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اختالف ارگ و سپیدار
و پیچیده شدن مذاکرات
صلحافغانستان

با اعالم داکتر عبداهلل عبداهلل مبنی
بر امتناع از اشتراک ریاست اجراییهی
حکومت وحدت ملی در لویهجرگهی
مشورتی صلح به دلیل عدم مشورت ارگ
ریاست جمهوری با این نهاد در خصوص
برگزاری آن ،گرهی دیگر ،به گرههای
پروسهی صلح افغانستان افزوده شد.
پیش از این ،با اعالم عملیات «خالد»
از سوی نهادهای امنیتی ملی حکومت
افغانستان و در مقابل ،آغاز عملیات
«الفتح» از سوی طالبان در راستای
جنگ علیه اشغال افغانستان به زعم
این گروه ،التهابها در مذاکرات صلح
افغانستان باال گرفته بود.
مذاکرات صلح افغانستان میان
دیپلماتهای ایاالت متحده و نمایندگان
طالبان در قطر تا پایان دور پنجم این
گفتوگوها و در آستانهی آغاز دور
ششم ،به زعم طرفها به خوبی و
خوشبینی به پیش میرفت که موضوع
برگزاری لویهجرگهی مشورتی صلح
وارد معادالت صلح افغانستان شد.
ارگ ریاست جمهوری بر آن بود که با
برگزاری لویهجرگهی مشورتی صلح ،به
وجهه ،پشتیبانی و مشروعیت اجتماعی
و سیاسی الزم برای وادار کردن طالبان
به گفتوگوی مستقیم با حکومت
افغانستان دست یابد .حکومت ،با شعار
برگزاری یک جرگهی مشورتی فراگیر و
متشکل از نمایندگان همهی اصناف و
گروههای سیاسی و اجتماعی از سراسر
افغانستان ،از طالبان نیز دعوت کرد که
در این جرگه شرکت کنند .قایل شدن
سهم قابل توجه به جوانان...،

الفتح یا خالد؛ کدام عملیات سرنوشت
صلح را در میدان جنگ تعیین میکند؟
صفحه ۳

نـاامـیدیقربانـیانجنـگ
افغانستان؛ چرا دادگاه الهه
درخواست رسیدگی به جنایات
جنگی افغانستان را رد کرد؟

صفحه ۲

کشــتاریکـه
به پایان امپراتوری
بریتانیا منجر شد

سه روز پیش ( ۲۳حوت) ،دادگاه بینالمللی جزایی (الهه) اعالم کرد که قاضیان این دادگاه درخواست آغاز تحقیق در بارهی
جنایتهای جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان را رد کردهاند .این موضوع واکنش بسیاری از فعاالن حقوق بشر ،نهادهای
مدافع حقوق بشری و قربانیان جنگ افغانستان را برانگیخت؛ از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و گروه هماهنگی
عدالت انتقالی این تصمیم را مایوسکننده خواندند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به تصمیم اخیر دادگاه الهه میگوید که درخواست آغاز تحقیق در مورد
جرایم جنگی در افغانستان از سوی دادگاه الهه ،مورد استقبال مردم افغانستان به ویژه خانوادههای قربانیان و نهادهای مدافع حقوق
بشر قرار گرفته بود ،اما تصمیم اخیر قضات دادگاه ،قربانیان جنگ افغانستان را مأیوس کرده و این مسأله به...

در  13آپریل سال  ،1919جنرال ریگنالد دایر گروهی از سربازان بریتانیایی را به «جلیانواال باغ» ،تفریحگاه عمومی در
«امریتسار» شهر مقدس سیکها سوق داد .چندین هزار غیرنظامی غیرمسلح به شمول زنان و کودکان ،برای تجلیل از سال نو
سیکها در این باغ جمع شده بودند.
جنرال دایر که این گردهمایی را نقض دستور ممنوعیت تجمعات عمومی میدید ،به سربازانش دستور داد که بدون هشدار آتش
بگشایند .براساس آمار رسمی ،آتشباری ده دقیقهای سربازان بریتانیا به مرگ  379نفر و زخمیشدن بیش از هزار نفر منجر شد.
با عمومیشدن خبر این کشتار ،بسیاری از مقامات و چهرههای مردمی بریتانیا ،اقدام جنرال دایر را به عنوان اقدام ضروری برای
حفظ نظم مردم سرکش مورد تمجید قرار دادند .برای هندوها کشتار جلیانواال باغ ،به ضربالمثلی برای بیعدالتی و...
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تکت انتخاباتی عبدهللا لویهجرگهی مشورتی صلح را تحریم کرد

زنــان ،روحانیــان ،متنفــذان اجتماعــی
و دیگــر اصنــاف اجتماعــی در ایــن
جرگــه ،بــه منظــور اعتبــار بخشــیدن
بــه نتایــج آن بــود .حکومــت
توگــو
افغانســتان ،بــا رایزنــی و گف 
بــا ایــاالت متحــده ،موفــق شــد
توافــق امریکاییهــا بــرای بــه تعویــق
انداختــن دور ششــم مذاکــرات صلــح
دوحــه بــا طالبــان را بــه پــس از
برگــزاری لویهجرگــهی مشــورتی
صلــح جلــب کنــد .بــه تعویــق افتــادن
دور ششــم مذاکــرات صلــح ،بــه زعــم
ارگ ریاســت جمهــوری افغانســتان،
موجــب میشــد کــه بــا اســتفاده از
اعتبــار و وجهـهی سیاســی و اجتماعی
ناشــی از برگــزاری لویهجرگــهی
مشــورتی صلــح ،طالبــان را بــه
توگــوی مســتقیم بــا حکومــت
گف 
افغانســتان تشــویق و وادار کنــد.
پــس از بــه تعویــق افتــادن دور
ششــم مذاکــرات صلــح افغانســتان
در قطــر و بــه دنبــال اعــام شــدن
عملیاتهــای خالــد و الفتــح از
ســوی حکومــت افغانســتان و طالبــان،
مواجهــهی طالبــان و دیپلماتهــای
ایــاالت متحــده دســتکم در
ســطح اعــام مواضــع رســانهای،
شــکرآب شــد .دوطــرف کــه قبــا بــا
خوشبینــی از رونــد رضایتبخــش
مذاکــرات ســخن میزدنــد ،همدیگــر
را بــه اشــغال افغانســتان و دوام دادن
بــه شــورش و جنــگ متهــم کردنــد.
اکنــون ،بــا تحریــم لویهجرگ ـهی
مشــورتی صلــح از طــرف داکتــر
عبــداهلل عبــداهلل ،مذاکــرات صلــح
توگوهــا
افغانســتان در ســطح گف 
میــان دیپلماتهــای ایــاالت متحــده
و طالبــان و مذاکــرات بیناالفغانــی
پیچیدهتــر شــده اســت .قبــل بــر
ایــن ،حنیــف اتمــر نیــز از ســازوکار
برگــزاری لویهجرگــهی مشــورتی
صلــح بــه صــورت جــدی انتقــاد
کــرده بــود و حامــد کــرزی نیــز اعــام
عملیاتهــای خالــد و الفتــح از ســوی
حکومــت افغانســتان و طالبــان را
محکــوم کــرده بــود.
چنیــن بــه نظــر میرســد کــه
چنیــن رخدادهایــی ،بــر مذاکــرات
صلــح افغانســتان در ســطح
توگــوی نماینــدگان امریــکا
گف 
و طالبــان تأثیــر منفــی گذاشــته
و احتمــال شــکلگیری مذاکــرات
بیناالفغانــی را بیــش از گذشــته
کاهــش داده اســت .گروههــای
سیاســی داخلی افغانســتان به شــمول
حکومــت وحــدت ملــی ،بیــش از
گذشــته ،در خصــوص نــوع مواجهــه
بــا پروس ـهی صلــح افغانســتان دچــار
اختــاف نظــر شــدهاند .رقبــای
سیاســی رییسجمهــور غنــی او
را متهــم بــه اســتفادهی ابــزاری و
سیاســی از برگــزاری لویهجرگــهی
مشــورتی صلــح بــه نفــع منافــع
انتخاباتــیاش میکننــد .ارگ
ریاســت جمهــوری بــر آن اســت
کــه بــا برگــزاری لویهجرگــهی
مشــورتی صلــح ،مدیریــت مذاکــرات
بیناالفغانــی صلــح ـاگــر آغــاز
شــودـ-را بــه عنــوان نماینــدهی واحــد
و مقتــدر مــردم افغانســتان در مذاکــره
بــا طالبــان بــه دســت بگیــرد .بــا
تحریــم لویهجرگ ـهی مشــورتی صلــح
از طــرف داکتــر عبــداهلل عبــداهلل،
اکنــون حکومــت نیــز دچــار دو
دســتگی آشــکار در خصــوص پروســه
صلــح شــده اســت .چنیــن بــه نظــر
میرســد کــه برگــزاری لویهجرگــهی
مشــورتی صلــح در هالــهای از ابهــام
قــرار گرفتــه و در صــورت برگــزار
شــدن ،آن چشــمانداز و دســتمایهای
کــه مدنظــر حکومــت بــود ،بــه دســت
نخواهــد آمــد.

اطالعات روز :تیم انتخاباتی
ثبات و همگرایی به رهبری
عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
کشور دیروز (یکشنبه ۲۵ ،حمل)
اعالم کرده است که اعضای این
تیم در جرگهی مشورتی صلح
شرکت نمیکنند.
در اعالمیهای که از سوی
این تیم انتخاباتی به نشر رسیده،
آمده است که برگزاری این
نشست « ُممد حل مشکالت» در
افغانستان نمیباشد.
اعالمیه
در
همچنان
آمده است که برای برگزاری
این لویهجرگه هم در سطح
حکومت و هم در سطح احزاب و
شخصیتهای سیاسی شامل این
تیم ،مشورت الزم صورت نگرفته
است.
تیم انتخاباتی ثبات و

همگرایی گفته است« :از چندی
به اینسو برای برگزاری نشست
مشورتی زیر عنوان جرگهی
مشورتی صلح تصمیم گرفته شده
و با توظیف تعدادی ،بخشهایی
از مراحل تطبیقی آنرا نیز پیش
بردهاند».
این تیم تأکید کرده است
که لویهجرگه مشورتی را صرفا بر
مبنای قانون اساسی به عنوان یک
مرجع عالی تصمیمگیری و سایر
جرگههای مشورتی ،راهکار مؤثری
برای گرفتن آرای شهروندان
میداند و آنرا به همهی طرفهای
تصمیمگیر و سیاسی در مراحل
مختلف توصیه میکند.
در همین حال ،ارگ
ریاستجمهوری کشور در واکنش
به این ادعای تیم انتخاباتی ثبات
و همگرایی گفته است که این تیم

تا کنون نگرانی و شکایتاش در
مورد لویهجرگه مشورتی صلح را با
رییسجمهور اشرف غنی شریک
نکرده است.
چخانسوری،
هارون
ریاستجمهوری
سخنگوی
دیروز (یکشنبه 25 ،حمل) در
یک رشته پیام توئیتری همچنان
گفته که قرار است آقای غنی در
دیدار با آقای عبداهلل ،شکایت و
نگرانی تیم انتخاباتی او را بشنود تا
تصمیمهای مناسب در این زمینه
گرفته شود.
تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی
در حالی از شرکت نکردن در این
جرگهی مشورتی خبر داده است
که تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به
رهبری محمدحنیف اتمر ،مشاور
پیشین امنیت ملی نیز هفتهی
پیش (یکشنبه ۱۸ ،حمل) اعالم

کرد که لویهجرگ ه مشورتی صلح
به علت شرکت نکردن جریانهای
سیاسی ملی و مطرح در آن ،یک
جرگهی سفارشی است.
در اعالمیهای که از سوی این
تیم انتخاباتی به نشر رسیده ،آمده
است« :در جرگهی مشورتیای که
اخیرا از سوی حکومت وحدت
ملی اعالم شده ،هیچگونه مشورتی
با جریانهای مطرح سیاسی ،ملی
و مردمی در رابطه به برگزاری
چنین جرگه در شرایط کنونی
صورت نگرفته است».
این واکنشها در حالی است
که محمدعمر داوودزی ،رییس
دبیرخانهی شورای عالی صلح و
نمایندهی خاص رییسجمهور
در امور منطقهای برای اجماع
صلح به تاریخ  ۱۷حمل در یک
کنفرانس خبری گفته بود که

تالش میشود پیش از برگزاری
ی مشورتی صلح یک
لویهجرگ ه 
اجماع سیاسی وسیع زیر چتر
دولت با احزاب سیاسی بهوجود
بیاید .آقای داوودزی افزوده بود که
با احزاب سیاسی نشستوبرخاست
جریان دارد و تمام مالحظات
برحق احزاب سیاسی در روند
کاری اعضای کمیسیونهای
برگزاری این جرگهی مشورتی
درنظر گرفته و به آن اهمیت داده
میشود.
با این حال ،این جرگهی
مشورتی قرار است با حضور دو
هزار و  ۵۰۰نماینده از تمام
والیات کشور به تاریخ  ۹ثور برای
چهار روز در کابل برگزار شود.
هدف از برگزاری این لویهجرگه
مشورهدهی در امور صلح به دولت
گفته شده است.

محمود صیقل به دلیل «رفتارهای غیرمسلکی در وزارت خارجه» از ادامهی کار با این وزارت خودداری کرد
او همچنـان گفتـه اسـت کـه در مـاه
میزان سـال گذشـتهی خورشـیدی نامهای
را از نیویـارک عنوانی رییسجمهور اشـرف
غنـی و عبـداهلل عبـداهلل ،رییـس اجرایـی
کشـور فرسـتاده تا بـه این امر توجه شـود،
امـا اکنـون کـه بیـش از شـش مـاه از آن
گذشـته ،هنوز هم پاسـخی دریافـت نکرده
اسـت .در متـن اسـتعفانامهی آقـای صیقل
آمـده اسـت« :آرزو داشـتم و تلاش کـردم
کـه در کابـل نیـز بـا بهبـودی سیاسـت
داخلـی و دولـتداری ،یـک دیدگاه روشـن

اطالعـات روز :محمـود صیقـل،
نماینـدهی دایـم پیشـین افغانسـتان در
سـازمان ملـل متحـد از ادامـهی کار در
وزارت خارجـه اسـتعفا کـرد.
در متـن اسـتعفانامهی آقـای صیقـل
آمـده اسـت کـه نابسـامانیهای سیاسـت
داخلـی و حکومـتداری بـاالی سیاسـت
خارجـی و دسـتگاه دیپلوماسـی تأثیـر
ناگـواری گذاشـته امـا از شـش ماه بـه این
طـرف بـه درخواسـت او بـرای رفـع ایـن
نابسـامانیها پاسـخی داده نشـده اسـت.

