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اصابت ۱۰ مرمی 
کت در شهر کابل  را

یک کشته و دو زخمی 
بر جای گذاشت

دادگاه قانون اسایس 
یش ممنوعیت رورسی  اتر
در مدارس ابتدایی را 
لغو کرد

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است
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جنایت به مثابه ی ابزار
نخست  معاون  صالح،  امراهلل  آن چه 
جلسات  از  گزارش اش  در  ریاست جمهوری 
شش ونیم صبح در صفحه ی فیسبوک اش مبنی 
داعش  گروه  توسط  تهدید مستقیم شیعیان  بر 
نوشت، می تواند تبعات ناگوار سیاسی و امنیتی 
در پی داشته باشد. آقای صالح ادعا می کند که 
داعشی«  »طالبان  او  تعبیر  به  یا  داعش  گروه 
تهدید کرده در صورتی که دولت زندانیان این 
مسلخ گاه  به  را  کابل  آن ها  کند،  اعدام  را  گروه 
موضوع  این  بیان  کرد.  خواهد  تبدیل  شیعیان 
پهلوها  جمهوری  ریاست  نخست  معاون  توسط 

و تبعات خطرناکی در خود دارد.
آقای  این تهدید، آن چه  به فرض صحت داشتن 
صالح در صفحه ی فیسبوک اش گفت، در عمل 
ترس  روایت  برجسته سازی  و  تبلیغ  تکرار، 
است.  عمومی  افکار  میان  در  دشمن  تهدید  و 
دشمن  روایت  تبلیغ  واقع  در  و  تهدید  تکرار 
توسط مقام نخست ریاست جمهوری در شرایط 
بحرانی که افغانستان با آن مواجه است، خطایی 
است که سر زدن آن توسط آقای صالح عجیب 
یادداشت  این  توضیح  در  صالح  آقای  می نماید. 
کار  او  که  است  نوشته  انتقادها  به  پاسخ  در  و 
روایت  و  نگاه  نوع  از  پرده  بلکه  نکرده  خطایی 
دشمن برداشته است. اگر فرض را بر این بگیریم 

که رویکرد آقای صالح درست باشد،...
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بانک جهانی ۸۵ میلیون دالر 
به افغانستان کمک می کند

وند صلح؛  ر
تصمیم دست چه کسی است؟

صفحه 2

صفحه 4

اطالعات روز: بانک جهانی اعالم کرده است که 
۸۵ میلیون دالر را به منظور کاهش تأثیرات منفی 
کووید۱۹ و بهبود دسترسی به آب پاک، بهداشت و 
تقویت خدمات عامه به صورت بالعوض به...

صفحه 2

وزارت اطالعات و فرهنگ: 
زمان احمدی 
بدون موجب قانونی توقیف شده 
و باید فورا رها شود

حجم روابط تجاری 
ایران و سوریه 

›کاهش یافته است‹

دیوان عالی 
امریکا شکایت 
ایالت تگزاس 

برای تغییر نتیجه 
انتخابات را رد کرد

آرتتا بزرگان آرسنال 
را تهدید کرد؛ 

به جوان ها 
بازی می دهم
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هزینه جنگ؛ 
نیروهای هوایی امریکا 
بزرگ ترین عامل کشتار 
غیرنظامیان افغانستان

علوم  دیپارتمنت  رئیس  و  استاد  کرافورد،  سی  نِتا 
پروژه  مشترک  مدیر  و  بوستون  دانشگاه  سیاسی 
براون  و  بوستون  دانشگاه های  جنگ«  »هزینه های 
از  که  است  دریافته  پژوهش  یک  طی  وی  است. 
سال ۲۰۱۷ به این سو میزان تلفات غیر نظامیان، به 
دلیل افزایش حمالت هوایی باال رفته است. نتیجه ی 
 ۱۷ دسمبر/   ۷ تاریخ  به  که  کرافورد  خانم  پژوهش 
دانشگاه  سوی  از  علمی  مقاله  یک  قالب  در  قوس، 
تلفات  که  می دهد  نشان  رسید،  نشر  به  براون 
سال های  بین  هوایی  حمالت  دلیل  به  غیرنظامیان 

۲۰۱۷-۲۰۲۰ افزایش یافته است.
 ۲۶ در  بوستون،  دانشگاه  استاد  این  مقاله  بنیاد  بر 
ایاالت  نظامیان  هوایی  حمله  یک  روان  سال  اکتبر 

متحده به طالبان، سه کودک و...
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قطار توسعه وارد افغانستان شد
است. 

و  ملی  فضای  یعنی  شهر  از  فراتر  فضای  در  وقتی 
می کنیم،  صحبت  توسعه  و  انکشاف  از  منطقه ای، 
هستند(،  شهرها  همان  )که  نقاط  قبیل  از  مواردی 

مناطق استراتژیک، | صفحه 5

 Regional( منطقوی  برنامه ریزی  اصلی  مؤلفه ی 
از  یکی  و  است  اقتصادی  توسعه ی   ،)Planning
و  اقتصادی، شبکه های حمل  فاکتورهای اصلی توسعه 
توسعه  کلید  ریلی  حمل ونقل  است.  دسترسی  و  نقل 
افغانستان  در  پایدار  انکشاف  و  اجتماعی   – اقتصادی 

پتر چک خواستار 
تغییر قانون 

ضربات پنالتی شد
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سه هفته وقفه برای مشوره؛ 
دور بعدی مذاکرات صلح در ۱۶ جدی 

آغاز می شود

امراهلل صالح: »طالبان داعشی« هشدار داده اند اگر 
زندانیان شان اعدام شوند، کابل مسلخ شیعیان می شود

اطالعات روز: امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری می گوید که از طرف »طالبان داعشی« در یک پیام کتبی هشدار دریافت 
کرده اند که اگر زندانیان شان اعدام شد، کابل را به مسلخ )کشتارگاه( شیعیان تبدیل خواهند کرد. آقای صالح صبح دیروز )شنبه، 

۲۲ قوس( در صفحه ی رسمی فیس بوک خود نوشته است که »طالبان داعشی« همچنان هشدار داده اند که | صفحه 2

با  سرخوردم.  پول  با  اولین بار  که  بودم  ساله  پنج 
در  آدمی  مقدس  جام  خرجی(،  )جیب  پول توجیبی 
دریافت  ازای  در  اضافی  کارهای  انجام  ایده ی  کودکی. 

هفتگی مبلغی تا بتوانم | صفحه 4

چرا به پسرم 
جیب خرجی نمی دهم؟
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امرهللا صالح: 
گر زندانیان شان اعدام شوند، کابل مسلخ شیعیان می شود »طالبان داعیش« هشدار داده اند ا

مـا دارد.« معـاون اول ریاسـت جمهوری در عیـن حـال تأکیـد کـرده اسـت کـه هیچ 
تهدیـدی مانـع معرفـی چهـره ی »آدم کشـان« نخواهد شـد. او یک بار دیگـر از قوه ی 
قضاییـه ی کشـور خواسـته اسـت که ایـن »خوانخوارهـا« را محاکمه ی علنـی کرده و 

رونـد دادگاهـی کسـانی که قبـال بازداشـت شـده اند را، سـرعت بدهد.
در همین حال، شاه حسین مرتضوی، مشاور فرهنگی رییس جمهور اشرف غنی به این 
یادداشت آقای صالح واکنش نشان داده و آن را »شیعه هراسی« خوانده است. مرتضوی 
نوشته است: »داعش و طالبان دشمن بشریت و افغانستان اند. ما نباید در اطالع رسانی 
به شیعه هراسی دامن بزنیم. نوع و شیوه اطالع رسانی ما باید مسلکی شود و به جنگ 

روانی دشمن کمک نکند.«

اطالعـات روز: امـراهلل صالـح، معـاون اول ریاسـت جمهوری می گویـد کـه از طـرف 
»طالبـان داعشـی« در یک پیام کتبی هشـدار دریافـت کرده اند که اگر زندانیان شـان 
اعـدام شـد، کابـل را بـه مسـلخ )کشـتارگاه( شـیعیان تبدیـل خواهنـد کـرد. آقـای 
صالـح صبـح دیـروز )شـنبه، ۲۲ قـوس( در صفحـه ی رسـمی فیس بوک خود نوشـته 
اسـت کـه »طالبـان داعشـی« همچنان هشـدار داده اند که افراد اختطاف شـده را سـر 
خواهنـد بریـد. صالـح همچنـان نوشـته اسـت: »مـن بـه ریاسـت امنیـت ملـی کابل 
هدایـت دادم کـه تمـام طالبـان داعشـی کـه در چنـگال قانون اسـتند به شـبکه های 
خـود پیـام بدهنـد کـه دولـت همـه شـجره ی آنهـا را می شناسـد. این کـه تـا اکنـون 
مهـار نشـده اند بحـث علیحـده اسـت کـه رابطـه ی مسـتقیم بـه قابلیت هـا و توانایـی 

کت در شهر کابل یک کشته و دو زخمی بر جای گذاشت اصابت ۱۰ مرمی را
ناحیـه ی نهـم و یـک راکـت در سـاحه ی مسـکونی خواجـه رواش ناحیـه ی پانزدهـم 
شـهر کابـل اصابت کرده اسـت. بـه گفته ی آریـن، در نتیجه ی اصابت ایـن مرمی های 
راکـت، یـک نفـر کشـته و دو نفر دیگر زخمی شـده اند. کشـته و زخمیـان این رویداد 
غیرنظامیـان انـد. تاکنـون هیـچ فـرد یـا گروهـی مسـئولیت این رویـداد را بـر عهده 

اسـت. نگرفته 
در اوایل ماه جاری خورشیدی نیز ۲۴ فیر مرمی راکت بر بخش های مختلف شهر کابل 
اصابت کرد که در نتیجه ی آن دست کم هشت نفر کشته و ۳۱ نفر دیگر زخمی شدند.

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور اعالم کرد که در نتیجه ی اصابت ۱۰ فیر مرمی 
راکت در بخش هایی از شهر کابل، یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شده است.

طـارق آریـن، سـخن گوی وزارت داخلـه گفتـه اسـت که ایـن مرمی هـای راکت صبح 
دیـروز )شـنبه، ۲۲ قـوس( از سـاحه ی لـب جـر خیرخانـه از یـک عـراده موتـر نـوع 
سـراچه شـلیک شـده اسـت. آقـای آریـن همچنـان گفتـه اسـت که سـه فیـر مرمی 
راکـت در فاصلـه ی دورتـر از میـدان هوایـی، پنـج فیـر مرمـی راکـت در سـاحه ی 
مسـکونی هواشناسـی در مربوطـات ناحیـه ی نهـم، یک راکـت در سـاحه ی »زن آباد« 

شرایط  به جای  صلح  که  است  مهم  او، 
خارجی ها، از واقعیت های جامعه افغان ها 

متأثر شود دایمی و سراسری باشد.
محب در ادامه تأکید کرده است که صلح 
از  را  از کشور، طرف های صلح  بیرون  در 
شرایط خارجی متأثر می کند. به گفته ی 
گونه  این  که  می دهد  نشان  تجربه ها  او، 

صلح منافع افغان ها را تأمین نمی کند.
مذاکرات صلح افغانستان میان هیأت های 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی 
سنبله   ۲۲ در  طالبان  گروه  و  افغانستان 
آغاز  قطر  پایتخت  دوحه،  در  سال جاری 
شد. این مذاکرات از چند روز به این سو 
وارد مرحله ی دوم آن یعنی بحث در مورد 

آجندای مذاکرات شده است.
در مرحله ی اول که بیش از دو ماه زمان 
را در بر گرفت، روی طرزالعمل مذاکرات 

در ۲۱ ماده توافق صورت گرفت.

هر  در  که  است  آماده  و  ندارد  خاصی 
پیشنهاد  طالبان  که  کشور  در  منطقه ای 
کنند، به شمول ساخت تأسیسات، آمادگی 

کامل بگیرد و مذاکرات را به پیش ببرد.
محب نوشته است که با پیشبرد مذاکرات 
صلح در داخل کشور ساحه ی امنیتی ویژه 
و قابل اعتماد برای همه و زمینه ی نظارت 
و اعمال ملکیت برای مردم در روند صلح 

فراهم می شود.
افغانستان،  ملی  امنیت  به گفته ی مشاور 
کشور،  داخل  در  مذاکرات  پیشبرد  با 
مطالبات  و  از خواست ها  مذاکره کنندکان 
از هزینه های  و  آگاه می شوند  بهتر  مردم 

اضافی نیز جلوگیری خواهد شد.
خود  یادداشت  از  بخشی  در  محب  آقای 
نوشته است که برای مردم افغانستان مهم 
است که مراحل جاری مذاکرات در داخل 
به گفته ی  برده شود.  به پیش  افغانستان 

»از  است:  نوشته  تویتی  در  افغانستان 
به  ضرورت  آجندا  موضوعات  که  آنجایی 
مشوره بیشتر دارد، دو طرف توافق کردند 
به ۱۶ جدی سال  که دور دوم مذاکرات 
روان ۱۳۹۹ برابر با ۵ جنوری ۲۰۲۱ آغاز 

گردد.«
هیأت های  مشترک  اعالمیه ی  در 
قطر  مردم  و  دولت  از  مذاکره کننده 
تسهیالت  فراهم کردن  و  میزبانی  به خاطر 

الزم سپاسگزاری شده است.
حمداهلل  تازگی  به  که  است  درحالی  این 
رییس جمهور  ملی  امنیت  مشاور  محب، 
اشرف غنی گفته است که مراحل بعدی 
مذاکرات صلح باید در داخل افغانستان به 

پیش برده شود.
نوشته  رشته تویتی  در  دیروز  محب  آقای 
افغانستان در مورد مکان  است که دولت 
مالحظه ای  کشور  داخل  در  مذاکرات 

مذاکره کننده ی  هیأت های  روز:  اطالعات 
گروه  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
به خاطر  که  کرده اند  اعالم  طالبان 
موضوعات  مورد  در  بیشتر  مشورت های 
روی  صلح،  مذاکرات  آجندای  به  مربوط 

وقفه ی سه هفته ای به توافق رسیده اند.
هیأت  دو  مشترک  اعالمیه ی  در 
قوس(   ۲۲( شنبه شب  که  مذاکره کننده 
وقفه ی  این  که  است  آمده  شده،  منتشر 
می شود.  آغاز  قوس   ۲۴ از  هفته ای  سه 
دور بعدی مذاکرات در شانزدهم جدی از 
سر گرفته می شود. در اعالمیه آمده است 
فهرست  مذاکره کننده  هیأت  دو  هر  که 
را  آجندا  به  مربوط  موضوعات  ابتدایی 
باهم تبادله کرده و درباره ی آن بحث های 

مقدماتی توضیحی را نیز انجام داده اند.
هیأت  سخن گوی  نادری،   نادر 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی 

سه هفته وقفه برای مشوره؛ 
کرات صلح در ۱۶ جدی آغاز می شود دور بعدی مذا
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مقامـات حکومـت  کـه  اسـت  آیـا درسـت 
مـردم  و  نهادهـا  رسـانه ها،  افغانسـتان، 
بـودن  جهـاد  بـر  مبنـی  طالبـان  روایـت 
افغانسـتان  اشغال شـدن  جـاری،  جنـگ 
توسـط کفـار، غـالم کافـر و خارجـی بـودن 
را  افغانسـتان  سیاسـتمداران  و  مقامـات 
تبلیـغ و تکـرار کننـد؟ سـخنان یـک مقـام 
حکومـت آن هـم بـه عنـوان معاون نخسـت 
دوم  شـماره  فـرد  و  ریاسـت جمهوری 
محتاطانـه  سنجیده شـده،  بایـد  مملکـت 
بـه  بایـد  آقـای صالـح  باشـد.  و هشـیارانه 
توهـم این کـه او همـواره کار درسـت اسـت 
و هیـچ شـک و نقـد و تردیـدی در خصوص 
مواضـع، حرف ها و ادبیات سـخن  و کالم اش 

دهـد. پایـان  باشـد،  وارد  نمی توانـد 
پهلوی دیگری که سخن آقای صالح در خود 
نیش خطر  تبلیغ  و  نشان دادن  دارد،  نهفته 
و تهدید بدون کو چک ترین مسئولیت پذیری 
با  یادداشت  این  در  صالح  آقای  است. 
در  داعش  که  می دهد  توضیح  آب وتاب 
»مسلخ گاه  به  کابل  کردن  تبدیل  سطح 
آن،  پی  در  و  است  کرده  تهدید  شیعیان« 
اعالم می کند که حکومت دقیقاً در نقطه ی 
را  داعش  زندانیان  گروه،  این  تهدید  مقابل 
و  اشاره  هیچ  می کند.  مجازات  و  محکمه 
سخنی از تدابیر حکومت، از تعهد حکومت 
از  حفاظت  الزام  از  و  تهدید  این  دفع  به 
شیعیان در برابر این تهدید در این یادداشت 
نیست. فارغ از این که این یادداشت، یک رفع 
در  حکومت  از  شرم آور  و  آشکار  مسئولیت 
از  یکی  است،  شیعیان  از  حفاظت  خصوص 
تبعات خطرناکی که این یادداشت می تواند 
داشته باشد این است که به شیعیان صریحا 
پیام می فرستد که تنها، در معرض حمله و 
بی دفاع هستید. واکنش گروه قومی-مذهبی 
که هدف این تهدید عنوان شده، چه خواهد 
بود؟ در محتمل ترین سناریو، سخنان آقای 
صالح، افراد متعلق به این مذهب را به راه حل 
دفاع خودی، مسلح سازی و چاره جویی هایی 
برنامه های  از  خارج  و  گروهی  غیررسمی، 
این  پیامد  می کند.  تشویق  دولتی  امنیتی 
در  تفنگ  و  اسلحه  که  برای کشوری  اتفاق 
و  سیاسی  حیات  تمام  گذشته،  سال  چهل 
افزوده شدن  کرده،  ویران  را  آن  اجتماعی 
موجود  و  جاری  فاجعه های  به  فاجعه ای 

