
تهدیدهای امنیتی انتخابات 
و ضرورت جدی گرفتن آن

ولسوالی  چندین  اخیر  هفته ی  در 
و  امنیتی  نیروهای  میان  کشور  در 
شد.  دست به دست  طالب  جنگ جویان 
از  امنیتی موفق شدند شماری  نیروهای 
والیت های  در  طالبان  از  را  ولسوالی ها 
از  بگیرند.  پس  فراه  تخار،  بدخشان، 
اخیر دست کم  روزهای  در  دیگر  طرف 
چند ولسوالی در کشور به دست طالبان 
سقوط کرده است. هرچند کار نیروهای 
امنیتی ستودنی است و بازپس گیری این 
نیروهای  توانایی  و  قوت  ولسوالی ها 
نشان  را  اخیر  هفته های  در  امنیتی 
افغانستان  که  شرایط  در  اما  می دهد، 
را  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 
در پیش دارد، سقوط ولسوالی ها به دست 

طالبان نگران کننده است. 
کرد  اعالم  ریاست جمهوری  ارگ 
که تا ده روز آینده وضعیت امنیتی کشور 
و  بود  خواهد  مثبت  تغییراتی  شاهد 
عملیات هایی را که از چندی بدینسو از 
سوی نیروهای امنیتی و دفاعی به منظور 
شده  راه اندازی  انتخابات  امنیت  تأمین 
است، نتایج آن را مردم افغانستان خواهند 
برگزاری  که  دارد  باور  حکومت  دید. 
ششم  در  ریاست جمهوری  انتخابات 

میزان سال جاری و...

تصمیم اخیر دولت هند برای لغو وضعیت نیمه خودمختار 
کشمیر نگرانی ها را از شروع دوباره  ی درگیری بین دهلی نو و 
اسالم آباد بر سر این منطقه ی مورد مناقشه افزایش داده است. 
برای درک پیامدهای وقایع کشمیر، انبار باروت جئوپلیتیکی 
واقع  مرکزی  آسیای  چهارراه  در  که  نظامی شده  به شدت  و 
شده است، ضرور است تا افسانه ها و سوءتفاهم ها در مورد 

کشمیر را برطرف کرد.
افسانه ی اول مربوط به نام آن است. گزارش های خبری 
اغلب از این منطقه به نام »کشمیر« یاد می کنند، اما اغلب به 
این توجه نمی کنند که کشمیر تنها بخش کوچکی از منطقه ی 
مورد بحث به نام »جامو و کشمیر« است که مناطق وسیعی از 

»لداخ« و »گلگت-بلتستان« را نیز در بر می گیرد.
عالوه بر این، با توجه به متنوع بودن جامو و کشمیر به 
با  منطقه ای  را  آن  نمی توان  دقیقا  فرهنگی و مذهبی،  لحاظ 
»اکثریت مسلمان« خواند. در حقیقت، اکثریت نفوس کشمیر 
مسلمان است، درحالی که اکثریت نفوس جامو هندو است؛ 
لداِخ پهناور و کم جمعیت نیز به طور سنتی بودایی است و 

گلگت-بلتستان نیز عمدتا مسلمان نشین و...

تنش ارگ و سپیدار بر سر بررسی گزارش کمیته مستقل 
نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری )میک( مبنی بر وجود 
فساد در وزارت خارجه همچنان پابرجاست. ریاست اجرایی 
فرمان بررسی فساد در وزارت خارجه توسط هیأتی را که از 
سوی ریاست جمهوری تعیین شده، کمپینی خوانده است و 
تا تشکیل حکومت منتخب آینده، حکم تعلیق آن را صادر 

کرده است. 
ریاست جمهوری  فرمان  به  پاسخ  در  اجرایی  ریاست 
نوشته است: »مرتبط به حکم نمبر 1444 مورخ 1398/5/24 
که  آن جایی  از  می شود:  نگاشته  ریاست جمهوری  مقام 
این روزها، ایام کارزارهای انتخاباتی ریاست جمهوری است 
اقدامات مثل بررسی وزارت امور خارجه بیش تر از کار  و 
این  تطبیق  می کند،  پیدا  کمپینی  جنبه  اصالحات،  بر  مبتنی 
تعلیق گردد و در  انتخابی بعدی  تا تشکیل حکومت  حکم 
آن زمان حکومت منتخب و قانونی در زمینه اقدام مقتضی 

را انجام دهد.«
امید میثم، معاون سخن گوی ریاست  اجرایی در صحبت 

با روزنامه اطالعات روز، صدور حکم تعلیق...

ایتالف حمالت شان  نیروهای  18 سال پیش، وقتی که 
را بر مواضع جنگ جویان وابسته به گروه طالبان و شبکه ی 
القاعده در شهر لشکرگاه، مرکز والیت جنوبی هلمند آغاز 
کرد، اسِد دوساله اولین گام های زندگی خود را برمی داشت.
او که در دوسالگی می توانست تلوتلوخوران راه برود و 
بر پاهایش بیایستد، در اواخر خزان سال 138۰ خورشیدی 
دچار نوعی اختالل ناشناخته ی در راه رفتن شد. همزمان با 

آن درد شدیدی از ناحیه ی پا اسد را می رنجاند. 
تانک«  »تور  اسداهلل در روستای دورافتاده ی  خانواده ی 
در حومه ی شهر لشکرگاه زندگی می کند. این روستا در آن 
هنگام خط نخست مواضع جنگ جویان طالبان و القاعده در 
جنگ با نیروهای ایتالف بود. در روستای تور تانک همزمان 
با آن که درگیری ها میان دو طرف اوج می گرفت و بخشی 
می شد،  پاکسازی  جنگ جویان  این  وجود  از  روستا  این  از 
بیماری اسد نیز شدیدتر می شد. این وضعیت تا ماه ها در این 

روستای دورافتاده ادامه یافت.
پس از آن که این درگیری ها اندکی فروکش می کند، پدر 

و مادر اسد فرصت می یابند و او را...

کشمیر؛ 
از افسانه تا واقعیت

فرمان بررسی فساد در وزارت خارجه؛ 
اقدام کمپینی یا مبارزه با فساد؟

قربانی نجات دهنده؛ اسد در هلمند 
چگونه به جنگ پولیو می رود؟

دو سال پیش که دونالد ترمپ، رییس جمهور 
ملی گرا  یا  »نشنلیست«  را  خود  افتخار  با  امریکا، 
امریکا  سنتی  سیاست مداران  از  بسیاری  خواند، 
بود: یکی  از دو جهت  آنان  نگرانی  نگران شدند. 
اشاره ای  را  ترمپ  آن سخن  در  که  این جهت  از 
امریکا  در  سفید پوستان  اصالت  به  نژادپرستانه 
می دیدند. دیگری از این جهت که وقتی رهبرشان 
جهان  دیگر  کشورهای  می گوید،  سخنی  چنان 
برای  پس  این  از  امریکا(  متحدین  )مخصوصا 
امریکا نقش »رهبری جهان« را قایل نخواهند بود. 

ولی آیا برای ترمپ این نگرانی ها...

تکیه بر باد

مبنای  ملی،  سند  به  عنوان  اساسی  قانون 
سازوکارهای  تمام  و  نهادها  قوانین،  مشروعیت 
بـه دلیـل  اساسی  قانون  می شود.  دانسته  نظام  یک 
باید از استحکام الزم برخوردار باشد  اهمیت آن، 
اما  نتوانند به آسانی آن را تغییر دهند.  تا حاکمان 
قانون اساسی همانند سایر قواعد هنجاری به دلیل 
تغییرات اقتصادی، سیاسی، فناوری و حتا تغییر در 
تنظیم  به گونه ای  جامعه  یک  در  ارزشی  نظام های 
می شود که امکان تجدید نظر در آن وجود داشته 
باشد. البته، در نظام های مبتنی بر قانون اساسی، این 

قانون است که برای تصمیم گیری  های...

تغییر در قانون اساسی، آری؛ 
لغـو قانـون اساسی، نه
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دو شـنبه  ۲۵ سنبله ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره۱۸۰۶

والورده: 
آنسو فاتی یک بازیکن 

عادی نیست
بارسلونا  سرمربی  والورده  ارنستو 
مقابل  تیمش   2-5 پیروزی  از  بعد 

والنسیا به تمجید از...

درخشش ادامه دار سون 
در لیگ جزیره

در  شد  موفق  مین  هیونگ  سون 
مقابل  تیمش  شنبه  روز  بازی 

کریستال پاالس دو گل...

درگیری معترضان و 
پولیس در هنگ کنگ

خبر  هنگ کنگ  از  روز:  اطالعات 
حامیان  روی  به  پولیس  می رسد 

دموکراسی گاز اشک آور...

اطالعات روز: محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه ایران در واکنش 

به اظهارات مایک پومپئو،...

حمله به تاسیسات 
نفتی عربستان؛ ایران 

دست داشتن در حمالت 
را تکذیب کرد
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نهادهای امنیتی از تأمین امنیت 
انتخابات ششم میزان اطمینان دادند



www.etilaatroz.comدو شنبه  ۲۵ سنبله 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۰۶ خبرهای داخلی

کشور  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
و رهبر دسته ی انتخاباتی »ثبات و همگرایی« می گوید که 
رییس جمهور غنی تاجران را تهدید می کند که اگر از وی 
در انتخابات حمایت نکنند، تجارت شان را با مشکل مواجه 

می سازد.
در  سنبله(   24 )یک شنبه،  دیروز  که  عبداهلل  آقای 
گردهمایی هوادارانش در کابل سخن می زد، گفت که آقای 
غنی این تجاران را تهدید کرده است که اگر از تیم انتخاباتی 
را  تجارت شان  نکنند،  او، حمایت  به رهبری  »دولت ساز« 

می بندد و خود آنان را نیز به دادستانی معرفی می کند.
افزود:  غنی  رییس جمهور  قراردادن  خطاب  با  او 
که  کرده ای  تهدید  را  بخش خصوصی  صاحبان  »خودت 
همین شب و روز این تهدید ادامه دارد و یک تعداد هم از 
مجبوریت به این تهدید تن داده به این گپ که بیا این جا 
کمپین است. یا در این کمپین شرکت می کنی یا پول برای 

کمپین می دهی.«
بخشی  در  همگرایی  و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی  رهبر 
از صحبت هایش همچنان آقای غنی را متهم به استفاده ی 
در  توحید«  »مرکز  به خصوص  دولتی  امکانات  از  ابزاری 

این  از  غنی  آقای  که  گفت  کرده،  ریاست جمهوری  ارگ 
انتخاباتی  تبلیغات  هدف  به  ویدیویی  کنفرانس  مرکز 

می گیرد.
مردم  از  دفاع  خاطر  به  توحید  »مرکز  افزود:  او 
امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  بین  هماهنگی  افغانستان، 
از  امروز  ایجاد شده است.  با تروریزم  افغانستان و مقابله 
صاحبان  والی  می شود،  گرفته  ویدیوکنفرانس  مرکز  این 
و  می خواهند  را  ولسواالن  می کنند،  محترم خوش خدمتی 
باز ولسواالن مردم را خواسته، برای شان می گویند که جمع 
شوید و بیایید که رییس  صاحب جمهور با شما گپ دارد. 

در سراسر افغانستان این قصه در جریان است.«
او این اقدامات رییس جمهور را غیرقانونی خوانده، از 
کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست که جلو استفاده ی از 

امکانات دولتی توسط آقای غنی را بگیرد.
سخن گوی  صدیقی،  صدیق  اما  حال  همین  در 
ریاست جمهوری کشور به روزنامه اطالعات روز استفاده ی 
توسط  ریاست جمهوری  ارگ  در  توحید  مرکز  از  کمپینی 
آقای غنی را رد کرده، گفت که این ادعاها از سوی آقای 

عبداهلل »جنبه ی کمپینی« دارد.

در  محترم  کاندیدان  »متأسفانه  افزود:  صدیقی  آقای 
مردم  با  را  برنامه های شان  این که  به جای  گردهمایی ها 
انتقاد  او  پیشه کرده که  را  کار  بسازند، آسان ترین  شریک 
از حکومت است. باید کاندیدان محترم در جریان کارزارها 
و صحبت های شان سخت متوجه امور حکومتی افغانستان 
باشد و کار حکومت و پیشبرد امور حکومتی را با مسایل 
نیروهای  و  امنیتی  مسایل  به ویژه  نکند؛  خلط  انتخاباتی 

امنیتی را.«
کمیسیون  که  می شود  مطرح  حالی  در  گفته ها  این 
آغاز  با  همزمان  اسد  دهم  تاریخ  در  انتخاباتی  شکایات 
کشور  ریاست جمهوری  انتخابات  انتخاباتی  کارزارهای 
و  ثبات  و  دولت ساز  انتخاباتی  دسته های  که  بود  گفته 
همگرایی در گردهمایی های شان از امکانات دولتی استفاده 

می کنند.
با این حال قرار است که انتخابات ریاست جمهوری تا 
نزدیک به دو هفته ی دیگر )ششم میزان( در سراسر کشور 
به شمول  نامزد  هفده  انتخابات  دور  این  در  شود.  برگزار 
رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی کشور 

برای احراز کرسی ریاست جمهوری رقابت می کنند.

عبدهللا: 
اشرف غنی تاجران را تهدید می کند که در انتخابات از او حمایت کنند

وزارت های  روز:  اطالعات 
برنامه ی  شرح  با  داخله  و  دفاع 
امنیتی برای تأمین امنیت انتخابات 
به  میزان  ششم  ریاست جمهوری 
می دهند  اطمینان  افغانستان  مردم 
که نیروهای امنیتی امنیت انتخابات 
تأمین  مطمیین  به صورت  را 

می کنند. 
سخن گویان وزارت های دفاع، 
ارگان های  مستقل  اداره ی  داخله، 
مستقل  کمیسیون  و  محلی 
 24 )یک شنبه،  دیروز  انتخابات 
سنبله( در کنفرانس خبری مشترک 
رسانه های  و  اطالعات  مرکز  در 
و  تحوالت  آخرین  حکومت 

با  را  انتخابات  مورد  در  اقدامات 
رسانه ها شریک کردند. 

سخن گوی  رحیمی،  نصرت 
نهادهای  که  گفت  داخله  وزارت 
امنیتی یک برنامه ی عملی و جامع 
تهیه  انتخابات  امنیت  تأمین  برای 
کرده اند که شامل سه مرحله: پیش 
از انتخابات، در جریان انتخابات و 

بعد از انتخابات می شود.
تا  که  افزود  رحیمی  آقای 
انتخاباتی  امنیت 13۰ تجمع  کنون 
امنیت  تأمین  برای  و  شده  تأمین 
انتخابات آمادگی کامل وجود دارد: 
»72 هزار نیروی امنیتی تاچند روز 
انتخابات  امنیت  تأمین  برای  آینده 

توظیف و در احضارات درجه یک 
قرار می گیرند.«

روح اهلل احمدزی، سخن گوی 
وزارت دفاع ملی گفت که نیروهای 
امنیتی و دفاعی کشور برای تأمین 
و  شده  توظیف  انتخابات  امنیت 
در سراسر کشور در آمادگی کامل 
قرار دارند:  »با مورال عالی و قوی 
زندگی شان  لحظه ای  آخرین  تا 
مردم  زندگی  از  محافظت  برای 

خواهند جنگید.«
آقای احمدزی از رسیدن مواد 
حساس و غیرحساس انتخاباتی به 
داد  اطمینان  کشور  والیات  تمام 
انتقال  قبل  از دو روز  افزود که  و 

والیات  مراکز  از  انتخاباتی  مواد 
و  است  شده  آغاز  ولسوالی ها  به 
تا پنجم میزان ادامه خواهد داشت.
عبدالعزیز  هم  سوی  از 
ابراهیمی، از سخن گویان کمیسیون 
مستقل انتخابات گفت که تا کنون 
و  ملی  نهاد   87 به  کمیسیون  این 
نظارت  اعتبارنامه ی  بین المللی 
است  کرده  توزیع  انتخابات  از 
برای  ناظر  هزار   6۰ از  بیش تر  و 
نظارت از این پروسه ثبت شده اند.
در  که  افزود  ابراهیمی  آقای 
ارشد  حال حاضر سه هزار کارمند 
و  آمرین  ارشد،  آموزگاران  شامل 
والیات  به  ولسوالی ها   مأمورین 

رفته اند و 96 هزار و 6۰7 کارمند 
روز انتخابات مصروف آموزش اند: 
سعی  انتخابات  مستقل  »کمیسیون 
و تالش دارد تا از انتخابات گذشته 
درس گرفته و یک انتخابات خوب 
ما  نماید.  برگزار  را  مطلوب تر  و 
به  انتخابات  برگزاری  به  متعهد 

تاریخ ششم میزان هستیم.«
سخن گوی  سقیم،  شاه  سید 
محلی  ارگان های  مستقل  اداره ی 
نیز گفت که هیچ کس حق مداخله 
و  ندارند  را  انتخابات  روند  در 
خواست  ولسواالن  و  والیان  از 
امر  در  انتخابات  کمیسیون  با  که 
برگزاری انتخابات همکاری کنند.

