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کمیسیون را وادار به
عملکردفراقانونینکنید

ونزویال عضو شورای
حقوق بشر
سازمان ملل شد

۶

اطالعات روز :ونزویال موفق به
عضویت در شورای حقوق بشر
سازمان ملل متحد شده است...

تظاهرات و اعتراضهای
ضد دولتی در لبنان

۶

اطالعات روز :هزاران تظاهرکننده
در بیروت ،پایتخت لبنان و چند
شهر دیگر این کشور...
فن دایک:

بازی با یونایتد مهمترین
بازی فصل نیست

۷

ویرژیل فن دایک ،ستاره هالندی
باشگاه لیورپول ،درباره دیدار
حساس این تیم...

همه الکالسیکوهای به
تعویق افتاده و نتایج آنها

۷

بارسلونا در الکالسیکوهای معوقه
نسبت به رئال مادرید برتری داشته
است...
اسپنتا:

روند صلح امریکا و طالبان،
معامله بر سرنوشت مردم
افغانستاناست

اطالعات روز :داکتر رنگین دادفر اسپنتا،
مشاور امنیت ملی رییسجمهوری پیشین کشور
میگوید روند صلحی را که ایاالت متحدهی امریکا
در پیش دارد ،متعلق به مردم افغانستان نه ،بلکه
معامله بر سرنوشت آنان است.
آقای اسپنتا که دیروز (جمعه 26 ،میزان) در
هشتمین نشست امنیتی هرات صحبت میکرد،
گفت« :روند صلح کنونی روند ما نیست ،روند
میان امریکا و پاکستان است و...
۲

در آرزوی عدالت؛
روایت پدری که «امید»ش
قربانی آدمربایی شد

تلفات انفجار در مسجدی در ننگرهار
به  62کشته و  36زخمی رسید
۲
از مخالفت تا مقاطعه؛

چرا جشنوارهی دمبورهی بامیان
حساسیتبرانگیزشدهاست؟

بامیان ،والیت فقیر مرکزی بهلحاظ برپایی جشنوارههای
فرهنگی و هنری در یک دهه و نیم اخیر یک سر و گردن
از دیگر والیتهای اسم و رسمدار کشور بلندتر بوده است.
برپایی ده دور جشنوارهی فرهنگی راه ابریشم ،برگزاری
هفت دور برنامهی شبی با بودا و راهاندازی سه دور
جشنوارهی هنری فرهنگی دمبوره و گل کچالو ،بامیان را در
صدر خبرهای فرهنگی رسانهها قرار داده است .برگزاری
این برنامهها همزمان با استقبال گرم مردم ،مخالفانی نیز
داشته است ،بهویژه برگزاری جشنوارهی دمبوره و مخالفت
جدی برخی روحانیان و نمایندگان مراجع تقلید؛ مخالفتی که
حاال به مقاطعه با والی بامیان انجامیده است.
این مخالفتها از کجا میآید؟ آیا جنگ مال و مطرب
است یا عوامل سیاسی دارد؟ اعالم مقاطعه به معنای چیست
و چه تأثیری روی روابط مردم و ادارهی محلی بامیان
خواهد گذاشت؟
اعالم مقاطعه
گروهی روحانیان بامیان به اسم...

میخواهم در این نوشته پرده از روایت
دهشتناکی بردارم که شاید با آن هیچ گاه روبهرو
نشده باشید؛ داغی که درست در وسط گرمای
تابستان و در روز دهم اسد سال  1398قلب مادر
و پدر فرزند سیزدهساله را تا ابد آتش زد.
پدر با چشمانی اشکبار به دادستان میگوید:
«بارها به او گفتم که مواظب باش و زود به خانه
برگرد و او...
۴

تالش شماری از احزاب برای
قبوالندن آرای بیومتریکنشده بر
کمیسیون انتخابات خالف قانون ،خالف
طرزالعمل و جنجالآفرین است .برای
تأمین شفافیت در چهارمین انتخابات
ریاستجمهوری از دستگاه بیومتریک
استفاده شد که شفافیت انتخابات
وابسته به آن است .این تصمیمی است
که قبال روی آن میان تمام طرفها
توافق صورت گرفته و بهعنوان یک
طرزالعمل شناخته شده است .اتفاقا یکی
از تفاوتهای مهم چهارمین انتخابات
ریاستجمهوری با دورههای قبلی،
استفادهی سراسری از دستگاه بیومتریک
است .نهادهای ناظر گفتهاند که در روز
انتخابات دستکم در  98درصد مراکز
رایدهی از دستگاه بیومتریک استفاده
شده است .از این جهت اعتباربخشیدن
به آرای بیومتریکنشده خالف
طرزالعمل است .از طرفی این کار
جنجالآفرین نیز است .نامزدان انتخابات
پیوسته یک روز پس از انتخابات اعالم
کردهاند که پیروز این انتخابات است.
بیشتر دو تیم «تبات و همگرایی» و
«ولتساز» پیشآهنگ اعالم پیروزی
زودهنگام است .جناحبندی سیاسی...

۳

۲

روایت ناقص عمران خان درباره طالبان

ایاالت متحده بهطور قابلدرکی از «طوالنیترین» جنگ
خود خسته شده است .نه دولت ترمپ و نه مردم امریکا
هیچ تمایلی برای ماندن در افغانستان ندارند .اکنون سوال
این نیست که ایاالت متحده افغانستان را ترک میکند یا
خیر ،بلکه این است که چه موقع و چگونه .مذاکرات صلح
ایاالت متحده با طالبان (که فعال متوقف شده و احتماال از
سر گرفته میشود) پس از  18سال جنگ با این گروه نیاز
به یک توضیح دارد و این توضیح باید فراتر از خستگی از
جنگ و ناتوانی در پیروزی نظامی میباشد.
عمران خان ،نخستوزیر پاکستان که در گفتوگوهای
صلح با طالبان به ایاالت متحده کمک کرده است ،روایتی
را در این خصوص ارائه کرده است .در سفرهای عمران
خان به ایاالت متحده -اولی برای مالقات با ترمپ و دومی
برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد -یکی
از موضوعات بحث ،مذاکرات صلح با طالبان بود .در این
زمینه از خان بهویژه در اندیشکدههایی که او حضور یافت،
در مورد رابطه پاکستان ،تروریسم و طالبان پرسیده شد.
آنچه خان میگوید
تروریسم و طالبان موضوعی است که...
۴

جبران خطاها در فصل دوم صلح
کارشناسان و برخی منابع اطالعاتی مدعی هستند که
مذاکرات صلح افغانستان مجددا آغاز خواهد شد .فارغ از
اینکه مذاکرات صلح چه زمانی از سر گرفته میشود ،همهی
طرفهای درگیر در منازعهی افغانستان به این رویکرد
مشترک رسیدهاند که جنگ افغانستان راهحل نظامی ندارد و
برای پایاندادن به آن باید به راهحلهای سیاسی فکر کرد.
قطعیشدن راهحل سیاسی جنگ افغانستان برای طرفهای
درگیر ،از سرگیری مذاکرات صلح را تضمین میکند.
کارشناسان معتقدند که ایاالت متحده پس از متوقفکردن
مذاکرات صلح با طالبان به دستور دونالد ترمپ ،بهدنبال
دستآویز و بهانهای است که با توسل به آن مذاکرات صلح
با طالبان را از سر بگیرد.
یازده ماه مذاکرات فشردهی دیپلماتهای ایاالت
متحده و نمایندگان طالبان اگرچه تا آستانهی امضای
توافقنامهی صلح به پیش رفته بود ،اما در عمل این توافق
بهلحاظ تضمین منافع طرفهای درگیر و پایان خشونت و
جنگ در افغانستان میلنگید .بهدلیل عدم مشارکت دولت
افغانستان در مذاکرات ،آنچه که در پایان حاصل میشد،
صرفا آتشبس و توافق صلح میان طالبان و...

۵
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تلفات انفجار در مسجدی در ننگرهار به  ۶۲کشته و  ۳۶زخمی رسید

ایـن دـو تیـم بهصورتـی اسـت کـه
پیـروزی هرکدـام ،بـه معنـای پایـان
حیـات سیاسـی جنـاح مقابـل یـا
دسـتکم انـزوای سیاسـی شـدید آن
اسـت .بـه همین دلیـل هر نـوع مداخله
دـر کار کمیسـیون و عملکـرد فراقانونی
زمینـه و دامنـهی جنجالهـا را بیشتـر
میکنـد .
قبال نیز هرازگاهـی صداهای برای
اعتباربخشـیدن به آرای بیومتریکنشـده
شـنیده شـده اسـت .بهعنـوان نمونـه
فضلهادـی مسـلمیار ،رییـس مجلـس
سـنا و از متحدان انتخاباتی محمداشرف
غنـی دـر نشسـت عمومی مجلس سـنا
گفـت اگـر کمیسـیون بخواهـد ارای
بیومتریکنشـده را از اعتبـار سـاقط
کنـد ،او بـا زور بـر سـر کمیسـیون
بـه ایـن آرا اعتبـار خواهـد بخشـید.
نگرانیهـا از مداخلـه و سرنوشـت آرای
بیومتریکنشـده زیـاد اسـت .هفته پیش
رحمـتاهلل نبیـل ،از نامزدـان انتخابـات
دـر نشسـت خبـری شـورای نامزدـان
گفـت ،تیـم حاکـم (دولتسـاز) در صدد
اعتباربخشـیدن به آرای بیومتریکنشـده
بـا اسـتفاده از حکـم دادـگاه اسـت .اما
کمیسـیون بارهـا اعلام کردـه اسـت
کـه آرای بیومتریکنشـده اعتبـار ندارد.
انتظـار مردم از کمیسـیون همین اسـت
کـه نبایـد تسـلیم فشـارها شـود .بدـون
شـک دـر شـرایطی کـه حساسـیتهای
سیاسـی زیـاد اسـت ،تنها عمـل و رجوع
بـه قانـون راه حـل اسـت .انتخابـات
ششـم میـزان مثـل هـر انتخاباتـی
دیگـری بـا چالشهایـی همـراه بـود.
از جملـه مشـکالت دـر فهرسـت
رایدهندههـا .امـا بـه گواهـی نهادهای
ناظر مشـکالت بـه اندازهای بـزرگ نبود
کـه تمام رونـد انتخابات را سـبوتاژ کند.
متأسـفانه بسیاری از شـهروندان بهدلیل
مدیریـت ضعیـف کمیسـیون انتخابات از
حـق رایشـان محـروم شـدند .اعضای
کمیسـیون انتخابـات بایـد دـر ایـن
زمینـه بـه مردـم پاسـخ دهنـد .امـا بـه
ایـن بهانـه ،نادیدهگرفتـن سـازوکار
بیومتریک کار درسـتی نیسـت و این کار
زمینـهی مداخله نهادهـا و نامزدان را در
فعالیتهـای کمیسـیون فراهـم میکند.
هـر نـوع امـر و نهـی و تعییـن
تکلیـف در کار کمیسـیون اسـتقالل این
نهـاد را زیـر سـوال میبـرد .کمیسـیون
مسـتقل انتخابـات بهعنـوان یـک نهـاد
مسـتقل دـر پالیسیسـازی و تطبیـق
آن اسـتقالل دارد .به یاد داشـته باشـیم
کـه اگـر هـر کـس و نهادـی بخواهـد
اسـتقالل کمیسـیون را نادیدـه بگیـرد،
رونـد انتخابـات را زیـر سـوال میبـرد.
اگـر هـم نامزدـان یـا احـزاب بـرای
شـفافیت نتیجـهی انتخابـات توصیـهای
دـارد ،بهتـر اسـت آن را بهعنـوان
مشـورت با نهادهـای انتخاباتی در میان
بگـذارد ،نـه اینکـه از کمیسـیونهای
انتخاباتـی بخواهـد و انتظـار داشـته
باشـد کـه دسـت بـه اقدـام فراقانونـی
بزنـد .خطر این کار بسـیار بزرگ اسـت؛
زیـرا ایـن کار زمینـهی تفکیـک آرای
سـیاه از سـفید را دشـوار میکنـد و اگـر
کمیسـیون نتوانـد آرای سـیاه از سـفید
را دـر یـک میکانیـزم روشـن و قانونـی
جدـا کنـد ،کسـی نتیجـهی انتخابـات را
نخواهـد پذیرفـت .قبلا هـم گفته شـد
کـه جناحبندـی سیاسـی تیمهـای تحت
رهبـری دـو نامـزد پیشـتاز بهصورتـی
اسـت کـه پیـروزی هرکدـام ،بـه معنای
پایـان حیـات سیاسـی جنـاح مقابـل یـا
دسـتکم انـزوای سیاسـی شـدید آن
اسـت .از سـوی دیگـر ،متأسـفانه دـر
افغانسـتان فرهنـگ پذیـرش شکسـت
دـر رقابـت دموکراتیـک دـر ذهنیـت و
رفتـار سیاسـتمداران مـا نهادینه نشـده
اسـت .معمـوال سیاسـتمداران مـا بـا
منطـق بـازی برد-برد بـه امـر انتخابات
مینگرنـد و ظرفیت پذیرش شکسـت را
دـر خـود ایجـاد نکردهانـد.

اطالعـات روز :دفتـر مطبوعاتـی والـی
ننگرهـار اعلام کرده اسـت که دـر نتیجهی
انفجـار دـر یـک مسـجد دـر منطقـهی
«جودـره»ی ولسـوالی «هسـکه مینـه»
ایـن والیـت  ۶۲غیرنظامـی کشـته و ۳۶
غیرنظامـی دیگـر زخمـی شـدهاند.
مبـارز اتـل ،سـخنگوی پولیـس
ننگرهـار بـه روزنامـه اطالعـات روز گفته بود
کـه این انفجـار حوالی سـاعت  ۱:۳۰دقیقهی

بعدازظهـر دیـروز (جمعـه ۲۶ ،میـزان) هنگام
ادـای نمـاز جمعـه رخ دادـه اسـت .نوعیـت
انفجـار هنـوز مشـخص نشـده ،اما آقـای اتل
پیشتـر بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت
کـه ایـن افـراد دـر نتیجـهی اصابـت یـک
فیـر مرمـی راکـت بـه یـک مسـجد کشـته
و زخمـی شـدهاند .بـه گفتـهی سـخنگوی
پولیـس ننگرهـار ﺩـﺭ نتیجـهی ﺍﯾﻦ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ
ﺳﻘﻒ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻭﺭﯾﺨﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

اتـل تأکیـد کـرد کـه ایـن آمـار ابتدایی
اسـت .او دـر عیـن حـال گفـت کـه زخمیان
رویدـاد بـرای درمـان بـه شـفاخانهها منتقـل
شـدهاند.
فـرد یـا گروهی تـا کنون مسـئولیت این
رویدـاد را به عهده نگرفته اسـت.
دـر همیـن حـال شـاهمحمود میاخیـل،
والـی ننگرهـار بـه شـفاخانههای نظامـی و
غیرنظامـی دـر ننگرهـار هدایـت داده اسـت

کـه بـرای درمـان زخمیـان رویدـاد بهگونهی
عاجـل اقدـام کنند.
والیـت ننگرهـار دـر شـرق کشـور
از والیتهـای ناامـن و خاسـتگاه گـروه
داعـش دـر افغانسـتان بهشـمار مـیرود.
گروههـای طالبـان و داعـش دـر شـماری از
ولسـوالیهای ایـن والیـت بهشـمول شـهر
جاللآبـاد ،مرکـز آن فعالیـت گسـتردهی
تروریسـتی دارنـد.

