت آن جلوگیری می کند. اما 
با رسیدن نامه وزیر خارجه امریکا و طرح دولت انتقالی به کابل، اختالفات این 
دو جناح وارد یک مرحله تازه و جدی تر شده است. سطح این اختالفات فعاًل 
تا آن جا بلند است که ارگ و سپیدار را در دو موضع کاماًل متضاد و مخالف هم 
قرار داده است. بدیهی ترین پیامدهای این اختالفات، می تواند تعویق مذاکرات 
صلح، ادامه جنگ و تشدید خشونت ها و شروع فصل تازه ای از نابسامانی در 

کشور باشد.
جناح ارگ به شدت نگران از دست دادن قدرت و فرصت استفاده از منابع و 
ثروت عامه است. روشن است که در دولت انتقالی صلح جایی برای غنی، صالح، 
دانش و محب نیست. آن ها در نظام سیاسی پساتوافق صلح نیز منزوی خواهند 

بود. از این رو، مخالفت آن ها با دولت انتقالی قابل درک است.
هم چنان پیشنهادات و راهکار جناح ارگ نیز فراواقعی است. اول این که، گروه 
طالبان تصمیم تسلیمی و پذیرش بی چون وچرای دولت و قانون اساسی آن را 
ندارد و دوم این که، برگزاری انتخابات زودهنگام بدون توافق روی نظام سیاسی 
جدید، بی معنا است. مگر آن که توافق شود که این انتخابات تنها بین مدعیان 
قدرت، منهای طالبان، برگزار شود. از این رو، توقع می رود که جناح ارگ به 
خاطر ترِس از دست دادن قدرت، در برابر روند صلح چاله و چاه نکند و به 
جای تمرکز روی حفظ قدرت، به حفظ ارزش های نوین و چگونه گی چانه زنی 
روی نظام سیاسی جدید و حفظ جوهره جمهوریت در آن، فکر کند. اگر جنگ 
راه حل نیست، پس باید در موضع جناح ارگ انعطاف به میان آید و با حفظ 
وحدت در حوزه جمهوریت، مسیر را برای انجام مذاکرات معنادار با گروه طالبان 
باز کند. این گونه نمی شود که از یک طرف پیشنهادات غیرعملی را روی میز 
گذاشت و از جانب دیگر با طرح دیگران به صورت کامل مخالفت کرد. ممکن 
است طرح دیگران مشکالتی داشته باشد؛ اما کاماًل خواب و خیال هم نیست. 
اول  برای حفظ قدرت مبارزه نمی کند، می تواند در گام  تنها  اگر  جناح ارگ 
طرح عملی برای صلح آماده کند و در گام دوم، طرح ناقص دیگران را با ارایه 
پیشنهادات اصولی، اصالح کند. در غیر این صورت، واضح است که کمرش برای 
انجام صلح سست است و با این روند با خدعه و نیرنگ رفتار می کند و از شعار 

صلح نیز بهره جویی تیمی دارد.
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اهدای  از  کابل  در  فرانسه  سفیر  کابل:  8صبح، 
جایزه »سیمون وی برای زنان« به حبیبه سرابی، 
افغانستان و والی  عضو هیأت مذاکره کننده دولت 

پیشین بامیان خبر داده است.
دیوید مارتینون، سفیر فرانسه در کابل در پیامی 
روز دوشنبه، هژدهم حوت که به مناسبت هشتم 
افغان  شجاع  زنان  از  را  سرابی  شد،  نشر  مارچ 
توصیف کرده و گفته است که او زنده گی خود را 
نهادینه شدن دموکراسی  برای تساوی جنسیتی و 

در افغانستان وقف کرده است.
این جایزه توسط ژان - ایوو لودریان، وزیر اروپا و 
امور خارجه جمهوری فرانسه، به حبیبه سرابی اهدا 

افغان  کمیته مصونیت خبرنگاران  8صبح، کابل: 
در گزارشی از کاهش ۱۸ درصدی حضور زنان در 
رسانه ها خبر داده است. طبق این گزارش، در شش 
کارمند  و  خبرنگار  زن  از ۳۰۰  بیش  گذشته  ماه 
تهدیدات  جمله  از  مختلف  دالیل  به  رسانه ای، 
امنیتی، قتل های هدف مند، مشکالت مالی رسانه ها 
بر اثر شیوع ویروس کرونا و معاش کم کارشان را 

ترک کرده اند و یا هم از دست داده اند.
این گزارش روز دوشنبه، هژدهم حوت به مناسبت 
هشتم مارچ؛ روز جهانی همبسته گی زنان منتشر 
شده است. کمیته مصونیت گفته است که در نُه 
پروان،  لغمان،  سرپل،  نیمروز،  غور،  شامل  والیت 
کاپیسا، ارزگان، میدان وردک و لوگر هیج خبرنگار 

زن فعالیت می کند.
در این والیت ها زنان در بخش های دیگر رسانه ها 
والیت  پنج  ترتیب،  همین  به  می کنند.  فعالیت 
شامل نورستان، کنر، پکتیا، پکتیکا و زابل هیچ زنی 
این  از  زنی که پیش  کار می کند. دو  در رسانه ها 

کرد  تأیید  کابل  پولیس  کابل:  8صبح، 
در  را  جوان  دادستان  یک  ناشناس  افراد  که 

مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل کشته اند.
رویداد ساعت  این  کابل،  پولیس  اعالم  طبق 
در  حوت  هژدهم  دوشنبه،  روز  صبح   ۸:۲۰
سرک پنجم کمپنی از مربوطات ناحیه پنجم 

رخ داده است.
یاد  میرویس صمدی  نام  به  دادستان  این  از 

می شود.
اولین والیان زن در کشور است.  از  حبیبه سرابی 
او در حال حاضر عضو هیأت مذاکره کننده دولت 
با طالبان است و رهبری وزارت امور زنان را نیز در 

کارنامه خود دارد.
دیوید مارتینون گفته است که حبیبه سرابی اکنون 
بدون  صلح  و  دارد  قرار  مذاکرات  مقدم  خط  در 

حضور زنان تأمین نخواهد شد.
اهدای  اعالم  با  هم زمان  کابل  در  فرانسه  سفیر 
گفته  به حبیبه سرابی  زنان«  برای  وی  »سیمون 
و  است  تهدید  معرض  در  زنان  حقوق  که  است 
بسیاری ها هنوز هم مخالف حضور زنان در مقام های 

اکنون  پکتیا کار می کردند،  و  زابل  در والیت های 
به دلیل تهدیدات امنیتی کارشان را ترک کرده اند.

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان نسبت به کاهش 
حضور زنان در رسانه ها ابراز نگرانی کرده و آن را 
نشانه ای از وخیم شدن وضعیت کار خبرنگاری در 

افغانستان عنوان کرده است.
در این گزارش کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، 
آمار کارمندان زن و خبرنگاران بیش از ۹۰ درصد 
رسانه ها را در سراسر کشور در شش ماه اول سال 

شده است.
بر  یا گروهی  و  فرد  را  رویداد  این  مسوولیت 

عهده نگرفته است.
پولیس می گوید که بررسی را در این باره آغاز 

کرده است.
ترورهای هدف مند در شهر کابل  و  انفجارها 
در ماه های اخیر به کثرت در شهر کابل رخ 

می دهد.

جمهوری  ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل 
می گوید که پشت ترورهای هدف مند که به 
نوع کشتن  بی معناترین  و  بی هدف   او،  گفته 

است، گروه طالبان قرار دارد.
به گفته او، طالبان ابتدا تالش می کردند که 
نسبت این ترورها را به خودشان پنهان کنند، 
اما ثبوت انکارناپذیر درباره دست داشتن این 

گروه وجود دارد.

حکومتی هستند و تروریستان زنان را به خاطر کار 
در حکومت و یا حضور در جامعه مدنی هدف قرار 

می دهند.
که  است  کرده  تأکید  فرانسه  سفیر  حال،  این  با 

کشورش از زنان افغان حمایت خواهد کرد.
فعاالن  قراردادن  هدف  هم چنان  مارتینون  دیوید 
مدنی زن، خبرنگاران، قاضیان و سایر زنان فعال در 

افغانستان را محکوم کرده است.
گفتنی است که سیمون وی، وکیل و سیاستمدار 
و  زنان  حقوق  مدافع  چهره های  از  و  فرانسوی 
مدافع حق  هم چنان  و  آشویتس  اردوگاه  بازمانده 

آزادی سقط جنین بود.

۱۳۹۹ خورشیدی بررسی و جمع آوری کرده است.
کشور  سراسر  در  که  می دهد  نشان  بررسی  این 
یک هزار و ۶۷۸ تن از زنان در بخش های مختلف 
رسانه ها کار می کردند، اما این رقم اکنون به یک 

هزار و ۳۷۷ تن رسیده است.
از میان مجموع کارمندان رسانه ای تنها ۳۲۱ تن 
بخش های  در  متباقی  و  هستند  خبرنگار  آن ها 
مختلف رسانه ها مانند بخش تولید و بخش اداری 

کار می کنند.
طبق یافته های کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، 
بیش ترین کارمندان رسانه ای زن در کابل و پس از 
آن در هرات و بلخ مشغول کار هستند. در لوگر تنها 

یک زن در رسانه ها کار می کند.
از جانب دیگر، کمیته مصونیت خبرنگاران گزارش 
داده است که در سال جاری چهار خبرنگار و کارمند 
رسانه ای زن در حمالت مستقیم و هدف مند کشته 
به ویژه  بر کار خبرنگاری  تاثیر منفی  شده اند که 

برای زنان داشته است.

اهدایجایزه»سیمونوی«ازسویفرانسهبهحبیبهسرابی

افرادناشناسیکدادستانرادرکابلکشتند

کاهش۱۸درصدیحضورزناندررسانهها؛نُهوالیتخبرنگارزنندارد

کرونا  واکسن  محموله  دومین  کابل:  8صبح، 
این  رسید.  کابل  به  حوت  هژدهم  شنبه،  روز 
کرونا  واکسن  دوز  هزار   ۴۶۸ شامل  محموله 
واکسن  هم  آهنگ کننده  نهاد  سوی  از  و  است 
کرونا یا کوواکس به افغانستان کمک شده است.
پیش از این هند، ۵۰۰ هزار دوز واکسن کرونا را 
به افغانستان کمک کرده بود که در حال تطبیق 
است. وزارت صحت عامه گفته است که تاکنون 

۴۰ هزار تن با آن واکسن شده اند.
سرپرست وزارت صحت عامه از نهاد کوواکس 
اروپا،  اتحادیه  به خصوص  آن  مالی  حامیان  و 
این  بابت  یونیسف  و  جهان  صحی  سازمان 

محموله کمکی سپاس گزاری کرد.
عامه  صحت  وزارت  سرپرست  مجروح،  وحید 
در مراسم تسلیم گیری این محموله در میدان 
نخستین  افغانستان  که  گفت  کابل  هوایی 
کشوری در آسیای میانه است که از طریق نهاد 
کوواکس اولین محموله واکسن کرونا را دریافت 

کرده است.
میلیون   ۱۶ کوواکس  نهاد  مجروح،  گفته  به 
دوز واکسن کرونا را به دولت افغانستان کمک 
وارد  کشور  به  مرتب  صورت  به  که  می کند 

خواهد شد.

مجروح افزود که تالش می کند تا ۳۲ میلیون 
برای ۴۰ درصد جمعیت  را  دوز واکسن کرونا 
توسعه  بانک  جهانی،  بانک  طریق  از  کشور 

آسیایی و دیگر شرکای صحی تهیه کند.
که  داد  توضیح  عامه  صحت  وزارت  سرپرست 
در مرحله دوم قرار است که استادان دانشگاه و 
مکاتب واکسن شوند تا سیستم آموزشی کشور 
در سال آینده به گونه عادی به فعالیت ادامه 

دهد.
مرحله اول روند تطبیق واکسن کرونا در پنجم 
وزارت  چنان که  شد.  آغاز  کشور  در  حوت 
صحت عامه اعالم کرده است تاکنون ۴۰ هزار 
به  اولویت  مرحله  این  در  واکسن شده اند.  تن 
نیروهای امنیتی و کارمندان صحی داده شده 

است.

افغانستاندومینمحمولهواکسنکرونارادریافتکرد



زیر  و  بهانه  هیچ  به  شرایطی،  هیچ  تحت  افغانستان 
هیچ دسیسه ای سلب نخواهد شد و دولت این کار را 
اگر فرض شود که مشکلی در  او،  به گفته  نمی کند. 
راس حکومت وجود دارد، اما اصل انتخاب زعیم توسط 
مردم معامله ناشدنی است و دولت افغانستان روی آن 

معامله نمی کند و عقب نشینی نیز نخواهد کرد.
معاون اول ریاست جمهوری گفت از دولت افغانستان 
بگیرد و یکی  خواسته شده است که تصامیم سخت 
که  است  اساسی  قانون  درباره  تصمیم های سخت  از 
افراد، کتله ها و توده ها را به یک جمع هم فکر تبدیل 
کرده است، اما دولت سر قانون اساسی پای نمی گذارد. 
به گفته صالح، اگر روی اصل انتخابات طالبان توافق 
کنند، زمان آن قابل بحث است و حتا این انتخابات اگر 
نظارت شده ترین انتخابات تاریخ بشر باشد، نیز حاضر به 
گفت وگو است. او اما تأکید کرد که هرگز به معامله ای 
بین ۲۰ نفر که انحالل نسخه قانون اساسی را بپیچند 
و حق رای مردم را بگیرند، تن نخواهد داد. امراهلل صالح 
به  او  بگیرد،  این کار صورت  اگر  خاطرنشان کرد که 
الگوهایی  زبان دارد و در دین اسالم  عنوان یک فرد 
هستند که در برابر ظلم »نه« گفته اند و او به این الگوها 
اقتدا خواهد کرد. صالح افزود: »اگر این گونه لحظه ای 
آمد، من به حیث یک مسلمان مثل امام حسین ایستاد 
می شوم که نه! باز او وقت سینه  چاک چاک از مرمی 
پاکستانی و طالب شرف دارد نسبت به این که من به 
سرنوشت قومم معامله کنم و بگویم که تو حق رای 
نداری. از این بعد مدرسه حقانیه می آید از تو امتحان 

دین می گیرد.« 
او در توضیح طرحی که خلیل زاد پیشنهاد کرده است، 
قرار است  این طرح،  بندهای  از  گفت که طبق یکی 
شورای عالی شریعت ایجاد شود. به گفته او، با ایجاد 
این شورا، به ملتی که موالنا جالالدین محمد بلخی در 
دامنش زاده شده و نام فرزندش امام ابوحنیفه است، 
توسط دو مالی درس خوانده در مدرسه حقانیه سند 
تصدیق مسلمانی داده خواهد شد. امراهلل صالح تأکید 
پای چنین  بماند،  تنها هم  اگر  و حتا  کرد که هرگز 
سندی به تعبیر او »ننگین« امضا نخواهد کرد و به آن 

بلی نیز نمی گوید. 
معاون اول ریاست جمهوری اما گفت که طالبان یک 
واقعیت است و دولت افغانستان می خواهد با این گروه 
صلح کند. به گفته او، صلح چند نوع است و یکی از 
انواع آن »صلح آمرانه« است که تحت هیچ شرایطی 
صلح آمرانه داخلی و خارجی را نمی پذیرد. صالح نوع 
و  کرد  توصیف  پخته گی«  و  »بن بست  را  صلح  دیگر 
گفت در این نوع صلح دو طرف به این نتیجه می رسند 
که حذف یک  دیگر ممکن نیست و دولت افغانستان نیز 
در پی حذف طالبان نیست. به گفته او، طالبان نیز باید 
دست از حذف بردارد و به جای کشتن، بمب گذاری و 
افتخار به جنازه فرستادن به خانه های مردم، محبت 

بکارند و صلح کنند.
معاون اول ریاست جمهوری هم چنان گفت که در روز 
دوم بحث با هیأت امریکایی به ریاست زلمی خلیل زاد، 
نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، روی مساله 
پاکستان بحث شده است. صالح گفت که این بحث ها 
سه ساعت دوام کرد و اجندای بحث فکتورهایی بود که 

بلینکن،  آنتونی  نامه   رسانه ای شدن  از  روز پس  یک 
افغانستان  به رهبران دولت  امریکا،  امور خارجه  وزیر 
درباره روند صلح، مقام ها در حکومت به گونه متفاوت 
به آن واکنش  نشان دادند. در این میان، واکنش امراهلل 
و  نامه  این  به  جمهوری،  ریاست  اول  معاون  صالح، 
طرحی که فرستاده امریکا در امور صلح افغانستان آن 
انتقادی  را به دولت و سیاسیون سپرده است، تند و 
بود. شورای عالی مصالحه ملی برخالف معاونیت اول 
ریاست جمهوری، می گوید که در این نامه »واقعیت ها« 
و »استعجالیت« صلح به عنوان یک مساله فوری برای 
مردم، مطرح شده و این نهاد به اصول مطرح شده در 
این نامه مهر تأیید گذاشته است؛ زیرا به گفته عبداهلل 
عبداهلل، افغانستان در حال حاضر از نگاه اوضاع نظامی-

امنیتی در »پیچیده ترین وضعیت«و از لحاظ سیاسی 
در »بحران« قرار دارد. محمد محقق، مشاور ریاست 
جمهوری در امور امنیتی و سیاسی، اما لحن این نامه 
را آمرانه می خواند و تصریح کرد که با توجه به در نظر 
گرفته نشدن ترکیب و ساختار ملی افغانستان، می تواند 
باشد. پیش تر فرستاده ویژه  سرآغاز بحران در کشور 
امور خارجه امریکا یک طرح را با حکومت و سیاسیون 
شریک کرده بود که در آن نقشه راه برای ایجاد یک 

دولت انتقالی صلح پیش بینی شده است.

