
عمران  خان: 
پاکستـان در حد توان در راستـای 

کاهش خشونـت کمـک می کند

55

 مکرون به رهبران مسلمانان فرانسه برای پذیرش 
›ارزش های جمهوری‹ ضرب االجل داد

 رئیس جمهوری چین ›اقتصاد عظیم‹ کشورش را به روی 
تجارت خارجی می گشاید

 امانوئـل مکـرون، رئیس جمهـور فرانسـه، 
کشـورش  مسـلمان  جامعـه  رهبـران  بـه 
مسـیر  در  تـا  اسـت  داده  ضرب االجلـی 
مقابلـه بـا اسـام گرایی افراطـی، »منشـور 
ارزش هـای جمهوری خواهانـه« را بپذیرند.

مسـلمانان  شـورای  بـه  مکـرون  آقـای 
فرانسـه ۱5 روز فرصـت داده تا منشـور  ...

 شـی جین پینـگ، رئیـس جمهـوری چیـن 
گفتـه اسـت کـه چیـن »اقتصـاد عظیـم« 
خـود را بـه روی واردات کاالهـا و خدمات با 
کیفیـت باالتر می گشـاید. آقای شـی که در 
نشسـت مجازی مجمـع همـکاری اقتصادی 
سـخن   - آپـک   - آرام  اقیانـوس  و  آسـیا 

می گفـت، افـزود کـه کشـورش ...
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بازی سه گانه پـاکستـان 

 دشواری های روابط کابل- 
اسالم آباد

افغانستان؛ جهنم کودکان 

مقـام  بلندپایه تریـن  میزبـان  کابـل  پنجشـنبه  روز   
پاکسـتانی بـود و عمـران خان نخسـت وزیر این کشـور 
بـه گفتـه خودش پـس از 50سـال به افغانسـتان سـفر 
کـرد. او در ایـن سـفر کوتـاه که بیش از چند سـاعت به 
طـول نیجامیـد گفتگوهایی بـا رهبران حکومت داشـت 

و پـس از انجـام گفتگوهـا و پیـش از تـرک ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 »رسزمیـن موعـود« کتاب جدیـد اوباما روز 

سـه شـنبه، 17 نوامـر بـه بـازار آمـد. ایـن 

کتـاب دارای 7 بخـش و 27 فصـل اسـت و 

رویدادهای هشـت سـال ریاست جمهوری 

اوبامـا را دربرمی گیـرد. هم چنـان اوباما در 

ایـن کتاب بارها به گذشـته نقب زده اسـت 

و بخش هـای از زندگـی اش را در آن روایـت 

کـرده اسـت؛ از کودکـی تـا آشـنایی اش بـا 

بـه سـنای  از ورودش  و  میشـل همـرش 

امریـکا تا پایـان  ...

زنـان  فلـم  بین املللـی   ششـمین جشـنواره 

هـرات شـامگاه روز پنجشـنبه، 29 عقـرب به 

کار خـود پایـان داد. در مراسـم پایانـی ایـن 

جشـنواره کـه در قـر دارملـان برگزار شـده 

بـود، برگزیـدگان جشـنواره معرفـی شـدند. 

سـینامگران،  هرنمنـدان،  مراسـم  ایـن  در 

فرهنگیـان، مقامـات دولتی و فعـاالن حقوق 

بـر و حقـوق زنـان اشـراک داشـتند.

مراسم پایانی جشنواره با...

 نگاهی به »سرزمین 
موعود«، کتاب 

خاطرات باراک اوباما

 ششمین جشنواره 
بین المللی فلم زنان 

هرات پایان یافت
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  پاکستان در حد توان در راستای 
کاهش خشونت کمک می کند

سرمقاله

 روز پنجشـنبه کابـل میزبان بلندپایه ترین مقام پاکسـتانی 

بـه گفتـه  ایـن کشـور  وزیـر  و عمـران خـان نخسـت  بـود 

خـودش پـس از 50سـال بـه افغانسـتان سـفر کـرد. او در 

ایـن سـفر کوتـاه که بیش از چند سـاعت به طـول نیجامید 

گفتگوهایـی بـا رهـران حکومـت داشـت و پـس از انجـام 

گفتگوهـا و پیـش از تـرک کابـل بـا رییـس جمهـور غنـی 

کنفرانـس مطبوعاتـی کوتاهـی داشـت. در ایـن کنفرانـس 

سـوی  از  تکـراری  سـخنان  جـز  مهمـی  حـرف  چنـدان 

نخسـت وزیـر پاکسـتان و طفره رفـن از پذیرش مسـوولیت 

در قبـال حامیت هـای بی دریـغ این کشـور از طالبان بیان 

نشـد. ایـن سـفر ترشیفاتـی و نـه چنـدان پردسـتاورد بـار 

دیگـر نشـان داد که پاکسـتان هنـوز در یک میـدان واقعی 

بـا سـه رویکرد متفـاوت در حال بازی اسـت و اصل مسـاله 

تنهـا یک مسـاله اسـت و آن تـداوم حامیت های این کشـور 

از طالبـان اسـت. میـدان واقعی، جنگ و خشـونتی اسـت 

کـه سـال ها اسـت حیـات مـردم افغانسـتان را بـه تباهـی 

کشـانده اسـت و افراطیـت در حـال نضج گیـری دو باره در 

منطقه اسـت و رویکرد سـه گانه پاکسـتان عبارتند از فریب 

افغانسـتان و ایاالت متحده و همسـویی واقعـی با طالبان.  

مقامـات پاکسـتانی وقتـی بـا مقامـات افغانسـتان و یـا در 

دنیـای دیپلامسـی سـخن می گوینـد همـواره از برقـراری 

صلـح و نظـام دموکراتیک در افغانسـتان حامیت می  کنند. 

عمـران خان نیـز در کنفرانس مطبوعاتی بـا رییس جمهور 

غنـی گفـت که شـام بیـش از آن چیزی را که انتظـار دارید 

از سـوی مـا خواهید دیـد. در من توافقنامـه ای که وزارت 

خارجـه افغانسـتان منتـرش کـرده اسـت نیـز نـکات بسـیار 

برجسـته و عمـده ای آمـده اسـت کـه اگـر اراده واقعـی از 

سـوی پاکسـتان در تطبیـق ایـن توافقنامـه وجـود داشـته 

بـه سـمت و سـوی  افغانسـتان  بـدون شـک صلـح  باشـد 

جدیـدی سـیر خواهـد کرد. قبـل از آغـاز گفتگوهای دولت 

افغانسـتان گـروه طالبـان نیز وقتـی قمرالدیـن باجوه لوی 

درسـتیز پاکسـتان به کابل یک سـفر از قبل اعالن ناشـده 

داشـت روی یـک توافقنامـه میـان دو کشـور در بـاره رونـد 

صلـح و مذاکـرات امضـا شـده بـود. در آن توافقنامـه نیـز 

روی نـکات مهمی انگشـت گذاشـته بود و اکنـون توافقات 

جدیـد نخسـت وزیـر پاکسـتان بـا مقامـات افغانسـتان نیز 

بـر مبنـای آن توافقنامـه حداقل بـه لحاظ لفظـی و بر روی 

کاغـذ مهـم اسـت. امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه نشـانه های 

وجـود  پاکسـتان  اعالمـی  دیپلامسـی  برخـالف  بسـیاری 

تقریبـا  هنـوز  رسـمی  غیـر  گزارش هـای  اسـاس  بـر  دارد. 

و  تروریسـتی  حمـالت  حتـی  و  جنگـی  حمـالت  متـام 

انتحـاری در شـورای کویتـه فیصله و سـپس در افغانسـتان 

اجرایـی می شـود. بـدون شـک تـداوم خشـونت ها و جنـگ 

در افغانسـتان بدون اطالع سـازمان اسـتخباراتی پاکستان 

منی توانـد صـورت گیـرد و هنـوز دسـت این کشـور در قلب 

همـه خشـونت ها دیـده می شـود. بنابرایـن پاکسـتان هنوز 

در قبـال افغانسـتان صـادق نیسـت. 

نیـز  آمریکایـی  بـا مقامـات  ایـن کشـور  رویکـرد دیگـر  در 

آن سـخنان خـر  از  افغانسـتان  نـه  کـه  دارد  حرف هایـی 

دارد و نـه طالبـان. اسـراتژی مشـرک دو کشـور بر مبنای 

تفاهامت دیرینه و سـنتی انجام می شـود که سـازمان های 

اسـتخباراتی دو کشـور تعییـن می کنند. مقامات رسـمی و 

سیاسـی تنها مامور انجام هامن تفاهامت هسـتند و حتی 

در مـواردی شـاید مقامـات سیاسـی هم از اصـل ماجرا بی 

خر باشـند. همکاری های مشـرک و نزدیک دو کشـور به 

سـال ها قبـل و بـه زمـان حملـه شـوروی بـه افغانسـتان بـر 

می گـردد. بـدون شـک میـان دو کشـور رازورمزهایی وجود 

دارد کـه هنـوز خیلـی از سیاسـت مداران نه در پاکسـتان و 

نـه در افغانسـتان از آن هـا بی خرنـد. گروه هـای جهـادی 

بـه مثابـه یـک ارتـش مفـت سـال ها بـر محـور منافـع دو 

زیربناهـای  و  جنگیدنـد  جهـاد  بهانـه  بـه  تنهـا  و  کشـور 

سیاسـی و اقتصـادی افغانسـتان را ویـران کردنـد و اکنـون 

گـروه طالبـان درسـت هـامن نقـش را بـازی می کنـد. در 

متحـده  ایـاالت  بـا  پاکسـتان  رویکـر  همیـن  صـورت  هـر 

سـبب شـده اسـت کـه یـک بـار رییـس جمهـور بایـدن در 

سـال های گذشـته گفتـه بـود کـه پاکسـتان پنجـاه برابـر 

افغانسـتان بـرای ایـاالت متحـده اهمیـت دارد. 

و در  قبـال طالبـان  پاکسـتان در  و اصلـی  رویکـرد سـوم 

مواجهـه اصلـی بـا ایـن گـروه اسـت. پاکسـتان هنـوز نه به 

طـور رسـمی و نـه در عـامل واقـع علیـه طالبـان بـه عنـوان 

دولـت  و  مـردم  علیـه  روزه  کـه همـه  گـروه شورشـی  یـک 

افغانسـتان در جنـگ اسـت اقدامـی انجـام نـداده اسـت و 

ظاهـرا حداقـل تـا کنـون بنـا هـم نیسـت کـه انجـام دهـد. 

و  اسـت  پاکسـتان  دست سـاخته  محصـول  طالبـان  زیـرا 

هنـوز در عمـق اسـراتژی ایـن کشـور از جایـگاه مهمـی 

افغانسـتان  قبـال  پاکسـتان در  رویکـرد  برخـوردار اسـت. 

هـم  چهارمـی  زاویـه  قطـر  مذاکـرات  رشوع  بـا  همزمـان 

پیـدا کـرده بـود کـه در سـفر داکـر عبداللـه و حکمتیـار 

بـه پاکسـتان و ارتباطـات ایـن کشـور بـا برخـی از رهـران 

مجاهدیـن تـا حـدی خـود را نشـان داد و آن احتـامل بـاز 

و  موقـت  عنـوان حکومـت  تحـت  فـاز جدیـد  یـک  شـدن 

پـروژه  ایـن  می رسـد  نظـر  بـه  اکنـون  ولـی  بـود.  عبـوری 

پاکسـتان  و  اسـت  گردیـده  متوقـف  فعـال  بـرای  حداقـل 

عالقـه خـود را بـرای رشوع آن از دسـت داده اسـت. زیـرا 

ایـن رویکـرد نیـز در ذیل هامن رویکرد سـوم قرار داشـت و 

اکنـون ظاهـرا نیـازی بـه آن منی بینـد. 

در مجمـوع پاکسـتان بـا سـه رویکـرد و بـه عبارتـی بـا سـه 

چهـره در حـال بـازی در میـدان افغانسـتان اسـت. یـک 

مقامـات  بـا  چهـره  یـک  و  افغانسـتان  مقامـات  بـا  چهـره 

طالبـان  بـا  مواجهـه  در  اصیـل  چهـره  یـک  و  آمریکایـی 

وجـود دارد. در مجمـوع می تـوان بـه ایـن نتیجه رسـید که 

پاکسـتان هنـوز بـه عنـوان یـک بازیگـر قدرمتنـد در قضیه 

افغانسـتان نقـش اصلـی را دارد و هنوز قادر اسـت دیگران 

را در راسـتای منافـع ملـی خـود بـه بـازی بگیـرد و تـداوم 

جنـگ و خشـونت در افغانسـتان و یا برقـراری صلح به طور 

مسـتقیم بـه اسـراتژی ایـن کشـور بسـتگی دارد. 

از صفحه1

 زملـی خلیـل زاد، مناینـده ی ویژه ی امریکا برای صلح افغانسـتان و 

عبدالعزیـز کاملـوف، وزیـر امور خارجه ی ازبیکسـتان باهـم دیدار و 

دو طـرف در مـورد روند صلح افغانسـتان بحـث و گفت وگو کرده اند.

آقـای خلیـل زاد بامـداد دیـروز )جمعـه، ۳۰ عقـرب( در رشـته تویتی 

گفتـه اسـت در ایـن دیـدار که در شـهر واشـنگن، پایتخـت امریکا 

صـورت گرفتـه، دو طـرف همچنـان در مـورد »اهمیت فـوری کاهش 

افغانسـتان صحبـت  رونـد صلـح  نقـش منطقـه در  و  خشـونت ها« 

کرده انـد.

بـه گفتـه ی او، اهمیـت اتصـال اقتصـادی منطقه، تجارت و توسـعه 

از دیگـر موضوعـات مـورد بحـث دیـدار آنان بوده اسـت.

از سـویی هـم، مناینـده ی ویـژه ی امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان 

گفتـه اسـت کـه او در دیـدار بـا وزیر خارجـه ی ازبیکسـتان در مورد 

برگـزاری نشسـت میـان مناینـدگان امریکا، ازبیکسـتان، پاکسـتان 

و افغانسـتان روی بحـث دربـاره ی اتصـال و انکشـاف منطقه ای نیز 

گفت وگـو کـرده اسـت.

خلیـل زاد و کاملـوف درحالـی در مـورد رونـد صلح افغانسـتان باهم 

دوحـه،  در  صلـح  بین االفغانـی  مذاکـرات  کـه  کرده انـد  گفت وگـو 

پایتخـت قطـر بـا گذشـت بیـش از دو مـاه از آغـاز آن، بـا بنبسـت 

مواجـه شـده اسـت.

چندیـن منبـع تأییـد کرده انـد کـه دسـت کـم ۲۵ نیـروی امنیتـی از 

جملـه سـه مقـام ارشـد پولیـس در ولسـوالی مایمـی بدخشـان در 

حملـه روز پنجشـنبه طالبـان به مرکز این ولسـوالی کشـته شـده اند.

فرمانـده پولیـس، آمـر امنیـت و مدیـر مبـارزه بـا جرایـم جنایـی ایـن 

ولسـوالی در میـان کشته شـدگان ایـن حملـه هسـتند.

بشـیراحمد صمیـم، رئیس شـورای والیتی بدخشـان، گفـت که گروه 

طالبـان سـاعت ۴ بامـداد روز پنج شـنبه ۲۹عقرب به مرکز ولسـوالی 

مایمـی حملـه کردنـد و موفـق شـدند کـه ایـن ولسـوالی را سـقوط 

دهند.

او گفـت کـه ۲۵ نفـر در پـی حملـه طالبـان کشـته، یـک نفـر زخمی 

بـه اسـارت طالبـان در  نیـز  نیـروی خیـزش مردمـی  شـده و چهـار 

آمده انـد. بـه گفتـه وی، در ایـن حملـه بـه غیرنظامیـان نیـز تلفاتـی 

وارد شـده اسـت. او آمـار مشـخصی در ایـن زمینـه بدسـت نـداد.

رئیـس شـورای والیتی بدخشـان تایید کرد پس از آنکـه گروه طالبان 

کنـرل مرکـز ایـن ولسـوالی را بـه دسـت گرفتنـد، افـراد ایـن گـروه 

سـاختامن ایـن ولسـوالی را نیـز بـه آتش کشـیده اسـت.

آن طـوری کـه آقـای صمیـم توضیـح داد در حـال حـارض جنگجویان 

طالبـان مرکـز ایـن ولسـوالی را تـرک کـرده اسـت. او گفـت کـه قـرار 

اسـت نیروهـای تازه نفـس بـه ایـن ولسـوالی اعزام شـود.

دلیـل  بـه  روز گذشـته  کـه  انـد  گفتـه  بدخشـان  مقام هـای محلـی 

وضعیـت نامسـاعد جـوی و ریـزش بـرف آنهـا قادر بـه اعـزام نیروهای 

کمکی برای جلوگیری از سـقوط ولسـوالی به دسـت طالبان نبودند. 

مایمی دورترین ولسـوالی والیت بدخشـان اسـت که در شـامل رشق 

ایـن والیـت واقـع و بـا کشـور تاجیکسـتان هم مرز اسـت. با گذشـت 

چندیـن سـاعت از حملـه طالبان به مرکـز این ولسـوالی، وزارت های 

دفـاع و داخله/کشـور افغانسـتان اطالعـات تـازه ای در مـورد وضعیت 

امنیتـی آن ارایـه نکرده انـد.

خشـونت ها در افغانسـتان در هفته های پسـین افزایش یافته اسـت. 

در جریـان کمـر از یـک هفتـه از سـقوط دسـتکم سـه ولسـوالی در 

شـامل و جنوب افغانسـتان گزارش شـده اسـت.

پیـش از ایـن مقام هـای محلـی والیـت قنـدوز در شـامل افغانسـتان 

تاییـد کـرده بودنـد کـه گـروه طالبـان روز یکشـنبه)۲۵ عقـرب( بـه 

ولسـوالی دشـت ارچـی ایـن والیـت حملـه کردنـد و موفق بـه ترصف 

مرکـز ولسـوالی شـدند. یـک هفتـه قبـل نیـز جنگجویـان وابسـته بـه 

طالبـان بـه مرکـز ولسـوالی دهـراوود والیـت ارزگان در جنـوب ایـن 

کشـور حملـه کردنـد و کنـرول ایـن ولسـوالی را بدسـت گرفتنـد. 

