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بیکاری  و  فقر 
است؟ شده  کمتر 

افغانستان  معلومات  و  احصاییه  اداره  سروی 
افغانستان  در  بیکاری  و  فقر  که  می دهد  نشان 
کاهش یافته است. این اداره دو روز پیش نتایج 
و  خانوار  مصرف  و  عاید  »سروی های  ابتدایی 
یافته های  مبنای  بر  کرد.  نشر  را  کار«  نیروی 
افغانستان  مردم  درصد   47.3 نظرسنجی  این 
زیر خط فقر زندگی می کنند. یافته های اداره ی 
که  می دهد  نشان  کشور  معلومات  و  احصاییه 
فقر در مقایسه با سال 1395 حدود 7.2 درصد 
این سروی  دیگر  یافته های  است.  یافته  کاهش 
نیز مهم و قابل تأمل است، از جمله کاهش فقر 
»چندبعدی« در افغانستان. مورد دیگر، مسأله ی 
ملی  است. سطح  افغانستان  در  بیکاری  کاهش 
 18.6 پژوهش،  این  یافته های  براساس  بیکاری 
درصد است. درحالی که پنج سال پیش به 23.9 
درصد می رسید. از این رو، پژوهش نتیجه گرفته 
یافته  کاهش  افغانستان  در  بیکاری  که  است 

است. 
اداره  سروی  یافته های  می رسد  به نظر  بعید 
باشد.  دقیق  افغانستان  معلومات  و  احصاییه 
و  فقر  کاهش  زمینه ی  در  گزارش  یافته های 
ندارد.  هم خوانی  عینی  واقعیت های  با  بیکاری 
نخست  ماه  در شش  که  مدعی شده  اداره  این 
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آسیب شناسی 
حضـور روحانیت در 
سیاست افغانستان

در تاریخ سیاسی-اجتماعی افغانستان قشر روحانیت 
که به تعبیر عبدالکریم سروش، سقف معیشت را بر 
ستون شریعت نهاده اند، تا نیمه دوم قرن بیستم تنها 
بوده  افغانستان  سیاست  در  مشروعیت بخش  نهاد 
است. بعد از زایش اسالم سیاسی در منطقه است که 
تغییر  به سیاست  افغانستان نسبت  نگرش روحانیت 
به  مشروعیت بخشی  از  قشر  این  و  می کند  جهت 
گفتمان غالب بدل می شود. با تأکید بر این نکته که 
افغانستان  زمینه های حضور روحانیت در جنگ های 
و انگلیس، اصالحات شتابنده امان اهلل خان و انقالب 
افغانستان فراهم می شود و روحانیت  کمونیستی در 
در سدد فراچنگ قدرت سیاسی در افغانستان آستین 

باال می زنند.
نگارنده در نوشته قبلی )نشرشده در بی بی سی( تحت 
عنوان »ریشه های تاریخی نقش روحانیت در سیاست 

افغانستان« رگه های...
3

خواب های آشفته ی وزارت معارف
را  ثانوی  و  ابتدایی  تعلیمات  تمام  مسئولیت  عمومی 
قبال  در  تنها  اسالمی  تعلیمات  ولی  داشت،  عهده  به 
این  داشت.  مسئولیت  مدارس  و  دارالحفاظ  مدیریت 
تفکیک، جایگاه اسالم را در حاشیه قرار داده بود. وزارت 

معارف مساجد را در | صفحه 4

فیسبوک  صفحه ی  در  معارف  وزارت  پیش  روز  چند 
این  با  و  برداشته  پرده  جدید  تصمیم  یک  از  خود 
داده  تغییر  را  خویش  ساختار  معارف،  »وزارت  عنوان 
تربیه  و  تعلیم  در سیستم  را  محوری  جایگاه  اسالم  تا 
داشته باشد.« در شرح آن نوشته است: »...قبال تعلیمات 

مورینیو: 
مالکیت توپ 

مساله فیلسوفان 
است نه من
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عبداهلل: 

از امروز بحث های جدی در مذاکرات 
بین االفغانی آغاز می شود

بازرس ریاست جمهوری: 

از ُکد ۹۱ پالیسی کرایه   ی خانه دریافت نکرده ام
اطالعات روز: غزال حارس، بازرس ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به یافته های گزارش تحقیقی روزنامه اطالعات روز گفته 
است پولی را که برای کرایه ی خانه ی او اختصاص داده شده بود، دریافت نکرده و نه هم از آن در کرایه ی خانه استفاده کرده است.
خانم حارس دیروز )سه شنبه، ۱۸ قوس( در رشته تویتی همچنان نوشته است که او مطابق قانون در بدل کار معاش دریافت کرده و 

معاش و امتیازات او مطابق نورم بوده است. | صفحه 2

شاید  و  ساختگی  کمی  بیت الحکمه  داستان  امروزه، 
افسانه به نظر می رسد. از این کتاب خانه ی | صفحه 4

بیت الحکمه؛ 
خاستگاه فراموش شده 

ریاضیات مدرن
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عبدهللا: 

کرات بنی االفغاین آغاز می شود از امروز بحث های جدی در مذا
شرکت  کنندگان این کنفرانس با اعالم حمایت از روند صلح، 
همچنان از طرف های مذاکره کننده در مذاکرات بین االفغانی 
خواسته اند که این روند را قربانی اهداف و منافع شخصی و 

گروهی شان نکنند.
آنان تأکید کرده اند که باید دستاوردهای دو دهه ی گذشته 
از جمله حقوق بشر، آزادی بیان و دموکراسی، حقوق زنان، 
قربانیان جنگ و اقلیت ها در جریان مذاکرات به حیث موارد 

اصلی مطرح و پس از توافق صلح نیز تضمین شود.
اساسی  قانون  که  است  شده  گفته  همچنان  قطع نامه  در 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان تا زمان به نتیجه رسیدن 
کامل گفت وگوهای صلح، دست نخورده باقی بماند و پس 
از توافق صلح نیز هرگونه تعدیل در آن براساس میکانیزم 

پیشنهادشده در قانون صورت گیرد.
عالوه بر این ها، اشتراک کنندگان کنفرانس صلح، جامعه ی 
اسالمی  جمهوری  »نظام  که  افزوده اند  رسانه ها  و  مدنی 
بوده  صلح  گفت وگوهای  قیمت  وجه  هیچ  به  افغانستان« 
نمی تواند. در همین حال، آنان از جامعه ی جهانی خواسته اند 
بادرنظرداشت  افغانستان،  صلح  روند  از  حمایت  که ضمن 
تعهدات بین المللی و حفظ ارزش های انسانی، جلو هرگونه 

مداخالت غرض آلود را در این روند بگیرند.

در همین حال، نجیبه ایوبی، عضو کمیته ی رهبری شورای 
عالی مصالحه ملی نیز در این نشست گفت که برای برقراری 
صلح در افغانستان »صلح سیاسی« کافی نیست. او تأکید 
کرد: »آنچه که ما می خواهیم صلح اجتماعی است؛ صلح 

باید با خود و اجتماع خود کنیم.«
هیأت های  که  می شود  مطرح  درحالی  گفته ها  این 
از حدود دوونیم ماه  مذاکره کننده ی دولت و طالبان پس 
مذاکره به تازگی روی طرزالعمل مذاکرات به توافق رسیده و 

بحث ها روی آجندای مذاکرات را آغاز کرده اند.

تلفات  از  جلوگیری  و  اعتماد  فضای  ایجاد  »برای 
غیرنظامیان طرفین جنگ آتش بس کنند«

شرکت کنندگان کنفرانس صلح، جامعه ی مدنی و رسانه ها 
در قطع نامه ای از هیأت های مذاکره کننده ی دولت جمهوری 
اسالمی افغانستان و گروه طالبان خواسته است که آتش بس 

فوری و عمومی را اعالم و آن را رعایت کنند.
گرفته  خوانش  به  نشست  این  در  که  قطع نامه  این  در 
شد، آمده است که این اقدام را برای ایجاد فضای اعتماد، 
جلوگیری از تلفات غیرنظامیان و اطمینان از نتیجه ی نسبی 

مذاکرات صلح انجام دهند.

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ی 
ملی می گوید که بحث های جدی در مذاکرات بین االفغانی 

از امروز )چهارشنبه، 18 قوس( آغاز می شود.
آقای عبداهلل که دیروز در نشست »صلح، رسانه ها و جامعه ی 
مدنی« در کابل صحبت می کرد، گفت: » دو روز پیش دو 
طرف )هیأت های دولت و طالبان( مذاکره داشتند و نظریات 
یکدیگر را در مورد آجندا شنیدند. دیروز هیأت ها با هم در 
میان اعضای خود مشوره هایی داشتند و از امروز بحث های 

بسیار جدی آغاز می شود.«
به گفته ی او، هر دو طرف مذاکره کننده آجندای مفصلی 
اما تأکید کرد:  دارند. رییس شورای عالی مصالحه ی ملی 
»اینکه هیأت ما می خواهد به کدام مسائل زودتر وارد شود 
و آنان )طالبان( به کدام مسائل، هدف اما باید رسیدن به 

صلح باشد.«
او همچنان گفت که خواست مردم افغانستان از گفت وگوهای 

صلح، قطع جنگ دایمی و برقراری صلح در کشور است.
آقای عبداهلل در بخشی از صحبت هایش تأکید کرد که صلح 
تفکر و باور صلح آمیز می خواهد. او ابراز امیدواری کرد که 
گروه طالبان در این مورد »گام بزرگ« بردارد و از فرصت 

برای برقرار آن باید استفاده شود.
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فقر شش درصد کمتر شده  کرونا  بحران 
می گوید.  را  این  از  غیر  شواهد  اما  است. 
براساس گزارش های رسمی چرخ بسیاری 
زمان  در  بزرگ  و  کوچک  تجارت های  از 
بحران کرونا از کار افتاده که در نتیجه ی 
آن هزاران نفر در افغانستان بیکار شده اند. 
در  که  کوچک  و  نوپا  تجارت های  اغلب 
عمل برای هزاران نفر زمینه ی کار را فراهم 
کرده بودند، در بحران کرونا تعطیل و در 
گرفتند.  قرار  کامل  ورشکستگی  آستانه 
برآورد  براساس  و  بزرگ تر  چشم انداز  در 
نهادهای مسئول در زمان کرونا بازرگانان 
زیان  دالر  میلیارد  یک ونیم  افغانستان 
دیده اند. مهم تر از این، فرض وزارت اقتصاد 
است که نشان می دهد نرخ فعلی بیکاری 
این  در  است.  یافته  افزایش  درصد   16
نیافته  کاهش  نه تنها  بیکاری  نرخ  صورت 
که از 24 درصد به 40 درصد رسیده است. 
این پارادوکس در مسأله ی فقر نیز صادق 
است. بخش بزرگی از جمعیت افغانستان 
ماه  در شش  را  عایداتی شان  منابع  و  کار 
پس  داده اند،  دست  از  امسال  نخست 

چگونه فقر کاهش یافته است. 
آنچه  با  غیرحکومتی  نهادهای  یافته های 
معلومات  و  احصاییه  اداره  سروی  در 
ملی  اتحادیه  است.  متفاوت  بسیار  آمده 
بود  گفته  قبل  ماه  چند  همین  کارگران 
کارخانه های  سقوط  و  کرونا  شیوع  با  که 
دوبرابر شده  بیکار  افراد  تولیدی جمعیت 
بیکاری،  فقر،  گسترش  عینی  نمود  است. 
روزها  این  می توان  را  مردم  آسیب پذیری 
و  خیابان ها  در  کار  کودکان  افزایش  در 
دید.  افغانستان  در  کودکان  آسیب پذیری 
آمار کودکان کار افزایش یافته است. دلیل 
اصلی روآوردن بسیاری از کودکان به کار 
خانواده ها  اقتصادی  مشکالت  خیابان  در 
است. شمار کودکان کار که نیاز به کمک 
بشردوستانه دارند، از پنج میلیون به هشت 
وضعیت  این  آیا  است.  رسیده  میلیون 
نتیجه ی کمترشدن فقر و بیکاری است یا 

افزایش آن. 
این  معلومان  و  احصاییه  اداره  استدالل 
افغانستان  مردم  بیشتر  چون  که  است 
بحران  گزند  از  بوده،  وابسته  زراعت  به 
اقتصادی کرونا جان سالم به در برده اند. این 
استدالل نیز زیاد منطقی به نظر نمی رسد، 
زیرا از یک طرف بخش عظیم از شهروندان 
و چشمه های  می کنند  زندگی  در شهرها 
عایداتی شان غیر از زراعت است. از طرف 
هیچ  حکومت  زراعت  زمینه  در  دیگر، 
طرحی موفقی نداشته که منجر به بهبود 
زراعتی  حاصالتی  از  باشد.  شده  وضعیت 
افغانستان به دلیل نبود سردخانه و امکانات 
دهقانان  نصیب  زیادی  سودی  عصری 
که  کسانی  از  بزرگی  بخش  نمی شود. 
زراعت است، در  عایداتی شان  چشمه های 
فصل سال به بهای ناچیز حاصالت خود را 
می فروشند. یک نمونه آن میوه جات است. 
مخصوصا امسال که دهلیزهای هوایی نیز 
بسته بود. مثال دیگر آن زعفران است که 
به دلیل  مرزها  محدودیت  به دلیل  امسال 
کرونا، روی دست تولیدکنندگان و تاجران 

مانده است. 
در  حکومت  برنامه  کلی تر،  نگاه  یک  در 
کاهش  و  بیکاری  بحران  با  مبارزه  امر 
و  بیهوده  تالش  یک  افغانستان  در  فقر 
هیچ  است.  بوده  شکست خورده  سیاست 
بهبود  به  نداده است که منجر  تحول رخ 
وضعیت شود. به دلیل ناامنی فرار سرمایه 
از کشور در حال گسترش است. برنامه های 
حکومت در راستای کاهش فقر و بیکاری 
در حد طرح مانده است. یک نمونه ی آن 
طرح وزارت کار و امور اجتماعی است که 
بیکاری طرح  برای حل مشکل  بود  گفته 
اعزام نیروی کاری به خارج از افغانستان را 
روی دست گرفته است. از این طرح حدود 
نشده  عملی  اما  است،  گذشته  سال  دو 
حکومت  تزریقی  اقتصاد  سیاست  است. 
نیز مطلق ناکام بوده است. با این وضعیت 
صورتی  در  بیکاری  و  فقر  کاهش  ادعای 
درست است که معجزه ای رخ داده باشد. 

خبرهای داخلی

1398 تنقیص و به ُکد 22 ریاست دفتر 
مقام عالی ریاست جمهوری اضافه کرده 

است.
همچنان اسناد نشان می دهد که مبلغ 
افغانی  و 334  هزار  و 598  میلیون   1
تاریخ   1553 شماره  حکم  مطابق 
از  ریاست جمهوری  مقام   1398/6/13
پرداخت  به منظور  و  تنقیص   91 ُکد 
خانم  دسترخوان  مصرف  و  معاش 
مقام  دفتر  ریاست   21 ُکد  به  حارس 

ریاست جمهوری اضافه شده است.

