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 بایدن: سازمان های امریکایی از ترامپ رضبه  
بزرگی خورده اند

چین و اتحادیه اروپا در آستانه توافق بزرگ تجاری 

 رییـس جمهـوری منتخـب امریـکا گفتـه 
اسـت سـازمان های مرتبط اصلـی با امنیت 
ملـی در امریـکا در دولـت ترامـپ ضربـه 
بزرگـی خورده انـد. آقای بایدن گفته اسـت 
او و تیـم انتقالـی دولتش اطالعـات الزم را 
از جملـه از وزارت دفـاع امریـکا دریافـت 

نکرده انـد....

 بـر اسـاس گـزارش رسـانه ها، اتحادیـه اروپا 

و چیـن بـه یک توافـق بزرگ تجـاری نزدیک 

انتظـار مـی رود  توافـق، کـه  ایـن  شـده اند. 

هفتـه جـاری رسـمی شـود، به رشکـت های 

بـازار چیـن  بـه  بهـری  اروپایـی دسرسـی 

می دهـد و همچنیـن رشایـط رقابـت را برای 

آنهـا بهـر خواهد کـرد....
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تروریسم و خبرسازی 
با اهداف نرم 

تحلیل نظریه های عدالت 
انتقالی؛ به مثابه صلح پایدار در 

افغانستان 

خشونت فزاینده طالبان 
در سایه حمایت کشورهای 

خارجی

در  خـود  حضـور  ماجـرای  آغـاز  از  هـا  تروریسـت   
کشـورهای منطقـه بـه خصـوص افغانسـتان و از ابتدای 
فعالیـت هـای تروریسـتی و خشـونت آمیـز بـر اهمیـت 
رسـانه و نقـش آن در جنـگ روانـی آگاه بودنـد. مسـلم 

اسـت همـان طـوری کـه در پشـت صحنـه ...

3

3

2
4

4

2

سرمقاله

 محمد هدایت

فرار عجیب رونالد کومان از 
جریمه کمیته انضباطی 

مقصد بعدی ستاره جدایی طلب 
رئال مشخص شد 

شـدند. دسـتگیر  صحت عامـه  وزارت 

ایـن اداره روز سه شـنبه 9 جـدی بـا نرش خربنامه ای نوشـته 

از  تـن  چهـار  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  سـارنوالی  لـوی   

کارمنـدان وزارت صحـت عامـه بـه اتهام مطالبۀ رشـوت، در 

شـهر زیبـای مزاررشیـف مـی باشـیم« وی افـزود »بـا این 

خدمـات، تجـارت ها و افراد میتواننـد از انرنت پررسعت 

و قابل اعتامد مسـتفید شـوند.«

رشکـت اتصـاالت افغانسـتان در نظـر دارد تـا بعـد از راه 

انـدازی خدمـات 4G LTE درمزاررشیـف، ایـن خدمـات 

نیـز توسـعه دهـد. در حـال  بـه سـایر والیـات دیگـر  را 

حـارض رشکت اتصاالت افغانسـتان لیسـتی را در سـایت 

انرنتـی و صفحـه رسـمی فیس بوک خویـش نرش منوده 

 4G اسـت که در آن سـاحاتی که تحت پوشـش خدمات

LTE قراردارنـد، تذکـر یافته اسـت.  

رشکـت اتصـاالت افغانسـتان متعهـد بـه معرفـی خدمات 

مخابراتـی بـه سـطح جهـان در افغانسـتان مـی باشـد. 

3.75G  را در  بـار خدمـات  اولیـن  بـرای  ایـن رشکـت 

افغانسـتان معرفـی منـود و همواره نازلریـن قیمت های 

متـاس و انرنـت را بـرای مشـریان خویـش ارائـه منوده 

است.

در ایـن خربنامـه نوشـته شـده کـه ۲۴ تـن از منسـوبان 

مسـلکی  تعلیـامت  دوره  یـک  از  پـس  ملـی  اردوی 

آوردنـد. بدسـت  فراغـت  سـند  »اپـس«؛  سیسـتم 

معـاون  »میاخیـل«  محمـود  شـاه  مراسـم،  ایـن  در 

صـدی  در  صـد  تطبیـق  از  ملـی  دفـاع  وزارت  اول 

داد  اطمینـان  ملـی  دفـاع  وزارت  سیسـتم»اپس«در 

سـهولت  سیسـتم،  ایـن  سـازی  عملـی  »بـا  گفـت: 

بیشـری در امـور کاری منسـوبین اردوی ملی به وجود 

اسـت.« آمـده 

همچنـان منیره »یوسـف زاده« معاون تعلیامت پرسـونل 

در سـخنانش؛ وزارت دفـاع ملـی را در عملـی سـازی 

سیسـتم»اپس«پیش قـدم خوانـد و افـزود: »ایـن روش 

ملـی  اردوی  نصـاب  تعلیمـی شـامل  در سـال جدیـد 

شـده اسـت.«

مزاررشیف-

مخابراتـی  رشکـت   ،2020 دسـامرب   28 تاریـخ  بـه 

را در شـهر مـزار  4G LTE خویـش  اتصـاالت خدمـات 

رشیـف موفقانـه راه اندازی منـود. در محفلی کـه به این 

مناسـبت در شـعبۀ مزاررشیـف اتصـاالت برگـزار گردیـده 

بـود، مقامـات عالـی رتبـه دولتـی و مناینـده گان رسـانه 

هـا نیـز حضـور داشـتند.

بـا خدمـات 4G LTE یـا نسـل چهارم موبایل، مشـریان 

اتصـاالت در شـهر مزاررشیـف میتواننـد از الـی ده برابـر 

 ،3G انرنـت پـر رسعـت دربـدل عیـن قیمـت خدمـات

 4G LTE لـذت بربنـد. افزون براین، راه انـدازی خدمات

مشـریان را قـادر مـی سـازد تـا از بسـته هـای متعـدد 

انرنـت 4G LTE مطابـق به نیازمنـدی خویش، انتخاب 

یند. منا

متیوویلشـیر، رئیـس اجرایـی اتصاالت افغانسـتان گفت، 

»خرسـندیم کـه شـاهد راه اندازی خدمـات 4G LTE در 

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت که 

اردوی  نیروهـای  از  تـن   ۳۰۰ از  بیـش 

ملـی در کنـدز پـس فراگیـری تعلیـامت نظامـی، فـارغ 

شـدند.

ایـن وزارت روز سه شـنبه ۹ جـدی بـا نـرش خربنامـه ای 

نوشـته اسـت کـه بیـش از ۳۰۰ تـن از جوانـان پـس 

از فراگیـری تعلیـامت نظامـی در مرکـز تعلیمـی قـول 

اردوی ۲۱۷ پامیـر فـارغ شـدند. 

فارغـان  ایـن  ملـی،  دفـاع  وزارت  از خربنامـه  نقـل  بـه 

تعهـد سـپردند کـه در برابـر دشـمنان کشـور بـا متـام 

تـوان و قـدرت مبـارزه خواهنـد کـرد.

وزارت دفـاع ملـی در خربنامـه ای جداگانـه نیـز نوشـته 

اسـت که 24 منسـوب اردوی ملی از کورس »اپس« در 

وزارت دفـاع فارغ شـده اند.

اسـت که »به اسـاس اطاع و شـکایت چند تن از کارمندان 

از آن هـا در  بـر مطالبـۀ رشـوت  وزارت صحت عامـه مبنـی 

مربوطـات آن وزارت؛ چهـار تن از سـوی ریاسـت سـارنوالی 

ریاسـت  بـا هامهنگـی  لوی سـارنوالی  مراقبـت  و  کنـرول 

عمومـی امنیت ملی  روز دوشـنبه۸جدی؛ دسـتگیر شـدند. 

لـوی سـارنوالی می گویـد که ایـن چهارتن هم اکنـون تحت 

توقیـف قـرار داشـته و موضـوع تحـت بررسـی و تحقیق قرار 

دارد کـه جزئیـات موضـوع و درجـۀ کسـب مسـؤولیت، عدم 

مسـؤولیت والزامیـت هـر یـک از متهـامن، پـس از پایـان 

تحقیقـات روشـن شـده و بـا شـهروندان رشیـک می شـود.

نامـی  کـرده،  منتـرش  لـوی سـارنوالی  کـه  در خربنامـه ای 

برخـی  امـا  اسـت  نشـده  بـرده  شـده  دسـتگیر  افـراد  از 

وزیـر  بـا  افـراد  ایـن  کـه  اسـت  آن  از  گزارش هـای حاکـی 

دارنـد. نسـبت  صحـت 

تاکیـد کـرده اسـت کـه بررسـی ها و  اداره همچنیـن  ایـن 

تحقیقـات خـود  را در روشـنایی قوانین نافذۀ  کشـور، متکی 

بر اسـناد و شـواهد به گونۀ مسـتقانه، بی طرفانـه و عادالنه 

انجـام داده؛ نتایـج آن را همگانـی می سـازد.

مؤثـر  نقـش  و  مشـارکت   بـر  همچنیـن  لوی سـارنوالی 

تقویـت  بـرای  مدنـی  نهادهـای  و  رسـانه ها  شـهروندان، 

حاکمیـت قانـون، مبـارزه بـا فسـاد اداری و تأمیـن عدالت؛ 

تأکید کرده اسـت. این درحالی یاسـت که روز دوشـنبه )8 

جـدی( لـوی سـارنوالی کشـور عام کـرده بود که سـه عضو 

مرشانوجرگـه هنـگام دریافـت 40 هـزار دالر رشـوه، بالفعل 

دسـتگیر شـده اند کـه موضـوع بـا مرشانوجرگـه نیـز رشیک 

شـده اسـت. فسـاد اداری یکـی از بزرگریـن چالش هـای 

دولـت اسـت. مقام هـای دولتـی بارهـا تاییـد کرده انـد کـه 

ایـن مشـکل در متـام ادارات ایـن کشـور وجـود دارد.

 رونالـد کومـان رسمربـی بارسـلونا بـه خاطـر حـرف هایـش 

علیـه داوران و وی ای آر پـس از ال کاسـیکو جریمـه نشـد.

بارسـا دو مـاه پیـش در ال کاسـیکو 1-3 مغلـوب رئـال شـد. 

در دیـداری کـه حواشـی داوری فراوانـی داشـت.

 ال کاسـیکو تـا اواسـط نیمـه دوم با تسـاوی 1-1 دنبال می 

شـد و رئـال مادریـد در جنـاح چـپ به یـک رضبه آزاد دسـت 

یافـت. مطابـق انتظـار تونـی کـروس بـرای ارسـال تـوپ روی 

دروازه اقـدام کـرد. ارسـال هافبـک آملانـی رئـال مادریـد امـا 

از کنـار دروازه عبـور کـرد؛ با ایـن حال رسخیو رامـوس بعد از 

یـک قـوس درون محوطـه جریمـه بارسـا روی زمین ...

 ایسـکو تنهـا بازیکـن رئـال مادریـد اسـت که در حـال حارض 

رئـال  مـارکا،  از  نقـل  بـه  دارد.  را  باشـگاه  ایـن  تـرک  قصـد 

مادریـد تابسـتان 2014 بـرای جـذب ایسـکو 32 میلیـون 

یـورو به مـاالگا پرداخت کـرد. او پدیده جوان فوتبال اسـپانیا 

بـود و در رئـال مادریـد نیـز خـوش درخشـید. ایسـکو تنها در 

مقطعـی کوتـاه در ایـن شـش سـال و نیـم گذشـته بازیکـن 

در  او  تاثیـر  توانـد  منـی  هیچکـس  ولـی  بـوده  رئـال  ثابـت 

موفقیـت هـای رئـال در ایـن دوره را کتـامن کنـد. ایسـکو از 

سـال گذشـته رشوع بـه افـت کـرد و دیگـر نتوانسـت ...

ورزش
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چهار تن به اتهام مطالبه رشوت، در وزارت صحت عامه دستگیر شدند

بیش از 300 تن از کورس های آموزشی وزارت دفاع فارغ شدنداتصاالت خدمات 4G LTE را در والیت بلخ موفقانه راه اندازی نمود

مـرغ  »جاناتـان،  کتـاب  نویسـنده  بـاخ،  ریچـارد   

بـه  »پرنـده ای  عنـوان  بـا  ایـران  – کـه در  دریایـی« 

نـام آذربـاد نیـز منتـرش و شـناخته شـده اسـت – و 

آنتـوان دو سـنت اگزوپری، نویسـنده کتاب »شـازده 

کوچولـو« ، هـر دو خلبـان بودنـد و پر از شـوق پرواز. 

امـا صمـد بهرنگـی، نویسـنده کتـاب »ماهـی سـیاه 

کوچولـو« ، یـک معلـم بـود، پـر از شـوق زالل آب. 

نوجوانـان،  زبـان  بـه  دادنـد  ترجیـح  آن هـا  هرسـه 

مفاهیمـی عمیـق را بـرای بزرگسـاالن بازگـو کنند و 

هـر سـه دغدغه هایشـان را در قالـب شـخصیت های 

افغانستان، کشور مرگ بار غیرانسـانی، بـه منایـش گذاشـتند....
برای روزنامه نگاران

 ماهی سیاه، مرغ دریایی و 
شازده کوچولو: قصه های کودکانه 

چه درس هایی برای 
بزرگساالن دارند؟

 »زن شگفت انگیز 3« 
ساخته می شود

صفحه

صفحه

صفحه
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از صفحه1

بـدون  گزارشـگران  سـازمان   

گـزارش سـاالنه ی خـود  در  مـرز 

مرگ بـار  پنـج کشـور  در جمـع  را  افغانسـتان 

اسـت. داده  قـرار  روزنامه نـگاران  بـرای 

امنیـت  عمومـی  رییـس  رساج،  احمدضیـا   

در  وطـن«  »دشـمنان  کـه  می گویـد  ملـی، 

حملـه   ۲۰۰ و  هـزار   ۱۸ گذشـته  سـال  یـک 

درصـد   ۹۹ کـه  کرده انـد  اجـرا  کشـور  در  را 

اسـت. شـده  انجـام  طالبـان  سـوی  از  آن 

ملـی  امنیـت  رییـس  رساج،  احمدضیـا 

امـور  وزیـر  اندرابـی،  محمدمسـعود  و 

بـه  جـدی،  نهـم  سه شـنبه،  روز  داخلـه، 

بودنـد. شـده  خوانـده  فـرا  سـنا  مجلـس 

دشـمنان  کـه  گفـت  نشسـت  ایـن  در  رساج 

کشـور در سـال جـاری از متـام قـوت و امکانـات 

اسـتفاده کردنـد تـا مناطقـی را در کشـور ترصف 

کننـد، امـا تحـرکات آن هـا نـاکام شـد. بـه گفتـه 

هـزار   ۱۸ روان  سـال  در  کشـور  دشـمنان  او، 

درصـد   ۹۹ کـه  کردنـد  اجـرا  را  حملـه   ۲۰۰ و 

اسـت. شـده  اجـرا  طالبـان  گـروه  سـوی  از  آن 

ملـی  امنیـت  عمومـی  رییـس  کـه  آن چنـان 

وسـیع  بخش هـای  حمـات  ایـن  می گویـد، 

غیرنظامـی  و  نظامـی  مراکـز  جملـه  از 

ولسـوالی ها  و  شـهرها  والیت هـا،  در  را 

ترورهـای  شـامل  و  اسـت  داده  قـرار  هـدف 

می شـود. نیـز  انفجارهـا  و  هدف منـد 

گفتـه  بـه  حمـات  ایـن  درصـد  یـک 

گروه هـای  توسـط  رساج  احمدضیـا 

اسـت. شـده  اجـرا  دیگـر  تروریسـتی 

خسـارات  و  برخاسـته  تلفـات  حـال،  ایـن  بـا 

نیسـت،  مشـخص  حمـات  ایـن  از  ناشـی 

تلفـات  کـه  گفـت  رساج  احمدضیـا  امـا 

اسـت. شـده  وارد  غیرنظامیـان  بـه  سـنگین 

رییـس عمومـی امنیت ملـی افزایـش حمات در 

از »شکسـت طالبـان« در  شـهر کابـل را ناشـی 

 وزارت صحت عامه کشـور اعام 

کرده اسـت که در بیست و چهار 

سـاعت گذشـته، 10 فـرد مبتـا بـه بیـاری 

جـان  کشـور  مختلـف  نقـاط  در  کویـد-19 

باختند و 183 فرد مبتا شناسـایی شـده اند.

نـر  بـا  جـدی   9 سهشـنبه  روز  وزارت  ایـن 

گـزارش روزانـه مبتایـان و مـرگ و میر ناشـی 

از ویـروس کرونا، نوشـته اسـت کـه 10 تن در 

هلمنـد،  بلـخ،  هـرات،  کابـل،  والیـت  شـش 

باخته انـد. جـان  جوزجـان،  و  کـر 

بـر اسـاس آمارهـای ایـن وزارت، شـار جـان 

باختـگان بـه دوهزارو 189 تن رسـیده اسـت. 

براسـاس گـزارش سـازمان گزارشـگران بـدون 

مـرز، مکسـیکو، عـراق، هند و پاکسـتان نیز در 

جمـع پنج کشـور مرگ بـار بـرای روزنامه نگاران 

شـده اند. شـناخته  میـادی  جـاری  سـال  در 

جبهـات جنـگ در قندهـار و هلمنـد خوانـد. او 

گفـت کـه در حملـه بر قندهار و هلمند، شـاری 

شـدند. قربانـی  غیرنظامیـان  و  نظامیـان  از 

بـه گفتـه او، در سـال جـاری بیـش از شـش هزار 

نفر در پیوند به جرایم مختلف بازداشـت شـده اند 

کـه از این جمع  سـه هـزار و ۶۰۰ تن به قضایای 

تروریسـتی، ۲۷۹ تـن بـه ترورهـای هدف منـد و 

هفـت تن بـه انجـام حمـات انتحـاری متهم اند.

کـه  گفـت  ملـی  امنیـت  عمومـی  رییـس 

انکارناپذیـر و کافـی دربـاره موجودیـت  شـواهد 

وجـود  پاکسـتان  در  طالبـان  پایگاه هـای 

بـرای  تصمیمـی  گـروه  ایـن  رهـری  و  دارد 

بودنـد. نگرفتـه  کشـور  در  صلـح  برقـراری 

اندرابـی،  محمدمسـعود  نشسـت،  ایـن  در 

بـرای  طالبـان  کـه  گفـت  داخلـه،  امـور  وزیـر 

گرفـن امتیـازات بیش تـر در مذاکـرات، جنـگ 

کـه  داشـتند  برنامـه  و  بخشـیده اند  شـدت  را 

گفتـه  بـه  دهنـد.  سـقوط  را  هلمنـد  و  قندهـار 

هلمنـد  در  طالبـان  گـروه  شکسـت  از  پـس  او، 

تاکنـون ایـن ویروس به جز از والیت نورسـتان 

اسـت.  گرفتـه  قربانـی  والیت هـا  متامـی  از 

اسـت  نوشـته  همچنیـن  وزارت  ایـن 

 1961 از  گذشـته  سـاعت   24 در  کـه 

کـه  شـده  گرفتـه  آزمایـش  مشـکوک  فـرد 

شـده اند.  شناسـایی  مثبـت  فـرد   183

کـه  می گویـد  کشـور  عامـه  صحـت  وزارت 

ویـروس  بـه  تـن   330 و  هـزار   52 تاکنـون 

کرونـا مبتـا شـده اند کـه 41 هـزارو801 تـن 

تـن  هـزار   10 حـدود  یافته انـد.  بهبـود  آنـان 

هسـتند. مصـاب  ویـروس  ایـن  بـا  همچنـان 

 197 بیـش  از  تاکنـون  عامـه  صحـت  وزارت 

ایـن سـازمان در گزارش سـاالنه خـود که دیروز 

سه شـنبه 9 جـدی نـر شـده اسـت، گفته که 

بسـیاری از ایـن خرنـگاران به صـورت عمـدی 

مـورد موضوعاتـی چـون  در  تحقیـق  به خاطـر 

و قندهـار، ایـن گـروه بـه ترورهـای هدف منـد و 

مبب گـذاری مقناطیسـی در شـهرها روی آوردنـد 

کـه بـرای خنثاسـازی آن نیـز اقدام شـده اسـت.

افزایـش  دربـاره  هم چنـان  داخلـه  امـور  وزیـر 

او  کـرد.  صحبـت  پولیـس  نیروهـای  تشـکیل 

محلـی  پولیـس  نیـروی  هـزار   ۱۱ کـه  گفـت 

بـه  آموزشـی،  دوره هـای  فراگیـری  از  بعـد 

 ۱۰ از  بیـش  و  می پیوندنـد  پولیـس  صفـوف 

ملـی  دفـاع  وزارت  چـوکات  در  دیگـر  هـزار 

بـرد. خواهنـد  پیـش  بـه  را  وظایف شـان  

امنیتـی  نهادهـای  ارشـد  مسـوول  دو  ایـن 

شـده  خوانـده  فـرا  سـنا  مجلـس  بـه  حالـی  در 

بودنـد کـه ترورهـای هدف منـد و انفجـار مایـن 

مقناطیسـی در شـهرها از جملـه کابـل افزایـش 

ترورهـای  داخلـه  امـور  وزارت  اسـت.  یافتـه 

بـه  را  مقناطیسـی  مایـن   انفجـار  و  هدف منـد 

گفتـه  اندرابـی  اسـت.  داده  نسـبت  طالبـان 

اسـت کـه طالبان بـا ایـن اسـراتژی می خواهند 

بدیـل نظـام کنونـی را در مذاکـرات ارایـه کننـد.

هـزار فـرد مشـکوک بـه ویـروس کرونـا آزمایش 

گرفتـه اسـت. پیـش از ایـن گفتـه شـده بـود 

کـه هـر کیـت ازمایـش حـدود 30 دالـر اسـت 

و هـر ازمایـش نزدیـک بـه سـه هـزار افغانـی 

بـرای وزارت صحـت عامـه هزینـه برمـی دارد.