سـازمان ملـل متحـد افزوده اسـت کـه الی
فراهم شـدن زمینـه برای اصالحـات واقعی
در دسـتگاه دیپلوماسـی کشـور ،نمیتوانـد
بـه همـکاریاش بـا وزارت خارجـه ادامـه
دهد .
محمـود صیقـل مـدت چهـار سـال
بـه عنـوان نماینـدهی دایـم افغانسـتان در
سـازمان ملـل متحـد کار کـرد و بـه تاریـخ
دهـم جـدی سـال گذشـتهی خورشـیدی
عادلـه راز ،معـاون پیشـین وزارت خارجـه
بهجـای او بـه ایـن سـمت منصـوب شـد.

و مشـترک افغانـی شـکل گرفتـه و در پرتو
آن یـک دیپلوماسـی پیشگیرانـه و فعـال
ابتـکار صلـح و جنـگ را در اختیـار کشـور
مـا قـرار دهـد ولـی بـا تأسـف کـه بنـا بـر
مجموعـی از دالیـل مختلـف ایـن امـر
تحقـق نیافـت ».او در ادامـه تأکیـد کـرده
اسـت کـه روز به روز دسـتگاه دیپلوماسـی
کشـور دسـتخوش حرکتهـای واکنشـی،
انفعالـی ،سـلیقهای ،پاشـان ،نامتعـارف و
غیرمسـلکی قـرار گرفـت.
نماینـدهی دایم پیشـین افغانسـتان در

وزارت ترانسپورت:

مسیر جدید به هند از حریم فضایی چین ایجاد خواهد شد

اطالعــات روز :وزارت ترانســپورت کشــور دیــروز
(یکشــنبه ۲۵ ،حمــل) اعــام کــرد کــه ایــن وزارت در
تــاش ایجــاد مســیر جدیــد هوایــی میــان افغانســتان و
هنــد از حریــم فضایــی چیــن میباشــد.
محمدقاســم وفایــیزاده ،رییــس ادارهی هوانــوردی
ملکــی ایــن وزارت کــه در برنامــهی «حســابدهی
حکومــت بــه ملــت» در کابــل صحبــت میکــرد ،افــزود
کــه ایــن تصمیــم بــه دنبــال مسدودشــدن حریــم فضایــی

پاکســتان گرفتــه شــده اســت.
آقــای وفایـیزاده تأکیــد کــرد« :مســدود بــودن حریــم
فضایــی پاکســتان ،سیســتم فضایــی منطقــه را مختــل
کــرده اســت و بایــد مســیر بدیــل بــرای آن در نظــر گرفتــه
شــود».
ایــن در حالــی اســت کــه روز شــنبه ( ۲۴حمــل)
صالحالدیــن ربانــی ،وزیــر خارجــهی کشــور نیــز در
دیــداری بــا زاهــد نصــراهلل ،ســفیر پاکســتان در کابــل از

پاکســتان خواســته بــود کــه حریــم هوای ـیاش را بــر روی
پروازهــای افغانســتان  -هنــد و بالعکــس آن بــاز کنــد.
پاکســتان حریــم هوای ـیاش بــر روی ایــن پروازهــا را
حــدود دو مــاه پیــش ،پــس از آن بســت کــه تنشهــا
میــان اســامآباد و دهلــی نــو روی حملــهی انتحــاری در
کشــمیر تحــت ادارهی هنــد بــاال گرفــت .در ایــن حملــه
کــه مســئولیت آن را گــروه «جیــش محمــد» بــر عهــده
گرفــت ،دســتکم  ۴۴ســرباز هنــدی کشــته شــدند.

در عملیات نیروهای ارتش در غزنی  ۴۰طالب مسلح کشته شدند

اطالعات روز :مقامهای محلی در
والیت غزنی دیروز (یکشنبه ۲۵ ،حمل)
اعالم کردند که در نتیجهی عملیات
نیروهای کماندوی ارتش در ولسوالی
گیالن این والیت ۴۰ ،طالب مسلح کشته
شدهاند.
محمدعارف نوری ،سخنگوی والی

غزنی گفت که این عملیات شب گذشته
(شنبه ۲۴ ،حمل) در مربوطات روستاهای
«اتک» و «لونگ» این ولسوالی راهاندازی
شده بود.
به گفتهی او ،در جریان این عملیات
که مراکز بودوباش و مخفیگاههای
طالبان را هدف قرار داده ،حدود ۲۳۰

میل اسلحهی مختلفالنوع این گروه نیز
به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
آقای نوری تأکید کرد که در جریان
این عملیات ،هیچ فردی از افراد این گروه
از مخفیگاههایشان جان به سالمت
نبرده و همه کشته شدهاند.
او همچنان افزود که همزمان چندین

عملیات نیروهای ارتش در ولسوالیهای
گیرو ،خواجهعمری و حومههای شهر
غزنی نیز در جریان است.
والیت غزنی در جنوب کشور از
والیتهای ناامن میباشد که گروه طالبان
در اکثر ولسوالیهای آن بهشمول شهر
غزنی فعالیت گستردهی تروریستی دارد.

افغانستان از پاکستان خواست که حریم هواییاش را بر روی پروازهای افغانستان  -هند بازکند

اطالعـات روز :صالحالدیـن ربانـی،
وزیـر امـور خارجـهی کشـور در دیـداری
بـا زاهـد نصـراهلل ،سـفیر پاکسـتان در کابل
از اسلامآباد خواسـته اسـت کـه حریـم
هوایـیاش را بـر روی پروازهای افغانسـتان
هنـد و بالعکـس آن بـاز کنـد.
صبغـتاهلل احمـدی ،سـخنگوی ایـن
وزارت بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت در
ایـن دیـدار کـه دیـروز (شـنبه ۲۴ ،حمل)
در کابـل صـورت گرفتـه اسـت ،آقـای

نصـراهلل وعـده داده اسـت کـه پاکسـتان به
زودی ایـن مسـأله را مـورد بازبینـی قـرار
میدهـد.
همچنـان بـه گفتـهی آقـای احمـدی،
دو طـرف در ایـن دیـدار روی موضوعاتـی
دیگـری از جملـه رونـد صلـح ،برگـزاری
لویهجرگـهی مشـورتی ،گفتوگوهـای قطر
و اظهـارات اخیـر عمران خان ،نخسـتوزیر
پاکسـتان در مـورد تشـکیل حکومت موقت
و رونـد صلـح در کشـور صحبـت و تبـادل

نظـر کردهانـد.
آقـای ربانـی در ایـن دیـدار اظهـارات
آقـای خـان را مداخلـهی پاکسـتان در امور
افغانسـتان خوانـده ،گفتـه اسـت کـه ایـن
اظهـارات میتوانـد بـر روابـط افغانسـتان
و پاکسـتان بـه عنـوان دو کشـور همسـایه
تأثیر منفی بگذارد .او از پاکسـتان خواسـته
اسـت کـه در رونـد صلـح افغانسـتان و بـه
خاطـر آوردن امنیـت و ثبـات در کشـور،
افغانسـتان را همـکاری کند و بـه رهبری و

نتایج نهایی انتخابات پارلمانی والیت لوگر اعالم شد

اطالعـات روز :کمیسـیون مسـتقل انتخابـات ناوقت روز
شـنبه ( 24حمـل) نتایـج نهایـی انتخابـات پارلمانـی والیت
لوگـر را اعلام کـرده اسـت .براسـاس ایـن نتایج سـه مرد و
یـک زن بـه نمایندگـی از مردم لوگـر به مجلـس نمایندگان
راه یافتهانـد.
محمدخالـد مومنـد ،شـاهپور خـان حسـینزی ،انجنیر
محمدآصـف نبـیزی و همـا احمدی از جمله افـرادی اند که

بیشـترین آرای مـردم والیـت لوگـر را از آن خـود کردهاند.
کمیسـیون مسـتقل انتخابات در اعالمیهای گفته اسـت
که رأی هیچکسـی در این نتایج ضایع نشـده و از آرای مردم
بـه شـکل یـک امانـت در تمـام رونـد حمایـت شـده اسـت.
گفتنـی اسـت کـه کمیسـیون مسـتقل انتخابـات تـا کنـون
توانسـته اسـت نتایـج نهایـی انتخابـات پارلمانـی  26والیت
کشـور و حـوزهی انتخاباتی سِ ـکها را اعالم کنـد .اکنون که

مالکیـت مـردم و دولت افغانسـتان در روند
صلـح احترام بگـذارد.
وزیـر خارجـهی کشـور در حالـی
از پاکسـتان خواسـته اسـت کـه حریـم
هوایـیاش را بـر روی پروازهای افغانسـتان
هنـد بـاز کند کـه از حدود دو مـاه پیش به
ایـن طرف در پـی باالگرفتـن تنشها میان
پاکسـتان و هنـد روی حملـهی انتحاری در
کشـمیر تحـت کنتـرل هنـد ،بـر روی ایـن
پروازهـا مسـدود اسـت.

نزدیـک به شـش ما از برگـزاری انتخابات پارلمانی در کشـور
گذشـته امـا نتایـج نهایـی انتخابـات پارلمانـی هفـت والیت
دیگـر بـه شـمول کابل تـا هنوز اعالم نشـده اسـت.
انتخابـات پارلمانـی بـه تاریـخ  ۲۸و  ۲۹میـزان سـال
گذشـتهی خورشـیدی در  ۳۲والیت و به تاریخ  ۵عقرب در
والیـت قندهـار برگـزار شـد .در والیـت غزنی ایـن انتخابات
بنـا بر دالیـل سیاسـی برگزار نشـد.
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گزارش

دوشنبه

 ۲۶حمل ۱۳۹۸

سال هشتم

الفتح یا خالد؛ کدام عملیات سرنوشت
صلح را در میدان جنگ تعیین میکند؟

شماره 1۷۱۴

الیاس نواندیش

نصیراحمد فقیری ،رییس شورای والیتی والیت
غزنی به اطالعاتروز میگوید ،با وقوع رویدادهای
امنیتی اخیر ،نگرانیها از تکرار رویدادهای سال
گذشته افزایش یافته است .او میگوید که نه
وعدههای رییسجمهوری عملی شده و نه هم
وضعیت امنیتی نسبت به سال گذشته بهبود یافته
است .آقای فقیری میگوید ،در پی تالشهایشان
در راستای تامین امنیت در این والیت ،صرف یک
واحد مؤقتی ارتش ملی از پکتیا به این والیت
منتقل شده است و سایر وعدهها مبنی بر ایجاد
حوزهها و افزایش تشکیالت جدید ارتش و پولیس
تا هنوز اجرایی نشده است.
همزمان با شدت گرفتن تالشها
برای صلح با گروه طالبان و نزدیک
شدن ششمین نشست دوحه،
جنگجویان طالبان سلسلهای از حمالت
سنگین زیرنام «الفتح» را در چندین
والیت بر مواضع نیروهای نظامی افغان
آغاز کرده و ادعا میکنند که تاکنون
بیش از  100حمله را انجام دادهاند.
در سوی مقابل نیروهای ارتش
افغانستان نیز عملیات تهاجمی را بر
مواضع طالبان و در بسیاری موارد
در دفع حمالت طالبان آغاز کردهاند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید «پالن
امنیتی خالد» برای وارد کردن فشار
باالی طالبان و دیگر شبکههای
تروریستی ،و بیرون شدن نیروهای
ارتش از حالت دفاعی به حالت تهاجمی
روی دست گرفته شده است.
اعالمیههای خبری وزارت دفاع
افغانستان و در سوی مقابل اعالمیههای
گروه طالبان نشان میدهد که در
روزهای جاری والیتهای بدخشان،
قندوز ،بغالن ،لغمان ،ننگرهار ،میدان
وردک ،غزنی ،زابل ،غور و بادغیس
تبدیل به میدان نبرد میان دو طرف
گردیده و تلفات سنگین نیز به نیروهای
دو طرف وارد شده است.
عملیات «الفتح» طالبان و
«عملیات خالد» نیروهای ارتش
افغانستان درحالی آغاز شده است
که انتظار میرفت در سال جاری
خشونتها کاهش یافته و توافق صلح
میان دولت افغانستان و گروه طالبان
بهدست آید .افزون بر این ،افغانستان
درحالی شاهد شدت گرفتن جنگ
است که قرار است تا یک هفتهی دیگر
هیأتی از افغانستان با نمایندگان طالبان
در قطر دیدار کنند.
پیشتر زلمی خلیلزاد ،نمایندهی
ویژهی امریکا برای صلح افغانستان در
پنجمین دیدارش با گروه طالبان اعالم
کرده بود که با طالبان روی خروج
نیروهای خارجی از افغانستان و مبارزه
با تروریزم به توافق ابتدایی دست یافته
و اکنون نیاز است تا افغانها در نشست
بیناالفغانی برای آیندهی کشورشان
و ختم جنگ در این کشور تصمیم
بگیرند.
آغاز عملیات خالد از سوی ارتش
افغانستان و عملیات الفتح از سوی
طالبان پرسشها و گمانهزنیهای
بسیاری را به وجود آورده است .در
کنار این ،آغاز این دو عملیات بیانگر

دوام کشتار و خونریزی در افغانستان
است و برای شهروندان کشور کابوس
ترسناک انفجار ،انتحار و سقوط مراکز
ولسوالیها و شهرها بهدست طالبان.
پالن امنیتی خالد
کابینه حکومت افغانستان در 13
حمل سال جاری «پالن امنیتی خالد»
را تصویب کرد .این پالن برای بهبود
وضعیت امنیتی در سراسر افغانستان
بهویژه شهرها ،شاهراهها ،سرکوب
مخالفان مسلح دولت ،شناسایی ساحات
زیر تهدید ،تأمین امنیت انتخابات،
جلوگیری از تلفات غیرنظامیان و
جابهجایی درست نیروها طراحی شده
است.
قیس منگل ،سخنگوی وزارت
دفاع افغانستان به اطالعات روز گفت که
سه نهاد امنیتی کشور در پالن امنیتی
خالد بهصورت مشترک فعالیت میکنند
و نیروهای خارجی یا ماموریت حمایت
قاطع در بخش مشورهدهی ،آموزش و
اکماالت و تجهیزات نیروهای امنیتی و
دفاعی افغان را حمایت میکنند.
سخنگوی وزارت دفاع افزود که
در پالن امنیتی خالد نظامیان افغان از
حالت تدافعی به حالت تعرضی میروند
و «در اکثر مناطق افغانستان باالی
النههای دشمن تعارضات و عملیات
صورت میگیرد تا النههایشان از بین
برود».
ارتش افغانستان همه ساله عملیات
نظامی را زیر نام خالد ،نصرت و یا شفق
راهاندازی کرده است .هرچند مسئوالن
حکومت افغانستان از موفق بودن این
عملیات نام بردهاند اما نه تنها طالبان
شکست نخوردهاند بلکه بر قلمروشان
نیز افزودهاند .اکنون که پالن امنیتی
خالد راهاندازی شده است ،پرسشهای
بسیار دیگر همچنان بیپاسخ است و
روشن نیست که این عملیات میتواند
محدودهی قلمرو حکومت را افزایش
دهد و امنیت را تأمین کند یا خیر.
ناتوانی در رهبری و عدم اقدام به
موقع از سوی مسئوالن ارشد نظامی در
جریان جنگ همواره تلفات سنگینی را
بر نیروهای نظامی کشور تحمیل کرده
است .براساس گفتههای رییس جمهور
اشرف غنی ،از آغاز حکومت وحدت ملی
تاکنون  45هزار سرباز در افغانستان
کشته شدهاند.
تمیم عاصی ،معاون پیشین وزارت
دفاع افغانستان در امور پالیسی و
استراتژی به این باور است که عملیات