ایـن  سـقوط  افغانسـتان  داخلـه  و  دفـاع  وزارت  مقام هـای  هرچنـد 

ولسـوالی ها را رد کـرده بودنـد. 

وزارت صحـت عامه ی کشـور اعالم کرد که در بیسـت وچهار سـاعت 

گذشـته، دوهـزار و ۵۹۹ منونـه ی مشـکوک بـه ویـروس کرونـا در 

البراتوارهـای ایـن وزارت تسـت شـده کـه نتایـج آزمایـش ۱۸۶ مورد 

آن مثبت تشـخیص شـده اسـت.

قندهـار،  کابـل،  والیت هـای  در  کرونـا  مثبـت  مـوارد  تعـداد  ایـن 

بلـخ، ننگرهـار، قنـدوز، نیمـروز، لوگـر، بدخشـان و لغـامن بـه ثبـت 

رسـیده اسـت. بـه ایـن ترتیـب، شـامر مبتالیـان بـه ویـروس کرونـا 

در کشـور بـه ۴۴ هـزار و ۳۶۳ نفـر افزایـش یافتـه اسـت. همچنـان 

در بیسـت وچهار سـاعت گذشـته، ۱۳ مریـض »کوویـد۱۹« جـان 

داده انـد. شـامر فوتی های ناشـی از مریضی »کووید۱۹« در کشـور 

بـه یک هـزار و ۶۶۳ نفـر افزایـش یافتـه اسـت.

افزایـش یافتـه اسـت و  می خواهـم بـه شـام اطمینـان دهـم 

که حکومت و مردم پاکسـتان با شـام )حکومت افغانسـتان( 

یـک نگرانـی مشـرک داریـم و آن احسـاس بـرای برقـراری 

اسـت. صلح 

نخسـت وزیـر پاکسـتان همچنیـن اضافـه کـرد کـه مناطـق 

قبایلـی پاکسـتان نیـز از جنگ و تـرور به شـدت صدمه دیده 

است.

غنی:همکاریدوکشورعاملاتصالمنطقهای

محمـد ارشف غنـی رئیس جمهوری نیز گفت که سـفر شـام 

افغانسـتان  در  خشـونت ها  کـه  می شـود  انجـام  زمانـی  در 

پیـام  و  اسـت  »تاریخـی«  ایـن سـفر  و  اسـت  یافتـه  شـدت 

ارزشـمند و مهـم را بـرای متـام افغانسـتان می رسـاند.

بـا  ایـن اسـت کـه  افـزود: هـدف مشـرک مـا  آقـای غنـی 

باورمنـدی به سـوی آینـده گام برداریم، تا بـه بی اعتامدی ها 

کـه روابـط مـا را نشـانه گرفتـه اسـت، فایـق آییـم. دیـدگاه 

مشـرک در خصـوص همـکاری نـه تنها بـرای تقویـت روابط 

افغانسـتان و پاکسـتان مهـم اسـت، بلکـه بـرای اتصـال و 

همکاری هـای منطقـوی نیـز حایـز اهمیـت اسـت.

رئیـس جمهـور افـزود: مترکز مشـرک که برای هـر دو طرف 

الهـام بخش اسـت، محو فقر و توامنندسـازی شـهروندان ما 

در چوکات قانون های اساسـی اسـالمی دو کشـور اسـت.

کـه از یـک توافـق سیاسـی پیـروی کننـد، کار کنیـم.«

آقـای غنـی در بخشـی از صحبت هـای خـود گفتـه اسـت 

کـه جنـگ چهـل سـاله ی گذشـته در کشـور سـبب شـده 

اسـت تـا افغانسـتان در میـان سـه کشـوری قـرار گیـرد کـه 

بیشـرین مهاجـران را دارنـد. او افـزوده اسـت کـه اکرثیـت 

ایـران و پاکسـتان زندگـی می کننـد.  افغـان در  مهاجـران 

کـه  اسـت  افـزوده  رییس جمهـوری کشـور  هـم،  از سـویی 

براسـاس یک رسوی شـامر مهاجران افغـان از ۵۴.۵ درصد 

در سـال ۱۳۹۵ خورشـدی به ۴۷.۳ درصد در سـال جاری 

خورشـیدی کاهـش یافتـه اسـت. 

بی رسپرسـت و کـودکان خیابانـی« در افغانسـتان نیازمنـد 

بیشـرین توجـه انـد.

از سـویی هم، کمیسـیون حقوق برش از حکومت و نهادهای 

امدادرسـان نیـز خواسـته بـه کـودکان بی جاشـده ی بـر اثـر 

درگیری هـای چنـد ماه اخیر بیشـر توجـه کنند.

کمیسـیون حقوق برش افغانسـتان درحالی از گـروه طالبان 

بـه اسـتخدام کـودکان در جبهه هـای  خواسـته اسـت کـه 

جنـگ پایـان دهـد کـه قبـل از ایـن نیـز شـامری از نهادهـا 

از جملـه ایـن کمیسـیون و دیدبـان حقـوق برش اعـالم کرده 

بودنـد کـه طالبـان کـودکان را در صفوف شـان اسـتخدام 

می کننـد.

گروه طالبان اما این گفته ها را پیوسته رد کرده است. 

در  نیـز  را  نیروهـا  ایـن  توسـط  برشدوسـتانه  بین املللـی 

اختیـار ایـن نهـاد قـرار می دهـد.

خواسـته  اسـرالیا  از  کمیسـیون  ایـن  حـال،  همیـن  در 

از  و  صحبـت  قربانیـان  بـا  جـدی  به گونـه ی  کـه  اسـت 

آنـان دلجویـی کنـد. در اعالمیـه تأکیـد شـده اسـت کـه 

اسـرالیا امکانـات تأسـیس بنیـای یادبـود ایـن قربانیـان 

را نیـز فراهـم سـازد تـا خانواده هـای قربانیـان از »عزیـزان 

خـود کـه به طـور فجیـع کشـته شـده اند«، گرامی داشـت 

بـه عمـل  آورنـد. ایـن کمیسـیون همچنـان از کشـورهای 

بریتانیـا، امریـکا و سـایر کشـورهایی کـه در افغانسـتان 

نیـرو دارنـد و یـا داشـته اند، خواسـته اسـت کـه در مـورد 

مجرمانـه ی  عمل کـرد  دربـاره ی  مطرح شـده  اتهام هـای 

را منتـرش  نتیجـه ی آن  و  نیروهـای نظامی شـان تحقیـق 

مـورد  در  اسـرالیا  دفـاع  وزارت  تحقیقـی  گـزارش  کنـد. 

تخطی هـای جنگـی نیروهـای ویـژه ی ارتش آن کشـور در 

افغانسـتان روز )پنج شـنبه، ۲۹ عقـرب( منتـرش شـد. در 

ایـن گـزارش ۵۷ حادثه بررسـی شـده و هـزاران نفر در آن 

شـهادت داده انـد.

آمـاده  تحقیقـات  چهارسـال  از  پـس  کـه  گـزارش  ایـن  در 

شـده، آمـده اسـت که نیروهـای ویـژه ی اسـرالیا در جریان 

جنـگ افغانسـتان ۳۹ نفـر را به طـور غیرقانونـی کشـته اند. 

در گـزارش همچنـان آمـده اسـت کـه ۲۵ نفـر از نیروهـای 

ویژه ی هوایی اسـرالیا در این کشـتارها دسـت داشـته اند.

دفـاع  وزارت  ارشـد  فرمانـده  کمپبـل،  انگیسـی  جـرال 

یـک  از  خجالـت آوری«  »مـوارد  کـه  اسـت  گفتـه  اسـرالیا 

»فرهنـگ جنـگ آوری« در میـان رسبـازان در ایـن گـزارش 

فاش شـده اسـت. او همچنان گفته اسـت: »ادعا منی شـود 

کـه هیـچ یـک از این ها در رشایطـی اتفاق افتـاده که عامل 

ارتـکاب دچـار ابهـام، رسدرگمـی یـا اشـتباه بـوده اسـت.«

دفـاع  وزارت  گـزارش  نـرش  از  افغانسـتان  وزارت خارجـه ی 

اسـرالیا اسـتقبال کـرد و آن را یـک اقـدام الزم در جهـت 

تأمیـن شـفافیت و کسـب اطمینـان از طی مراحـل قانونی، 

غیرقانونـی  قتـل  قضایـای  بـه  رسـیدگی  و  عدالـت  تأمیـن 

افغانسـتان خوانـد.  شـهروندان 

عمران خـان، نخسـت وزیر پاکسـتان در راس  

هیاتـی بلندپایـه بـه کابـل آمـد و بـا محمـد 

ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور دیـدار و در مـورد صلـح، 

کـرد. گفتگـو  تجـاری  و  اقتصـادی  همکاری هـای 

آقـای خـان روز پنجشـنبه 29 عقـرب بعـد در یـک نشسـت 

خـری مشـرک در ارگ گفـت که مـردم افغانسـتان از چهار 

دهـه بدین سـو رنج هـای زیـادی را متقبـل شـده اند و ایـن 

کشـور بـه صلـح نیـاز دارد و پاکسـتان عالقمنـد اسـت کـه 

نقـش خویـش را در ایـن زمینـه ایفـا کنـد و مـن می خواهـم 

اطمینـان دهـم که پاکسـتان آنچـه در توان دارد در راسـتای 

کاهـش خشـونت ها کمـک خواهـد کـرد.

نخسـت وزیـر پاکسـتان ترصیـح کـرد کـه پاکسـتان بیشـر 

مـا  و  اسـت  افغانسـتان عالقمنـد  برقـراری صلـح در  بـرای 

امیدواریـم کـه همکاری هـای تجارتـی و ترانزیتـی میـان دو 

کشـور گسـرش یابـد.

او افـزود کـه متـام هدف سـفر ما این بـود که اعتامد سـازی 

کنیـم، روابـط را تحکیم ببخشـیم و به شـام اطمینان بدهیم 

کـه بیشـر از توقع تـان آنچه کـه به ما نیـاز داریـد، همکاری 

خواهیـم کرد.

آقـای خـان در قسـمتی دیگـر از سـخنانش گفـت کـه سـفر 

مـن در زمانـی صـورت گرفت کـه خشـونت ها در افغانسـتان 

آقـای غنـی بـه نخسـت وزیـر پاکسـتان گفـت کـه شـام بـا 

پیام هـای زیـادی آمده ایـد، امـا مهمرین پیام این اسـت که 

توسـل بـه خشـونت پاسـخ درسـت نیسـت، بلکه یـک توافق 

سیاسـی جامـع بـرای صلـح پایـدار در چـوکات ارزش هـای 

قانـون اساسـی مـا، راه بـرای آینـده اسـت.

او خاطرنشـان کرد که صلح خواسـت متام مردم افغانسـتان 

و  بـه سیاسـت سـازنده  بایـد همـه بدانیـم توسـل  و  اسـت 

جامـع، راه را بـرای آینـده می گشـاید. 

او همچنـان گفـت: جـای افتخـار اسـت کـه دعـوت شـام را 

بخاطـر سـفر بـه پاکسـتان مـی پذیریـم و در یـک فرصـت 

مناسـب بـه آن کشـور خواهـم رفـت.

رئیـس جمهور کشـور در نشسـتی دیگـر نیز به نخسـت وزیر 

پاکسـتان گفتـه که مـا باید دیدگاه بزرگ سیاسـی و توسـعه 

اقتصـادی داشـته باشـیم و بـا توجه به خطـرات، فرصت ها را 

از دسـت ندهیـم و صلـح و ثبات در افغانسـتان باعت تقویت 

اقتصاد پاکسـتان خواهد شـد.

عمـران خـان نخسـت وزیـر پاکسـتان از بـرای اولیـن بـار از 

زمـان احـراز پسـت نخسـت وزیـر بـه کابل آمـده اسـت و این 

سـفر روزانه هـای بـرای بیـرون رفـت از بن بسـت صلـح را بـه 

وجـود آورده اسـت. اکنـون بایـد منتظـر مانـد و دید کـه این 

سـفر چـه تاثیراتـی خواهد داشـت.

می کـرده، گفتـه اسـت کـه با برقـراری صلـح در افغانسـتان 

ادغـام  و  کشـور  بـه  افغـان  میلیون هـا  بازگشـت  رشایـط 

می شـود. فراهـم  طالبـان  گـروه  جنگ جویـان 

او تأکیـد کرده اسـت که ادغام ایـن مهاجران و جنگ جویان 

و  اسـراتیژی های خـوب  اتخـاذ  و  دقـت  بـا  بایـد  طالبـان 

منابـع مناسـب صـورت گیرد.

کـرده  تأکیـد  کشـور  رییس جمهـوری  حـال،  همیـن  در 

اسـت: »مـا )دولـت افغانسـتان( متعهدیـم کـه بـا همـکاران 

خـود بـرای یـک رونـد صلـح فراگیـر کـه شـامل بازگشـت 

داوطلبانـه ی مهاجریـن و ادغـام مجـدد جنگجویـان سـابق 

نیروهـای  کل  بـازرس  تحقیقـی  گـزارش  نـرش  پـی  در   

دفاعـی اسـرالیا از تخطی هـای جنگـی نیروهـای ویژه ی 

مسـتقل  کمیسـیون  افغانسـتان،  در  کشـور  آن  ارتـش 

بایـد  »جنایـت جنگـی«  ایـن  کـه  بـرش می گویـد  حقـوق 

شـود. تأمیـن  آن  قربانیـان  و حقـوق  پیگیـری 

روز  بـرش  حقـوق  کمیسـیون  رییـس  اکـر،  شـهرزاد 

)پنج شـنبه، ۲۹ عقرب( در یک پیام ویدیویی گفته اسـت 

کـه براسـاس گـزارش وزارت دفـاع اسـرالیا، تخطی هـای 

جنگـی نیروهـای ویـژه ی ارتـش آن کشـور در افغانسـتان 

اسـت. نظام منـد رخ داده  به صـورت  و  نبـوده  اسـتثنانی 

دیـدی  »از  نقض هـا  ایـن  کـه  اسـت  افـزوده  اکـر  خانـم 

کـه ارزش واقعـی بـه زندگـی غیرنظامیـان قایـل نبـوده«، 

برخاسـته اسـت. از سـویی هـم، کمیسـیون حقـوق بـرش 

مـورد  در  ویـژه  بررسـی  دفـر  ایجـاد  از  اعالمیـه ای  در 

پیگیـرد کیفـری تخطی هـای جنگـی نظامیان این کشـور 

ایـن  کـه  اسـت  گفتـه  و  کـرده  اسـتقبال  افغانسـتان  در 

کمیسـیون شـواهد و مـدارک خود را در مـورد نقض قانون 

 محمـد ارشف غنـی رییس جمهـور کشـور می گویـد کـه 

اگـر ادغـام مهاجـران و جنگ جویـان گروه طالبـان پس از 

تأمیـن صلـح در افغانسـتان بـا اتخـاذ اسـراتیژی های بد 

و منابـع ضعیـف صـورت گیـرد، خطـر ایـن وجـود دارد که 

آنـان آسـیب ببیننـد و بـه یـک عامـل بی ثباتـی در کشـور 

شـوند. مبدل 

آقـای غنـی کـه دیـروز )جمعـه، ۳۰ عقـرب( در نشسـت 

مشـورتی کمیشـری عالـی سـازمان ملـل متحـد در امـور 

آن تحـت  ادغـام مجـدد  و  بازگشـت  مـورد  مهاجریـن در 

عنـوان »سـاخن آینـده بـرای همـه ی افغان هـا« صحبـت 

مسـتقل  کمیسـیون  کـودک،  جهانـی  روز  بـا  همزمـان   

حقـوق بـرش افغانسـتان از گـروه طالبـان خواسـته اسـت 

کـه بـا رعایـت کنوانسـیون حقـوق کـودک، بـه اسـتخدام 

پایـان دهـد. در جبهه هـای جنـگ  کـودکان 

در اعالمیـه ای کـه دیـروز )جمعـه، ۳۰ عقـرب( از سـوی 

کمیسـیون حقوق بـرش به نرش رسـیده، همچنان از دولت 

افغانسـتان خواسـته شـده اسـت که بـه نیازهای اساسـی 

کـودکان آسـیب دیده و در معـرض آسـیب رسـیدگی کنـد.

در  طوالنـی  جنـگ  کـه  اسـت  شـده  تأکیـد  اعالمیـه  در 

کشـور بـرای سـالمت، رشـد و آمـوزش و پـرورش کـودکان 

اسـت. داشـته  ناگـوار  پیامدهـای 

یـا  بـد  کار،  »کـودکان  کـه  اسـت  ایـن کمیسـیون گفتـه 

د طرزالعمـل د نهایـي کېـدو هیلې زیاتې شـوي,خرو کې 

تېزوالـی راغلـی او راتلوونکـې اوونۍ ممکن د سـولې خرو 

پـه اجنډا بحـث پیل يش.

عبدالسـالم  چارواکـي  طالـب  پخـواين  ترڅنـګ  ددې 

ضعیـف نـن پـه خپله ټویټـر پاڼه کـې لیکيل و چې داسـې 

برېښـي چـې د سـولې خـرو طرزالعمـل نهايي شـوی دی 

او دا یـې د سـولې خـرو پـه برخه کې مهـم پرمختګ بللی 

و. دغـه راز یوشـمېر نـورو ناتاییـد شـویو رسچینـو هـم د 

طرزالعمـل د نهایـي کېـدو خرونـه ورکـړي دي.

د سـولې خـرو د طرزالعمـل پـه اړه هغـه مهـال اختـالف 

رامنځتـه شـو چـې طالبانـو د سـولې خـرو لپاره پـه دوحه 

د امریـکا او طالبانـو تـړون د خـرو اصـل )مبنـا( بالـه خـو 

دغـو  د  او  وکـړ  مخالفـت  پـالوي وررسه  مرکچـي  ددولـت 

نـور  توګـه  پـه  اصـل  د  یـې  لپـاره  بیولـو  مختـه  د  خـرو 

وړاندیزونـه لـرل چـې هغـه بیـا طالبانـو نـه منـل .

دغـه او پـه ځینو نورو مسـایلو اختالف ددې المل شـو چې 

دطرزالعمـل پـه اړه بحـث څـه باندې دوه میاشـتو تـه اوږد 

شـو او وخـت ناوختـه بـه خرې لـه ځنډ رسه مـخ کېدې او 

ناسـتې بـه پـه خپل وخـت نه تـررسه کېدې.

