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حزب التحریر  فعالیت های  از  حکومت  نگرانی 
هنوز  نگرانی  این  ندارد.  تازگی  افغانستان  در 
جدی گرفته نشده و برای مبارزه با آن در عمل 
حدود  است.  نشده  سنجیده  پیش گیرانه   تدابیر 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  داکتر  پیش  سال  شش 
اجرایی آن زمان حکومت وحدت ملی پذیرفته 
افغانستان  امنیت  برای  حزب التحریر  که  بود 
بازوی  به  عنوان  حزب  این  و  است  خطرناک 
تبلیغی تروریزم عمل می کند و از میان جوانان 
سربازگیری می کند. گفته های تازه امراهلل صالح، 
از  واقع  در  کشور  رییس جمهور  اول  معاون 
انفعالی و  همین قماش است؛ واکنش مقطعی، 
نه چندان جدی در برابر یک خطر بزرگ. آقای 
عدلیه  وزارت  در  حزب التحریر  که  گفته  صالح 
و  تجمع  حق  این  از  پس  و  نشده  ثبت  کشور 
تبلیغ در افغانستان را تا زمان ثبت شدن ندارد. 
است،  خنثا  واکنش  یک  موضع  این  که  به رغم 
گروه هایی  برابر  در  حکومت  عقب نشینی  نوعی 
است که رفتار واضح نظام ستیزانه دارند و آشکارا 
تبلیغی گروه های تروریستی در  بازوی  به  عنوان 
افغانستان عمل کرده اند. دولت افغانستان شش 
القاعده،  سال پیش این حزب را رسما در کنار 

داعش و طالبان قرار داده بود،...
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الزام برخورد قاطع با 
یزم بازو های تبلیغی ترور

پدر بدخشاین: 
یر شکنجه طالبان بودم شاهد مردن پرسم ز

غذایی وجود داشته باشد، نان بیات و لوبیای سرد است، 
اتاق یا یک تخته فرش کثیف است.  و جای خواب، کف 
در زندان های طالبان خطر مرگ حی و حاضر است. گاهی 

فریاد زده می شود، گاهی تجربه.
ملک محمدی، کشاورز 60 ساله با طبعی آرام،...

زیرزمینی های  غارها،  خرابه ها،   – بدخشان  فیض آباد، 
تحت  روستاهای  مساجد  هم  یا  متروک  خانه های  کثیف 
آن  در  که  جایی  است.  طالبان  بازداشت گاه های  کنترل، 
لت وکوب برای زندانیان امری مسلم و مدت حبس همیشه 
نامشخص است. جایی که در آن غذای زندانیان، البته اگر 

پریوزی تفنگ بر استدالل؛ 
یالنکا  کرات صلح رس چرا مذا

شکست خورد؟
بود  داخلی  جنگ  درگیر  سال   ۲6 حدود  سریالنکا 
که بین دولت و گروه شورشی »ببرهای آزادی بخش 
تامیل ایالم« که به ببرهای تامیل معروف است بین 
سال های ۱۹۸۳ تا ۲00۹ جریان داشت. این جنگ 
ببرهای  از سوی گروه شورشی  در ۲۳ جون ۱۹۸۳ 
شمال  در  مستقل  کشور  یک  ایجاد  برای  تامیل 
شرق جزیره آغاز شد که دلیل آن تبعیض مداوم و 
علیه  سینهالی ها  حکومت  اذیت خشونت آمیز  و  آزار 
سال   ۲6 از  پس  می شد.  گفته  سریالنکا  تامیل های 
تالش  چهار  شکست  و  طرف  دو  بین  نظامی  جنگ 
ماه می سال ۲00۹  در  ارتش سریالنکا  برای صلح، 
به  را  داخلی  و جنگ  داد  را شکست  تامیل  ببرهای 

پایان رساند.
عوامل و پیامدهای جنگ داخلی

آزار و اذیت های خشونت آمیز در قالب...
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از  را  که جاویدان  آن ها  و  است  زندگی  دیگر  روی  مرگ 
نزدیک می شناختند به نیکی می   دانند که او همچنان...

جاویدان هرنمندی که آثارش 
به جای آویخته شدن بر دیوار 
نمایشگاه ها رس از کیسه های 

نان خشیک درمی آورد

سابق  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
امریکا، شامگاه یک شنبه  برای اولین بار پس از...

یک سالگی 
توافق نامه ی دوحه؛ 

»بیش از 
۱۵۰۰ غیرنظامی 

در افغانستان 
کشته شده اند«

اولین سخنرانی ترمپ 
پس از ترک کاخ سفید؛  

انتقاد از سیاست های دولت بایدن 
و رد تأسیس حزب جدید

وزارت صحت 
دلیل فوت کارمند 
صحی در بامیان را 

سکته قلبی 
اعالم کرد

3

سیگار: 

2.4 میلیارد دالر در ساخت و تهیه 
تأسیسات عامه در افغانستان هدر رفته است

2 26
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صلح افغانستان؛ 
خلیل زاد با غنی و عبدالله به صورت 
جداگانه دیدار و گفت وگو کرد
اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری از دیدار 
رییس جمهور اشرف غنی با زلمی خلیل زاد، 
نماینده ی ویژه ی امریکا در امور صلح افغانستان...

صفحه 2

معاون وزارت دفاع: 
وند صلح بیشتر از  طالبان از ر
میدان جنگ امتیاز کسب کرده اند

صفحه 2

کابل نان؛ 
وقتی پیرمرد 
برای چند افغانی گریست

صفحه 3

خبرهای پیسفول این ماه | طنز

صفحه 3

انفجاری در جوزجان 
یک کشته و سه زخمی 

بر جای گذاشت

یک سالگی 
توافق نامه ی دوحه؛ 

»بیش از ۱۵۰۰ غیرنظامی 
در افغانستان کشته شده اند«

گزینه های کاخ سفید 
برای »ضرب االجل« 
ماه می
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وزارت صحت دلیل فوت کارمند صحی در بامیان را سکته قلیب اعالم کرد
نرسیده است. در افغانستان تا کنون بیش از ۱۲ هزار کارمند صحی واکسینه شده اند.

و  اعراض، عالیم  و همواره  دارو عمل می کند  به عنوان  واکسین  داد که  توضیح  نظری 
عوارض جانبی دارد. به گفته ی او، شکایت شماری از شهروندان از تب و جان دردی پس 
از دریافت واکسین، پیام مثبت و در عین حال نشان دهنده ی این است که واکسین کرونا 

اثر کرده و تولید انتی بادی ها در بدن نیز آغاز شده است.
پیشتر گزارش شده بود که یک کارمند صحی در شفاخانه والیتی بامیان پس از تزریق 
واکسین کرونا فوت کرده است. سخن گوی وزارت صحت و رییس صحت عامه بامیان 
این موضوع  از داکتران  با روزنامه اطالعات روز گفته بودند که یک تیمی  در صحبت 
را بررسی می کند. روند تطبیق واکسین کرونا در افغانستان در پنجم حوت آغاز شد. 
و  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  کارمندان صحی،  افغانستان،  دولت  اولویت بندی  براساس 

همچنان خبرنگاران در گام نخست واکسین کرونا دریافت خواهند کرد.

اطالعات روز: دستگیر نظری، سخن گوی وزارت صحت عامه ی کشور می گوید که دلیل 
فوت کارمند صحی در شفاخانه والیتی بامیان تطبیق واکسین کرونا نه، بلکه سکته ی 

قلبی بوده است.
آقای نظری به روزنامه اطالعات روز گفت که واکسین کرونا بر این کارمند صحی حوالی 
است.  نداشته  زمان هیچ مشکلی  آن  در  و  تطبیق شده  روز دهم حوت  ساعت ۳:00 
پرونده ی  و  داشته  تنفسی  و  قلبی  قبل مشکالت  از  کارمند صحی  این  او،  گفته ی  به 

صحی اش نیز در شفاخانه ی والیتی بامیان موجود است.
سخن گوی وزارت صحت عامه افزود که فوت این کارمند صحی هیچ ربطی با تطبیق 

واکسین کرونا ندارد. از این کارمند به نام ذکریا یاد شده است.
آقای نظری تأکید کرده است که بیش از ۴0 میلیون نفر در سراسر جهان از واکسینی 
که افغانستان در افغانستان تطبیق می شود، دریافت کرده اند، اما هیچ مورد فوتی به ثبت 

از  دارد  انتظار  تمنا  و  خواهش  با  امروز  اما 
تا زمان لزوم دید حکومت دست  فعالیت   اش 

بردارد!
یکی  حزب  این  نیست.  تنها  حزب التحریر 
افغانستان  در  که  است  سازمانی  ده ها  از 
به  عنوان بازوی تبلیغی تروریزم و عامل ترویج 
افراط گرایی عمل کرده  و به جوانان و مردم 
عام افکار تندروانه تزریق می کنند. در طول 
این سال ها به میزان گسترده ای عضوگیری 
و در مکتب ها، دانشگاه ها، مدرسه های دینی 
و مساجد کار کرده اند. این حزب خالفت را 
یگانه نظام اسالمی و نظام های دیگر را مردود 
می داند. اعضای آن در دانشگاه ها، مکاتب و 
گردهمایی شان آشکار ارزش های دموکراتیک 
و مردم ساالرانه را نفی و تک صدایی را ترویج 
می کنند. با همه ی این ها، حکومت افغانستان 
فعالیت های  جلو  سال ها  این   طول  در 
حزب التحریر  مثل  سازمان های  غیرقانونی 
و  نظام ستیزی  درحالی که  است.  نگرفته  را 
ترویج خشونت و تالش برای پیوستن جوانان 
مبنای  بر  نه تنها  تروریستی،  گروه های  به 
قوانین افغانستان جرم است که در هرجای 
زندان  رفتارهای  چنین  عامالن  جای  دنیا، 

است. 
گروه های که به  عنوان بازوی تبلیغی تروریزم 
در افغانستان فعالیت می کنند، بسیار بیشتر 
به  کار  است.  افغانستان  دولت  تصور  از 
جایی رسیده است که این روزها، گروه های 
بنیادگرا و ضدنظام دیگر ضرورتی نمی بینند 
نرم  به روش های  یا دست کم  زیرزمینی  که 
و به ظاهر زیبا زیرپای نظام را خالی کنند. 
یک  اخیر  موضع گیری های  آن  نمونه ی 
گفته های  است.  هرات  والیت  در  مولوی 
بی ارتباط  انصاری  مجیب الرحمان  مولوی 
زیرزمینی  و  نرم  فعالیت های  سال ها  به 
نیست.  افراط گرایی  به  باورمند  سازمان های 
وقتی یک مولوی درگوشه ای از شهر جرأت 
علیه  را  مردم  منبر  فراز  از  آشکارا  می کند 
این  معنایش  کند،  شورش  به  دعوت  نظام 
است که تبلیغات سازمان های بنیادگرا موفق 
بوده و دولت برای مبارزه با آن کاری نکرده 
یا دست کم اگر کاری هم در این زمینه شده، 

نتیجه ای نداشته است.
است  جدی  بنیادگرایانه  فعالیت های  خطر 
با  شود.  گرفته  جدی  باید  آن  با  مبارزه  و 
غیرقانونی  خواندن این یا آن سازمان نمی توان 
با بنیادگرایی مبارزه کرد و جلو فعالیت هایی 
و  خشونت آمیز  رفتارهای  از  سر  که  را 
ظاهرا  گرفت.  درمی آورد،  نظام ستیزی 
حساس  مقطع  این  در  دولت  راهکار  تنها 
برخورد  چگونگی  پالیسی  ساخت  وعده 
است.  سازمان ها  چنین  با  قانونی  و  حقوقی 
برای  را  چارچوبی  عدلیه  وزارت  هم  قبال 
کرده  تعریف  سازمان ها  و  احزاب  فعالیت 
فعالیت های  جلو  نتوانسته  سازوکار  این  اما 
غیرقانونی بسیاری از احزاب و سازمان هایی 
پای  زیر  نهاد  و  حزب  نام  زیر  که  بگیرد  را 
است  این  منطقی  کرده اند.  خالی  را  نظام 
فعالیت های  رشد  زمینه های  و  ریشه ها  که 
چنین گروه ها خشکانده شود. دست چنین 
نهادهای آموزشی کشور کوتاه  از  سازمان ها 
شود. نظام آموزشی کشور از اندیشه های این 
چند  همین  شود.  ناسره  و  سره  سازمان ها 
سال پیش حفیظ منصور در نشست عمومی 
مجلس گفت: »ثقافت اسالمی در دانشگاه ها 

تروریست پرورش می دهد.« 
این روزها شهروندان افغانستان برای مبارزه 
با تروریزم از جان مایه می گذارند. نیروهای 
شهروندان  می دهند،  کشته  روز  هر  امنیتی 
تروریزم می شوند.  قربانی  روز  افغانستان هر 
است؛  برای یک چیز  قربانی فقط  این همه 
خالصی از دست بنیادگرایی، افراط گرایی و 
تروریزم. اما وقتی گروه های بنیادگرا آزادانه 
برای  امیدی  می کنند،  کمک  تروریزم  به 

خالصی از خطر ریشه دار باقی نمی ماند. 
بنابراین لزوم برخورد قاطع با بازوهای تبلیغی 
تروریزم یک نیاز جدی است. وقتی حکومت 
این  فعالیت  و  می برد  نام  حزب التحریر  از 
راستای  در  رفتاری  و  غیرقانونی  را  سازمان 
رهبران  باید  می داند،  تروریزم  به  کمک 
گردهمایی  جلو  شوند.  بازداشت  حزب  این 
آزادانه ی این سازمان ها گرفته شود. از همه 
منبر  فراز  از  نظام ستیزی  صدای  مهم تر 
خاموش شود. فراموش نکنیم که این کار با 
خواهش، تمنا، وعده و چشم پوشی نمی شود. 

با  همزمان  خلیل زاد  منطقه ای  سفر 
طالبان   – امریکا  توافق نامه ی  یک سالگی 
دهم  در  توافق نامه  این  است.  شده  آغاز 
دوحه  در  حوت سال گذشته ی خورشیدی 
میان خلیل زاد و مال عبدالغنی برادر، معاون 

سیاسی طالبان به امضا رسید.
درحالی  دوحه،  توافق نامه ی  یک سالگی  در 
توافق نامه  این  بررسی  مشغول  امریکا  که 
است، طالبان می گوید که توافق نامه به سوی 
مثبت در حرکت است. با این حال اما، دولت 
دوحه  توافق نامه ی  که  می گوید  افغانستان 
تنها  و  نداشته  صلح  روند  در  تأثیری  هیچ 

وقت را ضایع کرده است.

روند  تسریع  سپیدار،  اعالمیه ی  طبق 
مذاکرات صلح، دور دوم مذاکرات صلح در 
دوحه، کاهش خشونت ها، راه های پیشرفت 
صلح  به  دست یافتن  و  صلح  مذاکرات  در 
در  بحث  مورد  موضوعات  دیگر  از  دایمی 

دیدار دو طرف بوده است.
که  است  گفته  امریکا  خارجه ی  وزارت 
و شماری  به دوحه  کابل،  از  خلیل زاد پس 
دیگر از کشورهای منطقه سفر و با رهبران 
صلح  مورد  در  منطقه  کشورهای  و  طالبان 
دایمی  آتش بس  به  دست یابی  و  افغانستان 
و همه جانبه در افغانستان بحث و گفت وگو 

می کند.

ایاالت متحده ی امریکا در راستای برقراری 
غنی  رییس جمهور  به  افغانستان  در  صلح 

اطمینان داده است.
خلیل زاد که به تازگی سفرش به کشورهای 
افغانستان آغاز  منطقه را در پیوند به صلح 
دیروز  صبح  او  است.  آمده  کابل  به  کرده، 
عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  با 
کرده  دیدار  نیز  افغانستان  ملی  مصالحه ی 
است. در اعالمیه ی سپیدار آمده است که در 
این دیدار درباره ی مذاکرات صلح، بازنگری 
توافق نامه ی دوحه و روند مذاکرات صلح از 
سوی اداره ی جدید ایاالت متحده ی امریکا 

بحث و گفت وگو شده است.

اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری از دیدار 
رییس جمهور اشرف غنی با زلمی خلیل زاد، 
صلح  امور  در  امریکا  ویژه ی  نماینده ی 

افغانستان خبر داده است.
در خبرنامه ی ارگ آمده است که این دیدار 
حوت(   ۱۱ )دوشنبه،  دیروز  ظهر  از  قبل 
انجام شده است. در این دیدار دو طرف در 
مورد گام های بعدی روند صلح و تسریع این 

روند بحث و گفت وگو کرده اند.
اجماع  از  خلیل زاد  زلمی  خبرنامه،  طبق 
بین المللی  و  منطقوی  دیپلماسی  و  داخلی 

برای روند صلح ابراز خرسندی کرده است.
موثر  نقش  از  دیگر  یک بار  خلیل زاد  آقای 

صلح افغانستان؛ 
گانه دیدار و گفت وگو کرد خلیل زاد با غین و عبدهللا به صورت جدا

گروه اشتباه کرده است.
از سویی هم، مسئوالن ارشد نهادهای دفاعی 
طالبان  پابندی  عدم  از  درحالی  امنیتی  و 
گروه  این  میان  دوحه  صلح  توافق نامه ی  به 
روز پیش  امریکا صحبت می کنند که دو  و 
طالبان همزمان با یک سالگی این توافق نامه 
اعالم کردند که به تعهدات شان عمل کرده اند.
توافق نامه به سوی  این  بود که  طالبان گفته 

مثبت در حرکت است.
دولت افغانستان اما می گوید که توافق نامه ی 
و  نداشته  روند صلح  تأثیری در  دوحه هیچ 

تنها وقت را ضایع کرده است.
شورای  دفتر  سخن گوی  اندر،  رحمت اهلل 
امنیت ملی دو روز پیش در رشته تویتی گفت 
که این توافق نامه تنها آتش بس میان طالبان 
و امریکا را تضمین کرده، اما روابط طالبان با 
افغان ها تاکنون »تنها به قتل، غارت، ترور و 

وحشت« محدود مانده است.
آقای اندر تأکید کرد که برای افغان ها امیدی 

در این توافق نامه وجود ندارد.

»نیروهای  افزود:  او  کنند.  دفاع  افغانستان 
دفاعی و امنیتی از این خاک دفاع می کنند، 
از منافع ما و مردم ما دفاع می کنند و هر نوع 

دسیسه ی دشمن را خنثا می کنند.«
وزیر  اندرابی،  در همین حال، محمدمسعود 
امور داخله نیز در این نمایشگاه گفت که دولت 
آمادگی کامل برای جنگ با طالبان دارد. او 
تأکید کرد: »نیروهای دفاعی و امنیتی کشور 
دفاع  این سرزمین  از  که  دارند  تام  آمادگی 
کنند و دشمنان مردم افغانستان را شسکت 
دهند و این شکست نزدیک و آمدنی است.«

که  کرد  تأکید  اندرابی  آقای  حال،  این  با 
و  است  باز  طالبان  روی  به  صلح  دروازه ی 
با  صحبت  و  مذاکره  هرگونه  آماده ی  دولت 

این گروه است.
نخست  معاون  صالح،  امراهلل  پیشتر 
ریاست جمهوری کشور نیز گفته بود که در 
مذاکرات صلح، امریکا بیش از حد به طالبان 
امتیاز داده است. در آن هنگام او تأکید کرده 
بود که امریکا با دادن امتیاز گسترده به این 

میدان جنگ امتیاز به دست نیاوردند. آنان 
]اما[ در میدان صلح امتیاز به دست آوردند.«

در همین حال، او گفت که گروه طالبان به 
با  توافق نامه ی صلح  در  تعهدات شان  تمامی 
امریکا از جمله کاهش خشونت، فراهم سازی 
قطع  دایمی،  آتش بس  برقراری  برای  زمینه 
روابط با گروه های تروریستی دیگر و تسریع 
نکرده  عمل  افغانستان،  دولت  با  مذاکره  در 

است.
دولت  میاخیل،  شاه محمود  گفته ی  به  اما 
افغانستان برای برقراری صلح متعهد بوده و 

برای آن »قربانی« نیز داده است.
از سویی هم، او بااشاره به تشدید جنگ در 
بهار آینده، نیز گفت که طالبان دیگر توانایی 
سقوط والیت ها و ولسوالی ها را ندارند، ولی 
پل چک ها،  و  سرک ها  تخریب  به  همچنان 
انفجار ماین های مقناطیسی و کشتار هدفمند 

ادامه خواهند داد.
آقای میاخیل اما گفت که نیروهای دفاعی و 
امنیتی آماده اند که از خاک، مردم و منافع 

معاون  میاخیل،  شاه محمود  روز:  اطالعات 
گروه  ملی می گوید که  دفاع  وزارت  نخست 
طالبان از روند صلح نسبت به میدان جنگ 

امتیاز بیشتری به دست آورده است.
 ۱۱ )دوشنبه،  دیروز  که  میاخیل  آقای 
از  حمایت  جشن  و  »نمایشگاه  در  حوت( 
روز نیروهای ملی دفاعی و امنیتی« در کابل 
صحبت می کرد، گفت که طالبان در مذاکرات 
امریکا، »هویت«  افغانستان و  با دولت  صلح 
پیدا کردند و پنج الی شش هزار زندانی شان 

هم آزاد شدند.
او افزود که در مقابل »دولت«، »حکومت« و 
»نیروهای دفاعی و امنیتی« افغانستان برای 

صلح قربانی داده اند.
تأکید کرد: »در  وزارت دفاع  معاون نخست 
مگر  دادیم.  تلفات  هم  ما  فعال  دفاع  حالت 
کاهش  را  خشونت  )طالبان(  آنان  بازهم 
ندادند. این حالت را محاسبه نادرست کردند 
امتیاز  جنگ  میدان  در  که  کردند  فکر  و 
از  آنان  مگر  می آورند.  دست  به  بیشتری 

معاون وزارت دفاع: 
طالبان از روند صلح بیشرت از میدان جنگ امتیاز کسب کرده اند

غارت، ترور و وحشت« محدود مانده است.
افغان ها  برای  که  کرد  تأکید  اندر  آقای 

امیدی در این توافق نامه وجود ندارد.
هیأت  سخن گوی  هم،  سویی  از 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی 
از  بیش  کشته شدن  از  حالی  در  افغانستان 
یک ونیم هزار غیرنظامی از زمان امضای این 
هیأت  پیشتر  که  می دهد  خبر  توافق نامه 
افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت 
)یوناما( با نشر گزارشی گفته بود که میزان 
از  پس  افغانستان  در  غیرنظامیان  تلفات 
سال  سپتامبر  ماه  در  صلح  مذاکرات  آغاز 

گذشته ی میالدی، افزایش یافته است.

توافق نامه  این  که  کردند  اعالم  توافق نامه 
گروه  این  است.  حرکت  در  مثبت  به سوی 
تعهدات  تمامی  به  که  بود  گفته  همچنان 

خود در آن عمل کرده است.
کـه  می گویـد  امـا  افغانسـتان  دولـت 
توافق نامـه ی دوحـه هیـچ تأثیـری در روند 
صلـح نداشـته و تنهـا وقـت را ضایـع کرده 

اسـت.
شورای  دفتر  سخن گوی  اندر،  رحمت اهلل 
رشته تویتی  در  پیش  روز  دو  ملی  امنیت 
گفت که این توافق نامه تنها آتش بس میان 
طالبان و امریکا را تضمین کرده، اما روابط 
قتل،  به  »تنها  تاکنون  افغان ها  با  طالبان 

مذاکره کننده ی دولت افزوده است که مردم 
افغانستان از این میزان خشونت ها خشگین 
مردم خواهان  که  است  کرده  تأکید  او  اند. 
در  فوری  آتش بس  تأمین  و  صلح  برقراری 

کشور اند.
جمهوری  که  است  افزوده  نادری  نادر 
اسالمی افغانستان این موضوعات را با ایمان 
طالبان  گروه  موقف  اما  کرده،  دنبال  کامل 

هنوز در این مورد تغییر نکرده است.
توافق نامه ی صلح دوحه میان گروه طالبان 
گذشته ی  سال  حوت  دهم  در  امریکا  و 
پیش  روز  دو  رسید.  امضا  به  خورشیدی 
این  یک سالگی  به  واکنش  در  طالبان 

یک سالگی  با  همزمان  روز:  اطالعات 
و  امریکا  میان  دوحه  صلح  توافق نامه ی 
نادری، سخن گوی هیأت  نادر  گروه طالبان 
مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان 
می گوید که در یک سال گذشته، یک هزار 

و ۵۲۳ غیرنظامی در کشور کشته شده اند.
آقای نادری دیروز )دوشنبه، ۱۱ حوت( در 
رشته تویتی گفته است که این غیرنظامیان 
پیش[  سال  ]یک  طالبان  »اینکه  از  پس 
کشته  می کنند«،  صلح  کردند،  وانمود 
شده اند. به گفته ی او، در میان کشته شدگان 

فعاالن جامعه ی مدنی نیز شاملند.
هیأت  سخن گوی  حال،  همین  در 

یک سالیگ توافق نامه ی دوحه؛ 
»بیش از ۱۵۰۰ غرینظامی در افغانستان کشته شده اند«

انفجاری در جوزجان یک کشته و سه زخمی بر جای گذاشت
به گفته ی او، این رویداد ناشی از انفجار ماین مقناطیسی بوده است که در یک عراده 

موتر نوع »فولدر« جاسازی شده بود.
سخن گوی فرماندهی پولیس جوزجان تأکید کرد که تیم بررسی این فرماندهی برای 

تحقیقات بیشتر در مورد چگونگی این انفجار، به محل رویداد رفته است.
هنوز شخص و یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

در  ماین ها  انفجار  اخیرا  است.  ناامن  والیت های  از  کشور  شمال  در  جوزجان  والیت 
بخش هایی از این والیت از جمله شهر شبرغان افزایش یافته است.

اطالعــات روز: منابــع امنیتــی در والیــت جوزجــان تأییــد می کننــد کــه در نتیجــه ی 
انفجــار مایــن در شــهر شــبرغان، مرکــز ایــن والیــت یــک غیرنظامــی کشــته شــده 

اســت.
احمدمسعود ندیم، سخن گوی فرماندهی پولیس جوزجان به روزنامه اطالعات روز گفت 
در  )دوشنبه، ۱۱ حوت(  دیروز  از چاشت  پیش  رویداد حوالی ساعت ۱۱:۴0  این  که 

ساحه ی »هزارفامیلی« شهر شبرغان رخ داده است.
آقای مسعود افزود که سه نفر دیگر نیز در این انفجار زخمی شده اند.
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بی استفاده مانده است. به خاطری که مقام های افغان 
اندازی و  راه  را  بتوانند آن  می گویند متخصصانی که 
مقام های  ندارند.  وجود  افغانستان  در  کنند  عملیاتی 
این سیستم یک  ترمیم  برای  آنان  افغان گفته اند که 
کمپنی خارجی را استخدام کردند اما به گفته ی آنان 
این کمپنی آن طوری که باید، آن را ترمیم نکرده است. 
دیزلی  برق  دستگاه  شبیه  سیگار  گزارش  بنیاد  بر 
تره خیل، ده ها مورد دیگر هم وجود دارد که استفاده ی 
مؤثر از آن نمی شود و در واقع هزینه ای که شده هدر 

رفته است. 
در  متعددی  قوانین  که  است  آمده  گزارش  این  در 
که  زمانی  تا  نهادها  که  می کند  حکم  متحده  ایاالت 
توانایی  مستفیدشونده  کشورهای  نشده اند  مطمئن 
به ساخت  نباید  دارند،  را  آن  تخنیکی حفظ  و  مالی 
به رغم  گزارش  این  براساس  کنند.  اقدام  آن  تهیه  و 
هدر  به  مالیه دهندگان  پول  قانون هایی  چنین  وجود 

رفته است. 
در این گزارش آمده است که از نشر نخستین گزارش 
سیگار در سال ۲00۹ تا کنون، ایاالت متحده ی امریکا 
بشردوستانه،  امور  برای  کمک  دالر  میلیارد   ۱0۹.۲۴
امنیت و بازسازی در افغانستان اختصاص داده است. 

اسالمی ایران را به ارگ ریاست جمهوری تحویل دادند. 
این محموله حاوی شصت و چهار هزار عکس تمام قد 
آیت اهلل خامنه  ای و سه هزار و شش صد قطعه عکس از 
شهید محمدحسین فهمیده بود. شهید محمدحسین 
فهمیده چهل سال قبل در نبرد حق علیه باطل خود 
را زیر تانک  های رژیم بعثی عراق انداخت. در پاسخ به 
این سوال خبرنگاران که دلیل حمایت مالی، تسلیحاتی 
و اطالعاتی ایران از جنگ جویان طالبان چیست، آقای 

بروجردی گفت:
گلگون  کفنی  شهدای  روان  به  درود  با  تعالی،  »بسمه 
که در سرتاسر جهان علیه اشغال کشورهای اسالمی 
به روح  با درود  و  ندادند  به ذلت تن  و  مبارزه کردند 
اطراف موگادیشو در  عزیزانی که همین حاال در  اون 
به اسارت  را  نیروهای اشغالگر  از  سومالی چندین تن 
گرفته  اند، من الحمداهلل عمرم در تصحیح نسخ خطی 
عرفای بزرگ  مان طی شده و اطالعات دقیقی در مورد 
دارم  اطالع  من  که  آنجایی  تا  ندارم.  سیاسی  مسائل 
با  امام راحل همیشه توصیه  شان این بود که  حضرت 
اگر  حاال  کنید.  مساعدت  افغانی  خواهران  و  برادران 
مسئوالن ما با برادران چیز، این عزیزانی که اسم  شان 
را بردید، کمکی کرده باشند، من نمی  توانم اظهار نظر 
کنم، چون من تخصصم مسایل عرفانی و تصحیح نسخ 
مومن  برادر  مومن  که  می دانیم  خوب،  ولی،  هست. 
است. روایت داریم. اگر یک برادر مومن کشورش تحت 
اشغال استکبار جهانی باشد، من واقعا نمی  توانم در این 
مورد اظهار نظر کنم چون در تخصص من نیست، ولی 
زندگی به قول موالی مان امام حسین سالم  اهلل علیه 
عقیده است و جهاد. حضرت امام بارها توصیه کردند 

که برادران افغانی  مون را تنها نگذاریم«.
نقدی  کمک  از  ریاست جمهوری  ارگ  سخن گوی 
تاریخی  آبدات  از  حفاظت  برای  اسالمی  جمهوری 
حامد  زمان  ریاست جمهوری  امور  اداره  ی  در  مستقر 

کرزی تشکر کرد و خطاب به هیئت ایرانی گفت:
»آن دفتر هنوز هست«. 

• گلگونه حمید، آوازخوان مشهور افغان، در حمایت از 
نیروهای هوایی کشور موهای خود را به شکل فرقه  ی 
که  صورتی  در  که  کرد  اعالم  وی  درآورد.  آهو   ۵۹۸
میک  اپ  بدون  است  حاضر  کند  پیدا  ضرورت  میهن 
اردو  به سالم جنرال  های  بپرد و  از خواب  پاراشوت  و 

علیکم ببخشد.

امریکا برای بازسازی افغانستان آمده است: »یافته های 
پول  امریکایی  نهادهایی  که  می دهد  نشان  سیگار 
هنگفتی را بسیار سریع در کشوری واریز می کند که 

برای جذب آن بسیار کوچک است.« 
آقای ساپکو اضافه کرده است: »این یک واقعیت است 
که از سرمایه گذاری و بیشتر تأسیسات استفاده نشده 
است. این تأسیسات یا ویران شده و یا بدون استفاده 

به حال خودش رها شده  است.«
بر اساس این گزارش، بخش عمده ی این تأسیسات و 
وسایط، به دلیل این که منابع مورد نیاز برای استفاده ی 
مؤثر از آن وجود نداشته یا ویران شده است و یا به 
مقصدی که باید استفاده می شد استفاده نشده است. 