امراهلل صالح: صلح آمرانه را هرگز نمی پذیریم 
بلینکن،  آنتونی  نامه  به  در حکومت سرانجام  مقام ها 
وزیر امور خارجه امریکا و طرح این کشور برای تشکیل 
»دولت انتقالی صلح« واکنش نشان دادند. امراهلل صالح، 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  ریاست جمهوری،  اول  معاون 
شورای عالی مصالحه ملی و محمد محقق، مشاور ارشد 
مراسم  و سیاسی، در  امنیتی  امور  در  رییس جمهور 
هفتمین سالیاد درگذشت مارشال قسیم فهیم در این 
مورد موقف گیری کردند. صالح تأیید کرد که نامه ای 
غنی  جمهور  رییس  به  امریکا  خارجه  وزیر  سوی  از 
به هدف تحت فشار  از مجراهایی  نامه  این  و  رسیده 
قرار دادن دولت رسانه ای شده است. او تأکید کرد که 
رابطه افغانستان با جهان غرب و امریکا بنیادین، استوار 
بر منافع مشترک و احترام متقابل است و هر لحظه  ای 
که این درک به وجود بیاید که منافع اساسی و احترام 
جریان  در  را  مردم  می شود،  گذاشته  زیرپای  متقابل 
افغانستان از منظر نظامی،  می گذارد. به گفته صالح، 
وجود  با  مردم  اما  است،  ضعیف  اقتصادی  و  سیاسی 
به خواست  از دیگران نمی بینند و  را کم تر  این خود 

بیگانه گان تمکین نمی کنند.
با  دولت  رهبری  دیدار  درباره  مراسم  این  در  صالح 
زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا و هیأت همراهش 
هیأت  این  با  روز  دو  که  او گفت  داد.  کابل شرح  در 
ساعت ها گفت وگو داشته و در روز نخست بحث روی 
شکستن بن بست مذاکرات بوده است. به گفته صالح، 
در این نشست یک »حرف طالیی و یک خط غیرقابل 
است  مطرح شده  افغانستان  دولت  از سوی  سازش« 
افغانستان، خواست توده ها و  که عصاره مبارزه مردم 
نظامی کنونی است. او توضیح داد که این حرف »حق 
معاون  است.  ناشدنی  سلب  و  افغانستان  مردم  رای« 
اول ریاست جمهوری تأکید می کند که این حق مردم 
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نشان می داد پاکستان نمی خواهد در افغانستان صلح 
هیأت  از  نشست  این  در  خلیل زاد  او،  گفته  به  شود. 
امریکایی پرسید که اطالعات دولت افغانستان در این 
مورد دقیق است یا خیر که از سوی هیأت امریکایی 
تصدیق شد. صالح می گوید که هیأت امریکایی گفته 
است پاکستان نقش پیام رسان را بین امریکا - طالبان 
و بین افغانستان - طالبان داشته و هیچ نوع فشاری را 

بر این گروه وارد نکرده است.
تصریح کرد که معضل  ریاست جمهوری  اول  معاون 
افغانستان بدون حل معضل تاریخی با پاکستان قابل 
حل نیست. به گفته او، افغانستان به صلح دوالیه ای نیاز 
دارد که ابتدا باید معضل تاریخی با پاکستان حل شود 
پایگاه سیاسی  از  و  ادغام  و سپس طالبان در جامعه 
به جای تفنگ مبارزه کنند. صالح گفت طالبان بهانه 
می آورند که رهبران دولت افغانستان ۲۰ سال بر سر 
اقتدار بوده اند و باید به آن ها هم فرصت داده شود تا 
کمک ها را به دست آورند و به مردم خدمت کنند تا در 
یک موازنه قرار بگیرند. صالح افزود که این مسایل، فنی 

است، اما اصل محوری حق رای مردم است.
که  طرحی  داد،  توضیح  صالح  امراهلل  دیگر،  جانب  از 
به »اصطالح« روی میز دولت گذاشته شده است، سه 
موضوع محوری دارد. بخشی از آن مربوط به ارزش ها 
است و بخش دیگر آن پلی میان امروز و فردا و آینده . 
صالح گفت که این بخش جنجالی است و پل ترسیم 
شده، لرزان است و سرنوشت ۳۰ میلیون نفر را به قهقرا 
می برد و مردم افغانستان را به آینده نمی رساند. با این 
حال، او تأکید کرد که جوهر زعامت در چنین شرایطی 
معلوم می شود که از نامه، بمب و غوفا نترسد و روی 
اصل محکم ایستاده شود؛ هرچند به گفته صالح، برخی 
اما  او  کرده اند.  عوض  مسیر  بی دل«  و  »کم دل  یاران 
موقف  در  و  نیست  نگران  نامه  این  از  تأکید کرد که 
دولت افغانستان تغییری نیامده و روی اصول اساسی 

مردم افغانستان محکم ایستاده است.
صالح بار دیگر اعالم کرد که انتخابات و زمان آن قابل 
بحث است. به گفته او، روزی، یک میلیون قراردادی 
و  داشته اند  حضور  افغانستان  در  سرباز  هزار   ۱۵۰ و 
دور از امکان نیست که ۵۰۰ هزار ناظر خارجی برای 
برگزاری انتخابات به افغانستان آورده شوند. به گفته 
او، همان گونه که دیگران حق دارند درباره سرنوشت 
سرباز  هزار  چند  و  امریکایی  سرباز   ۵۰۰ و  هزار  دو 
راه  هزار   ۲.۵ و  بگیرند  کنفرانس  بنویسند،  نامه  ناتو 
را جست وجو کنند، حق دولت مشروع افغانستان نیز 
و  خواست  به  را  نفر  میلیون   ۳۰ سرنوشت  که  است 

جنتری خارجی ها به ساز دیگران به معامله نگیرد.

چراغ سبز عبداهلل به نامه امریکا
عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  دیگر،  جانب  از 
درگذشت  سالیاد  هفتمین  مراسم  در  ملی،  مصالحه 
صالح  سخنرانی  از  پس  دقایقی  که  فهیم  مارشال 
وزیر  نامه  از  نمی خواهد  که  گفت  می کرد،  صحبت 
خارجه امریکا دفاع و یا آن را توجیه کند، اما در این 
نامه واقعیت هایی درباره اجماع ملی و استعجالیت روند 
صلح ذکر شده است. به گفته او، روند صلح برای مردم 
اولویت  قربانی می دهند، یک  افغانستان که همه روزه 

به  را  افغانستان  جاری  وضعیت  عبداهلل  است.  فوری 
توصیف  ممکن  حالت  »پیچیده ترین«  نظامی  لحاظ 
نیز در یک  لحاظ سیاسی  به  کرد و گفت که کشور 

بحران قرار دارد.
او گفت که دو روز پیش از سفر زلمی خلیل  زاد، نماینده 
سفارت امریکا در کابل نامه ای را به او و محمداشرف 
به رسانه ها  از »یک جایی«  نامه  این  اما  غنی سپرد، 
داده شد. به گفته او، چند واقعیت در مورد روند صلح 
افغانستان در این نامه ذکر شده است. عبداهلل عبداهلل 
باید  و  است  مستقل  کشور  یک  افغانستان  که  افزود 
از جایگاه یک ملت عظیم نماینده گی درست صورت 
بگیرد، اما استعجالیتی که در این نامه در رابطه به صلح 
اشاره شده است، طبق خواست مردم افغانستان است. 
او شرح داد که تأمین صلح باعزت و پایدار مساله فوری 

برای مردم افغانستان است.
رییس شورای عالی مصالحه ملی هم چنان گفت که 
در این نامه به اجماع داخلی و تالش ها برای موفقیت 
صلح اشاره شده و هم چنان در اصولی که در آن مطرح 
شده است، جای بحث نیست. به گفته او، تصمیم با 
رهبران و بزرگان افغانستان است که فیصله کنند صلح 
می کنند یا خیر. او تأکید کرد که مردم افغانستان در 
و هیچ کس مصونیت  به سر می برند  روزهای دشوار 
مردم  همه  و  داد  نشان  اهلیت  خود  از  باید  و  ندارد 

افغانستان را دور یک محور جمع کرد. 
انتخابات  این موضوع که  به  عبداهلل عبداهلل هم چنان 
باید  که  گفت  و  کرد  اشاره  شود،  برگزار  زودهنگام 
واقعیت های افغانستان در این مورد سنجیده شود و با 
شک و تردید پرسید که آیا می توان انتخابات را در سه 
ماه آینده برگزار کرد؟ عبداهلل عبداهلل هم چنان بر اصل 
»هر فرد، یک رای« تأکید کرد و گفت این خواست 
همه مردم و بزرگان سیاسی است. رییس شورای عالی 
به مساله  تفریط ها نسبت  و  افراط ها  از  مصالحه ملی 
صلح و نیز برخورد با خارجی ها انتقاد کرد و گفت که 
باید  بلکه  از خارجی ها بسنده شود،  نباید به شکایت 

ارزش ها را در داخل کشور تقویت کرد.
به باور عبداهلل، هیچ کسی در افغانستان مخالف صلح 
نقطه  یک  در  که  کنند  قبول  همه  باید  اما  نیست، 
عطف تاریخی قرار دارند که به خاطر شرایط داخلی و 
خارجی به وجود آمده است. او تأکید کرد که هیچ کس 
نمی تواند چیزی را بر مردم افغانستان تحمیل کند، اما 
اگر نفاق، تبعیض و تفرقه ادامه پیدا کند، هر چیزی 

خواسته و یا ناخواسته بر مردم تحمیل خواهد شد.

محقق: لحن امریکا آمرانه است
گفت  نشست  این  در  محقق  محمد  حال،  همین  در 
و  مثبت  نقاط  دارای  امریکا  خارجه  وزارت  پیام  که 
گفته  به  دارد.  اساسی  ضعف  چند  اما  است،  خوبی 
و  ترکیب  با  امریکا  که  نشان می دهد  پیام  آهنگ  او، 
به  را  آن  یا  و  ندارد  آشنایی  افغانستان  ملی  ساختار 
رسمیت نمی شناسد. به باور محقق، نقطه آغاز بحران 
در افغانستان، نادیده گرفته شدن ساختار اجتماعی و 
ملی این کشور است. محقق هم چنان گفت لحن این 
امریکا  نامه آمرانه است و ذات آن نشان می دهد که 
در روند صلح عجله دارد. محقق می گوید صلح روندی 
ملی و دوام دار است که با قناعت  همه طرف ها حاصل 
می شود و نباید در آن عجله شود. او گفت که افغانستان 
از امریکا دعوت نکرده بود و حاال نیز نمی گوید که از 

افغانستان بیرون شود.
در همین حال، حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، در 
این نشست به گونه تلویحی گفت که نباید راز مملکت 
امراهلل  صریح  سخنرانی  او،  هدف  ظاهراً  شود.  برمال 
صالح، معاون اول ریاست جمهوری، بود. او افزود که 
هرچند روی یکی از موارد حساس با معاونان خود در 
دوره ریاست جمهوری اش بحث های جدی کرد ه، اما 
با وجود بحث ها و اختالف نظر یک ونیم ساله، هیچ گاه 
محتوای آن از مجلس به بیرون درز نکرده است. با این 
هرچه  افغانستان  که  کرد  امیدواری  ابراز  کرزی  حال 
زودتر به صلح »باآبرو و باعزت« برسد و »یک افغانستان 
آزاد، مستقل، صاحب حاکمیت ملی و دوست با جهان« 
باشد. رییس جمهور پیشین در این مراسم تصریح کرد: 

»غریب می باشیم، ولی کم از کسی نمی باشیم.« 
گفتنی است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا، با 
ارسال نامه ای به رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل 
دیدگاه دولتش درباره روند صلح افغانستان و اقدامات 
واشنگتن در این راستا را شرح داده است. در این نامه 
ضمن این که بر ضرورت به نتیجه رسیدن روند صلح 
تأکید شده ، درباره وخامت اوضاع در افغانستان پس از 
خروج کامل نیروهای امریکایی و خارجی نیز هشدار 
داده شده است. وزیر امور خارجه امریکا خود لحن متن 

این نامه را » فوری« توصیف کرده است.

یک طرح و یک نامه؛

علی حقملنزاع درونی حوزه جمهوریت کلید خورد

صالح در این مراسم درباره دیدار رهبری دولت با زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه امریکا و هیأت همراهش 
در کابل شرح داد. او گفت که دو روز با این هیأت ساعت ها گفت وگو داشته و در روز نخست بحث روی 

شکستن بن بست مذاکرات بوده است. 



زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه  ایاالت متحده  امریکا در 
کابل  به  سفری  گذشته  هفته   افغانستان،  صلح  امور 
سیاسیون  از  بسیاری  و  حکومت  رهبران  با  و  داشت 
افغانستان مالقات کرد. براساس آنچه در رسانه ها نشر 
شده است، آقای خلیل زاد حامل یک طرح جدید برای 
حل منازعه افغانستان بوده است. نام این طرح )دولت 
با توجه به آنچه  افغانستان( است.  انتقالی صلح برای 
رسانه های مختلف از این طرح بیرون داده اند، قرار است 
دولت انتقالی با حضور سیاسیون افغانستان و رهبران 
حکومت  به  عبور  دولت،  این  و  شود  تشکیل  طالبان 
مشارکتی آینده را رهبری کند. بنابراین طرح، سیاسیون 
سطح باالی دولت افغانستان و رهبران طالبان، در شهر 
انقره ترکیه جمع می شوند و دولت انتقالی برای گذار از 

وضعیت کنونی را تشکیل می دهند.
بررسی  قابل  متعددی  زوایای  انتقالی  دولت  مورد  در 
میان  قدرت  توزیع  روش  اما  میان  این  در  است. 
مسأله  طالبان،  و  دولت  میان  در  مختلف  جناح های 
در خور تأمل است و البته مهم. شاید بتوان گفت که 
مهم ترین مسأله در این طرح، روش توزیع قدرت است، 
چه این که سیاست با توزیع قدرت سر و کار دارد و اگر 
این طرح در توزیع قدرت شکست بخورد، طرح سیاسی 
توزیع  مطلوب  گونه  به  قدرت  اگر  نیست.  کارآمدی 
نشود، گروه ها و جناح های ناراضی اقدام به شورش گری 
علیه ساختار می کنند و بیرون شدن از ساختار را به 
باقی ماندن در درون ساختار ترجیح می دهند. اکثریت 
قریب به اتفاق نظریه پردازان در حوزه  شورش گری به 
چه  محرومیت،  احساس  که  کرده اند  اشاره  نکته  این 
در بُعد مادی و چه در بُعد معنوی، یکی از مهم ترین 
عوامل اقدام به شورش گری است. مدعای نویسنده این 
است که طرح دولت انتقالی صلح برای افغانستان، در 
روش توزیع قدرت با چالش های متعددی مواجه است 
و نمی تواند معضل توزیع قدرت را حل کند. به همین 
جهت یا ناکام می ماند و یا هم پس از امضای صوری 
توافق، با شورش گری و جبهه گیری ناراضیان از روند 

توزیع قدرت مواجه خواهد شد.
در چند مورد از این سند، به ساختار قدرت در دولت 
انتقالی اشاره شده است. از جمله این که، در بخشی از 
سند ذکر شده است که قانون اساسی موجود، تا زمان 
تدوین قانون اساسی جدید پابرجا می ماند. این به آن 
معنا است که نظام سیاسی دولت انتقالی صلح، هم چنان 
نظام ریاستی متمرکز باقی خواهد بود. همین طور در 
پیش بینی شده  سناریو  دو  هم  اجرایی  ساختار  مورد 
است؛ در سناریوی اول، ساختار اجرایی کنونی، یعنی 
رییس جمهور همراه دو معاون در نظر گرفته شده و 
و  همراه صدراعظم  رییس جمهور  دوم،  سناریوی  در 
دو معاون صدراعظم پیش بینی شده است. همین طور، 