نهادهای امنیتی از تأمین امنیت انتخابات ششم میزان اطمینان دادند

اطالعات روز: کمیته ی بین المللی 
صلیب سرخ در افغانستان اعالم کرده 
با  تفاهم  از  پس  کمیته  این  که  است 
امنیتی،  ضمانت های  تجدید  و  طالبان 
سر  از  را  افغانستان  در  فعالیت هایش 

گرفته است.
در اعالمیه ی این کمیته که دیروز 
)یک شنبه، 24 سنبله( منتشر شده، آمده 
است که گفت وگوهای دوحه ]پایتخت 
قطر[ این کمیته را قادر ساخت تا در 
فعالیت های  و  بشری  وضعیت  مورد 
)آی سی آرسی( در افغانستان با طالبان 
و  یافته  دست  مشترک  تفاهم  به 
فعالیت های  به  که  بیابند  را  راه هایی 
بی طرف و غیرجانب دارانه ی خود در 

این کشور ادامه بدهد.
افزوده  افغانستان  در  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی 
است: »ما از تأیید اصول بشری و تجدید ضمانت های امنیتی 
خویش استقبال می کنیم و بدین گونه ما قادر خواهیم بود تا با 
مردم متأثر از منازعه در افغانستان مطابق به مأموریت بشری 

خود کمک کنیم.«
در همین حال گروه طالبان نیز در اعالمیه ای گفته است 
که این گروه پس از روابط و بحث های مسلسل با مقام های 

کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در شهر دوحه، به این کمیته 
اجازه داده شده است تا فعالیت اش در افغانستان را از سر گیرد.
در اعالمیه ی طالبان آمده است که این گروه به اجرایی 
تمامی تعهدات امنیتی برای فعالیت کمیته ی بین المللی صلیب 
سرخ متعهد بوده و زمینه ی فعالیت برای این کمیته را مساعد 

می کند.
خواسته  گروه  این  جنگ جویان  از  اعالمیه  در  همچنان 
سرخ  صلیب  اجناس  و  کارمندان  حفاظت  به  که  است  شده 

توجه کنند.
کمیته ی بین المللی صلیب سرخ در حالی 
که  می گیرد  سر  از  را  افغانستان  در  فعالیتش 
این  فعالیت  ماه پیش )22 حمل(  پنج  حدود 

کمیته در افغانستان را ممنوع اعالم کرده بود.
این گروه با نشر اعالمیه ای گفته بود که 
این  عمل نکردن  درست  پی  در  تصمیم  این 
تأکید  بوده است. در اعالمیه  با طالبان  کمیته 
شده بود که به این دلیل تا اطالع بعدی، امنیت 
کارمندان این دو اداره در افغانستان را تضمین 

نمی کند.
اعالمیه ی  این  نشر  از  پس  روز  یک 
طالبان، رابین واودا، مسئول ارتباطات کمیته ی 
گفته  رسانه ها  به  افغانستان  در  سرخ  صلیب 
بود که این نهاد نگران امنیت کارمندان خود 
در افغانستان است و به همین خاطر تمامی فعالیت هایش در 

افغانستان را متوقف می کند.
گفتنی است که گروه طالبان سال گذشته نیز از فعالیت 
و  کرده  انتقاد  افغانستان  در  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته ی 
تضمین امنیت کارمندان این کمیته را لغو کرده بود. به دنبال 
آن صلیب سرخ فعالیتش در افغانستان را برای حدود دو ماه 
متوقف کرد و این فعالیت ها پس از تفاهم با طالبان و تضمین 

امنیت کارمندان این کمیته از سر گرفته شد.

ترمـپ،  دونالـد  روز:  اطالعـات 
رییس جمهـور ایـاالت متحـده ی امریـکا بـه 
تازگـی اعـالم کرده اسـت کـه گـروه طالبان 
بـا کشـتن دوازده نفـر از جملـه یک سـرباز 
بـزرگ امریکایـی در کابـل، اشـتباه بزرگـی 
انجـام داده و اکنـون نمی دانـد که این اشـتباه 

را چگونـه جبـران کنـد.
ایـن حملـه بـه تاریـخ چهاردهم سـنبله 
بـا اسـتفاده از یـک موتر بمب گذاری شـده ی 
نوع »تونس« در سـاحه  ی »سـرک مکروریان 
اول« در حـوزه ی نهـم امنیتـی شـهر کابـل 

انجـام شـده بود. 
آقـای ترمـپ دو شـب پیش )شـنبه، 23 

سـنبله( در یـک پیـام تویتـری گفتـه اسـت: 
»قتـل 12 نفـر از جملـه یـک سـرباز بـزرگ 
شـیوه های  نبـود،  خوبـی  فکـر  امریکایـی، 

بهتـری بـرای آغـاز مذاکـرات هسـت.«
طالبـان  کـه  اسـت  گفتـه  همچنـان  او 
انـدازه ای سـرکوب  بـه  اخیـر  در روزهـای 
می شـوند کـه هیچگاه در گذشـته ایـن گونه 

سـرکوب نشـده بودنـد.
از  حالـی  در  ترمـپ  رییس جمهـور 
اشتباه شـان  جبـران  بـرای  طالبـان  ناتوانـی 
سـخن گفتـه اسـت کـه او دو روز پـس از 
حمله ی موتربمب طالبان در کابل )شـانزدهم 
سـنبله( اعـالم کـرد کـه مذاکـرات صلـح با 

طالبـان را متوقـف و دیدار با رهبـران طالبان 
کمـپ  در  غنـی  اشـرف  رییس جمهـور  و 

دیویـد در امریـکا را لغـو کـرده اسـت.
در حالـی کـه گـروه طالبـان پـس از آن 
بـرای از سـرگیری مذاکرات بـا امریکا تمایل 
نشـان داده اسـت، امـا ترمپ گفته اسـت که 

مذاکـرات بـا طالبان »منتفی« اسـت.
بـه دنبـال توقـف مذاکـرات امریـکا و 
طالبان، حکومت افغانسـتان نیـز دو روز قبل 
اعـالم کـرد کـه در حـال حاضـر تالش های 
بـه  و  کـرده  متوقـف  را  بـه صلـح  مرتبـط 
در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برگـزاری 
قایـل شـده  اولویـت  میـزان  تاریـخ ششـم 

. ست ا
سـخن گوی  صدیقـی،  صدیـق 
ریاسـت جمهوری در یـک نشسـت خبـری 
پیشـبرد رونـد صلـح  کـه  کابـل گفـت  در 
منتخـب  حکومـت  اولویت هـای  از  یکـی 
از  ایـن رونـد پـس  بـود و  آینـده خواهـد 
بین المللـی  و  منطقـوی  ملـی،  مشـوره های 
توسـط حکومـت آینده ی افغانسـتان به پیش 
بـرده خواهد شـد. آقـای صدیقی گفـت: »به 
بـاور ما کلید مشـروعیت صلـح در برگزاری 
انتخابـات اسـت و صلـح بدون مشـروعیت 
تأمیـن شـده نمی توانـد و مشـروعیت صلـح 

نمی َآیـد.« به میـان  انتخابـات  بـدون  نیـز 

ترمپ: 
طالبان نمی دانند اشتباه بزرگ شان را چگونه جبران کنند

گسترده  اشتراک  برای  مردم  تشویق 
اولویت های حکومت  از  این روند  در 
است و هیچ قدرت و مانعی نمی تواند 
بگیرد.  را  انتخابات  برگزاری  جلو 
هم  داخله  و  دفاع  وزارت های  دیروز 
تأمین  برای  امنیتی  برنامه ی  شرح  با 
ریاست جمهوری  انتخابات  امنیت 
امنیت  تأمین  از  افغانستان  مردم  به 
نهادهای  دادند.  اطمینان  انتخابات 
و  عملی  برنامه ی  می گویند،  امنیتی 
جامع برای تأمین امنیت انتخابات تهیه 
هزار   72 از  بیش  است  قرار  کرده اند. 
را  انتخابات  امنیت  امنیتی،  نیروهای 

تأمین کنند.
می کند  تالش  شک  بدون  طالبان 
را  انتخابات  امنیت  آینده  روزهای  در 
طالبان  یک سو  از  بکشد؛  چالش  به 
چون  است،  کرده  تهدید  را  انتخابات 
با  این گروه اعالم کردند که  ماه پیش 
تمام توان تالش خواهند کرد تا امنیت 
سوی  از  و  کند  مختل  را  انتخابات 
شکست  نتیجه ی  در  طالبان  دیگر، 
مذاکرات این گروه با واشنگتن در پی 
تالفی است. این گروه می خواهد نشان 
دهد که توان برهم زدن امنیت را دارد. 
از این رو تهدیدها جدی است و امنیت 
انتخابات هم باید جدی تر گرفته شود. 
هنوز  آن  امنیت  تأمین  مردم  نظر  از 
تصویر  است.  اصلی  مسأله ی  یک  هم 
در  امنیت  تأمین  چگونگی  از  روشنی 
ندارد.  وجود  انتخابات  برگزاری  روز 
از  پیش  هم  گذشته  انتخابات های  در 
انتخابات  امنیت  تأمین  از  برگزاری 
اطمینان داده شد، اما در عمل شماری 
از مراکز رأی دهی که قبال از امنیت آن 
خبر داده شده بود، بسته ماند. براساس 
انتخابات های  در  حتا  گزارش ها 
امنیت  تأمین  از  واقعی  تصویر  گذشته 
امنیتی  نیروهای  سوی  از  انتخابات 

وجود نداشته است. 
از  امسال  انتخابات  برگزاری 
نسبت  زیادی  تفاوت های  امنیتی  نظر 
این  جهت  دو  از  دارد.  گذشته  به 
گراف  یک،  است:  برجسته تر  تفاوت 
دورهای  به  نسبت  به مراتب  ناامنی ها 
طالبان  گروه  دو،  است.  بیش تر  قبلی 
برگزاری  از  که  است  داده  هشدار 
می کند.  جلوگیری  افغانستان  انتخابات 
طالبان گفته در این راه جدی است و 
نظامی  اهداف  انتخاباتی  همایش های 
در  مردم خواسته  از  طالبان  آن هاست. 
انتخابات شرکت نکنند و به کمپین های 
تبلیغاتی سهم نگیرند، درحالی که گروه 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  طالبان 
مناطق  در  داد  اجازه   2۰14 سال  سال 
برگزار  انتخابات  کنترل شان  تحت 
صلح  مذاکرات  شکست  با  شود. 
خشونت ورزی  به  طالبان  شک  بدون 

بیش تری روی خواهند آورد. 
وزارت  امنیتی  پالن  مبنای  بر 
 72 حدود  در  است  قرار  داخله  امور 
تأمین  را  انتخابات  امنیت  نیرو،  هزار 
انتخابات  امنیتی  برنامه ی  در  کنند. 
تأمین  از  انتخاباتی  کمیسیون های  به 
مرکز   942 و  چهارهزار  امنیت 
است.  شده  داده  اطمینان  رأی دهی 
بیش  امنیتی،  برنامه عمل  این  براساس 
از هزار و 5۰۰ مرکز رای دهی که قرار 
از  شود،  برگزار  انتخابات  آن  در  بود 
نگرانی  این  است.  شده  خارج  دور 
بسته  بیش تر مراکز رای دهی  تعداد  که 
نگرانی  نیست.  انتظار  از  دور  بماند، 
دوره های  در  که  می آید  جایی  از 
است  افتاده  اتفاق  این  انتخاباتی  قبلی 
بود  گفته  قبال  انتخابات  کمیسیون  و 
امنیت  تأمین  از  کمیسیون  این  به  که 
رای دهی  مرکز   373 و  پنج هزار 
در  درحالی که  بود،  شده  داده  اطمینان 
امنیت،  تأمین  از  فقط  امنیتی  نهادهای 
چهارهزار و 942 مرکز خبر داده شده 
بنابر  مرکز   4۰۰ از  بیش  یعنی  است؛ 
و  است  آمده  تفاوت  امنیتی  تهدیدات 

احتمال بیش ترشدن آن می رود.

فعالیت های صلیب سرخ در افغانستان از سر گرفته شد
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فواد پویا - دکترای حقوق بین الملل 

طالبــان را لغــو کــرد و علــت ایــن تصمیــم را ادامه ی خشــونت 
ــی در افغانســتان اعــالم  ــک ســرباز امریکای ــل ی ــان و قت طالب
کــرد، افغان هــای زیــادی بــه ســتایش های اغراق آمیــز از 
او شــروع کردنــد. بســیاری گفتنــد رییس جمهــور یعنــی 
ــود  ــش خ ــرباز ارت ــک س ــدن ی ــر کشته ش ــه به خاط ــن ک ای
مذاکــرات نُه ماهــه ی دولــت خــود بــا طالبــان را لغــو می کنــد. 
ــود  ــه ب ــران گفت ــا ای ــش ب ــپ در اوج تن ــم ترم ــال ه قب
ــران را لغــو کــرده، چــون  ــه ای ــی ب ــه ی هوای ــالن حمل ــه ف ک
بــه او گفتــه شــده کــه در آن حملــه 15۰ نفــر ایرانــی کشــته 
می شــوند. و ایــن همــان ترمپــی اســت کــه مدتــی پیش تــر در 
یــک گفت وگــوی خصوصــی بعضــی کشــورهای افریقایــی را 
-بــا میلیون هــا آدمــی کــه در آن کشــورها زندگــی می کننــد- 

ــود.  ــده ب ــی« خوان »کثافت دان
ترمــپ اگــر احســاس کنــد کــه بهتریــن کار دنیــا 
ــو آن کار را  ــم می شــود، جل ــا مشــاور او خت ــاون ی ــام مع به ن
می گیــرد. اگــر احســاس کنــد کــه برگشــتن امــارت اســالمی 
ــت جمهوری  ــام ریاس ــه مق ــدد او ب ــاب مج ــه انتخ ــان ب طالب
ــن  ــرد روی زمی ــن م ــت اهلل را بهتری ــال هب ــد، م ــک می کن کم
خواهــد خوانــد. اگــر فکــر کنــد کــه کشته شــدن نیــم میلیــون 
افغــان بــه او ســودِ شــخصی خواهــد رســاند، یــک ثانیــه هــم 
ــراب  ــود را خ ــرت خ ــان ُچ ــون افغ ــم میلی ــر آن نی به خاط

نخواهــد کــرد. 
ــر  ــردن ب ــه ک ــه تکی ــن اســت ک ــن ســخن ای ــای ای معن
ــاد  ــر ب ــردن ب ــه ک ــپ تکی ــور ترم ــت های خود-مح سیاس

ــت. اس

دو ســال پیــش کــه دونالــد ترمــپ، رییس جمهــور 
امریــکا، بــا افتخــار خــود را »نشنلیســت« یــا ملی گــرا خوانــد، 
ــدند.  ــران ش ــکا نگ ــنتی امری ــت مداران س ــیاری از سیاس بس
ــه  ــت ک ــن جه ــی از ای ــود: یک ــت ب ــان از دو جه ــی آن نگران
ــت  ــه اصال ــتانه ب ــاره ای نژادپرس ــپ را اش ــخن ترم در آن س
ــن جهــت  ــد. دیگــری از ای ــکا می دیدن سفید پوســتان در امری
ــورهای  ــد، کش ــخنی می گوی ــان س ــان چن ــی رهبرش ــه وقت ک
ــس  ــن پ ــکا( از ای ــن امری ــا متحدی ــان )مخصوص ــر جه دیگ
بــرای امریــکا نقــش »رهبــری جهــان« را قایــل نخواهنــد بــود. 