سالهای گذشته چهار مشکل اساسی
داشته است که یکی نداشتن خوانش و
استخبارات صحیح از جنگ است.
او به اطالعات روز گفت که مشکل
دوم بحث رهبری ،بهویژه رهبری در
سطح تکتیکی و اپراتیفی است .مشکل
سوم بحث حمایت هوایی است و قوای
هوایی افغان و همکاران بینالمللی آن
نمیتوانند به موقع اقدام به حمایت
هوایی کنند.
آقای عاصی افزود« :موضوع
چهارم مشکل استحکامات است .شما
میبینید که زیادتر پوستهها و پایگاهها
که استحکامات قوی ندارند زیر حمله
میآیند و نفوذیها داخل میشوند».
تنها مشکالت نیروهای نظامی
افغان در بعد تخنیکی و حمایتی
جنگ نیست .در برخی موارد معلومات
استخباراتی نادرست و یا بیخبری
از پالن دشمن باعث شده است که
نیروهای ارتش و پولیس در پاسگاهها
بهصورت دستهجمعی به قتل برسند.
در کنار این پیچیدگی بازیهای
استخباراتی در افغانستان به پیچیدگی
جنگ افزوده است .تمیم عاصی نیز
استالل میکند که مشکل کالنتر
دخیل شدن کشورهای منطقه در
جنگ افغانستان است و این کشورها
به طالبان تجهیزات جنگی فراهم
میکنند.
او میگوید« :قابلیتهای جنگی و
تجهیزات جنگی طالبان به کمک یک
سلسله از کشورهای منطقه بلند رفته

است .مث ً
ال به آنان سالحهای دوربیندار
و ُدرون داده است».
الفتح
گروه طالبان روز جمعه عملیات
بهاری خود را زیرنام «الفتح» آغاز کرد.
در اعالمیهی این گروه آمده است که
این عملیات از اول سال جاری در برابر
«اشغالگران خارجی و پشتیبانهای
آنان در افغانستان» آغاز شده و بر
شهرها و سایر مراکز تمرکز میشود.
افزون بر این گروه طالبان در اعالمیهی
خود گفته است که بخشی از عملیات
الفتح به تشویق نظامیان افغان متمرکز
شده تا از صف پولیس و ارتش خارج
شوند.
وزارت دفاع افغانستان نیز در
اعالمیهای روز  25حمل تایید کرده
است که طالبان در ولسوالی دایچوپان
والیت زابل ،ولسوالی گیرو در والیت
غزنی ،ولسوالی چک در والیت میدان
وردک ،در ولسوالی جرم والیت
بدخشان ،ولسوالی ده باال در والیت
ننگرهار و در ولسوالی خانآباد والیت
قندوز حمله کردهاند.
طالبان عملیات الفتح را درحالی
آغاز کردند که در هفته نخست ماه حمل
اسداهلل خالد ،سرپرست وزارت دفاع
کشور گفت که اطالعات استخباراتی
نشان میدهد که مخالفان مسلح دولت
برای جنگ آمادگی میگیرند و سال
پیشرو برای افغانستان سرنوشتساز و
«خطیر» است .او در آن زمان گفت
که نظامیان افغان در تالشند تا زمینه

آقای خلیلزاد عملیات بهاری طالبان را محکوم
کرده و اعالم کرد که جنگ از سوی طالبان در
این مقطع زمانی نشان میدهد که این گروه
هنوز هم به روشهای گذشته پایبند است .او
این اقدام طالبان را غیرمسئوالنه و بیپروایی
این گروه به کاهش خشونت در افغانستان
خوانده و گفته است «در حالی که مردم
افغانستان با صراحت خواستشان برای
برقراری صلح در کشور را مطرح کردهاند ،گروه
طالبان با اعالم عملیات بهاریشان بیتفاوتی
خود به این خواست افغانها را نشان داده
است».

برای برقراری صلح فراهم شود اما اگر
طالبان به صلح تن ندهند« ،ارتش آنان
را مجبور به صلح میکند».
صلح در میدان جنگ؟
آغاز عملیات بهاری طالبان
با واکنش گسترده و تند امریکا و
افغانستان روبهرو شد .ریاست جمهوری
افغانستان در اعالمیهای آغاز عملیات
الفتح را نشانهی واضح اصرار طالبان
بر دوام جنگ نامشروع خوانده و گفته
است که «ادعای طالبان مبنی بر اینکه
عملیات بهاری این گروه در پاسخ به
اعالم عملیات جنگی از سوی حکومت
افغانستان آغاز شده ،نادرست است».
ریاست جمهوری افغانستان گفته
است که «عملیات طالبان در حالی
اعالم میشود که به ابتکار و اصرار
حکومت افغانستان تالشها برای
پایان بخشیدن به جنگ تحمیلی در
افغانستان به شدت ادامه داشته و این
گروه با هیأت مذاکرهکنندهی ایاالت
متحده امریکا مستقیماً وارد مذاکرات
صلح است».
زلمی خلیلزاد ،نمایندهی ویژهی
امریکا برای صلح افغانستان که به
تازگی سفرش به افغانستان و منطقه را
به پایان رسانده و برای ششمین نشست
با طالبان در دوحه آمادگی میگیرد ،نیز
به آغاز الفتح واکنش تند نشان داد.
آقای خلیلزاد عملیات بهاری
طالبان را محکوم کرده و اعالم کرد
که جنگ از سوی طالبان در این مقطع
زمانی نشان میدهد که این گروه هنوز
هم به روشهای گذشته پایبند است.
او این اقدام طالبان را غیرمسئوالنه و
بیپروایی این گروه به کاهش خشونت
در افغانستان خوانده و گفته است «در
حالی که مردم افغانستان با صراحت
خواستشان برای برقراری صلح در
کشور را مطرح کردهاند ،گروه طالبان
با اعالم عملیات بهاریشان بیتفاوتی
خود به این خواست افغانها را نشان
داده است».
ماموریت حمایت قاطع در
افغانستان نیز در واکنش به آغاز
عملیات بهاری طالبان اعالم کرد که
گروه طالبان بهجای صلح ،جنگ را
انتخاب کرد ه و این مأموریت آمادهی
جنگ با این گروه است و از نیروهای
امنیتی افغان پشتیبانی میکند.
راهاندازی عملیات الفتح به نظر
میرسد برخالف توقع مقامهای
امریکایی و دولت افغانستان در

آستانهی ششمین نشست دوحه است.
انتظار میرفت در نشست دوحه روی
گفتوگوهای بیناالفغانی و آتشبس
فراگیر در افغانستان بحث شود اما
اکنون دیده میشود که هنوز جنگ در
محور اصلی فعالیت طالبان قرار دارد.
هرچند هنوز روشن نیست در
نشست قطر چه کسانی از افغانستان
و چه کسانی از گروه طالبان شرکت
میکنند ،اما مقامهای افغان و طالبان
اعالم کردهاند که در این نشست هیأتی
از افغانستان شرکت میکند اما نه به
نمایندگی از حکومت و نشست دوحه
نیز به هدف آشنایی بیشتر برگزار
میشود.
تمیم عاصی استدالل میکند که
آغاز عملیات الفتح نشان میدهد که
صلح برای طالبان یک تکتیک سیاسی
است و جنگ استراتژی محوری این
گروه .به گفتهی او صلح تاکنون برای
طالبان به یک استراتژی تبدیل نشده
است.
آقای عاصی گفت« :دو ،طالبان در
بین خود روی صلح همسان و همصدا
نیستند .اگر اینها به یک یا دو آتشبس
دیگر تن دهند ،ساختارهای نظامی و
جنگجویانشان دیگر جنگ نخواهند
کرد از همین رو بسیار روی این موضوع
حساس هستند که جبهات جنگ شان
براساس عدم تدبیر سیاسیشان از هم
نپاشد».
جعفر رسولی ،پژوهشگر روابط
بینالملل در کویینز کالج نیویورک اما
به این باور است که علمیات طالبان
برای تقویت موضوع این گروه در روند
مذاکرات است و این امر کام ً
ال منطقی
است وقتی گفتوگوهای صلح مطرح
است و دو طرف چانهزنی میکنند،
طرفین چنگ و دندان هم نشان
میدهند.
آقای رسولی به اطالعات روز گفت
که طالبان در این وضعیت حساس از
جنگ دست نخواهند کشید زیرا هنوز
چیزی بهدست نیاوردهاند .او در پاسخ به
سوالی که مقامهای حکومت افغانستان
سال جاری را سال صلح خواندهاند،
گفت« :نامیدن سال صلح شعار سیاسی
بوده است .اما روزی صلح خواهد شد و
جنگ ختم میگردد .مهم این است که
کدام طرف نظم بعد از جنگ را تعیین
میکند ،کدام طرف نظر خود را به
مقابل میقبوالند .جنگ و میدان جنگ
طرف پیروز را تعیین خواهد کرد».
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نمایندهی شرکتهای مخابراتی نیز پذیرفتند که
خواستههای مردم بر حق و درست است و آنان برای
حل این مشکالت مصمماند اما عملی کردن برخی از
موارد نیاز به تغییر سیستم به صورت اساسی دارد و
زمانگیر است .بیشتر پاسخهای نمایندگان شرکتها
و مسئولین اترا برای اشتراککنندگان قناعتبخش تمام
نشد و طرح مسایل شخصی به جای پرداختن به مسایل
اساسی و تخنیکی ،روند را به سوی تشنج کشانید و این
گفتمان نتیجهی روشنی از خود برجا نگذاشت.

ناامیدی قربانیان جنگ افغانستان؛

چرا دادگاه الهه درخواست رسیدگی به جنایات جنگی افغانستان را رد کرد؟
سـه روز پیـش ( ۲۳حـوت) ،دادگاه
بینالمللـی جزایـی (الهـه) اعلام کـرد
کـه قاضیـان ایـن دادگاه درخواسـت آغـاز
تحقیـق در بـارهی جنایتهـای جنگـی و
جرایـم علیـه بشـریت در افغانسـتان را رد
کردهانـد .ایـن موضـوع واکنـش بسـیاری
از فعـاالن حقـوق بشـر ،نهادهـای مدافـع
حقـوق بشـری و قربانیان جنگ افغانسـتان
را برانگیخـت؛ از جملـه کمیسـیون
مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان و گـروه
هماهنگـی عدالـت انتقالـی ایـن تصمیم را
مایوسکننـده خواندنـد.
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر
افغانسـتان در واکنـش بـه تصمیـم اخیـر
دادگاه الهـه میگویـد کـه درخواسـت
آغـاز تحقیـق در مـورد جرایـم جنگـی
در افغانسـتان از سـوی دادگاه الهـه،
مـورد اسـتقبال مـردم افغانسـتان بـه ویژه
خانوادههـای قربانیـان و نهادهـای مدافـع
حقـوق بشـر قـرار گرفته بـود ،امـا تصمیم
اخیـر قضـات دادگاه ،قربانیـان جنـگ
افغانسـتان را مأیوس کرده و این مسـأله به
تـداوم فرهنـگ معافیت از مجـازات در این
کشـور کمـک خواهـد کـرد.
سـوال این جاسـت که چرا درخواست
آغـاز تحقیـق در مـورد جنایـات جنگـی
افغانسـتان از سـوی قضـات دادگاه الهه رد
شد ؟
دادگاه بینالمللـی جزایـی در
اعالمیـهای گفتـه اسـت ،اگرچـه شـرایط
الزم قضایـی و مـدارک مرتبـط بـرای آغـاز
تحقیقـات در مـورد جنایـات جنگـی و
جرایـم علیـه بشـریت در افغانسـتان فراهم
اسـت ،امـا انجـام تحقیقات در حـال حاضر
نمیتوانـد بـه سـود تأمیـن عدالـت باشـد.
در اعالمیـه همچنـان گفته شـده که انجام
تحقیقـات موفقانـه و پیگـرد قانونـی در
وضعیـت فعلـی افغانسـتان بـا محدودیـت
شـدید روبـهرو اسـت و از زمـان آغـاز
بررسـیهای مقدماتـی در سـال ،۲۰۰۶
همـکاری سیاسـی بـا دادگاه ،بـه دلیـل
تغییر وضعیت سیاسـی این کشـور محدود
شـده اسـت .قضـات همچنیـن گفتهاند که
بودجـهی دادگاه محدود اسـت و باید منابع
دادگاه روی فعالیتهایـی متمرکز شـود که
شـانس موفقیـت بیشـتری دارد.
براسـاس مادههـای  ۱۵و ۵۳
اسـاسنامهی رم ،دادگاه قبـل از آغـاز
تحقیقـات در کشـوری ،بایـد مطمئیـن
شـود کـه ایـن تحقیقـات بـه ضـرر عدالت
در آن کشـور تمـام نمیشـود .بـرای ایـن
دادگاه اصـل ایـن اسـت کـه مداخلـهی آن

