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در بخشی از داستان »گلنار و آیینه« نوشته بود: »آن زمستان گذشت. سال هاي 
دیگر هم آمدند و رفتند. دیگر از ربابه خبري نشد. هیچ نمي دانستم كه چرا، مرا 
و این شهر را، گذاشت و رفت. باز هم، سا ل هاي دیگري آمدند و رفتند و ربابه 
براي من به خاطره  اي، به رؤیایي، مبدل شد.« این بخش از گلنار و آیینه را كه 
می خوانی، گویی سطور داستان ها، جامه واقعیت به تن می كنند، آن  هم دیروز، 
از  دیگر خبری  اما  نیامده،  زمستان  تفاوت كه هنوز  این  با  قوس،  بیست و یکم 
رهنورد زریاب نیست. این شهر را و این جهان را به سوگی نشاند و رفت. سال های 
دیگر كه بیایند و بروند، باز هم استاد در خاک آرمیده است، اما می درخشد. چه 
خوش و زیبا می درخشد؛ نامش، یادش و این كارنامه سترگ ادبی كه زری است 
در كتیبه ادبیات پارسی. او كه در سال 1323 خورشیدی در كابل متولد شد، 
پس از 76 سال زنده گی مثمرثمر به  ویژه در عرصه ادبیات، دار فانی را وداع 
گفت. زریاب مکتب را در لیسه حبیبیه شهر كابل به اتمام رساند و پس از آن  

لیسانسش را در رشته روزنامه نگاری از دانشگاه كابل اخذ كرد.
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جامعه رسانه ای از افزایش 
حمالت هدف مند نگران است
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درس هایی از بن برای دوحه
جای خالی دیپلماسی فرهنگی 

در سیاست خارجی افغانستان افغانستان پس از رژیم شاهی و مشخصاً تجاوز شوروی در سال 1979، عماًل وارد جنگ و بحران شدید امنیتی نشد. از آن زمان 
به بعد گروه های مختلفی تحت نام تنظیم های جهادی و گروه طالبان علیه حکومت های مركزی افغانستان در مقاطع مختلف 

تاریخی مبارزه مسلحانه كردند.

سوم«  »قطعه  سرانجام  انتظار،  سال   13 حدود  از  پس 
خط آهن خواف - هرات روز پنج شنبه، بیستم قوس، با 
رسید.  بهره برداری  به  هرات  در  رسمی  مراسم  برگزاری 
هرچند قرار بود در این مراسم مقام های ارشد افغانستان و 
ایران نیز اشتراک كنند، اما به »دلیل شرایط ویژه ناشی از 

همه گیری كرونا« محمداشرف غنی...
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ناامنی افغانستان و تحریم ایران؛
چالش های فرا راه قطار خط آهن 

خواف - هرات

دزدان تفنگ دار یک جوان 
را در کابل کشتند

کشته شدن »مرموز« فردین امینی؛ 
مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار تحقیق توسط پولیس شد

از  افغانستان  خبرنگاران  مركز  کابل:  8صبح، 
مرگ  درباره  كه  است  خواسته  كابل  پولیس 
برنامه های  گوینده  امینی،  فردین  »مشکوک« 

سیاسی تلویزیون آریانانیوز تحقیق كند.
به  حادثه ای  در  جمعه  روز  صبح  امینی  فردین 
اعالم  كابل  پولیس  شد.  كشته  »مرموز«  شکل 
كرد كه براساس یافته های ابتدایی، فردین امینی، 

گوینده تلویزیون آریانانیوز خودكشی كرده است.
فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس كابل گفته است 
میرغالم«  »منشی  شهرک  به  امینی  فردین  كه 
رفته بود و پس از دریافت یک تماس تلفنی دست 

به خودكشی زده است.
روز  چاشت  از  پیش   1۰:۰۰ ساعت  رویداد  این 
بیست ویکم قوس رخ داده است. شهرک  جمعه، 
كابل  شهر  هفدهم  ناحیه  در  میرغالم  منشی 

موقعیت دارد.
سخنگوی پولیس كابل افزوده است كه پس از این 
تماس تلفنی، فردین از موترش پایین شده و به 
طرف كوه دویده است و سپس با سنگ نوک تیز 
گردنش را بریده است. فرامرز می گوید كه شواهد 

این قضیه موجود است.
شریف  از  نقل  به  افغانستان  خبرنگاران  مركز 

یک جوان  تفنگ دار  دزدان  کابل:  8صبح، 
بیست ویکم قوس در  را چاشت روز جمعه، 

مربوطات ناحیه پنجم شهر كابل كشتند.
با  صحبت  در  كابل  در  امنیتی  منبع  یک 
روزنامه ۸صبح از مقتول به نام »شفیق اهلل« 

یاد كرد.
منبع، شفیق اهلل ساعت  این  معلومات  طبق 
منطقه سیلو  در  روز جمعه  12:1۰ چاشت 
از مربوطات ناحیه پنجم شهر كابل ابتدا به 
ضرب گلوله سارقان زخمی شد و سپس در 

شفاخانه جان باخت.
شناسایی  قتل  این  عامالن  منبع،  گفته  به 
نشده  اند و كار جدی در این باره آغاز شده 

است.

حسن یار، رییس شبکه آریانانیوز آورده است كه 
پولیس از خودكشی امینی سخن گفته است، اما 
خانواده این خبرنگار  می گوید كه او به قتل رسیده 

است.
خبرنگاران  مركز  اجرایی  رییس  قریشی،  احمد 
از  دلخراش  »ویدیویی  است:  گفته  افغانستان، 

آقای امینی درحالی كه خون آلود است و توسط 
شماری از مردم به شفاخانه انتقال داده می شود، 
در شبکه های اجتماعی نشر شده است. این ویدیو 
باید  پولیس  و  نیست  تائید خودكشی  بر  سندی 
را  رویداد مشکوک  این  و شفاف  به شکل جدی 
بررسی و نتیجه دقیق آن را هر چه زودتر اعالم 

كند.«
در  امینی  فردین  از  خون آلود  ویدیوی  یک 
كه  است  رسیده  نشر  به  اجتماعی  شبکه های 

شماری در تالش رساندن او به شفاخانه هستند.
را  رویداد  این  كه  است  گفته  نیز  كابل  پولیس 

بررسی می كند.
مركز خبرنگاران افغانستان می گوید كه این رویداد 
در حالی رخ داده است كه روزی پیش تر ماللی 
راننده اش،  و  انعکاس  تلویزیون  مجری  میوند، 
طاهرخان، از سوی افراد مسلح در شهر جالل آباد، 

مركز ننگرهار كشته شدند.
یک ماه پیش، الیاس داعی خبرنگار رادیو آزادی 
موتر  بر  كه  مقناطیسی  ماین  یک  انفجار  اثر  بر 
حاملش نصب شده بود، در لشکرگاه جان باخت. 
وزارت امور داخله از بازداشت عامالن این دو قتل 

خبرنگاران خبر داده است.

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

خالق »گلنار و آیینه« با »زن بدخشانی« 
در نیمه  راه بدرود گفت

تهدید علیه خبرنگاران؛ 



8صبح، کابل: مقام ها در كابل از تصویب قطع نامه 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره »اوضاع 

افغانستان« استقبال كرده اند.
مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
ملی، در توییتی از تصویب قطع نامه سازمان ملل 
متحد درباره افغانستان استقبال و از حمایت مالی  
صلح  روند  به  و  قطع نامه  این  حامی  كشورهای 

قدردانی كرده است.
محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه نیز در توییتی 
پیام  نشان دهنده  قطع نامه  این  تصویب  كه  گفت 
حمایت قاطع و صریح جامعه جهانی از افغانستان 

صلح آمیز و دمواكراتیک است.
متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  قطع نامه  در 
از  حمایت  برای  قوی  تعهد  بر  افغانستان،  درباره 
حاكمیت، استقالل، تمامیت ارضی، یک پارچه گی، 
تاریخی  و  قومی  فرهنگی،  تنوع  ملی،  وحدت 

افغانستان تأكید شده است.
در این قطع نامه بار دیگر موضع سازمان ملل متحد 

8صبح، کابل: شورای والیتی كندز می گوید كه 
در  هاوان  اصابت  پی  در  غیرنظامی  نوجوان  دو 
ولسوالی امام صاحب این والیت، كشته شده اند.

در  كه  می گوید  اما  كندز  والی  سخنگوی 
یک  مسکونی  خانه  به  هاوان  یک  اصابت  پی 
زخمی  دومی  و  است  شده  كشته  غیرنظامی 

برداشته است.
در  كندز،  والیتی  شورای  رییس  ایوبی،  یوسف 
صحبت با روزنامه ۸صبح گفت كه این رویداد 
بیست ویکم  جمعه،  روز  صبح   1۰:۰۰ ساعت 
قوس، در روستای قرغان تپه ترک ولسوالی امام  

صاحب رخ داد.
رییس شورای والیتی كندز از قربانیان به نام های 

»ذبیح« و »خداداد« یاد كرد.
سوی  از  هاوان  این  كه  گفت  ایوبی  یوسف 

نیروهای مرزی شلیک شده بود.
رییس شورای والیتی كندز گفت كه »قرغان تپه 

امنیتی در ولسوالی  مسووالن  8صبح، پروان: 
یک  كه  می گویند  پروان  والیت  جبل السراج 
ضربات  با  بزرگش  برادر  توسط  22ساله  جوان 

چاقو در این ولسوالی، كشته شده است.
عبدالنصیر كاپیساوال، فرمانده پولیس ولسوالی 
جبل السراج والیت پروان در صحبت با روزنامه 
۸صبح گفت كه این رویداد ساعت ۸:۰۰ صبح 
روز جمعه، بیست ویکم قوس در منطقه تاجکاِن 

این ولسوالی اتفاق افتاده است.
او افزود كه فرد متهم به قتل از سوی پولیس 

بازداشت شده است.
پولیس پروان می گوید، علت این قتل مشخص 
نشده است و كار برای بررسی آن آغاز شده است.
رویدادهای مشابه در گذشته نیز در پروان و سایر 

والیت ها اتفاق افتاده است.
در نزدهم قوس پولیس كابل اعالم كرد كه یک 
در  سرزمین  بر  برادرانش  با  دعوا  از  پس  مرد 

ولسوالی پغمان كابل كشته شده است.

درباره امارت طالبان اعالم شده است كه از سوی 
این نهاد به رسمیت شناخته نشد و ملل متحد در 

آینده نیز از آن حمایت نمی كند.
دارد،  ماده   6۸ كه  قطع نامه  این  مقدمه  در 
است.  شده  پرداخته  مختلف  موضوعات  به 
مشاركت  بر  قطع نامه،  این  تصویب كننده گان 
طوالنی با افغانستان تأكید كرده اند. در مقدمه گفته 
شده است كه متحدان بین االفغانی افغانستان، به 
طرف های مذاكره كننده صلح فرصتی را پیش كش 
كردند تا به توافق سیاسی درباره آینده افغانستان، 

دست یابند.
حمایت و تعهد مجدد بر آموزش، تجهیز، تأمین 
مالی و توسعه ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان 
از دیگر مواردی است كه در مقدمه قطع نامه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد به آن اشاره شده است.
با  فوری  مقابله  ضرورت  بر  مقدمه  در  هم چنان 
و  تروریستی  و حمالت های  چالش ها، خشونت ها 
شده  تأكید  هدف مند  ترورهای  جمله  از  خونین 

8صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم كرد 
كه در شبانه روز گذشته 1۰ بیمار كووید-19 

در كشور جان باخته اند.
مورد   73 عامه،  صحت  وزارت  اعالم  طبق 

جدید ابتال به كرونا نیز شناسایی شده اند.
 23۵ و  هزار  یک  آزمایش  از  نتیجه  این 
آمده  دست  به  كرونا  به  مشکوک  نمونه ی 

است.
بیمار   ۴۵ گذشته  شبانه روز  در  هم چنان 

كووید-19 بهبود یافته اند.
كل  شمار  عامه،  صحت  وزارت  آمار  طبق 
تن  و ۸26  هزار  به ۴۸  كووید-19  بیماران 

رسیده است.

است.
تروریسم  تهدید  به  نسبت  قطع نامه  مقدمه  در 
فعالیت  ادامه  و  منطقه  و  افغانستان  برای 
و  است  شده  نگرانی  ابراز  تروریستی  گروه های 
تصویب كننده گان آن تمام فعالیت های تروریستی 

را محکوم كرده اند.
به  كه  محدود  آتش بس  از  متحد  ملل  سازمان 
شده  برقرار  افغانستان  در  مختلف  مناسبت های 
است، استقبال كرده و خواهان توقف فوری و بدون 
قید شرط جنگ و خشونت ها و اعالم آتش بس از 

سوی همه طرف ها شده است.
طبق اعالم نماینده گی افغانستان در سازمان ملل 
متحد، قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
در مورد اوضاع افغانستان با اكثریت 131 رأی به 
آلمان  دایمی  نماینده گی  است.  رسیده  تصویب 
را  قطع نامه  این  مذاكرات  متحد  ملل  در سازمان 
رهبری كرده است و 7۰ كشور حمایت شان را از 

این قطع نامه اعالم كرده اند.

از این میان، 3۸ هزار و 266 تن بهبود یافته 
و یک هزار و 9۴9 تن دیگر جان باخته اند.

بیمار   3۰ و  هزار  هشت  حاضر،  حال  در 
كرونایی در كشور فعال هستند.

شمار نمونه های مشکوک به كرونا كه تاكنون 
شده  بررسی  عامه  صحت  وزارت  سوی  از 
است، به 166 هزار و 69۸ نمونه رسیده است.
پس از تأییدی شیوع موج دوم كرونا، رییس 
بر  را  كرونا  با  مبارزه  مدیریت  غنی  جمهور 

عهده گرفت.
پیش گیری  برای  نیز  عامه  صحت  وزارت 
اجرای  خواهان  كرونا،  دوم  موج  گسترش 

برخی از محدودیت ها شده است.

كنترل  در  صاحب  امام  ولسوالی  ترک« 
جنگ جویان گروه طالبان است.

به  كندز  در  مستقر  دولتی  نیروهای  تاكنون 
این خبر واكنش نشان نداده اند، اما عصمت اهلل 
این  كه  والی كندز می گوید  مرادی، سخنگوی 
نشده  شلیک  دولتی  نیروهای  سوی  از  هاوان 

است.
این  در  مسلح«  »مخالفان  كه  داد  احتمال  او 

شلیک دست داشته باشند.
مرادی گفت كه یک هاوان به خانه ی مسکونی 
اصابت كرده است كه در پی آن یک غیرنظامی 

كشته و یک تن دیگر زخمی شده است.
به  درمان  برای  رویداد  این  او، زخمی  گفته  به 

شفاخانه ملکی كندز منتقل شده است.
كندز از والیت های ناامن شمال شرق كشور است. 
بخش هایی از این والیت در كنترل جنگ جویان 

گروه طالبان است.

 

موج تازه ای از خبرنگاركشی در كشور به راه افتاده است. این موج 
روان بسیاری از خبرنگاران و نهادهای رسانه ای را ناآرام و آشفته 
كرده است. معلوم نیست پشت این چرخه كشتار چه اهداف و 
نیاتی پنهان است. با این وصف، بیم آن می رود كه صحنه فعالیت 

برای رسانه ها نسبت به گذشته ناهموارتر و تنگ تر شود.
گروه های طالبان و داعش در گذشته حمالت مرگ بار بسیاری را 
این حمالت  انجام داده اند.  نهادهای رسانه ای  علیه خبرنگاران و 
عمدتاً سازمان یافته با اهداف هراس افگنی و مخالفت با آزادی بیان 
و گردش آزاد اطالعات بوده است. قربانیان این حمالت، نهادهای 
رسانه ای یا خبرنگاران به صورت دسته جمعی بوده اند. آن ها پس از 

هر حمله ای، مسوولیت آن را نیز بر عهده گرفته اند.
موج تازه ای از حمالت علیه خبرنگاران از نوع ترور انفرادی است. 
در حدود یک ماه گذشته، چندین خبرنگار و فعال رسانه ای در 
كشور كشته شده اند. داعش تنها در یک مورد مسوولیت ترور مالله 
میوند در ننگرهار را برعهده گرفته است. عامل ترور یما سیاوش تا 
هنوز شناسایی نشده است. به همین شکل مرگ رفیع صدیقی و 

یک همکارش در شمال كابل نیز یک معما است. 
تا هنوز كسی/ گروهی  را  الیاس داعی در هلمند  ترور  مسوولیت 
بر عهده نگرفته است. دولت اما به تازه گی گفته است كه پشت این 
ترور، گروه طالبان قرار دارد. این گروه اما دست داشتن خود در 

این ترور را رد كرده است.
مرگ فردین امینی، گرداننده برنامه های سیاسی آریانا نیوز، نیز تا 
این دم مرموز است. پولیس می گوید كه او خودكشی كرده است، 
اما بسته گانش این ادعا را تکذیب می كنند. اقارب امینی می گویند 

كه او پیش از مرگ، تهدید شده بود.
ترور و مرگ رازآلود خبرنگاران و فعاالن رسانه ای، حکایت از شروع 
از خبرنگاركشی در كشور دارد. دولت متأسفانه در  تازه ای  موج 
تأمین امنیت جان خبرنگاران تا این دم كوتاه آمده است. هم چنان 
نهادهای مسوول نتوانسته اند عوامل این ترورها و مرگ های مرموز 
به  ناتوانی،  این  كنند.  معرفی  مردم  به  و  شناسایی  خوبی  به  را 

پیچیده گی بیش تر این رویدادها افزوده است.
بین  در  وحشت  و  رعب  فضای  گسترش  باعث  اخیر  ترورهای 
از خبرنگاران  بعضی  نهادهای رسانه ای شده است.  و  خبرنگاران 
در والیات به خاطر آن كه انگشت نشان نشوند، به مستعارنویسی و 
سانسور روی آورده اند. با ادامه این وضعیت، ممکن است این كار 

به یک رویه عمومی تبدیل شود.
متأسفانه آزادی بیان در افغانستان دشمنان بسیاری دارد. گروه ها 
و افراد زیادی هستند كه نفع شان را در سکوت رسانه ها جست وجو 
می كنند. در مقابل، حمایت دولت از رسانه ها بسیار ضعیف است. 