د یادونـې ده چـې څـه بانـدې دوه میاشـتې مخکـې پـه 

لومـړي ځـل په قطـر کې د افغانسـتان دولـت او طالبانو د 

مرکچـي پـالوو ترمنځ په رسـمي توګه د سـولې خرې پیل 

شـوې. دغـو مراسـمو کـې د امریـکا د بهرنیـو چـارو د وزیر 

مایـک پومپیـو په ګـډون د بېالبېلو هېوادونو شـل د بهرنیو 

چـارو وزیرانـو او نـورو چارواکـو ګډون کـړی وو.

همدارنګـه په دغو مراسـمو کې د افغانسـتان د ميل روغې 

جـوړې د عـايل شـورا رییـس ډاکـر عبداللـه او د بهرنیـو 

چـارو رسپرسـت وزیـر حنیـف امتر هـم برخـه درلوده.

د رسـمي خـرو لـه پیـل وروسـته د دولـت او طالبانـو د 

مرکچـي پـالوو لـه غـړو د متـاس ډلـه وټـاکل شـوه ترڅـو 

د سـولې خـرو د اجنـډا او نـورو غونـډو لپـاره طرزالعمـل 

املـه  لـه  اختـالف  د  مـادو  ځینـو  پـه  خـو  کـړي,  نهایـي 

یـاد طرزالعمـل نـه و نهایـي شـوی چـې ترڅنـګ يـې پـه 

افغانسـتان کـې جګـړو زور اخیسـتی او دسـولې خـرو پـه 

اړه د خلکـو نیوکـې زیاتـې شـوې دي.

یـوه بـاوري رسچینـه وایي چـې د سـولې خـرو طرزالعمل 

ددولـت او طالبانـو د مرکچـي پـالوو لـه خـوا نهایـي شـوی 

دی.

دغـې رسچینـې چـې نـه یې غوښـتل نـوم یې پـه خر کې 

خپـور يش د لـړم پـه ۲۹مـه پـژواک اژانـس تـه وویـل چـې 

دده د معلوماتـو په اسـاس د سـولې خـرو طرزالعمل چې 

لـه څـه بانـدې دوه میاشـتو راهیسـې پـرې بحـث روان وو 

اوس نهایـي شـوی دی.

رسچینـې ددغـه طرزالعمـل د نهایي کېـدو د څرنګوايل په 

اړه جزییـات رشیـک نه کړل.

رسچینـې دغـه راز وویل چـې د طرزالعمل لـه نهایي کېدو 

وروسـته ددولـت د مرکچي پـالوي مرش معصوم سـتانکزی 

او د سـولې پـه چـارو کـې د ولسـمرش ځانګـړی اسـتازی 

عبدالسـالم رحیمـي نـن کابـل تـه را روان شـوي دي.

رسچینـې کابـل تـه د سـتانکزي او رحيمـي د راتـګ موخه 

د یـاد طرزالعمـل په اړه له ولسـمرشغني رسه سـال مشـوره 

او د هغـه موافقـه یـاد کړل.

دغـې رسچینـې د یـادو دوه چارواکـو تـګ کابـل تـه د لنډ 

وخـت لپـاره وبالـه او ویـې ویـل چې ژر بـه بېرتـه دوحې ته 

يش. ستانه 

دغـه راز نـن ددولـت مرکچـي پـالوي یـوه غـړي او پـه قطر 

کـې یوبلـې رسچینې پـژواک ته ویيل و چې دسـولې خرو 

سرچینه: د سولې طرز العمل نهایي او ستانکزی د مشورو لپاره کابل ته راغلی
کارتون

خلیل زاد و وزیر خارجه ی ازبیکستان 
در مورد روند صلح افغانستان گفت وگو 

کردند 

حمله طالبان به ولسوالی مایمی 
بدخشان؛ دست کم ۲۵ نیروی امنیتی 

کشته شدند 

موج دوم کرونا؛ شناسایی ۱۸۶ مریض 
جدید و فوت ۱۳ نفر در یک شبانه روز 

غنی: ادغام مهاجران و طالبان با استراتیژی بد، آنان را به عامل بی ثباتی کشور مبدل می کند 

کمیسیون حقوق بشر خواستار پایان دادن استخدام کودکان توسط طالبان، در جنگ شد 

حقوق قربانیان جنایت جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان باید تأمین شود 

بازی سه گانه پاکستان
محمد هدایت

عمران  خان:
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پشــتون ها" کــه هفتــه گذشــته در میران شــاه حرکــت وســیع 

ــن ادعاســت.  ــی ای ــد، مصــداق عین ــا کردن ــر پ اعرتاضــی را ب

ــل  ــاف می ــازی برخ ــدان ب ــه در می ــی ک ــا تغییرات ــان ب همچن

از گروه هــای  آمــده، بخشــی  بــه وجــود  ارتــش پاکســتان 

ــی  ــر از چندگاه ــرتول "آی اس آی"، ه ــارج از کن ــی خ افراط

اهدافــی را در پاکســتان مــورد حملــه قــرار می دهنــد کــه 

ایــن  از صدمــات  عمــران خــان در کنفرانــس خــری اش 

ــاد کــرد. همچنــان ایــن کشــور تحــت  ــه اختصــار ی گروه هــا ب

فشــارهای جــدی جهانــی قــرار دارنــد. تــا حــال کــه بــه تعبیــر 

ــام  ــان در اس ــین طالب ــفیر پیش ــف س ــام ضعی ــا عبدالس م

ــک  ــره در ی ــان، دو چه ــک ده ــان در ی ــتان دو زب ــاد "پاکس آب

ــوده و همــه را فریــب داده اســت". چنانچــه اســام آباد  رس، ب

واقعــاً بــه ایــن نتیجــه رســیده باشــد کــه بــا تغییــر سیاســت در 

بحــث جنــگ و صلــح افغانســتان، نقــش مثبــت بــازی کنــد؛ 

در نــگاه خوش بینانــه بــه ایــن ســفر، بایــد در روزهــای آینــده 

ــه شکســته  ــوری منجمل شــاهد تحــوالت جــدی و اقدامــات ف

شــدن بن بســت گفتگوهــای صلــح در دوحــه باشــیم کــه 

ــنت  ــک س ــدن ی ــته ش ــا شکس ــد,  ام ــر می رس ــه نظ ــد ب بعی

دیرینــه دشــواری های زیــادی داردکــه بــه برخــی از آن هــا 

اشــاره می گــردد:

ــهاســامآباد:  ــلنســبتب ــقکاب ــیاعتــادیعمی اول؛ب

علیــه  نیابتــی  جنــگ  سیاســت  ترســیم  بــا  پاکســتانی ها 

بــه  افغانســتان  دولــت  مخالــف  گروه هــای  از  افغانســتان 

شــمول طالبــان بــه عنــوان ابــزار برانــدازی حکومت هــای کــه 

در کابــل مطابــق میــل و خواست شــان نبــوده کار گرفتــه/ 

می گیــرد تــا بــه اهــداف خویــش منجملــه عمــق اســرتاتژیک، 

ــان از  ــد از مجــرای تســلط، اطمین ــه منازعــه مــرز دیورن فیصل

ــود  ــر می ش ــتان رسازی ــه پاکس ــه ب ــای ک ــت آب ه ــدم مدیری ع

ــژه کــودکان ســایه افگنــده اســت. چالش هــا  ــه وی انســان و ب

نیســتند ولــی برجســته  فــرا روی کــودکان کشــورم، کــم 

ــد.  ــی ان ــوارد آت ــش م ترین های

1.عــدم مصونیــت جانــی- همــه روزه کــودکان معصــوم و بــی 

ــط ممکــن  ــن رشای ــاه کشــته می شــوند. افغانســتان بدتری گن

بــرای زندگــی کــودکان بــه لحــاظ امنیتــی اســت. 

ــه  ــانی کار گرفت ــپر انس ــرض س ــه غ ــا ب ــوارد از آنه ــا م در بس

می شــود. بــه بــاور نویســنده ایــن مقالــه دولــت و مخالفانــش 

ــد.  ــه در ایــن خصــوص مقــر ان ــه یــک پیامن ب

ــاحات  ــه س ــی و تصفی ــان هوای ــگام مبباردم ــه در هن ــرا ک چ

مســکونی از وجــود شورشــیان اخــاق جنگــی مدنظــر نیســت. 

نهاد هــای حقــوق بــری هــم بــر همــه موضوعــات مربــوط بــه 

ــه  ــوال ک ــن من ــع بدی ــر وض ــد. اگ ــانی می کن ــات الپوش جنای

ــاد ممکــن نســل های پســا جنــگ خاطــرات  هســت، ادامــه ی

بــدی را بــا خــود شــان حمــل کننــد. 

کمرت تاثیر آن بی عاطفگی اجتامعی می تواند باشد. 

ــر در جنــگ، محصولــش  ناشــی گری هــای طرف هــای در گی

جامعــه فلــج و بیــامر فــردا خواهــد بــود. 

صدمــات روحــی ناشــی از جنــگ بــر قربانیــان جنــگ، تصویــر 

ســیاه از دوره تاریخــی شــان اســت.

2.ســامت روان و بهداشــت آن- دومیــن و در عیــن مهــم تریــن 

بحــث در خصــوص کودکان اســت. 

ــت  ــرت سیاس ــواده و کم ــرت خان ــه کم ــت ک ــوع اس ــن موض ای

همزمــان بــا تاش هــای جــدی دولــت افغانســتان، اجــامع 

جهانــی و منطقــه ای بــرای برقــراری صلــح در افغانســتان، 

عمــران خــان نخســت وزیــر پاکســتان بــه کابــل آمــد تــا بــا 

مقامــات افغانســتان پیرامــون روابــط دو جانبــه و تســهیل 

رونــد صلــح گفتگــو کننــد. روابــط کابل-اســام آباد بابــت 

ــتان  ــش پاکس ــه ی ارت ــای ویرانگران ــات و رویکرده مداخ

در قبــال افغانســتان کــه حــرف اول و آخــر را می زننــد؛ بــه 

ــوده  ــرار ب ــامی برق ــای بی اعت ــر فض ــود و ب ــدت تنش آل ش

اســت. بــاور غالــب ایــن اســت کــه سیاســت پاکســتان در 

قبــال افغانســتان بــه صــورت خصامنــه ی توســط جــراالن 

ــام آباد  ــی اس ــت ملک ــده و حکوم ــن ش ــان تدوی و نظامی

ــی  ــت را دارد. از طرف ــی از آن سیاس ــش روخوان ــط نق فق

هــم پیشــنه تاریخــی ارتــش پاکســتان حاکیســت کــه آنهــا 

ــرا و  ــدرو و بنیادگ ــام گرایان تن ــت اس ــب حامی ــرای جل ب

ــد،  ــه هن ــا در میدان هــای جنــگ کشــمیر علی بســیج آنه

از دهــه نــود بــه این ســو رویکــرد اســامیزه کــردن ارتــش 

را در پیــش گرفتــه و بــا تطبیــق آموزه هــای اســامی 

ــن  ــر همی ــت. ب ــه اس ــدن رفت ــک ش ــمت ایدئولوژی ــه س ب

ــط  ــدرو اســامی رواب ــا گروه هــای بنیادگــرا و تن اســاس ب

کــه  کــرده  برقــرار  را  تنگاتنگــی  و  پیچیــده   گســرتده، 

گسســن از آن بــه آســانی ممکــن نیســت. بــا اعتــامد بــر 

ایــن روابــط، در ســال 2007 میــادی تنــدروان اســامی 

درقضیــه مشــهور لعل مســجد در اســام آباد خودرسانــه 

بــه یــک مرکــز ماســاژ و طبابــت چینــی حملــه کــرده 

تعــدادی از شــهروندان چینــی را کشــته و تعــدادی را بــه 

ــا فشــارهای  ــد ب ــد، هــر چن ــان گــروگان گرفتن شــمول زن

جــدی حکومــت چیــن، ارتــش پاکســتان بــه لعل مســجد 

حملــه کــرده بیــش از 100 طلبــه دینــی را کشــته و 

زخمــی کردنــد کــه همیــن قضیــه ســبب شــد روابــط 

ــش  ــار تن ــتی دچ ــای تروریس ــا گروه ه ــتان ب ــش پاکس ارت

شــود. در ســال2011میادی کــه  بیــن "آی اس آی" 

ــزام  ــدگاه جهــت اع ــاوت دی ــر رس تف و رهــری القاعــده ب

ــد،  ــش آم ــیدگی پی ــی کش ــمیر اندک ــه کش ــان ب جنگجوی

همزمــان بــا ایــن مشــاجرات و دلخوری هــا، نیروهــای 

ــن الدن  ــامه ب ــن اس ــات کش ــکا عملی ــش آمری ــژه ارت وی

ــاراک  ــه ب ــرد، ک ــدازی ک ــتان را راه ان ــاد پاکس در ایبت آب

اوبامــا در کتــاب خاطــرات خویــش کــه تــازه منتــر شــده 

ــه  ــوان ب ــت، می ت ــرده اس ــاره ک ــئله اش ــن مس ــه ای ــز ب نی

ــتان   ــای پاکس ــی  رویکرده ــط و پیچید گ ــن رواب ــق ای عم

ــه هــامن گروه هــای مــورد  ــان کــه از جمل ــرد. طالب ــی ب پ

اعتــامد "آی اس آی" بود/هســت و از اوان تآســیس اش 

بــه عنــوان نســخه ی بدیــل مجاهدیــن طراحــی شــده 

بــود، نیــز از ایــن کیــش و قوس هــا مســتثنی نبــوده 

ــرای  ــروه ب ــن گ ــزاری از ای ــتفاده اب ــیوه اس ــت. کارش اس

قبــال  در  اســام آباد  و خواســت های  اهــداف  تطبیــق 

ــد  ــال های بع ــت. در س ــکار اس ــل ان ــر قاب ــتان غی افغانس

از 2006میــادی ارتــش پاکســتان در رویکــرد دو ســویه 

برخــاف تعهــد قبلــی اش بــا نیروهــای ائتــاف بــه رهــری 

آمریــکا و ناتــو جهــت کمــک بــه آنهــا در صــف مبــارزه بــا 

تروریســم در افغانســتان کــه میلیاردهــا دالــر کمک هــای 

طالبــان  همزمــان  کــرد،  دریافــت  آمریــکا  از  نظامــی 

شکســت خــورده و متــواری از میدان هــای جنــگ  در 

افغانســتان را در خــاک خویــش پنــاه داده بــرای تجدیــد 

مناســبت ها  بهانه هــای کم یــاب در بــاب رشح تســمیه 

آن اســت. روز جهانــی کــودک هــم مصــداق عینــی یــک 

چنیــن فرضیــه اســت. رشــد انســان در چشــم انــداز 

تاریــخ مســیر پــر پیــچ و خــم را رس کــرده اســت. تحــوالت 

و تطــورات در جوامــع انســانی حاصلــش تکامــل مفهــوم 

کودکــی بــه معنــی امــروزی اش اســت. رشدشناســان بــر 

ایــن موضــوع واقــف انــد کــه در گذشــته دور، دوره ای 

اســت.  نبــوده  مــردم  عمــوم  پذیــرش  مــورد  کودکــی 

ــاب  ــه حس ــالی ب ــی بزرگس ــد، جزئ ــه ی از رش ــن مرحل ای

ــاالن را  ــده بزرگس ــاه ش ــای کوت ــت. لباس ه ــده اس می آم

ــته  ــای گامش ــر کاره ــا ب ــد. دقیق ــان می کردن ــن ش ــر ت ب

می شــدند کــه افــراد بزرگســال انجــام می دادنــد. در 

محافــل میگســاری میکده هــا از کــودکان بــه غــرض تلــذذ 

ــن  ــای خش ــام صحنه ه ــد. در مت ــهوانی کار می گرفتن ش

می یافتنــد.  حضــور  ســن  کهنــه  مــردان  دوشــادوش 

ــه  ــا ب ــته تنه ــای گذش ــه، در دوره ه ــن هم ــته از ای گذش

ــامن  ــش و زای ــر گذشــن زای ــه خی ــل و ب ــدن طف ــا آم دنی

نبــود، بلکــه اضطــراب بزرگــرت در راه بــود. فــرض کنیــد، 

شــام در قــرن نهــم پیــش از میــاد در دولــت شــهر- 

دولــت  طــرف  از  هیئــت  می کنیــد.  زندگــی  اســپارت 

ــتثنایی  ــه اس ــد. ب ــودکان می آین ــردن ک ــی ک ــرای وارس ب

ــه  ــد. گری ــن می برن ــه را از بی ــامل بقی ــیار س ــودکان بس ک

کــردن کــودک در ایــن دولــت جــرم بــه حســاب می آیــد. 

ــد. ــده می کن ــاع را پیچی ــه اوض ــدارد ک واحــد ن

ســوم؛الیههــایمبهــمخواســتپاکســتان: پاکســتان 

تــاش  در  مــدام  اعاملــی اش  سیاســت  در  آنکــه  بــا 

ــد  ــش هن ــن از نق ــه کاس ــی منجمل ــت آوردن  منافع بدس

در افغانســتان، نرمــش کابــل در مــورد مشــکات مــرزی، 

ــای  ــش همکاری ه ــا و افزای ــه آب ه ــوط ب ــای مرب بحث ه

ــاش  ــور ت ــن کش ــش ای ــا ارت ــت، ام ــوده اس ــادی ب اقتص

ــونت  ــان خش ــت ها را در زب ــن خواس ــه ای ــت ک ــرده اس ک

جســتجو کننــد، چنانکــه محمــد ارشف غنــی رئیــس 

جمهــور در کنفرانــس خــری تلویحــاً بــه آن اشــاره کــرده 

و گفــت سیاســت توصــل بــه خشــونت مــردود اســت و بــه 

مذاکــره و گفتگــوی سیاســی تاکیــد کــرد؛ لــذا الیه هــای 

خواســت پاکســتان مبهــم اســت. بــا ابهــام منی شــود بــه  

ــت. ــت یاف ــی دس توافق

خواســتها: در تضــاد و دیــدگاه تفــاوت چهــارم،

ــت  ــردم و دول ــونت ها، م ــن خش ــدت یاف ــا ش ــان ب همزم

افغانســتان خواهــان برقــراری آتش بــس و کاهــش فــوری 

گفتگوهــای  بن بســت  شــدن  شکســته  و  خشــونت ها 

ــد آن در  ــد کلی ــه می دانن ــه هم ــت ک ــه اس ــح در دوح صل

ــمول  ــه ش ــتان ب ــا پاکس ــت؛ ام ــتان اس ــدی پاکس راولپن

نگرانــی از حضــور هنــد در افغانســتان دنبــال چــراغ 

ــدون  ــه ب ــت ک ــته های اس ــه خواس ــبت ب ــل نس ــبز کاب س

مذاکــره و توافــق عملــی نیســت. آنچــه واضــح اســت، در 

صــورت دوام خشــونت ها نــه تنهــا افغانســتان روز خوشــی 

نخواهــد دیــد، بلکــه پاکســتان نیــز بــه منافــع اقتصــادی و 

خواســت های سیاســی اش نخواهــد رســید. 