تونی  کلمات«  »شهر  داستان  از  را  نبشته  این  عنوان 
سرنوشت  ملت  این  گرفته ام.  امریکایی  نویسنده  تانر، 
روایت  برای  زبان  بهترین  شاید  دارد.  غم انگیزی 
باشد. اشکی که ولیعهد  تاریخی آن اشک  رخدادهای 
از صفحه هستی  را  مرگ  توانسته  فقط  و  مرگ شده 
باری،  کند.  منفک  موقت  و  تصادفی  گونه  به  خویش 
منظر  از  دروغ  »مفهوم شناسی  عنوان  تحت  مطلبی 
نشانه شناسی« نوشتم و آنجا فرایند تکوین و شکل گیری 
زبان و رفتار  به مثابه یک سپهر نشانه ای در  را  دروغ 
بررسی کردم و دروغ را طغیان نشانه ای در زبان خواندم؛ 
اما حاال دروغ را یک ضرورت می دانم، ضرورت غم انگیز. 
از  زبان  و  است  ناممکن«  »امر  لکان  قول  به  واقعیت 
بیش تر  رو،  این  از  است؛  عاجز  ناممکن  امر  بازنمایی 
مرتکب دروغ می شود تا حقیقت. اما دروغ  گفتن زمانی 
غم انگیز می شود که به یک ضرورت تبدیل شود و این 
ضرورت وجهه نمادین دروغ را به پدیده برحق در برابر 
امر واقعی تبدیل کند. این ضرورت در شرایط کنونی 
متأسفانه برای همه گان - از روشن فکر گرفته تا مال و 

سیاست مدار و... یک سان عمل می کند.
پر  بسیار  یادداشت مختصر، جمله  این  نوشتن  انگیزه 
به  لفظی  اشتباه  از سر  معنایی است که ممکن است 
زبان آقای امراهلل صالح جاری شد و من این جمله را 
با کمی توضیح به اکثر کسانی که در طول این چهل 
سال به هر بهانه ای در افغانستان جنگیده  و لیبیدوی 
رهبران  اکثر  می دانم.  تعمیم  قابل  داشته اند،  قدرت 
»در  رمان  اصلی  کاراکتر  همانند  افغانستان،  سیاسی 
انتقال« یا دچار یادفراموشی شده اند و یا هم به گونه 

طالبان، در این صورت پنجاه درصد قدرت می ماند و 
اقوام تاجیک و هزاره و اوزبیک و پشتون های غیر طالب 
که مطمئناً سهم هر یک از اقوام دیگر کاهش می یابد و 

مورد رضایت گروه ها و اقوام نیست.
تعیین  و  پشتون ها  قدرت،  توزیع  اساسی  چالش  لذا 
از  نماینده آن ها است. داکتر عمر صدر در پژوهشی، 
یک مصاحبه کننده ناشناس که در نشست مسکو در 
۲۰۱۷ حضور داشته، نقل قول می کند که طالبان خود 
را نماینده انحصاری پشتون ها می دانند و دیگر گروه ها، 
قبول  پشتون ها  نماینده  عنوان  به  را  دولت  جمله  از 
ندارند. لذا یکی از چالش های پیش روی دولت انتقالی، 
توزیع قدرت میان اقوام مختلف با توجه به ورود عنصر 

جدید به نماینده گی از پشتون ها خواهد بود.
همین طور، در طرح دولت انتقالی صلح، قانون اساسی 
است.  شده  حفظ  قدرت  اجرایی  ساختار  و  فعلی 
همان طوری که اشاره شد، یعنی نظام سیاسی دولت 
مهم ترین  است.  متمرکز  ریاستی  نظام  یک  انتقالی، 
مشخصه نظام ریاستی، برخالف نظام پارلمانی، تمرکز 
قدرت در دست رییس دولت است. نظام ریاستی در 
نیست  قومی اند، جواب گو  تنوع  دارای  که  کشورهایی 
و نمی تواند توزیع قدرت را به خوبی انجام دهد. نظام 
مواجه  توزیع  بحران  با  در چنین  کشورهایی  ریاستی 
می شود. در نظام ریاستی تنها یک برنده وجود دارد و 
دیگران همواره بازنده اند، به همین جهت در کشورهایی 
نظام  قومی اند،  شکاف های  و  قومی  تنوع  دارای  که 
ریاستی کارآمد نیست. در این نظام، یک فرد از یک قوم 
مشخص رییس دولت می شود و تمام قدرت را به دست 
می گیرد و افراد دیگری که نماینده  اقوام دیگر هستند، 
از قدرت اجرایی به دور می مانند. اگر دولت انتقالی هم 
با  براساس طرح چنین است،  باشد که  نظام ریاستی 
چالش جدی  در توزیع قدرت مواجه خواهد شد. رییس 
دولت از هر گروه و قومی که باشد، تمام قدرت را به 
دست می گیرد و باعث نارضایتی دیگران می شود. در 
در  که  کابینه، همان طوری  و  معاونین  ریاستی،  نظام 
قانون اساسی ۲۰۰۴ پیش بینی شده است، تنها نقش 
مشورتی دارند و نقش اجرایی آنان تا آن میزان است که 
رییس دولت به آنان واگذار کند. لذا گروه ها و جناح های 
دیگر، حتا اگر در کابینه و معاونت راه پیدا کنند، باز هم 
قدرت اجرایی ندارند و این امر باعث می شود که توزیع 
قدرت به خوبی صورت نگیرد و دولت انتقالی با چالش 

مواجه شود.
به همین جهت، هم به دلیل توزیع نامتوازن افراد شورای 
عالی فقه اسالمی، هم به دلیل معضل نماینده گی از 
پشتون ها و هم از آن جهت که ساختار سیاسی ای که 
در قانون اساسی افغانستان تعریف شده است، ساختار 
متمرکز است و همواره یک برنده دارد و چند بازنده؛ 
نمی تواند  انتقالی  دولت  که  کرد  پیش بینی  می توان 
معضل توزیع قدرت را حل کند و در نتیجه یا ناکام 
می ماند و یا هم پس از عملی شدن، به شورش گری 

ناراضیان می انجامد.

۳. همانی تراجهانی: در این فرایند تکامل، جهان های 
هویتی جابه جا می شود. مک هیل جابه جایی کنش گر/

کنش پذیر از جهانی به جهان دیگر را تناسخ سوژه ها 
باز هم ذات پدیده، همان  می خواند. در تناسخ سوژه، 
ذات و ماهیت اصلی است؛ اما در کنار نمود جسمانی، 
جهان هویتی آن دچار تبدیل می گردد. به گونه مثال، 
بازی  شهر  به  مکار  روباه  و  نر  گربه  با  وقتی  پینوکیو 
می رود، تغییر هویت هر سه آن ها در هیأت خر نمود 
مثل  دیگر  پینوکیو  این صورت،  در  می یابد.  جسمانی 
خر  یک  منزله  به  بلکه  نیست،  چوبی  عروسک  سابق 

پینوکیو بازنمایی ذهنی می شود.
فرایند  و  مرحله  مهم ترین  و  آخرین  دگردیسی:   .۴
تغییر در پدیده ها، دگردیسی است؛ زیرا در این فرایند 
بیرونی  و  نظر درونی  از  پدیده ها هم چنانی که  تغییر، 
هویتی  جهان  و  ماهیت  ذات،  می شوند،  تغییر  دچار 
آن ها نیز دگرگون می شود. دگردیسی، به تغییر مشهود 
و کمابیش ناگهانی شکل یا ساختمان یک حیوان در 
مانند  می شود،  گفته  پساجنینی  رشد  تکوینی  فرایند 
دگردیسی کرم به پروانه. این نوع تکامل و تغییر از نظر 

هستی شناسی نوعی فراروی یا استعال است.
با توجه به این مراحلی که برای تکامل و تغییر  حاال 
تکاملی پدیده ها وجود دارد، نمی دانم منظور صالح کدام 
یک از آن ها است؛ اما باورم این است که تعداد زیادی 
از مدعیان سیاست چهل ساله افغانستان را می توان در 

این گروه ها قابل دسته بندی دانست.

دولت انتقایل صلح با مشکل توزیــــع قدرت 
مواجه خواهد شد

براساس این سند، رییس دولت انتقالی صلح، قوماندان 
اعالی نیروهای مسلح است.

طرح دولت انتقالی در مسأله  توزیع قدرت با چالش های 
متعددی مواجه است. از جمله روشی که برای انتخاب 
براساس  است.  گرفته شده  نظر  در  فقه  شورای  افراد 
نفره ای  پانزده   اسالمی  فقه  عالی  شورای  طرح،  این 
پیش نویس  بررسی  مسوولیت  که  می شود  تشکیل 
باید  شورا  این  دارد.  عهده  بر  را  جدید  اساسی  قانون 
مطابقت پیش نویس قانون با اسالم را تأیید کند و در 
مسایل مختلف اجتماعی و سیاسی نقش مشورتی دارد. 
همین طور، این شورا در مورد قوه  قضایی، نقش پررنگ 
خواهد داشت. گرچند این شورا عماًل در قدرت اجرایی 
سهمی ندارد و مستقل از قوه  مجریه است، اما از آنجا 
که قانون اساسی آینده  افغانستان از زیر نظر و تأیید 
به  آن  قدرت  که  گفت  می توان  می گذرد،  شورا  این 
مراتب از قدرت رییس دولت انتقالی بیش تر است. زیرا 
رییس دولت، صالحیتی در تغییر قانون اساسی آینده 
افغانستان ندارد و اما این شورا، تأیید کننده پیش نویس 

قانون اساسی جدید است.
در شورای عالی فقه اسالمی، پانزده نفر در نظر گرفته 
از جناح طالبان و هفت  نفر آن  شده است که هفت 
انتخاب می شود. رییس دولت  نفر آن از جناح مقابل 
انتقالی هم صالحیت دارد تا یک نفر را انتخاب کند. 
به  فقه  عالی  شورای  از  نیمی  می شود،  دیده  چنانچه 
طالبان سپرده شده است و این توزیع متناسب با وزن 
گروه طالبان نیست. نمی توان ادعا کرد که تمام گروه ها، 
احزاب و جناح های بیرون از طالبان که در طرح دولت 
انتقالی شریک اند، نیمی از شورای عالی فقه را داشته 
را  شورا  این  از  دیگر  نیم  تنهایی  به  طالبان  و  باشند 
به  فقه  عالی  شورای  از  نیمی  این که  کنند.  تصاحب 
طالبان سپرده شود، امتیازدهی بیش از حد مطلوب به 
طالبان است و باعث نارضایتی دیگر جناح ها می شود. 
باید توجه کرد که در طرح دولت انتقالی و نشستی که 
در انقره برگزار می شود، چنین نیست که دولت نصفی 
از معادله باشد و طالبان نصف دیگر و تمام گروه های 
خارج از طالبان در صف دولت قرار بگیرند؛ بلکه وقتی 
مسأله  دولت انتقالی مطرح می شود، دولت هم به سان 
لذا  یک گروه در کنار گروه های دیگر جای می گیرد. 
تمام  و  دولت  به  فقه  عالی  شورای  از  نیمی  این که، 
گروه های دیگر غیر طالب و نیمی از آن به تنهایی به 
طالبان سپرده شود، توزیع نابرابر است و باعث نارضایتی 

صف غیر طالبان خواهد شد.
همین طور، چالش دیگری که فراروی توزیع قدرت در 
دولت انتقالی صلح وجود دارد، تعیین نماینده گان اقوام 
مختلف و میزان سهم هر یک از آنان است. براساس 
همین طور  و  انتقالی  دولت  رییس  تعیین  طرح،  این 

مقایسه،  این  دارند.  گفتن  دروغ   به  ضرورت  غم انگیز 
هم ذات پنداری هنری نیست، بلکه دست کم برای من 
به عنوان یک واقعیت دردآور مطرح است و نمود آن 
افغانستان  در  قدرت خواهی  نیم قرن  تاریخ  در  عماًل  را 
مشاهده می کنم. کاراکتر اصلی رمان »در انتقال«، در 
یک فرودگاه دچار یادفراموشی می شود و جنسیتش را 
فراموش می کند که مرد است یا زن؟ از این که در حضور 
مردم نمی تواند، شلوارش را در بیاورد و به آلت تناسلی 
خود نگاه کند و از این طریق جنسیتش را تشخیص 
را  این کار  تا  به گوشه خلوت و تشناب می رود  دهد، 
انجام دهد؛ اما وقتی به تشناب می رود فراموش می کند 

که برای چه کاری آمده است.
مدعیان سیاست در افغانستان، حدود سی یا چهل سال 
در وضعیت تعلیق هوش به سر بردند و ماهیت، ذات 
بیرون   برای  آن ها  فراموش کردند.  را  و جنسیت خود 
کشیدن آلت تناسلی شان به تشناب نیاز داشتند و از این 
رو کشور را به تشناب مبدل کردند و حاال به جای لخت  
شدن و دیدن به آلت تناسلی خود و تشخیص هویت 
و جنسیت، فراموش کرده اند که برای چه کاری به این 

تشناب آمده اند؟
گذشته از این که امراهلل صالح جمله »حکمتیار تکامل 
تصادف،  یا  گفته  هوشمندی  سر  از  را  است«  کرده 
او  این است که منصفانه ترین جمله در مورد  واقعیت 
و دیگر طرف های جنگ در افغانستان، همین است. اما 
تکامل مسأله و فرایندی دارد که به گونه های مختلف 

سه شنبه
شماره 3558

19 حوت 1399
9 مارچ 2021
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براساس  انتقالی،  دولت  نهادهای  تمام  در  تعیینات 
صورت  اقوام  تمام  شمولیت  و  جناح ها  تمام  رضایت 
می گیرد و با توجه به این که عنصر قومیت مهم ترین 
عنصر در جامعه شناسی سیاسی افغانستان است، توزیع 
می گیرد.  قومیت صورت  براساس  هم  سیاسی  قدرت 
در کنفرانس بن هم چنین شد. اما حاال مسأله  توزیع 
قدرت به مراتب از زمان کنفرانس بن پیچیده تر شده 
از پشتون ها، دو  نماینده گی  برای  است. چرا که حاال 
گروه حضور دارند. گروه طالبان و گروه های پشتون غیر 
اکثریت  این که  به  توجه  با  طالبان  طالب. همین طور، 
سهم  از  باید  هستند،  پشتون  اتفاق شان  به  قریب 
اقوام  سهم  از  نه  شوند،  شریک  قدرت  در  پشتون ها 
دیگر. اگر فرض را بر این بگیریم که سهم پشتون ها از 
قدرت چهل درصد باشد، سوال این است که این چهل 
درصد به چه کسی تعلق می گیرد و نماینده پشتون ها 
کیست؟ طالبان یا گروه های دیگر پشتون و غیر طالب؟ 
اگر چهل درصد قدرت میان طالبان و گروه های دیگر 
توزیع شود، این روند با بن بست مواجه می شود و قدرت 
ملیت پشتون به شدت در افغانستان کاهش می یابد. 
قدرت  تمام  از  نیمی  که  بگیریم  این  بر  را  فرض  اگر 
به جناح طالبان داده شود و نیمی دیگر به جناح غیر 

اهل  خدمات  تاریخ  و  کارنامه ها  به  اگر  می یابد.  نمود 
هرکدام  شود،  دقت  گذشته  سال  سی  در  سیاست 
یکی  از  خارج  هیچ کدام  و  شده اند  تغییر  دچار  این ها 
جنگ  طرف های  نیستند.  تکامل  فرایندهای  این  از 
افغانستان به یکی از گونه های زیر تغییر و تکامل  در 

کرده اند:
۱. دگرگونی سوژه - ابژه: در این فرایند تکامل، سوژه/

ابژه یا به گونه درونی و یا هم به گونه بیرونی دگرگون 
ویژه گی های  برخی  تغییر  درونی،  دگرگونی  می شود. 
روان شناختی و اجتماعی است، مثل تغییر خر سلیمان 
به یک موجود  یافت«  در رمان »سکه ای که سلیمان 
طرح واره  تغییر  مثل  یا  حکیم.  و  معترض  قصه گو، 
ذهنی مداد قرمز نسبت به هویت خودش در داستان 
بیرونی،  دگرگونی  هال.  م.  شمعی«  مداد  یک  »قرمز: 
تغییر وضعیت ظاهری مثل سندرال که از فقر به ثروت 
تغییر کرد، یا مثل تغییر ُسرخه در رمان »سنگ ها و 
به  هزار عیب شرعی  و  مفعول  از یک چهره  کوزه ها« 

طالب خطرناک و وجیه.
۲. دگرریختی یا کژریختی: این فرایند تکامل همانند 
واکنش فیزیکی است که در آن ذات و ماهیت پدیده ها 
چنین  نمود  می کند.  تغییر  آن  شکل  صرفاً  بلکه  نه، 
تغییری را می توان در پینوکیو دید؛ وقتی دماغ پینوکیو 
به دلیل دروغ گویی دراز می شود، ذات او با وجود تغییر 
ظاهری، هم چنان عروسک چوبی باقی می ماند، فقط نام 

بی نشان او با صفت دماغ دراز نشان دار شده است.

