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رابرت فیسک
خبرنگار پرسابقه
درگذشت

هفت غیرنظامی
در انفجار ماین طالبان
در هلمند کشته شدند

 ۲۲کشته و  ۲۲زخمی در حمله بر دانشگاه کابل؛

حکومت سهشنبه را ماتم ملی اعالم کرد

قیمت نفت
به پایینترین
حد در پنج ماه
گذشته رسید

اطالعات روز :مسئوالن امنیتی در والیت هلمند
تأیید میکنند که در نتیجهی انفجار ماین
کنارجادهای در شهر لشکرگاه ،مرکز این والیت
هفت غیرنظامی کشته شدهاند...
صفحه 2

تداوم نارواییهای طالبان
و استفاده ابزاری از دین
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طعنه مورینیو
به رئال مادرید بعد
از گلزنی گرت بیل

صفحه 3

دفاع از آزادی انسان متمدن

عاشق این بازی
های پرفشاریم
واران :بازی با اینتر
مثل یک فینال است

سخنان امانوئل ماکرون ،رییسجمهور فرانسه،
دربارهی تروریسم اسالمی و پیشنهادهایش برای
مهار این گونه از تروریسم...
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صفحه 4

نی :در مذاکرات صلح با طالبان نباید با
عامالن خشونت علیه خبرنگاران معامله شود
اطالعات روز :همزمان با روز جهانی پایاندادن به معافیت از مجازات
جرایم علیه خبرنگاران ،نهاد حمایتکنندهی رسانههای آزاد افغانستان

شعار کذب
همهشمولبودن
امارت طالبان

گفتوگو با پروفیسور نظیف شهرانی،
استاد مردمشناسی در دانشگاه اندیانای امریکا
صفحه 4
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سیاسیشدن قومیت
در افغانستان

بل برق برای خانههای خالی

شکایت شهروندان کابل از اضافهستانی برشنا در صرفیههای برق

«در دوران کرونا دوونیم ماه خانه نبودم و سویچهای برق
را نیز خاموش کردم .برای احتیاط بایلر (آبگرمکن) را
نیز از برق کشیدم ،اما پس از بازگشتم هنوز یک هفته
نگذشته بود که بل برقی به مبلغ بیش از  700افغانی

دریافت کردم .درحالیکه هیچ مصرفی در این دوران
صورت نگرفته است .نمیدانم چگونه و چطور محاسبه
صورت میگیرد؟» گفتههای یکی از شهروندان کابل که
مدعی است شرکت برشنا در...

صفحه5

روند صلح افغانستان با آغاز مذاکرات بیناالفغانی در
 22سنبله  1399وارد مرحله اساسی شد .اما این روند
اندکی پس از آغاز گفتوگوها به دلیل اختالفنظر بر
سر طرزالعمل مذاکرات به بنبست خورد.
یکی از دو نکته اصلی مورداختالف ،مربوط به پافشاری
طالبان بر فقه حنفی بهعنوان تنها مبنای دینی برای
مذاکرات است( .مسأله دیگر که آیا توافقنامه ایاالت
متحده و طالبان باید تهداب اصلی ،یا «توافق مادر»
مذاکرات بیناالفغانی را شکل دهد یا خیر حل شده
است).
با اینکه اکثر مسلمانان سنیمذهب افغانستان پیرو
فقه حنفی هستند ،اما موضع انعطافناپذیر طالبان
میلیونها افغان دیگر را که مسلمان شیعهمذهب یا
عضو سایر اقلیتهای مذهبی هستند نادیده گرفته و
عمال از حقوق اساسیشان محروم میکند...

(نی) میگوید که در مذاکرات صلح ،با عامالن خشونت علیه خبرنگاران
نباید معامله شود .در اعالمیهای که | صفحه 2

بیتوجهی حکومت
به آسیبپذیریهای
امنیتی شهرها
دیروز بر بزرگترین دانشگاه کشور در پایتخت
حمله مسلحانه شد .حملهای که تلفاتی سنگینی
نیز در پی داشت .این دومین حملهی پرتلفات
به نهادهای آموزشی در ده روز اخیر است .چند
روز پیش یک مرکز آموزشی در غرب کابل مورد
حمله انتحاری خونین قرار گرفت که همهی
قربانیان آن دانشآموزان بودند .در حملهی
دیروز مهاجمان وارد صحن دانشگاه شدند .حمله
به قدری پیچیده و بزرگ بود که نیروهای ویژه
وارد عمل شدند و چندین ساعت با مهاجمان به
درگیری پرداختند .جدای از اینکه حمله دیروز
موجب نگرانی مردم شد و خانوادههای بسیاری
را داغدار کرد و شهروندان را مضطرب ،یک بار
دیگر ناکامی حکومت را در تأمین امنیت به
نمایش گذاشت و نشان داد که همچنان حکومت
به آسیبپذیریهای امنیتی در شهرها بیتوجه
است .این نوع ناکامی برای افغانستان ،بهویژه
حکومت یک باخت دوسره است .از یک طرف،
قدرت نفوذ مخالفان را به نمایش میگذارد و از
طرف دیگر ،افکار عمومی را در داخل به سمتی
میبرد که که شهروندان از حمایت حکومت
احساس ناامیدی و درماندگی کنند...
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خبرهای داخلی
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 ۲۲کشته و  ۲۲زخمی در حمله بر دانشگاه کابل؛
اتفـاق دیـروز بـرای دسـتگاه اطالعاتـی و
امنیتـی افغانسـتان سـرافکندگی بزرگـی
بهشـمار مـیرود .بهطـو ر اشـکار ،وضعیـت
دیـروز نتیجـهی ضعـف مدیریتـی و ناتوانی
نهادهـای کشـفی و اطالعاتـی افغانسـتان
اسـت کـه نمیتواننـد تهدیـد بـه ایـن
بزرگـی را شناسـایی و از میـان بـردارد .این
ناتوانـی سـبب شـده تـا برهمزننـدگان نظم
و امنیـت از خلای بهمیانآمـده بهـره برده
و تـوان کار اطالعاتـی نیروهـای امنیتـی ما
را زیـر سـوال ببـرد .ایـن وضعیتـی اسـت
کـه حکومـت بـه آن اذعـان دارد .چنانچـه
امـراهلل صالـح ،معاون نخسـت رییسجمهور
حملـه دیـروز را ناکامـی اطالعاتـی خوانـده
اسـت .اعتـراف بـه ایـن ناکامـی راه حـل
نیسـت .معـاون اول رییسجمهـور تجربـه
کار اطالعاتـی دارد .بهدلیـل اینکـه
احتمـال ادامـهی خشـونتهای خونیـن
زیـاد اسـت ،انتظار مـیرود که آقـای صالح
راهـی بـرای محدودکـردن آن پیـدا کنـد.
حکومـت بایـد درک کنـد کـه بیتوجهی به
آسـیبپذیریهای امنیتـی شـهرها ،بهویـژه
کابـل تاوانـی بزرگی بـرای افغانسـتان دارد.
رویـداد دیـروز کابـل نیـاز بـه دقت بیشـتر
دارد .نگرانـی ایـن اسـت که آنچـه دیروز در
دانشـگاه کابـل اتفـاق افتـاده ،یـک پدیـده
داخلدانشـگاهی نباشـد .در سـالهای
پسـین مسـأله افراطگرایـی در دانشـگاه
کابل بارها خبرسـاز شـده اسـت .خشونت و
افراطیـت بـا نام دانشـگاه کابل گـره خورده
اسـت .بارهـا اسـتادان دانشـکده شـرعیات
ایـن دانشـگاه بـه ظـن همـکاری بـا داعش
گرفتار شـدهاند .اسـتادان که سـال گذشـته
از سـوی امنیت ملی گرفتار شـدند ،مسئول
اسـتخدام سـرباز و راهاندازی حمالت داعش
در کشـور بودنـد .همیـن حـاال اسـتادانی
هسـتند کـه گرایـش خـود را بـه طالبـان و
دیگـر گروههـای افراطـی پنهـان نمیکنند.
بهرغـم اینکـه از نظـر امنیتی ایـن وضعیت
یـک تهدید امنیتـی بالقوه بهشـمار میرود،
امـا هرگـز از سـوی حکومـت جـدی گرفته
نشـده اسـت .حکومـت و نهادهـای امنیتـی
میداننـد کـه گروههـای تنـدرو موفـق
شـدهاند بسـیار سـازمانیافته در نهادهـای
علمـی نفـوذ گسـترده کننـد ،امـا بـا ایـن
رویکرد مقابله نشـده اسـت .مهمتـر از افراد
نفـوذی داعـش و دیگر گروههـای افراطگرا،
آموزههـای تندروانـه اسـت کـه جریـان
تنـدروی را در بسـتر دانشـگاه سـرعت
میبخشـد.
حملـهی دیـروز از نظـر رعایـت حقـوق
بینالمللـی جنـگ ،خلاف موازیـن جنگـی
بـود .دانشـگاه جـز تأسیسـات عامه بهشـما
مـیرود .از طـرف دیگـر حملـه دیـروز کار
هـر کسـی باشـد ،نشـان از مخالفتشـان با
دانـش و آگاهـی دارد .قبلا گمانههـا ایـن
بـود کـه مراکـز خـاص آموزشـی در یـک
نقطـه مشـخص جمعیتـی هـدف اسـت،
امـا حملـه دیـروز بـر دانشـگاه کابـل ثابـت
کـرد کـه دشـمنان مـردم افغانسـتان در
تمـام افغانسـتان بـا دانش و خـرد در تقابل
قـرار دارد .طالبـان دسـت داشـتن حملـه
بـر دانشـگاه را رد کردهانـد ،امـا حکومـت
افغانسـتان آن را کار طالبـان خوانده اسـت.
حملات از ایـن دسـت بایـد مستندسـازی
شـود .اگـر حملـه دیـروز کار طالبان اسـت
حکومـت افغانسـتان باید شـواهد ارائه کند.
در صـورت اثبـات ایـن موضـوع مهمتریـن
کاری کـه بایـد صـورت گیـرد اقامـه دعـوا
علیـه طالبـان در نهادهـای بینالمللـی
اسـت .زیـرا ایـن کار نقـض آشـکار عبـور
از خـط قرمـز جنـگ اسـت .نبایـد جنایـت
جنگی در سـایهی سـناریوهای سیاسی گم
شو د .

مهدی حکیمی ،الجزیره
مترجم :جلیل پژواک

حکومت سهشنبه را ماتم ملی اعالم کرد

اطالعات روز :وزارت امور داخلهی کشور
میگوید که حملهی مهاجمان مسلح
بر دانشگاه کابل پس از شش ساعت با
کشتهشدن سه مهاجم پایان یافته است.
طارق آرین ،سخنگوی وزارت امور داخلهی
کشور در تویتی گفته است که در این حمله،
 ۱۹نفر کشته و  ۲۲نفر دیگر زخمی شدهاند.
وزارت صحت اما تلفات این حمله را ۲۲
کشته و  ۲۲زخمی اعالم کرده است.
حملهی مهاجمان مسلح بر دانشگاه کابل
حوالی ساعت  ۱۱:۳۰دقیقهی پیشازظهر
دیروز (دوشنبه ۱۲ ،عقرب) آغاز شده بود.
گفته شده است که سه مهاجم مسلح با
لباس نظامی وارد دانشگاه شد ه بودند.
سخنگوی وزارت داخله گفته است که دهها
نفر گیرمانده از سوی نیروهای امنیتی در
این حمله نجات داده شدهاند.
فرد یا گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را
بر عهده نگرفته است.
طالبان دستداشتن در این حمله را رد
کردهاند.
در همین حال ،دولت افغانستان در پیوند به
این حمله ،امروز (سهشنبه ۱۳ ،عقرب) را

ماتم ملی اعالم کرده است.
ارگ ریاستجمهوری در اعالمیهای همچنان
نوشته است که بیرق افغانستان امروز در
سراسر کشور و نمایندگیهای سیاسی در
خارج از کشور به حالت نیمه بر افراشته در
آورده میشود.
رییسجمهور اشرف غنی به تمام والیان
والیات نیز هدایت داده تا مراسم عزاداری
برگزار کنند.

شجاعت و دلیری مبارزه کردهاند».
او همچنان گفته است که انتقام این گونه
حمالت را حتما و چند برابر از دشمنان
افغانستان خواهند گرفت.
امراهلل صالح ،معاون اول ریاستجمهوری
حمله بر دانشگاه کابل را یک ناکامی
استخباراتی و فاجعه انسانی خوانده است.
او در یک یادداشت فیسبوکی همچنان
نوشته است« :این حمله گندیدگی وجدان
طالب و همفکران او را نشان میدهد .این
حمله امروز و هیچگاهی پس از امروز توجیه
ندارد».
عبداهلل عبداهلل ،رییس شورای عالی مصالحه
ملی نیز این حمله را جنایت علیه بشریت
و جنایت جنگی خوانده و گفته است که
«تروریستان بزدل با حمله بر مراکز آموزشی
و دانشگاهها ،دشمنی و عداوتشان را با
علم ،دانش ،آگاهی و روشنای به نمایش
گذاشتند».
او همچنان عالوه کرده است که تصور
گروههای تروریستی مبنی بر اینکه با این
گونه حمالت به اهدافشان میرسند ،خام
و باطل است.

واکنشها به این حمله
رییسجمهور اشرف غنی در یک پیام
ویدیویی این حمله را محکوم کرده و گفته
است که حمله بر مساجد ،مراکز علمی،
فرهنگی ،اکادمیک و تأسیسات عامالمنفعه
حمله بر انسان و جنایت ضدبشری است.
او حمله بر دانشگاه کابل را حمله بر عزت،
پیشرفت و آیندهی روشن افغانستان خوانده
و گفته است« :دشمنان افغانستان و حامیان
آنان باید به گونه واضح بدانند که مردم
قهرمان ما هیچگاه در برابر ظلم و وحشت
هیچ ظالم و جابری سر خم نکردهاند ،بلکه
مانند نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی ما با

استیفانو پونتیکورو ،سفیر غیرنظامی ناتو در
افغانستان نیز این حمله را محکوم کرده و
آنرا دومین حمله بر نهادهای آموزشی در
ده روز اخیر در کابل عنوان کرده است .چند
روز پیش مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب
کابل هدف یک حملهی انتحاری داعش قرار
گرفت.
نمایندگی ناتو در کابل به نقل از آقای
پونتیکورو نوشته است که کودکان و جوانان
افغانستان باید از رفتن به نهادهای آموزشی
احساس امنیت کنند .او افزوده است که ناتو
با قاطعیت از تالشها برای جلوگیری از
خشونت حمایت میکند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
حمله بر دانشگاه کابل را محکوم کرده و
آنرا نقض همهجانبهی اصول و قواعد حقوق
بینالملل بشردوستانه و جنایت تمامعیار
جنگی دانسته است.
حامد عبیدی ،سخنگوی وزارت تحصیالت
عالی حمله بر دانشگاه کابل را جنایت
بشری خوانده و گفته است« :دشمنان مردم
افغانستان یکبار دیگر ثابت ساختند که به
هیچ اصول انسانی و اخالقی پایبند نیستند».