ویـروس کرونـا و شـیوع آن در حالـی از مـردم 

قربانـی می گیـرد که وزارت صحـت عامه پیش 

از ایـن گفتـه بـود کـه تـا اواسـط سـال جـاری 

خواهـد  کشـور  بـه  کرونـا  واکسـین  میـادی 

رسـید. این وزارت گفته در مرحله اول افرادی 

کـه در خطر هسـتند، واکسـین خواهند شـد.

مـوج دوم ویـروس کرونـا حـدود دو مـاه پیـش 

بـرای  عامـه  صحـت  وزارت  و  شـد  رشوع 

کرونـا،  ویـروس  دوبـاره  شـیوع  از  جلوگیـری 

اقـدام بـه مسـدود کـردن تاالرهـای عروسـی 

کـرد. ایـن وزارت گفتـه بود که یکـی از عوامل 

تاالرهاسـت. در  تجمـع  ویـروس،  انتشـار 

تصمیـم  بـه  و  اقـدام  ایـن  دنبـال  بـه 

خصوصـی  و  دولتـی  مکتب هـای  کابینـه، 

)خصوصـی  دانشـگاه ها  متامـی  و 

شـدند. مسـدود  نیـز  دولتـی(  و 

اوایـل  کرونـا  ویـروس  بـه  مبتـا  فـرد  اولیـن 

هـرات  والیـت  در  خورشـیدی  جـاری  سـال 

رسعتـی  بـا  ویـروس  ایـن  شـد.  شناسـایی 

کـرد. رسایـت  کشـور  متامـی  بـه  بـاال 

فسـاد، جرایـم سـازمان یافتـه و یـا هـم مسـایل 

شـده اند. کشـته  زیسـت  محیـط  بـه  مربـوط 

مـرز  بـدون  گزارشـگران  سـازمان  یافته هـای 

هشـت  سـال ۲۰۲۰  در  کـه  می دهـد  نشـان 

 دفـر مطبوعاتـی والـی بامیان 

می گوید که نشسـتی به منظور 

تامیـن امنیـت و مصونیـت خرنـگاران، علا و 

اعضـای جامعه مدنی، دسرسـی به اطاعات 

و ایجاد تسـهیات الزم برای خرنگاران جهت 

شـد. برگـزار  خرنـگاران  بـا  رسـانی  اطـاع 

والـی  رحمتـی  انـور  سـید  نشسـت  ایـن  در 

والیـت،  معاونـان  اشـراک  و  بامیـان  والیـت 

ملـی،  امنیـت  رئیـس  امنیـه،  قومانـدان 

دفـر  رئیـس  اسـتیناف،  سـارنوالی  رئیـس 

فرهنـگ،  و  اطاعـات  رئیـس  والیـت،  مقـام 

مناینـده  بـر،  حقـوق  کمیسـیون  رئیـس 

یونامـا، خرنـگاران، اعضـای جامعـه مدنـی، 

داشـتند. حضـور  بامیـان  علـای  مجمـع 

هـدف  بامیـان،  والـی  رحمتـی  انـور  سـید 

قـرار دادن تعـدادی از خرنـگاران و فعـاالن 

کـرد  تقبیـح  کشـور  سـطح  در  را  مدنـی 

طبـق  بامیـان  محلـی  اداره  کـه  گفـت  و 

ارائـه  خصـوص  در  کشـور  نافـذه  قوانیـن 

و  خرنـگاران  بـه  معلومـات  و  اطاعـات 

امنیتـی  نیروی هـای  و  اسـت  متعهـد  مـردم 

شـهروندان  متـام  امنیـت  تامیـن  بـرای  مـا 

دارنـد. وظیفـه  خرنـگاران  مخصوصـا  و 

عتیـق  اللـه  عتیـق  برنامـه  ایـن  در  همچنـان 

بیـان  بامیـان  والیـت  اداری  و  مالـی  معـاون 

هاهنگـی  زمانـی،  برهـه  ایـن  در  کـه  کـرد 

فعالیـن  خرنـگارن،  محلـی،  اداره  میـان 

اسـت.  جـدی  نیـاز  یـک  علـا  و  مدنـی 

وی افـزود کـه کمیتـه مصئونیـت خرنـگاران 

فعـال بـوده و جلسـه ایـن کمیتـه بـه صـورت 

خرنـگاران  می شـود،  برگـزار  ماهـواره 

داشـته  حضـور  جلسـه  ایـن  در  می تواننـد 

حـل  طریـق  ایـن  از  مشـکات  تـا  باشـند 

دسرسـی  تسـهیل  نحـوه  روی  و  شـود 

در  امنیتـی  مقام هـای   

کـه  می گوینـد  بلـخ  والیـت 

مرکـز  رشیـف،  مـزار  شـهر  در  داکـر  یـک 

اسـت. کـرده  خودکشـی  بلـخ،  والیـت 

عادل شـاه عـادل، سـخنگوی پولیـس والیـت 

رسـانه ها  بـه  جـدی   9 سه شـنبه  روز  بلـخ 

گذشـته  شـب  رویـداد  ایـن  کـه  گفـت 

)دوشـنبه شـب( بـه وقـوع 

مذکـور  داکـر  و  پیوسـته 

دارد. نـام  روییـن  فرهـاد 

پولیـس  سـخنگوی 

کـه  افـزود  بلـخ  والیـت 

ابتدایـی  بررسـی های 

ایـن  کـه  می دهـد  نشـان 

نوشـیدن  اثـر  بـر  داکـر 

نشـه آور  مـواد  خـوردن  و 

کرده اسـت. خودکشـی 

تاکیـد  همچنیـن  او 

بـه  پیونـد  در  کـه  کـرد 

خرنـگار  شـش  مکسـیکو،  در  خرنـگار 

افغانسـتان،  در  خرنـگار  پنـج  عـراق،  در 

چهـار  و  پاکسـتان  در  خرنـگار  چهـار 

شـده اند. کشـته  هنـد  در  دیگـر  خرنـگار 

براسـاس این گـزارش 50 مورد قتل خرنگاران 

سـال  دسـامر  مـاه   ۱۵ تـا  جنـوری  اول  از 

جـاری میـادی در جهـان ثبـت شـده اسـت.  

همچنیـن در بخـش اول ایـن گـزارش کـه مـاه 

پیـش نـر شـد، آمـده اسـت کـه نزدیـک بـه 

۳۸۷ خرنـگار در رسارس جهـان زندانـی انـد.

افغانسـتان در سـال های گذشـته نیز از سـوی 

ایـن سـازمان در لیسـت کشـورهای خطرنـاک 

جهـان برای روزنامه نگاران قرار داده شـده بود.

مـاه  دو  از  کمـر  در  کـه  اسـت  گفتنـی 

الیـاس  شـمول  بـه  خرنـگار  چهـار  گذشـته، 

داعـی خرنـگار رادیـو آزادی در هلمنـد، یـا 

طلـوع،  تلویزیـون  پیشـین  گوینـده  سـیاوش 

تلویزیـون  رادیـو  گوینـده  میونـد  مالـی 

نیکـزاد  رحمت اللـه  و  ننگرهـار  در  انعـکاس 

غزنـی  والیـت  خرنـگاران  اتحادیـۀ  رئیـس 

شـدند. کشـته  جداگانـه  حمله هـای  در 

افغانسـتان  بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

نیـز به تازگـی در اعامیـه ای از تـداوم  ترورهای 

هدفمنـد خرنـگاران و محدودیـت دسرسـی 

ایـن  کرده اسـت.  نگرانـی  ابـراز  اطاعـات  بـه 

کمیسـیون گفتـه اسـت کـه ترورهـای هدفمند 

در  اطاع رسـانی  کار  رونـد  بـر  خرنـگاران 

رستـارس افغانسـتان اثر منفی گذاشـته اسـت.

گیـرد.  صـورت  بحـث  اطاعـات  بـه 

قومانـدان  صافـی،  زبردسـت  ادامـه  در 

امنیتـی  اوضـاع  از  بامیـان،   والیـت  امنیـه 

کـرد  نشـان  خاطـر  و  کـرده  ارایـه  معلومـات 

رهـری  تـا  دارد  وجـود  واضـح  هدایـت  کـه 

خرنـگاران  بـا  بامیـان  امنیـه  قومانـدان 

داشـته  نزدیـک  هاهنگـی  و  همـکاری 

باشـند و مـا هـم در ایـن امـر مصمم هسـتیم. 

همچنـان عبدالسـتار عزیز رئیـس امنیت ملی 

بامیـان هم در این برنامـه از جامعه مطبوعات 

خواسـت کـه  طبـق قانـون و الیحـه وظایـف 

شـوند.  اطاعـات  خواسـتار  ملـی،  امنیـت 

رئیـس  موحـد  اسـحق  جلسـه  ایـن  در 

بـا  مـا  کـه  کـرد  بیـان  فرهنـگ،  و  اطاعـات 

والیـت  مقـام  مطبوعـات  دفـر  هاهنگـی 

در  امنیـه  قومانـدان  مطبوعـات  بخـش  و 

سـهولت  بـرای  مکانیـزم  یـک  ایجـاد  صـدد 

باشـیم. مـی  اطاعـات  بـه  رسـی  دسـت 

خرنـگاران  از  تعـداد  جلسـه  ایـن  ادامـه  در 

از اوضـاع امنیتـی، و نحـوه دسـت رسـی بـه 

ابـراز  شـان  شـغلی  مصئونیـت  و  اطاعـات 

دولتـی،  ادارات  و  مقامـات  از  کـرده  نگرانـی 

رسـی  دسـت  رونـد  بهـر  هرچـه  خواهـان 

گردیدنـد.  امنیـت  تأمیـن  و  اطاعـات  بـه 

محمـد جـواد دادگر، رئیس کمیسـیون حقوق 

رونـد  تسـهیل   بـر  ایـن جلسـه  در  بـر هـم 

دسـت رسـی بـه اطاعـات و تـداوم دسرسـی 

منـود. تأکیـد  قانـون  طبـق  اطاعـات  بـه 

خرنـگاران  بـه  بامیـان  محلـی  اداره  رهـری 

اداره  کـه  داد  اطمینـان  جلسـه  اعضـای  و 

در  والیـت  مقـام  مطبوعاتـی  دفـر  و  محلـی 

متعهـد  اطاعـات  موقـع  بـه  ارایـه  خصـوص 

بـوده و نیـروی هـای امنیتـی این والیـت برای 

دارنـد. وظیفـه  خرنـگاران  امنیـت  تأمیـن 

مـواد  احتـاال  کـه  تـن  یـک  قضیـه  ایـن 

نشـه آور بـه ایـن داکـر داده اسـت، از سـوی 

اسـت. شـده   بازداشـت  امنیتـی  نیروهـای 

هـم  بلـخ  حـوزه ای  شـفاخانه  مسـوالن 

از  یکـی  روییـن  آقـای  کـه  می کننـد  تاییـد 

داکـران ایـن شـفاخانه بـود و اکنـون جسـد 

دارد. قـرار  بررسـی  زیـر  عدلـی  طـب  در  او 

 

کارتون روز

محمد هدایت 

تروریسـت هـا از آغـاز ماجـرای حضـور خـود در کشـورهای 

منطقـه بـه خصـوص افغانسـتان و از ابتـدای فعالیـت هـای 

تروریسـتی و خشـونت آمیـز بـر اهمیـت رسـانه و نقش آن در 

جنـگ روانـی آگاه بودنـد. مسـلم اسـت هـان طـوری کـه 

در پشـت صحنـه کسـانی بودنـد کـه آنـان را بـرای جنـگ و 

انجـام رفتارهـای خشـونت آمیـز آمـوزش مـی دادنـد بـرای 

جنـگ روانـی نیـز آمـوزش داده بودند و زمینـه تحمیل آن ها 

را بـه عنـوان واقعیـت های اجتنـاب ناپذیر در افـکار عمومی 

جـا انداختـه بودنـد. به همیـن خاطـر دوام حیات تروریسـم 

و گـروه هـای افراطـی از طالبـان و القاعده گرفتـه تا داعش 

بـه هـان انـدازه کـه مبتنـی بـر خشـونت واقعـی و عینـی 

بـوده اسـت، بـر بلـوای رسـانه ای و روایـت سـازی خشـونت 

آمیـز نیـز متکـی بوده اسـت. 

و  جنـگ  در  هـم  هـا  تروریسـت  کـه  کنیـم  اذعـان  بایـد 

ابتـکارات تـازه در نحـوه انجـام خشـونت هـا و هـم در روایت 

سـازی همـواره یـک قـدم از دولـت و رسـانه هـای آزاد پیـش 

هسـتند. آن هـا حتـی در زمـان هایـی کـه در میـدان جنگ 

و حمـات انتحـاری بـه شـدت تضعیـف شـده انـد بـاز هـم 

خـود را همیشـه دررس خـط خرها نگه داشـته انـد و جایگاه 

خویـش را در افـکار عمومـی، ولـو بـا تصویـر غیـر انسـانی و 

خشـن، حفـظ کـرده انـد. زمانـی یکی از رسـانه هـای غربی 

بـاره فعالیـت هـای رسـانه ای داعـش تحقیـق کـرده و  در 

دریافتـه بـود کـه ایـن گروه روزانـه به طور متوسـط در حدود 

1500 رویـداد را در قالـب خـر، گـزارش، ویدئـوی خـری، 

عکـس خـری و دیگـر فارمـت هـای خـری تولیـد و نـر 

مـی کنـد. اکرثیـت مطلـق ایـن تولیـدات در بـاره خشـونت 

نیروهـای داعـش و کشـتارهای بـی رحانـه بـوده اسـت. 

اکنـون طالبـان و ایتـاف تروریسـتی متشـکل از ایـن گروه، 

اسـتخبارات منطقه و کشـورهای حامی این گـروه، القاعده، 

شـبکه حقانـی، داعـش و دیگـر گـروه هـای تروریسـتی بـه 

مـوازات تشـدید خشـونت در جبهـه هـای جنـگ و مناطـق 

مـورد هـدف، بـه خشـونت بـا هـداف نـرم نیـز رو اورده انـد. 

آنـان از ایـن کار اهـداف مشـخص و اسـراتژیک را دنبـال 

کنند.  مـی 

طبیعـی اسـت نخسـتین هـدف تقویـت حضـور گـروه هـای 

تروریسـتی در افـکار عمومـی و در صـدر خرهـای جهـان و 

منطقـه اسـت. زیـرا اساسـا وجـود گـروه هـای تروریسـتی با 

اعال خشـونت آمیز و غیر انسـانی شـناخته می شـود. اگر 

روزی گـروه هایـی چـون طالبـان و داعـش بـه خـون انسـان 

هـا حرمـت بنهنـد و خشـونت انجـام ندهنـد دیگـر حضـور و 

وجـود شـان بـی معنـی خواهـد بـود و در نهایـت از ذهن ها 

پـاک خواهنـد شـد. بنابرایـن بایـد هرچـه می توانند دسـت 

بـه خشـونت و کشـتار بزننـد تا هسـتی خـود را به درسـتی و 

بـا قـدرت اثبـات کنند. 

دومیـن هـدف در راسـتای هـدف اولـی قـرار دارد؛ بـه ایـن 

معنـی کـه تروریسـت ها بـا انجـام حمـات تروریسـتی علیه 

ایـن  نـرم مـی خواهنـد خرسـازی کننـد و ضمـن  اهـداف 

خرسـازی هـا حضـور خویـش را بـرای جهـان اثبـات کنند. 

طبیعـی اسـت که کشـن نیروهـای امنیتی و دولتـی تبدیل 

بـه یـک امـر معمـول شـده اسـت و کشـتار آن هـا چنـدان 

در رسـانه هـا انعـکاس منـی یابـد. ولـی وقتـی یـک چهـره 

بـری  حقـوق  و  مدنـی  فعـال  یـک  یـا  ای  رسـانه  مشـهور 

مـورد هـدف قـرار مـی گیـرد، خر آن تـا مدت هـا در رسارس 

جهـان انعـکاس پیـدا مـی کنـد و انبوهـی از گـزارش، خر، 

تحلیـل و گفتگـو در بـاره آن صـورت مـی گیـرد. ایـن هـان 

چیـزی اسـت کـه تروریسـت ها مـی خواهند. زیـرا در هان 

حـال کـه قضایـای انجـام یافتـه انعـکاس مـی یابد، بـه طور 

ضمنـی طالبـان و یـا هـر گـروه دیگـر نیـز در کنـار آن بـه 

شـکل غیـر ملمـوس و ناخـودآگاه در ذهنیـت عمومـی نقش 

مـی بندنـد و حضـور پیـدا مـی کننـد. 

پیانـان  هـم  و  هـا  تروریسـت  اساسـی  و  تـر  مهـم  هـدف 

علیـه  تروریسـتی  اعـال  انجـام  بـا  هـا  آن  اسـتخباراتی 

خرنـگاران و فعـاالن مدنـی و حقـوق بـری ایـن اسـت کـه 

شـکاف بیـن دولـت و مـردم را تعمیـق بخشـند و نارضایتـی 

هـا علیـه حکومت را تشـدید کننـد. به خصوص در کشـوری 

کـه ثبـات در هیـچ عرصـه ای وجـود نـدارد و همـه چیـز در 

حـال تزلـزل اسـت دسـت زدن بـه نارضایتـی هـای عمومـی 

و ایجـاد شـکاف میـان حکومت و مردم بسـیار آسـان اسـت. 

بـه همیـن خاطـر هـر بـار کـه خـری مربـوط بـه کشـتار و 

قتـل از سـوی یـک رسـانه نـر مـی شـود بـه هـان انـدازه 

نارضایتـی و نفـرت تکثیـر مـی گـردد و طبیعـی اسـت کـه 

و  دولـت  عمومـی  تنفـر  ایـن  ایجـاد  در  قربانـی  نخسـتین 

فـوق  مـوارد  بـر  عـاوه  اسـت.  دولتـی  مسـول  نهادهـای 

اهـداف پیـدا و پنهـان زیـادی در پشـت ترورهـای اخیـر کـه 

بـا اهـداف نـرم صـورت گرفتـه اسـت و در آینـده نیـز ممکـن 

اسـت صـورت گیـرد، قـرار دارد کـه امید اسـت نسـبت به آن 

هـا یـک شـناخت درسـت هـم از سـوی رسـانه هـا و هـم از 

سـوی حکومـت بـه وجـود آید. تـا شـناخت دقیـق از اهداف 

تروریسـم و سـازمان هـای اسـتخباراتی بـه وجـود نیایـد و تا 

زمانـی کـه آن هـا بـرای مـردم معرفـی نشـوند، جنـگ روانی 

علیـه دولـت و نهادهـای دولتـی ادامـه خواهـد داشـت. 

سرمقاله

تروریسم و خبرسازی
 با اهداف نرم

الره ورکــړي.

هغــه زياتــه کــړه،  کــه چېــرې د افغانســتان او پاکســتان 

ترمنــځ ســوداګریزې ســتونزې حــل يش نــو د دواړو هېوادونو 

ترمنــځ ســوداګري بــه وده وکــړي او دا د دواړو هېوادونــو پــه 

ګټــه ده.

ــر  ــړي وزي ــتان د لوم ــې د پاکس ــه ک ــه برخ ــوداګرۍ پ د س

ــل،  پاکســتان او  ــه ووي ــادې ناســتې ت ســاکار رزاق داوود ي

افغانســتان دواړه د دوه اړخيــزې ســوداګرۍ وده غــواړي 

پاکســتان لــه افغانســتان څخــه دا غوښــتنه لــري چــې 

منځنــې اســيا تــه د ســوداګرۍ لپــاره هغــوی تــه الره 

ورکــړي.

ــځ د  ــتان ترمن ــتان او افغانس ــا، د پاکس ــه وين ــوړي پ د نوم

ــه د  ــده مرغ ــه ب ــو ل ــکان دی خ ــر ام ــوداګرۍ د ودې ډې س

ــوداګري  ــې دا س ــو ک ــرو وختون ــه تې ــای پ ــر ځ ــګ پ پرمخت

ــوې ده. ــه ش کم

داوود زياتــوي، پاکســتان بــه پــه راتلونکــو ورځــو کــې پــه يــو 

ــه  ــه مخــې ب ــدې الســليک وکــړي چــې ل ــړون بان داســې ت

يــې د پاکســتان، افغانســتان او ازبکســتان ترمنــځ د رېــل د 

ــه درې واړه  ــاره ب ــروژه پيــل يش او ددې لپ ــو پ ــۍ غځول پټل

هېوادونــه لــه نړيــوال بانــک څخــه د ۴.۵ اربــه ډالــرو د پــور 

غوښــتنه هــم کــوي.

د صنعــت او ســوداګرۍ وزيــر نثــار احمــد غوريــاين پــه 

مرۍ،دافغانســتان خصــويص اودولتــي پــاوی لــه دوو 

ــاوی  ــاد پ ــې دی او ي ــاد ک ــام اب ــه اس ــې پ ــو راهيس ورځ

دافغانســتان ـ پاکســتان دســوداګرۍ او ترانزيــټ دهمغــږۍ 

کمېټــې ) اپتيــکا( پــر خــرو او لــه پاکســتاين مقاماتــو رسه 

ــت دی. ــو بوخ ــل کول ــه ح ــتونزو پ ــوداګرو د س ــان س د افغ

پــه خرپاڼــه کــې راغــي، پــه يــاده غونــډه کــې دافغانســتان او 

پاکســتان ترمنــځ دســوداګرۍ او ټرانزیــټ دپراختیا پــه اړه دخرو 

ــټ د  ــوداګرۍ او ترانزی ــتان دس ــتان ـ پاکس ــګ دافغانس ــر څن ت

همغــږۍ کمیټــې دخــرو د پرمختــګ پــه اړه بحــث تــر رسه شــو.