اسپنتا:

روند صلح امریکا و طالبان ،معامله بر سرنوشت مردم افغانستان است

اطالعـات روز :داکتـر رنگیـن دادفـر اسـپنتا ،مشـاور امنیـت
ملـی رییسجمهـوری پیشـین کشـور میگویـد روند صلحـی را که
ایـاالت متحـدهی امریکا در پیـش دارد ،متعلق به مردم افغانسـتان
نـه ،بلکـه معاملـه بر سرنوشـت آنان اسـت.
آقـای اسـپنتا کـه دیـروز (جمعـه 26 ،میـزان) در هشـتمین
نشسـت امنیتـی هـرات صحبـت میکـرد ،گفـت« :رونـد صلـح
کنونـی رونـد مـا نیسـت ،رونـد میـان امریـکا و پاکسـتان اسـت و
معاملـه بـر سرنوشـت مـا اسـت و مـا خبـر نداریـم».
اسـپنتا رهبـران حکومـت افغانسـتان را نیـز بـه بیخبـری
از رونـد صلـح کنونـی متهـم کـرده ،گفـت کـه ایـن رهبـران بـه
مـردم افغانسـتان دروغ میگوینـد .او همچنـان گفـت کـه در
گفتوگوهـای کنونـی صلـح عملا بـه قـدرت سیاسـی طالبـان
مشـروعیت داده شـده و از نظـر حقـوق بینالمللی مشـروعیتدادن
بـه قـدرت سیاسـی طالبـان بـه معنـای ادامـهی حقوقـی امـارت
اسلامی افغانسـتان اسـت .بـه گفتـهی او ،متحـدان افغانسـتان
ادامـهی حقوقـی امـارت اسلامی را پذیرفتهانـد.
ایـن مقـام پیشـین حکومـت افغانسـتان گفـت که رونـد صلح
در تمـام ابعـاد آن بایـد بـا مالکیت افغانهـا و زیر رهبـری افغانها
بـه پیـش بـرده شـود .بـه گفتـهی آقـای اسـپنتا ،در هـر گونـه
صلحـی ،بایـد عـدم حضـور تروریسـتان خارجـی داعـش و القاعده
در قلمـرو جمهـوری اسلامی افغانسـتان ضمانـت شـود.
اسـپنتا در ادامـه گفـت کـه نیروهـای خارجی براسـاس توافق
دوجانبـه میـان کابـل و واشـنگتن در افغانسـتان حضـور دارنـد و
هـر گونـه توافقـی در مـورد خـروج ایـن نیروهـای بایـد بـا دولـت
جمهـوری اسلامی افغانسـتان صـورت بگیـرد نـه بـا فرد یـا گروه
دیگـری .او تأکیـد کـرد کـه دولـت و مـردم افغانسـتان بایـد در
گفتوگوهـای صلـح حضـور فعـال داشـته باشـند.

در همیـن حـال عبدالقیـوم رحیمـی ،والـی هـرات در ایـن
نشسـت گفـت که مردم افغانسـتان چهل سـال اسـت کـه با جنگ
درگیرنـد .جنگـی کـه به گفتـهی والی هـرات نتیجـهاش هنوز هم
معلـوم نیسـت .آقـای رحیمی بـه پایان جنـگ و رسـیدن منطقه به
صلـح تأکیـد کرد و گفـت که صلـح از پایتخت کشـورهای خارجی
نـه ،بلکـه از ولسـوالیهای افغانسـتان شـروع شـده میتواند.
بـه بـاور والی هـرات ،دخیلشـدن کشـورهای دیگـر در روند
صلـح افغانسـتان همواره به کشـمکش و امتیازطلبـی انجامیده و از
مـردم افغانسـتان قربانی گرفته اسـت.
«جنـگ افغانسـتان جهـاد نـه ،بلکـه اسـتخباراتی و
نیابتـی اسـت»
از سـویی هـم داکتـر رنگیـن دادفـر اسـپنتا ،مشـاور امنیـت
ملـی رییسجمهـوری پیشـین کشـور میگویـد کـه جنـگ کنونی
افغانسـتان جهـاد نه ،بلکـه جنگ اسـتخباراتی و نیابتی کشـورهای
خارجـی اسـت کـه از مـردم افغانسـتان قربانـی میگیـرد.
آقـای اسـپنتا جنـگ کنونـی افغانسـتان را «کثیـف» توصیف
کـرد .اسـپنتا گفـت که روسـیه با امریـکا ،امریکا با چین ،عربسـتان
بـا ایـران ،امریـکا بـا ایـران ،و پاکسـتان بـا هنـد همـه در جنـگ
افغانسـتان درگیرنـد و مـردم افغانسـتان در ایـن جنـگ قربانـی
میدهنـد .او تأکیـد کـرد کـه امـکان پیـروزی در ایـن جنـگ
«کثیـف» نیـز وجود نـدارد.
مشـاور امنیـت ملـی رییسجمهـوری پیشـین در بخشـی از
سـخنانش بـا اشـارهی مسـتقیم بـه پاکسـتان گفت که این کشـور
هنـوز هـم در پی عمـق اسـتراتژیک در افغانسـتان اسـت.
بـه گفتـهی او ،گروههـای تروریسـتی القاعـده و داعـش
و یـا گروهـی کـه بهنـام داعـش نامگـذاری شـده و در واقـع بـا
داعـش شـرق میانـه کمتـر رابطـه دارنـد ،ظاهـرا در پـی پیشـبرد

سیاسـتهای جهادیشـاناند ،امـا بیشتـر اهـداف پاکسـتان را
عملـی میکننـد.
آقـای اسـپنتا افـزود کـه علـت عمـده و اساسـی جنـگ
افغانسـتان ،مداخلـه پاکسـتان در امـور داخلی افغانسـتان اسـت .به
گفتـهی او ،پاکسـتان عمال به تروریسـتان پایـگاه و پناهگاه فراهم
کـرده اسـت .او گفـت« :جنـگ پاکسـتان سـالها پیـش از آنکـه
حتـا یـک سـرباز ناتـو در افغانسـتان حضـور داشـته باشـد ،علیـه
مـا آغاز شـد .حضـور قـوای خارجـی در افغانسـتان بهانـهای برای
ایـن جنـگ خونیـن و کثیـف اسـت و ایـن بهانـه بـه جنگجویـان
انگیـزهی اعتقـادی و دینـی میدهـد».
بـه باور اسـپنتا ،جنگ در افغانسـتان جهاد نیسـت و از تعبیر و
تفسـیر جهـاد بـرای روپـوش گذاشـتن به یـک قتلعام گسـترده و
حاکمسـاختن خردخفتگـی و دموکراسیسـتیزی اسـتفاده میشـود.
اسـپنتا گفـت« :از دیـن و دیـن اسلام در ایـن جنـگ بدون شـک
اسـتفادهی ابرازی میشـود».
ایـن مقـام پیشـین حکومـت افغانسـتان در عیـن حـال در
هشـتمین نشسـت امنیتـی هـرات گفـت کـه در جنـگ جـاری
افغانسـتان ،نیروهـای امنیتـی و دفاعی این کشـور تلاش میکنند
که از قانون اساسـی ،اسـتقالل و تمامیت ارضی کشـور دفاع کنند.
بـه گفتـهی او ،نیروهـای امنیتـی و دفاعـی این کار را در شـرایطی
انجـام میدهنـد کـه نخبگان سیاسـی افغـان از قانون اساسـی و از
آزادیهـای مطبـوع در آن هیـچ چیـزی را نافـذ نگذاشـتهاند.
گفتنـی اسـت کـه هشـتمین نشسـت امنیتـی هـرات دیـروز
(جمعـه) در شـهر هـرات آغـاز شـده و بـرای دو روز ادامـه خواهـد
داشـت .در ایـن نشسـت امنیتـی ،بیـش از صـد نفـر بهشـمول
نماینـدگان و دیپلماتهـای نزدیـک بـه بیسـت کشـور شـرکت
کرد هانـد.

اتحادیه اروپا خواستار از سرگیری گفتوگوهای صلح افغانستان شد

اطالعـات روز :روالنـد کوبیـا،
نماینـده اتحادیـه اروپـا بـرای
افغانسـتان میگویـد کـه بـرای
پایـان دادن بـه خشـونتها ،نیـاز
اسـت تـا آتشبـس میـان حکومت
افغانسـتان و گـروه طالبـان اعلام
و مذاکـرات صلـح میـان ایـاالت
متحـدهی امریـکا و گـروه طالبان از
سـر گرفتـه شـود.
آقـای کوبیا که دیـروز (جمعه،
 26میـزان) در هشـتمین نشسـت
امنیتـی هـرات صحبـت میکـرد،
گفـت کـه مذاکـرات امریـکا و

طالبـان تـا زمانـی بایـد ادامـه یابـد
کـه بـه نتیجـه برسـد .او افـزود که
اتحادیـهی اروپـا خواسـتار آتشبس
اسـت تا مذاکـرات به نتیجه برسـد.
او در عیـن حـال گفتـه اسـت کـه
اتحادیـه اروپـا بـرای آتشبـس در
افغانسـتان دادخواهـی میکنـد.
نماینـد ه اتحادیـه اروپـا بـرای
افغانسـتان در بخشـی از سـخنانش
گفت کـه رونـد گفتوگوهای صلح
باید شفافسـازی و دسـتآوردهای
 18سـالهی مـردم افغانسـتان از
جملـه حقـوق اقلیتهـا ،جوانـان

و زنـان در ایـن رونـد حفـظ شـود.
کوبیـا گفـت« :حکومت افغانسـتان
بایـد در مذاکـرات صلـح شـامل
باشـد .جامعـه بینالمللـی نقـش
حامـی و کمککننـدهی ایـن
مذاکـرات را ایفـا میکنـد .بایـد
همیشـه صلـح تحـت مالکیـت
افغانسـتان باشـد .اتحادیـه اروپـا
از گفتوگوهـای بیناالفغانـی و
تحـت مالکیـت افغانهـا حمایـت
میکنـد ».نماینـدهی اتحادیـه
اروپـا بـرای افغانسـتان در حالـی به
ازسـرگیری مذاکـرات میـان امریکا

و طالبـان تأکیـد میکند کـه دونالد
ترمـپ ،رییسجمهـوری امریـکا
در شـانزدهم سـنبله اعلام کـرد
کـه مذاکـره بـا طالبـان را بهدلیـل
کشتهشـدن  12نفـر از جملـه یـک
سـرباز امریکایـی در یـک حملـهی
طالبـان در کابـل ،متوقـف کـرده
اسـت.
از سـویی هـم دیـروز (جمعـه)
رنگیـن دادفر اسـپنتا ،مشـاور امنیت
ملـی رییسجمهـوری پیشـین
کشـور در ایـن نشسـت گفـت روند
صلحـی را کـه ایـاالت متحـدهی

امریـکا در پیـش دارد ،متعلـق بـه
مـردم افغانسـتان نـه ،بلکـه معامله
بـر سرنوشـت آنـان اسـت.
آقـای اسـپنتا گفـت« :رونـد
صلـح کنونی رونـد ما نیسـت ،روند
میـان امریـکا و پاکسـتان اسـت و
معاملـه بـر سرنوشـت ما اسـت و ما
خبـر نداریم».
اسـپنتا رهبـران حکومـت
افغانسـتان را نیـز بـه بیخبـری از
رونـد صلـح کنونـی متهـم کـرده،
گفـت کـه ایـن رهبـران بـه مـردم
افغانسـتان دروغ میگوینـد.

در سه سال گذشته  ۴۸۰آموزگار و دانشآموز از سوی تروریستان کشته شدهاند

اطالعـات روز :دفتـر شـورای امنیـت ملـی
کشـور در واکنـش بـه گـزارش هیـأت معاونـت
سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان (یونامـا) در
مـورد تلفـات غیرنظامیـان در جریـان نُـه مـاه
گذشـتهی سـال جـاری میلادی ،گفتـه اسـت
کـه گـروه طالبان بـه زندگـی غیرنظامیـان توجه
نـدارد و کـودکان بیگنـاه را عمـدا هـدف قـرار
میدهـد.
در اعالمیـهی دفتـر شـورای امنیـت ملـی
همچنـان گفتـه شـده اسـت کـه تروریسـتان
(گـروه طالبـان) از سـال  2017میلادی تا کنون
دههـا بـاب مکتـب را از بیـن بـرده و همچنـان

بیـش از  480آمـوزگار ،دانشآمـوز و کارکنـان
معـارف را کشـتهاند.
بـه نقـل از اعالمیـه ،در حالـی کـه طالبـان
حملات مسلسـل در برابـر اهـداف غیرنظامـی
انجـام میدهـد ،حکومـت افغانسـتان گامهـای
اسـتواری را بهمنظـور حفاظـت از مـردم ،کاهش
تلفـات غیرنظامیـان در جریـان درگیریهـا و
ارایـهی کمکهـا بـه بازمانـدگان غیرنظامـی و
بیجاشـدگان بـر مـیدارد.
هیـأت معاونت سـازمان ملل متحـد (یوناما)
دو روز پیـش (پنجشـنبه 25 ،میـزان) بـا نشـر
گزارشـی در مورد تلفـات غیرنظامیـان در جریان

درگیریهـا در افغانسـتان گفتـه اسـت کـه در ۹
مـاه اول سـال جـاری میلادی ( )۲۰۱۹دو هزار
و  ۵۶۳غیرنظامـی در افغانسـتان کشـته شـدهاند.
در گـزارش یونامـا همچنـان آمـده اسـت کـه در
ایـن مـدت پنـج هـزار و  ۶۷۶غیرنظامـی دیگـر
نیـز زخمـی شـدهاند.
یونامـا بـا ابـراز نگرانـی از باالبـودن تلفات
غیرنظامیـان در  ۹مـاه گذشـتهی سـال جـاری
میلادی و بـا اشـاره بـه کشـته و زخمـی شـدن
هشـت هـزار و  ۲۳۹نفـر گفتـه اسـت کـه تلفات
غیرنظامیان به باالترین سـطح آن رسـیده اسـت.
براسـاس ایـن گـزارش میـزان تلفـات

غیرنظامیـان در  ۹مـاه گذشـته در مقایسـه بـه
مدت مشـابه در سال گذشـتهی میالدی ()۲۰۱۸
 ۴۲درصـد افزایـش را نشـان میدهـد.
در گـزارش یونامـا از طرفهـای جنـگ
افغانسـتان خواسـته شـده اسـت کـه بـه
مکلفیتشـان در مـورد حفاظـت از غیرنظامیـان
در مطابقـت به قانـون بشردوسـتانهی بینالمللی
متعهـد باشـند.
گـروه طالبـان در واکنـش بـه نشـر ایـن
گـزارش گفتـه اسـت کـه یونامـا تحـت فشـار
امریکایـی هـا اسـت و در ایـن گـزارش تلاش
شـده اسـت که بـه امریکاییها برائت داده شـود.

