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تاکید پومپئو و 
پلوسی بر لزوم 
آتش بس فوری 
در جنگ قره باغ

وزارت داخله: 
یان هفته ی  در جر

گذشته ۵۱ غرینظامی 
در حمالت طالبان 

کشته شده اند

امرهللا صالح: 
شماری از مجرمنی 
تحت یپ گرد 
در کابل به پولیس 
تسلیم شده اند

اطالعات روز: هزاران نفر 
در اعتراض به قانون تازه 
لهستان برای محدودتر...

هزاران لهستانی در 
اعتراض به محدود 
شدن سقط جنین 

به خیابان آمدند

پیانیچ: 
ساری به بازیکنانش 

اعتماد نداشت
مسی و رونالدو 

فوق العاده هستند
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ُنه نفر در انفجار ماین طالبان در غزنی کشته شدند

مسیر دشوار دموکراسی از بن تا دوحه
سقوط آزاد جمهوریت در اپارتاید قومی )2(

و الینحل باقی مانده است. طالبان جنگ  های چریکی را 
به صورت منظم سازماندهی کردند که در سال  های اخیر 
والیت قندز دو بار سقوط کرد و والیت  های بغالن، غور، 

غزنی، هلمند و فراه نیز در آستانه...

جنگ 
جنگ 20 ساله افغانستان بیشتر از صد هزار قربانی برجا 
گذاشته است. برای امریکایی  ها این جنگ طوالنی ترین 
مأموریت نظامی بوده و تا حال ابعاد آن بسیار پیچیده 

واحداهلل جمعه زاده، سخن گوی والی غزنی به روزنامه اطالعات روز گفت 
از چاشت دیروز )شنبه، ۳  این رویداد حوالی ساعت ۱0:۳0 پیش  که 

عقرب( در ساحه ی »کوتل روضه«، از مربوطات | صفحه 2

در  که  می کنند  تأیید  غزنی  والیت  در  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
نتیجه ی انفجار ماین کنارجاده ای در شهر غزنی، نُه نفر به شمول چهار 

زن کشته شده اند.

نیروی هوایی طالبان
امریکا چگونه به طالبان 

برای شکست دادن داعش 
مخفیانه کمک کرد؟

هنگام  فرای  استیو  بریدمل  گذشته  سال  تابستان 
وررفتن با میل نت در پایگاهی در افغانستان، با تصاویر 
ویدیویی زنده از نبردی در وادی کورنگل سر خورد؛ 
جایی که او در آن ۱۳ سال قبل اولین بار جنگ را از 
نزدیک دید. کورنگل ]معروف به دره مرگ[ منطقه ی 
سرباز   40 دست کم  وادی  این  در  است.  بدنامی 
کشته  فرای  دوستان  از  برخی  جمله  از  امریکایی، 
پهباد  توسط  که  ویدیویی  تصاویر  در  فرای  شده اند. 
نه  که  دید  می شد،  مخابره  جنگ  میدان  از  »ریپر« 
نیروهای امریکایی و نه هم نیروهای دولتی افغانستان، 
هیچ کدام درگیر جنگ نیستند. او پس از جست وجو 
در انترنت متوجه شد که جنگ بین طالبان و دولت 
و  امریکا  قدیمی  دشمن  که  دید  او  است.  اسالمی 
پروپاگاندای  کانال های  طریق  از  جدیدترش،  دشمن 

خود درحال نشر...
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شش محافظ بند کمال خان 
وز کشته شدند در نیمر

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

وریختن سقف یک خانه  فر
در ننگرهار چهار کشته و سه زخمی 
بر جای گذاشت

تاریخ در باد
از یکی از چهار کنیسه یهودیان در هرات 
وبه باقی مانده است تنها دیوارهای مخر
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وزارت عدلیه در غربال 
هیأت تفتیش دولتی

وزارت ناکارامد است 
یا یافته ها مغرضانه؟

رنج انسان ابزار 
سیاسی نیست

افغانستان را جنگ و خشونت فرا گرفته است. 
می شوند.  کشته  افغانستان  در  نفر  ده ها  روزانه 
غیرنظامی   ۵۱ گذشته  هفته ی  جریان  در  تنها 
مردم  برای  شده اند.  کشته  طالبان  حمالت  در 
امید  تقریبا  خشونت  از  خسته  و  جنگ زده 
زمانی  از  است.  رفته  دست  از  صلح  به  رسیدن 
قطر  در  بین االافغانی  صلح  گفت وگوهای  که 
آغاز شده، وضعیت به طور روزافزونی بدتر شده 
است. در طول بیش از یک ماه گذشته در عمل 
هیأت های مذاکرات حکومت افغانستان و طالبان 
کنند.  توافق  طرزالعمل  روی  نتوانسته اند  حتا 
واقع  در  اما  به طور رسمی،  نه  بنابراین، هرچند 

مذاکرات در آغاز راه به بن بست رسیده است. 
طالبان در یک ماه گذشته از تمام ظرفیت خود 
استفاده  افغانستان  در  نظامی  پیشرفت  برای 
انجام  تا  گرفته  تهاجمی  حمالت  از  کرده اند. 
حمالت انتحاری و استفاده از تاکتیک کارگذاری 
به نظر  میان  این  در  جاده ای.  کنار  ماین های 
طالبان  دوباره  چیزی،  هر  از  بیشتر  می رسد 
تمرکز  جاده ای  کنار  ماین های  از  استفاده  بر 
شناخته شده  تاکتیک  رویکرد  این  کرده اند. 
جنگی طالبان است که در گذشته به هدف زیر 

فشار قراردادن...
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اطالعات روز – هرات: منابع محلی در والیت نیمروز 
می گویند که در پی حمله ی جنگ جویان گروه 
طالبان بر یک پاسگاه محافظت عامه )محافظان بند 
کمال خان( در این والیت، شش نفر کشته شده اند...
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حمله ی انتحاری بر یک 
مرکز آموزشی در غرب کابل 
۱۸ کشته و ۵۷ زخمی بر جای گذاشت
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نشان داده است. آقای ربانی در یک یادداشت 
انتحاری بر  فیس بوکی نوشته است: »حمله 
تکرار  بار  برای چندمین  که  آموزشی  مراکز 
دشمنان  عمیق  نفرت  نشانه  است،   شده 
مردم افغانستان از دانش، معرفت، آگاهی و 

پیشرفت مردم و جامعه است.«
ربانی تأکید کرده است که تروریستان با این 
نشان  »جنایت کارانه«ی شان  اعمال  گونه 
می دهند که به هیچ ارزشی پایبند نیستند 
و برای نابودی کامل این جامعه و سرزمین 

کمر بسته اند.
مرکز آموزشی کوثر دانش در 2۷ ماه حوت 
حمله  هدف  نیز  خورشیدی   ۱۳۹۶ سال 
مهاجم  یک  زمان  آن  در  بود.  گرفته  قرار 
انتحاری مجهز با جلیقه انتحاری زمانی که 
در  را  دستی  بمب  نخست  در  می خواست 
میان دانش آموزان مرکز آموزشی کوثر دانش 
منفجر  در دست خودش  بمب  کند،  پرتاپ 

شده و تنها خودش کشته شد.
وزارت صحت عامه زخمی شدن تنها چهار 

نفر را در آن رویداد تأیید کرده بود.
مرکز آموزشی کوثر دانش تنها مرکزی نیست 

که در غرب کابل هدف قرار می گیرد.
مرکز  خورشیدی   ۱۳۹۷ سال  اسد  ماه  در 
هدف  نیز  کابل  غرب  در  موعود  آموزشی 
حمله ی انتحاری قرار گرفت. در حمله بر این 
مرکز آموزشی حدود ۵0 دانش آموز کشته و 

حدود ۷0 دانش آموز دیگر زخمی شدند.

زودتر اعالن آتش بس کنند تا نیت شان ثابت 
شود.«

خانم فرید همچنان نوشته است که دل بستن 
به مذاکرات صلح با طالبان یک خیال واهی 
است. به گفته ی او،  برای مردم افغانستان این 
مهم نیست که چه گروهی پای موافقت نامه ی 
صلح را امضا می کند، بلکه مهم این است که 

خون ریزی پایان یابد.
در  اروپا  اتحادیه  نماینده ی  کوبیا،  روالند 
افغانستان نیز در واکنش به این حمله گفته 
است که به وحدت کامل جامعه بین المللی و 
فشار گسترده برای برقراری آتش بس فوری 

نیاز است. 
کشور  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
کرده  محکوم  را  حمله  این  اعالمیه ای  در 
تلفات  افزایش  به  نسبت  کرزی  آقای  است. 
از  و  نگرانی کرده  ابراز  و خشونت در کشور 
طرف های درگیر خواسته است که برای پایان 
دادن به درد و رنج مردم و تأمین صلح پایدار 
در کشور دست از خشونت برداشته و برای 

کامیابی گفت وگوهای صلح تالش کنند.
شورای  پیشین  رییس  خلیلی،  محمدکریم 
اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  و  صلح  عالی 
و  را محکوم کرده  این حمله  نیز  افغانستان 
بشریت  علیه  جنایت  مصداق های  از  را  آن 

خوانده است.
جمعیت  حزب  رییس  ربانی،   صالح الدین 
اسالمی افغانستان نیز به این حمله واکنش 

از  آتش بس  پذیرش  و  خون ریزی  و  جنگ 
سوی طالبان،  مردم هنوز هم شاهد و ادامه ی 

جنگ نامشروع این گروه است.
گروه طالبان اما هر گونه دست داشتن در این 

حمله را رد کرده است.
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه 
ملی این حمله را ضدبشری و خالف موازین 
و ارزش های اسالمی خوانده و آن را محکوم 

کرده است.
رییس  اکبر،  شهرزاد  حال،  همین  در 
کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است 
دانش  کوثر  آموزشی  مرکز  بر  حمله  در  که 
در غرب کابل، غیرنظامیان کودکان و جوانان 
کشته و یا زخمی شده اند. به گفته ی خانم 
اکبر، این حمله درحالی صورت گرفته است 
که افغانستان در یک هفته ی گذشته شاهد 

خشونت های »هولناک« بوده است. 
بشر  حقوق  و  زنان  امور  کمیسیون  رییس 
در  است  کرده  تأکید  نمایندگان  مجلس 
نیز  آینده  در  حمالت  گونه  این  که  صورت 
ادامه یابد، مذاکره با یک گروه دردی را دوا 

نخواهد کرد.
و  زنان  امور  کمیسیون  رییس  فرید،  ناهید 
به گونه ی  نمایندگان  مجلس  بشر  حقوق 
ضمنی طالبان را مسئول این حمله دانسته 
و در یک یادداشت فیس بوکی نوشته است: 
به  را  امروز  مسئولیت حمله ی  اگر  »طالبان 
کورس کوثر دانش به عهده نمی گیرند، هرچه 

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور می گوید 
که در حمله ی انتحاری بر یک مرکز آموزشی 
در غرب کابل دست کم ۱۸ نفر کشته و ۵۷ 
ابتدایی  آمار  این  شده اند.  زخمی  دیگر  نفر 

است.
داخله  وزارت  سخن گوی  آرین،  طارق 
می گوید که این حمله حوالی ساعت 4:۳0 
دقیقه ی بعد از ظهر دیروز )شنبه، ۳ عقرب( 
در  دانش  کوثر  آموزشی  نزدیکی کورس  در 
ساحه ی پل خشک حوزه ی سیزدهم امنیتی 

شهر کابل صورت گرفته است.
آقای آرین گفته است که یک فرد انتحاری 
که قصد داخل شدن به مرکز آموزشی کوثر 
مربوطات  در  پل خشک  ساحه ی  در  دانش 
حوزه ی سیزدهم امنیتی شهر کابل را داشت،  
از سوی محافظین این مرکز شناسایی شده 
و پیش از رسیدن به هدف، خودش را انفجار 

داده است.
گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده 

گرفته است.

واکنشها
مسئول  را  طالبان  ریاست جمهوری  ارگ 
این حمله دانسته و گفته است که علی رغم 
تأیید  و  صلح  مشورتی  لویه جرگه  فیصله ی 
طالبان  زندانی   ۱00 و  شش هزار  رهایی 
دولت  مردم،   مکرر  خواست  همچنان  و 
ختم  برای  بین المللی  جامعه  و  افغانستان 

حمله ی انتحاری بر یک مرکز آموزیش در غرب کابل ۱۸ کشته و ۵۷ زخمی بر جای گذاشت

برای  موترفروشی ها  و  گاراژها  در  بی اسناد 
فعال یعنی الی دو ماه کاری نداریم، اما اگر در 
سرک فرعی و یا عمومی و یا حتا پس کوچه ها 
در حالت گشت دیده شدند، مصادره شده و 
روستایی  و  شهری  گزمه های  خدمت  در 
صدها  اکنون  همین  می گیرند.  قرار  پولیس 
موتر که تخطی کرده اند در خدمت گزمه های 

پولیس قرار دارند.«
مالکان  برای  که  بود  گفته  پیشتر  صالح 
داده  فرصت  ماه  دو  بی اسناد  موترهای 
می شود تا موترهای شان را قانونی ساخته و 
مالیات پرداخت کنند، در غیر آن موترهای 
پولیس  به خدمت  و  شده  مصادره  بی اسناد 

قرار می گیرد.

به  همکاران شان  گرفتاری  در  که  گفته اند 
پولیس کمک می کنند.

که  است  نوشته  ادامه  در  صالح  امراهلل 
در  محله  چندین  زورداران  و  ثروت مندان 
تماس به پولیس و شهرداری کابل، گفته اند 
می کنند.  رها  خودشان  را  سبز  ساحات  که 
این افراد از پولیس خواسته اند که برای شان 
یک روز فرصت داده و آنان را در پیش مردم 

شرمنده نکند.
گفته  همچنان  ریاست جمهوری  اول  معاون 
کابل  شهر  در  حاضر  حال  در  که  است 
در  نمبرپلیت  بدون  و  بی اسناد  موتر  هیچ 

گشت وگذار نیست.
موترهای  با  »ما  است:  کرده  عالوه  صالح 

روند  که  است  افزوده  فیس بوکی  یادداشت 
چاپ عکس مجرمین در پوسترها و نصب آن 
در ناحیه های مختلف شهر ادامه دارد، آنچه 
داده  قرار  مردم  دید  منظر  در  کنون  تا  که 
شده، بخش کوچکی از فهرست 2۵00 نفری 
منسوبین  آن  میان  در  که  است  مجرمین 

دولتی نیز شاملند.
حال  عین  در  ریاست جمهوری  اول  معاون 
که  مجرمین  از  شماری  که  است  نوشته 
هنوز عکس های شان چاپ نشده، به پولیس 
تماس گرفته و گفته اند در صورتی که اسم 
و  نشود  چاپ  پوسترها  در  عکس شان  و 
کنند.  توبه  حاضرند  شود،  آبروی شان حفظ 
همچنان  افراد  این  صالح،  گفته های  طبق 

اطالعات روز: به دنبال چاپ عکس مجرمین 
در پوسترهای کالن و نصب آن در ناحیه های 
مختلف شهر کابل، اکنون امراهلل صالح، معاون 
اول ریاست جمهوری گفته است که شماری 
و جامعه  خانواده  فشار  زیر  مجرمین  این  از 

حاضر شده اند که به پولیس تسلیم شوند.
مدیریت  شدن  عهده دار  از  پس  صالح  آقای 
امنیت کابل، در هفتمین تصمیم خود گفته 
است که این مجرمان همچنان حاضر شده اند 
که در ردیابی و بازداشت افراد کالن باندهای 
جرمی به پولیس همکاری کنند. به گفته ی 
او، دولت از این همکاری استقبال می کند، اما 

»حق العبد« را بخشیده نمی تواند.
صالح صبح دیروز )شنبه، ۳ عقرب( در یک 

امرهللا صالح: 
شماری از مجرمنی تحت یپ گرد در کابل به پولیس تسلیم شده اند

فرمانده  مک کنزی،  فرانک  جنرال 
ارشد ایاالت متحده در افغانستان 
خدمات  کمیته  به  خاورمیانه،  و 
طالبان  که  گفت  مجلس  مسلح 
از  محدودی  بسیار  »حمایت 
ارائه  از  او  کرده اند.«  دریافت  ما 
کرد  خودداری  بیشتر  توضیحات 
آشکار  هنوز  نیز  کمک  نوعیت  و 

نشده است.
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نیروهـای  و  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای 
امـا عمدتـا  اسـت،  بـه کار رفتـه  خارجـی 
اسـت.  بـوده  غیرنظامیـان  آن  قربانیـان 
دسـت  ایـن  از  مرگ بـار  رویـداد  آخریـن 
کشته شـدن ۹ غیرنظامـی در نتیجـه انفجار 
مایـن کنـار جـاده ای در غزنـی اسـت. ایـن 
رویـداد روز گذشـته رخ داده اسـت. هفتـه 
پیـش هـم برخـورد دو موتـر مسـافربری با 
مایـن کنـار جـاده ای در میـدان وردک جان 

