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بایدن گروه دیگری از اعضای کابینه اش را معرفی 
کرد؛ بازگشت سوزان رایس 

وزیر خارجه روسیه می گوید مخالف بازنگری در توافق هسته ای 
با ایران است 

منتخـب  رئیـس جمیـوری  بایـدن،  جـو   
امریکا، گروه دیگری از وزرا و اعضای ارشـد 
کابینـه آتـی خـود را معرفی کـرد، گروهی 
کـه نام سـوزان رایـس نیز در آن به چشـم 
می خـورد. بایـدن، در جریـان مراسـمی در 
شـهر ویلمینگتون در ایالـت دالویر امریکا، 

ضمـن اعـام نام چندیـن ...

 سـرگی الوروف وزیـر خارجـه روسـیه در 
موضعـی مخالـف بـا وزیـر خارجـه آلمـان و 
رئیـس جمیـور منتخـب امریکا گفته اسـت 
کـه کشـورش مخالـف بازنگـری در توافـق 
هسـته ای موسـوم بـا برجام بـا ایران اسـت.
آقـای الوروف خبرگزاری ایرنـا و خبرگزاری 
صداوسـیما، دو رسـانه رسـمی ایـران گفتـه 

اسـت »ازمواضع کشـورهایی  ...
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تروریستان با همه مردم 
دشمنی دارند 

 آتش بس، مذاکرات صلح 
را معنادار می  سازد

 سیاست تاکتیکی پاکستان در قبال 
افغانستان پس از ناکامی ترامپ 

) بخش دوم( و پایانی

 شـکی نیسـت کـه جنـگ دشـمن با مـردم افغانسـتان 
بیشـتر جنـگ روانـی اسـت تـا جنـگ نظامـی. هرچند 
همـه روزه مـا شـاهد کشـته شـدن ده ها فـرد نظامی و 
ملکـی در کشـور هسـتیم و ده ها خانواده همـه روزه به 
داغ عزیزان شـان می نشـینند؛ اما دشـمن مـی داند که 

بـا ایـن کشـتار نمـی تواند بـر حکومت غلبـه ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

 یازدهمین دور رقابت های 
شب نبرد برگزار شد

 بحران در اردوی یونایتد؛
 طغیان تیم علیه دو ستاره!

 امراللله صاللح، معلاون اول ریاسلت جمهوری اعلام کرد که 

»طالبلان داعشلی« در یلک پیلام کتبلی هشلدار داده انلد که 

اگلر زندانیلان آن ها اعدام شلوند، کابل را به »مسللخ شلیعه« 

معلاون نخسلت  نحلوه اطاع رسلانی  تبدیلل خواهنلد کلرد. 

ریاسلت جمهلوری از ایلن موضلوع، واکنش هلا و انتقادهایی 

را در پی داشلته اسلت.

صاللح کله مدیریلت و تأمیلن امنیلت شلهر کابلل را بلر عهده 

کله  اسلت  گفتله  قلوس  بیسلت ودوم  شلنبه،  دیلروز  دارد، 

هم چنلان  کتبلی  پیلام  ایلن  طریلق  از  داعشلی«  »طالبلان 

خواهنلد  رس  را  اختطاف شلده  افلراد  کله  داده انلد  هشلدار 

بریلد.

ملردم  اسلامی  وحلدت  حلزب  رهلر  محقلق،  محملد 

افغانسلتان، در واکنشلی بله اظهلارات معلاون اول ریاسلت 

جمهلوری گفتله اسلت کله مسلووالن بایلد در تبلیغات شلان 

کننلد. عملل  مسلووالنه 

شلیعه کىش  »روایلت  اسلت:  نوشلته  فیس بوکلش  در  او 

دولتلی  بلند پایله  مسلوول  یلک  زبلان  از  کابلل  در  طالبلان 

تشلدید  شلیعه ها  جامعله  علیله  را  روانلی  ناامنلی  فضلای 

می کنلد. نبایلد علوض اصلاح ابلرو چشلم را کلور بسلازیم.«

 شاه حسلین مرتضلوی، مشلاور فرهنگلی رییلس جمهلور، بلا 

اشلاره بله این موضوع تأکید کرده اسلت که »شلیعه هراسلی 

ممنلوع!« او در توییتلی نوشلت: »داعلش و طالبلان دشلمن 

بله  اطاع رسلانی  در  نبایلد  ملا  انلد.  افغانسلتان  و  برشیلت 

نلوع و شلیوه اطاع رسلانی ملا  بزنیلم.  شیعه هراسلی داملن 

بایلد مسللکی شلود و بله جنگ روانی دشلمن کملک نکند.«

بله  کله  اسلت  کلرده  تأکیلد  صاللح  امراللله  حلال،  ایلن  بلا 

ریاسلت امنیلت مللی کابلل هدایلت داده اسلت کله بله متام 

رییس جمهلور  مللی  امنیلت  مشلاور  محلب،  حمداللله   

میلان جمهلوری  باقی مانلدۀ صللح  مراحلل  کله  می گویلد 

اسلامی افغانسلتان و طالبلان بایلد در داخلل افغانسلتان 

شلوند. تعقیلب 

منی دهلد. نتیجله  پنهلان کاری  بلا  مبلارزه 

صاللح در پاسلخ بله انتقادهلا گفته اسلت کله هیلچ مکلفیت 

عملل  و  »فکلر  کله  نلدارد  اجتامعلی  و  سیاسلی  قانونلی، 

دشلمن« را در »قبلا و لبلاس« از »مصلحلت و درسلت گفلن« 

بدوزد.

کله  اسلت  کلرده  تأکیلد  جمهلوری  ریاسلت  اول  معلاون 

بله ملردم  بله صلورت عریلان  بایلد  »دشلمن« آن چله هسلت 

معرفلی شلود و خواسلت مردم نیز سلال ها اسلت کله بی پرده 

پلرده  صاللح،  امراللله  اسلت.  بلوده  دوللت  کلردن  صحبلت 

داشلن از روی دشلمن را شلجاعت خوانلده و گفتله اسلت 

نیسلت. بی پروایلی  کار  ایلن  کله 

میلان هیئت هلای جمهوری اسلامی افغانسلتان و طالبان 

ایلن  بلود  قلرار  شده اسلت.   روبله رو  وقفله  روز  بیسلت  بلا 

مذاکلرات کله بلرای دو روز بله تعویلق افتاده بودنلد، امروز 

شلوند.  آغاز 

کله  اسلت  ملاه  از سله  بیلش  کننلده  هیئت هلای مذاکلره 

در دوحله رسگلرم رأی زنی هلا بلرای آغلاز رسلمی مذاکلرات 

صللح اسلتند. 

کارشلیوۀ  روی  طلرف  دو  کله  رسلید  خلر  پیلش،  هفتلۀ 

مذاکلرات صللح توافلق کرده انلد؛ کاری کله یلک پیرشفلت 

تلقلی می شلود.  راسلتا  ایلن  در  مهلم 

هیئت هلا  صللح،  کارشلیوۀ  روی  توافلق  تعقیلب  بله 

دربلارۀ  تلا  کردنلد  ایجلاد  کاری  مشلرک  کمیته هلای 

کننلد. رأی زنلی  صللح  رسلمی  مذاکلرات  آجنلدای 

روز چهار شلنبه خر رسلید کله این کمیته ها پیشلنهاداتی 

بلرای  بیشلر  رأی زنی هلای  بلرای  و  کرده انلد  مطلرح  را 

تاکنلون  افتاده اسلت.   تعویلق  بله  مذاکلرات  آغلاز  روز  دو 

طالبلان دربلارۀ پیشلنهاد آقلای محلب چیلزی نگفته انلد. 

ریاسلت :  دوم  معلاون  دانلش  رسور 

کله  زمانلی  تلا  کله  می گویلد  جمهلوری 

نیابلد،  کاهلش  خشلونت ها  و  نشلده  برقلرار  آتش بلس 

نله ملردم افغانسلتان بلاور بله صللح پیلدا می کننلد و نه 

داشلت. خواهلد  پیرشفتلی  صللح  مذاکلرات 

آقلای دانلش روز شلنبه 22 قلوس در مراسلم افتتاحیله 

کمیسلیون مشلرک حفاظلت از مدافعلان حقلوق بلرش 

در کابلل بله موضلوع صللح و حقلوق بلرش پرداخلت.

او گفلت کله بلا وجلود اینکله ملردم و دوللت افغانسلتان 

املا  می کننلد،  حامیلت  معنلا  متلام  بله  صللح  رونلد  از 

ملردم افغانسلتان در ملورد حقوق اساسلی خلود و تکرار 

دوره هلای تللخ و تاریلک گذشلته، نگرانی هلای جلدی 

دارند. نیلز 

آقلای دانلش افلزود، مهم تریلن گام در راسلتای تأمیلن 

صللح در کشلور، کاهلش خشلونت و برقلراری آتش بلس 

اسلت، املا در طول سله ماه گذشلته کله مذاکرات صلح 

میلان دوللت افغانسلتان و گلروه طالبلان آغلاز شلده، نه 

تنهلا آتش بلس برقلرار نشلده، بلکله خشلونت ها نسلبت 

بله گذشلته افزایلش یافتله و حملات کلور تروریسلتی 

را  افغانسلتان  غیرنظاملی  شلهروندان  جلان  روزه  هلر 

می گیلرد.

جمهوریلت،  کلرد،  علاوه  جمهلوری  ریاسلت  معلاون 

بله  احلرام  رسلانه ها،  آزادی  بیلان،  آزادی  انتخابلات، 

حقلوق زنلان و اقلیت هلا جلزء اصول اولیله حقوق برشی 

گذشلته  دهله  دو  در  افغانسلتان  ملردم  و  اسلت  افلراد 

بنابرایلن  داده انلد؛  قربانلی   آنهلا  از  حفاظلت  بلرای 

صلدای  آن  از  کله  نظاملی  نلوع  هلر  یلا  امارتلی  نظلام 

پلای دیکتاتلوری و اسلتبداد و انحصلار شلنیده شلود و 

جمهوریلت و حقلوق بلرشی افلراد را نقض کند، نله تنها 

صللح را بله ارمغلان منلی آورد بلکله جنلگ را بلا نلام و 

کلرد. خواهلد  تشلدید  افغانسلتان  در  دیگلری  عنلوان 

حلدود سله ملاه پیلش هیلات گفتگوکننلده حکوملت بلا 

گلروه طالبلان بله دوحله پایتخلت قطلر رفلت و گروهلی 

بله منظلور کارشلیوه گفتگلو تعییلن شلدند اما تلا ده روز 

پیلش بله نتیجله نرسلیده بودند.

حلدود ده روز پیلش، اعلام شلد که هیلات گفتگوکننده 

حکوملت بلا گلروه طالبلان بلر رس کارشلیوه گفتگوها به 

توافلق رسلیده اند و قلرار اسلت گفتگوهلا بر این اسلاس 

شود. رشوع 

املا گلروه طالبلان در کنلار ایلن کله در قطلر در حلال 

رایزنلی و گفتگلو اسلت، جنگجویانلش در کشلور اقلدام 

بله حملات انتحلاری و تروریسلتی می کننلد.

»طالبلان داعشلی« کله در چنلگال قانلون هسلتند، تفهیلم 

همله  دوللت  بدهنلد  پیلام  خلود  شلبکه های  بله  کله  کننلد 

شلجره ای آن ها را می شناسلد. او در ادامه نوشلته اسلت که 

اگلر ایلن موضلوع تاکنون مهار نشلده اسلت، بحلث جداگانه 

و رابطله مسلتقیم بلا قابلیت هلا و توانایی هلای دوللت دارد.

معلاون اول رییلس جمهلور نوشلته اسلت: »طالبلان داعشلی 

ایلن  چهلره  ملا  این کله  مانلع  تهدیلد  هیلچ  کله  بداننلد 

آدم کشلان را همله روزه بله مللت خلود معرفلی کنیلم نخواهد 

تهدیلد.« هیلچ  شلد. 

ایلن  کله  اسلت  خواسلته  قضایلی  نهلاد  از  دیگلر  بلار  او 

»خون خلواران« را بله صلورت علنلی محاکمله کننلد؛ زیرا این 

آقلای محلب در تویلرش نگاشته اسلت کله دوللت دربلارۀ 

ملکان ایلن گفتگوهلا ماحظله ای نلدارد و آماده اسلت هلر 

مشلاور  بپذیلرد.  کننلد  پیشلنهاد  طالبلان  کله  را  مکانلی 

امنیلت مللی رییس جمهلور تأکیلد کرده اسلت کله تجربله  

در  صللح  کله  داده اسلت  نشلان 

متأثلر  بیرونلی  رشایلط  از  بیلرون، 

افغانسلتان  نفلع  بله  و  می شلود 

 . نیسلت

رونلد  پیشلرد  کله  افزوده اسلت  او 

نله  افغانسلتان  داخلل  در  صللح 

کاهلش  را  اضافلی  هزینلۀ  تنهلا 

می دهلد کله بله ملردم افغانسلتان 

ایلن  از  نظلارت  و  مالکیلت  تلوان 

می دهلد.  نیلز  را  رونلد 

در  مجلب  آقلای  گفته هلای  ایلن 

حاللی مطرح می شلوند کله بربنیاد 

گزارش هلا مذاکلرات رسلمی صللح 

سله  و  افغانسلتان  از  ورزشلکار  چهلار  رقابت هلا  ایلن  در   

کردنلد. مبلارزه  هلم  برابلر  در  ایلران  از  ورزشلکار 

در مبارزه نُخسلت، اسلامعیل حیدری توانسلت در روند سلوم 

علی یوسلفی، حریلف ایرانی اش را نلاک اوت کند.

وزن ۶۵  کمربنلد  اصللی  مدعلی  حلاال  حیلدری  اسلامعیل 

کیلوگلرام اسلت. دومین دیلدار، میان فرامرز محمد و سلجاد 

عباسلی مبلارز ایرانلی برگلزار شلد کله فراملز محملد در سله 

رونلد توانسلت حریفلش را به زانلو در آورد. این ورزشلکار پس 

از مدت هلا در قفلس شلب نلرد حلارض شلده بلود ...

آتش بـس،  بـدون  دانـش:   
گفتگوهـای صلح پیشـرفتی 

داشـت نخواهـد 

 رشایلط مناسلبی در اردوی منچسلریونایتد در هفتله هلای 

اخیلر فراهلم نبلوده اسلت. منچسلرایوینینگ نیلوز، رسلانه 

نزدیلک به شلیاطین رسخ فاش کلرد چندین بازیکلن یونایتد 

بازیکلن  ملورد چندیلن  در  گونلار سولسلرش  اولله  معتقدنلد 

رشایلط را آسلان گرفتله و در ملورد آنهلا اهلامل ملی کنلد. 

شکسلت منچسلریونایتد برابلر الیپزیلش در لیلگ قهرمانان 

بله منزلله حلذف این تیلم از دور گروهلی بود و حلاال آنها باید 

در رقابلت هلای لیلگ اروپلا بله میلدان برونلد...

ورزش
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اطالع دهی امراهلل صالح از تهدید
 »طالبان داعشی« برای کشتار »شیعیان« در کابل واکنش  برانگیز شد

محب: مراحل بعدی گفتگوهای صلح در داخل افغانستان تعقیب شوند

 چله دردنلاک اسلت دل بسلن ها و دل کندن هلا. آن گاه کله می مانلی و دل می بنلدی و پلا می گیلری و می باللی و بالیلده می شلوی و آن هنلگام کله نلاگاه  بایلد 

بلروی. بایلد بگلذاری و بگلذری. دل بسلتگی ها هلم کلم نیسلت. ملا آدم هلا حتلی بلرای پنجلره ی کله پشلتش ایسلتاده ایم دل ملان تنلگ می شلود. فلرق منی کند 

پنجلره ی خانله پلدری باشلد رو بله باغلی سلبز، یلا پنجلره ی هتلی بلر بلندای شلهری کوهسلتانی یا پنجلره ی خوابلگاه دانشلجویی. پنجره پنجره اسلت. 

آدم دللش تنلگ می شلود. وقتلی روزهلا گذشلته باشلد و تو گذشلته باشلی و دل کنده باشلی و رفته باشلی و گذشلته باشلند. حاال هلامن پنجره می شلود خوره ی 

روح و روانلت. همله چیلز مثلل هلامن پنجلره اسلت. آدم بله درخت رِس جلوی، رسوصدای بچه  های روسلتا، خروس های همسلایه باال، عنکسلت االغ همسلایه بغل 

دسلت، ،دخلر زیبلای همسلایه پاییلن دسلت، مهربانی هلای ملادر پیری که هلر روز گوسلفندانش را به چرا می برد و حتی آن گوشله های سلیاه و بله هم ریخته ای 

خانله پلدری هلم دل بسلتگی دارد. فکلرش را بکنیلد، یلک روزی همله این هلا را باید گذاشلت و رفت. بایلد دل کند. همه رفن ها که دسلت خودمان نیسلت.

خانله ی پلدری و چنلدی دیگلر از خانه هلای همسلایه های روسلتا بلر پاییلن تپله ای بنلا شلده اسلت. دور تلا دورش سلنگ و رسسلبزی و درخلت. چشلم انلدازش 

آسلامِن صلاف و زالل. این سلو و آن سلویش کوه هلای باابهلت و رس بله فللک کشلیده. یلک منلر و یلک مسلجد و قرسلتانی ...