نصیر آرین

محمدهادی ابراهیمی

ضرورتغمانگیزدروغگفتندربارهواقعیت



آدرس: جاده بابه مزاری، مهتاب قلعه، روبروی شفاخانه 
محمدعلی جناح، جوار دانشگاه رابعه بلخی

شماره تماس: 0775207۳68

یک بار امتحان کنید
بار بار نوش جان

آش دلپذیر

799 788 788 (93)+  /  510 175 700 (93)+جهت سفارش آگهی تان با شماره های روبه رو در تماس شوید:

8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

روزنامه 8صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه 8صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.
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بهزادفرنیچرکیفیتبهتر

آدرس:چهارراهیبرهکی،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 ویژه شفاخانهآیینهصحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: 0770676465 - 0707۱۳۱۳26آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



زنیکهازآموزگاریبهمعاونتوالیترسید
ایستاده گی در برابر تهدید؛

به گفته وی، زنانی که توانایی نداشته باشند، نه تنها 
نقش زنان را برجسته نمی توانند، بلکه آن را ضعیف تر 

می سازند و اعتماد را از بین می برند.
اصل شایسته ساالری در  بر  مبنی  از تصمیم حکومت 
ادارات استقبال می کند و می گوید این اصل یک راه حل 
اجتماعی  عدالت  و  دموکراسی  حکومت،  تقویت  برای 
تالش  ما  ولی  بوده اند ،  متاثر  زنان  »همیشه  است. 

می کنیم تا زنان تاثیر گذار باشند در جامعه.« 
خانم خالد که به تازه گی به عنوان معاون والی پروان 
گماشته شده، از نقش کم رنگ زنان در اداره های دولتی 
در  زنان  نقش  هم  »هنوز  می گوید:  و  می کند  انتقاد 
پروان کم رنگ است و دلیلش عرف و عادات ناپسند و 
پایین بودن سطح آگاهی مردم است.« او این را متاثر از 
جامعه مردانه در پروان می داند. هرچند در ماه های اخیر 
خشونت علیه زنان، به شمول قتل و لت و کوب در این 
والیت رو به افزایش بوده، اما خانم خالد می گوید که 
امسال خشونت علیه زنان در پروان کاهش یافته است.

قضایای  به  رسیده گی  که  گفت  هم چنان  خالد  خانم 
زنان و رشد آنان از اولویت های کاری اش خواهد بود و 
تالش خواهد کرد تا زنان پروانی به خودکفایی برسند. 
او هم چنان گفت که تالش می کند تا از تولیدات زراعتی 
زنان در این والیت حمایت کند تا آنان به خودکفایی 
برسند. وی فکر نمی کند که صلح مانع پیش رفت زنان 
است.  خوش بین  صلح  آمدن  به  نسبت  بلکه  باشد، 
هم چنان برای حفظ دست آورد های زنان امیدوار است 
و می گوید با آن که دست اندازی هایی در مذاکرات صلح 
وجود دارد، اما او به آمدن یک صلح پایدار امیدوار است.

زنان در افغانستان قربانیان اصلی چهار دهه جنگ در 
این کشور به شمار می روند، به ویژه در دوران جنگ های 
داخلی و دوران رژیم طالبان که از حقوق اساسی  شان، 
چون دسترسی به آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی، 
محروم شده  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  مشارکت 
بودند. اما در ۲۰ سال گذشته با پایان رژیم گروه طالبان 
این وضعیت تغییر کرد و زنان توانستند در این مدت 
تالش های زیادی را برای رسیدن به خواست ها، به ویژه 
راه  این  در  افغان  زنان  دهند.  انجام  مردان  با  برابری 
مشکالت زیادی را متقبل شده و تعداد زیادی جان   شان 
را از دست داده اند. تاکنون زنان افغان رشد چشم گیری 
داشته اند. آنان در حال حاضر تا سطح رهبری نهادهای 
حکومتی رسیده اند و در سیاست افغانستان نقش مهمی 

دارند.
نازپرور روشنا خالد در سال ۱۳۵۲ در پروان به دنیا آمد. 
در همان جا درس خواند و تحصیل کرد. کار در بیرون 
از خانه را در اوج جوانی از آموزش و پرورش کودکان 
این  آغاز کرد و سال های متمادی در خدمت  دیارش 
بود. در زمان  جنگ های  قشر جامعه در والیت پروان 
داخلی طعم تلخ مهاجرت را چشید و چندین سال را در 
آن زمان در دیدار غربت زنده گی کرد، اما در پاکستان 
نیز دست از فعالیت به ویژه آموزش و پروش کودکان 

مهاجر افغانستانی برنداشت.
بانو روشنا خالد هفت سال در پاکستان در محله ای به 
نام »هیبت آباد« زنده گی کرد و در سخت ترین شرایط 
از  پس  وی،  گفته  به  دهد.  ادامه  تدریس  به  خواست 
و  میالدی   ۲۰۰۱ سال  در  انتقالی  حکومت  تشکیل 
فراهم شدن زمینه زنده گی در افغانستان، با خانواده اش 
به کشور برگشت و دوباره به آموزگاری در یکی از مکاتب 
کابل روی آورد. او می گوید پس از گذشت دو سال و 
با ساختن خانه شان در پروان که در نتیجه جنگ های 
داخلی ویران شده بود، با خانواده اش به پروان برگشت 

و در کنار رسیده گی به مسوولیت های خانواده، به شغل 
آموزگاری در یکی از مکاتب والیت پروان پرداخت.

افغانستان پس از دوره طوالنی جنگ دوباره به آبادی 
را  او  وطن  آبادی  راه  در  خدمت  و  داشت  ضرورت 
وا  می داشت تا سهمش را در این راه ادا کند. او در ادامه 
دخترانه   مکتب  مدیر  عنوان  به  معارف  وزارت  در  کار 
لیال صراحت شهر چاریکار انتخاب شد. به گفته خانم 
خالد، کار در اجتماع برایش انگیزه خدمت به مردم را 
بیش تر ساخت و این باعث شد تا خودش را در انتخابات 
پارلمانی سال ۱۳۸۹ از والیت پروان نامزد کند. خانم 
روشنا هم چنان در دوره حکومت حامد کرزی، رییس 
جمهور پیشین افغانستان، از نخستین سخنگویان زن 
در افغانستان بود که به گفته وی یک تابو شکنی بود. 
او این خطر را پذیرفت و کارش را به عنوان سخنگوی 

والی پروان آغاز کرد.
نابرابری های  خانم خالد هدف این کار را مبارزه علیه 
جنسیتی در آن زمان قلم داد کرد و گفت که او از سال 
مسوولیت  این  توانست  ۱۳۹۲خورشیدی  تا   ۱۳۸۷
خطیر را موفقانه به پیش ببرد. او افزود: »کار در اداره 
مطبوعات پروان عالقه مندی ام را نسبت به فعالیت های 
در  مدتی  و  ساخت  بیش تر  رسانه ای  و  مطبوعاتی 
نیز کار کردم.  تلویزیون ملی پروان  بخش های خبری 
باعث شد که در کنار وظیفه رسمی  هم چنان همین 
در والیت پروان، به مدت ۱۵ سال به فعالیت رسانه ای 
به طور رضاکارانه ادامه دهم.« خانم خالد که هدف از 
مبارزه اش را رسیدن به برابری جنسیتی و نشان دادن 
توانایی زنان می داند، می گوید که زنان افغان در دو دهه 
کار  مردان  مانند  می توانند  که  کرده اند  ثابت  گذشته 

کنند و مصدر خدمت به کشور و مردم شان شوند.
خانم خالد هم چنان می گوید که به دلیل کار در بیرون 
بار  چندین  هدف،  به  رسیدن  برای  تالش  و  خانه  از 
است.  گرفته  قرار  تهدید  مورد  ناشناس  افراد  از سوی 
نادیده گرفت،  را  تهدیدات  این  از آن که  او گفت پس 
حمله  مورد  چاریکار  شهر  در  خانه اش  مورد  چندین 

به گفته خانم خالد، در آخرین  قرار گرفت.  مسلحانه 
حمله بر خانه اش، او پروان را ترک کرد و مجبور شد 
اما  حمالت  این  کند.  منتقل  کابل  به  را  خانواده اش 
مانع کارش نشد و روزانه از کابل به پروان برای انجام 

وظیفه اش رفت و آمد می کرد.

بنیان گذار رادیوی ویژه بانوان
در  بانوان  ویژه  رادیوی  یگانه  بنیان گذار  خالد  روشنا 
پروان است. او در ادامه مبارزه اش برای وضعیت ناگوار 
با  همکاری  در  پروان،  در  ویژه  به  افغانستان  در  زنان 
خانواده اش یک شبکه رادیویی را به نام »برین« تاسیس 
و  پروان  در  سو  این   به  سال  چند  از  رادیو  این  کرد. 
والیات هم جوار آن فعالیت دارد. خانم خالد که رهبری 
این رادیو را برعهده دارد، می گوید که همه کارمندان 
این رادیو زنان و دختران  هستند. به گفته مسوول این 
برای زنان  رادیو، خط نشراتی آن بیش تر آگاهی دهی 
در والیات شمال کابل است و آنان تالش کرده اند که 
مبارزه شان را گسترش دهند تا زنان را از احکام شریعت 
و حقوق شان با خبر سازند. خانم خالد هم چنان گفت 
به کار خبرنگاری داشتند/ زیاد  ده ها دختر که عالقه 
آموزشی  سمینارهای  به  برین  رادیو  طریق  از  دارند، 
فعالیت های  مصروف  آنان  اکنون  و  شده اند  معرفی 

رسانه ای در پروان هستند.
او که یکی از اعضای ایتالف مشارکت در افغانستان نیز 
است، می گوید این نهاد در هشت ایتالف کار می کند که 
عمده ترین آن ها ایتالف صلح، ایتالف منع آزار و اذیت 
و خشونت علیه زنان و مشارکت سیاسی زنان است که 
به گفته وی در این بخش بیش از ۳۷۰ زن پروانی را 
داشته  عضویت  ایتالف ها  این  در  تا  کرده اند  همکاری 
فعالیت  امروز عماًل در سطح والیت  زنانی که  باشند؛ 

دارند. 
او تقویت نقش زنان را یکی از اهداف خود می داند و 
و  والیت  در سطح  توان مند  زنان  که حضور  می گوید 
سمبولیک.  نه  باشد،  قوی  و  گسترده  باید  ولسوالی ها 
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کجاست؟«،  »اترا  دادخواهی  ملموس  و  مهم  نتیجه 
مردم  برای  ساالنه  گونه  به  افغانی  میلیارد   ۱۷ حفظ 

افغانستان است.
برداشتن پول مشترکین بدون اختیار و اجازه خودشان، 
در  مخابراتی  شرکت های  کارنامه  در  نقطه  سیاه ترین 
افغانستان است که بیش از یک ونیم دهه ادامه داشته 

است.
آگاهی  و  اجازه  بدون  مشترکین  مطلق  اکثریت  پول 
خودشان به گونه متواتر و هر روزه از سوی شرکت های 
مخابراتی برداشته شده است. این کار از راه های متفاوت 
خدمات  بسته های  تحمیلی  فروش  و  گرفته  صورت 
برای  آن  خودسرانه  فعال سازی  و   )VAS( جانبی 

مشترکین، واضح ترین و درشت ترین نمونه آن است.
از  افغانی  فقط یک  روزانه  اوسط  گونه  به  کنید  تصور 
برداشته  فعال،  سیم کارت  دارنده  میلیون   ۲۲ حساب 
شود. این رقم در یک روز واحد به ۲۲ میلیون افغانی 
می رسد و در یک سال بیش تر از هشت میلیارد افغانی 
می شود. پس از اعتراض های دوام دار، حاال این مورد تا 
۹۰ درصد کاهش یافته و میلیاردها افغانی که از کیسه 

فقیرترین مردم دنیا برداشته می شد، حفظ شده است.
روش دیگری که مشترکین از آن خیلی آسیب دیده 
بودند، این بود که وقتی بسته اینترنتی از قبل خریداری 
بدون  مخابراتی  شرکت های  می شد،  تمام  شده شان 
دریافت تأییدی و رضایت مشترک، هر »ام  بی« را از 
 Pay as افغانی می فروخت. این خدمات را تا ۱۰   ۵
you go می گویند و در صنعت مخابرات اکثراً با تأیید 

و رضایت مشترک انجام می شود.
تا  می شد  سبب  تحمیلی  و  سنگین  هزینه  این  وضع 
در  موجودشان  کریدت  از  مشترکین  افغانی  صدها 
ظرف چند دقیقه محدود به مصرف برسد. فرض کنید 
اینترنت  از خدمات  میلیون مشترک که  از حساب ۸ 
در موبایل استفاده می کنند، به گونه اوسط فقط ۱۰۰ 
افغانی در ماه به این طریق برداشته شود، این رقم در 
یک ماه ۸۰۰ میلیون و در یک سال بیش تر از ۹ میلیارد 
افغانی می شود. حاال دو مجرای جداگانه برای بسته های 
اینترنتی و بسته های صوتی ایجاد شده است و شرکت ها 
نمی توانند پس از ختم بسته ای از قبل خریداری شده، 
خدمات اینترنت را بدون اجازه و تأیید مشتری فعال 

و شرکت های مخابراتی به آن وصل گردند. فعال سازی 
و وصل این سیستم از یک سو رقم واقعی مالیات ۱۰ 
وضع  مشترکین  کارت های  کریدت  از  که  را  درصدی 
اداره  به  دیگر،  جانب  از  و  می سازد  واضح تر  می گردد، 
اترا امکان نظارت دقیق تر از مصرف پول مشترکین را 

فراهم می کند.
این گونه نتیجه گیری  این مبحث،  پایان  می خواهم در 
کنم که حدود یک ونیم دهه قبل، سنگ بنای سکتور 
مخابرات، مانند اکثریت سکتورها، کج گذاشته شد. در 
یک مارکیت کوچک به ۵ شرکت بزرگ مجوز فعالیت 
داده شده که این خود سبب روی آوردن شرکت ها به 
بلند بردن عوایدشان از راه های غیرقانونی و فریب کارانه 

شده است.
نظارت  مشترکین  پول  مصرف  و  خدمات  کیفیت  از 
دقیق صورت نگرفته است و در اوایل وزارت مخابرات و 
بعداً اداره مستقل تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا 
اترا در گذشته، از حق مشترک دفاع نکرده و قانون را 
به گونه جدی عملی نکرده اند. ظرفیت کافی تخنیکی 
و انسانی برای نظارت از کیفیت و شفافیت در اداره اترا 
به شکایات مشترکین  است.  نیامده  به وجود  تا هنوز 
از  و  نگرفته  صورت  مسووالنه  رسیده گی  گذشته  در 

حق شان به خوبی دفاع نشده است.

این همه، سبب شده است تا مشکلی که یک ونیم دهه 
قبل ایجاد شده بود، روز به روز بیش تر و این معضل 
خیلی وسیع و عمیق شود. حاال برای ریشه کن ساختن 
آن به کار سخت تر و زمان طوالنی تر نیاز است و قرار 
نیست خیلی زود شاهد حل تمامی مشکالت موجود 
بر  اما توقف روند تحمیل خدمات غیرضروری  باشیم. 
مشترکین که به گونه حداقلی سبب شده است تا ۱۷ 
میلیارد افغانی مردم افغانستان حفظ گردد، نقطه خیلی 
امیدوارکننده است و این ثابت می سازد که دادخواهی 
هموار  نیز  بیش تر  تغییرات  برای  را  راه  مردم،  پی گیر 

می کند.
پایان

تمام  اینترنتی مشترکین  بسته  وقتی حاال  دارند.  نگه 
و  فرصت  مشترک  و  می گردد  قطع  نیز  اینترنت  شد، 
اختیار دارد تا بسته دیگری خریداری و فعال نماید و 

پولش را حفظ کند.
تنها تغییری که در همین دو مورد به وجود آمده، سبب 
شده است تا حداقل بیش تر از ۱۷ میلیارد افغانی مردم 
در هر سال حفظ شود. این دست آورد بزرگی بود و در 
نتیجه اعتراض بدون وقفه و پی گیری دوام دار از سوی 

مردم و رسانه ها، ممکن شد.
اما هنوز هم در مورد حجم واقعی بسته های اینترنتی، 
می گویند  مشترکین  از  شماری  دارد.  وجود  شکایت 
خریداری  که  را  اینترنتی  بسته های  دیتای  حجم  که 
می کنند، واقعی نیست. از فعال سازی تحمیلی بسته های 
جانبی که سبب برداشتن پول مشترکین بدون اختیار 
و تأیید آنان می شود، تا هنوز هم شکایت هایی موجود 

است.
باید  تامین شفافیت در مصارف مشترکین،  در بخش 
کارهای بیش تری صورت بگیرد و راه های جدیدی برای 
نظارت از حساب مشترکین و مصرف پول آنان ایجاد 

گردد.
ماه  در  آن  قرارداد  که   RTDMS فعال سازی سیستم 
فبروری ۲۰۱۹ به امضا رسید، باید زودتر تکمیل شود 

میرویس آریا، عضو گروه هماهنگی »اترا کجاست؟«
بخش ششم و پایانی

شعیب حکیمی

دوسالازدادخواهی»اتراکجاست؟«گذشت؛
پس از دو سال نتیجه کجاست؟

شفافیت در مصرف پول مشترکین چقدر تامین شده است؟

نتیجه مهم و ملموس دادخواهی 
»اترا کجاست؟«، حفظ 1۷ میلیارد 
افغانی به گونه ساالنه برای مردم 

افغانستان است.
برداشتن پول مشترکین بدون 

اختیار و اجازه خودشان، سیاه ترین 
نقطه در کارنامه شرکت های 

مخابراتی در افغانستان است که 
بیش از یک ونیم دهه ادامه داشته 
است. پول اکثریت مطلق مشترکین 

بدون اجازه و آگاهی خودشان به 
گونه متواتر و هر روزه از سوی 
شرکت های مخابراتی برداشته 
شده است. این کار از راه های 

متفاوت صورت گرفته و فروش 
تحمیلی بسته های خدمات جانبی 
)VAS( و فعال سازی خودسرانه 

آن برای مشترکین، واضح ترین و 
درشت ترین نمونه آن است.



