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کرونا در افغانستان؛ 
یض  شناسایی ۲۰۷ مر
جدید و فوت ۱۲ نفر 

در یک شبانه روز

ییس  اختطاف پرس ر
اتحادیه ی زرگران قندوز؛ 
زرگران دست به 
اعرتاض زدند

کودکان؛ قربانیان پنهان 
کرونا در افغانستان

از ابتالی نزدیک به سه درصد 
تا محرومیت از آموزش

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  یافته های  براساس 
کرونا  ویروس  پنهان  قربانیان  کودکان  افغانستان، 
به  کودکان  می دهد  نشان  مطالعات  اگرچه  هستند. 
دالیلی کمتر از دیگران به این بیماری مبتال شده اند، 
متحمل شده اند.  دوران  این  از  را  تأثیر  بیشترین  اما 
ارگان  پنج  از  که  گزارش  این  یافته های  مبنای  بر 
عامه،  صحت  وزارت  اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت 
وزارت معارف، وزارت داخله و ریاست عمومی مراکز 
اصالح و تربیت اطفال به عالوه 102 مکتب به دست 
آمده است، دالیلی چون فقر، بیکاری، کاهش درآمد 
خانواده ها و تعطیلی مکاتب در دوران کرونا تأثیرات 
منفی بر وضعیت حقوق بشری کودکان گذاشته است.
بیش از دو درصد مبتالیان به کرونا کودکان هستند

راضیه صیاد، رییس بخش کودک کمیسیون مستقل 
حقوق بشر می گوید براساس یافته های...
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غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

صفحه 2صفحه 2

راه حل تنهاگذاشتن 
افغانستان نیست

برگزار  افغانستان  مورد  در  ژنو  نشست  امروز 
نشست  آخرین  دوروزه،  نشست  این  می  شود. 
دهه ی تحول افغانستان )201۵ – 202۵( است. 
بیشتر از 100 دولت و سازمان بین المللی در این 
نشست حضور دارد و قرار است چشم انداز تازه ای 
برای ادامه کمک های جامعه جهانی به افغانستان 
چهار  برای  جهانی  جامعه  مالی  تعهد  و  تعریف 
عنوان  کند.  مشخص  را  افغانستان  آینده  سال 
است.  خودکفایی«  و  رفاه  »صلح،  نشست  این 
بین المللی  کمک های  کاهش  تصمیم  احتمال 
است.  زیاد  بسیار  نشست  این   در  افغانستان  به 
خبرگزاری های بین المللی قبال گزارش داده است 
بین المللی  دونرهای  از  احتماال  افغانستان  که 
خواهد  دریافت  را  کمتری  کمک های  وعده ی 
است که  این  پیش بینی ها  دیگر،  از طرف  کرد. 
دونرها شرایط اهدای کمک ها را سخت گیرانه تر 

و مدت زمان کمک ها را کوتاه تر خواهند کرد.
جامعه ی  تعهد  و  بین المللی  کمک های  ادامه ی 
جهانی برای افغانستان حیاتی است. زیرا حدود 
کمک های  به  افغانستان  بودجه  درصد   ۷۵
ناکامی های  به  توجه  با  است.  وابسته  خارجی 
حکومت در زمینه برآورده کردن تعهدات قبلی، 
شانس اندک و چشم انداز محدود افغانستان در 

این دور نشست ژنو،...
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بانک مرکزی: 

در پی گیری قتل یما سیاوش 
با نهادهای کشفی و امنیتی 
همکاری کرده ایم

کابل نان؛ 

دانشجوِی گوشه نشین 
وسی جشن های عر

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

سه کادر طبی افغانستان 
در هفته ی گذشته بر اثر ابتال 
ونا جان باخته اند به کر

شکایت انتخاباتی 
کمپیــن ترمپ در 

پنسیلوانیا 
ناکام ماند

ایران تزریق گاز 
به سانتریفوژهای 
نطنز را تأیید کرد

هری کین: 
صدرنشینی در هفته 

آخر مهم است
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حاال که نه بارتو 
آبیدال  نه  است 

و نه ستین
لیونل مسی؛ چهره 
جدید یــک بازنده

مجلس سنا: جنایت جنگی نیروهای استرالیایی 
در افغانستان در دادگاه الهه بررسی شود

اطالعات روز: به دنبال نشر گزارش تحقیقی بازرس کل نیروهای دفاعی استرالیا از تخطی های جنگی نیروهای 
ویژه ی ارتش آن کشور در افغانستان، مجلس سنای کشور خواهان بررسی آن توسط دادگاه الهه شده است.

در خبرنامه ای که دیروز )یک شنبه، ۲ قوس( از سوی مجلس سنا به نشر رسیده، آمده است که | صفحه 2

صلح در عدم صیانت از حقوق شهروندان؛ 
آرامشی که یک پایش می لنگد

ابراهیم داریوش، پژوهش گر اجتماعی و استاد دانشگاه، 
بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه   شبکه   با  گفت وگویی  در 
)شبکه( می گوید، حالت قطع جنگی را که در آن مردم 

در تکاپوی دست یابی به حقوق شان | صفحه 5

در  اگر  می گویند  اجتماعی  پژوهش گران  از  شماری 
به ویژه  توافق صلح حقوق شهروندان،  از  پس  حکومت 
زنان نادیده گرفته شود و عدالت اجتماعی تامین نشود، 

صلح به دست آمده پایدار نخواهد بود.

ویژه  بازرس  دفتر  یا  سیگار  این که  از  پس  روز  یک 
امریکا برای بازسازی افغانستان از عملکرد ضعیف دولت 

افغانستان برای مبارزه با فساد | صفحه 4

دستپاچگی در دقیقه نود
»کمیسیون مبارزه با فساد اداری« 

چگونه ایجاد شد؟
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نشست ژنو درباره افغانستان 
امروز برگزار می شود



دو شنبه | 3 قوس 1399 | سال نهم | شماره 2031دو شنبه | 3 قوس 1399 | سال نهم | شماره 2031

»فرهنگ  یک  از  خجالت آوری«  »موارد 
این  در  سربازان  میان  در  جنگ آوری« 

گزارش فاش شده است.
او همچنان گفته است: »ادعا نمی شود که 
هیچ یک از این ها در شرایطی اتفاق افتاده 
که عامل ارتکاب دچار ابهام، سردرگمی یا 

اشتباه بوده است.«
دفاع  وزارت  گزارش  نشر  از  افغانستان 
اقدام  را یک  آن  و  استقبال کرد  استرالیا 
کسب  و  شفافیت  تأمین  جهت  در  الزم 
تأمین  قانونی،  مراحل  طی  از  اطمینان 
قتل  قضایای  به  رسیدگی  و  عدالت 

غیرقانونی شهروندان افغانستان خواند.

عقرب(   2۹( گذشته  هفته ی  پنج شنبه ی 
حادثه   ۵۷ گزارش  این  در  شد.  منتشر 
بررسی شده و هزاران نفر در آن شهادت 

داده اند.
چهارسال  از  پس  که  گزارش  این  در 
که  است  آمده  شده،  آماده  تحقیقات 
نیروهای ویژه ی استرالیا در جریان جنگ 
غیرقانونی  به طور  را  نفر   ۳۹ افغانستان 
کشته اند. در گزارش همچنان آمده است 
هوایی  ویژه ی  نیروهای  از  نفر   2۵ که 

استرالیا در این کشتارها دست داشته اند.
ارشد  فرمانده  کمپبل،  انگس  جنرال 
که  است  گفته  استرالیا  دفاع  وزارت 

قوانین بین المللی برخورد شود.
به نقل از خبرنامه، آنان در نشست عمومی 
دیروز این مجلس همچنان تأکید کرده اند 
این  قربانیان  به  استرالیا  دولت  باید  که 

جنایت جنگی غرامت بپردازد.
گفته اند  کشور  سناتوران  هم،  سویی  از 
از  که  جنگی  دیگر  جنایات  سایر  که 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  سوی 
صورت گرفته، نیز باید توسط دادگاه الهه 

پیگیری شود.
استرالیا  دفاع  وزارت  تحقیقی  گزارش 
نیروهای  جنگی  تخطی های  مورد  در 
ویژه ی ارتش آن کشور در افغانستان روز 

گزارش  نشر  دنبال  به  روز:  اطالعات 
دفاعی  نیروهای  کل  بازرس  تحقیقی 
نیروهای  جنگی  تخطی های  از  استرالیا 
افغانستان،  در  کشور  آن  ارتش  ویژه ی 
آن  بررسی  خواهان  کشور  سنای  مجلس 

توسط دادگاه الهه شده است.
 2 )یک شنبه،  دیروز  که  خبرنامه ای  در 
قوس( از سوی مجلس سنا به نشر رسیده، 
آمده است که اعضای آن ضمن استقبال 
مورد  در  استرالیا  دولت  عذرخواهی  از 
توسط  جنگی«  »جنایت  مرتکب شدن 
تأکید  افغانستان،  در  کشور  آن  نیروهای 
مطابق  آن  مرتکبان  با  باید  که  کرده اند 

مجلس سنا: 

جنایت جنیگ نریوهای اسرتالیایی در افغانستان در دادگاه الهه برریس شود

حاضر به همکاری نشده است.
این خانواده همچنان از حکومت خواسته 
موتر  رفت وبرگشت  جریان  باید  که  بود 
بانک  تا  او  منزل  از  سیاوش  یما  حامل 
مرکزی را از طریق مکان یاب از زمان تقرر 
او تا روز حادثه مورد برررسی قرار دهد و 
با تصاویر کمره های امنیتی بانک مرکزی، 
چهارراهی ها و این مسیر مقایسه داده شود.
صورتی  در  بود  کرده  تأکید  خانواده  این 
که در کمره های امنیتی دستکاری صورت 
گیرد، برای خود حق می دهد که یک هیأت 
کرمنال تخنیک بی طرف را از سازمان ملل 

متحد مطالبه کند.

 1۷ )شنبه،  پیش  هفته ی  دو  دیگرش 
در  مقناطیسی  ماین  انفجار  در  عقرب( 
ساحه ی مکروریان ناحیه ی اول شهر کابل 

کشته شدند.
یما  خانواده ی  رویداد،  این  از  پس  روز  نُه 
کشته شدن  شکایت نامه ای  در  سیاوش 
بررسی  خواستار  و  خوانده  »مرموز«  را  او 
آن از سوی دولت شد. این خانواده گفته 
است که نسبت به عمل کرد بانک مرکزی 
در مورد انفجار بر موتر آقای سیاوش نیز 
مشکوک است. در شکایت نامه گفته شده 
با مراجعی  بانک مرکزی  اداره ی  است که 
که عالقمند حقیقت یابی این حادثه بودند، 

معلومات  بانک  این  خبرنامه،  از  نقل  به 
یما  موتر حامل  )مکان یاب(  »جی پی اس« 
سیاوش، تصاویر کمره های امنیتی بانک و 
سایر معلومات مرتبط را با نهادهای کشفی 
و امنیتی شریک کرده است که هم اکنون 

تحت بررسی این نهادها قرار دارد.
تا  است  امیدوار  که  گفته  مرکزی  بانک 
پس از تکمیل بررسی ها، نتایج آن از طرف 

نهادهای امنیتی و کشفی همگانی شود.
تلویزیون  سابق  مجری  سیاوش،  یما 
خصوصی »طلوع نیوز« و مشاور امور روابط 
عامه ی آمریت عمومی دفتر ریاست بانک 
همکار  دو  و  بانک(  افغانستان  )د  مرکزی 

خانواده ی  شکایت  پی  در  روز:  اطالعات 
بانک  یما سیاوش مبنی بر عدم همکاری 
پیگیری  در  بانک(  افغانستان  )د  مرکزی 
بانک  این  حقیقت یاب،  مراجع  با  او  قتل 
می گوید که با نهادهای کشفی و امنیتی در 

این مورد همکاری همه جانبه کرده است.
در خبرنامه ای که دو روز پیش )شنبه، 1 
قوس( از سوی بانک مرکزی به نشر رسیده، 
آمده است: »د افغانستان بانک با نهادهای 
امنیتی همکاری های همه جانبه  و  کشفی 
رویداد  این  مبرهن ساختن  برای  و  کرده 
نخواهد  دریغ  تالش  و  سعی  نوع  هیچ  از 

ورزید.«

بانک مرکزی: 

در یپ گریی قتل یما سیاوش با نهادهای کشفی و امنییت همکاری کرده ایم

حکومت در مبارزه با جرایم جنایی در این 
والیت شده اند.

هنوز مسئوالن امنیتی در این مورد چیزی 
نگفته اند.

از  کشور  شمال شرق  در  قندوز  والیت 
نیز  این  از  پیش  است.  ناامن  والیت های 
زرگران در پیوند به ناامنی ها در شهر قندوز 

دست به اعتراض زده بودند.

با تجمع در خانه ی رییس زرگران  واقعه، 
دست به اعتراض زده اند.

به گفته ی او، از مدتی به این طرف ره گیری، 
سرقت های مسلحانه و ترور در شهر قندوز 
و مسیرهای ولسوالی این والیت به گونه ی 

»نگران کننده« افزایش یافته است.
کرد  تأکید  قندوز  والیتی  شورای  رییس 
بیشتر  تدابیر  اتخاذ  که معترضان خواهان 

2 قوس( از نزدیکی مکتب »القلم« در شهر 
قندوز اختطاف شده است. او افزود که این 
کودک دانش آموز این مکتب است و افراد 
ناشناس او را هنگام رفتن از خانه به طرف 

مکتب اختطاف کرده اند.
که  گفت  ایوبی  آقای  حال،  همین  در 
و  قومی  متنفذان  طالفروشان،  زرگران، 
این  پی  در  قندوز  والیتی  شورای  اعضای 

تأیید  اطالعات روز: شورای والیتی قندوز 
می کند که افراد ناشناس پسر رییس خان، 
را  والیت  این  زرگران  اتحادیه ی  رییس 

اختطاف کرده اند.
محمدیوسف ایوبی، رییس شورای والیتی 
که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  قندوز 
این والیت  اتحادیه ی صرافان  پسر رییس 
حوالی ساعت ۷:۴0 صبح دیروز )یک شنبه، 

ییس اتحادیه ی زرگران قندوز؛ زرگران دست به اعرتاض زدند اختطاف پرس ر
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افغانسـتان بایـد بـرای روزهـای دشـوارتر 
آمـاده شـود. مقصـر اصلـی ایـن وضعیت 
حکومـت افغانسـتان اسـت. ارزیابی هـای 
کـه  می دهـد  نشـان  بیرونـی  و  داخلـی 
تعهـدات  برآورده کـردن  در  افغانسـتان 
در  به ویـژه  اسـت.  بـوده  ناموفـق  قبلـی 
امـر مبـارزه با فسـاد. نظـر نهادهـای ناظر 
این اسـت کـه حکومـت افغانسـتان انجام 
تعهدهـا را تنهـا در روی کاغـذ می توانـد 
بـه جامعـه ی جهانـی نشـان دهد. بـه این 
معنـا که مبارزه دولت افغانسـتان با فسـاد 
در حـد حـرف اسـت. شـش سـال پیـش 
لنـدن  نشسـت  در  افغانسـتان  حکومـت 
تعهـد داده بـود که کمیسـیون مبـارزه با 
فسـاد می سـازد. ایـن کمیسـیون پـس از 
شـش سـال تأخیر، چندی پیش سـاخته 
شـد و اعضـای ایـن کمیسـیون یـک روز 
پیـش از برگـزاری آخرین نشسـت دهه ی 
 )202۵  –  201۵( افغانسـتان  تحـول 
از  نمونـه  یـک  ایـن  کـرد.  یـاد  سـوگند 
کـم کاری حکومـت در امر مبارزه با فسـاد 
و برآورده کـردن تعهـدات جامعـه  جهانـی 

