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

افغانستان و دوراهی انتخاب: 
یاسیت یا روی آوردن به نظام پارملاین؟ دوام نظام ر

از  افغانستان به زودی در قطر آغاز می  شود و یکی  دولت 
مهم ترین موضوعات مورد بحث در این دور مذاکرات نوع 
نظام آینده خواهد بود. جنگ افغانستان ریشه  ها و عوامل 
گوناگونی دارد و با توجه به ابعاد پیچیده  ی آن نمی  توان 

به آمدن یک صلح پایدار خیلی خوش بین بود. | صفحه 4

نزدیک به دو دهه پس از کنفرانس بُن، افغانستان در یک 
نقطه عطف و تاریخی قرار گرفته است و بار دیگر فرصت 
مناسبی فراهم شده تا زمامداران کشور با بررسی اشتباهات 
گذشته این بار نقشه  ی راه آینده را آگاهانه ترسیم کنند. 
و  طالبان  نمایندگان  بین  صلح  گفت وگوهای  دوم  دور 

اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت بغالن تأیید 
می کنند که در نتیجه ی انفجار در یک معدن زغال 

سنگ در ولسوالی تاله وبرفک این والیت،...
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محکومیت شهروند 
خبرنگار چینی به چهار 

سال زندان به خاطر گزارش 
شیوع کرونا در ووهان

پارلمان ترکیه 
الیحه تشدید نظارت 
بر گروه های جامعه مدنی 
را تصویب کرد صفحه 6صفحه 6

این روزها تقریبا بدون استثنا کابل شاهد یک یا 
انفجار ماین های  انفجار در یک روز است.  چند 
پایتخت  در  هدفمند  ترورهای  و  مقناطیسی 
که  وضعیتی  است.  داشته  چشمگیر  افزایش 
برهم  را  شهروندان  روانی  امنیت  طرف  یک  از 
زده و از طرف دیگر، به طور بی پیشنه ای توانایی 
نیروهای پولیس را به چالش کشیده و انتقادهای 
ناکامی  و  امنیتی  نیروهای  کار  از  را  زیادی 
انکارناپذیر  واقعیت  است.  آورده  بار  به  حکومت 
همین است که پولیس عمال در مهار ناامنی های 
با  است.  مانده  ناکام  هدفمند  قتل های  و  اخیر 
اعتراف تلویحی به همین ناکامی ها حکومت در 
گرفته  تصمیم  امنیتی  میثاق  طرح  چارچوب 
است شمار نیروهای پولیس را دوبرابر کند. این 
رویکرد نوعی واکنش به فشار افکار عمومی و از 

سر ناگزیری است. 
کابل  در  پولیس  نیروهای  دوبرابرکردن  تصمیم 
ریشه ی  اما  است،  مناسب  اقدام  درازمدت  در 
اصلی ناتوانی نیروهای امنیتی و ناکامی حکومت 
بلکه  نه،  پولیس  کمبود  کابل  امنیت  تأمین  در 
مدیریت نادرست آن است. سهلنگاری، فساد و 
رخنه ی شبکه های خرابکار در سیستم پولیس از 

عوامل اصلی این ناکامی است...
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امرالله صالح: 
تشکیل پولیس کابل دوبرابر می شود

کمیسیون حقوق بشر: 
افزایش حمالت هدفمند 
بر خبرنگاران، سبب افزایش 
خودسانسوری شده است

رهنمودهای وزارت داخله 
وندان نگران | طنز برای شهر

حسن نصرالله: 
موشک های نقطه زن خود را 
ظرف یک سال دوبرابر کردیم
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صفحه 2
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اطالعات روز: امراهلل صالح، معاون اول 
ریاست جمهوری می گوید که قرار است تشکیل 
پولیس کابل براساس طرح جلسات شش ونیم...

هجوم اتحاد جماهری شوروی 
و رویایی که هرگز تعبری نشد

به  شوروی  جماهیر  اتحاد   ،۱۳۵۸ جدی  ششم  در 
افغانستان حمله کرد. افغانستان برای مدت ده سال 
تحت اشغال نظامی ارتش سرخ بود و پس از ده سال، 
اتحاد جماهیر شوروی از افغانستان عقب نشینی کرد. 
پیامد این تجاوز، کشته شدن و زخمی شدن میلیون ها 
خروج  از  پس  که  همانطور  بود؛  افغانستان  شهروند 
نیروهای شوروی نیز افغانستان به پرتگاه جنگ های 
جنگ  از  بازمانده  ویرانه ای  به  کابل،  و  رفت  داخلی 
اهداف  شوروی،  جماهیر  اتحاد  رهبران  شد.  تبدیل 
گرفته  نظر  در  افغانستان  به  برای حمله  را  مختلفی 
بودند که البته به آن ها دست نیافتند. در این نوشته 
شوروی  جماهیر  اتحاد  اهداف  تا  است  شده  تالش 
شوروی  موفقیت  میزان  و  شده  تبیین  افغانستان  از 
مدعای  شود.  بررسی  اهداف  این  به  دسترسی  در 
موجود،  شواهد  به  توجه  با  که  است  این  نویسنده 
ممکن  حد  پایین ترین  در  شوروی  موفقیت  میزان 

بوده و حمله به افغانستان،...
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صفحه 2

کرونا در افغانستان؛ 
شناسایی ۱۴۰ 
مریض جدید 

و فوت نُه نفر در 
شبانه روز گذشته

انفجار در یک معدن 
زغال سنگ در بغالن؛ 
چهار کارگر کشته شدند

حمله بر 
کارمندان اداره ی 

احصائیه و معلومات؛ 
یک نفر کشته و 

۱۳ نفر زخمی شدند

روند صلح کامبوج که با میانجی گری سازمان ملل در سال 
شد،  منجر  پاریس  صلح  توافق نامه ی  امضای  به   ۱99۱
به طور موثر به ۱4  سال درگیری مسلحانه بین کامبوج و 
ویتنام پایان داد و زمینه را برای تعیین سرنوشت مردم از 

طریق اولین انتخابات در سال ۱99۳ فراهم کرد.
در دسامبر 20۱6 انستیتوت صلح ایاالت | صفحه 4

درس هایی از روند صلح کامبوج

مشکل اصلی پولیس: 
ییت آشفتیگ مدیر

سه عضو مجلس سنا 
به اتهام اخذ رشوه در بلخ 
بازداشت شدند
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سخن گوی  معاون  مینه پال،  دواخان 
روزنامه  با  صحبت  در  نیز  ریاست جمهوری 
اطالعات روز گفت که رییس جمهور اشرف 
غنی عضویت محمدانور باشلیق و لیاقت اهلل 
بابکرخیل، دو عضو بازداشت شده ی مجلس 

سنا را لغو کرده است.
فساد  به  بارها  کشور  ملی  شورای  اعضای 
بار  نخستین  این  اما  شده اند،  متهم  اداری 
است که اعضای این شورا به اتهام اخذ رشوه 

بازداشت می شوند.

به اتهام اخذ چهل هزار دالر امریکایی رشوه، 
بازداشت شده اند.

در اعالمیه آمده است که این افراد دو روز 
پیش )یک شنبه، ۷ جدی( بازداشت شده اند.

دادسـتانی کل و ریاسـت عمومـی امنیـت 
ملـی همچنـان گفتـه کـه اطالع بازداشـت 
آنـان را کتبـا بـه اسـتحضار مجلـس سـنا 

رسـانده اند.
مجلس سنا اما تاکنون در این مورد واکنش 

نشان نداده است.

اعضای هیأتی  بازداشت شدگان  او گفت که 
بودند که برای بررسی ادارات عوایدی به بلخ 
آمده بود. آقای عظیمی تأکید کرد که این 

افراد با او نیز دیداری داشته اند.
گفت  اما  نبرد،  نامی  افراد  این  از  بلخ  والی 
منتقل  کابل  به  بازداشت شده  که سناتوران 

شده اند.
ریاست  و  کل  دادستانی  حال  همین  در 
اعالمیه ی  یک  در  ملی  امنیت  عمومی 
مشترک گفته که این سه عضو مجلس سنا 

اطالعات روز: مقام های محلی در والیت بلخ 
می گویند که سه عضو مجلس سنای کشور 
»باالفعل«  به صورت  رشوه  اخذ  اتهام  به 

بازداشت شده اند.
دیـروز  کـه  بلـخ  والـی  عظیمـی،  فرهـاد 
)دوشـنبه، ۸ جدی( در یک نشسـت خبری 
والیـت  ایـن  مرکـز  مزارشـریف،  شـهر  در 
صحبـت می کـرد، گفـت کـه ایـن سـه نفر 
از اعضـای مجلـس سـنا بـا »تفاهـم مرکز« 

شـده اند. بازداشـت 

سه عضو مجلس سنا به اتهام اخذ رشوه در بلخ بازداشت شدند

داخله به تصدی محافظت عامه سپرده شده 
است.

تأمین  مسئولیت  صالح، سپردن  گفته ی  به 
عامه  محافظت  تصدی  به  نهادها  امنیت 
پولیس   ۵00 دست کم  تا  است  شده  سبب 

دوباره به وظایف اصلی شان برگردند.
ناامنی  گراف  اخیرا  که  است  درحالی  این 
یافته  افزایش  ترورهای هدفمند در کابل  و 
را  امنیتی  نهادهای  کابل،  شهروندان  است. 
به بی توجهی نسبت به تأمین امنیت مردم 

متهم می کنند.

محاکم/دادگاه ها نمی توانند مجرم را چنانچه 
بدهند،  قرار  عدالت  دایره ی  در  است  الزم 

گسستگی در کار کشف و تحقیق است.«
آقای صالح گفته است که به خاطر رفع این 
نقیصه روش تشریح جرم و تحریک دوسیه 
را به زبان ساده درآورده و مانند کتابچه های 

جیبی به پولیس کابل توزیع کرده اند.
او افزوده است که الی رسیدن به مرحله ی 
را  کابل  در  کوهی  پاسگاه های  آرمانی، 
ارتش در اختیار می گیرد و مسئولیت تمام 
وزارت  از  بخشی  و  مؤسسات  پاسگاه های 

صالح نوشته است که افزایش در تشکیالت 
انجام  دقت  و  حوصله  با  کابل  پولیس 
افرادی که  ورود  از  او،  گفته ی  به  می شود. 
باشند،  نداشته  را  الزم  معیارهای  و  شرایط 

جلوگیری می شود.
جذب  به خاطر  که  است  کرده  تأکید  او 
از  یکی  و  می شود  تعیین  معیار  پولیس 
و  کشف  از  ابتدایی  دانش  داشتن  معیارها، 

تحقیق خواهد بود.
داده  توضیح  ریاست جمهوری  اول  معاون 
یا  سارنوالی/دادستانی  که  »گاهی  است: 

اول  معاون  صالح،  امراهلل  روز:  اطالعات 
است  قرار  که  می گوید  ریاست جمهوری 
تشکیل پولیس کابل براساس طرح جلسات 

شش ونیم میثاق امنیتی، دو برابر شود. 
آقای صالح صبح دیروز )دوشنبه، ۸ جدی( 
نوشته  خود  فیس بوک  رسمی  در صفحه ی 
است که ارزیابی مقایسوی نشان می دهد که 
حتا در حالت ثبات و آرامی، کابل کم ترین 
تعداد پولیس را به تناسب نفوس در سطح 
سوم  جهان  کشورهای  به خصوص  و  جهان 

دارد.

امرهللا صالح: 

تشکیل پولیس کابل دوبرابر می شود

ترورهای  به  بپذیرند و  را  تا آتش بس  کنند 
هدفمند و خشونت ها نیز پایان دهند.

اسالمی  جمهوری  دولت  از  خبرنگاران 
حمالت  جلو  که  خواسته اند  نیز  افغانستان 
را  خبرنگاران  امنیت  و  گرفته  را  هدفمند 
تأمین کند. همین طور، از دولت  افغانستان 
کشتار،  پرونده های  که  است  شده  خواسته 
تهدید و بدرفتاری با خبرنگاران را به منظور 
و  کرده  بررسی  عامالن  بر  عدالت  اجرای 
رسانه های  خانواده ی  و  مردم  با  آن را  نتایج 

افغانستان در میان بگذارد.
خبرنگاران از گروه طالبان نیز خواسته اند  در 
صورتی که  در ترورهای هدفمند خبرنگاران 
این  چگونگی  مورد  در  ندار د،  باید  دست 
و  اسناد  و  پاسخ  دهد  مردم  به  ترورها 
اطالعات  خود را در مورد عامالن ترورها به 
این خبرنگاران،  باور  به  کند.  گزارش  مردم 
تنها نپذیرفتن مسئولیت ترورهای هدفمند، 
طالبان  دوش  از  را  مسئولیت  نمی تواند 

بردارد.
حقوق  مستقل  کمیسیون  حال،  همین  در 
اعالم  خبرنگاران  خواست های  این  از  بشر 
افغانستان و گروه  از دولت  حمایت کرده و 
خواست های  به  که  است  خواسته  طالبان 
نتیجه بخش  و  عملی  پاسخ های  خبرنگاران 

بدهند.
عقرب   ۱۷ تاریخ  از  که  است  درحالی  این 
سال جاری تا کنون دست کم شش خبرنگار 
نهادهای  باخته اند.  جان  افغانستان  در 
تأیید  را  قتل چهار خبرنگار  امنیتی کشور، 
و  »گازگرفتگی«  را  دیگر  مورد  دو  و  کرده 

»خودُکشی« عنوان کرده اند.

در اعالمیه ی کمیسیون حقوق بشر در مورد 
لغو پست سخن گویی والیان نیز اشاره شده 
و آمده است که این امر نگرانی هایی را مبنی 
بر مختل شدن روند گردش آزاد اطالعات در 

میان خبرنگاران به دنبال داشته است.
بیشتر  که  است  گفته  کمیسیون  این 
خبرنگاران در والیات از چالش دسترسی به 
اساسی شکایت دارند.  اطالعات و معلومات 
از  خبرنگاران  این  کمیسیون،  گفته ی  به 
حق  تأمین  به منظور  که  دولت  می خواهند 
مردم  رعایت حق  و  رسانه ها  و  بیان  آزادی 
در دسترسی به اطالعات، در مورد لغو پست 

سخنگویی والیات تجدید نظر کند.
کمیسیون حقوق بشر در این اعالمیه چند 
خواست مشخص خبرنگاران را مطرح کرده 
است. براساس آنچه که در این اعالمیه آمده، 
از جامعه جهانی خواسته اند که  خبرنگاران 
بر طرف های درگیر در افغانستان فشار وارد 

آن ها بیشتر از این محدود شود.
این کمیسیون همچنان گفته است: »دولت 
مورد  در  خود  کارکرد  از  هنوز  افغانستان 
جلوگیری از قتل های زنجیره ای خبرنگاران، 
پیگرد مظنونان و رسیدگی عدلی و قضایی 
رسانه ای  جامعه    به  قضایایی  چنین  به 
نداده  قناعت بخش  اطالعاتی  افغانستان 

است.«
در اعالمیه آمده است که خبرنگاران به این 
به  نتواند  افغانستان  دولت  اگر  که  باورند 
آنان در مورد حفاظت از جان شان اطمینان 
بدهد، احتمال این وجود دارد که شماری از 

آنان کشور را ترک کنند.
طبق این اعالمیه، افزایش حمالت هدفمند 
جامعه ی  در  خودسانسوری  افزایش  سبب 
می تواند  ترس  فضای  این  و  شده  رسانه ای 
برای خبرنگاری  به ویژه  ناگواری،  پیامدهای 

تحقیقی در والیات داشته باشد.

اطالعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر 
هدفمند  ترورهای  که  می گوید  افغانستان 
خبرنگاران در چند ماه گذشته، بر روند کار 
تأثیر  کشور  این  سرتاسر  در  اطالع رسانی 
این گونه حمالت  افزایش  و  منفی گذاشته 
جامعه ی  در  خودسانسوری  افزایش  سبب 

رسانه ای نیز شده است.
که  بشر  حقوق  کمیسیون  اعالمیه ی  در 
به  منتشر شده،  )دوشنبه، ۸ جدی(  دیروز 
که  است  آمده  رسانه ها  مسئوالن  از  نقل 
شماری از زنان خبرنگار در والیات کارشان 
حتا  خبرنگاران  دسترسی  و  کرده  ترک  را 
به ولسوالی های نزدیک به مراکز والیات نیز 

دشوار شده است.
که  است  شده  گفته  همچنان  اعالمیه  در 
خبرنگاران در شماری از شهرها نمی توانند 

به سادگی گشت وگذار کنند.
است،  آمده  اعالمیه  در  که  آنچه  براساس 
شماری از خبرنگاران و نهادهای رسانه ای در 
والیات با تهدید مواجه شده و هنگامی که 
به نهادهای مسئول دولتی گزارش کرده اند، 

با سهل انگاری این نهادها مواجه شده اند.
طبق این اعالمیه، بیش از ۱00 خبرنگار و 
عضو نهادهای حامی خبرنگاران از سرتاسر 
 6( جاری  هفته ی  شنبه  روز  افغانستان 
رییس  اکبر،  شهرزاد  با  نشستی  در  جدی( 
و  نگرانی ها  بشر،  کمیسیون مستقل حقوق 

مشکالت شان را مطرح کرده اند.
کمیسیون حقوق بشر گفته است که جامعه   
خبرنگاری افغانستان در ماه های اخیر، تحت 
فشار روانی شدید قرار داشته و خبرنگاران 
برای  زندگی  و  کار  که  ساحه ی  نگران اند 

کمیسیون حقوق برش: 
افزایش حمالت هدفمند بر خربنگاران، سبب افزایش خودسانسوری شده است

حمله بر کارمندان اداره ی احصائیه و معلومات؛ یک نفر کشته و ۱۳ نفر زخمی شدند
هدف قرار گرفته شده است.