است.
واقع اما این است که یادداشت آقای صالح، 
ابزاری  استفاده ی  مصادیق  از  مصداقی 
حکومت از جنایت است. حکومت افغانستان 
به خاصه در این اواخر، با رخ دادن هر رخداد 
تمام  تروریستی،  و  امنیتی  خونین  و  ناگوار 
که  می شود  قفل  محور  این  بر  تمرکزش 
به  است،  داده  رخ  که  فاجعه ای  از  چگونه 
تعبیر  کند.  استفاده  سیاسی  ابزار  عنوان 
که  است  کلیدواژه ای  داعشی«،  »طالبان 
حلقه ی رییس جمهور غنی در ماه های اخیر 
از آن برای جنگ سیاسی و استخباراتی شان 
حوالی  از  می کند.  استفاده  طالبان  علیه 
تابستان ۱۳۹۴ که فعالیت رسمی داعش در 
سال  یک  به  قریب  تا  شد،  آغاز  افغانستان 
گذشته، رویکرد و اصرار حکومت بر این بود 
که میان طالبان و داعش تفکیک و جدایی 
قایل شود زیرا در آن زمانه، این رویکرد برای 
همراه  به  سیاسی  سود  افغانستان  حکومت 
انرژی  تمام  رویکرد،  این  تغییر  با  داشت. 
که  شده  متمرکز  محور  این  بر  حکومت 
ممکن سیاسی،  ابزار  هر  از  می تواند  چگونه 
قرار  فشار  برای تحت  استخباراتی  و  نظامی 
می توان  به جد  کند.  استفاده  طالبان  دادن 
ادعا کرد اگر روزی، طالبان چراغ سبزهایی به 
آقای غنی نشان دهد، ارگ ریاست جمهوری 
در چرخشی متضاد، بر قباحت زدایی از این 
گروه با هر ابزار ممکن، متمرکز خواهد شد. 
در  غنی  آقای  حمایت  ادعا،  این  مصداق 
نیمه ی دوم  از حکومت طالبان در  رسانه ها 
که  مردی  است.  خورشیدی  هفتاد  دهه ی 
طالب  دشمن  بزرگ ترین  را  خودش  اکنون 
قبل،  دهه ونیم  دو  به  قریب  است،  نمایانده 
افغانستان حمایت  بر  این گروه  استیالی  از 
می کرد. این بازی قدرت و استفاده ی ابزاری 

از فاجعه و صنعت کشتار است.

خبرهای داخلی

ذکر شود، نیز این موضوع را در صحبت با 
او گفت  تأیید کرد.  روزنامه اطالعات روز 
برای  را  مردم  اند که  متهم  افراد  این  که 
»خشونت بار«  اعتراض  این  در  شرکت 
تشویق کرده اند. به گفته ی این منبع، آنان 
پس از آنکه از حضور در دادگاه خودداری 

کرده، بازداشت شده اند.
بازداشت  به  پیوند  در  اعتراض  این 
خیزش  فرماندهان  از  علی پور،  عبدالغنی 
راه اندازی  میدان وردک  در والیت  مردمی 
و  گرایید  خشونت  به  اعتراض  بود.  شده 
پولیس برای متفرق کردن معترضان اقدام 
به تیراندازی کردند که در نتیجه، دو نفر 

کشته و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.

افراد در پیوند به اعتراض پنجم قوس سال 
بازداشت شده اند. یک  ۱۳۹۷ خورشیدی 
منبع معتبر حکومتی که نخواست نامش 

قانون  براساس  رسانه ای  تخطی های  به 
که  کمیسیونی  در  همگانی«  »رسانه های 
برای رسیدگی به شکایت ها و تخطی های 

رسانه ای ایجاد شده است، بررسی شود.
دیگر  مدنی  فعال   ۱۲ و  احمدی  زمان 
در  قوس(   ۲۰ )پنج شنبه،  پیش  روز  سه 
اسماعیل  شدند.  بازداشت  بامیان  شهر 
در  بامیان  مدنی  جامعه ی  رییس  ذکی، 
روز گفت  اطالعات  روزنامه  به  هنگام  آن 
ورسی،  عیدمحمد  شامل  افراد  این  که 
کرمانی،  رضا  اسحاق،  میرزامحمد، 
عبدل  احمدی،  سلیمان  تمیم،  نجیب اهلل 
کریم  فریدون،  سلیم،  قاسم،  دانشیار، 
این  که  گفت  او  می شوند.  عبدالرحیم  و 

توقیف  از  پس  روز  دو  روز:  اطالعات 
هفته نامه ی  مدیرمسئول  احمدی،  زمان 
بامیان،  والیت  در  »ستاگیدیا«  خصوصی 
که  می گوید  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
توقیف شده  قانونی  بدون هیچ موجب  او 
دیروز  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  است. 
خبرنامه ای  نشر  با  قوس(   ۲۲ )شنبه، 
کرده  مخالفت  احمدی  زمان  توقیف  با 
از  زودتر  هرچه  باید  او  که  است  گفته  و 
توقیف آزاد شود. در خبرنامه تأکید شده 
است: »اگر موضوع قابل رسیدگی در میان 
کشور  نافذ  قوانین  مجرای  از  باید  باشد، 
و  اطالعات  وزارت  پرداخته شود.«  به آن 
مربوط  مسائل  که  است  افزوده  فرهنگ 

وزارت اطالعات و فرهنگ: 

زمان احمدی بدون موجب قانوین توقیف شده و باید فورا رها شود

حمایت های  اساسی،  زیرساخت های  به 
اضطراری و فراهم سازی خدمات اجتماعی 
از  روستایی  و  شهری  جامعه های  برای 
محلی  انکشافی  شوراهای  تقویت  طریق 

می باشد.
ویروس  شیوع  که  آمده  اعالمیه  در 
جدی  مشکالت  بروز  باعث  کووید۱۹، 
شده  افغانستان  در  اجتماعی  و  اقتصادی 
است. بانک جهانی تأکید کرده است: »در 
حالی که مردم افغانستان همزمان با شیوع 
این بیماری و جنگ مواجه اند، بسیاری از 
خانواده ها که به درآمدهای روزانه )کارهای 
روزمزد( وابسته می باشند، دسترسی کم و 
به آب پاک آشامیدنی،  یا هیچ دسترسی 

بهداشت و خدمات صحی ندارند.«

از  آن  دالر  میلیون  بسته های کمکی، ۵۰ 
برای  بین المللی  توسعه ی  اداره ی  سوی 
پروژه های تهیه ی آب آشامیدنی، بهداشت 
افغانستان  در  ساختاری  حمایت های  و 
همچنان  است.  شده  داده  اختصاص 
از  کمکی،  بسته ی  این  دالر  میلیون   ۳۵
برای  بین المللی  توسعه ی  اداره ی  سوی 
افغانستان  برنامه ی ملی میثاق شهروندی 
اختصاص داده شده است. این بانک گفته 
رقم  کمک ها،  این  شمول  به  که  است 
افغانستان  به  مالی  کمک های  مجموعی 
به ۳۹۳ میلیون دالر می رسد که از جانب 
پرداخت  افغانستان  بازسازی  صندوق 
که  است  کرده  تأکید  بانک  این  می شود. 
مردم  بهبود دسترسی  پروژه ها  این  هدف 

کمک کننده  بین المللی  نهادهای  و  کشور 
است  گفته  جهانی  بانک  دارد.  عهده  بر 
این  دالر  میلیون   ۸۵ مجموع  از  که 

کرده  اعالم  جهانی  بانک  روز:  اطالعات 
منظور  به  را  دالر  میلیون   ۸۵ که  است 
بهبود  و  کووید۱۹  منفی  تأثیرات  کاهش 
دسترسی به آب پاک، بهداشت و تقویت 
به  بالعوض  به صورت  عامه  خدمات 
اعالمیه ای  در  می کند.  کمک  افغانستان 
که دیروز )شنبه، ۲۲ قوس( از سوی بانک 
جهانی به نشر رسیده، آمده است که هیأت 
مدیره ی این بانک این مقدار کمک را در 

دو بسته امروز تصویب کرده است.
کمکی  بسته های  این  اعالمیه،  از  نقل  به 
دالری  میلیون   ۳۹۳ بسته ی  از  بخشی 
صندوق  و  جهانی  بانک  کمک های 
مدیریت  که  است  افغانستان  بازسازی 
 ۳۴ از  نمایندگی  به  جهانی  بانک  را  آن 

بانک جهاین ۸۵ میلیون دالر به افغانستان کمک می کند
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این مبلغ بخشی از ابراز تسلیت، هم دردی یا حسن نیت بود 
نه به عنوان وسیله ای برای جبران خسارت. تعداد و مجموع 
 ۲۰۱۹ سال  در  افغان ها  به  متحده  ایاالت  پرداخت های 
نسبت به پرداخت های  سال های۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ افزایش 

یافته است.
در حالی که فرماندهان آمریکایی موظف اند سوابق مربوط 
به پرداخت وجه تسلیت را ثبت کنند، جزئیات مربوط به 
حوادثی که منجر به پرداخت وجه تسلیت ایاالت متحده 
شده، در دسترس عموم نیست. با این حال، از آن جا که 
فعالیت نیروی زمینی ایاالت متحده تا سال ۲۰۱۹ بسیار 
کاهش یافته است، احتماالً اکثر این پرداخت ها مربوط به 
مرگ یا جراحاتی است که به عقیده ایاالت متحده ناشی از 

حمالت هوایی آن است.

فاز جدید ۲۰۲۰: افزایش حمالت هوایی نیروی هوایی 
افغانستان و تلفات غیرنظامیان

به دنبال توافق نامه صلح آمریکا و طالبان، نیروهای بین المللی 
فعالیت رزمی مستقیم خود را در افغانستان کاهش دادند. 
این کاهش شامل حمالت هوایی نیروهای بین المللی کمتر 
در نه ماه اول سال ۲۰۲۰ است که به نوبه خود با کاهش 
تعداد غیرنظامیان کشته و زخمی شده در حمالت هوایی 
نیروهای بین المللی مطابقت دارد. به طور نمونه، در این دوره 
۲۴ حمله هوایی توسط نیروی بین المللی صورت گرفته که 
منجر به ۸۳ کشته و ۲۷ زخمی شده و در مقایسه با ۲۰۱۹ 

کاهش یافته است.
اما  می برد،  سر  به  بن بست  یک  در  هنوز  جنگ  اگرچه 
فعالیت های نظامی نیروهای دولت افغانستان افزایش یافته 
است، زیرا ایاالت متحده در سال ۲۰۲۰  بیشتر جنگ ها 
را به نیروهای دفاع ملی و پلیس افغانستان منتقل کرده 
است. این انتقال مسئولیت به نیروهای افغان شامل انتقال 
بار حمالت هوایی به نیروهای هوایی افغانستان است. در 
سپتمبر ۲۰۲۰، پس از آغاز مذاکرات بین طالبان و دولت 
افغانستان، جنگ بین دو طرف شدت گرفت که هم حمالت 
غیرنظامیان  تعداد  هم  و  افغانستان  هوایی  نیروی  هوایی 
یافت.  افزایش  حمالت،  آن  در  شده  زخمی  و  کشته 
در ۱۹ سپتمبر  است که  داده  گزارش  یوناما  مثال،  برای 
طالبان  علیه  هوایی  حمله  یک  افغانستان  هوایی  نیروی 
به  منجر  که  داد  انجام  کندز  آباد والیت  منطقه خان  در 
کشته شدن ۱۵ غیرنظامي و زخمي شدن پنج تن دیگر 
افغانستان و  شد. برعالوه، در جنگ ماه اکتبر بین دولت 
طالبان در والیت هلمند که شامل حمالت هوایی نیز بود، 
غیرنظامیان از خشونت همه طرف ها آسیب دیدند. مطابق 
گزارش نیویورک تایمز ۲۱۲ غیرنظامی در این جنگ کشته 
شدند و از سپتمبر ۲۰۱۹ این ماه را به بدترین ماه تلفات 

غیرنظامیان تبدیل کرد.
در حالی که ایاالت متحده مسئولیت انجام حمالت هوایی 
به نیروهای افغان داده است، تا حدودی مسئول عمل کرد 
نیروی هوایی افغانستان است، چون ارتش ایاالت متحده از 
سال ۲۰۰۵ نیروهای افغانستان را در زمینه های جنگی و 
سایر تاکتیک ها آموزش داده است. این آموزش که شامل 
انتقال ۱۸ هواپیمای A-۲۹ به نیروی هوایی افغانستان از 
سال ۲۰۱۶ است، بین سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰  بیش از 

هشت میلیارد دالر هزینه داشته است.
افغانستان،  در  امریکا  جنگ  از  پس  سال  پانزده  حدود 
در  را  افغانستان  ارتش  نیروهای  به  دادن  آموزش  امریکا 
زمینه پیش گیری از تلفات غیرنظامی آغاز کرد که شامل 
آموزش خلبانان افغان در »به کارگیری صحیح سیستم های 
تسلیحاتی و تأثیرات آن ها از جمله راه های به حداقل رساندن 
آموزش های  بیشتر  حالی که  در  است.  جانبی«  خسارات 
نیروی هوایی افغانستان توسط نیروهای آمریکایی در داخل 
افغانستان اتفاق می افتد، ایاالت متحده از سال ۲۰۰۹ شروع 
افغانستان در پایگاه های  به آموزش اعضای نیروی هوایی 
ایاالت متحده کرد. ایاالت متحده قصد دارد آموزش تمام 
خلبانان افغان مستقر در ایاالت متحده را تا ۳۱ دسامبر 
۲۰۲۰ متوقف کند، حتا قصد دارد شش فروند A-۲۹ دیگر 
را در فبروری ۲۰۲۱ به نیروی هوایی افغانستان تحویل دهد.
با در نظر گرفتن قدرت طالبان از سال ۲۰۰۱ به بعد، دولت 
افزایش  به دنبال  افغانستان در حالت دفاعی قرار دشت و 
فشارهای نظامی بر طالبان در جریان مذاکرات است. در 
این زمینه، خواه ایاالت متحده در افغانستان بماند یا نماند، 
حمالت هوایی نیروی هوایی افغانستان به طور فزاینده ای 
عواقب ویران گر برای غیرنظامیان به دنبال خواهد داشت، 
و احتماالً اعتماد غیرنظامیان به دولت افغانستان را کاهش 
می دهد، مگر این که نیروهای افغان قوانینی را برای حمالت 
حداقل  به  را  غیرنظامیان  تلفات  که  کند  تصویب  هوایی 
برساند. یا این که دولت افغانستان و طالبان در هنگام مذاکره 
می توانند با آتش بس متقابل موافقت کنند که صرف نظر از 

این تاکتیک، جان افراد را نجات دهند.