چهار نفر در یپ اصابت هاوان طالبان
بر ساختمان والیت قندوز کشته شدند

مدیر مایل و اداری شهرداری رس پل
ترور شد

اطالعات روز :مسئوالن امنیتی در والیت قندوز تأیید میکنند که در پی اصابت یک
فیر هاوان بر ساختمان این والیت ،چهار نفر کشته شدهاند.
انعامالدین رحمانی ،سخنگوی فرماندهی پولیس قندوز به روزنامه اطالعات روز گفت
که این هاوان دو روز پیش (یکشنبه ۱۱ ،عقرب) در میدانورزشی ساختمان این
والیت زمانی اصابت کرده است که تعدادی از کارمندان دولتی در آن جا مصروف
بازی والیبال بودند.
آقای رحمانی افزود که در این رویداد هشت نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
او تأکید که این هاوان از سوی گروه طالبان شلیک شده است.
این گروه اما هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
والیت قندوز در شمالشرق کشور از والیتهای ناامن است که جنگجویان گروه
طالبان در بخشهایی از این والیت حضور و فعالیت گسترده دارند.

اطالعات روز :مسئوالن امنیتی در والیت سرپل تأیید میکنند که عنایتاهلل فیضی،
مدیر مالی و اداری شهرداری این والیت از سوی افراد ناشناس ترور شده است.
نورآغا فیضی ،سخنگوی فرماندهی پولیس سرپل به روزنامه اطالعات روز گفت
که این رویداد حوالی ساعت  ۸:۰۰صبح دیروز (دوشنبه ۱۲ ،عقرب) در نزدیکی
ساختمان شهرداری این والیت رخ داده است.
به گفتهی آقای فیضی ،افراد ناشناس مدیر مالی و اداری شهرداری سرپل را در هنگام
رفتن به وظیفه کشتهاند.
او جزئیاتی بیشتری در این مورد ارایه نکرد ،اما افزود که این موضوع تحت کشف و
بررسی پولیس قرار دارد.
هنوز مسئولیت این رویداد را شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است .ولی در والیت
سرپل در شمال کشور جنگجویان گروه طالبان حضور و فعالیت گسترده دارند.

ین:

در مذا کرات صلح با طالبان نباید با عامالن خشونت علیه خربنگاران معامله شود
اطالعات روز :همزمان با روز جهانی
پایاندادن به معافیت از مجازات جرایم
علیه خبرنگاران ،نهاد حمایتکنندهی
رسانههای آزاد افغانستان (نی) میگوید که
در مذاکرات صلح ،با عامالن خشونت علیه
خبرنگاران نباید معامله شود.
در اعالمیهای که دیروز (دوشنبه۱۲ ،
عقرب) از سوی نی به نشر رسیده ،آمده
است« :در جریان مذاکرات (صلح) با گروه
طالبان ،با عامالن خشونت که در میان
طالبان و دیگر گروههای تروریستی است،
معامله صورت نگیرد».
در اعالمیه تأکید شده است که حکومت

افغانستان باید در مورد اینکه عامالن
خشونت علیه خبرنگاران در میان بیش
از ششهزار زندانی رهاشدهی طالبان
نبودهاند ،نیز پاسخ ارایه کند.
همچنان نی افزوده است که حکومت باید
عامالن افراد مسلح ناشناس خشونت علیه
خبرنگاران را شناسایی کرده و آنان را به
پنجهی قانون بسپارند.
این نهاد در ادامه تأکید کرده است
که اولویت حکومت افغانستان باید در
محاکمهکردن عامالن خشونت که در
دستگاه حکومت کار میکنند ،باشد.
براساس اعالم نی ،از جمع یکهزار و ۵۰۰

پروندهی خشونت علیه خبرنگاران که از
سال  ۱۳۸۰خورشیدی در این نهاد به
ثبت رسیده ،تنها در مورد  ۶۰پروندهی آن
تاکنون فیصله صادر شده است.
همچنان حدود  ۵۰پروندهی این قضایای
خشونت علیه خبرنگاران در جریان مراحل
عدلی و قضایی قرار دارند .نی اما گفته است
که متباقی پروندهها براساس اصل مرور
زمان از روند پیگرد عدلی و قضایی یا خارج
شده و یا هم بهدلیل عقامت و عدم کشف
پروندهها بررسی نشده است.
براساس معلومات این نهاد ،بیشتر از ۸۰۰
مورد خشونت علیه خبرنگاران که شامل

قتل ،زخمی ،بازداشت ،لتوکوب ،تهدید
و توهین ،حمله بر رسانه ،سوءقصد و
ربودهشدن توسط طالبان و سایر گروههای
تروریستی میشود ،نیز در جمع پروندههایی
میباشد که هنوز بررسی نشده است.
در همیـن حـال هیـأت معاونـت سـازمان
ملـل متحـد در افغانسـتان (یونامـا) نیـز در
تویتـی خواهـان پایـاندادن بـه معافیـت از
مجـازات عامالن خشـونت علیـه خبرنگاران
شـده اسـت .یونامـا تأکیـد کـرده اسـت که
هیـچ کسـی نباید بتوانـد مطبوعـات آزاد را
تهدیـد کنـد و یا بـه خاموشکـردن صدای
آنهـا تلاش کند.

رس پرست وزارت صحت عامه:

شیوع کرونا در افغانستان در حال گسرتش است
اطالعات روز :احمدجواد عثمانی ،سرپرست وزارت صحت عامهی کشور از سیر صعودی
شیوع ویروس کرونا در کشور خبر داده و میگوید که شمار موارد مثبت این ویروس نسبت
به هفتههای گذشته در حال افزایش است .آقای عثمانی که دیروز (دوشنبه ۱۲ ،عقرب) در
یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد ،همچنان گفت که وضعیت کرونا در افغانستان
نسبت به کشورهای همسایه قناعتبخش است و نباید در میان مردم ترس و وحشت ایجاد
شود .او تأکید کرد که ترس و وحشت خود میتواند باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن شود.
عثمانی از مردم خواست که برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا و یا مبتالشدن
به این ویروس ،توصیههای بهداشتی را رعایت کرده و ماسک بپوشند.

سرپرست وزارت صحت عامه از تدابیر این وزارت در مراکز صحی برای پیشگیری از موج
دوم کرونا اطمینان داد .او گفت که در تمام شفاخانههای کابل و والیات بخش تجرید و
تداوی مریضان کرونا ایجاد شده و شفاخانهها از لحاظ امکانات تجهیز شده است.
آقای عثمانی در عین حال افزود که وضعیت کرونا در ایران و پاکستان نگرانکننده است .او
از مردم خواست که از سفرهای غیرضروری به این دو کشور خودداری کنند.
براساس آخرین آمار رسمی وزارت صحت عامه ،تاکنون  ۴۱هزار و  ۶۳۳نفر در کشور به
ویروس کرونا مبتال شدهاند .از این میان ۳۴ ،هزار و  ۳۴۲مریض «کووید »۱۹بهبود یافته و
یکهزار و  ۵۴۱نفر جان دادهاند.

هفت غرینظامی در انفجار ماین طالبان در هلمند کشته شدند
اطالعـات روز :مسـئوالن امنیتـی در والیـت
هلمنـد تأییـد میکننـد کـه در نتیجـهی
انفجار ماین کنارجادهای در شـهر لشـکرگاه،
مرکـز ایـن والیـت هفـت غیرنظامی کشـته
شـدهاند.
دینمحمـد زالنـد ،سـخنگوی فرماندهـی
پولیـس هلمنـد بـه روزنامـه اطالعـات
روز گفـت کـه ایـن رویـداد صبـح دیـروز
(دوشـنبه ۱۲ ،عقرب) در سـاحهی «بوالن»،

از مربوطـات حـوزهی سـوم امنیتـی شـهر
لشـکرگاه رخ داده اسـت.
آقـای زالند افزود که در میان کشتهشـدگان
ایـن رویداد زنان و کودکان نیز شـامل اند.
او گفـت ایـن رویـداد ناشـی از برخـورد یک
موتـر حامـل غیرنظامیـان بـا یـک حلقـه
مایـن کنارجـادهای بـوده اسـت .بـه گفتهی
سـخنگوی فرماندهـی پولیس هلمنـد ،این
موتـر از شـهر لشـکرگاه بـه طرف ولسـوالی

نادعلـی هلمنـد در حرکـت بـوده اسـت.
او گفـت کـه این مایـن توسـط جنگجویان
گـروه طالبان جاسـازی شـده بود.
طالبـان امـا تاکنـون در ایـن مـورد چیـزی
نگفتهانـد.
والیـت هلمنـد در جنـوب کشـور از
والیتهـای ناامـن اسـت کـه جنگجویـان
گـروه طالبـان در بخشهایـی از ایـن والیت
از جملـه شـهر لشـکرگاه حضـور و فعالیـت
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گسـترده دارنـد.
هلمنـد در چنـد روز گذشـته شـاهد
درگیریهـای شـدید میان نیروهـای دولتی
و جنگجویـان طالـب بـوده اسـت .در
نتیجـهی ایـن درگیریها ،دههـا جنگجوی
طالـب کشـته و زخمـی شـدند.
در ایـن درگیریهـا بـه نیروهـای دولتـی و
غیرنظامیـان نیز تلفـات وارد شـده و هزاران
خانـواده از محل سکونتشـان بیجا شـدهاند.

روند صلح افغانستان با آغاز مذاکرات بیناالفغانی
در  22سنبله  1399وارد مرحله اساسی شد.
اما این روند اندکی پس از آغاز گفتوگوها به
دلیل اختالفنظر بر سر طرزالعمل مذاکرات به
بنبست خورد.
یکی از دو نکته اصلی مورداختالف ،مربوط به
پافشاری طالبان بر فقه حنفی بهعنوان تنها
مبنای دینی برای مذاکرات است( .مسأله
دیگر که آیا توافقنامه ایاالت متحده و طالبان
باید تهداب اصلی ،یا «توافق مادر» مذاکرات
بیناالفغانی را شکل دهد یا خیر حل شده است).
با اینکه اکثر مسلمانان سنیمذهب افغانستان
پیرو فقه حنفی هستند ،اما موضع انعطافناپذیر
طالبان میلیونها افغان دیگر را که مسلمان
شیعهمذهب یا عضو سایر اقلیتهای مذهبی
هستند نادیده گرفته و عمال از حقوق
اساسیشان محروم میکند.
حکومت افغانستان پیشنهاد کرده که فقه حنفی
مبنای پیشفرض مذاکرات باشد و درعینحال
به آزادی مذهبی مسلمانان شیعهمذهب و سایر
افغانها احترام گذاشته شود .این موضع حکومت
تا حد زیادی منعکسکننده قانون اساسی
افغانستان است که بر مرکزیت اسالم ــ نه یک
فقه خاص اسالمی ــ در حکومتداری و تقریبا
تمام جنبههای زندگی مردم افغانستان تأکید
میکند .طالبان اما قانون اساسی فعلی کشور را
غیراسالمی میپندارند.
این اختالفات اولیه اگرچه ناامیدکننده است ،اما
کمک میکند تا نمای چشمانداز واقعی طالبان
برای افغانستان ،آشکار شود .برای مدت زمانی
طوالنی پاسخ پیشفرض این گروه به پرسشها
درباره رویکرد طالبان برای حکمرانی ،از انتخابات
و فلسفه قضایی گرفته تا آزادی بیان و حقوق
زنان ،متشکل از یک مفهوم تکراری و مبهم بود:
یک امارت اسالمی فراگیر.
اکنون این ابهام به آرامی از بین میرود.

ترجمه
تأکید مکرر طالبان بر فراگیربودن این گروه
در رابطه به مسائل مذهبی ،حاوی نشانههای
نگرانکننده است .امتناع سرسختانه امارت
اسالمی از پذیرش آزادی مذهبی مسلمانان
شیعهمذهب و سایر گروههای اقلیت ،نشانۀ شوم
برای میلیونها افغانی است که مدتها نگران
این بودهاند که زندگی تحت سلطه طالبان
بهعنوان بخشی از تمهیدات تقسیم قدرت
چگونه خواهد بود.
بینش کوته فکرانه طالبان درباره اسالم به
خصوص باتوجه به پسزمینه تاریخی ستم
این گروه بر اقلیتهای قومی و مذهبی آموزنده
است .برای مثال ،یکی از بدنامترین جنایات
منازعه چهل ساله افغانستان قتلعام هزاران
غیرنظامی هزاره در مزارشریف در سال 1988
است که توسط طالبان به دلیل قومیت و
مذهبشان هدف قرار گرفتند (هزارهها اکثرا
مسلمان شیعهمذهب هستند ).طی این قتلعام
طالبان به هزارهها سه گزینه برای انتخاب دادند:
«یا سنی شوید ،یا افغانستان را ترک کنید ،یا
کشته میشوید».
هزارهها و سایر گروههای اقلیت قرنها در
افغانستان با این گزینههای ظالمانه روبرو بودهاند.
سیکها و هندوها دسته دسته درحال ترک
این کشور هستند .در همینحال تنها یهودی
افغانستان زندگی نامطمئن و پرمخاطرهای دارد.
افغانها اغلب به همبستگی و انسجام قوی بین
سنی و شیعه در این کشور افتخار میکنند.
این با توجه به میزان خشونتهای مذهبی در
منطق ه وسیعتر افتخاری بهجا است .اما لفاظیها
و اقدامات طالبان این حس خوب وحدت مذاهب
را در افغانستان بهخطر میاندازد.
عالوه براین ،خوارداشت دیرینه شیعه توسط
طالبان شباهت وهمانگیزی به ایدئولوژی پشت
حمالت هدفمند مداوم بر شیعیان و هزارهها
دارد که مسئولیت آن توسط گروههای تروریستی
نسبتا نوپا همچون داعش و وابستگانشان در
افغانستان ،به عهده گرفته میشود .درحالی که
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شعار کذب همهمشولبودن امارت طالبان
طالبان و داعش ممکن است در کل یکدیگر را
دشمن بشمارند اما وقتی پای هدف قراردادن
اقلیتهای قومی و مذهبی در میان باشد،
نگرانیهایی درباره همکاری استراتژیک این دو
گروه وجود دارد.
تحقیقات درباره جنایات جنگی و جنایت علیه
بشریت در افغانستان باید به طور جامع رفتار
و اقدامات گروههایی همچون طالبان ،داعش
و القاعده را مورد دقت قرار دهد ،از جمله
سیاستهای سازمانی و اعالمیههای رسمی
آنها را که ممکن است ــ میان چیزهای دیگر
ــ قصد این گروهها را برای گزندرساندن به سایر
مردم به دلیل قومیت و مذهبشان ،آشکار کند.
دیدگاه حذفی طالبان صرفا به رد آزادیهای
سایر مذاهب افغانستان محدود نمیشود ،بلکه به
نظر میرسد این چشمانداز بر کل ایدئولوژی و
به این ترتیب مشی این گروه حاکم است .نگاهی