شش غیرنظامی در یک انفجار ماین کنار جادهای در هرات کشته شدند

اطالعــات روز :منابــع محلــی در والیــت هــرات میگوینــد کــه در نتیج ـهی انفجــار یــک
مایــن کنــار جــادهای در مربوطــات ولســوالی «زاول» ایــن والیــت دس ـتکم شــش غیرنظامــی
کشــته و پنــج غیرنظامــی دیگــر زخمــی شــدهاند.
جیالنــی فرهــاد ،ســخنگوی والــی هــرات بــه روزنامــه اطالعــات روز گفــت کــه ایــن
رویــداد دو شــب قبــل (پنجشــنبه 25 ،میــزان) هنگامــی رخ داده اســت کــه یــک عــراده موتــر
حامــل غیرنظامیــان در روســتای «چنــگال» ولســوالی زاول بــا مایــن کنــار جــادهای برخــورد

کــرده اســت .روســتای «چنــگال» از روســتاهای تحــت کنتــرل طالبــان میباشــد.
آقــای فرهــاد گفــت کــه سرنشــینان ایــن موتــر بهســوی یــک مراســم عروســی در حرکــت
بودهانــد .بــه گفتــهی او ،یــک مــرد ،یــک زن و چهــار کــودک شــامل کشتهشــدگان ایــن
رویدادنــد.
ســخنگوی والــی هــرات افــزود کــه ایــن مایــن از ســوی گــروه طالبــان کارگــذاری شــده
بــوده اســت .گــروه طالبــان امــا تــا کنــون در ایــن بــاره چیــزی نگفتــه اســت.
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از مخالفت تا مقاطعه؛

چرا جشنوارهی دمبورهی بامیان حساسیتبرانگیز شده است؟
بامیــان ،والیــت فقیــر مرکــزی بهلحــاظ
برپایــی جشــنوارههای فرهنگــی و هنــری در یــک
دهــه و نیــم اخیــر یــک ســر و گــردن از دیگــر
والیتهــای اســم و رس ـمدار کشــور بلندتــر بــوده
اســت .برپایــی ده دور جشــنوارهی فرهنگــی راه
ابریشــم ،برگــزاری هفــت دور برنام ـهی شــبی بــا
بــودا و راهانــدازی ســه دور جشــنوارهی هنــری
فرهنگــی دمبــوره و گل کچالــو ،بامیــان را در صــدر
خبرهــای فرهنگــی رســانهها قــرار داده اســت.
برگــزاری ایــن برنامههــا همزمــان بــا اســتقبال
گــرم مــردم ،مخالفانــی نیــز داشــته اســت ،بهویــژه
برگــزاری جشــنوارهی دمبــوره و مخالفــت جــدی
برخــی روحانیــان و نماینــدگان مراجــع تقلیــد؛
مخالفتــی کــه حــاال بــه مقاطعــه بــا والــی بامیــان
انجامیــده اســت.
ایــن مخالفتهــا از کجــا میآیــد؟ آیــا
جنــگ مــا و مطــرب اســت یــا عوامــل سیاســی
دارد؟ اعــام مقاطعــه بــه معنــای چیســت و چــه
تأثیــری روی روابــط مــردم و ادارهی محلــی بامیــان
خواهــد گذاشــت؟
اعالم مقاطعه
گروهــی روحانیــان بامیــان بــه اســم «شــورای
علمــای مرکــز بامیــان» و نمایندگــی برخــی مراجــع
تقلیــد شــیعه در ایــن والیــت در یازدهــم میــزان
امســال بــا صــدور اعالمیـهای نشســت و برخاســت
خــود را بــا والــی بامیــان بهدلیــل آنچــه «اهانــت
بــه دیــن» میخواننــد و برگــزاری جشــنواره
دمبــوره ممنــوع اعــام کردنــد .آنهــا بــا خــود
فیصلــه کردهانــد کــه دعــوت والــی را نپذیرنــد و در
مجالســی کــه او ترتیــب میدهــد اشــتراک نکننــد،
امــا اشــتراک در برنامههــای دیگــر دولتــی را آزاد
گذاشــتهاند.
در مقدمــهی ایــن اعالمیــه ،عنوانهــای
«شــورای علمــای مرکــز بامیــان»« ،نماینــدگان
دفاتــر آیـتاهلل سیســتانی ،آیـتاهلل محقــق کابلــی،
آیـتاهلل فیــاض و آیـتاهلل شــیرازی» بـهکار رفتــه
و در آخــر آن از هــر روحانــی خواســته شــده کــه
«کارهــای ضــد دیــن والــی» را بیــان کنــد.
ســید اســکندر علــوی ،روحانــی عضــو دفتــر
آی ـتاهلل محمداســحاق فیــاض در بامیــان ،ضمــن
تأییــد ایــن اعالمیــه بــه روزنامــه اطالعــات روز
میگویــد کــه طاهــر زهیــر ،والــی بامیــان چنــدی
پیــش در خصــوص برگــزاری جشــنواره دمبــوره،
علیــه عالمــان دیــن ادبیــات تنــدی ب ـهکار بــرده و
مقابــل علمــا ایســتاده اســت« :ریشــهی اختــاف
در همیــن اســت و علمــا دیگــر مشــکلی بــا والــی
ندارنــد .در رابطــه بــا قطــع رابطــه علمــا بــا والــی،
والــی بایــد راهــی برایــش بســنجد .رابطــه خــود را
حســنه کنــد و ادبیــات خــود را اصــاح .مــا مشــکلی
نداریــم بــا والــی .علمــا وظیفــه امــر بــه معــروف
و نهــی از منکــر دارد و وظیفهشــان اســت کــه
نســبت بــه شــخص والــی یــا دسـتاندرکاران ایــن
برنامــه بیانیــه صــادر کنــد و نهــی از منکــر بکنــد».
اشــارهی آقــای علــوی بــه بخشــی از
ســخنرانی طاهــر زهیــر در مراســم صدمیــن
ســالگرد اســتقالل افغانســتان اســت کــه در آن
آقــای زهیــر مخالفــت روحانیــان بامیــان بــا دمبــوره
را «جنــگ مــا و مطــرب» خوانــده و گفتــه بــود
کــه دیــن و هنــر نزاعــی باهــم نــدارد.
آقــای زهیــر در صحبتهایــش کــه تــا هنــوز
کاربــران شــبکههای اجتماعــی آن را همرســانی
میکننــد ،خطــاب بــه روحیــان بامیــان گفتــه
اســت کــه «یکیتــان غیــرت نداریــد کــه علیــه
تروریســتان ،تکفیریهــا ،داعــش و طالبــان و
تمویلکننــدگان ،بــاداران و همسایگانشــان
کــه گاهــا بعضــی ایــن انســانها (مالهــا) ســردر همــان آخــور دارد -اطالعیــه صــادر کنیــد.
علیــه دمبــوره اطالعیــه صــادر میکنیــد کــه چــه
شــود؟»
حساسیت مذهبی یا عوامل سیاسی؟
مخالفــت روحانیــان مســلمان بــا موســیقی
بهویــژه در افغانســتان پیشــینه دراز دارد .ایــن
مخالفتهــا همزمــان بــا برگــزاری نخســتین
دور جشــنواره دمبــوره در بامیــان ،وارد مرحلــهای
دیگــری شــد .تــا جایــی کــه گروهــی روحیــان
بامیــان موســوم بــه «شــورای علمــای مرکــز
بامیــان» بــا صــدور اعالمیـهای جشــنواره دمبــوره را
تحریــم کــرده و برپایــی آن را حــرام اعــام کردنــد.

ایــن جبههگیریهــا ایــن پرســش را بهوجــود
آورده کــه ایــن مســأله چــرا اینقــدر در بامیــان
حســاس اســت؟ جنــگ مــا و مطــرب اســت ،یــا
جنــگ دیــن و هنــر یــا عوامــل سیاســی دارد؟ آیــا
مالهــا بهدلیــل نســبتهای حزبــی و سیاســی
میخواهنــد بــا یــک رویــداد فرهنگــی برخــورد
سیاســی کننــد؟
اســماعیل ذکــی ،مســئول شــبکه جامعــه مدنی
و حقــوق بشــر بامیــان بــه روز نامــه اطالعــات روز
میگویــد کــه روحانیــان بامیــان در یکــی از
جشــنوارههای راه ابریشــم نیــز مخالفتشــان را
بــا موســیقی اعــام کــرده بودنــد ،امــا مخالفــت
آنهــا بــا جشــنواره دمبــوره زمانــی اوج گرفــت کــه
ایــن مســأله وجــه سیاســی و نــژادی پیــدا کــرد.
بــه گفتــهی آقــای ذکــی در  15ســرطان ســال
 1396خورشــیدی زمانــی کــه نخســتین جشــنواره
دمبــوره بــا نخســتین ســالگرد درگذشــت ســید
حســین انــوری ،فرمانــده جهــادی و رهبــر یکــی
از شــاخههای حــزب حرکــت اســامی مصــادف
شــد ،مخالفتهــا بــا برگــزاری جشــنواره دمبــوره
هــم اوج گرفــت« :ایــن موضــوع بــه حــدی جــدی
شــد کــه آقــای حســینی مــزاری بســیار موضــع
سرســختانه گرفــت و اطالعیههایــی هــم از طــرف
مرکــز تبیــان مبنــی بــر محکومیــت قاطــع آن
پخــش کــرد .و مــا در بامیــان شــاهد بودیــم کــه
قضیــه سیاســی و قومــی شــده بــود تــا مذهبــی ،و
یــا بــه عبــارت دیگــر ردای ســیادت و قومیــت را بــه
تــن مذهــب کــرده بودنــد».
رویهمرفتــه مســئول شــبکه جامعــه
مدنــی و حقــوق بشــر بامیــان معتقــد اســت کــه
جبههگیــری روحانیــان مخالــف جشــنواره دمبــوره،
نوعــی پاس ـخگویی بــه نهادهــای اســت کــه از آن
طریــق تمویــل میشــوند.
طاهــر زهیــر ،والــی بامیــان در صحبتهایــش
در مراســم صدمیــن ســالگرد اســتقالل افغانســتان
خطــاب بــه روحانیــان مخالــف جشــنواره دمبــوره
گفتــه بــود کــه مخالفــت آنهــا بنیــاد دینــی،
منطقــی و مذهبــی نــدارد ،بلکــه برخــی از آنهــا در
پــی جنــگ مذهبــی در افغانســتان هســتند.
ســخنگوی والــی بامیــان بــه اطالعــات روز
میگویــد کــه موضعگیــری برخــی روحانیــان
بامیــان بــا جشــنواره دمبــوره بــا عقب ـهی سیاســی

همــراه اســت ،امــا اینکــه ایــن عقب ـهی سیاســی
ریشــه در کجــا دارد ،از آن اطالعــی ندارنــد.
ســید اســکندر علــوی ،از روحانیــان بامیــان
و عضــو دفتــر آیــتاهلل فیــاض نیــز معتقــد
اســت کــه ممکــن در بینشــان افــرادی باشــند
کــه غرضهــای شــخصی یــا حزبــی داشــته
باشــند .آقــای علــوی میگویــد کــه در کل
موضعگیریشــان ،سیاســی نــه ،بلکــه دینــی
اســت« :اصــل مســأله ایــن اســت کــه بامیــان
مرکــز قــدرت و مرکــز مذهبــی و فرهنگــی و فکری
تشــیع و مناطــق مرکــزی اســت .وقتــی در اینجــا
فرهنــگ تشــیع تخریــب میشــود ،فرهنــگ تمــام
هزارهجــات و مناطــق شیعهنشــین تحــت تأثیــر
قــرار میگیــرد».
ایــن روحانــی معتقــد اســت آنچــه مخالفــت
روحانیــان بامیــان را برانگیختــه ،بــه قــول او
«منکــرات» و «حواشــی» اســت کــه ســبب
«اختــاط» و «تحریــک» زنــان و مــردان میشــود.
«ایــن مراســم در ســطح بامیــان برگــزار
میشــود و آن هــم مختلــط بــا زن و مــرد و جــوان.
حواشــی هــم دارد .تحریکآمیــز اســت .مخصوصــا
اختــاط جوانــان ،یعنــی رودررونشســتن و خوانــدن
و دمبــورهزدن دختــران و پســران .چنیــن چیــزی در
مرکــز فکــری و فرهنگــی تشــیع صحیــح نیســت.
ایــن بــه نشــانهی ایــن اســت کــه همــه تشــیع و
علمــا آن را پذیرفتــه و همــه بایــد دمبــوره بزنیــم
و همــه دمبــوره گــوش بدهیــم .از ایــن جهــت
حساســیتبرانگیز اســت».
عبدالرحیــم اخالقــی ،اســتاد دانشــگاه معتقــد
اســت کــه شــکل و شــمایل اعالمیـهی منتشــرهی
اخیــر برخــی روحانیــان و نماینــدگان مراجــع تقلیــد
در بامیــان بیشتــر بــه تصمیــم شــخصی و توافــق
چنــد نفــر میمانــد و از موقــف فتــوا اعــام نشــده
اســت.
بــه بــاور ایــن اســتاد دانشــگاه ،دیــن علیــه
هنــر جنگــی نــدارد و مخالفــت شــورای علمــای
بامیــان و تعــدادی از نماینــدگان مراجــع تقلیــد
بــا جشــنواره دمبــوره عمدتــا یــا در نحــوهی تدبیــر
جشــنواره دمبــوره یــا اینکــه در یــک قرائــت
«افراطــی»« ،قشــری» و «غیراجتهــادی» ریشــه
دارد« :افراطگرایــان در اقصــی نقــاط جهــان
اســام ،مســایل عــادی را حســاس کــرده و

میکننــد».
اعالم مقاطعه نگرانکننده است؟
پــس از آنکــه گروهــی از روحانیــان و
نماینــدگان برخــی مراجــع تقلیــد نشســت و
برخاســت خــود بــا والــی بامیــان را ممنــوع اعــام
کردنــد ،پرســشهایی را نیــز بهوجــود آورد .بــا
توجــه بــه مذهبیبــودن جامعــه و نفــوذ روحانیــان
میــان مــردم ،ایــن موضعگیــری روی روابــط مــردم
و اداره محلــی بامیــان تأثیــری خواهــد گذاشــت؟ آیا
میشــود آن را نوعــی تقابــل مــردم و نماینــده
دولــت افغانســتان در بامیــان تعبیــر کــرد؟ و
رویهمرفتــه پیامــد حساسشــدن ایــن مســأله
چیســت؟
عبدالرحیــم اخالقــی ،اســتاد دانشــگاه
میگویــد کــه مســألهی جــدی اتقــاق نیفتــاده کــه
پیامــد خاصــی داشــته باشــد .بــه بــاور او چنیــن
اعالمیـهای بیــش از آنکــه چنــد صباحــی خــوراک
و ســرگرمی کاربــران فضــای مجــازی شــود ،تاثیــر
دیگــری نخواهــد داشــت.
اســماعیل ذکــی ،مســئول شــبکه جامعــه
مدنــی و حقــوق بشــر بامیــان نیــز معتقــد اســت
کــه قطــع رابطــه برخــی روحانیــان و نماینــدگان
مراجــع تقلیــد بــا والــی بامیــان ،پیامــد خوبــی
نــدارد ،امــا نمیتوانــد ســبب فاصلــه میــان مــردم
و اداره محلــی بامیــان شــود.
«مــردم در حــال حاضــر خیلــی حرفشــنوی
از طــرف علمــا ندارنــد و عامــه مــردم شــاید از
ایــن قضیــه آگاهــی نداشــته و یــا بــه آن اهمیــت
نمیدهنــد».
عبدالرحمــن احمــدی ،ســخنگوی والــی
بامیــان میگویــد کــه اعــام مقاطعــه و مخالفــت
ایــن روحانیــان بــا جشــنواره دمبــوره ،بخشــی از
جامعـهی چندصدایــی اســت و تمــام اقشــار جامعــه
حــق دارنــد در رابطــه بــه برنامههــای حکومــت
و رویدادهــای اجتماعــی و فرهنگــی نقــد و نظــر
داشــته باشــند.
«مــا تمــام دیدگاههــا را میشــنویم اگــر
بــه نفــع جامعــه و مــردم بــود ،آن را میپذیریــم
و در غیــرآن مــا صــدای آنهــا را خفــه نمیکنیــم.
مــا تــا حــاال شــاهد تأثیــر اینگونــه اعالمیههــا
و بیانیههــا و فیصلههــا روی روابــط مــردم
و حکومــت نبودیــم .حکومــت و مــردم روابــط

برگزارکنندگان این جشنواره میگویند برخی علما با این کارشان ضمن احیا و توسعهی موسیقی هزارگی،
پای گردشگران بیشتری را در این والیت فقیر و محصور در کوهها میکشانند و تغییری در سفره مردم
میآورد.
به گفتهی طاهر زهیر ،والی بامیان از سال  1394به بعد ،شمار گردشگرانی که به بامیان رفتهاند ،به
مراتب بیشتر شده است .او میگوید قبل از سال  ،1394تعداد گردشگرانی که به بند امیر سر میزدهاند،
تنها  20هزار نفر بوده ،اما در سالهای بعد از آن شمار گردشگران بهمراتب بیشتر شده و در سال 1397
تا سقف  250هزار و در جریان یک هفتهی عید قربان امسال به صدهزار نفر رسیده است.