 . ست ا
و  دشواری ها  از  عبور  برای  افغانستان 
حفظ  و  پیش رو  سال های  سختی های 
نظام و دست آوردهای دو دهه ی گذشته، 
جامعه ی  حمایت های  به  مطلق  وابستگی 
در  افغانستان  که  طوری  دارد.  جهانی 
مبارزه با تروریزم، ایجاد نظام نوین، تکمیل 
بازسازی  و  دولتی  نهادهای  و  ساختارها 
کشور پس از جنگ با حمایت های جدی 
پیش  به  بین المللی  متحدان  قاطعانه ی  و 
رفت، در سال های پیش رو نیز برای عبور 
و  جدی  حمایت  نیازمند  دشواری ها،  از 
قاطعانه ی متحدانش است. در حال حاضر 
بخش عمده ی بودجه ی توسعه ی و عادی 
بین المللی  از طریق کمک های  افغانستان 
قطع  کمک ها  این  اگر  می شود.  تأمین 
به  قادر  افغانستان  یابد،  کاهش  حتا  یا 
و  ملکی  مأموران  معاش های  پرداخت 
برنامه های  پیش برد  نیز  و  نظامی اش 
دولت داری و توسعه ای اش نیست. درست 
در  افغانستان  دولت  تالش های  که  است 
برآورده کردن  و  اداری  فساد  با  مبارزه 
قبول  مورد  کنون  تا  بین المللی  تعهدات 
تمویل کنندگان  و خصوصا  جامعه  جهانی 
قطع  حل  راه  اما  است،  نبوده  افغانستان 
افغانستان  مردم  انتظار  نیست.  کمک ها 
را  افغانستان  این است که جامعه جهانی 

تنها نگذارد. 
بـا  کمک هـا  کـه  اسـت  ایـن  حـل  راه 
سـاز و کارهای درسـت و سـالم در اختیـار 
و  شـود  داده  قـرار  افغانسـتان  حکومـت 
بـرای مصـرف درسـت کمک هـا نظـارت 
سـخت گیرانه تری  سـازوکاری  و  دقیـق 
کارا  و  جدیـد  برنامه هـای  شـود.  وضـع 
عملـی شـود  کـه کمک هـا  از افتـادن در 
حلقـوم اهریمـن فسـاد جلوگیـری شـود. 
و  نیازمنـدی  براسـاس  کمک هـا  اگـر 
توسـعه  ی جامعـه ی افغانسـتان به مصرف 
نرسـد و از چگونگـی تطبیـق آن نظـارت 
ماننـد سـایر کمک هـای  جامعـه   نشـود، 
در  فسـاد  شـبکه های  توسـط  جهانـی 
اجرا کننـده ی  نهادهـای  و  نظـام  درون  
آن حیف و میـل خواهـد شـد  و آنچـه کـه 
ایـن  سـنگین  بـار  مانـد،  خواهـد  باقـی 
بـر دوش جامعـه ی  شکسـت اسـت کـه 
خواهـد  افغانسـتان  نیاز منـد  و  فقیـر 
افتـاد. به ویـژه این کـه به دلیـل تحـوالت 
صلح افغانسـتان، بحـران اجتماعـی کرونا 
افزایـش فقـر و ناامنی وضعیـت اجتماعی 
مـردم شـکننده تر از هـر زمانـی دیگـری 

شـده اسـت. 

گزارشخبرهای داخلی

زیادی  تعداد  که  می آید  پیش  کم  کابل  در  زندگی جاری  در 
مردم با هم خوشحال و سرشار از حس خوب باشند. یکی از 
معدود لحظه هایی که این اتفاق می افتد، موقع رفتن به عروسی 
و حضور در جشن های عروسی است. به نظر نمی رسد کسی از 
رفتن به جشن عروسی دلهره داشته باشد و با ترس و نگرانی 
که  می کند  قصه  میهن یار«  »خیرعلی  اما  شود،  محفل  وارد 
نگرانی وارد جشن های عروسی می شده  با تشویش و  همیشه 
است. دلیل تشویش هایش هم این بوده که او بدون هیچ نسبتی 
از  کسی  این که  بدون  می رفته؛  عروسی  به  داماد  و  عروس  با 
بستگان آن ها را در زندگی   اش حتا از دور دیده باشد. بی هیچ 
دعوتی... خودش، خودش را به عروسی دعوت می کرده است. 

نه یک بار، بلکه بار-بار؛ خزان و زمستان و بهار. 
بامیان  از  در سال 1۳۹۳  او  که  آن جا شروع می شود  از  قصه 
انجنیری به کابل می آید. در کابل، در  برای آموختن رشته ی 
اتاق می گیرد. خوابگاه در جوار یک کلوپ عروسی  خوابگاهی 
موقعیت دارد. اولین بار همراه هم اتاقی هایش به یک همایش 
انتخاباتی در آن کلوپ دعوت می شود. در آن همایش عالوه بر 
مستفیدشدن از سخنرانی های پرشور، همه جانبه و البته هوایی، 
با غذایی پذیرایی می شود که معده اش تعجب می کند. حاال با 
فیرنی  غوری  چند  »اول  می آورد:  یاد  به  شوخ طبعی  و  خنده 
همین  ما  چاشت  غذای  می کردم  فکر  گذاشتند.  ما  میز  روی 
است. بعد دیدم قابلی آمد، کباب آمد، انواع میوه آمد، چند رقم 
پیپسی آمد. روی میز پر شد؛ آن قدر که جا نماند. اولین بار بود 

که فیرنی می خوردم. دو قوطی پیپسی نوشیدم.«
روز بعد متوجه می شود که صدای »گنجشکک طالیی« کلوپ 
و حتا ساختمان خوابگاه را به لرزه درآورده است؛ دل او را نیز. 
می رود.  بیرون  اتاق  از  بی خبر  و  می پوشد  را  نَوش  لباس های 
هوای  و  حال  با  پتلونش  پشت  جیب های  داخل  دستانش 
فیلم های »چارلی چاپلین« به دروازه ی کلوپ نزدیک می شود. 
به سینه  لباس های یک دست، دست  با  مردان جوان  از  صفی 
نزدیک تر می شود،  به دروازه که  اما  او خوش آمد می گوید،  به 
یک نفر که باالی یک چوکی نشسته از او کارت دعوت مطالبه 
که  می بیند  و  می آورد  بیرون  جیبش  از  را  دستانش  می کند. 
برایش  است.  نیاورده  خود  با  را  کارت  می گوید  است.  خالی 
از  ناچار  برود.  داخل  ندارد  اجازه  کارت  بدون  که  می فهماند 
سینه  روی  از  را  دست های  شان  حاال  که  مردانی  صف  پیش 
برده و روی دنبه های شان به هم گره زده اند، برمی گردد. یکی 
آن ها از صف خارج می شود و چند کودک کار را از  محوطه ی 
هتل تا خیابان می دواند. در خیابان او نیز خود را میان کودکان 

اسپندی، جوراب فروش و گدا پیدا می کند.    
گرفته اند،  تصمیم  خیرعلی  هم اتاقی های  درحالی که  فردایش 
برای شب تخم مرغ بپزند، صدای »گدب و گدوب« موسیقی 
می آید که می خواند: »یک قدم پس، یک قدم پیش« خیرعلی 
این  می شود.  خارج  اتاق  از  بی خبر  و  می گذارد  پیش  قدم 
پیش  صحنه ی  بر گردد.  ناکام  ندارد  قصد  و  کشیده  نقشه  بار 
دروازه ی کلوپ با اندکی تفاوت مثل روز گذشته تکرار می شود 
تا این که او می رسد پیش کسی که از او کارت مطالبه می کند. 
سالن  زنانه ی  دروازه ی  به  خانواده  را  »کارت  می گوید:  فوری 
برده.« حقه ی ساده اش کار می کند و او اجازه می یابد وارد سالن 
شود. وارد سالن که می شود، آوازخوان کرایی آهنگ بدل کرده 

است: »شاه آمد و شاه آمد، شاه از امریکا آمد.«  
خیرعلی مثل شاه آرام می رود گوشه ی سالن سر یک چوکی 
دیگران  گرم.  رقص  بساط  و  است  شلوغ  اما  سالن  می نشیند. 
هم در کمال صفا و صمیمیت باهم می گویند و می خندند. او 
ساکت گوشه ای می نشیند و به نقطه ی نامعلومی خیره می شود. 
چند دقیقه ای به آدم های اطرافش نگاه می کند، ولی هیچ کسی 
را نمی بیند که مثل خودش ساکت و آرام سر جایش نشسته 
و چشمانش به نقطه ی نامعلومی دوخته شده باشد. با همین 

وصف چند ساعت در انتظار غذا صبر می کند. 
را  موسیقی می شنود، خودش  آن پس هر شب که صدای  از 
به عروسی دعوت می کند. جالب این که تقریبا هر شب صدای 
صف  جلو  از  وقتی  می گیرد،  یاد  مرور  به  می شنود.  موسیقی 
بار  چند  و  بزند  لبخند  می شود،  تیر  سینه  به  دست   مردان 
»مبارک، مبارک« بگوید. همچنان می فهمد که مردم از سه ماه 
پیش برای برگزاری جشن عروسی شان در این کلوپ در انتظار 
هرشب  »گارسون ها«  که  می فهمد  همه  از  مهم   تر  و  می مانند 
توزیع غذا را دقیقا از کجا شروع می کند. درست همان نقطه را 
برای نشستن انتخاب می کند. غذایش را که نوش جان می کند، 
زودتر از این که آوازخوان »ماه من آستا برو« را بخواند، سریع 
از سالن خارج می شود. بعضی شب به اتاق که می رسد، می بیند 
هم اتاقی هایش بر سر آشپزی جنجال کرده و در نهایت مجبور 

شده »چای بوره« بخورند.  
این جا کابل جان است؛ شهر عروسی های گزاف و پرطمطراق 

و شهر هزاران دانشجوی بی پول و بی امکانات.

دانشجویِ گوشه نشین 
جشن های عرویس

شناسایی کودکان بی هویت
کمیسیون مستقل حقوق بشر در گزارش تحقیقی 
سراسر  در  کودک  ده ها  است  دریافته  دیگری 
می کند.  زندگی  هویت  بدون  کشور  پرورشگاه های 
در  اطفال  ملی  هماهنگ کننده ی  زدران،  نجیب اهلل 
کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد بخش دوم 
نهاد  این  می گوید  کمیسیون  این  تحقیقی  گزارش 
آمار مربوط به کودکان بدون هویت را در نتیجه ی 
نظارت کارمندان کمیسیون بر پرورشگاه ها به دست 
آورده است. براساس این گزارش بیشترین کودکان 
زدران  آقای  هستند.  هرات  والیت  در  هویت  بدون 
در  کودک  هشت  کابل،  در  کودک  یازده  می افزاید 
بلخ، یک کودک در غزنی، یک کودک در سمنگان، 
سه  و  قندهار  در  کودک  دو  سرپل،  در  کودک  دو 
و در مجموع  ننگرهار شناسایی شده اند  کودک در 
6۷ کودک شامل ۵۳ پسر و 1۴ دختر بی سرنوشت 
در پرورشگاه ها زندگی می کنند. این کودکان بدون 
هویت اند که توسط اداره های دولتی و مردم به این 
پرورشگاه ها آورده شده اند و تاکنون کسی از آن ها 
آن که  با  گفت  زدران  آقای  است.  نگرفته  سراغی 
دفاتر ساحوی و والیتی شبکه ی محافظت از اطفال 
CPAN(( این موضوع را بارها مطرح و در این باره 
باره  اقدامی در این  اما تاکنون  دادخواهی کرده اند، 

صورت نگرفته است.
حقیقـی  اشـخاص  نفـوس،  احـوال  ثبـت  قانـون 
یـا حقوقـی را مکلـف می کنـد در صـورت یافتـن 
کـودکان بـدون هویت، قضیـه را بـه اداره ی پولیس 
مربوطـه راجـع کنـد و گـزارش آن بـه دفتـر ثبـت 
احـوال نفوس و سـپس بـه دادگاه ذی صالح ارسـال 
می شـود. دادگاه و اداره ی ثبـت احـوال نفـوس در 
همـکاری بـا هـم پـس از تحقیقـات طـب عدلـی 
و تجزیـه و تحلیـل DNA یـک نـام و هویـت بـه 

کـودک اعطـا می کننـد.
کودکان،  حقوق  کنوانسیون  هشتم  ماده  براساس 
حقوق  بین المللی  کنوانسیون  به  متعهد  کشورهای 
کودک، برای حفظ هویت خود از جمله ملیت، نام 
بدون  و  قانون  طبق  را  کودک  خانوادگی  روابط  و 
مداخله تضمین خواهد کرد و در مواردی که کودک 
به طور غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط 
به هویت خود محروم شود کشورهای عضو، حمایت 
و مساعدت های الزم را برای استیفای سریع حقوق 

به عمل خواهند آورد.
حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  یافته هـای  براسـاس 
بشـر، پیـش از کرونـا در مراکـز اصـالح و تربیـت 
کـودکان در سراسـر کشـور، ۷۴6 کـودک حضـور 
تـن آن هـا پسـر  داشـتند کـه 2۷ دختـر و ۷1۹ 
بودنـد، اما برمبنـای فرمان رییس جمهـور به آزادی 
برخـی از محبوسـین بـه علـت شـیوع کرونـا 2۹۴ 
تـن رها شـدند که شـامل ۳ دختر و 2۹1 تن پسـر 

می شـد.
از  به منظور حمایت  بشر  کمیسیون مستقل حقوق 
این شمار کودکان پیشنهاد می کند که در رابطه به 
کودکان مجهول الهویه باید اقدامات جدی روی دست 
گرفته شود و میان دسته های مختلف کودکان بدون 
هویت یعنی کسانی که توسط والدین رها شده اند و 
متأثر شده اند  مسلحانه  درگیری های  از  که  کسانی 
تمایز قائل شود. این کمیسیون تأکید می کند برای 
تثبیت هویت این کودکان دفاتر ثبت احوال نفوس 
در منطقه و یا محاکمی که کودک به آن جا ارجاع 
داده شده باید بررسی شود. جست وجو و شناسایی 
رسانه های  طریق  از  کودک  بستگان  و  خانواده 
همگانی و شبکه های اجتماعی با خصوص اطمینان 
از این که بر آینده کودک تأثیر منفی نداشته باشد از 

موارد پیشنهادی این کمیسیون است.

است، 8۹ مکتب دولتی و 1۳ مکتب خصوصی فقط 
۵ مکتب دولتی و 11 مکتب خصوصی تأیید کرده اند 

که آموزش آنالین داشته اند.

کاهش خشونت بر کودکان؟
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  تحقیقی  یافته های 
کرونا  دوران  در  خشونت  میزان  که  می دهد  نشان 
کاهش یافته است. بدین ترتیب که در شش ماه اول 
سال ۹۹ یک صد و چهل و یک مورد به ثبت رسیده 
اول  ماه  به شش  نسبت  را  که 1۳.۵ درصد کاهش 

سال ۹8 را نشان می دهد.
با  نیز  داخله  وزارت  این که  با  می گوید  صیاد  خانم 
ارائه ی آماری میزان خشونت بر کودکان را کمتر از 
گذشته توصیف می کند اما ممکن است این کاهش 
به دلیل محدودیت رفت وآمد در دوران قرنطین و ثبت 
قضیه خشونت بوده و قضایا بیشتر از آمار و ارقامی 

است که ارائه می شود.
او می افزاید خشونت بر کودکان به سه دسته تقسیم 
می شود: براساس معلومات وزارت داخله ۹.6 درصد 
خشونت ها از سوی پدر و مادر، 12 درصد از طرف 
دیگر  از سوی  درصد  و ۷8.۴  خانواده  اعضای  سایر 

افراد بر کودکان اعمال می شود.
شمار  می افزاید  همچنین  کودکان  بخش  رییس 
کودکان کار در دوران کرونا افزایش یافته است. خانم 
صیادی می گوید براساس معلومات وزارت کار و امور 
از  پیش  افغانستان  در  کار  کودکان  شمار  اجتماعی 
از  میلیون   1.۳ که  بوده  کودک  میلیون   2.1 کرونا 
دوران  در  اما  بوده اند،  شاقه  کارهای  مصروف  آن ها 
کرونا این آمار به بیش از 2.۵ میلیلون افزایش یافته 
این میان 1.۵ میلیون مشغول کارهای  از  است که 

شاقه اند.