است، بر می گردد به اصول و قواعد مالی 
دولت افغانستان.«

روزنامه  که  اسنادی  حال،  همین  در 
نشان  دارد،  اختیار  در  روز  اطالعات 
مقام  دفتر  عمومی  ریاست  که  می دهد 
هزار   360 مبلغ  ریاست جمهوری  عالی 
 1801 شماره  حکم  مطابق  را  افغانی 
مقام  خورشیدی   1398/7/9 تاریخ 
ریاست جمهوری از ُکد 9191 به منظور 
غزال  خانم  حویلی  کرایه ی  پرداخت 
حارس از بابت سه ماه اخیر سال مالی 

او مطابق نورم بوده است.
او  تقرری  حارس،  خانم  گفته ی  به 
پس  ریاست جمهوری  بازرس  به حیث 
از منظوری بودجه ی سال مالی 1398 
صورت گرفته و به دلیل این که وجهی 
دیگری برای پرداخت معاش و امتیازات 
او در بودجه پیشبینی نشده بود، از ُکد 
دریافت  معاش  پالیسی   91 احتیاطی 

کرده است.
خانم حارس نوشته است: »این که چرا 
پرداخت گردیده  ُکد 91  از  معاش من 

بازرس  حارس،  غزال  روز:  اطالعات 
واکنش  در  افغانستان  ریاست جمهوری 
روزنامه  تحقیقی  گزارش  یافته های  به 
که  را  پولی  است  گفته  روز  اطالعات 
برای کرایه ی خانه ی او اختصاص داده 
شده بود، دریافت نکرده و نه هم از آن 

در کرایه ی خانه استفاده کرده است.
 18 )سه شنبه،  دیروز  حارس  خانم 
نوشته  همچنان  رشته تویتی  در  قوس( 
کار  بدل  در  قانون  مطابق  او  که  است 
معاش دریافت کرده و معاش و امتیازات 

یاست جمهوری:  بازرس ر
یافت نکرده ام از ُکد ۹۱ پالییس کرایه   ی خانه در

پول  حکم ها  آن  در  که  است  نوشته 
مالی  سال  در  اما  داده شده،  تخصیص 
نرسیده  مصرف  به  خورشیدی   1398
میان  که  می کنم  »خاطرنشان  است: 
زیاد  فرق  که  مصرف  اصل  و  تخصیص 

موجود است، تفکیک صورت گیرد.«
است  نوشته  ادامه  در  صدیقی  صدیق 
درحالی که به عنوان یک مقام حکومتی 
و همچنان یک شهروند، پاسخ گویی از 
خود  مکلفیت  را  عملکردش  و  اجراآت 
بی بنیاد«  »اتهام های  نشر  اما  می داند، 
در  را  جامعه  عمومی  ذهنیت  که  را 
رساند،  صدمه  حکومت  اقدام های  برابر 

درست نمی داند.

ُکد 91  از  افغانی  هزار  و 300  میلیون 
پالیسی پرداخت شده است.

اکنون آقای صدیقی در توضیحاتی که 
به اطالعات روز فرستاده، نگاشته است 
آمده  گزارش  در  او  مورد  در  که  آنچه 

است، کامال »بی بنیاد« است.
 15 تاریخ  »از  است:  نوشته  صدیقی 
پایان سال  تا  مالی 1398  سنبله سال 
مالی 1398)30 قوس 1398(، 4 هزار 
لک  سه  تخمینی  معادل  دالر   900 و 
مصرف  به  افغانی   300 و  هزار   77 و 

رسیده است.«
گزارش  در  که  حکم هایی  مورد  در  او 
نیز  شده،  استناد  آن  به  روز  اطالعات 

حکومت و رسانه ها در دو دهه ی پسین 
می دانند و به آن متعهد هستند. 

صدیقی نوشته است: »اما گاهی وقت ها، 
کار  در  دقت  بدون  محترم  رسانه های 
بزرگی  اشتباهی  مرتکب  حرفه ای شان،  
نیک  شهرت  و  شخصیت  که  می شوند 
پرسش  زیر  را  دولتی  مقام های  و  افراد 
آن ها  شخصیتی  ترور  سبب  و  برده 

می شوند.«
اطالعات  روزنامه  تحقیقی  گزارش  در 
با  شد،  منتشر  پیش  روز  دو  که  روز 
که  است  آمده  معتبر  اسناد  به  استناد 
اقامتگاه صدیق صدیقی،  کرایه ی  برای 
 2 مبلغ  ریاست جمهوری  سخن گوی 

نشر  از  پس  روز  یک  روز:  اطالعات 
روز  اطالعات  روزنامه  تحقیقی  گزارش 
زیر عنوان »ُکد 91 در چنبره ی مصارف 
 91 احتیاطی  ُکد  بودجه ی  شخصی؛ 
چگونه   1398 مالی  سال  در  پالیسی 
صدیق  اکنون  است؟«،  شده  مصرف 
ریاست جمهوری  سخن گوی  صدیقی، 
در  شده  مطرح  ادعاهای  که  می گوید 

مورد او »نادرست« و »بی بنیاد« است.
 18 )سه شنبه،  دیروز  صدیقی  آقای 
قوس( در توضیحاتی که در این خصوص 
به روزنامه اطالعات روز فرستاده، نوشته 
آزاد  فعالیت  و  بیان  آزادی  که  است 
مردم،  مشترک  دست آورد  را  رسانه ها 

صدیقی: 
ادعای اطالعات روز در مورد مزیان مرصف من از ُکد ۹۱ نادرست است

امرهللا صالح: 

نتایج جعلی البراتوارهای خصویص درباره ی کرونا پروازهای خارجی را محدود کرده است
به دست  مفاد  را  سرمایه ی شان  برابر  هفت  خصوصی 

آورده اند.
سال  جوزای  بیست ودوم  در  کشور  عامه ی  وزارت صحت 
جاری پالیسی جدید مبارزه با ویروس کرونا را روی  دست 
به سکتور صحی خصوصی  پالیسی،  این  براساس  گرفت. 
نیز اجازه داده شد که در کنار شفاخانه های دولتی ویژه ی 
کرونا  به  مبتال  مریضان  درمان  و  تشخیص  برای  کرونا، 

فعالیت کند.
پس از آن گزارش شد که شفاخانه های خصوصی در بدل 
افغانی  هزار  نُه  کرونا،  مریضان  از  مراقبت  شبانه روز  یک 
صحت  وزارت  که  شد  باعث  امر  این  می کنند.  دریافت 
برای تست پی سی آر کرونا در البراتوارهای خصوصی نرخ 

مشخص تعیین کند.
کرد  اعالم  سرطان  بیست وپنج  در  عامه  صحت  وزارت 
اجازه ی  که  خصوصی  صحی  مراکز  برای  وزارت  این  که 
فعالیت تشخیص ویروس کرونا را دارند، برای هر معاینه ی 
تعیین کرده  افغانی فیس  و 500  »پی سی آر«، چهارهزار 
مراکز صحی  که  بود  گفته  وزارت صحت همچنان  است. 
خصوصی در صورت اضافه ستانی و تخلف در اخذ فیس، با 

برخورد قانونی مواجه خواهند شد.

مسئولیت  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  کابینه ی  تازه ی 
در  طبی  خصوصی  البراتوارهای  از  اطالعات  جمع آوری 
کابل به گونه ی قسمی به جلسات »شش ونیم صبح میثاق 

امنیتی کابل« سپرده شده است.
نوشته  فیس بوکی اش  یادداشت  از  قسمتی  در  صالح 
میلیون  به 15  نزدیک  تاکنون  افغانستان  مردم  که  است 
تمام  که  درحالی  کرده اند،  کرونا  آزمایش  مصرف  را  دالر 
دو  به  خصوصی  البراتوارهای  سکتور  در  سرمایه گذاری 
میلیون دالر نمی رسد. او تأکید کرده است که البراتوارهای 

ریاست جمهوری  اول  معاون  صالح،  امراهلل  روز:  اطالعات 
شهر  در  خصوصی  البراتوارهای  از  شماری  که  می گوید 
پروازهای  مسافرین  برای  جعلی  نتایج  ارائه ی  با  کابل 
خارجی باعث شده اند که پروازهای افغانستان به شماری از 
شهرهای خارجی محدود و تصدیق البراتوارهای افغانستان 

بی اعتبار شود.
قـوس(  دیـروز )سه شـنبه، 18  آقـای صالـح کـه صبـح 
عهده دارشـدن  از  پـس  تصمیـم اش  چهل وششـمین 
مدیریـت امنیـت کابـل را در صفحـه ی رسـمی فیس بوک 
خود منتشـر کـرده، گفته اسـت که این گونـه جعل کاری 
ضربـه ی بـزرگ بـر اقتصـاد لـرزان افغانسـتان وارد کـرده 

. ست ا
از  مسافر  هزار   124 گذشته،  ماه  سه  در  او،  گفته ی  به 
میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل پرواز کرده 
تعداد  که  می شود  باعث  جعلی  تصدیق های  اما  بودند، 

مسافر کم شود.
معاون اول ریاست جمهوری نوشته است: »متأسفانه دو نفر 
از کسانی که تصدیق جعلی از البراتوار را خریداری کرده 

بودند آدم های مشهور و میلیونر این خاک اند.«
فیصله ی  براساس  که  است  گفته  صالح  هم،  سوی  از 
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اجتماعی دیگر بر مبنایی یک میثاق و اسناد 
تعامل  و  رابطه  بیرون  کشورهای  با  رسمی 
گرچه  افغانستان  روحانیت  اما  داشته اند 
سازمان های  و  کشورهای  توسط  همواره 
بیرون مورد استفاده قرار گرفته، ولی رابطه 
بر مبنای یک  تا  آن ها پنهانی و سری بوده 

توافق سیاسی و میثاق همکاری دوجانبه. 
گلو  در  را  امانی  اصالحات  که  روحانیت 
می شد،  تمویل  انگلیس ها  توسط  کرد  خفه 
علم  دموکراسی  دهه  در  که  روحانیت 
مخالفت با نوگرایی را برافراشت از کشورهای 
بیرون مانند مصر اکماالت و فکر می گرفتند، 
روحانیت که کمونیست ها و اصالحات هرچند 
توسط  کوبید  درهم  را  نجیب اهلل  مستبدانه 
می شدند  تمویل  عربی  کشورهای  و  امریکا 
و حاال روحانیت قدرت طلب و خشونت گستر 
که در برابر دموکراسی نوپای آلوده به فساد و 
خویش خوری در افغانستان موضع گرفته اند 
ابزاری قرار  از سوی پاکستان مورد استفاده 
می گیرد؛ اما این وابستگی و خوش خدمتی به 
دیگران همواره سری، پنهان و در خفا بوده و 
هیچ میثاق و قوانین و معاهده در این زمینه 

وجود ندارد.
از سوی دیگر ناهماهنگی، بی برنامگی و عدم 
فلسفی  و  سیاسی  مسائل  در  کافی  سواد 
دین زده،  احساساتی،  را  افغانستان  روحانیت 
است.  کرده  خشونت گستر  و  روزمره  پندار 
روحانیت افغانستان بسیار ناهماهنگ و فاقد 
یک دیدگاه مشترک است و از همین رو زود 
استفاده  و  افتاده  بیرونی  کشورهای  دام  در 
مسایل  در  نه تنها  روحانیان  می شود.  ابزاری 
فقهی  مسایل  در  بلکه  فلسفی  و  سیاسی 
تقلیدگرا،  نیز  دین ورزی  پیش پاافتاده  و 
بی برنامه و متصلب هستند. این موارد باعث 
در سیاست  روحانیت  است که حضور  شده 
زمینه های  و  شده  خطرآفرین  و  آسیب زا 
و  مناسب  شغل  نبود  کند.  فراهم  را  بحران 
ارتزاق این گرو اجتماعی از راه دین از دیگر 
مورد  را  دولت  و  دین  که  است  آسیب های 

هدف قرار داده است. 
نقش روحانیت در شعله  ورکردن خشونت ها، 
است  قرن  یک  که  جنگ های  و  درگیری ها 
افغانستان  در  را  خود  مصیبت بار  سایه 
طیف  این  است.  انکارناپذیر  گسترانده، 
در  مشروعیت بخش  و  قدرت مند  اجتماعی 
نوگرا،  و  توسعه پسند  دولت های  براندازی 
پیچید گی های  و  توسعه یافتگی  با  مخالفت 
جامعه  در  نفرت  ادبیات  تولید  سیاسی،  امر 
اساسی  نقش  خشونت گستری  و  افغانستان 
داشته اند. هرچند تغییر رویکرد روحانیت از 
قرن  در  غالب  گفتمان  به  مشروعیت بخشی 
و  سیاست  میز  به  موعظه  و  منبر  و  بیستم 
نیز  را  دیگری  بی شماری  آسیب های  قدرت 
متوجه جامعه افغانستان کرده، اما براندازی 
قدرت  به  معطوف  دین ورزی  دولت ها، 
و  نوگرایی  و  توسعه  با  مخالفت  سیاسی، 
وابستگی از درشت ترین آسیب های است که 
در کمتر از یک قرن گذشته روحانیت بر سر 

امر سیاسی در افغانستان آورده است.

انسانی، در بخش  بنا بر مالحظات  و عمدتا 
کنسولی سفارت انجام می شود. بدین ترتیب 
حال  در  کرونایی،  محدودیت های  سبب  به 
حاضر در قیاس با سال گذشته میزان صدور 

ویزا تا 90 درصد کاهش یافته است.
از آن  و مـدارک موجـود حکایـت  شـواهد 
مطرح شـده  ادعاهـای  متأسـفانه  کـه  دارد 
اصـل  در  روزنامـه،  آن  گـزارش  در 
دالالن  از  دسـته  آن  خشـم  بازتاب دهنـده 
و حامیـان آن هاسـت کـه پیـش از اعمـال 
محدودیت هـای ویزایـی بـا اسـتفاده از عدم 
اطـالع برخـی شـهروندان عادی افغانسـتان 
بـرای  ویـزا،  قوانیـن دریافـت  و  از ضوابـط 
خـود منافعی را کسـب می نمودنـد و اکنون 
نیـز بـا اتهام زنـی درصددنـد تا شـرایط را به 
سـود خـود تغییـر دهنـد. قابـل ذکر اسـت 
کـه ایـن نمایندگـی تاکنـون در چنـد نوبت 
از  برخـی  دقیـق  مشـخصات  و  اطالعـات 
ایـن دالالن را بـه جهـات قانونـی ذی ربـط 
در افغانسـتان اعـالم نمـوده و در آینـده نیز 
قانونـی  مجـاری  از  را  الزم  پی گیری هـای 

انجـام خواهـد داد.«

برای رسیدن به قدرت تعریف کرده و از این 
راه امرار معاش می کنند. اوج حضور روحانیت 
در بستر سیاسی افغانستان دوره مجاهدین و 
طالبان بوده است. با یک نگاه کلی می توان 
سیاست  بر  گروه  دو  این  که  را  آسیب هایی 
بر  روزنه  این  از  و  دید  زده اند  دین داری  و 

عملکردشان نظر دوباره و منتقدانه افگند. 

مخالفت با توسعه
توسعه  مترادف  واژه های  یا  و  توسعه  مفهوم 
روزهای  آخرین  در  خان  شیرعلی  زمان  از 
برجسته  بیستم  قرن  اویل  و  هژده  قرن 
واژه  که  امروزی  معنای  به  مفهوم  این  شد. 
در  بلکه  نرفته  کار  به  دارد  کاربرد  توسعه 
سیاق زمانی و مکانی خودش استفاده شده 
قوانین  تصویب  حکومتی،  اصالحات  است. 
عرفی، آزادی های مدنی و رشد شهرنشینی 
از مواردی بوده که شیرعلی خان و پادشاهان 

دیگر افغانستان به آن تأکید داشته اند.
امان اهلل  زمان  در  سیاسی  توسعه  بعدها  اما 
خان بیشتر مطرح شد و امان اهلل خان دست 
که  زد  سیاسی  امر  در  بنیادین  کارهای  به 
و  بیرون  کشورهای  با  روابط  آن ها  از  یکی 
نوشته  مبنای  بر  بود.  نظام نامه ها  تصویب 
و  »روحانیت  مقاله  در  صالحی  عبدالکبیر 
امان اهلل خان« شاه نوگرا و توسعه طلب  شاه 
افغانستان بیشتر از صد نظام نامه و قانون را 
به تصویب رساند که بخش های از این قانون 
برای روحانیت سرمایه سوز و مشروعیت ستیز 
بود و از این رو روحانیت کمر مخالفت با این 
قوانین را بستند و از راه دین به نفع شخصی 

استفاده بردند. 
مخالف  افغانستان  تاریخ  تمام  در  روحانیت 
توسعه سیاسی و پیچیدگی های امر سیاسی 
به  را  اصطالحاتی  نوع  هر  آن ها  است.  بوده 

زمان سفارت ایران در کابل به تماس مکرر 
بود. پس  نداده  پاسخ  روز  اطالعات  روزنامه 
اسالمی  جمهوری  سفارت  گزارش  نشر  از 
که  فرستاده  را  جوابیه ای  پاسخ،  در  ایران 
روزنامه اطالعات روز بدون هیچ گونه تغییر 

دوره ی تاریخی به بعد روحانیت سر ستیز با 
دولت ها گرفتند و در سدد براندازی دولت ها 
برآمدند. از آن زمان به بعد حضور روحانیت 
افغانستان دست  سیاست  عمومی  سپهر  در 
آن ها را باز کرد تا دولت ها را تهدید کرده و 

در موارد آن ها را ساقط کنند.

