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اشرف غنی فرمان رهایی 400 زندانی 
»خطرناک« طالبان را امضا کرد

انتظار افکار عمومی از 
طالبان قطع جنگ است

بین االفغانی مشخص  مذاکرات  تاریخ شروع 
شده است. قرار است تا کم تر از یک هفته دیگر، 
مذاکرات  قطر  در  طالبان  و  افغانستان  نمایندگان 
این بار  که  است  این  امیدواری  کنند.  آغاز  را 
کورگره دیگری، مذاکرات را مختل نکند. قرار بود 
امضای  از  پس  بالفاصله  افغان ها  میان  مذاکرات 
توافق امریکا و طالبان آغاز شود، اما از این موعد 
مدت زمان زیادی گذشته و هنوز مذاکرات آغاز 
زندان های  از  طالبان  زندانیان  رهایی  است.  نشده 
و  روزافزون  خشونت های  افغانستان،  حکومت 
دوامدار به عنوان دو مانع جدی بر سر راه مذاکرات 
حکومت  شد.  حل  زندانیان  رهایی  موضوع  بود. 
افغانستان پذیرفته است که 400 زندانی خطرناک 
طالبان را رها می کند. با رهاشدن این افراد روند 
می شود.  تکمیل  طالب  زندانی  هزار  پنج  آزادی 
اما خشونت ورزی طالبان به عنوان مانع دوم هنوز 

پابرجاست. 
در آستانه شروع مذاکرات بین االفغانی، انتظار 
طالبان قطع جنگ  از  افغانستان  در  افکار عمومی 
است. اما پاسخ طالبان به این  خواست هنوز گنگ 

و مبهم است...
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300 سرباز ارتش در محاصره طالبان؛ 
در باالمرغاب بادغیس 

چه می گذرد؟

ویترین فقر؛ 
کاروکاسبی پدر سربازی که 8 سال 

پیش به دست طالبان کشته شد

دو پرسش در دو سناریوی 
احتمالی پروسه ی صلح

و  کیلومتری   120 فاصله  در  باالمرغاب  ولسوالی 
میدان  به  بادغیس،  والیت  مرکز  قلعه نو،  شهر  شمال  در 
است.  شده  بدل  طالبان  و  دولتی  نیروهای  زورآزمایی 
نمایندگان مردم بادغیس در مجلس نمایندگان و شورای 
والیتی مدعی اند 300 نیروی دولتی در کندک ارتش در 
باالمرغاب بیش از یک سال است که در محاصره شدید 

به سر می برند. 
به  بادغیس  والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عبدالعزیز 
در  دولتی  نیروهای  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه 
در  ارتش  کندک  داخل  در  مربع  متر   400 محدوده ی 
محاصره ی شدید به سر می برند و دیگر نقاط باالمرغاب 
در اختیار طالبان قرار دارد: »300 نیروی پولیس، ارتش، 
ارتش  کندک  داخل  در  پولیس  خاص  قطعات  کماندو، 
جابه جا هستند و این افراد در محاصره طالبان قرار دارند. 

اگر کمک نرسد، مشکل جدی پیش می آید.«...
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مذاکرات بین االفغانی 
در بیست وششم اسد در 

دوحه آغاز می شود
ملی  تلویزیون  اطالعات روز: 
افغانستان به نقل از منابع معتبر 
که  است  کرده  گزارش  خود 

گفت وگوهای صلح...
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نمایندگان مصر در 
تالش برای تصویب 

قانون حمایت از زنان 
قربانی آزار جنسی

اطالعات روز: نمایندگان مجلس 
مصر در تالش برای تصویب 
قانونی  هستند که برای حمایت 

از...

چالش بزرگ لواندوسکی
فقط 5 گل تا تسخیر 
تاج و تخت رونالدو 

در چمپیونزلیگ

7
روبرت لواندوفسکی می تواند 
پس از شش سال رکورد گلزنی 
جدیدی در لیگ قهرمانان به جا 

بگذارد...

صبح،  روز  هر  عصایش  کمک  با  خادم حسین 
لباس های کهنه و دست چندم را در کوله پشتی می اندازد 
صدمتری  در  خشتی  دیوار  می رود.  کارش  محل  به  و 
خانه محقر و در محله دورافتاده غرب کابل محل کاسبی 
خادم حسین است. کاسبی که هرگز رونق ندارد، اما تنها 
از کشته شدن فرزندش  کاری است که خادم حسین پس 

که سرباز پولیس بود، از عهده اش برمی آید. 
وقت چرخ روزگار برعکس می چرخد

دارد، هشت  سال سن   80 از  بیش  که  خادم حسین 
سال قبل یگانه فرزندش را که در والیت غزنی به عنوان 
سرباز پولیس خدمت می کرد، در جنگ با طالبان از دست 

داد. 
در  بیاید،  کابل  به  آن که  از  پیش  خادم حسین، 
روستایش در ولسوالی مرکز بهسود والیت میدان وردک 

کشاورزی می کرد...

افغانستان  امریکایی ها، سرانجام حکومت  زیر فشار 
مجبور شد به رهایی 400 زندانی باقی مانده ی طالبان تن 
در دهد. اشرف غنی، هفته ها سعی کرد در برابر درخواست 
ایاالت متحده مقاومت کند، اما از همان آغاز این مقاومت 
مشخص بود که گریزی از امضای حکم رهایی زندانیان 
 400 رهایی  با  مخالفت اش  ندارد.  طالبان  باقی مانده ی 
در  هستند،  طالبان  نظامی  اکابر  از  که  باقی مانده  زندانی 
میان قشر سیاسی داخلی و شرکای استراتژیک افغانستان 
و دخیل در پروسه ی صلح به ممانعت در پروسه تفسیر 
شد. سرانجام اشرف غنی با ترفندی هشیارانه، لویه جرگه 
باقی مانده ی  زندانیان  رهایی  مسئولیت  تا  فراخواند  را 
طالبان را با مردم تقسیم کند. صدور حکم رهایی زندانیان 
با مسئولیت لویه جرگه این امکان را به غنی می دهد که در 
به  آینده، اگر پروسه مطابق خوشبینی های فعلی  ماه های 
پیش نرفت و طالبان با رهاشدن پنج هزار زندانی شان و 

خروج نیروهای خارجی از...

چرا برچسب فاشیسم 
بر سلیمان الیق نمی چسبد؟

گفت  وگو با رییس کمیته 288 
لویه جرگه | طنز

هویت  مجموع  در  و  حقوق  جایگاه،  چون  مسائلی 
شکل گیری  آوان  همان  از  قومی  گروه ها  مخصوصا  گروه ها، 
محدوده ی جغرافیای ای به نام افغانستان مطرح بوده و ریشه ی 
چگونگی  پژوهشگران  دارد.  کشور  این  تاریخ  در  عمیقی 
تعامل قدرت سیاسی با قومیت در تاریخ افغانستان را غالبا از 
دوره احمدشاه درانی بررسی می کنند که در آن زمان سلطنت 
احمد شاه درانی توسط سران قبایل پشتون اداره می شد، نه با 
را  دوران  این  در  اصلی  نقش  متمرکز.  دولت  سازوبرگ یک 
سران اقوام داشتند و سران حکومت در پیش برد امور مربوط 

به سلطنت تا حدودی نقش حاشیه ای بازی می کردند...

ما: حاجی صاحب سالم. 
حاجی عینوللق: علیکس سالم. 

ما: شما رییس کمیته ی 288 لویه جرگه بودید. کار شما 
چه بود؟ 

حاجی عینوللق: ما دکان ولدینگ کاری داشتیم. 
ما: نه، منظورم کارتان در کمیته ی 288 بود. 
حاجی عینوللق: در کمیته کدام کار نداشتیم. 

از کمیته ی شما گرفته شده، همه ی  که  ما: در ویدیویی 
اعضا در حالت نشسته خواب اند...

حاجی عینوللق: بلی، خداوند رحمان و...
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استقبال خلیل زاد از قطع نامه لویه جرگه: 
فرصت تاریخی برای صلح به میان آمده است

روز پیش با صدور قطع نامه ی 2۵ 
ماده ای به کارش پایان داد.

در قطع نامه ی لویه جرگه آمده 
است که به منظور رفع موانع آغاز 
در  خون ریزی  ختم  و  مذاکرات 
کشور، 400 زندانی طالبان آزاد و 

آتش بس دایمی برقرار شود.
دو  نیز  غنی  رییس جمهور 
اختتامی  مراسم  در  پیش  روز 
لویه جرگه گفت که فرمان رهایی 
400 زندانی طالبان را امضا و آنان 

را آزاد می کند.

دنبال  به  مدت هاست  که  پایدار 
آن بوده اند، دست یابند. خلیل زاد 
تأکید کرده است که ایاالت متحده 
مستقل،  افغانستان  یک  دنبال  به 
با  که  است  دموکراتیک  و  متحد 
و  بوده  صلح  در  همسایگانش 

تهدیدی برای جهان نباشد.
به  صلح  مشورتی  لویه جرگه 
منظور مشوره دهی در مورد رهایی 
400 زندانی باقی مانده ی طالبان از 
این  نفری  پنج هزار  فهرست  میان 
گروه، در هفدهم اسد آغاز و دو 

طرفین  که  است  افزوده  او 
باید برای دست یابی به توافق در 
مورد نقشه راه سیاسی و آتش بس 
دایمی و جامع برای پایان دادن به 
گفت وگو  روند  افغانستان،  جنگ 

را آغاز کنند.
نماینده ی ویژه ی امریکا برای 
صلح افغانستان عالوه کرده است 
همان طوری که امریکا در 1۹ سال 
گذشته از مردم افغانستان حمایت 
مرد  و  زن  از  نیز  اکنون  کرده، 
به صلح  تا  افغان حمایت می کند 

جسورانه، پس از 40 سال جنگ، 
صلح  برای  را  تاریخی  فرصت 
که  فرصتی  است،  آورده  به میان 
مردم  تمام  برای  او  گفته ی  به 
و  منطقه ای  ثبات  و  افغانستان 

امنیت جهانی اهمیت دارد.
که  است  نوشته  خلیل زاد 
آینده  روز  چند  طی  دارد  انتظار 
تیم  و  تکمیل  زندانیان  رهایی 
مذاکره کننده ی حکومت افغانستان 
دوحه،  عازم  مذاکرات  آغاز  برای 

پایتخت قطر شوند.

زلمی  روز:  اطالعات 
ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد، 
برای  امریکا  خارجه ی  وزارت 
قطع نامه ی  از  افغانستان  صلح 
و  صلح  مشورتی  لویه جرگه 
تصمیم رییس جمهور اشرف غنی 
 400 رهایی  فرمان  امضای  برای 
زندانی باقی مانده ی طالبان استقبال 

کرده است.
دیروز  بامداد  خلیل زاد  آقای 
)دوشنبه، 20 اسد( در رشته تویتی 
اقدامات  این  که  است  نوشته 

وزارت داخله: 
طالبان در یک هفته ی گذشته 80 غیرنظامی را کشته اند

وزارت داخله ی کشور درحالی از آمار بلند تلفات غیرنظامیان در نتیجه ی تحرکات 
گروه طالبان در یک هفته ی گذشته خبر داده است که روزهای شنبه و یک شنبه هفته ی 

گذشته آتش بس بین طالبان و دولت افغانستان برقرار بود.
پس از اتمام آتش بس، وزارت داخله گروه طالبان را به 38 مورد نقض آتش بس 
متهم کرده و گفت که در جریان سه روز 20 غیرنظامی از سوی طالبان کشته و 40 

غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
گروه طالبان این ادعای وزارت داخله را رد کرد.

 80 گذشته  هفته ی  یک  در  که  کرد  اعالم  کشور  داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
غیرنظامی از سوی جنگ جویان گروه طالبان در کشور کشته شده اند.

کلیپ  یک  در  اسد(   20 )دوشنبه،  دیروز  داخله  وزارت  آرین،  سخن گوی  طارق 
ویدیویی گفته است که در مدت زمان یادشده ۹۵ غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

تحرکات،  نتیجه ی  در  غیرنظامیان  تعداد  این  که  است  گفته  همچنان  آرین  آقای 
حمالت تهاجمی و جاسازی ماین های کنارجاده ای گروه طالبان کشته و زخمی شده اند.

گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

و تهی دسـت جامعـه از همـه گروه ها قومی، مذهبـی، نژادی... 
تنهـا یـک آرمـان مشـترک دارنـد، و آن هم رسـیدن بـه آزادی 
اسـتثمار  سـایه  از  بـدور  زند گـی  و  سـرمایه داری  حلقـه  از 
طبقاتی سـت. تقسـیم گروه هـا زیـر نام هـا قـوم، نـژاد، مذهب 
و زبـان بـه اختـالف و چنددسـتگی طبقـه کارگـر می انجامـد 
کـه ایـن اختالفـات باعـث آن می شـود تـا کارگـران نتواننـد 
دسـت بـه انقالب کارگری زده و نظام سـرمایه داری را سـاقط 
کننـد. ازیـن رو گرامشـی، از مارکسیسـت های نسـل دوم بـه 
ایـن بـاور اسـت کـه ایـن »هویت هـای کاذب« از سـوی نظام 
سـرمایه داری بـرای ایجـاد اختـالف میـان طبقه کارگـر، خلق 
می شـود تـا کارگـران را از مسـیر اصلی که رسـیدن به انقالب 

کارگری سـت منحـرف کننـد.
چپی های افغانستان نیز تضاد  قومی در کشور را به عنوان 
مشکل بنیادی محسوب نمی کردند، چرا که برای آن ها اختالف 
نیز  مردم  اساسی ترین مشکل  و  بود  طبقاتی  اساسی،  اختالف 
نان و آب و مسکن. پس از به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک 
خلق افغانستان، مشارکت اقوام در عرصه های مختلف به ویژه 
پررنگ تر شد.  نیز  دیگری  زمان  هر  به  نسبت  سیاسی  قدرت 
ببرک کارمل که براساس برخی روایت ها تاجیک بود، توانست 
شش سال کشور را رهبری کند، از میان هزاره ها سلطان علی 
ترکمن  برای  زمینه  و  رفت  پیش  نخست وزیری  تا  کشتمند 
در  و  نظامی  رده های  در  که  شد  هموار  نیز  اوزبیک تبارها  و 
قابل  داشتند.  اختیار  در  وزارت   نیز چندین  ملکی  عرصه های 
دموکراتیک  حزب  کارآمدن  روی  از  قبل  که  یادآوری ست 
ترکمن ها  و  اوزبیک ها  هزاره ها،  راه یافتن  از  افغانستان  خلق 
دولتی  بلند  ادارات  دیگر  و  سفارت خانه ها  دانشگاه ها،  در 

جلوگیری می شد.
پس از درگذشت سلیمان الیق، شاعر، نویسنده، اکادمیسین 
افغانستان،  خلق  دموکراتیک  حزب  برجسته  اعضای  از  و 
کاربراین شبکه های اجتماعی و کسانی را  که به درگذشت او 
واکنش نشان دادند می شود به سه دسته تقسیم کرد: دست اول 
اشعار  و  تصاویر  نشر  با  به دلیلی  که حاال  بودند  او  طرفداران 
او به رسم سوگواری از کارنامه اش ستایش کردند. دسته دوم 
فحش  الیق  جنازه  به  تعدادشان  که  او  ایدئولوژیک  مخالفان 
دادند و او را فاشیست خطاب کردند و تعدادی از آن ها هم به 
نقد سرسری گذشته او بسنده کردند. اما گروه سومی به گذشته 
سیاسی و سابقه حزبی او تاختند، اما در عوض از کارکردهای 

فرهنگی او ستایش کردند.
آنچـه در بـاال در مورد نـوع نگاه ایدئولوژی چپ نسـبت 
بـه مسـئله قومیت ذکـر شـد به وضوح می رسـاند که سـلیمان 
الیـق و دیگـر رهبـران حـزب دموکراتیـک خلـق افغانسـتان 
نمی توانسـتند برخـالف اصـول ایدئولـوژی خود عمـل کنند. 
سـلیمان الیـق کـه جمهـوری داوود خـان هم تبـارش را »زاغ 
پـدر  از سـوی دیگـر حلقـه مجددیـه کـه  پلیـد« خوانـد و 
سـلیمان الیـق از پیروان برجسـته این طریقت بود، در لیسـت 
دشـمنان رسـمی دولتـی قرار داشـت که سـلیمان الیـق عضو 
برجسـته آن بـود. بـا ایـن حـال او در واقـع با وفـاداری  که به 
ایدئولـوژی چـپ داشـت بـه دشـمنی با پـدر و اجـداد نیاکان 
خویـش رفتـه بـود. بـا ایـن حـال چگونـه می توان برچسـب 
فاشیسـت بودن را بـه سـلیمان الیـق چسـباند؟ سـلیمان الیـق 
نـه یـک فاشیسـت بلکـه یـک انقالبـی آتشـین و متعهـد بـه 

آرمان هـای کمونیسـم بـود.