در این گزارش دلیل عمده  و اصلی ضیاع منابع، کمبود 
نیروی انسانی متخصص و کافی برای عملیاتی کردن و 

استفاده از این تأسیسات خوانده شده است. 
افغان آمده است  از مقام های  نقل  به  این گزارش  در 
که به علت کمبود بودجه، نیروی انسانی مورد نیاز و 
برق کافی شماری از این تأسیسات به مقصدی که باید 

استفاده می شدند استفاده نشده است. 
به عنوان مثال، دستگاه تولید برق دیزلی تره خیل که 
۳۳۵ میلیون دالر هزینه برده درست کار نمی کند و 

در امور امنیتی دیدار کرد. در این دیدار، رییس  جمهور 
خطاب به آقای محمد محقق گفت:

»اگرچه در هیچ جای دنیا رییس  جمهور و مشاور ارشد 
امنیتی با هم دیدار نمی  کنند و چنین دیداری ضرور هم 

نیست، شما خوبید؟«
آقای محقق گفت:

»به نام خدا. سابق َد منطقه ما یک مرغ  فروش جلمرغ 
بود که امی مرغای مردنی را جمع می  کد و یک چند 

روز بری  شان دانه و بال و بتر می  داد...«
رییس  جمهور از آقای محقق خواهش کرد که بقیه  ی 
چون  کند  تعریف  خصوصی  به صورت  را  داستان 
خبرنگاران در جلسه حضور دارند و ممکن است با نشر 

این حکایت به وحدت ملی ضربه بزنند. 
این دیدار سرگشاده که با آیاتی چند از کالم اهلل مجید 
شروع شده بود، با آیاتی چند از همان کالم اهلل مجید 
دیدار  اولیه  ی  اصول  روی  دیدار  طرفین  یافت.  پایان 

بعدی توافق کردند. 
ایرانی، در راس  • عالءالدین بروجردی، عارف مشهور 
کابل  وارد  نفره  چهار  و  نود  و  هیئت هشت صد  یک 
محموله  ی  همراهش  هیئت  و  بروجردی  آقای  شد. 
بزرگی از کمک  های تصویری بشردوستانه  ی جمهوری 

لطف علی سلطانی 

باری  امریکا  متحده ی  ایاالت  ویژه  بازرس  یا  سیگار 
دریافته  خود  تازه ی  گزارش  در  افغانستان  بازسازی 
امریکا  مالیه دهندگان  پول  میلیارد   ۲.۴ که  است 
در  غیرمؤثر  عامه ی  تأسیسات  خرید  و  ساخت  در 

افغانستان به هدر رفته است. 
دالر  میلیارد   ۲.۴ ارزش  به  گزارش،  این  بنیاد  بر 
پول  با  افغانستان  در  که  وسایط  و  تأسیسات 
یا  است،  شده  ساخته  و  تهیه  امریکا  مالیه دهندگان 
ویران شده یا در حال ویران شدن است و یا به مقصدی 
که باید استفاده می شد استفاده نشده است. این ۲.۴ 
که  است  دالری  میلیارد  مجموع 7.۸  از  دالر  میلیارد 

سیگار در گزارش قبلی خود بررسی کرده بود. 
در این گزارش همچنان آمده است که از مجموع 7.۸ 
میلیارد تأسیسات عامه، ۱.۲ میلیارد دالر به مقصدی 
که در نظر بوده، استفاده شده و تنها ۳۴۳.۲ میلیون 

دالر در حالت خوب حفظ شده است. 
مکتب ،  ساخت  در  پول  این  سیگار  گزارش  براساس 
شفاخانه ، زندان ، جاده ، یک هتل و تاسیسات نظامی 

مصرف شده. 
در این گزارش به نقل از جان ساپکو، بازرس ویژه ی 

سخیداد هاتف

• یما وطنپال، گیم  آورِ شجاع پانزده ساله  ی کشور، به 
رتبه  ی دگرجنرالی نایل آمد. وزارت دفاع کشور اعالم 
گیم خطرناک  یک  در  جان  یما  گذشته  ماه  که  کرد 
چندین پست بازرسی دشمن را با راکت منفجر کرد و 
درحالی که هیچ مرمی Bonus به او داده نشده بود، به 
قلب قلعه  ی دشمن حمله برد. قرار است آقای وطنپال 
در ماه حمل سال آینده در راس یک هیئت بلندپایه 
به اسالم  آباد رفته و در مورد پروسه  ی صلح با نظامیان 

پاکستانی صحبت کند. یما جان به خبرنگاران گفت:
 Minecraft به عنوان سربازی که در میدان  های دشوار«
و Angry Birds با دشمن دست و پنجه نرم کرده 
است، همین جا در حضور رسانه  ها اعالم می  کنم که از 
هرچه در توان دارم برای خدمت به وطن دریغ نخواهم 
کرد. فعال پس از نبرد سنگینی که در مرحله  ی پنجاه 
و ششم انگری بیرردز داشتیم، گردن من خیلی شخ 
مانده. به همین جهت مجبورم مدتی به انگلستان نزد 
خانواده بروم. ولی به محضی که خوب شوم، دوباره به 
خدمت در زیر بیرق پرافتخار وطن که همین حاال کنار 

کامپیوترم در حال اهتزاز است، برخواهم گشت«.
• محمد اشرف غنی، رییس جمهور، با مشاور ارشد خود 

سیگار: 

2.4 میلیارد دالر در ساخت و هتیه أتسیسات عامه در افغانستان 
هدر رفته است

خربهای پیسفول این ماه

وقیت پیرمرد برای 
چند افغاین گریست

سهراب سروش

مرد  پیش،  روزهای  همین  چاشت  از  پس  یک  ساعت  حوالی 
بسیار پیری را در ایستگاه »اُنچِی« دشت برچی دیدم که کفش 
جفت  رویش  پیش  را  لیالمی  کفش  جوره  پنج  می فروخت. 
گذاشته بود که یک جوره ی آن زنانه و چهار جوره اش مردانه 
بود. خودش پشت به دیوار تکیه زده در انتظار خریدار نشسته 
بود. جز چشمانش که ناقرار هر عابری را دنبال می کرد، دیگر 
رفتم،  نزدیک تر  وقتی  نمی کرد.  حرکتی  هیچ  بدنش  اعضای 
را  حوصله  ندارد.  کردن  صحبت  برای  حوصله ای  شدم  متوجه 
چه می کنی، مثل برج زهر مار خشمگین بود. بی حوصلگی را از 
جواب های یک کلمه ای و خشم را از گفتار و رفتارش فهمیدم. 
احساس کردم مزاحمش هستم. کمی که فاصله گرفتم دوباره 
برگشتم؛ باید درد دل هایش را می شنیدم. این دفعه فهمیدم که 
بی حوصلگی و خشمش ناشی از گرسنگی است. پیرمرد آن قدر 

گرسنه بود که نای حرف زدن را نداشت. 
یک  عمر  تمام  در  می گفت  بود.  ساله   ۸۴ خودش  گفته ی  به 
برایم قصه کرد:  از گلویش پایین نرفته است.  پیاله آب خوش 
»اگر تمام سال باالی زمین های پدری ام در حصه ی اول بهسود 
کار می کردم، در آخر سال ۴0 سیر حاصل به دست می آوردم. 
به همین دلیل از وقتی که جوان بودم، بهسود را ترک کرده به 
کابل آمدم. بعد به ایران و پاکستان مهاجرت کردم. در هر جا 
که بودم کارگری می کردم. موهای سرم در مزدور کاری سفید 

گشته است.« 
می شود.  پسر  یک  و  دختر  چهار  پدر  زندگی اش  طول  در  او 
پیش  سال  پنج  همسرش  کرده اند.  ازدواج  همه  فرزندانش 
تنها پسرش در محله ی  او در خانه ی  است. حاال  رفته  دنیا  از 
»کوته گونَی« دشت برچی زندگی می کنند. پسرش لیالمی فروش 
است؛ شغلی که زیاد سودآور نیست اما به هر حال باید مخارج 
زن و فرزندانش را از آن طریق پیدا کند. به شمول پدرش ۹ نفر 
عیال دارد. پیرمرد چندان دل خوش از زن و فرزندش نداشت. 
نگه   را  احترامش  و  نیست  به قصه اش  می گفت کسی در خانه 

نمی دارد ... 
بـا آن کـه هـر دو پایـش شـدید درد می کننـد امـا نمی توانـد 
روزش را در خانـه بیـگاه کنـد. هـر روز بـا چند جـوره کفش به 
خیابـان می آیـد. در خیابـان اما بیشـتر از خانه دچار اسـتیصال 
یـا هـر ده روز یـک  و درماندگـی می شـود. هـر یـک هفتـه 
کفشـش بـه فـروش مـی رود. قسـم می خـورد کـه از ده روپیـه 
بیشـتر برایـش فایـده نمی مانـد. یعنـی در روز یـک افغانـی بـه 
دسـت مـی آورد و نمـی آورد. بیشـتر وقت ها اگر خریـداری پیدا 
شـود، بـه خاطـر پـول نان چاشـت، کفش هایـش را زیـر قیمت 

نیـز به فـروش می رسـاند. 
چاشت  وعده ی  غذای  به  می رسیم  بگذریم،  که  چیزها  این  از 
او. بیشتر روزها را با چایی که صبح در خانه می خورد، به شام 
که  می آورد  فشار  آن قدر  گرسنگی  اما  بعضی روزها  می رساند. 
از  با من صحبت می کرد،  به مرگش راضی می شود. روزی که 
از  قبل  لحظات  می خواست.  مرگ  از خدایش  که  بود  روزهای 
من پیش چند رهگذر دست دراز کرده گفته بود: »برادرا، گدا 
نیستم، ناتوان استوم. پول یک نان ره کمک کنید!« هیچ کس 
زاری  پیش خدا  قلبش  اعماق  از  وقت  آن  بود.  نکرده  اعتنایی 
آنجا  بود  آمده  زاری کنان  بدهد.  مرگ  برایش  تا  بود  کرده 

سرجایش نشسته بود.  
هرچند در مورد شدت شرایط پیری همیشه در کشور ما اغراق 
و  قالبی  باورهای  کرده ام  کوشش  همیشه  من  ولی  می شود، 
کلیشه ای درباره ی پیری مرا مرعوب نکند. از نظر من یکی از 
آیا  است.  مرگ خواهی  پیری  درباره ی  مرعوب کننده  چیزهای 
به راستی مرگ ترس ناک است؟ آیا برای کسانی در شرایط آن 
پیرمرد پناهی جز مرگ وجود دارد؟ واقعا در این باره ذهنیتی 
اما کم وبیش می دانم که گرسنگی چگونه بر وجود آدم  ندارم، 

فشار می آورد. 
خـوب بـه یـاد دارم سـال های دوری را کـه در یـک شـهر دور 
وسـط یـک خیابان گرسـنه شـده بودم. لـذا خـوب می دانم که 
گرسـنگی در وسـط بیابـان بسـیار بهتر از گرسـنگی در وسـط 
خیابـان اسـت. اگـر وسـط خیابـان گرسـنه شـوی و پولـی در 
جیبـت نباشـد، اول سـروصدای موترهـا رفته رفتـه غـرش رعد 
را پیـدا می کنـد. بعـد تمـام بوهـای خوش آینـد و ناخوش آینـد 
پیرامونـت را بـا وضاحت تشـخیص می دهی. احسـاس می کنی 
بوهـا دهـن و بینـی آدم را غلغلـک می دهـد و رفته رفتـه آدم از 
خـود بی خـود می شـود. وقتی گرسـنگی خوب زور بگیـرد، بوها 
آن قـدر قـوی می شـود کـه آرواره هـای آدم شـروع بـه جویـدن 
قـورت  را  دهنـش  آب  آدمـی  کـه  اسـت  وقـت  آن  می کنـد. 
می دهـد. سـپس چشـمش بـه هـر چیـزی کـه افتـاد، دلـش 
می خواهـد آن را بخـورد، حافظـه اش هر چیزی را کـه یادآوری 
کـرد، می خواهـد آن چیـز را بخـورد، ذهنـش هر چیـزی را که 
تصـور کـرد، می خواهـد آن را بخورد. شـاید پیرمـرد آن روز در 

چنیـن حالتـی قـرار گرفتـه بود. 
وقتی در آخر صحبت ها چند افغانی ناچیز برایش دادم، پیرمرد 
رسما »بوغ« زد. درحالی که می گریست، گردنم را بغل گرفت و 
پیشانی ام را بوسید. وقتی از او دور می شدم، کومه  های من نیز 

 تر شده بود. 
این جا کابل جان است.
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زنان در ارتش سریالنکا

سربازان ارتش سریالنکا پس از شکست دادن ببرهای تامیل

مسلمانان سریالنکا درباره 
نقش خود در درگیری، شوخی 
تلخی دارند: »جنگ مانند یک 

مسابقه فوتبال است. یک طرف 
ببرهای تامیل و طرف دیگر دولت 
است. ما مسلمانان توپ فوتبال 

هستیم.« نماینده مسلمان در 
بسیاری از مراحل صلح غایب بود 

و فقط در اواخر نگرانی های شان 
به عنوان محور اصلی یک راه حل 

سیاسی شناخته شد.
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این  با  است.  بوده  دشوار  همیشه  سیاسی 
مشکل  یک  به عنوان  اصالحات  عدم  وجود، 
به  قدرت  آن  که  از  بعد  و  شد  ظاهر  جدی 
متمرکز  ارتش  دست  در  فزاینده ای  طور 
بدون  آنها  متحدان  و  امنیتی  نیروهای  شد، 
غیرنظامی  نظارت  و  مجازات  از  مصئونیت 

عمل کردند.

ج. تمرکز ناکافی بر بازی آخر
مذاکرات صلح در سال های ۲00۲ و ۲00۳ تا 
آنجا که ممکن بود، بر اقدامات عادی سازی 
روابط متمرکز بود - تالش برای ایجاد اعتماد 
و بحث در مورد مسائل فوری انسان دوستانه. 
هیچ یک از طرفین نمی خواستند به سرعت 
درگیر موضوعات اساسی سیاسی شوند: دولت 
مواجه  بست  بن  با  مذاکرات  نمی خواست 
شود. ببرهای تامیل می خواست از کمک های 
تسلط  تحکیم  برای  بازسازی  و  بشردوستانه 
ساختار  یک  ایجاد  و  مردم  بر  خود  سیاسی 

دولتی نوپا استفاده کند.
در  بود  قرار  که  سیاسی  امور  فرعی  کمیته 
مورد موضوعات اساسی تر بحث کند، به زودی 
در  کمی  نظِر  تبادل  و  بحث  و  فروپاشید 
است  ممکن  که  داشت  وجود  طرفین  مورد 
به نظر برسد.  پایانی در روند صلح  بازی  یک 
ساده  تامیل  ببرهای  فریبکارانه  آخر  بازی 
آنچه  از  همیشه  پاراباکران  می رسید.  به  نظر 
طرفداری  می شد،  نامیده  ایالم«  »تامیل 
می کرد، که به طور گسترده ای به عنوان یک 
شناخته  شرق  و  شمال  در  جداگانه  کشور 
می شود. در واقع خواست های ببرهای تامیل 
کامال واضح نبود. تامیل ایالم همیشه دارای 
نهایی.  هدف  تا  بود  فاضله  مدینه  از  هاله ای 
فقط  نداشت،  وجود  آن  برای  نقشه ای  هیچ 
پایه  به عنوان   ۱۹70 دهه  مبهم  مارکسیسم 
اقتصاد آن و شواهد ساختارهای توسعه یافته 
در مناطق تحت کنترل ببرهای تامیل، حاکی 
می توانست  که  بود  استبدادی  کشور  یک  از 
از  نه  از طریق سرکوب حفظ کند  را  قدرت 

3. طرد جامعه مسلمانان
در  خود  نقش  درباره  سریالنکا  مسلمانان 
درگیری، شوخی تلخی دارند: »جنگ مانند 
یک مسابقه فوتبال است. یک طرف ببرهای 
تامیل و طرف دیگر دولت است. ما مسلمانان 
در  مسلمان  نماینده  هستیم.«  فوتبال  توپ 
بسیاری از مراحل صلح غایب بود و فقط در 
اصلی  محور  به عنوان  نگرانی های شان  اواخر 
یک راه حل سیاسی شناخته شد. مسلمانان 
سریالنکا  ملی  جمعیت  از  درصد  هفت  تنها 
سوم  یک  از  بیش  که  می دهند  تشکیل  را 
هستند  مناقشه  مورد  شرقی  والیت  ساکنان 
و بنابراین یک حوزه انتخابیه کلیدی به شمار 

می رفتند.
مسلمانان جای بسیاری برای شکایت داشتند. 
در آگست ۱۹۹0 جنگ جویان ببرهای تامیل 
وارد دو مسجد در کتانکودی، نزدیک باتیکالوا 
نماز  هنگام  را  مرد   ۱00 از  بیش  و  شدند 
 ۲۸ حدود  به   ۱۹۹0 اکتبر   ۳0 در  کشتند. 
هزار مسلمان در یافنا دو ساعت فرصت داده 
شد تا خانه های خود را ترک کنند و از شمال 
بودند که فقط ۱۵0  آنها مجاز  خارج شوند. 
روپیه سریالنکایی که معادل ۱.۵ دالر است و 
یک دست لباس با خود ببرند. در همین دوره 
شمالی  مناطق  از  مسلمان  هزار   ۸۵ حدود 
تحت کنترل ببرهای تامیل اخراج شدند که 
همه به پناهندگی رفتند و ببرهای تامیل تا 
زمان تهیه گزارش گروه بین المللی بحران در 
۲006 برای این پاک سازی قومی عذرخواهی 