او افزود که شش زخمی این رویداد کارمندان اداره ی احصائیه و معلومات اند.
حامل  موتر  انفجار  هدف  که  است  نشده  مشخص  تاکنون  که  گفت  فرامرز  فردوس  اما 
از  تأکید کرد که تعدادی  او  یا خیر.  بوده است و  اداره ی احصائیه و معلومات  کارمندان 
کارمندان این اداره سوار بر یک موتر کاستر بوده و حین عبور این موتر از ساحه ی گذرگاه، 

انفجار به وقوع پیوسته است.
هنوز مسئولیت این انفجار را شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است.

اطالعات روز: حوالی ساعت ۳:4۵ پس از چاشت دیروز )دوشنبه، ۸ جدی( یک انفجار در 
ساحه ی »گذرگاه«، از مربوطات ناحیه ی هفتم شهرداری کابل رخ داده است.

فردوس فرامرز، سخن گوی فرماندهی پولیس کابل به روزنامه اطالعات روز گفت که این 
رویداد ناشی از انفجار یک حلقه ماین جاسازی شده در یک عراده بایسکل بوده است.

به گفته ی او، یک نفر در این انفجار کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شده اند.
در همین حال، رویینا شهابی، سخن گوی اداره ی احصائیه و معلومات کشور در صحبت با 
روزنامه اطالعات روز گفت که در این انفجار موتر نوع »کاستر« حامل کارمندان این اداره 

انفجار در یک معدن زغال سنگ در بغالن؛ چهار کارگر کشته شدند
به گفته ی آقای برفکی، افرادی برای بیرون کشیدن اجساد قربانیان به محل حادثه اعزام 

شده اند.
او افزود که تراکم بیش از حد گاز میتان در این معدن زغال سنگ، سبب انفجار شده است.
تأکید کرد که منطقه ی برفک در کنترل جنگ جویان  تاله وبرفک  از سویی هم، ولسوال 
و  خودسر  به گونه ی  منطقه،  این  در  سنگ  زغال  خاطر  همین  به  و  است  طالبان  گروه 

غیرحرفوی استخراج می شود.

اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت بغالن تأیید می کنند که در نتیجه ی انفجار در یک 
معدن زغال سنگ در ولسوالی تاله وبرفک این والیت، چهار کارگر کشته شده اند.

عبداالحد برفکی، ولسوال تاله وبرفک به روزنامه اطالعات روز گفت که این رویداد دو روز 
پیش )یک شنبه، ۷ جدی( در روستای »برفک« این ولسوالی رخ داده است.

متباقی  اجساد  و  شده  کشیده  بیرون  آوار  زیر  از  کارگر  یک  جسد  تاکنون  که  گفت  او 
کشته شدگان هنوز در زیر آوار است.

اختطاف،  جرایم جنایی، سرقت های مسلحانه، 
امنیتی  چالش های  دیگر  و  هدفمند  قتل های 
ریشه در سیستم دارد. شبکه های مّخل امنیت 
تا  پایتخت  محالت  در  پولیس  حوزه های  از 
دیگر  و  داخله  وزارت  بخش های  عالی ترین 
نهادهای امنیتی، ریشه دوانده و نفوذ و دسترسی 
فراگیر  آفت  نیز  داخله  وزارت  در  فساد  دارد. 
رسیدگی  مشکالت  این  به  که  زمانی  تا  است. 
نیز  پولیس  نیروهای  دوبرابرکردن  نشود 
نمی تواند دردی ناامنی را دوا کند. بارها پولیس 
به دلیل فشار افکار عمومی و افزایش روزافزون 
ناامنی ها دچار آشفتگی سرسام آور شده است. 
همین مشکل باعث شده است که حکومت به 
کارهای نمادین اقدام کند و در صدد پاسخ آنی 
به فشار افکار عمومی باشد. تا کنون کارشیوه، 
روی  امنیت  تأمین  برای  که  برنامه ای  و  تدبیر 
به اصالح سیستم  دست گرفته شده، معطوف 

نبوده است.
و  ناامنی  با  مبارزه  برای  که  کارشیوه ای  هر 
مهار جرایم در پایتخت و دیگر کالن شهرهای 
درگیر با این چالش در نظر گرفته می شود، باید 
بنیادین  اقدامات  و  به اصالح سیستم  معطوف 
برکناری  طرح  امنیتی،  میثاق  برنامه ی  باشد. 
آمران حوزه های پولیس در صورت وقوع جرایم 
اقداماتی  مأموریت شان  محل  در  سازمان یافته 
مهار  برای  این  از  قبل  است که حکومت  بوده 
جرایم و ناامنی روی دست گرفته، اما در عمل 
نکرده  اوضاع  بهبود  به  کمکی  و  نشده  موفق 
در  پولیس  افزایش  طرح  اجرایی کردن  است. 
زمان بر  و  دشوار  کار  امنیتی  میثاق  چارچوب 
است. این طرح نه به این زودی قابل اجرا است 
و نه بدون اصالحات در مدیریت پولیس کارآمد 
است. امراهلل صالح، معاون اول رییس جمهور که 
امنیت کابل را دارد، خودش  مسئولیت تأمین 
بیش از هرکسی دیگری از آشفتگی مدیریتی 
در ساختار پولیس آگاه است. با التفات به همین 
آگاهی باید هر برنامه ای که برای مبارزه با ناامنی 
در نظر گرفته می شود، باید معطوف به اصالح 

سیستم و با چشم انداز روشن باشد. 
تغییر  نتیجه ی  کابل  امروز  وضعیت  از  بخشی 
در میدان جنگ است. معموال راهبرد طالبان و 
دیگر گروه های تروریستی در زمستان کشاندن 
در  جنگ  زیرا  است.  شهرها  داخل  به  جنگ 
برای  به دلیل سردی هوا  افغانستان  نقاط  سایر 
هم  قبال  نیست.  ممکن  تروریستی  گروه های 
این هشدار به حکومت افغانستان داده شده که 
پیش از این که انفجارهای سازمان یافته و ناامنی 
حکومت  کند،  فلج  کالن شهرها  در  را  زندگی 
باید برای آن طرح داشته باشد. فصل جدیدی 
خبرنگاران،  هدفمند  کشتار های  و  خشونت  از 
فعاالن اجتماعی، مدنی و استیالی ناامیدی بر 
زندگی مردم در کابل نشان می دهد که حکومت 

این هشدارها را نادیده گرفته بوده است.

کرونا در افغانستان؛ شناسایی 
۱۴۰ مریض جدید و فوت 
ُنه نفر در شبانه روز گذشته

کشور  عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
گذشته  ساعت  بیست وچهار  در  که  می گوید 
را  کرونا  ویروس  به  مشکوک  نمونه ی   ۱699
تست کرده است که نتایج آزمایش ۱40 نمونه ی 

آن مثبت تشخیص شده است.
والیت های  در  کرونا  مثبت  موارد  تعداد  این 
تخار،  ننگرهار،  بلخ،  قندهار،  هرات،  کابل، 
هلمند،  میدان وردک،  غزنی،  دایکندی،  پکتیا، 
به  فاریاب  و  ارزگان  فراه،  کنر،  کاپیسا،  لغمان، 
ثبت رسیده است. با ثبت این رویدادها، شمار 
مجموعی مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان 
از نخستین روز شیوع این ویروس تاکنون به ۵2 

هزار و ۱4۷ نفر رسیده است.
در  عامه،  صحت  وزارت  معلومات  براساس 
بیست وچهار ساعت گذشته نُه مورد مرگ ناشی 

از کرونا در کشور به ثبت رسیده است.
هرات،  کابل،  والیت های  در  افراد  تعداد  این 
به  ابتال  دلیل  به  جوزجان  و  تخار  ننگرهار، 

کووید۱9 جان باخته اند.
مریضی  از  ناشی  فوتی های  مجموعی  شمار 
و  دو هزار  به  دیروز  تا  افغانستان  در  کووید۱9 

۱۷9 نفر افزایش یافته است.
همچنان، در یک شبانه روز گذشته 2۷9 مریض 
قندهار،  هرات،  کابل،  والیت های  در  کووید۱9 
بلخ، ننگرهار، هلمند و لغمان بهبود یافته اند. به 
این ترتیب، شمار بهبودیافتگان ویروس کرونا در 
کشور به 4۱ هزار و 6۱0 نفر افزایش یافته است.
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یکی از مشکالتی که شوروی با آن 
دست وپنجه نرم می کرد، اقتصاد 
ضعیف آن بود. اتحاد جماهیر 
شوروی که نظام اقتصادی اش 
را نظام اقتصاد دولتی تشکیل 
می داد، با مشکالت متعددی در 
زمینه ی رشد اقتصادی و رفاه 
مواجه شده بود و افکار عمومی 
رهبران حکومت را مورد انتقاد قرار 
می دادند.

به  ایران،  نفوذ  از  جلوگیری  برای  شوروی 
افغانستان حمله کرده و نفوذ خود بر این کشور 

را تحکیم ببخشد.
چین  امریکا:  به  چین  نزدیکی  از  هراس   •
استراتژی های   ۱9۸۵ تا   ۱960 سال های  در 
مختلفی در عرصه ی سیاست خارجی در نظر 
شوروی  به  وابستگی  از  رهاشدن  از  گرفت. 
گرفته، تا رفتن به سمت اتکای به خود و پس 
جهت گیری،  تنوع  سپس  و  انزواطلبی  آن  از 
این تغییرات سریع در سیاست خارجی چین، 
غرب  بلوک  به  را  کشور  این  نزدیکی  احتمال 
شوروی  رهبران  لذا  می داد،  افزایش  امریکا  و 
برای داشتن نفوذ بیشتر بر چین و جلوگیری 
از نزدیکی این کشور به امریکا، تصمیم گرفتند 

تا به افغانستان حمله کنند.
گرچند عوامل دیگری نیز برای حمله ی اتحاد 
شده  مطرح  افغانستان  به  شوروی  جماهیر 
است، اما بی گمان موارد ذکرشده از مهم ترین 
برای حمله  رهبران شوروی  که  است  اهدافی 
اتحاد  اما  بودند.  گرفته  نظر  در  افغانستان  به 
جماهیر شوروی در برآورده کردن اهداف خود 
ناکام ماند. این حمله نه تنها به سود شوروی تمام 
نشد، بلکه با گیرماندن این کشور در منجالب 
افغانستان و یک جنگ ناتمام، زیانی بزرگ بر 
پرستیژ  و  وجهه  و همین طور  اقتصاد شوروی 
افغانستان  به  حمله  کرد.  وارد  آن  بین المللی 
چنان ضربه ای به اتحاد جماهیر شوروی وارد 
داشت.  مهم  نقشی  آن،  فروپاشی  در  که  کرد 
در  نتوانست  افغانستان،  به  حمله  با  شوروی 
امریکا  این  بلکه  شود،  برنده  امریکا  با  رقابت 
بود که با حمایت از مجاهدین و جنگ جویان 
چریکی، ارتش سرخ را در افغانستان زمین گیر 
شکست های  به دلیل  شوروی  همین طور  کرد. 
خود در افغانستان، نتوانست بر کل این جغرافیا 
ایران  یا  و  پاکستان  سمت  به  و  شده  مسلط 
چین  بر  نتوانست  هم  دلیل  همین  به  برود، 
افغانستان  به  حمله  سویی  از  کند.  پیدا  نفوذ 
مجاهدین  از  برای حمایت  ایران  تا  باعث شد 
مجاهدین،  توسط  بتواند  و  شده  مصمم تر 
گونه ی  به  را  خود  انقالب  صدور  استراتژی 
بهتری در بیرون از مرزهای خود عملی کند، 
ایران  احزابی که دفترشان در  قدرت مندشدن 
صدور   در  ایران  موفقیت  از  نشانه ای  بود، 
نتوانست  همین طور  می شود.  تلقی  انقالبش 
بلکه  کند،  منحرف  را  داخلی  عمومی  افکار 
به دلیل حمله به افغانستان و مصارف هنگفت، 
میزان  و  افزود  جامعه  اقتصادی  مشکالت  بر 
همچنان  یافت.  افزایش  دولت  از  نارضایتی 
تقویت  باعث  نتوانست  اتحاد جماهیر شوروی 
نشد،  تقویت  باعث  نه تنها  شود،  حاکم  حزب 
اشغالی،  نیروی  به  عنوان  با حمله ی خود  بلکه 
در  و  افزود  مجاهدین  و  مخالفان  اراده ی  بر 
نتیجه، باعث سقوط جمهوری دموکراتیک شد. 
تنها امری که شوروی در آن موفقیت نسبی ای 
منتقل کردن  و  امین  داشت، کشتن حفیظ اهلل 
قدرت به جناح پرچم بود، که این موفقیت هم 
در درازمدت به سود شوروی تمام نشد. باری، 
افغانستان،  به  اتحاد جماهیر شوروی  حمله ی 
دو بازنده ی قطعی داشت، یکی مردم افغانستان 

و دیگری اتحاد جماهیر شوروی.

تعداد کارمندان زن در وزارت   ها به 40 درصد 
نمی   رسد.

6. با امراهلل صالح کل کل نکنید
اول  معاون  صالح،  آقای  که  می   دانید 
با  جنگ  حال  در  شدیدا  رییس جمهور، 
بکند.  را  خود  کار  بگذارید  تروریست   هاست. 
اگر ناراحتش کنید، یک دفعه عصبانی می   شود 
جلو  دیگر  و  می   شود(  عصبانی  هم  زود  )چه 
کار  چه  وقت  نمی   گیرد.آن  را  تروریست   ها 

می   کنید؟

جز  هم  منابع  این  به  دسترسی  لذا  داشت(. 
به  حمله  از  شوروی  جماهیر  اتحاد  اهداف 

افغانستان بود.
از  یکی  حاکم:  مارکسیستی  حزب  تقویت   •
هراس هایی که در میان رهبران اتحاد جماهیر 
سقوط  و  تضعیف  بود،  شده  مطرح  شوروی 
روی کارآمدن  و  خلق  دموکراتیک  جمهوری 
هر  اسالمی  مجاهدین  بود.  اسالمی  رژیمی 
روز به بسیج نیرو در روستاها می پرداختند و 
از سویی  تبلیغات خود پیشروی می کردند.  با 
خلق  شاخه ی  میان  درون حزبی  اختالفات 
مواجه  خطر  با  را  حکومت  موقعیت  پرچم  و 
تا  می شد  باعث  عامل  دو  هر  این  بود،  کرده 
به شوروی  متمایل  که  افغانستان  وقت  دولت 
و ایدئولوژی مارکسیستی بود، با خطر سقوط 
مواجه گردد. لذا رهبران اتحاد جماهیر شوروی 
دولت  موقعیت  تقویت  برای  گرفتند  تصمیم 
و  کرده  نظامی  حمله ی  افغانستان  به  حاکم، 

قدرت نظامی دولت را تقویت بخشند.
از  افکار عمومی داخلی: یکی  • منحرف کردن 
نرم  دست وپنجه  آن  با  شوروی  که  مشکالتی 
می کرد، اقتصاد ضعیف آن بود. اتحاد جماهیر 
اقتصاد  اقتصادی اش را نظام  شوروی که نظام 
متعددی  مشکالت  با  می داد،  تشکیل  دولتی 
در زمینه ی رشد اقتصادی و رفاه مواجه شده 
مورد  را  رهبران حکومت  عمومی  افکار  و  بود 
که  است  این  حقیقت  می دادند.  قرار  انتقاد 
نیازهای  تامین  توانایی  اقتصاد دولتی شوروی 
جهت  همین  به  نداشت،  را  جامعه  و  دولت 
بود که روزبه روز گراف رشد اقتصادی شوروی 
برخی  باور  به  به گونه ای که  پایین تر می آمد؛ 
جماهیر  اتحاد  بین الملل،  روابط  تاریخ نگاران 
شوروی در طول  سال های جنگ سرد، کشوری 
قدرت مند و نه چندان ثروت مند بود. این مسأله 
شوروی  جماهیر  اتحاد  رهبران  تا  شد  باعث 
سمت  به  عمومی  افکار  منحرف کردن  برای 
افغانستان  به  حمله  تصمیم  خارجی،  دشمن 

را بگیرند.
• هراس از نفوذ ایراِن پسا انقالب در افغانستان: 
اتحاد  حمله ی  از  پیش  سال  یک  به  نزدیک 
همسایگی  در  افغانستان،  به  شوروی  جماهیر 
غربی این کشور، انقالب اسالمی ایران رخ داده 
بود و از سویی انقالبیون ایران، به فکر )صدور 
انقالب( و صدور ایدئولوژی اسالم سیاسی شان 
جماهیر  اتحاد  تا  شد  باعث  عامل  این  بودند. 

5. با چادری زنانه از خانه بیرون بیایید
این رهنمود مختص برادران است. تروریست   ها 
معموال افراد چادری   پوش را هدف قرار نمی   دهند. 
پوشیدن چادری البته برای   تان سخت است. ولی 
هم برای حفظ جان خودتان خوب است و هم 
تصویر کشورتان در نزد کشورهای کمک   دهنده 
وزارت  مرد  و  زن  که  وقتی  از  می   شود.  بهتر 
داخله با چادری سر کار می   آیند، دو نشریه   ی 
معتبر غربی گزارش داده   اند که باالی 99 درصد 
کارمندان وزارت داخله افغانستان زنان هستند، 
درحالی که در پیشرفته   ترین کشورهای دنیا نیز 

افغانستان حمله کرده و به  عنوان حامی ارتش 
این کشور عمل کنند.