دادگاه بینالمللی جزایی در اعالمیهای گفته است ،اگرچه شرایط الزم قضایی و مدارک
مرتبط برای آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان
فراهم است ،اما انجام تحقیقات در حال حاضر نمیتواند به سود تأمین عدالت باشد .در
اعالمیه همچنان گفته شده که انجام تحقیقات موفقانه و پیگرد قانونی در وضعیت فعلی
افغانستان با محدودیت شدید روبهرو است و از زمان آغاز بررسیهای مقدماتی در سال
 ،۲۰۰۶همکاری سیاسی با دادگاه ،به دلیل تغییر وضعیت سیاسی این کشور محدود شده
است .قضات همچنین گفتهاند که بودجهی دادگاه محدود است و باید منابع دادگاه روی
فعالیتهایی متمرکز شود که شانس موفقیت بیشتری دارد.
در کشـوری بـه نفـع عدالـت تمـام شـود.
قضـات دادگاه گفته کـه انجام تحقیقات در
افغانسـتان در حـال حاضـر به نفـع عدالت
ی ِشـود ،امـا زمانیکه خانم بنسـودا
تمام نم 
خواسـتار مجـوز قضایـی آغـاز تحقیـق
در مـورد افغانسـتان شـد ،گفتـه بـود کـه
بررسـی مقدماتـی دفتـر او نشـان داده کـه
معیـار و شـرایط الزم بـرای انجام تحقیقات
در بـارهی جنایـات جنگـی و جنایـت علیه
بشـریت در افغانسـتان فراهـم اسـت .دفتر
دادسـتانی دادگاه اسـتدالل کـرده بـود که
یافتههایـش نشـان میدهـد کـه جرایـم
جنگی و جرایم علیه بشـریت در افغانستان
ارتکاب یافته اسـت و حکومت افغانسـتان و
ایـاالت متحده اراده یا توانایی رسـیدگی به
آن را ندارنـد.
گـروه هماهنگـی عدالـت انتقالـی در
ت شـعبهی
افغانسـتان میگویـد کـه قضـا 
مقدماتـی دادگاه نبایـد صرفـاً براسـاس
فرضیـات تصمیـم بگیرنـد .قضـات ایـن
فـرض را کـه دولتهـا ـ هـدف دولتهـای
افغانسـتان و امریـکا اسـت کـه دادگاه الهه
در اعالمیـهاش از امریـکا نام نبـرده ـ بعید
اسـت بـا تحقیقـات در این مـورد همکاری
کننـد ،یکـی از دالیـل رد درخواسـت
دادسـتان بیـان کردهانـد .ایـن یـک گمان
قبـل از موعد اسـت کـه دادگاه را از فرصت
کار بـرای جلـب حمایـت دولـت بـرای
تحقیـق محـروم میکنـد.
احسـان قانـع ،حقـوق دان میگویـد،
اسـتداللهای حقوقـی قضـات شـبعهی
مقدماتـی دادگاه الهـه مبنـی بـه رد در
خواسـت تحقیـق در مـورد جنایـت جنگی
در افغانسـتان محکـم نیسـت و خلاف
خواسـت قربانیان جنگ افغانسـتان اسـت:
«متأسـفانه قضـات تحلیـل حقوقـی نکرده
کـه چطـور انجام تحقیقـات در افغانسـتان
بـه نفـع عدالـت تمـام نمیشـود .روی هم
رفته ،قضات محکمه ،شـرایط افغانسـتان را

درک نکردهانـد ،بـه خواسـتهای قربانیـان
توجـه نکـرده و اسـتدالل حقوقـی را بـر
مبنـای مفاهـم مبهـم ارائـه کردهانـد».
بـه گفتـهی او ،ایـن اسـتدالل کـه
مداخلـه در افغانسـتان بـه نفـع قربانیـان و
تأمیـن عدالـت نیسـت ،براسـاس فرضیهی
قضـاوت نسـبت به آینـده مطرح شـده که
اسـاسنامهی رم ایـن مسـأله را رد کـرده و
گفته ،زمانی که شـرایط در کشـوری فراهم
باشـد ،دادگاه بـدون درنظرداشـت ایـن که
آینـده چـه میشـود ،بایـد مداخلـه کنـد.
دلیـل دیگـر رد درخواسـت تحقیق از
سـوی قضات دادگاه مسـألهی بودجه است.
احسـان قانـع میگویـد ایـن مسـأله یـک
نـوع برخـورد دوگانه میان کشـورهای عضو
از سـوی قضـات دادگاه را نشـان میدهـد.
تصمیـم اخیر قضـات در مـورد افغانسـتان
ایـن دیـدگاه را تقویـت کـرده کـه دادگاه
برخـورد دوگانه دارد و این امر سـبب شـده
کـه اعتبـار دادگاه زیـر سـوال برود.
آقـای قانـع کـه از نزدیـک رونـد ثبت
شـکایت قربانیـان جنـگ افغانسـتان بـه
دادگاه الهـه را پیگـری کـرده ،میگویـد
کـه بـه نمایندگـی از بیـش از شـش هـزار
قربانـی ،بیـش از  ۱۵۰۰خانـواده و ۲۶
روسـتا فورم شـکایت به دادگاه رسـیده که
در اکثـر فورمهـا خواسـتار مداخلـه دادگاه
در افغانسـتان شـده اسـت ،امـا قضـات در
تصمیـم اخیـر خواسـت قربانیـان را نادیده
گرفتهانـد.
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر
میگویـد تصمیـم دادگاه الهـه مبنـی بـر
اینکـه انجـام تحقیقـات دربـارهی اتهامات
جنایـات جنگـی در افغانسـتان در حـال
حاضـر نمیتوانـد بـه سـود تأمیـن عدالـت
باشـد ،مایـهی تأسـف کمیسـیون حقـوق
بشـر افغانسـتان بـوده و بـه نفـع تأمیـن
عدالـت نمیباشـد.
ناامیـدی قربانیـان جنایـت جنگـی

افغانسـتان
در دوازدهـم عقـرب سـال  ۱۳۹۶فاتو
بنسودا ،دادسـتان دادگاه بینالمللی جزایی
اعلام کـرد کـه از شـعبهی مقدماتـی این
دادگاه خواسـته کـه بـه او اجـازهی تحقیق
در مـورد اتهامـات جنایـات جنگـی و نقض
جدی حقوق بشردوسـتانه در افغانسـتان را
بدهـد .ایـن احتمـال کـه جنایـت جنگی و
جرایـم علیـه بشـریت در افغانسـتان بـرای
نخسـتین بـار از سـوی دادگاه الهـه مـورد
تحقیـق و رسـیدگی قرار میگیـرد ،امیدی
را بـرای نهادهـای مدافـع حقـوق بشـر و
قربانیـان جنـگ در افغانسـتان خلـق کرد.
کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر
افغانسـتان در واکنـش بـه تصمیـم اخیـر
دادگاه الهـه میگویـد کـه درخواسـت
آغـاز تحقیـق در مـورد جرایـم جنگـی
در افغانسـتان از سـوی دادگاه الهـه،
مـورد اسـتقبال مـردم افغانسـتان بـه ویژه
خانوادههـای قربانیـان و نهادهـای مدافـع
حقـوق بشـر قرار گرفـت ،اما تصمیـم اخیر
قضـات دادگاه ،قربانیـان جنایـات ارتـکاب
یافتـه در افغانسـتان را مأیـوس کـرده و
ایـن مسـأله بـه تـداوم فرهنـگ معافیت از
مجـازات در این کشـور کمـک خواهد کرد.
کمیسـیون حقوق بشـر در اعالمیهای
میگویـد که نهادهـای مدافع حقوق بشـر،
خانوادهـای قربانیـان و مـردم افغانسـتان
بهدلیـل تـداوم خشـونت و ارتـکاب اعمـال
جنایتکارانـهی گروههـای درگیـر جنـگ
و نبـود میکانیـزم بهخاطـر رسـیدگی بـه
قضایـای نقض حقـوق بشردوسـتانه ،با آغاز
درخواسـت دادسـتان دادگاه الهـه بهخاطر
رسـیدگی بـه ایـن قضایـا ،امیـدوار شـده،
همـکاری و آمادگـی خـود را در زمینـه
اعلان کردند.
در اعالمیـه آمـده که نهادهـای مدافع
حقوق بشـر و خانوادههای قربانیـان هزاران
شـکایت و مسـتندات قضایای نقض حقوق

بشردوسـتانه را جمـعآوری کـرده و بـه
دادسـتانی دادگاه الهه ارسـال کـرده بودند
و از دادگاه خواهـان رسـیدگی جـدی و
عادالنـه بـه قضایا شـدند.
سـیما سـمر ،رییـس کمیسـیون
مسـتقل حقـوق بشـر افغانسـتان بـا ابـراز
تأسـف از تصمیم جدیـد دادگاه بینالمللی
جزایـی ،خواهـان تـداوم تالشهـا بـرای
تأمیـن عدالت و پاسـخگویی بـرای جنایات
و نقـض حقوق بشـری در افغانسـتان شـده
ا ست .
کمیسـیون حقوق بشر همچنان گفته
از آنجایکـه نهادهـای عدلـی و قضایـی
افغانسـتان نخواسـته یـا نتوانسـته عاملان
نقـض حقـوق بشـر و حقـوق بشردوسـتانه
را مـورد پیگـرد و محاکمـه قـرار دهنـد،
نیـاز اسـت کـه دادگاه بینالمللـی جزایـی
بـه اسـاس صالحیـت و مسـئولیت خـود
ن کار را انجـام دهـد تـا عدالـت تأمیـن
ایـ 
شـده ،فرهنـگ معافیـت خاتمـه یافتـه و
پاسـخگویی و حسـابدهی در جامعـه
تقویـت گـردد.
گـروه هماهنگـی عدالـت انتقالـی
در افغانسـتان تصمیـم اخیـر شـعبهی
مقدماتـی دادگاه را «یکی از شـرمآورترین»
تصمیمـات دادگاه الهه دانسـته کـه به باور
ایـن گـروه ،عواقـب زیـادی بـرای عدالت و
خـود دادگاه درپـی خواهـد داشـت.
در اعالمیـهی گـروه هماهنگی عدالت
انتقالـی آمـده« :این تصمیم امیـد و آرزوی
دیرینـهی مـردم افغانسـتان بـرای تحقـق
عدالـت ،روشـن شـدن حقیقـت و التیـام
[زخمهـای ناشـی از] جنایـات گذشـته را
در هم شکسـته اسـت .این تصمیـم اعتماد
و اطمینـان مـردم و قربانیـان جنـگ در
افغانسـتان نسـبت بـه دادگاه بینالمللـی
جزایـی بـه مثابـه تطبیقکننـده عدالت در
سـطح بینالمللـی را از بیـن برده اسـت».
احسـان قانع ،حقـوقدان و پژوهشگر
و کسـی کـه در زمینـهی آگاهیدهـی بـه
قربانیـان جنگـی در افغانسـتان بـرای ثبت
شکایاتشـان به دادگاه الهه نقش داشـته،
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معتقد اسـت کـه رد درخواسـت تحقیق
مورد جنایت جنگی در افغانسـتان از سـ
قضـات دادگاه الهه ،میتواند در افغانسـ
و بـر سرنوشـت قربانیـان جنـگ حداقل
چنـد مورد تأثیر سـوء بگـذارد.
آقـای قانـع میافزایـد قربانیـان ج
در افغانسـتان و کسـانیکه بـه دا
شـکایت ثبـت کـرده بودنـد ،بـه ایـن
بودنـد که اگـر دولت افغانسـتان و نهاد
عدلـی و قضایـی به قضایای آنان رسـید
نمیکنـد ،یـک دادگاهـی در بیـرون و
دارد کـه میتوانـد بـه پروندههـای آ
رسـیدگی کنـد« :تصمیـم جدیـد سـ
ناامیـدی آنهـا (قربانیـان جنـگ) خو
شـد و نگرانـی را نسـبت بـه وضعی
آیندهشـان یعنـی این که کسـی نیسـت
صداهـای آنها را بشـنود ،به وجـود خو
آورد».
بـه گفتـهی او ،درخواسـت آ
تحقیـق ،دلگرمی را بـرای نهادهای مد
حقـوق بشـر افغانسـتان مبنـی بـه این
حداقـل آدرسـی بـرای تمـاس و پیگیـ
قضایـای جنایـت جنگـی وجـود دارد،
ایجـاد کـرد ،امـا تصمیـم جدیـد قض
دادگاه ،ایـن دلگرمـی نهادهـای مد
حقوق بشـر افغانسـتان را از بین برد .از
او ،تأثیـر سـوء سـوم تصمیم جدیـد دا
الهـه این اسـت کـه دولت افغانسـتان
موقعیـت امنیتـی قـرار میدهـد تـا بـ
تقویـت نظـام عدلـی و قضایـی خـود ز
کار نکنـد ،چـون بـه گفتـهی او ،در اب
کـه درخواسـت آغـاز تحقیـق مطرح ش
فشـاری روی دولت افغانسـتان وارد شـ
نظـام عدلی و قضایـی را تقویت کند و
اقدام نمایشـی نیـز انجـام داد.
بـه اعتقاد او ،تأثیر سـوء چهارم ،ص
دیـدن اعتبـار دادگاه بینالمللـی جزایی
افغانسـتان و در سـطح بینالمللی است
گـروه هماهنگـی عدالـت انتقـال
میگویـد کـه تصمیـم اخیـر بـه اعت
دادگاه الهـه آسـیب میزنـد ،نهـادی
بیـش از پیـش بـه دلیـل عـدم مداخل