بلخوا د افغانســتان او پاکســتان ترمنـــځ د ســوداګرۍ او ټرانزيټ 

د همغــږۍ د کمېټــې امتــه ناســته پــرون پيــل او ټــاکل شــوې ده 

چــې نــن پــاى تــه ورســېږي.

ــې  ــاين دغ ــد غوري ــار احم ــر نث ــوداګرۍ وزي ــتان د س د افغانس

ــې  ــواړي چ ــي غ ــمر ارشف غن ــې ولس ــي، چ ــه وي ــتې ت ناس

د پاکســتان پانګــوال پــه افغانســتان کــې پانګونــه وکــړي او 

ــوېي  ــې س ــواړي چ ــم غ ــه دا ه ــتان څخ ــه پاکس ــتان ل افغانس

اســيا پــه ځانګــړې توګــه هندوســتان تــه ورتــه د ســوداګرۍ لپــاره 

پاکســتان لــه افغانســتان څخــه غوښــتي چــې لــه منځنــي 

اســيا هېوادونــو رسه د ســوداګرۍ لپــاره ورتــه الره ورکــړي.

د افغانســتان د صنعــت او ســوداګرۍ وزارت لــه خــوا د 

ــې  ــه ک ــوې خرپاڼ ــره ش ــوه خپ ــه ي ــه، پ ــه 9م ــي پ مرغوم

راغــي، چــې د ســوداګرۍ وزيــر نثــار احمــد غوريــاين 

ــتان د  ــې د پاکس ــاد ک ــام اب ــه اس ــن پ ــاوي  ن او وررسه پ

لومــړي وزيــر د اقتصــادي چــارو لــه ســاکار او ســوداګرۍ 

وزيــر رزاق داوود رسه وکتــل.

ــتان ـ  ــاوى د افغانس ــه پ ــې دغ ــړې، چ ــه ک ــې زيات رسچين

ــه  ــې پ ــټ دهمغــږۍ کمېټ پاکســتان دســوداګرۍ او ترانزي

ــه موخــه ســفر کــړی  ــکا کــې، دګــډون پ امتــه ناســته اپټي

دى.

پاکستان له منځنۍ اسيا رسه د سوداګرۍ په موخه له افغانستانه الر غوښتې

رییس امنیت ملی: ۹۹ درصد حمله های »تروریستی« در یک سال گذشته توسط طالبان اجرا شده است

موج دوم کرونا؛ در شبانه روز گذشته 10 فوتی و 183 مبتال ثبت شد

والی بامیان نشستی را برای دسرتسی آسان به اطالعات 
با خربنگاران برگزار کرد

داکرتی در بلخ، خودکشی کرد

افغانستان،کشورمرگباربرایروزنامهنگاران
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تحلیل نظریه های عدالت انتقالی؛ 
به مثابۀ صلح پایدار در افغانستان

سیاســی  گفت وگوهــای  و  نشســت ها  محافــل،  طریــق  از 

ــت  ــن اس ــی ای ــن، مشــکل اساس ــت. بنابرای ــده اس ــرح ش مط

ــه ماننــد خــود  ــن زمین ــه پردازی هــای موجــود در ای کــه نظری

ــه و ســیاق سیاســی  ــر از صبغ ــی، بیش ت ــت انتقال ــد عدال رون

برخــوردار اســت و ایــن امــر جایــگاه ایــن بحــث را در محافــل 

ــای  ــه دغدغه ه ــت و ب ــزل داده اس ــدودی تن ــا ح ــک ت آکادمی

آکادمیــک جــدی در مــورد آن دامــن نــزده اســت. بــه لحــاظ 

ــروژه  ــه پ ــک، در مجمــوع دو رویکــرد اساســی نســبت ب تئوری

عدالــت انتقالــی وجــود دارد: )جــوادی و حیــدری،1393، 

.)22

 1. رویکردی از باال به پایین یعنی رویکرد متعارف؛

 2. رویکردی از پایین به باال یعنی رویکرد بدیل؛

ــرد  ــن رویک ــم تری ــتین و مه ــن نخس ــه پایی ــاال ب ــرد از ب رویک

ــوده اســت.  ــا اکنــون ب ــی ت تئوریــک در زمینــۀ عدالــت انتقال

ــی  ــت انتقال ــردی عدال ــای کارب ــه ه ــورد جنب ــه در م ــر آنچ ه

نیــز ســطوح عملیاتــی و کاربــردی همیــن  مطــرح اســت 

بیــش  رویکــرد  ایــن  اســت.  مختلــف  جوامــع  در  رویکــرد 

تــر بــه تناســب تنــوع و گوناگونــی جوامــع، دســتاوردهای 

ــا از آن جــا کــه  ــل توجــه و چشــم گیــری داشــته اســت ام قاب

ابتــدا از ســوی محافــل محافــل سیاســی، نــه نحققــان و 

آکادمســین ها مطــرح شــده اســت، مــورد انتقــاد زیــادی نیــز 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

گفتــار دوم: عدالــت انتقالــی بــه مثابــۀ پــروژه دولــت 

محــور؛ پیــش رشط صلــح پایــدار در جامعــۀ انســانی؛

بنابرایــن، نخســتین ویژگــی رویکــرد از بــاال بــه پاییــن و 

ــه معنــا اســت کــه  دولــت محــور بــودن آن اســت. ایــن امــر ب

انتقالــی در  تطبیــق عدالــت  و  اجــرا  اساســی  مســئولیت 

جوامــع پــس از جنــگ بــه دوش دولــت هــا اســت. بنابرایــن، 

مجموعــه ای از اصــول و مؤلفــه هــای تعریــف شــده در برنامــه 

عدالــت انتقالــی نیــز بــا تکیــه و در نظــر داشــت نقــش دولــت 

ــرد عدالــت انتقالــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.  در پیــش ب

بــه طــور مثــال هــان گونــه کــه مطــرح شــد، در گــزارش ســال 

ــداف و  ــد اه ــل متح ــازمان مل ــر کل س ــادی، دبی 2004 می

محورهایــی در نظــر گرفتــه شــده اســت، کــه همــه در محــور 

دولــت قــرار دارنــد. مــوارد زیــر بــه عنــوان مهم تریــن محورهــا 

و اهــداف عدالــت انتقالــی در نظــر گرفتــه شــده اســت: 

پاســخگویی، عدالــت و مصالحــه. مکانیســم ها و ســازوکارهای 

و  تعقیــب  از  عبارتنــد  نیــز  اهــداف  ایــن  بــه  دســت یابی 

پیگیــری ناقضــان حقــوق بــر، رســیدگی بــه آســیب دیــدگان 

ــتگاه  ــادی در دس ــات نه ــی، اصاح ــت یاب ــان، حقیق و قربانی

ــوق  ــان حق ــتخدام ناقض ــت از اس ــاری و مانع ــی، برکن قضای

ــداف و  ــن اه ــر ای ــی. اگ ــر دولت ــی و غی ــر در ادارات دولت ب

ــود  ــکار می ش ــم، آش ــی کنی ــی بررس ــه خوب ــا را ب ــازو کاره س

کــه هیــچ کــدام بــدون وجــود یــک دولــت مقتــدر و از طریــق 

آن، محقــق منی شــود. نهادهــای بیــن املللــی در ایــن میــان 

ــند.  ــته باش ــکار داش ــل و هم ــش مکم ــد نق ــا می توانن تنه

تحقــق  پیش نیــاز  پاســخگویی؛  و  دهــی  حســاب   .1

ســازی؛ صلــح  بــرای  انتقالــی  عدالــت 

حســاب دهــی و پاســخگویی یکــی از نخســتین و مهــم تریــن 

ــوم،  ــن مفه ــی رود. ای ــار م ــه ش ــی ب ــت انتقال ــۀ عدال مؤلف

هرچنــد می توانــد ناظــر بــه فــرد باشــد و افــراد را نیــز در 

ــش از  ــا بی ــد، ام ــرار ده ــخ گویی ق ــاب دهی و پاس ــام حس مق

آن ناظــر بــه ســاختارهای ســازمانی و نهــادی اســت. در میــان 

نهادهــا و ســازمان ها دولــت بزرگ تریــن آن هــا اســت، از ایــن 

رو، بخشــی مهمــی از مقولــۀ حســاب دهی و پاســخ گویی، 

مربــوط بــه جامعــه یــا گروه هــای خــارج از قــدرت دولتــی 

منی شــود، بلکــه مســئولیت اساســی آن بــه عهــده دولــت 

از  کــه دولــت  اســت  ایــن  پاســخ گویی  از  اســت. منظــور 

درآمد

تجربــۀ زیســتۀ بــر نشــان داده انــد کــه همــۀ جنگ هــا، 

ــانی و  ــد انس ــز و ض ــونت آمی ــای خش ــات و رفتاره منازع

حقــوق بــری کــه در جوامــع انســانی علیــه یــک دیگــر 

ــوت  ــن روزهــا هــم در ق ــد و ای ــخ رخداده ان در طــول تاری

خویــش هم چنــان باقــی اســت؛ رس انجــام و فرجــام همــۀ 

ــی  ــی جمع ــت زندگ ــا و رسنوش ــا و نکبت باری ه بحران ه

ــن همــۀ ملت هــا را روزی نقطــۀ  ــات سیاســی خونی و حی

پایــان گذاشــته و مکانیســم گفت و گوهــای اســتقرارصلح 

ــی و  ــت جمع ــانی و زیس ــل انس ــۀ اص ــه مثاب ــدار را ب پای

بــا معیارهــای حقــوق بــری در جامعــۀ انســانی فرهنــگ 

ــات  ــا و منازع ــد. جنگ ه ــازی مناین ــه س ــازی و نهادین س

ــا ماهیــت  میــان ملت هــا از دو حالــت خــارج نیســتند؛ ی

ایدئولوژیکــی دارد کــه اهــداف آن جنگ هــا، بــر بنیــادی 

حمــات انتحــاری، حمــات استشــهادی و انفجــاری 

ــهروندان  ــور و ش ــی کش ــی و دفاع ــای امنیت ــه نیروه علی

ملکــی انجــام می گیرنــد و در واقــع جنــگ حــق و باطــل 

کشــتارها،  منازعــات،  جنگ هــا،  آن  ماهیــت  و  اســت 

ایدئولوژیکــی  جنبــۀ  را  کشــی ها  نســل  و  قتل عام هــا 

داده و بــرای همــۀ آن جنایــات جنگــی و فاجعــه انســانی 

ــی  ــه رشع ــش توجی ــاع خوی ــروان و اتب ــاع پی ــرای اقن را ب

ــر آن  ــهادت را ب ــاد و ش ــفۀ جه ــد و فلس ــی می کنن و دین

ــا  ــی دارد و ام ــت ایدئولوژیک ــاً ماهی ــد و نهایت ــار می کن ب

جنگ هــا، منازعــات و رفتارهــای خشــونت آمیز، حمــات 

تروریســتی و انتحــاری گــروه طالبــان علیــه دولــت و 

مــردم افغانســتان از هــان طیــف نخســت می باشــند. یــا 

ــی مــدت و رفتارهــای  این کــه جنگ هــا، منازعــات طوالن

خشــونت آمیز و ضــد انســانی و اســتفاده از ابزارهــای 

ــد  ــده و هدف من ــی ش ــازمان ده ــای س ــوکوب و تروره س

ــق  ــتیابی مطل ــی و دس ــت سیاس ــه و ماهی ــر جنب بیش ت

اقتصــادی  منابــع  بــر  تســلط  و  سیاســی  قــدرت  بــر 

ــا و  ــۀ جنگ ه ــی هم ــل نهای ــیر و تحلی ــا در تفس دارد، ام

ــه  ــی و چ ــدی داخل ــه در بُع ــدت چ ــی م ــات طوالن منازع

در بُعــدی بیــن املللــی؛ ماهیــت و تســلط و انحصــار 

ــم  ــا دو مکانیس ــا ب ــادی دارد ام ــی و اقتص ــدرت سیاس ق

و روش هــای متفــاوت امــا اهــداف اصلــی و اساســی هــر 

دو نــوع جنگ هــا و منازعــات یــک چیــزی بیــش نیســتند 

و آن تســلط کامــل بــر قــدرت سیاســی و اقتصــادی 

شــدیدترین  طالبــان  تروریســتی  گــروه  می باشــند. 

حمــات تروریســتی، انتحــاری، انفجــاری و ترورهــای 

ــی و  ــای امنیت ــه نیروه ــا علی ــن روزه ــتاتیک در ای سیس

ــانه های آزاد،  ــی و رس ــهروندان ملک ــور و ش ــی کش دفاع

فعــاالن  و  آموزشــی  مراکــز  دانشــگاه ها،  خربنــگاران، 

مدنــی و حقــوق بــر از ســوی گــروه تروریســتی طالبــان 

بــه صــورت هدفمنــد و حســاب شــده در حیــن مذاکــرات 

ــداق  ــی؛ مص ــن االفغان ــح بی ــق صل ــای تحق و گفت وگوه

بــارز نســل کشــی و نقــض فاحــش حقــوق بــر و حقــوق 

بردوســتانه می باشــند، از ایــن جهــت طالبــان بایــد 

ــه صــورت  متامــی قوانیــن و معاهــدات بیــن املللــی را ب

کامــل رعایــت مناینــد، تــا پیش نیازهــا و پیش رشط هــای 

ــردد.  ــم گ ــی فراه ــۀ افغان ــدار در جامع ــتقرارصلح پای اس

ــن  ــیون های بی ــف کنوانس ــان تعری ــروه طالب ــن، گ بنابرای

املللــی از افــراد ملکــی و اهــداف غیــر نظامــی را قبــول 

ــی،  ــراد نظام ــی، اف ــن امللل ــن بی ــگاه قوانی ــدارد. از ن ن

پلیــس  امــا  افــرادی کــه دخیــل در جنگنــد؛  یعنــی 

کــه وظیفــه اصلــی اش انفــاذ قانــون و برقــراری نظــم 

عمومــی اســت، غیــر نظامــی و کارمنــد ملکــی محســوب 

می شــود؛ بــه عیــن ترتیــب، متامــی کارمنــدان خدمــات 

اســت کــه در آن تبعیــض نهادینــه و سیســتاتیک وجــود 

دارد و در چارچــوب آن برخــی از شــهروندان بــه میانجــی 

ــده  ــه ش ــام تعبی ــه در درون نظ ــاختارهایی ک ــون و س قان

اســت، مــورد تبعیــض و نابرابــری ســازمان یافتــه قــرار 

مــی گیرنــد. اجــرای عدالــت، معطــوف بــه تغییــر بنیادیــن 

ــی  ــا نظام ــردن آن ب ــن ک ــت و جایگزی ــی اس ــن نظام چنی

ــری  ــل براب ــه اص ــر پای ــای آن ب ــاختارهای و نهاده ــه س ک

شــهروندان بنــا یافتــه اســت و بــرای تحقــق ایــن برابــری، 

مکانیســم هــا و ســازو کارهــای حقوقــی و قانونــی نیــز در 

ــدری،1393،  ــوادی و حی ــت. )ج ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ

24(. بنابرایــن، اســتقرارصلح دامئــی بــا گــروه تروریســتی 

ــرای  ــه اج ــق برنام ــت تطبی ــر داش ــدون در نظ ــان، ب طالب

و  بیســت  از  بیــش  مــدت  بــه  کــه  انتقالــی؛  عدالــت 

پنــج ســال فقــط و رصفــاً مرتکــب قتل عام هــا، نســل 

کشــی ها، شــدید ترین حمــات تروریســتی، انتحــاری، 

گســردۀ  نقــض  و  خشــونت بار  رفتارهــای  و  انفجــاری 

ــام  ــتان انج ــردم افغانس ــت و م ــه دول ــر را علی ــوق ب حق

انتقالــی در مــورد رسان  داده اســت، اجــرای عدالــت 

از  و  مهم تریــن  از  یکــی  طالبــان؛  تروریســتی  گــروه 

ــدار در جامعــه  رضوری تریــن مســأله ای اســتقرارصلح پای

ــی  ــت انتقال ــم عدال ــاخنت مفاهی ــت. وارد س ــی اس افغان

ــا گــروه طالبــان؛ حداقــل ایــن  در پروســۀ اســتقرارصلح ب

تأثیــر عملــی را دارد؛ کــه گــروه تروریســتی طالبــان بایــد 

بــه جنایــات جنگــی و نقــض گســردۀ حقــوق بــری 

بیــش از بیســت و پنــج ســاله خویــش اعــراف کنــد و ایــن 

اعــراف باعــث می شــوند کــه خانواده هــای قربانیــان 

ــودن و مالکیــت در  جنــگ و خشــونت احســاس ســهیم ب

ــا  ــام درده ــم و التی ــد، مره ــح می کنن ــق صل ــۀ تحق پروس

ــی داده  ــط قربان ــه فق ــند ک ــلی باش ــرای نس ــای ب و رنج ه

ــودن  ــی من ــخگویی و اجرای ــئوولیت، پاس ــا مس ــت، ام اس

ــامی  ــوری اس ــت جمه ــده دول ــه عه ــی ب ــت انتقال عدال

ــت  ــه دول ــئوولیت ها متوج ــۀ مس ــت و هم ــتان اس افغانس

اســت و مــردم هــم نقــش کلیــدی و اساســی در حایــت 

از نظــام جمهــوری خویــش را مســئوالنه بــه عهــده دارنــد 

و انجــام دهــد.

هرلحــاظ بــه مثابــۀ اصلی تریــن نهــاد اجتاعــی و سیاســی 

ــرا نهادهــای داخلــی در یــک کشــور،  در جامعــه اســت؛ زی

ــخ گو  ــی پاس ــای بیرون ــع کانون ه ــه مراج ــه ب ــش از آن ک پی

باشــند، در قبــال شــهروندان و نهادهــای رســمی از جملــه 

دولــت  میــان  ایــن  در  تنهــا  پاســخ گو هســتند.  دولــت 

اســت کــه عــاوه بــر مســئوول بــودن در قبــال خواســت ها، 

ــر اســاس قوانیــن و  مطالبــات و در نهایــت منافــع مــردم، ب

حقــوق بیــن امللــل، در برابــر دولت هــا و بــه ویــژه نهادهــای 

بیــن املللــی نیــز مســئول و پاســخ گو اســت. بنابرایــن، 

طبــق منشــور ســازمان ملــل متحــد، دولــت در قبــال چهــار 

دســته از معیارهــای جهانــی مســئولیت عینــی و واقعــی 

دارد: یکــم: قوانیــن حقــوق بــر بیــن املللــی؛ دوم: قوانیــن 

بردوســتانه بیــن املللــی؛ ســوم: قوانیــن جزایــی بیــن 

ــدگان. ــی پناهن ــن امللل ــن بی ــارم: قوانی ــی؛ چه امللل

بنابرایــن، آنچــه بیــان شــد، حســاب دهی در وهلــۀ اول یــک 

امــر نهــادی اســت و دولــت بــه مثابــه بزرگ تریــن نهــاد 

ــده دارد. ــه عه ــاب دهی را ب ــئوولیت حس ــور، مس درکش

2. تطبیــق عدالــت بــرای اصــاح ســاختارهای نهــادی؛ 

بســری بــرای اســتقرارصلح پایــدار؛

عدالــت نیــز پیــش از آن کــه یــک صفــت فــردی باشــد یــک 

صفــت نهــادی اســت. در جهــان مــدرن، مســأله این نیســت 

کــه یــک فــرد عادالنــه رفتــار می کنــد یانــه، مســأله اصلــی 

آن اســت کــه نهادهــا از ســاختار عادالنــه برخــوردار باشــد و 

مهم تــر از همــه ســاختار آن بایــد بــه گونــه ای طراحــی شــده 

باشــد، کــه زمینــه بــرای ســوء اســتفاده و تخطــی از اصــول 

ــرای غیــر عادالنه تریــن افــراد نیــز فراهــم  عدالــت، حتــی ب

نباشــد. بنابرایــن، هــدف از اجــرای عدالــت بــه معنــای اجرا 

و تطبیــق آن از ســوی فــرد نیســت؛ بلکــه بــه معنــای ایجــاد 

ســاختارها و نهادهایــی اســت کــه هــم خــود حامــل عدالــت 

بــه مثابــه یــک ارزش انســانی باشــد و هــم در تحقــق و 

اجــرای عدالــت در جامعــه نقــش اساســی داشــته باشــد. در 

کل هــدف ایجــاد و تأســیس نظامــی اســت کــه پایــه هــای 

آن بــر اســاس عدالــت اســتوار باشــد؛ ممکــن اســت در اجــرا 

ــد.  ــته باش ــام نداش ــل و ت ــی کام ــت، توفیق ــق عدال و تطبی

ــا اصــاح آن نظــام سیاســی  در حقیقــت، هــدف نابــودی ی

ــی  ــر نظام ــارنواالن، غی ــات و س ــمول قض ــه ش ــی ب ملک

ــزو  ــگ ج ــال جن ــوند و در ح ــی ش ــوب م ــی محس و ملک

اهــداف نظامــی محســوب منی شــوند؛ امــا طالبــان، 

کارمنــدان دولــت بــه طــور خــاص پلیــس، قضــات و 

ــود را  ــمرده و خ ــار ش ــر کف ــا اجی ــر و ی ــارنواالن را کاف س

ــه  ــب، ب ــن ترتی ــه ای ــد؛ ب ــا می دانن ــل آن ه ــه قت ــاز ب مج

از  وســیع  طیفــی  هدفمنــد،  و  سیســتاتیک  شــکل 

ــه  ــانند ک ــل می رس ــه قت ــی را ب ــات ملک ــدان خدم کارمن

مــی توانــد مصــداق جنایــت جنگــی و جنایــت علیــه 

بریــت بــه حســاب آیــد. طالبــان بــا اســتفاده از حربــۀ 

تکفیــر حتــی بــر کارمنــدان رســانه های آزاد و خربنــگاران 

نیــز حملــه کــرده و آن هــا را بــه قتــل رســانیده اســت کــه 

ــون  ــدان تلویزی ــل کارمن ــر حام ــر موت ــه ب ــۀ آن حمل منون

ــط  ــوارد توس ــن م ــت. ای ــل اس ــال قب ــد س ــوع در چن طل

ــن  ــای بی ــه نهاده ــه ب ــل ارائ ــده و قاب ــتند ش ــا مس یونام

ــق  ــان از طری ــت. طالب ــان اس ــورهای جه ــی و کش امللل

عملیــات انتحــاری و حملــه بــر اماکــن غیــر نظامــی و یــا 

ســنگر گرفــنت در اماکــن غیــر نظامــی و محــل مســکونی 

مــردم ملکــی، بــه هیــچ وجــه احتیــاط الزم را جهــت 

بــه عمــل منــی  نظامیــان  غیــر  قتــل  از  پیش گیــری 

ــود  ــیع خ ــتار وس ــرض کش ــا را در مع ــه آن ه ــد؛ بلک آورن

قــرار می دهنــد و حتــی از آن هــا بــه عنــوان ســپر انســای 

ــر  ــم ب ــن حاک ــه قوانی ــی ک ــد؛ در حال ــتفاده می کنن اس

جنــگ، جوانــب جنــگ راموظــف بــه اتخــاذ احتیــاط 

ــد.  ــی می دان ــر نظام ــل غی ــری از قت ــت پیش گی الزم جه
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ــه  ــاال ب ــرد از ب ــی و رویک ــت انتقال ــم: عدال ــار یک گفت