به  امین  حفیظ اهلل  نزدیک شدن  از  هراس   •
عامل  به  عنوان  که  مواردی  از  یکی  امریکا: 
حمله ی شوروی به افغانستان شمرده می شود، 
هراسی بود که برای رهبران شوروی مبنی بر 
حکومت  رییس  امین،  حفیظ اهلل  نزدیک شدن 
وقت افغانستان، به وجود آمده بود. مالقات های 
پیدا و پنهان امین با سفیر امریکا و همین طور 
رفتارهای خودسرانه ی امین، باعث شده بود که 
این تصور برای شوروی به وجود بیاید که امین 
در پی نزدیکی با رقیب شوروی، یعنی امریکا 
است. این هراس باعث شد تا در اولین ساعات 
حمله ی شوروی، امین توسط گارد امنیتی اش 
که نیروهای شوروی بودند کشته شده و ببرک 
کارمل، به  عنوان رییس دولت معرفی شود. این 
اتهام به امین، در پیامی که در روز ششم جدی 
نیز  شد  خوانده  کارمل  توسط  رادیو  طریق  از 
محسوس بود، آن جا که کارمل، حفیظ اهلل امین 

را مزدور امپریالیسم غربی معرفی کرد.
اقیانوس  و  فارس  منابع خلیج  به  • دسترسی 
جماهیر  اتحاد  پای  که  اهدافی  از  یکی  هند: 
شوروی را به افغانستان کشانید، چشم داشت به 
آب های گرم اقیانوس هند و منابع نفتی خلیج 
افغانستان  از  می خواست  شوروی  بود.  فارس 
به  عنوان مسیری برای گذر به سمت پاکستان 
و پس از آن هند، و همین طور مسیری برای 
همین  به  کند.  استفاده  ایران  سمت  به  گذر 
جهت بود که از اولین روزهای حمله ی اتحاد 
به  کمر  پاکستان  و  ایران  شوروی،  جماهیر 
در  را  شوروی  تا  بستند  مجاهدین  از  حمایت 
خاک افغانستان زمین گیر کنند )البته حمایت 
از مجاهدین دالیل دیگری هم  این دو کشور 

مساکین صدقه بدهید. در صحیح منقل )غیر از 
صحیح بخاری است( آمده که صدقه هفتاد رقم 
برای  امنیتی را دفع می   کند. در ضمن  تهدید 
نرم کردن روده   ها نیز مفید است. اگر بودجه   ی 
دیگر  چیزهای  برای  قبل  از  خانواده   ی تان 
تخصیص یافته، از ُکد 9۱ )یعنی از پول   هایی 
داشته اید( صدقه  نگه  مخفی  همسرتان  از  که 

بدهید.
4. با تروریستان مذاکره کنید

می   گوییم.  تجربه  از  می   کند.  معجزه  مذاکره 
و  حکومتی  مقامات  قبال  که  هست  یادتان 
با  نیروهای خارجی چه قدر زیر تهدید بودند. 
تروریست   ها وارد مذاکره شدند و همه چیز حل 
زاری  طالبان  نزد  حکومتی  مقامات  حاال  شد. 
در  کنید،  تهدید  را  ما  گاه   گاهی  که  می   کنند 
می   گویند  و  می   خندند  طالبان  بیاییم.  خبرها 
نمک  و  آب  قطر  در  با هم  است  ماه  نه، چند 
می   خوریم. کور نمی   شویم که شما برای ما ودکا 
بخرید و به ما ساعت   های سی و پنج هزار دالری 

تحفه بدهید و ما سر شما حمله کنیم؟ 

از  با خروج نیروهای شوروی و پس  سال بعد 
آن سقوط دولت داکتر نجیب، به واقعیت بدل 
یک  از  باشد،  چه  هر  روآ  پیش بینی  می شود. 
حقیقت مهم حکایت می کند و آن هم این که 
به  حمله  در  شوروی،  جماهیر  اتحاد  رهبران 
و  شده اند  محاسباتی  اشتباه  دچار  افغانستان 
اهدافی را در افغانستان تعیین کرده اند که قابل 
دسترسی نیست، مطمئنا که شوروی از حمله 
به افغانستان اهداف متعددی داشته است که 
یکی از آن ها گسترش ایدئولوژی کمونیسم یا 
همان )صدور انقالب اکتبر( بود که این هدف 
که  هدف  این  نه تنها  نشد.  بدل  واقعیت  به 
اهداف دیگر شوروی هم در حد رویا باقی ماند. 
در ادامه به اهداف دیگر شوروی اشاره می شود.

ایدئولوژی  و  غرب  بلوک  با  رقابت   •
برای  که  چارچوبی  مهم ترین  سرمایه داری: 
برده  کار  به  سابق  شوروی  اقدامات  تحلیل 
و  شرق  بلوک  دو  رقابت  چارچوب  می شود، 
غرب در دوران جنگ سرد است. در سال های 
جنگ سرد، آنچه سیاست خارجی کشورهای 
بلوک  دو  رقابت  می کرد،  تبیین  را  مختلف 
به  شوروی  حمله ی  لذا  بود،  غرب  و  شرق 
تبیین  چارچوب  همین  با  نیز  افغانستان 
حوزه ی  گسترش  دنبال  به  شوروی  می شود، 
نفوذ خود بود، رهبران شوروی فکر می کردند 
به جهان  را  اکتبر(  بلشویکی  )انقالب  باید  که 
احزاب کمونیستی در  از  لذا  بدهند،  گسترش 
توجه  با  می کردند.  حمایت  جهان  سرتاسر 
بر  خلق  حزب   ۱9۷9 سال های  در  این که  به 
روی کار بود، و از سویی خطراتی از ناحیه ی 
لذا  می کرد،  تهدید  را  حزب  این  اسالم گرایان 
رهبران اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گرفتند 
که برای حمایت از رژیم کمونیستی حاکم، به 

1. در خانه بمانید
اکثر  بیروناس.  َد  تروریستا  می   دانید  که  چنان 
افرادی که ترور شده   اند در سرک و دفتر و موتر 
ترور شده   اند. خودتان را در خانه قرنطینه کنید 
تا در امان بمانید. اگر شب یا روزی افراد مسلح 
به زور وارد خانه   ی   تان شدند، نگران نشوید. آنان 
دزد هستند و نه تروریست. لطفا در برابر دزدان 
چون  ندهید،  نشان  خود  از  ناشایست  رفتار 
را  کاری  همان  و  شوند  عصبانی  است  ممکن 

بکنند که تروریست   ها می   کنند.
2. موترتان را وازلین چرب کنید

اگر موتر شخصی دارید و با آن این طرف و آن 
که  باشید  داشته  یاد  به  می   روید، حتما  طرف 
اخیرا تروریست   ها از ماین چسپکی زیاد استفاده 
وازلین  را  موترتان  سراپای  هر صبح  می   کنند. 
نچسپد.  آن  به  چسپکی  ماین  تا  کنید  چرب 

چربی دنبه   ی گوسفند نیز تأثیر نیکویی دارد.
3. صدقه بدهید

بودجه   ی  از  را  پول  مقداری  هفته  هر 
و  فقرا  به  را  آن  و  بگذارید  کنار  خانوادگی   تان 

در ششم جدی ۱۳۵۸، اتحاد جماهیر شوروی 
به افغانستان حمله کرد. افغانستان برای مدت 
بود  ارتش سرخ  نظامی  اشغال  تحت  سال  ده 
از  شوروی  جماهیر  اتحاد  سال،  ده  از  پس  و 
افغانستان عقب نشینی کرد. پیامد این تجاوز، 
شهروند  میلیون ها  زخمی شدن  و  کشته شدن 
خروج  از  پس  که  همانطور  بود؛  افغانستان 
پرتگاه  به  افغانستان  نیز  شوروی  نیروهای 
ویرانه ای  به  کابل،  و  رفت  داخلی  جنگ های 
اتحاد  رهبران  شد.  تبدیل  جنگ  از  بازمانده 
جماهیر شوروی، اهداف مختلفی را برای حمله 
البته  که  بودند  گرفته  نظر  در  افغانستان  به 
تالش  نوشته  این  در  نیافتند.  دست  آن ها  به 
شوروی  جماهیر  اتحاد  اهداف  تا  است  شده 
موفقیت  میزان  و  شده  تبیین  افغانستان  از 
بررسی  اهداف  این  به  دسترسی  در  شوروی 
توجه  با  که  است  این  نویسنده  مدعای  شود. 
شوروی  موفقیت  میزان  موجود،  شواهد  به 
به  حمله  و  بوده  ممکن  حد  پایین ترین  در 
افغانستان، هرگز باعث سود مهم برای شوروی 

نشده است.
در  که  گفت  می توان  اکنون  همین  »از 
و  ثابت  کمونیستی  رژیم  یک  افغانستان، 
خودمختار روی کار نخواهد آمد« این کلمات 
فرانسوی،  افغانستان شناس  روآ،  اولیور  را 
سال  پنج  است،  نوشته   ۱9۸4 سال های  در 
و  شوروی  جماهیر  اتحاد  حمله ی  از  پس 
افغانستان  در  سرخ  ارتش  هنوز  که  زمانی 
از  یکی  به  خوبی  به  روآ  دارد.  نظامی  حضور 
اشاره  شوروی  رهبران  استراتژیک  اشتباهات 
روی کارآمدن  که  می دهد  نشان  و  می کند 
رژیم کمونیستی، با توجه به ساختار اجتماعی 
پنج  روآ  پیش بینی  است.  ناممکن  افغانستان، 

سخیداد هاتف
طنزنویس

صبر  از  پس  کشور  داخله   ی  وزارت  سرانجام 
این  به  را(  فلک  پیر  پدر  بباید  )که  بسیار 
حد  این  در  شهروندان  ترور  که  رسید  نتیجه 
که  هست  دیگر  حد  یک  است.  غیرقابل   قبول 
آن هم قابل قبول نیست، اما می   شود درباره   اش 
که  حد  این  در  ولی  کرد.  مذاکره  طالبان  با 
گزارش   ها،  براساس  وجه.  هیچ  به  حاالست، 
مقامات وزارت داخله به شهروندان نگرانی که به 
آن وزارت مراجعه کرده   اند گفته است که برای 
مازمان  سازمان  و  ملویزیون  تلویزیون  مدتی 
خود را –هرچه باشد- تعطیل کنند. استدالل 
و  است  سنگ  زیر  دستش  دولت  که  کرده   اند 
همزمان نمی   تواند به موج دوم کرونا و موج سوم 

طالبان رسیدگی کند.
متخصصان  با  مشوره  از  پس  داخله  وزارت 
یک تابعیته و تأیید افگان   های دوتابعیته      ی مقیم 
وزارت، رهنمود امنیتی ذیل را برای شهروندان 

کشور تهیه کرده است:

رهمنودهای وزارت داخله برای هشروندان نگران

هجوم اتحاد جماهیر شوروی و رویایی که 
هرگز تعبیر نشد

محمدهادی ابراهیمی
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یا  از مهم ترین ویژگی آن ها رهبرمحوری  یکی 
فردمحوری شان است و شمار کمی از آن ها برای 
انتخابات برگزار  تعیین پست  های رهبری خود 
می  کنند. در گفتمان  های سیاسی نیز بیشتر این 
احزاب از نداشتن برنامه و راهکارهای مدون رنج 
استدالل  نیز  ریاستی  نظام  طرفداران  می  برند. 
می  کنند که تقویت احزاب در افغانستان با توجه 
افغانستان  وحدت  برای  قومی شان  ترکیب  به 
برای تقویت  خطرآفرین است و هرگونه تالش 
آن ها منجر به ایجاد جزیره  های قدرت می  شود. 
حامد  اردوگاه  این  چهره  های  بارزترین  از  یکی 
است.  افغانستان  پیشین  رییس جمهور  کرزی، 
با  گفت وگوهایش  و  سخنرانی  ها  در  بارها  او 
رسانه  ها به این موضوع اشاره کرده است )مثال 
و  اکتبر 200۳  در  بی بی سی  با  مصاحبه ای  در 
آن جمله  ی تاریخی اش که گفته بود: افغانستان 
البراتوار یا آزمایشگاه سیاسی بیگانگان نیست(. 
بنابراین، احزاب سیاسی در طی مدت زمامداری 
وی فرصت مناسبی برای رشد و شکوفایی نداشته  
آقایان  رهبری  به  ملی  وحدت  حکومت  است. 
عبداهلل و غنی نیز همان رویکرد حکومت قبلی را 
دنبال کرده است. مثال سرور دانش، معاون دوم 
آقای غنی در تاریخ ۳0 اسد ۱۳96 در همایشی 
برای بررسی قانون اساسی در کابل مخالفت خود 
را با نظام پارلمانی اعالم کرده بود و استداللش 
این بود که نظام پارلمانی کامل در این کشور 
قابل اجرا نیست، زیرا »باعث بی ثباتی و منازعات 
سیاسی می  شود.« یکی از دالیل وی این بود که 
در افغانستان هنوز »احزاب سیاسی ملی نیرومند 
با پایگاه  های وسیع و تثبیت شده« وجود ندارد 
و در وضعیت کنونی با حضور احزاب که هنوز 
قومی است، اجرای نظام پارلمانی »باعث نوعی 
انحصار گروهی و قومی« قدرت می  شوند. گرچه 
باید  بر بنیاد توافقنامه  ی حکومت وحدت ملی 
پست ریاست اجرائیه از طریق یک لویه جرگه 
قانون اساسی به پست نخست وزیری  و تعدیل 
تبدیل می  شد، اما آقای عبداهلل نتوانست به این 

وعده  ی خود جامه  ی عمل بپوشاند. 
نظام  کاستی  های  و  رای  سیستم  چگونگی 
انتخابات را نیز باید از همین زاویه تحلیل کرد. 
با آن که کارشناسان سیستم نمایندگی تناسبی 
 )STV( یا سیستم تک رأی قابل انتقال )PR(
پارلمان  در  سیاسی  احزاب  مشارکت  برای  را 
مناسب تر می  دانند، اما نظام انتخابات افغانستان 
 )SNTV( انتقال  غیرقابل  از سیستم تک رأی 
به  را  نامزدان  سیستم  این  می  کند.  استفاده 
و  می  کند  تشویق  فردی  خط مشی  های  اتخاذ 
سهم گیری یا حضور احزاب سیاسی را محدود 
پارلمانی  انتخابات  در  نمونه  به عنوان  می  کند. 
سال 20۱0 فقط ۳2 تن )یعنی ۱.2 درصد کل 
پژوهشگر  دو  داشته اند.  حزبی  تعلق  نامزدان( 
 Reynolds and( کارای  و  رانولدز  به نام  های 
مورد  را  افغانستان  انتخابات  نظام   )Carey
گزارش خویش چنین  در  و  داده  قرار  کنکاش 
نتیجه گیری می  کنند: نظام انتخاباتی »تک رأی 
غیرقابل انتقال« مانعی برای شکوفایی دموکراسی 
اجازه  این سیستم  زیرا  افغانستان است،  نوپای 
نمی  دهد که احزاب رشد کرده و حضورشان را در 
پارلمان نهادینه کنند. سایر نظام  های دموکراسی 
به ندرت از این نظام انتخاباتی استفاده می  کنند 
است  در جهان  بزرگ  تنها کشور  افغانستان  و 
انتخابات  برای  متروک  سیستم  ازین  هنوز  که 
انتخاب  آن ها  باور  به  می  گیرد.  کار  پارلمانی 
این سیستم شاید یک استراتژی برای تضعیف 
احزاب و جلوگیری از ظهور یک اپوزیسیون قوی 
در پارلمان بوده است. این دو کارشناس سپس 
تغییر  اگر سیستم کنونی  هشدار می  دهند که 
نکند، پارلمان افغانستان بدون شک در آینده با 
بحران مشروعیت مواجه خواهد شد. یافته  های 
یک پژوهش که سیستم  های انتخاباتی افغانستان 
است.  توجه  جالب  نیز  کرده،  شبیه سازی  را 
از سازمان دموکراسی  یافته  ها در گزارشی  این 
بین المللی در سال 20۱2 به نشر رسیده و نشان 
می  دهد که اگر نظام انتخاباتی کنونی به سیستم 
»نمایندگی تناسبی« تبدیل شود، میزان حضور 
اقوام و گروه  های کوچک تر در مجلس نمایندگان 

به نحو قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت. 
راستای  در  کنون  تا  که  متعددی  تالش  های 
گرفته  صورت  پارلمان  انتخاباتی  نظام  اصالح 
مثال،  گونه  ی  به  است.  بوده  بی نتیجه  است، 
جنوری  ماه  در  سیاسی  حزب   ۳4 از  ایتالفی 
200۵ به دولت افغانستان پیشنهاد کرد تا برای 
»نمایندگی  انتخاباتی  نظام  پارلمانی،  انتخابات 
تناسبی« را به کار گیرد. اما این درخواست مورد 
استقبال رییس جمهور کرزی قرار نگرفت و پس 
از تأخیر زیاد در نهایت شورای وزیران سیستم 
انتخاباتی »تک رأی غیر قابل انتقال« را تصویب 
کرد. در آن زمان شمار زیادی از ناظرین داخلی 

نظام  های پارلمانی این کاستی وجود ندارد، زیرا 
پارلمان می  تواند با دادن رأی اعتماد به کابینه یا 
برگزاری انتخابات زود هنگام مشکل را حل کند. 
در واقع، تفاوت اساسی بین این دو نظام درجه  ی 
تراکم قدرت یا انعطاف پذیری شان در پروسه  های 
سیاسی است. بر خالف نظام ریاستی، روٍح نظام 
پارلمانی بازتر و منعطف تر است و با این ویژگی 
خود زمینه را برای مشارکت طیف گسترده ای از 
گروه ها، احزاب و بازیگران در تصمیم گیری  های 
از  برخی  امروزه  می  سازد.  مساعد  سیاسی 
همچون  جهان  دموکراسی  های  بزرگ ترین 
و  آسترالیا  هند،  ایتالیا،  آلمان،  کانادا،  بریتانیا، 
جاپان دارای نظام پارلمانی هستند. ناگفته نباید 
و  شکل دهی  در  سیاسی  احزاب  که  گذاشت 
تقویت دموکراسی  های پارلمانی نقش مهمی را 
بازی می  کنند. هر حزب در حقیقت نماینده  ی 
از گرایش  های فکری و هویتی در یک  بخشی 
و  فعال  احزاب  وجود  می رود.  به شمار  جامعه 
نظام  مؤلفه  های  مهم ترین  از  یکی  قدرتمند 
را در  پارلمانی است. معموال احزاب شهروندان 
در  سهم گیری  به  انتخاباتی  کارزارهای  جریان 
رویداد  های سیاسی ترغیب می  کنند، برنامه  های 
سیاسی شان را از طریق رسانه  ها به مردم معرفی 
می  کنند و آگاهی شهروندان را در مورد حقوق و 

وظایف سیاسی شان افزایش می  دهند. 

