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 آمریکا بمب افکن های استراتژیک »بی-۵۲ اچ« در 
خاورمیانه مستقر می کند

ترکی حمد، نویسنده سعودی، با توییتی در مورد تناقض صحیح 
بخاری و قرآن جنجال آفرید 

 فرماندهـی مرکزی ایاالت متحده موسـوم 
اعـام  وبسـایت خـود  در  بـه »سـنتکام« 
اسـتراتژیک  افکن هـای  بمـب  کـه  کـرد 
»بـی-5۲ اچ« را روز شـنبه در خاورمیانـه 
مسـتقر کـرده اسـت. در بیانیـه ایـن مرکز 
آمده اسـت کـه در ۲۱ نوامبر سـال ۲۰۲۰ 
میـادی دو بمـب افکن بـی-5۲ متعلق ...

در  مجـازی  فضـای  می رسـد  نظـر  بـه   
طـور  بـه  روزهـا  ایـن  سـعودی  عربسـتان 
خـاص و جهـان عـرب به صـورت عمـوم به 
موضوعاتـی می پردازنـد کـه در گذشـته نـه 
چنـدان دور ممنـوع تلقـی می شـد. ایـن بار 
اظهـارات ترکـی حمـد، نویسـنده شـناخته 

شـده عربسـتان سـعودی کـه ...
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کنفرانس جنیوا؛ فرصتی 
برای بازخوانی توسعه 

افغانستان

 جوبایدن و پالیسی حکومت آینده 
آمریکا؛ بیم وخوش بینی در میان 

افغانها:

رییس جمهور غنی و مدیریت 
آب های کشور 

 کنفرانـس جنیـوا طـی دو روز در روزهـای ۲3 و ۲4 
نوامبـر بـا میزبانـی کشـور فنانـد و همکاری مشـترک 
افغانسـتان و ملـل متحـد و باحضـور بیش از 7۰ کشـور 
مجـازی  بـه صـورت  امسـال  المللـی  بیـن  و سـازمان 
برگـزار می گـردد. در ایـن کنفرانـس بنـا اسـت که مثل 

کنفرانس هـای قبلـی در توکیـو و بروکسـل ...

3

3

۲

4

۲

سرمقاله

 لیونل مسی؛ 
چهره جدید یک بازنده

واکنش یوونتوس به شایعات 
بازگشت رونالدو به رئال 

 مایـک پمپئو، وزیـر امور خارجه امریـکا در دیدارهای جداگانه 

بـا هیـأت مذاکره کننـده دولـت و طالبـان در دوحـه، آن هـا را 

تشـویق کـرده  اسـت کـه هرچـه رسیع تـر روی یـک نقشـه راه 

سیاسـی و آتش بـس جامـع توافـق کننـد.

ایـن  از  امریـکا  وزارت خارجـه  کـه  اعالمیه هـای جداگانـه  در 

دو دیـدار نـر کـرد، آمـده اسـت کـه پمپئـو خواسـتار کاهـش 

چشـم گیر خشـونت ها در افغانسـتان شده اسـت. متحوای این 

دو اعالمیـه مشـابه اسـت.

طبـق اعـالم وزارت خارجـه امریـکا، پمپئـو از دو طـرف به خاطر 

ادامـه مذاکـره و پیش رفـت در آن، سـتایش کرده اسـت.

او در دیـدار بـا هـر دو هیـأت، تأکیـد کـرده اسـت کـه مـردم 

افغانسـتان انتظـار دارنـد و شایسـته آن اسـت کـه پـس از ۴۰ 

سـال جنـگ و خون ریـزی در صلـح و امنیـت زنده گـی کننـد.

هیـأت مذاکره کننـده دولـت نیز اعالم کرده اسـت کـه برخی از 

اعضـای ایـن هیأت روز شـنبه، یکم قوس با مایـک پمپئو، وزیر 

امـور خارجـه امریکا در دوحه دیـدار کرده اند.

در ایـن دیـدار، اعضـای هیـأت مذاکره کننـده دولـت گفته انـد 

کـه مـردم افغانسـتان خواهـان حفـظ دسـت آوردهای دو دهـه 

اخیـر در کشورشـان هسـتند.

هیـأت مذاکره کننـده دولـت بـه مایـک پمپئـو گفتـه اسـت کـه 

افزایـش خشـونت ها پـس از رهایـی پنـج هـزار زندانـی طالبان 

قابـل قبـول نیسـت و در تناقض با توافق نامه دوحه اسـت. این 

هیـأت آتش بـس دایمـی را خواسـت مـردم افغانسـتان عنـوان 

کرده اسـت.

در ایـن دیـدار، سـید منصـور سـعادت نـادری وزیـر دولـت در 

ریاسـت  نخسـت  معـاون  صالـح  امراللـه   

راکت هـای  نـوع  کـه  می گویـد  جمهـوری 

شلیک شـده بـر شـهر کابـل در دهکده هـای 

می شـود. پیـدا  شـالی 

گزارش هـای  نـر  بـا  قـوس  دوم  یکشـنبه  روز  صالـح  آقـای 

»شـش ونیم« نوشـته اسـت: »در هاهنگـی بـا ادارات والیـات 

هم جـوار پیـدا خواهیـم کـرد کـه شـبکه های انتقال ایـن مواد 

کی هـا اسـتند. منی گذاریـم کـه هیـچ جنایـت تروریسـت بـا 

گذشـت زمـان فرامـوش گـردد.«

شـنبه  پراکنـی  راکـت  از  ناشـی  تلفـات  کـه  اسـت  گفتـه  او 

1 قـوس بـه 10 نفـر کشـته و 51 نفـر زخمـی افزایـش یافتـه 

اسـت و نوشـته اسـت: »در حادثـه دیـروز ده تـن از هموطنـان 

فارمسست]دواسـاز[ ۲۲  میـالد  کابـل،  شـهر  در  مـا  مظلـوم 

سـاله، شـقایق ۲۰ سـاله،  مشـعل ۲۰ سـاله،  فـردوس ۲۳ 

سـاله، یـار محمـد ۳۱ سـاله، موسـی ۲۵ سـاله،  راز محمـد 

۳۰ سـاله، بازمحمـد  سـن نامعلـوم،  فاطمـه ۱۹ سـاله و یـک 

نفـر کـه هویتـش  تثبیـت نشـده شـهید شـدند و ۵۱ نفـر زخم 

برداشـتند.«

بـر اسـاس گـزارش شـش ونیم سـه بـرادر کـه رسبـازان پولیس 

بودند نیز در انفجار ماین مقناطیسـی در کابل کشـته شـدند. 

معـاون نخسـت رئیـس جمهـور تاکیـد دارد کـه بـرای پیشـرد 

کرده انـد. گفت وگـو  جانـب  دو 

سـخنگوی دفرت سیاسـی طالبان در قطر در ادامه گفته اسـت 

کـه در ایـن دیـدار روی پایـان فهرسـت سـیاه، رهایـی زندانیان 

بین االفغانـی  مذاکـرات  بـه  مرتبـط  موضوعـات  و  باقی مانـده 

و  قطـر  بـه  پمپئـو  سـفر  از  پیش تـر  اسـت.  شـده  گفت وگـو 

دیـدارش بـا هیـأت مذاکره کننده دولـت و طالبان گزارش شـد 

کـه دو طـرف روی کلیـات کارشـیوه مذاکـرات صلـح بـه توافـق 

رسـیده اند و بن بسـت ایـن مذاکـرات شکسـته اسـت.

رکیک گویـان از یـک درصـد به هشـت درصـد باال رفته اسـت. 

آنهایی کـه انتقـاد کـرده انـد نیز تعداد شـان بـه ۴۰ درصد باال 

رفتـه اسـت. حرف]های[تـان را تحلیـل می کنیم، می شـنویم 

و عمـل می کنیـم.«

آقـای صالـح خاطر نشـان سـاخته که مـردم از وی سـوال های 

و  امنیتـی  میثـاق  کارکردهـای  مـورد  در  مختلفـی  و  متعـدد 

گـزارش  در  آنـان  همـه  بـه  پرسـند،  مـی  امنیتـی  مشـکالت 

شـش ونیم پاسـخی نـدارد. امـا وی تاکیـد کـرده اسـت:» آنچه 

انجـام خواهـد شـد ایـن اسـت که هیچ یـک ازین سـواالت بی 

پاسـخ نخواهـد مانـد.«

معـاون رئیـس جمهـور نوشـته اسـت:» مدیریـت تصفیـه کابل 

کـرد.  دریافـت  را  شـش ونیم  جلسـات  عضویـت  نیـز  بانـک 

ازیـن بـه بعـد جلسـات شـش ونیم در قسـمت تثبیـت جایـداد 

خویـش   باقیداری هـای  پرداخـت  بـه  حـارض  کـه  مقروضـان 

نیسـتند و همچنـان ردیابـی آنعـده از قرضـداران کـه فـراری 

انـد دسـت بـه کار خواهـد شـد.« وی تاکیـد کـرده اسـت کـه 

عضویـت مدیریـت تفصیـه کابـل بانـک درجلسـات شـش ونیم 

در شـورای عالـی حاکمیـت قانـون فیصلـه گردیـد.

کابـل  دانشـگاه  بـر  حملـه  قضیـه  در  کـه  می کنـد  عـاله  او 

تحقیقـات خوبـی انجـام شـده و پیرفت هـای خوبـی صـورت 

گرفتـه اسـت.

  44 کـه  می گویـد  ملـی  دفـاع  وزارت 

جنگجـوی طالبـان در والیت هـای قندهـار 

و ارزگان در درگیـری بـا نیروهـای امنیتی کشـته شـدند و 23 

شـدند. زخمـی  گـروه  ایـن  دیگـر  جنگجـوی 

وزارت دفـاع در خرنامـه یک شـنبه 2 قـوس نوشـته اسـت کـه 

گروهـی از طالبـان می خواسـتند بـه ولسـوالی های پنجوایی، 

ژیـری و شـاه ولی کـوت حملـه کننـد، در دفاعـی کـه توسـط 

طالبـان  جنگجـوی   13 گرفـت،  صـورت  امنیتـی  نیروهـای 

کشـته شـدند و مقـدار زیـادی از تسـلیحات و مهـات آنـان 

تخریـب شـده اسـت.

طبـق یـک خـر دیگـر شـاری از طالبان کـه می خواسـت در 

ولسـولی گیـزاب والیت ارزگان بـاالی نیروهـای امنیتی حمله 

کننـد، در درگیـری با نیروهای امنیتـی 33 جنگجوی طالبان 

کشـته شـدند و 23 جنگجـوی دیگر زخم برداشـتند.

در خرنامـه ذکـر شـده اسـت کـه مقـدار زیـادی از تسـلیحات 

و مهـات طالبـان در ایـن درگیـری نیـز منهـدم شـده اسـت.

وزارت داخلـه از دسـتگیری شـش فروشـنده 

مـواد مخـدر در شـهر کابـل خـر می دهد. 

گفتـه  خرنامـه ای  نـر  بـا  قـوس   2 یک شـنبه  وزارت  ایـن 

اسـت کـه پولیس مبـارزه با مـواد مخـدر در چهارچـوب میثاق 

امنیتـی در ۴۸ سـاعت گذشـته پنج عملیـات هدفمند را برای 

ردیابـی شـبکه های توزیـع کننـده مـواد مخـدر در ناحیه هـای 

مختلـف شـهر کابـل انجـام دادند کـه در نتیجه آن، شـش تن 

را بـه جـرم فـروش مـواد مخـدر بازداشـت کرده انـد.

و  چـرس  شیشـه،  هیروئیـن،  مقـداری  افـراد؛  ایـن  نـزد  از 

تابلیت هـای نشـه آور و ۲۴ هـزار افغانـی پول نقد بدسـت آمده 

اسـت.

خرنامـه مـی افزایـد که دوسـیه های افراد بازداشـت شـده، به 

نهادهای مسـئول سـپرده شد.

امـور صلـح و زملـی خلیـل زاد مناینده ویـژه وزارت امـور خارجه 

امریـکا در امـور صلـح افغانسـتان نیـز حضـور داشـته اند.

محمدنعیـم، سـخنگوی دفـرت سیاسـی طالبـان در قطـر نیـز 

گفتـه اسـت کـه مـال عبدالغنی بـرادر معـاون سیاسـی، مولوی 

عبدالحکیـم رییـس هیأت مذاکره کننده و سـایر اعضای هیأت 

ایـن گـروه بـا مایـک پمپئو و هیـأت همراهـش دیـدار کرده اند.

بـر  طـرف  دو  دیـدار  ایـن  در  نعیـم،  محمـد  معلومـات  طبـق 

اهمیـت توافق نامـه ای کـه بین شـان امضا شـده و نیـز تعهدات 

بهـرت میثـاق امنیتـی نظریـات مـردم را در البـالی شـبکه های 

مجـازی بـه دقـت مـورد ارزیابـی قـرار می دهـد. 

او بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع نوشـته اسـت:» بخاطـر ناکامـی 

میثـاق  تطبیـق  در  شـش ونیم  جلسـات  از  حایـت  دیـروز 

امنیتـی در بیسـت و چهـار سـاعت گذشـته از هشـتاد درصـد 

بـه چهـل درصـد کاهـش پیدا کـرده اسـت. درین میـان تعداد 

ونـدا  در  مسـی  لیونـل  از  گذشـته  شـب  کـه  تصویـری   

مرتوپولیتانـو بـه ثبت رسـید، یـک تصویر تکراری بـود. رس در 

گریبـان و دسـت روی پیشـانی. لیونـل مسـی کاپیتان بارسـا 

شـب گذشـته در شکسـت 1-0 مقابـل اتلتیکـو 23 تـوپ از 

دسـت داد. فـوق سـتاره آرجانتانـی یکـی از تاریـک تاریـن 

شـب هـای فوتبالی خـود را در ونـدا مرتوپولیتانـو تجربه کرد 

و حـاال انتقـادات یـک بـار دیگـر سـمت او و تیمـش رسازیـر 

شـده اسـت. آمـار 23 تـوپ از دسـت رفتـه مسـی را ...

وزارت دفاع: 44 جنگجوی 
طالبان در قندهار و ارزگان کشته 

شدند 

وزار ت داخله: شش فروشنده 
مواد مخدر در کابل بازداشت 

شدند

 مدیـر ورزشـی یوونتـوس هرگونـه اخبـار مربـوط بـه جدایـی 

کریسـتیانو رونالـدو را رد کـرد.  رونالـدو دو سـال پیـش رئـال 

مادریـد را بـه مقصـد یوونتـوس تـرک کـرد ولـی او باشـگاهی 

کـه 9 سـال درش بـه همـه افتخـارات تیمـی و فـردی ممکـن 

کریسـتیانو  بیـن  اوضـاع  اسـت.  نکـرده  فرامـوش  را  رسـید 

رونالـدو  نبـود.  خـوب  جدایـی  هنـگام  بـه  باشـگاه  رسان  و 

دسـتمزد بـاالی 30 میلیـون یـورو بـرای متدید می خواسـت 

امـا ایـن مخالـف قوانیـن باشـگاه مادریـدی بـود ...

ورزش
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پمپئو نمایندگان دولت و طالبان را به توافق سریع روی نقشه راه سیاسی و آتش بس جامع تشویق کرد

صالح: نوع راکت های شلیک شده بر شهر کابل در دهکده های شمالی یافت می شود

کنفرانس 
جنیوا 2020 

برای انکشاف 
افغانستان 

امروز برگزار 
می شود

 یـک دیپلـات فرهنگـی بایـد عـالوه بـر اینکـه 

و  تاریـخ  و  شناسـی  زبـان  ادبیـات،  حـوزه  در 

هرنهـای مختـص کشـور خود)مبـداء( و جامعه 

ای کـه در آن مشـغول فعالیـت اسـت)مقصد(، 

ارشاف کامـل داشـته باشـد و بتواند بـا مطالعه 

هـای  شـباهت  روی  بـر  عمـل  در  تطبیقـی 

فرهنگـی طرفین انگشـت بگذارد، نیـز با قواعد 

مذاکـره اصولـی آشـنایی داشـته و از فن تعامل 

دیپلـات  مثـال:  بعنـوان  باشـد.  برخـوردار 

افغـان در یونـان هانقـدر کـه موالنـا،  ...

 جوایـز اسـب طالیـی کـه بـه عنـوان نسـخه 

چینـی زبان جایزه اسـکار شـناخته می شـود، 

برگزیدگانـش را معرفـی کـرد.

بـه گـزارش رویـرتز، یک بازیگر باسـابقه و یک 

کمـدی رمانتیک روز شـنبه در مراسـم اهدای 

زبـان  چینـی  نسـخه  طالیـی،  اسـب  جوایـز 

اسـکار جهـان، موفـق ظاهـر شـدند و جوایـز 

ایـن رویـداد را دریافـت کردنـد. کشـور چیـن 

بـرای دومیـن سـال ...

 دیپلماسی 
فرهنگی 

افغانستان-
بخش دوم و پایانی

 جشنواره ی اسب 
طالیی؛ اسکار چینی 

به یک کمدی عاشقانه 
اهدا شد

 محمد هدایت



 

 

نیروهـای  جنگـی  جرایـم  شـدن  تأییـد  از  پـس   

آنگـس  جـرال  افغانسـتان،  در  آسـرالیایی 

کمپبـل، فرمانـده نیـروی دفاعـی آسـرالیا تعهـد 

ایجـاد اصالحات را در نیروهـای زیرفرمانش دارد.

اخیـر  گـزارش  بایـد  کـه  افـزود  کمپبـل  جـرال 

در  را  رسبـازان  جنایـات  ارتـکاب  بـه  مربـوط 

افغانسـتان »متعلـق بـه خـود« دانسـته و متعهـد 

شـوند کـه تغییراتـی را بـرای تکـرار نکـردن ایـن 

دهنـد. انجـام  جنایـات، 

چهـار  ارزیابـی  یـک  کـه  درحالی اسـت  ایـن 

سـاله از کارکـرد ۱۱ سـالۀ نیروهـای آسـرالیایی 

درافغانسـتان کـه بـه تازه گـی آمـاده شده اسـت، 

در  کشـور  ایـن  نیروهـای  کـه  می دهـد  نشـان 

افغانسـتان بـه ویـژه والیـت ارزگان در قتل دسـت 

کـم ۴۰ غیرنظامـی بی گنـاه، دسـت داشـته اند.
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از صفحه1

کـرده  اعـالم  مالیـه  وزارت   

انکشـاف  کنفرانـس  کـه  اسـت 

جنیـوای  شـهر  در  امـروز   2020 افغانسـتان 

می شـود. برگـزار  روز  دو  بـرای  سـوییس 

شـمروزخان مسـجدی سـخنگوی وزارت مالیـه، 

جنیـوا  شـهر  از  پیامـی  در  قـوس   2 یکشـنبه 

بـرای   2020 افغانسـتان  کنفرانـس  کـه  گفـت 

دو روز، )3- 4 قـوس( در شـهر جنیـوای سـویس 

بـه میزبانـی افغانسـتان، فنالنـد و سـازمان ملل 

متحـد برگـزار می شـود. ایـن کنفرانـس میـزان 

تعهـدات مالـی کشـورهای کمـک کننـده بـرای 

چهـار سـال آینـده را مشـخص می کنـد.

آقـای مسـجدی می گویـد: تعهـدات افغانسـتان 

در کنفرانـس قبلـی جنیـوا در حـدود 90 درصد 

هـم  را  تعهـدات  باقـی  و  اسـت  شـده  تطبیـق 

می کنیـم. تطبیـق 

مـورد  ایـن  افغانسـتان در  مسـجدی گفـت کـه 

هیـچ مشـکلی نـدارد، دولـت افغانسـتان متعهد 

اسـت کـه بـا رشکای جهانـی خـود، بـرای آینـده 

افغانسـتان گام هـای موثـری بـردارد.

