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سه خبر از کابل چه پیامی
برایافغانستاندارد؟

1
شام روز یکشنبه در حالی که
مسلمانان کابل فرایض و وجایب
دینیشان را انجام میدادند ،صدای
شلیک در حوزهی هفتم امنیتی شهر،
روزه و نماز ساکنان محل دوغآباد را
متأثر ساخت .سه سرباز پولیس به نقل
وزارت داخله در حملهی مهاجمان مسلح
جان باخت و  2تن دیگر زخمی شدند.
گروه طالبان در اعالمیهای مسئولیت این
حمله را بر عهده گرفت و اعالم کرد که
 8سرباز امنیتی را کشتهاند .این رخداد
در مقایسه با بمبگذاریها ،انتحارها و
حمالت سازماندهیشدهی پیچیده بر
نهادهای دولتی ،خارجی و خصوصی،
بازتاب خبری گسترده نداشت؛ اما
بیگمان یکی از تکاندهندهترین
حمالت برای سراسر افغانستان است.
نظیر این حمله که در دوغآباد کابل
رخ داد ،در کابل کمتر رخ داده است،
اما در بیشتر مناطق افغانستان همهروزه
چنین حمالتی صورت میگیرد و
سال به سال افزایش مییابد .اینگونه
حمالت بر نیروهای امنیتی ،بر اساس
آمار رییسجمهور غنی در چهار سال
حکومت وحدت ملی جان  43هزار
نیروی امنیتی را گرفته است .شمار
تلفات ملکیها و افراد گروه طالبان هنوز
ِ
جنگ سالهای
روشن نیست ،اما اثرات
اخیر خانه-خانه افغانستان را متأثر کرده
است.
2
صبح دیروز (دوشبنه) پارلمان
افغانستان برای دومین روز شاهد
خشونت و نفاق بود...

هشدار اتمر به غنی:

به نهادهای دولتی آسیب زدهای،
از قدرت کنارهگیری کن
صفحه ۲

طرح  ۱۱نامزد انتخابات
ریاست جمهوری برای ایجاد
«دولت موقت» چیست؟

صفحه ۲

وقتی سفید ،سیاه میشود،
وطندوستی
چه طعمی دارد؟

اشاره :این طرح روز (یکشنبه ۲۹ ،ثور) از سوی  ۱۱نامزد ریاست جمهوری در یک نشست رسمی با نمایندگیهای دیپلماتیک
مستقر در کابل اشتراکگذاری شده است .اطالعات روز این متن را از نسخهی اصلی آن که به زبان انگلیسی است ،به فارسی
برگردان کرده است.
حفاظت از روند دموکراتیک در افغانستان
موضعگیری دربارهی پایان دورهی ریاستجمهوری و تشکیل دولت موقت
شورای نامزدهای ریاستجمهوری ـ  19مِی  ،2019کابل
ما کی هستیم؟...

آخرین انتخابات پارلمانی افغانستان ،اعتراضهای بسیاری به همراه داشت .از روند رأیدهی تا مراحل شمارش ،بازشماری و
اعالم نتایج ابتدایی و نهایی ،این انتخابات سرشار از سوءمدیریت و تخلف برگزار شد .شفافیت پروسه و مدیریت سالم آن به حدی
صدمه دید که حتا اعتراض و تمسخر رهبران حکومت را نیز برانگیخت .سنگینترین اتهام وارد بر انتخابات پارلمانی افغانستان،
افزایش و کاهش رأی نامزدان در بدل پرداخت پول به کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی و «چربیدن» تصامیم سیاسی بر ارزش
رأی و احقاق عدالت در اعالم نتایج بود.
توگو کردم که در انتخابات پارلمانی از حوزهی کابل نامزد بود .کسی که بر مبنای اسناد مستند ،رأی پیروزی
من با خانمی گف 
داشت و با وصف آن که در فهرست ابتدایی نامزدان برنده از پایتخت حضور داشت ،از فهرست نهایی نامزدان برنده...

صفحه ۳

صفحه ۴

کمدین اوکراینی بهعنوان رییسجمهور
جدید سوگند میخورد

رسانههای عربستان از انهدام «دو موشک
حوثیها» بر فراز جده و طائف خبر دادند

از حاال به فکر فتح لیگ قهرمانان هستم

گواردیوال:

کروس تا سال ۲۰۲۳
در رئال مادرید میماند

صفحه ۶

صفحه ۶

صفحه ۷

صفحه ۷
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هشدار اتمر به غنی:

 5ســرباز امنیتــی در میــدان جنــگ هــواداران دو
نامــزد نهایــی بــرای ریاســت مجلــس زخمــی شــدند
و شــماری از دروازههــای پارلمــان جدیــدی کــه
توســط هندیهــا در قالــب کمکهــای 18ســاله
جامعــه جهانــی بــرای بازســازی افغانســتان ســاخته
شــده ،شکســتانده شــد .جنــگ دو روز گذشــته در
پارلمــان افغانســتان بهنــام رعایــت اصــول وظایــف
داخلــی و اجــرای قانــون صــورت میگیــرد؛ امــا
ِ
جنــگ مافیــا و
حقیقــت ایــن اســت کــه ایــن
قومگرایــان اســت .اتفاقــات پارلمــان بیــش از
آنکــه امیــدی باشــد بــرای احیــای قانــون ،خبــری
اســت از فروپاشــی وحــدت و همگرایــی نیمبنــد
گروههــای قومــی و سیاســی .پایــان ایــن جنــگ
معلــوم نیســت ،امــا اثــرات ایــن جنــگ نیــز خانــه-
خانــه افغانســتان را دور زده اســت.
3
چاشــت دیــروز 11 ،نامــزد انتخابــات ریاســت
جمهــوری در کنفرانســی بــه اشــرف غنــی ،رییــس
حکومــت وحــدت ملــی هشــدار دادنــد کــه
وقتــش بــرای ریاســت جمهــوری پایــان یافتــه و
حــق حکومــت بــر ملــت را نــدارد .حنیــف اتمــر
کــه از بنیانگــذاران حکومــت کنونــی و یکــی از
نزدیکتریــن افــراد بــه رییسجمهــور غنــی بــود
و مشــهور بــه سیاســتمدار زیــرک و نســبتا معتــدل
اســت ،دیــروز بــه بمبــی از خشــم و انتقــاد میمانــد
کــه تندتریــن حرفهــا و انتقادهایــش از غنــی را
در پیــش مطبوعــات بیــان کــرد .همزمــان بــا ایــن
کنفرانــس ،اطالعــات روز نســخهای از طــرح ایــن
 11نامــزد را کــه بــرای تشــکیل دولــت موقــت
بــه نمایندگیهــای سیاســی کشــورهای مختلــف
فرســتاده شــده ،منتشــر کــرد .ســخنان دیــروز،
طــرح دولــت موقــت و تجمعــات سیاســی کــه میــان
گروههــای سیاســی متعــدد از جملــه رییسجمهــور
پیشــین ،حامدکــرزی صــورت میگیــرد ،تصویــری
از آبستنشــدن کابــل بــرای یــک تحــول سیاســی
را بــه نمایــش میگــذارد.
ســقوط حکومــت داوودخــان ،فروپاشــی
حکومتهــای کمونیســتی ،فــرار مجاهدیــن،
بمبــارد طالبــان ،همــه تحــوالت سیاســی بــوده
کــه در چنــد دهــهی گذشــته اتفــاق افتــاده
اســت .بســیاری از پیرمــردان افغانســتان همــهی
ایــن تحــوالت را زیســتهاند و میداننــد کــه بــه
چــه آســانی ممکــن اســت تحــوالت سیاســی ایــن
کشــور را تــا مــرز ســقوط دولتهــا بکشــاند .ســه
خبــر بــاال ممکــن اســت قابــل مدیریــت باشــد ،امــا
بیــش از آنکــه امیــدی بــرای مدیریــت وضعیــت
بــرای ثبــات سیاســی در کابــل دیــده شــود ،تــرس
از فروپاشــی و از دســترفتن کنتــرل بــر وضعیــت
وجــود دارد :نــرخ زمیــن پاییــن امــده اســت؛ قیمــت
مــواد خوراکــی افزایــش یافتــه اســت و خبــر مهــم
دیگــر اینکــه یــک دالــر بــه  80افغانــی رســیده
اســت.
اکنــون ایــن ســه خبــر پیامــش بــرای مخاطبــان
چیســت؟ و پیامــدش بــرای افغانســتان چــه خواهــد
بــود؟ پاســخ بــه ایــن ســوال هــا بایســتی ســه
موضــوع اساســی سیاســی دیگــر را بــه بررســی
بگیــرد :گفتگوهــای صلــح ،پایــان مهلــت قانونــی
حکومــت از امــروز و تالشهــای بــرای برگــزاری
انتخابــات ریاســتجمهوری .ایــن ســه موضــوع
اساســی در چنــد مــاه آینــده ،جزئیــات متفــاوت
خواهنــد داشــت .امــا وجــه متشــرکی هــر ســه
موضــوع ایــن اســت کــه هیــچ اجماعــی بــرای در
اولویــت قــراردادن یکــی از ایــن گزینــه وجــود نــدارد
و برعکــس اختالفــات سیاســی و تیمــی داخلــی و
اختــاف نظــر افغانســتان بــا شــرکای بینالمللــی
روی هــر ســه گزینــه در باالتریــن ســطح قــرار دارد.
آنگونــه کــه در خبــر کوتــاه از دوغآبــاد،
جنــگ از افغانهــا قربانــی میگیــرد ،ایــن جنــگ
در قالــب الفــاظ بــا برنامههــای متعــدد جانبــی کــه
امــکان یــک جنــگ عملــی را فراهــم میکنــد ،در
خبــر پارلمــان ،خبــر  11نامــزد انتخابــات ریاســت
جمهــوری و روی ایــن ســه موضــوع اساســی «صلــح،
تشــکیل دولــت موقــت یــا برگــزاری انتخابــات» نیــز
وجــود دارد.
درحالیکــه دســتکم یــک دهــه جنــگ
همهچیــز را بــرای مــردم عــادی ســاخته اســت،
تپــش قلــب سیاســت در کابــل بــر ســر ایجــاد دولــت
موقــت ،صلــح بــا طالبــان و برگــزاری انتخابــات هرگز
عــادی نیســت .رفتوآمدهــای بســیار دیپلماتهــا،
لفاظیهــای فــراوان سیاســتمداران ،مشــت بــه
یخنشــدن نماینــدگان پارلمــان و رســانه بــه رســانه
رفتــن نامــزدان ،همــه نگرانــی از تحــول سیاســی
ناخوشــایند را بیشتــر میکنــد .ایــن ناامیــدی و
تــرس بهدلیــل اختــاف و رقابــت سیاســتمداران
اســت .راه پیــروزی بــر آن ،نیــاز بــه پایــاندادن بــه
ایــن اختالفهــای زیانبــار و دسترســی بــه یــک
توافــق سیاســی و مردمســاالرانه دارد.

به نهادهای دولتی آسیب زدهای ،از قدرت کنارهگیری کن

اطالعات روز :محمدحنیف اتمر ،یکی از نامزدان انتخابات
ریاستجمهوری با اشاره به پایان دورهی کاری رییسجمهور
اشرف غنی ،میگوید که او به نهادهای دولتی آسیب رسانده
و اکنون وقت آن است که از قدرت کنارهگیری کند.
آقای اتمر که دیروز (دوشنبه 30 ،ثور) در یک نشست
خبری در کابل صحبت میکرد ،گفت که آقای غنی در مدت
کارش بهعنوان رییسجمهور نهادهای دولتی را «دربدر» و
دادگاه عالی را نیز متنازع کرده است.
او افزود« :اینها به عرف سیاسی گذشته اتکا کردهاند.
یک غلط نباید اساس غلط دیگر باشد ،بنا ًء اینها سترهمحکمه
ما را متنازع ساخته و این جفای بزرگ در حق حاکمیت
قانون و مشروعیت نظام است».
این نامزد انتخابات ریاستجمهوری تفسیر اخیر دادگاه
عالی در مورد ادامهی کار رییسجمهور غنی را برخورد
سلیقهای با مادهی  61قانون اساسی خوانده و گفت که بند
دوم این ماده در این تفسیر در نظر گرفته نشده است.
به گفتهی او« ،اگر بند اول قانون اساسی در مادهی 61
میفرماید که کار رییسجمهور در اول جوزای سال پنجم
بعد از انتخابات پایان مییابد ،بند دوم آن نیز میگوید که

انتخابات باید در خالل  60روز پیش از پایان دورهی کاری
رییسجمهور (اول جوزای سال پنجم) برگزار شود».
آقای اتمر در عین حال گفت که تمدید کار رییسجمهور
صرف در حالت اضطرار پیشبینی شده است.
او در بخشی از سخنانش گفت که رییسجمهور غنی
اعتماد ملت مبنی به برگزاری انتخابات آزاد ،شفاف و
سراسری را از بین برده است .او همچنان عالوه کرد که دوبار
تأخیر در انتخابات ریاستجمهوری صورت گرفته و تأخیر
احتمالی آن برای بار سوم «نگرانی شدید ملت» است.
اتمر شکست مذاکرات بیناالفغانی را که قرار بود به
تاریخ  20اپریل در دوحه برگزار شود ،شکست مهم در روند
صلح دانست و گفت که «مسئول درجهیک» این شکست
سیاستهای نادرست حکومت بوده است.
آقای اتمر تصریح کرد که حکومت به صلح متعهد نیست
و تالش میکند تا برگزاری انتخابات ،جلو برقراری صلح را
نیز بگیرد.
او خواستار ایجاد «حکومت سرپرست» پس از اول ماه
جوزا شد و از رییسجمهور غنی نیز خواست تا با اصرار بر
ادامهی کار به عزت ،وقار و وجاهت ریاستجمهوری صدمه

نزند .او در عین حال افزود که صدمه زدن به عزت و وقار
ریاستجمهوری و مشروعیت نظام ،باعث ایجاد بحران خواهد
شد.
این نامزد انتخابات ریاستجمهوری از حامیان و
اطرافیان اشرف غنی نیز خواست که در نقض قانون اساسی و
بحرانآفرینی به او کمک نکنند.
در همین حال هارون چخانسوری ،سخنگوی ارگ
ریاستجمهوری دادگاه عالی را تنها مرجع تفسیر قانون
دانسته و گفته است که «هر نوع ترتیبات به اصطالح
’حکومت موقت و یا سرپرست’ خالف قانون اساسی و نظام
است».
براساس قانون اساسی کشور ،وظیفهی رییسجمهور
در اول ماه جوزای سال پنجم ،بعد از برگزاری انتخابات
ریاستجمهوری به پایان میرسد .در قانون اساسی همچنان
تأکید شده است که انتخابات ریاستجمهوری باید  ۳۰یا ۶۰
روز پیش از پایان کار رییسجمهور برگزار شود.
با این حال ،کمیسیون مستقل انتخابات ششم میزان
سال جاری را بهعنوان روز برگزاری انتخابات ریاستجمهوری
تعیین کرده است.