تجربه ناموفق حکومت افغانستان
کمیسیون حقوق بشر می گوید این تحقیق به هدف 
جلب توجه حکومت افغانستان و حمایت از کودکان 
انجام شده است. خانم صیاد با درنظرداشت مشکالت 
با  رابطه  در  کمیسیون  این  یافته های  و  چالش ها  و 
دولت  که  داد  نشان  یافته ها  این  می گوید  کودکان 
دسترسی  زمینه ی  در  موفقی  تجربه ی  افغانستان 
نداشته اند  مسئول  مراکز  به  خشونت  قربانی  اطفال 
و کودکاِن کمتری توانسته اند شکایات خود را ثبت 
کنند. او یادآور شد بحران کرونا و خانه نشینی کودکان 
صدمات جدی به روند آموزش و سالمت روانی آن ها 
داشته است و با توجه به تأثیرات کووید1۹ بر وضعیت 
حقوق بشری کودکان، دولت افغانستان باید بودجه 
اختصاص  کودکان  حامی  نهادهای  برای  بیشتری 
دهد تا در زمینه ی توسعه ی آگاهی عامه و افزایش 
آگاهی کودکان از خطرات این بیماری، برنامه ریزی 

و کار کنند.
دولت  که  است  این  کمیسیون  این  دیگر  پیشنهاد 
در  کودکان  برای  صحی  ظرفیت های  ایجاد  با 
برای  و  حمایت  را  آن ها  شفاخانه ها  و  کلینیک ها 
و  آموزش  زمینه  در  کودکان  عقب ماندگی  جبران 
دوم  گیرد.  دست  روی  دقیقی  برنامه ریزی  تعلیم 
این که دولت افغانستان مراکز ثبت و تشخیص کرونا 
را افزایش داده و ظرفیت حمایت های اطفال و مادران 

مبتال در جریان این اپیدمی را افزایش دهد.

معصومه جعفری
گزارشگر

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  یافته های  براساس 
کرونا  ویروس  پنهان  قربانیان  کودکان  افغانستان، 
به  کودکان  می دهد  نشان  مطالعات  اگرچه  هستند. 
دالیلی کمتر از دیگران به این بیماری مبتال شده اند، 
از این دوران متحمل شده اند.  اما بیشترین تأثیر را 
ارگان  پنج  از  که  گزارش  این  یافته های  مبنای  بر 
عامه،  صحت  وزارت  اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت 
وزارت معارف، وزارت داخله و ریاست عمومی مراکز 
اصالح و تربیت اطفال به عالوه 102 مکتب به دست 
آمده است، دالیلی چون فقر، بیکاری، کاهش درآمد 
خانواده ها و تعطیلی مکاتب در دوران کرونا تأثیرات 
منفی بر وضعیت حقوق بشری کودکان گذاشته است.

کودکان  کرونا  به  مبتالیان  درصد  دو  از  بیش 
هستند

راضیه صیاد، رییس بخش کودک کمیسیون مستقل 
گزارش  یافته های  براساس  می گوید  بشر  حقوق 
تحقیقی این کمیسیون و با استناد به معلومات وزارت 
صحت عامه از میان ۳8 هزار و 6۴1 نفر که تا ۵ میزان 
۹۹ به کووید1۹ مبتال شدند یک هزار و 126 تن برابر 
با 2.۹ درصد کودکان هستند که از این میان 8۵ نفر 
معادل ۷.۵ درصد زیر ۷ سال بوده و 1۹0 نفر معادل 
16.۹ درصد زیر 1۳ سال هستند. همچنین در این 
گزارش آمده است 8۵1 نفر معادل ۷۵.6 درصد نیز 
زیر 1۹ سال بوده اند. خانم صیادی می گوید براساس 
معلومات وزارت صحت عامه  افغانستان، از آغاز دوران 
کرونا 6 کودک که یکی از آن ها دختر بوده  به علت 

کرونا فوت کرده اند.
رییس بخش کودکان در کمیسیون مستقل حقوق 
بشر می گوید براساس تحقیقاتی که نهادهای ملی و 
بین المللی در افغانستان انجام داده اند، پس از شیوع 
افزایش  سوءتغذیه  دارای  افراد  شمار  کرونا  ویروس 
با  سال  پنج  زیر  کودک  میلیون   2.۹ و  است  یافته 
تغذیه ی حاد روبه رویند. او می افزاید یافته های نهاد 
محافظت از کودکان نشان می دهد که پیش از شیوع 
کمک های  به  کودک  میلیون   ۵.6 کرونا  ویروس 
بشردوستانه نیاز داشتند که با گسترش این ویروس 

8.12 میلیون کودک به این کمک ها ضرورت دارند.
بررسی وضعیت حقوق بشری کودکان افغانستان در 
خدمات  به  دسترسی  عرصه ی  سه  در  کرونا  دوران 
از  بهره مندی  همچنین  و  تعلیم  و  آموزش  صحی، 
مصونیت در برابر خشونت ها از یافته های این گزارش 

تحقیقی است.

کودکان و دسترسی به آموزش
راضیه صیادی رییس بخش کودک کمیسیون مستقل 
حقوق بشر می گوید در جریان شیوع کرونا یافته های 
میلیون   10 که  می دهد  نشان  دیگر  ملی  نهادهای 
آموزش های  و  شده اند  محروم  آموزش  از  کودک 
او  است.  نداشته  موثریتی  نیز  معارف  وزارت  آنالین 
تأکید می کند عواملی چون فقر، نبود انترنت در برخی 
مناطق، نبود برق و عدم دسترسی به تلفن و کامپیوتر 

سبب محرومیت کودکان از آموزش شده است. 
براساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر از 
بوده  تحقیق  این  شامل  که  مکتب  باب  میان 102 

سهراب سروش

کودکان؛ 

قرابنیان پهنان کروان در افغانستان
از ابتالی نزدیک به سه درصد تا محرومیت از آموزش

نشست ژنو درباره افغانستان امروز برگزار می شود
افغانستان در نشست های قبلی بروکسل و ژنو، تعهد کرده بود که در بخش های مبارزه 
با فساد، ازدیاد عواید، حساب دهی، خودکفایی، حکومت داری خوب، اصالحات و توسعه 
کار خواهد کرد. جامعه ی جهانی بسته ی کمکی 1۵ میلیارد دالری را در چهار سال 
تعهد داده بود. در نشست ژنو حکومت افغانستان گزارش تطبیق تعهداتش را به جامعه 
جهانی ارائه می کند. حکومت انتظار دارد که کشورهای کمک کننده به حمایت های 

مالی شان از افغانستان برای چهار سال دیگر نیز ادامه دهند. 
مسئوالن در وزارت مالیه چندی پیش به روزنامه اطالعات روز گفته بودند که حکومت 

افغانستان توانسته است حدود ۹0 درصد تعهداتش را عملی کند.

اطالعات روز: نشست ژنو در مورد افغانستان قرار است امروز )دوشنبه، ۳ قوس/2۳ 
نوامبر( تحت عنوان »صلح، رفاه و خودکفایی« در کشور سویس برگزار شود.

وزارت مالیه ی افغانستان از ماه ها بدینسو برای این نشست آمادگی گرفته است. وزیران 
خارجه و مالیه ی افغانستان برای شرکت در این نشست به سویس رفته اند.

این نشست دو روزه آخرین نشست دهه ی تحول افغانستان )201۵ – 202۵( خواهد 
بود. این نشست پس از نشست های بروکسل در 2016 و نشست ژنو در 2018 برای 
برگزار  متحد  ملل  سازمان  و  فنلند  افغانستان،  توسط  نشست  این  است.  افغانستان 

می شود و در آن بیشتر از 100 دولت و سازمان بین المللی شرکت خواهند کرد.

سه کادر طیب افغانستان در هفته ی گذشته بر اثر ابتال به کرونا جان باخته اند
بخش های صحی کشور خواسته است که در هنگام عرضه ی خدمات به هدف جلوگیری 

از ابتال به ویروس کرونا نکات صحی را رعایت کنند.
در اعالمیه تأکید شده است: »برای مبارزه با کرونا نیاز است که چپن سفیدان کشور، 
مبارزان خط مقدم کرونا، بیش تر از بیش متوجه صحت شان باشند. این وطن برای 

شکست دادن کووید1۹، بیش تر از هر کس و هرچیزی به چپن سفیدان نیاز دارد.«
این درحالی است که تاکنون ۴۴ هزار و ۷06 مورد مثبت ویروس کرونا به صورت 
رسمی در کشور ثبت شده است. از جمع مبتالیان این موارد، یک هزار و 6۷8 نفر جان 

باخته و ۳۵ هزار و ۹۳۴ نفر دیگر بهبود یافته اند.

اطالعات روز: وزارت صحت عامه اعالم کرده است که سه کادر طبی کشور در جریان 
یک هفته ی گذشته بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان باخته اند.

نشر  به  عامه  صحت  وزارت  سوی  از  قوس(   2 )یک شنبه،  دیروز  که  خبرنامه ای  در 
رسیده، آمده است که این کادرها شامل »عبدالواسع« »بشیر حلیمی« و »محب اهلل 

محب« می شوند. آنان داری رتبه و کرسی در دانشگاه ها نیز بوده اند.
به نقل از خبرنامه، این افراد از کادرهای ورزیده ی جامعه ی طبی کشور بوده اند.

وزارت صحت عامه جان باختن آنان را یک ضایعه ی بزرگ عنوان کرده است.
در همین حال، این وزارت از اعضای جامعه ی طبی، متخصصان، داکتران و کارمندان 

یض جدید و فوت ۱۲ نفر در یک شبانه روز کرونا در افغانستان؛ شناسایی ۲۰۷ مر
همچنان در بیست وچهار ساعت گذشته، 12 مریض »کووید1۹« جان داده اند. شمار 
فوتی های ناشی از مریضی »کووید1۹« در کشور به یک هزار و 68۷ نفر افزایش یافته 

است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته، ۵12 فرد مبتال 
به کرونا بهبود یافته اند. شمار بهبودیافتگان این ویروس در کشور به ۳۵ هزار و ۹۳۴ 

نفر رسیده است.

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور اعالم کرد که در بیست وچهار ساعت گذشته، 
1۳0۷ نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا در البراتوارهای این وزارت تست شده که 

نتایج آزمایش 20۷ مورد آن مثبت تشخیص شده است.
پکتیا،  ننگرهار،  بلخ،  قندهار،  کابل،  والیت های  در  کرونا  مثبت  موارد  تعداد  این 
به  مبتالیان  ترتیب، شمار  این  به  است.  رسیده  ثبت  به  پکتیکا  و  نیمروز  دایکندی، 

ویروس کرونا در کشور به ۴۴ هزار و ۷06 نفر افزایش یافته است.



وار آن د راکس – بارنت روبین
مترجم: جلیل پژواک

از خروج  و هم  از حضور  برداشت که هم  این 
نیروهای امریکایی از افغانستان، تهدیدی متوجه 
ایران است، تا به امروز دیدگاه ایران نسبت به 
طالبان را سمت وسو می دهد. پیش از این ایران 
جهادی  گروه های  از  شبکه  ای  جز  را  طالبان 
سعودی  عربستان  مالی  حمایت  مورد  سنی 
هدف  برای  متحده  ایاالت  حمایت  مورد  و 
قراردادن ایران، می دید. حکومت ایران مخالف 
تالش ها برای برقراری ارتباط سیاسی با طالبان 
بود و این مسأله را که طالبان و القاعده متفاوت 
هستند، به رسمیت نمی شناخت. با این حال، با 
افزایش نگرانی ایران از تهدید احتمالی حضور 
طوالنی مدت ارتش امریکا در افغانستان، تهران 
به تدریج سیاست مسیر دوم خود را در قبال 

طالبان توسعه داد.
دیپلماتیکی  تالش   200۷ سال  در  طالبان 
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واحدی ارائه کنند، بخش زیادی از 
و  کنند  جمع  محور  دراین  را  زنان 
قوت و پایگاه اجتماعی خودشان را 

افزایش دهند.
مهمی،  موضوعات  چه  شبکه: 
باید  زنان  با  رابطه  در  به ویژه 
مورد  بیشتر  صلح  مذاکرات  در 

تأکید قرار گیرد؟
دموکراتیک  ارزش های  داریوش: 
موضوعات اند.  مهم ترین  جمله  از 
مردم  که  است  ارزشی  جمهوریت 
برای  دهه  دو  به  نزدیک  افغانستان 
صرف  وقت  و  پرداخته  هزینه  آن 
کرده اند. بحث مردم ساالری موضوع 
از  پس  حکومت  است.  دیگر  مهم 
توافق صلح باید از ارزش های حقوق 
بشری مردم حفاظت و پاسداری و آن 
را ترویج کند. دموکراسی، انتخابات، 
و  واقعی  گونه ی  به  مردم  مشارکت 
جامعه ی مدنی همه از ارزش هایی اند 
که باید محفوظ بمانند. موضوع مهم 
دیگر عدالت اجتماعی است که صلح 
بر مبنای آن پایه گذاری می شود، تا 
زمانی که حقوق مردم اعاده و عدالت 
تامین نشود و مردم نتوانند اراده ی 
خود را تمثیل کنند، صلحی که در نتیجه ی توافق به دست می آید، 

پایدار نخواهد بود.
اندازه  چه  تا  قدرت  در  طالبان  حضور  شما  نظر  به  شبکه: 

می تواند بر فعالیت های مدنی تاثیر بگذارد؟
داریوش: باید دید که حضور طالبان در قدرت چگونه است؛ آیا آنان 
به عنوان یک قدرت مسلط حاضر خواهند شد یا به عنوان بخشی 
یافت. حزب  در آن حضور خواهند  و مشارکت کنندگان  قدرت  از 
اسالمی –گرچه ضعیف تر از طالبان است- پس از آمدن به کابل 
نتوانست کار خاصی انجام دهد، اگر طالبان هم این گونه در قدرت 
دموکراتیک،  خواست شان  که  دلیل  این  به  زنان  کنند،  مشارکت 
حقوق بشری و انسانی است، طبعا می توانند به حقوق شان دسترسی 
پیدا کنند، ولی اگر طالبان به عنوان نیروی مسلط بیایند و قدرت 
خواهد  دشوار  شهروندان  تمام  برای  زندگی  بگیرند،  اختیار  در  را 
شد و طبیعی است که این دشواری برای زنان، اقلیت های مذهبی، 
نخبگان، دانشجویان، دانشمندان، نویسندگان و تمام گروه هایی که 
دغدغه های روشن فکری و روشن گری و ایده های دموکراتیک دارند 

بیشتر خواهد بود.
شبکه: به عنوان یک شهروند نگرانی شما در رابطه با نتایج 

مذاکرات صلح چیست؟
هیچ  متاسفانه  دارم،  رابطه  این  در  زیادی  نگرانی های  داریوش: 
در  صلح  گفت وگوهای  از  واضحی  چشم انداز  و  روشن  روزنه ی 
افغانستان نمی بینم. در جامعه ای که پنجاه سال است جنگ گرم 
عمال در آن جریان دارد و خشونت ها و منازعات قومی و مذهبی 
در آن پیشینه ی صدها ساله دارد، تا این مسائل حل نشود، تنها 
با آتش بس نمی توان به صلح امیدوار بود، تفنگ ها شاید برای چند 
روزی بر زمین گذاشته شود، اما نبرد افکار، ارزش ها، خواست ها و 
موقعیت ها ادامه دارد. گفت وگوهایی که جریان دارد، مذاکره بین 
سران، زمام داران و رهبران جنگ است، اما متاسفانه در میان مردم 
می شود.  بیشتر  مذهبی  و  اجتماعی  شکاف  های  روزبه روز  جامعه 
و  فرهنگ  ذهنیت،  روی  که  می شوم  باورمند  صلح  به  زمانی  من 
ارزش های مردم به شکل درست کار شود و صلح را از پایین شروع 

کنیم.
شبکه: به نظر شما چه ضمانتی وجود دارد که طالبان پس از 

توافق صلح بر تعهدات خود پابند بمانند؟
داریوش: اصال چه ضمانتی وجود دارد که گفت وگوهای صلح به 
موفقیت بی انجامد؟ همین طور که برای این مساله تضمینی وجود 
ندارد برای پابندبودن طالبان به تعهدات نیز ضمانتی وجود ندارد. 
قبال هم گفتم که اگر طالبان به عنوان بخشی از نیروهای شریک 
در قدرت بیایند، در این صورت دولت و نیروهای رقیب می توانند 
مهارشان کنند، ولی اگر به عنوان نیروی مسلط بیایند، از آن جایی 
که ایدئولوژی، نظام سیاسی، روش ها و اهداف آنان معاصر نیست، 
برای نیازهای جامعه ی امروزی پاسخ گو نیستند و هرچه پیش بروند 

در واقع جامعه را عقب تر می برند.
آقای داریوش می گوید، با این که به نتیجه ی مذاکرات صلح خوش بین 
نیست، اما امیدوار است که پیش بینی های آنان نادرست باشد و این 

گفت وگوها به صلحی سرتاسری و پایدار در کشور بی انجامد.
نوت: این مصاحبه توسط شبکه جامعه  مدنی و حقوق بشر تهیه 

شده و امتیاز و مسئولیت آن به این شبکه برمی گردد. 