تداوم انرواییهای طالبان و استفاده ابزاری از دین

دقیق به زندگی در مناطق تحتکنترل طالبان
و همچنین ترکیب هیئت این گروه در دوحه
ــ که فرصتی برای امارت اسالمی به منظور
برقراری ارتباط با مخاطبان جهانی است ــ
برخورد دلبخواهی و حذفی آنها در خصوص
مفهوم فراگیری را بیشتر از پیش آشکار میکند.
برای مثال طالبان به رغم ادعاهای مکررشان
مبنی بر حمایت از حقوق زنان ،همچنان به
حمالت خود بر مکاتب دخترانه ادامه دادهاند.
همچنین زنان و جوانان درحالی که اکثر نفوس
افغانستان را تشکیل میدهند آشکارا در تیم
مذاکرهکننده طالبان غایبند .عالوه براین ،با
وجود کثرتگرایی غنی افغانستان و فرهنگ
موزاییکی این کشور ،در صفوف طالبان اما
تنوع قومی ،مذهبی ،زبانی ،فرهنگی و شغلی
عمدتا غایب است .این غیبیت گویای خیلی
چیزهاست ،از جمله اینکه به ما میگوید که چه
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مقدمه
گروههای تروریستی از بدو شکلگیری در
کشورهای مختلف جهان ،فعالیتهایشان را از
رهگذر دینی-مذهبی توجیه کردهاند .تفسیر این
گروهها از آموزههای دینی همواره خشونتبار و
برخالف ارزشهای انسانی بوده و با تمدن بشری
سر سازگاری نداشته است .رویکرد خشونتبار
و غیرانسانی این گروهها ناشی از ناآگاهی و
عقبماندگی فکریشان بوده است که عمدتا
برای رسیدن بهقدرت و ثروت انجام یافته است.
پیشینه این نوع نگاه و تفسیر از دین در جهان،
به سدههای گذشته برمیگردد که میلیونها
ن را قربانی کرده است.
انسا 
در سدههای میانه که به «قرون وسطا» نیز
معروف است ،کشیشهای مذهبی ،دین
مسیحیت را بزرگترین ابزار برای رسیدن به
ثروت و قدرت قرار داده بودند .کشیشها با
سوءاستفاده از جایگاه کلیساها و آموزههای دین
مسیحی ،آزادی مردم را سلب کرده و آنها را
به بیرحمانهترین شکل ممکن مورد ستم قرار
میدادند .در حال حاضر ،نقش کشیشهای
مذهبی سدههای میانه در اروپا را گروههای
تکفیری و تروریستی بهخصوص طالبان در
افغانستان بازی میکنند.
طالبان بهمثابه گروه خشونتگر و ناآگاه نسبت به
ارزشهای واقعی اسالمی و انسانی ،برای رسیدن
به قدرت همهروزه بیش از صدها مسلمان
ک وخون کشانیده
بیگناه این سرزمین را به خا 
و دهها خانواده را داغدار میکنند .حرص قدرت
و جاهطلبی طالبان آنقدر عمیق ،غیراسالمی و
غیرانسانی است که حاضرند جنگ ناروایشان
را در برابر مردم مسلمان افغانستان «جهاد
مقدس» بنامند و با کشورهای غیراسالمی پیمان
دوستی ببندند.
شباهت طالبان با خوارج در اسالم
براساس منبعهای معتبر جهانی و
دستنوشتههای نویسندگان مطرح دنیا،
شکلگیری طالبان پیش از آنکه سبب تقویت
دین اسالم شود ،به تضعیف این دین و خشن
جلوهدادن آن نزد جهانیان کمک کرده است.

این گروه بهدلیل وابستگی بیحد و حصر به
سازمانهای استخباراتی کفری و قرائتهای
ضدانسانی از آموزههای دین اسالم ،اهدافشان
را از طریق خشونت و انسانکشی پیگیری
کرده و با ارزشهای واقعی دینی و انسانی در
ستیز قرار داشتهاند .خواجه بشیراحمد انصاری،
نویسنده سرشناس کشور در کتاب «مذهب
طالبان» مینویسد:
طالبان از لحاظ اجتماعی به خوارج قرون اولیه
تاریخ مسلمانان شباهت زیاد دارند:
 .1عملکرد طالبان و خوارج پیشین ،نشان
میدهند که هردو گروه خود را پرهیزگارتر از
پیامبر اسالم تصور میکردهاند .در تاریخ اسالم،
هیچ مذهبی بغاوت در برابر دولتهای که خود
را مسلمان میانگارند و مانع نماز مسلمانان
نمیشوند ،جایز ندانسته است بهجز خوارج
و گروههای تکفیری چون طالبان ،القاعده و
داعش؛
 .2تحجر فقهی شباهت دیگر این دو جریان است.
هم طالبان و هم خوارج قدیم ،گروههای مذهبی
کامال میلیتاریستی بودهاند که با سازندگی و
توسعه سر سازش نداشتهاند و به تأسیس جامعه
بدوی مبتنی به زور تأکید ورزیدهاند؛

 .3ذهنیت قبیلوی ویژگی دیگر این دو گروه
است و انتقامگیری و خشونت ،سرشت مشترک
این دو گروه را شکل داده است؛
 .4به لحاظ طبقاتی ،هم طالبان و هم خوارج
منسوب به الیههای اقتصادی پایین جامعه
بودهاند؛ امری که زمینه را برای تولید عقدههای
بزرگ آماده میکند؛
 .5خوارج قدیم کسانی بودهاند که هنوز از درک
معانی ژرف دین محروماند .طالبان هم منسوب
به گروهیاند که در میانشان هیچ دانشمند
معروف و شناختهشده دینی دیده نمیشود.
رهبران رده نخست این گروه ،تنها از لحاظ
ظاهری خود را به مسلمانان شباهت دادهاند ،اما
بهلحاظ فکری با مسلمانان واقعی فرسخها دورند.
در بخش دیگر این کتاب آمده است :یکی از
حربههای اساسی تحریک طالبان استفاده ابزاری
از دین برای مشروعیتبخشی فعالیتها و نقش
عمده این مشروعیت در تداوم جنگ ،بسیج
و سربازگیری افراد عقبمانده در افغانستان
است .از اینرو ،مشروعیتزدایی دینی از این
رویکرد طالبان ،یکی از عمدهترین راههای پایان
بخشیدن به استفاده ایدئولوژیک و ابزاری این
گروه از دین تلقی میشود.

طالبان از دید علمای جهان اسالم
طالبان با تداوم جنایتها و اعمال ضدانسانیشان
که منجر به شهادت صدها هزار هموطن بیگناه
ما شده است ،همواره مورد انزجار جهانی قرار
گرفته و رفتارهای غیراسالمی و انسانیشان
بهدور از اخالق بشری خوانده شده است.
فعالیتهای خشونتبار و ظالمانه طالبان بارها
از سوی علمای دین در گوشههای مختلف
افغانستان و جهان مورد نکوهش قرار گرفته
است .در سال  1397خورشیدی ،علمای
جهان اسالم در نشستی که در شهر «جده»
عربستان سعودی برگزار شد ،جنگ افغانستان
و خشونتهای بیرویه طالبان را حرام دانستهاند.
در این نشست دو روزه ،علمای جهان اسالم که
از کشورهای مختلف اسالمی حضور داشتهاند،
دولت افغانستان را دولت اسالمی ،مردم
افغانستان را ملت مسلمان و جنگ طالبان در
برابر مردم و دولت مسلمان افغانستان را مطابق
به نصوص صریح قرآن کریم ناجایز خواندهاند.
پیش از آن نیز علمای کشورهای اسالمی در
نشستی که در شهر «بوگور» کشور اندونیزی
در رابطه به جنگ افغانستان برگزار شد ،جنگ

کسی واقعا در امارت طالبان جای دارد.
آشکارشدن تناقض میان شعار طالبان که
همهشمولبودن این گروه است ،و عمل طالبان
که حذف و محرومکردن دیگران است ،آنهم
این قدر زود در اول مذاکرات بیناالفغانی نباید
تعجبآور باشد .طالبان با ادامه همکاری نزدیک
خود با القاعده ،تعهد خود به ایاالت متحده مبنی
بر مبارزه با تروریسم را قبل از قبل زیرپا کرده
است.
اما دورویی مداوم امارت اسالمی باید بهعنوان
یادآور خطرات اعتماد کورکورانه به طالبان عمل
کند .صلح پایدار فقط از طریق یک روند واقعا
فراگیر امکان پذیر است ،نه روندی که تظاهر به
فراگیری میکند.
مهدی حکیمی ،نویسنده این مقاله ،رییس
اجرایی برنامه حاکمیت قانون و مدرس دانشکده
حقوق دانشگاه استنفورد است.

طالبان با دولت و مردم افغانستان را ناروا و حرام
گفته بودهاند .در واپسین نشست شورای علمای
دین در کابل و بنگالدیش ،جنگ طالبان در برابر
افغانستان یکبار دیگر حرام خوانده شده است.
محمد محق ،نویسنده و پژوهشگر دین در
مقال ه «طالبان از کدام اسالم سخن میگویند»
نوشته است« :عملکرد طالبان در کشتن زنان و
کودکان بیگناه و انفجار مساجد و قتل عالمان
دینی منتقد نشان میدهد که طالبان به هیچ
یک از اصلهای دین اسالم پابند نیستند و از
آن اطاعت نمیکنند .طالبان با کسانی که از نظر
آنان بیدین هستند ،اقدام به مصالحه میکنند،
اما خون مسلمانان بیگناه را با انتحار ،انفجار و
جنگ میریزند».
علمای نامآشنای اسالمی دیگر مانند یوسف
قرضاوی ،فرید واصل و فهمی هویدی پس از
تحقیقهای بیشمار درباره طالبان بیان داشتهاند
که «طالبان جنداهلل فیالمعرکة الغلط ،یعنی
طالبان لشکر خدا در نبردی نادرستاند».
در واپسین روزها ،اما شیخ احمدالریسونی،
رییس اتحادیه جهانی علمای اسالم که در دوحه
قطر فعالیت میکند ،در مصاحبهای ،کشتار
مسلمانان را گناه بزرگ دانسته و حملههای
انتحاری بهویژه در برابر مسلمانان را ناروا خوانده
است .الریسونی قتل انسانهای بیگناه را ظلم
آشکار تلقی کرده و آن را از لحاظ دین و شریعت
عمل حرام دانسته است.
با بررسی منابع و دیدگاههای مختلف درباره
عملکرد طالبان در افغانستان درمییابیم که
جنگ و انسانکشی این گروه ،هم از لحاظ دینی
و شرعی و هم از لحاظ اخالق انسانی در مغایرت
با تمام موازین اسالمی و بشری قرار داشته و
هیچ سنخیتی با آموزههای دینی و انسانی
بشریت ندارد.
بهقول استاد محمد محق ،اسالم در بسط
تاریخیاش با رنگارنگی در ابعاد مختلف همیشه
دینی بوده است و آنچه مسلمانان در برابر دنیا به
آن افتخار میکنند و تمدن بشری را از بابت آن
مدیون خود میدانند ،اعمال طالبان و القاعده و
داعش و بوکوحرام نه ،بل کارنامه کسانی مانند
موالنا جاللالدین محمد بلخی ،فارابی ،ابن سینا،
ابن رشد ،ابن خلدون ،ابن عربی ،خوارزمی،
ابوریحان بیرونی ،ابن نفیس و صدها شخصیت
دیگر بوده است که هیچ کدام اسالم را به گونه
طالبان نمیفهمیدند.
ادامه دارد...
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اطالعات روز :قومیت از منظر مردمشناسی
یک پدیده فرهنگی است ،اما اکنون در
افغانستان قومیت بیشتر از هر پدیدهی
دیگر سیاسی شده است .بهنظر شما
این منازعه بر قومیت سیاسیشده در
افغانستان چگونه حلشدنی است؟ چرا که
در گذشته انواع مختلف نظامهای سیاسی
در افغانستان تجربه شده ،اما همهی این
نظام به نوعی در دام قومیت افتاده و در
نهایت با قومیت به بنبست رسیده است.
شهرانی :در سال1986م ،یک مقالهی مفصل با
عنوان «دولتسازی و تشنج اقوام» در این زمینه
نشر کرده بودم .در آنجا نظریهای که من پیشنهاد
کرده بودم این بود که تفاوتهای قومی ،مذهبی
و زبانی به ذات خود مشکلزا نیست .افغانستان
همواره بهلحاظ قومی ،مذهبی و زبانی متنوع
بوده است .اما با شکلگیری حکومتهای ملی و
ملیگرا که با حمایت قدرتهای استعماری غرب
به قدرت رسیدند ،قومیت را سیاسی کردند .علت
اصلیاش این بود که در گذشته سیاست مربوط
به خانواده سلطنتی بود .خانوادههای سلطنتی
از هر قومی که آمدند ،تمام تالششان را کردند
که در قدرت بمانند و اگر هم الزم میشد با
سران اقوام معامله میکردند تا در قدرت مرکزی
بمانند و به مسائل داخلی اقوام کاری نداشته
باشند .همین مسأله باعث شده بود که در هر
جای خانها و سران قومی مناطقشان را به
اراده خودشان کنترل میکردند .اما در سال
1880م با شروع امارت عبدالرحمان خان که
توسط انگلیسها برای تشکیل «دولت حائل»
میان قدرتهای تزاری و هند بریتانوی به قدرت
رسید ،یک وضعیت کامال جدید در افغانستان
بهوجود آمد .چنانکه نامگذاری این جغرافیا به
«افغانستان» را که قبال معمول نبود و بیشتر
«حکومت کابل»« ،حکومت محمدزاییها» یا
«حکومت سدوزاییها» میگفتند ،عبدالرحمان
خان معمول کرد .در واقع تهداب این را که
حکومت در دست «پشتونها» یا «افغانها»
باشد ،عبدالرحمان خان گذاشت .او کلمه پشتون
و افغان را همزمان استفاده میکرد .اما مشکل
در این بوده است که از نظر اقتصاد سیاسی
یک تفاوت فاحش در منطقه بهوجود آمد:
انگلیسها عبدالرحمان خان را هم بهلحاظ مالی
تمویل کردند و هم اسلحه دادند ،و گفتند هر
کاری که در داخل افغانستان میکنی ما کاری
نداریم ،فقط این منطقه را برای ما آرام نگهدار
و نگذار روسها به این طرف بیایند .بنابراین
با پول و اسلحه انگلیسها که عبدالرحمان
خان آن را «پول خداداد» و «اسلحه خداداد»
میگفت ،اقوام هزاره ،اوزبیک ،کافرستانیها و
غلجاییها را بهشدت سرکوب کرد و هر قومی
را که علیه او بود ،به نام «کژ ُدم» یاد میکرد
و میگفت« :خانهی خود را از کژ ُدم پاک
میکنم ».عبدالرحمان خان با پول انگلیسها
قدرت خود را تثبیت کرد .پولدادن انگلیسها تا
دوره حبیباهلل خان دوام کرد ،اما وقتی اماناهلل
خان استقالل را اعالم کرد ،انگلیسها دیگر
پول ندادند .در واقع اماناهلل خان در مشکالت
اقتصادی قرار گرفت و حکومتش سقوط کرد،
چرا در مدتی که پدر و پدرکالنش در قدرت
بودند اقتصاد افغانستان را نساخته بودند و از
بیرون تمویل میشدند.
اطالعات روز :بهنظر شما آن سیاست قومی
عبدالرحمان خان حاال دوباره بازنمایی

