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 فرانسه برای مبارزه با اسالم گرایی افراطی قانون وضع می کندبایدن: حل مسائل با ایران دشوار خواهد بود 

 جو بایـدن، رئیس جمهـور منتخب امریکا، 
با انتقاد از سیاسـت دونالـد ترامپ در قبال 
سـوءقصد  گفـت  نمی تـوان  گفتـه  ایـران، 
تاثیـری بـر  بـه محسـن فخـری زاده چـه 
اختالفـات میـان ایـران و امریـکا خواهـد 
گذاشـت. آقـای بایـدن گفت حل مسـائلی 
دارد  وجـود  ایـران  و  امریـکا  بیـن  کـه 

»دشـوار خواهـد بـود«...

 وزیـر داخله فرانسـه از »اقدامی گسـترده و 
بـی سـابقه« علیه تـالش اسـالم گرایان برای 
ایجاد شـکاف  و انشـقاق اجتماعـی خبر داد. 
براسـاس قانـون جدیـد فعالیت بیـش از ۷۰ 
مسـجد و نمازخانـه در این کشـور زیر رصد 
شـده و در صورت لزوم بسـته خواهند شـد.
خطـرات  درمـورد  فرانسـه  در  وقـت  هـر 
... شـود،  مـی  بحـث  سیاسـی«  »اسـالم 
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پارادوکس روند صلح؛ 
گفتگو و جنگ 

 پـس از مـا ه هـا بـن بسـت در مذاکـرات صلـح دوحـه و 
اختـاف میـان هیـأت دولـت افغانسـتان و گـروه طالبان 
در طـرز العمـل مذاکـرات، باالخره دو طـرف اعام کردند 
کـه روی طـرز العمـل بـه توافـق رسـیده انـد و اعضـای 

هیـأت جلسـه مشـترک برگـزار کردنـد و در ایـن ...

 حفیظ اهلل زکی

 جـرال  مـارک میلـی، رئیـس سـتاد 

ارتـش آمریـکا گفته که پـس از کاهش 

افغانسـتان  در  آمریکایـی  رسبـازان 

و  متحـده  ایـاالت  بـزرگ  پایـگاه  دو 

در  ماهـواره ای«  پایـگاه  »چندیـن 

شـد. خواهنـد  حفـظ  افغانسـتان 

نیروهـای  کاهـش  برنامـه  پنتاگـون 

 ۲۵۰۰ بـه  افغانسـتان  در  آمریکایـی 

رسبـاز تـا ۱۵ جنـوری بنـا بـه تصمیـم 

اخیـر دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور 

آمریـکا را مشـخص کرده اسـت. خروج 

»شـتابزده« نیروهـای آمریکایـی از کشـور، باعث 

ناتـو  در  و  واشـنگنن  در  نگرانی هایـی  ایجـاد 

در  را  قاطـع  ماموریـت  فرماندهـی  کـه  شـده 

دارد. برعهـده  کشـور 

بـه گزارش رویـرز، جـرال  مارک میلـی، رئیس 

در  روز گذشـته  آمریـکا  ارتـش  سـتاد مشـرک 

موسسـه بروکینگز در واشـنگنت جزئیات مربوط 

بـه کاهش نیروهـای آمریکایی در افغانسـتان تا 

۲۵۰۰ رسبـاز و ماموریـت ایـن نیروهـا در آینده 

را ترشیـح کرد.

آقـای میلی گفـت که ارتش آمریـکا همچنین به 

دو مأموریـت اصلـی خـود در افغانسـتان ادامـه 

امنیتـی  نیروهـای  بـا  همـکاری  داد؛  خواهـد 

افغـان کـه در حـال جنگ بـا شورشـیان طالبان 

هسـتند و انجـام عملیات هـای ضـد تروریسـتی 

و  )داعـش(  اسـامی  دولـت  شـبکه های  علیـه 

القاعده.

بـه گـزارش رویـرز آقـای میلـی نخواسـت کـه 

سیاسـت جـو بایـدن، رئیـس جمهـور منتخـب 

زملـی خلیـل زاد، فرسـتادۀ ویـژۀ امریـکا 

تـازۀ  دور  افغانسـتان  صلـح  بـرای 

افغانسـتان،  صلـح  بـرای  را  سـفرهایش 

کرده اسـت.  آغـاز 

آقای خلیـل زاد در تویرش نگاشته اسـت 

کـه او در نخسـت بـه انقـره رفته اسـت تـا 

پشـتیبانی ترکیـه را از صلـح افغانسـتان 

بـه دسـت آورد.  او هم چنیـن افزده اسـت 

کـه سـپس بـه قطـر مـی رود تـا چگونـه 

بتوانـد در رسعت بخشـی عملی شـدن توافقات 

بدسـت آمـدۀ اخیـر میـان هیئت هـای مذاکـره 

کنندۀ جمهوری اسـامی افغانسـتان و طالبان 

کمـک کنـد. خلیـل زاد افزوده اسـت: »از این جا 

چگونـه  ببینـم  تـا  مـی روم  دوحـه  بـه  ]انقـره[ 

کـه  کنیـم  کمـک  طرف هـا  بـه  می توانـم  مـا 

توافقـات اخیـر روی کارشـیوۀ صلـح را عملـی 

کننـد و روی نقشـۀ راه و آتش بـس همه جانبـه 

و دایمـی پیرشفـت رسیـع داشـته باشـند.«  او 

تأکیـد کرده اسـت کـه پـس از قطـر بـه دیگـر 

کشـورها نیـز خواهـد رفـت تـا به گفتـۀ خـودش 

حامیت هـای بیشـر بین املللـی را بـرای صلـح 

آمریـکا در قبال افغانسـتان را پیـش بینی کند، 

ولـی او اضافـه کـرد کـه »آنچـه بعـد از آن پیـش 

می آیـد، بـه عهـده اداره جدیـد خواهـد بـود«.

پایگاه هـای  محـل  مـورد  در  میلـی  آقـای 

نکـرد. ارایـه  معلوماتـی  آمریکایـی 

هفتـه گذشـته، روزنامه واشـنگنت پسـت بعد از 

مصاحبـه بـا شـامری از مقام هـای آمریکایـی و 

افغـان نوشـت کـه از زمـان امضـای توافقنامـه 

صلـح آمریـکا بـا طالبـان، حـدود ۹ مـاه پیـش، 

بسـته  کشـور  در رسارس  پایـگاه«  ده  »حداقـل 

شـده اسـت.

جرال  هـای آمریکایـی کـه سـابقه خدمـت در 

از سـناتوران و  کشـور را داشـته اند و شـامری 

ناظـران نسـبت بـه پیامدهـای احتاملـی خروج 

افغانسـتان  صلـح  رونـد  بـر  آمریـکا  شـتابزده 

مراسـم  برگـزاری  از  پـس  می دهنـد.  هشـدار 

تحلیف ریاسـت جمهوری آمریکا در ۲۰جنوری 

۲۰۲۱، جـو بایـدن قـدرت را در دسـت خواهـد 

گرفـت. آقـای بایدن قبـا از خروج »مسـئوالنه« 

از افغانسـتان صحبـت کـرده اسـت.

گذشـته  روز  شـام  آورد.   بدسـت  افغانسـتان 

هیئت هـای مذاکـره کننـدۀ جمهوری اسـامی 

افغانسـتان و طالبان که از هشـتاد روز به اینسو 

دردوحـه رسگـرم مذاکـرات صلـح اسـتند اعـام 

صلـح  مذاکـرات  کارشـیوۀ  روی  کـه  کردنـد 

توافـق کرده انـد. ایـن توافـق پـس از بن بسـت 

حاصـل  طرف هـا  گفت وگوهـای  ماهـۀ  یـک 

شده اسـت. بربنیـاد گفته هـای اعضـای هیئـت 

اسـت  قـرار  افغانسـتان،  اسـامی  جمهـوری 

هفتـۀ  شـنبۀ  روز  دو طـرف  کاری  کمیته هـای 

کـردن  مشـخص  دربـارۀ  را  نشسـتی  آینـده 

آجنـدای مذاکـرات رسـمی صلـح برگـزار کنند. 

آمریکا دو پایگاه بزرگ را در کشور حفظ می کند

خلیل زاد دور تازۀ سفرهایش را به منطقه آغاز کرد

 بـه رغـم مرصوفیـت  و درگیری هـای ذهنـی بسـیار در طـول 

ایـن هفتـه توانسـتم سـه کاری کـه بـه بـاور خـودم بسـیار 

نیکوسـت و ارزشـمند، انجـام بدهـم. یکـی خوانـدن کتـاب 

جدیـد محمـود دولـت آبـادی از برجسـته  ترین نویسـندگان 

زبـان فارسـی بـه نـام »اسـب ها، اسـب ها از کنـار یک دیگـر« 

بـود و دیگـری هم دیـدن فلم »آمریکایـی  آرام« بـا کارگردانی 

گریـن  گراهـام  رمـان  روی  از  کـه  نویـس  فیلیـپ  پائلـو 

نویسـنده ی پرکار و رسشـناس انگلیسی سـاخته شده است. 

... کار 

 جمهوریت و اجماع جهانی

ویروس کووید-19 و زندگی در 
جهان مدرن 
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سرمقاله

تفریحـی  و  آموزشـی  بـا روی کـرد  تلویزیـون دیجتالـی سـا   

گشـایش یافـت. ایـن تلویزیـون زیرمجموعـه ی »موسسـه ی 

کـه  موسسـه ای  اسـت؛  معرفـت«  مدنـی  ظرفیـت  ارتقـای 

لیسـه ی عالی معرفت-یکی از نهادهای آموزشـی مشـهور در 

نیـز شـامل می شـود. کشـور-را 

تلویزیـون سـا روز پنجشـنبه 13 قـوس 1399 بـا حضـور و 

اشـراک طاهـر زهیـر رسپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنـگ، 

مقام هـای  از  فلـم، شـامری  افغـان  رییـس  کریمـی  صحـرا 

هرمنـدان،  فرهنگیـان،  دانشـگاه ها،  اسـتادان  دولتـی، 

آمـوزگاران، دانشـجویان و دانش آمـوزان آغـاز بـه کار کـرد. 

فرانسـیس  ادیتوریـم  در  تلویزیـون  ایـن  گشـایش  مراسـم 

... دوسـوزا 

 یک کتاب، یک فلم و یک مستند

 آغاز به کار تلویزیون آموزشی سا
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اولین نشست کمیته رهبری 
شورای عالی مصالحه ملی 

امروز در ارگ گشایش 
می یابد



 

 

محمـد هـارون چخانسـوری، وزیر معـادن و پرتولیم 

افغانسـتان می گویـد کـه بـر اسـاس فیصلـه  جدیـد 

شـورای عالـی اقتصادی کشـور ۶۷ سـاحه ی معدن 

در ۲۲ والیـت تصویـب شـده کـه پـس از داوطلبـی 

خواهـد  آغـاز  معدن هـا  ایـن  اسـتخراج  عملـی  کار 

. شد

رسی  یـک  از  افغانسـتان  پرتولیـم  و  معـدن  وزارت 

اقدامـات بـه منظـور اسـتخراغ قانونـی معـادن ایـن 

می دهـد. خـر  کشـور 

بـه  وزارت  ایـن  وزیـر  چخانسـوری،  هـارون  محمـد 

روز پنج شـنبه)۱۳ قـوس( در یـک نشسـت خـری 

در کابـل گفـت کـه بـرای اسـتخراج قانونـی معـادن 

کشـور برخـی اقدامـات را روی دسـت گرفـن کـه با 

عملـی شـدن آن باور مـردم به این سـکتور برخواهد 

. گشت

آقـای چخانسـوری بـا آنکـه مشـخص منی کنـد، امـا 

می گویـد کـه در حـدود ۲۳ سـاحه در افعانسـتان 

معـادن بـه گونـه ی غیرقانونـی اسـتخراج می شـود.

بخـش   ۳ در  غیرقانونـی  »اسـتخراج  می افزایـد:  او 

تغذیـه  از ش  مـردم  کـه  مردمـی  اسـتخراج  اسـت، 

فقیـر  کـه  هسـتند  مردمـی  ایـن  و  می کننـد 

برخـی  در  کـه  هسـتند  زورمنـدان  دوم  هسـتند، 

مناطـق بـه معـدن چنـگ انداخن، سـوم دشـمنان 

تقویـت  را  تروریـزم  کـه  هسـتند  افغانسـتان  مـردم 

» . می کننـد

بـا  مشـرتک  کار  چخانسـوری،  آقـای  گفتـه ی  بـه 

نیروهـای امنیتـی روی جلوگیـری از اسـتخراج های 

ادامـه دارد. ایـن معـادن  غیرقانونـی 

او می گویـد کـه شـورای عالی اقتصادی افغانسـتان 

در یـک اقـدام تـازه در حـدود ۲۲ والیت ۶۷ سـاحه 

جنگ جویـان  کـه  می گویـد  ملـی  دفـاع  وزارت   

گـروه طالبـان از مرکز ولسـوالی دهـراوود ارزگان 

توسـط نیروهـای دولتـی بیـرون رانـده شـده اند.

دفـاع  وزارت  سـخنگوی  معـاون  امـان،  فـواد 

کـه  اسـت  گفتـه  قـوس(   ۱۴ )جمعـه،  دیـروز 

مرکـز  گذشـته  روز  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای 

ولسـوالی دهـراوود را بـه صـورت کامـل از وجـود 

اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی 
امروز در ارگ گشایش می یابد
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از صفحه1

کمیتـه  نشسـت  اولیـن  اسـت  قـرار 

ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای  رهـری 

ارگ  در  قـوس  پانزدهـم  شـنبه،  امـروز 

یابـد. گشـایش  جمهـوری  ریاسـت 

عالـی  شـورای  خـوزون، سـخنگوی  فریـدون 

مصالحـه ی ملـی در توییتی نوشـته اسـت که 

اولین نشست افتتاحیه کمیته رهری شورای 

عالـی مصالحـه ملی در ارگ برگزار می شـود.

نشسـت  نخسـتین  برگـزاری  بـه  پیونـد  در 

کمیتـه رهـری شـورای عالـی مصالحـه ملی، 

عبداللـه عبداللـه روز گذشـته یک رشـته های 

دیدارهایـی را بـا شـاری از سیاسـیون و نیـز 

منتقـدان حکومـت کنونی انجام داده اسـت.

رییـس  کـرزی،  حامـد  بـا  عبداللـه  عبداللـه 

جمهـور پیشـین، محمدکریـم خلیلـی، رییس 

پیشـین شـورای عالی صلح، عبدالرب رسـول 

محمدیونـس  و  سیاسـی  رهـران  از  سـیاف 

جمهـور  رییـس  پیشـین  معـاون  قانونـی، 

میانجی گـران  از  چهره هـا  ایـن  کـرد.  دیـدار 

کـه  اسـت  امسـال  ثـور   ۲۸ توافق نامـه 

مصالحـه  عالـی  شـورای  تشـکیل  بـه  منجـر 

شـد. انتخاباتـی  تنش هـای  پایـان  و  ملـی 

ملـی،  مصالحـه  عالـی  شـورای  رییـس 

رهـر  ربانـی،  صالح الدیـن  بـا  هم چنـان 

حـزب جمعیـت و گلبدیـن حکمت یـار، رهـر 

حـزب اسـالمی دیـدار کـرده اسـت. ایـن دو 

اسـت. کنونـی  منتقـدان حکومـت  از  چهـره 

آن چـه  اسـاس  بـر  نیـز  دیدارهـا  ایـن  محـور 

صلـح  گفت وگوهـای  اسـت،  شـده  اعـالم 

رهـری  کمیتـه  نشسـت  نخسـتین  و  دوحـه 

اسـت. بـوده  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای 

تشـکیل و فعـال شـدن رسیـع شـورای عالـی 

جـدی  خواسـت های  از  ملـی  مصالحـه 

پـس  و  اخیـر  روزهـای  در  جهانـی  جامعـه 

اسـت. بـوده  جنیـوا  نشسـت  برگـزاری  از 

منایند گـی سیاسـی اتحادیـه اروپـا، سـفارت 

بـه  کابـل  در  امریـکا  سـفارت  و  بریتانیـا 

صـورت مکـرر از دولـت خواسـته  بودنـد، ایـن 

شـورا را کـه مسـوولیت مدیریـت و راهنایـی 

کنـد. فعـال  دارد،  را  صلـح  گفت وگوهـای 

چند نشسـت بیـن محمدارشف غنـی، رییس 

میانجی گـران  و  عبداللـه  عبداللـه  جمهـور، 

در  نیـز  ثـور   ۲۸ سیاسـی  توافق نامـه 

اسـت. شـده  برگـزار  گذشـته  در  بـاره  ایـن 

و  ارگ  کـه  بـود  شـده  گفتـه  ایـن  از  پیـش  

نخسـتین  برگـزاری  محـل  مـورد  در  سـپیدار 

نشسـت کمیته رهری شـورای عالی مصالحه 

ملـی دچار اختالف هسـتند. به نظر می رسـد 

اسـت. شـده  حـل  اختالف هـا  ایـن  کـه 

حالـی  در  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای 

خـود  رهـری  کمیتـه  نشسـت  نخسـتین 

دوحـه  مذاکـرات  کـه  کنـد  برگـزار  را 

انتظـار  اسـت.  شـده  جدیـدی  فـاز  وارد 

دولـت  هیـأت  بیـن  بحـث  فـردا  مـی رود، 

شـود.  آغـاز  نیـز  آجنـدا  روی  طالبـان  و 

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

 پـس از مـا ه هـا بـن بسـت در مذاکـرات صلـح دوحـه و اختـالف 

میـان هیـأت دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان در طـرز العمـل 

مذاکـرات، باالخـره دو طـرف اعـالم کردند کـه روی طـرز العمل به 

توافـق رسـیده انـد و اعضـای هیأت جلسـه مشـرتک برگـزار کردند 

و در ایـن جلسـه یک کمیته مشـرتک تشـکیل شـده تـا کار خود را 

روی جزییـات آجنـدا و عناویـن آن آغـاز کنـد.