ــا آنهــم بایــد در مــورد نتایــج ایــن ســفر دیــد و قضــاوت  ب

کــرد.

آمیــزش در اتــاق اطفــال و نــو زادان را مــردود می داننــد. 

هــر نــوع بــر خــورد فیزیکــی و مشــاجرات لفظــی در 

حضــور اطفــال بیــن والدیــن، باعــث انتقــال خشــونت بــه 

می گــردد. بعــدی  نســل های 

بنــا  افغانســتانی  کــودکان  آمــوزش-  از  3.محرومیــت 

بــر عوامــل عدیــده، جنــگ و ضعف هــای اقتصــادی از 

آمــوزش بــی بهــره انــد. بــا توجــه بــه حامیت هــای جهانــی 

در خصــوص معــارف، هنــوز هــم درصــد باالیــی از اطفــال 

در ایــن کشــور از رفــن بــه مراکــز آموزشــی محــروم انــد. 

نهاد هــای دســت انــدر کار معــارف بســیار ضعیــف عمــل 

ســبب  مکاتــب  در  آمــوزش  پاییــن  کیفیــت  می کنــد. 

ــار  ــاکارا ب ــی ن ــوزش، خیل ــت آم ــروی تح ــه نی ــردد ک می گ

ــت در  ــه دول ــت ک ــان داش ــد اذع ــف بای ــا تأس ــد. ب بیاین

بخــش معــارف کوتاهــی می کنــد. مکاتــب بــدون تعمیــر، 

مســلکی نبــودن معلــامن، تهدیــدات امنیتــی در ســاحات 

ــارف و  ــز در بخــش مع ــا چی ــه ن ــن، تخصیــص هزین ــا ام ن

ــارف  ــع مع ــی و مداف ــای حام ــن نهاد ه ــرار نگرف ــور ق مح

را می تــوان از عوامــل عقــب گــرد و چالــش زا در امــر 

ــر شــمرد. آمــوزش ب

ــه  ــتان ب ــی- افغانس ــات صح ــه خدم ــی ب ــدم دسرتس 4.ع

ــا نارســایی صحــی دســت و  حیــث کشــور پســا جنــگ، ب

ــگ  ــر جن ــت  تآثی ــوع تح ــن موض ــد. ای ــرم می کن ــه ن پنج

ــث  ــه بح ــت ک ــن اس ــگان روش ــر هم ــرار دارد. ب ــر ق و فق

مشــکات صحــی از مشــکات برجســته دولــت نیــز اســت. 

ــش  ــن بخ ــر را در ای ــم گی ــای چش ــم تاش ه ــت ه حکوم

انجــام داده اســت. بــه نســبت عمــق و فراگیــری مشــکات 

ایــن حــوزه ایــن تاش هــا کافــی نبــوده اســت. در مناطــق 

ــکل  ــه ش ــا ب ــدارد ی ــود ن ــی وج ــز صح ــاده، مراک دور افت

بســیار ابتدایــی اش وجــود دارد. ســاالنه هــزاران کــودک 

امــراض خطرنــاک جــان می دهنــد. کــودکان  اثــر  در 

زیــادی بــا مریضــی پولیــو دســت در گریبــان اســت. 

اطفــال معلــول و معیــوب نیــز در ایــن کشــور، بیــش از هــر 

جــای دیگــر اســت. 

ــرای  ــه کار شــاقه و اجبــاری- ســن قانونــی ب 5.توظیــف ب

هجــده  اساســی  قانــون  در  کار  بــازار  بــه  شــدن  وارد 

ــر  ــن کشــور، بناب ــی در ای ــه شــده اســت. ول ســالگی گفت

بــودن  پاییــن  نیــز  و  اقتصــادی خانواده هــا  مشــکات 

ســطح آگاهــی جامعــه کــودکان قبــل از رســیدن بــه ســن 

ــف  ــاری توصی ــه اجب ــه گون ــاقه ب ــای ش ــه کار ه ــی ب قانون

ــات  ــب، صدم ــر موج ــن ام ــوارد ای ــا م ــد. در بس می گردن

جســمی می گردد.  آســیب های  و  روحــی 

بــر مبنــای قانــون کار افــراد زیــر ســن نبایــد، قبــل از ســن 

قانونــی بــه کار هــای ثقیــل و مــر صحــت گامشــته شــود؛ 

ــی  ــه ضعف هــای اجرای ــا ب ــون بن ــن فرمایشــات قان ــا ای ام

ــا  ــد ب ــت بای ــردد. دول ــق منی گ ــل محق ــچ گاه در عم هی

توجــه بــه پشــتوانه قانونــی کــه دارد، تدابیــر الزم را اتخــاذ 

منایــد.

ــا  ــت و پ ــا دس ــاق چالش ه ــتانی در بات ــودکان افغانس ک

می زننــد، بــدون هیــچ امیــدی. مشــکات یــاد شــده 

ــوز راه چــاره ســنجیده  ــا هن ــود. ت ــا ب ــا، گوشــه ی آنه رصف

ــچ  ــور هی ــئوالن ام ــه مس ــواده و ن ــه خان ــت. ن ــده اس نش

کــدام شــان بــر ایــن امــر مشــکات توجــه ندارنــد، غافل از 

اینکــه  آینــده بــا اقتــدار در گــرو کــودکان ســامل هســتند. 

فیصــد   23 تقریبــاً  برآوردهــای  از  برخــی  مطابــق  کــه 

ســکتور زراعــت پاکســتان از همیــن آبهــا آبیــاری می شــود؛ 

در بیشــرت ازســه دهــه نقــش ویرانگــری بــازی کــرد کــه 

ــد  ــرو ریخــت، هــر چن ــن دو کشــور ف دیوارهــای اعتــامد بی

عمــران خــان نخســت وزیــر پاکســتان در کنفرانــس خــری 

روز پنچشــنبه بــر اعتامدســازی بیــن دو کشــور تاکیــد کــرد، 

حامــد کــرزی رییــس جمهــور پیشــین افغانســتان در دوران 

ــا  ــت؛ ام ــاد رف ــام آب ــه اس ــار ب ــش از 20 ب ــت اش بی حکوم

هیــچ تغییــری در نقــش سیاســت پاکســتان در قبــال کابــل 

ــه  ــدای ب ــز در ابت ــی نی ــد، محمــد ارشف غن ــه وجــود نیام ب

قــدرت رســیدن خویــش تــاش کــرد بــا ایــن کشــور روابــط 

بهــرتی برقــرار کنــد، امــا جانــب اســام آباد اقدامــی موثــری 

نکــرد.

در واحــد تصیمگیــری مرجــع وجــود عــدم دوم؛

ــم  ــتان تصامی ــح افغانس ــگ و صل ــث جن پاکســتان: در بح

ــار جــران ارتــش پاکســتان اســت،  و صاحیت هــا در اختی

عمــران خــان در اوایــل حکومــت اش خواهــان بهبــود روابــط 

ــن  ــه ای ــا گذشــت ســال ها او موفــق ب ــا ب ــل شــد، ام ــا کاب ب

کار نشــده اســت تــا اینکــه در هفتــه گذشــته بــه کابــل آمــد. 

در آســتانه ی ایــن ســفر ســخنگوی ارتــش پاکســتان کابــل 

ــا دارد از  ــه گوی ــرد ک ــتان ک ــا هندوس ــی ب ــه تبان ــم ب را مته

تحریــک طالبــان پاکســتانی و عنــارص بلــوچ ضــد پاکســتان 

حامیــت مــی کننــد؛ ادعــای کــه گــامن مــی رود جــدای از 

درســتی و نادرســتی آن، بــه نحــوی ســنگ انــدازی بــر رس 

راه عمــران خــان در ســفر بــه کابــل بــوده باشــد. از ســخنان 

عمــران خــان نیــز می شــد ایــن را خوانــد کــه مردم پاکســتان 

ــانیکه  ــتند کس ــی هس ــد ول ــح می خواه ــتان صل در افغانس

ــزرگ در پاکســتان مرجــع  ایــن را منی خواهنــد. تصامیــم ب

مــدار برایــش برنامــه دارد. 

روان ســامل ســازنده جســم ســامل و نیــز جامعــه ســامل انــد. 

جســمی اند.  خــوراک  از  بیشــرت  روانــی  خــوراک  تاثیــر 

ــه  ــن ک ــل از ای ــوده، غاف ــا ب ــه شــکم م ــا ب همیشــه توجــه م

ــد.  ــن می کن ــا را تعیی ــی م ــت زندگ ــه کیفی ــت ک ــن اس ذه

خانواده هــا و دولــت مکلــف انــد کــه تغذیــه ذهــن کــودکان 

ــه  ــچ برنام ــد. هی ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــش م ــش از پی را بی

ــا  ــد. ب ــودکان باش ــال ک ــاعد ح ــه مس ــت ک ــی نیس تلویزیون

ــدارد.  ــخص ن ــی مش ــورد پالیس ــن م ــت در ای ــف حکوم تأس

بــی  و  مبتــذل  کارتون هــای  و خشــونت،  اخبــار جنــگ 

ــا فرهنــگ اصیــل  مفهــوم و نیــز رسیال هــای غیــر موافــق ب

مــردم مــا و نیــز یــک مشــت خزعبــات تحــت نــام هــر همــه 

و همــه مــر صحــت روان انــد. همــه ی سیاســت های 

ــرده  ــار ک ــی عی ــی فرهنگ ــتای تعال ــود در راس ــانه ی خ رس

ولــی وزارت اطاعــات و فرهنــگ تــا هنــوز راهــکار مشــخص 

ــدارد.  ــوص ن ــن خص در ای

ــواب  ــگ از خ ــر جن ــا خ ــح ب ــودک صب ــک ک ــه ی ــی ک وقت

و  یعنــی جنــگ  فکــر می کنــد، همــه  بیــدار می شــود، 

موضوعــات  از  کمی کــه  آگاهــی  بــا  والدیــن  خشــونت. 

ــمنان  ــد، دش ــان دارن ــودک ش ــناختی ک ــی و روان ش تربیت

درجــه یــک آنهــا انــد. دریــغ کــردن محبــت از جانــب پــدر 

ــع  ــن وض ــناختی بدتری ــث روان ش ــاظ مباح ــه لح ــادر ب و م

ــردن  ــدل ک ــد. رد و ب ــم می زن ــودکان رق ــرای ک ــن را ب ممک

حرف هــای زشــت و خــارج از چــوکات در کانــون خانواده هــا 

تاثیــر ســوء بــر روح و روان شــان دارنــد. روان شناســان حتــا، 

ــاره ایــن گــروه علیــه نیروهــای ائتــاف  قــوا و بســیج دوب

ــه آنهــا کــرد،  ــی ب و دولــت افغانســتان کمک هــای فراوان

ــه و  ــه یافت ــام ادام ــوت مت ــه ق ــال ب ــا ح ــرد ت ــن رویک ای

تغییــری در آن دیــده نشــده اســت. بــا توجــه بــه این کــه 

کارت بــازی  جنــگ و صلــح در افغانســتان اغلــب در 

آی   ( پاکســتان  ارتــش  نظامــی  اســتخبارات  دســتان 

ــال  ــد از س ــل بع ــی کاب ــت خارج ــوده؛ سیاس اس آی( ب

ــه قــدرت رســیدن محمــد  ــا ب 2014میــادی همزمــان ب

ــا  ــتان را در تنگن ــت پاکس ــای توانس ــا ج ــی، ت ارشف غن

ــزوای  ــه ان ــور را ب ــن کش ــدت ای ــاه م ــرار داده و در کوت ق

منطقــه ای و جهانــی بکشــاند، امــا در بــازی اســتخباراتی 

موقــف دو کشــور هیچــگاه بــرد بــرد و یــا حداقــل مســاوی 

ــت،  ــدرت و سیاس ــزی از ق ــر هاب ــت. در تعبی ــوده اس نب

ــع قــدرت اعــامل نفــوذ  ــا قــدرت مان ــل ب می بایســت کاب

ــفانه  ــه متاس ــد، ک ــتان می ش ــور افغانس ــام آباد در ام اس

ــوده و  ــر نب ــازی براب ــتخباراتی ب ــی و اس ــدان نظام در می

کاســتی های جدیــد داشــته ایم. عواملــی در دو بعــد 

خارجــی و داخلــی باعــث شــد افغانســتان در موقــف 

ضعیف تــر قــرار گیــرد. در بعــد خارجــی پاکســتان بــا 

رویکــرد حامیــت از گــروه هــای افراطــی بــه  جنــگ 

ــاً  ــتان خصوص ــن افغانس ــد، متحدی ــل ش ــی متوص نیابت

آمریــکا بــه رهــری دونالــد ترامــپ از کابــل حامیــت قاطع 

و همــه جانبــه نکــرده؛ بلکــه جانــب پاکســتان را گرفــت. 

ــداری  ــوی و پای ــدار ق ــات، اقت ــدم ثب ــی ع ــد داخل در بع

ــی  ــای سیاس ــی جریان ه ــا  برخ ــد ت ــبب ش ــی س سیاس

در رشایــط حســاس و شــکننده بــه تضعیــف موقــف 

ــتان  ــت افغانس ــایل دول ــن مس ــد؛ ای ــاش  کنن ــت ت دول

را در موقعیــت ضعیف تــری قــرار داد. بــا ایــن همــه، 

ــرار  ــواری ق ــط دش ــتان در رشای ــر پاکس ــالیان اخی در س

داشــته اســت.به گونــه ی کــه کمک هــای نظامــی آمریــکا 

تعلیــق شــد، در آمــد پاکســتان از مجــرای روابــط تجــاری 

ایــن کشــور بــا افغانســتان کــه گهگاهــی بــا بســن 

ــل اســتفاده  ــر کاب ــزار فشــار ب ــوان اب ــه عن ــا از آن ب مرزه

می کــرد، بــه شــدت کاهــش یافتــه؛ کاالهــای ایــن کشــور 

ــورهای  ــای کش ــد وارد بازاره ــانی منی توانن ــه آس ــر ب دیگ

آســیای میانــه شــود، "گــروه ویــژه ی اقــدام مالــی" بابــت 

ــن کشــور را در لیســت  ــت از تروریســم، ای رویکــرد حامی

عملــی  اقدامــات  خواهــان  و  داده  قــرار  خاکســرتی 

ــدن  ــارج ش ــط خ ــا رشای ــده ت ــه ش ــن زمین ــرت در ای بیش

از وضعیــت خاکســرتی را محیــا کننــد. چیــن متحــد 

ــتان از  ــت پاکس ــع حامی ــان قط ــدام خواه ــام آباد م اس

گروه هــای تروریســتی کــه در مناطــق قبایلــی تحــت 

ــتان "آی اس  ــش پاکس ــی ارت ــس اطاعات ــت رسوی حامی

ــن  ــن ای ــرا پک ــتند؛ زی ــد، هس ــیع دارن ــت وس آی" فعالی

گروه هــا را تهدیــد جــدی بــرای حاکمیــت خویــش در 

ــا نیــز  ــین کیانگ میدانــد؛ آمریکایی ه ایالــت غربــی س

بــا اعــامل فشــارهای  بعــد از ســال 2019 میــادی 

 دیپلامتیــک  از پاکســتان خواســته تــا طالبــان را وادار بــه 

حــارض شــدن بــر میــز مذاکــره کننــد. بــا چنیــن وضعیــت 

می تــوان گفــت ایــن کشــور از رویکــرد سیاســی و بــازی 

اســتخباراتی خویــش هــم در ســطح داخلــی بــه شــدت 

ــرد  ــوع عملک ــن ن ــور از ای ــن کش ــردم ای ــده، م ــه دی صدم

نــاراض اســت، چنانکــه جریــان "حفاظــت از  ارتــش 

ــه  ــامن آوان ب ــد. از ه ــامم می دهن ــا آب رسد ح ــا را ب آنه

ــدگاه  ــرن هفدهــم دی ــد. در ق خدمــت عســکری می گیرن

نــو جایگزیــن مفکوره هــای کهنــه می شــود. عاملــان 

ــان  ــد. صاحب ــوم می خوانن ــودکان را ارواح معص ــن ک دی

ــه ی جــدا از بزرگســالی  اندیشــه و قــدرت کودکــی مرحل

ــر  ــای فرات ــنی را دارای نیاز ه ــن دوره س ــد و ای می پندارن

ــد،  ــدال ان ــفه در ج ــا فلس ــد؛ ام ــول می دانن ــد معم از ح

ــی.  ــرت آدم ــاب فط ــه در ب ــا بلک ــوزه روزمرگی ه ــه در ح ن

توماس هابــز معتقدنــد کــه کــودکان "خبــث طینــت" 

انــد. رشور و جنــگ طلــب انــد. بــر عکــس ژان ژاک روســو 

بدیــن باورنــد کــه کــودکان ذاتــا پــاک رسشــت انــد ولــی 

محیــط تاثیــر بــد و خــوب بــر آنهــا می گــذارد. جــان الک 

ــبیه  ــفید تش ــوح س ــه ل ــا را ب ــد و آنه ــر می نه ــرا ت ــا را ف پ

می کنــد. 

هــر چــه بــر آن بنویســی، هــامن اســت شــخصیت شــان. 

