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مرحله ی اول 
کسنی کرونا در افغانستان  وا
به کمک بانک جهاین تطبیق 

می شود

کرونا در افغانستان؛ 
شناسایی ۱۳۲ مریض 
جدید و فوت شش نفر 
در شــبانه روز گذشته

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

صفحه 2صفحه 2

پیام اطالعات روز 
به مناسبت دریافت 

جایزه ی مبارزه 
با فساد

روزنامه اطالعات روز در شرایطی برنده  جایزه ی 
شفافیت  سازمان   2020 سال  فساد  با  مبارزه 
افغانستان سومین کشور  بین الملل می شود که 
دوگانه  احساس  رخداد  این  است.  جهان  فاسد 
از  است.  داشته  قبال  در  ما  برای  متضادی  و 
یک سو متأثرکننده است که کشور ما در رده ی 
فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد و از سوی 
یک  به عنوان  این که  از  خرسندی  مایه ی  دیگر 
حداقل  به  دست کم  فساد  با  مبارزه  در  رسانه، 

مسئولیت های مان عمل کرده ایم.
برنده شـدن اطالعـات روز در این جایزه درسـت 
افغانسـتان  کـه  می افتـد  اتفـاق  روزهایـی  در 
بـرای دومیـن سـال پیاپـی مرگبارترین کشـور 
دنیـا بـرای غیرنظامیـان شـناخته شـده و زخم 
قربانیـان خانـواده ی رسـانه های افغانسـتان در 
کابـل و هلمنـد تـازه اسـت. افـزون بـر این کـه 
کشـور مـا یکـی از مرگبارتریـن کشـورها بـرای 
به تازگـی  اسـت،  خبرنـگاران  و  غیرنظامیـان 
فعالیـت  بـر  جـدی  و  جدیـد  محدودیت هـای 
خبرنـگاران در والیـات به دالیـل امنیتی اعمال 

اسـت... شده 
2

خلیل زاد دور تازه ی سفرهایش را 
به کشورهای منطقه آغاز کرد

وایی های طالبان  تداوم نار
و استفاده ابزاری از دین )3(
طالبان به مثابه دهشت افگنان

صفحه 2

صفحه 5

اطالعات روز: در پی نهایی شدن طرزالعمل مذاکرات 
بین االفغانی، زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی 
امریکا برای صلح افغانستان دور تازه ی سفرهایش را 
به کشور منطقه آغاز کرده است...

صفحه 2

ور »کاکامراد«؛  نخستین سالگرد تر
وژه های ناتمام ناکامورا  غنی: پر
را تکمیل می کنیم

توسعه و تضاد 
در افغانستان

مقدمه
است  قرن  است. یک  دولت شکننده  افغانستان یک 
که در ِمحنت و تنگدستی به سر می  برد. در دوره  های 
موجب  داخلی  منازعات  و  تضادها  تاریخی،  مختلف 
مسیر  از  را  سرزمین  این  و  شده  سیاسی  بی ثباتی 
براساس  است.  کرده  منحرف  توسعه یافتگی اش 
پایدار  توسعه  اهداف  »شاخص  جهانی  گزارش 
جمع  از   100 از   49.6 نمره  با  افغانستان   »2019
این  قرار گرفت.  رتبه 153ام  162 کشور جهان، در 
گزارش بیانگر آن است که افغانستان در مقایسه به 
توسعه یافتگی در  رتبه  پایین ترین  سایر کشورها، در 
جهان قرار داشته و نتوانسته است به کمترین اهداف 
توسعه پایدار برسد. درحالی که پاکستان با نمره 55.6 
در رتبه 130ام، هند با نمره 61.1 در رتبه 115ام، و 
تاجیکستان با نمره 69.2 در رتبه 71ام در میان 162 
کشور جهان قرار گرفته اند. دنمارک با نمره 85.2 در 

رتبه اول و سویدن با نمره 85.0 در...
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تماشای مردم بودم. 
یک کبابی به شدت پکه می زد، فرصت نداشت ماندگی 
بگیرد. پکه را به دست چپش می سپرد، آن دستش که 

خسته می شد، دو دسته پکه می زد. | صفحه 3

کابل نان؛ 
کودکان پژمرده گل  های تازه می فروخت

دیروز کابل جمعه ی گرم و آرامی را پشت سر گذاشت. 
به روزهای دیگر هفته  حوالی چاشت پل سرخ نسبت 
خلوت تر به نظر می رسید و مردم آرام آرام در خیابان ها 
عبور می کردند. من محو  کنار من  از  و  قدم می زدند 

نخستین جنرال زن 
افغانستان درگذشت

مشاجره امریکا 
و بریتانیا بر سر 

روند تصویب مجوز 
استفاده از واکسن 

کرونا

زوج رونالدو 
و موراتا برابر است 

با گل های فراوان
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روبرتو مارتینز:

نگران هازاردم؛ 
او باید در زمین 
باشد نه کلینیک

]افغانستان[ در فساد دخیل هستند.  پارلمان  »اعضای 
آنان تا حاال پاسخگو نبوده و | صفحه 4

مصونیت پارلمانی؛ 
ضرورت اساسی یا پناهی 

برای قانون شکنی؟

نخستین نشست کمیته ی رهبری 
شورای عالی مصالحه ی ملی امروز برگزار می شود

اطالعات روز: شورای عالی مصالحه ی ملی اعالم کرده است که نخستین نشست افتتاحیه ی کمیته ی رهبری این شورا امروز 
)شنبه، ۱۵ قوس( برگزار شود. فریدون خزون، سخن گوی شورای عالی مصالحه ی ملی در تویتی گفته است: »قرار است اولین 

نشست افتتاحیه ی کمیته ی رهبری شورای عالی مصالحه ی ملی فردا در ارگ برگزار شود.« | صفحه 2
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اهدای جایزه 
مبارزه با فساد سال 2020 

به ذکی دریابی 
و روزنامه اطالعات روز
ذکی دریابی و روزنامه اطالعات روز برنده ی جایزه مبارزه با فساد 

سال ۲۰۲۰ سازمان شفافیت بین الملل شدند و این جایزه در نوزدهمین 
کنفرانس بین المللی مبارزه با فساد که به گونه ی مجازی برگزار شده 

بود، روز چهارشنبه هفته گذشته اعالن شد. 
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نخستنی نشست کمیته ی رهربی شورای عایل مصالحه ی ملی امروز برگزار می شود
اطالعات روز: شورای عالی مصالحه ی ملی اعالم کرده است که نخستین نشست افتتاحیه ی 

کمیته ی رهبری این شورا امروز )شنبه، 15 قوس( برگزار شود.
فریدون خزون، سخن گوی شورای عالی مصالحه ی ملی در تویتی گفته است: »قرار است اولین 

نشست افتتاحیه ی کمیته ی رهبری شورای عالی مصالحه ی ملی فردا در ارگ برگزار شود.«
این شورا در حالی از برگزاری نخستین نشست کمیته ی رهبری اش خبر داده است که در چند 
روز گذشته، رییس جمهور اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل دوبار در مورد برگزاری جلسه و چگونگی 
ساختار آن باهم دیدار و گفت وگو کرده اند. تشکیل و فعال شدن سریع این شورا از خواست های 

جدی جامعه ی جهانی پس از برگزاری نشست ژنو بوده است.

نمایندگی های سیاسی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنان سفارت بریتانیا در کابل خواستار 
نهایی شدن هرچه زودتر تشکیالت شورای عالی مصالحه ملی و آغاز به کار این شورا شده بودند.

شورای عالی مصالحه ی ملی براساس توافق نامه ی سیاسی میان رییس جمهور غنی و عبداهلل 
عبداهلل که در تاریخ 28 ثور به امضا رسید، ایجاد شده است.

هرچند رییس جمهور اشرف غنی در هشتم سنبله با امضای فرمانی، 46 نفر را به عنوان اعضا 
و هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی معرفی کرد، اما این فرمان غنی با مخالفت عبداهلل 
مواجه شد. عبداهلل گفته بود که ایجاد شورای عالی مصالحه ملی از صالحیت های او است و به 

صدور فرمان نیاز نیست.

خلیل زاد دور تازه ی سفرهایش را 
به کشورهای منطقه آغاز کرد

اطالعات روز: در پی نهایی شدن طرزالعمل مذاکرات بین االفغانی، زلمی خلیل زاد، نماینده ی 
ویژه ی امریکا برای صلح افغانستان دور تازه ی سفرهایش را به کشور منطقه آغاز کرده است.

آقای خلیل زاد در رشته تویتی گفته است که او در جریان این سفرش ابتدا به ترکیه می رود 
و با مقام های این کشور در مورد حمایت ترکیه از مذاکرات صلح افغانستان گفت وگو می کند.

که چگونه  دریابد  تا  می رود  قطر  پایتخت  دوحه،  به شهر  ترکیه  از  که پس  است  افزوده  او 
می تواند با توجه به نهایی شدن طرزالعمل مذاکرات، روی پیشرفت سریع نقشه ی راه سیاسی 

و آتش بس دایمی و همه جانبه با طرف های گفت وگوکننده کمک کند.
او تأکید کرده است که همچنان در منطقه سفر می کند تا حمایت بیشتر بین المللی را برای 

روند صلح افغانستان جلب کند.
افغانستان و گروه طالبان  سه روز پیش هیأت های مذاکره کننده ی دولت جمهوری اسالمی 

اعالم کردند که طرزالعمل مذاکرات بین االفغانی به شمول مقدمه ی آن نهایی شده است.
تویتی  در  افغانستان  اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت  سخن گوی  نادری،  احمدنادر 
نوشته است: »طرزالعمل مذاکرات بین االفغانی به شمول مقدمه نهایی شده است و بر اجندا 

بحث آغاز می گردد.«
محمدنعیم، سخن گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در تویتی، عین موضوع را مطرح کرده 
است. ساعاتی بعد از این اعالم، احمدنادر نادری در یک کنفرانس خبری گفت که کمیته ی 

مشترک کار خود را روی آجندا آغاز کرده است.
در هشتم قوس، هیأت های دولت جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان در قطر اعالم 

کردند که طرزالعمل مذاکرات میان آنان در 21 مانده نهایی و تکمیل شده است.
مذاکرات صلح افغانستان در بیست ودوم سنبله سال جاری در دوحه، پایتخت قطر آغاز شد. از 
آن زمان تاکنون هیأت های مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان روی 

نهایی سازی طرزالعمل مذاکرات چانه زنی داشتند.

کسنی کرونا در افغانستان  مرحله ی اول وا
به کمک بانک جهاین تطبیق می شود

در  کرونا  واکسین  اول  مرحله ی  که  می گوید  کشور  ریاست جمهوری  ارگ  روز:  اطالعات 
افغانستان به کمک بانک جهانی تطبیق می شود.

در خبرنامه ای که از سوی ارگ به نشر رسیده، آمده است که این موضوع را رییسان بانک 
جهانی و بانک انکشاف آسیایی شام روز پنج شنبه )13 قوس( در یک گفت وگوی مجازی از 

طریق آنالین با رییس جمهور اشرف غنی مطرح کرده است.
به نقل از خبرنامه، رییس جمهور در این گفت وگو از رییسان این بانک ها خواسته است که در 

قسمت تطبیق مرحله ی اول برنامه ی واکسین کرونا افغانستان را کمک کنند.
مالی جامعه ی  تعهد  از  متذکره  مقابل »مسئوالن  در  است که  افزوده  ریاست جمهوری  ارگ 
حکومت  از سوی  است  قرار  که  کوید19  واکسین  اول  مرحله ی  تمویل  زمینه ی  در  جهانی 

افغانستان به کمک بانک جهانی تطبیق شود، خبر دادند«.
مرحله ی  در  برنامه،  این  براساس  که  گفته اند  آسیایی  انکشاف  و  جهانی  بانک های  رییسان 
در  واکسین  برنامه ی  تا 40 درصد  است 20  قرار  ویروس کرونا،  با موج دوم  مبارزه  نخست 

افغانستان تطبیق شود.
آقای غنی ضمن قدردانی از تعهدات آنان گفته است که مبارزه با موج دوم ویروس کرونا از 

اولویت های عمده ی حکومت افغانستان است.
موج دوم ویروس کرونا در تاریخ 28 عقرب اعالم شد. احمدجواد عثمانی، وزیر صحت عامه در 
آن هنگام گفته بود که براساس آمار و ارقام موارد مثبت ویروس کرونا، افغانستان در آستانه ی 

ورود به موج دوم شیوع این ویروس قرار دارد.
به گفته ی این وزارت در موج دوم کرونا در کشور ممکن بیش از ده میلیون نفر به ویروس 

کرونا مبتال شوند.
تعداد رسمی مبتالیان ویروس کرونا در کشور هم اکنون به 47 هزار و 388 نفر می رسد. از 

جمع این تعداد مبتال، یک هزار و 847 نفر جان باخته اند. 
ما انتظار داریم که دولت 

افغانستان به نگرانی های 
روزافزون رسانه ها از امنیت و 
دسترسی آزادانه به اطالعات 
به صورت جدی توجه کرده و 
جامعه ی جهانی از دستاورد 

برجسته ی آزادی بیان و 
رسانه های آزاد در تحوالت 
سیاسی احتمالی آینده با 

قاطعیت حمایت و حفاظت کند.

www.etilaatroz.comwww.etilaatroz.com

افغانسـتان  بـه  جایـزه  ایـن  آوردن  از  مـا 
مهـم  دسـتاورد  یـک  را  آن  و  خوشـحالیم 
بـرای رسـانه های آزاد در کشـور می پنداریم. 
مـا بـه خوبـی  آگاهیم کـه این دسـتاورد در 
سخت کوشـی  و  حرفـه ای  تالش هـای  پـی 
همـکاران اطالعـات روز و نهادهـای حامـی 
از کشـور  و خـارج  داخـل  در  رسـانه  ایـن 
ممکـن شـده اسـت. اطالعـات روز همـه ی 
یـک  در  کـه  را  حامیانـی  و  همـکاران 
دهـه ی گذشـته بـا ایـن نهـاد همکاری های 
تأثیرگذاری داشـته اسـت، در این دسـتاورد 

می دانـد. سـهیم  مشـترک 
دسـتاورد  ایـن  قـدردان  این کـه  ضمـن 
درک  هسـتیم،  روز  اطالعـات  همـکاران 
می کنیـم کـه ایـن جایـزه مسـئولیت مـا را 
سـنگین تر و توقـع عملکرد حرفـه ای از ما را 
بیشـتر کـرده اسـت. تعهـد صریـح اطالعات 
روز بـر ایـن اسـت کـه بـا درک مسـئولیت 
سـنگین تر، عملکـرد مؤثرتـری در راسـتای 

مبـارزه بـا فسـاد داشـته باشـد.
رسـانه های  بـرای  را  جایـزه   ایـن  اگرچـه 
نویدبخـش  افغانسـتان یـک دسـتاورد  آزاد 
دیگـر، چشـم انداز  سـوی  از  امـا  می دانیـم 
آزادی بیـان و رسـانه های آزاد در متـن روند 
سیاسـی جـاری در کشـور، مبهـم و تاریـک 
بـه رشـد  رو  رونـد  اسـت  اسـت و ممکـن 
نهادینه شـدن آزادی بیـان و رسـانه های آزاد 

در کشـور آسـیب های سـختی ببینـد.
افغانسـتان  دولـت  کـه  داریـم  انتظـار  مـا 
از  رسـانه ها  روزافـزون  نگرانی هـای  بـه 
بـه اطالعـات  آزادانـه  امنیـت و دسترسـی 
به صـورت جـدی توجـه کـرده و جامعـه ی 
جهانـی از دسـتاورد برجسـته ی آزادی بیان 
سیاسـی  تحـوالت  در  آزاد  رسـانه های  و 
و  حمایـت  قاطعیـت  بـا  آینـده  احتمالـی 

کنـد. حفاظـت 
مـا همچنـان امیدواریـم کـه با ختـم جنگ 
فسـاد،  بـا  واقعـی  مبـارزه ی  بـه  تعهـد  و 
کشـور مـا از صـدر فهرسـت فاسـدترین و 
مرگبارتریـن کشـورهای جهـان بـه جایـگاه 
بهتـری برسـد. بـرای مـا، تجلیـل واقعـی از 
مبـارزه با فسـاد زمانی اسـت که افغانسـتان 
در نیمـه ی اول فهرسـت شـفافیت و فسـاد 
سـازمان شـفافیت بین الملـل قرار بگیـرد. تا 
رخ دادن ایـن اتفـاق نیکو برای سـرزمین ما، 
اطالعـات روز کمـاکان علیـه فسـاد خواهـد 

. د بو
اطالعـات روز از تمـام مخاطبـان خـود کـه 
ایـن جایـزه را به این روزنامـه و ذکی دریابی 
تبریـک گفته انـد، سـپاس گزاری می کنـد و 
آن را مایـه انگیزه و دلخوشـی خود می داند.