پافشـاری طالبـان روی فقـه حنفـی و توافقنامـه امریـکا و طالبـان 

بـه عنـوان مبنای مذاکـرات، از مـوارد اختالفی دو جانب به شـار 

مـی رفـت. طالبـان پـس از توافـق بـا امریـکا یـک تصـور غلـط از 

رونـد مذاکـرات پیـدا کـرده بـود کـه بـر اسـاس هـان تصـور مـی 

مـی  خودشـان  کـه  سـویی  و  سـمت  بـه  را  مذاکـرات  خواسـتند 

خواسـتند، جهـت دهنـد؛ اما منطـق، مقاومـت و همنظـری هیأت 

حکومـت رسانجـام بـر خواسـت طالبـان غلبـه کـرد و ایـن گـروه را 

مجبـور کـرد تـا از موضـع خـود عقـب نشـینی کننـد. 

طـرح موضوعـات غیـر منطقـی و غیـر قابـل قبـول در مذاکـرات 

تعویـق  بـه  را  رونـد مذاکـرات  هـا  مـاه  تـا  هرچنـد سـبب گردیـد 

انـدازد؛ امـا ایـن مسـأله در افشـای چهـره اصلـی طالبان، کـه زیر 

نقـاب انعطـاف پذیری و تغییـر رویکرد سیاسـی و اعتقادی، پنهان 

مـی شـد، کمک کـرد و طیف هایی را کـه خوشـبینانه درباره صلح 

و طالبـان سـخن مـی گفتنـد، هوشـیارتر کردنـد.

تصـور مـردم افغانسـتان از طالبان نسـبت بـه تصوری کـه چندماه 

قبـل از طالبـان تبلیـغ مـی شـد، بسـیار فـرق کـرده اسـت. اکنون 

شـهروندان کشـور بـه ایـن بـاور رسـیده اند که گـروه طالبـان هیچ 

تفاوتـی بـا طالبـان دهـه هفتـاد نـدارد و تصویـر چهـره منعطـف، 

مصلحـت گـرا و صلـح طلـب از ایـن گـروه، یـک دسیسـه خاینانـه 

بـرای فریـب افـکار عمومـی می باشـد. 

طـرح  و  طـرف  یـک  از  طالبـان  ناپذیـری  انعطـاف  و  رسسـختی 

مسـایل نفـاق افگنانـه این گروه از سـوی دیگر به اجاع سیاسـی، 

همسـویی ملـی و حایـت عمومـی از نظـام جمهـوری اسـالمی و 

ارزش هـای دموکراسـی انجامیـد و خوشـبینی مـردم را نسـبت بـه 

دورمنـای صلـح بـا طالبـان کاهـش داد.

اکنـون مهم تریـن موضـوع در مذاکـرات دوحـه، مسـأله آتـش بـس 

اسـت کـه بایسـتی در آجنـدای مذاکـرات قـرار گیـرد. پیرشفـت 

مذاکـرات و فراینـد اعتـاد سـازی میـان طرفیـن به برقـراری آتش 

بـس رسارسی بسـتگی دارد. طالبـان طـی مـاه هـای گذشـته بـا 

برتـری  و  قـدرت  کـرد،  سـعی  افغانسـتان  در  خشـونت  گسـرتش 

نظامـی خـود را بـه رخ بکشـند؛ امـا برعکـس افزایـش خشـونت و 

کشـتار مـردم بـی گنـاه در افغانسـتان، روحیـه خشـونت طلبانـه و 

آشـتی ناپذیرانـه ایـن گـروه را در محافـل سیاسـی و بیـن املللـی 

برجسـته کـرد. 

پیش از این سـازمان ملل و بسـیاری از کشـورهای جهان، افزایش 

خشـونت در افغانسـتان را محکـوم کـرده و از حکومـت و طالبـان 

خواسـته انـد کـه بـه خشـونت هـا کاهـش دهنـد و فضـای آرام و 

مطلوبـی بـرای ادامـه مذاکـرات فراهـم کند. 

در تـازه تریـن مـورد کشـورهای آملـان، قطـر، نـاروی، اندونـزی و 

ازبکسـتان بـا نـرش اعالمیـه مشـرتک از دو طـرف مذاکـره کننـده 

خواسـته انـد کـه کاهش خشـونت هـا را در اولویت مذاکـرات خود 

قـرار دهنـد. بـا ایـن همـه طالبـان نه تنهـا به ایـن خواسـت ملی و 

بیـن املللـی پاسـخ نـداده که بـی باکانه به کشـتار افراد بـی گناه 

ایـن رسزمیـن ادامـه داده اسـت و بـه نظـر منی رسـد کـه در آینده 

نیـز این خواسـت مـورد پذیـرش طالبـان قـرار گیرد.

آتـش بـس یـک خواسـت ملـی، بیـن املللـی و یـک مسـأله کامـال 

هـای  دشـواری  بـا  مذاکـرات  دوام  آن  بـدون  کـه  اسـت  انسـانی 

عملـی مواجـه مـی شـود. مذاکـرات به حسـن نیت، اعتـاد و یک 

فضـای مطلـوب و سـازنده نیـاز دارد و جنـگ و کشـتار ایـن فضـا 

را تیـره کـرده و بدبینـی و سـؤظن را میـان اعضـای هیـأت مذاکـره 

کننـده بیشـرت مـی سـازد.

کاهـش  پذیـرش  علیرغـم  طالبـان  گـروه  چـرا  کـه  ایـن  حـال 

خشـونت ها قبـل از آغـاز مذاکـرات، آن را نادیـده گرفتنـد و بـه آن 

دارد: وجـود  احتـال  دو  نکردنـد؟  عمـل 

1. گـروه طالبـان اکنون به شـاخه هـا و گروه های کوچک تقسـیم 

شـده اسـت و در حـال حـارض فرماندهـان جنگـی ایـن گـروه از 

در  هرکـدام  و  کننـد  منـی  اطاعـت  طالبـان  رهـری  تصمیـات 

مناطـق تحـت تسـلط شـان بـه گونـه مسـتقل عمـل مـی کننـد.

همیـن  بـر  بیشـرت  بـس  آتـش  نپذیرفـن  بـه  طالبـان  تعلـل 

داننـد  مـی  طالبـان  رهـری  گیـرد.  مـی  ارتبـاط  ناهاهنگی هـا 

چنانچـه آتـش بـس رسارسی را اعـالم کننـد؛ امـا ایـن مسـأله بـه 

مخالفـت فرماندهـان جنگی این گـروه در داخل افغانسـتان روبرو 

شـود، دیگـر شـأن و شـوکت دروغیـن ایـن گـروه در انظـار بیـن 

املللـی و در نـزد مـردم افغانسـتان از بین مـی رود و ضعف رهری 

طالبـان در مدیریـت جنـگ آشـکار مـی شـود.

2. گـروه طالبـان از آنجایـی کـه هیـچ بـاوری بـه صلـح و نتایـج 

آن نـدارد، مـی خواهـد از فرصـت صلـح بـرای چندپارچـه سـازی 

مـردم افغانسـتان و شناسـایی خألهـای سیاسـی و اجتاعـی در 

ایـن کشـور سـود بـرد. ایـن گـروه تـالش مـی کنـد تـا بـا تشـدید 

جنـگ و کشـتار و تحـت فشـار قـراردادن مـردم، سـلطه سیاسـی و 

نظامـی خـود را برجسـته کـرده و ایـن بـاور را ایجـاد کنـد کـه تنها 

راه زنـده مانـدن مـردم همـکاری و همراهـی آنـان با طالبان اسـت 

و بـس. اگـر ایـن احتـال درسـت باشـد، مذاکـره بـا طالبـان هیچ 

سـودی نـدارد و حکومـت بایـد راه مبـارزه نظامـی را بـا طالبـان در 

پیـش بگیـرد و قـدرت و تـوان خـود را در عرصـه نظامـی بـه اثبـات 

برسـانند و سـلطه و اقتـدار خـود را بـه والیـت هـا و ولسـوالی ها 

گسـرتش دهنـد. 

اهمیـت دادن بیـش از حـد بـه پروسـه صلـح جـز ایـن کـه طالبان 

را بـه خواسـت نـا مـرشوع شـان نزدیک کند، سـودی بـرای مردم و 

حکومـت افغانسـتان نـدارد. حداقـل حکومـت اگر منـی تواند میز 

مذاکـره را تـرک کنـد، بایـد مثـل طالبـان مبـارزه تهاجمـی خود را 

در دو جبهـه نظامی و سیاسـی بیشـرت سـازد. 

سرمقاله

پارادوکس روند صلح؛ 
گفتگو و جنگ 

ژمنــه وي، بايــد نــور لــه دې ډول نــاوړه بريدونــو الس 

واخــي.

خانــزاده زياتــه کــړه: ))دلتــه د دواګانــو ډېــر رشکتونــه 

ــه  ــپږ، اووه، ات ــه ش ــت ت ــو رشک ــر ي ــې دي، دا ه او دواخان

ــه  ــډي دلت ــا ګاون ــېدلی دی. زم ــاوان رس ــۍ ت ــه افغان لک

درې دوکانونــه لــري، تقريبــاً ۱۷ لکــه افغانــۍ تــاوان ورتــه 

اوښــتی دی.((

د پکتيــا د ســوداګرۍ او پانګونــې خونــه وايــي چــې وســله 

وال طالبــان بايــد عامــه شــتمنيو تــه لــه زيــان اړولــو ډډه 

وکــړي.

د يــادې خونــې مــرش عبدالنصــر عامليــار پــژواک تــه 

وويــل، دا څویــم ځــل دی چــې پــه دې ســيمه کــې 

ــان  ــايل زي ــات م ــه زي ــو ت ــه وال ــکتور او پانګ ــويص س خص

ــودې  ــواړي چــې د څــه م ــي بنســټونو غ ــه دولت اوړي او ل

لپــاره ورتــه د ماليــې معــاف کولــو يــا نــورو الرو ور رسه 

همــکاري وکــړي.

ــر  ــو ت ــه ده، خ ــرريس روان ــوږ ب ــړه: ))زم ــه ک ــار زيات عاملي

ــه دې  ــو. پ ــی ش ــۍ ويل ــه افغان ــاوخوا ۱۵ ميليون ــه ش اوس

ــويص  ــوږ خص ــه زم ــر ځل ــې ډې ــار ک ــا ښ ــای او خاصت ځ

ــله  ــې وس ــو چ ــن ي ــه م ــوی دی، هيل ــن ش ــکتور زيامن س

ــم د  ــت ه ــه ړوي او دول ــان وان ــه زي ــو ت ــې خلک ــې ډل وال

ــړي.(( ــش وک ــول کوش ــې ټ ــاتنه ک ــه س دوی پ

کــه څــه هــم ورتــه بريدونــه تــل وســله وال طالبــان کــوي، 

خــو ډېــر مهــال د هغــو بريدونــو پــه اړه څــه نــه وايــي چــې 

خلکــو تــه پــه کــې زيــات مــايل او ځــاين زيــان اوړي.

يــادې ډلــې تــر اوســه پــه دې اړه هــم رســنيو تــه څــه نــدي 

ويي.

ــات  ــم زی ــه ه ــو ت ــالمي بانکون ــزي او اس ــره عزي ــو رسبې مطبع

مــايل زيــان اوښــتی دی.

ــورا  ــه خ ــې چاودن ــي چ ــاهد واي ــد ش ــاهد محم ــي ش ــو عين ي

ــو  ــو او دوکانون ــې د کورون ــو ي ــرې ځايون ــر ل ــر ډې زوروره وه او ت

ــه هــم  ــه امل ــات کســان د ښيښــو ل ښيښــې ماتــې کــړې او زي

ــوي دي. ــان ش ټپي

شــاهد وويــل: ))دلتــه نــږدې زمــوږ اتــاق دی، همــدې وخــت 

کــې مــو دېــګ بانــدې کــړی و، ډېــر ســخت درز شــو، شيشــې 

او دروازې راوغوځېــدې، ښــه وه چــې کمپلــو کــې پــټ و، کــه 

ــه وو.(( ــه زخميــان شــوي ب ن

ــې د  ــو ک ــه ځايون ــې پ ــې ګوڼ ــار او ګڼ ــه د ښ ــي عبدالل حاج

چاودنــو ســخته غندنــه کــوي او وايــي چــې وســله والــو طالبانــو 

ښــکاره  رسه  خلکــو  لــه 

دښــمني پيــل کــړې ده.

کــړه:  زياتــه  نومــوړي 

او  خــوار  ټــول  ))دلتــه 

مــال  او  تــه د رس  غريــب 

تــاوان دی، دا رسارس ظلــم 

دی.(( کفــر  دی، 

د ويجــاړ شــوو مارکېټونــو 

د هټيوالــو لــه ډلــې قــاري 

خانــزاده وويــل چــې کــه 

طالبانــو  والــو  وســله  د 

افغانــان  رښــتيا  مرشتابــه 

او  بــويل  ولــس  خپــل 

مرشتابــه يــې ســولې تــه 

ــې د  ــار ک ــز ښ ــه ګردې ــې پ ــي چ ــي واي ــک او چارواک  خل

ــان  ــاين زي ــر ځ ــې پ ــه ک ــم چاودن ــه موټرب ــپې پ ــرې ش تې

رسبېــره خلکــو تــه ميليونــه افغانــۍ مــايل زيــان هــم 

دی. اوښــتی 

تېــر ماخوســن شــاوخوا ۶:۲۵ دقيقــې د ګردېــز ښــار 

ــې  ــوه چ ــه وش ــم چاودن ــې موټرب ــاحه ک ــړکه س ــه دوه س پ

د مســوولينو پــه خــره، د مــي امنيــت درې رستېــري پــه 

ــان دي. ــړي ټپي ــي وګ ــوي او ۱۹ ملک ــې وژل ش ک

ــرې  ــه ل ــه ل ــې چاودن ــل چ ــه ووي ــژواک ت ــا وايل پ د پکتي

ځايــه پــر رميــوټ کنټــرول بانــدې د ټــوډي موټــر پــه 

وســیله شــوې ده.

پــه يــاده ســيمه کــې پــر طبــي رشکتونــو، ډاکرتانــو او 

د ګردېز ښار د تېرې شپې چاودنې خلکو ته شاوخوا ۱۵ ميليونه افغانۍ زیان اړولی

کار عملی استخراج ۶۷ ساحه معدن در ۲۲ والیت تصویب شده است 

پس گیری مرکز ولسوالی »دهراوود« ارزگان؛ ۲۰ جنگجوی طالبان کشته شدند

را کـه دارای معـادن مرنال هـای مختلـف هسـتند، 

تصویـب کرده اسـت. 

 آقـای چخانسـوری افـزود، سـاحات تصویـب شـده 

پـس از داوطلبـی و آغـاز شـدن کارهای عملی شـان 

بـه  افغانـی  میلیـون   ۱۵۰ بیـش  و  کـم  سـاالنه 

افغانسـتان درآمـد خواهنـد داشـت. به گفتـه  او در 

آینـده در ایـن سـاحات بـرای ۵ سـال ۸۰۰ میلیون 

افغانـی رسمایه گـذاری خواهـد شـد کـه زمینـه  کار 

بـرای ۳ هـزار تـن نیز فراهـم خواهد شـد. در همین 

حال دیدبان شـفافیت افغانسـتان از نبود شـفافیت 

در رونـد اسـتخراج معـادن نگـران اسـت.

نـارص تیموری، مسـئول دادخواهـی و ارتباطات این 

نهـاد می گویـد کـه بـا وجـود کارهـای انجـام شـده 

وزارت  در  زیرسـاخت های حکومتـداری  هـم  هنـوز 

معـادن از جملـه تخصـص حقوقـی و نظـارت بسـیار 

اسـت. پائین 

کرده انـد. پاکسـازی  طالبـان  جنگ جویـان 

جریـان  در  کـه  اسـت  افـزوده  امـان  آقـای 

ایـن ولسـوالی،  پاکسـازی مرکـز  بـرای  عملیـات 

و هشـت  ۲۰ جنگ جـوی گـروه طالبـان کشـته 

شـده اند. زخمـی  گـروه  ایـن  دیگـر  جنگ جـوی 

در  دولتـی  نیروهـای  او،  گفتـه ی  بـه  همچنـان 

ماین هـای  حلقـه   ۳۰ از  بیـش  عملیـات  ایـن 

بـه گـزارش رادیـو آزادی؛ آقـای تیمـوری می افزایـد: 

هنـوز  حکومـت،  سـوی  از  تالش هـا  وجـود  »بـا 

زیرسـاخته های حکومتداری در وزارت معادن مانند 

ظرفیت هـای  ایجـاد  نظـارت،  و  حقوقـی  تخصـص 

رهـری، و منایندگـی درسـت از مـردم افغانسـتان 

بسـیار پایین اسـت. اقدامـات اندک برای شـفافیت 

ماننـد ایجـاد پورتـال شـفافیت و نـرش قـرار دادهـا 

ایجـاد شـده اسـت امـا عـدم بـه روز بـودن و دقیـق 

بـودن اطالعات بیانگر آن اسـت که سیسـتمی موثر 

حکومتـداری در این سـکتور بسـیار ضعیف اسـت.«

پرتولیـم  و  معـادن  وزارت  معلومـات  بنیـاد  بـر 

جیولـوژی  بـه  پیونـد  در  کـه  رسوی  افغانسـتان 

افغانسـتان در همـکاری با برخـی نهادهای خارجی 

انجـام شـده، در افغانسـتان بیـش از ۱۴۰۰ معـدن 

شناسـایی شـده کـه ارزش مجموعـی آن ۳ تریلیون 

دالـر تخمیـن شـده اسـت.

مختلف النـوع را کـه در کنـار جاده هـا جاسـازی 

شـده بـود، نیـز کشـف و خنثـا کـرده اسـت.

ایـن نیروها همچنـان یک کارخانه ی ماین سـازی 

طالبـان را نیـز در مرکز ولسـوالی دهراوود کشـف 

و انفجـار داده انـد. گـروه طالبـان هنـوز در مـورد 

پس گیـری ایـن منطقـه توسـط نیروهـای امنیتی 

نگفته اند. چیـزی 

هفتـه ی  سـه  حـدود  دهـراوود  ولسـوالی  مرکـز 

پیـش )۲۲ عقرب( به دسـت گروه طالبـان افتاد.