ــی؛ ــازی بوم ــح س ــۀ صل ــه مثاب ــن؛ ب پایی

ــش از آن  ــی، بی ــت انتقال ــث عدال ــی، بح ــورت کل ــه ص ب

کــه دارای ابعــاد تئوریــک باشــد، ســطوح و جنبــه هــای 

کاربــردی دارد. بــه همیــن دلیــل، منابــع مربــوط بــه 

عدالــت انتقالــی بیــش از آن کــه ســعی کــرده باشــد 

ــه  ــن زمین ــک را در ای ــای تئوری ــه ه ــا و نظری ــدگاه ه دی

ــق آن  ــردی و تطبی ــای کارب ــه ه ــه جنب ــد، ب ــرح منای مط

در جوامــع مختلــف پــر داختــه اســت. ایــن امــر هــم 

ــف آن  ــه ضع ــت و نقط ــی اس ــت انتقال ــوت عدال ــه ق نقط

اســت. بــه لحــاظ کاربــردی، عدالــت انتقالــی غنــی، 

مبســوط و برخــوردار از تجربیــات متفــاوت اســت. تحربــۀ 

تطبیــق عدالــت انتقالــی در کشــورهای پســا کمونیســت، 

از قبیــل پولنــد، هنگــری، رومانــی، بلغاریــه، آلبانــی، 

اســلوونیا، جمهــوری چــک، آملــان رشقــی، روانــدا، ایرلند 

شــالی، کمبودیــا، ویتنــام و بســیاری از کشــورهای 

ــا را در  ــیع داده ه ــه وس ــن مجموع ــکای التی ــر آمری دیگ

ــرار مــی دهــد. از  ــی ق ــت انتقال ــار پژوهشــگر عدال اختی

ــد  ــکار و نیرومن ــردی آش ــای کارب ــاظ، از جنبه ه ــن لح ای

ــات  ــارۀ ابهام ــم پ ــل، برغ ــن دلی ــه همی برخورداراســت؛ ب

ــه هــای  ــن مفهــوم، جنب ــا ای ــگام مواجــه ب مفهومــی، هن

کاربــردی آن بیــش از هــر چیــز دیگــری بــه ذهــن خطــور 

ــک  ــگاه تئوری ــن بحــث از ن ــن حــال، ای ــا ای ــد. ب مــی کن

ــه رغــم پژوهش هــای  ــر و کــم جــان اســت. ب نســبتاً فقی

ــی  ــک اندک ــای تئوری ــافات و پیرفت ه ــرده، انکش گس

در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت و در بســیاری از 

مــوارد از ادبیــات مفهومــی ســاده ای بــرای توضیــح ایــن 

بــه همیــن دلیــل، برغــم  بحــث اســتفاده می شــود. 

اهمیــت و رضورت کاربــرد آن، بخشــی از بحــث کــاکان 

ماهیــت سیاســی خویــش را حفــظ کــرده و برخــی از 

بحث هــای تئوریــک در مــورد آن بیــش از آن کــه از درون 

دانشــگاه ها و محافــل آکادمیــک بیــرون آمــده باشــد، 

مصطفی شفیق

حسن پیام

قــرارداد اجتاعی)زندگــی طبیعــی( یــک سلســله موضوعــات 

وجــود داشــت کــه طالــِب امــروز در قــرن بیســت و یــک از آن 

ــروه  ــع گ ــد. در واق ــی زنن ــا م ــت پ ــر آن پش ــد و ب ــرب ان ــی خ ب

طالبــان رسی ســازگاری بــا هــم نــوع خویــش ندارنــد، چیــزی 

بنــام حقــوق بــر، کــودک، اطفــال و زن را بــه رســمیت 

ــر  ــد و ح ــی ح ــونت ب ــب خش ــونت طال ــد. خش منی شناس

اســت، هیــچ مــرزی بــرای خشــونت ورزی شــان قایــل نیســت. 

طالــب گــروه بــی قاعــده و قانــون اســت، مــا بــار هــا شــاهد بی 

ــه پابنــد اصــول  ــم، ن ــوده ای قاعده گــی و بــی قانونــی آن هــا ب

ــردی را  ــردی. هــم حقــوق ف ــه ف ــرارت جمعــی اســت و ن و مق

پایــال مــی کنــد و هــم حقــوق جمعــی را کــه در قالــب هیــچ 

جریــان فکــری و دینــی قابــل دفــاع نیســت. خدمــات عامــه و 

کاالهــای عمومــی را بصــورت وحشــیانه ویرانــه کردنــد و اکنون 

ــی  ــای اساس ــی و بنیان ه ــات اجتاع ــد، تأسیس ــم می کنن ه

جامعــه را تــا تــوان داشــت نابــود کــرد و حــاال نیــز می کننــد. 

ــد؛ در همــه ای رسزمیــن هــا  این هــا گــروه خشــونت پیشــه ان

ــت،  ــع اس ــاه منب ــراد بیگن ــوع اف ــودک، زن و در مجم ــِل ک قت

کســی بــر اســاس وجــدان فــردی و نیــت باطنــی شــان چنیــن 

عملــی را مرتکــب منــی شــود و اگــر چنیــن اتفاقــی رخ دهــد 

اول تــر از همــه نــزد وجــدان و حســی وجــودی خــودش 

محاکمــه مــی شــود در قــدم دوم نهادهــای عدلــی و قضایــی، 

ــی  ــازات م ــه مج ــون مربوط ــق قان ــرم را مطاب ــب ج ــرد مرتک ف

ــدارد،  ــون ن ــده و قان ــونت قاع ــب، خش ــرای طال ــا ب ــد. ام کن

گنــاه کار و بیگنــاه مطــرح نیســت. بــه عنــوان منونــه؛ کــودک 

کــه یــک ســاعت از عمــرش را در ایــن دنیــا تجربــه نکــرده بــود 

ــدن  ــد، ب ــهادت می نوش ــام ش ــب ج ــه ای طال ــه رضب گلول ب

ــب  ــه ای تفنــگ طال ــان توســط گلول ــادری در بســری زای م

ــا  ــوی کــودک ده ســاله ای مســافر ب ــاره مــی شــود. گل ــاره پ پ

ــروس  ــاد و ع ــازه دام ــود. ت ــی ش ــده م ــی بری ــی قصاب چاقوی

ــه  ــدم گلول ــاوندانش ب ــتان و خویش ــری از دوس ــع کثی ــا جم ب

بســته مــی شــود. غریــب تریــن و بــی آزار تریــن افــراد جامعــه 

ــکنجه  ــرگ ش ــد م ــا رس ح ــود و ت ــه می ش ــروگان گرفت ــه گ ب

ــه  ــب جامع ــر و غری ــه کارگ ــن طبق ــای همی ــود، و در ج می ش

ــه دم گلولــه بســته مــی شــود. در مســجد،  در محــل کارش ب

ــت  ــلانان اس ــرای مس ــادت ب ــکان عب ــن م ــدس تری ــه مق ک

پــاره ای بدن هــای مؤمنــان و انســان های خــدا جــو همــراه بــا 

ورق هــای قــرآن از رضب گلولــه طالــب بــه هــوا داده می شــود. 

مکتــب ســوختانده مــی شــود، آمــوزش و پــرورش کــه در واقــع 

ــت، از  ــول آن اس ــدرن محص ــی م ــوژی دنیای ــت و تکنال صنع

و  رفتارهــا  مطالعــه ای   زندگــی اش،  در  انســان ها 

مناســبات انســانی را تــا دل شــان خواســت پیچیــده و 

دشــوار کــرد. چنانچــه کــه رفتارهــا و مناســبات تنــش زا و 

منازعــه بــر انگیــز را خلــق کردنــد کــه خودشــان از حــل 

آن عاجــز اســت. از یــاد نریــم کــه یکــی از دشــواری های 

ــا و  ــوزه رفتاره ــه ح ــنت ب ــانی و پرداخ ــوم انس ــه عل مطالع

ــب  ــا صاح ــان ه ــه انس ــت ک ــن اس ــانی ای ــبات انس مناس

ــه همیــن خاطــر  ــد، ب ــر ان ــا پذی ــِت پیشــبینی ن اراده و نی

مــورد  در  مــا  پیشــبینی های  از  بســیاری  کــه  اســت 

عملکــرد انســانها در بــاره خــود و دیگــری خطــا از آب در 

مــی آیــد. بــا ایــن حــال مــا شــک مــی کنیــم کــه نیــت و 

اراده ی امریکایی هــا را در مــورد افغانهــا درســت فهمیــده 

ــت  ــا درس ــن م ــا واقع ــه آی ــم ک ــی کنی ــک م ــیم، ش باش

فهمیدیــم کــه امریکایی هــا در طــول دو دهــه گذشــته در 

ــتان  ــم از افغانس ــای تروریزی ــردن بنیاد ه ــن ب ــدد از بی ص

آنهــا بــه حقــوق زنــان باورمنــد انــد، یــک حکومــت چنــد 

قومــی و فــرا گیــر مــی خواهنــد، قائــل بــه انتخابــات 

زمامــداران  و  تعییــن مدیــران  بــرای  مــردم  و تصمیــم 

ــع  ــد، مان ــی ندارن ــا مخالفت ــانه ه ــا آزادی رس ــتند، ب هس

ــرای  ــی ب ــن نگران ــا ای ــود. ام ــی ش ــران من ــوزش دخ آم

مــردم افغانســتان وجــود دارد کــه اگــر گــروه طالبــان 

ــن  ــی ای ــس ط ــت، پ ــده اس ــون ش ــدازه دگرگ ــن ان ــا  ای ت

ســال ها بــرای چــه  چیــزی خــون ریختــه اســت، آدم 

کشــته انــد، جنایــت کــرده انــد، در برابــر ارزش هــا و 

از دســت دادن شــان  نگــران  امــروز  کــه  آرمان هایــی 

هســتیم، ایســتادگی و مبــارزه کــرده انــد. در افغانســتان 

طــی دو دهــه گذشــته نســل جدیــد شــکل گرفتــه اســت 

کــه بــا ارزشــهای جمهوریــت کان شــده و بــا آن خــو 

گرفتــه اســت، چطــور می شــود طالــب را از رسی لجاجــت 

و روحیــه ی خونخــواری شــان پاییــن کــرد و در کنــار نســل 

کــه بــا آزادی بیــان، آزادی عقیــده، حقــوق زنــان، حقــوق 

کــودکان، حقــوق بــر و در مجمــوع بــا اصــول جمهوریــت 

خــو گرفتــه و بــرای شــان ارزش حیاتــی دارد ایســتاد 

ــان خــورد. اکنــون هــم کــه  کــرد و در یــک دســرخوان ن

ــان بیــش  ــم، طالب ــرار داری ــح ق ــان مذاکــرات صل در جری

ــون  ــی خ ــری سیاس ــاز گی ــرای امتی ــر ب ــان دیگ ــر زم از ه

ــرای  ــب ب ــد. طال ــی ریزن ــا م ــی مآب ــان را ب ــان ش هموطن

رســیدن بــه قــدرت جــان هــزاران هم وطــن افغانســتانی را 

هزینــه می کنــد تــا بــه امــروز بــرای رســیدن بــه قــدرت از 

هــر تاکتیــک ممکــن اســتفاده کــرده انــد. و اکنــون هــم 

بصــورت وحشــیانه دســت بــه خشــونت مــی زنــد و روزانــه 

ــان  ــراً مردم ــه اک ــاری ک ــاری و انفج ــه انتح ــا حمل ده ه

ــد.  ــی زنن ــت م ــی اس ــب قربان ــی و غری ملک

ــر  ــا در نظ ــت. ب ــا اس ــت و اراده امریکایی ه ــث دوم نی بح

داشــت پیــش فــرض اول بحــث؛ چطــور امریکایی هــا 

موافقــت کردنــد تــا پنج هــزار انســان جانــی را دولــت 

افغانســتان از زنــدان رهــا کنــد در حــال کــه بیــش از یــک 

مــاه از مذاکــرات بیــن االفغانــی در دوحــه مــی گــذرد 

ــرای  ــه متکینــی از جانــب گــروه طالبــان ب امــا هیــچ گون

ســامان گرفــنت مذاکــرات صلــح وجــود نداشــته و اکنــون 

ــان  ــب طالب ــح از جان ــث صل ــم بح ــت ه ــون اس ــه اکن ک

ــام  ــان اع ــور طالب ــر چط ــب دیگ ــت. از جان ــن نیس روش

می کنــد کــه مــا دیگــر بــا نیروهایــی امریکایــی منــی 

ــت.  ــا اس ــا افغان ه ــدف م ــم، ه جنگی

دیــدگاه طالــب شــوم و نــا پســند اســت. دانــش آمــوزان در 

ــرار  ــده ق ــده و هج ــن هف ــراً در س ــه اک ــی ک ــز آموزش مراک

ــه انتحــاری قــرار مــی گیــرد و در یــک  داشــتند مــورد حمل

ــواده  ــم خان ــش چش ــه از پی ــرای همیش ــم زدن ب ــم به چش

ــه از  و دوســتان شــان ناپدیــد مــی شــود. مــوارد فــوق منون

هــزاران جنایــت طالــب اســت کــه تــا بحــال بــرای هم نــوع 

و هم وطــن اش روا داشــته اســت. دو مــاه قبــل طالبــان در 

والیــت غــور حملــه ای انتحــاری انجــام داد کــه بیــش از یــک 

صــد نفــر کشــته و زخمــی بجــا گذاشــت، اکریــت شــهدا 

و زخمی هــا را افــراد ملکــی و کــودکان و زنــان تشــکیل 

گــروه  می شــود  گفتــه  کــه  اســت  همیــن  می دادنــد.  

طالبــان بــرای خشونت شــان هیچ گونــه قاعــده و قانــون 

نــدارد نــه پابنــد اصــول، قاعــده و قانــون دیــن الهــی اســت 

و نــه قاعــده و قانــون ملــی و بیــن املللــی را در نظــر دارد. 

طالبــان ســال هــا بــا ریختانــدن خــون انســان های بیگنــاه 

ــد اکنــون هــم طالــب، طالــب اســت.  زندگــی کردن

طالــب نظــام طالبانــی مــی خواهــد. امــارت طالبانــی 

ادامــه هــان خشــونت چندیــن ســاله ای شــان اســت مــردم 

ــی را  ــارت طالبان ــه ام ــه بلک ــامی ن ــارت اس ــتان ام افغانس

ــا گوشــت و خــون شــان  ــا ســال 2001 ب از ســال 1996 ت

ــچ وقــت فرامــوش نخواهــد  ــه کــه هی ــد. تجرب ــه کردن تجرب

شــد. کــم نیســتند شــاری کســانی کــه ایــن روزهــا از صلــح 

بــا طالبــان ابــراز نگرانــی مــی کننــد؛ نــه بــه ایــن دلیــل کــه 

خواســتار ادامــه جنــگ طالبــان هســتند؛ بــل بــا ایــن توجیه 

ســاده کــه »صلــح بــا طالبــان« یــک گــذاره پارادوکســیکال 

ــه  ــا طالبــان ب ــح ب ــد آنهــا وقتــی ســخن از صل اســت. از دی

میــان مــی آیــد، صــدای پــای »امــارت اســامی« را بلندتــر 

از هــر زمــان دیگــری مــی شــنوند؛ حتــی بلنــد تــر از زمانــی 

ــی رحمــی  ــا قســاوت و خشــونت و ب ــان ب کــه قشــون طالب

ــهرها و  ــی ش ــا و ویران ــوالی ه ــقوط ولس ــرای س ــی  ب فراوان

کشــتار مــردم و نیروهــای امنیتــی، حملــه مــی کننــد. 

از ایــن نــگاه صــدای پــای امــارت، یــک نشــانه اســت، 

نشــانه آغــاز ویرانــی دو بــاره؛ آغــاز ویرانــی دو بــاره شــهرها و 

ــان دموکراســی و  ــع آغــاز پای ولســوالی ها و قریه هــا، در واق

نظــام مــردم ســاالری کــه بــا خــون نیروهــای دلیــر و جــان 

بــر کــف مــردم افغانســتان تــا ایــن جــا رســیدند. 

ــاش مــی  ــراد دیگــری ت ــان و اف ــان گــروه طالب ــن می در ای

ــا چهــره ای مداراگــر و  ــری، ب ــری روشــن ت ــد کــه تصوی کنن

اهــل تســامح و تســاهل از طالــب ارائــه کنــد، تصویــری کــه 

بــوده اســت؟. بــا توجــه بــه پیــش فــرض فــوق درِک نیــت 

ــوار  ــا کار دش ــاح م ــر و ص ــورد خی ــران در م و اراده دیگ

ــد. ــی خواه ــیار م ــرد بس ــری و خ ــت فک ــت، ظراف اس

هیــچ شــکی وجــود نــدارد کــه طالــب یــک گــروه تبهــکار 

اســت، جنایــت طالــب بــرای هیــچ انســانی پوشــیده 

نیســت و منــی تــوان در قالــب هیــچ منطقــی آن را 

ــی  ــط زندگ ــا در رشای ــرد. حت ــاع ک ــد و از آن دف گنجانی

ــی  ــاد م ــی ی ــی طبیع ــام زندگ ــز و الک از آن بن ــه هاب ک

ــز و الک  ــط هاب ــت. در رشای ــاع نیس ــل دف ــز قاب ــد نی کن

ــوان  ــه عن ــات ب ــق حی ــود، ح ــع ب ــاه من ــراد بیگن ــل اف قت

ژان ژاک روســو  بــود.  شــده  شــناخته  رســمی  قانــون 

مــی گفــت؛ در رشایــط طبیعــی انســان ها بــر خیــر 

و مصلحــت همدیگــر رفتــار مــی کنــد امــا قــرار داد 

ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــن رفتاره ــم ای ــرای تحکی ــی ب اجتاع

شــود. مــی خواهــم ایــن نکتــه را عــرض کنــم کــه قبــل از 

 خشونت فزاینده طالبان در سایه حمایت کشور های خارجی 
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 بازی با اعداد              3186
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3081    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3356
شاه سفید را در خانه  d4 حرکت دهید. 

3385

جواب هدف         2833
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ثور
احتماال تصمیم بگیرید که سفر خانوادگی تان را به دلیل مشکالت مالی به زمان 
دیگری موکول کنید. با این حال، فرصتی دارید تا پروژه های طوالنی مدت خود 

را عملی کنید و تصمیم های آینده سازی بگیرید.

جوزا
امروز برای درگیر شــدن کاری روز خوبی اســت، مالقات های مثبتی دارید و 
برنامه های خوبی برای اینده در نظر خواهید داشت. پروژه های سرمایه گذاری 

طوالنی مدت امروز عالی است. چندین مشکل را امروز حل خواهید کرد.

سرطان
می توانید در تمام کارهای داخلی و خانگی و همچنین کســب و کار موفق 
شــوید. شرکای تجاری تان ابتکارات شما را تحســین می کنند. اما باید از 

درگیر شــدن با چندین فعالیت همزمان اجتناب کنید.

اسد
امــروز برای گرفتن تصمیمات مهم در ارتبــاط با زندگی عاطفی تان روز خوبی 
است. با وجود عدم رضایت شما از وضعیت مالی، دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. 

پول زمانی که به آن نیاز دارید بر سر راه تان خواهد آمد.

سنبله
حس ششــم به شما کمک می کند تا راه هایی را پیدا کنید که زندگی اجتماعی 
تان را تغییر می دهد. ممکن است مجبور شوید که با خانواده موافقت کنید و به 

چندین سفر کوتاه به همراه یک دوست بروید. 

حمل
حس ششم و کاری بودن تان به شما کمک می کند که تصمیمات تجاری خوبی 
بگیرید. اگر شخصی شما را به یک مشارکت کاری دعوت کرد، برای گفتن خیر 

عجله نکنید! این کار دارای پتانسیل باالیی است.

میزان
در بخش های اجتماعی و فکری موفق خواهید شد. امروز بعد از ظهر مبلغ 
عمده ای پول از یک کار نیمه وقت به دســت خواهید آورد. می توانید برای 

آینده کاری به همراه یک دوست نزدیک برنامه ریزی کنید.

عقرب
زندگی عاطفی تان خیلی خوب پیش نمی رود، و شــما را مجبور می کند تا 
تصمیمــات مهم بگیرید. می توانید برای آینــده کارتان برنامه ریزی کنید و 

دانش تئوری خود را عملی کنید. فرصت خوبی دارید 

قوس
امروز مــی توانید خیلی چیزها را در بخش های مالی و اجتماعی به دســت 
آورید. با این حال، نتایج به زودی نمایان نمی شــود. مجبور هستید تا به یک 

سفر برنامه ریزی نشده ای بروید.