را گرفـت.  ۹ غیرنظامـی 
تاکتیـک  بـه  طالبـان  دوبـاره  روی آوردن 
از  جـاده ای  کنـار  ماین هـای  از  اسـتفاده 
نـوع جنگ هـای نامتعـارف قـرار می گیـرد 
و عمدتـا از غیرنظامیـان قربانـی می گیـرد. 
ایـن  از  طالبـان  گـروه  کـه  سال هاسـت 
گـروه  اسـت.  کـرده  اسـتفاده  اسـتراتژی 
غیرنظامیـان  میـان  در  را  جنـگ  طالبـان 
کشـانده و از ایـن راه بـه حیـات خـود دوام 
داده، حمایـت و پشـتیبانی محلـی از طریق 
سـربازگیری بـرای خـود فراهم کرده اسـت. 
این گـروه حتا از غیرنظامیان به عنوان سـپر 
انسـانی اسـتفاده کرده اسـت. طالبـان برای 
زیـر فشـار قـراردادن حکومـت افغانسـتان 
قصـدا دسـت بـه کشـتار غیرنظامیـان زده 

 . ست ا
دیگـر  طـرف  هـر  از  بیشـتر  طالبـان 
مصونیـت  بـه  افغانسـتان  منازعـه ی  در 
بی  توجهـی  جنـگ  در  غیرنظامیـان 
کرده انـد. ایـن گروه پـس از آن کـه در چند 
برابـر  در  هلمنـد  والیـت  در  گذشـته  روز 
نیروهـای امنیتی شکسـت نظامـی خوردند، 
کنـار  ماین هـای  به کارگیـری  روزهـا  ایـن 
به عنـوان  را  انتحـاری  و حمـالت  جـاده ای 
تاکتیـک بدیـل روی دسـت گرفته انـد. این 
بـه  بی توجهـی  دوام  نشـان دهنده  رویکـرد 
رنـج  از  اسـتفاده  و  مصونیـت غیرنظامیـان 
و کشـتار مـردم بـه مثابـه ی ابـزار سیاسـی 
اسـت. در چنیـن وضعیتی نهادهـای حقوق  
بشـری و سـازمان ملل مسـئولیت دارند که 
از خواهـش و تمنـا پـا را فراتـر بگذارنـد و 
در عمـل طالبـان را زیـر فشـار قـرار دهند. 
یـک راه حـل ایـن اسـت کـه علیـه رهبران 
طالبـان و اعضـای هیـأت مذاکره کننده این 
گـروه در دوحـه پرونده  سـازی شـود. ایـن 
کار کمـک می کنـد کـه طالبـان بـه رویکرد 
مصونیـت  در  خـود  دوامـدار  بی توجهـی 
درک  و  کـرده  نظـر  تجدیـد  غیرنظامیـان 
کننـد کـه رنج انسـان ابزار سیاسـی نیسـت
خشـونت های کـه ایـن روزها در افغانسـتان 
اتفـاق می افتد، نقض آشـکار شـرایط جنگی 
بین المللـی  قوانیـن  چارچـوب  از  عبـور  و 
جنـگ اسـت. طالبان هم از ایـن نظر که در 
مناطق مسـکونی سـنگر می گیرنـد و از این 
حیـث کـه کمتریـن تعهـد را در حفظ جان 
غیرنظامیـان ندارنـد، از مقـررات بین المللی 
بشردوسـتانه پـا بیـرون می گذارنـد. تلفـات 
در  جنـگ  قوانیـن  نقـض  و  غیرنظامـی 
توجـه  مـورد  کنـون کمتـر  تـا  افغانسـتان 
اسـت. طالبـان، نیروهای امنیتی افغانسـتان 
بی توجهـی  به دلیـل  خارجـی  سـربازان  و 
بـه مصونیـت غیرنظامیـان در جنـگ مـورد 
مطلـق  به طـور  نگرفته انـد.  قـرار  مواخـذه 
واکنـش نهادهـای حقوق بشـری بـه صـدور 
اعالمیـه و محکومیـت زبانـی محدود شـده 
اسـت. برای کاهـش و پیش گیـری از تلفات 
غیرنظامیـان هرگـز تدابیـر سـخت گیرانه و 
موثـر سـنجیده نشـده اسـت. در منازعـات 
حقـوق  بـه  مربـوط  قواعـد  مسـلحانه 
بشردوسـتانه، الزامـی  می باشـد و مرتکبـان 
جنایـت جنگـی مسـتوجب پی گـرد قانونی 

و تعقیـب عدلـی می باشـند. 

ارشد طالبان از پذیرفتن این واقعیت که القاعده 
مسئول حمالت یازدهم سپتامبر بر امریکا بود، 
جنگ جویان  تعداد  هرچند  کرد.  خودداری 
سال  اما  است  بوده  نامشخص  همواره  القاعده 
که  کرد  برآورد  متحده  ایاالت  ارتش  گذشته 
القاعده در  عوامل  از  نفر  میزبان ۳00  طالبان 
این  است.  افغانستان  جنوبی  و  شرقی  مناطق 
پیش  دهه  یک  تخمین  برابر  دو  از  بیش  رقم 
هزار   ۱00 به  نزدیک  که  زمانی  است،  ارتش 
داشتند.  افغانستان حضور  در  امریکایی  سرباز 
تأیید  که  ندارد  وجود  نشانه ای  هیچ  هنوز  و 
کند طالبان پس از خروج ایاالت متحده ــ که 
برای  مدت ها  که  ابزارهایی  اکثر  آن  با  همراه 
نظارت  مانند  می شد،  استفاده  القاعده  مهار 
بدون سرنشین،  هواپیماهای  حمالت  و  هوایی 
از  افغانستان خواهد رفت ــ قصد دارد  از  نیز 

متحد قدیمی خود جدا شود.
شاخه  که  می رسد  به نظر  درهمین حال 
افغانستان دولت اسالمی اکثرا از جنگ جویان 
از والیت کنر و مناطق اطراف تشکیل  محلی 
برخی  خارجی.  تروریست های  نه  است،  شده 
داعش  به  ایدئولوژیک  دالیل  به  افراد  این  از 
به  را  کار  این  دیگر  بسیاری  اما  پیوسته اند، 
وعده  و  گروه  این  باالی  دست مزد  خاطر 
پیشرفت انجام داده اند. برید جنرال جو رایان، 
مصاحبه   در  کنر،  در  مأموریت  دو  کهنه سرباز 
به  اسالمی  دولت  درباره  آینده ام  کتاب  برای 
آن جا  در  خارجی  جنگ جوی  »ما  گفت:  من 
من  هستند.  محلی  افراد  این ها  نمی بینیم. 
وجود  نگران کننده  نشانه های  که  نمی گویم 
ندارد، بلکه اعتقاد دارم که کنر به این زودی ها 
سرچشمه یک حمله تروریستی فراملی نخواهد 

شد.«
اگر این امر حقیقت داشته باشد که از جانب 
چندانی  تهدید  افغانستان  در  اسالمی  دولت 
و  نیست  متحدانش  یا  متحده  ایاالت  متوجه 
طالبان می توانند این گروه را مهار کنند و یا حتا 
با اندکی کمک از ارتش درحال خروج امریکا، 
شکستش دهند، می تواند امتیازی به نفع طرح 
انتظار  مقامات  اما  باشد.  ترمپ  دولت  خروج 
دارند که کار القاعده نیز به همین روش تمام 
شود. زلمی خلیل زاد، نماینده ایاالت متحده که 
بر سر توافق نامه خروج با طالبان مذاکره کرد، 
ماه گذشته در برنامه ای در واشنگتن گفت که 
افغانستان  در  القاعده  باقیمانده  جنگ جویان 
ضدتروریستی  حمالت  اگر  اما  فرارند.  درحال 
در  را  جنگ جویان  این  نتواند  متحده  ایاالت 
خروج  می تواند  دهد،  شکست  آینده  ماه های 
را متوقف و واشنگتن را مجبور به نگه داشتن 
نیروهایش در این کشور کند. در این صورت، 
عملیات های  مشترک  فرماندهی  ضربت  گروه 
ویژه به دنبال کردن القاعده و دولت اسالمی تا 
مدت زمان نامعلوم ادامه خواهد داد و همچنین 
سر  بر  نبرد  در  و  روز  هر  بود  خواهد  مجبور 
هر دره، تصمیم بگیرد که با طالبان چه کند: 

کمک کند یا خیر.
حد  از  بیش  برخی  برای  پرسش  این  پاسخ 
که  پیاده  تولی  فرمانده  کرو،  است.  پیچیده 
با  که  گفت  من  به  بود،  شده  زخمی  کنر  در 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  این که  به  توجه 
کمک  گروهی  با  مبارزه  در  طالبان  به  امریکا 
افغانستان  در  او  مأموریت  موقع  که  می کند 
حتا وجود نداشت، او نگران این است که مبادا 
ارتش امریکا مانند چکشی عمل کند که دنبال 
میخی می گردد تا بکوبد. او نگران است که این 
محلی  شبه نظامیان  تهدید  امریکا  ارتش  کار 
پناه بردن  برای  را که تصمیم شان  و منطقه ای 
به کوه ها نشان دهنده ضعف شان است و طبعا 
افزایش  می کند،  محدود  نیز  را  اقدامات شان 
نگران  باید  واقعا  »چقدر  می گوید:  کرو  دهد. 
آدم های پشت این دره ها باشیم؟ ...اگر داعش 
در کورنگل یک عده اهالی این دره باشند، چرا 

ما اهمیت دهیم؟«
و  اطالعاتی  افسران  سربازان،  که  زمانی  تا 
پیمان کارانی که مأموریت ضدتروریسم ایاالت 
متحده را برعهده دارند به دنبال افرادی برای 
کشتن باشند، همیشه کسانی را پیدا خواهند 
کرد. کرو می گوید که در دره »همیشه اژدهایی 

برای کشتن وجود خواهد داشت.«

کردند،  محافظت  اسالمی  دولت  نیروهای 
با  ارتباط  داشتن  به  مظنون  افراد  خانه های 
داعش را آتش زدند و ساکنان را به رأی دادن 

تشویق کردند.
نزدیک شدن خاموشانه به طالبان، ارتش امریکا 
است.  داده  قرار  غیرعادی  موقعیتی  در  را 
هرچند این گروه با دولت اسالمی می جنگد، اما 
است، دشمنی که در  القاعده  همچنان متحد 
افغانستان  به  را  امریکایی  نیروهای  اول  درجه 

کشاند.
کنر  در  که  امریکا  ارتش  اعضای  این حال  با 
خصوص  در  من  با  صحبت  در  جنگیده اند، 
این محاسبه ارتش واقع بین بودند و آن را برای 
معرض  از  امریکایی  سربازان  دورنگهداشتن 
دمپسی،  جیسون  می دانستند.  ضروری  خطر، 
دگرمن بازنشسته ارتش که در سال 200۹ در 
امریکایی ها  »به نظرم  می گوید:  جنگیده،  کنر 
باشند،  دخیل  طالبان  با  درگیری ها  در  نباید 
و ما به کسی نیاز داریم که با داعش بجنگد، 
بنابراین مشکلی در این کار نمی بینم. البته این 
آن ها  با  می خواهم  من  که  نیست  معنا  بدان 
رفاقت کنم. به لحاظ احساسی تا حدی سخت 
است، زیرا ما نزدیک به 20 سال طالبان را با 
القاعده یکی دانسته ایم. اما این طالبان نبودند 
حمله  متحده  ایاالت  به  سپتامبر   ۱۱ در  که 

کردند.«
ووتل، که در سال های 200۷ و 200۸ مدتی را 
در کنر به سر برده، این کار ارتش در افغانستان 
با  امریکایی  نیروهای  برخورد  نحوه ی  با  را 
در  ایران  موردحمایت  شیعه  شبه نظامیان 
عراق ــ از جمله برخی که قبال علیه سربازان 
امریکایی ]در عراق[ جنگیده بودند ــ در طول 
این  از  بیرون راندن داعش  برای  نظامی  کارزار 
»خیلی  می گوید:  او  می کند.  مقایسه  کشور، 
برابر  »در  شیعه  گروه های  نیست.«  متفاوت 
دشمن مشترک نقش ایفا می کردند و ما سعی 
کردیم کاری نکنیم که باعث شود کار داعش را 

در جنگ علیه این گروه ها راحت کند.«
سایر کهنه سربازان جنگ کنر مطمئن نیستند 
را  مناسبی  اسب  دارد  متحده  ایاالت  آیا  که 
زین می کند یا خیر. به نظر نمی رسد که شاخه 
افغانستان دولت اسالمی کدام حمله ای را علیه 
غرب برنامه ریزی کرده باشد؛ کاری که همتای 
اما طالبان،  آن در عراق و سوریه کرده است. 
هنوز رابطه دیرینه خود با القاعده را قطع نکرده 
است. لورن کرو، کهنه سرباز ارتش که طی دو 
مأموریت در کنر جنگیده و وقتی فرمانده ټولی 
پیاده سربازان امریکایی بوده از ناحیه پا زخم 
برداشته، می گوید: »به عنوان یک مالیات دهنده 
امریکایی، آیا ما بیشتر نگران سقوط افغانستان 

به دست داعش باشیم یا طالبان؟«
نتیجه  امریکایی  سربازان  خروج  برنامه  اگر 
دوحه  توافق نامه  چه؟  باشد  داشته  برعکس 
طالبان را ملزم می کند تا از استفاده از خاک 
برای  تروریستی  گروه های  توسط  افغانستان 
برنامه ریزی حمالت بین المللی جلوگیری کند، 
اما این گروه را ملزم به قطع رابطه با القاعده 
نمی کند. تابستان سال گذشته، یک سخن گوی 

در  متحده  ایاالت  آنچه  از  کوچک تر  )نیرویی 
ماه های اول سال 2002 در این کشور داشت.(

مقدمه این استراتژی سال هاست که چیده شده 
است. جوزف ووتل، جنرال بازنشسته ارتش که 
ویژه  عملیات های  مشترک  فرماندهی  رهبری 
دوره  در  که  گفت  من  به  داشت  برعهده  را 
از  قبل  تا 20۱۹، حتا  در سال های 20۱۶  او 
این که ارتش امریکا به طالبان پشتیبانی هوایی 
ارائه کند، ارتش تصمیم گرفته بود از بمباران 
آماده  می رسید  به نظر  که  طالبان  واحدهای 
خودداری  می شوند،  اسالمی  دولت  بر  حمله 

کند.
ارتش گفت: »من  ووتل درباره رویکرد جدید 
کنم.  درک  را  آن  از  انزجار  احساس  می توانم 
استراتژی کلی آشتی دادن دولت  اگر شما  اما 
حفظ  عین زمان  در  و  طالبان  و  افغانستان 
دارید،  قبول  را  تروریستی  گروه های  بر  فشار 
این رویکرد همان چیزی است که باید اتفاق 

بیفتد.«

معلوم نیست که آیا حکومت افغانستان در کابل 
اکنون  اما  نبود  دوحه  مذاکرات  طرف  که  ــ 
از  ــ  است  طالبان  با  مذاکره  درحال  خودش 
نقشی که حمالت هوایی امریکا در کنر داشته 
آگاه است یا خیر. )مقامات دولت افغانستان از 
اظهارنظر در مورد این ماجرا خودداری کردند.( 
طالبان  با  کنر  در  نیز  دولتی  نیروهای  اما 
اکثر  در  که  هنگامی  حتا  داشتند؛  همکاری 
مناطق دیگر کشور درگیر جنگ سختی با این 
در سال  امریکایی  وقتی سربازان  بودند.  گروه 
20۱۸ برای حمایت از حمله تهاجمی نیروهای 
افغانستان بر جنگ جویان دولت اسالمی به کنر 
رفتند، سربازان افغان گاهی اوقات افراد محلی 
با ظاهری خشن و پر ریش را از میدان جنگ 
برای معالجه پیش پزشکان امریکایی می آوردند. 
برخی از مشاوران امریکایی به من گفتند که 
واضح بود این افراد جنگ جویان طالبان بودند 
که به عنوان راهنما و مأمور کشفی با نیروهای 
دولتی همکاری می کردند. افسران افغان این را 
می دانستند  آن ها  زیرا  نمی کردند  بیان  صریح 
که ایاالت متحده طالبان را دشمن می داند. و 
در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 
در سپتامبر 20۱۹، جنگ جویان طالبان برخی 
از روستاهای ولسوالی دره پیچ کنر را در برابر 