رسانه ای در كشور  فعال  و  امسال حدود ده خبرنگار  در جریان 
كشته شده اند. این رقم بسیار تکان دهنده و نشانه وخامت اوضاع 
در كشور است. با این وصف، به ندرت شنیده شده است كه دولت 

برای پی گیری این قتل ها پرونده تشکیل داده است.
با  كشور  در  رسانه ای  نهادهای  و  خبرنگاران  مشکالت  متأسفانه 
گذشت هر روز بیش تر می شود. بسیاری از نهادهای رسانه ای فعال 
در كشور در حال حاضر با كمبود بودجه روبه رو هستند. بعضی از 
نهادها نیز به دلیل این مشکل از فعالیت باز مانده اند. مشکالت 
مالی در نهادهای رسانه ای باعث شده است كه خبرنگاران زیادی 

بیکار شوند.
نیز بسیار كم  امتیازات خبرنگاران و كاركنان رسانه ای  حقوق و 
است. در بعضی از نهادهای رسانه ای، همین حقوق و امتیازات كم 
هم به موقع پرداخت نمی شود. به همین علت، خبرنگاران بسیاری 

را سراغ داریم كه در فقر روزافزون به سر می برند.
بیان  آزادی  حفظ  دولت،  عمده  شعارهای  از  یکی  كه  حالی  در 
این  در  اما كاری  است، در عمل  آزاد رسانه ها  فعالیت  تقویت  و 
عظیم  گروه  ادعا،  این  روشن  مصادیق  است.  نشده  انجام  زمینه 
خبرنگاران بیکار و سقوط پی در پی نهادهای رسانه ای است. همین 
ترورهای هدف مند و مرگ های رازآلود اخیر هم نشانه بی توجهی 
دولت نسبت به آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها است. اگر شعار 
و عمل دولت یکسان می بود و این مسایل برای دولت مهم تلقی 

می شد، اكنون وضعیت متفاوت تری داشتیم.
دولت نباید ترور خبرنگاران و فعاالن رسانه ای را دست كم بگیرد. 
این ترورها می تواند فضا را برای فعالیت آزاد رسانه ها تنگ تر كند. 
بدیهی است كه با تنگ تر شدن فضا برای فعالیت رسانه ها، وضعیت 
عمومی نیز در مسیر منفی تغییر خواهد كرد. بنابراین، دولت باید 
بدون  را  نهادهای رسانه ای  و  برابر خبرنگاران  در  مکلفیت هایش 
كم ترین كوتاهی انجام دهد و برای حفظ این دست آورد بزرگ از 

هیچ تالشی دریغ نورزد.

جلو خبرنگارکشی را بگیرید
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کابل از قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره 

»اوضاع افغانستان« استقبال کرد

دو غیرنظامی در پی اصابت هاوان در کندز 
کشته شدند

یک مرد در پروان 
برادرش را کشت

آمار رسمی کرونا؛ 
مرگ ۱۰ بیمار و ثبت ۷۳ مورد جدید ابتال
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كارمندان  علیه  حمالت هدف مند 
رسانه ای در جریان روزهای اخیر 
افزایش یافته است. ترور و مرگ 
مرموز شش خبرنگار در یک ماه، 
به میزان تهدیدها علیه خبرنگاران 
حامی  نهادهای  است.  افزوده 
رسانه ها می گویند كه هرچند این 
شمار از قتل ها در سال های گذشته ثبت شده، اما قتل های 
سال جاری زوایای مبهمی داشته است. با آن كه در گذشته 
بیش تر تلفات از طریق انفجارها به خبرنگاران وارد می شد، 
اما در حال حاضر این قتل ها بیش تر شکل هدف مند دارد 
و هیچ گروهی مسوولیت آن را بر عهده نمی گیرد. این شیوه 
از حمالت، نگرانی های كارمندان رسانه ای و نهادهای حامی 
رسانه ها را بیش تر ساخته است. به گفته فعاالن رسانه ای، 
بازداشت  جاری  سال  قتل های  از  مورد  دو  عامالن  تنها 
این  است.  مانده  سربسته  هنوز  موارد  بیش تر  و  شد ه اند 
این دست داشتن در  از  در حالی است كه طالبان پیش 
حمله بر خبرنگاران را رد كرده اند. پیش تر نهادهای حقوق 
بشری گفته اند كه حمالت هدف مند در كشور نزدیک به 

۵۰ درصد بیش تر شده است.
در  خبرنگاران  اخیر  قتل های  از  رسانه ها  حامی  نهادهای 
كشور ابراز نگرانی می كنند. نهاد حمایت كننده رسانه های 
آزاد افغانستان )نی( می گوید كه شمار حمالت هدف مند 
است.  یافته  افزایش  جاری  سال  در  خبرنگاران  علیه 
روز  نهاد،  این  اجرایی  رییس  خلوت گر،  عبدالمجیب 
جمعه، بیست ویکم قوس، به روزنامه ۸صبح گفت هرچند 
رویداد  »سه  اما  یافته،  كاهش  لفظی  خشونت های  آمار 
خطرناک« در روزهای اخیر نشان می دهد كه تهدیدها علیه 
به گفته وی، ترور  كارمندان رسانه ها بیش تر شده است. 
یما سیاوش، الیاس داعی و كلثوم مالله میوند، سبب شده 
است كه وضعیت خبرنگاری و آگاهی دهی در كشور آسیب 
ببیند. آقای خلوتگر تصریح كرد كه با توجه به تهدید علیه 
خبرنگاران زن، از شمار كارمندان رسانه ای زن در كشور 
كاسته شده و از دو هزار و ۵۰۰ نفر اكنون به حدود یک 

هزار و ۵۰۰ تن رسیده است. 
گروه هایی  بار  هر  حکومت  هرچند  كه  كرد  تصریح  او 
بررسی  را  خبرنگاران  قتل  موارد  تا  می دهد  تشکیل  را 
كند، اما این مهم انجام نمی شود. به گفته آقای خلوتگر، 
الیاس  قاتالن  بازداشت  مورد  در  پیچیده گی ها  و  ابهامات 

»گلنار  داستان  از  بخشی  در 
»آن  بود:  نوشته  آیینه«  و 
سال هاي  گذشت.  زمستان 
رفتند.  و  آمدند  هم  دیگر 
دیگر از ربابه خبري نشد. هیچ 
نمي دانستم كه چرا، مرا و این 
شهر را، گذاشت و رفت. باز هم، 
سا ل هاي دیگري آمدند و رفتند و ربابه براي من به 

خاطره  اي، به رؤیایي، مبدل شد.«  
آیینه را كه می خوانی، گویی  از گلنار و  این بخش 
سطور داستان ها، جامه واقعیت به تن می كنند، آن  
هم دیروز، بیست و یکم قوس، با این تفاوت كه هنوز 
زریاب  رهنورد  از  خبری  دیگر  اما  نیامده،  زمستان 
نیست. این شهر را و این جهان را به سوگی نشاند و 
رفت. سال های دیگر كه بیایند و بروند، باز هم استاد 
در خاک آرمیده است، اما می درخشد. چه خوش و 
زیبا می درخشد؛ نامش، یادش و این كارنامه سترگ 

ادبی كه زری است در كتیبه ادبیات پارسی.
او كه در سال 1323 خورشیدی در كابل متولد شد، 
پس از 76 سال زنده گی مثمرثمر به  ویژه در عرصه 
ادبیات، دار فانی را وداع گفت. زریاب مکتب را در 
لیسه حبیبیه شهر كابل به اتمام رساند و پس از آن  
لیسانسش را در رشته روزنامه نگاری از دانشگاه كابل 
اخذ كرد. سپس به دانشگاه ویلز جنوبی در ایتالیا رفته 
و مدرک ماستری اش را در همین رشته گرفت. تسلط 
او بر زبان، شعر و نثر فارسی و هم چنین زبان های 
با  متفاوت  آثاری  نشر  فرانسه ای، سبب  و  انگلیسی 

سبک های دلچسب برای مخاطبانش شد.
نخستین داستان كوتاه او در مجله »پشتون ژغ« در 
سال 13۴2 منتشر شد، زمانی كه رهنورد 19 ساله 
بود. این نخستین گام محکم او در مسیر نویسنده گی 
نیم  برای  تاثیرگذار  گامی  البته  و  می شد  محسوب 
قرن فعالیت درخشان ادبی. رهنورد زریاب مختص 
كاركردهای  دامنه  بلکه  نبود،  افغانستان  جغرافیای 
مرزهای  محبوبیتش  و  شهرت  هم چنین  و  ادبی 
جغرافیایی را درنوردیده و طرف داران بسیاری به  ویژه 
در تاجیکستان و ایران داشت. مقاالت و نوشته های 

داعی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، سبب می شود كه به 
نگرانی های خبرنگاران افزوده شود. او افزود كه اگر حکومت 
اسناد محکمه پسند در مورد ترور الیاس داعی و مالله میوند 
باید آن را به جامعه خبرنگاری نشان دهد؛ زیرا به  دارد، 
گفته او، در غیر آن تصور می شود كه این كار برای فریب 
اذهان عامه صورت می گیرد. به باور عبدالمجیب خلوتگر، 
ایمنی«  خدمات  ارایه  مشروع  »نهاد  عنوان  به  حکومت 
مسوولیت دارد تا محیط كار برای خبرنگاران را مصون سازد 
و اگر این كار نشود، حکومت در راستای قتل خبرنگاران 
مقصر است. بر اساس آمارهای این نهاد، حدود 1۰ خبرنگار 

در جریان سال روان میالدی كشته شده است. 
كمیته مصونیت خبرنگاران نیز از تهدیدهای روز افزون علیه 
خبرنگاران ابراز نگرانی می كند. بر اساس آمار این نهاد، هفت 
خبرنگار به دلیل كارشان در جریان سال روان كشته و 17 
آمار  این  اما در  تن دیگر زخمی شده اند. قتل های مرموز 
كمیته مصونیت جایی ندارد. صدیق اهلل توحیدی، مسوول 
دادخواهی كمیته مصونیت خبرنگاران، به روزنامه ۸صبح 
گفت كه حمالت هدف مند در برابر خبرنگاران نسبت به 
سال های پیش افزایش یافته است. به باور او، در پشت این 
هدف  با  دارند  سعی  كه  حلقاتی اند  و  سازمان  ها  حمالت 

»صادق  و  علوی«  »بزرگ  با  رابطه  در  او  پژوهشی 
هدایت« از نویسنده گان برجسته ایرانی، همواره مورد 

توجه ایرانیان بوده است. 
چندین  و  كوتاه  داستان   1۰۰ از  بیش تر  زریاب 
در  داستان ها  این  از  كه شماری  است  نوشته  رمان 
از میان قرن ها«، »مرد  مجموعه هایی چون »آوازی 
و  »نقش ها  و  دور«  شهر  از  »دوستی  كوهستان«، 
پندارها« چاپ شده است. هم چنین »گلنار و آیینه«، 
تركش  سایه اش  كه  »مردی  شده«،  طلسم  »شهر 
قال  گرد  »چار  رویین تن«،  سه  كار  »پایان  كرد«، 
گشتم«، »شورشی كه آدمی زاده گکان و جان وركان 
دختر  و  شش پر  »كاكه  »قلندرنامه«،  كردند«،  برپا 
شاه پریان« و »درویش پنجم و سکه  ای كه سلیمان 

یافت« از دیگر آثار برجسته ادبی او است.
»تصویر« گزیده ای از داستان های كوتاه او بود كه به 
از  زبان روسی ترجمه شد. هم چنین بخش كثیری 
مقاالت و ترجمه های رهنورد زریاب در كتاب هایی 
چون »گنگ خوابدیده«، »حاشیه ها« و »پیراهن ها« 

به نشر رسیده است.
توجه  با  زریاب  خورشیدی،   13۵1 سال های  در 
فعالیت های  كشور  اجتماعی  و  سیاسی  فضای  به 
در  كه  آن چنان  كرد،  آغاز  را  خود  چپ گرایانه 
مصاحبه ای نیز این را تأیید كرده بود. هر چند خط 
به  اما هیچ گاه  بود،  نزدیک  به چپ گرایان  او  فکری 

عضویت كدام حزب یا جریان سیاسی درنیامد. 
با سپوژمی زریاب، نویسنده  مطرح كشور ، ازدواج  او 
كرد و سه فرزند از او به یادگار ماند. زریاب پس از 
و  بازگشت  به كشور  سقوط طالبان در سال 13۸2 
به مهاجرت ده ساله اش در فرانسه خاتمه داد. زریاب 
پس از بازگشت در سمت های دولتی كار كرد و مدتی 
رییس انجمن نویسنده گان افغانستان نیز بود. او نقش 
برجسته ای در تولید آثار ادبی در سبک های مختلف 
دارد، آن گونه كه در سال های اخیر در كنار ویراستاری 
در تلویزیون خصوصی طلوع، روی رمان جدید خود 
زن  راوی  كه  كار می كرد  بدخشانی«  عنوان »زن  با 
بدخشانی رفت و این روایت برای همیشه ناتمام ماند.
پرآوازه  نویسنده  زریاب،  رهنورد  محمد اعظم 

كشور  در  بیان  آزادی  صدای  رسانه ای،  كارمندان  گرفتن 
را خاموش كنند. آقای توحیدی افزود كه هرچند كمیته 
مصونیت خبرنگاران همه ساله موارد قتل خبرنگاران را ثبت 
می كند، اما رویدادهای اخیر نشان می دهد كه خبرنگاران 
به گونه هدف مند كشته شده اند. او تصریح می كند كه این 

حمالت سبب خود سانسوری در میان خبرنگاران می شود.
فدراسیون خبرنگاران افغانستان نیز از بابت وضعیت كنونی 
و تهدیدهای موجود علیه خبرنگاران نگران است. حجت اهلل 
مرموز  ترورهای  كه  گفت  فدراسیون،  این  عضو  مجددی، 
و در مجموع 13  یافته  افزایش  روان  خبرنگاران در سال 
قتل ثبت شده است. او افزود كه به استثنای دو مورد، به 
سایر موارد رسیده گی نشده و عامالن آن ها نیز بازداشت 
نشده اند. به گفته آقای مجددی، اثبات جرم افراد بازداشت 
شود.  روشن  قضایا  ابعاد  باید  و  است  زمان  نیازمند  شده 
بر اساس آمار این نهاد، به جز حمله بر موتر حامل كارمندان 
همه  شدند،  كشته  تن  دو  آن  در  كه  خورشید  تلویزیون 
موارد در سال روان به شکل  مرموز انجام شده است. این در 
حالی است كه در گذشته، اهداف اصلی حمالت، خبرنگاران 

نبودند و آنان به گونه غیرمستقیم صدمه می دیدند. 
را  آن  و  موجود شوكه شده اند  از وضعیت  نیز  خبرنگاران 

دوره ای  تحمل  از  پس  افغانستان، 
بیماری در شفاخانه چهارصد بستر 
شهر كابل درگذشت. او از مدت ها 

پیش به كرونا مبتال شده بود. 
نویسنده  این  زریاب،  درگذشت 
در  افغانستان،  نام آور  و  برجسته 

بارتاب های  فارسی زبانان  میان 
و  اندوه  از  موجی  همراه  به  فراوانی 

ناراحتی داشت. وداع او با زنده گی، نه تنها 
در افغانستان، بلکه واكنش های گسترده ای 

را در ایران و تاجیکستان نیز برانگیخت.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان در پیامی درگذشت 
رهنورد زریاب را یک ضایعه دانسته و عنوان كرده 
است: »استاد رهنورد زریاب سال های زیادی از عمر 
خویش را به عنوان نویسنده، داستان نویس و فعال 
رسانه ای، ادبی و فرهنگی كشور سپری كرد و آثار 
ماندگار از خود به  جا گذاشت. مرگ او یک ضایعه 

بزرگ در عرصه ادب و فرهنگ كشور است.«
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی، نیز 
زریاب را از داستان نویسان شناخته  شده زبان فارسی 
در منطقه و جهان توصیف كرده است كه۵۰ سال در 
فارسی  ادبیات  و  زبان  احیای  و  بارورسازی  راستای 

كار كرد.
فرهاد دریا، هنرمند سرشناس كشور، در پیامی گفته 
برای  سال  پنجاه  از  بیش تر  زریاب  استاد  كه  است 
فرهنگ افغانستان كار و پیکار كرده بود و در قلمرو 

زبان فارسی، نامی بلندآوازه و بزرگ بود.
نوشت:  خود  اجتماعی  صفحه  در  نیز  كوفی  فوزیه 

»آسمان بلند ادبیات فارسی فرو ریخت.«
سازمان گزارش گران بدون مرز )RSF( نیز درگذشت 
رهنورد زریاب را تسلیت گفته و از او به عنوان مدافع 
آزادی بیان و آزادی رسانه ها یاد كرده است. به گفته 
از  یکی  در  رسانه ها  و  روزنامه نگاران  سازمان،  این 
سخت ترین دوره  های نبرد برای آزادی بیان، یکی از 

بهترین مدافعان خود را از دست دادند.
توییترش،  رسمی  صفحه  در  نیز  نبیل  رحمت اهلل 
رهنورد زریاب را داستان نویس زیباكالم و دانشمند 

مسوول  نوری،  راتب  می كنند.  عنوان  »نگران كننده« 
خبرنگاران رادیو آزادی، گفت كه سه قضیه ترور خبرنگاران 
به صدا  رسانه ای  جامعه  برای  را  آژیر خطر  اخیر،  ماه  در 
درآورده است. به باور او، وضعیت كنونی حکایت می كند 
دلیل  به  و  است  نگران كننده  برای خبرنگاران  كه شرایط 
ترور كارمندان رسانه ای، روند خبررسانی در برخی از نقاط 
متوقف شده است. آقای نوری از ترور الیاس داعی به عنوان 
نمونه یادآوری كرد و افزود كه هم اكنون از هلمند برای 
این رسانه خبررسانی نمی شود. او تصریح كرد كه حمالت 
ادامه  مسلک شان  به  برخی  می شود  سبب  خبرنگاران  بر 
ندهند یا كارشان را با هراس به پیش ببرند. بدین ترتیب 
خبرنگاران برخی از حقایق را كتمان می كنند كه می تواند 

روی فعالیت های بزرگ رسانه ای تاثیر بگذارد.
شبکه  گوینده  امینی،  فردین  كه   است  حالی  در  این 
گونه  به  قوس،  بیست ویکم  جمعه،  روز  آریانا،  تلویزیونی 
مرموز جان باخت. هرچند پولیس این قضیه را »خودكشی« 
توصیف كرد، اما آشنایان وی می گویند كه فردین امیری 
در آخرین لحظات از تهدیدها علیه خود خبر داده بود. در 
بانک  رسانه ای  مشاور  سیاوش  یما  اخیر،  ماه  یک  جریان 
ماللی  كلثوم  و  آزادی  رادیو  خبرنگار  داعی  الیاس  مركز، 
ناشناس  افراد  سوی  از  انعکاس  تلویزیون  گوینده  میوند 
ترور شدند. هرچند حکومت طالبان را مسوول این حمالت 
خواند، اما این گروه هرگونه دست داشتن در آن را رد كرد. 
این محمدرفیع صدیقی، رییس اجرایی پیشین  بر  افزون 
این شبکه  دیگر  كارمند  و یک  تلویزیون خورشید  شبکه 
به گونه مرموز جان باختند. گفتنی است كه در جریان دو 
دهه اخیر، دست كم 136 خبرنگار جان باخته اند. هرچند 
خبرنگاران  قتل  قضیه   11۵ به  كه  است  گفته  حکومت 
رسیده گی شده، اما نهادهای رسانه ای می گویند كه بیش تر 
پرونده ها به دلیل گذر زمان و منصرف شدن خانواده های 

مقتول، از بررسی ها باز مانده است.

نا م دار ادبیات افغانستان توصیف كرده و درگذشتش 
را ضایعه ای بزرگ عنوان كرده است.

ناهید فرید، عضو مجلس افغانستان، نیز گفته است 
كه »پس از او باید نشر زریاب به یکی از آدرس های 
معتبر ادبیات و فرهنگ افغانستان و منطقه تبدیل 
شود تا یاد و نام این انسان خوب برای همیشه در 

آسمان فرهنگ افغانستان بدرخشد.«
محمد رضا بهرامی، سفیر پیشین ایران در افغانستان، 
نیز ضمن ابراز ناراحتی، رهنورد زریاب را نویسنده ای 
بزرگ در منطقه و محبوب در میان اهل قلم توصیف 

كرده است.
در  نیز  ایرانی،  نویسنده  و  خبرنگار  پژوه،  فریبا 
زریاب،  رهنورد  كنار  در  عکسی  نشر  با  صفحه اش 
نوشته است: »نمی دانم فقدان استاد رهنورد زریاب را 
باید به چه كسانی و چگونه تسلیت بگویم. به جامعه 
افغانستان، به كوچه پس كوچه های كابل، به ادبیات 
پریان«  شاه  دختر  و  »كاكه شش پر  رمان  فارسی... 
را امضا كردند و هدیه دادند. پرسیدند می دانی كه 
»كاكه« چه معنا دارد؟ گفتم می دانم. گفتند كه كاكه 

باش!« 
رهنورد زریاب، راوی »زن بدخشانی«، رفت و روایتش 
را نیمه تمام گذاشت. او رفت و جامعه بزرگ ادبی و 
هنری پارسی زبانان به سوگ نشست. راست گفته اند 

كه »قدر زر، زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری«.

تهدید علیه خبرنگاران؛ 

جامعه رسانه ای از افزایش حمالت 
هدف مند نگران است

خالق »گلنار و آیینه« با »زن بدخشانی« 
در نیمه  راه بدرود گفت

زهرا عطایی

آسیه حمزه ای
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تجاوز  مشخصاً  و  شاهی  رژیم  از  پس  افغانستان 
بحران  و  وارد جنگ  شوروی در سال 1979، عماًل 
گروه های  بعد  به  زمان  آن  از  نشد.  امنیتی  شدید 
مختلفی تحت نام تنظیم های جهادی و گروه طالبان 
مقاطع  در  افغانستان  مركزی  حکومت های  علیه 
مختلف تاریخی مبارزه مسلحانه كردند. در این فاصله 
برای  داغ  سوژه  همیشه  بحث صلح  هرچند  زمانی، 
هیچ گاهی  اما  است؛  بوده  كشور  سیاسیون  و  مردم 
و  نچشیدند  را  صلح  شیرین  طعم  افغانستان  مردم 
و  صلح  بسترسازی  برای  تالش ها  و  توافقات  تمام 
ثبات افغانستان بی نتیجه باقی ماند و پیامد آن چنانی 
یکی  افغانستان  »جنگ  نداشت.  پی  در  ملموس  و 
ملت  همه چیز  كه  است  مواردی  مصیبت بارترین  از 
پی آمدهای  و  كشانده  نیستی  كام  به  را  افغانستان 
منفی برای منطقه و جهان نیز داشته است. لذا در 
چنین شرایطی، ضرورت استقرار صلح در افغانستان 
امر بدیهی و برای ملت ما كه همه چیزش را از دست 
داده است، یک آرمان و آرزوی بزرگ تلقی می شود.« 
تا  نجیب اهلل  داكتر  حکومت  ملی  مصالحه  مشی  از 
جدی  تالش های  دوحه،  مذاكرات  و  بن  كنفرانس 
افغانستان  یک  ساختن  برای  است  گرفته  صورت 
با ثبات و به دور از جنگ و خون ریزی؛ اما پرسش 
بنیادی این است كه چرا این جنگ ویران گر دامن 
مردم افغانستان را رها نمی كند؟ آیا دوحه می تواند 

راه گشایی برای صلح افغانستان باشد؟ 
ریشه اصلی تبدیل شدن قطر به كانون مذاكرات صلح 
افغانستان و ایجاد دفتر سیاسی طالبان در این كشور، 
بر می گردد به سفر طیب آغا، منشی مال عمر به كشور 
گروه  از  فردی  نخستین  او   .2۰1۰ سال  در  آلمان 
طالبان بود كه مذاكرات مستقیم را به كمک سازمان 
و  آلمان  با كشورهای خارجی، مخصوصاً  آی اس آی 
كه  اولیه  گفت وگوهای  همان  در  كرد.  آغاز  امریکا 
نماینده گان وزارت خارجه و استخبارات آلمان حضور 
داشتند، منشی مال عمر توافق كرد كه طالبان آماده 
مقامات  با  آن  از  پس  و  امریکایی ها  با  اول  هستند 
افغانستان مذاكره كنند. این سرآغاز حركتی بود كه 
اكنون یک دهه پس از آن، روند مذاكرات بر بنیاد 
همان نسخه پیش می رود. توافق طالبان با امریکا در 
29 فبروری 2۰2۰ و مذاكرات كنونی میان طالبان و 
دولت افغانستان در چارچوب همان مذاكرات صورت 

گرفته است. 
به مذاكرات دوحه  بدانیم چرا ضرورت  این كه  برای 
احساس شد، ناگزیر هستیم اندكی به عقب برگردیم؛ 
وضعیتی  چنین  در  قبل  سال  بیست  كه  جایی 
افغانستان قرار داشت: اجالس بن. بازخوانی و بررسی 
دسامبر 2۰۰1  در  كه  بن  اجالس  محتوایی  مجدد 
امروزی  شرایط  در  شد،  برگزار  آلمان  بن  شهر  در 
یک نیاز اساسی است و باعث می شود كه طرف های 
كه  اشتباهاتی  و  آن  روشنایی  در  افغانستان  درگیر 
در آن زمان صورت گرفت، از تکرار تاریخ جلوگیری 
كنند. اگر بن نسخه شفابخش برای آینده سیاست 
افغانستان مطرح می كرد، شاید دیگر ضرورتی برای 

مذاكرات دوحه نبود. 
اجالس بن كه پس از سقوط رژیم طالبان به ابتکار 
برگزار  اروپا  اتحادیه   و  ملل  سازمان  متحده،  ایاالت 
موقت  به صورت  را صرف  و خون ریزی  شد، جنگ 
الی سال 2۰۰6 در افغانستان متوقف كرد، پس از آن 
جنگ دوباره اوج گرفت. توافقات بن خالها و نواقص 
بسیار جدی به همراه داشت. اول، چهار گروهی كه 
این كنفرانس شركت كرده  افغانستان در  از آدرس 
بودند با آن كه ادعای قدرت در افغانستان را داشتند؛ 
با  منازعه ای  طالبان  حاكمیت  زمان  در  حداقل  اما 
هم نداشتند، اصل منبع منازعه و جنگ كه طالبان 
آقای  دوم،  نداشتند.  حضور  نشست  این  در  بودند، 
عنوان  به  امریکا  و  اروپا  اتحادیه  سوی  از  كرزی 
رییس اداره موقت افغانستان تعیین شد. گروه هایی 
كه از افغانستان در این اجالس شركت كرده بودند، 
همه در راستای صحه گذاشتن و مشروعیت دادن به 
برنامه ها و استراتژی امریکا استفاده شدند. سوم، به 

سنجیده شده گام بردارد. 
با این وصف معلوم می شود كه مذاكرات دوحه رسالت 
خطیر، سرنوشت ساز و تاریخی را به دوش دارد. مسیر 
داده شود كه  به سمتی جهت  مذاكرات می بایست 
در  قطعی جنگ  پایان  و  سراسری  آن صلح  نهایت 
افغانستان باشد. »هنوز ساختار و چارچوبی كه بتوان 
روی آن گفت وگوهای صلح افغانستان را ریخت و از 
در  پایدار  صلح  به  رسیدن  برای  محکمی  بنای  آن 
است«. شورای  نیامده  وجود  به  این كشور ساخت، 
را  خود  تالش  تمام  نباید  افغانستان  ملی  مصالحه 
در  »حفظ ارزش های بیست ساله«، »جمهوریت« و 
این  افغانستان« خالصه كند،  اساسی  قانون  »حفظ 
مولفه ها خیلی مهم و بنیادین است؛ اما تمام بحث 

نیست.
نخبه گان،  با  مشورت  در  باید  ملی  مصالحه  شورای 
سال ها  كه  كارشناسانی  و  پژوهش گران  فرهنگیان، 
روی منازعه و جنگ افغانستان قلم زده اند، تصامیم 
اتخاذ كند و اهداف و دورنمای صلح را برای هیأت 
مذاكره كننده واضح سازد. بحث صلح تنها در محور 
نهادهای دولتی و اصحاب سیاست خالصه نمی شود. 
شخصیت های  علمی،  مراكز  دانشگاه ها،  نقش 
و  رهبران  كنار  در  تحقیقی  نهادهای  و  اكادمیک 
نخبه گان سیاسی، می تواند مسیر پُر خم و پیچ صلح 

و ثبات كشور را بهتر هموار سازد.

نخست، یکی از وظایف اصلی دولت و شورای مصالحه 
ملی افغانستان این است كه عوامل و بنیادهای جنگ 
را در افغانستان شناسایی و روی میز مذاكرات صلح 
مطرح كنند. از جمله مواردی كه صلح و دولت پسا 
مذاكرات دوحه را می تواند به چالش بکشد، گروه ها و 
شبکه های انشعابی طالبان اند كه به هر دلیلی رضایت 
ملی  امنیت  قباًل شورای  ندارند.  دوحه  مذاكرات  به 
افغانستان و شخص رییس جمهوری كشور از فعالیت 
خبر  افغانستان  در  تروریستی  و  شورشی  گروه   22
داده اند. از آن جمله می توان از مال عبدالمنان نیازی، 
رهبر شاخه انشعابی طالبان در غرب افغانستان نام 
واكنش  امریکا  و  توافق نامه صلح طالبان  به  برد كه 
نشان داد و این توافق را »غیراسالمی، غیرافغانی و 
در واقع توافق پاكستان« دانست. این گروه شاید در 
ابتدا ظاهراً ضد سیاست های پاكستان عمل كند؛ اما 
استخباراتی  برای سازمان  ابزاری  به  آینده  در  قطعاً 
امنیت  دیگر  یک بار  و  شد  خواهد  تبدیل  پاكستان 
به  با طالبان  در موجودیت صلح  را  مردم  آرامش  و 
مخاطره خواهد انداخت. جنگ و استفاده از گروه های 
افراطی - نیابتی در واقع بخشی از برنامه استراتژیک 
اقتصادی،  ماشین  می دهد.  تشکیل  را  پاكستان 
مانورهای سیاسی و اهمیت پاكستان در مناسباتش 
با غرب، در واقع رابطه نزدیک با جنگ و ناامنی در 

دیدگاه های پاكستان به عنوان متغیر جدی جنگ و 
بحران افغانستان در بُعد خارجی نه تنها توجه نشد؛ 
بلکه نادیده گرفته شد. چهارم، پالیسی كه بعداً در امر 
بازسازی و ایجاد روابط با كشورهای منطقه و جهان 
پی ریزی شد، تنش ها و تضادهایی را میان كشورهای 
در  طالبان  كرد.  ایجاد  افغانستان  به  نسبت  منطقه 
اجالس  بنابراین،  پنداشته شدند.  هیچ  بن  محاسبه 
و جنگ  بحران  برای  حل  نسخه ای  كه  تنها  نه  بن 
افغانستان نبود؛ بلکه باعث خلق دوباره گروه طالبان و 
شعله ورشدن جنگ، خون ریزی، آواره گی و مهاجرت 
هزاران  مدت  این  در  شد.  افغانستان  مردم  مجدد 
انسان این سرزمین كشته و زخمی شدند و اكنون 
در نقاط مختلف افغانستان جنگ با تمام قوت جریان 
دارد. بنابراین، پس از دو دهه افغانستان یک بار دیگر 
برگزاری كنفرانس بن  به زمان  نزدیک  در موقعیت 

قرار گرفته است.
حاال نیز این كه آیا دوحه قادر به خشکاندن ریشه های 
منازعه  این  به  و  بود  خواهد  افغانستان  در  جنگ 
بر  گذاشت؛  خواهد  پایان  نقطه  طوالنی  و  خونین 
می گردد به طرف های مذاكراه كننده كه تا چه اندازه 
جامعه  عینی  واقعیت های  به  توجه  و  عقالنیت  با 
افغانستان می توانند با پدیده جنگ و صلح برخورد 
كنند. مخصوصاً این كه گروه های شورشی دیگری هم 
هستند كه روند صلح افغانستان را می توانند به چالش 
افغانستان را  بکشند و این مسأله نگرانی های مردم 

بیش تر ساخته است. 
زلمی خلیل زاد، فرستاده  ویژه ایاالت متحده امریکا در 
یک كنفرانس ویدیویی با خبرنگاران در آستانه آغاز 
مذاكرات صلح دوحه بین طالبان و دولت افغانستان، 
در پاسخ به پرسشی گفت: اسپویلرهایی هستند كه 
نمی خواهند روند صلح افغانستان موفق شود، یا به 
خوبی پیش برود و افرادی هستند كه وضع موجود 
را به توافق صلح ترجیح می دهند. او گفت كه برخی 
گروه ها نه تنها با دولت، بلکه با طالبان نیز در جنگ 
هستند؛ یکی از این گروه ها داعش است كه مسوولیت 
عهده  بر  افغانستان  در  را  خشونت ها  از  بسیاری 
می گیرد و نمی خواهد روند صلح پیش برود. جالب و 
قابل توجه این كه خلیل زاد می گوید كه اگر صلح بین 
طالبان و دولت افغانستان برقرار شود، افغانستان در 
موقعیت قوی تری برای مقابله با گروه های كوچک تر 
كه بخشی از واقعیت جنگ افغانستان هستند، قرار 

خواهد گرفت. 
برای  پایانی  طالبان  با  صلح  توافق  كه  معنا  این  به 
از  پس  كه  حکومتی  و  نیست  افغانستان  جنگ 
صلح در این كشور شکل  می گیرد، هم چنان درگیر 
این  به  توجه  با  بود.  خواهد  دیگری  گروه های  با 
افغانستان،  صلح  و  جنگ  پیچیده گی  و  نگرانی ها 
و  احتیاط  با  افغانستان  دولت  مذاكره كننده  هیأت 

افغانستان دارد.

دوم، داعش یک تهدید بالقوه علیه جامعه افغانستان 
گذشت.  آن  كنار  از  راحتی  به  نمی توان  كه  است 
مخصوصاً این كه نگرانی ها از پیوستن طالبان ناراض 
گفت وگوهای  و  طالبان   - امریکا  توافق نامه صلح  از 
افغانستان وجود  به صفوف داعش در  كنونی صلح، 
گروه  كه  نوشته اند  امریکایی  »رسانه های  دارد. 
تروریستی داعش در افغانستان در حال جذب افرادی 
اند«.  ناراضی  صلح  گفت وگوهای  روند  از  كه  است 
ساسی  نظام  در  طالبان  ادغام شدن  با  حال،  این  با 
جاگزین  و  بدیل  می تواند  داعش  گروه  افغانستان، 
طالبان باشد تا كشورهای دخیل در مسأله افغانستان 
از آن به عنوان یک ابزار فشار باالی حکومت آینده 
افغانستان استفاده كنند. سخن آقای خلیل زاد دقیقاً 
توافق  می گوید  كه  دارد  ارتباط  مسأله  همین  به 
طالبان و دولت افغانستان می تواند این تهدیدات را 
كاهش دهد. او با این سخنانش در واقع از آغاز یک 
بازی دیگر كه قرار است پس از صلح با طالبان علیه 
دولت افغانستان شروع شود، هشدار می دهد. با این 
بعید  افغانستان،  ابعاد جنگ  پیچیده گی  و  وضعیت 
است كه دوحه راه گشای صلح برای افغانستان باشد.

سوم، به قول سانزو »باید به اصل و اساس نقشه های 
دشمن حمله كرد« تا در آینده نزدیک نتواند طرح 
دیگری بسازد. هیأت جمهوریت در دوحه اگرچه تا 
حال خیلی با نظم و از موضع واحد عمل كرده است؛ 
و  واحد  استراتژی  و یک  با سنجش  باز هم  اگر  اما 
كارساز حركت كند، در بده بستان های خود با طالبان 
و  ببرد  بین  از  را  دشمن  نقشه های  باشد،  محتاط 
افغانستان  قطعاً  كند،  خنثا  را  آنان  شوم  طرح های 

آینده روشن و درخشانی خواهد داشت.

و  منطقه  جهانی،  قدرت های  موضع  چهارم، 
همسایه گان افغانستان مورد مهم و اساسی دیگری 
است كه در توافق با طالبان باید در نظر گرفته شود. 
روابط ایاالت متحده امریکا با چین و ایران، رابطه هند 
و پاكستان و رابطه چین و هند تأثیرات خاصی روی 
وضعیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان دارد. 
پس حکومت پسا صلح نباید در تضاد و علیه منافع 
آن  از  كشورها  این  از  یکی  یا  و  باشد  كشورها  این 
احساس خطر كنند. به جنگ نیابتی هند و پاكستان 

در خاک افغانستان باید مهر و الک زده شود.
از سوی دیگر صلح تحمیلی و در تضاد با منافع ملی 
افغانستان در دوحه نه تنها كه كارساز نخواهد بود؛ 
و  ابعاد  و  شکل  در  افغانستان  داخلی  »جنگ  بلکه 
مسلط  یافت«.  خواهد  ادامه  تازه ای  صف بندی های 
از قدرت سیاسی  بر بخش وسیعی  ساختن طالبان 
خواهد  خلق  را  زیادی  حساسیت های  افغانستان، 
و  تازه  جنگ  موج  ما شاهد  آن صورت  در  كرد كه 

خون ریزی در كشور خواهیم بود. 
افغانستان  ثبات  و  برای صلح  راه گشایی  پس دوحه 
نخواهد بود؛ مگر این كه اهداف و استراتژی كشورهای 
بررسی  دقیق  افغانستان  صلح  و  جنگ  در  دخیل 
شود و مواردی كه در آینده می تواند برای افغانستان 
خطرساز باشد از مسیر راه برداشته شود. از طالبان 
انسجام  را  ناراضی خود  گروه های  خواسته شود كه 
دهند و در محوریت واحد با دولت افغانستان مذاكره 
كنند. هم چنان دولت افغانستان دروازه گفت وگو را با 
تمامی گروه های مسلح فعال در كشور باز كند، تا بار 
دیگر در آینده نیاز به برگزاری مذاكراتی چون بن و 

دوحه نباشد.

درس هایی از بن
برای دوحه

شاپور بارز، استاد دانشگاه

 شورای مصالحه ملی باید در 
مشورت با نخبه گان، فرهنگیان، 
پژوهش گران و کارشناسانی 
که سال ها روی منازعه و جنگ 
افغانستان قلم زده اند، تصامیم 
اتخاذ کند و اهداف و دورنمای صلح 
را برای هیأت مذاکره کننده واضح 
سازد. بحث صلح تنها در محور 
نهادهای دولتی و اصحاب سیاست 
خالصه نمی شود. نقش دانشگاه ها، 
مراکز علمی، شخصیت های اکادمیک 
و نهادهای تحقیقی در کنار رهبران 
و نخبه گان سیاسی، می تواند مسیر 
پُر خم و پیچ صلح و ثبات کشور را 
بهتر هموار سازد.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبيعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفيف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني
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افغانستان از جمله کشورهای عقب مانده و با بدترین شرایط  آموزشی در جهان است. سال ها جنگ و 
ناامنی عالوه بر دیگر بخش ها، بیش ترین صدمه و خسارت را بر سکتور معارف کشور وارد کرده است. 

هرچند وضعیت سیستم آموزشی کشور نسبت به سال های گذشته بهبود یافته است؛ اما هنوز هم در 
بدترین وضعیت نسبت به معیارهای جهانی و حتا کشورهای همسایه قرار دارد. بر اساس پالن راهبردی 

ملی معارف، مدیریت موثر و شفاف، ارایه خدمات باکیفیت و دست رسی متوازن از جمله اهداف کلیدی این 
نهاد به شمار می رود. 

روح اهلل رحیمی
مسوول اطالعات و ارتباط عامه وزارت صنعت و تجارت

شکریه امینی

سهم  معلومات،  و  احصائیه  ملی  اداره  آمار  بنیاد  بر 
تولیدات صنایع در تولید ناخالص ملی كشور در سال 
139۸ به ارزش مجموعی 11.72 میلیارد افغانی بوده 
است. در این میان 2.26 میلیارد افغانی ارزش تولیدات 
سکتور دولتی و 9.۴6 میلیارد افغانی ارزش تولیدات 

سکتور خصوصی بوده است.
نشان می دهد كه  اداره در سال 1397  این  آمارهای 
سهم كل تولیدات صنایع كشور در این سال مالی به 
ارزش ۸.2 میلیارد افغانی بوده است كه از این جمله، 
7.۸ میلیارد افغانی آن مربوط به سکتور خصوصی و 
صنایع  تولیدات  مربوط  آن  افغانی  میلیون   9۴3.۴

دولتی است.
با مقایسه آمارهای اداره ملی احصائیه و معلومات، سهم 
 139۸ مالی  سال  در  ملی  ناخالص  تولید  در  صنایع 
افزایش  افغانی  میلیارد  به سال 1397، 3.۵2  نسبت 
را نشان می دهد. در جریان سال 139۸ سهم صنایع 
تولیدی سکتور خصوصی 1.66 میلیارد افغانی و سهم 
صنایع دولتی 9۴1.1۴ میلیون افغانی نسبت به سال 

1397 افزایش یافته است.
با در نظرداشت افزایش سهم صنایع در تولید ناخالص 
وزارت   ،1397 سال  به  نسبت   139۸ سال  در  ملی 
صنعت و تجارت با ترسیم نقشه راه پارک های صنعتی 
كشور، نقشه راه آینده پارک های صنعتی و فراهم آوری 
تسهیالت زیربنایی را به هدف جذب سرمایه گذاری ها 
در این پارک ها و افزایش فعالیت كارخانه های تولیدی 

برنامه ریزی كرده است.
این نقشه راه، دورنمای مدیریت پارک های صنعتی در 
رهبری وزارت صنعت و تجارت، تقویت سیستم زیربنایی 
پارک های  تکمیل  احداث شده،  صنعتی  پارک های 
جدید  پارک های  احداث  ساخت،  حال  در  صنعتی 
صنعتی،  ویژه  پارک های  احداث  والیات،  در  صنعتی 
توزیع زمین در این پارک ها، جذب سرمایه گذاری ها، 
تأمین امنیت و حل مشکالت اجتماعی پارک ها را دربر 

می گیرد.

الف- وضعیت عمومی پارک ها
سه  به  را  پارک ها  این  صنعتی،  پارک های  راه  نقشه 
دسته تقسیم كرده است كه شامل پارک های صنعتی 
فعال، پارک های صنعتی در حال ساخت و پارک های 
صنعتی در حال احداث می شود. مطالعات امکان سنجی 

آن در حال انجام است.

1. پارک های صنعتی فعال
پارک ها  این  داریم.  فعال  صنعتی  پارک   11 مجموعاً 
صنعتی  پارک  پلچرخی،  صنعتی  )پارک  كابل  در 
جمعه محمد محمدی فاز 1 و 2(، بلخ )پارک صنعتی 
امیر علی شیر نوایی فاز 1 و 2 و پارک صنعتی دشت 
پارک  و  شوراندام  صنعتی  )پارک  قندهار  شادیان(، 
بین المللی  كمک های  اداره  ساخت  شوراندام  صنعتی 

آموزش و پرورش یکی از عوامل مهم و كلیدی در روند 
توسعه و تحول جوامع به شمار می رود. وزارت معارف 
به عنوان عرضه كننده و تسهیل كننده خدمات آموزشی، 
نقش بنیادی و كلیدی در ساخت زیربنای جامعه دارد. 
این نهاد خارج از حلقه سیاسی، دارای بیش ترین پایگاه 
و منابع انسانی در بطن جامعه است. تنها راه تحول و 
و  باكیفیت  تعلیمی  ارایه خدمات  جامعه،  یک  توسعه 
مطمین به اتباع آن جامعه است. رشد و پیش رفت در 
سایر حوزه ها زمانی ممکن می شود كه عوامل انسانی 

آن از نظر فکری و ذهنی رشد و پرورش یافته باشند.
بدترین  با  و  از جمله كشورهای عقب مانده  افغانستان 
شرایط  آموزشی در جهان است. سال ها جنگ و ناامنی 
عالوه بر دیگر بخش ها، بیش ترین صدمه و خسارت را بر 
سکتور معارف كشور وارد كرده است. هرچند وضعیت 
سیستم آموزشی كشور نسبت به سال های گذشته بهبود 
یافته است؛ اما هنوز هم در بدترین وضعیت نسبت به 
معیارهای جهانی و حتا كشورهای همسایه قرار دارد. 
بر اساس پالن راهبردی ملی معارف، مدیریت موثر و 
شفاف، ارایه خدمات باكیفیت و دست رسی متوازن از 
این  می رود.  شمار  به  نهاد  این  كلیدی  اهداف  جمله 
نهاد در روشنایی قانون، قانون معارف و پالن راهبردی 
ملی معارف مکلف به ارایه خدمات آموزشی باكیفیت 
و متوازن در سراسر كشور است. طرح ها و برنامه هایی 
كه وزارت معارف ساالنه اعمال می كند، منشاء در پالن 

راهبردی این نهاد دارد. 
روزها  این  كه  معارف  وزارت  از طرح های جدید  یکی 
ابتدایی  صنف های  انتقال  طرح  است؛  شده  همه گانی 

و  اول  فاز  پارک صنعتی  شامل  كه  پارک صنعتی   ۵
پارک  اول  فاز  كابل،  در  محمدی  محمد  جمعه  دوم 
پارک  بلخ،  والیت  در  نوایی  علی شیر  امیر  صنعتی 
صنعتی حصارشاهی در والیت ننگرهار و پارک صنعتی 
شوراندام بخش USAID، تکمیل شده است. متباقی 
پارک های صنعتی فاقد زیربناهای ضروری چون دیوار 
احاطه، سرک های داخلی، سیستم آب رسانی، سیستم 
روشنایی  سیستم  و  برق رسانی  سیستم  فاضالب، 
جاده ها است كه مصارف ساخت آن 172 میلیون دالر 

امریکایی تخمین شده است.
پارک های  احداث  هدف  به  تجارت  و  صنعت  وزارت 
صنعتی جدید و تکمیل پروژه های زیربنایی پارک های 
صنعتی كشور، مبلغ بیش از چهار صد میلیون افغانی 
را در سال جاری مالی از سوی وزارت مالیه با موافقه 
شورای عالی اقتصادی و كابینه حکومت دریافت كرد 
پروژه های  ساخت  كار  هم اكنون  آن  دریافت  با  كه 
زیربنایی پارک های صنعتی پلچرخی و پارک صنعتی 
- زراعتی باریک آب والیت كابل، پارک صنعتی شیخ 
مصری والیت ننگرهار، فاز 1، 2 و 3 شهرک صنعتی 
و  نوایی  علی شیر  امیر  صنعتی  پارک  دوم  فاز  هرات، 
پارک صنعتی شوراندام والیت قندهار آغاز شده است و 

تا ختم سال مالی جاری به پایان خواهد رسید.
از  دیگری  شمار  تجارت  و  صنعت  وزارت  هم چنین 
پروژه های زیربنایی را مطابق به خواسته ها و تأثیرات 
اقتصادی انتخاب و برنامه ریزی كرده است. این پروژه ها 
در 9 پارک صنعتی مختلف در والیت های كابل، بلخ، 
قندهار، پروان، خوست، پکتیا، ننگرهار، هرات و غزنی 
عملی خواهد شد. پروژه های فوق شامل دیوار احاطه، 
سرک، سیستم آب رسانی و سیستم توزیع برق می شود.

ج- چارچوب انکشاف پارک های صنعتی
وزارت صنعت و تجارت با در نظرداشت روند طوالنی مدت 
اعمار و انکشاف پارک های صنعتی، زمان گیربودن و در 
عین حال پرهزینه بودن آن، هم چنان این كه دولت قادر 
تمام  در  سرمایه گذاری  منظور  به  زیربناها  احداث  به 
پارک های صنعتی به صورت هم زمان نیست، چارچوب 
صنعتی  پارک های  انکشاف  جهت  را  مرحله ای  سه 

ترتیب كرده است.
فعلی،  صنعتی  پارک های  مراقبت  و  حفظ  انکشاف، 
اعمار پارک های صنعتی در دست احداث و هم چنان 
آن  در  كه  والیاتی  در  امکان سنجی  مطالعات  انجام 
پارک های صنعتی اعمار نشده است، اعمار پارک های 
صنعتی تخصصی در مناطق مختلف كشور، به عنوان 

سه چارچوب انکشاف این پارک ها به شمار می رود.

1. انکشاف پارک های صنعتی موجود
ریاست عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع وزارت 
صنعت و تجارت به عنوان نخستین چارچوب انکشاف 
مراقبت  و  حفظ  و  انکشاف  به  صنعتی،  پارک های 
پارک های صنعتی موجود توجه بیش تری نشان داده 

متحد، سواد را قدرت تغییر تعریف كرده است. یعنی 
فرد بتواند با كسب مهارت خواندن و نوشتن، زنده گی و 
مسایل مربوط به آن را بهتر و خوب تر مدیریت و كنترل 
كند. كسب و پرورش این مهارت ها، نیازمند شرایط و 
امکانات مناسب است كه مسجدها و مدرسه ها جاگزین 
معقوالنه و مناسب برای مکتب ها نیست. یکی از دالیلی 
شاگردان  برای  مناسب  بستر  نمی تواند  مسجد  كه 
در  كه  است  كسانی  رفتاری  روی كرد  و  مسأله  باشد، 
و  خشونت  می دهند.  آموزش  كودكان  به  محیط  آن 
تبعیض در مسجدها نسبت به هر جای دیگر بیش تر 
است. از روش های خشن تنبه و مجازات در بیش تری 
از  شاگردان  یادگیری  هدف  به  كشور  مسجدهای  از 
سوی مالها استفاده می شود. این كار سبب دل زده گی 

شاگردان نسبت آموزش می شود. 
فضای  به  نسبت  مردم  بی باوری  و  جنسیتی  تبعیض 
دیگری  تأمل  قابل  موضوعات  از  مسجدها  درسی 

روند  انکشافی،  پروژه های  طرح  با  ریاست  این  است. 
اعمار زیربنا های پارک های صنعتی موجود را سرعت 
بخشیده است و با تکمیل زیربنای ۵ پارک صنعتی از 
11 پارک صنعتی فعال، كار احداث زیربنا های دیگر 

پارک های فعال، ادامه دارد.
پارک   12 زیربنای  درصد   1۰ اعمار  روند  هم چنین 
عمومی  ریاست  و  شده  تکمیل  كار  تحت  صنعتی 
و  صنعت  وزارت  صنایع  امور  و  صنعتی  پارک های 
تجارت با طرح پروژه های انکشافی زیربنایی، از جریان 

ادامه كار اطالع داده است.

2. اعمار پارک های صنعتی پالن شده
در دومین چارچوب، ریاست عمومی پارک های صنعتی 
و امور صنایع وزارت صنعت و تجارت در نظر دارد تا 
برای 11 والیت كشور 11 پارک صنعتی جدید احداث 
برنامه ریزی  آن  امکان سنجی  مطالعات  طرح  كه  كند 
و  دارد  جریان  آن  از  بخشی  عملی  كار  و  است  شده 

متباقی آن به زودی آغاز خواهد شد.
انکشاف  چارچوب  اساس  بر  وزارت  این  هم چنین 
پارک های صنعتی در نظر دارد تا برای 13 والیت كشور 
بر بنیاد نقش تولیدی و اقتصادی آن، 13 پارک صنعتی 

را در آینده طرح ریزی و اعمار كند.

3. اعمار پارک های صنعتی اختصاصی
سومین چارچوب انکشاف پارک های صنعتی، به اعمار 
هم اكنون  كه  ویژه  یا  اختصاصی  صنعتی  پارک های 
 - صنعتی  پارک  به نام  زراعتی   - صنعتی  پارک  یک 
زراعتی باریک آب در حومه والیت كابل كه بخشی از 
كار زیربنایی آن تکمیل شده است و شمار زیادی از 
زراعت  سکتور  بخش  صنعتی   - تولیدی  شركت های 
اخذ  زمین  آن  اقتصادی در  عالی  با منظوری شورای 
نیز  را  امریکایی  دالر  میلیون  صد  از  بیش  و  كرده اند 

سرمایه گذاری خواهند كرد، اختصاص یافته است.
ریاست عمومی پارک های صنعتی و امور صنایع وزارت 
صنعت و تجارت در نظر دارد تا در آینده چندین پارک 
 - صنعتی  پارک  نام  تحت  زراعتی  محصوالت  ویژه 
زراعتی و سایر پارک های ویژه را نظر به سکتورهای 

دارای اولویت برنامه ریزی و احداث كند.
از  تجارت  و  صنعت  وزارت  اساسی  و  عمده  هدف 
آن  زیرمجموعه  و  صنعتی  پارک های  راه  نقشه  تهیه 
)چارچوب انکشاف پارک های صنعتی(، گام برداشتن 
در راستای توسعه اقتصادی و افزایش حجم تجارت و 

صادرات افغانستان است.
سکتورهای  وضعیت  تحلیل  با  هم چنین  وزارت  این 
و  پرداخته  آن  دسته بندی  به  كشور  صنعت  مختلف 
به هدف توسعه، آن را اولویت بندی كرده است. وزارت 
صنعت و تجارت در پارک های صنعتی برای سکتورهای 
مختلف صنعت كشور زمین توزیع و زمینه رشد آنان 
روند  توسعه  باعث  این گونه  و  كرد  خواهد  فراهم  را 

صنعتی شدن خواهد شد.

دختران شان  اجازه رفتن  خانواده ها  بیش تر  كه  است 
از پیامدهای احتمالی  به مسجدها را نمی دهند. یکی 
تطبیق این طرح، افزایش میزان دختران خارج از مکتب 
از  والدین شان  و  به دلیل ممانعت خانواده ها  است كه 
شیوه  میان  شد.  خواهند  محروم  پرورش  و  آموزش 
آموزش در مکتب  و مسجد از زمین تا آسمان تفاوت 
وجود دارد. یکی از موضوعات مهم دیگری كه باید در 
نظر گرفته شود، حالت روحی و روانی شاگردان است. 
و  مقررات  و  اصول  چارجوب  در  شاگردان  مکتب،  در 
و  استادان  با  و سالم  روابط دوستانه، رسمی  در سایه 
كسب  نقادانه  تفکر  و  انتقادی  ظرفیت  هم ساالن شان 
پروسه  این  عکس  مسجد  در  كه  حالی  در  می كنند؛ 
مکتب ها  فضای  در  نوآوری  و  خالقیت  دارد.  جریان 
بهتر رشد می كند؛ چیزی كه در شیوه آموزش سنتی 
شاگرد  مسجد  در  نمی شود.  دیده  و  ندارد  جایگاهی 
مکلف به قبول كردن هر آن چه آموزگار می گوید است 
از  به درستی آن شهادت دهد.  باید  و بدن چون وچرا 
این رو، یکی از پیامدهای ناگوار این طرح عدم توجه به 

استعداد، عالیق و ظرفیت شاگردان است. 
مسجد به دلیل طراحی سنتی آن، مکان مناسب برای 
تدریس معیاری نیست. استفاده از تکنولوژی در سیستم 
نوین آموزشی كاربرد حیاتی و كلیدی دارد. در شیوه 
بدون  شاگردان  به  مفاهیم  و  اطالعات  انتقال  جدید، 
استفاده از تکنولوژی ناممکن است. با طرحی كه وزارت 
معارف روی دست دارد، نه تنها آینده شاگردان؛ بلکه 
بنیه و اساس معارف نیز در خطر است. اجراكردن این 

طرح ریسک بزرگی است و حتا به امتحانش نمی ارزد.

پروان  و  ننگرهار  هرات،  والیت های  و  امریکا(  مردم 
تولیدی  كارخانه های  از  زیادی  شمار  دارد.  موقعیت 
تولیدی  فعالیت  مصروف  پارک ها  این  در  صنعتی   -

هستند.
هم اكنون بخش بزرگی از فعالیت های صنعتی - تولیدی 
و سرمایه گذاری ها از سوی سکتور خصوصی كشور در 
همین 11 پارک صنعتی در والیت های مختلف كشور 
از  تن  هزاران  برای  را  كار  زمینه  و  است  جریان  در 

شهروندان كشور فراهم ساخته است.

2. پارک های صنعتی تحت کار
در نقشه راه، 12 پارک صنعتی تحت كار در 11 والیت 
)پارک های  ننگرهار  در  پارک ها  این  داریم.  كشور 
لوگر  قالین(،  مصری  شیخ  و  حصارشاهی  صنعتی 
صنعتی  )پارک  فاریاب  محمدآغه(،  صنعتی  )پارک 
قالین اندخوی(، خوست )پارک صنعتی باغ سموات(، 
هلمند  تخت(،  كوتل  صنعتی  )پارک  میدان وردک 
)پارک صنعتی بست(، هرات )فاز ۴ شهرک صنعتی 
غزنی  دره(،  سنجد  صنعتی  )پارک  پروان  هرات(، 
صنعتی  )پارک  پکتیا  پیركه(،  دشت  صنعتی  )پارک 
دشت رباط( و كندز )پارک صنعتی دشت شیرماهی( 

موقعیت دارد.
مساحت مجموعی پارک های صنعتی در حال ساخت 
است. مجموعاً  زمین  در 12 والیت، ۸۴6۰.۴ جریب 
1772 نمره زمین صنعتی در این پارک ها موجود است 
و روند توزیع آن به متقاضیان از سوی وزارت صنعت 
و تجارت جریان دارد. شمار زیادی از صنعت كاران و 

سرمایه گذاران در این پارک ها زمین اخذ كرده اند.

3. پارک های صنعتی پالن شده
پالن شده  صنعتی  پارک   11 تعداد  به  راه،  نقشه  در 
در 11 والیت كشور به هدف انکشاف زیربناهای این 
افغانستان در نظر  والیات و به منظور توسعه صنعت 
جریب  هزار   2۰ در  پارک ها  این  است.  شده  گرفته 
زمین طرح شده است و بیش تر از ۵ هزار نمره زمین 
را دربر خواهد گرفت. برای اعمار این پارک ها مطالعات 

امکان سنجی قسماً انجام شده است.
صنعتی  )پارک  بغالن  والیت های  در  پارک ها  این 
لغمان  دایکندی(،  صنعتی  )پارک  دایکندی  بغالن(، 
)پارک صنعتی لغمان(، جوزجان )پارک صنعتی قالین 
پایپاس(،  جوار  جدید  صنعتی  )پارک  هرات  آقچه(، 
نیمروز )پارک صنعتی نیمروز(، غزنی )پارک صنعتی 
پشته لشمک كوالال(، تخار )پارک صنعتی تخار(، بلخ 
)پارک صنعتی دوراهی حیرتان(، بامیان )پارک صنعتی 
بامیان( و قندهار )پارک صنعتی دامان( موقعیت دارد. 
تمامی این پارک ها پس از ساخت آن به بهره برداری 

سپرده خواهد شد.

ب- وضعیت زیربناهای پارک های صنعتی فعال
زیربنا های  اعمار  فعال،  صنعتی  پارک   11 جمله  از 

مکتب ها به مسجدها است. موضوعی كه با واكنش های 
شدید و انتقادی مردم روبه رو شده است. به باور افکار 
است.  نادرست  و  اشتباه  بنیاد  از  طرح  این  عمومی، 
از  بعضی  در  طرح  این  تطبیق  است  ممکن  هرچند 
مناطق كشور موثر واقع شود؛ اما پیامدها و جنبه های 

منفی آن جدی است.
سنگ بنای  عنوان  به  مکتب ها  ابتدایی  صنف های 
معارف، نیاز به اصول و روش های خاص دارد. كودكان 
آینده سازان یک كشور و كسانی كه جدیداً  به عنوان 
به سیستم آموزشی  و معارف ملحق شده اند/می شوند، 
برای تشویق و دل گرمی نیاز به توجه بیش تر و امکانات 
معیاری تر دارند. شاگردان در این برهه ی زمانی نیاز به 
معلم مهربان و مسلکی، فضای معیاری، اصول و انضباط 
متناسب به اقتضای سنی شان دارند. از سویی هم در 
تعریف امروزی، سواد تنها به خواندن و نوشتن خالصه 
ملل  فرهنگی  و  علمی  آموزشی،  سازمان  نمی شود. 

نقشه راه پارک های صنعتی؛

توسعه زیربناها و جذب سرمایه گذاری

خشت کج معارف



سعید رسولی، مدیر عامل 
شرکت راه  آهن ایران، در 
سخنرانی اش گفت که این 

پروژه تا ایستگاه روزنک 62 
کیلومتر در خاک افغانستان 
است و خط ریلی آن ساخته 

شده است. او افزود، از خواف 
تا روزنک ۷۸ کیلومتر در خاک 
ایران و 6۸ کیلومتر در خاک 
افغانستان ریل گذاری شده و 
بخش چهارم آن به درازای ۸0 
کیلومتر تا میدان  هوایی هرات 
می رسد. روند ساخت خط آهن 
خواف - هرات در سال 13۸۵ 
خورشیدی آغاز شد و قرار بود 
طی سه سال به پایان برسد، 
اما به دلیل مشکالت امنیتی 

در خاک افغانستان و مشکالت 
اقتصادی ایران، با بیش تر از 

11 سال تاخیر، قطعه سوم آن 
گشایش یافت.

بر اساس معلومات مقام های ایرانی، راه  آهن خواف - هرات قابلیت جابه جایی »شش 
میلیون تُن بار و یک میلیون مسافر« در سال را دارد و این مسیر سهم بزرگی در 

ترانزیت افغانستان و تبادالت بین دو کشور و سایر کشورهای منطقه دارد. 

پس از حدود 13 سال انتظار، 
»قطعه سوم« خط  سرانجام 
روز  هرات   - خواف  آهن 
با  قوس،  بیستم  پنج شنبه، 
در  رسمی  مراسم  برگزاری 
رسید.  بهره برداری  به  هرات 
هرچند قرار بود در این مراسم 
مقام های ارشد افغانستان و ایران نیز اشتراک كنند، 
اما به »دلیل شرایط ویژه ناشی از همه گیری كرونا« 
محمداشرف غنی و حسن روحانی از طریق ویدیو 

كنفرانس در آن سخنرانی كردند.
حسن روحانی، رییس جمهور ایران، در سخنرانی اش، 
را  هرات   - خواف  آهن  خط  از  بهره برداری  روز 
و  ایران  برای  ماندنی«  یاد  به  و  »تاریخی  روز  یک 
افغانستان عنوان كرد و افزود كه ایران در شرایطی 
این پروژه را به اتمام رساند كه زیر تحریم های شدید 
امریکا قرار داشت؛ تحریم هایی كه از دید مقام های 
این خط  بود  قرار  هرچند  است.  »ظالمانه«  ایرانی 
آهن در سال 13۸۸ خورشیدی )11 سال پیش( به 
بهره برداری برسد، اما مشکالت مالی حکومت ایران 
در  ناامنی  و  امریکا  اقتصادی  تحریم های  دلیل  به 
افغانستان سبب شد تا روند »ریل گذاری« مسیر به 
كند ی پیش برود و برای چند سال كار عملی پروژه 

متوقف شود.
كه  افزود  سخنرانی اش  در  ایران  جمهور  رییس 
افغانستان و ایران دو كشور هم سرنوشت اند و امنیت، 
ثبات و توسعه  در منطقه، زیر سایه  امنیت، ثبات و 
امنیت در  و  ایران می باشد  و  افغانستان  توسعه در 
افغانستان به معنای امنیت در ایران و ثبات منطقه 
است. حسن روحانی هم چنان افزود كه با اتصال این 
افغانستان می تواند  كاال ی  تُن  میلیون ها  آهن  خط 
از  افغانستان  صادراتی  كاالهای  كند،  پیدا  انتقال 
طریق آن با عبور از خاک ایران به كشورهای اروپایی 
صادر   شود و هزاران مسافر می توانند برای رفت وآمد 

میان دو كشور از آن استفاده كنند.
و  ایران  حکومت های  ارشد  مقام های  دید  از 
زیادی  سهولت های  می تواند  مسیر  این  افغانستان، 
میان دو كشور  و مسافر  در بخش حمل ونقل كاال 
محمداشرف  كند.  ایجاد  منطقه  كشورهای  نیز  و 
غنی، رییس جمهور افغانستان، نیز در سخنرانی اش 
این  سهولت های  به  راه  آهن،  گشایش  مراسم  در 
جمهور  رییس  كرد.  اشاره  افغانستان  برای  مسیر 
و  مفیدترین  موثرترین،  آهن  خط  كه  گفت  غنی 
ارزان ترین سیستم ترانسپورتی در قاره آسیا است و 
انقالب ترانسپورتی به شمار می رود. او از ایتالیا برای 
تمویل مالی بخش چهارم خط آهن خواف - هرات 

سپاس گزاری كرد. 
آقای غنی افزود كه بهره برداری از خط آهن خواف 
- هرات در حالی صورت می گیرد كه قاره آسیا در 
اقتصادی  تحوالت  بزرگ ترین  از  یکی  تجربه  حال 
جهان است و این قاره مهد تمدن و ارتباطات وسیع 
رییسان  دستور  به  می باشد.  جهان  در  فرهنگی 
جمهور افغانستان و ایران، از مسیر خط آهن خواف 
- هرات  یک قطار از منطقه خواف ایران به سوی 
محموله های  دیگر  قطار  یک  و  كرد  حركت  هرات 
»روزنک«  ریلی  ایستگاه  از  را  افغانستان  صادراتی 

هرات به ایران انتقال داد.
در  ایران،  شهرسازی  و  راه  وزیر  اسالمی،  محمد 
مراسم گشایش خط آهن خواف - هرات گفت كه 
دو كشور در همکاری با یک دیگر موفق شدند »ریل 
به  كنند.  عملیاتی  و  اجرایی  را  و محبت«  دوستی 
گفته  او، شعار »دو ملت، یک فرهنگ، یک تاریخ« 
پیوندهای  همواره  تا  می كند  كمک  عرصه  این  در 
و  راه  وزیر  كند.  پیدا  و همکاری گسترش  دوستی 
شهرسازی ایران گفت: »اجرای پروژه راه  آهن خواف 
- هرات به طول 22۵ كیلومتر در برنامه قرار داشت 
كه 1۴۰ كیلومتر آن با فرمان رییسان جمهور ایران 
و افغانستان افتتاح شد. برای ۸۵ كیلومتر باقی مانده 
در تالش هستیم تا با همکاری متفاوت تر بتوانیم از 

اتصال كامل این خط، بهره مند شویم.«
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درازای ۸۰ كیلومتر تا میدان  هوایی هرات می رسد. 
روند ساخت خط آهن خواف - هرات در سال 13۸۵ 
به  سال  سه  طی  بود  قرار  و  شد  آغاز  خورشیدی 
پایان برسد، اما به دلیل مشکالت امنیتی در خاک 
افغانستان و مشکالت اقتصادی ایران، با بیش تر از 

11 سال تاخیر، قطعه سوم آن گشایش یافت.
مقام های ایرانی دلیل تأخیر در كار پروژه و كندی 
خاک  در  ناامنی   و  بودجه  كمبود  را  آن  پیش رفت 
افغانستان عنوان می كنند. تعطیلی آرین بانک، نبود 
بودجه الزم و كشته  شدن یک مهندس ایرانی خط 
آهن در خاک افغانستان، عوامل كندی كار دانسته 
می شود. از دید آگاهان امور حمل ونقل، انتقال كاال 
ترانسپورت  سیستم  به  نسبت  آهن  خط  طریق  از 
از  و  است  نیازمند  كم تری  زمان  و  هزینه  جاده ای 
به  نسبت  بیش تری  سهولت  نیز  اقتصادی  لحاظ 
حمل ونقل جاده ای دارد. در كنار انتقال بار، قطارهای 
ریلی،  شبکه  از  استفاده  با  می تواند  نیز  مسافربری 

سهولت های زیادی در انتقال مسافران ایجاد كند.
این پروژه، پیش بینی می شود كه  از  با بهره برداری 
دست كم  سال  یک   جریان  در  افغانستان  حکومت 
»1۰ میلیون دالر« عاید كسب كند. افزون بر این، 
احتمال می رود كه طی سه سال پس از بهره برداری 
از خط آهن خواف - هرات، حکومت افغانستان بتواند 
تا »۵۰ میلیون دالر« از بابت انتقال كاالهای تجارتی 
و رفت وآمد مسافران عواید گرد آوری كند. گشایش 
راه  آهن خواف - هرات خوش بینی ها در مورد ایجاد 
بین  مسافر  و  كاال  انتقال  در  بیش تر  سهولت های 
ایران و افغانستان را افزایش داده است. اتاق تجارت 
و سرمایه گذاری هرات می گوید كه بازرگانان هراتی 
امید دارند تا از این مسیر بتوانند كاالهای صادراتی 
را به كشورهای خارجی انتقال دهند و اموال وارداتی 

را به كشور وارد كنند.
یونس قاضی زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری 
كه  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  هرات، 

نخستین محموله صادراتی افغانستان از طریق خط 
قوس،  بیستم  پنج شنبه،  روز  هرات   - خواف  آهن 
صادر  عربی  كشورهای  به  ایران  خاک  از  عبور  با 
با  صحبت  در  هرات،  والی  قتالی،  سیدوحید  شد. 
و  گمركی  تأسیسات  كه  می گوید  ۸صبح  روزنامه 
زیرساخت های الزم برای استفاده از راه  آهن خواف 
روزنک  ریلی  ایستگاه  در  موقت  گونه  به  هرات   -
ولسوالی غوریان ایجاد شده و تأسیسات دایمی پس 
از پایان كار بخش چهارم خط آهن ایجاد می شود. 
آهن  خط  از  استفاده  سهولت های  بر  هرات،  والی 
برای توسعه اقتصادی در هرات باور دارد و می افزاید 
برخی  آزمایشی  گونه  به  گذشته  روزهای  طی  كه 
محموله های وارداتی از ایران به افغانستان رسیده و 
با آغاز بهره برداری از راه  آهن، برای صدها نفر زمینه 

كار فراهم شده است.
با این همه، ناامنی در خاک افغانستان و تحریم های 
اقتصادی در ایران، موانع اصلی استفاده از این خط 
آهن دانسته می شود. یما شمس، رییس اداره مستقل 
با روزنامه ۸صبح  افغانستان، در صحبت  خط آهن 
می گوید كه تحریم های جهانی بر ایران تأثیر چندانی 
به  نخواهد داشت.  راه  آهن  از طریق  ترانزیت  روی 
به  پیوندی  كشورها  میان  تجارتی  روابط  او،  گفته  
میان  و مشکالت سیاسی  ندارد  تنش های سیاسی 
استفاده  مانع  خارجی،  كشورهای  برخی  و  ایران 
افغانستان از خط آهن خواف - هرات نخواهد شد و 
افغانستان می تواند از این فرصت استفاده كند. آقای 
شمس افزود كه روند عملی كار ساخت فاز نخست 
از روستای  بخش چهارم خط آهن خواف - هرات 
از  بهره برداری  با  هم زمان  غوریان  ولسوالی  روزنک 
ایتالیا  و حکومت  آغاز شده  مسیر  این  سوم  قطعه 

بودجه ساخت این مسیر را تأمین كرده است.
 139۸ سال  اواخر  كشور  نماینده گان  مجلس 
 6۵ ارزش  به  ایتالیا  درازمدت  قرضه  خورشیدی، 
قطعه  دوم  فاز  بودجه  تأمین  برای  را  یورو  میلیون 
چهارم خط آهن خواف - هرات تأیید كرد. پیش از 
آن افغانستان قراردادی به ارزش ۵۸.۵ میلیون دالر 
امریکایی، با یک شركت قزاقستانی برای اجرای فاز 

اول قطعه چهارم امضا كرده بود. 
این پروژه  بزرگ  نگرانی های مهم در مورد  از  یکی 
زیربنایی، تأمین امنیت آن در خاک افغانستان است. 
امنیت  كه  دارند  پافشاری  هرات،  محلی  مقام  های 
نیروهای  و  شده  تامین  هرات   - خواف  آهن  خط 
دوش  بر  را  مسوولیت  این  عامه  محافظت  پولیس 
دارند و با ایجاد »پاسگاه های امنیتی« اجازه ناامنی 

در مسیر را نمی دهند. 
حکومت های ایران و افغانستان بهره برداری از خط 
برای  بزرگ  را یک دست آورد  آهن خواف - هرات 
تازه در روابط تجارتی  خود دانسته و آن را فصلی 
میان دو كشور می دانند. پس از بهره برداری رسمی 
از قطعه سوم این مسیر، حاال باید منتظر ماند و دید 
كه آیا ناامنی در افغانستان و تحریم های اقتصادی 
در ایران، چه تأثیری بر استفاده از این مسیر خواهد 

گذاشت.

راه  آهن خواف  ایرانی،  مقام های  معلومات  بر اساس 
- هرات قابلیت جابه جایی »شش میلیون تُن بار و 
این مسیر  و  دارد  را  در سال  مسافر«  میلیون  یک 
افغانستان و تبادالت بین  ترانزیت  سهم بزرگی در 
دارد. حکومت  منطقه  و سایر كشورهای  دو كشور 
ایران برای 1۴۰ كیلومتر از 22۵ كیلومتر مسیر خط 
آهن، ۴3۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته بود، 
اما این مبلغ با نرخ ارزش كنونی دالر امریکایی حدود 
1۸۰۰ میلیارد تومان می شود كه از سوی حکومت 

ایران پرداخت شده است.
تقسیم  بخش  چهار  به  هرات   - خواف  آهن  خط 
دو بخش  و  ایران  در خاک  آن  دو بخش  كه  شده  
دیگر آن در خاک افغانستان موقعیت دارد. از دید 
حکومت افغانستان، تکمیل كار این پروژه برای رشد 
صادرات كشور اهمیت ویژه ای دارد و با پایان كار آن 
افغانستان به كشورهای آسیای میانه، چین، ایران، 
تركیه و از این طریق به اروپا وصل می شود. از شهر 
هرات تا منطقه خواف ایران 11 ایستگاه ریلی وجود 
دارد؛ ایستگاه های ریلی میدان  هوایی هرات، ده سرخ، 
و  افغانستان  در  و شمع تیغ  غوریان  روزنک،  نوآباد، 
میوتک،  خوشابه،  شمع تیغ،  ریلی  ایستگاه های 
ایستگاه ریلی خواف در خاک  نهایت  سنگان و در 

ایران موقعیت دارد.
سعید رسولی، مدیر عامل شركت راه  آهن ایران، در 
سخنرانی اش گفت كه این پروژه تا ایستگاه روزنک 
62 كیلومتر در خاک افغانستان است و خط ریلی 
آن ساخته شده است. او افزود، از خواف تا روزنک 
7۸ كیلومتر در خاک ایران و 6۸ كیلومتر در خاک 
به  آن  چهارم  بخش  و  شده  ریل گذاری  افغانستان 

ناامنی افغانستان و تحریم ایران؛

محمدحسین نیک خواه

چالش های فرا راه قطار خط آهن 
خواف - هرات



وحید پیمان، کارمند وزارت امور خارجه افغانستان 

فرهنگی برای دستگاه سیاست خارجی ما اهمیت ویژه ای 
باید بدانیم كه دیپلماسی فرهنگی خطر و ریسک  دارد. 
باید  می دهد.  كاهش  كشورها  برای  را  نظامی  تهدیدات 
بدانیم كه دیپلماسی فرهنگی می تواند مبنا و زمینه ساز 

ایجاد روابط با ملت ها باشد. 
سیاست  اعمال  برای  مختلفی  ابزارهای  افغانستان  در  ما 
دالیل  به  كشورها  از  بسیاری  داریم.  خود  فرهنگی 
تاریخی و محیطی از این ابزارها بی بهره اند. فرهیخته گان 
اعمال  برای  ابزارها  مهم ترین  از  ما  متقدم  دانشمندان  و 
دیپلماسی فرهنگی افغانستان در جهان به شمار می روند. 
محبوبیت شاعران، نویسنده گان و محققان قرون گذشته ی 
ما ابزار خوبی برای معرفی افغانستان، تاریخ و تمدن ما به 
جهانیان است. از شهرت، محبوبیت و اعتبار آن ها باید در 
این زمینه استفاده شود. شکسپیر، نوبل و آناتول فرانس، 
هیچ كدام شان آثار و اندیشه های مهم تر و ماندگارتری از 
افغان  جمال الدین  سید  و  غزنوی  سنایی  بلخ،  موالنای 
و  نام  با  منطقه ای  بزرگ  كنفرانس های  ایجاد  ندارند. 
اعتبار این اندیشمندان بزرگ، اهمیت ویژه ای در عرصه 

دیپلماسی فرهنگی دارد.
از طریق  افغانستان شناسی  و  برنامه های فرهنگی  ایجاد   
اتشه های فرهنگی افغانستان در دیگر كشورها باید جنبه 

عملی پیدا كند.
نمونه بارز و زیبای كار فرهنگی در افغانستان، جشنواره 
فلم زنان هرات است كه بازهم سکتور خصوصی آن را انجام 
بین المللی پیدا كرده  این جشنواره حاال هویت  می دهد. 
است و برای فلم سازان جهان اهمیت ویژه ای دارد، از همه 
مهم تر این كه اندكی چهره  خشن و جنگی افغانستان را نزد 

جهانیان ترمیم می كند.
نباید فراموش كنیم كه افغانستان بیش ترین مهاجران را در 
كشورهای مختلف آسیایی و اروپایی دارد. ما برای این كه 
فرهنگ، مدنیت و تاریخ خود را به هم وطنان خودمان نیز 
بشناسانیم، محکوم به انجام فعالیت های فرهنگی بی شمار 

در سطح بین المللی هستیم.
یکی از راه های اساسی برای انتقال ارزش های منحصربه فرد 
فرهنگی، ارتقای سطح مبادالت آموزشی است. افغانستان 
مملو از استادان و محققان توانمندی است كه می توانند 
ضمن ارایه آموزش های علمی، در زمینه معرفی فرهنگ و 

تاریخ كشور از افغانستان نماینده گی كنند. 
سال های  در  است.  فرهنگی  بی بدیل  كاالی  یک  كتاب 
اخیر چاپ و نشر كتاب در افغانستان افزایش یافته است. 
با حمایت نویسنده گان و قلم به دستان  حکومت می تواند 
كشور زمینه ترجمه آثار آن ها به زبان های زنده جهان را 
آماده سازد. چنین كاری در قیاس با مصارف حکومت در 

عرصه های دیگر، بسیار هزینه بر نیست.
افزایش بنگاه های اطالع رسانی در عرصه بین المللی باید در 

جهانی  مهم  مسائل  زمینه  در  سرمایه گذاری ها  باالترین 
توسط این كشور صورت می گیرد. هرچند راهبرد امریکا در 
زمان دونالد ترمپ، اندكی دچار تحول شد. راهبرد ترمپ 
این بود كه برای پمپاژكردن پول از بیرون به داخل تالش 
كند و یا به عبارت دیگر، بخش اعظم سیاست های رییس 
جمهور ترمپ، در خارج از این كشور دریافت پول از این و 
آن بود. با آن هم، امریکا با ده ها سازمان بزرگ رسانه ای در 
عرصه ی دیپلماسی فرهنگی نیز سرمایه گذاری های زیادی 

كرده است.
از  ناشی  مالی  بحران  با  كه  ایران  مانند  كشوری  اما 
دیپلماسی  می كند،  نرم  دست وپنجه  جهانی  تحریم های 
ایجاد  است.  آن  خارجی  سیاست  اولویت  در  فرهنگی 
سازمان های  ایجاد  برون مرزی،  تلویزیون های  و  رادیوها 
برون مرزی،  خیریه  نهادهای  ایجاد  برون مرزی،  فرهنگی 
برگزاری  حتا  و  برون مرزی  آموزشی  مراكز  تأسیس 
مراسم های فرهنگی - مذهبی برون مرزی، بخش هایی از 
سیاست فرهنگی ایران در كشورهای مختلف بوده است. 
كم تری  ابزار  آن كه  با وصف  این كشور،  می رسد  نظر  به 
منطقه  در  و چین  عربستان  مانند  به كشورهایی  نسبت 
را  منطقه  در  فرهنگی  سیاست های  موفق ترین  اما  دارد؛ 

اِعمال كرده است.
»گفت وگوهای  دیپلماسی  انکار  غیرقابل  واقعیت  سه 
»توسعه  خارجی«،  سیاست  مورد  در  عمومی  چندجانبه 
فعالیت های دیپلماتیک به حوزه های فرهنگی و آموزشی« 
و  دولت ها  تماس  برای  غیررسمی  كانال های  »تکثر  و 
ملت ها است.« هر سه ی این واقعیت ها پیوند مستقیمی 

با دیپلماسی فرهنگی دارد.
ما در افغانستان در عرصه دیپلماسی فرهنگی در آغاز راه 
قرار داریم. مسیر ما برای هم سطح شدن با عقب مانده ترین 
كشورها بسیار طوالنی است. كشورهایی كه حتا انبوهی از 
تاریخ و مدنیت را بر شانه های خود حمل نمی كنند نیز در 

این عرصه گام های بزرگی برداشته اند. 
انترنتی  وب سایت های  و  تلویزیونی  شبکه   چند  ایجاد 
برخی  در  افغانستان  توسط  فرهنگی  اتشه   ایجاد چند  و 
و  افغانستان  دولت  كه  است  اقداماتی  از جمله  كشورها، 
ایجاد  متأسفانه  داده اند.  انجام  هم  با  خصوصی  سکتور 
بر  و  بالمثل  رویه  انگیزه    بر  تاكنون  فرهنگی  اتشه های 
مثال،  گونه  به  است.  بوده  سیاسی  قرارداد  یک  اساس 
اكنون افغانستان در ایاالت متحده امریکا اتشه فرهنگی 
اتشه  افغانستان  در  امریکا  كه  است  این  آن  دلیل  دارد، 

فرهنگی ایجاد كرده است.
اتشه های  كم رنگ  نقش  از  نمی خواهم  صورت،  هر  به 
چیزی  مقاله  این  در  مختلف  كشورهای  در  ما  فرهنگی 
واقعیت های  با  آرام  آرام  ما  نهادهای  باید  اما  بنویسم؛ 
دیپلماسی فرهنگی آشنا شوند. باید بدانیم كه دیپلماسی 

و  نرم  قدرت  عنوان  به  فرهنگ  از  پسین  سال های  در 
برده  نام  نیز  نرم  عنوان جنگ  به  فرهنگی  دیپلماسی  از 
می شود. در واقع استفاده از واژه دیپلماسی فرهنگی، صرفاً 
روپوش گذاشتن بر یک جنگ نرم و به حاشیه گذاشتن بار 
تهاجمی آن است، در غیر آن دیپلماسی فرهنگی، چیزی 
جز تالش برای اعمال و شناساندن فرهنگ و در نهایت 
نهادینه ساختن سیاست های فرهنگی و انتقال تمدن یک 

كشور به كشور دیگر نیست.
كم تر كشوری در جهان هدف آن از دیپلماسی فرهنگی، 
ارتقای سطح ارتباطات، مبادله ایده ها، هنر، سبک زنده گی 
به روح ملت ها،  بلکه دست یافتن  آموزشی است؛  نظام  و 
اساسی ترین هدف دیپلماسی فرهنگی كشورهای مختلف 

در جهان است.
افغانستان به دالیل مختلف و در رأس همه به دلیل جنگ 
و مبارزه با تروریسم جهانی، تاكنون در عرصه دیپلماسی 
فرهنگی، فعالیت و تمركز آن چنانی نداشته است؛ اما طی 
دو دهه اخیر سکتور خصوصی بدون آن كه هدفش اِعمال 
برای  ما  تاریخ  و  فرهنگ  معرفی  و  فرهنگی  دیپلماسی 
تکنولوژی  نوین  شیوه های  لطف  به  باشد،  دیگر  ممالک 
فرهنگی  بخش های  كار  اندكی  رسانه ،  جهانی شدن  و 
حکومت ها و دستگاه  سیاست خارجی كشور را انجام داده 

است.
عرصه   در  عمدتاً  جنگ زده  كشورهای  طبیعی،  طور  به 
سیاست خارجی، حالت تدافعی دارند. كشورهای جنگ زده 
به دلیل دست رسی آسان، به طور معمول در عرصه »تهاجم 
فرهنگی« و یا به عبارت دیپلماتیک تر و محترمانه تر آن، در 

عرصه دیپلماسی فرهنگی، آسیب پذیر اند.
برون مرزی  سیاست های  تطبیق  برای  ابزاری  دیپلماسی، 
كشورها است. به همین دلیل به باور بسیاری ها، دیپلماسی 
فرهنگی یک روش عالی برای تطبیق سیاست های كشورها، 
به ویژه در نظم نوین جهانی است. در عصر بهره گیری از 
شیوه های نوین تکنولوژی، دستگاه های سیاست خارجی 

كشورها، فعال تر شده اند.  
دیپلماسی مهم ترین عامل قدرت ملی است. تا چند سال 
جایگاه  اقتصادی  دیپلماسی  و  سیاسی  دیپلماسی  پیش 
اساسی و اصلی در عرصه سیاست خارجی كشورها داشت؛ 
حوزه  این  به  تنها  نه  نیز  فرهنگی  دیپلماسی  اكنون  اما 
افزوده شده، چه بسا كه برای برخی از كشورها، ارزش آن 

از دیپلماسی اقتصادی و سیاسی بیش تر است.
كشورهایی كه وضعیت اقتصادی خوبی دارند، دیپلماسی 
است.  دیپلماتیک شان  فعالیت های  رأس  در  اقتصادی 
را  اقتصادی  با پول سرشاری كه دارد، دیپلماسی  امریکا 
در رأس فعالیت های دیپلماتیک خود قرار داده است. به 
سازمان های مهم جهان مانند سازمان ملل متحد، یونسکو 
و  می دهد  را  پول  بیش ترین  جهان  مالی  صندوق های  و 

دستور كار دستگاه سیاست خارجی و وزارت اطالعات و 
فرهنگ افغانستان قرار داشته باشد.

برخی از صاحب نظران حوزه دیپلماسی حتا عنوان جداگانه 
برون مرزی  فعالیت های  برای  را  رسانه ای  دیپلماسی 

رسانه ای برگزیده اند.
از  استفاده  جهت  نظام مند  روش  رسانه ای،  دیپلماسی 
سیاست  بهبود  برای  رسانه ای   - فرهنگی  ظرفیت های 
دستگاه های  روشی،  چنین  در  است.  كشورها  خارجی 
دیپلماسی كشورها می توانند جهت تأمین منافع و مصالح 
دولت  ها، آرزوها و آرمان های دستگاه  دیپلماسی را از طریق 
رسانه ها برای تقویت و حفظ سیاست خارجی خود نشر 
قدیمی  ابزار  روزنامه،   و  تلویزیون  رادیو،  كنند.  پخش  و 
توسط  خارجی  سیاست  اهداف  تطبیق  برای  تاریخی  و 
اكنون  اما  است؛  بوده  جهان  در  دیپلماسی  دستگاه های 
و با رشد معجزه آسای دنیای دیجیتل، روش »دیپلماسی 
خارجه  وزارت های  به ویژه  دولت ها،  برای  نیز  دیجیتلی« 

كشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
است  را سال ها  رسانه ای  دیپلماسی  از كشورها،  شماری 
كه آغاز كرده اند. به گونه مثال، BBC  حدوداً ۸۰ سال 
پیش با بودجه 23.۴ میلیون دالری وزارت امور خارجه و 
مشترک المنافع بریتانیا شروع به كار كرد. رسانه هایی چون 
امریکا( هرچند در سال های  )صدای    VOA و   BBC
اخیر و با حرفه ای ترشدن ژورنالیسم، دچار تحول شده اند؛ 
و كمک  تمثیل سیاست خارجی  اساسی شان،  راه بُرد  اما 
كشورهایی  دیپلماسی  دستگاه  برنامه های  تطبیق  جهت 
و حمایت  تأسیس كردند  را  رسانه ها  این  كه  است  بوده 
 3۰ دهه  میانه های  در  رسانه ای  تهاجم  ایده  می كنند. 
از  بریتانیا  دولت  كه  زمانی  درست  شد.  ایجاد  میالدی 
BBC خواست برای مقابله با دستگاه تبلیغاتی هیتلر و 
موسولینی برنا مه هایی را برای پخش در سراسر جهان به 

زبان های بومی تولید كند.
دستگاه سیاست خارجی افغانستان باید به عنوان مجری 
افغانستان،  حکومت  كل  در  و  كشور  خارجی  سیاست 
افزایش دهد. بدون  فعالیت های خود در دنیای رسانه را 
حضور وزارت خارجه در مطبوعات، پیام های حکومت و 
مردم افغانستان برای جهانیان، به صورت گسترده بازتاب 
نخواهد یافت. در واقع، رسانه بزرگ ترین ابزاری است كه 
این نهاد را برای رسیدن به اهداف و منافع كشور كمک 

می كند.
در پایان باید به این نکته بیش از هر زمان دیگری پی ببریم 
كه امروزه دیگر با دیپلماسی عصر كشتی های بادبانی كه 
و  می شدند  فرض  تام االختیار  سیاسی اش  نماینده گان 
زمان بر  بسیار  و  پرهزینه  امور  پیام ها،  و  هیأت ها  تبادل 
بودند، نمی توان به مصاف دنیای پیچیده، به هم وابسته 

و با انواع تهدیدات متنوع و تحول یافته رفت.
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ساعت نیمه های شب را نشان می دهد و هیچ عضو خانواده 
و  نشسته اند  نامعلوم  فردای  بی قرار  همه  است.  نخوابیده  
در سکوت می گریند. مادر رنجورحال است و تاب انتظار 
انتظار می كشد كه  تاریکی شب می نگرد.  به  ندارد. مدام 
روشنایی از گوشه  كوه رخ بنماید تا با اولین آذان صبح به 
جست وجوی پسر نازدانه اش برآید. آنگاه در آغوشش بگیرد 
و بگوید: »مادر امشب سخت بی قرارت بود، كجا بودی جان 
مادر؟« اما امان از دل های بی قرار و امان از ضجه های مادر 

رنجوری كه دیگر پسرش را نخواهد دید.
واقع  دراز  و  دور  كوچه  یک  انتهای  در  محراب علی  خانه  
است. هر چند خانه های زیاد در آن كوچه است، اما مردم 
به ندرت در آن جا رفت وآمد می كنند. تصاویری را در هر 
سمت و سو چسبانده اند. دیوارهای خانه نسبتاً بزرگ است،  
از آن  سو  رنج دیده  مادری  نمی شود كه صدای  اما سبب 
از پس  از گلوی خسته ای  شنیده نشود. صدای برخاسته 
دیوار شنیده می شود: »كور شوم بچه  نازدانه  مه ره شهید 
كدن«. گل بخت، مادر امان اهلل شفایی، رنجورتر و شکسته تر 
در  پیش  ماه  یک ونیم  حادثه  می نماید.  همسرش  از 

آموزشگاه كوثر دانش را با بغض گلو بازگو می كند.  
نزدیک غروب است و مادر بی خبر در خانه منتظر فرزندانش. 
محراب علی نیز بی خبر از اتفاقی كه برای پسرش افتیده، در 
نانوایی نان می پزد. چند دقیقه به ساعت 6:۰۰ مانده است 
كه دخترش از كورس نقاشی به خانه می آید. سراسیمه و با 
گونه های اشک آلود به مادر می گوید كه در آموزشگاه كوثر 
دانش انفجار شده است. مادر اما باورش نمی شود. می گوید: 
نزدیکی  از  كه  اما دخترش  كنه«،  باش، خدا خیر  »چپ 
حادثه برگشته، با سراسیمه گی می گوید: »مادرجان به  خدا 

راست موگم، پک همتو ناله و فغان كده مورن.« 
در همان لحظه به شوهرش زنگ میزند كه هرچه زودتر 
خانه بیاید. دل مادر آرام نمی گیرد. مکرر با پسرش تماس 
مداوم  فکرهای  است.  خاموش  موبایلش  اما  می گیرد، 
نگرانش می كند. شوهرش می رود تا ببیند ماجرا چیست، 

امان اهلل گم شده می روند؛ چرا كه دیگر تاب انتظار در خانه 
به  ورود  اجازه  آنان  به  و  است  تاریک  هنوز  هوا  نیست. 
آموزشگاه نمی دهند. در گوشه ای از دیوار آموزشگاه، یک 
سمت كتابهای نیم  سوخته و سمت دیگر دیوار، بوت های 
خون آلود تلنبار است. گل بخت متوجه كفشی می شود كه 
شبیه كفش پسرش است. بدون اندكی تاخیر به سمتش 
بچیم  را صدا می زند: »بوت  باره شوهرش  و یک  می دود 

است!«
حق با او بود. فریاد می زند: »ای وای كور شوم، كفش بچهام 
اس«، اما هنوز نمی خواهد مرگش را باور كند. با تردید به 
محراب علی می گوید: »خدای نخواسته پای خوده از دست 
نداده باشه.« به جست وجویش ادامه می دهد. امید واهی 
از  گوشه ای  در  را  فراغت  لباس  در  فرزندش  دیدن  برای 
جناح  محمدعلی  شفاخانه  به  دوباره  و  می پیچد  ذهنش 
امید  این آخرین  به طب عدلی می رود.  از آن جا  می رود. 
است، زیرا جسدهایی كه نشناخته را معموالً  آن جا می برند.

قدم  عدلی  به سمت طب  ناامیدی  با  هردو  شوهر  و  زن 
از  محراب علی  كه  نمی گذرد  دقیقه ای  چند  برمی دارند. 
درون به سمت گل بخت می آید، سرد و خاموش. چیزی 
این  می پیچد.  هوا  به  همسرش  فریاد  این كه  تا  نمیگوید 
یعنی گل بخت معنای این خاموشی را فهمیده است. صدای 
هردو در دهلیز شفاخانه می پیچد؛ صدای پدری  كه از جان 
باختن پسرش حرف می زند و مادری  كه دنیایش به یک باره 

تاریک شده است.
بغض راه گلویش را بسته است و گریه مجالش نمی دهد. 
آهی می كشد و قطره های اشک را با گوشه چادر ش پاک 
می كند... از آخرین دیدارش با امان اهلل یاد می كند؛ دیداری  
كه در آن پسرش سه هزار افغانی از »فیس« نگه داشته 
اقتصاد  برای  كمکی  تا  می دهد  مادر  به  را  آموزشگاهش 
باشد. مادر  ضعیف خانواده اش در روزهای بی كاری كرده 
اما با لحن مالیم می گوید: »نه بچیم، ای پیسه ره به فیس 
د  مسوولیت سودا  كردی.  كتاب چه خود جمع  و  كورس 
سودا  كه  است  زنده  پدرت  شکر  هنوز  نیست.  تو  گردن 

بیاره.« او اما پول جمع كرده اش را در »دخلک« می اندازد 
و در گوشه ای از خانه می گذارد. امان برای همیشه رفت... 
پسرش  برای  را  پول  همان  می خواهد  گل بخت  اكنون  و 

»سنگ قبر« بخرد.
پسر در روزهای اخیر عمرش طوری برخورد می كند كه 
در  را  مادر  و  میخندد  مدام  است.  باخبر  مرگش  از  انگار 
كه  می گوید  مادرش  به  بارها  روزها  آن  می گیرد.  آغوش 
دوستش دارد و روی برگه فیس بوک با یک تصویر خندان 
می نویسد: »ما می رویم، شما به فکر خودتان باشید«. این 
بروی  و  »به خیر  بود.  بازماندگانش  برای  او  پیام  آخرین 
بیایی« جمله  ای است از گل بخت كه هر روز امان را با آن 
بدرقه می كرد، اما همان روز حادثه فراموشش شد و  برای 

همیشه داغ بر دل مادر گذاشت. 
نزدیک به یک ونیم ماه از رویداد انتحاری گذشته است، اما 
گل بخت پس آن لبخند زیبای پسرش حسرت می خورد. 
جمله »خیلی خیلی دوست دارم« را بارها تکرار می كند 
و دوست دارد كه این جمله را باری دیگر از زبان پسرش 
بشنود، اما دریغ كه دیگر پسرش نیست. نه از این جمله  
قشنگ خبری است و نه از آن لبخند ملیح. آه پر سوزی 
داغ  بشر،  بنی  هیچ  به  »خدا  می گوید:  آرام  و  می كشد 
جوانش را نشان ندهد.« امان اهلل خانواده را تنها می گذارد؛ 
سیاهی  روزگار  و  نیامده اند  حال  به  هنوز  كه  خانواده ای 

دارند.