بخش دوم

مقامات شوروی خبر شدند که هنگام شورش حبیب اهلل 
کلکانی، انگلیسی ها به او سالح کمک کرده اند و حبیب اهلل 
سیاسی  هیأت  و  سفارت خانه  از  حفاظت  برای  کلکانی 
انگلستان گروه مخصوص را موظف ساخته است. افزون 
بر این، تسلیم عنایت اهلل خان، برادر امان اهلل خان با پا در 
میانی همفریس، وزیر مختار انگلیس صورت گرفته است.

از دیدار  امان اهلل خان پس  آقا بکف روایت می کند که 
او  از  شوروی  دولت  کرد.  دیدن  نیز  مسکو  از  اروپا،  از 
استقبال گرم به عمل آورد تا او را به سوی خود بکشاند. 
مطلق العنان  پادشاه  از  مسکو  گرم  استقبال  و  شکوه 
شده  روبه رو  شوروی  زحمت کشان  خشم  با  افغانستان 
بود. به نظر کارگران و زحمت کشان آن وقت شوروی، 
آیین  و  رسم  خالف  مطلق العنان،  پادشاه  از  استقبال 
تمام مدت  است. در  و زحمت کشان  حکومت کارگران 
او  )گ.پ.یو(  سازمان  شوروی،  در  خان  امان اهلل  اقامت 
را زیر نظر داشت و تعقیب می  کرد. این سازمان، فرزند 
نام »ساموئلوف را به  عنوان  از جنراالن روسی به  یکی 
وی  که  بود  کرده  استخدام  خان  امان اهلل  پیش خدمت 
به  را  امان اهلل خان  مکالمات  تمام  و  می دانست  فارسی 
مکالمات  از  می کرد.  شریک  شوروی  مقامات حکومتی 
امان اهلل خان، مقامات شوروی به این نتیجه می رسند که 
امان اهلل خان در سفر به اروپا تغییر عقیده داده و به کلی 

به طرف آنان کشیده شده است.« )همان، ۲۰۰(
در هنگامی که حبیب اهلل کلکانی به کابل حمله و امان اهلل 
فرار کرد، میان سازمان  قندهار  به طرف  از کابل  خان 
)گ.پ.یو( و وزارت خارجه شوروی بحث صورت گرفت. 
میان  از  کلکانی  حبیب اهلل  که  بود  معتقد  )گ.پ.یو( 
توده ها برخاسته و دهقان است و بر حکومت کارگری 
این کار در  زیرا  از وی حمایت کند.  شوروی است که 
آینده حبیب اهلل کلکانی را در مسیر حکومت اشتراکی 
قرار خواهد داد. اما وزارت خارجه شوروی معتقد بوده 
که حبیب اهلل کلکانی از شمال افغانستان و از میان ملت 
تاجیک برخاسته و ممکن است در آینده شورش هایی را 
در ترکستان شوروی راه اندازی کند. »مسکو در این میانه 
گیج شده و نمی دانست طرف کدام را بگیرد.« )همان، 

)۱۹۶
در میان این دو دیدگاه، پیشنهاد وزارت خارجه پذیرفته 
امان اهلل خان. در همین زمان، سازمان  از  شد: حمایت 
)گ.پ.یو( آقا بکف را برای بررسی اوضاع حول حوش 
آقا  از حرکت کردن  قبل  امان اهلل خان موظف ساخت. 
بکف، برایش خبر رسید که نیروهای زیر فرمان حبیب اهلل 
کلکانی هرات را اشغال و راه قندهار را مسدود کرده اند. 
برای همین، آقا بکف نتوانست سفر کند و در نتیجه او 

در مسکو ماند.
در این زمان، غالم نبی خان چرخی، وزیر مختار افغانستان 
در شوروی، آن کشور را قناعت داده بود که برای کمک 
جلسه ای  در  بفرستد.  نظامی  نیروی  خان  امان اهلل  به 
که در آن استالین، غالم  جیالنی خان )برادر غالم نبی 
در  نظامی شوروی  )وابسته  پریماکوف  و  خان چرخی( 
افغانستان( حضور داشتند، تصمیم گرفته شد که یک 
ارتش  شود.  افغانستان  وارد  شوروی  سربازان  از  گروه 
شوروی زیر فرمان پریماکوف با لباس های افغانی از راه 
ترمذ و از فراز دریای آمو به مزار شریف رسیدند. نیروهای 
شوروی دو هزار نفر را در مزار شریف و سه هزار نفر را 
کلکانی  فرمان حبیب اهلل  زیر  نیروهای  از  تاشقرغان  در 
کشتند. در حالی که جنگ میان هر دو طرف در این 
افغانستان جریان داشت، به مسکو اطالع رسید  بخش 
برابر حبیب اهلل کلکانی  از مقاومت در  امان اهلل خان  که 
منصرف شده و از قندهار به هند گریخته است. سربازان 
شوروی بعد از دریافت این اطالع، عقب نشینی کردند.« 

حبیب اهلل کلکانی، یکی از سربازان نظام در دوران امان اهلل 
به  و  ایستاد  آن  علیه  نظام،  از  رنجش  با  که  بود  خان 
خویش  تصرف  به  را  کابل  حیرت انگیز  و  برق آسا  طور 
را  او  افغانستان  قومی  جامعه  از  بخشی  هنوز  درآورد. 
اما  نادان خطاب می کنند.  و  و چپاول گر،  بی سواد  دزد 
بی سواد  تنها  کلکانی  حبیب اهلل  افغانستان،  تاریخ  در 
معروف  و  قدرت  پر  شاه  که  است  مکتب نرفته ای  و 
می کند.  تصاحب  را  قدرت  و  بیرون  کابل  از  را  منطقه 
مورد  در  افغانستان  تاریخ  کلیشه ای  روایت های  از  جدا 
کلکانی، چگونه گی ظهور او هنوز قابل بحث و نیازمند 
جست وجوی بیش تر است. در ادامه به بخشی از روایت ها 

در مورد او اشاره می شود.
یکی از منابع معتبر در مورد چگونه گی روی کار آمدن 
حبیب اهلل کلکانی، خاطرات آقا بکف است که تاریخ نگاران 
این  راقم  یا حداقل  نکرده اند  یاد  از آن هیچ  افغانستان 

سطور به آن مواجه نشده است.
شورای  دستور  به  روسیه،  در   ۱۹۱۷ انقالب  از  پس 
وزیران، سازمانی به نام »چکا« )کمسیون فوق العاده( به 
وجود آمد که وظیفه اش مبارزه با خراب کاری ها و ضد 
انقالبیون روسیه بود. این سازمان بعدها به »گ.پ.یو« 
)اداره کل سیاسی کشور( تغییر نام داد. در سال ۱۹۲۶ 
نام این سازمان بار دیگر، به دلیل به وجود آمدن »اتحاد 
جماهیر شوروی« به »او.گ.پ.یو« تغییر کرد. آخرین بار، 
نام این سازمان به تاریخ ۱۳ مارچ ۱۹۵۴ به »ک.گ.ب« 
یا »کمیته امنیت کشوری )K.G.B(« تغییر کرد که تا 

حال به همین نام یاد می شود.
ژرژسرگی یویچ آقا بکف، از ارامنه ترکستان بود که پس 
پیوست.  »چکا«  سازمان  به  سرخ  ارتش  در  خدمت  از 
او بعدها از ترس استالین به ترکیه و از آنجا به فرانسه 
اسرارآمیز  به  نام »وحشت  او  فرار کرد. کتاب خاطرات 
روسیه« بود که در ترجمه فارسی به »خاطرات آقا بکف« 
تغییر داده شده است. آوازه چاپ خاطرات او در آن زمان، 
مثل بمب در اروپا و امریکا و جهان پیچیده بود. او در 
افغانستان )در دو دوره( وظیفه اجرا کرد. روایت او از آن 

دوران، متفاوت با روایت دیگران است.
در بهار ۱۹۲۸، امیر امان اهلل خان به اروپا سفر کرد. وزیر 
مختار انگلستان نیز فوراً به هندوستان عزیمت کرد. در 
همان زمان، کاردار سفارت انگلیس طی نامه ای به وزارت 
خارجه انگلستان نوشت: »اوضاع اقتصادی افغانستان رو 
به وخامت گراییده و افزایش تعرفه های گمرکی، همراه 
با عرضه  سیستم پولی جدید به فقر و تنگ دستی مردم 
انجامیده. قیمت ها روز به روز باال می رود و این موضوع 
باعث نارضایتی عمومی گردیده است. و اگر امیر چند ماه 
دیگر هم به سفرش ادامه دهد، مطمئناً پس از مراجعت 
شخص دیگری را بر تخت سلطنت خود مشاهده خواهد 

نمود.« )آقا بکف، ۱۳۵۷: ۱۹(
جالب است که کاردار سفارت انگلستان در کابل، مدعیان 
احتمالی مقام امیری را هم از قبل پیش بینی می کند و 
بر می شمارد. او می گوید: »با وجود این، افغانستان کشور 
ناگهان  که  بود  نخواهد  عجیب  لذا  و  است.  شگفتی ها 
یک نفر آدم ناشناس از میان مردم که هیچ کس چیزی 
برخیزد.  ]امیری[  ادعایی  چنین  به  نمی داند،  او  درباره 
و تصور کنید که اگر چنین شخصی از طبقه کارگران 
عامی باشد،  در این صورت شکی نیست که مورد حمایت 
دولت شوروی قرار خواهد گرفت تا بتوانند از وجود او 
استفاده  افغانستان  در  اشتراکی  استقرار حکومت  برای 
برند.« )۱۹۷ - ۱۹۸( مطالب این نامه نشان می دهد که 
از وقوع یک شورش در آینده نزیک اطالع  انگلیسی ها 

دقیق داشته اند.
براساس روایت آقا بکف، پس از فرار امان اهلل خان از کابل، 

)همان، ۲۰۵ - ۲۰۴(
سید عسکر موسوی، در یادداشتی زیر عنوان »بازخاک 
ملی  هویت  بحران  و  کلکانی  حبیب اهلل  سپاری 
افغانستان«، برداشت ها و تحلیل تعدادی از تاریخ نگاران 
افغانستان را در مورد قیام، کارکردها و شخصیت سیاسی 
است.  کرده  دسته بندی  کلکانی  حبیب اهلل  اجتماعی   -
نویسنده گانی چون  و  شاعران  این دسته بندی،  پایه  بر 
خلیل اهلل خلیلی، غالم حبیب نوابی و شاه آغا مجددی، 
حبیب اهلل کلکانی را »پادشاه عیار،  خادم دین رسول اهلل 
و رابین هود« افغانستان دانسته اند که برای نخستین بار 
از میان تاجیک تباران این کشور قیام کرد و به حاکمیت 
چندین ساله پشتون ها پایان داد. این دسته، چشم بسته 
را  کلکانی  حبیب اهلل  نادرست  و  درست  کارهای  تمام 
ستوده  و هیچ یک از کارهای منفی او را مورد مذمت و 
نکوهش قرار نداده اند. دسته دوم، تاریخ نگارانی چون میر 
غالم محمد غبار، فیض محمد کاتب هزاره، کاظم آهنگ 
»دزد،  را  کلکانی  حبیب اهلل  که  اند  امانیست ها  سایر  و 
و  اشراف مذهبی  انگلیسی ها،  کار  ابزار  و  راهزن، جانی 
ارتجاع سیاه« می دانند. این دسته معتقدند که حبیب اهلل 
کلکانی با سقوط شاه مصلح و نوگرا، سبب ظهور نادرخان 
و استبداد خانواده یحیا شد. دسته دیگر، کسانی چون 
اند که  بارش  میر محمد صدیق فرهنگ و خلیل وداد 
کارنامه های  منفی  و  مثبت  جنبه های  به  بی طرفانه 
سیاسی، مذهبی و اجتماعی حبیب اهلل کلکانی پرداخته 
)موسوی:  داده اند.  توضیح  بی طرفانه  را  دو بخش  و هر 

)۱۳۹۵
وارد شدن نیروهای حبیب اهلل کلکانی هم زمان با نوجوانی 
صدیق فرهنگ بود. فرهنگ چشم دیدهای خود را از وارد 
شدن  نیروهای حبیب اهلل کلکانی در خاطرات خویش 
نیروهای  آمدن  خبر  وقتی  می گوید،  او  است.  آورده 
حبیب اهلل در شهر پخش شد، مخالفانش تبلیغ کردند که 
سقاوی ها هرچه گیر بیارند، می چاپند و هرکسی را که 
مقابل شوند، تجاوز می کنند. برای همین، خانواده فرهنگ 
همین که نیروهای حبیب اهلل وارد می شوند، خانه خود را 
قفل می زنند و به جای مصون تر شهر کوچ می کنند. اما 
فرهنگ می گوید: »اگر قضیه به حیث مجموع مطالعه 
شود، دیده می شود که ورود نیروی حبیب اهلل به کابل، 
به آرامی و امنیت صورت گرفت. نه تنها ارگ و  نسبتاً 
سایر موسسات دولتی از چور و چپاول محفوظ ماند، بلکه 
به خانه و جان و مال و اهل و عیال ارکان دولت )امانی( 
هم کدام آسیب قابل ذکر وارد نشد. در آن جمله، خانه 
ما که در آن شب پر اضطراب، آن را با اثاث ترک گفتیم 
تا وقتی که چندماه بعد به آن بازگشتیم، به حال خود 
باقی  بود و سقاویان حتا یک بار در آن داخل نشدند.« 

)فرهنگ، ۱۳۹۴: ۵۷(
در همین ارتباط، غبار می گوید: »در روز ورود بچه سقا 
به کابل، تنها یک نفر سپاهی او به دکانی دستبرد نمود، 
میخ کوب  دیوار دکان  به  را  او  ولی سید حسین گوش 
نرفت، مگر  تاراج  به  بعد، دارایی هیچ کس  از آن  نمود. 
این که رسماً مصادره می شد.« )غبار، ۱۳۹۴: ۷۲ - ۷۳(

میر احمد موالیی که هنگام سقوط و بندی شدن امیر 
خویش  خاطرات  در  بوده،  ایشان  نزدیک  حبیب اهلل، 

روزهای اسارت وی را چنین آورده است:
من  آیا  که  پرسید  خان  باز  جان  از  حبیب اهلل[  »]امیر 
خوب پادشاهی کردم یا نه؟ جان باز خان گفت: خودت 
خوب پادشاهی کردی،  اما اطرافیانت را اداره نتوانستی، 
پدرم  آیا  گفت:  و  خندید  مرتبه  یک  شد.  متنفر   ملت 
پادشاهی کرده بود یا اجدادم؟ مشک سقاوی پدرم هنوز 

آویزان است. همین قدر که کردم، خانه من آباد. به قول 
کابلی ها من یک آدم بی سواد به همین اندازه توانستم 