دموکراسی توافقی، نظام پارلمانی و قضیه  ی 
افغانستان 

دو دهه پیش همزمان با سرنگونی رژیم طالبان، 
جهانی  جامعه  ی  توجه  کانون  در  افغانستان 
بی نظیری  فرصت  تحول  این  بود.  گرفته  قرار 
را برای ایجاد یک نظام کارا و مردمی رقم زد. 
دسته  چهار  مشارکت  با  بُن  تاریخی  کنفرانس 
و  پشاور  گروه  قبرس،  گروه  شمال،  )جبهه  ی 
توافقنامه  ی  امضای  با  و  شد  برگزار  روم(  گروه 
پایه ریزی  نو  نظام  یک   200۱ دسامبر  در  بُن 
 ،)2004 .Simonsen( شد. به قول سیمونسن
شرکت کنندگان کنفرانس بُن به طور غیررسمی 
در  آینده  دولت  برای  را  هرم گونه  ساختار  یک 
نظر گرفتند تا اقوام این کشور بتوانند با رعایت 
سلسله  مراتب در نظام جدید سهم داشته باشند. 
چند سال بعد در هنگام نوشتن پیش نویس برای 
کارشناسان  و  ناظرین   ،2004 اساسی  قانون 
متکثر  و  چندقومی  ماهیت  به  توجه  با  زیادی 
افغانستان، نظام پارلمانی را پیشنهاد کردند. اما 
برخالف این توصیه ها، اعضای لویه جرگه یک 
جمله  از  که  کردند  انتخاب  را  ریاستی  نظام 
اختیارات بی شماری را به رییس جمهور می  دهد. 
گوناگونی  دالیل  به  پارلمانی  نظام  طرفداران 
چون بی برنامگی، چندپارچگی و فشار از سوی 
حامیان نظام ریاستی –به ویژه زلمی خلیل زاد، 
حامد کرزی و تیم وی– از رسیدن به هدف خود 

ناکام ماندند. 
طبق قانون اساسی، رییس جمهور به تنهایی از 
ماده  است.  برخوردار  صالحیت  های گسترده ای 
60 قانون اساسی افغانستان چنین صراحت دارد: 
»رییس جمهور در رأس دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان قرار داشته، صالحیت  های خود را در 
عرصه  های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به 
احکام این قانون اساسی اعمال می  کند.« فقط 

است. 
نظام  های سیاسی دموکراتیک از منظر تفکیک 
به  مقننه  و  مجریه  قوه  های  میان  رابطه  و  قوا 
ریاستی  پارلمانی،  می  شوند:  تقسیم  گونه  سه 
و نیمه ریاستی. هر یک از این نظام  ها مزیت  ها 
و کاستی هایی دارد. ولی همان گونه که در باال 
کشورهای  برای  کارشناسان  شد،  اشاره  نیز 
چندقومی نسخه  ی پارلمانی را توصیه می  کنند؛ 
زیرا نظام  های پارلمانی به شکل بهتری زمینه را 
برای تقسیم قدرت در بخش  های مختلف دستگاه 
قدرت  ریاستی  نظام  در  می  کند.  فراهم  دولت 
تصمیم گیری در نزد یک فرد یا گروه متمرکز 
می  شود و کابینه نیز چیزی بیش از یک هیأت 
مشورتی نیست. در نظام پارلمانی اما کابینه یک 
ساختار تصمیم گیرنده است که از طریق پارلمان 
در  متناسب  به طور  را  قدرت  و  می  گیرد  شکل 
حکومت  ساختار  گوناگون  الیه  های  و  بخش  ها 
توزیع می  کند. رهبر حزبی که اکثریت کرسی  های 
پارلمان را به دست می  آورد، به حیث نخست وزیر 
در  کابینه اش  و  نخست وزیر  می  شود.  تعیین 
تصامیم و عملکردشان پیوسته در برابر پارلمان 
از آن طریق به ملت پاسخگو هستند. نقش  و 
نمادین  بیشتر  پارلمانی  نظام  در  رییس جمهور 
است. در نظام پارلمانی، تصمیم گیری  ها همیشه 
جمعی و گروهی اتخاذ می  شود. حتا در مواردی 
کرسی  های  اکثریت  تنهایی  به  حزب  یک  که 
اپوزیسیون  باشد،  داشته  اختیار  در  را  پارلمان 
و احزاب کوچک تر می  توانند با اتحاد و تشکیل 
ایتالف جلوی یکه تازی حزب حاکم را بگیرند. 
این سازوکار به طور طبیعی سبب تمرکززدایی در 
سطح افقی می  شود و از انحصار قدرت در دست 
یک حزب یا فرد پیش گیری می  کند. قدرت در 
نظام ریاستی معموال یک ماهیت فردمحور دارد، 
ولی در نظام پارلمانی قدرت در قالب یک نهاد 
که  است  طبیعی  می  یابد.  تبلور  پارلمان  یعنی 
در مقایسه با فرد، یک نهاد خیلی بهتر می  تواند 
خواسته ها، گرایش  ها و منافع گوناگون اعضای 

یک جامعه را بازتاب دهد. 
کشورهای  برای  ریاستی  نظام  دیگر  عیب 
چندقومی این است که سیستم انتخابات آن بر 
بنیاد رای اکثریت عمل می  کند و نتایج بازی در 
نظام ریاستی،  بُرد–باخت است. در  آن معموال 
فرد یا حزبی که رای اکثریت را به دست می  آورد، 
برنده است و دیگران همه بازنده اند. اما رقابت در 
نظام پارلمانی ماهیت بُرد-بُرد دارد. در این گونه 
نظام، هر حزب متناسب با سهم آرایی که به دست 
می  آورد، در پارلمان کرسی تصاحب می  کند و به 
همان تناسب از طریق کابینه در قدرت اجرائی 
سهیم می  شود. به همین دلیل، در نظام پارلمانی 
تقریبا هیچ بازنده ای وجود ندارد. الیپهارت از دو 
مشکل دیگر نیز در نظام  های ریاستی یادآوری 
ریاستی  نظام  های  در  این که  نخست  می  کند. 
بن بست  پارلمان  و  رییس جمهور  بین  ممکن 
به وجود آید، زیرا هر یک از طرفین می  توانند ادعا 
کنند که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده اند و 
از عین مشروعیت دموکراتیک برخوردارند. این 
به ویژه زمانی جدی است که دو طرف  مشکل 
به احزاب گوناگون تعلق داشته باشند. مشکل 
دوم انعطاف ناپذیربودن دوره  ی ریاست جمهوری 
است که نه قابل تمدید و نه قابل تقلیل است. در 

نزدیک به دو دهه پس از کنفرانس بُن، افغانستان 
در یک نقطه عطف و تاریخی قرار گرفته است و 
بار دیگر فرصت مناسبی فراهم شده تا زمامداران 
بار  این  گذشته  اشتباهات  بررسی  با  کشور 
را آگاهانه ترسیم کنند. دور  نقشه  ی راه آینده 
دوم گفت وگوهای صلح بین نمایندگان طالبان 
و دولت افغانستان به زودی در قطر آغاز می  شود 
در  بحث  مورد  موضوعات  مهم ترین  از  یکی  و 
بود.  خواهد  آینده  نظام  نوع  مذاکرات  دور  این 
گوناگونی  عوامل  و  ریشه  ها  افغانستان  جنگ 
دارد و با توجه به ابعاد پیچیده  ی آن نمی  توان 
به آمدن یک صلح پایدار خیلی خوش بین بود. 
بحران مشروعیت دولت، فساد اداری و سیاسی، 
دستگاه  ناکارایی  و  قدرت  ناعادالنه  ی  تقسیم 
حاکمیت قانون اما از عوامل اصلی آن به شمار 
می روند. پرسش اصلی این است که نوعیت نظام 
و ساختار متمرکز آن تا چه حدی در ایجاد این 
وضعیت نقش دارد؟ آیا تعدیل قانون اساسی و 
انتخاب یک نظام پارلمانی می  تواند بخشی از راه 
حل برای آوردن ثبات و تأمین منافع گروه  های 
مختلف از جمله طالبان باشد؟ با تکیه بر یک 
چارچوب نظری و یافته  های علمی، این موضوع 

در زیر مورد بررسی قرار می  گیرد. 
یا  مردم  حکومت  معنای  به  که  دموکراسی 
همان مردم ساالری تعریف می  شود، مدرن ترین 
شیوه  ی حکومتداری است و در نقطه  ی مقابل 
دیکتاتوری  یا  خودکامه  شاهی،  نظام  های 
دولت  مردم ساالر،  نظام  های  در  می  گیرد.  قرار 
مشروعیت خود را از اراده  ی مردم کسب می  کند، 
به  خدمات  ارائه  و  امنیت  تأمین  وظیفه اش 
برابر ملت طبق  شهروندان است و همیشه در 
بیان  آزادی  کثرت گرایی،  پاسخگوست.  قانون 
ارزش  های  به  احترام  آزادی رسانه ها،  و عقیده، 
حقوق بشری و وجود جامعه  ی مدنی از بارزترین 
اما  است.  مردم ساالر  حکومت  یک  مؤلفه  های 
و  جنگ زده  کشورهای  در  دموکراسی  استقرار 
کشورهایی که از منظر فرهنگی، زبانی، مذهبی 
دشواری  کار  چندپاره اند،  و  ناهمگون  قومی  یا 
نسخه  ی  سیاست  حوزه  ی  نظریه پردازان  است. 
چنین  برای  را  دموکراسی  نظام  از  ویژه ای 
دموکراسی  نظریه  ی  می  کنند.  تجویز  کشورها 
 )consociational democracy( توافقی 
یکی از معروف ترین آن هاست. طبق این نظریه، 
ناهمگون  کشورهای  در  اکثریتی  دموکراسی 
کارایی ندارد. به همین دلیل، قدرت دولت باید به 
شکل تناسبی در بین اقوام و گروه  های مختلف 

در یک کشور تقسیم شود.
معتقد  نظریه  این  پیشگامان  از  الیپهارت  آرند 
است که مدل دموکراسی توافقی بهترین راه حل 
برای برقراری و نهادینه کردن نظام مردم ساالری 
در کشورهای چندقومی و جوامع چندپاره است. 
این  در  دموکراسی  که  این ست  وی  استدالل 
کشورها زمانی پایدار می  شود که همه گروه  های 
قومی در ساختار قدرت حضور داشته باشند و 
بدهند.  تشکیل  ایتالفی  حکومت  یک  بتوانند 
برای رسیدن به این هدف، او یک نظام پارلمانی 
را  تناسبی«  »نمایندگی  انتخاباتی  سیستم  با 
پیشنهاد می  کند و چهار مکانیزم را برای تقسیم 

قدرت مناسب می  داند:
در  که  ایتالفی  حکومت  یک  تشکیل   .۱

برگیرنده  ی همه گروه  های قومی باشد؛
مناصب  و  پارلمان  کرسی  های  اختصاص   .2

دولتی با رعایت تناسب گروه  های قومی؛
گروه  های  برای  خودمختاری  حق  دادن   .۳
مختلف از طریق برقراری یک نظام فدرالیزم یا 

هر مکانیزم دیگری که تمرکززدا باشد؛
برای  اقلیت  ها  یا  کوچک  گروه  های  توانایی   .4
به  مربوط  کلیدی  تصامیم  از  برخی  وتوکردن 

خودشان.
الیپهارت سپس به سه اصل محوری در مورد 
استقرار دموکراسی در جوامع دارای شکاف  های 
همه  ی  تقریبا  نخست،  می  کند:  اشاره  قومی 
کارشناسان امور سیاسی می  پذیرند که تحکیم 
دموکراسی در کشورهای چندقومی در مقایسه 
دوم،  است؛  دشوارتر  خیلی  دیگر  کشورهای  با 
کشورهایی که هنوز تجربه  ی نظام مردم  ساالری 
را نداشته اند نسبت به کشورهای دموکراتیک با 
چالش  ها و شکاف  های بیشتری مواجه می  شوند؛ 
سوم، استقرار موفقانه  ی نظام  های مردم  ساالر در 
کشورهای چندقومی به تحقق دو شرط کلیدی 
خودمختاری.  و  قدرت  تقسیم  دارد:  بستگی 
خودمختاری یعنی این که هر قوم یا گروه باید 
این صالحیت را داشته باشد تا امور داخلی خود 
آموزشی  و  فرهنگی  بخش  های  در  به ویژه  را 
خودش اداره کند. نمونه  های دموکراسی توافقی 
آیرلند  بوسنی،  بلجیم،  اتریش،  کشورهای  در 
شمالی، آفریقای جنوبِی، کانادا، کلمبیا، قبرس، 
هند، لبنان، مالیزیا، هالند و سویس تجربه شده 

در  رییس جمهور  به صالحیت  های  است  کافی 
تا  بیندازیم  نگاهی  اساسی  قانون   64 ماده  ی 
اصل  با  ریاستی چقدر  نظام  این  ببریم که  پی 
بیگانه  دموکراسی  روح  و  شهروندان  مشارکت 
جمهوری  نظام  این  ساده تر،  عبارتی  به  است. 
تفاوت کمی با یک نظام شاهی مشروطه دارد. 
گزارشی  در  افغانستان  ارزیابی  و  تحقیق  واحد 
و  نظریه  افغانستان:  در  قوا  »تفکیک  عنوان  با 
با   2004 اساسی  قانون  که  می  نگارد  عمل« 
و  مجریه  قوه  ی  نزد  در  قدرت  متمرکزساختن 
رییس جمهور عمال اصل توازن قوا را نقض کرده 
و سبب کاهش اقتدار قوه  های مقننه و قضائیه 
شده است. صالحیت رییس جمهور در نصب و 
عزل قضات دادگاه  ها نیز گواهی بر عدم استقالل 
قوه  ی قضائیه به عنوان یک رکن مهم نظام  های 
دموکراتیک می  باشد. در عمل نیز قوه  ی قضائیه 
در شماری از قضایای مهم )مثال اعتبار تمدید 
چارچوب زمانی انتخابات ریاست جمهوری 2009 
یا جنجال بر سر دادگاه ویژه  ی انتخابات( جانب 

حکومت را گرفته است.
مطالعات  انستیتوت  در  پژوهشگران  همچنین، 
استراتژیک افغانستان در گزارشی با عنوان »راه 
دشوار مردم  ساالری در افغانستان« تأیید می  کنند 
جامعه  ی  برای  متمرکز  ریاستی  نظام  این  که 
چندقومی افغانستان مناسب نیست و نمی  تواند 
مشارکت همه  ی اقوام و اقشار را تضمین کند. 
پیشین  انتخابات  چند  از  به دست آمده  تجارب 
می  دهند  نشان  نیز   )20۱9 و   20۱4  ،2009(
که این نظام متمرکز ریاستی با توجه به شرایط 
فاقد  افغانستان  بر  حاکم  اجتماعی  و  سیاسی 
وحدت  حکومت  ساختار  حتا  است.  کارایی 
ملی و حکومت کنونی با نهاد  ها و سازوکارهای 
پیش بینی شده در قانون اساسی همخوانی ندارد. 
نتوانسته  ریاستی  نظام  این  حقوقی  ساختار 
است راهکارهای موثری را برای حل بحران  های 
ارائه کند.  انتخاباتی  به ویژه بحران  های  سیاسی 
اگر فشارهای بین المللی و توافقنامه  های تقسیم 
قدرت نمی  بودند، تنش  ها و جدال  های انتخاباتی 
می  توانستند کشور را در بحران  های عمیق تر و 
خطرناک تر فرو ببرند. به همین ترتیب، مشارکت 
اندک مردم در آخرین انتخابات ریاست جمهوری 
سرخوردگی و بی اعتمادی شهروندان نسبت به 
کارایی نظام ریاستی را به نمایش می  گذارد. بر 
بنیاد یک نظرسنحی که در سال ۱۳9۵ توسط 
در  افغانستان  استراتژیک  مطالعات  انستیتوت 
 ۵۱ حدود  در  شده،  انجام  کشور  والیت   ۱0
نظام  تغییر  خواستار  اشتراک کنندگان  درصد 
ریاستی بوده اند. با استناد به همه  ی این شواهد 
می  توان نتیجه گیری کرد که این نظام و ساختار 
متمرکز آن سودمند نبوده است و برعکس منجر 
تراکم  دیوان ساالری،  اداری،  فساد  افزایش  به 
قدرت در نزد رییس جمهور، تشدید شکاف  ها و 
اختالفات قومی، نارضایتی شهروندان از کارکرد 
گروه  های  تقویت  سبب  نتیجه  در  و  دولت 

شورشگر و مخالفان نظام شده است. 
احزاب در فضای  موضوع دیگر نقش و جایگاه 
باور  به  است.  افغانستان  اجتماعی  و  سیاسی 
افغانستان شناس   )2006( روتتیگ  توماس 
آلمانی، بیشتر احزاب در افغانستان شباهتی به 
احزاب مدرن در کشورهای توسعه یافته ندارند. 