دوحه  در  طالبان  نمایندگان  و  امریکایی 
توافق نامه خروج را امضا کردند، جنرال فرانک 
در  متحده  ایاالت  ارشد  فرمانده  مک کنزی، 
خدمات  کمیته  به  خاورمیانه،  و  افغانستان 
مسلح مجلس گفت که طالبان »حمایت بسیار 
ارائه  از  او  کرده اند.«  دریافت  ما  از  محدودی 
نوعیت  و  کرد  خودداری  بیشتر  توضیحات 

کمک نیز هنوز آشکار نشده است.
گفت  من  به  ضربت  گروه  این  عضو  یک  اما 
که در داخل فرماندهی مشترک عملیات های 
ویژه، تیمی که روی این مأموریت کار می کرد، 
طالبان«  هوایی  »نیروی  به عنوان  شوخی  به 
مذاکره کنندگان  درحالی که  می شد.  شناخته 
در دوحه درحال نزدیک شدن به توافق بودند، 
ابزارهای جنگی را که  ارتش تیغ ها و  افسران 
علیه طالبان تیز شده بود، تغییر جهت دادند: 
و  ریپر  بدون سرنشین  هواپیماهای  ابزارها  این 
دهه  دو  به  نزدیک  با  اطالعاتی  مجموعه  یک 
افغان  چریک های  درباره  جاسوسی  تمرین 
تماس  برقراری  به  تمایلی  تیم که  این  بودند. 
با  نداشت،  طالبان  فرماندهان  با  مستقیم 
می کرد  پیدا  آن ها،  تماس های  به  گوش دادن 
و چگونه  کجا  در  امریکا  قدیمی  دشمنان  که 
به من  این گروه  اعضای  دارند.  نیاز  به کمک 
سیگنال های  چنین  از  استفاده  با  که  گفتند 
اطالعاتی آن ها می توانستند بفهمند که طالبان 
برای  آماده شدن  در کجا درحال  و  زمانی  چه 
با  و  اسالمی هستند  نیروهای دولت  بر  حمله 
را  هوایی  حمالت  می توانستند  اطالعات  این 
طوری برنامه ریزی کنند که بیشترین سود را 
به نظر  باشد.  برای جنگ جویان طالبان داشته 
می رسید که واحدهای طالبان در روی زمین 
تمایل به دریافت کمک داشتند، زیرا تا زمانی 
که صدای انفجار بمب را نمی شنیدند از حمله 
بر مواضع دولت اسالمی خودداری می کردند. 
بیل استلوند، دگروال بازنشسته ارتش که گروه 
ضربت فرماندهی مشترک عملیات های ویژه را 
که  می گوید  می کرد،  رهبری  جنگ  اوایل  در 
زیرا  است،  آسان  طالبان  تماس های  »شنود 
بسیاری از آن ها از مخابره های دستی معمولی 
استفاده می کنند. وقتی بتوانی این کار را کنی، 

به هماهنگی با آن ها چه نیاز؟«
عملیات کنر ممکن است نشانه ای از آنچه باشد 
افغانستان پیش رو دارد:  ایاالت متحده در  که 
ــ  امریکا  ارتش  اصلی  مأموریت  برون سپاری 
ـ به نیروهای  جنگ با دولت اسالمی و القاعدهـ 
دولت افغانستان و طالبان و در مواردی، ارائه 
به  امریکا  ضدتروریسم  نیروهای  پشتیبانی 
ترمپ  دولت  دوحه،  توافق نامه  طبق  هردو. 
همه ی  آینده  سال  بهار  تا  که  است  امیدوار 
نیروهای امریکایی را از افغانستان خارج کند، 
اما گفته می شود  که حضور سازمان سیا ممکن 
امریکا  جدید  دولت  اگر  و  شود.  حفظ  است 
مجبور  ارتش  کند،  متوقف  را  نظامی  خروج 
خواهد بود راهی را برای شکار دولت اسالمی 
و القاعده پیدا کند، زیرا به گفته پتناگون در 
یا  سرباز   4۵00 فقط  متحده  ایاالت  آن زمان 
افغانستان خواهد داشت.  از آن در  حتا کمتر 

وسلی مورگان، واشنگتن پست
مترجم: جلیل پژواک

تابستان سال گذشته بریدمل استیو فرای هنگام 
افغانستان،  در  پایگاهی  در  میل نت  با  وررفتن 
وادی  در  نبردی  از  زنده  ویدیویی  تصاویر  با 
کورنگل سر خورد؛ جایی که او در آن ۱۳ سال 
قبل اولین بار جنگ را از نزدیک دید. کورنگل 
]معروف به دره مرگ[ منطقه ی بدنامی است. 
در این وادی دست کم 40 سرباز امریکایی، از 
شده اند.  کشته  فرای  دوستان  از  برخی  جمله 
پهباد  توسط  که  ویدیویی  تصاویر  در  فرای 
»ریپر« از میدان جنگ مخابره می شد، دید که 
نه نیروهای امریکایی و نه هم نیروهای دولتی 
او  نیستند.  افغانستان، هیچ کدام درگیر جنگ 
که  شد  متوجه  انترنت  در  جست وجو  از  پس 
جنگ بین طالبان و دولت اسالمی است. او دید 
که دشمن قدیمی امریکا و دشمن جدیدترش، 
درحال  خود  پروپاگاندای  کانال های  طریق  از 
بر  درگیری شان  ویدیوهای  و  عکس ها  نشر 
پرسود  تجارت  و  کورنگل  دره  کنترل  سر 
این  چوب آن هستند. آنچه فرای نمی دانست 
درحال  امریکا  ویژه  عملیات  نیروهای  که  بود 
در  درگیری ها  در  مداخله  برای  آماده شدن 
برای  نه  البته  بودند؛  افغانستان  کنر  والیت 
طالبان  به  برای کمک  بلکه  طالبان،  بر  حمله 
با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و سایر 

جنگنده های نیروی هوایی امریکا.
ضربت  گروه  عضو  یک  جاری  سال  اوایل 
ویژه«  عملیات های  مشترک  »فرماندهی 
مستقر در پایگاه هوایی بگرام، به من توضیح 
داد که »آنچه ما با حمله هوایی بر داعش انجام 
او  است.«  طالبان  به حرکت  می دهیم، کمک 
کمک،  این  زیرا  نشود  فاش  نامش  خواست 
سرکوب  با  امریکا  هوایی  نیروی  بود.  سّری 
داعش از هوا، به طالبان در زمین جنگ برتری 

می داد.
درحالی که  گذشته  سال  زمستان  و  خزان  در 
عملیات های  مشترک  فرماندهی  ضربت  گروه 
می داد،  انجام  را  خود  هوایی  حمالت  ویژه 
ـ به قول  موضع علنی دولت امریکا این بود کهـ 
خود رییس جمهور ترمپ ــ نیروهای امریکایی 
آنچه  از  »سخت تر  را  طالبان  افغانستان  در 
تالش  و  می زنند«  ضربه  خورده اند،  قبال  که 
دوحه  مذاکره  میز  به  را  گروه  این  می کنند 
رییس جمهور  آن  از  قبل  چندی  برگردانند. 
ترمپ مذاکرات صلح را متوقف کرده و مالقات 
که  را  دیوید  کمپ  در  طالبان  رهبران  با 
بود.  کرده  لغو  بود،  برنامه ریزی شده  مخفیانه 
پیام مقامات دولت ترمپ این بود که آن ها به 
طالبان اعتماد ندارند و تا زمانی که این گروه 
امتیازات بیشتری ندهد، چیزی جز بمباردمان 

شدیدتر نصیبش نمی شود.
حتا  متحده  ایاالت  ارتش  اما،  حقیقت  در 
سایر  در  جنگی اش  هواپیماهای  که  وقتی 
مناطق افغانستان طالبان را هدف قرار می داد، 
تا دولت  به طالبان کمک می کرد  بی سروصدا 
کنر  والیت  در  قدرتش  مرکز  در  را  اسالمی 
تضعیف کند و از سقوط نقاط بیشتر کشور به 
دست این گروه جلوگیری شود. ایاالت متحده 
داعش در افغانستان را ــ برخالف طالبان ــ 
یک سازمان تروریستی بین المللی می داند که 
قابل  است.  اروپا  و  امریکا  به  حمله  دنبال  به 
توجه این که ارتش امریکا این کمک را بدون 
شرایط  مشاهده  طریق  از  و  طالبان  با  تماس 
این  تماس های  به  گوش دادن  و  نبرد  میدان 
ضربت  گروه  عضو  دو  است.  داده  انجام  گروه 
یک  و  ویژه  عملیات های  مشترک  فرماندهی 
مقام دفاعی دیگر که در مصاحبه های خود با 
امریکا  ارتش  مخفی  کمک  این  مورد  در  من 
که  خواستند  کردند،  صحبت  طالبان  به 
درباره  صحبت  اجازه ی  زیرا  بمانند،  ناشناس 
در  امریکا  ارتش  )فرماندهی  نداشتند.  را  آن 
داستان  این  مورد  در  اظهارنظر  از  افغانستان 

خودداری کرد.(
در  اسالمی  دولت  با  طالبان  نبرد  به  توجه  با 
کنر، توافق صلح بین ایاالت متحده و طالبان 
دو  خاموشانه  و  ضمنی  همکاری  به  همیشه 
طرف در برابر دشمن مشترک نیاز داشت. در 
ماه مارچ، چند روز پس از آن که دیپلمات های 

نیروی هوایی طالبان
امریکا چگونه به طالبان برای شکست دادن داعش مخفیانه کمک کرد؟

شش محافظ بند کمال خان در نیمروز کشته شدند
پی حمله ی  در  که  می گویند  نیمروز  والیت  در  محلی  منابع  هرات:   – روز  اطالعات 
جنگ جویان گروه طالبان بر یک پاسگاه محافظت عامه )محافظان بند کمال خان( در 

این والیت، شش نفر کشته شده اند.
بهرام حقمل، سخن گوی والی نیمروز به روزنامه اطالعات روز گفت که این حمله دو شب 
پیش )جمعه، 2 عقرب( در منطقه ی »قلعه فتح« در مسیر شهر زرنج – بند کمال خان 
صورت گرفته است. در این حمله ی طالبان، پاسگاه محافظت عامه سقوط کرده و دو 

سرباز دیگر محافظت عامه زخمی شده اند.
به گفته ی حقمل، جنگ جویان گروه طالبان تمام تجهیزات جنگی نیروهای محافظت 

عامه در این پاسگاه را با خود برده اند.
گروه طالبان حمله بر پاسگاه نیروهای محافظت بند کمال خان را رد کرده است. این 
گروه ادعا کرده است که یک پاسگاه دور از ساحه ی بند کمال خان را از بین برده است 

که با پاسگاه محافظت از این بند هیچ ارتباط ندارد.
حمله ی طالبان بر پاسگاه نیروهای محافظت عامه بند کمال خان درحالی صورت گرفته 
است که در حال حاضر کار ساخت این بند بر فراز رودخانه ی هلمند ادامه دارد. قرار 
است با ساخت این بند، از سرازیر شدن آب رودخانه ی هلمند به ایران جلوگیری شود.

از سوی هم، اخیرا گراف ناامنی ها در والیت نیمروز در جنوب غرب کشور افزایش یافته 
است.

جنگ جویان گروه طالبان دو شب پیش نیز بر یک قرارگاه ارتش در ولسوالی خاشرود 
نیمروز حمله کرده بودند. در این حمله قرارگاه ارتش سقوط و بیش از 20 سرباز کشته 

و اسیر شدند.

ُنه نفر در انفجار ماین طالبان در غزین کشته شدند
اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت غزنی تأیید می کنند که در نتیجه ی انفجار ماین 

کنارجاده ای در شهر غزنی، نُه نفر به شمول چهار زن کشته شده اند.
واحداهلل جمعه زاده، سخن گوی والی غزنی به روزنامه اطالعات روز گفت که این رویداد 
»کوتل  ساحه ی  در  عقرب(   ۳ )شنبه،  دیروز  چاشت  از  پیش   ۱0:۳0 ساعت  حوالی 

روضه«، از مربوطات حوزه ی دوم امنیتی شهر غزنی رخ داده است.
آقای جمعه زاده افزود که کشته شدگان این رویداد شامل هشت غیرنظامی و یک نیروی 

امنیتی می شوند.
همچنان به گفته ی او، در این رویداد سه نیروی امنیتی دیگر نیز زخمی شده اند.

سخن گوی والی غزنی توضیح داد که این رویداد ناشی از برخورد یک عراده موتر پولیس 
حامل غیرنظامیان با یک حلقه ماین جاسازی شده بوده است. او افزود که حین این 
انفجار یک عراده تانک نیروهای امنیتی نیز از محل حادثه در حال عبور بود. قربانی و 

زخمیان نیروهای امنیتی سوار بر این تانک بوده است.
مسئولیت این رویداد را گروه طالبان به عهده گرفته است.

این گروه در اعالمیه ای ادعا کرده است که در این رویداد پنج نظامی کشته شده اند.
در همین حال، صدیق صدیقی، سخن گوی ریاست جمهوری کشور از تلفات غیرنظامیان 
در انفجار ماین های طالبان ابراز نگرانی کرده است. او گفته است که استراتیژی دوام دار 
در  نظامیان  بی سابقه ی  تلفات  باعث  ماین های دست ساز  از  استفاده  در  گروه طالبان 

سراسر کشور می شود.
والیت غزنی در جنوب کشور از والیت های ناامن می باشد که جنگ جویان گروه طالبان 

در بخش هایی از این والیت به شمول شهر غزنی حضور و فعالیت گسترده دارند.

فروریخنت سقف یک خانه در ننگرهار 
چهار کشته و سه زخمی بر جای گذاشت

اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت ننگرهار می گویند که در پی فروریختن سقف 
یک خانه در ولسوالی بچیراگام این والیت چهار نفر جان باخته اند.

حضرت خان خاکسار، ولسوال بچیراگام دیروز )شنبه، ۳ عقرب( به روزنامه اطالعات روز 
گفت که این رویداد حوالی ساعت ۳:00 بامداد در روستای »گیره خیلو«ی این ولسوالی 

رخ داده است.
افزود که کشته شدگان این رویداد همه اعضای یک خانواده بوده اند و  آقای خاکسار 

شامل مادر، دو دختر و یک پسر می شوند.
همچنان به گفته ی او، سه عضو دیگر این خانواده در این رویداد زخمی شده اند.

او دلیل فروریختن سقف خانه ی آنان را کهنگی بیش از حد آن خواند.

وزارت داخله: در جریان هفته ی گذشته 
۵۱ غرینظامی در حمالت طالبان کشته شده اند

 ۵۱ گذشته  هفته ی  یک  در  که  کرد  اعالم  کشور  داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
غیرنظامی از سوی جنگ جویان گروه طالبان کشته و ۱۳۷ غیرنظامی دیگر زخمی 

شده اند.
طارق آرین، سخن گوی این وزارت دیروز )شنبه، ۳ عقرب( در تویتی گفته است که این 
تعداد غیرنظامیان در نتیجه ی ۳۵۸ حمله ی تروریستی طالبان کشته و زخمی شده اند.
آقای آرین همچنان گفته است که در پاسخ به این حمالت جنگ جویان طالبان و 

ضدحمله ی نیروهای افغان، 40۳ طالب کشته و ۱40 طالب دیگر زخمی شده اند.
چنین  بارها  گذشته  در  اما  است،  نگفته  چیزی  باره  این  در  تاکنون  طالبان  گروه 

گزارش های نهادهای امنیتی افغانستان را رد کرده است.



میان آمدن یک دولت بنیادگرای اسالمی در کابل همانند رژیم 
داشتند.«  تشویش  حکمتیار  وجود  با  به خصوص  و  خمینی 
و  ایران  روسیه،  امریکا،  متحده  ایاالت  قبل  سال   20  .)۱4۶(
هندوستان که از بازیگران اصلی منازعات افغانستان بودند، از 
موافقت  نبودند.  راضی  طالبانی  خشن  و  بنیادگرا  نظام  تداوم 
دول امریکا و روسیه نه تنها در مورد سرنگونی امارت طالبان، 
بلکه در مورد به چالش کشیدن حکومت بنیادگرایی مجاهدین 
نیز از قبل وجود داشتند. در آخرین روز  های خروج قوت  های 
امریکایی  ها و شوروی  بین  این موافقت  افغانستان،  از  شوروی 
به وجود آمده بود که هرگز مجاهدین به قدرت سیاسی در کابل 
اصطالح  به  نظام  ساله   20 حاکمیت  از  بعد  اما  نیابند.  دست 
دموکراتیک، این اجماع سیاسی فعال وجود ندارد. امریکایی  ها 
فعال به طالبان تن در داده اند و آماده است که طالبان در نظام 
شریک باشند و حتا اگر جوانب دیگر ایستادگی نکنند، حکومت 
به آن ها سپرده شود. هذالقیاس ایران، روسیه، چین و پاکستان 
که از حامیان پشت پرده جنگ 20 ساله علیه امریکا بوده در 

صدد سبوتاژ پروژه صلح دوحه نیز می باشند.

کنفرانسدوحه
به  واقع  در  و  نشده  چیده  تمهیداتش  هنوز  دوحه  کنفرانس 
خالصه  تماس  گروه  کلنجار  های  و  افتتاحیه  مجلس  همان 
بن بست  به  اجالس  این  برای  مقدمه چینی  ماه  یک  می شود. 
رسید و دولت افغانستان با بسیج کردن زنان، دختران و جوانان 
به اصطالح فعال مدنی مخالفت و مخاصمت خود را از همین 
حاال با حضور طالبان اعالن کرده است. آغاز این کنفرانس و 
حاشیه دار  مذاکرات  جانب  هردو  دوم  و  اول  هفته  تماس  های 
در  دولت ساز  تیم  دلواپسی  کشید.  بن بست  به  زود  اما  بود، 
موافقت نامه  از  تأسی  به  مبادا  که  است  این  توافقی  حکومت 
طالبان و دولت امریکا حکومت موقت یا عبوری تشکیل شود 
شعار  های  که  می دانند  همه  شود.  قدرت  خلع  غنی  آقای  و 
سال   20 دست آورد  های  حفظ  اسالمی«،  »جمهوری  از  دفاع 
افغانستان متحد، همه بدون استثنا لفاظی سیاسی  گذشته و 
است و بیشترین جفا  های بی رحمانه را در حق »جمهوریت« 
و »اسالمیت« مدعیان دفاع از حریم آن انجام داده اند. هدف 
از  حمایت  و  مردم ساالری  تقویت  وجه  هیچ  به  غنی  آقای 
یک  از  حاصله  قدرت  تداوم  بلکه  نیست،  و  نبوده  جمهوریت 
از سخنرانی هایش  انتخابات تقلبی است. اشرف غنی در یکی 
گفت که بقای »بااالرگ را تا فنای فی االرگ« آرزو دارد و تا 
آخرین مرحله پیش خواهد رفت. حاال که در مقدمه اجالس 
دوحه قرار داریم، معاونین آقای غنی نیز در این اواخر از ادبیات 
جنگ طلبانه استفاده می کنند و به شعار  های نفرت انگیز روی 
آورده اند. قراین می رساند که نشانه  های عدم تمکین به نتیجه 
موضع گیری  های  در  هم  و  افغانستان  دولت  در  هم  صلح آمیز 
گروه طالبان محسوس است و هردو جانب در مخالفت با صلح 

قرار داشته و برای قبضه قدرت سیاسی موضع گرفته اند. 

نتیجه
بن بسـت  بـه  مقدمـه  در  دوحـه  کنفرانـس  کـه  همان گونـه 
انجامیـد، مسـیر دشـوار دموکراسـی نیـز از آغـاز بـا بن بسـت 
مواجـه بـود. تنهـا جنگ  هـای چریکـی طالبـان و گروه  هـای 
دهشـت افگِن دیگر باعث این بن بسـت و سـرکوب دموکراسـی 
نشـد، بلکـه قـوای ثالثـه دولـت افغانسـتان و کلیت نظـام نیز 
در ایـن صحنـه نقـش منفی بـازی کردند. جنگ  هـای چریکی 
علیـه دولت، حمـالت انتحاری و فناتیزم جنون آمیز آدم کشـان 
در مسـاجد و مراکز آموزشـی، قسـمتی از عوامـل بازدارنده در 
گفتمـان دموکراسـی نوین محسـوب می شـود. علـل اصلی اما 
در نهاد  هـای دولتـی و کلیـت نظـام پسـاطالبان بـود کـه در 
عمـق جامعه تأثیـرات منفی برجا گذاشـت. افتضـاح انتخاباتی 
سیاسی سـازی  اداری،  فسـاد  شـرم آور،  و  مکـرر  به صـورت 
دسـتگاه عدلـی، سانسـور اطالعـات و سـرکوب اعتراض هـا از 
مصداق هـای بـارز دیکتاتـوری و حرکـت در مسـیر اسـتبداد 
و محـو دموکراسـی  اسـت. سـخن آخـر این کـه در طـول 20 
سـال گذشـته طالبـان و گروه  هـای مسـلح موانـع باالقـوه، امـا 
نظـام حاکـم بـا مماشـات، ضعـف و اجـراآت غیردموکراتیـک 
مانـع باالفعـل در گسـترش و نهادینه شـدن دموکراسـی بـود.

منابع
زین، هاوارد. تروریزم و جنگ، تهران:200۵، نشرات انجمن بین 

المللی سوسیالیزم
 : بن  افغانستان،  سیاسی  بازسازی  و  قومیت  کانراد.  شیتر، 

200۳، بنیاد مطالعات انکشافی دانشگاه بن آلمان
قانون اساسی افغانستان 

محمد یوسف. تلک خرس، نیویارک: 20۱۵، مطبعه کیس مت
پایان

یافته های گزارش نشان می دهد که بخش آمریت احزاب سیاسی سه کارمند دارد که دو تن آن فارغ صنف دوازدهم و یک تن 
آن لیسانسه است. از آن جاییی که وزارت عدلیه مکلف به بررسی درخواست تأسیس احزاب، اساس نامه و مرام نامه احزاب 
سیاسی و مطابقت آن با قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی و مقرره طرز تأسیس احزاب سیاسی است، کارمندان این 

بخش دارای دانش حقوقی الزم نیستند و کارها به شکل حرفه ای و حقوقی انجام نمی شود. 

عطااهلل فاضل 

عصمت اهلل سروش و عابر شایگان

تشخیص  و  حزب  دو  در  فرد  یک  عضویت 
احزاب  در  عضویت شان  که  افرادی  عضویت 
ممنوع است، وجود ندارد. توانایی بررسی ۱0 
هزار فرم عضویت احزاب که براساس قانون 
اساسی، قانون احزاب سیاسی و مقرره طرز 
معیارهای  از  یکی  سیاسی  احزاب  تأسیس 
وجود  بخش  این  در  است  حزب  تأسیس 
ندارد و معلوم نیست که در سال های گذشته، 
قانون در این زمینه رعایت شده است یا خیر. 

جمعیتها
شوراها،  اتحادیه ها،  انجمن ها،  به  جمعیت ها 
که  می شود  گفته  تشکیالتی  و  مجمع ها 
حقوقی  و  حقیقی  افراد  از  گروهی  توسط 
تأسیس  غیرسیاسی  و  غیرانتفاعی  به طور 

می شود.
می هد  نشان  بررسی کننده  هیأت  یافته های 
 ۱۳۹۸ سال  تا   ۱۳۹4 سال  جریان  در  که 
جمعیت ها،  فعالیت  از  نظارت  هیچ گونه 
نگرفته  صورت  کنوانسیون ها  و  اتحادیه ها 
مقرره  و  جمعیت ها  قانون  براساس  است. 
طرز تأسیس و ثبت جمعیت ها، امور مالی و 
فعالیت های آن باید مورد بررسی قرار گیرد. 
سه  بخش  این  در  هیأت،  گزارش  براساس 
کارمند فارغ صنف دوازدهم 2۸ سال می شود 
مسئولیت های  از  بخشی  می کنند.  کار  که 
مهم این بخش بررسی و ثبت جمعیت و طرز 
فعالیت،  جواز  اعطای  که  است  آن  تأسیس 
تمدید جواز فعالیت و بررسی اساس نامه ها و 
اجراآت جمعیت ها، اتحادیه ها و کنوانسیون ها 
از تمام والیت ها در مرکز توسط همین سه 
که  آمده  گزارش  در  می شود.  اجرا  کارمند 
اتحادیه ها،  جمعیت ها،  از  بعضی  اساس نامه 
حرفه ای  و  تخصصی  کامال  کنوانسیون ها، 
حقوق دانان،  اتحادیه  اساس نامه  مانند  است 
و  دانش  کارمندان  این  و  کارگران،  اتحادیه 

توانایی فهم آن را ندارند. 
براساس قانون جمعیت ها، در صورت انحالل 
که  جمعیت  به  آن  دارایی های  جمعیت، 
در  و  می گردد  انتقال  دارد  مشابه  فعالیت 
صورت نبود جمعیت مشابه به وزارت عدلیه 
منتقل می شود. اما در مورد یک هزار و ۶۳۷ 

ریاستحقوقوالیتکابل
چهار  جریان  در  هیأت،  یافته های  براساس 
سال، دو هزار و 204 قضیه برای رسیدگی به 
ریاست حقوق والیت کابل ارسال شده است. 
و  فیصله ها  حاوی  قضیه   ۳۳۱ میان  این  از 
قرارهای قضایی دادگاه ها تطبیق نشده و به 
همین دلیل 2۷4 میلیون و ۵42 هزار افغانی 
محصول آن به خزانه دولت واریز نشده است. 
مبنی  دادگاه  حکم  دیگر  قضیه ی  یک  در 
اجرای  برای  تضمین  تحت  زمین  فروش  بر 
میلیون   2۶0 مبلغ  که  بانک  پشتنی  قرضه 

افغانی بوده، اجرا نشده است. 
هیأت در گزارش خود گفته که نبود مدیریت 
موجودیت  عدم  جوابگو،  و  متمرکز  اداری 
واصله، عدم  و منظم قضایای  سوابق مکمل 
عدم  و  معیاری  ثبت  سیستم  موجودیت 
از  مراجعین  راهنمایی  برای  معلومات  شعبه 
مسئوالن  و  است  اداره  این  عمده  مشکالت 

آن تحت تعقیب عدلی قرار گیرد. 

ریاستانسجاماموراحزاب،جمعیتها
ورهنمایمعامالت

بخش  که  می دهد  نشان  گزارش  یافته های 
دارد که  احزاب سیاسی سه کارمند  آمریت 
تن  یک  و  دوازدهم  صنف  فارغ  آن  تن  دو 
وزارت  که  جایی  آن  از  است.  لیسانسه  آن 
تأسیس  بررسی درخواست  به  مکلف  عدلیه 
احزاب، اساس نامه و مرام نامه احزاب سیاسی 
و مطابقت آن با قانون اساسی و قانون احزاب 
سیاسی و مقرره طرز تأسیس احزاب سیاسی 
دانش  دارای  بخش  این  کارمندان  است، 
حقوقی الزم نیستند و کارها به شکل حرفه ای 

و حقوقی انجام نمی شود. 
یکی از مسئولیت های وزارت عدلیه، نظارت 
از عملکرد احزاب در مطابقت به قانون احزاب 
و مقرره طرز تأسیس احزاب سیاسی است. 
اما از سال ۱۳۹4 تا ۱۳۹۸ تنها یک بار در 
سال ۱۳۹۵ هیأتی از عملکرد احزاب نظارت 
کرده که یافته های آن نیز تطبیق نشده است. 
گونه  هیچ  بخش  این  در  که  دریافته  هیأت 
وجود  احزاب  اعضای  ثبت  برای  سیستمی 
تشخیص  برای  میکانیزمی  بنابراین  و  ندارد 

احساس  پرونده ها  قبال  در  مسئوالن  که 
مسئولیت نکنند. 

این اداره مراحل فرجام خواهی و تجدیدنظر 
به  والیت ها  از  که  را  پرونده هایی  و  قضایا 
می کند.  تعقیب  می شود  راجع  عالی  دادگاه 
این اداره در طی پنج سال روی پنج هزار و 
2۵۵ پرونده کار کرده که از این میان ۳۱۸ 
به  دیگر  پرونده  و 40  دولت  نفع  به  پرونده 
شده  داده  رای  دادگاه  سوی  از  دولت  ضرر 

است. 

ریاستقضایایدولتکابل
ریاست  که  دریافته  بررسی کننده  هیأت 
قضایای دولت کابل در جریان پنج سال روی 
این  از  کار کرده که  پرونده  و ۵۹۷  4 هزار 
به  دادگاه ها  از جانب  آن  پرونده  میان 4۹۶ 
نفع دولت و ۱۱ پرونده به ضرر دولت حکم 
صادر شده است. اما سرنوشت بسیاری از این 
پرونده ها نامعلوم است که در چه مرحله از 
خود  گزارش  در  هیأت  دارد.  قرار  رسیدگی 
و  وقت  در  قضایا  از  بسیاری  است که  گفته 
زمان آن تعقیب و پی گیری نشده و تعدادی 
بدون  و  شده  داده  مسیر  تغییر  آن ها  از 
شده  ارسال  دیگر  مراجع  به  قانونی  توجیه 
است. براساس گزارش هیأت، کارمندانی که 
عمدا سبب انحراف و تغییر مسیر قانونی یا 
تحت  باید  است،  شده  پرونده ها  پیچیدگی 
پی گرد عدلی قرار بگیرند. سخن گوی وزارت 
براساس  که  مسئوالن  که  می گوید  عدلیه 
گزارش هیأت بررسی کننده باید مورد تحقیق 
تحقیق  اکنون تحت  قرار می گرفتند،  عدلی 
برابر کارکرد  در  و  دارند  قرار  دادستانی کل 

خود پاسخ گویند.
عدلیه  وزارت  که  می افزاید  ریاضت  آقای 
دولت،  قضایای  اداره  بخش  در  توجه خاص 
به  توجه  با  اداره  این  »تشکیل  است:  کرده 
 ۱۳۹۹ سال  تشکیل  در  آن  نیازمندی های 
جایدادهای  غصب  از  بهتر  دفاع  به منظور  و 
افزایش  اندازه ای  تا  کشور  سطح  در  عامه 
یافته است. سیستم مدیریت قضایا و سیستم 
فایلنگ دوسیه های مربوط به غصب زمین در 

این اداره ایجاد گردیده است.« 

خالف قانون کارکنان خدمات ملکی به حکم 
امتحان  سپری کردن  بدون  و  عدلیه  وزیر 
 ۷۱ جمله  آن  از  که  شده  استخدام  رقابتی 
رقابت  در  سال  یک  گذشت  از  بعد  کارمند 
اشغال  دوباره  را  بست ها  آن  و  اشتراک  آزاد 

کرده اند.
 ۱۳۹۸ تا   ۱۳۹4 سال های  در  مجموع  در 
شش صد کارمند از یک بست به بست دیگر 
تبدیل شده که 40 درصد تبدیلی ها خالف 
امور ذاتی کارکنان خدمات  ماده 2۱ مقرره 
در  آن  بر  افزون  است.  گرفته  ملکی صورت 
کارمندان  عدلیه  وزارت  خالی  بست های 
باالمقطع استخدام شده اند. ماده بیست ویکم 
ملکی  خدمات  کارکنان  ذاتی  امور  مقرره 
شرایط تبدیلی را توضیح داده که 40 درصد 
تبدیلی ها در وزارت عدلیه خالف شرایط این 

ماده است.
که  دریافته  بررسی کننده  هیأت  همین طور 
در سال های ۱۳۹4 تا ۱۳۹۸ خورشیدی 2۹ 
باید مطابق قانون، دارایی های  کارمندی که 

خود را ثبت می کردند، ثبت نکرده اند. 
موضوع  که  گفته  بررسی کننده  هیأت 
دارایی های  ثبت نکردن  و  استخدام ها 
دادستانی  توسط  عدلیه  وزارت  مقام های 

تحقیق شود.
گزارش  این  به  پیوند  در  عدلیه  وزارت 
داخلی  کمیته  یک  وزارت  این  که  می گوید 
تشکیالتی  ساختارهای  اصالح  هدف  به  را 
این کمیته  در سال پیش رو موظف کرده و 
تشکیالت  اصالح  چگونگی  بررسی  حال  در 
امان  است.  وزارت  این  مختلف  بخش های 
ریاضت، سخن گوی وزارت عدلیه به روزنامه 
اطالعات روز می گوید که این اقدام در مرکز 
سال  تشکیالت  تا  شده  انجام  والیت ها  و 
نیامندی های  به  توجه  با  وزارت  این   ۱400

آن سنجیده و اصالح شود. 

معاشنابرابرکارمندان
یافته های هیأت بررسی کننده نشان می دهد 
کارمندان  معاش  عدلیه  وزارت  در  که 
نابرابر   ۱۳۹۸ تا   ۱۳۹4 سال  از  تخصصی 
تخصصی  کارمندان  از  شماری  است.  بوده 
 »... و   NTA »سوپراسکل،  امتیازهای  از 
کارمندان  از  دیگر  شمار  اما  بوده،  برخوردار 
امتیازات مستفید نشده اند.  این  از  تخصصی 
غیرتخصصی  کارمندان  از  شماری  همچنان 
استفاده  تخصصی  کارمندان  امتیازات  از 
ریاست  مسلکی  کارمند   ۶0 کرده اند. 
قضایای  ریاست  و  حقوقی  مساعدت های 
و  تا یک هزار  مادی ۵00  امتیازات  از  دولت 
بوده اند. ۱24  برخوردار  امریکایی  دالر   200
کارمند بخش های اداری و مسکلی از معاش 
دالر  و ۱00  تا یک هزار  از ۳00  سوپراسکل 
وزارت  رؤسای  بوده اند.  برخوردار  امریکایی 
در کابل از ۷0 هزار تا 200 هزار افغانی به 
کرده،  دریافت  رتب  سیستم  معاش  اضافه 
یک رییس تنها معاش سیستم رتب با اضافه 
کاری و رؤسای والیت ها از ۱00 هزار تا ۱۳0 
رتب  سیستم  معاش  اضافه  به  افغانی  هزار 

دریافت کرده اند.
در گزارش هیأت آمده که در قانون، استفاده 
مسلکی  کارمندان  برای   NTA معاش  از 
 ۵۳ مجموع  در  که  است  یافته  اختصاص 
کارمند در سال ۱۳۹۷، 4۹ کارمند در سال 
۱۳۹۸ از ۱0 هزار و 222 افغانی تا ۱42 هزار 
کارمند  پنج  ولی  گرفته اند،  افغانی   222 و 
غیرمسلکی نیز از این امتیاز مستفید شده اند.

ریاستعمومیقضایایدولت
وضعیت  بررسی کننده،  هیأت  گزارش  به 
عمومی قضایای دولت به عنوان ستون اساسی 
وزارت عدلیه منحیث عالی ترین نهاد حامی 
دولتی  دارایی های  و  امالک  منافع  مدافع  و 
اجرات  تشکیالت،  ساختار،  نظر  از  عامه  و 
مسلکی، اداری، مدیریت و نظارت و همچنین 
تأمین شفافیت و پاسخ گویی »بسیار اسفبار« 

بوده است. 
به گزارش هیأت، در این اداره سیسم معیاری 
برای ثبت پرونده ها و جود ندارد و فقط مرجع 
ارسال و شماره مکتوب پرونده های واصله در 
نبود  ثبت می شود. همچنین  مندراج  کتاب 
پی گیری  و  تعقیب  برای  مشخص  میکانیزم 
شده  باعث  مسلکی  اعضای  توسط  قضایا 

در  مراجعین  به  مناسب  ارایه خدمات  برای 
این وزارت وجود ندارد. هیأت گفته است که 
ایجاد یک سیستم منظم و معیاری پذیرش، 
دفترهای مجهز پذیرش با کارمندان حرفه ای 
در مرکز و والیت ها برای رهنمایی و تسهیل 
مراجعین،  برای  بهتر  خدمات  به  دسترسی 

ضروری است. 

گزارش»مغرضانهوسیاسی«
وزارت  دوره  در  افغانستان  عدلیه  وزارت 
انور کمتر خبرساز شد. در دوره  عبدالبصیر 
حکومت وحدت ملی بیشتر وزارت خانه ها از 
سوی سرپرستان اداره شد تا وزیر، اما آقای 
کدام  بدون  که  بود  وزیرانی  معدود  از  انور 
سروصدا و حاشیه در وزارت عدلیه به عنوان 
سوی  از  انور  عبدالبصیر  ماند.  باقی  وزیر 
رییس اجرایی به عنوان نامزدوزیر معرفی شد 
رأی  پارلمان  سوی  از  که  سال ۱۳۹4  از  و 
تا چند ماه پیش وزیر عدلیه  اعتماد گرفت 
افغانستان بود. در حکومت جدید فضل احمد 
وزارت  این  سرپرست  و  نامزدوزیر  معنوی 

معرفی شد. 
در  عدلیه  پیشین  وزیر  انور،  عبدالبصیر 
نفس  که  می گوید  روز  اطالعات  با  صحبت 
وزارت  کارکرد  بررسی  برای  هیأت  توظیف 
عدلیه آن هم بررسی کارکرد پنج ساله اقدام 
سیاسی است و این هیأت در بررسی هایش 
انور  آقای  است.  داشته  مغرضانه  رویکرد 
هیأت  گزارش  رسیدن  از  بعد  که  می افزاید 
به دست رییس جمهور، آقای غنی دو سوال 
او پرسیده که پاسخ هایش ظاهرا برای  از  را 
رییس جمهور قناعت بخش بوده است، چون 
نداشته  اقدامی  دیگر  پاسخ ها،  ارائه  از  بعد 
دو   عدلیه،  پیشین  وزیر  گفته ی  به  است. 
وزارت  معینان  به  چرا  بوده:  این ها  سوال 
رؤسای  چرا  نشده؟  داده  صالحیت  عدلیه 
عدلیه والیت ها با فالن معاش مقرر شده اند؟ 
تعیین  که  می افزاید  عدلیه  پیشین  وزیر 
شخص  هدایت  با  وزارت  عدلیه  رؤسای 
رییس جمهور مقرر شده و به معینان وزارت 

در حد الزم صالحیت داده شده است.
را  هیأت  یافته  از  بخشی  انور،  عبدالبصر 
کهنه  عدلیه  وزارت  تشکیالت  گفته  که 
راستای  در  که  می گوید  و  می پذیرد  است 
چند  تشکیالت  معیاری  سازی  و  نوسازی 
است،  داده  پیشنهاد  ریاست جمهوری  به  بار 
باقی  امور  اداره  در  پیشنهادی  اما طرح های 
در  انور  آقای  است.  نشده  پی گیری  و  مانده 
کارمندان  نابرابر  امتیازات  و  مقرری ها  مورد 
وزارت عدلیه می گوید که معاش ها در تمام 
عدلیه  وزارت  و  است  نابرابر  دولتی  ادارات 
که  می افزاید  او  است.  نظام  این  از  بخشی 
کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی 
در سال های گذشته به هر وزارت سه یا چهار 
امتیازات سوپراسکیل می داد، وزارت  چانس 
عدلیه نمی توانست که این چانس محدود را 

روی تمام کارمندان وزارت تقسیم کند.
وزیر پیشین عدلیه یادآورد می شود که تالش 
کارمندان  معاش  وزارت  این  در  تا  کرده 
موفق  سال  پنج  طول  در  اما  شود،  متوازن 
به این امر نشده و مواردی را با »زور، فشار 
است:  قبوالنده  مالیه  وزیران  واسطه« سر  و 
»این گپ دروغ نیست، در کل ادارات دولتی 

معاشات متفاوت است.«

چرابخشمالیواداریوزارتسطحی
ارزیابیشدهاست؟

این که وزیر پیشین عدلیه بررسی  به  افزون 
این  در  منابع  می خواند،  مغرضانه  را  هیأت 
در  آن ها  از  نامی  نمی خواهند  که  وزارت 
با اطالعات  گزارش گرفته شود، در صحبت 
با  بررسی  هیأت  که  می کنند  تأیید  روز 
تبانی  عدلیه  وزارت  اداری  و  مالی  معینیت 
را  بخش  این  عملکرد  رو  همین  از  کرده، 
به صورت جدی بررسی نکرده است. این منابع 
حتا از دادن رشوه به هیأت بررسی کننده از 
سوی بخش مالی و اداری صحبت می کنند، 
اما اطالعات روز به صورت مستقل این ادعا را 

تأیید نمی تواند.
بخش  که  می دهد  نشان  نیز  هیأت  گزارش 
عواید و مصارف بسیار خالصه و گذرا بررسی 
شده و همچنین آمار و ارقام در بخش عواید 

نادرست است. 

روزنامه اطالعات روز به نسخه ای از گزارش 
یک هیأت باصالحیت دولتی در مورد کارکرد 
پنج ساله وزارت عدلیه دست یافته که نشان 
اجرای  در  و  ناکارامد  وزارت  این  می دهد 
این  است.  ناتوان  اساسی اش  مسئولیت های 
این  واحدهای  از  بخشی  مسئوالن  هیأت 

وزارت را قابل پی گرد عدلی دانسته است. 
این  به  پیوند  در  که  می گوید  عدلیه  وزارت 
تشکیالت  اصالح  برای  را  کمیته ای  گزارش 
این وزارت تعیین کرده و همچنین دادستانی 
کل در حال تحقیق از مسئوالن متهم در این 

وزارت است. 
دو  در  فشرده  به طور  هیأت  این  یافته های 
بخش منتشر می شود. در این بخش به منابع 
بشری، اداره و اجراآت مسلکی پرداخته شده 
نشان  بخش  این  در  هیأت  یافته های  است. 
می دهد که تشکیالت وزارت عدلیه فرسوده 
و کهنه است، سیستم معلومات الکترونیکی 
ندارد،  وجود  وزارت  این  بشری  منابع  در 
استخدام  قانون  خالف  کارمندان  از  برخی 
نابرابر  تخصصی  کارمندان  معاش  شده اند، 
است، مدیریت و نظم کاری در وزارت عدلیه 
دچار مشکالت جدی بوده و سیستم معیاری 
در  مراجعین  به  مناسب  خدمات  ارائه  برای 

این وزارت وجود ندارد.
در  عدلیه  پیشین  وزیر  انور،  عبدالبصیر 
صحبت با اطالعات روز توظیف هیأت از سوی 
رییس جمهور غنی برای بررسی کارکرد پنج 
ساله وزارت عدلیه را سیاسی عنوان می کند و 
می گوید که هیأت به صورت مغرضانه مسائل 
این گزارش  در  افرادی،  متهم کردن  برای  را 
وزارت  در  منابعی  اما  است.  کرده  منعکس 
عدلیه یافته های هیأت بررسی را واقع بینانه 
به  افزون  که  می گویند  و  می کنند  توصیف 
مشکالتی که در گزارش هیأت بررسی آمده، 
مشکالت جدی تر در جریان پنج سال در این 

وزارت وجود داشته است.
رییس جمهور غنی در 2۵ قوس ۱۳۹۸ هیأتی 
را متشکل از نمایندگان پنج اداره دولتی برای 
بررسی کارکرد سال مالی ۱۳۹4 تا سال مالی 
۱۳۹۸ وزارت عدلیه توظیف کرد. نمایندگان 
اداره  بررسی،  عالی  اداره  کل،  دادستانی 
ریاست جمهوری،  امور  اداره  ملی،  تدارکات 
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات 
ملکی و ریاست عمومی امنیت ملی عضو این 
هیأت بودند. هیأت بررسی گزارش خود را در 
و  اجراآت مسلکی  اداره،  و  منابع  سه بخش 
مدیریت و انسجام امور تهیه و در اوایل سال 
رییس جمهور  به  و  نهایی  جاری خورشیدی 

ارائه کرده است.

منابعواداره
می دهد  نشان  بررسی کننده  هیأت  یافته 
با در نظرداشت  که تشکیالت وزارت عدلیه 
اداری در  و  حجم کاری بخش های مسلکی 
نیاز  پاسخ گوی  و  معیاری  والیت ها،  و  مرکز 
است  آمده  گزارش  در  نیست.  مراجعین اش 
سال های  در  عدلیه  وزارت  تشکیالت  که 
و  بوده  کالسیک  و  کهنه   ۱۳۹۸ تا   ۱۳۹4
و  کاری  حجم  جدید،  معیارهای  براساس 
است.  نشده  تنظیم  فعلی  نیازمندی های 
حمایوی،  بخش های  در  اضافه  بست های 
استخدام کارمندان غیرمسلکی در بخش های 
شکل  به  کارکنان  استخدام  مسلکی، 
غیررقابتی و باالمقطع سبب ایجاد بی نظمی 
شده  وزارت  این  در  به موقع  اجراآت  عدم  و 
است. همچنین نبود یک سیستم معلوماتی 
الکترونیکی در ریاست منابع بشری وزارت، 
سبب بی نظمی و عدم ارائه معلومات به موقع 

شده است.
در سال های ۱۳۹4 تا ۱۳۹۸ به ترتیب ۱4، 
۱۵، ۳4، 44 و ۵0 کارمند در وزارت عدلیه 
سال ها  این  در  و  شده  استخدام  غیررقابتی 
بست   ۵۷ و   ۵4  ،۷0  ،۱42  ،۳2 ترتیب  به 
هیأت  است.  مانده  خالی  وزارت  این  در 
 ۹ مجموع  در  سال ها  این  در  که  دریافته 
کارمند غیرمسلکی در مرکز و 2۵۸ کارمند 
والیت ها  مسکلی  بست های  در  غیرمسلکی 

وظیفه اجرا کرده اند.
بررسی کننده  هیأت  یافته های  همچنین 
 ۱۵۷ سال  پنج  این  در  که  می دهد  نشان 
که  اداری  و  مسلکی  بست های  در  کارمند 
می شود،  ششم  تا  سوم  بست های  شامل 

این  مفاد  شده،  انحالل  یا  لغو  که  جمعیت 
قانون تطبیق نشده است. 

که  می کند  تأکید  عدلیه  وزارت  سخن گوی 
اراده این وزارت برای رسیدگی به مشکالت 
و انسجام امور احزاب و جمیت ها جدی است 
رسیدگی  به منظور  بخش  این  تشیکالت  و 
نظارت  به خصوص  و  کاری  امور  به  بهتر 
نهادهای  و  سیاسی  احزاب  کارکردهای  از 
اجتماعی در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است: 
فعالیت های  از  دوامدار  نظارت  »چگونگی 
ثبت  سیستم  ایجاد  و  سیاسی  احزاب 
معلومات اعضای احزاب از زمره موارد مهم و 

مورد توجه و تمرکز این وزارت است.«

آمریتدفاترراهنماییمعامالت
است  آمده  بررسی کننده  هیأت  گزارش  در 
که آمریت دفاتر راهنمایی معامالت تنها سه 
صدور  بخش،  این  مسئولیت  دارد.  کارمند 
وضع  فعالیت،  جواز  تمدید  فعالیت،  جواز 
نظارت  جواز،  اعطای  ضمانت  اخذ  جریمه، 
توزیع  معامالت،  راهنمایی  دفاتر  فعالیت  از 
یافته های  است.  عریضه نویسان  برای  جواز 
هیأت  کارکرد  که  می دهد  نشان  هیأت 
نظارت بر فعالیت رهنمایی معامالت ملموس 
که  اداره های  همکاری  عدم  نیست.  مؤثر  و 
عدم  و  دارند  قرار  نظارت  هیأت  تشکیل  در 
مجازات  عدم  و  ساحه  در  پولیس  همکاری 
متخلفین از جانب دادستانی کل باعث شده 
نتیجه  بدون  نظارت  هیأت  بررسی های  که 
در  و  زورگویی  به دلیل  هیأت  این  بماند. 
مواردی تهدید به لت و کوب مسلحانه قادر به 
بررسی ناحیه های ۱۵، ۱۷ و ۵ والیت کابل 
نیست. همچنین هیأت در قبال کارکردشان 
این  و  ندارد  مجازاتی  و  مکافات  گونه  هیچ 

مسأله سبب سهل انگاری هیأت شده است. 

مدیریتمراکزاصالحوتربیتاطفال
تعداد  اطفال  تربیت  و  اصالح  مراکز  در 
کودکان نگهداری شده از سه هزار و 42۶ تن 
تا دو هزار و ۷40 در سال  در سال ۱۳۹4 
یافته های هیأت  است.  بوده  متفاوت   ۱۳۹۸
تعیین شده  هزینه  مقدار  که  می دهد  نشان 
برای سه وعده غذای هر کودک ۹0 افغانی 
است و آن ها به طور مکرر غذای چاشت شان 
برنج و کچالو و غذای شب شان لوبیا و برنج 
آن ها  نگهداری  محل  همچنین  است.  بوده 
کامال غیرمعیاری است و در هر اتاق بیشتر 
از ۱۳ نفر زندگی می کند. همین طور نبود 
نبود  و  مراکز  این  کلینیک  در  کافی  داروی 
امنیت  بهبود  برای  مداربسته  دوربین های 
شتم  و  ضرب  و  بدرفتاری  از  جلوگیری  و 
این  از چالش های  کودکان توسط مسئوالن 

مراکز است. 

سطح پاسخگوبودن و شفافیت تأمین
رهبری

یافته های هیأت نشان می دهد که در مدت 
کاری  نظم  و  مدیریت  چگونگی  سال  پنج 
در وزارت عدلیه دچار مشکالت جدی بوده 
است. جلسه های شورای رهبری این وزارت 
برای حل چالش ها و مشکالت وزارت برگزار 
کاری  صالحیت  وزارت  معینان  نمی شده، 
وجود  اداری  سلسه مراتب  اصل  نداشته ، 
نداشته و بعضی از رؤسا به معین بخش خود 

پاسخ گو نبوده اند. 

تطبیقفرمانهاواحکام
ریاستجمهوری

در  که  می دهد  نشان  هیأت  یافته های 
فرمان   20 از  مورد  هفت   ،۱۳۹۸ سال 
ریاست جمهوری در این وزارت تطبیق نشده 
ریاست های  که  است  آمده  ادامه  در  است. 
گزارشی  هیچ گونه  وزارت  این  مرکزی 
احکام  و  فرمان ها  تطبیق  چگونگی  از 
ندارد.  کابینه  مصوبات  و  ریاست جمهوری 
کردن  اجرایی  برای  منظم  برنامه  همچنین 
فرمان های ریاست جمهوری، مصوبات کابینه، 
این  در  وزیران  شورای  و  عالی  شوراهای 

وزارت وجود ندارد. 