عابر شایگان

دوطرفــه و نیــک دارنــد و حامــی برنامههــای
حکومــت در عرصههــای مختلــف بودهانــد».
جشنواره دمبوره ،تغییر سفره مردم
ســه ســال اســت کــه جشــنواره دمبــوره در
بامیــان برگــزار میشــود .نخســتین جشــنواره آن
در  16و  17ســرطان  ،1396دومین آن در هشــتم و
نهــم ســرطان  1397و ســومین دور ایــن جشــنواره
در  31اســد و اول ســنبله امســال برگــزار شــد.
ایــن جشــنواره را «نهــاد فرهنگــی بابــا» و اداره
محلــی بامیــان بــا حمایــت مالــی دولــت چیــن بــه
هــدف معرفــی و توســعه موســیقی محلــی دمبــوره،
نیکوداشــت از آوازخوانــان و نوازنــدگان و جــذب
گردشگــران برگــزار میکنــد.
برگزارکننــدگان ایــن جشــنواره میگوینــد
برخــی علمــا بــا ایــن کارشــان ضمــن احیــا و
توســعهی موســیقی هزارگــی ،پــای گردشگــران
بیشتــری را در ایــن والیــت فقیــر و محصــور در
کوههــا میکشــانند و تغییــری در ســفره مــردم
مــیآورد.
بــه گفتــهی طاهــر زهیــر ،والــی بامیــان از
ســال  1394بــه بعــد ،شــمار گردشگرانــی کــه
بــه بامیــان رفتهانــد ،بــه مراتــب بیشتــر شــده
اســت .او میگویــد قبــل از ســال  ،1394تعــداد
گردشگرانــی کــه بــه بنــد امیــر ســر میزدهانــد،
تنهــا  20هــزار نفــر بــوده ،امــا در ســالهای بعــد از
آن شــمار گردشگــران بهمراتــب بیشتــر شــده
و در ســال  1397تــا ســقف  250هــزار و در جریــان
یــک هفتــهی عیــد قربــان امســال بــه صدهــزار
نفــر رســیده اســت.
«مــا فحشــا و منکــرات را ترویــج نمیکنیــم،
ترویــج گردشگــری میکنیــم .مــا تغییــر بــه
دســترخوان مــردم میاوریــم 61 .درصــد مــردم
ایــن والیــت زیــر خــط فقــر زندگــی میکنــد.
مــا هیــچ بنــدر ،گــذر و تجــارت نداریــم .دیگــر
کســی بــرای مــا از آســمان خرمــا نمیریــزد .شــما
(روحانیــان مخالــف جشــنواره) هــم تــوان ایجــاد کار
را نداریــد».
در مقابــل روحانیــان مخالــف جشــنواره دمبوره
موســوم بــه «شــورای علمــای مرکــز بامیــان» در
تمــام ایــن ســه ســال روی «حرام»بــودن برگــزاری
ایــن جشــنواره تأکیــد کردهانــد .آنهــا امســال در
آســتانهی ســومین دور برگــزاری جشــنواره دمبــوره
بــا صــدور اعالمیــه گفتنــد« :ایــن اعمــال براســاس
نظــر تمــام علمــا و مراجــع تقلیــد حــرام قطعــی
بــوده ،نــه بهانــهی ایجــاد شــادی ،نــه جــذب
توریســت ،نــه رشــد اقتصــاد و نــه حمایــت هنــر
و هنرمنــد ،هیچکــدام نمیتوانــد توجیهگــر و
مشــروعیتبخش آن باشــد».
نــوراهلل عزیــزی ،از برگزارکننــدگان ایــن
جشــنواره میگویــد کــه ایــن مخالفتهــا ،جایــی
را نگرفتــه ،جــز اینکــه نــوع تبلیغــات بــوده و
ســبب حضــور و اســتقبال بیشتــر مــردم شــده
اســت.
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ایـاالت متحـده بهطـور قابلدرکـی از «طوالنیتریـن»
جنـگ خـود خسـته شـده اسـت .نـه دولـت ترمـپ و نـه مردم
امریـکا هیـچ تمایلی بـرای ماندن در افغانسـتان ندارنـد .اکنون
سـوال ایـن نیسـت کـه ایـاالت متحـده افغانسـتان را تـرک
میکنـد یـا خیـر ،بلکـه ایـن اسـت کـه چـه موقـع و چگونـه.
مذاکـرات صلـح ایـاالت متحـده بـا طالبـان (کـه فعلا متوقف
شـده و احتماال از سـر گرفته میشـود) پس از  18سـال جنگ
بـا این گـروه نیاز به یک توضیـح دارد و این توضیـح باید فراتر
از خسـتگی از جنـگ و ناتوانـی در پیـروزی نظامـی میباشـد.
عمران خان ،نخسـتوزیر پاکسـتان کـه در گفتوگوهای
صلـح با طالبـان به ایـاالت متحده کمـک کرده اسـت ،روایتی
را در ایـن خصـوص ارائه کرده اسـت .در سـفرهای عمران خان
بـه ایـاالت متحـده -اولـی بـرای مالقـات بـا ترمـپ و دومـی
بـرای سـخنرانی در مجمع عمومی سـازمان ملـل متحد -یکی
از موضوعـات بحـث ،مذاکـرات صلـح بـا طالبـان بـود .در این
زمینـه از خـان بهویـژه در اندیشـکدههایی که او حضـور یافت،
در مـورد رابطه پاکسـتان ،تروریسـم و طالبان پرسـیده شـد.
آنچه خان میگوید
تروریسـم و طالبـان موضوعـی اسـت کـه او دوسـت دارد
در مـورد آن صحبـت کنـد .او در ایـن مـورد روایتـی فرسـوده
و دسـتنخوردهای دارد .آغـاز روایـت خـان ،دهـه  1980و
آمـوزش مجاهدیـن توسـط پاکسـتان بـا کمک ایـاالت متحده
بـرای مبـارزه بـا اتحـاد جماهیر شـوروی اسـت .خـان میگوید
کـه جهـاد در آن زمـان در پاکسـتان مقـدس پنداشـته میشـد
(و جهادیهـای از جانـب رییسجمهـور «رونالـد ریـگان» بـه
عنـوان «قهرمـان» مورد تمجیـد قرار گرفتند ).در سـال ،1989
ایـاالت متحـده جهـاد و جهادیهـا را تـرک کـرد و پاکسـتان
مانـد و ایـن گروههـا و جنگجویـان آن کـه بـه گفتـهی خـان
«آمـادهی [جنـگ] بودنـد و جایـی بـرای رفتن نداشـتند».
خـان میگویـد کـه آنهـا میتوانسـتند این گروههـا را در
آن زمـان برچیننـد (چه زمان؟ دوسـت دارم از خان بپرسـم) اما
پـس از  11سـپتامبر ،وقتی که ارتش پاکسـتان بـرای کمک به
امریـکا در جنـگ علیه تروریسـم وارد میدان شـد ،ایـن گروهها
برچسب دشـمن خوردند.
خـان میگویـد کـه واردشـدن پاکسـتان بـه جنـگ علیه
تروریسـم «یکـی از بزرگتریـن اشـتباهاتی بـود که پاکسـتان
مرتکـب شـده اسـت ».او حملات ایـن گروهها به پاکسـتان را
کـه در نتیجـهی آن دههـا هـزار نفـر از مردم پاکسـتان کشـته
شـدند ،بـا ایـن تصمیـم کشـورش مرتبـط میدانـد .او میگوید
کـه پاکسـتان باید بیطـرف میمانـد .بعد لحن عـوض میکند
و میگویـد کـه تاریـخ حکـم میکنـد که مسـألهی افغانسـتان
هرگـز نمیتوانـد راهحـل نظامـی داشـته باشـد .او میگوید که
اسـتداللش همیشـه این بـوده و خوشبختانه دولـت ترمپ نیز
اکنـون بـه ایـن موضـوع پـی بـرده اسـت؛ اینکه توافـق صلح
بـا طالبـان تنهـا راه برونرفـت اسـت .او ایـن نکتـه را بهعنوان
توجیـه اسـتدالل دیرینـهاش تلقـی میکند.
آنچـه نخسـتوزیر پاکسـتان میگویـد روایـت

شسـتهرفتهای اسـت و خـان بیکموکسـر آن را ارائـه میکنـد.
بـا اینحـال خـوب اسـت روایـت او را تجزیـه و تحلیـل کنیـم
تـا ببینیـم کـه او از گفتـن چـه چیـزی خـودداری میکنـد زیرا
بـا اینکـه ایـن روایـت از بعضـی جهـات از جانـب یـک رهبـر
پاکسـتانی صادقانـه بهنظـر میرسـد ،ولـی تصویـری کـه او
ترسـیم میکنـد کامـل نیسـت.
آنچه خان الپوشانی میکند
اول در مـورد شورشـی کـه از طـرف مجاهدیـن سـابق
علیـه دولـت پاکسـتان آغـاز شـد :خـان تنهـا کسـی نبـود کـه
در اوایـل دهـه  2000نسـبت بـه ایـن گروههـا رفتـار دوگانـه
داشـت؛ جنرالهـای ارتـش پاکسـتان شورشـیان را «بـرداران
مـا» خواندنـد و گفتنـد که میتواننـد آنها را کنتـرل کنند .من
در اینجـا اسـتدالل کـردهام کـه ایـن دوگانگی یکـی از دالیل
رشـد شـورش بوده اسـت.
ایـن شورشـیان ،یـا همـان مجاهدیـن سـابق ،در نهایـت
بـه طالبـان پاکسـتانی (تحریـک طالبـان پاکسـتان) تبدیـل
و از طالبـان افغـان متمایـز شـدند ،تمایـزی کـه خـان همـواره
بـه آن توجـه نمیکنـد .اینکـه خـان میگویـد شورشـیان
حمالتشـان بـر دولـت پاکسـتان را بهخاطـر جنـگ علیـه
تـرور امریـکا و اتحـاد دولـت پاکسـتان بـا ایـاالت متحـده در
آن جنـگ ،انجـام میدادند ،درسـت اسـت .ایـن در واقـع دقیقا
روایـت خود شورشـیان اسـت .بـا اینحال ،شورشـیان خواسـتار
براندازی دموکراسـی پاکسـتان و نصب شـریعت در این کشـور
نیـز بودنـد و خـان هرگـز بـه ایـن ایدئولـوژی اشـاره نمیکند.
او همچنیـن از خیـر اشـاره بـه حمالت شورشـیان بر کلیسـاها،
مسـاجد احمـدی و افـراد و گروههایـی که از نظر آنهـا مرتد و
رافضـی بودنـد ،میگـذرد.
ایـن روایـت ،یعنـی ایـاالت متحـده را مقصر دانسـتن ،در
اوج شـورش در پاکسـتان در بیـن مـردم رایـج بود ،طـوری که
یـک مغـازهدار در الهـور در مصاحبه بـا «اناتول لیـون» گفت:
«طالبـان فقـط بـه ایـن خاطر بـه ما حملـه میکنند کـه ارتش
پاکسـتان از امریـکا پـول گرفـت تـا بـه آنهـا حملـه کنـد».
مـن در کتابـم اسـتدالل کـردهام کـه ایـن روایـت الزامـا تایید
تحریـک طالبـان پاکسـتان بود و سـایر روایتهای مشکلسـاز
نیـز یکـی از دالیلـی بـود کـه فرونشـاندن شـورش آنهـا در
پاکسـتان اینقـدر طوالنی شـد.
خان همچنین به برجسـته سـاختن تئوریهـای توطئه در
آن زمـان کمـک کرد .پـس از حملهای به کلیسـایی در پشـاور

در سـال  2013کـه مسـئولیت آن را تحریک طالبان پاکسـتان
بـه عهـده گرفـت ،خـان گفـت« :توطئـهای در حـال انجـام
اسـت تـا این کشـور را بـه باتلاق ده سـال پیـش بازگرداند».
او گفـت کـه ایـن حملـه بـرای مختلکـردن گفتوگوهـای
صلـح بـا طالبان پاکسـتان -کـه قرار بـود بهزودی آغاز شـود-
انجـام شـده اسـت .او در آن زمـان از گفتوگوهـای صلـح بـا
طالبـان پاکسـتان حمایـت میکـرد .خـان در واقـع یکـی از
افـرادی بـود کـه طالبـان پاکسـتانی انتخاب کـرده بودنـد تا در
گفتوگوهـا بیـن ایـن گروه و حکومـت پاکسـتان میانجیگری
کنـد .او حاضـر بـه میانجیگـری نشـد ،امـا همچنـان حامـی
گفتوگوهـای صلـح بـود .در آن زمان خان همچنین اسـتدالل

یادداشـت :اسـمها در ایـن مطلـب ،مسـتعار
ا ست
میخواهـم در ایـن نوشـته پـرده از روایـت دهشـتناکی
بـردارم کـه شـاید با آن هیـچ گاه روبهرو نشـده باشـید؛ داغی
کـه درسـت در وسـط گرمـای تابسـتان و در روز دهـم اسـد
سـال  1398قلـب مـادر و پـدر فرزنـد سیزدهسـاله را تـا ابـد
آتـش زد.
پـدر با چشـمانی اشـکبار به دادسـتان میگویـد« :بارها
بـه او گفتـم کـه مواظـب بـاش و زود بـه خانه برگـرد و او در
جـواب همیشـه میگفت :چشـم پـدر جان!»

ایـن روایـت بـرای دادسـتان آشـنا اسـت .او بارهـا و در
چنـد سـال توانسـته مجرمـان زیـادی را بـه پنجـه عدالـت
بسـپارد .امـا بـا آنهـم دادسـتان بارهـا آرزو کرده هیچ چشـم
پراشـکی بـرای او قصـهی چنیـن تلـخ نگویـد و هیـچ پـدر و
مـادری داغ فرزنـد نبینـد.
امیـد سـیزده سـاله ایـن بار بـه خانه بازنگشـت .سـاعت
از  9شـب میگـذرد و پـدر از نگرانـی بـه همسـایه و پسـر
خالـهاش زنـگ میزنـد« :الـو سلام ،امید خانـه نیامده! شـما
خبـری ندارید؟»
زلمـی بچـهی خالـه پـدر امیـد بـا حالتـی پریشـان و

صدایـی نفـسزده میگویـد کـه در خیاطـی اسـت و هنـوز به
خانـه نرفتـه و خبـری نـدارد.
پـدر کـه کاری جـز تلفـن و پرسوجـو و دعـا نمیتواند،
خـود را راضـی میکنـد کـه شـاید امیـد بـه خانـهی قـوم و
خویـش رفته اسـت .هـر لحظـه منتظـر تکتـک دروازه خانه
یـا صـدای تلفـن اسـت .شـب بـا تمـام سـیاهیاش بـه صبح
میرسـد ،آفتـاب طلـوع میکنـد و پـدر کوچـه بـه کوچـه و
خیابـان بـه خیابـان خانـهی اقـوام ،خانـهی دوسـتان امیـد،
آشـنایان قدیمـی و حتـا بـه مکتـب مـیرود .بـه هرجایـی که
فکـرش میرسـد مـیرود ،امـا امیـد در هیـج جایـی نیسـت.
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روایت ناقص عمران خان درباره طالبان

کـرد کـه حملات هواپیماهای بدون سرنشـین ایـاالت متحده
«ریشـه اصلـی سـتیزهجویی» در خیبـر پختونخـوا و مناطـق
قبیلـهای فـدرال ( )FATAاسـت.
بـه همیـن دالیـل ،یعنـی حمایـت از مذاکـرات ،کمک به
تئوریهـای توطئـه و حملات هواپیماهـای بـدون سرنشـین
را مقصـر سـتیزهجویی دانسـتن ،برخـی او را «طالبـان خـان»
نامیدنـد .در واقـع افـراد بسـیاری ،از جمله اسلامگرایانی چون
فضلالرحمـان (کـه اکنـون سرسـخت مخالـف خـان اسـت)
هماننـد خـان از ایـن روایـات حمایـت میکردنـد .خـان کمک
کـرد ایـن روایـات بـرای هـواداران لیبرالتـر و شـهریاش،
دوستداشـتنی و دلپذیرتـر باشـد .لقب طالبان خـان هنوز روی

بروکینگز ـ مدی

مترجم :جل

اعصـاب خـان اسـت و
اشـاره کـرد .با اینحـال
چـون خـان بـود کـه
شـورش را طوالنـی کر
سـرانجام تحریک
در جـون  2014بـه میـ
همـان سـال به مکتـب
 130دانشآمـوز کشـته
حملـهی تهاجمـی علیـ
را فلـج کـرد و در نهایـت
یافـت .ایـن امر واضح س