از آن ایاالت متحده و متحدانش متعهد شدند که تلفات 
غیرنظامیانی ناشی از حمالت هوایی را کاهش دهند. این 
ائتالف با اجرای یک سری دستورالعمل های تاکتیکی، از 
جمله محدود کردن حمالت هوایی ایاالت متحده به مواردی 
که ایاالت متحده یا سایر نیروهای نظامی ائتالف با نیروهای 
ضد دولتی در تماس بودند، موفقیت در کاهش آسیب به 
غیرنظامیان را به دست آورد. این محدودیت ها باعث کاهش 
تعداد حمالت هوایی و کاهش مرگ غیرنظامیان تا سال 

۲۰۱۵ شد.
در سال ۲۰۱۷ جیم متیس، وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد 
در  هوایی  حمالت  از  استفاده  قوانین  متحده  ایاالت  که 
افغانستان را تغییر داده است. آقای متیس گفت این قوانین 
اصالح شده است تا ایاالت متحده مجبور نباشد در تماس 
مستقیم با نیروهای دشمن باشد و حمالت هوایی انجام 
دهد، بنابراین کارخانه های مواد مخدر هدف قرار می گیرند 
و ارتش افغانستان می تواند حمالت هوایی را انجام دهد. 
متیس به کمیته خدمات مسلح سنا گفت: »در حالی که 
ایاالت متحده متعهد بود از آسیب رساندن به غیرنظامیان 
جلوگیری کند، محدودیت های که به ما اجازه استفاده کامل 

از نیروی هوایی را نمی داد، حذف شده است.«
فوری  از حمالت هوایی  استفاده  قوانین  تغییر در  عواقب 
حمالت  توسط  شده  کشته  غیرنظامیان  کل  تعداد  بود. 
هوایی بین المللی و نیروی هوایی افغانستان افزایش یافت. 
نیروهای نظامی بین المللی به رهبری ایاالت متحده مسئول 
اکثر کشته شدگان حمالت هوایی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ 
هستند: یک هزار و۳۵۷ کشته توسط نیروهای بین المللی در 
مقایسه با ۴۶۱ کشته شده توسط  نیروی هوایی افغانستان. 
تعداد غیرنظامیان کشته شده توسط حمالت هوایی بین 
المللی از سال ۲۰۱۶  تا ۲۰۱۹، آخرین سالی که اطالعات 

کامل آن موجود است، حدود ۳۳۰ درصد افزایش یافت.
در  غیرنظامیان  کشتار  توجه  قابل  درصدی  مواردی  در 
هوایی  نیروهای  بیشتر  نقش  دلیل  به  اخیر  سال های 
افغانستان بوده است که از سال ۲۰۱۵ شروع شد. در برخی 
موارد، یوناما قادر به تشخیص و تفکیک نیروهای بین المللی 
و نیروی هوایی افغانستان که باعث کشته شدن غیر نظامیان 
می شد، نبود. با این حال، حتا اگر همه ۱۶۰ مرگ غیرقطعی 
در اثر حمالت هوایی به نیروی هوایی افغانستان نسبت داده 
شود، پس از آغاز حمالت هوایی نیروهای هوایی افغانستان 
بین المللی هنوز  تا ۲۰۱۹ حمالت هوایی  از سال ۲۰۱۵ 

بزرگ ترین عامل کشتار غیرنظامیان را تشکیل می دهد.
با  بین المللی  هوایی  حمالت  از  ناشی  زخمی های  تعداد 
افغانستان  هوایی  نیروی  حمالت  از  ناشی  زخمی های 
تا  از سال ۲۰۰۹  یوناما  آمار  اند. طبق  برابر  با هم  تقریباً 
سپتمبر۲۰۲۰ دو هزار ۵۸۸ غیرنظامی در حمالت هوایی 
نیروهای طرف دار دولت زخمی و بیش از سه هزار و ۳۴۰  

غیرنظامی دیگر کشته شده اند.
یادآوری این نکته نیز مهم است که ایاالت متحده با آمار 
سازمان ملل از تلفات غیرنظامیان موافق نیست. به عنوان 
مثال، در حالی که یوناما ۵۴۶ کشته و ۲۰۹ زخمی را به 
حمالت هوایی نیروهای بین المللی در سال ۲۰۱۹ نسبت 
می دهد، ایاالت متحده تعداد ۹۷ کشته و ۵۹ زخمی را 

ناشی از حمالت هوایی نیروهای ایاالت متحده می داند.
را  افغان  غیرنظامیان  به  رساندن  آسیب  متحده  ایاالت 
به عنوان بخشی از استراتژی نظامی خود تصدیق می کند. 
بابت ۶۵ »وجه تسلیت«   ایاالت متحده  در سال ۲۰۱۹  
مبلغ ۳۱۴ هزار دالر به غیر نظامیان افغان پرداخت کرد و 

تاکتیکی ادامه می دهند و احتمال دارد تلفات غیرنظامیان 
افزایش یابد.

تشدید جنگ هوایی ایاالت متحده و افزایش تلفات 
غیرنظامی، ۲۰۱۷ - فبروری ۲۰۲۰ 

دولت   - هر یک طر ف ها  مذاکرات،  مختلف  دوره های  در 
افغانستان، ایاالت متحده و متحدان آن و گروه های شبه 
نظامی ضد دولت - حمالت خود را افزایش داده اند و این امر 
منجر به افزایش نگران کننده کشتار غیرنظامیان شده است. 
عناصر ضد دولت، از جمله طالبان و داعش، بین سال های 
را  غیرنظامی  ساالنه ۱۹۶۴  اوسط  طور  تا ۲۰۱۶   ۲۰۰۷
کشته اند. همچنان این نیروها بین سال های۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ 
را کشته اند که ۵ درصد  نفر  اوسط ۲۰۷۱  هر ساله طور 

افزایش را نشان می دهد.
ایاالت متحده، متحدانش و دولت افغانستان، که سازمان ملل 
متحد آن ها را نیروهای طرف دار دولت می نامد، نیز عملیات 
بازپس گیری  امید  از و در طول مذاکرات به  خود را قبل 
مناطق مورد مناقشه و به دست آوردن اهرم ها افزایش دادند 
و تعداد غیرنظامیان کشته و زخمی شده توسط نیروهای 
در  متحده  ایاالت  توافق صلح  از  قبل  نیز  دولت  طرف دار 
اوایل سال ۲۰۲۰ افزایش یافت. نیروهای طرف دار دولت از 
سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶  ساالنه به طور اوسط ۵۸۲ غیرنظامی 
را کشته است و از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ هر ساله به طور 
متوسط ۱۱۳۴ غیرنظامی را کشته اند که تقریبا ۹۵ درصد 

افزایش را نشان می دهد.
از  استفاده  متحدانش  و  متحده  ایاالت    ۲۰۱۷ سال  از 
دادند.  افزایش  چشم گیری  طرز  به  را  هوایی  سالح های 
پنتاگون در اپریل ۲۰۱۷ هنگامی که بزرگ ترین بمب خود 
نیروهای  علیه  بود،  بمب ها«  همه  »مادر  به  ملقب  که  را 
داعش در شرق افغانستان استفاده کرد، سبب تشدید جنگ 
شد. تعداد حمالت هوایی در دوره منتهی به توافق صلح 
فبروری ۲۰۲۰ بین ایاالت متحده و طالبان، به طور قابل 
توجهی افزایش یافته بود. افزایش تعداد حمالت هوایی با 
کاهش تعداد کل نیروهای مستقر در افغانستان مطابقت 

داشت.
ایاالت متحده به طور فزاینده ای از حمالت هوایی استفاده 
می کرد زیرا نیروهای کم تری در زمین داشت، اما استفاده 
از حمالت هوایی دلیل دیگری هم داشت. ایاالت متحده 
برای دهه ها - از جمله در جنگ ویتنام - معتقد بود که 
استفاده از نیروی هوایی برای آوردن دشمن به میز مذاکره 
موفق عمل می کند. هما ن طور که لنس آر بانچ، یک فرمانده 
آمریکایی در جون ۲۰۱۸ گفت: »تمام هدف مبارزات هوایی 
به آن هاست که  و کمک  برای آشتی  بر طالبان  فشار  ما 
بهترین گزینه است.« در  درک کنند گفت وگوهای صلح 
اوج  که  سال ۲۰۱۱  از  بیشتر  و ۲۰۱۹  سال های ۲۰۱۸ 
حضور نیروهای ایاالت متحده در افغانستان بود، از حمالت 

هوایی استفاده شده است.

هوایی  حمالت  از  استفاده  قوانین  در  تغییرات  چرا 
مهم است؟

تعداد  افغانستان،  در  متحده  ایاالت  جنگ  طول  در 
نیروهای  هوایی  حمالت  توسط  شده  کشته  غیرنظامیان 
بین المللی وابسته به تاکتیک ها و اولویتی که ایاالت متحده 
است،  تعیین کرده  تلفات غیرنظامیان  از  برای جلوگیری 
متفاوت است. در سال ۲۰۰۸  به تعداد ۵۵۲ غیرنظامی 
در حمالت هوایی نیروهای بین المللی کشته شدند. پس 

فاطمه فرامرز
گزارشگر

نِتا سی کرافورد، استاد و رئیس دیپارتمنت علوم سیاسی 
دانشگاه بوستون و مدیر مشترک پروژه »هزینه های جنگ« 
دانشگاه های بوستون و براون است. وی طی یک پژوهش 
دریافته است که از سال ۲۰۱۷ به این سو میزان تلفات غیر 
نظامیان، به دلیل افزایش حمالت هوایی باال رفته است. 
نتیجه ی پژوهش خانم کرافورد که به تاریخ ۷ دسمبر/ ۱۷ 
قوس، در قالب یک مقاله علمی از سوی دانشگاه براون به 
نشر رسید، نشان می دهد که تلفات غیرنظامیان به دلیل 
حمالت هوایی بین سال های ۲۰۱۷-۲۰۲۰ افزایش یافته 

است.
بر بنیاد مقاله این استاد دانشگاه بوستون، در ۲۶ اکتبر سال 
روان یک حمله هوایی نظامیان ایاالت متحده به طالبان، 
سه کودک و یک فرمانده طالبان را کشت. طبق گزارش ها 
چهار روز قبلش نیز در یک حمله هوایی که یک مدرسه 
دینی را هدف قرار داد، ۱۲ کودک کشته و ۱۴ غیرنظامی 

زخمی شد.
دو  به  است  کرده  تالش  خود  پژوهش  در  کرافورد  خانم 
پرسش پاسخ بدهد. پرسش اول در مورد چگونگی افزایش 
تلفات غیر نظامیان با آغاز مذاکرات صلح بین االفغانی ست در 
حالی که در سوال دوم می پرسد: »آیا خروج ایاالت متحده 

منجر به کاهش تلفات غیرنظامیان خواهد شد؟«
در مقدمه مقاله خانم کرافورد آمده است که ارتش ایاالت 
حمالت  وقتی  که  داد  تشخیص  پیش  دهه  یک  متحده 
باعث کشته شدن  ناخواسته  متحده  ایاالت  و  ناتو  هوایی 
ایاالت  ایستادن  از  می شود،  افغانستان  در  غیرنظامیان 
متحده در کنار افغان های عادی کاسته و پیروزی در جنگ 
را دشوارتر می کند. با توجه به همین نگرانی ارتش ایاالت 
متحده بر کاهش آسیب به غیرنظامیان تمرکز کرد و ژنرال 
استنلی مک کریستال که از کشته شدن غیرنظامیان توسط 
حمالت هوایی ایاالت متحده در افغانستان نگران بود، در 
ماه جون ۲۰۰۹  دستور داد که قوانین استفاده از نیروی 
هوایی سخت باشد، طوری که خطر تلفات غیرنظامیان به 

حداقل برسد.
هنگامی که در ۱۷ جوالی ۲۰۰۹  دو هفته پس از صدور 
دستورالعمل مک کریستال، ۱۳ غیرنظامی در یک حمله 
پشتیبانی هوایی ایاالت متحده در قندهار زخمی و دست کم 
پنج نفر کشته شدند، ژنرال مک کریستال تحت فشار قرار 
گرفت و گفت: »این چه چیزی ست که ما نمی فهمیم؟ اگر 
جلوی کشتن غیرنظامیان را نگیریم، این جنگ لعنتی را 

خواهیم باخت.«
از سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹  راهنمایی های ارتش ایاالت متحده 
پارامترهای  بین  افغانستان،  در  هوایی  حمالت  مورد  در 
وقتی  است.  بوده  نوسان  در  کم تر  و  کم  کننده  محدود 
نیروهای بین المللی و دولتی ترس از باختن در جنگ دارند 
بر شبه نظامیان  را  باید فشارهای خود  یا معتقدند که  و 
افزایش دهند، قوانین حمالت هوایی را سست می کنند که 

سبب افزایش تلفات غیرنظامیان می شود.
هنگامی که ارتش از جانب افغان ها، سازمان های غیردولتی و 
رسانه های خبری برای کاهش تلفات غیرنظامیان احساس 
فشار می کند و یا خود متقاعد می شوند که تلفات غیرنظامی 
حمالت  اجرای  قوانین  دارد،  منفی  تاثیر  مأموریت  برای 
هوایی را سخت تر می کنند. اعمال محدودیت در حمالت 
هوایی برای نجات جان غیرنظامیان است و این محدودیت ها 
با  که  می دهد  نشان  شواهد  شود:  می  انجام  کلی  به طور 
کاهش حمالت هوایی، تلفات غیرنظامیان کاهش می یابد.

از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ ایاالت متحده قوانین اجرای حمالت 
هوایی را کاهش داد. در نتیجه، تلفات غیرنظامیان به دلیل 
حمالت هوایی از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ افزایش یافت و در 
سال ۲۰۱۹ غیرنظامیان افغان بیش از هر زمان دیگری در 

حمالت هوایی کشته شدند.
مذاکرات ایاالت متحده با طالبان در دسامبر ۲۰۱۸ آغاز 
تشدید  با  افغانستان  جنگ  مذاکرات،  آن  طی  در  و  شد 
و  قلمرو  آوردن  به دست  برای  از طرف ها  یک  هر  تالش 
اهرم فشار، افزایش یافت. گزارش های یوناما نشان می دهد 
را  جنگ  طرف  دو  طلبی  امتیاز  هزینه  غیرنظامیان  که 
پرداخت کرده اند، چون از آغاز مذاکرات در دسمبر ۲۰۱۸ 
تا امضای توافق نامه در فبروری ۲۰۲۰، ۳۸۰۰ تن فقط در 
سال ۲۰۱۸ کشته شدند. پس از امضای توافق نامه ایاالت 
سایر  و  متحده  ایاالت  هوایی  حمالت  متحده-طالبان،  
نیروهای بین المللی کاهش یافته اما حمالت نیروی هوایی 

افغانستان افزایش یافته است.
مذاکرات مستقیم دولت افغانستان با طالبان در ۱۲ سپتمبر 
۲۰۲۰، ۱۹ سال پس از حمالت ۱۱ سپتمبر و آغاز جنگ 
که  حالی  در  شد.  شروع  افغانستان،  در  متحده  ایاالت 
مذاکرات در جریان است، تا زمانی که آتش بس برقرار نشود، 
هر دو طرف تالش خود را برای دست یابی به یک مزیت 

هزینه جنگ؛ 
نیروهای هوایی امریکا بزرگ ترین عامل کشتار غیرنظامیان افغانستان

تعداد حمالت هوایی نیروهای ایاالت متحده بین سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، ِنتا سی کرافورد، دانشگاه براون
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اطفال زیر 13 سال گرچه ممکن 
است سن شان برای یک شغل 
»واقعی« کافی نباشد اما می توانند 
کسب وکار محلی خودشان را مانند 
نگهداری از کودکان یا مراقبت 
از حیوانات خانگی شروع کنند. 
کودک زیر 13 ساله تان را )اگر عالقه 
دارد( تشویق کنید که پول ها یش 
را برای هزینه های بزرگ تر که 
خارج از کتگوری »نیازها«یش قرار 
می گیرد، پس انداز کند. ایجاد منبع 
درآمد، به آن ها مسئولیت پذیری، 
پاسخ گوییی و درس های اولیه 
کارآفرینی را می آموزد.

ترجمه

این که اوضاع خوب است، منجر شود.