نکرده یا غرامت نپرداخته بود.
منظمی  درگیری های  نیز  جزیره  شرق  در 
داشت.  وجود  مسلمانان  و  تامیل ها  بین 
ببرهای تامیل از زمان آتش بس ۲00۲ برای 
و  در شرق  مسلمان  بر جوامع  کنترل  ایجاد 
بیشتر  آنها  تجاری  فعالیت های  بر  مالیات 
تنش ها  این   ۲00۳ سال  در  می کرد.  تالش 
قبل   ۲00۲ سال  که  توافقنامه ای  علیرغم 
کنگره  رهبر  حکیم،  رئوف  و  پاراباکران  بین 
این  اخذ  تا  شد  امضا  سریالنکا  مسلمانان 
یافت.  افزایش  مجددا  دهد،  پایان  را  مالیات 
در  ویژه  به  مسلمان  جوامع  دشوار  موقعیت 
شرق، برخی از فعاالن را بر آن داشته بود تا 

برای دفاع از خود مسلح شوند.
اکثر مسلمانان در شرق می ترسیدند که تحت 
فشار یک دولت یا اداره تحت کنترل ببرهای 
از  آنها  نگرانی  رو  این  از  بگیرند.  قرار  تامیل 
پیشرفت توافقنامه آتش بس و روند صلح، که 

مذاکرات صلح را بررسی کرد که برآیند آن 
قرار ذیل است:

الف: مشارکت ناقص
شروع   ۲00۲ در  که  سریالنکا  صلح  روند 
شد، شامل بحث در هتل های خارج از کشور 
از دو  تنها  مردان  از  بین گروه های کوچکی 
وجود  کمی  شفافیت  بود.  درگیری  طرف 
مجموعه های  سایر  برای  جایگاهی  و  داشت 
غیر  تامیلی های  مسلمانان،   - آسیب دیده 
 - سینهالی  دیگر  احزاب  و  تامیل  ببرهای 
طراحی  بسته  فرایند  یک  نداشت.  وجود 
تا  دهد  اجازه  طرف  دو  هر  به  تا  بود  شده 
مداوم  نظارت  از  دور  به  را  آشتی هایی 
ببرهای  روند  این  در  دهند.  انجام  رسانه ها 
تمام جمعیت  نماینده ی  تنها  را  تامیل خود 
به عنوان  می خواست  و  می دانست  تامیل ها 
صدای واحد تامیل ها شناخته شود، در غیر 

آن از مذاکره خودداری می کرد.
در جوامع چندقومی  اختالفات  که  آن جا  از 
نیاز  جنگ  طرف  هردو  است،  اجتناب ناپذیر 
توافقنامه  اول  جنگ،  پایان  برای  داشتند 
صلح  روند  یک  سپس  و  امضا  را  آتش بس 
هیچ  اما  کنند  تعقیب  را  گسترده تر  بسیار 
یک از طرفین عالقه ای به گسترش روند از 
نداشتند.  آتش بس  توافقنامه  امضای  طریق 
جنوب  در  اجماع  ایجاد  برای  تالش  دولت 
می توانست  که  می دانست  انحرافی  عامل  را 
روند صلح را از بین ببرد. با این حال، عواملی 
که مشارکت در روند صلح را ناقص کرد، قرار 

ذیل است:

۱. اختالفات در جامعه تامیل
پارلمانی  انتخابات  از  پیش  تامیل  ببرهای 
اتحاد  ایجاد  با  تا  دسامبر ۲00۱ تالش کرد 
ملی تامیل متشکل از احزاب سنتی پارلمان 
متحد  آزادی بخش  جبهه  مانند  تامیل، 
جبهه  سابق،  مبارز  سازمان های  و  تامیل 
گسترده تری را ارائه دهد. ببرهای تامیل در 
و سازمان  ایالم  مردم  انقالبی  با جبهه  واقع 
و  بود  شده  ادغام  ایالم  تامیل  آزادی بخش 
تامیل  ملی  اتحاد  ایجاد  نمی رسید  به  نظر 
سیاسی  فضای  بیشتر  شدن  بسته  منزله  به 
طوری که  تامیل  ملی  اتحاد  باشد.  تامیل 
باشد،  تامیل ها  نماینده  تنها  تامیل  ببرهای 
جبهه  اعضای  از  بسیاری  می کرد.  فعالیت 
وضعیت  این  از  تامیل  متحد  آزادیبخش 
به  آن ها  از  کمی  تعداد  اما  بودند  ناراضی 
اندازه کافی شجاع بودند که با ببرهای تامیل 

مخالفت کنند.
حزب  مانند  تامیل  گروه های  سایر 
ضد  شدت  به  که  ایالم  مردم  دموکراتیک 
همکاری  دولت  با  عمدتا  بودند،  ببرها 
میکردند. زمانی فرمانده سابق ببرهای تامیل 
دست به تاسیس حزب جدید زد، اختالفات 

متعدد در جامعه تامیل بیشتر آشکار شد. 

۲. اختالفات در جامعه سینهالی
طریق  از  تا  کرد  تالش  تامیل  ببرهای 
سرکوب بر اختالفات در جامعه تامیل غلبه 
کند. از سوی دیگر، در میان سیاست مداران 
این تقسیمات توسط یک سیستم  سینهالی 
غالبا  اما  کثرت گرایانه،  کامال  دموکراتیک 
تأکید  آن  بر  و  یافته  رسمیت  ناکارآمد 
جهت  اجماع  ایجاد  برای  تالش ها  می شد. 
اختالفات  توسط  همیشه  سیاسی  توافق 
سیاسی بین احزاب جنوبی سریالنکا تضعیف 

می شد.
تحت   ۱۹۴۸ سال  از  جنوبی  سیاست های 
و  ملی  متحد  )حزب  اصلی  دو حزب  سلطه 
حزب آزادی سریالنکا( قرار داشت. آنها به طور 
منظم در قدرت چرخیده  بودند و در چندین 
سریالنکا،  سیاسی  تاریخ  در  اصلی  نقطه 
دولت  تالش های  به  آنها  سیاسی  اختالفات 
برای ایجاد یک راه حل مناسب برای بحران، 
اختالفات  و  اعتمادی  بی  بود.  داده  پایان 
شخصی بیش از هر اختالف قابل توجهی در 
سیاست ریشه دوانده و پویایی سیاسی را به 

خود اختصاص می داد.
سال های  طی  در  سیاسی  پویایی های  این 
زیرا  شد  برجسته   ۲00۴ تا   ۲00۲
احزاب  از  وزیر  نخست  و  رییس جمهور 
تنش آمیزی  روابط شخصی  و  بودند  مختلف 
بازی قدرت در کلمبو که محصول  داشتند. 
تضاد بین دو حزب سیاسی بود، روند صلح 
واقعی  پیشرفت  که  کرد  تخریب  به حدی  را 

واقعا غیرممکن بود.

فاطمه فرامرز

سریالنکا حدود ۲6 سال درگیر جنگ داخلی 
بود که بین دولت و گروه شورشی »ببرهای 
ببرهای  به  که  ایالم«  تامیل  آزادی بخش 
تا  تامیل معروف است بین سال های ۱۹۸۳ 
۲00۹ جریان داشت. این جنگ در ۲۳ جون 
۱۹۸۳ از سوی گروه شورشی ببرهای تامیل 
شمال  در  مستقل  کشور  یک  ایجاد  برای 
تبعیض  آن  دلیل  که  شد  آغاز  جزیره  شرق 
حکومت  خشونت آمیز  اذیت  و  آزار  و  مداوم 
گفته  سریالنکا  تامیل های  علیه  سینهالی ها 
بین  نظامی  جنگ  سال   ۲6 از  پس  می شد. 
دو طرف و شکست چهار تالش برای صلح، 
 ۲00۹ سال  می  ماه  در  سریالنکا  ارتش 
ببرهای تامیل را شکست داد و جنگ داخلی 

را به پایان رساند.

عوامل و پیامدهای جنگ داخلی
قالب  در  خشونت آمیز  اذیت های  و  آزار 
سوی  از  گاهی  که  تامیل  ضد  کشتارهای 
صورت  دولت  حمایت  با  سینهالی  اوباشان 
می گرفت، از عمده ترین علت  های آغاز جنگ 
قابل  از ۲۵ سال جنگ مشکالت  بیش  بود. 
زیست  محیط  جمعیت،  برای  را  توجهی 
براساس  داشت.  همراه  به  کشور  اقتصاد  و 
تخمین های اولیه در طول دوره ی جنگ بین 

۸0 تا ۱00 هزار نفر کشته شدند.
سعی  سریالنکا  ارتش  نیروهای  اوایل،  در 
توسط  تصرف شده  مناطق  بازپس گیری  در 
مورد  تاکتیک های  داشتند.  تامیل  ببرهای 
استفاده ببرهای تامیل علیه اقدامات نیروهای 
دولتی منجر به قرارگرفتن آن ها به عنوان یک 
جمله  از  کشور   ۳۲ در  تروریستی  سازمان 
ایاالت متحده، هند، کانادا و کشورهای عضو 

اتحادیه اروپا شد.
پس از دو دهه جنگ و چهار تالش ناموفق 
در مذاکرات صلح، از جمله اعزام ارتش هند، 
نیروی حافظ صلح هند از ۱۹۸7 تا ۱۹۹0 با 
اعالم آتش بس در دسامبر سال ۲00۱، زمینه 
میانجی گری  با  آتش بس  توافقنامه  امضای 
در سال ۲00۲  توافقنامه  و  مهیا  بین المللی 
اواخر سال ۲00۵  این حال در  با  امضا شد. 
دولت  اینکه  تا  شد  آغاز  مجددا  جنگ  
نظامی  حمالت   ۲006 جوالی  در  سریالنکا 
عمده را علیه ببرهای تامیل آغاز کرد و آنان 
کرد.  خارج  جزیره  شرقی  ایالت های  از  را 
ببرهای تامیل پس از این شکست، اعالم کرد 
که مبارزه برای دست یابی به خودمختاری را 

از سر می گیرند.
به  را  خود  حمالت  دولت   ۲007 سال  در 
دوم جنوری  در  و  کرد  منتقل  شمال کشور 
۲00۸ رسما اعالم کرد که از توافق آتش بس 
خارج شده و ادعا کرد که ببرهای تامیل بیش 
از ۱0 هزار بار این توافق را نقض کرده است. 
دولت سریالنکا به کمک تخریب شناورهای 
ببرهای  به  متعلق  که  اسلحه  قاچاق  بزرگ 
تامیل بود و همچنان یک سرکوب بین المللی 
برای تأمین بودجه ببرهای تامیل، کنترل کل 
تامیل  ببرهای  توسط  قبال  که  را  منطقه ای 
سرانجام  گرفت.  به دست  می شد،  کنترل 
ببرهای تامیل در ۱7 می ۲00۹ شکست را 

پذیرفت.
به دنبال شکست ببرهای تامیل، اتحاد ملی 
خواستار  قبال  که  تامیل  ببرهای  طرفدار 
این  بودند،  جداگانه  کشور  یک  تشکیل 
یک  تشکیل  راه حل  نفع  به  را  خواست 
می  ماه  در  گذاشت.  کنار  فدرال  حکومت 
۲0۱0 ماهیندا راجاپاکسا، رییس جمهور وقت 
آموخته شده  درس های  کمیسیون  سریالنکا 
توافق  بین  تعارض  ارزیابی  برای  را  آشتی  و 
آتش بس ۲00۲ و شکست ببرهای تامیل در 

۲00۹ منصوب کرد.
دولت سریالنکا  داخلی  پایان جنگ  زمان  از 
به دلیل نقض حقوق بشر در نتیجه ی ارتکاب 
اهداف  بمباران  طریق  از  جنگی  جنایات 
سنگین،  سالح های  از  استفاده  غیرنظامی، 
سریالنکا  تامیلی های  کشتار  و  آدم ربایی 
انتقاد  مورد  جنسیت  بر  مبتنی  خشونت  و 
تامیل  ببرهای  قرار گرفت. همچنین  جهانی 
علیه  بی شمار  شنیع  حمالت  انجام  به دلیل 
از  استفاده  و  سیاستمداران  و  غیرنظامیان 
علیه  اول  درجه  در  انتحاری  بمب گذاری 

اهداف نظامی، بدنام شد.

عوامل شکست مذاکرات
 ۲006 سال  در  بحران  بین المللی  گروه 
تالش های  شکست  عوامل  تحقیق  یک  طی 

آنها  نگرانی های  از  به  نظر می رسید بسیاری 
علیرغم حضور حکیم در تیم مذاکره کننده 

دولت، نادیده گرفته شده است. 

ب. عدم اصالح ساختار
آغاز،  در  روند صلح سریالنکا  عمده  شکست 
ناشی از ناتوانی دولت در رسیدگی به برخی 
امر شامل  این  بود.  درگیری  اصلی  از دالیل 
طیف وسیعی از اقدامات بود که از اصالحات 
تشکیالت  تا  زبان  به  و  شروع  سیاست  در 
نیروهای امنیتی می رسید که زمینه را برای 
تعمیق واقعی روند صلح و همچنین اصالحات 
همه  نفع  به  طوری که  سریالنکا  سراسر  در 
بر  تمرکز  می کرد.  فراهم  باشد  شهروندان 
موضوعات خودمختاری برای شمال و شرق، 
گرچه ضروری بود، اما رسیدگی به مشکالت 
بود، چه  ناممکن  تامیلی  هزار  از 600  بیش 
جامعه  یا  شرق  تامیلی های  مسائل  به  رسد 

مسلمان.
از  بسیاری  برای  زبان  مانند  موضوعاتی 
مهم ترین  بود.  شده  مشکل ساز  اقلیت ها 
بود، جایی  مشکالت موجود در شمال شرقی 
که نیروهای امنیتی تقریبا همه سینهالی زبان 
به  مردم  اتفاق  به  قریب  اکثریت  و  هستند 
زبان تامیل تک زبانه هستند. در میان طبقات 
متوسط، انگلیسی زبان میانه است، اما از سال 
۱۹۵6 سیاست آموزش ملی گرایانه زبان، آن 
را در بسیاری از زمینه ها تضعیف کرد و دیگر 
به عنوان  بتواند  که  نبود  گسترده  قدری  به 
و سینهالی ها  تامیلی ها  بین  ارتباطی  واسطه 

عمل کند.
در هنگام تهیه پیش نویس توافقنامه آتش بس 
با ارتش رایزنی کمی صورت گرفت که به باور 
برخی ها این یک اشتباه بود، چون نیروهای 
افسران اطالعاتی– قربانیان  –به ویژه  امنیتی 
در  اما  و  بودند  تامیل  ببرهای  کشتار  واقعی 
برای  کمی  فرصت  پیش نویس  تهیه  هنگام 
جدی  اصالح  هرگونه  داشتند.  دادن  پاسخ 
در ساختارهای امنیتی با توجه به زمینه های 

پیروزی تفنگ بر استدالل؛ 

چرا مذاکرات صلح رسیالنکا شکست خورد؟
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طریق صندوق رأی.
به  نظر می رسید اعالمیه اسلو با بحث در مورد 
»بررسی راه حل های فدرال« یک موفقیت در 
توسط  مورد  این  باشد.  تامیل  ببرهای  تفکر 
یک رسانه با نشر گزارش مبنی بر پیشرفت ها 
اغراق آمیز بود. ببرهای تامیل توسط دو عامل 
نهایی  حل های  راه  مورد  در  بحث  در  اصلی 
سیاسی با مشکل روبه رو شد. یکی عدم توانایی 
نمایندگان شان در چانه زنی بود و بحث خارج 
از پارامترهای تعیین شده توسط رهبران تامیل 
بود. مساله دیگر دشواری حفظ بسیج توده ای 
کشور  به  رسیدن  بدون  تامیل  ببرهای  و  بود 
جنگ  نهایی  هدف  که  تامیل  به نام  مستقلی 
صلح،  مراحل  در  می توانست  سختی  به  بود، 
جذب و جمع آوری سرمایه باال را حفظ کند. 
اگر نتیجه نهایی احتماال یک تحول ساختگی 
میان  در  را  خود  مشروعیت  جنبش  این  بود، 
تندروهای تامیل از دست می داد، چون تعداد 
و  متوسط  حل  راه  یک  برای  مردم  از  کمی 

فدرال آماده بودند.
انعطاف  موقعیت  از  تدریج  به  تامیل  ببرهای 
کرد.  نشینی  عقب  اسلو  در  خود  پذیرتر 
 ۲7 در  خود  ساالنه  سخنرانی  در  پاراباکران 
نوامبر ۲006 نشان داد که در حال دور شدن 
از راه حل فدرال است. وی در این سخنرانی 
شوونیسم  ناپذیر  سازش  موضع  که  گفت 
سینهالی چاره دیگری جز یک کشور مستقل 
باقی نگذاشته است و  برای مردم تامیل ایالم 
عدالت  به  که  کشورهای  و  جهانی  جامعه  از 
مبارزه  که  کرد  تقاضا  می گذارند  احترام 
آزادی خواهانه آنان را به رسمیت بشناسند. اما 
بین المللی  حمایت  هیچ گونه  این سخنرانی  با 
دولت  پیشنهاد  در  همین طور  نیامد.  به وجود 
برای ایجاد دولت موقت مانند پیشنهاد ببرهای 
انتخابات دموکراتیک، تعهد  به پذیرش  تامیل 

وجود نداشت.
که  بود  این  نارویژی  مجریان  و  دولت  مشکل 
فکر می کردند ببرهای تامیل تحت هیچ شرایط 
دیگری مذاکره نمی کند و جنگ ادامه خواهد 
داشت. این یک پیش فرض بود و هرگز با فشار 
موضوعات  مورد  در  تامیل  ببرهای  بر  بیشتر 
اصلی حقوق بشر و کثرت گرایی آزمایش نشد. 
برخی از سیاستمداران سینهالی که از این روند 
حمایت می کردند، به طور خصوصی استدالل 
آن  نبودن  از  بهتر  صلحی  هر  که  می کردند 

است.