جدی
به نظر می رســد که در حالت خوبی هستید و با همه چیز خودتان را وفق 
می دهید. می توانید مشکالت خانواده را حل کنید و حتی به حل مشکالت 

دیگران نیز کمک کنید.

دلو
به نظر می رســد که در بهترین شکل ممکن هستید و با افرادی که در کنارتان 
هستند به خوبی رفتار می کنید. تمایل دارید که به مشکالت دیگران گوش دهید 

و سپس به آن ها مشاوره دهید.

2834

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: متوسط 
 12 کلمه:  خوب
 18  کلمه: عالی 

چمنـ  مچیـ  چینـ  مرچ 
ـ چــرمـ  چرندـ  چدنـ  
چرا ـ چادر ـ انچ ـ چند ـ 

چنارـ  مچـ  چیدن.
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 هدی قاسمی

حوت
ممکن است یک کار جدید و موفقیت آمیزی را شروع کنید و برای اینده سرمایه 
گذاری طوالنی مدت برنامه ریزی کنید. شــریک عاطفی تان درســت در کنار 

شماست. از هر گونه حدس و گمان اجتناب کنید.

 شطرنج                     3357

د

آرامجوـ  ابوریحانـ  بابهـ  پایهـ  تندروـ  ثباتـ  جهادـ  چربدستـ  حجابتـ  
خالیگاهـ  ذلیلـ  ریانـ  زمینهـ  ژالهـ  سپاسـ  شهامتـ  صنعتـ  ضامنـ  طور 
ـ ظرفیتـ  عقیمـ  غرغرهـ  فهیمـ  قصهـ  کمانـ  گلبدنـ  لحظهـ  میرغضبـ  

نویسندهـ  والـ  هموژنـ  یادکردنـ  دودکش.
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منبع: سایت نبشت

مجـاب  را  وارنـر  بـرادران   »۱۹۸۴ شـگفت انگیز  »زن  خـوب  فـروش 
کـرده اسـت تـا خیلـی زود سـاخت فلـم »زن شـگفت انگیز ۳« را بـه 

کارگردانـی پتـی جنکیـز آغـاز کننـد.
فلـم زن شـگفت انگیز ۱۹۸۴ چنـد روز قبـل در سـینامهای آمریـکا 
فروشـی ۸۵  بـه  توانسـت  و  رفـت  پـرده  روی  نقـاط جهـان  سـایر  و 
میلیـون دالری دسـت پیـدا کنـد. ایـن میـزان فـروش در دوران کرونا 
بسـیار چشـمگیر اسـت و بـه خاطـر اسـتقبال خـوب سینامدوسـتان 
از ماجراجویی هـای تـازه پرنسـس دایانـا خیلـی رسیـع سـاخت فلـم 
و  اصلـی  بازیگـر  و  قـرار گرفتـه  کار  زن شـگفت انگیز ۳ در دسـتور 

کارگـردان ایـن مجموعـه نیـز بـرای سـاخت آن بازمی گردنـد.
در  وارنـر  بـرادران  کمپانـی  ارشـد  مدیـران  از  یکـی  امریـک  توبـی 
پیامـی اعـام کرده اسـت: »در حالـی که طرفـداران در رسارس جهان 
پرنسـس دایانا را در آغوش می کشـند و فلم زن شـگفت انگیز ۱۹۸۴ 
یـک رشوع قدرمتنـد ]در گیشـه[ داشـت، مـا مفتخریـم کـه اعـام 
کنیـم قصـد داریـم داسـتان او را ادامـه دهیـم. گال گـدوت و پتـی 

جنکیـز بـرای پایـان دادن بـه ایـن سـه گانه بازخواهنـد گشـت.«
بنابـر گـزارش وارنـر مدیـا، تقریبـا نیمـی از مشـرکان اچ بـی او مکس 
فلـم زن شـگفت انگیز ۱۹۸۴ را در روز انتشـارش متاشـا کرده انـد. 
همچنیـن در روز انتشـار ایـن فلـم ابرقهرمانـی میانگیـن مـدت زمـان 
متاشـای فلـم و رسیـال در اچ بـی او مکـس در مقایسـه بـا روزهـای 
مـاه نوامـر حـدود ۳۰۰ درصـد افزایـش یافتـه اسـت. قسـمت دوم 
زن شـگفت انگیز همزمـان بـا اکـران در سـالن های سـینام از طریـق 
شـبکه ی اچ بـی او و رسویـس آنایـن اچ بـی او مکـس نیز در دسـرس 

عاقه منـدان قـرار گرفـت.
باکـس آفیـس موجـو اعـام کرده ایـن فلم طـی ۳ روز در سـینامهای 
آمریـکا و ۴۲ کشـور دیگـر بـه ترتیـب ۱۶.۷ و ۶۸.۳ میلیـون دالر 
رسـانده  دالر  میلیـون   ۸۵ بـه  را  خـود  فـروش  مجمـوع  و  فروختـه 
اسـت. میانگیـن امتیـاز زن شـگفت انگیز ۱۹۸۴ در راتن تومیتـوز و 
متاکریتیـک بـه ترتیـب ۶۵ از ۱۰۰ و ۵۹ از ۱۰۰ اسـت کـه نشـان 
را فلمـی خـوب  اثـر جدیـد جنکیـز  از منتقـدان  می دهـد بسـیاری 

کرده انـد. ارزیابـی 
از  امتیـاز ۶۰  از نقـد خـود کـه  از ورایتـی در بخشـی  پیـر دبـروج 
۱۰۰ را بـه زن شـگفت انگیز ۱۹۸۴ داده آورده اسـت: »فلم هـا قـادر 
نیسـتند مسـائل جهانـی حـوزه سـامت را حـل کننـد امـا می تواننـد 
کوتاهـی  مـدت  بـرای  و  باشـند  الهام بخـش  سـخت  روزهـای  در 
ذهن مـان را از افـکار معمـول بازدارنـد. فلم هـا می تواننـد وقتـی کـه 
دچـار افـراق شـده ایم مـا را کنـار هـم جمـع کننـد و شـکاف ها و 
چند دسـتگی هایی کـه تعریف کننـده ایـن دوران انـد را کمـی التیـام 
بخشـند. بـه گامنـم زن شـگفت انگیز ۱۹۸۴ می تواند مـا را به بعضی 
از ایـن اهـداف برسـاند ولی بیشـر بـه خاطرمـان می آورد کـه در این 
رشایـط تـا چـه حـد محتـاج یـک ابرقهرمان ایـم؛ ابرقهرمانی کـه زمان 
را بـه عقـب بازگردانـد و ناجـی وضعیت فعلی که جهـان در آن گرفتار 
شـده باشـد. از ایـن منظـر فلـم زن شـگفت انگیز ۱۹۸۴ یـک هـر 
عامه پسـند درخشـان و یـک داروی ضـد افرسدگـی اساسـی اسـت.«

»زن شگفت انگیز 3« 
ساخته می شود

خـود بـرای آن نـوع زندگـی کـه خـو را الیـق آن می دانـد، اسـتفاده کنـد و 

بیامـوزد. بـرای جاناتـان، فرصـت پرواز در ارتفـاع و رسعتی باالتـر از معمول، 

بـه معنـای رهایـی از بیهودگـی اسـت. او به دنبـال غلبه بر طبیعـت و یافنت 

افق هـای تـازه اسـت. زندگـی بـرای او نیـز بـه ماننـد دو قهرمـان دیگـر، یک 

ماجراجویـی همیشـگی اسـت. او از خانـواده طرد می شـود و خانواده واقعی 

خـود را در سـپهری دیگـر می یابـد.

در ایـن کتـاب، مفاهیمـی عرفانـی مثـل طـی طریـق، الزمانـی و المکانـی، 

جاناتـان  اسـت.  گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  حقیقـت،  درک  و  درون نگـری 

)آذربـاد( در نهایـت و پـس از همـت و اشـتیاق بسـیار، بـه یک معلـم معنوی 

بـدل می شـود و خیـل زیادی از مشـتاقان را بـرای پرواز در سـپهرهای باالتر 

راهنامیـی می کنـد. متـام کتـاب، بازگوکننده ایـن بیت جنـاب موالنا جال 

الدیـن بلخی اسـت:

ای برادر! تو همه اندیشه ای

مابقی خود، استخوان و ریشه ای

ایـن جملـه از کتـاب »جاناتـان، مـرغ دریایـی« تامـل برانگیـز اسـت: »وقتی 

کسـی هدفـی غیـر از آنکـه همـه دارند، دنبـال کند، یـا می گویند خداسـت 

و یا شـیطان!«

امـا بیـن ایـن سـه کتـاب، کـه هـر سـه از شـهرت برخوردارنـد، »ماهی سـیاه 

کوچولـو« مهجورتـر مانـده و به قدر لیاقتش بها داده نشـده و مورد اسـتقبال 

قـرار نگرفتـه اسـت و ایـن عـدم اسـتقبال، نـه بـه خاطـر کـم مایه تـر بـودن 

کتـاب، نسـبت بـه دو کتاب قبلی که بلکه بیشـر شـاید به خاطـر بازی های 

سیاسـی ایران سـتیزانه در سـطح جهانـی باشـد کـه پـس از حـدود پنجـاه 

سـال از منتـر شـدن ایـن کتـاب، همچنـان شـاهد آن هسـتیم. امـا ایـن 

از ارزش کتـاب، چیـزی منی کاهـد. مفاهیـم عمیـق و لحـن بسـیار سـاده 

کتـاب، بـه بـاور مـن، بین این هر سـه کتـاب، به گونـه ای دیگر می درخشـد 

و از نگاهـی ژرف تـر خـر می دهـد.

در این کتاب می خوانیم:

یکی از ماهی ریزه ها گفت: »آره! اما هنوز ترسامن نریخته.«

یکی دیگر گفت: »فکر مرغ سقا راحتامن منی گذارد.«

ماهـی سـیاه گفـت: »شـام زیـادی فکـر می کنیـد. همـه اش کـه منی شـود 

فکـر کـرد. راه بیفتیـم، بـه کلـی ترسـامن می ریـزد.«

گفتگوهـای بـاال، منـاد شـهامِت گام نهـادن در راهـی ناشـناخته و لریـز از 

خطـر اسـت. ایـن وجـه به صورتـی پررنـگ در کتاب»ماهـی سـیاه کوچولو«، 

می شـود.  دیـده  دریایـی«  مـرغ  »جاناتـان،  کتـاب  در  کمرنگ تـر  کمـی  و 

سـفر شـازده کوچولـو انتزاعی تـر از آن اسـت کـه بتوانـد عمـق خطـر را بـه 

خوبـی ایـن دو کتـاب منایـش دهـد. همچنیـن، عـاوه بـر عصیانـی کـه در 

دو کتـاب دیگـر هـم شـاهد آن هسـتیم، عـاوه بر فهمیده نشـدِن سـوزناکی 

کـه در کتـاب »جاناتـان، مـرغ دریایـی« می بینیـم، عـاوه بـر خطـر کـردن و 

جسـتجوگری کـه در دو کتـاب دیگـر هـم هسـت، در »ماهی سـیاه کوچولو« 

میـل بـه وحـدت و ایثـار در راه حقیقـت را هـم مشـاهده می کنیـم.

اسـت،  اندیشـمند  و  رهـر  آغازگـر،  یـک  تنهـا  نـه  کوچولـو،  سـیاه  ماهـی 

بلکـه بـا وجـود جثـه کوچکـش، از روحـی قـوی و نیرومنـد برخوردار اسـت و 

فرمانـده ای توامنند و مخلص نیز هسـت. ماهی سـیاه کوچولو شـبیه هدهد 

منطـق الطیـر عطـار اسـت. موثـر بـودن، بزرگ ترین دلیـل زندگـی او و رهر 

بـودن، در رسشـت اوسـت! او نـه تنهـا بـه خود و رشـد خود می اندیشـد بلکه 

رشـد جمـع، حتـی بـه قیمـت از دسـت دادن جان خویـش را نیـز ارزشـمند می داند. 

او مـرگ اندیـش امـا زندگـی طلـب اسـت. بـرای او مـرگ و زندگـی دو نقطـه جـدا از 

هـم نیسـت بلکـه هـر یـک در دل دیگـری پنهـان اسـت و هر لحظـه می تواند شـکوفا 

شـود. ماهـی سـیاه کوچولـو، داناسـت و پـس از طی مسـیر آگاهی خویـش، دلواپس 

ناآگاهـی جامعتـی اسـت کـه از تـرس منافعشـان، جسـارت همبسـتگی و همدلـی 

ندارنـد. آن هـا درگیـر خودخواهی هـای کوچـک خویشـند.

در جایی دیگر از کتاب، می خوانیم:

مـرگ خیلـی آسـان می توانـد االن بـه رساغ مـن بیاید، اما مـن می توانـم زندگی کنم. 

نبایـد بـه پیشـواز مـرگ بـروم، البتـه اگـر یـک وقتـی ناچـار بـا مـرگ روبرو شـدم – که 

می شـوم – مهـم نیسـت. مهـم این اسـت کـه زندگی یا مرگ مـن چه اثـری در زندگی 

دیگران داشـته باشد.

و غریب تریـن مـوردی کـه در نویسـندگان ایـن سـه کتـاب دیـدم، رسنوشتشـان بـود 

کـه بـه شـکل رسنوشـت قهرمانـان کتابشـان رقـم خـورد!! گویـا بـه دسـت خویـش، 

قلـم بـر تقدیـر خویـش می کشـیدند و می نوشـتند و منی دانسـتند. آنتـوان دو سـنت 

اگزوپـری، شـبیه شـازده کوچولـو، در آسـامن گـم شـد و ریچارد بـاخ، ماننـد جاناتان، 

خطرهـا کـرد و جان سـامل بـه در برد و صمـد بهرنگی، هامن ماهی سـیاه کوچولو بود 

کـه در آب هـای خروشـان ارس، بـه دریـای بی نهایـت پیوسـت.

او رنـگ سـیاه را بـرای خـود برگزیـد، کـه نشـان از عمـق درونـی وی و اشـتیاقش بـه 

مسـتور مانـدن داشـت )رنگـی برازنـده آن ها که ذاتا رهـر و چارچوب شـکنند( و رنگ 

رسخ را بـه چارچـوب شـکن بعدی بخشـید، که داسـتان وی را در سـکوت می شـنید.

ریچـارد بـاخ، نویسـنده کتـاب »جاناتـان، مـرغ دریایـی« – کـه در ایـران بـا 

عنوان »پرنده ای به نام آذرباد نیز منتر و شـناخته شـده اسـت – و آنتوان 

دو سـنت اگزوپـری، نویسـنده کتـاب »شـازده کوچولـو« ، هـر دو خلبـان 

بودنـد و پـر از شـوق پـرواز. امـا صمـد بهرنگـی، نویسـنده کتـاب »ماهـی 

سـیاه کوچولـو« ، یـک معلـم بود، پر از شـوق زالل آب. هرسـه آن هـا ترجیح 

دادنـد بـه زبـان نوجوانـان، مفاهیمـی عمیـق را بـرای بزرگسـاالن بازگـو 

کننـد و هـر سـه دغدغه هایشـان را در قالـب شـخصیت های غیرانسـانی، 

به منایـش گذاشـتند.

 وجـه اشـراک قهرمان هـای داسـتان های هـر سـه نویسـنده در این اسـت 

اسـتقبال می کننـد،  از سـفر  بشـکنند،  را  کـه می خواهنـد محدودیت هـا 

پرشـهامت و رسزنده انـد، دنیـا را فراتـر از دریچـه عـادت می بیننـد، قـدم 

در راه می نهنـد و باورهـای عامیانـه و کهنـه را بـه سـخره می گیرنـد. رویکرد 

هـر سـه کتـاب، پرسشـگری، رشـد و اشـتیاق اسـت و قهرمانان داسـتان، با 

همیـن سـه ابـزار، فرصتی بـرای دیگرگونه زیسـنت، فراهـم می آورند و حتی 

مخاطـب را نیـز در درسـتی افـکار و سـبک زندگـی کنونـی اش بـه تردیـد 

دچـار می سـازند.

از  نوجـوان،  و  کـودک  داسـتانی  ادبیـات  پوشـش  در  کتـاب،  سـه  هـر 

بـه  رهیابـی  بـرای  عرفـی،  چارچوب هـای  شکسـنت  و  حقیقت جویـی 

بی نهایـت، سـخن بـه میـان می آورنـد و مانـدن در وضعیـت امـن امـا خالی 

می داننـد. پوچـی  را  معنـا  از 

در کتـاب »شـازده کوچولـو« قهرمان با الهام از عشـقی منادین )گل رسخ(، 

سـفر در هزارتـوی فضـا را برمی گزینـد و در هـر بـار توقـف، بـه رفتارهایـی 

برخـورد می کنـد که از شـدت پیچیدگـی، وی را متحیر می سـازند. او لریز 

بـه رعشـه های  نیـز  از سـوال اسـت و هرجـا قـدم می نهـد، پیرامونـش را 

سـوال، دچـار می سـازد.

و  دلـری می کنـد  داسـتان  در متـام  کـه  اوسـت  بی تکلـف  وجـه  همیـن 

حتـی رسانجـام زمانـی کـه مـار، بـرای گزیدنـش پیشـقدم می شـود، او را 

نیـز می پذیـرد. شـهامت و تسـلیم بـودن در عین رسسـختی، از ویژگی های 

بـارز اوسـت. بـرای او پیچیدگـی ذهـن آدم هـا، عجیـب و دیـدِن اعـامق 

وجودشـان، مهـم اسـت. مهم تریـن دسـتاورد او از سـفر، یافـنت دوسـت و 

بازگشـت بـه عشـق درونـی خویشـنت اسـت.

در کتـاب »شـازده کوچولـو« بـه نسـبت دو کتـاب دیگـر، بیشـر از زبـان 

منادهـا اسـتفاده شـده اسـت. مسـؤولیت پذیـری، دیکتاتورمآبـی، حـرص 

کاسـبکاری،  ناکامـی،  غـم،  خودپسـندی،  جهـل،  یکنواختـی،  طمـع،  و 

بیهودگـی، دانش انـدوزی، خودبرتربینـی، تنهایی، عشـق و مـرگ، مفاهیم 

بلنـدی هسـتند کـه در جماتی کوتـاه و منادین، به تجلـی واژه درآمده اند.

یکـی از جالب تریـن گفتگوهـای ایـن کتـاب، گفتگـوی گل صحرایـی بـا 

شـازده کوچولـو اسـت:

شازده کوچولو پرسید: آدما کجان؟

گل روزی روزگاری عبور کاروانی را دیده بود،

ایـن بـود کـه گفـت: آدم هـا؟ گـامن کنـم ازشـان شـش هفـت تایـی باشـد 

!سـال ها پیـش دیدمشـان !بـاد ایـن ور و آن ور می بردشـان… نـه ایـن کـه 

ریشـه ندارنـد!؟ ایـن بی ریشـگی هـم حسـابی اسـباب دردرسشـان شـده .

در کتـاب »جاناتـان، مـرغ دریایـی«، جاناتـان )آذربـاد(، در پـی رسـیدن به 

نهایـت اسـتعداد و توانایـی پـرواز اسـت. او می خواهد از متـام ظرفیت های 

ماهی سیاه، مرغ دریایی و شازده کوچولو: 
قصه های کودکانه چه درس هایی برای بزرگساالن دارند؟

تـاک تاکـر انیامتـور باسـابقه و خالـق فلمنامه هـای مصـور کـه بـرای 
فعالیـت در پروژه هایـی مثـل »هـی آرنولـد« و »بـاب اسـفنجی شـلوار 
مکعبی« معروف شـده اسـت، در ۵۹ سـالگی درگذشـت. دلیل مرگ 
وی هنـوز اعـام نشـده اسـت. تاکـر در سـال ۱۹۶۱ متولـد شـد و از 
سـنین نوجوانـی عاقـه خـود بـه دنیـای انیمیشـن را نشـان داد. او 
در نهایـت بـه لـس آنجلـس رفـت تـا فعالیـت در زمینـه انیمیشـن را 

عنـوان آغـاز کنـد و در نهایـت اولیـن  بـه  را  خـود  شـغل 
 ۱۹۸۷ سـال  در  و دسـتیار  »پینوکیـو  انیمیشـن  در 
کـرد.  تجربـه  شـب«  او همچنیـن در آثـاری مثـل امپراتـور 

»پـری دریایـی کوچـک« در سـال ۱۹۸۹ و »سیمپسـون ها« در سـال 
۱۹۹۶ نیـز همـکاری داشـت. تاکر طـی سـال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ 
در ۲۵ قسـمت از انیمیشـن محبـوب »هـی آرنولـد« حضـور داشـت و 
در نهایـت بـه عنـوان کارگـردان »هـی آرنولـد: فلـم« در سـال ۲۰۰۲ 
نیـز  اسـفنجی«  »بـاب  انیمیشـن  در  کار  بـرای  تاکـر  انتخـاب شـد. 
شـناخته می شـود کـه شـامل »فلـم بـاب اسـفنجی« در سـال ۲۰۰۴ 
شـخصیت  ایـن  محوریـت  بـا  رسیالـی  از  قسـمت   ۴۷ همینطـور  و 
می شـود. تاکـر هم چنیـن ۶ قسـمت از رسیـال »بـاب اسـفنجی« را 

اسـت. کـرده  نویسـندگی 
آخریـن اثـری کـه تاکـر در آن حضـور پیـدا کـرد، انیمیشـن »برگـری 

خالق کاریکاتور 
»باب اسفنجی« درگذشت

»دنزل واشنگتن« در سن 
66 سالگی درگذشت

»دنـزل واشـنگنت« بازیگـر مطـرح و دارای اسـکار سـینامی جهـان 
امـروز شـمع تولـد ۶۶ سـالگی خـود را خامـوش خواهـد کـرد.