رسگذشــت زندگــی تاریخــی و جدل هــای فلســفی هیــچ 

یــک راه را بــر بهــار پــر از امیــد در زندگــی کــودکان 

ــاز نخواهــد کــرد. افغانســتانی ب

ــر مخاطــره  از آن جــای کــه افغانســتان دومیــن کشــور پ

ــا  ــن ج ــم از ای ــت، می توانی ــان اس ــی در جه ــرای زندگ ب

بــه عنــوان جهنــم کــودکان یــاد کنیــم. جنــگ، فقــر، بــی 

ثباتــی اجتامعــی، خشــونت، اقتصــاد فلــج، بــی ســوادی، 

ــا  ــی میلیون ه ــر زندگ ــی ب ــای محیط ــراض و بحران ه ام

دشواری های روابط کابل- اسالم آباد
نویسنده: شیرمحمد انتظار 

افغانستان؛ جهنم کودکان

دورههــای در همــه، ایــن از گذشــته
گذشــتهتنهــابــهدنیــاآمــدنطفــلوبه
ــود، ــاننب ــشوزای ــرگذشــنزای خی
بــود. راه در بزرگــر اضطــراب بلکــه
فــرضکنیــد،شــادرقــرننهــمپیــش
اســپارت شــهر- دولــت در میــاد از
طــرف از هیئــت میکنیــد. زندگــی
دولــتبــرایوارســیکــردنکــودکان
کــودکان اســتثنایی بــه میآینــد.
بســیارســاملبقیــهراازبیــنمیبرنــد.
گریــهکــردنکــودکدرایــندولــت
جــرمبــهحســابمیآیــد.آنهــارابــا
هــان از میدهنــد. حــام آبرسد
ــد. ــتعســکریمیگیرن ــهخدم آوانب
درقــرنهفدهــمدیــدگاهنــوجایگزیــن

میشــود. کهنــه مفکورههــای

نویسنده: رحمان غفاری
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 بازی با اعداد              3155
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3050    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

 جواب شطرنج  3325
شاه سفید را در خانه  f3 حرکت دهید. 

3354

جواب هدف         2802

  

 
ات

ی

ب
د

هنرو

ثور
به نظر می رســد که بسیار مشــغول هستید و مشکالت زیادی برای حل کردن 
دارید. امروز صبح ممکن است مضطرب باشید و تمایل داشته باشید که چندین 
کار را همزمان انجام دهید. باید یک برنامه دقیقی ایجاد کنید و بر روی حمایت 

خانواده نیز حساب کنید.

جوزا
به نظر می رسد که بیمار هستید. سعی کنید که از نظر فکری و جسمی تلقین 
منفی نکنید! ممکن اســت بهتر باشد که به سفرهای طوالنی مدت و مهمانی ها 

نروید زیرا به نظر خسته هستید. اجازه ندهید چیزی ناراحت تان کند.

سرطان 
در طول صبح یکی از همکاران تان اخبار ناخوشــایندی را به گوش شــما 
می رســاند. نباید احساس واقعی تان را نشان دهید، وگرنه اطرافیان تان را 
ناراحت خواهید کــرد. از تالش های زیاد اجتناب کنید زیرا در خطر مبتال 

به مشــکالت قلبی ناشی از استرس زیاد هستید.

اسد
می تواند روز خوبی برای شــما باشــد. در طول صبح یکی از دوستان صمیمی 
تان ســعی دارد که با شــما ارتباط برقرار کند. اما ممکن است که نیاز باشد از 
آن ها فاصله بگیرید. احتماال باید برای رفتن به ســفری آماده شوید و باید تمام 

موارد را بررسی کنید. 

سنبله
امروز صبح بعد از یک ســفر طوالنی احساس خستگی می کنید. آرام باشید و از 
بحث و دعوا اجتناب کنید. ممکن است به جنگ و دعوا تبدیل شود. باید مالقات 

با بستگان را به زمان دیگری موکول کنید 

حمل
ممکن اســت سعی داشته باشید که چندین بار ریسک کنید! بی صبری شما را 
در مشــکل بزرگی قرار خواهد داد. احتیاط کنید زمانیکه می خواهید رانندگی 

کنید! به نظر می رسد که اتفاقات ناگواری رخ خواهد داد. 

میزان
ممکن اســت بخواهید که پروژه جدیدی را شروع کنید بدون اینکه با دقت 
آن ها مورد بررســی قرار دهید. مشــکالت را به تنهایی حل نکنید! حمایت 
دوســتان تان را نیز قبول کنید! صحبت با یکــی از اطرافیان تان می تواند 

درگیری و بحث ها را آرام کند.

عقرب
ممکن است مضطرب باشید زیرا احساس خستگی می کنید. سعی کنید بیشتر 
استراحت کنید! باید احتیاط کنید، زیرا احتمال دارد اتفاقات ناخوشایندی رخ 

دهد. احتماال با یکی از بستگان سالمند بحث کنید.

قوس
در طول صبح به یک سفر مهم خواهید رفت. فرصتی دارید تا مبلغ عمده ای 
پول به دست آورید. شاید به یک مشارکت جدید بپیوندید. سعی کنید صدای 
خود را باال نبرید و نظرات خود را به دیگران تحمیل نکنید! احتماال بخواهید 

که از حدس و گمان اجتناب کنید.

جدی
در طول صبح ممکن است مضطرب باشید زیرا نیاز به یک وام دارید. صبور 
باشــید! امروز بعد از ظهر یکی از افراد صمیمی به شما کمک خواهد کرد. 

سعی کنید آرام باشید، زیرا در خطر اتفاقات ناخوشایندی خواهید بود. 

دلو
به نظر می رسد که مود خیلی خوبی دارید، احساس آرامش و ریلکسی می کنید. 
عالوه بــر این می توانید کارهای خود را مدیریت کنید و به ارامی همه آن ها را 
به اتمام برســانید. شــریک عاطفی تان ممکن است به دلیل اینکه به مشکالت 

خانوادگی بی اهمیت شده اید شما را سرزنش کند. 

2803

حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 5  کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

قدمـ  قدیمـ  قمـ  مقدارـ  
رقم ـ قمر ـ قمار ـ مقر ـ 
مرقد ـ قدامت ـ متر ـ تام 
ـ تیم ـ امر ـ مار ـ مراد ـ 
مادرـ  مــردـ  دماـ  دامـ  
قیمت ـ قیام ـ مری ـ امیر 
ـ می ـ مدت ـ دایم ـ امید 

ـ مدارـ  مدیر.
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پیوسـته اسـت، جهانـی کـه در آن مـردم و فرهنگ ها منی تواننـد کمک کنند 

امـا بـا هـم برخـورد دارنـد. در آن جهـان - از زنجیـره هـای تأمیـن جهانـی، 

تروریسـتی  هـای  شـبکه  اجتامعـی،  هـای  رسـانه  رسمایـه،  فـوری  انتقـال 

فراملـی، تغییـر اقلیـم، مهاجرت گسـرده و پیچیدگی های روزافـزون - ما یاد 

خواهیـم گرفـت کـه بـا هـم زندگـی کنیم، بـا یکدیگر همـکاری کنیم و شـأن 

دیگـران را بشناسـیم، در غیـر آن مـا نابـود خواهیـم شـد.«

پیش گفتـار کتـاب کـه یـک تصویـر کلی از نـگاه اوباما بـه مسـایل پیرامونش 

ارائـه می دهـد، بـا ایـن جملـه بـه پایـان می رسـد: »بیـش از هـر کـس ، ایـن 

کتـاب بـرای آن جوانـان اسـت - دعـوت بـه بازسـازی دیگر بـاره ی جهـان از 

طریـق سـخت کوشـی، عـزم راسـخ و تخیـل بلنـد، آمریکایـی که رسانجـام با 

هرآن چـه کـه در مـا بهریـن اسـت همسـو مـی شـود«

امریـکا  مهـم  مسـایل  رساغ  روزمـره اش،  زندگـی  روایـت  البـای  در  اوبامـا 

زندگـی اش  دوره ی  یـک  از  و  می زنـد  فلش بـک  هـم  یـا  مـی رود.  جهـان  و 

می نویسـد. صحبـت را از چگونگـی رشوع یـک جلسـه ی کاری آغـاز می کند 

و از آنجـا وارد یـک موضـوع سیاسـی مهـم کشـوری یـا بین املللـی می شـود؛ 

رساغ برنامـه ی هسـته ای ایـران مـی رود یـا چگونگـی کشـته شـدن بـن الدن 

می دهـد. رشح  را 

در »رسزمیـن موعـود« بـار بـار نـام افغانسـتان ذکر شـده اسـت. اوبامـا، برای 

نخسـتین بـار در فصـل سـوم کتابـش و در رشح ماجـرای سـخن رانی اش در 

گردهامیـی مخالفـان جنـگ در شـیکاگو، از افغانسـتان نـام می بـرد. در آن 

سـخن رانی اوبامـا بیـان کـرده اسـت کـه او مخالـف هـر جنگـی نیسـت بلکه 

مخالـف »جنـگ گنـگ« اسـت. او بـه حامیتـش از »اقدامـات نظامـی امریکا 

در افغانسـتان« و متایلـش بـه »اسـتفاده از اسـلحه« بـرای جلوگیـری از یازده 

سـپتامرب دیگـر اشـاره کرده اسـت. 

در فصل هشـتم اوباما از سـفر سـال 2008 اش به افغانسـتان نوشـته است. 

او در رشح ایـن سـفر، کـرزی و وزیرانـش را محصـول کابـل 1970 دانسـته 

اسـت. کابلـی کـه به گفتـه ی او در آن سـال ها »صلح آمیـز و در حـال رشـد، 

مملـو از هوتل هـای زیبا، موسـیقی راک و دانشـجویاِن در پـی مدرنیزه کردن 

کشـور« بـوده اسـت. او نوشـته اسـت که ایـاالت متحـده کرزی و مشـاورانش 

را، کـه در پـی جنـگ بـه اروپـا و آمریـکا آواره شـده بودنـد، بازگردانـد و »بـه 

قـدرت نصـب کـرد«؛ به این امید که در سـاخنت افغانسـتان جدیـد نقش ایفا 

کننـد. اوبامـا از کـرزی و اطرافیانـش، به عنـوان اشـخاصی بـا »لباس شـیک 

و انگلیسـی بی عیـب و نقـص شـان« نـام بـرده اسـت که متـام تاش شـان را 

انجـام دادنـد تـا مهامنان شـان را متقاعـد کننـد کـه تـا »نیـرو و پـول« امریکا 

باشـد، »افغانسـتان مـدرن، بردبـار و مسـتغنی« »در دسـت رس« خواهد بود. 

او بامـا در ادامـه نوشـته اسـت: »اگـر گزارش هـای مربوط به فسـاد گسـرده 

و سـوء مدیریـت در دولـت کـرزی نبود، شـاید حرف های او را بـاور می کردم. 

بخـش برزگـی از مناطـق افغانسـتان خـارج از کنـرول کابـل بـود و کرزی به 

نـدرت دسـت به کار شـد...« او ادامـه می دهـد کـه بعدتـر در حالـی کـه دو 

چرخبـال بلـک هـاوک آنهـا را بـه سـوی پایگاهـی در هلمنـد پرواز مـی داده، 

هـوا  »از  اسـت:  نوشـته  او  اسـت.  کـرده  فکـر  کـرزی  آشـکار«  »انـزوای  بـه 

دهکده هـای کوچـِک سـاخته شـده از گل و چـوب را می دیـدم... به سـختی 

جـاده ی پختـه و لیـن برقـی در آن هـا قابل دید بود.  سـعی کـردم تصور کنم 

کـه آن زیـر، مـردم بـا هم دیگـر در مـورد امریکایی هـا چـه می گوینـد، یـا در 

مـورد رییـس جمهـور شـان در کاخ مجلـل و این که آیا حتا ایـده ی یک دولت 

ملـی به نـام افغانسـتان را دارنـد؟ زیـاد احتامل منـی دادم. آنها فقـط در فکر 

جـان سـامل بـه در بـردن از هجـوم نیروها بودنـد ...«

صحبـت مفصل تـر در مورد افغانسـتان – در نـگاه اوباما »جنگ افغانسـتان«- 

در فصـل سـیزدهم کتـاب اسـت. اوبامـا در بخشـی از ایـن فصل به پالیسـی 

حکومتـش در مـورد جنگ افغانسـتان پرداخته شـده اسـت. او نوشـته اسـت 

کـه همیشـه جنـگ در افغانسـتان را - برخـاف عـراق – رضوری می دانسـته اسـت: 

امـا رهـربی آن هـا   ، » گرچـه آرمانهـای طالبـان فقـط در افغانسـتان محـدود بـود 

هم چنـان متحـد القاعـده باقـی مانـد و بازگشـت آن هـا بـه قـدرت می توانسـت بـار 

دیگـر ایـن کشـور را به سـکوی پرتابی بـرای حمات تروریسـتی علیه ایـاالت متحده 

و متحدانـش بـدل کنـد. عـاوه بـر ایـن ، پاکسـتان هرگـز ظرفیـت و اراده ی بیـرون 

و در منطقـه ی  افغانسـتان  مـرز  آن در  فعلـی  پناهـگاه  از  القاعـده  رانـدن رهـربی 

دورافتـاده و کوهسـتانی کـه به سـختی قابـل اداره اسـت، نداشـته اسـت.« اوبامـا بـا 

ذکـر این کـه درگیـری شـش سـاله ی امریـکا بـه مسـأله عـراق و اختصـاص توجـه و 

منابـع بـه آن کشـور، سـبب به میـان آمـدن وضعیـت خطرناکـی در افغانسـتان شـده 

بـود، ادامـه می دهـد کـه جنگ جویـان طالبـان در مناطقـی کـه نیروهـای امریکایی 

حضـور نداشـتند، نیروهـای امنیتـی افغانسـتان را به شـدت تحت فشـار قـرار دادند. 

او هم چنـان بـه سـوء مدیریت و فسـاد در دولـت کرزی پرداخته کـه مرشوعیت دولت 

افغانسـتان را زیـر سـوال بـرده و خـود سـبب رشـد طالبان شـده بـود. او هم چنان به 

نبـود یک اسـراتژی منسـجم در مورد افغانسـتان اشـاره کـرده اسـت و آن را در کنار 

عوامـل یـاد شـده، دلیـل دیگـر تدویـن اسـراتژی جدیـد آن کشـور در سـال 2009 

عنـوان کرده اسـت.

ایـن کتـاب کـه در نخسـت قـرار بـوده در 500 صفحه و در جریان یک سـال نوشـته 

شـود، حدود 900 صفحه را دربرگرفته اسـت و نوشـنت آن سـه و نیم سـال زمان برده 

اسـت. 80 صفحـه ی آن بـه عکس هایـی از رویدادهـای مختلـف زندگـی اوبامـا از 

کودکـی تـا ریاسـت جمهـوری اش اختصاص دارد. قرار اسـت خاطـرات اوباما با یک 

جلـد دیگـر دنبـال شـود امـا زمـان آمدن آن به بازار مشـخص نشـده اسـت.

نگاهی به »سرزمین موعود«،کتاب خاطرات باراک اوباما

حوت
یکی از دوستان صمیمی شما را به یک مسافرت دعوت می کند، اما به نظر می 
رسد که پول کمی دارید و احســاس خوبی ندارید. از شریک عاطفی تان عیب 

جویی نکنید. باید با دقت رانندگی کنید زیرا روز خطر خیزی است.
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ششــمین جشنواره بین المللی فلم 
زنان هرات پایان یافت

حسین معرفت

 )Two Of Us( مـا«  از  نفـر  »دو  درام  فرانسـه  اسـکار  انتخـاب  کمیتـه 

بخـش  در  رقابـت  بـرای  کشـور  ایـن  سـینامی  مناینـده  عنـوان  بـه  را 

ایـن  کـرد.  انتخـاب   ۲۰۲۱ اسـکار  جوایـز  بین املللـی  فلـم  بهریـن 

سـینام  نظـران  و  صاحـب  منتقـدان  از  بسـیاری  کـه  حالیسـت  در 

و  اوزون  فرانسـوا  سـاخته   »۸۵ »تابسـتان  فلـم   ۲ روی  فرانسـه  در 

نفـر  »دو  فلـم  داشـتند.  نظـر  توافـق  لوبسـکو  ویـن  مـای  اثـر  »ا.د.ن« 

بـود. آمـده  فرانسـه  سـینامهای  پـرده  بـه  فـربوری  مـاه  در  مـا«  از 

 )Filippo Meneghetti( این فلم اولین تجربه کارگردانی فیلیپو منگتی

اسـت که سـال گذشـته در بخش كشـف اسـتعدادهای جشـنواره تورنتو 

بـه منایـش درآمـد و در اوایـل سـال ۲۰۲۰ در فرانسـه اکـران شـد. ایـن 

فلـم سـینامیی در ۵ فـربوری ۲۰۲۱ در ایـاالت متحـده توزیع می شـود.

»دو نفـر از مـا« )بـه فرانسـوی معـروف بـهDeux ( بـه داسـتانی دربـاره 

نینـا )باربـارا سـوکووا( و مادلیـن )مارتیـن شـوالیه( دو فـرد همسـایه و 

بازنشسـته ای بازمی گردد که دوسـتی خود را از همدیگر پنهان کرده اند.

بخـش  کشـورهای  میـان  در  را  نامزدهـا  بیشـرین  همـواره  فرانسـه 

بین امللـل جایـزه اسـکار دارد امـا از سـال ۱۹۹۲ و فلـم »هندوچیـن« 

بـه  »هندوچیـن«  اسـت.  نداشـته  بخـش  ایـن  در  جایـزه ای  هیـچ 

سـاخته  فرانسـوی  هندوچیـن  مـورِد  در  وارنیـه  رژیـس  کارگردانـی 

ایـن فیلـم در رشـته ی  بـازی در  بـرای  شـد. کاتریـن دنـو موفـق شـد 

شـود. اسـکار  جایـزه  دریافـِت  نامـزد  زن  اول  نقـش  بازیگـر  بهریـن 

نماینده فرانســه در اسکار انتخاب شد

»رسزمیـن موعـود« کتـاب جدیـد اوبامـا روز سـه شـنبه، 17 نوامـرب بـه بازار 

آمـد. ایـن کتـاب دارای 7 بخـش و 27 فصـل اسـت و رویدادهـای هشـت 

سـال ریاسـت جمهـوری اوبامـا را دربرمی گیـرد. هم چنـان اوبامـا در ایـن 

کتـاب بارهـا بـه گذشـته نقـب زده اسـت و بخش هـای از زندگـی اش را در 

آن روایـت کـرده اسـت؛ از کودکـی تـا آشـنایی اش بـا میشـل همـرش و 

از ورودش بـه سـنای امریـکا تـا پایـان دوره ی ریاسـت جمهـوری. در ایـن 

مطلـب به صـورت اجاملـی ایـن کتـاب را مـرور می کنیـم.