در آرزوی

روایت پدری که «امید
بـا هـزار دل آشـوب و تشـویش ،عاقبـت بـه شـفاخانهها
و بـه حـوزهی پولیـس مراجعـه میکننـد .حوالـی عصـر تلفن
زنـگ میخـورد و کسـی پشـت تلفـن میگوید« :خسـته نکن
خـودت را! امیـد پیش ماسـت!»
بـا شـنیدن ایـن صـدای ناآشـنا و خشـن ،امیـد در دل
پـدر امیـد جوانـه میزنـد .او بـه دادسـتان میگویـد« :حداقل
امیـدی در دلـم پیدا شـد کـه فرزندم زنده اسـت .آنهـا گفتند
کـه صـد هـزار دالـر در بـدل آزادی امیـد میخواهنـد».
پولیـس وارد ماجـرا میشـود .پولیـس بـه پـدر امیـد
میگویـد شـمارهی تمـاس را زیـر نظـر دارد« :بهتـر اسـت
احتیـاط کنیـم تـا بـه امیـد آسـیبی نرسـد».
آدمربایـان بـه پـدر امیـد میگویـد تـا پایـان امشـب
فرصـت دارد« :واال طـوری بچهیتـان را بکشـیم کـه در
کفـن جـور نیایـد ».افراد آدمربـا سـرانجام به چهل هـزار دالر
رضایـت میدهـد.
هنـوز مهلـت بـه پایـان نرسـیده و پـدر امیـد تـا شـب
فرصـت داشـت پـول را بـه آدمربایـان بدهـد ،امـا پیـش از
رسـیدن شـب ،زندگـی پـدر امید از شـب سـیاهتر شـد .تلفنی
از حـوزهی پولیـس خبـر یافتـن پیکـر کودکـی همسـن امیـد
را در باغـی در همـان حوالـی میدهـد .پیکر کودک آماسـیده
و تمـام صـورت و گـردن و بدنـش کبـود شـده بود .پـدر امید
جـرأت نگاهکـردن را نـدارد .زلمـی پسـر خالـه پـدر امیـد بـه
جسـد نـگاه میکنـد و میگویـد کـه ایـن جسـد متعلـق بـه
امیـد نیسـت .امـا در واقع جسـد متعلـق به امید اسـت .کاکای
امیـد از روی چپلـک و پیراهنـش امیـد را میشناسـد.
ایـن روایـت دردنـاک پـدر امیـد از جریـان مـرگ فرزند
کوچکـش بـه دادسـتان پرونده اسـت.
پـدر امید دسـتهای دادسـتان را میفشـارد و بـا صدایی

بریـده و چشـمهایی از
زنـده نشـد! بچـهام را
دادسـتان جـوان ک
را دیـده و رویدادهـای
وعـده میدهـد عدالـت
میشـود و بـا شـروع ر
تـن دسـتگیر میشـو
بچـهی خالـه پـدر امید
او در جریـان اع
سالهاسـت همسـایه پ
کـه از دوسـتان کودکـی
بـه اختطـاف امیـد کوچ
امیـد کار میکـرد و وض
امیـد مـدام پیشـنهاد ک
تـا بیشتـر بـه مـا اعت
متهمـان در پاسـخ
«عصـر روز اختطـاف او
پـول پنهـان کردهایـم
او صـد دالـر میدهیـم.
گفـت پنجصـد دالـر بای
بـاغ پنهـان اسـت .امیـ
هیـچگاه شـک نمیکـ
کوچکـش مصـروف کن
را بـه دور گـردن امیـد
گرفتـه بـودم تـا فـرار
زنـگ و جریـان نیامـد
جوابـش را دادم .ده دقی
از حرکـت ایسـتاد .گـر
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یحه افضل

لیل پژواک

او به ایـن در مـاه جوالی در واشـنگتن
ل ،این روایـات از جانب رهبران سیاسـی
دیـدگاه مـردم پاکسـتان را ِگلآلـود و
رد.
ک طالبان پاکسـتان از حد خود گذشـت و
ـدانهوایی کراچی و سـپس در دسـامبر
ب نظامی ارتش در پشـاور حملـه کرد که
ه شـدند .ارتـش پاکسـتان بـا راهانـدازی
ـه این گـروه ،تحریـک طالبان پاکسـتان
ت سـطح خشـونت در پاکسـتان کاهش
سـاخت کـه مذاکـره با تحریـک طالبان

تحلیل

پاکسـتان شـیوهی درسـتی نبـوده؛ اینکه حملـهی نظامی علیه
ایـن گـروه همـواره بهتریـن گزینـه بـوده اسـت .خـان بـه این
نکتـه اشـاره نمیکنـد .او همچنیـن از ذکـر ایـن نکتـه کـه
جهـاد ایـدهای نیسـت کـه در دهـه  1980از جنـگ شـوروی
در افغانسـتان سرچشـمه گرفتـه باشـد ،طفـره مـیرود .ارتـش
پاکسـتان حتـا جنگهـای متعـارف خـود با هنـد را در سـالها
 1965و  1971جهـاد نامیـده بـود« .جهـاد» در کنـار «ایمان»
و «تقـوا» حتا بخشـی از شـعار رسـمی ارتش پاکسـتان اسـت.
ذکر جهاد در کتب درسـی مکاتب پاکسـتان هنوز شـایع اسـت.
هزینه مذاکرات صلح و نیاز به روایت کامل
خـان راسـت میگویـد کـه جنـگ افغانسـتان راهحـل
نظامـی نـدارد .همگرایـی دیـدگاه ترمـپ و خـان به پیشـرفت
رونـد صلـح (هرچنـد فعلا متوقـف شـده اسـت) در سـالی که
گذشـت کمـک کرده اسـت .خـان بـرای ترمپ در پیشـبرد این
رونـد مفیـد واقـع شـده اسـت .بهنظـر میرسـد کـه او کمـک
کـرده اسـت تـا ملا بـرادر بخشـی از هیـأت طالبـان باشـد.
ملا بـرادر در مذاکـرات صلـح ایـاالت متحـده طالبـان نقـش
مهمـی ایفـا کـرده اسـت .با اینحـال سـواالتی در مورد پشـت
پـرده رونـد وجـود دارد و اینکـه دو مرحلهایکـردن مذاکرات،
مرحلـهی اول بـا ایـاالت متحـده و مرحلـهی دوم بـا حکومـت
افغانسـتان ،چقـدر مفیـد بوده اسـت .شـاید یـک «بازنشـانی»،
آنطـور کـه ترمپ دسـتور داده اسـت ،بتواند به بهبـود روند در
دور دوم کمـک کنـد.
بـا اینحـال مـا بایـد واضـح سـازیم کـه مذاکـرات صلـح
امریـکا بـا طالبـان بـرای منطقـه و پاکسـتان هزینـهای بـه
همـراه دارد .از نظـر خـان ،مذاکـرات امـروز روایـت قدیمـی او
را اثبـات میکنـد .ایـن روایـت امـا برخلاف درسـی اسـت که
پاکسـتان از پیـروزی دشـوار و جنگـش علیه طالبان پاکسـتانی
گرفتـه اسـت .روایـت خـان همچنین جنـگ علیه تـرور ایاالت
متحـده در افغانسـتان را مقصـر خشـونتهای یکونیـم
دهـهی گذشـته در پاکسـتان میدانـد .بـا اینحـال اینکـه
شـبهنظامیان ایـن طـرف مـرز بایـد از طریـق نظامی شکسـت
داده شـوند ،امـا شـبهنظامیان آن طـرف مـرز بـا گزینـه توافق
صلـح روبـهرو میشـوند -البتـه کـه دو گـروه طالبـان مختلف
در دو کشـور بسـیار متفـاوت هسـتند -پیـام نگرانکننـدهای را
بـه شـبهنظامیانی میرسـاند کـه در پاکسـتان و منطقـه باقـی
ماندهانـد.
ایـاالت متحـده همچنانکـه میخواهـد افغانسـتان را از
طریـق صلـح بـا طالبـان تـرک کنـد ،بایـد ایـن روایـات را که
هزینـه و پیامدهـای طوالنـی مـدت بـه همـراه دارد ،جـدی
بگیـرد .یـک خـروج مسـئوالنه بایـد شـامل روایتـی امریکایی
باشـد؛ روایتـی کـه بپذیرد مذاکره بـا تروریسـتها هزینه دارد و
توضیـح دهـد که چـرا مذاکره ضروری بوده اسـت .ایـن روایت
همچنیـن بـه نقش امریکا در مسـیری که پاکسـتان در آن قرار
دارد اذعـان و نقـش خـود پاکسـتان در آن را مشـخص کنـد.
بـرای منطقـهای بـه ایـن پیچیدگـی ،ایـن وضاحت سـودمند و
بـه نفـع مـردم امریکا نیـز خواهـد بود.

ی عدالت؛

د»ش قربانی آدمربایی شد


مصطفی

ز حدقـه بیـرونزده میگویـد« :بچـهام
بیرحمانه کشـتند».
که سـه سـال اسـت پروندههای مشـابه
غمانگیـزی زیادی شـنیده بـه پدر امید
ت را تأمیـن میکنـد .تحقیقـات آغـاز
رونـد تحقیقات قضایـی و جنایـی ،چهار
وند .یکـی از همیـن اشـخاص ،زلمـی
د اسـت.
عترافـات اولیـه خـود میگویـد کـه
پـدر امیـد اسـت« :به پیشـنهاد سـلطان
ی او و معتـاد بـه چرس اسـت ،تصمیم
چـک گرفتیـم .دلیلـش این بـود که پدر
ضعیـت مالـی نسـبتا خوبـی داشـت .بـه
کـردم کـه روزی برایت موبایـل میخرم
تمـاد کند».
خ بـه چگونگـی اختطـاف میگوینـد:
و را بـه بهانـهی اینکـه در فلان بـاغ
با خـود بردیـم و وعده دادیـم که برای
 .او کـه خوشـحال بـود ،قبـول نکـرد و
یـد به مـن بدهیـد .گفتیم پـول در کنج
ـد بـه مـن کـه مثـل کاکایـش بودیـم
ـرد .زمانـی کـه امیـد بـا دسـتهای
نـدن زمیـن شـد ،سـلطان دسـتمالش
د انداخـت .مـن پاهـای امیـد را محکـم
نکنـد .در همین موقـع پدر امیـد به من
دن امیـد را گفـت .بـا حالـی شـتابزده
یقـه طـول کشـید کـه دسـتوپای امید
ردن و صورتش کبود شـده بود و دسـت

و پایـش کـج مانـده بـود .سـلطان دسـتمال را از دور گـردن
امیـد رهـا کرد و مطمیین شـدیم کـه او دیگر زنده نیسـت .در
کنـج بـاغ جسـد بیجـان او را انداختیـم!»
برنامـهی آدمربایـان بـه خوبـی پیـش نرفت .آنهـا قرار
بـود امیـد را بکشـد و فـردا شـب پـول را بگیـرد و جنـازه را
تحویـل پـدرش دهـد ،امـا پیـش از تحویـل پـول ،جنـازهی
امیـد توسـط پولیـس کشـف شـد .هـر دو متهـم در جریـان
تحقیقـات ابتدایـی بـه جـرم خـود اعتـراف کردهانـد .امـا در
جریـان تحقیقـات قضایـی بـا انـکار ،میگوینـد در ایـن قضیه
هیـچ نقشـی نداشـتهاند.
دادسـتان جـوان با تکمیـل تحقیقات و اسـناد به وعدهای
کـه بـرای پـدر امیـد داده بـود عمـل کـرد .و بـرای متهمـان
پرونـده از دادگاه خواسـتار اعـدام آنـان شـد .دادسـتان پرونده
میگویـد بهدلیلـی خواسـتار مجـازات اعـدام شـده کـه درس
عبرتـی باشـد بـرای دیگـران .به بـاور ایـن دادسـتان ،نگرانی
از عـدم مجـازات و عـدم تطبیـق قانون در مـورد آدمربایان در
سـالهای گذشـته یکـی از دالیـل عمـدهی خروج سـرمایه و
تاجـران بـوده و بـا پیگیـری چنیـن قضایایی تا حـدودی این
نگرانـی رفع شـده اسـت.
ادارهی دادسـتانی کل میگویـد پیگیـری قضایایـی مثل
اختطـاف یکـی از مـوارد مهم در دسـتور کار آنهـا برای حفظ
جان و سلامت شـهروندان کشـور اسـت .ایـن اداره میگوید
کـه در سـال  1395بـا پیگیـری  196پرونـده در رابطـه بـا
 329فـرد مجـرم ،و در سـال  1396بـا پیگیـری  140پرونده
در رابطـه بـا  210فـرد مجـرم ،و در سـال  1397بـا پیگیری
 238پرونـده در رابطـه بـا  494فـرد مجـرم توانسـته ایـن
افـراد را بـه دادگاه و مجـازات برسـانند و گـراف دسـتگیری
مجرمیـن در سـال  1398بـه درجـهی باالتر رسـیده اسـت.
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جبران خطاها در فصل دوم صلح