از دهـه ۱۹۹۰، بـا حضـورش در فلم هـای مختلـف و بـا بـه تصویـر 
اسـتیو  همچـون  شـخصیت ها،  از  بعضـی  واقعـی  زندگـی  کشـیدن 
بیکـو، مالکـوم ایکـس، رابیـن کارتـر، میلیـون بـی تالسـون، فرانـک 
لـوکاس و هرمـن بـون توجهـات بسـیاری به سـوی خـود برانگیخـت.

تـا بـه حـال ۲ جایـزه آکادمـی )جایـزه اسـکار( ۳ جایـزه گلدن گلـوب 
و بـه دنـزل تعلـق گرفته اسـت. وی بعـد از سـیدنی پواتیـه، دومیـن 
کـه  آمریکایی-آفریقایی سـت  توجـه  قابـل  و  برجسـته  شـخصیت 
توانسـته جایـزه بهریـن بازیگـر آکادمـی را به خاطـر نقشـش در فلـم 

آورَد. به دسـت   )۲۰۰۱ )محصـول  متریـن  روز 
وی در سـال ۱۹۵۴ در ماونت ورنن، مریلند چشـم به جهان گشـود. 

مـادرش، لنیـس لینـی، متصدی یک سـالن زیبایی بود.
هـارمل  در  ولـی  بـود،  آمریـکا  ایـاالت  از  یکـی  متولـد جورجیـا،  وی 
)محلـه ای مخصـوص سـکونت سیاه پوسـتان در بخـش منهـنت شـهر 
اول،  واشـینگنت  دنـزل  رورنـد  پـدرش،  بـزرگ شـده بود.  نیویـورک( 
بـرای  هم چنیـن  وی  بـود.  مذهبـی  اعیـاد  برگزارکننـده  و  کشـیش 
سـازمان آب و یـک فروشـگاه محلـی بـه نـام اس. کلیـن کار می کرد.
واشـینگنت تابسـتان ۱۹۷۶ را در شـهر سـنت مـری، ایالـت مریلنـد 
گذرانـد، کـه در ایـن مـدت تئاتـر تابسـتانی بـه نـام بال هـای صبح را 
اجـرا می کردنـد. بعد از مـدت کوتاهی که از فوردهـام فارغ التحصیل 
شـد، نخسـتین گام در بـازی حرفـه ای را بـا بـازی در یـک تله فلـم بـه 
نـام ویلـام برداشـت و اولیـن هرمنایـی حرفـه ای اش را هـم در سـال 

۱۹۸۱ بـا فلـم کاغـذ کاربُـن در معـرض دیـِد عموم قـرار داد.
واشـینگنت در فلـم تسـخیر پالهـم ۱ ۲ ۳ به عنـوان رسنگهبـان تـرَن 
زیرزمینـی شـهر نیویـورک حضـور یافـت کـه بازسـازی مجـدد فلمـی 
بـا همیـن عنـوان از دهـه ۱۹۷۰ بـه نـام گرفـنت پلهـام ۱۲۳ اسـت. 
واشـینگنت در ایـن فلـم در مقابـل جـان تراولتا قـرار گرفـت. این فلم 
در ژوئیـه۲۰۰۹ بـه کارگردانـی تونـی اسـکات بـه منایـش درآمـد. در 
سـال ۲۰۱۰ از وی دو فلـم کتـاب ایـای و توقف ناپذیـر بـه اکـران 
بـه  دیگـر  فلـم  دو  یک سـاله،  وقفـه  یـک  از  پـس  درآمـد.  عمومـی 

نام هـای خانـه امـن و پـرواز از وی بـه منایـش درآمـد.
واشـینگنت در بسـیاری از فلم هایـش بـه تنهایـی بـار داسـتان را بـر 
دوش کشیده اسـت؛ از مالکـوم ایکـس گرفتـه تـا روز کارآمـوزی کـه 
بـرای دومـی بیشـر جوایـز مهـم بازیگـری از جملـه اسـکار بهریـن 

بازیگـر نقـش اصلـی را از آن خـود کـرد.



فرانـک ملپـارد مـی گویـد انتظـار دارد بـه دلیـل 

رشایـط اپیدمی کرونـا در انگلیس دیدارهای آتی 

تیمـش بـا مشـکل مواجـه شـود. فرانـک ملپـارد 

تیمـش  تسـاوی 1-1  از  بعـد  رسمربـی چلسـی 

مقابـل اسـتون ویال مـی گوید انتظار دارد شـیوع 

بیشـر کرونـا در انگلیـس روی بـازی هـای آتـی 

تیمـش تاثیر بگـذارد. صحبت های ملپارد بعد از 

این مطرح شـد کـه دیدار دو تیم منچسرسـیتی 

و اورتـون بـه دلیـل ابتـالی چنـد بازیکـن سـیتی 

بـه ویـروس کرونا بـه تعویـق افتاد. چلسـی طبق 

برنامـه باید روز یکشـنبه با منچسرسـیتی دیدار 

کنـد و ملپـارد مـی گویـد انتظـار دارد ایـن دیدار 

و دیـدار بعـدی تیمـش در جـام اتحادیـه با تغییر 

تاریـخ مواجه شـود. درحالیکـه مجموعه مترینی 

منچسرسـیتی در حـال حـارض بـه دلیـل تـرس 

از شـیوع بیشـر کرونـا در ایـن تیـم بسـته شـده 

برگـزاری دیـدار یکشـنبه آینـده مقابـل چلسـی 

هـم در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد. امـا اگـر این 

بـه  یکشـنبه چلسـی  روز  بـازی  و  بیفتـد  اتفـاق 

تعویـق بیفتد این تیـم در ادامه با دشـواری های 

زیـادی مواجـه خواهـد شـد و تقویـم مسـابقاتش 

فـرده تـر از قبـل می شـود. ملپـارد در ایـن باره 

گفـت:" بایـد صـر کنیـم و ببینیـم در نهایت چه 

تصمیمـی گرفتـه مـی شـود. بلـه مـا در روزهایی 

حسـاس هسـتیم و دوره سـختی را سـپری مـی 

کنیـم. با توجـه به افزایش شـیوع کرونـا وضعیت 

کشـور بحرانی اسـت. من معتقدم تا یکی دو روز 

آینـده رشایـط مشـخص تـر می شـود ولـی هدف 

مـا ایـن اسـت کـه هـر دو تیـم بتواننـد در امنیت 

باشـند. اگـر ایـن تضمین داده نشـود بـازی ما با 

منچسرسـیتی برگـزار نخواهد شـد".

نگرانی لمپارد از تعویق بازی چلسی با منچسترسیتی

ورزش
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مخالفـت او بـا پیـروی از دسـتور رییـس جمهـوری بـرای 

اعـزام ارتـش جهـت مقابلـه با معرضـان بـه تبعیض نژادی 

بـوده اسـت. انتصـاب جانشـین آقای اسـپر توسـط دونالد 

ترامـپ بـا مخالفـت منتقـدان او روبـرو شـد کـه معتقدنـد 

ایـن کار بـرای ایجـاد هـرج و مـرج در آخریـن هفته هـای 

کاری دولـت بـوده اسـت.

از  و  دیده انـد  زیـادی  آسـیب  حیاتی انـد  مـا  امنیـت 

دونالـد  شـده اند.  خالـی  نیـرو  و  روحیـه  ظرفیـت، 

ترامـپ رییـس جمهـوری امریـکا کمی بعـد از برگزاری 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری وزیـر دفاع خـود را برکنار 

 . کرد

دلیـل  بـه  گزارش هـا  براسـاس  اسـپر  آقـای  برکنـاری 

سـازمان های  اسـت  گفتـه  امریـکا  منتخـب  جمهـوری  رییـس 

مرتبـط اصلـی بـا امنیـت ملـی در امریـکا در دولـت ترامـپ رضبه 

انتقالـی  تیـم  و  او  بایـدن گفتـه اسـت  آقـای  بزرگـی خورده انـد. 

امریـکا  دفـاع  وزارت  از  جملـه  از  را  الزم  اطالعـات  دولتـش 

دریافـت نکرده انـد. آقـای بایـدن ایـن اظهـارات را در پـی دیـدار 

بـا مشـاوران امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی خـود اعـالم کـرد.

بیسـتم  در  را  جمهـوری  ریاسـت  رسـا  اسـت  قـرار  بایـدن  جـو 

جنـوری آغـاز کنـد امـا دونالـد ترامـپ هنـوز حـارض بـه پذیـرش 

در  ترامـپ  آقـای  دولـت  اسـت.  نشـده  انتخابـات  در  شکسـت 

جلـوی  هفتـه  سـه  بـرای  انتخابـات  نتیجـه  شـدن  مشـخص  پـی 

امنیـت  زمینـه  در  اطالعـات حیاتـی  بـه  بایـدن  آقـای  دسرسـی 

بـه  واکنشـی  هنـوز  ترامـپ  دونالـد  دولـت  بـود.  گرفتـه  را  ملـی 

ایـن سـخنان نشـان نـداده اسـت امـا هفتـه پیـش پنتاگـون بـه 

خرگـزاری رویـرز گفتـه مصاحبه هـای زیـادی انجـام داده و بـه 

آقـای  داد.  خواهـد  ادامـه  اطالعـات  ارائـه  و  جلسـات  برگـزاری 

او  بایـدن در سـخنان روز دوشـنبه خـود گفتـه اسـت همـکاران 

در وزارت دفـاع و نهـاد بودجـه و مدیریـت دولـت بـا مانع تراشـی 

روبـرو شـده اند: "در حـال حـارض اطالعات مهـم در زمینـه امنیت 

از  کار  ایـن  مـن  نظـر  از  منی کنیـم.  دریافـت  دولـت  از  را  ملـی 

بی مسـئولیتی چیـزی کـم نـدارد." آقـای بایـدن گفتـه اسـت تیـم 

او بـه تصویـری روشـن از وضعیـت نیروهـای امریکایـی در رسارس 

جهـان دارنـد و دشـمنان ایـن کشـور می تواننـد از ایـن وضعیـت 

سوءاسـتفاده کننـد: "بسـیاری از سـازمان های کشـور کـه بـرای 

بایدن:سازمانهایامریکاییازترامپضربهبزرگیخوردهاند

فرارعجیبرونالدکومانازجریمهکمیتهانضباطی

تست انسانی واکسین کرونا تولید 
ایران با تزریق روی سه نفر آغاز شد

مقصد بعدی ستاره جدایی طلب رئال مشخص شد

چینواتحادیهاروپادرآستانهتوافقبزرگتجاری
پیرفـت  از  اروپـا  ۲۸ دسـمر  کمیسـیون  روز  دوشـنبه 

حقـوق  موضـوع  جملـه  از  داد؛  خـر  چیـن  بـا  مذاکـرات 

در چیـن. کارگـران  کاری  بـا رشایـط  مرتبـط 

در سـالهای اخیـر ایـن یکـی از موضوعـات بسـیار جنجال 

برانگیـر بـوده, گـزارش هایی که حاکـی از آن بود که چین 

تعـداد زیـادی از مسـلان اویغـور را بـرای کار اجباری در 

اسـتان سـین کیانگ ایـن کشـور حبـس کرده اسـت؛ چین 

البتـه ایـن گزارش هـا را تکذیـب کـرده اسـت. در توافـق 

احتالـی، از چیـن خواسـته شـده تـا بـه قوانیـن سـازمان 

بین املللـی کار دربـاره "کار اجبـاری" پایبنـد باشـد. ایـن 

اتفاقـات در حالیسـت کـه از مـاه آینـده جـو بایدن سـکان 

و  را در دسـت خواهـد گرفـت  امریـکا  ریاسـت جمهـوری 

دونالـد ترامـپ کـه در زمـان او تنـش تجاری میـان ایاالت 

قـدرت نخواهـد  یافـت، دیگـر در  و چیـن شـدت  متحـده 

"ترانس آتالنتیـک"  اسـراتژی  اروپـا  اتحادیـه  اخیـرا  بـود. 

را منتـر کـرد کـه در آن از ایـاالت متحده خواسـته شـده 

بـود بـا "چالش هـای اسـراتژیک" برآمـده از چیـن مقابله 

کنـد. چیـن و امریـکا از سـال ۲۰۱۸ در جنـگ تجـاری 

بسـیاری  ترامـپ  دونالـد  دولـت  مـدت  ایـن  در  بوده انـد؛ 

ظـن  بـه  را  فـن آوری  بـا  مرتبـط  چینـی  هـای  رشکـت  از 

متحـده  ایـاالت  ملـی  امنیـت  بـرای  آنهـا  بـودن  "تهدیـد" 

هـدف قـرار داد.

در سـال جـاری میـالدی )۲۰۲۰( روابط چین بـا اتحادیه 

امنیتـی در هنگ کنـگ  برقـراری قوانیـن  بـه دلیـل  اروپـا 

و همچنیـن "انتشـار اطالعـات نادرسـت" دربـاره ویـروس 

کوویـد-۱۹ بسـیار شـکننده بـوده اسـت.

اروپایـی دسرسـی بهـری بـه بـازار چیـن می دهـد و 

خواهـد  بهـر  آنهـا  بـرای  را  رقابـت  رشایـط  همچنیـن 

کمـر  تجـاری  توافـق  ایـن  دربـاره  مذاکـرات  کـرد. 

میـالدی(   ۲۰۱۴ سـال  )در  پیـش  سـال  هفـت  از 

آغـاز شـد ولـی بـه دالیـل متعـددی طـی ایـن سـالها 

میـان  تجـاری  تنـش  تشـدید  مانـد.  باقـی  متوقـف 

چیـن  شـد  باعـث  اخیـر  سـالهای  در  امریـکا  و  چیـن 

در وضعیـت بهـری در ارتبـاط بـا اتحادیـه اروپـا قـرار 

گیـرد. بـر اسـاس گـزارش هـای متعـدد رسـانه ها،  

در صـورت نهایی شـدن     توافـق میان چین و اتحادیه 

اروپـا، رشکـت هـای اروپایـی دسرسـی بهری بـه بخش 

و  هوایـی  نقـل  و  حمـل  تبلیغـات،  سـاختان،  تولیـد، 

همچنیـن مخابـرات چیـن خواهند داشـت. یکـی از نکات 

کلیـدی در ایـن توافـق درخواسـت چیـن برای دسرسـی 

بـه حساسـیت  توجـه  بـا  اروپـا  اتحادیـه  انـرژی  بـازار  بـه 

ایـن موضـوع و نگرانی هـای مطـرح شـده دربـاره "امنیـت 

ملـی" کشـورهای اروپایـی بـوده اسـت. انتظـار مـی رود 

بخـش محـدودی  بـه  پکـن دسرسـی  بـه  توافـق  ایـن 

رفتـار  مبنـای  بـر  تجدیدپذیـر،  انرژی هـای  از صنعـت 

موانـع  احتـاال  قـرارداد  ایـن  بـا  بدهـد.  را  متقابـل 

موانعـی  خواهـد؛  برداشـته  چیـن  در  رسمایه گـذاری 

و  تجـاری  مشـرک  پروژه هـای  پیشـرد  رشوط  نظیـر 

محدودیـت های مالکیـت در بعضی صنایع خاص.

البتـه بـرای نهایـی شـدن ایـن توافـق، پارملـان اروپـا 

نظـر  بـه  کـه  فرآینـدی  کنـد؛  تصویـب  را  آن  بایـد 

شـود. آغـاز   ۲۰۲۱ سـال  دوم  نیمـه  تـا  منی رسـد 

یـک  بـه  چیـن  و  اروپـا  اتحادیـه  رسـانه ها،  گـزارش  اسـاس  بـر 

کـه  توافـق،  ایـن  شـده اند.  نزدیـک  تجـاری  بـزرگ  توافـق 

هـای  رشکـت  بـه  شـود،  رسـمی  جـاری  هفتـه  مـی رود  انتظـار 

کمیتـه انضباطـی فوتبـال اسـپانیا کـه بـرای حـرف هـای 

کومـان پرونـده تشـکیل داده بـود، در نهایـت او را ترئـه 

کـرد و بـه ایـن ترتیـب رسمربـی هالنـد جریمـه نشـد. ایـن 

کمیتـه اعـالم کـرد کـه حرف هـای کومـان بر ضـد وی ای 

آر بـوده و نـه کار داوران.

خاطـر  بـه  بارسـا  مدیـران  از  یکـی  ویالژوانـا  ژاویـر  تنهـا 

اعـراض شـدیدش علیـه داور ال کالسـیکو 1802 یـورو 

شـد. جریمـه 

امـا بـه ایـن اکتفـا نکـرد و در نشسـت خـری گفـت:» 

بـه داور گفتـم کـه امیـدوارم بتوانـی برایـم در مورد وی 

ای آر در اسـپانیا توضیـح بدهـی. در 5 هفتـه ابتدایـی 

اللیـگا وی ای آر فقـط علیـه مـا بـوده اسـت. در صحنه 

پنالتـی روی مسـی در بـازی بـا سـویا دخالتـی نکـرد. 

دو صحنـه در بـازی ختافـه بـود کـه می توانسـت منجر 

ای  بازهـم وی  ولـی  بازیکـن حریـف شـود  اخـراج  بـه 

آر دخالـت نکـرد. چـرا وی ای آر فقـط علیـه ماسـت؟« 

علیـه  هایـش  بـه خاطـر حـرف  بارسـلونا  کومـان رسمربـی  رونالـد 

داوران و وی ای آر پـس از ال کالسـیکو جریمـه نشـد. بارسـا دو 

مـاه پیـش در ال کالسـیکو 1-3 مغلـوب رئـال شـد. در دیداری که 

حواشـی داوری فراوانی داشـت. ال کالسـیکو تا اواسـط نیمه دوم 

بـا تسـاوی 1-1 دنبـال مـی شـد و رئـال مادریـد در جنـاح چـپ به 

یـک رضبـه آزاد دسـت یافـت. مطابـق انتظـار تونـی کـروس بـرای 

ارسـال تـوپ روی دروازه اقـدام کـرد. ارسـال هافبـک آملانی رئال 

مادریـد امـا از کنـار دروازه عبـور کرد؛ بـا این حـال رسخیو راموس 

بعـد از یـک قـوس درون محوطـه جریمـه بارسـا روی زمیـن افتاد و 

اعتقـاد داشـت کـه داور بایـد خطـای پنالتـی اعـالم کنـد؛ بعـد از 

چنـد دقیقـه وقفـه مارتینـز مونوئـرا برای مشـاهده دوبـاره صحنه به 

کنـار زمیـن رفـت و نهایتـاً در تصمیمـی جنجالی خطـای پنالتی را 

بـه سـود رئـال اعـالم کـرد. رونالد کومـان رسمربـی هالند بارسـلونا 

امـا پـس از بـازی بـه خاطـر تصمیـات اتخـاذ شـده توسـط داور و 

VAR بسـیار خشـمگین بـه نظـر مـی رسـید؛ تـا جایـی کـه  البتـه 

را  اسـپانیا  فوتبـال  در   VAR تکنولـوژی  از  اسـتفاده  درسـتی  او 

زیـر سـوال بـرد و اظهاراتـی جنجالـی را در ایـن بـاره مطـرح کـرد. 

رونالـد کومـان پـس از سـوت پایـان بـازی کنـار زمیـن ایسـتاد و با 

تـک تـک بازیکنانـش و نیـز بازیکنـان رئـال دسـت داد و منتظـر 

مانـد تـا داور بـه سـمت تونـل بیایـد. او کـه بسـیار ناراحـت بـود، 

وقتـی بـه خـوان مونوئـرا رسـید بـا او دسـت داد و گفـت:» بـرای 

چـه؟ بـرای چـه؟ تصاویـر بـازی قبلـی مـا بـا ختافـه را دیـده ای؟ 

چـرا فقـط دو دخالـت وی ای آر بـرای مـا؟ چـرا همیشـه وی ای آر 

علیـه بارسلوناسـت؟« داور امـا بـدون اینکـه پاسـخ کومـان را بدهد 

راهـی رختکـن شـد و ترجیـح داد بـه حواشـی دامـن نزنـد. کومان 

نیمکـت  بـه  ایسـکو  سـوالری  آمـدن  و  او  اخـراج  بـا 

تبعیـد شـد و دیگـر در رئال مادرید نتوانسـت رشایط 

مسـاعدی را حتـی بـا بازگشـت زیـدان تجربـه کنـد. 

مـاه گذشـته مـارکا ادعـا کـرد کـه ایسـکو تقاضـای 

جدایـی در زمسـتان را داده و حتـی خانـه اش را نیز 

بـرای فـروش گذاشـته اسـت امـا در نهایـت زیـدان 

بـا جدایـی او در جنـوری مخالفـت کـرد ولـی ایسـکو 

احتـال زیـاد تابسـتان رئـال را تـرک خواهـد کـرد. 

نیـز سویاسـت؛ تیمـی کـه جولـن  او  بعـدی  مقصـد 

لوپتگـی هدایتـش را برعهـده دارد.

ایسـکو تنهـا بازیکـن رئال مادرید اسـت که در حال 

حـارض قصـد تـرک ایـن باشـگاه را دارد. بـه نقـل از 

مـارکا، رئـال مادریـد تابسـتان 2014 بـرای جـذب 

ایسـکو 32 میلیـون یـورو به ماالگا پرداخـت کرد. او 

پدیـده جـوان فوتبال اسـپانیا بود و در رئـال مادرید 

مقطعـی  در  تنهـا  ایسـکو  درخشـید.  خـوش  نیـز 

کوتـاه در ایـن شـش سـال و نیـم گذشـته بازیکـن 

ثابـت رئـال بـوده ولـی هیچکـس منـی توانـد تاثیـر 

او در موفقیـت هـای رئـال در ایـن دوره را کتـان 

کنـد. ایسـکو از سـال گذشـته رشوع بـه افـت کـرد 

و دیگـر نتوانسـت بـه بازیکـن موثـر گذشـته تبدیـل 

شـود و جایگاهـش در ایـده هـای زیـدان را نیـز از 

دسـت رفتـه می بینـد. تنهـا مقطعی که ایسـکو یک 

جایـگاه تثبیـت شـده در رئـال داشـت بـه ابتـدای 

فصـل 19-2018 بـر مـی گردد کـه جولـن لوپتگی 

مربـی رئـال بود )البته ایسـکو در فصـل 2017-18 

نیـز بـا زیـدان روزهـای خوبـی را تجربه کـرده بود(. 