دینداری معطوف به قدرت
مشروعیت بخش  و  سنتی  روحانیت  رویکرد 
اما  بود  معنویت  به  معطوف  افغانستان 
به  رویکرد روحانیت اسالم سیاسی معطوف 
قدرت است. در این نگاِه سیاست زده، غایت 
آرامش  و  معنویت  به  رسیدن   دین داری 
نیست، بلکه جلوس بر قدرت و جاه و جالل 
است، مداراپسندی نه، نمایش خشونت است 
و اصالح جامعه از راه دعوت نه بلکه حاکمیت 
نیروی  به عنوان  روحانیت  محض  سیاسی 
چالش  نگرش  و  ادبیات  این  است.  مقدس 
بزرگ را تحت عنوان »استبداد دینی« در امر 
سیاسی خلق می کند. گرچه افغانستان با دیو 
استبداد سیاسی در تاریخ دست و پنجه نرم 
کرده است؛ اما حضور روحانیت در سیاست 
افغانستان خنجر استبداد دینی را نیز بر پیکر 
در  این طور  و  فروبرده  افغانستان  نیمه جان 
کنار استبداد سیاسی، استبداد دینی را نیز 

سیطر گی بخشید. 
روحانیت  قدرت  به  معطوف  رویکرد 
سیاست  به  آسیب  نه تنها  سیاسی  اسالم 
دین داری  بلکه  است  زده  افغانستان  در 
با  را  افغانستان  مردم  سنتی  معنویت آفرین 
سیاست آلوده کرده و زمینه های سواستفاده 
از  بخش  است.  گسترانده  نیز  را  دین  از 
در  به نام دین  ناهنجاری و خشونت های که 
افغانستان امروز وجود دارد، متأثر از حضور 
روحانیت قدرت طلب است که دین را ابزاری 

داللی گرفته بودند و شماری از شرکت های 
تکت فروشی که داللی ویزای ایران را انجام 
گزارش  همچنین  بود.  شده  تهیه  می دادند 
مسأله ی صدور ویزا از طریق داللی در بدل 
آن  در  بود.  کرده  بررسی  را  گزاف  هزینه  

افغانستان  سیاسی-اجتماعی  تاریخ  در 
عبدالکریم  تعبیر  به  که  روحانیت  قشر 
سروش، سقف معیشت را بر ستون شریعت 
نهاده اند، تا نیمه دوم قرن بیستم تنها نهاد 
مشروعیت بخش در سیاست افغانستان بوده 
است. بعد از زایش اسالم سیاسی در منطقه 
نسبت  افغانستان  روحانیت  نگرش  است که 
به سیاست تغییر جهت می کند و این قشر 
بدل  غالب  گفتمان  به  مشروعیت بخشی  از 
می شود. با تأکید بر این نکته که زمینه های 
و  افغانستان  در جنگ های  روحانیت  حضور 
خان  امان اهلل  شتابنده  اصالحات  انگلیس، 
فراهم  افغانستان  در  کمونیستی  انقالب  و 
می شود و روحانیت در سدد فراچنگ قدرت 

سیاسی در افغانستان آستین باال می زنند.
در  )نشرشده  قبلی  نوشته  در  نگارنده 
تاریخی  بی بی سی( تحت عنوان »ریشه های 
افغانستان«  سیاست  در  روحانیت  نقش 
در  را  قشر  این  سیاسی  حضور  رگه های 
در  اما  است،  پاییده  افغانستان  تاریخ  دل 
در  روحانیت  حضور  آسیب های  نوشته  این 
می گیرد  بررسی  به  را  افغانستان  سیاست 
مبتنی  جامعه شناختی  ادبیات  روزنه  از  و 
پاسخ  یافتن  سدد  در  تاریخی  داده های  بر 
و  فربه  حضور  که  است  پرسش  این  به 
افغانستان چه  پررنگ روحانیت در سیاست 
آسیب های را متوجه جامعه، فرهنگ سیاسی، 
است؟  کرده  حکومت داری  و  سیاست 
آسیب شناسی این مهم می تواند سبب تغییر 
نگرش جامعه به نقش روحانیت در سیاست 
شده و روحانیت را دوباره از میز سیاست به 

منبر مسجد بکشاند.

براندازی و دولت ستیزی
نخستین  دولت ها  براندازی  و  شورش ها 
بستر  در  روحانیت  حضور  بزرِگ  آسیب 
سیاسی افغانستان است که تا امروز به گونه 
پررنگ ادامه دارد. تا قبل از حضور روحانیت 
بزرگ  زیان   کابل،  در  حکومت ها  براندازی 
در  و  نمی کرد  وارد  مردم  توده های  برای 
واقع مردم در این براندازی ها نقش کم تری 
مردم  توده های  پای  روحانیت  ولی  داشتند، 
مقابل  در  دینی  احساسات  برانگیختن  با  را 
توماس  تعبیر  به  این طور  و  کشاند  دولت 
افغانستان را  بارفلید تضاد دولت - ملت در 
عمق بیشتر بخشید. سایه سنگین روحانیت 
در سپهر سیاسی افغانستان، جنگ شهزاده ها 
تضاد  به  را  سیاسی  قدرت  فراچنگ  برای 
و  کرد  بدل  دولت ها  و  مردم  بین  خونین 
این گونه معمای قدرت، سیاست و روحانیت 

را دچار دگردیسی زبان بار نمود. 
بعد از آن که روحانیت توانست به کمک خورده 
انگلیس   کمک های  مالیات گریز،  بروژوازی 
توده های  دینی  احساسات  برانگیختن  و 
مردم، اصالحات امان اهلل خان را که به نهاد 
روحانیت سرمایه سوز و اقتدارستیز بود خفه 
کند، جهش در رابطه دولت و روحانیت ایجاد 
شد که این رویکرد را می شود دولت ستیزی 
این  از  گذاشت.  نام  افغانستان  در  روحانیت 

پانزدهم  در  روز  اطالعات  روزنامه   اشاره: 
قوس 1399 گزارشی را زیر عنوان »ویزای 
ایران؛ تجارِت پررونق دالالن در افغانستان« 
منتشر کرد. این گزارش براساس گفت وگو با 
شماری از کسانی که ویزای ایران را از طرق 

مثابه کفر و الدینی می دیدند و از این روزنه 
سنتی  صالحیت های  که  تغییر  نوع  هر  با 
بودند.  مخالف  می کشید  چالش  به  را  آن ها 
تقلید  پارادایم  در  که  سیاست زده  روحانیت 
توسعه  با  ناسازگاری  طبل  بود  مانده  گیر 
این طور  و  کوبیدند  را  مدرن  مولفه های  و 
افغانستان را سال ها به عقب راندند و فرصت 
یک زندگی مدرن را از شهروندان افغانستان 
در  تأثیرگذار  اجتماعی  قشر  این  گرفته اند. 
مناسبات قدرت-ثروت در افغانستان مخالف 
و  آموزش  نوگرایی،  نمودارهای  توسعه، 
بر مبنایی شیوه های جهانی  تصویب قوانین 

و میکانیزم های دنیای مدرن بوده اند. 
افغانستان  در  سیاسی  اسالم   روحانیت 
اجتماعی  تکفیر، حریفان  تیر  با  را  مخالفان 
را مطیع و دولت ها را با اعالم جهاد و بسیج 
توده ها همواره تهدید کرده  است. این قشر از 
این ترفندها که در بین توده های روستانشیِن 
بی سواد خریدار و جذابیت دارد، برای حضور 
در میدان سیاست افغانستان استفاده کرده  و 
از این روزنه دست به کارهای سیاسی زده اند 
است.  بوده  خطرآفرین  و  بحران زا  بسی  که 
دین داری  متوجه  یک سو  از  خطر  این  حاال 
می شود و از سوی دیگر چالش را برای امر 

سیاسی در افغانستان خلق کرده است.

وابستگی و ناهماهنگی
وابستگی به کشورهای بیرونی و سازمان های 
استخباراتی در بین همه گروه های اجتماعی 
و دولت های گذشته و حال افغانستان وجود 
اما وابستگی روحانیت به کشورها و  داشته، 
تفاوت  یک  غیربومی  سازمان های  و  نهادها 
باور  به  که  دارد  گروه هایی  دیگر  با  اساسی 
و  ویران گر  خشونت آفرین،  اغلب  نگارنده 
گروه های  و  دولت ها  بوده اند.  اغتشاش  گستر 

و ویرایش محتوایی آن را نشر می کند.
کابل  در  ایران  اسالمی  جمهوری  »سفارت 
با رد ادعاهای بی پایه و اساس مطروحه در 
خصوص نقش دالالن در زمینه صدور ویزای 
می نماید  یادآوری  ایران،  درمانی  و  تجاری 
حاکمیتی  اختیارات  از  ویزا  صدور  که 
و شانتاژ رسانه ای  و فضاسازی  کشورهاست 
درحال  که  این سفارت  عملکرد  در  تأثیری 
و  بهداشتی  پروتکل های  براساس  حاضر 
ضوابط و مکانیسم های قانونی مشخص اقدام 
می کند،  درمانی  و  تجاری  ویزای  صدور  به 

نخواهد داشت.
بیشتر  آگاهی  جهت  راستا  همین  در 
وزین،  روزنامه  آن  محترم  خوانندگان 
تجاری  ویزای  صدور  که  می نماید  یادآوری 
صرفا با بررسی مدارک متقاضیان، معرفی نامه 
از رایزنی بازرگانی سفارت ایران در کابل یا 
صورت  افغانستان  در  بازرگانی  اتحادیه های 
نیز  صحی  ویزای  صدور  مبنای  و  می گیرد 
توریست  مجوز دار  شرکت های  نظر  اعالم 
درمانی در ایران و افغانستان است که پس از 
بررسی دقیق مدارک پزشکی افراد متقاضی 

آسیب شنایس حضور روحانیت در سیاست افغانستان

اپسخ سفارت ایران به گزارش روزانمه اطالعات  روز
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بریتانیا  اوپن«  »دانشگاه  در  ریاضیات  تاریخ 
می گوید: »بیت الحکمه اهمیت اساسی دارد 
در  انجام شده  ترجمه های  طریق  از  ما  زیرا 
اندیشه های  ترجمه های  ــ  فرهنگستان  این 
و  مترجمان  توسط  بومی  زبان  به  یونانی 
ریاضیاتی  درک  بستر  ــ  عربی  دانشمندان 
کاخ کتاب خانه  این  دادیم.»  شکل  را  خود 
همان قدر که مکانی برای نوآوری علمی بود، 
ادوار  عددی  ایده های  سمت  به  دریچه ای 

گذشته نیز بود.
انسان ها مدت ها قبل از سیستم اعداد اعشاری 
دودویی  اعداد  سیستم  از  قبل  ما،  فعلی 
می کند،  برنامه ریزی  را  کامیپوترها  که 
از سیستمی که  قبل  و  رومی  اعداد  از  قبل 
می کرد،  استفاده  آن  از  باستان  بین النهرین 
از سیستم های بدوی برای محاسبه استفاده 
سیستم های  این  از  هریک  می کردند. 
عددنویسی، گرچه ممکن است اکنون از نظر 
ما غیرقابل فهم یا منسوخ به نظر برسند، اما 
می توانند درس های ارزشمند زیادی به ما در 
تاریخی- زمینه های  و  روابط  ساختار،  مورد 
فرهنگی بیاموزند که از آن ها این سیستم ها 

وارد  آموزشی  نظام  بر  را  جدی  آسیب های 
کرده است و یکی از آسیب های جدی ای که 
در کنار سایر آسیب ها، پیکر جریان آموزشی 
شدید  صدمه های  دچار  افغانستان  در  را 
وزارت هاست.  سهمیه بندی  مسأله ی  کرده، 
هر وزیری با جهان بینی خاص و ایدیولوژی 
خاص حزبی، قومی، دینی و سیاسی که در 
است،  گرفته  قرار  معارف  وزارت  هرم  رأس 
نظام آموزشی را شدیدا تحت تأثیر قرار داده 
و تغییراتی را بر نظام اعمال کرده است که 
نه پایدار بوده و نه دردی را مداوا کرده است. 
در دوره ی حکومت وحدت ملی، جوانه های 

آباکی  لیبر  حقیقت  در  بود.  جبر  و  اعشار 
تقریبا به طور کل بر الگوریتم های ریاضی دان 
استوار  خوارزمی  موسی  بن  محمد   ،9 قرن 
است. رساله ی انقالبی خوارزمی برای اولین بار 
در ریاضی روشی سیستماتیک را برای حل 
معادالت درجه دوم عرضه کرد. از خوارزمی 
به دلیل نوآوری هایش در جبر، اغلب به  عنوان 
پدر جبر نام برده می شود. او در سال 1821 
بیت الحکمه  فرهنگستان  رییس  و  سرمنجم 

بود. 
الخلیلی می گوید: »رساله ی خوارزمی جهان 
اسالم را با سیستم اعداد اعشاری آشنا کرد. 
به  پیزا  دا  لئوناردو  مانند  دیگر  دانشمندان 

انتقال این سیستم به اروپا کمک کردند.«
بر  فیبوناچی  متحول کننده  تأثیر  رو  این  از 
بخش  او  که  است  میراثی  مدرن  ریاضیات 
عمده ی آن را مدیون کارهای خوارزمی بود. 
چهار  که  بود  بیت الحکمه  این  بنابراین،  و 
بزرگ  دانشمند  دو  این  بین  فاصله  قرن 
دنیای ریاضی را پُل زد. این گونه مشهورترین 
شانه های  بر  وسطی  قرون  ریاضی دان 
متفکر پیشگام دیگری ایستاد، کسی که به 

چندین  است،  بوده  حکومت  آموزشی 
می توان  را  داخلی  و  بین المللی  موسسه ی 
سراغ کرد که در امر پیش برد مسلکی سازی 
هنگفتی  هزینه های  و  کرده  کار  معلمان، 
چنین  وجود  با  قاپیده اند.  حکومت  از  را 
طرفی  از  هنگفت،  و  زمانی  سرمایه گذاری 
از طرفی  و  به ریش خود« است  »خندیدن 
ناقص  و  آموزشی  بیمار  نظام  با  هنوز  هم 
پاسخگوی  نتوانسته  هنوز  که  هستیم  دچار 
نیازمندی های اساسی نسل جدید که مطلقا 
برای جهان جدید تربیه می شوند، باشد. این 
نه تنها  حساس،  مقطع  چنین  در  تصمیم، 

ایجاد بیت الحکمه نیست. مهم تر از آن، تاریخ 
خود ایده های علمی و چگونگی توسعه این 

ایده ها در نتیجه این فرهنگستان است.«
بیت الحکمه  ریاضیاتی  میراث  ردیابی  برای 
نام  برگردیم.  عقب  به  کمی  است  الزم 
به  مرگ  از  پس  که  پیزا«،  دا  »لئوناردو 
تا  سال  صدها  برای  شد،  معروف  فیبوناچی 
گره  ریاضیات  با  ایتالیا  رنسانس  افول  زمان 
خورده بود. این ریاضی دان ایتالیایی در سال 
تحصیالت  شد،  متولد  »پیزا«  در   1170
تجاری  منطقه ی  »بوگیا«،  در  را  ابتدایی 
اکنون  )که  آفریقا  قاره  بربِر  ساحل  در  واقع 
شمالی  آفریقای  در  واقع  کشورهای  شامل 
مانند مراکش، الجزایر، تونس، پاپوآ گینه نو 
و لیبی می شود( فرا گرفت و در نوجوانی به 
علت حرفه ی پدرش به خاورمیانه سفر کرد 
از  که  شد  ریاضیاتی  ایده های  شیفته ی  و 
هند و از طریق ایران به این منطقه رسیده 
برتری روش های محاسبه  به  بودند. وی که 
به  بازگشت  از  بود، پس  برده  مسلمانان پی 
زادگاهش در سال 1202 حاصل آموخته های 
به  آباکی«  »لیبر  کتاب  نوشتن  با  را  خود 
لیبر  کرد.  منتشر  حساب«  »کتاب  معنای 
آباکی یکی از اولین آثار غربی به شمار می رود 
که عددنویسی هندی-عربی را شرح می دهد.
در سال 1202 هنگامی که لیبر آباکی برای 
اولین بار منتشر شد، روشنفکران معدودی در 
غرب با عددنویسی هندو-عربی آشنا بودند و 
بازرگانان و دانشمندان اروپایی هنوز از اعداد 
و سیستم عددنویسی رومی، که در آن ضرب 
است  دست وپاگیر  به شدت  کاری  تقسیم  و 
 LVII در   MXCI ضرب  حاصل  )ببین 
کتاب  می کردند.  استفاده  می شود؟(،  چند 
را  عربی  اعداد  از  استفاده  نحوه  فیبوناچی 

درعملیه های حسابی نشان داد.
دانشنامه ای اش،  اثر  اول  در فصل  فیبوناچی 
امروزه  که  عددنویسی  سیستم  به  اشاره  با 
می نویسد:  می آموزند،  مکتب  در  کودکان 
 8  7  6  5  4  3  2  1 دارد:  وجود  رقم   9«
 0 عالمت  همچنین  و  آن ها  به وسیله  که   9
می توان  می شود  نامیده  صفر  عربی  در  که 
داده  توضیح  که  شیوهای  به  را  عددی  هر 
خواهد شد نوشت.« با معرفی سیستم اعداد 
صورت  به  ناگهان  ریاضیات   ، هندی-عربی 
قابل استفاده در دسترس همگان قرار گرفت.