مسائلی چون جایگاه، حقوق و در مجموع هویت گروه ها، 
مخصوصا گروه ها قومی از همان آوان شکل گیری محدوده ی 
جغرافیای ای به نام افغانستان مطرح بوده و ریشه ی عمیقی در 
قدرت  تعامل  چگونگی  پژوهشگران  دارد.  کشور  این  تاریخ 
سیاسی با قومیت در تاریخ افغانستان را غالبا از دوره احمدشاه 
شاه  احمد  سلطنت  زمان  آن  در  که  می کنند  بررسی  درانی 
درانی توسط سران قبایل پشتون اداره می شد، نه با سازوبرگ 
یک دولت متمرکز. نقش اصلی در این دوران را سران اقوام 
داشتند و سران حکومت در پیش برد امور مربوط به سلطنت تا 

حدودی نقش حاشیه ای بازی می کردند.
امـا پـس از روی کارآمدن امیـر عبدالرحمان، ایـن معادله 
دگرگـون می شـود؛ عبدالرحمـان در جریان چندیـن رویاروی 
و جنگ هـای سـنگین داخلی و با تشـکیل یـک دولت مرکزی 
قـوی، قبایـل را از متـن تصمیم گیـری بـه حاشـیه می رانـد. 
سیاسـتی کـه امیـر عبدالرحمـان بـرای تضعیـف قبایـل به کار 
می بنـدد، سیاسـت »تفرقـه بینـداز حکمومـت کـن« اسـت. با 
ایـن روش عبدالرحمـان در میـان اقوام دشـمنی ایجـاد کرد تا 
هیچ گاهـی نتواننـد یـک مشـت متحد علیـه دولت باشـند. اما 
ادامـه ایـن سیاسـت ها رفتـه رفتـه منتهی بـه تک قومی سـازی 
قـدرت سیاسـی شـد کـه عواقـب خطرناکـی را متوجـه اقوام 
غیرپشـتون کـرده اسـت. هرچنـد طـرح تمامـی ابعـاد مسـأله 
ایـن  حوصلـه  از  گذشـته  حکومت هـای  در  اقـوام  هویـت 
یادداشـت بیـرون اسـت، اما من با برسـی سیاسـت های قومی 
حـزب دموکراتیـک خلق افغانسـتان پـس از پیـروزی انقالب 
کارگـری، بـه ایـن سـوال پاسـخ می دهـم کـه چـرا برچسـب 
افغانسـتان  خلـق  دموکراتیـک  رهبـران حـزب  بـه  فاشیسـم 

نمی چسـبد؟
دنیا  سراسر  در  چپی  احزا ب  که  مارکسیسم  اندیشه  در 
کالن  دسته  دو  به  جامعه  قاعدتا  بوده اند  گرفته  الهام  آن  از 
تقسیم می شود: طبقه بهره کش و طبقه زحمت کش. طبقه حاکم 
ابزار و  اختیارداشتن  با در  که  بورژوا  یا همان طبقه  بهره کش 
پرولتاریا  طبقه  همان  یا  زحمت کش  طبقه  بر  تولید  وسایل 
سلطه می راند که این سلطه به باور مارکس ا رسیدن اکثریت 
انقالب  یک  افتادن  اتفاق  و  درونی  آگهی  به  زحمت کش 
کارگری ادامه خواهد داشت. )هرچند انقالب اکتبر به رهبری 
لینن یک انقالب گارگری خوانده می شود، اما این انقالب قبل 
مطرح  تاریخی«  »جبر  در  مارکس  که  را  مسیری  طی شدن  از 
می کند اتفاق افتاد(. با توجه به تقسیم بندی باال، واحد تحلیل 
اندیشه چپ، نه گروه های قومی، مذهبی یا هر تشکل دیگری 
بلکه دو طبقه فرادست و فرودست می باشد. یعنی قاعدتا طرح 
بحث قومیت و مذهب و پیش گیری سیاست های قوم گرایانه 
مبانی  و  اصول  برخالف  چپ گرا،  حکومت  یک  درون  در 

ایدئولوژیک محسوب می شود.
طبقاتـی  شـکاف  یـا  طبقاتـی  تقسـیم  ایـن  در  چپی هـا 
حامـی طبقـه زحمت کشـان قـرار می گیرنـد و از منافـع آن هـا 
در مقابـل طبقـه سـرمایه دار دفـاع می کننـد. در ایـن خصوص 
تـالش می شـود تـا از طـرح مـوارد دیگـر ماننـد نـژاد، قـوم، 
تبـار، مذهـب و زبـان در سـطحی که صدمـه بـه پیکـر کالن 
زحمت کشـان وارد کنـد، جلوگیـری شـود تا این گونـه بتوانند 
تمامـی ایـن گروه هـا را زیـر یـک سـقف واحـد و به عنـون 
یـک قـدرت واحد بـرای برانـدازی نظـام حاکم سـرمایه داری 
بـه  کار بندنـد. بـاور چپ گراهـا براین اسـت که الیه هـای فقیر 

به رغم رهایی زندانیان طالب به شمول 400 
زندانی خطرناک و شروع نزدیک مذاکرات، 
کاهش خشونت  برای  تعهدی  طالبان  هنوز 
این  نداده اند.  نشان  خود  از  جنگ  قطع  و 
 گروه هر نوع کاهش خشونت و آتش بس را 
منوط به شروع و توافق در حین مذاکرات 
که  است  این  واقعیت  می کند.  بین االفغانی 
طالبان به این راحتی از خشونت دست بردار 
همچنان  می خواهد  گروه  این  نیستند. 
در  فشار  اهرم  یک  به عنوان  را  خشونت 
می دانند  طالبان  سران  کند.  حفظ  مذاکرات 
پیش  در  را  پرچالشی  راه  مذاکرات  در  که 
امارتی  حکومت  کارنامه  زیرا  دارند.  رو 
غیرقابل  و  سیاه  هفتاد،  دهه ی  در  طالبان 
مدنظر  روایت  دیگر،  طرف  از  است.  دفاع 
درافغانستان  نیز  حکومت داری  از  طالبان 
تکیه  با  بتواند  گروه  این  تا  ندارد  خریدار 
طالبان  بنابراین، همچنان  برود.  پیش  آن  بر 
بازی   در  خشونت  کارت  حفظ  تالش  در 
صلح است. ضمانتی وجود ندارد که طالبان 
با شروع مذاکرات استراتژی فشار از طریق 
خشونت را کنار بگذارند. اما آنچه که واضح 
است در موجودیت خشونت اگر مذاکرات 
آغاز شود، روند صلح دیر یا زود خدشه دار 
طالبان  دوش  به  آن  مسئولیت  و  می شود 

است. 
واکنـش  عمدتـا  دلیـل  همیـن  بـه 
شهروندان افغانسـتان به موافقت لویه جرگه 
بـا رهایـی 400 زندانـی خطرنـاک طالبـان 
بدبینانـه بوده  انـد. کم تـر کسـی بـه نتیجـه 
حکومـت  میـان  بین االفغانـی  مذاکـرات 
افغانسـتان و طالبـان خوش بین انـد. تـرس 
و نگرانـی مـردم از دوام خشـونت و جنگ 
کـه  اسـت  ایـن  دیگـر  واقعیـت  اسـت. 
سیاسـی  فشـار  زیـر  افغانسـتان  حکومـت 
امریـکا بـا رهایـی زندانیان طالبـان موافقت 
کـرد و بـه ایـن صـورت یـک مانع سـر راه 
آغـاز مذاکـرات بین االفغانی برداشـته شـد. 
بـرای توقـف  ایـاالت متحـده  الزم اسـت 
خشـونت ها به عنـوان مانع بزرگ تـر که کل 
رونـد صلـح تحـت تأثیر قـرار می دهـد نیز 
فشـارهای بیش تـری سیاسـی را بـر طالبان 
وارد کنـد. در مدتـی کـه رونـد صلح جدی 
شـده و امریـکا بـا طالبـان توافق نامـه امضا 
کرده، مماشـات این کشـور با گـروه طالبان 
بیش تـر از فشـار بر ایـن گروه بوده اسـت. 
امریـکا ایـن امـکان را دارد همان گونـه کـه 
حکومـت افغانسـتان را مجبـور بـه رهایـی 
زندانیـان خطرنـاک طالبـان کـرد، طالبان را 
نیـز مجبـور بـه تـن دادن بـه آتش بـس و 
کاهـش خشـونت کنـد. اگـر انتظـار داشـته 
باشـیم طالبان بدون فشـار خشـونت را کنار 
بگذارنـد، سـاده لوحانه خواهـد بـود، زیـرا 
ادامـه حیـات سیاسـی- نظامـی ایـن گـروه 

وابسـته به خشـونت اسـت. 
طالبان  اصلی  برنده  کار  این جای  تا 
هزار  پنچ  رهایی  امتیاز  طالبان  است.  بوده 
زندانی خود را به دست آورد ه اند. کاری که 
در هیچ حل منازعه  معمول نیست. معموال 
رهایی زندانیان مرحله پس از توافق است و 
برعکس توقف خشونت یک مرحله پیش از 
توافق است. امریکا در حال ترک کردن خاک 
نیز خواستی است که  این  افغانستان است. 
طالبان سال ها برای آن جنگیده است. مهم تر 
پی هم  نشست های  دست آورد،  دو  این  از 
کسب  و  طالبان  از  قباحت زدایی  به  صلح 
مشروعیت برای این گروه منجر شده است. 
کوچک ترین  طالبان  امتیازها  این  همه ی  با 
گام برای اعتمادسازی صلح برنداشته است. 
الزمه  که  خشونت  توقف  به  گروه  این 
است،  صلح  روند  یک  موفقیت  جداناپذیر 

تن نداده است. 
از  عمومـی  افـکار  انتظـار  بنابرایـن، 
طالبـان قطـع جنـگ اسـت. این گـروه باید 
بگذارنـد.  کنـار  را  خشـونت  اسـتراتیژی 
نتیجـه ادامه خشـونت، دوام ناامیـدی مردم 
نفـرت  افزایـش  و  صلـح  بـه  رسـیدن  از 
عمومـی از ایـن گروه اسـت. اکنـون نوبت 
آن رسـیده اسـت کـه هـر دو طـرف بـرای 
رسـیدن بـه توافـق تـوان خـود را صـرف 

کننـد.  دپلماتیـک  چانه زنـی 

پس از به قدرت رسیدن 
حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان، مشارکت 
اقوام در عرصه های 
مختلف به ویژه قدرت 
سیاسی نسبت به 
هر زمان دیگری نیز 
پررنگ تر شد. ببرک 
کارمل که براساس 
برخی روایت ها تاجیک 
بود، توانست شش 
سال کشور را رهبری 
کند، از میان هزاره ها 
سلطان علی کشتمند 
تا نخست وزیری پیش 
رفت و زمینه برای ترکمن 
و اوزبیک تبارها نیز 
هموار شد که در رده های 
نظامی و در عرصه های 
ملکی نیز چندین وزارت  
در اختیار داشتند.

بیش از شش هزار جریب زمین از نزد غاصبان در هرات پس گرفته شده است
کنند.

اداره محلی هرات نیز بر مبارزه جدی با غاصبان زمین 
تأکید می کند.

روزنامه  به  هرات  والی  سخن گوی  فرهاد،  جیالنی 
در صدر  زمین  غاصبان  با  مبارزه  که  گفت  روز  اطالعات 

برنامه های آنان قرار دارد.
یک قسمت زیادی از زمین های دولتی و شخصی در 
هرات غصب شده است. پیشتر ریاست اطالعات و فرهنگ 
هرات در مرکز شهر، زمینی را به ارزش بیش از یک میلیون 

دالر امریکایی از نزد غاصبان زمین پس گرفت.

برای  تالش  و  است  جریان  در  دولتی  زمین های  غصب 
بازپس گیری این زمین ها جریان دارد.