سـخنگوی  سـاحل،  احمدشـاه  هنـگام،  آن  در 

والـی ارزگان بـه روزنامـه اطالعـات روز گفتـه بود 

به صـورت  منطقـه  ایـن  از  دولتـی  نیروهـای  کـه 

واردشـدن  از  جلوگـری  هـدف  بـه  و  تأکتیکـی 

خانه هـای  تخریـب  و  غیرنظامیـان  بـه  تلفـات 

کرده انـد. عقب نشـینی  مسـکونی 

والیت هـای  از  کشـور  جنـوب  در  ارزگان  والیـت 

ناامـن اسـت کـه جنگ جویـان گـروه طالبـان در 

گسـرتده  فعالیـت  و  حضـور  آن  از  بخش هایـی 

دارنـد. در چنـد هفتـه ی گذشـته ولسـوالی های 

حمـالت  شـاهد  آن  در  گیـزاب  و  دهـراوود 

بوده انـد.  گـروه  ایـن  سـهمگین 

پاکسـتان خواهـان بازنگـری بی درنـگ موافقت نامـۀ ترانزیتـی و بازرگانـی 

افغانسـتان و پاکسـتان کـه بـه نـام اپتا مشـهور اسـت، شده اسـت.

در یـک نامـۀ رسـمی سـفارت پاکسـتان در کابـل، آمده اسـت کـه زمـان 

موافقت نامـۀ ترانزیتـی و بازرگانـی افغانسـتان و پاکسـتان )اپتـا( تـا حدود 

دومـاه دیگـر متـام می شـود و تـا آن زمـان حکومت هـای دو کشـور بایـد 

ایـن سـند بازرگانـی را بازنگـری و تـا پایـان سـال جـاری میـالدی روی آن 

توافـق کننـد.

ایـن موافقت نامـه در حـدود ده سـال پیـش بـا میانجگـری امریـکا میـان 

افغانسـتان و پاکسـتان امضـا شـد.

مـورد  شـانزده  در  پیـان  ایـن  افغانسـتان  حکومتـی  مسـؤوالن  به گفتـۀ 

چالـش سـاز بوده اسـت و همـواره پاکسـتان بـه نفـع خـوداز آن اسـتفاده 

کرده اسـت.

منابـع می گوینـد کـه پاکسـتان تـالش دارد بـا بازنگـری موافقت نامـۀ اپتـا 

زمینـۀ ترانزیـت بـدون قیـد و رشط کاالهایـش را بـه بازارهای آسـیای میانه 

فراهم سـازد.

و  افغانسـتان  تجـارت  اتـاق مشـرتک  اجراییـۀ  رییـس  نقیب اللـه صافـی، 

حکومت هـای  مناینـدگان  میـان  اخیـر  »نشسـت های  گفـت:  پاکسـتان 

افغانسـتان و پاکسـتان زمینه هـا را برای برگزار شـدن نشسـت ها برای حل 

بنیادیـن مشـکالت ترانزیتـی و بازرگانی در دو کشـور فراهم ساخته اسـت. 

مـا امیـد داریـم کـه متـام چالش هـای بازرگانی در دو کشـور حل شـوند.«

فـواد احمـدی، سـخنگوی وزارت صنعـت و تجـارت نیـز افـزود: »مـا امیـد 

داریـم کـه مشـکالت باقـی مانـدۀ ترانزیتـی بازرگانـی میـان افغانسـتان و 

پاکسـتان حـل شـوند.«

سـال های  در  کـه  می گویـد  افغانسـتان  رسمایه گـذاری  و  تجـارت  اتـاق 

بخـش  بـه  هنگفتـی  زیان هـای  ابتـا  موافقت نامـۀ  مـواد  نقـض  گذشـته 

کرده اسـت. وارد  افغانسـتان  خصوصـی 

مسـووالن ایـن اتـاق، می گوینـد که در ده سـال گذشـته موترهـای باربری 

افغانسـتان بـه بنـادر مرزی پاکسـتان بـا هند اجـازه رفت و آمد نداشـتند و 

پاکسـتان هـر زمانـی کـه خواسته اسـت محدودیت هایـی را بـرای ترانزیـت 

کاالهـای افغانسـتان وضع کرده اسـت.

سـید زمـان هاشـمی، رییـس هیئـت عامـل اتـاق تجـارت و رسمایه گـذاری 

اظهـار داشـت: »مشـکالت و چالش هـا میـان دو کشـور همـواره زیان هـای 

گذشـته  سـال های  در  می کنـد.  وارد  خصوصـی  بخـش  را  هنگفتـی 

دشـواری های زیـادی را دیده ایـم و بایـد ایـن چالش هـا از راه دیپلوماتیک 

شـوند.« حل 

هفتـۀ گذشـته پاکسـتان از ایجـاد دوازده بازارچـه در مـرز بـا افغانسـتان 

نیـز خـرداد. امـا بخـش خصوصـی افغانسـتان می گوینـد کـه ایجـاد ایـن 

بازارچه هـا زمینـه را بـرای افزایـش قاچاق کاالهای پاکسـتانی بـه بازارهای 

کشـور فراهـم می سـازد.

اسالم آباد خواهان بازنگری بی درنگ 

موافقت نامۀ ›اپتا‹ شده است
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جمهوریت و اجماع جهانی

ویروس کووید-19 و زندگی در جهان مدرن

کشــور های جهــان براســاس موجودیــت یــک نظــام سیاســی 

ــی و مردمــی در افغانســتان  ــا پایه هــای قانون منعطــف و کارآ ب

افغانســتان  در  سیاســت  نهــاد  تــا  می ورزیدنــد  تــاش 

ــردد.  ــتحکم گ مس

در ایــن کنفرانــس حــدود 8 ملیــارد دالــر بــه افغانســتان 

کمــک صــورت گرفــت. 

بعــد از آن بــه ترتیــب در ســالهای بعــد کنفرانــس لنــدن، 

ــتانبول و  ــس اس ــل و کنفران ــکو، هاک، کاب ــس، مس روم، پاری

چندیــن کنفرانــس دیگــر کــه در ســالهای بعــدی در حامیــت 

از نظــام و مــردم افغانســتان برگــزار گردیــده اســت، همــه 

مصــداق ایــن اســت کــه افغانســتان در کانــون توجــه جامعــه 

ــوده اســت.  ــی ب جهان

افغانســتان بــا نظــام سیاســی جمهــوری مــردم محــور و قانــون 

گــرأ مــورد توجــه و حامیــت جامعــه جهانــی می باشــد. در 

کنفرانس هــای ســال 2012 در توکیــو و در ســال 2016 

در بروکســل و در کنفرانــس اخیــر در جنیــوا بــه میزبانــی 

افغانســتان، کشــور فنلنــد و ســازمان ملــل متحــد در مقــر 

ــن اســت کــه جهــان  ــده¬ی ای آن ســازمان همــه نشــان دهن

ــتان  ــه در افغانس ــت ک ــی اس ــام سیاس ــت از نظ ــی حامی در پ

ــردم  ــی و اراده¬ی م ــون اساس ــول قان ــر اص ــی ب ــد مبتن بتوان

بعــد از پنــج ســال تســلط گــروه طالبــان بــا عنــوان امــارت 

ــت را در  ــه حکوم ــروه ک ــن گ ــتان، ای ــامی در افغانس اس

کابــل براســاس حملــه نظامی بدســت آورده بــود مــورد 

ــرار گرفــت.  ــکا ق ــاالت متحــده امری خشــم ای

در جریــان حکومــت طالبــان در افغانســتان، چنــد کشــور 

محــدود، پاکســتان، امــارات متحــده عربــی و کشــور 

شــاهی عربســتان ســعودی آن دولــت را بــه رســمیت 

ــود.  ــناخته ب ش

همــکاری  در  اسامی افغانســتان  امــارت  مجریــان 

بــه  دســت  القاعــده  تروریســتی  گــروه  بــا  تنگاتنــگ 

می زدنــد.  دنیــا  گوشــه های  در  ســنگین  حمــات 

ــدید  ــمنی ش ــه دش ــر ب ــه منج ــا ک ــن هدف ه ــی از ای یک

میــان گــروه طالبــان و ایــاالت متحــده امریــکا بــه رهــری 

جــورج بــوش گردیــد؛ حملــه بــه دوبــرج، همچنــان حملــه 

بــه ســاختامن وزارت دفــاع امریــکا پنتاگــون و چنــد 

هــدف دیگــر در امریــکا، زمینــه¬ی ایــن فراهــم شــد کــه 

ــل  ــا شــورای امنیــت ســازمان مل ــکا در هامهنگــی ب امری

متحــد در اواخــر ســال 2001م بــه افغانســتان حملــه 

نظامی منایــد. 

از  افغانســتان  را در  ایــن حمــات، حکومــت طالبــان 

میــان بــرد. گــروه طالبــان ، در آن وقــت در انــزوای کامــل 

ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــر می بردن ــی ب ــی و منطقه¬ی جهان

در ســطح افغانســتان حکومــت امــارت اســامی به شــکل 

ملیتاریســم کامــل و بــا روحیــه¬ی توتالیرتیســم قبیلــوی 

ــود.  ــوده ب ــت من ــتان تثبی ــر افغانس ــود را ب ــلطه¬ی خ س

افغانســتاِن دوران طالبــان انــزوای تاریخــی اش را تجربــه 

می منــود و در یــک فرامــوش خانــه¬¬ی منــزوی قــرار 

داشــت. 

ــن  ــخ ای ــن در تاری ــل نوی ــان، فص ــا طالب ــتان پس افغانس

می باشــد.  کشــور 

حضــور نیروهــای ائتــاف جهانــی بــه رهــری ایــاالت 

متحــده امریــکا در افغانســتان زمینه هــای جدیــد بوجــود 

آمــد. 

نظــام سیاســی در  برقــراری  نخســتین گام جــدی در 

کشــور و تعریــف نظــام سیاســی آینــده افغانســتان در 

کنفرانــس تاریخــی بـُـن در نوامــر 2001م اقــدام گردیــد. 

و  سیاســی  نظــام  شــالوده های  کنفرانــس  ایــن  در 

ســاختارهای دولــت در افغانســتاِن پســا طالبــان تأســیس 

ــد.  ش

ــر شــکل گیــری نظــام سیاســی  تاکیــد جامعــه جهانــی ب

ــود را  ــتان خ ــردم افغانس ــار م ــام اقش ــه در آن مت ــود ک ب

دخیــل بداننــد. ایــن کنفرانــس تــا حــدی بــاالی توانســت 

ــتان  ــه افغانس ــبت ب ــی را نس ــن امللل ــه بی ــامد جامع اعت

ــد.  ســامان دهــی منای

مــورد  کنفرانــس  ایــن  در  شــده  توافــق  ســاختار های 

حامیــت کشــور های جهانــی و منطقه¬یــی بــود. اجــامع 

جهانــی در ایــن مــورد شــکل گرفتــه بود کــه از افغانســتان 

عنــوان  اسامی افغانســتان  جمهــوری  انــد.  نکــرده 

ــن ســازمان.  ــرای متــام اعضــأ ای ــوع اســت ب مطب

 از نظــر همســایگان افغانســتان، نظــام جمهوریــت، قانون 

منــد و مردمــی در افغانســتان زمینــه آمــدن ثبــات در 

افغانســتان و در نهایــت در منطقــه خواهد شــد. تنها نظام 

ــای  ــامی می تواند از اصطکاک ه ــوری اس ــی جمه سیاس

ــن  ــرا ای ــد، زی ــری منای ــه جلوگی ــن منطق ــوی در ای منطق

نظــام در داخــل افغانســتان قناعــت حــد اقــل از احــزاب و 

جریان هــای سیاســی و مطالبــات همــه مــردم افغانســتان 

نهــاد سیاســت در  بــرآورده می ســازد. در صورتیکــه  را 

ــگاه زمینــه  افغانســتان مردمی تعریــف و تعمیــل گــردد، آن

ــی  ــود، وقت ــرت می ش ــز کم ــایگان نی ــت همس ــرای دخال ب

چنیــن اتفــاق نیــک بیفتــد منطقــه بــه طــرف ثبــات 

حرکــت خواهــد منــود، بنابرایــن موجودیــت نظــام مــردم 

ســاالر و قانــون مــدار در افغانســتان بــا عنــوان جمهــوری 

اسامی تســهیل کننــده فضــای جدیــد بــرای حفــظ صلــح 

و امنیــت در افغانســتان و کشــور های اطــراف افغانســتان 

خواهــد بــود، از ایــن رو بــه نفــع کشــور های همســایه 

افغانســتان اســت تــا از نظــام سیاســی مــدارا گــر و قابــل 

قبــول عامــه¬ی مــردم افغانســتان حامیــت مناینــد. 

ــد.  ــتان باش افغانس

کنفرانــس جنیــوا بــا کمــک بیــش از 13ملیــارد دالــر بــرای 

ــزرگ  ــاد کشــور و ســازمان های ب افغانســتان و رشکــت هفت

ــه  ــازد ک ــح می س ــب را واض ــن مطل ــه ای ــی هم ــن امللل بی

ــامی در  ــوری اس ــام جمه ــت نظ ــی در موجودی ــاق جهان وف

ــت.  ــتان اس افغانس

دیگــر  سیاســی  چارچوب هــای  بــا  افغانســتان  زیــرا 

باشــد  داشــته  قــرار  جهانــی  همگرایــی  در  منی توانــد 

ایــم.  بــوده  مســأله  ایــن  شــاهد  چنانچــه 

ــای  ــطح دنی ــامی در س ــورهای اس ــس کش ــازمان کنفران س

اســام بزرکرتیــن ســازمان بیــن املللــی اسامی اســت کــه 

ــن  ــد. ای ــت دارن ــامی در آن عضوی ــور اس ــش از 57 کش بی

ــه افغانســتان  ــزرک کشــور های اسامی نســبت ب ســازمان ب

پســا طالبــان دیــدگاه روشــن داشــته اســت. افغانســتان بــا 

نظــام انعطــاف پذیــر جمهــوری اســامی مورد حامیــت ایــن 

ســازمان بــوده و اســت. در ایــن چنــد ســال، گهگاهــی ایــن 

ــرای  ســازمان نشســت ها و کنفرانس هــای خیلــی مهــم را ب

بهبــود اوضــاع در افغانســتان دایــر منــوده اســت. ســازمان 

نظام هــای  از  اســامی هرگز  کشــور های  کنفرانــس 

افغانســتان حامیــت  ایدئولــوک محــور در  اســتبدادی و 

اســامی حامیت  جمهــوری  سیاســی  نظــام  دارای 

قاطــع مناینــد، تــا بــار دیگــر افغانســتان حیــات خلــوت 

ــود.  ــوی نش ــی و منطق ــتان جهان تروریس

ایــن نگــرش برخواســته از توافــق بـُـن، افــق امیــد بخشــی 

ــرای مــردم افغانســتان در داخــل کشــور و اطمینــان  را ب

خاطــر بــرای جامعــه جهانــی ترســیم منــود. بربنیــاد 

چنیــن دیــدگاه و شــکل گیــری پایه هــای نظــام سیاســی 

جمهوریــت، دنیــا نــگاه خــوش بینانــه¬ی بــه افغانســتان 

پیــدا منودنــد و کمک هــای خویــش را در عرصه هــای 

مختلــف بــرای بهبــود اوضــاع در افغانســتان متعهــد 

ــدند.  ش

حتــی  و  گرفــت  قــرار  توجــه  محــراق  در  افغانســتان 

ــی  ــت های کان و خارج ــف سیاس ــه مخال ــور های ک کش

امریــکا بودنــد، در بحــث افغانســتان بــا شــکل سیاســی 

ــد.  ــان  دادن ــاق نش ــود وف ــدش از خ جدی

کنفرانس هــای بیــن املللــی و تعهــد آن، بعــد ازکنفرانــس 

بُــن، بــه افغانســتاِن بــا نظــام سیاســی جمهوریــت، 

اســتمراِر اجــامع و وفــاق بیــن املللــی را تبــارز می دهــد. 

کنفرانــس توکیــو در جنــوری ســال 2002 م، بــا میزبانــی 

ــدگان  ــور مناین ــا حض ــد ب ــل متح ــازمان مل ــان و س جاپ

بیــش از پنجــا کشــور جهــان و ســازمان های کمــک 

کننــده بــه افغانســتان گام دوم بــود در راســتای اعتــامد 

و حامیــت از مــردم و نظــام سیاســی در افغانســتان. 

ســاز  شــالوده  کنفرانــس  تــدوام  در  کنفرانــس  ایــن 

ــول  ــل قب ــاختار های قاب ــا س ــن را ب ــتان نوی ــن افغانس بُ

ــد.  ــرار دادن ــت ق ــورد حامی ــی م همگان

ســازمان های  و  جهانــی  جامعــه  کنفرانــس  ایــن  در 

کمــک کننــده موقــف خــود را بــا ادامــه¬ی کمــک 

افغانســتان اعــان داشــتند. کمک هــای جامعــه  بــه 

بــود.  دالــر  ملیــارد   5.4 کنفرانــس  ایــن  در  جهانــی 

ــه  ــود ک ــتوار ب ــان اس ــای اطمئن ــو برپایه ه ــت توکی نشس

در نخســتین نشســت در بُــن تشــکیل گردیــد. در تــدوام 

اســتوانه های حکومــت  بــا ترســیم  و  ایــن نشســت ها 

مردمــی در چارچــوب نظــام سیاســی جمهــوری اســامی، 

جهــان کنفرانس هــای دیگــری را در حامیــت ایــن نظــام 

برلیــن در  برگــزار منودنــد. کنفرانــس  افغانســتان  در 

مــاه مــارچ 2004م، کشــورهای کمــک کننــده جهــان و 

ده هــا ســازمان های کمــک کننــده بــه اعتبــار افغانســتان 

بعــد از بـُـن بــرای بــار ســوم تاکییــد کردنــد کــه مصوبــات 

کنفرانــس بُــن بایســت در افغانســتان عملــی گــردد و 

دولــت افغانســتان در ســاخنت نهــاد سیاســی مــردم 

پســند در افغانســتان مســاعی عمــل داشــته باشــد. 