بسیار است.« )موالیی، ۱۳۸۱: ۲۷۸(

دلیل شورش حبیب اهلل کلکانی
حبیب اهلل کلکانی سرباز »قطعه  نمونه« دولت امان اهلل خان 
بود. در جنگ مشهور منگل، در ترکیب قطعه نمونه علیه 
شورشیان و سرکوب شورش مخالفان مسلح دولت سهم 
گرفت. او به  خاطر اجرای وظایف جنگی مدال »خدمت« 
دولت  اما  بود.  کرده  دریافت  نیز  »حوالداری«  نشان  و 
امان اهلل خان او را به جرم رهزنی دست گیر و زندانی کرد. 
حبیب اهلل کلکانی از زندان فرار کرد و باز دولت امان اهلل 
خان او را به جرم »فرار از خدمت با اسلحه« مورد پی گرد 
قرار داد. حبیب اهلل کلکانی بعد از چند برخورد با دولت 
برگشت  از  بعد  او  کرد.  فرار  بریتانوی  هند  به  مرکزی 
به کابل، می خواست خود و یاران خود را با شرط عفو 
شدن به دولت تسلیم کند. در نظر داشت که این کار از 
طریق محمد ولی خان دروازی حل شود و برای همین، 
موضوع تسلیم شدن مشروطش را به محمد ولی خان 
دروازی اطالع داد. محمد ولی خان برای وی خاطر نشان 
اطمینان  و  باور  امان اهلل  پیمان شاه  و  عهد  به  که  کرد 
به گردن  را  برای همین نمی تواند، خون آن ها  ندارد و 
بگیرد. در نتیجه، حبیب اهلل کلکانی، بعد از ناامیدی علیه 
حکومت مرکزی شورش کرد. پس از فشار وارد کردن 
حبیب اهلل کلکانی باالی حکومت مرکزی، احمدعلی خان 
به نماینده گی از امان هلل خان با حبیب اهلل کلکانی و یاران 
او مذاکره کرد. در ختم مذاکره هر دو جانب عهدنامه ای 
کردند.  امضا  بود،  شده  نوشته  قرآن  حاشیه   در  که  را 
احمدعلی خان از جانب امان اهلل خان، بعد از توافق برای 
حبیب اهلل رتبه جنرالی داد. عالوه بر این، براساس فرمان 
امان اهلل خان، برای حبیب اهلل کلکانی هشتاد و دو میل 
تفنگ ۳۰۳ بور و مقدار مورد ضرورت »کارتوس« داده 
شد. همین طور ساالنه مبلغ ۳۰۰۰ افغانی معاش برای 
حبیب اهلل در نظر گرفته شده بود. اما کلکانی بعد از آن 
توافق هم چنان باالی امان اهلل خان اعتماد و باور نداشت. 
برای همین، حبیب اهلل کلکانی و سید حسین خواستند 
برای  بدانند.  مورد خود  در  را  امان اهلل خان  اصلی  نیت 
و  کردند  تهدید  را  دولت  بلدیه  اداره  تلفن چی  همین، 
به ارگ تماس گرفتند. حبیب اهلل کلکانی  از طریق آن 
او در  بلدیه )شهرداری( معرفی کرد.  را رییس  خودش 
بچه   با  که  اکنون  می دهد،  توضیح  امان اهلل  برای  تلفن 
سقا عهد بسته کردم و او را محبوس ساخته ام، »چه امر 
دیگری می فرمایید؟« امان اهلل خان فرمان می دهد که آن 
رهزن را زود از بین ببرید. حبیب اهلل کلکانی به امان اهلل 
او »عهد  با  که  زیرا  ندارد.  امکان  این که  خان می گوید 
امان جان« شده است. امان اهلل خان در جواب گفته بود: 
»او با تو عهد و پیمان کرده، نه با من، او را زنده نگذار!« 
حبیب اهلل کلکانی پیش از آن که تلفن را قطع کند، خود 
را برای امان اهلل خان معرفی می کند و می گوید تا چند 
روز دیگر باالی کابل حمله کرده و کار پادشاه را یکسره 
می کند، کلکانی چنان کرد. )بارش، ۱۳۸۷: ۷۰، ۷۲، ۷۷، 

)۷۸
»تاریخ  کتاب  در  کشور،  تاریخ نگار  آهنگ،  آصف 
افغانستان: یادداشت ها و برداشت ها«، حبیب اهلل کلکانی 
را زمام داری می داند که از کارت قومی و نژادی استفاده 
را  هزاره  تا  کرد  تالش  کلکانی  او،  نظر  به  است.  کرده 
علیه پشتون تحریک کند و تاجیکان را در مقابل هر دو 
این همه، کلکانی  با  باور آهنگ،  به  به شورش درآورد. 
در ۹ ماه حکومت خود هیچ دست آورد برای یاد آوری و 
توصیف ندارد. اما آنچه از لحاظ روانی تا به امروز بدون 
تأثیر نبوده، این است که یک بی سواد می تواند شاه پر 
قدرت را از مسند قدرت به زیر بکشد. )آهنگ، ۱۳۹۹: 

)۲۳۲

منبع ها
۱.آهنگ، آصف )۱۳۹۹(، تاریخ افغانستان: یادداشت ها و 

برداشت ها، کابل، نشر واژه.
بکف،  آقا  خاطرات   ،)۱۳۵۷( ژرژسرگی  بکف،  آقا   .۲
ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، چاپ خانه نقش جهان.

امیر  زمام داری   ،)۱۳۸۷( وداد  خلیل اهلل  بارش،   .۳
حبیب اهلل کلکانی، چاپ دوم، کابل، انتشارات سعید.

۴. غبار، میر غالم محمد )۱۳۹۴(، افغانستان در مسیر 
تاریخ، جلد دوم، کابل، انتشارات سرور سعادت.

۵. فرهنگ، میر محمد صدیق )۱۳۹۴(، خاطرات، کابل، 
انتشارات تیسا.

تاریخ  و  خاطرات   ،)۱۳۸۱( میراحمد  موالیی،   .۶
افغانستان از ۱۳۰۲ - ۱۳۴۴، تهران، موسسه فرهنگی 

- هنری غزل پویا.
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افغانستان در قرن چهاردهم خورشیدی؛

به قدرت رسیدن امیر دهقان و بی سواد
سید عسکر موسوی، در یادداشتی 

زیر عنوان »بازخاک سپاری حبیب اهلل 
کلکانی و بحران هویت ملی 

افغانستان«، برداشت ها و تحلیل 
تعدادی از تاریخ نگاران افغانستان را 
در مورد قیام، کارکردها و شخصیت 

سیاسی - اجتماعی حبیب اهلل کلکانی 
دسته بندی کرده است. بر پایه این 

دسته بندی، شاعران و نویسنده گانی 
چون خلیل اهلل خلیلی، غالم حبیب نوابی 
و شاه آغا مجددی، حبیب اهلل کلکانی را 
»پادشاه عیار،  خادم دین رسول اهلل و 
رابین هود« افغانستان دانسته اند که 

برای نخستین بار از میان تاجیک تباران 
این کشور قیام کرد و به حاکمیت 
چندین ساله پشتون ها پایان داد.

حبیب حمیدزاده



محمدحسین نیک خواه

جهان،  زنان  هم بسته گی  روز  مارچ،  هشتم  با  هم زمان 
به  را  روز  این  هرات،  در  زن  حقوق  فعاالن  از  شماری 
خیابانی  اعتراض  یک  راه اندازی  با  و  متفاوت  گونه ای 
تجلیل کردند. آنان در این تجمع اعتراضی، از حکومت 
داشته  بیش تری  توجه  زنان  به مشکالت  که  خواستند 
سرنوشت  از  زن  حقوق  فعاالن  این،  بر  افزون  باشد. 
کشور  سیاسی  آینده  و  صلح  گفت وگوهای  نامشخص 
عنوان  هیچ  به  که  دادند  هشدار  و  کرده  نگرانی  ابراز 
اجازه نمی دهند حقوق و دست آوردهای ۲۰ سال اخیر 
قربانی زدوبندهای سیاسی شود. در همین حال،  زنان 
برای  که  می گویند  هرات  زنان  امور  ریاست  مقام های 
مراسم   برگزاری  پول  مارچ،  هشتم  از  متفاوت  تجلیل 
در  بستری  زنان  درمان  برای  روز  این  از  گرامی داشت 
است.  شده  پرداخت  والیت  این  سوخته گی  شفاخانه 
قصه های  هرات،  سوخته گی  شفاخانه  در  بستری  زنان 
تلخی از آن چه بر سرشان گذشته است، دارند. دو بیمار 
سوخته گی که شوهر و خشوی شان بدن آن ها را آتش 
عامالن  مجازات  و  عدالت  خواهان  حکومت  از  زده اند، 
هرات،  محلی  اداره  هستند.  دردناک  خشونت های  این 
شده  مطرح  خواست های  به  رسیده گی  برای  تالش  بر 
از سوی زنان تأکید دارد و مقام های محلی این والیت 
ادعا دارند که حکومت افغانستان در حد توان برای رفع 

چالش های زنان اقدام کرده است.
 

اعتراض خیابانی زنان هراتی
تجلیل  برای  هرات،  در  زن  حقوق  فعاالن  از  شماری 
یک  در  جهان،  زنان  هم بسته گی  روز  مارچ،  هشتم  از 
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برای دفاع از حقوق شان خیابان است و حکومت باید به 
اعتراض آنان توجه کند.

تجلیل از هشتم مارچ در شفاخانه سوخته گی
اقدامی  در  هرات،  زنان  امور  ریاست  حال،  همین  در 
برگزاری  هزینه  مارچ،  هشتم  از  تجلیل  برای  متفاوت 
برای  را  زنان  روز جهانی هم بسته گی  از  تجلیل  مراسم  
درمان زنان بستری در شفاخانه سوخته گی این والیت 
هرات،  زنان  امور  رییس  سروری،  انیسه  کرد.  پرداخت 
در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که هزینه درمان 
سه تن از بیماران بستری در شفاخانه سوخته گی هرات، 
نهادهای  همکاری  با  افغانی،  هزار   ۱۵ خانم  هر  برای 
غیردولتی همکار ریاست امور زنان، به مناسبت تجلیل از 
هشتم مارچ پرداخت شده است. خانم سروری افزود که 
در سال های گذشته همایش های گوناگون از سوی این 
نهاد به منظور گرامی داشت از هشتم مارچ برگزار می شد، 
اما امسال تصمیم گرفته شد هزینه درمان سه زن بیمار 
که وضعیت اقتصادی خوب ندارند و در شفاخانه بستری 

هستند، در عوض برگزاری مراسم پرداخت شود.
والی  اقتصادی  و  اجتماعی  معاون  حسن زاده،  مونسه  
هرات، باور دارد که تالش حکومت برای رسیده گی به 
زنان در ولسوالی ها و مناطق دوردست بسنده نیست و 
زنان قربانی خشونت های متفاوت می شوند که این امر 
مقام  این  نیست.  پذیرش  قابل  محلی  حکومت  برای 
محلی هرات پافشاری دارد که زنان برای دسترسی به 
حقوق شان با مراجعه به نهادهای حکومتی اقدام می کنند 
از  زنان  امور  وزارت  جمهور،  رییس  فرمان  بر اساس  و 

حالت »پالیسی ساز« به کارهای اجرایی تبدیل می شود.
 

روایت های تلخ زنان بستری در شفاخانه
زنان بستری در شفاخانه سوخته گی هرات، روایت های 
واقعات،  از  یکی  در  دارند.  بدن شان  سوختن  از  تلخی 
پسرش  و  خانم  است،  مخدر  مواد  به  معتاد  که  مردی 
را آتش زده و در مورد دیگر یک زن، عروسش را آتش 
زده است. لیلی ماه، زنی که در شفاخانه سوخته گی هرات 
بستری است، می گوید هنگام پختن غذا، خشویش دست 
بر  مواد سوخت  ریختن  با  و  را داخل دیگ دان کرد  او 
برخی  گرفتن  آتش  از  پس  و  زد  آتش  را  وی  بدنش، 

اعضای بدنش، او را به خانه پدرش انتقال داد.
صحرا، یکی دیگر از زنان بستری در شفاخانه سوخته گی 
هرات، روایت می کند که شوهرش معتاد به مواد مخدر 
است و سه ماه پیش او و پسر کوچکش را آتش زد، اما 
را  آن ها  بود،  نگهبان  و مردی که  فریاد کشید  پسرش 
دلیل  به  زن  این  این حادثه، دست های  در  داد.  نجات 
ساله   ۳۰ زن  این  است.  شده  فلج  سوخته گی  شدت 
می گوید که شوهرش نیمه های شب خانه را آتش کشید 
و قصد داشت با کشتن او و پسرش فرار کند. مقام های 
محلی هرات تأکید دارند که عامل این خشونت شدید 
از سوی نیروهای امنیتی گرفتار شده و حاال در زندان 

مرکزی هرات زندانی است.
هم بسته گی  روز  مارچ،  هشتم  از  همه ساله  هرچند 
برپایی چندین مراسم  تجلیل  با  زنان جهان، در هرات 
می شد، اما امسال فعاالن حقوق زن و مقام های محلی 
و  اعتراض خیابانی  در  با حضور  متفاوت،  اقدام های  در 
شفاخانه سوخته گی، از این مناسبت گرامی داشت کردند.

اعتراض خیابانی شرکت کرده و خواست ها و نگرانی های 
اشتراک کننده گان  زدند.  فریاد  را  افغانستان  زنان 
تجلیل  را  آن  در  از حضور  اعتراضی، هدف  تجمع  این 
متفاوت از هشتم مارچ عنوان می کنند. الهه ساحل، از 
برگزارکننده گان این تجمع، در صحبت با روزنامه ۸صبح 
می گوید که آنان تصمیم گرفتند به مناسبت هشتم مارچ، 
به خیابان ها حاضر شوند و در این راه پیمایی اعتراضی، 
حکومت افغانستان، مردم و جامعه جهانی مخاطب آن ها 
هستند. این فعال حقوق زن افزود، زنان باید در مسایل 
مهم کشور سهم داشته باشند و نباید سرنوشت شان از 
مرزهای  از  خارج  منطقه،  و  همسایه  کشورهای  سوی 

افغانستان، معامله شود. 
افزایش خشونت ها در کشور و حمالت هدف مند بر زنان، 
یکی از مهم ترین نگرانی های فعاالن حقوق زن در هرات 

است.
مرجان علی پور، از فعاالن حقوق زن در هرات، به روزنامه 
فریاد  اخیر  سال  دو  طول  در  زنان  می گوید  ۸صبح 
کشیدند که نمی خواهند دست آوردها و حقوقی که در 
جریان ۱۸ سال گذشته به دست آوردند، در مذاکرات 
فعاالن  از  دیگر  یکی  راوک،  طالیه  شود.  معامله  صلح 
حقوق زن، باور دارد که آنان مبارزه برای دست یابی به 
از تاالرهای سربسته به خیابان گسترش  حقوق شان را 
دست آوردهای  نمی دهند  اجازه  هیچ گاهی  و  داده اند 
زنان افغانستان قربانی زدوبندهای سیاسی شود. آناهیتا 
فروتن، از فعاالن اجتماعی هرات، در صحبت با روزنامه 
و  نیست  امن  زنان  برای  ۸صبح می گوید که خیابان ها 
این قشر در خیابان  آزار و اذیت می شوند، اما سنگر زنان 

ابتدایی  که طرح  می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
قانون انتخابات را تهیه کرده و برای طی مراحل قانونی 
با  که  می گوید  نهاد  این  است.  عدلیه سپرده  وزارت  به 
توجه به مشکالت انتخابات گذشته، تغییرات عمده ای در 
انتخاباتی،  تغییر سیستم  تکنولوژی،  از  استفاده  قسمت 
تهیه  برای  الکترونیکی  تذکره  از  استفاده  چگونه گی 
فهرست رای دهنده گان و مدیریت جمع آوری و بررسی 
کمیسیون  مسووالن  است.  شده  وارد  انتخابات  نتایج 
مستقل انتخابات با ابراز خرسندی از این طرح، معتقدند 
که در صورت تصویب و توشیح، از »تقلب« در انتخابات 
این،  بر  عالوه  می شود.  تأمین  »شفافیت«  و  جلوگیری 
در  که  می دهند  اطمینان  کمیسیون  این  مسووالن 
صورت تطبیق این قانون، نتایج انتخابات از »دست برد« 
اعالم  وقت  اسرع  در  نتایج  و  انتخاباتی حفظ  کارمندان 
خواهد شد. در همین حال فیفا می گوید که هرچند در 
این طرح قانون کم تر پیشنهادات این نهاد گنجانیده شده، 
 اما با وزارت عدلیه از نزدیک همکار است تا این طرح را 

جامع و تطبیق  شدنی سازند.
هرچند قانون انتخابات پیش از این از سوی وزارت عدلیه 
تعدیل و برای تصویب به پارلمان فرستاده شده بود، این 
انتخابات و  بر روند  ناظر  نهادهای  اما به خواست  قانون 
کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل تکمیل نبودن آن 
اکنون  افتاد.  تعویق  به  روند  این  و  ماند  باز  تصویب  از 
تعدیل  طرح  که  می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
قانون انتخابات را تکمیل کرده و برای طی مراحل قانونی 
این  رییس  اورنگ زیب،  است.  سپرده  عدلیه  وزارت  به 
کمیسیون، روز دوشنبه، هژدهم حوت، در یک نشست 
مشکالت  به  توجه  با  کمیسیون  این  که  گفت  خبری 
طرح  روی  مسوولیتش  ادرک  ب  و  گذشته  انتخابات 

این  است  آماده  این کمیسیون  برگزار شود،  چندبعدی 
انتخابات را براساس این سیستم برگزار کند. کمیسیون 
تطبیق  برای  آماده گی اش  حالی  در  انتخابات  مستقل 
سیستم »ام دی آر« را اعالم کرده است که در انتخابات 
پارلمانی گذشته احزاب سیاسی بارها خواهان تطبیق این 
باور بودند که سیستم  سیستم شده بودند، زیرا به این 
نظام انتخاباتی »رای واحد غیر قابل انتقال« ناکارآمد و 
فسادزا است و مانع راه  یافتن نماینده گان واقعی مردم به 

پارلمان می شود. 
گفتنی است که در این سیستم انتخاباتی، رای نامزدان 
در  نقشی  کم تر  سیاسی  احزاب  و  نیست  انتقال  قابل 
پارلمان دارند. در حالی که سیستم انتخاباتی »ام دی آر« از 
زیر مجموعه سیستم تناسبی است، در این سیستم امکان 
انتقال رای از یک نامزد به نامزد دیگر وجود دارد. عالوه بر 
آن، حفظ سهم والیت ها براساس نفوس هر والیت، حفظ 
تناسب قومی در کرسی های مجلس، ایجاد زمینه رقابت 
عادالنه برای نامزدان مستقل و ایجاد بستر حقوقی برای 
مشارکت و رقابت عادالنه برای احزاب سیاسی از دیگر 