کسب  به  را  آن ها  سال؛   ۱3 زیر  کودکان 
درآمد و کارآفرینی تشویق کنید

اطفـال زیـر ۱۳ سـال گرچـه ممکـن اسـت 
سن شـان بـرای یـک شـغل »واقعـی« کافـی 
محلـی  کسـب وکار  می تواننـد  امـا  نباشـد 
کـودکان  از  نگهـداری  ماننـد  را  خودشـان 
شـروع  خانگـی  حیوانـات  از  مراقبـت  یـا 
)اگـر  را  سـاله تان   ۱۳ زیـر  کـودک  کننـد. 
پول ها یـش  دارد( تشـویق کنیـد کـه  عالقـه 
خـارج  کـه  بزرگ تـر  هزینه هـای  بـرای  را 
می گیـرد،  قـرار  »نیازها«یـش  کتگـوری  از 
پس انـداز کنـد. ایجـاد منبـع درآمد، بـه آن ها 
درس هـای  و  پاسـخ گویی  مسـئولیت پذیری، 
اولیـه کارآفرینـی را می آمـوزد. بـرای مثـال، 
محلـه ی  فیس بوکـی  گروه هـای  از  یکـی  در 
مـا، مادری نوشـته بود که پسـر ۱۱ سـاله اش 
می خواهـد  جلسـه،  هـر  در  دالـر   ۵ ازای  در 
شـطرنج  دقیقـه ای   ۳۰ مجـازی  کالس هـای 
روش  یـک  ایـن  مـن  نظـر  از  کنـد.  برگـزار 

روز، نقش و جایگاه کمیته رهبری شورای عالی 
نخست  وهله ی  در  عمل  در  را  ملی  مصالحه 
وابسته به عملکرد داکتر عبداهلل عبداهلل می داند: 
از  نحوی  به  افغانستان  بین المللی  »شرکای 
عملکرد ضعیف عبداهلل ناراضی هستند و آن ها 
توقع دارند که او نقش فعال تری داشته باشد.«

کمیته  که  آن جایی  از  عادلی  آقای  نظر  از 
رهبری شورای عالی مصالحه متشکل از الیت ها 
و رهبران سیاسی است، در گفت وگوهای صلح 
مهم است که »این الیت ها و رهبران سیاسی تا 
چه اندازه می توانند در مورد نقشه راه سیاسی 
هم  قدرت  تقسیم  متضمن  است  ممکن  که 
باشد، به اجماع نظر دست می یابند.« با این حال 
از نظر آقای عادلی همه  چیز بستگی به اراده 
حکومت  رییس  عنوان  به  غنی  رییس جمهور 
شورای  می دهد  اجازه  اندازه  چه  تا  که  دارد 
مصالحه و کمیته رهبری آن از صالحیت های 

خود استفاده کند. 
مردم شناسی  استاد  نظیف شهرانی،  پروفیسور 
گفت وگو  در  امریکا،  اندیانای  دانشگاه  در 
صلح  مذاکرات  مدیریت  روز،  اطالعات  با 
می کند:  جدا  آن  نهایی  تصمیم گیری  از  را 
اما  است،  بحث  یک  مذاکرات  »مدیریت 
این است که حق  بگویم  آنچه من می خواهم 
تصمیم گیری نهایی در مورد پروسه صلح نباید 
تصمیم   بلکه  شود.  گرفته  سپیدار  و  ارگ  در 
برگزاری  بدون  و  باشد  مردم  در دست  نهایی 

رفراندوم تصمیم نهایی گرفته نشود.« 
برعالوه  که  است  معتقد  شهرانی  آقای 
که  عبداهلل  داکتر  و  غنی  رییس جمهور 
و  قدرت  مدیریت  سر  بر  شان  جنجال های 

اصول برنامه ریزی مالی را به آن ها بیاموزید. به 
کودک تان توضیح دهید که شما اکنون قصد 
اما اگر او  ندارید فالن اسباب بازی را بخرید، 
برای  می تواند  می خواهد،  را  بازی  اسباب   این 
به دست آوردن آن یک استراتژی اتخاذ کند. 
فالن  خرید  که  بگویید  آن ها  به  مثال،  برای 
دهد  قرار  کارهایی  لیست  در  را  بازی  اسباب 
که قرار است در تعطیالت یا در سالگرد تولد 
پس انداز  را  خود  پول  شود،  انجام  بعدی اش 
کند )کاری که پسرم اخیراً با انجام آن توانست 
اسبا ب بازی موردعالقه اش را بخرد( یا برخی 
اسباب بازی های فعلی خود را به دیگران هدیه 

کند و بعد اسباب بازی جدید بخرد.
گزینه هایی  آن ها  برای  خود  کار  این  با  شما 
شان  درک  به  قادر  که  می کنید  پیشکش  را 

هستند.

درباره  ابتدایی،  دوره  دانش آموزان  با 
به  و  کنید  صحبت  تان  ارزش های 

پرسش های آن ها احترام بگذارید
شروع  می شوند،  بزرگ  که  تدریج  به  اطفال 

ماه ها  اختالف  نتیجه  در  پیداکردند.  اختالف 
گرم  با  اما  ماند.  مسکوت  شورا  این  تشکیل 
شدن فضای مذاکرات در دوحه، نمایندگی های 
کشورهای خارجی به خصوص اعضای اتحادیه 
کار  به  آغاز  و  تشکیل  کابل خواستار  در  اروپا 
»فوری« شورای رهبری شورای عالی مصالحه 

ملی افغانستان شدند.
ملی  مصالحه  عالی  شورای  کار  به  آغاز  با  آیا 
ارگ  از  صلح  روند  مدیریت  توافق نامه  مطابق 
به سپیدار می رود؟ چه کسی تصمیم نهایی را 

می گیرد؟

مردم تصمیم گیرنده اصلی
الهام غرجی، نویسنده و پژوهشگر در گفت وگو 
با اطالعات روز، معتقد است که رییس جمهور 
مسیر  چنانچه  که  داده  نشان  حاال  تا  غنی 
قدرت  نبیند،  خودش  نفع  به  را  مذاکرات 
تخریب جدی دارد: »حمایت امریکا از شورای 

این  چه  است،  آمده  پول  مورد  در  فرزند  با 
فرزندتان هفت ساله باشد چه ۱۷ ساله.

پرهیز  مالی  بن بست    از  کودکستانی ها،  با 
کنید

اطفال عموماً از همان دوره کودکستان، که در 
آن شروع به معاشرت با افراد بیگانه و مقایسه 
می کنند،  خانه  از  بیرون  جهان  با  خودشان 
آمادگی الزم را برای آموختن در مورد اصول 
پول دارا هستند. آن ها در این دوره امکان دارد 
از شما چیزهایی بخواهند که نزد دوستان شان 
شما  از  مکرراً  دارد  امکان  آن ها  دیده اند. 
بازی  این اسباب  سواالتی مانند »آیا می توانم 
را داشته باشم؟« بپرسند. در این حالت ها، ما 
به عنوان والدینی که نمی خواهند فرزندشان را 
ناامید کنند، ممکن است بارها و بارها در پاسخ 

به این پرسش ها »نه« بگوییم.
اما »نه« گفتن مکرر و بدون  توضیح می تواند 
این پیام را به کودک تان برساند که »خواستن« 
بدون  گفتن  نه  است.  غیرقابل مذاکره  امری 
منتقل  آن  ها  به  را  پیام  این  می تواند  توضیح، 
تمایل  )یا  پول  اکنون  اگر کودک تان  که  کند 
به خرج کردن( ندارد، هرگز نمی تواند در آینده 
خود  مخارج  و  خرج  عهده  از  یا  باشد  داشته 
برآید. ما به عنوان بزرگ سال می دانیم که این 

دریافت، واقع بینانه نیست.
به جای نه گفتن و ایجاد بن بست، شما می توانید 

همـه نگـران اجمـاع سیاسـی بودنـد. از طرف 
از  نشسـت جـای شـماری  اولیـن  در  دیگـر، 
ایـن  در  بودنـد.   چهره هـای سیاسـی خالـی 
کـه  گفـت  غنـی  رییس جمهـور  نشسـت 
رونـد مذاکـرات و توافـق  صلـح یـک مرحلـه 
اسـت، »مرحلـه بعـدی تطبیـق صلـح اسـت 
کـه آن را بایـد حکومـت افغانسـتان تطبیـق 
کنـد.« منظـور آقـای غنـی واضـح بـود کـه 
و  مصالحـه  عالـی  شـورای  را  تصمیمـی  هـر 
در  امـا  بگیـرد،  شـورا  ایـن  رهبـری  کمیتـه 
عمـل ایـن حکومـت بـه ریاسـت آقـای غنـی 
اسـت کـه تصمیـم را تأییـد و تطبیـق کنـد. 
امـا در صحبت هایـش گفـت  آقـای عبـداهلل، 
کـه رفتـن به سـوی صلـح از مردم افغانسـتان 
قربانـی  می خواهـد، و این کـه »بـه صلـح نباید 

باشـیم.«  داشـته  منفعت طلبانـه  نـگاه 
قباًل رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل  روی 
صلح  عالی  شورای  رهبری  اعضای  فهرست 

فرنوش ترابی، تایم
مترجم: جلیل پژواک

پنج ساله بودم که اولین بار با پول سرخوردم. 
مقدس  جام  خرجی(،  )جیب  پول توجیبی  با 

آدمی در کودکی.
دریافت  ازای  در  اضافی  کارهای  انجام  ایده ی 
را  خودم«  »پول  بتوانم  تا  مبلغی  هفتگی 
داد. مذاکره ی  تغییر  مرا  زندگی  باشم،  داشته 
قرار  و  انجامید  توافق  به  مادرم  و  پدر  با  من 
از آن ها »حقوق هفتگی«  شد هفته ی ۴ دالر 
هر  که  جدیدی  ِسنت  های  با  کنم.  دریافت 
هفته درون قلکم می ریخت، من آزادی تازه ای 

را کشف کردم.
بچه  دو  مادر  حاال  من  و  گذشت  سال ها  آن 
پول  اولیه  اصول  ساله ام  کودک شش  هستم. 
را می فهمد. او می داند که پول وسیله ی غالبا 
نامرئی )حاال که کریدیت کارت ُمد شده( است 
که به واسطه ی آن ما اشیای مورد نیاز خویش 
را به دست می آوریم. او همچنین می فهمد که 

برای کسب پول، آدمی باید »سر کار« برود.
توضیح دادم که  او  به  وقتی  اخیراً  این حال  با 
دارد،  کاربردی  چه  و  چیست  پول توجیبی 
خیلی  برایش  موضوع  این  نمی رسید  نظر  به 
دریافت  برای  که  پرسیدم  او  از  باشد.  جالب 
بخواهد  است  ممکن  کاری  چه  توجیبی  پول 
و  بازی  به  این که  از  پیش  او  و  دهد  انجام 
تعقیب وگریز با خواهرش برگردد، گفت: »شاید 
بسازید؟«  به شما کمک کنم خانه ی درختی 
من متوجه شدم که پسرم به اندازه ی کودکی 
نیست.  پول خودش  ذخیره کردن  مشتاق  من 

که اشکالی ندارد.
آن  در  را  پولش  که  دارد  قلک  یک  البته  او 
این  درباره  همچنین  ما  می کند.  ذخیره 
به  چیز  یک  خرید  چگونه  که  می کنیم  بحث 
معنای به دست آوردن چیز دیگری نیست. او 
گاهی اوقات وقتی من درحال ضبط پادکستم 
هستم، گوش می دهد و شاید او از این طریق 

پیام های پنهان پول را دریافت می کند.
سر  کتاب  و  حساب  از  که  کودکی  پرورش 
نیست. مهم  بیاورد کار یک روز و دو روز  در 
از  برخی  که  باشید  داشته  خاطر  به  است 
در  یادگیری  برای  بیشتری  اشتهای  کودکان 
مورد پول در مقایسه با دیگران دارند و ما به 
عنوان والدین باید نیازها و کم بودی ها آنان را 

بشناسیم.
صحبت کردن  برای  روش ها  بهترین  ذیل  در 

عباس عارفی
گزارشگر

پس از حدود هفت ماه از زمان تشکیل کمیته ی 
رهبری شورای عالی مصالحه ی ملی، روزشنبه 
رهبری  کمیته  نشست  اولین  قوس(   ۱۵  (
نشست  این  برگزاری  شد.  برگزار  شورا  این 
برانگیخت.  را  زیادی  پرسش های  و  واکنش ها 
این  از  پس  آیا  که  بود  این  پرسش  مهم ترین 
مدیریت و رهبری روند صلح را در عمل شورای 
یا  کرد  خواهد  هدایت  ملی  مصالحه ی  عالی 
سیاسی  توافق نامه  مطابق  حکومت.  همچنان 
که  عبداهلل  داکتر  و  غنی  رییس جمهور  میان 
کشور  در  انتخاباتی  تنش های  پایان  به  منجر 
شد، مبنای کار شورای عالی مصالحه ملی این 
بوده است که مدیریت و رهبری پروسه صلح 
از صالحیت های شورای عالی مصالحه بوده و 
فیصله ها  مطابق  صلح  مذاکره کننده ی  هیأت 
عمل  شورا  این  رهبری  کمیته ی  راهنمایی  و 

می کند. 
وزارت  خارجه امریکا  یک روز پس از اولین 
نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ی 
و  شورا  این  که  گفت  بیانیه ی  یک  طی  ملی 
کمیته رهبری آن »یک نهاد معتبر در زمینه 
صلح، توافق در مورد نقشه راه سیاسی، تقسیم 
به  پایان دادن  برای  قدرت و آتش بس دایمی 
این جنگ طوالنی« در افغانستان است. زلمی 
صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده  خلیل زاد، 
افغانستان نیز در سلسله تویت هایی گفت که 
صلح،  توافق  شرایط  بر  مذاکرات  جریان  »در 
تقسیم قدرت، و آتش بس دایمی و همه جانبه 
صالحیت  با  نهاد  یک  کمیته  این  طالبان،  با 
برای جمهوری اسالمی افغانستان خواهد بود.« 
افغانسـتان  صلـح  رونـد  در  کنـون  تـا 
غنـی  رییس جمهـور  را  آخـر  و  اول  حـرف 
مـی زد.  تصمیم هـای اصلـی در ارگ گرفتـه 
را  رهبـری  کمیتـه  نشسـت  اولیـن  می شـد. 
رییس جمهورغنـی و عبـداهلل عبـداهلل رییـس 
بـه صـورت  ملـی  مصالحـه ی  عالـی  شـورای 
مشـترک رهبـری کردنـد. بـه نظـر می رسـید 

تصامیم  و  تجارب  مقایسه ی  به  می کنند 
خانواده ی  در  آنچه  با  خانواده ی شان  مالی 
است  مهم  آن ها  برای  می بینند.  دوستان شان 
که در مورد پیشینه ی خانواده خود، شیوه های 
تربیتی خانواده و ارزش ها و سنت های خانواده 

شناخت داشته باشند.
ناجور  پرسش های  است  ممکن  کودک تان 
ما  یا »چرا  پول در می آورید؟«  مانند »چقدر 
برویم؟«  جا  فالن  به  نمی توانیم  دوستم  مثل 
بپرسد. شما می توانید به سواالت او ارج نهاده 
و بدون این که وارد جزئیات حساب بانکی تان 
کودک تان  کنجکاوی  به  دهید.  پاسخ  شوید، 
تو  چیزی  »چه  مانند  سوالی  پرسیدن  با 
منبع  و  دهید  پاسخ  می کند؟«  کنجکاو  را 
در  است  ممکن  او  دریابید.  را  او  پرسش های 
مدرسه شنونده گفت وگویی راجع به پول بوده 
باشد و این موضوع کنجکاوی او را برانگیخته 
باشد. یا شاید او شنیده باشد که مادر یکی از 
دوستانش شغل خود را از دست داده و اکنون 
پرسش های  به  گوش دادن  است.  شده  نگران 
از  آن ها  اطمینان خاطر  به  فرزندتان می تواند 

اساس  بر  چون  است،  اصولی  هم  صلح  عالی 
موافقت نامه سیاسی میان ارگ و سپیدار پس 
از جنجال انتخاباتی، مسایل مربوط به صلح را 
باید شورای مصالحه پیش ببرد.« از نظر آقای 
نقش مرکزی شورای  بر  امریکا  تأکید  غرجی، 
دادن  قرار  فشار  تحت  برای  تالشی  مصالحه 
پروسه  تخریب  فرصت  از  »جلوگیری  و  ارگ 

صلح از جانب رییس جمهور غنی است.«
شبکه  در  پژوهشگر  و  نویسنده  عادلی،  علی 
تحلیلگران افغانستان، در گفت  وگو با اطالعات 

چرا به پرسم جیب خرجی منی دهم؟

روند صلح؛ 
تمصیم دست چه کیس است؟
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مهدی رحمانی

کاهش هزینه های حمل ونقل و رفع انحصار 
حمل ونقل کاال از طریق حمل ونقل جاده ای، 

دسترسی مناسب به شبکه ی کوریدور بین المللی، 
دسترسی به مناطق آزاد تجاری - صنعتی، دسترسی 

به آب های آزاد جنوب و بنادر اصلی و تغذیه کننده، 
دسترسی به منطقه قفقاز، کشورهای ترکیه، عراق و 
قاره اروپا از دیگر نتایج مهم خط آهن خواف - هرات 

در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

داشـتیم کـه در آن پـدر و مـادرم می گفتنـد 
بـرای کالـج ات ضربـه خـورده  ‘پس اندازمـان 
را  کالـج ات  هزینـه  می توانیـم  هنوزهـم  امـا 
خالـی  را  خانـه  نداریـم  قصـد  مـا  بپردازیـم. 
بهتریـن  احتمـاالً  ایـن  حقیقـت  در  کنیـم. 
زمـان بـرای مـا بـه منظـور انجـام برخـی از 
نوسـازی هایی اسـت کـه در ذهـن داشـتیم.’ 
ایـن نـوع صحبت های مـان گاه به گاه بـود، اما 
بـه انـدازه کافـی جزئیـات داشـت که بـه من 
اطمینـان دهـد اوضـاع بـه روال عـادی خـود 

پیـش خواهـد رفـت.«
مهم  پول  مورد  در  نوجوانی، صحبت  سن  در 
است زیرا این نوع گفت وگوها این نکته را که 
پول یک موضوع تابو نیست و نباید هم باشد، 

واضح می سازد.

پول  درباره  دانشگاه،  دانشجویان  با 
صحبت کنید

کالج دوره ی خوبی برای اشتباهات مالی است. 
من از تجربه ام صحبت می کنم. وقتی دانشجو 
هزار   ۵ فارغ التحصیل شدنم  زمان  تا  بودم، 
یک  در  همچنین  من  آوردم.  باال  بدهی  دالر 
روز چندین بار از حساب خود اضافه برداشت 
داشتم که در هر مورد ۲۵ دالر هزینه و یک 

عالم خجالت برایم به ارمغان داشت.
پـدر  نمی دانسـتم  کـه  صورتـی  در  اوضـاع، 
هسـتند،  مـن  مالـی  امـور  مراقـب  مـادرم  و 
بدتـر می شـد. مـادرم در جریـان تماس هـای 
در  مـن  کـه  می پرسـید  هفتگی مـان  تلفنـی 
کـرده ام.  خریـداری  چه چیـزی  هفتـه  آن 
پـدرم بـه حسـاب مـن دسترسـی داشـت و 
زمانـی  هـر  در  را  موجـودی ام  می توانسـت 
ببینـد. آیـا دلیـل ایـن توجـه، »هلیکوپتـری 
بـودن« والدینـم بـود؟ شـاید. اما مـن قطعاً به 
ایـن فشـار از جانـب آن ها نیاز داشـتم. همه ی 
ایـن سرک کشـیدن های پـدر و مـادرم بـرای 

رسـیدگی بـه نیـاز فرزندشـان بـود.