تحلیلخبرهای داخلی

دیروز کابل جمعه ی گرم و آرامی را پشت سر گذاشت. حوالی چاشت 
پل سرخ نسبت به روزهای دیگر هفته خلوت تر به نظر می رسید و 
مردم آرام آرام در خیابان ها قدم می زدند و از کنار من عبور می کردند. 

من محو تماشای مردم بودم. 
یک کبابی به شدت پکه می زد، فرصت نداشت ماندگی بگیرد. پکه را 
به دست چپش می سپرد، آن دستش که خسته می شد، دو دسته پکه 
می زد. دود آبی رنگ از کوره ی پیش رویش به اندازه ی یک درخت به 
آسمان می رفت. تمام خیابان را بوی کبابش پر کرده بود. کمی آن 
سوتر یک ماهی پز، درون یک دیگ جوشان روغن ماهی سرخ می کرد. 
شعله های پرفشار آتش زیر دیگش غور می زد. چند نفر در حالی که با 
چوب های خالل، دندان های شان را می کاویدند و با تکه های سفید 
دستمال  کاغذی دست ها و نول های شان را خشک می کردند، از راه 
پله های رستورانت پایین می آمدند. مردی موترش را کنار کراچی های 
میوه فروشی نگهداشت و از میوه فروش پرسید: »الال، کریت انار به 
از  انار مرغوب بخرد. کودکش  پایین آمد که  بعد خانمش  چند؟« 
انگور می خواست. چند متر دورتر شش، هفت خانم  پشت شیشه 
»جوگی« با ده، دوازده کودک کثیف و نامرتب به صورت یک دایره 
روی خاک های مرطوب زمین نشسته بودند و از درون یک خریطه ی 
دست های  با  بودند،  گذاشته  شان  وسط  در  که  پالستیکی  کالن 
ناشسته قابلی می خوردند. کودکان شان ایستادگی چند دانه ی برنج و 
کشمش را سر انگشتان شان بار می کردند، بعد دهان شان را یک بغل 
باز می گرفتند و تمام پنج انگشت شان را در حلق شان فرو می برند. 
کشمش و برنج و لوبیا و خالل زردگ هر طرف تیت و باد می شد. 
آن طرف خیابان یک کودِک خاک آلود، ساکت و آرام گل های سرخ 

و تازه می فروخت.  
ناطق  انسان حیوان متفکر است، حیوان  نوشته اند که  در کتاب ها 
است، حیوان خندان است، حیوان دو پا است و یک نفر نوشته بود که 
انسان تنها حیوانی است که به همدیگر گل می دهند. به نظر من این 
خصوصیت از همه قشنگرتر است. در افغانستان اما پدیده های قشنگ 
کمتر احساس و دیده می شوند. هرچند در کابل دکان گل فروشی 
بود که  بار  اولین  برای  ولی  زیادند،  و همین طور کودکان خیابانی 
کودک گل فروش می دیدم. رفتم کنارش و سر صحبت را باز کردم. 
لحظه ی بعد یک کودک گل فروش دیگر نیز پیدا شد. برادرش بود. 
هردو برخالف دیگر کودکان خیابانی کمرو، خجالتی و بسیار مؤدب 
بودند. هر سه کنار جدول خیابان نشستیم و قصه کردیم. اسم شان 
بودند. غنچه ی های سرخ گل های شان بوی  »شاه پور« و »نجمان« 

تازه ی بوستان ها و گلستان ها را در خود داشتند. 
این طرف در خیابان های  به  از یک ماه  برادر 13 و 9 ساله  هردو 
حوالی پل سرخ گل می فروشند. آن دو فرزندان مرد پولیسی است 
که یک دستش در جنگ مرمی خورده و حاال به دلیل کهولت سن 
خانه نشین شده است. خانه اش در محله ی نساجی کارته نو در کابل 
است. او هشت سال پیش با خانواده ی شش نفری اش از والیت لوگر 
به این محل کوچ کرده و حاال در همان محل زندگی می کنند. پسر 
کالنش چند سال پیش از خانه قهر می کند و به ایران می روند. حاال 
نه پول می فرستد و نه زنگ می زند. شاه پور و نجمان از وقتی زبان باز 
کرده و راه رفتن را یادگرفته به دلیل معاش ناچیز پدر کار کرده اند. 
سال ها کارشان صدا کردن سواری برای »کاستر« های مسیر کارته نو 
و سینما پامیر بوده است، یک ماه پیش از جانب کاسترداران جواب 
می شوند. از آن پس پدر آن ها را برای فروش گل به پول سرخ روان 

می کنند. از این کار شان بسیار بیشتر از آن کار شان راضی بودند. 
پدر  از  را  نوشتن  و  خواندن  اما  نرفته اند،  مکتب  وقت  هیچ  آنان 
یادگرفته اند. به راحتی می توانند بخوانند و بنویسند. گفتند ما پدرمان 
را بسیار دوست داریم. پدر ما مهربان است. در جریان صحبت های 
ما چند کودک دیگر نیز در اطراف ما تجمع کردند. یکی یک ترازو 
در بغل داشت و هی صبحتم را قطع می کرد و می گفت خودت 
را طول کو. یکی یک شانه تخم مرغ جوشانده در دستش بود. یک 
نفر وسایل رنگ کفش و یک نفر جوراب و ساجق و قلم و از این 
چیزها ... وقتی از آنها خواهش کردم مزاحم ما نشوند، همه هرهر 
خندیدند و مردمک چشمان شان ناقرار به هر سو می چرخیدند و 
روی هیچ نقطه ای متمرکز نمی ماندند. وقتی بی خیال شان شدم، 
شروع کردند به مسخره کردند نجمان که کفش های بزرگی به پا 
داشت. می گفتند: »پیسه نداری، بوت های پدرته پوشیدی« باز هرهر 
می خندیدند. وقتی با ناراحتی گفتم دور شوید، تخم مرغ  واال شانه ی 
تخم مرغ هایش را با خشونت به زمین گذاشت که باعث شد مقدار 
نمک از روی شانه به زمین تیت شود. بعد  باسنش را روی محکم 
روی زمین مالید و پاهایش را دراز کرد؛ گویی که من رفتنی نیستم و 
از هیچ چیز و از هیچ کس هم نمی ترسم. عصابم هم به شدت خراب 
است. با دست هایش رفقایش را به ماندن امر می کرد. احساس کردم 
ارتعاش دست هایش هیچ گاه در دست های گرم پدر و مادری قرار 
نگرفته است و سرش آغوش محبتی را درک نکرده است. اکنون مثل 
روح سرگردانی است که در کالبد 12 سالگی وول می خورد و جرم 

را مزه مزه می کند. 
مجبور شدم با شاه پور و نجمان خداحافظی کنم. کمی قدم زدم و 
به امید پراکنده شدن کودکان و برای ادامه ی قصه پس آمدم. دیدم 
شاه پور برای خود و نجمان مقداری سمبوسه خریده است. مرا که 
دید لبخند زد و سمبوسه هایش را به من تعارف کرد. نتوانستم مزاحم 

غذای چاشت شان شوم. تشکر کردم و از آنجا دور شدم.      
این جا کابل جان است.

کودکان پژمرده 
گل  های اتزه یم فروخت

سالگی شان را جشن بگیرند، یک میلیون کودک مبتال 
به سوءتغذی  اند و از هر شش کودک یک تن به خدمات 
واکسین دسترسی ندارند. افغانستان در جمع کشورهای 
با بلندترین نرخ مرگ ومیر مادران محسوب می  شود. در 
 WHO.( هر دو ساعت یک مادر هنگام والدت می  میرد

 .)2015
نرخ امید به زندگی، اوسط سال هایی است که مردماِن 
افغانستان  در  رقم  این  می  کنند.  زندگی  کشور  یک 
به دلیلی پایین است که کودکان و جوانان این سرزمین 
بر اثر جنگ و مریضی از بین می  روند. دلیل نرخ باالی 
بهداشتی است.  امکانات  فقدان  و  نیز جنگ  مرگ ومیر 
سال  در  صحت  جهانی  سازمان  آمار  آخرین  براساس 
2017، افغانستان از نظر مرگ ومیر در جنگ، سومین 
کشور جهان بوده و این رقم به 13 هزار و 330 نفر رسیده 
است. بدون شک سال  های جنگ و بی ثباتی باعث شد 
شفاخانه  ها تخریب و جاده  ها منفجر شود. متخصص  ها 
در  برعالوه  دهند.  جان  پرسونل  های صحی  و  پناهنده 
نتیجه ی سال  ها جنگ و تضاد اکثریت پالن  های انکشافی 
در بخش صحی تطبیق نشده باقی ماند. بنابراین اگر کسی 
در روستاهای دور افغانستان مریض می  شود، باید چندین 
به  را  تا خود  را طی کند  راه  های صعب العبور  کیلومتر 
شفاخانه برساند. مریض  های عاجل به شفاخانه نمی رسند. 
اگر به شفاخانه برسند، در نبود داکتر و امکانات صحی 
جان شان را از دست می  دهند. از سوی دیگر شفاخانه  های 
شفاخانه  های  به  نسبت  ضعیف تری  خدمات  از  دولتی 
خصوصی برخوردارند. کسانی می  توانند مریضی شان را 

تداوی کنند که امکانات پولی خوبی داشته باشند. 

دسترسی به امکانات آموزشی
توسعه،  اندازه  گیری  شاخص  اساسی ترین  سومین 
مولفه  های  است.  آموزشی  امکانات  به  دسترسی 
اندازه  گیری آموزش سطح سواد و سال  های تحصیل است. 
آمارهای یونسکو در سال 2019 بیان می کند نرخ سواد 
در افغانستان 43.2 درصد است. از هر پنج کودک، دو تن 
 »AfHDS« نمی توانند به مکتب بروند. براساس گزارش
در سال 2015، در حدود 50 درصد نفوس افغانستان حد 
اوسط تحصیل را تکمیل کرده  اند که 8 تا 9 سال تحصیل 
باشد. تنها 4 درصد زنان و 10 درصد مردان تحصیالت 
عالی دارند. با توجه به وضعیت افغانستان می  توان اظهار 
داشت که دالیل پایین بودن سطح آموزش در افغانستان 
می  تواند فقر اقتصادی، فرهنگ  های سنتی، فاصله مکتب 
تا خانه، ضعف سیستم آموزشی و غیره باشد. واضح است 
که ناامنی و جنگ سبب کاهش کار و درآمد می  شود، 
فقیر  انسان  های  و  می  آورد.  به بار  فقر  پایین  درآمد 
نسبت به انسان  های ثروتمند کمتر می  توانند از امکانات 
آموزشی بهره ببرند. بر عالوه تضاد خودش ممکن ناشی 
این  جنگ  باشد.  عقب افتاده  و  سنتی  فرهنگ  های  از 
فرهنگ  های سنتی و بدوی را تقویت می کند و در نهایت 
باعث می  شود که پسران به جای تحصیل، در سنگر جنگ 
بروند و دختران به جای تحصیل، ازدواج کنند. این روال 
تحصیل  سال  های  میزان  و  سواد  سطح  می  شود  باعث 

کاهش یابد. 

نتیجه 
مهم ترین  از  یکی  سیاسی  ثبات  توسعه،  گفتماِن  در 
عوامل توسعه یافتگی شمرده می  شود. تضادهای داخلی 
و  زده  برهم  را  سیاسی  ثبات  توانسته  اند  افغانستان  در 
کشور را از توسعه یافتگی بازدارد. افغانستان سال هاست 
که در باتالق تضاد و منازعه دست وپا می  زند و این باتالِق 
عمیق افغانستان را از اهداف توسعه پایدار دور کرده است. 
اولین و دومین هدف توسعه پایدار به ترتیب نابودی فقر 
و گرسنگی است، درحالی که تضادها و منازعات داخلی 
باعث شده   بخش عظیمی از مردم در فقر شدید به سر 
نتوانند.  تأمین  را  نیازهای شان  ابتدایی ترین  و  ببرند 
مهم ترین مسأله این است که افغانستان هنوز در آتش 

تضاد و منازعه می  سوزد.

تضاد در اولین مرحله ممکن توزیع غذا و منابع را مختل 
امکانات  و  آموزشی  خدمات  به  دسترسی  بعد  و  کرده 
می  توان  شواهد،  بر  نگاه  با  می کند.  ناممکن  را  صحی 
دریافت که افغانستان بر اثر چهار دهه جنگ و تضاد، از 
توسعه فاصله گرفته است. فقر مطلق، گرسنگی شدید، 
سطح پایین زندگی، پایین بودن تولیدات ناخالص داخلی، 
ضعف سیستم آموزشی و بهداشتی، پایین بودن نرخ امید 
به زندگی، باالبودن نرخ بیکاری، نبود تناسب میان رشد 
توسعه  پایین بودن شاخص  رفاهی،  امکانات  و  جمعیت 
وابستگی،  فساد،  تبعیض،  نابرابری،   ،)HDI( انسانی 
شکاف  های طبقاتی، و ناامنی از مشخصات و خصوصیات 

واقعی این کشور بوده و داللت بر توسعه نیافتگی دارد.
تعبیر،  جامع ترین  در  development؛  یا  توسعه 
آزادی  و  بهبود سطح کیفی زندگی، حفظ عزت نفس 
مردم است. توسعه را می  توان به وسیله تولید ناخالص 
دسترسی  درامد،  عادالنه  توزیع  سرانه،  درامد  داخلی، 
بهداشتی،  امکانات  به  دسترسی  آموزشی،  امکانات  به 
پایداری  اجتماعی،  مشارکت  انسانی،  توسعه  شاخص 
محیط زیست، استقاللیت ملی و غیره اندازه گیری کرد. 
مایکل تودارو و استیفن اسمیت در چاپ دوازدهم کتاب 
»توسعه اقتصادی، 2015« می  نویسند که اساسی ترین 
شاخص  های اندازه گیری توسعه، تولید ناخالص داخلی، 
بهداشت و آموزش است. این نوشته نیز در پی بررسی 

تأثیر تضاد بر این سه شاخص اصلی توسعه است. 