سخنان امانوئل ماکرون ،رییسجمهور فرانسه،
دربارهی تروریسم اسالمی و پیشنهادهایش
برای مهار این گونه از تروریسم خشم بسیاری
از مسلمانان را برانگیخت .رجب طیب اردوغان،
دیکتاتور ترکیه ،گفت که ماکرون عقل خود را
از دست داده است .رسانههای مجازی پر شدند
از واکنشهای تند مسلمانان.
تحلیل امانوئل ماکرون از رشد رادیکالیسم
اسالمی در فرانسه دقیق بود .اگر خودمان را
بهجای او و حکومتش بگذاریم ،پیشنهادهایش
برای مهار این رادیکالیسم ویرانگر را نیز نمیتوان
بهسادگی رد کرد .مسلمانان افراطی در فرانسه
و دیگر کشورهای اروپایی و غربی میخواهند
برای خود حکومتهای موازی با حکومت
مرکزی آن کشورها تشکیل بدهند؛ نوعی امارت
اسالمی در دل نظامهای جمهوری آن ممالک.
این افراطیان باورهای مذهبی خود را نسبت به
هر نظام دیگری از باورها برتر میدانند و ایمان
دارند که ویران کردن سیستمهای دموکراتیک
و سکوالر غربی تکلیف شرعی و اخالقیشان
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سیایسشدن قومیت در افغانستان

گفتوگو با پروفیسور نظیف شهرانی ،استاد مردمشناسی در دانشگاه اندیانای امریکا
عباس عارفی

امانهللا خان بعضی تغییرات را که میخواست بیاورد ،بیشتر نمایشی و تقلیدی از ایران و ترکیه بود .اما در اساس او بسیار
«قومپرست» بود .چنانکه «قانون ناقلین» در زمان امانهللا خان به میان آمد .اگرچه این عمل از قبل نیز وجود داشت.
انگلیسها وقتی دولت حائل ساختند ،یکی از پیشنهادهایشان به عبدالرحمان خان همین بود که باید تعداد پشتونها را
به مناطق سرحدی با روسیه تزاری در ترکستان جابهجا کند .اما قانونیساختن آن توسط امانهللا خان شد.

میشود؟
شهرانی :بله ،من هم میخواستم همین موضوع
ِ
سیاست در واقع ضدقومی بازنمایی
را بگویم که
میشود .شما ببینید در گذشتهها حکومتها
یک چیزی را استخراج میکردند ،یک چیزی
را از مردم میگرفتند .اما حکومتهای ملیگرا
چون پول از بیرون برایشان میآمد ،اینها
امکانات این را داشتند که پول ،امکانات و مقام
بدهند ،بهجای اینکه از مردم پول بگیرند.
بنابراین حکومتهای ملیگرای پشتونی اول به
فامیل و اقارب ،بعد به قوم خود و در نهایت به
سران قبایلی که با آنها همسو بودند ،پول و
امکانات میدادند .همینکه حکومت مرکزی یک
چیزی را تفویض میکرد ،مسأله قوم مطرح شد.
یعنی اول باید همهچیز به پشتونهای همسو با
حکومت داده شود؛ که این مسأله را اماناهلل خان
قانونی ساخت.
اماناهلل خان بعضی تغییرات را که میخواست
بیاورد ،بیشتر نمایشی و تقلیدی از ایران و ترکیه
بود .اما در اساس او بسیار «قومپرست» بود.
چنانکه «قانون ناقلین» در زمان اماناهلل خان
به میان آمد .اگرچه این عمل از قبل نیز وجود
داشت .انگلیسها وقتی دولت حائل ساختند،
یکی از پیشنهادهایشان به عبدالرحمان خان
همین بود که باید تعداد پشتونها را به مناطق
سرحدی با روسیه تزاری در ترکستان جابهجا
کند .اما قانونیساختن آن توسط اماناهلل خان
شد .چنانکه اساسنامهی ناقلین وجود دارد و
من هم نزد خود دارم .در آنجا آمده است که
باید حکومت مسئولیت بگیرد که پشتونها را از
جنوب به شمال ببرند ،برایشان زمین بدهند
و برای چه مدت از آنها مالیه نگیرند .وقتی
حکومت مرکزی یک چیزی دارد که برای تبعه
یا رعیت خودش بدهد ،در دادن آن امکانات
مسأله قومی را مطرح میکند ،این مسأله قومیت
را سیاسی میکند .با اینحال در افغانستان بعد از
عبدالرحمان خان ،حکومتهای مرکزی بهدلیل
اسلحه و پولی که از قدرتهای بیرونی گرفتهاند،
اقوام غیرپشتون را کوبیدند .در دوره اماناهلل
خان نیز در این راستا کوشش صورت گرفت؛
وقتی پول و اسلحه انگلیسها قطع شد ،او تالش
کرد که از شوروی پول و اسلحه بگیرد .به همین
منظور به اروپا سفر کرد که از آن کشورها نیز
پول و اسلحه بگیرد ،اما موفق نشد و در نهایت
حکومتش سقوط کرد .چنانکه پس از اماناهلل
خان ،هیچ کشور بیرونی حکومت حبیباهلل

کلکانی را حمایت نکرد و او بیشتر از  9ماه دوام
نیاورد .اما پس از آن ،نادر خان با پول و اسلحه
هند بریتانوی آمد و سلطه خود را در کابل محکم
کرد .او نیز اقوام غیرپشتون را سرکوب کرد که
یک نمونه آن قضیه «شمالی» است و همچنان
ل 1931م ،در «ترکستان» واقعاتی رخ داد
در سا 
که نادر خان مجاهدین ترکستانی را به آنسوی
مرز فرستادند تا شوروی کمونیست آنها را
کشتند .پس از اماناهلل خان و حبیباهلل کلکانی
باز هم حکومت با پول و اسلحه هند بریتانوی در
افغانستان روی کار آمد و اینها نیز عین همان
کاری را که عبدالرحمان خان کرده بود ،برای 50
سال دیگر ادامه دادند .تاکنون در افغانستان هیچ
حکومتی شرایط تولید ثروت را به میان نیاورده
است.
اطالعات روز :قومیت سیاسیشده را پس از
2001م ،چگونه بررسی میکنید؟ قومیت چه
نقشی در تشدید منازعه و بازتولید طالبان
داشت؟
شهرانی :ریشههای این منازعه باز هم
برمیگردد به دوران جهاد و ساختار جهاد که از
پاکستان مدیریت میشد .در داخل کمونیستها
ی شوروی سابق در رابطه به
با استفاده از پالیس 
قومیت و زبان یک سلسله کارهایی را کردند که
غیرپشتونها را تشویق به همسویی با حکومت
بکنند ،درحالیکه اکثر مناطق پشتوننشین که
نزدیک به پاکستان بود ،تبدیل به بستر جهاد
شده بود .اما کاری را که پاکستانیها در دوره
ضیاالحق کردند ،این بود که موضوع قوم و
زبان را کمتر مطرح کنند و بهجای آن اسالم
و «اسالمیت» را زیادتر داغ کردند .اما در واقع
باز هم قومیت در میان مجاهدین برجسته بود.
چنانکه تنها یک حزب حرکت اسالمی به
رهبری شیخ آصف محسنی در میان مجاهدین
پاکستانی حضور داشت .شش تنظیم جهادی
دیگر را که پاکستانیها حمایت میکردند،
پشتون و یا نزدیک با پشتونها بودند .مثال
پاکستانیها به اوزبیکها اجازه ندادند که فعالیت
کنند .در واقع این به نوع خودش دامن زدن به
مسائل قومی بود؛ یعنی بیشتر پول و اسلحه که
برای مجاهدین کمک میشد به تنظیمهای
جهادی پشتون و به خصوص حزب اسالمی
گلبدین حکمتیار داده میشد ،درحالیکه حزب
جمعیت اسالمی از هر نگاه فعالیت بیشتر داشت،
اما بهدلیل مسائل قومی امکانات کمتر به آنها
میرسید.

اما در ساختار توزیع قدرت که در کنفرانس بن
مطرح شد و بعد از آن در دوره شش ماه اول
حکومت موقت حامد کرزی و بعد تا 2004م،
قدرت در کنترل گروه قومی تاجیک و بهخصوص
پنجشیریها متمرکز بود .بنابراین پشتونها فکر
کردند که به حاشیه رانده شدهاند .البته پس از
آن ترکیب تغییر کرد .حامد کرزی با حمایت
مالی خارجیها بهخصوص از طریق پروسه
خلع سالح در بدل پول و اعطای قراردادهای
لوجیستکی به نزدیکانش از قوم پشتون ،آنها
را قدرتمند کرد .چنانکه پس از 2004م،
پشتونها دوباره به قدرت بازگشتند.
اطالعات روز :در اوایل سالهای  2001تا
 2002برخی از رهبران طالبان بهشمول
مال عبدالغنی برادر ،چند بار از حامد
کرزی درخواست مصالحه و بازگشت به
زندگی امن و عادی داشتند ،اما بهنحوی از
سوی حکومت وقت افغانستان درخواست
مصالحه رهبران طالبان پذیرفته نشد.
بهنظر شما اینجا نیز مسأله قومیت یا قبیله
مطرح بوده است؟
شهرانی :یکی از مشکالتی که به میان آمد این
بود که امریکاییها نمیدانم با مشوره داخلیها یا
بیمشوره ،اجازه ندادند که طالبان در کنفرانس
بن شرکت کنند .قدم دوم آوردن طالبان به
داخل نظام این بود که در لویه جرگ ه اضطراری
و لویه جرگه تصویب قانون اساسی میتوانستند
از آنها دعوت کنند ،چرا که در آن زمان طالبان
در جنگ نبودند .البته بحثی صورت گرفته بود
که طالبان در لویه جرگه اضطراری و لویه جرگه
قانون اساسی نماینده داشته باشند ،اما در نهایت
پذیرفته نشد .اینکه چه کسی قبول نکرد و
چرا قبول نکرد ،دقیق معلوم نیست .اما بعد از
آنکه طالبان به حاشیه رانده شدند و در داخل
حکومت نیز پشتونها در حاشی ه قدرت قرار
گرفتند ،پاکستانیها به رهبران طالبان گفتند که
حکومت کابل شما و پشتونها را از صحنه خارج
کرده است؛ در واقعیت نیز حکومت در کابل در
دست افرادی از یک دره بود .بنابراین از این
واقعیت علیه حکومت افغانستان استفاده شد.
از سوی دیگر آنچیزی که مردم میخواستند
و عالقهمند بودند که یک حکومت بیآالیش،
دموکراسی و امنیت روی کار بیاید ،اما هیچ وقت
چنین نشد .برعکس یک حکومت دزد روی کار
آمد که این هم بهانهی بود برای بازتولید طالبان.
و همچنان یک مسأله دیگر قانون اساسی بود که

خیلیها میگفتند ریاستی نشود .اما حامد کرزی
و زلمی خلیلزاد خواستند که حکومت ریاستی
شود؛ زیادتر خلیلزاد در این موضوع دست
داشت .آنها یک گروهی از بزرگان پشتون را
جمع کرده و به آنها گفته بودند که طرفداری از
حکومت ریاستی کنند که در آن قدرت همه در
اختیار رییسجمهور است .و همینطور مسأله
درانی و غلجاییبودن هم عامل تحریک طالبان
علیه حکومت بوده است .پاکستانیها به طالبان
گفتند که شما غلجاییها هستید و درانیها به
رهبری حامد کرزی شما را به حاشیه راندهاند .اما
مسألهای که من فکر میکنم از نظر طالبان زیاد
مهم بوده است« ،عدالت» بوده است .حکومتی
که آقای کرزی با حمایت غربیها در کابل
روی کار کرد ،حکومت دموکراتیک ،عادالنه و
خدمتکار به مردم نبود ،بنابراین طالبان از این
فرصت استفاده کردند و مردم را علیه حکومت
بسیج کردند.
اطالعات روز :احمد رشید ،روزنامهنگار
پاکستانی مینویسد :طالبان وقتی در حمله
اول به کابل شکست میخورند ،شورای
قندهار تصمیم میگیرند که از قبیله درانی
نیز سربازگیری کنند .یعنی تا آن زمان
طالبان کامال یک گروه قبیلهی متعلق به
غلجاییها بودند .حاال چگونه است؟
شهرانی :کامال درست است .البته طالبان در
بین خود قبال غیرپشتون هم نداشتند ،اما حاال
یک کار دیگر هم کردهاند :به شکل تمثیلی یک
نفر ترکمن ،یک نفر تاجیک و یک نفر اوزبیک هم
در سطح رهبری خود دارند .برعالوه از میان اقوام
غریبکار زیاد سربازگیری کردهاند .البته یکی از
کارهای که حکومت افغانستان کرد ،مردم شمال
و مناطق مرکزی را غریب نگهداشت ،فرصتهای
کار و پیشرفت را از این مردم گرفت .بنابراین
مردم مجبور شدند که بر علیه حکومت به طالبان
بپیوندند .چنانکه حاال در والیتهای شمال در
میدان جنگ از هر دو طرف مردم غیرپشتون