ترشیــک احــزاب سیاســی، ســازمان های تســهیل کننــده 

در رونــد نظــام سیاســی قابــل اعتــامد؛ کار در عرصــه¬ی 

ــی جامعــه  صحــت و بازســازی کشــور خواســته های اصل

جهانــی و کشــور های کمــک کننــده بــه افغانســتان 

ــتند.  ــه داش ــتان ارای ــت افغانس ــب دول ــه جان ــه ب ــود ک ب

ضدعفونــی ســطوح همــکاری می کننــد و در صــورت داشــنت 

ــی توصیه هــای صحــی  ــدون تــرس و نگران ــم مشــکوک ب عای

را رعایــت کنیــم و در خانــه مبانیــم و بــه افــرادی کــه بــا آن هــا 

ــا  ــان رسارس دنی ــم. محقق ــدار دهی ــم هش ــاس بوده¬ای در مت

پژوهش هــای بســیاری را بــرای کشــف درمــان کرونــا در حــال 

ــرب  ــاه عق ــکا روز 1۹ م ــزر آمری ــت فای ــتند. رشک ــی هس بررس

اعــام کــرد کــه ایــن رشکــت بــه واکســن کرونــا دســت یافتــه 

و ایــن واکســن تــا ۹0 درصــد در پیشــگیری از ابتــا بــه 

ــا،  ــت مادرن ــن  رشک ــت. همچنی ــرده اس ــل ک ــر عم ــا موث کرون

ــرب  ــاه عق ــت روز 25 م ــی اس ــت آمریکای ــک رشک ــه ی ــز ک نی

اعــام کــرد کــه واکســن تولیــدی ایــن رشکــت بــرای کرونــا تــا 

ــوده و ایمنــی ایجــاد کــرده اســت.  ــر ب حــدود ۹5 درصــد موث

ــد داده  ــز نوی ــف( نی ــد )یونیس ــل متح ــودکان مل ــدوق ک صن

ــارد دوز  ــه 2 میلی ــک ب ــادی نزدی ــده می ــال آین ــه س ــت ک اس

واکســن کرونــا را در اختیــار کشــورهای در حــال توســعه قــرار 

دهــد. ایــن نهــاد بیــن املللــی بــا 350رشکــت هواپیامیــی و 

ــز  ــگ را نی ــارد رسن ــا یــک میلی ــد ت ترانزیتــی همــکاری می کن

همــراه واکســن ها بــه کشــورهای فقیــری همچــون افغانســتان 

و یمــن ارســال کنــد. ســازمان های بــزرگ و مشــاوران معتــر 

دنیــا بــرای گذرانــدن ایــن بحــران حجــم زیــادی از اطاعــات 

و توصیه هــا را بــه دولت هــا بــرای حامیــت و یــاری بــه کســب 

ــد.  ــاد می دهن ــنت اقتص ــه داش ــده نگ ــا و زن و کاره

ــن  ــار ای ولــی اکــر پیــش بینی هــا حاکــی از آن اســت کــه آث

وضعیــت حداقــل تــا پایــان ســال آینــده بطــول خواهیــد 

انجامیــد.

کرونا و دهکده¬ی جهانی

انســان مــدرن امــروزی در بهره¬بــرداری از منابــع طبیعی 

و تخریــب محیط¬زیســت احســاس آزادی بی¬حــد و مرز 

می کنــد. تحول هــای اقتصــادی قــرن اخیــر و عطــش 

ــال  ــه دنب توســعه پیامدهــای منفــی در محیــط زیســت ب

ــده ای را در  ــران کنن ــای نگ ــت و آلودگی¬ه ــته اس داش

طبیعــت برجــای گذاشــته کــه پذیرفتنــی نیســت. در یــک 

ســال گذشــته ظهــور نــوع جدیــد ویــروس کوویــد-1۹ کــه 

ــا الزامــات محیــط زیســتی ارتبــاط  از جهــات گوناگــون ب

پیــدا می کنــد، جهــان مــدرن و پیرشفتــه را در تنگنــا قــرار 

ــان  ــوز درم ــه هن ــناخته¬ای ک ــروس ناش ــت. وی داده اس

ــل  ــل و عوام ــی عل ــدارد. بررس ــود ن ــرای آن وج ــی ب قطع

ــن  ــن پاندمی ذه ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــکار ب ــه راه ــز ارائ و نی

بــرش را بــه ســمت کاهــش یــا توقــف تخریــب محیــط 

زیســت ســوق داده اســت. رسعــت انتشــار و آمــار بــاالی 

بیــامری در ســطح  ایــن  از  مبتایــان و مــرگ ناشــی 

دنیــا، ضعــف و شــکنندگی دســتاوردهای بهداشــتی و 

ــه  ــی ب ــان متک ــادی جه ــی و اقتص ــاختارهای مدیریت س

ــاخت.  ــان س ــوژی را عری تکنول

زیرســاخت های  بــا  کشــوری  کــه  نیــز  افغانســتان  در 

تخریــب یافتــه و درگیــر جنــگ و فقــر اســت ماننــد ســایر 

کشــورها بــا رشوع فصــل رسمــا تعــداد مبتایــان بــه کرونــا 

بــار دیگــر رونــد افزایشــی را در پیــش گرفتــه اســت. طبــق 

آمــار اعامــی از ســوی ســازمان جهانــی بهداشــت از آغــاز 

ــا و 1752  ــورد ابت ــون 45۹66 م ــا اکن ــا ت ــیوع کرون ش

ــل  ــرگ گــزارش شــده اســت. در والیت هــای کاب ــورد م م

و هــرات مــوارد ابتــا بیشــرتی شناســایی شــده انــد کــه 

ــایت  ــار س ــاس آم ــر اس ــون ب ــا تاکن ــروس کرون پاندمی وی

worldometer  جــان بیــش از یــک میلیــون و چهارصــد 

هــزار نفــر را گرفتــه اســت و  احتــامل مــی رود کــه از یــک 

ــن  ــد. ای ــرده باش ــت ک ــان رسای ــه انس ــی ب ــوان وحش حی

بــار اول نیســت کــه یــک پاندمی دنیــا را متوجــه طبیعــت 

می کنــد. 

در ســال 2002، شــیوع ســارس از چیــن رشوع شــد و 

جــان بیــش از 700 نفــر را گرفــت. منشــا ویــروس کرونــا 

تاکنــون بــه طــور قطعــی تاییــد نشــده ولــی بــه حیوانــات 

ــط داده شــده اســت.  ــه خفــاش رب وحشــی از جمل

درســت اســت ایــن ویــروس نیــز بــا منشــا ووهــان چیــن بــه 

دنیــا معرفــی شــد امــا امــراض واگیــردار خطرنــاک دیگــری 

نیــز وجــود دارد کــه منی تــوان نقــش بقیــه دنیــا را ترئــه 

کــرد کــه در ایــن ماجــرا بــی گنــاه هســتند. 

ــانی  ــن کار آس ــردن چی ــه گ ــا ب ــه تقصیره ــنت هم انداخ

ــه  ــد بلک ــن منی افت ــط در چی ــاق فق ــن اتف ــی ای ــت ول اس

ــال  ــوان مث ــه عن ــان دارد. ب ــز جری ــورها نی ــایر کش در س

صنعــت تولیــد مــواد غذایــی در کشــورهای توســعه یافتــه 

آنتــی بیوتیک هــا و داروهــای  از  بــه اســتفاده فــراوان 

مکمــل بــر روی حیوانــات متکــی هســتند و ایــن صنعــت 

بــزرگ در برخــی کشــورها از جملــه در جنگل هــای حــاره 

ای، رودخانــه یانــگ تســه چیــن و جنــوب رشق آســیا فاقــد 

ــر  ــامل تغیی ــوب احت ــط مطل ــه رشای ــند ک ــارت می باش نظ

ــد.  ــا می کن ــروس را محی ــاالی وی ــار ب ــکل و انتش ش

همچنیــن خریــد و فــروش حیوانــات کمیــاب و وحشــی بــه 

عنــوان غذاهــای لوکــس، دارو و حیوانــات خانگــی خطــر 

بزرگــی بــرای ســامت انســان اســت. 

ــی  ــل بیامری های ــت ناق ــن اس ــات ممک ــه حیوان ــن گون ای

باشــند کــه می تواننــد انســان را درگیــر و بســیار خطرنــاک 

باشــد. در چهــار دهــه آخــر قــرن بیســت¬ام بیــش از 

325 نــوع بیــامری شناســایی شــده کــه 60 درصــد منشــا 

جانــوری داشــته انــد. 

ریشــه بیامری هــای مشــرتک بیــن انســان و حیوانــات 

و  ناســازگاری  باعــث  کــه  اســت  تخریــب طبیعــت  در 

نهایــت  در  و  اســت  شــده  ویروســی  ناهنجاری هــای 

جمعیت هــای مرتاکــم انســانی در شــهرها هــدف آســانی 

بــرای میزبانــی ایــن ویروس هــا و باکرتی هــای ناشــناخته 

بــه نظــر می رســند. 

ــه منابــع طبیعــی کــه در زندگــی  ــه ب نــگاه مــرف گرایان

می افتــد،  اتفــاق  سیاســی  تصمیم هــای  تــا  شــخصی 

ــان را در آینــده در رشایــط بحرانــی تــری  موقعیــت انس

ــد داد.  ــرار خواه ق

ــوز  ــورها هن ــر کش ــه در اک ــاری ک ــدن اجب ــه مان در خان

نیــز ادامــه دارد، فرصتــی اســت کــه نگاهــی انتقــادی بــه 

ــا محیــط زیســت داشــته باشــیم.  رابطــه خــود ب

ــا  ــه انســان مجــال اندیشــیدن داده اســت ت کوویــد 1۹ ب

ــه  ــواده و جامع ــی، خان ــط طبیع ــا محی ــود ب ــار خ در رفت

خــود بازاندیشــی کنــد پــس بایــد از ایــن منظــر از ویــروس 

تشــکر کــرد کــه بــه انســان فهامنــد بــا ثــروت و تکنولــوژی 

منی تــوان در آینــده ای مــدرن و الکچــری آرامــش خریــد 

ــار  ــتی رفت ــط زیس ــای محی ــار و پیامده ــد آث ــان بای و انس

خــود را ارزیابــی کنــد. کوویــد 1۹ از ایــن لحــاظ بــرش را 

مجبــور کــرد خردمندانــه بیاندیشــد و زندگــی کنــد.

شــتاب شــیوع کرونــا عــاوه بــر راه آســان انتقــال آن، از 

می گیــرد.  نشــآت  نیــز  جهانــی  ارتباطــات  گســرتدگی 

انتشــار رسیــع کرونــا رونــد پرشــتاب جهانــی شــدن را دچــار 

تردیــد کــرده اســت بــه طــوری کــه تعامــات بیــن املللــی و 

روابــط خارجــی کشــورها از حالــت اولویــت خــارج شــد. تــا 

پیــش از کرونــا سیاســت درهــای بــاز و مســیر جهانــی شــدن 

ــرای بهبــود رشایــط اقتصــادی توصیــه می شــد امــا حــاال  ب

بســنت مرزهــا اولویــت یافتــه اســت. 

ــرن  ــخ ق ــان تاری ــن زم ــب تری ــوان عجی ــا را می ت ــه کرون زمان

اخیــر دانســت؛ دورانــی کــه در عیــن وابســتگی راه حــل در 

ــدی  ــای جدی ــا افق ه ــت. کرون ــع اس ــتگی جوام ــدم وابس ع

ــوس  ــان ملم ــن آن بی ــه مهم تری ــوده ک ــان گش ــه روی انس ب

هــم رسنوشــت بــودن کلیــت بــرش اســت. 

کرونــا آمــد تــا بگویــد، شــکنندگی زندگــی مــدرن را بپذیریــم 

ــت.  ــی اس ــرش حیات ــل ب ــای نس ــرای بق ــدگاه ب ــر دی و تغیی

ــا هــم، ترددهایشــان، عادت هــای  ــل انســان ها ب ــوع تعام ن

بــه  اجتامعــی  و  فــردی  بهداشــت  و ســطح  رفتاریشــان 

چگونگــی انتقــال بیامری هــا تاثیــر می گــذارد. 

ــت  ــن اس ــی ای ــده جهان ــی در دهک ــب زندگ ــی از معای یک

انتشــار بیــن املللــی رسیــع بیامری هــای  کــه کنــرتل 

ــل  ــی متص ــا در جهان ــت. م ــوار اس ــس دش ــد کاری ب جدی

ــد.  ــا همــه در آن ســفر می کنن ــم کــه تقریب زندگــی می کنی

ــات و  ــت و ثب ــظ امنی ــرای حف ــرد ب ــات ک ــران اثب ــن بح ای

ســامت عمومی مرزهــای ملــی و دولت هــا هنــوز نقــش 

ــازمان  ــر س ــی نظی ــن امللل ــازمان های بی ــد و س مهمی دارن

بهداشــت جهانــی هنــوز کارایــی الزم جهــان شــمول را 

ندارنــد. بــرای مقابلــه بــا چالــش کرونــا، دولت هــا بــه طــور 

مســتقل بــه مقابلــه برخاســتند و بزرگرتیــن اتحــاد جهانــی 

کــه اتحادیــه اروپــا باشــد بــر اثــر اپیدمی کرونــا منفعــل 

ــن و  ــرای قوانی ــن و اج ــه تدوی ــور ب ــور مجب ــر کش ــد و ه ش

پروتکل هــای داخلــی شــد. 

لــزوم تقویــت  ایــن پدیــده عامل¬گیــر  از طرفــی دیگــر 

ــت  ــی و منطقــه ای برخــاف رقاب همکاری هــای بیــن امللل

هــر چقــد  هیــچ کشــوری  و  روشــن ســاخت  را  جویــی 

قدرمتنــد و ثرومتنــد نتوانســت از ایــن تهدیــد بیــن املللــی 

در امــان مبانــد و رسنوشــت خــود را مجــزا از دیگــران رقــم 

ــد.  بزن

بنابرایــن در کنــار مزایــا و لذت هــای زندگــی در دهکــده¬ی 

ــر  ــد مدنظ ــز بای ــناخته¬ی آن را نی ــرات ناش ــی مخاط جهان

داشــت.

کرونــا و الزامــات رعایــت مالحظــات زیســت محیطــی از 

ســوی انســان مــدرن

توسعه جهان در بسرت طبیعت رخ می دهد. 

بــرای  انبــوه  تولیــد  جهــت  داری  رسمایــه  نظام هــای 

ــر  ــت را تغیی ــط زیس ــط محی ــی رشای ــاد جهان ــن اقتص تامی

ــد ســاالنه  ــع، تولی ــرژی و مناب ــاالی ان ــد. مــرف ب می دهن

ــده  ــواع آالین ــد باعــث ورود ان ــب شــیمیایی جدی 300 ترکی

ــرات  ــره ای از مخاط ــود و زنجی ــوا می ش ــاک، آب و ه ــه خ ب

محیطــی را ایجــاد می کنــد. از جملــه آن تغییــرات آب و 

هوایــی و ورود آالینده هــای متعــدد ماننــد فلــزات ســنگین، 

ــه زنجیــره غذایــی اســت. آســیب  ترکیبــات ســمی و مــر ب

متنوعــی  مشــکات  شــکل¬گیری  باعــث  زنجیــره  ایــن 

ــات می شــود.  ــد گســرتش بیــامری در انســان و حیوان مانن

علــت آن عــدم رعایــت نــکات صحــی در ایــن شــهرهای 

مهــم و بــا جمعیــت انبــوه اســت. بــه تازگــی بــرای 

هتل هــا  و  تعطیــل  دانشــگاه ها  وضعیــت  ایــن  مهــار 

و صالون هــای عروســی فعالیــت شــان ممنــوع اعــام 

ــا در  ــار کرون ــت مه ــن اس ــت ای ــا واقعی ــت. ام ــده اس ش

افغانســتان کــه در زیرســاخت¬ها، خدمــات صحــی و 

ــدی دارد و  ــای ج ــادی ضعف ه ــایل اقتص ــهری و مس ش

ــد  ــز می باش ــکاری نی ــر و بی ــرتده و فق ــاد گس ــار فس دچ

ــت. ــوار اس ــیار دش کاری بس

اجــرا  بــه  دوبــاره  محدودیت هــا  کشــورها  برخــی  در 

ــکی،  ــای پزش ــا کادره ــت ت ــده¬اند و از دول ــته ش گذاش

رســانه ها و ســلریتی ها در تاش¬انــد بــا تشــویق بــه 

مانــدن  خانــه  در  و  بهداشــتی  توصیه¬هــای  رعایــت 

فیلــم  کتــاب، متاشــای  مطالعــه¬ی  بــه  پرداخــنت  و 

یــا آموزش هــای انایــن رسعــت انتشــار ایــن ویــروس 

کشــنده را کنــرتل و همچنیــن وضعیــت زندگــی را معنــا 

ببخشــند تــا آثــار روانــی و اجتامعــی دوران کرونــا قابــل 

تحمل¬تــر باشــد. امــا پرســش مهــم این اســت که شــیوع 

و انتشــار بیــامری تــا کــی ادامــه خواهــد داشــت؟! پایــان 

ایــن پاندمی قابــل پیــش بینــی نیســت امــا واضــح تریــن 

ــه  ــن ب ــه واکس ــی ک ــا زمان ــل ت ــت حداق ــن اس ــخ ای پاس

تاییــد نهایــی برســد و توزیــع جهانــی شــود؛ رشایــط بــه 

اعــامل انســان ها گــره خــورده اســت کــه تــا چــه میــزان 

در ایــن رشایــط دشــوار بــرای رعایــت پروتکل¬هــای 

ــز  ــی و پرهی ــای فیزیک ــت فاصله ه ــر رعای ــتی نظی بهداش

و  دســت¬ها  مکــرر  شســنت  تجمعــات،  برگــزاری  از 

مهدی شیرزاد

مرضیه محمدی
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 بازی با اعداد              3165
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3060    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

 جواب شطرنج  3335
شاه سفید را در خانه  h7 حرکت دهید. 

3364

جواب هدف         2812
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ثور
ممکن اســت مشــکالت جدی در تمام کارهای عملی داشته باشید. بهتر است 
کــه کارهای روزانه خود را انجام دهید. از طرف دیگر، فرصت خوبی دارید تا در 

کارهایی که پی گیری می کنید موفق شوید.