)GDP( تولید ناخالص داخلی
خدمات  و  کاالها  ارزش  مجموع  بیانگر  شاخص  این 
کشور  یک  در  معین،  دوره  یک  طی  که  است  نهایی 
و درگیری، مخصوصا  تولید می  شود. چهار دهه جنگ 
یک  از  شد  سبب  تضادها،  از  ناشی  اخیر  ناامنی  های 
میزان  دیگر  طرف  از  و  شود  نابود  زیرساخت  ها  طرف 
میزان  دو صورت  هر  در  یابد؛  کاهش  سرمایه گذاری ها 
تولیدات داخلی نیز به حداقل ممکن کاهش یافت. در 
باال  را  بیکاری  نرخ  زمان کاهش سرمایه گذاری ها  عین 
برده، تولیدات و درآمد کاهش یافته و در نهایت سیر رشد 
اقتصادی را منفی ساخته است. در ادبیات اقتصاد کالن 
سرمایه گذاری و بی ثباتی سیاسی با هم رابطه منفی دارد؛ 
یعنی آن گاه که تضاد شدت یابد، سرمایه گذاری ها کاهش 
می  شود  باعث  کوتاه مدت  در  بی ثباتی  اگرچه  می  یابد. 
خانوارها به خوداشتغال زایی پرداخته و از طریق کار در 
بخش زراعت، اقتصاد معیشتی خویش را حفظ کنند، اما 
در درازمدت تنش ها و درگیری  های داخلی بر اقتصاد ملی 
کشور تأثیرات منفی دارد. صرف نظر از سایر پیامدهای 
تضاد،  نشان می  دهند که در پی سال  ها  آمارها  منفی، 
جنگ و بی ثباتی، نرخ بیکاری در افغانستان از 8.4 درصد 
در سال 2006 به 40 درصد در سال 2016 افزایش یافته 
نزولی  سیر  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری  های  است. 
داشته و تولید ناخالص داخلی ساالنه از 9.9 درصد در 
سال 2006 به 2.4- در سال 2016 کاهش یافته است 
)بانک جهانی، 2018(. این سیر نزولی رشد اقتصادی، فقر 
مطلق را تشدید کرده و سبب شده فقر و گرسنگی قاتالِن 
خاموش مردماِن این سرزمین شود. در تازه ترین گزارش 
احصاییه مرکزی دیده می  شود که در حدود 17  اداره 
میلیون و 900 نفر در افغانستان در وضعیت فقر مطلق 
به سر می  برند؛ تا آنجا که قادر به تأمین اساسی ترین و 
ابتدایی ترین نیازهای )غذا، آب، مسکن، بهداشت، امنیت، 

و...( خویش نیستند.

دسترسی به امکانات بهداشتی
دومین شاخص اندازه گیری توسعه دسترسی به امکانات 
بهداشتی است. مولفه  های اندازه  گیری صحت سه چیز 
و  سوءتغدی،  از  جلوگیری  زندگی،  به  امید  نرخ  است؛ 
نرخ مرگ ومیر. نرخ امید به زندگی در افغانستان 64.4 
که  می  دهد  نشان  آمارها   .)WHR.2018( است  سال 
ساالنه 9 هزار و 500 کودک جان خویش را از دست 
می  دهند. بر اساس آمار یونیسیف قبل از آن که تولد پنج 

مقدمه
است  قرن  یک  است.  شکننده  دولت  یک  افغانستان 
دوره  های  در  می  برد.  به سر  تنگدستی  و  ِمحنت  در  که 
موجب  داخلی  منازعات  و  تضادها  تاریخی،  مختلف 
مسیر  از  را  سرزمین  این  و  شده  سیاسی  بی ثباتی 
توسعه یافتگی اش منحرف کرده است. براساس گزارش 
جهانی »شاخص اهداف توسعه پایدار 2019« افغانستان 
در  جهان،  کشور  از جمع 162  از 100  نمره 49.6  با 
رتبه 153ام قرار گرفت. این گزارش بیانگر آن است که 
افغانستان در مقایسه به سایر کشورها، در پایین ترین رتبه 
توسعه یافتگی در جهان قرار داشته و نتوانسته است به 
کمترین اهداف توسعه پایدار برسد. درحالی که پاکستان 
با نمره 55.6 در رتبه 130ام، هند با نمره 61.1 در رتبه 
رتبه 71ام در  نمره 69.2 در  با  تاجیکستان  و  115ام، 
میان 162 کشور جهان قرار گرفته اند. دنمارک با نمره 
85.2 در رتبه اول و سویدن با نمره 85.0 در رتبه دوم 
توسعه یافتگی قرار گرفته اند. یکی از دالیل اساسی که 
از شکل گیری حکومت جدید  بعد  نتوانسته  افغانستان 
کمترین اهداف توسعه پایدار را تأمین کند، تضادها و 
منازعات داخلی است. این نوشته در تالش بررسی تأثیر 
سه  بر  مخصوصا  و  توسعه  بر  داخلی  منازعات  و  تضاد 
بهداشت  داخلی،  ناخالص  تولید  هریک  اصلی  شاخص 
و آموزش در افغانستان بوده و بیان می   کند که یکی از 
دالیل عمده توسعه نیافتگی افغانستان، تضادها و منازعات 

داخلی است. 

تأثیر تضاد بر توسعه در افغانستان
تضاد یا conflict، ناسازگاری، ستیزه، منازعه، و درگیری 
است. افغانستان در مسیر تاریخ پرماجرایش، درد منازعات 
مختلف  نهاد  های  میان  که  است  را کشیده  پیچیده ای 
سیاسی وجود داشته و سرانجام افغانستان را در عمق فقر 
و بدبختی ها سقوط داده است؛ تا آنجا که از افغانستان 
به عنوان یک دولت توسعه نیافته و ورشکسته یاد می  شود. 
اگر تاریخ نیم قرن اخیر افغانستان را به واکاوی بگیریم، 
درمی  یابیم که تضاد میان حزب دموکراتیک افغانستان 
سال  کودتای  خان،  محمدداوود  سردار  و   )PDPA(
کودتای  این  نتیجه ی  در  کرد،  خلق  را  1978میالدی 
سردار  و  گرفت  را  قدرت  کمونیستی  رژیم  نظامی، 
محمدداوود خان را با دار و دسته اش نابود کرد. پالن  های 
که  بود  مانده  تطبیق نشده  کمونیستی  رژیم  توسعه ای 
آجندای لیبرال-مارکسیست رژیم کمونیستی، اختالف 
بزرگی را میان این رژیم و مردماِن اسالم گرای افغانستانی 
ایجاد کرد. در نتیجه، بیش از یک میلیون نفر به قتل 
رسید، در حدود پنج میلیون نفر آواره گشت، زیرساخت ها 
از بین رفت و رژیم کمونیستی سقوط کرد. بعد از آن در 
پی نشست پیشاور ایالت اسالمی افغانستان شکل گرفت. 
بازهم احزاب سیاسی در افغانستان سر سازش نیافته و در 
نتیجه ی جنگ خونین داخلی، بیش از پنجاه هزار نفر به 
قتل رسید. دیری نپایید که گروه طالبان از قندهار ظهور 
کرد. در دوره نظام طالبانیزم، افغانستان بدترین شرایط 
را سپری کرد؛ صرف نظر از این که زیرساخت  ها کامال از 
بین رفت، دروازه  های مکاتب بسته شد، زنان در خانه ها 
زندانی شدند، چندین هزار نفر به قتل رسیدند و چندین 
میلیون نفر آواره شدند. سرانجام بعد از حادثه یازدهم 
سپتامبر2011 امریکا طالبان را از افغانستان بیرون راند 
و صلح و ثبات در این کشور بازگشت. دولت جدید شکل 
گرفت؛ در دوره اول ریاست جمهوری حامد کرزی، ثبات 
سیاسی، رشد اقتصادی، و مشارکت  های اجتماعی مردم 
را نسبتا امیدوار کرده بود که متأسفانه دور دوم با بازتولید 
بن بست  به  انتخابات  شد.  همراه  بی ثباتی  و  منازعات 
رفت، در نتیجه ی یک توافِق خام دولت حکومت وحدت 
ملی شکل گرفت. در این دوره دوباره ناامنی و حمالت 
تروریستی اوج گرفت، در حدود 45 هزار سرباز و بیش از 
11 هزار مردماِن ملکی به قتل رسیدند )یوناما ،2016(. 
این روند تضاد و ستیزه همچنان ادامه یافت و افغانستان 

را از اهداف توسعه یافتگی اش دور کرد.

سهراب سروش

سیمنا، امکاین برای شادی
خود یک سال پیش در چنین روزی )13 
قوس 1398 خورشیدی( در نتیجه ی یک 
حمله ی مسلحانه در شهر جالل آباد، مرکز 
بعد  روز  سه  او  پیکر  شد.  کشته  ننگرهار 
افغانستان در یک پرواز ویژه به جاپان  از 
انتقال یافت. همسر و دختر آقای ناکامورا 
کابل  به  توکیو  از  او  پیکر  انتقال  برای 
آمده بودند. یک هفته پس از این رویداد، 
اعالم  ننگرهار  والیت  محلی  مقام های 
کردند که دو نفر را در پیوند به این حمله 

بازداشت کرده اند.
اما  بود،  جاپان  شهروند  ناکامورا  تتسو 
رییس جمهور اشرف غنی به پاس خدمات 
افتخاری  »تابعیت  او  به  »ناکامورا« 

افغانستان« را نیز اعطا کرده بود.

مبارزه می کرد و با اشتیاق و ثابت قدمی به 
تمام به افراد آسیب پذیر و نیازمند، خدمت 
وجودش  در  انسانیت  و  مهربانی  می کرد. 
تا دردها و مشکالت مردم ما  موج می زد 

را التیام بخشد.«
پیام خود گفته  از  او همچنان در بخشی 
الهام بخش  است: »ناکامورا یک شخصیت 
اوج  در  او  بود.  افغان ها  میان  در  نامدار  و 
شهرت قرار داشت و مردم افغانستان به وی 

کاکامراد نام گذاشته بودند.«
که  است  کرده  تأکید  غنی  رییس جمهور 
که  »دشمنانی  کار  ناکامورا  تتسو  ترور 
بوده  ندارند«.  تحمل  را  مترفی  افغانستان 

است.
افغان  پنج همکار  با  ناکامورا همراه  تتسو 

افغانستان سرسبز و شاداب تحقق دهد.«
تروریستان  که  است  گفته  همچنان  او 
گرچند او را ترور کرد، اما میراث روشنی 
از خود بر جای گذاشت و  ناکامورا  را که 
روحیه ی عالی او به خاطر انجام کارها، در 
قلب هر افغان و نسل های آینده جاویدان 

خواهد ماند.
او  که  است  گفته  کشور  رییس جمهوری 
در  انبود  جنگالت  به  را  وسیع  دشت هی 
کرده  مبدل  افغانستان  در  سال  دو  مدت 
شرق  در  »گمبیری«  دشت  که  است 

افغانستان مثال عمده ی آن می باشد.
میراث های  که  است  کرده  تأکید  او 
شود.  تعقیب  باید  ناکامورا  »گرانبها«ی 
آقای غنی افزوده است: »او با بی اعتنایی ها 

اطالعات روز: همزمان با نخستین سالگرد 
مؤسسه   رییس  ناکامورا،  تتسو  ترور 
خیریه ی »خدمات پزشکی صلح جاپان«، 
که  می گوید  غنی  اشرف  رییس جمهور 
تا  می کند  تالش  افغانستان  حکومت 
پروژه های ناتمام او را در والیت های لوی 

پکتیا و کابل تکمیل کند.
آقای غنی روز گذشته )جمعه، 14 قوس( 
در پیامی به مناسب نخستین سالگرد ترور 
در  افغانستان  »حکومت  است:  گفته  او 
ناتمام  پروژه های  تکمیل نمودن  راستای 
زمینه های  در  جمله  از  ناکامورا،  داکتر 
و  زراعت  جنگالت،توسعه ی  احیای 
مدیریت آب در والیات لوی پکتیا و کابل 
تالش خواهد کرد تا رویاهای وی برای یک 

کامراد«؛  نخستنی سالگرد ترور »کا
کامورا را تکمیل می کنیم غین: پروژه های ناتمام نا

نفر افزایش یافته است.
عامه،  صحت  وزارت  معلومات  براساس 
فرد  بیست وچهار ساعت گذشته، 45  در 
شمار  یافته اند.  بهبود  کرونا  به  مبتال 
به  کشور  در  ویروس  این  بهبودیافتگان 

37 هزار و 347 نفر رسیده است.

کرونـا در کشـور بـه 47 هـزار و 388 نفر 
افزایـش یافتـه اسـت.

همچنان در بیست وچهار ساعت گذشته، 
داده اند.  جان  »کووید19«  مریض  شش 
مریضی  از  ناشی  فوتی های  شمار 
»کووید19« در کشور به یک هزار و 847 

در  کرونـا  مثبـت  مـوارد  تعـداد  ایـن 
والیت هـای کابـل، هـرات، قندهـار، بلخ، 
پکتیـا، قندوز، بغـالن، نیمـروز، بادغیس، 
پنجشـیر  غـور،  هلمنـد،  غزنـی،  لوگـر، 
و زابـل بـه ثبـت رسـیده اسـت. بـه ایـن 
ویـروس  بـه  مبتالیـان  شـمار  ترتیـب، 

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور 
ساعت  بیست وچهار  در  که  کرد  اعالم 
به  مشکوک  نمونه ی   1429 گذشته، 
ویروس کرونا در البراتوارهای این وزارت 
تست شده که نتایج آزمایش 132 مورد 

آن مثبت تشخیص شده است.

یض جدید و فوت شش نفر در شبانه روز گذشته کرونا در افغانستان؛ شناسایی ۱۳۲ مر

ارگ همچنان گفته است که او در هنگام مأموریتش منحیث 
وزیر صحت عامه، در راستای تقویت نظام صحی کشور نیز 

خدمات شایان را انجام داده است.
درگذشت  اعالمیه ای  در  نیز  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
که  است  گفته  و  خوانده  بزرگ  ضایعه ی  را  صدیق  سهیال 
کارنامه ی درخشان او در بخش های طبی، نظامی و حضور 
تثبیت جایگاه زنان در جامعه ستایش انگیز و انکارناپذیر است.
در اعالمیه گفته شده است که او در دشوارترین روزها در 
این  مردم  به  خدمت  برای  و  ایستاد  افغانستان  مردم  کنار 

کشور به گونه ی خستگی ناپذیر کار کرد.
ضایعه ی  را  صدیق  سهیال  درگذشت  عامه  صحت  وزارت 
جبران ناپذیر خوانده و گفته است که او نزدیک به چهل سال 
در بخش های مختلف در افغانستان خدمت کرده و مخلصانه 
و صادقانه در راه نجات شهروندان کشور تالش ورزیده است.

وزارت دفاع ملی نیز درگذشت او را ضایعه ی بزرگ خوانده 
است.

ارگ ریاست جمهوری با نشر اعالمیه ای وفات سهیال صدیق 
گفته  و  خوانده  طبابت  عرصه ی  در  بزرگ  ضایعه ی  یک  را 
از  و  نامدار  و  مجرب  جراحان  و  داکتران  از  او  که  است 
نخستین جنراالن زن در کشور بود. در اعالمیه آمده است 
که خانم صدیق سال های زیادی از عمرش را در شفاخانه ی 
محمدداوودخان برای مداوای مریضان در دشوارترین شرایط، 

سپری کرد.