اما او زمانی نگران می شود كه اجازه اش نمی دهند به محل 
و  می رسد  ذهنش  به  فکری  ناگهان  شود.  نزدیک  حادثه 
به نزدیک ترین شفاخانه در محل حادثه می رود. آن جا هم 
نیست یا شاید بوده و صورت سوخته فرزندش را نشناخته 
است. آخر پسرش خیلی خوش قیافه بود. با هزاران حسرت 
را  گم شده اش  اما  می كوبد،  را  شفاخانه ها  درب  تکرار  به 

نمی یابد.
زیادترین زخمی ها  از مردم می پرسد. كسی می گوید كه 
به شفاخانه محمد علی جناح انتقال یافته اند. محراب علی 
شاید  این كه  امید  به  بود،  رفته  آن جا  به  بار  چندین  كه 
می شود.  آن جا  روانه  دوباره  بیابد،  بار  این  را  گم شده اش 
ساعت از 1:۰۰ شب گذشته است و هیچ نشانه ای از پسرش 
نمی یابد. خسته و سر به زیر با ناامیدی به خانه بر می گردد. 
در خانه اما گل بخت به محض این كه همسرش را بدون 
فرزندش در پیش درب منزل می بیند، ناله سر می دهد. 
ضجه هایش را به درگاه خدا می برد تا شاید روزنه ای از امید 
به قلب داغ دارش باز شود. نماز می خواند، قرآن باز می كند 
و با گریه دعا می كند كه پسرش را برایش نگه دارد، اما 

دل مادر است.  
مادر است دیگر، وقتی خبری از پسرش نیست، دیگر قرار را 
می خواهد چه كار. میان قلب او آشوبی برپا است. گاهی از 
پنجره به سیاهی شب نگاه می كنند و گاهی به آسمانی كه 
هیچ ستاره ای در آن پدیدار نیست. زمان متوقف شده است. 
عقربه  ساعت روی 2:۰۰ شب رسیده و تمایل برای عبور 
ندارد. سکوت می كند و نفس عمیق می كشد. خوش باورانه 
از شوهرش می پرسد : »امشو د شفاخانه بچه   ره نان می ته 
یا نه؟« دوباره با بی قراری سوال دیگری می پرسد: »یا اگه 
در كورس باشه، د روی زمین كکرک )سخت  ( بچه  مه یخ 
نکنه...« اما پس از لحظه ای كه انگار به چیزی می اندیشید، 
با صدای زار پسرس را می خواهد. شوهرش جز این كه به 
چهره غمگینانه او می بیند و به ضجه هایش گوش می دهد ، 

پاسخی ندارد.
 هنوز صبح نشده است، اما مادر و پدر هردو به جست وجوی 

پسری که اندوخته اش صرف سنگ مزارش می شود
کریمه مرادی



به تاریخ 29 فبروری سال 2020، 
خلیل زاد و مال عبدالغنی برادر 

توافق نامه صلح را در دوحه امضا 
کردند. به دنبال آن به تاریخ 12 

سپتامبر، گفت وگوهای بین االفغانی 
میان دولت افغانستان و طالبان 
برای ترسیم نقش این گروه در 

آینده سیاسی افغانستان آغاز 
شد. با این حال هیأت های دو طرف 

هنوز درگیر رسیدن به توافق 
روی طرزالعمل پیشبرد مذاکرات 
هستند. بی اعتمادی زیادی وجود 

دارد، به ویژه در قسمت حقوق 
زنان.

در سال 2۰۰1، جورج دبلیو بوش، رییس جمهور ایاالت 
متحده امریکا در پی حمالت تروریستی 11 سپتامبر، 
دستور حمله بر افغانستان را برای پاک سازی طالبان و 

القاعده صادر كرد.
دولت آن زمان امریکا برای 17 ماه بدون وقفه افغانستان 
را از طریق هوا و زمین مورد حمله قرار داد كه در نتیجه 
پاكستان  به  القاعده  و  طالبان  رهبران  از  زیادی  تعداد 
چون  كلماتی  زمان  همان  از  بعد  كردند.  فرار  ایران  و 
ویژه  صالحیت  شکنجه،  وسایل  مخفی،  زندان های 
بازداشت و خلیج گوانتانامو وارد فرهنگ روزمره مردم 

در سراسر جهان شد.
به تاریخ 2۰ مارچ 2۰۰3، ایاالت متحده به عراق حمله 
كرد و به زودی افغانستان به موضوع فرعی برای دولت 
بوش تبدیل شد. تعداد نیروهای امریکایی در افغانستان 
تا زمان ریاست جمهوری جورج بوش در سال 2۰۰۸ 
ناتو  نیروی  نفر می رسید. هرچند ۵۰۰۰۰  به ۴7۰۰۰ 
نیروهای  به  افغانستان  ملی  ارتش  پرسنل   7۰۰۰۰ و 
امریکایی اضافه شدند؛ ولی مأموریت طبق برنامه پیش 

نرفت.
در دوره ریاست جمهوری حامد كرزی در 22 دسامبر 
سال 2۰۰1، نیروهای ائتالف و دولت افغانستان از تسلط 

محدودی در كشور برخوردار بودند.
بارک اوباما جنگ را از بوش به ارث برد. او حتا به عنوان 
در 19  ریاست جمهوری  انتخابات  در  دموكرات  نامزد 
جنوری  2۰۰۸ به افغانستان سفر كرد. وی جنگ دوم 
را یک ضرورت اعالم كرد و میان دخالت نظامی ایاالت 
متحده در عراق و افغانستان تمایز قایل شد. در فبروری 
در  موجود  امریکایی  نیروهای  تعداد  به  اوباما   ،2۰۰9
افغانستان، 21۰۰۰ نفر دیگر افزایش داد كه ۴۰۰۰ نفر 

آن  مربی نظامی بودند.

با  درخت  نیم قرن  زریاب  استاد 
ریشه پارسی را آبیاری كرد. او 
مدام شمرده و تمیز به پارسی 
سخن می گفت. تمیز و پاک به 
پارسی می نوشت. گفتنش مثل 
بسیار  را  كلمات  بود.  نوشتنش 
دقیق می گفت و در گفت وگوهای 
خودمانی اگر كسی فتحه، كسره و ضمه  كلمات را اشتباه 
تلفظ می كرد، با اندكی غیض آن را تصحیح می كرد. در 
منسجم  و  نوشته شده  متن  از  سخنرانی هایش  همه 
نثار ره خوكی  او ُدر دری را هیچ گاه  استفاده می كرد. 
نکرد. دایماً به درستی، فرهنگ و انسانیت را رعایت و 
پاسداری كرد. در تمیزكردن هرچه بیش تر زبان پارسی 
در رسانه های كشور و نوشتار نسل جدید نقش اساسی 
و بنیادی بازی كرد. تمام قلم به دستان نسل جدید به 
برای همین، در لحظه حاضر  اند.  او مدیون  به  نحوی 
بهترین كار یا ادای دین و پاسداری از او، این است كه 
او پارسی روان گفته شود، به شیوه و همانند  همانند 
پارسی  او  همانند  و  به شیوه  و  نوشته شود  پارسی  او 

پاسداری شود.
سال 139۴ قرار شد با جمعی از دوستان برنامه  یادبود 
از محمدطاهر بدخشی را برگزار كنیم و در آن استاد 
آن  زریاب  استاد  كند.  سخنرانی  زریاب  رهنورد  اعظم 
انتظار  اتاق  در  می كرد.  كار  طلوع  تلویزیون  در  وقت 
بد  اوضاع  از  وقتی  آمد.  لبخندزنان  و  آرام  كه  بودیم 
حاكم سیاسی گالیه كردیم، گفت: »من بسیار نگرانم، 
نگران این فرهنگ و این زبان: پارسی. دیگران بسیار كار 
می كنند،  ما كار نمی كنیم.« طرف ما نگاه كرد و گفت: 
»برای مارشال فهیم گفتم كه چند دانشگاه و دبیرستان 
بساز تا كودكان ما از اول با این فرهنگ و این زبان و نام 
احمدشاه مسعود از همان كودكی آشنا شوند.« گفت: 
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شتاب زده هم قابل پیش بینی و هم غیرقابل قبول است. 
یازدهم سپتامبر، بدترین حمله تروریستی در تاریخ ما، 
از افغانستان برنامه ریزی و هدایت شد؛ زیرا این كشور 
تحت حکومتی اداره می شد كه به تروریست ها آسایش 
باعث  عجوالنه  عقب نشینی  می كرد.  فراهم  پناه گاه  و 
ایجاد خالیی می شود كه تروریست ها، از جمله داعش 
و القاعده فوراً آن را پر خواهد كرد، درست مانند آن چه 
قبل از 11 سپتامبر اتفاق افتاد. سوم و آخر، من نتیجه 
گرفتم كه تهدیدات امنیتی كه در افغانستان و منطقه با 

آن روبه رو هستیم، بسیار زیاد است.«
در  خارجی  تروریستی  سازمان   2۰ از  بیش  امروز، 
كه  كشوری  دو  هستند؛  فعال  پاكستان  و  افغانستان 
ترمپ ۴۰۰۰ سرباز  دارد.  آنان  به  تمركز جدی  جهان 
دیگر را نیز به حضوِر در حال كاهش امریکا در افغانستان 
اضافه كرد كه پس از پایان سال 2۰1۵ در حدود ۸۴۰۰ 
نفر بود. با این حال ترمپ فهمید كه اوضاع بر وفق مراد 
پیش نمی رود. یک سال بعد، در 21 سپتامبر 2۰1۸، 
در  متحده  ایاالت  پیشین  سفیر  خلیل زاد،  زلمی  وی 
افغانستان را به عنوان نماینده ویژه امریکا در امور صلح 
افغانستان منصوب كرد، تا معامله ای را با طالبان برای 

توافق امتحان كند.
به تاریخ 29 فبروری سال 2۰2۰، خلیل زاد و مال عبدالغنی 
برادر توافق نامه صلح را در دوحه امضا كردند. به دنبال 
آن به تاریخ 12 سپتامبر، گفت وگوهای بین االفغانی میان 
دولت افغانستان و طالبان برای ترسیم نقش این گروه در 
آینده سیاسی افغانستان آغاز شد. با این حال هیأت های 
دو طرف هنوز درگیر رسیدن به توافق روی طرزالعمل 
پیشبرد مذاكرات هستند. بی اعتمادی زیادی وجود دارد، 

به ویژه در قسمت حقوق زنان.
هم زمان با این، سطح خشونت ها به جای این كه كاهش 

آوازی از میان قرن ها )مجموعه داستان(، دوستی از شهر 
در  شمعی  خواب دیده،  گنگ  داستان(،  )مجموعه  دور 
از  و...  شبستانی، هذیان های دور غربت، گلنار و آیینه 

جمله رمان ها و نوشته های معروف و مشهور او است.
رمان خوانی  برنامه  دوستان  از  جمعی  با   139۵ سال 
داشتیم. در آغاز هر هفته رمانی برای خواندن معرفی 
در  و  می شدیم  جمع  هفته  آخر  روز  در  و  می شد 
مان  برداشت های  و  نظریات  خوانده شده  رمان  مورد 
از  نکنم  اشتباه  اگر  می كردیم.  شریک  یک دیگر  با  را 
رهنورد  استاد  از  اثر  یک  فقط  افغانستان  نویسنده گان 
تازه  پنجم  درویش  پنجم.  درویش  خواندیم:  را  زریاب 
چاپ شده بود و در كافه آی خانم با حضور نویسنده 
)رهنورد زریاب( رونمایی شد. كتاب را استاد همان جا 
برای دوستان ما و دیگران با امضا تقدیم كرد. در یکی از 
آن روزها حلقه كوچک ما برنامه خوانش و نقد رمان را 
برگزار كرد. ظاهراً كاوه جبران در شروع هفته برای استاد 
اطالع داده بود كه روز جمعه در برنامه ما اشتراک كند. 
استاد در آن برنامه اشتراک كرد. برداشت ها و نظریات 

همه ما را شنید و به پرسش ها نیز پاسخ ارایه كرد.
در قسمتی از كتاب درویش پنجم آمده بود كه انسان 
و  افغانستانی  و  چینی  دارد؛  یک سان  سرشت  عموماً 
دنبال  و  تبه كار  خون ریز،  شان  همه  ندارد.  اروپایی 
فرصت اند. آورده بود كه همه انسان ها با نقاب و صورتک 
زنده گی می كنند كه اگر نقاب شان برداشته شود، گند 
ادامه  در  نمایان می شود.  و  آشکار  و زشتی همه شان 
توده  حزب  اعضای  از  بعضی  با  دیدار  جریان  داستان، 
اگر همه  پرسیدم  من  بود.  آمده  آنان  توصیف  و  ایران 
انسان ها یک سان اند،  یعنی خون ریز اند و دنبال فرصت، 
پس اعضای حزب توده هم چنین اند؛ چرا آنان در رمان 
توصیف شده اند؟ استاد گفت كه موالنا كتابی دارد به نام 
»فیه ما فیه«، در آن است آن چه در آن است. گفت من 

یابد، در حال افزایش است. دست كم 369 نیروی دولتی 
و 212 غیرنظامی در اكتوبر 2۰2۰ در افغانستان كشته 
شدند كه باالترین میزان كشته شدن غیرنظامیان در یک 
این در حالی  را نشان می دهد.  از سپتامبر 2۰19  ماه 
بخش  كه  است  كرده  تهدید  ترمپ  دونالد  كه  است 
افغانستان  و  عراق  از  را  امریکایی  نیروهای  از  عمده ای 
است كه  این وضعیتی  به خانه می آورد.  تا كریسمس 
جو بایدن به ارث می برد. وی به مجله فارن افرز اظهار 
داشت كه زمان آن است تا  به جنگ های طوالنی پایان 

داده شود.
اگر بایدن به برنامه خروج مطابق توافق دوحه پابند باشد 
آیا  تن كاهش دهد،  به 2۵۰۰  را  امریکایی  و سربازان 
چانه زنی های  با  بود  خواهد  قادر  غنی  اشرف  حکومت 
ادامه دهد؟ تمام خون و  بی پایان طالبان، این روند را 
ثروتی كه ایاالت متحده هزینه كرده است، با بازگشت 

به سال 2۰۰1 به باد می رود .
طالبان و حامی آنان )پاكستان(، آخرین خنده را خواهند 
داشت. در حالی كه كودكی كه در سال 1979 متولد 
شده و در ۴1 سال گذشته جنگ و درگیری را تجربه 

كرده است، آخرین گریه را خواهد كرد.

حرفم را گفتم و گفته هایم درون كتاب است و در دست 
همه شما. هیچ یک از برداشت ها و نظریات شما را رد و 
تأیید نمی كنم. برای پخته كردن استداللش قصه سفرش 
دیدار  جمله  از  ایرانی،  فرهنگیان  با  دیدار  و  تهران  به 
»محمود  گفت:  كرد.  روایت  را  دولت آبادی  محمود  با 
دولت آبادی برایم گفت كه گلنار و آیینه را می خواندم 
كه برق خاموش شد. دیدم برگ های كمی از كتاب باقی 
نرسانم.  پایان  به  را  مانده است. گفتم نمی توانم كتاب 
یادم آمد كه در كیفم چراغ قوه دارم. رفتم و چراغ قوه را 
پیدا كردم. با یک دستم چراغ قوه را گرفتم و باقی كتاب 
را خواندم. از خواندن رمان گلنار و آیینه لذت بردم؛ ولی 

نمی دانم چرا؟«
رهنورد زریاب در حال نوشتن رمان جدید به نام »زن 
بدخشانی« بود. كار باالی این رمان را برای همراهان و 
دوستان خود قباًل گفته بود. او هم زمان با بستری شدن، 
بود:  زریاب گفته  نشر  فرادیس، مسوول  منوچهر  برای 
»رمان زن بدخشانی ناتمام ماند.« آقای فرادیس در برگه 
زیاد  وقت كسالت شان  نوشت: »هر  فیس بوک خودش 
می شود،  می گوید همین قدر فرصت می خواهم كه رمان 
متأسفانه  نه.«  چیزی  دیگر  شود،  تمام  بدخشانی  زن 
»زن  رمان  پایان رساندن  به  فرصت  استاد  برای  مرگ 

بدخشانی« را نداد. 
و  این كشور كار كرد  زبان  و  برای فرهنگ  نیم قرن  او 
 1۰۰ او  دفن  و  كفن  برای  دی روز  اما  كشید؛  زحمت 
نفر حاضر نشده بودند. وزیر اطالعات و فرهنگ و چند 
آدم فرهنگی دیگر در آرام گاه نویسنده سخنرانی كردند 
به  نزدیک  بلندبودن صدای مالی مسجد  دلیل  به  كه 
آرام گاه، هیچ یک از ما نفهمیدیم آنان چه گفتند. در 
و  اطالعات  وزیر  از صدای  بلندتر  ما صدای مال  كشور 
فرهنگ است و چه چیزی بدتر و تأسف آورتر از این؟ در 

چنین وضعی باید از زبان احمد شاملو گفت:
»آه اسفندیار مغموم!