دومین روز تنش در مجلس نمایندگان؛ معترضان دروازهها را شکستاندند

اطالعات روز :تنش میان اعضای مجلس
نمایندگان بر سر انتخاب رییس مجلس وارد
دومین روزش شده و عدهای از نمایندگان
دروازهی تاالر مجلس را شکستانده و به زور
وارد شدهاند.
ناهید فرید ،عضو مجلس و یکی از اعضای
هیأت پانزده نفری حل تنشها میگوید که
جلسات این هیأت جریان دارد ولی تا هنوز به
نتیجهای نرسیده است.
خانم فرید به روزنامه اطالعات روز
همچنان گفت که کمالناصر اصولی با شماری
از هوادارانش دروازهی پارلمان را شکستانده

و به زور وارد مجلس شدهاند .به گفتهی او،
هواداران آقای اصولی نیروهای امنیتی را نیز
لتوکوب کردهاند.
در همین حال یکی از کارمندان بخش
اداری مجلس نمایندگان که نخواست نامش
گرفته شود ،به روزنامه اطالعات روز گفت که
هواداران اصولی دروازه را شکستانده و به زور
وارد مجلس شدهاند .این منبع همچنان گفت
که سه نفر از نیروهای امنیتی از سوی آنان
لتوکوب و دو نفر از این نیروها به شفاخانه
منتقل شدهاند.
از سویی هم ،راضیه منگل ،عضو مجلس

نمایندگان و یکی از نمایندگان کمالناصر
اصولی در هیأت  15نفری ،شکستن دروازه
و واردشدن به مجلس با استفاده از زور را رد
میکند .خانم منگل در صحبت با روزنامه
اطالعات روز گفت که حدود  200نفر از افراد
مسلح غیرمسئول که از هواداران آقای رحمانی
بودند با موترهای زره آمده و بینظمی ایجاد
کرده بودند که نیروهای قطعات خاص آنان را
از ساحهی پارلمان بیرون کردهاند.
او همچنان گفت که هیأت پانزده نفری
به نتیجه رسیده است که با مراجعه به آرشیف
پارلمان و با درنظر داشت اصول وظایف

داخلی ،به تنشها پایان دهد.
تنشها پس از آن باال گرفت که قرار
بود نشست روز یکشنبه مجلس به ریاست
میر رحمان رحمانی آغاز شود ،اما با مخالفت
شماری از اعضای این مجلس روبهرو شد و
مخالفان با حضور در جایگاه رییس مجلس،
نگذاشتند آقای رحمانی بر کرسی ریاست
بنشیند.
بهدنبال آن یک هیأت پانزده نفری با
ترکیب نمایندگان آقای رحمانی و کمالناصر
اصولی و پنج نفر بیطرف ایجاد شد تا
اختالفها میان دو طرف را حل کند.

گزارش تازهی سازمان ملل:

اطالعات روز :دفتر نمایندگی
سازمان ملل متحد در افغانستان
(یوناما) در تازهترین گزارش خود
اعالم کرده است که مبارزه در
برابر فساد در افغانستان هنوز هم
نیاز اساسی محسوب میشود.
در سومین گزارش یوناما در
مورد مبارزه با فساد که دیروز
(دوشنبه 30 ،ثور) با عنوان
«مبارزهی افغانستان در برابر
فساد :کار اساسی برای صلح
و رفاه» منتشر شده ،در آن از
پیشرفتها در تطبیق استراتژی
مبارزه با فساد در افغانستان
استقبال شده است.
در این گزارش همچنان

مبارزه با فساد در افغانستان هنوز هم یک نیاز اساسی است

تأکید شده است که برای ادامهی
این پیشرفتها به تمرکز و
تالشهای دوامدار ضرورت است.
تدامیچی یاماموتو ،نمایندهی
خاص سازمان ملل متحد برای
افغانستان گفته است« :ملل متحد
از پیشرفتهای افغانستان در این
خصوص (تطبیق استراتژی مبارزه
با فساد) استقبال میکنند ،اما
تمام نهادهای افغان در کنار همه
اقشار جامعه باید به تالشهای
خویش در راستای افزایش اصول
تعهد ،حسابدهی و شفافیت ادامه
دهند».
گزارش تازهی یوناما تأثیر
دوامدار فساد در عرصههای

مختلف زندگی مردم افغانستان،
کاهش اعتماد مردم به نهادهای
دولتی و فساد بهعنوان مانع
تالشها برای تأمین صلح و رفاه
پایدار را توضیح داده است.
آقای یاماموتو گفته است که
فساد حاکمیت قانون را ضعیف و
زمینه برای جنایتهای بیشتر را
مساعد میکند .او همچنان افزوده
است که این امر منتج به ایجاد
«حلقهی خبیثه» شده و فرهنگ
معافیت از مجازات را تقویت
میکند.
به گفتهی او« ،فساد حتا
چشمانداز صلح را در معرض خطر
قرار میدهد ،در حالیکه راه حل

مبتنی به مذاکرات برای آیندهی
افغانستان باید براساس صداقت و
عدالت باشد».
در گزارش یوناما پیشنهادهایی
نیز بهمنظور حمایت از نهادهای
ذیربط افغانستان در امر مبارزه با
فساد و بهبود بخشیدن به زندگی
تمام شهروندان ارائه شده و آمده
است که تالشهای جاری دولت
در خصوص مبارزه با فساد روی
زندگی شمار زیادی از افغانها
بیتأثیر بوده است.
همچنان در این گزارش
گفته شده که با وجود بسیاری از
اصالحات در عرصههای حقوقی و
پالیسی ،فساد هنوز هم بهعنوان

مانع اساسی بر سر راه رسیدن به
صلح و رفاه دایمی در افغانستان
قرار دارد.
یکی از پیشنهادهایی که در
این گزارش مطرح شده این است
که «افغانستان باید یک استراتژی
درازمدت مبتنی به دستآوردهای
حاصله از روند اصالحات را تهیه
کرده و از ارادهی ملی منحیث
اهرمی برای مبارزه با فساد
استفاده کند».
از سوی هم ،نمایندهی خاص
سازمان ملل متحد برای افغانستان
افزوده است که انتخابات آینده
«آزمونی برای تطبیق تجربههای
حاصله» است.

 ۲۴جنگجو بهشمول سه عضو پاکستانی گروه طالبان در غزنی کشته شدند

اطالعات روز :منابع محلی در والیت
غزنی میگویند که در  24ساعت گذشته
 24جنگجوی گروه طالبان بهشمول سه
عضو پاکستانی این گروه در نتیجهی حمالت
هوایی و درگیریهای مسلحانه با نیروهای
امنیتی در این والیت کشته شدهاند.
عارف نوری ،سخنگوی والی غزنی گفته
است که این جنگجویان در ولسوالیهای
اندر ،قرهباغ و مرکز این والیت کشته شدهاند.
به گفتهی او ،در جریان این حمالت چهار
جنگجوی دیگر گروه طالبان نیز زخمی

شدهاند.
به نقل از سخنگوی والی غزنی15 ،
جنگجوی این گروه در نتیجهی حمالت
هوایی در ساحهی شرقی و داشهای خشت
آرزو و روستای منگور در مربوطات مرکز این
والیت کشته شده که در میان آنها چند نفر
از انجنیران بخش معدن این گروه نیز شاملند.
آقای نوری افزوده است که این انجنیران
از والیتهای دیگر بهمنظور تشخیص و
حفر یک معدن در مربوطات ولسوالی واغظ
آمده بودند که پیش از رسیدن به هدف

کشته شدهاند .همچنان به گفتهی او،
هشت جنگجوی گروه طالبان بهشمول سه
شهروند پاکستانی این گروه در حمالت هوایی
نیروهای افغان در منطقههای «خرواریان» و
«چهاردیوال» ولسوالی اندر کشته و دو نفر
دیگرشان زخمی شدهاند.
همچنان در یک درگیری مسلحانهی
نیروهای امنیتی با طالبان در نزدیکی بازار
ولسوالی قرهباغ والیت غزنی یک جنگجوی
این گروه کشته و دو نفر دیگرشان زخمی
شدهاند.

سخنگوی والی غزنی در حالی از کشته
شدن  3عضو پاکستانی گروه طالبان در این
والیت خبر داده است که به تاریخ  23ثور نیز
 33شهروند پاکستانی این گروه در عملیات
مشترک نیروهای ویژهی افغان و حمایت
قاطع در ولسوالی اندر این والیت کشته
شده بودند .والیت غزنی در جنوب کشور
از والیتهای ناامن محسوب میشود که
گروه طالبان در شماری از ولسوالیهای آن
بهشمول شهر غزنی فعالیتهای گستردهی
تروریستی دارد.

در حملهی طالبان بر یک پاسگاه پولیس در کابل سه سرباز کشته شدند

اطالعـات روز :پولیـس کابـل تأییـد میکنـد کـه در
حملـهی مهاجمـان مسـلح بـر یک پاسـگاه نیروهـای پولیس
در حـوزهی هفتـم امنیتـی شـهر کابـل سـه سـرباز پولیـس
کشـته و سـه سـرباز دیگـر زخمـی شـدهاند.
فـردوس فرامـرز ،سـخنگوی فرماندهـی پولیـس کابـل
دیـروز (دوشـنبه 29 ،ثـور) بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت
کـه ایـن رویـداد حوالـی سـاعت هفـت شـام روز یکشـنبه
(هنـگام افطـار) در منطقهی دوغآباد حـوزهی هفتم رخ داده

ا ست .
آقـای فرامـرز همچنـان گفـت کـه مهاجمان با اسـتفاده
از فرصـت افطـار و نمـاز شـام بر این پاسـگاه حملـه کردهاند.
بـه گفتـهی او ،مهاجمـان در ابتدا یک سـربازی کـه در حال
گزمـه بـوده را بـه قتـل رسـانده و سـپس بـا واردشـدن بـه
داخـل پاسـگاه ،دو سـرباز دیگـر را کـه در حـال ادای نمـاز
بودنـد ،نیـز کشـتهاند.
در همیـن حـال وزارت داخله در اعالمیهای گفته اسـت

کـه در ایـن حملـه دو نفر از مهاجمان نیز کشـته شـدهاند.
گـروه طالبـان مسـئولیت ایـن حملـه را بر عهـده گرفته
و ادعـا کـرده اسـت کـه در ایـن حمله هشـت سـرباز پولیس
کشـته شـدهاند .در اعالمیـهی گـروه طالبـان همچنـان گفته
شـده کـه مقـداری سلاح و تجهیـزات ایـن پاسـگاه نیـز
بهدسـت افـراد ایـن گـروه افتـاده اسـت.
ایـن گـروه تنهـا زخمـی شـدن دو حملهکننـدهاش را
تأییـد کـرده اسـت.
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سال هشتم

شماره 1۷۳۴

طرح  ۱۱نامزد انتخابات ریاست جمهوری
برای ایجاد «دولت موقت» چیست؟

اشاره :این طرح روز (یکشنبه ۲۹ ،ثور) از
سوی  ۱۱نامزد ریاست جمهوری در یک نشست
رسمی با نمایندگیهای دیپلماتیک مستقر در کابل
اشتراکگذاری شده است .اطالعات روز این متن را
از نسخهی اصلی آن که به زبان انگلیسی است ،به
فارسی برگردان کرده است.
حفاظت از روند دموکراتیک در افغانستان
موضعگیری دربارهی پایان دورهی
ریاستجمهوری و تشکیل دولت موقت
شورای نامزدهای ریاستجمهوری ـ  19مِی
 ،2019کابل
ما کی هستیم؟
یازده کاندید از اقشار سیاسی مختلف
افغانستان
ک انتخابات
• متعهد به روند دموکراتیک و ی 
شفاف
• متقاعد به این که [اشرف غنی]
رییسجمهور برحال یک مانع بر سر راه انتخابات و
همچنین صلح است
• تعهد به
• ارزشهای اسالمی و افغانی
• وحدت ملی
• جمهوری اسالمی و
• برتری قانون اساسی
دستور کار (آجندای) ما
• دورهی ریاستجمهوری براساس قانون
اساسی در  22ماه مِی به پایان میرسد
• انتقال قانونی به دلیل ناکامی دولت در
برگزاری انتخابات ریاستجمهوری با بحران مواجه
است
• رییسجمهور قصد دارد به طور غیرقانونی
دورهاش را برای مدت نامحدود تمدید کند
• تمدید دورهی ریاستجمهوری نهتنها
غیرقانونی بلکه به لحاظ سیاسی تفرقهانداز و برای
کشور خطرناک است
• ما به عنوان نامزدها باید در جهت منافع
کشور موضع بگیریم
مورد قانونی
بنبست قانون اساسی
مادهی  :61وظیفهی رییسجمهور در اول
جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان مییابد.
بخش اول ماده  61به طور کافی وضاحت
داده است که دورهی کاری رییسجمهور در تاریخ
مشخصی پایان مییابد.
با اینحال ،رییسجمهور فعلی به راحتی
ـ در تضاد آشکار با قانون اساسی ـ دادگاه عالی
را موظف کرد تا بخش دوم این ماده را به عنوان
مبنای تمدید دورهی کاری وی تا بعد از انتخابات
برجسته کند.
مادهی  :61انتخابات به منظور تعیین
رییسجمهور جدید در خالل مدت سی الی شصت
روز قبل از پایان کار رییسجمهور برگزار میگردد.
در ضمن ،همین مادهی  61به وضوح
رییسجمهور را به عنوان نگهبان قانون اساسی
ملزم میکند تا انتخابات ریاستجمهوری را در
دورهی زمانی مشخص قبل از پایان دورهی کاری
خود برگزار کند.
هیچ مقررهای وجود ندارد که بر مبنای آن
پاداش ناکامی [در برگزاری به موقع انتخابات
ریاستجمهوری] تمدید دورهی کاری باشد.
بنابراین:
• برگزاری انتخابات وظیفهی رییسجمهور
براساس قانون اساسی است
• انتخابات ریاستجمهوری باید در  22آپریل