نبوغ بزرگ فیبوناچی فقط خالقیتش به  عنوان 
یک ریاضی دان نبود، بلکه درک دقیق وی از 
برتری روش های محاسبه بود که قرن ها برای 
دانشمندان مسلمان شناخته شده بودند. این 
برتری ها فرمول های محاسبه، سیستم اعداد 

عمومی  فیسبوک  طریق  از  تصمیم،  این 
شد، واکنش جدی ای را در فضای مجازی و 
مجامع آموزشی-فرهنگی، برانگیخت و میزان 
افرادی که مخالف این طرح بودند، بیشتر از 

موافقان آن به نظر می رسید.
به عنوان  معارف  وزارت  که  شد  چه  اما 
بر  موثر  و  تصمیم گیرنده  نهاد  اساسی ترین 
تصمیم  چنین  آگاهی،  و  آموزش  جریان 
اجراشدن  در  و  کرده  اتخاذ  را  شتاب زده ای 
عمر  از  درحالی که  است؟  داده  صراحت  آن 
افغانستان  در  جدید  شیوه های  به  آموزش 
دیری نپاییده و تنها در همین 18 سال عمر 
درسی  نصاب  بار  چهار  یا  سه  حداقل  آن، 
دست خوش  وزارت،  این  آموزشی  مواد  و 
تغییرات بوده و برای اعمال آن میلیون ها دالر 
و افغانی هزینه کرده است. دانشگاه های تعلیم 
و تربیه، مراکز تربیه ی معلم، انستیتیوت های 
در  که  نهادهایی  سایر  و  آموزشی خصوصی 
می کنند،  فعالیت  وزارت  این  زیرمجموعه ی 
قبل،  سال های  سیاست گذاری های  براساس 
و  معلم  هزاران  و  کرده   عمل  طراحی شده، 
دانشجو برای پیش برد آن نظام تعریف شده، 
تربیه و آموزش داده اند. در کنار این، نهادهای 
سیاست گذاری های  تابع  که  دولتی  رسمی 

آدرین برنهارد، بی بی سی
مترجم: جلیل پژواک

بیت الحکمه کمی ساختگی  داستان  امروزه، 
این  از  می رسد.  به نظر  افسانه  شاید  و 
سیزده  قرن  در  که  باستانی  کتاب خانه ی 
خاک و خاکستر شد، اثری باقی نمانده است 
که  گفت  اطمینان  با  نمی توان  بنابراین  و 
دقیقا در کجا واقع شده و چه شکلی بود. اما 
این فرهنگستان بلندآوازه در حقیقت نیروگاه 
فکرِی بغداِد عصر طالیی اسالم، و خاستگاه 
ریاضی همچون صفر  متحول کننده  مفاهیم 
مشترک و اعداد »عربی« امروزی ما به شمار 

می رود.
به  عنوان  هشتم  قرن  اواخر  که  بیت الحکمه 
الرشید  هارون  خلیفه  خصوصی  کلکسیون 
به  سال   30 حدود  از  پس  و  تأسیس 
فرهنگستان عمومی تبدیل شد، دانشمندان 
را از جای جای جهان به سوی بغداد می کشید؛ 
به  عنوان  شهر  این  مجذوب  که  دانشمندانی 
و  پرجنب وجوش  فکری  کنجکاوی  عرصه ی 
بیان می شدند )دانشمندان مسلمان،  آزادی 
یهودی و مسیحی آزادانه می توانستند در این 

شهر تحصیل کنند(.
بیت الحکمه با ابعادی به اندازه ی کتاب خانه 
ملی  کتاب خانه  یا  لندن  در  بریتانیا  امروزی 
مرکزی  به  سرانجام  پاریس،  در  فرانسه 
انسانی و علوم  برای مطالعات علوم  بی همتا 
شیمی،  پزشکی،  نجوم،  ریاضیات،  جمله  از 
جغرافیا، فلسفه، ادبیات و هنرها و همچنین 
و  کیمیاگری  مانند  مبهم تر  مضامین  برخی 

طالع بینی تبدیل شد.
بزرگ  کتاب خانه ی  این  عظمت  تصور  برای 
به »دژ وستروس« یا »کتاب خانه هاگوارتز« 
بیت الحکمه  درباره  چیز  یک  اما  کنید،  فکر 
مسلم است: این که این فرهنگستان آغازگاه 
رنسانِس فرهنگِی شد که مسیر ریاضیات را 

کامال تغییر داد.
جریان  در   1258 سال  در  بیت الحکمه 
ویران شد  به دست مغول ها  بغداد  محاصره 
از  رودخانه دجله  افسانه ها، رنگ آب  )طبق 
جوهر دست نوشته هایی که از این کتاب خانه 
به رود انداخته شده بود، سیاه گشته بود( اما 
اکتشافات صورت گرفته در این فرهنگستان 
منجر به معرفی زبان ریاضی قدرت مندی شد 
که بعدا امپراتوری اسالمی، اروپا و در نهایت 

کل جهان را فراگرفت.
***

»دانشگاه  فیزیک  استاد  الخلیلی،  جیم 
مهم  باید  ما  برای  »آنچه  می گوید:  سوری« 
زمان  یا  مکان  درباره  دقیق  جزئیات  باشد 

صفحه ی  در  معارف  وزارت  پیش  روز  چند 
پرده  جدید  تصمیم  یک  از  خود  فیسبوک 
معارف،  »وزارت  عنوان  این  با  و  برداشته 
ساختار خویش را تغییر داده تا اسالم جایگاه 
محوری را در سیستم تعلیم و تربیه داشته 
»...قبال  است:  نوشته  آن  شرح  در  باشد.« 
تعلیمات  تمام  مسئولیت  عمومی  تعلیمات 
ولی  داشت،  عهده  به  را  ثانوی  و  ابتدایی 
مدیریت  قبال  در  تنها  اسالمی  تعلیمات 
این  داشت.  مسئولیت  مدارس  و  دارالحفاظ 
تفکیک، جایگاه اسالم را در حاشیه قرار داده 
بود. وزارت معارف مساجد را در ایکوسیستم 
تمام  آن  براساس  که  نموده  شامل  تعلیمی 
خویش  تعلیمات   3 تا   1 صنوف  شاگردان 
فراخواهند  خویش  محل  مساجد  از  را 
تربیه،  و  تعلیم  نخست  سال  سه  در  گرفت. 
رفتن به مسجد یک هویت قوی اسالمی را 
و  داد  خواهد  پرورش  و  ایجاد  شاگردان  در 
محوریت اسالم را برای شاگردان ما برجسته 
خواهد کرد...« این تصمیم وزارت معارف، در 
حالی گرفته می شود که میزان کودک آزاری 
بلندی  افغانستان سطح  در جامعه ی سنتی 
و  اما  با  دینی،  مدارس  در  آموزش  و  داشته 
که  وقتی  از  است.  و  بوده  مواجه  اگرهایی 

یکی  در  ریاضیات  حوزه  در  پیشرفت هایش 
نهادهای علمی عصر طالیی  از نمادین ترین 

اسالم نائل آمد.
که  دلیل  این  به  احتماال  نگاران  تاریخ  گاه، 
درباره بیت الحکمه اطالعات اندکی در دست 
است، وسوسه می شوند که درمورد دامنه و 
اغراق کنند و حالت  این فرهنگستان  هدف 
اسطوره ای به آن بخشند که تا حدودی در 
مغایرت با سوابق اندک تاریخی باقی مانده از 
»برخی  می گوید:  الخلیلی  است.  دوران  آن 
استدالل می کنند که بیت الحکمه  آنقدر که 
می آمد،  بزرگ  دانشمندان  بسیاری  نظر  در 
نبود. اما برای من ارتباط این فرهنگستان با 
افرادی همچون خوارزمی و کار او در عرصه 
محکمی  گواه  جغرافیا،  و  نجوم  ریاضیات، 
است که نشان می دهد بیت الحکمه نه فقط 
یک  بلکه  ترجمه شده،  کتاب های  بایگانی 

فرهنگستان واقعی بود.«
فرهنگستان  این  مترجمان  و  دانشمندان 
شوند  مطمئن  تا  کردند  تالش  سخت  نیز 
خوانندگان  عموم  برای  آثارشان  که 
قابل دسترسی باشد. »جن باروگرین«، استاد 

بلکه »کوبیدن مشت در  که معقول نیست، 
مشکالت  از  را  کوری  گره  هیچ  است«.  هوا 
جاری کشور نه تنها که باز نمی کند، بلکه به 
افزود  خواهد  پیش،  از  بیشتر  آن  مشکالت 
این که چرا وزارت معارف  به  اما در پاسخ  و 
دست به چنین تصمیمی زده است، می توان 
نتیجه ای  چنین  به  ُکلی  تحلیل  یک  در 
حتا  و  افغانستان  آموزشی  نظام  که  رسید 
سیاسی  کالن  تصمیم های  و  سیاسی  نظام 
و  سیاست زده  سلیقه ای،  بیشتر  راه بردی،  و 
آن همین  بارز  است. مصداق  ایدیولوژی زده 
وزارت معارف است که تغییرات در پیکر آن، 

بیت الحکمه؛ 
خاستگاه فراموش شده ریاضیات مدرن

خواب های آشفته ی وزارت معارف
امان فرهمند
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توسعه دهنده در دانشکده ریاضیات کمبریج 
چه  داستان های  که  مسأله  »این  می گوید: 
فرهنگ  کدام  به  می کنیم،  روایت  را  کسی 
از  شکل  کدام  و  می شویم  قائل  امتیاز 
نهادینه  رسمی  یادگیری  برای  را  دانش 
می کنیم، ناگزیز تحت تأثیر میراث استعمار 
ریاضیات  پیشین  معلم  این  ماست.«  غربی 
عرصه  در  بلند  صداهای  یکی  هم اکنون 
آموزش ریاضیات است و درباره تفاوت ها بین 
مطالعه  جهان  در  ریاضی  درسی  برنامه های 
ایرلند  و  اسکاتلند  ولز،  درحالی که  می کند. 
اعداد رومی را در برنامه  های آموزشی خود 
هیچ  نیز  متحده  ایاالت  و  نمی کنند  لحاظ 
ندارد،  خصوص  این  در  استانداردی  الزام 
قادر  باید  انگلیس می گوید که دانش آموزان 

باشند اعداد رومی را تا 100 بخوانند.
 MMXX رقم  ماها  از  بسیاری  نظر  از 
)سال 2020 در سیستم عددنویسی رومی، 
ممکن  اما  ندارد.  خاصی  چیز  اجازه تان(  به 
است با فیبوناچی به خاطر الگوی مشهوری 
باشیم.  آشنا  کمی  نامیده شده  او  نام  به  که 
دنباله بازگشتی که با 1 شروع می شود و عدد 
قبلی است.  بعدی اش حاصل جمع دو عدد 

)مثل 1، 1، 2، 3، 5، 8 و...( 
قابل توجه  بحثی  مطمئنا  فیبوناچی  دنباله 
تکرار  با  طبیعت  در  و  است  ریاضیات  در 
دنباله  ما  می شود.  دیده  حیرت انگیزی 
دریایی،  صدف های  شکل  در  را  فیبوناچی 
گل  مارپیچ های  در  گیاهان،  ساقه های 
در  کاج،  مخروط های  در  آفتاب گردان، 
جوانه های  ترتیب  در  و  حیوانات  شاخ های 
قلمرو  در  همچنین  و  ساقه  یک  روی  برگ 
توالی یابی(  و  کامپیوتر  )علوم  دیجیتال 
به  اغلب  فیبوناچی  الگوهای  می بینیم. 
فرهنگ عامه نیز راه یافته. ما شاهد الگوهای 
هنرهای  و  فیلم  ادبیات،  در  فیبوناچی 
آن  با  آهنگ ها  متن  در  هستیم،  تجسمی 
و  می خوریم  سر  برگردان  بندهای  به  عنوان 

حتا معماری از آن خالی نیست.
ریاضی  میراث  ماندگارترین  این حال  با 
لئوناردو دا پیزا چیزی است که به ندرت در 
است  آن، داستانی  تدریس می شود.  مکاتب 
که تقریبا هزار سال پیش، زمانی که بیشتر 
جامعه مسیحیت غرب در تاریکی فکری به 
سر می بردند، در کاخ کتاب خانه ای در بغداد 
آغاز شد. این، داستانی است که باید دیدگاه 
اروپامحوری ما در مورد ریاضیات را تغییر و 
دستاوردهای علمی جهان اسالم را در کانون 
توجه قرار دهد و دلیل اهمیِت تمام نشدنی 

گنجینه های عددی عصر باستان باشد.

در هیأت »مولوی و آخند«. این ها از جانبی 
اکثرا مردان که تندمزاج و خشن اند، از جانبی 
تدریس  روش های  با  آشنایی  هیچ گونه  هم، 
ندارند.  روان شناسی  پیداگوژی،  علم  جدید، 
روح لطیف کودک که به عنوان انسان جدید 
آن  خشن  نوع  از  و  انسانی  جامعه ی  وارد 
می شود، ناخواسته خشونت و پرخاش را یاد 
نخواهد کرد.  آن، درنگ  اعمال  در  و  گرفته 
تعریف شده ی  آموزشی  مواد  دیگر  سوی  از 
برای تدریس کودکان در مدارس  مشخصی 
هم  موادی  و  ندارد  وجود  مساجد  و  دینی 
خواندن  بغدادی«،  »قاعده ی  از  هست،  اگر 
»قرآن«، »اصول دین« و چند قانون سخت 
و سفت دینی و مذهبی دیگر نخواهد عبور 
با  مخالفت  معنای  به  مسأله  این  اما  کرد. 
بلکه  نیست؛  مذهبی  و  دینی  آموزش های 
روی سخن این است که هر علمی، در جای 
خودش آموزش داده شود و کودکان در کنار 
بشری در  علم جدید  و  تکنولوژی  با  این که 
آموزش  برای  جایی  می شوند،  مجهز  مکتب 
مسائل دینی و مذهبی در مسجد نیز هست 
جدید  علوم  آموزش  کنار  در  می توان  که 
بشری، به علوم دینی و مذهبی نیز پرداخت؛ 
ولی خلط مکان های آموزش و تحمیل کردن 
یکی بر دیگر، شکننده است. همان طوری که 
را در مکان های مقدسی  نمی شود موسیقی 
مثل »مسجد« خواند و اصول و ضوابط دینی 
اجازه ی  آنرا نمی دهد. آموزش جدید نیز، از 
آموزش  در  که  دارد  ضوابطی  و  اصول  خود 
نه  و  داده شود  آموزش  باید علم  علم، فقط 

ایدیولوژی ها و سلیقه ها. 