مزایای این سیستم خوانده می شود. 
اورنگ زیب خاطرنشان کرد که در قانون  از سوی دیگر 
ارایه  رای دهنده گان،  شرایط  مورد  در  قبلی،  انتخابات 
نامزدان،  ایتالف  یا  و  سیاسی  احزاب  سوی  از  فهرست 
کرسی های  تعداد  جمهوری ،  ریاست  معاونان  انصراف 
شوراهای والیتی در تناسب با نفوس و نحوه استفاده از 
و  داشت  وجود  قانونی  انتخابات خالهای  در  تکنولوژی 
اکنون در طرح جدید قانون این خالها رفع شده است. به 
همین ترتیب رییس کمیسیون مستقل انتخابات از تأمین 
شفافیت و جلوگیری از تقلب در انتخابات اطمینان داد. 
اورنگ زیب گفت که در مدیریت نتایج انتخابات و تأمین 
شفافیت در روند شمارش و جمع بندی آرا و این که نتایج 
گام های  اعالن شود،  در کم ترین وقت ممکن  انتخابات 
موثری برداشته شده است. به گفته او به همین منظور، 
در طرح ابتدایی تعدیل قانون انتخابات، عالوه بر فورمه 
نتایج محل رای دهی، در ثبت مراکز رای دهی یک فورمه 
که  مفهوم  این  به  است؛  پیش بینی شده  عمومی  نتایج 
هزار   ۳۰ این که  به  جای  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
فورمه نتایج را طی مراحل کند، حدود پنج یا شش هزار 
فورمه نتایج مراکز رای دهی را طی مراحل می کند. به این 
ترتیب، به باور اورنگ زیب، هم نتایج انتخابات به اسرع 
وقت اعالن می شود و هم از تقلب و منازعات پسا انتخابات 

جلوگیری خواهد شد. 
نیز  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  معاون  عبداهلل،  موالنا 

کرد.  توصیف  موثر  و  مفید  جهت  همه  از  را  طرح  این 
آقای عبداهلل گفت که طرح ابتدایی قانون انتخابات ۱۲۱ 
ماده دارد و در این طرح صالحیت های مدیران انتخاباتی 
محدود شده  است؛ به این معنا که کمیشنران، داراالنشا 
و مسووالن والیتی در موضوعات انتخابات دست برد زده 
نمی توانند، زیرا به گفته موالنا عبداهلل کارهای انتخاباتی 
را سیستم می کند. او گفت اگر این طرح از سوی وزارت 
شود،  تصویب  پارلمان  سوی  از  و  مراحل  طی  عدلیه 
کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات نمی توانند خودسر 
رای را باطل، زیاد و یا کم کنند. او اطمینان داد که در 
طرح جدید برای تأمین شفافیت و جلوگیری از تقلب، 

روش های مناسب سنجیده شده است. 
تصریح  انتخابات  مستقل  کمیسیون  معاون  هم چنان 
کرد که برای نظارت نهادهای ناظر و رسانه ها از پروسه 
این همه  با  است.  شده  طرح  برنامه هایی  نیز  انتخابات 
موالنا عبداهلل نیز گفت که در بخش جمع بندی و اعالم 
نتایج انتخابات کارهایی مثبت صورت گرفته است. طبق 
گفته های او، در صورت تصویب و تطبیق این طرح، نتایج 
انتخابات بدون »دست برد« و »تقلب« اعالم خواهد شد. 
معاون این کمیسیون اما خاطر نشان کرد که در قسمت 
کدام  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنران  انتخاب 
تعدیلی صورت نگرفته است. او گفت، در این فصل چون 
تضاد منافع وجود داشت، کمیسیون کدام کاری نکرده و 
انتظار دارد وزارت عدلیه و شورای ملی تغییرات بیاورند. 
بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا( می گوید 
که این کمیسیون تمامی طرح های این نهاد را در طرح 
اصغری،  نعیم  است.  نگنجانیده  انتخابات  قانون  جدید 
معاون فیفا، به روزنامه ۸صبح گفت که در این قسمت، 
آقای  باور  به  کرد.  خواهد  را  خود  دادخواهی  نهاد  این 
موارد  اما  است،  مزایا  دارای  طرح  این  هرچند  اصغری، 
مهمی که در این طرح باید گنجانیده می شد، نشده است. 
او طرح کنونی را نیز پاسخگوی انتخابات کشور ندانست 
و از وزارت عدلیه، کمیسیون انتخابات و پارلمان خواست 
که در این مورد محتاطانه عمل کنند و منافع کلی را در 
نظر بگیرند. معاون فیفا از سویی هم یادآور شد که این 
نهاد بهترین طرح ها را دارد و کمیسیون مستقل انتخابات 
تنها تعداد معدودی از آن را در طرحش گنجانیده است. 
او گفت که در این بخش دادخواهی می کند، تماس های 
نزدیکی با وزارت عدلیه دارد و در تالش است تا بیش ترین 

موارد طرح این نهاد را در طرح قانون بگنجاند. 
هم چنان وی در رابطه به تغییر سیستم نظام انتخابات به 
سیستم »ام دی آر« گفت که این سیستم کارآمد نیست 
او، در  به گفته  باید سیستم »مختلط« تطبیق شود.  و 
انعکاس  بیش تر  سیاسی  احزاب  نقش  مختلط  سیستم 

داده می شود.

گفته های  است. طبق  کار کرده  انتخابات  قانون  تعدیل 
این  غنامندی  برای  انتخابات  مستقل  کمیسیون  او، 
طرح، نظریات نهادهای ناظر بر روند انتخابات از جمله 
»فیفا«، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و بنیاد بین المللی 
سیستم های انتخابات در افغانستان )IFES( را شامل این 

طرح ساخته است. 
اورنگ زیب توضیح داد که در طرح جدید قانون انتخابات 
وضاحت تعاریف و مفاهیم اصطالحات کاربردی در روند 
لیست  تهیه  برای  واضح  تدابیر  و  پیش بینی  انتخابات، 
و چگونه گی  الکترونیکی  تذکره  بر اساس  رای دهنده گان 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  با  دولتی  ادارات  همکاری 
وی  ترتیب  همین  به  است.  شده  تعدیل  و  بازنگری 
افزود که در این طرح روی استقالل کمیسیون مستقل 
در  اصل  مهم ترین  زیرا  است؛  شده  بحث  نیز  انتخابات 
انتخابات، استقالل کمیسیون است و این کمیسیون باید 
اورنگ زیب  آقای  باشد. هم چنان  داشته  بودجه ای  واحد 
تغییر  متداوم،  آموزش  و  عامه  آگاهی  که  کرد  بیان 
سیستم انتخابات ولسی جرگه از سیستم رای واحد غیر 
قابل انتقال )SNTV( به سیستم نماینده گی چند بعدی 
شوراهای  کرسی های  تعداد  کردن  مشخص   ،)MDR(
والیتی براساس نفوس والیات، استفاده از تکنولوژی در 
روند انتخابات و مدیریت نتایج انتخابات به ویژه پیش  بینی 
از  جلوگیری  منظور  به  رای دهی  مراکز  نتایج  فورمه 
تخلفات انتخاباتی از جمله مواردی بوده که در این طرح 

بررسی و تعدیل شده است. 
با این حال رییس کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به 
سیستم نظام انتخاباتی وضاحت داد و گفت اگر حکومت 
و نهادهای ذی ربط تصمیم بگیرند که انتخابات شوراهای 
والیتی و ولسوالی براساس سیستم MDR یا نماینده گی 

طرح تعدیل قانون انتخابات؛  
8صبح، هراتآیاشفافیتتضمینمیشود؟

خیابانوشفاخانهسوختهگی؛
تجلیل متفاوت از هشتم مارچ در هرات

عبداالحمد حسینی 
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قرار است ایاالت متحده در ماه می نیروهای باقی مانده 
با  گذشته  سال  که  توافق نامه ای  به  مطابق  را  خود 

طالبان در دوحه امضا کرد، از افغانستان بیرون کند.
اما خشونت در حال اوج گرفتن است و گفت وگوهای 
بین االفغانی با توافق نامه دوحه پیش رفت کمی داشته 
طالبان  امریکایی،  سربازان  خروج  صورت  در  است. 
ممکن روند صلح را رها کنند و قدرت را از راه زور به 
دست بیاورند. این می تواند مسلماً برای پاکستان که 
از ابتدای تأسیس طالبان در دهه ۱۹۹۰ از این گروه 
برای ایجاد عمق استراتژیک خود و جلوگیری از نفوذ 
هند در افغانستان، حمایت کرده است، »یک مأموریت 

تمام شده« باشد.
و  دارد  نو  دهلی  با  نزدیکی  روابط  افغانستان  دولت 
می رساند.  آسیب  هند  منافع  به  آن  گذاشتن  کنار 
عقب نشینی  خواستار  اسالم آباد  ظاهراً  حال،  این  با 
»مسووالنه« ایاالت متحده است و بارها تأکید کرده 
است که یک دولت فراگیر در کابل را ترجیح می دهد.

البته ممکن است این تالش پاکستان برای منحرف 
کردن اتهام حمایت از طالبان باشد؛ اما دالیل موجهی 
این  به قدرت رسیدن  با  برای مخالفت  نزد پاکستان 
گروه شبه نظامی و احیای حکومت دینی آن ها، وجود 
دارد. طوری که تریسیا بیکن، مسوول پیشین مبارزه 
با تروریسم ایاالت متحده متذکر می شود که »اگرچه 
پاکستان و طالبان منافع مشترک دیرینه دارند، اما این 

منافع میان آن ها دوستی ایجاد نکرده است.«
طالبان  به  زیادی  حد  تا  پاکستان  امنیت  سازمان 
که  حالی  در  می نگرند،  حقارت  نظر  به  افغانستان 
می کنند.  انتقاد  پاکستان  مداخالت  از  غالباً  طالبان 
به  تا  است  کرده  تالش  اسالم آباد  که  است  سال ها 
دستور واشنگتن طالبان را تحت فشار قرار دهد. قبل 
خواست  پاکستان  از  متحده  ایاالت  سپتامبر،   ۱۱ از 
که مال عمر، رهبر پیشین طالبان را برای تسلیم دهی 
اسامه بن الدن تحت فشار قرار دهد که وی حاضر به 
انجام چنین کاری نشد. پرویز مشرف، رییس جمهور 
پیشین پاکستان نیز سعی کرد، اما نتوانست از تخریب 
جلوگیری  طالبان  توسط  بامیان  بودای  مجسمه های 

کند.
از  پس  طالبان،  باالی  فشار  اعمال  برای  تالش ها 
که  هنگامی  یافت.  ادامه  قدرت  از  گروه  این  سقوط 
درگیری افغانستان به بن بست رسید و ایاالت متحده 
در جست وجوی راه حل دیپلماتیک شد، از اسالم آباد 
خواست تا طالبان را بر سر میز مذاکره بیاورد. طالبان 
اما پاکستان را دور زدند و گفت وگوهای پنهانی را با 
دولت افغانستان آغاز کردند. این کار طالبان، پاکستان 

افغانستان  تأثیر منفی بگذارد. به طور کلی در  آن ها 
می شود  نگریسته  تردید  دیده  با  پاکستان  به  نسبت 
اسالم آباد  از  تا  دارد  سیاسی  انگیزه  طالبان  رژیم  و 
فاصله بگیرد و از حمایت مردمی در داخل افغانستان 

برخوردار شود.
نکردند  اطاعت  اسالم آباد  از  طالبان   ،۱۹۹۰ دهه  در 
با  مناقشه  مورد  مرز  دیورند«،  »خط  رد  سیاست  و 
دنبال  افغانستان  قبلی  دولت های  مانند  را  پاکستان 
تأکید کرده اند که  کردند. جنگ جویان طالبان اخیراً 
مناطق پشتون نشین پاکستان به افغانستان تعلق دارد.
اشتعال  نقطه  به  می تواند  قدرت  به  طالبان  بازگشت 
تبدیل شود، بیش تر به این دلیل که پاکستان در حال 
ساخت وساز یک حصار مرزی در امتداد خط دیورند 
است که مناطق قبایلی و خانواده های دو طرف این 
خط را از هم جدا می کند و مانع فعالیت اقتصادی در 
از نقاط سعی  طالبان در بعضی  آنجا می شود. ظاهراً 

کردند، مانع ساخت وساز و حصارکشی در مرز شوند.
است  ممکن  طالبان  چون  رژیمی  یک  هم چنین، 
میزبان گروه های شبه نظامی متخاصم پاکستان باشد. 
اسالم آباد یک استراتژی دوگانه را با شبه نظامیان دنبال 
می کند؛ از برخی مانند طالبان افغانستان و لشکر طیبه 
حمایت  می رسانند،  نفع  کشور  آن  به  بیش تر  که 
داعش،  خراسان  شاخه  مانند  دیگران  با  و  می کند 
بر  نیروهای  که  پاکستان  طالبان  تحریک  و  القاعده 

پاکستانی حمله می کنند، مخالفت می کند.
اما طالبان چنین روی کردی ندارند. در حالی که این 
گروه در واقع مخالف دولت اسالمی است، القاعده را 
هم چنان در پناه دارد و هرگز تحریک طالبان پاکستان 
که اعضای آن در سال ۲۰۱۴   توسط ارتش پاکستان از 
مناطق قبایلی تبعید و به افغانستان پناهنده شدند را 

محکوم نکردند و مورد حمله قرار ندادند.
با حمالت  تی تی پی  و ۲۰۱۵،  سال های ۲۰۰۷  بین 
حمله  جمله  از  باال،  تلفات  کردن  وارد  با  و  مکرر 
وحشیانه به مدرسه ای در سال ۲۰۱۴، پاکستان را به 
وحشت انداخت. چشم انداز ایجاد یک تحریک طالبان 
پاکستانی که توسط تحریک طالبان افغانستان کمک 
و انگیزه داده شود، باید مورد توجه رهبران پاکستان 
که  است  برای چین  بدی  این خبر  باشد. هم چنین، 
قرار  گروه  این  مورد حمله  پاکستان  در  آن  کارگران 

گرفته اند.
و همانند دهه ۱۹۹۰  برگردند  به قدرت  اگر طالبان 
احتماالً  متحده  ایاالت  باشند،  گرایان  افراط  میزبان 
اخراج  برای  را  آن ها  تا  می خواهد  اسالم آباد  از 
سال ۲۰۰۱،  در  دهد.  قرار  فشار  تحت  مهمانان شان 

را که می خواست مذاکرات را در کنترل داشته باشد، 
خشمگین کرد.