د. مشارکت محدود بین المللی 
 ،۱۹۸0 دهه  اواخر  در  هند  مداخله  از  جدا 
بیرونی  دخالت  سریالنکا  درگیری های 
نداشت. حساسیت های هند در مورد  چندانی 
حدی  تا  خودش  نفوذ  حوزه  در  غرب  نفوذ 
بود، به طور خاص یک حس  مسئولیت پذیرانه 
مشکل  که  بود  این  سینهالی ها  بین  در  کلی 
با وجود  توسط خود سریالنکا حل شود.  باید 
این، درگیری ها از قبل در دهه ۱۹۹0 مساله ای 
هر  بزرگ  جمعیت های  زیرا  بود،  بین المللی 
آمریکای  اروپا،  به  مهاجر  به عنوان  جامعه  دو 

شمالی و استرالیا سرازیر می شدند.
ناسیونالیستی  انتقاد  سنگین ترین  ناروی 
سینهالی از روند صلح را متحمل شد. مقامات 
سازمان »مأموریت نظارت بر سریالنکا« دائما 
در رسانه های محلی اتهام سواستفاده شخصی 
را تحمل کردند اما تعهد آن به فرآیند و امتناع 
از کنار رفتن هنگامی که پیشرفت ها از کنترل 

خارج می شد، قابل ستایش است.
یکی از اشتباهات ساختاری این بود که مواضع 
ناروی  دولت  و  سریالنکا  بر  نظارت  مأموریت 
به عنوان تسهیل کننده ی روند از نظر تئوری، 
نهادهای  آنها  حالی که  در  بود  نزدیک  بسیار 
بر  کنترلی  هیچ  ناروی  و  هستند  جداگانه 
آتش بس  توافقنامه  تخلفات  مورد  در  قضاوت 
سریالنکا  بر  نظارت  مأموریت  اما  نداشت. 
می توانست  داشت،  که  اختیاری  با  همیشه 
آتش بس،  توافقنامه  مستقیم  نقض  بر  عالوه 

تمام موارد نقض حقوق بشر را بررسی کند.
کنندگان  تمویل  کمیته  مشترک  سازوکار 
و  جاپان  متحده،  ایاالت  بود.  موفق  نسبتا 
اتحادیه اروپا برای ایجاد یک گروه چهار جانبه 
به ناروی پیوستند و حضور واشنگتن که بیشتر 
از اروپایی ها ضد ببرهای تامیل تلقی می شد، به 
پذیرفتن سازوکار مشترک برای برخی از جامعه 
سینهالی کمک کرد. اما بازگشت به جنگ در 
سال ۲006 سطح ناامیدی بین المللی نسبت به 
موفقیت روند صلح را باال برد و درست زمانی که 
سریالنکا بیش از هر زمان دیگر به کمک نیاز 

داشت، سبب قطع کمک ها شد.

پدر بدخشاین: 

شاهد مردن پرسم زیر شکنجه طالبان بودم

لت وکوب و سایر انواع شکنجه متکی است.«
به اصطالح جرایمی که از جانب طالبان سیاسی تلقی می شود، 
مانند کار با حکومت افغانستان یا جنگیدن در صف حکومت 
افغانستان، در سطحی دیگری مورد رسیدگی قرار می گیرد. 
طالبان برای چنین جرایمی دادگاه برگزار نمی کنند. دیدبان 
مطلق  اختیاط  طالبان  فرماندهان  که  می گوید  بشر  حقوق 

دارند که »هرکسی را که مشکوک بدانند دستگیر کنند.«
کار  حکومت  با  که  است  انجنیری  ساله،   ۳۱ امان  محمد 
نوامبر سال  بعدازظهر یک روز ماه  او می گوید که  می کند. 
شد.  داده  توقف  غزنی-کابل  شاهراه  در  موترش  گذشته 
او  به مسجد منتقلش کردند.  او را دست بند زده و  طالبان 
بودند که داخل  نیز  نفر دیگر  یا ۱۱  می گوید: »حدود ۱0 
مسجد به یک زنجیر بسته شده بودند.« آقای دانشجو، که در 
مسجد دیگری نگهداری می شد، می گوید: »صبح زود نماز 
می خواندیم. آن ها می آمدند و ما را لت وکوب می کردند. آن ها 
شاید برای پنج دقیقه با چوب بر پشت و بر دستان ما حواله 

می کردند.«
حمله جنگ جویان  هنگام  که  ساله،  شریفی ۲۵  عبدالقادر 
طالبان بر پایگاه ارتش، اسیر طالبان شد، می گوید: »یکی از 
آن ها ما را در حیاط مسجد شالق می زد. فکر می کردم قصد 

کشتن مرا دارند.«
مرگ تهدید همیشگی است که گاهی اوقات حکمش جاری 
ترسناک  چانه زنی  ابزار  عنوان  به  اوقات  بیشتر  اما  می شود 
برای به دست آوردن آنچه طالبان می خواهند، مورد استفاده 
قرار می گیرد. طالبان یا پول می خواهند، یا خواستار تبادل 
می گیرند  وعده  شان  اسرای  از  زور  با  یا  می شوند  زندانیان 
کار دولتی شان را ترک کنند. اعدام عمدی اسرا نیز اغلب در 

روندی آهسته تر انجام می شود.
دست  به  نصراهلل  پسرش  اسارت  جریان  در  محمدی  آقای 
مورد  در  مذاکره  برای  روستا  بزرگان  بار همراه  طالبان سه 
چنگ  از  طالبان  زندانیان  آزادی  ازای  در  پسرش  آزادی 
حکومت، احضار شد. او توانست سه بار پسرش را در هنگام 
اسارت کوتاه مدتش نزد طالبان ببیند. او می گوید: »آن های 
سعی کردند بلندش کنند. اما او هی زمین می خورد.« در این 
صحنه طالبان سرش فریاد زده و گفته اند: »می بینی چه بر 

سر پسرت آمده؟«
روز بعد طالبان نصراهلل را به خرابه ای منتقل کردند. تا روز 
نهم اسارتش او از هوش رفته بود. بدنش کثیف و پوشیده 
از ادرار و مدفوع بود. طالبان به آقای محمدی اجازه دادند 
پسرش را با آب سرد بشوید. اما دیگر خیلی دیر شده بود. 
آقای محمد می گوید: »او درحال مردن بود. آخرین باری که 

دیدمش در همان حیاط خانه مخروبه بود.«
پس از مرگ نصراهلل، طالبان آقای محمدی را عذاب دادند. 
محمد  آقای  نمی کنی؟«  گریه  »چرا  پرسیدند:  او  از  آن ها 
می گوید: »در جواب شان گفتم: »نمی خواهم پیش درختان 

و سنگ ها گریه کنم.««
او می گوید: »تنها گریستم.«

است   محمدی  آقای  بزرگ تر  پسر  ساله  روح اهلل حمید ۳۵ 
که در کابل وکالت می کند و در تالش نافرجام برای آزادی 
بردارش شرکت داشته. او می گوید: »هر روز ده ها افغان به 

دست طالبان می میرند. طالبان دشمن انسانیت هستند.«
کابل  در  تایمز  نیویورک  روزنامه  دفتر  رییس  نوسیتر  آدام 
است. نجیم رحیم از فیض آباد، تیمورشاه از قندهار و فاروق 

جان منگل از خوست در تهیه این گزارش کمک کرده اند.

زندانی را از زندان طالبان در والیت بغالن آزاد کردند. این 
اتفاق در میان خبرگزاری های محلی یک اتفاق غیرمعمول 
نیست. وزارت دفاع افغانستان می گوید که روز دوشنبه ۲۳ 
نفر دیگر در والیت کندوز از چنگ طالبان پس از »شکنجه 

شدید« توسط جنگ جویان این گروه، آزاد شدند.
روانِی  روحی  وحشت  خودسرانه  بازداشت های  این  تأثیر 
است که گریبان گیر اسرا می شود. آقای حیات اهلل می گوید: 
»با گریه پیش شان عذر کردم که مرا آزاد کنند. آن ها حتا 

بیشتر از قبل لت وکوبم کردند.«
گذشته  سال  تلویزیون،  ساله   ۲6 مجری  مومند،  نقیب اهلل 
درحالی که داشت به سمت خانه اش در والیت قندوز سفر 
می کرد، به چنگ طالبان افتاد. او می گوید: »طالبان موترم را 
متوقف کردند و مرا بازداشت کردند. آن ها دست خود را روی 

سینه ام گذاشتند تا ضربان قلب مرا بررسی کنند.«
نشان دهنده  اسیر  یک  قلب  سریع  ضربان  طالبان  نظر  از 
را  گناه کاربودن فرد است. آقای مومند در آن زمان خودش 
مجبور کرد آرام بماند، اما با این وجود ۲۹ روز را در یک خانه 
دو اتاقه با ۲0 نفر دیگر در اسارت طالبان سپری کرد. آن ها 
روی فرش کثیف روی زمین می خوابیدند، المپ اتاق تمام 
طول شب روشن بود. بعد از ۲۹ روز طالبان متقاعد شدند که 

او عضو ارتش افغانستان نیست.
اغلب  محلِی  فرماندهان  است.  عذاب  آغاز  فقط  اسیرکردن 
زندانیان شان  با  بخواهند  که  طور  هر  طالبان،  جوان  بسیار 

رفتار می کنند.
در  نیمه رسمی  و  سال خورده  میان جی  آماج،  فضل احمد 
فیض آباد، شناخته شده ترین فرد در میان ۱۵ نفر در بدخشان 
است. او می گوید: »رفتار اعضای رده پایین طالبان بسیار بد 
است.« افرادی که بستگان شان اسیر طالبان می شوند، اغلب 
از آقای آماج کمک می طلبند. او از طریق مذاکره بین اعضای 
خانواده، بزرگان قبایلی و دادن پول به طالبان، ده ها نفر را از 

اسارت این گروه آزاد کرده است.
رحمت اهلل دانشجو، دانشجوی دانشگاه است که سپتامبر سال 
۲0۱۹ در مسیرش به سمت کابل در والیت وردک توسط 
جنگ جویان طالبان اسیر شد. او می گوید که طالبان پس از 
متوقف کردن موتر حاملش، دست و پایش را زوالنه کرده و به 
مسجد روستا انتقالش دادند. برای رحمت اهلل و سایر زندانیان، 

این مکان مقدس به سختی یک پناه گاه بود.
بود.  ایده آل  زندان  این مسجد یک  فرماندهان محلی  برای 
گروه های  مطالعه  »مرکز  مدیران  از  جکسون«،  »اشلی 
مسلح«، که به صورت گسترده درباره سیستم قضایی طالبان 
مطالعه کرده است، می گوید: »مسجد همان مکان مرکزی در 
روستا است. در بسیاری از روستاها، مسجد مترادف طالبان 
از  را  رفتاری شان  است. مسجد جایی است که آن ها ]کد[ 

آن جا روی مردم تطبیق می کنند.«
را  ملکی  دادگاه های  از  موازی ای  شبکه  همچنین  طالبان 
اختالفات  مورد  در  دین  علمای  آن  در  که  می کنند  اداره 
این  می کنند.  قضاوت  خانوادگی  مشکالت  و  زمین  سر  بر 
به  می شود،  صادر  سریع  خیلی  حکم  آن  در  که  دادگاه ها 
خاطر کارایی اش نزدم مردم نوعی شهرت کسب کرده است و 
بسیاری افغان ها خصوصا در مقایسه با سیستم قضایی فاسد 
درباره  طالبان  دادگاه های  کرده اند.  استقبال  آن  از  دولتی، 
موارد قتل و تخلفات اخالقی و مذهبی نیز قضاوت می کنند. 
در این دادگاه ها تأکید بر »مجازات« است و به گفته گزارش 
دیدبان حقوق بشر در سال گذشته نظام قضایی طالبان »بر 

فیض آباد، بدخشان – خرابه ها، غارها، زیرزمینی های کثیف 
کنترل،  تحت  روستاهای  مساجد  هم  یا  متروک  خانه های 
لت وکوب  آن  در  که  جایی  است.  طالبان  بازداشت گاه های 
برای زندانیان امری مسلم و مدت حبس همیشه نامشخص 
است. جایی که در آن غذای زندانیان، البته اگر غذایی وجود 
داشته باشد، نان بیات و لوبیای سرد است، و جای خواب، 
کف اتاق یا یک تخته فرش کثیف است. در زندان های طالبان 
می شود،  زده  فریاد  گاهی  است.  حاضر  و  حی  مرگ  خطر 

گاهی تجربه.
شاهد  آرام،  طبعی  با  ساله   60 کشاورز  محمدی،  ملک 
ارتش  افسر  که  نصراهلل،  ساله اش،   ۳۲ پسر  کشته شدن 
افغانستان بود، در زندان طالبان بوده است. او می گوید سال 
طالبان  به دست  بود  نیز  به صرع  مبتال  که  نصراهلل  گذشته 
اسیر شد. زندان بانان طالبان طی یک دوره ۹ روزه نصراهلل را 
از دوا و دارو محروم نگه داشتند. غذا به او داده نمی شد. آقای 
بدنش  که  که  می آورد  یاد  به  را  پسرش  می گوید  محمدی 
زیر لت و کوب کبود گشته و خون از دهانش جاری بود. او 
می گوید که نصراهلل روز دهم اسارتش در زندان طالبان جان 

داد.
را لت وکوب  او  آقای محمدی خاموشانه می گوید: »طالبان 

کردند. من شاهد کشته شدن پسرم بودم.«
تحکیم  برای  طالبان  استراتژی  جز  و ستم  چنین سرکوب 
است.  گروه  این  حاکمیت  تحت  مناطق  بر  کنترل شان 
طالبان  مذاکره کنندگان  و  افغانستان  حکومت  درحالی که 
برای گفت وگوهای  را  نه چندان جدی و منظم  نشست های 
به  دست یابی  چشم انداز  و  می کنند  برگزار  قطر  در  صلح 
این است  اما  صلح واقعی هر روز مبهم تر می شود، واقعیت 
اختیار  در  را  کشور  بیشتر  اکنون  گروه  این  شورشیان  که 
دارند. نزدیک شدن مهلت خروج کامل نیروهای امریکایی از 
قادر  به سختی  آن  ضعیف  امنیتی  دستگاه  که  افغانستانی 
احتماال  این معناست که طالبان  به  از خود است،  به دفاع 
برای  را  خود  ظالمانه  روش های  و  حفظ  را  اقتدارشان 
مجبورکردن مردم به تبعیت از این گروه، ادامه خواهند داد.