»نوشـنت ایـن کتـاب را اندکـی پـس از پایـان دوره ی ریاسـت جمهـوری ام 

آغـاز کـردم؛ پـس از آن کـه مـن و میشـل بـرای آخریـن بـار سـوار هواپیامی 

Air Force One شـدیم و بـرای یـک اسـراحت طوالنـی بـه غـرب سـفر 

کردیـم. فضـای هواپیـام تلـخ و شـیرین بـود. از نظـر جسـمی و روحـی هـر 

دوی مـا خسـته بودیـم، نـه تنهـا به خاطر سـختی هشـت سـالی که سـپری 

شـده بـود بلکـه از نتایج غیرمنتظـره ی انتخاباتی که در آن کسـی که کاماً 

بـا هـر آنچـه بـرای آن ایسـتاده بودیـم مخالـف بود، بـه عنوان جانشـین من 

انتخـاب شـده بـود. باایـن وجـود، در حالی کـه دوره ی خـود را بـه پایـان 

انجـام  را  خـود  تـاش  بهریـن  می دانسـتیم  این کـه  از  بودیـم،  رسـانده 

داده ایـم، رضایـت داشـتیم - و هرقـدر هـم کـه بـه عنـوان رییـس جمهـور 

کوتاهـی کـردم و فـارغ از هـر پـروژه  ای که به آن امید بسـته بـودم اما موفق 

بـه انجـام آن نشـدم، می دانسـتم کـه کشـور در وضعیـت بهـری نسـبت 

بـه زمانـی کـه مـن رشوع کـرده بـودم قـرار دارد.« ایـن بخشـی از نخسـتین 

پاراگـراف کتـاب اسـت. کتابـی کـه با لحـن خودمانـی و در قالـب خاطره و 

رسگذشـت نوشـته شده اسـت و نویسـنده کوشـش کرده با روایـت صمیمی 

به هرحـال،  امـا  کنـد؛  برقـرار  بهـری  ارتبـاط  خواننـده  بـا  زندگـی اش  از 

راوی یـک سیاسـت مدار اسـت و موضـوع کتـاب زندگـی خـودش. ازیـن رو، 

کتـاب - به صـورت خواسـته یـا ناخواسـته - سیاسـی اسـت و دربرگیرنـده ی 

نظریـات و موضع گیری هـای سیاسـی؛ بـا حکایـت سـفر تفریحـی یک زوج 

آغـاز می شـود امـا پاراگـراف متام منی شـود کـه رسوکله ی سیاسـت منایان 

می شـود.

در ادامـه نیـز اوبامـا بـا پرداخـنت بـه همه گیـری ویـروس کرونـا و بحـران 

اقتصـادی ناشـی از آن و هم چنیـن اعراضـات پـس از مـرگ جـورج فلوید، 

بـه صـورت ضمنـی سیاسـت ترامـپ را مـورد انتقـاد قـرار داده اسـت. او 

نوشـته اسـت: ». امـا شـاید نگـران کننده تـر از همـه، دموکراسـی ماسـت 

کـه در آسـتانه بحـران قـرار گرفتـه اسـت - بحرانی که ریشـه در یـک رقابت 

اساسـی بیـن دو دیـدگاه مخالـف دارد که آمریکا چیسـت و باید چه باشـد. 

بحرانـی کـه بدنـه سیاسـی را دچار تفرقـه، عصبانیـت و بی اعتـامدی کرده 

و بـه نقـض مسـتمر هنجارهـای نهـادی، ضامنت هـای قانونـی و پابندی به 

حقایـق اساسـی کـه هـر دو حـزب جمهوری خـواه و دموکـرات قبـاً آن را 

مسـلم مـی دانسـتند، انجامیـده اسـت.« )نوشـنت کتـاب سـه و نیـم سـال 

زمـان بـرده اسـت. پیش گفتـار در جریـان مـاه اگسـت نوشـته شـده اسـت. 

شـاید بـرای برخـی از مخاطبـان روزنامـه ذکـر ایـن نکتـه رضوری باشـد که 

می شـود؛  نوشـته  کـه  اسـت  بخشـی  آخریـن  کتـاب  پیش گفتـار  معمـوال 

خاطره نویسـی.( در  به خصـوص 

امـا  منی دانـم،   « می دهـد  ادامـه  خوش بینـی  بـا  او  ایـن،  بـا  هم زمـان 

چیزی کـه بـا قاطعیـت می توانـم بگویـم ایـن اسـت کـه مـن هنـوز آمـاده 

نیسـتم کـه »امـکان آمریـکا« را رهـا کنـم - نـه فقـط بـه خاطـر نسـل هـای 

بـرای همـه ی برشیـت.«  بلکـه  آمریکایـی  آینـده 

اوبامـا بـا اشـاره بـه مسـایل و مشـکات امـروزی جهـان می نویسـد »مـن 

متقاعـد شـده ام کـه ایـن پاندمـی کـه در حـال عبـور از آن هسـتیم، هـم 

تجلـی و هـم وقفـه ای رصف در حرکـت بی امـان بـه سـوی جهانـی بـه هـم 

افغانسـتان ما: ششـمین جشـنواره بین املللـی فلم زنان 

هـرات شـامگاه روز پنجشـنبه، 29 عقـرب بـه کار خـود 

پایـان داد. در مراسـم پایانـی ایـن جشـنواره کـه در قـر دارملـان 

برگزار شـده بود، برگزیدگان جشـنواره معرفی شـدند. در این مراسـم 

هرنمنـدان، سـینامگران، فرهنگیان، مقامات دولتـی و فعاالن حقوق 

برش و حقوق زنان اشراک داشتند.

مراسـم پایانـی جشـنواره بـا اجـرای زنـده ی ارکسـر زهـره، آکادمـی 

ملـی موسـیقی افغانسـتان آغـاز شـد. در ایـن مراسـم، عزیـز دلـدار 

و  اطاعـات  وزارت  زهیـر،  طاهـر  جشـنواره،  ایـن  برنامه هـای  مدیـر 

کردنـد.  وزارت سـخن رانی  آن  معیـن  مـژگان مصطفـوی  و  فرهنـگ 

ایـن  بین املللـی  داوران  تصویـری  پیـام  مراسـم  ایـن  در  هم چنـان 

برنامـه پخـش شـد. 

فهرسـت کامـل برنـدگان ششـمین جشـنواره بین املللـی فلـم 

زنـان هـرات:

فلم های بلند داستانی بخش مسابقه بین امللل:

تندیـس  برنـده  زنـان(:  موضـوع  )بـا  داسـتانی  بلنـد  فلـم  بهریـن 

کریمـی صحـرا  عایشـه«  مریـم،  »حـوا،  زریـن:  گوشـواره 

بهریـن فلـم بلنـد داسـتانی )بـا موضـوع سـینامی جهـان(: برنـده 

تندیـس گوشـواره زریـن: فلـم »مـر شـیش  نیـم« سـعید روسـتایی

برنـده جایـزه بهریـن بازیگـر زن بطـور مشـرک: سـارا بهرامـی بـرای 

فلـم »دارکـوب« از ایـران و روبـی رویـز بـرای فلـم »ایسـکا« از فیلیپین

فلم های کوتاه داستانی و انیمیشن بخش مسابقه بین امللل:

آزاده  برنـز:  گوشـواره  تدیـس  برنـده  داسـتانی:  کوتـاه  فلـم  بهریـن 

ایـران از  »ماقـات«  بـرای  موسـوی 

بهریـن انیمیشـن: برنـده تندیـس گوشـواره برنـز: ملیحـه غامـزاده 

بـرای انیمیشـن »کاف« از ایـران

بهریـن انیمیشـن: برنـده لـوح تقدیـر ویـژه داوران: ناتالیـا میرزویان 

بـرای انیمیشـن »پنـج دقیقـه تـا دریا«

فلم های بلند و کوتاه مستند بخش مسابقه بین امللل:

هـادی  برنـز:  تندیـس گوشـواره  برنـده  بلنـد:  مسـتند  فلـم  بهریـن 

ایـران از  فلـم مسـتند »خامتـه«  بـرای  زارعـی  و مهـدی  زارعـی 

بهریـن فلـم مسـتند بلنـد: لـوح تقدیـر ویـژه داوران: حسـن فاضلـی 

بـرای فلـم »رهگـذر نیمه شـب«

بهریـن فلـم مسـتند کوتـاه: برنـده تندیس برنـز: آنـا آنتونوپولـو برای 

فلـم »کلونیکـی« از یویان

فلم های بخش مسابقه داخلی:

بهریـن بازیگـرزن: برنـده تندیـس گوشـواره زریـن:  وجیـه خالقـی 

بـرای فلـم »فریـاد بی صـدا«

بهریـن فلـم: برنـده تندیـس گوشـواره زریـن: عبدالحمیـد مانـدگار 

بـرای فلـم »بی رنـگ«

فریـاد  فلـم  بـرای  حسـینی  نریـن  کارگردانـی:  بهریـن  جایـزه 

»خاموشـی«

جایزه بهرین فلمنامه: سید زهیر موسوی برای فلم »خانه امن«

جایزه بهرین فلمربداری: خادم حسین بهنام برای فلم »غارتگران«

جایزه بهرین تدوین: مرسل عزیز برای فلم »خانم دریایی«

جایـزه بهریـن صـدا: خالـد درودگـر بـرای فلـم »زنـی بـا کفش هـای 

» بنفش

جایـزه بهریـن بازیگـر مـرد: احمـد نویـد نویـن بـرای فلـم »داسـتان 

یـک داسـتان«

خداحافظ دخر شـیرازی سـاخته افشـین هاشـمی نیز به دلیل نگاه 

ویـژه بـه زنـان لوح تقدیـر دریافت کـرد و مراسـم اختتامییه امسـال با 

پخش فلـم به پایان رسـید.



اتلتیـک مدعـی شـد باشـگاه آرسـنال در سـال 

2016 سـعی در جـذب دیگـو ژوتا داشـته اما در 

ایـن امـر موفـق نبوده اسـت.

در آخریـن روزهـای نقـل و انتقـاالت تابسـتانی 

بـود کـه باشـگاه لیورپول بسـیار فعـال عمل کرد 

و بعـد از بـه خدمـت گرفـن تیاگـو آلکانتـارا از 

بایـرن مونیخ بـرای جذب سـتاره پرتگال باشـگاه 

ولورهمپتـون نیـز تـاش کـرد؛ انتقالی کـه نهایتاً 

رنـگ و بوی رسـمی بـه خود گرفت و دیگـو ژوتا با 

قـراردادی پنـج سـاله بـه ارزش 45 میلیـون پوند 

راهـی آنفیلد شـد.

شـاید کمـر کسـی تصـور مـی کـرد کـه عملکرد 

مهاجـم پرتـگال در ترکیـب تیـم یورگـن کلـوپ تا 

این حد فوق العاده باشـد که او در شـش مسـابقه 

ابتدایی خود در لیگ برتر سـه گل برای لیورپول 

بـه مثر برسـاند. امـا درخشـش ژوتا تنهـا به لیگ 

برتـر محـدود نبـوده و او در لیـگ قهرمانـان اروپـا 

نیـز تـا بـه اینجا  چهـار بار بـرای قرمزهـای آنفیلد 

گلزنـی کـرده تـا بـه بهرین شـکل ممکـن ارزش 

هـای بـاالی خود را نشـان داده باشـد.

را  جالبـی  گـزارش  اتلتیـک  ارتبـاط  همیـن  در 

ژوزه مورینیـو یـک سـال پیـش بـود کـه هدایـت 

تاتنهـام را قبـول کـرد و توانسـته با ایـن تیم نتایج 

معقولـی کسـب کنـد. یـک سـال پیـش تاتنهـام 

بـا مائوریسـیو پوچتینـو رشایـط خوبـی نداشـت و 

بـا قـرار گرفـن در رده 14 روز بـه روز شانسـش 

انفاقـی  مـی شـد.  بـرای کسـب سـهمیه کمـر 

کـه رسان باشـگاه را بـر آن داشـت تـا پوچتینـو را 

اخـراج کـرده و ژوزه مورینیـو را جایگزیـن کنند. با 

ژوزه تاتنهـام رفتـه رفتـه رونـد صعـودی پیـدا کـرد 

و در پایـان فصـل توانسـت سـهمیه لیـگ اروپـا را 

کسـب کنـد. فصـل جـاری اوضـاع بهر هم شـده 

و تاتنهـام پـس از هشـت بـازی بـا 17 امتیـاز در 

رده دوم لیـگ قـرار دارد. تاتنهـام امـروزدر یـک 

بـازی حسـاس میزبان منچسرسـیتی اسـت. در 

سـالروز پیوسـن مورینیو به تاتنهام او در نشست 

خـری امـروز خـود گفـت:» قطعـا مـن و تاتنهـام 

روزهـای دشـواری داشـتیم. سـال غیرمنتظره ای 

بـود. هیچکـس منـی توانسـت حـدس بزنـد کـه 

روزی کـه با تاتنهام قرارداد بسـتم، قرار اسـت چه 

اتفاقاتـی رخ بدهنـد. تاتنهـام مصمـم و بـا برنامـه 

دربـاره دیگـو ژوتـا منتـر کـرده و مدعـی شـده 

کـه یـک باشـگاه انگلیسـی دیگـر یعنی آرسـنال 

 2016 سـال  در  کـه  داشـته  را  ایـن  شـانس 

مهاجـم پرتـگال را بـه خدمـت بگیـرد امـا در این 

امـر موفـق نبـوده تـا آن زمـان ژوتـا راهی باشـگاه 

اتلتیکومادریـد شـود؛ جایـی کـه او حتـی یـک 

بـازی هم برای تیم اسـپانیایی انجـام نداد و پس 

از آن بـه ولورهمپتـون نقـل مـکان کـرد.

بـود و زمانـی کـه پیشـنهاد داد، به راحتی توانسـتیم 

توافـق کنیـم. اگـر زمـان بـه عقـب برگـردد، بازهـم با 

هـان اشـتیاق قـرارداد مـی بنـدم.« مورینیـو ادامـه 

داد:»  سـال عجیبـی بـود امـا نـه از لحـاظ فوتبالـی. 

بـه خاطـر شـیوع کرونـا نتوانسـتیم آنطـور کـه مـی 

خواهیـم بـازی و متریـن کنیـم. پیـش فصـل مـورد 

انتظـار را هـم نداشـتیم. در واقـع یـک سـال کاری 

طبیعـی را پشـت رس نگذاشـتیم؛ با این حـال من در 

تاتنهـام خیلی خوشـحامل و معتقـدم بهرین تصمیم 

ممکـن، مربیگـری تاتنهـام بـود. امیـدوارم یک سـال 

بعـد همینجـا در مـورد کارنامـه دو سـاله مربیگری ام 

در تاتنهـام صحبـت کنیـم.« 

ستاره کنونی لیورپول؛ حسرت بزرگ توپچی ها

مورینیو: به عقب برگردم، بازهم مربی تاتنهام می شوم

ورزش
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اسـاس  بـر  مقام هـا  آزار  و  اذیـت  مجـازات  اسـام گرایی 

مذهـب را سـنگین می کنـد و در صـورت تصویـب تدریـس 

می کنـد. محـدود  را  خانگـی 

تـا  می شـود  تعییـن  ثبتـی  شـاره  یـک  کـودکان  بـرای 

کـه  والدینـی  شـود.  نظـارت  مدرسـه  در  آنهـا  حضـور  بـر 

فرزنـدان را بـه مدرسـه نفرسـتند تـا شـش مـاه بـه زنـدان 

بـه  بتوانـد  کـه  شـخصی  اطاعـات  همرسـانی  می افتنـد. 

بینجامـد ممنـوع می شـود. او  آزار  و  یـک شـخص  یافـن 

"بایـد  گفتـه:  فیـگارو  روزنامـه  بـه  فرانسـه  کشـور  وزیـر 

آوریـم." در  اسـام گرایی  چنـگال  از  را  فرزندامنـان 

جمهـوری امریـکا نیـز در ایـن نشسـت سـخرنانی خواهـد 

کـرد یـا نـه.

آقـای ترامـپ از نشسـت های قبلـی ایـن مجمع بـرای ارائه 

اسـتفاده  جهانـی  تجـارت  آینـده  مـورد  در  خـود  دیـدگاه 

کـرده و بـه خصـوص از چیـن بـه خاطـر آنچـه کـه حایـت 

از صـادرات و ایجـاد مانـع در برابـر واردات خوانـده انتقـاد 

بـه عمـل آورده اسـت.

مسـائل  رس  بـر   ۲۰۱۸ سـال  از  متحـده  ایـاالت  و  چیـن 

حساسـی ماننـد تعرفه هـای واردات و فعالیـت رشکت هـای 

فنـآوری چینـی در امریـکا درگیر اختاف تجـاری بوده اند.

آقـای شـی در سـخرنانی روز پنجشـنبه تکذیـب کـرد کـه 

بـا سـایر کشـورها در  از همـکاری  کشـورش در نظـر دارد 

زمینـه کاهـش آلودگـی محیـط زیسـت خـودداری کنـد و 

توسـط  تجـاری  حایـت  سیاسـت  بـه  نسـبت  همچنیـن 

داد. هشـدار  کشـورها  سـایر 

آقـای شـی گفـت: "مـا بـا خـودداری از همـکاری زیسـت 

کشـور  چنـد  از  کوچـک  محفـل  یـک  ایجـاد  یـا  محیطـی 

نـگاه داشـن سـایر کشـورها در صـدد  بیـرون  بـه منظـور 

برنخواهیـم آمـد کـه در جهـت خـاف سـیر تاریـخ حرکـت 

کنیـم."

منبعـی آگاه بـه یـک روزنامـه فرانسـوی گفتـه دو اصل 

بـه صـورت خدشـه ناپذیر و بـی ابهـام در منشـور مـورد 

بحـث گنجانـده خواهـد شـد: "نفـی اسـام سیاسـی و 

هرگونـه مداخلـه خارجـی".

فرانسـه بزرگرین جمعیت مسـلان اروپا را دارد.

"جدایی طلبـی  بـه  حملـه  بـا  مکـرون  آقـای 

اسـام گرایانه" در فرانسـه از اقدامـات جدیـدی بـرای 

اسـت. داده  خـر  افراطـی  اسـام گرایی  بـا  برخـورد 

بـاره  ایـن  در  قانونـی  دنبـال تصویـب  بـه  از جملـه  او 

علیـه  فرانسـه  دولـت  پیشـنهادی  الیحـه  اسـت. 