پدید آمده اند.
این سیستم ها ایده »ارزش مکانی« اعداد در 
کمک  ما  به  و  می کنند  تقویت  را  ریاضیات 
بهتر درک  را  اعداد  کار  نحوه ی  تا  می کنند 
کنیم. به گفته باروگرین این سیستم ها نشان 
عددنویسی  و  شمارش  »روش  که  می دهند 
سیستم های  درک  نبود.  روش  یگانه  غربی 
مختلف عددنویسی یک ارزش واقعی دارد.«

در عهد باستان وقتی تاجری می خواست »دو 
از  تصویری  می توانست  بنویسد،  گوسفند« 
اگر  اما  بر روی خاک بکشد.  را  دو گوسفند 
بنویسد،  گوسفند«  »بیست  می خواست  او 
بود.  غیرعملی  گوسفند  تصویر 20  کشیدن 
در  که  است  نشانه ای سیستمی  عددنویسی 
و  می شوند  جمع  باهم  عددی  نمادهای  آن 
یک مقدار را نشان می دهند، هم چنان که در 
مثال فوق رسم دو گوسفند برای نشان دادن 

مقدار آن است.
معرفی  وجود  با  رومی  اعداد  این حال  با 
سیستم خوارزمی که برای نشان دادن مقادیر 
به  است،  متکی  ارقام  و  اعداد  موقعیت  به 
آثار  اعداد رومی همانند  آوردند.  نوعی دوام 
بر روی شان نقش  اعداد  این  برجسته ای که 
که  امپراتوری  عمر  از  بیشتر  است،  بسته 
است  مانده  زنده  آورد،  دنیا  به  را  اعداد  این 
و کسی نمی داند به طور قطعی بگوید که آیا 

این زنده ماندن از سر تصادف بود یا هدف.
فیبوناچی  تولد  سالگرد  850مین  امسال 
لحظه ای  می تواند  همچنین  امسال  است. 
باشد که به کار اعداد رومی پایان می دهد. در 
این که مبادا دانش آموزان  از ترس  انگلستان 
درستی  به  را  آنالوگ  زمان  نتوانند  دیگر 
بگویند، ابزارهای سنتی سنجش زمان جای 
است  داده  دیجیتالی  ساعت های  به  را  خود 
برخی  در  می شوند.  خوانده  راحتی  به  که 
مناطق جهان حکومت ها دیگر از اعداد رومی 
در عالئم راهنمایی و اسناد رسمی استفاده 
اعداد  از  دیگر  نیز  هالیوود  و  نمی کنند 
نام گذاری دنباله های محصوالت  برای  رومی 
»سوپربول«،  نمی کند.  استفاده  سینمایی 
قهرمانی  آمریکایی  فوتبال  ساالنه  مسابقه 
لیگ فوتبال ملی، در 50 مین دور بازی هایش 
تا  نکرد  استفاده  عددنویسی  این سیستم  از 

طرف داران بازی ها گیج نشوند.
اما روگردانی جهانی از اعداد رومی بی سوادی 
جنبه های  سایر  در  را  ما  فزاینده  ریاضیاتی 
اعداد  ناپدیدشدن  می کند.  برجسته  زندگی 
بحث های  بر  حاکم  سیاست  احتماال  رومی 
گسترده در مورد ریاضیات را آشکار می کند.

و  سردبیر  اسمیت«،  ریکروفت  »لوسی 

معارف  وزارت  سوی  از  مردم  دل  در  امید 
شکل گرفته بود که قرار است ده سال آینده 
و  شود  نام گذاری  معارف  دهه ی  به عنوان 
شاهد  را  تغییراتی  آموزشی،  نظام  و  نصاب 
باشد، اما با تغییر نظام سیاسی و وزیر جدید، 

این بار شاهد تغییرات دیگری هستیم.
بزرگ  نهاد  به عنوان  معارف  وزارت 
تصمیم گیرنده، باید در این فیصله و تصمیم 
خود، بازنگری کرده و عواقب و جوانب آن را 
روان شناسانه کند؛  و  بررسی جامعه شناسانه 
نوجوانانی اند  و  کودکان  تصمیم،  طرف  زیرا 
آن ها  می تواند  نادرست  تصمیم  یک  که 
عمال  که  بکشاند  بزرگی  پرتگاه  به  را 
آن را  تلخ  تجربه ی  گذشته،  نسل های 
 7 سنین  بین  در  که  کودکانی  داشته اند. 
روانی،  و  روحی  لحاظ  به  دارند،  قرار  تا 10 
آسیب پذیرترین قشر بوده و از جانبی، ذهنی 
کامال آماده برای جذب مسائل جدید دارند؛ 
مسائلی که برای جهان جدید 10 یا 20 سال 
بعد آن ها راه گشا باشد و بتواند حداقل، اگر 
حداقل  برنمی دارند،  گام  دیگران  پای  به  پا 
از آن ها عقب نمانند. زیرا جهانی که بیست 
سال بعد، آن ها در آن زندگی خواهند کرد، 
غبارآلود  و  تاریک  ما،  اکنون  جهان  مثل 
نخواهد بود. فضا و نظام آموزشی سنتی، آن 
ما  که  بوده  در مسجد، شدیدا شکننده  هم 
نسل نسل پس از جنگ، شاهد نظام سنتی و 
کهن مسجدساالری بوده ایم و حس کرده ایم 
ما  زندگی  در  را  دردی  هیچ  که  دیده ایم  و 
دوا نکرده است. نگذاریم که فرزندان ما، در 
رویاهای سوخته ی ما غرق شوند و آموزگاران 

آب کمری هرات آمدیم و با ما هیچ کمک نمی شود.«

هرات میزبان ۱40 هزار خانواده بی  جاشده ی داخلی
شورای والیتی هرات نیز از وضعیت دشوار بی  جاشدگان داخلی 
این  بهادری، عضو  نگرانی می کند. سردار  ابراز  در فصل سرما 
شورا در صحبت با روزنامه اطالعات روز، از بروز فاجعه انسانی 
داخلی هشدار  بی  جاشدگان  به  و کمک  بودجه  نبود  در سایه 
می دهد: »بی  جاشدگان در هرات زیادند، اما اگر کمکی صورت 
نگیرد، من از روزی می ترسم که در شدت سرما فاجعه انسانی 

در کمپ های مهاجران صورت بگیرد.«
هرات به کانون توجه بی  جاشدگان داخلی در سطح افغانستان 
مبدل شده است. آمار اداره مهاجرین و عودت کنندگان هرات 
نشان می دهد که در هرات حدود 140 هزار خانواده بی  جاشده 
داخلی بودوباش دارند و بیشتر این بی  جاشدگان از والیت های 

غور و بادغیس به هرات آواره شده اند. 
در  هرات  عودت کنندگان  و  مهاجرین  رییس  نادم،  جاوید 
اکنون بیش  با روزنامه اطالعات روز می گوید که هم  صحبت 
به کمک های  از 16 هزار خانواده بی  جاشده داخلی در هرات 
فوری بشردوستانه نیاز دارند تا جلو فاجعه انسانی گرفته شود: 
»تا حاال تقریبا برای شش هزار و 900 خانواده بی  جاشده داخلی 
منابع مالی و بسته های کمکی مد نظر گرفته شده است.« او 
می افزاید که وزارت مهاجرین طرحی را برای کمک به یک هزار 
پیشنهاد  مالیه  وزارت  به  در هرات  بی  جاشده  و 700 خانواده 

کرده است.
طی سالیان اخیر شماری از هراتیان به گونه رضاکارانه پوشاک 
را  داخلی  بی  جاشدگان  از  بخشی  نیاز  مورد  غذایی  مواد  و 
مخصوصا در فصل سرما تأمین می کنند، اما این کمک ها برای 

نیازمندی بی  جاشدگان آسیب پذیر کافی نیست.

سایه کرونا بر کمک رسانی
شیوع کرونا در افغانستان باعث شده که بیشتر منابع پولی صرف 
مبارزه با این بیماری شود. رییس مهاجرین و عودت کنندگان 
هرات می گوید: »امسال متأسفانه تمام وجوه مالی حکومت و 
مؤسسات صرف مبارزه با کرونا شده و باز هم از چهار ماه به 
حکومت  با  کشور  مرکز  و  والیت  سطح  در  رایزنی ها  این سو، 
شده  آغاز  داخلی  بی  جاشدگان  به  کمک  برای  را  مؤسسات  و 

است.«
عودت کنندگان  و  مهاجرین  ریاست  که  بود  قرار  همچنین 
هرات طی سال جاری، 10 هزار خانواده بی  جاشده داخلی را 
به مناطق اصلی شان عودت بدهد، اما به دلیل نبود بودجه این 

کار صورت نگرفته است. 
داخلی  بی  جاشده  خانواده های  از  زیادی  شمار  این ها،  همه  با 
و  فوری  کمک های  دریافت  تقالی  در  یارمحمد  به شمول 
که  دارند  هراس  و  می برند  به سر  هرات  در  بشردوستانه 
شدت گیری سرما، زندگی شان را به خطر مواجه نکند. یارمحمد 
در روزهای سخت زمستان چشم به راه کمک است. نوای شعر 
فقرم  جاجیم  روی  بکش  برادر،  جان  است  سردی  »زمستان 
یارمحمد  از در و دیوار خیمه فرسوده و دودزده ی  پالسی«* 
شنیده می شود: »همین حاال هم دو کودک من سرما خورده و 
می ترسم که همین کودکان من در سرما بمیرند. خود شما نگاه 
کنید که در داخل خیمه هیچی نیست، نه نانی برای خوردن و 

نه هیزمی برای گرم کردن.«
* این بیت از شعری از ابوطالب مظفری است.

رواییت از زندیگ دشوار یب  جاشدگان داخیل 
در روزهای رسد هرات

»بکش روی جاجیم فقرم پالسی«

واجد روحانی – هرات
گزارشگر

روزی که یارمحمد میان پیوستن به طالبان و آوارگی، دومی 
او  انتظار  در  روزهای سختی  نمی دانست چه  کرد،  انتخاب  را 
خانواده اش است. یارمحمد باشنده اصلی روستای »آب باریک« 
به  او  است.  بادغیس  والیت  آب کمری  جنگ زده  ولسوالی 
رها  را  داروندارش  تمام  به دلیل جنگ  روز می گوید،  اطالعات 

کرده و سه سال است که در برزخ آوارگی زندگی می کند. 
روزی  رفتم،  شیدایی  منطقه ی  در  یارمحمد  دیدار  به  وقتی 
می لرزیدند.  سردی  شدت  از  یارمحمد  فرزندان  بود.  سردی 
کمپ مهاجرین در شیدایی هرات یکی از اردوگاه هایی است که 
صدها بی  جاشده ی داخلی و آواره از جنگ را در خود جای داده 
است. دستان یارمحمد سیاه و ترکیده بود. کودکان یارمحمد 
برای گرم کردن خیمه شان در شب های سرد،  روزها مجبورند 
دوازده ساله  زهرای  از  وقتی  کنند.  آتش زدن جمع  برای  زباله 
بزرگ ترین  از سختی زندگی در کمپ بی  جاشدگان پرسیدم، 
نگرانی اش محرومیت از آموزش بود: »من تا صنف سوم درس 
خواندم و باز به هرات آمدیم و نتوانستم مکتب بروم. من خیلی 
دوست دارم مکتب بروم و در آینده داکتر شوم و برای مردم 

خود خدمت کنم.«

انتخاب بد از بدتر
و  زن  نفر می رسد؛ خودش،  به شش  یارمحمد  خانواده  تعداد 
جمع آوری  به  یارمحمد  کودک  سه  روزهای  فرزندش.  چهار 
زباله ها در شهر هرات برای گرم کردن خیمه ی کهنه شان سپری 
می شود. یارمحمد به اطالعات  روز می گوید به هرات آواره شده 
که  بودند  خواسته  وی  از  طالبان  جنگ جویان  که  چرا  است؛ 
ترس  از  یارمحمد  بردارد.  دولتی  نیروهای  مقابل  در  سالح 
طالبان با همسر و چهار فرزندش به هرات فرار کرد و حاال برای 
سومین سال، در برزخ آوارگی شب و روز می گذراند: »زندگی 
من در بادغیس خوب بود و دهقانی و مالداری می کردم. منطقه 
ما به دست طالبان افتاد و آنان می گفتند که به جنگ بروم و 

من جنگ کرده نمی توانستم، فرار کردم.«
یارمحمد هنوز جرأت نمی کند به زادگاهش برگردد. زیرا طالبان 
در منطقه ای که او زندگی می کند، قدرت مندتر از گذشته شده 
بروم.  بادغیس  نمی توانم  و  بمانم  هرات  که  »مجبورم  است: 

طالبان به من خطر ایجاد می کنند.«
صدها  و  یارمحمد  مشکالت  زمستان  سرد  فصل  رسیدن 
و  از یک سو  نان  غم  را چندبرابر می کند؛  داخلی  بی  جاشده ی 
برای  بارها  هرات  در  او  دیگر.  طرف  از  استخوان سوز  سرمای 
حتا  کار  که  توانسته  کم  خیلی  اما  کرده،  تالش  کار  یافتن 
به  پیدا کند: »در هرات هیچ کار نیست و خیلی کم  روزمزد 
آن جا  و  می بودم  بادغیس  کاش  رفتم.  کار  برای  ساختمان ها 

طالبان نمی بودند که من در آب کمری زندگی می کردم.«
فقر شدید و بیکاری کشنده در هرات بسیاری اوقات یارمحمد 
بارها حتا  او مدعی است که  است.  به گدایی کرده  را مجبور 
ترس  اما  کند.  فراهم  خانواده اش  برای  خشک  نان  نتوانسته 
اصلی این روزهای یارمحمد چیزی دیگر است. او نگران جان و 

سالمتی کودکانش به دلیل سرما است.
از دالیل عمده بی  جاشدگی و مهاجرت   جنگ، فقر و بیکاری 
تنها  جاری  سال  جریان  در  که  می گوید  یارمحمد  است. 
شش هزار افغانی کمک دریافت کرده است: »حکومت هیچ به 
فکر مردم غریب مثل ما نیست. ما به دلیل جنگ ها از ولسوالی 
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یر دفاع می کند یقایی  را نامزد تصدی سمت وز یکایی- آفر بایدن یک جرنال بازنشسته امر

طرف های قرارداد با پنتاگون است و میلیاردها دالر سالح 
می فروشد.

وست اِکس  مشاوران  شرکت  مشورت  طرف  همچنین  او 
است که در حال حاضر شماری از اعضای کابینه جو بایدن، 
آوریل  و  پیشنهادی  وزیر خارجه  بلینکن  آنتونی  از جمله 
تشکیالت  این  عضو  ملی،  اطالعات  مدیر  نامزد  هینس، 

هستند.

نیروی نظامی را برعهده می گیرد که حدود 16 درصد آن ها 
سیاهپوست هستند.

بود.  خواهد  روبرو  چالش هایی  با  سمت  این  در  آستین 
باید  صرفا  دفاع  وزارت  سمت  نامزدهای  این که  نخست 
ایاالت متحده  با صنایع نظامی  او  ثانیا،  باشند.  غیرنظامی 
پیوند دارد. آستین پس از بازنشستگی در سال 2016 عضو 
هیات مدیره شرکت رایتئون تکنولوژی شد که از بزرگترین 

سال پس از بازنشستگی عهده دار این سمت شوند. در این 
قانون آماده است که وزیر دفاع امریکا باید غیرنظامی باشد.