یکی از ترس ناک ترین ابزارهای طالبان برای مجبورکردن مردم 
به تبعیت از این گروه، شبکه ای بی قیدوبندی از زندان های 
این گروه به شکل مجمع الجزایر بدرفتاری و ستم است که 
هموطنان  بر  را  خود  خودسرانه  احکام  شورشیان  آن  در 
افغان شان که اغلب از بزرگ راه ها به شکل خودسرانه توسط 
جنگ جویان این گروه اسیر می شوند، اجرا می کنند. طالبان 
اکثرا به دنبال اسیرکردن سربازان و کارمندان دولتی هستند. 
حکومت نیز به بدرفتاری در زندان های تحت کنترلش متهم 
شده است و سازمان ملل متحد اخیرا دریافته است که تقریبا 

یک-سوم زندانیان ارتش افغانستان شکنجه شده اند.
نگهداری  مؤقتی  در سلول های  اسرا  طالبان،  زندان های  در 
یک  در  مخروبه  خانه ای  روز  یک  که  سلول هایی  می شوند، 
روستای  در  مسجدی  ساختمان  دیگر،  روزی  و  روستا 
دیگر است. این چرخه ادامه دارد. بدون این که اسرا بدانند 
رویکرد  این  داشت.  خواهد  دوام  مدت  چه  اسارت شان 

هرچیزی دارد اال قضاوت عادالنه.
سید حیات اهلل، مغازه دار ۴۲ ساله در شهر فیض آباد می گوید: 
»در خواب مدام سراغم می آید.« طالبان او را سال گذشته به 
اتهام دروغین همکاری با دستگاه امنیتی دولت اسیر کرده 
بودند. او ۲۵ روز در قید طالبان به سر برده است. او می گوید: 
»از خواب می پرم و جیغ می کشم. آن ]۲۵ روز[ تاریک ترین 

و تلخ ترین دوره زندگی ام بود. شش ماه در شوک بودم.«
عتیق اهلل حسن زاده ۳۱ ساله، سربازی است که سال گذشته 
حین انتقال به شفاخانه نظامی در کابل، در مسیر راه اسیر 
می گوید:  نشسته  خانه اش  اتاق  کف  روی  که  او  بود.  شده 
»من خاطرات خود را ۱00 درصد به یاد دارد. هر ثانیه و هر 
دقیقه اش را. مرا در ناحیه پشت ران و شانه ام مورد لت وکوب 

قرار دادند.«
فیض آباد شهری در شمال افغانستان و مرکز والیت بدخشان 
است. این شهر خانه بسیاری از زندانیان سابق طالبان است. 
به  منتهی  جاده های  از  بسیاری  گروه  این  شورشیان  زیرا 
فیض آباد را تحت کنترل دارند. سفر در این جاده ها به معنای 
عبور از ایست های بازرسی طالبان و قرارگرفتن در معرض 

خطر اسارت به دست جنگ  جویان این گروه است.
در فیض آباد روش طالبان این است که ابتدا فرد موردنظر را 
زندانی و مجازات کنند و بعد بازجویی اش کنند. هیچ قاضی 
و دادگاهی در کار نیست. روستاییان محلی مجبورند غذای 
افغان  هزاران  درحالی که  کنند.  تهیه  را  زندانیان  و  طالبان 
به این روش بازداشت شده اند، اما هیچ آماری وجود ندارد. 
از ۴0  بیش  اخیرا  آن ها  افغان می گویند که  ویژه  نیروهای 

آدام نوسیتر، 
نیویورک تایمز

مترجم: جلیل پژواک

سید حیات اهلل 4۲ ساله، نقیب اهلل مومند ۲6 ساله، محمد امان 3۱ ساله و عتیق اهلل حسن زاده 3۱ ساله. )عکس ها از کیانا حائری/نیویورک تایمز(
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موج قاچاق کودکان و قاچاق انسان و قاچاق مواد مخدر 
به کشور را موجب شده است.«

که  گفت  بایدن  سیاست های  از  انتقاد  با  ترمپ 
سیاست  بابت  را  بایدن  دولت  باید  جمهوری خواهان 
»قراردادهای  که  چرا  کنند  پاسخگو  مهاجرت  افراطی 
کشورهای  دیگر  و  هندوراس  با  قبلی  دولت  مهاجرت 

امریکای التین را لغو کرد.«
با  که  دولت،  گفت  سپس  امریکا  سابق  رییس جمهور 
بسته نگه داشتن مدارس، دانش آموزان امریکایی را به 
اتحادیه آموزگاران فروخته است،« و خواستار بازگشایی 

فوری مدارس شد.
او سیاست های دولت بایدن در بخش انرژی را نکوهش 
کرد و گفت این سیاست ها منجر به وابستگی به روسیه و 
خاورمیانه می شود و با اشاره به افزایش قیمت بنزین در 
امریکا پس از انتخابات، پیش بینی کرد که قیمت انرژی 

در امریکا صعود کند.
مبنای  بر  آخر گفت: »جمهوری خواه  در  ترمپ  دونالد 
عشق به امریکا بنا شده است. ما می گوییم قانون اساسی 
دموکرات  حزب  است.  شده  نوشته  که  است  همانی 

می خواهد قانون اساسی را عوض کند.«

و مرزها را به روی مسافرانی باز کرد که سابقه شان مورد 
بررسی قرار نمی گیرد.«

اقدام  ساالنه  اجالس  در  امریکا  سابق  رییس جمهور 
برخی  »سی پک«  به  موسوم  محافظه کاران-  سیاسی 
  اخبار مبنی بر این که او به دنبال تاسیس یک حزب 
جدید است را رد کرد و گفت:  »ما حزب جمهوری خواه 
را داریم و من حزب جدیدی تاسیس نخواهم کرد. این 

خبر جعلی است.«
او در عین حال گفت کسی چه می داند، شاید »تصمیم 
بگیرم یک بار دیگر در انتخابات شرکت کنم« و »برای 

سومین بار دموکرات ها را شکست دهم.«
دونالد ترمپ در انتخابات ۲0۱6 پیروز شد و در انتخابات 
ریاست جمهوری ۲0۲0، ۲۳۲ رای کالج انتخاباتی را به 
بایدن ۳06 رای  خود اختصاص داد، در حالی که جو 

کالج انتخاباتی را به دست آورد.
ترمپ  در ادامه گفت که اکنون بیش از هر زمان دیگری 

اصول و مرزها و منافع ملی امریکا در خطر است.
او گفت:  »می دانستیم که دولت بایدن بد است، ولی 
نمی دانستیم تا این حد بد است. تصمیم جو بایدن در 
باز کردن مرزها و حذف مقررات امنیتی و کنترل مرزی، 

 او گفت با این حال دولت بایدن اعتبار تولید واکسن را به 
خودش نسبت می دهد و »تنها کاری که می کند، اجرای 

برنامه ای است که ما تدوین کردیم.«
مسائل  به دلیل  را  بایدن  جو  همچنین،  ترمپ  دونالد 
تا  امریکا  مرزهای  در  بحران آفرینی  چون  مختلفی 
سیاست خارجی نکوهش کرد. ترمپ گفت:  »اولین ماه 
رییس جمهور  هر  از  بیش  بایدن  جو  ریاست جمهوری 
او  است.«  بوده  فاجعه بار  مدرن،  عصر  در  دیگری 
»آخر  به  امریکا«   »اول  از  ما  کوتاه  ماه  یک  در  گفت: 

امریکا« رسیدیم.
اخیر  انتخابات  در  تقلب  وقوع  بر  دیگر  بار  ترمپ 
ریاست جمهوری امریکا تاکید کرد و گفت:  »دموکرات ها 
از ویروس چینی برای تغییر مقررات انتخابات استفاده 
کردند بدون آن که مجبور باشند از سلسله مراتب قانونی 
عبور کنند.« او گفت که حزب جمهوری خواه باید برای 

اصالح قوانین انتخابات تالش کند.
کردن  ناامن  به  را  بایدن  دولت  این سخنان  در  ترمپ 
اولین  در  »بایدن  گفت  و  کرد  متهم  کشور  مرزهای 
مشکالت  با  کشورهایی  از  سفر  منع  مقررات  فرصت 
تروریستی، مثل لیبی، یمن، سومالی و سوریه را برداشت 

اطالعات روز: دونالد ترمپ، رییس جمهور سابق امریکا، 
کاخ  ترک  از  پس  بار  اولین  برای  یک شنبه   شامگاه 
سفید در اجالس ساالنه اقدام سیاسی محافظه کاران در 

اورالندوی فلوریدا سخنرانی کرد.
که  نطق  این  در  ترمپ  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
حدود یک ساعت ونیم طول کشید، گفت: »اگر انتخابات 
عادالنه برگزار شده بود، نتایج متفاوت بود و در اولین 

هفته می توانستیم به توافق جدیدی با ایران برسیم.«
ترمپ همچنین قراردادهای تاریخی صلح در خاورمیانه 
دیگر  از  را  انرژی  نظر  از  امریکا  استقالل  همچنین  و 
از  او در جای دیگری  دستاوردهای دولت خود خواند. 
سخنانش در انتقاد از سیاست خارجی دولت بایدن، از 

تسهیل تحریم های ایران انتقاد کرد.
از  حفاظت  لزوم  درباره  امریکا،  سابق  رییس جمهوری 
و  توییتر  گوگل،  چون  »غول هایی  گفت :  بیان،  آزادی 
فیسبوک اگر صدای محافظه کاران را خاموش کنند، باید 

مجازات شوند.«
با  دولتش  که  کرد  تاکید  همچنین  ترمپ  دونالد 
سرمایه گذاری میلیاردها دالری در تولید واکسن کووید 

»کاری کرد که معموال چندین سال طول می کشد.«

اولنی سخرناین ترمپ پس از ترک کاخ سفید؛  
انتقاد از سیاست های دولت بایدن و رد تأسیس حزب جدید

این اقدام ایران با واکنش امریکا و متحدین غربی آن کشور 
روبرو شد. فرانسه، بریتانیا و آلمان در بیانیه ای مشترک 
بیشتر  کردن  محدود  و  الحاقی  پروتکل  اجرای  تعلیق  از 
نظارت آژانس بر فعالیت های ایران به شدت ابراز تاسف 
هشدار  تصمیم  این  خطرناک«  »ماهیت  درباره  و  کردند 

دادند.

»شرم  انتخاباتی  وعده  اجرای  عدم  می گوید  ایران 
برای دولت بایدن است«

هشدارهای ایران درباره قطعنامه احتمالی آژانس در حالی 
اروپا برای گفت وگو  ابراز می شود که این کشور پیشنهاد 
ایران  رد کرد.  را  برجام  ای  توافق هسته  درباره  امریکا  با 
می گوید با توجه به مواضع و اقدامات اخیر امریکا و سه 
اسالمی  ای، جمهوری  توافق هسته  اروپایی طرف  کشور 
امریکا  با حضور  برگزاری جلسه غیررسمی  برای  را  زمان 

مناسب نمی داند.
ایران،  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده،  سعید 
»این  است  گفته  تهران  در  نشست خبری  یک  در  امروز 
شرم برای دولت بایدن است که کارزار انتخاباتی با عمل 

یکا همزمان با جلسه شورای حکام آژانس و احتمال صدور قطعنامه علیه ایران یف به اروپا و امر هشدار ظر
آن متفاوت است. حرف های خوبی زده شده است و ما هم 
آنها را شنیده ایم ولی تا عمل مشاهده نکنیم، سیاست خود 

را با براساس حرف تنظیم نمی کنیم«.
آقای خطیب زاده گفته »تلخ است برجام توسط امریکا و 
تیمی که درباره آن مذاکره کرد، در محاق نابودی است. 

تاریخ این مسئله را فراموش نمی کند«.
به نظر می رسد اشاره وی به حضور افرادی از دولت باراک 
اوباما در دولت جدید این کشور تحت ریاست جمهوری جو 
بایدن باشد که در زمان مذاکرات منتهی به توافق هسته 
دست  یا  متحده  ایاالت  مذاکراتی  تیم  عضو  برجام،  ای 

اندرکار آن بودند.
ایران انتظار دارد که ایاالت متحده تحریم هایی را که در 
دوره ریاست جمهوری دونالد ترمپ برقرار شده، رفع کند.

جو بایدن رییس جمهور امریکا، در زمان مبازرات انتخاباتی 
وعده بازگشت به توافق هسته ای را مطرح کرده بود اما 
ابتدا  ایران خواسته که  از  ریاست جمهوری  از شروع  پس 
متحده  ایاالت  بازگردد سپس  تعهداتش  کامل  اجرای  به 
تحریم ها را رفع کند. ایاالت متحده می گوید این مقدمه 
ای برای یک توافق تازه است که مسائل تازه تری از جمله 

برنامه موشکی ایران را هم در بر بگیرد.
ایران این شرط را رد کرده و آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر 
این کشور، گفته است که اول امریکا باید تحریم ها را رفع 
کند و ایران پس از »راستی آزمایی« آن به اجرای کامل 

تعهدات مطابق توافق هسته ای برجام بازخواهد گشت.
طرف  میان  غیررسمی  نشست  برای  اروپا  پیشنهاد  رد  با 
های توافق و امریکا و احتمال صدور قطعنامه در شورای 
حکام، به نظر می رسد که فضای امیدوارانه ای که مقام 
ترسیم  امریکا  های  تحریم  رفع  درباره  ایران  دولتی  های 
کرده بودند در حال رنگ باختن است و چشم انداز روشنی 

ندارد.
حسن روحانی، رییس جمهور ایران، همزمان با آغاز به کار 
دوره  او  نظر  از  که  بود  گفته  امریکا  رییس جمهور جدید 

تحریم »به سر آمده است«.
ایران می گوید تحریم های دوره ریاست جمهوری ترمپ 
 ۱00 درآمد  سقوط  باعث  دارد  ادامه  هم  اکنون  هم  که 

میلیارد دالری نفت به کمتر از ۸ میلیارد شده است.

زمانـی حداکثـر سـه مـاه در اختیـار آژانـس بگذاریـم اما 
هیـچ دسترسـی، بازرسـی و اظهاریه پروتکلی قرار نیسـت 
صـادر شـود.« آقـای تاکیـد کـرده اسـت: »تـا زمانـی که 
تحریـم هـا لغـو نشـود، قـرار نیسـت هیـچ اطالعاتـی در 

اختیـار آژانـس قـرار گیرد. »
شد،  لغو  ها  تحریم  که  صورتی  »در  گفته  همچنین  او 
اختیار  در  را  شده  نگهداری  مدت  این  در  که  اطالعاتی 
آژانس قرار می  دهیم در غیر این صورت اطالعات بعد از 
سه ماه از حافظه دوربین ها حذف و ثبت اطالعات متوقف 

خواهد شد.«
پیش نویس  از  گزارش هایی  غربی  رسانه های  پیشتر 
قطعنامه ای را منتشر کرده بودند که در میان اعضای شورا 
توزیع شده و در آن امریکا اعتراض خود را تشریح می کند 
و از ایران می خواهد به طور کامل با بازرسان آژانس بین 

المللی انرژی اتمی همکاری کند.
ادامه  دنبال  به  مجلس،  مصوب  قانون  بنابر  ایران  دولت 
تحریم های یکجانبه امریکا از سه شنبه )۲۳ فوریه برابر با 
۵ حوت( اجرای پروتکل الحاقی را، به عنوان مبنای نظارت 

بیشتر بازرسان بر فعالیت های هسته ای متوقف کرد.

اطالعات روز: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، 
انرژی  در آستانه اجالس شورای حکام آژانس بین المللی 
علیه  قطعنامه  »پی گیری  که  است  داده  هشدار  اتمی 
ایران در شورای حکام باعث به هم ریختگی شرایط کنونی 

می شود.«
از  پس  ایران  خارجه  وزیر  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  در  حضور 
مجلس این کشور گفته است »حرکت غلطی را اروپایی ها 
با حمایت از امریکا در شورای حکام شروع کرده اند، فکر 
شرایط  شدن  ریخته  هم  به  باعث  حرکت  این  می کنیم 
طریق  از  را  کنونی  شرایط  ریختگی  هم  به  شد.  خواهد 
سفیر ایران در وین به همه اعضای شورای حکام توضیح 
نشود  چنین  اگر  و  کند  غلبه  عقل  امیدواریم  ایم،  داده 

راهکارهایی داریم«.
درباره  امروز  است  قرار  وین  در  آژانس  حکام  شورای 
اورانیوم غنی  تولید  افزایش  گزارش های مدیرکل درباره 
بررسی کند.  را  آژانس  با  از همکاری های  و کاستن  شده 
گزارش هایی در روزهای اخیر مبنی بر آماده شدن اعضای 
شورای حکام برای صدور قطعنامه علیه ایران منتشر شده 

است.
انرژی  سازمان  رییس  صالحی،  اکبر  علی  این  از  پیش 
اتمی ایران،  گفته بود در صورتی که شورای حکام آژانس 
بین  المللی انرژی اتمی درباره توقف پروتکل الحاقی توسط 
ایران قطعنامه ای صادر کند، جمهوری اسالمی »واکنش 

مناسب« از خود نشان خواهد داد.
توافق  رفتن  بین  از  باعث  اقدامی  چنین  گوید  می  ایران 
نظارتی  های  دوربین  ماندن  فعال  برای  آژانس  با  اخیر 
توافق  این  اساس  بر  آینده خواهد شد.  ماه  تا سه  آژانس 
در صورتی که تحریم های امریکا لغو شود، ایران به آژانس 
اجازه دسترسی به محتوی این دوربین ها را خواهد داد 
در غیر این صورت گفته که اطالعات آن را از بین می برد.
در همیـن رابطـه نیـز امروز بهـروز کمالوندی، سـخنگوی 
سـازمان انـرژی اتمـی ایران، گفته اسـت که کشـورش به 
تفاهمـی بـا آژانـس بین المللی انـرژی اتمـی در چارچوب 
و  تحریم هـا  لغـو  بـه  مشـروط  اطالعـات  برخـی  حفـظ 
بازگشـت ایـران به تعهـدات صورت گرفته »کـه در فاصله 
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بدین وسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود. ) شفاخانه عاجل این سینا ( در نظر دارد، قرار داد ) هشت قلم تکه باب ( را به شرکت ) تابش پریان ، دارنده جواز نمبر ۳۹07۳ 
آدرس شهرنو کوچه مرغ ها به قیمت مجموع مبلغ( ۹۱۵000) نه صد و پانزده هزار افغانی اعطا نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه 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 شفاخانه عاجل ابن سینا  واقغ پل آرتل سینمای پامیر وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد
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سراسیمه راهی شده بود و یادم هست که گفته بود کارها 
را برده ام خانه ی پسر عمویم امانت گذاشته ام و جای شان 
جای  در  بتوانم  می   کنم  تالش  برگردم  وقتی  است.  امن 
خوبی به نمایش بگذارم شان. امید و اطمینان زیادی داشت 
که حتما دوستان فرهنگی اش در تهران برای این کار با او 

همکاری خواهند کرد.
محمد  می   گویی  که  هنرمند  آن  که  گفتم  خانم  آن  به 
جاویدان نام دارد و کارهایش را هم دور نینداخته است و 
داستان را برایش گفتم. تعجب کرده بود و گفت که کاغذها 
البته خیلی بیشتر از این ها هستند ولی چون بیشترشان 
خراب شده اند و ما هم در خانه جای کافی نداریم، شوهرم 
به  را هم  تعدادی  و  انباری گذاشته است  را در  بقیه شان 
دوستانش هدیه داده است. می   دانستم که دیگر هیچ کدام 
آن ها به درد هیچ نمایشگاهی نمی   خورند اما آن ها جان و 
کنم.  رهای شان  آن جا  نمی   آمد  دلم  و  بودند  دایی  جهان 
می   خواستم الاقل پیش خودم باشند. از آن خانم خواهش 
کردم و او هم پذیرفت که کارها را جمع آوری کند و به من 
بدهد. بعدها دانستم که این پسر عمو که کارها در منزلش 
نان  به همراه  را یکجا  بودند همه  امانت گذاشته شده  به 
خشک خانه اش تحویل مرد دوره گرد نان خشکی داده بود 
و این شد که هیچ وقت حتا یکی از آن همه کار نفیس 

به  همیشه  برای  حسرتش  و  نرسید  نمایشگاهی  هیچ  به 
دل دایی ماند!

ناکامی های  و  غریبی ها  همه ی  از  نمونه  یک  فقط  این  و 
جاویدان بود که از جانب خویش و قوم و دوست و آشنا 
نصیبش می   شد و با این حال او هرگز از کسی خشمی به 
دل نگرفت. هرگز پیشانی به روی کسی ترش نکرد. بخشید 
و پذیرفت و لبخند زد. به غربت لبخند زد. به تنگدستی 
لبخند زد. به بیماری لبخند زد و با آن خواب آرام سرانجام 
به مرگ هم لبخند زد. در این سال های اخیر خانه اش در 
لواسان تهران جان پناه و خلوتگاه بسیاری از این دوستان 
به قول خودش فرهنگی بود. از تهران و قم و مشهد گرفته 
تا افغانستان و جاهای دیگر. خوی لطیف و مهمان نوازش 
همین  به  بود  خوش  دلش  و  می   کشید  خود  به  را  همه 
که  انگشت شماری  تعداد  جز  به  که  می   دانست  دیدارها. 
یار درد و غمش بودند و البته در دربه دری کمتر از خود 
را  مهمان نوازی اش  حرمت  نه  خیلی های شان  نه،  هم  او 
اما  را پاس می   داشتند.  نه خلوص رفاقتش  می   دانستند و 
او جاویدان بود. آغوش گشاده ی او بود و دل بزرگ او در 
و  نارفیقی در یک طرف  و  بی مهری  و جهانی  یک طرف 
سر  هرگز  نشد  خاموش  زندگی اش  چراغ  که  لحظه ای  تا 
خم نکرد در برابر پستی و پلشتی و همان طور بزرگوار و 
بابت الاقل  از این  بخشنده زندگی کرد که می   خواست و 

خوشحالم. 
آخرین باری که صدایش را شنیدم ساعتی پیش از مرگش 
بود. دو روز بود تلفنش را جواب نمی   داد. بی تابی دیوانه ام 
کرده بود. در مکالمه ی قبلی گفته بود که دست هایم نرم 
آن سکوت کرد.  بعد  و  دیگر  نمی   کنم شان  شده اند. حس 
دیگر  که  دنیا.  این  از  است  کنده  دل  دیگر  کردم  حس 
بسش است. نگران بودم اما من برای دایی. برای کسی که 
تشویقم  و  بود  داده  دستم  به  را  ادبیات  کتاب های  اولین 
کرده بود به نوشتن. کسی که همه ی این سال ها نوشته ها 
شاید  داشت.  و دوست  فهمید  و  را خواند  نانوشته هایم  و 
نگرانی ام اصال برای او نبود در آن لحظه که برای تنهاشدن 
شکریه بود نمی   دانم! هرچه بود نمی   توانستم و نمی   خواستم 
شماره ی  به  می   رود.  و  می   بندد  را  چشم هایش  که  ببینم 
خانمش زنگ زدم. زنی صبور و بزرگوار که پا به پای این 
مرد سوخت و تباه شد در این سال ها و خم به ابرو نیاورد. 
خواهش کردم گوشی تلفن را پیش دایی ببرد تا یک دقیقه 
صدایش را بشنوم و اما صدای جاویدان بوی مرگ می   داد! 
به  و  را  کلماتش  بدهم  تشخیص  می   توانستم  سختی  به 
سختی می   توانستم پنهان کنم اشک های خاموشم را از او. 
گویا هر دو می   دانستیم که دیگر این جا آخر داستان است. 
دل  بند  همیشه  مثل  که  فهمیدم  آن قدر  حرف هایش  از 
دایی صدایم کرد و گفت خوب شد زنگ زدی! حاال دو روز 
تمام است این آخرین جمله اش و آن همه غربت و تنهایی 

که در صدایش بود در گوشم می   پیچد و می   سوزاندم. 

کارهایی که آن قدر مراقب شان بود دایی و وسواس داشت 
کار  خط ها  این  پرسیدم  خانم  آن  از  نگهداری شان؟  در 
یک  کار  نمی   دانم.  گفت:  و  انداخت  باال  شانه  کیستند؟ 
به  نیست  معلوم  که  روانی  آدم  یک  البد.  دیوانه  هنرمند 
چه دلیلی دورشان انداخته است و گفت که شوهرش که 
خطاطی دوست دارد و گاهی هم می   نویسد آن ها را روی 
به  سوخته  دلش  دیده.  دوره گرد  یک  نان خشکی  گاری 
حال شان و به قیمت ناچیزی خریده آن ها را از او و با خود 

به خانه آورده است.
آن  همه ی  بکشم.  نفس  نمی   توانم  کردم  حس  ناگهان 
کارهای در حال نابودی که از کیسه ی نان خشکی و بعد از 
خانه ی یک غریبه سر درآورده بودند بخشی از مجموعه ای 
بود که دایی مدتی طوالنی روی شان کار کرده بود. می   گفت 
دارم یک دوره روی شعرهای شاعران معاصر کار می   کنم. 
یادم هست که با چه دقتی ابیات را انتخاب کرده بود. با هر 
آنچه داشت، کاغذهای مرغوب خریده بود و برای هر تابلو 
از جان مایه گذاشته بود. من که دیده بودم و می   دانستم 
با چه خون دلی نوشته شده بودند آن کارها حاال چطور 

می   توانستم در آن وضعیت ببینم شان و نفس بکشم؟
ناگهانی  سفری  خانه،  آن  در  روز  آن  از  قبل  ماه  چند 
برای دایی پیش آمده بود به افغانستان که باید می   رفت. 

شکریه عرفانی

از  را  جاویدان  که  آن ها  و  است  زندگی  دیگر  روی  مرگ 
نزدیک می شناختند به نیکی می   دانند که او همچنان که 
می   زد  لبخند  دردهایش  تمام  با  زندگی  روی  به  همواره 
مرگ  با  روبه روشدن  از  نمی   گرفتش،  جدی  وقت  هیچ  و 
غریبی  آن  است  دردناک  آنچه  اما  نداشت.  واهمه ای  هم 
به  شانه  و  سایه  به  سایه  همواره  که  است  استخوان سوز 
شانه همراهی کرد این مرد را در تمام طول زندگی اش، تا 
لحظه ای که بر تخت بیمارستان در آن ملک غریب جان 
داد. جاویدان، هنرمندی بذات و انسانی چندان جوهرمند 
نباشد  ناممکن  اگر  یافتن  را  شبیهش  که  نیکوسرشت  و 
امری است بس دشوار! اما آن غربت که دست در دست 
پایان ناپذیر زندگی اش داشت  بیماری ها و دیگر مشکالت 
هیچ وقت به او آن مهلتی که آرزویش را داشت، نداد تا 
بتواند با فراغت و به تمامی به یگانه عشق زندگی اش که 
نوشتن بود، بپردازد و آن طور که سزاوار قلمش بود دیده 

و شناخته شود.
نمونه ای از این ناکامی های بی پایان که خود شاهدش بودم، 
به  ایران،  به  روسیه  از  از سفرهایم  یکی  در  بود که  باری 
به خانه اش رفتم و در  از شاگردان قدیمی ام  دعوت یکی 
و  خانه  دیوار  و  در  بر  را  جاویدان  کارهای  ناباوری  کمال 
حتا آشپزخانه ی این خانم دیدم. بیشتر کارها بدون قاب 
بسیار  شرایط  و  بودند  شده  زده  چسب  یا  میخ  دیوار  به 
بدی داشتند. بعضی رنگ باخته، بعضی کاغذهای شان پاره 

و بعضی نم دیده و در حال نابودی بودند.
تعدادی شان را در سفر قبلی ام در خانه ی دایی دیده بودم. 
درباره ی بعضی های شان با هم حرف زده بودیم. نظر داده 
درآن  او  که  وقتی  بودم  خلق شان  شاهد  خودم  و  بودیم 
و  مرکب  بوی  از  من  و  می   نوشت  خلسه مانندش  حال 
صدای کشیده شدن قلمش بر کاغذ کیف می   کردم. دور و 
دست نیافتنی می   شد او در هنگام نوشتن. انگار که از تمام 

دنیا کنده شده باشد.
غریبه؟  دیوارهای  آن  بر  کارها  آن  می   کردند  چه  اما 
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جاویدان هرنمندی که آاثرش به جای آویخته شدن بر 
دیوار منایشگاه ها رس از کیسه های انن خشیک دریم آورد

کنند. 
اداره  کار  دستور  در  افغانستان  جنگ  به  دادن  پایان 
بایدن قراردارد. اما در واقع زمان گیر است تا با استفاده 
از ابزار دیپلماسی طالبان به اجرایی کردن ضمانت ها، 
به ویژه کاهش خشونت ها و اعالم آتش بس که بر روند 
صلح و جنگ افغانستان اثر گذار است، وادار شوند. از 
سویی هم هنوز سوال های زیادی در مورد قطع روابط 
معادله  در  رابطه  این  و  دارد  وجود  القاعده  با  طالبان 
بالقوه  خطر  امریکا  ملی  امنیت  به  افغانستان  ترک 
جو  ملی  امنیت  تیم  لحاظ،  این  از  می شود.  محسوب 
بایدن ترک افغانستان را در چنین حالت خالی از خطر 
هم نمی داند و از پیامدهای آن که متوجه امنیت ملی 
امریکا خواهد شد، هشدار داده است. به همین دلیل 
است که اداره بایدن در قضیه افغانستان محتاطانه عمل 

می کند و در پی گزینه مناسب برای افغانستان است.
خویش  مأموریت  جریان  در  حتا  بایدن  رییس جمهور 
امریکا مخالف فرستادن  به عنوان معاون رییس جمهور 
از همین  بود.  افغانستان  به  امریکایی  بیشتر  نیروهای 
دوخته  دوحه چشم  صلح  موافقت نامه  موفقیت  به  رو 
است. اما آن چه که از موافقت نامه دوحه انتظارمی رفت، 
بازنگری  و  است  ساخته  بیشتر  را  وی  ناخشنودی 
طالبان  بیشترعلیه  فشار  به  منجر  دوحه  موافقت نامه 

خواهد شد.

این محدوده زمانی برآورده شود.
با این حال، اداره جو بایدن زیر بار این فشارها در حالی 
طالبان  با  امریکا  توافق نامه  امضای  که  می برد  سر  به 
افغانستان  جنگ  به  تالش ها  این  از  بخشی  به عنوان 
این  و  است  نبوده  کارساز  سیاسی،  راه حل  طریق  از 
توافق نامه زمینه خروج نیروهای باقی مانده امریکایی را 
درگیری های  سبب  حتا  نساخت.  هموار  افغانستان  از 
بیشتر شد و هنوز طرف های درگیر جنگ با کارگیری 
تأکید  جنگ  ادامه  و  تمامیت خواهی  به  جنگ  لحن 
می ورزند. لذا در چنین شرایط که از یک سو توافق نامه 
خروج  زمینه  هم  جانبی  از  و  است  شکننده  دوحه 
مسئوالنه امریکا از افغانستان تا ماه می فراهم نیست، 
تا  است  دشوار  خیلی  بایدن  اداره  برای  تصمیم گیری 
نیروهای باقی مانده در روزهای آینده افغانستان را ترک 

پایان  امریکا  پیشین  رییس جمهور  ترمپ  دونالد 
جریان  در  را  کشور  این  جنگ  طوالنی ترین  به  دادن 
طالبان  با  سرعت  به  و  ساخت  زبان زد  اخیر  انتخابات 
را  امریکایی  نیروهای  سطح  شد.  سیاسی  تعامل  وارد 
با ناخشنودی های زیاد به مرز ۲۵00 کاهش داد. حال 
جنگ افغانستان برای بایدن در حالی به میراث مانده 
کاهش  از  امریکایی  سیاست گران  از  بخشی  یک  که 
حضور نظامی امریکا در افغانستان به عنوان یک راه حل 
انتظار  بایدن  جو  اداره  از  و  می کنند  حمایت  سیاسی 
افغانستان و  تا نظر به واقعیت در میدان جنگ  دارند 
منافع کالن امریکا تصمیم اتخاذ کند تا از یک طرف 
به طوالنی ترین جنگ امریکا پایان داده شود و از سوی 
کمک  افغانستان  از  امریکا  آبرومندانه  خروج  به  دیگر 
انتظارات در  اما بعید به نظر می رسد که چنین  کند. 

فرید حلیمی

با نزدیک شدن به ماه می، تصمیم گیری در مورد خروج 
دشوار  بایدن  جو  برای  افغانستان  از  امریکا  مسئوالنه 
گزینه  به کارگیری  به جای  بایدن  آقای  است.  شده 
افغانستان  در  امریکا  نظامی  به کاهش حضور  نظامی، 
باور دارد و رسیدن او به کاخ سفید همزمان با تالش ها 
برای پایان دادن به طوالنی ترین جنگ در تاریخ امریکا 
باید لحظه  شماری کرد  از همین رو،  رقم خورده است. 
تا اداره بایدن در مورد خروج ۲۵00 سرباز امریکایی از 
افغانستان براساس توافق نامه دوحه چه تصمیم خواهد 

گرفت.
جو بایدن به عنوان چهره محافظه کار به خروج مسئوالنه 
از افغانستان عالقه مند است. اگر پیشرفتی در مذاکرات 
و  افغانستان  اسالمی  جمهوری  نمایندگان  میان  قطر 
فشار  اعمال  احتمال  نگیرد،  صورت  طالبان  تحریک 
هرچند،  است.  زیاد  دوم  گزینه  به عنوان  طالبان  علیه 
دیپلماسی  تیمش  و  بایدن  اداره  برای  مقدم تر  گزینه 
برای موفقیت گفت وگوهای صلح دانسته می شود، اما تا 
حال این تالش ها به خروج احتمالی امریکا از افغانستان 
تا ماه می، کمک نکرده است و از جانبی هم افزایش 
خشونت ها روند اعتمادسازی و باورمندی به توافق نامه 
صلح دوحه را با کندی مواجه کرده است و بازنگری این 
توافق نامه مطرح است. با این وضع، دور از امکان نیست 
افغانستان  در  می  ازماه  پس  امریکایی  نیروهای  که 
بمانند و حتا به تعداد آنان افزوده شود. به همین دلیل 
دولت افغانستان بر اعمال گزینه نظامی علیه طالبان از 
امیدواراست و ترتیبات جنگ تمام عیار  امریکا  جانب 

بهاری را علیه طالبان روی دست گرفته است. 
امریکا  تاریخ  افغانستان، طوالنی ترین جنگ در  جنگ 
باورند که نباید  به شمار می رود و امریکایی ها به این 
اشتباهات جنگ ویتنام در افغانستان را تکرار کنند و 
از جانبی هم امریکا در پی حمله نظامی بر افغانستان 
در  که  اهداف  آن  پی  در  طالبان  رژیم  سرنگونی  و 
بنابراین،  است.  آورده  به دست  آن را  بود،  افغانستان 

گزینه های کاخ سفید برای »رضب االجل« ماه یم
در چنین شرایط که از یک سو توافق نامه 

دوحه شکننده است و از جانبی هم زمینه 
خروج مسئوالنه امریکا از افغانستان تا 

ماه می فراهم نیست، تصمیم گیری برای 
اداره بایدن خیلی دشوار است تا نیروهای 
باقی مانده در روزهای آینده افغانستان را 

ترک کنند.