 2019برگزار میشد
• با اینحال ،به رغم پنج سال ریاستجمهوری،
رییسجمهور بدون هیچ دلیل مشروعی در
اولویتدادن به انتخابات ناکام بوده است که منجر
به بنبست کنونی قانون اساسی شده است
• وضعیت کنونی از سر ناگزیری نه بلکه
نادیدهگیری آگاهانه وظیفهای است که در قانون
اساسی تصریح شده است
زخم را نمک زدن ،بد را بدتر کردن
• رییسجمهور به دنبال تمدید آزادانه دورهی
کاریاش است
• بدون محدودیت زمانی ـ تمدید دوره به طور
موثری نامحدود است
• نادیدهگیری یک وظیفهی تصریح شده در
قانون اساسی و به دنبال آن نقض وظیفهی دیگر
جنبهی قانونی تمدید دورهی کاری
• پایان دورهی کاری ریاستجمهوری یکی
از مهمترین مفاد قانون اساسی افغانستان است که
برای اول جوزا مشخص شده است( .مادهی )61
• فقط در وضعیت اضطراری میتوان دورهی
کاری رییسجمهور را تمدید کرد( .مادهی )146
• با اینحال ،پیشکشیدن وضعیت اضطراری
مبتنی بر قوانینی در قانون اساسی است که
نه در وضعیت فعلی قابل اجرا است نه از سوی
رییسجمهور پیگیری شده است.
• مقررهی قانون اساسی تفسیر باز دیوان عالی
کشور نیست.
• ارگ نمیتواند با دور زدن طرزالعمل قانون
اساسی برای [تمدید دورهی کار] درخواست کند.
• و نقض سیاسی گذشته نمیتواند مبنا و
سابقهی قانونی /حقوقی ایجاد کند.
قضیهی حکومت وحدت ملی فراموش نشود
• تشکیل حکومت وحدت ملی براساس
توافقنامهای بود که توسط دو نفر تحت نظارت
بینالمللی امضا شد.
• این توافقنامه دیرزمانیست نقض شده و
دیگر معتبر نیست.
• به عنوان مثال ،براساس مادهی
دوم بیانیهی مشترک تاریخ  8آگست  2014و
ضمیمهی آن در مورد «تشکیل لویهجرگه در دو
سال به منظور بررسی سمت نخستوزیر اجرایی»،
«رییسجمهور متعهد به تشکیل لویهجرگه برای
بحث در مورد اصالح قانون اساسی و ایجاد سمت/
پست نخستوزیر اجرایی است».
• هیچ لویهجرگهای برگزار نشد و
همینطور بسیاری از تعهدات دیگر این توافقنامه
اجرا نشد.
مورد سیاسی
پاداش ناکامی نباید تمدید دورهی کاری باشد
• اصالحات انتخاباتی و برگزاری آزاد و
عادالنهی انتخابات اولین تعهد حکومت وحدت
ملی در چارچوب توافق سیاسی بود
• با اینحال ،اصالحات انتخاباتی صورت
نگرفته است
• انتخابات پارلمانی یک افتضاح بود
• انتخابات ریاستجمهوری ـ که دو بار به
تعویق افتاد ـ از هماکنون یک ناکامی است
راهحلهای سیاسی برای مسائل حقوقی
نیازمند اجماع سیاسی است ،اما شکست دیگری
سر میرسد
• سیاستورزی تفرقهانگیز رییسجمهور
ریشه در بحران کنونی دارد
• ارگ از اجماع برخوردار نیست زیرا:
• رییسجمهور بهعنوان مانع سر راه

انتخابات عادالنه و شفاف دانسته میشود
• رییسجمهور به عنوان مانع سر راه
صلح دانسته میشود
• سوءاستفاده از قدرت و صالحیت و
منابع دولتی
• ترس مشروع از تقلب انتخاباتی
• اعتماد پایین به روند به دلیل ضعف
کمیسون مستقل انتخابات و سایر نهادها
مانع انتخابات آزاد ،عادالنه و شفاف
• بیاعتنایی کامل به قانون و اصول
• استفاده از منابع دولتی
• انتصابات /برکناریها
• وزرا ،والیها ،مشاوران
• سناتورها (برکناری و همچنین
انتصاب)
• مقامات دولتی محلی
• سوءاستفاده از قدرت دولت
• برکناریهای انتقامجویانه
• سایر اقدامات انتقامجویانه
میدان نابرابر
• رییسجمهور مطلقا هیچ احترامی به حقوق
دیگران برای داشتن فرصت برابر برای رقابت و
پیروزی ندارد
• او ماههاست که به صورت غیرقانونی کمپاین
میکند:
• سفرهای والیتی
• افتتاح مجدد پروژهها
• حضور اعضای تیکت انتخاباتی در
جلسات دولتی
• لویهجرگه ـ آخرین شاهکار
و بیشتر از این...
حاکمیت قانون :براساس گزارش انجمن
حقوقدانان افغانستان «از  162مادهی قانونی
اساسی 94 ،مادهی آن توسط حکومت وحدت ملی
و عمدتا توسط رییسجمهور افغانستان نقض شده
است».
امنیت :تحت رهبری سرقوماندان اعلی قوی
مسلح کنونی ،دولت بیش از نیمی از قلمروش و
همچنین  45هزار سربازش را از دست داده است.
این یک فاجعه است.
فساد :با وجود لفاظی پوپولیستی ،دولت موفق
به ارائهی آجندای معنادار برای مبارزه با فساد
نشده است .افغانستان همچنان در صدر فهرست
کشورهای فاسد جهان قرار دارد.
دموکراسی :به رغم اقدامات نمادین ،دولت
به صورت جدی روند دموکراسیسازی را تضعیف
کرده است .برگزاری انتخابات ولسیجرگه سال
 2018و نگرش کامال غیرمسئوالنه به انتخابات
ریاستجمهوری دموکراسی را به زانو درآورده
است.
و سرانجام صلح :برای رییسجمهور به دست
آوردن دورهی دوم نسبت به صلح اولویت دارد.
برای این منظور ،او نهتنها تالشهای کنونی صلح
را به تاخیر میاندازد و تضعیف میکند ،بلکه به
صورت فعال به آتش منازعه دامن میزند.
موضع ما
نتیجهگیری ما
• ماده و مفاد قانون اساسی برای دورهی کاری
دولت روشن است و جایی برای تفسیر وجود ندارد
• تمدید دورهی کاری غیرقانونی است
• ادامهی دورهی کاری باعث ایجاد خالی
مشروعیت خواهد شد و بحران سیاسی و امنیتی
را تشدید خواهد کرد
• تمدید به لحاظ سیاسی غیرقابلپذیرش

است زیرا رییسجمهور برحال خود نامزد انتخابات
است
• برای جلوگیری از خالی قدرت ،به یک
دولت موقت نیاز است
تقاضاهای ما
• رهبری حکومت وحدت ملی برای جلوگیری
از بحران سیاسی کنار برود
• یک اجماع سیاسی بزرگ که کل جامعه
سیاسی را برای نظارت بر دورهی گذار در بر گیرد،
شکل بگیرد
• دورهی گذار به انتخابات و یا درصورت توافق
صلح به دولت موقت منجر شود
• دستگاه دولت به شمول وزارتخانههای
کابینه بدون تغییر باقی بماند
• دولت موقت به شمول رییسجمهور و دو
معاون انتخاب شود
• دورهی کاری و مسئولیتهای دولت موقت
باید محدود و تعریفشده باشد
در مورد دولت موقت
تشکیل دولت موقت :گزینهی اول
رییسجمهور فعلی از نامزدیاش برای
انتخابات دست بکشد و از  22ماه مِی به
کارش بهعنوان «رییسجمهور موقت» بدون
پشتسرگذاشتن کدام میکانیسم حقوقی تا پایان
دورهی حکومت موقت ادامه دهد .این گزینه در
مورد معاونان فعلی ریاستجمهوری نیز اعمال
شود.
گزینهی دوم
نامزدهای فعلی کنار بروند .یک مجمع بزرگ
از رهبران سیاسی و مدنی از تمام اقشار سیاسی
به شمول نامزدهای ریاستجمهوری تشکیل شود.
نامزدهای واجد شرایط از طریق احزاب سیاسی و
سازمانهای مدنی ثبتشده نامزد شوند .اعضای
مجمع از طریق اجماع بر طرزالعمل انتخاب توافق
کنند .رییسجمهور موقت و دو معاون موقت
انتخاب شوند.
حکومت موقت :اصول اساسی
 .1رییسجمهور و معاونان ریاستجمهوری
موقت باید بیطرف باشند و از معیارهایی که در
مادهی  62قانون اساسی آماده برخوردار باشند
 .2رییسجمهور و معاونان ریاستجمهوری
موقت نمیتوانند در انتخابات نامزد شوند
 .3دورهی کاری حکومت موقت پس اعالم
نتایج انتخابات ریاستجمهوری  28سپتامبر پایان
خواهد یافت
 .4تمام مقررهها و مفاد قانون اساسی به
شمول نظارت پارلمانی بر حکومت موقت اعمال
خواهد شد
 .5شورای نامزدهای ریاستجمهوری فعالیت
مربوط به انتخابات دولت موقت را نظارت خواهد
کرد.
حکومت موقت :وظایف اصلی
 .1برگزاری انتخابات آینده به صورت آزاد،
عادالنه و شفاف
 .2رهبری روند صلح
 .3حصول اطمینان از انتقال صحیح قدرت به
دولت منتخب یا در صورت لزوم ـ با توجه به روند
صلح ـ به دولت انتقالی
استراتژی ما
برای اطمینان از برآوردهشدن تقاضاهایمان
• ما دادخواهی میکنیم :در صورت ادامهی
حکومت وحدت ملی پس از  22مِی ،ما به طور
جمعی برای کنار رفتن دولت و تشکیل دولت
موقت بیطرف دادخواهی خواهیم کرد.

• فشار وارد میکنیم :ما به اقشار سیاسی
کشور برای ایجاد اجماع سیاسی بزرگ در حمایت
از تقاضاهایمان رو خواهیم کرد .ما از این اجماع
سیاسی برای اعمال فشار مستمر بر دولت استفاده
خواهیم کرد.
• اعتراض میکنیم :بهعنوان آخرین راه چاره
و در صورتی که رییسجمهور به نادیدهگرفتن
تقاضاهای ما و وظیفهاش بر مبنای قانون اساسی
ـ برای اطمینان از میدان برابر برای انتخابات
ریاستجمهوری ـ ادامه دهد ،ما وارد اعتراضات
صلحآمیز خواهیم شد و در صورت لزوم دست به
نافرمانی مدنی خواهیم زد.
ما از شرکای بینالمللی خود انتظار داریم
• نظارت کنند :سیاستورزی مشروع برای
ثبات حیاتی است .بنابراین ،ما از شرکای بینالمللی
خود انتظار داریم که همچنان در این روند دخیل
باقی بمانند و از نزدیک بنبست و نابسامانی قانونی
و سیاسی را تحت نظر داشته باشند.
• حمایت کنند :ما بر حمایت مداوم جامعه
جهانی از شفافیت روند انتخاباتی و برگزاری
آزاد ،عادالنه و شفاف انتخابات ریاستجمهوری
پیشروی افغانستان حساب میکنیم.
در مورد محدودکردن صالحیتهای دولت
برای اطمینان از شفافیت انتخابات،
صالحیتهای حکومت در این زمینهها باید فورا
محدود شود:
 .1عزل و نصب
 .2دسترسی به منابع دولتی
 .3انتخابات
محدودکردن صالحیت عزل و نصب
 .1یک نهاد نظارتی مشترک که متشکل از
نمایندگان نامزدهای ریاستجمهوری ،احزاب
سیاسی و جامعهی بینالمللی باشد ،ایجاد شود
 .2این نهاد باید نظارت کند و مطمئن شود
که همهی انتصابات و برای سمتهای زیر براساس
شایستگی انجام میشود نه مالحظات سیاسی:
• در سطح والیتی :ولسوالها ،والیها ،روئسای
س گمرک ،فرماندهان
والیتی به شمول ریی 
پولیس به شمول فرماندهان پولیس سرحدی و
کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون
شکایتهایانتخاباتی.
• در مرکز :وزرا ،معینها ،روئسای ریاستهای
عمومی ،کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات
و کمیسیون شکایتهای انتخاباتی ،سناتورها،
مشاوران ریاستجمهوری ،مشاوران وزرا و
فرماندهان ریاستهای امنیتی.
 .3بررسی تمام انتصابات در بخشهای
فوقالذکر توسط نهاد نظارتی مشترک و لغو
انتصابات در صورت ناسازگاری با اصول فوقالذکر
 .4بررسی تمام برکناریها در بخشهای
فوقالذکر در مدت مشخصشده و لغو برکناریها
در صورت ناسازگاری با اصول فوقالذکر
 .5ایجاد یک روند رسمی که به موجب آن
مقامات ارشد متعهد به پاسداری از قانون شوند و
از هرگونه دخالت در روند انتخابات خودداری کنند
 .6اقدامات اصالحی حقوقی و اداری در برابر
افرادی که مرتکب تخلف میشوند.
دسترسی به منابع دولتی
 .1تصویب قانون تدارکات برای تقویت
شفافیت از طریق موارد ذیل:
• جداسازی وظیفه و ماموریت تدارکات از
دفتر رییسجمهور
• تسهیل شفافیت بیشتر از طریق فراهمکردن
زمینهی نظارت سیاسی و بینالمللی از روند
تدارکات
 .2بررسی تمام پروژهها و قراردادهایی که
براساس قاعده «منبع واحد» اهدا شده است و روی
دستگرفتن اقدامات اصالحی الزم
 .3بررسی قضایای فساد مربوط به انتخابات از
جمله تدارک دستگاههای بیومتریک برای انتخابات
پارلمانی سال 2018
 .4تضمین فرصت برابر برای همهی نامزدها
از طریق حصول اطمینان از اینکه خدمات امنیتی
ارائهشده توسط دولت برای همهی نامزدها و
تیمهای آنها متناسب به نیاز امنیتیشان در
دسترس است
 .5ارائه سایر خدمات غیرامنیتی که برای
انتخابات و تمام نامزدها مهم است از جمله امکانات
و تسهیالت تدارکاتی و حمل و نقل
شفافیت نظام انتخاباتی
 .1ایجاد یک میکانیسم نظارتی مشترک
از نامزدهای ریاستجمهوری ،احزاب سیاسی و
جامعه مدنی هم در سطح ملی و هم در سطح
والیتی برای نظارت بر روند انتخابات و اطمینان از
اینکه قوانین و مقررات نقض نمیشوند
 .2تطبیق اصالحات انتخاباتی الزم
 .3اطمینان از استقالل نهادهای انتخاباتی
به شمول دبیرخانههای این نهادها و توانایی آنها
برای استخدام شفاف و مبتنی بر شایستگی.