افغانستان و دوراهی انتخاب: 

دوام نظام ریاسیت یا روی آوردن 
به نظام اپرملاین؟
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جامعه بین الملل باید از حقوق سیاسی و 
اقتصادی پس از امضای توافق نامه های صلح 
در بلندمدت حمایت کند. انتخابات 1993 
موفقیت گسترده ای در خصوص حمایت جامعه 
بین الملل از حقوق سیاسی و اقتصادی در 
کامبوج اعالم شد و در آغاز کار سبب افزایش 
امیدواری به آینده در میان کامبوجی ها شد.

فراهم  را  بشری  حقوق  مشکالت  اصلی  ریشه های  جداگانه 
می کند.

اجرای توافق نامه بدون خلع سالح ناممکن است
در کامبوج پس از جنگ و امضای توافقنامه  صلح، فقدان سربازی 
به عنوان یک مسئولیت، خلع سالح و ادغام مجدد یک مشکل 
اساسی در اجرایی شدن توافق نامه صلح پاریس بود. نیروهای 
سابق جمهوری خلق کامبوج به رهبری نخست وزیر هون سن 
غیرکمونیستی  مقاومت  نیروهای  و  نشدند  سالح  خلع  هرگز 
پشتیبانی نظامی غربی خود را از دست دادند. برعالوه، وقتی 
خمرهای سرخ از توافق نامه صلح پاریس خارج شد، درگیری را 

تا اواخر دهه ۱990 ادامه داد.

اهمیت تمرکز بر ایجاد نهادهای قانون گذاری 
سیستم حقوقی کامبوج توسط خمرهای سرخ و جنگ داخلی 
پشتیبانی  پاریس،  صلج  توافق نامه  امضای  از  پس  شد.  نابود 
سیاسی و فنی گسترده ای برای آموزش حقوقی و ایجاد پولیس 
سیستم های  و  دادگاه ها  دفاعی،  سیستم  دادسرا،  حرفه ای، 
اصالحی مورد نیاز بود. جامعه بین المللی کمک قابل مالحظه ای 
به کامبوج ارائه داد اما قوه قضاییه در این کشور هرگز به طور 
کامل مستقل نشد. این امر عمدتا به دلیل عدم اراده سیاسی 
دولت تحت کنترل حزب خلق کامبوج بود. فقدان دادگستری 
بسیاری  در  را  دولت  توسط  قدرت  از  سوءاستفاده  بی طرف، 
آزادی های  و  بیان، حقوق  آزادی  مورد  به ویژه در  زمینه ها،  از 

سیاسی و انتخابات آزاد امکان پذیر کرده است.
کنگره ایاالت متحده می توانست به اجرای توافق نامه های صلح 
کمک کند. عالقه مندی و فشار کنگره، دولت ایاالت متحده را 
متقاعد کرد که اراده سیاسی خود را برای دست یابی به توافق 
از  زیادی  تعداد  کند.  سرمایه گذاری  کامبوج  در  دشوار  صلح 
سناتورها، نمایندگان و کارمندان کنگره درگیر در جنگ ویتنام 
بودند.  به عواقب آن در جنگ کامبوج  به رسیدگی  و متعهد 
حمایت کنگره در تأمین بودجه مأموریت حفظ صلح سازمان 
و  بود  پاریس  صلح  توافق نامه  اجرای  به دنبال  که  متحد  ملل 
بودجه کمک های ایاالت متحده که برای بازسازی کشور انجام 

شد، ضروری بود.

اجرای عدالت انتقالی الزامی ست
پس از امضای هر توافق نامه  صلح اگر عدالت انتقالی به حاشیه 
برود، درگیری ها ممکن است دوباره اوج بگیرد. به  رغم شواهد 
آشکار از جنایات خمرهای سرخ، فشار خمرهای سرخ و حامی 
آن –چین-، مسئولیت کیفری برای جرایم خمرهای سرخ را از 

توافق نامه صلح پاریس حذف کرد.
اتهامات متقابل  رهبران غربی تمایلی به طرح بحث در مورد 
در  کامبوج،  در  متحده  ایاالت  بمب گذاری های  به  مربوط 
برای  را  زمینه  این حذف  نداشتند.  دهه های ۱960 و ۱9۷0 
مصونیت از مجازات جنایات سیاسی و نقض حقوق بشر فراهم 
کرد. تا سال 200۷ دادگاهی از قضات سازمان ملل و کامبوج، 
محاکمه رهبران سابق خمرهای سرخ را به جرم جنایت علیه 

بشریت آغاز نکرد.
با این حال، پرونده کامبوج به هنجارهای بین المللی فعلی کمک 
برای  عفو  بندهای  شامل  نباید  صلح  توافق نامه های  که  کرد 
جرایم بزرگ باشد و باید نیازهای عدالت انتقالی را برطرف کند.
و  کامبوج  توسعه  و  بشر  حقوق  انجمن  رییس  »تون سارای«، 
حفظ  بر  تمویل کنندگان  اگر  که  بود  گفته  بشر  حقوق  فعال 
حقوق بشر تمرکز کرده و بر کاهش سنت مصونیت از مجازات 
مرجع  و  پاریس  صلح  توافق نامه  تعهدات  می کردند،  تأکید 

انتقالی سازمان ملل در کامبوج می توانست بهتر عملی شود. 
با کاهش فضای سیاسی،  به گفته ی آقای سارای در مواجهه 
بازیگران جامعه مدنی به حمایت از تمویل کنندگان نیاز دارند. 
هدف توافق نامه صلح پاریس بازگرداندن صلح در منطقه بود، اما 
هیچ میکانیزم اجرایی مستمری فراتر از کمیسیون حقوق بشر 
و گزارش گر ویژه کامبوج در دسترس نبود. از آنجا که توافق نامه 
صلح پاریس تاریخ شروع داشت اما تاریخ پایان ندارد، می توان 
آن را هم برای کامبوج و هم برای جامعه بین المللی در حال 
تعهد  توافق نامه  امضاکنندگان  معنی که  این  به  دانست،  اجرا 

دارند همچنان درگیر بمانند.

جامعه  حال،  همین  در  گشت.  خواهد  باز  داخلی  جنگ  به 
بین الملل از تشکیل دولت ائتالفی با سیستم نخست وزیری به 
رهبری هون سن و پرنس نورودوم راناریده حمایت کرد. بدین 

ترتیب، دولت سلطنتی کامبوج ایجاد شد.
اشتراک کنندگان کنفرانس انستیتوت صلح برای درک اهمیت 
توافق نامه صلح پاریس، موضوعات ذیل را به عنوان درس هایی 

که باید از این روند آموخت، ارائه می کنند:

تطبیق یک توافق نامه چالش برانگیز است
آوردن صلح در کامبوج به طرز چشم گیری موفقیت آمیز بود، 
مرجع  بود.  چالش برانگیزتر  توافق نامه  پی گیری  و  تطبیق  اما 
انتقالی سازمان ملل در کامبوج در اجرای انتخابات و بازگشت 
پناهندگان موفقیت زیادی کسب کرد، اما پس از یک حادثه 
گزارش شده که در آن یاسوشی آکاشی، رییس مرجع انتقالی 
با تیرک  سازمان ملل در کامبوج، به دلیل مسدودشدن جاده 
چوب بامبو از مناطق خمرهای سرخ دور شد، خمرهای سرخ از 
روند کار خارج شد و به جنگل بازگشت. مرجع انتقالی سازمان 
ملل در کامبوج همچنین ثابت کرد که قادر به نظارت بر کار 
دولت مدنی، نظام دادگستری و پولیس نیست. این ضعف در 
کنترل دولت مانع برقراري توازن مهم قدرت بین دولت سابق 

و سیاستمداران شد.

انتخابات تعارض را خاتمه نمی دهد
جامعه بین الملل باید از حقوق سیاسی و اقتصادی پس از امضای 
توافق نامه های صلح در بلندمدت حمایت کند. انتخابات ۱99۳ 
از  بین الملل  در خصوص حمایت جامعه  موفقیت گسترده ای 
حقوق سیاسی و اقتصادی در کامبوج اعالم شد و در آغاز کار 
سبب افزایش امیدواری به آینده در میان کامبوجی ها شد. اما 
به زودی مشخص شد که انتخابات به تنهایی کافی نیست، برای 
پایان دادن به اختالفات، یک فضای سیاسی بی طرف، اصالحات 
در سکتور امنیتی و توسعه اقتصادی بسیار مهم است. همه این 
شاخصه ها در کامبوج ناکافی بود و تا کنون هر کدام به گونه ی 
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سال  در  ملل  سازمان  میانجی گری  با  که  کامبوج  صلح  روند 
۱99۱ به امضای توافق نامه ی صلح پاریس منجر شد، به طور 
موثر به ۱4  سال درگیری مسلحانه بین کامبوج و ویتنام پایان 
اولین  طریق  از  مردم  سرنوشت  تعیین  برای  را  زمینه  و  داد 

انتخابات در سال ۱99۳ فراهم کرد.
به مناسبت  متحده  ایاالت  صلح  انستیتوت  دسامبر 20۱6  در 
میزبان  پاریس  صلح  توافق نامه  سالگرد  پنجمین  و  بیست 
و  پاریس  صلح  توافق نامه  اجرای  بررسی  برای  کنفرانسی 
آن  در  ناآرامی ها  افزایش  در  اتخاذشده  تصمیم های  چگونگی 
کشور بود که بازیگران اصلی توافق نامه صلح پاریس و همچنین 

جامعه حقوق بشر کامبوج در این کنفرانس حضور داشتند.
کامبوج  در  اما  یافت  پایان  اپریل ۱9۷۵  در  ویتنام  در  جنگ 
انقالبی های »خمرهای سرخ« زمام امور را به دست گرفتند و تا 
جنوری ۱9۷9 حکومت کردند. در آن زمان بیش از ۱.۷ میلیون 
نفر بر اثر گرسنگی، کار زیاد، عدم مراقبت های بهداشتی جان 
دادند. در دسامبر ۱9۷۸ ارتش ویتنام با یک گروه از خمرهای 
سرخ کامبوج سابق که در طول جنگ ویتنام به ویتنام رفته 
بودند، وارد کامبوج شد. جنگ داخلی کامبوج در امتداد مرز 

تایلند و کامبوج بین چهار جناح آغاز شد.
در این جنگ، جمهوری خلق کامبوج تحت حمایت ویتنام به 
رهبری نخست وزیر هون سن در برابر خمرهای سرخ و مقاومت 
و  کامبوج  پادشاه سابق  رهبری سیهانوک،  به  غیرکمونیستی 
جمهوری خواهان به رهبری سن سان آغاز شد. با طوالنی شدن 
درگیری، هر یک از طرف ها توسط بازیگران خارجی که درگیر 

اختالفات جنگ سرد بودند، پشتیبانی می شدند.
تالقی  خاص  زمان  یک  در  پاریس  صلح   ۱99۱ توافق نامه 
ژئوپلیتیک منعقد شد: جنگ سرد پایان یافته بود؛ قدرت های 
بزرگ بین المللی، قدرت های منطقه ای و احزاب کامبوج همه 
به بن بست رسیده بودند و همه مایل به پایان یافتن درگیری 
ملل  امنیت سازمان  به دنبال کرسی در شورای  بودند؛ جاپان 
متحد و همچنین نقش فزاینده ای در منطقه بود؛ اتحاد جماهیر 
شوروی در حال فروپاشی بود و نیروهای مسلح و نمایندگان 
مذاکره کننده  پیچیده  وظیفه  می کردند.  ترک  را  کامبوج  آن 
اصلی امریکا زیر نظر ریچارد سالومان، معاون وزیر امور آسیا 
و شرق آسیا، ترغیب پنج عضو دایمی شورای امنیت سازمان 
ملل متحد برای حمایت از توافق صلح سازمان ملل و مشتریان 

کامبوجی آن ها بود.
بازیگران مهم دیگر مانند کلود مارتین فرانسوی، علی آلیتاس 
اندونزیایی و گرت ایوانز استرالیایی نیز نقش های مهمی داشتند. 
سفیر مارک استورال، عضو سابق هیأت نمایندگی ایاالت متحده 
در توافق نامه صلح پاریس و بعدها معاون رییس مأموریت در 
کامبوج در کنفرانس انستیتیوت صلح ایاالت متحده یادآور شد 
که هر یک از اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل متحد 
از یکی از چهار جناح کامبوج حمایت کرده و مشتریان خود را 

برای توافق دعوت می کردند.

اجرای توافق نامه صلح پاریس
بزرگ  مأموریت  اولین  امضا،  از  پس  پاریس  صلح  توافق نامه  
صلح آمیز سازمان ملل متحد را برای دوران پس از جنگ سرد 
 )UNTAC( ایجاد کرد. مرجع انتقالی سازمان ملل در کامبوج
که شامل تقریبا ۱6 هزار پرسونل نظامی و پنج هزار غیرنظامی 
بود، مسئولیت کلی تأمین صلح و ارتقای حقوق بشر را بر عهده 
قانون  تصویب  زمان  تا  بود  قرار  مرجع  این  برعالوه،  داشت. 
اساسی جدید و برگزاری انتخابات ملی وظایف رسمی حاکمیت 
موقت را بر عهده بگیرد. مرجع انتقالی سازمان ملل در کامبوج 
به دلیل موفقیت در بازگرداندن ۳60 هزار پناهنده و برگزاری 
رأی  مردم  درصد  به 90  نزدیک  که  عادالنه  و  آزاد  انتخابات 

دادند، بسیار مورد ستایش قرار گرفت.
حزب سلطنتی کامبوج که به عنوان جنبشی مقاومت در برابر 
دولت حاکم آغاز به کار کرد، با کسب 4۸ درصد آرا برنده ی 
اکثریت شد. اما حزب خلق کامبوج تهدید کرد که در صورت 
و  شده  جدا  روند  از  دولت،  و  قدرت  مساویانه  تقسیم  عدم 

و بین المللی نگرانی خویش را از به کارگیری این 
سیستم در انتخابات پارلمانی ابراز کرده بودند. در 
یک مورد دیگر، شورای همکاری احزاب سیاسی 
و نهادهای جامعه   مدنی در سال 20۱۳ طرحی 
ارائه  پارلمان  به  انتخاباتی  نظام  اصالح  برای  را 
کردند. یکی از خواسته  های مندرج در این طرح 
افزودن یک حکم تازه در قانون انتخابات مبنی بر 
استفاده از یک سیستم مختلط بود. این پیشنهاد 
نیز از سوی پارلمان رد شد و به نظر می رسد که 
از  ترس  با  پارلمان  وقت  نمایندگان  اقدام  این 
بعدی  انتخابات  در  کرسی های شان  دست دادن 
پیوند داشته است. نهاد  های غیردولتی نیز در این 
زمینه تالش  های مشابهی به خرج داده اند. مثال 
یک نظرسنجی انجام شده توسط بنیاد انتخابات 
آزاد و عادالنه  ی افغانستان نشان می  دهد که 60 
نظام  تغییر  نمایندگان مجلس خواستار  درصد 
انتخاباتی به روشی اند که زمینه را برای تقویت 
و حضور احزاب فراهم کند. همچنین، این نهاد 
منتشر   ۱۳9۵ سال  حمل  در  که  گزارشی  در 
کرده، توضیح می  دهد که در سیستم »تک رأی 
غیرقابل انتقال« اکثریت آرای رای دهندگان به 
هدر می  رود، چنانچه اعضای وقت ولسی جرگه 
آورده  به دست  را  مردم  رای  درصد   ۳۸ فقط 
می کند:  تأکید  فرجام  در  گزارش  این  بودند. 
»نظام انتخاباتی باید طوری تغییر کند تا باعث 
سهم گیری و رشد احزاب سیاسی شود و نقش 
را در سیستم دولت داری  احزاب سیاسی  موثر 

افغانستان مساعد کند.«
افغانستان هم یک کشور جنگ زده و هم چندپاره 
است.  چندمذهبی(  و  چندزبانی  )چندقومی، 
اجتماعی  فضای  در  قوم گرایی  و  قومی  هویت 
انکارناپذیر  واقعیت  یک  افغانستان  سیاسی  و 
دهه  ی  چند  در  تاریخی  رویدادهای  و  است 
پسین تأیید می  کند که نقش رهبران، نخبگان 
نادیده گرفت. پس  و احزاب قومی را نمی  توان 
افغانستان هم می  تواند با تکیه بر مدل دموکراسی 
توافقی نوع مناسبی از دموکراسی را تجربه کند. 
را  این فرصت  باید  احزاب و گروه  های سیاسی 
فعاالنه  و  قانون  چارچوب  در  تا  باشند  داشته 
در روند حکومتداری سهم بگیرند. گذاشتن هر 
این  در  احزاب  مشارکت  راه  سر  به  مانعی  نوع 
فرایند دموکراتیک سبب جلوگیری از رشد یک 
افغانستان می  شود. طالبان  نظام مردم  ساالر در 
هم باید این واقعیت را بپذیرند که امروز هیچ 
با توسل به زور  گروهی نمی  تواند به تنهایی و 
از  آن ها  است  بهتر  کند. پس  اعمال حاکمیت 
مجرای یک برنامه و حزب سیاسی در ساختن 
یک نظام مردم  ساالر مشارکت کنند. با داشتن 
نظام پارلمانی، هزینه  های هنگفت ناشی از روند 
انتخابات نیز کاهش می  یابد، زیرا دیگر نیازی به 
انتخابات ریاست جمهوری نیست. این  برگزاری 
امر برای کشور فقیری چون افغانستان که کامال 
به کمک مالی از سوی کشورهای خارجی وابسته 
است، اهمیت زیادی دارد. همان طور که یادآوری 
شد، مشکل اصلی در نظام کنونی تمرکزگرایی 
افقی  تمرکززدایی در سطوح  بدون  و  آن است 
و عمودی، مشارکت عادالنه  ی شهروندان و اقوام 
قانون  گرچه  نیست.  ممکن  قدرت  ساختار  در 
اساسی براساس ماده  ی ۱۵0 شرایط سختی را 
برای تعدیل خود در نظر گرفته است، اما هیچ 
قانونی نمی  تواند به طور مطلق انعطاف ناپذیر باشد. 
قانون فقط ابزاری برای تنظیم روابط انسان ها و 
بهبود زندگی آن هاست و باید همگام با شرایط 
و نیازهای یک جامعه قابل تغییر باشد. تعدیل 
باشد که در  به گونه ای  اساسی می  تواند  قانون 
نظام  جایگزین  را  پارلمانی  نظام  افقی  سطح 
دادن  با  نیز  عمودی  سطح  در  و  کند  ریاستی 
صالحیت  های مالی و اجرائی بیشتر به نهاد  های 
محلی و انتخابی ساختن پست  های رهبری در 
سطح والیات و ولسوالی ها، از تمرکزگرایی مفرط 

بکاهد. 
قومی  و  اجتماعی  ناهمگون  بافت  به  توجه  با 
نمی  تواند  ریاستی  متمرکز  نظام  افغانستان، 
این جامعه  ی  پاسخگوی مشکالت و بحران در 
متکثر باشد و نظام پارلمانی گزینه   بهتری برای 
آوردن ثبات، رفاه و نهادینه سازی مردم  ساالری 
در این کشور است. در غیر آن، دور باطل جنگ 
و خشونت در این کشور ادامه خواهد یافت. دوام 
بحران و خشونت نیز آتشی است که مثل همیشه 
دود آن به چشم همه  ی اقوام و شهروندان کشور 
می  رود. به دلیل پایین بودن سطح سواد و آگاهی 
مردم و مخالفت بخشی از نخبگان سیاسی که 
منافع شان را در گرو دوام همین نظام می  بینند، 
برای  اذهان عمومی  مهم ترین کار روشن کردن 
کار  این  انجام  است.  روند  این  در  سهیم شدن 
مهم و پرچالش اما نیازمند تالش پی گیر از سوی 
مدنی،  جامعه    مردم،  نمایندگان  روشنفکران، 
فعاالن رسانه ای و عدالت خواهان اجتماعی است.

