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جنگ در ولسوالی 
دهراوود ارزگان؛ 

۵۲ جنگ جوی طالب 
کشته شدند

کنش ارمنستان  وا
به طرح ایران: 

گروه مینسک تنها چارچوب 
توافق شده برای حل 
مناقشه قره باغ است

خواست جامعه مدین 
افغانستان از اتحادیه اروپا

به حمایت از صلح 
و افغانستان پساصلح 
ادامه دهید

اطالعات روز: منابع محلی 
در والیت ارزگان می گویند 

که در نتیجه ی حمالت...

رونالد کومان از بازیکنان 
17 ساله تیمش تعریف 
کرد و البته نکاتی هم...

رای منفی 
باشگاه ها را 
درک نمی کنم

سولسشر اعتراض 
دارد؛ 5 تعویض 

چه ایرادی داشت؟

دستم برای 
تغییرات باز است
کومان: به آنسو 

فاتی گفتم از پدری 
یاد بگیرد
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»طالبانقطررابهحیثتسهیلکنندهیمذاکراتپذیرفتهاند«
 ۹ )جمعه،  دیروز  شود،  ذکر  خبر  در  نامش  نخواست  که  منبع  این 
هیأت های  میان  قطر  دولت  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  عقرب( 

مذاکره کننده پیام رد و بدل می کند. | صفحه 2

اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت  عضو  یک  روز:  اطالعات 
مورد  در  طالبان  مذاکره کننده ی  هیأت  با  که  می کند  تأیید  افغانستان 
نقش تسهیل کننده ی دولت قطر در مذاکرات بین االفغانی توافق کرده اند.

مؤسسات غیردولتی 
)NGO( و مسأله 

شناخت محلی
مسأله  این  »تفهمی«  روش  طرح  با  وبر  ماکس 
در  واقعیت  ها  که  کرد  تقویت  را  روش  شناختی 
به  منحصر  فرهنگی  و  تاریخی  اجتماعی،  بسترهای 
فردشان قابل درک است. شما نمی  توانید کنش  ها و 
این  که  مگر  کنید،  درک  را  اجتماع  یک  واکنش  های 
خودتان را در موقعیت کنشگران قرار دهید و جهان 
را از زاویه دید آنان ببینید. زمانی می  توانید خودتان را 
در موقعیت آنان قرار دهید که در مورد داستان زندگی 
داده  بنیاد  و  واقعی  معلومات  آنان  گروهی  و  فردی 
فرهنگ  است  قرار  اگر  مثال،  به عنوان  باشید.  داشته 
صلح را در یک اجتماع محلی ترویج کنید، الزم است 
وضعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حتا 
جغرافیایی آن محل را واقعا بشناسید. برای رسیدن به 
چنین شناختی ضرور است که وارد جامعه شوید و به 

کمک اعضای آن اجتماع و...
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غنی: 

هدف از صلح ختم اساسی 

متامی خشونت های میراثی 

۴۰ ساله است

صفحه 2صفحه 6

گردونه ی دشوار 
رای اعتماد

اعضای  غنی  اشرف  رییس جمهور  پیش  روز  ده 
به  را  مستقل  ادارات  رییسان  و  کابینه  جدید 
رای  به دست آوردن  برای  نمایند گان  مجلس 
حاضر  حال  در  مجلس  کرد.  معرفی  اعتماد 
مشغول بررسی اسناد تحصیلی، تابعیت و سوابق 
کاری  طرزالعمل  براساس  هستند.  افراد  این 
مجلس نمایندگان، قرار است در روزهای آینده 
نمایندگان  مجلس  در  حضور  با  نامزد وزیران 
آخر  در  و  کنند  ارائه  را  کاری شان  برنامه های 
صندوق  افراد،  این  تمام  به  رای دهی  برای 
و  نامزدوزیران  معرفی  روز  در  شود.  گذاشته 
رییسان ادارات مستقل برای رای اعتماد، مجلس 
گفته بود که در ظرف یک هفته، بررسی اسناد 
تحصیلی، تابعیت و سوابق افراد را تمام می کند. 
با گذشت بیش از یک هفته هنوز روشن نیست 
سوابق  و  تابعیت  تحصیلی،  اسناد  بررسی  که 
نامزدوزیران به کجا رسیده و چه زمان برای رای 

اعتماد صندوق گذاشته خواهد شد. 
برنامه کاری مجلس نمایندگان باید روشن باشد. 
شهروندان  نگرانی های  به  تأخیر  و  ابهام  هرنوع 
مبنی بر معامالت پشت پرده ی اعضای مجلس با 
در  بی برنامگی  همچنین  می افزاید.  نامزدوزیران 

روند رای اعتماد،...
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خدمات امنیتی و مدیریت عملیاتی 
چهار میدان هوایی به شرکت 
اماراتی سپرده شد

وهی در سوراخ مستراح زندگی گر

تحلیل و بررسی حقوقی   
و   جرم شناختی نصب 
عکس های مظنونین جرایم 
در سطح شهر کابل

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 5

اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری کشور اعالم 
کرد که قراردادهای خدمات امنیتی، مدیریت 
عملیاتی، خدمات زمینی، سیستم سازی و تکنالوژی 
میدان های هوایی کابل، هرات، بلخ و...

حکومت ما کافر است
از  را  مملکت  مردم یک  پشتیبانی  که  سقوط می کنند 
دست بدهند. انقالب ها وقتی اتفاق می افتند که مجالی 
به  سر  حکومت  از  ناراضی  مردم  اکثریت  و  شود  پیدا 
هرچند  خاطر،  همین  به  بردارند.  شورش  و  نافرمانی 

نمونه های زیادی از کودتای ناموفق در...

حکومتی  که  معنا  این  به  نه  است؛  کافر  ما  حکومت 
غیراسالمی یا غیردینی است و گردانندگان آن به خداوند 
به  نعمت؛  کفران کننده ی  معنای  به  کافر  ندارند.  ایمان 

معنای ناسپاس. 
وقتی  حکومت ها  جهان،  کشورهای  اکثر  تجربه ی  در 
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رنج مضاعف معلوالن
برای بهبود دسترسی معلوالن به 
آموزش و پرورش کاری نشده است
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افغانستان دوباره عضویت 
سازمان بین المللی »ابتکار شفافیت 
صنایع استخراجی« را کسب کرد
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افغانستان دوباره عضویت سازمان بنی املللی »ابتکار شفافیت صنایع استخراجی« را کسب کرد
اطالعات روز: وزارت معادن و پترولیم اعالم کرد که افغانستان مجددا عضویت سازمان بین المللی 

»ابتکار شفافیت صنایع استخراجی« یا )EITI( را به دست آورده است.
سازمان  میالدی عضویت  سال ۲۰1۰  در  افغانستان  که  است  آمده  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
بین المللی ابتکار شفافیت صنابع استخراجی را کسب کرده بود، اما این عضویت براساس اجراآت 

سال های ۲۰1۴ و ۲۰17 میالدی به حالت تعلیق درآورده شده بود.
در  اصالحات  راستای  در  پترولیم  و  معادن  وزارت  چشم گیر  پیشرف های  اعالمیه،  از  نقل  به 
تصدی ها و تأمین شفافیت در روند اعطای قراردادها و جوازها سبب شده است که افغانستان 

مجددا عضویت سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی را کسب کند.
همچنان گفته شده است که برگزار کردن جلسات منظم گروه چندجانبه یا )MSG( متشکل 
از مسئوالن حکومت، جامعه مدنی و سکتور خصوصی نیز در تکمیل کردن معیارهای روند دوم 

اعتباردهی نقش داشته است.

صنایع  شفافیت  ابتکار  بین المللی  سازمان  بورد  که  است  افزوده  پترولیم  و  معادن  وزارت 
که  است  کرده  تأیید  را  سازمان  این  در  افغانستان  مجدد  عضویت  پیش  روز  دو  استخراجی 

براساس آن، سفارش شماره 1۲.۵ تعهدات جینیوا نیز تکمیل شده است.
در همین حال، سازمان بین المللی ابتکار شفافیت صنایع استخراجی در اعالمیه ای گفته است 
پیشرفت های  سازمان  این  معیارهای  اجرای  در  افغانستان  دوم،  دور  اعتبارسنجی  از  پس  که 

چشم گیری داشته است.
در این اعالمیه آمده است که افغانستان توانسته است شفافیت را در زمینه های مجوزدهی و 
قرارداد پروژه ها تأمین کند که سبب شد تعلیق موقت عضویت افغانستان در سازمان یادشده 

نیز برداشته شود.
ابتکار شفافیت صنایع استخراجی یک سازمان بین المللی است که از شفافیت در معادن، گازات 

و نفت کشور اطمینان می دهد. 

کرات پذیرفته اند« »طالبان قطر را به حیث تسهیل کننده ی مذا
اطالعات روز: یک عضو هیأت مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان تأیید می کند که با 
هیأت مذاکره کننده ی طالبان در مورد نقش تسهیل کننده ی دولت قطر در مذاکرات بین االفغانی 

توافق کرده اند.
این منبع که نخواست نامش در خبر ذکر شود، دیروز )جمعه، ۹ عقرب( به روزنامه اطالعات روز 

گفت که دولت قطر میان هیأت های مذاکره کننده پیام رد و بدل می کند.
او افزود که قطری ها تاکنون چندین جلسه ی جداگانه با هیأت های مذاکره کننده ی جمهوری 
هیچ  هنوز  که  کرد  تأکید  او  دارد.  ادامه  روند  این  و  داشته اند  طالبان  و  افغانستان  اسالمی 

پیشرفتی حاصل نشده است.
از توافق روی نقش تسهیل کننده ی دولت قطر در مذاکرات دولت و طالبان درحالی سخن گفته 
می شود که دو طرف در نخستین روزهای آغاز مذاکرات بین االفغانی در مورد عدم دخالت طرف 

سوم در این روند توافق کرده بودند.

مذاکرات صلح افغانستان در بیست ودوم سنبله در دوحه، پایتخت قطر افتتاح شد. از آن زمان 
تاکنون هیأت های مذاکره نتوانسته اند روز طرزالعمل مذاکرات به توافق برسند.

احتمالی  اختالفات  و حل  طالبان  و  امریکا  توافق نامه ی  برمبنای  مذاکرات  پیشبرد  بر  طالبان 
مطابق فقه حنفی تأکید دارند، اما دولت افغانستان می گوید که در کنار توافق نامه ی امریکا و 
طالبان، اعالمیه ی مشترک کابل – واشنگتن نیز باید مبنای مذاکرات باشد. دولت افغانستان 
همچنان می گوید که اختالفات احتمالی در جریان مذاکرات باید براساس شریعت اسالمی حل 

شود.
رییس جمهور اشرف غنی در تازه ترین اظهارات خود گفته است که گروه طالبان در مذاکرات 

صلح، توافق نامه با امریکا را نسبت به شریعت اسالمی و قرآن ترجیح داده است.
او که دو روز پیش در مراسم تجلیل از میالد پیامبر اسالم در کابل صحبت می کرد، از طالبان 

خواست که به جای پیمان با امریکا، شریعت را اساس مذاکرات قرار دهند.

خواست جامعه مدنی افغانستان از اتحادیه اروپا
به حمایت از صلح و افغانستان پساصلح ادامه دهید

اطالعات روز: شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان از اتحادیه اروپا خواسته اند که به تعهد 
و حمایت فعال خود از روند صلح همه شمول افغانستان که باعث حفظ و تقویت موفقیت های 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان افغانستان شود، ادامه دهد. 
این خواست اعضای جامعه مدنی افغانستان دو روز )پنج شنبه، ۸ عقرب( در یک نشست آنالین 
برنت  وان  اندریاس  و  افغانستان  برای  اروپا  پارلمانی  هیأت  رییس  استریوسیوس،  پیتراس  با 
برای صلح همه شمول«  افغانستان  است. »میکانیزم  کابل مطرح شده  اروپا در  اتحادیه  سفیر 

تسهیل کننده ی این نشست آنالین بوده است.
در این نشست آنالین که در مورد نقش جامعه مدنی در 
مذاکرات صلح افغانستان بحث و گفت وگو شده، پلوشه 
فیض محمد  رفیعی،  عزیز  اعظیمی،  حکمت اهلل  حسن، 
زالند و نجیبه ایوبی به نمایندگی از اعضای جامعه مدنی 

افغانستان صحبت کرده اند.
اعضای جامعه مدنی افغانستان همچنان از اتحادیه اروپا 
خواسته اند که از طالبان بخواهد تا هرچه زودتر آتش بس 

جامع، سراسری و بدون قید و شرط را بپذیرند. 
بازی گران  از  تا  خواسته اند  اروپا  اتحادیه  از  همچنان 

در  مداخله  از  و  کرده  حمایت  آتش بس  توافق  از  تردید  نوع  هیچ  بدون  تا  بخواهد  منطقوی 
منازعه ی افغانستان خودداری کنند.

آنان تأکید کرده اند که تمام مردم افغانستان از عواقب منازعه رنج برده اند و مستحق زندگی در 
یک کشور صلح آمیز و مرفه هستند.

ــا و کشــورهای عضــو آن  ــه اروپ ــی افغانســتان از اتحادی ــه مدن ــن طــور، اعضــای جامع همی
ــه  ــز ادام ــاصلح نی ــتان پس ــعه ی افغانس ــات و توس ــان از ثب ــه حمایت ش ــه ب ــته اند ک خواس

ــد. دهن
از  اروپا  اتحادیه  دوامدار  حمایت  از  قدردانی  کنار  در 
گروه های  به ویژه  و  مدنی  جامعه  از  افغانستان، حمایت 
به  منجر  که  روندهایی  تمام  در  آنان  مشارکت  و  زنان 
افغانستان شود، دیگر خواست اعضای  ثبات و صلح در 
افغانستان بوده که در این نشست مطرح  جامعه مدنی 

شده است.
نیز گفته  اروپا  اتحادیه  پارلمان  آنالین،  این نشست  در 
به گونه ی  افغانستان  صلح  همه شمول  روند  از  است 

دوامدار حمایت می کند.

است، نیاز دارد.
او تأکید کرده است که انتقال محصوالت 
افغانستان از طریق دهلیز هوایی نیز باید 

براساس این معیارها انجام شود.
بین المللی  هوایی  میدان  او،  گفته ی  به 
حامد کرزی در کابل ظرفیت های زیادی 
و  کارگو  بستر  به  شدن  تبدیل  برای 

مسافران دارد.
گفته  همچنان  غنی  رییس جمهور 
بین المللی  هوایی  میدان های  که  است 
کوتاه  فاصله ی  هرات  و  بابا  احمدشاه 
میدان  و  دارند  عربی  متحده  امارات  به 
هوایی بین المللی موالنا جالل الدین بلخی 
آسیای  با  وصل  نقطه ی  به  می تواند  نیز 

مرکزی مبدل شود.