 20 آینده  روزهای  در  که  است  قرار  او،  گفته ی  به 
قرارداد استرداد زمین از سوی بخش های مختلف ریاست 
عدلیه صادر شود که از طریق آن صدها جریب زمین از نزد 

غاصبان زمین پس گرفته می شود.
ناامنی در ولسوالی های هرات چالش جدی در راستای 
بازپس گیری زمین های دولتی از نزد غاصبان گفته می شود. 
راستای  در  که  می خواهد  دولتی  نیروهای  از  عدلیه  ریس 
همکاری  ولسوالی ها  در  اداره  این  کارمندان  امنیت  تأمین 

عدلیه  ریاست  در  مسئوالن  هرات:   – روز  اطالعات 
والیت هرات می گویند که طی یک سال گذشته شش هزار 
و 3۶0 جریب زمین در مرکز و ولسوالی های این والیت از 

نزد غاصبان پس گرفته شده است.
غالم محمد رحمانی، رییس این اداره دیروز )دوشنبه، 
ده  طی  که  گفت  خبری  کنفرانس  جریان  در  اسد(   20
سال اخیر 2۵ هزار جریب زمین از نزد غاصبان زمین در 
پشتون زرغون و چشت  انجیل، گذره، کرخ،  ولسوالی های 

پس گرفته شده است.
آقای رحمانی همچنان گفته که هم اکنون پرونده های 

اشرف غنی فرمان رهایی 400 زندانی »خطرناک« طالبان را امضا کرد
در  اسد  بیست وششم  در  بین االفغانی  مذاکرات  است  قرار 
تأیید کرده است که نخستین  نیز  دوحه آغاز شود. طالبان 

دور مذاکرات در دوحه انجام می شود.
از سوی هم، در اعالمیه ی ارگ همچنان آمده است که 
آقای غنی فرمان تخفیف و عفو مجازات نیروهای امنیتی را 
به تأسی از حکم مندرج فقره 18 ماده شصت وچهارم قانون 
اساسی و با درنظرداشت تقاضای لویه جرگه مشورتی صلح 

امضا کرده است.
در ماده ی اول این فرمان آمده است: »مدت باقی مانده ی 
مجازات حبس منسوبین نظامی که به الی پنج سال حبس 
اجراآت  قانون  ماده ی3۵0  رعایت  با  گردیده اند،  محکوم 
بدون  زن،  علیه  خشونت  منع  قانون  احکام  و  جزایی 
درنظرداشت مدت باقی مانده ی حبس شان، عفو و از حبس 

رها گردند.«
براساس این ماده، نیروهای امنیتی که افزون بر حبس 
از  باشند،  شده  محکوم  نقدی  جزای  به  سال  پنج  الی 
ماده ی  نقدی معاف شوند. همین طور، در  پرداخت جزای 
دوم این فرمان آمده است که تطبیق احکام این فرمان مانع 

اقامه دعوای حق العبدی اشخاص نمی شود.
امنیتی  نیروهای  مجازات  عفو  و  تخفیف  درخواست 
که زندانی شده اند، در ماده ی نوزدهم قطع نامه ی لویه جرگه 

مشورتی صلح مطرح شده بود. 

»رگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع 
تعداد  رهایی  عام،  خیر  و  مصلحت  رعایت  و  خون ریزی 

چهارصد نفر زندانیان مورد نظر طالبان را تأیید می نماید.«
در پاسخ به این خواست لویه جرگه، رییس جمهور غنی 
وعده سپرد که تمام فیصله های این جرگه را عملی می کند.
با امضای فرمان 400 زندانی خطرناک و جنجالی طالبان 
بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  راه  سد  موانع  می رسد  نظر  به 

برداشته شده است.
که  بود  کرده  گزارش  پیشتر  افغانستان  ملی  تلویزیون 

فرمان های  غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
رهایی 400 زندانی باقی مانده ی طالبان که از آنان به عنوان 
همچنان  و  می شود  یاد  گروه  این  »خطرناک«  زندانیان 
تخفیف و عفو مجازات نیروهای امنیتی در حبس را امضا 

کرد. 
اسد(   20 )دوشنبه،  دیروز  را  فرمان ها  این  غنی  آقای 
در حضور معانان ریاست جمهوری، قاضی القضات و رییس 
دادگاه عالی، مشاور امنیت ملی، رییس عمومی اداره امور، 
رییس دفتر ریاست جمهوری و رییس هیأت مذاکره کننده ی 

دولت افغانستان در ارگ امضا کرده است.
که  است  آمده  ریاست جمهوری  ارگ  اعالمیه ی  در 
فرمان عفو مجازات 400 زندانی گروه طالبان در پاسخ به 

درخواست لویه جرگه مشورتی صلح امضا شده است.
به  را  طالبان  زندانی   400 که  بود  گفته  پیشتر  غنی 
صالحیت  او  نمی کند.  آزاد  سنگین  جرایم  ارتکاب  دلیل 
تصمیم گیری در این مورد را به لویه جرگه مشورتی صلح 

واگذار کرد.
اسد  هفدهم  تاریخ  در  صلح  مشورتی  لویه جرگه 
زندانی   400 سرنوشت  مورد  در  تصمیم گیری  به منظور 
 2۵ قطع نامه ی  صدور  با  جرگه  این  شد.  برگزار  طالبان 

ماده ای با رهایی این تعداد زندانیان طالبان موافقت کرد. 
در ماده دوم قطع نامه ی لویه جرگه مشورتی آمده است: 

چرابرچسبفاشیسمبرسلیمانالیقنمیچسبد؟
گفت  وگو با رییس 

کمیته 288 لویه جرگه

حمید آزادمنش
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ما: حاجی صاحب سالم. 
حاجی عینوللق: علیکس سالم. 

کار شما  بودید.  لویه جرگه  کمیته ی 288  رییس  ما: شما 
چه بود؟ 

حاجی عینوللق: ما دکان ولدینگ کاری داشتیم. 
ما: نه، منظورم کارتان در کمیته ی 288 بود. 
حاجی عینوللق: در کمیته کدام کار نداشتیم. 

ما: در ویدیویی که از کمیته ی شما گرفته شده، همه ی اعضا 
در حالت نشسته خواب اند...

را  و رحیم خواب  بلی، خداوند رحمان  عینوللق:  حاجی 
خلق کرده تا امتش استراحت کنند. 

ما: شما چطور در لویه جرگه شرکت کردید؟ 
حاجی عینوللق: ما زیاد شوقی این قسم مجلس ها نیستیم. 
بچه ها گفتند پیسه سفر را می دهند، جیب خرجی می دهند، برو. 
ما  داماد  می کند.  زندگی  کابل  در  هم  کالنم  دختر  یک  ما  از 
ظهورشاه جان زیاد در تلفن سر ما زور آورد که بابه جان حتما 
به کابل بیا. باز این گوش چپ ما زونگس می کند. دو سال شده. 
اوالدها گفتند این را هم در کابل به داکتر نشان بده. به این جا که 

رسیدیم به ما گفته شد که شما رییس کمیته هستید. 
ما: شما به آزادی چهارصد زندانی طالبان رای می دهید؟ 

حاجی عینوللق: رای؟ باز انتخابات شده؟ 
زندانی  چهارصد  شما  نظر  به  که  بود  این  منظور  نه،  ما: 

طالبان باید آزاد شوند؟ 
حاجی عینوللق: آزاد شوند یا نشوند، این کار دولت است. 
ما به کار دولت کار نداریم. یک سوال داشتیم ما. معاش رییس 

کومیته چند است؟
ما: متأسفانه ما در این باره اطالعی نداریم. 

حاجی عینوللق: ما شنیده بودیم که به رییس کمیته یک لک 
افغانی می دهند. پیش تر معلم جانان در وقت چای گفت که پیسه 
را کم کرده اند. گفت به رییس های کمیته ها چهل هزار می دهند. 

سابق این قسم مرداری نمی کردند. 
ما: شما قبال هم در لویه جرگه ها شرکت کرده بودید؟

حاجی عینوللق: بلی. در زمان کرزی صاحب آمده بودم. آن 
دفعه به من یک چپن دادند، یک واسکت، پنجاه هزار افغانی. 
یک جای نماز هم بود. در آن وقت پیسه ی افغانی ارزشش زیاد 

بود. 
ما: به نظر شما آزاد شدن زندانی های طالب به آمدن صلح 

کمک می کند؟ 
فایده  می کند،  فایده  است.  کار خودشان  عینوللق:  حاجی 
نمی کند، به ما کار نیست. ولی پیسه ی ما را که می خورند نامردی 
داده  بگویید  مردانه  و  مرد  اول  از  نمی توانید  داده  اگر  است. 
نمی توانیم. از ایلمند از پکتیا از کجا و کجا ما را آوردید، حالی 
می گویید یک لک نیست، چهل است. نام خود را مرد گذاشتند. 
من دو بچه ام را در دکان ولدینگ تنها گذاشتم که به ملک یک 
خدمت کنیم. حالی پیسه ی ما را نمی دهند. دارند. به خدا قسم 
دارند. ولی هر ده انگشت خود را یکجا در دهن خود می کنند. 

ما: اگر طالبان...
حاجی عینوللق: واهلل طالب سگش سر این ها شرف دارد. 

طالب هزار عیب داشته باشد پیسه آدم را نمی خورد. 
ما: نظر شما در مورد برخوردی که با خانم بلقیس روشن 

شد چیست؟ 
حاجی عینوللق: آن همشیره را می گویی که در کمره ی تلفن 

روی خود را آرایش می کرد؟
ما: نه، خانم روشن یادتان نیست که...

حاجی عینوللق: خوب خوب، حالی فهمیدم. واهلل به فکر 
است.  پادشاه  هست  هرچه  غنی  اشرف  نکرد.  کار خوب  من 
از خاطر  کلش  نکند.  بی حیایی  باید  زن  پادشاه یک  مقابل  در 
فیس بوک است. من در فیسبوک دیدم که یک زن هندوستانی 
شوهر خود را به پایه ی طویله بسته کرده بود، با خمچه لتش 

می کرد. 
ما: شما فیسبوک دارید؟ 

حاجی عینوللق: بلی، باش به شما نشان بدهم... این است. 
این جا. 

ما: این که فیسبوک الحاج توریالی هلمندی است. 
حاجی عینوللق: خوب من هستم دیگر. توریالی نام نواسه ی 

من است. بچه ها این را برایم ساختند. گفتند ساعتم تیر شود. 
ما: پس ساعت تان تیر است. 

حاجی  کن.  گوش  زیاد.  بسیار  اووووه،  عینوللق:  حاجی 
نو  فیسبوکم عکس خانم  غفار رفیقم است. دو هفته پیش در 
خود را فرستاد. در امارات زندگی می کند. بچه اش حکیم جان 
خبر ندارد که بابه اش در امارات زن گرفته. عکس را اشتباهی 

فرستاد. ما به یک و دو آیسکریمشات کردیم...
ما:اسکرین شات.

حاجی عینوللق: همو. هرچه که هست. برایش خبر دادیم 
که به فامیلش نشان بدهیم یا ندهیم. سه روز پیش برایم یک 

ساعت رادو روان کرد. ههههههه. فیس بوک خوبی هم دارد. 
ما: حاجی صاحب، خیلی تشکر از وقت تان.

حاجی عینوللق: هههههه. ترسیدی از ما؟

مذاکرات بین االفغانی در بیست وششم اسد در دوحه آغاز می شود
اول  دور  که  بود  گفته  خبری  نشست 
برگزار  دوحه  در  بین االفغانی  مذاکرات 
طالبان  سیاسی  دفتر  سخن گوی  می شود. 
نیز گفته است که دور نخست مذاکرات 

بین االفغانی در دوحه انجام می شود.
که  است  شده  گزارش  همچنان 
را  طالبان  مذاکره کننده ی  هیأت  ریاست 
عهده  بر  استانکزی  عباس  شیرمحمد 
مذاکره کننده ی  هیأت  طرف،  این  دارد. 
حکومت  افغانستان قرار است به ریاست 
با  مذاکره  برای  استانکزی  محمدمعصوم 

طالبان به دوحه برود.

هفدهم اسد آغاز و دو روز پیش با تأیید 
رهایی 400 زندانی طالبان به کارش پایان 

داد.
است  آمده  لویه جرگه  قطع نامه ی  در 
آتش بس  و  آزاد  طالبان  زندانی   400 که 
دایمی برقرار شود. رییس جمهور غنی نیز 
در پاسخ به فیصله ی لویه جرگه گفت که 
حکم رهایی 400 زندانی طالبان را امضا 

و آنان را رها می کند.
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  پیش  روز  دو 
رییس  و  صلح  مشورتی  لویه جرگه 
یک  در  ملی  مصالحه  عالی  شورای 

کند.
پیش از این جنجال ها بر سر رهایی 
400 زندانی خطرناک طالبان مانع اصلی 
بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  راه  سر  بر 

پنداشته می شد.
بود  گفته  غنی  اشرف  رییس جمهور 
که این تعداد زندانیان را به دلیل ارتکاب 
نمی تواند.  آزاد  جرمی  سنگین  جرایم 
در  تصمیم گیری  صالحیت  غنی  آقای 
مورد 400 زندانی طالبان را به لویه جرگه 

مشورتی صلح واگذار کرد.
تاریخ  در  صلح  مشورتی  لویه جرگه 

ملی  تلویزیون  روز:  اطالعات 
خود  معتبر  منابع  از  نقل  به  افغانستان 
گفت وگوهای  که  است  کرده  گزارش 
مذاکره کننده ی  تیم های  میان  صلح 
در  طالبان  گروه  و  افغانستان  حکومت 
آغاز  آگست  اسد/1۶  بیست وششم 

می شود.
بی بی سی فارسی نیز به نقل از سهیل 
طالبان  سیاسی  دفتر  سخن گوی  شاهین، 
در قطر گزارش کرده است که این گروه 
آماده است طی یک هفته پس از رهایی 
آغاز  را  بین االفغانی  مذاکرات  زندانیان، 
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به  افغانستان  واگذاری  و  طالبان  به  باج دهی 
این گروه و پاکستان است. حکومت افغانستان 
متحدین  سیاسی  و  امنیتی  حمایت  غیبت  در 
استراتژیک اش و مخصوصا امریکا، توان دوام 
جنگ در برابر طالبان را ندارد؛ گروهی که فارغ 
از سرسختی در جنگ، اکنون حمایت آشکار 

و پنهان کشورهای قدرتمندی را با خود دارد.
ریاست جمهوری  انتخابات  از  پس  اگر 
یا  ترمپ  پیروزی  از  فارغ  متحده،  ایاالت  در 
برابر  در  کشور  این  رویکرد  و  موضع  بایدن، 
طالبان از رویه ای که اکنون دارد، تغییر کند و 
ناچاری مستعجل با پیامد »باج دهی« به طالبان 
جایش را به تعامل سیاسی مناسب و برد-برد با 
این گروه عوض کند، می توان امیدوار بود که 
کابوس بلعیده شدن افغانستان به کام خشونت 
پاکستان  امارت اسالمی و استیالی حداکثری 

اتفاق نیفتد.
اگر افغانستان با نیمه ی خالی لیوان صلح 
مواجه شود، آینده فارغ از این که تاریک و مبهم 
از حمایت  طالبان  بود.  است، خونین خواهد 
حامیان منطقه ای سمج و توان نظامی مخربی 
امکان  افغانستان  حکومت  است.  برخوردار 
را  طالبان  برابر  در  ملی  اراده ی  تمثیل  توان  و 
ندارد. اگرچه پس از بیش از یک سال افتراق 
اختتامیه ی  مراسم  و خطرناک،  شدید  سیاسی 
را  امیدوارکننده ای  وحدت  نوید  لویه جرگه، 
به نظر  اما  داد،  کشور  سیاسی  قشر  میان  در 
دروغین  نمایش  یک  صرفا  روز،  آن  می رسد 
تعامل  پابرجاست.  کماکان  اختالف ها  و  بود 
و همسویی غنی با آن خصوصیات شخصیتی 
و دیدگاه های سیاسی اش با جناح های سیاسی 
عمدتا مجاهد، اگر ناممکن نباشد، بعید است. 
احتمال باالی برهم خوردن همسویی سیاسی 
روابط  گرفتن  شکل  امکان  فعلی،  شکننده ی 
و  سیاسی  های  جناح  میان  پنهان  تعامالت  و 

نیروهای دولتی وارد کرده اند: »طالبان دستگاه  
آورده اند و تونل برای رسیدن به کندک ارتش 