تاکنون دو نفر از این قانون مسثتنی شده اند که آخرین آن 
سال  در  ترمپ  دونالد  دفاع  وزیر  نخستین  متیس،  جیمز 

2017 بود.
لوید آستین که فارغ التحصیل آکادمی نظامی وست پوینت 
است به مدت چهار دهه در ارتش امریکا خدمت کرده و 

ماموریت های مختلفی را برعهده داشته است.
او در ماه مارس 2003 فرمانده لشکر سوم توپخانه بود که 
در زمان جنگ دوم خلیج فارس از خاک کویت وارد بغداد 

شد.
افغانستان  در   2005 تا   2003 سال  اواخر  از  لوید  آقای 
فرماندهی نیروهای واکنش سریع مشترک 180 را برعهده 

داشت.
او در سال 2010 به فرماندهی نیروهای امریکایی در عراق 
منصوب شد و دو سال بعد به ریاست ستاد فرماندهی ارتش 
و  خاورمیانه  در  پنتاگون  عملیات های  که  رسید  امریکا 
افغانستان را هدایت می کند. در این مقام او توانست اعتماد 
جو بایدن را جلب کند که آن زمان معاون رییس جمهوری 

امریکا بود.
اگر سنای امریکا نامزدی آقای آستین برای سمت وزارت 
دفاع را تایید کند، او فرماندهی یک میلیون و 200 هزار 

امریکا،  منتخب  رییس جمهوری  بایدن،  جو  روز:  اطالعات 
انتخاب  خود  دولت  دفاع  وزیر  عنوان  به  را  آستین  لوید 
می کند. او نخستین امریکایی آفریقایی تبار خواهد بود که 

وزیر دفاع ایاالت متحده می شود.
به گزارش رادیو فردا، آقای آستین از فرماندهان نیروهای 
در سال  بغداد  به  این کشور  ارتش  ورود  امریکایی هنگام 
2003 بود و تا مقام ریاست ستاد فرماندهی ارتش امریکا 

هم ترقی کرد.
این جنرال 67 ساله چهار ستاره که بازنشسته شده است 
که  را  دفاع،  وزارت  سابق  معاون  فلورنی،  میشل  توانسته 

نامزد اصلی این سمت بود از دور خارج کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای بایدن تحت فشار است 
که از اقلیت های نژادی افراد بیشتری را وارد کابینه خود 

کند.
اعالم  دوشنبه  روز  منتخب  رییس جمهوری  آن که  از  پس 
کرد نامزد خود برای وزارت دفاع را انتخاب کرده و قرار است 
روز جمعه معرفی شود، شبکه تلویزیونی سی ان ان، پولیتیکو 
و روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع ناشناس خبر دادند 
که جنرال لوید آستین برای این سمت انتخاب شده است.

سنای امریکا باید نامزد پیشنهادی برای تصدی سمت وزیر 
دفاع را تایید کند. او همچنین باید به طور خاص از این 
قانون مسثتنی شود که افسران نظامی نمی توانند تا هفت 

نمی دانیـم. ایـن یـک بیمـاری مرمـوز اسـت و فقـط با 
نتایـج آزمایشـها ممکـن اسـت علـت بیماری مشـخص 

» شود.
 Narasimha Rao رائو  ناراسیمها  دیگر  از سوی  اما 
به  پارلمان هند  بهاراتیا جاناتا در  نماینده حزب حاکم 
روزنامه نگاران محلی پیامکی فرستاده است و می گوید 
توسط  که  افراد  این  خون  آزمایش  اولیه  نتایج  در  که 
انستیتو علوم پزشکی سراسری هند در شهر دهلی انجام 
شده، اغلب نمونه های خون حاوی نیکل، سرب و سایر 

فلزات سنگین بوده است.
به  و  هند  بهداشت  و  سالمت  وزارت  بیانیه  اساس  بر 
سم  کارشناسان  هند،  رییس جمهور  معاون  دستور 
شناسی با پزشکان شهر ایلورو که بیشترین موارد در آن 

دیده شده است، در تماس و همکاری هستند.
حزب مخالف دولت تلوگو دسام خواهان تحقیقات درباره 
علت این رویداد شده است و اصرار دارد که مسمومیت 

علت این بیماری مرموز بوده است.

بهداشت  سازمان  کارشناسان  محلی،  مقامات  گفته  به 
شهر  به  بیشتر  تحقیقات  برای  است  قرار  هم  جهانی 

ایلورو سفر کنند.
بیماری  گیری  همه  با  هند  که  است  حالی  در  این 
کووید19 رو به روست و ایالت آندرا پرادش با بیش از 
800 هزار مبتال به کووید19، رتبه سومین ایالت از نظر 

باالترین میزان مبتالیان به کرونا را در هند دارد.
شـنبه و یکشـنبه گذشـته صدهـا نفـر در ایـن ایالـت 
در بیمارسـتان بسـتری شـدند. بـه گفته وزیر سـالمت 
ایالـت آنـدرا پـرادش، آزمایـش تشـخیص کرونـا همـه 
ایـن بیمـاران منفـی بـوده اسـت و در نمونه خـون این 
افـراد هیـچ شـواهدی مبنی بـر آلودگی ویروسـی دیده 

است. نشـده 
وزیـر بهداشـت ایالت آنـدرا پرداش احتمـال آلودگی در 
هـوا یـا آب ایـن منطقـه را رد کـرد و می گویـد: »پـس 
از منطقـه ای کـه مـردم  بازرسـی مقامـات رسـمی  از 
مریـض شـدند، احتمـال آلودگـی آب یا هـوا را محتمل 

به گزارش بی بی سی فارسی، یک نماینده حزب حاکم 
بهاراتیا جاناتا در پارلمان هند می گوید که در آزمایش 
خون اولیه افراد مقدار زیادی سرب و نیکل وجود داشته 

است.
حالت  از  متفاوتی  عالئم  افراد  که  می گویند  پزشکان 

تهوع تا تشنج و غش و بیهوشی دارند.
یک مقام بهداشتی در بیمارستان دولتی شهر ایلورو که 
بیماران  که  گفته  گزارش شده  آن  در  موارد  بیشترین 
به خصوص کودکان »یک دفعه شروع می کنند به باال 
از سوزش چشم هایشان شکایت می کنند. در  و  آوردن 
حال  به  چندبار  و  کرده  غش  آنها  از  بعضی  که  حالی 

تشنج افتاده اند«
به  نفر  از 500  بیش  تا کنون  مقامات رسمی  به گفته 
دلیل این عالئم در بیمارستان بستری شدند که 300 
نفر از آنها مرخص شدند و 19 نفر از آنها برای معالجات 
هند  دیگر  ایالت های  در  بیمارستان هایی  به  بیشتر 

منتقل شدند.

اطالعات روز: دولت هند یک گروه متخصص از پزشکان 
را به آندرا پرادش در جنوب این کشور فرستاد تا درباره 
»بیماری ناشناخته ای« که تا کنون صدها نفر را راهی 
بیمارستان کرده است، تحقیق کنند. یکی از افرادی که 

این عالئم را داشته، جان باخته است.

تحقیقات درباره »بیماری ناشناخته« که صدها نفر را در هند راهی بیمارستان کرد

اعتقاد  هستند،  عصبانی  مسئوالن  دست  از  که  آنها 
دارند که این سیل در ماهشهر، بندر امام و اهواز قابل 
به  یافته  اختصاص  که  بودجه ای  اما  بوده  پیشگیری 

خوبی خرج نشده است.
در واکنش، سخنگوی وزارت کشور از درخواست این 
وزارتخانه از سازمان برنامه و بودجه برای جبران سیل 

استان خوزستان خبر داد.
روز گذشته نیز اسماعیل نجار، رییس سازمان مدیریت 
بحران ایران گفت »برای مقابله با بالیای طبیعی سال 
گذشته پنج هزار و 84 میلیارد تومان اعتبار پیشنهاد 
بودجه  قانون  در  تومان  میلیارد   300 حدود  که  شد 
اختیار  در  مبلغی  هیچ  نیز  کنون  تا  و  شده  منظور 
نگرفته  قرار  خوزستان  استان  اجرایی  های  دستگاه 

است.«
سازمان  هشدارهای  اساس  »بر  نجار  آقای  گفته  به 
هواشناسی آماده باش دستگاه های اجرایی در استان 
خوزستان انجام شده، اما با توجه به اینکه اهواز فاقد 
نهر آب است و شبکه فاضالب آن نیز بسیار فرسوده 
شده، باید آبگرفتگی ها در این شهر با استفاده از پمپ 

تخلیه شود.«
و  امداد  سازمان  عملیات  معاون  محمدی،  محمدباقر 
نجات هالل احمر ایران گفته بود در استان خوزستان 

15 شهر درگیر سیل و آبگرفتگی شدند.

سازمان  سخنگوی  خالدی،  مجتبی  روز:  اطالعات 
اورژانس کشور از مرگ 9 تن در سیل سه استان خبر 

داد.
بیشترین آمار کشته شدگان در هرمزگان گزارش شده 
است. تا کنون شش نفر در این استان جان خود را از 

دست داده اند.
گفت  خالدی  مجتبی  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
فارس،  استان های کرمان،  »طی 48 ساعت گذشته 
گیالن، سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان درگیر 

سیل و آبگرفتگی بودند«.
پیشتر نیز بارندگی شدید و باال آمدن آب در خوزستان 
خسارت فراوانی بر جا گذاشت. در برخی شهرها این 
استان سیالب و فاضالب به داخل خانه های مردم آمد.

این وضعیت انتقاد شدید شهروندان سیل زده خوزستان 
را به دنبال داشت.

سیل در ایران ۹ کشته بر جا گذاشت
یارانـه« و »هشـتگ-لبنان« باالترین ترنـد در توییتر 

در لبنـان بودنـد.
تاکنـون بانـک مرکـزی لبنـان ارز را بـا نـرخ مطلوبی 
در اختیـار واردکننـدگان کاالهـای اساسـی، ازجملـه 
آرد و سـوخت، قـرار داده اسـت. ایـن در حالی اسـت 
کـه طـی بحـران اقتصـادی درازمـدت، ارزش پونـد 

لبنـان همچنـان در حـال کاهـش بوده اسـت.
در سـال های اخیـر، دههـا هـزار نفـر در کشـور بـه 
سـمت خـط فقـر رانـده شـده اند؛ قشـری کـه حـاال 
بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا هم بشـدت آسـیب 

اسـت. دیده 
در مـاه اوت گذشـته، پـس از انفجـار مهیبـی کـه در 
بنـدر بیـروت بیش از 200 کشـته و هـزاران مجروح 
بجـا گذاشـت، هـزاران معتـرض بـه وزارتخانه هـای 

دولتـی در بیـروت یـورش بردند.
بسـیاری از لبنانی هـا از ناکارآمـدی و قصـور مقامات 
در جلوگیـری از ایـن انفجـار خشـمگین بودند. بیش 
از دو هـزار تـن نیتـرات آمونیـوم در انبـاری در بنـدر 
بیـروت ذخیـره شـده بـود؛ ایـن مـواد شـش سـال 
پیـش از یـک کشـتی کشـف و ضبط شـد، امـا هرگز 

از بنـدر بـه جایـی دیگـر منتقل نشـد.
کمـی پـس از آن حادثـه، دولـت مجبـور بـه اسـتعفا 

. شد

اطالعـات روز: در لبنـان گزارش هایـی مبنـی بر قطع 
یارانـه دولـت بـرای برخـی کاالهـای اساسـی باعـث 
شـده اسـت تا برخی از مـردم در اعتـراض جاده های 

بیـروت، پایتخـت، را مسـدود کنند.
تظاهرکننـدگان  فارسـی،  بی بی سـی  از  نقـل  بـه 
حلقه هـای السـتیک را در مرکـز شـهر سـوزاندند، و 
عـده ای هـم تالش کردنـد که خـود را به سـاختمان 

مجلـس برسـانند.
پیشـتر، رییـس بانـک مرکـزی کشـور گفته بـود که 
یارانـه آرد، سـوخت و دارو نمی توانـد بیـش از دو ماه 

دیگـر ادامه پیـدا کند.
فاجعـه  بـه  نسـبت  ملـل  سـازمان  آژانس هـای 
اجتماعـی بـرای فقیرتریـن خانوارهـا در ایـن کشـور 

داده انـد. هشـدار 
»هشـتگ-حذف- هشـتگ های  دوشـنبه،  دیـروز 

»شورش نان« در بریوت از ترس قطع یارانه کاالهای اسایس
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احتمالی فکر می کند  اخراج  به  نه  زیدان 
و نه به حذف از لیگ قهرمانان و رفتن به 
ایمان  گالدباخ  شکست  به  او  اروپا؛  لیگ 

دارد.
بازی  دشوارترین  رئال  بسیاری  عقیده  به 
فصل خود را امشب انجام خواهد داد. بازی 
به منزله  برابر گالدباخ که شکست در آن 
حذف از لیگ قهرمانان و چه بسا رفتن به 
برای رئال حکم  بود که  اروپا خواهد  لیگ 
یک تحقیر تاریخی را دارد. رئال در صورت 
برد به عنوان تیم اول صعود می کند و با 
تساوی نیز شانس صعود خواهد داشت به 
عبور  شاختار  سد  از  هم  اینتر  که  شرطی 

کند.
در  رئال  سرمربی  زیدان  الدین  زین 
بازی  گفت:»  بازی  این  خبری  نشست 
امشب بسیار مهم است و بله؛ حکم فینال 

و  شده  بهتر  او  شرایط  والورده:»  غیبت 
در حال بازگشت است. هنوز با تیم تمرین 
نمی کند ولی در حال بهتر شدن است و 
بود.  به زودی در تمرینات گروهی خواهد 
خیلی  االن  ولی  بود  پیچیده  مصدومیتش 

بهتر است.«
این  به  رئال  بازی:» من و همه در  فشار 
بازی های بزرگ و فینال گونه عادت داریم. 
بازی هایی که تحت فشار شدیدی برگزار 
مدیریت  را  هیجان  این  باید  شوند.  می 
کرد و برای برد وارد زمین شد. گذشته ها 
گذشته و امشب یک بازی دیگر است. فصل 
جاری هنوز در حد خودمان نتیجه نگرفته 
ایم و امشب هم اتفاقی که باید رخ بدهد، 
رخ خواهد داد. دیداری است که باید ارزش 
های مان را نشان دهیم. مطمئنم این کار 

را انجام می دهیم.«

فقط به صعود فکر می کنیم. شما می توانید 
نتیجه  و  کنید  فکر  دارید  دوست  هر طور 

بگیرید. ما کارمان را انجام می دهیم.«
باشگاه هر  اخراج در صورت شکست:» 
و  داد  انجام خواهد  بداند  که صالح  کاری 
من فقط تمرکزم روی بازی است. واقعیت 
این است که به این مساله فکر نمی کنم.«

اول  تیم  ببریم،  اگر  دانیم که  دارد. می  را 
حساس  ها  بازی  همه  شد.  خواهیم  گروه 
بازی  ام.  گفته  هم  قبال  را  این  و  هستند 
دهیم  نشان  تا  است  خوبی  فرصت  امشب 

چه تیم خوبی هستیم.«
وارد  مربی:»  به عنوان  ها  ارزش  اثبات 
فقط  مهم  من  برای  شوم.  نمی  قضایا  این 
پیروزی در بازی امشب است نه اینکه خودم 
را ثابت کنم. قدرت شکست حریف را داریم 

و روی همین نیز تمرکز کرده ام.«
موضوع  این  به  حذف:»  احتمالی  مقصر 
بازی  نکرده و نمی کنم. می خواهیم  فکر 
کار  که  دانیم  می  و  دهیم  انجام  بزرگی 
دشواری پیش رو داریم. من همیشه مثبت 
فکر می کنم و تمرکزم روی پیروزی است. 