لوپتگی جانشـین زیدان شـده بود و برای او ایسـکو 

یـک بازیکن بدون جانشـین محسـوب می شـد ولی 

بازیکـن تیـم سـیواس اسـپور بـه دلیـل نشـان دادن تلفـن همـراه بـه داور و اعـراض بـه تصمیـم او، از زمیـن 
بـازی اخـراج شـد. هفتـه چهاردهـم سـوپر لیـگ ترکیـه امـروز با برگزاری سـه دیـدار به پایان رسـید کـه در یکی 
از ایـن دیدارهـا تیـم بشـیکتاش یکـی از مدعیـان اصلـی قهرمانـی در اسـتادیوم خانگـی خـود، وودافـون پارک 
بـه مصـاف سـیواس اسـپور رفـت. در ایـن بـازی، گـوون یالچیـن مهاجم 21 سـاله بشـیکتاش گل نخسـت را در 
رشایطـی مشـکوک وارد دروازه حریـف کـرد. امـا در حالیکـه نیمـه نخسـت بـه پایـان رسـیده بـود و بازیکنـان به 
همـراه کادر داوری در حـال خـروج از زمیـن مسـابقه بودنـد، یـک اتفاق جنجالـی باعث بازتاب این دیدار شـد. 
هـاکان ارسـالن هافبـک 32 سـاله و کهنـه کار سـیواس اسـپور کـه کاپیتـان ایـن تیـم نیز هسـت، دراعراض به 
تصمیـم آردا کاردسـلر داور مسـابقه یـک تلفـن همـراه را روبـروی او گرفـت و اعالم کـرد که ایـن داور در تصمیم 
خـود روی گل بشـیکتاش مرتکـب اشـتباه شـده اسـت. بازیکنـان سـیواس اسـپور معتقد بودنـد چنـد ثانیه قبل 
از اینکـه یالچیـن دروازه آنهـا را بـاز کنـد، پـاس برنـارد بـه والنتیـن رزیـه در رشایطی به او رسـیده اسـت که این 
مدافـع فرانسـوی تـوپ را بیـرون از زمیـن مسـابقه کنـرل کـرده اسـت. تصاویـر تلویزیونـی اینگونـه نشـان مـی 
دهـد کـه نظـر بازیکنـان سـیواس درسـت بـوده و رزیـه تـوپ را بیـرون از زمیـن مسـابقه بـه رشـید غـزال سـپرده 
اسـت و سـانر او بـا رضبـه رس یالچیـن همـراه گردید که منجر به باز شـدن دروازه سـیواس اسـپور شـد. این در 
رشایطـی اسـت کـه کمـک داور مسـابقه بـه ایـن صحنـه فوق العـاده نزدیک اسـت و اینکـه چـرا او در آن لحظه، 

اعـالم نکـرد کـه تـوپ از  زمیـن مسـابقه بیـرون رفته اسـت، جـای تعجب دارد.
در پایـان ایـن دیـدار در نیمـه نخسـت، بازیکنـان و کاپیتـان سـیواس اسـپور بـه همیـن مسـئله معـرض بودنـد 
و ارصار ارسـالن روی اعـراض خـود و نشـان دادن صحنـه بیـرون رفـن تـوپ بـه داور آن هـم بـا گوشـی تلفـن، 

باعـث شـد تـا داور مسـابقه یـک کارت زرد را بـه او نشـان دهـد.

مسخره ترین اخراج سال به خاطر نشان دادن تلفن همراه

کرده انـد.  آغـاز  ایرانـی  واکسـین های  را  خـود 

مـا به عنـوان نخسـتین کشـور واکسین سـاز در 

آسـیا به بسـیاری از کشـورهای جهـان و منطقه 

واکسـین صـادر کرده ایـم.«

آقـای منکـی و دیگـر مسـئوالن دولتـی ایـران 

البتـه پیشـر بـه کـرات از امریکا به دلیـل آنچه 

آنهـا تحریم هـای بی رحانـه بـرای ورود دارو و 

مـواد اولیـه خوانـده بودنـد، انتقـاد کرده انـد.

او همچنیـن بـا تریـح رونـد سـاخت واکسـین 

ایرانـی در دو پـروژه مجـزا در انسـتیتو پاسـتور 

و رازی اظهـار داشـت: »مـا بـرای اینکـه از دنیـا 

عقـب منانیـم دو مسـیر مجـزا را پـی گرفتیـم و 

برسـانیم واکسـین  اطـالع  بـه  خوشـحالیم کـه 

کرونـای تولیـد موسسـه رازی از مراحـل تسـت 

حیوانـی عبـور کـرده و طـی روزهای آینـده وارد 

فـاز آزمایـش انسـانی می شـود.«

بیگلـری،  علیرضـا  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

رئیس انسـتیتو پاسـتور ایران روز گذشـته گفته 

واکسـین  یـک  فـاز  بالینـی  »آزمایـش  کـه  بـود 

کرونـا تولیـد مشـرک ایـران با یکی از کشـورها 

متـام شـده اسـت و با نظـارت انسـتیتو پاسـتور 

آزمایـش بالینـی فـاز دوم در حـال انجام شـد.« 

بـا ایـن حـال وی جزییـات بیشـری را اعـالم 

نکـرد. وزیـر صحـت ایران نیـز در باره ایـن مورد 

صحبتـی نکـرده اسـت. وزیـر صحـت ایـران در 

از صحبت هایـش مدعـی شـد  بخـش دیگـری 

کمک هـای  و  گرفتـه  صـورت  تالش هـای  بـا 

دولتـی و بخـش خصوصـی سـعی دارد مزیـت 

واکسین سـازی ایـران را بـه دنیـا عرضـه کنـد. 

طبـق آخریـن اعـالم وزارت صحـت ایـران، روز 

دوشـنبه ۸ جـدی، تعـداد کل کسـانی کـه در 

ایـران در اثـر ابتـال به بیـاری کوویـد-۱۹ جان 

خـود را از دسـت داده انـد بـه ۵۴ هـزار و ۸۱۴ 

نفـر رسـید. ایـن در حالیسـت کـه طبـق آمـار 

رسـمی تاکنـون بیش از ۱ میلیـون و ۲۰۰ هزار 

نفـر در ایـران بـه ویـروس کرونـا آلوده شـده اند. 

بـا آغـاز مراحـل توزیـع و تزریـق واکسـین کرونا 

بحث هـای  جهـان،  مختلـف  کشـورهای  در 

کـردن  وارد  رس  بـر  ایـران  در  گوناگونـی 

یـا  و  اروپایـی  تولیـد کشـورهای  واکسـین های 

تکیـه بر واکسـین تولید داخل در گرفته اسـت.

سـعید منکـی، وزیر صحـت ایران روز سه شـنبه 

۹ جـدی بـا اشـاره بـه آغاز فـاز نخسـت آزمایش 

واکسـین ایرانـی کرونـا ابـراز امیـدواری کرد فاز 

دوم ایـن واکسـین هـم بـه زودی اجرایـی و در 

دسـتور کار قـرار گیـرد. آقای منکی با اشـاره به 

اینکـه طیبه مخر، دخر »رئيس سـتاد اجرایی 

فرمـان امـام خمینی« نخسـتین فـردی بوده که 

در ایـران ایـن واکسـین را دریافـت کـرده اعالم 

کـرد بـا این گام تالش دارد به مـردم این پیام را 

ارسـال کنـد که خـود مسـئوالن نظام اسـتفاده 

از واکسـین ایرانـی را قبـول دارنـد. وزیر صحت 

از مدیـران  یکـی  کـرد  اعـالم  ایـران همچنیـن 

ارشـد مجموعـه سـتاد اجرایـی دومیـن فـردی 

را  کرونـا  ایرانـی  واکسـین  کـه  بـود  خواهـد 

دریافـت خواهد کـرد. طبق گزارش رسـانه های 

ایران، امروز سـه داوطلب واکسـین تولید ایران 

را دریافـت کرده انـد و ایـن فراینـد بـه مـرور تـا 

تزریـق بـه داوطلـب آخـر کـه ۵۶ نفـر هسـتند، 

ادامـه خواهـد داشـت. همچنیـن به هـر فرد دو 

تزریـق در روز صفـر و ۱۴ انجـام می شـود. ایـن 

واکسـین »"کُـوو ایـران برکـت« نامگذاری شـده 

و سـاخت گـروه شـفا فارمد اسـت. وزیـر صحت 

ایـران در ادامـه صحبت هـای خـود ترصیح کرد 

خـون  اسـالمی  جمهـوری  مسـئوالن  و  او  کـه 

و جـان  مـردم منی داننـد  از  رنگین تـر  خـود  را 

همـه افـراد در ایـران همچـون جـان خانـواده 

مسـئوالن عزیـز و محـرم اسـت. ایـن اظهارات 

وزیـر صحـت ایران در حالی مطرح شـده که در 

روزهـای اخیـر فعـاالن مجـازی در شـبکه های 

اجتاعـی بـا راه انـدازی هشـتگ های مختلف، 

خواهـان اقدام دولت برای خرید واکسـین های 

خارجـی برای مقابلـه با ویروس کرونا شـده اند. 

شـد  مدعـی  همچنیـن  دیـروز  منکـی  سـعید 

کـه ایـران بـه مـدت ۱۰۰ سـال اسـت کـه در 

واکسـین  تولیـد  زمینـه  در  خاورمیانـه  منطقـه 

می کننـد  فکـر  کـه  »کسـانی  اسـت:  پیـرو 

ایـن نخسـتین بـار اسـت که مـا واکسـین تولید 

داخـل را تزریـق می کنیـم، سـخت در اشـتباه 

هسـتند. مـا در سـال ۱۲۹۹ انسـتیتو پاسـتور 

را داشـتیم و در سـال ۱۳۰۳ هم انستیتو رازی 

بـه آن اضافه شـد. مـردم ما متـام دوران زندگی 

رسمی: PSG سرانجام اخراج توخل را اعالم کرد
باشـگاه پـاری سـن ژرمن شـش روز بعـد از اخراج 

ایـن  توخـل  تومـاس  سـابقش  رسمربـی  عملـی 

اخـراج را بـه صـورت رسـمی اعـالم کـرد.

شـش روز بعـد از آنکـه باشـگاه پـاری سـن ژرمـن 

بـه رسمربـی وقـت خود تومـاس توخل اعـالم کرد 

بایـد چـم دانهایـش را ببنـدد و ایـن تیـم را تـرک 

کنـد، باشـگاه پاریسـی رسانجام رسـا اعالم کرد 

 PSG .کـه رسمربـی آملانـی را اخـراج کرده اسـت

در بیانیـه خـود اعـالم کـرد بعـد از تحلیلی عمیق 

از وضعیت باشـگاه به این تصمیم رسـیده اسـت.

توخـل در حالـی از سـمت خـود اخـراج شـد کـه 

تنهـا چهـار ماه قبل PSG را به فینـال لیگ قهرمانان 

رسـانده بـود. انتظـار مـی رود امـروز بعـد از اعـالم 

رسـمی اخـراج توخـل، مائوریسـیو پوچتینـو فـورا بـه 

عنـوان جانشـین او منصـوب شـود. گفتـه مـی شـود 

پوچتینـو قبـال قـرارداد خـود بـا باشـگاه پاریسـی را 

امضـا کرده و منتظر اعالم رسـمی خـر اخراج توخل 

بـود. تومـاس توخـل روز چهارشـنبه هفتـه گذشـته 

پیـروزی تیمـش مقابـل  از  بعـد  تنهـا چنـد سـاعت 

اسراسـبورگ در لیگ فرانسـه با پیام باشـگاه مواجه 

شـد که به او گفته بودند از PSG اخراج شـده اسـت.

باشـگاه پاری سـن ژرمـن امروز با انتشـار یـک بیانیه 

کوتـاه اعـالم کـرد کـه بعـد از بررسـی دقیـق و عمیق 

بـه اخـراج تومـاس  رشایـط فعلـی باشـگاه تصمیـم 

توخـل گرفتـه اسـت. نـارص الخلیفـی رئیس باشـگاه 

PSG هـم گفـت:" از تومـاس توخـل و کادر فنی اش 

به خاطر همه تالش هایشـان در این باشـگاه تشـکر 

مـی کنیـم. تومـاس بـا شـور و انـرژی بـاال کار کـرد و 

مـا روزهـای خوبـی کـه بـا هـم گذراندیـم را همیشـه 

بـه یـاد خواهیم داشـت. مـن بـرای او آرزوی موفقیت 

مـی کنم".

گونهٔ تازهٔ ویروس کرونا که از بریتانیا آمده به هند نیز رسید
و  می کننـد  پیـدا  جهـش  ویروس هـا  متامـی 

ویـروس تـازٔه کرونـا هـم در ایـن میـان اسـتثنا 

نیسـت و ویروس شناسـان بـرآورد می کننـد کـه 

ایـن ویـروس نیـز هـر مـاه یـک تـا دو بـار تغییـر 

می کنـد. سـاختار گونـٔه تـازٔه ویـروس کرونـا که 

نخسـت در بریتانیـا پیـدا شـد درواقـع نسـبت 

بـه ویـروس شناخته شـده کرونا ۱۴ تغییـر را در 

به تازگـی  بریتانیایـی  دانشـمندان  دارد.  خـود 

بـه دولـت این کشـور توصیـه کرده اند کـه برای 

پیشـگیری از فاجعـٔه بزرگـری در ابتدای سـال 

آینـدٔه میـالدی، دولـت بایـد مجـددا قرنطینه و 

محدودیت هـای صحـی را در سـطح ملّی برقرار 

. کند

اعـالم  شـنبه  سـه  روز  هنـد  صحـی  مقامـات 

کردنـد ۶ مـورد ابتال بـه گونٔه تازٔه ویـروس کرونا 

در ایـن کشـور ثبت شـده اسـت. ایـن در حالی 

اسـت کـه هنـد نیـز در کنـار شـاری از دیگـر 

کشـورها، هفتـٔه گذشـته، پـرواز بـه بریتانیـا را 

متوقـف کـرده بود. هنـد با بیـش از ۱۰ میلیون 

مـورد تأییـد شـدٔه ابتـال بـه ویـروس کرونـا، در 

میـان کشـورهای جهان، پس از ایـاالت متحده 

در ردٔه دوم قـرار دارد. کارشناسـان گفته اند که 

گونـٔه تـازٔه ویـروس کرونـا کـه نخسـتین بـار در 

بریتانیـا رس بـرآورد بـا رسعـت بیشـری منتـر 

نـوع شناخته شـدٔه  از  امـا خطرناکـر  می شـود 

آن نیسـت. 
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اسـت. شـده  برداشـته 

آقـای احمـد همچنـان گفت کـه مورد هفتم بخـش اهداف 

مأمـوران  سـاالنه ی  اجـراآت  ارزیابـی  فـورم  در  اساسـی 

خدمـات ملکـی مشـخصا مرتبـط بـه قانـون دسرتسـی بـه 

اطالعـات اسـت کـه دارای ۷.۵ منـره می باشـد.

ارزیابـی  فـورم  در  اساسـی  اهـداف  بخـش  هفتـم  مـورد 

بـه  به موقـع  معلومـات  »ارائـه ی  اسـت:  آمـده  گونـه  ایـن 

ادارات دولتـی، جامعـه مدنـی، رسـانه ها و شـهروندان بـا 

درنظرداشـت قانـون دست رسـی بـه اطالعـات و پالیسـی 

مربوطـه.« اداره ی 

وزیـر صحـت عامـه کشـور در نشسـت بـا مسـئوالن صحـی 

همچنیـن گفـت کـه برای شـیوع ویـروس کرونا در کشـور، 

کمپاین اسـتفاده از ماسـک را در رسارس کشـور راه اندازی 

ایـن نشسـت همچنیـن مسـؤوالن کمیته هـای  در  شـود. 

تخنیکـی مبـارزه بـا ویـروس کرونـا در مرکـز، گزارش هـای 

و  کردنـد  ارایـه  صحت عامـه  وزیـر  بـه  را  خـود  کاری 

چالش هایـی کـه در ایـن راسـتا وجـود داشـت بـا رهـری 

بدخشـان  در  بی بی سـی  خرنـگار  همـزی،  قربانعلـی 

می گویـد کـه مـردم زیبـاک ماننـد سـایر مناطق مسـکونی 

بدخشـان، هفتـاد درصـد چـوب تعمیراتـی )سـاختامن( و 

سـوخت خـود را از درختـان بید و سـپیدار تهیـه می کنند.

درخـت بیـد بـه دلیـل داشـن شـاخ و بـرگ انبـوه و تنـه 

هیـزم  تامیـن  منبـع  بدخشـانی  دهقانـان  بـرای  ضخیـم 

و چـوب بـه حسـاب می آیـد. اکنـون شـیوع ایـن بیـامری 

درختـان را از ریشـه خشـکانده و سـبب افزایـش نگرانـی 

مـردم شـده اسـت.

فضـل احمـد پائیـز، رئیـس شـورای ولسـوالی زیبـاک بـه 

بی بی سـی گفـت کـه هـزاران اصله درخـت بید کـه اکنون 

خشـکیده، در اقتصـاد مـردم نقـش مهـم داشـت. بـه گفته 

بیـامری  ایـن  دچـار  منطقـه  ایـن  در  درختـی  وقتـی  او 

سـخنگوی کمیسـیون اصالحـات اداری و خدمـات ملکـی 

تاریـخ  از  اعتبـار  )ب(  ردیـف  »مأموریـن  داد:  توضیـح 

بـرای  را  شـاخص هایی  مالـی،  سـال  هـر  در  اسـتخدام 

تحقـق ایـن هـدف در توافق بـا آمر مسـتقیم در محدوده ی 

الیحـه  وظایف خویـش با توجه به پالیسـی اداره ی مربوطه 

و اهمیـت و رضورت آن، تعییـن می کننـد و در اخیر سـال، 

ایـن  در  اسـناد  ارائـه ی  و  اجـراآت تحقق یافتـه  رویـت  بـه 

زمینـه، مـورد ارزیابـی قـرار می گیرنـد.«

در همیـن حال، کمیسـیون دسرتسـی به اطالعـات از این 

خدمـات  و  اداری  اصالحـات  مسـتقل  کمیسـیون  اقـدام 

ملکـی اسـتقبال کـرده اسـت.

آمـده  اطالعـات  بـه  دسرتسـی  کمیسـیون  اعالمیـه ی  در 

اسـت کـه این اقـدام می تواند مسـئوالن و مأمـوران ادارات 

قانـون  تطبیـق  زمینـه ی  و  سـاخته  پاسـخگو  را  دولتـی 

دسرتسـی بـه اطالعـات را جهـت تأمیـن حـق دسرتسـی 

فراهـم می کنـد. موجـود  اطالعـات  بـه  شـهروندان 

کمیسـیون دسرتسـی بـه اطالعـات همچنـان گفتـه اسـت 

و  اداری  اصالحـات  کمیسـیون  تـازه ی  اقـدام  ایـن  کـه 

خدمـات ملکـی زمینـه ی حکومـت داری خـوب را مسـاعد 

می کنـد.

ابـراز  همچنـان  اطالعـات  بـه  دسرتسـی  کمیسـیون 

امیـدواری کـرده اسـت کـه ایـن معیـار تـازه ی کمیسـیون 

اصالحـات اداری در فـورم ارزیابـی سـاالنه از سـوی متـام 

شـود.  عملـی  ادارات  مسـئوالن 

کـه الزم  اقداماتـی  آن  تـا در حـل  وزارت رشیـک کردنـد 

اسـت صـورت گیـرد.

عـالوه بـر آن رییـس صحت عامۀ والیت پکتیـا به منایندگی 

از والیت هـای خوسـت، غزنـی و پکتیـکا نیـز گزارش هـای 

کاری و مشـکالتی کـه در راسـتای ارایـۀ خدمـات صحـی 

و  منـوده  رشیـک  صحت عامـه  وزیـر  بـا  داشـت  وجـود 

خواهـان رسـیدگی بـه آنـان از سـوی رهـری وزارت شـد.

گیاهـی می شـود، بـه رسعـت به سـایر درختان نیـز رسایت 

می کنـد.

بـه گفتـه او ایـن مشـکل بـه مسـئوالن کشـاورزی اطـالع 

داده شـده ولـی بـه آن رسـیدگی نشـده اسـت.

سـاکنان زیبـاک می گوینـد ایـن بیـامری سـبب می شـود 

کـه خصوصیـات چـوب درختـان تغییـر و مثـل اسـتخوان 

شـود، کـه حتـی بـرای سـوخت هـم اسـتفاده منـی شـود.

عبدالغفـور، یکـی از معلامن پیشـین زیباک به بی بی سـی 

گفـت کـه درختان آسـیب دیده نه شـعله دارد و نـه حرارت 

و نـه چوب آن قابل اسـتفاده اسـت.

می گویـد  زیبـاک  ولسـوالی  خیرخـواه،  عبداملعـروف 

شـکایت باغداران را به مسـئوالن وزارت زراعت افغانسـتان 

رسـانده ولـی تاکنـون بـه مشـکل رسـیدگی نشـده اسـت.

در بدخشـان عـالوه بـر ریاسـت زراعـت، چندین نهـاد غیر 

دولتـی در بخـش کشـاورزی فعالنـد از جمله بنیاد توسـعه 

آقاخان.