نگاه از 
پنجره ی 

خانه پدری

در مراسم افتتاحیه کمیسیون
 مشترک حفاظت از مدافعان حقوق بشر؛

 جنگ مانع فعالیت های
 حقوق بشری می شود

دانش:



 

 

 

 

کـه  می گویـد  جمهـوری  ریاسـت  ارگ   

ویدیوکنفرانـس  طریـق  از  رئیس جمهـور 

اردوی ملـی صحبـت کـرده،  بـه 22 قمنـدان لواهـای 

تالش هـای آنـان بـرای تامیـن امنیـت را مـورد سـتایش 

داد. قـرار 

نـر  بـا  قـوس   22 شـنبه  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 

مـن  اسـت:»  گفتـه  رئیس جمهـور  قـول  از  خربنامـه ای 

و  می کنـم  افتخـار  دشـمن  برابـر  در  شـا  مبـارزۀ  بـه 

مسـئولیت خویـش می دانـم کـه بـه عنـوان رسقوماندان 

بگیـرم.« را  احـوال شـا  مسـلح،  قـوای  اعلـی 

امنیتـی  نیروهـای  بـه  کنفرانـس  ایـن  در  غنـی  ارشف 

دسـتور داده اسـت کـه تامیـن امنیـت شـاهراه ها را باید 

در اولویـت کاری آنـان قـرار گیـرد.

بـه  خطـاب  کننفرانـس  ویدیـو  ایـن  در  رئیس جمهـور 

افغانسـتان در  و دولـت  تیـم هـای مذاکراتـی طالبـان   

قطـر، بـر سـه هفتـه رخصتـی توافـق کـرده انـد.

کـه  افغانسـتان  دولـت  مذاکـراىت  هیـات  عضـو  یـک 

نامـش در گـزارش ذکـر شـود، گفـت کـه در  نخواسـت 

جریـان هفتـۀ جـاری، تیـم مذاکـراىت دولت، دوحـه را به 

قصـد کابـل تـرک خواهـد کـرد.

مذاکراتـی  تیـم  اعضـای  اينکـه  از  اسـت  افـزوده  منبـع 

دولـت، بـرای مـدت زیادى بـه خانه های شـان نرفته اند؛ 

هـر دو جانـب فیصلۀ یک وقفـه در مذاکـرات را کرده اند.

تاییـد کـرد  نیـز  یـک منبـع ديپلاتیـک دیگـر در قطـر 

کـه تیـم هـای مذاکراتـی، در جریـان ایـن هفتـه رخصت 

یـک  در  دولـت،  مذاکراتـی  تیـم  اعضـای  و  میشـوند 

رفـت. خواهنـد  کابـل  بـه  مشـخص  هواپیـای 

از سـوی دیگـر، یـک منبـع شـورای عالـی مصالحـه در 

کابـل نیـز تاییـد کرد که هـر دو جانـب، در خصوص وقفه 

در مذاکـرات مشـوره کـرده انـد.

بـه نقـل از خـرب پـژواک؛ منبـع افـزوده اسـت کـه جانبین 

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـالم کـرده اسـت کـه در 

بیسـت و چهـار سـاعت گذشـته، 126 فـرد مبتـال بـه 

بیـاری کویـد-19 در نقاط مختلف کشـور شناسـایی 

شـده اند.

ایـن وزارت روز شـنبه 22 قـوس بـا نر گـزارش روزانه 

کرونـا،  ویـروس  از  ناشـی  میـر  و  مـرگ  و  مبتالیـان 

آزمایـش  مشـکوک  فـرد  از 1060  کـه  اسـت  نوشـته 

گرفتـه شـده کـه 126 تـن مبتال شناسـایی شـده اند.

ایـن وزارت همچنیـن نوشـته اسـت که در 24 سـاعت 

گذشـته 11 بیـار کویـد-19 جـان باختـه کـه میـزان 

جـان باختـگان با شـیوع ویـروس کرونا به یـک هزار و 

960 رسـیده اسـت. بر اسـاس آمارهای وزارت صحت 

عامـه، تاکنـون ایـن ویروس به جـز از والیت نورسـتان 

از متامـی والیت هـا قربانـی گرفته اسـت.

وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد که تاکنـون  48 

هـزار و 952 تـن بـه ویـروس کرونـا مبتال شـده اند که 

مالـی  کمـک  بسـته  دو  جهانـی  بانـک  مدیـره  هیـات   

بالعـوض اداره انکشـاف بیـن املللـی را بـرای افغانسـتان 

کـرد. تصویـب 

قـرار اسـت کـه ایـن کمـک ۸۵ میلیـون دالـری در بخـش 

کاهـش اثرهـای ویـروس کرونـا، دسرتسـی بـه آب پـاک، 

بهداشـت و نیرومنـد سـازی خدمـات عامـه هزینـه شـود.  

بانـک جهانـی در خربنامـه ای مـی گویـد کـه همزمـان بـا 

ادامـه جنـگ، شـیوع بیـاری کوویـد نـوزده به مشـکالت 

اقتصـادی و اجتاعـی مـردم افغانسـتان افـزوده اسـت و 

خانـواده هـای نـادار بـه آب پـاک و خدمـات بهداشـتی 

دسرتسـی ندارنـد. 

ایـن کمـک ۸۵ میلیـون دالـری بانـک جهانی، بخشـی از 

بسـته جدیـد کمکـی صندوق بازسـازی افغانسـتان اسـت 

کـه مدیریـت آنرا بانـک جهانی به منایندگی از ۳۴ کشـور 

و نهـاد هـای بیـن املللی کمـک کننده برعهـده دارد. 

دانش:جنگمانعفعالیتهایحقوقبشریمیشود
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از صفحه1

دوم  معـاون  دانـش  رسور   

رئیـس  و  جمهـوری  ریاسـت 

مدافعـان  از  حفاظـت  مشـرتک  کمیسـیون 

حقـوق بـر، کار ایـن کمیسـیون را آغـاز کـرد.

یـک  در  قـوس   22 شـنبه  روز  دانـش  آقـای 

متامـی  حضـور  بـا  کابـل  در  خـربی  نشسـت 

اعضـای ایـن کمیسـیون و مناینـدگان نهادهای 

حقـوق بـری، کار ایـن کمیسـیون را آغـاز کرد.

جمهـوری،  رئیـس  غنـی،  ارشف  محمـد 

فرمـان  جـاری،  سـال  قـوس(  )اول 

حفاظـت  مشـرتک  کمیسـیون  »توظیـف 

کـرد. صـادر  را  بـر«  حقـوق  مدافعیـن  از 

در ایـن فرمـان پنـج ماده ای نوشـته شـده اسـت 

کـه »بـه تاسـی از مـواد 6 و 7 قانـون اساسـی 

افغانسـتان و اسـرتاتیژی حفاظـت از مدافعیـن 

حقـوق بـر افغانسـتان و همچنیـن بـه منظـور 

تقویـت اجـراآت حایـوی حقـوق بـری و ارایـه 

بین املللـی  و  ملـی  نگرانی هـای  بـه  پاسـخ 

بـه  مرتبـط  بـر  حقـوق  مسـایل  عرصـه  در 

مشـرتک  کمیسـیون  توظیـف  افغانسـتان، 

منظـور  بـه  بـر  مدافعیـن حقـوق  از  حفاظـت 

بسـرت سـازی الزم و موثـر در راسـتای حایـت 

افغانسـتان  در  بـری  حقـوق  مسـایل  از  الزم 

در  افغانسـتان  تعهـدات  از  بخشـی  تحقـق  و 

چاچـوب موازیـن حقوق بـری، منظور اسـت.«

کـه  شـده  نوشـته  فرمـان،  ایـن  دوم  مـاده  در 

ریاسـت  دوم  معـاون  ریاسـت  بـه  کمیسـیون 

لـوی سـارنوال،  برگـزار می شـود کـه  جمهـوری 

رئیـس  زنـان،  امـور  وزیـر  عدلیـه،  وزیـر 

افغانسـتان،  بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

عمومـی  رئیـس  ملـی،  امنیـت  عمومـی  رئیـس 

امـور  وزارت  معیـن  محلـی،  ارگان هـای  اداره 

مناینـده  محکمـه،  سـرته  مناینـده  خارجـه، 

قضایـی  و  تقنینـی  حقوقـی،  امـور  ریاسـت 

مناینـدگان  و  جمهـوری  ریاسـت  امـور  اداره 

نهادهـای مدنـی فعـال در عرصـه حقـوق بـر.

ضمـن  کار،  بـه  آغـاز  مراسـم  در  دانـش  رسور 

کـه  گفـت  کمیسـیون  ایـن  تشـکیل  تربیکـی 

از  حفاظـت  بـرای  کمیسـیون  ایـن  ایجـاد 

دارد  حیاتـی  اهمیـت  بـر  حقـوق  مدافعـان 

جدیـت،  بـا  بایـد  کمیسـیون  اعضـای  همـه  و 

انجـام  را  خـود  وظایـف  رسعـت  بـا  و  قاطعیـت 

دهنـد تـا تهدیدهـا علیـه مدافعـان حقـوق بـر 

تهدیدهـا  بـه  رسـیدگی  رونـد  و  یابـد  کاهـش 

یابـد. رسعـت  نیـز  آنهـا  علیـه  خشـونت ها  و 

افغانسـتان  کنونـی  نظـام  افـزود،  دانـش  آقـای 

بـه عنـوان یـک اصـل اساسـی  را  حقـوق بـر 

کشـور  اساسـی  قانـون  در  و  اسـت  پذیرفتـه 

ایجـاد  بـا  و  یافتـه  تسـجیل  مسـئله  ایـن  نیـز 

پیوسـن  و  بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

بین املللـی،  معاهـدات  و  کنوانسـیون ها  بـه 

تأمیـن  بـه  را  خـود  تعهـد  افغانسـتان  دولـت 

ایـن  در  و  داده  نشـان  افـراد  بـری  حقـوق 

راسـتا دسـتاوردهای زیـادی نیـز داشـته اسـت.

امـا  کـه  گفـت  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون 

افغانسـتان،  در  خشـونت  و  جنـگ  تـداوم  بـا 

در  بـری  حقـوق  فعالیت هـای  بـرای  هنـوز 

کـه  دارد  وجـود  زیـادی  چالش هـای  کشـور، 

فرهنـگ  بـه  نیـاز  آنهـا  بـر  آمـدن  فایـق  بـرای 

سـازی، آگاهـی دهـی و فعالیـت بیشـرت اسـت.

وارداتـی  بـر  مبنـی  برداشـت  از  دانـش  آقـای 

بـودن حقـوق بـر و قرائـت نادرسـت از دیـن را 

بـه عنـوان چالـش نـام بـرد و گفـت کـه ایـن نوع 

قرائت هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه اسـالم 

بـه عنـوان یـک دیـن طرفـدار عدالـت و آزادی 

و کرامـت انسـانی از بنیانگـذاران حقـوق بـر 

حقوقدانـان  و  متفکـران  همـه  وظیفـه  و  اسـت 

قرائـت  و  واقعـی  تفسـیر  کـه  اسـت  مسـلان 

حقیقـی اسـالم را معرفـی کننـد و بـا قرائت های 

غیـر انسـانی از دیانـت و رشیعـت مقابلـه کنند.

او توصیـه کـرد کـه تفکیـک و تجزیـه ارزش هـای 

حقوق بری و پذیرفن شاری از آنها و رد کردن 

شـار دیگـر و همچنیـن برخوردهـای سـلیقه ای 

بـا ارزش هـای حقوق بـری، پذیرفتنی نیسـت.

وی همچنیـن گفـت که دفـاع از حقوق بر باید 

بـدون تفکیـک بیـن افـراد و گروه هـای خـودی و 

توجـه  بـدون  بایـد  و  گیـرد  صـورت  غیرخـودی 

قومیـت،  مذهـب،  جنسـیت،  ملیـت،  نـژاد،  بـه 

زبـان و باورهـای سیاسـی افـراد، صـورت گیـرد.

مسـتقل  کمیسـیون  رئیـس  اکـرب،  شـهرزاد 

ایـن نشسـت،  نیـز در  افغانسـتان  حقـوق بـر 

امیـد  نقطـه  یـک  را  کمیسـیون  ایـن  ایجـاد 

مسـتقل  کمیسـیون  کـه  گفـت  و  دانسـت 

می کنـد. اسـتقبال  آن  از  بـر  حقـوق 

از  یکـی  افغانسـتان  افـزود،  اکـرب  خانـم 

مدافعـان  بـرای  کشـورها  خطرناکرتیـن 

کـه  مـی رود  انتظـار  و  اسـت  بـر  حقـوق 

و  هاهنگـی  ایجـاد  بـا  کمیسـیون  ایـن 

فعالیـت  بـرای  را  زمینـه  الزم،  تدابیـر  سـنجش 

کنـد. فراهـم  بـر  حقـوق  مدافعـان  امـن 

بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  رئیـس 

تریـن  اساسـی  از  یکـی  کـه  گفـت  افغانسـتان 

قضایـای  بـه  رسـیدگی  بـه  رابطـه  در  مسـائل 

اسـت  دولـت  پاسـخگویی  بـری،  حقـوق 

کمیسـیون  طریـق  از  کـه  مـی رود  انتظـار  و 

بـر،  حقـوق  مدافعیـن  از  حفاظـت  مشـرتک 

شـود. فراهـم  مناسـب  پاسـخگویی  زمینـه 

رئیـس کمیتـه مدافعـان حقـوق  رفیعـی،  عزیـز 

بـر  حقـوق  مدافعـان  وضعیـت  از  نیـز  بـر 

یـک سـال  در  کـه  گفـت  و  کـرد  نگرانـی  ابـراز 

تهدیـد  بـر  حقـوق  مدافـع   59 گذشـته 

شـدند. کشـته  دیگـر  تـن   10 و  شـده اند 

مدافعـان  اگـر  کـه  افـزود  رفیعـی  آقـای 

کاهـش  شـاهد  نشـوند،  حایـت  بـر  حقـوق 

دشـمن  و  شـد  خواهیـم  مدافعـان  فعالیـت 

می کننـد. سوءاسـتفاده  خـالء  ایـن  از 

طـی  سـال های گذشـته، در کنـار خربنـگاران، 

از  یکـی  نیـز  بـر  حقـوق  مدافعـان 

مـورد  همـواره  و  بـوده  آسـیب پذیر  گروه هـای 

بوده انـد. تروریسـتان  و  زورمنـدان  هـدف 

حکومـت تاکنـون نتوانسـته بـه صـورت قاطعانـه 

کـه  کسـانی  یـا  و  بـر  حقـوق  مخالفـان  بـا 

می کنـد،  تهدیـد  را  بـر  حقـوق  فعـاالن 

مبـارزه کنـد و آنـان را بـه پنجـه قانـون بسـپارد.

ایـن  فریـد حمیـدی، لـوی سـارنوال کشـور در 

افغانسـتان  دولـت  کـه  کـرد  تأکیـد  نشسـت 

در  خـود  بین املللـی  و  ملـی  تعهـدات  بـه 

از  حفاظـت  و  بـر  حقـوق  تأمیـن  راسـتای 

می کنـد،  عمـل  بـری،  حقـوق  ارزش هـای 

بین املللـی  نهادهـای  کـه  اسـت  رضورت  امـا 

دسـت  روی  تدابیـری  راسـتا  ایـن  در  همـکار 

مانـع  افغانسـتان  دولـت  مخالفـان  کـه  گیرنـد 

فعالیت هـای حقوق بری نشـوند و به خشـونت 

نزننـد. دسـت  بـر  حقـوق  مدافعـان  علیـه 

عفـو  سـازمان  مناینـده  حمیـدی،  سـمیرا 

عفـو  سـازمان  کـه  گفـت  نیـز  بین امللـل 

ایـن کمیسـیون اسـتقبال  ایجـاد  از  بین امللـل 

اسـت. همـکاری  هرنـوع  آمـاده  و  می کنـد 

وی گفـت کـه تهدیـدات علیـه مدافعـان حقـوق 

بـر در افغانسـتان زیـاد اسـت و انتظـار می رود 

که نهادهای عضو کمیسـیون مشـرتک حفاظت 

را  زمینـه  بتواننـد  بـر  حقـوق  مدافعیـن  از 

کننـد. فراهـم  آنهـا،  امـن  فعالیت هـای  بـرای 

همچنیـن مناینـده بخـش حقـوق بـر سـازمان 

گفـت  )یونامـا(  افغانسـتان  در  متحـد  ملـل 

کمیسـیون  ایـن  ایجـاد  از  ملـل  سـازمان  کـه 

اسـتقبال می کنـد و آن را یـک دسـتاورد بـزرگ 

حقـوق  مدافعیـن  از  حفاظـت  راسـتای  در 

می دانـد. بـری  حقـوق  ارزشـهای  و  بـر 

خـود  همـکاری  یونامـا  کـه  گفـت  وی 

و  می کنـد  اعـالم  کمیسـیون  ایـن  بـا  را 

زمینـه  کمیسـیون  ایـن  کـه  مـی رود  انتظـار 

در  را  افغانسـتان  دولـت  بیشـرت  پاسـخگویی 

تأمیـن  و  افـراد  بـری  تأمیـن حقـوق  راسـتای 

کنـد. فراهـم  بـر،  حقـوق  مدافعـان  امنیـت 

فریـد  نشسـت،  ایـن  در  کـه  اسـت  گفتنـی 

اندرابـی،  مسـعود  سـارنوال؛  لـوی  حمیـدی، 

رئیـس  اکـرب،  شـهرزاد  داخلـه؛  امـور  وزیـر 

افغانسـتان؛  بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

اداره  عمومـی  رئیـس  کتـوازی،  خـان  شـمیم 

سـرته  مناینـده  محلـی؛  ارگان هـای  مسـتقل 

حقـوق  مدافعـان  کمیتـه  رئیـس  محکمـه، 

بـر افغانسـتان، مناینـده بخـش حقـوق بـر 

سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان و مناینـده 

نهادهـای  سـایر  و  بین امللـل  عفـو  سـازمان 

داشـتند. حضـور  بـری،  حقـوق  و  دولتـی 

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

 شـکی نیسـت کـه جنـگ دشـمن بـا مـردم افغانسـتان بیشـرت 

جنـگ روانـی اسـت تا جنگ نظامـی. هرچند همه روزه ما شـاهد 

کشـته شـدن ده هـا فـرد نظامـی و ملکی در کشـور هسـتیم و ده 

هـا خانـواده همـه روزه بـه داغ عزیـزان شـان مـی نشـینند؛ امـا 

دشـمن مـی دانـد کـه با این کشـتار منـی تواند بـر حکومت غلبه 

کنـد و یـا مـردم را از حکومـت جـدا کنـد. 