استفاده می کنند.«
مجلس  عضو  اکازی،  ضیاءالدین 
تلفات  افزایش  دالیل  از  یکی  نمایندگان، 
دستیابی  را،  باالمرغاب  در  دولتی  نیروهای 
مجهز  نظامی  پیشرفته  سالح های  به  طالبان 
»در  می داند:  بادغیس  در  شب بین  دوربین  با 
باالمرغاب نیروهای دولتی سالح  کافی دارند، 
پیشرفته  طالبان  سالح های  تناسب  به  اما 
از  که  دارند  دوربین های شب  طالبان  نیست. 
فاصله های دور دست نیروهای دولتی را هدف 

قرار می دهد.«
فواد امان، معاون سخن گوی وزارت دفاع 
بر  روز  اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو  در 
توانمندی نیروهای دولتی مستقر در بادغیس 
تأکید دارد. او می گوید که طی سال  جاری به 
طالبان در این والیت تلفات سنگین وارد شده 

از جزئیات کشته شدن شریف چیزی در حافظه 
ابتدا  ندارد. همین قدر به یاد دارد که شریف 
برای خدمت سربازی به خوست رفته، سپس 
از  یکی  در  سرانجام  و  شده  منتقل  غزنی  به 
است:  شده  کشته  والیت  این  ولسوالی های 

زیر فشار امریکایی ها، سرانجام حکومت 
زندانی   400 رهایی  به  شد  مجبور  افغانستان 
اشرف غنی،  دهد.  در  تن  طالبان  باقی مانده ی 
هفته ها سعی کرد در برابر درخواست ایاالت 
این  آغاز  همان  از  اما  کند،  مقاومت  متحده 
امضای  از  گریزی  که  بود  مشخص  مقاومت 
حکم رهایی زندانیان باقی مانده ی طالبان ندارد. 
باقی مانده  زندانی   400 رهایی  با  مخالفت اش 
که از اکابر نظامی طالبان هستند، در میان قشر 
سیاسی داخلی و شرکای استراتژیک افغانستان 
در  ممانعت  به  صلح  پروسه ی  در  دخیل  و 
با  غنی  اشرف  سرانجام  شد.  تفسیر  پروسه 
تا  فراخواند  را  لویه جرگه  هشیارانه،  ترفندی 
طالبان  باقی مانده ی  زندانیان  رهایی  مسئولیت 
رهایی  حکم  صدور  کند.  تقسیم  مردم  با  را 
را  امکان  این  لویه جرگه  با مسئولیت  زندانیان 
به غنی می دهد که در ماه های آینده، اگر پروسه 
نرفت  پیش  به  فعلی  خوشبینی های  مطابق 
و  زندانی شان  هزار  پنج  رهاشدن  با  طالبان  و 
خروج نیروهای خارجی از افغانستان، بر طبل 
فیصله ی  به  اتکا  با  بتواند  او  کوبیدند،  جنگ 
لویه جرگه و ارتباط سیاسی که با یک شبکه ی 
3 هزار نفری از متنفذین قومی، فعاالن سیاسی 
و اجتماعی خلق کرده، موضع بهتری در برابر 

طالبان داشته باشد.
موضع غنی قابل دفاع بود. رهایی زندانیان 
یک گروه شورشی و تروریستی نه در سرانجام 
مذاکرات و در آستانه یا پس از عقد توافق که 
»باج دهی«  مذاکرات،  آغاز  پیش شرط  به عنوان 
بود.  خلیل زاد  آن  مهندس  که  است  آشکاری 
نشان دادن  به جای  که  زندانیان گروهی  رهایی 
تعامل،  و  مذاکره  به  نسبت  حسن نیت 
خشونت ها و حمالتش را افزایش داده و پیدا 
و پنهان از رؤیای فتح المبین، برگشت امارت 
اسالمی و استیال بر افغانستان به عنوان مصادیق 
هیچ  می گوید،  سخن  تمامیت طلبی اش  تفکر 
معنایی جز »باج دهی« ندارد. و غنی مجبور شد 

به این »باج دهی« تن در دهد.
قرار است به زودی و در روزهای پیش رو 
شود.  آغاز  دوحه  در  بین االفغانی  مذاکرات 
خواهد  پیچیده  و  پرتنش  بسیار  که  مذاکراتی 
نیست.  برابر  دوطرف  مواضع  زیرا  بود، 
دارد.  قرار  فشار  تحت  افغانستان  حکومت 
قرار  بهتر  موضع  در  را  طالبان  دوحه،  توافق 
داده و عمال پیش از آغاز مذاکرات، امتیازات 
فراوانی را در اختیار این گروه قرار داده است. 
حدود  ظرف  در  تا  دارند  شتاب  امریکایی ها 
ریاست جمهوری  انتخابات  به  که  روزی  صد 
این کشور مانده، پروسه ی صلح افغانستان به 
حدی پیشرفت داشته باشد که بتواند به عنوان 
ترمپ  برای  توجه  قابل  سیاسی  کریدت  یک 
در انتخابات استفاده داشته باشد. اگر رویکرد 
امریکایی ها با پروسه ی صلح افغانستان پس از 
انتخابات ماه نوامبر این کشور، همچنان چیزی 
ماه های  افغانستان  جاری ست،  فعال  که  باشد 
دشوار و سختی در پیش دارد. رویکرد فعلی 
افغانستان، عمال  با پروسه ی صلح  این کشور 

والی  ملک زی،  عبدالغفور  پیش  چندی 
اطالعات  با  صحبت  در  نیز  بادغیس  پیشین 
در  را  خارجی  جنگ جویان  حضور  روز، 
باالمرغاب تأیید کرده بود. او گفته بود که این 
به  مجهز  پیشرفته  سالح های  با  جنگ جویان 

دوربین شب هستند.

حفرتونلوسالحشبین
مرتبه  چندین  جاری  سال  جریان  در 
تونل ها،  حفرکردن  با  طالب  جنگ جویان 
قسمت های از کندک ارتش را در باالمرغاب 
بادغیس  مردم  نمایندگان  کرده اند.  منفجر 
بیش تر  تونل های  حفر  احتمال  که  می گویند 
از سوی طالبان برای رسیدن به کندک ارتش 

بیش تر از هر زمانی است. 
می گوید  بادغیس  والیتی  شورای  رییس 
ارتش  کندک  از  بخش های  مرتبه  دو  تاکنون 
به  تلفاتی  و  منفجر  طالبان  باالمرغاب  در  را 

چند نان به خانه می آورم.«

صفوراازشریفخاطراتزیادیندارد
شریف وقتی کشته شد، صفورا خواهرش 
10 سال سن داشت. او به دلیل کم سن وسالی اش 

نگرانی می کند. عبدالقادر رحیمی، رییس این 
کمیسیون در صحبت با روزنامه اطالعات روز، 
تأکید دارد که باید طرفین درگیر جنگ قواعد 

جنگ و اصول بشردوستانه مدنظر بگیرند. 
مال  و  جان  حفظ  باید  که  می گوید  او 
طرفین  برنامه های  صدر  در  غیرنظامیان 
منازعه در جنگ باشد: »متأسفانه تا جای که ما 
می بینیم، طرفین درگیر منازعه مسلحانه، توجه 
کمی به جان و مال مردم بی دفاع کرده اند. باید 
تلفات غیرنظامیان به حداقل برسد. کمیسیون 
مستقل حقوق بشر همواره در مورد منازعات 

مسلحانه تشویش خود را اعالن کرده است.«

دودیکهبهچشممردممیرود
نیروهای  اکماالت  ترس  از  طالبان  گروه 
باالمرغاب، اجازه  دولتی در کندک ارتش در 
از طریق پل  باربری،  عبور و مرور موترهای 
را  مرغاب  رودخانه  روی  کندک  این  نزدیک 

نمی دهند. 
سنگین وزن  باربری  موترهای  رانندگان 
مجبورند که در عمق آب رودخانه مواد مورد 
شمالی  والیت های  و  باالمرغاب  به  را  نیاز 

منتقل کنند. 
جریان  در  مرتبه  چندین  می شود  گفته 
سال  جاری به دلیل عمق آب، موترهای باربری 
رانندگان  به  هنگفت  خساره  و  شده  واژگون 

وارد شده است. 
می گوید  بادغیس  والیتی  شورای  رییس 
از  تنها  را  باربری  موترهای  طالبان  که 
منطقه ی موسوم به »اکازی ها« در فاصله چهار 
اجازه  باالمرغاب  ولسوالی  شرق  کیلومتری 

عبور از رودخانه را می دهند. 
موترهای  عبور  برای  که  می افزاید  او 
رودخانه  روی  از  موتورسایکل  و  تیزرفتار 
مرغاب،، باشندگان محل قایق های کوچک از 
والیت نیمروز به باالمرغاب منتقل کرده اند، تا 
رفت و آمد در دو طرف این رودخانه مختل 

نشود.
عضو  اشکانی،  جنیداهلل  حال،  همین  در 
روزنامه  با  در صحبت  بادغیس  مدنی  جامعه 
مردم  مشکالت  افزایش  از  روز،  اطالعات 
باالمرغاب  در  طالبان  گسترده  به دلیل حضور 
مرکزی  حکومت  از  او  می کند.  نگرانی  ابراز 
می خواهد که به طالبان اجازه ندهد که برای 
کنند:  ایجاد  مشکل  رفت و آمد  بخش  مردم 
چه   هر  که  خواسته اند  کشاورزان  از  »طالبان 
زودتر گندم های شان را درو کنند، برای این که 
حمالت شدید این گروه باالی کندک ارتش 

در باالمرغاب افزایش می یابد.«

»کهندهد،چطورکنیم؟«
با شیوع ویروس کرونا در کشور و وضع 
قیودات بر گشت وگذار، به شمار فقرا افزوده 
مستمندان  به  کمک رسانی  برای  دولت  شد. 
طرح توزیع نان خشک را روی دست گرفت. 
سهم خادم حسین و خانواده اش از این کمک، 

دو تا نان در 24 ساعت بوده است. 
پس از شیوع ویروس کرونا در کشور و در 
پی نگرانی از تأثیرات آن بر اقتصاد افغانستان، 
جامعه جهانی حدود دو میلیارد دالر به افغانستان 
کمک کرد. حکومت اما تا کنون از این کمک ها 
فقط به مستمندان نان خشک توزیع کرده است. 
به گفته ی شهردار کابل در برنامه ی توزیع نان 
خشک حدود یک میلیارد و 1۵0 میلیون افغانی 

هزینه شده است. 
در  را  پسرش  این که  به دلیل  خادم حسین 
جنگ در برابر طالبان از دست داده و خودش 
هم پیر است و دیگر از کار افتاده است خود 
را بیش تر از هر کسی دیگر مستحق دریافت 
کمک می داند. با این وضع اما او فقط دو نان 
خشک دریافت کرده و حاال دیگر از نان خشک 

هم خبری نیست. 
نشان  خادم حسین  زندگی  ظاهری  وضع 
کنار  در  است.  درماندگی  نماد  او  که  می دهد 
خادم حسین خانم پیرش با ریسندگی و درآمد 
است.  شوهرش  به  کمک  تقالی  در  ناچیز 
می آمد  که  »کمک  می گوید:  خادم حسین 
می رفتم پیش وکیل کوچه و شکایت می کردم 
که پسرم شهید شده است. به من کمک کنید، 
اما وکیل هیچ در قصه ام نبود. خود وکیل بوجی 
ندهد  را در خانه خود می برد. که  آرد  بوجی 
چطور کنیم؟« او به تکرار می گفت: »که ندهد 

چطور کنیم؟«

مقر، قادس، جوند بیش تر خواهد شد و حتا 
طالبان خودشان را به دروازه های شهر قلعه نو 
خواهند رساند.« آقای اکازی می گوید که بارها 
مقام های  با  را  باالمرغاب  امنیتی  بد  وضعیت 
میان  در  داخله  و  دفاع  وزارت های  در  ارشد 
اوضاع  بهبود  برای  تاکنون کاری  اما  گذاشته، 
امنیتی در این ولسوالی به شدت ناامن صورت 

نگرفته است. 
منابع به اطالعات روز می گویند در میان 
جنگ جویان  بادغیس،  باالمرغاب  در  طالبان 
دارند.  حضور  خانواده های شان  با  خارجی 
والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عبدالعزیز 
با  جنگ جویان  این  که  می گوید  بادغیس 
روسیه،  کشورهای  از  خانواده های شان 
ازبیکستان، تاجیکستان به باالمرغاب آمده اند: 
این  لفظ  با  که  می گویند  باالمرغاب  »مردم 
جنگ جویان آشنایی ندارند و آنان به زبان های 

خارجی صحبت می کنند.«

در قلعه ی شهاده )منطقه ای در ناحیه ششم شهر 
شریف  جنازه  آنان  از  یکی  که  آوردند  کابل( 

پسرم بود.«
نمی داند.  را  خود  دقیق  سن  خادم حسین 
او می گوید، هشتادوچند ساله است و با خانم 
در  شصت و چندساله و دختر 18 ساله شان، 
دورترین  از  یکی  انصاری،  عبداهلل  شهرک 
زندگی  کابل  شهر  محله های  محروم ترین  و 
می کنند. جایی که هیچ شباهتی به شهر ندارد 
و تقریبا از تمامی خدمات شهری محروم است. 
و  خادم حسین  شریف،  مرگ  از  پس 
خانواده اش بی پناه شده اند. او از روی ناگزیری 
هر روز لباس های دست چندم افغانی را روی 
اتفاق  کم  خیلی  اما  می کند  آویزان  دیواری 
می افتد که کسی سراغ او بیاید و از او خرید 
تا   20 روزها  بعضی  خودش  گفته ی  به  کند. 
کمک  با  روزها  بقیه  دارد.  درآمد  افغانی   ۵0
مردم مقداری پول به دست می آورد و نان و 
او  تهیه می کند. هرچند  برای خانواده اش  آبی 
تأمین  در  نیز  اقاربش  و  بستگان  که  می گوید 
حدی  به  اما  می کند،  کمک  را  او  مخارجش 
نیست که او را از کار کردن بی نیاز کند: »این 
لباس های کهنه را از یک سرای در همین منطقه 
می گیرم و می برم پیش مسجد آویزان می کنم. 
یگان روز یک جوره، دو جوره می فروشم و 

کندک ارتش به سر می برند، مورد پرتاب هاوان 
و راکت قرار می گیرد. 

ابراز  کندک  این  در  آذوقه  کمبود  از  او 
نگرانی می کند و از حکومت مرکزی می خواهد 
»بر  کنند:  فوری  رسیدگی  مشکل  این  به  که 
و  کشته  ها  که  وقتی  طالبان  سوی  از  طیاره ها 
زخمی ها را منتقل می کند و یا تجهیزات نظامی 

و غذا می آورند، انداخت می شود.«
منبعی از لوای سوم ارتش در بادغیس نیز 
کندک  در  ارتش  نیروهای  اکماالت  می گوید 
به هیچ عنوان از طریق زمین به دلیل تهدیدات 
می گوید  او  نیست.  امکان پذیر  امنیتی  بلند 
اجازه ندارد که در مورد وضعیت آشفته امنیتی 

در باالمرغاب با رسانه ها صحبت کند.

طالبان »عامل غیرنظامیان؛ بلند تلفات
هستند«

ضیاءالدین اکازی، نماینده مردم بادغیس 
در مجلس نمایندگان می گوید که بر اثر پرتاب 
هفته  باالمرغاب طی یک  ولسوالی  در  هاوان 
دیگر  تن   3۵ و  کشته  غیرنظامی   14 گذشته، 
تلفات  عامل  که  او می افزاید  زخمی شده اند. 
دولتی  نیروهای  غیرنظامیان  از  شمار  این 
مستقر در کندک ارتش در باالمرغاب هستند: 
»افزایش تلفات غیرنظامیان از سوی نیروهای 
دولتی، باعث افزایش فاصله میان حکومت و 

مردم خواهد شد.«
تلفات  عامل  ملی،  دفاع  وزارت  اما 
غیرنظامیان را گروه طالبان می داند. فواد امان، 
معاون سخن گوی وزارت دفاع ملی می گوید 
که به هیچ عنوان نیروهای دولتی غیرنظامیان را 
هدفمندانه هدف قرار نمی دهند: »هیچ گاهی 
به شکل عمدی، نیروهای افغان مثل گروه های 
تروریستی و طالبان باالی افراد ملکی و بی دفاع 
حمله نمی کنند. نیروهای امنیتی و دفاعی برای 
تالشی  هیچ  از  ملکی  افراد  جان  از  حفاظت 

دریغ نمی کنند.«
والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عبدالعزیز 
بادغیس، طالبان را متهم می کند که از خانه های 
مسکونی برای هدف قرار دادن نیروهای دولتی 
مستقر در کندک ارتش در باالمرغاب استفاده 
از خانه های  راکت  و  هاوان  »طالبان  می کنند: 
روز  هر  می کنند،  پرتاب  کندک  بر  مسکونی 
نیروهای دولتی کشته و زخمی می شوند، فشار 
نیروهای دولتی  نیروها زیاد است.  این  باالی 
و  طالبان  با  مقابله  برای  که  می شوند  مجبور 
دوربین های شب بین آن ها هاوان پرتاب کنند.«

غرب  در  حقوق بشر  ساحوی  کمیسیون 
ابراز  غیرنظامیان  تلفات  افزایش  از  کشور، 

یک  سرانجام  فراوان  جست وجوی  از  پس 
عکس کوچک از او آورد. این عکس غبارآلود 
پولیس  سرباز  لباس  در  را  شریف  تاریک،  و 

نشان می دهد. 
پولیس،  ذاتی  امور  قانون  براساس 
می شود،  کشته  جنگ  میدان  در  اگر  سربازی 
زمان  برای  او  معاش  اکرامیه،  پرداخت  ضمن 
اگر  می شود.  پرداخت  بستگانش  به  مدیدی 
سرباز کشته شده فرزند داشته باشد، تا آخرین 
نکند،  تکمیل  را  سالگی  هجده  فرزندش 
معاشش پرداخت می شود و اگر همسر و فرزند 
نداشته باشد، تا پدر و مادرش در قید حیات 

هستند، از آن مستفید می شوند.
برای  تنها  می گوید،  شریف  خانواده ی 
را  او  معاش  افغانی  دو سال، ساالنه ۵0 هزار 
شش  می گوید  صفورا  است.  کرده  دریافت 
گفته ی  به  شد.  قطع  شریف  معاش  قبل  سال 
او، ریاست شهدا و معلوالن در آن زمان تمام 
مدارک شریف را از او گرفته و گفته که شهدای 
نیروهای امنیتی و دفاعی کشور به حدی زیاد 
پرداخت  توان  دیگر  دولت  که  است  شده 
ندارد. صفورا  از دو سال  آنان را بیش  معاش 
هم که در آن زمان کوچک بوده، تمام مدارک 
شریف را تحویل داده است: »ما فقط برای دو 
سال پس از مرگ شریف معاش او را گرفتیم. 
از آن وزارت شهدا و معلوالن گفت که  پس 
اردوی ملی زیاد شده و دولت دیگر  شهدای 
توان پرداخت معاش آن همه شهید را ندارد. 
تمام اسناد شریف را از من گرفت و پس از آن 

معاش شریف قطع شد.«
خواستیم در این مورد با وزارت دولت در 
امور شهدا و معلوالن صحبت کنیم، اما به رغم 

تماس های مکرر موفق به این کار نشدیم. 

 120 فاصله  در  باالمرغاب  ولسوالی 
مرکز  قلعه نو،  شهر  شمال  در  و  کیلومتری 
والیت بادغیس، به میدان زورآزمایی نیروهای 
نمایندگان  است.  شده  بدل  طالبان  و  دولتی 
مردم بادغیس در مجلس نمایندگان و شورای 
والیتی مدعی اند 300 نیروی دولتی در کندک 
ارتش در باالمرغاب بیش از یک سال است که 

در محاصره شدید به سر می برند. 
والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عبدالعزیز 
می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  بادغیس 
متر   400 محدوده ی  در  دولتی  نیروهای  که 
محاصره ی  در  ارتش  کندک  داخل  در  مربع 
شدید به سر می برند و دیگر نقاط باالمرغاب 
نیروی   300« دارد:  قرار  طالبان  اختیار  در 
پولیس، ارتش، کماندو، قطعات خاص پولیس 
در داخل کندک ارتش جابه جا هستند و این 
افراد در محاصره طالبان قرار دارند. اگر کمک 

نرسد، مشکل جدی پیش می آید.« 
محاصره ی  مورد  در  ملی  دفاع  وزارت 
نیروهای دولتی در کندک ارتش در باالمرغاب، 
ابراز نظر نمی کند. اما یک منبع معتبر در لوای 
سوم ارتش که خواست هویتش پنهان بماند، 
به روزنامه اطالعات روز می گوید که کندک 
ارتش در محاصره ی طالبان قرار دارد و فشار 

زیاد روی این نیروها است.

ترسازگسترشجغرافیایجنگ
ضیاءالدین اکازی، نماینده مردم بادغیس 
در مجلس نمایندگان، حکومت را به بی پروایی 
در راستای حمایت از نیروهای دولتی مستقر 
در باالمرغاب متهم می کند. او در صحبت با 
صورتی که  در  می دهد  هشدار  روز  اطالعات 
ارتش  کندک  در  گیرمانده  سربازان  به  کمک 
فرستاده نشود، سقوط این کندک دور از امکان 

نیست. 
کندک  سقوط  منفی  پیامدهای  از  او 
است:  نگران  به شدت  طالبان  به دست  ارتش 
»اگر کندک ارتش در باالمرغاب سقوط کند، 
آب کمری،  ولسوالی های  در  جغرافیای جنگ 

روز  هر  عصایش  کمک  با  خادم حسین 
در  را  دست چندم  و  کهنه  لباس های  صبح، 
کوله پشتی می اندازد و به محل کارش می رود. 
و  محقر  خانه  صدمتری  در  خشتی  دیوار 
کاسبی  محل  کابل  غرب  دورافتاده  محله  در 
رونق  هرگز  که  کاسبی  است.  خادم حسین 
ندارد، اما تنها کاری است که خادم حسین پس 
از کشته شدن فرزندش که سرباز پولیس بود، از 

عهده اش برمی آید. 

وقتچرخروزگاربرعکسمیچرخد
خادم حسین که بیش از 80 سال سن دارد، 
هشت سال قبل یگانه فرزندش را که در والیت 
غزنی به عنوان سرباز پولیس خدمت می کرد، در 

جنگ با طالبان از دست داد. 
خادم حسین، پیش از آن که به کابل بیاید، 
در روستایش در ولسوالی مرکز بهسود والیت 
میدان وردک کشاورزی می کرد. او حدود 12 
سال پیش به امید زندگی بهتر از روستا به شهر 
او چرخید.  اما چرخ روزگار علیه  کوچ کرد، 
شریف، یگانه پسر خادم حسین، وقتی 21 سال 
و  پیوست  افغانستان  ملی  پولیس  به  داشت 
حدود هشت سال پیش در یکی از ولسوالی های 

والیت غزنی توسط طالبان کشته شد. 
مرگ شریف، شوک بزرگی به خادم حسین 
و همسرش وارد کرد؛ در حدی که هردو حاال 
جزئیات  نه  و  شده اند  اعصاب  بیماری  دچار 
مرگ پسرشان را می  دانند و نه هم عدد دقیق 
سن خودشان را. خادم حسین و همسر پیرش 
قبل  سال  هشت  حدود  که  می دانند  فقط 
و  او  جنازه ی  و  کشته شده  غزنی  در  شریف 
کابل  در غرب  در مسجدی  را  سه همرزمش 
آوردند: »یک روز چهار جنازه را در مسجدی 

ضیاءالدین اکازی، نماینده 
مردم بادغیس در مجلس 
نمایندگان می گوید که بر اثر 
پرتاب هاوان در ولسوالی 
باالمرغاب طی یک هفته 
گذشته، 14 غیرنظامی کشته 
و 35 تن دیگر زخمی شده اند. 
او می افزاید که عامل تلفات 
این شمار از غیرنظامیان 
نیروهای دولتی مستقر در 
کندک ارتش در باالمرغاب 
هستند: »افزایش تلفات 
غیرنظامیان از سوی نیروهای 
دولتی، باعث افزایش فاصله 
میان حکومت و مردم خواهد 
شد.«

حکومت افغانستان امکان 
و توان تمثیل اراده ی ملی 
در برابر طالبان را ندارد. 
اگرچه پس از بیش از یک 
سال افتراق سیاسی شدید 
و خطرناک، مراسم اختتامیه ی 
لویه جرگه، نوید وحدت 
امیدوارکننده ای را در میان 
قشر سیاسی کشور داد، اما 
به نظر می رسد آن روز، صرفا 
یک نمایش دروغین بود و 
اختالف ها کماکان پابرجاست. 
تعامل و همسویی غنی با 
آن خصوصیات شخصیتی 
و دیدگاه های سیاسی اش 
با جناح های سیاسی عمدتا 
مجاهد، اگر ناممکن نباشد، 
بعید است.

به عنوان  از چارچوب حکومت  طالبان خارج 
فراهم  مذاکرات  جریان  در  را  نظام  نماینده ی 
می کند. اتفاقی که اگر بیفتد، به مثابه ی دعای 
بود. غنی  نظام جمهوریت خواهد  برای  ختم 
اصلی  ترم  را  جمهوریت  از  دفاع  اگرچه 
کرده،  علم  طالبان  با  مذاکرات  در  سیاسی اش 
اما در این ماجرا پاشنه ی آشیل دارد زیرا خود 
متهم به نقض اصول اساسی جمهوریت است. 
نتواند  او  می شود  باعث  آشیل  پاشنه ی  این 
محور  بر  گسترده  اجتماعی  و  سیاسی  اجماع 

دفاع از جمهوریت در برابر طالبان ایجاد کند.
و  مردم  اکنون  که  پرسشی  مهم ترین 
حوزه ی  مشخصا  و  افغانستان  سیاسی  قشر 
خود  برابر  در  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
دادن  رخ  صورت  در  آیا  که  است  این  دارد 
جایی  بعد،  ماه های  در  بدبینانه  وضعیت های 
که طالبان عزم جزم کند که صرفا با جنگ و 
به  و دست یابی  نظام  پی سقوط  در  خشونت 
فتح الفتوح شان باشد، آیا در محور اشرف غنی 
به عنوان رییس دولت و زعیم نخست نظام، با 
یا بدی که  همه ی کارنامه های سیاسی خوب 
یا  شود  متحد  گذاشته،  یادگار  به  خودش  از 
خیر؟ این پرسش به خصوص زمانی اهمیت و 
جدیت می یابد که خطر سقوط نظام به دست 
اسالمی  امارت  مستقرشدن  احتمال  و  طالب 

به عنوان بدیل نظم فعلی برآفتاب شود.
شکل گرفتن تعامل سیاسی میان طالبان و 
قشر سیاسی جمهوری اسالمی افغانستان ممکن 
بالقوه  به صورت  امکان  این  است.  محتمل  و 
وجود دارد که جناح ها و جریان های سیاسی 
عمدتا سنتی افغانستان بتوانند با طالبان توافق 
این  موضع  تغییر  در  امکان  این  قراین  کنند. 
جناح ها با طالبان در طول دو سال گذشته که 
پروسه ی صلح کشور کلید خورده، محسوس 
مستقیم  خطاب های  و  پیام ها  ادبیات،  است. 
جناح های  این  و  طالبان  میان  غیرمستقیم  و 
سیاسی نشان می دهد که به قول محمد محقق، 
و  عنب  میان  اختالف  حد  در  اختالف هاشان 
انگور است. برخالف این امکان اما، جمع شدن 
رهبر  و  رییس جمهور  به عنوان  غنی  اشرف 
حوزه ی جمهوری اسالمی افغانستان با طالبان 
در مذاکرات صلح و مراحل پس از عقد توافق 
ناممکن  اگر  ادغام،  پروسه ی  آغاز  و  سیاسی 
اختالفات  زیرا  می نماید؛  بعید  بسیار  نباشد، 
طالبان  گروه  و  افغانستان  رییس جمهور  میان 
اکنون  بنیادین است.  بسیار عمیق، ریشه دار و 
پرسشی که به آدرس رییس جمهور افغانستان 
مطرح می شود این است که اگر برای پیشرفت 
پروسه  و دستیابی افغانستان به یک توافق صلح، 
در حد  انعطافی  غنی  آقای  که  افتد  ضرورت 
جمهوری  سیاسی  زعامت  مسند  از  کناررفتن 
از خودش  طالبان  برابر  در  افغانستان  اسالمی 
قربانی  چنین  است  حاضر  او  آیا  دهد،  نشان 
این پرسش و مسأله در حدی حیاتی  بدهد؟ 
است که وقوع یا عدم وقوع آن می تواند در حد 
برآورده شدن یا بر بادرفتن رؤیای تحقق صلح 

برای افغانستان پیامد داشته باشد.