دسترسیسختبهخدمات
در گزارش آمده است که سیستم پذیرش این 
معیاری  سیستم  یک  و  نبوده  منظم  وزارت 

وزارت عدلیه در غرابل هیأت تفتیش دولیت
وزارت ناکارامد است یا یافته ها مغرضانه؟

مسیر دشوار دموکرایس از بن ات دوحه
سقوط آزاد جمهوریت در اپارتاید قومی )2(

جنگ 
برجا  قربانی  هزار  صد  از  بیشتر  افغانستان  ساله   20 جنگ 
طوالنی ترین  جنگ  این  امریکایی  ها  برای  است.  گذاشته 
مأموریت نظامی بوده و تا حال ابعاد آن بسیار پیچیده و الینحل 
باقی مانده است. طالبان جنگ  های چریکی را به صورت منظم 
بار  دو  قندز  والیت  اخیر  سال  های  در  که  کردند  سازماندهی 
سقوط کرد و والیت  های بغالن، غور، غزنی، هلمند و فراه نیز 
در آستانه سقوط قرار گرفتند. جنگ  های چریکی در جغرافیای 
کوهستانی افغانستان قبال تجربه شده و خوب ترین استراتژی 
سرهنگ  است.  شده  خوانده  منظم  ارتش  یک  علیه  نظامی 
انسجام عملیات  های نظامی سازمان استخبارات  یوسف، مدیر 
تلِک  عنوان  تحت  خود  خاطرات  کتاب  در   )ISI( پاکستان 
خرس )20۱۵( معترف است که پاکستان جنگ  های چریکی 
داخل  در  آن  و حکومت تحت حمایت  قوای شوروی  علیه  را 
یک  پادرآوردن  از  هدف  به  روش  بهترین  افغانستان  خاک 
ابرقدرت جهانی، با متحدین امریکایی و عربی خویش طراحی 
گوریالیی  جنگ  های  شگفت انگیز  موفقیت  از  وی  بود.  کرده 
نگاشته  و  کرده  تحسین  افغانستان  در  خودش  رهبری  تحت 
است: »این حمالت نشان داد که سازماندهی درست حمالت 
آورد،  بار  به  را  بزرگی  موفقیت های  می تواند  چریکی  کوچک 
چنانچه این حمالت کوچک بود، اما توانستند دولتمردان را در 
کرملین تحت تأثیر قرار دهند.« )2۷2(. امریکایی  ها بعد از 20 
سال حضور و جنگ با طالبان، حزب اسالمی، شبکه حقانی و 
ده  ها گروه شورشی دیگر باالخره از ناگزیری بر میز مذاکره و 
دیپلماسی حاضر شدند. روش مبارزات مسلحانه و خشونت باِر 
گروه طالبان علیه امریکایی  ها و نظام فعلی افغانستان به صورت 
واضح نشان می دهد که این بار نیز پشت پرده ی این جنگ 20 
ساله مفکوره »به تلک انداختن« ابر قدرت غربی و »سرزمین 
توسط  سوخته«  »سرزمین  مفکوره  است.  کار  در  سوخته« 
جنرال محمد ضیاالحق )۱۹24-۱۹۸۸( ششمین رییس جمهور 
برون مرزی  به هدف تسخیر شهر کابل در مأموریت  پاکستان 
سازمان استخبارات پاکستان مطرح شد. جنرال ضیا بر این باور 
بود که حمالت نظامی بر شهر کابل باید آ ن قدر گسترش یابد 
تا کابل کامال ویران و به سرزمین سوخته تبدیل شود. در سایه 
جنگ مزمن 20 ساله در افغانستان تولید و قاچاق مواد مخدر، 
محاکم صحرایی، فساد اداری، قانون گریزی، اختطاف مسافرین 
در شاهراه  ها و ده  ها خالف ورزی  های دیگر صورت گرفت. قابل 
حمایت  با  سال  های ۱۹۸0  چریکی  که جنگ  های  است  ذکر 
مالی و تسلیحاتی امریکا انجام یافت اما بعد از سقوط طالبان 
حمایت  های  با  و  امریکایی  ها  خود  علیه  جنگی  روش  همین 

پاکستان، ایران و قدرت  های منطقوی صورت گرفت. 

بنیادگرایی
افراطیت دینی  است.  انتی تیز دموکراسی  افراطیت دینی یک 
جامعه  مختلف  الیه  های  در  تدریجی  به صورت  بنیادگرایی  و 
رشد کردند. مخالفان نظام فعلی از تبلیغ در مساجد، مدارس، 
مکاتب و دانشگاه  ها علیه نظام آغاز کردند و حتا پرچم طالبان 
شد.  برافراشته  نیز  تخار  و  ننگرهار  دانشگاه  های  در  القاعده  و 
نحله  های فکری بنیادگرا مانند جمعیت اصالح، حزب تحریر، 
تمام  در  سیستماتیک  به صورت  )نجم(،  مسلمان  نوجوانان 
دارند.  »فوکل پاینت«  خصوصی  و  دولتی  تحصیلی  نهاد  های 
دانشگاه  های  درسی  نصاب  در  تفکر  این  مشخص  جستارهای 
و  شده  وارد  تندرو  حلقات  توسط  نامرئی  به صورت  دولتی 
به  دانشگاه  استاد  چندین  است.  فربه شدن  حال  در  روزبه روز 
جرم همدستی با داعش و طالبان از طرف امینت ملی بازداشت 
شدند که همه ساله در ماه محرم جنگ  های فرقه ای را تحریک 
می شدند.  اکادمیک  نهاد  های  در  خشونت  سبب  و  می کردند 
پساطالبان  نظام  که  آن ست  از  حاکی  نابه سامانی  ها  این  تمام 
اگر در تقویت بنیادگرایی کمک نکرده باشد، در ریشه کن کردن 
نگاه  که  شده  باعث  امر  این  است.  کرده  سهلنگاری  جدا  آن 
متحدان بین المللی و دول همسایه نیز نسبت به واقعیت  های 
که  کشور  های  در  امریکایی  ها  غالبا  کنند.  تغیر  افغانستان 
وضع  چنین  است،  متصور  بنیادگرایی  و  دینی  افراطیت  رشد 
حرج ومرج و سردرگمی را مهندسی می کنند. سرهنگ یوسف 
در خاطرات خود چگونگی روابط امریکا با پاکستان و پیشبرد 
بسیار  را  کشور  دو  این  توسط  افغانستان  جهاد  پروژه  منظم 
واضح بیان کرده و ازعدم عالقه مندی و حتا نگرانی امریکایی  ها 
با موجودیت دولت مذهبی در افغانستان مکرر یاد کرده است. 
برای  از مجاهدین صرف  امریکایی  ها  باورمند است که  یوسف 
اما به هیچ وجهه  انتقام جنگ ویتنام استفاده کردند،  گرفتن 
راضی نبود که مجاهدین در کابل دولت اسالمی تشکیل دهند. 
که  زمانی  خاص  به طور  و  جنگ  تشدید  »با  است:  نوشته  او 
صحبت ها  افغانستان  از  نیروهایش  خروج  مورد  در  شوروی  ها 
به  از  آن  ها  زیرا  بیشتر شد؛  نیز  امریکا  نگرانی  کردند،  آغاز  را 
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باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

از  بارسلونا  فوتبال  تیم  بوسنیایی  هافبک 
رویکرد سرمربی پیشین یوونتوس در قبال 

او و هم تیمی های سابقش انتقاد کرد.
از  پس  اخیر  تابستان  که  پیانیچ  میرالم 
چهار فصل حضور در یوونتوس در جریان 
شد،  بارسلونا  راهی  آرتورملو  با  معاوضه 
»توتو  ایتالیایی  نشریه  با  گفت وگو  در 
اسپورت« درباره سرمربی پیشین یوونتوس 
که در این تابستان در پی حذف این تیم 
جای  و  شد  اخراج  اروپا  قهرمانان  لیگ  از 
داد، گفت: چیزی  پیرلو  آندره آ  به  را  خود 
که هنوز بابتش تأسف می خورم این است 
بازیکنانش اعتماد  که مائوریتزیو ساری به 

نداشت.
وی افزود: این شرم آور است که بازیکنان را 
بازیکن یوونتوس  ارزیابی کنید. هر  اشتباه 
باشگاه  برای  را  خود  تالش  تمام  همیشه 
امکان  این  کرد.  خواهد  و  می کرد  تیم  و 

خاطرنشان  گرفت،  قرض  اتلتیکومادرید 
یک  اگر  می شد  خوشحالی ام  باعث  کرد: 
بوسنیایی دیگر را پس از خودم در یوونتوس 
ژکو  جذب  به  یووه  که  می دانم  می دیدم. 
بودم.  تماس  در  او  با  و  بود  نزدیک  خیلی 
یوونتوس چطور  که  دادم  توضیح  ادین  به 
باشگاهی است و باشگاه چه مسیری را در 
پیش گرفته است. نمی دانم چه شد که این 
مربوط  موضوع  این  اما  نشد  عملی  انتقال 
به نمی شود که بخواهم درباره اش صحبت 

کنم.

به  رونالدو  و  مسی  داشت:  اظهار  رونالدو 
معنای واقعی کلمه فوق العاده هستند، زیرا 
در عرض چند سال زمانی که آنها بازنشسته 
شوند، تازه خواهیم فهمید که آنها به چه 
چه  در  آنها  فوتبال  رسیده اند،  اهدافی 
دست  قهرمانان  چه  و  است  بوده  سطحی 

نیافتنی هستند.
اخیر  تابستان  در  که  شایعاتی  درباره  وی 
درباره پیوستن هموطنش یعنی ادین ژکو 
نهایت  او در  اما  به یوونتوس وجود داشت 
از  را  موراتا  آلوارو  هم  یووه  و  ماند  رم  در 

کارتان  به  بازیکن  دو  یا  یک  با  که  ندارد 
تأثیری  موضوع  این  حتی  اما  دهید  ادامه 
همیشه  چون  نمی گذارد،  آنها  تعهد  روی 
بازیکنان  برسند.  پیروزی  به  می خواهند 
هستند  عیار  تمام  حرفه ای هایی  یوونتوس 

که می خواهند هدف شان را دنبال کنند.
هافبک بوسنیایی بارسلونا تصریح کرد: خب 
اگر مربی این مسئله را زیر سوال ببرد، آن 
جرقه ای که رئیس باشگاه درباره اش صحبت 
می کند، اتفاق نمی افتد. هیچکس نسبت به 
توانایی های مربیگری ساری تردیدی ندارد 
اما مشکل بی اعتمادی او به بازیکنان وجود 
داشت. در نهایت ما با هدایت ساری فاتح 
اسکودتو شدیم که هیچگاه تضمینی برای 

به دست آوردنش نیست.
درباره همبازی  پیانیچ ۳0 ساله همچنین 
فوتبال  حاضر  حال  فوق ستاره  دو  با  بودن 
کریستیانو  و  مسی  لیونل  یعنی  جهان 

پیانیچ: ساری به بازیکنانش اعتماد نداشت
مسی و رونالدو فوق العاده هستند

است: »هیچ کس صدای ما را نمی شنود. در این کشور به 
زنان احترام نمی گذارند.«

لهستان  اساسی  قانون  دادگاه  توسط  پنجشنبه  روز  حکم 
صادر شده است و براساس آن »سقط جنین به دلیل نقص 

فیزیکی جنین با قانون اساسی لهستان مطابقت ندارد«.
این حکم در پاسخ به چالش حقوقی صادر شده که سال 
رفته  دادگاه  به  ملی گرا  دولت  نمایندگان  توسط  گذشته 

بود.
اکثریت قضات این دادگاه منسوب همین حزبند.

این  از  رییس جمهوری و رییس کلیسای اسقفی لهستان 
حکم استقبال کرده اند.

اما گروه های حامی حقوق بشر داخل و خارج از لهستان به 
شکل گسترده ای به آن انتقاد کرده اند.

لهستان  اگرچه  می گوید  بی بی سی  خبرنگار  ایستون  آدم 
یکی از کشورهای پیرو کلیسای کاتولیک رم در اتحادیه 
که  می دهد  نشان  کشور  این  در  نظرسنجی ها  اروپاست 
اکثریت قاطع در این کشور با سختگیرانه تر کردن قوانین 

سقط جنین مخالفند.
روز  »امروز  است  گفته  اروپا  بشر شورای  کمیسار حقوق 

بدی برای حقوق زنان است.«
رهبر  حاال  که  لهستان  سابق  وزیر  نخست  تاسک  دونالد 
این  از  می  کند  رهبری  را  اروپا  مردم  میانه  راست  حزب 

حکم انتقاد کرده است.

نیروی فیزیکی استفاده کرده اند.
معترضان یکبار دیگر در نزدیکی این خانه جمع شدند و 
پالکاردهایی با شعار »این جنگ است« و »دست هایت به 

خون آلوده است« با خود داشتند.
این  به  منتهی  راه های  پلیس  است  داده  گزارش  رویترز 
مقررات  خواسته  معترضان  از  بلندگو  با  و  بسته  را  خانه 

مربوط به گردهمایی های عمومی را رعایت کنند.
مگدا یکی از معترضان ۳4 ساله به شبکه تی.وی.ان گفته 

اغلب  در  را  نفر   ۱0 بیشتر  گردهمایی  کرونا  ویروس  با 
شهرهای این کشور ممنوع کرده است.

در اولین ساعات صبح جمعه معترضان اطراف منزل معاون 
نخست وزیر که رهبر حزب عدالت و قانون این کشور است 

با پلیس درگیر شدند.
پلیس می گوید وقتی معترضان به سوی نیروهای انتظامی 
سنگ پرتاب کرده اند و تالش کرده اند از ستون حفاظتی 
پلیس پیرامون خانه بگذرند، علیه آنها از از اسپری فلفل و 

اطالعـات روز: هـزاران نفـر در اعتـراض بـه قانـون تـازه 
لهسـتان بـرای محدودتـر شـدن سـقط جنین بـه خیابان 

آمده انـد.
به گزارش بی بی سی فارسی، براساس حکم یک دادگاه در 
این کشور سقط جنین به جز در موارد تجاوز، زنای محارم 
و خطر جانی برای مادر ممنوع شده است. قبال ناقص بودن 
جنین هم دلیل چهارم برای سقط جنین بود که اکنون از 

قانون حذف شده است.
سـال گذشـته نقـص جنیـن دلیـل ۹۸ درصـد از مـوارد 
سـقط جنین اعالم شـده اسـت. در صورتی که بر اسـاس 
حکـم دادگاه ایـن مـورد از دالیـل سـقط جنیـن حـذف 

می شـود.
لهستان پیش از این همه سختگیرانه ترین قوانین مربوط 

به سقط جنین در اتحادیه اروپا را دارد.
ساالنه کمتر از 2000 سقط جنین قانونی در این کشور 
انجام می شود اما حامیان حقوق زنان می گویند نزدیک به 
200 هزار مورد سقط جنین غیرقانونی در این کشور و از 

خارج از مرزهای آن انجام می شود.
شـبکه تلویزیونـی تـی.وی.ان تصاویـری از اعتراضـات در 
ورشـو، کراکـوف، وروتسـواو و پوزنـان را منتشـر کـرده 

. ست ا
دومین شب اعتراضات در لهستان به قوانین سقط جنین 
درحالی صورت می گیرد که تدابیر سختگیرانه برای مقابله 

هزاران لهستاین در اعرتاض به محدود شدن سقط جننی به خیابان آمدند

نمایندگان امریکا و رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی امریکا 
نیز دیدار کرد.

خانم پلوسی در این دیدار خواستار آتش بس فوری در قره باغ 
شده و بر لزوم انجام مذاکرات با حمایت گروه مینسک تاکید 

کرده است.
رابرت اوبراین نیز با حمایت از آتش بس فوری گفته است که 

مسئله قره باغ راه  حل نظامی ندارد.
در هفته های اخیر با تالش و حمایت مسکو، ارمنستان و 
آذربایجان دو بار اقدام به امضای توافق آتش بس کردند، ولی 
این توافق نامه ها در عمل شکست خورده و جنگ در منطقه 

کماکان ادامه دارد.
قره باغ  ناگورنو-  ناحیه  در  اخیر  هفته های  درگیری های 

مرگ بارترین مورد طی 2۵ سال اخیر است.
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه در روزهای اخیر اعالم 
اخیر  درگیری های  در  نفر  هزار  احتماال حدود ۵  که  کرد 

ناحیه ناگورنو- قره باغ کشته شده اند.
کنترل  سر  بر  شوروی  اتحاد  سابق  جمهوری  دو  اختالف 
آغاز  میالدی  هشتاد  دهه  پایان  از  قره باغ  ناگورنو-  ناحیه 
و با فروپاشی اتحاد شوروی تشدید شد. این اختالفات در 
سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹4 به یک جنگ طوالنی منجر شد 
که بر اثر آن حدود ۳0 هزار نفر کشته و حدود یک میلیون 

نفر آواره شدند.
ارمنی تباران ناحیه ناگورنو- قره ب اغ را بخشی از سرزمین 
ملل  سازمان  مصوبات  طبق  ولی  می دانند،  خود  تاریخی 
متحد این اراضی بخشی از خاک جمهوری آذربایجان تلقی 

می شود.

با  تلفنی  تماس  در  نیز  جمعه  روز  امریکا  خارجه  وزیر 
جوسپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم 

آتش بس فوری بین دو کشور تاکید کرده بود.
دولت امریکا خواستار مذاکره ارمنستان و آذربایجان تحت 
و  امنیت  سازمان  به  وابسته  مینسک  گروه  چهارچوب 

همکاری اروپا است.
به  فرانسه  و  امریکا  روسیه،  دولت های  اخیر  دهه  سه  در 
امنیت  عنوان روسای گروه مینسک در چارچوب سازمان 
و همکاری اروپا مسئول نظارت بر آتش بس و حل بحران 

ناحیه ناگورنو- قره باغ بوده اند.
دولت ترکیه با فعالیت و اقدامات این گروه برای حل بحران 
مخالف است و می گوید این گروه در سه دهه گذشته چنین 
مشکلی را که منجر به بحران جنگ شده نادیده گرفته است.
مقام های دولت آذربایجان که بر ادامه جنگ تا رسیدن به 
از  ارمنستان  نیروهای  بر عقب نشینی  خواسته خود مبنی 
مناطق اشغال شده تاکید دارند، روز گذشته خبر دادند که 

۱۳ روستای دیگر در منطقه قره باغ را آزاد کرده اند.
نیز  آذربایجان  رییس جمهور  علی یف،  الهام  این  از  پیش 
احتمال دستیابی به توافق صلح را »بسیار بعید« توصیف 
ناحیه  کنترل  بازگرداندن  وعده  که  است  گفته  و  کرده 
ناگورنو- قره باغ به آن کشور باید در هر گونه توافقی منظور 

شود.
جیجون بایراموف، وزیر خارجه آذربایجان نیز گفته است که 
در دیدار با وزیر خارجه امریکا بر لزوم پایان یافتن اشغال 

ارمنستان در قره باغ تاکید کرده است.
آقای بایراموف روز جمعه با نانسی پلوسی، رئیس مجلس 

متحده، که در روزهای اخیر در این حوزه بیشتر فعال شده 
است، روز جمعه، دوم عقرب در واشنگتن به طور جداگانه با 

وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان دیدار کرد.
به گفته مورگان اورتگاس، سخن گوی وزارت خارجه امریکا، 
در این دیدارها، آقای پومپئو بر پایان خشونت ها و افزایش 

حفاظت از غیرنظامیان تاکید کرده است.

اطالعات روز: در ادامه افزایش تالش های دولت امریکا برای 
خارجه  وزیر  پومپئو،  مایک  قره باغ،  جنگ  به  دادن  پایان 
امریکا و نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان امریکا بر 
لزوم آتش بس فوری و برقراری مذاکرات بین دو کشور تاکید 

کردند.
ایاالت  خارجه  وزیر  پومپئو،  مایک  فردا،  رادیو  گزارش  به 

تاکید پومپئو و پلویس بر لزوم آتش بس فوری در جنگ قره باغ

رسخی رگیلون: 
گرت بیل قانعم کرد به تاتنهام بیایم

نیمار: 
پله با هیچ بازیکین مقایسه نمی شود

همه چیز فوق العاده بوده و من واقعا 
مادرید  در  وقتی  من  برم.  می  لذت 
او  و  بیل صحبت کردم  با گرت  بودم 
به من گفت شرایط در تاتنهام چگونه 
قانع  او  با  صحبت  از  بعد  پس  است، 
شدم به پیشنهاد تاتنهام پاسخ مثبت 
دهم. من خوشحالم همزمان با کسی 
اینجا  به  بوده  تیمی من  قبال هم  که 
آمدم. حاال می توانم از گرت بیل در 
و  فعلی  شرایط  مانند  مواردی  مورد 

چگونگی اوضاع سوال کنم.

هایی  قهرمانی  تو  با  برزیل  که  دارم 
را  آنها  ما  و  آورد  خواهد  به دست  را 
جشن می گیریم. از تو تشکر می کنم 

که تولدم را تبریک گفتی.
با برزیل قهرمانی در جام  بار  پله سه 
جهانی را تجربه کرده است و بهترین 
گلزن تاریخ فوتبال این کشور است اما 
نیمار باوجود آنکه بعد از پله بیشترین 
گل را با پیراهن سلسائو به ثمر رسانده 
است اما هنوز قهرمانی در جام جهانی 

را تجربه نکرده است.

اسپانیایی  مدافع  رگیلون،  سرخی 
تاتنهام از انتقال تابستانی به این تیم 

رضایت دارد.
باشگاه در اواخر فصل نقل و انتقاالت 
اعالم  ای کوتاه  فاصله  و در  تابستانی 
کرد سرخی رگیلون و گرت بیل را از 
است.  گرفته  خدمت  به  مادرید  رئال 
ای  مصاحبه  در  رگیلون  حاال سرخی 
ابراز خوشحالی کرده و  انتقال  این  از 
به  شدن  قانع  در  بیل  گرت  نقش  از 
حضور در لیگ برتر سخن گفته است.
انتقالم  »روند  گفت:  رگیلون  سرخی 
در  اینکه  محض  به  اما  شد،  طوالنی 
خودم  به  تاتنهام  عالقه  خبر  مورد 
شنیدم تصمیم گیری آسان شد. ترک 
تصمیم  ام  خانواده  و  اللیگا  کشور، 
پیش  خوب  شرایط  اما  بود،  بزرگی 
رفت. از زمان ورودم به اینجا، باشگاه 
کرده  غافلگیر  را  من  مثبتی  طرز  به 
است. زمینی تمرین، هم تیمی هایم و 

به  ژرمن  سن  پاری  برزیلی  ستاره 
را منتشر  ویدیویی  پله  تولد  مناسبت 
اسطوره سلسائو  از  به ستایش  و  کرد 

پرداخت.
به نقل از اسپورت، پله اسطوره فوتبال 
برزیل تولد ۸0 سالگی خود را جشن 

گرفت.
نیمار به مناسبت تولد اسطوره سلسائو 
ویدیویی را منتشر کرد و در آن گفت: 
از زمانی که عاشق فوتبال شدم تنها 
بود.  پله  و آن  را می شنیدم  نام  یک 
ما  برای  فوتبال  بود.  فوتبال  نماد  پله 
برزیلی ها یک عشق و همه چیز است.

او خطاب به پله گفت: تو با هیچ کسی 
مقایسه نمی شوی.

پله هم به این پیام نیمار واکنش نشان 
خوبی  بسیار  جوان  تو  گفت:  و  داد 
هستی. همواره از نمایش و جادوی تو 
در فوتبال لذت برده ام. ما برزیلی ها 
اطمینان  من  کنیم.  می  تشکر  تو  از 

را لغـو کند.«
بایدن می گوید در صورت رییس جمهور شدن، امریکا را 
به توافق هسته ای برمی گرداند به شرط آنکه جمهوری 

اسالمی نیز به تعهدات هسته ای خود بازگردد.  
ایران در واکنش به اقدام دولت ترمپ در سال 20۱۸ در 
خارج کردن امریکا از توافق هسته ای، به برخی تعهدات 
غنی شده  اورانیوم  ذخیره  و  داده  پایان  خود  هسته ای 
هشدار  دیپلمات ها  که  جایی  تا  داده،  افزایش  را  خود 
داده اند اکنون جمهوری اسالمی برای رسیدن به سالح 

هسته ای به زمان کمتری نیاز دارد.
به گفته مارک دوبوویتز، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی ها، 
جمهوری  علیه  احتماال  ترمپ  که  جدیدی  تحریم های 
اسالمی در نظر دارد، »ده ها هزار بازیگر« بین المللی را 
ناچار خواهد کرد در روابط خود با ایران به طور جدی 

تجدیدنظر کنند.

تحریم های احتمالی جدید هستند، از قبل تحریم شده 
باشند، تحریم دوباره آنها در ارتباط با تروریسم، هرگونه 
این اشخاص را سخت تر  تالش برای لغو کردن تحریم 
خواهد کرد. بدین ترتیب، هر مقامی که قصد برداشتن 
این تحریم ها را داشته باشد با یک روند بسیار پیچیده 

سیاسی مواجه خواهد شد.
هیات  همچنین  و  امریکا  خزانه داری  و  خارجه  وزارت 
وال  پرسش های  ملل،  سازمان  در  ایران  نمایندگی 

استریت ژورنال در این مورد را بی پاسخ گذاشته اند.
کریسـتن فانتنـرز، یکـی از مدیـران سـابق بخش خلیج 
فـارس شـورای امنیـت ملـی امریـکا در دولـت ترمـپ، 
گفـت: »اگـر بایـدن بـر سـر کار بیایـد ممکـن اسـت 
بتوانـد به نشـانه حسـن نیـت و بازگردان تهـران به میز 
مذاکـره چنـد تحریـم ایـران را بـردارد، اما بایـدن قادر 
نخواهـد بـود تحریم هـای بـزرگ مربـوط بـه تروریسـم 

از  نقل  به  ژورنال  وال استریت  روزنامه  روز:  اطالعات 
منابع آگاه نوشت دولت دونالد ترمپ در حال طرح ریزی 
تحریم هایی علیه ایران پیش از انتخابات است تا کارزار 
از تالش برای بی اثر  فشار حداکثری را تقویت کرده و 

کردن آن در آینده جلوگیری کند.
به نقل از ایران اینترنشنال، در این گزارش وال استریت 
از  نظرسنجی ها  این که  به  توجه  با  است،  آمده  ژورنال 
جلوافتادن جو بایدن، نامزد دموکرات ها، در رقابت های 
نگران  ترمپ  دوات  مقام های  می دهند،  خبر  انتخاباتی 
سیاست  فشار  پیروزی  صورت  در  بایدن  که  هستند 
برای  سفید  کاخ  عقیده  به  که  را،  ایران  بر  حداکثری 
رسیدن به یک توافق هسته ای و امنیتی با ایران ضروری 

است، کاهش دهد.
سابق  و  کنونی  مقام های  افزود:  ژورنال  وال استریت 
هدف  که  اشخاصی  اگر  حتی  معتقدند  امریکایی 

وال اسرتیت ژورنال: 
طرح دولت ترمپ برای غریقابل بازگشت  کردن تحریم های ایران در صورت پریوزی بایدن
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تست کرونای خرید 
جدید یوونتوس منفی شد

کلوپ: 
فوتبال است، علوم موشیک 

که نیست!

با  تورین  پوشان  راه راه  آمریکایی  هافبک 
غلبه بر ویروس کرونا حاال آماده بازگشت به 

ترکیب یوونتوس است.
وستون مک کنی که در حدود ۱0 روز پیش 
طبق  و  شده  اعالم  مثبت  کرونایش  تست 
خانگی  قرنطینه  به  بهداشتی  پروتکل های 
پاسخ  یوونتوس  باشگاه  اعالم  با  بود،  رفته 
جدیدترین تست کرونایش منفی است و حاال 

می تواند به ترکیب یووه بازگردد.  
این هافبک آمریکایی که در تابستان اخیر با 
قرارداد قرضی یک ساله به ارزش 4.۵ میلیون 
یوونتوس  به  شالکه  از  خرید  قابلیت  با  یورو 
پیوست، این فصل تاکنون در دو بازی سری 
رفته  میدان  به  تورین  راه راه پوشان  برای   A

است.
شاگردان آندره آ پیرلو در حالی خود را برای 
پنجم  هفته  در  ورونا  هالس  با  امشب  بازی 
مک کنی  که  می کنند  آماده  ایتالیا   A سری 

حاال منعی برای همراهی بانوی پیر ندارد.
مجدد  کرونای  تست  اما  دیگر  سوی  در 
و  است  مثبت  همچنان  رونالدو  کریستیانو 
حضور او در بازی امروز منتفی است، این در 
بازی  قطعاً  او  می شود  گفته  که  است  حالی 
قهرمانان  لیگ  در  بارسلونا  با  یووه  حساس 

اروپا را هم از دست خواهد داد.

یورگن کلوپ از استفاده از زوج گومز- ماتیپ 
دفاعی  خط  در  دایک  فن  ویرژیل  جای  به 
فن  غیبت  در  دو  این  گفت  و  کرده  حمایت 
انجام  را  دفاعی اش  وظایف  می توانند  دایک 

دهند.
می گوید  لیورپول  سرمربی  کلوپ  یورگن 
ماتیپ  جوئل  و  گومز  جو  زوج  از  استفاده 
آینده  بازی های  در  را  دفاعی  خط  مرکز  در 
این  است  معتقد  ولی  کرد  خواهد  امتحان 
دایک  فن  ویرژیل  خالی  جای  می توانند  دو 
مصدوم را پر کرده و وظایف دفاعی او را انجام 

دهند.
مقابل  لیورپول  اخیر  دیدار  در  که  کلوپ 
آژاکس در مرکز خط دفاعی خود از فابینیو و 
گومز استفاده کرده بود حاال به دنبال راه حلی 
جای  کردن  پر  مشکل  حل  برای  بلندمدت 
خالی یکی از بهترین مدافعین دنیا می گردد.

کلوپ در این باره گفت: » علت اینکه گومز 
و ماتیپ تا حاال بازی نکرده اند این است که 
ویرژیل در تمام بازی ها برای ما حضور داشت 
از این دو نفر  و اگر هم به دلیلی نبود یکی 
اینکه در کنار هم وارد  مصدوم بود و امکان 
زمین بشوند وجود نداشت. البته حضور دژان 
لوورن هم مهم بود و او تا زمانی که آمادگی 
کامل داشت برای ما به میدان می رفت. من 
این را نمی دانستم که گومز و ماتیپ تا حاال 
با هم بازی نکرده اند ولی هیچ شکی نیست 
که می توانند در خط دفاعی کنار هم باشند. 
و  فابینیو  زوج  درباره  هم  قباًل  که  همینطور 
پست  در  بخواهند  که  نفری  دو  گفتم  گومز 
دفاع وسط بازی کنند باید به هم عادت کنند. 
بهتر  باشد  بیشتر  ثبات  هر چه  این خط  در 
علوم  به  و یک شبه  است  فوتبال  این  است. 
را  آنها  توانیم  می  ما  نشده.  تبدیل  موشکی 
کنیم.  شان  کمک  و  کنیم  تست  هم  کنار 

وضعیت از این قرار است«.

رونالد کومان سرمربی امروز بارسلونا و یکی 
تا یک  تیم در گذشته  این  از اسطوره های 
قدمی پیوستن به رئال پیش رفته و ممکن 

بود حاال اسطوره لوس بالنکوس باشد.
رونالد کومان سرمربی جدید بارسلونا دیروز 
اولین ال کالسیکوی خود را به عنوان مربی 
بلوگرانا تجربه کرد. این در حالی است که 
سابقه  و  بوده  بارسا  بازیکن  گذشته  در  او 
اما  دارد.  را  کالسیکو  ال  چندین  در  بازی 
جالب اینجا است که کومان در دوران بازی 
خود تا یک قدمی پیوستن به رئال مادرید 
پیش رفت و ممکن بود امروز اسطوره لوس 

بالنکوس باشد.
در سال ۱۹۸۹ زمانی که کومان با پیراهن 
آیندهوون هالند می درخشید رئال مادرید 
تا جایی برای جذب او پیش رفت که حتی 
بین دو باشگاه توافق اولیه هم حاصل شده 
باره سی  کنار  در  زمان  آن  در  کومان  بود. 
لیبروهای  پرخواهان ترین  از  یکی  ایتالیایی 
تایید خودش در یک قدمی  با  و  بود  اروپا 

از قانون بوسمان ، هر باشگاه اسپانیایی تنها 
قادر به جذب دو بازیکن خارجی در هر فصل 
بود و رئال مادرید پیشتر هوگو سانچس و 
شوستر را جذب کرده بود. با اینکه اتلتیکو 
مدافع  برای جذب  رقابت  وارد  هم  مادرید 
هالندی شده بود ولی در نهایت بارسا بود که 
او را به خدمت گرفت. رسانه ها البته مدعی 
بودند که میالن و یوونتوس هم برای جذب 

کومان تالشهایی کرده اند.
به این ترتیب کومان در 22 جنوری ۱۹۸۹ 
قدم به نوکمپ گذاشت و به عنوان بازیکن 
به  کومان  شد.  معرفی  هواداران  به  بارسا 
یوهان  رویایی  تیم  در  سال  شش  مدت 
را  طالیی  دوران  یک  و  کرد  بازی  کرویف 
پشت سر گذاشت. کومان که در این مدت 
کسب  در  و  آورد  بدست  بارسا  با  جام  ده 
اولین جام اروپایی بارسا نقش مهمی داشت 
حاال به عنوان سرمربی به نوکمپ بازگشته 
به ساحل  را  بارسلونا  تا کشتی بحران زده 

آرامش برساند.