بنابرایـن دشـمن در عیـن حالـی کـه مـی کوشـد عرصـه جنـگ 

بـر  گذاشـن  تأثیـر  بـر  مترکـزش  بیشـرتین  نگهـدارد،  گـرم  را 

روان جامعـه اسـت تـا مـردم را نسـبت بـه وضعیـت فعلـی بدبیـن 

سـاخته و نسـبت بـه  آینده نا امید سـازد. وقتی تـرس و هراس از 

دشـمن بـر جـان و دل مـردم حاکـم شـود و زمانی که مـردم هیچ 

روزنـه ای به سـوی انکشـاف و بهبودی وضع کنونـی نیابند، دیگر 

نسـبت بـه مسـایل ملـی بی تفـاوت شـده و حکومـت، جمهوریت 

وارزش هـای ملـی را قابـل دفـاع منـی دانند. در چنیـن رشایطی 

اسـت کـه دشـمن بـه خواسـت خـود مـی رسـد و از بـی تفاوتـی 

مـردم اسـتفاده کـرده و بـرای رسنگونـی نظـام و بـه دسـت آوردن 

حاکمیـت تـالش مـی کند.

مـردم افغانسـتان در حـال حـارض در یـک چنیـن آزمونـی قـرار 

دارد. از یـک طرف دشـمن مـی خواهد روابط مـردم و حکومت را 

تیره و تار سـازد و از سـوی دیگر نفاق های داخلی و ناسـازگاری 

سیاسـی میـان نخبـگان زمینه های بهـرتی را برای نفوذ دشـمن 

بـه درون اردوگاه حکومـت فراهـم مـی کند.

دیـروز معـاون اول ریاسـت جمهـوری درگـزارش شـش و نیم خود 

نگاشـته بـود کـه: »طالبـان داعشـی در یـک پیـام کتبـی بـه مـا 

هشـدار داده انـد کـه اگـر کسـی از زندانیـان شـان اعـدام شـد، 

کابـل را بـه مسـلخ شـیعه تبدیـل خواهنـد کـرد و در عیـن زمـان 

گفته انـد کـه افـراد اختطاف شـده را رس خواهنـد بریـد«.

ایـن اظهـارات بـا واکنـش هـای منفـی افـراد جامعـه مواجه شـد 

و کاربـران فضـای مجـازی چنیـن اظهاراتـی را شـتاب زده و غیـر 

مسـؤالنه خوانـده و آن را از سـوی یـک مقـام بلندپایـه حکومتـی 

رییـس  اول  معـاون  هرچنـد  انـد.  دانسـته  پذیـرش  قابـل  غیـر 

جمهـور در پاسـخ بـه واکنـش هـای فـوق گفتـه اسـت کـه هیـچ 

مسـؤلیت سیاسـی و اجتاعی نـدارد که اعال طالبان داعشـی 

را در لفافـه و لبـاس از مصلحـت هـا پنهـان کنـد.

سیاسـت  کـه  ایـن  از  جمهـور،  رییـس  اول  معـاون  رویکـرد 

مداراجویانـه و بزرگوارانـه حکومـت قبلـی را در برابـر طالبـان زیر 

سـؤال مـی برد و بـی پرده و رصیح موضـع طالبان را مـورد انتقاد 

قـرار مـی دهـد و توطئـه هـا و دسیسـه هـای آنهـا را افشـا مـی 

کنـد، قابـل حایـت و پشـتیبانی اسـت و بایـد ایـن امـور افشـا 

شـود تـا چهـره دروغیـن طالبـان در نـزد مـردم و جامعـه جهانـی 

بیشـرت افشـا شـود. ایـن افشـاگری هـا باورهـای خـام یـک عـده 

دیگـر کـه معتقـد اسـت طالبـان نسـبت بـه گذشـته تغییـر کرده، 

را باطـل کـرده و آنهـا را بـه تفکـر و تدبر بیشـرت به اصـل و ماهیت 

طالبـان فـرا مـی خوانـد.

بـا ایـن حـال رشایـط حسـاس و شـکننده کنونـی مـا را ملـزم می 

سـازد کـه یـک سلسـله معلوماتـی که افشـای آنها به نفع دشـمن 

متـام مـی شـود و سـببب تشـویش و نـا راحتـی بخشـی از مـردم 

افغانسـتان مـی گـردد، مخفـی نگـه داشـته شـود. شـفافیت و 

صداقـت یـک اصـل در حکومـت داری خـوب اسـت؛ امـا وقتـی 

ایـن شـفافیت و صداقـت در راسـتای منافـع ملـی نباشـد و بـه 

لحـاظ روانـی عرصـه را برای تحقق اهداف دشـمن فراهم سـازد، 

ناچاریـم ولـو بـه صـورت مؤقـت، از آن چشـم بپوشـیم.

تفکیـک ایـن دو مسـأله البتـه بـرای معـاون اول رییـس جمهـور 

گذرانـده  ملـی  امنیـت  نهـاد  رأس  در  را  عمـرش  از  مدتـی  کـه 

اسـت؛ سـخت و دشوار نیسـت. شـاید در نادیده گرفن مصلحت 

نیـز گاهـی مصلحتـی نهفتـه باشـد؛ امـا اگـر بـه لحـاظ روانـی و 

سیاسـی و دیـدگاه منتقـدان ایـن مسـأله را بـه تحلیـل بگیریـم، 

مالحظاتـی چنـد برجسـته مـی شـود:

1- ایـن اظهـارات از سـوی یـک مقـام بلنـد پایه حکومتـی روحیه 

شـیعه هراسـی را در بیـن جامعـه تقویـت مـی کند و سـبب تفرقه 

و نفـاق مذهبـی در کشـور مـی گـردد. در رشایطـی کـه مـردم 

افغانسـتان بـه اتحـاد و همدلـی نیـاز دارد، کمرتیـن مسـأله ای 

کـه بـه اتحاد و همبسـتگی اجتاعی مردم آسـیب برسـاند، قابل 

قبـول بـه نظـر منی رسـد.

2- یـک مقـام حکومتـی نبایـد تهدیدهـای دشـمن را برجسـته 

سـازد و سـبب تشـویش اذهـان عامـه و پریشـانی روان جامعـه 

گـردد. 

3- دشـمن بـدون شـک شـیعیان را تهدیـد مـی کنـد؛ دشـمنان 

نـه بـر شـیعیان رحـم مـی کننـد و نـه بـر دیگـران. آمـار حمـالت 

و تلفـات طـی دو دهـه گذشـته ایـن موضـوع را بـه اثبـات مـی 

رسـاند؛ پـس تهدیـد تنها متوجه شـیعیان نیسـت کـه متوجه کل 

مـردم افغانسـتان اسـت. 

و حسـاس حکومـت  معلومـات رسی  مرکـز  در  کـه  کسـانی   -4

قـرار دارنـد، الزم نیسـت متـام آن اطالعـات را در فضـای عمومی 

همرسـانی کننـد. افشـای معلوماتـی کـه باید رسی باقـی مباند، 

نـه تنهـا بـه حـل مشـکل کمـک منی کنـد کـه آن را پیچیـده تر و 

عمیـق تـر می سـازد.

5- هیـچ ارتباطـی میان نحـوه برخورد با زندانیـان طالبان و مردم 

شـیعه افغانسـتان وجـود نـدارد تـا طالبـان در برابر کشـته شـدن 

اعضایـش از شـیعیان انتقـام بگیرنـد. طالبان خود بر این مسـأله 

واقـف اند. 

6- کشـتار شـیعیان بـه هـر دلیلـی کـه باشـد بـرای حـال و آینده 

طالبـان مطلـوب نخواهـد بـود و بعیـد اسـت کـه طالبـان جنـگ 

مذهبـی در افغانسـتان راه بیندازنـد و آینـده سیاسـی خـود را بـه 

خطـر مواجه سـازند.

سرمقاله

 تروریستان با همه مردم 
دشمنی دارند

د مالیــې وزارت د عوایــدو او ګمرکونــو معیــن وویــل، د 

ــه  ــو ل ــدې د فســاد موجودیــت ی ــر وړان ــو پ ــدو راټولول عوای

عمــده ننګونــو څخــه دی چــې بایــد پــر ضــد یــې مبــارزه 

. ويش 

ــل،  ــته ووی ــدو وروس ــه اورې ــور ل ــاد راپ ــي د ی ــمر غن ولس

ــي  ــړي ډول د م ــه ځانګ ــد ادارې پ ــې وزارت او اړون مالی

ــوو  ــن ش ــې د تعیی ــه ۱۳۹۹ کال ک ــد پ ــورډ بای ــدو ب عوای

عوایــدو راټولولــو پــه خاطــر د موخــو ترالســه کولــو لپــاره ال 

زیاتــې هڅــې وکــړي.

ــې  ــې دې د مالی ــه ک ــه برخ ــدو پ ــړه، د عوای ــه ک ده زیات

ــه  وزارت اجــراات چټــک يش او دولتــي، نادولتــي ارګانون

او خصــويص ســکتور دې خپلــې باقــي دارۍ د ۱۳۹۹ 

ــړي. ــه ک ــدې تادی ــېدو وړان ــه رس ــای ت کال پ

نومــوړي اړونــدو بنســټونو تــه جــدي الرښــوونه وکــړه چــې 

ــه و ارزوي  ــدي توګ ــه ج ــې پ ــه او ننګون ــاد خنډون ــول ی ټ

او پــه ادارو کــې شــته ســتونزې او موانــع چــې د عوایــدو 

ــر وړانــدې موجــود دي، لــرې کــړي. ــو پ راټولول

غنــي د خپلــو خــربو پــه پــای کــې لــوی څارنوالــۍ، 

مالیــې وزارت او د مــي عوایــدو عــايل بــورډ ټولــو اړونــدو 

ــه  ــه پ ــد تورون ــه الرښــوونه وکــړه چــې د فســاد اړون ادارو ت

جــدي توګــه و ارزوي.

ــالوو  ــاره د مشــخصو پ ــې لپ ــه د دې ډول جــدي ارزون هغ

د ګومارلــو پــر مهــال پــه ټینــګار رسه وویــل: حکومــت بــه 

ــه  ــو پ ــو ژمن ــن امللــي ټولنــې رسه د خپل ــه خلکــو او بی ل

پــام کــې نیولــو پــه دې برخــه کــې هېــڅ راز نرمښــت ونــه 

کــړي.

او د افغانســتان حکومــت مــايل تعهداتــو پــه اړه بحــث او 

خــربې وشــوې.

رسچينــه کاږي، پــه پیــل کــې د مالیــې وزارت د عوایــدو او 

ګمرکونــو معیــن محمــد عیســی قــدرت پــه ۱۳۹۹ کال کــې د 

عوایــدو راټولولــو پــه خاطــر د تعییــن شــوو موخــو پــه اړه خپــل 

راپــور غونــډې تــه وړانــدې کــړ.

ــدو  ــن د مــي عوای ــو معی ــدو او ګمرکون ــې وزارت د عوای د مالی

بــورډ ایجــادول، مهــم ګام وبالــه او د هغــو کمبودیــو او ننګونــو 

ــوو  ــاکل ش ــاره د ټ ــو لپ ــدو راټولول ــې د عوای ــې چ ــه ک ــه برخ پ

موخــو ترالســه کولــو پــر وړانــدې خنــډ ګرځــي، همــدا راز یــې د 

هغــو د حــل الرو پــه اړه هــم معلومــات وړانــدې کــړل.

هغــه څرګنــده کــړه، څرنګــه چــې متــه کېــده مــوږ پــه ۱۳۹۹ 

کال کــې د عوایــدو راټولولــو تعییــن شــوی هــدف نــه دی 

ــوړي  ــړی. نوم ــه ک ترالس

د خصــويص او دولتــي 

ــه  ــو ل ــو او ارګانون رشکتون

لــوري په موقــع د مالیاتو 

هېــواد  د  ورکــول،  نــه 

کرونــا  د  اقتصــاد  پــر 

ویــروس منفــي اغېزې، د 

کرنتیــن ورځــې او د دغه 

ویــروس د لومــړۍ څپــې 

ــتان  ــال د افغانس ــر مه پ

بندرونــو  عمــده  د 

تعطیــي، د هغــه عمــده 

الملونــه یــاد کــړل.

او  ارګانونــه  نادولتــي  وايــي، دولتــي،  ولســمر غنــي 

ــه  ــات د ۱۳۹۹ کال ل ــل باقي ــکتور دې خپ ــويص س خص

ــړي. ــه ک ــې تادی ــېدو مخک ــه رس ــای ت پ

ــوې  ــږل ش ــه رالې ــه پ ــس ت ــربي اژان ــژواک خ ــه پ ــه ارګ ل

خربپاڼــه کــې راغــي چــې د ولســمر محمــد ارشف غني 

ــه  ــن ل ــډه ن ــورډ غون ــايل ب ــدو ع ــي عوای ــرۍ د م ــه م پ

ــوه. ــوړه ش ــې ج ــه ارګ ک ــې پ ــې مخک غرم

رسچينــه زياتــوي، پــه دې غونــډه کــې چــې د جمهــوري 

ریاســت مرســتیاالنو، لــوی څارنــوال، د مــي دفــاع وزارت 

ــې  ــس او د مالی ــوی ريی ــارو ادارې ل ــتیز، د چ ــوی درس ل

ــه  ــواد ل ــود، د هې ــو شــمېر مســوولینو حضــور درل وزارت ی

عایــدايت منابعــو د عوایــدو راټولولــو پــه برخــه کــې ټــاکل 

شــوې موخــې تــه د رســېدو او د هغــو د ننګونــو او ســتونزو 

“ادارې او اشخاص دې خپل مالیايت باقیات د ۱۳۹۹ کال له پای ته رسېدو مخکې تادیه کړي”

رئیس جمهور در ویدیو کنفرانسی
 با 22 قمندان لواهای اردوی ملی صحبت کرد

تیم های مذاکراتی در قطر برای سه هفته رخصتی می کنند
موج دوم کرونا 126 تن

 در شبانه روز گذشته مبتال به کوید-19 شناسایی شدند

بانک جهانی کمک ۸۵ میلیون دالری را به افغانستان تصویب کرد

شـا  مبـارزه  اسـت:»  گفتـه  کشـور  امنیتـی  نیروهـای 

بخاطـر آزادی، جمهوریـت، تامیـن امنیـت مـردم، نسـل 

کنونـی و شـش نسـل آینـده مـی باشـد.«

بـه  در خربنامـه اضافـه شـده اسـت کـه رئیس جمهـور 

قوماندانـان لواهـای متذکـره، هدایـت داد کـه برنامه ها، 

ملـی  امنیـت  شـواری  بـا  را  مشکالت شـان  و  پالن هـا 

در  تـا  مناینـد  رشیـک  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری 

زمینه هـای یاده شـده، رسـیدگی به موقع صـورت گیرد.

بـه وزارت دفـاع  ایـن ویدیوکنفرانـس  رئیس جمهـور در 

ملـی هدایـت داده کـه بخاطـر تجهیـز لواهـا، اقدامـات 

عاجـل منایـد و قوماندانـان لواهـا نیـز بـه منظـور تامین 

امنیـت بهـرت در سـاحات زیـر مسـئولیت شـان، بـا مردم 

کـه  شـده  اضافـه  درخربنامـه  مناینـد.  مشـرتک  کار 

قمندانـان با والیان هاهنگی خویش را بیشـرت سـازند.

امـا تاهنـوز فیصلـه نهایـی  انـد؛  بـر وقفـه توافـق کـرده 

صـورت نگرفتـه اسـت.

و  بیـن طالبـان  مذاکـرات صلـح  کـه  یادآوریسـت  قابـل 

دولـت افغانسـتان، حـدود سـه مـاه پیـش در دوحـه مرکز 

قطـر بـه طـور رسـمی آغـاز شـد؛ در ایـن مراسـم بشـمول 

پومپیـو وزیـر خارجـۀ امریـکا، وزیـران خارجـه و سـفیران 

برخـی کشـورها نیـز حضـور داشـتند.

همچنـان در ایـن مراسـم، داکـرت عبداللـه عبدالله رئیس 

شـورای مصالحـۀ ملـی و حنیـف امتـر رسپرسـت وزارت 

امـور خارجـه نیـز اشـرتاک کـرده بودند.

پـس از ایـن مراسـم، از میان اعضای تیم هـای مذاکراىت 

تـا  انتخـاب شـد  و دولـت، گـروه هـاى متـاس  طالبـان 

اجنـدا و طرزالعمـل را بـرای نشسـت هـای دیگـر نهایـی 

. کنند

برخـی  طرزالعمـل  خصـوص  در  مذاکـرات،  آغـاز  در 

اختالفـات موجـود بـود کـه باالخـره هفتـۀ قبـل، هـر دو 

جانـب بـر یـک طرزالعمـل ۲۱ مـاده ای توافق کـرده اند. 