گفت وگوی شبکه  جامعه  مدنی و حقوق بشر با ابراهیم داریوش، پژوهش گر اجتماعی

صلح در عدم صیانت از حقوق هشروندان؛ 

آرامیش که یک اپیش یم لنگد

اگر در حکومت پس  از پژوهش گران اجتماعی می گویند  شماری 
از توافق صلح حقوق شهروندان، به ویژه زنان نادیده گرفته شود و 
عدالت اجتماعی تامین نشود، صلح به دست آمده پایدار نخواهد بود.

در  دانشگاه،  استاد  و  اجتماعی  پژوهش گر  داریوش،  ابراهیم 
گفت وگویی با شبکه  جامعه  مدنی و حقوق بشر )شبکه( می گوید، 
دست یابی  تکاپوی  در  مردم  آن  در  که  را  جنگی  قطع  حالت 
در  جنگ  اگر  »حتا  نامید:  صلح  نمی توان  باشند  حقوق شان  به 
کوتاه مدت پایان یابد و آتش بس برقرار شود، از آن جایی که حقوق 
مردم اعاده و عدالت تأمین نمی شود، مردم در تالش دست یابی به 
حقوق شان خواهند بود. پای چنین صلحی همیشه لنگ است و هر 
لحظه امکان فرو ریختنش وجود دارد. حالتی که در آن حقوق مردم 
مصون نباشد و شهروندان آزادی فردی نداشته باشند صلح نیست.«
شبکه: ارزیابی شما از آن چه تا کنون در مذاکرات گذشته 
مطلوب  نتیجه ای  به  می توان  اندازه  چه  تا  چیست؟  است 

امیدوار بود؟
روز  با گذشت هر  فکر می کنم گفت وگوهای صلح  داریوش: من 
های  پیش شرط  از  یکی  که  خشونت ها  کاهش  می شود،  مبهم تر 
افزایش  برعکس خشونت ها  و  نشده  محقق  هنوز  بود  گفت وگوها 
یافته است. از سوی دیگر بخش کالنی از این گفت وگوها به عوامل 
است؛  وابسته  امریکا  متحده ی  ایاالت  انتخابات  جمله  از  خارجی، 
ممکن است گفت وگوهای صلحی که گرداننده ی آن دستگاه دولت 
به  توجه  با  شود.  مبهم تر  بود  خلیل زاد  آقای  به ویژه  ترمپ،  آقای 
این مسائل من فکر می کنم حداقل در کوتاه مدت نمی توان به این 

مذاکرات خوش بین بود.
شبکه: به نظر شما گفت وگو با گروهی که پیشینه ی خوبی، 
حضور  برای  پیامدی  چه  ندارد  زنان  با  رابطه  در  به ویژه 

اجتماعی و سیاسی زنان خواهد داشت؟
داریوش: طالبان فقط پیشینه ی زن ستیزی ندارند، بلکه پیشینه ی 
انسان ستیزی دارند، آنان با اقلیت های قومی و مذهبی برخورد بسیار 
خصمانه ای داشتند و نیروهای متخاصم سیاسی شان با اقلیت های 
سیاسی به شکل بسیار خشنی برخورد می کردند، طالبان با محیط 
زیست و میراث های فرهنگی افغانستان نیز مشکل داشتند. چگونگی 
پیامد این گفت وگوها برای حضور اجتماعی و سیاسی زنان به این 
فعاالن  و  مدنی  جامعه ی  بشری،  حقوق  نیروهای  که  برمی گردد 
حقوق زن در کشور تا چه اندازه قدرت یافته اند و تبدیل به یک 
نیروی اجتماعی - سیاسی شده اند تا بتوانند به عنوان یک بخش 
صورت  در  طالبان  تا  کنند  اندام  عرض  جامعه  در  اجتناب ناپذیر 
سهیم شدن در قدرت قادر به انکار آنان نباشند. ساختار و ماهیت 
ایدئولوژی و گفتمانی که طالبان دارند طوری است که جایگاه زنان و 
اقلیت های مذهبی -خصوصا زنان- در آن بسیار کم رنگ، غیرواقعی 

و کتمان شده است.
اندازه  چه  تا  صلح  مذاکرات  در  زنان  حضور  نفس  شبکه: 

می تواند بر موقف طالبان نسبت به آنان تاثیرگذار باشد؟
داریوش: آنان می توانند طالبان را به نوعی حداقل در بین افکار 
افزون  زنان  به چالش بکشند.  بین المللی و در رسانه ها  و  عمومی 
بر این که در گفت وگوها حضور دارند باید در افغانستان روی پایگاه 
اجتماعی، همبستگی، نظریه سازی برای وضعیت زنان و در مورد 
حقوق و مشارکت آنان کار کنند تا بتوانند صدا، نظریه و دیدگاه 

تعویق افتاد.« او در ادامه یادآوری کرده است 
روز  گزینش  کمیته  جلسه ی  است  »قرار  که 
یکشنبه، 1 سرطان 1۳۹۹ ساعت 10:00 قبل 

از ظهر دایر گردد.«
کمیته  جلسات  تعویق افتادن  به  دنبال  به 
نهادهای  نماینده ی  دو  درخواست  به  گزینش 
در  سراسری  قرنطینه  وضع  و  مدنی  جامعه 
کشور، سلما پوپلزی در یک ایمیل دیگر عنوانی 
که  است  نوشته  ناصری  لیلما  و  افضلی  اکرام 
اصالحات اداری نگرانی آنان بابت خطر ویروس 
افتادن  تعویق  »به  اما  می کند  درک  را  کرونا 
جلسات کمیته گزینش بیشتر از این صدمه به 
این  از  بیشتر  و کمیسیون  عامه است  منفعت 
نمی توند پروسه را تاخیر کند و تاخیر بیشتر به 

هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست.«
این کمیشنر اصالحات اداری و خدمات ملکی 
چهار  گزینش  کمیته  جلسات  این که  بیان  با 
ماه به تعویق افتاده در ادامه ی ایمیل خواهان 
برگزاری جلسات به صورت آنالین شده و گفته 
در  مدنی  جامعه  عضو  دو  این  اگر  که  است 
جلسات کمیته گزینش حضور نیابند و روی به 
تعویق افتادن جلسات تأکید کنند، »کمیسیون 
در  مجبوراً  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 
مورد عضویت شما در این کمیته تجدید نظر 
جامعه  مشترک  کمیته  با  را  موضوع  و  نموده 
مدنی و سایر نهادهای مرتبط شریک و از آن ها 

تقاضای معرفی نماینده جدید خواهد کرد.«
ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات  کمیسیون 
افغانستان پس از آن طی دو مکتوب جداگانه 
در 21 سرطان 1۳۹۹ از شبکه زنان افغانستان 
فساد  علیه  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  کمیته  و 
اداری )میک( درخواست می کند تا »به منظور 
تسهیل حضور نهادهای بی طرف برای باال بردن 
کیفیت و شفافیت پروسه یک تن از نمایندگان« 
خود را برای عضویت در کمیته گزینش اعضای 

کمیسیون مبارزه با فساد اداری معرفی کنند.
شبکه زنان افغانستان در پاسخ به این درخواست 
این  دادخواهی  بخش  مسئول  مشعل،  روشن 
شبکه را »به صفت نماینده با صالحیت« خود 
و کمیته میک »باری سالم، عضو پیشین این 

بودند. 
در  وظایف خود  زمان  آن  در  تخنیکی  کمیته 
کرد  نهایی  را  نامزدان  اسناد  ارزیابی  خصوص 
و حاصل کار خود را به کمیته تشخیص ارایه 
کرد. به دنبال آن کمیسیون اصالحات اداری و 
خدمات ملکی در اواخر ماه حوت 1۳۹8 اعالم 
تشخیص  کمیته  جلسه ی  نخستین  که  کرد 
برای  اداری  فساد  با  مبارزه  اعضای کمیسیون 
بررسی اسناد مربوط به گزینش ابتدایی نامزدان 
شده  برگزار  ناظران«  حضور  »با  پیشنهادی 
است. در این جلسه یک عضو این کمیسیون، 
یک نفر از اداره بازرس، یک نماینده ی حامی 
زنان در جامعه مدنی و یک نماینده ی جامعه  
حضور  اداری  فساد  با  مبارزه  بخش  در  مدنی 

داشته اند.
در اعالمیه ی خبری کمیسیون اصالحات اداری 
کمیته ی  جلسه ی  نخستین  »در  است:  آمده 
اصالحات  مستقل  کمیسیون  در  که  گزینش 
از  پس  شد،  برگزار  ملکی  خدمات  و  اداری 
بررسی اسناد ۴۷ تن از نامزدان، 2۳ تن تأیید و 
12 تن آنان رد شدند. 12 نامزد دیگر می توانند 
واجد شرایط  کمبود،  اسناد  ارائه ی  در صورت 

شناخته شوند.«
نهادهای  نمایندگان  می گوید  افضلی  اکرام 
جامعه مدنی در جریان انتخاب 1۵ نامزدی که 
به ریاست جمهوری معرفی شده اند، نیستند و 
از نامزدان بررسی شد  در جلسه اسناد بعضی 
اما هیچکس انتخاب و نهایی نشد. آقای افضلی 
بدون نام گرفتن از شخص و یا نامزدی گفت 
بود  ناتکمیل  اسناد شان  نامزدان  از  که برخی 
و از کمیسیون اصالحات اداری خواست شد تا 
اسناد این نامزدان تکمیل شود ولی اصالحات 
اداری اسناد برخی از نامزدان را درخواست نکرد 
زیرا »نمی خواست این افراد در پروسه بیایند و 

می خواستند این افراد را حذف کنند.« 

شروع اختالفات
کمیته ی  نشست  نخستین  برگزاری  از  پس 
فساد  با  مبارزه  کمیسیون  اعضای  تشخیص 
افغانستان  و  جهان  در  کرونا  ویروس  اداری، 

خدمات ملکی به حیث عضو« ایجاد می شود. در 
فقره سوم این ماده چنین تصریح شده است: 
»ستره محکمه مکلف است، شش ماه قبل از 
این  دهم  ماده   6 فقره ی  مندرج  میعاد  ختم 
جهت  را  گزینش  کمیته  ایجاد  زمینه  قانون، 

گزینش اعضای جدید فراهم نماید.«
افغانستان،  براساس معلومات دیدبان شفافیت 
جلسات،  برگزاری  و  دادخواهی  ماه ها  از  پس 
سرانجام اشرف غنی قبول کرد تا قانون مبارزه 
برگردد.  آن  اصلی  شکل  به  و  تعدیل  فساد  با 
این نهاد گفته است که در تعدیل قانون، پنج 
مدنی  جامعه  و  نفر  پنج  هریک  دولتی  اداره 
در  عضویت  برای  را  نفر   2۵ عموم  به صورت 
و  با فساد معرفی می کردند  مبارزه  کمیسیون 
صالحیت نظارتی کمیسیون مبارزه با فساد نیز 

برگشتانده شد.
در تعدیل ماده نهم قانون مبارزه با فساد اداری 
شماره  جریده ی  در   1۳۹8 حمل   ۳ در  که 
1۳۳۹ منتشر شد، آمده است »ستره محکمه، 
وزارت های عدلیه و امور زنان، اداره سارنوالی و 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هریک 
ذیربط  مدنی  جامعه  نهادهای  و  نفر  پنج  پنج 
مبارزه با فساد اداری بیست وپنج نفر اشخاص 
قانون  این  ماده ی هشتم  واجد شرایط مندرج 
مربوطه«  والیتی  نهادهای  با  هماهنگی  در  را 
مطابق طرزالعمل به کمیسیون اصالحات اداری 

و خدمات ملکی معرفی می نمایند. 
براساس این قانون، کمیسیون مستقل اصالحات 
که  اشخاصی  اسناد  ملکی،  خدمات  و  اداری 
فساد  با  مبارزه  کمیسیون  در  عضویت  برای 
معرفی می شوند را بررسی و فهرست »حداقل 
برای  را  شرایط«  واجد  اشخاص  نفر  پانزده 
می کند.  ارایه  رییس جمهور  به  تصمیم گیری 
رییس جمهور پس از مشوره با مسئوالن مراجع 
دولتی و رؤسای نهادهای جامعه مدنی ذی ربط 
»به حیث  را  نفر  پنج  اداری،  فساد  با  مبارزه 
اعضای کمیسیون که حداقل دو نفر آن ها زن 

باشد« تعیین می کند.

اخراج یا مخالفت با پروسه؟
سال 1۳۹۷ خورشیدی  اواخر  در  غنی  اشرف 
 1۳۹۷/12/12 مورخ   ۳۵۴ شماره  فرمان 
کمیسیون  اعضای  تعیین  مورد  در  را  خود 
دنبال  به  کرد.  صادر  اداری  فساد  با  مبارزه 
از  افغانستان  اداری  اصالحات  کمیسیون  آن 
اداراتی چون دادگاه عالی، وزارت های عدلیه و 
حقوق  کمیسیون  و  کل  دادستانی  زنان،  امور 
بشر افغانستان خواست هر نهاد پنج فرد واجد 
کمیسیون  این  در  عضویت  برای  را  شرایط 
معرفی کنند. این کمیسیون از نهادهای جامعه 
مدنی نیز خواسته بود که 2۵ فرد واجد شرایط 
را برای عضویت در کمیسیون مبارزه با فساد 

اداری معرفی کنند. 
اما در ماه حمل 1۳۹8 نهادهای جامعه مدنی 
حکومت  از  اداری  فساد  با  مبارزه  با  مرتبط 
خواستند تا کمیسیون مستقل مبارزه با فساد 
اداری را در مطابقت با معیارهای جهانی ایجاد 
این  »در  که  بودند  مدعی  نهادها  این  کند. 
کمیسیون  و  رییس جمهور  گزینش،  شیوه ی 
باال و  اداری و خدمات ملکی دست  اصالحات 
تأثیرگذاری زیاد در انتخاب اعضای کمیسیون 
دارد؛ در حالی که کمیسیون اصالحات اداری 
دادن  و  نیست  مستقل  نهاد  ملکی  خدمات  و 
صالحیت انتخاب اعضای کمیسیون به یک نهاد 
ایجاد کمیسیون سیاسی و جانب دار  به  منجر 

خواهد شد.«
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات 
کمیسیون  این  که  می گوید  افغانستان  ملکی 
برای تأمین شفافیت کامل پروسه، از نهادهای 
جامعه مدنی خواست تا نمایندگان خود را برای 
عضویت در کمیته تشخیص و کمیته تخنیکی 

معرفی کنند. 
کمیسیون  این  سخن گوی  احمد،  عبدالفرید 
مستقل  »کمیسیون  گفت:  روز  اطالعات  به 
منظور  به  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 
پروسه ی  این  امور  نهایی سازی طرزالعملی که 
کاری  متعدد  جلسات  می کند،  تنظیم  را  ملی 
تدویر  مدنی  جامعه  نهادهای  نمایندگان  با  را 
و  تعدیل  بار  سه  از  بعد  طرزالعمل  این  کرد. 
جامعه  محترم  اعضای  نظریات  شامل سازی 

مدنی به تاریخ 1۷ قوس 1۳۹8 نهایی شد.«
اصالحات  کمیسیون  سخن گوی  گفته ی  به 
اداری و خدمات ملکی، براساس طرزالعمل، از 
میان چهار تن از اعضای کمیته های تخنیکی و 
تشخیص، دو تن از اعضای جامعه مدنی )یک 
نفر از دیدبان شفافیت افغانستان و یک نفر از 
در  عضویت  برای  افغانستان(  عدالت  موسسه 
شده  معرفی  تشخیص  و  تخنیکی  کمیته های 

اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون  »اعضای 
مکلف اند تا پس از احراز رسمی موقف، وظایف 
و صالحیت های خویش را در مطابقت به احکام 
اسناد تقنینی نافذه ی کشور و براساس برنامه 
و زمان بندی شده، علی الخصوص در  مشخص 
موارد مندرج جز 1۷ فقره 1 ماده 1۷ و فقره 
2 ماده ۴0 قانون مبارزه با فساد اداری تنظیم 

و اعمال نمایند.«
فقره 2 ماده چهل این قانون گفته است که پس 
از ایجاد کمیسیون، ادارات موازی که در راستای 
مبارزه با فساد اداری کار می کند، طی یک سال 
توسط احکام رییس جمهور به کمیسیون مبارزه 