ولی آیا برای ترمپ این نگرانی ها اهمیتی داشتند؟ 
ــل  ــه تحلی ــد ب ــوال نبای ــن س ــه ای ــخ دادن ب ــرای پاس ب
سیاســت های ترمــپ در امریــکا و در ســطح بین المللــی روی 
ــت  ــپ یاف ــر و روان ترم ــوال در کاراکت ــن س ــخ ای آورد. پاس
ــود و در  ــان از خــودش شــروع می ش ــرای او جه ــود. ب می ش
ــد  ــرای او مفی ــی آنچــه ب ــد یعن ــد. مفی ــان می یاب خــودش پای
ــت  ــاند. درس ــرر برس ــه او ض ــه ب ــی آنچ ــر یعن ــد و مض باش
ــگ  ــته های او هم آهن ــد و خواس ــا عقای ــه ب ــت ک ــان اس هم
باشــد و غلــط همــان اســت کــه باورهــا و خواســته های او را 
نقــض کنــد. هرچیــزی کــه بــه ترمــپ کمــک کنــد تــا قــدرت 
ــروع  ــاورد، مش ــت بی ــری به دس ــهرت بیش ت ــروت و ش و ث
اســت و هــر چیــزی کــه از قــدرت او بکاهــد یــا بــه ثــروت و 
شــهرت او زیــان بزنــد نامشــروع و بــه قــول خــودش »ننگین« 

اســت. 
چــرا در نظرگرفتــن ایــن وجــه شــخصیت ترمــپ مهــم 
ــا  ــح ب ــرات صل ــپ مذاک ــی ترم ــه وقت ــرای این ک ــت؟ ب اس

قانـون اساسـی افغانسـتان اصل بازنگـری را در 
مـاده  149ام پیش بینـی کرده اسـت. مـاده 149، 
محتویـات قانـون اساسـی را نظر بـه تجارب و 
مقتضیـات جامعه بـا رعایت احکام مـاده 67 و 
146 قانـون اساسـی بـا پیشـنهاد رییس جمهـور 
یـا اکثریت اعضای شـورای ملـی قابل بازنگری 
قانـون   149 مـاده  هرچنـد  می دانـد.  تغییـر  و 
اساسـی، اصـل پیـروی از احـکام دیـن اسـالم 
تغییرناپذیـر  اصـول  از  را  جمهـوری  نظـام  و 
بعضـی  کـه  آن گونـه  اسـت.  کـرده  تعریـف 
ارزش هـا از جملـه موضوعات بنیادیـن نظام ها 
به شـمار مـی رود و پایـه و جوهـر آن نظام هـا 
از تغییـر اسـت. قانـون  را می سـازد، مصئـون 
اساسـی ایالـت متحـده آمریـکا، فرانسـه، ایتالیا 

جمهوری بـودن  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری  و 
حکومـت را به عنـوان اصـل تغییرناپذیر در نظر 
گرفته انـد. هرچنـد در تبییـن مفهـوم جمهوری 
نظریـات مختلف وجـود دارد. امـا، جمهوریت 
در مفهـوم سیاسـی بیش تـر به معنـای حاکمیت 
غیرانتخابـی،  حکومـت  برابـر  در  و  مـردم 
اسـتبدادی و میراثـی تعریـف می شـود. آن گونه 
شـکل  دربرگیرنـده  ی  تنهـا  جمهوریـت  کـه 
نظـام  یـک  محتـوای  بـه  و  اسـت  حکومـت 
چتـر  زیـر  مختلـف  کشـورهای  نمی پـردازد، 
جمهوریـت، نظام هـای بومی شـان را بـا رعایت 
تشـکیل  حکومـت  رأس  انتخابی بـودِن  اصـل 
مـاده  در  افغانسـتان  اساسـی  قانـون  داده انـد. 
نخسـت، افغانسـتان را یک کشـور جمهوری و 

اسـالمی تعریـف کـرده اسـت و جمهوریـت و 
اسـالمیت را دوپایه ی اصلی نظام دانسـته است. 
اضافـه برآن، بسـیاری از ویژگی هـای حکومت 
جمهـوری مانند، انتخابی بـودن رأس حکومت، 
میراثی نبـودن ریاسـت حکومـت، موقت بـودن 
مـدت خدمـت و مسـئول بودن رییس جمهوری 
به وضـوح  می تـوان  را  مـردم  پیشـگاه  در 
افغانسـتان  اساسـی  قانـون  مختلـف  مـواد  در 
مشـاهده کـرد. آن گونه که جمهوریـت متضمن 
درجاتـی از دموکراسـی اسـت، با نظـام امارتی 
و فکـر طالبانـی نـه تنها سـازگار نیسـت، بلکه 
در برابـر آن قـرار می گیـرد. چون امارت منشـأ 
قـدرت و حاکمیـت را از آن خداونـد می دانـد، 
حاکمیـت  جمهـوری،  نظـام  در  درحالی کـه 
از آن مـردم اسـت. برابـری جنسـیتی از دیگـر 
بنابـر  امارتـی  نظـام  کـه  اسـت  ارزش هـای 
توجیه هـای شـرعی بـه آن متعهـد نیسـت. امـا 
در یـک نظـام جمهـوری، برابـری جنسـیتی از 
خطوط سـرخ شـمرده می شـود. قانون اساسـی 
افغانسـتان بـا تصریـح جمهوری بـودن نظام در 
کنـار اسـالمی بودن، کوشـیده اسـت تـا زمینه ی 
اسـتبداد دینـی و تقویـت بنیادگرایـی دینـی را 
بگیـرد و مانـع تبعیـض و عدم تحمـل در برابر 

اقلیت هـای دینـی و قومـی باشـد.
در نتیجـه، هـر نـوع تفاهـم بـرای تغییـر 
نظـام سیاسـی در آینـده و گفت وگـو در ایـن 
احـزاب  و  سیاسـی  کنش گـران  میـان  مـورد 
اساسـی  قانـون  بازنگـری  بایـد روی  سیاسـی 
بـا تشـریفات پیش بینـی شـده باشـد، نـه لغو و 
کنارگذاشـتن قانون اساسـی. چون امـکان تغییر 
اصـل  به عنـوان  اساسـی  قانـون  در  اصـالح  و 
پذیرفته شـده بـا تشـریفات خـاص بنابـر لـزوم 
انطبـاق قوانیـن با تحـوالت روز در نظـر گرفته 
شـده اسـت. هیچ نیـازی نیسـت تا بـا رویکرد 
انتقام جویانـه و براندازانـه و بـا سـازوکارهای 
اساسـی  قانـون  پـی جاگزینـی  در  غیررسـمی 

. شیم با
اگرچـه نظریاتـی وجـود دارد کـه بحـران 
شـده  سـبب  افغانسـتان  در  اساسـی  قانـون 
اسـت تـا قانـون اساسـی در حـل منازعـه میان 
ارکان دولـت ناتـوان باشـد. امـا ایـن بـه هیـچ 
روی دال بـر لغـو قانون اساسـی نیسـت. چون 
بـرای حاکمیـت قانـون در هـر کشـور، به ویژه 
در افغانسـتان، قوانیـن ثابـت، نظـم و قانـون، 
رعایـت  قوانیـن،  در  تبعیـض  نبـود  عدالـت، 
تشـریفات قانونـی، رجحـان قضـات و محاکم 
عـادی بر اوامـر اجرایی حکومت مهم پنداشـته 
می شـوند. لغـو قانـون اساسـی در را بـرای لغو 
فرهنگـی  چندقومـی/  جامعـه ی  در  قوانیـن 
افغانسـتان بـاز نگه مـی دارد تـا هـرگاه گروهـی 
از افـراد منافع شـان را در اعمـال قانون اساسـی 
جدیـد در خطـر ببینـد، متوسـل به خشـونت و 
راه هـای قهرآمیـز شـوند و بـه جاگزینـی قانون 
اساسـی اقـدام کننـد. در فرجـام، شـایان ذکـر 
اسـت کـه تغییـر کامـل قانـون اساسـی و ایجاد 
یـک قانون اساسـی جدیـد خارج از تشـریفات 
تنهـا زمانـی امکان پذیـر اسـت که هـدف  گذار 
بـه دموکراسـی باشـد یـا در جریان حـق تعیین 
سرنوشـت ایـن مسـأله پذیرفته شـده باشـد، نه 
این کـه هـدف گـذار از یک جمهوریـت به یک 
نظامـی کـه نه تنهـا آینده ی روشـن نـدارد، بلکه 

بـا گذشـته ی تلـخ همـراه بوده اسـت.

ملـی،  سـند  به  عنـوان  اساسـی  قانـون 
تمـام  و  نهادهـا  قوانیـن،  مشـروعیت  مبنـای 
می شـود.  دانسـته  نظـام  یـک  سـازوکارهای 
قانـون اساسـی بـه دلیــل اهمیـت آن، بایـد از 
تـا حاکمـان  باشـد  اسـتحکام الزم برخـوردار 
نتواننـد بـه آسـانی آن را تغییر دهنـد. اما قانون 
اساسـی هماننـد سـایر قواعـد هنجـاری به دلیل 
تغییـرات اقتصـادی، سیاسـی، فنـاوری و حتـا 
یـک جامعـه  در  ارزشـی  نظام هـای  در  تغییـر 
به گونـه ای تنظیـم می شـود کـه امـکان تجدیـد 
در  البتـه،  باشـد.  داشـته  وجـود  آن  در  نظـر 
نظام هـای مبتنـی بـر قانون اساسـی، ایـن قانون 
اسـت کـه بـرای تصمیم گیری  هـای حکومت ها 
را  آن هـا  و صالحیـت  می بخشـد  مشـروعیت 
دانسـته  بنابرایـن، ضـروری  می کنـد.  محـدود 
نظـام  در  اصالحـات  نـوع  هـر  تـا  می شـود 
بنیـاد  سیاسـی براسـاس تغییـر آگاهانـه و بـر 
اصـول و فرایندهای پیش بینی شـده باشـد. البته 
تغییـر قانـون اساسـی بـا ضابطه ها و تشـریفات 
اساسـی  قانـون  تـا  می شـود  سـبب  خـاص 
به صـورت خودسـرانه دچـار دگرگونـی نشـود 
پیش گیـری  بی ثباتـی  و  اعمـال سـلیقه ها  از  و 

. د شو
به عنـوان عضـو فعـال جامعـه  افغانسـتان 
جهانـی پـس از تجربـه ی تلـخ جنـگ  داخلـی 
برابـر تروریسـم جهانـی، موفـق  و جنـگ در 
شـد تـا در سـال 2۰۰4 قانـون اساسـی مدرن و 
اسـالمی تصویـب کنـد. تـا از یـک سـو، عامل 
مهـم بـرای حراسـت از حقـوق و آزادی هـای 
شـهروندان در برابـر اوامر خودسـرانه و دلخواه 
حکم فرمایان باشـد و از سـوی دیگـر، جامعه ی 
متالشـی و از هم گسـیخته ی افغانسـتان را جان 
دوبـاره بخشـد. امـا امـروز پـس از نزدیـک به 
طالبـان و حضـور  رژیـم  از سـقوط  دهـه  دو 
کنارگذاشـتن  بحـث  بین المللـی،  نیروهـای 
امضـای  حاشـیه ی  در  اساسـی  قانـون  لغـو  و 
تفاهم نامـه ی ایـاالت متحـده امریکا بـا طالبان، 
همهمـه و نگرانـی برپـا کـرده اسـت. هرچنـد 
لغـو مذاکـرات از سـوی رییس جمهـور ترمپ، 
میـان بخشـی از جامعـه سیاسـی در افغانسـتان 
دل خوشـی گـذرا ایجاد کرده اسـت، امـا گمان 
مـی رود کـه توقـف گفت وگوهـای صلـح میان 
امریـکا و طالبـان یـک امـری تاکتیکـی باشـد 
تـا اسـتراتژیکی. از جانبـی هـم، تاریـخ حـل 
گفت وگـو  کـه  اسـت  بریـن  گـواه  منازعـات 
بـرای  آسـان و کم هزینـه  راه حـل  مذاکـره  و 
کاهـش خشـونت ها پنداشـته می شـود. افـزون 
حـاال،  ایـن  تـا  افغانسـتان  حکومـت  بـرآن، 
بـاب گفت وگـو بـا طالبـان را نبسـته اسـت و 
هرازگاهـی امکان شـروع گفت وگوهـای صلح 
میـان دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان تصور 
می شـود. بـا ایـن حـال، لغـو قانـون اساسـی 
گـروه  غیرمنطقـی  خواسـته های  از  یکـی  کـه 
طالبـان اسـت، نه تنهـا بر ضد حاکمیـت قانون، 
فلسـفه ی اسـتمرار قوانین، اصـول قانون گذاری 
و عـرف پذیرفته شـده در تدویـن و تصویـب 
بـه گذشـته ی  برگشـت  بلکـه  اسـت،  قوانیـن 
ناروشـن می باشـد. چـون  آینـده ی  خونیـن و 
فـردای  نـدارد کـه در  هیـچ ضمانتـی وجـود 
لغـو قانـون اساسـی، جایـگاه اکنون افغانسـتان 
حفـظ می شـود و یـا بـه خطـر می افتـد. تـرس 
از صدمـه بـه کرامـت انسـانی، رفتن بـه جنگ 

فـردی  آزادی هایـی  دسـت دادن  از  داخلـی، 
جـدی  به گونـه ی  دیگـر  مسـأله ی  صدهـا  و 
مطـرح اسـت و بـه یک کابـوس ترسـناک میان 

شـهروندان مبـدل شـده اسـت.
نیسـت کـه  بـه معنـای آن  ایـن هیـچ گاه 
قانـون اساسـی افغانسـتان بـه اصـالح و تغییـر 
نیـاز نـدارد و حتـا در فردای صلح بـدون تغییر 
باقـی بمانـد. بلکـه بحـث روی تغییـر قانـون 
اساسـی خـارج از تشـریفات رسـمی و قانونی 
اسـت. بازنگـری قانون اساسـی در کنـار این که 
بـا تشـریفات خاص همراه اسـت، بایـد پس از 
بررسـی کارشناسـانه ی گروهـی از حقوقدانـان 
بـرای دریافـت ایـرادات قانون اساسـی که باید 
مـورد بازنگـری قـرار گیـرد، صـورت بپذیـرد. 

تکیه بر باد

تغییر در قانون اساسی، آری؛ 
لغـو قانـون اساسی، نه

سخیداد هاتف  

لغو قانون اساسی که یکی از خواسته های غیرمنطقی گروه طالبان است، نه تنها بر ضد حاکمیت قانون، فلسفه ی 
استمرار قوانین، اصول قانون گذاری و عرف پذیرفته شده در تدوین و تصویب قوانین است، بلکه برگشت به گذشته ی 
خونین و آینده ی ناروشن می باشد. چون هیچ ضمانتی وجود ندارد که در فردای لغو قانون اساسی، جایگاه اکنون 
افغانستان حفظ می شود و یا به خطر می افتد. ترس از صدمه به کرامت انسانی، رفتن به جنگ داخلی، از دست دادن 
آزادی هایی فردی و صدها مسأله ی دیگر به گونه ی جدی مطرح است و به یک کابوس ترسناک میان شهروندان 

مبدل شده است.
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لطف علی سلطانی 

18 سال پیش، وقتی که نیروهای ایتالف حمالت شان را بر مواضع جنگ جویان 
القاعده در شهر لشکرگاه، مرکز والیت جنوبی  وابسته به گروه طالبان و شبکه ی 

هلمند آغاز کرد، اسِد دوساله اولین گام های زندگی خود را برمی داشت.
او که در دوسالگی می توانست تلوتلوخوران راه برود و بر پاهایش بیایستد، در 
اواخر خزان سال 138۰ خورشیدی دچار نوعی اختالل ناشناخته ی در راه رفتن شد. 