38 هـزار و 328 تـن آنـان بهبـود یافته انـد. حـدود 9 

هـزار تـن همچنـان با ایـن ویـروس مصاب هسـتند.

وزارت صحـت عامـه تاکنـون از بیـش 167 هـزار فـرد 

مشـکوک بـه ویـروس کرونـا آزمایـش گرفتـه اسـت. 

پیـش از ایـن گفتـه شـده بـود کـه هـر کیـت ازمایـش 

حـدود 30 دالـر اسـت و هـر ازمایـش نزدیـک بـه سـه 

بـر  هزینـه  عامـه  صحـت  وزارت  بـرای  افغانـی  هـزار 

مـی دارد.

وزارت صحـت عامـه حـدود یـک مـاه پیـش بـه دلیـل 

شـیوع دوبـاره ویـروس کرونـا، اقـدام به مسـدود کردن 

تاالرهـای عروسـی کرد. ایـن وزارت گفته بـود که یکی 

از عوامـل انتشـار ویـروس، تجمـع در تاالرهاسـت.

مکاتـب،  سـازی  مسـدود  کنـار  در  صحـت  وزارت 

دانشـگاه و تاالرهـای عروسـی اخیـرا گفته اسـت که تا 

هفـت مـاه آینـده ویـروس کرونـا بـه افغانسـتان خواهد 

رسـید.

در مراسم افتتاحیه 
کمیسیون مشرتک حفاظت از مدافعان حقوق برش؛
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آتشبس،مذاکراتصلحرامعنادارمیسازد

سیاستتاکتیکیپاکستاندرقبالافغانستان
پسازناکامیترامپ-بخشدوموپایانی

و  گفت وگوهــا  ادامــه ی  کــه  می رســد  نظــر  بــه  آتش بــس 

ــود و نتایجــی  ــع کــردن وقــت خواهــد ب مذاکــرات فقــط ضای

ــه  ــتند، ب ــح هس ــنه ی صل ــه تش ــتان ک ــردم افغانس ــرای م را ب

ــت. ــد داش ــال نخواه دنب

ــورد  ــی در م ــر کس ــر از ه ــا و بیش ــی باره ــور غن رییس جمه

ــه  ــخن گفت ــتان س ــات در افغانس ــح و ثب ــراری صل رضورت برق

اســت. 

بیشــرین تــاش از ســوی رییس جمهــور غنــی در ایــن راســتا 

انجــام شــده اســت. فراخوانــدن لویــه  جرگــه ی مشــورتی 

صلــح، مشــورت بــا متامــی چهره هــای سیاســی داخــل و 

ــف  ــار مختل ــا اقش ــو ب ــورت و گفت وگ ــت، مش ــرون از حکوم بی

ــح، آزادی  ــورد صل ــان در م ــان و جوان ــوص زن ــه؛ به خص جامع

زندانیــان طالبــان، تعییــن هیــأت مذاکــره کننــده ی جمهــوری 

جناح هــای  متامــی  بــا  مشــورت  در  افغانســتان  اســامی 

آغــاز  و  نیــت  حســن  به خاطــر  افغانســتان  حکومــت 

مذاکــرات صلــح بــا طالبــان، به شــمول آزادســازی برخــی 

زندانیــان خطرنــاک ایــن گــروه، هــزاران زندانــی طالــب را 

تاکنــون از زندان هــای کشــور آزاد کــرده اســت. 

ــان  ــی زندانی ــه رهای ــود ک ــرده ب ــام ک ــت اع ــاً حکوم قب

طالبــان »مــروط« بــه آغــاز مذاکــرات مســتقیم ایــن 

گــروه بــا حکومــت و مــردم افغانســتان اســت.

ــر  ــیدی، وزی ــته ی خورش ــال گذش ــدی س ــاه ج ــر م اواخ

خارجــه و مشــاور امنیــت ملــی ایــاالت متحــده ی امریــکا 

نیــز در یــک متــاس تلفنــی بــا رییس جمهــور غنــی گفتــه 

بودنــد کــه بــرای رســیدن بــه یــک راه حــل سیاســی 

»آتش بــس و یــا کاهــش خشــونت« رضوری اســت. 

خطرنــاک  زندانــی  ســه  آزادســازی  زمــان  در  امریــکا 

طالبــان کــه انــس حقانــی نیــز در جمــع آن هــا بــود، بــه 

ــروه  ــر گ ــه اگ ــود ک ــان داده ب ــی اطمین ــور غن رییس جمه

طالبــان حســن نیــت نشــان ندهــد، در پاســخ بــه هرگونــه 

خشــونِت ایــن گــروه، امریــکا حــارض اســت بــا دولــت 

افغانســتان یک جــا کار کنــد.

ــت  ــه حکوم ــوم ک ــادآور ش ــم ی ــه می خواه ــن مقدم ــا ای ب

ــن  ــه حس ــر اینک ــزون ب ــی اف ــور غن ــخص رییس جمه و ش

نیــت کافــی در خصــوص آغــاز و تــداوم گفت وگوهــای 

صلــح نشــان داده، حکــم آزادی هــزاران زندانــی ایــن 

گــروه را صــادر و همین طــور بارهــا گفت وگــوی بــدون 

قیــد و رشط و آتش بــس را نیــز بــه طــرف طالبــان یشــنهاد 

ــت. ــرده اس ک

ــادی  ــان زی ــون زم ــان تاکن ــروه طالب ــان گ از آزادی زندانی

می گــذرد. 

ــت آن  ــن نی ــان حس ــب طالب ــت، جان ــع می رف ــه توق آن چ

ــداده اســت.  چنانــی از خــود نشــان ن

یکــی از دالیــل بن بســت هایی کــه گه گاهــی در رونــد 

صلــح پیــش می آیــد، همیــن لجاجــت گــروه طالبــان 

پذیــرش  از  طالبــان  کار،  جــای  ایــن  تــا  می باشــد. 

کــه در  مــواردی  بــه ســایر  کــردن  و عمــل  آتش بــس 

کــرده  تعهــد  آن  روی  متحــده  ایــاالت  بــا  توافق نامــه 

بودنــد، رس بــاز زده انــد. 

ــان از کاهــش خشــونت  ــی، طالب ــن مــدت طوالن طــی ای

جنگ جویــان  کــه  می گفتنــد  ســخن  حالــی   در  نیــز 

ــتار  ــه کش ــان ب ــور هم چن ــای کش ــر بخش ه ــان در اک ش

ــونت ها را  ــد و خش ــه می دهن ــی ادام ــزی و ویران و خونری

بیشــر کرده انــد.

ــح  ــرات صل ــل مذاک ــاز اص ــور آغ ــود، به منظ ــن وج ــا ای ب

ــره  ــأت مذاک ــت، هی ــدا اس ــث روی آجن ــا بح ــه تازگی ه ک

کننــده ی جمهــوری اســامی افغانســتان بایــد پیشــنهاد 

»تأمیــن آتش بــس« را بــه جانــب هیــأت طالبــان به عنــوان 

طالبــان بایــد درک کــرده باشــند کــه توســل بــه خشــونت 

از  یکــی  هیــچ  نفــع  بــه  ایــن  از  بیشــر  خونریــزی  و 

نیســت.  افغانــی  طرف هــای 

تنهــا راه حــل سیاســی می توانــد بــه وضعیــت فعلــی 

ــان دهــد.  پای

پــس چــه بهــر کــه حــرف زدن در مــورد صلــح، در فضــای 

آتش بــس ادامــه یابــد. 

در واقــع، ایــن تأمیــن آتش بــس اســت کــه می توانــد 

معنــادار ســازد.  را  گفت وگوهــای صلــح 

در غیــر آن مذاکــرات در دوحــه و تشــدید خشــونت و 

بــرای  کــه  اســت  پارادوکســی  افغانســتان،  در  جنــگ 

نیســت.  تعریــف  قابــل  هیچ کــس 

ــح  ــراری صل ــور برق ــس و همین ط ــن آتش ب ــد تأمی ــه امی ب

دوامــدار و باعــزت در کشــور.

اســت  تاش هایــی  و  کارهــا  از  بخشــی   ... و  سیاســی 

اســت.  داده  انجــام  شــخصاً  غنــی  رییس جمهــور  کــه 

ــج  ــده ایم، نتای ــل ش ــه آن نای ــون ب ــه تاکن ــی ک پیرفت های

کار و تــاش شــبانه روزی رییس جمهــور و همکارانــش در 

ــت.  ــان اس ــت طالب ــاال نوب ــت، ح ــت اس حکوم

ــان نشــان  ــه هــر زمــان دیگــر وقتــش اســت طالب نســبت ب

ــراری  ــدار جنــگ و خشــونت نیســتند و برق ــد کــه طرف دهن

صلــح را بــه صــورت واقعــی می خواهنــد. بــه نظــر مــن، 

ــای  ــی بازی ه ــی را قربان ــت طای ــن فرص ــد ای ــان نبای طالب

ــد.  ــه کنن ــتخباراتی بیگان اس

طالب هایــی کــه از افغانســتان هســتند بایــد بیشــر از 

ــاش  ــه ت ــد؛ بلک ــر نکنن ــود فک ــور خ ــی کش ــه ویران ــن ب ای

ــه  ــر ســازند ک ــی بیش ــه جنگ ــان دادن ب ــرای پای شــان را ب

قربانــی می گیــرد.  ایــن کشــور  و  مــردم  از  دهه هاســت 

یکــی از پیش رشط هــا مطــرح و روی آن تأکیــد منایــد. بــه 

ایــن دلیــل کــه از یــک ســو تجربــه نشــان داد اصطــاح 

ــی نیســت و از  ــدارد و عمل ــوم ن »کاهــش خشــونت« مفه

جانبــی هــم مذاکــره ی بــدون آتش بــس معنــا نــدارد. 

هامن طــور کــه قبــاً نیــز ریاســت جمهوری اعــام کــرده 

بــود کــه »کاهــش خشــونت معنــای دقیــق نظامــی، 

ــدارد.«  ــی ن ــه ی عمل حقوقــی و جنب

بنــاًء تأکیــد هیــأت جمهــوری اســامی افغانســتان بایــد 

بــر تأمیــن آتش بــس به عنــوان پیــش رشط اساســی بــرای 

ادامــه ی مذاکــرات باشــد.

ــرات  ــیوه ی مذاک ــرف کارش ــای دو ط ــه هیأت ه ــاال ک ح

روی  اکنــون  و  ســاخته اند  نهایــی  را  بین االفغانــی 

اجنــدای مذاکــرات کار می کننــد، هم زمــان بــا آغــاز 

اصــل مذاکــرات، بایســتی آتش بــس نیــز صــورت بگیــرد. 

ــول در  ــل قب ــم و قاب ــدام مه ــه اق ــس، یگان ــن آتش ب تأمی

جهــت ادامــه ی گفت وگوهــای معنــادار و تأمیــن صلــح و 

ــت.  ــور اس ــدار در کش ــات پای ثب

اراده ی  از  نیــز  کــه دوطــرف در کارشــیوه  هامن طــور 

ــد در  ــد، بای ــاد کرده ان ــح ی ــراری صل ــرای برق ــا ب طرف ه

ــگ  ــم جن ــرای خت ــاً ب ــه واقع ــازند ک ــت س ــز ثاب ــل نی عم

اراده دارنــد. 

اقــدام معنــادار در خصــوص نشــان دادن اراده  یــک 

ــق روی  ــان، تواف ــب طالب ــی از جان ــع زمان ــن مقط در ای

اســت.  آتش بــس 

ــا پذیــرش  ــان ب ــن کار ناممکــن نیســت. باالخــره طالب ای

ــه اراده ای  ــد ک ــان دهن ــد نش ــان آن بای ــس و اع آتش ب

ــد. بایــد ثابــت  ــرای ختــم جنــگ و برقــراری صلــح دارن ب

را  افغانســتان  مــردم  دیرینــه ی  کــه خواســت  ســازند 

منی گیرنــد.  نادیــده 

طالبــان اگــر بــه صلــح باورمنــد هســتند، بایــد آتش بــس 

را بپذیرنــد و پــس از آن هیأت هــای دو جانــب بــه ســوی 

اصــل مذاکــرات برونــد.

در غیــر آن، چنان چــه در مقدمــه اشــاره شــد، ایــاالت 

متحــده ی امریــکا تعهــد کــرده بــود در صورتــی کــه 

طالبــان حســن نیــت نشــان ندهنــد و هم چنــان بــه 

ــا  ــتان یکج ــت افغانس ــا دول ــوند، ب ــل ش ــونت متوس خش

کار خواهــد کــرد. 

در کنــار آن، دو طــرف ســند اســراتژیک دارنــد. بــر 

مبنــای ایــن ســند اســراتژیک کــه میــان دولت هــای دو 

ــود.  ــل ش ــد عم ــیده اســت، بای ــا رس ــه امض ــور ب کش

ــار  ــه در اختی ــی ک ــوان و امکانات ــتفاده از ت ــکا بااس امری

دارد، بــر طالبــان فشــار وارد کنــد تــا ایــن گــروه وادار بــه 

پذیــرش آتش بــس و ســایر مــواردی کــه در توافق نامــه ی 

ــدون  ــر آن، ب ــد. در غی ــل منای ــده، عم ــر ش ــن ذک جانبی

احمد الیاس کمالی

سیدآصف حسینی

پاکســتان قرار دارد.

پاکســتان  کــه  اســت  شــده  باعــث  امــر  ایــن  نتیجــه  در 

ــا  ــه خاطــر رابطــه اســراتژیک اش ب همیشــه افغانســتان را ب

ــت  ــف دول ــای مخال ــروه ه ــزام گ ــت و اع ــا تربی ــتان ب هندوس

مرکــزی افغانســتان تنبیــه کنــد و سیاســت خارجــی خــود را 

ــد.  ــیم کن ــی ترس ــورت امنیت ــه ص ــتان ب ــا افغانس ب

3. منازعه رسزمینی پاکستان و افغانستان

ــی  ــه رسزمین ــد، منازع ــاره ش ــش اول اش ــه در بخ ــه ک چنانچ

پاکســتان بــا افغانســتان بــه خــط دیورنــد بــر می گــردد. 

جانــب پاکســتان تاکنــون راجــع بــه ایــن خــط دارای دیــدگاه 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــی و عمل ــات اعام ــای متف ه

پاکســتان در سیاســت گفتــاری اش موضــوع ایــن خــط را 

ــد.  ــی را رد مــی کن ــوع نگران ــد و هــر ن ــه مــی دان ــان یافت پای

امــا عمــا پاکســتان همیشــه نگــران موضــوع خــط دیورنــد و 

ــت.  ــوده اس ــد ب ــرف خــط دیورن ــن دو ط ــل ســاکن در ای قبای

بــا ایجــاد ایالــت خیربپختونخــواه در کشــور پاکســتان و دادن 

اختیــارات و اســتقال داخلــی بــه پشــتون هــای ســاکن ایــن 

ایالــت، پاکســتان عمــا تعلــق خاطــر آنــان را بــرای پیوســن 

بــه خــاک افغانســتان حــذف کــرد. 

ــا ایــن هــم پاکســتان همیشــه از تعلــق خاطــر پشــتون  امــا ب

هــای ایــن طــرف افغانســتان بــه پشــتون هــای آن طــرف خــط 

دیورنــد نگــران باقــی مانــده اســت. 

بــه همیــن ســبب اســت کــه پاکســتان همیشــه در تــاش بوده 

ــد کــه گرایــش  ــا در افغانســتان دولتــی روی کار بیای اســت ت

هــای قومــی و ملــی در آن کمــر باشــد و بیشــر بــه گرایــش 

هــای کان دینــی و اســامی پیونــد محکــم داشــته باشــد. 

2. تأثیر منازعه هند و پاکستان بر افغانستان

مناطــق مــورد منازعــه رسزمیــن کشــمیر، یکــی از کانــون 

هــای فعــال تنــش در منطقــه اســت. ایــن کانــون تنــش 

ــه تبــع  ــد و چیــن و پاکســتان و ب برسیاســت امنیتــی هن

ــایه  ــیا، س ــوب آس ــه جن ــی کل منطق ــتان و حت آن افغانس

ســنگین انداختــه اســت. 

ــد اینســت کــه  ــی آی ــد م ــن بحــث پدی ســؤالی کــه در ای

ــایل  ــمیر، مس ــد در کش ــتان و هن ــه پاکس ــه منازع چگون

امنیتــی افغانســتان را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد و 

ــا بــر اســراتژی سیاســت  بــه تبــع آن باعــث مــی شــود ت

ــر بگــذارد؟ ــال افغانســتان تأثی خارجــی پاکســتان در قب

پاســخ ایــن ســؤال را مــی تــوان بــا توجــه بــه سیاســت هــا 

ــه شــده ی گذشــته در چنــد مــورد  و عملکــرد هــای تجرب

زیــر بیــان کــرد:

الــف: مقامــات نظامــی و اســتخباراتی پاکســتان کــه 

عمــا مســایل نظامــی و منازعــه نظامــی هنــد و پاکســتان 

ــی دو  ــامورد نظام ــه ه ــد، آن گاه ک ــی کنن ــت م را مدیری

کشــور را تصــور مــی کننــد نــا خــود آگاه از میــدان نــربد 

ــه هــای افغانســتان در  ــه کــوه پای یــک گوشــه چشــمی ب

ــد.  رسحــد پاکســتان  مــی اندازن

آنــان ایــن تصــور و حــس را بــار هــا بــا تعبیر"عمــق 

ــد.  ــرده ان ــاد ک ــتان" ی ــتان در افغانس ــراتژیک پاکس اس

ــن  ــده در بی ــناخته ش ــر ش ــک تعبی ــر ی ــن تعبی ــا ای اص

تحلیلگــران و مقامــات دولتــی و نظامــی پاکســتان و 

اســت.  افغانســتان 

ایــن تعبیــر از آن جــا رایــج شــد کــه گویــا مقامــات نظامــی 

پاکســتان از هــامن زمــان تاکنــون پیوســته در افغانســتان 

ــا مهــارت متــام  و منطقــه بحــران مــی آفرینــد و ســپس ب

خــودش را بعنــوان راه حــل بحــران مــی قبوالنــد و کمــک 

ــد.  ــی کن ــب م ــران کس ــن بح ــل ای ــرای ح ــای الزم را ب ه

پاکســتان بــا ایجــاد و حامیــت طالبــان دقیقــا همیــن کار 

را کــرد. 