و در شفاخانه ی 400 بستر اکادمی علوم طبی کارش را آغاز 
کرد. پس از آن او به عنوان داکتر بخش جراحی شفاخانه ی 
مرکزی ارتش کار کرد و پس از آن هم مسئول بخش جراحی 

شفاخانه ی سردارمحمد داوودخان شد.
همچنان او به عنوان فرمانده اکادمی علوم طبی افغانستان 

کار کرده است.
عامه  صحت  وزیر  عنوان  به   1381 سال  در  صدیق  خانم 

تعیین شد و چهار سال در این سمت کار کرد.
او به خاطر این فعالیت هایش رتبه ی جنرالی را به دست آورد.

خانم صدیق تا آخر عمر ازدواج نکرد.

واکنش ها به درگذشت سهیال صدیق
درگذشت سهیال صدیق با واکنش هایی در افغانستان به همراه 
مصالحه ی  عالی  شورای  ریاست جمهوری،  ارگ  است.  بوده 
ملی، وزارت صحت عامه و وزارت دفاع ملی تاکنون در این 

مورد واکنش نشان داده اند.

وزیر  و  زن  جنرال  نخستین  صدیق،  سهیال  روز:  اطالعات 
پیشین صحت عامه ی کشور صبح روز گذشته )جمعه، 14 
قوس( در شفاخانه  ی سردارمحمد داوودخان در شهر کابل 

درگذشته است.
در  عامه  صحت  وزارت  سخن گوی  معاون  ترکی،  نوراهلل 
صحبت با روزنامه اطالعات روز درگذشت او را تأیید کرد و 
گفت که خانم صدیق از چندی به این سو از بیماری آلزایمر 

رنج می برد.
فواد امان، معاون سخن گوی وزارت دفاع ملی گفت که خانم 
بود، درگذشته  عاید حالش شده  که  بیماری  اثر  به  صدیق 

است.
 1327 سال  حوت   20 در  و  بود  سال   72 صدیق،  سهیال 
از  پس  او  شد.  متولد  کابل  شهر  در  خورشیدی  هجری 
فارغ التحصیلی از دانشگاه طبی افغانستان تا مقطع دکترا در 

روسیه درس خواند.
خانم صدیق پس از ختم تحصیالتش به افغانستان برگشت 

نخستنی جرنال زن افغانستان درگذشت

محمد فداکار
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سازمان شفافیت بین الملل در 
۲۹ عقرب سال جاری فهرست 
چهار نامزد نهاییی این جایزه را 
اعالم کرده بود که ذکی دریابی و 
روزنامه اطالعات روز نیز در میان 
آنان شامل بودند. همزمان با ذکی 
دریابی و روزنامه اطالعات روز، 
بوتاکوز کوپبایوا، معاون سابق امور 
مالی و اقتصادی هنرستان ملی 
قزاقستان نیز به عنوان یکی دیگر از 
برندگان جایزه مبارزه با فساد سال 
۲۰۲۰ سازمان شفافیت بین الملل 
اعالم شده است.
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آن  عقب  در  می خواهند  افغانستان  مردم  نزد  نشان دادن شان 
بر  امارت  گفتمان  ساختن  مسلط  برای  طالبان  بگیرند.  موضع 
جامعه افغانستان در پی تغییر روایت  ارزش محور نظام و مردم با 

ابزار نرم و سخت است.
ابزار نرم این گروه استفاده از ابزار و منابع متفاوت تبلیغاتی برای 
گسترش ایدئولوژی و سربازگیری است. اما ابزار سخت این گروه 
رفتار دهشت افگنانه و خلق خشونت با استفاده از انتحار، انفجار 
و جنگ است. طالبان از یک سو با شعار تأسیس نظام اسالمی که 
منظورشان همان امارت است کوشش می کنند از خود مسئولیت 
اما واژه مبهم نظام  افکار عمومی توجه کنند،  نشان داده و به 
اسالمی برای فریب افکار عمومی، و همچنین اقناع جنگ جویان 
این گروه به کار می رود. از دیگرسو، این گروه در میز مذاکرات 
هر  به  می کنند.  چانه زنی  آن ها  روی  و  گرفته  بهره  آن  از  هم 
حال طالبان تاکنون از موضع اصلی خود که همان ایجاد امارت 
اسالمی  نظام  مبهم  اصطالح  ولی  نکرده،  باشد، عدول  اسالمی 
اقناع  همچنین  و  عمومی  اعتماد  جلب  و  افکار  فریب  برای  را 

نیروهای خود استفاده می کند.

طالبان؛ سلفیون دیوبندی در پوشش مذهب حنفی
رابطه فکری طالبان با مکتب دیوبندی هند را که فارغ التحصیالن 
آن هیچ گونه شناختی از نیازهای عملی و زندگی اجتماعی ندارند 
و اطاعت کورکورانه و مطلق از شیخ ها و مرشدهای مذهبی را 
ترویج کرده و با هرگونه نواندیشی مخالفت می کنند، از طریق 
جمعیت العلمای پاکستان به رهبری فضل الرحمن به عنوان حلقه 
وصل میان طالبان و مکتب دیوبندی می توان تبیین کرد؛ زیرا 
پاکستان  در  دیوبندی  مکتب  نماینده  فضل الرحمن،  مولوی 
مربوط  علمی  مدارس  در  بیشتر  آن که  به علت  طالبان  و  است 
به ایشان تحصیل کرده اند، به شدت از وی متأثرند و همواره از 
حمایت و پشتیبانی فکری و سیاسی او برخوردار بوده اند. بنابراین 
با  پاکستان  اسالمی  جمعیت العلمای  طریق  از  طالبان  جنبش 
خط دیوبندی آشنایی یافته و به شدت تحت تأثیر گرایش های 
مذهبی این مکتب قرار دارند. هرچند طالبان  تا اکنون هیچ گونه 
متن مکتوبی که مانیفیست این گروه باشد، نشر نکرده اند. این 
رهبری شان  آدرس  از  را  پیامی  بار  دو  یا  یک  فقط سال  گروه 
صادر می کنند، اما کتاب یا آثار فکری از این گروه وجود ندارد. 
به همین دلیل طالبان شبیه پیروان مکتب دیوبندی بیشتر به 
سنت های قبیله ای و مفکوره های که از بیرون تزریق می شود، 

متکی اند.
طالبان با پیروی از اساسات مکتب دیوبندیسم، شریعت مذهب 
حنفی را به ایدئولوژی تبدیل کرده و از آن برای مقاصد سیاسی 
خود استفاده می کند. درحالی که عقل گرایی ویژگی خاص مذهب 
حنفی خراسانی است. اما دستور کار طالبان، قبیله ای متحجرانه و 
عقب گرا یا به عبارتی هژمونی قبیله ای و طایفه ای توأم با تبعیض، 
تعصب و سرکوب است که در زمان حاکمیت شان نیز بخش اصلی 
استراتژی این گروه را تشکیل می داده است. رویکرد تبعیض آمیز 
و خالف ارزش های انسانی شکاف های اجتماعی را بیشتر کرده 
و باعث دلسردی گروه های اجتماعی از نوع دولت داری و رهبری 
آن ها شده  است. در حقیقت شریعت محور اصلی رویکردهای 
طالبان نیست، بلکه بیشتر کارآمدی برای طالبان مهم است و 
این گروه به هر ترتیبی تالش می کند بیشترین میزان خشونت 
را در جامعه تزریق کند، رعب و وحشت ایجاد کند و ابزارهای 
جدیدتری را برای دریافت مالیات به اختیار گیرد. تقریبا هیچ 
محصولی در قلمرو طالبان نیست که اکنون از آن  مالیات یا به 

قول خود آنها »عشر« )مالیات مذهبی( گرفته نشود.
پایان.

امیدآریا، کارشناس روابط بین الملل

تداوم انروایی های طالبان 
و استفاده ابزاری از دین )3(

طالبان به مثابه دهشت افگنان

احیاگرانه،  جنبش های اسالم گرا در سه دسته تقسیم شده اند: 
اصالح گرانه و بنیادگرایانه. احیاگران اسالم سیاسی و آمیختگی 
و  می دانند  امروزی  اسالمی  جوامع  ضرورت  را  دولت  و  دین 
اصالح گران در صدد قرائت های اصالحی از آموزه های اسالمی اند. 
اما بنیادگرایان خواهان بازگشت به صدر اسالم و برپایی خالفت 

اسالمی با روش های خشن و افراطی هستند.
و  خون  باتالق  از  افغانستان  مردم  نجات  شعار  با  ابتدا  طالبان 
با  مجاهدین  گروه های جنگ جوی  از دست  رهایی  و  خاکستر 
رویکرد صلح جویانه وارد عرصه شدند. هرچند این گروه با هدف 
مبارزه با فساد و ظلم قوماندانان منطقه ای شکل گرفت، اما به 
مرور زمان  که وجه سیاسی به خود گرفت و از پشتیبانی خارجی 
برخوردار شد، داعیه ی خالفت سرداد و با گماشتن مال محمدعمر 
در رأس تشکیالت نظامی و سیاسی شان، حکومت خالفت محور 
)امارت اسالمی( را تأسیس کردند. از دید گروه های بنیادگرای 
اسالمی همچون طالبان، حزب التحریر، داعش و برخی دیگر از 
و  با سرکوب  توأم  افراطی حکومت خالفت محور  اسالم گراهای 
خشونت بهترین نوع حکومت است. از نگاه این گروه ها خلیفه 
دارای جایگاه مقدس و قدرت نامحدود خدادادی، نقدناپذیر و 
این  او می باشند.  اوامر  از  اطاعت  به  دایمی است و مردم ملزم 
شعار هرچند برای خودشان مقدس است، اما از دید اسالم در 
میان همه ی مردم، اهل خبره و دانشمندان جذابیتی ندارد و در 
همین  به  نیست.  برخوردار  مشروعیتی  از  نیز  بین الملل  سطح 
ایده های شان  تحقق  برای  داعش  مانند  طالبان  که  است  دلیل 

دست به خشونت و کشتار می زنند.

تقدس ترور در اندیشه طالبان
وحشت آفرینی و خلق دهشت یکی از سازوکارهای اصلی طالبان 
برای رسیدن به اهداف تعریف شده شان است که زیر نقاب جهاد 
ایدئولوژی طالبان حذف گروه های  در  پوشش می دهند. جهاد 
جهاد  از  گروه  این  برداشت  است.  مسلمانان  حتا  خودی  غیر 
مقدس آن قدر سطحی و غیرعلمی است که برخالف ارزش های 
اسالمی آن را نسبت به سایر عبادت های دینی مثل نماز، روزه 
اکثر  است  آن چنانی که مشاهده شده  مهم تر می دانند.  و حج 
طالبان دست گیرشده توسط دولت با ابتدایی ترین اصول اسالم 
که خواندن درست کلمه طیبه و نماز است بلد نبوده اند. با بررسی 
کردار طالبان در می یابیم که این گروه نه تنها به قواعد اسالمی 
جهاد پابند نیستند، بل با جهل و نادانی کشتار مردم بی گناه را 

نیز مجاز می شمارند.
در منظومه فکری طالبان، جهاد، قرائت نظامی از سیاست در 
جامعه است. علت جهاد و تکفیر در این تفکر نوعی بخش بندی از 
اجتماع بر مبنای تقسیم الگوی کهن و مجددا تئوریزه شده سید 
قطب است که در آن جوامع به دو قطب متخاصم »دارالسالم« 
و »دارلکفر« تقسیم می شوند. این تقسیم بندی بر مبنای تضاد 
بنیادین میان »ما«ی مومن و مجاهد توحیدی  آشتی ناپذیر و 
بنابراین  است.  روافض  و  مشرکین  ملحدین،  »دیگر«های  با 
طالبان گروه ایدئولوژیکی است که جهاد را ابزار عملیاتی در برابر 
گروه های مختلف اسالمی که باور به توحید و قرآن و پیامبر هم 

دارند، استفاده می کنند.

شعار تأسیس نظام اسالمی با رویکرد تروریستی
طالبان با تأکید مکرر بر ضرورت نظام اسالمی یا کامال اسالمی 
بودن دولت در افغانستان هنوز هیچ تعریف واضح و روشن ارائه 
نکرده اند و همه مواردی را که از منظر اسالم مطرح کرده اند در 
لفافه و ابهام بوده  است. کاربرد اصطالح نظام سیاسی از سوی 
طالبان بیشتر ماهیت سیاسی دارد و این گروه برای حق به جانب 

به اطالعات و آزادی بیان به منظور مبارزه با 
فساد، در جوامع امروزی از اهمیت به سزایی 
برخوردار است. از این رو حمایت همه جانبه 
بلندبردن  را جهت  خبرنگاران  و  رسانه ها  از 
و  مشارکت  برای  شهروندان  آگاهی  سطح 
مبارزه  و  تأمین شفافیت  نظارت مردمی در 

با فساد، حیاتی می داند.«
تمام  از  اطالعات  به  دسترسی  کمیسیون 
در  تا  است  خواسته  افغانستان  رسانه های 
دسترسی  فرهنگ  تقویت  و  ترویج  جهت 
دسترسی  قانون  چارچوپ  در  اطالعات  به 
با  همه جانبه  مبارزه  هدف  به  اطالعات  به 
پدیده فساد، گام های اساسی را بردارند. این 
کمیسیون تعهد خود در حمایت از افشاگران 
اطالعات را نیز بیان داشته و به تالش پی گیر 
در راستای تأمین حق دسترسی به اطالعات 

تأکید کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز 

مسئولیت ها و وظایف شورای ملی، نظارت از 
عملکرد و اجراآت حکومت )قوه ی اجرائیه(، 
رأی  ملی،  بودجه ی  تصویب  قانون گذاری، 
اعتماد و عدم اعتماد به کابینه ی حکومت و 

دیگر موارد نظارتی و تقنینی است.
قانون  موجب  به  که  وظایفی  و  مسئولیت ها 
اساسی به شورای ملی افغانستان محول شده 
است، ایجاب می کند که ضمن برخورداری از 
استقالل، از منظر نظارت بر اجراآت حکومت، 
انتقاد از برنامه های آن و استفاده از گزینه های 
قانونی در روند نظارت از حکومت، تحت فشار 

متأسفانه  است.  نیز  اطالعات  به  دسترسی 
همچون  فساد  هنوز  که  کرد  اذعان  باید 
درون  از  را  افغانستان  نوپای  نظام  موریانه 
رسانه های  نقش  رو  این  از  می زند.  آسیب 
آن ها  تحقیقی  گزارش های  به خصوص  آزاد 
می توانند ما را در تحکیم و تثبیت بنیادهای 
یاری  قانون  حاکمیت  و  دموکراسی  اساسی 

رساند.«
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه 
مبارزه  جایزه  اهدای  نیز  افغانستان  ملی 
بین  شفافیت  سازمان   2020 سال  فساد  با 
الملل را به ذکی دریابی و روزنامه اطالعات 
پیام خود  از  بخشی  در  و  گفته  تبریک  روز 
نوشته است: »آمدن این جایزه به افغانستان 
را یک دستاورد محسوس و قابل مالحظه در 
راستای نهادینه شدن آزادی بیان و قدرتمند 
شدن رسانه های کشور در امر مبارزه با فساد 
می دانیم. امیدواریم این جایزه تقویت و تداوم 