همزمان با آن درد شدیدی از ناحیه ی پا اسد را می رنجاند. 
خانواده ی اسداهلل در روستای دورافتاده ی »تور تانک« در حومه ی شهر لشکرگاه 
زندگی می کند. این روستا در آن هنگام خط نخست مواضع جنگ جویان طالبان و 
با آن که  تانک همزمان  ایتالف بود. در روستای تور  نیروهای  با  القاعده در جنگ 
این  وجود  از  روستا  این  از  بخشی  و  می گرفت  اوج  طرف  دو  میان  درگیری ها 
جنگ جویان پاکسازی می شد، بیماری اسد نیز شدیدتر می شد. این وضعیت تا ماه ها 

در این روستای دورافتاده ادامه یافت.
پس از آن که این درگیری ها اندکی فروکش می کند، پدر و مادر اسد فرصت می 
یابند و او را به شفاخانه ای در مرکز شهر برساند. درگیری ها در این شهر باعث شده 
بود که شفاخانه ها با امکانات کم فعالیت داشته باشند. با این حال اما، پدر و مادر اسد 
برای تداوی تنها فرزندشان امید به این شفاخانه ها می بندند و اسد را برای تداوی در 

یکی از آن ها می رسانند. 
پزشکان در نخستین لحظات مراجعه ی آنان براساس تجربه، نه معاینات طبی، 
تشخیص می دهند که اسد مبتال به بیماری ناعالج فلج کودکان )پولیو( شده است؛ 
بیماری ای که پزشکان از آن به پدر و مادر او چیزی نمی گویند و فقط چیزی که 

بررسی  سر  بر  سپیدار  و  ارگ  تنش 
ارزیابی  و  نظارت  مستقل  کمیته  گزارش 
مبارزه با فساد اداری )میک( مبنی بر وجود 
فساد در وزارت خارجه همچنان پابرجاست. 
در  فساد  بررسی  فرمان  اجرایی  ریاست 
وزارت خارجه توسط هیأتی را که از سوی 
ریاست جمهوری تعیین شده، کمپینی خوانده 
آینده،  منتخب  حکومت  تشکیل  تا  و  است 

حکم تعلیق آن را صادر کرده است. 
فرمان  به  پاسخ  در  اجرایی  ریاست 
»مرتبط  است:  نوشته  ریاست جمهوری 
 1398/5/24 مورخ   1444 نمبر  حکم  به 
می شود:  نگاشته  ریاست جمهوری  مقام 
کارزارهای  ایام  این روزها،  که  آن جایی  از 
انتخاباتی ریاست جمهوری است و اقدامات 
از  بیش تر  امور خارجه  بررسی وزارت  مثل 
پیدا  کمپینی  جنبه  اصالحات،  بر  مبتنی  کار 
می کند، تطبیق این حکم تا تشکیل حکومت 
زمان  آن  در  و  گردد  تعلیق  بعدی  انتخابی 
اقدام  زمینه  در  قانونی  و  منتخب  حکومت 

مقتضی را انجام دهد.«
ریاست  سخن گوی  معاون  میثم،  امید 
اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در   اجرایی 
فرمان  تطبیق  تعلیق  حکم  صدور  روز، 
در  اما  کرد،  تأیید  را  ریاست جمهوری 
بر  اجرایی  ریاست  که  پرسش  این  به  پاسخ 
رییس جمهوری  فرمان  می گوید  مبنایی  چه 
تبصره  مورد  این  »در  گفت:  است،  کمپینی 

نداریم.«
فرمان  تطبیق  بر  اما  ریاست جمهوری 
و  می کند  تأکید  خارجه  وزارت  بررسی 
می گوید که برای بهبود کار باید بررسی هایی 

از این دست اجرا شود. 
ارگ  سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
با  تلفنی  مصاحبه  در  ریاست جمهوری 
کمپینی بودن  ادعای  روز  اطالعات  روزنامه 
هر  »نباید  گفت:  و  کرد  رد  را  حکم  این 

رییس جمهور  حکم  که  وقتی  او  گفته ی  به 
عملی نشد، به حیثیت دولت آسیب می رسد: 
تنش  امروز،  شرایط جنگی  در  »به خصوص 
و  مخالفین  نفع  به  حکومت  رهبران  میان 
که  چون  می شود.  تمام  افغانستان  دشمنان 

اعتماد مردم نسبت به دولت کم می شود.«

کمیته  بدهیم.  ربط  انتخابات  به  را  موضوع 
میک از موجودیت فساد در وزارت خارجه 
این  بر  بنا  کرد؛  نشر  تحقیقی  گزارش  یک 
حکومت مکلف است که آن را بررسی کند.« 
این  مانع  نباید  کسی  هیچ  که  کرد  تأکید  او 

بررسی شود.
مورد  این  در  نیز  حقوقی  آگاهان  اما 

دیدگاه یکسانی ندارند.
حقوقی  مسایل  آگاه  رنجبر،  کبیر 
ماده  مطابق  رییس جمهوری  که  می گوید 
این را دارد که  64 قانون اساسی صالحیت 
کند،  نصب  و  عزل  را  حکومتی  مقام های 
استعفا بپذیرد، مقامی را به تقاعد سوق دهد 
دولتی  نهاد  یک  در  فساد  بررسی  برای  و 

هیأت تعیین کند. 
صدور  که  می کند  تأکید  رنجبر  آقای 
بنیاد  رییس جمهوری  فرمان  برابر  در  حکم 
تشکیل  توافق نامه  اساس  »بر  ندارد:  قانونی 
این  اجرایی  ریاست  ملی  وحدت  حکومت 
صالحیت را ندارد که در برابر حکم فرمان 
یک  در  کند.  صادر  حکم  رییس جمهوری 
این توافق نامه به صورت جدی تذکر  ماده ی 
داده شده که تطبیق آن مطابق قانون اساسی 
عبداهلل  آقای  که  بود  ترتیب  همین  به  باشد. 
تعیین  رییس جمهور  سوی  از  معاونانش  و 

شدند.«
فرمان  رنجبر،  آقای  اعتقاد  به 
در  فساد  بررسی  بر  مبنی  رییس جمهوری 
به  ربطی  و  است  قانونی  خارجه  وزارت 
بهتر  او  به گفته ی  ندارد.  انتخابات  کمپین و 
رییس جمهوری  فرمان  با  عبداهلل  داکتر  بود 
هیأت  که  می داد  اجازه  و  می کرد  موافقت 
ضرب المثل  یک  »ما  دهد:  انجام  را  کارش 
از  نکن  دزدی  می گوید  که  داریم  مشهور 
پادشاه نترس. اگر در این وزارت فساد وجود 
مردم  میان  در  عبداهلل  داکتر  جایگاه  ندارد، 
افغانستان به خصوص ما شاگردان حقوق باال 

پرسش  این  به  پاسخ  در  فرزه ای  آقای 
صدور  صالحیت  اجرایی  ریاست  آیا  که 
حکم مبنی بر تعلیق بررسی فساد در وزارت 
خارجه را دارد یا نه، گفت: »حکومت وحدت 
ملی براساس یک توافق  سیاسی تشکیل شده 
است و ریاست  اجرایی در قوانین افغانستان 
هیچ جایگاهی ندارد. بنا بر این مبنای تصامیم 
تشکیل  توافق نامه ی  همان  این حکومت  در 

حکومت وحدت ملی است.« 
پیش تر، در 24 اسد امسال، رییس جمهور 
بررسی  برای  را  هیأتی  فرمانی  در  غنی 

عمل کرد وزارت خارجه توظیف کرد. 
آمده  ریاست جمهوری  فرمان  در 
رعایت  از  اطمینان  حصول  »جهت  بود: 
عمل کردهای  و  اجراآت  در  تقنینی  اسناد 
گزارش  به  توجه  با  خارجه  امور  وزارت 
ارزیابی  و  نظارت  مشترک  مستقل  کمیته 
توظیف  میک،  اداری،  فساد  با  مبارزه 
نماینده  ریاست  تحت  باصالحیت  هیأت 
بررسی ریاست  نظارت و  پالیسی،  معاونیت 
و عضویت  ریاست جمهوری  دفتر  عمومی 
نماینده ی باصالحیت هر یک از ادارات ذیل 
ریاست   )2 مالیه،  وزارت   )1 است:  منظور 
عمومی امنیت ملی، 3( اداره تدارکات ملی، 
و  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون   )4

خدمات ملکی«
فرمان ریاست جمهوری مبنی بر بررسی 
کمیته  یافته های  براساس  خارجه  وزارت 
فساد  با  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  مستقل 

اداری )میک( صادر شده است. 
میک دریافته بود که استخدام کارمندان 
به  دیپلمات ها  اعزام  و  خارجه  وزارت  در 
واسطه بازی،  مشکالت  با  کشور  از  بیرون 
 4۰ و  بوده  روبه رو  بی قانونی  و  امتیازگیری 
بین سال های  استخدام شده  کارمندان  درصد 
آزمون  گذراندن  بدون   2۰17 تا   2۰11
کانال های  و  واسطه  طریق  از  ورودی، 

برنامه ی محو پولیو در کل کشور متوقف می  باشد.
افغانستان، نیجریه و پاکستان تنها سه کشور از جمع 123 کشور آلوده به ویروس 
پولیو در سال 1988 میالدی بود که تا هنوز این ویروس در این سه کشور وجود 
دارد. دولت افغانستان در سال 1994 به کارزار تطبیق واکسین محو پولیو پیوسته 
است و از آن زمان تا سال 2۰۰2 این واکسین را در روستاهای افغانستان به صورت 
حوزوی و از سال 2۰۰2 به این طرف به صورت خانه به خانه تطبیق می کند. واکسین 
پولیو ساالنه در سه دوره ی اصلی و شش دوره ی فرعی در کشور تطبیق می شود 
که به گفته ی میرجان راسخ، مسئول آگاهی عامه ی برنامه ی محو پولیوی وزارت 
صحت عامه ی کشور، تطبیق این تعداد دوره ی واکسین بالغ بر 3۰ میلیون دالر هزینه 
برمی دارد. این هزینه از سوی دولت افغانستان و ادارات مربوط به سازمان ملل متحد 

پرداخت می شود.
با این حال، آقای راسخ می افزاید که هنوز 9.9 میلیون کودک در افغانستان در 
معرض ابتال به ویروس پولیو قرار دارند. از این تعداد به گفته ی او، 6.3 میلیون آن 

در ساحات پرخطر )در حوزه های جنوب و جنوب شرق کشور( زندگی می کنند.
همچنان وزارت صحت عامه ی کشور پنج روز پیش )چهار شنبه، 2۰ سنبله( از 
ثبت شانزدهمین واقعه ی مثبت پولیو در جریان سال جاری میالدی، در کشور خبر 
داد. به نقل از آمار ارایه شده ی این وزارت، از این تعداد واقعات مثبت ویروس پولیو، 
هشت واقعه ی آن در ارزگان، پنج واقعه در هلمند، دو واقعه در قندهار و یک واقعه ی 
دیگر هم در کنر به ثبت رسیده است. در حالی که این رقم در افغانستان در جریان 
سال های 2۰18، 21 واقعه، 2۰17، 14 واقعه و 2۰16، 13 واقعه به ثبت رسیده است.

با این حال اما منبعی از وزارت صحت عامه به روزنامه اطالعات روز می گوید 
که تمامی کارزارهای پولیو از آغاز ماه اپریل سال جاری میالدی )2۰19( تا کنون در 
کشور از سوی وزارت صحت عامه توقف و هیچ کارزار دیگری راه اندازی نشده 
است: »واکسین محو پولیو به خاطر مشکالت امنیتی از آغاز ماه اپریل تا کنون نه در 
ساحات تحت کنترل دولت راه اندازی شده و نه هم در ساحات تحت کنترل مخالفان 
دولت. این بسیار خطرناک است، چون پولیو می تواند در کم ترین زمان در ساحات 

زیادی گسترش یابد و قربانی بگیرد.«
عالوه بر آن، این منبع می افزاید که جنگ جویان طالبان نیز از تاریخ 9 آپریل سال 
جاری بدین سو با منع فعالیت های سازمان صحی جهان در ساحات تحت کنترل شان، 
به »دالیل سیاسی« کارزار واکسین محو پولیو را منع کرده است. به گفته ی او، بارها 
مذاکره  وارد صحبت و  طالبان  با  عامه  این محدودیت، وزارت صحت  رفع  برای 
شده اند، اما این گروه همواره دوباره آغازشدن این کارزار را رد کرده است. گروه 

طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.
مسئوالن وزارت صحت عامه ی کشور نیز می پذیرند که در شماری از ساحات 
پرخطر کارزار تطبیق این واکسین را توقف داده است. میرجان راسخ، مسئول آگاهی 
عامه ی برنامه ی محو پولیوی وزارت صحت عامه می گوید که دلیل توقف این کارزار 
در ساحات پرخطر کشور به خاطر عدم اطمینان از »مصئونیت جانی« کارمندان این 

برنامه گرفته شده است.

پولیو پیوستم.«
اسداهلل در یکی از روزهای تابستان سال 1397 برای مراجعه به خاطر بیماری اش 
نزد پزشکی به یک مرکز صحی برای معلوالن در شهر لشکرگاه می رود و در آن جا 
با یکی از مسئوالن »برنامه ی محو پولیوی وزارت صحت عامه« آشنا می شود. این 
مسئول وزارت صحت عامه از او درخواست می کند که به عنوان مسئول این برنامه 
در این والیت کار کند. دلیل برای این درخواست نیز »معلولیت او به عنوان قربانی 
پولیو« است؛ اقدامی که می تواند خانواده های هلمندی را بهتر قانع کند که اجازه دهند 

فرزندان شان واکسین پولیو شود. 
پس از آن اسد به عنوان مسئول این برنامه در هلمند کارش را آغاز می کند. او 
در یک تیم شش نفری پابه پای همکارانش برای تطبیق واکسین پولیو برای بخشی 
از 9.9 میلیون کودک در معرض ابتال به این بیماری، خانه به خانه  در حومه های شهر 

لشکرگاه می گردد.
اسد عالوه بر تطبیق واکسین، تالش می کند که خطرات ابتال به این بیماری را به 
مردم بنمایانند و ضرورت مقابله با آن را در جامعه ی جنگ زده و عقب مانده ی هلمند 
بفهماند. اسد بر درِ هر خانه که می رود، اولین کارش این است که به مردم خودش 
را آیینه می سازد: »من خودم براساس یک باور غلط واکسین پولیو نشده ام. اکنون 
به عنوان قربانی این بیماری، تالشم این است که خانه به خانه با ولچرم بگردم و برای 
مردمان نشان بدهم که از مریضی من عبرت بگیرند و نگذارند بچه های شان مثل من 

قربانی، معیوب و ناتوان شوند.«
اعضای این تیم شش نفری از اول سال جاری میالدی تا ماه آپریل سال جاری 
میالدی )2۰19( یک دوره ی اصلی و دو دوره ی فرعی واکسین پولیو را در شهر 

هلمند تطبیق کرده اند. 
آنان در جریان تطبیق این واکسین زمانی که وارد یک روستا در حومه ی شهر 
لشکرگاه می شوند، ساکنان آن روستا اما، با تطبیق واکسین پولیو مخالفت کرده، مدعی 

می شوند که این اقدام »فریبنده« و مربوط به »خارجی ها« است. 
در چنین جاهایی تنها اسد است که گره کار می گشاید. او همچنان آیینه می شود: 
»من درحالی که روی ولچر بودم، از بیماری پولیو و محدودیتی که این بیماری برایم 
خلق کرده است، برای ساکنان این روستا معلومات دادم. برای آنان گفتم که به خاطر 
گرفتاری به پولیو نمی توانم مثل یک آدم عادی و سالم راه بروم، کار کنم و حتا مانند 

افراد سالم برای آینده ام آرزو کنم. علت این ها فقط بیماری پولیویم است.« 
اسد در صحبت با روزنامه اطالعات روز تأکید می کند که آنان بارها به مورد 

مشابهی در جریان این کارشان مواجه شده بوده اند.
چرا اسد دوباره خانه نشین شده؟

این کارزار به گفته ی اسداهلل، از حدود چهار ماه پیش تا کنون به علت هایی 
نامعلومی در هلمند متوقف شده است: »ما در ختم تطبیق دومین دور فرعی واکسین 
پولیو در هلمند بودیم که از کابل برای ما زنگ آمد و گفت که تا اطالع بعدی جریان 

تطبیق واکسین ها را متوقف کنیم.« 
در همین حال، منابعی از وزارت صحت عامه ی کشور نیز می گویند که هم اکنون 

در مقابل اما عبدالوحید فرزه ای، معاون 
روزنامه  به  افغانستان  حقوق دانان  اتحادیه 
»بررسی فساد در یک  اطالعات روز گفت: 
اداره از صالحیت های دادستانی کل است و 
کار  اداره،  در یک  فساد  بررسی  برای  حکم 

ریاست جمهوری نیست.«

گفته می توانند، این است: »با توکل به 
خداوند فرزند شما را معالجه می کنیم«؛ 
وعده های ناممکن از روی همدردی با 

پدر و مادر اسد.
مادر  و  پدر  داکتر،  وعده ی  این 
فرزندشان  تداوی  برای  را  اسد 
امیدوارتر می کند. آنان به همین خاطر 
فرزندشان  تداوی  برای  را  تالش شان 
بهبودی  بر  شدت می بخشند و چشم 
اسد می دوزند. این تالش ها تا هفته ها 
ادامه می یابد، اما اسد هر روز تکیده تر 
وخیم تر  نیز  صحی اش  وضعیت  و 

می شود.
بارها  از  پس  اسد  مادر  و  پدر 
بهبود  عدم  و  شفاخانه ها  به  مراجعه 
آن  در  فرزندش  تنها  وضعیت صحی 
فشار  تحت  را  معالج  پزشکان  زمان، 
قرار می دهند که »چرا صحت اسد با 
وجود تطبیق دوای تجویزشده، بهبود نمی یابد«، اما پزشکان در آخرین تقال برای 
خودداری از گفتن این واقعیت، مجبور می شود به آنان بگویند که نوعیت بیماری 

اسد »پولیو« است و عالج ندارد.
پس از آن، مادر و پدر اسد، به توصیه ی پزشکان، دست از تداوی اسد می کشند 
و به جای آن برای او »ولچر« می گیرند تا بتواند با آن، معلولیت پاهایش را تا حدی 

جبران کند. 
اسد چگونه واکسیناتور شد؟

بیماری پولیو به مرور زمان در جان اسد ریشه می دواند، با او رشد می کند و او را 
از ناحیه ی پا فلج می کند: »این بیماری مرا از ناحیه ی پا فلج کرده است. من در اثر آن 
با محدودیت های زیادی مواجه بوده ام؛ طوری که نمی توانستم مثل دیگر هم ساالنم 
بدوم، بازی کنم، مکتب بروم، نماز بخوانم و یا هم به سایر کارهای روزمره ام بپردازم. 
من هم اکنون با آن عادت کرده ام، وگرنه در مقایسه با دیگران همیشه با مشکالتی 

مواجه بوده ام.«
اسد سال ها در خانه می ماند؛ اما تالش می کند محدودیت یک فرد معلول را به 
چالش بکشد. او با کمک مادرش در 15 سالگی خیاطی را یاد می گیرد: »در آن سال 
من کودک 15 ساله بودم. من و چهار برادر و چهار خواهر و مادرم زندگی دشواری 
داشتیم. مادرم در خانه خیاطی می کرد و به سختی خرج و مصارف ما را تأمین و ما 
را به مکتب روان می کرد. آن زمان مجبور بودم که در تأمین مصارف خانه با مادرم 
همکاری کنم و برای همین شغل خیاطی را یاد گرفتم. پس از آن در تابستان سال 
گذشته بود که عالوه بر مکتب رفتن و کار خیاطی، در جمع واکسیناتوران ویروس 

تا  رییس جمهور  بفرما  می گفت  که  می رفت 
می توانی فساد را بررسی کن. هم به نفع من 

است و هم به نفع حکومت.«
که  می گوید  رنجبر  آقای  حال  عین  در 
تنش بین ارگ و سپیدار به جایگاه و حیثیت 
می رساند.  آسیب  حکومت داری  و  دولت 

فرمان بررسی فساد در وزارت خارجه؛ 
اقدام کمپینی یا مبارزه با فساد؟

قربانی نجات دهنده؛ 
اسد در هلمند چگونه به جنگ پولیو می رود؟
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جلیل رونق

پروجکت سندیکتـ  برهما ِچالنی

مترجم: جلیل پژواک
کشمیر؛ از افسانه تا واقعیت

تصمیـم اخیـر دولـت هنـد بـرای لغـو 
وضعیـت نیمه خودمختـار کشـمیر نگرانی ها 
را از شـروع دوبـاره  ی درگیری بیـن دهلی نو 
ایـن منطقـه ی مـورد  و اسـالم آباد بـر سـر 
درک  بـرای  اسـت.  داده  افزایـش  مناقشـه 
بـاروت  انبـار  کشـمیر،  وقایـع  پیامدهـای 
جئوپلیتیکـی و به شـدت نظامی شـده کـه در 
چهـارراه آسـیای مرکـزی واقع شـده اسـت، 
ضـرور اسـت تـا افسـانه ها و سـوءتفاهم ها 

در مـورد کشـمیر را برطـرف کـرد.
افسـانه ی اول مربـوط بـه نام آن اسـت. 
گزارش هـای خبـری اغلـب از ایـن منطقـه 
به نـام »کشـمیر« یـاد می کننـد، امـا اغلـب به 
ایـن توجـه نمی کنند کـه کشـمیر تنها بخش 
به نـام  بحـث  مـورد  منطقـه ی  از  کوچکـی 
»جامـو و کشـمیر« اسـت که مناطق وسـیعی 
از »لـداخ« و »گلگت-بلتسـتان« را نیـز در بر 

می گیـرد.
عـالوه بر ایـن، با توجـه بـه متنوع بودن 
جامو و کشـمیر به لحـاظ فرهنگی و مذهبی، 
دقیقـا نمی تـوان آن را منطقـه ای بـا »اکثریت 
اکثریـت  حقیقـت،  در  خوانـد.  مسـلمان« 
نفـوس کشـمیر مسـلمان اسـت، درحالی کـه 
اکثریـت نفـوس جامـو هنـدو اسـت؛ لـداِخ 
سـنتی  به طـور  نیـز  کم جمعیـت  و  پهنـاور 
بودایی اسـت و گلگت-بلتسـتان نیـز عمدتا 
مسلمان نشـین و اگـر دقیـق بگوییـم اکثریت 
نفـوس آن مسـلمانان شـیعه مذهب هسـتند. 
)هرچند حکومت پاکسـتان ده ها سـال است 
کـه مسـلمانان اهـل سـنت را بـه نقـل مکان 
بـه گلگت-بلتسـتان و شـکل دادن تدریجـی 

اکثریـت در آن جـا تشـویق می کنـد.(
سـاکنان جامـو و کشـمیر کـه بـه زبـان 
کشـمیری )کاُشـر( صحبت می کننـد، عمدتا 
کـه  می کننـد  زندگـی  کشـمیر  دره ی  در 
پرجمعیـت، عمدتـا مسـلمان سنی نشـین و 
تحـت اداره ی هنـد اسـت. دره ی کشـمیر به 
کانـون جهادی هـای تحت حمایت پاکسـتان 
کـه برای ایجـاد امـارت اسـالمی می جنگند، 
تبدیـل شـده اسـت. در اوایـل دهـه 199۰، 
جهادی هـا کارزار پاکسـازی قومـی خونینـی 
را آغـاز کردنـد که تقریبـا کل جمعیت بومی 
هنـدو را از ایـن دره فـراری داد. از آن زمـان 
بـه بعـد اسـالم گرایان به طـور سیسـتماتیک 
در حـال جایگزین کـردن عقایـد و باورهـای 
متنـوع ایـن دره بـا فرهنـگ وهابـی/ سـلفی 

بوده انـد.
یکی  دیگـر از سـوءتفاهم های رایج این 
اسـت کـه هنـد و پاکسـتان تنهـا بازی گرانی 
هسـتند کـه بـرای کنتـرل جامـو و کشـمیر 

پرسش  این  به  پاسخ  در  فرزه ای  آقای 
صدور  صالحیت  اجرایی  ریاست  آیا  که 
حکم مبنی بر تعلیق بررسی فساد در وزارت 
خارجه را دارد یا نه، گفت: »حکومت وحدت 
ملی براساس یک توافق  سیاسی تشکیل شده 
است و ریاست  اجرایی در قوانین افغانستان 
هیچ جایگاهی ندارد. بنا بر این مبنای تصامیم 
تشکیل  توافق نامه ی  همان  این حکومت  در 

حکومت وحدت ملی است.« 
پیش تر، در 24 اسد امسال، رییس جمهور 
بررسی  برای  را  هیأتی  فرمانی  در  غنی 

عمل کرد وزارت خارجه توظیف کرد. 
آمده  ریاست جمهوری  فرمان  در 
رعایت  از  اطمینان  حصول  »جهت  بود: 
عمل کردهای  و  اجراآت  در  تقنینی  اسناد 
گزارش  به  توجه  با  خارجه  امور  وزارت 
ارزیابی  و  نظارت  مشترک  مستقل  کمیته 
توظیف  میک،  اداری،  فساد  با  مبارزه 
نماینده  ریاست  تحت  باصالحیت  هیأت 
بررسی ریاست  نظارت و  پالیسی،  معاونیت 
و عضویت  ریاست جمهوری  دفتر  عمومی 
نماینده ی باصالحیت هر یک از ادارات ذیل 
ریاست   )2 مالیه،  وزارت   )1 است:  منظور 
عمومی امنیت ملی، 3( اداره تدارکات ملی، 
و  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون   )4

خدمات ملکی«
فرمان ریاست جمهوری مبنی بر بررسی 
کمیته  یافته های  براساس  خارجه  وزارت 
فساد  با  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  مستقل 

اداری )میک( صادر شده است. 
میک دریافته بود که استخدام کارمندان 
به  دیپلمات ها  اعزام  و  خارجه  وزارت  در 
واسطه بازی،  مشکالت  با  کشور  از  بیرون 
 4۰ و  بوده  روبه رو  بی قانونی  و  امتیازگیری 
بین سال های  استخدام شده  کارمندان  درصد 
آزمون  گذراندن  بدون   2۰17 تا   2۰11
کانال های  و  واسطه  طریق  از  ورودی، 

ادعـای حاکمیتـش را بر چندیـن منطقه لداِخ 
تحـت کنتـرل هنـد پیـش می بـرد.

بـر  مسـأله ی جامـو و کشـمیر عـالوه 
تضعیـف روابـط چیـن و پاکسـتان بـا هنـد، 
پیونـد اسـتراتژیک دیرینه ی چین و پاکسـتان 
را بـا یک دیگـر تقویت کرده اسـت. در سـال 
در  قلمـروش  از  بخشـی  پاکسـتان   ،1963
منطقـه جامـو و کشـمیر را به چیـن -که قبال 
فـالت »اقصـی چیـِن« لـداخ را که بـه اندازه 
سـویس اسـت، اشـغال کـرده بـود- واگذار 
کـرد. ایـن تنهـا مـورد در تاریـخ اسـت کـه 
در آن یـک کشـور قطعـه ی قابل توجهـی از 
قلمـروش را کـه در جنـگ بـا یـک کشـور 
ثالـث )هند در سـال 1948( به دسـت آورده، 

بـه کشـور دیگـری می بخشـد.
ارتـش  سـرباز  هـزاران  چیـن  امـروز، 
و  جامـو  در  را  چیـن  خلـق  آزادی بخـش 
کشـمیر تحـت اداره پاکسـتان مسـتقر کـرده 
اسـت. بنابرایـن، چیـن فراتر از کنترل سـهم 
خـودش از جامـو و کشـمیر -کـه به عنـوان 
عمـل  تبـت  و  سـین کیانگ  وصل کننـده ی 
می کنـد- از یـک »دهلیـز اقتصـادی« کـه از 
قلمـرو جامو و کشـمیِر پاکسـتان عبـور و به 
بنـدر »گـوادر« در پاکسـتان اما تحـت کنترل 
چیـن می رسـد، نیز سـود می برد. ایـن دهلیز 
مسـیرهای زمینی و دریایـی ابتکار »کمربند و 

راه« چیـن را بـه هـم وصـل می کنـد.
چین و پاکسـتان بـه شـکل ریاکارانه ای 
علیـه لغـو وضعیـت ویـژه جامـو و کشـمیر 
درحالی کـه  معترضنـد،  هنـد  به دسـت 
هیچ یـک از ایـن دو کشـور بـه بخش هـای 
خودمختـاری  خودشـان  کنتـرل  تحـت 
مـداوم  حمایـت  ایـن  واقـع،  در  نداده انـد. 

برنامه ی محو پولیو در کل کشور متوقف می  باشد.
افغانستان، نیجریه و پاکستان تنها سه کشور از جمع 123 کشور آلوده به ویروس 
پولیو در سال 1988 میالدی بود که تا هنوز این ویروس در این سه کشور وجود 
دارد. دولت افغانستان در سال 1994 به کارزار تطبیق واکسین محو پولیو پیوسته 
است و از آن زمان تا سال 2۰۰2 این واکسین را در روستاهای افغانستان به صورت 
حوزوی و از سال 2۰۰2 به این طرف به صورت خانه به خانه تطبیق می کند. واکسین 
پولیو ساالنه در سه دوره ی اصلی و شش دوره ی فرعی در کشور تطبیق می شود 
که به گفته ی میرجان راسخ، مسئول آگاهی عامه ی برنامه ی محو پولیوی وزارت 
صحت عامه ی کشور، تطبیق این تعداد دوره ی واکسین بالغ بر 3۰ میلیون دالر هزینه 
برمی دارد. این هزینه از سوی دولت افغانستان و ادارات مربوط به سازمان ملل متحد 

پرداخت می شود.
با این حال، آقای راسخ می افزاید که هنوز 9.9 میلیون کودک در افغانستان در 
معرض ابتال به ویروس پولیو قرار دارند. از این تعداد به گفته ی او، 6.3 میلیون آن 

در ساحات پرخطر )در حوزه های جنوب و جنوب شرق کشور( زندگی می کنند.
همچنان وزارت صحت عامه ی کشور پنج روز پیش )چهار شنبه، 2۰ سنبله( از 
ثبت شانزدهمین واقعه ی مثبت پولیو در جریان سال جاری میالدی، در کشور خبر 
داد. به نقل از آمار ارایه شده ی این وزارت، از این تعداد واقعات مثبت ویروس پولیو، 
هشت واقعه ی آن در ارزگان، پنج واقعه در هلمند، دو واقعه در قندهار و یک واقعه ی 
دیگر هم در کنر به ثبت رسیده است. در حالی که این رقم در افغانستان در جریان 
سال های 2۰18، 21 واقعه، 2۰17، 14 واقعه و 2۰16، 13 واقعه به ثبت رسیده است.

با این حال اما منبعی از وزارت صحت عامه به روزنامه اطالعات روز می گوید 
که تمامی کارزارهای پولیو از آغاز ماه اپریل سال جاری میالدی )2۰19( تا کنون در 
کشور از سوی وزارت صحت عامه توقف و هیچ کارزار دیگری راه اندازی نشده 
است: »واکسین محو پولیو به خاطر مشکالت امنیتی از آغاز ماه اپریل تا کنون نه در 
ساحات تحت کنترل دولت راه اندازی شده و نه هم در ساحات تحت کنترل مخالفان 
دولت. این بسیار خطرناک است، چون پولیو می تواند در کم ترین زمان در ساحات 

زیادی گسترش یابد و قربانی بگیرد.«
عالوه بر آن، این منبع می افزاید که جنگ جویان طالبان نیز از تاریخ 9 آپریل سال 
جاری بدین سو با منع فعالیت های سازمان صحی جهان در ساحات تحت کنترل شان، 
به »دالیل سیاسی« کارزار واکسین محو پولیو را منع کرده است. به گفته ی او، بارها 
مذاکره  وارد صحبت و  طالبان  با  عامه  این محدودیت، وزارت صحت  رفع  برای 
شده اند، اما این گروه همواره دوباره آغازشدن این کارزار را رد کرده است. گروه 

طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.
مسئوالن وزارت صحت عامه ی کشور نیز می پذیرند که در شماری از ساحات 
پرخطر کارزار تطبیق این واکسین را توقف داده است. میرجان راسخ، مسئول آگاهی 
عامه ی برنامه ی محو پولیوی وزارت صحت عامه می گوید که دلیل توقف این کارزار 
در ساحات پرخطر کشور به خاطر عدم اطمینان از »مصئونیت جانی« کارمندان این 

برنامه گرفته شده است.

غیررسمی در این وزارت استخدام شده اند. 
وزارت  اسناد  بنیاد  بر  که  تحقیق  این 
خارجه و گفته های آگاهان کلیدی، مصاحبه 
و  خارجه  وزارت  در  گوناگون  مقامات  با 
بحث های گروهی و بررسی قوانین، مقررات 
و پالیسی ها انجام شده، نشان می دهد که از 
کانکور  آزمون  دو  تنها  بعد  به   2۰۰9 سال 
ورودی وزارت خارجه برگزار شده و 4۰ تن 
کامیاب شده   )2۰16( آزمون  آخرین  در  که 
بودند، پس از سه سال تأخیر، در آغاز سال 

2۰19 در وزارت خارجه استخدام شدند.
رد  را  گزارش  این  اما  خارجه  وزارت 
کرده و گفته است که در تهیه ی این گزارش 
به معلومات غلط اتکا شده و اصل بی طرفی 

در آن در نظر گرفته نشده است. 
روند  که  بود  گفته  خارجه  وزارت 
استخدام و جذب نیروی انسانی شفاف، در 
راستای اصالحات و مطابق به قانون کارکنان 
الگوهای  و  قونسلی  و  دیپلماتیک  خدمات 

پذیرفته شده ی جهانی است.
صالح الدین ربانی، حدود سه سال است 
ادامه  کارش  به  سرپرست وزیر  به عنوان  که 
داده است. این در حالی است که آقای ربانی 
مجلس  از سوی   1395 سال  عقرب  ماه  در 

نمایندگان سلب صالحیت شد.
وحدت  حکومت  توافق نامه ی  بنیاد  بر 
اجرایی  ریاست  سهم  خارجه  وزارت  ملی، 
است. از بدو تشکیل حکومت وحدت ملی 
اما ارگ و سپیدار همواره بر سر آن اختالف 
داشته اند. چندی قبل، بحث معرفی یک معین 
ریاست جمهوری  بود.  شده  جنجال برانگیز 
حدود شش ماه پیش ناهید ایثار را به عنوان 
تعیین  خارجه  وزارت  اداری  و  مالی  معین 
صالح الدین  مخالفت  به دلیل  اما  بود،  کرده 
این  کشید.  انتظار  ماه ها  ایثار  بانو  ربانی، 
امسال رفع  اختالف سرانجام در دوم سنبله 
شد و ناهید ایثار رسما به کارش آغاز کرد. 

بـود کـه  از تروریسـم در منطقـه  پاکسـتان 
هندوسـتان را وادارا بـه انجـام ایـن تغییرات 
کـرد. تغییراتـی کـه به دولـت فـدرال آن این 
امـکان را می دهـد تـا مسـئولیت بیش تری را 
بـرای تأمیـن امنیت جامو و کشـمیر به عهده 

. د گیر
سـاختار جدیـد جامو و کشـمیر -یعنی 
جامـو و کشـمیر به عنـوان یک قلمـرو واحد 
بـا قـوه ی مقننـه منتخـب و لـداخ به عنـوان 
قلمـرو تحت کنترل مسـتقیم دولـت مرکزی 
هنـد- به دنبـال دسـته بندی اختالفات ارضی 
منطقـه اسـت و می توانـد توانایی هنـد را در 
مقابلـه بـا تجـاوز چیـن یـا پاکسـتان تقویت 
کنـد. این تغییـر بـا رای اکثریـت در پارلمان 

هنـد به تصویب رسـیده اسـت.
ایـن  خارجـی  منتقـدان  این حـال،  بـا 
اقدامـات را از جملـه تالش هـای هنـد برای 
تامیـن امنیت در طـول دوره ی انتقال احتماال 
شـایان  امـا  کرده انـد  محکـوم  پرآشـوب، 
اجـازه  بـه رسـانه ها  هنـد  کـه  اسـت  ذکـر 
می دهـد آزادانـه بـه قلمـرو جامو و کشـمیر 
تحـت کنتـرل هند دسترسـی داشـته باشـند، 
درحالی کـه پاکسـتان از خبرنـگاران خارجی 
می خواهـد تـا اول »گواهـی اعتبار« به دسـت 
رسـانه های  بـه  هرگـز  چیـن  و  بیاورنـد 
بین المللـی اجـازه ی دسترسـی بـه جامـو و 
کشـمیر تحـت کنتـرل چیـن را نداده اسـت.
مطمیینـا مـردم جامـو و کشـمیر دوران 
و  ارتباطـات  می کننـد؛  سـپری  را  سـختی 
خدمـات اینترنتـی در آن مختل شـده اسـت، 
مقـررات حکومت نظامی مجـازی در برخی 
هـزاران  و  اسـت  شـده  اعمـال  آن  نقـاط 
سـرباز بـه ایـن منطقـه اعـزام شـده اند. امـا 
ایـن اقدامـات در پاسـخ بـه حضـور تعـداد 
تحـت حمایـت  تروریسـت های  از  زیـادی 
پاکسـتان اسـت. اگـر پاکسـتان فعالیت هـای 
هنـد  کنـد،  متوقـف  را  بی ثبات کننـده اش 
نیـازی بـه اعمـال چنیـن مقرراتـی بـر جامو 

و کشـمیر نخواهـد داشـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه هنـد بیـن دو 
متحـد هسـته ای گیر افتـاده اسـت؛ متحدانی 
کـه بـه تکـرار قوانیـن و معیارهـای اساسـی 
بین المللـی، از جملـه احتـرام بـه مرزهـای 
کشـور  یـک  ارضـی  حاکمیـت  و  موجـود 
را زیرپـا گذاشـته اند. تـا زمانـی کـه چیـن، 
قدرت مندترین اتوکراسـی جهان و پاکسـتان، 
کعبـه ی تروریسـم جهـادی، رویکردشـان را 
تغییـر ندهند، هنـد انتخابی چندانـی نخواهد 
داشـت، جـز این که تمام تدابیـر الزم را برای 

محافظـت از خـودش روی دسـت بگیـرد.

باهـم رقابـت می کنند، ولـی در واقـع، جامو 
و کشـمیر بین هنـد )که 45 درصـد آن را در 
اختیـار دارد(، پاکسـتان )کـه 35 درصد آن را 
کنتـرل می کنـد( و چیـن )کـه 2۰ درصـد آن 

را تحـت کنترل دارد( تقسـیم شـده اسـت.
کل  بـر  حاکمیـت  ادعـای  هنـد  فقـط 
منطقـه ی جامـو و کشـمیر را دارد کـه بایـد 
هـم این طـور باشـد. ایالت تحت االمـر جامو 
در چـوکات  قانونـی  به صـورت  کشـمیر  و 
»قانـون اسـتقالل هنـد« در 1947 کـه هنـد 
پاکسـتان  بـه هنـد مسـتقل و  بریتانیایـی را 
تقسـیم کـرد، با ایـن کشـور ادغام شـد. )در 
نتیجـه، ایـن تصـور که هنـد با لغـو وضعیت 
ویـژه ی کشـمیر ایـن منطقه را عمـال به خود 
»الحـاق« کـرده اسـت نیـز افسـانه ای بیـش 
تحـت  کشـمیِر  و  جامـو  بخـش  نیسـت.( 
کنتـرل پاکسـتان و چیـن در واقـع غنیمـت 
جنگ هـای تهاجمـی جداگانـه ای اسـت کـه 
توسـط پاکسـتان و چین از اواخر دهه 194۰ 
تـا اوایـل دهـه 196۰ علیـه هنـد راه انـدازی 

. ند شد
دو  چیـن،  و  پاکسـتان  این حـال،  بـا 
کشـور کینه تـوز، نه تنهـا بـه حفظ سـرزمینی 
کـه قبـال به چنـگ آورده انـد متعهد هسـتند، 
را  بیش تـری  سـرزمین  می خواهنـد  بلکـه 
تحـت کنترل خـود درآورند. هدف پاکسـتان 
تروریزم محـورش،  و  نامتقـارن  جنـگ  از 
اسـت.  کشـمیر«  »دره ی  به دسـت آوردن 
در  پاکسـتان  کـه  نظامـی  )درگیری هـای 
سـال های 1965 و 1999 علیـه هنـد آغـاز 
کرد، نتوانسـت به چنین هدفی برسـد.( چین 
بـه نوبـه ی خـود از طریـق تاخت وتازهـای 
پنهانـی، افزایشـی و به طور فزاینـده ای مکرر، 

قربانی نجات دهنده؛ 
اسد در هلمند چگونه به جنگ پولیو می رود؟

یکی  دیگر از سوءتفاهم های رایج این است که هند و پاکستان تنها 
بازی گرانی هستند که برای کنترل جامو و کشمیر باهم رقابت می کنند، 
ولی در واقع، جامو و کشمیر بین هند )که ۴۵ درصد آن را در اختیار 
دارد(، پاکستان )که ۳۵ درصد آن را کنترل می کند( و چین )که ۲0 

درصد آن را تحت کنترل دارد( تقسیم شده است.
فقط هند ادعای حاکمیت بر کل منطقه ی جامو و کشمیر را دارد که 
باید هم این طور باشد. ایالت تحت االمر جامو و کشمیر به صورت قانونی 
در چوکات »قانون استقالل هند« در 19۴۷ که هند بریتانیایی را به 
هند مستقل و پاکستان تقسیم کرد، با این کشور ادغام شد. )در نتیجه، 
این تصور که هند با لغو وضعیت ویژه ی کشمیر این منطقه را عمال به 
خود »الحاق« کرده است نیز افسانه ای بیش نیست.( بخش جامو و 
کشمیِر تحت کنترل پاکستان و چین در واقع غنیمت جنگ های تهاجمی 
جداگانه ای است که توسط پاکستان و چین از اواخر دهه 19۴0 تا اوایل 

دهه 19۶0 علیه هند راه اندازی شدند.
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سخن  اروپا  اتحادیه  با  گفت وگو 
در  بریتانیا  نخست وزیر  گوید.  می 
بر  تأکید  با  خود  تازه  گفت وگوی 
بزرگی  بسیار  پیشرفت های  این که 
کرد:  تصریح  است،  وقوع  حال  در 
»زمانی که به این سمت دست یافتم، 
بتوان  است  بعید  که  می گفتند  همه 
ایجاد  برکسیت  توافق  در  تغییری 
اروپا(  اتحادیه  )رهبران  آن ها  کرد. 
در حال نرمش هستند و همانطور که 
بسیار خوبی  می دانید گفت وگوهای 
درباره ی چگونگی حل مشکل مرزی 

ایرلند شمالی در جریان است.«

اکتبر   31 از  پیش  برکسیت  کردن 
راهی جز دستیابی به توافقی جدید 

با بروکسل ندارد.
صورت  در  جانسون  آقای 
دست نیافتن به توافق جدید تنها دو 
برخالف  باید  یا  دارد:  رو  پیش  راه 
اجرایی شدن  مهلت  خود  وعده 
و  بیندازند  تفویق  به  را  برکسیت 
کاری  رود،  کنار  خود  سمت  از  یا 
نخست وزیر بریتانیا نیز پس از چهار 

سال تالش در نهایت به آن تن داد.
با  اینک  اما  جانسون  بوریس 
در  پیشرفت  از  باال  نفس  به  اعتماد 

 The Mail ساندی«  آن  میل  »دِ 
محافظه  نامه  هفته   on Sunday
کار بریتانیایی خود را با »هالک«، ابر 
قهرمان خیالی سینما مقایسه و تاکید 
کرد که هر طور شده کشورش را در 
خارج  اروپا  اتحادیه  از  مقرر  زمان 

خواهد کرد.
که  بریتانیا  جدید  نخست وزیر 
خنثاکردن  برای  ناکام  اقدامی  در 
تالش مخالفان در غیر عملی ساختن 
را  پارلمان  فعالیت  سخت  برکسیت 
برای  اینک  درآورد  تعلیق  حال  به 
عملی کردن وعده خود برای اجرایی 

کامرون،  دیوید  روز:  اطالعات 
نخست وزیر پیشین بریتانیا می گوید 
بوریس جانسون، که اکنون مصرانه و 
کردن  در صدد خارج  قیمتی  هر  به 
باوری  اروپاست،  اتحادیه  از  بریتانیا 
برای  تنها  و  نداشته  برکسیت  به 
پیشبرد حرفه سیاسی خود به حمایت 

از برکیست روی آورده است.
 52 سیاست مدار  کامرون،  آقای 
ساله بریتانیایی در ادامه نخست وزیر 
»عوام گرایی«  به  را  کشورش  فعلی 
متهم می کند و می گوید تالش کرده 
سمت  تصدی  پیشنهاد  ازای  در 

را  وی  جانسون،  به  دفاع  وزارت 
از  حمایت  کارزار  به  پیوستن  از 

برکسیت منع کند.
بزرگی  پیشرفت های  جانسون: 

بر سر برکسیت حاصل شده است
بوریس  یورونیوز،  از  نقل  به 
جانسون، نخست وزیر کنونی بریتانیا 
که  گفت  خود  اظهارات  آخرین  در 
»پیشرفت های بزرگی« برای دستیابی 
میان  برکسیت  سر  بر  توافق  به 
حال  در  اروپا  اتحادیه  و  کشورش 

وقوع است.
با  گفت وگو  در  جانسون  آقای 

لندن تا کنون راه حل ارائه شده 
شمالی  ایرلند  با  مرزی  مسأله  برای 
موسوم به بک استاپ )پشتوانه مرزی 
میان دو ایرلند( پس از اجرایی شدن 
درحالی که  نپذیرفته،  را  برکسیت 
بروکسل در نبود جایگزینی معتبر آن 

را غیرقابل اجتناب می داند.
بوریس جانسون قرار است روز 
دوشنبه در لوگزامبورگ با ژان کلود 
اروپا  کمیسیون  فعلی  رییس  یونکر، 
پرونده  مسئول  بارنیه،  میشل  نیز  و 
و  دیدار  اروپا  اتحادیه  در  برکسیت 

گفت وگو کند.