درس هایی از روند صلح کامبوج
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ترمپ مصوبه کمک های مایل همه گریی ویروس کرونا را امضا کرد
اختصاص یک تریلیون و 400 میلیارد دالر برای هزینه های 
جاری دولت بود، بخش هایی از دولت امریکا را از روز سه 

شنبه در معرض تعطیلی قرار داده بود.
میلیارد   ۷40 دفاعی  بودجه  گذشته  هفته  ترمپ  دونالد 

دالری کنگره را هم وتو کرد.
با لغو  آقای ترمپ پیشتر هشدار داده بود اگر این مصوبه 
قانون موسوم به ماده 2۳0همراه نباشد، آن را وتو خواهد 

کرد.
ماده 2۳0 به شبکه های اجتماعی در برابر مطالب منتشر 

شده کاربران مصونیت می دهد.
کنگره قرار است قانون بودجه دفاعی را هم دوباره در دستور 

کار قرار دهد.
آقای ترمپ همچنین با تغییر نام پایگاه های نظامی که به نام 
فرماندهان ارتش جنوب در جنگ داخلی امریکا نامگذاری 

شده اند، مخالفت کرده است.
برای لغو وتوی آقای ترمپ به رای دو سوم نمایندگان هر دو 

مجلس کنگره امریکا نیاز است.

در پی امضای این مصوبه، آقای ترمپ در بیانیه ای گفت 
که مجلس سنا قرار است افزایش پرداخت به شهروندان را 
به 2000 دالر را به رای بگذارد و تحقیقات درباره تقلب در 

انتخابات را آغاز کند.
نمایندگان  مجلس  دموکرات  رییس  پلوسی،  نانسی 
و  او  از  ترمپ،  آقای  اقدام  از  استقبال  با  بیانیه ای  در 
جمهوری خواهان کنگره خواست با دموکرات ها در مجلس 
نمایندگان برای تصویب طرح پرداخت کمک 2000 دالری 

به شهروندان همکاری کنند.
به گفته خانم پلوسی، طرح پرداخت این کمک به عنوان 
یک قانون مجزا روز دوشنبه به مجلس نمایندگان عرضه 

خواهد شد.
جو بایدن، رییس جمهوری منتخب امریکا روز گذشته درباره 
آقای  به وسیله  امضای مصوبه کنگره  ویرانگر عدم  تبعات 

ترمپ هشدار داده بود.
که  کنگره  مالی  مصوبه  امضای  از  ترمپ  آقای  خودداری 
عالوه بر مصوبه 900 میلیارد دالری کمک های مالی شامل 

پس از آن اعالم شد که آقای ترمپ در توییتر به مردم امریکا 
وعده داد که به زودی اخبار خوبی را درباره قانون کمک 

های مالی دریافت خواهند کرد.
دو قانون مربوط به اعطای کمک های مالی برای مقابله با 
تبعات اقتصادی همه گیری ویروس کرونا که در ماه مارس 
تصویب شده بودند، شنبه منقضی شدند و به خاطر عدم 
شد،  تصویب  گذشته  دوشنبه  که  جدید  مصوبه  امضای 
حقوق بیکاری ۱2 میلیون امریکایی به طور موقت قطع شد.

یکی از علت های مخالفت آقای ترمپ با مصوبه کنگره این 
بود که او خواهان افزایش کمک پرداختی به شهروندان از 
600 دالر تصویب شده به 2000 دالر بود. این کمک مالی 
شامل افرادی است که درآمد ساالنه آنها از ۷۵000 هزار 

دالر کمتر است.
با این درخواست مخالفت کرده  جمهوری خواهان کنگره 

بودند.
او همچنین بر کاهش میزان کمک های خارجی هم تاکید 
کرده بود که این خواسته با مخالفت دموکرات ها مواجه شد.

اطالعات روز: دونالد ترمپ، رییس جمهوری ایاالت متحده 
مصوبه 900 میلیارد دالری کمک های اقتصادی برای مقابله 

با تبعات همه گیری ویروس کرونا را امضا کرده است.
به نقل از بی بی سی فارسی، خبر امضای این مصوبه ساعتی 

کشته شدند.
او در حالی که تصویری از قاسم سلیمانی سمت چپش 
قرار گرفته بود، گفت: »پاسخ ترور سلیمانی و المهندس، 
مسئله امروز و فرداست. خون شان روی زمین نمی ماند«.

دبیرکل حزب اهلل لبنان همچنین روی انتقام خون یکی 
از اعضای این گروه در حمله اوایل سال جاری اسرائیل به 

سوریه تاکید کرد.
بیستم  است  قرار  که  بایدن  جو  دولت  درباره  نصراهلل 
ژانویه در امریکا سر کار آید، گفت ایران به نمایندگی از 
متحدانش یا درباره منازعات در منطقه با امریکا مذاکره 

نخواهد کرد.

فردی »عصبانی« و »مجنون« خطاب کرد.
جمهوری  حمایت  مورد  نیابتی  گروه های  از  حزب اهلل 
اسالمی ایران در خاورمیانه و دشمن قسم خورده اسرائیل 
است که تاکنون چند بار با هم رویارویی نظامی داشته اند. 
باز   ۱۳۸۵ سال  تابستان  به  رویارویی ها  این  آخرین 

می گردد.
حسن نصراهلل در اظهاراتش گفت که ایران و متحدانش 
انتقام خون قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه 
الشعبی  حشد  معاون  المهندس،  ابومهدی  و  پاسداران، 
عراق، را خواهند گرفت که ۱۳ جدی پارسال در جریان 
بغداد  فرودگاه  نزدیکی  در  امریکا  ارتش  پهپادی  حمله 

را تالفی خواهد کرد.
گروه  که  کرده  نگرانی  ابراز  اخیر  ماه های  در  اسرائیل 
موشک های  تولید  تاسیسات  است  صدد  در  حزب اهلل 

نقطه زن را احداث کند.
المیادین  با  در مصاحبه چهار ساعته اش  نصراهلل  حسن 
تحت  گروه  درباره  زیادی  بسیار  موضوعات  گفت: 
فرماندهی او وجود دارد که اسرائیل هیچ اطالعی از آن ها 
ندارد زیرا در »حلقه ای بسیار محدود« مخفی مانده است.

زمان  مدت  در  کرد  تصریح  لبنان  حزب اهلل  دبیرکل 
باقی مانده از زمان ریاست جمهوری دونالد ترمپ در امریکا 
را  آقای ترمپ  او  احتیاط رفتار کرد.  با هشیاری و  باید 

که  می گوید  لبنان  اهلل  حزب  گروه  رهبر  روز:  اطالعات 
در حال حاضر دو برابر یک سال گذشته موشک نقطه زن 
داریم و تالش اسرائیل برای متوقف کردن دستیابی به 

این موشک ها شکست خورده است.
به گزارش رادیو فردا، حسن نصراهلل شامگاه یکشنبه هفتم 
جدی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین گفت که 
حزب اهلل لبنان این قابلیت را دارد تا هر نقطه ای از خاک 
اسرائیل و سرزمین های اشغالی فلسطینی را هدف قرار 
دهد. او افزود وقتی اسرائیل از طریق یک مقام امریکایی 
هشدار داد که تاسیسات حزب اهلل در دره بقاع را هدف 
قرار می دهد، حزب اهلل نیز هشدار می دهد که هر حمله ای 

حسن نرصهللا: 
موشک های نقطه زن خود را ظرف یک سال دوبرابر کردیم

دیگران بیاندازند.
در یک سالی که از شیوع ویروس کرونا در شهر ووهان 
چین  دولت  به  وابسته  و  دولتی  رسانه های  می گذرد، 
تالش کرده اند که در منشاء آن تشکیک کنند و تقصیر 

را گردن دیگران بیاندازند.
اطالعاتی  و  کووید-۱9  شیوع  با  چین  برخورد  نحوه 
که در ابتدای کار در این زمینه منتشر کرده بود مورد 
غربی  کشورهای  دیگر  و  متحده  ایاالت  سنگین  انتقاد 

قرار گرفته است.

دوباره ظاهر شد و گفت که »به قرنطینه رفته بود«.
بعدها معلوم شد که دومین نفر، ِشن کیوشی، زیر نظر 
حکومت بوده است؛ ولی هنوز از مکان نفر سوم، َفنگ 

بین، اطالعی در دست نیست.
تحت فشار گذاشتن فعاالن یکی از روش های شناخته 

شده حکومت چین است.
تا کنون،  ووهان  ویروس کرونا در شهر  زمان شیوع  از 
رسانه های دولتی و وابسته به دولت چین تالش کرده اند 
گردن  را  تقصیر  و  کنند  تشکیک  آن  منشاء  در  که 

می گویند او از وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست.
او ۳۷ سال سن دارد و قبال وکیل بود. خانم ژانگ اولین 
کردن  گزارش  از  پس  که  نیست  شهروند-خبرنگاری 

شیوع ویروس از شهر ووهان به دردسر افتاده است.
فعاالن  عمدتا  دولت  ندارد.  وجود  آزاد  رسانه  چین  در 
سیاسی و کسانی که پاسخ دولت به شیوع کرونا را زیر 

سوال ببرند، تحت فشار قرار می دهد.
چین  در  فوریه  ماه  در  خبرنگار  شهروند  سه  حداقل 
ناپدید شدند. یکی از آنها لی ِزهوآ بود، که بعدا در آوریل 

که  چینی  خبرنگار  شهروند  ژان  ژانگ  روز:  اطالعات 
گزارش هایی از نخستین مراحل شیوع کرونا در ووهان 
مخابره کرده بود، به چهار سال زندان محکوم شده است.
به  متهم  ژان  ژانگ  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
»دست چین و برجسته کردن معضالت و دامن زدن به 
مشکالت« است، اتهامی که اغلب علیه فعاالن در چین 

بکار برده می شود.
است  ماه  چند  و  شد  بازداشت  امسال  بهار  ژان  خانم 
ژان  ژانگ  خانم  می برد. وکالی  به سر  اعتصاب  در  که 

محکومیت شهروند خربنگار چیین به چهار سال زندان به خاطر گزارش شیوع کرونا در ووهان
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خالصش معادل ۱.۳ میلیارد دالر ارزیابی می شد.
بسیاری از کارمندان سابق و فعلی شرکت او، برای ادای 
احترام به آقای لین چی روز مقابل ساختمان شرکت او 

جمع شدند.

لین چی که بود؟
بازی های  پرسود  بازار  ستاره  که  بود  تاجری  چی  لین 
چین به شمار می آمد. شرکت او اخیرا به صنعت تولید 
این  سریال های  از  یکی  بود.  کرده  پیدا  ورود  نیز  فیلم 

شرکت به تازگی با همکاری نتفلیکس پخش شده بود.
او در سال 2009 شرکت را تاسیس کرد و هدایت این 
بازی های کامپیوتری  را در دوره ای پیشبرد که  شرکت 

در گوشی های دستی تغییرات زیادی را از سر گذراند.
او عالقه ویژه ای به کالیگرافی و شعر داشت.

که  کردند  منتشر  را  گمانه زنی هایی  محلی  های  رسانه 
آقای لین از طریق چای کهنه که نوشیدنی تخمیر شده 

چینی است، مسموم شده.
احتماال  نیز  شده  بازداشت  فرد  گمانه زنی ها،  این  بنابر 

مدیر بازوی تولید فیلم شرکن یوزوست.

یک  که  کرد  اعالم  شانگهای  پولیس  روز:  اطالعات 
سرمایه دار چینی در روز کریسمس به علت مسمومیت 

درگذشت.
به گزارش بی بی سی فارسی، لین چی ۳9 ساله، رییس 
شرکت   )Yoozoo( یوز  اجرایی  مدیر  و  مدیره  هیات 
و  تاج  »بازی  بود.  کامپیوتری  بازی های  مشهور ساخت 
تخت: زمستان در راه است« یکی از تولیدات مشهور این 
از  از یکی  بیانیه خود  بود. پولیس شانگهای در  شرکت 
همکاران آقای لین - که فقط به نام خانوادگی اش اشاره 

شده- به عنوان مظنون اصلی یاد کرده است.
او یکی از افراد ثروتمند چین به شمار می آمد و دارایی 

گنجانده شده است.
قانونی،  ماده  این  به  استناد  با  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
از  ساالنه  بازرسی  به  یافت  خواهد  اجازه  ترکیه  دولت 
هدف  با  ظاهرا  که  بپردازد  دولتی  غیر  سازمان های 

»مبارزه با تامین مالی تروریسم« انجام می گیرد.
به عالوه، این قانون به وزارت کشور ترکیه اجازه می دهد 
که در صورت لزوم در مورد عضویت افراد در انجمن ها 

تصمیم گیری کند.
شدن  محرز  به  بازرسی ها  چنانچه  اساس،  همین  بر 
اختیار  دولت  منجر شود،  تروریسم  با  مرتبط  اتهام های 
فعالیت های  ادامه  از  دادگاه  حکم  به  توسل  با  تا  دارد 

انجمن یا تشکل مورد نظرش جلوگیری کند.
داد  خواهد  اجازه  ترکیه  دولت  به  همچنین  قانون  این 
فضای  در  مالی  کمک  و  اعانه  جمع آوری  کارزارهای  تا 

مجازی را به دریافت مجوز قانونی منوط کند.
این الیحه که از سوی حزب عدالت و توسعه به رهبری 
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه، به پارلمان 
و  حاکم  حزب  اعضای  رای  با  بود،  شده  ارائه  ترکیه 

متحدان ملی گرای آن ها به تصویب رسید.

اطالعات روز: پارلمان ترکیه روز یک شنبه هفتم جدی 
کشور  این  دولت  به  که  رساند  تصویب  به  را  الیحه ای 
اجازه می دهد نظارت خود بر گروه های جامعه مدنی را 

تشدید کند.
بشـر  حقـوق  مدافـع  گروه هـای  حـال،  همیـن  در 
نسـبت بـه عواقـب تصویـب چنیـن الیحه ای کـه آزادی 
انجمن هـا و تشـکل های مسـتقل را تهدیـد خواهد کرد، 

هشـدار داده انـد.
این  تصویب  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
الیحه  در  ترکیه  بنیادهای  و  انجمن ها  مورد  در  ماده 
جمعی«  کشتار  سالح های  مالی  تامین  از  »جلوگیری 

میلیاردر چیین صنعت بازی و رسگرمی به علت مسمومیت درگذشت پارملان ترکیه الیحه تشدید نظارت بر گروه های جامعه مدین را تصویب کرد



ینیو:  عصبانیت مور
یکنان تاتنهام  باز
جاه طلب نیستند

ژوزه مورینیو سرمربی تاتنهام بعد از تساوی 
نداشتن  به  را  بازیکنانش  ولوز  مقابل   ۱-۱

جاه طلبی متهم کرد.
رفته  ولوز  خانه  به  یکشنبه شب  که  تاتنهام 
بود با اینکه با گل دقیقه ۱ تانگوی اندومبله 
افتاد ولی چهار دقیقه مانده  از حریف پیش 
تا  باز شده دید  را  بازی دروازه اش  پایان  به 
یک  کسب  به  موفق  بازی  این  از  نهایت  در 
امتیاز شود. ژوزه مورینیو در پایان بازی اصال 
را  آنها  و  نبود  راضی  شاگردانش  عملکرد  از 
تاتنهامی ها  به نداشتن جاه طلبی کرد.  متهم 
در این فصل 9 امتیاز را با دریافت گلهایی در 
۱0 دقیقه پایانی از دست داده اند و به نظر 
می رسد این شرایط باعث عصبانیت مورینیو 

از بازیکنانش شده است.
مورینیو در پایان بازی به خبرنگاران گفت:« 
از نتیجه عصبانی هستم. ما کنترل بازی را در 
داشتیم  فرصت  دقیقه  و ۸9  داشتیم  اختیار 
که گلهای بیشتری بزنیم ولی نزدیم. مساله 
فقط گل نزدن نیست. مساله این است که ما 
اصال  بازی  این  در  ما  نبودیم.  هم  خطرناک 

جاه طلب نبودیم و مشکل اینجا است«.
سرمربی تاتنهام در ادامه در پاسخ به پرسشی 
درباره ضعف تاتنهام در تهاجم گفت:« فقط من 
می دانم که تیمم را چطور آماده می کنم و از 
بازیکنانم چه می خواهم. فقط من می دانم که 
بین دو نیمه به بازیکنانم چه گفتم. تنها چیزی 
که به آنها گفتم این بود که تیم اصال حمله 
نمی کند. من البته تالش ولوز را بی ارزش نمی 
کنم ولی ما واقعا اشتیاق و جاه طلبی برای زدن 

گلهای بیشتر را نداشتیم«.
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نارضاییت 
پرسطالیی منچسرتسییت 

از نیمکت نشیین
فیل فودن از نیمکت نشینی در منچسترسیتی 

ابراز نارضایتی کرد.
به نقل از دیلی میرور، فیل فودن استعداد برتر 
وجود  با  منچسترسیتی  و  انگلیس  ملی  تیم 
بازیکنان خوب زیاد در تیمش نیمکت نشین 
است. او عقیده دارد که باید زمان بیشتری در 
ترکیب تیمش به میدان برود و در صورتی که 
شرایط برای او تغییر کند تیم خود را تغییر 
خواهد داد. مدیربرنامه های فیل فودن نیز با 
تایید ناراحتی این بازیکن عنوان کرد با توجه 
تابستان  که   2020 یورو  بودن  پیش  در  به 
می  فودن  فیل  شود،  می  برگزار  رو  پیش 
خواهد همراه تیم ملی انگلیس در این رقابت 
او نتواند  ها به میدان برود و در صورتی که 
منچسترسیتی  ثابت  ترکیب  در  جایگاهی 
داشته باشد، احتماال در زمستان با قراردادی 

قرضی راهی یک تیم دیگر می شود.
قرارداد  تمدید  از  بعد  منچسترسیتی  باشگاه 
پپ گواردیوال در صدد تمدید ستاره های خود 
است و گفته می شود کوین دی بروین اولین 
بازیکنی است که آمادگی خود را برای تمدید 

قرارداد با منچسترسیتی اعالم کرده است.