شد و به کومان پیشنهاد داد که با دریافت 
۸.۵ میلیون یورو راهی نوکمپ شود. جالب 
زمان مربی  پدر کومان که آن  اینجا است 
تیم گرونینگن هالند بود به پسرش پیشنهاد 

کرده بود رئال مادرید را انتخاب کند.
اما در نهایت رئال سیاستی در فصل نقل و 
انتقاالت در پیش گرفت که انتقال کومان به 
این تیم را غیرممکن کرد. در دوران پیش 

پیوستن به رئال قرار داشت.
یک  به  پاسخ  در   ۱۹۸۹ سال  در  کومان 
من  جذب  به  رئال  بله ،   « گفت:  خبرنگار 
فرقی  برایم  بارسلونا؟  داده.  نشان  عالقه 
ندارد. هر دو باشگاه ، باشگاه های باپرستیژی 

هستند«.
رئال مادرید به کومان پیشنهادی ۷ میلیون 
یورویی ارائه داده بود اما بارسلونا وارد رقابت 

کومان؛ از یک قدمی رئال تا اسطوره بارسلونا
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اتریخ در ابد
از یکی از چهار کنیسه یهودیان در هرات 
تنها دیوارهای مخروبه باقی مانده است

هرات  باشندگان  از  یکی  گل احمد، 
خانه  یک  در  یهودیان  با  که  است 
زندگی  متمادی  سالیان  برای 
روزنامه اطالعات  به  او  کرده است. 
یهودیان  بیشتر  که  می گوید  روز 
مصروف تجارت در منطقه ی »درب 
مسلمانان  با  و  بوده اند  عراق« 
افزون بر داد و ستد تجارتی، روابط 

خانوادگی داشته اند

کنیسـه های یهودیـان خواهـد شـد: »مـا به 
مرکـز  از  هـرات  تاریخـی  بناهـای  همگـی 
کشـور بودجـه تقاضـا کردیـم و اگـر بودجـه 
نباشـد، احتمـال تخریـب بناهـای تاریخـی 

وجـود دارد.«
تاریـخ حضـور یهودیـان در هـرات بـه 2۵0 
زمـان  آن  در  و  برمی گـردد  قبـل  سـال 
یهودیـان بـا فشـار حکومـت نـادر افشـار در 
ایـران به افغانسـتان کوچ کردنـد و به زندگی 
پرداختنـد.  مـردم  ایـن  بـا  مسـالمت آمیز 
هـرات در طـول سـالیان متمـادی بـه نمونه 
خوبـی برای هم زیسـتی مسـالمت آمیز میان 
پیـروان دیـن  اسـالم و یهودی مبدل گشـته 
بـود. پیـروان ایـن دو دیـن بـه هیـچ عنـوان 
وارد تنـش و درگیـری بـا یکدیگر نشـده اند. 
گل احمـد، یکـی از باشـندگان هـرات اسـت 
کـه بـا یهودیـان در یـک خانه برای سـالیان 
متمـادی زندگـی کرده اسـت. او بـه روزنامه 
اطالعـات روز می گویـد کـه بیشـتر یهودیان 
مصـروف تجارت در منطقـه ی »درب عراق« 
و  داد  بـر  افـزون  مسـلمانان  بـا  و  بوده انـد 
سـتد تجارتـی، روابـط خانوادگی داشـته اند: 
»یهودیـان بـا مـردم هـرات روابـط خوبـی 
داشـته اند و آنـان مهمـان مـا می شـدند، اما 
از گوشـت و برنـج ما نمی خوردنـد و برای ما 
می گفتنـد کـه بـرای مـا تخـم مـرغ جـوش 
یهودی هـا  مـا  عروسـی های  بـه  بدهیـد. 

می آمدنـد.«
بـا  مشـترک  زندگـی  از  خوبـی  خاطراتـی 
یهودیـان در هـرات در ذهـن  گل احمد حک 
شـده اسـت: »یهودیان روز شـنبه به آتش و 
پول دسـت نمی زدنـد و در کنیسه های شـان 
عبـادت می کردنـد. شـب جمعه نان خشـک 
و  بـه مسـلمانان خیـرات می دادنـد. آشـپز 
کل  در  و  بـود  مسـلمان  یهودیـان  قصـاب 

کرده انـد. زلمـی صفـا، آمـر حفـظ آبده های 
بـه روزنامـه اطالعـات روز  تاریخـی هـرات 
حمـام  اسـتمالک  رونـد  کـه  می گویـد 
یهودیـان جریـان دارد: »مـا از تخریـب ایـن 
حمـام کـه یـادگار موسـایی ها ]یهودیـان در 
هـرات به نـام موسـایی ها مشـهور بوده انـد[ 
اسـت، جلوگیری کردیم. شـیوه سـاخت این 
حمـام منحصر بـه دوره موسـایی ها اسـت و 
مـا تـالش می کنیـم که هـر چه زودتـر روند 

اسـتمالک ایـن حمـام تمـام شـود.«
به گفتـه  ی او تا هنگامی که روند اسـتمالک 
حمـام یهودیـان در هـرات تکمیـل نشـود، 
آنـان هیـچ پولی بـرای بازسـازی ایـن حمام 

هزینـه نخواهنـد کرد.

دستخالی
کنیسـه های هـرات بـه مراقبـت و بازسـازی 
و  فرسـایش  جلـو  تـا  دارد  نیـاز  دوامـدار 
تخریـب آن هـا گرفته شـود. زلمی صفـا، آمر 
حفـظ آبده هـای تاریخـی هـرات می گویـد 
کـه بودجه کافی در اختیـار ندارند و احتماال 
دوام ایـن وضعیت باعث فرسـایش و تخریب 

اطالعـات روز می گوینـد کـه کنیسـه گلکیا 
و شـماویل توسـط بنیـاد فرهنگـی آغا خـان 
و  مرمـت   ۸۶ الـی   ۸4 سـال های  طـی 

اسـت.  شـده  بازسـازی 
معـارف  بـه  شـماویل  کنیسـه    اختصـاص 
افغانسـتان به هدف اسـتفاده مکتب با انتقاد 
فرهنگیان هرات مواجه شـده اسـت. ولی شاه 
بهـره، یکـی از آگاهـان فرهنگـی هـرات در 
صحبـت بـا روزنامه اطالعـات روز تأکید دارد 
کـه نبایـد از کنیسـه های یهودیان بـه میزان 
زیـادی اسـتفاده صورت بگیـرد و حضور زیاد 
مـردم در ایـن کنیسـه ها، خطـر تخریـب را 
بیشـتر و تاریـخ را در خطر بربـادی می دهد: 
»آبده هـای تاریخـی باید تحت شـرایط مورد 
دیـد و بازدید قـرار بگیرنـد و نباید به مکتب 
مبدل شـود. صـدای صوت تدریـس، دویدن 
دانش آمـوزان و بخـار تنفـس کـودکان تأثیر 
منفـی می گـذارد. در مجمـوع ایـن مکان هـا 
برای تدریس سـاخته نشـده اسـت. این بناها 
تاریـخ  الیه هـای  و جـز  بایـد حفـظ شـود 

پرشـکوه هـرات قـرار بگیرد.«
قبرسـتانی یهودی هـا که در قسـمت جنوب 
زیـارت  شـرقی  ضلـع  در  و  هـرات  شـهر 
»سـلطان میـر عبدالواحـد شـهید« موقعیت 
دارد، نیـز تـا چنـد سـال پیـش در معـرض 
تخریـب کامـل بـود، امـا جامعـه یهودیـان 
خـارج از کشـور پـول بـرای سـاخت دیـوار 
چهـار  حـاال  و  بودنـد  فرسـتاده  احاطـوی 
اطـراف ایـن قبرسـتانی مرمـت و بازسـازی 

شـده اسـت. 
حمـام یهودیـان در هـرات نیـز در معـرض 
تخریـب قـرار دارد و ایـن حمـام تـا چنـد 
سـال پیـش قابـل اسـتفاده بـود، امـا حـاال 
از  بخش هـای  نیسـت.  بیـش  مخروبـه ی 
سـقف ایـن حمـام فروریخته اسـت. از طرف 
شـب ها سـاختمان ایـن حمـام مخروبـه بـه 
مکانـی بـرای بودوبـاش معتادان مـواد مخدر 

تبدیـل شـده اسـت. 
مسـئوالن فرهنگـی هـرات می گوینـد کـه 
یک تـن از باشـندگان هـرات بـر ایـن حمـام 
تخریـب  از  آنـان  و  دارد  مالکیـت  ادعـای 
ایـن حمـام از سـوی ایـن فـرد جلوگیـری 

واجد روحانی - هرات
گزارشگر

از مـال عاشـور و یـا گرجیـا یکـی از چهـار 
کنیسـه یهودیـان، در فاصلـه حـدودا یـک 
کیلومتـری شـهر قدیـم هـرات تنهـا چنـد 
سـاختمان  و  مانـده  باقـی  مخروبـه  دیـوار 
آن بـه گونـه ی کامـل تخریـب شـده اسـت. 
یـادگار  می گوینـد  محـل  مـردم  از  برخـی 
تاریـخ همزیسـتی مسـالمت آمیز مسـلمانان 
و یهودیـان را بـاد می برنـد و گـرد و غبـار 
بـرای  گرجیـا  مخروبه هـای  از  برخاسـته 
سـاکنان محل آزاردهنده شـده اسـت. مردم 
خواسـتار توجـه، مرمـت و بازسـازی فـوری 
ایـن کنیسـه هسـتند. امـا دسـت مسـئوالن 
در  پولـی  و  اسـت  خالـی  هـرات  فرهنگـی 
بسـاط بـرای بازسـازی تاریخـی در آسـتانه 
بربـادی ندارنـد. گرجیـا از وضعیـت بـد سـه 
کنیسـه  باقـی مانـده دیگـر در هـرات پـرده 
برمـی دارد که اگر مرمت و بازسـازی دوامدار 
صـورت نگیـرد، کنسـیه های دیگـر نیـز بـه 

مـرور زمـان تخریـب خواهـد شـد. 

تاریخیدرخطربربادی
سـه کنیسـه دیگـر نیـز یکی مسـجد شـده، 
از سـاختمان یکـی دیگـر به عنـوان مکتـب 
و  بزرگ تریـن  یوحـا،  و  می شـود  اسـتفاده 
زیباتریـن کنیسـه  یهودیـان در هـرات نیـز 
به دلیل حساسـیت مردم کمتـر دروازه آن بر 
روی گردشـگران باز می شـود. کنیسـه یوحا 
متشـکل از حیـاط وسـیع، اتاق بـرای تجمع 
و غسـل خانه یـا مکـوه اسـت. در داخـل اتاق 
گنبـدی شـکل بـزرگ، نقاشـی های ظریـف 
چشـمان هـر بیننـده را خیـره می کنـد، امـا 
ایـن  بازدیـد  بـرای  محدودیـت  رفته رفتـه 
وضـع  مـردم  حساسـیت  به دلیـل  کنیسـه، 
شـده اسـت. حاال یوحا به یکـی از مکان های 
محافظت شـده فرهنگـی در هـرات تبدیـل 
شـده اسـت. این کنیسـه در سـال ۱۳۹۷ از 

سـوی حکومـت مرمـت و بازسـازی شـد. 
باشـندگان محـل در شـهر قدیـم هـرات بـه 
ورود خبرنـگاران و گردشـگران به کنیسـه ها 
خوش بیـن نیسـتند. کلیـد کنیسـه گلکیـا 
بـه  شـده،  مبـدل  مسـجد  بـه  حـاال  کـه 
دسـت سـاکنان محـل اسـت و بـه دشـواری 
ایـن مـکان داده می شـود.  اجـازه ورود بـه 
بـا گذشـتن از داالن کوچـک، اما زیبـا ورود 
بـه گلکیا میسـر می  شـود. به سـمت راسـت 
در ورودی پلکانـی قـرار دارد و بـه زیرزمیـن 
منتهـی  غسـل  بـرای  کوچـک  حـوض  و 
می شـود. نـور ضعیف خورشـید توسـط یک 
دریچـه بـه داخـل ایـن زیرزمیـن می تابـد. 
همچنیـن بخشـی از کنیسـه گلکیـا کـه بـه 
مسـجد مبدل شـده، بـدون مد نظـر گرفتن 
معیارهـای حفاظتـی بناهـای تاریخـی یـک 
اتـاق کوچک و دیوار سـمنتی سـاخته شـده 

. ست ا
به عنـوان  اکنـون  شـماویل  کنیسـه  از 
سـاختمان یـک مکتـب اسـتفاده می شـود. 
روزنامـه  بـه  هـرات  فرهنگـی  مسـئوالن 

رابطـه خوبـی با مـا مسـلمانان داشـتند.«
فراخـوان اسـرائیل بـرای تشـکیل دولـت و 
افغانسـتان،  در  داخلـی  جنگ هـای  وقـوع 
دو دلیـل عمـده تـرک یهودیـان در هـرات 
قلمـداد می شـود. زلمـی صفـا، آمـر حفـظ 
کـه  می گویـد  هـرات  تاریخـی  آبده هـای 
آخریـن خانواده هـای یهـودی سـال ۱۳۶0 
هـرات را تـرک کرده انـد. او می افزایـد کـه 
یهودیـان طـی کتیبـه سـنگی، کنیسـه ها و 
سـپرده اند  حکومـت  بـه  را  قبرستانی شـان 
و خواسـتار مراقبـت از ایـن بناهـا شـده اند: 
»یهودیـان در هـرات زندگـی مسـالمت آمیز 
بـا مسـلمان داشـتند و وقتـی افغانسـتان را 
تـرک کردنـد، خانه هـای مسـکونی خـود را 
فروختنـد. هنـوز هـم در شـهر قدیـم هرات 
برخـی از خانه هـای یهودیـان وجـود دارد.«

جذابههایگردشگری
یهودیـان  قبرسـتانی  و  حمـام  کنیسـه ها، 
ظرفیـت الزم بـه مبدل شـدن بـه مکان های 
مهـم برای جـذب گردشـگر را دارد. همایون 
حمـدی، کارشـناس فرهنگـی در هـرات در 
صحبـت بـا روزنامـه اطالعـات روز می گویـد 
ایـاالت  کـه یهودیـان هـرات بـه اسـرائیل، 
متحـده امریـکا، کانـادا و ممالـک اروپایـی 
پـس از تـرک افغانسـتان مهاجـرت کرده اند 
و بـا بهبـود وضعیـت امنیتی بـرای بازدید از 
خواهنـد  قبرستانی های شـان  و  کنیسـه ها 

مد.  ا
روزنامـه  بـه  هـرات  قدیـم  شـهر  سـاکنان 
هرازگاهـی  کـه  می گوینـد  روز  اطالعـات 
و  کنیسـه ها  از  بازدیـد  بـرای  یهودیـان 
امـا  می آینـد،  هـرات  بـه  قبرستانی شـان 
به دلیـل نگرانی هـای امنیتـی، ایـن دیدارهـا 

می مانـد.  پنهانـی  اغلـب 
در هـرات بیـش از 200 خانـواده یهـودی در 
کنـار مسـلمانان بودوبـاش داشـتند. نبـض 
اقتصاد هرات در آن زمان به دسـت یهودیان 
سـمنتوف،  زبولـون  اکنـون  هـم  امـا  بـود، 
متولـد شـهر هـرات تنهـا یهودی سـاکن در 
کشـور اسـت. او از آخرین کنیسه ی یهودیان 
در افغانسـتان در کوچـه گل فروشـی کابـل 
مراقبـت می کنـد. او برخالف خانـواده اش که 
افغانسـتان را ترک کردنـد، در کابل ماند و از 
تنهـا کنیسه شـان در کابل مراقبـت می کند. 
سـاکنان شـهر قدیم هـرات بدیـن باورند در 
کشـور  در  داخلـی  جنگ هـای  صورتی کـه 
شـعله ور نمی شـد، جمعیت یهودیـان در این 
والیـت به صفر نمی رسـید و آنـان امیدوارند 
صلـح،  گفت وگوهـای  موفق شـدن  بـا  کـه 
هـرات بار دیگر شـاهد روزگار مـدارای دینی 
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