 تو را آن به كه چشم 
فرو پوشیده باشی!«

و  پنتاگون  فشارهای  نتیجه  در  اوباما  ماه،  ده  از  پس 
در  امریکایی  نیروهای  فرمانده  كریستال،  مک  جنرال 
افغانستان، از فرستادن 3۰۰۰۰ سرباز در افغانستان خبر 
داد و تعداد كل نیروهای نظامی امریکایی را به صد هزار 
نفر رساند. عالوه بر این، چهل هزار سرباز ناتو نیز در حال 
انجام وظیفه در افغانستان بودند. با این حال، وضعیت 
به ثبات نرسیده بود و طالبان هم چنان در حال تصرف 

مناطق بودند؛ ولی افزایش نیرو تأثیر بسزایی داشت .
به   ،2۰1۴ دسامبر   2۸ در  ناتو  و  متحده  ایاالت 
دادند  پایان  افغانستان  در  خود  جنگی  مأموریت های 
و عملیات حمایت قاطع به رهبری ناتو را آغاز كردند. 
ضد  عملیات  انجام  است:  واضح  مأموریت  این  اهداف 
با هدف قراردادن گروه های تروریستی مانند  تروریسم 
وابسته گان محلی داعش و هم چنین تمركز  القاعده و 
بر ایجاد نیروی امنیتی محلی افغانستان برای كمک در 
امر مبارزه با طالبان. با این حال، این نظم دوباره چیزی 
بیش تر از یک برگ انجیر برای ایجاد توهم یک خروج 
شرافت مندانه نبود. واقعیت این است كه طالبان بیش تر 

مناطق روستایی را تحت كنترل خود دارند.
اوباما جنگ افغانستان را تحویل دونالد ترمپ داد؛ كسی 
كه در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال 2۰16، به 
شدت از ادامه حضور امریکا در افغانستان انتقاد كرد. با 
این حال، ترمپ در 21 اگست 2۰17 در هشتمین ماه 
ریاست جمهوری خود، در فورت مایر اعالم كرد: »من 
به سه نتیجه گیری اساسی در مورد منافع اصلی امریکا 
در افغانستان رسیدم. اول، ملت ما باید به دنبال نتیجه 
فداكاری های  شایسته  كه  باشد  پایدار  و  شرافت مندانه 
و  مردان  باشد.  جان شان  قربانی نمودن  به ویژه  عظیم، 
زنانی كه در جنگ به ملت ما خدمت می كنند، سزاوار 
پیامدهای خروج  برای پیروزی هستند. دوم،  برنامه ای 

فقط مسجد  همه جا  آدم  این  كه  دیدم  رفتم  پنجشیر 
ساخته است. با اندوه آمیخته با تأمل پرسید: »به نظرت 

مسجد ضرورت است؟«.
استاد اعظم رهنورد زریاب )1323-1399 خورشیدی(، 
پركارترین و معروف ترین نویسنده  پارسی گو در افغاستان 
بود. زریاب در كابل متولد شد. پدرش از والیت غزنی و 
مادرش از والیت بلخ بود. او پس از دوره آموزشی در 
كابل  دانشگاه  در  را  خبرنگاری  رشته   حبیبیه،  لیسه 
خواند. پس از پایان دوره  لیسانس خدمت سربازی انجام 
داد. در سال 13۵۰ خورشیدی بورسیه تحصیلی گرفت 
و به بریتانیا رفت. او در بریتانیا در رشته خبرنگاری به 
تحصیل خود ادامه داد و از دانشگاه ویلز جنوبی سند 
كارشناسی ارشد دریافت كرد و بعد از آن به افغانستان 
باز گشت. استاد زریاب در میان گروه های سیاسی كه در 
دهه چهل خورشیده قد كشیدند و بعد از آن به قدرت 
رسیدند، تمایل به گروه چپ شوروی داشت. اما هیچ گاه 
عضو رسمی هیچ یک از احزاب چپ گرای كشور نشد. 
او پیوسته به روزنامه نگاری، كار فرهنگی، نویسنده گی و 
پژوهش مشغول و مصروف بود. حدود یک دهه )13۵1-

1361 خورشیدی( مشغول كار فرهنگی و خبرنگاری 
روزنامه  جمله  از  كابل  چاپ  نشریه های  مدیریت  و 
اصالح، انیس و مدیر بخش های مختلف وزارت اطالعات 
داستان نویسی  دبیر  سال 1363  در  او  بود.  فرهنگ  و 
اتحادیه نویسنده گان  كشور شد و بعد از آن برای مدت 

پنج سال رییس این اتحادیه بود.
داخلی  جنگ های  آغاز  از  قبل  زریاب  رهنورد  استاد 
در جنوب  برای مدت 1۰ سال  و  مهاجرت  فرانسه  به 
این كشور زنده گی كرد. بعد از فروپاشی امارت طالبان 
افغانستان  به  سال 13۸2  در  جدید،  نظام  كار  آغاز  و 
برگشت. پس از برگشت از فرانسه، مدت یک سال به 
عنوان مشاور وزارت اطالعات و فرهنگ كشور كار كرد. 

جنگ افغانستان
به جو بایدن به ارث می رسد

خالق »گلنار و آیينه« رفت

منبع: ایشین ایج 
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بوریس جانسون از احتمال قوی »برگزیت بدون توافق« خبر داد

ترکیه خواستار تغییر دولت در ارمنستان شد

یک عضو گروه حزب اهلل 
به جرم ترور رفیق حریری 

به پنج بار حبس ابد 
محکوم شد

اتحادیه اروپا قصد دارد علیه تركیه به اقدامات تحریمی متوسل شود. یونان و قبرس 
اكتشافات نفت و گاز تركیه در شرق دریای مدیترانه را گامی تجاوزگرانه علیه حاكمیت 

و امنیت خود ارزیابی می كنند.
اجالس  در  اروپا  اتحادیه  كشورهای  و  دولت ها  سران  فارسی،  دویچه وله  از  نقل  به 
اخیرشان در بروكسل از شورای این اتحادیه خواستند كه برای اقدامات تحریمی علیه 

تركیه آماده شود.
بر اساس بیانیه ای ، جوزپ بورل، هماهنگ كننده روابط خارجی اتحادیه اروپا، مأموریت 
دارد تا زمان برگزاری اجالس سران در ماه مارچ راه هایی برای اعمال و بسط تحریم ها 

علیه تركیه ارایه كند.
از هنگام كشف ذخایر عظیم گاز در شرق دریای مدیترانه، كش مکش بر سر مالکیت 
بر آن ها باال گرفته است. هم یونان و قبرس، اعضای اتحادیه اروپا و هم تركیه مدعی 

تصاحب ذخایر سرشار هستند.
سران اتحادیه اروپا در ماه اكتبر به تركیه پیشنهاد كردند چنان چه سیاست خود را در 
شرق مدیترانه تغییر دهد، از گسترش روابط اقتصادی با اروپا بهره مند خواهد شد و در 

غیر این صورت با تحریم های اقتصادی روبه رو خواهد بود.
تركیه در عملیاتی گسترده به حفاری های خود در مدیترانه ادامه می دهد. این حفاری ها 
از نگاه اتحادیه اروپا »غیرقانونی« هستند. اتحادیه اروپا در ماه فبروری گذشته دو نفر 
از مقام های كنسرن دولتی انرژی تركیه را از سفر به اروپا منع و دارایی های بانکی 
آن ها را مسدود كرد. از همان زمان یاری های مالی اتحادیه اروپا به تركیه كاهش یافت، 
تماس های دیپلماتیک در سطح باال قطع گردید و گفت وگوها برای یک توافق درباره 

دادوستد هوایی متوقف شد.
در ماه اكتبر تركیه برای بار چندم كشتی اكتشافی »عروج رییس« را به مناطق مورد 
مناقشه فرستاد. دولت آتن تركیه را متهم كرد كه با ادامه عملیات كشتی مزبور در 
مدیترانه به حاكمیت دریایی یونان تعرض كرده و با این گام حقوق بین المللی را نقض 

می كند.

بوریس جانسون به وزیران خود گفته است كه برای »احتمال 
او هشدار داد كه  آماده شوند.  توافق  بدون  برگزیِت  قوِی« 
خطر »بسته ماندن در مدار اتحادیه اروپا« بریتانیا را تهدید 
می كند. رهبران حزب محافظه كار او را ترغیب می كنند كه 

توافق كند.
به نقل از رادیو فردا و به  گزارش گاردین، نشست سه ساعته 
در  فون  اورسوال  با  بریتانیا،  نخست وزیر  جانسون،  بوریس 
الین، رییس كمیسیون اروپا، نتوانست شکاف های اساسی 

بین این كشور و اتحادیه اروپا را برطرف كند. 
جانسون گفت آماده بود حتا برای رسیدن به توافق به پاریس 
یا برلین برود و با رهبران اتحادیه اروپا روبه رو مذاكره كند، 

اما پیشنهاد كنونی اتحادیه اروپا پذیرفتنی نیست.
دوقلوها هستیم.  به  ما كمی شبیه  كه  گفته شد  من  »به 
بریتانیا یکی از دوقلوها و اتحادیه اروپا نیز یکی دیگر از آن ها 

رجب طیب اردوغان، رییس جمهور تركیه، بار دیگر خواستار تغییر دولت در ارمنستان 
شد. او هم چنین به ارمنستان پیشنهاد داد تا به گروه همکاری منطقه ای همراه آذربایجان 

بپیوندد.
به  موسوم  نظامی  رژه  در  را  اظهارات  این  تركیه  رییس جمهور  فردا،  رادیو  گزارش  به 
»پیروزی« در باكو مطرح كرد. این رژه نظامی به مناسبت پیروزی آذربایجان در جنگ با 

ارمنستان در منطقه قره باغ كوهستانی برگزار شد.
نظامی و  بر كمک های  تركیه عالوه  كه  است  داده  گزارش  رویترز  از  نقل  به  فردا  رادیو 
دیپلماتیک به آذربایجان در جریان نبرد در قره باغ، به طور مخفیانه از مخالفان نیکول 
پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان، در راستای تشدید فشار بر آقای پاشینیان برای وادار 

كردنش به استعفا، حمایت كرده بود.
رجب طیب اردوغان گفته است: »ما آرزو می كنیم مردم ارمنستان خود را از شر رهبرانی 
كه به آن ها دروغ های گذشته را تحویل می دهند و آن ها را به فقر و بدبختی انداخته اند، 

خالص شوند.« 
رییس جمهور تركیه در ادامه اعالم كرد كه اگر ارمنستان گام هایی به سوی صلح بردارد، 
پالتفرم  می توان  كه  كرد  اعالم  وی  كنیم.  باز  را  كشور  این  با  خود  مرزهای  می توانیم 
همکاری شش جانبه ای با حضور تركیه، آذربایجان، روسیه، ارمنستان، گرجستان و ایران 

برای رسیدن به صلح تشکیل داد.
نبرد ۴۴ روزه ارتش آذربایجان و ارمنستان در قره باغ و هفت منطقه اطراف آن كه از 27 
سپتامبر تا 1۰ نوامبر طول كشید، منجر به آزادسازی این مناطق گردید، اما برخالف هفت 
منطقه، نظارت بر خود قره باغ كوهستانی برای پنج سال به نیروهای حافظ صلح روسی 

محول شد.
تركیه از سه دهه قبل كه ارتش ایروان 
مرزهایش  كرد،  اشغال  را  مناطق  این 
جنگ  در  است.  بسته  را  ارمنستان  با 
از  آشکارش  تركیه حمایت  نیز  قره باغ 

جمهوری آذربایجان را اعالم كرد.
در جنگ یاد شده 2 هزار و 7۸3 نیروی 
كشته  آذربایجان  جمهوری  نظامی 
پنج شنبه  روز  نظامی  رژه  در  و  شدند 
به همین تعداد نیروی نظامی تركیه با 
نظامیان آذربایجان در باكو رژه رفتند. 
در این جنگ چندین هزار نیروی ارمنی 

نیز كشته شدند.
و  آذربایجان  میان  آتش بس  توافق 
ارمنستان با میانجی گری روسیه حاصل 
همسایه های  گرجستان  و  ایران  شد. 

آذربایجان و ارمنستان هستند.

را  خود  موهای  كه  بگیرد  تصمیم  اروپا  اتحادیه  اگر  است. 
بزند، بریتانیا هم موهای خود را باید بزند، در غیر این صورت 
مجازات می شود. یا اگر اتحادیه اروپا تصمیم به خرید یک 
یک  است  مجبور  بریتانیا  بگیرد،  گران قیمت  دستی  كیف 
كیف دستی گران قیمت بخرد، وگرنه با تعرفه هایی روبه رو 
می شود. واضح است كه این روش معقوالنه برای ادامه كار 
روشی  این  است.  آزاد  تجاری  توافق  هر  برخالف  و  نیست 
است كه بریتانیا را در مدار نظارتی اتحادیه اروپا بسته نگه 

می دارد.«
باید  كه  می كنم  فکر  »من  افزود:  بریتانیا  نخست وزیر 
بسیار  احتمال  یک  اكنون  كنیم.  عمل  خیلی خیلی شفاف 
بیش تر  كه  باشیم  داشته  راه حلی  ما  كه  دارد  قوی وجود 
شبیه روابط استرالیا با اتحادیه اروپا باشد تا روابط كانادا با 

اتحادیه اروپا.« 

استرالیا و اتحادیه اروپا توافق تجارت آزاد دارند، اما كانادا و 
اروپا این توافق نامه را ندارند. اگر بریتانیا و اتحادیه اروپا به 
توافق نرسند، باید از قوانین سازمان تجارت جهانی تبعیت 
كنند كه سناریوی تجاری گران قیمتی به  ویژه برای بریتانیا 

خواهد بود.
بریتانیا  و  اروپا  اتحادیه  اختالف  مورد  اصلی  موضوع  سه 
حقوق ماهی گیری، قوانین رقابتی و نحوه اداره توافق و حل 

اختالفات آتی هستند.
كابینه  به  كه  »آن چه  گفت:  ادامه  در  جانسون  بوریس 
گفتم، ادامه كار و آماده سازی است. ما مذاكرات را متوقف 
نمی كنیم، ما هم چنان به مذاكره ادامه خواهیم داد، اما با نگاه 
به جایی كه اكنون قرار داریم، فکر می كنم بسیار مهم است 

كه همه برای گزینه استرالیایی آماده شوند.« 
كمیسیون اروپا روز چهارشنبه برنامه های احتمالی خود در 
صورت عدم توافق را منتشر كرد، از جمله اجازه پرواز شركت 
داشتن  نگه  باز  و  آن  قلمرو  سراسر  در  بریتانیا  هواپیمایی 
جاده ها به روی وسایل حمل و نقل بریتانیا به مدت شش ماه، 

اما فقط در صورت پاسخ متقابل بریتانیا.
پس از بن بست مذاكرات چهارشنبه جانسون و اورسوال فون 
در الین و تعیین مهلت جدید مذاكرات برای روز یک شنبه، 
نماینده گان محافظه كار پارلمان بریتانیا به  شکل فزاینده ای 
ابراز  را  برگزیت  از  توافق  بدون  از خطر خروج  نگرانی شان 

داشتند.
از نظر  از  روز 31 جنوری 2۰2۰ به گونه رسمی  بریتانیا 
تا روز 31 دسامبر  اما  اروپا خارج شد،  اتحادیه  از  سیاسی 
می ماند. 31  باقی  اتحادیه  تعرفه  از  معاف  بازار  در   2۰2۰
توافقی دست  به  اگر  دسامبر روزی است كه هر دو طرف 
تجارت  سازمان  قوانین  از  باید  خودكار  صورت  به  نیابند، 
جهانی تبعیت كنند. این نه مطلوب اتحادیه اروپا است و نه 

گزینه ای ایده آل برای بریتانیا.

روز  ملل  سازمان  حمایت  مورد  ویژه  دادگاه  یک 
جمعه، 21 قوس، سلیم جمیل عیاش، عضو گروه 
حزب اهلل را به جرم ترور و ارتکاب عمل تروریستی 
از طریق بمب گذارِی منجر به قتل رفیق  حریری، 
و  ابد  بار حبس  پنج  به  لبنان،  اسبق  نخست وزیر 

مصادره اموال محکوم كرد.
الجزیره،  از رادیو فردا و به گزارش شبکه  به نقل 
اعالم كرد كه سلیم عیاش  دادگاه در حکم خود 
نقش اجرایی مركزی در ترور رفیق حریری داشته 

و فرمانده میدانی تیم بمب گذاران بود.
الهه  در  لبنان  ویژه  بین المللی  دادگاه  دادستانی 
هلند، ترور رفیق حریری را »خطرناک ترین حمله 

تروریستی« رخ داده در خاک لبنان نامیده بود.
حکم مجازات سلیم عیاش مانند حکم محکومیت 
او كه چهار ماه پیش صادر شد، در غیاب مجرم 

صادر شد.
در حالی كه دادگاه ویژه الهه از سال 2۰11 حکم 
رد  تاكنون  اما  كرده ،  را صادر  عیاش  جلب سلیم 
بمب گذاری  زمان  از  حزب اهلل  عضو  این  از  پایی 

مهیب در قلب بیروت یافت نشده است.
دیوید ِره، قاضی دادگاه، هنگام قرائت حکم مجازات 
سلیم عیاش در شهر هالندی لیدسِخندام، از همه 
نام  ذكر  بدون  كرده اند،  پنهان  را  او  كه  عواملی 
عاملی معین، خواست كه او را برای اجرای عدالت 

به دادگاه تحویل دهند.
در  اخیر  نشده  سال های  تایید  شایعات  برخی  در 
رسانه های منطقه ادعا شده كه این عضو حزب اهلل 

برای در امان ماندن، به ایران انتقال یافته است.
تابستان  نیمه  ویژه  دادگاه  فردا،  رادیو  گزارش  به 
امسال، سه متهم دیگر، اسعد صبرا، حسین عنیسی 
نبود مدارک و  به دلیل  را  و حسن حبیب مرعی 
اسناد متقن و قطعی، تبرئه كرد. محاكمه آن ها نیز 

غیابی به پایان رسیده بود.
حزب اهلل هنوز به حکم صادره روز جمعه واكنش 
نشان نداده، اما حسن نصراهلل، دبیر كل حزب اهلل، 
»مردانی  را  شده  تبرئه  متهم  سه  و  عیاش  سلیم 
محترم برای جبهه مقاومت« نامیده است. سه فرد 
تبرئه شده نیز سال ها است كه در لبنان یا كشوری 

دیگر دیده نشده اند.
جمهوری  همانند  خود،  راه  آغاز  از  كه  حزب اهلل 
اسالمی ایران، هم پیمان سوریه مانده ، دخالت خود 

در ترور رفیق حریری را »توطیه« دانسته است.
رفیق حریری در بمب گذاری 1۵ سال پیش همراه  
21 تن دیگر كشته شد. در آن رویداد 226 لبنانی 
دیگر زخمی شدند و بخشی از ساختمان های محل 
آن ها  بازسازی  در  خود  حریری  آقای  كه  انفجار، 

نقش داشت، تا مدت ها ویران ماند.
از  از كشته شدن  پیش  اندكی  كه  رفیق حریری 
سوء قصد،  زمان  در  بود،  رفته  كنار  نخست وزیری 
برای بازگشت به این مقام تالش می كرد. او پیش 
از آن، دو دوره كه در مجموع 12 سال بود، پست 

نخست وزیری را در دست داشت.

اتحادیه اروپا به تحریم ترکیه اقدام می کند