هر کاری برای برد خواهیم کرد.«
رفتن رئال به لیگ اروپا:» من و بازیکنانم 

رئال قدرتش را ثابت می کند
یدان: مطمنئ باشید به لیگ اروپا نمی رویم دشان: ز

ین  ژیرو از بهرت
مهاجمان جهان است

یواخیم لوو: 
ین شانس را  بیش تر

یم برای صعود دار

کرد  تاکید  فرانسه  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
که تیمش بیشترین شانس را برای حضور در 
جام جهانی 2022 قطر دارد. او به ستایش از 

ژیرو پرداخت.
اکیپ، تیم ملی فوتبال فرانسه در  از  نقل  به 
انتخابی جام جهانی 2022 با تیم های اوکراین، 

فنالند، بوسنی و قزاقستان هم گروه است.
قرار  آن  در  تیمش  که  گروهی  درباره  دشان 
دارد، گفت: فرانسه بیش ترین شانس را برای 
جام  به  صعود  و  گروه  این  در  صدرنشینی 
جهانی 2022 قطر دارد اما نباید بیش از حد 
ما  کاغذ  روی  که  است  درست  مغرور شویم. 
قوی ترین تیم هستیم اما حریفان را دست کم 
نمی گیریم و با نهایت تمرکز و انگیزه در هر 

دیداری به میدان می رویم.
او ادامه داد: اوکراین و فنالند تیم های خوبی 
حریف  که  داده  نشان  هم  بوسنی  و  هستند 
خوبی است اما ما به دنبال صدرنشینی و صعود 

به عنوان تیم نخست هستیم.
دشان درباره درخشش اولیویه ژیرو با پیراهن 
قرار  انتقاد  مورد  همواره  ژیرو  گفت:  چلسی 
ظالمانه  انتقادها  این  از  بعضی  که  می گیرد 
هستند. او از نظر شخصیتی بسیار قوی است 
و همواره تالش می کند تا بهترین عملکرد را 
داشته باشد. ژیرو حتی زمانی که گل نمی زند 
هم مفید ظاهر می شود. او اکنون در چلسی 
امیدوارم که  و  است  برگشته  اوج  روزهای  به 
هم چنان زیر نظر لمپارد خوب ظاهر شود. او از 

بهترین مهاجمان جهان است.

سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان از گروهی که 
تیمش در آن قرار دارد ابراز رضایت و تاکید 
کرد که بیش ترین شانس را برای صدرنشینی 

و حضور در جام جهانی 2022 دارند.
به نقل از کیکر، قرعه کشی انتخابی جام جهانی 
2022 قطر در قاره اروپا انجام شد و تیم ملی 
ایسلند،  رومانی،  تیم های  با  آلمان  فوتبال 
مقدونیه، ارمنستان و لیخنشتاین هم گروه شد.

یواخیم لوو درباره این گروه گفت: بدون شک ما 
بیش ترین شانس را برای صدرنشینی و صعود 
به عنوان تیم اول داریم. هدف ما صدرنشینی 
است. در گروه جالبی قرار داریم و بازی های 

هیجان انگیزی پیش رو داریم.
او ادامه داد: رومانی تیم بسیار خوبی  است و 
بازیکنان خوبی در اختیار دارد. ایسلند بسیار 
منظم و تاکتیکی است و فوتبال هجومی را به 
نمایش می گذارد اما ما در هر حالتی به دنبال 

صدرنشینی از گروه خود هستیم.
یواخیم لوو به خاطر نتایج ناامید کننده اخیر 
ژرمن ها با انتقادهای زیادی مواجه شده با این 
او  به  آلمان هم چنان  فوتبال  حال فدراسیون 
اعتماد دارد. او از سال 2006 هدایت تیم ملی 

فوتبال آلمان را برعهده دارد.

از  هنوز  آسیا  قاره  در  فوتبال  های  رقابت 
دارد  زیادی  فاصله  اروپا  با  کیفیت  لحاظ 
اما آسیا همیشه استعدادهاو نماینده های 

ویژه ای را در قاره سبز داشته است.
نام های زیادی در دهه های اخیر از آسیا 
اما  اند  درخشیده  و  رفته  اروپا  فوتبال  به 
دیگری  زمان  هر  از  بیشتر  عصر  دراین 
می  بازی  اروپا  فوتبال  در  آسیایی  بازیکن 
کند. آن هایی که نمایش خوبی داشته اند 
االن بازیکنانی گرانقیمت هستند. در اینجا 
نگاهی داریم به 10 بازیکن گرانقیمت حال 

حاضر فوتبال آسیا:
10-تاکوی مینامینو -10 میلیون یورو

در  هنوز  که  زمانی  مینامینو  تاکومی  نام 
باشگاه اتریشی آر بی سالزبورگ بازی می 
کرد مطرح شد. او در این باشگاه رکورد 64 
گل و 44 پاس گل را در 199 مسابقه به 
بازیکن جاپانی  این  نام خودش ثبت کرد. 
به  توانست در 5 فصل 11 جام  همچنین 
دست بیاورد. او اکنون عضو غول های لیگ 
برتر ، لیورپول است و قیمتش 10 میلیون 

یورو است.
9-مهدی طارمی)10 میلیون یورو(

اروپا  بار در سال 2019 در  اولین  طارمی 
بازی کرد. در آن زمان او در ریوآوه بازی 
می کرد و با این باشگاه پرتگالی موفق شد 
21 گل و 5 پاس گل را در 37 مسابقه به 
نام خودش ثبت کند و یکی از بهترین های 
لیگ پرتگال نام گرفت. این ستاره تیم ملی 
ایران در تابستان به پورتو رفت و اگر چه 
به  ترکیب  در  را  اش  اصلی  جایگاه  هنوز 
طور ثابت پیدا نکرده اما در حال حاضر 10 

میلیون یورو ارزش دارد.
8-شویا ناکاجیما)12 میلیون یورو(

ناکاجیما هافبک تهاجمی جاپانی فوتبالش 
در اروپا را با تیم پورتیموننزه در پرتگال و 
از سال 2017 آغاز کرد. پس از یک فصل 
 26 بازیکن  این  تیم  این  در  بازی  نیم  و 

2- تاکفوسا کوبو)30 میلیون یورو(
به  تا 2015  از سال 2011  تاکفوسا کوبو 
مدت 4 فصل در آکادمی بارسلونا ، الماسیا 
تحصیل کرد. پس از بازگشت به کشورش و 
بازی در تیم های جاپانی در تصمیم جالب 
در سال 2019 به رئال مادرید پیوست. با 
این وجود او در این دو فصل به مایورکا و 
ویارئال قرض داده شد. با وجود اینکه فقط 
ویارئال  ترکیب  در  توانسته  ارد  سالد   19
حال  در  او  شده  باعث  این  و  کند  بازی 
حاضر 30 میلیون یورو قیمت داشته باشد.

1-سون هیونگ مین)75 میلیون یورو(
با  حاضر  حال  آسیایی  بازیکن  گرانترین 
بازیکن کرده  زیاد هیونگ مین  فاصله ای 
ای تاتنهام است. این بازیکن 28 ساله در 
خط حمله اسپرز یک مهره کلیدی است. او 
در ابتدای این فصل در 17 مسابقه 13 گل 
و 6 پاس گل را به نام خودش ثبت کرد و 
بی جهت نیست که ارزشش درحال حاضر 

75 میلیون یورو برآورد شده است.

در ابتدای این فصل 9 بازی انجام داده و 
این  3 پاس گل هم در اللیگا داده است. 
بازیکن اهل کوریای جنوبی از سال 2011 
در عضویت تیم والنسیا بوده است. در آن 
می  بازی  باشگاه  این  آکادمی  در  او  زمان 
های  ساله  زیر19  تیم  به  توانست  و  کرد 
بزرگساالن  تیم  به  و سپس  برسد  والنسیا 
اصلی راه پیدا کرد.  لی در حال حاضر 20 

میلیون یور ارزش دارد.
3- سردار آزمون )20 میلیون یورو(

باشگاه  در  بازی  بر  عالوه  آزمون  سردار 
فقط   2013 سال  از   ، درایران  سپاهان 
در رقابت های لیگ روسیه حضور داشته 
کازان،  روبین  در  مدت  این  در  او  است. 
پترزبورگ  سن  زنیت  سپس  و  روستوف 
بازی کرده است. سردار در آخرین باشگاه 
خود بهترین نمایشش را داشته به طوری 
در 71 مسابقه توانسته 42 گل بزند و 18 
پاس گل هم بدهد. آزمون در حال حاضر 

20میلیون یورو ارزش دارد.

باشگاه  توسط   2019 فبروری  در  ساله 
قطری الدحیل پیوشت. او چندماه به پورتو 

بازگشت و اکنون 12 میلیون ارزش دارد.
7-هوانگ هی چان )15 میلیون یورو(

را  خود  عملکرد  بهترین  چان  هی  هوانگ 
فصل گذشته در سالزبورگ اتریش سپری 
 16 مسابقه   40 در  گذشته  فصل  او  کرد. 
گل و 22 پاس را به نام خودش ثبت کرد. 
این مهاجم 24 ساله اهل کرده جنوبی در 
به سالزبورگ  یورو  میلیون  با 9  که  حالی 
پیوست توانسته در این مدت ارزش خود را 

به 15 میلیون یورو برساند.
6-دایچی کامادا)6میلیون یورو(

استعداد  با  از  یکی  حاضر  حال  در  کامادا 
از  پس  او  است.  جاپان  فوتبال  لژیونرهای 
خوبی  عملکرد  کشورش  لیگ  در  اینکه 
حال  در  و  رفت  بلجیم  لیگ  به  داشت 
حاضر در اینتراخت فرانکفورت آلمان بازی 
تاکنون  ساله   24 بازیکن  این  کند.  می 
در 63 مسابقه 12 گل و 15 پاس گل را 
ثبت کرده است. کامادا در حال حاضر 16 

میلیون یورو ارزش دارد.
5- تاکهیرو تامیاسو)18 میلیون یورو(

تومیاسو در حال حاضر در ایتالیا و باشگاه 
و  گذشته  فصل  او  کند.  می  بازی  بولونیا 
به محض ورودش به تیم بازی های خوبی 
اش  اصلی  جایگاه  توانست  و  داد  انجام 
در  بازیکن  بیاورد.ین  دست  به  تیم  در  را 
دارد.  ارزش  یورو  میلیون   18 حاضر  حال 
آ  های سری  رقابت  فصل جدید  با شروع 
بولونیا  دفاع  قلب  در  او  جایگاه  ایتالیا  در 
بازی   10 تمام  در  او  است.  ناپذیر  خدشه 
این تیم در لیگ ایتالیا به طور کامل بازی 

کرده است.
4-لی کانگ این )20 میلیون یورو(

سن  سال   19 حاضر  حال  در  این  کانگ 
دارد اما در این فصل توانسته جایگاه اصلی 
او  بیاورد.  دست  به  والنسیا  ترکیب  در  را 

سون، رسدار و طارمی چند می ارزند؟
یکن گرانقیمت فوتبال آسیا 10 باز

ینیو: مالکیت توپ مساله فیلسوفان است نه من مور
ادامه گفت: » مهم  تاتنهام در  سرمربی 
ما  می کنید.  چه  توپ  با  که  است  این 
و  می کنیم  بازی  خوب  ضدحمله  در 
که  وقت  هر  داریم.  سیعی  بازیکنان 
آنها  از  دقت  با  می آوریم  بدست  فرصت 
استفاده می کنیم. گاهی اوقات باید دفاع 
کنید و در زمین خودتان جمع بشوید«.

توپ ، کاِر فیلسوفان است«.
تیمش  بازی  از سبک  دفاع  در  مورینیو 
توپ  مالکیت  حفظ  داستان   « گفت: 
می  ورزش  فیلسوفان  درد  به  بیشتر 
خورد تا من. تا حاال هیچکس ندیده که 
مالکیت  ولی  باختم  را  بازی  بگویم  من 

توپ را در اختیار داشتم«.

تا  پیروز شد  نتیجه 0-2  با  ولی  داشت 
را  برتر  لیگ  موقعیتش در صدر جدول 

تثبیت کند.
ژوزه مورینیو به انتقادات از سبک بازی 
تیمش در این بازی و تکیه بیش از حد 
و  داد  پاسخ  حمله  ضد  از  استفاده  به 
مالکیت  بر حفظ  »تکیه  کنایه گفت  به 

بر  مبتنی  بازی  فلسفه  از  مورینیو  ژوزه 
ضدحمله تیمش در مقابل آرسنال که به 

پیروزی 2-0 منجر شد دفاع کرد.
روز  مورینیو  ژوزه  هدایت  با  تاتنهام 
یکشنبه در دربی شمال لندن به مصاف 
آرسنال رفت و با اینکه در جریان بازی 
تنها 35درصد مالکیت توپ را در اختیار 
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در مذاکرات صلح، باید در انتخاب افراد دور میز مذاکره دقت شود تا از حضور نمایندگان که برای یک 
جانب البی می کنند و یا در کل قدرت البی کردن را ندارند، جلوگیری شود. پرونده لیبریا نشان می دهد 
که حضور نمایندگان جامعه مدنی می تواند نقشی قدرت مند و متعادل کننده داشته باشد، زیرا که 
از  مداوم  به گونه ی  و  بودند  مذاکرات  در  نیرومندی  و  اضطرار  از  عنصری  مدنی  جامعه  سازمان های 

کشتار روزانه مردم یادآوری می کردند.

9 درس از روند صلح لیربیا

نمونه ی  تیلور،  از سوی چارلز  از ترک قدرت  قبل  روز  سه 
روشن از برخورد ناعادالنه نسبت به مذاکرات، در غنا بود. اما 
در این مذاکرات از قبل تصمیم گرفته شده بود که موضوع 
عفو عمومی را باز بگذارند و در عوض به جستجوی حقیقت 

بپردازند.
7. انتخاب بی طرفانه نمایندگان جامعه مدنی یک اصل 

است
مذاکره  میز  دور  افراد  انتخاب  در  باید  صلح،  مذاکرات  در 
دقت شود تا از حضور نمایندگان که برای یک جانب البی 
می کنند و یا در کل قدرت البی کردن را ندارند، جلوگیری 
نمایندگان  حضور  که  می دهد  نشان  لیبریا  پرونده  شود. 
کننده  متعادل  و  قدرت مند  نقشی  می تواند  جامعه مدنی 
از  باشد، زیرا که سازمان های جامعه مدنی عنصری  داشته 
اضطرار و نیرومندی در مذاکرات بودند و به گونه ی مداوم از 

کشتار روزانه مردم یادآوری می کردند.
درحالی که نمایندگان جامعه مدنی مطمئنا به هر آن  چیزی 
که امیدوار بودند نرسیدند، تأثیر آن ها را می توان در تعیین 
شرایط بحث و فشار مداوم آن ها برای پایان دادن به جنگ 
در اسرع وقت، دید. آن ها با احزاب سیاسی همکاری کردند 

تا صدای بی طرف در روند دادرسی را بلند کنند.
نباید  مدنی  جامعه  نمایندگان  انتخاب  دلیل  همین  بر  بنا 
از  باید  بلکه  بگیرد،  مذاکره صورت  توسط یک طرف  فقط 
طریق روندی انجام شود که به طور عادالنه دامنه دیدگاه های 

جامعه مدنی ملی را در بر بگیرد.
۸. دو جانب اصلی باید سرمایه گذاری در مذاکرات را 

جدی بگیرند
ایاالت متحده در هر مقطع از مذاکرات آکرا یک یا دو نفر 
نماینده داشت. این نمایندگان هر ماه تبدیل می شدند، زیرا 
هر شخص باید برای رسیدگی به مشاغل دیگر، به واشنگتن 
نمایندگان  حضور  مذاکرات،  ادامه  با  می شد.  برگردانده 
شدن  نهایی  با  درحالی که  بود  شده  کم  بسیار  واشنگتن 
توافق نامه صلح، کنگره ایاالت متحده بالفاصله نزدیک به نیم 
میلیارد دالر هم برای اجرای توافق نامه، هم برای نیروهای 
صلح حافظ سازمان ملل و هم برای سایر اقدامات عملیاتی 
اختصاص داد. در وزارت امور خارجه، جلسات لیبریا از چهار 
نفری که در طی سال های گذشته بیش ترین پیگیری لیبریا 