او اضافـه کـرد کـه هیـات افغانسـتان بـا آمادگی 

کـه  دارنـد  امیـد  و  آمده انـد  جنیـوا  بـه  کامـل 

آینـده  چهارسـال  بـرای  افغانسـتان  بـه  جهـان 

 

کارتون روز

محمد هدایت 

 کنفرانـس جنیـوا طـی دو روز در روزهـای 23 و 24 نوامـر بـا 

میزبانـی کشـور فنالنـد و همـکاری مشـرک افغانسـتان و ملـل 

متحـد و باحضـور بیـش از 70 کشـور و سـازمان بیـن املللـی 

امسـال بـه صـورت مجـازی برگـزار می گـردد. در ایـن کنفرانس 

بنـا اسـت کـه مثـل کنفرانس هـای قبلـی در توکیـو و بروکسـل 

افغانسـتان  حامیت کننـده  کشـورهای  مالـی  تعهـدات  میـزان 

بـرای چهـار سـال آینده مشـخص گـردد. روال ایـن کنفرانس ها 

مبنـای  بـر  حامیت کننـده  کشـورهای  کـه  اسـت  به گونـه ای 

ارایـه  را  خـود  کمک هـای  افغانسـتان  دولـت  تعهـدات  انجـام 

می کننـد. امسـال بـا توجـه به مشـکالتی کـه دولت افغانسـتان 

در سـال های گذشـته داشـته اسـت و بـه دلیـل ناپایداری هـای 

نتوانـد  اسـت  ممکـن  اخیـر  در سـال های  امنیتـی  و  سیاسـی 

سـقف توقعـات جامعـه جهانـی از عملکـرد دولـت و تعهـدات در 

کنفرانـس گذشـته را بـرآورده کنـد. البتـه جامعه جهانـی نیز در 

افغانسـتان  توسـعه  برابـر  در  کوتاهی هـای  سـال های گذشـته 

داشـته اسـت کـه عدم حامیـت مالـی و تخنیکـی در بخش های 

فـراروی عمـل  از چالش هـا  انتخابـات بخشـی  و  حکومتـداری 

بـه تعهـدات بـوده اسـت. امـا در مجمـوع هـر دو طـرف احتامال 

حرف هایـی بـرای گفـن بـه همدیگـر خواهنـد داشـت و امیـد 

مـی رود کـه در رشایـط کنونـی جامعـه جهانـی تعهـدات بهـر و 

بیشـر از گذشـته را متقبـل گـردد. 

در کنفرانس قبلی که در سـال 2016 در بروکسـل برگزار شـده 

بـود 24 تعهـد بـه منظور توسـعه افغانسـتان در نظر گرفته شـده 

بود که از آن جمله 15 تعهد مربوط به دولت افغانسـتان و باقی 

مربـوط بـه جامعـه جهانـی بوده اسـت. اکنـون کنفرانـس جنیوا 

پـس از چهارسـال فرصتـی را فراهـم کـرده اسـت کـه دو طـرف 

در مـورد انجـام تعهـدات قبلـی خویـش گـزارش دهنـد. بـدون 

تردیـد زبان هـا در ایـن کنفرانـس الکـن خواهـد بـود و تعهـدات 

بـه گونـه ای کـه پیش بینی شـده بـود انجـام نیافته اسـت. دلیل 

آن نیز در عینیت جامعه افغانسـتان قابل مشـاهده اسـت و نیاز 

بـه آمـار و ارقـام نیسـت. واقعیت این اسـت که متاسـفانه سـطح 

معیشـت مـردم نسـبت بـه چهارسـال قبل به شـدت تنـزل یافته 

اسـت و گرسـنگی بـه عنـوان بدتریـن دشـمن مـردم افغانسـتان 

پـس از تروریسـم و افـراط گرایـی در حـال گسـرش اسـت. هم 

اکنـون بـر اسـاس برخـی تخمین هـا بیشـر از 90فیصـد مـردم 

قـرار دارنـد و شـبانه میلیون هـا  افغانسـتان در زیـر خـط فقـر 

انسـان گرسـنه بـه خـواب می رونـد. عـالوه بـر فقـر و گرسـنگی 

شـاخص هایی چـون بیـکاری و فـرار از گرسـنگی بـه کشـورهای 

همسـایه و جهـان بیـداد می کنـد. در مجمـوع وضعیـت کنونـی 

عـالوه بـر چالش هـای بـزرگ امنیتی نشـان می دهد کـه جامعه 

جهانـی و دولـت افغانسـتان هـر دو در توسـعه افغانسـتان ناکام 

بـوده انـد و فرقـی منی کنـد کـه کـدام طـرف بیشـر سـهمی در 

ایـن ناکامی داشـته اسـت. 

در کنفرانـس بروکسـل دولـت افغانسـتان از جملـه تعهـد کـرده 

انتخابـات  انجـام  انتخاباتـی،  اصالحـات  بخـش  در  کـه  بـود 

پارملانـی و شـوراهای ولسـوالی، مبارزه با فسـاد اداری، تطبیق 

اصالحـات مالـی بـر مبنای شـاخص های صنـدوق بیـن املللی 

پـول، افزایـش خانم ها در بخـش خدمات ملکی، توامنندسـازی 

اقتصـادی زنـان، اصالحـات در بخش زراعت و مالـداری، وزارت 

امـور داخلـه، ارگان هـای محـل و... اقداماتـی را انجـام خواهـد 

داد و ایـن بخش هـا را بهبـود خواهـد بخشـید. امـا هنـوز به نظر 

نواقـص جـدی در همـه بخش هـای  و  می رسـد کـه مشـکالت 

تعهدشـده باقـی اسـت و دولـت نتوانسـته اسـت شـاخص های 

مـورد نظـر را تکمیـل کنـد. هنـوز فسـاد، تبعیـض، نارسـایی ها 

در بخـش ارایـه خدمـات عمومی، فقـر، بیکاری، ناامنـی و... به 

طـور گسـرده وجـود دارد. 

از سـوی دیگـر جامعـه جهانـی نیـز تعهداتـی در برابـر توسـعه 

برنامه هـای  از  حامیـت  آن  مهم تریـن  کـه  داشـت  افغانسـتان 

اولویـت دار ملـی بود. بدون شـک در سـال های اخیـر انتخابات 

پارملانـی و انتخابـات ریاسـت جمهـوری و انتخابـات شـوراهای 

ولسـوالی از مهم تریـن برنامه هـای اولویـت دار در سـطح ملـی 

بـوده اسـت ولـی متاسـفانه بـه گونـه ای کـه الزم بـود از سـوی 

جامعـه جهانی مـورد حامیت قرار نگرفته اسـت. حامیت از زنان 

و اقشـار آسـیب پذیـر چـون اطفـال و گروه هـای زیر خـط فقر به 

گونـه مسـلم بخشـی از تعهـدات مشـرک دولـت افغانسـتان و 

جامعـه جهانـی بـوده اسـت کـه در همه ایـن عرصه ها ما شـاهد 

انتخابـات  در  جهانـی  جامعـه  هسـتیم.  وضعیـت  شـدن  بدتـر 

ریاسـت جمهـوری گذشـته دولـت افغانسـتان را تنهـا گذاشـت 

و اکنـون کـه همزمـان بـا رونـد صلـح دسـتاوردهای افغانسـتان 

و قانـون اساسـی و همـه ارزش هـای حقـوق بـری در معـرض 

خطـر قـرار گرفتـه اسـت جامعـه جهانـی حساسـیت را الزم را 

نشـان منی دهـد و ایـاالت متحده بـه گونه منفرد و بدون مشـوره 

جامعـه جهانـی توافقاتـی با گـروه طالبـان به عنـوان بزرگ ترین 

گـروه تروریسـتی و ناقـض حقـوق بـر انجـام داده اسـت. 

در مجمـوع امیدواریـم کـه یکایک تعهـدات 24گانـه طرفین در 

کنفرانـس بروکسـل و نیـز وضعیت توسـعه در همه بخـش ها در 

افغانسـتان در کنفرانـس جینـوا مـورد بررسـی قـرار گیـرد و یک 

بـار دیگـر بـه عملکـرد دو طـرف مـرور جـدی صـورت بگیـرد. تـا 

دیـده شـود کـه آیـا افغانسـتان بـه سـمت توسـعه گام برداشـته 

اسـت یـا عقـب گرد داشـته اسـت. کنفرانـس جنیوا ایـن فرصت 

مهـم را فراهـم سـاخته اسـت و همـه مـا مسـول هسـتیم کـه از 

ایـن فرصـت به نحو شایسـته اسـتفاده کنیم و اگر الزم باشـد در 

عملکردهـا و پالیسـی هـای خـود تجدیـد نظـر کنیم. 

سرمقاله

کنفرانسجنیوا؛
فرصتیبرایبازخوانی

توسعهافغانستان

څرګنــده کــړه او د هېــواد لــه امنیتــي او دفاعــي رستېــرو 

یــې وغوښــتل چــې د یــوې ســیمې لــه ســقوط مخکــې 

الس پــه کار يش، ځکــه دده پــه خــره د ســیمو الس 

پــه الس کېــدل د وســله والــو مخالفینــو د تقویــې ســبب 

ــږي. کې

هغــه وویــل، بدخشــان والیــت له پاکســتان او تاجکســتان 

رسه د رسحــد او بېــال بېلــو کانونــو د لرلــو لــه املــه د 

ــد د  ــې بای ــت ی ــه ده او حکوم ــل رسچین ــو د متوی طالبان

ــه  ــه برخ ــوي پ ــونو د مخنی ــت او ګواښ ــت د ټینګښ امنی

ــدام وکــړي. کــې اق

ــم  ــلمیار ه ــادي مس ــل ه ــس فض ــې ریی ــو جرګ د مران

وویــل، د بدخشــان جغرافیايــي موقعیــت تــه پــه کتــو باید 

حکومــت د دغــه والیــت د امنیــت ټينګښــت لپــاره جــدي 

تصمیــم ونیــي. 

هغــه زیاتــه کــړه،: ))د بدخشــان والیــت یــو شــمېر 

اســتازي ماتــه هــم راغــي وو څــو یــې غــږ ولســمر تــه 

ــږ کــوم چــې  ــه حکومــت غ ــه پ ــه همــدې ځای ورســوم، ل

د بدخشــان د وکیالنــو او مرانــو لــه نفــوذ څخــه پــه 

اســتفاده د دغــه والیــت د امنیــت ټينګښــت لپــاره هڅــې 

ــي.((  ــه ونی ــو مخ ــړي او د بدبختی وک

دده پــه خــره، ناغېــړي د یــوې ولســوالۍ د ســقوط المــل 

شــوې او بایــد نــوره تکــرار نــه يش. 

نومــوړي د جرګــې لــه غــړو پــه ځانګــړې توګــه پــه یــاده 

جرګــه کــې د بدخشــان لــه دوو اســتازو رسه ژمنــه وکــړه 

چــې اندېښــنې بــه یــې ولســمر تــه رســوي.

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې مــي دفــاع وزارت نــن 

پــه یــوه خرپاڼــه کــې ویــي و چــې د بدخشــان مایمــي 

ولســوالۍ یــې د طالبانــو لــه وجــوده پاکــه کــړې ده.

امنیتــي وضعیــت خــراب شــوی او تېــره اوونــۍ د ناغېــړۍ پــه 

پايلــه کــې ۳۰ هغــه ســیمه ییــز کادرونــه چــې ددې ولســوالۍ 

د امنیتــي رستېــرو پــه چــوکاټ کــې یــې دنــدې درلــودې ووژل 

شول.

هغــې زیاتــه کــړه: ))طالبانــو د ولســوالۍ هرڅــه لــه ځــان رسه 

یــوړل، خلــک بېځایــه شــول خــو مرکــزي حکومــت د ګواښــونو 

پــه اړه د ســیمه ییــزو چارواکــو د راپــور رسبېــره هــم اقــدام ونــه 

کــړ او مایمــي رسحــدي ولســوالۍ ســقوط وکــړ، د ولســوالۍ 

او امنیتــي پوســتو ســقوط د دښــمن د تقویــې ســبب کېــږي. 

ــامت وړي  ــلې او مه ــدازه وس ــان رسه کايف ان ــه ځ ــو ل طالبان

چــې لــه هغــو څخــه بــه د امنیتــي رستېــرو پــر وړانــدې 

اســتفاده وکــړي.((

د نومــوړې پــه خــره، یــو شــمېر ولســوالۍ پــه ځانګــړې توګــه 

ددغــه والیــت رسحــدي ولســوالۍ د ســقوط لــه خطــر رسه مخ 

دي او کــه پــالن ورتــه جــوړ نــه يش یــادې ولســوالۍ بــه هــم 

ســقوط وکــړي.

د جرګــې بــل غــړي کامــل بېــک حســیني وویــل: ))بدخشــان 

والیــت د ســقوط لــه خطــر رسه مــخ دی، پــه ځانګــړې توګــه 

لــه تاجکســتان رسه ددغــه والیــت شــپږ ولســوالۍ بــه ســقوط 

وکــړي.((

نومــوړي زیاتــه کــړه، مرکــز تــه د اطــالح رسبېــره هېــڅ 

ډول اجــراات تــررسه نــه شــول، څــو تدابیــر ونیــول يش او 

يش. ولېــږل  رستېــري  مرســتندوی 

ــار هــم د  ــم ایزدی ــب محمــد عل ــو جرګــې لومــړي نای د مران

بدخشــان د امنیتــي وضعیــت د خرابېــدو پــه اړه اندېښــنه 

ــتان رسه  ــه تاجکس ــړو ل ــمېر غ ــو ش ــې ی ــو جرګ  د مران

ــقوط  ــوالیو د س ــده ولس ــم رسح ــپږو ه ــان د ش د بدخش

ــوالیو الس  ــې د ولس ــې دي چ ــي ی ــړی او وی ــواښ ک ګ

پــه الس کېــدل د وســله والــو مخالفینــو د تقویــې المــل 

ــي. ګرځ

ــت د  ــان والی ــو د بدخش ــو طالبان ــله وال ــۍ وس ــره اوون تې

مایمــي ولســوالۍ د ســقوط او د دې ولســوالۍ د امنیــه 

قومانــدان پــه ګــډون د یــو شــمېر رستېــرو د وژلــو او ټپــي 

کېــدو خــر ورکــړی و.

ــۍ ناســته کــې د بدخشــان د  ــه ننن ــو جرګــې پ د مران

ــه اړه بحــث وشــو. امنیتــي وضعیــت پ

پــه دې جرګــه کــې د بدخشــان د خلکــو اســتازې ګاللــۍ 

اکــري وویــل، لــه تېــرو دوو اوونیــو راهیســې د بدخشــان 

مرشانو جرګه: د بدخشان شپږ ولسوالۍ د سقوط له ګواښ رسه مخ دي

 

 پولیـس کابـل تأییـد می کند که دو انفجـار بامداد روز )یک شـنبه، 

۲ قـوس( در شـهر کابـل رخ داد کـه در نتیجـه یک رانندۀ تکسـی، 

برداشته اسـت. زخم 

در  امـروز  بامـداد  کـه  می گویـد  خرنامـه  یـک  در  کابـل  پولیـس 

نتیجـۀ انفجـار مایـن مقناطیسـی بـر یـک موتـر تکسـی در منطقـۀ 

حصـۀ اول خیرخانـه در مربوطـات حـوزۀ یازدهـم شـهر کابـل، یـک 

تـن زخـم برداشته اسـت و برای درمـان به شـفاخانه، انتقـال یافت.

امـا گواهـان رویـداد می گوینـد کـه در ایـن انفجـار، چهـار تن زخم 

برداشـته اند.

یـک  کـه  می گوینـد  کابـل  پولیـس  مقام هـای  حـال،  درهمیـن 

انفجـار دیگـر درجـادۀ میـدان هوایـی بـر یک موتـر رنجـر ارتش رخ 

داده اسـت، امـا تلفـات آن روشـن نیسـت.

را،  انفجارهـا  ایـن  به شـمول طالبـان مسـؤولیت  تاکنـون گروهـی 

اسـت. نگرفتـه   به عهـده 

بـر  دیگـر  موشـک   ۲۳ نیـز  گذشـته  روز  کـه  حالی سـت  در  ایـن 

را  دیگـر  تـن   ۸ جـان  و  کردنـد  اصابـت  کابـل  شـهر  بخش هـای 

گرفتند و بیش از ۳۰ تن دیگر را، زخمی سـاختند. طالبان دسـت 

را، رد کرده اسـت. ایـن حملـه  داشـن در 

پسـین جان هـای شـامر  در سـال های  حمله هـای هراس افگنانـه 

بزرگـی از غیرنظامیـان را گرفته انـد و شـامر دیگـری را هـم زخمـی 

سـاخته اند؛ اما روشـن نبـودن طراحـان رویدادهای مرگبـار همواره 

بـا پرسـش هایی بـه همـراه بوده اسـت.

بیسـت وچهار  در  کـه  کـرد  اعـالم  کشـور  عامـه ی  صحـت  وزارت   

سـاعت گذشـته، ۱۳۰۷ منونـه ی مشـکوک بـه ویـروس کرونـا در 

البراتوارهـای ایـن وزارت تسـت شـده کـه نتایج آزمایـش ۲۰۷ مورد 

آن مثبـت تشـخیص شـده اسـت.

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

بلـخ، ننگرهـار، پکتیـا، دایکنـدی، نیمـروز و پکتیکا به ثبت رسـیده 

اسـت. بـه ایـن ترتیـب، شـامر مبتالیـان به ویـروس کرونا در کشـور 

بـه ۴۴ هـزار و ۷۰۶ نفـر افزایـش یافتـه اسـت.

همچنان در بیسـت وچهار سـاعت گذشـته، ۱۲ مریض »کووید۱۹« 

جـان داده انـد. شـامر فوتی های ناشـی از مریضی »کوویـد۱۹« در 

کشـور بـه یک هـزار و ۶۸۷ نفـر افزایش یافته اسـت.

براسـاس معلومـات وزارت صحـت عامـه، در بیسـت وچهار سـاعت 

شـامر  یافته انـد.  بهبـود  کرونـا  بـه  مبتـال  فـرد   ۵۱۲ گذشـته، 

نفـر  و ۹۳۴  هـزار  بـه ۳۵  ویـروس در کشـور  ایـن  بهبودیافتـگان 

اسـت.  رسـیده 

 وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری اعـالم کـرد کـه کار سـاخت ۸۱ 

ذخیـره گاه پیـاز و کچالـو برای دهقانان پکتیا تکمیـل و بهره برداری 

شـده است.

طبـق اعـالم ایـن وزارت، ۴۱ ذخیره گاه پیـاز و ۴۰ ذخیره گاه کچالو 

بـا ظرفیـت ۵۰۰ تن در قالـب طرح مدیریت محصـوالت زراعتی در 

پکتیا سـاخته شـده است.

ایـن  از  مستفیدشـده  دهقانـان  کـه  اسـت  گفتـه  زراعـت  وزارت 

خدمـات، می تواننـد سـاالنه نزدیـک بـه ۵۰۰ تُـن حاصـالت پیـاز و 

کچالـوی اضافـه از فـروش و مرصف شـان را در ایـن ذخیره گاه هـا 

نگهـداری کننـد.

کار سـاخت ایـن ذخیره گاه هـا توسـط پـروژه توسـعه زنجیـره ارزش 

باغـداری )HVCDSP( وزارت زراعـت تکمیـل شـده اسـت.

هزینـه سـاخت ایـن ذخیره گاه هـا ۴۴ میلیـون و ۸۰۶ هـزار و ۴۱۸ 

افغانی اعالم شـده اسـت.

۱۸۵هـزار  و   میلیـون   ۲۰ پیـاز  ذخیره گاه هـای  سـاخت  هزینـه 

 ۲۴ کچالـو  ذخیره گاه هـای  سـاخت  هزینـه ی  و  افغانـی   ۸۵۸ و 

اسـت. بـوده  افغانـی   ۵۶۰ و  هـزار   ۶۲۰ و  میلیـون 

وزارت زراعـت می گویـد کـه ۸۰ درصـد ایـن مبالـغ را متقبـل شـده 

اسـت، امـا ۲۰ درصد دیگـر را دهقانـان مستفیدشـده پرداخته اند.

هـر یـک از ایـن ذخیره گاه  هـا ظرفیـت نگهـداری ۱۲ مریـک تـن 

پیـاز و کچالـو را دارد. 

کننـد.  اعـالم  را  مالـی خوبـی  تعهـدات 

سـخنگوی وزارت مالیه همچنیـن گفت: »مبارزه 

حکومـت  کـه  اسـت  اصلـی  مسـاله  فسـاد  بـا 

افغانسـتان در قبـال آن آمادگـی کامـل دارد و 

اراده جـدی دارد کـه بـا آن مبارزه کنـد و به طور 

کلـی حکومـت افغانسـتان آمادگـی دارد که یک 

کنفرانـس خـوب برگـزار شـود.«

از  افغانسـتان  توقـع  کـه  افـزود  مسـجدی 

همـکاران بین املللـی نیـز ایـن اسـت کـه مثـل 

گذشـته بـرای چهار سـال آینـده تعهـدات مالی 

کننـد. اعـالم  و  تجدیـد  را  خـود  و سیاسـی 

ایـن درحالیسـت کـه محمـد حنیـف امتـر وزیـر 

خارجـه افغانسـتان هفتـه قبـل در مجلـس گفته 

بـود کـه کمک هـای ملکـی و نظامـی جهـان که 

بـرای افغانسـتان بـرای چهـار سـال تعهـد شـده 

بـود، تـا دو مـاه دیگر به امتـام می رسـد و جهان 

بـرای ادامـه کمک هایش به افغانسـتان ده رشط 

تـازه مطـرح کرده اسـت.

بـرای  کـه رشایـط جدیـد جهـان  بـود  گفتـه  او 

افغانسـتان در کابینـه افغانسـتان مـورد ارزیابی 

قـرار گرفته اسـت. هر چنـد وی معلومـات کافی 

در ایـن مـورد نـداده اسـت ولی احتـامل می رود 

کـه مبـارزه جـدی بـا فسـاد اداری یکـی از ایـن 

بـه  ترکمنسـتان،  کیلـووات   110 لیـن  منـودن 

220 کیلـو وات و نصـب ترانسـفارمر قـوی در سـب 

استیشـن نـور وجهـاد، این مشـکل برطـرف خواهد 

. شد

موصـوف همچنـان گفـت کـه از مـاه هـا بـه ایـن 

طـرف، چندیـن پـروژۀ تقویت بـرق رسـانی درهرات 

جریـان دارد؛ اما بخاطر شـیوع کرونـا، این پروژه ها 

بـه کنـدی پیش میـرود.

از سـوی دیگـر، رئیـس برشـنای هـرات یکـی دیگـر 

از علـت هـای افزایـش پرچوی بـرق در شـهر هرات 

را، تخریـب پایـه بـرق بنـد سـلام و قطع لیـن آن، از 

سـوی مخالفـان دولـت عنـوان مـی کند.

موقـع  بهریـن  زمسـتان  فصـل  در  کـه  افـزود  او 

امـا  اسـت؛  سـلام  شـده  تولیـد  بـرق  از  اسـتفاده 

مخالفـان دولـت یـک پایـه بـرق را منهـدم سـاخته 

و تهدیـد کـرده انـد کـه اجـازه اسـتفاده از بـرق آنـرا 

دهنـد. منـی 

رییـس اداره برشـنا هـرات بیان کرد که این مشـکل 

قطـع لیـن بـرق بنـد سـلام را، بـا والـی و نهادهـای 

هـرات  والـی  و  انـد  گذاشـته  جریـان  در  امنیتـی 

دیگـر،  هفتـه  یـک  تـا  کـه  اسـت  داده  اطمینـان 

»مـن  می گویـد:  بـاره  ایـن  در  کمپبـل  جـرال 

می خواهـم کـه نیروهـای دفاعـی آسـرالیا بپذیرد 

کـه ایـن چیزی اسـت کـه باید مسـؤول آن باشـیم 

برطـرف  را  آن  نباشـیم،  آن  مسـؤول  اگـر  زیـرا 

نخواهیـم کـرد و اگـر آن را برطـرف نکنیـم، ممکن 

اسـت ایـن وحشـت دوبـاره صـورت گیـرد و مـن 

بپذیـرم.« را  آن  منی توانـم 

بربنیـاد ایـن بررسـی ها، نیروهـای آسـرالیایی در 

دورۀ حضور شـان از سـال ۲۰۰۵ تا سـال ۲۰۱۶ 

زندانـی،   ۳۹ قتـل  در  افغانسـتان  در  میـالدی 

غیرنظامـی و کشـاورز افغـان دسـت داشـته اند.

شـده اند  ارزیابـی  قتـل  پرونـدۀ   ۵۷ گـزارش  در 

و نزدیـک بـه یـک هـزار تـن در پیونـد بـه آن هـا، 

داده انـد. گواهـی 

شـام چهارشـنبه، اسـکات موریسـون نخست وزیر 

 پـس از شـکایت هـای شـهروندان هـرات در مـورد 

دلیـل  برشـنا،  هـرات  ادارۀ  رئیـس  بـرق،  پرچـوی 

صـد  کمبـود  را،  شـهر  در  هـا  پرچـوی  افزایـش 

کنـد. مـى  عنـوان  بـرق  میـگاوات 

برشـنا،  اداره هـرات   رئیـس  انجنیـر متیـم صافـی 

دیـروز در يـک نشسـت خـرى گفـت کـه والیـت 

 250 بـه  نیـاز  مشـرک،  هـزار   270 بـا  هـرات 

میـگاوات بـرق اسـت؛ امـا هـم اکنـون ادارۀ برشـنا 

95میگاوات از ایران و 65 میگاوات از ترکمنسـتان 

وارد مـی کنـد.

وی افـزود کـه فاصلـه بـرق وارداتـی از کشـورهای 

ایـران و ترکمنسـتان به هـرات، زیاد اسـت و فاصله 

موجـود سـبب شـده تـا از قـوت و کیفیـت بـرق در 

فصـل رسمـا و گرما، کاسـته و بـرق الزم شـهروندان 

بـه آنـان داده نشـود.

بـه گفتـۀ موصـوف، اکنـون والیـت هـرات بـه صـد 

میـگاوات بـرق دیگـر نیـاز دارد و تـا هنگامیکـه صد 

میـگاوات بـرق دیگـر وارد سیسـتم نشـود، مشـکل 

پرچـوی هـا در شـهر هـرات برطـرف نخواهـد شـد.

او بیـان کـرد کـه اکنـون تـالش هـا جریـان دارد که 

بـا تکمیـل پـروژۀ سـولر در شـهر صنعتـی، تبدیـل 

باشـد. رشایط 

افغانسـتان  حکومـت  از  بارهـا  جهانـی  جامعـه 

درافغانسـتان  فسـاد  علیـه  کـه  اسـت  خواسـته 

بایـد مبـارزه جـدی صـورت گیـرد، چـون بخـش 

حلقـات  میـان  در  جهانـی  کمک هـای  بزرگـی 

میـل  و  حیـف  قدرمتنـد  و  حکومتـی  خـاص 

می شـود.

اهداف کنفرانس

هـدف از ایـن کنفرانـس، تعهـدات مالـی جامعه 

بیـن املللـی بـرای توسـعه کشـور بـرای چهـار 

سـال آینـده ۲۰۲۱ تـا ۲۰۲۵اسـت.

چارچـوب  مالـی،  کمـک  تعهـدات  بـر  عـالوه 

و  مشـرک  سیاسـی  اعالمیـه  یـک  توسـعه ای، 

یـک »معـامری جدید« بـرای مـرصف کمک های 

بین املللی در کشـور از جملـه اهداف کنفرانس 

جنیـوا ۲۰۲۰ اسـت.

کنفرانـس   ،۲۰۱۸ نوامـر  در  پیـش  سـال  دو 

ارزیابـی و تجدیـد تعهـدات کشـورهای حامـی 

برگـزار  سـوئیس  جنیـوا  در  افغانسـتان  مالـی 

شـده بـود. مناینـدگان کشـورها با ایـن هدف به 

ایـن کنفرانـس می آینـد کـه بنیـان پایـدار بـرای 

صلـح افغانسـتان نیـاز به تـداوم حامیـت جامعه 

دارد. جهانـی 

امنیـت سـاحات لیـن بـرق بنـد سـلام اتخـاذ مـی 

گـردد و ایـن مشـکل برطـرف خواهـد شـد.

مسـئوالن محلـی در ولسـوالی پشـتون زرغـون در 

مسـیر انتقال لین برق بند سـلام،  منهدم سـاخن 

پایـه بـرق سـلام را تایید مـی کنند و مـی گویند که 

طالبـان اجـازه ترمیم آنـرا منیدهند.

در همیـن حـال، شـامری از شـهروندان هـرات، از 

خدمـات برق رسـانی در ایـن والیـت شـکایت کـرده 

و اداره هرات برشـنا را بـه ضعـف مدیریـت متهم می 

سازند.

عبداالحمـد یـک تـن از باشـندگان شـهر هـرات به 

در شـهر  رسـانی  بـرق  “متاسـفانه  گفـت:  پـژواک 

هرات بی نهایت مشـکل دارد، ما منیتوانیم درسـت 

اسـتفاده کنیـم و هـر روز بـه مـدت پنـج یـا هفـت 

سـاعت بـرق نداریـم.” این شـامر از شـهروندان، از 

جمـع آوری عوایـد هنگفـت بـه نام هـای مختلف در 

اداره بـرق سـخن می زننـد و تاکیـد دارنـد کـه هیچ 

نـوع خدمـاِت بـرای آنـان داده منی شـود.

بـه  یک مـاه  از  کـه  می گوینـد  هـرات  شـهروندان 

این سـو، در يـک شـبانه روز حـدود چهـار سـاعت 

برق دارنـد، کـه ولتـاژ بـرق از ٨0 بـه باالتـر منی رود

آسـرالیا نیـز در ایـن بـاره بـا رییس جمهورغنـی 

تلیفونـی گفت وگـو کـرد.

وزیـر  نخسـت  کـه  می گویـد  ریاسـت جمهوری 

بـه  کشـور  ایـن  کـه  داد  اطمینـان  آسـرالیا 

اجـرای عدالـت متعهـد اسـت. نهادهـای مدافـع 

بـرای  بایـد  عدالـت  کـه  می گوینـد  حقوق بـر 

خانواده هـای قربانیـان ایـن جنایت هـای جنگـی 

در افغانسـتان تأمیـن شـود. آسـرالیا یکـی ازهـم 

پیامنـان نزدیـک واشـنگن هـزاران نظامـی را در 

بیشـر  و  فرسـتاد  افغانسـتان  بـه   ۲۰۰۵ سـال 

بودنـد.  جابه جـا  ارزگان  والیـت  در  نیروهـا  ایـن 

هرچنـد مأموریت جنگی نیروهای آسـرالیایی در 

افغانسـتان درسـال ۲۰۱۶پایـان یافـت، اما ۴۰۰ 

آمـوزش  مأموریـت  هم چنـان  آسـرالیایی  رسبـاز 

می دهنـد.  ادامـه  را  افغـان  نیروهـای 
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ــه  و منطــق؛ ایجــاب می کنــد کــه در قــدم نخســت نگاهــی ب

ــا  ــون قضای ــدن، پیرام ســخنان و مواضــع اعــالن شــده جوبای

ــرای  ــدن ب ــرا جوبای ــیم. زی ــته باش ــتان داش ــایل افغانس و مس

ــد نیســت.  سیاســت مــداران و مــردم افغانســتان چهــره جدی

ــس  ــت ریئ ــت معاون ــا 2011 در پس ــالهای 2009 ت او در س

جمهــور اوبامــا، انجــام وظیفــه کــرده. در همیــن دوره، چندین 

و کشــورهای منطقــه هــم داشــت.  افغانســتان  بــه  ســفر 

و  افغانســتان  و مســایل  تحــوالت  از  او  بنابرایــن شــناخت 

منطقــه تــا حــدودی مبتنــی بــر مشــاهدات میدانــی اســت. از 

همیــن رو دلیــل انتقادهای جوبایــدن در مناظــرات انتخاباتی 

بــر رئیــس جمهــور ترامــپ، مبنــی بــر اینکــه ترامــپ بــه مشــوره 

جرنالهــا و دیپلامتهــا توجــه منی کنــد قابــل درک اســت. 

ــتان، در  ــاره افغانس ــل درب ــد اق ــا، ح ــدگاه جرناله ــه دی چراک

ــن  ــت. ضم ــوده اس ــپ ب ــدگاه ترام ــف دی ــوارد مخال ــر م بیش

اینکــه از نظــر شــعار انتخاباتــی، ترامــپ و بایــدن نیــز در 

مقابــل هــم قــرار داشــت. ترامــپ بــا شــعار » اول آمریــکا« 

ــا  در صحنــه مبــارزات انتخاباتــی وارد شــد. ولــی جوبایــدن ب

شــعار »آمریــکا برمی گــردد«، وارد میــدان مبــارزات انتخاباتــی 

گردیــد. جوبایــدن وقــت کــه می گویــد: »آمریــکا برمی گــردد« 

از نظــر عــرف دیلامتیــک و ادبیــات سیاســی، تداعــی کننــده 

ایــن پیــام اســت کــه آمریــکا بــه عنــوان قــدرت اول نظامــی و 

اقتصــادی جهــان، در برابــر مســایل جهانــی مســئولیت دارد. 

و بایــد بــه تعهــدات و مســئولیت های بیــن املللــی خــود 

ــی و  ــن امللل ــت بی ــه ماهی ــای ک ــوالت و بحرانه ــال تح در قب

منطفــه ای دارد؛ مســئوالنه عمــل منایــد. چنانکــه جوبایدن در 

طــرح پیش نهــادی خــود بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری؛ 

عنــوان » بــاز گردانــدن رهــری آبرومندانــه در داخــل و رهــری 

ــده اســت.  ــز برگزی ــه در جهــان« را نی محرمان

در کنــار ایــن مســایل، نبایــد از نظــر دور داشــت کــه جوبایدن 

ــادی در  ــی زی ــای جنجال ــار نظره ــپ اظه ــد ترام ــم، هامنن ه

ــه طــور رســمی در  ــه افغانســتان داشــته اســت. او ب ارتبــاط ب

ــه  ــرد ک ــان ک ــذات( بی ــزب دموک ــی ) ح ــرات درون حزب مناظ

مــن کامــال مخالــف ایــده ملــت ســازی در افغانســتان هســتم 

ــن  ــود. همچنی ــد ش ــور متح ــه آن کش ــت ک ــن نیس و...  ممک

بــرای حــل بحــران افغانســتان، بــه صــورت تلویحی از سیســتم 

فدرالــی حامیــت کــرد. کــه موضــوع سیســتم فدرالــی نیــز از 

ــتان  ــگان افغانس ــطح نخب ــدی در س ــی ج ــات جنجال موضوع

در ایــن ســالها بــوده اســت. 

دو دهــه اســت کــه تحــوالت و رویدادهــای سیاســی، 

اقتصــادی و نظامــی افغانســتان؛ بــا رویکردهــای سیاســی 

و تغییــر و تبدیــالت بازیگــران سیاســی-نظامی ســاکنین 

کاخ ســفید، پیونــد خــورده اســت. در حقیقــت موضوعاتی 

ــه  ــده پروس ــیدن پرون ــام رس ــه رسانج ــی ب ــون: چگونگ چ

صلــح و رسنوشــت آن، تــداوم و ادامــه حامیــت و همــکاری 

ایــاالت متحــده آمریــکا از نیروهــای امنیتــی افغانســتان؛ 

و نیــز نحــوه مبــارزه بــا تروریــزم در چهارچــوب پیــامن 

ــه  ــکا ب ــتان و آمری ــن افغانس ــه بی ــی ک ــراتژیک نظام اس

امضــا رســیده اســت؛ و  حامیتهــای مالــی در بخــش 

ــه رویکردهــا و پالیســی تیــم  بازســازی ... همــه و همــه ب

ــت.  ــط اس ــکا مرتب ــده آمری ــاالت متح ــی ای ــای سیاس ه

بــه همیــن دلیــل مــردم و بازیگــران سیاســی افغانســتان 

)اعــم از حکومتــی و غیــر حکومتــی(، ضمــن عالقــه نشــان 

دادن بــه نتیجــه انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا، بــا 

ــم و  ــا بی ــراه ب ــات را هم ــا انتخاب ــوالت پس ــیت تح حساس

امیــد؛ از اینکــه تیــم سیاســی جدیــد چــه رویکــردی را در 

ــح افغانســتان و حامیتهــای نظامــی و  ــر جنــگ و صل براب

ــد.  ــال می کنن ــت؛ دنب ــد گرف ــش خواه ــادی در پی اقتص

چرایــی عالقــۀ مــردم افغانســتان همــراه بــا نگرانــی، 

ریشــه در سیاســت های پرتالطــم، چهــار ســال زمــام 

بــر کاخ ســفید، و اتخــاذ مواضــع او در  داری ترامــپ 

ارتبــاط بــه جنــگ و صلــح افغانســتان دارد. ترامــپ در این 

چهــار ســال یــک سیاســت دم دمــی مــزاج و پر نوســانی را 

در قبــال بحــران افغانســتان دنبــال کــرد. او در ماه هــای 

ــس  ــا رئی ــی ب ــار تلفن ــفید، دوب ــه کاخ س ــود ب اول ورود خ

جمهــور افغانســتان، حامــد کــرزی صحبــت کــرد و خــود 

را متعهــد بــه پــی گیــری تعهــدات ایــاالت متحــده در 

ــا افغانســتان بــر علیــه تروریــزم  جهــت مبــارزه مشــرک ب

و حامیــت از رونــد دولت-ملــت ســازی در افغانســتان 

دانســت. در ایــن صحبت هــا، حتــا ســخن از احتــامل 

افزایــش نیــرو بــه افغانســتان نیــز مطــرح شــد؛ و بررســی 

ایــن موضــوع در دســتور کار پنتاگــون نیــز قــرار گرفــت.

دســتگاه سیاســی ایــاالت متحــده آمریــکا بــرای که نشــان 

ــه نتیجــه رســاندن بحــران افغانســتان و  دهــد موضــوع ب

نیــز مبــارزه و شکســت دادن تروریســتان، از اولویت هــای 

ــر امتــی  ــن مبــب غی سیاســتگزاران آمریکاســت، بزرگری

خــود را بنــام »مــادر مبب هــا« در ولســوالی اچیــن والیــت 

ــه داعــش انداخــت.  ــر روی نیروهــای وابســته ب ننگرهــا ب

ــه  ــه ک ــده؛ آنچ ــدوار کنن ــات امی ــار و اقدام ــه رفت در ادام

بیــش از هــر زمــان دیگــر مــردم افغانســتان را در راســتای 

مصمــم بــودن آمریــکا در امــر مبــارزه بــا تروریســم امیــدوار 

ــکا در 22 اگوســت 2017  منــود؛ اعــالن اســراتژی آمری

ــح،  ــد و رصی ــن تن ــا لح ــخرنانی، ب ــپ در آن س ــود. ترام ب

ــوان  ــه عن ــور را ب ــتان؛ آن کش ــه پاکس ــدار  ب ــن هش ضم

حامــی اصلــی و پناهــگاه طالبــان و ترویســتان نیــز معرفی 

کــرد. تروریســتانی کــه در افغانســتان رسبــازان آمریکایــی 

ــانند. و در  ــی رس ــل م ــه قت ــتان را ب ــهروندان افغانس و ش

ــازی  ــه بازس ــک ب ــد در کم ــازنده هن ــش س ــل از نق مقاب

افغانســتان متجیــد کــرد؛ و خواهــان ادامــه نقــش آفرینــی 

ــادی و  ــکاری اقتص ــک و هم ــش کم ــد در بخ ــر هن بیش

ــارزه  ــی و مب ــوزه امنیت ــش در ح ــای نق ــان ایف ــا خواه حت

ــپ  ــای ترام ــد. تندگویی ه ــتان ش ــزم در افغانس ــا تروری ب

یــک  افغانســتان  مــردم  بیــن  در  پاکســتان،  برعلیــه 

ــه  ــکا در خامت ــودن آمری ــدی ب ــه ج ــش ب ــد بخ ــام امی پی

ــاور  ــن ب ــت. و ای ــتان داش ــران افغانس ــه بح ــیدن ب بخش

را درمیــان مــردم افغانســتان ایجــاد کــرد؛ کــه اکنــون 

سیاســتگزارن آمریــکا بــه یــک درک روشــن و واقــع بینانــه 

ــت  ــای آن دس ــه ه ــتان و ریش ــران افغانس ــت بح از ماهی

ــره  ــی از مه ــزاد )یک ــه خلیل ــص اینک ــت. باالخ ــه اس یافت

ــت  ــواه(، در دوره مأموری ــوری خ ــزب جمه ــم ح ــای مه ه

ــی  ــی از ناکام ــتان، یک ــفیر در افغانس ــث س ــه حی ــود ب خ

ــی،  ــات آمریکای هــای خــود، عــدم مجــاب ســاخنت مقام

بــود کــه طالبــان را بــه دو دســته میانــه رو و تنــد رو 

ــرد.  ــیم ک تقس

و از رهگــذر ایــن تقســیم، ایــده مذاکــره بــا طالبــان 

میــان رو را بــه عنــوان یــک تاکتیــک پیش نهــاد کــرد. 

بایــدن در نقــش معــاون رئیــس جمهــور آمریــکا، در یــک 

ــد کــرزی رئیــس  ــه حام ــل، بســیار واضــح ب ــه کاب ســفر ب

جمهــور وقــت افغانســتان گفــت: »آقــای رئیــس جمهــور؛ 

مهــم  مرتبــه  پنحــاه  متحــده  ایــاالت  بــرای  پاکســتان 

ــه  ــاز ب ــز در جــای دیگــر  ب ــر از افغانســتان اســت«. و نی ت

کــرزی گفــت: » دوران طالیــی بــوش رفتــه اســت. طالبــان 

ــوع  ــا.« در مجم ــکل م ــده مش ــت و القاع ــکل شامس مش

هــامن زمــان گفتــه می شــد کــه بایــدن طــرف دار خــروج 

رسبــازان آمریکایــی از افغانســتان، و خواهــان انتقــال 

ــه نیروهــای افغانســتان اســت. مســئولیت های امنیتــی ب

بــا ایــن وصــف دلیــل خــوش بینــی مــردم و سیاســت 

مــداران و نخبــگان افغانســتان بــه سیاســت حکومــت 

ــده  ــر نگارن ــه نظ ــد؟ ب ــد باش ــه می توان ــکا چ ــده آمری آین

ــی بیشــر ناشــی از  ــن خــوش بین ــل ای ــن ســطور، دلی ای

ــی و  ــط داخل ــاع محی ــدن، از اوض ــه بای ــع بینان درک واق

منطقــه ای پیرامــون افغانســتان، کــه در ســخنانش دربــاره 

افغانســتان انعــکاس دارد؛ مــی باشــد. 

دیگــر اینکــه حکومــت و مــردم افغانســتان از عملکــرد 

خلیلــزاد )مناینــده امریــکا در صلــح افغانســتان(، بــه 

شــدت نــا خرســند هســتند. از ایــن نظــر مــردم افغانســتان 

امیــدوار هســتند کــه خلیلــزاد، حداقــل نفــوذ و موقعیــت 

فعلــی خــود را در اداره بایــدن، در خصــوص پروســه جنــگ 

ــورد  ــا در م ــد داد. ام ــت خواه ــتان از دس ــح افغانس و صل

ــا  ــت؛ ب ــد گف ــتان؛ بای ــکا از افغانس ــای آمری ــروج نیروه خ

اینکــه بایــدن طــرف دار طــرح خــروج اســت؛ ولــی نــه بــه 

ــد.  ــپ می خواه ــه ترام ــیوه ک ش

بلکــه بایــدن طــرف دار مانــدن شــامری از نیروهــای ویــژه 

آمریــکا در افغانســتان بــرای مبــارزه بــا داعــش و القاعــده 

اســت. ایــن دیــدگاه بایــدن تــا حــدودی متأثــر از دیــدگاه 

اوبامــا اســت. چــون اوبامــا جنــگ افغانســتان را، جنــگ 

رضوری علیــه القاعــده و طالبــان می دانســت. و دلیــل 

ــه سیاســت  ــگان افغانســتان ب ــردم و نخب ــی م خــوش بین

حکومــت آینــده آمریــکا بــه رهــری بایــدن، از ایــن منظــر 

نیــز قابــل توجیــه اســت.   

از طرفــی دیگــر بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه بایــدن نیــز 

ــکا از  ــازان آمری ــدن رسب ــان فراخوان ــپ خواه ــد ترام هامنن

ــم  ــپ ه ــا ترام ــه او ب ــن زاوی ــی از ای ــت. یعن ــتان اس افغانس

ــپ در  ــا ترام ــدن ب ــدگاه بای ــاوت دی ــا تف ــت. منته ــر اس نظ

ایــن اســت کــه بایــدن خواهــان بیــرون کشــیدن رسبــازان 

ــگاه  ــک پای ــردن در ی ــتقر ک ــتان و مس ــکای از افغانس آمری

در پاکســتان اســت. در واقــع بایــدن برایــن بــاور اســت 

کــه اوضــاع امنیتــی و مبــارزه بــا تروریــزم را در افغانســتان، 

ــم  ــرد. آنه ــرل ک ــارت و کن ــتان نظ ــاک پاکس ــق خ از طری

پاکســتانی کــه از دیــد افغانهــا، عامــل اصلــی تــداوم بحــران 

ــن  ــد. از ای ــی آی ــاب م ــه حس ــتان ب ــامی در افغانس و نابس

ــی کــه  ــم، بایــدن در ســال 2011 زمان موضــوع کــه بگذری

معــاون اوبامــا بــود؛ در مصاحبــه بــا یــک نرشیــه آمریکایــی 

بنــام »نیوزویــک«، اظهــار داشــت کــه آمریــکا گــروه طالبــان 

کــه  شــد  مدعــی  حتــا  و  منی دانــد.  خــود  دشــمن  را 

رئیــس جمهــور اوبامــا هــم در هیــچ جایــی از ســخرنانیها و 

اظهــارات رســمی خــود طالبــان را دشــمن آمریــکا معرفــی 

نکــرده اســت. ولــی در کنــار ایــن اظهــارات، امــا بیــان 

داشــته اســت کــه آمریــکا از حکومــت افغانســتان، کــه 

ــد  ــکا را تهدی ــع آمری ــه مناف ــای ک ــراد و گروه ه ــر اف در براب

می کنــد، حامیــت می کنــد. در حقیقــت از نظــر بایــدن تــا 

ــأله  ــد مس ــد نکن ــکا را تهدی ــع آمری ــان مناف ــه طالب ــان ک زم

آمریــکا بــه شــامر منی آیــد. بلکــه طالبــان و رشارتهــای 

آنهــا را مســأله داخلــی حکومــت افغانســتان می دانــد. 

بــه بیــان دیگــر؛ طالبــان زمانــی بــه مســأله آمریــکا تبدیــل 

ــی را در راســتای  ــه طورمســتقیم اقدامات ــا ب می شــود کــه ی

ــرای  ــا ب ــد؛ ی ــرار دهن ــت ق ــکا روی دس ــع امری ــد مناف تهدی

رسنگونــی حکومــت افغانســتان؛ کــه همــکار آمریــکا در نرد 

مشــرک علیــه گروههــای کــه بــرای منافــع آمریــکا تهدیــد 

بــه حســاب می آینــد تــالش کنــد. درکل از دیــد بایــدن 

ــرد  ــکا در ن ــک اســراتژیک آمری حکومــت افغانســتان رشی

بــا گروهــای تروریســتیی کــه تهدیــد کننــده منافــع آمریــکا 

اســت می باشــد. از ایــن بعــد بایــدن معتقــد اســت کــه 

ــدرت،  ــا ق ــا ب ــرد ت ــت ک ــد حامی ــتان را بای ــت افغانس حکوم

ــرد.  ــش ب ــان پی ــر طالب ــح را در براب ــرات صل مذاک

پــس می تــوان گفــت کــه حامیــت بایــدن از تالشــهای 

صلــح در افغانســتان از ایــن منظــر هــم قابــل درک اســت. 

ــار بایــدن  در همیــن راســتا نبایــد فرامــوش کــرد کــه اول ب

مبنــی بــر اینکــه ریشــه بحــران افغانســتان در پاکســتان 

ــرات  ــاب خاط ــن در کت ــود. همچنی ــرده ب ــاد ک ــت ی اس

خــود آرزو کــرده کــه یکبــار دیگــر چنیــن فرصتــی فراهــم 

گــردد تــا ناکامــی هــای گذشــته را جــران منایــد. امــا در 

کنــار ایــن اقدامــات امیــد بخــش در نخســتین روزهــای 

ــا  ــد هــر ازگاهــی ب ــدرت رســیدن ترامــپ، او هرچن ــه ق ب

اظهــارات جنجالــی، بارهــا باعــث آزردگــی افــکار عمومــی 

مــردم و مقامــات افغانســتان گردیــد. بــه ویــژه زمانــی کــه 

از افغانســتان بــا نیــش و کنایــه، بــه »دانشــگاه هــاروارد«ِ 

تروریســتان تعبیــر کــرد. و همچنیــن در ژانویــه  2019 ، 

حیــن مالقاتــی کــه باعمــران خــان داشــت، بــا یــاد آوری 

از قــدرت و تــوان نظامــی آمریــکا، بــا غــرور و تبخــر، 

بــدون مالحظــه ی احساســات مــردم افغانســتان گفــت: » 

اگــر آمریــکا بخواهــد در جنــگ افغانســتان، در ظــرف یک 

ــون  ــم ده میلی ــا منی خواه ــد. ام ــروز خواهدش ــه پی هفت

ــه روز  ــت از صفح ــن اس ــتان ممک ــم. افغانس ــر را بکش نف

گار حــذف شــود. منی خواهــم آن راه را بــروم.« مــردم 

افغانســتان از ایــن قبیــل اظهــارات خــود خواهانــه و 

ــنیده  ــپ ش ــان ترام ــانه ها از زب ــا در رس ــنجیده، باره ناس

ــردم  ــد م ــای تن ــع واکنش ه ــر مواق ــه در بیش ــت. ک اس

و حکومــت افغانســتان را هــم در پــی داشــته اســت. 

مجــرای  از  جمهــوری  ریاســت  ارگ  کــه  قســمی  بــه 

از  توضیــح  خواهــان  مــوارد  بعضــی  در  دیپلامتیــک، 

ــب واشــنگنت شــد.  جان

سیاســت های نامتعــادل، و در برخــی مواقــع متضــاد 

ــا آنجــای پیــش رفــت کــه در ســپتامر 2019  ترامــپ، ت

ــا ســخن  ــان ب ــگاران، از طالب ــا خرن ــه ب ــک مصاحب در ی

متجیــد آمیــز یــاد کــرد؛ و گفــت: » طالبــان گروهــی 

بســیار باهــوش و رسســختی اند، درعیــن حــال ایــن گــروه 

ــت  ــد از سیاس ــن رون ــه ای ــته اند«. در ادام ــگ خس از جن

هــای پــر فــراز و نشــیب، حتــا بــا مالعبدالغنــی بــرادر بــه 

صــورت ویدئــوی صحبــت کــرد. بــدون تردیــد ایــن گونــه 

رفتــار در صحنــه سیاســی، کــه در برخــی مــوارد اعــالن 

تعییــن زمــان خــروج قطعــی نیروهــای رزمــی آمریــکا 

ــی  ــی و روان ــار سیاس ــبب فش ــت؛ س ــی داش ــز در پ را نی

مقابــل  و در  افغانســتان گردیــد.  و حکومــت  برمــردم 

ــه  ــش روحی ــان و افزای ــه طالب ــیدن ب ــار بخش ــبب اعتب س

در میــان اعضــای آن گــروه شــد. آنهــم گروهــی کــه رسان 

شــان در لیســت ســیاه ســازمان ملــل قــرار داشــت. و بــه 

ــن  ــت بی ــده امنی ــد کنن ــاک و تهدی ــراد خطرن ــوان اف عن

ــود.  ــی معرفــی شــده ب امللل

ــکا  ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس ــه انتخاب ــه نتیج ــال ک ح

ــی  ــان باق ــوس زم ــامرش معک ــگ ش ــده و زن ــخص ش مش

مانــده حضــور قانونــی ترامــپ در کاخ ســفید بــه عنــوان 

ســکان دار کشــوری کــه دارنــده بزرگریــن اقتصــاد 

ــده؛  ــدا در آم ــه ص ــت؛ ب ــان اس ــی در جه ــدرت نظام و ق

مهمریــن پرســش بــرای هــر شــهروند افغانســتان شــاید 

ایــن باشــد کــه تیــم جدیــد سیاســی کاخ ســفید بــه 

ــی  ــی، نظام ــایل سیاس ــال مس ــدن در قب ــری جوبای ره

ــش  ــردی را در پی ــی و رویک ــه پالیس ــتان چ و ... افغانس

ــراث  ــده می ــه دهن ــدن ادام ــا جوبای ــت؟ آی ــد گرف خواه

خطــوط و رویکــرد سیاســی کــه ترامــپ از خــود برجــای 

گذاشــته خواهــد بــود؟ و یــا تغییراتی در روش و سیاســت 

ــتان  ــح افغانس ــگ و صل ــه جن ــه قضی ــه ب ــکا در رابط آمری

ایجــاد خواهــد کــرد؟ اگــر تغییراتــی در پالیســی ایــاالت 

متحــده در قبــال افغانســتان ایجــاد شــود؛ احتــامل دارد 

ــود؟ ــه خواهدب ــه چگون ک

قبــل از هــر ســخنی پیرامــون پرســش های فــوق، رضورت 

دارد کــه یــک نکتــه واضــح گــردد. و آن اینکــه؛ اســراتژی 

جنــگ آمریــکا در افغانســتان، تــا کنــون گرفتار ســه حلقه 

ــکا، وزارت  ــاع آمری ــوده اســت: وزارت دف در کاخ ســفید ب

ــت  ــر داش ــا در نظ ــی. ب ــت مل ــاور امنی ــه و مش امورخارج

ــر گــذار، و براســاس حکــم قاعــده  ــن فاکتورهــای تأثی ای

ــت  ــت مدیری ــه اهمی ــد ب ــا در پیون ــی باره ــور غن رییس جمه

ــور،  ــع آب کش ــه منب ــت؛ اینک ــه اس ــخن گفت ــی س ــع آب مناب

نقــش بســیار کلیــدی در رشــد زراعــت، صنعــت و تولیــد 

دارد. انــرژی 

ــت  ــه زراع ــی ب ــور متک ــردم کش ــد م ــدود 80 درص ــی ح زندگ

و مالــداری اســت و از همیــن راه امــرار معــاش می کننــد. 

ــه دلیــل بــی  توجهــی و بــی برنامگــی حاکــامن وقــت  ولــی ب

افغانســتان، زراعــت و مالــداری و همین طــور ســایر بخش هــا 

رشــد آن چنانــی نداشــته اســت. بــر بینــاد آمارهایــی کــه بانک 

ــروی  ــت کــم 40 درصــد نی ــرده، دس ــرش ک ــالً منت ــی قب جهان

انــد. همین طــور  زراعــت مشــغول  بخــش  کار کشــور، در 

ســکتور زراعــت نقــش کلیــدی در رشــد اقتصــادی کشــور 

ایــن ســخن معــروف رییس جمهــور غنــی را شــاید همــه به 

یــاد داشــته باشــند کــه پــس از تکیــه بــه اریکــه ی قــدرت، 

همــواره در کنفرانس هــای ملــی آب و ســایر نشســت های 

مرتبــط گفتــه اســت: »آب هــای مــا، آبــروی ماســت« و بایــد 

مدیریــت شــود.

حاکــامن گذشــته ی افغانســتان یــا از اهمیــت منابــع 

آبــی و بــه  ویــژه آب هــای ســطحی کشــور آگاهــی الزم 

نداشــته اند و یــا نســبت بــه ایــن موضــوع بی تفــاوت بــوده 

ــد. ــرح نکردن ــه ای ط ــالن و برنام ــت آن پ ــرای مدیری و ب

مدیریــت منابــع آبــی کشــور، در حکومــت آقــای غنــی نــه 

تنهــا بــه  عنــوان یــک گفتــامن جــدی مطــرح اســت؛ بلکــه 

بــرای آن برنامه هایــی نیــز طــرح و بــه مرحلــه ی اجــرا 

تصامیــم متعــددی در مــورد مدیریــت آب هــای کشــور 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت

در مرحلــه ی نخســت، حکومــت منابــع آبــی کشــور را 

بــه پنــج حــوزه  تقســیم بندی و مشــخص کــرده اســت: 

ــدراب  ــدز، ان ــه، کن ــان، کوکچ ــو )واخ ــوزه رود آم ــک: ح ی

و خنجــان(، دو: حــوزه رود شــامل )بلخــاب و رسپــل(، 

ســه: حــوزه رود غربــی )هریــرود، مرغــاب، شــیرین تــگاب، 

کشــک، ادرســکن، کوشــان، قیصــار، گلــران و خــارشود(، 

چهــار: حــوزه هلمنــد )ارغنــداب، غزنــی، ترنگ، ارغســتان 

و موســی قلعــه( و پنــج: حــوزه کابــل )گل بهــار، پنجشــیر، 

کابــل، لوگــر، کــرن، علــی شــنگ و علینــگار(.

وب ســایت  در  کــه  معلوماتــی  براســاس  دوم،  گام  در 

ریاســت دفــر رییس جمهــور منتــرش شــده اســت، کار 

تــدارکات 32 بنــد ذخیــره آب بــه ارزش حــدود 2.33 

میلیــارد دالــر در ســال 1395 آغــاز شــده بــوده کــه ایــن 

و  تفصیلــی  دیزایــن  تخنیکــی،  مطالعــات  شــامل  کار 

ســاختامنی بــوده اســت. 

بــر بنیــاد آن معلومــات، بــا تکمیــل کار ایــن ذخایــر، 

ــور  ــاری و همین ط ــن آبی ــار زمی ــزار هکت ــش از 366 ه بی

ــه  ــود ب ــار زمیــن بهب ــاری بیــش از 230 هــزار هکت ــه آبی ب

وجــود می آیــد. 

افــزون بــر آن، از هــدر رفــنت بیــش از 20.3 میلیــون مــر 

ــد  ــن کار می توان ــد و ای ــد ش ــری خواه ــب آب جلوگی مکع

هــزاران شــغل جدیــد ایجــاد و در کاهــش فقــر اقتصــادی 

شــهروندان، تأثیــر قابــل مالحظــه ای داشــته باشــد.

در ســال های اخیــر، در کنــار اینکــه کار روی ســاخت 

بندهــای آب بــه منظــور مهــار آب هــای ســطحی و تولیــد 

ــرق، در قســمت ســاخت ماســرپالن حوزه هــای  ــرژی ب ان

پنــج گانــه ی دریایــی، تهیــه ی ســند مبانــی دیپلوماســی 

ترتیــب  و  طــرح  افغانســتان،  اســالمی  جمهــوری  آب 

مســوده  پالیســی آب هــای فرامــرزی، ترتیــب پالیســی 

ــم  ــاد اداره تحکی ــرح ایج ــع آب، ط ــت مناب ــا مدیری اداره ی

ــی انجــام شــده کــه در  ــای آمــو و ... کارهای ســواحل دری

صــورت پی گیــری دوامــدار ایــن اهــداف و تحقــق آن، 

آینــده ی اقتصــادی روشــنی بــرای افغانســتان متصــور 

ــاع  ــد متام قــد دف ــن برنامه هــای حکومــت بای اســت. از ای

شــود تــا روزی شــاهد شــکوفایی و بالنده گــی کشــور 

ــیم. ــتان باش ــود افغانس ــز خ عزی

نیــز دارد. بــا ایــن وجــود، کشــوری کــه اقتصــاد آن وابســته 

بــه زراعــت باشــد، نیــاز جــدی اســت تــا بــرای شــکوفایی و 

ــذاری و کار  ــی رسمایه گ ــع آب ــت مناب ــد آن، روی مدیری رش

ــط مســتقیم  ــرا رشــد زراعــت رب ــرد؛ زی اساســی صــورت گی

ــت آب دارد. ــه مدیری ب

براســاس آمارهــا، زمین هــای قابــل کشــت در ســطح کشــور 

بــه بیــش از 9 میلیــون هکتــار می رســد؛ امــا از ایــن میــان، 

تنهــا 4 میلیــون هکتــار آن تحــت کشــت قــرار دارد و بقیــه 

بــه دلیــل نبــود آب، بالاســتفاده می مانــد.

ــم، در  ــوع مه ــن موض ــا درک ای ــم ب ــی ه ــور غن رییس جمه

چهارمیــن کنفرانــس ملــی آب بــا اشــاره بــه هــدر رفــنت ایــن 

منابــع، گفــت »جــای رشم« اســت کــه افغانســتان بیشــرین 

می کنــد.  وارد  بیــرون  از  را  خــود  زراعتــی  نیازهــای 

کشــورهای  از  زراعتــی  نیازهــای  واردات  رییس جمهــور، 

دیگــر را »رشم ملــی« دانســته و بــر پایــان دادن بــه آن تأکیــد 

ــت.  ــرده اس ک

هرچنــد کــه ایــن آرزو بــه ایــن راحتــی بــه دســت منی آیــد؛ 

بــل کار و پیــکار جــدی مســووالن حکومتــی را می طلبــد.

رییــس جمهــور بــاور دارد کــه ایــن »رشم ملــی« خامتــه 

یافتنــی نخواهــد بــود؛ مگــر اینکــه منابــع آبــی کشــور 

مدیریــت درســت شــود. 

ــک  ــتان از ی ــدف، افغانس ــن ه ــق ای ــا تحق ــاور وی، ب ــه ب ب

ــده ی  ــادر کنن ــه ص ــی ب ــالم زراعت ــده ی اق ــور وارد کنن کش

ــدی  ــور نیازمن ــد. همین ط ــد ش ــدل خواه ــی ب ــالم زراعت اق

ــرآورده  ــی ب ــرز خودکفای ــا م ــز ت ــرژی نی ــش ان ــور در بخ کش

ــد. ــد ش خواه

ــی اســت  ــه آب، یکــی از رسمایه های ــع طبیعــی از جمل مناب

کــه اگــر مدیریــت و هم چنــان اســتفاده ی درســت از آن 

ــی  ــای بیرون ــور را از کمک ه ــد کش ــرد، می توان ــورت گی ص

ــازد.  ــک س ــی نزدی ــرز خودکفای ــه م ــاز و ب بی نی

از  فــراوان  چالش هــای  کنــار  در  غنــی  آقــای  حکومــت 

ــدف  ــن ه ــرای ای ــود دارد، ب ــراراه خ ــه ف ــی ک ــه ناامن جمل

اجــرا  مرحلــه ی  بــه  و  تدویــن  و  طــرح  را  برنامه هایــی 

اســت. گذاشــته 

ــن  ــال 1394 در ای ــت در س ــه حکوم ــی ک ــی از کارهای یک

راســتا انجــام داد، ایجــاد شــورای عالــی اراضــی و آب تحــت 

ــت هایی  ــود و در نشس ــی ب ــور غن ــخص رییس جمه ــر ش نظ

کــه تاکنــون از ســوی ایــن شــورا برگــزار شــده اســت، 

ــا  ــن ج ــا ای ــتا، ت ــن راس ــت. کار در ای ــده اس ــته ش گذاش

ــت  ــته اس ــال داش ــه دنب ــم ب ــه ای ه ــل مالحظ ــج قاب نتای

و بــا تطبیــق همــه برنامه هــای تنظیــم شــده، مــردم 

افغانســتان در آینــده ی نــه چنــدان دور، شــاهد تأثیــرات 

ــود. ــد ب ــی خواهن ــد و اقتصــاد مل ــر عوای مثبــت آن ب

آب هــای  کــه  نــدارد  وجــود  شــکی  هیــچ  ایــن  در 

افغانســتان، یکــی از رسمایه هــای ملــی کشــور اســت و در 

گام نخســت حکومــت بایــد بــرای مدیریــت و اســتفاده ی 

درســت از آن، کار و تــالش خســته گی ناپذیــر کنــد. زیــرا 

ــه ی درســت اســتفاده  ــه گون ــی کشــور ب ــع آب ــی مناب وقت

ــاد  ــت شــود، رشــد اقتصــادی شــهروندان و ازدی و مدیری

ــی دارد. ــی را در پ ــد دولت عوای
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 بازی با اعداد              3157
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3052    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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شاه سفید را در خانه  d7 حرکت دهید. 

3356

جواب هدف         2804

  

 
ات

ش

هـ
س

هنرو

ثور
مشــکالت زیادی برای حل کردن دارید، هم در خانه و هم در محیط کاری، اما 
ممکن اســت هیچ کدام را با کیفیت عالی تمام نکنید. عصبی هستید و ممکن 

است با هر کسی که اطراف تان باشد دعوا کنید. 

جوزا
به نظر می رسد که سرشار از انرژی هستید و می توانید وظایف مهم خود را به 
اتمام برسانید. اگر به شما پیشنهاد یک کار نیمه وقت را دادند، آن را پس نزنید! 
باید نظر افراد با تجربه را نیز جویا شوید. از بحث های خانوادگی اجتناب کنید، 

زیرا عواقب جدی در پی خواهد داشت!

سرطان
ممکن اســت نتوانید برنامه کاری خود را حفظ کنید، و عصبانیت همکاران 
و رئیس تان را در پیش خواهد داشــت. به نظر می رســد که ذوق و شــور 
کمــی دارید به همیــن دلیل در موقعیت های حساســی در خانه قرار می 

گیرید. 

اسد
احتماال به دلیل نگرش بعضی افراد ناراحت شــوید و تمایل داشــته باشید که 
عصبی شوید. در طول بعد از ظهر مبلغ عمده ای پول از سمت یکی از بستگان 
نزدیک دریافت می کنید. شــریک عاطفی تان ممکن اســت با برنامه شما برای 

خرید یک مورد گران قیمت موافقت نکند. 

سنبله
ممکن اســت در محیط کار بــه دلیل کامل نکردن وظایف تان ســر وقت کمی 
عصبانی باشــید. از همکاران تان کمک بخواهید! سعی کنید احساسات خود را به 

شریک عاطفی تان نشان دهید. نامید نشوید.

حمل
یکی از دوســتان نزدیک به شــما کمک می کند تا سوتفاهم هایی که بین شما 
و شــریک عاطفی تان ایجاد شده است برطرف کنید. صبور باشید! همه چیز به 

زودی به حالت نرمال باز خواهد گشت. 

میزان
سعی کنید تا قبل از ظهر مشکالت مهم را به اتمام برسانید. زمانی که انرژی 
زیــادی دارید. در طول بعد از ظهر، نیاز به ازادی بیشــتری دارید که روابط 
تان را با دیگران تحت تاثیر قرار می دهد – حتی می تواند باعث شکاف در 

رابطه های تان شود. 

عقرب
تغییرات مهمی را در زندگــی عاطفی تان ایجاد خواهید کرد. تا قبل از ظهر 
شخص خاصی را مالقات می کنید که در یک نگاه عاشقش می شوید. عجله 

نکنید! باید توصیه های دوستان نزدیک را در نظر بگیرید.

قوس
ممکن است به دلیل جوی که همکاران تان ایجاد کرده اند خوشحال نباشید. 
از هر گونه حدس و گمان اجتناب کنید و وارد بحث و دعوا نشوید. نیازی که 

به استقالل دارید روابط تان را تحت تاثیر قرار می دهد.

جدی
ممکن اســت با شــریک عاطفی تان به دلیل درک نشده شدن دعوا کنید. 
سعی کنید آرام باشید. در طول بعد از ظهر ممکن است مجبور باشید برای 

حل مشکالت کاری به چندین سفر کوتاه بروید. 

دلو
اگر برنامه رفتن به سفری را دارید، دلیلی برای خوشبینی وجود دارد: همه چیز 
همان طور که برنامه ریزی کرده اید پیش می رود. روابط با دوســتان تان بسیار 

خوب پیش می رود، اما ممکن است با شریک عاطفی تان بحثی داشته باشید 
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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 

منشور ـ نشــر ـ ناشر ـ 
نشرات ـ تن ـ نرم ـ نور ـ 
روانـ  نوـ  نموـ  منـ  نواـ  
نوار ـ انوش ـ منور ـ مانور 
ـ امن ـ نما ـ نام ـ نامور ـ 
نوت ـ شن ـ منار ـ تمنا ـ 
متنـ  تنورـ  نوشـ  شناـ  

شناورـ  شان.
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دشـمنی بـا ارزش هـا و فضایـل انسـانی. بـا توجـه بـه تاثیرگـذاری سیاسـت 

داخلـی بـر سیاسـت خارجی و با شـناخت این واقعیت که، فرهنگ سیاسـی 

از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت  و توسـعه یافتگی و عقـب ماندگی و عزت 

و آبـروی ملتهـا یـاد شـده و شـکل دهنـده هویـت ملتهـا اسـت، توجـه بـه 

فرهنـگ سیاسـی هـم در طراحـی برنامـه های توسـعه موثر اسـت وهم باعث 

آمـوزش مشـرک ملـی گردیـده موجب تـدوام متـاس و تفاهم ملـی و تحکیم 

وحـدت ملـی می شـود. همچنـان در سیاسـت خارجی کشـورها نیـز عینیت 

پیـدا کـرده موجبـات تفاهـات سیاسـی اقتصـادی و فرهنگـی مثبتـی برای 

کشـور فراهـم میسـازد. بنابرایـن تببیـن فرهنگ سیاسـی ملی الزمه داشـن 

دیپلاسـی فرهنگـی موفـق خواهـد بود.

پیشنهادهای کاربردی 

خصوص  در  شده  انجام  های  بررسـی  و  تطبیقـی  مطالعات  بـه  توجه  با 

محیط داخلـی و خارجـی دیپلاسـی فرهنگـی افغانسـتان، سیاستگذاران 

دیپلاسـی فرهنگـی جمهوری اسالمـی افغانسـتان را به پیشنهادهای زیر 

فرامیخوانیـم:

-تدویـن و تبیین مبانـی و مفاهیم اساسـی و قابل درک در مـورد سیاستها 

و خط مشهای فرهنگـی از سـوی نهـاد هـای مرتبط مثـل وزارت اطالعات و 

فرهنـگ، وزارت امـور خارجـه و شـورای امنیت ملی؛

-ایجاد اتاق فکر دیپلاسی عمومی افغانستان در باالترین سطح؛ 

-متمرکـز سـازی و کاهـش تعداد دستگاههای مسئول دیپلاسـی فرهنگی و 

ایجاد هاهنگـی بین آنها؛

هـای  منایندگـی  متـام  در  فرهنگـی  دیپلاسـی  مسـتقل  بخـش  -ایجـاد 

خـارج؛ در  افغانسـتان  سیاسـی 

-آموزش نیروی انسانـی متخصص، آشنا بـا علوم مدیریت، ارتباطات و روابط 

بینامللل و فنون مذاکـره و حل مسئله و ارایـه آمـوزش هـای خاص فرهنگی 

و ظریـف بـه دیپلات هـای فرهنگی؛

-ارتقای تولیدات و عرضه محصوالت فرهنگی و هرنی در بازارهای هدف؛

با  مردم  تبادالت  تقویت  برای  از کشور  افغانـان خارج  از ظرفیت  -استفاده 

مردم؛

-برجسـته کـردن نقـش و تاثیـر فرهیختـگان و دانشـمندان تاریـخ گذشـته و معـارص 

کشـور در پیشـرد علـم، ادب و فرهنـگ در سـطح جهـان و اسـتفاده از شـهرت و 

اعتبـار آن هـا در جهـت اهـداف دیپلاسـی فرهنگـی؛

-تقویت حضـور موثـر و فعـال در مجامـع و کنفرانـس هـای بیـن املللـی و کسب 

جایـگاه های مهم در این مجامع در کنـار رشکـت در رخدادهـا و جنشـواره هـای 

هـرنی و ورزشـی، منایشـگاه هـا و سـیمینارها؛

-راه اندازی کشور شناسی و ایجاد کرسی در دانشگاه های معتر جهان؛

-ایجاد ارتباط عمیق و گسرده دینی با رهران ادیان مختلف کشورها؛

-برقـراری ارتبـاط بـا سـازمان هـای غیردولتـیNGO بخصـوص بخـش فرهنگـی در 

کشـورهای هـدف؛

-ارتبـاط بـا رسـانه هـای کشـورهای هـدف در راسـتای توجـه بـه دیپلاسـی نویـن 

)بازیگـران غیردولتـی و بیـن دولتـی و اهمیـت تکنولـوژی ارتباطـات(؛

-اسـتفاده از ظرفیـت هـای موجـود در زبـان و ادبیـات کشـور و ترویـج آن از طریـق 

تاسـیس رشـته زبـان  وادبیـات در دانشـگاه هـای مهـم جهـان؛

-چاپ و نرش کتاب و مجالت متعدد به زبان های مختلف دنیا؛

-برنامه توسعه تبادل هیـت هـای فرهنگـی، دانشـجو، اسـاتید و گـروه هـای ورزشـی 

و..؛

-انعقاد تفاهم نامههای هکاری فرهنگی بین کشوری؛

بـا رسـانه هـای داخـل کشـور و گـزارش مسـتمر و منظـم فعالیـت هـا و  -ارتبـاط 

کشـور؛ فرهنگـی  دسـتاوردهای 

بنابرایـن بدلیـل جایـگاه ورشایـط خاص سیاسـی افغانسـتان و پایداری و اثربخشـی 

بلندمـدت دیپلاسـی فرهنگی درک حساسـیت، رسمایه گزاری و سیاسـتگذاری در 

ایـن حـوزه بـرای متولیـان امـر بخصوص شـورای امنیـت، وزارت امـور خارجـه و اداره 

امـور بیـن امللـل وزارت اطالعـات و فرهنـگ بسـیار رضوری بنظـر مـی رسـد. بـدون 

شـک اسـتفاده درسـت از دیپلاسـی فرهنگـی در کسـب پرسـتیژ و وجهـه مناسـب 

ملـی، درک و مفاهمـه بیـن املللـی، تسـهیل شـدن تجـارت, جلـب مسـاعدت هـا و 

حتـی ابـزاری بـرای صلح باشـد.

دیپلماسی فرهنگی افغانستان -بخش دوم و پایانی

حوت
در محیط کاری اگر دســتورات رئیس تان را اجرا نکنید دچار مشکل می شوید. 
سعی کنید که هر گونه معامله و تصمیمات مهم کاری را به زمان دیگری موکول 

کنید. بهترین کار برقراری ارتباط با شریک عاطفی تان می باشد
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ی

جورج کلونی شایعه قدیمی هدیه 
۱ میلیون دالری به ۱۴ دوست 

نزدیکش را تایید کرد
جـورج کلونـی بازیگـر ۵۹ سـاله هالیـوود در یـک مصاحبه ی رسـمی 

شـایعه ای را کـه او بـه هرکـدام از 14 دوسـت نزدیکـش یـک میلیـون 

دالـر داده، تاییـد کـرده اسـت. بـه گـزارش یورو نیـوز آقـای کلونی در 

مصاحبـه ای بـا مجلـه جی کیـو)GQ( کـه روز سه شـنبه منترش شـده، 

اعـالم کـرده اسـت کـه در سـال ۲۰۱۳ بـه هـر یـک از ۱۴ دوسـت 

او توضیـح  نقـد داده اسـت.  پـول  نزدیـک خـود یـک میلیـون دالر 

داده کـه هدفـش تقسـیم ثروتـش بـا دوسـتان نزدیکـش بوده اسـت. 

او گفتـه کـه دسـتاوردهای هـرنی اش در طـول ۳۵ سـال گذشـته را 

مدیـون کمک هـای آنهـا بـوده و هم چنیـن در هنـگام شکسـت هایش 

نیـز در کنـار آنهـا آرام گرفتـه و انگیـزه تـالش دوبـاره بـه دسـت آورده 

اسـت. یکـی از دوسـتان آقـای کلونـی چنـد سـال پیـش در گفتگو با 

شـبکه ام اس ان بی سـی از دسـت و دل بـازی ۱ میلیون دالری سـتاره 

هالیـوود در قبـال دوسـتانش روایـت کـرده بـود ولـی او تاکنـون ایـن 

خـر را تاییـد نکـرده بود.

آذرـ اکتشافاتـ  بتکدهـ  پارکـ  تحمیلـ  ثاقبـ  جویاـ  چابکدستـ  حیله گر 
ـ خیاالتیـ  دل آساـ  ذوزنقهـ  رضایتـ  زانوـ  ژولیدنـ  سربلندـ  شکافتنـ  
صنوبرـ  ضریبـ  طوافـ  ظرافتـ  عقوبتـ  غیاثـ  فریادرسـ  قصیدهـ  کثرت 

ـ گوسفندـ  الغرـ  مغایرتـ  نفسـ  واژگانـ  هدیهـ  یلدا.
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علی سینا محمود

جشنواره ی اسب طالیی؛ 
اسکار چینی به یک کمدی 

اهدا شد عاشقانه 

دانشجوی دکری روابط بین امللل دانشگاه فردوسی

 »۱۹۸۴ انگیـز  شـگفت  »زن  سـینایی  فلـم  اکـران  رسـمی  زمـان 

شـد.  مشـخص  کامیکـس«  سـی  »دی  سـازی  فلـم  رشکـت  سـاخته 

بـا  برابـر  میـالدی  جـاری  سـال  دسـامر  مـاه  شـانزدهم  فلـم  ایـن 

می کنـد. آغـاز  را  خـود  رسارسی  اکـران  قـوس  مـاه  ششـم  و  بیسـت 

این فلم در آخرین اطالع رسـانی قرار بود در تاریخ چهاردهم ماه اگسـت 

۲۰۲۰ اکران شود، اما فلم نوالن که اولین فلم هالیوود پس از بازگشایی 

سیناها خواهد بود، جای این فلم را گرفت تا »زن شگفت انگیز ۱۹۸۴« 

اکـران خـود را بـه تاریـخ دوم اکتـر سـال جـاری میـالدی تغییـر دهـد.

تغییـر  را  خـود  اکـران  زمـان  بـار  چهـار  جـاری  سـال  در  فلـم  ایـن 

چرخـه  علنـا  تـا  شـد  باعـث  کرونـا  بیـاری  شـیوع  اسـت.  داده 

شـود.  روبـرو  فراوانـی  مشـکالت  بـا   ۲۰۲۰ سـال  در  سـینا  اکـران 

هشـتاد  دهـه ی  طـول  در  شـگفت انگیز  زن  هـان  یـا  پرینـس  دایانـا 

دشـمن  بـا  کـه  دارد  حضـور  شـوروی  بـا  درگیـری  در  میـالدی 

هم چنیـن  اسـت.  چیتـا  آن  اسـم  کـه  می شـود  روبـه رو  جدیـدی 

شـود. خـدا  یـک  بـه  تبدیـل  دارد  قصـد  لـرد  مکسـول  بنـام  فـردی 

و  داده  انجـام  را  اثـر  ایـن  فلم نامـه  نـگارش  مارستـن  مارتـون  ویلیـام 

شـگفت  زن  کارگردانـی  و  هدایـت  اول،  نسـخه  ماننـد  جنکیـز  پتـی 

گـدوت  گال  بـر  عـالوه  داشـت.  خواهـد  عهـده  بـر  نیـز  را   ۲ انگیـز 

و  کارتـل  لینـدا  ویـگ،  کریسـتین  پیـن،  کریـس  چـون  بازیگرانـی 

پـدرو پاسـکال در زن شـگفت انگیـز ۲ بـه ایفـای نقـش پرداختـه انـد.

فلـم سـینایی زن شـگفت انگیز بـه کارگردانـی پتـی جنکینـز توانسـت 

بـا فروشـی معـادل ۷۴۵.۸ میلیـون دالـر در سـطح جهـان فلـم پرفروش 

»جوخـه انتحـار« را کـه آن هـم یـک فلـم ابرقهرمانـی بـود، پشـت رس 

بگـذارد. جوخـه انتحـار در زمـان اکـران بین املللـی خـود بـه فروشـی 

معـادل ۷۴۵.۶ میلیـون دالـر دسـت یافته بود و زن شـگفت انگیز تنها با 

کمـر از یـک میلیون دالر توانسـت ایـن رقیب جهانی خـود را کنار بزند.

آلن هاینرگ فلم نامه نویس برجسـته سـینای هالیـوود نگارش فلم نامه 

این اثر اکشن را بر عهده داشته و کارگردانی آن را به جنکینز سپرده است.

ایـن فلـم روایتگـر ابرقهرمانـی زنـی اسـت کـه از زمـان قدیـم بـه دوران 

مـدرن می آیـد. دایـا دخـر جوانی اسـت که وظیفـه آمـوزش جنگجویان 

را بـر عهـده دارد. امـا زمانـی که یک جنـگ خونین آغاز می شـود او برای 

مبـارزه آماده می شـود و متوجـه قدرت های ماوراء طبیعی خود می شـود.

اکران فلم سینمایی  زمان 
»زن شــگفت انگیز ۱۹۸۴« مشخص شد

الزامات دیپلامسی فرهنگی

مقایسـه  در  فرهنگـی  دیپلاسـی  هـای  ابـزار  گرفـن  خدمـت  بـه  الـف( 

ابزارهـای رایـج در روابـط بیـن امللـل مسـتلزم مقدماتـی مثـل  بـا سـایر 

دیپلاسـی  قـدرت  اسـت.  کاردان  و  خـالق  هـای  دیپلـات  و  ابتـکارات 

فرهنگـی هـر کشـور دقیقا به اندازه قدرت آن در تصویر سـازی، الگوسـازی 

و خالقیـت فرهنگی اسـت. هرچـه ابتکارات و ابداعات دولتـی در این مورد 

از تنـوع بیشـر برخوردار باشـد دیپلاسـی موفق تری را بـه منایش خواهد 

گذاشـت. امـا یکـی از مهمرین رشایـط، بکار گیری دیپلـات های خالق، 

کاردان و متخصـص در دسـتگاه دیپلاسـی و فرهنگـی کشـور اسـت. 

زبـان  ادبیـات،  اینکـه در حـوزه  بـر  بایـد عـالوه  فرهنگـی  یـک دیپلـات 

ای  و جامعـه  و هرنهـای مختـص کشـور خود)مبـداء(  تاریـخ  و  شناسـی 

کـه در آن مشـغول فعالیـت اسـت)مقصد(، ارشاف کامـل داشـته باشـد و 

بتوانـد بـا مطالعـه تطبیقی در عمل بر روی شـباهت هـای فرهنگی طرفین 

انگشـت بگـذارد، نیـز بـا قواعـد مذاکـره اصولـی آشـنایی داشـته و از فـن 

تعامـل برخـوردار باشـد. بعنوان مثـال: دیپلـات افغان در یونـان هانقدر 

و  کاتـب  محمـد  فیـض  و  سـنایی  و  ختـک  خـان  خوشـحال  موالنـا،  کـه 

مالمشـک عـامل و بقیـه فرهنگیـان تاریخی نخبه افغانسـتان را می شناسـد 

از هومـر و آثـارش و افالطـون و ارسـطو نیـز آگاهـی داشـته باشـد و هکـذا 

در دیگـر کشـور هـای جهـان. گسـرش ارزشـهای ملـی یکـی از اهـداف 

اصلـی دیپلاسـی فرهنگـی اسـت. یکی از راه های پیشـرد ارزشـها یافن 

ارزشـهای مشـابه در دیگر فرهنگ ها و پیوند زدن میان آن هاسـت. روشـن 

اسـت کـه تاکیـد بـر ارزشـهای ناسـازگار بـا ارزشـهای پذیرفته شـده کشـور 

نتیجـه عکـس خواهـد داد و تشـخیص و تطبیـق این امر رسـالت کارگزاران 

سیاسـی و فرهنگـی متخصـص و کاردان میباشـد.

ب( از آنجـا کـه سیاسـت خارجـی ادامـه و بسـط سیاسـت داخلـی اسـت 

بـر سیاسـت  نوعیـت فرهنـگ سیاسـی  از جملـه  مولفـه هـای مختلفـی  

خارجـی تاثیرگـزار هسـتند، بنابرایـن تببیـن فرهنـگ سیاسـی ملـی الزمـه 

داشـن دیپلاسـی فرهنگی موفق خواهد بود.  فرهنگ سیاسـی که بطور 

کلـی بـه عنوان بخشـی از فرهنگ اجتاعـی، و به مجموعـه ای از نگرش ها 

و جهت گیری هـای اعضـای یـک جامعه نسـبت بـه نظام سیاسـی، نخبگان 

سیاسـی و قدرت های سیاسـی یاد میشـود ارزشـهای سیاسـی یـک جامعه 

را تعییـن میکنـد بلکـه باالتر شـکل دهنده هویت و روح ملی در یک کشـور 

اسـت)ربانی،12:1388(.  فرهنـگ سیاسـی، ارزش هـای سیاسـی یـک 

جامعـه را معیـن مـی کنـد، مبانـی مرشوعیـت نظام سیاسـی را روشـن می 

سـازد، در سـطح و نـوع تقاضاهـای سیاسـی افـراد و گروههای یـک جامعه 

 ،)Participant( تاثیرگزار اسـت، ممکن اسـت افراد جامعه را مشـارکت جو

فعـال یـا منفعـل، پیـرو )Subject(، اقتدارگـرا، دموکـرات، مسـتبد، قومیت 

گـرا، وفـاق گـرا )consensual( و یـا منازعه گـرا )conflictual( بـار آورد.

ویژگیهای فرهنگ سیاسی مثبت:

حـق شناسـی و خضوع در مقابل حـق، ادب حاکان و اخـالق زمامداران، 

بـه  بخشـی  کرامـت  مـردم سـاالری،  و  متخصصـان  اسـتقالل، حاکمیـت 

مـردم، عدالـت و آزادی، احیـای ارزش هـا، وجـدان کاری، قانـون گرایـی، 

مسـئولیت پذیـری و پاسـخگویی امانـت داری، نظـارت و فرصـت شناسـی.

ویژگیهای فرهنگ سیاسی منفی:

قـدرت گرایـی، حـزب بـازی، شـخصیت سـازی کاذب، سـلطه طلبـی، بـی 

اعتنایـی به مـردم، امتیازطلبی طبقـه حاکم، اسـتبداد و انحصارطلبی، بی 

اعتنایـی بـه شـخصیت زن، فسـاد سیاسـی، مـادی گرایی و نفـی معنویت، 

جوایـز اسـب طالیـی کـه به عنـوان نسـخه چینی زبـان جایزه اسـکار 

شـناخته می شـود، برگزیدگانـش را معرفـی کرد.

بـه گـزارش رویـرز، یـک بازیگـر باسـابقه و یـک کمـدی رمانتیک روز 

شـنبه در مراسـم اهـدای جوایـز اسـب طالیـی، نسـخه چینـی زبـان 

اسـکار جهـان، موفـق ظاهـر شـدند و جوایـز ایـن رویـداد را دریافـت 

کردنـد. کشـور چیـن برای دومین سـال بـه دلیل اختالفات سیاسـی 

در ایـن جوایـز حضور نداشـت.

فلـم سـینایی »عشـق گم شـده ی مـن« یـک فلـم تایوانی بـود که در 

ایـن مراسـم پنج جایـزه از جمله بهریـن فلم و کارگردانـی را دریافت 

کـرد. امـا گرم تریـن اسـتقبال از بازیگـر کهنـه کاری بـه نـام چن شـو 

فانـگ ۸۱ سـاله صـورت گرفـت کـه بیـش از شـش دهـه در سـینا 

فعالیت داشـته اسـت.

او در ایـن رویـداد دو جایـزه متفـاوت دریافـت کـرد. جایـزه بهریـن 

بازیگـر نقـش مکمـل زن در فلـم »مسـتاجر عزیـز« و جایـزه بهریـن 

بازیگـر نقـش اصلـی زن بـرای فلـم »زنـان کوچـک و بـزرگ« کـه هـر 

دوی آن هـا درام هـای خانوادگـی بودنـد. ایـن بازیگر نه تنهـا پیش از 

ایـن موفـق بـه کسـب این جایزه نشـده بـود، بلکـه هیچگاه نتوانسـته 

بـود در ایـن جوایـز نامزد شـود. او در هنگام دریافـت جایزه اش گفت 

امـا از کارگـردان می خواهـم کـه  اگرچـه دیگـر منی توانـم راه بـروم 

نقـش یـک ویلچـری را بـرای من بنویسـد.

مسـئوالن سـینای چیـن از حضـور و رشکـت کـردن فلم هـای ایـن 

کشـور در ایـن رویـداد تایوانـی کـه از سـال ۱۹۶۲ در ایـن کشـور 

برگـزار می شـود جلوگیـری کردنـد. این تصمیـم زمانی صـورت گرفت 

کـه کارگـردان تایوانـی در مـورد اسـتقالل رسـمی تایـوان اظهـار نظر 

کرد.

صـورت  بـه  متاشـاگران  مقابـل  در  امسـال  طالیـی  اسـب  جوایـز 

حضـوری برگـزار شـد و به نظر می رسـد تایـوان در کنـرل همه گیری 

کرونـا موفـق بـوده اسـت. چندین سـتاره برجسـته از جملـه انگ لی، 

کارگـردان برنـده اسـکار، کـه بـرای حضـور در ایـن مراسـم بـه تایوان 

رفتـه بودنـد، بایـد قرنطینـه ۱۴ روزه را پشـت رس می گذاشـتند.



باشمگاه بارسملونا رسما اعالم کرد که مصدومیت 

جمرارد پیکمه از دو ناحیمه بوده و ربماط صلیبی او 

نیز آسمیب دیده اسمت.

جمرارد پیکمه دقیقمه 60  بمازی بما اتلتیکمو و پس 

از برخمورد بما نخمل کوریما مدافمع بارسما نقمش بر 

زمیمن شمد. بمازی اداممه پیمدا کرد تما اینکمه داور 

دسمتور بمه توقمف مسمابقه داد چمرا کمه مشمکل 

پیکمه جمدی بمه نظمر می رسمید.

پیکمه از ناحیمه زانموی راسمت احسماس درد ممی 

کمرد و دیگر نتوانسمت به بمازی ادامه دهمد. او به 

کممک تیمم صحمی راهی بیمرون زمین شمد.

بمه جمای پیکمه رسجینیمو ِدسمت وارد زمیمن شمد 

و جالمب اینکمه فرانکمی دی یونمگ به قلمب دفاع 

رفمت تما جمای خالمی پیکمه را پمر کند. 

دقایقمی پمس از ایمن مصدومیمت کارلمس پویول 

و خاویمر ماسمچرانو دو مدافمع سمابق بارسما در 

توئیمر به ابمراز همدردی با پیکمه پرداخته و برای 

او بهبمودی رسیمع را خواسمتار شمدند.

در حالمی کمه تسمت همای اولیمه نشمان ممی داد 

مشمکل او خیلی جدی نیسمت اما دقایقی پیش 

تیمم صحمی بارسما بما انتشمار بیانیمه ای رسممی 

اعمالم کمرد که پیکه با مشمکل مصدومیمت درجه 

سمه رباط داخلی پای راسمت مواجه شمده ضمن 

پمل اسمکولز اسمطوره منچسمریونایتد می گویمد 

ایمن تیمم کاممالً به برونمو فرناندس وابسمته اسمت 

و منی شمود تصمور کرد بمدون فرنانمدس این روزها 

منچسمریونایتد  می کمرد.  پیمدا  وضعیتمی  چمه 

دیشمب در خانمه خمود بمه مصماف وسمت برامویچ 

برونمو  اش  پرتغالمی  سمتاره  گل  تمک  بما  و  رفمت 

فرنانمدس از روی نقطمه پنالتمی بما نتیجمه 1-0 به 

پیمروزی رسمید. البته وسمت برامویمچ در این بازی 

یمک بمار همم دروازه یونایتمد را بماز کمرد ولمی ایمن 

گل توسمط VAR مردود اعالم شمد تا سولسمر و 

شماگردانش سمه امتیاز بازی را به خود اختصاص 

دهند. اسمکولز اسطوره منچسمریونایتد در پایان 

بمرای  فرنانمدس  درخشمش  بمه  اشماره  بما  بمازی 

یونایتمد در فصمل جماری گفمت منی شمود تصمور 

کمرد کمه اگر یونایتمد او را در اختیار نداشمت االن 

چمه وضمع بغرنجمی پیمدا کرده بمود. فرنانمدس در 

مماه ژانویمه بما قمراردادی 65 میلیمون دالمری از 

اسمپورتینگ لیسمبون بمه یونایتمد پیوسمت. او تما 

کنمون 34 بمازی برای شمیاطین رسخ انجمام داده 

اینکمه ربماط صلیبمی زانموی او نیمز آسمیب جزئی 

دیده اسمت.

تیمم صحمی بارسما ممدت زممان مشمخصی بمرای 

دوری او اعمالم نکمرده ولمی قطعما چنمد ماهمی او 

را در میادیمن نخواهیمم دیمد.

دیگر مصدوم شمب گذشمته بارسما رسجمی روبرتو 

بمود و طبمق اعالم تیمم صحی او دو ماه بمه دور از 

میادیمن خواهد ماند.

بمه ایمن ترتیمب رونالمد کوممان دو مهمره ثابمت و 

تاثیرگمذارش را در مماه همای پیمش رو در اختیمار 

نخواهمد داشمت.

و نموزده گل بمه مثر رسمانده اسمت. اسمکولز در پایان 

بمازی در گفتگمو بما شمبکه بمی تمی اسمپورت گفت: " 

بمرد زشمتی بود. ولی امیمدوارم این پیمروزی به بچه ها 

حداقمل اعتماد بمه نفمس بدهمد. آدم دلمش بمرای 

وسمت برامویمچ ممی سموزد. من بمه این فکمر می کنم 

کمه اگمر برونمو فرنانمدس نبمود مما االن چمه وضعمی 

سمابق  سمتاره  بودیمم".  جمدول  کجمای  و  داشمتیم 

منچسمریونایتد در اداممه گفمت: " برونمو فرنانمدس 

بهریمن بازیکمن مما اسمت. قبمل از اینکمه او بمه تیمم 

توانسمتیم یمک موقعیمت  ملحمق شمود حتمی منمی 

کنیم". خلمق 

مصدومیت رباط صلیبی جرارد پیکه تایید شد

اگر برونو نبود، یونایتد یک فرصت هم خلق نمی کرد

ورزش
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پمس از انتخابمات ۳ نواممر ایماالت متحمده، دونالد ترامپ 

گزینمه حملمه به تاسیسمات هسمته ای ایران را با مشماوران 

و مقاممات ارشمد نظامی کشمورش بمه بحث گذاشمته بود.

فراهمم کمرده اسمت.

ترکمی حممد نوشمته کمه صحیمح بخماری را بما قرآن مقایسمه 

اسمت.  دیمده  "تضماد"  در  قمرآن  بما  کاممالً  را  آن  و  کمرده 

صحیمح بخماری مجموعمه احادیمث پیامر اسمالم اسمت که 

اممام محممد بخماری در قمرن سموم هجمری )نهمم میمالدی( 

سمته"  "صحماح  از  را  آن  سمنت  اهمل  و  کمرده  گمردآوری 

می داننمد، یعنمی شمش کتابی کمه احادیث گردآوری شمده 

در آن، معتمر اسمت.

در  سمفر  شمانزده  از  پمس  خمود،  نوشمته  بمه  بخماری  اممام 

رسزمینهمای اسمالمی، ششمصد همزار حدیمث گمردآورد کمه 

تنهما ۷۲۷۵ حدیمث را معتمر تشمخیص و در کتابمش جای 

داد.

ترکمی حممد کمه اسمتاد بازنشسمته علموم سیاسمی اسمت، 

انتقماد  بما  بمه سمبب اظهارنظمرش دربماره صحیمح بخماری 

شمدید روبمرو شمده تما جایمی کمه برخمی  او را بمه اهانمت به 

دیمن متهمم کمرده، خواسمتار پاسمخگویی اش شمده انمد. او 

هنموز نمه پموزش نخواسمته و نمه از اظهاراتمش دفماع کمرده 

. ست ا

کاربمران  میمان  دودسمتگی  باعمث  احممد  ترکمی  توییمت 

اسمت.  شمده  نیمز  عمرب  جهمان  در  اجتاعمی  شمبکه های 

هشمتگ ترکمی الحمد-بخماری ظمرف ۲۴ سماعت بیمش از 

نمود همزار نفمر ثبمت و از داغریمن هشمتگها در عربسمتان 

سمعودی و کویمت شمد. همواداران او نیمز هشمتگ دیگمری 

بمرای دفماع از او بمه راه انداختمه انمد.