پیکه  جرارد  کرد  اعالم  دپورتیوو  موندو 
تصمیم گرفته از فوتبال خداحافظی کرده 
بارسلونا  باشگاه  ریاست  انتخابات  نامزد  و 

شود.
روزنامه کاتاالن موندو دپورتیوو در خبری 
پیکه  جرارد  کرد  اعالم  غافلگیرکننده 
فوتبال  از  گرفته  تصمیم  بارسلونا  ستاره 
در  شدن  نامزد  با  و  کرده  خداحافظی 
انتخابات ریاست باشگاه بارسا شانس خود 
باشگاه  مدیریت  گرفتن  بدست  برای  را 

بیازماید.
پیکه  جرارد  گوید  می  دپورتیوو  موندو 
اقدامی  به  دست  گرفته  تصمیم  ۳4ساله 
از  شدید  مصدومیت  با  که  او  بزند.  بزرگ 
ناحیه زانو مواجه شده نتوانسته از پزشکان 
تضمین بگیرد که در صورت جراحی نشدن 
می تواند سالمتش را کامال بدست بیاورد 
او  یابد.  میادین حضور  در  گذشته  مثل  و 
و  گرفته  بزرگ  تصمیمی  علت  همین  به 
نامزد  فوتبال  از  خداحافظی  با  دارد  قصد 

انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا شود.
پیکـه مایـل بـه جراحـی شـدن نیسـت و 
رونالـدو  بـا حضـور  بارسـا  اسـت  معتقـد 
اراوخو و اریک گارسـیا جانشـین مناسـبی 

دریافت  از  بعد  رونالدو  کریستیانو 
حضور  دلتنگ  گفت  ساکر  گلوب  جایزه 
تماشاچیان در استادیوم است و حتی دلش 
برای وقتی که در ورزشگاه ها هو می شد، 

تنگ شده است.
کریستیانو رونالدو که بعد از دریافت جایزه 

که  چرا  است  قائل  احترام  الپورتا  خوان 
الپورتا به مدت دو سال رئیس او در بارسا 
به  توجه  با  که  دارد  باور  جرارد  اما  بوده 
کاریزما و شناختی که از باشگاه دارد می 
تواند در انتخابات از پس دیگر نامزدها و از 

جمله الپورتا برآید.
بـا اینکـه پیکـه تـا کنـون سـابقه و تجربه 
مدیریتـی نـدارد امـا پدربـزرگ او آمـادور 
باشـگاه  نایب رئیـس  گذشـته  در  برنابئـو 
بـوده و تـا دو هفتـه پیـش به عنـوان رابط 
بارسـلونا بـا یوفـا در ایـن باشـگاه خدمـت 

کرد. مـی 
پیکه به زودی با انتشار بیانیه ای قصد خود 
اعالم  رسما  را  انتخابات  در  نامزدی  برای 
پیکه  جرارد  گوید  می  موندو  کند.  می 
ذهن  در  درآمدزایی  برای  هایی  برنامه 
به صدور  توان  می  آنها  از جمله  که  دارد 
و  موسیقی  کنسرت های  برگزاری  مجوز 
اشاره  نوکمپ  استادیوم  در  برنامه ها  دیگر 
کرد. او حتی به دنبال این است تا با تولید 
از خانواده اش بتواند  برنامه تلویزیونی  یک 
بزرگی  صدای  و  سر  سرگرمی  دنیای  در 
برای  راهی  طریق  این  از  و  بیندازد  راه 

درآمدزایی برای بارسا فراهم کند.

گفـت:« وقتـی آدم می بینـد جوانها و بچه 
هـا مـی خواهند مثـل او باشـند واقعا فوق 
العـاده اسـت. آنهـا مویشـان را مثـل موی 
مـن اصـالح مـی کننـد و مـی خواهنـد 
مهـارت فوتبالـی شـان مثـل مـن باشـد. 
پسـر خـودم را مـی بینـم کـه مـی خواهد 
ظاهـرش مثـل مـن باشـد و مـی گویـم 
بـرای اینکـه مثل پـدرت باشـی راه درازی 
در پیـش داری. آینـده مال بچه ها اسـت. 
مـن چهـار فرزنـد دارم و برایشـان بهترین 
آرزوهـا را دارم. وقتـی مثـال در دوبـی بچه 
هـا را مـی بینـم که اینقـدر به مـن عالقه 
دارند خوشـحال می شـوم چـون می دانم 
آنهـا متوجـه تـالش و تعهد و پشـتکار من 
هسـتند و این برایـم باعث افتخار اسـت و 
انگیـزه مضاعفـی مـی دهـد کـه در ادامـه 
هـم بـه همیـن رونـد ادامه بدهـم و تالش 

. کنم«

است.
از  بعـد  پیکـه  گویـد  مـی  روزنامـه  ایـن 
شکسـت ۸-2 مقابل بایـرن مونیخ تصمیم 
گرفتـه بـود کـه نامـزد انتخـاب ریاسـت 
باشـگاه شـود و فوتبـال را کنار بگـذارد اما 
رونالـد کومـان او را متقاعـد کـرده بود که 
بـه بـازی کـردن ادامـه دهـد. امـا جـرارد 
حـاال بـه ایـن نتیجـه رسـیده کـه زمـان 
مناسـب بـرای اجرایـی کـردن تصمیمش 

اسـت. فرا رسـیده 
موندو دپورتیوو می گوید پیکه برای دیگر 
نامزدهای انتخابات ریاست باشگاه از جمله 

همیشه  ام  زندگی  عشق  و  هستم  فوتبال 
ام،  خانواده  خاطر  به  من  بوده.  فوتبال 
می  بازی  هوادارها  و  دوستانم  فرزندانم، 
این  از  که  است  این  واقعیت  ولی  کنم. 
خیلی  شرایط  آید.  نمی  خوشم  شرایط 

عجیب و غریبی است«.
خـود  صحبتهـای  ادامـه  در  کریسـتیانو 
گفـت:« مـن وقتـی مـردم کریسـتیانو را 
هـو می کننـد هم خوشـم می آیـد. وقتی 
بـه محـض اینکه پایـم به توپ مـی خورد 
صـدای هـو کـردن بلنـد مـی شـود، حتی 
این را هم دوسـت دارم. امیدوارم در سـال 
202۱ بتواننـد قوانیـن را تغییـر بدهنـد و 
یـک بـار دیگـر شـاهد اسـتادیومهای پر از 

باشیم«. تماشـاچی 
رونالـدو کـه در مراسـم گلـوب سـاکر در 
امـارات بـه عنـوان بازیکـن قرن بیسـت و 
یکـم انتخـاب شـده در ادامـه صحبتهایش 

ایـن  بـه  پیکـه  نتیجـه  او دارد. در  بـرای 
نتیجه رسـیده که در این شـرایط دشـوار، 
زمـان مناسـبی اسـت کـه خـود را بـرای 
باشـگاهی کـه  بدسـت گرفتـن مدیریـت 

دوسـت دارد آمـاده کنـد.
انتخابات  ستاد  از  پیکه  گوید  می  موندو 
باشگاه درخواست 6۵هزار برگه رای کرده 
تعداد  این  آتی  روزهای  در  دارد  قصد  و 
رسما  تا  بگیرد  باشگاه  اعضای  از  را  امضا 
بتواند نامزدی اش را برای انتخابات اعالم 
کند. پیکه حتی با کارلس توسکتس رئیس 
کرده  صحبت  باره  این  در  باشگاه  موقت 

ساکر  گلوب  جوایز  قرن  بازیکن  بهترین 
حضور  عدم  به  صحبتهایی  در  دوبی  در 
و  کرد  اشاره  استادیومها  در  تماشاچیان 
برای روزهای حضور هواداران  گفت دلش 
در ورزشگاه ها تنگ شده و فوتبال بدون 
داند.  می  بر  سر  حوصله  را  تماشاچی 
که  وقتهایی  چه  گفت  همچنین  رونالدو 
حتی  و  کنند  می  تشویقش  تماشاچی ها 
از  شود  می  هو  آنها  توسط  که  زمانی 

حضورشان لذت می برد.
گفت:«  اش  جایزه  دریافت  از  بعد  رونالدو 
در  کردن  بازی  باشم  صادق  بخواهم  اگر 
بر  واقعا حوصله سر  برایم  استادیوم خالی 
همه  به  فوتبالیستها  ما  اینکه  البته  است. 
خودمان  سالمت  و  بهداشتی  پروتکلهای 
ولی  العاده مهم است  فوق  بدهیم  اهمیت 
وضعیت  این  از  من  بخواهید  را  راستش 
عاشق  اول  وهله  در  من  آید.  نمی  خوشم 

پیکه خداحافظی کرده و در انتخابات بارسا رشکت می کند
غافلگریکننده: دوست میس رئیس بارسلونا می شود؟

یستیانو هم تنگ شده رونالدو: دمل برای هو شدن کر
یستیانو در دویب حرفهای احساس برانگزی کر

آرتتا: 
رشایط آرسنال تلخ است ویل می جنگیم

برگردیـم. مـن کسـانی را مـی بینـم که 
مـی خواهنـد در کنـار مـن بـرای ایـن 

بجنگند«. هـدف 

برای این هدف تالش می کنم«.
سـرمربی آرسـنال در ادامـه گفت:« ولی 
مـا بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف بایـد 
در بازی هـا پیـروز بشـویم. بایـد ثبـات 
داشـته باشـیم و رونـد پیـروزی در چند 
بـازی پیاپـی را تجربه کنیـم. وقتی این 
اتفـاق نمی افتـد من احسـاس می کنم 
کـه مسـئول تخریـب باشـگاه هسـتم و 
بـه خاطـر همه کسـانی که در آرسـنال 
کار مـی کننـد و البتـه بـرای هـواداران 
ناراحـت مـی شـوم. ایـن شـرایط واقعـا 
کننـده  عصبانـی  و  دردنـاک  و  سـخت 
اسـت و از آدم انـرژی زیـادی می گیرد. 
ولـی در عیـن حـال مـن مـی دانـم که 
چطـور بایـد بجنگیم و به شـرایط خوب 

لیگ  در  بودند  نتوانسته  نوامبر   ۱ روز 
بیاورند.  بدست  پیروزی  یک  حتی  برتر 
آرتتا در آستانه بازی امروز تیمش مقابل 
برایتون می گوید شرایط آرسنال در این 
فصل سخت ترین آزمونی بوده که او به 

عنوان مربی تجربه کرده است.
آرتتا در این باره گفت:« ما در چند هفته 
اخیر از نظر نتیجه وضعیت خیلی بدی 
داشتیم و من در این مدت خیلی سختی 
کشیدم. احساس می کنم مسئولیت این 
حس  این  است.  من  عهده  به  شرایط 
خواهم  می  که  چرا  است  بدی  خیلی 
کاری  و  باشم  مفید  باشگاه  این  برای 
و  شوق  و  شور  تمام  با  و  بدهم  انجام 
شرایط  بهبود  قصد  و  نیت  با  و  دانشم 

شیرین  پیروزی  وجود  با  آرتتا  میکل 
تیمش مقابل چلسی می گوید آرسنال 
و  تلخ  شرایطی  عملکردی  نظر  از 

عصبانی کننده دارد.
آرسـنال روز شـنبه در دربی شهر لندن 
شکسـت   ۱-۳ را  چلسـی  شـد  موفـق 
دهـد تـا از بـار فشـارها بر سـرمربی اش 
میـکل آرتتـا کاسـته شـود. امـا آرتتـا با 
وجـود ایـن پیروزی شـیرین به شـرایط 
بسـیار بـد تیمـش در ایـن فصـل لیـگ 
برتر اشـاره کـرده و می گویـد تیمش از 
نظـر فوتبالـی شـرایطی تلـخ و عصبانی 

کننـده دارد.
با وجود پیروزی ۳-۱ مقابل چلسی در 
از  از آن  توپچی ها پیش  روز کریسمس 

MOBTA/1400/NCB/OPT/W002 :وزارت امور سرحدات و قبایل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مي نماید، تا در پروسه داوطلبی اعمار دیوار احاطه لیسه پیرمحمد  کاکر  بابت سال مالی ۱400 تحت شماره داوطلبی
اشتراک نموده، ضم آفر خویش جواز فعالیت و شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر گرفته و آفرهاي سر بسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه به لسان )دري و یا پشتو( طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه افغانستان از تاریخ 

نشر اعالن الي )2۱( روز ارائه نماید.
توزیع شرطنامه و تسلیمي آفرها الي ساعت )09:۳0( بجه قبل از ظهر )2۱( یوم بعد از نشر اعالن که آخرین معیاد ضرب االجل  تسلیمي آفرها مي باشد صورت میگیرد آفرهاي دیر رسیده و انترنتي پذیرفته نمي شود.

تضمین آفر مبلغ )۵20.000( پنج صد و بیست  هزار افغانی بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی و یا پول نقد در داخل آفرهای سربسته خویش ارایه بدارند.
داوطلبان واجد شرایط می توانند شرطنامه را به شکل سافت در فلش از آدرس ذیل اخذ نمایند .  

آدرس : ناحیه 9، ریاست تدارکات منزل تحتاني وزارت امو رسرحدات و قبائیل مکروریان سوم جوار ستره محکمه، کابل افغانستان.
نوت: در صورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و باز گشایی خواهند شد

»اعالن داوطلبی«
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عباس عارفی

معنادار قربانیان جنگ را نمی بینیم. هیچ قربانی 
جنگ در این ساختارها حضور ندارد. اگر کسانی 
حضور دارد به نمایندگی از یک گروه سیاسی 

است، نه قربانیان جنگ. 
برای رسیدن به این تعهداتی که داده شده 
قربانیان  ملی  شبکه  نشده،  عملی  ولی 

جنگ چه برنامه های را روی دست دارد؟ 
همان طوری که شاهد بودید همایش ملی قربانیان 
و تشکیل شبکه ملی قربانیان جنگ در واقع آغاز 
کار است. این شبکه در واقع گام نخست برای 
انسجام، هماهنگی و سازماندهی قربانیان جنگ 
در سطح افغانستان است تا قربانیان در مشوره، 
هماهنگی و حمایت با همدیگر برای شمولیت 
معنادار در پروسه صلح فعالیت و دادخواهی شان 
را در همه ی والیت های افغانستان ادامه دهند و 
این  با طرف های جنگ و صلح صحبت کنند. 
طرف ها ممکن است دولت افغانستان و طالبان 
افغانستان  باشد و همچنان شرکای بین المللی 

که تسهیل کنندگان پروسه صلح هستند. 
بزرگ ترین مشکلی که تاکنون بر سر راه مشارکت 
قربانیان جنگ وجود دارد این است که در سطح 
باال و تصمیم گیری  سیاسی نقش متحول کننده 
است.  نشده  اذعان  تاکنون  جنگ  قربانیان 
بنابراین هیچ از یک تصمیم گیرندگان در سطح 
باال یا نمی دانند یا درک نمی کنند که مشارکت 
قربانیان جنگ می تواند نقش متحول کننده در 

پروسه صلح داشته باشد. 
مذاکره کننده  هیأت  کمیته های  از  یکی 
به  مربوط  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
قربانیان جنگ است، شبکه ملی قربانیان 
جنگ چقدر با این کمیته هماهنگ است؟ 

و در آخر پیشنهاد شما چیست؟
شبکه ملی قربانیان جنگ با این کمیته به طور 
قربانیان  منظم در تماس است و خواست های 
جنگ همواره با داکتر حبیبه سرابی، رییس این 
کمیته شریک شده و در چندین جلسه مجازی 
ساختاری،  زمینه های  اما  داشتیم.  شرکت 
نداشته  وجود  منظم  نظر  تبادل  و  ارتباطات 

است. 
ما خواستار ایجاد کمیته های اختصاصی قربانیان 
یک  و  مذاکره  کننده  تیم  دو  هر  در  جنگ 
تا روی  تیم هستیم  از هر دو  کمیته مشترک 
خواست های قربانیان جنگ به صورت تخصصی 
مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در اینجا نیاز 
خواست های  به  رسیدگی  تخصصی  کمیته  به 
قربانیان جنگ است تا تمام مسایل به شمول 
عفو، پوزش و جبران خسارت را نظر به شرایط 
دیگر  کشورهای  تجربه   و  افغانستان  سیاسی 
بحث کنند. در نهایت نتیجه بحث و دریافت های 
شان را با هیأت های مذاکره کننده شریک سازند 
به  تبدیل  جنگ  قربانیان  خواست  این گونه  و 

آجندای مذاکرات صلح شود.  