آغوش گشاده ی او بود و دل بزرگ او در یک 
طرف و جهانی بی مهری و نارفیقی در یک طرف 
و تا لحظه ای که چراغ زندگی اش خاموش نشد 
هرگز سر خم نکرد در برابر پستی و پلشتی و 
همان طور بزرگوار و بخشنده زندگی کرد که 
می   خواست و از این بابت الاقل خوشحالم.



Tuesday  02 March 2021  Year 10  No 2104سه شنبه | 12 حوت 1399 | سال دهم | شماره 2104

آمده  مقرره  این  هفتم  ماده ی  در  همچنین 
است: وزارت مالیه مکلف است، گزارش مصارف 
مجموعی کدهای احتیاطی اضطراری و پالیسی 
را به گونه ی ربع وار به کابینه بفرستد و گزارش 
نهایی آن را شامل سند قطعیه کند. در فقره ی 
دیگر این ماده است: گزارش مصارف مجموعی 
کدهای احتیاطی حاالت اضطراری و پالیسی از 
به طور  تعدیل شده  آن  به  که  اداره ای  مصارف 

جداگانه تهیه می شود. 
کامل مصارف  است که جزئیات  در حالی  این 
 ۱۳۹۸ مالی  سال های  در  پالیسی   ۹۱ کد 
سال  دو  از  مکرر،  درخواست  وجود  با   ۹7 و 
مجلس  اعضای  اختیار  در  رسما  این سو  به 
در  است  قرار  است.  نگرفته  قرار  نمایندگان 
مجلس  بودجه ی  و  مالی  کمیسیون  مورد  این 
نمایندگان نشست های خاص مشترک با سایر 
کمیسیون های مجلس داشته باشد. شماری از 
 اعضای مجلس نمایندگان می گویند که گرچند 
حکومت به خاطر ایجادنشدن کمیسیون خاص 
حاضر شده است که جزئیات را ارائه کند اما تا 
کنون به گونه ی کامل ارائه نکرده است. این گونه 
این  در  نمایندگان  مجلس  وضعیت  ادامه ی  با 
موضوع کمیسیون خاصی را تشکیل خواهد داد. 
ایجاد کمیسیون خاص سال گذشته رای کافی 
از سوی اعضای مجلس نمایندگان گرفته است. 
این کمیسیون مسئوالن حکومتی را در مصرف 
پی گرد  و  بازخواست  مورد  پالیسی   ۹۱ کد  از 

عدلی و قضایی قرار خواهد داد. 

مقرره شفافیت خواهد آورد؟
شماری از کارشناسان حقوقی می گویند که در 
و سایر  مقرره ی جدید، اصطالحات »پالیسی« 
اصطالح ها همچنان مثل گذشته تعریف واضح 
این  در  گرچند  کارشناسان  گفته ی  به  ندارد. 
مقرره محدویت هایی وضع شده اما طوری تهیه 
شده که راه را برای مصرف بی رویه از بودجه ی 
کد احتیاطی ۹۱ پالیسی همچنان باز گذاشته 

شده است. 
حقوقی  امور  کارشناس  رحمانی،  محمدقاسم 
راستای  در  مقرره  ایجاد  از  کل  در  قانون  و 
قانونمندشدن رفتار مسئوالن حکومتی استقبال 
نوع  این  با وضع  اما می گوید حکومت  می کند 
مقرره تنها به رفتاری که پیش از این غیرقانونی 
پنداشته شده رنگ و روی قانونی داده است. او 
در  کلیدی  اصطالح های  که  است  باور  این  به 
راه  این طوری  ندارد.  واضح  تعریف  مقرره  این 
مصرف بی رویه از کدهای احتیاطی به ویژه کد 
۹۱ پالیسی را باز می گذارد. گرچند که شماری 
از محدودیت ها برای کد اضطراری وضع شده اما 
در مورد کد ۹۱ پالیسی این محدودیت ها وجود 

ندارد. 
آقای رحمانی می گوید قانون زمانی مؤثر و قابل 
تطبیق است که واژه های آن تعریف واضح داشته 
باشد و بر مبنای یک سلسله معیارهایی باشد که 
براساس آن نهاد های نظارتی مثل پارلمان بتواند 
روند تطبیق آن را در کنترل داشته باشد. این 
معیارها در مقرره ی جدید که وضع شده دیده 

نمی شود و واژه ها وضاحت ندارد. 

کرده اند. گزارش های اطالعات روز در دو سال 
پی هم این گونه مصارف را همگانی کرد که در 
این محدودیت ها و مقررات وضع شده  پی آن 

است. 
از  برخی  جدید  مقرره ی  در  این  وجود  با 
محدودیت ها در مصرف بودجه ی کد احتیاطی 
مورد  در  اما  است  شده  وضع  اضطراری   ۹۲
مصرف از کد ۹۱ پالیسی وجود ندارد. به گفته ی 
کارشناسان این موضوع باعث می شود که مصرف 
از کد ۹۱ پالیسی همچنان بی قیدوشرط باشد و 
در نبود تعریف مشخص در اصطالح  »پالیسی« 
ممکن است همچنان از این کد مصارف بی رویه 
گفته ی  به  این که  از  شود.  انجام  غیرشفاف  و 
کارشناسان، در کنار ابهام در اصطالح »پالیسی« 
پیش بینی،  غیرقابل  »عاجل،  اصطالح های 
این  در  نیز  تمویل«  غیرقابل  و  اجتناب ناپذیر 

مقرره تعریف واضح ندارد و مبهم است. 
در مقرره آمده است که معاش کارکنان، مصارف 
اداری ادارات مربوط و مصارف سفر هیأت مؤظف 
پرداخت  قابل  اضطرار  حالت  احتیاطی  کد  از 
پالیسی   ۹۱ کد  برای  محدودیت  این  نیست. 
است،  آمده  مقرره  در  همچنین  ندارد.  وجود 
وجوه حالت اضطرار در حاالت مربوط به اضطرار 
و ضرورت عاجل، جهت رفع مشکل متضرران 
به  به مصرف می رسد، مشروط  مستلزم کمک 
این که وجوه آن شامل بودجه ی ادارات مربوط 
نشده باشد. این شرط و محدودیت نیز در مورد 
جدید  مقرره ی  در  پالیسی   ۹۱ کد  بودجه ی 

وجود ندارد. 

روش مصرف
براساس این مقرره، نحوه ی استفاده، طی مراحل 
پرداخت و سایر امور مربوط به مصارف کدهای 
الیحه ی  در  پالیسی  و  اضطراری  احتیاطی 
جداگانه تنظیم می شود. اطالعات روز این الیحه 
را از وزارت مالیه درخواست کرد اما این وزارت 
آمر  نوخت،  فرید  نداد.  قرار  در دسترس  را  آن 
مطبوعات این وزارت به نقل از مسئوالن اداره ی 
تهیه  این سند  امور ریاست جمهوری گفت که 

شامل بودجه ی سال آینده شده نتواند. حالت غیر 
قابل پیش بینی حالتی است که وجوه آن حین 
ترتیب و منظوری در بودجه ی ملی پیش بینی 
است  حالتی  اجتناب ناپذیر  حالت  باشد.  نشده 
که نظر به استعالجیت، منصرف شدن یا تعویق 
آن به سال آینده ممکن نباشد. حالت غیرقابل 
کدهای  استثنای  به  که  است  حالتی  تمویل 
احتیاطی )ذخایر حاالت اضطراری و پالیسی(، 
منظورشده  وجوه  سایر  از  آن  تمویل  امکان 

بودجه ی ملی ممکن نباشد.« 
سقف  شده،  وضع  که  جدیدی  مقرره ی  در 
و  )اضطراری  احتیاطی  کدهای  بودجه ی 
پالیسی( نیز محدود شده است. در ماده ی سوم 
این مقرره آمده است: وجوه کدهای احتیاطی 
حاالت اضطراری و پالیسی از سه درصد مجموع 
بوده نمی تواند. همچنین  بیشتر  بودجه ی ملی 
درصد   ۵0 از  اضطراری  احتیاطی  کد  وجوه 
پالیسی  مجموع کدهای احتیاطی اضطراری و 

کمتر بوده نمی تواند. 

محدودیت ها
 ۹۲ کد  بودجه ی  جدید،  مقرره ی  براساس 
 ۱۴00 بودجه ی  در  پالیسی   ۹۱ و  اضطراری 
شده  تصویب  افغانی  میلیارد  یک ونیم  هرکدام 
اجرای  اصولنامه ی  براساس  همچنان  است. 
بودجه، این سقف محدود است و در جریان سال 
همچنین  نمی تواند.  شده  اضافه  مبلغی  آن  به 
حاالت  کد  از  تعدیل  جدید،  مقرره ی  براساس 

اضطرار به کد پالیسی مجاز نیست. 
از  پیش  که  است  حالی  در  محدودیت ها  این 
این برخالف مصوبه ی بودجه ی ملی، میلیاردها 
مجلس  تأیید  بدون  سال،  جریان  در  افغانی 
نمایندگان از سایر کدهای احتیاطی به کد ۹۱ 
پالیسی اضافه می شد. سپس از این کد عمدتا به 
اهداف غیراصولی، شخصی، نامشخص و مبهم 
روز  اطالعات  امسال  گزارش  می شد.  مصرف 
نشان می داد که از آشپز ارگ ریاست جمهوری 
گرفته تا »شعبده بازان و هنرمندان« در قندهار، 
میلیون ها افغانی از کد ۹۱ پالیسی پول دریافت 

لیاقت الیق

پس از سال ها، برای اولین بار مقرره ی جدیدی 
احتیاطی  کد های  از  مصارف  تنظیم  هدف  به 
از  ملی  بودجه ی  اضطراری   ۹۲ و  پالیسی   ۹۱
سوی کابینه ی حکومت تصویب شده است. این 
مقرره پس از آن تصویب و نشر شده است که 
اطالعات روز در دو سال پی هم جزئیات مصارف 
از این کدها در سال های مالی ۱۳۹7 و ۱۳۹۸ را 
با گزارش های تحقیقی افشاگرانه همگانی کرد. 
واکنش های شدید  و  با کنش ها  این گزارش ها 
اعضای مجلس نمایندگان، رسانه ها، کارشناسان، 
نهادهای پژوهشی، مقامات دولتی و شهروندان 

روبه رو شد. 
همگانی شدن جزئیات مصارف از کد احتیاطی 
۹۱ پالیسی در دو سال پی هم بحث های اصولی و 
قانونی زیادی را در مجلس نمایندگان ایجاد کرد. 
از بحث ایجاد کمیسیون خاص نظارت از عملکرد 
حکومت گرفته تا لزوم برخورد قضایی با عامالن 
اصلی مصرف بی رویه از این کدها. این بحث ها 
جزئیات  مورد  در  و  نشده  ختم  هم  کنون  تا 
مصارف کد ۹۱ پالیسی در سال های ۱۳۹7 و 
۱۳۹۸ تاکنون فیصله ی نهایی صادر نشده است. 
جزئیات  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  شماری 
و  رییس  جمهور  احکام  با  کد  این  از  مصارف 
رییس اجرائیه ی حکومت وحدت ملی را »حیف 
و میل و اختالس بزرگ« می دانند که بر اثر آن 
مقامات دولتی به شمول رییس  جمهور باید مورد 

پی گرد عدلی و قضایی قرار گیرند. 
وضع مقرره ی جدید در حالی است که مسئوالن 
هیچ  این  از  پیش  می پذیرند،  مالیه  وزارت 
چارچوب قانونی در مصرف از این کدها وجود 
نداشته است. پیش از این بودجه ی کد ۹۱ زیر 
بدون  رییس  جمهور  فرمان های  با  پالیسی  نام 
مصرف  مشخص  چارچوب  و  محدودیت  هیچ 

می شده است. 
پس از همگانی شدن جزئیات مصرف از این کد، 
پژوهشی  نهادهای  نمایندگان،  مجلس  اعضای 
در  محدودیت  وضع  خواهان  کارشناسان  و 
کد  این  از  مصرف  در  رییس  جمهور  صالحیت  

هستند. 
اکنون ضمیمه  شماره ۱ مقرره ی تنظیم اداره ی 
امور مالی و مصارف عامه ویژه ی تنظیم مصارف 
پالیسی و ۹۲ اضطراری  کدهای احتیاطی ۹۱ 
در  مقرره  این  وضع  هدف  است.  شده  وضع 
ماده ی اول آن چنین آمده است: »این ضمیمه 
و  در مصرف  شفافیت  بهتر،  مدیریت  به منظور 
احتیاطی )ذخایر  مالی در کدهای  نظم  تأمین 
حاالت اضطراری و پالیسی( و تنظیم سایر امور 

مربوط به آن وضع شده است.« 
موارد  مقرره،  این ضمیمه ی  چهارم  ماده ی  در 
مصرف از کدهای احتیاطی »حاالت اضطرار و 
پالیسی« مشخص شده است. در این ماده آمده 
است که بودجه ی این کدها به حاالت عاجل، 
غیرقابل  و  اجتناب ناپذیر  پیش بینی،  غیرقابل 

تمویل مصرف می شود. 
براساس ماده ی دوم مقرره: »حالت عاجل، حالتی 
است که از نظر زمانی، وجوه مورد ضرورت به 
شکل ضمیمه ی بودجه یا بررسی وسط سال و یا 

آن  داخلی  امور  به  مربوط  این که  از  اما  شده 
اداره است، ربطی به دیگران ندارد، آن را نشر 
ریاست جمهوری  امور  اداره ی  ظاهرا  نمی کنند. 
داده  قرار  محرم  اسناد  رده ی  در  را  الیحه  این 

است. 
در مقرره  ای که وضع شده، صالحیت مصرف از 
کدهای احتیاطی اضطراری و پالیسی همچنان 
به رییس  جمهور داده شده است. در این مقرره 
آمده است که وجوه این کدها براساس مشوره ی 
وزارت مالیه و منظوری کتبی رییس  جمهور یا 
شخصی که به او تفویض صالحیت کرده باشد 
نهم  ماده ی  در  همچنین  می رسد.  مصرف  به 
مقرره آمده است: »وجوه احتیاطی اضطراری و 
پالیسی مطابق احکام اسناد تقنینی، به پیشنهاد 
اداره ی مربوطه، موافقه ی وزارت مالیه و منظوری 
رییس  جمهوری یا هدایت مستقیم رییس  جمهور 
و  انتقال  پیشنهادکننده  اداره ی  بودجه ی  به 

مصرف می شود.«
پیش از این وزارت مالیه هیچ گونه مسئولیت را 
در مصرف از این کدها به ویژه کد ۹۱ پالیسی 
وزارت  این  مسئوالن  و  نمی گرفت  عهده  به 
گاهی در پاسخ می گفتند که صالحیت مصرف 
را رییس  جمهور دارد و مسئولیت آن نیز به او 
شده  وضع  که  مقرره  ای  در  اکنون  برمی گردد. 
مشوره و موافقه وزارت مالیه در انتقال و مصرف 
هدایت  که  هرچند  است.  شده  شامل  وجوه 
کنار  در  همچنان  نیز  رییس  جمهور  مستقیم 
برای  را  راه  این می تواند  و  آن ذکر شده است 

رییس  جمهور باز بگذارد. 

نشر اطالعات
مکلف  مقرره  مثبت  و  برجسته  نکات  از  یکی 
کردن وزارت مالیه در نشر و گزارش دهی ربع وار 
پالیسی و اضطراری  احتیاطی  مصارف کدهای 
این مقرره آمده است:  است. در ماده ی هشتم 
وزارت مالیه مکلف است، جهت تأمین شفافیت، 
احتیاطی  کدهای  مجموعی  مصارف  گزارش 
را در ویب سایت  پالیسی(  و  )حاالت اضطراری 

مربوط نشر کند. 

مقرره ی مرصف کدهای احتیاطی 91 اپلییس و 92 اضطراری شفافیت خواهد آورد؟ 