جوزا
امروز صبح به نظر می رســد که بیشــتر از روزهای دیگر حســاس هستید، در 
حقیقت این موضوع روابط با همکاران و شرکای کاری را سخت می کند. به شما 

توصیه می کنیم که به حس عملی خود تکیه نکنید، 

سرطان
ممکــن اســت مبلغ عمده ای پــول از جایی که اصال انتظــارش را ندارید 
دریافــت کنیــد. احتماال به عنــوان کمک و یا قرض باشــد. در هر صورت 
هیجــان زده خواهید شــد. بهترین زمــان برای برنامه ریــزی برای آینده 

باشد.  نمی 

اسد
امروز می توانید به حس تان اطمینان کنید. ســتاره شناســان می گویند امروز 
برای حل مسائلی که نیاز به قدرت تخیل و الهام دارند مطلوب است. اگر هنرمند 

هستید االن وقتش است که استعدادهای خود را به نمایش بگذارید 

سنبله
به نظر می رســد که برای یک حرفه یا پــروژه کاری برنامه ریزی کرده اید و روز 
خوبی برای پیدا کردن راه حل های خالقانه و اورجینال است اما نه برای اقدامات 

فنی. فرصت شما در موفق شدن بسیار است، 

حمل
امروز خالقیت تان در سطح عالی قرار دارد و می تواند در ارائه ایده های جدید 
در حرفه و پروژه های کاری کمک کند. امروز از ذهن عالی برخوردار هســتید و 

حس هنری زیادی دارید. 

میزان
امروز صبح در تمرکز کردن دچار مشکل خواهید شد. ممکن است کارهایی 
که قبال شــروع کرده اید را به زمان دیگری موکول کنید زیرا هر اشتباهی 
منجر به خسارات زیادی می شود. زمانی که نیاز دارید، می توانید به توصیه 

ها و کمک همکاران تان تکیه کنید.

عقرب
امروز صبح ممکن اســت تا حدودی سردرگم باشــید و حس و حالی خوبی 
نداشته باشــید. روز خوبی برای مذاکره و بحث در ارتباط با هر گونه موضوع 
نمی باشــد. امروز از خیال پردازی اجتناب کنید، زیرا ریسک کردن باعث از 

دست دادن خیلی چیز ها می شود.

قوس
با توجه به پیش بینی ها امروز تمرکز کردن بر روی موضوعات ســخت است. 
اگر نیاز دارید تا به مسائل حرفه ای بپردازید، ممکن است بهتر باشد که کمک 

به همکاران را به زمان دیگری موکول کنید.

جدی
امروز به نظر می رســد که حرفه تان برای شما مشکل شده است، زیرا فاقد 
حس عملی هستید. ممکن است بهتر باشد که تصمیمات کاری یا محل کار 

تان را به زمان دیگری موکول کنید، 

دلو
روز عالی برای خالقیت، و نوآوری است. فرصتی دارید تا استعدادهای هنری خود 
را به نمایش بگذارید. امشــب ممکن است شخص خاصی را مالقات کنید که از 
استعدادهای هنری تان حمایت کند. زمان خوبی برای بحث و گفت و گوی آرام 

با شریک عاطفی تان است.

2813

حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 5  کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

علیـ  عالیـ  عیالـ  عدیل 
ـ عیدـ  عایدـ  عیادتـ  یل 
ـ رعیت ـ رای ـ یار ـ دری 
ـ ریا ـ ریال ـ تیر ـ تیار ـ 
تایر ـ الی ـ عیار ـ تیل ـ 

دیرـ  دیار.
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آمریکایی آرام

آمریکایـی آرام، فلمـی اسـت بـا کارگردانـی پائلـو فیلیـپ نویـس و ایـن فلـم 

بـر پایـه رمانـی بـا همیـن نـام از گراهـام گرین در سـال ۲۰۰۲ منترش شـده 

اسـت. فلـم از صحنـه  تریـاک کشـیدن فاولـر خربنـگار مجلـه تایـم لنـدن و 

شـخصیت اصلـی داسـتان بـه همراه معشـوقه سـابقش فونگ به صـورت آرام 

رشوع می شـود. زنی کـه مدتـی فاولـر را تـرک کـرده بـود و حـاال بـاز برگشـته 

تـا برایـش بسـاط تریـاک راه بینـدازد. امـا ایـن آرامـش خیلـی زود بـه هـم 

می خـورد و خـرب می رسـد کـه یـک آمریکایـی کشـته شـده و مـا تـا پایـان 

داسـتان مشـغول رمزگشـایی از شـخصیت ایـن آمریکایـی کشـته شـده و راز 

قتـل مرمـوزش هسـتیم. 

شـخصیتی بنـام پایـل در درون قصـه فکـر می کنـد فونـگ معشـوقه جـوان 

و زیبایـی فاولـر را از آن خـود کـرده و خوشـبختش می کنـد کـه دقیقـا عیـن 

رفتـار آمریـکا بـا ویتنام اسـت. آمریکا فکـر می کرد بـا ورود به ویتنـام و آوردن 

لطـف  در حقـش  و کمونیسـم  فرانسـه  کـردن دسـت  کوتـاه  و  دموکراسـی 

می کنـد کـه چنیـن نشـد. ایـن فلـم کـه بسـر واقعاتـش در ویتنام اسـت در 

کنـار نشـان دادن عشـق ایـن سـه نفر کـه در واقع منـاد هامن جنـگ بر رس 

ویتنـام اسـت، بـه جنـگ بیـن فرانسـه و کمونیسـت ها و هم چنـان دخالـت 

آن کـه  بـا  مـا می منایانـد.  بـه  را  و چیزهـای  کـرده  توجـه  نیـز  آمریکایی هـا 

منتقدیـن اهـل سـینام ایـن فلـم را می پسـندند و یک بـار نامزد جایزه اسـکار 

بهریـن بازیگـر مرد نیز شـده اسـت، اما با تاسـف بایـد یادآوری کنـم که این 

فلـم از فلم هـای برگزیـده  و مـورد پسـند خـودم نیسـت، فقـط فلمی سـت که 

در طـول هفتـه دیـده ام و قـرار هـم بـر همیـن شـد کـه جدیدتریـن فلمی که 

دیـده ام را در مـوردش بنویسـم. 

النرصالدین و لب حوض بخارا

بنفـش«  »بلـور  عنـوان  تحـت  کارگـردان،  و  کننـده  تهیـه  بلـور  بهـزاد  از 

مسـتندهای زیـادی دیـده ام کـه هرکـدام به نوع خـودش خـوب و قابل تأمل 

بوده انـد. از جملـه مسـتند »چـای؛ دم تـازه« مسـتند »موالنـا« و چند مسـتند 

دیگـر. این بـار دیـدن مسـتند »مالنرصالدیـن و لـب حـوض بخـارا« نیـز برایم 

جالـب آمـد و خواسـتم ازش برای تـان بگویـم. در ایـن مسـتند بهـزاد بلـور 

رساغ مالنرصالدیـن و شـهر بخـارا مـی رود. مالیی که سـال ها مـا را خندانده 

و بخارای که شـاعران بسـیاری زبان به وصف آن گشـوده  و شـاهان بسـیاری 

در آن زیسـته  اسـت. بهـزاد بلـور در ایـن مسـتند از جدایـی سـمرقند و بخارا 

از حـوزه فـارس بـزرگ و از تسـخیر ایـن دو شـهر تاریخـی توسـط روسـیه  

در  دو شـهر چگونـه  ایـن  این کـه  از  و  و سوسیالیسـت ها می گویـد  تـزاری 

سـاحت ازبکسـتان قـرار می گیـرد. او از معامری هـای قدیمـی و زیبای هـای 

شـگفت انگیز بخـارای قدیـم پـرده بـر مـی دارد و نیـز از صوفی هـای صدو چهل سـال 

قبـل از امـروز بـه مـا می گویـد. 

و  کلیسـا  آتشـکده،  می خانـه،  مسـجد،  قبـل  سـال  چندصـد  در  کـه  اسـت  جالـب 

عبادت گاه هـای طریقـت  نقشـبندی و دیگـر عبادت گاه هـا در نزدیکـی هـم بنـا شـده 

بـوده و پیـروان آن هـا هـم بی هیـچ مانعـی در مقابـل یک دیگـر، عبـادت کـرده  و بـه 

نواخـن موسـیقی و نوشـیدن مـی و ده هـا شـادی دیگـر می پرداخته انـد. 

زمـان  بـه منایـش می گذارنـد کـه گفتـه می شـود در  را  ایـن مسـتند مسـجدی  در 

ساسـانیان بـه »آتشـکده مـاه« معـروف بوده و پس از آن که مسـلامنان بر شـهر تسـلط 

می یابنـد آتشـکده را خـراب و در جایـش مسـجد می سـازند که بـه نام »مغـاک عطار« 

شـهره می شـود.  

ایـن رونـد ادامـه پیـدا کـرده و در زمانـی هجـوم کمونیسـت ها مسـجد بـه می خانـه 

قالیچه هـا،  آن  در  کـه  برپاسـت  آن  در  منایشـگاهی  هـم  حـاال  و  می شـود  تبدیـل 

ظرف هـای سـنتی و دیگـر چیزهـای قدیمـی از هرجـای دنیـا بـه منایـش در می آیـد. 

ترانـه ای  »اختـم«  نـام  بـه  بخـارا  دوره گـرد  نوازنـدگان  از  یکـی  مسـتند  آخرهـای  در 

افغانسـتانی »بـاز آمـدی ای جـان مـن جـان را فـدای جـان تـو« کـه در این جـا همـه 

بیشـر از یک بـار بـا صدایـی دلنشـین احمـد ظاهـر شـنیده اند را می خوانـد و ایـن 

گواهـی از فرهنـگ  قدیمـی و مشـرکی می دهـد کـه تااکنـون آن چنـان فاصلـه ای 

بین شـان نیفتـاده و تـا حـال حداقـل بـا تارهـای باریکـی بـه همدیگـر وصل انـد. 

در فرجـام مسـتند گفتـه می شـود کـه مـردم این جـا اعتقـاد دارنـد، مالنرصالدیـن در 

زمـان تیموریـان در همیـن شـهر زندگـی می کـرده. او شـخصیتی واقعـی بـوده کـه با 

خـرش کارهـای خنـده آور امـا پرمغـزی انجـام می داده اسـت. جالب اسـت کـه خیلی 

از کشـورهای ماننـد هنـد، افغانسـتان، ایـران، تاجکسـتان، ترکیـه، عربسـتان و حتی 

بوسـنی بـاور دارنـد کـه مالنرصالدیـن در کشورشـان زاده شـده اسـت و هر کـدام این 

مـالی نـام دار را از آن خودشـان می خواننـد.

دست مایه ی هفته 
یک کتاب، یک فلم و یک مستند

حوت
امروز، یک مالقات کاری می تواند نامید کننده باشد. بهتر است عجول نباشید، 
به زودی فرصت های عالی بر سر راه تان قرار خواهد گرفت. حدس و گمان مالی 

باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیری می شود. 
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صیادـ  ضرباتـ  طراوشـ  ظلمتـ  عکاسـ  غیابتـ  فریباـ  قبایلـ  کایناتـ  

گرماسنجـ  لیوانـ  مدهوشـ  نوینـ  وطواطـ  هماناـ  یاسا.
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 غضنفر کاظمی

اسب ها، اسب ها از کنار یک دیگر

طبـق عـادت قدیمـی در راه دفـر رسی زدم بـه پیشـخوان کتاب خانه هـای 

واقـع در مارکـت کتابسـتان در پـل رسخ و از آن جـا در پاتـوق همیشـگی 

فروشـگاه کتـاب نسـل نو. 

از مسـئول فروشـگاه رساغ کتاب هـای تـازه رسـیده را گرفتـم. وی برخـالف 

انتظـار، کتـاب تـازه چـاپ شـده دولت آبـادی را نشـانم داد. 

منی دانسـتم  چیـزی  آبـادی  دولـت  رمـان  تـازه  چـاپ  از  آن جایی کـه  از 

از خوشـحالی دسـت از پـا منی شـناختم. ایـن  بـار امـا بـر خـالف دیگـر 

کتاب هـای دولـت آبـادی خوانـدن ایـن رمانـش حـس گنـگ و مبهمـی بـر 

مـن داد کـه منی دانسـتم پـس از خواندنـش بـه چـه رسـیده  ام.  حقیقتـا 

گفـن از ایـن کتـاب سـخت اسـت. داسـتانی عجیـب و پیچیـده ای دارد. 

آدم هـای در ایـن رمـان حضـور دارد کـه منی شـود بـه طـور کامـل آن هـا 

را شـناخت. انـگار کـه تکـه  ای از هرکدام شـان گنـگ و نامفهمـوم اسـت. 

انـگار کـه مـا تنهـا تصویـر کم رنـگ از شـخصیت ایـن آدم هـا را می بینیـم. 

گم شـده ای دارنـد یـا خودشـان را گـم  کرده انـد، هم دیگر را می شناسـند یا 

اصـال منی شناسـند، در کجـا و در کـدام زمـان حضـور دارنـد، خواننـده بـه 

منی فهمـد.  چیـزی  درسـتی 

انـگار شـخصیت های ایـن داسـتان تنها به دنبـال پیدا کردن گم شده شـان 

و  بیگانه انـد  باخودشـان  و  کرده انـد  گـم  را  خودشـان  انـگار  نیسـتند، 

می خواهنـد بـا پیـدا کـردن رگ و ریشه شـان در واقـع خودشـان را پیـدا 

در  را  آدم  و  می شـود  آغـاز  ابهـام  از  پـر  نوعـی  بـه  داسـتان  ایـن  کننـد. 

فضایـی تاریـک و مرموزانـه، قـدم بـه قـدم بـا ابهامـات بیشـری بـه دنبـال 

خـود می کشـاند.  کریـام، ملـک پـروان و مـردی شـخصیت های اصلی این 

رمان انـد. نام هـای کـه بـه گفتـه خـود دولـت آبـادی از روی عمـد انتخـاب 

نشـده و معناهای پشـت هرکدامش است. کریام شـخصیت اصلی داستان 

ناگهـان رس از کاروانـرای قدیمـی در جنـوب تهـران در مـی آورد. در آن جا 

متوجـه یـک مـرد پیـر و مـرد جوانی می شـود و پـس از اتفاقات ناخوشـایند 

و تـرس و سـواالتی از هم دیگـر و دلهـره ای مبهـم بـه قصـه از گذشـته های 

نـه چنـدان دور و پـدر و دوسـتانی  که گـم شـده اند می پردازد. ملـک پروان 

و مـردی نیـز هم چـون خـود کریـام گم شـده ای دارنـد و روزگار رسگشـته و 

حیرانـی را می گذراننـد. از همین جـا رابطـه ای بیـن ایـن غریبه هـا شـکل 

می گیـرد و بقیـه داسـتان و اتفاقـات دیگـر... محمـود دولت آبـادی خود در 

جایـی در بـاره ایـن کتاب می گویـد: »در زمانی کـه این کتاب را می نوشـتم 

می دانسـتم کـه جوابـی بـرای سـوال هایش نـدارم، مـن در آن لحظـه فقـط 

می دانسـتم کـه این هـا را بنویسـم و نوشـتم!«

آغاز به کار تلویزیون آموزشی سا
و  آموزشـی  روی کـرد  بـا  سـا  دیجتالـی  تلویزیـون  مـا:  افغانسـتان 

تفریحـی گشـایش یافـت. ایـن تلویزیـون زیرمجموعـه ی »موسسـه ی 

ارتقـای ظرفیـت مدنی معرفت« اسـت؛ موسسـه ای که لیسـه ی عالی 

معرفت-یکـی از نهادهـای آموزشـی مشـهور در کشـور-را نیـز شـامل 

می شـود.

تلویزیـون سـا روز پنجشـنبه 13 قـوس 1399 بـا حضـور و اشـراک 

طاهـر زهیـر رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ، صحـرا کریمـی 

اسـتادان  دولتـی،  مقام هـای  از  شـامری  فلـم،  افغـان  رییـس 

و  دانشـجویان  آمـوزگاران،  هرنمنـدان،  فرهنگیـان،  دانشـگاه ها، 

دانش آمـوزان آغـاز بـه کار کـرد. مراسـم گشـایش ایـن تلویزیـون در 

ادیتوریـم فرانسـیس دوسـوزا در لیسـه عالـی معرفـت برگـزار شـد.

رضـا کاتـب رییـس هیات مدیـره ی موسسـه ی ارتقـای ظرفیـت مدنی 

از  یکـی  را  سـا  تفریحـی  و  آموزشـی  تلویزیـون  تاسـیس  معرفـت، 

هدف هـای اسـراتیژیک در معرفـت خوانـد و یـادآور شـد کـه آغـاز 

او  آمـوزش در معرفـت اسـت.  ادامـه ی رونـد  تلویزیـون سـا  نـرشات 

گفـت: »آغـاز نـرشات تلویزیـون سـا میمـون و ارزش مند اسـت و برای 

بهبـودی برنامه هـای تلویزیـون سـا از همـه ی دوسـت داران معرفـت 

دعـوت می کنـم کـه در غنامنـدی برنامه هـای تلویزیـون سـا سـهم 

بگیرنـد.«

راسـتای  در  سـا  تلویزیـون  کـه  کـرد  بیـان  ادامـه  در  کاتـب  آقـای   

جامعـه  در  خـالق  تفکـر  و  آزادی  توسـعه ی  و  تقویـت  غنامنـدی، 

فعالیـت می کنـد و بـه عنـوان زبـان گویـا و رسـا در میـان رسـانه های 

کشـور سـهم ارزنـده خواهـد داشـت. او افـزود کـه تاسـیس تلویزیون 

سـا تجربـه ی نسـل پـس از جنـگ اسـت و جامعـه را بـا دنیـای مدرن 

پیونـد خواهـد داد. 

معرفـت  مدنـی  ظرفیـت  ارتقـای  موسسـه ی  هیات مدیـره ی  رییـس 

هم چنـان خاطـر نشـان کـرد کـه زبـان در تلویزیـون سـا از اهمیـت 

از  یکـی  زبانـی  دانـش  سـطح  ارتقـای  و  اسـت  برخـوردار  ویـژه ای 

هدف هـای اصلـی در تلویزیـون سـا اسـت. او عـالوه کـرد کـه آزادی 

بیـان بـه عنـوان بسـر آزادی و اندیشـه از طریـق تلویزیـون سـا در 

خانه هـای تک تـک از بیننده هـای تلویزیـون سـا جای گاه خـود را باز 

می کنـد و در هـر بـار متاشـای برنامه ها، بیننـده از خـود حداقل این 

سـوال را خواهـد کـرد کـه چـه چیـزی نـو آموختـه اسـت.