کشته میشوند.
اطالعات روز :با درنظرداشت این مسأله که
در شرایط فعلی از این طرف رییسجمهور
غنی متعلق به غلجاییها است ،و همینطور
از طرف مقابل نیز طالبان در واقع یک
ی بوده ،در این میان منازعه
جنبش غلجای 
درونقومی را که از دیرزمان جریان داشته،
چطور بررسی میکنید؟
شهرانی :این مسأله شکل یک مثلث را دارد.
چنانکه عربها در این زمینه یک ضرالمثل
دارند« :من بر ضد برادرم ،من با برادرم بر ضد
بچه کاکایم ،من ،برادرم و بچه کاکایم بر ضد
دیگران و مردم دنیا ».در مردمشناسی نیز یک
تئوری راجع به چنین ساختار در جوامع قبیلوی
است .معنای این ضرب المثل این است که هر
کسی که یک رقابت نژادی و قومی احساس کند،
وقتی که در جدال میباشند ،کسانیکه نزدیکتر
به یک طرف هستند ،با همدیگر یک گروه یا
ائتالف را میسازند .از این لحاظ در مسائل
داخلی قوم پشتون و مسأله قدرت در افغانستان
با درنظرداشت جنجالهای تاریخی که بین قبایل
درانی و غلجایی بوده و حاال هم جریان دارد ،اما
در رکن سوم مجادله آنها در برابر غیرپشتونها
است .یعنی منازعه و جنگ درونقومی بین
غلجایی و درانی است ،اما در رکن سوم اینها
تالش میکنند که قدرت را برای خودشان
نگه دارند و از دست ندهند .چنانکه در مدت
زمانیکه قدرت در دست برهانالدین ربانی بود،
پشتونها خوش نبودند و همواره شکایت داشتند،
بهخصوص نسل تحصیلکردهها و صاحبان فکر
پشتون .در این زمینه مقاالت و نوشتههای دارند.
در این زمینه انگلیسها نیز نقش داشته داشتند
و به امریکاییها سفارش کردند که در افغانستان
تنها پشتونها میتوانند حکومت کنند و تنها این
قوم حق دارند در قدرت باشند .در شرایط کنونی
نیز همین فرضیه حاکم است که در افغانستان
تنها یک قوم حق حکومت کردن را دارند ،اما این

دفاع از آزادی انسان ممتدن
سخیداد هاتف

است .در نظر این افراطیان ،آزادی بیان و آزادی
عقیده و سایر آزادیهای فردی شهروندان هیچ
ارزش و اهمیتی ندارند و باید از زندگی مسلمان
و غیرمسلمان برچیده شوند .آرزوی افراطیان
مسلمان این است که روزی در فرانسه و ممالک
دیگر غربی بهجای نظام دموکراسی حاکمیت
شریعت را بنشانند ،بهجای ثبات و امنیت آشوب
و هرجومرج را ،بهجای مدارا شالق و خشونت
را ،بهجای آزادی بندگی را ،بهجای انتخابات
انتصابات را ،بهجای رفاه و آرامش فقر و پریشانی
را ،بهجای عدالت زورگویی را و بهجای علم و
پژوهش تلقین و تقلید را.
حال ،آیا رییسجمهور یک کشور متمدن و

پیشرفته –که سوگند یاد کرده از قانون اساسی
و امنیت مردم کشور خود دفاع کند و حامی
ارزشهای مدرن جامعهی خود باشد -میتواند
بهسادگی تسلیم امارت اسالمی افراطیان شود؟
اگر نه ،چه کار باید بکند؟ امانوئل ماکرون (و هر
رهبر دیگر در کشورهای متمدن) هیچ چارهای
ندارد جز اینکه با تشکیل حکومت موازی
اسالمیستهای رادیکال مقابله کند .او نمیتواند
–و نباید -بنشیند و تماشا کند که تروریستهای
خشکمغز شهروندان کشورش را در کوچههای
پاریس سر ببرند و حکومت وحشت و ترور برپا
کنند« .محل آموزش تروریسم» ،با هر نامی که
روی آن گذاشته شود ،مرکزی برای تروریسم

است و هیچ حکومت مدبری نمیتواند آن را
تحمل کند .وقتی که در مسجدی تمام آنچه
آموزانده و تبلیغ میشود این باشد که ما قانون
اساسی و ارزشهای مدنی جامعهی فرانسه را
قبول نداریم و هر کسی را که مخالف باورهای
مذهبی خود بیابیم اعدام صحرایی میکنیم،
هیچ دولت مسئولی نمیتواند در برابر چنان
مراکزی خاموش بنشیند.
مسلمانانی که از رییسجمهور فرانسه انتقاد
میکنند ،نگاهی به کشورهای خود بیندازند.
تصور کنید که چند نفر فرانسوی در طرابلس
یا در کابل و تهران و اسالمآباد و بغداد مراکز
پرورش «تروریستهای مسیحی» برپا کنند

و علیه نظامهای اسالمی کشورهای مسلمان
فعالیت کنند .مسلمانان با آنان چگونه برخورد
خواهند کرد؟ اصال از «پرورش تروریستهای
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مسیحی» بگذریم .تصور کنید که مسیحیان
در کابل ،پایتخت کشور ما ،فقط یک عبادتگاه
مسیحی بسازند و در آن هیچ گونه فعالیت

یک فرضیه غلط است.
اطالعات روز :از منظر مردمشناسی قومیت
را در شرایط کنونی و پس از مذاکرات
صلح ،در نظم یا جنگ داخلی آینده چگونه
ارزیابی میکنید؟ و چه راه حل دارید؟
شهرانی :یک راه حل ممکن برای کمتر سیاسی
کردن قومیت در افغانستان وجود دارد ،و آن هم
اینکه یک شکل حکومتداری را در افغانستان
پیشنهاد کنیم و در قانون اساسی بگنجانیم که
در آن حق اداره محل برای خود مردم محل
محفوظ بماند .بهنظر من مسأله قوم و قومیت
حتا مطرح نشود ،با وجود اینکه برخی حکومت
فدرالی میگویند و افغانستان را به هفت زون
تقسیم میکنند .اما من طرفدار همچون چیزی
نیستم .بهتر است از سیاسیشدن قومیت ،زبان
و مذهب دوری کنیم ،بهجای آن محالتی را که
مردم در آنجا زندگی میکنند ،بهعنوان اساس
قرار بدهیم ،بدون اینکه چه کسانی در آنجا
زندگی میکنند .مثال حاال سیستم واحدهای
اداری بسیار نامعقول داریم .اول ضرورت است
که یک آمارگیری درست صورت بگیرد ،پس از
آن واحدهای اداری براساس نفوس تقسیم شود.
از آنجایی که این مسأله دشوار است ،بنابراین
همین ولسوالیها بهعنوان واحدهای اداری
اساس حکومتداری باشد ،تا هر قریه ،هر ولسوالی
و هر والیت حق اداره خود را بهدست خودشان
داشته باشند .بر این مبنا که پستهای سیاسی
یعنی مقام ولسوالی و والیت از سوی همان مردم
محل فارغ از قومیت انتخاب شوند .پس از آن
مأمورین ولسوالی و والیت که نیروهای مسلکی
میباشند ،توسط اداره محلی استخدام شوند.
مشکلی که در حکومتداری فعلی است ،این
است که بهجای اینکه به مردم حق بدهند تا
مسئوالن را خودشان انتخاب کنند ،آنها را از
کابل مقرر میکنند .وقتی مسأله تقرر مطرح
باشد و یک کسی حق تقرر داشته باشد ،مثل
حکومتداری فعلی که رییسجمهور همه را از
وزیر تا معلم مقرر میکند ،یا اداره ارگانهای
محل که همه یک نوع بازی است .وقتی مسأله
تقرر مطرح باشد ،اینها از کابل برای والیتها
و ولسوالیها براساس چه مقرر میکنند؟ واضح
است که براساس فامیل ،قومیت ،زبان و مذهب
مقرر میکنند .البته این مسأله تنها مربوط به
یک قوم نیست .بلکه هر وزیر یا مقام حکومتی
که از یک قوم به یک جایگاه میرسد ،دست
به چنین تقرریهای میزند .بهنظر من این
حق تقرر از مرکز باید بهصورت کلی از قانون
اساسی افغانستان بیرون شود .هیچ کس حق
تقرر مسئوالن محلی را نداشته باشد .ولسوال
و والیها توسط مردم محل انتخاب شود و حق
انتخاب به مردم در ادارات محلی داده شود.
شوراهای والیتی و شوراهای ولسوالیها که
حاال شوراهای مشورتی هستند ،باید تبدیل به
شوراهای تصمیمگیری شوند .در آن صورت،
بهطور مثال مردم «واخان» اگر ولسوال ،قومندان
امنیه ،قاضی یا مأمور مالیه را خودشان استخدام
کنند ،فرق نمیکند از چه قومی باشد ،برایشان
کار میکنند .اگر کار نکردند مردم میتوانند
رخصت کنند .اما حاال یک مأمور وقتی از کابل
مقرر میشود ،مسئولیتی در برابر مردم احساس
نمیکند .بهنظر من اگر بتوانیم به مرور زمان
حکومتداری محلی را چنین تقویت کنیم ،در
آن صورت میتوانیم از سیاسیشدن قومیت و
هویتهای قومی بکاهیم و به کلی از بین ببریم.

تروریستی هم نکنند .چند نفر افغان مسلمان
حاضرند صرف وجود چنان عبادتگاهی را در
افغانستان تحمل کنند؟ تصور کنید که یک
مسیحی در ایران یک کلمه بر ضد والیت فقیه
بنویسد .چه بالیی بر سرش خواهند آورد؟
آن وقت ،وقتی میشنویم که در فرانسه یک
مسلمان مهاجر چچنی سر یک معلم فرانسوی
را بریده است ،میگوییم ماشاءاهلل کار خوبی
کرده است .تازه گریبان رییسجمهور فرانسه را
هم میگیریم که چرا به تروریستان میگوید
باالی چشمتان ابروست.
رجـب طیـب اردوغـان ،رییسجمهـور ترکیـه،
قاتـل صدهـا و عامـل آوارگـی هـزاران ُکـرد
مسـلمان در خاورمیانـه اسـت .همیـن آدم ،که
در ملـک خود دیکتاتوری اسلامی برپـا کرده،
از امانوئـل ماکـرون انتقاد دارد که با مسـلمانان
بدرفتـاری میکنـد .اتوریتـهی اخالقـی اکثـر
مسـلمانان بـرای انتقـاد از دنیـای غـرب صفـر
اسـت .سزاسـت کـه تـا دهان بـاز کنیـم ،تمام
جهـان بـر مـا بخندند.

بل برق برای خانههای خایل

شکایت شهروندان کابل از اضافهستانی برشنا
در صرفیههای برق
معصومه جعفری
گزارشگر

«در دوران کرونا دوونیم ماه خانه نبودم و سویچهای برق را نیز
خاموش کردم .برای احتیاط بایلر (آبگرمکن) را نیز از برق کشیدم،
اما پس از بازگشتم هنوز یک هفته نگذشته بود که بل برقی به مبلغ
بیش از  700افغانی دریافت کردم .درحالیکه هیچ مصرفی در این
دوران صورت نگرفته است .نمیدانم چگونه و چطور محاسبه صورت
میگیرد؟» گفتههای یکی از شهروندان کابل که مدعی است شرکت
برشنا در صرفیه برق از مردم اضافهستانی میکند یا در محاسبهی
آن دقیق نیست.
شهروندان کابل از نرخ باالی برق و نحوهی محاسبه آن ناراضیاند
و میگویند این بلها براساس میزان مصرف محاسبه نمیشوند .اما
اداره برشنا هر نوع اضافهستانی را رد میکند .سخنگوی این اداره
به اطالعات روز میگوید صرفیههای برق براساس مصرف شهروندان
محاسبه میشود.
بل برق برای آپارتمان خالی
نرگس از صبح برای کار بیرون میرود و شبها به خانه برمیگردد.
او میگوید درحالیکه بل صرفیهی دور قبلی را تحویل نکرده است،
اما در دورهی بعدی ،بل برق به مبلغ  ۳۴۰افغانی دریافت کرده
است .نرگس صرفیه دور دوم را نیز نپرداخته و در دوره سوم بل
با مبلغ یکهزار و  ۷۵۰به دستش رسیده است« :اگر هزینهی برق
مصرفی به درستی از سوی کارمندان برشنا محاسبه میشود ،چرا
بل برق اولی که پرداخت نشده بود بر روی بل برق دوم افزوده
نشده است و با وجود اینکه همواره پرچویهای برق اجرا میشود،
چرا هزینهی برق همیشه دوبرابر یا حتا سهبرابر بل قبلی وضع
میشود؟» برای نرگس سوال این است که صبح تا شب کسی در
خانه نیست و با توجه به اینکه هیچ وسیلهی برقی و گرمایشی در
طول روز فعال نیست ،چرا صرفیهی برق با هزینهی چندبرابری
محاسبه شده است؟
جمشید ،شهروند دیگری است که از عین مشکل شکایت دارد .او
میگوید در خانهاش وسایل برقی چندانی ندارد و همزمان بیشتر از
برق خورشیدی (صفحهی سولری) استفاده میکند ،اما ماهانه بل
چندهزاری دریافت میکند« :برق نوبتی است و کممصرف هستیم،
اما همیشه بلهای برق ما سه یا چهارهزار میآید .چندین بار به
ناحیه مراجعه کردم ،اما گفتهاند میتر مشکلی ندارد و هزینه را
پرداخت کردهام».
جمشید و خانوادهاش که ساکن یکی از بالکهای واقع در ناحیهی
ششم شهر کابلاند میگوید پدرکالنش در دانمارک زندگی میکند
و سالی یک بار به افغانستان میآید ،اما امسال بهدلیل کرونا واحدش
خالی است و هیچ کس در آنجا سکونت ندارد .با این وجود هر ماه
بل برق مصرفی برای این واحد نیز میآید.
جمشید با اشاره به بلهای برق آپارتمان خالی پدرکالنش میافزاید
دفعهی پیش بل برق  ۲۲۵افغانی محاسبه شده بود ،اما در این دوره
یکهزار و  ۹۶۳افغانی صرفیه برق آمده است .به گفتهی جمشید
درحالیکه فیوزهای برق خاموش است ،اما بلهای مصرفی برق که
گاهی چندصد افغانی و گاهی چندهزار است خرج روی دستش
میگذارد.
جمشید برای حل این مشکل بارها پیگیر شده است ،اما کسی به
حرف او گوش نداده است .به باور او میترها درست خوانده نمیشوند.
اولین باری نیست که شهروندان از اضافهستانی و مشکالت در
صرفیهی برق شکایت دارند .این مشکل بارها از سوی مردم مطرح
شده و حتا نمایندگان مجلس نیز در نشستهای علنی مجلس از
این مشکل پرده برداشتهاند.
امان ،شهروندی دیگر نیز بر محاسبهی صرفیهی برق اعتراض دارد.
او میگوید به جز دو گروپ و یک تلویزیون هیچ وسیلهی برقی
دیگر ندارند .او که همراه خانوادهی شش نفریاش در حویلی کهنه
و قدیمی که فاقد هرگونه امکاناتی است ،زندگی میکند ،میگوید
هزینهی برقی که هر دو ماه باید بپردازد از کرایه خانهاش که دوهزار