با فساد اداری مدغم می شوند.
ایجاد  اما  مدنی  جامعه  مشترک  کاری  گروه 
سیاسی  را  اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون 
خوانده است. این گروه گفته است که »حکومت 
بر  که  طرزالعملی  برخالف  را  مدنی  نهادهای 
اداری  فساد  با  مبارزه  قانون  نهم  ماده  اساس 
تهیه شده است، از پروسه گزینش اخراج کرده، 
و  نموده  انتخاب  را  نامزد 1۵ تن  از میان ۵0 
رییس جمهور برخالف ماده دهم قانون مبارزه 
با فساد اداری، بدون مشوره با نهادهای مدنی ۵ 
تن از میان این 1۵ نامزد را به عنوان کمشنران 

کمیسیون مبارزه با فساد تعیین کرده است.«
اتحادیه  ارشد  عضو  فرزه ای،  عبدالوحید 
کمیته  عضو  و  افغانستان  حقوقدانان 
کاری  گروه  فساد  با  مبارزه  و  حکومتداری 
رد شدن  به  اشاره  با  مدنی  نهادهای  مشترک 
فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص قانون 
»پروسه  که:  می گوید  اداری  فساد  با  مبارزه 
گزینش کمشنران کمیسیون مبارزه با فساد از 
سوی هر دو مجلس رد شده است و حکومت 
نباید فرمان تقنینی ای را در مخالفت با قانون 

اساسی تطبیق کند.«
اعتراض تنها این نیست. اشرف غنی کمیسیون 
ایجاد  زمانی  درست  را  اداری  فساد  با  مبارزه 
کرده است که کنفرانس ژنو فردا )دوشنبه، ۳ 
قوس( برگزار می شود. افغانستان باید تعهدات 
جهانی  جامعه  برای  را  خود  قبل  سال  شش 
گزارش کند. برخی از آگاهان به این باورند که 
تالش  اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون  ایجاد 
سیاسی از سوی آقای غنی است تا در نشست 

ژنو از آن به عنوان یک دستاورد یاد کند.
این  به  آسیا  بنیاد  رییس  احمدزی،  عبداهلل 
باور است که ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد 
تعهد سمبولیک رهبری حکومت افغانستان را 
نشان می دهد و نیز ایجاد این کمیسیون یکی 
از خواسته ها و معیارهایی است که از سوی ملل 
شده  وضع  اداری  فساد  با  مبارزه  برای  متحد 
است. او به روزنامه اطالعات روز گفت: »این که 
یک  بود  خواهد  موثر  چقدر  کمیسیون  ایجاد 
بحث است اما این که در روزی که کنفرانسی 
را در مورد مبارزه با فساد دایر می کنند و چند 
روز بعد شاهد کنفرانس ژنو خواهیم بود، این 
پهلوی آن  پیام سیاسی دارد. در  موضوع یک 
چیزی که برای من سوال است، این است که 
توانسته  یا  می تواند  چقدر  ادارات  این  ایجاد 
در گذشته مبارزه با فساد را در کشور موثرتر 

بسازد.«
سروی های بنیاد آسیا نشان می دهد که ساالنه 
دیدگاه های مردم درباره ی فساد بیشتر می شود 
و برای مردم افغانستان تاکنون ثابت نشده است 
مبارزه ای صورت  اداری  فساد  با  مقابله  در  که 
می گیرد که هراس یا حسابدهی را برای افراد 
بنیاد  این  رییس  کند.  ایجاد  فساد  در  دخیل 
در  مردم  سو،  این  به   2006 از  که  می افزاید 
پاسخ به سروی بنیاد آسیا می گویند فساد در 
زندگی روزمره ی شان یکی از مشکالت بزرگ 

است. 
نهادهای  ادعای  و  گفته ها  این  به  پاسخ  در 
سخن گوی  صدیقی،  صدیق  مدنی،  جامعه 
در  »حکومت  که  می گوید  ریاست جمهوری 
سطح  در  است.  متعهد  فساد  با  مبارزه  امر 
با فساد، اجماع  باالی مبارزه  رهبری حکومت 
کامل موجود است.« او در پاسخ به سوال های 
»رسیدگی  است:  گفته  روز  اطالعات  روزنامه 
رییس  و  هرات  شاروال  اخیر،  پرونده های  به 
اقدام  از  تازه ی  اداره نورم و استندرد، نمونه ی 
و  دولت  است.  اداری  فساد  برابر  در  حکومت 
قضایی  و  عدلی  تعقیب  به  مسئول،  نهادهای 
آلوده  عالی رتبه  مقامات  به ویژه  فاسد،  افراد 
و  ثبت  قانون  تطبیق  می دهد.  ادامه  فساد  به 
بررسی و اشاعه دارایی های مقامات و کارمندان 
عالی رتبه، به توقیف و ضبط دارایی هایی که در 
نتیجه فساد حاصل شده، گردیده است. میثاق 
امنیتی که در حال تطبیق است، در امر مبارزه 
با فساد و افشای افراد آلوده به فساد مؤثر واقع 

خواهد شد.«

الیاس نواندیش
گزارشگر

بازرس  دفتر  یا  این که سیگار  از  روز پس  یک 
ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از عملکرد 
فساد  با  مبارزه  برای  افغانستان  دولت  ضعیف 
سخن گفت و اعالم کرد که حکومت این کشور 
جلسات  برگزاری  با  و  کاغذ  روی  در  فساد  با 
مبارزه می کند، نه در عمل، محمداشرف غنی 
کمیسیون مبارزه با فساد را ایجاد و پنج عضو 

این کمیسیون را معرفی کرد.
ساالنه  جلسه ی  ششمین  در  که  غنی  آقای 
در  فساد  با  مبارزه  زمینه ی  در  اروپا  اتحادیه 
گفت  می کرد،  صحبت  ریاست جمهوری  ارگ 
کمیسیون  اصلی  مسئولیت های  از  یکی  که 
دارایی های  اعالم  و  درج  فساد  با  مبارزه 
مقام های عالی رتبه دولت است. او گفت که این 
کمیسیون پنج نفره، تمام اختیارات قانونی الزم 
را دارد از همین رو در برابر مردم، حکومت و 

شورای ملی پاسخگو است.
همایون حامد، مریم زرمتی، عبدالقیوم نظامی، 
پنج  فرخ لقا  و  هاشمی  محمدمهدی  سید 
نفری اند که براساس فرمان شماره 110 مورخ 
22 عقرب 1۳۹۹ رییس جمهور به حیث اعضای 
کمیسیون مبارزه با فساد اداری معرفی شده اند. 
روز  اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون  اعضای 
ریاست جمهوری  ارگ  در  قوس(   2( یک شنبه 
این  یاد کردند. رییس جمهور غنی در  سوگند 
گفت:  کمیسیون  اعضای  به  خطاب  مراسم 
به  را  افغانستان  مردم  آرزوی  که  »امیدوارم 
حقیقت مبدل سازید. هرکجا که فساد است، 
به  و شما  تشریح شود  مردم  به  و  آشکار  باید 
داشته  اعتماد  ریاست جمهوری  حمایت مطلق 

باشید.«
گسترده ی  انتقاد  با  اما  کمیسیون  این  ایجاد 
نهادهای جامعه  مدنی مواجه شده است. گروه 
کاری مشترک جامعه مدنی می گوید حکومت 
مبارزه  سیاسی  »کمیسیون  قانون،  نقض  با 
از  گروه  این  است.  کرده  ایجاد  را  فساد«  با 
کمیشنران  تعیین  که  است  خواسته  حکومت 
از  قانونی که  براساس  لغو و  را  این کمیسیون 
روند  شد،  خواهد  تصویب  ملی  شورای  سوی 
ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد را به پیش ببرد. 
کمیسیون مبارزه با فساد چیست و چگونه ایجاد 
شده است. چرا نهادهای جامعه مدنی با ایجاد 
مخالف اند؟  کمیسیون  این  اعضای  معرفی  و 
عده ای با اشاره به نزدیک شدن کنفرانس ژنو در 
مورد افغانستان، می گویند ایجاد این کمیسیون 
اما  است،  حکومت  سوی  از  سیاسی  امر  یک 
با  مبارزه  کمیسیون  ایجاد  می گوید  حکومت 
فساد اداری  یکی از تعهدات دولت به جامعه 

جهانی بوده است.

جنجال بر سر قانون
شش سال قبل دولت افغانستان در کنفرانس 
لندن متعهد شد تا کمیسیون مبارزه با فساد 
افغانستان  زمان  آن  در  کند.  ایجاد  را  اداری 
که  بود  گفته  خارجی  کمک کنندگان  به 
»کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را با 
عضویت اعضای جامعه مدنی و حقوق دانان توانا 
ایجاد می کند تا پرونده های فساد اداری را در 

موعد معین بررسی کنند.« 
تهیه  روی  کار  افغانستان  آن حکومت  از  پس 
قانون مبارزه با فساد اداری را آغاز کرد. براساس 
اختیار  در  شفافیت  دیدبان  که  معلوماتی 
اطالعات روز قرار داده است، از سال 1۳۹6 تا 
این  مسوده  روی  کار  خورشیدی  سال 1۳۹۷ 
قانون در گروه کاری قوانین وزارت عدلیه انجام 
شده است. سپس کابینه این قانون را تصویب 
و رییس جمهور آن را طی فرمان تقنینی توشیح 
و  تحریف  سپس  قانون  این  اما  است.  کرده 

جامعه مدنی از آن حذف شده است.
قانون  »بررسی  است:  گفته  شفافیت  دیدبان 
حداقل  که  می داد  نشان  مدنی  جامعه  توسط 
کابینه  توسط  که  به طرحی  نسبت  مورد   ۴2
تصویب شده بود، قانون نشر شده تفاوت داشت. 
کمیته  بردن  بین  از  شامل  قانون  تحریفات 
گزینش مختلط و گرفتن صالحیت نظارت از 

نهادهای عدلی و قضایی می شد.«
قانون مبارزه با فساد اداری در 1۴ سنبله 1۳۹۷ 
در پنج فصل و ۴0 ماده از سوی رییس جمهور 
جریده ی  در   1۳۹۷ میزان   18 در  و  توشیح 
شماره 1۳1۴ منتشر شد. ماده نهم این قانون 
با  مبارزه  کمیسیون  اعضای  گزینش  مورد  در 
موجودیت  آنان  اسناد  بررسی  و  اداری  فساد 
است  گفته  و  کرده  تعریف  را  گزینش  کمیته 
ستره  رییس  ترکیب  به  گزینش  »کمیته  که 
محکمه به حیث رییس، لوی سارنوالی به حیث 
و  اداری  اصالحات  کمیسیون  رییس  و  عضو 

کمیسیون  معلومات  براساس  یافت.  شیوع 
اصالحات اداری و خدمات ملکی، اعضای جامعه 
در  از حضور  مسأله  این  مطرح کردن  با  مدنی 
جلسه دومی خودداری کردند. این کمیسیون 
سپس پیشنهاد برگزاری جلسات آنالین را کرد 
تا اسناد نامزدان از طریق جلسه مجازی بررسی 
شود اما »اعضای جامعه مدنی در جلسه حضور 

نیافتند.«
عبدالفرید احمد در این مورد افزود: »کمیسیون 
به  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات  مستقل 
منظور تسریع روند گزینش، جلوگیری از ضیاع 
وقت و جلوگیری از وارد شدن صدمه به منافع 
را  دوم  مجازی  جلسه ی  تقاضای  کشور،  ملی 
کرد. این بار اعضای محترم هر دو نهاد جامعه 
مدنی پس از حدود چهار ماه تاخیر در جلسه 
نظریات  ارایه  با  ولی  کردند  شرکت  مجازی 
کردن  وارد  با  و  طرزالعمل  روحیه ی  خالف 

اتهامات بی اساس جلسه را مختل کردند.«
مستقل  کمیسیون  که  معلوماتی  براساس 
افغانستان  ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات 
در اختیار روزنامه اطالعات روز قرار داده است، 
سید اکرام افضلی و لیلما ناصری دو نماینده ی 
کمیته  در  مدنی  جامعه  نهادهای  انتخابی 
تشخیص نامزدان عضویت در کمیسیون مبارزه 
به جلسه  مورد حاضر  در یک  اداری،  فساد  با 
نشده و نگرانی خود از شیوع ویروس کرونا را 

مطرح کرده اند.
اکرام  با 2۹ جوزای 1۳۹۹  برابر  در 18 جون 
پوپلزی،  سلما  ایمیل  به  پاسخ  در  افضلی 
خدمات  شکایات  به  رسیدگی  بورد  کمیشنر 
ملکی که درخواست برگزاری جلسه ی کمیته 
نظر  تایید  »با  نوشته:  است،  کرده  را  گزینش 
خانم ناصری، باید در مورد تاریخ جلسه تجدید 
نظر شود چون هنوز خطر جدی کرونا وجود 

دارد.«
پس از آن خانم پوپلزی در ایمیل دیگر عنوانی 
کمیسیون  اعضای  گزینش  کمیته ی  اعضای 
مبارزه با فساد اداری نوشته است که جلسه ای 
که قرار بود برگزار شود، »بنابر تقاضای افضلی 
به  کرونا  ویروس  از  ایشان  نگرانی  و  صاحب 

گزینش  کمیته  در  عضویت  برای  را  کمیته« 
معرفی معرفی می کنند.

تایید  روز  اطالعات  به  میک  کمیته  در  منابع 
کارمند  سالم  باری  زمان  آن  در  که  می کنند 
رسمی این کمیته نبوده و در کمیته گزینش 
»منحیث نماینده نه بلکه منحیث عضو اسبق 
با  مبارزه  آگاه مسایل  و منحیث  کمیته میک 
فساد« معرفی شده است. این که چرا میک در 
این کمیته نماینده رسمی معرفی نکرده است، 
ناشی از وجود تضاد منافع بوده است زیرا میوند 
میک خود  کمیته  داراالنشای  رییس  روحانی، 
با  مبارزه  کمیسیون  عضویت  نامزدان  از  یکی 

فساد اداری بوده است. 
این مورد می گوید: »پس  عبدالفرید احمد در 
و  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون  آن  از 
خدمات ملکی به منظور تسریع پروسه گزینش، 
از دو نهاد دیگر جامعه مدنی )کمیته نظارت و 
ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری و شبکه زنان 
افغانستان( خواست تا دو تن از نمایندگان شان 
را برای عضویت در کمیته تشخیص بفرستند. 
جلسات کمیته تشخیص با انتخاب دو تن دیگر 
از اعضای جامعه مدنی به گونه ی پیگیر و منظم، 

به صورت حضوری و مجازی ادامه یافت.«
اما شماری از نهادهای جامعه مدنی مدعی اند 
که کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی 
از ماه سرطان به بعد دیگر آنان را از جلسات 
حذف و در جلسات کمیته ی گزینش/ کمیته 
اعالمیه ی  در  است.  نکرده  دعوت  تشخیص 
گروه کاری مشترک نهادهای مدنی آمده است: 
قانون، حکومت  تطبیق  پروسه  در  نهایت  »در 
رنگ  کم  مدنی  نهادهای  نقش  تا  کرد  تالش 
باشد و بعد از این که نهادهای مدنی نگذاشتند 
پروسه گزینش با ملحوظات سیاسی طی شود، 
حکومت نماینده های منتخب نهادهای مدنی را 

از پروسه اخراج کرد.«
شفافیت  دیدبان  اجرایی  رییس  افضلی،  اکرام 
منتخب  نمایندگان  از  یکی  و  افغانستان 
نهادهای جامعه مدنی اما می گوید که در زمان 
وضع  قرنطین  حکومت  کرونا  ویروس  شیوع 
کرد و کمیسیون اصالحات اداری اصرار داشت 
که جلسه ی حضوری برگزار شود و بعد قبول 
اولین  کردند که جلسه ی حضور نمی شود. در 
آنالین کردند،  فرصت که درخواست جلسه ی 

ما حاضر شدیم.
اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو  در  افضلی  آقای 
روز گفت: »وقتی در جلسه حاضر شدیم آقای 
]نادر[ نادری آمد و تهدید کردید که اگر در دو 
هفته کار تان را خالص نکنید و نام ها را نهایی 
نفرهای  و  از پروسه پس کرده  را  نکنید، شما 
دیگر را به جای تان می آوریم. ما گفتیم بگذاریم 
روند به پیش برود. شما صالحیت ندارید تعیین 
تکلیف کنید، صالحیت آمدن در کمیته را هم 
ندارید زیرا اعضای کمیته مشخص اند. ما گفتیم 
مداخله نکنید در پروسه. پس از آن این موضوع 
ولی  کردیم،  روان  مکتوب  به حکومت طی  را 
پروسه  به  را  ما  دیگر  این ها  نگرفتیم.  جواب 