با  )آی اس آی(  یا  پاکستان  اطالعاتی  سازمان 
دست گیری نیمی از رهبران طالبان در سال ۲۰۱۰، 
به شمول مال برادر، معاون فعلی این گروه، اقدام به 
بازداشت  در  طالبان  از  برخی  کرد.  طالبان  مجازات 
عبیداهلل،  مال  گرفتند؛  قرار  بدرفتاری  مورد  پاکستان 
شکنجه  زیر  است  ممکن  طالبان  رژیم  دفاع  وزیر 

آی اس آی کشته شده باشد.
در حالی که پاکستان میزبان طالبان بود و به آن ها 
و  آزار  مورد  را  آن ها  زمان  عین  در  می کرد،  کمک 
اذیت نیز قرار می داد. پاکستان این کار را تا حدی به 

درخواست امریکا انجام  داد و در واقع در کنار دشمنان 
اصلی طالبان قرار گرفت. در واقع، اسالم آباد در کارزار 
نظامی به رهبری ایاالت متحده در برکناری این گروه 
انجام داده  از قدرت در سال ۲۰۰۱ همکاری مهمی 
طالبان  شده  دست گیر  جنگ جویان  پاکستان  است. 
در  گروه  این  پیشین  سفیر  ضعیف،  مال  شمول  به 
پاکستان را تحویل ایاالت متحده داد که بعداً وی به 
خلیج گوانتانامو منتقل شد. ضعیف در خاطرات خود، 
نهاد اطالعاتی پاکستان را خیلی بد گفته است؛ نظری 
که بعدها بیش تر اعضای طالبان در مصاحبه های خود 

منعکس کردند.
حامیان  و  طالبان  بین  خصومتی  دیگر،  عبارت  به 
پاکستانی آنان وجود دارد که می تواند بر ادامه روابط 

این  نتیجه  نداشت و ممکن است  چنین درخواستی 
بار هم نتیجه ای نداشته باشد. در این صورت، پاکستان 
ایاالت  مقصر شناخته خواهد شد و در نتیجه روابط 
مسأله  این  و  دید  خواهد  آسیب  پاکستان  و  متحده 

اسالم آباد را بیش تر در آغوش پکن سوق خواهد داد.
اسالم آباد اکنون از قدرت نفوذ کم تری بر رژیم طالبان  
نسبت به دهه ۱۹۹۰ - زمانی که پاکستان به عنوان 
یکی از   سه کشور، دولت آن ها را به رسمیت شناخته 

بود، برخوردار است.
اکثر  با  را  دیپلماتیک  روابط  طالبان  گروه  اخیراً 
کشورهای منطقه، از جمله مخالفان پیشین خود، مانند 
ایران و روسیه، یا قطر - جایی که دفتر سیاسی دارد، 
برقرار کرده است. اگر طالبان قدرت را به دست گیرند، 
ممکن است روابط اقتصادی پاکستان با افغانستان نیز 
مختل شو؛. زیرا احتماالً ایاالت متحده و جامعه جهانی 
که  کرد  خواهند  اعمال  افغانستان  بر  را  تحریم هایی 

باعث محدود شدن تجارت و سرمایه گذاری شود.
در این صورت، آرزوهای دیرینه اسالم آباد برای ارتباط 
خواهد  بین  از  افغانستان  طریق  از  میانه  آسیای  با 
رفت. عالوه بر این، ممکن است دیگر گروه های مسلح 
افغانستان در برابر تصرف قدرت توسط طالبان مقاومت 
کنند. درگیری و ادامه بی ثباتی، فعالیت اقتصادی را 
بیش تر مختل می کند و ممکن است سیل آواره گان 
دوش  بر  سنگینی  بار  کند،  جاری  پاکستان  به  را 
اقتصاد متزلزل این کشور بگذارد و نفوذ شبه نظامیان و 

قاچاقچیان به پاکستان را آسان کند.
رژیم  تحت  نیز مطمئناً  مواد مخدر  قاچاق  و  تجارت 
در  شدت  به  گروه  این  شد.  خواهد  تشدید  طالبان 
کشت و تولید مواد مخدر دخیل است و می تواند از 
اهرم های دولت خود برای تسهیل کشت و قاچاق آن 
استفاده کند. تریاک منبع اصلی درآمد افغانستان است 
و سال ها چه، که دهه ها طول می کشد تا کشور ویران 

شده گزینه های مناسب اقتصادی را ایجاد کند.
رونق قاچاق مواد مخدر در افغانستان برای پاکستان 
شبیه کابوس است. این کشور در حال حاضر جمعیت 
اخیر  سال های  در  دارد.  را  معتادان  از  توجهی  قابل 
مصرف »شیشه کریستال« به طور فزاینده ای در میان 
تولید  آغاز  با  و   یافته است   پاکستانی شیوع  جوانان 
شیشه ارزان از گیاه افدرین در افغانستان، احتماالً این 

وضعیت بدتر هم خواهد شد.
علی رغم همه این مشکالت، یک افغانستان تحت اداره 
طالبان حداقل نسبت به دولت فعلی، با هند، رقیب 
پاکستان، کم تر روابط دوستانه خواهد داشت. دهلی 
روابط  که  است  منطقه  قدرت های  معدود  از  یکی 
در  و  است  نکرده  برقرار  طالبان  گروه  با  دیپلماتیک 
صورت قدرت گرفتن مجدد طالبان، آن را در یک نقطه 
ضعف مشخصی قرار خواهد داد. اما این یک پوشش 

نقره ای روی ابر بسیار تاریک است.
اسالم آباد  برای  طالبان  رسیدن  قدرت  به  هزینه های 
به  را  افغانستان  و سرنوشت  بود  بسیار گزاف خواهد 
عنوان یک کشور فقیر، بی ثبات، درگیر با مواد مخدر و 
ماشین جوجه کشی تروریسم که امنیت ملی و منافع 
اقتصادی پاکستان را تهدید می کند، مهر و موم خواهد 
که  می رود  انتظار  پاکستان  از  دلیل،  همین  به  کرد. 
تالش های خود را برای تسهیل حل و فصل سیاسی در 
افغانستان و جلوگیری از فروپاشی دولت و آغاز جنگ 
داخلی، جدی تر از گذشته سازد و به شکل  گسترده 
خروج  و   صلح  گفت وگوهای  توقف  با  اما  دهد.  ادامه 
احتمالی ایاالت متحده از افغانستان، توفانی در حال 

شکل گیری است.
روبرت استون، یک روزنامه نگار مستقل است که در 
زمینه مسایل مربوط به جنوب آسیا و خاورمیانه کار 
می کند. او برای نشریه های مختلف، از جمله نیوزویک، 

وایز نیوز، الجزیره و ایندیپندنت می نویسد.

چراپاکستانبایدازرویکارآمدنطالبان
درافغانستانبترسد؟

اگر گروه طالبان قدرت را به دست بیاورد، حمایت پاکستان از آنان می تواند نتیجه معکوس دهد.

منبع: مجله نشنل انترست

نویسنده: روبرت استون

مترجم: سیدجمال اخگر

هم چنین، یک رژیمی چون طالبان 
ممکن است میزبان گروه های 

شبه نظامی متخاصم پاکستان باشد. 
اسالم آباد یک استراتژی دوگانه 
را با شبه نظامیان دنبال می کند؛ 

از برخی مانند طالبان افغانستان و 
لشکر طیبه که بیش تر به آن کشور 

نفع می رسانند، حمایت می کند و 
با دیگران مانند شاخه خراسان 

داعش، القاعده و تحریک طالبان 
پاکستان که بر  نیروهای پاکستانی 

حمله می کنند، مخالفت می کند.
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هندوستان  روزنامه  که  است  داده  گزارش  بی بی سی 
تروریسم  کارشناسان ضد  از  نقل  به  دهلی،  تایمز، چاپ 
هند گزارش کرده است که ایران در انفجار بمبی نزدیک 

سفارت اسراییل در هند نقش داشته است.
 ۵۰ حدود  در  دست ساز  بمبی  جنوری،   ۲۹ جمعه،  روز 
متری ساختمان سفارت اسراییل در دهلی نو منفجر شد 
که به چند موتر آسیب رساند، اما آسیبی به سفارت نزد و 

تلفاتی هم برجا نگذاشت.
در ۲۹ جنوری  که  بمبی  است  نوشته  تایمز  هندوستان 
امسال در نزدیک سفارت اسراییل منفجر شد، یک بمب 
به  بمب  که  دریافته اند  تحقیق  مسووالن  و  نبوده  ساده 
از  احتماالً  و  بوده  مجهز  دور  راه  از  کنترل  دستگاه  یک 
در   ،ANFO یا  و   PETN کشنده  بالقوه  انفجاری  مواد 
آن استفاده شده است. به گفته این گزارش، هنوز نتایج 

آزمایشگاهی نهایی نشده است.
بنا بر این گزارش، آژانس های ضد تروریسم هند فهرستی 
از مظنونان تهیه کرده اند. به ادعای این روزنامه، آن ها پس 
از بررسی های انجام شده نتیجه گرفته اند که نیروی قدس 

سپاه پاسداران هدایت این اقدام را برعهده داشته است.
هندوستان تایمز به نقل از مقام های آگاه نوشت که یک 
گروه محلی شیعه هند در جاسازی این بمب دست داشته 

است؛ اما این روزنامه به این گروه اشاره ای نکرده است.
بر جا  نشانه هایی  انفجاری  عوامل  گزارش،  این  بر  بنا 
گذاشته اند که حاکی از نقش داعش در این انفجار باشد؛ 
اما ارزیابی سازمان های ضد تروریسم هند نشان می دهد 
که این انفجار بخشی از کارزار و »جنگ نامتقارن« سپاه 

پاسداران علیه اسراییل است.
بعد از این انفجار یادداشتی دست نویس در محل پیدا شد 
که در آن گروهی ناشناس به نام »جیش الهند« مسوولیت 

حمله را پذیرفته بود.
اسراییل  به سفیر  انگلیسی خطاب  زبان  به  که  نامه  این 
به  بزرگ تر«  و  بهتر  »انتقام  درباره  نوشته شده،  در هند 
تالفی کشتن قاسم سلیمانی و محسن فخری زاده هشدار 

داده است.
یک کارشناس ضد تروریسم که نخواسته نامش فاش شود، 
به هندوستان تایمز گفته است  که بمب از شدت زیادی 
برخوردار نبوده و قصد نداشته تلفات جانی بر جای بگذارد، 
احتماالً به این دلیل که ایرانیان نمی خواستند در هند که 
از دوستان ایران محسوب می شود، مشکلی ایجاد شود. اما 

پیام انفجار »واضح بود و تهدید واقعی.«
این دومین حمله در هند و مرتبط با اسراییل در یک دهه 

گذشته بوده است.
در فبروری ۲۰۱۲ یک نفر با موترسایکل بمب آهن ربایی را 
به یک موتر سفارت اسراییل در چهارراهی چسباند. انفجار 
افتاد. چهار  اتفاق  هند  نخست وزیر  دفتر  متری  در ۳۰۰ 
نفر از جمله همسر یکی از دیپلمات های سفارت اسراییل 

زخمی شدند.

هندوستانتایمز:
ایراندربمبگذارینزدیکسفارت
اسراییلدردهلینقشداشت

آرامکوی  نفتی  تاسیسات  گذشته  روز  حوثی  نیروهای 
هدف  را  تنوره«  »راس  منطقه  در  سعودی  عربستان 
حمالت پهپادها و موشک های خود قرار دادند؛ رخ دادی 
بازار جهانی  بی ثباتی در  ایجاد  را  انگیزه آن  که ریاض 

انرژی توصیف کرده است.
حوثی ها هم چنین در این روز اعالم کردند که پایگاه های 
الدمام، عسیر و  نظامی عربستان سعودی در شهرهای 

جازان نیز هدف حمالت آنان قرار گرفته است.
نقل  به  رویترز  خبرگزاری  که  داده  گزارش  فراد  رادیو 
است که یک  گفته  عربستان سعودی  انرژی  وزارت  از 
یک  تهاجم  مورد  تنوره  راس  در  نفت  ذخیره  محوطه 
خساراتی  یا  تلفات  حمله  این  اما  گرفته،  قرار  پهپاد 
نداشته است. راس تنوره منطقه ای است که بزرگ ترین 
رو  این  از  و  است  واقع  آن  در  جهان  نفتی  تاسیسات 
اختالل در آن می تواند تاثیرات اقتصادی عمده ای داشته 

باشد.

موشک  فروند  یک  عربستان،  انرژی  وزارت  گفته  به 
بالستیک حوثی ها نیز نزدیک مجموعه مسکونی آرامکو 

در الظهران فرود آمده است.
ساعاتی قبل از این، رسانه های دولتی عربستان سعودی 
به  بین المللی  ایتالف  نیروهای  که  بودند  کرده  اعالم 
رهبری این کشور توانسته اند ۱۲ فروند پهپاد مسلح را 
که قصد حمله به »اهداف غیرنظامی« داشتند، عالوه بر 
دو فروند موشک بالستیک که به سمت جازان شلیک 

شده بود، رهگیری کنند.
دو نفر از ساکنان الظهران به رویترز گفتند که صدای 
انفجاری را شنیده اند. سفارت ایاالت متحده در عربستان 
سعودی هم گزارشی منتشر کرد که به حمالت احتمالی 
الخبر در والیت شرقی  و  الدمام  الظهران،  به شهرهای 

عربستان اشاره دارد.
والیت شرقی مرکز عمده تولید نفت آرامکو و صادرات 
قبل  سال  دو  حدود  است.  سعودی  عربستان  نفت 

عربستان سعودی که بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان 
محسوب می شود، از حمالت پهپادی و موشکی نیروهای 
حوثی که تاسیسات نفتی این کشور را هدف قرار داده 

بود، در شوک فرو رفت.
ایران  سمت  به  را  خود  اتهام  انگشت  بالفاصله  ریاض 
حمالت  آن  کرد.  رد  را  اتهام  این  تهران  اما  گرفت، 
عربستان سعودی را مجبور کرد که به طور موقت تولید 

نفت خام را تا بیش از ۵۰ درصد کاهش دهد.
یحیا سریع، سخنگوی ارتش حوثی، روز گذشته گفت که 
این گروه با ۱۴ پهپاد و ۸ فروند موشک بالستیک »دست 
به عملیات گسترده ای در قلب عربستان سعودی« زده 

است.
عربستان  به  حمالت  اخیر  هفته های  در  حوثی ها 
سعودی را افزایش داده اند. از سویی، ایتالف به رهبری 
عربستان سعودی نیز اعالم کرد که روز یک شنبه مواضع 
دیگر  و  یمن،  پایتخت  صنعا،  در  حوثی  شبه نظامیان 
مناطق را هدف حمالت هوایی خود قرار دادند و هشدار 
پادشاهی سعودی خط قرمز  دادند که غیرنظامیان در 

محسوب می شوند.
نیروهای ایتالف در بیانیه خود گفتند حوثی ها پس از 
آن که دولت ایاالت متحده آن ها را از فهرست سازمان های 

تروریستی خارج کرد، دل و جرات پیدا کرده اند.
احتراز  برای  ملل  سازمان  توصیه  به  بایدن  جو  دولت 
را  حوثی ها  یمن،  در  انسانی  بحران  به  زدن  دامن  از 
کرد.  خارج  خود  تروریستی  سازمان های  فهرست  از 
واشنگتن و سازمان ملل تالش می کنند با برقراری یک 
به  دادن  پایان  برای  مذاکرات سیاسی  زمینه  آتش بس 

جنگ یمن را فراهم آورند.

حمالتپهپادیوموشکیحوثیهابرتاسیساتنفتیعربستان

بازگشایی رستورانت ها در اسراییل؛ 
نتانیاهو از بازگشت به زنده گی عادی خبر داد 

امریکاروسیهرابهپخشاطالعات
نادرستدربارهکاراییواکسینهای

غربیکرونامتهمکرد

دولت اسراییل در پی توزیع واکسین در میان 
دستور  کشور،  این  جمعیت  از  نیمی  از  بیش 
آغاز  از  و  را صادر کرد  بازگشایی رستورانت ها 
روند بازگشت به زنده گی عادی در این کشور 

خبر داد.
 ۴۳ به  نزدیک  کنون  تا  یورونیوز،  گزارش  به 
درصد جمعیت ۹.۲ میلیون نفری اسراییل به 
طور کامل در برابر ویروس کرونا واکسین شده  
و حدود ۵۷ درصد مردم این کشور نیز حداقل 
دریافت  را  کووید-۱۹  واکسین  از  دوز  یک 

کرده اند.
کشور  این  در  روزانه  مبتالیان  شمار  هم زمان 
و  هزار  یک  حدود  به  گذشته  روز  دو  طی 
۸۰۰ تن رسیده که پایین ترین تعداد از هفته 
نخستین ماه دسامبر گذشته تا کنون محسوب 

می شود.
اجرای  نتانیاهو  بنیامین  دولت  ترتیب  بدین 
آغاز  را  برنامه کاهش محدودیت های کرونایی 

و در نخستین گام اجازه بازگشایی رستورانت ها 
را صادر کرد. آقای نتانیاهو با انتشار تصویری از 
خود در حال صرف قهوه، این توییت را به زبان 

عبری منتشر کرد: »بازگشت به زنده گی!«
البته دولت اسراییل، مردم این کشور را ملزم 
از  که  اماکن عمومی  در  برای حضور  تا  کرده 
سرگیری فعالیت آن ها آغاز شده، گذرنامه سبز 
خود را به همراه داشته باشند. این گذرنامه در 
واقع تایید کننده این است که دارنده آن دو دوز 
کرده  دریافت  را  خود  فایزر/بیون تک  واکسین 

است.
موفقیت  معتقدند که  اسراییل  ناظران مسایل 
و  عمومی  واکسیناسیون  در  نتانیاهو  آقای 
کشور،  این  به  عادی  زنده گی  بازگرداندن 
می تواند به عنوان یک برگ برنده بسیار مهم 
کشور  این  در  رو  پیش  انتخابات  در  او  برای 
اسراییل  در  پارلمانی  انتخابات  محسوب شود. 

۲۳ مارچ، پانزده روز دیگر برگزار خواهد شد.
روسیه  اطالعاتی  و  امنیتی  سازمان های  متحده  ایاالت 
درباره  نادرست  اطالعات  پخش  با  که  کرد  متهم  را 
واکسین های غربی کرونا، تالش می کند اعتماد جهانی را 

به این واکسین ها تضعیف کند.
از وال استریت ژورنال روز گذشته به  رادیو فردا به نقل 
نقل از مرکز تعهدات جهانی وزارت خارجه ایاالت متحده 
امنیتی  سازمان های  با  که  وب سایتی  چهار  داد،  گزارش 
سوال  زیر  هدف  با  را  مقاالتی  هستند،  مرتبط  روسیه 
بردن اثرات واکسین های غربی بیماری کووید- ۱۹ منتشر 
کرده اند که در این مقاالت درباره عوارض جانبی واکسین ها 

اطالعات دروغین ارایه شده است.
واکسین های غربی تنها پس از انجام آزمایش های سفت و 
سختی تایید شد که ثابت می کند کارایی آن ها بیش از ۶۰ 
درصد و دو مورد نیز باالی ۹۰ درصد است. در این حال 
»اسپوتنیک  واکسین  با  غربی  واکسین های  میان  رقابتی 
وی« ساخت روسیه وجود دارد که آزمایش های اخیر نشان 

داد کارایی آن هم بیش از ۹۰ درصد است.