و  ۵۰۰افغانی است نیز بیشتر است .او که نگهبان یک ساختمان است
و حقوق ماهانهاش دههزار افغانی است میگوید هرچه هزینههای
زندگی را کمتر میکند باز هم در نرخ برق مصرفی تغییری نمیآید:
«یخچال را فروختهام ،ماشین کاالشویی را نیز فروختهام تا مصرف
کمتر شود .کرایه خانهام را نمیتوانم بپردازم .بلهای برق نیز هر
دفعه بیشتر از دفعههای قبل میآید .دیگر نمیدانم چه کار کنم؟»
اگر اضافهستانی وجود دارد ،مردم شکایت کنند
شرکت برشنا میگوید از صفر تا  200کیلووات دوونیم افغانی از
 200تا  400سه اعشاریه  75افغانی از  400تا  600پنج افغانی و از
 600کیلووات به باال از  7تا  10افغانی محاسبه میشود.
وحیداهلل توحیدی ،سخنگوی شرکت برشنا میگوید هزینهی
مصرفی برق برای هر خانواده براساس میزان مصرف آنها محاسبه
میشود .آقای توحیدی اضافهستانی را رد کرده و میگوید هر
شهروندی اگر نسبت به این هزینهها شکایتی دارد میتواند به
نزدیکترین زون رفته و فرم پر کند تا توسط هیأتی میتر برقشان
بررسی شود.
سخنگوی اداره برشنا فرسودگی وکهنگی میترها ،اتصالی برق و
سرقت برق از خانههای همجوار توسط همسایگان را از علتهای
صرفیهی زیاد میداند .وی همچنین میافزاید کنتورهای برق پیش
از نصب در آزمایشگاههایی آزمایش میشوند و احتمال اینکه نقص
فنی داشته باشند ،یکدرهزار است.
با توجه به اینکه بلهای مصرفی برق با هزینههای متفاوتی در هر
ماه توزیع میشود ،شهروندان سهلانگاری و بیسوادی میترخوانان
را دلیل این امر میدانند ،اما آقای توحیدی میگوید میترخوانان
دورهی جدید چهاردهپاساند و این اداره در حال ایجاد اصالحاتی
در این زمینه است .او میگوید اگر در درج مبالغ بلهای مصرفی از
سوی کارمندان اشتباهی رخ دهد و این اشتباهات تا دفعهی پنجم
ادامه یابد شخص از کارش برکنار خواهد شد.
شرکت برشنا میگوید از خانههای خالی از سکنه بهعنوان مشترکین
شرکت برشنا فقط  25افغانی در ماه دریافت میشود .شرکت برشنا
از جمله اداراتی است که با ارائهی خدمات و تأمین برق مصرفی
عواید آن را نیز خود جمعآوری میکند.
ناصر تیموری ،مسئول دادخواهی دیدهبان شفافیت افغانستان با
اشاره به بلهای غیرواقعی و هزینههای باالیی برق که توسط شرکت
برشنا از مردم دریافت میشود میگوید در ساختار این شرکت
موضوع تأمین و تضمین حقوق مصرفکنندگان وجود ندارد .او
با متهمکردن این شرکت به فساد گسترده میگوید« :این شرکت
بهشدت معروض به فساد و سوءاستفاده است و در هر بدنهاش افراد
صالحیتهای گستردهای دارند که میتوانند سوءاستفاده کنند .اما
آنچه در این بلها میبینیم این یک مشکل سیستماتیک در شرکت
برشناست .بهصورت انفرادی سیستم را ممکن است دور بزنند و
این مشکل از سالها بدینسو در تمامی شهرهای افغانستان وجود
دارد».
او با اشاره به حقوق شهروندان نسبت به دسترسی به خدمات
گوید با توجه به فرهنگی که طی سالهای اخیر حاکم
رفاهی می 
شده ،دولت در صدد جمعآوری عواید بیشتر از شهروندان است
و این مسأله بدون در نظرداشت حقوق مصرفکنندگان از سوی
شرکت برشنا انجام میشود .او تأکید میکند با توزیع بلهای برق
غیرواقعی ،حقوق مردم زیر پا میشود و دولت بیشتر از آنچه که
حقاش است ،توسط بلهای متورم از مردم عواید دریافت میکند.
آقای تیموری برای رفع این مشکل که همواره شهروندان کشور
نسبت به آن معترضاند میگوید بهلحاظ ساختاری نیاز است
افرادی بهعنوان ناظر حضور داشته باشند تا عملکرد این شرکت
را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهند« :گروههایی از شهروندان و
افرادی متخصص در آن عضویت داشته باشند که مسئولیت آن
تأمین و نظارت از حقوق مستهلکین است که مردم شکایات خود را
ثبت کنند و یا دیدگاه مردم را بهصورت فعاالنه داشته باشند تا این
شکایات پراکنده بهصورت سیستماتیک دیده شود».
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رابرت فیسک خربنگار پرسابقه درگذشت
اطالعات روز :رابرت فیسک ،خبرنگار پرسابقه
بینالمللی که از انقالب ایران و جنگ ایران و عراق برای
روزنامههای بریتانیایی گزارش تهیه کرده بود ،در سن
 ۷۴سالگی درگذشته است.
به گزارش روزنامه آیریش تایمز آقای فیسک پس از
انتقال به بیمارستانی در دوبلین در روز جمعه درگذشت.
علت مرگ او سکته قلبی عنوان شده است.
به نقل از بیبیسی فارسی ،آقای فیسک در دهه های
گذشته به خاطر گزارش هایش از خاورمیانه شناخته
می شد.
او از منتقدان سیاست های امریکا و اسراییل در

او در سال  ۱۹۷۶به بیروت رفت تا خبرنگار خاورمیانه
این روزنامه باشد.
رابرت فیسک طی سال ها از رخدادهایی مانند جنگ
داخلی لبنان ،انقالب اسالمی در ایران ،اشغال افغانستان
به وسیله شوروی و جنگ ایران و عراق گزارش تهیه
کرد.
آقای فیسک در سال  ۱۹۸۹به خاطر اختالف با روپرت
مرداک ،مالک روزنامه تایمز به روزنامه ایندیپندنت
پیوست.
رابرت فیسک در دهه  ۱۹۹۰سه بار با اسامه بن الدن
مصاحبه کرد.

خاورمیانه بود.
عالوه بر خاورمیانه ،آقای فیسک از جنگ بالکان و
رخدادهای شمال آفریقا هم گزارش داده بود.
روزنامه نیویورک تایمز در سال  ۲۰۰۵رابرت فیسک را
مشهورترین خبرنگار بین المللی در بریتانیا نامید.
آقای فیسک در سال  ۱۹۴۶در میداستون کنت در
انگلیس به دنیا آمد ولی بعدها شهروند ایرلند شد و در
دوبلین زندگی می کرد.
آقای فیسک در ابتدای فعالیت حرفه ای خود در سال
 ۱۹۷۲به بلفاست رفت تا از ناآرامی های ایرلند شمالی
برای روزنامه تایمز گزارش دهد.

اعالم پریوزی حزب حا کم گرجستان در انتخابات؛ سا کاشویلی با ادعای تقلب گسرتده فراخوان تظاهرات داد
اطالعات روز :نمایندگان حزب «رویای گرجستان» ،حزب حاکم بر این کشور در
انتخابات پارلمانی روز شنبه به پیروزی رسیدند اما ائتالف احزاب مخالف دولت
نتیجهی انتخابات را نپذیرفت و خواستار اعتراض مردم و جهانی علیه آن شد.
این در حالی است که پس از اعالم نتایج انتخابات ،شماری از معترضان مقابل
ساختمان مجلس این کشور در تفلیس تظاهرات کردند.
به گزارش یورونیوز فارسی ،طبق اعالم کمیسیون انتخابات گرجستان ،حزب حاکم
بیش از  ۴۸درصد ّ
کل آرا را از آن خود کرده درحالیکه حزب ائتالفی جنبش
اتحاد ملی این کشور کمتر از  ۳۰درصد رأی آورده است.
مجلس گرجستان در کل  ۱۵۰کرسی دارد و سخنگوی حزب رؤیای گرجستان

اعالم کرده است که شمار کرسیهای کنونی این حزب برای تشکیل دولت کافی
است.
این در حالی است که میخائيل ساکاشویلی ،رییسجمهوری پیشین و رهبر ائتالف
کنونی ،اعالم کرد در انتخابات اخیر تخلف شده و خواستار حمایت جامعهی جهانی
شد .وی گفت« :حوزههای زیادی هست که در رؤیای گرجستان در آنها بیش از
 ۳۰۰رأی آورده ،اما رأیدهندگان این حوزهها  ۵۰یا  ۶۰نفرند و در کل به ۷۰
نفر نمیرسند .اسناد اینها موجود است ».و افزود« :دارند با بیشرمی انتخابات
گرجستان را پیش چشم دنیا میدزدند».
آقای ساکاشویلی مدعی است که حزب رؤیای گرجستان گرچه ادعای تمایل به

قیمت نفت به پاینیتر ین حد
در پنج ماه گذشته رسید
اطالعات روز :با برقراری مجدد محدودیتهای
گسترده در کشورهای مختلف برای مقابله با شیوع
کرونا ،قیمت نفت در معامالت دیروز (دوشنبه دوم
نوامبر ،دوازدهم عقرب) کاهش یافت و به پایینترین
حد در پنج ماه اخیر رسید.
به گزارش بیبیسی فارسی ،در معامالت دیروز
بازارهای آسیایی ،قیمت هر بشکه نفت برنت به ۳۵
دالر و  ۷۴سنت رسید که پایینترین قیمت از ماه مه
است .قیمت نفت خام امریکا هم با  ۷درصد کاهش
به کمتر از  ۳۴دالر رسید.
قیمت نفت برنت هم از ابتدای امسال (میالدی) ۴۵
درصد افت داشته است.
علت افت قیمت در بازار دیروز نگرانی از احتمال
کاهش تقاضای جهانی بهدلیل اعمال مقررات قرنطینه
در کشورهای مختلف است ،از جمله در انگلیس که
قرار است قرنطینه سراسری از پنجشنبه اعمال شود.
با کاهش تقاضا برای نفت پس از همهگیری کرونا،
شرکتهای فعال در حوزه نفت و گاز برای کاهش
هزینهها دست به تعدیل نیرو زدهاند؛ از جمله شرکت
«بیپی» بریتانیا که قصد دارد  ۱۰هزار نفر را بیکار
کند.

بازارهای مالی جهان چشم به انتخابات فردای امریکا
هم دارند.
رقابـت تنگاتنـگ دونالـد ترمـپ و جـو بایـدن و
همچنیـن نبـود برنامه مسـتمر حمایت دولـت امریکا
از اقتصـاد این کشـور به چشـمانداز منفـی دامن زده
ا ست .
چین تنها کشوریست که در دوران شیوع کرونا به
رشد اقتصادی ادامه داده؛ بر اساس آمارهای رسمی
این کشور در سه ماهه سوم سال شاهد  ۹/۴درصد
رشد بوده است.
چین در زمان کاهش قیمت ،خرید و ذخیره نفت
ارزان را افزایش داد.
بازار نفت از ابتدای امسال (میالدی) مدام شاهد
کاهش قیمت بوده چون پس از شیوع کرونا فعالیت
بسیاری از واحدهای صنعتی محدود یا متوقف شد و
بسته شدن مرزها و توقف سفر هوایی هم بر تقاضا
تاثیر گذاشت.
در ماه آوریل قیمت نفت به بشکهای  ۱۶دالر رسید
که پایینترین در  ۲۱سال اخیر بود.
قیمت نفت غرب تگزاس هم برای قراردادهای آتی به
دلیل پر بودن مخازن تا نزدیک  -۴۰دالر سقوط کرد.

غرب را دارد اما در عمل بیشازپیش تحت تأثیر روسیه است .در دوران صدارت
میخائیل ساکاشویلی مخاصمهای میان روسیه و گرجستان در گرفت ،اما پس از
خروج وی از قدرت روابط دو کشور رو به بهبودی رفت.
حزب رؤیای گرجستان بهدست بیدزینا اوانیشیلی ،میلیاردر گرجستانی بنیانگذاری
شد .نمایندگان این حزب بهمدت هشت سال اکثر کرسیهای پارلمان را در اختیار
داشتند ،اما اخیرا بهسبب مشکالت اقتصادی کشور ،پیوسته از محبوبیت این حزب
کاسته شده است .اقتصاد گرجستان در بحران کرونا آسیب سختی دیده و احتماال
امسال حدود  ۵درصد رشد منفی خواهد داشت .در حالی که ارزش پول این کشور
بهشدت نزول کرده است.