خادمحسین کریمی

کارشناسان و برخی منابع اطالعاتی مدعی هستند که مذاکرات صلح افغانستان
افغانستان در مذاکرات صلح ،نهتنها موضع و دیدگاه منسجم و واحدی نسبت به پروسه
مجددا آغاز خواهد شد .فارغ از اینکه مذاکرات صلح چه زمانی از سر گرفته میشود،
و میکانیزم مذاکرات و اجرای توافق احتمالی نداشتند که در برخی موارد عمال در تقابل
همهی طرفهای درگیر در منازعهی افغانستان به این رویکرد مشترک رسیدهاند
قرار داشتند/دارند.
که جنگ افغانستان راهحل نظامی ندارد و برای پایاندادن به آن باید به راهحلهای
در جریان مذاکرات صلح میان دیپلماتهای ایاالت متحده و نمایندگان طالبان،
سیاسی فکر کرد .قطعیشدن راهحل سیاسی جنگ افغانستان برای طرفهای درگیر ،از
جناحها و چهرههای سیاسی تأثیرگذار افغانستان در یک پراکندگی و اختالف نظر عمیق
سرگیری مذاکرات صلح را تضمین میکند .کارشناسان معتقدند که ایاالت متحده پس از
به سر میبردند/میبرند .طالبان موفق شدند که از اختالفات سیاسی داخلی بهصورت
متوقفکردن مذاکرات صلح با طالبان به دستور دونالد ترمپ ،بهدنبال دستآویز و بهانهای
برجسته به نفع خود استفاده کنند .این اختالفات عمیق باعث شد که برخی جناحها
است که با توسل به آن مذاکرات صلح با طالبان را از سر بگیرد.
و چهرههای سیاسی برای گفتوگوهای پراکنده و فاقد تضمینهای اجرایی و رسمی،
یازده ماه مذاکرات فشردهی دیپلماتهای ایاالت متحده و نمایندگان طالبان اگرچه
بهصورت گروهی و فشرده در برابر نمایندگان طالبان صف بکشند و جناحهای سیاسی
تا آستانهی امضای توافقنامهی صلح به پیش رفته بود ،اما در عمل این توافق بهلحاظ
دیگر ،در نقطهی عکس این موضع قرار بگیرند و چالشهای پروسه را چارج کنند .با
تضمین منافع طرفهای درگیر و پایان خشونت و جنگ در افغانستان میلنگید .بهدلیل
این اختالفات عمیق سیاسی در جبههی جمهوری اسالمی افغانستان ،طالبان در موضع
عدم مشارکت دولت افغانستان در مذاکرات ،آنچه که در پایان حاصل میشد ،صرفا
منسجم و برتر قرار گرفتند.
آتشبس و توافق صلح میان طالبان و ایاالت متحده بود .چنین توافقی الزاما به معنای
در موازات با تأکید بر سه جانبهبودن مذاکرات یا دستکم مشروطشدن اجرای
پایان جنگ در افغانستان و آتشبس میان دولت افغانستان و جنبش طالبان نبود .در
توافق صلح میان ایاالت متحده و طالبان به حسن نیت این گروه در مرحلهی مذاکرات
صورتی که این توافق منعقد میشد ،با توجه به اینکه انعقاد آن پایان جنگ را در
بیناالفغانی ،اختالفات سیاسی داخلی بر سر چگونگی مذاکرات با طالبان و میکانیزم
افغانستان تضمین نمیکرد و از سوی دیگر ،جمهوری اسالمی افغانستان در آن توافق
دستیابی به توافق بیناالفغانی و اجرای آن باید به انسجام برسد .در صورتی که
مشارکتی نداشت ،میتوان گفت که این توافق یک تعامل بد میان ایاالت متحده و
اختالفنظرهای سیاسی در این سطح ادامه یابد ،برآیند آن جز تقویت موضع طالبان،
طالبان بود.
منتجشدن مذاکرات بیناالفغانی به یک تعامل سیاسی بد برای جمهوری اسالمی
مذاکرات صلح افغانستان دیر یا زود آغاز میشود .در صورت آغاز مجدد پروسه،
افغانستان و ذی نفع برای گروه طالبان نخواهد بود.
سه مالحظهی جدی که بتواند پایان جنگ و یک تعامل سیاسی خوب و پایدار میان
مسئولیت سرنوشت مذاکرات صلح و توافقی که از آن خارج میشود مستقیما
طرفهای درگیر را رقم بزند باید در پروسه شامل شود:
به جناحها و چهرههای سیاسی جمهوری اسالمی افغانستان برمیگردد .اگر جبههی
یکم :در جنگ  18سالهی افغانستان ،یکی از طرفهای اصلی جنگ ،جمهوری
جمهوری اسالمی افغانستان مواضع و دیدگاههایشان را توحید نکرده و با رویکردی
اسالمی افغانستان بود .دولت و مردم افغانستان در این جنگ ،قربانیان بسیاری داده و
منسجم و هماهنگ در مذاکره با طالبان قرار نگیرند ،توافق صلح با طالبان ،یک باخت
بهویژه در پنج سال گذشته ،پیشقراول اصلی نبرد با شورشگری و تروریزم بوده است .با
جدی روی دست جمهوری اسالمی افغانستان خواهد گذاشت.
توجه به قربانیان دولت و مردم افغانستان در جنگ با شورشگری و تروریزم باید سرنوشت
سوم 18 :سال پس از سقوط امارت اسالمی ،افغانستان در بعد سیاسی و اجتماعی،
سیاسی افغانستان در مذاکرات صلح ،یک خط سرخ جدی و اساسی باشد.
به تغییرات چشمگیری دستیافته است .اکنون ،آزادی بیان ،حقوق زنان و اقلیتهای
در طول یازده ماه مذاکرات میان دیپلماتهای ایاالت متحده و نمایندگان طالبان،
مذهبی ،آزادیهای مدنی ،رسانههای آزاد و احزاب سیاسی مستقل بخش غیرقابل انکار
دولت و مردم افغانستان عمال در این پروسه مشارکتی نداشت .طالبان سرسختانه از
جامعهی سیاسی و اجتماعی افغانستان در هر تحول و تغییر سیاسی و اجتماعی است.
پذیرش سهجانبهبودن مذاکرات (ایاالت متحده ،طالبان و دولت افغانستان) سر باز زدند
افغانستان جدید با هویت متکثر و مدنی ،بر هر رخداد سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار است و
و ایاالت متحده نیز مذاکرات صلح و دوام آن را به حضور رسمی
هر تغییری که در این جغرافیا روی دست گرفته شود ،بدون حضور
دولت و مردم افغانستان بهعنوان یک طرف اصلی مذاکرات
این واقعیتهای اجتماعی انکارناپذیر ،محکوم به شکست است.
مشروط نکردند .در طرح پروسه ،گفتوگوها به دو مرحلهی
مصالحه با طالبان در بعد سیاسی و اجتماعی صرفا با
مذاکرات میان ایاالت متحده و طالبان و مذاکرات بیناالفغانی
نیروهای سیاسی سنتی ممکن نیست .بخش قابل توجهی از ماجرا
مصالحه با طالبان در بعد
تفکیک شده بود .دو مرحلهایشدن مذاکرات خود به تهدیدی
و موفقیت این پروسه به آشتی و توافق طالبان با افغانستان جدید
سیاسی و اجتماعی صرفا
باالقوه برای منتجنشدن مذاکرات به پایان جنگ تبدیل شده بود.
و نیروهای سیاسی و اجتماعی نوظهور وابسته است .طالبان باید با
با نیروهای سیاسی سنتی
در صورت آغاز مجدد مذاکرات صلح افغانستان ،باید طرح
جامعهی مدنی ،زنان ،رسانهها و اقلیتهای مذهبی افغانستان نیز
ممکن نیست .بخش
پروسه از دو جانبهبودن گفتوگوها تغییر کند و دولت و مردم
به توافق و مصالحه برسند .در واقع مصالحهی اصلی اگر قرار باشد
قابل توجهی از ماجرا و
افغانستان بهعنوان یک ضلع مذاکرات در پروسه مشارکت داشته
صورت بگیرد ،میان طالبان و افغانستان جدید ،متکثر و نوگرا است.
موفقیت این پروسه به
باشد .در صورت غیبت دولت و مردم افغانستان در مذاکرات ،بهنظر
در مذاکرات صلح افغانستان اعم بر مذاکرات دوحه و
آشتی و توافق طالبان
میرسد مذاکرات میان ایاالت متحده و طالبان بیش از آن که
گفتوگوهای بیناالفغانی ،افغانستان جدید و نیروهای نوگرا
با افغانستان جدید
گفتوگو و تعامل برای پایان جنگ افغانستان باشد ،خروج ایاالت
و متکثر که یکی از طرفهای اصلی جنگ و صلح افغانستان
متحده از این جنگ است .در آن صورت ،جنگ در افغانستان
هستند ،بهصورت قطعی غایب بود .هم طالبان و هم جامعهی
و نیروهای سیاسی و
پایان نیافته و تهدیدات این جنگ در قامت تهدیدات استراتژیک
سیاسی افغانستان نسبت به حضور معنادار و تأثیرگذار این نیروها
اجتماعی نوظهور وابسته
ن منطقهایاش
تروریستی دیر یا زود یقهی ایاالت متحده و متحدا 
در پروسه نگاه حذفی و بدبینانه داشتند اما واقعیت این است که
است .طالبان باید با
را خواهد گرفت.
هیچ صلحی بدون حضور و مشارکت این نیروها ممکن و اجرایی
جامعهی مدنی ،زنان،
توجیهی،
و
دلیل
هر
به
اگر
مذاکرات،
سرگیری
از
در صورت
نیست .ممکن است که در کوتاه مدت ،توافق سیاسی میان طالبان
رسانهها و اقلیتهای
مشارکت دولت و مردم افغانستان در مذاکرات صلح تأمین و
و جامعهی سیاسی سنتی افغانستان منعقد و اجرا شود ،اما در
مذهبی افغانستان نیز به
تضمین نشود ،باید به هر طریق ممکن ،اجرای کل یا بخشهای
درازمدت نزاع افغانستان جدید و نوگرا با توافق صلح طالبان و
توافق و مصالحه برسند.
مهم توافق صلح میان ایاالت متحده و طالبان به نتیجهبخشبودن
جامعهی سنتی سیاسی افغانستان آغاز خواهد شد.
در واقع مصالحهی اصلی
مذاکرات بیناالفغانی مشروط شود تا در صورتی که طالبان از
با آغاز مجدد پروسهی صلح افغانستان ،ایاالت متحده،
اگر قرار باشد صورت
مذاکره ،تعامل سیاسی و آتشبس سر باز زدند و در پی دوام جنگ
طالبان و گروههای سیاسی سنتی افغانستان باید بپذیرند که
بگیرد ،میان طالبان و
در غیبت نیروهای بینالمللی بودند ،توافق برگشتپذیر باشد.
این پروسه بدون مشارکت معنادار و تأثیرگذار نیروهای سیاسی
دوم :فارغ از مقاومت طالبان و امتناع ایاالت متحده از
و اجتماعی جدید و نوگرای افغانستان به مقصود نخواهد رسید.
افغانستان جدید ،متکثر
ایجاد فشار بر این گروه برای پذیرش دولت و مردم افغانستان
شمولیت گروههای سیاسی و اجتماعی جدید و تکوینیافته پس از
و نوگرا است.
بهعنوان یک ضلع مذاکرات صلح ،اختالفات شدید سیاسی در
سقوط امارت اسالمی ،یک توافق صلح همهجانبه ،پایدار و قاطع
میان جناحهای داخلی نیز مزیدی بر علت بود .جمهوری اسالمی
را تضمین میکند.
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خبرهای خارجی

تیراندازی در مرز ترکیه و سوریه بعد از توافق آتشبس

اطالعــات روز :بــا وجــود اینکــه ترکیــه بــا آتشبــس
موقــت در عملیــات نظامــی در مــرز بــا ســوریه موافقــت کــرده
اســت ،گزارشهایــی از تیرانــدازی پراکنــده از منطقــه مخابــره
شــده اســت.
بــه گــزارش بیبیســی فارســی ،صبــح جمعــه٢٦ ،
میــزان ( ١٨اکتبــر) ،خبرنــگاران اعزامــی بــه مناطــق مــرزی
ترکیــه بــا ســوریه گــزارش کردنــد کــه صــدای شــلیک
پراکنــده تیربــار و انفجــار تــوپ از نقاطــی در نزدیکــی شــهر
راسالعیــن در داخــل خــاک ســوریه شــنیده میشــود و دود از
بعضــی نقــاط شــهر برخاســته اســت.
ایــن گزارشهــا کمتــر از یــک روز پــس از آن منتشــر
میشــود کــه ترکیــه در بیانیــهی مشــترکی بــا امریــکا
اعــام کــرد کــه عملیــات خــود علیــه مواضــع نیروهــای
دموکراتیــک ســوریه را بــه مــدت پنــج روز بــه حالــت تعلیــق
درمــیآورد .اعضــای ایــن تشــکل عمدتــا از شــبهنظامیان

کــرد ســوریه هســتند کــه دولــت ترکیــه آنــان را بــه ارتبــاط
بــا حــزب کارگــران کردســتان (پکک) متهــم میکنــد.
پکک خواســتار جدایــی مناطــق کردنشــین ترکیــه اســت و
دولتهــای ترکیــه و امریــکا آن را گــروه تروریســتی تلقــی
میکننــد .
عملیــات ترکیــه علیــه مواضــع نیروهــای دموکراتیــک
ســوریه از روز  ٩اکتبــر آغــاز شــده و براســاس بیانیــه مشــترک
بــا امریــکا ،دولــت ترکیــه انتظــار دارد در طــول آتشبــس،
شــبهنظامیان کــرد از نــوار مــرزی مــورد نظــر آن کشــور
خــارج شــوند .در صــورت اجراییشــدن ایــن بیانیــه ،ترکیــه
بــه هــدف خــود کــه ایجــاد یــک منطق ـهی حایــل بیــن ایــن
کشــور و مناطــق تحــت اختیــار نیروهــای کــرد دســت خواهــد
یافــت.
دولــت ترکیــه گفتــه اســت در نظــر دارد پناهجویــان
ســوری را در ایــن منطقــه مســتقر کنــد و برخــی ناظــران

اطالعــات روز :ونزویــا موفــق بــه عضویــت در شــورای حقــوق بشــر ســازمان
ملــل متحــد شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه همیــن شــورا کمیتــهای را
بــرای یافتــن حقایــق دربــارهی نقــض حقــوق بشــر در ونزویــا بــه ایــن کشــور
منصــوب کــرده اســت .امریــکا از عضویــت ونزویــا بهشــدت انتقــاد کــرده ،امــا
نیــکالس مــادورو آن را ســتایش کــرده اســت.
بــه نقــل از بیبیســی فارســی ،ایــن انتخــاب طــی جلســهی مجمــع
عمومــی ســازمان ملــل متحــد در شــهر ژنــو روی داد و طــی آن ونزویــا
بهعنــوان یکــی از  ۱۴کرســی امریــکای التیــن بــه عضویــت شــورای حقــوق
بشــر درآمــد کــه  ۴۷عضــو دارد.
دولــت ونزویــا ایــن عضویــت را «دســتآوردی بــزرگ» توصیــف کــرده
اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت ونزویــا بــه رهبــری نیــکالس مــادورو بــه
شــکنجه و زندانیکــردن مخالفــان سیاســی خــود و بازداشــت و حصــر رهبــران
مخالفــان متهــم اســت.
همزمــان امریــکا ،اغلــب کشــورها در امریــکای التیــن و بیــش از ۵۰
کشــور دیگــر چــون بریتانیــا ،آلمــان ،فرانســه ،اســپانیا در کنــار اتحادیــه اروپــا

گفتهانــد کــه احتمــاال حفاظــت از ایــن منطقــه بــه ارتــش
ملــی ســوریه ســپرده میشــود کــه یــک گــروه مخالــف
دولــت بشــار اســد اســت و ترکیــه از آن حمایــت میکنــد.
ارتــش ملــی ســوریه همــراه بــا واحدهــای نظامــی ترکیــه در
عملیــات کنونــی شــرکت دارنــد.
نیروهــای دموکراتیــک ســوری هنــوز رســما اعــام
نکردهانــد کــه آیــا آتشبــس را پذیرفتهانــد و بــه آن پابنــد
خواهنــد بــود یــا نــه و مقامــات امریکایــی نیــز در ایــن زمینــه
توضیحــی ندادهانــد.
روز گذشــته متــن نامــه دونالــد ترمــپ ،رییسجمهــوری
امریــکا ،بــه رجــب طیــب اردوغــان ،رییسجمهــوری ترکیــه
کــه روز  ٩اکتبــر ارســال شــده بــود انتشــار یافــت .در ایــن
نامــه ،آقــای ترمــپ ضمــن توصیــه بــه رییسجمهــوری
ترکیــه بــرای خــودداری از دســتزدن بــه اقداماتــی کــه آن
را «حماقــت» توصیــف کــرده ،گفتــه اســت کــه نامــهای از
جنــرال مظلــوم کوبانــی ،فرمانــده کل نیروهــای دموکراتیــک
ســوریه دریافــت کــرده کــه گفتــه اســت حاضــر اســت
امتیازاتــی بــه ترکیــه بدهــد.
معلــوم نیســت آیــا ایجــاد منطقــه حایــل میتوانــد
بخشــی از ایــن امتیــازات باشــد.
هنــوز منابــع دولتــی ترکیــه و نیروهــای دموکراتیــک
ســوریه نســبت بــه تیراندازیهــای بامــداد جمعــه واکنشــی
نشــان ندادهانــد.
ترمپ :نزاع بچههای محله
آتشبــس در درگیــری مــرزی پــس از مالقــات مایــک
پنــس ،معــاون رییسجمهــوری امریــکا ،بــا رییسجمهــوری
و مقامــات ارشــد دولــت ترکیــه اعــام شــد و رییسجمهــوری
امریــکا ،از آن اســتقبال کــرده اســت.
پــس از اعــام آتشبــس ،آقــای ترمــپ کــه در یــک
گردهمایــی حزبــی در داالس ،تگــزاس ،حضــور داشــت،
درگیــری نظامــی بیــن ترکیــه و نیروهــای کردهــا را بــه
کینــهورزی و نــزاع کودکانــه تشــبیه کــرد .وی گفــت:
«کردهــا و ترکیــه مثــل دو بچــه محلــه هســتند ،بایــد بگذاریــد
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دعواشــان را بکننــد ،امــا بهموقــع آنهــا را از هــم جــدا کنیــد.
آنهــا چنــد روز جنــگ کردنــد کــه جنــگ خشــونتآمیزی
هــم بــود».
عملیــات نظامــی ارتــش ترکیــه و متحــدان ســوری آن
علیــه مواضــع نیروهــای دموکراتیــک ســوریه پــس از اعــام
تصمیــم رییسجمهــوری امریــکا بــه خارجکــردن نظامیــان
ایــن کشــور از مناطــق تحــت کنتــرل کردهــا آغــاز شــد و
منتقــدان آقــای ترمــپ او را مســئول ایــن درگیــری دانســتهاند.
بــه گفتــه آنــان ،بیانیــه مشــترک آقایــان اردوغــان و پنــس بــه
معنــی آن اســت کــه ترکیــه بــه تمامــی خواســتههای خــود
دســت یافتــه و امریــکا بــه همــه خواس ـتهای ترکیــه گــردن
نهــاده اســت.
بــا وجــود اعــام آتشبــس ،برخــی اعضــای کنگــره
امریــکا گفتهانــد کــه در نظــر دارنــد در ادام ـهی تحریمهــای
وضعشــده توســط رییسجمهــوری ،تحریمهــای دیگــری را
علیــه ترکیــه تصویــب کننــد تــا آن کشــور مجبــور شــود از
مناطقــی کــه در خــاک ســوریه اشــغال کــرده اســت ،خــارج
شــود.
در عیــن حــال ،در بخشــی از بیانی ـهی مشــترک امریــکا
و ترکیــه آمــده اســت کــه «بــه محــض اینکــه عملیــات
بهــار صلــح بــه حالــت تعلیــق درآیــد ،ایــاالت متحــده توافــق
میکنــد کــه از وضــع تحریمهــای بیشتــر  ...خــودداری
کنــد و در صــورت لــزوم ،بــا کنگــره همــکاری و مشــورت
خواهــد کــرد تــا براســاس قطعنامــه  ٢٢٥٤شــورای امنیــت،
صلــح و امنیــت در ســوریه تحقــق یابــد ».ایــن بیانیــه
میافزایــد «پــس از توقــف کامــل عملیــات بهــار صلــح»
تحریمهایــی کــه تــا کنــون در ایــن ارتبــاط علیــه ترکیــه
وضــع شــده لغــو خواهــد شــد.
قطعنامــه  ٢٢٥٤شــورای امنیــت مصــوب دســامبر ٢٠١٥
خواســتار توقــف هرگونــه درگیــری نظامــی در جنــگ داخلــی
ســوریه و حــل و فصــل ایــن مســأله از راههــای سیاســی
اســت .عملیــات بهــار صلــح عنوانــی اســت کــه دولــت ترکیــه
بــه حمــات جــاری بــه ســوریه داده اســت.