ــارت اســامی  ــی ام ــرای رسنگون ــکا ب ــه آمری ــس از آن ک پ

وارد افغانســتان شــد، پاکســتان بــا آمریــکا همــراه شــد و 

ــم  ــا تروریس ــرک ب ــارزه مش ــرای مب ــی را ب ــه هنگفت هزین

در  پاکســتان  ارتــش  کــه  زمانــی  هــر  کــرد.  دریافــت 

مناطــق قبایلــی حرکــت هــای نظامــی بــه منظــور مبــارزه 

بــا طالبــان پاکســتانی و گــروه هــای افراطــی انجــام مــی 

داد بــا فاصلــه از آمریــکا و جامعــه جهانــی خواســتار 

کمــک هــای مالــی بــرای مبــارزه بــا دهشــت افکنــی مــی 

ــد. گردی

افــکار عمومــی در افغانســتان اینســت کــه  پاکســتان 

ــا دولــت ترامــپ  ــه تقویــت طالبــان پرداخــت و ب ــاره ب دوب

در یــک خــط سیاســت قــرار گرفــت و در تــاش اســت از 

ایــن پــس بــرای مبــارزه بــا گــروه داعــش شــاخه خراســان 

ــکا کمــک هــای مالــی دریافــت کنــد. از آمری

نتیجه گیری

افغانســتان از سیاســت خارجــی امنیــت محــور در منطقــه 

و مخصوصــا در مناســبات بــا پاکســتان آســیب هــای 

بســیار جــدی دیــده اســت. بــه همیــن خاطــر تــاش کــرد 

ــا پاکســتان و دیگــر همســایگان افغانســتان را متقاعــد  ت

ســازد کــه از زمینــه هــا و فرصــت هــای مناســب ترانزیتــی 

افغانســتان  مســیر  از  مخصوصــا  منطقــوی  تجــاری  و 

ــای  ــر مبن ــد و همــکاری اقتصــادی را ب بیشــر ســود بربن

ــا افغانســتان در پیــش  سیاســت خارجــی اقتصادمحــور ب

ــد. بگیرن

ــا همــه ایــن دیــدگاه هــا و تــاش هــا، پــس از گذشــت  ب

و  پاکســتان هیــچ عاقــه  انتظــار،  و  امیــد  هــا  ســال 

بــا  اش  خارجــی  سیاســت  تغییــر  بــرای  را  عامتــی 

ــرای  ــی را ب ــی مثتب ــچ گام ــداد و هی ــان ن ــتان نش افغانس

بــا  اش  اقتصــادی  و  تجــاری  همگرایــی  شــدن  بهــر 

برنداشــت.  افغانســتان 

نظامیگــری،  ماهیــت  دلیــل  بــه  پاکســتان  دولــت 

ــی اش  ــکل رسزمین ــد، مش ــا هن ــه اش ب ــات دیرین منازع

ــق  ــی از طری ــای مال ــک ه ــت کم ــتان، در یاف ــا افغانس ب

یــک  برقــراری  از  تــرس  و  آفرینــی در منطقــه  بحــران 

ــادی  ــی اقتص ــتان، از دیپلامس ــدر در افغانس ــت مقت دول

امتنــاع مــی ورزد و علیرغــم ترمیــم روابــط تاکتیکــی اش 

ــگاه و سیاســت  ــه هیــچ وجــه دســت از ن ــا افغانســتان ب ب

ــی دارد. ــر من ــور ب ــن کش ــا ای ــوراش ب ــت مح امنی

شــواهد مــی رســاند کــه پاکســتان زمانــی بــا افغانســتان 

وارد یــک رابطــه دوســویه مــی شــود کــه یــا در افغانســتان 

نظــر  مــورد  نشــانده  دســت  و  ضعیــف  دولــت  یــک 

پاکســتان شــکل بگیــرد و یــا اینکــه یــک دولــت مقتــدر بــا 

تــوان نظامــی واقتصــادی بــاال حاکــم باشــد تــا پاکســتان 

ناگزیــر شــود از سیاســت امنیتــی و اســتخباراتی اش 

توافــق  بــا  را مطابــق  بــردارد و مناســبات اش  دســت 

ــربد. ــش ب ــه پی ــه ب دوجانب

ــد  ــت و آم ــه رف ــم ک ــه بگیری ــم نتیج ــی توانی ــن رو م  از ای

هــای سیاســی رهــربان دو کشــور پاکســتان و افغانســتان 

بــه ایــن راحتــی منــی توانــد باعــث اســتقرار صلــح و 

امنیــت دایمــی و رابطــه نیــک همســایگی میــان ایــن دو 

کشــور گــردد.

ــورد  ــت م ــه دول ــد ک ــت می خواه ــن سیاس ــا ای ــتان ب پاکس

ــه  ــر ب ــی بیش ــع مل ــای مناف ــه ج ــتان ب ــرش در افغانس نظ

ــد.  ــامی بیندیش ــی و اس ــرا مل ــع ف مناف

بــا ایــن سیاســت آن حکومــت هیچــگاه بــا پاکســتان دچــار 

تنــش مــرزی نخواهــد شــد و بــه بــاد اســامی متحــد فکــر 

خواهــد کــرد.

حامیــت پاکســتان از مجاهدیــن، تشــکیل و تجهیــز امــارت 

اســامی و اکنــون بازهــم طالبــان و پــرورش هــزار هــا طاب 

دینــی در مــدارس پاکســتان دقیقــا برهمیــن پالیســی 

ــد  ــی باش ــتان م ــال افغانس ــتان در قب ــت پاکس ــی دول عمل

کــه در کنــار دیگــر موضوعــات امنیتــی دیگــر، مســئله خــط 

ــم آن می باشــد. ــای مه ــل ه ــی از عام ــد یک دیورن

دولــت هــای افغانســتان تاکنــون در قبــال خــط دیورنــد نیــز 

سیاســت هــای مختلــف را اعــامل کــرده انــد. 

ــه، حامــد کــرزی پــس از آن کــه از رابطــه  در آخریــن مرحل

ــد  ــا امی ــا ن ــتان کام ــا افغانس ــتان ب ــز پاکس ــاملت آمی مس

ــناخت و آن را  ــمی نش ــرز رس ــوان م ــه عن ــد را ب ــد، دیورن ش

ــتان و  ــی افغانس ــه ادارات دولت ــرد و ب ــوان ک ــط عن ــک خ ی

ــای  ــات و گفتگوه ــه در مکاتب ــتور داد ک ــه دس وزارت خارج

ــام نگیــرد و آن را  رســمی شــان دیورنــد را بعنــوان رسحــد ن

ــد.  ــد بگوی خــط دیورن

امراللــه صالــح معــاون دوم رئیــس جمهــور چنــد مــاه قبــل 

در یــک گفتگــوی ویــژه تلویزیونــی، پشــاور را پایتخــت 

ــد. ــتان خوان ــاهان افغانس ــتانی ش زمس

بــا همــه ایــن هــا، چنانچــه کــه بیــان شــد نگرانــی از خــط 

دیورنــد یــک طرفــه اســت و نگــران اصلــی پاکســتان اســت. 

چــون ایــن پاکســتان اســت کــه پیــش از ایجــاد شــدن 

ــخص،  ــن مش ــتقل و دارای رسزمی ــور مس ــک کش ــوان ی بعن

بخشــی از خاکــش مــورد ادعــای یــک کشــور مســتقل دیگــر 

بــوده اســت. 

بــه همیــن ســبب اســت کــه پاکســتان در تنظیــم سیاســت 

ــن موضــوع  ــا افغانســتان همــواره متوجــه ای خارجــی اش ب

امنیتــی و رسزمینــی بــوده اســت و بــه اقدامــات عملــی 

ــم. ــاد کردی متوســل مــی شــود کــه از آن ی

4. بحران آفرینی و کسب منافع اقتصادی

پاکســتان از جملــه کشــورهای اســت کــه همیشــه از بحــران 

ســود بــرده اســت. 

پــس از جنــگ جهانــی دوم  و آغــاز جنــگ رسد میــان اتحــاد 

جامهیــر شــوروی و آمریــکا، پاکســتان از ایــن بحــران بیــن 

ــه دســت آورد و مــزه آن  ــه ب ــی ســود کان را در منطق امللل

را چشــید.

ــا تهاجــم شــوروی و آغــاز بحــران در افغانســتان، فرصــت  ب

ــم  ــتان ه ــد. پاکس ــت آم ــه دس ــتان ب ــرای پاکس ــی ب تاریخ

ــتان  ــت در افغانس ــای دول ــه ه ــش و پای ــا ارت ــرد ت ــاش ک ت

متزلــزل شــود و هــم جلــو حضــور شــوروی بــه  ســوی 

اقیانــوس هنــد از مســیر پاکســتان گرفتــه شــود. پاکســتان 

ــه هــردو هدفــش رســید، هــم ارتــش و دولــت مرکــزی در  ب

افغانســتان منهــدم شــد و هــم جلــو پیرویــی شــوروی 

گرفتــه شــود. امــا ایــن دو گزینــه پاکســتان را در مدیریــت 

ــت را  ــن دول ــه ای ــه ک ــی آنچ ــاخت ول ــوده س ــران کارآزم بح

بــه دوام و تجدیــد بحــران ترغیــب کــرد، کمــک هــای مالــی 

ــتان  ــه پاکس ــران ب ــن بح ــداد ای ــه در امت ــود ک ــی ب و نظام

رسازیــر شــد. پاکســتان در زمــان اشــغال افغانســتان توســط 

ارتــش شــوروی بــه خاطــر حضــور مهاجــران و رهــربان 

جهــادی در پاکســتان و نیــز احتــامل خطــر تهاجــم شــوروی 

بــه پاکســتان، بزرگریــن کمــک هــای مالــی و نظامــی را از 

ــت آورد. ــه دس ــکا ب ــان آمری ــم پیامن ــکا و ه آمری

پاکســتان در پیــش بینــی جنــگ نظامــی  زمینــی میــان 

وضعیــت  دالیــل  بــه  بنــا  هنــد،  و  پاکســتان  ارتــش 

رسزمینــی و آســیب پذیــر پاکســتان از لحــاظ ســوق 

الجیشــی، نیازمنــد عقــب نشــینی بــه خــاک افغانســتان 

اســت تــا از آن جــا دوبــاره بتواننــد خــود را بــرای جنــگ 

ــد. ــاده کنن ــد آم ــی هن ــش زمین ــه ارت ــی برعلی زمین

ــی  ــگ و حت ــان جن ــی در زم ــگاه کمک ــگاه و هرن ــن ن  ای

ــول  ــت و در ط ــلم اس ــر مس ــک ام ــگ ی ــی جن ــش بین پی

ــی در جنــگ  ــان کشــورها و حت ــی می جنــگ هــای زمین

دارای  دوم  و  اول  جهانــی  جنــگ  و  خاورمیانــه  هــای 

ــت. ــابقه اس س

در  هندوســتان  اســراتژیک  و  قدرمتنــد  حضــور  ب: 

افغانســتان بــرای پاکســتان یــک نــوع محــارصه سیاســی 

ــود.  ــی ش ــی م تلق

پاکســتان از حضــور هندوســتان در والیــت هــای مــرزی 

افغانســتان بــا پاکســتان بارهــا ابــراز نگرانــی کــرده انــد. 

عــاوه بــرآن، دولــت پاکســتان از اتحــاد اســراتژیک هنــد 

ــتان،  ــدن افغانس ــد ش ــع آن قدرمتن ــه تب ــتان و ب و پاکس

همیشــه احســاس تــرس و هــراس دارنــد. 

ــد  ــتان باش ــرف پاکس ــدر در آن ط ــد مقت ــه هن ــی ک وقت

و افغانســتان بعنــوان یــک دولــت بــا ارتــش منظــم و 

متحــد اســراتژیک تاریخــی هندوســتان در ایــن طــرف 

ــا در  ــودش را عم ــتان خ ــرد، پاکس ــرار بگی ــتان ق پاکس

ــد.  ــی کن ــور م ــاک تص ــارصه خطرن ــک مح ی

ایــن تصــور همیشــه آرامــش پاکســتان را بهــم مــی ریــزد و 

بعنــوان یــک کابــوس در فــراراه و برنامــه هــای آینــده نگــر 
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 بازی با اعداد              3171
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3066    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3341
شاه سفید را در خانه  a4 حرکت دهید. 

3370

جواب هدف         2818
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ثور
به نظر می رســد که امروز بسیار مشغول هستید و مشکالت زیادی را برای حل 
کردن دارید. ســعی کنید زمان تان را مدیریــت کنید. اهمیتی ندارد که انگیزه 

شما چقدر است باید هر کمکی که به شما پیشنهاد شد بپذیرید. 

جوزا
به نظر می رســد که اعتماد به نفس باالیی دارید و بســیار پر انرژی هستید. در 
بخــش های فکری و اجتماعی رضایتمندی خاصی دارید. زندگی عاشــقانه تان 
بســیار خوب پیش می رود. با این حال، باید بیشــتر به اعضای سالمند خانواده 

توجه کنید

سرطان
به نظر می رســد که سرشــار از انرژی هستید و شــدیدا تالش می کنید. 
احتمــاال بخواهید که از ســالمتی خود مواظبت کنید. امــروز بعد از ظهر 
ممکن اســت به یک مهمانی دعوت شوید. از بحث کردن با شریک عاطفی 

کنید. اجتناب  تان 

اسد
نســبت به کار و تکمیل وظایف خود مصمم هستید. فرصت خوبی دارید تا سود 
مالی را کســب کنید و خودتان را در جامعه اثبات کنید. می توانید از سازش و 

درکی که میان شما و شریک عاطفی تان برقرار است لذت ببرید.

سنبله
امروز صبح احتماال تالش زیادی خواهید کرد. سعی کنید نیروی خود را بیش از 
این ارزیابی نکنید ممکن اســت با سوپرایزهای ناخوشایندی روبه رو شوید. امروز 

بعد از ظهر ممکن است مهمان داشته باشیدو یا به مهمانی دعوت شوید.

حمل
امروز در هــر کاری که نیاز به فکر دارد کارآمد هســتید. برای تحصیالت، کار 
کــردن بر روی پروژه هــای جدید، برقراری ارتباطات و بهبود روابط دوســتانه 

روز خوبی است. 

میزان
به نظر می رسد که مود خوبی دارید و روابط تان بسیار خوب پیش می رود. 
فرصت خوبی دارید تا در کارهای خانگی و اجتماعی موفق شــوید. شرایط 
مالی تان خیلی خوب نیســت، اما به زودی بهبود می یابد. امشــب به یک 

مهمانی می روید.

عقرب
بــا خالقیتی که دارید تجارت تان را بهبود می بخشــید. طرح هایی که برای 
ســرمایه گذاری دارید به زودی اجرا می شوند و در نهایت سود قابل توجهی 
را به دســت می آورید. از طرف دیگر، احتماال نیازهای شریک عاطفی تان را 

نادیده بگیرید.

قوس
می توانید در کارهای تجاری موفق شــوید. ســرمایه گذاری برای خانه خوب 
اســت. باید از بحث با اعضای سالمند خانم اجتناب کنید هرچند از ایده های 

شما راضی نباشد.

جدی
ممکن اســت مجبور باشید تا به یک سفر خانوادگی بروید. با توجه به تمام 
مشکالتی که با آن ها روبه رو می شوید کارها به خوبی پیش خواهند رفت. 

امروز صبح، ممکن است فضا تنش زا باشد 

دلو
به نظر می رسد که سرشار از انرژی هستید، و اطرافیان از ایده های شما حمایت 
می کنند. اگر به یک سفر کوتاه دعوت شدید ، باید بدون تامل قبول کنید. حتی 
اگر پول بیشتری پرداخت کردید مهم نیست شما سزاوار این ریلکس شدن هستید.
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 5  کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

رستم ـ دســت ـ ست ـ 
مست ـ دسته ـ سه ـ سو 
ـ دوست ـ درست ـ درس 
ـ دروس ـ مدرس ـ سدر 
ـ ســدهـ  روسـ  سورهـ  
ـ  ـ رسوم  ـ رسم  مدرسه 
سرمهـ  سهوـ  سهمـ  سوم 
ـ ســودـ  ترسـ  ترسوـ  

رسته.
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تکـرار می شـد. آن هـا حتـی چنیـن زحمتـی را فقـط به خاطـر تبدیـل جواری 

بـه جـو متحمـل شـده و ایـن همـه سـختی می کشـیدند. وای از روزگار آن 

زمان. 

مـادرم همیشـه می گویـد؛ زمانـی را بـه یـاد می آورم کـه آرد جـواری را در تنور 

داغ پختـه می کردیـم و تنهـا دو وقـت غـذا می خوردیـم آن هـم فقـط بـا نـان 

جـو و یـا جـواری. می گویـد، حـاال باید خدا را شـکر کرد که چنیـن نعمتی بر 

مـا ارزانی داشـته اسـت، اگر دیگـر چیزی نیسـت حداقل گرسـنه منی مانیم 

و خوراک و پوشـاک فراوان اسـت.