همهپریس قانون اسایس الجزایر؛
کمرت از  ۲۴درصد مردم مشارکت کردند
اطالعات روز :محمد الشرفی ،رییس کمیسیون
انتخابات الجزایر ،اعالم کرد که میزان مشارکت در
همهپرسی تغییر قانون اساسی این کشور تنها ۲۳.۷
درصد بوده است ،امری که به رغم تالشهای دولت
این کشور برای تشویق به مشارکت مردم در انتخابات
رخ داد.
به نقل از رادیو فردا ،خبرگزاری رویترز در گزارشی
نوشت که عبدالمجید تبون ،رییسجمهور الجزایر و
ارتش این کشور تدوین قانون اساسی جدید را به
منزله حل و فصل نارضایتیهای عمومی در این کشور
میدانستند که از یک سال و نیم پیش به این سو به
اعتراضات گسترده در الجزایر منجر شده است ،اما از
همهپرسی روز یکشنبه استقبال چندانی نشد.
این گزارش میگوید که اعضای جنبش اعتراضات
خیابانی «حراک» این همهپرسی تغییر قانون
اساسی را صرفا نقشهای برای خواباندن جنبش آنها
میدانستند؛ همهگیری ویروس کرونا نیز رایگیری را
تا حدی دشوار ساخته بود.
تنها چند روز قبل از این همهپرسی عبدالمجید تبون
در یکی از بیمارستانهای آلمان بستری شده بود.
مشخص نیست علت این رخداد چیست اما گفته

میشود که برخی دستیاران او به ویروس کرونا مبتال
شدهاند.
رویترز ادامه میدهد که آقای تبون برخی تغییرات
در قانون اساسی را بر اساس خواسته معترضانی
اعمال کرده بود که سال گذشته عبدالعزیز بوتفلیقه،
رییسجمهور وقت الجزایر را مجبور به استعفا کردند.
اما معترضانی که خواستار تغییر نخبگان حاکم ،خروج
نظامیان از عرصه سیاست و پایان فساد هستند ،این
تغییرات را ناکافی میدانند.
طبق قانون اساسی جدید ،دوره ریاستجمهوری
افراد محدود میشود و قوای مقننه و قضایی قدرت
بیشتری میگیرند ،اما ارتش همچنان بهعنوان
قدرتمندترین نهاد در سیاست الجزایر ایفای نقش
خواهد کرد ،اگرچه به نسبت زمان انتخاب آقای تبون
نقش آن تا حدی تخفیف پیدا میکند.
قانون اساسی جدید الجزایر همچنین به ارتش این
کشور اجازه مداخله در امور خارج مرزی را میدهد
و توجیه آن نیز نگرانی ژنرالهای الجزایری از ناامنی
در کشورهای همسایه ،یعنی لیبی و مالی عنوان شده
است.
نتایج این همهپرسی صبح دوشنبه اعالم خواهد شد.

«تهدید به مرگ و ارعاب»؛ اتحادیه روزنامهنگاران بر یتانیا درباره افزایش خشونت علیه آنها هشدار داد
اطالعات روز :اتحادیه ملی روزنامهنگاران بریتانیا میگوید در بررسیهای خود به
شواهد تکاندهندهای از آزار و اذیت روزنام هنگاران دست یافته است.
به نقل از بیبیسی فارسی ،این اتحادیه صنفی در گزارش تازه خود گفته است
که در مواردی روزنامهنگاران در بریتانیا مورد ضرب و جرح قرار گرفتهاند ،با چاقو
تهدید شدهاند یا با توسل به زور بازداشت شدهاند.
اتحادیه ملی روزنامهنگاران ( )NUJاز دریافت تهدید به مرگ ،تجاوز و دیگر
تهدیدهای خشن فیزیکی علیه روزنامهنگاران عضو این اتحادیه و خانوادههایشان
خبر داده است.
گزارش این اتحادیه دیروز ،دوم نوامبر و همزمان با روزی منتشر شده که
سازمان ملل متحد آن را روز جهانی «پایاندادن به مصونیت ارتکاب جرم علیه
روزنامهنگاران» نامیده است.
این گزارش براساس پاسخ اعضای اتحادیه روزنامهنگاران بریتانیا به پرسشنامههایی
تنظیم شده که بهصورت آنالین برای آنها ارسال شده بود.
یافتههای گزارش
 ۹۸درصد پاسخدهندگان توافق داشتهاند که سیاستمداران باید از رد کردن کار

روزنامهنگاران بهعنوان «خبر جعلی» خودداری کنند و مانع دسترسی آنها به
منابع خبر نشوند.
 ۹۷درصد هم گفتهاند که انتشار اخبار جعلی و گمراهکننده باعث سلب اعتماد از
روزنامهنگاران و افزایش خشونت علیه آنان شده است.

حدود  ۹۰درصد روزنامهنگارانی که به این پرسشنامهها پاسخ دادهاند گفتهاند که
کارفرمای آنها هیچ گونه دوره آموزشی برای مواجهه با آزار و اذیت برای آنها
در نظر نگرفته است.
 ۷۸درصد هم تأیید کردهاند که آزار و اذیت به روندی عادی تبدیل شده و بهعنوان
بخشی از این شغل دیده میشود.
حدود نیمی از آنها هم گفتهاند که این آزار و اذیتها بر وضعیت سالمت روحی و
روانی آنها تاثیر گذاشته و باعث ترس و اضطراب آنها شده است.
میشل استنستریت ،دبیرکل اتحادیه ملی روزنامهنگاران بریتانیا ،میگوید آزار و
اذیت و ارعاب روزمره روزنامهنگاران عضو این اتحادیه هنگام انجام شغلشان به
هیچ وجه قابل قبول نیست.
«این گونه آزار و اذیتها عالوه بر آسیبهای وحشتناک شخصی ،خطر ساکت
شدن روزنامهنگاران و سانسور را به دنبال دارند».
به گفته خانم استنستریت زنان ،سیاهپوستان و اقلیتهای نژادی در میان
روزنامهنگاران ،بیشترین آسیب را از آزار و اذیتها میبینند و در پاسخهای خود
به پرسشنامهها اذعان کردهاند که درباره آنچه میگویند یا مینویسند بیش از
حد محتاط هستند که به گفته آنها در مواردی به خودسانسوری منجر میشود.
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غایبان  PSGبرابر الیزپ یگ

عاشق این بازی های پرفشاریم

واران :بازی با اینرت مثل یک فینال است

رافائل واران معتقد است رئال آماده بازی
امروز برابر اینتر است و برای برد پای به
زمین خواهد گذاشت.
رئال مادرید امشب در زمین خود به مصاف
اینتر خواهد رفت .این بازی از روز سوم
لیگ قهرمانان برگزار خواهد شد و هر
دو تیم به خصوص رئال نیاز حیاتی به
پیروزی دارند .رئال از دو بازی قبلی خود
یک امتیاز کسب کرده و اینتر هم با دو
تساوی دو امتیازی است .معضل اینتر برای
بازی امروز غیبت احتمالی روملو لوکاکو به
دلیل مصدومیت است.
رافا واران مدافع فرانسوی رئال در
نشست خبری این بازی و در مورد
غیبت لوکاکو گفت «:او را خوب می
شناسم .لوکاکو وقتی در منچستر بود یک

باشگاه بایرن مونیخ خبر از ابتالی
نیکالس زوله به ویروس کرونا داد.
در آستانه بازی بایرن مونیخ برابر
سالزبورگ در لیگ قهرمانان ،این
باشگاه خبر بدی دریافت کرد .تست

بار برابر ما بازی کرد و در بازی های ملی
هم با او روبرو شده ام .وقتی من در النس
بازی می کردم ،او بازیکن اندرلخت بود.
لوکاکو مهاجم خوبی است ولی اینتر هم
تیمی کامل در اختیار دارد .تیمی منسجم
و سازمان یافته هستند .حریفی بزرگ و
خطرناک».
فشار حداکثری زودهنگام روی رئال«:
شرایط ما در لیگ قهرمانان اندکی متفاوت
است و خیلی به آن عادت نداریم .این بازی
برای ما یک فینال است ولی تیم هستیم
که قدرت شکست اینتر را داریم .انگیزه
باالیی داریم و به این بازی به عنوان یک
فرصت خوب برای جبران نگاه می کنیم».
بـازی کنـار سـرخیو رامـوس «:بـه
عنـوان یـک مدافـع ،هـر زمـان کـه تیـم

منسـجم و متحد در کارهـای دفاعی ظاهر
می شـود ،احسـاس راحتی بیشـتری دارم.
وقتـی تیـم خـوب دفاع نمـی کنـد ،طبعا
فشـار روی دفـاع بیشـتر مـی شـود .ایـن

ابتالی مدافع ملی پوش بایرن مونیخ به کرونا

کرونای نیکالس زوله مثبت شده و
طبق اعالم باشگاه مونیخی ،او در منزل
خود قرنطینه شده است .حال عمومی
این مدافع  25ساله خوب گزارش شده
و فعال عالئمی ندارد.

به این ترتیب هانسی فلیک سرمربی
بایرن ،زوله را برای بازی امروز برابر
سالزبورگ در اختیار نخواهد داشت.
زوله در بازی شنبه برابر کلن که با
پیروزی  2-1مونیخی ها به اتمام رسید،

اواخـر بـدون سـرخیو رامـوس در لیـگ
قهرمانـان نتایـج خوبی کسـب نکـرده ایم.
رامـوس شـخصیتی ویـژه دارد کـه تیـم را
متحدتـر مـی کند .در هر صـورت این یک
واقعیت اسـت که بدون سـرخیو نتوانسـته
ایـم خـوب دفـاع کنیـم .وقتـی باهـم در
ترکیب هسـتیم ،من سـطح بـازی راموس
را باالتـر مـی بـرم و او هم کمـک می کند
کیفیـت بـازی مـن بهتر شـود».
بازی با اینتر «:قطعا مصافی دشوار پیش
رو داریم .حریف ما تیم خوب و باکیفیتی
است ولی انگیزه ما هم باالست .معتقدم
حرف زدن فایده ای ندارد و باید در زمین
نشان دهیم که تیم بهتری هستیم .از این
بازی های پرفشار همیشه استقبال کرده
ایم و به ما روحیه می دهد».

 90دقیقه در میدان بود.
عالوه بر زوله دیگر غایبان بایرن
مقابل سالزبوگ ،آلفونسو دیوس و
آرمیندر زیب هستند .هر دو بازی دچار
مصدومیت شده اند.

پاری سن ژرمن در دیدار برابر الیپزیگ چهار
بازیکن سرشناس خود را در اختیار نخواهد
داشت.
به نقل از  ،RMCپاری سن ژرمن در هفته
سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به
مصاف الیپزیگ خواهد رفت.
تیم پاریسی در این بازی حساس چند بازیکن
کلیدی خود را در اختیار نخواهد داشت.
نیمار ،دراکسلر ،ایکاردی و وراتی بازیکنانی
هستند که قطعا به این بازی نخواهند رسید
این درحالی است که حضور پارداس هم در
هاله ای از ابهام است.
پاری سن ژرمن در فصل جاری بازیکنان
مصدوم زیادی داشته است .در دیدار اخیر این
تیم برابر نانت گمانه زنی های درباره آسیب
دیدگی ام باپه و مویس کین هم وجود داشت
اما طبق اعالم توخل این دو بازیکن مشکلی
برای رویارویی برابر الیپزیگ نخواهند داشت.
پاری سن ژرمن فصل قبل توانست عنوان نایب
قهرمانی را در لیگ قهرمانان اروپا به دست
آورد .این تیم در فصل جاری دو بازی انجام
داده است که یک پیروزی و یک شکست
نتیجه آن بوده است و برای صعود به دور بعد
باید الیپزیگ را از پیش رو بردارد.

معضل غریمنتظره دیناموکیف
در آستانه بازی با بارسا

طعنه مور ینیو به رئال مادر ید بعد از گلزین گرت بیل
برایتون گل دوم و پیروزی بخش این تیم
توسط گرت بیل ستاره ولزی به ثمر رسید
که به صورت قرضی از رئال در اسپرز بازی
میکند .ژوزه مورینیو در پایان بازی از این
فرصت برای طعنه زدن به رئال مادرید
استفاده کرد.
این اولین گل گرت بیل برای تاتنهام از
زمان پیوستنش به این تیم با قراردادی
قرضی از رئال مادرید بود و باعث شد
شاگردان مورینیو به رتبه دوم جدول صعود
کرده و حاال با دو امتیاز اختالف نسبت
به لیورپول صدرنشین در این جایگاه قرار
بگیرند.

ژوزه مورینیو از گلزنی گرت بیل برای
تاتنهام به عنوان فرصتی برای طعنه زدن
به تیم سابق او رئال مادرید استفاده کرد.
در جریان پیروزی  1-2تاتنهام مقابل

طعنه به رئال مادرید درباره گرت بیل
مورینیو درباره گرت بیل گفت « :در حدود
یک هفته گذشته گرت بیل شرایط بهتر
و بهتری پیدا میکرد .من این را فقط از
دیدن شرایط او نمی گویم بلکه دادهها
هم این حرف من را تایید میکند .گرت

سزاوار این گل بود .اگر پنج دقیقه وقت
داشته باشم سراغ مرورگر اینترنتم می روم
تا نگاهی به وبسایتهای رئال مادرید بزنم و
ببینم راجع به او چه می گویند .گرت امروز
شخصیت فوق العاده خود را نشان داد و
تاثیر قابل توجهی در تیم داشت .او یک گل
خیلی مهم برای ما به ثمر رساند .گرت بیل
با استفاده از تجربه اش در همکاری با هری
کین پانزده دقیقه آخر را عالی کار کرد.
گرت می داند که ما برای او ارزش قائل
هستیم و او هم برای این باشگاه ارزش قائل
است .گرت به نظر من برای تیم ما یک
گزینه عالی است .فوتبالیستی آرام و بسیار
باهوش .من از اینکه او توانست گل پیروزی
بخش ما را بزند خیلی خوشحالم».
نظر مورینیو درباره جنجال VAR
نظر مورینیو درباره جنجال  VARمورینیو
در عین حال از تصمیم داور و  VARروی
تنها گل برایتون عصبانی بود و گفت داور

مسابقه باید تصمیم خود را توضیح دهد.
طارق المپتی در نیمه دوم در حالی گل
اول برایتون را به ثمر رساند که سالی مارچ
بازیکن برایتون در محوطه جریمه پیر امیل
هویبرگ را سرنگون کرده بود و تاتنهامی
ها معتقد به خطا و در نتیجه مردود بودن
این گل شدند .ولی داور بعد از بررسی
صحنه در کنار زمین حکم به درست بودن
گل برایتون داد.
مورینیو در این باره گفت « :من ترجیح
میدهم درباره  VARچیزی نگویم .فکر
کنم بهتر است داور یک کنفرانس خبری
برگزار کند و این تصمیمش را توضیح
بدهد .او بود که وقت کافی داشت و صحنه
را از مانیتور کنار زمین نگاه کرد و تنها
او است که میتواند توضیح بدهد چرا گل
درست بوده .او داور خوب و مرد خوبی
است .فقط او است که میتواند در این باره
توضیح بدهد و نظر من در این باره مهم
نیست».