خوانده  استراتژیک«  »واقعا  را  قراردادها 
سرمایه های  افغانستان  که  است  گفته  و 
بزرگی در میدان های هوایی خود دارد، 
شناسایی  ظرفیت ها  این  متأسفانه  اما 

نشده است.
»روابط  است:  گفته  همچنان  غنی  آقای 
افغانستان  میان  سیاسی  و  تاریخی  نیک 
می توان  را  عربی  متحده  امارات  و 
اقتصادی  همکاری های  کامل  مشارکت 

نام گذاشت.«
به  افغانستان  که  است  گفته  غنی 
میدان های هوایی منحیث زیربناهای مهم 
نگاه می کند و در میدان های هوایی اش به 
از نگاه  خدمات معیاری و معیارهایی که 
مدیریت عملیاتی و خدمات زمینی مهم 

بخش های هوانوردی ملکی امارات متحده 
رییس جمهور  هدایت  براساس  عربی 
اشرف غنی در سفرش به آن کشور، آغاز 

شده است.
که  است  گفته  همچنان  نصیب  آقای 
عربی  متحده  امارات   »G42« شرکت 
انرژی، خدمات  در زمینه های هوانوردی، 
استخراجی  صنایع  و  گاز  و  تیل  صحی، 

تجربه ی زیاد دارد.
شرکت  رییس  المنصوری،  منصور 
»G42« امارات متحده عربی نیز امضای 
بیشتر  فرصت های  آغاز  را  قراردادها  این 
همکاری نهادهای امارات متحده عربی و 

افغانستان خوانده است.
این  امضای  نیز  غنی  رییس جمهور 

اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری کشور 
اعالم کرد که قراردادهای خدمات امنیتی، 
زمینی،  خدمات  عملیاتی،  مدیریت 
میدان های  تکنالوژی  و  سیستم سازی 
هوایی کابل، هرات، بلخ و قندهار با یک 

شرکت اماراتی امضا شده است.
این  که  است  آمده  ارگ  اعالمیه ی  در 
 ۸ )پنج شنبه،  پیش  روز  دو  قراردادها 
وفایی زاده  محمدقاسم  توسط  عقرب( 
منصور  و  ملکی  هوانوردی  اداره  رییس 
 »G42« شرکت  رییس  المنصوری 

امارات متحده عربی امضا شده است.
تسهیل  واحد  رییس  نصیب،  عطااهلل 
این  امضای  مراسم  در  سرمایه گذاری 
با  همکاری  که  است  گفته  قراردادها 

یت عملیایت چهار میدان هوایی به رشکت امارایت سرپده شد خدمات امنییت و مدیر

به  تلفات  واردشدن  از  به خاطر جلوگیری 
و  عامه  تأسیسات  تخریب  و  غیرنظامیان 

خانه های مسکونی بوده است.
ساحل در عین حال گفت که در جریان 
چند روز گذشه هیچ مرکز نظامی و ملکی 
طالبان  به دست  دهراوود  ولسوالی  در 
طالبان  که  افزود  او  است.  نکرده  سقوط 
برای  را  منطقه  چند  تنها  بودند  توانسته 

مدت کوتاهی تحت کنترل بگیرند. 
والیت ناامن ارزگان در جنوب افغانستان 
موقعیت دارد. در بخش هایی از این والیت 
جنگ جویان گروه طالبان حضور و فعالیت 

گسترده ی تروریستی دارند.

طالب  جنگ جوی   1۵ نیز  ولسوالی  این 
گروه  این  دیگر  جنگ جوی  سه  و  کشته 

زخمی شده اند.
از سوی هم، احمدشاه ساحل گفت که در 
ساعت  بیست وچهار  درگیری های  جریان 
سرباز  یک  دهراوود،  ولسوالی  در  گذشته 
شده  زخمی  دیگر  سرباز  یک  و  کشته 
این  جریان  در  که  کرد  تأکید  او  است. 
آسیبی  هیچ  غیرنظامیان  به  درگیری ها 

نرسیده است.
دلیل  که  گفت  ارزگان  والی  سخن گوی 
طوالنی شدن جنگ در ولسوالی دهراوود، 
تالش نیروهای مشترک امنیتی و دفاعی 

این حمالت را دو روز پیش )پنج شنبه، ۸ 
در  که  کرده اند  اجرا  مناطقی  در  عقرب( 
گروه  به دست  گذشته  هفته ی  جریان 

طالبان سقوط کرده بود.
سخن گوی والی ارزگان توضیح داد که در 
ولسوالی  در  امنیتی  وضعیت  حاضر  حال 
مشترک  نیروهای  کنترل  تحت  دهراوود 

امنیتی و دفاعی است.
تصفیوی  عملیات  که  افزود  ساحل 
ولسوالی  بازار  از  ابتدا  افغان  نیروهای 
مناطق  دیگر  به  و  شده  آغاز  دهراوود 
تصفیوی  عملیات  در  می یابد.  ادامه  نیز 
نیروهای افغان در مناطق نزدیک به بازار 

والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
ارزگان می گویند که در نتیجه ی حمالت 
در  افغان  نیروهای  زمینی  و  هوایی 
والیت،  این  دهراوود  ولسوالی  مربوطات 
۵۲ جنگ جوی گروه طالبان کشته و ده ها 
جنگ جوی دیگر این گروه زخمی شده اند.

احمدشاه ساحل، سخن گوی والی ارزگان 
به روزنامه اطالعات روز گفت که این تعداد 
جنگ جویان گروه طالبان در نتیجه ی دو 
و  کشته  افغان  نیروهای  هوایی  حمله ی 

زخمی شده اند.
به گفته ی آقای ساحل، به دنبال تشدید 
جنگ در ولسوالی دهراوود، نیروهای افغان 

جنگ در ولسوایل دهراوود ارزگان؛ ۵۲ جنگ جوی طالب کشته شدند

و  مطالعه  اهل  غالبا  دولتی  کارمندان 
محلی  معلومات  نیستند.  جست وجو 
فردی،  تجارب  بر  مبتنی  و  سطحی  آنان 
است.  مؤسسات  گزارش  های  و  حوادث 
در  دولتی  کارمند  یک  مثال،  به عنوان 
والیت غور در پاسخ به سوالم که نفوس 
آماری  هیچ  گفت  است،  چقدر  والیت 
درحالی که  ندارد.  وجود  زمینه  این  در 
نفوس  مرکزی  احصائیه  اداره  ساالنه 
تخمینی تمام والیات را با تفکیک محلی 

نشر می  کند.
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را  احتمال کشیدگی میان حکومت و مجلس 
دشوار  عبور  آن  نتیجه ی  که  می کند  بیشتر 
در  که  اتفاقی  است؛  اعتماد  رای  گردونه ی  از 
زمان  آن  در  داد.  رخ  ملی  وحدت  حکومت 
رای  سر  بر  نمایندگان  مجلس  و  حکومت 
اعتماد به نامزد وزیران، هفته ها با هم رویارویی 
طرف  دو  مطلوب  نه چندان  مناسبات  کرد. 
با  کشور  وزارت خانه های  سال  ها  شد  باعث 
سرپرست ها مدیریت شود. حتا سرپرستی در 
حکومت وحدت ملی به فرهنگ تبدیل شد و 
بسیاری به حکومت وحدت ملی لقب حکومت 
سرپرست ها را دادند. این چالش از بی برنامگی 
ملی  وحدت  حکومت  پایان  تا  و  شد  شروع 
حکومت  نهایت  در  و  شد  بزرگ تر  و  بزرگ 
حکومت داری  تجربه  تلخ ترین  ملی  وحدت 

برای شهروندان شد. 
معامالت  از  شهروندان  بزرگ تر  نگرانی 
با  نمایندگان  مجلس  اعضای  پشت پرده ی 
بازدید  و  دید  روزها  این  است.  نامزدوزیران 
و  دیدار  از  زیادی  تصاویر  است.  گرم  طرف ها 
نمایندگان  با  جدید  نامزدوزیران  مهمانی های 
شده  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در  مجلس 
اعتماد در  بر سر رای  از معامله  نگرانی  است. 
برابر پست دولتی جدی  یا رأی در  برابر پول 
به  این مشکل در حکومت های گذشته  است. 
حدی جدی بوده که برخی از اعضای مجلس 
کنند  سکوت  آن  برابر  در  نتوانسته اند  نیز 
با  مجلس  اعضای  برخی  معامالت  ادعای  و 
مجلس  علنی  نشست های  در  را  نامزدوزیران 
اعتماد  رای  روند  هرچه  بنابراین،  گفتند. 
مجلس به کابینه جدید حکومت نابه سامان و 
بی برنامه باشد، به همان میزان نگرانی از این که 
سرنوشت کابینه جدید در راهروهای مجلس یا 
در مهمانی ها رقم بخورد بیشتر است. از این رو، 
شایستگی  براساس  اعتماد  رای  گردونه ی 

دشوار به نظر می رسد. 
دارد.  قرار  دشواری  شرایط  در  افغانستان 
در  حاضر  حال  در  حکومتی  خدمات  ارائه 
سال ها  تمام  به  نسبت  خود  وضعیت  بدترین 
و حکومت های گذشته قرار دارد. جنگ فراگیر 
و  فقر  می کند،  بیداد  شهرها  در  ناامنی  شده، 
بیکاری سر به آسمان کشیده، فساد به اوج خود 
رسیده و هیچ نقطه ی روشنی که نشان دهنده 
حکومت داری  عرصه ی  در  پیشرفت  قدم  یک 
به  باید  پارلمان  این رو،  از  ندارد.  وجود  باشد، 
کسانی رای اعتماد دهند که بتوانند افغانستان 
را از این گردونه دشوار عبور دهند. مهم است 
از  بازوی اجرایی حکومت  که وزیران به عنوان 
توانایی، تخصص، پاک نفسی، گذشته ی روشن 
رای  معیار  باشند.  برخوردار  کشور  به  تعهد  و 
باید همین شاخص ها باشد. رفتار غیر  اعتماد 

از این خیانت است. 
و  تیمی  سیاسی،  سلیقه ای،  برخورد 
پیشنهادی  وزیران  با  پارلمان  غیرمسئوالنه ی 
بخواند.  را  افغانستان  فاتحه  می تواند  حکومت 
به طور کل،  نه  هرچند  کنونی  نابه سامانی های 
است.  امر  همین  محصول  نسبی  به طور  اما 
گرفته اند  اعتماد  رای  درگذشته  که  وزیرانی 
تحصیالت،  میان  رابطه ای  هیچ  مطلق  به طور 
وجود  وزارت خانه ها  و  آن ها  کاری  تجارب 
و  نیک نام  وزیران  برعکس  است.  نداشته 
پرونده  نگرفتند.  اعتماد  رای  تحصیل کرده 
کابینه کنونی که روی میز پارلمان است، مثل 
دور حکومت وحدت ملی یک کابینه سیاسی و 
نتیجه ی یک توافق سیاسی است. واضح است 
فهرست  میان  در  نیز  خوشنام  چهره های  که 
اما  می خورد،  چشم  به  پیشنهادی  وزیران 
چهره های برآمده از بازی های تیمی و سیاسی 
دوران انتخابات و تقسیم سیاسی وزارت خانه ها 
این  که  است  انکارناپذیر  واقعیت  یک  نیز 
وضعیت بدون شک کار و مسئولیت نمایندگان 

مجلس را دشوارتر می کند.

چند روز پیش در »پل سوخته« یک معتاد زخمی می خواست 
سخت  نبود.  آسان  برایش  ولی  بیاید،  پل  روی  پل  زیر  از 
دست و پا می زد و مثل زنبور سرماخورده ای معلوم می شد که 
در باتالق گیر کرده باشد. به نظر می رسید پاهایش مشکل پیدا 
کرد است. یک پایش از قسمت زانو به پایین ُجول پیچ بود، اما 
پنجه ی  پایش لُچ بود؛ لُچ، الغر و سیاه. کفش نداشت و معلوم 
نبود پایش از شدت کثیفی سیاه می زند یا در اثر آسیب دیدگی 
از درون سیاه گشته است. به هرحال نمی توانست آن را جمع 
عضو  گویی  بدهد.  تکانش  نمی توانست  اصال  کند.  راست  یا 

زایدی بود که از یک کنار بدنش آویزان شده بود. 
او در آن حال کمی از جماعت معتادان فاصله گرفته بود و 
با روی سینه از روی کثافات و نجاسات کف دریا می خزید و 
تنش را به پیش می کشید. آن طرف ترش چند معتاد دور یک 
آتش کم حرارت بساط شان را پهن کرده بودند که بیشتر دود 
از معتاد زخمی فاصله  از یک متر  بیشتر  تا آتش. آن ها  بود 
از  بی خبر  و  او  از  دورتر  فرسخ  هزاران  گویی  ولی  نداشتند، 
او در برهوت دنیای خودشان گم شده بودند. مثل یک گروه 
دور هم نشسته بودند ولی هرکس انفرادی موادش را مصرف 
می کرد. آن سو تر یک نفر دیگر موادش را قبال مصرف کرده بود 
و حاال با تخت پشت افتاده بود روی لجن، چشمانش بسته و 
دهانش همچون یک حفره ی عمیق به آسمان باز مانده بود. 
درست بغل گوش او یک معتاد دیگر به تنهایی آتش روشن 
کرده بود و یک قوطی خالی انرژی مانستر را روی آن گذاشته 
بود و از جیبش چیزی بیرون می آورد، در دستانش قیله قیله 
نبود  پایین می فرستاد. معلوم  از دهان تنگ قوتی  می کرد و 
من  که  فاصله ای  آن  از  دقت  هرچه  با  می کند.  قیله  را  چه 
معتاد  یک  او  سر  پشت  نبود.  تشخیص  قابل  می کردم،  نگاه 
تندرست تر شلوارش را پایین گرفته، »ایستادکی« می شاشید. 
درست همان لحظه یک زنبور لجوج در اطراف سرش چرخ 

می زد. 
همه ی این چیزها بیرون از زیر سقف پل بودند. پشت سر آن ها 
فضای تونلی، تاریک و مرطوب زیر پل بود. گنداب دریای کابل 
به دو بخش تقسیم شده، از میان آنان تیر می شد. از هر طرف 
پل جوی های کوچک گنداب نیز می ریخت. بوی بدی که از آن 
زیر بیرون  آمد، بد تر از بوی سوراخ یک مستراح بود. آن جا مثل 
یک چاه بزرگ تشناب است. در آن زیر صدها معتاد در هم 
می جوشیدند. وقتی به آن تاریکی نگاه می کنی، انگار دریچه ای 
رو به جهنم باز است، به دنیای دیگری نگاه می کنی، دنیای 
مسخ شدگان، دودشدگان و بربادرفتگان؛ دنیایی با دهان های 
باز و چشم های بی رمق صامت، با گریه های بی اشک، صداهای 
و  بی حس  بدن های  یک نواخت،  و  زوزه ای  ناله های  گنگ، 

قلب های کرخت. 
معبد  یک  فضای  اندازه ی  به  پایین  آن  پُل  باالی  برخالف 
ساکت و آرام است. همه فقط شور می خورند. مثل کرم های 
داخل یک لجن زار معلوم می شدند که کورتی پوشیده باشند. 
برابر  دو  بودند؛  بسیار  نبودند،  نفر  نبودند، چند  نفر  یکی-دو 
نمازگزاران یک مسجد جامع در روز جمعه. بیشترشان گویی 
به سجده ی طوالنی رفته باشند، کمرها قات، سرها از گردن ها 

آویزان و پیشانی ها از میان دو زانو متمایل به زمین.
ساعت حوالی یازده ی قبل از ظهر بود و معتاد زخمی خودش 
با تالش و تقال می خواست  از آن تونل خارج کرده بود و  را 
کردن  پیدا  برای  و  بود  شده  گرسنه  شاید  بیاید.  پل  باالی 
لقمه نانی باال می آمد. شاید مواد تمام کرده بود و نمی توانست 
در آن پایین آرام بگیرد. شاید پایش در هنگام افتادن از دیوار 
موقع  در  شاید  بود.  شکسته  شب  تاریکی  در  کسی  خانه ی 
دزدی گیر رفته بود و آن قدر لت خورده بود که پایش به آن 
روز افتاده بود. شاید مادرش خبر نداشته باشد که او به این 
روز افتاده است. شاید سال ها با اعتیادش خانواده اش را رنج و 
عذاب داده و در آخر زن و بچه هایش را رها کرده به این جا 
آمده و چنان شده است. به نظر نمی رسید بیشتر از 3۰ سال 

عمر داشته باشد. به نظر می رسید کارش تمام است. 
از هر خس و خاشاک و پالستیکی که دم دستش برابر می کرد، 
می گرفت و خود را به پیش می کشید. در همین حال شاگرد 
یک قصابی با یک فرغون اشکمبه از راه رسید. فرغونش را سر 
دیواره ی لب دریا نگهداشت و محتویات اشکمبه ی یک گاو را 
از سر دیوار خالی کرد. محتویاتی که وقتی به پای دیوار رسید، 
در یک متری معتاد زخمی رسیده بود و معتاد نمی توانست از 
آن فاصله بگیرد. یک بغله دراز افتاده بود و به شاگرد قصابی 
نگاه می کرد که بی خیال و بی دغدغه از سر دیوار دور شد و 
کارمند یک حمام با یک سطل زباله پیدایش شد. سطل را در 
هوا سرنگون کرد و صدها پاکت شامپوی خالی مثل برگ های 
یک درخت پاییزی در باد، در هوا چرخ زد و چرخ و زود و بر 

سر معتاد زخمی بارید. 
روی پل زیر نگاه های عکس های چند فاضل و شهید و رهبر 
آن قدر سروصدا بود که آدم صدای خودش را گم می کرد. از 
جمله تشخیص دادم صدای یک بلندگوی دستی را که پشت 

سرهم می گفت »مرچ تازه« بخرید!