از پی گرد  به معنای مصونیت قضایی مطلق 
قضایی نیست. این دو ماده ی قانون اساسی 
افغانستان تصریح می کند که اعضای شورای 
ملی با استفاده از مصونیت سیاسی، به دلیل 
ابراز نظر مورد پی گرد قرار نمی گیرند و اگر به 
جرمی متهم شوند، از پی گرد معاف نیستند، 
عضو  که  متهمی  عدلی  پی گیری  روند  اما 
شورای ملی است، با تفاوتی در روند پی گرد 
عدلی دیگر شهروندان، با اطالع شورای ملی 
همچنان  می شود.  تعقیب  آن  مجرای  از  و 
کرده  تصریح  اساسی  قانون   102 ماده ی 

از  بخشی  در  می سازد.  نهاد  این  متوجه  را 
آگاهیم  خوبی  به  »ما  است:  آمده  پیام  این 
که این دستاورد در پی تالش های حرفه ای 
و  روز  اطالعات  همکاران  سخت کوشی  و 
نهادهای حامی این رسانه در داخل و خارج 
روز  اطالعات  است.  شده  ممکن  کشور  از 
یک  در  که  را  حامیانی  و  همکاران  همه ی 
همکاری های  نهاد  این  با  گذشته  دهه ی 
دستاورد  این  در  است،  داشته  تأثیرگذاری 

مشترک سهیم می داند.«
سازمان شفافیت بین الملل در مورد بوتاکوز 
داده  نشان  او  که  است  گفته  نیز  کوپبایوا 
است که مبارزه با فساد حتا در یک فضای 
کامال سرکوب گرایانه و استبدادی نیز ممکن 
]بوتاکوز  این سازمان گفته است: »او  است. 
تهدیدها، خشونت ها  برابر  در  حتا  کوپبایوا[ 
ارزش ها  به  شغلش،  دست دادن  از  خطر  و 
برای  او  اقدامات  ماند.  وفادار  خود  اصول  و 
افشای فساد مالی منجر به استعفای مقامات 

و محکومیت ها شد.«
بین الملل،  شفافیت  سازمان  گفته ی  به 
این  دریافت  برای  نهاد  و  فرد   228 امسال 
نامزد  این میان چهار  از  بودند.  نامزد  جایزه 
بولورتویا  و  پرتگال  از  انا گومز  نهایی شدند. 
نهایی  نامزد  دو  مغولستان  از  باتور  چولوون 
فساد  با  مبارزه  جایزه ی  دریافت  برای  دیگر 
جایزه ای  بودند؛  بین الملل  شفافیت  سازمان 
که در سال 2000 به نام »جایزه شفافیت« 
»جایزه  به  سال 2016  در  و  شد  راه اندازی 

مبارزه با فساد« تغییر نام یافت.

واکنش ها
 2020 سال  فساد  با  مبارزه  جایزه  اهدای 
ذکی  به  بین الملل  شفافیت  سازمان 
استقبال  با  روز  اطالعات  روزنامه  و  دریابی 
نهادها  و  دولتی  مقام های  مردم،  گسترده ی 
و نمایندگی های سیاسی کشورهای خارجی 

مقیم افغانستان مواجه شده است.
رییس جمهور  دوم  معاون  دانش،  سرور 
که  است  گفته  تبریکی  پیام  در  افغانستان 
که  اندازه  همان  به  ارزشمند  موفقیت  »این 
نشانه تعهد و تالش دست اندرکاران روزنامه 
جایگاه  نشان دهنده  است،  روز  اطالعات 
آزادی بیان و پیشرفت های کشور ما در عرصه 

پایان یافتن مصونیت پارلمانی اعضای شورای 
برخورداری  افراد،  این  اعتقاد  به  ملی شدند. 
پارلمانی،  مصونیت  از  ملی  شورای  اعضای 
باعث می شود که آن ها مورد پی گیرد قضایی 
قرار نگرفته و به تبع آن، از پرداختن هزینه ی 

دست داشتن در فساد معافیت داشته باشند.
مصونیت  قایل شدن  ضرورت  و  فلسفه  
برای اعضای شورای ملی چیست؟  پارلمانی 
که  آن چنان  واقع  به  پارلمانی  مصونیت  آیا 
معنای  به  می شود،  تفسیر  موارد  برخی   در 
معافیت مطلق اعضای شورای ملی از پی گرد 
با فساد توسط  برای مبارزه  قضایی و مانعی 
مصونیت  آیا  نهایت،  در  و  است؟  آن هاست 
ضرورت  یک  ملی  شورای  اعضای  پارلمانی 
فساد  و  قانون شکنی  برای  پناهی  یا  است 
توسط اعضای شورای ملی؟ در این گزارش، 
تالش  شده به این پرسش ها پاسخ داده شود.

مصونیت پارلمانی چیست؟
اساسی  قانون  یکم  و  یک صد  ماده ی  در 
افغانستان آمده است که »هیچ عضو شورای 
ملی به علت رأی یا نظریه ای که در هنگام 
تعقیب  مورد  می دارد  ابراز  وظیفه  اجرای 
عدلی قرار نمی گیرد«. در ادامه، قانون اساسی 
افغانستان در ماده  ی یک صد و دومش تصریح 
کرده است که اگر عضوی از اعضای شورای 
روند  شود«،  »متهم  جرمی  ارتکاب  به  ملی 
از  نظر  مورد  فرد  قضایی  و  عدلی  پی گرد 
طریق مجلسی که عضو آن است، طی مراحل 
قضایی  و  عدلی  پی گرد  تحت  متهم  و  شده 
قرار می گیرد. در این ماده آمده است که اگر 
مسئول  مأمور  باشد،  مشهود  جرم  ارتکاب 
می تواند متهم را بدون اجازه ی مجلسی که او 

عضو آن است، مورد پی گرد عدلی قرار دهد.
براساس ماده های 101 و 102 قانون اساسی 
افغانستان  در  پارلمانی  مصونیت  افغانستان، 

اهدای جایزه ی  از  تبریکی  پیام  و  یادداشت 
مبارزه با فساد سال 2020 سازمان شفافیت 
بین الملل به ذکی دریابی و روزنامه اطالعات 
استاد  امیری،  علی  کرده اند.  استقبال  روز 
همان  »به  است:  نوشته  پیامی  در  دانشگاه 
اندازه که لکه ننگ فساد، به خصوص این که 
قهرمانی مستمر و صدرنشینی همیشگی ما 
جوامع  میان  در  جامعه  فاسدترین  به عنوان 
و  مشمئزکننده  تحقیرآمیز  جهان،  فاسد 
گرامی  روزنامه  موفقیت  است،  نومیدکننده 
اطالعات روز در کسب جایزه مبارزه با فساد، 

خوشحال کننده و امیدوارکننده است.«
شفافیت  سازمان  فساد  با  مبارزه  جایزه 
افغانستان  به  نخستین بار  برای  بین الملل 
می آید. پیش از این در سال 2018 میالدی 
این جایزه به انا گاریدو راموس، کارمند سابق 
دولت اسپانیا که بزرگ ترین پرونده ی فساد 
سقوط  باعث  و  کرد  افشا  را  کشورش  در 

حکومت شد، داده شده است.
برزیل  در  کارواش  عملیات   2016 سال  در 
شد.  جهانی  معتبر  جایزه  این  برنده ی 
در  محلی  تحقیقی  ابتدا  کارواش  عملیات 
بزرگ ترین  به  اکنون  و  بود  مورد پول شویی 
تحقیق در مورد پرونده های فساد در برزیل 

بدل شده است.
تولی مدونِسال برنده ی سال 2014 این جایزه 
استفاده ی  مسئول   2009 سال  از  او  است. 
درست از بودجه عمومی در آفریقای جنوبی 
باالترین  ادعاهای فساد در  است و در مورد 
سطوح حکومت تحقیق کرده است و باعث 
همچنین  و  جنوبی  آفریقای  مردم  تحسین 
دفتر  است.  شده  وی  از  جهانی  جامعه 
به   2013 و   2012 سال  در  تنها  مدونسال 
کرده  رسیدگی  شکایت  هزار   35 از  بیش 

است.
 1993 سال  در  بین الملل  شفافیت  سازمان 
توسط پیتر آیگن آلمانی و 9 مبارز ضدفساد 
از کشورهای دیگر بنیان گذاری شد. مقر این 
است،  آلمان  برلین  در  فساد  ضد  سازمان 
و  نمایندگی  دیگر  از 100 کشور  بیشتر  در 
دوهزار کارمند دارد. تمویل کنندگان سازمان 
شفافیت بین الملل شامل نهادهای حکومتی، 
سکتور  بنیادها،  چندجانبه،  نهادهای 

خصوصی و افراد می شوند.

است، مشخص است که قانون را نخوانده یا 
اضافه می کند  آقای مهدی  نفهمیده است.« 
سوءاستفاده هایی که بعضی از اعضای شورای 
ملی از موقف شان می کند، بر اساس و برآمد 
یک  بلکه  نیست  پارلمانی شان  مصونیت 

»خصلت شخصی« است.
عضو  و  نماینده   رحمانی،  عارف  محمد 
کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس 
روز  اطالعات  با  گفت وگو  در  نمایندگان 
اعضای  برای  پارلمانی  مصونیت  می گوید 
شورای ملی حافظ استقالل قوه ی مقننه در 
برابر دیگر قوه های دولت و متضمن پیشبرد 
»اگر  می گوید:  او  آن هاست.  توسط  وظایف 
نام  به  نهادی  نباشد،  پارلمانی  مصونیت 
کسی  چه  نمی شود.  تشکیل  اساسا  پارلمان 
حاضر است که بدون برخورداری از مصونیت 
پارلمانی بیاید نامزد وکالت مردم شود وقتی 
تهدید،  انواع  با  پارلمانی،  مصونیت  نبود  در 
حذف  و  مرگ  خطر  حتا  و  فشار  توهین، 

فیزیکی مواجه باشد؟«
آقای رحمانی می افزاید که در نبود مصونیت 
از  را  مفهوم اش  قوا  تفکیک  اصل  پارلمانی، 
افغانستان  که  جمهوری  نظام  و  داده  دست 
به  است،  برخوردار  آن  از  قاعده  در  دستکم 

دیکتاتوری و سلطنت تغییر ماهیت می دهد.
در  آسیا  بنیاد  رییس  احمدزی،  عبداهلل 
در  بحث  می گوید  روز  اطالعات  با  گفت وگو 
مورد برداشته شدن مصونیت پارلمانی اعضای 
شورای ملی، برای اصل تفکیک قوا و ماهیت 
باور  به  است.  خطر  یک  نظام  مردم ساالر 
آقای احمدزی، ناکامی در مبارزه با فساد در 
افغانستان و چالش هایی که در برابر رسیدگی 
به قضایای فساد وجود دارد، در عمل ناشی از 
مؤثریت نفوذ سیاسی افراد و گروه هایی است 
که با استفاده از زور و زر، در برابر اتهامات و 

جرایم فساد، تا حد زیادی مصون می مانند.

روزنامه  و  دریابی  ذکی  روز:  اطالعات 
فساد  با  مبارزه  جایزه  برنده ی  روز  اطالعات 
بین الملل  شفافیت  سازمان   2020 سال 
نوزدهمین کنفرانس  این جایزه در  و  شدند 
به گونه ی  که  فساد  با  مبارزه  بین المللی 
مجازی برگزار شده بود، روز چهارشنبه هفته 

گذشته اعالن شد. 
سازمان شفافیت بین الملل در 29 عقرب سال 
جاری فهرست چهار نامزد نهایی این جایزه 
را اعالم کرده بود که ذکی دریابی و روزنامه 
اطالعات روز نیز در میان آنان شامل بودند. 
اطالعات  روزنامه  و  با ذکی دریابی  همزمان 
روز، بوتاکوز کوپبایوا، معاون سابق امور مالی 
نیز  قزاقستان  ملی  هنرستان  اقتصادی  و 
به عنوان یکی دیگر از برندگان جایزه مبارزه با 
فساد سال 2020 سازمان شفافیت بین الملل 

اعالم شده است.
سازمان شفافیت بین الملل گفته است که این 
جایزه به منظور قدردانی و به رسمیت شناختن 
شجاعت و تالش افراد و سازمان های سراسر 
و  کار  فساد  از  عاری  برای جهاِن  که  جهان 

مبارزه می کنند، اهدا می شود.
که  است  گفته  بین الملل  شفافیت  سازمان 
به رغم  روز  اطالعات  روزنامه  و  دریابی  ذکی 
وضعیت بسیار بحرانی روزنامه نگاران مستقل 
و آزادی بیان در افغانستان، نقش برجسته ای 

در به چالش کشیدن فساد حکومتی دارند.
این سازمان گفته است: »اطالعات روز به رغم 
فراهم  را  امید  روزنه ی  اقتصادی،  مشکالت 
عزم  و  فداکاری  از شجاعت،  روشنی  پیام  و 
راسخ در تالش برای تحقیق، افشاگری و به 

چالش کشیدن فساد را ارسال می کند.«
در  روز  اطالعات  روزنامه  حال  همین  در 
برنده ی  شرایطی  در  که  است  گفته  پیامی 
این جایزه شده که افغانستان سومین کشور 
احساس  رخداد  این  از  و  است  فاسد جهان 
متأثرکننده  سو  یک  »از  زیرا  دارد  دوگانه 
فاسدترین  رده ی  در  ما  کشور  که  است 
از سوی دیگر  قرار دارد و  کشورهای جهان 
یک  به عنوان  این که  از  خرسندی  مایه ی 
رسانه، در مبارزه با فساد دست کم به حداقل 

مسئولیت های مان عمل کرده ایم.«
که  است  گفته  پیام  این  در  روز  اطالعات 
سنگین تری  مسئولیت  جایزه  این  دریافت 

خادم حسین کریمی
گزارشگر

»اعضای پارلمان ]افغانستان[ در فساد دخیل 
هیچ  و  نبوده  پاسخگو  حاال  تا  آنان  هستند. 
هزینه ای در قبال این کارشان نپرداخته اند. ما 

باید به این مورد خاتمه بدهیم.«
معاون  صالح،  امراهلل  سخنان  از  بخشی  این 
در  افغانستان  ریاست جمهوری  نخست 
پس لرزه های  که  بود  )جنیوا(  ژنو  کنفرانس 
همراه  به  گسترده ای  رسانه ای  و  سیاسی 
داشت. کاربران افغان در شبکه های اجتماعی 
آقای صالح  این سخن  به  به صورت گسترده 
افراد  از  زیادی  عده ی  دادند.  نشان  واکنش 
پارلمان  و  تأیید  را  صالح  آقای  سخنان 
فسادهای  در  دست داشتن  به  را  افغانستان 
گسترده متهم کردند. عده ای نیز در مخالفت 

با سخنان  او قرار گرفتند.
مجلس نمایندگان افغانستان، در واکنش به 
برنامه های  ارائه ی  روند  آقای صالح،  سخنان 
برنامه ی  و  کابینه  باقی مانده ی  نامزدوزیران 
دادن رأی اعتماد/عدم اعتماد به آن ها را به 
تعویق انداخت و از آقای صالح خواست برای 
اثبات ادعایش مدرک ارائه کند. همچنان این 
مجلس از رییس جمهور خواست که با تحت 
فشار قراردادن آقای صالح، معاون نخست اش 
و  درخواست ها  کند.  استعفا  به  وادار  را 
مطالباتی که البته پی گیری و محقق نشد و 
پس از چند روز تنش میان مجلس و معاون 
رأی  دادن  روند  ریاست جمهوری،  نخست 
اعتماد/عدم اعتماد به نامزدوزرای باقی مانده ی 

کابینه ادامه یافت.
که  سیاسی  و  رسانه ای  جنجال  متن  در 
در  بحثی  کرد،  خلق  صالح  آقای  ادعاهای 
لغو مصونیت  یا  افکار عمومی در مورد دوام 
پارلمانی اعضای شورای ملی افغانستان به راه 
افتاد. عده ای در شبکه های اجتماعی خواستار 

تالش ها برای مبارزه با فساد در کشور باشد. 
همچنان امیدوارم این جایزه اراده رسانه های 
کشور را در امر مبارزه با فساد بیشتر از پیش 
تقویت کند تا باشد که پدیده شوم فساد و 

زنجیره مفسدان برچیده شود.«
محمدطاهر زهیر، سرپرست وزارت اطالعات 
تبریکی  پیام  در  نیز  افغانستان  فرهنگ  و 
فرهنگ  و  اطالعات  »وزارت  که  است  گفته 
تقدیر،  قابل  را  کشور  رسانه های  نقش  این 
خویش  تعهد  و  می داند  حمایت  و  تحسین 
را برای تقویت هرچه بیشتر آزادی بیان، حق 
رسانه های  توسعه  و  اطالعات  به  دسترسی 

آزاد کشور تجدید می کند.«
اطالعات  به  دسترسی  مستقل  کمیسیون 
روز  اطالعات  به  را  جایزه  این  دریافت  نیز 
تبریک گفته است. این کمیسیون در پیامی 
نوشته است که »باور دارد، نقش روزنامه های 
تخصصی و بی طرف در تأمین حق دسترسی 

مشهود  جرم  ارتکاب  که  صورتی  در  است 
باشد، پی گرد عدلی عضو شورای ملی، بدون 
ضرورت به اطالع دهی به شورای ملی، قابل 

اجرا است.