ونزویال عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل شد
نیــکالس مــادورو را دیگــر بهعنــوان رییسجمهــور قانونــی ونزویــا بــه رســمیت
نمیشناســند و در عــوض خــوآن گوآیــدو ،رییــس مجلــس ملــی ایــن کشــور و
رهبــر مخالفــان را بهعنــوان رییسجمهــور موقــت بــه رســمیت شــناختهاند.
چیــن ،کوبــا و روســیه کشــورهایی بودنــد کــه از عضویــت ونزویــا در
شــورای حقــوق بشــر حمایــت کردنــد و همزمــان کشــورهای دیگــری چــون
مکزیــک خواســتار مذاکــره میــان دولــت ونزویــا و مخالفــان شــده اســت.
در کنــار ونزویــا ،برزیــل هــم موفــق شــده کرســی دیگــری کــه در شــورای
حقــوق بشــر خالــی مانــده بــود را کســب کنــد.
ایــن انتخــاب روز پنجشــنبه ( ۱۷اکتبــر) در حالــی روی داد کــه دو روز پیــش
لوئیــس چاربونیــو ،از مقامهــای دیدبــان حقــوق بشــر از اعضــا خواســته بــود کــه
علیــه ونزویــا رای دهنــد.
مــاه ســپتامبر گذشــته هــم شــورای حقــوق بشــر اعــام کــرده بــود کــه یــک
گــروه حقیقتیــاب را در ارتبــاط بــا مــوارد ادعایــی نقــض حقوقبشــر در ونزویــا
بــه ایــن کشــور اعــزام میکنــد.
نیــکالس مــادورو کــه امــروز از ایــن انتخــاب ســتایش کــرد بــا تصمیــم
همیــن شــورا در مــاه ســپتامبر مخالفــت و آن را محکــوم کــرده بــود.

تظاهرات و اعتراضهای ضد دولتی در لبنان

هــزاران
روز:
اطالعــات
تظاهرکننــده در بیــروت ،پایتخــت
لبنــان و چنــد شــهر دیگــر ایــن کشــور
علیــه سیاســتها و برنامههــای
اقتصــادی دولــت لبنــان شــعار دادنــد.
معترضــان خواهــان لغــو برنامــه دولــت
بــرای افزایــش مالیاتهــا هســتند.
دولــت لبنــان گفتــه اســت کــه قصــد
دارد مجموعــه مالیاتهــای جدیــدی را
بــر ســوخت ،دخانیــات و نیــز اســتفاده
برخــی از شــبکههای اجتماعــی یــا
پیامرســانها از جملــه «واتــساپ»
وضــع کنــد.
بــه نقــل از ایــران اینترنشــنال،
بنابــر گزارشهــا ،در تظاهــرات

شــامگاه پنجشــنبه ،بیســتوپنجم
میــزان در مرکــز شــهر بیــروت،
پولیــس لبنــان بــرای متفرقکــردن
تظاهرکننــدگان از گاز اشــکآور
اســتفاده کــرد.
در بیــروت ،شــماری از
تظاهرکننــدگان بهرغــم حضــور
نیروهــای ضدشــورش در برابــر
ســاختمان پارلمــان لبنــان تجمــع
کردنــد و شــعار «انقــاب» ســر دادنــد.
شــمار دیگــری از تجمعکننــدگان نیــز
بــا روشــنکردن آتــش ،جــاده منتهــی
بــه فــرودگاه بینالمللــی بیــروت را
مســدود کردنــد.
تظاهراتهــای دیگــری هــم

در شــهرهای طرابلــس و دره بقــاع
گــزارش شــده اســت .معترضــان
علیــه سیاســتهای اقتصــادی دولــت
و بیتوجهــی بــه وضعیــت اقتصــادی
خــود شــعار دادهانــد.
وزارت معــارف دولــت لبنــان
نیــز اعــام کــرد کــه در پــی
اعتراضهــای پنجشنبهشــب مکاتــب
و دانشــگاههای ایــن کشــور در روز
جمعــه تعطیــل خواهــد بــود.
ولیــد جنبــاط ،از رهبــران
سیاســی دروزیهــای لبنــان ،نیــز
از ســعد حریــری ،نخســت وزیــر
ایــن کشــور خواســت تــا از قــدرت
کنارهگیــری کنــد.

پولیس مکزیک پسر رهبر کارتل مواد مخدر را در پی شدتگرفتن درگیری ،آزاد کرد

اطالعـات روز :در پـی درگیـری مسـلحانه سـنگین بیـن
مامـوران پولیـس و افراد مسـلح یـک باند عمـدهی قاچاق مواد
مخـدر در ایالـت سـیوالوا در مکزیـک ،فرزند خواکیـن ال چاپو
گوزمـن ،رهبـر یکـی از بزرگتریـن کارتلهـای قاچـاق مـواد
مخـدر منطقه آزاد شـده اسـت.
بـه گـزارش بیبیسـی فارسـی ،پولیـس مکزیـک در پی

یـک گشـتزنی معمـول در شـهر کولیـاکان ،اویدیـو گوزمـن
لوپـز را مـدت کوتاهـی بازداشـت کـرد ،اما افـراد مسـلح او به
مأمـوران پولیـس و ارتـش در ایـن شـهر حمله کردنـد و تبادل
سـنگین آتـش بیـن دو طـرف چندین سـاعت ادامه داشـت.
مقامـات دولـت مرکـزی مکزیـک بعـدا اعلام کردند که
بـرای جلوگیـری از خشـونت و خونریـزی بیشتـر تصمیـم

گرفتنـد اویدیـو گوزمـن لوپـز را از آزاد کننـد.
انـدرس مانوئـل لوپـز اوبـرادور ،رییسجمهـوری مکزیک
گفتـه اسـت بـرای بحث دربـارهی ایـن واقعـه ،جلسـه امنیتی
کابینـه را برگـزار میکنـد.
دولـت مکزیک دو سـال پیش خواکیـن ال چاپو گوزمن را
بـرای محاکمـه به اتهـام قاچاق مـواد مخدر به امریـکا تحویل

در مــاه دلــو ســال گذشــته ۹ ،مــاه
پــس از برگــزاری انتخابــات سراســری
در لبنــان ،در نهایــت کابینــه جدیــد
لبنــان بــه نخســتوزیری ســعد
حریــری تشــکیل شــد .حریــری بــه
هنــگام تشــکیل دولــت گفتــه بــود:
«مــا هــم اکنــون بــا چالشهــای
مختلــف اقتصــادی ،مالــی ،اجتماعــی
و اداری روبــهرو هســتیم».
حریــری پیــش از برگــزاری
انتخابــات ،وعــده داد کــه بــا
هــدف دریافــت کمکهــای مالــی
از کشــورهای غربــی ،اصالحــات
اقتصــادی و ســاختاری را در لبنــان
پیــش خواهــد بــرد.

داد .پـس از تحویـل او ،اداره بخشهایـی از ایـن کارتـل بـه
اویدیـو سـپرده شـد .خواکیـن ال چاپـو گوزمن چند پسـر دیگر
هـم دارد .ال چاپـو در امریـکا در ارتبـاط بـا اتهامـات متعـدد
مربـوط بـه قاچـاق مواد مخـدر مجرم شـناخته و بـه حبس ابد
محکـوم شـد و در حـال حاضـر دوران محکومیـت خـود را در
امریـکا میگذرانـد.

ورزشی
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فن دایک:

بازی با یونایتد مهمترین بازی فصل نیست

ویرژیـل فـن دایـک ،سـتاره هالنـدی
باشـگاه لیورپـول ،دربـاره دیـدار حسـاس ایـن
تیـم مقابـل منچسـتریونایتد صحبـت کـرد.
منچسـتر یونایتـد و لیورپول فردا یکشـنبه
در ورزشـگاه اولدترافـورد بـه مصـاف یکدیگـر
خواهنـد رفـت .منچسـتر یونایتـد ایـن روزهـا
وضعیـت خوبـی را تجربـه نمی کنـد و تنها با ۹

امتیـاز در جایـگاه دوازدهم جدول قـرار دارد .در
سـمت مقابـل امـا اوضاع بـرای لیورپـول کام ً
ال
متفـاوت پیـش رفتـه اسـت .شـاگردان یورگـن
کلـوپ هـر  ۸بـازی ابتدایـی خـود در لیـگ
برتـر را بـا پیـروزی پشـت سـر گذاشـته انـد و
بـا قاطعیـت تمـام در صـدر جـدول قـرار دارند.
ویرژیـل فـن دایـک ،مدافـع  ۲۸سـاله

شنبه
و هالنـدی لیورپـول ،پیـش از دیـدار حسـاس
تیمـش مقابـل منچسـتر یونایتـد ،دربـاره ایـن
بـازی و شـرایط آن صحبـت کـرد .او گفـت":
منچسـتر یونایتـد اصلا شـرایط خوبـی نـدارد.
یونایتـد یکـی از بهترین دروازه بانـان دنیا یعنی
داویـد دخیـا را بـه دلیـل مصدومیـت در اختیـار
نـدارد .همچنیـن آن هـا سـتاره خـط هافبـک
خـود یعنـی پوگبـا را نیـز در بـازی مقابـل مـا
نخواهنـد داشـت .بـا ایـن وجـود مـا بایـد تنهـا
روی عملکـرد خـود تمرکـز کنیـم.
یونایتـد بـا وجود شـرایط نه چنـدان خوبی
کـه دارد ،قطعـ ًا بـرای پیـروزی پا بـه زمین می
گـذارد تـا با یـک بـرد در مقابل مـا روزهای بد
خـود را بـه فراموشـی بسـپارد امـا با ایـن وجود
تیـم مـا قطعـ ًا بـرای کسـب هر سـه امتیـاز به
میـدان خواهـد رفـت .مـا مـی خواهیـم رونـد
پیروزیهـای پیاپـی خـود را ادامـه دهیم.
منچسـتر یونایتـد اگرچـه اعتمـاد بنفـس
خود را از دسـت داده اسـت اما آن هـا قطع ًا می
خواهنـد بـا پیـروزی در برابر مـا بـه دوران اوج
بازگردنـد .تیـم مـا نیـز قطع ًا بـرای متر بـه متر
زمیـن و دقیقـه بـه دقیقـه بـازی برنامـه خواهد
داشـت .لیورپـول قطع ًا به دنبال کسـب هر سـه
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امتیـاز در ایـن بـازی خواهـد بـود .دیـدار مقابل
یونایتـد همچـون بـازی هـای لیـگ قهرمانـان
اروپـا بسـیار حسـاس و جـذاب خواهـد بـود اما
بـه نظـر مـن ایـن مهـم ترین بـازی فصـل ما
نیسـت و مـا قطعـ ًا بازیهـای مهـم تـری در
لیـگ قهرمانـان اروپـا و لیـگ برتـر پیـش رو
خواهیـم داشـت ".فـن دایـک که چنـدی پیش
موفق شـد جایـزه بهترین بازیکن سـال اروپا را
از آن خـود کنـد ،درباره شـرایط فـردی خود در
لیورپـول نیـز گفـت ":مـن دوسـت دارم که در
همـه بـازی ها بـه عنـوان یـار ثابت بـه میدان
بـروم چرا کـه این موضـوع قطع ًا هیجـان انگیز
تریـن قسـمت زندگـی یـک فوتبالیسـت اسـت
کـه مهـارت هایـش را بـه رخ همگان بکشـد.
قصد شـکایت کـردن ندارم امـا در  ۱۱روز
آینـده  ۴بـازی بسـیار مهـم خواهیـم داشـت و
همـه بازیکنانمـان باید مراقب خودشـان باشـند
امـا در نهایـت مردمی که به اسـتادیوم می آیند
بـه ایـن موضـوع که شـما دیـروز سـرما خورده
ایـد یـا نـه ،کاری ندارنـد فقط دوسـت دارند که
عملکـرد فوقالعـاده ای را از شـما ببینند .من تا
بـه اینجا رونـد فوقالعادهای داشـته ام و امیدوار
هسـتم که آن را ادامـه دهم".

همه الکالسیکوهای به تعویق افتاده و نتایج آنها

بارسـلونا در الکالسـیکوهای
معوقـه نسـبت بـه رئـال مادریـد
برتـری داشـته اسـت.
بـه نقـل از آس ،دیدار بارسـلونا
و رئـال مادریـد دیـروز جمعـه بـا
اعلام کمیتـه برگـزاری بازیهـای
فوتبـال اسـپانیا بـه دلیـل شـرایط
نـاآرام کاتالونیـا بـه تعویق افتـاد .ال
کالسـیکو قـرار بـود چهـارم عقـرب
برگـزار شـود .تاریـخ جدیـد دوشـنبه
اعلام میشـود .بـه احتمال فـراوان
دو تیـم شـانزدهم قـوس بـه مصاف
هـم میرونـد.
در تاریـخ تنهـا چهـار بـار ال
کالسـیکو بـه تعویـق افتـاده اسـت.
آخریـن بـار بـه فصـل ۱۹۸۹-۹۰

برمیگـردد کـه مادریـد توانسـت
بـرای نخسـتین بـار بـه پیـروزی
دسـت یابـد .در مجمـوع بارسـا بـا
کسـب دو پیـروزی و یـک تسـاوی
وضعیـت بهتـری در ال کالسـیکو
هـای معوقـه دارد.
۲۹-۱۹۲۸
گل ساسـتره در دقیقـه ۸۳
نتیجـه را بـه نفع بارسـلونا کـرد .این
پیـروزی شـرایط تیم میزبـان را بهتر
کـرد و توانسـت از رتبـه پنجـم بـه
جایـگاه باالتـری صعـود کنـد .ایـن
دیـدار نخسـتین ال کالسـیکو بـود
کـه بـه تعویـق افتـاد.
۶۸-۱۹۶۷
 ۳۰سـال بعـد سفیدپوشـان و

آبـی انـاری ها دوبـاره در یـک بازی
معوقـه برابـر هـم قـرار گرفتنـد کـه
برنـده نداشـت .مادریـد بـه عنـوان
میزبـان بـه لطـف گل خنتـو در
دقیقـه  ۶۵یک بـر صفر پیـش افتاد.
سفیدپوشـان با گذشـت زمان تمرکز
خـود را از دسـت دادنـد و  ۱۰دقیقـه
مانـده به پایان ،سـالدوا گل مسـاوی
را بـه ثمر رسـاند.
۷۲-۱۹۷۱
مادریـد هنـوز نتوانسـته بـود در
یـک بـازی معوقه بارسـا را شکسـت
دهـد .ایـن اتفـاق در فصـل -۷۲
 ۱۹۷۱هـم رخ نـداد .در دیـداری که
آبـی اناری هـا در نوکمـپ حکمرانی
میکردنـد آسنسـی بـا گلـش مادرید

میـگل مونیـوس را شکسـت داد.
۹۰-۱۹۸۹
بـا وجـود ایـن کـه آمـار
در گذشـته برتـری آبـی انـاری
هـا را نشـان مـیداد در آخریـن
بـازی معوقـه ،مادریـد پیـروز شـد.

سفیدپوشـان بـا گلهـای میچـل،
بوتراگنیـو و اوگـو سـانچس پیـروز
شـدند .دبـل خولیـو سـالیناس برای
بارسـا بیفایـده بـود و مانع شکسـت
ایـن تیم نشـد .این دیدار بـا پیروزی
 ۳بـر  ۲مادریـد بـه پایـان رسـید.

تفاوت فاحش مالکین
آمریکایی یونایتد و لیورپول

یــک گــزارش در بریتانیــا مدعــی اســت بــا اینکــه
خانــواده گلیــزر ،مالکیــن آمریکایــی منچســتریونایتد
باعــث هــدر رفتــن  1میلیــارد پونــد از ثــروت باشــگاه
شــدهاند ولــی مالکیــن لیورپــول حتــی از دریافــت
حقــوق از باشــگاه صرفنظــر کردهانــد.
روزنامــه ایرلنــدی آیریــش تایمــز در گزارشــی
دربــاره وضعیــت مالــی دو باشــگاه منچســتریونایتد
و لیورپــول کــه مالکیــت هــر دوی آنهــا در اختیــار
ســرمایهگذاران آمریکایــی اســت مدعــی شــد
درحالیکــه خانــواده گلیــزر ،مالکیــن باشــگاه یونایتــد
در ایــن مــدت بــا تصمیمــات مالــی خــود باعــث
شــدهاند ایــن باشــگاه چیــزی در حــدود  1میلیــارد
پونــد ضــرر و زیــان داشــته باشــد ،مالکیــن لیورپــول
در ایــن مــدت حتــی از دریافــت حقــوق از باشــگاه
لیورپــول خــودداری کردهانــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش مالکیــن باشــگاه
لیورپــول در  9ســالی کــه مالکیــت ایــن باشــگاه
را بدســت دارنــد بــه جــز مبلــغ اندکــی کــه بــرای
بازســازی ســکوی اصلــی ورزشــگاه آنفیلــد هزینــه
کردهانــد نــه بــه ایــن باشــگاه خســارت مالــی
وارد کــرده و نــه حتــی بــرای خــود حقوقــی واریــز
کردهانــد .امــا از زمــان روی کار آمــدن خانــواده
گلیــزر در منچســتریونایتد ،ایــن باشــگاه کــه پیــش
از آنهــا بدهــی نداشــت در ایــن مــدت چیــزی نزدیــک
بــه  1میلیــارد پونــد بــه دلیــل بدهیهــا ،بهرههــا،
جریمههــا و دیگــر مــوارد ،ضــرر و زیــان داشــته
اســت.
درحالیکــه پنــج بــرادر گلیــزر و خواهرشــان کــه
مالکیــت باشــگاه منچســتریونایتد را در اختیــار دارنــد
در فهرســت حقوقبگیــران باشــگاه قــرار دارنــد و
حقوقهایــی نجومــی دریافــت کردهانــد هنــری
و شــرکتش افاسجــی کــه مالکیــت لیورپــول را
در اختیــار دارد در ایــن مــدت از دریافــت حقــوق
خــودداری کــرده اســت .علــت ایــن اســت کــه
خانــواده گلیــزر نــام خــود را بــه عنــوان اعضــای
هیــات مدیــره یونایتــد رد کردهانــد و در نتیجــه
میتواننــد طبــق قانــون شــرکتها در انگلیــس
حقــوق و مزایــا دریافــت کننــد.

شیاطین سرخ به دنبال بازگرداندن رونالدو با دستمزد نجومی

منچســتر یونایتــد در تــاش اســت
تــا بــا ارائــه دادن باالتریــن دســتمزد
بــه کریســتیانو رونالــدو ،او را بــار دیگــر
بــه اولدترافــورد برگردانــد.
بــه نقــل از لــو اســپورت ،۱۰
کریســتیانو رونالــدو بــا حضــور
در منچســتر یونایتــد و زیــر نظــر
ســرآلکس فرگوســن بــود کــه توانســت
خــود را بــه فوتبــال اروپــا و جهــان
معرفــی کنــد.
او بــا منچســتر یونایتــد عناویــن و
قهرمانــی هــای زیــادی بــه دســت آورد
و بــا کســب تــوپ طــا و قهرمانــی در
لیــگ قهرمانــان اروپــا بــه ســالهای
درخشــان حضــورش در شــیاطین ســرخ
پایــان داد و تصمیــم گرفــت کــه در
تابســتان  ۲۰۰۹راهــی رئــال مادریــد
شــود.
رونالــدو در رئــال هــم عملکــرد
خیــره کننــده ای از خــود نشــان داد
و نزدیــک بــه یــک دهــه در ایــن
تیــم بــازی کــرد تــا اینکــه تابســتان
ســال قبــل تصمیــم گرفــت کــه
کهکشــانیها را تــرک و راهــی
یوونتــوس شــود.

ســایت لــو اســپورت  ۱۰فرانســه
نوشــت کــه منچســتر یونایتــد قصــد
دارد کــه بــا پیشــنهاد نجومــی زمینــه
ســاز بازگشــت رونالــدو شــود.
بــه نوشــته ایــن ســایت فرانســوی
ســران یونایتــد حاضــر هســتند کــه
باالتریــن دســتمزد را در بیــن بازیکنــان
حــال حاضــر فوتبــال جهــان بــه
رونالــدو پرداخــت کننــد تــا نظــر او را
جلــب کننــد و بــار دیگــر ایــن فــوق
ســتاره پرتگالــی را جــذب کننــد.
منچســتر یونایتــد حاضــر اســت
کــه تــا پایــان دوران فوتبــال رونالــدو

بــا ایــن بازیکــن قــرارداد امضــا
کنــد ایــن درحالــی اســت کــه او بــا
یوونتــوس دو ســال دیگــر قــرارداد
دارد و بایــد دیــد کــه آیــا ایــن انتقــال
کــه مــی توانــد بســیار جــذاب باشــد
صــورت خواهــد گرفــت یــا نــه.
قــرارداد رونالــدو بــا یوونتــوس
چهــار ســاله اســت و او فصــل دوم
حضــورش در بیانکونریهــا را تجربــه
مــی کنــد و فصــل قبــل توانســت
عنــوان بهتریــن گلــزن ایــن تیــم
و بهتریــن بازیکــن ســری  Aرا بــه
دســت آورد.

تصحیح اعالن

اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدینوسـیله بـه تاسـی از مادـه چهـل و سـوم قانـون تدـارکات بـه اطلاع عمـوم رسـانیده میشـود
کـه وزارت زراعـت ،آبیـاری و مالدـاری دـر نظر دـارد ،تا (تطبیق پـروژه مرغهای نـوع تخمی (100
قطعـی) بـرای  250فامیـل بـرای ولسـوالیهای علیشـیر و سـپری والیت خوسـت) ضـرورت پروژه
ملـی باغدـاری و مالدـاری ( )NHLPایـن وزارت تحـت کـود نمبـر MAIL/ARTF/NHLP/
 ICB – LC-NC-2019-65را بـه شـرکت محتـرم مرغداری اخوت بلال ( )ABPSدارای جواز
 Do2-593بـه قیمـت مجموعـی مبلـغ ( 18,611,320.00هژدهمیلیون و شـشصد و یازدههزار و
سـهصد و بیسـت) افغانـی اعطـا نماید.
اشـخاص حقیقـی و حکمـی کـه هرگونـه اعتـراض دـر زمینـه داشـته باشـند ،میتواننـد اعتـراض
خویـش را از تاریـخ نشـر ایـن اعلان الـی چهاردـه روز تقویمـی طـور کتبـی تـوام با دالیـل آن به
ریاسـت تهیـه و تدـارکات وزارت زراعـت ،آبیـاری و مالدـاری واقـع کارتهسـخی ،جمالمینـه ،وفـق
احـکام مادـه پنجاهـم قانـون تدـارکات ارایـه نمایند.
ایـن اطالعیـه بـه معنـی عقـد قراردـاد نبوده و الـی تکمیل میعـاد فوقالذکـر و طی مراحـل قانونی
بعدـی ،قراردـاد منعقد نخواهد شـد.

هر روز روزنامه اطالعاتروز را پشت در منزلتان دریافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها

قیمت 20 :افغانی
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یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز میباشد .مسئولیت سایر نوشتهها به نویسندگان آن بر میگردد.
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خداونــد رفتــگان همــه را بیامــرزد.
انســانهای فوقالعــادهای بودنــد .پــدرکالن
مــن ،عمــهی مرحــوم شــما ،مامــای ایشــان.
رفتنــد دیگــر .دنیــا بــه هیــچ کــس وفــا
نمیکنــد .امــا در همیــن دنیــای بیوفــا
بعضــی رفتــگان هســتند کــه نرفتهانــد .درســت
اســت کــه ســی و چهــار ســال قبــل از ایــن
دار فانــی رخــت بربســتند ،امــا مــا رختهــای
بربستهیشــان را بــاز کردیــم و گفتیــم «کجــا
بخیــر؟» گفتنــد کــه میخواهنــد از ایــن دنیــا
برونــد .مــا نگذاشــتیم .گفتیــم مــرد چــو جاویــد
شــد مردنــش آســان کجاســت؟
ایــن رفتــگان کــه دیدنــد مــا دامنشــان
را یلهکردنــیواال نیســتیم ،فهمیدنــد کــه در
نــزد مــا جاویــد شــدهاند و مردنشــان آســان
کجاســت .ایــن اســت کــه بــرای آنکــه مــا
نفهمیــم دا ِر فانــی را وداع میگوینــد بهجــای
رخــت بربســتن چشــم از جهــان پوشــیدند.
ولــی مــا قانــع نشــدیم .گفتیــم بــا ایــن چشــم
پوشــیدن مشــم پوشــیدن از جهــان نمیتوانیــد
از مســئولیت خطیــر رهبــری مــردم مــا شــانه
خالــی کنیــد .گفتیــم تــا ایشــان شــانه خالــی
نکــرده ،از شــانهی ُپــرش چنــد تــا عکــس
بگیریــد کــه بعــدا بــه کارمــان میآیــد .بــه
ایــن ترتیــب ،عکسهــا گرفتــه شــدند و
رهبــران رفتــهی مــا جاویــد گردیدنــد.
حتما میپرســید خوب ،بعدش چه شد.
بعــدش عکسهــا را بــر در و دیــوار و پایــه
و تختـهی کراچــی و ســتون تشــناب و درخــت و
ســنگ و چــوب نصــب کردیــم.
میدانــم حــاال میپرســید بعــد چــه شــد.
امــا قبــل از ایــن کــه بگویــم بعــد چــه شــد،
اجــازه بدهیــد روایتــی را خدمتتــان بگویــم:
در زمــان حضــرت معاویــه «رض» مــرد
مومنــی بــود بهنــام حدیــد ابــن ابــی ســعاده.
ایــن مــرد احــواالت معنــوی عجیب-غریــب
داشــت .خمچــه ســوار میشــد و مــرغ زنــده
میخــورد و بــا آب جــوش وضــو میگرفــت.
از جملــه ،تکـهی ســرخی را هــم از پــس گــردن
خــود میآویخــت .میگفــت ســنت نبــوی
اســت .بعضــی از علمــا نــزد او رفتنــد و گفتنــد
ایــن تکــهی ســرخ را از پــس گــردن خویــش
نیاویــز .بــه او گفتنــد کــه شــما بــا ایــن کار خــود
باعــث نفــاق میــان مســلمین میشــوید .امــا او
قبــول نمیکــرد و میگفــت کــه چــرا بایــد
آویختــن یــک تکــهی ســرخ از پــس گــردن
مــن باعــث نفــاق میــان مســلمین گــردد.
آخــر از او پرســیدند کــه آیــا ســندی دارد کــه

Saturday | 19 October 2019 | Year 08 | 1828

مشورت با مردگان | طنز


سخیداد هاتف

البته خود حدید ابن ابی سعاده در نبرد سوریه جام شهادت نوشید .جامش فعال در موزیم سلطنتی لندن است.
و این گونه بود که ابن ابی سعاده جاوید شد .متأسفانه عکسی از ایشان در دسترس نیست .اما پیروان آن
حضرت هر وقت که میخواهند در طریق وضوی زندگی از وی مشورت بگیرند ،به میراث آب جوش او متوسل
میشوند و از خمچه سواریها و مرغ زنده خوردنهای او الهامها میگیرند .مرد چو جاگیر شد ،رفتنش آسان
کجاست.

نشــان بدهــد ایــن کارش ســنت نبــوی اســت.
وی نتوانســت ســند بیــاورد .ســنت +تکــهی
ســرخ +زمــان رســول را گــوگل کــرد؛ نتیجـهی
جس ـتوجویش صفــر بــود ،چــون در آن زمــان
گــوگل هنــوز بهوجــود نیامــده بــود .شــام آن
روز حدیــد ابــن ابیســعاده پــس از نمــاز مغــرب
بــا حالــت مغلپــس و جرفتــه رو بــه درگاه حــق
کــرد (در آن زمــان درگاه حــق در آســمان بــود)
و نالیــد:

«خدایــا ،تــو کــه میدانــی مــن جــز بــرای
رضــای تــو بــا آب جــوش وضــو نمیگیــرم
و مــرغ زنــده نمیخــورم و خمچــه ســوار
نمیشــوم .اگــر در لــوح شــما ســندی یــا
تصویــری از آن تک ـهی ســرخ ثفــط نیســت ،آن
را بــه مــن نشــان بــده».
ندایی از آسمان آمد:
«یــا ابــن ســعاده ،از وضــو گرفتنــت بــا
آب جــوش خیلــی رحمانایــم ،امــا چیــزی کــه

ثفــط نباشــد نشــان هــم داده نمیشــود .خــودت
بــا علمــا جــور بیــا».
براســاس گزارشهــای تاریخــی« ،علمــای
شــام نــزد حضــرت معاویــه (رض) بشــدند
و از وی اســتدعا نمودنــد کــه حدیــد ابــن
ابیســعاده را بــا ســیف و ســنان مکافــات دهــد.
آن حضــرت لشــکری بفرســتاد ،آگاه نــه کــه
ابــن ابیســعاده را هــزاران فدایــی اســت در
اقصــی نقــاط ممالــک مســلمه .جنگــی ســخت

در بگرفــت در منطقــهی میســرهی ســوریه و
کومبــاالی بنــگال و توتاخیــل جاللآبــاد و
افغــان
اولگــون چشــمهی فاریــاب و مدافعــان
ِ
تکــهی ســرخ پــس گــردن حدیــد ابــن ابــی
ســعاده رشــادتها بکردنــد».
البتــه خــود حدیــد ابــن ابــی ســعاده در
نبــرد ســوریه جــام شــهادت نوشــید .جامــش
فعــا در موزیــم ســلطنتی لنــدن اســت .و
ایــن گونــه بــود کــه ابــن ابــی ســعاده جاویــد
شــد .متأســفانه عکســی از ایشــان در دســترس
نیســت .امــا پیــروان آن حضــرت هــر وقــت
کــه میخواهنــد در طریــق وضــوی زندگــی از
وی مشــورت بگیرنــد ،بــه میــراث آب جــوش
او متوســل میشــوند و از خمچــه ســواریها
و مــرغ زنــده خوردنهــای او الهامهــا
میگیرنــد .مــرد چــو جاگیــر شــد ،رفتنــش
آســان کجاســت.
آهــا ،برگردیــم بــه عکــس .بعــد ،عکــس
رهبــران فقیــد را در همــه جــا نصــب کردنــد
تــا در مواقــع الزم از ایشــان مشــورت بطلبنــد.
یــادم هســت کــه چنــد ســال پیــش یکــی از
روشــنفکران نامــور مــا در صفح ـهی فیســبوک
خــود بــه یــک خانــم محتــرم مشــهور
فحشهــای رنگارنــگ داده بــود .گفتیــم چــه
کار کنیــم کــه آبــروی روشــنفکر مــا نــرود .نــزد
یکــی از همیــن عکسهــای رهبــران فقیــد
رفتیــم .هرچــه نظــر خواســتیم نظــر نــداد ،چــون
معمــوال عکــس یــک آدم مــرده در نظــر دادن
مشــکل دارد .آخــر گریــه کردیــم .دل آن عکــس
بــه حــال مــا ســوخت و گفــت:
«فیسبوک چیست؟»
گفتیم« :فیسبوک دیگر .فیسبوک».
عکــس مذکور کمی مکث کرد و گفت:
«جیمی کارتر باز پیروز شد؟»
گفتیــم« :جیمــی کارتــر چیســت؟ کــدام
پیــروزی؟ لطفــا در مــورد ایــن آبروریــزی بــه
مــا مشــورت بدهیــد».
عکــس ایشــان بــه فکــر فــرو رفــت .بعــد
گفــت:
«مــن بــا ذوالفقــار علــی بوتــو صحبــت
کــردم».
ناامیــد شــدیم .آن رفیــق روشــنفکر
فحــاش مــا اول خیلــی عصبانــی شــد .گفــت
ایــن رهبــران مــا اصــا درد پیــروان خــود را
احســاس نمیکننــد .بعــد همــان اعصابــی را
کــه عصبانــی میشــد هــم از دســت داد .ایــن
روزهــا خمچــه ســوار میشــود ،مــرغ زنــده
میخــورد و بــا آب جــوش وضــو میگیــرد.