را داشتند، به یک اتاق پر از افراد عالقه مند تبدیل شد.
نماینده  تنها  نیز  دیگر  بین المللی  شرکت کنندگان  اکثر 
اصلی  به عنوان طراح  بودند.کسی که  یا سازمان خود  کشور 
توافق نامه کار می کرد، کم تر از دفتر مرکزی خود پشتیبانی 
می کرد و در درجه اول از طریق گزارش های منظم ایمیل، 
ارتباط برقرار می کرد. وی پیشنهاد داد که یک شخص دوم 
زمینه  در  ارزش مندی  اطالعات  بتواند  تیمش  در  سوم  یا 

مسائل قانون، سابقه و سیاست ارائه دهد.
طی  که  سیاسی  و  مالی  عظیم  سرمایه گذاری  به  توجه  با 
آن  اجرای  برای  توافق نامه  امضای  از  زیادی پس  سال های 
نیز  به توافق می شود  صورت می گیرد، مذاکراتی که منجر 
باید مورد توجه قرار گیرد. تجربه لیبریا فاقد این توجه بود، 
از  تعداد پرسنلی که توسط کشورهای مهم و برخی  چون 
نهادهای بین دولتی به گفت وگوها گماشته شده بودند، کافی 
نبود. چنین افرادی می توانند نقش مهم در تهیه، مشاوره در 
اصطالحات  استفاده  بر  فشار  اجرا،  قابل  واقعیت های  مورد 
بین المللی  قوانین  مورد  در  راهنمایی  و  عادالنه  و  منصفانه 

مربوطه داشته باشند.
افزایش سرمایه گذاری در روند مذاکرات، به ویژه در پرسنل 
متخصص در بحث ها، به خوبی در مذاکرات کمک می کند تا 

منجر به یک چارچوب بسیار قوی تر برای اجرا شود.
9. بودجه منبع مهم تأثیرگذاری بر مذاکرات است

لیبریا  صلح  گفت وگوهای  کمکی،  پول های  متوقف شدن  با 
هم به پایان رسید. سرمایه گذاران روند صلح لیبریا پس از 
هفتادوچند روز تماشای زندگی مجلل نمایندگان دو طرف، 
یک جانبه  به طور  غربی،  آفریقای  سیاسی  رهبری  با  همراه 
تصمیم گرفتند که مهلت امضای قرارداد را برای چند روز 

بعد تعیین کنند.
در این زمان، طرفین به اندازه کافی به جایی رسیده بودند 
که بتوانند در همه موارد توافق کنند و تعیین ضرب االجل 
از سوی سرمایه گذاران، یک پایان اجباری و در عین حال 
به  مربوط  بود،  نشده  حل  هنوز  که  پرسشی  بود.  ضروری 
مذاکره  طرف های  و  احزاب  بود.  انتقالی  حکومت  تشکیل 
انتخاب  برای  را  فقط در 48 ساعت سیستمی  لیبریا  صلح 
رییس دولت موقت ایجاد کردند، طرح انتخاباتی را که شامل 
مشارکت جامعه مدنی بود، ریختند و در مورد نامزد نهایی 

نیز تصمیم گرفتند.
با توجه به آنچه در لیبریا اتفاق افتاد، قدرت کیسه پول باید 
کنترل شود. کسانی که مایل به تهیه بودجه برای مذاکرات 
هستند نیز تا حد زیادی تعیین می کنند که چه کسی و چه 

تعدادی می توانند در آن شرکت کنند.

دقیق کمیسیون برای انجام مراحل بعدی تدوین و مشاوره 
این امکان را فراهم می کرد تا یک حکم محکم که هرگونه 
ممنوع  صراحت  به  را  بین المللی  جدی  جرایم  برای  عفو 
حقیقت یاب  کمیسیون  زبان  ساختن  شود.  تهیه  می کند، 

می تواند مشکل باشد.
ترجیح داده می شود که مراحل بعدی مشاوره و تهیه دقیق 
نقشه، فقط با شرایط مشخص شده در توافق، صورت گیرد. 
جبران  مانند  عدالت  مکانیزم های  سایر  مورد  در  امر  این 
خسارت یا خلع سالح، نیز صادق است. اگر طرف های درگیر 
سکوت  عدالت  جنبه های  از  برخی  مورد  در  باشند  مایل 
کنند، یا حداقل فضای قابل توجه برای مانور باقی بگذارند، 

زمان بیشتر برای مشاوره در آینده را فراهم می کنند.
5. جلوگیری از تشدید خشونت برای امتیازطلبی

به  دست کم  باید  صلح،  مذاکرات  شروع  ایده آل،  حالت  در 
آتش بس موقت منجر شود. در لیبریا جناح ها سخت تالش 
کردند تا در مورد آتش بس زودهنگام به توافق برسند، اما 
آتش بس برقرار نشد. در هر درگیری برای طرفین متخاصم 
دست  به  برای  جنگ  جبهه  از  که  نیست  معمول  غیر 
با  اما  کنند،  استفاده  میز صلح،  در  بیشتر  امتیازات  آوردن 
پیشرفت های تخنیکی، شورشیان ممکن است این قدرت را 

به سطوح جدید برسانند.
باید یک میانجی باشد تا برای جلوگیری از گروگان گرفتن 
صحنه  در  واقعی  یا  تهدیدآمیز  حمالت  توسط  گفت وگوها 
جنگ، تالش کند. در جایی که این حمالت علیه غیرنظامیان 
ارتکاب  به  مربوط  پرسش های  بالفاصله  مسأله  این  باشد، 
جنایات جنگی را با راهنمایی و شاید دخالت مستقیم افراد 

که همزمان در مذاکرات صلح هستند، ایجاد کند.
برای جلوگیری از این چالش ها بهتر است برای طرف های 
آغاز  از  پس  مداوم  درگیری های  که  شود  روشن  درگیر 
بین  مستقیم  ارتباط  اگر  است.  قبول  غیرقابل  مذاکره، 
وجود  جنگ  میدان  در  مداوم  سواستفاده های  و  مذاکرات 
داشته باشد، باید مستقیما با طرف های مذاکره مطرح شود.

6. از سیاست گذاری یک جانبه جلوگیری شود
به طور معمول کنفرانس صلح یا مذاکرات رسمی در خارج 
تا آن جا  برگزار می شود.  یا درگیری،  از کشور محل جنگ 
که ممکن است، میانجی باید توجه خود نسبت به تحوالت 
از هرگونه حرکت پیش رو در مورد  کشور را حفظ کرده و 
موضوعات سیاسی که برای گفت وگو و توافق در مذاکرات 

برنامه ریزی شده است، جلوگیری کند.
تالش دولت لیبریا برای تصویب »قانون عفو عمومی« تنها 

طول کشید.
3. تأثیرات کیفرخواست بین المللی

یک حرکت جسورانه مانند متهم کردن یک رهبر سیاسی 
تأثیر  مذاکرات  بر  غیرمنتظره  روش های  طریق  از  احتماال 
غیر  به گونه ی  است  ممکن  تأثیرات  از  برخی  می گذارد. 
منتظره مثبت باشد. برای کسانی که دست یابی به یک توافق 
پایدار در زمان کوتاه اولویت دارد، ارزیابی همه این پویایی ها 
و استقبال و تالش برای تقویت کمک های اتفاقی مهم است.

اقدامات  یا  کیفرخواست  که  دارد  وجود  ترس  این  غالبا 
دیگری برای تحقیق و تعقیب بازیگران اصلی فقط به احتمال 
گفت وگوها یا احتمال ترغیب متهمان به قطع جنگ آسیب 
به ویژه  بین المللی  دادگاه  یک  توسط  کیفرخواست  برساند. 
از صالحیت  ملی  مقامات  زیرا  می شود  تلقی  دردسرآفرین 
چنین دادگاهی، قدرت صدور مصونیت یا عفو را ندارند. اگر 
گزینه بدیل زندان است ، چرا کسی مبارزه را رها می کند؟ 

داشت.  وجود  لیبریا  زمینه  در  نیز  دیگر  مشابه  ترس های 
از  این که کیفرخواست تیلور اخراج وی  از  بر نگرانی  عالوه 
این  داشت  احتمال  می کرد،  دشوارتر  را  جمهوری  ریاست 
کیفرخواست شورشیان را برای آغاز حمله تحریک کرده و 

باعث مرگ تعدادی دیگر می شد.
کیفرخواست  که  است  داده  نشان  تجربه  حال،  این  با 
مذاکرات را بسیار تقویت کرد و امکان تغییر واقعی و پایان 
در  موثر  نقش  ایفای  از  تیلور  چون  کرد،  فراهم  را  جنگ 

دولت های آینده برکنار شد.
4. پرسش گری و پاسخ گویی به مثابه رویکرد بهینه

از  از توافق نامه های صلح در سال های اخیر برخی  بسیاری 
پاسخ گویی مقامات و  به عدالت،  اساسی راجع  پرسش های 
قرار دادن  باز گذاشته است. در سکوت  را  قانون  حاکمیت 
این مسائل ممکن است دارای مزایای خاصی باشد. در مورد 
پیشنهاد دادگاه  بودند که  لیبریا طرف های مذاکره مشتاق 
جنایات جنگی را متوقف کنند. اگرچه برخی به عفو عمومی 
از بیان مطلوب در این  اما برای اطمینان  عالقه مند بودند، 

توافق نامه، موضوع عفو عمومی را دنبال نکردند.
ایده کمیسیون حقیقت یاب در مقایسه با تجربه بسیاری از 
کمیسیون های حقیقت یاب دیگر که مورد کاوش و توضیح 
قرار گرفت، به اندازه کافی جذاب و بی ضرر به نظر می رسید 
تا بتواند سریع مورد توافق و پذیرش قرار بگیرد. همچنین 
یا  پاسخ گویی  اقدامات  سایر  بحث  توقف  باعث  ایده  این 

مصونیت از مجازات شد.
مفیدیت ایده کمیسیون حقیقت یاب در این بود که شرایط 

فاطمه فرامرز
گزارشگر

لیبریا از 18 آگست 2003، هنگامی که توافق نامه صلح جامع 
در آکرا، پایتخت غنا امضا شد، تا کنون در صلح است. پس 
در   ،1990 دهه  اواسط  تا  اوایل  از  وحشیانه  جنگ  یک  از 
لیبریا یک دولت سرکوب گر به رهبری »چارلز تیلور« از سال 
متحد  لیبریای  »جنبش  هنگامی که  بود.  قدرت  در   1997
برای آشتی و دموکراسی« در سال 2003 به پایتخت حمله 
کرد، فشار قابل توجهی برای توافق صلح پایدار به وجود آورد.

لیبریا در ده سال گذشته اش شاهد امضای بیش از دوازده 
توافق نامه صلح بود که همه آن ها از عدم تعهد سیاسی برای 
رنج  دموکراتیک  واقعا  جامعه  یک  ساختن  و  صلح  حفظ 
وسیعی  طیف  آکرا  در  امضاشده  صلح  توافق نامه  می بردند. 
اعزام  رویه های  و  سیاسی  تعهدات  نظر،  مورد  اصالحات  از 
چارچوب  یک  توافق نامه  این  می شود.  شامل  را  خدمت  به 
برای دولت انتقالی دو ساله ایجاد کرد که عمدتا متشکل از 

نمایندگان احزاب قبال متخاصم بود.
این توافق نامه همچنان متعهد به رعایت حقوق بشر از طریق 
نیروهای  قراردادن  پی گرد  مورد  و  حقیقت یاب  کمیسیون 
امنیتی به دالیل نقض حقوق بشری شد. به  رغم این واقعیت 
تعیین  برای  قابل توجهی  از قدرت  که جناح های متخاصم 
عفو  شامل  توافق نامه  این  بودند،  برخوردار  توافق نامه  مفاد 
برای جرایم گذشته نشد، و صریحا این مورد را برای بررسی 

در آینده باز گذاشت.
و  حقیقت یاب  کمیسیون های  متخصص  هاینر،  پریسیال 
در  انتقالی  عدالت  بین المللی  مراکز  از  شماری  بنیان گذار 
افریقا و امریکای جنوبی، روی هم رفته چندین درس از تجربه 

مذاکرات صلح لیبریا را برجسته می کند:
۱. پویایی مذاکرات

و  آشتی  برای  متحد  لیبریایی های  »جنبش  دولت، 
بازیگران  لیبریا«  در  دموکراسی  »جنبش  و  دموکراسی« 
با  مستقیما  آغاز  در  طرف  سه  این  بودند.  مذاکرات  اصلی 
یکدیگر و بدون شامل کردن جامعه مدنی یا طرف های دیگر، 
مورد  در  مذاکرات  ادامه   برای  اما  کردند.  آغاز  را  مذاکره 
توافق نامه جامع صلح، نمایندگان بین المللی و بازیگران ملی 
جامعه مدنی نیز نقش مهمی در جلسات عمومی داشتند. 
بنابراین در برخی موارد، اگر شرکت کنندگان یک فراکسیون 
مذاکرات می شدند،  در  پیشرفت  از  خاص سبب جلوگیری 
مورد  در  تا  کند  وادار  را  همه  تا  داشت  وجود  کافی  فشار 

نکاتی که کامال راضی نیستند، هم موافقت کنند.
اشتراک کنندگان  از  تعدادی  توسط  توافق نامه  پیش نویس 
اروپا و دست کم در یک مورد  اتحادیه  از جمله  بین المللی 
این  وجود  با  شد.  انجام  متحده  ایاالت  نماینده  توسط 
»انجمن اقتصادی کشورهای آفریقای غربی« کنترل را در 
بحث برانگیز  را که  بخشی  اوقات هر  گاهی  و  داشت  دست 
حذف  بحث،  برای  پیش نویس  ارائه  از  قبل  می دانست، 
می کرد. به گفته یکی از شرکت کنندگان، زبان پیشنهادی 
از  حذف شده  موارد  جمله  از  پاسخ گویی،  به  مربوط 

پیش نویس های اولیه بود.
جامعه مدنی به ایفای نقش در این گفت وگوها بسیار متعهد 
بود. برخی از اعضای شان اوایل دهه 1990 برای پایان جنگ 
کار کرده بودند. چند نفر از نمایندگان مذهبی، حقوق بشر، 
دموکراسی خواه، حقوق زنان و سازمان های حقوقی به عنوان 
نیز  دیگر  بسیاری  و  شدند  گنجانده  رسمی  نمایندگان 

به عنوان ناظر به طور غیررسمی شرکت کردند.
مذاکرات؛  در  انتقالی  عدالت  بخشیدن  اولویت   .2
کمیسیون  یا  عمومی  عفو  جنگی،  جنایات  دادگاه 

حقیقت یاب؟
اوایل  در  جنگی،  جنایات  خصوص  در  پاسخ گویی  موضوع 
مذاکرات، اندکی پس از امضای توافق آتش بس، مطرح شد. 
به عنوان  مدنی  جامعه  نمایندگان  توسط  ابتدا  موضوع  این 
شد.  تاکید  جنگی  جنایات  دادگاه  یک  برای  پیشنهادی 
نمایندگان جناح های شورشی نیز در ابتدا خواستار اجرای 
میانجی  ابوبکر،  ژنرال  اما  بودند.  تیلور  دولت  برای  عدالت 
به  آن ها هم می توانند  یادآوری کرد که  آن ها  به  مذاکرات 
بیشتر  بسیار  آن ها  سپس  و  شوند  متهم  جنگی  جنایات 

مراقب خواست های شان برای عدالت بودند.
همین طور جناح های نیز بودند که عفو عمومی را پیشنهاد 
کردند، اما این کار سخت تر از آن بود که انجام شود، زیرا 
که برخی از جنایات به حدی شدید بود که به راحتی ممکن 
نبود عامالنش مورد عفو قرار بگیرند، باید محاکمه می شدند. 
منتظر  باید  تصمیم  این  که  کرد  پیشنهاد  مذاکره  میانجی 

دولت منتخب بماند.
در نهایت، به جای داشتن دادگاه جنایات جنگی و یا هرگونه 
آشتی  و  حقیقت یاب  کمیسیون  عمومی،  عفو  درباره  بحث 
پیشنهاد و به سرعت پذیرفته شد. کل بحث در این خصوص 
کمتر از یک هفته، شاید سه یا چهار روز در جلسه عمومی 
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