چرا مصونیت پارلمانی؟
سیاسی  نظام  در  قوا  تفکیک  اصل  براساس 
کنار  در  کشور  ملی  شورای  افغانستان، 
قوه های قضائیه و اجرائیه، یکی از سه قوه ی 
بر  است.  مستقل  قوه ها  دیگر  از  و  دولت 
مهم ترین  افغانستان،  اساسی  قانون  اساس 

در پیام تبریکی نوشته است که دریافت این 
مثابه  به  رسانه ها  برای  دستاوردی  را  جایزه 
آزادی  از  حمایت  دموکراسی،  چهارم  رکن 
الهام بخش  رسانه ای  فعاالن  برای  و  بیان 
است:  افزوده  کمیسیون  این  می داند. 
خاطره  و  یاد  گرامی داشت  با  »همچنان 
کشور  رسانه ای  جامعه  پرشمار  قربانیان 
هرچه  مصونیت  و  امنیت  تأمین  خواستار 
بیشتر برای خبرنگاران و رعایت هرچه بهتر 
قانون دسترسی به اطالعات در کشور است و 
بر ادامه حمایت خود از خبرنگاران و آزادی 

بیان در کشور تأکید می کند.«
اداره تدارکات ملی نیز در پیامی گفته است 
که »به دست آوردن این جایزه بزرگ نشانه 
سعی و تالش همه همکاران جوان و باانگیزه 
روز  اطالعات  وزین  روزنامه  در  ما  رسانه ی 
در  خود  همکاری  از  اداره  این  می باشد.« 
تحقیقی  گزارش های  برای  اطالعات  ارائه 
گفته  و  کرده  یاد  روز  اطالعات  روزنامه 
فرهنگ  تقویت  زمینه  در  اداره  »این  است: 
است  متعهد  همواره  اطالعات  به  دسترسی 
تا در اطالع رسانی با اصحاب رسانه ای کشور 
همکاری همه جانبه و شایسته داشته است.«

در  متحد  ملل  سازمان  نمایندگی  یا  یوناما 
است  گفته  تبریکی  پیام  در  نیز  افغانستان 
چنین  داشتن  با  می تواند  »افغانستان  که 
باشد.  مفتخر  شجاع  تحقیقی  روزنامه نگاران 
آن ها که اغلب در معرض تهدیدند و همراه 
با جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی کار 
و  افشا  را  فساد  که  دارند  تالش  می کنند، 
جامعه ای بازتر ایجاد کنند و قدرت مندان را 

حساب ده نگهدارند.«
سفارت امریکا در کابل نیز در پیام تبریکی 
بین المللی  موفقیت  یک  »این  است:  نوشته 
آزاد  رسانه های  روز،  اطالعات  روزنامه  برای 
متعهد  ما  است.  افغانستان  مدنی  جامعه  و 
به حمایت از تالش ها برای مبارزه با فساد و 
تقویت فضای رسانه ای آزاد و پرجنب وجوش 

در این کشور هستیم.«
دریافت  کانادا  و  بریتانیا  سفارت خانه های 
سازمان   2020 سال  فساد  با  مبارزه  جایزه 
و  دریابی  ذکی  به  را  بین الملل  شفافیت 

روزنامه اطالعات روز تبریک گفته اند.
بسیاری از مخاطبان اطالعات روز با نوشتن 

ملی  اعضای شورای  تا  نگیرد  قرار  پی گرد  و 
بتواند به مسئولیت هایش عمل کند.

تاریخ نگار،  مهدی،  محی الدین  داکتر 
در  مجلس  پیشین  نماینده ی  و  سیاستمدار 
یک  اگر  می گوید  روز  اطالعات  با  گفت وگو 
و  نباشد  مصونیت  دارای  مجلس  نماینده ی 
احساس کند در قبال موضعی که می گیرد، 
نقدی که بر حکومت وارد می کند یا قانونی 
یا  قرار گرفته  که وضع می کند، تحت فشار 
صورت  به  نمی تواند  شود،  تهدید  و  محکوم 
آزادانه قانون گذاری کند یا از عملکرد حکومت 

نظارت کند.
ضرورت  و  فلسفه  می گوید  مهدی  آقای 
از مصونیت  اعضای شورای ملی  برخورداری 
این ارگان دولت و  پارلمانی، حفظ استقالل 
پیش گیری از اعمال فشار و تهدید بر اعضای 
مسئولیت های شان  به  عمل  در  ملی  شورای 
است. وی اضافه می کند که به موجب ماده  ی 
به  متهم  وکیلی  اگر  اساسی  قانون   102
ارتکاب جرم شود، می تواند با اطالع مجلس 
مورد پی گرد قرار گرفته و اگر جرم مشهود 
گرفتن  قرار  جریان  در  به  نیاز  بدون  باشد، 
مجلس، توسط پولیس و دادستان، دستگیر یا 
تحت تعقیب و پی گرد و دیگر اقدامات قانونی 

قرار بگیرد.
می گوید:  مجلس  پیشین  نماینده ی  این 
سال  هشت  تجربه ی  از  من  که  آن جا  »تا 
عضویت ام در مجلس نمایندگان می دانم، این 
دو ماده ی قانون اساسی هیچ اشکالی ندارد، 
به  قضایی  پی گرد  از  را  مجلس  نمایندگان 
موجب ارتکاب جرم معاف نمی کند یا مانعی 
در مبارزه با فساد و رسیدگی به اتهام فساد 
کسی  اگر  نیست.  ملی  شورای  اعضای  بر 
به  را  اساسی  قانون   102 و   101 ماده های 
صورت مصونیت قضایی مطلق و معافیت از 
پی گرد عدلی به موجب ارتکاب جرم فهمیده 

اهدای جایزه مبارزه اب فساد سال 2020 
به ذیک دریایب و روزانمه اطالعات روز

مصونیت اپرملاین؛ 
رضورت اسایس یا پناهی برای قانون شکین؟
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»هشدار درباره حمالت احتمایل ایران« به اهداف متعلق به ارسائیل در کشورهای دیگر
این مقام سابق مبارزه با تروریسم اسرائیل افزود: من واقعا 
نگران هستم که ممکن است اتفاقی بیفتد، به ویژه با توجه 
به اتفاقی که برای محسن فخری زاده افتاد، زیرا ایران واقعا 

به دنبال انتقام است.
آسوشیتدپرس می گوید بر اساس ارزیابی سازمان فرودگاه 
های اسرائیل حدود 25 هزار اسرائیلی در ماه جاری با پنج 
شرکت هواپیمایی به امارات متحده عربی رفته اند. این در 
حالی است که پیش از این سرمایه گذاران و کارآفرینان به 

سمت دبی رفته اند.
این گزارش می افزاید با توجه به این که برای سفر به امارات 
کشور  این  ندارد،  وجود  کرونایی  قرنطنیه  به  احتیاجی 
جذاب  مکان ها  از  یکی  فارس  خلیج  جنوب  در  کوچک 
جشن  تعطیالت  جریان  در  اسرائیلی  توریست های  برای 

»حنوکا«، یکی از جشن های یهودیان، محسوب می شود.
اسرائیل هفته جاری یک توافقنامه توریستی با بحرین امضا 

کرد.
آژانس مسافرتی »امسالم تور« هم به آسوشیتدپرس گفته 
دبی  به  توریستی  سفرهای  برای  زیادی  تقاضاهای  است 

وجود دارد.
امارات  بود،  نوشته  پنجم قوس  رویترز هم در  خبرگزاری 
را  برای شهروندان 13 کشور  روادید  متحده عربی صدور 
که جمعیتی اکثرا مسلمان دارند، از جمله ایران را متوقف 

کرده است.

و  رستورا ن ها  هتل ها،  از  زیادی  تعداد  در  که  اسرائیلی 
مختلف  کشورهای  در  توریستی  و  گردشگری  مکان های 

حضور دارند، چالش متفاوتی برای این کشور خواهد بود.
تروریسم  با  مبارزه  سابق  مقام  یک   ، گوزانسکی  یوئل 
اسرائیل در تل آویو به آسوشیتدپرس گفته است، این یک 
کابوس خواهد بود، و من واقعا امیدوارم که هر دو دولت 
هماهنگی  نحوه  بهترین  اسرائیل  و  عربی  متحده  امارات 

برای محافظت از اسرائیلی ها را داشته باشند.

امنیتی  تدابیر  افزایش  از  اسرائیل  این رسانه های  از  پیش 
داده اند.  خبر  جهان  در  کشور  این  سفارت خانه های  در 
یک شبکه تلویزیونی اسرائیل هم گزارش داده بود که از 
»بیم انتقام ایران«، حفاظت از برخی سفارت خانه و دفاتر 

نمایندگی »حساس« اسرائیل در دنیا افزایش داده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم می گوید، با توجه به هشدار 
این کشور  به شهروندان  اسرائیل  تروریستی  سازمان ضد 
مسافران  از  محافظت  منطقه،  کشورهای  به  سفر  برای 

اطالعات روز: دولت اسرائیل پنج شنبه 13 قوس هشدار داده 
است، به دنبال کشتن شدن محسن فخر ی زاده، از محققان 
ارشد برنامه هسته ای-نظامی ایران این احتمال وجود دارد 
که جمهوری اسالمی به اهداف متعلق به اسرائیل در دیگر 

کشورها حمله کند.
به گزارش رویترز، سازمان ضد تروریستی اسرائیل هشدار 
داده است ایران ممکن است در کشورهای مجاور از جمله 
گرجستان، آذربایجان، ترکیه، امارات متحده عربی و بحرین 

دست به حمالتی بزند.
تصریح  خود  بیانیه  در  اسرائیل  تروریستی  ضد  سازمان 
کرده است: با توجه به تهدیدهای اخیری که از جانب ایران 
مطرح می شوند و همچنین با توجه به دخالت عوامل ایران 
در حمالتی تروریستی گذشته در کشورهای مختلف، این 
نگرانی وجود دارد که ایران تالش کند به همان شیوه علیه 

اهداف اسرائیلی دست به اقدام بزند.
محسن فخری زاده مهابادی در روز جمعه، هفتم قوس در 
»منطقه آبسرد« دماوند مورد سوءقصد قرار گرفته و کشته 

شد.
ایران،  نظامی  و  سیاسی  مقام های  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
اسرائیل را مسئول ترور محسن فخری زاده می دانند و وعده 
گرفتن انتقام او را داده اند. یکی از مشاوران رهبر جمهوری 
اسرائیل  به  قاطع«  و  پاسخ »حساب شده  از  هم  اسالمی 

صحبت کرده است.

سازمان ملل: 

امنیت غذایی نیمی از جمعیت یمن در خطر است

که با نبود فاجعه بار امنیت غذایی روبرو هستند، سه برابر 
بیشتر خواهد شد. مرحله اول قحطی به این معناست که 
انسان ها از گرسنگی رنج می برند و کسانی که دچار ضعف 
و فترت جسمانی اند جان خود را در اثر گرسنگی از دست 

می دهند.
دیوید بیزلی، رییس برنامه جهانی غذا گفت:

»اشتباه نکنید. در سال 2021 در یمن تعداد کسانی که 
می گیرند  قرار  مرگ  خطر  در  غذایی  امنیت  نبود  اثر  در 

بیشتر از سال 2020 خواهد بود.«
سال  در  خود  مالی  تعهدات  به  یمن  حامی  کشورهای 
2020 عمل نکردند. آن ها مکلف بودند سه میلیارد و 400 
میلیون دالر برای کمک رسانی در اختیار سازمان ملل قرار 
دهند. اما سازمان ملل اعالم کرد که فقط 45 درصد از این 

مبلغ پرداخت شده است.
سازمان ملل اعالم کرد که کاهش کمک های مالی به یمن 

در سال 2021 نیز ادامه خواهد یافت.
سازمان خیریه آکسفام در گزارشی که نوامبر/ آبان سال 
میزبانی  به   20 گروه  اجالس  برگزاری  از  قبل  جاری 
عربستان برگزار شد اعالم کرد کشورهای عضو این گروه 
در  خود  دخالت  سعودی  عربستان  که   2015 سال  از 
جنگ یمن را آغاز کرد 17 میلیارد دالر سالح به ریاض 
یمن  به  مبلغ  این  سوم  یک  تنها  حالی که  در  فروخته اند 

کمک های بشردوستانه کرده اند.

قرار  گرسنگی«  افزایش  به  رو  »خطر  در  یمن  نفری 
گفته  ملل  سازمان  نهادهای  مشترک  بیانیه  در  می گیرد. 
با شرایطی روبه روست که  شده که یمن در حال حاضر، 
شبیه به شرایط قحطی است که دو سال پیش نیز شاهد 

آن بوده است.   
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس دیوید بیزلی، رییس 

برنامه جهانی غذا گفت:
مردم  بیداری  برای  ندایی  باید  هشداردهنده  اعداد  »این 
ما  و  گرفته  قرار  قحطی  آستانه  در  یمن  باشد.  جهان 
نمی توانیم به میلیون ها خانواده ای که حاال به کمک های 
خود  حال  به  را  آن ها  و  کرده  پشت  دارند  نیاز  ما  فوری 

رها کنیم.«
به نقل از رادیو زمانه، در سال 2014 حوثی های یمن که 
تحت حمایت جمهوری اسالمی ایران قرار دارند صنعا را 
فتح و حکومت دست نشانده عربستان سعودی را ساقط 
کردند. عربستان و متحدانش ائتالفی نظامی تشکیل دادند 
و در حمایت از رییس جمهوری یمن مواضع حوثی ها را 
بمباران کردند. از آن پس یمن به صحنه ای برای جنگ 

نیابتی ایران و عربستان در منطقه تبدیل شد.
بر اساس بیانیه مشترک نهادهای سازمان ملل در »مرحله 
غذایی  امنیت  یمن،  در  که  کسانی  تعداد  قحطی«  اول 
ندارند از سه میلیون و 600 هزار نفر به پنج میلیون نفر 
در نیمه نخست سال 2021 خواهد رسید و تعداد افرادی 

شامگاه پنجشنبه 4 دسامبر/ 14 قوس برنامه جهانی غذا، 
صندوق کودکان سازمان ملل )یونیسف( و سازمان خواربار 
و کشاورزی سازمان ملل )فائو( در بیانیه مشترکی اعالم 
میلیون  از جمعیت 30  نیمی  در سال 2021  که  کردند 

اطالعات روز: سازمان ملل متحد اعالم کرد که به زودی 
از بین می رود.  از وقوع قحطی در یمن  امکان جلوگیری 
یک مطالعه تازه نشان می دهد که نیمی از جمعیت یمن 

به زودی با گرسنگی و قحطی درگیر خواهد شد.