زندیگ گروهی 
در سوراخ مسرتاح

شـناخت  ها تدویـن نمـوده اسـت بـدون کـدام چالـش 
تخنیکـی جـدی )!( اجـرا گردیده اسـت. ۲( زاویه دید 
او از بـاال بـه پاییـن و بـه شـدت کوتاه  مـدت اسـت. 
در ایـن بینـش کوتاه  مـدت وسـواس دربـاره پیامدهای 
بـا  فعالیت  هـا  تطابـق  و  پایایـی  تضمیـن  ناخواسـته، 
نـدارد.  زیـادی  جـای  اولویت  بندی  شـده  نیازهـای 
بدتـر این  کـه او فکـر می  کنـد نیازهـای هـر گـروه 
هـر  در  او  کـه  چـه  می  توانـد.  درک  شـخصا  را 
زمینـه  ای برنامـه می  ریـزد و طـرح می  نویسـد. 
مـرد  یـک  منحیـث  تـو  پرسـید،  او  از  بایـد 
شهرنشـین بـا درآمـد نسـبتا بـاال چطـور 
و براسـاس کـدام تجربـه فـردی نیاز زن 
بـارداری را درک می  توانـی بـا درامـد 
صفـر در یکـی از مناطـق دورافتاده 
والیـت کنـر زندگـی می  کند؟ در 
ایـن میان، کسـانی نیز هسـتند 
کـه در طرح اقدامـات باورمند 
محلـی  درک  لزومـا  بـه 
هسـتند و بـه منابـع محلـی 
امـا  می  کننـد،  مراجعـه 
سـازوکار ارتباطـی و منابـع 
دسترسی  فرصت  کلیشـه  ای 
از  را  معتبـر  اطالعـات  بـه 

می  ربایـد.  آنـان 
صـورت  بـه  مؤسسـات 
میکانیـزم  از  کلیشـه  ای 
محلـی  اجتماعـات  بـا  ارتباطـی  سـنتی 
ایـن  فراینـد  می  نماینـد.  اسـتفاده 
ایـن  قالـب  در  و  اسـت  سـاده  سـازوکار 
»بـا  می  گـردد:  تلخیـص  مؤسسـاتی  مقولـه 
اربـاب بسـاز، بتـاز!« رونـد طـوری اسـت کـه در 
طـرح پـروژه، برنامه  ریـزان بـه منابـع محلـی شـان 
اختیـار  در  را  معلوماتـی  آن  هـا  و  می  گیرنـد  تمـاس 
طرح  نویسـان قـرار می  دهنـد. از آن جایـی کـه منابـع 
محلـی مؤسسـات غالبـا افـرادی هسـتند که زیـر تأثیر 
در  کاذب  کمال  پنـداره  بـه  فـردی،  تجربـه  سـال  ها 
مـورد خویشـتن رسـیده اند یـا از فـرط پیری/مشـغله 
زیـاد حوصلـه و دل و دمـاغ گـردآوری اطالعات جدید 
بـا  را  فـردی خودشـان  برداشـت  های  لـذا  ندارنـد؛  را 
طراحـان شـریک می  کننـد. به عنـوان مثـال، وقتـی به 
والیـت غـور رفتم و بـا مسـئولین محلی و مسـتفیدین 
کـه  تصویـری  کـه  دریافتـم  نمـودم،  پـروژه صحبـت 
دفتـر و کارمنـدان و بعضـی از مسـئولین از وضعیـت 
مسـئولین  از  بسـیاری  آنچـه  بـا  بودنـد  داده  مـا  بـه 
نمـودم  تجربـه  خـودم  و  مستفیدشـوندگان  محلـی، 
بسـیار متفـاوت بـود. در میـان، بعضـی منابـع محلـی 
نیـز هسـتند کـه صادقانـه در پـی گـردآوری داده  های 
واقعـی هسـتند، امـا تـالش آنـان نیـز قربانـی فراینـد 

می  گـردد.  ارتباطـات  سـنتی  و  کلیشـه  ای 
آنـان طبـق معمـول، ابتـدا سـراغ کارمنـدان دولتـی 
اهـل  غالبـا  دولتـی  کارمنـدان  می  رونـد.  ذی  ربـط 
محلـی  معلومـات  نیسـتند.  جسـت وجو  و  مطالعـه 
آنـان سـطحی و مبتنـی بـر تجـارب فـردی، حـوادث 
و گزارش  هـای مؤسسـات اسـت. به عنـوان مثـال، یـک 
کارمنـد دولتـی در والیـت غور در پاسـخ به سـوالم که 
نفـوس والیت چقدر اسـت، گفـت هیچ آمـاری در این 
زمینـه وجـود ندارد. درحالی کـه سـاالنه اداره احصائیه 
مرکـزی نفـوس تخمینـی تمـام والیـات را بـا تفکیک 
محلـی نشـر می  کنـد. عـالوه بـر آن، در گام دوم، بـه 
معتبـر  منابـع  منحیـث  محلـی  بـزرگان  و  ارباب  هـا 
اعتمـاد می  شـود. در ایـن مرحلـه سـه مسـأله ظهـور 
می  کنـد کـه کیفیـت اطالعـات را زیـر سـوال می  بـرد: 
1( اکثـر بـزرگان محلـی کهنسـال و مـرد هسـتند. لذا 
آنـان تمـام مسـائل را از ایـن دو عینـک می  بیننـد. ۲( 
آنـان افـراد گرفتـار و معمـوال بی  سـواد یـا کم  سـواد و 
ناشـکیبا هسـتند. لـذا فرصـت و ظرفیـت زیـادی برای 
بازاندیشـی و تدبـر در مسـائل نو و طـرح بنیش جدید 
ندارنـد. 3( ارباب  هـا و دیگـر بـزرگان محلـی عمومـا 
توسـط حلقه  هـای خـودی احاطـه گردیده انـد که هم 
نـگاه آنان سـطحی و کوتاه  مدت اسـت و هـم پروژه  زده 

 . هستند

نتیجهگیری
به رغـم آن کـه مؤسسـات غیردولتـی فرصـت پـرورش 
می  رسـد  به نظـر  دارد،  را  مسـائل  از  محلـی  درک 
مسـأله شـناخت محلـی همچنـان در ایـن سـازمان  ها 
بـا قـوت مطـرح اسـت. در ایـن مقالـه، تـالش بـر این 
براسـاس  شـود.  واضـح  مسـأله  ایـن  ابعـاد  کـه  بـود 
نتایـج آن، مسـأله مذکـور سـه بعـد دارد: طرح نویـس، 

ناکارآمـد. ارتباطـی  سـازوکارهای  و  سـطحی  نگری 

معمـوال یک طرح  /پیشـنهادنویس در مؤسسـات، فردی 
تجربـه  سـال  ها  کـه  اسـت  کـروات  و  کت  وشـلوار  بـا 
در  تخصصـی(  دانـش  بـر  مبتنـی  لزومـا  )نـه  عملـی 
مؤسسـات داشـته، بسـیار سـخت  گیرانه بـه آن تجارب 
کارش  سـال  ها  کـه  آنجایـی  از  دارد.  اعتمـاد  و  بـاور 
طراحـی و تطبیـق پـروژه بـوده، به شـدت پـروژه  ای و 
کوتاه  مـدت می اندیشـد. معمـوال در پشـت کارهایـش 
فلسـفه  ی معنـوی بلندمـدت نمی  بینـد و شـکار پـول 
دغدغـه  اساسـی  ترین  و  مهم  تریـن  حمایت  کننـدگان، 
او اسـت. او در اتاقـی بـا لبتـاب و قهـوه  ، بـرای خلـق 
تغییـرات در نقـاط دورافتـاده  ای برنامه  ریـزی می  کنـد 
کـه نـه تاکنـون خـود به آن  جا سـفر کـرده اسـت و نه 
در مـورد آن منطقـه اطالعـات بـه روز در اختیار دارد. 
تمـام طرح  هـای او بـر دو پیش  فـرض بنیـادی اسـتوار 
اسـت: 1( تمـام مناطـق شـبیه هـم هسـتند. بنابراین، 
همـان معلوماتی کـه در مورد قریه زرسـنگ در والیت 
غـور دارد، دقیقـا و بـدون کم  وکاسـت در مـورد قریـه 
مارخـور خرغلطـان در والیـت هـرات صـادق اسـت. از 
افـراد  طرفـی، او تجربـه فـردی خویـش را بـر تمـام 
تعمیـم می  دهـد و فکـر می  کنـد برداشـت تمـام افـراد 
ایـن  اوسـت. در  برداشـت  از مشـکالت دقیقـا شـبیه 
زمینـه تـا آنجا پیـش مـی  رود برداشـتش را دقیق  ترین 
نقـد  غیرقابـل  و  ممکـن  شـناخت  معتبرتریـن  و 
می پنـدارد. چـرا کـه قبـال با همیـن شـناخت  ها، تعداد 
زیـادی طرح و پیشـنهاد نوشـته اسـت کـه غالب آن  ها 
از سـوی حامیـان مالـی قبـول گردیـده اسـت. فراتـر 
از آن، طرح  هـا و پیشـنهاداتی کـه او براسـاس همیـن   

ایـن مسـأله  »تفهمـی«  بـا طـرح روش  وبـر  ماکـس 
در  واقعیت  هـا  کـه  کـرد  تقویـت  را  روش  شـناختی 
بسـترهای اجتماعـی، تاریخـی و فرهنگـی منحصـر به 
فردشـان قابـل درک اسـت. شـما نمی  توانیـد کنش  هـا 

و واکنش  هـای یـک اجتمـاع را درک کنیـد، 
مگـر این  کـه خودتـان را در موقعیت 

کنشـگران قـرار دهیـد و جهـان را 
از زاویـه دیـد آنـان ببینیـد. زمانی 
می  توانیـد خودتـان را در موقعیـت 
مـورد  در  کـه  دهیـد  قـرار  آنـان 
داسـتان زندگـی فـردی و گروهـی 
آنـان معلومـات واقعـی و داده  بنیاد 
داشـته باشـید. به عنوان مثـال، اگر 
در  را  صلـح  فرهنـگ  اسـت  قـرار 
یـک اجتمـاع محلـی ترویـج کنید، 
اجتماعـی،  وضعیـت  اسـت  الزم 
سیاسـی  فرهنگـی،  اقتصـادی، 
را  محـل  آن  جغرافیایـی  حتـا  و 
رسـیدن  بـرای  بشناسـید.  واقعـا 
ضـرور  شـناختی  چنیـن  بـه 
اسـت کـه وارد جامعـه شـوید و 
بـه کمـک اعضـای آن اجتمـاع 
آن  در  موجـود  واقعیت  هـای  و 
بسـتر، درک واقعـی و مناسـب 
به دسـت آوریـد. از ایـن مبحث 
مختصـر سـه نکتـه مهـم قابـل 

در  را  مـا  کـه  اسـت  اسـتنباط 
ادامـه کمـک می  کنـد: 1( شـناخت محلی 
فقـط از طریـق منابـع محلـی یـا معرفتـی 
کـه براسـاس منابـع محلـی تولیـد شـده، 
میسـر اسـت، ۲( متغییـر زمـان در تغییـر 
واقعیت  هـای محلـی تأثیرگـذار اسـت. لـذا 
بـرای داشـتن شـناخت مبتنی بـر واقعیت، 
بـا  مرتبـا  اندوخته شـده  معرفت  هـای  بایـد 
خـالی  تـا  شـود  مواجـه  جدیـد  داده  هـای 
پـر  زمانـی  تغییـرات  از  ناشـی  معلوماتـی 

شـود، و 3( مجراهـای دسـتیابی بـه شـناخت 
می  توانـد بـر اعتبـار و پایایـی معرفـت تأثیر بی  سـزایی 

بگـذارد. 

بااربابدهبساز،دهرابتاز!
در دوران پسـاطالبان، دفاتـر غیردولتی )NGO( نقش 
بین المللـی  مسـاعدت  های  جهـت  دادن  در  پررنگـی 
توسـعه  در  مطلـوب  دخالت  هـای  سـازمان  دهی  و 
به رغـم  داشـته اند.  اقتصـادی  و  فرهنگـی  اجتماعـی، 
بـه  رابطـه  در  اعتمـادی  قابـل  ادبیـات  هنـوز  آن کـه 
آسیب  شناسـی فعالیت  هـای ایـن سـازمان  ها در دسـت 
نیسـت، گزارش  هـا، واکنش  هـا و بازخوردهـای رسـمی 
بازتعریـف  مـورد  در  را  پرسـش  های  غیررسـمی  و 
سـازمان  ها  ایـن  حرفـه  ای  هویـت  و  سـازمانی  نقـش 
تأملـی  قابـل  نقـد  میـان،  ایـن  در  می   کنـد.  مطـرح 
کـه در حـال قوت  گرفتـن اسـت، مسـأله ناکارآمـدی 
ادعاهـای  بـا  مواجهـه  در  سـازمان  ها  ایـن  اقدامـات 
آن  هـا و حتـا اولویت  هـای تعریف  شـده آن  ها در اسـناد 
ملـی و بین المللـی اسـت. در کنـار ماهیـت پـروژه  ای 
اقدامـات، تقلیـد کورکورانـه )copy-paste( ایده  های 
 )top-down( غیربومـی، برنامه  ریـزی بـاال بـه پاییـن
و غیبـت مستفیدشـوندگان در فراینـد برنامه ریـزی و 
حتـا اجرا، مسـأله شـناخت محلـی از عمده    تریـن ابعاد 
ایـن مسـأله اسـت. در این یادداشـت، نویسـنده تالش 
می  کنـد مسـأله شـناخت محلـی را بـه تحلیـل بگیرد.

مؤسسـات غیردولتـی )NGO( در پـرورش شـناخت 
محلـی مبتنـی بـر واقعیت چنـدان موفق نبوده اسـت. 
ایـن ناکامـی نسـبی از چنـد مسـأله نشـأت می  گیـرد. 
در محـراق این مسـائل، مجراهای گـردآوری اطالعات 
و روش هـای تحلیـل این داده  هـا قرار دارد. مؤسسـات 
ارتبـاط    بـرای  کلیشـه  ای  و  یکسـان  از روش  معمـوال 
برقرارکـردن بـا محـالت اسـتفاده می  کننـد و منابـع 
کلیشـه  ای  نیـز  آنـان  محلـی  اطالعـات  گـردآوری 
اعضـای  عمومـی  ویژگی هـای  بازتاب  دهنـده  و  اسـت 
ارزیابـی  بـرای  مثـال،  به عنـوان  نمی  باشـند.  جامعـه 
فعالیت  هـای یکـی از پروژه  هـا بـه چنـد والیـت زون 
بـا  سـفرها،  ایـن  طـی  در  بـودم.  کـرده  سـفر  غـرب 
محلـی  کارگـزاران  و  مستفیدشـوندگان  از  تعـدادی 
میـزان  عمومـی،  وضعیـت  مـورد  در  کـرده،  مالقـات 
مطابقـت اقدامـات پـروژه با نیازهـای محلـی و از همه 
مهم  تـر اعتبـار معلوماتـی کـه از منابع محلـی متعارف 
حاصـل می  شـود، بحـث کردیـم. نتایـج ایـن مباحـث 
در سـه مقولـه تلخیـص می  گـردد: مسـأله طرح  نویس، 

ناکارآمـد.  ارتباطـی  سـازوکار  و  سـطحی  نگری 

سهراب سروش

مؤسسات غیردولیت )NGO( و مسأله شناخت محیل



اتخاذ رویکردهای موقت و مقطعی کند. در این رویکرد حاکمان 
مبارزه جدی  بر  برای جهت دهی ذهنیت جامعه مبنی  عموما 
اتخاذ چنین  به  اقدام  عمومی  فضای  در  مجرمان،  با  حکومت 

تدابیری می کنند. 
اما از جهت پیش گیری از جرم،  این سوال مطرح است که آیا 
واقعا پخش تصاویر مظنونین و متهمین در سطح شهر باعث 
پیش گیری از جرم می شودیا خیر؟ و از سوی دیگر آیا این عمل 
برای عموم افراد و شهروندان باعث ایجاد آرامش فکری می شود 

و یا برعکس به نوعی تشویش و نگرانی ایجاد می کند؟
واقعیت امر این است که از جهت جرم شناسی این گونه اقدامات 
باشد، کامال موقتی و مقطعی  با سیاست عوام گرایانه  توأم  که 
است و به هیچ عنوان باعث پیش گیری دایمی از جرم در جامعه 
و  مقطعی  موقتی،   رویکرد  کامال  اتخاذشده  رویکرد  نمی شود. 
نمایشی است. چرا که براساس نظریه های جرم شناسی در این 
موارد »جابجایی در جرم« اتفاق می افتد. بدین معنی که مجرم 
جرم  ارتکاب  محل  کوتاه  مدتی  برای  سیاست ها  این گونه  با 
پنهان  کوتاه  مدت  برای  حداکثر  یا  و  می دهد  تغییر  را  خود 
می شود. بنابراین به هیچ عنوان باعث پیش گیری دایمی از جرم 

نمی شود.
آرامش  باعث  نه تنها  تصاویر مظنونین  نشر  و  همچنین پخش 
ذهنی جامعه نمی شود، بلکه خود باعث ایجاد تشویش در اذهان 
جامعه می شود. چرا که مردم با دیدن حجم باالی این تصاویر، 
به دنبال محافظت خویش از روبه روشدن با اشخاصی می شوند 
که تصاویر آن در سطح شهر نصب شده اند. و این خود در واقع 
اضافه کردن یک تشویش ذهنی دیگر برای شهروندان به جای 
ایجاد آرامش در شهر می باشد. این در حالی است که براساس 
پولیس  حضور  و  وجود  حتا  جرم شناسی  جدید  نظریه های 
جامعه  در  اضطراب  باعث  نوعی  به  جامعه  سطح  در  سالح  و 
طریق  از  جامعه  غیرملموس  کنترل  به دنبال  آن ها  و  می شود 

کمره ها در سطح شهر هستند. 

نتیجه گیری
به  نصب و پخش تصاویر مظنونین و متهمین در سطح شهر 
پیشنهاد  ندارد.  جرم شناختی  و  حقوقی  توجیه  عنوان  هیچ 
نمایشی  اتخاذ سیاست های مقطعی،  به جای  می  شود حکومت 
و عوام فریبانه، به دنبال اتخاذ رویکردهای دایمی و بنیادین در 
جامعه باشد. مانند پیش گیری اجتماعی در جامعه با ایجاد اتاق 
فکر جرم شناسان. متأسفانه چون پیش گیری اجتماعی نیاز به 
هزینه دارد و از سوی دیگر نتایج آن ممکن است در سال های 
بعد از دوره ی حکومت ها ملموس شود،  عموما حاکمان به دنبال 
دوره  برای  که  هستند  عوام فریبانه ای  و  موقتی  های  سیاست 
داشته  نمایش  برای  دست آوردی  خودشان،  حکومت  کوتاه 

باشند.

احمدرضا صادقی، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و استاد دانشگاه

تحلیل و برریس حقویق   و   جرم شناخیت 
نصب عکس های مظنونین جرایم در سطح هشر کابل

اول  معاون  دستور  به  پیش  هفته  یک  از 
تصاویر  و  عکس ها  افغانستان،  ریاست جمهوری 
متعدد در سطح شهر  متهمین جرایم  و  مظنونین 
قرار  کابل  شهر  جاده های  و  دیوارها  روی  بر  کابل 
گرفت. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا 
شهر  در سطح  متهمین  و  مظنونین  تصاویر  نصب 
با مقررات قانونی و اصول و نظریه های  تا چه حد 

جرم شناسی مطابقت دارد.

تحلیل حقوقی 
مظنون،  یعنی  اصطالحات  از  یک  هر  قوانین  در 
متهم و محکوم علیه دارای تعریف مشخص، قلمرو 
موجب نص صریح  به  است.  متفاوت  آثار  و  خاص 
»مظنون:  جزایی:  اجراآت  قانون   ۴ ماده   11 جزء 
نسـبت  بـه  سؤظن  بـراساس  کـه  است  شخصی 
این کـه  یا  گرفته  قرار  تعقیب  تحت  جرم  ارتکـاب 
قبل از نسبت دادن اتهـام بـه وی در مورد او تدابیر 
احتیاطی اتخـاذ شـده باشد.« و به موجب جزء 13 
بنـابر  کـه  است  »شخصی  نیز  متهم  ماده  همین 
ارزیابی دالیل اثبات جمع آوری شـده هنگام تحقیق، 
به حیث مرتکـب جـرم باشد.« با توجه به مفهوم این 
دو جزء  شخص مظنون در مرحله سوءظن ارتکاب 
رفتار مجرمانه است و شخص متهم هم در مرحله 
است.  شده  ثابت  وی  جرم  اثبات  دالیل  تحقیق، 
دادگاه  قطعی  حکم  کدام،   هیچ  مورد  در  بنابراین 
به عنوان مجرمیت صادر نشده است. براساس ماده 
نیز »برائت ذمه حالت  قانون اساسی  بیست وپنجم 
اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی دادگاه 
باصالحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته 
می شود.« محکوم علیه نیز به موجب جزء ۲3 ماده 

ذیصالح  دادگاه  که  است  »شخصی  جزایی،  اجراآت  قانون   ۴
مطابق احکام قانون به ملزم بودن وی حکم کرده باشد.« 

از طرف دیگر نصب و پخش تصاویر و عکس های افراد مظنون 
افراد  این  برداشت می شود که  و متهم در سطح شهر، چنین 
این  از  باید  جامعه  و  شهروندان  و  خطرناک اند  بسیار  مجرم 
اشخاص دوری کنند. درحالی که به موجب ماده بیست وپنجم 
قانون اساسی، شخص تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه 
باصالحیت محکوم علیه واقع نشده است،  بی گناه شناخته شده 
قرار  »برائیت الذمه«  مسلم  اصل  چتر  حمایت  در  همچنان  و 

دارد.
کد  باصالحیت،  دادگاه  قطعی  حکم  به  محکومیت  فرض  بر 
جزای افغانستان  آخرین حربه ای که در راستای عمومی سازی 
مشخصات مجرمین در نظر گرفته است، موضوع »نشر حکم« 
است که در مواد 17۸، 1۸3، ۲۸1، ۵۰۰، ۲۴۴ و 7۴۶ کد جزا 
نشر حکم  ماده 17۸،   موجب حکم  به  است.  پیش بینی شده 
است.  شده  گرفته  نظر  در  تکمیلی  جزاهای  از  یکی  به عنوان 
کنار جزای  در  است که  واقع مجازاتی  در  نیز  تکمیلی  جزای 
اصلی در حکم دادگاه از سوی قاضی تصریح می شود. به موجب 
ماده 1۸3 کد جزا موارد نشر حکم نیز مقید به شرایط خاصی 
شده است. از جمله موارد آن، قطعیت فیصله از سوی دادگاه 
باصالحیت است. بنابراین براساس این مواد،  آخرین مرحله ای 
از محکومیت قطعی حکم  بعد  برای عمومی سازی آن هم  که 

توسط دادگاه باصالحیت، » نشر حکم« است. 

تحلیل جرم شناختی
از لحاظ جرم شناختی موضوع از دو جهت قابل بررسی است: 

از جهت »عوام گرایی جزایی« و از جهت پیش گیری از جرم.
از یک طرف  از دو جهت قابل توجه است.  عوام گرایی جزایی 
ذهنیت  از  متأثر  حکومت  که  است  معنی  بدین  مفهوم  این 
عوام جامعه است و تحت تأثیر آن ممکن است اقدام به اتخاذ 
تصمیمی به صورت موقت و مقطعی کند و از سوی دیگر ممکن 
به  اقدام  جامعه  ذهنیت  جهت دهی  برای  حکومت  خود  است 
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تهیه کرده که هنوز تشکیل آن تکمیل نشده 
مطبعه  این  تشکیل  که  می  گوید  او  است.« 
در  نفر  دو  در حال حاضر  اما  است  نفر   1۲
آن کار می  کند که قادر به تولید مواد مورد 

نیاز نمی  باشد. 
نبود  و  بریل  خط  به  درسی  مواد  کمبودی 
مشکل  دانشگاه  ها  در  اشاره  زبان  مترجمان 
آن  با  معلول  دانشجویان  که  بزرگی ست 

روبه رویند.
از  مکتب  دوره  ی  در  که  یعقوبی  میرحسین 
استفاده   )Serve( سرف  موسسه  خدمات 
در  بریل  خطر  به  مواد  کمبود  از  می  کرده، 
دانشگاه انتقاد می  کند: »در کتابخانه ی خود 
دانشکده ما منابع اختصاصی مانند کتاب ها 
وجود  صوتی  کتاب  های  و  بریل  خط  به 
با  ما  نابینای  دوستان  دیگر  و  ما  نداشت. 
برای  منابع  مشکالت جدی عدم موجودیت 
تهیه  ی سمینارها و نوشتن پایان  نامه روبه رو 

بودیم.« 
به دلیل مشکالت  یعقوبی می  گوید که  آقای 
مالی و کمبود منابع به خط بریل، در دوره 
دیگر  نفر  یک  به  را  درسی  مواد  دانشگاه 
می  داده است تا در بدل ۵ الی 1۰ افغانی هر 
صفحه کتاب را برایش به شکل صوتی تبدیل 
کند: »شماری زیادی از دانش آموزان معلول 
وضع  به دلیل  می شوند،  فارغ  مکاتب  از  که 
مالی ضعیف نمی توانند مصارف مواد درسی 

را تهیه کنند و از تحصیل باز می مانند.«
او می  گوید که یک نابینا مثل افراد عادی حق 
دارد که کتاب های غیر از کتاب  های مکتب را 
برای معلومات و اطالعات بیشتر مطالعه کند: 
»این گونه کتاب  ها وجود نداشت و در حال 
حاضر هم در سراسر کابل کتابخانه  ای نیست 

که نابینایان از آن استفاده کنند.«

کودک  و  جوان  زن  و  ریش سفید  پیر 
تا  دکاندار  تا  معلم  از  آمده.  دنیا  به  تازه 
طالبان  کس.  هر  تا  روزنامه نگار  تا  راننده 
ویرانگری می زنند؛ همه  به  همه روزه دست 
فرسنگ  ده  و  فرسنگ  یک  را  کشور  روزه 
را  آن  پیشرفت  امکان  و  می برند  عقب تر 
از  مردم  وضعی،  چنین  در  می کنند.  نابود 
از حکومت  حکومت چه می خواهند؟ مردم 
طالبان  جنایات  برابر  در  که  می خواهند 
بایستد و از مردم حمایت کند. مردم حتا از 
برای شان خدمات  ندارند که  توقع  حکومت 
می دانند  کند.  عرضه  رفاهی  و  اجتماعی 
جنس  آن  از  توقعی  حکومت  این  از  که 
نمی توان داشت. فقط می خواهند هر روز به 
که  دریغا  اما  نشوند.  طالبان سالخی  دست 
این حکومت حتا به همان خواست ساده و 

اولیه ی مردم نیز اعتنایی ندارد. 
این حکومت کافر است، چون کفران نعمت 

رو به رو  دیگری  پدیده ی  با  افغانستان،  در 
خود  حکومت  پشتیبان  مردم  هستیم. 
هستند، اما حکومت پشتیبان مردم نیست. 
پشتیبانی  حکومتی ها  خود  دیگر،  بیانی  به 
مردم را نمی خواهند. شما اگر همین امروز از 
مردم افغانستان بپرسید که نظام جمهوری 
غنی(  محمداشرف  ریاست  )تحت  کنونی 
را،  طالبان  اسالمی  امارت  یا  می پسندید  را 
اکثر مردم از همین نظام جمهوری پرعیب 
حمایت می کنند. اما این حکومت است که 
قدر این پشتیبانی عمومی را نمی داند. این 
حکومت است که کفران نعمت می کند. این 
ایمان  مردم  قدرت  به  که  است  حکومت 

ندارد. 
را  افغانستان  شهروندان  روز  هر  طالبان 
نمی کند  هم  فرقی  برای شان  می کشند. 
اردوی  سرباز  از  کیست.  مقتول شان  که 
تا  عابر  و  مسافر  تا  کورس  شاگرد  تا  ملی 

حرکت کند به یک مکتب ناشنوا در خیرخانه 
به دلیل  که  روزها  این  به خصوص  برود.« 
ضعف در مدیریت ترافیک شهری و جاده  های 
در  ساعت  های  کابل  غیرمعیاری، شهروندان 
مکاتب  برای  دولت  می  مانند.  گیر  راه بندان 
مسلکی ویژه  ی معلوالن وسایل حمل و نقل 
محدود در نظر گرفته  ، اما دانشجویان معلول 

از خدمات حمل و نقل به کلی محرومند. 
در قوانین افغانستان به حقوق معلوالن توجه 
قوانین  این  بسیاری  باور  به  اما  است،  شده 
بیشتر روی کاغذ مانده است تا میدان عمل. 
با آن که دولت با همکاری شماری از نهادهای 
را  اقداماتی  خارجی  انجوهای  و  غیردولتی 
در بخش آموزش معلوالن انجام داده است، 
معلول  اشخاص  آموزش  حامی  نهادهای  اما 
می  گویند که این اقدامات کافی نیست و نیاز 

به اقدامات جدی  تر و گسترده تر دارد. 
خدمات  موسسه  رییس  سالمی،  مهدی 
می گوید  )راهیاب(  نابینایان  بازتوانی 
دسترسی معلوالن به مراکز آموزشی سخت 
پیچیده بودن  راه،  دوری  طاقت فرساست.  و 
برای  معیاری  صنف  های  نبود  و  مسیر 
معلوالن به عنوان عوامل بازدارنده در قسمت 

آموزش معلوالن عمل می کند. 

طرح»تعلیماتفراگیر«
معلوالن،  آموزش  حوزه  متخصصین  باور  به 
تنها چند مکتب محدود در سطح یک شهر 
آموزشی  نیازهای  و  خواست  ها  نمی  تواند 
اشخاص معلول را برآورده کنند. به گفته  ی 
آن ها، دولت باید برنامه »تعلیمات فراگیر« را 

روی دست بگیرد. 
برنامه تعلیمات فراگیر طوری است که برای 
محل  مکتب  در  باید  معلول  دانش  آموز  هر 
فراهم  خاص  امکانات  و  وسایل  زندگی  شان 
نابینا  دانش  آموز  یک  مثال،  »به طور  شود: 
مسلکی  لیسه  به  قصبه  از  این که  به جای 
نابینایان در سرک داراالمان برود، باید برایش 
در نزدیک ترین مکتب محل زندگی  اش به یک 
استاد خط بریل )رسم الخطی که نابینایان با 
لمس کردن آن را می  خواند( را آموزش دهد 
و آن استاد بتواند در همان مکتب نیازهای 

درسی آن دانش  آموز را برطرف کند.«
به  کمک  تجربه  خود  که  پردیس  آقای 
معلوالن از طریق برنامه  های تعلیمات فراگیر 
را دارد، می  گوید در برنامه  ی تعلیمات فراگیر 
از یک سو اشخاص معلول خصوصیات افراد 
سالم را می  گیرند و از سوی دیگر در هر جای 

بخش دیگری از ساختار رسمی قدرت است 
و لزوما ربطی به خواسته ها و نارضایتی های 
اگر  انقالب ها،  اما  ندارد.  جامعه  در  عمومی 
باشند،  انقالب  اسم  شایسته ی  راستی  به 
یک  مردمان  عمیق  خشم  نشانه های 
سرزمین هستند. این است که انقالب ها، بنا 
که  هستند  حکومت هایی  پایان  تعریف،  به 

دیگر پشتیبانی مردم را ندارند.

را از دیگران پنهان می کنند.
مسلکی  لیسه  استاد  فیاض،  محمداحسان 
نابینایان  ملی  انجمن  سرپرست  و  نابینایان 
در  است  نابینا  هم  خود  که  افغانستان 
که  می گوید  روز  اطالعات  با  گفت وگو 
مورد  در  مسئوالن  و  جامعه  خانواده  ها، 
مورد  در  همچنان  و  استعدادها  و  توانایی  ها 
نیازمندی  ها و محدودیت  های معلوالن آگاهی 
الزم را ندارند. به باور آقای فیاض، این بستر 
اجتماعی نامناسب باعث می  شود که معلوالن 
در مکاتب و دانشگاه  ها با چالش  های زیادی 

روبه رو شود. 
معلوالن  توانایی های  مورد  در  ناآگاهی 
محدود  خانواده ها  به  تنها  و  است  گسترده 
و  است  نابینا  یعقوبی  میرحسین  نمی شود. 
داد،  کانکور  امتحان  وقتی  قبل  سال  چند 
داشت:  را  رشته  یک  انتخاب  حق  فقط 
سند  که  او  اختصاصی.  تعلیمات  دانشکده 
روانشناسی  دیپارتمنت  از  را  خود  لیسانس 
نابینایان این دانشکده گرفته  تعلیم و تربیه 
است، می  گوید استادان در دانشگاه در مورد 
و  کافی  آگاهی  نابینایان  و  معلوالن  توانایی 
الزم را ندارند: »حتا آن استادان دانشگاه که 
به  نسبت  می گیرند،  هم  روشنفکر  را  خود 
و  اطالعات  نابینایان  و  معلوالن  توانایی  های 

معلومات کافی نداشتند.« 

سه فقط با کابل چندمیلیونی شهر
مکتبویژهمعلوالن

حقوق  از  حمایت  در  که  نهادهای  باور  به 
بزرگ  مانع  دومین  می کنند،  کار  معلوالن 
دسترسی معلوالن جسمی به آموزش، نبود 
به مکاتب و دانشگاه  ها  امکانات و دسترسی 

است. 
مکتب  پیشین  مدیر  استالفی،  اخترمحمد 
که  می  گوید  خیرخانه  جر  لب  ناشنوایان 
برای  مکتب  دو  تنها  کابل  والیت  تمام  در 
ناشنوایان و یک مکتب برای نابینایان وجود 
جر  لب  در  ناشنوایان  مسلکی  مکتب  دارد؛ 
خیرخانه، مکتب ناشنوایان وابسته به انجمن 
ملی ناشنوایان در قلعه زمان خان و مکتب 
مسکلی نابینایان در داراالمان. آقای استالفی 
که چندین سال در این بخش کار کرده، به 
است  »بسیار سخت  می گوید:  روز  اطالعات 
که یک نابینا از فاصله  ی چند کیلومتری به 
یا یک  و  برود  داراالمان  نابینایان در  مکتب 
کودک ناشنوا از هودخیل یا از دشت برچی 

که  می افتند  اتفاق  وقتی  انقالب ها  بدهند. 
مجالی پیدا شود و اکثریت مردم ناراضی از 
بردارند.  نافرمانی و شورش  به  حکومت سر 
زیادی  نمونه های  هرچند  خاطر،  همین  به 
داریم،  جهان  تاریخ  در  ناموفق  کودتای  از 
انقالب ها غالبا پیروز شده اند و حکومت های 
اکثر موارد  برانداخته اند. کودتا در  را  منفور 
طغیان بخشی از ساختار رسمی قدرت علیه 

وجود دارد. او می  گوید که وزارت تحصیالت 
در  را  کاریابی  زمینه ی  این که  ضمن  عالی 
برای دانشجویان معلول  این وزارت  چوکات 
از طریق  نهادها هم  دیگر  در  مهیا می کند، 

برنامه  های کاریابی خویش معرفی می  کند. 
که  می   گوید  معارف  وزارت  حال،  عین  در 
در  معلوالن  برای  فراگیر  تعلیمات  برنامه 
نزهت،  نوریه  آغاز شده است.  مکاتب کشور 
سخن گوی وزارت معارف کشور به اطالعات 
شهر  در  حاضر  حال  در  که  می  گوید  روز 
چهارهزار  از  بیش  دیگر  والیت   17 و  کابل 
تعلیمات  برنامه  قالب  در  دانش آموز  و 1۰۰ 
درس  یکجا  دانشجویان  دیگر  با  فراگیر 
برای  که  می گوید  نزهت  خانم  می  خوانند. 
تشناب  های  چون  امکانات  دانش آموزان  این 
درسی  و صنف های  هموار  زینه  های  هموار، 

در منزل اول مهیا کرده است. 
امتحانات کانکور  اداره ملی  در همین حال، 
می گوید که لیست معلوالن قبل از برگزاری 
در  اداره  این  و  نیست  مشخص  امتحان 
لیست  ها  والیات  امتحان  برگزاری  جریان 
امتحان  معلوالن  از  ختم  در  جمع آوری  را 
سخن گوی  فیضی،  دوست محمد  می  گیرد. 
این اداره به اطالعات روز گفت که اگر وزارت 
آماده  امتحان  از  قبل  را  لیست  این  معارف 
کند، اداره ملی کانکور امتحانات معلوالن را 

زودتر برگزار خواهد کرد. 
و  متعلمان  امور  رییس  تمیل،  شیرینه 
محصالن اداره تعلیمات مسلکی و تخنیکی 
به شمول  می  گوید 1۶ مکتب در 1۶ والیت 
دوهزار  که  دارد  وجود  معلوالن  برای  کابل 
شاگرد در این مکاتب درس می  خوانند. از این 
میان ۶۰۰ نفر نابینا و مابقی ناشنوا هستند و 

۲۰ نفر از آن ها نیز ناتوانان ذهنی  اند.

می کشند و وحشت خلق می کنند؟ 
نیکی  به  طالبان  که  است  این  واقعیت 
دریافته اند که این حکومت رفتنی است- یا 
از طریق مذاکره یا از طریق جنگ یا از هر 
دو طریق. با این دریافت، به کار بستن هر 
معقول ترین  همزمان  به صورت  طریق  دو 
فعلی دیگر  گزینه است. وقتی که حکومت 
در بند دفاع از خود و مردم پشتیبان خود 
از  سانتی متر  یک  حتا  چرا  طالبان  نیست، 
موضع خود عقب بنشینند؟ طالبان مطمئن 
شده اند که اگر همین امروز ده هزار نفر را در 
سراسر افغانستان با کارد ذبح کنند، باز این 
حکومت واکنشی از خود نشان نخواهد داد. 
در چنین وضعیتی، طالبان چرا نباید هر روز 
بر فشار خویش بیفزایند؟ در برابر این همه 
رنج و آتش و خون، تمام برنامه  و استراتژی 
و تاکتیک و حساسیت و طرزالعمل و تالش 
این حکومت خالصه شده به »محکوم کردن 
با شدیدترین الفاظ« و سخنان هیجان انگیز 
این  جالل  و  شکوه  وصف  در  صالح  امراهلل 
حکومت و چیغ های بی حاصل رییس جمهور 

در پشت میکروفون. 
جهان،  حکومت  کافرترین  حکومت  این 
یعنی ناسپاس ترین دولت روی زمین، است. 

عبدالواحد حیدری
گزارشگر

زندگی  افغانستان  در  جسی  معلوالن 
مدافع  نهادهای  نظر  از  دارند.  دشواری 
نابه سامانی  و  محرومیت  معلوالن،  حقوق 
آموزشی از دشوارترین بخش زندگی معلوالن 
می  گویند  نهادها  این  است.  افغانستان 
آموزش  به  معلوالن  دسترسی  بهبود  برای 
همین  به  است.  نشده  کار  هنوز  پرورش  و 
دلیل در حال حاضر، شمار زیادی از معلوالن 
در  موجود  چالش  های  و  مشکالت  به دلیل 
و  درس  حق  از  حکومت  و  جامعه  خانواده  ، 
تعلیم محروم می  مانند. همزمان کسانی که 
به گونه ای به آموزش در مکتب ها و دانشگاه ها 
دسترسی یافته اند نیز به خدمات مورد نیاز و 

الزم دسترسی ندارند.
نیز  آسیا  بنیاد  معلولیت  سروی  براساس 
درصدی باالی این معلوالن جسمی و واجد 
از رفتن به مکتب و  شرایط فراگیری درس 
اشتراک در صنف باز می  مانند و تنها تعداد 
و  آموزشی  خدمات  از  آن ها  از  محدودی 

تحصیلی برخوردار می  شوند. 
در دسترس نبودن مکاتب و دانشگاه  ها، نبود 
کتاب و مواد درسی مخصوص معلوالن، نبود 
استادان متخصص در بخش آموزش معلوالن 
عامه  آگاهی  نبود  دانشگاه  ها،  و  مکاتب  در 
دولتی  ادارات  سطح  و  جامعه  خانواده،  در 
بی  توجهی  و  کم  انگاری  معلولیت،  مورد  در 
سوی  از  معلوالن  تعلیم  و  درس  حقوق  به 
در  معلوالن  اساسی  چالش  های  از  حکومت 

حوزه کسب آموزش شمرده می شود. 

خانوادهاولینمانع
در بستر اجتماع خانواده اولین نهاد اجتماعی 
معلول  شان  اعضای  برای  باید  که  است 
برای کسب حقوق آن ها  دادخواهی کرده و 
مدافع  نهادهای  باور  به  اما  کنند،  فعالیت 
حقوق معلوالن، شماری از خانواده  ها از وجود 
می کنند  احساس شرم  خانواده  در  معلوالن 
که این خود اولین مانع دسترسی معلوالن به 

آموزش و پرورش می شود. 
دادخواهی  کمیته  عضو  پردیس،  سجیم 
در  سال   ۲۰ از  بیش  که  معلوالن  برای 
معلوالن  برای  دادخواهی  و  تدریس  بخش 
خانواده  ها  از  شماری  می  گوید  کرده،  کار 
به دلیل ناآگاهی به کودکان معلول شان توجه 
نمی  کنند. به باور او، شماری از خانواده  ها از 
اعضای معلول خودشان »می  شرمند« و آن ها 

که  معنا  این  به  نه  است؛  کافر  ما  حکومت 
و  است  غیردینی  یا  غیراسالمی  حکومتی 
ندارند.  ایمان  خداوند  به  آن  گردانندگان 
به  نعمت؛  کفران کننده ی  معنای  به  کافر 

معنای ناسپاس. 
جهان،  کشورهای  اکثر  تجربه ی  در 
که  می کنند  سقوط  وقتی  حکومت ها 
دست  از  را  مملکت  یک  مردم  پشتیبانی 

مردم  حمایت  شکرگزاِر  چون  می کند؛ 
نیست. افسر اردوی ملی از چند کیلومتری 
و  خود  پریشان  وضعیت  ویدیوی  پایتخت 
می فرستد  فیسبوک  به  را  خود  همسنگران 
است  دشمن  محاصره ی  در  که  می گوید  و 
کمک شان  کسی  و  زخمی اند  یارانش  و 
نمی کند. این حکومت الفزن و اغراق دوست 
کجاست که کار سربازان اردوی ملی اش به 
یک شهروند  دیگر  چرا  می رسد؟  جاها  این 
از  و  به شهری دیگر  از یک شهر  نمی تواند 
یک والیت به والیتی دیگر سفر کند )مگر 
به جان بخرد(؟ چرا  را  این که خطر مرگ 
از مردمی که  این حکومت ناسپاس و کافر 
حامی این حکومت هستند، دفاع و حمایت 

نمی کند؟ 
بهانه ی  حکومت  در  شرکایش  و  غنی  حاال 
حال  در  ما  می گویند  کرده اند.  پیدا  خوبی 
مذاکره با طالبان هستیم و طبعا نمی توانیم 
آینده ی این مذاکره را با تشدید جنگ علیه 
این سوال  به  اما  بیندازیم.  به خطر  طالبان 
این گونه  طالبان  چرا  که  نمی دهند  جواب 
فکر نمی کنند؟ چرا طالبان به حمالت خود 
شدت بخشیده اند و بدون کمترین ترس از 
آدم  روز  هر  صلح  مذاکرات  خوردن  هم  به 

رنج مضاعف معلوالن
برای بهبود دسترسی معلوالن به آموزش و پرورش کاری نشده است

را  معلم  یک  کنر  »در  است:  دسترس  قابل 
یک  در  را  شاگرد  دو  که  بودیم  داده  تعلیم 
می داد.  درس  کوه  سر  در  دوردست  قریه ی 
ما  برنامه  اما  بود،  بسیار الیق  این شاگردان 
برای این دو شاگرد به دلیل نبود بودجه ادامه 

نیافت.«
تعلیمات  برنامه  که  می  گوید  استالفی  آقای 
طرح  یک  حد  در  معارف  وزارت  در  فراگیر 
فراگیر«  »تعلیمات  طرح  است.  مانده  باقی 
محدود  جسمی  معلول  اشخاص  به  تنها 
برای  استالفی،  آقای  باور  به  نمی شود. 
است:  نشده  کاری  معلوالن ذهنی هم هیچ 
»در کابل تنها یک مرکز غیردولتی است که 
در این بخش کار می  کند، اما شمار معلوالن 
ذهنی بسیار است و امکانات و پذیرش بسیار 

محدود.« 
آقای سالمی می گوید که افغانستان در میثاق 
مراکش شامل شده است. این میثاق شرایط 
و ضوابط استفاده معلوالن خوانشی را از مواد 
خط  مانند  جایگزین  های  شیوه  به  چاپی 
... را مشخص کرده،  بریل، مطالب صوتی و 
اما در عمل هیچ کاری صورت نگرفته است: 
»باید آگاهی عامه و آگاهی تخصصی افزایش 
یابد و برای این کار عزم ملی نیاز است و این 