کنـد. امضـا  آزاد 

عـاوه بـر کشـورهای رشق و جنـوب رشق آسـیا، چنـد 

متحـده،  ایـاالت  اسـرالیا،  جملـه  از  دیگـر  کشـور 

داردنـد. عضویـت  آپـک  در  کانـادا  و  روسـیه 

هنـوز  امـا  دارد  ادامـه  جمعـه  روز  تـا  جـاری  نشسـت 

رئیـس  ترامـپ،  دونالـد  آیـا  کـه  نیسـت  مشـخص 

جامعـه  رهـران  بـه  فرانسـه،  رئیس جمهـور  مکـرون،  امانوئـل 

مسـلان کشـورش رضب االجلـی داده اسـت تـا در مسـیر مقابلـه 

بـا اسـام گرایی افراطـی، "منشـور ارزش هـای جمهوری خواهانه" 

بپذیرنـد. را 

آقـای مکـرون بـه شـورای مسـلانان فرانسـه ۱۵ روز فرصت داده 

تـا منشـور مـورد نظـر او را بپذیرند.

ایـن نهـاد حـارض شـده یـک شـورای ملـی بـرای امامـان مسـاجد 

تاسـیس کنـد که قرار اسـت بـه روحانیـان مسـلان اعتبارنامه ای 

بدهـد و در صـورت نیـاز ایـن اعتبارنامـه را باطـل کند.

کـه  می دهـد  روی  مرگبـار  حملـه  چنـد  از  پـس  تحـوالت  ایـن 

بوده انـد. افراطـی  اسـام گرایی  بـه  مظنـون  آنهـا  در  مهاجـان 

فرانسـه  مسـلانان  بـه  مکـرون  امانوئـل  پیشـنهادی  منشـور 

می گویـد اسـام یـک دیـن اسـت و یـک جنبش سیاسـی نیسـت. 

گروه هـای  امـور  در  خارجـی"  "مداخلـه  همچنیـن  منشـور  ایـن 

می کنـد. ممنـوع  را  مسـلانان 

کـه  معلمـی  بریـدن  رس  جملـه  از  اخیـر،  حمـات  دنبـال  بـه 

کاریکاتورهـای پیامـر اسـام را در کاس نشـان داده بـود، آقای 

مکـرون رسسـختانه بـر ارزش هـای سکوالریسـم در فرانسـه تاکید 

کـرده اسـت.

در هویـت ملـی فرانسـه به جدایی دیـن و دولت اهمیت بسـیاری 

داده می شـود و از آقـای مکـرون انتقـاد شـده کـه بـا موضع گیری 

تهدیـد  بـا  برخـورد  از  مذهـب،  یـک  عنـوان  بـه  اسـام  دربـاره 

امنیتـی اسـام گرایان فـرا رفتـه و باعـث مداخلـه دولـت در دیـن 

است. شـده 

رئیس جمهـور فرانسـه و وزیـر کشـور در کاخ الیـزه بـا هشـت نفـر 

از رهـران شـورای مسـلانان دیـدار کرده انـد.

این ماقات شـب پنجشـنبه انجام شده است.

شـی جین پینـگ، رئیـس جمهـوری چیـن گفتـه اسـت کـه چیـن 

بـا  بـه روی واردات کاالهـا و خدمـات  "اقتصـاد عظیـم" خـود را 

می گشـاید. باالتـر  کیفیـت 

آقـای شـی کـه در نشسـت مجـازی مجمـع همـکاری اقتصـادی 

کـه  افـزود  می گفـت،  سـخن   - آپـک   - آرام  اقیانـوس  و  آسـیا 

کشـورش آمـاده اسـت تـا بـا کشـورهای بیشـری پیـان تجـارت 

مکرون به رهبران مسلمانان فرانسه برای پذیرش 
' ارزش های جمهوری' ضرب االجل داد 

چین  جمهوری  رئیس 
'اقتصاد عظیم' کشــورش را به روی تجارت خارجی می گشاید 

مـی کنـم. بایـد احرام افرادی مثل مسـی را بیشـر حفظ 

کـرد. او یـک پـرواز 15 سـاعته طوالنـی هـم از آرجانتیـن 

داشـت. سـوال خرنـگار در مـورد گریزمـان از مسـی یـک 

نـوع بـی احرامـی بـود. معتقـدم هـدف خرنـگار جنجال 

سـازی بـود. هرگـز بیـن مسـی و گریزمـان مشـکلی ندیده 

در ایتالیـا اطمینـان دارنـد که کریسـتیانو رونالدو 
تابسـتان بعـد در فهرسـت فـروش یوونتـوس قـرار 

گرفت. خواهـد 
قـراردادی  بـا  کـه  بـود  تابسـتان 2018  رونالـدو 
4 سـاله بـه ارزش 112 میلیـون یـورو از رئـال بـه 
یوونتـوس پیوسـت. او در ایـن باشـگاه 31 میلیون 
یـورو خالـص دسـتمزد مـی گیـرد و ایـن قضیـه از 
هـان ابتـدا بـا انتقاداتـی در ایتالیـا همـراه بـود.
فـوق سـتاره پرتگال کمـک کرده یـووه در دو فصل 
گذشـته فاتح رسی آ شـود ولی نتوانسـته این تیم 
را بـه مهمریـن هدفش یعنی فتـح لیگ قهرمانان 

کند. نزدیک 
پاندمـی کرونـا و وخیـم شـدن رشایـط اقتصـادی 
تیـم هـای بـزرگ اروپایـی اکنـون رسان یـووه را بر 
ایـن داشـته تـا رونالـدو را در فهرسـت فـروش قرار 
دهنـد. چنـدی پیش یووه توانسـت بـا کاهش 70 
درصـدی دسـتمزدها بـه تـراز مالـی خـود تعـادل 
را برگردانـد امـا ادامـه شـیوع کرونـا و عـدم اجـازه 
ورود متاشـاگران به ورزشـگاه ها راه چاره ای برای 
یوونتـوس نگذاشـته و بـه احتـال فـراوان رونالدو 

تابسـتان بعـد راهـی تیمـی دیگـر خواهد شـد.
او اکنـون 35 سـاله اسـت ولـی فـروری قـدم در 
36 سـالگی خواهـد گذاشـت. با توجـه به کیفیت 

یورگـن کلـوپ رسمربـی لیورپول بار دیگر به خطای شـدید جـردن پیکفورد 
سـنگربان اورتـون روی ویرژیـل فـن دایـک کـه به پاره شـدن ربـاط صلیبی 
او منجـر شـد واکنـش نشـان داد. یورگن کلـوپ رسمربی لیورپـول بار دیگر 
نسـبت به خطای شـدید جـردن پیکفورد دروازه بان اورتـون روی ویرژیل فن 
دایـک سـتاره تیمـش که به مصدومیت شـدید او و پاره شـدن رباط صلیبی 
اش منجـر شـده و او را مـاه هـا از میادیـن دور نگـه خواهـد داشـت واکنش 
نشـان داد. کلـوپ کـه مشـخصا بعـد از گذشـت چندیـن روز بـه خاطـر از 
دسـت دادن مدافعـش عصبانـی اسـت گفت تصمیـم پیکفورد بـرای چنان 
تـکل خشـنی روی پـای فـن دایـک را همچنـان عجیـب مـی دانـد. یورگـن 
بـا بزرگریـن بحـران مصدومیـت در تیمـش لیورپـول مواجـه  کلـوپ کـه 
اسـت در ایـن بـاره گفـت:" چـه مـی توانم بگویـم؟ منـی خواهـم بگویم که 
جـردن پیکفـورد عمـدا آن کار را کـرد ولـی یـک دروازه بـان وقتـی بازیکـن 
دیگـری در محوطـه جریمـه اش حضـور دارد منـی تواند چنیـن تکلی روی 
پـای او بـرود". رسمربـی لیورپـول در ادامـه گفـت:" مصدومیـت بخشـی از 
واقعیت کاری فوتبالیسـتها و مربیان اسـت و ما دامئا نگران مصدوم شـدن 
بازیکنـان مـان هسـتیم. خطـا روی فـن دایک اصـا در جریان بـازی نبود. 
بلکـه بـه خاطـر تصمیـم خیـی عجیب یک نفـر برای خطـا کـردن روی پای 
فـن دایـک بـود. بـه همین خاطر اسـت که قبـول کـردن این ماجـرا اینقدر 

سـخت است".

از  اتلتیکـو  بـا  بـازی  خـری  نشسـت  در  بارسـا  هالنـدی  رسمربـی 

بـود. ناراضـی  مسـی  احتالـی  جدایـی  مـورد  در  فـراوان  سـواالت 

روز گذشـته پـپ گواردیـوال قـراردادش بـا سـیتی را بـرای دو فصـل 

دیگـر متدیـد کـرد و گفته می شـود مهمریـن هدف او جـذب لیونل 

مسـی در تابسـتان آینـده اسـت. در انگلیس معتقدند سـیتی همین 

زمسـتان پیشـنهادی 60 میلیـون یورویـی بـرای مسـی ارائـه خواهـد 

داد کـه مـی توانـد بـرای وضعیـت اقتصـادی بـد فعلـی بارسـا حکـم 

ناجـی را داشـته باشـد. مسـی اخیـرا و در بازگشـت بـه بارسـلونا بـه 

شـدت از انتقـادات اطرافیان گریزمـان و نیز حضور مامـوران مالیاتی 

در جـت شـخصی اش عصبانـی بـود و بـا خرنـگاران در ایـن مـورد 

کرد. صحبـت 

بارسـا فـردا در ونـدا مروپولیتانـو میهـان اتلتیکـو مادریـد اسـت که 

یـک بـازی حسـاس و حیاتـی محسـوب می شـود.

رونالـد کومـان رسمربـی بارسـا در نشسـت خـری ایـن بـازی گفت:» 

مـی دانیـم کـه بـازی دشـواری خواهـد بـود و برابـر چـه تیمـی قدری 

قـرار خواهیـم گرفـت. اتلتیکـو تیمـی بـا مربـی و بازیکنـان برجسـته 

اسـت ولـی مـا بـه خودمـان اطمینـان داریـم. در مـورد غایبـان زیـاد 

اتلتیکـو صحبـت مـی شـود ولـی مـا هـم غایبـان مهمـی داریـم.«

جدایـی مسـی از بارسـا:» اول بگویـم کـه عصبانیـت مسـی را درک 

ام. بایـد از در اختیـار داشـن ایـن دو لـذت بـرد. مـن از 

جنجـال و تنـش خوشـم منـی آیـد و شـایعه اختـاف ایـن 

دو مزخـرف اسـت. مسـی یـک سـال قـرارداد دارد و نیـاز به 

مضطـرب شـدن نیسـت. او را خـارج از بارسـا منـی بینـم و 

دیگـر بـه سـواالت اینچنینـی پاسـخ منـی دهـم.«

بـاالی رونالـدو و آمـار گلزنـی همچنـان خـوب او، 
یـووه مـی توانـد همچنـان رقـم باالیـی از فـروش 
فـوق سـتاره پرتگال کسـب کنـد. اخیـرا از پی اس 
جـی و یونایتـد بـه عنـوان گزینـه هـای اجتالـی 
رونالـدو پـس از تـرک یووه صحبت شـده بـود ولی 
بایـد دیـد تابسـتان بعـد رشایـط چگونـه خواهـد 

بود.

کومان: مسی جایی نمی رود، هدف آن خبرنگار جنجال بود

دو  مـرز  از  کشـورها  سـایر  از  پیـش  فرانسـه 

هنـگام  از  و  گذشـته  کرونایـی  بیـار  میلیـون 

شـیوع کرونـا ۴۶ هـزار نفـر بـر اثـر آن مرده اند. 

وزارت صحـت و درمـان ایتالیـا روز چهارشـنبه 

۲۸ عقـرب از ۳۴ هـزار و ۲۸۳ مورد جدید ابتا 

بـه کرونـا ظـرف یـک روز خـر داد. ۷۵۳ نفـر 

ایتالیـا جـان باخته انـد.  در یـک روز اخیـر در 

زمسـتان  از  کشـور  ایـن  در  تلفـات  مجمـوع 

گذشـته تاکنـون ۴۷ هـزار و ۲۱۷ نفـر اسـت و 

یـک میلیـون و ۲۷۰ هـزار نفر به ویـروس کرونا 

شـده اند. آلـوده 

پژوهشـی  مؤسسـه  رئیـس  ویلـر،  لوتـار  امـروز 

روبـرت کـخ آملـان مجـددا مـردم را بـه رعایـت 

اوج  او گفـت هنـوز  فراخوانـد.  کرونـا  مقـررات 

بـا  و  نگذاشـته ایم  رس  پشـت  را  بیـاری  ایـن 

بیـاران ممکـن اسـت ظرفیـت  افزایـش عـده 

بیارسـتان ها پـر شـود. بـه همیـن دلیـل نیـز 

بـه کرونـا  بیشـر شـهروندان  ابتـای  از  بایـد  

شـود. جلوگیـری 

مرکـز فضایـی کنـدی متعلـق بـه ناسـا، سـازمان 

فضایـی امریـکا فرسـتاده شـده اسـت.

بـا  کـه  گفته انـد  فلوریـدا  دانشـگاه  مسـئوالن 

از  نشـانه هایی  پهپـادی،  تصاویـر  از  اسـتفاده 

رادیوتلسـکوپ  باقیانـده  سـیم های  در  پارگـی 

نیـز مشـاهده شـده اسـت. فرانسیسـکو کـوردووا، 

رئیـس سـایت رادیـو تلسـکوپ آرسـیبو بـا انتشـار 

کـه  اسـت  گفتـه  بدبینـی  اظهـار  بـا  بیانیـه ای 

فرسـودگی  و  دسـتگاه  حساسـیت  دلیـل  بـه 

بخش هایـی از آن، کارشناسـان بـرای هـر گونـه 

اقدامـی بـه هـدف تعمیـر و محکم سـازی دوبـاره 

هسـتند.  روبـرو  زیـاد«ی  »تردیدهـای  بـا  آن 

خسـارت وارد شـده بـه ایـن مرکز تا ایـن زمان ۱۲ 

میلیـون دالـر بـرآورد شـده که قـرار اسـت از محل 

هزینه هـای پژوهشـی دولـت امریکا تأمین شـود. 

کابل هـای جدیـد نیـز بـرای جایگزینـی سـفارش 

داده شـده اسـت. تلسـکوپ رادیویی آرسـیبو ۵۷ 

سـال پیش سـاخته شـده و چندین زلزله و سـیل 

و طوفان را از رس گذرانده اسـت. این دسـتگاه تا 

کنـون چندیـن بـار تعمیر اساسـی شـده و در ماه 

اگوسـت، هنگامـی کـه کابـل اصلـی اول آن پـاره 

شـد، عوامـل فنـی هنوز مشـغول انجـام تعمیرات 

بی پایـان خرابی هایـی بودنـد کـه بـر اثـر طوفـان 

ماریـا در سـال ۲۰۱۷ بـه وجـود آمـده بـود.

ایـن تلسـکوپ امریکایـی بـه ویـژه به عنـوان یکی 

از مهم تریـن رصدخانه هـای جهـان بـرای مطالعه 

هـا  تَپ سـتاره  هـا شـناخته می شـود.  تَپ سـتاره 

بـا  کـه  هسـتند  چرخانـی  نوترونـی  سـتاره های 

رسعـت بسـیار زیـادی دوران کـرده و پالس هـای 

خطـوط  همـراه  بـه  تابشـی  انـرژی  از  مداومـی 

منتـر  خـود  از  را  قـوی  مغناطیسـی  میـدان 

. می کننـد

منحنـی  بـه  نسـبت  جهانـی  صحـت  سـازمان 

صعـودی مـرگ و میـر بـر اثـر بیـاری کرونـا در 

اروپـا هشـدار داده اسـت. در دو هفته گذشـته 

 ۱۸ اروپـا  در  بیـاری  ایـن  قربانیـان  شـار 

درصـد افزایـش داشـته و هـر ۱۷ ثانیـه یک نفر 

جـان خـود را از دسـت می دهـد.

محدودیت هـای  اروپـا  کشـورهای  از  بسـیاری 

بیـاری  گسـرش  از  جلوگیـری  بـرای  جـدی 

شـار  حـال  ایـن  بـا  کرده انـد.  اعـال  کرونـا 

اسـت. افزایـش  بـه  رو  بیـاری  ایـن  قربانیـان 

روز پنج شـنبه ۱۹ نوامرهانـس کلوگـه، مدیـر 

بخـش اروپـای سـازمان صحـت جهانـی در یک 

کپنهـاگ  در  آناینـی  مطبوعاتـی  کنفرانـس 

خـر از افزایـش ۱۸ درصدی تلفـات کووید ۱۹ 

ظـرف دو هفتـه در حـوزه اروپـا داد. بـه گفته او 

۲۹ هـزار نفـر در هفتـه گذشـته در اروپـا جـان 

باخته انـد کـه معنایـش مـرگ یـک نفـر در هـر 

۱۷ ثانیـه بـر اثـر دچـار شـدن بـه ایـن بیـاری 

است.

پارگـی سـیم های اصلـی یـک رادیـو تلسـکوپ 

سـتاره  دانـش  بـرای  مهـم  بسـیار  امریکایـی 

شناسـی، ایـن دسـتگاه را در معـرض خطـر فرو 

تـا کنـون دو رشـته  قـرار داده اسـت.  ریخـن 

از کابل هـای اصلـی ایـن رادیـو تلسـکوپ کـه 

واقـع  پورتوریکـو  »آرسـیبو«  شـهر  نزدیکـی  در 

اسـت، پـاره شـده و هـر لحظـه بیـم آن مـی رود 

کـه ایـن دسـتگاه دچـار آسـیب جـدی و خرابی 

آرسـیبو  تلسـکوپ  شـود.رادیو  تعمیرناپذیـری 

یکـی از قوی تریـن تلسـکوپ های جهـان اسـت 

کـه صدهـا دانشـمند از آن اسـتفاده می کننـد. 