آقـا  بنیـاد  زراعـت  بخـش  عزیـزی، مسـئول  اکـرم  محمـد 

خـان دربـاره مشـکل پیـش آمـده، می گویـد کـه بـرای حل 

مشـکل، کارشناسـان کشـاورزی از کشـور تاجیکستان نیز 

از ایـن درختـان منونـه بـرداری کرده انـد.

مالـداری  و  زراعـت  رئیـس  عینـی،  الدیـن  معیـن  سـید 

بدخشـان می گویـد که بررسـی الزم را در ایـن زمینه انجام 

شـده ولـی شـیوع یـک نـوع ویـروس گیاهـی و غیـر قابـل 

کنـرتل باعـث خشـکیدن ایـن درختـان شـده اسـت.

کارشناسـان امـور زراعـت می گوینـد ایـن بیـامری گیاهی 

بـه آسـانی بـه سـایر مناطـق نیز رسایـت خواهـد کرد.

ایـن رونـد باعث شـده که مـردم در ولسـوالی های همجوار 

زیبـاک نیز نگران باشـند.

 کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری و خدمـات ملکـی 

ارزیابـی  در  جدیـد  اصالحـات  براسـاس  کـه  می گویـد 

اجـراآت سـاالنه ی کارکنـان خدمـات ملکـی، پـس از ایـن 

مأمـوران ردیـف )ب( یعنـی رییسـان و رییسـان عمومـی 

ادارات، از چگونگـی کارشـان دربـاره ی ارائـه ی اطالعـات 

قـرار می گیـرد. ارزیابـی  نیـز مـورد  به موقـع 

مسـتقل  کمیسـیون  سـخن گوی  احمـد،  عبدالفریـد 

)سه شـنبه،  دیـروز  ملکـی  خدمـات  و  اداری  اصالحـات 

راسـتای  در  اصالحـی  اقـدام  ایـن  کـه  گفـت  جـدی(   ۹

اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  و  حکومـت داری  در  شـفافیت 

 وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد کـه 

نـوع جدیـد ویـروس  بـا ورود  بـرای مبـارزه 

کرونـا، یـک تیـم را بـه منظـور ایجـاد سـهولت و بررسـی 

می گـامرد. مسـافران 

احمـد جـواد عثامنـی، وزیـر صحـت عامـه روز سه شـنبه 

9 جـدی، در نشسـتی از راه دور بـا رییسـان صحت عامـۀ 

مؤسسـات  مرکـز،  شـفاخانه های  مناینـدگان  والیـات، 

و  صحـی  رشکای  صحـی،  خدمـات  کننـدۀ  تطبیـق 

مناینـدگان سـکتور خصوصـی در مـورد حـل چالش هـای 

کاری و بهبـود عرضـۀ خدمـات صحـی در شـفاخانه ها و 

کـرد. مراکـز صحـی صحبـت 

آقـای عثامنـی در این نشسـت به مسـئوالن صحی هدایت 

بـه حـل مشـکالت  بـه خاطـر رسـیدگی  را  تـا تیمـی  داد 

هموطنـان مـا در میـدان هوایی کشـور موظف کننـد تا آن 

عـده از مسـافرانی کـه بـه خـارج از کشـور سـفر و دوبـاره 

بـه  سـو  یـک  از  تـا  کننـد  بررسـی  را  می کننـد  برگشـت 

مشـکالت آن هـا رسـیدگی و از سـوی دیگـر از شـیوع نـوع 

جدیـد ویـروس کرونـا در کشـور جلوگیـری شـود.

مناینـدگان  بـه  پیـش  هفتـه  دو  بریتانیـا  صحـت  وزتـرن 

پارملـان ایـن کشـور گفتـه بـود گونـه جدیـدی از ویـروس 

کرونـا شناسـایی شـده کـه ممکـن اسـت رسعـت شـیوع 

باشـد. داشـته  بیشـرتی 

رشق  شـامل  در  بدخشـان  زیبـاک  ولسـوالی  سـاکنان   

کـه  بیـد  درخـت  اصلـه  هـزاران  می گوینـد  افغانسـتان 

منبـع  و  داشـتند  عمـر  سـال  صـد  حـدود  آنـان  شـامری 

تامیـن سـوخت بودنـد و بـرای پوشـش سـاختامن از آنهـا 

بیـامری  نـوع  یـک  شـیوع  دلیـل  بـه  می شـد،  اسـتفاده 

ناشـناخته گیاهی از ریشـه خشـکیده و در آسـتانه نابودی 

گرفته انـد. قـرار  کامـل 

بـه گفتـه مـردم محـل شـیوع ایـن بیـامری از هفـت سـال 

قبـل آغـاز شـده ولی نهادهـای مسـئول تاکنون بـرای حل 

مشـکل اقدامـی نکرده انـد.

باغـداران ایـن ولسـوالی می گویند که شـیوع ایـن بیامری 

درختـان بیـد را در ولسـوالی زیبـاک بـا خطر مواجـه کرده 

است.
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 لـوی سـارنوالی افغانسـتان می گویـد کـه از آغـاز سـال مالـی 

۱۳۹۹ خورشـیدی تـا اکنـون بـه ۲۹۹۰ قضیـۀ خشـونت علیه 

زنـان در این کشـور رسـیدگی شـده اسـت.

بـر اسـاس معلومـات ایـن اداره، از ایـن میـان تنهـا ۲۵۹ مورد 

آن قضایـای تجـاوز جنسـی و ۱۳۷ مـورد آن پرونده هـای قتـل 

بوده اسـت.

لـوی سـارنوالی افـزوده کـه ایـن قضایـا همچنـان شـامل لت و 

 مرشانوجرگـه در پـی بازداشـت سـه عضـوش بـه اتهـام گرفن 

رشـوه، می گویـد کـه جزییـات دقیـق در پیونـد بـه چگونگـی 

دسـتگیری ایـن افـراد، بـه مـا نرسـیده اسـت.

لـوی سـارنوالی کشـور روز دوشـنبه )8 جـدی( اعـالم کـرد کـه 

سـه عضـو مرشانوجرگـه هنـگام دریافـت 40 هـزار دالر رشـوه، 

نیـز  بـا مرشانوجرگـه  بالفعـل دسـتگیر شـده اند کـه موضـوع 

رشیـک شـده اسـت.

لـوی سـارنوالی از ایـن اعضـا نامـی نـرده اسـت امـا گفتـه که 

 مسـووالن محلـی بامیـان می گوینـد کـه شـب گذشـته در 

پـی لغـزش کـوه در روسـتای »دهـن غـار« ولسـوالی حصـه 

منـزل  چندیـن  و  زخمـی  نفـر   ۱۵ حـدود  یکاولنـگ،  دوم 

شـده اند. تخریـب  مسـکونی 

رسـتم علـی پناهی، ولسـوال حصـه  دوم یکاولنـگ وضعیت 

صحـی هشـت تـن از زخمیـان را وخیـم  خوانـد و گفـت کـه 

از ایـن میـان، یـک نفـر کـه جراحـت عمیـق داشـت، بـرای 

رسـیده گی و درمـان بهـرت به شـفاخانه ولسـوالی حصه اول 

یکه اولنـگ منتقـل شـده اسـت. بـه گفتـه ی وی، وضعیـت 

باقـی زخمیـان »خوب« اسـت.

ولسـوال حصـه دوم یکه اولنـگ هم  چنـان افـزود کـه پنـج 

منـزل  چندیـن  و  شـده  ویـران  کلـی  بـه  مسـکونی  منـزل 

مسـکونی دیگـر بـه گونـه ی قسـمی آسـیب دیـده اسـت. 

همین طـور بـه گفتـه ی آقـای پناهـی، بـر اثـر لغـزش کـوه، 

جریان آب و برق باشـنده گان منطقه نیز قطع شـده اسـت.

امـا ریاسـت مبـارزه بـا رویدادهـای طبیعـی والیـت بامیـان 

 میررحـامن رحامنـی رئیـس مجلـس مناینـدگان 

می گویـد کـه ولسـی جرگـه طـرح یکسـان سـازی 

حقـوق کارمنـدان دولـت را تـا مرحلـه توشـیح و تطبیـق آن از 

سـوی حکومـت پیگیـری می کنـد.

نشسـت  در  کـه  اسـت  نوشـته  فیسـبوکش  در  رحامنـی  آقـای 

عمومـی مجلـس؛ اعضـای مجلـس در پیونـد بـه بودجـه سـال 

مالی ۱۴۰۰ نظریات و پیشـنهادات شـان را ارائه کرده و گفتند 

کـه بودجـه یـاد شـده بـه گونـه غیـر متـوازن ترتیب شـده اسـت.

بـر رضورت جـدی یکسـان سـازی  بـار دیگـر  یـک  مناینـدگان 

افـران،  معلـامن،  -ماموریـن،  دولـت  کارمنـدان  معاشـات 

کردنـد. تاکیـد  دولـت-  قـراردادی  کارمنـدان  رسبـازان، 

آنـان گفتنـد که این بخـش از کارمنـدان دولت همـواره مورد بی 

مهـری قرارگرفتـه و پرداخت حقوق شـان هیچگاهـی عادالنه در 

نظر گرفته نشـده اسـت.

رئیـس مجلـس نیز بر یکسـان سـازی معاشـات کارمنـدان پائین 

رتبـه دولتـی تاکیـد کرده، بـه کمیسـیون مالی و بودجـه مجلس 

هدایـت داد، تـا ایـن مـورد را در بودجـه سـال مالـی ۱۴۰۰ در 

نظـر گیرند.

بـه یکسـان سـازی حقـوق  پیونـد  او گفـت: »ولسـی جرگـه در 

تامیـن  خاطـر  بـه  و  کـرده  کار  روی طرحـی  دولـت  کارمنـدان 

عدالـت، تـا مرحلـه ی توشـیح و تطبیـق آن از سـوی حکومـت آن 

را بـه گونـه جـدی پیگیـری خواهنـد کـرد.«

کارمنـدان  معاشـات  مدیریـت  »پالیسـی  تصویـب  از  سـال  دو 

خدمـات ملکـی« از سـوی کابینـه می گـذرد؛ امـا هنـوز گامـی 

موثـری بـرای عملی شـدن آن در زمینـه ی طـرح تعدیـل )افزایش 

کـوب، دشـنام و تحقیـر، آزار و اذیـت، اجبـار برای خودسـوزی 

و خـود کشـی، اجبـار بـه فحشـا و نـکاح اجبـاری بوده اسـت.

سـارنوالی افغانسـتان روز سـه شـنبه ۲۹ دسـمر )نهم جدی( 

بـا نـرش خرنامـه  ای گفتـه اسـت کـه از میـان قضایـای ثبـت 

در  زنـان  علیـه  نـوع خشـونت  بیشـرتین  کـوب  و  لـت  شـده، 

جریـان امسـال بـوده اسـت.

در خرنامـه آمـده اسـت: »کابـل بـا ثبـت ۸۱۴ مـورد خشـونت 

علیـه زنـان در جایـگاه نخسـت، بلـخ بـا ثبـت ۴۳۰ مـورد در 

سـوم  درجایـگاه  مـورد   ۳۰۳ ثبـت،  بـا  هـرات  دوم،  جایـگاه 

و والیـت تخـار بـا ثبـت، ۴۳۰ قضیـۀ خشـونت علیـه زنـان در 

جایـگاه چهـارم قـرار دارنـد.«

بـر اسـاس یافته هـای لـوی سـارنوالی افغانسـتان مـوارد نـکاح 

مـواد  اعتیـاد  بـه  اجبـار  زن،  یـک  از  بیـش  ازدواج  اجبـاری، 

مخـدر و انـزوای اجباری، نسـبت به سـایر انواع خشـونت ها در 

افغانسـتان کاهـش یافتـه انـد.

اسـت:  آمـده  همچنـان  اداره  ایـن  خرنامـۀ  از  بخشـی  در 

»افزایـش آمـار خشـونت علیه زنان بـه معنای افزایش خشـونت 

در برابـر آنـان نیسـت، بلکـه ناشـی از بیشـرت شـدن زمینه های 

دسرتسـی زنـان بـه عدالـت مـی باشـد.«

منـع  سـارنوالی های  ایجـاد  بـا  کـه  کـرده  تاکیـد  اداره  ایـن 

خشـونت علیـه زنـان در ۳۴ والیت این کشـور و حضور زنان در 

تشـکیل ایـن نهادهـا، زمینۀ دسرتسـی زنـان به عدالت بیشـرت 

است.  شـده 

اطـالع این قضیـه مطابق مادهء یک صد و دوم قانون اساسـی، 

کتبـاً بـه اسـتحضار مجلس مرشانو جرگه رسـیده اسـت.

مرشانوجرگـه امـا روز سه شـنبه، ۹ جـدی بـا نـرش اعالمیه ای با 

رد ایـن موضـوع، خواهـان رعایت ایـن مادۀ قانون اساسـی در 

این باره شـده اسـت.

در مـاده یـک و دوم قانـون اساسـی افغانسـتان آمـده »هـرگاه 

عضـو شـورای ملـی بـه جرمـی متهـم شـود، مامـور مسـئول از 

موضـوع بـه مجلسـی که متهم عضو آن اسـت، اطـالع می دهد 

و متهـم تحـت تعقیـب عدلـی قـرار گرفتـه می توانـد.«

مامـور  مشـهود،  جـرم  »درمـورد  کـه  قانـون ترصیـح شـده  در 

مسـئول می توانـد متهـم را بـدون اجـازه مجلسـی کـه او عضـو 

آن می باشـد تحـت تعقیـب عدلـی قرار دهـد و گرفتـار مناید.«

غنـی  ارشف  محمـد  کـه  می گویـد  جمهـوری  ریاسـت 

لیاقت اللـه  و  باشـلق  محمدانـور  عضویـت  رئیس جمهـوری، 

بابکرخیـل را کـه سـناتوران انتصابـی مجلـس سـنا بودنـد، از 

اسـت. کـرده  لغـو  مجلـس  ایـن 

اعضـای شـورای ملـی به خصـوص مجلس مناینـدگان بارها به 

فسـاد اداری متهم شـدند اما این اولین بار اسـت که شـامری 

از آنها به این شـکل بازداشـت می شـوند.

اسـت.  دولـت  چالش هـای  بزرگرتیـن  از  یکـی  اداری  فسـاد 

مقام هـای دولتـی بارهـا تاییـد کرده انـد کـه ایـن مشـکل در 

متـام ادارات ایـن کشـور وجـود دارد.

می گویـد کـه بـر اثـر ایـن حادثـه، نـه نفـر زخمـی شـده اند 

کـه وضعیـت یکـی از زخمیـان وخیـم گـزارش شـده و قـرار 

اسـت بـرای درمـان بـه مرکـز والیـت منتقـل شـود.

بـا  مبـارزه  ریاسـت  رسپرسـت  اخالقـی،  محمدامـان 

مرکـز  از  هیأتـی  کـه  گفـت  بامیـان  طبیعـی  رویدادهـای 

والیـت توظیـف شـده و بـه زودی بـه منظـور رسـید گی بـه 

متـرران ایـن رویـداد، مـواد غذایـی و غیرغذایـی توزیـع 

شـد. خواهـد 

بامیـان در مرکـز کشـور، یکـی از والیت هـای کوهسـتانی و 

برف گیـر اسـت کـه همـواره در فصل هـای زمسـتان و اوایـل 

بهـار، رسازیـر شـدن برف کوچ و لغـزش کوه و زمیـن، تلفات 

انسـانی و مالـی بـه بار مـی آورد.

رویـداد  ایـن  وقـوع  زمـان  از  سـاعت   ۱۳ حـدود  آنکـه  بـا 

طبیعـی می گـذرد؛ امـا تـا همین سـاعت، کمک هـای مورد 

نیـاز غذایـی و غیرغذایـی از مرکـز والیـت بـرای متـرران 

حادثـه ارسـال نشـده اسـت. 

و کاهـش( معاشـات کارمنـدان دولتـی برداشـته نشـده اسـت. 

تطبیق نشـدن ایـن طـرح انتقادهایی را نیز به میان آورده اسـت.

براسـاس ایـن پالیسـی قـرار اسـت در یـک طـرح واضـح، معاش 

کارمنـدان بلندرتبـه کـم و بـه معاشـات کارمنـدان پایین رتبـه ی 

دولتـی اضافـه شـود. هـدف ایـن از ایـن طـرح مبـارزه بـا فسـاد، 

کارمنـدان  نگهـداری  و  جـذب  معاشـات،  در  عدالـت  اجـرای 

شایسـته، از بین بـردن سیسـتم های مـوازی اجـرای معـاش و … 

گفته شـده اسـت.

کابینـه ی افغانسـتان در آخـر قـوس 1397 »پالیسـی مدیریـت 

معاشـات کارمنـدان خدمـات ملکـی« را در اصـول تصویـب کرد. 

کابینـه  بـرای تطبیـق ایـن پالیسـی دو کمیته را تشـکیل داد که 

رهری آن  را وزارت مالیه و کمیسـیون مسـتقل اصالحات اداری 

و خدمـات ملکـی به عهده داشـتند. هـر کمیته چندیـن عضو از 

مناینـدگان ادارات مختلف دارد. 

ایـن کمیته هـا امـا هنـوز گام موثـری در تهیـه و تطبیـق طـرح 

دولتـی  کارمنـدان  معاشـات  کاهـش(  و  )افزایـش  تعدیـل 

برنداشـته اسـت. مسـئوالن از هـردو اداره بـار مسـئولیت آن را 

بـه دوش هـم می اندازنـد و می پذیرنـد کـه هنـوز در ایـن زمینـه 

نکرده انـد.  کاری 

مسـئولیت کمیتـه ی رهری را وزارت مالیه بـر دوش دارد. وزارت 

مالیـه می گویـد منتظـر طـرح و برنامه سـازی کمیتـه تخنیکـی 

اسـت که مسـئولیت آن با کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری 

خدمـات  و  اداری  اصالحـات  مسـتقل  کمیسـیون  امـا  اسـت. 

ملکـی می گویـد کـه منتظـر تصمیم هـا و برنامه هـای بودجـه ای 

کمیتـه ی رهری اسـت.

کـرده  اعـالم  کشـور  خارجـه  امـور  وزارت   

اسـت کـه منـار جـام والیـت غـور، ثبـت آثار 

اسـت. شـده  اسـالم  جهـان  فرهنگـی  میراث هـای 

خرنامـه ای  نـرش  بـا  جـدی   9 سه شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

نوشـته اسـت کـه »کمیتـۀ میراث هـای فرهنگـی سـازمان 

)آیسیسـکو(  اسـالم  جهـان  فرهنگـی  و  علمـی  آموزشـی، 

در  کـه  خویـش  فوق العـادۀ  اجـالس  سـومین  جریـان  در 

۱۰ دسـامر ۲۰۲۰ به صـورت مجـازی برگـزار شـده بـود، 

اسـالمی  جمهـوری  پیشـنهادی  دوسـیۀ  بـا  آرا  اتفـاق  بـا 

فهرسـت  در  جـام«  »منـار  ثبـت  بـر  مبنـی  افغانسـتان 

کـرد.« موافقـت  اسـالم  جهـان  فرهنگـی  میراث هـای 

در خرنامـه نوشـته شـده کـه ایـن دسـتاورد نتیجـٔه سـعی 

اسـت  پاریـس  در  کشـور  منایند گـی  مؤثـر  تالش هـای  و 

کـه دوسـیٔه منـار جـام را بـه سـازمان آیسیسـکو ارسـال و 

پیگیـری کـرده بـود.

وزارت خارجـه می گویـد کـه در جریـان سـومین اجـالس 

فوق العـادۀ ایـن کمیته، پس از ارزیابی و مرور دوسـیه های 

پیشـنهادی کشـورهای عضـو سـازمان آیسیسـکو، ۲۲ اثـر 

فرهنگـی از شـش کشوراسـالمی )امـارات متحـدۀ عربـی، 

افغانسـتان، یمن، فلسـطین، مراکش و عـامن( مورد قبول 

قـرار گرفته اسـت.

منـار جـام قبـالً درسـال ۲۰۰۲ شـامل لسـت میراث هـای 

فرهنگـی جهانـی سـازمان یونسـکو گردیده بود کـه اکنون 

قـرار  نیـز  اسـالم  جهـان  فرهنگـی  میراث هـای  لسـت  در 

گرفت. 

ایـن نخسـتین اثـر فرهنگی کشـور اسـت که شـامل لسـت 

میراث هـای فرهنگـی جهان اسـالم شـده اسـت. 

وزارت امـور خارجـه می گویـد کـه ایـن دسـتاورد مهـم در 

راسـتای تقویـت وجـه ملـی، حفـظ و مرمـت آثـار فرهنگـی 

دولـت  پالیسـی  تقویـت  و  بین املللـی،  در سـطح  کشـور 

فـراوان  اهمیـت  از  فرهنگـی  دیپلوماسـی  عرصه هـای  در 

برخـوردار اسـت.

منـار جـام غـور، پـس از قطـب منـار در دهلـی، بلندتریـن 

سـازه خشـتی جهان محسـوب می شـود. اما جنـگ و عدم 

رسـید گی حکومـت بـه میراث هـای فرهنگی در سـال های 

اخیـر، این بنای خشـتی بـزرگ جهان را بـا خطرات جدی 

روبه رو سـاخته اسـت.

تخریـب  احتـامل  از  غـور  والیـت  در  محلـی  مسـووالن 

فرهنگـی  میراث هـای  با ارزش تریـن  از  یکـی  جـام،  منـار 

افغانسـتان، ابـراز نگرانـی می کننـد. بـاران، سـیالب، باد، 

کاوش هـای غیر مسـووالنه، حضور طالبان در حاشـیه منار 

و نبـود امنیـت، از عمده تریـن تهدیدهایی عنوان می شـود 

کـه بـه گفتـه مسـووالن محلـی غـور، منـار جـام را بـا خطر 

نابـودی روبـه رو سـاخته اسـت.

ــار میراث های فرهنگی  آث منار جام والیت غور ثبت 
جهان اسالم شد