افغانسمتان  و  عمراق  در  آمریکایمی  نظامیمان  شمار  از 

شمود. کاسمته 

نیویمورک تایممز نیمز پیمش از این گمزارش داده بود که 

خواسمتار  توییتمی  در  اخیمرا  کمه  سمعودی  عربسمتان 

نقمد میمراث  مذهبمی، از جملمه "صحیمح بخاری" شمده 

کمه بمه تعبیمر او ممواد الزم را بمرای نمر کاریکتورهمای 

جنجمال برانگیمز پیاممر اسمالم در مجلمه ای فرانسموی 

در  »سمنتکام«  بمه  موسموم  متحمده  ایماالت  مرکمزی  فرماندهمی 

وبسمایت خمود اعمالم کمرد که مبمب افکن همای اسمراتژیک »بی-

را روز شمنبه در خاورمیانمه مسمتقر کمرده اسمت. ۵۲ اچ« 

در بیانیمه ایمن مرکمز آممده اسمت کمه در ۲۱ نواممر سمال ۲۰۲۰ 

میمالدی دو مبمب افکمن بمی-۵۲ متعلق بمه نیروی هوایمی ایاالت 

بمه منطقمه  ماموریمت  انجمام  بمرای  از داکوتمای شمالی  متحمده 

خلیمج فمارس در خاورمیانمه فرسمتاده شمده اند.

بمر اسماس بیانیمه، همدف از ایمن کار »جلوگیمری از تجاوز و دادن 

اطمینمان خاطمر بمه رشکا و متحمدان ایماالت متحده« بوده اسمت.

»ایمن  می افزایمد:  اداممه  در  متحمده  ایماالت  مرکمزی  فرماندهمی 

در  را  متحمده  ایماالت  ارتمش  توانایمی  توقمف،  بمدون  مأموریمت 

اسمتقرار نیمروی هوایمی جنگمی خود در همر نقطه از دنیما آنهم در 

یمک بمازه زمانمی کوتماه، و توانایمی ادغمام در عملیات بمرای كمك 

بمه حفمظ ثبمات و امنیمت منطقمه ای نشمان می دهمد.«

هواپیاهمای  بما  افکن هما  مبمب  کادر  مأموریمت،  ایمن  طمول  در 

منطقمه  در  نفتکش هما  محافمظ  نیروهمای  و  آمریمکا  جنگنمده  

در  اسمراتژیک  افکن همای  مبمب  ایمن  اسمتقرار  دارنمد.  تعاممل 

یک هفتمه  از  کممر  کمه  می شمود  انجمام  حالمی  در  خاورمیانمه 

متحمده  ایماالت  دفماع  وزارت  رسپرسمت  میلمر،  کریسمتوفر  پیمش 

اعمالم کمرد بما دسمتور دونالمد تراممپ قمرار اسمت تما ۱۵ جنموری 

بمه نظر می رسمد فضمای مجازی در عربسمتان سمعودی این روزها 

بمه طمور خماص و جهمان عمرب بمه صمورت عمموم بمه موضوعاتمی 

تلقمی  ممنموع  دور  چنمدان  نمه  گذشمته  در  کمه  می پردازنمد 

می شمد. ایمن بمار اظهمارات ترکی حمد، نویسمنده شمناخته شمده 

امریکا بمب افکن های استراتژیک »بی-۵۲ اچ«
 در خاورمیانه مستقر می کند

ترکی حمد، نویســنده سعودی، با توییتی 
در مورد تناقــض صحیح بخاری و قرآن جنجال آفرید

کمه بمه تنهایی توانسمت بارسما را برنمده میدان کنمد. از آن 

پمس مسمی خامموش شمد و در 15 بمازی خمارج از خانمه 

بارسما در اللیمگا تنهما سمه گل زده اسمت. 

دو گل بمه آالوس و یمک گل به مایورکا. اینکه لیونل مسمی 

بمه رشایمط فعلمی بارسما و کیفیمت تیمم کنونمی معمرض 

باشمد، یمک اممر واضمح اسمت. او چهارشمنبه گذشمته در 

بازگشمت از آرجانتایمن همم گفمت کمه خسمته شمده از بس 

هممه مشمکالت را بمه گمردن او انداختمه انمد. 

مشمکل واقعمی مسمی امما حماال اینجاسمت کمه متمام ایمن 

مصائمب بمه داخمل زمیمن نیمز منتقمل شمده اسمت. زمانمی 

مسمی در زمیمن پاسمخ هممه منتقمدان را ممی داد. زمانمی 

مدیمر ورزشمی یوونتموس هرگونمه اخبار مربموط به 
جدایمی کریسمتیانو رونالمدو را رد کرد.

 رونالمدو دو سمال پیمش رئمال مادریمد را به مقصد 
یوونتموس تمرک کرد ولی او باشمگاهی که 9 سمال 
درش بمه هممه افتخمارات تیممی و فمردی ممکمن 

رسمید را فرامموش نکرده اسمت.
اوضماع بیمن کریسمتیانو و رسان باشمگاه به هنگام 
جدایمی خموب نبمود. رونالمدو دسمتمزد بماالی 30 
میلیمون یمورو بمرای متدیمد ممی خواسمت امما این 
مخالمف قوانیمن باشمگاه مادریمدی بمود تما او بما 

دلخموری متمام رئمال را تمرک کنمد.
از سمال گذشمته اما رابطه او با تیم سمابقش خوب 
شمده و دیمروز نریمه ممارکا ادعما کمرد کمه رونالدو 
در صمورت جدایمی از یوونتوس در تابسمتان اینده 
بمر  ایتالیما  در  دارد.  را  رئمال  بمه  بازگشمت  قصمد 
ایمن اعتقادنمد کمه یوونتموس بمه خاطمر مشمکالت 
اقتصمادی قصد دارد رونالدو را در فهرسمت فروش 

ژوزه مورینیمو شمب گذشمته پمس از برتمری بمر سمیتی خوشمحال تریمن مربمی 
روی زمیمن بود.

توانسمت  او  بما  تاتنهمام  نبمود.  ژوزه مورینیمو  بمرای  روز معمولمی  یمک  شمنبه 
سمیتی گواردیموال را 2-0 شکسمت دهمد و موقتما بمه صمدر جمدل لیمگ برتمر 
صعمود کنمد. یمک سمال پمس از پذیرفمن هدایمت تاتنهمام، حاال آقمای خاص 

تیممش را صدرنشمین انگلیمس کمرده و ایمن دسمتاورد کممی نیسمت.
بسمیاری معتقدنمد تاتنهمام اگمر قهرمان نشمود، قطعا سمهمیه لیمگ قهرمانان 

را بمه دسمت ممی آورد ولمی هدف اصلمی ژوزه، فتح لیگ اسمت.
و  آراممش  بما  را  شمام  امشمب  گفمت:»  سمیتی  بمر  پیمروزی  از  پمس  مورینیمو 
لذتبخمش خواهمم خمورد و سمپس بازی اتلتیکو-بارسما را متاشما ممی کنم. در 
نهایمت همم مثمل یک فرشمته ممی خوابم. برایمم مهم نیسمت اگمر فردا)امروز( 

لسمر بما شکسمت لیورپمول صمدر را از مما پمس بگیمرد.
االن هیمچ چیمز ممرا نگمران منمی کنمد و از دسمت دادن صمدر مشمکلی بمرای 
مما نیسمت. سماده بگویمم کمه از پیرفمت تیممم بسمیار خوشمحامل. االن برای 
قهرمانمی لیمگ منمی جنگیمم و بمازی بمه بمازی پیمش خواهیم رفمت. قطعا در 

اداممه مسمیر، بمازی هایمی را هم واگمذار خواهیمم کرد.«

تصویمری کمه شمب گذشمته از لیونمل مسمی در ونمدا مروپولیتانمو به 

ثبمت رسمید، یمک تصویمر تکمراری بمود. رس در گریبمان و دسمت روی 

پیشانی.

لیونمل مسمی کاپیتمان بارسما شمب گذشمته در شکسمت 1-0 مقابمل 

اتلتیکمو 23 توپ از دسمت داد. فوق سمتاره آرجانتانمی یکی از تاریک 

تاریمن شمب همای فوتبالی خمود را در ونمدا مروپولیتانمو تجربه کرد و 

حماال انتقمادات یمک بمار دیگر سممت او و تیمش رسازیر شمده اسمت. 

آممار 23 تموپ از دسمت رفتمه مسمی را بگذاریمد کنمار تنها 36 پاسمی 

کمه او بمه همم تیمی هایمش داد.

درون زمیمن ارتبماط مسمی بما مهمره همای هجومی بارسما همم قطع به 

نظمر ممی رسمید. او در مجموع تنها هشمت پماس به پمدری، گریزمان 

و عثمان دمبلمه داد و 9 پماس نیمز از ایمن سمه نفمر دریافمت کمرد. 

مسمی دو بمار بمه پمدری، یک بمار بمه گریزمان و 5 بمار بمه دمبله پاس 

داد و در عموض 2 پماس از پمدری، 2 پماس از گریزممان و 5 پماس از 

دمبلمه دریافمت کمرد. چهمره لیونمل مسمی در پایمان بمازی و هنمگام 

تمرک زمیمن، چهمره آشمنایی بود. چهمره یک بازنمده که در سمال های 

اخیمر زیماد از او دیمده ایمم. چهمره ای کمه بمه خوبمی نشمانگر وضعیت 

فعلمی بارسملونا بمود. تیممی کمه بمه باخن عمادت کرده اسمت.

لیونمل مسمی کمه بمرای یک دهمه سمتاره تعیین کننمده هر بمازی بود، 

اکنمون  خاصیمت همیشمگی خمود را از دسمت داده و نزدیمک تمر از 

همیشمه بمه درهمای خروجمی بارسما همم بمه نظمر ممی رسمد. لیونمل 

مسمی در متمام سمال 2020 حتمی موفمق بمه زدن یمک گل خمارج 

از خانمه تعییمن کننمده همم نشمده اسمت. آمماری کمه بمرای او بسمیار 

عجیمب جلموه ممی کنمد. آخریمن گل تعییمن کننمده و حسماس لیونل 

مسمی بمه بازی رفمت فصل گذشمته برابر اتلتیکمو در ونمدا برمی گردد 

مسمی داخمل زمیمن متمام حمرف هایمش را ممی زد امما او 

اکنمون در میمدان مسمابقه نیمز چیمز زیمادی بمرای اثبمات 

نمدارد. حماال دیگمر نمه بارتومئمو و نمه آبیمدال در بارسملونا 

نیسمتند اما مسمی همچنان انگیزه گذشمته و شمور و شموق 

الزم بمرای بمازی در بارسملونا را نمدارد. منایمش ضعیمف او 

برابمر اتلتیکمو  در کنمار آممار منفمی هفتمه همای گذشمته، 

نشمان ممی دهنمد که مسمی در بارسملونا خوشمحال نیسمت 

و شماید بهمر بود بمه او در تابسمتان اجازه رفن ممی دادند. 

مسمی حاال یمک بازیکن مثمل دیگر بازیکنان بارسلوناسمت؛ 

کسمی کمه می توانمد در یک بازی بزرگ، 23 توپ از دسمت 

بدهد.

بگذارد.
فابیمو پاراتیچی مدیر ورزشمی یوونتوس در واکنش 
شما  بمه  توانمم  ممی  گفمت:»  شمایعات  ایمن  بمه 
اطمینمان بدهمم کمه آینمده رونالمدو در یوونتموس 
اسمت. هر روز یک شمایعه و خر جدیمد در مورد او 
منتمر ممی شمود و او را همر روز بمه یمک تیم وصل 

ممی کننمد امما مما بمه اینهما توجهمی نداریم.«

لیونل مسی؛ چهره جدید یک بازنده

مطابمق توافمق هسمته ای برجمام، ایمران بمرای 

غنمی سمازی اورانیموم بما خلموص پاییمن اجمازه 

دارد با سمانریفیوژهای نسمل اول خود فعالیت 

کنمد. هفتمه پیمش مدیمرکل آژانمس در نشسمت 

شمورای حمکام این نهماد، دربماره فعالیمت های 

اورانیموم  غنی سمازی  مرکمز  در  ایمران  جدیمد 

نطنمز گفمت کمه ایمن کشمور آژانمس را از برناممه 

هما و فعالیت همای تمازه خمود مطلع کمرده و این 

اقداممات زیمر نظمر بازرسمان آژانمس قمرار دارد.

مونتماژ  مرکمز  سماخت  دربماره  گروسمی  آقمای 

نطنمز  زیرزمینمی  تاسیسمات  در  سمانریفیوژ 

نیمز گفمت کمه ایمران اقداممات در ایمن زمینمه 

را آغماز کمرده امما هنموز عملیمات آن بمه پایمان 

نرسمیده اسمت. اوایل تابسمتان سمال جماری بر 

اثمر انفجماری در مرکمز مونتماژ سمانریفیوژهای 

دیمد.  آسمیب  شمدت  بمه  آن  سماختان  ایمران 

مقام همای ایرانمی گفتنمد علمت ایمن انفجمار را 

بمه "دالیمل امنیتمی" فعال اعمالم منمی کنند اما 

پمس از آن تصمیمم خمود به سماخت مجمدد این 

مرکمز ایمن بمار در تاسیسمات زیرزمینمی نظنمز 

خمر دادنمد.

را بمه آتمش کشمیدند.

و  انتظاممی  مامموران  کمه  می شمود  گفتمه 

شمده اند.  آتمش  مهمار  بمه  موفمق  آتش نشمانی 

اعراض هما متوجمه عملکمرد آلخانمدرو جیاماتمی، 

رئیمس  جمهموری این کشمور و همچنیمن تصویب 

اسمت.  ۲۰۲۱ سمال  بودجمه  الیحمه 

بمر اسماس مصوبمه مجلمس، قمرار اسمت بودجمه 

سمال آینمده گوامتماال یک چهمارم بیمش از بودجه 

پارملمان  ترتیمب،  ایمن  بمه  باشمد.  جماری  سمال 

بودجمه گوامتماال بمرای سمال آینمده را ۱۲ میلیارد 

و ۸۰۰ میلیمون دالمر تعییمن کمرده اسمت.

بمرای  شمده  پیش بینمی  بودجمه  میمزان  افزایمش 

بدهی همای  افزایمش  معنمای  بمه  آینمده  سمال 

دولتمی اسمت. بایمد یمادآور شمد کمه گوامتماال در 

بمه  جهمان  مقمروض  کشمورهای  از  یکمی  شمار 

می آیمد. حسماب 

نواممر،   ۲۱ شمنبه  روز  تظاهمرات  جریمان  در 

حمدود ۵۰ نفمر در درگیمری بما مامموران پلیمس 

و همچنیمن در اثمر پرتماب گاز اشمک آور مجمروح 

معرضمان  از  یکمی  جسمانی  حمال  شمده اند. 

اسمت. شمده  گمزارش  وخیمم 

گفتمه می شمود کمه پلیمس بمه دسمتگیری ۲۰ نفر 

از معرضمان اقمدام منوده اسمت.

جیاماتمی بما انتشمار یک پسمت توییمری از مردم 

بمه  زدن  دسمت  از  کمه  اسمت  کمرده  درخواسمت 

آشموب و آسمیب رسماندن بمه امموال خصوصمی و 

دولتمی پرهیمز کننمد.

بمر حمق  تاکیمد  رئیمس جمهمور گوامتماال ضممن 

مسماملت آمیز،  اعراضمات  در  رشکمت  بمه  ممردم 

را  باشمند  اجتاعمی  نظمم  مخمل  کمه  کسمانی 

اسمت. کمرده  قانونمی  پیگمرد  بمه  تهدیمد 

دائمم  مناینمده  و  سمفیر  غریب آبمادی،  کاظمم 

ایمران ، مناینمده ایمران در آژانمس بین املللمی 

بما  "ایمران  کمه  اسمت  گفتمه  امتمی،  انمرژی 

تمازه ای  واردمرحلمه  جدیمد  سمانریفیوژهای 

"تزریمق  از  خمر  و  شمد"  غنی سمازی  از 

بمه  اف۶  یمو  یما  اورانیموم  هگزافلورایمد  گاز 

آغماز غنمی  بمرای  سمانریفیوژ، آخریمن مرحلمه 

سمازی و جداسمازی اورانیموم ۲۳۸ از اورانیموم 

اسمت."  ۲۳۵

بما  کمه  گفتگویمی  در  غریب آبمادی  آقمای 

نطنمز  "در  کمه  گفمت  داده  انجمام  خرآنالیمن 

یمک  یمک،  نسمل  سمانریفیوژهای  بمر  عمالوه 

زنجیمره ۱۷۴ تایمی از سمانریفیوژهای جدیمد 

خواهمد  غنی سمازی  بمه  نیمز  دو  آی.آر.ام 

پرداخمت".

بمود  کمرده  گمزارش  رویمرز  پیشمر خرگمزاری 

کمه بمه نسمخه ای از تازه تریمن گمزارش مدیمرکل 

بمه شمورای حمکام دسمت پیمدا کمرده که نشمان 

می دهمد ایمران تزریمق گاز بمه سمانریفیوژهای 

نسمل جدیمد خود را بمرای غنی سمازی اورانیوم 

در مرکمز نظنمز را رشوع کمرده اسمت.

پایتخمت  در  گسمرده  تظاهراتمی  جریمان  در 

را  پارملمان  سماختان  معرضمان  گوامتماال 

بمه آتمش کشمیده و بمه سموی مامموران سمنگ 

پرتماب کرده انمد. رشکت کننمدگان در تظاهرات 

جیاماتمی،  آلخانمدرو  کناره گیمری  خواسمتار 

شمده اند. کشمور  جمهمور  رئيمس 

بسمیاری از ممردم گوامتماال بمه تصویمب رسیمع 

دارنمد.  اعمراض  کشمور   ۲۰۲۱ سمال  بودجمه 

گسمرده  مشمارکت  بمدون  گوامتماال  پارملمان 

ممردم و رسمانه ها بمه گونمه ای شمتابزده الیحمه 

کمرده  تصویمب  را  کشمور  آینمده  سمال  بودجمه 

اسمت. همیمن موضموع اعراضمات گسمرد ه ای 

پمی  پایتخمت کشمور در  را در گوامتاالسمیتی، 

اسمت. داشمته 

نواممر   ۲۱ شمنبه  روز  معرضمان  از  شماری 

بمه سماختان پارملمان گوامتماال کمه در بخمش 

تاریخمی ایمن شمهر قمرار دارد، حمله کمرده و آن 

ایران تزریق گاز به سانتریفوژهای نطنز را تایید کرد

معترضان در گواتماال پارلمان این کشور را به آتش کشیدند

مورینیو: اتلتیکو-بارسا می بینم واکنش یوونتوس به شایعات بازگشت رونالدو به رئال
و مثل فرشته می خوابم



یـک  کـه  می گوینـد  پکتیـا  والیـت  در  محلـی  مقام هـای   

عروس و داماد در این والیت در نخسـتین شـب ازدواج شان 

براثـر گاز گرفتگـی جـان باخته انـد.

عبدالرحـان منـگل، سـخنگوی والی پکتیا روز یک شـنبه، 

دوم قـوس گفتـه اسـت کـه ایـن رویـداد شـب گذشـته در 

کمـپ مهاجریـن سـاحه ربـاط از مربوطـات شـهر گردیـز، 

مرکـز ایـن والیـت رخ داده اسـت.

بـه گفتـه او، ایـن عروس و داماد باشـند  گان ولسـوالی زازی 

آریـوب پکتیـا بودنـد و در ایـن کمپ زندگـی می کردند.

اسـت.  نـداده  بـاره  ایـن  در  بیش تـر  جزییـات  منـگل 

حیات اللـه نظامـی احمـدزی، سـخنگوی پولیـس پکتیا نیز 

ایـن حادثـه را تأییـد کرده اسـت. او از مردم خواسـته اسـت 

کـه در اسـتفاده از وسـایل گازی محتـاط باشـند. حادثـات 

مشـابه پیـش از ایـن نیـز در نقـاط مختلـف کشـور رخ داده 

است.