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به ت
که درخواست آغاز تحقیق در مورد جرایم جنگی در افغان
استقبال مردم افغانستان به ویژه خانوادههای قربانیان
قرار گرفت ،اما تصمیم اخیر قضات دادگاه ،قربانیان جنا
را مأیوس کرده و این مسأله به تداوم فرهنگ معافیت
خواهد کرد.
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یـا هم بـه دلیل مداخلات گزینیشـی ،زیر
فشـار زیادی قـرار دارد«:آغـاز تحقیقات در
افغانسـتان میتوانسـت از یک طرف اعتبار
ایـن نهاد را احیا کنـد و از طرفی دیگر پیام
مهمی را بـه بازیگران مشـکلآفرین دولتی
و غیردولتـی ارسـال کنـد کـه ایـن دادگاه
قطعـاً مداخله خواهد کرد ،مهم نیسـت که
موانع چقدر دشـوار و مشکلسـاز باشـند».
تاثیـر فشـار و هشـدار امریـکا بـر
تصمیـم اخیـر شـبعهی مقدماتـی
دادگاه الهـه
اگـر تحقیـق مکمـل در مـورد جنایت
جنگی در افغانسـتان آغاز میشـد ،اتهامات
جنایـات جنگـی علیـه گـروه طالبـان،
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان ،نیروهـای
بینالمللـی مسـتقر در افغانسـتان از جمله
نظامیـان امریکایـی ،گـروه دولت اسلامی
(داعـش) و شـبکه حقانی بررسـی میشـد.
دفتـر دادسـتانی دادگاه الهـه در عقـرب
 ۱۳۹۶گفتـه بـود شـواهد کافـی وجـود
دارد کـه ارتـش و سـازمان سـیای امریکا و
نیروهـای امنیتی افغانسـتان مرتکب جرایم
جنگـی شـکنجه شـدهاند.
از سـوی هـم ،چنـد روز پیـش امریکا
ویـزای فاتـو بنسـودا ،دادسـتان دادگاه
بینالمللـی جزایـی را به خاطـر تحقیقاتش
دربـاره عملکـرد نظامیـان امریکایـی در
افغانسـتان لغو کرد .همچنان امریکا پیشتر
اعلام کـرده بـود کـه اگـر دادگاه الهـه به
تحقیـق دربـاره اتهـام جنایـت جنگی علیه
نیروهـای ایـن کشـور در افغانسـتان ادامـه
دهـد ،این دیـوان را تحریم میکنـد .امریکا
تاکنـون عضویـت دادگاه الهـه را نگرفتـه و
صالحیـت ایـن دادگاه بـرای انجـام تحقیق
در مـورد شـهروندان امریکایـی را بـه ایـن
دلیـل کـه «حاکمیـت ملـی امریـکا» را
تهدیـد میکنـد ،به رسـمیت نمیشناسـد.
امریـکا همچنان اسـتدالل میکنـد که این
کشـور خود قوانیـن دادرسـی جامعی برای
رسـیدگی بـه سـوءرفتارهای سـربازان این
کشـور دارد.
احسـان قانـع میگویـد که اسـتدالل
مبهـم قضـات دادگاه الهـه بـرای رد
درخواسـت تحقیـق در مـورد افغانسـتان
باحـث خلـق گمانهزنـی در افـکار عمومـی
شـده کـه قضـات زیـر تأثیـر فشـار امریـکا
قرار گرفته اسـت« :اسـتداالل قضـات را که
میبینیـم و بگرونـد را کـه نـگاه میکنیـم،
افـکار عمومـی خـود بـه خـود بـه طرفـی
مـیرود کـه قضـات زیـر تأثیـر فشـارهای
ایـاالت متحـده امریـکا قـرار گرفته اسـت.
در حقیقت اسـتقاللیت بینالمللـی خود را
نسـبت بـه قضیه افغانسـتان از دسـت داده
اسـت».
او معتقـد اسـت که اگـر تمـام دادگاه
بینالمللـی جزایـی زیـر تأثیر فشـار امریکا
قرار نداشـته باشـد ،شـبعه مقدماتی دادگاه
کـه تصمیـم اخیـر را گرفتـه زیـر نفـوذ
سیاسـی و فشـار امریـکا قرار گرفته اسـت.
افغانسـتان در سـال  ۲۰۰۳عضـو
اسـناسنامه رم و دادگاه الهـه شـد کـه
براسـاس آن ،اگـر نهادهـای عدلی و قضایی
افغانسـتان توانایـی و یـا اراده رسـیدگی
بـه قضایـای نقـض حقـوق بشردوسـتانه را
نداشـته باشـند ،دادگاه بینالمللـی جزایـی
صالحیـت و مسـئولیت دارد کـه بـه ایـن
قضایا رسـیدگی کند .ایـن دادگاه صالحیت
رسـیدگی بـه جنایـات پیشـا ۲۰۰۳
افغانسـتان را نـدارد.
پـس از درخواسـت دادسـتان دادگاه
الهـه مبنـی بـه آغـاز تحقیـق در مـورد
جنایـت جنگـی و جرایـم علیه بشـریت در
افغانسـتان ،دادگاه از  ۲۹عقـرب تـا  ۱۲دلو
سـال  ۱۳۹۶بـه قربانیان جنـگ فرصت داد
تـا شکایاتشـان را بـه ثبـت کننـد .در این
فرصـت ،بـه گفتـهی کمیسـیون مسـتقل
حقوق بشـر ،هزاران شـکایت و مستندهای
نقـض حقـوق بشردوسـتانه بـه دادسـتانی
دادگاه الهـه فرسـتاده شـد.

تصمیم اخیر دادگاه الهه میگوید
نستان از سوی دادگاه الهه ،مورد
ن و نهادهای مدافع حقوق بشر
ایات ارتکاب یافته در افغانستان
ت از مجازات در این کشور کمک

ترجمه
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سال هشتم

کشتاری که به پایان امپراتوری بریتانیا منجر شد

شماره 1۷۱۴

نیویورک تایمز ـ گیان پراکاش
مترجم :جلیل پژواک

شباهت وضعیت کنونی افغانستان با ویتنام آشکار است .ایاالت متحده در آنزمان
درست مانند امروز متحد خود را از میز مذاکرات محروم کرد .آقای کسینجر آن را
«صلح با عزت» خواند .اما دولت ویتنام جنوبی چنین فکر نمیکرد .آقای خلیلزاد
به تعهد واشنگتن به انجام یک روند «به رهبری و مالکیت افغانها» پشت پا زده
است .روندی که جریان دارد بین او و طالبان است که حاضر نمیشوند با «دولت
دستنشانده» در کابل گفتوگو کنند .شورشیان در آن زمان در ویتنام درست مانند
امروز در افغانستان مناطق روستایی را تحت کنترل داشتند .در آن زمان درست
ت هواییاش را شدت بخشید تا اهرم فشارش را
مانند حاال ایاالت متحده حمال 
تقویت کند

در  13آپریل سـال  ،1919جنرال
ریگنالـد دایـر گروهـی از سـربازان
بریتانیایـی را بـه «جلیـانواال بـاغ»،
تفریـحگاه عمومـی در «امریتسـار»
شـهر مقـدس سـیکها سـوق داد.
چندیـن هـزار غیرنظامی غیرمسـلح به
شـمول زنـان و کـودکان ،بـرای تجلیل
ل نـو سـیکها در این بـاغ جمع
از سـا 
شـده بودنـد.
جنـرال دایـر کـه ایـن گردهمایی
را نقـض دسـتور ممنوعیـت تجمعـات
عمومـی میدید ،به سـربازانش دسـتور
داد کـه بـدون هشـدار آتش بگشـایند.
براسـاس آمـار رسـمی ،آتشبـاری ده
دقیقـهای سـربازان بریتانیـا بـه مـرگ
 379نفـر و زخمیشـدن بیـش از هزار
نفـر منجر شـد.
بـا عمومیشـدن خبر این کشـتار،
بسـیاری از مقامـات و چهرههـای
مردمـی بریتانیـا ،اقـدام جنـرال دایر را
بـه عنـوان اقـدام ضـروری بـرای حفظ
نظـم مردم سـرکش مـورد تمجید قرار
دادند .بـرای هندوها کشـتار جلیانواال
بـاغ ،بـه ضربالمثلـی بـرای بیعدالتی
و خشـونت اسـتعماری بـدل شـد .این
کشـتار آغاز پایان حکومت اسـتعماری
در هنـد را کلیـد زد.
عـزم جنـرال دایـر بـرای دادن
درس عبـرت بـه مـردم تحت اسـتعمار
ریشـه در خاطـرات بریتانیا از شـورش
بـزرگ سـال  1875داشـت .زمانـی
کـه شورشـیان هنـدی ـ سـپاهیان
ارتـش هنـد بریتانیایـی ،روسـتائیان،
صنعتگـران ،زمیـنداران و حاکمـان
ناراضـی در برابـر کمپنـی هند شـرقی
شـورش کردنـد ،چندیـن اروپایـی
را کشـتند و ایـن شـرکت را در
بسـیاری از بخشهـای شـمال هنـد
بـه زانـو درآوردنـد .پاسـخ بریتانیـا بـه
ایـن شـورش بیرحمانـه بـود .آنهـا
شورشـیان را قاطعانـه شکسـت دادنـد
و مجـازات خودسـرانه را بـرای عبـرت
بومیـان بـه راه انداختنـد.
تـرس و وحشـت بـه جـا مانـده از
شـورش سـال  1857هنـوز در میـان

مقامـات بریتانیایی در سـال 1919
زنـده بـود .کمپنـی هنـد شـرقی
همـواره حکومـتداریاش در هنـد
را حاکمیـت قانـون توصیـف کـرده
بـود .امـا ایـن کمپنـی در واقع یک
رژیم اشـغالی بود کـه خودش را در
محاصـرهی نارضایتـی و اغتشـاش
مـردم تحـت کنترلـش یافتـه بود.
در سـال  ،1859دربـار بریتانیا
کنتـرل مسـتقیم مسـتعمره را در
دسـت گرفـت .دولـت اسـتعماری
کـه همیشـه از اغتشـاش و توطئـه
میترسـید ،از فرصـت پیـش آمـده
بـه خاطر جنـگ جهانـی اول ،برای
معرفـی قانـون دفـاع از هنـد در
سـال  1915اسـتفاده کـرد .ایـن
قانـون زمـان جنـگ بـه دولـت قـدرت
فوقالعـادهای بخشـید تا بازداشـتهای
پیشگیرانـه را بـرای محدودکـردن
گفتـار ،نوشـتار و زنجیرکـردن مـردم
بـدون محاکمـه بـه راه انـدازد.
پایـان جنـگ نگرانـی دولـت را
کاهـش نـداد .در مـاه مـارچ ،1919
دولت اسـتعماری قانـون جرایم هرج و
مـرج و انقلاب را کـه عموما بـه عنوان
قانـون روالـت شـناخته میشـود،
معرفـی کـرد .ایـن قانـون باعـث شـد
دولـت در زمـان صلـح نیز در اسـتفاده
از قـدرت اضطـرار زمـان جنگ ،دسـت
بـاز داشـته باشـد.
اندکـی پـس از آغـاز جنـگ،
موهنـداس کرمچنـد گانـدی پـس از
 21سـال مبـارزه در آفریقـای جنوبـی
بـرای حقـوق مهاجران هنـدی ،به هند
بازگشـت .گاندی به امپراتـوری بریتانیا
وفـادار بـود و از بریتانیـا در جنـگ
جهانـی اول حمایـت کـرد .او پـس از
بازگشـتش بـه هنـد ،چند سـال اول را
صـرف مبـارزات غیرخشـونتآمیز بـه
خاطـر نارضایتیهـای محلـی کـرد.
امـا وقتـی کـه خبـر قانـون
روالـت عمومـی شـد ،گانـدی بالفاصله
مخالفـتاش را اعلام کـرد و در 6
آپریـل  1919خواسـتار اعتصـاب
عمومـی شـد .او از مـردم خواسـت تـا

وقتی گاندی تصمیم
سفرش به پنجاب را اعالم
کرد ،تنشها باال گرفت .در
 10آپریل ،دولت استعماری
قطار حامل گاندی را متوقف
کرد .گاندی دستگیر و
پس به بمبئی فرستاده شد.
معترضان در امریتسار با
مقامات درگیر شدند که در
نتیجه دستکم  10معترض
کشته شدند .جمعیت
معترض به اموال دولتی
حمله بردند و دو بانک را
به آتش کشیدند .آنروز
پنج اروپایی کشته شدند،
اما رویدادی که بیشترین
خشم بریتانیا را برانگیخت،
حمله به مارسال شروود ،مبلغ
اروپایی بود که زخمی شده و
در خیابان جان داده بود.
در مبـارزهی بـدون خشـونت یعنـی
سـاتیاگراها (مقاومـت مدنـی) شـرکت
کننـد .آنهـا روزانـه روزه میگرفتند و
نشسـتهایی را بـرای لغـو ایـن قانـون
برگـزار میکردنـد.
امـا خشـم مـردم در پنجـاب
هنـد پیـش از اینکـه گانـدی بـرای
سـاتیاگراها فراخوان بدهـد ،برانگیخته
شـده بـود .در ایـن ایالـت ،رهبـران
ملیگـرای هنـدو ،مسـلمان و سـیک
علیـه قانـون روالـت مبـارزه میکردند.
فراخـوان گانـدی خشـم مـردم علیـه
ایـن قانـون را بـه جـوش آورد.
ایـن ناآرامیها نگرانی برجسـتهای
بـرای بریتانیا بود زیـرا پنجاب از لحاظ
اقتصـادی و نظامـی ،سـرمایهی حیاتی
و از اهمیـت باالیـی برخـوردار بـود.
بریتانیاییهـا روی کانالهـای آبیـاری
ایـن ایالـت سـرمایهگذاری عظیمـی
کـرده بودنـد تـا پنجـاب را بـه سـبد
غذایـی امپراتوری تبدیـل کنند .ارتش
اسـتعماری از ایـن منطقـه بـه صـورت
گسـتردهای سـربازگیری کـرده بـود و
سـیکها را «قـوم رزمی» میدانسـتند.
در جنگ جهانی اول ،سـربازان پنجابی
سـه-پنجم ارتـش هنـد بریتانیایـی را
تشـکیل میدادنـد .حضـور آتشـین
سـربازان بازگشـته از جنـگ در اوج
نارضایتـی ضداسـتعماری ،بریتانیـا را

بیشـتر از پیـش نگـران سـاخت.
وقتـی گاندی تصمیم سـفرش
بـه پنجـاب را اعلام کـرد ،تنشها
بـاال گرفـت .در  10آپریـل ،دولـت
اسـتعماری قطـار حامـل گانـدی را
متوقـف کـرد .گانـدی دسـتگیر
و پـس بـه بمبئـی فرسـتاده شـد.
معترضـان در امریتسـار بـا مقامات
درگیـر شـدند کـه در نتیجـه
دسـتکم  10معتـرض کشـته
شـدند .جمعیـت معترض بـه اموال
دولتـی حملـه بردنـد و دو بانـک را
بـه آتـش کشـیدند .آنروز پنـج
اروپایی کشـته شـدند ،اما رویدادی
کـه بیشـترین خشـم بریتانیـا را
برانگیخـت ،حملـه بـه مارسلا
شـروود ،مبلـغ اروپایـی بود کـه زخمی
شـده و در خیابـان جـان داده بـود.
جنـرال دایـر در  11آپریل کنترل
امریتسـار را از دولـت ملکـی تحویـل
گرفـت .او اعالمیـهای را مبنـی بـر
ممنوعیـت تجمعـات عمومـی صـادر
کـرد و هشـدار داد کـه بـا چنیـن
تجمعاتـی بـا زور برخـورد خواهد شـد.
آرامـش بـه امریتسـار بازگشـت امـا
تـرس بـر مـردم غلبـه نکـرد.
در  13آپریـل چندیـن هـزار نفـر
در جلیـانواال بـاغ گـرد آمـده بودنـد.
جنـرال دایـ ِر بـه شـدت خشـمگین،
همـراه بـا سـربازانش و دو موتـر زرهی
عـازم جلیـانواال بـاغ شـد .خیابـان
منتهـی بـه محـل تجمـع بـرای عبـور
موتـر بیـش از حـد تنـگ بـود .جنرال
و سـربازانش از موترهـا پیـاده شـدند،
بـه سـمت محـل گردهمایـی رفتنـد و
آتـش گشـودند.
این کشـتار سـرخط اخبـار جهان
شـد و در اعتـراض بـه آن ،رابیندرانات
تاگـور ،شـاعر و برنـدهی جایـزه نوبـل
از لقـب شـوالیه و نشـان بریتانیاییهـا
چشـم پوشـید و آن را به رسم اعتراض
پـس فرسـتاد .وینسـتون چرچیـل بـه
گلولهبسـتن مـردم را محکـوم و آن
را «وحشـیانه» خوانـد .دولـت مجبـور
شـد کمیسـیون تحقیقـی ایجـاد کنـد