کار از توان چند نهاد محدود خارج است.« 

به کتاب صفحه یک خواندن »برای
دوستم5تا10افغانیپولمیپرداختم«

لیسه  پیشین  مدیر  استالفی،  اخترمحمد 
نصاب  که  می  گوید  ناشنوایان  مسکلی 
جسمی  معلول  دانش آموزان  برای  آموزشی 
تهیه شده، اما نهایی نشده و کار آن با کندی 
و بی  برنامگی مواجه است: »مهم ترین موضوع 
مواد  است.  درسی  مواد  مکاتب  این  برای 
درسی که آن ها نیاز دارد، یا قیمت است، یا 
در افغانستان نیست و بسیار کم است. وقتی 
یک  و  باشد  نداشته  بریل  خط  نابینا  یک 
باشد، مشکل بزرگی  ناشنوا سمعک نداشته 

است.« 
نابینایان  لیسه  استاد  فیاض،  محمداحسان 
برطرفی  برای  که  می  خواهد  حکومت  از 
مطبعه  نابینایان  درسی  مواد  کمبودی  های 
»بانک جهانی یک  کند:  فعال  را  بریل  ملی 
ساختمان مخصوص برای مطبعه ملی بریل 
و  است  ساخته  نابینایان  لیسه  محوطه  در 
دو بار وسایل و تجهیزات آن آماده شد. یک 
بار کمیته سویدن وسایل آماده کرد و حاال 
وسایل  آلمان(  کمک  های  )اداره  جی  آی زید 

نبود  سالمی،  آقای  باور  به  حال  همین  در 
که شماری  باعث شده  اشاره  زبان  ترجمان 
از نهادهای تحصیلی از پذیرفتن افراد ناشنوا 
خودداری کنند. به گفته این فعاالن حقوق 
نسبتا  معلول  خانم  های  مشکالت  معلوالن، 
بیشتر است و مشکالت در والیات نسبت به 

کابل به مراتب بیشتر است. 
تأخیر در اخذ امتحان کانکور و استخدام نشدن 
معلوالن چالش بزرگ دیگری ست. نهادهای 
اداره  که  می  گوید  معلوالن  حقوق  مدافع 
را  معلوالن  کانکور  امتحان  امتحانات  ملی 
بعد از ختم امتحانات دیگر برگزار می کند و 
نتیجه  ی آن را زمانی اعالن می  کند که یک 
ماه یا بیشتر از شروع سمسترها می  گذرد و یا 

امتحانات ۲۰ فیصد شروع می  شود. 
دیگر  در جوامع  که  استالفی می  گوید  آقای 
در  اما  می  شوند،  داده  اولویت  معلوالن  به 
هستند.  آخر  خط  در  معلوالن  ما  جامعه 
دادخواهی  کمیته  عضو  پردیس،  سجیم 
برای معلوالن که با چندین دانشجو تا ختم 
می  گوید  کرده،  همکاری  لیسانس  دوره 
تحصیل  از ختم  بعد  معلول  دانشجویان  که 
وقتی به وزارت معارف می رود، به آنان گفته 
مسلک  و  رشته  این  معارف  وزارت  می شود 

را ندارد. 

پاسخمسئوالن
محمدحنیف فرزان، معاون سخن گوی وزارت 
بخش  های  در  که  می  گوید  عالی  تحصیالت 
خدمات  معلوالن  برای  وزارت  این  مختلف 
ویژه ای از جمله مواد درسی، خدمات خوابگاه، 
و  تحصیلی  بورسیه  مشوره دهی،  خدمات 
کاریابی را ارائه می  کند. آقای فرزان می  پذیرد 
که بعضی کم و کاستی  ها در ارائه  ی خدمات 

متأسفانه چون پیش گیری اجتماعی نیاز به 
هزینه دارد و از سوی دیگر نتایج آن ممکن 

است در سال های بعد از دوره ی حکومت ها 
ملموس شود،  عموما حاکمان به دنبال 
سیاست های موقتی و عوام فریبانه ای 

هستند که برای دوره کوتاه حکومت خودشان، 
دست آوردی برای نمایش داشته باشند.

حکومت ما کافر است
سخیداد هاتف



حال حاضر با کلی مصدوم روبرو هستیم و 
اخیرا پپ گواردیوال)سرمربی سیتی( هم در 

این باره صحبت کرد.«
گفت:»  آرسنال مورد در سولسشر
بازی می کردم، رقابت ما و آن  وقتی من 
ها برای قهرمانی در لیگ بود و رقابت بسیار 
اگر  که  دانستیم  می  داشتیم.  سنگینی 
جلو  امتیاز   ۶ و  دهیم  را شکست  آرسنال 
بیافتیم، قدم بزرگی برای قهرمانی برداشته 
می  صدق  نیز  موضوع  این  برعکس  و  ایم 

باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

برای حوثی ها، که  اسلحه  قاچاق  به  ایران می خواهد، 
نقض قطعنامه های شورای امنیت است، پایان دهد و 
از تقویت حوثی ها برای انجام اقدامات تهاجمی علیه 
یمن و همسایگانش، از جمله عربستان سعودی، دست 

بردارد.
مجازی  خبری  کنفرانس  در  یک  هم  زید  ابی  جان 
به  امریکایی ها  که  کرد  تاکید  رسانه ها  از  تعدادی  با 
همکاری با عربستان و مارتین گریفیتس، نماینده ویژه 
سازمان ملل برای برقراری صلح در یمن ادامه می دهند.
یمن  در  ایران  دخالت  داشت:  اظهار  امریکا  سفیر 
وضعیتی را به وجود آورده است که پیدا کردن مسیری 

جهت صلح برای حوثی ها دشوار شود.
مناطق  تصرف  پی  در   ۲۰1۴ سال  از  یمن  جنگ 
گسترده ای از خاک این کشور از جمله صنعا، پایتخت، 

توسط شورشیان حوثی آغاز شد.
بهار  از  سعودی  عربستان  رهبری  به  نظامی  ائتالف 
۲۰1۵ با هدف مقابله با حوثی ها و بازگرداندن قدرت 
به دولت یمن وارد این جنگ شد. با این همه حوثی ها 
خود  کنترل  در  را  کشور  بزرگ  شهرهای  اکثر  هنوز 

دارند.
آسوشیتدپرس می گوید، جنگ در یمن بدترین بحران 
انسانی در جهان است که باعث گرسنگی میلیون ها نفر 
شده است. براساس آمار گردآوری شده بیش 11۲ هزار 
نفر از جمله جنگجویان و غیرنظامی در این این جنگ 

شش ساله کشته شده اند.

امریکا،  خارجه  وزیر  پمپئو،  مایک  روز:  اطالعات 
شبه نظامیان  تازه  حمالت  عقرب  هشتم  پنجشنبه، 
حوثی  به عربستان سعودی را محکوم کرد. جان ابی 
زید، سفیر امریکا در عربستان، نیز   ایران را متهم کرده 
است که با دخالت  در یمن، دستیابی به صلح در این 

کشور را دشوار می کند.
روز  سـعودی  عربسـتان  فـردا،  رادیـو  گـزارش  بـه 
گذشـته اعـالم کـرد کـه دسـت کـم شـش فرونـد 
پهپـاد بمب گـذاری شـده کـه حوثی هـا را رهگیری و 

کـرد. سـرنگون 
ما  است،  گفته  بیانیه ای  در  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
حمالت حوثی های مورد حمایت ایران علیه عربستان 
سعودی که امنیت منطقه ای را تهدید می کند و جان 
خطر  به  را  امریکایی ها  جمله  از  بی گناه  غیرنظامیان 

می اندازد، محکوم می کنیم.
مایک پمپئو می گوید، افزایش این حمالت با تحکیم 

روابط بین حوثی ها و ایران همزمان شده است.
جمهوری  است،  گفته  همچنین  امریکا  خارجه  وزیر 
را  سپاه  عضو  یک  ایرلو،  حسن  جاری  ماه  اسالمی 
قاچاقی به نزد شبه نظامیان حوثی فرستاد و اکنون او 

خود را »سفیر« می خواند.
مایک پمپئو می گوید این اقدامات نشان می دهد که 
حوثی ها برای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای 

ایجاد صلح در یمن جدی نیستند.
وی در این بیانیه تاکید کرده است: ایاالت متحده از 

یکا حمالت حویث ها به عربستان را  امر
محکوم کرد

چارچوب توافق شده برای حل این مناقشه است.
گروه مینسک حدود ۲۸ سال پیش از سوی سازمان 
امنیت و همکاری اروپا تشکیل شد. این گروه شامل 
13 عضو است و ریاست مشترک آن با روسیه، امریکا 

و فرانسه است.
خارجه  وزیر  ارمنستان،  عمومی  رادیو  گزارش  به 
کشوری  سه  نقش  است  گفته  همچنین  کشور  این 
که گروه مینسک را مدیریت می کنند، در بیانیه های 
قرار  تایید  مورد  اکتبر  بیست وپنجم  و  هفدهم  دهم، 

گرفته است.
اشاره او به سه توافق آتش بسی است که با میانجیگری 
روسیه و امریکا به دست آمد، اما پس از مدت کوتاهی 
به  را  یکدیگر  ارمنستان  و  آذربایجان  آنها،  اجرای  از 

نقض آنها متهم کردند.
ایران با حمله به گروه مینسک و  جمهوری اسالمی 
کاری  نتوانستند  »در طول 3۰ سال گذشته    اینکه 
بکنند«، در روزهای اخیر از طرح صلح خود خبر داده 

اما جزییاتی از آن را اعالم نکرده است.
کشور  سه  به  اخیر  روزهای  در  که  عراقچی  عباس 
آذربایجان، روسیه و ارمنستان سفر کرده و احتماال به 
ترکیه نیز خواهد رفت، شامگاه پنجشنبه هنگام ورود 
به ایروان گفت طرح پیشنهادی جمهوری اسالمی »بر 
مبنای اصول انسان دوستانه« تهیه شده و می تواند »با 
مناقشه  این  در  منطقه«  در  کشورها  دیگر  همکاری 

»صلح پایدار ایجاد کند.«

اطالعات روز: عباس عراقچی، فرستاده ویژه جمهوری 
اسالمی ایران، برای ارائه طرح صلح مربوط به مناقشه 
گفت وگو  و  دیدار  نیز  ارمنستان  مقام های  با  قره باغ 
کرد؛ همزمان وزیر خارجه ارمنستان با اشاره به اینکه 
مینسک  گروه  گفت  شد  خواهد  بررسی  ایران  طرح 
تنها چارچوب توافق شده برای حل این مناقشه است.
در  که  عراقچی  عباس  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
ابتدای سفر منطقه ای خود به جمهوری آذربایجان و 
روسیه سفر کرده بود شامگاه پنجشنبه وارد ایروان، 

پایتخت ارمنستان،  شد.
به نوشته رسانه های ارمنستان، ظهراب مناتساکانیان، 
عراقچی  عباس  با  دیدار  در  این کشور،  وزیر خارجه 
گفت جزییات طرح تهران برای حل مناقشه را بررسی 
خواهد کرد. همچنین بنابر بیانیه ای که وزارت خارجه 
ارمنستان پس از این دیدار منتشر کرد، مناتساکانیان 
درباره دور بعدی مذاکرات مینسک که قرار است روز 

جمعه در ژنو برگزار شود به طرف ایرانی اطالع داد.
در این بیانیه تاکید شده که دو طرف نسبت به انتقال 
منطقه«  به  خاورمیانه  از  بین المللی  »تروریست های 

ابراز نگرانی کردند.
و  دیدار  این  جزئیات  درباره  هنوز  ایران  رسانه های 

نتایج آن گزارشی منتشر نکرده اند.
از سوی دیگر به گزارش رادیو عمومی ارمنستان، وزیر 
روسی  با خبرگزاری  گفت وگو  در  کشور  این  خارجه 
تنها  مینسک«  »گروه  است  کرده  تاکید  ریانووستی 

کنش ارمنستان به طرح ایران: گروه مینسک تنها  وا
چارچوب توافق شده برای حل مناقشه قره باغ است
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ماتئو برونای سخنگوی واتیکان گفت که این کشتار »یک 
مکان دوستی و تسلی را به مرگ آلوده کرد.«

همزمان محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، حمله نیس 
به شدت محکوم  را  آن  و  تروریستی« خواند  »اقدامی  را 

کرد.
رو  باطل  دور  »این  که  نوشت  تویتی  در  ظریف  آقای 
با  باید  خشونت-  و  تحریک  نفرت پراکنی،  افزایش-  به 
بدانند که  باید  منطق و عقالنیت جایگزین شود. همگان 
افراطی گرایی فقط افراطی گرایی بیشتر به همراه می آورد و 
نمی توان از طریق تحریک آفرینی های زننده به صلح دست 

یافت.«
این هشتمین حمله این چنینی با چاقو است که در سال 
جاری میالدی در فرانسه رخ می دهد. در ماه آوریل هم 
یک هوادار گروه دولت اسالمی )داعش( با راندن خودرو به 

میان ماموران پولیس دو نفر از آنها را زخمی کرد.
نتردام  کلیسای  در  پنجشنبه  روز  حمله  که  نیس،  شهر 
آن انجام شده، پیش از این صحنه مرگبارترین حمله این 

چنینی در فرانسه بوده است.
فرانسه  ملی  روز  در جریان جشن های  و  در سال ۲۰1۶ 
با  باستیل، مهاجمی  به زندان  انقالبیون  و سالگرد یورش 

کامیون به میان جمعیت راند و ۸۶ نفر را کشت.
در تحولی دیگر فرانسه از شبکه اجتماعی تویتر خواسته 
سابق  وزیر  نخست  محمد،  مهاتیر  کاربری  حساب  که 

مالزی، را به علت تویت اخیر او مسدود کند.
مهاتیر محمد که چهارمین و هفتمین نخست وزیر مالزی 
بوده در واکنش به وقایع چند روز گذشته در فرانسه تویت 
فرانسه خشمگین  از  دارند  بود که »مسلمانان حق  کرده 
شوند و به علت قتل عام هایی که این کشور در گذشته 

صورت داده میلیون ها فرانسوی را بکشند.«
الصاق  مهاتیر محمد هشداری  تویت  این  باالی  در  تویتر 
کرده و آن را مغایر با موازین این شبکه اجتماعی دانسته 
اما فرانسه خواستار مسدود شدن حساب تویتری او شده 

است.
مبنی  تویتر  موازین  تویت  »این  آمده:  تویتر  الصاقیه  در 
این  به  ما  اما  کرده  نقض  را  خشونت  ترویج  از  پرهیز  بر 
نتیجه رسیدیم که ماندن آن در این شبکه همسو با منافع 

عمومی است.«

اما  است،  نکرده  اشاره  این حمله  انگیزه  به  هنوز  پولیس 
در پی چند روز تظاهرات در برخی کشورهای با اکثریت 
دفاع  در  مکرون  آقای  اظهارات  دهد.  می  روی  مسلمان 
برخی  خشم  باعث  اسالم  پیامبر  کاریکاتورهای  انتشار  از 
کشورها  برخی  در  بود.  شده  کشورها  این  در  مردم  از 
شده  مطرح  فرانسوی  کاالهای  تحریم  برای  درخواستی 

است.

واکنشها
حمله  قربانیان  احترام  به  فرانسه  نمایندگان  مجلس  در 

نیس یک دقیقه سکوت برقرار شد.
نخست وزیر فرانسه که برای اعالم جزئیات محدودیت های 
مهار کرونا به مجلس رفته بود، گفت: »تردیدی نیست که 

کشورمان دچار یک چالش جدی و جدید شده است«.
با  کرده  محکوم  را  حمله  این  فرانسه  مسلمانان  انجمن 

خانواده قربانیان ابراز همدردی و همبستگی کرده است.
ترکیه که روابطش با فرانسه در پی اظهارات آقای مکرون 
محکوم  قویا  را  »وحشیانه«  حمله  این  بود  شده  متشنج 

کرد.