امـا اکنـون کابل هـای نگهدارنـده آن یکی یکی 

در حـال گسـیخن هسـتند. روز ۶ نوامر یکی 

از سـیم های اصلـی کـه بخشـی از دسـتگاه بـه 

وزن ۹۰۰ تـن را نگـه می داشـت، پـاره شـد و 

۱۵۰ مـر پایین تـر، روی گنبد بزرگ تلسـکوپ 

افتـاد. کار ایـن گنبـد کـه ۳۰۰ مر قطـر دارد، 

روز  در  از فضاسـت.  رادیویـی  امـواج  دریافـت 

۱۰ اگوسـت نیـز کابـل دیگـری فـرو افتـاده و 

حـدود ۳۰ مـر از بخش گیرنـده امواج را خراب 

کـرده بـود. به ایـن ترتیـب اکنون دسـتگاه تنها 

بـه کمـک چنـد سـیم نگـه داشـته شـده و هـر 

یـک از آنهـا بـه دلیـل پارگـی بقیـه سـیم ها، بار 

بیشـری از حـد تـوان معمـول خـود را تحمـل 

می کننـد. دانشـگاه فلوریـدا کـه مدیریـت ایـن 

انتشـار  بـا  دارد،  عهـده  بـر  را  علمـی  سـایت 

بیانیـه ای اعـام کـرد که ایـن وضعیـت احتاال 

بـه »فـرو ریخـن کل سـازه« خواهـد انجامیـد.

هنـوز علـت حادثـه دوم کـه دو روز پیـش روی 

داد، مشـخص نشـده اما دلیل حادثه اول ایراد 

شـده  اعـام  کابـل  انتهایـی  نگهدارنـده  مهـره 

بـه  دقیق تـر  بررسـی  بـرای  مهـره  ایـن  اسـت. 

هر ۱۷ ثانیه یک نفر در اروپا از کرونا می میرد

یکی از قوی ترین رادیو تلسکوپ های جهان در امریکا در 
حال فرو ریختن است 

طعنه جدید یورگن کلوپ رونالدو در فهرست فروش یووه؛ جدی تر از همیشه
به دروازه بان اورتون
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 وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری افغانسـتان می گویـد کـه 

میزان تولید کشـمش در والیت هرات در مقایسـه با سـال های 

گذشـته افزایـش یافتـه و بـه ۱۵۰۰۰ تـن خواهد رسـید.

اکـر رسـتمی، سـخنگوی وزارت زراعـت افغانسـتان روز جمعه 

۲۰ نومـر )۳۰ عقـرب( بـه صـدای امریـکا گفـت کـه امسـال 

از ۸۷۰۰ هکتـار تـاک، ۱۴۰هـزار تـن انگـور در والیـت هـرات 

بـه دسـت آمـده و ایـن رقـم، در مقایسـه بـا سـال گذشـته، ۱۵ 

درصـد افزایـش را نشـان می دهـد.

از  جـاری  سـال  در  کـه  اسـت  کـرده  پیش بینـی  وزارت  ایـن 

حـدود ۱۵۰۰۰ تـن کشـمش به دسـت آمده در هـرات، حدود 

کشـمش  آن  تـن   ۲۰۰۰ و  سـبز  کشـمش  آن  تـن   ۱۳۰۰۰

بـود. »آب جـوش« خواهـد 

آقـای رسـتمی همچنـان گفـت کـه در جریـان امسـال، ایـن 

وزارت بیـش از ۱۰۰۰ »کشـمش خانه« را در هـرات سـاخته که 

بـا ایجـاد آن، از ضایع شـدن بیشـر محصـوالت انگـور در ایـن 

والیـت جلوگیـری شـده اسـت.

هرات از تولیدکننده گان عمدۀ انگور و کشـمش در افغانسـتان 

بزرگریـن   زراعـت،  وزارت  گفتـۀ  بـه  کـه  مـی رود  شـار  بـه 

تاک هـای انگـور در ولسـوالی های انجیل، گذره، اوبه، پشـتون 

 ۵۹ برکنـاری  بـا  مالیـه  وزارت  رسپرسـت  ارغندیـوال،  عبدالهـادی 

ایـن نهـاد مخالفـت کـرده اسـت. کارمنـد و رییـس منابـع بـری 

بـا  در صحبـت  عقـرب  سـی ام  روز جمعـه،  مالیـه  وزارت  رسپرسـت 

روزنامـه ۸صبـح ایـن موضـوع را تأییـد کـرد و گفـت کـه دالیـل آن را 

طـی نامـه ای نوشـته اسـت.

طبـق یـک نامـه کـه پیش تـر از نشـانی اداره امـور ریاسـت جمهـوری 

نـر شـده بـود، ۵۹ کارمنـد وزارت مالیـه و رییـس منابع بـری این 

و  برکنـار  جمهـوری  ریاسـت  هدایـت  طبـق  وظایف شـان  از  وزارت 

منفـک شـده  بودنـد.

در ایـن نامـه، دالیـل برکنـاری ۵۹ کارمنـد وزارت مالیـه، اسـتخدام 

غیررقابتـی آن هـا گفتـه شـده بود. اداره امور ریاسـت جمهـوری گفته 

اسـت، هیأتـی کـه از ایـن اداره بـه دسـتور ریاسـت جمهـوری بـرای 

بررسـی مقرری هـای معینیـت عواید و گمرکات وزارت مالیه در شـش 

مـاه اخیـر تشـکیل شـده بـود، بـه ایـن یافته هـا دسـت یافته اسـت.

بـا ایـن حـال، در نامـه ای که به رسـانه ها درز کرده اسـت، رسپرسـت 

وزارت مالیـه گفتـه اسـت کـه بررسـی انجام شـده مبتنـی بـر واقعیـت 

نبـوده و مبنـای قانونـی بـرای بررسـی و گزارش نویسـی در آن رعایـت 

نشـده است.

اسـامی پاکسـتان پیرامـون حایت از صلـح و ثبات در هر 

دو کشـور و منطقه

قسمت ۱

۱. طـی ماقاتـی که بـه تاریخ ۳۰ سـپتامر ۲۰۲۰ صورت 

گرفـت، مناینـدگان بلندپایۀ جمهوری اسـامی افغانسـتان 

و جمهـوری اسـامی پاکسـتان بر این اصل اساسـی توافق 

جمهـوری  و  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  کـه  کردنـد 

اسـامی پاکسـتان بایـد دیـدگاه مشـرک جدیـدی را برای 

کمـک بـه همدیگـر در راسـتای  پیشـرد صلـح و برقـراری 

ثبـات در هـر دو کشـور و فراتـر از آن، تدویـن مناینـد.

۲ . آنـان از آغـاز رونـد صلـح بـه تاریخ ۱۲ سـپتامر ۲۰۲۰ 

ابـراز امیـدواری منودنـد کـه  در دوحـه اسـتقبال کـرده و 

 عمـران خـان، نخسـت وزیـر جمهـوری اسـامی پاکسـتان 

روز پنـج شـنبه )29 عقـرب( بـرای یـک روز بـه کابـل آمـد. 

در جریـان سـفر او روی سـند “دیـدگاه مشـرک پیرامـون 

حایـت از صلـح و ثبات دو کشـور و منطقـه« توافق صورت 

اسـت.  گرفته 

وزارت امـور خارجـه کشـور می گویـد ایـن سـند از اهمیـت 

برنامـه  و  اساسـی  اصـول  روی  توافـق  پیرامـون  ویـژه ای 

همکاری میان دو کشـور برخوردار اسـت. موضوعات عمده 

این سـند شـامل همکاری در زمینه صلح، امنیت و توسـعه 

همکاری هـای اقتصـادی و مردمـی میـان دو کشـور اسـت.

منت کامل

دیدگاه مشـرک جمهوری اسـامی افغانسـتان و جمهوری 

دسـت  داشـته خـود گزارشـی را دربـاره نحـوه اسـتخدام در بخـش 

گمـرکات نـر کـرد. طبق ایـن گـزارش، ۵۰ درصد کارمنـدان بخش 

اسـتخدام  مناینـده گان،  عضـو   ۴۷ مسـتقیم  دخالـت  بـا  گمـرکات 

شـده اند. ریاسـت جمهـوری بـرای بررسـی ایـن گـزارش یـک هیـأت 

بررسـی کننده از اداره امـور ریاسـت جمهـوری تعییـن کـرد.

4. آنهـا موافقـت مـی کننـد کـه هرگونـه دیـدگاه و چشـم 

انـداز مشـرک بـرای افغانسـتان و پاکسـتان بایـد عنـارص 

اصلـی زیـر را شـامل شـود:

الـف - اینکـه جمهـوری اسـامی افغانسـتان و جمهـوری 

اسـامی پاکسـتان باید از روابط ویژه ای برخوردار باشـند، 

روابطـی کـه اسـاس آن قابـل پیـش بینـی بـوده ، شـالودۀ 

حاکمیـت  بـه  کامـل  و  متقابـل  احـرام  و  شـفافیت  آنـرا 

ملـی یکدیگـر تشـکیل دهـد و گسـرش و پیشـرد منافـع 

مشـرک طرفیـن از طریـق سـازوکار هـای دولـت بـا دولـت 

 APAPPS صـورت گیرد. اینکـه چارچوب همـکاری متقابل

میکانیـزم جامـع و چنـد جانبـه را بـرای گسـرش و بهینـه 

سـازی همـکاری هـای دو جانبـه فراهـم مـی کنـد.

افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  موضعگیـری  اینکـه   - ب 

در »چنـد همسـویی« بـا سـایر کشـورها و پیگیـری روابـط 

دوسـتانه بـا آنـان، فرصت واقعی بهـره برداری را بـرای هردو 

کشـور فراهـم منـوده و بالعکس هیـچ تهدیـدی ایجاد منی 

. کند

ت. اینکـه هیـچ یـک از کشـورها بـدون صلـح و ثبـات در 

کشـور دیگـر، منـی تواننـد بـه صلـح و ثبـات پایـدار دسـت 

یابنـد. صلـح پایـدار و اعـار صلح همه شـمول، متـام ملت 

را در بـر گیـرد و بـه یـک دولـت مبتنـی بـر قانـون اساسـی 

دموکراتیـک کـه در آن حقـوق زنـان و مـردان انکارناپذیـر 

بـوده و از آن، محافظـت مـی شـود.

ث. اینکـه خـاک هیـچ یـک از کشـورها نبایـد در جهـت 

اهـداف بدخواهانـه علیـه خـاک دیگـری اسـتفاده شـود و 

هـر دو کشـور بـرای شناسـایی و مقابلـه بـا دشـمنان صلح، 

طرفهـای صلـح ناپذیـر و کسـانی کـه رونـد صلـح را تخریب 

مـی کننـد، بایسـت همـکاری کننـد.

ج. اینکـه دو کشـور بایـد متاسـها و ارتباطات خـود را از راه 

هـای مختلـف افزایـش دهنـد، از جملـه از طریـق برقـراری 

ارتبـاط بیـن مـردم با مـردم، تجار بـا تجار، دولت بـا دولت و 

از همـه مهمـر بـا اسـتفاده از ایجاد روابـط امنیتی.

چ. اینکـه اتصـال منطقـه یـی بایـد بـا تأکیـد بـر تجـارت، 

رفـت وآمـد آزادانـه مردم ، انتقـال وعرضۀ کاالهـا و خدمات، 

افتتاح پسـت های بازرگانی و گمرکی و توسـعه زیرسـاخت 

منافـع  و درجهـت  تعمیـق  انـرژی   و  نقـل  و  هـای حمـل 

وانکشـاف منطقـه یـی، بیـش از انتظـار هـر کشـور کـه بـه 

تنهایـی بتوانـد آنـرا بدسـت آورد، گسـرش یابـد.

د. اینکـه حـل و فصل رسیع مشـکات مهاجرین، به عنوان 

مثـال، بازگشـت ایمن، بـه موقـع و آبرومندانـه پناهندگان، 

بـه دو کشـور کمـک مـی کند تـا به چالـش های انسـانی و 

اجتاعـی و اقتصـادی مرتبط با آوارگی انسـانها، رسـیدگی 

زرغـون، زنده جـان و کـرخ ایـن والیـت موقعیـت دارنـد.

از افـزاش میـزان تولیـد  وزارت زراعـت افغانسـتان در حالـی 

کشـمش در والیـت هـرات خـر داده کـه بـر اسـاس گزارش ها 

در حـال حـارض نـرخ یـک کیلـو کشـمش در بازارهـای هـرات 

۱۵۰ افغانـی اسـت. 

بایـد  بررسـی کننده  هیـأت  قانـون،  براسـاس  نامـه،  ایـن  طبـق 

یافته هـای بررسـی ها را بـا اداره تحـت بررسـی در میـان بگـذارد و 

تعهـد ایـن اداره را بـرای اجـراآت بعـدی مطابـق این یافته هـا، بگیرد. 

ایـن کار صـورت نگرفتـه اسـت. ظاهـراً 

در نامـه گفتـه شـده اسـت کـه برخـی از یافته هـای ایـن هیـأت بـا 

اسـناد ارائـه شـده از سـوی وزارت مالیـه متفـاوت اسـت.

در بخشـی از این نامه تأکید شـده اسـت که توظیف کارکنان بسـت 

اول و دوم خدمات ملکی براسـاس پیشـنهاد اداره و منظوری ریاسـت 

جمهـوری صـورت می گیـرد و توظیف کارکنان بسـت سـوم تا هشـتم 

از صاحیـت وزیـر اسـت، و اداره امـور در این بـاره صاحیت ندارد.

نامـه وزارت مالیـه در سـه صفحـه تنظیـم و بـه برخـی از ماده هـای 

قانـون خدمـات ملکـی مستندسـازی شـده اسـت.

در پایان نامه تأکید شـده اسـت که رییس منابع بری و ۵۹ کارمند 

وزارت مالیـه تـا نهایی شـدن روند اسـتخدام رقابتی، هم چنـان به کار 

خود ادامـه می دهند.

اداره امـور ریاسـت جمهـوری تاکنـون در این باره اعـام موضع نکرده 

است.

گفتنـی اسـت کـه چندی پیـش روزنامه ۸صبح با اسـتناد بـه مدارک 

گفتگوهـا منجـر بـه برقـراری صلـح وآرامـش در جمهـوری 

بـی  افغانسـتان شـود؛ گفتگوهایـی کـه فرصـت  اسـامی 

نظیـری را بـرای افغـان هـا فراهـم کـرده اسـت تـا بـدون 

مداخلـه، پیرامـون آینـده خـود تصامیـم الزم را اتخاذ کنند.

۳. آنـان بـر عـزم خـود تاکیـد مـی کننـد کـه هـردو کشـور 

بایـد نـگاه هایشـان را بـه روابـط آینـده ای متمرکـز سـازند 

کـه مبتنـی بـر اعتـاد بـوده و نتائـج ملموسـی را بدنبـال 

داشـته باشـد.  آنهـا خاطرنشـان میدارند کـه  روابط نزدیک 

و برادرانـه بیـن جمهـوری اسـامی افغانسـتان و جمهـوری 

اسـامی پاکسـتان مفید، مطلوب و قابل دسـتیابی اسـت، 

هانگونـه کـه در دهه هـای قبل از درگیری هـا ومنازعه در 

افغانسـتان، ایـن روابـط برقـرار بوده اسـت.

مناینـد. بازگشـت پناهنـدگان نیاز بـه منابع مالـی دارد، از 

جملـه پشـتیبانی همـه جانبه مسـاعدت کننـده گان مالی 

در حایت وسـیع ایـن روند.

اجراء و گام های بعدی

۱. مناینـدگان جمهـوری اسـامی افغانسـتان و جمهـوری 

اسـامی پاکسـتان توافق دارنـد که پیرفت بـه موقع برای 

تحقـق این دیـدگاه، مسـتلزم هاهنگی نزدیـک، گفتگوی 

و  دشـوار  هـای  گیـری  تصمیـم  بـه  متایـل  و  سـاختارمند 

شـجاعانه اسـت. آنها در رابطه با رضورت فوریت در رویکرد 

خـود و پیرفتـی کـه در ابتدای دسـامر سـال ۲۰۲۰ الزم 

میباشـد موافقـت مـی کننـد. آنان بـا تأیید تعهـدات قبلی، 

توافـق مـی کننـد کـه در سـه بخـش اصلـی فعالیـت هـای 

یادشـده، بـه شـمول مشـخص کـردن مقامـات اصلـی برای 

پیشـرد هـر فعالیـت بـه رسعـت اقـدام منایند:

الف. تا ۱۵ دسـامرب ۲۰۲۰: قوت بخشیدن به فعالیتهای 

اساسـی خدمـات اسـتخباراتی مشـرک در زمینـه تجزیه و 

تحلیـل، نقشـه بـرداری و همـکاری در برابر دشـمنان صلح 

و کسـانی کـه فرآینـد صلـح را تخریب وتضعیـف می کنند.

ب. تـا اول جنـوری ۲۰۲۱: ارائـه یـک پیشـنهاد مشـرک 

بـرای بازگشـت پناهنـدگان، بـاال بـردن و تشـدید تعامـل و 

برخـورد بـا ایـن موضـوع، تـا جایـی کـه اقدامـات معتـر و 

پیرفـت کننـده، روی دسـت گرفتـه شـود.

ت. تـا اول جنـوری ۲۰۲۱: یـک پیشـنهاد مشـرک بـرای 

و  افغانسـتان  تنهـا  نـه  کـه  یـی  منطقـه  اتصـال  افزایـش 

پاکسـتان، بلکـه منطقـه وسـیع تـری را تقویت و مسـتحکم 

خواهـد کـرد.

درمراحل بعدی:

الـف. اینکه رهران دو کشـور بـرای تداوم ایـن فعالیتها، از 

پایتخـت هـای همدیگـر، بـه طـور متنـاوب بازدیـد خواهند 

کـرد. ایـن ابتـکار بـا سـفر نخسـت وزیـر محـرم جمهـوری 

اسـامی پاکسـتان بـه کابـل آغاز شـده اسـت.

ب. رئیـس جمهـور غنـی در جریـان ربع اول سـال ۲۰۲۱، 

یـک بازدیـد متقابـل از اسـام آباد خواهد داشـت.

ای  خاصـه  افغانسـتان،  اسـامی  جمهـوری  اینکـه  ت. 

صلـح  رونـد  جریـان  در  کـه  را  موضوعاتـی  مهمریـن  از 

بـا جمهـوری  قـرار گرفتـه اسـت،  افغانسـتان مـورد بحـث 

گذاشـت. خواهـد  میـان  در  پاکسـتان  اسـامی 

۳. هـر دو طـرف توافـق کرده انـد که این دیدگاه مشـرک، 

تعهـدات کنونـی و تعهـدات قبلـی خویـش را تحت بررسـی 

منظـم قـرار دهنـد تـا گامهـای ملمـوس، روشـن و برگشـت 

ناپذیـر را در جهـت پیرفـت روابـط نزدیکـر و پربارتر میان 

دو کشـور، تضمیـن کنند.