حرف آخر
شما می توانید )و باید( درباره پول با فرزندتان 
کمی  کنید.  صحبت  سنش،  به  بی توجه 
ایجاد  به  می تواند  فرزندتان  امروز  آماده سازی 

تهدابی برای آینده ی مالی او کمک کند.
فرنوش ترابی روزنامه نگار اقتصادی و میزبان و 
سازنده پادکستی به نام »درگیر پول« است که 
برنده جایزه بهترین پادکست مالی شده است. 

را می گوید: »هر تصمیمی  شورای حرف آخر 
که گرفته می شود و به هر فیصله ی که اعضای 
کمیته رهبری شورای مصالحه رسیدند، همان 

تصمیم نهایی و قابل اجرا است.«
با این حال در نشست افتتاحیه کمیته رهبری 
از  تن  سه  ارگ،  در  مصالحه  عالی  شورای 
عنوان  به  عبداهلل  داکتر  سوی  از  که  کسانی 
دعوت  افتتاحیه  نشست  در  کمیته  این  عضو 
نپذیرفت  غنی  رییس جمهور  را  بودند،  شده 
اهلل  رحمت  کرد.  ممانعت  آن ها  حضور  از  و 
امنیت  عمومی  ریاست  پیشین  رییس  نبیل، 
داکتر  از سوی  که  بود  کسانی  از جمله  ملی، 
رهبری  کمیته  افتتاحیه  نشست  در  عبداهلل 
اما  بود،  ارگ دعوت شده  در  شورای مصالحه 
او ممانعت کرده  از حضور  رییس جمهور غنی 
بود، در صفحه ی فیسبوک خود از حضور یافتن 
نوشته  و  داده  خانه اش خبر  در  عبداهلل  داکتر 
است که »رییس شورای عالی مصالحه ملی از 
عدم حضور محترم رحمت اهلل نبیل در نشست 
روز شنبه در ارگ ریاست جمهوری ابراز تاسف 
ملی  در بحث  کار مشترک  به  تاکید  و  نموده 

صلح نمودند.« 
خواسـتیم دیـدگاه ارگ ریاسـت جمهـوری را 
نیـز در ایـن زمینـه بپرسـیم، امـا موفـق بـه 
دریافـت پاسـخ نشـدیم. امـا حمـداهلل محـب، 
افغانسـتان،  ملـی  امنیـت  شـورای  مشـاور 
سلسـله  در  قـوس(   ۲۲( شـنبه  روز  عصـر 
تویتـی نوشـته اسـت کـه »مراحـل باقی مانده 
گفت وگوهـای صلـح بیـن جمهـوری اسـالمی 
افغانسـتان و طالبـان باید در داخل این کشـور 
دنبـال شـود.« آقـای محـب نوشـته اسـت که 
دولـت در قسـمت جـای و مکان مذاکـرات در 
داخـل افغانسـتان مالحظـه ی خـاص نـدارد و 
تعهـد می سـپارد تـا بـرای هـر پیشـنهادی از 
سـوی طالبان به شـمول آماده سـاختن جای، 
آمادگـی بگیـرد. هنـوز در ایـن مـورد شـورای 
عالـی مصالحه ملـی چیزی نگفته اسـت، اما به 
نظـر می رسـد هنـوز هم چنـان حـرف آخـر را 

تیـم ارگ می زنـد.

خالقانـه بـرای ایـن اسـت کـه فرزندتـان یـاد 
بگیـرد رییـس خـودش باشـد. )جـدی جدی 
آن کالس هـای  از  یکـی  در  دلـم می خواهـد 

مجـازی شـطرنج ثبـت نـام کنـم.(

جزئیات  بپرسید،  را  نظرشان  نوجوانان؛ 
بدهید

می آیـد،  وسـط  مالـی  مسـائل  پـای  وقتـی 
انـد  از آنـی  بالغ تـر  اوقـات  نوجوانـان گاهـی 
آخریـن  جریـان  در  می کنیـم.  فکـر  مـا  کـه 
مجلـه  سـتون نویس  مـن  اقتصـادی،  رکـود 
از  نامـه  تعـدادی  و  بـودم  )سـیون تین( 
از  کـه  دریافـت کـردم  دبیرسـتانی  دختـران 
بیکاری شـان  مـورد  در  والدین شـان  این کـه 
دخل وخـرج  یـا  نمی کردنـد  صحبـت 
خانواده شـان بـه هـم خـورده بود، سـرخورده 
بودنـد. آن هـا می توانسـتند درک کننـد کـه 
اسـترس  دچـار  مالـی  نظـر  از  والدین شـان 
کننـد  کمک شـان  می خواسـتند  و  هسـتند 
امـا نمی دانسـتند کـه چگونـه این موضـوع را 

کننـد. مطـرح 
مرحله  این  در  پول  درباره  مفصل  صحبت 
فرزند  با  باید  شما  است.  مناسب  قطعاً  سنی 
برای  پس اندازی  این که  درباره  نوجوان تان 
یا  دارد  وجود  دانشگاهش  مخارج  و  خرج 
و  پدر  کاش  که  )کاری  کنید  صحبت  خیر 
مادرم انجام می دادند(. اگر پس اندازی در کار 
نیست، می توانید در مورد این که چگونه باهم 
پول های تان را پس انداز کنید برنامه  بریزید. به 
موضوع،  این  درباره  بحث  از  طفره رفتن  جای 
فرزند  است  ممکن  صادقانه  گفت وگوی  یک 
تعطیالت  در  تا  کند  تشویق  را  شما  نوجوان 
تابستانی شغلی برای خودش دست و پا کند، 
برای بورس تحصیلی اقدام کند یا دو سال اول 
دانشگاه را در یک کالج مردمی کم هزینه درس 

بخواند.
»پروش  کتاب  نویسنده  پینتر«،  »کارول 
بعدی«،  نسل  استقالل  برای  پول بلد  خانواده 
رکود  دوران  که  را  نوجوانی اش  سال های 
اقتصادی سال ۲۰۰۸ بوده و نیز گفت وگوهای 
تأثیر رکود  او درباره  با  را  والدینش  بی پرده  ی 
بر اقتصاد خانواده شان، به یاد می آورد. او حاال 
می گوید: »آن ها نه تنها گفتند که ‘اوضاع مان 
بیشتری  کیفی  جزئیات  بلکه  می شود’  خوب 

نیز دادند.«
ایـن  مثـل  صحبت هایـی  »مـا  می گویـد:  او 

نیست:  جدید  چیزی  صلح  پروسه  مدیریت 
»آقای غنی بیشتر از همه تالش دارد تا تمام 
انحصار خود داشته  را مثل گذشته در  قدرت 
دارد،  جمهوریت  از  که  هم  تعریفی  و  باشد 
و  او  شخص  که  است  حکومتی  حقیقت  در 
نیز  عبداهلل  آقای  باشند،  قدرت  در  نزدیکانش 
حد  تا  را  او  سیاسی  تیم  و  غنی  تا  می کوشد 
ممکن در پروسه صلح به حاشیه ببرد.« از این 
جدل سیاسی در صف جمهوری، مسأله مهم تر 
رهبری  کمیته  اعضای  شهرانی،  آقای  نظر  از 
صالحیت  که  است  مصالحه  عالی  شورای 
ندارند:  را  زمینه صلح  نهایی در  تصمیم گیری 
افغانستان  »اعضای کمیته کسانی هستند که 
اند.  کشانده  بحرانی  وضعیت  همین  به  را 
و  هستند  افغانستان  مشکل  از  بخشی  اینها 

نمی توانند مشکل را حل کنند.« 

میدان عمل
میان  که  سیاسی  توافق نامه  براساس 
هدف  به  عبداهلل  داکتر  و  غنی  رییس جمهور 
امضا  حکومت  تشکیل  و  قدرت  تقسیم 
و  شد  ایجاد  مصالحه  عالی  شورای  بود،  شده 
صالحیت های عمده این نهاد عبارت از رهبری 
شورای  جلسات  رهبری  و  صلح  پروسه  امور 
مصالحه ملی توافق  شد. در یکی از بندهای این 
توافق نامه آمده است که »تصامیم و تصاویب 
پرتو  در  و  بوده  نهایی  ملی  مصالحه  شورای 
الزامی  آن  نمودن  عملی  کشور  اساسی  قانون 

می باشد.« 
عالی  شورای  سخنگوی  خوزون،  فریدون 
روز،  اطالعات  با  گفت وگو  در  ملی  مصالحه 
از  را  صلح  پروسه  مسئولیت های  تمامی 
در  و  دانست  مصالحه  شورای  صالحیت های 
در  که  گفت  شورا  این  رهبری  کمیته  مورد 
»تمام  مصالحه  عالی  شورای  رهبری  کمیته 
و  دارد  اشتراک  حکومت«  شمول  به  طرف ها 
اجماع  کالن  چتر  یک  عنوان  به  کمیته  این 
پروسه  در  تصمیم گیرنده  مرجع  »یگانه  ملی 
صلح افغانستان است.« آقای خوزون افزود این 

شروع و در مسیر خود با گذشتن از معدن سنگان و مرز شمتیغ وارد 
خاک افغانستان شده و تا ایستگاه روزنک ادامه یافته و در نهایت به 
شهر باستانی هرات واقع در والیت )استان( هرات ختم می شود. این 
خط آهن باعث تسهیل و تسریع مبادالت اقتصادی و جریان کاال، 
خدمات و مسافر بین دو کشور می شود و روابط دو کشور را از جهات 
مختلف تقویت می کند. از طرفی باعث محرومیت زدایی و شکوفایی 

فعالیت های عمرانی در پهنه شمال غربی افغانستان می شود.
از  کاال  حمل ونقل  انحصار  رفع  و  حمل ونقل  هزینه های  کاهش 
طریق حمل ونقل جاده ای، دسترسی مناسب به شبکه ی کوریدور 
دسترسی  - صنعتی،  تجاری  آزاد  به مناطق  دسترسی  بین المللی، 
دسترسی  کننده،  تغذیه  و  اصلی  بنادر  و  جنوب  آزاد  آب های  به 
به منطقه قفقاز، کشورهای ترکیه، عراق و قاره اروپا از دیگر نتایج 
مهم خط آهن خواف - هرات در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی است.

یکی از اثرات مثبت احداث خط آهن خواف – هرات: حفظ 
و گسترش امنیت

فضایی  به  افغانستان  کشور  صاحب نظران،  گفته های  علی رغم 
جهت جنگ های نیابتی دیگر کشورها مبدل نخواهد شد. همواره 
داخلی  امور  در  کشورها  مداخله  از  امنیتی  و  سیاسی  محافل  در 
افغانستان، و ارتباط آن ها با گروه های مخالف دولت از جمله طالبان 
صحبت می شود و تأکید بر آن است که باید ابتدا به یک اجماع 
منطقوی در رابطه با صلح و امنیت در افغانستان برسیم و بعد از 
نقش  بکنیم.  تصمیم گیری  از جمله صلح  اموری  با  رابطه  در  آن 
پر  بسیار  زمینه  این  در  نیز  ایران  به خصوص  همسایه  کشورهای 

رنگ است. 
نقش  نمی توانند  افغانستان  امنیتی  مسئولین  و  سیاست مداران 
افغانستان  امنیت  زمینه  در  را  ایران  از جمله  کشورهای همسایه 
نادیده بگیرند. مسئولین ایران نیز بارها اعالم کرده اند که با گروه 
تحریک طالبان در ارتباط هستند و این ارتباط به این دلیل است 
که در مناطق مرزی افغانستان تحرک طالبان از سایر مناطق بیشتر 
از  می توان  نتیجه  در  دارد.  کنترلی  جنبه ی  ارتباط  این  و  است 
این پتانسیل استفاده کرد و راه کاری که صاحب نظران در اینجا 
احداث  در  همسایه  کشورهای  با  مشارکت  می کنند،  پیشنهاد 
پروژه های انکشافی و عمرانی به خصوص در مناطق مرزی است که 
به تبع آن منافع مشترک باعث می شود که کشورهای همسایه از 
ارتباطات خود با این گروه های مخالف دولت )طالبان(، بهره برده 
احداث  از  نهایت پس  و در  تأمین کنند  را  پروژه ها  این  امنیت  و 
این پروژه ها، با گذر زمان و اثر انتشاری، امنیتی نسبی در مناطق 
مرزی ایجاد می شود و به کل منطقه تحت پوشش آن که به طور 
خاص والیت هرات است، پخش و توزیع می شود و در نتیجه امنیت 
نسبی در منطقه برقرار می شود. البته پایداری این امنیت نسبی به 
سیاست ها و روابط بین دو کشور به شدت وابسته است. شایان ذکر 
است که از لحاظ فضایی، ساحات نزدیک به کوریدورها از جمله 
خط آهن خواف  هرات از امنیت بیشتری برخوردارند و هر چه 
منطقه  امنیت  از  می شویم  دورتر  ریلی  و خط  کوریدورها  این  از 

کاسته می شود.
در نهایت اگر خط آهن خواف - هرات را من حیث یک پیچ کاری 
)آمپول یا سرنگ( توسعه و افغانستان را من حیث یک کالبد زنده 
و والیت هرات را من حیث یک عضو مهم از این کالبد کالن که 
پیچ کاری توسعه به آن تزریق شده است، در نظر بگیریم. برای بهره 
برداری حداکثری و پخش این دارو به طور متوازن )یعنی توزیع 
توسعه( در کل این کالبد زنده )یعنی افغانستان(، نیازمند رگ های 
هستیم.  منسجم(  و  قوی  داخلی  نقلی  و  حمل  )شبکه ی  قوی 
تقویت شبکه های حمل ونقلی داخلی، بهبود شبکه جاده ای، توسعه 
زیرساخت های حمل ونقلی مانند میدان های هوایی و... باید به عنوان 
مهمترین استراتیژی های فضایی در سیاست های کالن کشور مورد 

توجه ویژه سیاست مداران و مسئولین مربوطه قرار بگیرد.

قطار توسعه وارد افغانستان شد

 ،)Regional Planning( منطقوی  برنامه ریزی  اصلی  مؤلفه ی 
توسعه ی اقتصادی است و یکی از فاکتورهای اصلی توسعه اقتصادی، 
کلید  ریلی  است. حمل ونقل  و دسترسی  نقل  و  شبکه های حمل 

توسعه اقتصادی – اجتماعی و انکشاف پایدار در افغانستان است. 
از  منطقه ای،  و  ملی  فضای  یعنی  شهر  از  فراتر  فضای  در  وقتی 
)که  نقاط  قبیل  از  مواردی  می کنیم،  صحبت  توسعه  و  انکشاف 
همان شهرها هستند(، مناطق استراتژیک، مناطق حفاظت شده، 
مناطق  معادن،  جنگلی،  مناطق  ها،  رودخانه  آبی،  منابع  مراتع، 
تجاری و صنعتی، زیرساخت های انرژی مانند سدها، زیرساخت های 
حمل ونقل مانند میدان های هوایی، مناطق مرزی و... اهمیت پیدا 
می کنند. اما آن چیزی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ارتباط 
بین این مناطق است که توسط کوریدورهای حمل ونقل منطقوی 
تأمین می شود. همواره می دانیم در فضای ملی و منطقوی، بحث 
شبکه ی کوریدورها و دسترسی به شبکه های کوریدور بین المللی با 
هدف توسعه و انکشاف در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و امنیتی از اهمیت باالیی برخوردار است و سیاست مداران 
باید توسعه ی حمل ونقل منطقوی را مورد  و تصمیم گیران کشور 

توجه ویژه قرار بدهند. 
در سال های اخیر مشاهده می شود که توسعه حمل ونقل منطقوی 
پیدا  ویژه ای  جایگاه  افغانستان  پالیسی های   و  استراتیژی ها  در 
کرده است و شخص رئیس جمهور هم بر آن تأکید ویژه ای دارند 
که می توان به پروژه هایی از قبیل خط آهن خواف - هرات، خط 
آهن حیرتان - مزارشریف، خط آهن آقینه - اندخوی و خط آهن 

تورغندی – هرات اشاره کرد.

مناطق مرزی
حفظ و گسترش امنیت مرزها و مناطق مرزي دغدغه همیشگي 
کشورهایي است که داراي مرزهاي مشترک طویل با همسایگان 
انکشاف  مرزها،  امنیت  حفظ  اساسی  استراتیژی  مي باشند.  خود 
پایدار مناطق مرزی است. بسیار واضح است که مناطق مرزی و 
مسائل مربوط به آن، در هر کشوری به خصوص در کشور افغانستان 
که نقش امنیتی مناطق مرزی از دیگر نقش های آن پررنگ تر است، 
همواره چالش برانگیز بوده است. پروژه تاریخی خط آهن خواف - 
هرات یک گام مهم جهت احیا و توسعه اقتصادی میان دو کشور 
افغانستان و ایران است که یکی از نتایج آن تأمین امنیت به خصوص 

در مناطق مرزی است.

توسعه  هرات:   – خواف  آهن  خط  احداث  مثبت  اثرات 
اقتصادی و اجتماعی

همواره مردم ساکن در مناطق مرزی ایران و افغانستان با یک دیگر 
دارای تعامالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند و نمی توان با 
اتخاذ سیاست های منجمد و یخ زده، این ارتباطات را قطع کرد بلکه 

باید آن را مدیریت و تسهیل کرد. 
خط آهن خواف - هرات به طول ۲۲۵ کیلومتر که شامل چهار قطعه 
است از شهر خواف واقع در جنوب استان خراسان رضوی در ایران 
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یکا شکایت ایالت تگزاس برای تغیری نتیجه انتخابات را رد کرد دیوان عایل امر
کالج های انتخاباتی ایالت های امریکا روز دوشنبه دیدار کرده 

و به طور رسمی پیروزی جو بایدن را تایید کنند.
به  تگزاس  ایالت  دادخواست  از  این  از  پیش  ترمپ  دونالد 
عنوان شکایت »بزرگ« برای تغییر نتیجه در انتخابات یاد 
کرده بود که می تواند باعث شود او را در این انتخابات پیروز 

اعالم کند.
برای  تگزاس  ایالت  شکایت  می گوید،  آسوشیتدپرس 
تغییر نتیجه انتخابات در چهار ایالت یکی دیگر از آخرین 
تغییر  برای  جمهوری خواهان  و  ترمپ  دونالد  تالش های 
نتیجه انتخابات از طریق دستگاه قضایی بود که نتیجه ای در 
بر نداشت. دونالد ترمپ می گوید در انتخابات امریکا تقلب 
شده است اما تا کنون اسناد و شواهدی در این زمینه ارائه 

نکرده است.

تگزاس حمایت کرده بودند. همچنین ۱۲۶ نماینده مجلس 
نمایندگان امریکا از حزب جمهوری خواه ضمن تأیید این 
شکایت ایالت تگزاس، خواستار تغییر نتیجه انتخابات شده 
بودند. دیوان عالی امریکا در رأی کوتاهی تاکید کرده است 
ایالت تگزاس حق قانونی برای شکایت از این چهار ایالت را 
ندارد. سه قاضی منصوب دونالد ترمپ در دیوان عالی امریکا 

با این شکایت ایالت تگزاس مخالفت کردند.
عالی  دیوان  حکم  دومین  این  آسوشیتدپرس،  گزارش  به 
امریکا علیه شکایت های جمهوری خواهان برای تغییر نتیجه 

انتخابات ریاست جمهوری امریکا در یک هفته اخیر است.
روز سه شنبه نیز دیوان عالی امریکا حاضر نشد به شکایت 
انتخابات  درباره  نظر  تجدید  دادگاه  علیه  جمهوریخواهان 
نمایندگان  است  قرار  کند.  رسیدگی  پنسیلوانیا  ایالت  در 

قوس   ۲۱ جمعه  روز  امریکا  عالی  دیوان  روز:  اطالعات 
درخواست ایالت تگزاس برای تجدید نظر در نتیجه انتخابات 
در چهار ایالت میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا و جورجیا 

را به اتفاق آرا رد کرد.
به گزارش رادیو فردا، جو بایدن، رییس جمهوری منتخب 
ایالت  چهار  در   ۲۰۲۰ نوامبر  سوم  انتخابات  در  امریکا 
پیروزی  به  جورجیا  و  پنسیلوانیا  ویسکانسین،  میشیگان، 

رسیده است.
کن پاکستون، وزیر دادگستری ایالت تگزاس، در حمایت از 
دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا در شکایتی به دیوان 
عالی امریکا گفته بود به دلیل تغییراتی که این چهار ایالت 
در قانون انتخابات خود داده اند، می بایست نتایج انتخابات در 
این ایالت ها رد شود. هفده ایالت دیگر نیز به شکایت ایالت 

کنش به توئیت ظریف، سفری ایران را احضار کرد ترکیه در وا
ارس  به جدایی قهری مناطق شمالی  باکو خواند مربوط 
طور  به  ادامه  در  او  است.«  ایران  مادریشان  سرزمین  از 
ایران  امور  در  مداخله  به  را  اردوغان  آقای  غیرمستقیم 
عزیز  آذربایجان  درباره  نمی تواند  »هیچ کس  کرد:   متهم 

ما صحبت کند.«
همچنین سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در  ترکیه  سفیر  احضار  از  قوس،   ۲۱ جمعه،  روز  ایران، 
غیرقابل  و  اظهارات »مداخله جویانه  به  واکنش  در  تهران 

قبول« رییس جمهوری ترکیه در سفر به باکو خبر داد.
و  آذربایجان  جمهوری  میان  اخیر  درگیری  جریان  در 
به حمایت  ترکیه  ناگورنو قره باغ،  بر سر منطقه  ارمنستان 
علنی از باکو پرداخت. ایران نیز حامی جمهوری آذربایجان 

بود.
سیاست های  به  را  او  اردوغان  طیب  رجب  منتقدان 
متهم  عثمانی  امپراتوری  نقشه  اساس  بر  »توسعه طلبانه« 
می کنند و می گویند ترکیه نیز همچون ایران وارد دامن 

زدن به مناقشات منطقه ای شده است.

منطقه  این  مردم  غم های  دربرگیرنده  که  را خواند  آراز« 
آقای  که  بندی  دقیق  معنی  است.  ارس  رود  به  خطاب 
بود،  خوانده  کوهستانی  قره باغ  آزادسازی  درباره  اردوغان 
پر  با شن  و  کرده  را جدا  »ارس  است:  فارسی چنین  به 
با زور جدا کردند.« این  از تو جدا نمی شدم،  کردند. من 
شعری فولکولور است که نه تاریخ و نه علت سروده شدن 

آن معلوم است.
ایران روز جمعه سفیر ترکیه در تهران را به وزارت خارجه 
و  »مداخله جویانه  اظهارات  اقدام  این  دلیل  کرد.  احضار 
باکو  به  سفر  جریان  در  اردوغان  آقای  قبول«  غیرقابل 

عنوان شده است.
ایران و  از عهدنامه گلستان به عنوان مرز  رود ارس پس 
روسیه انتخاب شد و سپس بر اساس عهدنامه ترکمانچای 
خاک  به  و  جدا  ایران  از  رود  این  شمال  مناطق  تمامی 

روسیه اضافه شد.
محمدجواد ظریف روز جمعه در پیامی تویتی در این باره 
در  غلط  به  که  شعری  بودند  نگفته  اردوغان  »به  نوشت:  

اطالعات روز: خبرگزاری رسمی ترکیه، آناتولی، با انتشار 
گزارشی از احضار سفیر ایران در آنکارا به وزارت خارجه 
ترکیه خبر داد. این گزارش می گوید وزارت خارجه ترکیه 
ظریف،  محمدجواد  توئیت  کردن  توصیف  »بی معنی«  با 
جمهوری  سفیر  فرازمند،  محمد  به  ایران  خارجه  وزیر 
درباره  ابهامی  ایران  اگر  است  گفته  آنکارا  در  اسالمی 
بود،  خوانده  باکو  در  ترکیه  رییس جمهوری  که  شعری 

داشت، می توانست از کانال های رسمی اعالم کند.
به نقل از رادیو فردا، بر اساس این گزارش، وزارت خارجه 
که  شعری  علیه  تویتی  انتشار  در  را  ظریف  اقدام  ترکیه 
رجب طیب اردوغان در باکو خوانده بود، »ادعایی بی اساس 
و مایه نفرت پراکنی در داخل ایران علیه ترکیه« توصیف 

کرده است.
به  که  ترکیه  رییس جمهوری  اردوغان،  طیب  رجب 
جمهوری آذربایجان سفر کرده بود روز پنج شنبه ۲۰ قوس 
طی یک مراسم رژه نظامی در باکو در کنار الهام علی اف، 
همتای آذربایجانی خود، بخشی از موسیقی فولکلور »آراز 

ایران به سوریه حدود ۲.۲ میلیارد دالر بوده و کشورش 
راه  و تصفیه روغن های معدنی  آرد  در سوریه کارخانه 
آفریقایی  و  عربی  دفتر  مدیرکل  است.  کرده  اندازی 
اندازی  راه  به  همچنین  ایران  تجارت  توسعه  سازمان 
خطوط تولید خودرو و ایجاد پست های برق هم اشاره 
کرده و آنها را از جمله مهم ترین فعالیت های کشورش 
در سوریه دانسته است. آقای پیلتن به موانع متعددی 
نداشتن  وجود  جمله  از  تجاری  روابط  گسترش  برای 
توسط  پول  مبادله  سختی  مناسب،  بانکی  بین  روابط 
مستقیم  نقل  و  حمل  خطوط  وجود  عدم  بازرگانان، 
زمینی و دریایی میان دو کشور، حضور نداشتن مستقیم 
شرکت های ایرانی در بازار سوریه و نگرانی از بی امنیتی 

در سوریه اشاره کرده است.

میان ایران و سوریه به طور مداوم گسترش یافته است. 
ایران در سوریه طی سال های اخیر سرمایه گذاری های 
توافق نامه  پیش  چندی  کشور  دو  و  کرده  وسیعی 

همکاری در زمینه مسایل نظامی نیز امضا کردند.
در جریان سفر سال ۲۰۱۷ نخست وزیر سوریه به تهران، 
پنج سند همکاری امضا شد که به موجب یکی از این 
سندها پروانه یک اپراتور شبکه تلفن همراه در سوریه 
به ایران واگذار شد. طبق این اسناد همکاری، پنج هزار 
هکتار زمین کشاورزی و زمین برای مخازن و تأسیسات 
نفتی در اختیار ایران قرار گرفت و بهره برداری از یک 

معدن فسفر نیز به ایران واگذار شد.
از  است  گفته  فارس  به  خود  مصاحبه  در  پیلتن  آقای 
سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷ صادرات خدمات فنی و مهندسی 

در  اسد  بشار  دولت  حامیان  مهم ترین  از  یکی  ایران 
جریان جنگ داخلی سوریه بود و صدها نیروی ایرانی 
در درگیری های سوریه کشته شدند. حمایت های ایران 
در طول سال  های جنگ ابعاد گسترده تری یافت اما به 
رغم روابط نزدیک سیاسی و نظامی، روابط تجاری دو 
فارس  خبرگزاری  است.  نیافته  چندانی  توسعه  طرف 
نه  و  ایران  دولت  نه  نوشت  گزارشی  در  پیش  چندی 
بخش خصوصی این کشور در دوران بازسازی سوریه به 

صورت جدی مشارکت کرده اند.
آقای پیلتن گفته است عمده ترین محصوالت صادراتی 
و  لوله  خودرو،  قطعات  شیرخشک،  سوریه  به  ایران 

پروفیل، انواع میله های آهنی و فوالدی است.
از زمان پیروزی انقالب اسالمی در سال ۱۳۵۷، روابط 

که  است  گفته  ایران  بازرگانی  مقام  روز: یک  اطالعات 
حجم تجارت هفت ماهه ایران و سوریه به ۸۳ میلیون 
دالر رسیده که این رقم بسیار کمتر ازحجم تجارت قبل 

از آغاز جنگ داخلی در سوریه است.
مدیرکل  پیلتن،  فرزاد  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
ایران  تجارت  توسعه  سازمان  آفریقایی  و  عربی  دفتر 
امسال،  اول  ماه  هفت  در  گفت  فارس  خبرگزاری  به 
میلیون   ۷۳ حدود  سوریه  به  صادراتی  کاالهای  ارزش 
حدود  ایران  به  سوریه  وارداتی  کاالهای  ارزش  و  دالر 
۱۰ میلیون دالر بوده است. صادرات ایران به سوریه در 
سال ۱۳۸۹ ساالنه ۵۵۰ میلیون دالر بود، اما به دلیل 
بروز جنگ داخلی و ناامنی در این کشور صادرات ایران 

کاهش یافت و به زیر صد میلیون دالر رسید.

یه ›کاهش یافته است‹ حجم روابط تجاری ایران و سور

بود که دولت اتریش می خواهد دختران خردسال را در 
ماه  قانون در  این  مقابل اسالم سیاسی محافظت کند. 
از  به اجرا گذاشته شد؛ فقط چند روز پس  مه ۲۰۱۹ 
آنکه آقای اشتراخه مجبور به کناره گیری از مقامش شد. 
استعفای آقای اشتراخه، پس از انتشار ویدئویی بود که 
او در آن ظاهراً وعده اعطای قراردادهای دولتی در ازای 
به زنی می داد که گفته شد  را  کسب حمایت سیاسی 

یکی از سرمایه گذاران روس بوده است.
در حـال حاضـر حـزب محافظـه کار »مـردم« اتریـش 
بـا حـزب سـبز دولـت ائتالفـی دارد، امـا ایـن دولـت 
همچنـان اصـرار داشـت که ممنوعیت روسـری تا سـن 
۱۴ سـالگی را تمدیـد کنـد. دولـت ائتالفـی تاکید دارد 
کـه کـودکان بایـد »تـا حـد امـکان بـدون هیـچ نـوع 
اجبـاری« بـزرگ شـوند. تنهـا مثالـی که زده می شـود 

روسـری سـر کردن اسـت.

قضاوت دادگاه را مورد توجه قرار داده است اما افزود: 
»متأسفم که این دختران این فرصت را نخواهند یافت 
تا از طریق سیستم آموزشی بتوانند از بند اجبارها رها 

شوند.«
جامعـه ایمان اسـالمی کـه خـود را نماینده مسـلمانان 
در اتریـش می دانـد از رأی دادگاه اسـتقبال کـرد. ایـن 
گـروه در بیانیـه ای اعـالم کـرد: »اطمینـان از وجـود 
فرصت هـای برابـر و حـق آزادی تعیین سرنوشـت برای 
دختـران و زنـان در جامعـه مـا بـا ممنوعیت هـا حاصل 

نمی شـود.«
شد،  پیشنهاد  قانون  این  اولین بار  که   ۲۰۱۸ سال  در 
که  بود  گفته  اتریش  صدراعظم  کورتس  سباستین 
در  جامعه موازی  نوع  هر  ایجاد  با  »مقابله  هدفشان 
اتریش است.« هاینتس کریستیان اشتراخه، رهبر حزب 
راست گرای آزادی و معاون وقت صدراعظم اتریش گفته 

در رأی دادگاه آمده که در صورت لزوم، دولت باید برای 
یا  دلیل جنسیت  به  اذیت  و  آزار  از  بیشتر  پیش گیری 
مذهب، قوانین و مقرراتی وضع کند. در این قانون که 
مشخص  به طور  شد،  گذاشته  اجرا  به  گذشته  سال  از 
روسری ممنوع نشده است اما آمده که »هرگونه لباس 
و پوشش مذهبی که سر را بپوشاند« برای کودکان تا 
۱۰ سال ممنوع است. خود دولت گفته که این شامل 
دادگاه  است.  نشده  سیک ها  عمامه  یا  یهودیان  کیپای 
قانون فقط روسری  این  نتیجه رسید که هدف  این  به 

اسالمی بوده است.
کریستوف گرابنوارت، رییس دادگاه قانون اساسی اتریش 
مربوط  خاص  طور  به  گزینشی...  »ممنوعیت  گفت: 
ترتیب  این  به  و  است  مسلمان  دختر  دانش آموزان  به 
به شکلی تبعیض آمیز آن ها را از سایر دانش آموزان جدا 
می کند.« هاینس فاسمن، وزیر آموزش اتریش گفت که 

قانون  اتریش،  اساسی  قانون  دادگاه  روز:  اطالعات 
سر  موهای  پوشاندن  و  روسری  کردن  سر  ممنوعیت 
این کشور  ابتدایی  را که در مدارس  به دالیل مذهبی 
اجرا می شد، مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را 
لغو کرد. بر اساس رأی دادگاه قانون ممنوعیت روسری 

کودکان، آزادی مذهبی را نقض کرده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، این قانون در دولت قبلی 
»مردم«  محافظه کار  حزب  ائتالف  حاصل  که  اتریش 
و  تصویب  بود،  »آزادی«  افراطی  راست گرای  حزب  با 
قانون  این  که  می گوید  دادگاه  شد.  گذاشته  اجرا  به 
مسلمان  دختران  رانده شدن  حاشیه  به  باعث  می تواند 
شود. دادگاه همچنین استدالل دولت را مبنی بر اینکه 
فشار  مقابل  در  حجاب  با  دختران  از  می تواند  قانون 
این  و گفت  کرد  رد  کند،  محافظت  همکالسی هایشان 

قانون می تواند باعث مجازات آدم ها به اشتباه شود.

دادگاه قانون اسایس اتریش ممنوعیت رورسی در مدارس ابتدایی را لغو کرد
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یک بازیکن جوان لورکوزن به دلیلی عجیب 
در بازی این تیم مقابل پراگ در لیگ اروپا 

غایب بود؛ شرکت در امتحان مدرسه.
جوانان فوتبالیست این روزها از فرصت هایی 
به مراتب بیشتر از گذشته برای نشان دادن 
توان و استعداد خود برخوردارند و تیم های 
فوتبال بزرگ اروپایی هم بیش از پیش به 

در  پراگ  اسالویا  مقابل  تیمش   ۰-۴
مصاحبه با خبرنگاران و در پاسخ به سوالی 
درباره علت غیبت ویرتس در این بازی خبر 
عجیب را به اطالع آنها رساند و گفت علت 
این بوده که بازیکن هفده ساله اش دیروز 

شنبه در مدرسه یک امتحان مهم داشت.
تهاجمی  هافبک  درباره  لورکوزن  سرمربی 
۱۷ساله اش گفت: » درس و مدرسه از این 
بازی مهمتر است. او باید روز شنبه در یک 

امتحان مهم شرکت می کرد«.
البته این اولین بار نیست که لورکوزن در 
یک رقابت اروپایی یکی از بازیکنان جوانش 
داده  دست  از  مشق  و  درس  دلیل  به  را 
است. در مارچ ۲۰۱۷ هم کای هاورتز که 
حاال در چلسی بازی میکند بازی تیمش در 
یک هشتم لیگ قهرمانان مقابل اتلتیکو را 
به دلیل امتحان داشتن در مدرسه از دست 

داده بود.

به مدرسه رفته و برای شرکت در امتحانات 
برای رسانه ها  بنشیند  روی میز و صندلی 

جالب توجه بوده است.
در  ویرتس  فلوریان  که  است  اینجا  جالب 
لورکوزن یک بازیکن حاشیه ای نیست که 
تنها نامش در فهرست باشد و عماًل نقشی 
در تیم نداشته باشد. این جوان ۱۷ساله از 
ابتدای فصل جاری تا اینجا تقریباً در تمام 
بازی های تیمش در میدان بوده و زمانی 
که نامش در فهرست لورکوزن برای دیدار 
حساس با اسالویا پراگ دیده نشد بسیاری 
کنجکاو شدند که علت غیبت او را متوجه 

شوند.
لورکوزن البته پیش از این بازی صعودش 
به مرحله بعدی را قطعی کرده بود ولی این 
 C بازی می توانست تکلیف صدرنشین گروه

را مشخص کند.
پیتر بوش سرمربی لورکوزن بعد از پیروزی 

میدان دادن به بازیکنان جوان تمایل پیدا 
خیلی  بازیکنان  از  استفاده  اما  می کنند. 
جوان در تیم های مطرح گاهی به اتفاقاتی 
منجر می شود که در نوع خود جالب توجه 

است.
برای نمونه در آلمان رسانه ها اعالم کردند 
با  لورکوزن  بایر  شنبه  پنج  روز  دیدار  در 
گروهی  مرحله  در  دیداری  پراگ،  اسالویا 
لیگ اروپا که برای لورکوزن بسیار مهم بود 
را  تکلیف صدرنشینی  می توانست  که  چرا 
مشخص کند، یکی از بازیکنان این تیم به 
بازی  در  دلیل  این  به  ویرتس  فلوریان  نام 
مدرسه  امتحانات  در  باید  که  بوده  غایب 

شرکت می کرد.
تملک  در  که  اروپا  فوتبال  دنیای  در 
بازیکنان کاماًل حرفه ای است اینکه یکی از 
بازیکنان حاضر در لیگ اروپا در کنار بازی 
کردن برای تیمش در این سطح همچنان 
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ناامیدی بایرن مونیخ؛ 
کرات متوقف شد مذا

بایرن مونیخ دیگر در مورد تمدید قرارداد با 
داوید آالبا، مدافع اتریشی ناامید شده است.

طبق ادعای نشریه بیلد، باشگاه بایرن مونیخ 
با  قرارداد  تمدید  برای  را  خود  های  تالش 
برای  ای  برنامه  و  کرده  متوقف  آالبا  داوید 
ندارد.  وجود  جدیدی  مذاکرات  هیچ  ادامه 
مدیران این باشگاه تصور می کنند که او در 
خواهد  ترک  را  مونیخ  بایرن  بعدی  تابستان 
نخواهد  اثربخش  نیز  ها  تالش  ادامه  و  کرد 

بود.
چهار باشگاه رئال مادرید، بارسلونا، پاری سن 
ژرمن و چلسی از مشتری های جدی داوید 
سال  یک  از  بیش  شوند.  می  محسوب  آالبا 
و  الدین زیدان  بین زین  تلفنی  تماسی  قبل 
تردید  مادرید  رئال  اما  بود،  برقرار شده  آالبا 
قابل  مالی  نظر  از  انتقال  این  آیا  که  دارد 
احتمالی  قرارداد  تمدید  خیر.  یا  است  انجام 
با سرخیو راموس می تواند راه را برای تامین 
بودجه انتقال آالبا دشوار سازد. شرایط برای 
بعید  و  نیست  مساعد  چندان  نیز  بارسلونا 
شرایط  این  در  اسپانیایی  باشگاه  این  است 
دستمزد  پرداخت  به  قادر  مالی،  بار  اسف 

حداقل ۱۲ میلیون یورویی داوید آالبا باشد.
پاری سن ژرمن  تیم های متمولی چون  اما 
و چلسی احتماال مشکل چندانی برای خرید 
تابستان  در  توانند  می  و  ندارند  آالبا  داوید 
انتقالی  با  را  ساله   ۲۸ مدافع  این  رو  پیش 
ابتدای فصل  از  آزاد جذب کنند. داوید آالبا 
با  به مذاکره  قادر  قانونی  به صورت  زمستان 
تیم های خواهان خود خواهد بود و حتی این 
احتمال وجود دارد تا قبل از به اتمام رسیدن 

فصل، مقصد بعدی داوید آالبا معرفی شود.

پرت چک خواستار 
تغیری قانون رضبات پنالیت شد

آرسنال خواستار  و  بان سابق چلسی  دروازه 
تغییر قانون ضربات پنالتی شد.

قانون  در  ها  بان  دروازه  تلگراف،  از  نقل  به 
نباید  باشند و  باید روی خط  ضربات پنالتی 
از خط دروازه عبور کنند. در صورتی که پای 
دروازه بان از خط خارج شود داور پنالتی را 

تکرار می دهد.
پتر چک با نادرست خواندن این قانون گفت: 
حرکت  بدون  تواند  می  چطور  بان  دروازه 
طول  سانتیمتر   ۳۲ و  متر   ۷ از  خود  پاهای 
دروازه مراقبت کند و جلوی ضرباتی را بگیرد 
سرعت  ساعت  در  کیلومتر   ۱۱۰ باالی  که 
ضربه  هر  برای  باید  داور  من  نظر  به  دارند. 
پنالتی به همراه اسپری محوشونده یک خط 
نرود  فراتر  خط  آن  از  بان  دروازه  تا  بکشد 
داشته  حرکت  پنالتی  ضربات  روی  بتواند  و 

باشد.
پتر چک بعد از بازنشستگی از فوتبال در تیم 
چلسی به عنوان مربی فعالیت می کند و باید 
دروازه  این  توصیه  به  واکنشی  فیفا چه  دید 

بان سابق خواهد داشت.

آرتور ملو خوشحال است که به یوونتوس 
پیوسته و شانس هم تیمی بودن با رونالدو 
نصیبش شده است. او از تفاوت های بزرگ 

مسی و رونالدو صحبت کرد.
رقم  با  بارسا  از  امسال  تابستان  ملو  آرتور 
۷۲ +۱۰ میلیون یورو راهی یوونتوس شد. 
یوونتوس هم در عوض میرالم پیانیچ را به 
از  ملو  واگذار کرد. جدایی  کاتاالن  باشگاه 
هایی  حدیث  و  حرف  با  نهایت  در  بارسا 
همراه بود. او در حالی به یووه پیوست که 
هنوز فصل به اتمام نرسیده بود ولی پس 
از رسمی شدن انتقال، او از فهرست بارسا 
به  دیگر  کیکه ستین  و  کنار گذاشته شد 
وی میدان نداد تا آرتور هم برای بازی های 
بارسا  با  تمرین  به  حاضر  قهرمانان  لیگ 

نشود. 

تفاوت مسی و رونالدو:» صادقانه بگویم 
که ارتباط برقرار کردن با رونالدو ساده تر 
دسترس  در  مسی  از  تر  راحت  او  و  است 
ام که رونالدو  قرار می گیرد. هرگز ندیده 
وقتی یک هم تیمی اش به کمک نیاز دارد 
اراده و عزم  به  توانم  باشد. می  تفاوت  بی 
که  تمریناتش  و  کنم  اشاره  هم  او  قاطع 
او خستگی  کند.  می  کار  جانور  یک  مثل 
نمی شناسد. او به همه تیم روحیه مضاعف 

می دهد.«
ساده  تیم  تغییر  بارسلونا:»  و  یوونتوس 
نیست. یوونتوس و بارسا دو دنیای متفاوت 
هستند و نمی توان یک شبه با فضای جدید 
وفق پیدا کرد. اینجا تمرینات، تاکتیک ها 
و هر چیزی که فکرش را بکنید، نسبت به 
بارسلونا متفاوت است و در ابتدا برایم ساده 
نبود ولی خوش شانسم که با یک مجموعه 
کار  جدی  و  خوب  فنی  کادر  و  بازیکنان 

می کنم.
قهرمانان  و  بزرگ  بازیکن  از  پر  رختکنی 
واقعی و یک مربی مثل پیرلو که استثنایی 
نیز  و  بزرگش  پروژه  برای  را  یووه  است. 
می  اینجا  کردم.  انتخاب  باشگاه  قدمت 
توانم برای فتح تمام جام ها بجنگم و این 
یکی از مهمترین دالیل انتخابم بود. امسال 
هدف اصلی ما فتح لیگ قهرمانان است و 
تالش  این هدف  به  رسیدن  برای  روز  هر 

می کنیم.«

است. آنها روی یک چیز تمرکز می کنند 
و تا پای مرگ برای رسیدن به آن تالش 
را  زنند، دومی  خواهند کرد. یگ گل می 
می خواهند. دومی را می زنند ولی سومی 
را طلب می کنند. شکست در بازی تمرینی 
هم عصبانی شان می کند. سطح کیفی آنها 
به ندرت افت می کند و این مرا تحت تاثیر 

قرار می دهد.«
آرتور در مورد رونالدو گفت:» شکلی که 
او تمرین می کند، برایم شگفت انگیز است. 
این را البته بسیاری می دانند چون خیلی 
ها در مورد تمرینات رونالدو قبال حرف زده 
اند ولی من با چشمان خودم دیده ام که 
پس از بازی های بیرون خانه، بعضا ساعت 
او بالفاصله  ۲ شب به تورین می رسیم و 
تمرین می کند. به شوخی به رونالدو می 
گوید تو مریضی. بیهوده نیست او ۵ توپ 
باورنکردنی  او  برنده  ذهنیت  دارد.  طال 

است.«
کمک های رونالدو:» هم زبان هستیم و 
یوونتوس کمک  اول حضورم در  روز  از  او 
حالم بوده است. همیشه نزدیک من است 
و بهترین توصیه ها را همیشه دارد. او حتی 
و چه  بخورم  به من می گوید چه چیزی 
چیزی نخورم. توضیح می دهد که مصرف 
ها  کدام  و  است  مضر  برایم  غذاهایی  چه 
که  شانسم  خوش  شد.  خواهند  سودم  به 

رونالدو را در کنارم دارم.«

و  نبود  خوب  یوونتوس  در  آرتور  شروع 
آندره آ پیرلو سرمربی این باشگاه در یکی 
برزیلی  ستاره  که  گفت  خود  مصاحبه  دو 
باید خود را به مرور با سبک بازی یوونتوس 
در  آرتور  و  داده  رخ  اتفاق  این  دهد.  وفق 
بازی اخیر یوونتوس برابر بارسا در نوکمپ 
نوکمپ  به  ملو  بازگشت  درخشید.  خوش 
برای او خوش یمن بود و یووه ۰-۳ پیروز 

شد.
آرتور از جمله بازیکنان خوش شانسی است 
که هم تیمی بودن با لیونل مسی، نیمار و 

کریستیانو رونالدو را تجربه کرده است.
گفت:»  مارکا  به  رابطه  این  در  او 
ها  ستاره  فوق  این  شاخصه  مهمترین 
الزم  استعداد  سه  هر  است.  شان  ذهنیت 
را دارند ولی ذهنیت برنده شان باورنکردنی 

سفره دل ستاره سابق بارسا باز شد
میس؟ خوش شانسم هم تیمی رونالدو شده ام

آرتتا بزرگان آرسنال را تهدید کرد؛ به جوان ها بازی می دهم
به جوانها میدان بدهم بله است«.

آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  آرتتا 
آتی  هفته  در  پیاپی  خانگی  بازی  سه 
وضعیت  بهبود  برای  خوبی  فرصت  را 
ما  دقیقاً.  بله   « گفت:  می داند  آرسنال 
هفته  چند  در  که  اتفاقاتی  برای  االن 
اخیر افتاده دیگر کاری نمی توانیم بکنیم 
ما  کنیم.  فراموش  را  بازی ها  آن  باید  و 
موفقیت  به  بخواهیم  فصل  این  در  اگر 
بازی های  از  باید  ما  موفقیت  برسیم 
بازی  سه  این  و  شود  شروع  خانگی 
زمان  این  در  که  است  فرصتی  بهترین 

در اختیارمان گذاشته شده«.

راه  حذفـی  مرحلـه  بـه  و  شـده  اروپـا 
وضعیـت  برتـر  لیـگ  در  ولـی  یافتنـد 
خوبـی ندارنـد. آرتتـا از شـرایط تیمش 
بـه  و  برتـر  لیـگ  اخیـر  بازی هـای  در 
خصـوص شکسـت ۲-۰ مقابـل تاتنهـام 
در دربـی شـمال لنـدن عصبانـی بـود.
آرسنال  امروز  بازی  آستانه  در  آرتتا 
که  زمانی  من   « گفت:  برنلی  مقابل 
احساس کنم وقتش رسیده بازیکنانی را 
شانس  بهترین  که  کرد  خواهم  انتخاب 
ما  اختیار  در  را  بازی  در  پیروزی  برای 
آیا  که  سوال  این  جواب  پس  بگذارند. 
ممکن است در بازی های لیگ برتر هم 

میکل آرتتا سرمربی آرسنال با هشدار به 
ستاره های این تیم گفت در صورت ادامه 
شرایط فعلی ممکن است فرصتی برای 
درخشش در اختیار جوانان تیم بگذارد.

تهدیدآمیز  صحبتهایی  در  آرتتا  میکل 
باتجربه  و  مطرح  ستاره های  به  خطاب 
تیمش گفت اگر شرایط به همین ترتیب 
برای  فرصتی  است  ممکن  برود  پیش 
آرسنال  جوانان  اختیار  در  درخشش 

بگذارد.
کسـب  بـا  اینکـه  بـا  آرتتـا  شـاگردان 
بـا زدن ۲۰  امتیـاز ممکـن و  حداکثـر 
لیـگ  در  خـود  گـروه  صدرنشـین  گل 
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ناگفته پیداست شیوه های 
سنتی اغلب وزن بیشتری 

نسبت به قانون اساسی یک 
کشور دارند. اگرچه قوانین 
کشورها برای به رسمیت 

شناختن برابری جنسیتی 
مهم است، اما در عمل  اجرای 

آن را تضمین نمی کنند. 
سازوکارهای سنتی/مذهبی 

معمواًل وزن بیشتری نسبت 
به قانون اساسی کشور دارند، 
حتی در مکان هاییی که قانون 
از زنان خواسته است که در 
مجامع تصمیم گیری نقش 

بیشتری داشته باشند، این 
حضور اجرا نمی شود. 