دعوت نکردند.«

معرفی اعضای کمیسیون فساد اداری
برای  را  نفر   1۵ سرانجام  تشخیص  کمیته ی 
اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون  در  عضویت 
تمامی  می کند.  معرفی  ریاست جمهوری  به 
دارند.  ماستری  تحصیلی  سند  افراد  این 
را  نفر  پنج  افراد  این  میان  از  رییس جمهور 
به حیث اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری 

معرفی کرده است. 
با  مبارزه  قانون  هفدهم  ماده  اول  فقره ی 
صالحیت های  ذیل  را  مورد   18 اداری  فساد 
تعریف کرده  اداری  با فساد  مبارزه  کمیسیون 
است. »طرح و ترتیب استراتژی و پالیسی های 
مبارزه با فساد اداری«، »اتخاذ تدابیر به منظور 
جلوگیری از فساد اداری«، »دریافت اطالعات 
مطابق  اطالع دهندگان  از  اداری  فساد  جرایم 
ذی ربط  مرجع  به  آن  ارجاع  و  قانون  احکام 
مطابق طرزالعمل مربوط«، »نظارت از تطبیق 
استراتژی و پالیسی های مبارزه با فساد اداری از 
طریق داراالنشا«، »تأمین هماهنگی در اجراآت 
مبارزه  امر  در  دولتی  ادارات  و  وزارت ها  میان 
با فساد اداری«، »تشخیص نواقص فعالیت های 
وزارت ها و ادارات دولتی در راستای مبارزه با 
فساد اداری و نشر آن و اصدار هدایت و ارایه 
مشوره جهت رفع آن«، »ارایه پیشنهاد جهت 
بهبود امور ادارات برای گسترش حکومت داری 
خوب به رییس جمهور« و ثبت و بررسی دارایی 
مقامات دولتی و کارمندان بلند رتبه« از جمله 
موارد برجسته  ی صالحیت کمیسیون مبارزه با 

فساد اداری است. 
در ماده سوم فرمان رییس جمهور آمده است: 

دستپاچیگ در دقیقه نود
»کمیسیون مبارزه با فساد اداری« چگونه ایجاد شد؟

نخستین جلسه ی کمیته تشخیص اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری با حضور نمایندگان منتخب جامعه مدنی برگزار شده است. منبع عکس: کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی
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هفتـه پیـش مدیـرکل آژانـس در نشسـت شـورای 
حـکام ایـن نهـاد، دربـاره فعالیت هـای جدیـد ایران 
در مرکـز غنی سـازی اورانیـوم نطنـز گفـت کـه ایـن 
کشـور آژانـس را از برنامـه هـا و فعالیت هـای تـازه 
خـود مطلـع کـرده و این اقدامـات زیر نظر بازرسـان 

آژانـس قـرار دارد.
آقای گروسی درباره ساخت مرکز مونتاژ سانتریفیوژ 
ایران  که  گفت  نیز  نطنز  زیرزمینی  تاسیسات  در 
اقدامات در این زمینه را آغاز کرده اما هنوز عملیات 

آن به پایان نرسیده است.
مرکز  در  انفجاری  اثر  بر  جاری  سال  تابستان  اوایل 
به شدت  آن  ایران ساختمان  سانتریفیوژهای  مونتاژ 
آسیب دید. مقام های ایرانی گفتند علت این انفجار را 
به »دالیل امنیتی« فعال اعالم نمی کنند اما پس از 
آن تصمیم خود به ساخت مجدد این مرکز این بار در 

تاسیسات زیرزمینی نظنز خبر دادند.
آقای غریب آبادی نیز امروز در خصوص حادثه نطنز به 
»خبر آنالین« گفته است که »گزارش و جمع بندی 
طی  را  خود  مراحل  که  است  حادثه  این  نهایی 

می کند.«
انرژی  بین المللی  آژانس  مدیرکل  گروسی،  رافائل 
اتمی چهارشنبه 28 عقرب در جلسه شورای احکام 
همچنین گفت که ایران باید درباره منشا ذرات اتمی 
کشف شده در مکان های اعالم نشده، به آژانس پاسخ 

دهد.
آقـای گروسـی همزمـان بـا جلسـه شـورای حـکام 
آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمـی کـه بـه بررسـی 
توافـق  اجـرای  دربـاره  مدیـرکل  دوره ای  گـزارش 
هسـته ای برجـام و سـایر قراردادهای ایـران و آژانس 
اختصـاص داشـت در یـک کنفرانـس خبـری هم در 
مقـر آژانـس گفـت کـه انتظـار دارد ایـران بـه نحـو 
رضایـت بخشـی ابهامات آژانـس را دربـاره آثار ذرات 

اورانیـوم کشـف شـده، رفـع کنـد.

و  سـفیر  غریب آبـادی،  کاظـم  روز:  اطالعـات 
آژانـس  در  ایـران  نماینـده   ، ایـران  دائـم  نماینـده 
بین المللـی انـرژی اتمـی، گفتـه اسـت کـه »ایـران 
از  تـازه ای  واردمرحلـه  جدیـد  سـانتریفیوژهای  بـا 
غنی سـازی شـد« و خبـر از »تزریـق گاز هگزافلوراید 
اورانیـوم یـا یـو اف6 بـه سـانتریفیوژ، آخریـن مرحله 
بـرای آغاز غنی سـازی و جداسـازی اورانیـوم 2۳8 از 

اسـت.«  2۳۵ اورانیـوم 
در  غریب آبادی  آقای  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
انجام داده گفت که »در  با خبرآنالین  گفتگویی که 
نطنز عالوه بر سانتریفیوژهای نسل یک، یک زنجیره 
1۷۴ تایی از سانتریفیوژهای جدید آی.آر.ام دو نیز به 

غنی سازی خواهد پرداخت«.
به  که  بود  کرده  گزارش  رویترز  خبرگزاری  پیشتر 
نسخه ای از تازه ترین گزارش مدیرکل به شورای حکام 
دست پیدا کرده که نشان می دهد ایران تزریق گاز به 
سانتریفیوژهای نسل جدید خود را برای غنی سازی 

اورانیوم در مرکز نظنز را شروع کرده است.
مطابق توافق هسته ای برجام، ایران برای غنی سازی 
اورانیوم با خلوص پایین اجازه دارد با سانتریفیوژهای 

نسل اول خود فعالیت کند.

یفوژهای نطزن را  یق گاز به سانرت ایران تزر
تأیید کرد

شامل  سنتکام  ماموریت  تحت  حوزه  و  مناطق 
خاورمیانه، از جمله مصر، و آسیای مرکزی می شود. از 
سال 2001 تاکنون به دلیل جنگ در افغانستان ،عراق 
و سوریه این سه کشور از فعال ترین حوزه های فعالیت 

سنتکام بوده اند.
در حالی این خبر منتشر شده است که جنرال کنت 
به  پنجشنبه گفت،  روز  فرمانده »سنتکام«،  مکنزی، 
رغم تشدید اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه، 
راهبرد بازدارندگی ایاالت متحده در برابر تهران نتیجه 

داده است.
جنرال مکنزی گفته بود، امروز من معتقدم که ایران 
تا حد زیادی مهار شده است، چرا که حکومت )ایران( 
برای  اراده  هم  و  توانایی  هم  ما  که  می داند  اکنون 

پاسخگویی را داریم.
فرمانده سنتکام تصریح کرده بود: معتقدم که حکومت 
ایران تشخیص می دهد که اگر با ایاالت متحده وارد 
یک روند تشدید رویارویی شود، برای آنها پایان خوبی 
که  است  دلیل  همین  به  بنابراین   ... داشت  نخواهد 
اخیراً شاهد کاهش این تنش ها در دریا و حمالت علیه 

ما در عراق و جاهای دیگر هستیم.
با این حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس روز گذشته به 
نقل از مقام های عراقی گزارش داد که اسماعیل قاآنی، 
نظامی  شبه  گروه ها  از  سپاه،  قدس  نیروی  فرمانده 
شیعه عراقی خواسته تا استقرار دولت بایدن، آتش بس 

با امریکا را ادامه دهند.
درخواست  این  است،  کرده  اضافه  خبرگزاری  این 
فزاینده  اضطراب  بیانگر  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده 
منطقه ای از رفتار غیر قابل پیش بینی دونالد ترمپ، 
رییس  جمهور امریکا و عدم اطمینان در دوره انتقالی 

آشفته کنونی در واشینگتن طی دو ماه آینده است.
طبق این گزارش جمهوری اسالمی از متحدان خود 
خواسته است از اقداماتی که به واکنش دولت ترمپ 

منجر شود، خودداری کنند.

اطالعات روز: ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت متحده، 
از  قوس  ماه  اول  شنبه  روز  »سنتکام«،  به  موسوم 
استقرار بمب افکن های »بی-۵2« در منطقه خاورمیانه 

خبر داده است.
ضمن  بیانیه ای  در  سنتکام  فردا،  رادیو  گزارش  به 
اعالم این خبر تاکید کرده است: »سنتکام متعهد به 
حفظ و حراست از ثبات و امنیت در منطقه. توانایی 
انتقال سریع نیروها به داخل، خارج و اطراف منطقه 
برای دستیابی، حفظ و بهره برداری از خالقیت، کلید 

جلوگیری از اقدامات پرخاشگرانه احتمالی است.«
سنتکام تصریح کرده است: این ماموریت بدون توقف 
در  را  متحده  ایاالت  ارتش  توانایی  ]بمب افکن ها[، 
از  نقطه  هر  در  هوایی  جنگی  قدرت  نیروی  استقرار 
جهان در یک بازه زمانی کوتاه و ادغام در عملیات برای 
کمک به حفظ ثبات و امنیت منطقه ای نشان می دهد.
جنرال گرک گیلوت ، فرمانده نهم نیروی هوایی، هم 
ماموریت هایی  چنین  است،  گفته  خصوص  این  در 

باعث افزایش آمادگی نیروهای مشترک است.
 ۵2 بی  بمب افکن  دو  که  است  حاکی  گزارش ها 
عازم  توقف  بدون  شمالی  داکوتای  در  پایگاهی  از 

خاورمیانه شده اند.

یکا  سنتکام از استقرار بمب افکن های یب-۵۲ امر
در خاورمیانه خرب داد

کام ماند شکایت انتخابایت کمپنی ترمپ در پنسیلوانیا نا
قـوی چنیـن کننـد.

وزارت امـور ایالتی میشـیگان ادعاهای تقلب گسـترده که 
آقـای ترمـپ و جمهـوری خواهان در سـطح محلـی تکرار 

مـی کننـد را »کامال بی اسـاس« خوانده اسـت.
آقـای ترمـپ در اقدامـی غیرعـادی روز جمعـه دو رهبـر 
کاخ  بـه  را  میشـیگان  ایالتـی  مجلـس  جمهـوری خـواه 
سـفید دعـوت کـرد، و گـزارش مـی شـود بـه آنهـا فشـار 
آورد پیـروزی آقـای بایدن در این ایالـت را نادیده بگیرند.
کاخ سـفید پیشـتر گفـت کـه ایـن دیـدار فقـط بخشـی 
از دیدارهـای عـادی رییس  جمهـور با قانونگذاران سراسـر 
کشـور بـود. این درحالی اسـت کـه رییس  جمهـور امریکا 
از زمـان انتخابات مالقات های خیلی کمی داشـته اسـت.
ایـن دو قانونگـذار ارشـد جمهـوری خـواه در میشـیگان 
بعـد از دیـدار بـا آقای ترمپ قـول دادنـد »فرآیند عادی« 
تاییـد نتایـج آرا را دنبـال کننـد و گفتنـد هیچ شـواهدی 

بـرای تغییـر نتیجه مشـاهده نکـرده اند.
بـا این حـال حزب جمهـوری خواه میشـیگان روز شـنبه 
در نامـه ای بـه دولـت ایالتـی خواسـتار حسابرسـی کامل 
آرا در بخـش »ِویـن« شـد، منطقـه ای کـه حـاوی شـهر 
دیترویـت بـا اکثریت سیاهپوسـت که به دمکـرات ها رای 

مـی دهند می شـود.
ایـن نامـه را رونـا مـک دانیـل رییـس کمیته ملـی حزب 
جمهـوری خـواه و لورا کاکس رهبر حـزب جمهوری خواه 
میشـیگان امضـا کـرده انـد و در آن از »نقـض مقـررات« 
در بخـش ِویـن سـخن بـه میـان آورده انـد، ادعایـی کـه 

شـواهدی بـرای آن ارائه نشـده.
تاکنـون اکثریـت قریـب بـه اتفـاق ده هـا شـکایتی کـه 
کمپیـن انتخاباتـی آقـای ترمپ یـا حزب جمهـوری خواه 
علیـه نتایـج در دادگاه هـا مطـرح کـرده شکسـت خورده 

ند. ا

پیشـنهاد اعتـراض کـرد و گفـت کـه تاخیـر در تصدیـق 
نتایـج براسـاس قانـون مجاز نیسـت.

برنـده  بایـدن  جـو  کـه  دهـد  مـی  نشـان  آرا  شـمارش 
انتخابـات در ایـن ایالـت شـده اسـت، امـا دونالـد ترمـپ 
رییس  جمهـور امریـکا ایـن موضـوع را بـا ادعـای تقلـب، 
کـه شـواهدی بـرای آن ارائـه نکرده، زیر سـوال مـی برد.
دو عضـو  از  میشـیگان، کـه متشـکل  انتخاباتـی  هیـات 
دمکـرات و دو عضـو جمهـوری خـواه قـرار اسـت، قـرار 
اسـت روز دوشـنبه برای تصدیق نتیجه انتخابات تشـکیل 

دهد. جلسـه 
تاخیـر در تصدیـق نتایـج بایـد بـه امضـای وزیـر امـور 
ایالتـی میشـیگان و بعـد فرمانـدار ایالـت برسـد. هـر دو 
مقـام دمکـرات هسـتند و بعید اسـت بدون وجـود دالیل 

بـه ایـن ترتیـب آخرین تالش عمـده کمپیـن ترمپ برای 
بـه تاخیـر انداختـن تصدیـق نتایـج در ایـن ایالـت - کـه 

قـرار اسـت دوشـنبه انجـام شـود - برطرف می شـود.

شکایت در میشیگان
همزمـان مقـام هـای حزب جمهـوری خواه در میشـیگان 
از هیـات انتخاباتـی این ایالت خواسـته انـد تصدیق نهایی 
نتایـج انتخابـات در ایـن ایالـت را بـرای دو هفتـه معلـق 

. کنند
حزب جمهوری خواه خواسـتار حسابرسـی آرای انتخابات 
ایـن  )کانتـی(  بزرگتریـن بخـش  ریاسـت جمهـوری در 
ایالـت کـه شـهر دیترویـت در آن قرار دارد شـده اسـت.