برعکـس ایـن روزهـا مردمـان آن زمـان آدم هـای صـادق و باغیرتـی بودنـد. 

در چـراغ سوسـو و دیـوار پـر از دود زندگـی می کردنـد، امـا از مـال دیگـران 

منی زدنـد. بـا متـام نداشته های شـان بـا زمسـتان رسد و روزگار نـاداری بـه 

رس می کردنـد، امـا دل هیـچ یـک از نزدیکان شـان را منی رنجاندنـد. اکنـون 

امـا این گونـه نیسـت. آدم هـا حارضنـد خـون یک دیگـر را مبکنـد، فقـط برای 

این کـه شـاید برای شـان کمـی منفعـت  داشـته باشـد. آدم هـای ایـن روزهـا 

بـد مردمی انـد. 

بـه هـر روی آدم هـای ایـن روسـتا منردنـد. بـا هـر فالکـت و بدبختـی زندگی 

کردنـد تـا بدین جـا رسـیدند. آن هـا تابوت هـای زیـادی را در زمسـتان و در 

بهـار و در تابسـتان بـا خودشـان حمـل کـرده و در تپـه ی پشـت خانه ها دفن 

کردنـد. امـا بـاز هم طاقـت آوردند و به هیچ چیزی نیندیشـیدند، جز کاشـن 

و برداشـن و زنـده مانـدن. روزگار آی روزگار! چـه دردهـا کـه نخوردنـد و چه 

زجرهـا که نکشـیدند. 

در  عمرمـان  متـام  بودیـم.  سـوخته  نسـل  مـا  می گویـد؛  همیشـه  پـدرم 

جنگ هـای داخلـی بـا ایـن و آن گذشـت. آن وقت ها منی شـد عـادی زندگی 

کـرد. آن  زمان هـا بی طـرف، بـی رشف بـود. اما حاال شـا بایـد کاری از پیش 

بربیـد. شـا بایـد درک کنید که روزگار نسـبتا بـر وفق مراد اسـت و دارید از 

هـر سـو در دل فرصت  هـا غطـه  می خورید. دوران شـا دوران فرصت هاسـت 

و از دسـتش ندهیـد.

حـاال کـه بـه دور و اطـراف نـگاه می کنـم ایـن طبیعـت و شـگفتی، ایـن همه 

چشـم اندازهای زیبـای خانـه پـدری جایـی کـه تا پانزده سـالگی هـر صبح و 

هـر شـب می دیدمـش و برایـم عادی شـده بود، چقـدر زیباسـت. هیچ چیزی 

این جـا عـادی نیسـت. از هـان  وقت هم عـادی نبـوده و من منی فهمیدم. حاالسـت 

کـه بـرای داشـن و بـودن در این جـا لحظه شـاری می کنم و بـا خـودم می گویم، آیا 

می توانـم بازهـم مثـل آن روزهـا در این جـا رفتـه و بـدون کـدام فکـر و ذکـری زندگانی 

کنـم؟ آیـا می توانـم از فضـای دلنشـین و حیـرت انگیـز این جـا کـه قبـال هیچ حسـی 

نسـبت بـه آن نداشـتم لـذت بـربم؟ حـال آیـا می توانـم هاننـد گذشـته  بـه چوپانی، 

جمـع کـردِن هیـزم و ولگردی هـای دیگر بپـردازم؟ 

آیـا می توانـم یـک بـار دیگـر هـم بـه آخریـن نقطـه ی قله هـای کوهـی کـه در پیرامون 

دهکـده ی مـا واقـع شـده بـروم، نفـِس عمیقـی کشـیده و متامـی خاک هـای را کـه 

همـه ی ایـن سـال ها در کابـل، ایـن شـهر همیشـه در کام مـرگ قـورت داده ام بیرون 

بدهم؟ 

آیـا می توانـم بـار دیگـر، اوایـل بهـار در یـک روز بارانـی کـه ابرهـا در آسـان کوچـک 

اتفـاق بچه هـای دهکـده بـه پشـت تپـه  دهکـده  بـرای خودشـان ول می گردنـد بـه 

چشـمه یخگ، ٌچکـری کنـدن رفتـه و بـه میلـه بپـردازم؟ آیـا می توانـم، یک بـار دیگـر 

صبـح اول وقـت در ایـن  بهشـت کوچـک روی زمیـن بـه کـوه بزنـم و از هـوای گـوارا، 

صبـح دلنشـین و آن آرامـش دسـت نیافتنـی کـه در روسـتا حاکـم اسـت لـذت بربم؟

آبـادی »مـن بـه بهانـه ی رسـیدن بـه زندگـی، همیشـه  بـه گفتـه  ی محمـود دولـت 

زندگـی ام را کشـته ام...« امـا مـن حـاال کـه فکـر می کنـم متـام آروزهـا و خوشـی هایم 

در این جـا خالصـه می شـود و تصـور می کنـم بـا رفـن و زندگـی کـردن در ایـن فضـا 

اسـت کـه بـه معنـای واقعـی اش زندگـی خواهـم کـرد. 

ایـن روزهـا زندگـی مـن فقـط کشـن زندگـی اسـت و نـه زندگانـی! یعنـی فقـط دارم 

نفـس می کشـم. مگـر دیده ایـد کـه تنهـا بـه نفـس کشـیدن هـم زندگانـی بگوینـد؟

ایـن روزهـا امـا ایـن روسـتای پـدری آن جنـب و جـوش قدیـم را نـدارد. تقریبا بیشـر 

مـردم به خاطـر تنگ دسـتی ها و مشـکالت روزگار بـه این سـو و آن سـو کـوچ کرده انـد. 

بـه گفتـه پیرمردهـای ایـن دیـار، قریـه بـاز بـه هـان روزگاری برگشـته اسـت کـه 

یک صـد سـال قبـل بـود. 

دو-سـه خانـواده ای کـه جـرب روزگار، پرت شـان کـرده بـود در ایـن دره رسد و بـی روح 

کـه البتـه بعدهـا تبدیـل شـد بـه خوش  آب وهواتریـن قریـه ی کوچک در سـطح هان 

کمـی  اسـت.  کـم  و جوشـش  جنـب  امـا  اسـت،  این روزهـا خوش آب وهـوا  منطقـه. 

مـال و عیـال اسـت و کمـی هـم مرغـکان خوش الحـان کـه این طـرف و آن طـرف آواز 

می خواننـد و بـرای بازمانده هـای ایـن روسـتا خـرب از زمسـتان و برف و بهـار می آورند.

نگاه از پنجره ی خانه پدری

حوت
نتیجه همکاری که با شــریک تجاری تان دارید شروع به نمایان شدن می کند. 
موفق می شوید تا کار مهم را انجام دهید. امروز بعد از ظهر، تنش ممکن است بر 

زندگی عاطفی تان تاثیر بگذارد. نگران نباشید.
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آهوبرهـ  اختراعـ  برومندـ  پریدوشـ  تیوریـ  ثریاـ  جرایدـ  چنبرـ  حوادثـ  
خلبانـ  دخالتـ  ذلیلـ  ردیفـ  زیباییـ  ژولیدهـ  ساریـ  شمعـ  صداقتـ  
ضیافتـ  طریقهـ  ظاهرـ  عدلیهـ  غوزهـ  فرداـ  قندـ  کعبهـ  گرجستانـ  لولو 

ـ موازیـ  نمایشـ  وارثـ  هوشـ  یاد.
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غضنفر کاظمی

چـه دردنـاک اسـت دل بسـن ها و دل کندن هـا. آن گاه کـه می مانی و دل 

می بنـدی و پـا می گیـری و می بالـی و بالیـده می شـوی و آن هنـگام کـه 

نـاگاه  بایـد بـروی. بایـد بگـذاری و بگذری. دل بسـتگی ها هم کم نیسـت. 

تنـگ  ایسـتاده ایم دل مـان  پنجـره ی کـه پشـتش  بـرای  آدم هـا حتـی  مـا 

می شـود. فـرق منی کنـد پنجـره ی خانـه پـدری باشـد رو بـه باغـی سـبز، 

یـا پنجـره ی هتلـی بـر بلنـدای شـهری کوهسـتانی یـا پنجـره ی خوابـگاه 

دانشـجویی. پنجـره پنجـره اسـت. 

آدم دلـش تنـگ می شـود. وقتـی روزهـا گذشـته باشـد و تو گذشـته باشـی 

و دل کنـده باشـی و رفتـه باشـی و گذشـته باشـند. حـاال هـان پنجـره 

می شـود خـوره ی روح و روانـت. همـه چیـز مثل هـان پنجره اسـت. آدم به 

درخـت رِس جـوی، رسوصـدای بچه  های روسـتا، خروس های همسـایه باال، 

عنکسـت االغ همسـایه بغـل دسـت، ،دخـر زیبای همسـایه پایین دسـت، 

مهربانی هـای مـادر پیـری کـه هـر روز گوسـفندانش را بـه چـرا می بـرد و 

حتـی آن گوشـه های سـیاه و بـه هم ریختـه ای خانـه پـدری هم دل بسـتگی 

دارد. فکـرش را بکنیـد، یـک روزی همـه این ها را باید گذاشـت و رفت. باید 

دل کنـد. همـه رفن هـا کـه دسـت خودمان نیسـت.

خانـه ی پـدری و چنـدی دیگـر از خانه هـای همسـایه های روسـتا بـر پایین 

تپـه ای بنـا شـده اسـت. دور تـا دورش سـنگ و رسسـبزی و درخـت. چشـم 

انـدازش آسـاِن صـاف و زالل. این سـو و آن سـویش کوه هـای باابهت و رس 

بـه فلـک کشـیده. یک منرب و یک مسـجد و قربسـتانی که هـر روز  بزرگ تر 

شـده می رود. این روسـتا نیم سـاعتی از شـهر فاصلـه دارد.

اسـت.  بـا همـی  روزگاری  یـادآور  خانـه  دارم.  دوسـت  را  خانـه  ایـن  مـن 

حتـی یـادآور روزگاری سـت کـه پـدر بـزرگ در ایـن خانـه زندگـی می کـرد. 

این جـا نـه هـای و هـوی رهگذرانـی اسـت نـه ازدحـام ماشـین ها و آدمیان. 

زمسـتان هایش گـه گاه برفکـی می بـارد و می تـوان از پشـت پنجـره، تنهایی 

بـه متاشـای بـارش بـرف نشسـت. بهـارش، فضایـی رسسـبز و فریبنـده ای 

می بـرد.  خـودش  بـا  دورهـا  تـا  را  رهگـذری  هـر  دل  کـه  می کنـد  ایجـاد 

تابسـتانش هـم خنک اسـت. بادهـای گرمی که چنـدان هم گرم نیسـتند. 

خزانـش امـا خـود زمسـتان اسـت. 

خانه هـای این جـا دیـوار و حصـار نـدارد. همـه ی آدم هـا بـه یک دیگـر رس 

می زننـد. خوشـی یکـی خوشـی همـه و غـم دیگـری هـم غـم همـه اهالـی 

روسـتا اسـت.  مردمـان این جـا هم دیگـر را بـه چای سـیاه و تـازه ای مهان 

می کننـد؛ گاهـی هـم بـه شـامی و ناهـاری. این جـا مصـداق واقعـی ایـن 

بیـت از حافـظ شـیرازی اسـت: »کـرم منـا و فـرود آ کـه خانه خانه توسـت.«

بـا دیـدن و بـودن در این جـا بـه یـاد مـی آورم زندگـی ام را و بـه یـاد مـی آورم 

دهکـده و زندگـی سـاده روسـتایی را. ایـن روسـتای کوچـک و دور افتـاده 

کوهستان نشـین  و  دهکـده  مردمـاِن  فالکـت  و  فقـر  رنـج،  و  درد  آور  یـاد 

اسـت.  هزاره جـات 

بـا دیدنـش دردهایـم تـازه می شـود. زخم هایـی که جد انـدر جدم بـا بودن 

در این جـا خوردنـد، بی نانـی و بی سـوادی و هرچیـز ممکـن دیگـری را بـا 

چشـم و دل احسـاس کردنـد. تـا بودنـد و زندگـی کردنـد، فقـط و فقـط بـه 

نـان و گاو و خرشـان فکـر کردنـد و زنـده ماندن شـان. بـه ایـن فکـر کردنـد 

کـه عسـکری آمـده و نان شـان را از دهـن طفل شـان نقاپنـد و خانـی آمـده 

زمین شـان را تصاحـب نکننـد. آن هـا هیچ چیـزی بـه فکرشـان منی رسـید، 

مگـر این کـه از گرسـنگی منیرنـد و بـا عیال شـان دو روزی را زنـده مباننـد. 

پـدر بزرگـم قصـه می کـرد کـه وقت هایـی بـود، از همیـن قریـه ی کوچـک 

تـا ترینکـوت کـه اکنـون مرکـز ارزگان اسـت، صدهـا فرسـخ پیـاده سـفر 

می کردیـم. شـب  و روزهـای زیـادی را در راه بودیـم تـا این کـه بـه آنجـا قدم 

می نهادیـم. دو - سـه سـیر جـواری کـه بـه همراه داشـتیم را بـه آرد گندم یا 

جـو تبدیـل کـرده و پس برمی گشـتیم و این رسگذشـت سـخت، همه سـاله 

کیم کی دوک کی بود؟
افغانسـتان مـا: کیـم کـی دوک شناخته شـده ترین فلم سـاز کوریایـی 

جنوبـی که شـاهکارهایی چـون »بهار، تابسـتان، پائیز، زمسـتان… و 

بهـار« و »چـوب گلـف« را در کارنامـه دارد،  روز جمعه 21 قوس بر اثر 

ابتـال بـه بیاری کوویـد 19 در شـفاخانه ای در لتوانیا درگذشـت. او 

از کارگردانـان مطـرح سـینای جهـان بـود کـه جایزه جشـنواره های 

خـود  هـری  کارنامـه ی  در  را  برلیـن  و  کـن  ونیـز،  چـون  معتـربی 

داشـت. در ایـن مطلـب نـگاه گذرایـی می اندازیـم بـه زندگـی و آثـار 

این سـیناگر پـرآوازه:

زندگی

کیـم کـی دوک در سـال ۱۹۶۰ در بونگـوای کوریـای جنوبـی به دنیا 

آمـد. در زندگی نامـه ی او آمده اسـت: کودکی اش را در یک روسـتای 

کوهسـتانی دورافتـاده گذرانـد. در سـال ۱۹۶۹ روسـتای زادگاهش 

را بـرای تحصیـل تـرک کـرد و بـه سـئول رفـت. در هفـده سـالگی 

مجبور شـد مدرسـه آموزش کشـاورزی را ترک کند و در چند کارخانه 

مشـغول به کار شـد. سـه سـال بعد، برای پنج سـال به نیروی مسـلح 

دریایـی ملحـق شـد. وقتی از آنجـا بیرون آمـد عمیقاً تغییـر کرده بود 

و بعـد از آن دو سـال در یـک کلیسـا بـرای واعظ شـدن بـه رس برد. او 

بـه نقاشـی عالقه منـد شـد و بـرای یادگیـری نقاشـی بـه یک مدرسـه 

بـه کوریـا  پاریـس رفـت. وقتـی در سـال ۱۹۹۳  هرهـای زیبـا در 

بازگشـت، بـه سـینا عالقه منـد شـده بـود و فلم نامه نویسـی را آغـاز 

کـرد. اولیـن فلم نامـه اش مـورد توجـه قـرار گرفـت و جایـزه ی انجمـن 

فلم نامه نویسـان را به خـود اختصـاص داد.کـی دوک پـس از سـال ها 

فعالیـت در عرصـه ی سـینا خـود را بـه عنـوان کارگـردان فلم هـای 

فاخـر، عمدتـا آثـار تاریـک و جنجالـی در سـبک سـینای هـری، 

معرفـی کـرده بـود کـه در جشـنواره های بین املللـی سـینایی نیـز 

رسوصدایـی زیـادی به پـا کردند. این کارگـردان ۵۹ سـاله در زندگی 

شـخصی خـود نیـز جنجالـی بـود و پـس از بـه راه افتـادن جنبـش 

می تـو )افشـاگری دربـاره آزار و خشـونت جنسـی(، توسـط چنـد زن 

بـه آزار جنسـی متهـم شـد و امـا در نهایـت دادگاهـی در کوریـا برای 

او حکـم برائـت صـادر کرد.

آثار

بـه بـاوری بسـیاری از منتقـداِن سـینا کـی دوک یکـی از بزرگریـن 

سـیناگران قـرن بیسـت و یکـم بـود. او شـاهکارهای زیـادی را در 

تابسـتان...«  »بهـار،   ،)۲۰۰۰( »جزیـره«  کـرد:  ثبـت  کارنامـه اش 

»نفـس«   ،)۲۰۰۵( »کـان«   ،)۲۰۰۴( گلـف«  »چـوب   ،)۲۰۰۳(

)۲۰۰۷( و »رویا« )2008(.کیم کی دوک اولین بار در سـال ۱۹۹۶ 

و بـا فلـم کم هزینـه ی کروکودیـل به عرصه ی سـینا آمـد. کروکودیل 

بـا اسـتقبال خوبـی از سـوی مـردم کوریـا روبـه رو شـد و در جشـنواره 

هـای اروپایـی نیـز بـه منایـش درآمـد. یکـی از مشـهورترین فلم هـای 

ایـن کارگـردان نام آشـنا فلـم »بهـار، تابسـتان، پاییـز، زمسـتان .... 