داوود ناجـی مشـاور شـورای امنیـت ملـی کـه پیشـینه ی خربنـگاری 

بنیان گـذاری  اسـت،  داشـته  سـاله  چندیـن  فرهنگـی  فعالیـت  و 

تلویزیـون آموزشـی و تفریحـی سـا را دریچه ای برای تخصصی سـازی 

اکـر  کـه  شـد  یـادآور  و  خوانـد  کشـور  در  تلویزیونـی  برنامه هـای 

رسـانه های دیـداری در کشـور حداقـل فعالیـت تخصصـی نـدارد تـا 

بیننـده زمـان خـود را برای دیـدن آن هزینه کند. او اظهـار امیدواری 

کـرد کـه تلویزیـون سـا بتوانـد خـوراک فرهنگـی خوبی بـه خانه های 

بیننـدگان بیـاورد. 

آقـای ناجـی در ادامـه بـه کم توجهـی بـه فرهنگ اشـاره کـرد و اظهار 

کـرد کـه مولـدان فرهنگـی در افغانسـتان، تولیـد فرهنگـی را چندان 

در  فرهنگـی  کار  همیـن سـبب  از  او  بـاور  بـه  و  جـدی منی گیرنـد 

افغانسـتان از اسـتندرد خاصی برخوردار نیسـت. او افزود: »امیدوارم 

کـه تلویزیـون سـا بتوانـد سـطح کیفیـت تولیـد فرهنگـی را بـه یـک 

اسـتندرد برسـاند.«

طاهـر زهیـر رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنگ، تاسـیس تلویزیون 

سـا را دریچـه ای بـرای فرهنگ سـازی و تولیـد کارهـای فرهنگـی در 

کشـور عنـوان کـرد. او اظهـار امیـدواری کرد کـه حداقـل از دریچه ی 

تلویزیـون سـا، برنامه هـای موثـر و مفیـدی به مـردم افغانسـتان هدیه 

تـازه و روح جدیـد  آقـای زهیـر گفـت: »تلویزیـون سـا نفـس  شـود. 

در میـان رسـانه های افغانسـتان اسـت و امیـدوارم سـا بـا روی کـرد 

آموزشـی و فرهنگـی اسـتثنایی از قاعـده ی پردازش رصف به مسـایل 

باشد.« سیاسـی، 

یـک کشـور  بـرای  را هم چـون عنـرص حیاتـی  فرهنـگ  زهیـر  آقـای 

رضوری خوانـد و از کم توجهـی بـه فرهنگ در کشـور اظهار نارضایتی 

بـه  پرداخـن  بـدون  کشـوری  هیـچ  در  کـه  کـرد  ترصیـح  او  کـرد. 

توسـعه ی فرهنگـی، هرگـز بـه سـعادت و رفـاه نرسـیده اند. او ضمـن 

در  را  فرهنـگ  عنـرص  توسـعه یافته،  کشـورهای  بعضـی  بـه  اشـاره 

آبادانـی و ترقـی آن کشـورها حیاتی خواند. او گفت: »اگر افغانسـتان 

در حـدود بیـش از شـصت سـال هنـوز هـم جـز فقیرترین کشـورهای 

جهـان اسـت، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه در طول متامـی این سـال ها 

هیـچ توجهـی قابـل مالحظـه ای بـه فرهنگ نشـده اسـت. رسپرسـت 

وزارت اطالعـات و فرهنـگ درادامـه گفـت: »مانیفسـت سـا یعنی کار 

فرهنگـی و کار فرهنگـی یعنـی ایجاد شـوق و زوق و ایجاد زمینه های 

آموزشـی بـرای مـردم. او گفـت امیـدوار اسـت کـه تلویزیـون سـا روی 

فرهنـگ مـردم تاثیر بگـذارد و مانند نور درخشـان در میان انبوهی از 

تاریکـی و تکثیرکننـده ی محبـت و پیـام هم دلـی میان مردم باشـد.«

در ایـن برنامـه »گـروه سـا« ترانـه اجـرا کـرد و هم چنـان مسـتندی از 

تلویزیـون سـا به منایـش گذاشـته شـد. گفتنـی اسـت کـه »سـا« در 

گذشـته نـام گروهـی بـود کـه در برنامه هـای فرهنگی و هرنی لیسـه 

عالـی معرفـت ترانـه اجـرا مـی می کـرد. 

طبـق معلومـات مسـووالن تلویزیـون دیجتالـی سـا، ایـن تلویزیون با 

برنامه هـای گوناگـون بـا نرشات 24 سـاعته آغاز بـه فعالیت می کند و 

در حـال حـارض برنامه هـای برنا بـا موضوع جوان و نوجـوان، برنامه ی 

زندگـی زیبـا بـا موضـوع توان مندسـازی افـراد، برنامـه ی کتاب خوان 

بـا موضـوع مطالعـه و معرفـی کتاب هـای علمـی و ادبـی، برنامـه ی 

شـب سـینام با موضـوع معرفـی بهرین فیلم هـای سـینامیی جهان، 

برنامـه ی کارت سـبز بـا موضـوع ورزش آمـاده ی نـرش اسـت. قابـل 

ذکـر اسـت کـه تلویزیـون سـا از طریـق شـبکه ی ترکمـن عـامل، روی 

فریکونسـی 10845 و سـمبول ریت 27500 قابـل دریافـت اسـت. 



پولیـس ایتالیـا امـروز اعـام کـرد کـه در آزمـون 

زبـان ایتالیایـی سـطح B1 لوئیـس سـوارز تقلب 

نقـش  مـورد  در  تحقیقـات  بـود.  صـورت گرفتـه 

لوئیـس  اسـت.  شـده  رشوع  یوونتـوس  باشـگاه 

بارسـلونای  فوتبـال  تیـم  بازیکـن سـابق  سـوارز 

اسـپانیا که تابسـتان امسـال با پیشـنهاد باشگاه 

یوونتـوس ایتالیـا مواجه شـده بود، 22 سـپتامرب 

بـرای رشکـت در آزمـون زبـان ایتالیایـی وارد این 

کشـور و شـهر پروجـا شـد. سـپس اعـام شـد که 

او موفـق شـده آزمـون را بـا موفقیـت پشـت رس 

گذاشـته و مـدرک زبـان خـود را دریافـت کـرده 

اسـت. مدرکـی که کمـک می کرد که به واسـطه 

ملیـت ایتالیایـی همـرش، گدرنامـه ایتالیایـی 

اخـذ کرده و برای پیوسـن به یوونتوس مشـکلی 

نداشـته باشـد. او اما پس از قبولی در این آزمون 

بـا مشـکات جدیدی رو به رو شـد. طبـق ادعای 

برخـی از رسـانه هـا، سـوارز سـواالت امتحانـی 

خود را از قبل می دانسـت و به همین دلیل منره 

خوبـی هـم از این امتحان کسـب کرد. سـوارز به 

واسـطه این تقلـب، با اتهام کاه بـرداری رو به رو 

شـد. امـروز پولیـس ایتالیا اعـام کرد کـه پس از 

تحقیقـات مفصـل، اکنـون بـه این نتیجـه قطعی 

رسـیده اسـت کـه امتحـان زبـان سـوارز جعلـی 

خـوان الپورتـا جـدی تریـن گزینـه بـرای ریاسـت 

باشـگاه بارسـلونا محسـوب مـی شـود. او اهـداف 

بلنـدی در رس دارد. خـوان الپورتـا چنـد روز پیش 

رسـا خـرب از نامـزدی خود برای ریاسـت باشـگاه 

بارسـلونا داد. انتخابـات 24 جنـوری برگـزار مـی 

شـود و بایـد دیـد از میان 9 نامزد، کـدام یک رای 

بیشـری را کسـب خواهـد کرد.

از آن اسـت کـه الپورتـا  گانـه زنـی هـا حاکـی 

شـانس بیشـری نسـبت بـه رقبـای خـود دارد. او 

هفت سـال رئیس بارسـا بـود و با او آبـی اناری ها 

روزهـای خوبـی را پشـت رس گذاشـتند.

بسـیاری مـی گوینـد الپورتـا ضـد رئـال اسـت و از 

ایـن تیـم تنفـر دارد. او بـه کادنـا کوپـه گفـت:» 

عاشـق  بلکـه  نیسـتم  رئـال  ضـد  مـن  خیـر؛ 

بارسـلونا هسـتم. مـن با باشـگاه رئـال و فلورنتینو 

پرز)رئیـس رئـال( هیـچ مشـکلی نـدارم. همیشـه 

هـم سـعی کـرده ام بـا متـام فوتبالـی هـا، رابطـه 

صـورت  الزم  هـای  هاهنگـی  قبـل  از  و  بـوده 

گرفتـه بـود. طبـق ایـن بیانیـه، جولیانـا گرگـو و 

سـیمونه اولیویـری مدیـران دانشـگاه پروجـا بـه 

عـاوه پروفسـورهایی که از سـوارز امتحان گرفته 

بودنـد، به مدت هشـت ماه از هر فعالیت شـغلی 

تعلیـق شـده انـد و دفر آزمـون این دانشـگاه نیز 

تعطیل شـده اسـت. همچنیـن تحقیقاتی جدید 

در مـورد نقش داشـن باشـگاه یوونتـوس در این 

قضیـه نیز رشوع شـده اسـت. به باشـگاه تورینی 

اتهامـی جـدی وارد شـده مبنـی بـر اینکـه بـرای 

رسعـت بخشـیدن بـه پروسـه انتقـال سـوارز، در 

ایـن تقلـب آشـکار نقش مسـتقیم داشـته اسـت.

ام حسـنه باشـد. می دانم و می توانم با کسـانی که 

تفکـری مخالـف مـن دارنـد، بـه خوبـی کنـار بیایم.« 

قهرمانـی هـای اخیـر رئـال در چمپیونزلیـگ:» قطعا 

بـرای مـن و هـواداران بارسـا دردنـاک بـود. زمانـی 

کـه رئیـس بارسـلونا بـودم، دنیـا را مـی بلعیدیـم امـا 

در سـال هـای گذشـته، تیمـی در حـد نـام و اعتبـار 

بارسـا نبوده ایم و نتایج اسـفناکی در لیگ قهرمانان 

کسـب کـرده ایـم. هـدف مـن بازگردانـدن بارسـا بـه 

بهریـن روزهایـش اسـت.« جـذب رسخیـو راموس:» 

دوسـت نـدارم در مـورد بازیکنـان حـرف بزنم. کسـی 

در مـورد شایسـتگی هـای رامـوس تردیـد نـدارد ولی 

ابتـدا بایـد بـه داشـته هـای مـان بـه  مـا در بارسـا 

خصـوص در تیـم هـای پایه توجه کنیـم. همین حاال 

اسـکار مینگسـا مدافعـی مسـتعد و آینـده دار نشـان 

داده اسـت. رونالد کومان هم در اسـتفاده از جوانان 

شـجاعت بـه خـرج داده و حرکتـش قابـل تحسـین 

است.«

قطعی؛ اثبات تقلب سوارز در آزمون زبان ایتالیایی

الپورتا: ضد رئال نیستم؛ بارسا به راموس نیاز ندارد
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"مسـاله موشکی هم هست."

آقـای بایـدن گفـت: "مـن فکـر می کنـم همـه ایـن چیزهـا 

را می دانـم،  امـا یـک چیـز  بـود.  بسـیار دشـوار خواهنـد 

بـرای  بربیـم.  پیـش  تنهایـی  را  کار  ایـن  منی توانیـم  مـا 

همیـن بایـد بخشـی از یـک گـروه بزرگر باشـیم. نـه فقط 

در مـورد ایـران، بلکـه همیـن طـور در خصـوص روسـیه و 

چیـن و سبسـیاری مسـائل دیگـر."

متحـدان  هسـته ای  توافـق  از  امریـکا  خـروج  از  پـس 

اروپایـی ایـن کشـور بـه طـوری کم سـابقه موضعـی خـاف 

ایـن کشـور گرفتـه و بـر ادامـه توافـق بـا ایـران پافشـاری 

کرده انـد.

در فرانسـه تربیـت کنـد و بودجـه انجمن هـای اسـامی و 

مسـاجد و بـه ویـژه حایـت مالـی از آنها خارج را به شـدت 

کنـرل کنـد. او بـه دولـت خود دسـتور داده "قانونـی علیه 

شـکاف اندازی اجتاعـی" تهیـه کنـد.

مبارزهبـامبلغینافراطگرا

حـال ژرالـد دارمانـن، وزیـر کشـور فرانسـه در توییـر خود 

از نظـارت گسـرده بـر مسـاجد خـرب داده اسـت. بـه گفتـه 

او ۷۶ مسـجد و مرکـز مذهبـی مظنـون بـه ترویـج تجزیـه 

کـه  رادیویـی گفـت  یـک مصاحبـه  در  او  طلبـی هسـتند. 

مامـوران تحقیقـات خـود را از عرص دیروز)چهارم دسـامرب( 

آغـاز می کننـد و در پایـان ایـن تحقیقـات احتـاال برخـی 

از ایـن مراکـز و مسـاجد بسـته خواهنـد شـد. از بیـش از 

ترویـج  بـه  آنهـا  تـای  تنهـا ۷۶  ۲۶۰۰ مسـجد در فرانسـه 

نتیجـه  می تـوان  بنابرایـن  مظنون انـد،  افراطـی  اسـام 

و  مسـاجد  از  کوچکـی  اقلیـت  مراکـز  ایـن  کـه  گرفـت 

گـزارش  یـک  طبـق  می دهنـد.  تشـکیل  را  منازخانه هـا 

تحقیقـی در روزنامـه  فیـگارو "Le Figaro" ۱۶ مسـجد در 

پاریـس در ایـن فهرسـت قـرار دارنـد و ۶۰ تـای دیگـر در 

سـایر مناطـق فرانسـه پراکنده انـد. بنابـر گـزارش فیـگارو 

مامـوران ظاهـراً ۱۸ تـای ایـن مراکـز را کـه به ویژه بـه آنها 

کرده انـد. شناسـایی  هسـتند،  مشـکوک 

هسـته ای ایـران بـود.

جـو بایـدن بـه سـی ان ان گفت: "حـرف آخر این اسـت 

بـه سـاح  اجـازه دسـتیابی  ایـران  بـه  کـه منی توانیـم 

هسـته ای بدهیـم."

او انتقـادش از دونالـد ترامـپ بـرای خـروج از برجـام 

را تکـرار کـرد.

جـو بایـدن گفـت: "او از توافـق خـارج شـد تـا توافقـی 

سـختگیرانه تر بـه دسـت بیایـد، و چـه بـه دسـت آمـد؟ 

آنهـا توانایـی هسته ای شـان را بـاال بردنـد و دارنـد بـه 

سـاح  بـرای  الزم  مـواد  کـه  می رسـند  توانایـی  ایـن 

باشـند." داشـته  هسـته ای 

فرانسـه  در  سیاسـی  علـوم  دانشـمند  روژیـر،  برنـارد 

بـه  خـود  کتـاب  پرفروش تریـن  در  او  شـد.  مطـرح 

اسـام گرایی"  توسـط  شـده  فتـح  "رسزمین هـای  نـام 

از  و  کـرده  اسـام گرا  امامـان  تبلیغـات  از  توصیفـی 

كـه  گفتـه  فرانسـه  رسارس  در  محله هایـی  شناسـایی 

مکـرون،  امانوئـل  اسـام گرایان اند.  دسـت  در  کامـا 

رئیـس جمهـور فرانسـه در بهار سـال جـاری اعام کرد 

کـه مبـارزه بـا نظریه پـردازان اسـام افراطـی را اولویت 

آغـاز  در  او  رسانجـام  می دهـد.  قـرار  خـود  سیاسـی 

مـاه اکتوبـر، سـخرنانی اصلـی خـود را بـه ایـن چالش 

وجـود  بـر  منی توانیـم  »مـا  گفـت  و  داد  اختصـاص 

اسـامی  ببندیـم«.  فرانسـه چشـم  در  افراطـی  اسـام 

را عـادی جلـوه مـی  بـه گفتـه مکـرون »خشـونت  کـه 

را تضعیـف مـی کنـد«.  ارزش هـای جمهـوری  و  دهـد 

او بـا انتقـاد از خـود اضافـه كـرد: »گرایـش جداسـازی 

و جـدارسی را خـود مـا ایجـاد كردیم. کشـور مـا اجازه 

داد محله هـا و مناطـق شـهری بـه وجـود آیـد کـه مرکز 

فاکت انـد.« تجمـع 

"قانونعلیهشـکافافکنی"

رئیـس جمهـور فرانسـه می خواهـد بـرای اصـاح ایـن 

رونـد مـدارس افراطـی قـرآن را تعطیل کنـد، امامان را 

جـو بایـدن، رئیس جمهـور منتخـب امریـکا، بـا انتقـاد از سیاسـت 

دونالـد ترامـپ در قبـال ایـران، گفتـه منی تـوان گفـت سـوءقصد 

بـه محسـن فخـری زاده چـه تاثیـری بـر اختافـات میـان ایـران و 

امریـکا خواهـد گذاشـت.

آقـای بایـدن گفـت حـل مسـائلی کـه بیـن امریـکا و ایـران وجـود 

دارد "دشـوار خواهـد بـود".

او بـه همـراه معاونـش کاماال هریـس در مصاحبه ای با سـی ان ان  

حـارض شـد و از سیاسـت خارجـی دونالـد ترامـپ، از جملـه در 

برخـورد بـا ایـران انتقـاد کرد.

سـوگند  مراسـم  در  ترامـپ  دونالـد  اگـر  گفـت  بایـدن  آقـای 

ریاسـت جمهوری حـارض نشـود روی شـخص او اثـری نـدارد امـا 

افـزود: "چیـزی کـه مـن نگرانش هسـتم، بیـش از این کـه تاثیری 

روی سیاسـت داخلـی باشـد، نگرانـی مـن از تصویـری اسـت کـه 

باقـی جهـان نشـان می دهیـم." بـه  از خودمـان 

اجـرای  بـه  ایـران  اگـر  گفتـه  ایـن  از  پیـش  بایـدن  جـو 

بـه  را  امریـکا  هـم  او  بازگـردد  توافـق هسـته ای  محدودیت هـای 

برجـام بازخواهـد گردانـد. دولـت ایـران می گویـد پیش رشطـی را 

از امریـکا منی پذیـرد. مجلـس ایـران بـه دولـت دو مـاه بـرای رفع 

اسـت. داده  فرصـت  تحریم هـا 

ترامـپ  دونالـد  دربـاره  سـی ان ان  بـا  مصاحبـه  در  بایـدن  جـو 

گفـت: "مهـم اسـت کـه در پایـان ایـن آشـوبی کـه او ایجـاد کرده 

وجـود  قـدرت  مسـاملت آمیز  انتقـال  کـه  دهیـم  نشـان  بتوانیـم 

دارد و طرفیـن رقیـب می ایسـتند، دسـت می دهنـد و گذشـته را 

پشـت رس می گذارنـد." جـو بایـدن دربـاره سـوءقصد بـه محسـن 

فخـری زاده گفتـه "دشـوار بتـوان گفـت چه قـدر" ایـن موضوع بر 

اختافـات میـان ایـران و امریـکا تاثیـر خواهـد گذاشـت.

را  ارسائیـل  امریکایـی  ارشـد  مقـام  یـک  از  نقـل  بـه  سـی ان ان 

اسـت. دانسـته  فخـری زاده  محسـن  بـه  سـوءقصد  مسـئول 

از مقام هـای ارشـد تحقیقـات نظامـی و  آقـای فخـری زاده یکـی 

علیـه  بـی سـابقه"  و  "اقدامـی گسـرده  از  فرانسـه  داخلـه  وزیـر 

اجتاعـی  انشـقاق  و  شـکاف   ایجـاد  بـرای  اسـام گرایان  تـاش 

خـرب داد. براسـاس قانـون جدیـد فعالیـت بیـش از ۷۰ مسـجد 

لـزوم  صـورت  در  و  شـده  رصـد  زیـر  کشـور  ایـن  در  منازخانـه  و 

خطـرات  درمـورد  فرانسـه  در  وقـت  هـر  شـد.  خواهنـد  بسـته 

دربـاره  رسعـت  بـه  مـردم  شـود،  مـی  بحـث  سیاسـی"  "اسـام 

اسـام گرایانه"   "جـدارسی  و  شـکاف  بـرای  گرایـش  ایـن  تـاش 

توسـط  امسـال  ابتـدای  در  اصطـاح  ایـن  می کننـد.  صحبـت 

بایدن: حل مســائل با ایران دشوار خواهد بود

پایتخـت  بـه میزبانـی  شـال حـوزۀ غـرب و حـوزه مرکـز 

برگـزار خواهـد شـد.«

بارسـلونا بـا درخشـش اسـکار مینگسـا بـه نظـر از 
خریـد مدافـع در زمسـتان بـی نیـاز شـده اسـت.

جریـان  در  پیکـه  جـرارد  شـدید  مصدومیـت 
سـاموئل  دوری  کنـار  در  اتلتیکـو  و  بارسـا  بـازی 
اومتیتـی و رونالـد آرائوخـو دیگـر مدافعـان میانـی 
اختیـار  در  را  خوبـی  فرصـت  میادیـن،  از  بارسـا 
اسـکار مینگسـا قـرار داد؛ مدافـع تیـم دوم بارسـا 
و محصـول الماسـیا کـه 10 روز پیـش در ترکیـب 
و  گرفـت  قـرار  دیناموکیـف  برابـر  تیمـش  ثابـت 

داشـت.0-11 هـم  درخشـانی  منایـش 
رونالـد کومـان رسمربی بارسـا در پایان بازی گفت 
کـه مینگسـا در بـازی بعدی بارسـا برابر اوساسـونا 
هـم فیکـس بـازی خواهـد کـرد. او روی گل دوم 
بارسـا نقـش مسـتقیم داشـت و بـه برایثویت پاس 

گل داد.
مینگسـا برابـر اوساسـونا و سـپس فرانـس واروش 
نیـز در ترکیـب ثابـت بارسـا قـرار گرفـت و نتیجـه 
در نـوع خـود جالـب بود: بارسـا با حضـور کلمنت 
لنگلـه و مینگسـا در قلـب خط دفاعی، سـه کلین 

شـیت متوالـی را بـه ثبت رسـانده اسـت.
آبـی انـاری هـا 4-0 دینامو را شکسـت دادند. یک 
بـرد 4-0 دیگـر برابر اوساسـونا و سـپس 0-3 برابر 
فرانـس واروش حاصل کار باشـگاه کاتـاالن در دو 
بازی بعدی با مینگسـا و لنگله بـود. یازده گل زده 

ژرمـن  سـن  پـاری  باشـگاه  از  جنـوری  انتقـاالت  در  اسـت  ممکـن  رودریگـز  خسـه 

اخـراج شـود. خسـه رودریگـز محصـول آکادمـی فوتبـال رئـال اسـت و فصـل 14-

2013 پدیـده کهکشـانی هـا بـود. او کـه مـورد اعتـاد کارلـو آنچلوتـی قرار داشـت، 

بارهـا توانسـت ارزش هایـش را بـه اثبـات برسـاند امـا دقیقـا در روزهـای اوجـش، بـا 

مصدومیـت ربـاط صلیبـی روبـرو شـد و پـس از بازگشـت دیگـر بازیکـن سـابق نبـود. 

حواشـی فـراوان در زندگـی خـارج از فوتبـال او نیـز مزیـد بر علت شـد تا خسـه سـال 

2016 رئـال را بـه مقصـد پـی اس جـی تـرک کنـد. پاریسـی هـا 25 میلیـون یـورو 

بـرای خسـه هزینـه کردنـد امـا او نتوانسـت رضایـت کادر فنـی را جلـب کنـد و در 

سـال هـای اخیـر بـرای تیـم هایـی مثـل الس پاملـاس، اسـتوک سـیتی و بتیـس بـه 

صـورت قرضـی بـازی کـرده اسـت. خسـه تابسـتان بـه پـی اس جـی برگشـت ولی در 

روز آخـر نقـل و انتقـاالت بـود کـه قرضـی راهـی اسـپورتینگ لیسـبون پرتغـال شـد.

دوران قرضـی او در اسـپورتینگ هـم بـی فایـده بـود و باشـگاه پرتغالـی قـرارداد او را 

فسـخ کـرد و خسـه پـس از چنـد مـاه خانـه نشـینی بـه مترینـات پیش فصـل پی اس 

جـی بازگشـت.  او در ابتـدای فصـل و بـه دلیـل ابتـای انبوهـی از بازیکنـان اصلـی 

پـی اس جـی بـه کرونـا شـانس بـازی مقابـل النـس را پیـدا کـرد در نهایـت ماندنـی 

شـد هرچنـد جـزو بازیکنـان ثابت محسـوب منی شـود. اخیرا حضور خسـه در جشـن 

تولـد نامـزدش در جزایـر قنـاری بـدون رعایـت اقدامـات ایمنـی خربسـاز شـده بود و 

هفتـه پیـش رسـانه هـا خـرب از خیانـت او بـه نامـزدش تنهـا یـک روز پـس از جشـن 

او دادنـد. طبـق ادعـای آاس، باشـگاه پـی اس جـی از حواشـی غیرورزشـی  تولـد 

خسـه بـه سـتوه آمـده و اعتقـاد دارد کـه ایـن بازیکـن در حـال رضبـه زدن بـه نـام و 

اعتبـار باشـگاه اسـت. پـی اس جـی بـه شـکل جـدی به اخـراج خسـه فکر مـی کند.

هرچنـد خسـه شـب گذشـته در یـک برنامـه تلویزیونـی رسـا از نامـزدش عذرخواهی 

. کرد 

رقابت هـای دو روزۀ باولینـگ بـرای عضویـت بـه تیـم منتخـب کابـل 

امـروز پنج شـنبه، ۱۳ قـوس راه انـدازی شـد.

باولینـگ بـازان کابـل امیدوارنـد بـا فراهـم شـدن فرصت هـای بهـر 

بتواننـد  بهـر  هرچـه  شـدن  فنـی  هـدف  بـه  رشـته،  ایـن  آموزشـی 

درخشـش قناعـت بخشـی را در رویدادهـای بیرونـی بـه سـود کشـور 

باشـند. داشـته 

سـارا عباسـی، یکـی از ایـن باولینـگ بـازان گفـت: »کمـی راضـی 

نیسـتیم بـه خاطـر اینکه مـا مربی های این رشـته را نداریم تـا در این 

چنیـن رقابت هـا بهـر بدرخشـیم.«

»رقابت هایـی  افـزود:  نیـز  دیگـر  بـاز  باولینـگ  حسـن زاده،  متیـم 

مـا  و  انـد  برخـوردار  باالیـی  سـطح  از  شـدند،  برگـزار  امـروز  کـه 

راضـی هسـتیم. بـازی باولینـگ بازهـا هـم نظـر بـه دورۀ پیـش بهـر 

شده اسـت.«

مسـؤوالن فدراسـیون باولینگ افغانسـتان، برگزاری این دور رقابت ها 

را سـودمند می دانند.

بیـان داشـت: »در  باولینـگ  فاروقـی، مسـؤول فدراسـیون  ادریـس 

پایـان، شـش چهـرۀ برتـر بـه رقابت هـای منتخـب تیـم ملـی راه پیداه 

می کننـد کـه قـرار اسـت تـا ده روز دیگـر با رشکـت ورزشـکاران حوزۀ 

بـرای دو روز برگـزار  باولینـگ کابـل  پیکارهـای گزینشـی 

شـده اند.

و بـدون گل خورده!
ایـن  بـر  را  بارسـا  رسان  مینگسـا  خـوب  منایـش 
داشـته تـا در رشایطـی کـه اوضـاع اقتصـادی بـه 
هیـچ وجـه خـوب نیسـت، از خریـد مدافـع میانی 
در زمسـتان عقب نشـینی کرده و بـه مدافع جوان 
خـود اعتـاد کنند. بارسـا تـا اواخر زمسـتان پیکه 
بـا لنگلـه،  بایـد  و  را در اختیـار نخواهـد داشـت 

مینگسـا، اومتیتـی و آرائوخـو ادامـه دهـد.
بـود؛  خواهـد  کادیـز  برابـر  بارسـا  بعـدی  بـازی 
را  فنـی  کادر  و  هـواداران  همچنـان  مینگسـا 

کـرد؟ خواهـد  سـورپرایز 

راه اندازی رقابت های دو روزۀ باولینگ در کابل

سـازمان جهانـی بهداشـت حائز اکرثیت شـود. 

بـا این همه کشـورهایی مانند پاکسـتان، مرص، 

نیجریـه یـا روسـیه بـر خـط مخالفت خـود باقی 

رای  نهایـت ۲۷  در  یادشـده  ماندنـد. مصوبـه 

میـان  در  اروپایـی  کـه کشـورهای  آورد  مثبـت 

آنهـا وزن باالیی داشـتند، ۲۵ کشـور به آن رای 

منفـی دادنـد و یـک کشـور هـم رای ممتنـع.

بـه رغـم تصمیـم سـازمان ملـل، هـر کشـوری 

راسـا تصمیـم می گیـرد کـه آزادسـازی محـدود 

یادشـده را بپذیـرد یـا نـه، ولـی بنـا بـه تجربـه 

انتظـار ایـن اسـت کـه شـار هـر چـه بیشـری 

از کشـورها بـه تدریـج بـه قبـول و اجـرای ایـن 

مصوبـه رو بیاورنـد. در مجمـوع شـار کوچکی 

آن  یـا  ایـن  معمـوال  کـه  هسـتند  کشـورها  از 

معاهـده بین املللـی را منی پذیرنـد یـا در مـورد 

آن امـا و اگـر قائـل می  شـوند.

مصوبـه سـازمان ملـل البته تـا آنجا پیـش نرفته 

کـه مـواد یادشـده را در فهرسـت مـواد کامـا 

تجویـز  در  رو  ایـن  از  کنـد،  وارد  غیرمشـکل زا 

آنهـا نظـر کارشناسـی پزشـکان و متخصصـان 

می یابـد. محوریـت 

ایـن در حالـی اسـت کـه در دو کشـور دنیـا، 

اسـتفاده  و  فـروش  اروگوئـه  و  کانـادا  یعنـی 

نـدارد  محدودیتـی  حشـیش  و  کانابیـس  از 

شـار  در  نیسـت.  پزشـک  تجویـز  مسـتلزم  و 

دیگـری از کشـورها هـم مـرصف مـواد یادشـده 

مشـمول مجـازات نیسـت یـا مجـازات کمـی به 

دارد. دنبـال 

رسـاً  همچنـان  حشـیش  مـرصف  آملـان  در 

مشـمول مجازات اسـت، ولی عما در بسـیاری 

از ایـاالت ایـن کشـور مـرصف مقـدار کـم آن بـا 

اغـاض روبـرو می شـود.

حشـیش  مثـل  آن  مشـتقات  و  کانابیـس 

سـال   ۶۰ بـه  نزدیـک  از  پـس  ماریجوانـا  و 

همنشـینی و همـرازی بـا هروئیـن و کوکائیـن 

در فهرسـت مـواد خطرنـاک سـازمان ملـل، از 

ایـن فهرسـت حـذف شـدند و مـرصف پزشـکی 

آنهـا بامانـع اعـام شـد. کانابیـس و مشـتقات 

 ۵۹ از  پـس  ماریجوانـا  و  حشـیش  مثـل  آن 

سـال  از لیسـت مـواد خطرنـاک ثبـت شـده در 

ایـن  از  و  ملـل حـذف شـدند  اسـناد سـازمان 

پـس در مصـارف پزشـکی جـزو مـواد بی خطـر 

تلقـی خواهنـد شـد. بـه ایـن ترتیـب ایـن مـواد 

بـه لحـاظ خطرناکـی دیگـر بـا مـواد مخـدری  

ماننـد هروئیـن و کوکائیـن و کریسـتال میـث 

بـود. نخواهنـد  همـراز  )متامفامتیـن( 

ملـل  سـازمان  مخـدر  مـواد  کمیسـیون 

 )Commission on Narcotic Drugs, CND(

تولیدکننـدگان  عمـا  خـود  تصمیـم  ایـن  بـا 

مجـوزدار شـاهدانه یـا کانابیـس کـه گیـاه مادر 

حشیش به شار می رود را از تعقیب و مجازات 

مصـون می کنـد. البته همه کشـورها از تصمیم 

سـازمان ملـل و کاهـش سـختگیری در تولید و 

مـرصف کانابیـس و حشـیش تبعیـت نخواهنـد 

کشـورها  از  زیـادی  شـار  بـرای  ولـی  کـرد 

تصمیم گیری  هـای  بـرای  یادشـده  تصمیـم 

میان مـدت و درازمـدت جنبـه راهـربدی دارد.

رای گیـری  در  حـارض  کشـور   ۵۳ میـان  در 

و  آزادسـازی  برابـر  در  مقاومـت  کمیسـیون، 

و  شـاهدانه  کنرل شـده  کشـت  عادی سـازی 

مـرصف کنرل شـده حشـیش و کانابیـس کـم 

نبـود و سـال ها و سـاعت ها بحـث الزم شـد تـا 

نهایتـا ایـن یا آن کشـور مثـل فرانسـه از موضع 

توصیـه  نهایتـا  و  بیایـد  کوتـاه  خـود  سـخت 

سازمان ملل حشیش را 
از فهرست مواد خطرناک حذف کرد

اخراج احتمالی بازیکن PSG 11-0؛ پدیده بارسلونا همه را سورپرایز کرد
به خاطر رسوایی جنسی

ائتالف سه رئیس جمهور امریکا 
برای دعوت مردم به زدن واکسن کرونا

تـا دربـاره قابـل اعتادبـودن واکسـن های کرونـا 

کننـد.  تشـویق  آن  زدن  بـه  را  مـردم  و  تبلیـغ 

امریـکا،  پیشـین  جمهـور  رئیـس  اوبامـا،  بـاراک 

کـه بـر خـاف دونالـد ترامـپ بـه آنتونـی فاوچـی 

مقـام ارشـد و چهـره محـوری در مقابلـه بـا کرونـا 

گفتـه  رادیویـی  مصاحبـه ای  در  دارد،  اعتـاد 

اسـت: »وقتـی فاوچـی بگویـد ایـن یا آن واکسـن 

برابـر کرونـا مصـون  مطمـن اسـت و فـرد را در 

می کنـد مـن در زدن واکسـن تردیـد نخواهم کرد 

را هـم  و حتـی سـعی خواهـم کـرد هم میهنانـم 

بـه مطمن بـودن واکسـن متقاعـد کنـم.« اوبامـا 

احتـال داده اسـت کـه زدن واکسـن را جلـوی 

دوربیـن تلویزیـون انجـام دهـد یـا آن را به صورت 

ویدئـو پخـش کنـد "تـا مـردم بداننـد کـه بـه علـم 

بـاور دارم. بـه خصوص کـه هیـچ اطمینانی ندارم 

کـه کرونـا رساغ مـن هم نیایـد". این اشـاره اوباما 

کنایـه ای روشـن بـه ترامـپ تلقـی می شـود که از 

ابتـدا خطـر کرونـا را بی اهمیـت معرفـی کـرده و 

خـودش را در برابـر آن مصـون اعـام کـرده بـود .

گرچـه فضـای سیاسـی امریـکا همچنـان زیـر 

تاثیـر مناقشـات انتخاباتـی و بحـران مدیریـت 

از  غیررسـمی  ائتـاف  یـک  ولـی  کروناسـت، 

در  کـه  شـاید  پیشـین  جمهـور  رئیـس  سـه 

اعـام  بـا  نباشـد.  بی تاثیـر  بحـران  ایـن  مهـار 

رشکت هـای مختلـف در نزدیک شـدن بـه تولید 

انبـوه و مجـوزدار واکسـن کرونـا مقابلـه بـا ایـن 

همه گیری وارد فاز تازه ای شـده اسـت. مشـکل 

امـا در ایـن مرحلـه رصفا توزیع عادالنه واکسـن 

بلکـه  نیسـت،  فقیـر  و  میـان کشـورهای غنـی 

دسـته جات  و  گرو هـا  کشـورها  از  بسـیاری  در 

مخالـف واکسـن هـم رو بـه رشـد هسـتند کـه 

برابـر واکسیناسـیون  بـه مانعـی در  می تواننـد 

تبدیـل  جمعـی  مصونیـت  ایجـاد  و  عمومـی 

شـوند. بـرای ایجـاد مصونیـت جمعـی در یـک 

کشـور بایـد دسـتکم ۶۰ تـا ۷۰درصـد جمعیت 

واکسـینه شـود. حاال در امریکا برای گرفن باد 

از بادبـان مخالفـان واکسیناسـیون چهره هـای 

مطـرح سیاسـی و اجتاعـی به میـدان آمده اند 

فرانسه برای مبارزه با اسالم گرایی افراطی قانون وضع می کند
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 علی رضا احمدی

محمـد مهـدی می گویـد از آن روزی کـه جنـگ بینایـی ام را 

از مـن گرفـت، دولـت و نهادهـای ملـی و بین املللـی هـم مرا 

دیگـر ندیـد و در دنیـای تاریـک خـود ماندم.

بیـش از 4 دهـه جنـگ و ناامنـی و حمـات تروریسـتی باعث 

شـده اسـت کـه چنـد میلیـون تـن در کشـور معلـول شـوند 

اسـاس  بـر  نباشـند.  عـادی  بـه صـورت  زندگـی  بـه  قـادر  و 

از 13 درصـد  بنیـاد آسـیا/ آسـیا فوندیشـن بیـش  آمارهـای 

رنـج می برنـد.  از معلولیـت شـدید  جمعیـت کشـور 

جمعیـت  گذشـته  سـال  معلومـات،  و  احصائیـه  ملـی  اداره 

بـر  بـود کـه  اعـام کـرده  تـن  میلیـون  را حـدود 35  کشـور 

اسـاس تحقیق آسـیا فوندیشـن، حدود 4.5 میلیون شـهروند 

هسـتند. معلولیـت  دارای  کشـور 

اداره صلیـب رسخ جهانـی نشـان  آمارهـای  از سـوی دیگـر 

می دهـد کـه سـاالنه حـدود ده هـزار تـن بـه جمـع معلـوالن 

افـزوده می شـود و در کنـار ایـن، تعـدادی هـم بر اثـر ابتا به 

بیـاری فلـج کـودکان/ پولیـو نیـز معلـول می شـوند.

معلـوالن  بـه  ارایـه خدمـات  بـه  متعهـد  چنـد  هـر  حکومـت 

اسـت امـا بـه دلیل مشـکات اقتصـادی و ضعـف در زیربناها 

منی توانـد بـه متامـی معلـوالن خدمـات بدهـد.

از جملـۀ مجمـوع افراد دارای معلولیت که در فهرسـت وزارت 

کار، امـور اجتاعـی، شـهدا و معلولیـن اسـت، حـدود ۱۲۸ 

هـزار تـن آنـان مطابـق قانـون حقـوق و امتیـازات اشـخاص 

دارای معلولیـت، امتیـاز دریافـت می کننـد.

کامـل،  معلـول  هـر  بـرای  وزارت،  ایـن  مسـئوالن  بـه  گفتـه 

 »حـدود هفـت سـال اسـت کـه رس ایـن چهارراهـی شـلوغ 

می نشـینم از صبـح تـا بیـگاه؛ هیـچ کسـی مـرا ندیـد و هیـچ 

کـس خـری از مـن نگرفتـه و منی گیـرد.«

رس  کـه  اسـت  نابینـا  مـردی  مهـدی،  محمـد  سـخن  ایـن 

امـرار  بـرای  و  می نشـیند  کابـل  در  رسخ  پـل  چهارراهـی 

معـاش، کارت اعتبـاری )کریـدت کارت( تلفـون می فروشـد.

اثـر جنگ هـای  بـر  پیـش  سـال  مهـدی حـدود 30  محمـد 

داخلـی و انفجـار مببـی برای همیشـه دنیایش تاریک شـد و 

دیگـر هیـچ انسـانی را ندیـد؛ آدم هـا نیـز او را ندیدنـد.

بـه مناسـبت روز جهانـی معلـوالن بـه رساغ ایـن مـرد نابینـا 

رفتـم. از او در مـورد مشـکات و نحـوه زندگی اش پرسـیدم از 

اینکـه آیـا کسـی بـرای کمـک یا حایـت بـه او مراجعـه کرده 

است؟

همـه سـاله نهادهـای مختلـف ملـی و بین املللـی روز سـوم 

دسـمر )13 قـوس روز جهانـی معلـوالن( را تجلیل می کند و 

بـرای بهبـود وضعیت زندگی معلـوالن برنامه ریـزی می کنند.

بـرای  نهادهـا  ایـن  کـه  می گویـد  امـا  مهـدی  محمـد 

چنیـن  خودشـان  زندگـی  بهبـود  بـرای  و  »پروژه گیـری« 

برنامه هایـی را برگـزار می کننـد، هیـچ هدفـی بـرای بهبـود 

زندگـی معلـوالن ندارنـد. اگر هـم کاری کنند، بـرای تعدادی 

شـار. انگشـت 

او گفـت کـه حدود هفت سـال اسـت رس چهارراهی پل رسخ 

می نشـینم از صبـح تا شـام؛ بـه غیر از چند مشـری دایمی و 

گاهـی رهگذری، هیچ کسـی احوامل را منی پرسـد.

مناسبتهایپروژهای؛ 

سـاالنه ۶۰ هـزار افغانـی و بـرای معلـوالن قسـمی، سـاالنه 

۳۰ هـزار افغانـی حقـوق داده میشـود. در مجموع، سـاالنه 

۱۶ میلیـارد افغانـی بـه معلـوالن امتیـاز پرداخت می شـود.

دسرسـی  زمینـۀ  در  کـه  می گویـد  همچنیـن  وزارت  ایـن 

بـه خدمـات صحـی، تعلیمـی، توزیـع زمیـن و آموزش هـای 

فنـی و حرفـوی نیز بـرای معلـوالن خدمات و سـهولت هایی 

فراهـم کـرده  اسـت.

از  امتیـازی  گونـه   کـه هیـچ  امـا می گویـد  محمـد مهـدی 

نهادهـای دولتـی منی گیـرد و با انـدک درآمد خـود و کمک 

خرجـی فرزنـدش، زندگـی اش را می گذرانـد.

او کـه صاحـب پنـج فرزند اسـت و در یک خانـه ی کرایه ایی 

در کابـل زندگـی می کنـد، می گویـد کـه فرزنـد کانـش بـه 

دلیـل فقـر نتوانسـت ادامه تحصیـل بدهد.

محمـد مهـدی گفـت کـه ایـن مشـکل )نرفـن فرزنـدش به 

مکتـب( مـرا خیلـی آزار می دهـد، چـون آینـده ای فرزنـدم 

ماننـد خـودم خراب می شـود و مجبـور خواهد بـود کارگری 

. کند

بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  عضـو  یعقوبـی  بنفشـه 

افغانسـتان نیـز بـه روزنامـه افغانسـتان ما گفـت کـه دولت و 

نهادهـای ملـی و بین املللـی نتوانسـته بـه طـوری کـه بایـد 

می شـد، بـرای بهبـود وضـع معلـوالن کار کنـد.

خانـم یعقوبـی افـزود، امـا تـاش می شـود که انـدک اندک 

بـرای بهبـود وضـع معیشـتی و زندگـی معلوالن کشـور، کار 

شـود تـا حقـوق بـری آنان نیـز رعایت شـود.

امـا بـر خـاف ایـن تاش هـا؛ محمـد مهـدی از زندگـی در 

کابـل خاطـرات خـوب و بد زیـادی دارد. خاطـرات بدی که 

گاهـی باعـث می شـود از مردم ایـن جامعه بـدش بیاید و از 

متامـی آنان برسـد.

نابینایـی اش  از  بـار مشـریانش  کـه چندیـن  او می گویـد 

سوءاسـتفاده کـرده اسـت و بـه خاطـر اندک مفـاد کریدیت 

کارت، کل پولـش را بـا خـود برده اسـت و یـا اینکه گاهی به 

پـول »منـر بـدل« داده اند.

شـاری  چنـد  هـر  کـه  گفـت  همچنیـن  مهـدی  محمـد 

انسـان های خوبـی هسـتند  کابلـی  از شـهروندان  زیـادی 

خطابـم  کـور  و  می کننـد  مسـخره ام  گاهـی  تعـدادی  امـا 

. می کننـد

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر بـه مناسـبت روز جهانـی 

معلـوالن »دسـتنامه«ای را رومنایـی کـرد که بر اسـاس آنان 

حقـوق  بـه  کـه  خواسـته  معلـوالن  و  مـردم  خانواده هـا،  از 

بـری ایـن افـراد احـرام بگذارنـد و در ادبیـات گفتـاری 

خـود از واژه هـای نادرسـت اسـتفاده نکننـد. 

نیـز   افـراد دارای معلولیـت  ایـن کمیسـیون می گویـد کـه 

به مثابـه افـرادی مسـتقل و آزاد   از حقـوق بـری یکسـان 

بـا سـایر هم نوعـان خـود برخوردار انـد و به موجـب رویکـرد 

حقـوق بری نسـبت بـه این قر، کـه از دهـه 90 میادی 

بـه این سـو بـه حیث  رویکـردی برتـر در جهان مطرح اسـت، 

هیـچ بهانـه و توجیهـی بـرای اعـال تبعیـض  یـا محدودیت 

پذیرفتنـی  انسانی شـان  حقـوق  بـه  آنـان  دسرسـی  در 

. نیست

بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  عضـو  یعقوبـی  بنفشـه 

حقـوق  کنوانسـیون های  و  اسـناد  کـه  گفـت  افغانسـتان، 

و  بـر«  حقـوق  جهانـی  »اعامیـه  جملـه  از  بـری، 

»کنوانسـیون حقـوق افـراد دارای معلولیـت«، اصل »کرامت 

انسـانی« را بـرای همـه انسـان ها، رصف نظر از رنـگ، نژاد، 

زبان و سـایر مشـخصه ها و عوارض  به رسـمیت می شناسـد.

خانـم یعقوبـی بـه شـاری از ماده هـای قانـون اساسـی نیز 

اشـاره کـرد و گفـت که این حقـوق و وجایب را بـرای متامی 

اتبـاع افغانسـتان، بـدون هـر گونـه تبعیـض، در نظـر گرفته 

است.

او افـزود، شـاید بتـوان گفت که  اساسـی ترین گام برای رفع 

ایـن چالش هـا،  تغییـر در نگـرش مـردم و اصـاح فرهنـگ و 

گفتـار و درک و کاربـرد درسـت مفاهیـم و الفـاظ مرتبـط بـا 

پدیـده معلولیت و شـخص دارای معلولیت باشـد؛ آن هم به 

نحـوی کـه کرامـت انسـانی آنـان را بـه رسـمیت بشناسـد و 

نیـز نگاهـی واقع بینانـه بـه ایـن تنوع بری دانسـته شـود.

فقر فرهنگی و بی سـوادی باعث شـده اسـت که شـاری از 

شـهروندان کشـور بـه ادبیـات گفتـاری خود توجـه چندانی 

نکننـد و گاهـی از معلولیت را به عنوان یک ناسـزا اسـتفاده 

کننـد. رفتـاری که باعـث رنجش معلوالن می شـود.

کـودکان  »شـا  داد:  خواهـد  ادامـه  کابـل  بـه  کمک هایـش 

مـا  برویـد.  پیـش  بـه  بخوانیـد،  کـه درس  اسـت  کافـی  عزیـز 

مناینـده گان ترکیـه و دولت ترکیه در راسـتای کمـک به آموزش 

کـرد.«  نخواهیـم  دریـغ  تـاش  از هیچ گونـه  پـرورش شـا  و 

به گفتـۀ مسـؤوالن بنیـاد معـارف ترکیـه در افغانسـتان در آیندۀ 

بـه  افغانسـتان   در  تـرک  افغـان  مکتب هـای  شـار  نزدیـک 

۲۶مکتـب افزایـش خواهـد یافـت. بـا افزایـش ایـن مکتب هـا 

شـار دانش آمـوزان در ایـن مکتب هـا نیـز بـه ۱۸هـزار خواهـد 

. رسید

کشـور  ریاسـت جمهوری  ارگ   

اول  مرحلـه ی  کـه  می گویـد 

افغانسـتان  در  کرونـا  واکسـین 

بـه کمـک بانـک جهانـی تطبیـق 

. د می شـو

نـر  بـا  جمهـوری  ریاسـت 

کـه  اسـت  نوشـته  خرنامـه ای 

بانـک  رییسـان  را  موضـوع  ایـن 

جهانی و بانک انکشـاف آسـیایی 

روز پنج شـنبه، ۱۳ قـوس در یـک 

طریـق  از  مجـازی  گفت وگـوی 

ارشف  رییس جمهـور  بـا  آنایـن 

اسـت. کـرده  مطـرح  غنـی 

به نقـل از خرنامه، رییس جمهور 

در ایـن گفت وگـو از رییسـان ایـن بانک هـا خواسـته اسـت که در 

قسـمت تطبیق مرحله ی اول برنامه ی واکسـین کرونا افغانسـتان 

را کمـک کنند.

ارگ افـزوده اسـت که در مقابل »مسـئوالن متذکـره از تعهد مالی 

واکسـین  اول  مرحلـه ی  متویـل  زمینـه ی  در  جهانـی  جامعـه ی 

کویـد۱۹ کـه قـرار اسـت از سـوی حکومـت افغانسـتان بـه کمک 

بانـک جهانـی تطبیـق شـود، خـر دادند«.

کـه  گفته انـد  آسـیایی  انکشـاف  و  جهانـی  بانک هـای  رییسـان 

براسـاس ایـن برنامـه، در مرحلـه ی نخسـت مبـارزه بـا مـوج دوم 

ویـروس کرونـا، قرار اسـت ۲۰ تـا ۴۰ درصد برنامه ی واکسـین در 

افغانسـتان تطبیـق شـود.

آنـان گفتـه اسـت کـه  از تعهـدات  آقـای غنـی ضمـن قدردانـی 

عمـده ی  اولویت هـای  از  کرونـا  ویـروس  دوم  مـوج  بـا  مبـارزه 

اسـت. افغانسـتان  حکومـت 

شـد.  اعـام  عقـرب   ۲۸ تاریـخ  در  کرونـا  ویـروس  دوم  مـوج 

احمدجـواد عثانـی، وزیـر صحـت عامـه در آن هنـگام گفتـه بـود 

کـه براسـاس آمـار و ارقـام مـوارد مثبت ویـروس کرونا، افغانسـتان 

در آسـتانه ی ورود بـه مـوج دوم شـیوع ایـن ویـروس قـرار دارد.

بـه گفتـه ی ایـن وزارت در مـوج دوم کرونـا در کشـور ممکـن بیش 

از ده میلیـون نفـر بـه ویـروس کرونا مبتا شـوند.

تعـداد رسـمی مبتایـان ویروس کرونـا در کشـور هم اکنون به ۴۷ 

هـزار و ۳۸۸ نفـر می رسـد. از جمـع این تعـداد مبتـا، یک هزار و 

۸۴۷ نفـر جـان باخته اند. 

مکتـب  دومیـن  ترکیـه  معـارف  بنیـاد   

ابتداییـه را روز جمعـه در کابـل گشـود. 

ایـن مکتـب ابتداییـه در منطقـۀ شـهر نو 

کابـل بـا حضور سـفیر ترکیـه و مقام های 

حکومـت افغانسـتان گشـوده شـد.

در  ترکیـه  معـارف  بنیـاد  مسـؤوالن 

افغانسـتان می گوینـد کـه در ایـن مکتب 

۲۵۰دانش آمـوز کـودک آمـوزش خواهند 

دیـد.

معـارف  بنیـاد  رییـس  وایـووت،  شـاکر 

ترکیه در افغانسـتان در مراسـم گشـایش 

ایـن مکتب گفت: »ایـن مکتب با ظرفیت 

از  و  ایجـاد شده  اسـت  دانش آمـوز   ۲۵۰

صنـف اول تـا صنـف ششـم دانش آمـوز می پذیـرد. بـا آن کـه دو 

مـاه از فعالیـت ایـن مکتـب می گـذرد، امـا متامـی صنف هـای 

آن پر شـده اند.« هم اکنون بیسـت مکتب لیسـه در افغانسـتان 

در چارچـوب بنیـاد معـارف ترکیه فعالیت دارند و بیش از شـش 

ایـن مکتب هـا  آمـوزش در  فراگیـری  هـزار دانش آمـوز رسگـرم 

اسـتند. بینـاد معـارف ترکیـه، چهـار مکتـب ابتداییـه نیـز در 

افغانسـتان دارد کـه دو مکتـب آن در کابـل اسـت.

می گویـد  افغانسـتان  در  ترکیـه  سـفیر  طغـرل،  خـان  اغـوز 

کـه بـرای رشـد نظـام آمـوزش و پـروش افغانسـتان، انقـره بـه 

 ناتـو از انتقـال بیـش از یـک هـزار تُـن مـواد طبـی 

خـر  نزدیـک  روزهـای  در  افغانسـتان  بـه  ادویـه  و 

می دهـد.

 ۱۳( پنج شـنبه  ناتـو  تـدارکات  و  حایـت  اداره 

قـوس( در تویـر نوشـت کـه ۱۰ طیـاره ایـن مـواد 

انتقـال  افغانسـتان  بـه  دسـمر  مـاه  جریـان  در  را 

داد. خواهنـد 

در ادامـه آمـده کـه کمک طبـی و ادویه بـا نیروهای 

امنیتـی و دفاعی افغانسـتان صـورت خواهد گرفت. 

از آغـاز تاریـخ دقیـق انتقـال ایـن کمک ها از سـوی 

اداره حایـت و تـدارکات ناتـو جزئیـات داده نشـده 

است. 

مرحلهیاولواکسینکرونا
درافغانستانبهکمکبانکجهانیتطبیقمیشود

بنیادمعارفترکیهدومینمکتبابتداییهرادرکابلگشود

ناتوبیشازیکهزارتُنموادطبیوادویهبهافغانستانکمکمیکند

 نابینـاـیی
 که هیچ کس او را ندید