مختلف  ولسوالی های  و  والیات  در  که  هستند 
برقرار  ارتباط  دیگر  قربانیان  با  خود  ساحه  در 
می کنند. در مرحله بعد نمایندگان شبکه های که 
در زون ها ایجاد شده، در کابل گروه دادخواهی 
و پالیسی قربانیان جنگ را تشکیل داده  که در 

قالب شبکه ملی قربانیان جنگ فعالیت دارند. 
قربانیان جنگ  پالیسی  و  این گروه دادخواهی 
جنگ  قربانیان  تماس  نقطه  می تواند  واقع  در 
هر  بنابراین  باشد.  صلح  پروسه  در  طرف ها  با 
مطرح  جنگ  قربانیان  زمینه  در  که  مسأله ی 
باشد، این گروه می تواند در هر نقطه ی افغانستان 
با قربانیان جنگ در میان بگذارد و مشوره آن ها 
دیگر  طرف های  و  دولت  همچنان  بگیرد.  را 
پروسه صلح را با قربانیان جنگ در هر والیت که 

الزم باشد هماهنگ کند.
در  جنگ  قربانیان  مشارکت  به  رابطه  در 
ما  معنادار  به صورت  نگاه  یک  از  صلح  پروسه 
دستاوردهای خوبی داشتیم. اولین دستاورد ما 
تغییر  را  افغانستان  صلح  گفتمان  که  بود  این 
دادیم؛ یعنی قربانیان جنگ در یک سال گذشته 
تأثیر زیادی بر روند صلح گذاشته است. قبل از 
این گفتمان صلح طوری بود که اگر گروه های 
سیاسی  نخبگان  و  احزاب  مختلف،  سیاسی 
برسند،  توافق  به  با طالبان  نفوذ  با  و  قدرتمند 
نماینده  چند  نشست  همین  به  صلح  پروسه 
فعالیت  زمانی که  اما  می شد.  خالصه  نهادها 
قربانیان جنگ شروع شد، این نگاه مسلط تغییر 
کرد، این که تأمین صلح پایدار بدون مشارکت 

معنادار قربانیان ناممکن است.
قربانیان جنگ بخش بزرگ جمعیت افغانستان 
گزارش  تاکنون  متأسفانه  می دهند.  تشکیل  را 
مستند و دقیق در مورد تعداد قربانیان جنگ 
وجود ندارد، اما براساس گزارش های کمیسیون 
از  مستقل حقوق بشر قربانیان جنگ را پیش 
تخمین  میلیون  دو  از  بیشتر  200۱م،  سال 
یوناما  وقتی  2009م،  سال  از  پس  بود.  زده 
مستندسازی تلفات افراد ملکی را آغاز کرد، حاال 
قربانیان مستقیم جنگ یعنی کشته و زخمی 
بیشتر از  ۱۱0هزار نفر رسیده است. این آمارها 
نشان می دهد که قربانیان جنگ بخش عظیم 
جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند که این ها 
را نمی شود نادیده گرفت؛ هم به دلیل مشروعیت 
توافق نامه ی  باشد  قرار  اگر  یعنی  پروسه صلح، 
پیدا  مشروعیت  می گیرد  صورت  که  صلحی 
کند، باید خواسته ها، نگرانی ها و رضایت قربانیان 
جنگ را با خود داشته باشد، و هم به دلیل کثرت 

جمعیت قربانیان جنگ. 
صلح  پروسه  از  جنگ  قربانیان  انتظارات 
قربانیان  چیست؟  مشخصا  افغانستان 

جنگ از این پروسه صلح چه می خواهند؟
در قدم نخست خواست قربانیان جنگ مشارکت 
طرف  یعنی  است.  صلح  پروسه  در  معنادار 
سوم مذاکرات صلح باید قربانیان جنگ باشند. 
قربانیان جنگ خواهان برقراری آتش بس و قطع 
جنگ هستند تا از این طریق طرف های درگیر 
نهایت به  به مذاکره و در  را  جنگ تعهد شان 

صلح نشان دهند. 
صلح  مذاکرات  که  می خواهند  جنگ  قربانیان 
عدالت،  به  را  قربانیان  دسترسی  زمینه   باید 
حقیقت یابی و جبران خسارت برای آن ها فراهم 
کند. حقوق قربانیان باید بخشی مهم از دستور 
می خواهند  قربانیان  باشد.  صلح  مذاکرات  کار 
تخصصی  و  مستقل  نهاد  یک  تشکیل  که 
چهارچوب  در  مستندسازی«  و  »حقیقت یابی 
توافق نامه نهایی صلح باشد تا در روشن شدن 
وقایع ناگوار جنگ و خشونت و التیام قربانیان 
تقویت  برای  را  زمینه  و  افغانستان کمک کند 

نیاز  شدیدا  افغانستان  تاریخ  مرحله ی حساس 
پروسه  وارد  را  جنگ  قربانیان  بتوانیم  تا  است 
از  یکی  به  تبدیل  آن ها  صدای  و  کنیم  صلح 
پروسه صلح شود. همزمان  در  اصلی  صداهای 
با این فعالیت ها »صلح قربانی محور« را مطرح 
کردیم که هدف ما از صلح قربانی محور این بود 
که تمام تالش های صلح باید در راستای التیام 
دردهای  التیام  به خصوص  و  جنگ  زخم های 

قربانیان جنگ باشد. 
اگر دو طرف منازعه بتوانند روی موضوع ختم 
که  دردهای  و  زخم ها  التیام بخشیدن  و  جنگ 
قبل از این بر مردم تحمیل شده، گفت وگو کنند، 
آن وقت پروسه صلح به مسیر واقعی یعنی ایجاد 
صلح پایدار رهنمون خواهد شد. ما با همین هدف 
چنین برنامه ای را روی دست گرفتیم. البته در 
گذشته تا این سطح نه، اما تا حدی با قربانیان 
جنگ کار کرده بودیم. مثال شوراهای قربانیان 
اما سطح دادخواهی  بودیم،  ایجاد کرده  جنگ 
آن ها و سطح تعامل این شوراها با این شبکه ملی 
قربانیان فرق می کند. ما در شبکه ملی قربانیان 
خواستار به رسمیت شناخته شدن قربانیان جنگ 
و  روند  در  مستقل  از طرف های  یکی  به عنوان 
مذاکرات صلح هستیم؛ یعنی طرف سوم. البته 
بدون درنظرداشت این که قربانیان از کدام طرف 
قربانی شدن کدام طرف است.  هستند و عامل 
یعنی قربانیان صرف به دلیل قربانی شدن شان در 
جنگ، در روند صلح نیز شریک سازیم و صدایی 

این ها با همه ی تنوع و تکثر شنیده شود. 
ناهمگن  افغانستان  در  جنگ  قربانیان 
زخم  مختلف  طرف های  از  یعنی  هستند، 
خورده اند. بنابراین هر قربانی از هر طرفی 
دشمن  را  طرف  همان  خورده  زخم  که 
چگونه  شما  شرایطی  چنین  در  می داند. 
توانستید مجموعه ای از قربانیان را زیر یک 
چتر قرار دهید و شبکه ملی قربانیان جنگ 

را ایجاد کنید؟
آنچه  اما  دارد،  وجود  دیدگاه ها  تفاوت  این 
قربانیان  باعث می شود  و  آسان می کند  را  کار 
جنگ از هر طرفی کنار همدیگر بنشینند، درد 
مشترک شان است. فرقی نمی کند که این درد 
از سوی نیروهای امریکایی وارد شده، از سوی 
طالبان یا داعش وارد شده یا از سوی نیروهای 
امنیتی افغانستان، در هر صورت آن ها درد دارند 
و عزیزان خود را از دست داده اند، به همین خاطر 

قربانیان به راحتی کنار همدیگر قرار می گیرند.
استدالل ما این است که درد مشترک همه ی 
مردم افغانستان و به خصوص قربانیان جنگ را 
از هر طرف نزدیک می کند. همین درد مشترک 
قربانی بودن باعث شد که اعضای شبکه را از اقوام 
و والیت های مختلف کنار همدیگر قرار دهد و 
خواسته های مشخص از طرف های درگیر جنگ 

داشته باشند.
براساس تالش های شما آن تعداد قربانیان 
قربانیان  ملی  شبکه  قالب  در  که  جنگ 
صلح  پروسه  در  دارند،  فعالیت  جنگ 
تاکنون چقدر نقش داشته و چقدر دخیل 

شده اند؟
قربانیان  معنادار  کار مشارکت  این  از  ما  هدف 
مشارکت  نه  بود،  صلح  پروسه  در  جنگ 
سمبولیک. اما در این زمینه چند مشکل وجود 
داشت. اولین مشکل این بود که چگونه و با چه 
و کی ها  تأمین می شود  این مشارکت  میکانزم 
به  باشند.  قربانیان جنگ  نمایندگان  می توانند 
همین دلیل بود که ساختار شبکه ای قربانیان 
جنگ ایجاد شد. در مرحله نخست شبکه های 
که  داریم  مختلف  زون های  در  قربانیان جنگ 
نمایندگان قربانیان جنگ همان زون و منطقه 

اعضای  از  متشکل  جنگ  قربانیان  ملی  شبکه 
جغرافیایی  حوزه   ۸ از  قربانیان  خانواده های 
افغانستان، طی یک همایش ملی در کابل اعالم 
جنگ  قربانیان  خواست های  و  کرد  موجودیت 
پیرامون پروسه صلح جاری را مطرح کردند. این 
شبکه به ابتکار مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی 
با  گفت وگو  در  است.  شده  ایجاد  افغانستان 
مؤسسه  این  اجرایی  رییس  زاولستانی،  جواد 
)AHRDO( در رابطه به چگونگی ایجاد این 
شبکه و خواست های قربانیان جنگ در پروسه 

پرداخته ایم. 
و  شد  ایجاد  چگونه  قربانیان  ملی  شبکه 
شبکه  این  شامل  جنگ  قربانیان  کدام 

هستند؟
نمایندگان  از  متشکل  قربانیان  ملی  شبکه 
یا  جغرافیایی  حوزه  چندین  از  جنگ  قربانیان 
گذشته  سال  از  که  است  افغانستان  زون های 
این  است. هدف  کار شده  کنون همراه شان  تا 
بود که صدای قربانیان جنگ در زمینه پروسه 
صلح بلند شود. اما این کار در عمل چند مشکل 
قربانیان جنگ هماهنگی،  این که  اول  داشت:  
نداشتند؛  را  الزم  سازماندهی  و  شبکه سازی 
نبودند  بلد  قربانیان جنگ  اکثریت  این که  دوم 
و  خواست ها  دادخواهی،  موضوع  چگونه  که 
را در یک چارچوب مشخص  نگرانی های خود 
از  بخشی  را  خود  خواست های  و  کنند  بیان 
اجندای مذاکرات صلح بسازند. بنابراین در سه 
زون  برای  هرات  چون  والیت های  در  مرحله  
در  غرب،  جنوب  زون  برای  قندهار  در  غرب، 
زون  برای  بامیان  در  پایتخت،  زون  برای  کابل 
در  شمال،  زون  برای  شریف  مزار  در  مرکزی، 
ننگرهار برای زون شرق و در گردیز برای زون 
جنوب شرق به مدت  ۱0 روز برای اعضای شبکه 

قربانیان برنامه های آموزشی برگزار شد. 
برنامه آموزشی قربانیان جنگ شامل دو قسمت 
بود: قسمت اول تجربه کشورهای مختلف بود که 
با آن ها شریک می شد؛ تجربه چگونگی مشارکت 
قربانیان جنگ و جامعه ی مدنی در پروسه های 
صلح. قسمت دوم مکانیزم های شمولیت قربانیان 
عدالت  پروسه  مانند  صلح،  پروسه  در  جنگ 
انتقالی، دادخواهی و کارهای مرتبط با چارچوب 
عدالت و پاسخگویی که برای این ها فهم جرایم 
جرایم  قسمت  این  در  بود.  الزم  بین المللی 
جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی و قتل 
عام درس داده شد تا اعضای شبکه ملی قربانیان 
این گونه  مصداق های  مناطق شان  در  بتوانند 
جرایم و جنایت ها را شناسایی و تفکیک کنند. 

قربانیان  اول  که  است  بوده  طوری  ما  کار 
دوره های مختلف شناسایی می شد. البته در این 
شبکه قربانیان دوره های مختلف شامل است، اما 
از سال  بعد  قربانیان جنگ  بر  بیشتر  ما  توجه 
200۱م، از تمام طرف ها بوده که در آن قربانیان 
به گروه طالبان،  جرایم و خشونت های مربوط 
داعش، نیروهای هوایی ملی و بین المللی شامل 

می شود. 
و  داخلی  نهادهای  دیگر  شما  از  قبل  آیا 

بین المللی در این زمینه کار کرده است؟
راستای  در  جدی  کار  متأسفانه  افغانستان  در 
دادخواهی برای قربانیان جنگ نشده است. البته 
تعزیه  حد  در  بیشتر  که  شده  اندکی  کارهای 
حد  در  یا  بوده  جنگ  قربانیان  با  همدردی  و 
گزارش های خبری تجربه برخی از خانواده های 
برای  منظم  تالش  اما  شده،  بازگو  قربانیان 
ایجاد شبکه، سازماندهی و برقراری رابطه میان 

قربانیان انجام نشده بود. 
از آنجای که پروسه صلح یک مسأله حیاتی بود، 
در چنین  کاری  احساس کردیم که چنین  ما 

ایجاد یک  در جهت  اجتماعی صلح   پایه های 
هرگونه  از  فارغ  و  انسانی  و  عادالنه  جامعه 

خشونت، ستم و تبعیض فراهم سازد.
قربانیان  انتظارات  و  خواسته ها  زمانی که 
جنگ در پروسه صلح جدی گرفته شود، 
باید مسأله عدالت انتقالی نیز مطرح شود. 
در زیرمجموعه عدالت انتقالی همه ی این 
با  می گیرد،  جای  قربانیان  خواسته های 
این حال آیا به جریان افتادن پروسه عدالت 
ممکن  صلح  پروسه  با  همزمان  انتقالی 

است؟ 
طرف های  هنوز  که  می کنیم  احساس  ما 
جنگ و برخی از چهره های که در هر دو تیم 
مذاکره کننده حضور دارند، روایت قربانیان جنگ 
را نشنیده اند. آن ها این فرصت را نداشتند که 
به طور عمیق بر آنچه که بر یک خانواده قربانی 
در  را  خانواده اش  عضو  چند  و  گذشته  جنگ 
کنند.  تأمل  داده،  دست  از  ساعت  چند  مدت 
بنابراین ما تالش می کنیم که این فرصت برای 
قربانیان جنگ فراهم شود تا بتواند از نزدیک با 
طرف های مختلف داستان ها و روایت های شان را 

شریک کنند. 
از دید ما صلح بدون اعتراف، بدون عفو که چه 
کسی کی را ببخشد و برای چه ببخشد؟ تأمین 
نمی شود. اما در مجموع می توان گفت که صلح 
در  گذشته  جنایت های  به  اعتراف  با  نه  پایدار 
تضاد است، نه با پوزش خواهی از قربانیان و نه 
با پروسه عدالت انتقالی. در واقع عدالت انتقالی 
افغانستان  در  را  پایدار  صلح  برقراری  زمینه ی 
فراهم می سازد. در غیر آن شاید یک توافق نامه 
امضا شود، اما جامعه هیچ وقت به صلح نخواهد 

رسید. 
در  جنگ  قربانیان  مشارکت  به  رابطه  در 
در  افغانستان  دولت  تاکنون  صلح  پروسه 

این زمینه چه تعهداتی داده است؟ 
شده  داده  تعهداتی  افغانستان  دولت  طرف  از 
جنگ  قربانیان  سوی  از  که  را  خواستی  هر  و 
و  است  معقول  خواست  که  گفته  شده  مطرح 
دولت می پذیرد و حمایت می کند. اما در عمل 
هیچ اتفاقی نیفتاده است. چنان که به قربانیان 
جنگ تاکنون فرصت داده نشده که در فضای 
حضور  دارد،  جریان  صلح  مذاکرات  که  اصلی 
پیدا کنند. هیچ نوع تمهیداتی برای مشارکت 
بعدی مذاکرات صورت  قربانیان جنگ در دور 
نگرفته تا قربانیان عمال در مذاکرات حضور پیدا 
کنند و با هر دو طرف مذاکره کننده بنشینند و 

خواسته های شان را مطرح کنند. 
نکته ی دیگری که قربانیان جنگ به صورت مکرر 
بر آن تأکید کرده، این است که قربانیان در تمام 
نهادها و ساختارهای صلح حضور معنادار داشته 
باشند. یعنی در شورای عالی مصالحه ملی و در 
نوع مشارکت  امور صلح هیچ  وزارت دولت در 

قرابنیان جنگ ابید طرف سوم مذاکرات صلح ابشند
گفت وگو با جواد زاولستانی، رییس اجرایی مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان


