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گونه جدید کرونا؛ 
سازمان بهداشت جهاین: 

یتانیا در »تماس  با بر
نزدیک« هستیم

دست کم ۲۰۰ مرکز دولیت 
و تجاری در رسارس جهان 
با حمالت گسرتده سایربی 
مواجه شدند

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

صفحه 6صفحه 6

خواب غفلت در سیاست 
فرهنگی افغانستان

پانزدهمین  در  مینیاتوری  هنر  آن که  از  پس 
میراث  بین الدول  کمیته ی  مجازی  اجالس 
فرهنگی  میراث  به عنوان  ناملموس  فرهنگی 
وزارت  شد،  ثبت  یونسکو  در  بشریت  ناملموس 
اتفاق  این  به  افغانستان  فرهنگ  و  اطالعات 
مدعی  افغانستان  فرهنگ  وزارت  کرد.  اعتراض 
است که در پرونده ی ثبت هنر مینیاتوری فقط 
کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان، ازبکستان و 
ترکمنستان حضور دارند و افغانستان که زادگاه 
این  بزرگ  غایب  است،  کهن  هنر  این  اصلی 

پرونده است.
افغانستان، هندوستان و تاجیکستان پس از ثبت 
به  اضافه شدن  خواستار  یونسکو،  در  مینیاتوری 
معاون  شده اند.  پرونده  این  مشمولین  فهرست 
مجازی  اجالس  در  ایران  فرهنگی  میراث 
ناملموس  فرهنگی  میراث  بین الدول  کمیته ی 
گفته است که کشورهای شامل در پرونده، در 
صددند سه کشور دیگر را که خواهان حضور در 

این پرونده هستند شامل کنند.
در  به غیبت  افغانستان  اعتراض  به نظر می رسد 
پرونده ی این هنر کهن، مثمر ثمر واقع شده و 
در فهرست میراث داران این هنر افزوده شود. اما 
فارغ از موفقیت افغانستان در به کرسی نشاندن 

مطالبه و دریافت پاسخ مثبت به اعتراض اش،...
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اداره ی مستقل ارگان های محلی: 
مسئولیت سخن گویان والی ها 
وابط میان مسئوالن  به تنظیم ر
و رسانه ها تغییر کرده است

کابل نان؛ 
سگرت، رادیو و جنجال های بی پایان

دور باطل مبارزه با آلودگی هوا
حتا اگر تمامی 600 بلندمنزل فلتر نصب کنند، 
آلودگی کاهش نمی یابد

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 5

اطالعات روز: به دنبال نشر یک مکتوب دفتر شورای 
امنیت ملی مبنی بر حذف بست های سخن گوی 
والیان، اداره ی مستقل ارگان های محلی می گوید که 
سخن گویان والی ها پس از این...

کمال گرایی چیست، 
کمال گرا کیست؟

شما هم ممکن است با شنیدن واژه »کمال گرا« فورا 
یاد کسی بیفتید؛ رییس ، همکار یا حتا یک دوست 
به  ربطی  هیچ  تقریبا  استانداردهایش  که  کاری تان 
توقع  دیگران،  یا  خودشان،  از  آن ها  ندارد.  واقعیت 
روزها  و  ساعت ها  آن ها  دارند.  را  غیرممکن ها  انجام 
برای  که  می دهند  انجام  را  کارهایی  و  می نشینند 
هم  هفته  پایان  و  نیست  مرئی  خودشان  جز  کسی 

خسته و کوفته از آن کار خود دست می کشند.
تبلیغ  را  خصلت  این  حتا  اغلب  افراد  دست  این 
می کنند و با شادی جار می زنند: »من کمی کمال گرا 
هستم!« در واقع این یک نوع الف است و در محیط 
کاری برای مثال، راهی برای تمایزدادن خودشان از 
دیگران به  عنوان یک کارمند ستاره. آخر کسی است 
که نخواهد کارمندی استخدام کند که برای رسیدن 

به کمال تالش می کند؟
پاسخ این پرسش ممکن است یک »نه« قاطع نباشد. 

پژوهش ها به طور فزاینده نشان می دهد که...
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اثر مار کبرا؛ 
از طالبان تسلیمی تا بخشیدگی مالیاتی

بدتر کند به آن اثر کبرا گفته می شود. در واقع عواقب 
ناخواسته ای که براثر راه حل پیشنهادی ایجاد می شود 

از خود مشکل بیشتر و بزرگ تر است. 
در زمان استعمار انگلیس بر هند، | صفحه 4

اقتصاد پر است از تئوری هایی که از واقعیت های جامعه 
از  یکی   )Cobra Effect( کبرا  اثر  شده اند.  طرح 
راه حلی  نظریه هرگاه  این  براساس  تئوری هاست؛  این 
برای یک بحران پیشنهاد شود و این راه حل مشکل را 

از آغاز بحران، جنگ داخلی و فروپاشی دولت سومالی 
حدود سه دهه می گذرد و طوالنی ترین | صفحه 4

درس های صلح ناموفق 
سومالی برای افغانستان

چرا میانجی گری در روند صلح سومالی 
پس از سه دهه همچنان ناکام است؟
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انفجار بر کاروان موترهای 
یک عضو مجلس نمایندگان در کابل؛ 

دست کم 9 نفر کشته شدند

زلمی خلیل زاد: دولت و طالبان هر چه 
زودتر روی آتش بس به توافق برسند

ایران گزارش دبیرکل سازمان ملل 
درباره نقض قطعنامه ۲۲۳۱ را رد کرد

ایران در سازمان ملل شنبه ۲۹ قوس در  نماینده  اطالعات روز: مجید تخت روانچی، 
نامه ای به دبیرکل سازمان ملل و رییس دوره ای شورای امنیت، موضع تهران در قبال 

گزارش تازه دبیرکل سازمان درباره قطعنامه ۲۲۳۱ را بیان کرده است.
خبرگزاری های بین المللی ۱۸ قوس به نسخه ای از گزارش | صفحه 6

اطالعات روز: زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی امریکا برای صلح افغانستان از جمهوری 
اسالمی افغانستان و گروه طالبان خواسته است که هر چه زودتر خشونت ها را کاهش 

داده و روی آتش بس به توافق برسند.
آقای خلیل زاد شنبه شب )۲۹ قوس( در رشته تویتی، | صفحه 2
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ماجرای درخواست 5 کشور مبنی بر ثبت شدن 
فرهنگی  میراث  فهرست  در  مینیاتوری 
نشان  بار  چندمین  برای  بشریت،  ناملموس 
داده است که سیاست فرهنگی افغانستان، در 
در  فرهنگی  سیاست  دارد.  قرار  غفلت  خواب 
افغانستان، دنباله رو اتفاقات و رویدادها، منفعل 
و از حوادث و رخدادهای فرهنگی عقب  افتاده 

است.
اعتـراض بـه غیبـت افغانسـتان در پرونـده ی 
ثبـت هنر مینیاتوری در یونسـکو صرفا نشـان 
می دهـد که مسـئوالن و نهادهـای فرهنگی ما 
به صـورت خـاص و سیاسـت فرهنگـی کشـور 
به صـورت عـام، چقـدر از بـاغ فرهنـگ و هنـر 
پـرت اسـت. مدت ها قبـل، کشـورهای ترکیه، 
ایـران، آذربایجان، ترکمنسـتان و ازبیکسـتان، 
مقدمـات ارائـه ی پرونـده ی هنـر مینیاتـوری 
را بـه کمیتـه ی بین الـدول میـراث فرهنگـی 
ایـن  ناملمـوس چیدنـد. مسـئوالن فرهنگـی 
رابطـه  طـرح،  ایـن  تصویـب  بـرای  کشـورها 
ایجـاد کردنـد، البی کردند، اسـناد و مدارک و 
اسـتدالل ارائـه کردنـد و تا مرحلـه ی تصویب 
درخواست شـان  موفقیـت  امکان هـای  طـرح، 
نمودنـد.  فراهـم  مرحلـه  بـه  مرحلـه  را 
افغانسـتان امـا، زمانـی از ماجـرا مطلـع شـد 
کـرد  گـزارش  رسـانه ها  و  کـه خبرگزاری هـا 
ایـن طـرح بـه تصویـب کمیتـه ی بین الـدول 
میراث هـای فرهنگی ناملموس رسـیده اسـت. 
ایـن اتفـاق نشـان می دهـد کـه افغانسـتان از 
جرگـه ی روابـط، سیاسـت گزاری ها و اقدامات 
فرهنگـی کشـورهای منطقـه کـه میراث هـای 
فرهنگـی مشـترک فراوانـی دارنـد، بـه کلـی 

اسـت. پرت 
و  مسئوالن  نهادها،  است  ممکن  چگونه 
سازوکارهای فرهنگی رسمی دولت افغانستان، 
روندی  از  رسانه ها  در  اتفاق  اعالم  زمان  تا 
ارگان های  از  یکی  در  کشور   5 توسط  که 
فرهنگی سازمان ملل متحد پی گیری می شد 
بی خبر مانده است؟ پاسخ این پرسش چیزی 
فرهنگی  سیاست  و  دستگاه  در  انفعال  جز 

افغانستان نیست.
سیاسـت فرهنگـی افغانسـتان بایـد از حالـت 
رویکـرد  و  شـده  خـارج  انفعالـی  و  دفاعـی 
از  یکـی  افغانسـتان  بگیـرد.  پیش روانـه 
تمدن هـا،  میـراث دار  و  کشـورها  کهن تریـن 
هنرهـا و آثـار فرهنگی ارزشـمندی در سـطح 
جهانی اسـت. سیاسـت فرهنگی فعـال، کمک 
و  تمدنـی  تاریخـی،  وجهـه ی  کـه  می کنـد 
فرهنگـی افغانسـتان در سـطح جهـان معرفی 
آشکارشـدن  شـود.  شـناخته  رسـمیت  بـه  و 
می کنـد  کمـک  افغانسـتان  بـه  ایـن چهـره، 
کـه بخشـی از غبـار خشـونت، فقـر، جنـگ و 
نابه سـامانی را کـه اکنـون بـر هویـت کشـور 
شـاخص های  بارزتریـن  بـه  و  افکنـده  سـایه 
بـرای جهانیـان تبدیـل شـده اسـت،  کشـور 
از هویـت باسـتانی، فرهنگـی و تمدنـی خـود 

بزدایـد.
فـارغ از سـهم گیری در روند هـا و تالش هـای 
از  یکـی  جهانـی،  و  منطقـه ای  فرهنگـی 
اولویت هـا، توجـه جـدی، متعهدانـه و واقعـی 
بـه حفـظ، مرمـت و ارزش گـذاری بـه آثـار و 
آبـدات تاریخـی، فرهنگـی و تمدنـی ملمـوس 
و فیزیکـی در داخـل مرزهـای کشـور اسـت. 
صدهـا آبـده و مـکان تاریخـی، اثـر فرهنگـی 
و میـراث تمدنـی در کشـور نیازمنـد حفاظت، 
مرمـت، توجه و برجسته سـازی اسـت. در نبود 
سیاسـت فرهنگـی پیـش رو و فعـال، نهادهای 
فرهنگـی مسـئول، فقـط در مواقعـی بـه خود 
تـکان اندکـی می دهـد کـه بـاران، بـاد، برف، 
آبـدات  از  آبـده ای  فرسـایش،  و  زمـان  گـذر 
قـرار  کامـل  نابـودی  معـرض  در  را  تاریخـی 

دهـد. بارهـا شـاهد ایـن رخـداد بوده ایـم.
گزاف نیسـت اگـر بگوییم اعتراض افغانسـتان 
هنـر  ثبـت  پرونـده ی  در  غیبـت اش  بـه 
مینیاتـوری در فهرسـت میراث هـای فرهنگـی 
»بـاال  از  بیشـتر  بشـریت، چیـزی  ناملمـوس 
نیسـت. صدهـا  افغانـی«  غیـرت  رگ  آمـدن 
تاریخـی  فرهنگـی،  مـکان  و  میـراث،  آبـده، 
و  توجـه  نیازمنـد  افغانسـتان  در  تمدنـی  و 
مرمـت و حفاظـت اسـت امـا برخی هـا حتـا 
بـه تشـناب های عمومـی تبدیـل شـده اسـت. 
ایـن اتفـاق بـرای فرهنـگ و سیاسـت گزاری 
فرهنگـی کشـور یک فاجعه ی شـرم آور اسـت. 
خـواب غفلتی که سال هاسـت ادامـه دارد باید 
پایـان یابـد. سیاسـت فرهنگـی کشـور باید از 
انفعـال و دنبالـه روی بـه رویکـرد پیش روانـه 

تغییـر مسـیر دهـد.

»عامالن  است:  شده  تأکید  اعالمیه  در 
دشمنان  ظالمانه،  و  کور  حمالت  چنین 

صلح و آرامش مردم افغانستان هستند.«
نکوهش  با  نیز  رحمانی  میررحمان 
در  حمله  این  که  است  گفته  حمله  این 
صلح  دشمنان  هدفمند،  حمالت  ادامه ی 
نخبگان  علیه  افغانستان  مردم  آرامش  و 
صورت  کشور  سیاسی  شخصیت های  و 

گرفته است.
در  پاکستان  سفیر  خان،  منصوراحمد 
افغانستان در ضمن محکومیت این حمله 
باید  درگیر  طرف های  تمامی  که  گفته 

برای کاهش خشونت کار کنند.
اعالمیه ای  در  نیز  قطر  خارجه ی  وزارت 
کرده  محکوم  را  کابل  در  دیروز  حمله ی 

است.

موترهای خان محمد وردک واکنش نشان 
داده و آن را محکوم کرده اند.

اعالمیه ای،  نشر  با  ریاست جمهوری  ارگ 
طالبان  گروه  به  ضمنی  به صورت  را  آن 
این  از  اعالمیه  در  است.  داده  نسبت 
جنگ  از  که  است  شده  خواست  گروه 
»نامشروع خود بر ضد مردم افغانستان و 
آسیب رسانیدن به تأسیسات عامه المنفعه 
حکومت  مردم،  خواست  و  بردارند  دست 
آتش بس  برای  را  بین المللی  جامعه ی  و 

دایمی و صلح پایدار بپذیرند«.
نشر  با  نیز  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
موترهای  کاروان  بر  حمله  خبرنامه ای، 
جنایت  بزدالنه،  را  وردک  خان محمد 
نابخشودنی  عملی  و  ضدبشری  جنگی، 

خوانده است.

هنگفتی وارد شده است.
وزارت داخله ی کشور گفته که این حمالت 
را  تروریستان  جنایت  دوام  تروریستی، 

علیه مردم نشان می دهد.
در  امنیتی  منبع  یک  حال،  همین  در 
صحبت با روزنامه اطالعات روز گفت که 
در این انفجار کاروان موترهای خان محمد 

وردک هدف قرار گرفته است.
فرد یا گروهی نیز تا کنون مسئولیت این 

رویداد را بر عهده نگرفته است.

واکنش ها به این انفجار
عالی  شورای  ریاست جمهوری،  ارگ 
رحمانی،  میررحمان  ملی،  مصالحه ی 
و  پاکستان  نمایندگان،  مجلس  رییس 
کاروان  بر  انفجار  به  نسبت  تاکنون  قطر 

امور داخله ی کشور  اطالعات روز: وزارت 
صبح  انفجار  نتیجه ی  در  که  می گوید 
شهر  در  قوس(   ۳۰ )یک شنبه،  دیروز  

کابل، دست کم نُه نفر کشته شده اند.
طارق آرین، سخن گوی وزارت امور داخله 
در رشته تویتی گفته است که در این انفجار 
که در ساحه ی »سپین کلی« در مربوطات 
ناحیه ی پنجم شهر کابل رخ داده، ۱5 نفر 
دیگر به شمول خان محمدوردک، از اعضای 

مجلس نمایندگان زخمی شده اند.
او افزوده که کودکان، زنان و کهن ساالن 

نیز شامل زخمیان این رویدادند.
آقای آرین تأکید کرده است که این رقم 

ابتدایی است و ممکن تغییر کند.
انفجار  این  در  او،  گفته ی  به  همچنان 
خسارات  نیز  رویداد  اطراف  خانه های  به 

انفجار بر کاروان موترهای یک عضو مجلس نمایندگان در کابل؛ 
دست کم 9 نفر کشته شدند

صلح  مذاکرات  که  است  درحالی  این 
این سو، به منظور  به  از چند  بین االفغانی 
مذاکره کننده  و مشورت هیأت های  بحث 
روی آجندای آن، متوقف است. قرار است 
جدی  شانزدهم  در  مذاکرات  بعدی  دور 

آغاز شود.
صلح،  مذاکرات  جریان  در  هم،  سوی  از 
موجی از خشونت ها و حمالت طالبان در 
بخش هایی از کشور به گونه ی غیرمنتظره 
افزایش یافت، چنانچه در روزهای اخیر نیز 
درگیری های مستقیم و حمالت هدفمند 

از مردم افغانستان قربانی می گیرد.
داخله،  وزارت  گزارش  آخرین  براساس 
اول  )مرحله ی  اخیر  ماه  سه  جریان  در 
مذاکرات صلح( نزدیک به 5۰۰ غیرنظامی 
انفجار  و  انتحاری  حمالت  نتیجه ی  در 
ماین های طالبان کشته و بیش از یک هزار 

غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

جمهوری اسالمی افغانستان و طالبان باید 
به خواست های مردم احترام گذاشته و هر 
چه زودتر به یک توافق سیاسی برسند. او 
ایاالت متحده ی  همچنان گفته است که 
ایستاده  افغانستان  مردم  کنار  در  امریکا 

است.

تضعیف صلح، ختم دایمی خشونت و یک 
افغانستان مرفه است. 

طالبان  و  دولت  از  همچنان  خلیل زاد 
از  حفاظت  برای  که  است  خواسته 
و  کودکان  جمله  از  غیرنظامیان،  جان 
بزرگ ساالن، به خطرات مواد منفجرناشده 
کنترل شان  تحت  ساحات  در  ماین ها  و 

رسیدگی کنند.
صلح  برای  امریکا  ویژه ی  نماینده  ی 
در  که  است  نوشته  ادامه  در  افغانستان 
طالبان،   - امریکا  توافق نامه  موجودیت 
افغانستان،   - امریکا  مشترک  اعالمیه ی 
و  صلح  از  بین المللی  گسترده ی  حمایت 
جنگ  اکنون  بین االفغانی؛  مذاکرات  آغاز 
از نظر شمار زیادی افغان هایی که آرزوی 
صلح و امنیت را دارند، مشروعیت اش را از 

دست داده است.
که  است  کرده  تأکید  خلیل زاد  آقای 

نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  روز:  اطالعات 
از  افغانستان  صلح  برای  امریکا  ویژه ی 
گروه  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
زودتر  چه  هر  که  است  خواسته  طالبان 
خشونت ها را کاهش داده و روی آتش بس 

به توافق برسند.
در  قوس(   ۲۹( شنبه شب  خلیل زاد  آقای 
رشته تویتی، انفجار روز جمعه در ولسوالی 
قربانی  کودکان  از  که  را  غزنی  گیالن 

گرفت، محکوم کرده است.
سطح  امریکا  که  است  نوشته  خلیل زاد 
و  افغانستان  در  جاری  بلند خشونت های 
همچنان کسانی را که این گونه حمالت را 
انجام می دهند،  محکوم می کند. او افزوده 
افغان ها، به شمول  است: »کشتن و مرگ 

غیرنظامیان بسیار معمول شده است.«
به  او، هدف کسانی که دست  به گفته ی 
افزایش خشونت و حمالت خونبار می زنند، 

زملی خلیل زاد: 

دولت و طالبان هر چه زودتر روی آتش بس به توافق برسند

رسانه های آزاد افغانستان )نی( به لغو پست های سخن گوی 
والیت ها توسط حکومت واکنش نشان داده اند.

کمیسیون دسترسی به اطالعات خواهان ایجاد یک کمیته ی 
راهکار  ارایه ی  به هدف  مدنی  نهادهای  و  مشترک حکومت 
برای ایجاد یک ساختار منظم اطالع رسانی در سطح والیات 

شده است.
به  اطالعات  به  دسترسی  کمیسیون  عضو  ارباب،  حمداهلل 
روزنامه اطالعات روز گفت که براساس پیشنهاد این کمیسیون، 
ریاست  ملی،  امنیت  شورای  باید  کمیته  این  ترکیب  در 
ریاست جمهوری،  استراتژیک  و  ارتباطات  اداره ی  عمومی 
اداره ی مستقل ارگان های محلی، وزارت اطالعات و فرهنگ، 
کمیسیون دسترسی به اطالعات، نهادهای جامعه ی مدنی و 

مسئوالن نهادهای رسانه ای شامل باشند.
موضوع  مختلف  ابعاد  باید  کمیته  این  او،  گفته ی  به 
اطالع رسانی در والیات را بررسی و راهکارهای مشخصی را 
در صورت معقول آن به منظور تقویت فرهنگ اطالع رسانی از 
سوی حکومت و حمایت از آزادی بیان در جامعه طرح کند.

دسترسی  کمیسیون  سوی  از  که  اعالمیه ای  در  همچنان 
در  سخن گویان  »موجودیت  رسیده،  نشر  به  اطالعات  به 
یک  والیات«  در سطح  اداری  واحداهای  تشکیالتی  ساختار 
نقطه ی قوت در زمینه ی دسترسی شهروندان به اطالعات در 
ادارات خوانده و تأکید شده که سهم گیری والیان نیز در امر 
اطالع رسانی یک موضوع حیاتی در بستر حکومت داری خوب 

قابل توجیه است.
توسط  لغو پست های سخن گوی والیت ها  اعالمیه ای  در  نی 

حکومت را نقض آشکار قانون اساسی خوانده است.
این نهاد دیروز در اعالمیه ای از رییس جمهوری کشور خواسته 
است که حکمش را در مورد لغو پست های سخن گوی والیان 
آزاد  چرخش  جلو  و  بگیرد  پس  هجری  محمدجواد  عزل  و 

اطالعات را نگیرد.
خواسته  محلی  ارگان های  اداره ی  از  اعالمیه  در  همچنان 
شده است که عملی کردن این حکم رییس جمهور را تا زمان 

بازبینی آن به تأخیر بیاندازد.
نی گفته است که اطالع رسانی توسط والیان، غیرعملی است 
والیان، هفته ها طول می کشد.  به  و در بسا موارد دسترسی 
این نهاد تأکید کرده که به تبع آن، دسترسی به اطالعات نیز 

محدود می شود.

در شهر تالقان، مرکز والیت تخار گرفته است.
در مکتوب گفته شده است که اطالعات به نشررسیده، از این 
حمله توسط محمدجواد هجری، سخن گوی پیشین والی تخار 

ناشی از اطالعات نادرست بوده است.
این  بود که در  به رسانه ها گفته  آقای هجری در آن هنگام 
منطقه ی »هزاره  در  میزان  تاریخ ۳۰  در  هوایی که  حمله ی 
قرلق« شهر تالقان راه اندازی شده بود، دست کم ۱۲ غیرنظامی 

به شمول کودکان کشته و ۱۴ کودک دیگر نیز زخمی شدند.
دفاع  وزارت  ملی،  امنیت  شورای  دفتر  مکتوب  براساس  اما 
گزارش کرده است که در این حمله ی هوایی بر یک قرارگاه 

موقت گروه طالبان راه اندازی شده بود.
این وزارت افزوده است: »باالثر موج راکت هوایی و نیز براساس 
معلومات منابع محلی، دشمن در جریان ضربه از سالح های 
ثقیله در ساحه استفاده کرده که به تعداد هشت نفر به شمول 

مولوی مسجد سطحی زخمی شده اند.«
در  نیز  کشور  ریاست جمهوری  نخست  معاون  صالح،  امراهلل 
هنگام راه اندازی این عملیات، تلفات غیرنظامیان را رد کرده 

بود.
او  که  است  گفته  تخار  والی  پیشین  سخن گوی  اما،  اکنون 
جزئیات ابتدایی تلفات غیرنظامیان در این حمله را براساس 
معلومات نجیب اهلل نجیب، از فرماندهان خیزش های مردمی در 
هزاره قرلق ارایه کرده است. او در صفحه ی فیسبوکش گفته 
زخمی  و ۱۳  به ۹ کشته  غیرنظامیان  تلفات  نهایی  رقم  که 
کاهش یافته است. به گفته ی او، کشته شدگان همه کودکان 

دارای سنین شش الی ۹ سال بوده اند.
آقای هجری همچنان گفته است که پس از ارایه ی معلومات 
نخست  معاون  هدایت  به  هوایی،  حمله ی  این  ابتدایی 
ریاست جمهوری کشور توسط ریاست امنیت ملی تخار به مدت 

سه روز تحت نظارت قرار گرفته است.
او افزوده است که برخالف قوانین امور ذاتی مأمورین خدمات 

ملکی از وظیفه انفصال شده است.
هنگام  در  نیز  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
راه اندازی این عملیات اعالم کرده بود که به غیرنظامیان در این 

حمله تلفات وارد شده است.

واکنش ها به این تصمیم حکومت
تاکنون کمیسیون دسترسی به اطالعات و نهاد حمایت کننده ی 

اطالعات روز: به دنبال نشر یک مکتوب دفتر شورای امنیت ملی 
اداره ی مستقل  والیان،  بر حذف بست های سخن گوی  مبنی 
ارگان های محلی می گوید که سخن گویان والی ها پس از این 
تنها مسئولیت تأمین روابط میان مسئوالن و رسانه ها و تنظیم 

نشست های خبری را دارند.
در  قوس(   ۳۰ )یک شنبه،  دیروز  محلی  ارگان های  اداره ی 
همچنان  والی ها  سخن گویان  که  است  گفته  خبرنامه ای 
و  جامعه  مختلف  اقشار  میان  روابط  استحکام  مسئولیت 
عمومی  وضعیت  از  معلومات  جمع آوری  محلی،  اداره های 
برای رهبری والیات و پیشبرد رسانه های اجتماعی والیت ها 
تأکید  خبرنامه  در  دارند.  عهده  به  را  والیان  با  هماهنگی  در 
شده است که پس از این به خاطر اطالع رسانی مؤثر در سطح 

محالت، والیان والیت ها مسئول اطالع رسانی با رسانه هایند.
و  اطالعات  مرکز  رییس  محمود،  لطیف  حال،  همین  در 
رسانه های حکومت گفته است که این اقدام حکومت به هدف 
مؤثر و کاراترکردن دستگاه اطالع رسانی و دفاتر سخن گویی 

نهادهای مختلف صورت گرفته است.
استراتژیک  و  عامه  ارتباطات  اداره ی  که  است  افزوده  او 
ریاست جمهوری، کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی 
دفاتر  تشکیالت  چارچوب  روی  محلی  ارگان های  اداره ی  و 
سخن گویی در سراسر افغانستان کار می کنند تا اطالعات به 
موقع و از طریق مراجع موثق در دسترس شهروندان قرار گیرد.

دو روز پیش مکتوبی از دفتر شورای امنیت ملی نیز به رسانه ها 
درز کرد که براساس آن رییس جمهور غنی هدایت داده است 
که والیان مسئول اطالع رسانی در والیات اند و پس از این حق 

داشتن سخن گوی را نیز ندارند.
با روزنامه  امنیت ملی در صحبت  از دفتر شورای  یک منبع 
اطالعات روز این مکتوب را تأیید کرد. این منبع که نخواست 
نامش در خبر ذکر شود، گفت که رییس جمهوری کشور حدود 

سه هفته ی پیش )۱۱ قوس( این هدایت را داده است.
همچنان در این مکتوب که از این دفتر به اداره ی ارگان های 
حذف  که  است  شده  خواسته  اداره  این  از  فرستاده،  محلی 
تمامی بست های سخن گویی والیان از تشکیالت و پیشبرد امور 
اطالع رسانی توسط شخص والی هر والیت را تهیه و »هرچه 

عاجل« با دفتر شورای امنیت شریک کند.
را  تصمیم  این  کشور،  ریاست جمهوری  مکتوب  این  براساس 
پس از ارایه ی گزارش وزارت دفاع ملی از تلفات حمله ی هوایی 

اداره ی مستقل ارگان های محلی: 
مسئولیت سخن گویان وایل ها به تنظیم روابط میان مسئوالن و رسانه ها تغیری کرده است
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نمی شوند،  محسوب  الیق  خیلی  هرچند  که  آن ها  با 
همکار شوند. این مطالعه یافته ی دیگری نیز داشت، 
و آن این که به نظر می رسد کمال گراها کمی از جانب 
برپایه  زیرا  می کنند  سردی  احساس  خود  همکاران 
این مطالعه بسیاری از کمال گراها احساس طردشدن 
قرار  تیمی  پویایی  از  خروج  آستانه  در  یا  می کنند 

دارند.

رویکردهای متفاوت
اتفاق نظر  نکته  این  بر  پژوهش گران  اکثر  این روزها 
دارند: آن این که کمال گرایی اشکال مختلفی دارد که 

برخی از آن ها ممکن است مضرتر از دیگران باشد.
یک تعریف تقریبا قابل قبول برای همه، کمال گرایان 
امکان  آدم  یک  می کند.  تقسیم  گروه  سه  به  را 
که  کسی  باشد،  خودمحور«  »کمال گرای  دارد 
استانداردهای بسیار باال را فقط برای خودش تعیین 
است،  اجتماعی«  »کمال گرای  دوم  گروه  می کند. 
کسانی که معتقدند پذیرفته شدن از جانب دیگران، به 
کمال خود شما بستگی دارد. گروه سوم »کمال گرای 
دیگرگرا« است، کسانی که انتظار دارند اطرافیان شان 
نقاط قوت و ضعف  باشند. هر گروه  بی عیب و نقص 
تیمی  پویایی  برای  برخی  و  دارد  را  خودش  خاص 
بیش از دیگری مضر است. )مطالعه کلشفسکی و اتو 
تالش  که  کمال گراهایی  با  کنارآمدن  که  داد  نشان 
برای تعالی شان را به کار خود محدود می کنند، بسیار 
خود  اطرافیان  از  که  است  کمال گرایانی  از  راحت تر 

بسیار انتظار دارند.(
روی  بر  مطالعه  سال   ۳۰ گسترده  فراتحلیل  یک 
انجام  فناوری جورجیا  انستیتوت  در  که  کمال گرایی 
در  معموال  که  را  دیگری  طبقه بندی  سیستم  شده، 
می گردد،  استفاده  کمال گرایان  و  کمال گرایی  مورد 
کمال گرا  نوع  دو  سیستم  این  طبق  کرد.  کاوش 
داریم: »تعالی جویان« و »شکست نخواهان«. نوع اول 
از  بیش  استانداردهای  به  دست یابی  بر  کمال گرایان 
که  دارند  وسواس  دوم،  نوع  دارند.  تمرکز  باال  حد 
نکات  از  برخی  گروه  هردو  درحالی که  نکنند.  اشتباه 
)اعتیاد  خوره کاری  جمله  از  کمال گرایی  منفی 
خود  از  را  شغلی  فرسودگی  و  اضطراب  کار(،  به 
نمایش می دهند اما این نکات منفی بیشتر در مورد 

کمال گرایان »شکست نخواه« صدق می کند.
کار  فراتحلیل  این  روی  که  هراری،  دانا  پژوهش گر 
کرده، می گوید که هرچند کمال گرایان ممکن است 
بین  رابطه ای  هیچ  اما  باشند،  نامطلوبی  همکاران 
کمال گرایی و عملکرد شغلی در هیچ یک از دو گروه 
وجود ندارد. او می گوید: »از نظر من مهم ترین نکته 
و  کمال گرایی  بین  رابطه   که  است  این  پژوهش  این 
نه  است،  مثبت  نه  یعنی  است.  خنثا  شغلی  عملکرد 

منفی. بلکه واقعا خنثا است.«
را  خودش  است  ممکن  شما  کمال گرای  همکار 
دیگران  با  کنارآمدن  از  صحبت  که  هنگامی  به ویژه 
می دهد  نشان  پژوهش   کند.  شکست  آماده ی  است، 
یک  روی  زورشان  تمام  انداختن  با  کمال گرایان  که 
کار، ممکن است سهوا در طول مسیر از دیگران غافل 
شوند یا ارزش حفظ روابط مثبت با همکاران شان را 
از دست دهند. در همین حال، افرادی که کمال گراها 
که  کنند  تشویق  را  آن ها  باید  می کنند،  مدیریت  را 
آسایش شان  روی  بیشتر  و کمی  کارشان  روی  کم تر 

سرمایه گذاری کنند.
و اگر شما هم با خواندن این مطلب درباره رفتار خود 
باشید.  راحت  می کنید،  گناه  احساس  کار  محل  در 

باالخره هیچ کس کامل نیست.

در  کمال گرایی  بررسی  کلشفسکی  نظر  از  اما  باشد. 
را  ارزش خودش  نیز  آدم ها  بین  روابط  و  کار  محیط  
شرایط  که  می دانیم  قبلی  پژوهش های  از  »ما  دارد: 
کار  در  روانی  بهزیستی  و  آسایش  برای  تیمی خوب 

مهم است.«
این  برای  را  خوبی  زمان  همکارش  و  کلشفسکی 
می دهد  نشان  شواهد  کرده اند؛  انتخاب  پژوهش 
است.  افزایش  درحال  جهان  در  کمال گرایی  که 
کوران  توماس  و  هیل  اندرو  انگلیسی  پژوهش گران 
را  دانشجو  هزار   ۴۰ از  بیش  پاسخ   ۲۰۱۸ سال  در 
به پرسش نامه ای با عنوان »مقیاس کمال گرایی« که 
بود،  شده  و ۲۰۱5 جمع آوری   ۱۹۸6 سال  های  بین 
جوانان  بود:  واضح  بررسی  این  نتایج  کردند.  بررسی 
در سال ۲۰۱5 نسبت به همتایان خود در مثال سال 
دوره  تازه  که  دانشجویانی  بودند.  کمال گراتر   ۱۹۹۰
دانشگاه خود را سپری می کنند، چه »نسل هزاره« و 
چه »نسل زد«، نسبت به نسل های پیشین انتظارات 
بیشتری از خود دارند و فکر می کنند که دیگران نیز 

انتظار بیشتری از آن ها دارند.

آیا کمال گرایی فایده ای هم دارد؟
»کمال گرایی«  واژه  از   ،۱۹۱۰ سال  حدود  از  قبل 
به طور کلی برای توصیف دیدگاه الهیاتی خواص پسند 
استفاده می شد. در حدود یک قرن گذشته، استفاده 
از این واژه برای توصیف یک جهان بینی خاص رایج 
برای  شخصی  مبارزه  یک  در  که  کسی  است:  شده 
اشتباه کند، کمال گرا  نمی خواهد  بی عیب ونقص بودن 

است.
از روان شناسـان فکـر می کردنـد  ابتـدا بسـیاری  در 
کـه کمال گرایـی کامـال منفـی و روان رنجـور اسـت. 
آلمانـی  روان کاو  هورنـی،  کارن   ،۱۹5۰ سـال  در 
کمال گرایـان را آدم هایـی توصیـف کـرد کـه اسـیر 
»اسـتبداد بایـد« هسـتند. او گفـت کـه ایـن افـراد 
احسـاس می کننـد کـه »بایـد« قـادر بـه حـل هـر 
مشـکل، انجـام کارهـای غیرممکن و غیره باشـند. در 
دهه هـای پـس از سـال ۱۹5۰، نظر آکادمیـک درباره 
کمال گرایـی کمـی نرم تـر شـده اسـت. کمال گرایـی 
از یـک طـرف به نظـر می رسـد با مشـکالت سـالمت 
اختـالالت  و  اضطـراب  افسـردگی،  جملـه  از  روان، 
حرفـه ای،  نظـر  )از  دارد.  نزدیـک  ارتبـاط  خـوردن 
کمال گرایـی می توانـد برابـر بـا فرسـودگی شـغلی و 
اسـترس باشـد، زیـرا انتظـار غیرممکـن از خودمـان 
ممکـن اسـت بـه معنـای کشـاندن خودمـان بـه کام 
شکسـت باشـد.( از طـرف دیگـر، مشـخص شـده که 
غیرکمال گـرای  همـکاران  بـه  نسـبت  کمال گراهـا 
دو  هسـتند؛  وظیفه شـناس تر  و  باانگیزه تـر  خـود 

ویژگـی بسـیار مطلـوب یـک کارمنـد.
در بهترین حالت، کمال گرایان استانداردهای خود را 
می بندند،  کار  به  بزرگ  کارهای  انجام  برای  موفقانه 
و  بر خود  نرفت  اوضاع خوب پیش  درحالی که وقتی 

دیگران خیلی سخت نمی گیرند.
اما ایجاد چنین تعادلی در کمال گرایان همیشه آسان 
نیست. در مطالعه کلشفسکی و اتو، از کمال گرایان و 
غیرکمال گرایان خواسته شد که همکاران بالقوه خود 
را از نظر مطلوبیت رتبه بندی کنند و تجربیات خود را 
از کنارآمدن با دیگران در محل کار شرح دهند. در این 
به شدت  همکاران  به  عنوان  اکثرا  کمال گراها  مطالعه 
با  کنارآمدن  که  شد  معلوم  اما  شدند،  توصیف  توانا 
آن ها دشوار است. در طرف دیگر، افراد غیرکمال گرا 
خوب  اجتماعی  مهارت های  دارای  افراِد  به  عنوان 
می خواهند  خیلی  آدم ها  که  افرادی  شدند؛  توصیف 
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شـما هـم ممکـن اسـت بـا شـنیدن واژه »کمال گرا« 
فـورا یـاد کسـی بیفتیـد؛ رییس ، همـکار یـا حتا یک 
دوسـت کاری تـان کـه اسـتانداردهایش تقریبـا هیـچ 
یـا  از خودشـان،  آن هـا  نـدارد.  واقعیـت  بـه  ربطـی 
دیگـران، توقـع انجـام غیرممکن هـا را دارنـد. آن هـا 
سـاعت ها و روزهـا می نشـینند و کارهایـی را انجـام 
مرئـی  خودشـان  جـز  کسـی  بـرای  کـه  می دهنـد 
نیسـت و پایـان هفتـه هم خسـته و کوفتـه از آن کار 

خـود دسـت می کشـند.
تبلیغ  را  خصلت  این  حتا  اغلب  افراد  دست  این 
می کنند و با شادی جار می زنند: »من کمی کمال گرا 
هستم!« در واقع این یک نوع الف است و در محیط 
از  برای تمایزدادن خودشان  برای مثال، راهی  کاری 
دیگران به  عنوان یک کارمند ستاره. آخر کسی است 
که نخواهد کارمندی استخدام کند که برای رسیدن 

به کمال تالش می کند؟
پاسـخ ایـن پرسـش ممکـن اسـت یـک »نـه« قاطـع 
نباشـد. پژوهش هـا به طـور فزاینـده نشـان می دهـد 
کـه کمال گرایـی یـک ویژگـی حرفـه ای نیسـت کـه 
لزومـا بخواهیـد آن را تبلیـغ کنیـد. ایـن خصلـت در 
منفـی  تأثیـر  کار شـما  محیـط  بـر  می توانـد  واقـع 
کنارآمـدن  و  دور  شـما  از  را  همکاران تـان  بگـذارد، 
کنـد.  دشـوار  را  یکدیگـر  بـا  کاری  تیم هـای 
پژوهش هـای تازه ی روان شناسـان امیلی کلشفسـکی 
و کتلیـن اتو، از دانشـگاه فیلیپس ماربورگ در آلمان، 
نشـان می دهـد کـه کمال گرایـان ممکن اسـت هرگز 
یـک همـکار ایـده آل یـا حتـا فـرد قابل ترجیـح برای 
نباشـند. کلشفسـکی می گویـد:  بـا شـما  کارکـردن 
»اگـر همـکاران بتواننـد بیـن کار بـا یـک کمال گـرا 
یـا یـک غیرکمال گـرا انتخـاب کننـد، آن ها همیشـه 
فـردی  می دهنـد.  ترجیـح  را  غیرکمال گـرا  فـردی 
همچنیـن  و  خـودش  از  واقع بینانـه  انتظـارات  کـه 

دارد.« هم تیمی هایـش 
می تواند  کمال گرایی  هرچند  می گوید  کلشفسکی 
اما  کند،  سرایت  یک شخص  زندگی  از  جنبه  هر  به 
بیشتر در زمینه های کاری خودش را نشان می دهد. 
او می گوید: »اگر از آدم ها بپرسید که در چه حوزه ای 
کار  محل  همیشه  پاسخ   بیشترین  هستند،  کمال گرا 
است.« پژوهش ها بیشتر بر روی خروجی واقعی افراد 
کمال گرا تمرکز دارند، نه تأثیری که این خصلت شان 
ممکن است بر جو تیمی یا روابط بین فردی داشته 

کمال گرایی چیست، کمال گرا کیست؟

چند روز پیش بدون این که قصد رفتن جایی را داشته باشم، داخل یک 
»کاستر« شدم. کاستر در گوالیی دواخانه منتظر نوبت ایستاده بود. 
»کلینر« ش تا رسیدن نوبت جایی رفته بود. راننده اش پشت دایره ی 
فرمان تنهای تنها نشسته بود و به نقطه ی نامعلومی خیره مانده بود. 
سیگار می کشید و به نقطه ی نامعلومی خیره مانده بود. شاید در آن 
لحظه خاطره ای در حافظه اش زنده شده بود و او آن قدر محو تماشایش 
بود که متوجه ورود من به موترش نشد. من متوجه صدای یک خانم 
او  »بازیگر  می خواند:  موترش  رادیویی  از  که  شدم  هندی  آواز خوان 

بازیگر!«
وقتی برایش سالم کردم، گویی روحش از جایی دوری برگشت، کمی 
اجازه  گفتم  دامنش.  روی  تکید  و خاکستر سیگارش  سراسیمه شد 
این که  از  باره ی چه؟ پس  پرسید در  باهم قصه کنیم؟  هست کمی 
توضیح دادم لب خند زد و تعارف کرد که روی چوکی کنارش بنشینم. 
اسمش »سلیمان« بود. ۴۰ سال عمر داشت. در یک خانه ی کرایی 
در پل خشک برچی زندگی می کرد. وقتی پرسیدم چند سال است 
نان می خورد، در گوشه ی سمت چپ کاسترش،  رانندگی  راه  از  که 
آن جا که سقف موتر به شیشه می رسید، عکسی را نشانم داد که سه 
آنان  یکی  بودند.  ایستاده  هم  کنار  زرد  کاستر  یک  جلو  جوان  مرد 
جوانی های سلیمان بود. هرسه به یک چیز نگاه می کردند؛ به دوربین 
به نظر می رسید کاستر وسط یک جنگل رفته است. پشت  عکاس. 
سر کاستر یک ردیف درخت بزرگ بید به آسمان رفته بودند. گفت از 
جوانی تا حاال رانندگی می کنم. در مورد عکس پرسیدم. گفت آن جا 
دره ی »سنگ الخ« ولسوالی جلریز والیت میدان وردک است. آن وقت 

سال های اول حکومت کرزی بود. 
قصه ی ما تازه گرم شده بود که کلینرش پیدا شد و داد زد: »چاالن کو 
خلیفیم« بعد بدون این که منتظر جواب خلیفه اش بماند، شروع کرد به 
فریاد زدن: »هله بخیر، شار َرو، عاجل َرو، چوکی های خالی، پل سرخ، 
دهمزنگ، سینمای پامیر.« یک خانم چاق با سه کودک، اولین کسی 
بود که نفس نفس زنان و در حالی که با کودکانش کلماکل می کرد، از 
پله های کاستر باال آمد و روی اولین چوکی نشست. خلیفه سلیمان 
موترش را روشن کرد و بدون درنگ مثل قالیچه ی سلیمان حرکت 
داد، اما به آسمان نرفت؛ کمی پیشتر، جایی کاستری توقف کرد که با 

چوکی ها و فضای پر از از آدم راهی سینمای پامیر شده بود.  
ده دقیقه ای طول کشید تا کاستر خلیفه سلیمان نیز پر از آدم شود. 
یک ساعت دیگر طول کشید تا ما به سینمای پامیر رسیدیم. تمام این 
مدت رادیو می خواند و سیگار خلیفه دود می کرد. در مسیر راه برایم 
قصه کرد که تازه دو ماه می شود موترم را به »لَین انداخته ام«. پیش از 
آن روزی یک بار مأمورین یک اداره را تا چهارراهی عبدالحق می بردم 
و می آوردم. ولی حاال سه روز هفته در در سرک برچی و سه روز دیگر 
را در »لین شار« کار می کنم. هر روز پنج دفعه رفت و برگشت می کنم. 
هر شام چهار صد افغانی از کرایه ای به دست آمده را به کلینر می دهم. 
کلینرش چراغ علی نام داشت. چراغ علی در طول مسیر سرگرم جنجال 
و غالمغال با سواری ها بود. جنجالی ترین بخش کارش جمع آوری کرایه 
راه جمع  را وسط  کرایه  باشد،  از جنجالش کاسته  این که  برای  بود. 

می کرد. 
یکی پول میده نداشت. یک نفر از جیبش هزاری بیرون آورده بود. 
یک نفر دیگر فقط به اندازه ی نصف کرایه در جیبش بود. خانمی که 
با سه کودکش سوار شده بود، فقط کرایه خودش را حساب کرد و 
در دهمزنگ از موتر پیاده شد. چراغ علی بیست روپیگی یک خانم را 
نگرفت و گفت که هم گوشه اش نیست و هم نمبرش بدل است. خانم 
گفت: »می چلد، می چلد. اگر نچلید به بانک ببر.« »من به خاطر بیست 
افغانی تو بانک رفته نمی توانم. اگر ندارید، مثل ای بیادر بگویید که 

ندارم. پنج روپیه اش را گرفتم و گفت خدا یارت.«
دیدم آن مرد از شرم سرخ شد. از میان لباس های کارش فقط پلک 
می زد. خانمی که همراه خانم اول بود، پرسید: »کجای این پول عیب 

دارد؟« 
چراغ علی گفت: »مثل پیسه گدایی گرها واری شاریده است.« 

خانم ناگهان اعصابش به هم ریخت و با پرخاش گفت: »خودت گدایی گر 
گداها  مثل  جانت  لباسای  اس،  گدایی گر  مادرت  سگ!  اوالد  استی 
استه...« آن قدر تندتند و بلندبلند قطار می کرد که تمام سر وصداهای 
بودند.  شده  جلب  دو  آن  به  همه  توجه  شد.  خاموش  موتر  داخل 
چراغ علی نیز لحنش را تند کرد: »من اگر گدایی گر بودم این لباس 
را نمی پوشیدم. لباس کارم اس و پشت غریبی بیرون آمده ام. تو جای 
فشن، کرایه مه بتی. ُکل گِج شاَر َد روی خود چل کدی، باز پیسه ته 
سیل کو. قیمت گج به خاطر تو َد شار باال رفته...« با این جواب خانم ها 
کنترل شان را از دست دادند. به ظاهر خواهر هم بودند. خواهران برای 
کلینر خواهر و مادر نماندند. اگر جایی مسابقه ی فحاشی برگزار شود، 
مطمئنم آن ها قهرمان می شوند. فحش های شان جدید و شنیده ناشده 
بود. تمامی نداشت. خلیفه سلیمان مجبور شد موترش را کنار سرک 
متوقف کند. بعد رویش را به پشت سرش چرخ داد و گفت: »همشیرها، 
حیف که مرد نیستید، اگر نه از موتر پایین شده، همان قدر می زدم که 
به جای خانه، شفاخانه می رفتید.« مردم از هر طرف، دو طرف را به 
آرامش دعوت می کردند. خانم ها در حالی که یک ریز فحش می دادند، 

وسط راه از موتر بیرون رفتند. 
خلیفه سلیمان وقتی ادامه ی مسیرش را پی گرفت، بحث داغی در باره ی 
پول ناچل میان سواری ها در گرفته بود، ولی او نمی شنید، به سیگارش 
پُک می زد و صدای رادیویش را باال برده بود. ناگهان صدای رادیویش را 

پایین آورد و گفت: »روزگار ما مردم اینی رقم اس، فامیدی؟«
این جا کابل جان است.  

سگرت، رادیو 
و جنجال های یب اپیان

همکار کمال گرای شما ممکن است 
خودش را به ویژه هنگامی که صحبت 

از کنارآمدن با دیگران است، آماده ی 
شکست کند. پژوهش  نشان می دهد 

که کمال گرایان با انداختن تمام زورشان 
روی یک کار، ممکن است سهوا در طول 

مسیر از دیگران غافل شوند یا ارزش 
حفظ روابط مثبت با همکاران شان را 
از دست دهند. در همین حال، افرادی 

که کمال گراها را مدیریت می کنند، باید 
آن ها را تشویق کنند که کم تر روی 

کارشان و کمی بیشتر روی آسایش شان 
سرمایه گذاری کنند.



وارآندراکس–بارنتروبین
مترجم:جلیلپژواک

از خروج  و هم  از حضور  برداشت که هم  این 
نیروهای امریکایی از افغانستان، تهدیدی متوجه 
ایران است، تا به امروز دیدگاه ایران نسبت به 
طالبان را سمت وسو می دهد. پیش از این ایران 
جهادی  گروه های  از  شبکه  ای  جز  را  طالبان 
سعودی  عربستان  مالی  حمایت  مورد  سنی 
هدف  برای  متحده  ایاالت  حمایت  مورد  و 
قراردادن ایران، می دید. حکومت ایران مخالف 
تالش ها برای برقراری ارتباط سیاسی با طالبان 
بود و این مسأله را که طالبان و القاعده متفاوت 
هستند، به رسمیت نمی شناخت. با این حال، با 
افزایش نگرانی ایران از تهدید احتمالی حضور 
طوالنی مدت ارتش امریکا در افغانستان، تهران 
به تدریج سیاست مسیر دوم خود را در قبال 

طالبان توسعه داد.
دیپلماتیکی  تالش   ۲۰۰7 سال  در  طالبان 

www.etilaatroz.com گزارش

از چوکات دولت اند، بازنده اند و می ترسند که 
به عنوان  دولتی  دستگاه های  از  آن ها  رقبای 
ارتباط  نگرش  این  کنند.  سلطه  برای  ابزاری 
از  سومالی  تاریخی  منفی  تجربه  با  مستقیم 
دولت سازی دارد و اغلب منبع عمده سو تفاهم 

برای میانجی ها نیز می شود.
و شوق  با شور  که  برای کسانی  این چرخش 
سیستم های  و  اساسی  امنیت  جمعی،  صلح 
قانون را ترویج می کنند،  غیررسمی حاکمیت 
را  غیرمعمول  و  کننده  گیج  رفتاری  الگوی 
کاهش  برای  راه هایی  یافتن  می کند.  تشریح 
برای  شده  احیا  مرکزی  دولت  که  تهدیدی 
به   - می کند  ایجاد  انتخابیه  حوزه های  برخی 
برای  امنیتی  تضمین های  ارائه  مثال،  عنوان 
تهدید  یک  به عنوان  را  دولت  که  گروه های 
در  اساسی  وظیفه  یک   - می دانند  بالقوه 
منشور  یک  نظری،  لحاظ  به  است.  سومالی 
وضوح  به  اساسی،  قانون  یا  موثق  انتقالی 
اختیارات دولت را محدود می کند و این نگرانی 
شخصیت های  اما  می شود  رفع  زیادی  حد  تا 
به  نسبت  مداوم  گونه ی  به  سومالی  سیاسی 

قانون اساسی بی اعتنایی کرده اند.

در  اختالف  انتقالی؛ حل  دولت  معضل   .۲
مقابل تقسیم قدرت

از سال ۱۹۹۱ به بعد بیشتر از دوازده نشست 
است،  شده  تشکیل  سومالی  در  ملی  آشتی 
ایجاد  برای  قدرت  تقسیم  توافق نامه  همه 

را به دسترخوانی جهت تأمین مالی شان تبدیل 
کردند. 

حـاال در مناطقـی کـه نامـی از طالبـان بـرده 
نمی شـد، عـده ای بـا تفنگ هـای برنـو قدیمی 
و سـالح های سـرد نیـز به کـوه باال شـدند که 
مـا طالب ایـم. این افـراد بـا اولین پیـام دوباره 
بـه دولت می پیوسـتند و در قبـال تفنگ هایی 
کـه دیگـر شـلیک نمی کننـد، چپن هایـی بـر 
ماهانـه  و  می شـد  انداختـه  شانه های شـان 
مبلغـی را هـم دریافـت می کردند. ایـن فرایند 
آن قـدر تکـرار شـد که فسـاد در سیسـتم های 
دولتـی نیـز بـه آن پیوسـت و هـر روز طالبان 
بـدر  زمیـن  از  سـمارق  همچـون  جدیـدی 
می آمدنـد و بـا گرفتـن پـول دوبـاره ناپدیـد 

می شـدند. 

 ۲۰۰۴ اکتبر  در  خارجی،  پایدار  فشارهای 
توسط  انتقالی  منشور  شد.  حاصل  پیش رفتی 
نمایندگان تصویب شد، پارلمانی تشکیل شد و 
دولت فدرال انتقالی توسط پارلمان انتخاب شد 
و عبداللهی یوسف، رییس دولت انتقالی فدرال 
شد. وی نخست وزیری را منصوب کرد و یک 
کابینه ۸۲ نفره را تشکیل داد. اما به عنوان یک 
دولت وحدت ملی، دوره خدمتش مانند دولت 
بود، چون قدرت در  انتقالی بسیار کوتاه  ملی 

یک ائتالف تیره ای باریک متمرکز شده بود.
طوایف  شامل  موگادیشو،  در  مستقر  ائتالف 
رهبران  گرایان،  اسالم  پایتخت،  بر  مسلط 
جنگ  و  فدرال  انتقالی  دولت  شده  منقرض 

حلـی برای کم شـدن جمعیـت مارهـا بگردند. 
یکـی از ایـن راه حل هـا کـه اتفاقـا با اسـتقبال 
روبـه رو شـد این بـود که برای مـرده یا زنده ی 
ابتـدای  در  شـود.  تعییـن  جایـزه  کبـرا  مـار 
ایـن طـور به نظـر می رسـید کـه تعـداد زیـاد 
مارهایـی کـه بـرای گرفتن جایزه بـه حکومت 
تسـلیم می شـوند، کاهـش چشـم گیر جمعیت 
مارهـای کبـرا در شـهرها را بـه دنبـال خواهد 
داشـت. امـا بی خبـر از این کـه بعـد از چنـد 
بلکـه  نه تنهـا کـم نشـد  سـال تعـداد مارهـا 
افزایـش نیـز پیـدا کـرد. کارشناسـان بعـد از 
تحقیقـات پـی بردند کـه برخی از مـردم برای 
دریافـت جایـزه در حـال پرورش مار هسـتند. 
این  در  زیادی  موارد مشابه  اقتصاد  دنیای  در 
زمینه می توان یافت، ولی در ادامه چند مورد 

دیپلمات های  را متوقف کرد.  و قحطی  جنگ 
سازمان ملل متحد در مارچ ۱۹۹۳ »توافق نامه 
آدیس آبابا« پانزده جناح که هر یک نماینده 
یک قبیله بودند، را به یک روند آشتی ملی و 
متعهد  انتقالی  دولت  ایجاد یک  برای  رویه ای 
کردند. اختالفات در مورد تفسیر این توافق نامه 
به  مسلحانه  حمله  به  منجر  که  تنش های  به 

نیروهای سازمان ملل شد، دامن زد.
ملل  سازمان  دیپلمات های   ۱۹۹۴ سال  در 
متحد تالش کردند تا توافق نامه جدیدی برای 
شبه  رهبران  که  کنند  ایجاد  قدرت  تقسیم 
نظامیان سومالی را در یک دولت ائتالفی گرد 
هم آورد، اما این تالش نیز ناکام ماند. ماموریت 
سازمان ملل در مارچ ۱۹۹5 از سومالی خارج 
احیای  و  مصالحه  به  دست یابی  در  زیرا  شد 

کشور فروپاشیده سومالی موفق نبود.
مشابه  تالش  دو   ۱۹۹7 و   ۱۹۹6 سال  در 
میانجی گری برای ایجاد دولت موقت سومالی 
توسط  »سودره«  گفت وگوهای  اول  شد.  آغاز 
اتیوپی تشکیل شد اما به نتیجه نرسید. مصر، 
را  مذاکراتی  سپس  اتیوپی  منطقه ای  رقیب 
نتوانست  همچنین  که  داد  تشکیل  قاهره  در 

رهبران جناح ها را به توافق برساند.
»رویکرد  پیش گام  اتیوپی   ۱۹۹۸ سال  در 
در  دولت  احیای  برای  سازنده«  بلوک های 
منطقه ای  دولت های  آن  در  که  بود  سومالی 
یک  به  پونت لند  مانند  سومالی  در  موجود 
کشور غیرمتمرکز تبدیل می شدند. قبایلی که 
پایتخت را کنترل می کردند، معتقد بودند که 
می رساند،  آسیب  آنها  منافع  به  فدرالی  نظام 

زیرا در برابر این رویکرد مقاومت کردند.
تسهیل گر  و  میزبان  جیبوتی   ۲۰۰۰ سال  در 
ملل  سازمان  و  مصر  شد.  آرتا«  صلح  »روند 
اما فقط میانجی گری  بودند،  مشتاق مذاکرات 
متوسطی را ارائه دادند. آرتا توافق نامه تقسیم 
در  را  انتقالی  ملی  دولت  اعالمیه  و  قدرت 
این  از  آرتا  روند  کرد.  تهیه   ۲۰۰۰ اگست 
را  نظامیان  شبه  و  جناح ها  رهبران  که  جهت 
نه، نمایندگان بزرگان قبایل و رهبران جامعه 
مدنی را گرد آورده بود، ابتکاری بود. روند آرتا 
از نمایندگی  همچنین فرمول ۴.5، سیستمی 
ثابت طایفه ها در مذاکرات و دولت های انتقالی 
را در سیاست سومالی تثبیت کرد. این فرمول 
گروه  چهار  هر  به  را  مساوی صندلی ها  تعداد 
قومی بزرگ اختصاص داد و نیمی از این تعداد 
این  با  سومالی.  اقلیت«  های  »گروه  برای  را 
حال این فرمول تعارضات مربوط به نمایندگی 

را حل نکرد.
در سال های ۲۰۰۳-۲۰۰۴ سازمان منطقه ای 
روند صلح  از یک  توسعه«  بین دولتی  »مرجع 
دو ساله که توسط دیپلمات های کنیا با حمایت 
سازمان ملل و اتحادیه اروپا برگزار شد، حمایت 
مالی کرد. این گفت وگوها برای ایجاد یک دولت 
اساس  بر  کنیا  صلح  روند  بود.  جدید  انتقالی 
طایفه ها،  توسط  ثابت  )نمایندگی   ۴.5 فرمول 
با ترکیبی از رهبران سیاسی و نظامی، بزرگان 

سنتی و رهبران جامعه مدنی( بود.
بس،  آتش  اعالمیه   - مذاکرات  از  مرحله  سه 
سازش در مسائل مربوط به درگیری و تقسیم 
با  گفت وگوها  بود.  شده  بینی  پیش   - قدرت 
لطف  این که  تا  شد  قطع  بس  آتش  نقض 

حل  راه  براثر  که  ناخواسته ای  عواقب  واقع 
پیشنهادی ایجاد می شود از خود مشکل بیشتر 

و بزرگ تر است. 
در زمـان اسـتعمار انگلیـس بـر هنـد، شـمار 
زیـاد مارهـای کبـرا و حملـه ی گاه بـه گاه آنان 
بـه مـردم، باعـث شـد حکومت بـه دنبـال راه 

فاطمهفرامرز
گزارشگر

فروپاشی  و  داخلی  جنگ  بحران،  آغاز  از 
و  می گذرد  دهه  سه  حدود  سومالی  دولت 
طوالنی ترین نمونه ی فروپاشی کامل دولت در 
دوران پسااستعمار سومالی را تشکیل می دهد. 
حل  برای  ملی  مصالحه  نشست  ده  از  بیش 
تشکیل  خارجی  میانجی های  توسط  بحران 
موفق  امروز  به  تا  کدام  هیچ  اما  است،  شده 

نشده اند. 
بحران سومالی در سال ۱۹۸۸ زمانی آغاز شد 
که یک گروه شورشی مسلح به نام جنبش ملی 
در  دولتی  نیروهای  علیه  را  حمله ای  سومالی 
آوارگی  باعث  و  کرد  آغاز  کشور  این  شمال 
به  بین المللی  جامعه  شد.  گسترده  تلفات  و 
کمک های  قطع  با  متحده  ایاالت  رهبری 
خارجی به رژیم صیاد باره، پاسخ داد و بحران 
سیاسی  تحوالت چشم گیر  شد.  بدتر  سومالی 
دیگر )سقوط دیوار برلین و پایان جنگ سرد( 
سبب شد که برای رسیدگی به وخیم ترشدن 
بحران سومالی از ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۱ هیچ تالشی 

برای میانجی گری انجام نشود.
کرد. جنوب  دولت سقوط  جنوری ۱۹۹۱  در 
سومالی درگیر بی قانونی خشن و مسلحانه شد. 
نشده  کنترل  جنایت  و  روستاها  مکرر  غارت 
باعث  نظامیان  شبه  و  مسلح  باندهای  توسط 
پناهجویان شده  جابه جایی گسترده و جریان 
و در نهایت قحطی فاجعه باری به وجود آورد 
که در نتیجه ی آن ۲5۰ هزار نفر جان خود را 

از دست دادند.
در طول این دو سال جنگ داخلی، تالش های 
توافق  یک  برای  میانجی گری  برای  خارجی 
سیاسی بسیار ناچیز بود. جیبوتی میزبان یک 
کنفرانس صلح در جوالی ۱۹۹۱ بود اما نبود 
نمایندگی همه شمول و ناتوانی در کنترل شبه 
نظامیان، توافقی که حاصل شد، قابل تطبیق 
رئیس  انتخاب  باعث  ناقص  روند  این  نبود. 
جمهور موقت علی مهدی شد که توسط ژنرال 
محمد فرح آیدید، رقیب داخلی کنگره متحد 
سومالی رد شد. اختالف بین این دو شخصیت، 
پشتیبانی  مختلف  طوایف  از  یک  هر  که 
در  ویرانگر  بسیار  جنگی  به  منجر  می کردند، 
موگادیشو در نوامبر ۱۹۹۱ شد در طول سال 
۱۹۹۱ هیچ اقدام دیپلماتیک سازمان ملل در 
مورد سومالی اتخاذ نشد و کشورهای غربی تا 
حد زیادی بحران را نادیده گرفتند که اکنون 
آن را فرصتی از دست رفته برای حل منازعات 

می دانند.
گزارش  با شدت گرفتن  سال ۱۹۹۲  اوایل  در 
شورای  سومالی،  قحطی  و  جنگ  از  رسانه ها 
تسلیحاتی  تحریم  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
را علیه سومالی وضع کرد و یک عملیات بسیار 
کوچک سازمان ملل در سومالی اجازه یافت تا 
به دنبال راه حلی دیپلماتیک برای حل بحران 
در  سعی  صحنون  محمد  ویژه  نماینده  باشد. 
میانجی گری برای پایان دادن درگیری داشت 
اما پس از انتقاد از سازمان ملل به دلیل کندی 
و بوروکراتیک بودن، با دبیرکل جایگزین شد.

بشردوستانه  مداخله  یک   ۱۹۹۲ دسامبر  در 
نیروی  هزار   ۳۰ آمریکا  رهبری  به  بی سابقه 
و  مستقر  سومالی  جنوب  در  را  صلح  حافظ 

از  که  تئوری هایی  از  است  پر  اقتصاد 
کبرا  اثر  شده اند.  طرح  جامعه  واقعیت های 
)Cobra Effect( یکی از این تئوری هاست؛ 
این نظریه هرگاه راه حلی برای یک  براساس 
بحران پیشنهاد شود و این راه حل مشکل را 
در  می شود.  گفته  کبرا  اثر  آن  به  کند  بدتر 

ساالران با دولت انتقالی فدرال مخالفت کردند 
و مانع استقرار آن در پایتخت شدند.

صلح  روند  از  میانجی گری  آموزه های 
سومالی

تالش های  مورد  در  نظر  اختالف  به رغم 
منخاوس،  کن  سومالی،  در  میانجی گری 
دانشمند علوم سیاسی و استاد کالج دیویدسون 
در کارولینای شمالی، که پرونده ی سومالی را 
بررسی کرده، می گوید که بعد از فروپاشی کامل 
کشور، میانجی گری مشکالت منحصر به فردی 
را برای مذاکره ایجاد می کند، زیرا نبود دولت 
چارچوب سیاسی-قانونی را حذف می کند که 
با باور  میانجی ها به کار با آن عادت کرده اند. 
که  معناست  بدین  نمایندگی  به  تمایل  وی 
تالش های آشتی باید با چالش های دلهره آوِر 
احیای ساختارهای فروریخته ی دولتی همزاد 
ذیل  موارد  دیویدسون  کالج  استاد  این  شود. 
را به عنوان آن چه می توان از میانجی گری در 

سومالی آموخت، فهرست کرده است:

۱. صلح سازی در مقابل دولت سازی
است  داده  نشان  بارها  سومالی  تجربه 
بازی  توسط جوامع  اغلب  مصالحه  درحالی که 
دولت  یک  احیای  می شود،  تلقی  برد-برد 
برد-باخت  بازی  یک  به عنوان  بیشتر  مرکزی 
برنده کسانی اند  بازی،  این  در  شود.  می  تلقی 
که دولت را در اختیار دارند و کسانی که بیرون 

مرور  است  افتاده  اتفاق  افغانستان  در  که  را 
خواهیم کرد.

طالبان تسلیمی 
سال  ده  در  کبرا  مار  اثر  نمونه  مشخص ترین 
تسلیم شدن  در  می توان  را  افغانستان  اخیر 
که  پروژه ای  مبنای  بر  کرد.  مشاهده  طالبان 
کشورهای  حمایت  و  افغانستان  دولت  توسط 
که  طالبان  از  کدام  هر  شد،  طرح  خارجی 
مبلغی  می شدند،  تسلیم  دولتی  نیروهای  به 
گذران  و  شغل  ایجاد  جهت  کمک  به عنوان 
زندگی داده می شد. مانند داستان مار و هند 
استعماری در ابتدا شاید این پروژه باعث جلب 
عده ای از طالبان شد، اما خیلی زود افرادی از 
روی بیکاری و شاید هم سودجویی این طرح 

درس های صلح انموفق سومایل برای افغانستان

اثر مار کربا؛ 

از طالبان تسلیمی ات بخشیدیگ مالیایت
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سرهنگ دوم ایمان ایلمان، مسئول برنامه ریزی ارتش ملی سومالی، نظارت بر سربازان قبل از استقرار آن ها در عملیات ضدشباب/ عکس از نیویارک تایمز

این بحث در چندین سطح اتفاق 
افتاده است که کدام یک از انواع 
رهبری در هر هیأت دارای امتیاز 

باشند: رهبران شبه نظامی و 
سیاسی، بزرگان قبایل، رهبران 

جامعه مدنی یا ترکیبی از همه؟ این 
انتخاب در مرحله اولیه گفت وگوها 

اجتناب ناپذیر است. پس از آن 
می توان برای انتخاب نمایندگان 

توافق کرد.

علیموسوی،استاددانشگاه



وارآندراکس–بارنتروبین
مترجم:جلیلپژواک

از خروج  و هم  از حضور  برداشت که هم  این 
نیروهای امریکایی از افغانستان، تهدیدی متوجه 
ایران است، تا به امروز دیدگاه ایران نسبت به 
طالبان را سمت وسو می دهد. پیش از این ایران 
جهادی  گروه های  از  شبکه  ای  جز  را  طالبان 
سعودی  عربستان  مالی  حمایت  مورد  سنی 
هدف  برای  متحده  ایاالت  حمایت  مورد  و 
قراردادن ایران، می دید. حکومت ایران مخالف 
تالش ها برای برقراری ارتباط سیاسی با طالبان 
بود و این مسأله را که طالبان و القاعده متفاوت 
هستند، به رسمیت نمی شناخت. با این حال، با 
افزایش نگرانی ایران از تهدید احتمالی حضور 
طوالنی مدت ارتش امریکا در افغانستان، تهران 
به تدریج سیاست مسیر دوم خود را در قبال 

طالبان توسعه داد.
دیپلماتیکی  تالش   ۲۰۰7 سال  در  طالبان 

www.etilaatroz.com

رییس صحت محیطی و محیط زیست شهرداری کابل 
می گوید این ریاست عالوه بر بررسی و نظارت از حدود 

600 بلندمنزل و شهرک، حدود 9000 منبع آلوده کننده ی 
دیگر را نیز نظارت و ارزیابی می کند. به گفته ی آقای 
غالمی آلودگی که این منابع تولید می کنند نظر به 

آلودگی ناشی از مواد سوخت ناچیز است

دور ابطل مبارزه اب آلودیگ هوا
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سال  شانزده  کرد.  توافق  نمایندگان  انتخاب 
حل  را  پرسش ها  این  میانجیگری  در  تجربه 
آموخته  درس های  از  برخی  اما  است  نکرده 
شده را به همراه داشته است.اول، ائتالف های 
در  شده اند  موفق  مداوم  طور  به  سیاسی 
نشان  شواهد  دوم،  شوند.  ظاهر   ۴.5 فرمول 
مذاکرات  قبیله ای سنتی  مقامات  که  می دهد 
می کنند،  دنبال  بیشتری  مشروعیت  با  را 
سومالی لند  تجربه  ندارند.  راه حلی  هیچ  اما 
با  وقتی  سنتی  مقامات  که  می دهد  نشان 
داشته  مشارکت  مدنی  جامعه  روشن فکران 

باشند، بسیار موثر هستند. 

۶. مدیریت تندروها
 - سومالی  خراب کاران  از  گسترده ای  طیف 
جنگ  اقتصاد  از  که  تاجرانی  ساالران،  جنگ 
تخصیص  از  که  قبیله ای  می  برند،  سود 
 - هستند  ناراضی  جدید  دولت  صندلی های 
اندازه  به  خارجی  میانجی های  توسط  هرگز 
نشان  سوملی  تجربه  نشده اند.  مدیریت  کافی 
روندهای  در  بازی  با  تندروها  که  می دهد 
به  موقت  پیوستن  و  توافق نامه  امضای  صلح، 
انتقالی، به خرابکاری تمایل دارند.  دولت های 
می دهند  ترجیح  معموالً  سومالی  تندروهای 
ابتکارات صلح سازی و دولت های وحدت ملی 
از  و  پیوستن  با  بلکه  با مخالفت صریح،  نه  را 

بین بردن، تضعیف کنند.

با  و  خارج  در  مستقر  میانجی گری   .۷
بودجه خارجی

این واقعیت که بیشتر نشست های آشتی ملی 
و  شده  برگزار  سومالی  از  خارج  در  سومالی 
مورد  می کنند،  تأمین  خارجی ها  آن را  بودجه 
انتقادات فزاینده ای قرار گرفته است. برخی از 
گفت وگوهای  که  می کنند  استدالل  منتقدان 
برگزار  سومالی  داخل  در  باید  آینده  صلح 
شود و هزینه آن ها توسط سومالی ها پرداخت 
شود تا به آن ها حداکثر مالکیت داده شود و 
مذاکره کنندگان نسبت به رای دهندگان خود 
بی شماری  مشکالت  گرچه  باشند.  پاسخ گو 
تردید  بدون  اما  دارد،  وجود  گزینه  این  با 
بین المللی صرف  بازیگران  که  هنگفتی  مبالغ 
مذاکرات صلح می کنند، ناخواسته باعث شده 
است که نمایندگان بیش از صلح به شمارش 

روزها عالقه مند شوند.

۸. جنگ های نیابتی و تندروهای خارجی
بود  دشوار   ۱۹۹۰ دهه  اواسط  تا  اوایل  از 
در  خارجی  بازیگران  که  کند  ادعا  کسی 
جلوگیری از صلح و احیای کشور در سومالی 
نقش  سومالی  همسایه  اتیوپی،  شریک اند. 
احزاب  تشکیل  به  کمک  در  سازنده ای  بسیار 
سومالی در دوره ۱۹۹۳-۱۹۹5 داشته است. با 
این حال، تندروهای خارجی به یک مانع مهم 
دیگر برای صلح در سومالی تبدیل شده اند و 
واقعی  میانجی هایی که طرف های  به  امر  این 
درگیری در سومالی - به عنوان مثال، اتیوپی 
و دشمنان سومالی مستقر در موگادیشو - را 
معرفی می کنند و با آن ها همکاری می کند تا 
در مورد نوعی از همزیستی به توافق برسند، 

حق بیمه می دهد.

رانت خوار تسریع می یابد. 
یکـی دیگـر از جالب تریـن تصمیم هـای اخیـر 
موترهـای  مالیاتـی  بخشـش  طـرح  دولـت، 
صاحبـان  طـرح  ایـن  در  اسـت.  وارداتـی 
موترهـای بی اسـنادی )موترهـای یـک کلید( 
کـه تـا تاریـخ مشـخصی بـه گمـرک مراجعـه 
کننـد، می تواننـد از بخششـی تـا ۸5 درصـد 
طـرح  ایـن  کننـد.  اسـتفاده  واردات  تعرفـه 
بـرای دومیـن بـار اسـت کـه اجـرا می شـود 
از  زیـادی  تعـداد  تـا  امیدوارنـد  مسـئوالن  و 
موترهایـی کـه بدون مجوز در سـطح شـهرها 

کننـد.  دریافـت  پلیـت  رفت وآمدنـد،  در 
امـا یادمـان نـرود کـه همـه ایـن امیدواری ها 
بـا دانسـتن وضعیـت بروکراسـی و فسـاد در 
اوضـاع  و  سـو  یـک  از  افغانسـتان  اداره هـای 
اجتماعـی حاکم در این کشـور از سـوی دیگر 
به خیالی بیشـتر شـباهت نخواهد داشـت. در 
کنـار دالیلـی کـه گفتـه شـد اثـر کبـرا را نیز 
بـه آن اضافه شـده اسـت و هر سـال صاحبان 
موترهـا منتظـر خواهنـد مانـد تـا چـه وقـت 
خواهـد  را  آن هـا  جریمـه  و  مالیـات  دولـت 

 . بخشید

حل  به  نسبت  را  انتقالی  مرکزی  دولت  یک 
از  برخی  می دهند.  اولویت  فعلی،  منازعات 
برش  تمرین  به  حالت،  بدترین  در  نشست ها 
کیک تبدیل شده اند و دستور کار به تخصیص 
کاهش  جناح ها  و  طایفه ها  به  کابینه  مناصب 
می یابد. در این خصوص میانجی های خارجی 
تا حدودی مقصر بوده اند، زیرا همیشه وسوسه 
شده اند که به جای حل اختالفات ملموس، از 
احیای دولت مرکزی به عنوان معیار موفقیت 
استفاده کنند. تنها کنفرانس صلح که به طور 
را  قدرت  تقسیم  بحث های  سیستماتیک 
موضوعات  حل  و  آشتی  ترویج  پیش شرط 
اصلی درگیری قرار داد، روند صلح ۲۰۰۳ کنیا 
سومالی  سیاسی  رقبای  هنگامی که  اما  بود. 
مانند  موضوعاتی  به  رسیدگی  به  عالقه ای 
نشان  ملکیت ها  غارت  و  سرزمین ها  اشغال 
ناامیدی  با  کنیا   ۲۰۰۳ روند  نشست  نداند، 

روبرو شد.

۳. مالکیت سومالیایی
 ۱۹۸۸ سال  از  سومالی  صلح  روند  تاریخچه 
صلح  روندهای  که  می دهد  نشان  به وضوح 
شکست  مداوم  به طور  سومالی  مالکیت  فاقد 
را  سومالی  مالکیت  که  روندهای  می خورند. 
بیشتری  از مشروعیت  به حداکثر می رسانند، 
مانند  موارد  برخی  در  و  بوده  برخوردار 
موفق  سومالی لند  در  بورومو  صلح  مذاکرات 
از  استفاده  به  نباید  سومالی  مالکیت  بوده اند. 
آداب و رسوم یا مقامات سنتی خالصه شود، 
گرفته  کار  به  موارد  این  است  ممکن  اگرچه 

شوند.

۴. پشتیبانی یک پارچه خارجی از میانجی
یک مشکل فزاینده در سومالی، شناسایی یک 
میانجی مناسب و موثر بوده است. بسیاری از 
کشورهای که مشتاقانه نقش میانجی را بازی 
دیده  بی طرف  سومالی  داخل  در  می کنند 
دارند  کشور  این  در  سابقه ای  یا  و  نمی شوند 
که برخی از سومالیایی ها را به خود مشکوک 
یک  دارای  نیز  متحد  ملل  سازمان  می کند. 
تاریخچه بحث برانگیز و دشوار در این کشور 
مذاکرات  انجام  برای  را  خود  توانایی  و  است، 
منطقه ای  سازمان  است.  برده  بین  از  صلح 
»مرجع بین دولتی توسعه« از نظر بسیاری از 
سومالیایی ها به دو قسمت شده و هر قسمت 
هر  دارند.  قرار  کنیا  و  اتیوپی  سلطه  تحت 
کشور یا سازمانی که به عنوان میانجی فعالیت 
جلب  برای  بیشتری  شانس  هنگامی  می کند، 
اعتماد همه احزاب سومالی را دارد که جامعه 
پشتیبانی  برای  مشترکی  تالش  بین المللی 

یکپارچه از آن داشته باشد.

۵. شناسایی نمایندگان مشروع و معتبر
به طور  سومالی ها  صلح  روند  میانجی های 
بحث  این  بوده اند.  اختالفات  درگیر  مداوم 
افتاده است که کدام  اتفاق  در چندین سطح 
یک از انواع رهبری در هر هیأت دارای امتیاز 
بزرگان  باشند: رهبران شبه نظامی و سیاسی، 
از  ترکیبی  یا  مدنی  جامعه  رهبران  قبایل، 
همه؟ این انتخاب در مرحله اولیه گفت وگوها 
برای  از آن می توان  است. پس  اجتناب ناپذیر 

اصل  تا  جریمه  از  مالیاتی؛  بخشیدگی 
مالیات 

در  کبرا  مار  اثر  نمونه های  از  دیگر  یکی 
است.  مالیاتی  بخشیدگی  افغانستان  اقتصاد 
در سال های اخیر هر بار به بهانه هایی جریمه 
توسط  مالیات  پرداخت  عدم  یا  و  دیرکرد 
می گیرند.  قرار  بخشش  مورد  مالیه  وزارت 
باعث  کار  این  گذشته  سال های  در  شاید 
از  جریمه های شان  که  شرکت هایی  تا  می شد 
اصل مالیات بیشتر شده بود، تشویق شوند و 

مالیات شان را بپردازند. 
عوارض  تصمیم ها  این گونه  مطمئنا  اما 
ناخواسته ای هم دارد که متأسفانه در سیستم 
اثرش  نخستین  افغانستان،  مالی  بی نظم 
خود  زود  خیلی  بی عدالتی  احساس  یعنی 
بودیم  شاهد  بعد  سال های  در  داد.  نشان  را 
پرداخت نکردن  با  اقتصادی  بنگاه های  که 
توسط  بخشودگی  اعالم  منتظر  مالیات شان، 
را  خود  مالیات  که  آن هایی  مالیه اند.  وزارت 
بعد  سال های  در  می کنند  پرداخت  به موقع 
باعث  بی عدالتی  و  شکست خوردگی  احساس 
مالیه نپردازان  کاروان  به  کم کم  شد  خواهد 
مانند  تصمیم های  با  روند  این  بپیوندند. 
بخشیدگی در اصل مالیات برخی شرکت های 

مسئولیتی که از آدرس این کمیته به پولیس سپرده می شود، پولیس 
به گونه ی جدی آن را دنبال می کند. تا کنون هم چون مورد نداریم.«

می گوید  کابل  شهرداری  زیست  محیط  و  محیطی  صحت  رییس 
و  بلندمنزل   6۰۰ حدود  از  نظارت  و  بررسی  بر  عالوه  ریاست  این 
شهرک، حدود ۹۰۰۰ منبع آلوده کننده ی دیگر را نیز نظارت و ارزیابی 
می کند. به گفته ی آقای غالمی آلودگی که این منابع تولید می کنند 
نظر به آلودگی ناشی از مواد سوخت ناچیز است: »مجموع آلودگی 
درصد   ۲۰ تا   ۱5 دیگر  آلوده کننده ی   ۹۰۰۰ حدود  و  بلندمنزل ها 
بیشتر نیست. شهرداری کابل، وزارت داخله و اداره ی ملی حفاظت از 
محیط زیست تنها قادر به کنترل همین منابع آلوده کننده است. برای 

۸5 درصد دیگر هیچ برنامه ای نیست.«
براساس ارزیابی اداره ملی حفاظت از محیط زیست حدود 5۰ درصد 
آلودگی هوا در پایتخت از سوخت زغال سنگ در خانه های مسکونی 
ناشی  شهر  در سطح  موترها  گشت وگذار  از  آن  درصد   ۳5 حدود  و 
ملی  اداره  در  نظارت  و  تفتیش  رییس  نیک  محمد،  انجنیر  می شود. 
حفاظت از محیط زیست به روزنامه اطالعات روز می گوید که در این 
از محیط زیست و گروه های توظیف شده  اداره ملی حفاظت  صورت 
اگر موفق شوند بر تمامی ساختمان های رهایشی، شهرک ها، حمام ها، 
باعث  که  را  فعالیت های  سایر  و  نصب  دود  تصفیه  حوض ها دستگاه 
آلودگی می شود هم مهار کنند، تأثیر زیادی بر کاهش آلودگی هوای 
به  نسبت  می کند  تولید  منابع  این  که  آلودگی  زیرا  ندارد،  پایتخت 

آلودگی که خانه های مسکونی تولید می کند، اندک است.
اداره ملی احصاییه و معلومات افغانستان به تازگی نفوس کابل را حدود 
پنج میلیون نفر اعالم کرده است. حسن غالمی هم می گوید که در 
کابل حدود 6۰۰ هزار خانواده از سر ناچاری در زمستان زغال سنگ 
بی کیفیت و تصفیه ناشده می سوزانند زیرا از انرژی های پاک مثل برق 
مداوم و گاز ارزان محرومند. او اضافه می کند که در کنار 6۰۰ هزار 
خانواده، حدود 6۰۰ هزار واسطه ی نقلیه نیز در کابل در گشت وگذار 
است. به گفته ی در مجموع این دو منبع کالن آلوده کننده عامل ۸5 

درصد آلودگی هوای کابل است.
آگاهان محیط زیست نیز معتقدند که تعبیه دستگاه تصفیه کننده ی 
دود در مرکزگرمی ها، تأثیر چندانی بر کاهش آلودگی هوای پایتخت 

نخواهد داشت.
عبداالحد ملکیار، کارشناس محیط زیست به این باور است که نصب 
فلتر در حدود 6۰۰ بلندمنزل و شهرک هم تأثیر قابل توجهی روی 
از  که  دودی  او  گفته ی  به  زیرا  داشت،  نخواهد  هوا  آلودگی  کاهش 
قرار می گیرد و محیط  باالتر  ارتفاع  بیرون می شود در  مرکزگرمی ها 
هزار  او گشت وگذار حدود ۱۰۰  به گفته ی  نمی کند.  آلوده  آنقدر  را 
ناشده،  تصفیه  ذغال سنگ  مثل  ناپاک  مواد  و سوخت  روز  در  موتر 
رابر و پالستیک بزرگ ترین عامل آلوده کننده ی هوای پایتخت است. 
بر اساس اطالعات آقای ملکیار، از شروع زمستان تا کنون حدود ۸۰۰ 
هزار تن ذغال سنگ به شهر کابل وارد شده است که احتماال تا پایان 
زمستان مصرف می شود: »نصب فلتر در بلندمنزل ها راه حل نیست و 

تأثیر چندانی ندارد.«
آلوده ترین  امسال  کابل  که  می گوید  ملکیار  آقای  وجود،  این  با 
زمستان را شاهد خواهد بود و شهروندان کابل نسبت به زمستان های 
سه  روزانه  شما  اگر  روزها  این  »در  می بینند:  بیشتری  آسیب  قبل 
خستگی  احساس  دیگر  فصل های  به  نسبت  بروید،  پیاده  کیلومتر 
بیشتر می کنید. حتی عرق می کنید، نه به این خاطر که لباس گرم 
نه، عرق می کنید بخاطر که نفس های عمیق می کشید.  پوشیده اید، 
هر قدر که غلظت هوا و آلودگی بیشتر باشد به همان اندازه تنفس 

ما عمیق می شود.« 
ارزان، به حداقل رساندن قطعی  با این حال آقای ملکیار توزیع گاز 
برق، جلوگیری از ورد ذغال سنگ بی کیفیت و تیل بی کیفیت را راه 

حل مؤثر برای کاهش آلودگی هوای پایتخت می داند. 
امراهلل صالح در یاداشت جلسه ی شش ونیم دیروزش نوشت: »اگر فکر 
ناکام  ما  پس  ندارد  گذشته  سال  با  فرقی  هیچ  امسال  که  می کنید 

هستیم. اگر فرق دارد پس کامیاب هستیم.« 

لطفعلیسلطانی
گزارشگر

حدود یک ونیم ماه قبل امراهلل صالح، معاون اول رییس جمهوری در 
کنار رسیدگی به وضعیت امنیتی شهر کابل، برنامه هایی برای کاهش 
و مبارزه با آلودگی هوا در جریان زمستان نیز روی دست گرفت. او به 
اداره ی ملی حفاظت از محیط زیست هشدار داد، در صورتی که حدود 
6۰۰ بلندمنزل و شهرک در کابل که به گفته ی او عامل ۴۰ درصد 
آلودگی هوا در جریان زمستان است، دستگاه تصفیه دود نصب نکنند، 
رهبری رده های اول، دوم و سوم این اداره برکنار می شوند. حاال اما 
به نظر می رسد که برنامه ی آقای صالح چندان مؤثر واقع نشده است، 
زیرا این طرح اگر حتا صددرصد هم عملی شود، تأثیری چندانی بر 

کاهش آلودگی هوا ندارد.
با آن که آقای صالح، اداره ملی حفاظت از محیط زیست را مکلف به 
پی گیری نصب فلتر در بلندمنزل ها و شهرک ها کرده بود، اما حاال این 

مسئولیت به شهرداری کابل سپرده شده است.
بر اساس اطالعات ریاست صحت محیطی و محیط زیست شهرداری 
کابل که مسئول بررسی و نظارت از طرح نصب فلتر در بلندمنزل ها 
است، تا کنون از میان 5۸۸ بلندمنزلی که مرکز گرمی دارند، حدود 
بلندمنزل دستگاه تصفیه ی دود نصب کرده اند. حسن غالمی،   ۳۰۰
رییس این ریاست، در صحبت با روزنامه اطالعات روز گفت که از ۱5 
بلندمنزل  عقرب تا ۲۹ قوس در نتیجه ی پی گیری شهرداری، ۱56 
بلندمنزل   ۱۴۹ که  افزود  او  کرده اند.  نصب  دود  تصفیه  دستگاه 
که  گفت  همچنان  او  بودند.  کرده  نصب  فلتر  گذشته  سال  دیگر 
مرکز گرمی های ۱۳7 بلندمنزل و شهرک دیگر غیرفعال است و حدود 

۱۴۰ بلندمنزل دیگر هنوز فلتر نصب نکرده  اند. 
این سو  به  ماه  دو  حدود  از  کار  جریان  در  غالمی،  آقای  گفته ی  به 
دستگاه های مرکزگرمی ۱7۳ بلندمنزل مسدود شده که از این میان 

تا کنون ۱۰۸ بلندمنزل با نصب فلتر دوباره فعال شده است. 
آقای غالمی می گوید که تا کنون حدود 6۰ درصد بلندمنزل ها فلتر 
نصب کرده اند. او ابراز امیدواری می کند که تا پایان ماه جدی این رقم 

به، ۹۰ درصد برسد. 
آنطور که اقای غالمی می گوید نصب این تعداد فلتر هم کار ساده ای 
کارمند  چندین  کار  و  بررسی  جریان  در  او  گفته  به  است.  نبوده 
اداره اش حتا لت وکوب شده اند: »مالکان ۱۱ بلندمنزل به هشدارهای 
شهرداری بی اعتنایی کرده و مهرالک ها را بدون اجازه برداشته بودند. 
اجازه ندادند که تیم های ما بروند مرکزگرمی های شان را بررسی کنند. 

حتی کارمندان ما را لت وکوب کرده بودند.«
به گفته ی آقای غالمی در نزدیک به دو ماه گذشته شهرداری کابل 
به  به دلیل تخلفات محیط زیستی  را  بلندمنزل   مالکان حدود ۲۲۰ 
ریاست کشف عملیات های وزارت داخله معرفی کرده که تحت پیگرد 
برای  را  بلندمنزل ها  از  شماری  مالکان  داخله  »وزارت  بگیرند:  قرار 
۲۴ ساعت در نظارت خانه نگهداشته بودند تا آنان مجبور شدند فلتر 

نصب کردند.«
ارتباط  در  کسی  کنون  تا  که  می گوید  اما  کابل  پولیس  فرماندهی 
فرامرز،  فردوس  است.  نشده  بازداشت  زیستی  محیط  تخطی های  با 
به  روز گفت: »پولیس  اطالعات  روزنامه  به  کابل  پولیس  سخن گوی 
عنوان همکار در کمیته محافظت از محیط زیست حضور دارد و هر 

نمایی از شهر کابل در ساعات اولیه صبح زمستان امسال – عکس از حکیم مظاهر
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ایران گزارش دبریکل سازمان ملل درباره نقض قطعنامه ۲۲۳۱ را رد کرد

گونه جدید کرونا؛ 
یتانیا در »تماس نزدیک« هستیم سازمان بهداشت جهاین: با بر

اثبات برساند.

اعتراض به نحوه طرح ترور فخری زاده در گزارش
مجید تخت روانچی همچنین در این نامه به موضوع ترور 
نظامی  و  هسته ای  ارشد  دانشمند  فخری زاده،  محسن 

ایران، در گزارش آنتونیو گوترش اشاره کرده است.
به گزارش ایرنا، نماینده ایران در نامه خود به نحوه طرح 
ترور محسن فخری زاده در گزارش دبیرکل را» به هیچ 

عنوان کافی ندانست.«
محسن فخری زاده روز هفتم قوس در آبسرد دماوند هدف 

سوء قصد قرار گرفت و کشته شد.
نامه خود خواستار آن شده است  مجید تخت روانچی در 
که آنتونیو گوترش کشته شدن محسن فخری زاده و قاسم 
سلیمانی را » به صورت صریح و بدون لکنت زبان محکوم« 

کند.
و  پاسداران  سپاه  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی،  قاسم 
ابومهدی المهندس، معاون نیروی حشدالشعبی عراق، در 
۱۳ جدی ۱۳۹۸ در جاده فرودگاه بغداد توسط پهپادهای 

امریکایی کشته شدند.
شورای  و  گوترش  آنتونیو  از  پیشتر  تخت روانچی  مجید 
امنیت خواسته بود که ترور محسن فخری زاده را محکوم 

کنند و اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند.

قابل توجهی« وجود دارد، اما بوریس جانسون نخست وزیر 
بریتانیا گفت که شدت سرایت این گونه ممکن است تا 7۰ 

درصد بیشتر از نسخه قدیمی باشد.
در دست  و شواهد محکمی  مقامات می گویند دالیل  اما 
نیست که نشان دهد گونه جدید ویروس کرونا به افزایش 
بر آن کارگر  فعلی  یا واکسن های  مرگ و میر می انجامد 

نیست.
دولتی  مسئول  مقام  باالترین  ویتی،  کریس  پروفسور 
بهداشت و درمان در انگلستان می گوید »من فکر می کنم 
اما  کرد  خواهد  بدتر  مراتب  به  را  وضعیت  موضوع  این 
مورد  واکسن  اگر  مخصوصا  هست،  هم  خوش بینی هایی 
با این فرض که بر این ویروس  البته  استفاده قرار گیرد، 

کارساز باشد که در حال حاضر چنین به نظر می  رسد«.
به  بریتانیا  بهداشت  وزیر  هنکوک  مت  پیش  روز  شش 
از  جدیدی  گونه  گفت  کشور  این  پارلمان  نمایندگان 
ویروس کرونا شناسایی شده که ممکن است سرعت شیوع 

بیشتری داشته باشد.

تعهدات  »کاهش  است:  گفته  است«،  هسته ای  توافقنامه 
دیگر  توسط  توافق  نقض  قهری  »نتیجه  ایران«  هسته ای 

طرف ها و مطابق با حقوق ایران در برجام« است.
روسیه، چین،  امریکا،  قدرت جهانی شامل  ایران و شش 
فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در ۱۳۹۴ به توافقی جامع 
برای حل وفصل ابهامات برنامه هسته ای ایران دست یافتند 
را  فعالیت های هسته ایش  از  ایران برخی  براساس آن  که 
محدود کرد و در مقابل تحریم های هسته ای علیه تهران 
تعلیق شد. چند ماه بعد شورای امنیت با تصویب قطعنامه 

۲۲۳۱ برجام را تایید کرد.
اما دولت دونالد ترمپ در ۱۸ ثور ۱۳۹7 از توافق هسته ای 
تحریم های  و  شد  خارج  ایران  با  جهانی  قدرت  شش 

هسته ای علیه ایران را برگرداند.
اعالم  ایران  برجام،  از  امریکا  خروج  از  پس  یک سال 
خود  هسته ای  تعهدات  از  عدول  برای  گام  پنج  که  کرد 
برداشته است تا به عدم جدیت اروپا در مراقبت از برجام 
و عدم کارایی ساز و کار مالی تجارت با ایران، موسوم به 

»اینس تکس«، اعتراض کند.
مجید تخت روانچی در ادامه با اشاره »به وعده کشورهای 
پیش بینی  اقتصادی  روابط  تداوم  تضمین  برای  اروپایی 
شده در برجام با ایران و ایجاد سامانه اینس تکس«، گفته 
به  را  کارایی خود  باید  از ۲ سال  این سامانه پس  است، 

دولت هلند گفت تا زمانی که وضعیت در بریتانیا وضوح 
به  هلند  به  ویروس  ورود  خطر  باید  کند  پیدا  بیشتری 

حداقل ممکن برسد.
عضو  دیگر  کشورهای  با  که  کرد  اعالم  همچنین  هلند 
برخی  اعمال  با  تا  کرد  خواهد  همکاری  اروپا  اتحادیه 
محدودیت ها، خطر ابتال به ویروس جدید کرونا را کاهش 

دهد.

درباره ویروس جدید چه می دانیم؟
با  کرد  اعالم  خود  توییتر  در  جهانی  بهداشت  سازمان 
بیماری در تماس  بریتانیا در مورد گونه جدید  مقام های 

است.
تحقیقات  به  مربوط  اطالعات  بریتانیا  گزارش،  بنابراین 
جاری درباره گونه جدید کرونا را به طور مداوم با سازمان 
این سازمان هم  و  اشتراک می گذارد  به  بهداشت جهانی 

هم اخبار مرتبط را به دولت های عضو اطالع می دهد.
اگرچه هنوز درباره گونه جدید ویروس کرونا »عدم قطعیت 

چارچوب توافق هسته ای موسوم به برجام بازگردد.
به نقل از رادیو فردا، شورای امنیت سازمان ملل قرار است 
در روز سه شنبه ۲۲ دسامبر برای بررسی گزارش آنتونیو 
گوترش نشستی برگزار کند. دبیرکل سازمان ملل براساس 
قطعنامه ۲۲۳۱ ، موظف شده که هر شش ماه، گزارشی از 
چگونگی اجرای این قطعنامه به شورای امنیت ارائه کند.

و  گوترش  آنتونیو  به  نامه ای  در  تخت روانچی  مجید 
جری ماتجیال نماینده آفریقای جنوبی و رییس دوره ای 
شورای امنیت با با اشاره به این که امریکا » ناقض فاحش 

از  را  ورودی  پروازهای  کرونا،  ویروس  از  تازه  گونه  این 
بریتانیا ممنوع کرده است.

اصلی  گونه  به  نسبت  بیشتری«  »سرعت  با  جدید  گونه 
شیوع می یابد اما گمان نمی رود کشنده تر باشد.

جنوب  از  بزرگی  بخش  در  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
شرقی انگلستان از جمله لندن، برای جلوگیری از شیوع 
سریع ویروس، محدودیت های شدیدتری وضع شده است.

دالیل و شواهد محکمی در دست نیست که نشان دهد 
گونه جدید ویروس کرونا، بیماری شدیدتری ایجاد می کند 

یا واکسن های فعلی بر آن بی اثر است.
همزمان و با نگرانیهای بیشتر در خصوص این گونه تازه 
ویروس کرونا، دولت هلند از روز یکشنبه پرواز مسافران را 
از بریتانیا را ممنوع کرد. دولت هلند گفت این ممنوعیت 

تا اول ژانویه برقرار است.
این اقدام پس از آن انجام شد که هلند اوایل ماه جاری 
میالدی از یک بیمار نمونه برداری کرد که به گونه جدید 

کشف شده در »انگلستان« آلوده است.

در  ایران  نماینده  تخت روانچی،  مجید  روز:  اطالعات 
سازمان ملل شنبه ۲۹ قوس در نامه ای به دبیرکل سازمان 
ملل و رییس دوره ای شورای امنیت، موضع تهران در قبال 
گزارش تازه دبیرکل سازمان درباره قطعنامه ۲۲۳۱ را بیان 

کرده است.
خبرگزاری های بین المللی ۱۸ قوس به نسخه ای از گزارش 
شورای  به  متحد،  ملل  سازمان  دبیرکل  گوترش،  آنتونیو 
آن  در  که  یافتند  دست   ۲۲۳۱ قطعنامه  درباره  امنیت 
در  خود  تعهدات  به  کامل  طور  به  بود  خواسته  ایران  از 

درباره  می گوید  جهانی  بهداشت  سازمان  روز:  اطالعات 
پیدایش و بروز گونه تازه ای از ویروس کرونا با مقام های 
هلند  همزمان  است.  نزدیک«  »ارتباط  در  بریتانیا  دولت 
اعالم کرده که با افزایش نگرانی در خصوص خطر شیوع 
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و فکر می کنم که اکنون می توانیم کامال واضح بگوییم 
که این روس ها بودند که این کار را کردند.«

با این همه روز شنبه، دونالد ترمپ، رییس جمهور آمریکا 
، در توییتی حمالت سایبری را جدی ندانست و در عین 
حال احتمال داد که چین مسئول این اتفاق باشد . او 
گفت حمالت سایبری در رسانه های دروغ پرداز خیلی 
افتاده  اتفاق  واقعیت  در  است که  آن چیزی  از  بزرگتر 

است.

موضوع را  تایید کرد.
از  از بخشی  استفاده  برای  پمپئو گفت: »تالش زیادی 
نرم افزارهای واسط  برای جاسازی کد مخرب در داخل 
به  اکنون  و   ، گرفت  آمریکا صورت  دولت  سیستم های 
نظر می رسد سیستم هایی از شرکت های خصوصی و 
شرکت ها و دولت ها در سراسر جهان نیز مورد حمله 

بوده است.«
پمپئو اضافه کرد: »این یک تالش بسیار چشمگیری بود 

بر  که  می گوید  شبکه،  امنیت  تحلیلگر   ، لیسکا  آلن 
اساس داده های یک شرکت امنیت سایبری مستقر در 
ماساچوست ، ۱۹۸ مورد را که با استفاده از درب پشتی 
هک  ویند«  سوالر  »اوریون  شبکه  مدیریت  افزار  نرم 

شده اند شناسایی شده است.
تاکنون مشخص شده  که  گفتند  هم  دیگر  منبع  سه   
حمله  مورد  را  سازمان،   ۲۰۰ حداقل  هکرها  که  است 
قرار داده اند که تعداد نهایی آن ها می تواند افزایش یابد.

این در حالی است که نه شرکت مستقر در ماساچوست و 
نه منابعی که با تحقیقات آشنا بودند ، هویت مراکزی را 
که با این حمله روبه رو بودند،  فاش نکرده اند. همچنین 
انگیزه هکرها ناشناخته است و مشخص نیست که آنها 
چه چیزی را بررسی کرده یا از شبکه های هک شده که 
در آن نفوذ کرده بودند چه چیزی را به سرقت برده اند.

شرکت  این  که  کرد  اعالم  ویند«  »سوالر  سخنگوی 
اشتراک  به  برای  کارشناسان  و  مشتریان  با  »همچنان 
موضوع  این  بهتر  درک  برای  کار  و  اطالعات  گذاشتن 
همکاری می کند.« او گفت: »هنوز زود است که درباره 

تحقیقات چیزی گفته شود.«
این  احتماال  که  شد  گفته  ابتدا  همان  از  حال،  این  با 
هکرها وابسته به دولت روسیه بوده اند و مایکل پمپئو ، 
وزیر خارجه امریکا نیز  روز جمعه در گفت وگویی این 

اطالعات روز: خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که حداقل 
شرکت های  و  دولتی  نهادهای  جمله  از  سازمان،   ۲۰۰
تجاری در سراسر جهان، با حمله سایبری گسترده ای رو 

به رو شده اند که احتمال دارد روسیه مسئول آن باشد.
به نقل از ایران اینترنشنال، یک شرکت امنیت سایبری 
این  به  اولیه مربوط  با تحقیقات  و سه منبع مطلع که 
بلومبرگ گفته اند که حداقل  به  حمالت آشنا هستند، 
۲۰۰ سازمان، در جریان حمله سایبری اخیر که احتماال 
کد  یک  نصب  با  است،   داشته  دست  آن  در  روسیه  

مخرب در یک برنامه نرم افزاری، هک شده اند.
هنوز تعداد واقعی مراکزی که با حمله سایبری گسترده 
روبه رو شدند، مشخص نیست.  حمالتی که از یک باگ 
موسوم به درب پشتی یا بک دور در نرم افزار مدیریت 
برای  بستری  عنوان  به  ویند«  سوالر  »اوریون  شبکه 

حمالت استفاده کرده است. 
بررسی  و  مدیریت  نرم افزار  یک  ویند«  سوالر  »اوریون 
که سازمانهای  است  )مونیتورینگ(  بر شبکه  نظارت  و 

دولتی و تجاری از آن استفاده می کنند. 
بر اساس گزارش بلومبرگ، حدود ۱۸هزار کاربر »سوالر 
ویند« یک به روزرسانی مخرب دریافت کردند که موجب 
ایجاد یک در پشتی می شد. البته تعداد کاربرانی که از 

این طریق هک شده اند بسیار کمتر بوده است.

دست کم ۲۰۰ مرکز دولیت و تجاری در رسارس جهان با حمالت گسرتده سایربی مواجه شدند
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اسکار مینگسا:
بارسا 100 درصد باید 

بازی بعدی را بربد

رسیدن رونالدو 
به رکورد 59ساله رسی آ
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مدافع بارسلونا پس از تساوی تلخ برابر والنسیا 
در  وایادولید  شست  جز  ای  چاره  که  گفت 

بازی بعدی ندارند.
برابـر  نوکمـپ  در  شـب  شـنبه  بارسـلونا 
والنسـیا با تسـاوی ۲-۲ متوقف شـد. تساوی 
تلخـی که رونـد بردهای بارسـا را از بین برد. 
در ایـن بـازی مختـار دیاکابـی ابتدا والنسـیا 
را پیـش انداخـت امـا لیونـل مسـی و رونالد 
آرائوخـو برای بارسـا گلزنی کردند تا باشـگاه 
کاتـاالن در مسـیر یـک پیـروزی دیگـر قرار 
بگیـرد ولـی ماکسـی گومـز بـا گل تسـاوی 
بخـش خـود اجازه نـداد یاران مسـی نوکمپ 

را بـا خوشـحالی تـرک کنند.
اسکار مینگسا مدافع جوان بارسلونا در پایان 
بازی گفت:» فکر می کنم خوب بازی کردیم. 
عملکرد و تالش بازیکنان در زمین با و بدون 
عقب  گل  یک  اول  نیمه  بود.  خوب  توپ 
گل  زود  توانستیم  خوشبختانه  ولی  افتادیم 
مساوی را بزنیم. گل دوم والنسیا روی یکی 
دو اشتباه کوچک رقم خورد. اشتباهاتی که 

باید برطرف شوند.«
مینگسا که به تازگی توانسته در ترکیب ثابت 
بارسا قرار بگیرد ادامه داد:» افتخار می کنم 
برای بارسا بازی می کنم و سعیم در این است 
بهترین عملکرد را داشته باشم. می خواهم از 
استفاده  خوبی  به  شده  نصیبم  که  فرصتی 
کنم. بازی بعدی برابر وایادولید است)۲ دی( 

و ۱۰۰ درصد باید پیروز شویم.«

بازی  در  گل  دو  زدن  با  رونالدو  کریستیانو 
یوونتوس مقابل پارما به رکوردی تاریخی در 
سری آ رسید که 5۹ سال بود در این لیگ 

تکرار نشده بود.
در شب پیروزی ۴-۰ یوونتوس مقابل پارما، 
تیمش  برای  گل  دو  رونالدو  کریستیانو 
کند  پیدا  رکوردی دست  به  تا  زد  یوونتوس 
که 5۹ سال بود در سری آ تکرار نشده بود. 
رونالدو با این دو گل به رکورد عمر سیووری 
رسید و در بیشترین تعداد گلزنی در یک سال 
میالدی در سری آ با او برابر شد. رکوردی که 

سیووری در سال ۱۹6۱ ثبت کرده بود.
دو گل شـنبه شـب رونالدو باعث شـد او حاال 
چهارمیـن بازیکـن تاریـخ سـری آ باشـد که 
در جریـان یـک سـال تقویمـی موفـق شـده 
دسـت کـم ۳۳ گل بـه ثمر برسـاند. یـووه با 
ایـن پیـروزی کـه دبـل رونالدو نقـش مهمی 
در آن داشـت بـه امتیـاز مسـاوی بـا اینتـر 
رسـید و اختالفـش با آث میالن صدرنشـین 
را یـک امتیـاز کرد هـر چند یووه یـک بازی 

بیشـتر از این دو تیـم دارد.
تاریخی  رکوردی  با  او  برای  رونالدو  دبل  اما 
عمر  رکورد  به  او  شد  باعث  و  شد  همراه 
برسد.  یوونتوس  تاریخی  مهاجم  سیووری 
بود.  ثبت شده  سال ۱۹6۱  در  که  رکوردی 
البته رونالدو و سیووری از نظر تعداد گلهای 
با  نوردال  با گونار  تقویمی  زده در یک سال 
زده  گل   ۴۱ با  بورل  فلیچه  و  زده  گل   ۳6
اینکه  به  توجه  با  رونالدو  ولی  دارند  فاصله 
میالدی  سال  پایان  از  پیش  تا  یوونتوس 
۲۰۲۰ یک بازی دیگر در سری آ انجام می 
دهد این فرصت را دارد تا عمر سیووری را هم 

پشت سر بگذارد.

رئیس رئال مادرید در جلسه مجمع دیروز 
باشگاه از زین الدین زیدان و نیز برگزاری 

سوپرلیگ اروپا دفاع کرد.
رئـال مادریـد هم مثـل دیگر باشـگاه های 
بـزرگ اروپایـی تحـت تاثیر پاندمـی کرونا 
از لحـاظ اقتصـادی آسـیب دیـد بـا ایـن 
وجود توانسـت سـود ۳۱۳ هـزار یورویی را 
در پایـان فصـل گذشـته بـه ثبت برسـاند. 
سـودی بسـیار کمتـر از گذشـته اما مثبت 
موفقیـت  یـک  خـود  نـوع  در  آن  شـدن 

بـزرگ بـرای باشـگاه بود.
با  دیروز  جلسه  در  پرز  فلورنتینو 
کرونا  پاندمی  گفت:»  باشگاه  اعضای 
زندگی ما را تغییر داد و به شرایطی جدید 
مارچ  ایم. ۸  نامعلوم خو گرفته  عواقبی  با 
آخرین دیداری بود که برابر تماشاگران در 
برگزاری  و سپس  رفتیم  میدان  به  برنابئو 
بازی ها بدون تماشاگر از لحاظ اقتصادی 

بسیار به ضررمان شد.
خوشـبختانه تیمـی بزرگ با یک سـرمربی 

توانستیم بین درآمدها و هزینه ها سودی 
برسانیم که  ثبت  به  را  یورویی  ۳۱۳ هزار 
بودجه  بود.  خود  نوع  در  موفقیت  یک 
میلیون   6۱7 بعد  فصل  برای  باشگاه 
از  کمتر  بسیار  که  شده  بینی  پبش  یورو 
فصل  به  نسبت  ما  است.  قبلی  انتظارات 
بودجه  لحاظ  از  یورو  میلیون   6۹ قبل 
زیان خواهیم داشت و چاره ای جز کاهش 

دستمزدها نیست.«
سـوپرلیگ اروپـا:» اصالحـالت فوتبال 
نبایـد بیـش از ایـن بـه تاخیـر بیفتـد. مـا 
باشـگاه هـای بـزرگ مسـئولیت خطیـری 
از ایـن حیـث داریـم. بایـد سـطح رقابـت 
و کیفیـت تورنمنـت هـا را باالتـر بـرد که 
از لحـاظ اقتصـادی و مالـی نیـز بسـیار به 

سـودمان می شـود.«

جـام هدایـت کـرده و دومیـن مربـی برتر 
تاریـخ باشـگاه از لحـاظ کسـب پیـروزی 
اسـت. مـا در ۱۰ سـال گذشـته فاتـح ۱۹ 
جـام شـده ایـم و تیمـی برنـده و قهرمـان 
داشـته ایـم. مفتخـرم کـه زیـدان مربی و 
رامـوس کاپیتان ماسـت و با ایـن بازیکنان 
بـه آینـده ای روشـن امیـدوار هسـتیم. به 
منتخـب  تیـم  در  بازهـم  کـه  رامـوس 
سـال قـرار گرفـت و در مجمـوع بـه همـه 
بازیکنـان ایمـان داریـم و همچنان تشـنه 

کسـب قهرمانـی های بیشـتر هسـتیم.«
حساب های باشگاه:» فصل ۲۰۱۸-۱۹ 
درآمد  یورو  میلیون   ۸۲۲ تواسنتیم 
گذشته  فصل  میزان  این  و  باشیم  داشته 
یافت؛ یعنی  به 7۱5 میلیون یورو کاهش 
ضرری ۱۰7 میلیون یورویی. در نهایت اما 

بـزرگ مثل زیـن الدیـن زیـدان داریم که 
تاریـخ سـاز شـده اند. زیـدان مـا را به ۱۱ 

اصالحات در فوتبال قطعی است
یدان، راموس و سوپرلیگ اروپا چراغ سزب پرز به ز

بیشتر هواداران ورزش تصور می کنند پول 
برای  صرفا  بقیه  و  است  فوتبال  در  فقط 
ورزش  عالقه  و  عشق  روی  از  یا  سالمتی 
و  نیست  طور  این   که  حالی   در  می کنند؛ 
میلیونرهای مستطیل سبز هستند  از  غیر 
پول  دیگر  رشته های  در  که  ورزشکارانی 

روی پول می گذارند.
بهانه  »به  نوشت:  اقتصاد  دنیای  روزنامه 
دستمزد  پرداخت  رکورد  شدن  شکسته 
به  نگاهی  ندیدیم  بد  آمریکا،  بسکتبال  در 
رشته های ورزشی غیر فوتبالی اما پردرآمد 

بیندازیم.

بسکتبال
اخیرا باشگاه میلواکی باکس قرارداد جیانیس 
مدت  به  را  یونایی اش  ستاره  کنمپو،  آنتتو 
با رقم ۲۲۸ میلیون دالر تمدید  پنج سال 
دستمزد  پرداخت  رکورد  قرارداد  این  کرد. 
در تاریخ لیگ حرفه ای بسکتبال در آمریکا 
این  حاال  و  شکست  را   NBA به  موسوم 
دالر  میلیون   ۴5 از  بیش  سال  هر  بازیکن 
دستمزد دریافت خواهد کرد. به  طور کلی 
میزان پرداختی ها در لیگ بسکتبال آمریکا 
بسیار باالست؛ به  طوری که ستارگانی مثل 
راسل  و  دالر  میلیون   ۳7 با  کری  استیفن 
وستبروک با دریافت ساالنه ۳5 میلیون دالر 

میالدی به عنوان پردرآمدترین بوکسور حال 
حاضر جهان به چشم می خورد.

فرمول یک
هم  اتومبیلرانی  مسابقات  سطح  باالترین 
شرایط  هم  هرچند  درآمدزاست؛  بسیار 
دشوار  بسیار  ورزشی  رشته  این  در  حضور 
است و هم خطراتی که ورزشکار در طول 
مسابقه با آن دست و پنجه نرم می کند با 
نیست.  مقایسه  قابل  دیگری  ورزش  هیچ 
معموال  یک  فرمول  رانندگان  همه  این  با 
قراردادهای خوبی می بندند و ثروت زیادی 
به عنوان  شوماخر  میشاییل  از  دارند.  هم 
یک  مرز  از  ثروتش  که  ورزشکاری  اولین 
میلیارد دالر گذشت یاد می شود. این اتفاق 
در سال ۲۰۰5 رخ داد. شوماخر سال هاست 
به  دلیل ضربه مغزی در اسکی، در کما و 
او  از  پس  می برد.  سر  به  مجهول  شرایط 
لوییس همیلتون قرار دارد که میزان خالص 
زده  تخمین  دالر  میلیون   ۲۸5 ثروتش 
می شود. همیلتون به تازگی به رکورد هفت 
قهرمانی شوماخر در فرمول یک دست پیدا 
نفر  هم  اسپانیایی  آلونسوی  فرناندو  کرد. 
سوم ثروتمندترین رانندگان جهان است و 
ارزش دارایی اش ۲۸5 میلیون دالر تخمین 

زده می شود.«

بوکس
پردرآمدترین  نفره   ۱۰۰ فهرست  در 
از  که   ۲۰۱۹ سال  در  جهان  ورزشکاران 
صدرنشین  و  شد  اعالم  »فوربس«  سوی 
نام 6 بوکسور به  بود،  لیونل مسی  آن هم 
چشم می خورد. حقیقت آن است که بوکس 
رشته های  پول سازترین  جمله  از  حرفه ای 
سائول  نام  فهرست  این  در  است.  ورزشی 
حرفه ای  ساله   ۳۰ بوکسور  آلوارز،  کانلو 
دالر در سال گذشته  با کسب ۹6 میلیون 

ورزشکاران  پردرآمدترین  زمره  در  حقوق، 
جهان به  شمار می روند.

تنیس
ورزش تنیس مخصوصا در باالترین سطحش 
می کند.  ستاره ها  نصیب  سرشاری  درآمد 
برای  آن  به  دستیابی  گاهی  که  ارقامی 
فوتبالیست های مشهور هم غیر ممکن است. 
به  عنوان مثال آن  طور که سایت »فوربس« 
مردان  تنیسور  پردرآمدترین  داده،  گزارش 
در سال ۲۰۱۹ روجر فدرر سوئیسی بود که 
را کسب  عنوان  این  بار  برای چهاردهمین 
می کرد. فدرر در سال گذشته میالدی تنها 
از محل جوایز شرکت در مسابقات مختلف 
است.  داشته  درآمد  دالر  میلیون   ۹۳  /۴
نیز  او  اسپانسرهای  می شود  زده  تخمین 
هر سال حدود 6۰ میلیون دالر سود به این 
ورزشکار مشهور می رسانند. برآوردها نشان 
یعنی  معاصر  بزرگ  تنیسور  سه  می دهد 
روجر فدرر، نواک جوکوویچ و رافائل نادال 
در طول دوران فعالیت حرفه ای شان جمعا 
محل  از  دالر  میلیارد  یک  از  بیش  ثروتی 
اینها  همه  با  آورده اند.  دست  به   تبلیغات 
شاید بامزه باشد اگر بدانید نواک جوکوویچ 
در  پایین  دستمزدها  رقم  از  پیش  چندی 

تنیس شکایت کرده بود!

ین ورزشکاران غریفوتبایل دنیا پردرآمدتر

اتلتیکو گل هایش را ۲ برابر کرده است

داد و بـا چهـار گل کادیـس را مغلـوب 
کـرد. ایـن گل ها موجب شـدند اتلتیکو 
صدرنشـین اللیگا باشـد. تیم سـیمئونه 
۹ پیـروزی و دو تسـاوی را کسـب کرده 

و تنهـا یـک بـار مغلوب شـده اسـت. 

ثمـر  بـه  گل  یـک  بـازی  دو  در  کنـد. 
رسـاند: برابـر بارسـلونا و والنسـیا. در دو 
دیـدار دیگـر دو بـار یـا بیشـتر گلزنـی 
کـرد. در دو بـازی جشـنواره گل بـه راه 
انداخـت و 6 بـر یـک گرانادا را شکسـت 

چهاردهم  های  گل  و  کرد  مساوی 
فبروری را مارکوس یورنته و توماس به 
نام خود ثبت کردند. اما اکنون تیم یک 

آمار خوب در گلزنی دارد. 
برتریـن گلـزن اتلتیکو، لوییس سـوارس 
دروازه  وارد  را  گل  هفـت  کـه  اسـت 
حریفـان کـرد. مهاجم اروگوئـه ای در ۹ 
بـازی چنیـن آمـاری را بـه ثبت رسـاند 
چـون سـه بـازی را از دسـت داد. دیگـو 
کاسـتا کـه در ایـن فصـل هم با آسـیب 
دیدگـی روبـرو شـد تنهـا دو گل به ثمر 
رسـانده اسـت. سـال گذشـته بهتریـن 
گلـزن روخـی بالنکـو آلـوارو موراتـا بود 
ثمـر  بـه  بـازی  در ۱۲  کـه چهـار گل 

ند.  رسا
تیـم دیگـو پابلـو سـیمئونه تنها در سـه 
بازی موفق نشـده اسـت دروازه حریفان 
را بـاز کنـد. ایـن تیـم نتوانسـت برابـر 
اوئسـکا، ویارئـال و رئـال مادریـد گلزنی 

گذشته  فصل  به  نسبت  اتلتیکومادرید 
آمار گلزنی اش دو برابر شده است.

بـه نقـل از آس، اتلتیکومادریـد نسـبت 
بـه فصـل گذشـته در اللیـگا دو برابـر 
بالنکـو  روخـی  اسـت.  کـرده  گلزنـی 
خیلـی مشـکالت گلزنـی داشـت امـا به 
نظـر مـی رسـد امسـال ایـن مسـاله را 
حـل کرده اسـت. آمـار این تیـم در این 
زمینـه قابـل توجـه اسـت و نشـان مـی 
دهـد  اختـالف زیـادی بیـن اتلتیکـوی 
کنونـی و فصـل ۲۰-۲۰۱۹ وجـود دارد. 
قرمـز و سفیدپوشـان در ۱۲ بـازی ۲۴ 
گل بـه ثمر رسـاندند یعنـی میانگین دو 

گل در هـر دیـدار.
فصل گذشته در ۱۲ بازی اللیگا تنها ۱۲ 
گل به ثمر رساندند یعنی میانگین یک 
گل در هر بازی. اتلتیکو تا هفته بیست و 
چهارم نتوانست ۲۴ گل به ثمر برساند. 
والنسیا  برابر  بالنکو  زمان روخی  آن  در 
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به گفته غالم  محمد صالح  خیل، 
باری آقای استانکزی به آن ها 

پیشنهاد پول و ُپست  های 
خوب برای دانشجویان 
این خانواده می  دهد، اما 

غالم  محمد راضی نمی  شود و 
می  گوید تا زمانی که دلیل قتل 
اعضای خانواده  اش مشخص و 
عامالن محکمه نشود، پرونده 

را رها نمی  کند. 

قانون از آن ها پرسیده شود که چرا این مردم را 
به قتل رسانده؟« 

و  جرم  که  می  گوید  غالم  محمد  و  اخترمحمد 
که  نمی  بینند  خانواده  شان  اعضای  در  اتهامی 
شاهین  »با  بکشد:  را  آن ها  دولت  شود  باعث 
کدام مشکل و اختالف نداشتیم اما فکر می کنم 
معامله  ما  روی  شاهین  با  کسی  کدام  که 
این گونه فکر می  کند  کرده است.« غالم  محمد 
فکر  »ما  می  کند:  بازتر  را  آن  اخترمحمد  اما 
می  کنیم که بعضی فرماندهان و اراکین دولتی 
زنده  فاروق[  ]محمدنعیم  او  که  نمی  خواست 

بماند.«
عالم محمد مدعی است که تکلیف روانی تنها 
چیزی است که بعد از کشته  شدن شش عضو 
خانواده نصیب خانواده صالح خیل شده است. او 
به اطالعات  روز می گوید  مادر ۹۰ ساله با هر بار 
دیدنش به یاد دو پسر و سه نواسه کشته شده اش 
را  تو  »پسرم!  می  کشد:  زجر  هردم  و  می  افتد 
نکشته است؟ برایش می  گویم که نه من خوبم 
و دیگران هم خوب اند. می گوید نه. دیگران را 
بگیرد  را  انتقامش  خدا  فقط  کشته،  هرکسی 
می  روم،  بیرون  وقتی  نمی  تواند.  کسی  دیگر 
نرفته  رییس جمهور  یا  والی  نزد  که  می  پرسد 
بودی که چرا برادرانت و بچه  هایش را کشتند؟ 
می  گویم رفته بودم، انشااهلل در هفته  ی پیش رو 
این  می گوید،  غالم  محمد  می  شود.«  محاکمه 

گفت وگوی همیشگی  او با مادرش است.
از چهار برادر غالم  محمد، حاال دو برادرش زنده 
است و همراه با غالم  محمد مسئولیت سنگین 
خانواده حدودا ۸۰ نفری را به دوش می  کشند. 

پاسخ مقامات دولتی
با مقامات محلی،  این موضوع را   اطالعات روز 
و  ارگان  های محلی  اداره مستقل  ملی،  امنیت 
است.  کرده  شریک  ملی  امنیت  شورای  دفتر 
مقامات فعلی والیت پکتیا در صحبت با خبرنگار 
اطالعات روز در پکتیا می  گویند که این رویداد 
مربوط دو سال قبل بوده و آنها از آن اطالعی 

ندارند. 
شمیم خان کتوازی، رییس فعلی اداره مستقل 
والی والیت  زمان  ارگان  های محلی که در آن 
و  کرده  تأیید  را  حادثه  این  است،  بوده  پکتیا 
راه اندازی  از  پکتیا  اداره محلی  که  است  گفته 
این  و  نداشته  اطالع  منطقه  در  عملیات 
قرار  داشته  طالبان  گروه  کنترل  تحت  منطقه 
است: »پس از وقوع رویداد، اداره محلی پکتیا 
با ادارات  تحقیقات همه  جانبه را در هماهنگی 
مربوطه انجام داده؛ چنانچه اداره محلی قضیه 
 مذکور را در سطح مسئوالن ارشد امنیتی وقت 
و نیروی های حمایت قاطع در جریان گذاشته 
شورای  دفتر  در  مذکور  قضیه  اکنون  که  بود 
امنیت ملی و اداره  محلی پکتیا مورد تعقیب و 
بررسی قرار دارد.« اما مقامات محلی در صحبت 
با خبرنگار اطالعات روز در پکتیا می  گویند که 
هیچ پرونده  ای در رابطه به این موضوع در پکتیا 

جریان ندارد. 
قبل  روز  بیست  را  موضوع  این  روز  اطالعات 
)دوشنبه، ۱۰ قوس( با ریاست عمومی امنیت 
اما بعد از  ملی کشور شریک کرده و پرسیده، 
ریاست  از  را  خود  پاسخ  نتوانست  روز  بیست 

عمومی امنیت ملی به دست آورد. 
اطالعات روز این موضوع را حدود ۱5 روز قبل 
)شنبه، ۱5 قوس( از طریق فورم دسترسی به 
اطالعات به آدرس سخن گوی این اداره شریک 
کرده، اما این اداره به پرسش اطالعات روز هیچ 

پاسخی نداده است. 
این  عضو  شش  کشته شدن  از  بعد  سال  یک 
خانواده، رییس جمهور غنی در یک گفت وگوی 
ویژه با طلوع نیوز که به تاریخ ۱ سنبله ۱۳۹۸ 
خورشیدی منتشر شده است، گفته بود »هدایت 
قاطع« داده است تا این حادثه بررسی شود و 
عامالن  باشد،  داشته  حقیقت  که  صورتی  در 
آن مورد مجازات و محاکمه قرار می  گیرد. اما 
به  ریاست  جمهوری  دستور  این  بررسی  این 
پاسخ  ریاست  جمهوری  کجا رسید، سخن گوی 
نمی دهد و می گوید که باید با نهادهای امنیتی 

و دفاعی صحبت کنیم.

ریاست  جمهوری  برای  محلی  ارگان  های  اداره 
فرستاده است تا زمینه دیدار خانواده قربانیان 
با رییس جمهور را فراهم کند. او گفته که همین 

قدر توانایی داشته است. 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
می   گوید که »احتمال بسیار زیاد« وجود دارد 
که نقض حقوق بین الملل بشردوستانه صورت 
گرفته باشد و دولت افغانستان مکلف است که 
فرهنگ،  ذبیح اهلل  بشنود.  را  قربانیان  خواست 
اطالعات  به  کمیسیون  این  معاون سخن گوی 
را  قضیه  باید  افغانستان  »دولت  گفت:  روز 
انجام بدهد. در  تحقیق کند و بررسی خود را 
افراد  و  ملکی  افراد  که  شود  ثابت  که  صورتی 
این می  تواند مصداق  قربانی شدند،  غیرنظامی 
جنایت جنگی باشد و دولت مکلف به شناسایی 
بشردوستانه  بین الملل  حقوق  نقض  عامالن 

است.«
عدلی  نهادهای  از  که  می  گوید  فرهنگ  آقای 
انتظار دارد تا پس از شناسایی شدن  و قضایی 

عامالن در تأمین عدالت اقدام کند.

فریادهای بی پاسخ
فردای آن شب مردم زرمت جنازه  های این شش 
به  برای دادخواهی  و  برداشته  را  عضو خانواده 
مقر والیت پکتیا می  برند. به دنبال آن، هیأتی 
از مجلس سنا برای بررسی این قضیه به پکتیا 
پکتیا  والیت  از  دیگر  فنی  هیأت  یک  می  رود. 
بررسی کند.  را  این حادثه  تا  توظیف می  شود 
سومین هیأت از کابل به پکتیا رفته و در محل 

حادثه را از نزدیک بررسی می کند. 
برعالوه بررسی این هیأت  ها، غالم  محمد می گوید 
با مقامات محلی و مقامات در  بار  که چندین 
کابل به شمول محمدمعصوم استانکزی، رییس 
با  افغانستان  دولت  مذاکره کننده  هیأت  فعلی 
طالبان که در آن زمان ریاست عمومی امنیت 

قربانیان چه کسانی بودند؟
بزرگ  برادر  فاورق،  محمدنعیم  شب،  آن  در 
غالم  محمد با سه فرزندش و یک برادر کوچک 
غالم  محمد با یک پسر کاکایش کشته می  شود. 
زمان  در  و  داشت  فاورق 57 سال  محمدنعیم 
به عنوان  زرمت  قوم  سوی  از  انتقالی  اداره ی 
بود  شده  تعیین  ولسوالی  این  پولیس  فرمانده 
پکتیا  صلح  شورای  عضو  اخیر  سال  های  در  و 
سال   ۳7 برادرش  پکتیاوال،  سیدحسن  بود. 
»دولت  بود:  پکتیا  بازرگانان  از  یکی  و  داشت 
محکمه طالب را محکمه صحرایی می  گوید اما 
من نمی  دانم که باالی محکمه آنها چه اسمی 

بگذارم.«
محمدکریم خاورین، ۲۸ ساله دانشجوی صنف 
بود،  پکتیا  دانشگاه  حقوق  دانشکده  چهارم 
عروسی کرده بود و یک پسر از وی به جا مانده 
است. عتیق  اهلل ۲۴ ساله دانشجوی صنف سوم 
ساله   ۲۰ الرحمان  فتح  و  شرعیات  دانشکده 
دانشجوی صنف دوم دانشکده ادبیات دانشگاه 
خوست بود: »عتیق اهلل و فتح الرحمن نامزد بود.« 
محمدعمر ۳5 ساله پسر کاکای غالم  محمد که 
دهقان بوده، هم در آن شب کشته شده است. 

و  زرمت  بزرگان  از  صالح خیل،  اخترمحمد 
روزها  این  که  غالم  محمد  همسایه  های  از 
کابل همراهی می  کند، شب  در  را  غالم  محمد 
حادثه با صدای راکت از خواب بیدار شده و خود 
را به محل حادثه می  رساند. می گوید دقیق به 
یاد دارد که نیروهای امنیت ملی چگونه خانه  ی 
محمدعمر را با ماین انفجار داده بود: »خودش 
را بیرون کشیده کشته بود، زن و بچه  اش را از 
ما  که  ماین  با  را  خانه  اش  و  کرد  بیرون  خانه 
برایش ماین پټه  ای می  گوییم، پیچانده و منفجر 
کرد.« اخترمحمد میگوید که همه شش نفر را با 
تفنگچه بی  صدا به چشم  شان شلیک کرده بود. 

عبدالولی سهی، معاون وقت والیت پکتیا فردای 
والیت،  که  بود  گفته  رسانه های  به  شب  آن 
این  از  پکتیا  ملی  امنیت  و  پولیس  فرماندهی 
که  گفته: »کسی  او  است.  بوده  بی  خبر  حمله 
یک  است،  رسیده  شهادت  به  حادثه  این  در 
حکومت  حامی  همیشه  و  است  قومی  متنفذ 
بوده است.« در یکی از نوارهای تصویری که به 
ما رسیده، آقای سهی می  گوید این گونه عمل را 

متفاوت از تروریسم شمرده نمی  تواند. 
شمیم خان کتوازی، رییس فعلی اداره ارگان  های 
محلی که در آن زمان والی پکتیا بوده در یکی 
از نوارهای تصویری گفته بود که به درخواست 
از طریق  قربانیان یک مکتوب رسمی  خانواده   

عبدالواحدحیدری
گزارشگر

حدود سه هفته پیش با خانواده  ای در یکی از 
کوچه  های تایمنی شهر کابل قرار داشتم. وقتی 
دفتر  یک  اتاق  های  از  یکی  در  رفتم،  قرار  سر 
حقوق بشری دو مرد مسن را دیدم که از پکتیا 
به کابل آمده بود. بعدا گفت که دو سال است در 
کابل اداره به اداره سرگردان است تا از سرنوشت 
در  و  پرونده ی سنگین  آگاه شود؛  پرونده  یک 

عین حال غم  انگیز برای این خانواده  . 
غالم محمد صالح  خیل ۴5 ساله که دو برادر و 
سه برادرزاده اش دو سال پیش به دست قطعه ی 
به  می گوید  شده اند،  کشته   ملی  امنیت   ۰۸
ادارات  دروازه  پشت  مدت هاست  عدالت  امید 
تا  بلندپایه   در کابل سرگردان است  و مقامات 
مبادا خون شش عضو خانواده  اش پایمال شود. 
او مدعی است که پرونده  پی گیری نشده است. 
سخن گوی رییس جمهور و دفتر شورای امنیت 
 ملی در مورد سر نوشت این پرونده به اطالعات 

روز معلوماتی نمی دهد. 

عملیات ۱۵ دقیقه ای با ۶ قربانی
جدی  دهم  شب  در  پیش،  سال  دو  به  قریب 
۱۳۹7 خورشیدی در خانه محمدنعیم فاورق، 
بزرگ قوم صالح  خیل و یکی از متنفذین ولسوالی 
زرمت در منطقه  ی »سورکی« ولسوالی زرمت 
غالم محمد  ساله اش   ۴5 برادر  و  پکتیا  والیت 
همه چیز عادی بود و کسی انتظار نداشت که 
اتفاقی در راه باشد. اما چندین کیلومتر دورتر 
در ارگون والیت پکتیکا تصمیمی نهایی شده 
پرجمعیت  خانواده  بعد  ساعت  چند  تا  بود، 
محمدنعیم را به خاک سیاه بنشاند و خودش 

کشته شود. 
دفتر  یک  کوچ  روی  درحالی که  غالم  محمد 
بود،  نشسته  کابل  شهرنو  در  بشری  حقوق 
در  داد.  شرح  جزئیات  با  را  شب  آب  ماجرای 
شب حادثه، غالم  محمد مانند محمدنعیم برادر 
بود. صدای مهیب  اتاقش خوابیده  در  بزرگش 
بیرون  بیدارش می  کند. وقتی  از خواب  انفجار 
می  شود، می  بیند که دروازه  های قلعه  شان را با 

بمب منفجر کرده اند.
غالم  محمد می  گوید که آن شب نیروهای قطعه 
صفر ۰۸ امنیت ملی تحت فرماندهی شخصی به 
اسم شاهین وزیری با استفاده از حدود5۰ عراده 
وسایط نظامی از ارگون پکتیکا به ولسوالی زرمت 
آمده و در یک عملیات ۱5 دقیقه  ای شش عضو 
خانه   شان  از  بخش  های  و  کشته  را  او  خانواده   
کردند:  تخریب  راکت  و  بمب  از  استفاده  با  را 
»در حدود ۱5 دقیقه ]شش عضو خانواده[ را 
در پیش چشمان فرزندان، خواهران، مادران و 
برادران  شان به شهادت رساند و با عجله از خانه 
بیرون شد. وسایل زراعتی مانند تراکتور و موتر 

را تخریب و به آتش کشیدند.«
اتاقش  از  غالم  محمد  وقتی  حادثه  شب  در 
بیرون می  شود، بالفاصله از سوی نیروهای تحت 
فرماندهی شاهین وزیری دستگیر و به بیرون 
خانه انتقال می  یابد. غالم  محمد به اطالعات روز 
می گوید نیروهایی که او را بازداشت کرده بودند، 
دو-سه بار تالش کردند او را بکشد، اما کسی 
از درون آن ها مانع می  شد. غالم  محمد نمی  داند 
بر سر  افتاده و نمی  داند که چه  اتفاق  که چه 
برادر بزرگش و دیگر اعضای خانواده  اش آمده 
است: »شب بود و هرکس با فرزندان خود در 
خانه  های شان خوابیده بود.« آن ها به غالم  محمد 
اعضای  تمام  کشتن  حکم  »دولت  می  گویند: 
خانواده  ی شما را به ما صادر کرده است. گفتم 
که گناه ما چیست. به آن ها گفتم که ما را به 
محکمه یا هر جای دیگر ببرید که جواب خود 
را بدهیم. من خبر نبودم که دیگران را کشته 

است.« 
نیروهای قطعه ۰۸ بعد از حدود ۱5 دقیقه ساحه 
را ترک کرده و غالم  محمد را هم رها می  کند. 
وقتی غالم  محمد از دروازه  های منفجرشده قدم 
به داخل قلعه می گذارد، با صحنه  ی تکان  دهنده  
روبه رو می  شود؛ تن بی جان و خون  آلود دو برادر، 
کودکان،  کاکا. چیغ  پسر  یک  و  برادرزاده  سه 

شیون زنان قلعه را پر کرده بود. 

ملی افغانستان را به عهده داشت، دیدار کرده و 
هیچ  هنوز  اما  است،  پاسخ گویی شده  خواهان 
است:  نگفته  پاسخی  آن ها  به  مقامات  از  یکی 
تک  تک  را  دروازه  اش  ما  که  نیست  »ارگانی 
ندیدیم.  را  رییس جمهور  فقط  و  باشیم  نکرده 
برای دیدنش زیاد تالش کردیم اما کسی به ما 

اجازه نداده است.«
غالم  محمد می  گوید که خواهان انتقام نیست و 
اگر بخواهد انتقام بگیرد، مردم زرمت به حمایت 
او سالح برداشته و توانایی مسدود کردن شاهراه 
را دارد: »من انتقام نمی  خواهم که خودم تفنگ 
بگیرم. من وطن را تخریب نمی  کنم، این خاک 
اما  نمی  کشم  را  افغان  ها  و  نمی  کنم  خراب  را 
صد سال هم که شده در چوکات قانون حقم 

را می  خواهم.«
استانکزی،  محمدمعصوم  با  بار  دو  می گوید 
رییس عمومی آن وقت امیت ملی کشور دیدار 
کرده که هر دو بار آقای استانکزی وعده داده 
رسیدگی  پرونده  این  این  به  روز  پنج  در  که 
می  کند: »بار دوم وقتی در ریاست امنیت ملی 
با استانکزی دیدار کردیم، گفت یا به قضیه شما 
رسیدگی می  کنم یا استعفا می  دهم.« به گفته 
استانکزی  آقای  باری  صالح  خیل،  غالم  محمد 
به آن ها پیشنهاد پول و پُست  های خوب برای 
دانشجویان این خانواده می  دهد، اما غالم  محمد 
دلیل  که  زمانی  تا  می  گوید  و  نمی  شود  راضی 
عامالن  و  مشخص  خانواده  اش  اعضای  قتل 

محکمه نشود، پرونده را رها نمی  کند. 
او از معصوم استانکزی هم شکایت دارد: »حاال 
به دوحه رفته و هیأت مذاکره  کننده صلح دولت 
افغانستان با گروه طالبان را رهبری می  کند. من 
می  زنم  صدا  باالیش  رسانه  ها  و  شما  طریق  از 
که آقای استانکزی ما را که به قتل رساندی، 
نمایندگی مرا چگونه می  کنی؟ وقتی برگشتی 
باالی تو هم عارض می  شوم. تو آن جا از افغان  ها 

چگونه نمایندگی می کنی؟«
دیدم،  بشری  دفتر حقوق  در یک  آن ها  وقتی 
و  درخواستی  اقسام  و  انواع  از  قطوری  پروند 
و  داخلی  ارگان  های مختلف  آدرس  به  عریضه 
از  من  »خواست  داشت:  بغل  زیر  بین المللی، 
رییس جمهور این است که اگر برادرانم و فرزندان 
دانشجویش مجرم باشند و به من قناعت داده 
شود، جزای همه  ی سروصدا و دادخواهی خود را 
هم مطابق قانون سپری می  کنم. کسی که با من 
ظلم کرده، افغان بود و فرمانده قطعه ۰۸ و شاید 
کسی دیگر هم همکاری کرده باشد. اگر نظام 
چوکات  در  و  شود  خواسته  آن ها  دارد،  وجود 

کالف رسگم پرونده ی یک کشتار گروهی