دیوید کامرون: 
بوریس جانسون باوری به طرح خروج بریتانیا از اتحادیه نداشت 

حمله به تاسیسات نفتی عربستان؛ 
ایران دست داشتن در حمالت را تکذیب کرد

امـور  وزیـر  ظریـف،  محمدجـواد  روز:  اطالعـات 
خارجـه ایـران در واکنـش بـه اظهـارات مایـک پومپئـو، 
همتـای امریکایـی خـود، در مـورد حمـالت »پهپـادی« به 
تاسیسـات نفتـی عربسـتان گفـت: »امریکایی هـا سیاسـتی 
به نـام فشـار حداکثـری را علیـه ایـران در پیـش گرفتند که 
به دلیـل ناکامی هـا بـه سـمت دروغ حداکثـری گرایش پیدا 

اسـت.« کرده 
آقـای ظریـف در تویتـی در ایـن بـاره همچنیـن گفته 
ایـن  بـا  تسـلیحاتی اش  مشـتریان  و  »امریـکا  کـه  اسـت 
توهـم کـه برتـری تسـلیحاتی به پیـروزی در جنـگ منجر 
ظریـف  آقـای  گفتـه ی  بـه  شـده اند.«  گرفتـار  می شـود، 
»متهم کـردن ایـران بـه ایـن فاجعـه پایـان نمی دهـد؛ بلکـه 
پیشـنهاد 15 اپریـل ]ایـران[ بـرای خاتمـه جنگ و شـروع 

مذاکـرات شـاید ]بتوانـد بـه درگیـری خاتمـه دهـد[.«
بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، سـاعاتی پیـش مایک 
پومپئـو، وزیرخارجـه امریکا، ایران را مسـئول این حمالت 
دانسـته و گفتـه بـود کـه نشـانی از این کـه ایـن حمالت از 

خاک یمن روی داده باشـند در دسـت نیسـت.
مایـک پومپئـو، وزیرخارجـه امریـکا، عصر شـنبه )14 
سـپتامبر( با متهم کـردن ایران در تویتر نوشـت: »درحالی که 
روحانـی و ظریـف مدعی انـد در حال دیپلماسـی هسـتند، 
ایـران پشـت 1۰۰ حملـه بـه عربسـتان اسـت. و اکنون در 
میانـه تالش هـا بـرای کاهـش تنش، حمـالت بی سـابقه ای 
اسـت.  انـرژی جهـان صـورت گرفتـه  تأمیـن  منابـع  بـه 
نشـانه ای از این کـه ایـن حمـالت از یمن شـکل گرفته در 

نیست.« دسـت 
وزیرخارجـه امریـکا در ادامـه ایـن تویت نوشـته: »ما 
از همـه ملـل می خواهیـم کـه یـک صـدا رفتـار ایـران را 
محکـوم کننـد. همزمان امریـکا به کمـک متحدانش تالش 
خواهـد کـرد کـه عرضـه  انـرژی در جهـان صدمـه نبینـد 
و ایـران را بـه پاسـخ گویی در برابـر پرخاش گری هایـش 

وادارد.«
مشکالت در صادرات نفت عربستان

خبرگـزاری  بـه  مطلـع  منبـع  یـک  دیگـر  سـوی  از 
رویتـرز گفتـه اسـت کـه عربسـتان »هفته هـا و نـه روزها« 
تـا رسـیدن بـه میـزان کامل ظرفیت صـادرات نفـت در پی 

ایـن حمـالت فاصلـه دارد.
وزیـر نفـت عربسـتان دیـروز تأییـد کرد کـه حمالت 
پهپـادی روز شـنبه )14 سـپتامبر( موجـب توقـف تولید 5 
میلیـون 7۰۰ هـزار بشـکه در روز شـده اسـت. هـر چنـد 
عبدالعزیـر بـن سـلمان گفتـه این کشـور قـادر خواهد بود 
بخشـی از کسـری تولیـد را از محـل ذخایـر نفتـی خـود 

کند. تامیـن 
پیـش از بیانیـه رسـانه های امریکایـی گـزارش کـرده 
بودنـد کـه حمـالت پهپادی سـنگین بـه تأسیسـات بزرگ 
نفتـی عربسـتان توانسـته به حـدود نیمـی از تولیـد روزانه 
این کشـور آسـیب وارد کنـد؛ یعنی حدود 5 میلیون بشـکه 
در روز کـه معـادل 5 درصـد از کل نفـت عرضـه شـده به 

بازارهـای جهـان در روز اسـت.
همزمـان برخـی پیش بینی هـا از افزایـش ناگهانی بهای 

نفـت تا حـدود 1۰ دالر در هر بشـکه خبـر داده اند.
عربسـتان روزانـه حـدود 1۰ میلیون بشـکه نفت روانه 
بـازار انـرژی جهـان می کنـد کـه تقریبـا حـدود 1۰ درصد 

بـازار نفت جهان اسـت.
حمالت چگونه اتفاق افتاده است؟

در سـاعت ابتدایـی بامـداد شـنبه 14 سـپتامبر  انفجـار 
مهیـب در پاالیشـگاه بقیـق و پـس از آن در میـدان نفتـی 

حقـل خریـص بوقـوع پیوسـت.
بنابـر اعـالم رسـانه های عربسـتان از سـاعت 4 صبـح 
بـه وقـت محلـی تیـم امنیتـی شـرکت آرامکو تـالش خود 
بـرای مهـار آتش سـوزی در هـر دو محـل حادثـه دیـده را 
آغـاز نمـود کـه در نهایت بـه گفته منابع رسـمی سـعودی 

هـر دو تحـت کنتـرل قـرار گرفته اسـت.
شـبکه های  در  شـده  منتشـر  ویدیویـی  تصاویـر  در 
اجتماعـی، صدایـی شـبیه بـه تیرانـدازی در اطـراف ایـن 
پاالیشـگاه هنـگام وقـوع انفجارهـا بـه گـوش می رسـید.

یکـی از سـاکنان نزدیک این پاالیشـگاه بـه خبرگزاری 
رویتـرز گفتـه که »با صـدای مهیب انفجار از خـواب بیدار 
شـدم و همـه ترسـیده بودنـد و صـدای انفجارهـای متعدد 

بـه گوش می رسـید«.
وزارت کشـور عربسـتان سـعودی اعـالم کـرد کـه در 
حملـه بـه مجموعـه پاالیشـگاهی بـزرگ بقیـق و میـدان 
نفتـی حقـل خریـص متعلـق بـه شـرکت آرامکـو از پهپاد 

است. اسـتفاده شـده 
حوثی ها؛ با ۱۰ پهپاد حمله کردیم

سـخن گوی شـبه نظامیـان جنبـش انصاراهلل)حوثی ها( 
یمـن اعـالم کرد که ایـن گروه مسـئول این حمـالت بوده 

و بـا 1۰ پهپـاد ایـن حمالت را انجـام داده اند.
سـخن گوی نظامـی حوثی هـا در گفت وگـو بـا شـبکه 
تلویزیونـی المسـیره که متعلق به این شـبه نظامیـان بوده و 

از بیـروت پخـش می شـود این خبر را داده اسـت.
وی همچنیـن اذعـان داشـته کـه در آینـده نیـز ممکن 

اسـت چنیـن حمالتـی تکرار شـود.
بـه گفته سـخن گوی نیروهـای حوثی ایـن حمالت با 
»همـکاری برخـی در داخـل خاک عربسـتان« انجـام گرفته 

است.
شـبه نظامیـان حوثـی یمـن مـورد حمایت ایـران بوده 
و اخیـرا سـخن گوی ایـن گـروه به ایران سـفر کـرده بود و 
بـا آیـت اهلل خامنـه ای رهبر جمهوری اسـالمی دیـدار کرده 

و پیـام رهبـر حوثی هـا را بـه وی منتقـل نمود.

ائتـالف عربـی  از ورود  پـس  اخیـر و  در سـال های 
بـه رهبـری عربسـتان در جنـگ یمـن، نیروهـای حوثـی 
حمـالت مختلفـی بـه عربسـتان سـعودی کرده انـد کـه در 

برخـی از آن هـا از پهپـاد اسـتفاده شـده اسـت.
گفت وگوی تلفنی ترمپ و محمد بن سلمان

هنـوز از میـزان دقیق خسـارات این حمـالت گزارش 
دقیقـی منتشـر نشـده امـا خبرگـزاری فرانسـه بـه نقـل از 
عربسـتان  کشـور  وزارت  سـخن گوی  الترکـی،  منصـور 
گـزارش کـرده کـه ایـن حمـالت تلفـات جانـی در پـی 

نداشـته اسـت.
شـنبه شـب هم خبرگزاری دولتی اس پی ای عربسـتان 
خبـر داد کـه محمـد بـن سـلمان، ولیعهـد عربسـتان در 
رییس جمهـوری  ترمـپ،  دونالـد  بـا  تلفنـی  گفت وگـوی 
امریـکا تاکیـد کـرده کـه ریاض »هـم مصمم و هـم قادر به 

مقابلـه بـا ایـن حمالت تروریسـتی« اسـت.
کاخ سـفید هـم اعـالم کـرده کـه آقـای ترمـپ در این 
گفت وگـوی تلفنـی آمادگـی کشـورش بـرای کمـک بـه 

عربسـتان را اعـالم کـرده اسـت.
نماینـده ویـژه سـازمان ملـل متحـد در امـور جنـگ 
یمـن، مارتیـن گریفیتیـس هـم ایـن حمـالت را »عمیقـا 
طرفهـای  همـه  از  بیانیـه ای  در  و  خوانـده  نگران کننـده« 
درگیـر در جنـگ یمـن خواسـته کـه خویشـتن داری کنند.

این تاسیسات در کجا هستند؟
نفتـی حقـل  میـدان  و  بقیـق  پاالیشـگاهی  مجموعـه 
خریـص در شـرق عربسـتان سـعودی واقـع شـده اسـت.

بقیـق در 6۰ کیلومتـری جنـوب غربـی ظهـران قـرار 
دارد. ظهـران بزرگترین مجموعه پاالیشـگاهی دنیاسـت که 
بیشـترین صـادرات نفـت عربسـتان در خلیج فـارس را نیز 

می دهد. انجـام 
پاالیشـگاه بقیـق و میـدان نفتـی حقل خریـص متعلق 
به شـرکت نفتی آرامکو عربسـتان اسـت. این پاالیشگاه در 
سـال 2۰۰6 هـدف یـک حمله ناموفـق از طـرف نیروهای 

شـبه نظامـی القاعـده قـرار گرفته بود.
آرامکو، شـرکت ملـی نفت عربسـتان و تحت مالکیت 

دولت این کشـور اسـت.
بـر اسـاس داده هایـی که شـرکت ملی نفت عربسـتان، 
آرامکـو منتشـر کـرده، درآمـد این شـرکت در سـال 2۰18 

میـالدی 224 میلیـارد دالر بوده اسـت.
سـال گذشـته )2۰18( شـرکت آرامکو روازنـه حدود 
13.6 میلیـون بشـکه نفـت تولیـد کـرد کـه ایـن میـزان از 
تولیـد شـرکت های نفتـی بزرگـی ماننـد رویال داچ شـل و 

بـی پـی بریتانیـا باالتـر بود.

درگیری معترضان و پولیس در هنگ کنگ
اطالعات روز: از هنگ کنگ خبر می رسد پولیس به 
روی حامیان دموکراسی گاز اشک آور پرتاب کرده و از 

فشار آب برای پراکندن آن ها استفاده کرده است.
سمت  به  آجر  و  آتش زا  بمب  مقابل،  در  معترضان 
به  و  کرده  سنگربندی  خیابان  در  کردند،  پرتاب  پولیس 

یک ایستگاه مترو آسیب رساندند.
به گزارش بی بی سی فارسی، دیروز )24 سنبله/ 15 
سپتامیر( هزاران تن از حامیان دموکراسی در هنگ کنگ، 
بیرون کنسولگری بریتانیا تجمع کردند و خواستار فشار 
از  توافق پس  تا آزادی های مورد  بر چین شدند  بریتانیا 

واگذاری هنگ کنگ به چین را تضمین کند.
برخی سرود ملی بریتانیا »خدا نگهدار ملکه باد« و 
سرود میهن پرستانه این کشور، »فرمانروایی کن، بریتانیا« 

را خواندند و پرچم بریتانیا را تکان دادند.
منع  تظاهرات  از  دموکراسی  حامیان  آن که  به رغم 
شده اند، اما آن ها در مرکز هنگ کنگ راهپیمایی کردند و 

خواستار دمکراسی کامل شدند.
در  که  است  داده  هشدار  دیگر  کشورهای  به  چین 
امور هنگ کنگ دخالت نکنند، چون این مسأله جزو امور 

داخلی این کشور است.
مسئولیت  یک  دارای  کشور  این  است  گفته  بریتانیا 
»یک  اصل  پای بند  چین  کند  تضمین  که  است  قانونی 

کشور، دو سیستم« است.
از سال 1997 و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از 
واگذار کرد،  به چین  را  15۰ سال حکم رانی هنگ کنگ 
هنگ کنگ براساس سیاست »یک کشور، دو سیستم« اداره 
تا  کرد  موافقت  آن چین  براساس  که  می شود؛ سیستمی 

این منطقه به صورت نیمه خودمختار اداره شود.
از  هنگ کنگ«  اداری  ویژه  »منطقه  اساس،  این  بر 
برخوردار  استقالل قضایی خاصی  و  آزادی های سیاسی 
محروم  آن ها  از  چین  اصلی  سرزمین  ساکنان  که  است 

هستند.

که  می کردند  حمل  باز  چتر  راهپیمایان  از  بسیاری 
نمادی از اعتراض سیاسی در هنگ کنگ است. پولیس از 

آن ها خواست که پراکنده شوند.
چرا معترضان بیرون کنسولگری بریتانیا گرد آمدند؟

توافق  است،  چین  از  بخشی  هنگ کنگ  درحالی که 
را  خودمختاری  از  باالیی  حد  سیستم«  دو  کشور،  »دو 
و  تجمع  آزادی  مانند  ازحقوقی  و  می دهد  به هنگ کنگ 

آزادی بیان حمایت می کند.
اما معترضان بیرون کنسولگری فریاد می زدند: »یک 

کشور، دو سیستم« مرده است و »هنگ کنگ آزاد«.
یک تظاهرکننده به بی بی سی گفت: »وعده داده شده 
بود که مردم هنگ کنگ از حقوق ابتدایی و حمایت از آن 

برخوردار می شوند.«
حقوق  بریتانیا،  دولت  که  داریم  باور  »ما  افزود:  او 
قانونی و الزام اخالقی دارد تا از مردم هنگ کنگ حمایت 

کند.«

توافق نامه  به  کشور  این  که  است  کرده  تاکید  چین 
پای بند است.

از  بیش  که  دموکراسی  طرفداران  اعتراضی  جنبش 
سه ماه است کماکان ادامه دارد و نشانی از افول در آن 
دیده نمی شود. حامیان دموکراسی در اماکن عمومی، مانند 
مراکز خرید، ورزشگاه فوتبال و پارک ها سرود اعتراضی 

می خوانند.
ناآرامی هایی  شاهد  امسال،  جون  ماه  از  هنگ کنگ 
الیحه  هنگ کنگ  که  شد  آغاز  زمانی  ماجرا  است.  بوده 
در  سپس  کرد  تصویب  را  چین  به  مجرمین  استرداد 
اعتراض به این الیحه تظاهراتی شکل گرفت. هر چند که 
این الیحه بعدا پس گرفته شد، اما خواسته های طرفداران 
اعتراضات  به  همچنان  آن ها  و  یافته  افزایش  دموکراسی 
دموکراسی  آن ها  خواسته ی  اکنون  می دهند.  ادامه  خود 
به  نسبت  پولیس  خشونت  زمینه  در  تحقیقات  و  کامل 

تظاهرکنندگان است.
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والورده: 
آنسو فاتی یک بازیکن عادی نیست

بعد  بارسلونا  سرمربی  والورده  ارنستو 
به  والنسیا  مقابل  تیمش   2-5 پیروزی  از 
فاتی  تیم آنسو  این  از پدیده جوان  تمجید 
پرداخت که در این بازی برای بارسا گلزنی 

کرد و نمایش درخشانی داشت.  
مقابل  بارسلونا   2-5 پیروزی  از  بعد 
آنسو  خارق العاده  درخشش  با  که  والنسیا 
بود  همراه  تیم  این  16ساله  پدیده  فاتی، 
پایان  در  بارسا  سرمربی  والورده  ارنستو 
پرداخت  فاتی  عملکرد  از  تمجید  به  بازی 
خوشحال  آنقدر  او  درخشش  از  گفت  و 
است که نمی تواند برای تقدیر از او کلمات 

مناسب پیدا کند.
آنسو فاتی 16ساله که شنبه شب اولین 
پیراهن  با  را  اللیگا  در  خود  فیکس  بازی 
از  نفر  چند  غیبت  از  می داد  انجام  بارسا 
استفاده  نهایت  تیم  این  بزرگ  ستاره های 

کنار  در  بارسا  حمله  خط  در  و  برد  را 
درخششی  پرز  کارلس  و  گریزمان  آنتوان 
در  فاتی  گذاشت.  نمایش  به  خارق العاده 
این بازی یک گل برای بارسا زد، یک پاس 
گل داد و نقشی کلیدی در پیروزی بلوگرانا 

بازی کرد.
در  بارسا  سرمربی  والورده  ارنستو 
پایان بازی گفت:" بازی کردن برای بارسا 
برای هیچ بازیکنی ساده نیست. آنهم برای 
کسی  اینکه  فاتی.  آنسو  جوانی  به  کسی 
را  می آورد  بدست  که  توپی  اولین  او  مثل 
وارد دروازه حریف کند و دومین توپی که 
تبدیل کند  به پاس گل  را  بدست می آورد 

اتفاقی عادی نیست".
والورده در ادامه گفت:" ما می خواهیم 
فاتی خودش را بشناسد و این درخشش ها 
چنین  بتواند  کس  هر  شود.  عادی  برایش 

نمایش  به  میدان  در  خارق العاده ای  بازی 
بگذارد او است که برای بارسا بازی می کند. 
مربی ها می خواهند بازیکنان شان بدرخشند 
باانرژی  و  جوان  ستاره های  از  مسلما  و 
دارد  خصوصیاتی  آنسو  می کنند.  استفاده 
که برای ما مفید است و ما از قابلیت ها و 

پتانسیل های او استفاده خواهیم کرد".
بازی  اولین  در  فاتی  آنسو  درخشش 
فیکس خود برای بارسا باعث مقایسه او با 

لیونل مسی شده که او هم قبل از رسیدن به 
18سالگی درخشش خود با پیراهن بلوگرانا 
ادامه  در  بارسا  بود. سرمربی  کرده  آغاز  را 
گفت:" مهم نیست که درخشش آنسو فاتی 
حاال  همین  از  می شود.  مقایسه  مسی  با 
تعریف و تمجیدها از او شروع می شود و 
ما باید سعی کنیم این سر و صداها باعث 
مغرور شدن او نشود. وظیفه ما این است که 

از بازیکن مان مراقبت کنیم".