نیروهای  پاسگاه  بر  طالبان  »حمالت  است: 
تلفات  و  شده  زده  عقب  دفاعی  و  امنیتی 
طالبان  است.  شده  وارد  طالبان  به  سنگین 
هیچ جای بادغیس را نتوانسته اند که از کنترل 
حکومت خارج کنند. با گذشت هر روز میزان 
تلفات طالبان بلند می رود و این گروه تضعیف 

می شود.«

دشواریدراکماالت
سال  یک  از  بیش  می گویند،  منابع 
فراز  بر  دولتی  نیروهای  کندک  که  می شود 
طالبان  به دست  »سه پایه«  به  موسوم  کوه  تپه 
این پاسگاه در فاصله دو  سقوط کرده است. 
کیلومتری کندک ارتش در باالمرغاب موقعیت 
دارد. با سقوط این پاسگاه نشست و برخاست 

چرخبال ها به دشواری انجام می شود. 
مجلس  عضو  اکازی،  ضیاءالدین 
اجساد  و  زخمیان  که  می گوید  نمایندگان 
روزه   20 تأخیر  با  دولتی  نیروهای  قربانیان 
منتقل می شود و زندگی برای نیروهای دولتی 

در کندک ارتش دشوار شده است.
بیش تر اکماالت نیروهای دولتی در کندک 
صورت  شب  طرف  از  باالمرغاب  در  ارتش 
هوایی، جنگنده ها  با حمایت  آن هم  می گیرد، 

از چرخبال.
والیتی  شورای  رییس  بیگ،  عبدالعزیز 
اکماالت،  هنگام  در  که  می گوید  بادغیس 
اطراف  در  که  طالبانی  سوی  از  چرخبال ها 

»شریف اول در خوست پولیس بود و بعد به 
غزنی تبدیل شد. در غزنی کشته شد.« 

تمام مدارکی که نشان دهد شریف سرباز 
پولیس بوده و در غزنی کشته شده، هم نابود 
شده است. صفورای 18 ساله، خواهر شریف، 

300 سرباز ارتش در محاصره طالبان؛ 
درباالمرغاببادغیسچهمیگذرد؟

ویترینفقر؛
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میمبال به کاسکو پرو پیوست

بارسا بزند. نزدیک ترین رقبای لواندوفسکی ارلینگ هالند با 
10 گل و ممفیس دیپای و گابریل ژسوس با ۶ گل هستند 
که در این میان تنها ژسوس همچنان با سیتی در رقابت ها 

حضور دارد.
باید  بود و  بارسلونا خواهد  لواندوفسکی  بعدی  رقیب 
دید جمعه پیش رو در لیسبون ستاره لهستانی به روند گلزنی 

هایش ادمه می دهد یا اتفاق دیگری رخ خواهد داد.

بواتنگ فراموش نمی کنند. در بازی برگشت آلمانی ها 3 بر 
2 پیروز شدند اما این نتیجه برای صعود کافی نبود. در آن 

سال آبی اناری ها قهرمان لیگ قهرمانان شدند.
یک فصل قبل از آن یعنی 13-2012 بایرن توانست با 
بر   ۷ در مجموع  تیم  این  کند.  بعد صعود  به دور  قاطعیت 
صفر )4 بر صفر در مونیخ و 3 بر صفر در بارسلونا( پیروز 
به دست  تیم کاتاالنی  برابر  را  تاریخی  پیروزی  تا یک  شد 

آورد. مسی در بازی برگشت حضور نداشت.
بایرن  مقابل  دارد  عادت  آرجانتینی  ستاره  مجموع  در 
مونیخ به تعهدات خود از جمله گلزنی عمل کند. این بار با 
باوارایی ها در مرحله مورد عالقه اش یعنی یک چهارم نهایی 
مرحله  این  در  را  حضور  بیشترین  او  شد.  خواهد  روبرو 

داشته و بیشترین گلزنی را به خود اختصاص داده است.
دو تیم بارسلونا و بایرن مونیخ جمعه شب در لیسبون به 

مصاف هم خواهند رفت.

کریستیانو  دارد.  نیاز  رونالدو  گلزنی  رکورد  شکستن  برای 
فصل 14-2013 توانسته بود رکورد 1۷ گل را به جا بگذارد.
فوق ستاره پرتگالی در حالی پای به نیمه نهایی گذاشت 
که 14 گل برای رئال به ثمر رسانده بود. رونالدو در بازی 
برگشت برابر بایرن دبل کرد و 1۶ گله شد و در فینال هم 
یک گل به اتلتیکو زد تا هم رکوردی جدید به ثبت برساند 

و هم آقای گل رقابت ها شود.
۶ سال بعد لواندوفسکی بهترین فرصت برای برابری یا 

گذر از این رکورد را دارد.
قهرمانان  لیگ  آقای گل  بار  توانسته ۵  تاکنون  رونالدو 
شود. او سال های 201۶ و 2018 نیز توانسته بود 1۶ و 1۵ 

گل به ثمر برساند.
لیونل  اختیار  از رونالدو در  بهترین رکورد گلزنی پس 
برای  گل   14 توانست  که  است  فصل 2011-12  در  مسی 

بود. ستاره آرجانتینی تصمیم گرفت که آبی اناری ها به دور 
رقیب  که  بایرن  با  باید  اما در یک چهارم  کنند  بعد صعود 

سخت تری است روبرو شوند.
کسی که توانایی شکست این تیم را دارد مسی است. 
آبی انار ها به ستاره تیمشان امیدوار هستند و برای آن دلیل 
هم دارند. مهاجم بارسلونا پیش این باواریایی ها را در مرحله 

حذفی لیگ قهرمانان شکست داده است.
نخستین بار در فصل 0۹-2008 اتفاق داد و او در یک 
چهارم نهایی دو بار دروازه بایرن را باز کرد و یک پاس گل 
داد. در بازی برگشت تساوی یک بر یک رقم خورد که برای 

صعود کافی بود.
داد  رخ   2014-1۵ فصل  در  مسی  واقعی  درخشش 
پایان رسید. ستاره  به  بارسا  پیروزی 3 بر صفر  با  بازی  که 
آبی  داد.  گل  پاس  یک  و  رساند  ثمر  به  گل  دو  آرجانتینی 
اناری ها هرگز  این دیدار را به خاطر حرکت مسی مقابل 

روبرت لواندوفسکی می تواند پس از شش سال رکورد 
گلزنی جدیدی در لیگ قهرمانان به جا بگذارد.

با  را  اروپا  طالی  کفش  لواندوفسکی  روبرت  هرچند 
دو گل اختالف به چیرو ایموبیله باخت ولی بدون شک او 
شانس اول تصاحب عنوان بهترین گلزن چمپیونزلیگ است 
نیز  تاریخی کریستیانو رونالدو  به رکورد  تواند حتی  و می 

دست پیدا کرده و از آن پیشی بگیرد.
ستاره لهستانی در بوندسلیگا 34 گل برای بایرن به ثمر 
رساند و متوسط 1.0۹ گل در هر بازی برای او به ثبت رسید؛ 
بازی  ایموبیله متوسط 0.۹۷ گل در هر  در حالی که چیرو 
داشت. در واقع 18 تیمی بودن بوندسلیگا اینجا بیش از همه 

به ضرر لواندوفسکی تمام شد.
به  اینجا 13 گل  به  تا  اما در لیگ قهرمانان توانسته  او 
ثمر برساند)متوسط 1.8۵ گل در هر بازی( و به تنها ۵ گل 

مهاجم بارسلونا پیش از این با درخشش خود موجب 
شکست بایرن مونیخ شده است.

به نقل از بی ساکر، لیونل مسی پیش از این به عنوان 
یک قهرمان برای بارسلونا در نیمه نخست دیدار برابر ناپولی 
در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا ظاهر شده 

چالش بزرگ لواندوسکی
فقط 5 گل تا تسخیر تاج و تخت رونالدو در چمپیونزلیگ

مسی روش شکست بایرن مونیخ را می داند

ارزش مالی بخش امریکا تیک تاک نامشخص است اما حدس زده می شود 
که رقم آن حدود ده ها میلیارد دالر باشد.

شود  می  برآورد  دالر  میلیارد   2۹ در حدود  چیزی  تویتر  سرمایه  ارزش 
درحالی که شرکت مایکروسافت بیش از 1.۶ تریلیون دالر ارزش دارد.

کارشناسان معتقدند که توافق تیک تاک با تویتر ممکن است با مشکالت 
کمتر نظارتی و امنیتی به نسبت مایکروسافت روبه رو شود.

برای  در خصوص تالش  بی بی سی  به سوال  پاسخ  از  تویتر  سخن گوی 
این  در  بی بی سی  سواالت  به  نیز  تاک  تیک  و  رفت  طفره  تاک  تیک  خرید 

خصوص تاکنون پاسخ نداده است.

دستور داد تا هرگونه همکاری با تیک تاک را در 4۵ روز آینده بخاطر مسائل 
امنیتی متوقف کنند.

شـرکت عظیـم مایکروسـافت یکـی از مشـتریان اصلی خریـد تیک تاک 
اسـت امـا بـا توجـه بـه اخبـار جدیـد، تویتـر هـم در ایـن زمینـه بـه رقیـب 
مایکروسـافت در خریـد ایـن اپلیکیشـن محبـوب نوجوانان و جوانـان تبدیل 

است. شـده 
مالی  توان  تویتر  آیا  که  نیست  مشخص  ژورنال،  وال استریت  نوشته  به 
برای خرید تیک تاک را داشته باشد و بتواند در 4۵ روز آینده این کار را به 

اتمام برساند.

اطالعات روز: به گفته برخی منابع تویتر با تماس با شرکت »بایت دنس« 
به  که عالقه مند  کرده  اعالم  آنان  به  دارد  را  تاک  تیک  اپلیکیشن  مالکیت  که 

خرید بخش امریکا تیک تاک است.
به گزارش بی بی سی فارسی، تیک تاک یک اپلیکیشن اشتراک ویدیو است 
و برای اشتراک ویدیوهای 1۵ ثانیه ای که اغلب شامل لب خوانی آهنگ، نمایش 
های کمدی و ترفندهای تصویری است استفاده می شود، این اپلیکیشن گوشی 
تلفن همراه در هفته های اخیر به مرکز دعواهای امریکا و چین تبدیل شده و 

بحث خرید آن نیز داغ است.
هفته گذشته دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا به شرکت های امریکایی 

تویتر هم به جمع مشتریان خرید تیک تاک اضافه شد

»بدون حکومت قانون، صاحبان کسب و کار هیچ پشتیبانی در این جا ندارند.«
او در گفت وگویی با خبرگزاری فرانسه هم گفته بود که اگر به زندان بیفتد 
از فرصت به دست آمده استفاده می کند و کتاب هایی را که قصد داشت بخواند 

مطالعه می کند.
از خودمختاری  تصویب شده،  است  ماه  دو  تازه  که  امنیتی  قانون جدید 

هنگ کنگ می کاهد و بازداشت معترضان را در این کشور آسان تر می کند.
قانون جدید همچنین کمک می کند که هنگ کنگ بیش تر شبیه به چین شود. 
هنگ کنگ یک قرن در اجاره بریتانیا بود. چین در مقابل می گوید که قوانین جدید 

باعث ثبات در این جزیره می شود.

پولیس هنگ کنگ اعالم کرده که هفت نفر در روز دوشنبه بازداشت شده اند 
اما نگفته اند که آقای لی در میان بازداشتی هاست یا نه. اتهام این افراد تخطی از 

قوانین ملی عنوان شده است.
ثروت آقای لی یک میلیارد دالر تخمین زده می شود.

دولت  به  نسبت  انتقادی  مواضع  گاهی  کرده،  تأسیس  او  که  روزنامه ای 
تایمز  نیویورک  روزنامه  با  که  در مصاحبه ای  او  دارد.  و حتا چین  هنگ کنگ 

داشت گفته بود که دولت از او متنفر است.
در گفت وگویی با بی بی سی، آقای لی گفته بود که قوانین جدید امنیتی در 
هنگ کنگ، این منطقه نیمه خودمختار را بیش از قبل در فساد به چین شبیه می کند: 

اطالعات روز: جیمی لی، میلیاردر دموکراسی خواه هنگ کنگ، به ظن این که 
با خارجی ها تبانی کرده، بازداشت شد.

یکی از مدیران شرکت آقای لی، گفته که او را با استفاده از قانونی که در 
ماه جوالی بر هنگ کنگ تحمیل کرد، بازداشت کرده اند. در همان زمان آقای لی 

گفته بود که این قانون پایان هنگ کنگ است.
دموکراسی خواهانه  تظاهرات  حامیان  از  او  دارد.  سن  سال   ۷1 لی  آقای 

هنگ کنگ بود که سال پیش به وقوع پیوست.
تجمع  اتهام  به  فبروری  ماه  در  پیش تر  او  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 

غیرقانونی بازداشت شده بود اما با قرار وثیقه آزاد شد.

بازداشت میلیاردر دموکراسی خواه در هنگ کنگ
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در  حضور  سال  یک  از  بعد  پرویی  هافبک 
تراکتور راهی لیگ کشورش شد.

به نقل از سایت آمریکا تی وی، ویلیان میمبال 
سال  یک  از  بعد  تراکتور  تیم  پرویی  بازیکن 
حضور در این تیم از جمع تیم تبریزی جدا و 

راهی تیم کاسکو در لیگ کشورش پرو شد.
این دوازدهمین تیم دوران فوتبال میمبال است 
فوتبال  لیگ  از  مدتی  که  بازیکن  این  و حاال 
می  بر  پرو  به  دیگر  بار   ، بود  دور  کشورش 

گردد.
تراکتور جدا می شود که  از  میمبال در حالی 
این تیم تبریزی در تالش برای کسب سهمیه 
لیگ قهرمانان آسیا است و در جام حذفی نیز 

به نیمه نهایی راه یافته است.

آبراموویچ ۲۰۰ میلیون پوند 
در اختیار لمپارد گذاشت

مالک روس باشگاه چلسی 200 میلیونی پوند 
فرانک  اختیار  در  جدید  بازیکن  خرید  برای 

لمپارد گذاشت.
نظر  به  چلسی  تلگراف،  دیلی  از  نقل  به 
می رسد تابستان شلوغی را در پیش دارد. این 
صرف  یورو  میلیون   80 از  بیش  تاکنون  تیم 
زیاش  حکیم  چون  جدیدی  بازیکنان  خرید 
الیپزیگ  از  ورنر  تیمو  و  آژاکس  از  مراکشی 
بازیکن  دو  جدایی  حال  این  با  است   کرده 
باعث  چلسی  از  ویلیان  و  پدرو  های  نام  به 
نفرات  جذب  بدنبال  تیم  این  که  است  شده 

جدیدی باشد.  
از  که  چلسی  باشگاه  مالک  آبراموویچ  رومن 
عملکرد فرانک لمپارد در اولین فصل مربیگری 
پوند  میلیون   200 دارد،  رضایت  تیم  این  در 
برای خرید بازیکن جدید در اختیار او گذاشته 
خریدهای  برای  مالی  دغدغه  لمپارد  تا  است 

خود نداشته باشد. 
هاورتز  کای  خرید  برای  چلسی  اول  گزینه 
مهاجم جوان تیم بایر لورکوزن آلمان است که 

به شدت مدنظر تیم لندنی قرار گرفته است. 
فوتبال  تیم  بان  دروازه  اوبالک  همچنین 
اتلتیکومادرید نیز گزینه دیگر چلسی برای نقل 
و انتقاالت تابستانی است که به نظر نمی رسد 

تیم مادریدی به راحتی او را از دست بدهد.

نام دو بازیکن مبتال به 
کرونا در اتلتیکو اعالم شد

تیم  در  ورسالیکو  و  کورئا  آنخل  تنها 
تست  و  هستند  مبتال  کرونا  به  اتلتیکومادرید 

دیگر بازیکنان و کادر فنی منفی اعالم شد.
به نقل از آس، پس از این که تست کرونای 
شد  اعالم  مثبت  اتلتیکومادرید  بازیکن  دو 
دوباره تیم نخست و اعضای کادر فنی دوشنبه 
تست PRC دادند و باشگاه دیروز اعالم کرد 
و  کورئا  آنخل  تنها  اند.  بوده  منفی  همه  که 
در  که  هستند  مبتال   1۹ کووید  به  ورسالیکو 
لیسبون  به  و  برند  به سر می  قرنطینه خانگی 

سفر نخواهند کرد.
اتلتیکو که به خاطر پاسخ تست PCR صبح 
به  دیروز  عصر  بود  نکرده  تمرین  دیروز 
برابر  دیدار  برای  اش  سازی  آماده  تمرینات 
پرتگال  به  امروز  تیم  این  داد.  ادامه  الیپزیگ 
سفر می کند تا پنجشنبه شب در یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان برابر نماینده آلمان بازی 

کند.