صومعـه  یـک  داسـتان  کـه  اسـت   ۲۰۰۳ سـال  محصـول  بهـار«  و 

بودیسـت ها را تعریـف می کنـد کـه در جنگلـی آرام روی یـک دریاچه 

شـناور اسـت. ایـن فلـم نقدهـای بسـیار درخشـانی دریافـت کـرد و 

در آمریـکا هـم روی پـرده رفـت. فلـم »جزیـره« او در سـال ۲۰۰۰، به 

خاطـر خشـونت شـدید و محتـوای تیـره اش شـناخته شـد. ایـن روند 

در متـام آثـار او دیـده می شـود و در ایـن فلـم هـم ایـن کارگـردان از 

صحنه هایـی از خشـونت علیـه حیوانـات که بـه گفته خـودش واقعی 

بودنـد، اسـتفاده کـرده اسـت. ایـن فلـم در کوریـا بـا واکنش هـای 

منفـی مواجـه شـد و در سـطح بین املللـی رس و صـدا ایجـاد کـرد. 

به خصـوص، زمانی کـه در جشـنواره ی ونیـز باعـث شـد حـال چنـد 

نفـر بـه هـم بخـورد و غـش کنند. ایـن فلـم در جشـنواره های تورنتو و 

سـاندنس هـم پخـش شـد و در سـطح بین املللـی توزیـع شـد. البته 

ایـن فلـم به دلیـل طبیعـت محتوایـش، نتوانسـت در بریتانیـا اجـازه 

پخـش بگیـرد. فلـم »دخر بخشـنده« او، در سـال ۲۰۰۴ در برلیناله 

منایـش داده شـد و توانسـت جایـزه خرس طالیـی را از آن خود کند. 

در هـان سـال فلـم »۳- آهـن« ایـن کارگـردان جایـزه شـیر نقـره ای 

ونیـز را از آن خـود کـرد. کیـم همچنیـن در کـن بـه موفقیـت دسـت 

پیـدا کـرد و پـس از منایـش فلـم »نفـس« در سـال ۲۰۰۷ در بخـش 

رقابتـی، او توانسـت بـا فلـم »آریرانگ« در سـال ۲۰۱۱، برنـده جایزه 

نـگاه ویـژه این فسـتیوال شـود. او در سـال ۲۰۱۲ به ونیز برگشـت و 

جایـزه شـیر طالیـی را بـرای »پیتـا« بـه خـود اختصـاص داد.

نـام  بـه  زبـان  روسـی  فلـم  یـک  دوک،  کـی  کیـم  سـاخته  آخریـن 

کـرد. رشکـت   ۲۰۱۹ سـال  کـن  جشـنواره  در  کـه  بـود   Dissolve

آثار دیگر کیم کی دوک:

حیوانات وحشـی – ۱۹۹۶، مسـافرخانه بریدکیج – ۱۹۹۸، داسـتان 

واقعـی – ۲۰۰۰، آدرس نامعلـوم – ۲۰۰۱، پـر بـد – ۲۰۰۱، گارد 

سـاحلی – ۲۰۰۲، سـاماریا – ۲۰۰۴، منزل خالی – ۲۰۰۴، تعظیم 

– ۲۰۰۵، کـان – ۲۰۰۵، زمـان، رویـا، آمیـن – ۲۰۱۱، موبیـوس 

– ۲۰۱۳، رویارویـی – ۲۰۱۴، تـور – ۲۰۱۶، انسـان، فضـا، زمـان و 

انسـان – ۲۰۱۸.

مایـکل داگالس و کریسـتوف والتـس دو بازیگـر رسشـناس هالیـوود 
در نقـش رونالـد ریـگان و میخاییـل گورباچـف در یـک رسیـال کوتاه 

جلـوی دوربیـن خواهنـد رفت.
رسیـال »ریـگان و گورباچـف« کـه بـرای پارامونـت تـی وی اسـتودیوز 
سـاخته می شـود بـر مبنـای کتابی بـا عنـوان »ریـگان در ریکیاویک: 
چهـل و هشـت سـاعتی کـه جنـگ رسد را پایـان داد« نوشـته کـن 
آدملـن مدیـر کنـرل سـالح های جنگـی ریـگان سـاخته می شـود. 
جیمـز فولـی سـازنده رسیـال »خانـه پوشـالی« بـرای کارگردانـی این 

رسیـال تعییـن شـده اسـت. 
فلم نامه را نیز بی گاریدا با اقتباس از کتاب آدملن نوشته است.

ایـن رسیـال کوتـاه مالقـات ریـگان رییـس جمهـوری وقـت آمریـکا 
در   ۱۹۸۶ سـال  کـه  نشسـتی  در  را  شـوروی  رهـرب  گورباچـف  و 
ریکیاویـک ایسـلند برگـزار شـد، در قالـب داسـتانی روایـت می کند.

در ایـن اجـالس دو روزه که ابتدا قرار بـود مقدمه ای برای گفتگوهای 
بعـدی باشـد، در نهایـت زمینه بـرای توافـق جامع کنرل تسـلیحات 

که سـال بعـد حاصل شـد، فراهم آمد. 
مایـکل داگالس اکنون در رسیال »متد کامینسـکی« برای نتفلیکس 

بـازی می کنـد که سـومین و آخرین فصل این رسیال اسـت. 
وی هم چنیـن بـار دیگـر در فلـم »مـرد مورچـه ای« و در قسـمت سـوم 

آن در نقـش هانـک پیـم بـازی خواهـد کرد.
کریسـتوف والتـس نیـز اوایـل امسـال در درام »خطرناک ترین بازی« 
جلـوی دوربیـن رفـت و بعـد قـرار اسـت بـا فلـم جدیـد وس آندرسـن 

یعنـی »گـزارش فرانسـوی« دیده شـود. 
وی بازیگـر فلـم جدیـد جیمـز بانـد یعنی »وقتـی برای مردن نیسـت« 

هم بوده اسـت.
ایـن  اجرایـی  تهیه کننـدگان  عنـوان  بـه  هم چنیـن  بازیگـر  دو  ایـن 

انتخـاب شـده اند. لینتـل  فـون  یوتچـی  و  فولـی  کنـار  رسیـال در 

»مایکل داگالس« و »کریستوف والتس« در 
نقش »ریگان و گورباچف« ظاهر می شوند



سـوپرکاپ اسـپانیا امسـال به جای عربسـتان در 

شـهر سویل برگزار خواهد شـد. قرار بود همچون 

سـال گذشـته سـوپر کاپ اسـپانیا در جنـوری و 

در عربسـتان بـا حضـور تیـم هـای رئـال مادرید، 

بارسـلونا، بیلبائو و سوسـیداد برگزار شود اما این 

قضیـه منتفـی شـد. سـال گذشـته رئـال مادرید 

را  اتلتیکومادریـد  فینـال  دیـدار  در  موفـق شـد 

مغلـوب کـرده و بـه عنـوان قهرمانـی دسـت یابد. 

امسـال تیم زیـن الدین زیدان به عنـوان قهرمان 

اللیـگا در ایـن رقابـت هـا حضـور خواهـد یافـت. 

سـعودی  عربسـتان  پائیـس،  ال  ادعـای  طبـق 

اخیـرا به فدراسـیون فوتبال اسـپانیا اطـاع داده 

بـود کـه بـه دلیـل غیرممکن بـودن برگـزاری این 

میزبانـی  از  متاشـاگران،  حضـور  بـا  تورمننـت 

معـذور اسـت و درخواسـت داده تـا یـک یـا دو 

سـال میزبانـی ایـن کشـور بـه تعویـق بیفتـد تـا 

رشایـط پاندمـی کرونـا بهبـود پیـدا کند.

آنتونیو کونته، رسمربی اینرت مدعی شـد سـاخنت 

ایـن تیم به زمان بیشـرتی نیاز دارد.

لیـگ  گروهـی  مرحلـه  در  چهـارم  رتبـه  کسـب 

قهرمانـان و حـذف دوبـاره از این رقابـت ها باعث 

آنتونیـو  عملکـرد  بـه  نسـبت  انتقـادات  افزایـش 

کونته شـده اسـت. اما این رسمربـی ایتالیایی در 

اسـتانه دیدار برابر کالیاری از هواداران خواسـت 

اجـازه خودمنایـی به دشـمنان اینـرت و آنهایی که 

بـه دنبـال نابـودی ایـن تیـم هسـتند، ندهد.

آنتونیـو کونتـه گفـت: "مـن انتظـار بازی سـختی 

را دارم و ایـن رونـد برابـر کالیاری اجتنـاب ناپذیر 

اسـت. مـا بایـد از آغـاز کار رویکـرد صحیحـی را 

اتخـاذ کنیـم. حـذف از لیـگ قهرمانان بـرای من 

فدراسـیون فوتبـال اسـپانیا نیـز به هر 4 باشـگاه 

رئـال، بارسـا، سوسـیداد و بیلبائـو اعـام کـرده 

اسـت که شـهر سـویل میزبان سـوپرکاپ خواهد 

بـود. بـه ایـن ترتیـب دو بـازی نیمـه نهایـی 13 

در  جنـوری  نهایـی 17  بـازی  و  جنـوری  و 14 

ورزشـگاه ال کارتوخـا بـه انجـام خواهـد رسـید.

و بازیکنـان دردنـاک بـود، مـا بـه شـانس هـای خـود 

ایـان داشـتیم و پـس از آنکـه اوضـاع بـا شکسـت 

مقابـل رئـال مادریـد بسـیار دشـوار شـد، در مسـیر 

درسـت قـرار گرفتیـم.

پیـام مـن بـه هـواداران؟ رشایـط را بـرای افـرادی که 

مـی خواهنـد مـا را نابـود کنند آسـان تر نکنیـد، زیرا 

آنهـا مـی داننـد کـه مـا مـی توانیم پـاداش ایـن روند 

را در آینـده بگیریـم. مـا بایـد متحـد مانـده و بـه یـاد 

داشـته باشـیم کـه این روند مـا را به مقـام دوم لیگ، 

فینـال لیـگ اروپـا و نیمه نهایـی کوپا ایتالیا رسـانده 

است.

مـا تـازه سـال گذشـته کارمـان را رشوع کـرده، امـا 

اعتبـار خـود را دوبـاره بـه دسـت آوردیـم. بایـد ایان 

داشـته باشـیم. مـن بـی صـری و عـدم تحمـل بعـد 

از 10 سـال عـدم کسـب جـام را درک مـی کنـم، اما 

بایـد ایـن را نیـز درک کنیـم کـه وقتـی شـا از پایـه 

دوبـاره کار مـی کنیـد، ایـن رونـد زمـان زیـادی الزم 

دارد. هنگامـی کـه پایـه هـا اصاح شـد، مـی توانید 

یـک آسـان خراش درسـت کنیـد، هـان چیزی که 

هـواداران اینـرت شایسـته آن هسـتند. لطفـا نگذارید 

رشایـط بـه سـود افـرادی که از مشـکات اینـرت لذت 

نابـودی آن  بـوده و خواهـان  اینـرت متنفـر  از  بـرده، 

بشود. هسـتند، 

لغو برگزاری سوپرکاپ اسپانیا در عربستان

کونته: از اینتر متنفرند، می خواهند نابود شود!

ورزش
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کلینتـون بـه عنـوان دسـتیار ویـژه رئیـس جمیـور و مدیـر 

ارشـد امـور آفریقا در کاخ سـفید، دسـتیار دبیـر دفرت امور 

نیـز مدیـر سـازمان های  و  امـور خارجـه  وزارت  آفریقـا در 

بین املللـی و صلح بانـی در شـورای امنیـت ملـی امریـکا 

فعالیـت کـرده بـود. اگـر سـنای امریـکا بـه کاتریـن تـای 

در  رنگین پوسـت  زن  نخسـتین  او  بدهـد،  اعتـاد  رأی 

تاریـخ امریـکا خواهـد بـود کـه بـه سـمت مناینـده تجاری 

ایـن کشـور منصـوب می شـود.

تـا پیـش از ایـن بسـیاری سـوزان رایـس را گزینـه ای 

در رقابـت بـرای پسـت معـاون رئیـس جمیـور یـا وزیـر 

زمـان  در  رایـس  می پنداشـتند.  بایـدن  خارجـه  امـور 

اوبامـا ابتـدا بـه عنـوان سـفیر امریـکا در سـازمان ملل 

منصـوب شـد و سـپس بـه سـمت مشـاور امنیـت ملـی 

جـو  بـا  نزدیکـی  رابطـه  او  رسـید.  جمیـوری  رئیـس 

بایـدن دارد و در زمینـه سیاسـت خارجـی نیـز دارای 

تجربـه ای طوالنـی اسـت. وی همچنیـن در دولـت بیل 

جـو بایـدن، رئیـس جمیـوری منتخـب امریـکا، گـروه دیگـری از 

وزرا و اعضـای ارشـد کابینـه آتـی خـود را معرفـی کـرد، گروهـی 

کـه نـام سـوزان رایـس نیـز در آن بـه چشـم می خـورد.

ایالـت  در  ویلمینگتـون  شـهر  در  مراسـمی  جریـان  در  بایـدن، 

نـام چندیـن عضـو جدیـد کابینـه  اعـام  امریـکا، ضمـن  دالویـر 

از  برخـی  کـه  آتـی خـود گفـت  دولـت  برتـر  گزینه هـای  دیگـر  و 

ایـن چهره هـای آشـنا و برخـی دیگـر بـرای تصـدی ایـن پسـت ها 

جدیـد هسـتند، امـا همـی آنهـا بـا »رشایـط و چالش هـای تـازه « 

روبـرو خواهنـد بـود.

نـام افـرادی کـه بایـدن آنهـا را معرفـی کـرد، توسـط تیم او رسـا 

اعـام شـده بـود. بایـدن دنیـس مـک دونـا، رئیـس دفـرت بـاراک 

بـرای  گزینـه خـود  عنـوان  بـه  را  پیشـین  رئیـس جمیـور  اوبامـا، 

تـام  بازنشسـته(  )نظامیـان  کهنه رسبـازان  امـور  وزارت  پسـت 

ویلسـاک، وزیـر پیشـین کشـاورزی را به سـمت وزیر کشـاورزی و 

مارسـیا فـاج، مناینـده اوهایـو در کنگـره را بـه عنـوان گزینه خود 

بـرای سـمت وزیـر مسـکن و توسـعه معرفـی کـرد.

او را  نـام  امـا معروف تریـن فـردی کـه رئیـس جمیـوری منتخـب 

اعـام کـرد، سـوزان رایـس، مشـاور امنیـت ملـی سـابق در دولت 

اوبامـا بـود. خانـم رایـس قـرار اسـت در دولـت بایـدن بـه عنـوان 

مدیـر شـورای سیاسـت داخلـی کاخ سـفید خدمت کنـد. کاترین 

تـای نیـز کـه در دولـت اوبامـا مسـئول نظارت بـر تجارت بـا چین 

بـود، بـه عنـوان گزینـه پیشـنهادی بایـدن بـرای پسـت مناینـده 

تجـاری ایـاالت متحـده معرفـی شـده اسـت.

مـک دونـا، ویلسـاک، فـاج و تـای همگـی بـرای آغـاز بـه خدمـت 

قـرار  تأییـد  مـورد  سـنا  مجلـس  در  بایـد  جدیـد  سـمت های  در 

بگیرنـد، امـا سـوزان رایـس نیـازی بـه تأییـد سـنا نـدارد.

بایدن گروه دیگری از اعضای کابینه اش 
را معرفی کرد؛ بازگشت سوزان رایس

یازدهمین دور رقابت های شب نبرد برگزار شد

آمـده »ارزش یـک شـب بی خوابـی را داشـت« و 

می توانـد بسـیاری از نگرانی هـا را برطرف کند.

پنـج سـال پـس از توافـق آب و هوایـی پاریس، 

رهـرِی  دنبـال  بـه  همچنـان  اروپـا  اتحادیـه 

جهانـِی کارزار مبـارزه بـا گرمایش زمین اسـت؛ 

چیـزی کـه در پـی ناکامـی رهـران در رسـیدن 

بـه توافقـی در مـاه اکتـر غیرممکـن بـه نظـر 

می رسـید.

نگرانی هـای  نیـز  ناکامـی  ایـن  اصلـی  علـت 

اروپـا  رشق  کشـورهای  میـان  در  بویـژه  مالـی 

نحـوه  در  بیشـرت  شـفافیت  خواسـتار  کـه  بـود 

تامیـن و مدیریـت پروژه هـا در جریـان »انتقـال 

سـوختهای  از  فعالیت هـا  چرخـش  و  سـبز« 

بـه سـمت سـوخت های سـبز بودنـد.  فسـیلی 

ایـن اختافـات رسانجـام با رسـیدن بـه توافقی 

همچنیـن  اتحادیـه  بلندمـدت  بودجـه  رس  بـر 

دادن تضمین هـای مالـی بـه کشـورها مبنی بر 

حایـت از آنهـا بـرای مقابلـه بـا تبعـات شـیوع 

بـرای  را  راه  و  گردیـد  برطـرف  کرونـا،  ویـروس 

تولیـد  کاهـش  بـرای  توافـق  یـک  بـه  رسـیدن 

کـرد. همـوار  گلخانـه ای  گازهـای 

بـر ایـن اسـاس قـرار اسـت یـک بسـته مالـی 

یـورو رصف رسمایـه  تریلیـون  ارزش ۱.۸۲  بـه 

سـبز«  »انتقـال  پروژه هـای  اجـرای  و  گـذاری 

از  حایـت  همچنیـن  عضـو  کشـورهای  در 

انتقـال  پروسـه  ایـن  از  کـه  شـود  بخش هایـی 

می بیننـد. آسـیب 

رهـران اتحادیـه اروپـا رسانجـام در پایـان روز 

جمعـه و پـس از انجام گفتگوهایـی طوالنی که 

تا دیر از شـب ادامی داشـت، به توافق سـختی 

دسـت یافتنـد تا بـر اسـاس آن انتشـار گازهای 

سـال   ۱۰ تـا  اتحادیـه  ایـن  در  را  گلخانـه ای 

دیگـر حداقـل به میـزان ۵۵ درصد در مقایسـه 

با سـطح سـال ۱۹۹۰ میـادی کاهـش دهند. 