«دعوت به داوطلبی روش باز ملی»

 8بازیکن و سه عضو کادر فنی دیناموکیف
در آستانه بازی فردا شب برابر بارسا به کرونا
مبتال شده اند.
بارسلونا و دیناموکیف فردا شب در نوکمپ
به مصاف هم خواهند رفت .بارسا هر دو بازی
نخست خود را پیروز شده و دیناموکیف از دو
بازی خود یک امتیاز کسب کرده است.
در آستانه بازی دو تیم رادیو راک  1گزارش
داد که دیناکوکیف با یازده غایب به بارسلونا
می آید .هشت بازیکن این تیم به ویروس کرونا
مبتال شده اند که بسیار شبیه به قضیه شاختار
در روز بازی با رئال مادرید است .هشت بازیکن
شاختار نیز برابر رئال به دلیل ابتال به کرونا
غایب بودند ولی تیم اوکراینی توانست رئال را
شکست دهد .سه عضو کادر فنی هم به خاطر
کرونا به بارسلونا سفر نخواهند کرد.

شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/G-193/99/Rebid :
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت  ،آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک ونصب سه پایه واتر پمپ مورد ضرورت پروژه کمربند سبز ریاست منابع طبیعی تحت شماره
تشخیصیه ( )MAIL/PD/NCB/G-193/99/Rebidاشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت  10:00بجه قبل از ظهر روز سه شنبه مورخ
 04/09/1399ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد .تضمین آفرمبلغ ( )90,000نود هزارافغانی طبق شرطنامه ،و شرایط اهلیت (طبق ماده  17قانون تدارکات عامه) میباشد.
آدرس مکان جلسه  :اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم ،تعمیر حفظ ومراقبت ،عقب ریاست منابع بشری ،وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری.
داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت اداره تدارکات ملی  www.npa.gov.afداونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب سایت ،میتوانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک بشکل سافت و مجانی
ازآمریت تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری بدست آورند.
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دموکراتیک پارلمانی که براساس آزادیهای عمومی و در
طلیعه آن آزادی عقیده و مرام ،براساس عدالت اجتماعی و
برابری در حقوق و وظایف همه مردم ،بدون هیچ تمایز و
تبعیض استوار است».
پرهیز از فرقهگرایی و تبعیض
لبنـان داراي تعـدد مذاهـب و داراي هفـده فرقـه دينـي
بـه رسـميت شناختهشـده اسـت :يـازده فرقـه مسـيحي
(مارونـي ،ارتدوكـس ،كاتوليـك ،ارمنيهـاي ارتدوكـس،
ارمنيهـاي كاتوليـك ،پروتسـتانها ،سـريانيهاي
ارتدوكـس ،سـريانيهاي كاتوليـك ،التينهـا ،كلدانيهـا
و نسـتوريها) ،پنـج فرقـه اسلامي (شـيعيان ،سـ ّنيان،
دروزيـان ،علويـان و اسـماعيليان) و يـك فرقـه يهـودي.
هسـته اصلـي بيثباتـي لبنـان فرقهگرايي اسـت كـه بر اين
كشـور حاكـم اسـت.
طبق قانون اساسي لبنان ،ریيسجمهور از ميان ماروني ها،
نخست وزير از ميان س ّنيها و ریيس مجلس از ميان شيعهها
و تعدادي از وزراي كابينه نيز از ميان ساير فرقههاي مهم
مانند ارتدوكسها و كاتوليكهاي يوناني و دروزيها بايد
برگزيده شوند.

Reuters

دموکرایس توافیق

درسهای صلح لبنان برای افغانستان
حسینعلی کریمی

سال  1975میالدی ،سرآغاز جنگهای داخلی لبنان است.
عروس خاورمیانه بعد از این تاریخ به مدت  15سال درگیر
منازعه و جنگهای خشونتبار داخلی قرار گرفت که
دامنهی ناامنی و بحران آن فراتر از مرزهای لبنان گسترش
یافت .در اواخر سال  1976در پی تالشهای اتحادیه عرب،
مصر ،عربستان سعودی و سوریه نیروهای بازدارنده جنگ
که متشکل از ارتش سوریه بودند برای پایاندادن به جنگ
در لبنان مستقر شدند .تصور عمومی بر این بود که جنگ
به پایان رسیده است .اما این آرامش کوتاهمدت بود .زیرا
زمینههای جنگ و بحران هنوز در لبنان وجود داشت .در
مارچ  ۱۹۷۸میالدی ارتش اسرائیل به لبنان حمله کرد و
جنوب لبنان را تا رودخانه لیتانی اشغال و لبنان را وارد
مرحلهای تازه بحران کرد.
جنگهای داخلی لبنان
طي سالها جنگ ،چندين جنايت خونين در لبنان صورت
گرفت كه در تاریخ این کشور ،نقاط سياهي را برجاي
گذاشته است .در يكي از نخستين و بزرگترين جنايتهاي
تاريخ جنگ داخلي ،روز شنبه 6 ،دسامبر  15( 1975قوس
 )1354شبهنظاميان حزب الكتائب در پي پيداشدن جسد
چهار تن از اعضاي وابسته به آن در نقاط نزديك بندرگاه
اصلي بيروت ،با برپايي ايست و بازرسيهايي ،هر كس كه
در كارت شناسايي او در مقابل دين ،اسالم نوشته شده
بود ،كشتند و صدها مسلمان لبناني و فلسطيني در «شنبه
سياه» در خون خود غلتيدند و بسياري از آنها حتي
پيكرشان نيز يافت نشد .بر اثر اين حادثه ،بيروت به دو
بخش شرقي (مسيحي) و غربي (اسالمي) تقسيم و شعله
جنگ برافروختهتر شد.
در سال  1978در جريان كشتار «اهدن» نيروهاي لبناني
به فرماندهي «سمير جعجع» با يورش به خانواده «سليمان
فرنجيه» ریيسجمهوري پيشين لبنان كه رهبري جريان
ماروني «المرده» را بر عهده داشت ،دهها تن از اعضاي
خانوادهاش از جمله «طوني فرنجيه» فرزند او را كشتند.
«سليمان فرنجيه» رهبر حزب المرده آن روز بهطور
معجزهآسايي نجات یافت .در جريان كشتار «الصفرا» در
سال  1980نيز كه با هدف غلبه بر پلنگهاي آزاده انجام
شد ،دهها تن از خانواده شمعون و ياران او به قتل رسيدند،
اما داني شمعون به منطقه غربي فرار كرد و جان سالم
بهدر برد .در جنگ داخلی لبنان ،حدود  200هزار نفر
کشته ،حدود یک میلیون نفر مجروح ،حدود  350هزار نفر
آواره و  400هزار نفر مفقوداالثر شدند .در این جنگ تمام
گروههای سیاسی ،گروههای فلسطینی و برخی کشورهای
خارجی بهخصوص سوریه و اسرائیل دخیل بودند.
گفتوگوهای صلح لبنان
پادشاه وقت عربستان سعودی ،حسن دوم ،پادشاه وقت
مراکش و شاذلی بن جدید ،رییسجمهور الجزایر با
هماهنگی اتحادیه عرب ،کمیتهای سهجانبه را تشکیل دادند

که از حمایت امریکا و جامعه بینالمللی برخوردار بود .این
کمیته که در رأس آن ،اخضر ابراهیمی ،دیپلمات الجزایری
و مذاکرهکننده توانمند بینالمللی قرار داشت ،مسئولیت
پیشبرد مذاکرات طائف و طرح پیشنهادها به نمایندگان
لبنانی را بر عهده داشت.
مذاکرهکنندگان لبنانی پس از هفتهها گفتوگو ،باالخره
در  ۲۲اکتبر  ۱۹۸۹درباره آینده سیاسی لبنان به توافق
رسیدند و «سند وفاق ملی لبنان» را که بعدا به توافقنامه
صلح طائف مشهور شد ،با رأی مثبت  ۵۸نفر از  ۶۲نماینده
لبنانی به تصویب رساندند .توافقنامه طائف پس از تصویب،
تبدیل به بخشی از قانون اساسی لبنان شد.
توافقنامه طائف ،ساختار سیاسی تازهای در لبنان بنیان
گذاشت که اساس آن تقسیم قدرت میان طرفهای درگیر
منازعه بود .به شکلی که قدرت اجرایی را از رییسجمهوری
به کابین ه منتقل میکرد و تعداد وزرا میان دو گروه اصلی
درگیر منازعه یعنی مسیحیان و مسلمانان بهصورت مساوی
تقسیم میشد.
موضوع مهم دیگری که توافقنامه طائف بر آن تأکید
میورزید ،اقتدار و حفظ جایگاه دولت در تمام قلمرو این
کشور بود .بنابراین ،تمام گروههای نظامی میبایست بعد از
این توافقنامه خلع سالح شوند و ابزارآالت جنگی خود را به
دولت لبنان تحویل دهند .در همین راستا میبایست اردوی
لبنان برای حفاظت از مرزهای این کشور و همچنین تأمین
امنیت داخلی تقویت میشد .در نهایت مهاجرانی که در
طول سالهای جنگ مجبور به ترک لبنان شده بودند ،باید
زمینه بازگشت آبرومندانه آنان فراهم شود.
تأکید بر هویت عربی یکی دیگر مفاد این توافقنامه است.
بر این اساس لبنان مکلف است تا روابطش را با کشورهای
عربی بهخصوص سوریه و همسایگانش گسترش دهد .بر
اساس توافقنامه ،پیشبینی شده بود تا هماهنگیها و
همکاریهایی مختلفی میان سوریه و لبنان برقرار شود.
همچنین تأکید شده بود که لبنان نباید به گروههای مخالف
سوری اجازه فعالیت در خاک خود را بدهد و سوریه نیز
متقابال نباید بگذارد از خاکش برای اقدام علیه امنیت لبنان
استفاده شود.
با وجود تأکید دولت لبنان بر خروج ارتش سوریه از خاک
این کشور ،سوریه به تعهدات خود مبنی بر خروج از این
کشور اعتنا نکرد و تا سال  2005در این کشور باقی ماند.
همچنین حزباهلل لبنان نیز هیچگاه به تعهدات خود مبنی
بر خلع سالح ،پاسخ مثبت نداد و تا هنوز بهعنوان یکی از
گروههای شبهنظامی در حال فعالیت است .در نهایت خروج
اسرائیل از لبنان نیز بسیار پرحاشیه ،دیر و در سال 2000
انجام شد .خروج ناقص که امکان تسلط بر بخشی از مناطق
لبنان را در جنوب این کشور به اسرائیل میداد.
درسهای صلح لبنان برای افغانستان
در متن کامل سند وفاق ملی لبنان که معروف به قرارداد
طائف است ،آمده« ،لبنان کشوری است با رژیم جمهوری

عفو عمومی
بخشـش اولیـن اجندایـی اسـت کـه لبنانیهـا بعـد از
موافقتنامـه در دسـتور کار خـود قـرار دادنـد .آنهـا در
مـارچ  1991قانـون عفـو عمومـي را بـه تصويـب رسـاندند
كـه همـه مرتكبيـن جنايـت در جریـان جنگهـای داخلي
لبنـان را فـارغ از میـزان و مقـدار عملشـان مورد بخشـش
قرار مـیداد.
با آنکه عفو عمومی بهعنوان راه حلی برای بقای صلح در
نظر گرفته شد ،اما حقوق قربانیان جنگ ،نادیده گرفته شد.
در حال حاضر حدود  ۱۸هزار نفر از مردم لبنان «ناپدید»ند
و یا در گورهای دستهجمعی که توسط مسیحیان و
مسلمانان حفر شده بود ،دفناند یا در زندانهای سوریه.
هنوز دهها هزار نفر از خانوادههای لبنانی یاد عزیزان خود را
«زنده» نگه میدارند.

تقسیم قدرت میان گروههای درگیر منازعه
براساس توافقنامه طائف و رویکرد تازه به تقسیم قدرت
در لبنان ،ریاستجمهوری به مسیحیان ،نخستوزیری به
اهل سنت و ریاست مجلس به شیعیان این کشور تعلق
گرفت .در واقع این الگوی تقسیم قدرت ،مبتنی بر نظریات
اندیشمندانی چون تیموثی سیسک برای پایاندادن به
بحران است .تیموثی سیسک بر این باور است که تقسیم
قدرت در جوامعی که نزاع در آن طوالنیمدت است و جامعه
از اقلیتهای قومی و دینی مختلفی تشکیل شده ،میتواند
الگویی کارآمد برای پایاندادن به بحران باشد.
تفکیک قوا با تأکید بر مشارکت تمام گروهها
تفکیک قوا در قانون اساسی لبنان یک اصل است .تنوع
مذهبی ،اجتماعی در جامعه لبنان سبب اصلی جنگهای
داخلی این کشور بوده است .اصل تفکیک قوا در قانون
اساسی این کشور بر مشارکت همه گروههای قومی ،مذهبی
و اجتماعی لبنان تأکید دارد .نظام سیاسی فعلی این کشور
بر رعایت تحقق این اصل استوار است.
شهروندمحوری
در لبنان ،شهروند درجهیک و درجه دو وجود ندارد ،بلکه
همه افراد در برابر قانون اساسی جدید برابرند .همه افراد
بهعنوان شهروندان کشور فارغ از قوم ،قبیله و مذهبشان
در پیشگاه قانون اساسی دارای حقوق برابرند .قانون اساسی
نیز مکلف است زمینههای مشارکت سیاسی همه افراد را در
نظام سیاسی جدید فراهم کند.
عدالت اجتماعی
عدالت اجتماعی و برابری در کنار سایر مولفهها ،عنصری مهم
در توافقنامه طائف است که گروههای مذاکرهکننده بر روی
آن تأکید داشتند .با توجه به جامعه متکثر لبنان ،تقسیم
قدرت براساس اهمیتدادن به موضوع عدالت اجتماعی باید
انجام شود .آنچه مذاکرهکنندگان بر آن تأکید داشتند ،توزیع
عدالت و تقسیم قدرت مبتنی بر مشارکت ،برابری و تأمین
منافع همه گروههای درگیر در جنگ داخلی بود.