این  محموله  نخستین  کرد،  تأیید  را  بیون تک  فایزر  ـ  
واکسن وارد بریتانیا شد.

اداره غذا و دارو حدود یک هفته  قرار است  امریکا  در 
دیگر )دهم دسامبر( درباره استفاده اضطراری از واکسن 
فایزر ـ  بیون تک تصمیم گیری کند و آژانس داروی اروپا 
تاییدیه  می تواند  دسامبر   29 تا  است  کرده  اعالم  نیز 

اضطراری واکسن را صادر کند.
کارشناسان،  و  دانشمندان  از  برخی  شرایط،  این  در 
واکسن  برای  مجوز  صدور  چگونگی  درباره  مشاجرات 
کرونا در برهه کنونی را ضربه ای به اعتماد عمومی برای 

استفاده از آن توصیف کرده اند.
گفت:  بریتانیا  دولت  علمی  مشاور  فارار،  جرمی 
یا  کووید-19  مورد  در  واکسن،  مورد  در  »ملی گرایی 
دیگر مشکالت بهداشت عمومی که دارای ابعاد جهانی 
همیشه  »علم  داد:  ادامه  او  ندارد.«  جایگاهی  هستند، 
استراتژی خروج از این همه گیری وحشتناک بوده است 

و این علم، جهانی بوده است.«

قانونی در بریتانیا دارم.«
در واکنش به انتقادهای مقام های امریکایی و اروپایی از 
بریتانیا، چندین نماینده این کشور از کندی روندهای 

قانونی اتحادیه اروپا در این زمینه انتقاد کردند.
در همین زمینه، گوین ویلیامسون، وزیر مشاور در امور 
آموزش بریتانیا، در یک گفت وگوی رادیویی اعالم کرد: 
داریم.  را  پزشکی  سنجش  نهادهای  بهترین  قطعا  »ما 

خیلی بهتر از فرانسوی ها، بلژیکی ها و امریکایی ها.«
تا  بریتانیا  نوشت  گزارشی  در  نیویورک تایمز  روزنامه 
قوانین  چتر  زیر  همچنان  میالدی  جاری  سال  پایان 
موجود  قوانین  دلیل  به  اما  دارد،  قرار  اروپا  اتحادیه 
اروپایی توانسته زودتر از بقیه کشورها مجوز استفاده از 

این واکسن را صادر کند.
این قانون به کشورها اجازه می دهد که در امور اضطراری 

بهداشت عمومی، به طور جداگانه تصمیم گیری کنند.
روز  بریتانیا  در  دارویی  نظارت  نهاد  آن که  از  پس 
چهارشنبه 12 قوس واکسن کرونای تولیدی شرکت های 

به عنوان  کرده  اعالم  بریتانیا  درحالی که  روز:  اطالعات 
اولین کشور غربی اجازه استفاده از واکسن کرونا را صادر 
کرده است، مقام های بریتانیایی و امریکایی درباره روند 
تصویب استفاده از این واکسن از سوی دولت های شان 

به بحث و مشاجره با یکدیگر پرداختند.
آنتونی فائوچی، رییس موسسه ملی آلرژی و بیماری های 
عفونی امریکا، در گفت وگو با رسانه های این کشور گفت 
آزمایش های  اطالعات  بریتانیا  در  ناظر  مقام های  که 
بالینی واکسن کرونا را به دقت همکاران امریکایی خود 

در سازمان غذا و داروی امریکا بررسی نکرده اند. 
به نقل از ایران اینترنشنال، او اما بعدتر از این که روند 
قانونی در بریتانیا را برای صدور مجوز واکسن کرونای 
برده،  سوال  زیر  بیون تک  فایزر  ـ   شرکت های  ساخت 

عذرخواهی کرد.
سوءتفاهم  »واقعا  گفت:  بی بی سی  شبکه  به  فائوچی 
پیش آمده و من بابت آن متاسفم و عذرخواهی می کنم. 
روند  به  هم  و  علمی  جامعه  به  هم  زیادی  اعتماد  من 

کسن کرونا یتانیا بر رس روند تصویب مجوز استفاده از وا یکا و بر مشاجره امر

سرمربی بارسا از اینکه روز پنجشنبه مدیر 
موقت بارسا گفت که مسی باید در تابستان 

فروخته شود، عصبانی است.
بارسا پس از شکست 1-0 در زمین اتلتیکو 
موفق شده سه برد متوالی در اللیگا و لیگ 
به  روحیه  با  حاال  و  کند  کسب  قهرمانان 

مصاف کادیز خواهد رفت.
کادیز ماه گذشته توانست در زمین رئال با 
یک گل برنده شود و امروز حریف ساده ای 

برای ابی اناری ها نخواهد بود.
در  بارسا  سرمربی  کومان  رونالد 
نشست خبری این بازی گفت:» طبیعتا 
برابر کادیز توپ در اختیار ما خواهد بود و 
حریف یک بازی بسته را به نمایش خواهد 
در  کادیز  دهد  می  نشان  آمار  گذاشت. 
زمین حریفان بهتر کار کرده است ولی در 
مجموع نتایج خوبی کسب کرده اند. برابر 
این تیم باید با تمرکز باال کار کنیم و اگر 
های  موقعیت  و  باشیم  در سطح خودمان 
گل زیادی خلق کنیم، برنده خواهیم شد.«
آینده مسی:» وضعیت مسی را همه می 
مورد  این  در  باشد  قرار  کسی  اگر  دانند. 
شفاف حرف بزند، خودش است. حرف ها 
و شایعات مورد عالقه من نیستند اما اگر 

ژوزه مورینیو می گوید از مربیگری خسته 
بیشتر می  انگیزه اش  روز  به  روز  و  نشده 

شود.
را  خود  که  بود  پورتو  در  مورینیو  ژوزه 
فوتبال  به  ارزشمند  مربی  یک  عنوان  به 
بابی  دستیاری  سابقه  او  کرد.  معرفی  دنیا 
را  بارسلونا  در  حال  فن  لوئیس  و  رابسون 
قهرمانی  آنکه  از  پورتو پس  با  ولی  داشت 
یوفا و لیگ قهرمانان را کسب کرد، مشهور 
قهرمان  توانست  در چلسی  او سپس  شد. 
لیگ برتر شود. مورینیو اینتر را به سه گانه 
ای تاریخی در سال 2010 رساند و در ادامه 

راهی رئال شد.
در رئال او توانست قهرمانی اللیگای 2012 
را کسب کند و رکورد امتیاز و گل زده در 

تاریخ فوتبال اسپانیا را به ثبت برساند.
و  برگشت  به چلسی  مورینیو سال 2013 

مورد  در  صحبت  برای  هنوز  زمستان:» 
این  هدف  فعال  است.  باقی  وقت  انتقاالت 
به  آرائوخو  و  اومتیتی  ساموئل  که  است 
رئیس  با  زمستان  برسند.  آرمانی  شرایط 
جدید در مورد جذب مدافع حرف خواهم 

زد.«
پرداخت  عدم  ادعای  و  توسکتس 
بازیکنان:»  به  جنوری  در  دستمزد 
توافق  به  دستمزد  کاهش  برای  باشگاه  با 
ارقام  و  اعداد  مورد  در  ولی  ایم  رسیده 
سازی  آماده  روی  من  دانم.  نمی  چیزی 
تیم تمرکز دارم و اینکه خوب بازی کنیم و 
برنده شویم. نگرانی من چیز دیگری است. 
نیست  خوبی  اقتصادی  شرایط  در  باشگاه 
وجود  ها  تیم  همه  برای  شرایط  این  اما 

دارد.«
نقش  معتقدم  گریزمان:»  گیری  اوج 
اصلی را خودش داشته است. گریزمان می 
راست  بال  در  یا  باشد  نوک  مهاجم  تواند 
بازی کند. فاکتور مهم اما اعتماد به نفس 
است نه پست بازی. گریزمان می خواست 
شرایطش را بهتر کند و از لحاظ ذهنی هم 
موفق شد. ستاره ها همیشه می توانند به 

انتظارات پاسخ بدهند.«

دوست دارم بازیکنانم را یک یا چند سطح 
باالتر ببرم.«

مورینیو ادامه داد:» فکر می کنم احتماال 
باشند  نداشته  از من  مردم چنین تصوری 
هستم.  متواضع  و  ساده  انسانی  من  ولی 
همیشه عاشق یادگیری ام و سعی دارم بهتر 
و بهتر شوم. این بخشی از هر شغل است که 
تجربه می تواند باعث بهتر شدن شما شود.

به شکل جدی معتقدم االن نسبت به 15 
یا 20 سال قبل مربی بهتری هستم. همه 
می گویند دوران کاری من طوالنی بوده که 
درست است اما من هنوز خودم را به خط 
پایان نزدیک نمی بینم. من همچنان همان 
عشق روزهای اول مربیگری را دارم. همان 
عالقه همیشگی به یادگیری. موهایم سفید 
شده اند اما نه به خاطر استرس کاری. من 

هنوز می خواهم مربیگری کنم.«

که بماند یا برود. ای کاش بماند و دوست 
ندارم به حواشی دامن بزنم.«

شدن  تیمی  هم  مورد  در  نیمار  حرف 
مربی  عنوان  به  بعد:»  با مسی در فصل 
را  ها  بهترین  دارم همیشه  باشگاه دوست 
داشته باشم. توسکتس گفت که نیمار فقط 
به شرط اینکه بازیکن آزاد باشد می تواند 
بارسا  مربی  عنوان  به  ولی  بیاید  بارسا  به 
دارم  دوست  همیشه  باشگاه  این  هوادار  و 

بهترین ها در بارسا بازی کنند.«
در  مدافع سیتی  گارسیا  اریک  جذب 

تیم درست  بهترین زمان در یک  شما در 
بوده اید.

یک چیز دیگر، دوران شغلی موفق است که 
پس از سال ها به شما نسبت داده می شود. 
من همیشه می خواستم مربی ای با دوران 
پرافتخار و موفق لقب بگیرم. این بخشی از 
اگر عاشق کارم  است.  DNA من  و  ذات 
باشم، همیشه  انگیزه  با  و  باشم و سرحال 

دامن  ها  زنی  گمانه  به  بخواهیم  خودمان 
توانیم  نمی  ما  نیست.  اتفاق خوبی  بزنیم، 
شایعات بیرونی را کنترل کنیم ولی حرف 
های روز پنجشنبه کارلس توسکتس)مدیر 
باشگاه  به  مسی  مورد  در  بارسا(  موقت 

کمک نمی کند.
می  تابستان  را  مسی  گفت  او  اینکه 
بهتر  فروخت، عقیده شخصی اش است و 
بود علنی نمی کرد. االن وقت حرف زدن 
در این مورد نبود. لئو تا پایان فصل با ما 
گیرد  می  تصمیم  خودش  و  دارد  قرارداد 

کرد.  برتر  لیگ  قهرمان  را  تیم  این  بازهم 
توانست  منچستریونایتد  در  خاص  آقای 
نایب  را  تیم  این  و  شود  اروپا  لیگ  فاتح 
قهرمان لیگ کرد و از سال گذشته هدایت 
تاتنهام را برعهده گرفته تا به رکورد سال 

ها جام نبردن این تیم لندنی پایان بدهد.
است  معتقد  سالگی   ۵7 در  مورینیو 
تواند  می  دیگر  سال   ۱۵ تا   ۱۰ هنوز 
سامیت«  وب   « به  او  کند.  مربیگری 
حرفه  در  ولی  دارم  سال  من 57  گفت:» 
تعجب  شوم.  می  محسوب  جوان  هنوز  ام 
هم  دیگر  سال   15 تا   10 اگر  کنم  نمی 
بزرگی  تفاوت  من  نظر  از  کنم.  مربیگری 
موفق  شغلی  دوران  یک  و  موفقیت  بین 
وجود دارد. موفقیت می تواند مقطعی باشد 
و با استعداد شما در ارتباط است. موفقیت 
باشد که  این حقیقت  نتیجه  تواند در  می 

از داخل باشگاه رضبه می زنند
خشم کومان؛ االن چه وقت حرف زدن از میس بود؟

سپیدی موهایم به خاطر اسرتس کاری نیست
ینیو: 10 یا 15 سال دیگر هم مربیگری  مور

می کنم

زوج رونالدو و موراتا 
برابر است با گل های فراوان

میس رشط نیمار 
برای تمدید قرارداد

کنار  در  اسپانیایی  مهاجم  و  پرتگالی  ستاره 
هم گل های زیادی را به ثمر رسانده اند.

به نقل از بی ساکر، کریستیانو رونالدو تشنه 
هم چون  بازیکنی  که  زمانی  و  است  گلزنی 
آلوارو موراتا در کنارش قرار می گیرد نتیجه 
بازیکن در 79  خیلی مثبت می شود. هر دو 
رئال  با  دیدار   72( بوده اند  هم بازی  دیدار 
مادرید و هفت بازی با یوونتوس( و توانستند 
ثمر  به  مسابقه  هر  در  را  گل  یک  از  بیش 

برسانند. 
در مجموع موراتا و رونالدو 96 گل با هم به 
کنار  که  بازی  هر  در  یعنی  رسانده اند  ثمر 
ثبت  به  را  گل   .21 1 میانگین  بودند  هم 
گلزنی  بازی ها  همه  در  آن ها  رسانده اند. 
نکرده اند و مجموع عملکردشان چنین آماری 

را نشان می دهد.
بازی   58 در  اسپانیایی  و  پرتگالی  مهاجم 
 73.42 در  توانستند  یعنی  کردند  گلزنی 
درصد دیدارها دروازه حریفان شان را باز کنند 
و تنها در 21 بازی ناکام بودند. در دیدارهایی 
که کنار هم بودند 72.15 درصد پیروزی )57 
و  بازی(   16( تساوی  درصد   20.25 بازی(، 
7.60 درصد شکست )شش بازی( را به ثبت 

رساندند. 
این آمار بیش تر به حضورشان در رئال مادرید 
کنونی شان  تیم  یوونتوس،  در  اما  برمی گردد 
ثمر  به  گل   14 اند  توانسته  بازی  هفت  در 

برسانند.

مهاجم پاری سن ژرمن برای تمدید قراردادش 
خواهان ستاره بارسلونا است.