خـود  اینسـتاگرام  در  و  کـرده  صحبـت 
نوشـت: » سـفر اروپایـی ما زودتـر از آنچه 
دوسـت داشـتیم به پایـان رسـید. این خیلی 
ناراحـت کننـده اسـت چـون تاریـخ ایـن 
باشـگاه همیشـه بـا پیـروزی عجیـن شـده. 
ولـی ایـن نباید باعث شـود دو قهرمانی مان 
را فرامـوش کنیـم. مـا در یـک لیـگ بزرگ 
و  شـدیم  قهرمـان  اللیـگا  مثـل  خـاص  و 
سـوپرکاپ را هـم فتح کردیـم. از این لحظه 
تنهـا به فکر بازگشـت بـه کار و پیروزیهای 
جدیـد هسـتیم. از همه مادریدی ها تشـکر 

مـی کنـم. بـه پیـش مادرید«.

از جملـه فـده والورده و لوکاس واسـکز در 
شـبکه هـای اجتماعی واکنش نشـان داده و 
خواهـان بازگشـت شـرایط رئال به شـرایط 

شـدند. نرمال 
سرخیو  رئال  کاپیتان  آنکه  از  بعد 
راموس و دروازه بانش تیبو کورتوا پیامهایی 
خطاب به هواداران منتشر کردند حاال نوبت 
لوکا مودریچ است که درباره این شکست با 

هواداران رئال صحبت کند.
مودریـچ سـتاره خـط میانـی رئـال و 
برنـده تـوپ طـال از ناراحتـی خـود بابـت 
چمپیونزلیـگ  از  تیمـش  شـدن  حـذف 

لوکا مودریچ ستاره کروات رئال مادرید 
قهرمانان  لیگ  از  تیم  این  حذف  به  نسبت 
وقت  حاال  می گوید  و  داده  نشان  واکنش 
برگشت به کار و کسب پیروزی های جدید 

است.
بعـد از حـذف رئـال مادریـد از مرحله 
یـک هشـتم نهایی لیـگ قهرمانـان اروپا که 
در  منچسترسـیتی  مقابـل  شکسـت  دو  بـا 
بازیهـای رفـت و برگشـت اتفاق افتـاد این 
تیـم تا حـدودی تحـت فشـار قـرار گرفته. 
در میانـه این فشـارها لـوکا مودریچ سـتاره 
کـروات ایـن تیـم به همـراه چند نفـر دیگر 

مودریچ: حاال وقت کار و پیروزی های جدید است

اعتماد  توانست  زیدان  بازگشت 
و  کرده  بازیابی  را  رفته  دست  از 
تاثیرگذار  بازیکن  همان  دوباره 
شود. او فصل 20-201۹ یکی از 
زیدان  نظر  زیر  که  بود  بازیکنانی 
میدان  به  ثابت  ترکیب  در  اغلب 

رفت.
مبنی  شایعاتی  روزها  این 
را  ایسکو  جذب  پیرلو  اینکه  بر 
شود  می  شنیده  کرده  درخواست 
و  مادرید  رئال  است  بعید  ولی 

زیدان راضی به جدایی او شوند.

در  گذشته  سال  یوونتوس 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان به 
پیرلو  و  آژاکس حذف شد  دست 
در واکنش به این ناکامی گفته بود 
به یووه  که درست است رونالدو 
آمده ولی باید بازیکنی مثل ایسکو 
بتواند  تا  باشد  رونالدو  پشت  هم 
پیرلو  کند.  تغذیه  خوبی  به  را  او 
در  یووه  هافبک  خط  بود  معتقد 

سطح رونالدو نیست.
رئال  در  گذشته  سال  ایسکو 
با  ولی  نداشت  خوبی  شرایط 

البته  که  انگیز  بر  بحث  تصمیمی 
با استقبال خوبی در میان هواداران 
نیست  هنوز مشخص  روبرو شد. 
بازی  سبکی  به چه  پیرلو  با  یووه 
به  او دستور  اینکه  و  کرد  خواهد 

جذب چه بازیکنانی داده است.
بهانه  به  اسپورت  دلو  گاتزتا 
انتخاب پیرلو مصاحبه سال گذشته 
او را بازنشر کرده است که در آن 
مثل  هافبکی  جذب  لزوم  از  او 
گرفته  سخن  یووه  برای  ایسکو 

بود.

حاضر  حال  سرمربی 
لزوم  از  گذشته  سال  یوونتوس 
جذب  برای  باشگاه  این  تالش 
بازیکنی مثل ایسکو صحبت کرده 

بود.
از  یوونتوس  حذف  از  پس 
لیون،  دست  به  قهرمانان  لیگ 
این  سرمربی  ساری  مائوریتزیو 
میان  در  و  شد  برکنار  باشگاه 
اسطوره  پیرلو  آ  آندره  تعجب، 
تجربه  هیچ  بدون  ایتالیا  فوتبال 
شد.  او  جانشین  مربیگری 

پیرلو: برای فتح چمیپونزلیگ به ایسکو نیاز داریم

طی پنج روز از افشای این پرونده، شورای 
ملی زنان اعالم کرد 400 مورد شکایت عمدتا 
کرده  دریافت  زنان  علیه  خشونت  مورد  در 

است.
بازیگران  از  شماری  اخیر،  موج  این  در 
کرده اند.  مطرح  مشابهی  شکایت های  نیز  زن 
بشر  حقوق  فعاالن  از  دیگر  نفر  دو  همچنین 

متهم به آزار جنسی شده اند.
غیردولتی  تشکل  یک  رییس  گفته  به 
شماری از گروه های مدنی و نمایندگان مجلس 
در  یک پارچه  قانونی  تصویب  و  تهیه  درصدد 
محافظت  تا  هستند  زنان  علیه  زمینه خشونت 
تجاوز  قربانی  دختران  و  زنان  برای  بیشتری 

جنسی و باج خواهی فراهم کنند.
به  مربوط  مجازات های  الیحه  این 
سوءاستفاده های جنسی را از هر نظر سخت تر 
ازدواج  در  جنسی  تعرض  همچنین  می کند. 
و  شده  جرم انگاری  الیحه  این  اساس  بر 
ضمانت  گزارش دهی،  بهتر  سازوکارهای 
محرمانه بودن و محافظت از شهود و بازماندگان 

نیز در آن تدارک دیده شده است.

و گروهی که در آن مشغول بوده نیز مشغول 
از  دیگر  شماری  و  زن  این  شکایت  بررسی 
کارمندان زنی است که شکایت مشابهی علیه 

آن مرد مطرح کرده اند.
به خبرگزاری رویترز گفت موج  این زن 
افشای موارد تعرض جنسی »مانند یک سونامی 
است که می تواند نگرش ها و قوانین مربوط به 

آزار و اذیت جنسی را تغییر دهد.«

آغازافشاگریبعدازانقالبمیدانتحریر
تکرار گزارش موارد آزار و اذیت جنسی 
انقالب  از  بعد  مصر  محافظه کار  جامعه  در 
زمان  آن  در  شد.  آغاز  میالدی   2011 سال 
گزارش های آزار و هراس جنسی و تجاوز در 
میدان تحریر قاهره در عناوین رسانه های محلی 

و بین المللی بازتاب یافت.
اما در سال جاری گزارش های ارائه شده 
زمانی  و  میالدی جوالی  ماه  از  زمینه  این  در 
شدت گرفت که یک صفحه اینستاگرامی افشا 
کرد یک دانشجو متهم به آزار و تهدید جنسی 

چندین زن شده است.

افشایتجاوزیکفعالحقوقبشر
اخیرا یک زن 22 ساله با پیوستن به جنبش 
سالگی   1۷ سن  در  که  داد  گزارش  هم«  »من 
تعرض  مورد  بشر  حقوق  فعال  یک  سوی  از 

جنسی قرار گرفته بود. 
او این فعال حقوق بشر را به گروهی که 
مرد متهم در آن مشغول به کار بود معرفی کرد.
شده  تعلیق  خود  کار  از  اکنون  مرد  این 

صورت  آن  پی  در  نمایندگان  اقدام  این 
می گیرد که صدها زن در رسانه های اجتماعی 
اذیت  و  آزار  درباره  کردن  صحبت  به  شروع 

جنسی خود در مصر کرده اند. 
دادستانی عمومی و شورای ملی زنان هم 
پشتیبانی  عمومی،  حرکت  این  از  حمایت  با 
داده  ارائه  زنان  این  برای  اجتماعی  و  حقوقی 

داده اند.

اطالعات روز: نمایندگان مجلس مصر در 
برای  که  هستند  قانونی   تصویب  برای  تالش 
هویت  جنسی  آزار  قربانی  زنان  از  حمایت 
کسانی را که برای گزارش تعرض جنسی اقدام 

می کنند، محرمانه نگه می دارد.
هم«  »من  جنبش  گسترش  با  همزمان 
برای  اجتماعی  رسانه های  در   metoo#
مورد  زنان  سوی  از  جنسی  تعرض  گزارش 
استفاده قرار گرفته، یکی از کمیته های پارلمان 
مصر پیش نویس قانونی را تصویب کرده که به 
حق  خودبه خود  جنسی  اذیت  و  آزار  قربانیان 

ناشناس ماندن را می دهد.
ماه  اواخر  در  قانون  این  می رود  انتظار 
میالدی جاری در صحن عمومی پارلمان به رای 

گذاشته شود.
از  یکی  اینترنشنال،  ایران  از  نقل  به 
نمایندگان مجلس تصویب این قانون را تغییر 
دهنده وضعیت زنان دانست و گفت: »یک اراده 
واضح سیاسی برای حفظ حقوق زنان و تالش 
برای کاهش خشونت علیه آن ها تا حد ممکن 

وجود دارد.«

نمایندگان مصر در تالش برای تصویب قانون حمایت از زنان قربانی آزار جنسی

»هدف متخاصم« کرده.
براساس این گزارش، کاربر سامانه موشکی سپاه موفق 
به تماس با »مرکز هماهنگی مربوطه« نشده و بدون داشتن 
اجازه شلیک، اقدام به ساقط کردن هواپیمای مسافربری کرده 

است.
در 30 سرطان و پس از شش ماه کشمکش و ممانعت 
ایران  سرانجام  هواپیما،  این  سیاه  جعبه  خواندن  از  ایران 

راضی به استخراج اطالعات جعبه سیاه در فرانسه شد.
و  کانادا  و  فرانسه  اوکراین،  انتقاد  باعث  تأخیر  این 
متهم  را  ایران  که  بود  شده  پرواز  مسافران  بازماندگان 

می کردند نمی خواهد »اسرار« جعبه سیاه خوانده شود.
بین  مذاکراتی  سیاه  جعبه  اطالعات  خواندن  از  پس 
هیأت اعزامی ایران با طرف اوکراینی در کیف پایتخت این 
کشور برای رسیدن به توافق انجام شد که نتیجه آن همچنان 
پرواز  جانباختگان  های  خانواده  انجمن  است.  نامشخص 
شماره ۷۵2 هواپیمایی بین المللی اوکراین پس از انتقال جعبه 
انتشار »سریع و شفاف« داده های  سیاه به فرانسه خواهان 

استخراج شده از جعبه های سیاه این هواپیما شده است.

و سقوط کرد و همه 1۷۶ سرنشین آن جان باختند.
به نقل از بی بی سی فارسی، پرواز تهران-کی یف عالوه 
بر شهروندان عمدتا ایرانی حامل ۵۷ کانادایی، 11 اوکراینی، 

1۷ سوئدی، چهار افغان و چهار بریتانیایی بود.
که  کرد  اذعان  سرانجام  انکار،  روز  سه  از  بعد  ایران 
پدافند سپاه پاسداران »به خاطر خطای انسانی« این هواپیما 

را هدف قرار داده و سرنگون کرده است.
اخیرا بی بی سی فارسی به یک فایل صوتی دست پیدا 
کرد که نشان می دهد از همان ساعات اولیه سرنگون شدن 
هواپیمای مسافربری اوکراینی، مقام های هواپیمایی کشوری 
ایران در تماس با سپاه پاسداران، دریافته بودند که یک حمله 
موشکی انجام شده اما »به دلیل مسائل امنیتی« دستور داشتند 

چیزی نگویند.
انتشار  با  ایران  آن سازمان هواپیمایی کشوری  از  پس 
هواپیمای  سانحه  بررسی  تحقیقات  پیشرفت  »گزارش 
سیستم  سازمان،  این  تحقیقات  براساس  نوشت  اوکراینی« 
برای  پرواز  مجوز  صدور  وجود  با  پاسداران  سپاه  پدافند 
به عنوان  آن  کردن  سرنگون  به  اقدام  اوکراینی  هواپیمای 

اطالعات روز: غالم رضا سلیمانی، عالی رتبه ترین مقام 
مسئول ایرانی در بیمه گفته است که هواپیمای خطوط هوایی 
اوکراین که توسط سپاه پاسداران در آسمان تهران ساقط شد 
به دلیل این که »تحت پوشش شرکت های ایرانی« نبوده باید 
غرامت آن از سوی شرکت های بیمه اروپایی پرداخت شود.