بـا فرارسـیدن فصـل رسما باشـند گان کشـور از بخاری های 

 مجتمـع جامعـۀ مدنـی افغانسـتان )مجـا( در 

یـک نظرسـنجی تـازه دریافتـه اسـت کـه 94.5 

درصـد شـهروندان کشـور جنگ گـروه طالبـان را 

می داننـد. نامـروع 

در ایـن نظرسـنجی 1750 شـهروند از 31 والیـت کشـور کـه در 

طـول سـه ماه گذشـته انجـام شـده، رشکـت داشـته اند. 62 درصد 

اشـراک کننـدگان مـردان و بیشـر از 37 درصـد زنان. سـه والیت 

پکتیـکا، زابـل و نورسـتان بـه دلیـل اینکـه پرسشـنامه های کمری 

پاسـخ داده شـده، در نظـر گرفته نشـده اسـت.

عزیـز رفیعـی رئیـس مجتمـع جامعه مدنی افغانسـتان )مجـا( روز 

یکشـنبه دوم قـوس گفـت که نظرسـنجی  نشـان می دهد کـه مردم 

از جنگ خسـته شـده اند.

آقـای رفیعـی افـزود کـه 94.5 درصـد افـرادی کـه پرسشـنامه را 

پاسـخ داده انـد گفته انـد که جنـگ طالبان نامروع اسـت و 97.8 

درصـد خواسـتار پایـان جنـگ هسـتند.

رئیـس ایـن مجتمـع همچنیـن گفـت کـه بیشـر از 83 درصـد از 

افـرادی کـه بـا انـان گفتگـو شـده، بـر ایـن باورند کـه رهـران گروه 

طالبـان بـرای »کسـب قـدرت« می جنگنـد.

ایـن نظرسـنجی در سـاحه هایی کـه تحـت تسـلط شورشـیان گروه 

طالبـان بـوده اسـت، نیز انجام شـده اسـت کـه اشـراک کنندگان 

مخالفـت خـود را بـا جنـگ اعـام کرده اند.

رئیـس مجتمـع جامعـه مدنـی افغانسـتان گفـت کـه در والیت های 

افـرادی کـه در سـاحه تحـت تسـلط گـروه  بـا  هلمنـد و قندهـار 

کـه  کـرد  تاکیـد  او  اسـت.  شـده  گفتگـو  داشـته،  قـرار  طالبـان 

اسـت. موجـود  گفتگوکننـدگان   )GPS( »جی پـی اس«  

آقـای رفیعـی همچنیـن عاوه کرد که از سـوی دیگـر، 78.5 درصد 

شـهروندان بـر این باورند کـه حکومت به دلیل ضعـف در مدیریت، 

توانایی تامیـن امنیت را ندارد. 

نبـود  امنیتـی،  نهادهـای  در  فسـاد  موجودیـت  نظرسـنجی،  در 

در  ضعـف  اسـتخباراتی،  اطاعـات  ضعـف  سـاالری،  شایسـته 

تجهیـزات جنگـی از دیگـر مـوارد ناتوانـی در تامیـن امنیـت ذکـر 

اسـت. شـده 

مجتمـع جامعـۀ مدنـی افغانسـتان در نظرسـنجی خـود دریافتـه 

اسـت کـه 86 درصـد شـهروندان کشـور بـر ایـن باورنـد کـه گـروه 

طالبـان، عامـل اصلـی جنـگ در کشـور هسـتند.

همچنیـن در نظرسـنجی نزدیـک بـه 88 درصد اشـراک کنندگان 

گـروه طالبـان را ناقـض حقوق بر دانسـته و نزدیک بـه 90 درصد 

آنـان خواسـتار محاکمه عامـان نقض حقوق بر هسـتند. از گروه 

داعـش، زورمنـدان محلـی، نیروهـای امنیتی داخلـی و بین املللی 

نیـز بـه عنـوان ناقضـان حقوق بر نام برده شـده اسـت.

ایـن نهـاد جامعـه مدنی بعد بـه منظور جمـع آوری معلومـات راجع 

بـه دسـتاوردهای حکومت بعد از کنفرانس جنیوا در سـال 1397، 

این نظرسـنجی را راه اندازی کرده اسـت.

اداری،  امنیـت، صلـح، فسـاد  ایـن نظرسـنجی در محورهـای  در 

انتخابـات، حکومتـداری، موثریـت کمک هـا، حقوق بـر و اقتصاد 

کـه در کنفرانـس پیشـین طـرح شـده بـود، پرداختـه شـده اسـت.

اختطاف پسر رییس اتحادیه ی زرگران قندوز؛ 
زرگران دست به اعتراض زدند

عروس و دامادی در پکتیا در شب اول ازدواج شان 
بر اثر گاز گرفتگی جان باختند

اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری سوگند یاد کردند

»تشهیر منفی مجرمان«؛ یک افسر نیروهای ویژه پولیس »دزد موتر« معرفی شده است

نامشروع  جنگ طالبان را 
می دانند
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قنـدوز  والیتـی  شـورای   

افـراد  کـه  می کنـد  تأییـد 

رییـس  پـر  ناشـناس 

اتحادیـه ی  رییـس  خـان، 

را  والیـت  ایـن  زرگـران 

کرده انـد. اختطـاف 

ایوبـی،  محمدیوسـف 

والیتـی  شـورای  رییـس 

پـر  کـه  گفـت  قنـدوز 

رییـس اتحادیـه ی رصافان 

ایـن والیت حوالی سـاعت 

دیـروز  صبـح   ۷:۴۰

از  قـوس(   ۲ )یک شـنبه، 

نزدیکی مکتـب »القلم« در 

اسـت. شـده  اختطـاف  قنـدوز  شـهر 

بـه گـزارش روزنامـه اطاعـات روز؛ او افـزود کـه ایـن کودک 

دانش آمـوز ایـن مکتـب اسـت و افـراد ناشـناس او را هنگام 

رفـن از خانـه بـه طـرف مکتـب اختطـاف کرده اند.

زرگـران،  کـه  گفـت  ایوبـی  آقـای  حـال،  همیـن  در 

طافروشـان، متنفـذان قومـی و اعضـای شـورای والیتـی 

رییـس  بـا تجمـع در خانـه ی  واقعـه،  ایـن  پـی  قنـدوز در 

زده انـد. اعـراض  بـه  دسـت  زرگـران 

بـه گفتـه ی او، از مدتـی بـه این طرف ره گیـری، رسقت های 

اعضـای   کـه  می گویـد  جمهـوری  ریاسـت 

کمیسـیون مبـارزه بـا فسـاد اداری در مراسـمی 

معـاون  دانـش  رسور  غنـی،  ارشف  جمهـور  رئیـس  حضـور  در 

مجلـس  رئیـس  رحانـی  میررحـان  جمهـوری،  ریاسـت  دوم 

و  سـنا  مجلـس  رئیـس  مسـلمیار  هـادی  فضـل  مناینـدگان، 

کردنـد. سـوگند  ادای  عالـی  دادگاه  رئیـس  حلیـم  سیدیوسـف 

ارگ ریاسـت جمهـوری یک شـنبه 2 قـوس بـا نـر خرنامـه ای 

نوشـته اسـت کـه رئیـس جمهـور خطـاب بـه اعضـای کمیسـیون 

بـا فسـاد  بـا فسـاد اداری گفت:»تطبیـق قانـون مبـارزه  مبـارزه 

اداری وظیفـه ی شاسـت و هیـچ کسـی؛ باالتراز قانون نیسـت.«

ایـن مراسـم کـه در قـر چهـار چنـار برگـزار شـد، رئیـس جمهور 

کـه  پولیـس  ویـژه  نیروهـای  افـر  ایشـانی )سـادات(   مصطفـا 

حـاوی  پوسـرهای  کابـل  در  می کنـد،  اجـرا  وظیفـه  هـرات  در 

عکس هـای او در سـطح شـهر تکثیـر و »دزد موتـر« معرفـی شـده 

اسـت.

ایشـانی سـامتن قطعه خـاص »۸۸۸« عملیاتی پولیـس در هرات 

اسـت. مصطفـا پیـش از ایـن در بلـخ کار می کـرد و از دو مـاه بـه 

ایـن سـو به هـرات تبدیل شـده اسـت.

او کـه بـرای گذرانـدن رخصتـی از هـرات به کابل برگشـته اسـت، 

بـا انبوهـی از تصاویـرش در سـطح شـهر کابل برخورده اسـت.

در تصاویـری کـه نـر شـده اسـت، از ایـن افـر پولیـس بـه نـام 

»سـلطان فرزنـد احمـد مشـهور بـه غریـب بچـه« یـاد شـده و جـرم 

منسـوبه او نیـز »رسقـت وسـایط نقلیـه« توصیـف شـده اسـت.

طـارق آریـن، سـخنگوی وزارت امـور داخلـه بـه 8صبـح گفت، هر 

در نظرسـنجی اشـراک کننـدگان بـه حقـوق زنـان، گفتگوهـای 

صلـح، فسـاد اداری، موثریـت کمک هـای بین املللـی و انتخابـات 

و شـفافیت آن پاسـخ داده اسـت.

بیـش از 71 درصـد اشـراک کننـدگان گفته انـد کـه فسـاد اداری 

در کشـور »بسـیار زیـاد« اسـت و 70 درصـد آنـان گفته انـد تجربـه 

فسـاد داشـته اند.

حکومت نیز معرف بر فسـاد اداری اسـت؛ رئیس جمهوری کشـور 

حـدود ده روز پیـش کمیسـیون مبـارزه با فسـاد اداری را ایجاد کرد 

و ایـن کمیسـیون روز یکشـنبه دوم قـوس در حضـور مقام های بلند 

رتبه سـوگند یـاد کردند.

بحـث  مـورد  از موضوع هـای  اداری در سـال های گذشـته  فسـاد 

و جنجالـی در کشـور و حامیـان بین املللـی کشـور بـوده اسـت و 

حکومـت همـواره متعهـد بـه مبـارزه بـا آن.

در نظرسـنجی عـاوه بـر اینکـه بـر موضـوع فسـاد پرداختـه شـده، 

را ایجـاد کنیـد کـه کـدام مـودل را انتخـاب و تطبیـق مـی منایید 

تـا مـردم افغانسـتان بداننـد کـه نظـارت بـه اسـاس کـدام مـودل 

انجـام می شـود. 

رئیـس جمهـور عـاوه کـرد:» بخاطـر انجـام بهـر وظایـف قانونی 

خویـش، بایـد متـام امکانـات اداری را در اختیار داشـته باشـید و 

شـورای ملـی، تعدیـل بودجـۀ کمیسـیون را در طـرح وزارت مالیه 

بپذیـرد، رضورت واضـح اسـت کـه هرچـه عاجـل چـوکات بودجـه 

باشید.« داشـته 

رئیـس جمهـور خطـاب بـه اعضای کمیسـیون مبـارزه علیه فسـاد 

اداری تاکیـد کـرد کـه معاشـات و امتیـازات شـا خـاص نخواهد 

بـود و  از تـورم تشـکیاتی نیـز جلوگیـری مناییـد. تقاضـا بایـد 

بـا  شـا  آینـده  بودجـه  باشـد،  اسـتطاعت  قابـل  و  واقع بینانـه 

کارکردهـای شـا مرتبـط اسـت و کارهـای شـا بایـد منسـجم 

باشـد.

هایـون حامـد، مریـم زرمتـی و عبدالقیوم نظامی به مدت شـش 

سـال و سـید محمـد هاشـمی و فـرخ لقـا بـه مـدت سـه سـال بـه 

عنـوان اعضـای کمیسـیون مبـارزه علیـه فسـاد اداری، گزینـش 

شـده انـد. در ایـن مراسـم اعضای کمیسـیون حلف وفـاداری یاد 

کردند.

ایـن درحالیسـت کـه هفتـه پیـش جامعـه مدنی گزینـش اعضای 

خـاف  و  قانـون  خـاف  را  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  کمیسـیون 

تعهداتـی توصیـف کـرد که میـان حکومت و جامعـه مدنی صورت 

اسـت. گرفته 

از جانـب دیگـر مـردم نیـز بـه کارکـرد ایـن کمیسـیون چنـدان 

بـاور آگاهـان مبـارزه واقعـی علیـه فسـاد  بـه  امیـدوار نیسـتند. 

زمانـی صـورت خواهدگرفـت که اراده سیاسـی در برابر این پدیده 

وجـود داشـته باشـد و هیـچ کسـی فـوق قانون نباشـد ویـا نتواند 

بـا اسـتفاده از صاحیـت کاری و روابـط خـود قانـون را دور بزنـد.

امراللـه صالـح امـا ایـن برنامـه را بـرای کاهـش جرایـم و حمـات 

تروریسـتی موثـر می دانـد. 

مسـلحانه و ترور در شـهر قندوز و مسـیرهای ولسـوالی این 

والیـت به گونـه ی »نگران کننـده« افزایش یافته اسـت.

رییـس شـورای والیتـی قنـدوز تأکیـد کـرد کـه معرضـان 

خواهـان اتخـاذ تدابیر بیشـر حکومـت در مبارزه بـا جرایم 

جنایـی در ایـن والیـت شـده اند.

هنوز مسئوالن امنیتی در این مورد چیزی نگفته اند.

والیـت قنـدوز در شـال رشق کشـور از والیت هـای ناامـن 

اسـت. پیـش از ایـن نیـز زرگـران در پیونـد بـه ناامنی ها در 

شـهر قنـدوز دسـت بـه اعـراض زده بودند. 

گازی بـرای گرم کـردن خانه ی شـان اسـتفاده می کننـد.

گرم کـردن  بـرای  گازی  وسـایل  از  اسـتفاده  مـواردی  در 

اسـت.  شـده  کشـور  شـهروندان  مـرگ  سـبب  خانه هـا 

بـه اعضـای کمیسـیون گفت که وظیفه ای سـپرده شـده به شـا، 

یک بار سـنگین اسـت کـه بدون اولویـت بندی و اتخـاذ تصامیم، 

منی توانیـد آنـرا انجـام دهیـد. اولیـن وظیفـۀ تـان اولویـت بنـدی 

اسـت کـه در چـوکات جـدول زمانـی، کـدام وظیفـه را چـه وقـت 

انجـام می دهیـد.

رئیـس جمهـور گفـت کـه مطابـق قانون در یـک ربع سـال، اولین 

گزارش را به شـورای ملی، به مردم افغانسـتان و ریاست جمهوری 

ارائـه مناییـد و در ایـن راسـتا بایـد وضاحـت موجود باشـد. رئیس 

جمهـور افـزود:» بـه عنـوان مسـئوالن ثبـت دارایی هـا، بایـد امروز 

دارایی هـای خویـش را ثبـت و به نر بسـپارید.«

رئیـس جمهـور کشـور گفت که به گونۀ اساسـی، سیسـتم نظارت 

فـردی کـه تصاویـرش نرشـده و فکـر می کنـد بی گناه اسـت، به 

حـوزه مربـوط مراجعـه کنـد تـا این اشـتباه فنی اصاح شـود.

پـس از آن کـه امراللـه صالـح حـدود یـک مـاه پیـش مسـوولیت 

تأمیـن امنیـت شـهر کابـل را بـر عهـده گرفـت، اعـام کـرد کـه 

تصاویـر و مشـخصات »مجرمـان« و »عامـان حمات تروریسـتی« 

نـر می شـود تـا »تشـهیر منفـی« شـوند.

شـار زیـادی از عکس هـا در سـطح شـهر کابـل بـا مشـخصات و 

مـوارد اتهامـی صاحبـان آن، نر شـده اسـت.

پیـش از ایـن نیـز یـک کارگـر سـاده بـازار و یـک وکیـل مدافـع 

اعـراض کـرده بودند که تصاویرشـان در میان »مجرمان تشـهیر« 

شـده بـدون داشـن سـابقه سـوء دیـده شـده اسـت.

برنامـه »تشـهیر منفـی« متهـان کـه از سـوی محکمه جـرم آن ها 

اسـت.  برانگیختـه  را  انتقادهـای حقوقـی  اسـت،  اثبـات نشـده 

91.9 درصـد اشـراک کننـدگان گفته انـد کـه در رونـد اسـتخدام 

کارمنـدان تبعیـض وجـود دارد.

در تحقیـق متجمـع جامعـه مدنـی افغانسـتان آمده اسـت کـه تنها 

نزدیـک به 8 درصد اشـراک کننـدگان گفته اند که روند اسـتخدام 

کارمندان شـفاف است.

شهروندان بریده از حکومت
مجتمـع جامعـۀ مدنی افغانسـتان )مجا( عـاوه بر اینکـه دریافته 

اسـت کـه مـردم از جنـگ خسـته اند امـا نـوع حکومتداری و فسـاد 

در ان نیـز نگران هسـتند.

عزیـز رفیعـی رئیـس ایـن مجتمـع گفـت کـه »نگرانـی مردم نسـبت 

بـه حکومتـداری بسـیار بـاال اسـت و اعتـاد مـردم نسـبت بـه متام 

طرف ها سـلب شـده اسـت؛ یعنی مـردم کامـا در جزیـره ی جدا از 

حکومـت، طالبـان و جامعـه جهانـی قـرار گرفته اند.«

اعتـاد مـردم  آقـای رفیعـی گفـت: تحقیـق نشـان می دهـد کـه 

بـه متـام طرف هـا در حـال نـزول اسـت؛ امیـدوارم کـه کنفرانـس 

جنیـوا بـر اصـل مسـایل تکیـه بکند و نـه تنها بـرای صلح و توسـعه 

افغانسـتان، بلکـه بـرای ایجـاد رابطـه بیـن مـردم و نظـام نیـز کار 

شود. 

او اضافـه کـرد، تحقیـق نشـان می دهـد کـه مـردم هیـچ ارتباطـی 

و اعتـادی بـه حکومـت ندارنـد؛ تنهـا 7 درصـد مـردم از حکومـت 

راضـی هسـتند و توجـه دارنـد. 

کنفرانـس کشـورهای حامـی مالـی افغانسـتان، در روزهـای ۲۳- 

۲۴ نوامـر جنیـوا سـویس برگـزار می شـود. ایـن کنفرانـس میـزان 

تعهـدات مالـی کشـورهای کمـک کننده بـرای چهار سـال آینده را 

مشـخص می کنـد.

ارغندیـوال،  عبدالهـادی  و  خارجـه  وزیـر  امتـر،  حنیـف  محمـد 

وزیـر مالیـه روز شـنبه بـرای رشکـت در کنفرانـس جنیـوا بـه کشـور 

رفته انـد. سـوئیس 

بیانیـه ای از جانـب جامعـه مدنـی کشـور نیـز در کنفرانـس جنیـوا 

ارایـه خواهـد شـد. مجتمـع جامعـۀ مدنـی افغانسـتان )مجـا( نیز 

می گویـد کـه نتیجـه تحقیـق را بـه اعضـای کنفرانـس می رسـاند.

کشـور فنلنـد، سـازمان ملل و افغانسـتان برگـزاری کنفرانس جنیوا 

ایـن کنفرانـس در سـطح وزیـران  انـد.  ۲۰۲۰ را برعهـده گرفتـه 

اسـت و انتظـار مـی رود مناینـدگان بیـش از ۷۰ کشـور و نهادهـای 

برنامـه اصلـی کنفرانـس در روز ۲۴  آورد.  را گردهـم  بین املللـی 

نظـر  در  جانبـی  برنامه هـای  نیـز  نوامـر  روز ۲۳  و  اسـت  نوامـر 

گرفتـه شـده اسـت. نشسـت های دو روز بـه صـورت مجـازی برگـزار 

می شـود امـا امـور تدارکاتـی، تنظیـم و ترجمـه همزمـان از هوتـل 

پلـس دنیشـن جنیـوا انجـام می شـود. نشسـت اصلـی در روز ۲۴ 

نوامـر بـا سـخرنانی محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور کشـور و 

آنتونیـو گوتـرش، دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد افتتـاح می شـود.
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