بـا ایـن حـال وزارت امـور ایالتـی میشـیگان فورا بـه این 

اطالعـات روز: دادگاهـی در پنسـیلوانیا شـکایت کمپیـن 
ترمـپ که خواسـتار ابطـال میلیون ها رای پسـتی در این 

ایالـت کلیدی بـود را رد کرده اسـت.
بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، قاضـی متیـو بـران گفت 
کـه ایـن شـکایت، کـه طـی آن کمپیـن ترمـپ مدعـی 

نقـض مقـررات مـی شـد، »بـی ارزش« اسـت.
بـا ایـن تصمیـم راه بـرای تصدیق پیـروزی جـو بایدن در 
ایـن ایالـت کـه صحنـه مبـارزات شـدید انتخاباتـی بـود 
همـواره مـی شـود. آقـای بایـدن بـا اختـالف حـدود 80 

هـزار رای در ایـن ایالـت از رقیـب خـود جلوسـت.
ایـن تازه ترین شکسـت بـرای دونالد ترمـپ در دادگاه ها 
اسـت کـه سـعی داشـته نتایـج انتخابـات سـوم نوامبر که 

در آن شکسـت خـورد را تغییـر دهد.
آقـای ترمپ تاکنون به شکسـت اذعان نکـرده و ادعاهایی 
دایـر بـر تقلـب گسـترده در انتخابـات مطرح کرده اسـت 

بـی آنکه شـواهدی محکمـه پسـند ارائه کند.
فـدرال  دادگاه  یـک  از  ترمـپ  کمپیـن  پنسـیلوانیا  در 
خواسـته بـود تقریبـا هفت میلیـون رای را باطـل کند که 

شکسـت خـورد.
امـا قاضـی متیـو بـران در حکـم خود نوشـت کـه کمپین 
ترمـپ بـرای پیـش بـردن ایـن ادعـا بایـد »مجهـز بـه 
اسـتدالل هـای قانـع کننـده حقوقـی و براهیـن محکـم 

دایـر بـر فسـاد افسارگسـیخته« مـی بـود.
او افـزود کـه کارزار ترمـپ در عوض »با ادله سسـت بنیاد 
و بـی ارزش و اتهامـات مبتنـی بـر حـدس و گمـان« کـه 
»شـواهدی دال بـر آنهـا وجـود نـدارد« بـه دادگاه آمـده 

است.
او گفـت: »در ایـاالت متحـده امریـکا، بـا ایـن ادلـه نمـی 
تـوان رای حتـی یـک نفـر را از او گرفت، چه رسـد به این 

همـه آرا در ششـمین ایالـت پرجمعیت کشـور.«

تصویری که شنبه شب از لیونل مسی در 
وندا متروپولیتانو به ثبت رسید، یک تصویر 
روی  و دست  گریبان  در  بود. سر  تکراری 

پیشانی.
در  شنبه شب  بارسا  کاپیتان  مسی  لیونل 
از  توپ   2۳ اتلتیکو  مقابل   0-1 شکست 
از  یکی  آرجانتینی  ستاره  فوق  داد.  دست 
تاریک تارین شب های فوتبالی خود را در 
وندا متروپولیتانو تجربه کرد و حاال انتقادات 
یک بار دیگر سمت او و تیمش سرازیر شده 
است. آمار 2۳ توپ از دست رفته مسی را 
به هم  او  پاسی که  تنها ۳6  بگذارید کنار 

تیمی هایش داد.
های  مهره  با  مسی  ارتباط  زمین  درون 
هجومی بارسا هم قطع به نظر می رسید. 
پدری،  به  پاس  هشت  تنها  مجموع  در  او 
گریزمان و عثمان دمبله داد و ۹ پاس نیز 
از این سه نفر دریافت کرد. مسی دو بار به 
پدری، یک بار به گریزمان و ۵ بار به دمبله 
از پدری، 2  پاس  و در عوض 2  داد  پاس 

او  از بس همه مشکالت را به گردن  شده 
حاال  اما  مسی  واقعی  مشکل  اند.  انداخته 
داخل  به  مصائب  این  تمام  که  اینجاست 

زمین نیز منتقل شده است.
زمانی مسی در زمین پاسخ همه منتقدان 
تمام  را می داد. زمانی مسی داخل زمین 
در  اکنون  او  اما  زد  می  را  هایش  حرف 
میدان مسابقه نیز چیز زیادی برای اثبات 

ندارد.
حاال دیگر نه بارتومئو و نه آبیدال در بارسلونا 
نیستند اما مسی همچنان انگیزه گذشته و 
شور و شوق الزم برای بازی در بارسلونا را 
در  اتلتیکو   برابر  او  نمایش ضعیف  ندارد. 
آمار منفی هفته های گذشته، نشان  کنار 
بارسلونا خوشحال  می دهند که مسی در 
تابستان  در  او  به  بود  بهتر  و شاید  نیست 
یک  حاال  مسی  دادند.  می  رفتن  اجازه 
بارسلوناست؛  بازیکنان  دیگر  مثل  بازیکن 
کسی که می تواند در یک بازی بزرگ، 2۳ 

توپ از دست بدهد.

بازی   1۵ در  و  شد  خاموش  مسی  پس 
خارج از خانه بارسا در اللیگا تنها سه گل 
زده است. دو گل به آالوس و یک گل به 

مایورکا.
بارسا  فعلی  شرایط  به  مسی  لیونل  اینکه 
یک  باشد،  معترض  کنونی  تیم  کیفیت  و 
در  گذشته  چهارشنبه  او  است.  واضح  امر 
از آرجانتین هم گفت که خسته  بازگشت 

پاس از گریزمان و ۵ پاس از دمبله دریافت 
کرد.

چهره لیونل مسی در پایان بازی و هنگام 
ترک زمین، چهره آشنایی بود. چهره یک 
بازنده که در سال های اخیر زیاد از او دیده 
ایم. چهره ای که به خوبی نشانگر وضعیت 
باختن  به  که  تیمی  بود.  بارسلونا  فعلی 

عادت کرده است.
ستاره  دهه  یک  برای  که  مسی  لیونل 
تعیین کننده هر بازی بود، اکنون  خاصیت 
نزدیک  و  داده  از دست  را  همیشگی خود 
تر از همیشه به درهای خروجی بارسا هم 
به نظر می رسد. لیونل مسی در تمام سال 
2020 حتی موفق به زدن یک گل خارج از 
خانه تعیین کننده هم نشده است. آماری 

که برای او بسیار عجیب جلوه می کند.
آخرین گل تعیین کننده و حساس لیونل 
برابر  گذشته  فصل  رفت  بازی  به  مسی 
تنهایی  به  برمی گردد که  اتلتیکو در وندا 
آن  از  کند.  میدان  برنده  را  بارسا  توانست 

حاال که نه بارتو است نه آبیدال و نه ستنی
لیونل میس؛ چهره جدید یک بازنده

پریلو: رونالدو در یووه 
برای همه الگو است

از  تمجید  با  یوونتوس  سرمربی  پیرلو  آندره آ 
کریستیانو رونالدو که در دیدار مقابل کالیاری 
هر دو گل تیمش را به ثمر رساند گفت رونالدو 

در یووه برای همه الگو است.
در دیدار شنبه شب یوونتوس مقابل کالیاری 
کریستیانو رونالدو ابرستاره این تیم هر دو گل 
تیمش را به ثمر رساند تا مهمترین نقش را 
در پیروزی 2-0 بیانکونری بازی کند. آندره آ 
پیرلو سرمربی یووه در پایان بازی به ستایش 
از رونالدو پرداخت و از او به عنوان یک قهرمان 

بالفطره یاد کرد.
چهار  فاصله  به  مسابقه  اول  نیمه  در  رونالدو 
دقیقه دو بار دروازه کالیاری را باز کرد تا در 
این فصل در شش بازی برای یوونتوس هشت 
گل به ثمر رسانده باشد. رونالدو به این ترتیب 
بازیکن یوونتوس تبدیل شد که در  اولین  به 
آ در  بازی خود در یک فصل سری  اولین ۵ 
پیرلو  آندره آ  است.  کرده  گلزنی  مسابقه  هر 
بازیکن  یک  رونالدو   « گفت:  بازی  پایان  در 
حرفه ای بزرگ است و ما این را می دانستیم. 
الگوی  و  کریستیانو یک قهرمان واقعی است 
همه کسانی است که در اطرافش هستند. چه 
در بازی ها و چه در تمرینها کریستیانو برای 
همه در یوونتوس یک الگوی عالی است. تنها 
توصیه ای که می توانم به او بکنم این است که 

به حرکت در همین مسیر ادامه بدهد«.
پیرلو در ادامه صحبتهایش گفت: » این تیم 
کیفیت باالیی دارد ولی این به تنهایی کافی 
هایمان  بازی  در  خواهیم  می  اگر  ما  نیست. 
حاکم مطلق باشیم باید بتوانیم توپ را از این 
جناح به سرعت به جناح مقابل انتقاد بدهیم. 
بازیکنان ما از این سبک فوتبال لذت می برند. 
را  باید حریف  توپ هستیم  وقتی صاحب  ما 
مجبور به عقب نشینی بکنیم. ما از اولین بازی 
سعی کردیم این پرس سنگین را پیاده کنیم 
ولی تا اینجا وقت چندانی برای کار کردن روی 
آن نداشته ایم. هدف اصلی این است که توپ 
را هر چه سریعتر مال خود بکنیم تا به فشار 

آوردن بر حریف ادامه بدهیم«.

نویر: 
برای پریوز شدن باید جنگید

در  بایرن  تساوی  از  بعد  نویر  مانوئل 
این بازی گفت: ما در نیمه نخست با 
یک گل عقب افتادیم اما خوشبختانه 
گل  و  کردیم  جبران  دوم  نیمه  در 
این  که  رساندیم  ثمر  به  را  تساوی 
شدن  پیروز  برای  است.  خوبی  نشانه 

باید بیشتر جنگید.
او ادامه داد: بازی خوبی را به نمایش 
های  فرصت  نتوانستیم  نگذاشتیم. 
خلق  حریف  دروازه  روی  را  مناسبی 
نبود.  ما  همیشگی  بازی  این  کنیم. 
هم  حریف  که  کرد  فراموش  نباید 
بازی خوبی را به نمایش گذاشت. آنها 
و  بودند  خوب  بسیار  دفاعی  خط  در 
را  شان  دروازه  زیاد  که  ندادند  اجازه 

تهدید کنیم.
جدول  صدر  در  تساوی  این  با  بایرن 
رده بندی باقی ماند اما فاصله اش با 
امتیاز  یک  به  لورکوزن  و  دورتموند 

کاهش پیدا کرد.

را  تیمش  مونیخ  بایرن  سنگربان 
در  وردربرمن  برابر  پیروزی  شایسته 

هفته هشتم بوندسلیگا ندانست.
بایرن،  رسمی  سایت  از  نقل  به 
هفته  در  فلیک  هانس  شاگردان 
هشتم بوندسلیگا در آلیانس آره نا از 
دیدار  این  کردند.  پذیرایی  وردربرمن 
برنده نداشت و بازی با تساوی یک بر 
یک به پایان رسید تا بایرن دو امتیاز 
حساس را از دست بدهد و دورتموند و 
لورکوزن را در یک قدمی خود ببیند.

هری کنی: 
صدرنشیین در هفته آخر مهم است

گفت: خوب است که در جدول لیگ 
داشته  برتری  حریفان  به  نسبت  برتر 
باشیم. البته برای من و هم تیمی هایم 
این لذت بخش است که تا پایان ماه 
می آنجا بمانیم. ما می دانیم که یک 
راه طوالنی پیش رو است و بازی های 
به  ما  به همین خاطر  و  مانده  زیادی 
موقعیت خود در جدول رده بندی لیگ 

برتر انگلیس فکر نمی کنیم.
او ادامه داد: ما باید در مسابقات آینده 
ادامه  بیشتری  اطمینان  با  بازی  به 
دهیم. ما می دانستیم که سیتی توپ 
و میدان بیشتری را در اختیار خواهد 
دانستیم  می  عین حال  در  اما  داشت 
که موقعیت گلزنی وجود دارد. امیدوارم 

این روند را به خوبی ادامه دهیم. 
لودوگورتس  برابر  بازی  از  بعد  تاتنهام 
انگلیس  برتر  لیگ  در  باید  بلغارستان 
یک دیدار حساس برابر چلسی برگزار 

کند.

هری کین می گوید برای او و هم تیمی 
هایش صدرنشین بودن در هفته آخر 

لذت بخش تر است.
توانست  تاتنهام  ساکرنت،  از  نقل  به 
هفته  دیدار  ترین  حساس  در 
منچسترسیتی را شکست دهد و با 20 
امتیاز به صدر جدول لیگ برتر انگلیس 

راه یابد. 
هری کین روی هر دو گل تیمش نقش 
به سزایی ایفا کرد و نشان داد به دوران 
اوج برگشته است. کین بعد از این بازی 

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که حمایت 
از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، اطالعیه تصمیم 
اعطای قرارداد، پروژه )تهیه و خریداری ابزار باغداری مورد ضرورت والیت ننگرهار( را با شرکت محترم )طلوع آسیا 
پامیر لمیتد( دارای جواز نمبر )1۹6۴2-0101( آدرس-کارته نو سرک ۳ مرکز کابل افغانستان به قیمت مجموعی 

)1۳.۴۹۳.۷۵0.00( سیزده میلیون و چهارصد و نود و سه هزار و هفت صد و پنجاه  افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر 
این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه های ملی 
دارای اولویت دوم SNaPP2، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق 

احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد 

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
بدینوسـیله بـه تاسـی از ماده چهل و سـوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسـانیده می شـود کـه وزارت زراعت، 
آبیـاری و مالـداری در نظـر دارد تـا پـروژه تـدارک انتقـال و توزیـع 2۷0 رأس گاو شـیری معه جوجه و وسـایل 
شیردوشـی در والیـات کابـل، فاریـاب و زابل مـورد ضرورت ریاسـت اقتصاد خانـواده تحت داوطلبی بـاز داخلی 
بـا کـد نمبـر MAIL/PD/NCB/G06/99/Rebid را بـه حکم خـان شـینوزاده لمیتـد دارای جـواز نمبـر 
)122۷-0101( بـه قیمـت مجموعـی مبلـغ )1۵.608.۷00( )پانزده ملیون و شـش صد و هشـت هزار و هفت صد 

نماید.  اعطـا  افغانی( 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر 
این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و 

مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد 

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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نگاهی به رقابت سلیف های داعش و حنیف های طالب
را  اسالمی  دولت  خراسان  والیت  افغانستان 
در کنر و ننگرهار شکست داد، شخصیت های 
عبدال عزیز  رهبری شیخ  تحت  پشتون  سلفی 
نورستانی و حاجی حیات اهلل که برادرزاده شیخ 
جمیل الرحمان است، در پیشاور تشکیل جلسه 
دادند و به طالبان بیعت کرده و والیت خراسان 
دولت اسالمی را محکوم کردند. آن ها خواستار 
حمایت و محافظت طالبان افغانستان از جامعه 
سلفی شدند و سعی کردند که از کشانده شدن 
والیت  و  طالبان  رقابت  در  پای شان  بیشتر 
اگر  کنند.  جلوگیری  اسالمی  دولت  خراسان 
والیت خراسان دولت اسالمی مسئولیت حمله 
به مدرسه پیشاور را برعهده می گرفت، این کار 
سلفی هایی را که والیت خراسان دولت اسالمی 
هنوز به حمایت شان نیاز دارد، از این گروه دور 
به  اکنون ظاهرا  این سلفی  ها  می کرد. هرچند 

طالبان افغانستان وفادارند.
احتمال دیگر می تواند این باشد که تندروهای 
والیت خراسان دولت اسالمی به دلیل آسیبی 
به  حقانی  رحیم اهلل  شیخ   تبلیغ  خاطر  به  که 
بوده اند  خشمگین  است،  شده  وارد  گروه  این 
گامی  برداشتن  به  وادار  را  آن ها  این خشم  و 
تأییدی  گرفتن  بدون  شیخ،  این  حذف  برای 
کرده  اسالمی  دولت  خراسان  والیت  رهبری 
جهت  این  از  بیشتر  احتمال  این  است.  بوده 
قابل قبول است که ساختار فرماندهی والیت 
گذشته  ماه  چند  در  اسالمی  دولت  خراسان 
نیروهای  ضدتروریستی  عملیات های  توسط 
نابود شده است. عالوه  ایاالت متحده  افغان و 
براین، والیت خراسان دولت اسالمی از جانب 
شکست های  متحمل  نیز  افغانستان  طالبان 

بیشتری شده است.

نتیجه گیری
خراسان  والیت  به  متعلق  سلفی  جهادگرایان 
دولت اسالمی که عقایدشان در دهه های اخیر 
است،  یافته  افغانستان گسترش  به  پیشاور  از 
افغانستان  طالبان  برای  تهدیدی  همچنان 
ممکن  آن ها  داخلی  درگیری  برآیند  هستند. 
است به این بستگی داشته باشد که آیا طالبان 
جای  خود  صفوف  در  را  سلفی ها  افغانستان 
را  افغانستان  از  مناطقی  همچنان  یا  می دهد 
عمدتا  دولت  یک  به عنوان  خود  کنترل  تحت 
پیشا  دوره  در  طالبان  که  )چیزی  حنفی 
می دارد.  نگه  بود(  سپتامبر  یازده  حمالت 
طالبان  شورای  که  آن جایی  از  این حال،  با 
و  است  سلفی  شخصیت  یک  فاقد  افغانستان 
فقه  تنها  که  دارند  اصرار  افغانستان  طالبان 
حنفی را در آینده به عنوان قانون در افغانستان 
داشته باشند، انتظار این که طالبان افغانستان 

سلفی ها را درون خود بپذیرند اندک است.
عوامل  از  برخی  مذهبی،  اختالفات  از  جدا 
فرقه ای  درگیری  است  ممکن  نیز  بیرونی 
حنفی و سلفی را بیشتر دامن بزند. برای مثال، 
خارجی  کشورهای  از  برخی  حمایت  آنچه 
به ویژه ایران و عربستان سعودی در گذشته از 
گروه های شیعه و سنی افغانستان و پاکستان 
خوانده می شود، از خاموش شدن درگیری های 
است.  کرده  جلوگیری  پاکستان  در  فرقه ای 
همچنین گفته می شود که عربستان سعودی 
ایجاد  در  نیز  کنر  در  سلفی  شبه نظامیان  از 
جنگ  پایان  در  »خالص»  سلفی  امارت  یک 
حمایت   1۹80 دهه  در  شوروی  و  افغانستان 
پس  حنفی  جهادی  گروه های  اما  می کرده، 
به  را  سلفی ها  امارت  گلیم  درگیری شدید  از 
آینده  به چگونگی  سرعت جمع کردند. بسته 
رقابت ایران و عربستان سعودی در افغانستان 
و مناطق مرزی پاکستان در سال های پیش رو، 
نسخه های  از  برخی  تکرار  شاهد  دارد  امکان 
با  سلفی ها  گذشته  درگیری های  جدیدتر 
این  مرزی  مناطق  و  افغانستان  در  حنفی ها 

کشور با پاکستان باشیم.