به  وابسته  میزان  تویتری خبرگزاری  نوشته حساب  به 
بیمه مرکزی،  آقای سلیمانی، رییس کل  ایران،  قوه قضاییه 
سوی  از  اوکراینی  »هواپیمای  است  گفته  کشور  این 
شرکت های بیمه ای اروپایی در اوکراین تحت پوشش قرار 
داشته و بنابراین »خسارت هواپیمای اوکراینی باید از سوی 
شرکت های بیمه ای که تحت پوشش هستند پرداخت شود.«
نظر  اظهار  تازه ترین  این  اننترنشنال،  ایران  از  نقل  به 
اوکراینی  ساقط شده  هواپیمای  خصوص  در  ایران  مقامات 
است که همزمان با مذاکرات مقامات ایران و اوکراین پس از 

خواندن جعبه سیاه اعالم می شود.
نخستین  در  اوکراین  هواپیمایی  شرکت   ۷3۷ بوئینگ 
ساعات بامداد 18 ماه جدی 13۹8، دقایقی پس از برخاستن 
از فرودگاه امام خمینی تهران هدف دو موشک قرار گرفت 

ایران مسئولیت پرداخت خسارت هواپیمای اوکراینی را بر عهده شرکت های بیمه اروپا انداخت
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این  مسئوالن  پاسخ  مورد  این  در  خواستیم 
وزارت را بیاوریم اما سخن گوی این وزارت 
به تماس های ما جواب نگفت. کارگرانی که 
با خبرنگار اطالعات روز مصاحبه کرده اند، 
در  گاهی  کار  وزارت  مسئوالن  که  گفته اند 
کارخانه  می آیند اما به صدای کارگران گوش 
رسیدگی  شکایت های شان  به  و  نمی دهند 

نمی کنند. 
گفت  روز  اطالعات  به  منتظر  رضا 
اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  فرستاده های 
با مسئوالن و  تنها  کارخانه ها  به  با سر زدن 
صدای  کسی  و  می کنند  دیدار  کارفرمایان 
کارگر را نمی شنوند: »وقتی مسئوالن وزارت 
برای  ساعت  چند  برای  صرف  می آیند 
کارگران مواد و لباس ایمنی توزیع می شود، 
ایمنی  لباس های  دوباره  آن  از  پس  ولی 
شنیده  نیز  اعتراض ها  و  می شود  گرفته  پس 

نمی شود.« 
ذوب  کارخانه  عمومی  روابط  مسئول 
آهن میهن استیل به اطالعات روز می گوید، 
مسئوالن وزارت کار و امور اجتماعی تنها در 
هر سه ماه یا چهار ماه از کارخانه ها بازدید 

می کنند. 
سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و 
نسبت  به  که  می گوید  نیز  افغانستان  معادن 
معیاری  رابطه ی  هنوز  تا  قانون  تطبیق  عدم 
میان کارگر و کارفرما در پارک های صنعتی 
این  که  می گوید  پیمان  آقای  ندارد.  وجود 
از  که  است  کارگرانی  مورد  در  وضعیت 
روی مجبوریت کار می کنند و کارگران فنی 

نیستند. 
وزارت  مسئولیت  می گوید  پیمان  آقای 
کار و امور اجتماعی است که برای کارگران 
که  می  گوید  او  کنند.  فراهم  معیاری  شرایط 
قرارداد  کارگران  با  بیش ترشان  کارخانه ها 
دارند، اما این که عملی نمی شود باید از طرف 

وزارت کار پی گیری شود. 
هم  آن  وجود  با  پیمان  آقای  گفته ی  به 
بیش تر کارگران از این که بیکاری زیاد است 
شرایط دشوار را تحمل می کنند: »این شرایط 
امریکا  یا  اروپا  با  نباید  است،  افغانستان 

مقایسه شود.«
هیأت  رییس  عظیمی،  محمدکریم 
می گوید  کابل  معادن  و  صنایع  اتاق  عامل 
باشد  کارگرانی  با  ممکن  دشوار  شرایط  که 
به  را  کار  نفری   30 – در گروه های 20  که 
شکل اجاره از صاحبان کارخانه ها می گیرند. 
نیست.  مشخص  کارگران  این  دقیق  آمار 
این  در  کارگران  عظیمی،  آقای  گفته ی  به 
گروه ها مستقیما با صاحبان کارخانه قرارداد 
به  کار  دشوار  شرایط  مسئولیت  و  ندارند 
عمومی  قرارداد  که  است  سرپرستانی  دوش 
همان  »مقصر  دارند:  کارخانه  صاحبان  با 
سرپرستان و تیکه داران است و سوءاستفاده 

هم اگر می شود از سوی آنان می شود.«
را  کارگری  دشواری های  عظیمی  آقای 
می پذیرد اما می گوید که وضعیت پارک های 
معیاری  عموم  در  افغانستان  در  صنعتی 
پارک های  عظیمی  آقای  گفته ی  به  نیست. 
و  نمی شود  از سوی دولت حمایت  صنعتی 

امکانات الزم را برای کار معیاری ندارد. 

بخش های کلیدی که بیش ترشان شهروندان 
پاکستانی اند با کارگران رفتار معیاری ندارند 
و آنان را با خطرات زیادی روبه رو می کنند. 
به گفته ی رضا کارگران با وجود معاش کم 
مسئوالن  بی  توجهی  اثر  بر  موارد،  بسیار  در 
معیوب شدن  پا،  و  دست  قطع  خطرهای  با 
سوی  از  اما  می شوند،  روبه رو   مرگ  حتا  و 
کارفرمایان و سرپرستان شان این موارد مخفی 
کسی  است  ممکن  »حتا  می شود:  نگهداشته 
به کره ذوب بیفتد و دود شود. این خطرات 
نیز  می افتد  اتفاق  که  مواردی  دارد.  وجود 

مخفی نگهداشته می شود.« 
عدم تطبیق بیمه ی صحی، عدم رعایت 
صحت  به  رسیدگی  و  بهداشتی  نکات 
از  حوادث  بروز  صورت  در  کارگران 
چالش های دیگر کارگران است. این کارگران 
می گویند که در برابر حوادث هیچ گونه بیمه 
صحی نیز در کارخانه ها وجود ندارد و به آن 

توجه نمی شود.
درحالی که در قانون کار افغانستان آمده 
اقتصادی و اجتماعی دارای  است: »کارکنان 
ایمنی  تأمین شرایط صحی )بهداشتی(،  حق 
محیط کار و تولید، آموزش حرفه ای، تقویت 

مهارت ها، ارتقای سطح دانش فنی هستند.«
همچنان در قانون کار آمده که کارفرما 
مکلف است تا قواعد ایمنی، سالمت محیط، 
اولیه صحی و  نشانی، عرضه خدمات  آتش 
سایر قواعد حفاظت کار را به صورت مداوم 

به کارکنان آموزش دهد.
دارد که  قانون، کارفرما وظیفه  براساس 
در صورت وقوع حادثه، کارگر را به شفاخانه 

ببرد و هزینه ی داروی او را فراهم کند.
از  کارگر  کار،  قانون  براساس  همچنان 
مساعدت  و  صحی  خدمات  مثل  امتیاز های 
و  مریضی  سن،  کهولت  صورت  در  مالی 

معلولیت نیز مستفید می شود.
عامه  روابط  مسئول  فضلی،  امید 
نیز  استیل  میهن  آهن  ذوب  کارخانه ی 
می پذیرد که در کارخانه ها موارد زخمی شدن 
و معیوبیت وجود دارد، اما با وجود آن هیچ 
گونه مرکز صحی وجود ندارد. او از دولت 
می خواهد که برای تأسیس یک مرکز صحی 
اقدام  است  پارک های صنعتی  نیاز  مورد  که 

کند. 
کارگران  گفته های  رد  با  فضلی  آقای 
نیازهای  به  کارخانه ها  در  است  نظر  این  به 
آقای  می شود.  رسیدگی  کارگران  صحی 
فضلی گفت که تاکنون در کارخانه ی ذوب 
آهن میهن استیل موردی از مرگ کارگر در 
سال  دو  در  و  است  نشده  ثبت  کار  جریان 
معیوب  کارگران  مورد  یکی-دو  تنها  اخیر 

شده که به آن رسیدگی شده است. 
 3۵0 حدود  از  می گوید  فضلی  آقای 
میهن  آهن  کارخانه ی ذوب  در  که  کارگری 
بدون  کارگر   40 تنها  می کنند،  کار  استیل 
قرارداد کاری اند. همزمان آقای فضلی ادعای 

1۶ ساعت کار را رد می کند. 

وزارتکارچهمیکند؟
مسئولیت نظارت از تطبیق قانون کار را 
امور اجتماعی به عهده دارد.  وزارت کار و 

طبق  کار  و ساعت  اوقات  کارکن،  امتیازات 
قانون کار افغانستان« مشخص شود. 

که  است  کسانی  از  یکی  توانا  رحمان 
دارد،  را  صنعتی  های  پارک  در  کار  تجربه 
در  را  روز  یک  است  توانسته  تنها  او  اما 
یک کارخانه ذوب آهن تحمل کند. رحمان 
می گوید، برایش غیر قابل تصور بوده است، 
به کار شروع کرده هیچ شرایط و  وقتی که 

معیاری برای کار با او مقرر نشده است. 
علوم  رشته ی  تحصیل  فارغ  که  رحمان 
روز  یک  آن  در  می گوید  است  اجتماعی 
و  کرده  را شروع  کار  بامداد  پنج  ساعت  از 
»برایم  است:  کرده  کار  شب   10 ساعت  تا 
غیر قابل تحمل شد و غیر قابل تصور بود. 
از  آنان  و  می شود  سوءاستفاده  کارگران  از 
روی جبر اعتراضی هم نمی توانند. در چنین 
کافی  و  درست  خواب  کارگران  شرایط 
ندارند. حتا برای غذاخوردن هم وقت کافی 
وجود  هم  انسانی  رفتار  برعالوه  نداشتیم. 

ندارد. کارگران توهین و تحقیر می شوند.« 

محیطهایخطرناکوناسالم
عدم رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی نیز 
از چالش هایی است که کارگران کارخانه های 

پارک های صنعتی از آن شکایت دارند. 
محمد جمعه، یکی از کارگران می گوید 
کارخانه های  از  یکی  در  کار  هنگام  در  که 
سوی  از  اما  شده  زخمی  بارها  آهن  ذوب 

مسئوالن آن کارخانه توجهی نشده است. 
مسئوالن  که  می گوید  نیز  منتظر  رضا 

ساعتهایطوالنیکار
از چهار  منتظر، کارگری است که  رضا 
سال به این سو در پارک های صنعتی کابل در 
بخش های مختلف، از جمله در کارخانه های 
گوید  می  رضا  است.  کرده  کار  آهن  ذوب 
در این مدت هیچ گونه قراردادی با صاحبان 
کارخانه ها نداشته و همین گونه صدها کارگر 
در هر کارخانه بدون قرارداد کار می کنند. از 
ایمنی  معیارهای حقوقی و  این رو شرایط و 
تذکره  کاپی  »تنها  نمی شود:  رعایت  نیز  کار 
می گیرند و هیچ گونه شرایط و معیارها تعیین 
مسئوالن  و  سرپرستان  نمی شود.  تضمین  و 
کلیدی که بیش تر شان شهروندان پاکستانی اند 
هر آنچه که بخواهند انجام می دهند و حقوق 

و معیارها را رعایت نمی کنند.« 
کارگران  بارها  که  می گوید  رضا 
صدای شان  جمعی  به گونه ی  که  خواسته اند 
تهدید  از سوی سرپرستان  اما  کنند،  بلند  را 
ناگزیر شده اند  و  کار شده  از دست دادن  به 
می گوید  رضا  عالوه  به  باشند.  خاموش  که 
که اگر صدای شان را بلند و مشکالت شان را 
بازگو کنند از سوی سرپرستان شان توهین و 

تحقیر می شوند. 
نبود  کارگران  عمده ی  چالش های  از 
نظم در ساعات کاری است. کارگران ساده 
هزار   12 تا  هشت  ماهوار  معاش  با  معموال 
شماری  معاش  این  با  می کنند.  کار  افغانی 
از کارگران گفته اند گاهی شده که روزانه تا 
1۶ – 1۷ ساعت کار کنند. رضا می گوید که 
معیار کار روزانه هشت ساعت است، اما از 
کار می کشند و هیچ  تا 1۶ ساعت هم  آنان 
پرداخت  آنان  برای  هم  اضافی  معاش  گونه 

نمی شود. 
در قانون کار افغانستان زمان رسمی کار 
روزانه  که  شده  تعیین  هفته  در  ساعت   40
این  در  همچنان  می رسد.  ساعت  هشت  به 
قانون آمده است که هر کارگر و کارفرما باید 
قرارداد مکتوب داشته باشند که براساس آن 
کارمند طبق الیحه وظایف مشخص کار کند 
و در برابر آن حقوق و امتیازات دریافت کند. 
در قانون کار آمده است که در قرارداد 
موضوع  معین بودن  »مشروعیت،  باید  کاری 
در  قانونی  موانع  موجودیت  عدم  قرارداد، 
انجام کار، نوع کار و یا حرفه ای که کارکن 
و  حقوق  مزد،  می شود،  مشغول  آن  در 

شماری از کارگران و مسئوالن نهادهای 
پارک های  در  می گویند  کارگری  حامی 
صنعتی کابل از قانون کار خبری نیست و 8۵ 
درصد کارگران در کشور به شمول کارگران 
پارک های صنعتی قرارداد کاری ندارند. نبود 
قرارداد کاری و کار در محیط های خطرناک 
و  کاری  ساعات  در  بی نظمی  ناسالم،  و 
کارفرمایان  تحقیر آمیز  و  توهین  رفتارهای 
در  کارگران  چالش های  برجسته ترین  از 
پارک های صنعتی کابل است. این مشکالت 
»بهره کشی  کارگران  از  که  است  شده  سبب 

ظالمانه« شود.
ملی  اتحادیه  مسئوالن  گفته های  بنابر 
افغانستان  در  کارگران  درصد   8۵ کارگران، 
بدون  صنعتی  پارک های  کارگران  به شمول 

قرارداد کاری کار می کنند. 
و  کابل  در  فعال  صنعتی  پارک  ده ها 
والیات وجود دارد. ده ها هزار کارگر در این 
صنایع  اتاق  آمار  بنابر  می کنند.  کار  پارک ها 
کابل  پلچرخی  پارک صنعتی  در  تنها  معادن 
فعال  بخش   2۵ در  کارخانه   ۷00 از  بیش 
است و حدود 40 هزار کارگر و کارمند در 

آن مشغول به کارند. 
عمومی  روابط  مسئول  مجبور،  اسداهلل 
وضعیت  افغانستان  کارگران  ملی  اتحادیه ی 
را  صنعتی  پارک های  در  کارگران  نابه سامان 
می گوید  و  می خواند  ظالمانه«  »بهره کشی 
بیش تر  در  که  سال هاست  وضعیت  این 
کارخانه ها وجود دارد اما توجهی برای رفع 
آن نمی شود: »در کارخانه ها از کارگران بدون 
کار  اولیه«  »قرون  مانند  مقررات  و  قرارداد 
کشیده می شود. درحالی که قانون و مقررات 
کار وجود دارد، اما تنها روی کاغذ است و 
از طرف کارفرما ها و صاحبان کارخانه تطبیق 

نمی شود.«
مسئوالن اتحادیه ملی کارگران می گویند 
صاحبان  و  کارفرمایان  کنار  در  نیز  دولت 
بی توجه  کارگران  به  نسبت  کارخانه ها 
شکایات  به  مجبور  آقای  گفته ی  به  است. 
دولت  طرف  از  کارگران  پیشنهادات  و 
زیادی  نهادهای  آن که  با  نمی شود.  توجه 
اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  چارچوب  در 
این  اما  از کارگران وجود دارد،  در حمایت 
نهادها کار مؤثری در جهت رفع چالش های 

کارگری در کارخانه ها هنوز نکرده اند. 

رضا منتظر، کارگری است 
که از چهار سال به این سو 
در پارک های صنعتی کابل در 
بخش های مختلف، از جمله 
در کارخانه های ذوب آهن کار 
کرده است. رضا می گوید در 
این مدت هیچ گونه قراردادی 
با صاحبان کارخانه ها نداشته 
و همین گونه صدها کارگر در 
هر کارخانه بدون قرارداد کار 
می کنند. از این رو شرایط و 
معیارهای حقوقی و ایمنی کار 
نیز رعایت نمی شود

بهرهکشیدرپارکهایصنعتیکابل:

»85درصدکارگرانقراردادکاریندارند«
لیاقت الیق

یکی از کارخانه های ذوب آهن در پارک صنعتی پل چرخی کابل