سهشنبه

آخریــن انتخابــات پارلمانــی
افغانســتان ،اعتراضهــای بســیاری
بــه همــراه داشــت .از رونــد
رأیدهــی تــا مراحــل شــمارش،
بازشــماری و اعــام نتایــج
ابتدایــی و نهایــی ،ایــن انتخابــات
سرشــار از ســوءمدیریت و تخلــف
برگــزار شــد .شــفافیت پروســه
و مدیریــت ســالم آن بــه حــدی
صدمــه دیــد کــه حتــا اعتــراض
و تمســخر رهبــران حکومــت را
نیــز برانگیخــت .ســنگینترین
اتهــام وارد بــر انتخابــات پارلمانــی
افغانســتان ،افزایــش و کاهــش رأی
نامــزدان در بــدل پرداخــت پــول
بــه کمیشــنران کمیســیونهای
انتخاباتــی و «چربیــدن» تصامیــم
سیاســی بــر ارزش رأی و احقــاق
عدالــت در اعــام نتایــج بــود.
مــن بــا خانمــی گفتوگــو
کــردم کــه در انتخابــات پارلمانــی
از حــوزهی کابــل نامــزد بــود.
کســی کــه بــر مبنــای اســناد
مســتند ،رأی پیــروزی داشــت و بــا
وصــف آن کــه در فهرســت ابتدایــی
نامــزدان برنــده از پایتخــت حضــور
داشــت ،از فهرســت نهایــی نامــزدان
برنــده حــذف شــد .از روز برگــزاری
انتخابــات تــا اعــام نتیجـهی نهایــی
حــوزهی پایتخــت کــه پرونــدهی
انتخابــات پارلمانــی افغانســتان
بســته شــد ،در جریــان ایــن پروســه
بــودم و بــا نامزدهــای مختلفــی
دیدارهــا و گفتوگوهایــی داشــتم.
تصــور میکنــم ایــن خانــم بــا
توجــه بــه مســیری کــه در زندگــی
تــا کنــون آمــده اســت و تعلقــش
بــه یــک صنــف اجتماعــی ویــژه،
بیــش از آن کــه مثــل نامــزدان
دیگــر ،بازنــدهی تقلــب و تخلــف
انتخاباتــی باشــد ،یــک قربانــی
اســت .قربانــی یــک ســتم عریــان در
یکــی از بدنامتریــن انتخاباتهــای
نظامهــای دمکراتیــک .او را بــا
پرونــدهی حجیمــی از مــدارک در
بغــل و ســیمایی کــه از تأســف و
انــدوه پــر بــود ،مالقــات کــردم .در
مصاحبــه بــا او ،بیــش از هــر گزارش
و اتفــاق مربــوط بــه انتخابــات
افغانســتان ،متوجــه گســتردگی
ســتم سیاســی و بــه مســلخرفتن
ارزش رأی شــهروندان شــدم .پــس
از مراجعــه بــه نهادهــای مختلــف
بــا مــدارک کافــی و مســتند ،بــا
وصــف آن کــه مســئوالن نهادهــای
مســئول بــه ضایعشــدن حــق
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سال هشتم

پیــروزیاش بــه آشــکارا اعتــراف
کــرده بودنــد ،دادخواهــیاش
شکســت خــورده بــود .درمانــده
بــود و از ســر ناامیــدی و انــدوه،
آمــده بــود کــه بگویــد میخواهــد
ضایعشــدن حقــش ،دســتکم در
یــک رســانه روایــت شــود.
 13روز پــس از اشــغال
افغانســتان توســط ســربازان ارتــش
ســرخ ،نــوزادی در یــک خانــوادهی
اســماعیلیمذهب ،در تایمنــی کابــل
بــه دنیــا آمــد .او یکــی از هــزاران
کودکــی بــود کــه بیهیــچ نقشــی
در انتخــاب تعلــق مذهبــیاش ،پــا
بــه دنیــا گذاشــته بــود تــا عــذاب
ناشــی از تعلــق مذهبــیاش را بــا
خــود بــردوش کشــد .ســلیمه،
کودکــی و دانشآموزشــی را بــا
انــکار تعلــق مذهبـیاش پشــت ســر
گذاشــت .ســلیمه نمیتوانســت
ایــن رنــج را تحمــل کنــد کــه
کســی ،اســتکانی کــه او بــا آن آب
یــا چــای نوشــیده بــود را بشــکند.
اغلــب مــردم ،بــر ایــن بــاور بودنــد
کــه ظرفــی کــه از آن یــک پیــرو
مذهــب اســماعیلی چیــزی نوشــیده
باشــد ،مــردار اســت و بایــد از بیــن
بــرده شــود .ســلیمه ،پنهانکــردن
تعلــق مذهبــیاش را بــه تحمــل
ایــن رنــج دشــوار ترجیــح
مــیداد .فرقــهی اســماعیلیه در
تاریــخ اســام ،از انگشتشــمار
فرقههــای روشــنگری ســت
کــه در امــور دینــی ،عقــل را
بــر نقــل ترجیــح میدهــد.
گرایشــی کــه بــرای فرقههــای
عمدتــا نقلگــرا و متمایــل بــه
قرائــت ســختگیرانهی اســامی،
معــادل تمــرد و کفــر اســت .بــا
ایــن وصــف ،ســلیمه در مقایســه
بــا هــزاران دختــر افغانســتان در
آن زمــان ،خوششــانس بــود.
خانــوادهاش ،بیســت ســال قبــل از
تولــد او ،از ولســوالی سرخپارســای
والیــت پــروان در شــمال کابــل،
بــه پایتخــت کوچیــده بودنــد .او
برخــاف هــزاران دختــری کــه در
روســتاهای افغانســتان مطلقــا از
آمــوزش محــروم و محکــوم بــه یــک
سرنوشــت تبعیضآلــود بودنــد،
میتوانســت در مکتــب تاجــور
ســلطانهی کابــل ،درس بخوانــد.
در ســیزدهمین بهــار زندگــی،
زمانــی کــه ســلیمه داشــت از
اشــتیاق و موفقیتــش در آمــوزش
لــذت میبــرد ،مجاهدیــن،
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حکومــت داکتــر نجیــباهلل را
ســقوط دادنــد و پایتخــت ،به ســنگر
درگیریهــای خونبــار میــان
گروههــای مختلــف مجاهدیــن
مکتــب ســلیمه،
تبدیــل شــد.
ِ
یکــی از ســنگرهای مجاهدیــن بــود.
پــس از دو ســال خانهنشــینی،
باوصــف آن کــه پایتخــت روزانــه
از انفجــار دههــا راکــت میلرزیــد،
ســلیمه بــار دیگــر بــه مکتــب رفــت.
اشــتیاق مضاعفــش بــه آمــوزش ،او
را بــر تــرس کشتهشــدن در انفجــار
یکــی از صدهــا راکــت کــور غالــب
میکــرد .ســلیمه نمیدانســت
کــه حتــا اگــر بــر تــرس از انفجــار
راکتهــا غلبــه کنــد ،یــک تندبــاد
از جنــوب افغانســتان ســر میرســد
کــه زنــان را در زنــدان خانههــا و
چادریهــا بیرحمانــه حبــس
میکنــد .
در آســتانهی امتحانــات
آخــر ســال مکاتــب ،در پاییــز
 ،1375ســلیمه داشــت آمادگــی
میگرفــت کــه بــرای دهمیــن
بــار ،از اول نمرگــیاش در مکتــب
دفــاع کنــد ،پایتخــت بــار دیگــر،
ســقوط حاکمیــت را تجربــه کــرد.
جنبــش اســامی طالبــان کــه
چونــان ســیل ،از قندهــار جــاری
شــده بــود ،حکومــت مجاهدیــن را
ســقوط داد .خفقانــی از بیرحمــی،
تعصــب و نظامیگــری بیباکانــه،
پایتخــت را زیــر آوار بــرد .تبــر
امــارت اســامی ،رؤیــای ســلیمه
و دههــا هــزار دختــر افغانســتان
را گــردن زد و زنــان افغانســتان،
بــه پســتوی خانههــا تبعیــد شــد.
انــدی پــس از اســتقرار امــارت
اســامی ،پــدر ســلیمه کــه پــس
از برقــراری حکومــت مجاهدیــن،
مأموریــت در ادارهی امنیــت ملــی
حکومــت داکتــر نجیــب را رهــا
کــرده و بــه تایرفروشــی در یکــی
از بازارهــای کابــل مصــروف شــده
بــود ،بــه بنــد جنگجویــان طالــب
کشــیده شــد .وقتــی پــس از
شــکنجه زیــاد ،پــدرش عصــر یکــی
از روزهــا در بــدل پرداخــت ســه
بوجــی اســکناس ،از زنــدان رهــا
شــد ،خانــوادهی ســلیمه همــان
شــب ،مخفیانــه بــه پاکســتان فــرار
کردنــد .آنهــا تصــور میکردنــد
حداکثــر پــس از شــش مــاه ،موفــق
میشــوند بــه کابــل عزیزشــان
برگردنــد ،امــا اقامتشــان در
راولپنــدی ،شــش ســال بــه طــول
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وقتی سفید ،سیاه میشو
وطندوستی چه طعمی دار

یافتههای اطالعات روز همچنان نشان میدهد
که وزارت صحت عامه ،فریدالله رحیق ،رییس
ادارهی خدمات طب عدلی را خالف قانون
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انجامیــد.
ســلیمه در دشــواری مهاجــرت،
بــار دیگــر اشــتیاقش بــه آمــوزش را
بیــدار کــرد .دختــری کــه بــه هفــده
ســالگی رســیده بــود ،بــه برگشــت
بــه عقــب تــن داد و دانشآمــوز
صنــف ســوم یکــی از مکاتــب
ویــژهی مهاجــران افغــان در
راولپنــدی شــد .شــش ســال بعــد،
وقتــی ســلیمه بــا پشــتوارهای از
آموختههــا در مکاتــب مهاجریــن،
پــس از ســپری کــردن موفقانــهی
امتحــان آزمــون ورودی ،آمــاده
شــده بــود کــه دانشآمــوز صنــف
هشــت در یکــی از مکاتــب رســمی

پاکســتان شــود ،کانالهــای خبــری
جهــان ،خبــر تکاندهنــدهای را
روی آنتــن بردنــد :امــارت اســامی
طالبــان توســط ائتــاف بینالمللــی
ضــد تروریــزم بــه رهبــری امریــکا
و جبهــهی مقاومــت افغانســتان،
ســقوط کــرد .نــوار آمــوزش و
رؤیــای ســلیمه ،بــرای چندمیــن
بــار پــاره شــد .پــدرش ،بــرای
برگشــت بــه کابــل ،ثانیهشــماری
میکــرد .او نتوانســته بــود بــر
وطندوســتی و اشــتیاقش بــه
زندگــی در افغانســتان غلبــه کنــد.
بــه همیــن خاطــر از مهاجــرت بــه
کانــادا و ایــاالت متحــده ســرباز
زد .هــزاران خانــوادهی اســماعیلی
توســط کشــورهای اروپایــی و
امریــکای شــمالی از افغانســتان
و پاکســتان خــارج شــده بودنــد.
خانــوادهاش کــه اســباب مهاجــرت
بــه ایــاالت متحــده و خــروج از تنور
ســوزان افغانســتان و خاورمیانــه
را فراهــم کــرده بــود ،نتوانســتند
بــر عشــق وطندوســتی پــدر
غلبــه کننــد .خانــوادهی ســلیمه،
بــار دیگــر بندوبســاط بســتند کــه
بــه کابــل برگردنــد؛ شــهر عشــق
و آرامــش پــدر .آنهــا بــه شــهری
برگشــتند کــه هجــده ســال بعــد،
مناســبات سیاســیاش ،ســلیمه را
قربانــی کــرد .اگــر پــدر میدانســت
کــه هجــده ســال بعــد ،مناســبات
سیاســی وطنــی کــه عاشــقانه
دوســتش میداشــت ،حقــوق و
تالشهــای دختــر سختکوشــش
را چنــان بیرحمانــه پایمــال
میکنــد کــه میتوانــد اشــکش
را درآورد ،احتمــاال هرگــز بــه
افغانســتان بــر نمیگشــت.
وقتــی ســلیمه از تورخــم عبــور
کــرد ،اشــک ریخــت .احســاس
میکــرد کــه غلوزنجیــر مهاجــرت
از دســتوپایش برداشــته شــده

اســت .نفسهــای عمیقــی کشــید
و در زمیــن و هــوای زخمــی و
خونیــن وطــن ،احســاس تعلــق و
مالکیــت بــر قلمــرو را تجربــه کــرد.
کابــل ،از زیــر آوار ویرانــی و
خشــونت دوبــاره میرویید .ســلیمه،
دانشآمــوز صنــف دهــم لیســه
زرغونــه بــود .شــرایط و کیفیــت
نهادهــای آموزشــی بــه صورتــی
بــود کــه بســیاری از دختــران،
مســتقیما شــامل صنــف دوازده
شــده بودنــد ،امــا ســلیمه ترجیــح
داد کــه بــر شــتابش غلبــه کنــد و
از صنــف  10بــار دیگــر آغــاز کنــد
تــا مبــادا ســنگبنای آموزشــش را
لــرزان گذاشــته باشــد .ســه ســال
پــس از ســقوط امــارت اســامی،
باوصــف مشــکالت اقتصــادی کــه
گاه مجبــور میشــد فاصلــهی
میــان دانشــگاه کابــل و تایمنــی
را پیــاده رفتوآمــد کنــد ،ســلیمه
از دانشــجویی در دانشــکدهی
ادبیــات دانشــگاه کابــل لــذت
میبــرد .یــک رنــج دیرســال امــا،
کمــاکان بــر کولهایــش ســنگینی
میکــرد .او نمیتوانســت بــه
همصنفیهایــش آشــکار کنــد
کــه پیــرو مذهــب اســماعیلیه
اســت .احتمــاال تجربــهی امتنــاع
همصنفیهایــش از دســت دادن بــا
او بــه اتهــام مــردار بــودن ،در 24
ســالگی غــرورش را بــه کل ویــران
میکــرد .اگرچــه نســبت بــه
دهههــای قبــل ،مواجه ـهی جامعــه
بــه پیــروان مذهــب اســماعیلی
بهتــر شــده بــود ،امــا کمــاکان
تعلــق بــه ایــن مذهــب ،یــک عــذاب
بــود .در شــهری کــه پــدر عاشــقانه
دوســتش داشــت ،دختــرش امــا
متهــم بــه کثیــف بــودن بــود .چــه
تناقــض باشــکوه و رنــجآوری!
دو ســال پــس از دریافــت
لیســانس زبــان انگلیســی ،ســلیمه
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خنرانی رییسجمهور ،گلمحمد توحیدی،
راض میکند .او به گفتههای اشرف غنی
صلح در کشور شخص رییسجمهور است.
بیرون میکنند .در پایان برنامهی افتتاحیه
ش را پرسیدم .او گفت «خودکامگیهایی را
کافها و تشدید اختالفها میشود و این
ح بهوجود بیاورد .از این لحاظ این امر باعث
میسر نشود».