بـا  نیمـار  قـرارداد  سـاکر،  بـی  از  نقـل  بـه 
اسـت.   2022 سـال  تـا  ژرمـن  پاری سـن 
هیـات مدیـره می خواهـد ایـن زمـان بیش تر 
شـود. بـا ایـن حـال مهاجـم برزیلـی بـرای 
او  اسـت.  گذاشـته  شـرط  همـکاری  ادامـه 
یک خواسـته بـزرگ از باشـگاهش دارد. تیم 
فرانسـوی بـا نزدیـکان نیمـار صحبـت کرده 
اسـت و مشـخص شـده بازیکن برزیلی آماده 
تمدیـد قـرارداد اسـت امـا زمانـی ایـن اتفاق 
رخ خواهـد داد کـه تیـم تقویـت شـود چه از 

لحـاظ سـرمربی و چـه بازیکـن. 
ستاره  نظر  مورد  بازیکن  می رسد  نظر  به 
نیمار  است.  مسی  لیونل  ژرمن،  سن  پاری  
مقابل  تیمش  یک  بر   3 پیروزی  از  پس 
منچستریونایتد در لیگ قهرمانان اظهار کرد: 
بازی  هم  کنار  در  باید  رو  پیش  سال  »در 

کنیم. 
برنامـه  ببینـد  می خواهـد  برزیلـی  مهاجـم 
PSG بـرای آینده چیسـت و سـپس پاسـخ 
روشـنی در رابطه با تمدید قـراردادش بدهد. 
»عجلـه ای  گفتنـد:  بازیکـن  ایـن  نزدیـکان 
نداریـم. هنـوز 18 مـاه از قـراردادش باقـی 

مانـده اسـت.« 
از طرفی ناصر الخلیفی، مالک باشگاه فرانسوی 
درباره احتمال امضای قرارداد با مسی سکوت 
امکان  آیا  فهمید  تا  ماند  منتظر  باید  کرد. 
ژرمن  پاری سن  در  آرجانتینی  ستاره  حضور 

وجود دارد یا نه. 
به  آینده  تابستان  بارسلونا  کاپیتان  قرارداد 
پایان می رسد و این بازیکن از جنوری 2021، 
باشگاه های  با  می تواند  دیگر  ماه  یک  یعنی 

دیگر مذاکره کند. 

روبرتو مارتیزن:
نگران هازاردم؛ او باید در زمنی باشد نه کلینیک

اینگونه باشد، تفاوت ها را در زمین رقم 
شد  مبتال  کرونا  ویروس  به  او  زند.  می 
یک  هم  حاال  و  بود  بدشانسی  اوج  که 
به  دارد.  معمولی  عضالنی  مصدومیت 
نگران  هازارد  دوری  زمان  مدت  خاطر 
این  از  پس  او  روحیه  اینکه  اما  نیستم 
همه مصدومیت پایین بیاید، نگرانم می 
فوتبال  و  باشد  زمین  در  باید  ادن  کند. 
نظر  زیر  و  کلینیک  در  نه  کند  بازی 
باید  این مهم هنوز  برای  ها.  فیزیوتراپ 

کمی صبر کنیم.«

شایستگی  نتوانسته  متعدد  مشکالت 
هایش را در رئال ثابت کند. اگر غیبت او 
در بازی های رئال به خاطر یک مشکل 
ولی  شدیم  می  نگران  باید  بود،  یکسان 
ها  درمان  به  او  چرا  دانم  نمی  دقیقا 
پس  و  دهد  نمی  نشان  مثبت  واکنش 
دیگر  بار  بهبودی،  از  مدتی  گذشت  از 
نگران  تواند  می  این  شود.  می  مصدوم 

کننده باشد.«
برابر  بازی  در  را  او  داد:»  ادامه  مارتینز 
اینتر شاد و خوشحال دیدم و زمانی که 

میالدی  سال  پایان  تا  رئال  های  بازی 
2020 را.

در  هازارد  ادن  هفتمین مصدومیت  این 
تا نگرانی ها در  یک سال گذشته است 
تیم  پزشک  اخیرا  بگیرند.  قوت  او  مورد 
ملی بلجیم گفته بود که مصدومیت های 
هازارد به خاطر استرس بیش از اندازه او 

در رئال مادرید است.
روبرتو مارتینز سرمربی تیم ملی بلجیم 
ادن  گفت:»  هازارد  وضعیت  مورد  در 
خاطر  به  و  بوده  بدشانس  بسیار  بسیار 

افت  نگران  بلجیم  ملی  تیم  سرمربی 
روحیه ستاره رئال مادرید است.

دو هفته پیش و پس از مصدومیت ادن 
ترک  به  مجبور  او  آالوس  برابر  هازارد 

میدان شد.
نظر  طبق  مادرید  رئال  بلجیمی  ستاره 
تیم پزشکی باشگاه با مصدومیت عضالت 
تا 4  بین سه  و  ران راست مواجه است 
هفته قادر به حضور در میادین نخواهد 
بود. به این ترتیب هازارد هم دربی برابر 
اتلتیکو را از دست می دهد و هم دیگر 
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چند کلمه درس به قیمت جان
»حادثه کورس کوثر دانش به فراموشی 

سپرده شده است«
دخترم  سه  است.  ساله   19 کالن ترینش  که  دارم  اوالد 
درس نمی خواند از دولت می خواهم زمینه ی درس خواندن 
تأمین کند. هر روز  را  امنیت  و  فراهم کند  را  اوالدهایم 
نباید خانواده ها بسوزد و َدر بگیرد، ما سوختیم بس است. 

نان آور نداریم«. 
عبداهلل فوالدی که ملکه، دختر برادرش را در این حادثه از 
دست داد می گوید »ملکه مدیریت خانه را به عهده داشت. 
بعد از او نظم خانواده شان از هم پاشیده«. در کنار این، 
فوالدی می گوید »دولت ادعای پی گیری قضیه را دارد، اما 
ما در صداقت شان شک داریم. دولت در اوایل می خواست 
با کمک های نقدی از ما دل جویی کند، اما برای ما این 
دل جویی ها بی معناست. اوالد کالن کردیم و دوازده سال 
اما به یکبارگی  تا آن ها درس بخوانند،  زحمت کشیدیم 

مثل آفتاب غروب کرد و نفهمیدیم کجا شد.«
حادثه ها  چنین  قبال  در  اصلی  مقصر  را  دولت  عبداهلل 
می داند و اضافه می کند »تمام روز مردم قتل عام می شود 
وقتی  است.  بی معنا  بسیار  دولت  از  دادخواهی  ادعای  و 
در افغانستان زندگی کنی باید بسیار شانس داشته باشی 
که شب زنده به خانه ات برگردی... اگر واقعا کار به جایی 
ناتوانی شان  به  بیاید  نمی تواند  کاری  دولت  که  رسیده 
را روی  قانون و حکومت جدید  تا آن وقت  اعتراف کند 

کار بیاید.«

به حوزه سیزده می رویم و خواستار پی گیری عامالن این 
قضیه می شویم، اما این بیچاره ها هیچ صالحیتی ندارند. 
معاون اول در جلسه شش و نیم صبح همیشه از حادثه 
دانشگاه کابل یاد می کند اما از ما هیچ نه.« سروش سپس 
اضافه می کند: »کسانی که در این جا می آیند نه به حزب 
وابسته است، و نه ما کسی را تعریف کرده ایم و نه از کسی 
بد گفته ایم. فقط چند کلمه کیمیا و فیزیک و مضامین 

مکتب را درس می دهیم. من نمی دانم جرم ما چیست.«
مدیر این کورس می گوید بعد از حادثه 3 عقرب بود که 
نهادهای  علیه  تهدیدات   گفتند  ما  به  امنیتی  نهادهای 
تهدیدات  »قبال  بود:  زیاد  بسیار  کابل  غرب  در  آموزشی 
باال بوده اما هیچ گونه اطالع رسانی به ما صورت نگرفت.« 
سروش، از این شاکی است که چرا با وجود تهدیدات و 
آگاهی نهادهای امنیتی از این موضوع، به ما اطالع رسانی 

به موقع صورت نگرفت.

دولِت بی کفایت و خانواده های داغدار
در افغانستان همه ساله خانواده ها و افراد زیاد بی سرپرست، 
زن  حنیفه،  افراد  این  از  یکی  می شوند.  عزادار  و  داغدار 
میان سال و مصیبت زده است. حسین، شوهر حنیفه در 
کورس کوثر دانش محافظ بود. او در این حادثه کشته شد. 
حنیفه به صورت خالصه درباره زندگی اش می گوید: »هفت 

زبان می آورند. کسی از میان شان می گوید »چرا ما به جای 
مراسم  در  بیاییم،  بچه های مان  فراغت  جشن  در  آن که 
افغان ها  اکثر  برای  سوال  این  بیاییم؟«  باید  اربعین شان 
آشنا است؛ سوال آشنا و بسیار دردناک که ظاهرا جواب  

آن را کسی نمی داند.
ثنا ابراهیمی، که دختر کاکایش ملکه ابراهیمی را در حادثه 
انتحاری کورس کوثر دانش از دست داد، وقتی خاطرات 
چشمانش  در  اشک  می کند،  بازگویی  را  ملکه  با  خود 
حرف  درست  و  می بندد  را  گلویش  بغض  می زند،  حلقه 
ملکه  می گوید  اشک  از  پر  چشمان  با  او  نمی تواند.  زده 
فراگیری علم و دانش کشته شد: »امروز روزی  به جرم 
است که ملکه و هم قطاران او جان شان را به جرم دانایی 
و تالش از دست دادند. درست 40 روز قبل ملکه مانند 
خواب  از  خوابید؛ سحرگاه  ساعت  چهار  هم صنفی هایش 
برخاست، کتاب کیمایش را مرور کرد، به مکتب رفت و 
بعدش روانه کورس شد؛ به امید نمره ای بلندتر از قبل. بعد 

از درس از کورس خارج شد ولی هرگز به خانه نرسید.«
دختر کاکای ملکه با همان صدای دردمند و سوگوار اضافه 
می کند: »ملکه با هم صنفانش از آبادِی حاصل از آگاهی 
حرف می زد. ما امروز داغدارتر از دیروزیم. آرزوهایی ملکه 
روی دفترهای خاطراتش جا مانده. ملکه اشک در چشم، 

چشم از جهان پوشید.«
ناجیه کاظمی، یکی دیگر از شاگردان کورس کوثر دانش 
که از حمله انتحاری جان سالم به در برده است و می گوید: 
»ما برای فراگیری علم و دانش تالش می کنیم. منطقی 
بترسیم  کورس  به  آمدن  از  حادثه  آن  از  بعد  که  است 
هر  من  است.  عادی  اتفاقاتی  چنین  از  بعد  ترسیدن  اما 
وقت داخل کورس می شوم می ترسم؛ همیشه به خاطرات 
هم صنفی هایم فکر می کنم، به آن هایی که رفتند و دیگر 

هرگز برنگشتند.«

چند کلمه درس به قیمت زندگی
گروه های تروریستی قبل از این نیز بر مراکز آموزشی در 
کابل  غرب  در  حمله ها  این  اکثریت  کردند.  حمله  کابل 
صورت گرفته است. یاسین سروش، مسئول کورس کوثر 
هدف مند  گونه  به  برچی  دشت  »ساحه   می گوید  دانش 
مورد حمله قرار می گیرد.« درست نُه روز بعد از حمله به 
کورس کوثر دانش، دانشگاه مرکزی کابل نیز مورد حمله 
قرار گرفت. طبق آمارهای رسمی در این حمله 24 نفر 
کشته شدند. اما مدیر کورس کوثر دانش معتقد است که 
دولت در قبال پی گیری عامالن این دو قضیه تبعیض آمیز 
برخورد می کند و نگاه دوگانه دارد. آقای سروش می گوید 
با  کابل  دانشگاه  به  حمله  عامالن  پی گیری  جهت  کار 
جدیت پی گیری می شود و به پیشرفت هایی دست یافته 
به  کامل  به صورت  دانش  کوثر  کورس  حادثه  اما  است، 
فراموشی سپرده شده است: »در کورس کوثر دانش 42 
نفر شهید شد. در دانشگاه  کابل نیز عین قضیه رخ داد. اما 
دولت با این دو قضیه دوگانه برخورد می کند. هر دو طرف 
شهید دانایی اند، اما تیتر رسانه ها و حکومت آن قضیه را 
برجسته می کنند ولی حادثه کوثر دانش بسیار به سادگی 
به فراموشی سپرده شده. دولت با ما حتا تماسی نگرفتند و 
تسلیت نگفتند. دست ما به جایی دیگر نمی رسد. ما فقط 

عباس اسدیان
گزارشگر

کوثر  کورس  قربانیان  اربعین  قوس،  روز چهارشنبه، 12 
در  انتحاری  مرگبار  حادثه  از  روز   40 دقیقا  بود.  دانش 
کورس کوثر دانش می گذرد اما هنوز خبری از دادخواهی 
و پی گیری عامالن این قضیه نیست. وزارت صحت  عامه و 
نهادهای مسئول آمار قربانیان این حادثه را 24 نفر اعالن 
کردند اما به گفته یاسین سروش، از بنیان گذاران و مدیر 
کورس کوثر دانش، 42 نفر در این حادثه کشته و 80 نفر 

دیگر زخمی شده اند.
کورس کوثر دانش در سال 1392 تأسیس شده است. به 
گفته مدیر این کورس چیزی کم دو هزار نفر در کورس 
انتحاری،  از حادثه  اما بعد  کوثر دانش درس می خوانند. 
و با توجه به این که اکثر شاگردان این کورس از والیات 
خانه های شان  طرف  به  را  فرزندان  شان  خانواده ها  بودند، 
شده  کم  بسیار  کورس  این  شاگردان  و  برگردانده اند 
بعضی  عالقه  و  شوق  وجودی  با  می گوید  سروش  است. 
از شاگردان اما برای اکثریت »روح و روان درس خواندن 

نمانده است.«

اشک در چشم، چشم از جهان فروبست
با  مرحله  اولین  در  داخل می شوی  که  دروازه کورس  از 
و  دارند  لب  بر  لبخند  که  می شوی  مواجه  عکس هایی 
شمع هایی در پیش روی هر عکس  آهسته آهسته می سوزد. 
این عکس ها چیزی جز عدد و عکسی  از صاحبان  حاال 
عکس ها  روی  به روی  است.  نمانده  باقی  روزنامه ها  در 
چون  التماس گونه ی  شعارهای  که  ایستاده اند  شاگردانی 
»بگذارید نفس بکشیم«، »جرم ما چیست؟«، و »آموزش 
بدیهی ترین حق ما است« را در دست دارند و با چهر ه های 
مغموم و لباس های سیاه ایستاد شده اند. یک قدم جلوتر 
پی هم  و  نشسته  زمین  روی  به  که  می بینی  را  زنی  پیر 
عکسی را بوسه می کند؛ گریه می کند و اشک از چشمانش 
بازهم  و  می زند  صدا  را  فرزندش  اسم  است.  جاری 
و  احترام  رسم  به  که  از شاگردانی  بعضی  گریه می کند. 
خوش آمدگویی به مهمانان اربعین هم صنفی های شان به پا 
خاسته اند، نیز گریه می کنند. فضا غم انگیز و توصیف ناپذیر 

است.
خانواده قربانیان و زخمی ها در گوشه ای از محوطه کورس 
نشسته اند. 40 روز از کشته شدن فرزندان شان گذشته اما 
دردهای خانواده ها ذره ای فروکش نکرده. زن های داغدار 
با ناله های جانکاه گریه می کنند و اسم فرزندان شان را به 

دختر کاکای ملکه با همان صدای دردمند و 
سوگوار اضافه می کند: »ملکه با هم صنفانش 

از آبادِی حاصل از آگاهی حرف می زد. ما امروز 
داغدارتر از دیروزیم. آرزوهاییی ملکه روی 

دفترهای خاطراتش جا مانده. ملکه اشک در 
چشم، چشم از جهان پوشید.«