انتقاالت  و  نقل  روز  آخرین  در  ناواس  کیلور 
کرد.  ترک  پی اس جی  به مقصد  را  رئال  تابستانی 
او چهارشنبه برابر تیم سابق خود قرار می گیرد ولی 

انگیزه انتقامجویی ندارد.
مادرید  رئال  به   2۰14 تابستان  ناواس  کیلور 
بعد  ایکر کاسیاس شد. یک سال  پیوست و ذخیره 
و با جدایی کاسیاس، او توانست به پیراهن شماره 
یک رئال برسد و در ادامه نقش بسیار مهمی در سه 

قهرمانی متوالی رئال در چمپیونزلیگ داشت. 
ناواس البته تابستان 2۰15 تا یک قدمی منچستر 
هم پیش رفته بود و قرار بود دخیا به جای او به رئال 
بیاید ولی در نهایت ماندنی شد و برای رئال تاریخ 
سازی کرد. فصل گذشته و با پیوستن تیبو کورتوا به 
رئال او نیمکت نشین شد و در نهایت امسال تصمیم 
زیدان  پی اس جی شد.  راهی  و  به جدایی گرفت 
مخالف جدایی ناواس بود ولی او دیگر تاب نیمکت 

نشینی را نداشت.
کیلور که چهارشنبه شب در بازی پی اس جی 
و رئال برابر تیم سابق خود به میدان خواهد رفت، به 
اینطور  انتقام؟ اصال  انگیزه برای  خبرنگاران گفت:» 
روزهایی  که  بگویم  باید  و  خاطرم  آسوده  نیست. 
بسیار به یادماندنی را در رئال داشتم که بخش بسیار 
مهمی از دوران فوتبال من محسوب می شوند؛ ولی 
اینجا  خواهم  می  و  هستم  پاریس  در  حاال  خب، 
ارائه دهم. می خواهم  را  بازی های ممکن  بهترین 
پاسخ محبت هواداران پی اس جی در همین مدت 

اندکی که به این تیم پیوسته ام را بدهم.«

کیلور ناواس:
انگیزه ای برای انتقام گیری 

از رئال ندارم

سـون هیونـگ میـن موفق شـد 
در بـازی روز شـنبه تیمـش مقابـل 
ثمـر  بـه  گل  دو  پـاالس  کریسـتال 

برسـاند.
بهتریـن  میـن  هیونـگ  سـون 
کار  آسـیا  حاضـر  حـال  بازیکـن 
خـود را در اروپـا در سـال 2۰1۰ و 

بعـد از بـازی درتیـم هـای پایه 
هامبـورگ بـرای تیـم اصلی این 
تیـم آغـاز کرد. او در سـه فصل 
 ، هامبـورگ  در  خـود  حضـور 
2۰گل در 73 بـازی بـرای ایـن 
رسـاند  ثمـر  بـه  آلمانـی  تیـم 
و پـس از آن راهـی یـک تیـم 
آلمانـی دیگـر یعنـی لورکـوزن 
شـد. ایـن سـتاره کوریایـی 62 
بازی بـرای لورکـوزن انجام داد 
و موفـق بـه ثبـت 21 گل بـرای 
ایـن تیـم آلمانـی شـد. پـس از 
امـا  بوندسـلیگا  در  درخشـش 
چشـم سـران باشـگاه تاتنهام به 
ایـن بازیکـن خیـره شـد و در 
بـه   2۰15 سـال  در  او  نهایـت 
این باشـگاه انگلیسـی پیوسـت.

نتوانسـت  ابتـدا  در  سـون 
اعتمـاد پوچتینـو سـرمربی ایـن 
تیـم را جلـب کنـد و حتـی در 
از  آسـتانه جدایـی  تـا  مقطعـی 

ایـن تیـم لندنـی نیـز پیش رفـت اما 
در نهایـت در ایـن تیم ماندگار شـد. 
او در ادامـه بـا پیشـرفتی شـگرف از 
یـک بازیکـن نیمکت نشـین محض 
پوچتینـو  تیـم  ارکان  از  یکـی  بـه 
تبدیـل شـد. همچنیـن او طـی یکی 
دو فصـل اخیـر در کنـار دلـه علی و 

هـری کین مثلث خطرناک اسـپرز را 
تشـکیل داده انـد.

نیـز  گذشـته  فصـل  سـون 
درخششـی بـی نظیر داشـت و یکی 
تاتنهـام  بازیکنـان  تریـن  مهـم  از 
لیـگ  فینـال  بـه  رسـیدن  راه  در 
قهرمانـان اروپـا بـود و سـهم زیادی 
تیمـش  پیـروزی دراماتیـک  در 
در مرحلـه یـک چهـارم نهایـی 
قهرمانـان  لیـگ  هـای  رقابـت 
اروپـا مقابـل سـیتی ایفـا کـرد.

سـون هیونـگ مین امسـال 
نیـز همچـون دو فصـل گذشـته 
کـرد.او  آغـاز  طوفانـی  را  کار 
موفـق شـد در بـازی روز شـنبه 
تاتنهـام مقابـل کریسـتال پاالس 
دو گل از چهـار گل تیمـش را 
بـه ثمـر برسـاند تـا نشـان دهد 
اعتمـاد ادامـه دار پوچتینـو به او 

بـی دلیـل نبوده اسـت.
حـاال  سـاله   27 سـون 
دیگـر  زمـان  هـر  از  بیـش  و 
بهتریـن  لقـب  کـه  داده  نشـان 
بازیکـن آسـیا برازنـده اوسـت 
و درخشـش ادامـه دار او  مـی 
توانـد نـام ایـن سـتاره کوریایی 
را در تاریـخ لژیونـر هـای قـاره 

کنـد. مانـدگار  آسـیا 

درخشش ادامه دار سون در لیگ جزیره

گواردیوال: 
نمی شود هر فصل انتظار 100 امتیاز داشت

سـرمربی  گواردیـوال،  پـپ 
شکسـت  از  بعـد  منچسترسـیتی 
3-2 تیمـش مقابـل نوریچ سـعی 
کـرد فشـار انتظارهـا را مدیریـت 
کنـد و گفـت نمی شـود هر فصل 
از یـک تیـم انتظـار کسـب 1۰۰ 

امتیـاز داشـت.
بعد از شکسـت شـوکه کننده 
منچسترسـیتی در مقابـل نوریـچ 
کـه روز شـنبه در زمیـن نوریـچ 
و بـا نتیجـه 3-2 بـه دسـت آمد، 
کـرد  تـالش  گواردیـوال  پـپ 
بـرای مدیریت شـرایط دشـواری 

کـه بعـد از ایـن شکسـت بـرای 
از  تیمـش بوجـود خواهـد آمـد 
سـطح  مدیریـت  تکنیک هـای 
بـه  او  کنـد.  اسـتفاده  انتظارهـا 
همیـن دلیـل خطاب به هـواداران 
سـیتی گفـت کـه نمی تـوان هـر 
فصـل از یـک تیـم انتظار داشـت 
بـه 1۰۰ امتیـاز دسـت پیـدا کند.

ایـن نتیجه باعث شـد سـیتی 
بعـد از هفتـه پنجـم فصـل جدید 
لیـگ برتـر جزیـره بـا ده امتیـاز، 
یعنـی پنج امتیـاز پایین تر از رقیب 
بـزرگ و اصلـی اش لیورپـول در 

بگیـرد.  قـرار  دوم جـدول  رتبـه 
این مسـلما برای هواداران سـیتی 
نیسـت  خوشـحال کننده ای  خبـر 
ایـن  بـه  علـم  بـا  گواردیـوال  و 
موضـوع، دقیقـا هـواداران تیمش 

را هـدف گرفـت.
بـازی  از  بعـد  گواردیـوال 
اسکای اسـپورتز  بـا  گفتگـو  در 
گفـت:" مـن تیمـم را می شناسـم 
و می دانـم چه کارهایـی کرده اند. 
دوبـاره  می دانـم  همینطـور 
مـن  کنیـم.  چـکار  می خواهیـم 
عاشـق بازیکنانـم هسـتم. همـراه 

بـودن بـا آنهـا برایـم لذت بخـش 
بـا  مـا  اسـت.  افتخـار  باعـث  و 
چالشـی در باالترین سطح روبرو 
هسـتیم. مـردم نمی تواننـد انتظار 
داشـته باشـند که ما همیشه برنده 
باشـیم یـا یک تیم هـر فصل 1۰۰ 

امتیـاز بدسـت بیـاورد".
در  منچسترسـیتی  سـرمربی 
ادامـه گفـت:" مـا این شـرایط را 
پشـت سـر می گذاریـم و جبـران 
می کنیـم. حـاال کـه بـرای بـازی 
در اروپـا خواهیـم رفـت و بعـد 

برمی گردیـم".
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عیسا قلندر 

قبال دعا می کردیم  برگزار کرده ایم.  درخشان 
اما  بده،  عمر  سال   72 را  غضنفر  خدایا  که 
سال   77 را  او  خدایا  که  می کنیم  دعا  حاال 
یاد  تجار  نام  به  بعضی ها  را  آنچه  بده.  عمر 
ما  که  است  سرچوک  غریب کاران  می کند، 
اما  بودیم،  کرده  قرارداد  دوصدی  همراه شان 
با  نتیجه  در  که  داشتند  آن ها سه صدی طلب 
قدر  همین  فعال  شد.  حل  مسأله  تهدید  یک 
کافی است. علی لعنته اهلل علی القوم الِزرزِرین.

عبدالبادی  و  یون  عزراییل  می شود  گفته 
عرصه ی  در  متوهم  مرد  )دو  جهانی 
زبان شناسی و میهن پرستی( قاعده ی جدیدی 
برای زبان دری افغانستان کشف کرده تا این 
زبان صاف و ُسچه ی افغانی را از زبان مردار 
نگه دارند.  متمایز  ایرانی  فارسی  بیگانه ی  و 
به  کسی  از  قاعده  این  تشریح  در  یون  آقای 
اسم داکتر عب عب ُدل ُدل الال اسم برد و از او 
اوراق  و  اسناد  تمامی  در  را  نامش  خواست 

دیگر  نشانی  یک  که  نشناختید  اگر  کیست؟ 
این است  این داکتر  هم بگویم. نشانی دیگر 
که پنجاه به عالوه ی ده درصد رای را هم اگر 

به دست بیاورد باز رییس جمهور نمی شود.«
ریاست جمهوری  ارگ  حال  همین  در 
هیچ  به  جمهور  صاحب  رییس  که  می گوید 
و  نکرده  تهدید  را  کشور  تاجران  عنوان 
نخواهد کرد. ما به فضل خداوند تا این جای 
محافل  روزانه کار  کارگران  کرایه کردن  با  کار 

قاعده ی جدید زبان دری | طنز
تجاریم.  ما  که  می کند  خیال  رییس صیب  و 
به همین خاطر ما به شما می گوییم که این ها 
توطئه است. ما دوست نداریم همی رقم مزاق 
مزاق یک وقت ببینیم که پی پی اس راستی به 
رییس  کمپین  پول  بدهید  که  رسیده  ما  جان 
صیب را، باز او وقت چه کار کنیم؟ ما خوب 
بسیار غلط اند.  بزرگوار  این دو  که  می فهمیم 
هم  دیوانه اش  می کنه،  جور  بهانه  یکی اش 

چور می کنه.«
هرصورت،  »به  گفته:  همچنین  تاجران 
آقایان غنی و عبداهلل  از  افغانستان  تاجران  ما 
بی نهایت زیاد خوش هستیم. شما شاید باور 
نکنید، اما ما روزهای تاق عکس رییس جمهور 
را  اجرایی  رییس  عکس  جفت  روزهای  و 
ما  مشتریان  وقت ها  بعضی  می کنیم.  ماچ 
فکر می کنند که ما به خاطر برکت در سودای 
کارته  در  ما  اما  می کنیم،  را  کار  این  روزانه 
این  ما گفت که  به  فال  فال گرفتیم و  پروان 
کار را بکنید تا از شر شیاطین در قدم اول و از 
شر داکترصاحبان دولت در قدم دوم در امان 
بیفتد  شیطان  گذر  اگر  می شود  گفته  بمانید. 
گذر  اگر  و  می کند  کم  را  تجارت  در  برکت 
تعطیل  بیخی  تجارت  بیفتد،  داکترصاحبان 

می شود.«
یون صاحب به حاضرین در تاالر گفت: 
عب عب ُدل ُدل الال  داکتر  شناختید  »حاال 

رسمی اصالح کند. حاضرین در تاالر نفهمید 
داکتر  که  کردند  خواهش  یون  آقای  از  و 
یون  آقای  کند.  معرفی  را  عب عب ُدل ُدل الال 

چنین معرفی کرد:
»یکی از کاندیدای ریاست جمهوری ادعا 
تاجران  گویا  جمهور  صیب  رییس  که  دارد 
کشور را تهدید کرده که اگر برای غنی کمپین 
خودشان  و  شده  متوقف  تجارت شان  نکنند، 
به دادستانی کل معرفی خواهند شد. ما وقتی 
این حرف را شنیدیم، وارخطا شدیم و فورا 
خودشان  از  تا  رفتیم  تاجر  چندین  دیدار  به 
بشنویم که اگر رییس صیب این کار را کرده 
فضل  به  اما  کنیم.  دلجویی  تاجران  از  باشد 
خداوند اوضاع تا  فی الحال در کنترل است و 

کدام آزردگی به وجود نیامده است.«
که  گفتند  ما  به  تاجران  تمامی  تقریبا 
صیب  رییس  که  نشده  گپی  کدام  »این طور 
یا  دایمی شرکت ها  از رصختی  را  ما  شخصا 
زندان پل چرخی ترسانده باشه، بلکه ما خود 
بدون کدام مجبوریت و در سالمت عقل  ما 
که  از رییس صیب تشکری می کنیم  خویش 
تا به حال ما را زنده زنده نخورده. در اصل ما 
تجار نیستیم، آن هایی که تجار واقعی بودند، 
قبال از افغانستان با سرمایه و تمام چیز خود 
که  هستیم  دکاندارانی  همان  ما  برآمده اند. 
دکان های ما یک کمی بیروبارش بیش تر است 

در همین حال ارگ 
ریاست جمهوری می گوید که 

رییس صاحب جمهور به هیچ 
عنوان تاجران کشور را تهدید 

نکرده و نخواهد کرد. ما به 
فضل خداوند تا این جای کار با 
کرایه کردن کارگران روزانه کار 

محافل درخشان برگزار کرده ایم. 
قبال دعا می کردیم که خدایا 

غضنفر را ۷۲ سال عمر بده، اما 
حاال دعا می کنیم که خدایا او 
را ۷۷ سال عمر بده. آنچه را 

بعضی ها به نام تجار یاد می کند، 
غریب کاران سرچوک است که 
ما همراه شان دوصدی قرارداد 
کرده بودیم، اما آن ها سه صدی 

طلب داشتند که در نتیجه با یک 
تهدید مسأله حل شد. فعال همین 

قدر کافی است. علی لعنته الله 
علی القوم الِزرِزرین.