کـه در آن جنـرال دایـر ،بـدون اظهـار
ندامـت و پشـیمانی اذعـان داشـت که
هـدف اصلی او پراکندهکـردن جمعیت
نـه بلکـه دادن «درس اخالقـی» بـوده
اسـت .دولت اسـتعماری هند حکم داد
کـه اقدامـات جنـرال دایـر بیجـا بوده
و بـه ایـن ترتیـب او از کار اخراج شـد.
تـرس از شـورش کـه بـه خاطـر
خاطـرات «خیانـت بومـی» سـال
 1875زنـده مانـده بـود ،خشـونت را
بخـش اسـتثنایی زرادخانـهی حکومت
اسـتعماری سـاخت .اقدامـات جنـرال
دایـر نیز ریشـه در این مسـأله داشـت؛
واقعیتـی کـه بریتانیـا نمیتوانسـت
رسـما بـه آن اذعـان کنـد .بیشـتر
بروکراسـی اسـتعماری بـا جنـرال دایر
همنظـر بودنـد .مطبوعـات محافظهکار
لنـدن او را در بازگشـتش بـه خانـه به
عنـوان قهرمان مورد سـتایش قرار داد.
بـرای هندوهـا ،جنـرال دایـر نماد
ظلـم و سـتم بریتانیـا شـد .وقتـی
آنهـا بـه خبـر این کشـتار بـه صورت
خشـونتآمیز واکنـش نشـان دادنـد،
گانـدی از سـاتیاگراها بـرای لغـو قانون
روالـت صـرف نظر کـرد و اعتقـاد خود
بـه آمادگـی هندوهـا بـرای پیـام وی
یعنـی مبـارزه بیخشـونت را «خطـای
هیمالیایـی» خوانـد .امـا حادثـه
جلیـانواال بـاغ ایمـان او بـه عدالـت
بریتانیـا را نیـز تـکان داد.
یـک سـال بعـد ،گانـدی مبـارزه
علیـه بریتانیا را از سـر گرفـت .او کمتر
از سـه دهـه بعـد در سـال  1947هند
را بـه اسـتقالل رسـاند؛ اسـتقاللی کـه
آغازگر روند فروپاشـی اسـتعمار شـد و
قـرن بیسـتم را سـمت و سـو داد.
کشـتار جلیانبـاغ واال ،شـروع
مقاومـت در برابـر قوانیـن اسـتثنای
حکومـتداری اسـتعماری در هنـد
را کلیـد زد .از قضـا ،حکومـت
پسااسـتعماری هنـد چند مـورد از این
قوانیـن اسـتثنا را در خـود حفـظ کرد؛
درسـت همـان قوانینـی را کـه مـردم
امریتسـار در مبـارزه علیـه آن جـان
خـود را از دسـت دادنـد.

دوشنبه

اطالعـات روز :شـورای نظامـی
انتقالـی سـودان از رهبـران تمـام
احـزاب و سـازمانهای سیاسـی
درخواسـت کـرد تـا سـاعاتی دیگـر
در نشسـتی بـرای گفتوگـو دربارهی
سیاسـتهای آیندهی کشـور شـرکت
کننـد.
بـه گـزارش بیبیسـی فارسـی،
سـه روز پیـش ارتـش عمرالبشـیر
رییسجمهـوری را کـه سـی سـال در
قـدرت بـود برکنـار کرد و یـک دولت
انتقالـی نظامـی اعلام کـرد.
برکنـاری آقـای عبدالبشـیر
پـس از موجـی از اعتـراض و تحصـن
اتفـاق افتـاد که شـروع آن چنـد برابر
شـدن قیمـت نـان بـود امـا بعـد بـه
درخواسـت تحـول بنیـادی در نظـام
سیاسـی کشـور تبدیل شـد .برکناری
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بحران سودان؛ شورای نظامی انتقالی از تمامی احزاب و سازمانها دعوت به گفتوگو کرد

ش کـردن
آقـای البشـیر باعـث فروکـ 
اعتراضهـا نشـده اسـت.
اعتراضهـا سـبب شـد رییـس
دولـت نظامـی انتقالـی هم کنـار برود
و یـک فرمانـده نظامـی بـا سـابقهای
قابـل قبولتـر بـرای معترضـان جـای
او بگیـرد .اکنـون سـپهبد عبدالفتـاح
عبدالرحمـان برهان وعـدهی تغییرات
اساسـی داده و از همـهی رهبـران
خواسـته تـا بـا گفتوگـو بـرای
آینـدهی کشـور تصمیـم بگیرنـد.
رهبـر شـواری نظامـی موقـت
سـودان دیـروز در یـک نطـق
تلویزیونـی وعـدهی تحـول در نظـام
حکومتـی کشـور را داد و از مخالفـان
خواسـت بـه ارتـش در برقـراری نظم
کمـک کننـد.
آقـای برهان همچنیـن وعده داد

وضعیـت در لیبیـا بـا تهاجـم خلیفـه حفتـر جنـرال
مخلوع از ده روز به این سـو وخیم تر شـده اسـت .سـازمان
جهانـی صحـت گـزارش داده اسـت کـه در جنـگ هـا در
حوالـی طرابلـس پایتخـت لیبیا تـا به حال دسـت کم ۱۲۰
انسـان کشـته شـده اند.
براسـاس این گزارش که سـازمان جهانـی صحت آن را
دیروز یکشـنبه نشـر کرده اسـت ،در نبرد های مسـلحانه در
لیبیـا ،کـه از  ۴اپریل امسـال به این سـو ادامـه دارد ،حدود

تـا کمتـر از دو سـال دیگـر زمینـهی
برگـزاری انتخابـات آزاد را فراهم کند.
در همین حال سـارا عبداالجلیل،
سـخنگوی معترضـان بـه بیبیسـی
گفت هنـوز پیـروزی بهدسـت نیامده

و تغییراتـی که رخ داده کافی نیسـت.
او همچنیـن گفـت هنـوز از آنهـا
بـرای صحبـت در رادیـو و تلویزیـون
دولتـی دعوتـی به عمل نیامده اسـت.
معترضـان بـا تصمیـم ارتـش

 ۱۲۰کشته و حدود  ۶۰۰زخمی در ده روز گذشته در لیبیا

 ۶۰۰تـن دیگر زخمی شـده اند.
ایـن سـازمان اعلام کرده اسـت کـه کمک هـای طبی
و کارمنـدان اضافـی را بـه سـوی طرابلس می فرسـتد.
اداره سـازمان ملـل در امـور کمـک های بشردوسـتانه
گفته اسـت که در ده روز اخیر بیشـتر از  ۱۳۵۰۰نفر از اثر
جنـگ هـا از مناطق شـان آواره شـده انـد و اضافـه از ۹۰۰
تـن بـه کمـپ های ایـن سـازمان اسـکان داده شـده اند .به
قـول ایـن اداره تـا کنون سـه کارمنـد خدمات طبی کشـته

اعضـا برگـزار شـد ،آقـای روحانـی بر
ضـرورت همـکاری سـه قـوه بـرای
کمـک بـه آسـیبدیدگان سـیل اخیر
در ایـن کشـور تاکیـد کرد.
بـه گـزارش ایرنـا ،در ایـن
جلسـه ،موضـوع اختصـاص منابـع
الزم بـرای جبـران خسـارات وارده
بـه سـیلزدگان از جملـه اسـتفاده از
منابـع صنـدوق توسـعه ملـی مـورد
بررسـی قـرار گرفـت.
شـورای عالـی در بخـش دیگری
نیز لـزوم دسترسـی حداکثـری مردم
بـه بیمـه حـوادث طبیعـی را بررسـی
کـرد و پیشـنهادی در ایـن زمینه نیز
مطرح شـد.
احمـد شـجاعی ،رییس سـازمان
پزشـکی قانونـی ایـران گفته اسـت با
مرگ  ۵نفر در سـیل اخیر خوزسـتان
والیت خوزسـتان و یک نفـر در ایالم،
تعـداد افـرادی کـه در سـیل اخیـر

اطالعـات روز :بزرگتریـن هواپیمـای
جهـان پـس از سـالها کار بـر روی آن روز
شـنبه  ۲۴حمـل بـر فـراز بیابانـی واقـع در
شـمال لسآنجلـس امریـکا بـرای اولیـن بار
پـرواز کرد.
بـه گـزارش رادیو فـردا ،ایـن هواپیما از
شـش موتـور بوئینـگ بهـره میبـرد و فاصله
میـان دو انتهـای بـال آن  ۳۸۵پـا (چیـزی
بیـش از  ۱۱۷متـر) اسـت که همیـن امر آن

جـان خـود را از دسـت دادهاند به ۷۶
نفر میرسـد.
ایـن  ۷۶نفـر در اثـر سـیل و
حـوادث ناشـی از آن در  ۱۴والیـت
ایران کشـته شـدهاند .پزشـکی قانونی
ایـران گفتـه اسـت والیـت فـارس
بـا  ،۲۱لرسـتان بـا  ۱۵و گلسـتان و
همـدان بـا  ۸کشـته ،والیتهـای بـا
«بیشـترین تلفـات ناشـی از سـیل و
حـوادث مرتبـط بـا آن هسـتند».
در همیـن حـال براسـاس
گزارشـهای خبرگزاریهـای ایـران
بارندگیهـا و سـیل دیـروز باعـث
مسـدود شـدن راه ارتباطـی ۱۴
روسـتای بخـش رودخانـه رودان
در والیـت هرمـزگان ،هفـت مسـیر
ارتباطـی در شهرسـتان هـای راور،
ارزوئیـه و رودبـار جنوب و  ۳۰روسـتا
جیرفـت از توابـع والیـت کرمان ،سـه
مسـیر ارتباطـی کوتیـچ به نیکشـهر،

اسـپکه بـه فنـوج و بنت به نیکشـهر
از توابع سیسـتان و بلوچسـتان شـده
اسـت.
گزارشهـا از زاهـدان حاکـی
اسـت کـه سـتاد بحـران جلسـهی
اضطـراری تشـکیل داده و برای مقابله
بـا سـیل کیسـههای شـن در مناطق
مختلـف شـهر قرار داده شـده اسـت.
همچنیـن بیمارسـتانها و مراکـز
درمانـی بـه حالـت آمـاده بـاش در
آمد هانـد.
در همیـن حـال رضـا اردکانیان،
وزیـر نیـروی ایـران در مصاحبـه بـا
تلویزیـون ایـران از احتمـال طغیـان
رودخانههـای شـرقی بـه خاطـر
بارشهـای شـدید اخیـر خبـر داده
اسـت.
آقـای اردکانیـان یکبـار دیگـر بر
«مسـتحکم» بـودن تمامـی سـدهای
ایـن کشـور تاکید کرده و گفته اسـت
«جـای هیـچ گونـه نگرانی نیسـت».
بـارش شـدید بـاران و جـاری
شـدن سـیل و رانـش زمیـن در ایران
در هفتههـای اخیر باعـث بیخانمانی
هـزاران نفر شـده و به خانـه و اموال و
کسـب و کار مردم آسـیب جدی وارد
کرده اسـت.
مقامهـای ایرانـی میگوینـد این
سـیل میلیاردهـا دالـر خسـارت بـه
همـراه داشـته اسـت.
در برخـی مناطـق ایـران بـارش
بـاران همچنـان ادامه دارد و سـازمان
هواشناسـی روز گذشـته هشـدار داد
کـه دیـروز یکشـنبه شـدت بـارش
افزایـش خواهـد یافـت.
ایـن سـازمان نسـبت بـه وقـوع
سـیالب و طغیـان رودخانههـا از

بزرگترین هواپیمای جهان برای اولین بار پرواز کرد

را بـه بزرگتریـن هواپیمـای جهـان تبدیـل
میسـازد.
جیـن فلویـد ،مدیرعامـل شـرکت
اسـتراتوالنچ سیسـتمز پـس از این پـرواز در
کنفرانسـی خبـری گفت« :باالخـره انجامش
دادیـم .لحظـهی بسـیار هیجانانگیـزی بـود
کـه ببینیـم ایـن پرنـده بـه پـرواز درآمـده
اسـت».
شـرکت اسـتراتوالنچ را پل آلـن ،یکی از

در مـورد ایجـاد یـک دولـت انتقالـی
نظامـی مخالـف هسـتند .آنهـا
خواسـتار ایجـاد دولتـی غیرنظامـی
و تحقیـق دربـارهی رییسجمهـور
سـابق و سـرویسهای اطالعاتـی

ً
کاملا تخریب شـده اند.
شـده و پنـج امبوالنـس
جنـرال خلیفـه حفتـر فرمانـده نظامـی بـه تاریـخ ۴
اپریـل بـه تهاجـم در طرابلـس آغـاز کـرد .او مـی خواهـد
حکومـت وحـدت ملـی را کـه مـورد حمایـت سـازمان ملل
متحـد اسـت ،از طرابلـس بیـرون کند تـا بر غـرب لیبیا نیز
کنتـرول را بـه دسـت گیـرد.
بحـران در لیبیـا از زمـان سـقوط معمـر القذافـی در
سـال  ۲۰۱۱به این سـو ،بـا افزایش منازعه های مسـلحانه

سیل ایران؛  ۷۶کشته ،دهها مسیر ارتباطی مسدود است

اطالعـات روز :گزارشهـا از
ایـران حاکـی اسـت کـه سـیل باعث
مسـدود شـدن دههـا راه ارتباطـی
در والیتهـای مختلـف از جملـه
والیـت هرمـزگان ،خراسـان رضـوی
و سیسـتان و بلوچسـتان شـده
اسـت .همچنیـن سـازمان پزشـکی
قانونـی ایـران اعلام کـرده کـه تعداد
کشـتههای سـیل اخیر در این کشـور
بـه  ۷۶نفـر رسـیده اسـت .در همیـن
حـال وزارت نیـرو از احتمـال طغیـان
رودخانههـای شـرق ایـن کشـور خبر
داده اسـت.
بـه نقـل از بیبیسـی فارسـی،
امروز نیز در نخسـتین جلسـه شورای
عالـی هماهنگـی اقتصـادی در سـال
جدیـد که به ریاسـت حسـن روحانی،
رییسجمهـور ایـران و بـا حضور علی
الریجانـی ،رییس قوه مققنـه ،ابراهیم
رییسـی ،رییـس قـوه قضاییـه و دیگر
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بنیانگـذاران مایکروسـافت ،در سـال ۲۰۱۱
تاسـیس کـرد .او امـا اکتبر گذشـته در سـن
 ۶۵سـالگی درگذشـت و نتوانست گروه خود
را در لحظـهی موعـود که پـرواز این پرندهی
غولپیکـر باشـد ،همراهی کند .جیـن فلوید
ادامـه داد« :مـن برای سـالها ایـن لحظه را
در ذهنـم تجسـم میکـردم ،امـا هیـچ وقت
فکـر نمیکـردم که پـل کنارم نباشـد».
بزرگتریـن هواپیمـای جهـان در

کشـور شـدهاند.
اعضـای شـورای انتقالـی فقـط
افسـران عالیرتبـه ارتـش ،پلیـس و
سـازمان اطالعـات هسـتند.
بحریـن هـم پـس از امـارات و
عربسـتان حمایـت خود را از شـورای
انتقالـی نظامی در سـودان به ریاسـت
سـپهبد عبدالفتـاح عبدالرحمـن
برهـان اعلام کـرد.
عمرالبشـیر ،رییسجمهـوری
سـودان کـه در سـال  ۱۹۸۹بـا کودتا
قـدرت را در دسـت گرفتـه بـود،
یازدهـم آوریـل پـس از سـی سـال از
قـدرت کنار گذاشـته شـد و دسـتگیر
شـد .دولـت نظامـی انتقالـی گفتـه
قصـد نـدارد او را بـرای محاکمـه بـه
دادگاه بینالمللـی بفرسـتد و او در
سـودان محاکمـه خواهـد شـد.