بــا مــرد جوانــی ازدواج کــرد کــه
در ســالهای بعــد ،بــرای او کــوه
شــد .متناســب بــه نیــاز ،گاه
همســر بــود ،گاه پــل زیــر پــا ،گاه
معشــوق و گاه بادیــگارد و راننــده.
در جریــان گفتوگــو بــا ســلیمه،
وقتــی ســلیمه از روایــت ســتم
بیرحمانــهای کــه بــر او رفتــه
بــود بغــض میکــرد ،متوجــه شــدم
همســرش آقــای نیکــزاد ،در حــس
رن ـجآوری ،شــبیه بــه ناتوانــی یــک
مــرد در حمایــت از همســرش و
شکســت در احقــاق حقــوق او
میســوخت .ســفیدی بــه ســرخی
گراییــدهای چشــمانش وقتــی
تــاش میکــرد بغــض و اشــکش
را ســرکوب کنــد ،یــک منظــرهی
مانــدگار و تأســفبرانگیز بــود.
پــس از فراغــت از دانشــگاه،
ســلیمه در «ادارهی کنســول
بنیادآقاخــان» و ســپس نهــاد
«فوکــس» از زیرمجموعههــای
ایــن بنیــاد در زمینــهی خدمــات
بشــری در کابــل بــه کار آغــاز
کــرد .ســه ســال پــس از فراغــت
از دانشــگاه ،ســلیمه در انتخابــات
پارلمــان شــانزدهم افغانســتان از
حــوزهی پایتخــت نامــزد شــد .در
حــوزهی سیاســت ،اســماعیلیههای
افغانســتان از چنــد دهــه بــه ایــن
ســو ،اکثــرا از کانــال خانــوادهی
سیاســی-مذهبی نادریهــا بــه
رهبــری ســید منصــور نــادری بــا
نهادهــای قــدرت وصــل بودهانــد؛
مرجــع سیاســی یکهتــاز و
بیرقیــب کــه مناســبات و تعامــات
سیاســی پیــروان ایــن مذهــب را
بــه صــورت انحصــاری در اختیــار
دارد .ســلیمه ،از نخســتین فعــاالن
سیاســی بــود کــه بــدون تعلــق بــه
ایــن کانــاالل سیاســی غالــب ،پــا
بــه کارزارهــای انتخابــات پارلمانــی
 1389افغانســتان نهــاد .او بــه

دلیــل ناتوانــی در تبلیغــات کافــی و
گســترده و جلــب حمایــت مردمــی،
موفــق نشــد رأی پیــروزی بیــاورد و
از راهیابــی بــه مجلــس شــانزدهم
افغانســتان بــاز مانــد .او شکســتش
را بــا رضایــت تمــام پذیرفــت.
پــس از انتخابــات پارلمانــی،
ســلیمه ،در برنامــهی لیســانس
حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه
خصوصــی رنــا ،شــامل شــد.
مشــقتهایش ســنگین بــود،
امــا انــرژیاش بــرای کار فــراوان.
ســحرگاهان ،خانــه را بــه مقصــد
دانشــگاه رنــا تــرک میکــرد .پــس
از دانشــگاه ،حوالــی هشــت صبــح
بــه دفتــر کارش میرفــت .بــا
فراغــت از کار در حوالــی  5عصــر،
بــه فعالیتهــای رضاکارانــهاش
مصــروف میشــد .ســه ســال
بعــد وقتــی ســلیمه بــا کــودک
شــیرخوار چندماهــه در آغــوش،
دانشجــوی برنامــهی ماســتری
روابــط بینالملــل در دانشــگاه
خصوصــی ابــن ســینا شــد ،بــر
مشــقتهایش افــزود .دختــری
کــه در کودکــی چنــد بــار رشــتهی
دانشآمــوزیاش گسســته بــود و
هــر بــار آموزشــش را از ســر گرفتــه
بــود ،بــا مساعدشــدن احــوال
مملکــت ،انــگار میخواســت
بــا ولــع ســیریناپذیر ،همــهی
فرصتهــای کاری و آموزشــی را
همزمــان ببلعــد.
ریاســت
انتخابــات
در
جمهــوری  ،1393ســلیمه آمریــت
دفتــر ریاســت داراالنشــای
کمیســیون شــکایتهای انتخاباتــی
را بــه عهــده گرفــت 14 .مــاه بعــد،
مســئولیت ســلیمه در ایــن نهــاد
پایــان یافــت و پــس از مدتــی ،بــه
آمریــت دفتــر کمیســیون اصالحــات
انتخاباتــی منصــوب شــد؛ نهــادی
کــه بــرای تعدیــل قانــون انتخابــات

شــکل گرفتــه بــود .پنــج مــاه بعــد،
ســلیمه از طــرف حامــد اکــرم،
والــی وقــت والیــت کابــل ،بــه
عنــوان معــاون والیــت کابــل بــه
ریاســت جمهــوری پیشــنهاد شــد
امــا بــه دلیــل آن چــه نداشــتن
حمایــت سیاســی و وصــل نبــودن
بــا شــبکههای ســهیم در قــدرت
عنــوان میکنــد ،ایــن پیشــنهاد
پذیرفتــه نشــد .ســلیمه بــرای
هجــده مــاه ،مشــاوریت امــور
زنــان و جنــدر والیــت کابــل را
بــه عهــده گرفــت .وقتــی آقــای
اکــرم از وظیف ـهاش تقاعــد گرفــت،
بــه حکــم ســنت سیاســی و اداری
مرســوم در بروکراســی افغانســتان،
هیــأت رهبــری والیــت کابــل بــا
آمــدن والــی جدیــد بــه کل تغییــر
کــرد .ســلیمه نیــز برکنــار شــد .او
اندکــی بعــد بــه عنــوان مترجــم در
ریاســت ترجمــه و تصدیــق اســناد
رســمی در وزارت مالیــه اســتخدام
شــد .پیــش از انتخابــات پارلمانــی
مجلــس هفدهــم افغانســتان،
ســلیمه پــس از موفقیــت در
امتحــان ریاســتهای داراالنشــای
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی ،از
استخدامشــدن محــروم شــد .او
تنهــا خانمــی بــود کــه از امتحانــات
ایــن مناصــب موفقانــه عبــور کــرد،
امــا بــه دلیــل مالحضــات و مصالــح
سیاســی در چینــش مســئولین
کمیســیونهای انتخاباتــی ،بــه
عنــوان آمــر داراالنشــای دفتــر
والیتــی کمیســیون شــکایات
انتخاباتــی در کابــل ،اســتخدام
نشــد.
در بهــار  ،1397گروهــی از
دانشــجویان ،متفنــذان اجتماعــی
و زنــان اســماعیلیه از  9والیــت
افغانســتان در کابــل جلســات
مشورتیشــان را بــرای توافــق
بــر ســر یــک یــا چنــد نفــر بــرای
نامــزدی در انتخابــات پارلمانــی
مجلــس هفدهــم افغانســتان آغــاز
کردنــد .پــس از چهــار جلســهی
مشــورتی ،آنهــا ســلیمه نکبیــن
را بــه عنــوان نامــزد مــورد
حمایتشــان انتخــاب کردنــد.
ایــن گــروه از نخبــگان اجتماعــی و
فرهنگــی اســماعیلیان افغانســتان،
از نخســتین حلقاتــی بودنــد کــه
مناســبات و روابــط سیاســی و
اجتماعــی بــا خانــوادهی نــادری
بــه عنــوان تنهــا مرجــع سیاســی
بیرقیــب اســماعلیان افغانســتان
نداشــتند .ســلیمه نیکبیــن ،بــا
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پشــتوانهی حمایــت مردمــی وســیع،
بــرای دومیــن بــار وارد کارزارهــای
سیاســی و انتخاباتــی شــد .ایــن
بــار ،فــارغ از حمایــت مردمــی
اســماعلیان افغانســتان ،تأییــد
قابــل توجهــی از گروههــای
قومــی و مذهبــی دیگــر را نیــز
بــا خــود داشــت .ســلیمه پــس از
پشــت ســر گذاشــتن برنامههــای
تبلیغاتــی و دیــدار و مشــورههای
مردمــی متعــدد ،آمــادهی پیــروزی
در انتخابــات مجلــس هفدهــم
افغانســتان شــده بــود.
انتخابــات پارلمانــی  28و
 29میــزان ،بــا ســوءمدیریت و
ناهماهنگیهــای وســیعی برگــزار
شــد .پــس از اعــام نتایــج ابتدایــی
کابــل ،ســلیمه بــا  1352رأی
ششــمین نفــر در فهرســت  9نفــری
نامــزدان پیــروز زن از پایتخــت بــود.
او پــس از جســتوجو و تحقیــق
در مــورد اوراق انتخاباتــی مراکــز
رأیدهــی کابــل و جمــعآوری
گــزارش از ناظــران انتخاباتــی
خــود و تعــدادی از نامــزدان دیگــر،
متوجــه شــد کــه بالــغ بــر دو هــزار
رأی بــه نفــع او بــه صندوقهــا
ریختــه شــده اســت .بیــش از 600
رأی او در شــمارش کمیســیونهای
انتخاباتــی گــم شــده بــود .حوالــی
ســاعت شــش عصــر و ســاعتی قبــل
از اعــام نتایــج نهایــی ،او همچنــان
در فهرســت نامــزدان برنــدهی
والیــت کابــل بــود .ســاعتی بعــد،
ســلیمه ،بــا  1058رأی ،نفــر دهــم
در فهرســت نامــزدان زن از کابــل
قــرار گرفــت و بازنــده اعــام شــد.
بــا حــذف ســلیمه نیکبیــن از
فهرســت نامــزدان برنــدهی والیــت
کابــل ،جمعیــت حــدودا یــک
میلیونــی اســماعیلیان افغانســتان،
هیــچ نماینــدهای در مجلــس
هفدهــم نــدارد .ســلیمه ،بــه همــراه
خورجینــی از گزارشهــا و مــدارک
مســتند از آرایــش در مراکــز
مختلــف رأیدهــی پایتخــت،
نهادهــای متعــدد ذیدخــل در
انتخابــات افغانســتان را درنوردیــده
اســت .تعــدادی از مســئوالن
کمیســیونهای انتخاباتــی در
پاســخ بــه مراجعــهاش بــرای
دادخواهــی اعتــراف کردهانــد
کــه او نامــزد پیــروز اســت،
امــا بــه دلیــل ناتوانــی و قــرار
گرفتــن میکانیزمهــای قانونــی
تصمیمگیــری بــه افــراد و
نهادهــای خــارج از کمیســیونهای
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انتخاباتــی ،آنهــا قدرتــی بــرای
احقــاق عدالــت ندارنــد .دختــری
کــه ســالها رنــج آمــوزش
در بــاران راکــت ،گلولــه و
ناامنــی کشــیده بــود ،در برابــر
دشــواریهای کابــل دهــهی
هفتــاد و مشــقتهای مهاجــرت
تســلیم نشــده بــود و دهههــای
ســوم و چهــارم زندگــیاش را
بــرای کمایــی فرصتهــای کاری
و آموزشهــای عالــی قربانــی
کــرد ،در چهلمیــن ســال زندگــی،
قربانــی فســاد سیاســی و سیســتم
حذفــی شــد کــه هیــچ توانــی بــرای
مقاومــت در برابــر آن را نــدارد.
او میتوانســت زیــر راکتبــاری
مجاهدیــن مقاومــت کنــد ،رنــج
اختفــای هویــت مذهبــی و کثیــف
خطابشــدن را تحمــل کنــد ،در
بــرزخ مهاجــرت تــاب بیــاورد و
بیامــوزد ،بــا دو کــودک شــیرخوار
در آغــوش ،صبحگاهــان خانــهاش
را تــرک کنــد و پــس از  9ســاعت
کار و  5ســاعت تحصیــل در دو
دانشــگاه ،بــه جنــگ مشــقتهای
زندگــی بــرود ،امــا اکنــون درمانــده
اســت .او قربانــی یــک فســاد
سیاســی آشــکار و بیرحمــی
شــده اســت کــه هیــچ نیرویــی
بــرای مقاومــت و دادخواهــی
نــدارد .مســئولین رســمی نهادهــای
انتخاباتــی ،بــه او میگوینــد کــه
نامــزد پیــروز اســت ،امــا آنهــا
هیــچ صالحیــت و قدرتــی ندارنــد
کــه بــرای او و رأی و حقــش
دادخواهــی کننــد.
بــر اســاس اســنادی کــه
اطالعــات روز از اوراق نتایــج مراکــز
رأیدهــی والیــت کابــل و مــدارک
مربــوط بــه نتایــج ابتدایــی و نهایــی
در اختیــار دارد ،در دســتکم
شــش مرکــز رأیدهــی ،آرای
خانــم نکبیــن در نتایــج نهایــی
کاهــش یافتــه اســت .در نتایــج
ابتدایــی والیــت کابــل ،مجمــوع
آرای خانــم نیکبیــن در مراکــز
رأیدهــی لیس ـهی اســتاد مصبــاح،
لیســهی نســوان تاجــور ســلطانه،
مســجد خواجهعلــی موفــق،
اســماعیلی،
جماعتخانــهی
مســجد امــام ابوحنیفــه و مســجد
شــیبریها بــه ترتیــب ،2 ،68 ،54
 127 ،414و  103رأی بــوده اســت
امــا ایــن آرا در نتایــج نهایــی کابــل
بــه ترتیــب بــه  ،34 ،47صفــر،
 35 ،220و صفــر رأی کاهــش یافته
اســت .مســئوالن کمیســیونهای

انتخاباتــی در پاســخ بــه مراجع ـهی
خانــم نیکبیــن مبنــی بــر ایــن کــه
آرای او بــر چــه مبنایــی ،کاهــش
یافتــه اســت ،هیــچ پاســخی
ندادهانــد .خانــم نیکبیــن ادعــا
میکنــد آرای او در هیــچ یــک
از مراکــز نامبــرده ،بــه صــورت
رســمی ابطــال یــا بازشــماری
نشــده اســت .بــه ایــن ترتیــب،
هیــچ پاســخی و مبنــای قانونــی در
مــورد کاهــش رأی خانــم نیکبیــن
وجــود نــدارد.
در جریــان گفتوگــو بــا
ســلیمه ،دســتکم در ظاهــر،
هیــچ نشــانهای از تأســف و انــدوه
ناشــی از ناکامــی در راهبــای بــه
مجلــس نماینــدگان ندیــدم .او،
از ســتم آشــکاری کــه بــر حــق
خــود و ارزش رأی حامیانــش
رفتــه بــود ،احســاس دلشکســتگی
و یــأس عمیقــی میکــرد .ادعــا
میکــرد کــه توســط رقیبــان
سیاســی اســماعیلیاش ،ســرکوب
و حــذف شــده اســت تــا میــدان
سیاســت در میــان ایــن اقلیــت
مذهبــی افغانســتان ،بیرقیــب
باشــد .بــه نظــر میرســد حــذف
خانــم نیکبیــن از فهرســت
نامــزدان برنــدهی کابــل ،ناشــی
از عــدم دسترســی او بــه حمایــت
شــبکههای سیاســی ســهیم در
خــوان قــدرت باشــد .بــرای سیســتم
تصمیمگیــری کــه بــه ایــن ســتم و
حــذف آشــکار اقــدام کردنــد ،خــارج
کــردن ســلیمه از فهرســت نامــزدان
برنــدهی کابــل ،هیــچ هزینــه و
تاوانــی در پــی نــدارد .گویــی آب از
آب تــکان نخواهــد خورد .ســرزمینی
کــه مــورد عشــق و عالقــهی یــک
خانــوادهی اســماعیلی تبــار و مــورد
ســتم و گاه نفــرت اجتماعــی
اســت ،دختــر ســخت کــوشاش را
بــه مســلخ تنــور ســوزان تحقیــر
و حــذف پرتــاب کــرد .در جریــان
مصاحب ـهای کــه بیشــتر بــه درددل
میمانســت ،وقتــی چنــد بــار
حلقــهی اشــک و لــرزش بغــض
را در چشــم و گلــوی ســلیمه و
همســرش دیــدم ،از گســتردگی
ســتمی کــه در افغانســتان جــاری
ســت ،بــه ســتوه آمــدم .آن اشــک
و بغــض ،ماحصــل عشــق بــه وطــن
ســتمگر بــود .سرزمیندوســتی
در افغانســتان ،تاوانهــای گــزاف
دارد .حقــارت و درماندگــی کــه در
ســلیمه دیــدم ،مشــتی از خــروار
بــود.

سهشنبه

 ۳۱ثور ۱۳۹۸

سال هشتم

خبرهای خارجی

شماره 1۷۳۴

www.etilaatroz.com

ترمپ:

اطالعات روز :رییسجمهوری امریکا در مصاحبهای با
شبکه خبری «فاکس» میگوید «من درگیری نمیخواهم.
اما وضعیتی مانند ایران وجود دارد و نمیشود به آنها اجازه
داد به سالح هستهای دست پیدا کنند .اصال نمیشود اجازه
داد چنین اتفاقی رخ بدهد».
به گزارش رادیو فردا ،دونالد ترمپ ساعاتی پس از پستی
که در حساب کاربریاش در تویتر منتشر کرده و گفته بود
در صورت تهدید امریکا «پایان رسمی ایران» رقم خواهد
خورد .در مصاحبهای با شبکه خبری فاکس به پرسشهایی
در مورد ایران و مسائل دیگر پاسخ گفتهاست.
در ارتباط با تنشهای رو بهفزونی در منطقهی خاورمیانه
و میان تهران و واشنگتن ،آقای ترمپ با اشاره به «سابقه»ی
جمهوری اسالمی در «ایجاد مشکل» و «بحران» ،بار دیگر
از توافق اتمی شکلگرفته در دورهی ریاستجمهوری باراک
اوباما انتقاد کردهاست .او میگوید وقتی به کاخ سفید وارد
شد « ۱۴یا  ۱۵منطقه در خاورمیانه بود که درگیر جنگ
و مشکالت بودند و هر یک از آنها هم با تحریک ایران،
نیروهای نظامی ایران ،آدمهایی که پولشان را ایران میدهد
[ایجاد شده بود] و من گفتم وحشتناک است  ...من به توافق
اتمی با ایران پایان دادم».
رییسجمهوری ایاالت متحده تاکید کرده است که
خواستار جنگ نیست« :با در نظر گرفتن همهی چیزها،
من کسی نیستم که عقیده داشته باشد ،کسی نیستم که
میخواهد وارد جنگ شود ،چون جنگ به اقتصاد ضربه
میزند و خیلی مهمتر اینکه جنگ به کشتهشدن انسانها
میانجامد».
ترمپ در عین حال تاکید کرده که اجازه نمیدهد
جمهوری اسالمی به جنگافزار هستهای دست پیدا کند و
«آنها نمیتوانند ما را تهدید کنند».
او به استیو هیلتون ،مجری شبکه «فاکسنیوز» ،گفته
است «من به توافق اتمی پایان دادم و در واقع ،باید بگویم،
نمیدانستم چنین پیامدهای شدیدی خواهد داشت .کشور
[ایران] از نظر اقتصادی ویران شدهاست».
دونالد ترمپ در بهار گذشته از توافق شکلگرفته در
دورهی باراک اوباما خارج شد ،تحریمهای ایران را بازگرداند،
و تحریمهای گستردهی دیگری نیز به آنها افزود.

اطالعات روز :ولودیمیر زلنسکی،
کمدینی که تا کنون هیچ مقام دولتی
نداشته ،امروز بهعنوان رییسجمهور جدید
اوکراین سوگند یاد میکند.
به نقل از بیبیسی فارسی ،او ماه
گذشته در یک پیروزی غیرمنتظره و قاطعانه
نزدیک به  ۷۵درصد از آرا را بهدست آورد
و توانست پترو پروشنکو ،رییسجمهور فعلی
اوکراین را شکست دهد.
آقای زلنسکی بالفاصله پس از آغاز
دورهی ریاستجمهوریاش با چالشهایی
جدی روبهرو خواهد بود؛ از جمله مقابله

اطالعــات روز :رســانههای
ســعودی گــزارش دادهانــد کــه
حوثیهــای یمــن بــار دیگــر
موشــکهایی بــه خــاک عربســتان
شــلیک کردهانــد و پدافنــد هوایــی
ایــن کشــور بامــداد دوشــنبه (۳۰
ثــور) دو موشــک را بــر فــراز جــده
و طائــف رهگیــری و منهــدم کــرده
اســت.
طائــف و جــده در دو ســوی مکــه
واقــع شــدهاند و فاصلــهی هــر یــک
تــا شــهر مکــه حــدود  ۹۰کیلومتــر
اســت.
حوثیهــا در مــورد انتشــار ایــن
خبــر ،مقامهــای ســعودی را بــه
«بهرهبــرداری از موقعیــت مکــه»
متهــم کردهانــد.
بــه گــزارش رادیــو فــردا،
روزنامــهی عــکاظ ،چــاپ جــده،
بامــداد دوشــنبه با اشــاره بــه رهگیری
«یــک موشــک حوثــی ایرانــی» بــر
فــراز شــهر طائــف گــزارش داد کــه
در شــبکههای اجتماعــی ویدیوهایــی
از لحظــهی انهــدام ایــن موشــک در
آســمان منتشــر شــده اســت.
ســاعاتی بعــد نیــز تلویزیــون
ماهــوارهای العربیــه ،تحــت مالکیــت
عربســتان ســعودی ،از رهگیــری و

دنبال درگیری نیستم ،اما اجازه نخواهم داد که ایران به سالح اتمی برسد

درحالیکه منتقدان ،چه در خود امریکا و نیز در میان
متحدان غربی واشنگتن ،بارها از این تصمیم انتقاد کردهاند،
دولت ترمپ اعالم کرده برای آنچه «تغییر رفتار» جمهوری
اسالمی مینامد ،دست به «فشار حداکثری» زدهاست.
کارزار دولت امریکا علیه تهران ،از جمله متمرکز بر
«توقف» فروش نفت ایران است که با واکنشهای گستردهای
در میان مقامهای سیاسی و حتا نظامی جمهوری اسالمی
روبهرو شد ه است.
دونالد ترمپ در بخش دیگری از مصاحبهاش با استیو
هیلتون ،با اشاره به کوریای شمالی و بعد دورهای از تهدیدها
و هشدارهای لفظی ،میگوید پیونگیانگ ،هرچند به توافق
هستهای با واشنگتن نرسیده ،اما دیگر آزمایش موشکی و
هستهای هم انجام نداده است .دونالد ترمپ در عین حال
در روزهای اخیر گفته عقیده دارد ،ایران با دولت او سر
میز مذاکره خواهد نشست .با این حال مقامهای جمهوری
اسالمی تا کنون هیچ نشانهای در این زمینه بروز ندادهاند.
رهبر جمهوری اسالمی مذاکره با دولت فعلی امریکا را «سم»
توصیف کرده و محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه ،نیز گفته در

شرایط فعلی «هیچ امکانی برای مذاکره وجود ندارد».
تویت تازه ترمپ
قبل از پخش مصاحبهی آقای ترمپ و شبکه فاکس،
رییسجمهوری امریکا ،در حساب کاربریاش در تویتر نوشته
بود که در صورت تهدید دوبارهی امریکا «پایان رسمی ایران»
رقم خواهد خورد.
او نوشته بود «اگر ایران دنبال پیکار است ،این یعنی
پایان رسمی ایران .هرگز امریکا را دوباره تهدید نکن».
آقای ترمپ اشارهی مستقیمی به این «تهدید» نکرده
است .این تویت در حالی منتشر شده که سرویس امنیتی
عراق در اطالعیهای کوتاه اعالم کرد که «یک گلوله کاتیوشا»
به منطقهی سبز بغداد اصابت کرده ،اما این انفجار تلفاتی
نداشته است .هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملهی شامگاه
یکشنبه را بر عهده نگرفته است.
این تویت ،حمله به منطقهی سبز ،گفتهها و مصاحبهی
تازه رییسجمهوری امریکا ،در حالیست که تنشهای
فزاینده بین ایران ،امریکا و متحدانش در منطقه ،به
گمانهزنیها و گزارشها در مورد وقوع احتمالی درگیری

کمدین اوکراینی بهعنوان رییسجمهور جدید سوگند میخورد

با نیروهای مورد حمایت روسیه در شرق
اوکراین.
نشانههای زیادی حاکی از آن است
که والدیمیر پوتین ،رییسجمهور روسیه
قصد دارد آقای زلنسکی را در ابتدای
دولتش بیازماید .از جمله اینکه روسیه
صدور گذرنامهی روسی برای جداییطلبان
اوکراینی آغاز کرده است که بخشهایی از
این کشور را در اختیار دارند.
آقای زلنسکی ٤١ ،ساله ،زمانی که وارد
رقایت انتخاباتی شد سابقهای در سیاست
نداشت و بیشتر به عنوان کمدین شناخته

میشد .او عمدهی معروفیت خود را از بازی
در یک سریال تلویزیونی بهدست آورده بود؛
در نقش کسی که تصادفی رییسجمهور
اوکراین شده بود.
او در دور اول انتخابات ریاستجمهوری
که  ٣٩نامزد داشت و سه هفته پیش برگزار
شد با بیش از  ۳۰درصد از آرا از سایر
رقبایش پیش افتاد و همراه با پترو پروشنکو
رییسجمهور فعلی که نفر دوم شده بود به
دور دوم رفت.
در این انتخابات او بیشتر بر
تفاوتهایش با نامزدهای دیگر تاکید کرد تا

اینکه برنامهها و ایدههای روشن و مشخص
ارائه کند.
آقای زلنسکی همچنین با حضور
گسترده در شبکههای اجتماعی
رایدهندگان جوان را به خود جلب کرد و
چون از صحبت کردن به زبان روسی پرهیز
نکرد ،توانست حمایت شهروندان روستبار
شرق اوکراین را هم بهدست آورد.
رقیب او آقای پروشنکو حدود ٢٥
درصد از آرا را به دست آورد.
رییسجمهور در اوکراین برای پنج سال
انتخاب میشود و کنترل قابل مالحظهای

رسانههای عربستان از انهدام «دو موشک حوثیها» بر فراز جده و طائف خبر دادند

انهــدام دو موشــک بــر فــراز طائــف
و جــده خبــر داد و مدعــی شــد
موشــکی کــه بــر فــراز طائــف منهــدم
شــد «بــه ســوی مکــه پرتــاب شــده
بــود».
روزنامــهی عــکاظ و همچنیــن
شــمار زیــادی از کاربــران ســعودی
در شــبکههای اجتماعــی بــا اشــاره
بــه «حملــهای مشــابه در دو ســال
پیــش» ،حوثیهــا را متهــم کردهانــد
کــه شــهر مذهبــی مکــه را «در مــاه
رمضــان و در ایــام حــج عمــره» هــدف
قــرار داده اســت.

حوثیهــای یمــن کــه مــورد
حمایــت ایــران هســتند ،بــدون تاییــد
یــا تکذیــب شــلیک دو موشــک ،تنهــا
گفتهانــد کــه عربســتان ســعودی از
موقعیــت مکــه بهرهبــرداری سیاســی
میکنــد.
بــه گــزارش تلویزیــون حوثیهــا،
موســوم بــه المســیره ،یحیــی ســریع،
ســخنگوی نیروهــای مســلح
حوثیهــا گفتــه اســت« :عملیــات
نظامــی کــه انجــام میدهیــم،
تردیــدی در اعــان آن نداریــم و
منتظــر برداشــتهای نادرســت

نظامی افزودهاست .هرچند عالوه بر خود ترمپ که میگوید
«دنبال نبرد نیست» ،رهبر جمهوری اسالمی نیز گفته
«جنگی رخ نخواهد داد».
رخدادهای اخیر واکنشهایی را در خود امریکا در
پی داشته است .متحدان و تحلیلگران نزدیک به دولت با
یادآوری «تهدیدهای» مکرر جمهوری اسالمی علیه امریکا
و منافع آن ،میگویند افزایش توان و ظرفیتهای نظامی
ایاالت متحده در خاورمیانه در روزهای اخیر بیدلیل انجام
نشدهاست.
دولت امریکا حدود دو هفته پیش با اشاره به «شواهد
موثق دربارهی تهدیدهای جدید ایران» از اعزام یک ناوگروه
و بمبافکنهای بی ۵۲-به خلیج فارس خبر داد.
دمکراتها و برخی از جمهوریخواهان ،اما خواستار
ارائهی مدارک و مستنداتی در مورد ماهیت «تهدیدهای
تازه»ی ایران و افزایش توان نظامی شدهاند.
نانسی پلوسی ،رییس دمکرات مجلس نمایندگان امریکا،
تاکید کرده است که دولت ترمپ مجوز کنگره را برای جنگ
با ایران ندارد .خانم پلوسی گفته است :دولت ترمپ باید
اطالعات طبقهبندیشدهای دربارهی ایران برای قانونگذاران
ارشد فراهم کند.
آدام شیف ،رییس دمکرات کمیتهی اطالعاتی مجلس
نمایندگان امریکا ،نیز به شبکه سیبیاس گفت ه است که
مواضع دولت دونالد ترمپ به افزایش احتمال یک رویارویی
نظامی منجر شدهاست .شیف هرچند تاکید کرده شواهدی
در مورد تهدیدهای فزاینده از سوی ایران وجود دارد ،اما
افزوده اینها پیامدهای «قابل پیشبینی» سیاستهای کاخ
سفید است.
قرار بود دیروز  30ثور مقامهای دولت ترمپ پشت
درهای بسته توضیحاتی در مورد رخدادها به قانونگذاران
دمکرات و جمهوریخواه بدهند.
مقامهای دولت ایران گفتههای مقامهای دولت امریکا
در مورد «تهدیدهای تازه» را رد کردهاند .با این حال در
روزهای گذشته عالوه بر آنکه امریکا اقدام به تخلیهی
شماری از کارکنان غیرضروری خود از اماکن دیپلماتیک
در عراق کرده ،شرکت نفتی اکسانموبیل نیز از کارکنان
غیرعراقی خود خواسته است که از این کشور خارج شوند.

نمیما نیــم » .
شــبهنظامیان
ســخنگوی
حوثــی همچنیــن عربســتان را متهــم
کــرد کــه بــار دیگــر «بــا بهرهبــرداری
از موقعیــت مذهبــی مکــه» در صــدد
اســت بــر «جنایاتــش علیــه مــردم»
یمــن ســرپوش بگــذارد.
خبــر انهــدام دو موشــک بــر فــراز
شــهرهای ســعودی حــدود یــک هفته
پــس از حملــهی پهپــادی حوثیهــا
بــه دو ایســتگاه خــط لولــهی نفــت
شــرکت آرامکــو در عمــق خــاک
عربســتان منتشــر شــده اســت.

بر امور امنیتی و دفاعی و سیاست خارجی
دارد.
آقای پروشنکو در سال ٢٠١٤
رییسجمهور شد؛ بعد از این که مردم
ویکتور یانوکوویچ رییسجمهور قبلی را که
طرفدار روسیه بود ،سرنگون کردند.
با اینکه روسیه شبه جزیرهی کریمه
را به خاک خود منضم کرد و نیروهای
طرفدار آن در شرق اوکراین با ارتش این
کشور درگیر هستند ،اما رابطه با روسیه
نقش مهمی در مبارزات انتخاباتی این دوره
نداشت.

مقامهــای ارشــد ســعودی از
جملــه خالــد بــن ســلمان ،معــاون
وزیــر دفــاع آن کشــور گفتهانــد کــه
آن حملــه پهپــادی بــه دســتور ایــران
انجــام شــد.
عــادل الجبیــر ،وزیــر مشــاور
در امــور خارجــی عربســتان نیــز
حوثیهــا را «جزئــی جداناپذیــر از
ســپاه پاســداران» خوانــده و گفتــه
بــود کــه آنهــا «روزبــهروز نشــان
میدهنــد برنامههــای ایــران را اجــرا
میکننــد و سرنوشــت مــردم یمــن را
بــا منافــع ایــران تاخــت میزننــد».
بــا ایــن حــال مقامهــای
جمهــوری اســامی ایــن اظهــارات را
تکذیــب کردنــد و عبــاس موســوی،
ســخنگوی وزارت خارجــه ایــران ،بــا
انتشــار پیامــی تویتــری خطــاب بــه
عــادل الجبیــر ،مقامهــای ســعودی را
«متوهــم» خوانــد و از آنهــا خواســت
کــه «جنایــات علیــه مــردم یمــن را
متوقــف کننــد».
از ســوی دیگــر یــک مقــام
نظامــی حوثیهــا روز یکشــنبه
گفــت کــه حملـهی هفتـهی گذشــته
آغــاز حمالتــی جدیــد علیــه «۳۰۰
هــدف بســیار مهــم» در منطقــه
اســت.

بــه گــزارش رویتــرز بــه نقــل
از خبرگــزاری حوثــی «ســبا» ،ایــن
مقــام نظامــی گفتــه اســت کــه ایــن
 ۳۰۰هــدف شــامل اماکــن نظامــی
در خــاک عربســتان ،امــارات و
پایگاههــای آن دو کشــور در خــاک
یمــن میشــود.
امریــکا و کشــورهای عربــی
همــواره گفتهانــد کــه شــبهنظامیان
شــیعه حوثــی از گروههــای نیابتــی
ایــران در منطقــه محســوب میشــود
و از جمهــوری اســامی دســتور
میگیــرد.
حمــات موشــکی و پهپــادی
اخیــر حوثیهــا بــه خــاک عربســتان
در حالــی صــورت گرفتــه کــه تنــش
بیــن ایــران و امریــکا بــاال گرفتــه و
واشــنگتن بــا اشــاره بــه «شــواهدی
موثــق دربــاره تهدیدهــای جدیــد
ایــران» نــاو و بمبافکــن بــه منطقــه
اعــزام کــرده اســت.
عــادل الجبیــر ،وزیــر مشــاور
در امــور خارجــی عربســتان ،روز
یکشــنبه بــه خبرنــگاران گفــت
کشــورش «خواســتار صلــح و ثبــات
در منطقــه اســت» ،امــا «دستبســته
نمیمانــد و از خــود دفــاع خواهــد
کــرد».
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سال هشتم

گواردیوال:

پــپ گواردیــوال میگویــد
درحالیکــه حتــی چنــد روز از
موفقیــت تاریخــی ســیتی در
کســب ســه جــام قهرمانــی
نگذشــته او توجهــش را بــه
قهرمانــی فصــل آینــده ســیتی
در لیــگ قهرمانــان اروپــا معطوف
کــرده اســت.
پــپ گواردیــوال ،ســرمربی
منچسترســیتی میگویــد اگــر
معتقــد نبــود کــه بــا وجــود
موفقیــت تاریخــی ســیتی در
کســب ســه جــام قهرمانــی در
فصــل جــاری ،تیمــش فصــل
بعــد میتوانــد پرقدرتتــر
ظاهــر شــده و موفقیتهــای
بیشــتری بدســت آورد هرگــز
حاضــر نمیشــد بــه حضــورش
در ایــن باشــگاه ادامــه دهــد.
ســرمربی منچسترســیتی
تنهــا ســاعاتی بعــد از آنکــه
تیمــش بــا پیــروزی  0-6بــر
واتفــورد ،فاتــح جــام حذفــی

خبرهایکوتاه

از حاال به فکر فتح لیگ قهرمانان هستم

انگلیــس شــد تــا هــر ســه جــام
فوتبــال باشــگاهی ایــن کشــور را
از آن خــود کــرده باشــد ،گفــت
از همیــن حــاال توجهــش را بــه
فصــل آینــده و قهرمانــی ســیتی
در لیــگ قهرمانــان اروپــا معطوف
کــرده.
گواردیــوال در ایــن بــاره

ســتاره جــوان پــاریســن ژرمــن از
عالقــه خــود بــرای جدایــی از ایــن تیــم
خبــر داد.
بــه نقــل از لوپاریزیــن ،کیلیــان
امباپــه فصــل درخشــانی را بــا پــاریسـن
ژرمــن تجربــه کــرد .ایــن بازیکــن جــوان
در فصلــی کــه نیمــار و کاوانــی بیشــتر
بازیهــا را بــه خاطــر آســیبدیدگی از
دســت دادنــد توانســت بــه تنهایــی بــار
خــط حملــه پــاریســن ژرمــن را بــر

گفــت ":قبـ ً
ا هــم ایــن را گفتهام
کــه در نهایــت قضاوتــی کــه
دربــاره مــا میشــود بــر ایــن
اســاس خواهــد بــود کــه آیــا
قهرمــان چمپیونزلیــگ شــدهایم
یــا نــه .مــن میدانــم تــا زمانــی
کــه آن جــام را فتــح نکنیــم هیچ
قهرمان ـیای کافــی نخواهــد بود".

ســرمربی ســیتی در ادامــه
گفــت ":وقتــی مــن بــه بارســلونا
رفتــم مــا خوششــانس بودیــم
و ظــرف چهــار ســال دو بــار
آن جــام را فتــح کردیــم .بــرای
همیــن مــردم فکــر میکردنــد
مــن توانایــی خاصــی بــرای
قهرمانــی در چمپیونزلیــگ دارم

امباپه آهنگ جدایی سر داد

دوش بکشــد و در  ۳۷بــازی  ۳۲گل بــه
ثمــر یرســاند.
امباپــه بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن
فصــل لوشــامپیونه و بهتریــن بازیکــن
جــوان فوتبــال فرانســه انتخــاب شــود.
او بــه هنــگام دریافــت جوایــز خــود
ســخنانی بــر زبــان آورد کــه خبــر از
عالقــه او بــه جدایــی از پــاری ســن ژرمــن
مید هــد .
ایــن بازیکــن جــوان کــه مشــتریان
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زیــادی دارد ،در ایــن بــاره اظهــار کــرد:
دریافــت ایــن جایــزه لحظــه خاصــی
بــرای مــن اســت همچنــان کــه نقطــه
تحــول بزرگــی هــم بــه شــمار میآیــد.
مــن در پــاری ســن ژرمــن تجــارب زیادی
بــه دســت آوردهام و فکــر میکنــم کــه
زمــان تجربــه کــردن یــک مســئولیت
بزرگتــر بــرای مــن فــرا رســیده اســت.
زمــان مناســبی بــرای یــک تجربــه جدیــد
اســت .مــن چیــزی را کــه بــه آن اعتقــاد

و ایــن انتظــار همچنــان وجــود
دارد .حتــی در ایــن باشــگاه بــا
وجــود رکــورد امتیــازی کــه
فصــل گذشــته بدســت آوردیــم
و ســه جامــی کــه امســال فتــح
کردیــم".
گواردیــوال در ادامــه
صحبتهایــش گفــت ":در لیــگ
قهرمانــان نمیشــود مثــل لیــگ
برتــر حاکــم بالمنــازع بــود چــون
تیمهــای دیگــر همــه بســیار قوی
هســتند و ســطح رقابــت خیلــی
بــاال اســت .ولــی مــا میخواهیــم
قهرمــان چمپیونزلیــگ شــویم.
مــن اگــر بــاور نداشــتم کــه
تیــم مــا فصــل آینــده بهتــر
میشــود و مــا شــانس قهرمانــی
در چمپیونزلیــگ خواهیــم
بــود در ایــن باشــگاه بــه کار
ادامــه نمــیدادم .چیــزی کــه
میخواهــم ،هدفــم بــرای فصــل
آینــده ایــن اســت .حفــظ ایــن
روحیــه بــرای قهرمانــی در اروپا".

دارم بــر زبــان مــیآورم.
لوپاریزیــن تاکیــد کــرد کــه پــاری
ســن ژرمــن بــه کمتــر از  ۲۰۰میلیــون
یــورو امباپــه را نخواهــد فروخــت.
از رئــال مادریــد و منچسترســیتی
بــه عنــوان جدیتریــن مشــتریان امباپــه
ســخن بــه میــان میآیــد و بعیــد بــه نظــر
میرســد کــه غیــر از ایــن دو باشــگاه
بــزرگ هیــچ باشــگاهی تــوان خریــد ایــن
بازیکــن جــوان را داشــته باشــد.

کروس تا سال ۲۰۲۳
در رئال مادرید میماند

هافبک آلمانی قراردادش را با رئال مادرید تا
سال  ۲۰۲۳تمدید کرد.
به نقل از آس ،باشگاه رئال مادرید صبح دیروز
اعالم کرد قرارداد تونی کروس برای یک سال دیگر
تمدید شده است .بر این اساس هافبک آلمانی تا
سال  ۲۰۲۳در تیم مادریدی خواهد ماند.
با تمدید قرارداد کروس ،حضور این بازیکن برای
فصل آینده قطعی خواهد بود .پیش از این شایعه
جدایی هافبک آلمانی در تابستان وجود داشت.

مدافع بارسا به فینال
کوپا دل ری میرسد

نلسون سمدو با رفع مصدومیت سر ،مشکلی
برای همراهی بارسا در فینال کوپا دل ری ندارد.
روز یکشنبه بارسلونا آخرین بازی خود در
اللیگا را در ورزشگاه ایپوروئا برابر ایبار انجام داد و به
تساوی  2-2دست یافت.
در جریان این بازی ،نلسون سمدو ،مدافع راست
پرتگالی بارسا پس از برخورد با مدافع حریف ،از
ناحیه جمجمه آسیب دید و بین دو نیمه تعویض
شد .او سپس به بیمارستان منتقل شد تا تحت نظر
پزشکان قرار بگیرد.
طبق ادعای منابع اسپانیایی ،سمدو دیروز از
شفاخانه مرخص شده و اکنون پزشکان باید در مورد
بازگشت او به تمرینات نظر نهایی را بدهند؛ ولی به
نظر نمی رسد که او مشکلی برای بازی فینال کوپا
دل ری که شنبه آینده در ورزشگاه بنیتو ویامارین
برگزار خواهد شد ،داشته باشد .در دیداری که بین
بارسا و والنسیا برگزار می شود.
سمدو این فصل در تمام رقابت ها  43بازی برای
بارسا انجام داده و در  31تای آنها از ابتدا در ترکیب
حضور داشته است.

رحیم استرلینگ ،کاپیتان جدید سه شیرها

رحیـم اسـترلینگ میتوانـد در
بـازی بـا هالنـد در لیـگ ملتهـای
اروپـا بازوبنـد کاپیتانـی تیـم ملـی
انگلیـس را در اختیـار داشـته باشـد.
تیـم تحـت هدایـت گـرت
سـاوتگیت 16 ،جـوزا برابـر هالنـد
قـرار میگیـرد و در صـورت پیروزی
در فینـال لیـگ ملتهـای اروپـا
بـا برنـده دیـدار پرتـگال و سـوییس
دیـدار میکنـد.
بـا توجـه بـه اینکه هـری کین و
جـوردن هندرسـون پنـج روز قبل از
ایـن دیـدار در فینال لیـگ قهرمانان
اروپـا بـه ترتیـب تاتنهـام و لیورپـول
را همراهـی میکننـد و کاپیتـان
انگلیـس بـا مصدومیـت قـوزک پـا
مواجـه اسـت ،ایـن احتمـال هسـت
کـه بازوبنـد کاپیتانـی به اسـترلینگ
داده شـود.
او فصلـی رویایـی را بـا سـیتی
پشـت سـر گذاشـته و توانسـته
سـهگانه قهرمانی رقابتهـای داخلی
کـه در انگلیـس سـابقه نداشـته را به
دسـت آورد .اسـترلینگ در فینـال
جـام حذفـی دو گل زد تـا بـه برد 6
بـر صفر تیمـش برابر واتفـورد کمک
کنـد .تصـور میشـد گل دوم سـیتی
هم توسـط او زده شـده اما در نهایت
ایـن گل بـه نام گابریل ژسـوس ثبت

را در آغـوش میگیـرد .مـن هـم
هیـچ ابایـی نـدارم از اینکـه بازوبنـد
کاپیتانـی را بـه او بسـپارم».
ایـن بازیکن  24سـاله که جایزه
بهتریـن بازیکن جـوان فصل -2019
 2018و همچنیـن جایـزه بهتریـن
بازیکـن از نظـر فوتبالنویسـان را بـه
خـود اختصـاص داده ،در ایـن فصـل
بـرای تیـم پـپ گواردیـوال در لیـگ
برتـر  17گل زده و  10پاس گل داده
و در دفـاع از عنـوان قهرمانـی کاملا
موثـر بوده.

شد .
سـاوتگیت هم دربـاره احتمال
کاپیتانـی اسـترلینگ به میـرر گفت:
«بایـد ببینیـم کـدام بازیکنـان در
دسـترس هسـتند امـا او عملکـرد
فوقالعـادهای در ایـن فصـل داشـته.
مـا تصمیـم نهایـی را در اردوهـای
آخـر میگیریـم هـر چنـد در ایـن
 12مـاه یـک الگـوی کامـل بـوده.
کاملا میشـود فهمیـد در زمیـن و
بیـرون آن پختـه عمـل میکنـد .او
بـه اسـتقبال مبـارزه مـیرود و آن

« دعوت به داوطلبی روش باز ملی»

شماره دعوت به داوطلبی:
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید
تا در پروسه داوطلبی (تدارک  8قلم اجناس مورد ضرورت ریاست تکنالوژی معلوماتی تحت داوطلبی
اشتراک نموده و آفرهای سربسته
				
باز داخلی) تحت شماره
خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت  10:00بجه قبل
از ظهر روز چهارشنبه مورخ  1398/03/22ارایه نمایند ،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش
نمیباشد .تضمین آفرمبلغ (  )60,000افغانی طبق شرطنامه ،و شرایط اهلیت (طبق ماده  17قانون
تدارکات عامه) میباشد.
آدرس مـکان جلسـه :اتـاق جلسـات آفرگشـایی منـزل دوم ،تعمیـر حفـظ و مراقبـت ،عقـب ریاسـت
منابـع بشـری ،وزارت زراعـت ،آبیـاری و مالـداری.
داوطلبـان میتوانند اسـناد مکمـل داوطلبی را از ویبسـایت اداره تدارکات ملـی www.npa.gov.
 afداونلـود نماینـد ،در صـورت عـدم داونلـود از ویبسـایت ،میتواننـد شـرطنامه را در سـیدی یـا
فلشدیسـک بشـکل سـافت و مجانـی از آمریـت تـدارکات اجنـاس و خدمـات غیرمشـورتی ریاسـت
تهیـه و تـدارکات واقـع تعمیـر معینیت مالـی و اداری منـزل اول بدسـت آورند.
نــوت :جلســه قبــل از داوطلبــی و بازدیــد از ســاحه ،ســاعت  10:00بجــه قبــل از ظهــر روز یکشــنبه
مــورخ  12/03/1398در ریاســت تکنالــوژی معلوماتــی وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری دایــر
میگــردد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها
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کمی بیعدالتی؛ سهمیهبندی
کانکور صددرصدی نیست
کابینـهی حکومـت وحدت ملی در نشسـت
چهاردهـم قـوس سـال  ،۱۳۹۷طرحـی را در
رابطـه به کانکـور عمومی تایید کرد کـه دریافت
بسـیاری شـهروندان از آن« ،سـهمیهبندی
کانکـور» اسـت و ایـن مسـأله در چند مـاه اخیر
باعـث خلـق جنجالهـا و اعتراضهـای جـدی
شـده اسـت .از آنجاییکـه ادارههـای حکومتـی
در مـورد ایـن طـرح ،معلومـات متناقـض ارائـه
کردهانـد ،ایـن امر سـبب شـده که شـهروندان از
آن دریافتهـای مختلف و گاهاً نادرسـت داشـته
با شند .
روزنامـهی اطالعـات روز از آن زمان تاکنون
بـه صـورت مـداوم ایـن موضـوع را پیگیـری
و مطالـب متعـدد در مـورد آن منتشـر کـرده
اسـت .در شـماری از ایـن مطالـب طـرح جدید،
«سـهمیهبندی کانکور» تفسـیر شـده اسـت .اما
آنچـه کـه مسـئوالن ادارهی مسـتقل کانکـور و
وزارت تحصیلات عالـی توضیـح میدهند ،طرح
جدیـد «سـهمیهبندی صددرصـدی» نیسـت و
اسـاس کار رقابـت اسـت؛ یکـی رقابـت عمومی
بـرای ۷۵درصـد سـیتهای شـش دانشـکدهی
کاربـردی در  ۹دانشـگاه و دوم رقابـت حـوزهای
بـرای  ۲۵درصـد باقیمانـده.

نبایـد از یـاد برد کـه طرح جدیـد از بنیاد با
پرسـش مواجـه اسـت و خالف اصل دسترسـی
همسـان شـهروندان به امکانات آموزشـی اسـت،
از ایـنرو قابـل دفاع هم نیسـت.
براسـاس طـرح جدیـد ۷۵ ،درصـد ظرفیت
دانشـکدههای طـب ،انجنیـری ،حقـوق ،زراعت،
اقتصـاد و کمپیوتـر سـاینس دانشـگاههای
قندهـار ،هـرات ،بلـخ ،ننگرهـار ،شـیخ زاهـد
خوسـت ،پکتیـا ،قنـدوز ،بامیـان و البیرونـی از
طریـق رقابـت کانکـور سراسـری پـر میشـود
و  ۲۵درصـد دیگـر از طریـق رقابـت حـوزهای.
 ۲۵درصـد ظرفیـت ایـن دانشـگاهها بـرای
دانشآمـوزان والیتهـای کمتـر توسـعهیافته و
کوچیهـا اختصـاص مییابـد که آنـان در رقابت
عمومـی کانکـور ،نمیتوانند نمرههای مـورد نیاز
را بهدسـت آوردنـد ،امـا در رقابت حـوزهای چون
آمـوزان کمتـر رقابـت میکننـد ،امکان
بـا دانش
ِ
راهیابـی بـه آن دانشـگاهها بـرای آنـان براسـاس
ی ِشـود.
 ۲۵درصـد سـهم هـر زون ،بیشتـر م 
یکـی از اهـداف طرح جدید کانکـور پرورش
کادرهـا و متخصصـان محلـی و بعـد بـه کار
گماشـتن آنـان در منطقـه و والیتهایشـان
ا ست .
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عصمتاهلل سروش
براسـاس طرح جدید ،افغانسـتان به هشـت
حوزه تقسـیم شـده اسـت .حوزهی شـرق شامل
والیتهـای ننگرهـار ،لغمـان ،کنـر ،نورسـتان ،و
کوچیهـا اسـت .حـوزهی جنوبشـرقی شـامل
والیتهـای خوسـت ،پکتیـا ،پکتیـکا ،لوگـر،
میـدانوردک ،غزنـی و کوچیهـا اسـت .حوزهی
جنوبغرب شـامل والیتهـای قندهـار ،هلمند،
ارزگان ،زابـل و کوچیهـا .حـوزهی غرب شـامل
والیتهـای هـرات ،بادغیـس ،فـراه ،نیمـروز،
غـور و کوچیهـا .حـوزه شـمال شـرق شـامل
والیتهـای قنـدوز ،بدخشـان ،تخـار ،بغلان و
کوچیهـا .حـوزهی شـمال شـامل والیتهـای
بلـخ ،جوزجـان ،سـمنگان ،سـرپل ،فاریـاب و
کوچیهـا .حـوزهی مرکـزی شـامل والیتهـای
پـروان ،کاپیسـا ،پنجشـیر ،بامیـان ،دایکنـدی و
کوچیهـا.
ظرفیـت کرسـیهای چهـار دانشـگاه کابـل
در رقابـت عمومـی کانکور گذاشـته میشـود ،اما
یکیـک کرسـی جدیدالشـمول در رشـتههای
مـورد نیـاز توسـعه متـوازن سـهم هـر والیت در
نظـر گرفتـه میشـود .کسـی از سـهم والیتـش
ی ِشـود کـه در والیت خـود بلندترین
بهرهمنـد م 
امتیـاز را گرفته باشـد.

در والیتهـای کـه تا کنون امتحـان کانکور
برگـزار شـده ،بـرای هـر متقاضـی دو برگـهی
انتخـاب رشـته داده شـده اسـت :یکی بـرای ۷۵
درصـد و دیگـر بـرای  ۲۵درصـد .دانشآمـوزان
ایـن فرصـت را دارنـد که هـم در رقابـت عمومی
بختآزمایـی کننـد و هـم در رقابـت حـوزهای.
بـه عنـوان نمونـه والیـت دایکنـدی کـه در
حـوزهی مرکز اسـت ،در دانشـگاههای مشـخص
 ۷۷کرسـی سـهم دارد ،والیـت پنجشـیر در
دانشـگاههای مشـخص دیگر  ۳۶کرسی و والیت
غـور  ۸۵کرسـی.
قدیـر خمـوش ،رییـس ادارهی کانکـور در
صحبـت بـا اطالعـات روز میگویـد ،اسـتفادهی
عبـارت «سـمهیهبندی» بـرای طـرح جدیـد
نادرسـت اسـت .آقـای خمـوش میافزایـد کـه
بـرای هـر والیـت براسـاس یک فرمول مشـخص
ت ِشـده ،سـهم ویـژه در نظـر
بـا معیارهـای تثبی 

گرفته شـده کـه از جملـه یکی از معیارها سـهم
نمایندگـی هـر والیـت در پارلمـان اسـت.
فیصل امیـن ،سـخنگوی وزارت تحصیالت
عالـی در مـورد ایـن طـرح میگویـد« :ایـن
طـرح سـرمایهگذاری روی آن افـرادی اسـت
کـه ظرفیـت دارنـد ،امـا زمینـه برایشـان وجود
نـدارد .ایـن افـراد در امتحـان کانکـور در رقابتی
انداختـه میشـوند کـه قـدرت رقابـت را ندارنـد.
مـا میخواهیـم ایـن افـراد را در یـک رقابـت
کوچکتـر محلـی بیندازیـم کـه دستهایشـان
گرفتـه شـود .ایـن طـرح بـه هیـچ صـورت
سـهمیهبندی کانکـور نیسـت و یـک طـرح
همهجانبـه اسـت .هیـچ والیـت و هیـچ فـرد از
ایـن طـرح مسـتثنا نیسـت .حـق هیچ کـس در
 ۷۵درصـد از بیـن نمیرود .جوهـر رقابت از بین
نمـیرود ۷۵ .درصـد در امتحان سراسـری رقابت
بکننـد و  ۲۵درصـد در سـطح بومـی».