می  گفته است.
روز  در  نیز  دیگر  دو حمله  نیس،  مرگبار  بر حمله  عالوه 

پنجشنبه رخ داده است.
تهدید  اسلحه کمری  با  را  پولیس  که  فردی  آوینیون  در 
کرد به ضرب گلوله ماموران کشته شده است. همچنین 
در  جده،  در  فرانسه  کنسولگری  از  محافظت  مامور  یک 

عربستان سعودی، با حمله مهاجمی زخمی شده است.
فرانسه  رییس جمهور  مکرون،  امانوئل  می گوید  الیزه  کاخ 
که در روزهای اخیر هدف انتقادهای چند رهبر کشورهای 
مسلمان بوده، در جلسه ای اضطراری شرکت کرده است و 

عازم نیس می شود.
به دنبال آن که یک جوان اسالمگرای اهل چچن سر یک 
معلم تاریخ را به خاطر نشان دادن کاریکاتورهایی از پیامبر 

اسالم برید، فرانسه در دو هفته اخیر ملتهب بوده است.
بسیار  »رویداد  را  پنجشنبه  روز  حمله  فرانسه  پولیس 
جدی« خوانده است و شهردار نیس از شهروندان خواسته 
تخلیه  را  منطقه  این  پولیس  عملیات  به  کمک  برای  تا 

کنند.
گزارش شده که مهاجم به بیمارستان منتقل شده است.

اطالعات روز: مقام ها می گویند مردی که روز پنجشنبه 
با چاقو در کلیسایی در شهر نیس  را  دو زن و یک مرد 
فرانسه به قتل رسانده اهل تونس است و چند روز پیش 

وارد این کشور شده بود.
او پس از حمله به ضرب گلوله پولیس زخمی شد و حال 

او وخیم گزارش می شود.
به نقل از بی بی سی فارسی، امانوئل مکرون، رییس جمهوری 
فرانسه، این حمله را تروریسم اسالمگرایانه خوانده و آن را 

محکوم کرده است.
دلیل  به  فرانسه  گفت  نتردام  کلیسای  در  مکرون  آقای 
ارزش هایش مورد حمله قرار گرفته اما هرگز تسلیم ترور 

نخواهد شد.
تا هزاران  است  ارتش خواسته  از  فرانسه  رییس جمهوری 
در  حساس  و  مذهبی  اماکن  از  حفاظت  برای  را  سرباز 
از  او گفت که شمار سربازانی که  خیابان ها مستقر کند. 
مکان های عمومی مثل کلیساها و مدارس حفاظت می 

کنند از سه هزار به هفت هزار افزایش خواهد یافت.
یکی از قربانیان حمله پنجشنبه خادم کلیسا بوده است که 
مهاجم گلویش را برید. یکی از قربانیان هم زنی سالمند 
را  او  مهاجم  و  بود  رفته  کلیسا  به  نیایش  برای  که  بوده 

سر برید.
تحقیقات  تروریستی  های  پرونده  ویژه  های  دادستان 
اند و فرانسه زنگ خطر  درباره این حمله را شروع کرده 

امنیتی را به باالترین سطح رسانده است.
مهاجم  جراحات  که  گفت  ریکارد  فرانسوا  ژان  دادستان 

شدید است.
که  است  تونسی  ساله   ۲1 مرد  یک  مظنون  که  گفت  او 
پیشتر در ماه جاری وارد فرانسه شد. او حامل مدارکی بود 

که صلیب سرخ ایتالیا صادر کرده است.
منابع آگاه در پولیس گفتند که نام مهاجم ابراهیم عیساوی 
است که در ماه سپتامبر با قایق مهاجران از تونس به جزیر 
المپدوسا در ایتالیا رفته بود. او ابتدا تحت تدابیر مقابله با 
همه گیری کرونا قرنطینه شد و پس از آزادی از او خواسته 

شد ایتالیا را ترک کند.
فرانسه  جنوب  در  نیس،  شهردار  استروسی،  کریستین 
شواهد از »حمله تروریستی« حکایت دارد. او با محکومیت 
اکبر«  »اهلل  پیوسته  مهاجم  گفت  اسالمی«  »فاشیسم 

قتل سه نفر با چاقو در نیس: 
مهاجم اخریا از تونس آمده بود

سرمربی منچستریونایتد معتقد است فصل 
جاری بیش از هر زمانی استفاده از قانون ۵ 

تعویض ضروری بود.
وضعیت  برتر  لیگ  در  منچستریونایتد 
چندان خوبی ندارد و پس از انجام ۵ بازی 
دارد.  قرار   1۵ رده  در  امتیاز   7 کسب  با 
قهرمانان  لیگ  در  سرخ  شیاطین  شرایط 
اما کامال متفاوت است. شاگردان اوله گنار 
سولسشر از دو بازی نخست خود برابر پی 
امتیاز   ۶ اند  توانسته  و الیپزیش  اس جی 
کسب کنند و با زدن 7 گل و دریافت تنها 
از خود نشان  را  یک گل، عملکردی عالی 

دادند.
یونایتد پس از برتری ۵ گله بر الیپزیش به 
بازی با آرسنال در لیگ برتر رسیده است. 
الدترافورد  در  یکشنبه  فردا  که  دیداری 

برگزار خواهد شد.
در  یونایتد  سرمربی  سولسشر  گنار  اوله 
اجرایی  عدم  به  بازی  این  خبری  نشست 
شدن قانون ۵ تعویض در فصل جاری لیگ 
برتر اعتراض کرد. قانونی که در از سرگیری 
لیگ برتر پس از وقفه کرونا پیاده شده بود. 

این  از  زیادی  بد  و  خوب  خاطرات  کرد. 
رقابت وجود دارد.«

آرتتا میکل مورد در نروژی مربی
مربی  هر  گفت:»  ها توپچی سرمربی
ای به زمان نیاز دارد تا بتواند تیمش را با 
تفکرات خود هماهنگ کند. آرتتا در حال 
حاضر به همراه آرسنال موفق به کسب جام 
که  کنید  مشاهده  توانید  می  و شما  شده 
ایده  آرتتا  است.  کاری  چه  انجام  حال  در 
مربی  تحت  و  دارد  را  خود  خاص  های 
سطح باالیی نیز کار کرده است)گواردیوال(. 
معتقدم آرسنال مربی مورد نیازش را پیدا 

کرده است.«
شانسهایقهرمانی:» در ۲ فصل اخیر 
بقیه  از  را  خود  سیتی  و  لیورپول  تیم   ۲
جدا کردند اما این فصل فکر می کنم که 
به چالش کشیدن آن  توانایی  ما  از  خیلی 
ها را داشته باشیم. قبال فقط ما و آرسنال 
حاال  و  شد  اضافه  چلسی  سپس  و  بودیم 
تعداد شانس های قهرمانی بیشتر نیز شده 
برار  لیگ  شدن  تر  جذاب  باعث  همین  و 

هواداران فوتبال شده است.«

با رای اکثریت باشگاه ها،  اما  فصل جاری 
این قانون برداشته شد در حالی که در دیگر 

لیگ های اروپایی همچنان اجرا می شود.
سولسشرگفت:» بی تردید موافق قانون 
۵ تعویض هستم و نمی فهمم و نمی توانم 
ما  بود.  آن  ضد  ها  رای  چرا  که  کنم  باور 
باید از بازیکنان مراقبت کنیم و این فصل 
بیشتر از هر وقت دیگری از آن ها کار می 
که  است  این  ممکن  حل  راه  تنها  کشیم. 
زمان استراحت بیشتری به ما داده شود. در 

همان  شاید  گفت:»  بازی این خبری
ترکیب بازی با یوونتوس را تکرار کنم ولی 
باید به وضعیت فیزیکی بازیکنان نیز توجه 
داشت. تیم روز به روز بهتر می شود و برابر 
یووه یک نمایش کامل را داشتیم هرچند 
که  دادیم  دست  از  زیادی  های  موقعیت 
وجه منفی قضیه بود. دستم برای تغییرات 
برای  را  بازیکنانی جدید  شاید  و  است  باز 

بازی با آالوس به میدان بفرستم.«
ریاست انتخابات و بارتومئو استعفای
باشگاه:» نمی دانم چگونه این قضیه می 
تواند روی من تاثیر بگذارد. من مربی هستم 
و این تغییرات دست من نیست. من کارم 
برای  بهترین شکل  به  را  تیم  تا  این است 
بازی ها مهیا کنم و رو به جلو و برای کسب 
حیطه  از  قضایا  باقی  کنیم.  حرکت  جام 
و  ندارم  استرس  خارجند.  من  اختیارات 
تمرکزم روی کارم است. قطعا برای ریاست 
بارسا نامزدهایی مطرح هستند که در مورد 
برنامه ها و مربیان مدنظرشان صحبت می 
کنند. اینکه سرنوشت من چه خواهد شد را 

باید صبر کنیم و ببینیم.«

رونالد کومان از بازیکنان 17 ساله تیمش 
تعریف کرد و البته نکاتی هم گفت که باید 

آنها را یاد بگیرند.
بارسلونا که شروع خوبی در اللیگا نداشته 
و پس از ۵ بازی دو برد، یک تساوی و ۲ 
شکست نصیبش شده، امروز باید به زمین 

آنسوفاتی:» روز پنجشنبه با او در مورد 
لزوم حفظ تمرکز صحبت کردم. آنسو باید 
از دست  توپ  مواقع  برخی  پیشرفت کند. 
کافی  تمرکز  عدم  خاطر  به  هایش  دادن 
است و از این حیث می تواند بهتر شود. او 
یک استعداد خالص است  و بازدهی خوبی 
هم داشته است. باید از فاتی مراقبت کرد. 
او از یک یا دو منظر که یکی قطعا تمرکز 

در میدان مسابقه است باید بهتر شود.«
این  گونزالس:»  پدری از تمجیدها
او  هستند.  طبیعی  من  نظر  از  تمجیدها 
17 سال دارد ولی به این خوبی بازی می 
کند؛ پس شایسته تعریف و تمجید است. 
به آنسو فاتی گفتم که می تواند از بازیکنان 
همچنین  و  بگیرد  یاد  باتجربه  و  قدیمی 
زمین  درون  پدری  همسنش.  بازیکنان  از 
متفاوت  بازیکن  یک  و  دارد  باالیی  تمرکز 
پدری  از  باید  را  کردن  تمرکز  آنسو  است. 
یاد بگیرد و پدری هم در زمینه هایی دیگر 
این سن  در  بازیکنانی  کند.  پیشرفت  باید 
قطعا دوران اوج و افتی دارند و باید کمک 

شان کرد.«

آالوس برود. تیم رده 1۵ اللیگا که معموال 
اناری ها  آبی  است.  بازنده  بارسا یک  برابر 
پس از پیروزی چهارشنبه شب بر یوونتوس 
در لیگ قهرمانان، حاال روحیه ای مضاعف 

دارند.
رونالدکومانسرمربیبارسادرنشست

دستم برای تغییرات باز است
کومان: به آنسو فایت گفتم از پدری یاد بگرید

رای منفی باشگاه ها را درک نمی کنم
سولسرش اعرتاض دارد؛ 5 تعویض چه ایرادی داشت؟

ید راه گلزین را  اتلتیکومادر
پیدا کرده است

اتلتیکومادریـد نسـبت بـه فصل گذشـته آمار 
بهتـری در گلزنـی بـه ثبـت رسـانده اسـت و 
حتـی از رئال مادرید و بارسـلونا در این زمینه 

باالتر اسـت.
بـه نقـل از آس، اتلتیکومادریـد در هفت بازی 
خـود در ایـن فصـل 13 گل بـه ثمـر رسـاند. 
هـر  در  گل   1.۸ میانگیـن  بالنکـو  روخـی 
بـازی را بـه ثبـت رسـاند و نسـبت بـه فصـل 
گذشـته چهار بار بیشـتر گلزنی کـرد. اتلتیکو 
در اللیـگا دومیـن تیـم برتـر از لحـاظ گلزنی 
اسـت بـا وجود این کـه دو بازی کمتر داشـته 
اسـت. تنهـا رئـال سوسـیداد کـه هـر هفـت 
بـازی اش را انجـام داده اسـت باالتـر از قرمـز 
و سفیدپوشـان قـرار دارد. ایـن تیـم 1۴ بـار 

دروازه حریفـان را بـاز کـرد. 
اتلتیکـو برابـر گرنادا شـش گل، سـلتاویگو دو 
گل، رئال بتیس دو گل و سـالزبورگ سـه گل 
بـه ثمـر رسـاند و ایـن نشـان می دهـد تیـم 
دیگـو پابلـو سـیمئونه دیگـر مشـکل گلزنـی 
نـدارد. روخـی بالنکـو تنهـا نتوانسـت دروازه 
تیـم هـای اوئسـکا، ویارئـال و بایـرن مونیـخ 
را بـاز کنـد. بـا وجـود این کـه تیـم مادریدی 
فصـل گذشـته آمـار ضعیـف ۵1 گل زده را 
در اللیـگا بـه ثبـت رسـاند بـه نظر می رسـد 
در فصـل جـاری بـا حضـور لوییـس سـوارس 
مشـکل گلزنـی اش حل شـده اسـت. مهاجم 
اروگوئـه ای در 3۸1 دقیقـه چهـار بـار دروازه 

حریفـان را بـاز کرده اسـت. 

نکتـه قابـل توجـه اینجاسـت که آمـار گلزنی 
روخـی بالنکـو در اللیـگا بهتر از رئـال مادرید 
)سفیدپوشـان یک بازی بیشـتر انجـام دادند( 
و بارسـلونا اسـت، اتفاقـی که مرسـوم نیسـت 
چـون همیشـه در فصـل هـای گذشـته دو 
قـدرت اسـپانیا آمـار بهتـری در ایـن زمینـه 

داشتند. 

بدینوسیله به تآسی از فقره دوم ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عمومی رسانیده می شود، وزارت دولت درامور رسیدگی به حوادث درنظر دارد بارگیری، انتقال ۲۰۰۰ متریک تن گندم از سیلوی پلخمری به مرکز 
والیت تخار راتحت شماره داوطلبی  ANDMA/NCB/99/S-044 را به شرکت خدمات لوژستیکی افغان سیگما دارنده جواز نمبر )3۵۲۶۴( آدرس گوالیی حصه اول بالک 7۵، مرکز، کابل، کابل به قیمت مجموعی مبلغ 
3،3۸۰،۰۰۰ سه میلون و سه صدو هشتاد هزار افغانی اعطاء نماید اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه  داشته باشند؛ می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی  طور کتبی 

توآم با دالیل آن به آمریت تدارکات وزارت دولت درامور رسیدگی به حوادث واقع کوچه قصابی شهر نو کابل-افغانستان وفق احکام ماده  پنجاهم  قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرز العمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت 1۰:۰۰ قبل از ظهر روز دوشنبه تاریخ ۰3 / قوس/ 13۹۹ به آمریت تدارکات امور ساختمانی واقع 

منزل اول سمت راست تعمیر مالی، اداری، تهیه و تدارکات و قوای بشری وزارت صحت عامه چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
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تعمیر مالی، اداری، تهیه و تدارکات و قوای بشری وزارت صحت عامه چهارراهی شهید احمد شاه مسعود، کابل افغانستان تدویر می گردد.
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برخی از داده ها نشان می دهد که سیستم ایمنی بدن ممکن است حافظه خوبی برای مقابله با ویروس کرونا نداشته باشد. 
یک مطالعه نشان داده است که هنگام ابتال به کووید19، اندامی که سلول های بی خاطره را تولید می کنند، به درستی انواع 
سلول هاییی را که قادر به تبدیل شدن به سلول های بی خاطره هستند، فعال نمی کنند. سلول های بی خاطره سلول هاییی با 
عمر طوالنی هستند که اگر فرد مجددا در معرض ویروس قرار گرفت، به سرعت آنتی بادی تولید می کنند. به باور محققان 

بدون حافظه ایمونولوژیک، آنتی بادی های ویروس کرونا ممکن است خیلی دوام نیاورند.

این مسأله محدود بوده است.
سیستم  که  می دهد  نشان  داده ها  از  برخی 
ایمنی بدن ممکن است حافظه خوبی برای 
یک  باشد.  نداشته  کرونا  ویروس  با  مقابله 
به  ابتال  است که هنگام  داده  نشان  مطالعه 
اندامی که سلول های بی خاطره  کووید1۹، 
را تولید می کنند، به درستی انواع سلول هایی 
را که قادر به تبدیل شدن به سلول های بی 
سلول های  نمی کنند.  فعال  هستند،  خاطره 
بی خاطره سلول هایی با عمر طوالنی هستند 
قرار  ویروس  معرض  در  فرد مجددا  اگر  که 
گرفت، به سرعت آنتی بادی تولید می کنند. 
به باور محققان بدون حافظه ایمونولوژیک، 
است  ممکن  کرونا  ویروس  آنتی بادی های 

خیلی دوام نیاورند.

دربارهسلولهایتیچهمیدانیم؟
مطالعات نشان داده است که بیماران مبتال 
تی  سلول های  با  معموال  کووید1۹  به  
به گفته محققان حتا  پیدا می کنند.  ایمنی 
آنتی بادی  واکنش  بدون  بهبودیافته  بیماران 
تی  قابل تشخیص، در خون خود سلول های 

دارند.
ویروس  به  ابتال  در  تی  نقش سلول های  اما 
ایمنی بدن هنوز مشخص نیست.  و حافظه 
مطالعات نشان داده است که سلول های تی 
خاطره می توانند در بیمارانی که به بیماری 
آلوده   ۲۰۰۴ تا   ۲۰۰3 سال  در  »سارس« 
شده بودند، تا 11 سال پس از بهبودی شان 
ویروس  که  آن جایی  از  اما  بیاورند.  دوام 
نمی توان  نیست،  گردش  در  دیگر  سارس 
ممکن  هنوز  تی  سلول های  این  که  گفت 

است محافظت کنند.
برخی از افراد ممکن است از قبل سلول های 
تی در خون خود داشته باشند که می توانند 
تشخیص  را  کرونا  جدید  ویروس  قطعات 
گفته  به  ایمنی  سلول های  این  دهند. 

اما این مسأله در مورد ویروس جدید کرونا 
معلوم نیست. مشخص نیست که آنتی بادی ها 
یا حتا  تا چه مدت دوام می آورند  در خون 
ایمنی  نشانه ی  خون  در  آنتی بادی ها  وجود 
بدن  در  آنتی بادی  داشتن  خیر.  یا  است 
مقابله ی  در  آن ها  که  نیست  معنا  این  به 

سیستم ایمنی با ویروس مؤثر هستند.
آنتی بادی هایی  خنثاکننده  آنتی بادی های 
می کنند  متوقف  را  ویروس  که  هستند 
سلول  آلوده شدن  و  ویروس  تکثیر  از  و 
چنین  می کنند.  جلوگیری  آن  به  میزبان 
که  را  ویروس  قالب  معموال  آنتی بادی هایی 
میزبان  سلول های  وارد  ویروس  آن  توسط 
این  تاکنون  می کنند.  شناسایی  می شود، 
نوع آنتی بادی ها در کانون تمرکز مطالعاتی 
آن  طریق  از  دانشمندان  که  بوده اند 
می خواهند بفهمند که آیا یک فرد با داشتن 
یا  باشد  مصون  می تواند  آنتی بادی ها  این 

خیر.
آوبری گوردون، اپیدمیولوژیست در دانشگاه 
به  مردم  اکثر  »برای  می گوید:  میشیگان 
تولید  درحال  بدن شان  که  می رسد  نظر 
این  پس  است.  خنثاکننده  آنتی بادی های 

امیدوارکننده است.«
با این حال هنوز مشخص نیست که چه مقدار 
یک  محافظت  برای  خنثاکننده  آنتی بادی 
فرد کافی است. و حتا اگر این آنتی بادی ها 
از فرد محافظت کنند، معلوم نیست که آیا 
پروتئین های ایمنی چه مدت در بدن باقی 
می مانند. مطالعات روی بیماران بهبودیافته 
کووید1۹ نشان داده است که آنتی بادی های 
ضعیف  زمان  گذشت  با  کرونا  ویروس 
می شوند اما در کل، سطح آن ها طی سه تا 

شش ماه نسبتا ثابت باقی می ماند.
اولین  از  که  آن جایی  از  می گوید  گوردون 
زیادی  زمان  ویروس کرونا در جهان  شیوع 
مطالعه  برای  دانشمندان  زماِن  نمی گذرد، 

وی باقی می مانند. سپس اگر فرد در آینده 
دوباره در معرض همان ویروس قرار گرفت، 
را  تهدید  موجود  قبل  از  آنتی بادی های 
عفونت  از  جلوگیری  برای  و  داده  تشخیص 

مجدد وارد عمل می شوند.
تی  »سلول های  اصطالح  به  سلول های 
خاطره« نیز در بدن وجود دارند. در حالت 
نام  مطابق  خاطره  تی  سلول های  ایده آل، 
را  ویروس  یک  یعنی  می کنند،  عمل  خود 
تشخیص  سریع  شده  روبرو  آن  با  قبال  که 
می دهند و به هماهنگی سیستم ایمنی بدن 
از  را  آلوده  سلول های  یا  و  می کنند  کمک 

بین می برند.
مصونیت  نام  به  که  مصونیت  نوع  یک 
می شود،  یاد   sterilizing immunity
هرگز  ویروس  که  می کند  عمل  طوری 
فرصتی برای تکثیر نمی یابد و هیچ سلولی 
نوع  این  به  دست یابی  اما  نمی شود.  آلوده 
مصونیت دشوار است. در بیشتر مواقع، افراد 
یک  که  می یابند  دست  نسبی  مصونیت  به 
ایجاد می کند که  بدن  را در  واکنش سریع 
ممکن است از شدت بیماری در دوره دوم یا 

امکان انتقال آن به دیگران بکاهد.
کووید1۹  از  که  افرادی  نیست  مشخص 
بهبود یافته اند از چه نوع مصونیتی برخوردار 
می شوند و پاسخ این سوال را فقط »زمان« 
می تواند  احتماال  واکسن  یک  داد.  خواهد 
به  نسبت  را  قوی تری  ایمنی  واکنش 
کند،  ایجاد  ویروس،  به  طبیعی  آلوده شدن 
در  امر  این  آیا  که  نیست  مشخص  هرچند 
خواهد  صدق  کرونا  ویروس  واکسن  مورد 

کرد یا خیر.

آیافرددارایآنتیبادیدربرابرویروس
کرونامصوناست؟

بیماری ها همچون  برخی  برای  آنتی بادی ها 
سرخک ممکن است یک عمر باقی بمانند. 

ارین گارسیا، ساینس نیوز
مترجم: جلیل پژواک

حتا رییس جمهور دونالد ترمپ ادعا می کند 
که ابتال به کووید1۹ به او مصونیت بخشیده 
است، اما گزارش هایی وجود دارد که نشان 
می دهد افراد برای بار دوم نیز امکان دارد به 
ابتالی  این که  با  آلوده شوند.  کرونا  ویروس 
به نظر  نادر  امری  هنوز  کووید1۹  به  مجدد 
که  نشده  مشخص  تاکنون  اما  می رسد، 
اندازه  چه  تا  واقعا  کرونا  برابر  در  مصونیت 

می تواند از یک فرد محافظت کند.
درحال  زیرا  است  نیز  اخبار  در  مصونیت 
بحث  موضوع  گله ای  مصونیت  حاضر 
مقطعی  گله ای  مصونیت  است.  دانشمندان 
در  مردم  از  کافی  تعداد  آن  در  که  است 
بیماری زا/ویروس(  )عامل  پاتوژن  یک  برابر 
گردش  ترتیب  این  به  و  می یابند  مصونیت 
این که مصونیت گله ای  با  آن کند می شود. 
همه گیری  پایان  از  نشانه ای  است  ممکن 
کنونی باشد، اما کارشناسان تخمین می زنند 
به مصونیت گله ای حدود  برای رسیدن  که 

۴۰ تا ۶۰ درصد مردم باید آلوده شوند.
یک گروه از محققان با محافظت از گروه های 
آسیب پذیر )افراد مسن یا بیمار( و اجازه دادن 
میان  در  پخش شدن  برای  کووید1۹  به 
کسانی که نسبتا مقاوم هستند، سعی دارند 
به حکومت ها کمک کنند که بدون واکسن 
این حال  با  یابند.  گله ای دست  مصونیت  به 
در  که  نامه ای  در  محققان  از  دیگری  گروه 
1۴ اکتبر در Lancet منتشر شد، استدالل 
یک  جمعیت  کل  رویکرد  این  که  می کنند 
حتا  و  شدید  بیماری  معرض  در  را  کشور 

مرگ قرار می دهد.
)نام   SARS-CoV-2 که  آن جایی  از 
یک  کرونا(  خانواده  جدید  ویروس  علمی 
دانشمندان  است،  جدید  کامال  ویروس 
از  پس  فرد  یک  که  بگویند  نیستند  قادر 
مدت  چه  تا  کووید1۹  بیماری  از  بهبودی 
که  می گویند  دانشمندان  می ماند.  مصون 
از  سرعت  به  کرونا  برابر  در  مصونیت  اگر 
بین برود، زمینه برای شیوع مکرر آن فراهم 

می شود، مگر این که واکسنی پیدا شود.
ما  که  است  نکاتی  آید،  می  ذیل  در  آنچه 
تاکنون در مورد واکنش سیستم ایمنی بدن 

خود در برابر ویروس کرونا می دانیم:

منظوراز»مصونیت«واقعاچیست؟
معنای  به  مصونیت  دانشمندان  نظر  از 
مقاومت بدن در برابر بیماری است. مصونیت 
قرارگرفتن  طریق  از  یا  واکسن  طریق  از  یا 
سیستم ایمنی بدن در معرض یک بیماری 
مصونیت  اما  می شود.  حاصل  ویروس  یا 
همیشه به معنای ایمنی کامل فرد در برابر 

ویروس نیست.

بدنچگونهمصونیتایجادمیکند؟
محافظت  برای  راه  دو  بدن  ایمنی  سیستم 
که  تی«  »سلول های  اول،  دارد:  پایدار 
می سپارند  حافظه  به  را  ویروس  یا  پاتوژن 
و سپس موقع قرارگرفتن مجدد در معرض 
می دهند.  نشان  واکنش  مؤثر  و  سریع  آن 
تولید  آنتی بادی  که  بی«  »سلول های  دوم، 
از پروتئین هایی  می کنند. آنتی بادی عبارت 
است که بدن برای مقابله با یک ویروس از 

خود تولید می کند.
مدت ها  آنتی بادی ها  این  ایده آل،  حالت  در 
خون  در  بیماری،  از  فرد  بهبودی  از  پس 

قبلی  قرارگرفتن  از  است  ممکن  محققان 
باعث  که  کرونا  ویروس های  معرض  در  فرد 
باشند.  مانده  باقی  می شوند،  سرماخوردگی 
این نوع سلول های تی ممکن است به کاهش 
طول یا شدت بیماری کووید1۹ که عامل آن 
ویروس جدید کرونا هست، کمک کنند. اما 
در آن روی سکه، این سلول های تی ممکن 
بیش ازحد سیستم  تحریک  احتماال  با  است 
نام »توفان  ایمنی بدن و ایجاد وضعیتی به 
سیتوکین«، که عامل برخی از موارد شدید 
ابتال به کووید1۹ است، بیماری را بدتر کنند.

آیاامکانداردفردیدوبارهبهویروس
کروناآلودهشود؟

مواردی  از  اندکی  تعداد  اکنون  محققان 
به  دوباره  افراد  آن  در  که  کرده اند  ثبت  را 
مورد  اولین  شده اند.  آلوده  کرونا  ویروس 
و  شد  گزارش  هنگ کنگ  در  دست  این  از 
جاهای  و  هالند  متحده،  ایاالت  در  سپس 

دیگر نیز به ثبت رسید.
مجدد  ابتالی  که  نیست  مشخص  هنوز  اما 
می گوید  بارکر  است.  شایع  چقدر  کرونا  به 
انگشت شمار  هنوز  مجدد  ابتالی  موارد  که 
است و »ما واقعا در حال حاضر نمی توانیم 
به ما  بگوییم که آلودگی مجدد چه چیزی 
ایمنی  واکسن  آیا  این که  یا  ایمنی  درباره 
مانند  یا  کرد  خواهد  فراهم  طوالنی مدت 
واکسن آنفوالنزا باید بخشی از برنامه ساالنه 

ما شود، می گوید.«
در مواردی ابتالی مجدد معمول است زیرا 
است  ممکن  افراد  از  برخی  ایمنی  حافظه 
ابتالی  از  جلوگیری  برای  کافی  اندازه  به 
از  است  ممکن  هرچند  نباشد،  قوی  مجدد 

بیمارشدن شدید فرد جلوگیری کند.
نفر مجددا  این که یک  اثبات  بیکر می گوید 
آلوده شده یا خیر دشوار است زیرا محققان 
دو  که  دهند  نشان  قطعی  طور  به  باید 
ویروس متفاوت باعث ایجاد دو عفونت شده 
است. این کار نیاز به آزمایش ژنتیکی دارد. 
عالوه براین، متخصصان لزوما مراقب چنین 
از  عالئمی  که  افرادی  در  ویژه  به  مواردی 

خود نشان نمی دهند، نیستند.

مصونیت برای نکات این همهی معنی
گلهایچیست؟

ابتال  از  این که مصونیت پس  دانستن  بدون 
چقدر دوام می آورد و این امر از فردی به فرد 
دیگر چقدر متفاوت است، نمی توان دانست 
که آیا پایان دادن به همه گیری کووید1۹ از 
یا  است  امکان پذیر  گله ای  مصونیت  طریق 
خیر. آنچه واضح است به گفته کارشناسان 
این است که تالش برای رسیدن به مصونیت 
گله ای بدون واکسن منجر به بیماری و مرگ 

بیشتری خواهد شد.
بیماری های  انجمن  رییس  فایل،  توماس 
رییس  فینبرگ،  جودث  و  امریکا  واگیردار 
در  بیانیه ای  در  اچ آی وی  پزشکی  انجمن 
1۴ اکتبر گفتند که »ترویج مفهوم مصونیت 
همه گیری  به  پاسخی  به عنوان  گله ای 
کووید1۹ نامناسب، غیرمسئوالنه و ناآگاهانه 

است.«
است.  دور  بسیار  هنوز  گله ای  مصونیت 
گوردون می گوید: »در ایاالت متحده ما حتا 
روی  نشده ایم.  نزدیک  گله ای  مصونیت  به 
مصونیت  به  رسیدن  رویکرد  گرفتن  دست 
گله ای از طریق آلوده شدن طبیعی منجر به 

صدها هزار مرگ غیرضروری خواهد شد.«

ما هنوز منی دانیم مصونیت در برابر کروان چقدر دوام یم آورد