تشـدید شـده است.
چهـار روز پیـش فیلیپـو گرانـدی ،کمیسـار ملل متحد
در امـور پناهنـدگان در مـورد فـرار مـردم مناطـق درگیـر
منازعـه هـای مسـلحانه ابـراز نگرانـی کـرد .او از شـورای
امنیـت سـازمان ملـل خواسـت تـا فـرار دادن مـردم از
اطـراف طرابلـس را متوقـف سـازد .انتونیـو گوتیـرش دبیـر
کل سـازمان ملـل نیـز خواسـتار پایـان فوری جنـگ ها در
لیبیا شـد.

جنـوب تـا شـرق ایـران هشـدار داده
اسـت .یـک کارشـناس ایـن سـازمان
بـه خبرگـزاری میـزان گفتـه اسـت،
سـامانهی بارشـی امـروز در جنـوب،
جنـوب شـرق و شمالشـرق ایـران
فعـال خواهـد بـود.
در همیـن حـال بـا گذشـت
نزدیـک بـه سـه هفتـه از وقوع سـیل
در والیت گلسـتان ،امیر شـیر توماج،
فرمانـدار گمیشـان بـه خبرگـزاری
میـزان گفـت« :هم اکنـون  ۲۴درصد
آبگرفتگی در سـطح شـهر گمیشـان
وجـود دارد و  ۱۲هکتـار از زمینهای
کشـاورزی داخـل آب هسـتند.
در ادامـه اظهـارات مقامـات
دربـارهی وضعیـت سـیل در
والیتهـای مختلف ،سـتار نـوری راد،
مدیـر دفتـر ایسـتگاههای سـنجش
آب و هواشناسـی سـازمان آب و بـرق
خوزسـتان گفـت حجم تمامـی رودها
و سـدهای والیـت خوزسـتان روبـه
کاهـش اسـت و هیـچ خطری سـدها
را تهدیـد نمیکنـد.
بـه گفتـهی فرمانـدار گمیشـان
ارتفـاع آب در برخـی از نقاط شـهر تا
حـد  ۲۵سـانتی متـر میرسـد.
همچنیـن بـا ادامـهی بارندگـی
در شـمال شـرق ایـران ،حجـت علـی
شـایان فـر ،مدیـر کل مدیریت بحران
خراسـان رضوی اعالم کـرد در کالت،
باخـرز ،سـرخس و درگـز خسـاراتی
ایجـاد شـده اسـت و راه ارتباطـی ۱۵
روسـتا مسـدود شـده و همچنین سه
محـور فرعـی نیز بسـته شـده اسـت.
آمـوزش و پـرورش خراسـان
جنوبـی نیـز اعلام کـرد بـا توجـه به
بررسـی نقشـه هـای هواشناسـی و

نخسـتین پـرواز آزمایشـی خـود تـا ارتفـاع
 ۱۷هـزار پایـی اوج گرفت و به سـرعت ۱۸۹
مایـل در سـاعت رسـید .طـول ایـن هواپیما
 ۲۳۸پـا ( ۷۲.۵متر) اسـت و وزن آن نیز نیم
میلیـون پونـد (بیش از  ۲۲۶هـزار کیلوگرم).
هواپیمـا همچنیـن دو کابیـن دارد،
امـا در هنـگام پـرواز فقـط یکـی از آنهـا
مـورد اسـتفاده قـرار میگیـرد .سـاخت ایـن
هواپیمـا بخشـی از برنامهی بزرگتر شـرکت

احتمـال وقـوع بـارش هـای سـنگین
مـدارس شهرسـتان هـای نهبنـدان،
درمیـان و زیرکـوه امـروز (دوشـنبه)
تمامـی مقاطـع تحصیلـی تعطیـل
اسـت.
بـارش شـدید بـاران و احتمـال
وقـوع سـیالب امـروز برخی مـدارس
خراسـان جنوبـی در دسـتکم ۱۱
ولسـوالی را تعطیـل کـرد.
براسـاس اعلام سـازمان
هواشناسـی ،سـامانهی بارشـی دیروز
 ۲۵حمـل در جنـوب ،جنوبشـرق
و شمالشـرق فعـال اسـت .شـدت
بارشهـا بـرای خراسـان جنوبـی و
خراسـان رضـوی ،شـرق هرمـزگان،
جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان و
جنوبشـرق کرمـان پیشبینـی
میشـو د .
نشست مجلس
نماینـدگان مجلـس شـورای
اسلامی ایـران بخشـی از نشسـت
دیـروز خـود را بـه بررسـی موضـوع
بارندگیهـای اخیـر اختصـاص
دادهانـد و وزیـران جهـاد کشـاورزی،
نیـرو ،کشـور و روسـای سـازمانهای
مدیریـت بحـران ،هواشناسـی و هالل
احمـر در جلسـه حضـور دارنـد.
شـماری از نماینـدگان مجلـس
طرحـی را در دسـت تهیـه دارنـد که
بـه موجـب آن  ۲میلیـارد یـورو از
منابـع صنـدوق توسـعهی ملـی برای
جبـران خسـارتهای سـیل در نظـر
گرفتـه میشـود.
روز پیـش اسـحاق جهانگیـری،
معـاون اول رییسجمهـوری ایـران
هـم دسـتور داد تـا بـرآورد دقیقـی از
خسـارات سـیلهای اخیر تهیه شـود.

اسـتراتوالنچ بـرای سـاده سـاختن سـفر بـه
مـدار نزدیـک زمیـن بـوده اسـت.
پـل آلـن چند سـال پیـش در ایـن باره
نوشـته بـود کـه فراهـم آوردن دسترسـی به
مـدار نزدیـک زمیـن مزایـای بسـیاری دارد،
از جملـه میتوانیـم ماهوارههای بیشـتری را
بفرسـتیم کـه مـا را قـادر میسـازد تـا بهتـر
بفهمیـم کـه چـرا الگـوی آب و هـوای مـا
تغییـر میکنـد.

ورزشی
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تنهــا مهاجــم بارســلونا در
گلزنــی از طریــق ضربــه آزاد
آمــار بهتــری نســبت بــه مهاجــم
اتلتیکــو مادریــد دارد.
بــه نقــل از آس ،آنتــوان
گریزمــان بــه یــک متخصــص در
ضربــات آزاد تبدیــل شــده اســت.
مهاجــم فرانســوی در دیــدار
اتلتیکومادریــد و ســلتاویگو از این
طریــق نخســتین گل بــازی را بــه
ثمــر رســاند .کاپیتــان روخــی
بالنکــو بــه زیبایــی توانســت
دروازه روبــن بالنکــو را بــاز کنــد.
او بــرای ســومین بــار در ایــن
فصــل از ایــن روش گلزنــی کــرد.
مهاجــم اتلتیکــو برابــر لگانــس و
ســویا نیــز ایــن چنیــن گلزنــی
کــرده بــود.
تنهــا مســی بیــش از
گریزمــان در اللیــگا بــا ضربــه
کاشــته گل زده اســت .بازیکــن
بارســلونا تاکنــون  ۶گل بــه ثمــر
رســانده اســت و توانســت ایــن
کار را ســه بــار را در ســه هفتــه
پیاپــی انجــام دهــد .ســتاره

دوشنبه

 ۲۶حمل ۱۳۹۸

سال هشتم

فقط مسی بهتر از گریزمان است

آرجانتینــی در دیــدار برابــر رئــال
بتیــس ،اســپانیول و ویارئــال از
طریــق ضربــه آزاد گلزنــی کــرد
امــا مقابــل اتلتیکــو در نوکمــپ
موفــق بــه انجامــش نشــد.
گریزمــان بــرای ثبــت
رکــورد خــود تنهــا بــه یــازده
ضربــه آزاد نیــاز داشــت (۲۷
درصــد بــه گل تبدیــل شــد)،
ایــن در حالــی بــود کــه مســی
بــرای بــه ثمــر رســاندن  ۶گل
بــه  ۳۸ضربــه آزاد نیــاز داشــت
( ۱۵.۸درصــد).
پیشــرفت گریزمــان در
ضربههــای آزاد فــوق العــاده
بــوده اســت .بــر اســاس آمــار
میســترچیپ مهاجــم فرانســوی
از  ۵۰ضربــه کاشــتهاش در
ســالهای  ۲۰۱۰تــا ۲۰۱۵
گلــی بــه ثمــر نرســاند .بــا ایــن
حــال از شــروع فصــل ۲۰۱۵
تــا بــه امــروز  ۷گل از ۳۱
ضربــه آزاد بــه ثمــر رســاند (۲۳
درصــد) .همچنیــن اتلتیکــو پــس
از  ۹فصــل توانســت دوبــاره ســه

پــس از تســاوی شــنبه شــب بارســا
در زمیــن اوئســکا و پیــروزی اتلتیکــو بــر
ســلتا ،فاصلــه دو تیــم در صــدر جــدول بــه
 9امتیــاز کاهــش یافــت.
بــه نقــل از آاس ،بــا ایــن تســاوی
بارســا حــاال شــش بــازی دیگــر تــا انتهــای
فصــل فاصلــه دارد و بــا حاشــیه امنیــت 9
امتیــازی نســبت بــه اتلتیکــو ،شــانس اول
قهرمانــی نیــز محســوب مــی شــود .شــنبه

شماره 1۷۱۴
خبرهایکوتاه
آلگری:

سری آ ساده نیست،
یوونتوس قوی است

گل از طریــق ضربــه کاشــته بــه
نــام خــود ثبــت کنــد .در فصــل
 ۲۰۰۹-۱۰آنتونیــو لوپــس،
ســرخیو آگوئــرو و ســیمائو ایــن
ســه گل را بــه ثمــر رســاندند.
گریزمــان بــه تنهایــی توانســت
ایــن رکــورد را بــرای تیمــش بــه
ثبــت برســاند.
از دوران دیگــو پابلــو
ســیمئونه ( )۲۰۱۲اتلتیکــو تنهــا

از ایــن روش  ۱۰بــار دروازه
حریفانــش را بــاز کــرده اســت.
در هــر صــورت گریزمــان بــه
یــک متخصــص در ضربههــای
آزاد تبدیــل شــده اســت و
شــانس ایــن را داشــته اســت کــه
از حضــور در تیــم ملــی فرانســه
نیــز بهــره ببــرد .او هــر لحظــه به
یــک بازیکــن کاملتــر تبدیــل
میشــود .بازیکــن فرانســوی در

سه بازی تعیین کننده برای قهرمانی بارسا در اللیگا

شــب ارنســتو والــورده بــه مســی و چنــد
ســتاره بــزرگ خــود اســتراحت داده بــود
چــرا کــه فــردا ســه شــنبه بــازی برگشــت
بســیار حســاس مقابــل یونایتــد درپیــش
اســت؛ بــا ایــن حــال حتــی  2امتیــاز
کاهــش فاصلــه بــا اتلتیکــو نیــز نمــی
توانــد باعــث نگرانــی بارســلونا شــود.
آبــی انــاری هــا تــا انتهــای فصــل ســه
بــازی خانگــی برابــر سوســیداد ،لوانتــه

و ختافــه پیــش رو دارنــد و در صــورت
کســب پیــروزی در آنهــا ،یــک هفتــه بــه
پایــان اللیــگا قهرمانــی خــود را مســجل
خواهنــد کــرد .البتــه ایــن در صورتــی
اســت کــه اتلتیکــو نیــز تمــام بــازی هــای
باقیمانــده خــود تــا بــازی بارســا-ختافه را
پیــروز شــده باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت
بارســا حتــی یکــی دو هفتــه زودتــر نیــز
ممکــن اســت قهرمــان شــود.

گل دوم تیمــش برابــر ســلتاویگو
نیــز تأثیرگــذار بــود و بــا پــاس
خــوب خــود آلــوارو موراتــا را در
موقعیــت گل قــرار داد .بازیکــن
شــماره هفــت اتلتیکــو در دیــدار
برابــر ایبــار حضــور نخواهــد شــد.
او پنجمیــن کارت زرد خــود را در
بــازی شــنبه شــب دریافــت کــرد
و بــه دلیــل محرومیــت بــازی
بعــدی تیمــش را از دســت داد.

بــازی هــای خــارج از خانــه بارســا
برابــر آالوس ،ســلتا و ایبــار خواهــد بــود
و حتــی اگــر در هــر ســه ببــازد و بــازی
هــای خانگــی خــود را پیــروز شــود نیــز
قهرمــان مــی شــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بارســا در
بــازی هــای رودررو بــا اتلتیکــو بهتــر عمــل
کــرده و اگــر امتیــازات دو تیــم برابــر شــود
نیــز بارســا قهرمــان خواهــد شــد.

مکس آلگری ،سرمربی یوونتوس که بعد از دو
نتیجه اخیر تیمش با انتقادهای زیادی مواجه شده،
این انتقادها را بیاساس دانسته و میگوید برای
تیمی که قهرمان سری آ است یک باخت چیزی را
عوض نمیکند.
یوونتوس که شنبه شب در سری آ مقابل اسپال
با نتیجه  1-2شکست خورد و فردا سهشنبه باید در
بازی برگشت مرحله یکچهارم نهایی اروپا در خانه
به مصاف آژاکس برود ،آژاکسی که در بازی رفت
موفق شده بود یووه را متوقف کند ،این روزها در
ایتالیا با انتقادهایی مواجه است که به خصوص بعد
از شکست مقابل اسپال پررنگتر شدهاند.
اما آلگری با اشاره به اختالف  20امتیازی
تیمش با تیم دوم جدول سری آ ،ناپولی ،انتقادها
را نادرست خوانده و میگوید یک باخت در بازی نه
چندان مهم برای تیم او نباید مهم باشد .آلگری در
گفتگو با خبرنگاران در این باره گفت ":ما از اکنون
قهرمان سری آ هستیم .اگر ناپولی همه بازیهایش
را ببرد فقط به یک امتیاز نیاز داریم تا قهرمان شویم
و اگر ناپولی حتی یک امتیاز از دست بدهد ،ما به
چیزی نیاز نداریم و از همین حاال قهرمان هستیم".
سرمربی یووه در ادامه گفت ":میبینم بعضیها
میگویند لیگ ایتالیا برای یوونتوس ساده است.
خب ،لیگ برای کسانی ساده است که برنده
نمیشوند .ولی برای کسانی که مرتب برنده میشوند
لیگ دشوار است".

پیشنهاد یونایتد به پوگبا:

بمانی کاپیتان میشوی

« دعوت به داوطلبی روش باز ملی»

روزنامه انگلیسی میرر مدعی
شد باشگاه منچستریونایتد قصد
دارد برای جلوگیری از انتقال
پل پوگبا به رئال مادرید ،بازوبند
کاپیتانی را به او بسپارد تا به پوگبا
نشان دهد برای یونایتد تا چه حد
ارزشمند است.
درحالیکه رئال مادرید در
روزهای اخیر تالش زیادی برای
اغوای پل پوگبا ،ستاره فرانسوی
منچستریونایتد آغاز کرده و سعی
میکند او را برای انتقال به مادرید
در فصل نقل و انتقاالت تابستانه
متقاعد کند ،روزنامه انگلیسی میرر
به نقل از منابع خود فاش کرد که
یونایتد برای مقابله به این تالشهای

رسیدن مهلت قراردادش این تیم را
ترک میکند و انتظار میرود اشلی
یانگ هم در فصل آینده بازوبند
کاپیتانی را به بازو نبندد ،اوله گنار
سولسشر به دنبال رهبری برای
تیمش میگردد و پوگبا را به این
منظور انتخاب کرده است.
پوگبا ،داوید دخیا و کریس
اسمالینگ در فصل جاری چند
باری بازوبند کاپیتانی یونایتد را
به بازو بستهاند ولی سولسشر قصد
دارد پوگبا را به کاپیتان اول تیمش
تبدیل کند و انتظار دارد او به عنوان
کاپیتان ،همانند اسطورههای سابق
باشگاه ،برایان رابسون و روی کین،
رهبری کند.

رئال در صدد است بازوبند کاپیتان 
ی
را به پوگبا بسپارد تا به او نشان دهد
برای این باشگاه انگلیسی از چه
ارزشی برخوردار است.
پیش از این هم رسانهها فاش
کرده بودند که باشگاه یونایتد به
پوگبا اعالم کرده که او را به هیچ
تیمی واگذار نخواهد کرد ولی حاال
به نظر میرسد مدیران یونایتد قصد
دارند در کنار قاطعیت ،برای حفظ
پوگبا از تشویق هم استفاده کنند.
یونایتد همچنین به پوگبا پیشنهاد
مذاکره برای تمدید قرارداد یا امضای
یک قرارداد جدید را خواهد داد.
با توجه با اینکه کاپیتان فعلی
یونایتد ،آنتونیو والنسیا با به پایان

شماره دعوت به داوطلبی:
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد
شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه امور اعمار دیوار احاطه سمت
شرق دیوار میکانیزه زراعتی به طول  160متر و امور ترمیماتی دیوار فنسی اطراف
نمایشگاه واقع بادام باغ کابل اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلشدیسک
(حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی یا از ویبسایت اداره تدارکات
ملی  www.npa.gov.afبدست آورده ،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج
شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی 18
ثور سال  1398ساعت  9:45قبل از ظهر به تعمیر عقب منابعبشری دفتر جلسات
ریاست تهیه و تدارکات ،ارایه نمایند .آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش
نمیباشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ ( )65,000شصت و پنج هزار افغانی
بوده و جلسه آفرگشائی ب ه تاریخ معینه ساعت  10:00قبل از ظهر در اتاق جلسات
آفرگشائی ریاست تهیه تدارکات تدویر میگردد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها

قیمت 20 :افغانی
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اترا در یک سال آینده  21ادارهی دولتی
را به شبکهی فایبر نوری وصل میکند
مســئوالن ادارهی تنظیــم
خدمــات مخابراتــی (اتــرا) اعــام
کردنــد کــه در ســال جــاری
خورشــیدی  21نهــاد دولتــی از
ســوی ایــن اداره بــه شــبکهی فایبــر
نــوری وصــل و انترنــت مــورد نیــاز
و تهیــهی وســایل و تجهیــزات
تکنالــوژی معلوماتــی مــورد نیــاز
آنهــا تأمیــن خواهــد شــد .انجنیــر
نقیـباهلل ســیالب ،معــاون تخنیکــی
ادارهی تنظیــم خدمــات مخابراتــی
در ادامــهی برنامــهی «حســابدهی
حکومــت بــه ملــت» دیــروز
(یکشــنبه 25 ،حمــل) کارکردهــا
و برنامههــای ایــن اداره در ســال
جــاری را ارائــه کــرد .آقــای ســیالب
گفــت کــه در ســال جــاری  21نهــاد
دولتــی از جملــه وزارتهــای صحــت
عامــه ،معــارف ،تحصیــات عالــی،
امــور زنــان ،مالیــه ،شهرســازی
و اراضــی ،زراعــت ،آبیــاری و
مــالداری و ادارههــای خالقیــت و
نــوآوری و تکنالــوژی افغانســتان،
ادارهی ملــی احصاییــه و معلومــات،
ریاســت تنظیــم امــور کوچیهــا،
تصــدی فارمســی و ...از ادارههایــی
انــد کــه بــه شــبکهی فایبــر نــوری
وصــل خواهــد شــد.

دستآوردهای اترا
معــاون تخنیکــی ادارهی
تنظیــم خدمــات مخابراتــی از
ترتیــب اســتراتژی پنجســالهی
ایــن اداره ،همــکاری بــا ادارهی
مســتقل ارگانهــای محلــی بــرای
وصــل ولســوالیها بــه شــبکهی
فایبــر نــوری ،رونــد تدارکاتــی
اتصــال واحدهــای محلــی حکومــت،
امضــای توافقنامــه بــا وزارت مالیــه
بهمنظــور ایجــاد شــفافیت در
مصــرف فنــد ( ،)TDFتوســعهی
شــبکهی خدمــات نســل چهــارم
« »4Gدر ده والیــت کشــور و
وصــل  38دانشــگاه دولتــی بــه
شــبکهی فایبــر نــوری بــه عنــوان
دســتآوردها و کارکردهــای ادارهی
اتــرا در ســال  1397خورشــیدی یــاد
کــرد.
آقــای ســیالب افــزود کــه در
حــال حاضــر رونــد تــدارکات اتصــال
 13ولســوالی بــه فایبــر نــوری
تکمیــل شــده و از  42ولســوالی
دیگــر زیــر کار اســت .آقــای ســیالب
همچنــان گفــت کــه صــدور ســه
جــواز فایبــر نــوری ،صــدور یــک
جــواز بــرای خدمــات فایبــر نــوری
شــهری ،حصــول جریمههــای

وضــع شــده مرتبــط بــه پاییــن
بــودن کیفیــت خدمــات مخابراتــی
از ســال  2011الــی  2104میــادی
و حصــول  240میلیــون افغانــی
باقــیداری فیــس شــمارههای
«تــاب» شــرکتهای مخابراتــی از
دیگــر کارکردهــای ایــن اداره بــوده
اســت .او عــاوه کــرد کــه قــرارداد
پــروژه نصــب و فعالســازی 250
تــاور در  200ولســوالی  34والیــت
کشــور بــه امضــا رســیده کــه از
آنجملــه  30تــاور فعــال 180 ،تــاور
تحــت کار و  40تــاور دیگــر نیــز بــه
دلیــل مشــکالت امنیتــی کارش آغاز
نشــده اســت.
جمــعآوری ســیمکارتهای
ثبتناشــده
در همیــن حــال ،ســید بــال
هاشــمی ،معــاون مالــی و اداری
ادارهی اتــرا در ایــن نشســت گفــت
کــه ایــن اداره تــا کنــون در حــدود
 90درصــد کشــور را تحــت پوشــش
خدمــات مخابراتی قــرار داده و 33.3
میلیــون ســیمکارت را نیــز توزیــع
کــرده اســت .آقــای هاشــمی گفــت
کــه از مجمــوع ســیمکارتهای
توزیــع شــده در حــدود  22میلیــون
آن فعــال اســت .او همچنــان گفــت

کــه تعــداد مشــترکین خدمــات
انترنتــی در کشــور نیــز بــه بیــش از
ده میلیــون نفــر میرســد.
معــاون مالــی و اداری ادارهی
اتــرا در بخشــی از ســخنانش گفــت
کــه ایــن اداره تــا کنــون بیــش
از  2.7میلیــارد دالــر امریکایــی را
بــرای ســرمایهگذاری در ســکتور
مخابــرات در ایــن کشــور جلــب
کــرده اســت .آقــای هاشــمی افــزود
کــه ادارهی اتــرا بــه همــکاری
مراجــع حراســت از قانــون رونــد
ثبــت و راجســتر ســیمکارتها در
سراســر کشــور را زیــر نظــارت قــرار
داده کــه در نتیجــه بیــش از 200
هــزار ســیمکارت ثبــت ناشــده را
جمــعآوری و بــاالی شــرکتها و
فروشــندگان متخلــف جریمههــای
نقــدی پیشبینــی شــده در قانــون
وضــع شــده اســت.
او دلیــل مشــکالت در روندهــای
ثبــت و راجســتر ســیمکارتها را
عــدم موجودیــت اســناد معتبــر
تثبیــت هویــت عنــوان کــرد.
بــه گفتــهی آقــای هاشــمی،
کیفیــت خدمــات مخابراتــی در
سراســر کشــور ارزیابــی شــده و
بــرای شــرکتهای متخلــف بیــش

ابوذر ملکنژاد

از  240میلیــون افغانــی جریمه وضع
شــده اســت .او تأکیــد کــرد کــه
نظــارت منظــم و دوامدار از کیفیــت
خدمــات مخابراتــی ،ثبــت و راجســتر
ســیمکارتها و فعالیتهــای
غیرمجــاز در بــازار نیــز ادامــه دارد.
از ســویی هــم ،معــاون تخنیکــی
ادارهی اتــرا نیــز گفــت کــه دو
شــرکت مخابراتــی کــه خــاف
طرزالعمــل ســیمکارتها را بــه بــازار
عرضــه کردهانــد ،جریمــه نقــدی
شــدهاند .آقــای ســیالب گفــت
کــه شــرکت مخابراتــی اتصــاالت
بــه پرداخــت هفــت میلیــون افغانــی
و شــرکت روشــن نیــز بــه پرداخــت
پنــج میلیــون افغانــی جریمــه نقــدی
شــده اســت .بــه گفتــهی او ،ســه
شــرکت دیگــر مخابراتــی بهشــمول
«امتــیان»« ،افغــان بیســیم» و
«ســام» تــا حــدی طرزالمــل را
تطبیــق کــرد ه امــا در عیــن حــال
اخطاریــه دریافــت کردهانــد.
معــاون مالــی و اداری ادارهی
تنظیــم خدمــات مخابراتــی در ایــن
برنامــه گفــت کــه در ســال 1397
خورشــیدی بــرای  188هــزار نفــر
بهصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم
در ســکتور مخابــرات زمینــهی کار

فراهــم شــده اســت.
« 19وعــده از  20وعــدهی اتــرا
عملــی نشــده اســت»
مســئوالن ادارهی تنظیــم
خدمــات مخابراتــی (اتــرا) در حالــی
از کارکردهــا و دســتآوردهای ایــن
اداره در ســال گذشــتهی خورشــیدی
خبــر میدهنــد کــه شــهزادگل
آریوبــی ،وزیــر مخابــرات و تکنالــوژی
معلوماتــی بــه تازگــی ایــن اداره را
بــه عمــل نکــردن بــه وعدههایــش
متهــم کــرده اســت .آقــای آریوبــی
روز شــنبه ( 24حمــل) در یــک
نشســت خبــری در کابــل هشــدار
داد کــه اگــر ادارهی اتــرا تــا یــک
مــاه دیگــر بــه  19وعــدهای کــه بــه
مــردم داده اســت ،عمــل نکنــد ،از
رهبــری حکومــت تقاضــا خواهــد
کــرد کــه ایــن اداره را زیــر چتــر
وزارت مخابــرات بیــاورد.
آقــای آریوبــی همچنــان گفــت
ادارهی اتــرا در راســتای حــل
مشــکالت مخابراتــی و انترنتــی بــه
مــردم  20وعــده ســپرده بــود کــه از
آنجملــه تنهــا یــک مــورد آن کــه
رایــگان ســاختن شــمارهی ســمع
شــکایات اتــرا بــود ،عملــی شــده
اســت.
وزیــر مخابــرات و تکنالــوژی
معلوماتــی تأکیــد کــرد در صورتــی
کــه ادارهی اتــرا زیــر چتــر وزارت
مخابــرات نیایــد ،بایــد تغییــر مــکان
داده تــا وظیفــه ،هویت و اســتقاللیت
آن بــرای مــردم مشــخص شــود.
آقــای آریوبــی امــروز
(یکشــنبه 25 ،حمــل) در برنام ـهی
«حســابدهی حکومــت بــه ملــت»
نیــز یــک بــار دیگــر بــه گفتههــای
قبلــیاش تأکیــد کــرد و از ادارهی
اتــرا خواســت کــه بــه وعدههایــش
عمــل کنــد.
نقیــباهلل ســیالب ،معــاون
تخنیکــی ادارهی اتــرا امــا در پاســخ
بــه گفتههــای آقــای آریوبــی گفــت
کــه بخــش زیــادی از وعدههــای
ایــن اداره عملــی شــده و یــک
بخشــی از آن در مراحــل تدارکاتــی
قــرار دارد .آقــای ســیالب افــزود
کــه ایجــاد «تیلــی میدســن» در
ســه شــفاخانهی دولتــی ،اتصــال
 55ولســوالی بــه فایبــر نــوری و
تأمیــن انترنــت و توزیــع فریکونســی
بهمنظــور عرضــهی خدمــات
مخابراتــی نســل چهــارم « »4Gاز
طریــق پروســهی داوطلبــی ،صــدور
ده جــواز عرضــهی خدمــات RVA,
،)SMS, VAS, USSD (VAS
صــدور ســه جوازنامــه وارد و فــروش
وســایل مخابراتــی و ...از دیگــر
برنامههــای ایــن اداره در ســال
جــاری اســت.