۱۳۲۵ شورای امنیت هنوز روی کاغذ مانده 
زمانی که  تا  است.  داشته  پیشرفت کندی  و 
عملی  چگونگی  مورد  در  روشنی  استراتژی 
باشد،  نشده  تدوین  قطعنامه  این  کردن 
در  زنان  نمایندگی  در  چشم گیر  پیش رفت 
ایجاد صلح کم و چشم اندازهای صلح پایدار 
که  می نماید  ضروری  ماند.  خواهد  کم رنگ 
دیگر  در  زنان  ی  فعاالنه  حضور  و  انرژی 
نفوذ بیشتر در  باید به مشارکت و  عرصه ها 
درحالی که  شود.  تبدیل  رسمی  فرآیندهای 
یک  در  رسوم جنسیتی  و  هنجارها  درک 
جامعه می تواند اطالعات مهمی برای مذاکره 
کنندگان و دیگر نهادهای درگیر فراهم کند 
و  تجربه  همواره  سازمان های بین المللی  اما 
دخالت غیر رسمی در فرآیندهای صلح را به 
رسمیت نشناخته و مورد استفاده قرار نداده 
فقط  تقریباً  مذاکره کننده  گروه های  اند. 
سیاسی  فعاالن  سایر  و  سیاسی  احزاب  بر 

رسمی متمرکز هستند. 
ناگفته پیداست شیوه های سنتی اغلب وزن 
بیشتری نسبت به قانون اساسی یک کشور 
دارند. اگرچه قوانین کشورها برای به رسمیت 
اما  است،  مهم  جنسیتی  برابری  شناختن 
نمی کنند.  تضمین  را  آن  اجرای  عمل   در 
وزن  معموالً  سنتی/مذهبی  سازوکارهای 
کشور  اساسی  قانون  به  نسبت  بیشتری 
دارند، حتی در مکان هایی که قانون از زنان 
تصمیم گیری  مجامع  در  که  است  خواسته 
نقش بیشتری داشته باشند، این حضور اجرا 
نمی شود. به همین دلیل مشارکت گروه های 
و  غیردولتی  دولتی،  نهادهای  از  بی شماری 
بین المللی در عرصه های رسمی و غیررسمی 
امور  وزارت  به  نباید  تنها  و  است  ضروری 
صلح و یا یک تیم مذاکره کننده اکتفا کرد. 
که  گذاشت  نباید  ناگفته  دیگر  سوی  از 
تضمین کننده  زن  مذاکره کنندگان  حضور 
در  جنسیتی  برابری  مسائل  که  نیست  این 
شد.  خواهند  داده  قرار  صلح  کار  دستور 
 - صلح  رسمی  فرآیندهای  در  فعاالن  تمام 
بهبود  برای  مؤثر  کار  جهت   - زن  یا  مرد 
رفع  و  آتی  توافق نامه های  در  زنان  وضعیت 
نگرانی های زنان باید آگاهی و ظرفیت الزم 
ضروری  جهت  همین  به  باشند.  داشته  را 
است توافق نامه های صلح به اهمیت برابری 
جنسیتی به صراحت بپردازند. به طور مثال 
به مواردی مانند حقوق بشر و خشونت های 
جنسی با داشتن آگاهی کافی به طور واضح 

پرداخته شود.
نهایتـاً این کـه منظور از شـمولیت نیـز تنها 
محیط هـای  در  زنـان  مشـارکت  ارتقـای 
جایـگاه  شـناخت  بلکـه  نیسـت،  رسـمی 
آن هـا در تأثیرگـذاری اسـت. حضـور زنـان 
در عرصه هـای یـاد شـده باید مؤثـر و مفید 
باشـد. هـدف برابـری جنسـیتی و ارتقـای 
زیـاد  تنهـا  صلـح  فراینـد  در  زنـان  نقـش 
کـردن تعـداد زنـان  و بـه اصطـالح اضافـه 

کـردن سـیاهی لشـکر نبایـد باشـد. 
افراط گرایـی  درگیـری،  از  کـه  دنیایـی  در 
اسـت،  کشـیده  رنـج  بسـیار  آوارگـی  و 
از  موج هایـی  تـک  بـه  تنهـا  نمی توانیـم 
امیـد برآمـده از اقدامـات عاجـل و نظـر بـه 
موقعیـت افـراد اتـکاء کنیـم. مـا بـه تمـام 
تـوان و شـجاعت سیاسـی رهبـران جامعـه 
تمامـی  مشـترک  اقـدام  و  سـطح  هـر  در 
همچـون  سـالگردهایی  داریـم.  نیـاز  آنـان 
روز جهانـی صلـح و یـا کمپایـن ۱۶ روزه 
از هـر  بیـش  زنـان،  علیـه  محـو خشـونت 
چیـزی بایـد فراتـر از گذر سـال ها به شـمار 
آینـد. بایـد فرصتـی بـرای سیاسـت گذاران 
و  رفتـه  فراتـر  از شـعارگفتن ها  تـا  باشـند 
گفته های شـان را عملـی کننـد تـا از ایـن 
طریـق بتـوان بـه صلح سراسـری در کشـور 

دسـت یافـت.

مشاوره های  و  تحقیقی  جلسات  غیررسمی، 
بین المللی، بین سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ 
 ۲۲ که  کردند،  شرکت  رسمی  شکل  به 
درصد را تشکیل می دهد. در مذاکرات صلح 
نماینده  هفتادویک  از  نیز   ۲۰۱۹ جوالی 
یازده نفر زن بودند، که ۱۵ درصد را تشکیل 
می دهد. در مذاکرات صلح سپتامبر ۲۰۲۰ 
دولت  نفره   ۲۱ مذاکره  تیم  در  زن  چهار   ،
درصد   ۱۰ که  داشتند،  حضور  افغانستان 
هیچ گاه  که  حالی  در  می دهد.«  تشکیل  را 
نداشته  حضور  زنی  هیچ  مقابل،  جانب  در 
است؛ به طور مثال در تیم بیست ویک نفره 
طالبان در مذاکرات قطر. این حضور جزئی و 
کم رنگ نشان دهنده این است که به طور کلی 
زنان  سیاسی  و  اجتماعی  دست آوردهای 
برای حضور  به فرصت های محدودی  افغان 

آنان در روند صلح تبدیل شده است. 

تأثیرات مشارکت زنان
مقاله مذکور همچنان اشاره کرده است که 
زنان در شورای عالی صلح و شوراهای صلح 
والیتی تالش کرده اند تا در راستای حمایت 
تسهیل  سابق،  مجدد جنگ جویان  ادغام  از 
روایت های  با  مقابله  و  گروگان ها  آزادی 
افراطی تأثیرگذار باشند. در طول روند صلح 
نیز، زنان در جامعه مدنی دولت افغانستان، 
طالبان و همه طرف های دیگر را تحت فشار 

مذاکـره، طالبـان و ایـاالت متحـده امریـکا 
در ۲۹ فبـروری سـال ۲۰۲۰ توافق نامـه ای 
را امضـا کردنـد کـه زمینـه مذاکـرات را در 
مذاکـرات  آورد.  فراهـم  افغانسـتان  داخـل 
ابتـدا قـرار بـود در مـارچ  بین االفغانـی در 
۲۰۲۰ آغـاز شـود امـا بـا افزایش خشـونت 
و اختـالف نظـر بر سـر تبـادل زندانیـان به 
تأخیـر افتـاد. در مـاه سـپتامبر، مذاکـرات 
اسـالمی  جمهـوری  بیـن  صلـح  رسـمی 
افغانسـتان و طالبـان در دوحـه قطـر آغـاز 

شـد کـه تاکنـون نیـز ادامـه دارد.
انتها  تا  ابتدا  از  افغان  زنان  میان،  این  در 
مشاهده  دقت  با  را  مذاکرات  از  لحظه  هر 
موشکافانه  را  توافق نامه ها  از  بند  هر  و 
یا  حذف  سر  بر  مسئله  کردند.  بررسی 
بود  این  از  آنان  نگرانی  بود.  آنان  حضور 
به  دادن  خاتمه  جهت  مذاکره کنندگان  که 
این جنگ فرسایشی و دست یابی به صلح با 
جانب  به  غنیمت  به  را  حقوق زنان  طالبان، 
مقابل واگذار کنند. زنان و دختران از زمان 
از  بنیادگرایانه  تفاسیر  با  که  سقوط طالبان 
اسالم زنان را شهروندان درجه دوم محسوب 
می کردند، پیشرفت های قابل توجهی داشته 
از  طالبان  حاکمیت  تحت  که  درحالی  اند. 
سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، زنان افغان از تحصیل 
و کار، و در یک کالم حضور در جامعه، منع 
از  زنان  طالبان  سقوط  از  پس  بودند.  شده 
فرصت های زیادی برای تحصیل و مشارکت 
برخوردار  اقتصادی  و  سیاسی  زندگی  در 
محدودیت هایی  با  همچنان  گرچه  شدند، 
در دسترسی به عدالت، مواجهه با خشونت 
مقابله  آنان  با  و  بوده  روبرو  اذیت  و  آزار  و 

می کنند.
 Council on خارجی  روابط  شورای 
سازمان  یک   Foreign Relations
مستقل، اتاق فکر و ناشری است که جهت 
و  الملل  بین  روابط  بهتر  و  بیشتر  بررسی 
جهان  کشورهای  خارجی  سیاست های 
مخصوصاَ ایاالت متحده امریکا در سال ۱۹۲۱ 
تأسیس شد. این نهاد هیچ موضعی در قبال 
تحقیقات  همواره  اما  ندارد  سیاسی  مسائل 
و تحلیل های موثری درین باره ارائه کرده 
است. در یک مقاله این نهاد به نام مشارکت 
مشارکت  درباره  صلح  فرایندهای  در  زنان 
زنان افغان دراین روندها چنین آمده است: 
شصت وهفت  از  دور  پانزده  در  فقط  »زنان 
و  رسمی  مذاکرات  شامل  گفت وگو،  دور 

پرکاربـردترین  و  مهـم ترین  از  یکـی  صلـح 
کنار  در  است.  حاضر  عصـر  واژه های 
بازیگران  قدرت منـد،  و  بـزرگ  بازیگـران 
پایین تـر  بخش های  در  و  غیردولتـی 
طیف هـای مختلـف ملت هـا نقـش مهمـی 
را می تواننـد در برقـراری صلـح بازی کنند. 
زنـان یکـی از مهمتریـن گروه هایی هسـتند 
کـه هـم مـورد تخاصـم در جنگ ها بوده اند 
و هم تالش هایی در راستای برقـراری صلـح 
ایـن  اهمیت  به  توجـه  با  اند.  داده  انجام 
مسـئله، بررسی نقش زنان افغان در فرایند 
از  آنان  مشارکت  نوعیت  و  افغانستان  صلح 
جملـه انگیـزه های اصلـی این نوشتار اسـت. 
بررسی ها نشان داده که درگیری های نظامی، 
را  زنان  رفتارهای خشونت آمیز،  و  تروریسم 
بیشتر از بیش مورد آسیب قرار داده. نقض 
جریان  در  کودکان  و  زنان  انسانی  حقوق 
به طور  نیز  نظامی  درگیری های  و  جنگ ها 
جامعه  امنیت  و  سالمت  بنیان های  آشکار 
روند  می دهد.  قرار  تهدید  مورد  را  بشری 
مسلحانه  مخاصمات  از  ناشی  مهاجرت های 
نیز بر مصائب زنان در مناطق درگیر افزوده 
گروهی  نخستین  زنان   بنابراین،   است. 
زیرساخت های  فروپاشی  با  که  هستند 
از  می بینند.  آسیب  سیاسی  و  اجتماعی 
سویی دیگر با توجه به اهمیت این موضوع، 
ضروری است تا در زمان استقرار صلح، نقش 
و جایگاهی درخور توجه برای زنان در حوزه 
تصمیم گیری و تصمیم سازی در فرآیند صلح  
تالش های  همین رو  از  شود.  گرفته  نظر  در 
گسترده ای در این راستا صورت گرفته است. 

گسترش فرهنگ صلح و حمایت از زنان 
سال ۲۰۰۰ سال بین المللی فرهنگ صلح و 
سال ۲۰۰۱ سال گفت وگوی تمدن ها نامیده 
برای  جهانی  تالش های  زمینه  تا  بود  شده 
زنان،  ویژه  به   ، جهان  مشکالت  با  مبارزه 
اقدامات  متن  در  مثال  طور  به  آید.  فراهم 
برنامه های  اجرای  همواره  نیز  یونسکو 
و  زنان  میان  در  عدالت  و  تساوی  گسترش 
مردان جایگاه مهمی داشته است. به همین 
حضور  برای  الزم  مالی  منابع  تأمین  دلیل 
تصمیم گیری  عرصه های  در  زنان  فزاینده 
افزایش  برای  تالش ها  سیاسی-اقتصادی، 
آگاهی در مورد ضرورت حمایت از قربانیان 
جنگ ها و پایان دادن به خشونت علیه زنان 
عوامل  بازبینی  و  بررسی  آن،  جریان  در 
جنسیتی مربوط به فرهنگ صلح، حمایت از 
زنان در رسانه ها و فضای مجازی، تشکیل و 
گسترش شبکه های زنان، آموزش و ارتقای 
آگاهی و مهارت های آنان به منظور ارتقای 
و  زندگی  فرصت های  بهبود  و  خودباوری 
قرار  برنامه ها  این  میان  در  دختران  شغلی 
داشت. هم راستا با این برنامه ها نهادها، دفاتر 
و نهادهای زیادی در جهت بهبود و ارتقای 
اند.  کرده  فعالیت  زنان  زندگی  وضعیت 
قابل یادآوری است که در سال های پسین، 
نهادهای دیگری نیز چه در سکتور خصوصی 
نیز تنها  و چه در ساختار تشکیالتی دولت 
ایجاد  فعالیت درین بخش ها  و  تمرکز  برای 

شده و آغاز به فعالیت کرده اند. 

زنان در مذاکرات
از سـقوط طالبـان در ۲۰۰۱ دولـت  پـس 
بـا  زیـادی  گفت وگوهـای  وارد  افغانسـتان 
هـدف ایجـاد صلـح بـا ایـن گـروه شـد و 
آن  عناصـر  بعضـی  بـا  جزئـی  توافق هـای 
ایـن  از  بسـیاری  آورد.  دسـت  بـه  نیـز  را 
مذاکـرات بـه دالیـل سیاسـی، رسـیدن بـه 
بسـت ها، عـدم برقـراری ارتباطـات درسـت 
و یـا کارشـکنی ها متوقـف شـدند. در سـال 
بـه  مذاکـره  از  پیـش  تالش هـای   ۲۰۲۰
پیشـرفت هایی دسـت یافـت. پـس از ۹ دور 

قرار داده اند تا از حقوق و فرصت های زنان 
کنند.  محافظت  توافق نامه  هر  در  افغان 
جامعه  در  زنان  رسمی،  نقش های  از  فراتر 
مشاوره  طریق  از  تا  اند  کرده  تالش  مدنی 
مستقیم با دولت افغانستان و غیرمستقیم با 
طالبان، تغییری در روند صلح بیاورند. آنان 
توسط  تأسیس شده  نهادهای  در  همچنین 
دولت، مانند شورای عالی صلح افغانستان )با 
شوراهای  و  زنان(  درصد   ۲۶ داشت  حضور 
صلح والیتی )۲۰ درصد اعضای زن( تالش 
را  روند  این  از  تا حمایت عمومی  اند  کرده 
افزایش دهند. به عنوان مثالی دیگر، اعضای 
 ،۲۰۱۴ سال  در  صلح،  عالی  شورای  زن 
کمپاین  یک  خطرناک،  شرایط  وجود  با 
سراسری را در تمام سی وچهار والیت کشور 
رهبری کردند تا آگاهی عمومی از روند کار 
زن،  دهندگان  سازمان  دهند.  افزایش  را 
را  زنان و دختران  از  امضا  بیست وپنج هزار 
برای حمایت از روند صلح جمع آوری کردند، 
جمهور  رئیس  کرزی  حامد  به  را  آن  که 
وقت، رهبران طالبان و سازمان ملل تحویل 
فعالیت های  که  اینجاست  مسئله  اما  دادند. 
در  ندرت  به  صلح  برای  زنان  غیررسمی 
می شوند.  منعکس  صلح  رسمی  فرآیندهای 
فرآیندهای رسمی صلح کنار  از  اغلب  زنان 
گیرنده،  تصمیم  چون  می شوند  گذاشته 
گاهی  نیستند.  یا جنگ جو  نظامی،  رهبران 
می شوند  نگه داشته  دور  دلیل  این  به  نیز 
الزم  مهارت های  از  می شود  تصور  چون 
فرایندهای  و  صلح  روند  در  اشتراک  جهت 
بعدی آن برخوردار نیستند. به همین دلیل 
مختلف  ابعاد  صلح  فرآیندهای  که  است 
نمی گیرند   نظر  در  را  دیدگاه های جنسیتی 
به  نیز  زنان  اصلی  نگرانی های  نتیجه  در  و 

میز مذاکره راه نمی یابند.

چه باید کرد؟
نباید فراموش کرد که بدون مشارکت زنان و 
دختران و گنجاندن چشم اندازهای جنسیتی 
صلح،  غیررسمی  و  رسمی  فرآیندهای  در 
دولت  گرچه  شد.  نخواهد  ایجاد  صلح پایدار 
متعهد  بین المللی  بازیگران  و  افغانستان 
روند  در  زنان  نمایندگی  از  که  اند  شده 
نیز  و  وعده ها سپردند،  کنند.  صلح حمایت 
پالیسی سازی ها بوجود آمد اما به دلیل نبود 
تاکنون  پیشرفت ها  بودجه،  و  سیاسی  اراده 
قطع نامه  نمونه  به طور  است.  بوده  محدود 

زانن افغان در کجای فرآیند صلح ایستاده اند؟
راضیه دانش