نام نهاد طالبان برای ننگرهار و کابل بودند، نیز 
که  اند  افغانستان  طالبان  رهبران  جمله ی  از 
والیت  توسط   201۷ تا   201۵ سال های  بین 
خراسان دولت اسالمی در پیشاور کشته شدند.

در  داعش  با  افغانستان  طالبان  جنگ  اوج  در 
رحیم اهلل  شیخ   ،201۹ و   2018 سال های 
ننگرهار  از جبهه های طالبان در  حقانی مرتبا 
جنگ جویان  سخنرانی،  با  و  می کرد  بازدید 
این گروه را تحریک می کرد و خواستار کشتار 
بی رحمانه جنگ جویان داعش می شد. او مرتبا 
ادعا می کرد که اعضای والیت خراسان دولت 
تمام  حتا  و  هستند  مرتدین  بدترین  اسالمی 
شیخ   دلیل،  این  به  کرد.  تکفیر  را  سلفی ها 
والیت  اکنون  او  همراهان  و  حقانی  رحیم اهلل 
که  می کنند  متهم  را  اسالمی  دولت  خراسان 
برای گرفتن انتقام از شیخ حقانی، در ماه اکتبر 
سال جاری مدرسه طالبان در پیشاور را هدف 

قرار دادند.

روی آوردن والیت خراسان دولت اسالمی 
به اهداف نرم

دولت  خراسان  والیت  هدف مند  ترورهای 
این  یافت که  پایان  زمانی  پیشاور  در  اسالمی 
قدرت  مراکز  و  سنگرها  تمام  تقریبا  گروه 
خود را در ننگرهار و کنر به طالبان باخت. با 
اخیرا  اسالمی  دولت  خراسان  والیت  این حال، 
در افغانستان دوباره قدرت گرفته و به جای به 
دست آوردن قلمرو، به انجام حمالت تروریستی 
والیت  مثال،  برای  است.  آورده  روی  منفرد 
خراسان دولت اسالمی مسئولیت چندین حمله 
را در ننگرهار و کابل به عهده گرفته است. در 
این حمالت به استثنای حمله کالن این گروه 
بر زندان ننگرهار که منجر به آزادی صدها نفر 
غیرنظامیان  شد،  خراسان  والیت  اعضای  از 
از  شکل گرفته  الگوهای  بوده اند.  اصلی  هدف 
این حمالت نشان می دهد که والیت خراسان 
دولت اسالمی برای گسترش ترس از تروریسم 
نرم  اهداف  بر  حمله  بر  غیرنظامیان  میان  در 
قراردادن  هدف  بنابراین،  است.  شده  متمرکز 
مدرسه شیخ رحیم اهلل حقانی در پیشاور در ماه 
اکتبر، به حمالت دیگر والیت خراسان از جمله 
حمله این گروه بر مرکز آموزشی کوثر دانش 
 2 در  کابل  دانشگاه  بر  حمله  و  اکتبر   2۴ در 

نوامبر شبیه است.
گسترش درگیری های طالبان و والیت خراسان 
از زمان شکل گیری این گروه در افغانستان به 
دینی  علمای  و  مردمی  هواداران  پایگاه های 
دوره ی  پیشاور،  اطراف  در  خراسان  والیت 
پاکستان  در  را  فرقه ای  تروریسم  از  جدیدی 
شاهد  دهه  سه  مدت  به  پاکستان  زد.  رقم 
قتل های وحشیانه علما و پیروان شیعه و سنی 

زیرا  کرد  فراهم  سلفی ها  دوباره  رشد  برای  را 
»وظیفه دینی« جنگ علیه مهاجمان »کافر« و 
امریکایی، طالبان افغانستان را مجبور به اتحاد 
با سلفی  ها کرد. با این وجود، طالبان افغانستان 
به سلفی ها اجازه ندادند یک ساختار شورشی 
بنابراین،  کنند.  ایجاد  افغانستان  در  موازی 
قالب   در  یا  پیاده  سرباز  همچون  یا  سلفی ها 
طالبان  فرماندهی  تحت  کوچک  گروه های 

افغانستان باقی ماندند.

هژمونی  برابر  در  خراسان  والیت  چالش 
طالبان افغانستان

در  اسالمی  دولت  خراسان  والیت  شکل گیری 
افغانستان و پاکستان در سال 201۵، فرصتی 
فراهم  منطقه  این  سلفی های  برای  را  جدید 
کرد تا هژمونی طالبان افغانستان را به چالش 
»خالص«  سلفی  جهادی  گروه  یک  و  بکشند 
از  پس  اندکی  کنند.  ایجاد  افغانستان  در  را 
شکل گیری والیت خراسان، تعدادی از عالمان 
دینی سلفی پیشاور با ده ها تن از پیروان خود 
به ننگرهار نقل مکان کردند تا به صفوف این 
عالمان سلفی  این  از  یکی  ملحق شوند.  گروه 
خراسان  والیت  به  شاگردانش  همراه  به  که 
بود  جالل الدین  شیخ  پیوست،  اسالمی  دولت 
که به مناظره های دینی داغ و پر آب وتابش با 
علمای حنفی منطقه پیشاور و اطراف معروف 
بود. شیخ رحیم اهلل حقانی یکی از علمای حنفی 
بود که به مخالف سرسخت سلفی ها در پیشاور 
از جمله شیخ  جالل الدین تبدیل شد و مرتبا 
درگیری های لفظی با سلفی ها داشت و از زبان 
استفاده  سلفی ها  عقاید  مورد  در  تحقیرآمیز 

می کرد.
شیخ  مانند  پیشاور  سلفی های  صعود  با 
ابویزید  شیخ  و  قاسم  شیخ  جالل الدین، 
رهبری  رده های  به  خراسانی  عبدال قاهر 
سلسله   اسالمی،  دولت  خراسان  والیت 
هواداران  و  رهبران  علیه  هدف مند  ترورهای 
این  شد.  آغاز  پیشاور  در  افغانستان  طالبان 
با سلفی  ها درگیر  ترورها علمای حنفی را که 
داد.  قرار  هدف  نیز  بودند،  فرقه ای  جدال های 
هم  که  حقانی،  رحیم اهلل  شیخ  ترتیب  این  به 
یک عالم حنفی ضدسلفی و هم یک فرمانده 
شبه نظامی طرف دار طالبان بود، به هدف اولیه 
در  اسالمی  دولت  خراسان  والیت  ترور  کارزار 
پیشاور در سال 2016 بدل شد. اما شیخ حقانی 
محمودی،  ندیم  مفتی  برد.  در  به  سالم  جان 
که یکی دیگر از عالمان ضد سلفی گری و ضد 
والیت خراسان دولت اسالمی بود، در حمله  ای 
او  همراه  دو  به شدت زخمی شد.  پیشاور  در 
میراحمد  مولوی  شدند.  کشته  حمله  این  در 
والیان  دو  هر  که  داود،  مولوی  و  هاشمی  گل 

عبدال سید، بنیاد جیمز تاون
مترجم: جلیل پژواک

علوم دینی طرفدار  اکتبر یک مدرسه  در 2۷ 
طالبان افغانستان در پیشاور مرکز ایالت خیبر 
پختونخوای پاکستان در مرز با افغانستان هدف 
حمله  قرار گرفت. هرچند مسئولیت این حمله 
را هنوز کسی به عهده نگرفته است، اما شواهد 
والیت  می دهد  نشان  که  دارد  وجود  قوی 
بوده  این حمله  پشت  اسالمی  دولت  خراسان 
دینی  علوم  مدرسه  یک  حمله،  این  در  است. 
متعلق به فرقه دیوبندی فقه حنفی بمب گذاری 
و  دانش آموز کشته  آن 10  نتیجه  در  که  شد 

بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند.
هدف اصلی این حمله رییس این مدرسه، شیخ 
به  وابسته  حقانی  شیخ  بود.  حقانی  رحیم اهلل 
طالبان افغانستان است و یک واحد شبه نظامی 
در  ننگرهار  والیت  پاچیراگام  ولسوالی  در  را 
مجاورت کوه های تورا بورای افغانستان رهبری 
درگیری های  مقدم  خط  پاچیراگام  می کند. 
خونین بین طالبان افغانستان و والیت خراسان 

دولت اسالمی بوده است.
این مقاله از زاویه رقابت فرقه ای بین سلفی ها و 
حنفی ها در افغانستان و پاکستان، نقش والیت 
این  بر  حمله  در  را  اسالمی  دولت  خراسان 

مدرسه دینی در پیشاور به بررسی می گیرد.

دولت  خراسان  والیت  سلفی  ریشه های 
اسالمی

سال  اواخر  اسالمی  دولت  خراسان  والیت 
از  بسیاری  که  گرفت  شکل  زمانی   201۴
این  از  پاکستان  طالبان  تحریک  فرماندهان 
جدا  اسالمی  دولت  به  پیوستن  برای  گروه 
خراسان  والیت  کوتاهی،  مدت  از  پس  شدند. 
شبه نظامیان  سلطه  تحت  اسالمی  دولت 
افغانستان  طالبان  صفوف  در  قبال  که  سلفی 
دیگر  سلفی  صدها  گرفت.  قرار  می جنگیدند، 
افغانستان  از  نبودند،  شبه نظامی  قبال  که  نیز 
اسالمی  دولت  خراسان  والیت  به  پاکستان  و 
بودند،  پیشاور  از  افراد  این  بیشتر  پیوستند. 
جایی که همچنان مرکز بین مرزی سلفی های 
تبعیت  تصور  است.  پاکستان  و  افغانستان 
دولت  خراسان  والیت  قاطعانه  پای بندی  و 
پیوستن  اصلی  عامل  سلفی گری،  به  اسالمی 
سلفی های سابقا غیرشبه نظامی به صفوف این 

گروه بوده  است.
افغانستان  مرزی  منطقه  در  ابتدا  سلفی گری 
افغانستان  در  شوروی  جنگ  طی  پاکستان  و 
جنگ  زمان  در  دواند.  ریشه   1۹80 دهه  در 
پایگاه  به عنوان  پیشاور  افغانستان،  در  شوروی 
خاورمیانه ای  و  عرب  شبه نظامی  صدها  اصلی 
اسالمی  غیردولتی  سازمان های  می کرد.  عمل 
مدرسه های  عربی،  ثروت مندی  کشورهای  از 
این  می کردند.  تمویل  پیشاور  در  را  سلفی 
افغانستان  به  را  سلفی گری  بعدا  مدرسه ها 
که سلفی  نگذشت  دیری  دادند.  نیز گسترش 
برای حنفیت، که قرن ها  به عنوان یک چالش 
در منطقه افغانستان و پاکستان فقه غالب بود، 
ظهور کرد و سلفی ها در والیات ننگرهار و کنر 
افغانستان به قدرت و نفوذ ویژه ای دست یافتند. 
دلیل این امر نفوذ و تأثیرگذاری یکی از اعضای 
بنیان گذار حزب اسالمی، شیخ  جمیل الرحمان 
در کنر بود. شیخ جمیل در این والیت تبلیغ 
کودتای کمونیستی سال  از  قبل  تا  و  می کرد 
1۹۷8 افغانستان بودجه مدارس تحت کنترلش 

را از عربستان سعودی دریافت می کرد.
سرسخت  افغانستان  طالبان  دینی  عالمان 
در  رسیدن  قدرت  به  با  و  هستند  دیوبندی 
کردند.  سرکوب  را  سلفی   روند   ،1۹۹0 دهه 
و  پیشاور  به  اکثرا  افغان  نتیجه سلفی های  در 
محدود  پاکستان  پشتون نشین  مرزی  کمربند 
افغانستان  به  امریکا  این حال، حمله  با  ماندند. 
زمینه  سپتامبر 2001،  یازده  از حمالت  پس 

سنی مذهب  برجسته  علمای  مثال،  برای  بود. 
جنگوی،  نواز  حق  موالنا  جمله  از  دیوبندی 
حبیب اهلل  شیخ  فاروقی،  الرحمان  ضیا  موالنا 
نظام الدین  مفتی  طارق،  اعظم  موالنا  مختار، 
اخیرا  )که  خان  عادل  محمد  مفتی  شمزی، 
توسط افراد مسلح در اکتبر 2020 ترور شد( و 
ده ها عالم دیگر از سال 1۹۹0 به این سو کشته 
شده اند. با این حال، گروه های شبه نظامی شیعه 
پاکستانی مانند سپاه محمد، که از نظر تاریخی 
می دادند،  قرار  هدف  را  دیوبندی  سنی های 
هرگز مسئولیت حمله به مدرسه های دیوبندی 
پیشاور را به عهده نگرفته اند و عمدتا در کراچی 

و پنجاب فعال بوده اند.
به همین ترتیب، پس از 11 سپتامبر گروه های 
دین،  علمای  پاکستان  ضددولت  جهادی 
مساجد  و  زیارت ها  اسالم گرا،  سیاست مداران 
تحریک  این حال،  با  داده اند.  قرار  نیز هدف  را 
مادِر  سازمان  به عنوان  که  پاکستان  طالبان 
صدور  زمان  از  می کند،  عمل  گروه ها  چنین 
در  جنگ جویانش  به  رسمی  رهنمودهای 
بر  حمله  از  خودداری  بر  مبنی   2018 سال 
چنین اهداف، از هدف قراردادن مدارس دینی 
خودداری کرده است. به همین خاطر پس از 
حمله ماه اکتبر بر مدرسه پیشاور، سخن گوی 
به  بیانیه ای  نشر  با  پاکستان  طالبان  تحریک 
رحیم اهلل  شیخ  مدرسه  بر  حمله  این  سرعت 

حقانی را محکوم کرد.
در این میان فقط والیت خراسان دولت اسالمی 
برعهده  را  دینی  مدارس  بر  حمله  مسئولیت 
مسئولیت  گروه  این  مثال  برای  است.  گرفته 
بمب گذاری ماه جنوری یک مدرسه مشابه را 
افغانستان  طالبان  اصلی  مرکز  که  کویته  در 
به  متعلق  مدرسه  این  گرفت.  عهده  به  است، 
شخصیت های  از  یکی  عبدال حکیم،  شیخ 
شیخ  بود.  افغانستان  طالبان  برجسته  مذهبی 
مال  نزدیکان  از  یکی  همچنین  عبدال حکیم 
افغانستان  طالبان  رهبر  آخندزاده،  هبت اهلل 
است و اکنون رهبری مذاکرات صلح طالبان با 

دولت افغانستان را برعهده دارد.
والیت  چرا  که  این جاست  سوال  این حال  با 
خراسان دولت اسالمی با این که شیخ رحیم اهلل 
دانسته  گروه  این  قسم خورده  دشمن  حقانی 
ماه  حمله  مسئولیت  نشد  حاضر  می شود، 
بگیرد.  برعهده  را  پیشاور  مدرسه  بر  اکتبر 
والیت  که  باشد  این  می تواند  دلیلش  یک 
از  جلوگیری  پی  در  اسالمی  دولت  خراسان 
علیه جامعه  این دست حمالت  عواقب شدید 
گروه  این  هواداران  جمله  از  سلفی ها  کالن تر 
از زمان سقوط مراکز قدرت شان در  است که 
علیه  افغانستان  طالبان  حمالت  از  افغانستان 
طالبان  این که  از  پس  داشته اند.  هراس  آن ها 