۲۷ کشـور عضـو این اتحادیه در پایان نشسـت 

پیشـنهادی  بروکسـل، طـرح  در  روزۀ خـود  دو 

تدابیـر  تشـدید  موضـوع  در  اروپـا  کمیسـیون 

بـا هـدف تحقـق اهـداف میان مـدت اتحادیـه 

تـا  گلخانـه ای  گازهـای  تولیـد  کاهـش  بـرای 

اواسـط قـرن جـاری میـادی را تاییـد کردنـد. 

برخـی  توافـق در حالـی میـر شـد کـه  ایـن 

تـا  اروپـا،  رشق  در  واقـع  عمدتـا  کشـورهای 

آخریـن لحظـات همچنان در قبـال کاهش اتکا 

بـه سـوخت زغـال سـنگ مقاومـت می کردنـد.

میشـل،  شـارل  توافـق  ایـن  حصـول  از  پـس 

رئیس شـورای اروپا در پیامی توییرتی نوشـت: 

»اروپـا رهـر مبـارزه بـا تغییـرات آب و هوایـی 

گازهـای  انتشـار  گرفتیـم  تصمیـم  مـا  اسـت. 

میـادی   ۲۰۳۰ سـال  تـا  را  خـود  گلخانـه ای 

کاهـش دهیـم.« میـزان ٪۵۵  بـه  حداقـل 

دبیـرکل سـازمان ملـل توافـق به دسـت آمده را 

تحسـین کـرد و آنـگا مـرکل، صدراعظـم آملان 

کـه ۲۱ سـاعت  ایـن گفتگوهـا  پایـان  در  نیـز 

طـول کشـید اعـام کـرد کـه نتیجـه بـه دسـت 

توافق رهبران اتحادیه اروپا بر سر کاهش ۵۵ درصدی 
انتشار گازهای گلخانه ای

بحران در اردوی یونایتد؛ طغیان تیم علیه دو ستاره!

وزیر خارجه روسیه می گوید مخالف بازنگری 
در توافق هسته ای با ایران است

کـرده اسـت". آقـای الوروف گفتـه اسـت "مـا تحریـم های 

مشـخص  اقدامـات  بـا  و  پذیریـم  منـی  را  غـرب  یکجانبـه 

از ایـران حایـت مـی کنیـم. ایـن اقدامـات را در اینجـا 

ایـن  برمنـی شـمرم زیـرا حسـاس اسـت. ولـی در تهـران 

را مـی داننـد". روسـیه از زمـان خـروج امریـکا از توافـق 

هسـته ای، گرچـه در عمـل تحریـم هـای ایـاالت متحـده 

را علیـه ایـران بـه اجـرا گذاشـته امـا از مواضـع ایـران در 

اجـرای توافـق برجـام مقابـل امریـکا دفاع کرده اسـت. در 

جریـان تـاش دولـت دونالـد ترامپ رئیـس جمیـور امریکا 

بـرای ازرسگیـری قطعنامـی هـای شـورای امنیت سـازمان 

ملـل متحـد علیـه ایـران، آقـای الوروف با ارسـال نامی ای 

رسـمی بـه رئیـس وقت شـورای امنیـت و دبیرکل سـازمان 

ملـل، اعـام کـرد کـه از دیـدگاه روسـیه، امریـکا از ایـن 

توافـق خـارج شـده و دیگر اجـازه اسـتفاده از امتیازات آن 

را نـدارد. محمـد جـواد ظریـف وزیـر خارجـه ایـران اخیـرا 

از روابـط بـا روسـیه دفـاع کـرد و گفـت در هفـت سـالی 

بـه آن  بـار   ۳۰ از  بیـش  از عمـر وزارتـش مـی گـذرد  کـه 

کشـور سـفر کـرده اسـت. آقـای ظریـف گفتـه اسـت کـه 

ایـران بـرای روابـط بـا روسـیه "اصالـت" قائل اسـت و این 

روابـط را جایگزیـن یـک روابـط خـوب بـا اروپـا و امریـکا 

منـی دانـد.

گفتـه  آملـان  خارجـه  وزیـر  مـاس،  هایکـو  تازگـی  بـه 

بـود بـه توافقـی بیشـرت از توافـق برجـام بـا ایـران نیـاز 

اسـت کـه برنامـی موشـک های بالسـتیک ایـن کشـور 

سـه  فرانسـه  و  بریتانیـا  آملـان،  بگیـرد.  بـر  در  هـم  را 

ایـن  هسـتند.  برجـام  توافـق  عضـو  اروپایـی  کشـور 

از شـتاب گرفـنت برنامـی هسـته  اروپایـی  سـه کشـور 

ای ایـران ابـراز نگرانـی کـرده انـد. جـو بایـدن، رئیس 

جمیـور منتخـب امریـکا کـه گفتـه می خواهد بـه توافق 

هسـته ای برجـام بازگـردد برنامی موشـکی ایـران را به 

عنـوان یکـی از مسـائل موجـود توصیـف کـرده و گفتـه 

برخـاف  می خواهـد  ایـران  بـا  اختافـات  حـل  بـرای 

کنـد.  همـکاری  اروپایـی  متحـدان  بـا  ترامـپ  دونالـد 

ایـران هرگونـه مذاکـره مجـدد بر رس برجـام را رد کرده 

ایـن کشـور  امـور خارجـه  وزیـر  و محمدجـواد ظریـف 

گفتـه اسـت کـه هرگـز بـر رس مسـائل موشـکی گفـت 

نخواهدگرفـت.  صـورت  هـا  طـرف  دیگـر  بـا  گویـی  و 

بـرای مذاکـره مجـدد  روسـیه طـرح هـای پیشـنهادی 

دربـاره برجـام را رد کـرده و بـا انتقـاد از تحریـم هـای 

ایـران گفتـه اسـت "بـه رغـم تحریـکات امریـکا، ایـران 

پروتـکل  اجـرای  دربـاره  برجـام  در  تعهـدات خـود  بـه 

عمـل  آژانـس  بـا  دوجانبـه  هـای  توافـق  و  الحاقـی 

رسگـی الوروف وزیـر خارجـه روسـیه در موضعـی مخالـف بـا وزیر 

خارجـه آملـان و رئیـس جمیـور منتخـب امریـکا گفتـه اسـت کـه 

کشـورش مخالـف بازنگـری در توافـق هسـته ای موسـوم بـا برجام 

خرگـزاری  و  ایرنـا  خرگـزاری  الوروف  آقـای  اسـت.  ایـران  بـا 

"ازمواضـع  اسـت  گفتـه  ایـران  رسـمی  رسـانه  دو  صداوسـیا، 

کشـورهایی کـه مـی خواهنـد عاوه بر موضوع هسـته ای مسـائل 

مـورد  نبایـد  برجـام  کنیـم.  منـی  حایـت  کننـد،  وارد  را  دیگـر 

بازنگـری قـرار گرفتـه و در آن مسـائل دیگـر مطـرح شـود".

دادگاه قانون اساسی اتریش ممنوعیت چادری 
در مدارس ابتدایی را لغو کرد

بـرای کـودکان تـا ۱۰ سـال ممنـوع اسـت. خـود 

دولـت گفتـه کـه ایـن شـامل کیپـای یهودیـان یا 

عامـی سـیک ها نشـده اسـت. دادگاه بـه ایـن 

نتیجـه رسـید که هـدف ایـن قانون فقـط چادری 

گرابنـوارت،  است.کریسـتوف  بـوده  اسـامی 

گفـت:  اتریـش  اساسـی  قانـون  دادگاه  رئیـس 

"ممنوعیـت گزینشـی... بـه طـور خـاص مربـوط 

بـه دانش آمـوزان دخـرت مسـلان اسـت و بـه این 

ترتیـب بـه شـکلی تبعیـض آمیـز آنهـا را از سـایر 

دانش آمـوزان جـدا می کنـد." هاینـس فاسـمن، 

وزیـر آمـوزش اتریـش گفت کـه قضـاوت دادگاه را 

مـورد توجـه قرار داده اسـت امـا افزود: "متاسـفم 

کـه ایـن دخـرتان ایـن فرصـت را نخواهنـد یافـت 

بنـد  از  بتواننـد  آموزشـی  سیسـتم  طریـق  از  تـا 

اجبارهـا رهـا شـوند."

مناینـده  را  خـود  کـه  اسـامی  ایـان  جامعـه 

دادگاه  رای  از  می دانـد  اتریـش  در  مسـلانان 

اعـام  بیانیـه ای  در  گـروه  ایـن  کـرد.  اسـتقبال 

کـرد: "اطمینـان از وجود فرصت هـای برابر و حق 

آزادی تعییـن رسنوشـت بـرای دخـرتان و زنان در 

بـا ممنوعیت هـا حاصـل منی شـود." مـا  جامعـه 

قانـون  ایـن  بـار  اولیـن  کـه   ۲۰۱۸ سـال  در 

صدراعظـم  کورتـس  سباسـتین  شـد،  پیشـنهاد 

اتریـش گفتـه بود کـه هدفشـان "مقابله بـا ایجاد 

اسـت." اتریـش  در  مـوازی  نـوع جامعـه  هـر 

دادگاه قانون اساسـی اتریش، قانـون ممنوعیت 

رس کـردن چـادری و پوشـاندن موهـای رس بـه 

ابتدایـی  مـدارس  در  کـه  را  مذهبـی  دالیـل 

قانـون  مغایـر  می شـد،  اجـرا  کشـور  ایـن 

بـر  کـرد.  لغـو  را  آن  و  داد  تشـخیص  اساسـی 

اسـاس رای دادگاه قانـون ممنوعیـت چـادری 

کـودکان، آزادی مذهبـی را نقـض کرده اسـت.

ایـن قانـون در دولـت قبلـی اتریش کـه حاصل 

حـزب  بـا  "مـردم"  محافظـه کار  حـزب  ائتـاف 

راسـت گرای افراطـی "آزادی" بـود، تصویـب و 

بـه اجرا گذاشـته شـد. دادگاه می گوید که این 

قانـون می توانـد باعـث بـه حاشـیه رانده شـدن 

دخـرتان مسـلان شـود.

دادگاه همچنیـن اسـتدالل دولـت را مبنـی بـر 

اینکـه قانـون می توانـد از دخـرتان بـا حجـاب 

در مقابـل فشـار همکاسی هایشـان محافظـت 

می توانـد  قانـون  ایـن  گفـت  و  کـرد  رد  کنـد، 

باعـث مجـازات آدمیـا بـه اشـتباه شـود. در رای 

دادگاه آمـده کـه در صـورت لـزوم، دولـت بایـد 

بـرای پیشـگیری بیشـرت از آزار و اذیـت به دلیل 

جنسـیت یـا مذهـب، قوانیـن و مقرراتـی وضـع 

کنـد. در ایـن قانـون کـه از سـال گذشـته بـه 

اجـرا گذاشـته شـد، بـه طـور مشـخص چـادری 

"هرگونـه  کـه  آمـده  امـا  اسـت  نشـده  ممنـوع 

لبـاس و پوشـش مذهبـی کـه رس را بپوشـاند" 

برگـزار شـود؛ امـا به علـت شـیوع ویـروس کرونـا بـه تعویق 

بود. افتـاده 

ایـن رقابت هـا از سـوی موبـی گروپ بـا همکاری سـازمان 

)اس ال اف سـی( به منظـور پیرشفـت ورزش مبارزات آزاد 

در افغانسـتان برگـزار می شـوند.

کنـد. دفـاع  قهرمانـی ا ش 

در ایـن رقابـت واحداللـه نژنـد قهرمـان فصـل یازدهـم 

شـب نـرد کمربنـد خـودرا بـه نیروهـای امنیتـی اهـدا 

. کرد

قـرار بـود رقابت هـای شـب نرد، امسـال در مـاه حمل 

در ایـن رقابت هـا چهـار ورزشـکار از افغانسـتان و سـه ورزشـکار از 

ایـران در برابـر هـم مبـارزه کردند.

سـوم  رونـد  در  توانسـت  حیـدری  اسـاعیل  نُخسـت،  مبـارزه  در 

کنـد. اوت  نـاک  را  ایرانـی اش  حریـف  یوسـفی،  علـی 

اسـاعیل حیـدری حـاال مدعـی اصلـی کمربنـد وزن ۶۵ کیلوگرام 

اسـت. دومیـن دیـدار، میان فرامـرز محمد و سـجاد عباسـی مبارز 

ایرانـی برگـزار شـد که فرامـز محمد در سـه روند توانسـت حریفش 

را بـه زانـو در آورد. ایـن ورزشـکار پـس از مدت هـا در قفـس شـب 

نـرد حـارض شـده بـود. اما سـجاد عباسـی نخسـتین رقابتش را در 

قفـس »ام ام ای« تجربـه کرد.

در سـومین و دیـدار نیمـه مرکزی ایـن رقابت ها عبداالحـد فاروقی 

و شـاهین نجفـی از ایـران در برابـر هم به میـدان رفتند.

رونـد نخسـت  توانسـت در دقیقـه سـوم  ایـران  از  شـاهین نجفـی 

حریـف افغانـش را نـاک اوت کنـد. اما عبداالحـد فاروقی از این که 

نتوانسـت حریفـش را شکسـت بدهـد از مـردم پـوزش خواسـت.

شـاهین نجفـی در پایـان ایـن رقابـت عبدالعظیـم بدخشـی را بـه 

یـک مبـارزه دعـوت کـرد که ایـن دعوت از طـرف بدخشـی پذیرفته 

شـد. به همیـن ترتیـب، در چهارمیـن دیـدار مرکـزی ایـن رقابت ها، 

بـا  کیلوگـرام   ۷۵ وزن  قهرمانـی  کمربنـد  دارنـدۀ  نژنـد  واحداللـه 

ذکـی رسـولی، مدعـی ایـن کمربنـد روبه رو شـد.

بـا تصمیـم  ایـن مبـارزه کـه در پنـج رونـد برگـزار شـد در فرجـام 

کمربنـد  از  بتوانـد  او  تـا  یافـت  پایـان  نژنـد  برتـری  بـا  داوران 

درون  گرفـنت  قـرار  و  ثابـت  ترکیـب  در  حضـور 

کـرده  افـت  دخیـای  داویـد  جـای  بـه  دروازه 

خـود  عملکـرد  بـا  سـاله   23 هندرسـون  اسـت. 

تاثیـر  تحـت  را  یونایتـد  بازیکنـان  مترینـات  در 

بـه شـدت  نیـز  البتـه داویـد دخیـا  و  قـرار داده 

افـت کـرده اسـت. دیـن هندرسـون اولیـن بـازی 

کامـل خـود در لیـگ برتـر در ترکیـب یونایتـد را 

در جریـان پیـروزی هفتـه قبـل مقابـل وسـتهام 

آینـده  انجـام داد و احتـال دارد سولسـرش در 

در  رشایـط  ایـن  کنـد.  اسـتفاده  او  از  هـم  بـاز 

آسـتانه دربـی منچسـرت اوضـاع را بـرای رسمربی 

نـروژی دشـوار سـاخته اسـت. و  جـوان 

منچسـرتیونایتد  اردوی  در  مناسـبی  رشایـط 

اسـت. نبـوده  فراهـم  اخیـر  هـای  هفتـه  در 

بـه  نزدیـک  رسـانه  نیـوز،  منچسـرتایوینینگ 

بازیکـن  چندیـن  کـرد  فـاش  رسخ  شـیاطین 

یونایتـد معتقدنـد اولـه گونـار سولسـرش در مـورد 

چندیـن بازیکـن رشایط را آسـان گرفته و در مورد 

آنهـا اهـال مـی کنـد. شکسـت منچسـرتیونایتد 

منزلـه  بـه  قهرمانـان  لیـگ  در  الیپزیـش  برابـر 

حـذف ایـن تیـم از دور گروهـی بـود و حـاال آنهـا 

بایـد در رقابـت هـای لیـگ اروپا به میـدان بروند.

تعـدادی از بازیکنـان یونایتد احسـاس مـی کنند 

ایـن  در  آنهـا  متغیـر  فـرم  مقـر  رسمربـی  ایـن 

فصـل اسـت و رویـه مدیریتـی او به سـود باشـگاه 

نیسـت. حـس فعلـی بازیکنـان اینگونـه اسـت که 

یونایتـد از تغییـرات اساسـی در ترکیـب بـه ویـژه 

فـروش احتالـی پـل پوگبا سـود می برد و سـتاره 

فرانسـوی بهـرت اسـت هـر چـه زودتـر از ایـن تیـم 

مدعـی  قبـل  روز  چنـد  رایـوال  مینـو  شـود.  جـدا 

شـد جدایـی پوگبـا از یونایتـد قطعـی اسـت و او 

یـا در زمسـتان و یـا در تابسـتان بعـد اولدترافـورد 

از  تعـدادی  کرد.همچنیـن  خواهـد  تـرک  را 

بازیکنـان معتقدنـد کـه دیـن هندرسـون شایسـته 

بیـن سـه  در  انتظـار داشـته  ژرمـن  پـاری سـن  برازیلـی  نیـار، سـتاره 

باشـد. برتـر جایـزه مـرد سـال جهـان جـای داشـته  نامـزد 

دیـروز سـه نامـزد نهایـی دریافـت جایـزه مرد سـال فیفـا معرفی شـدند و 

نامـی از نیـار در لیسـت نهایـی وجـود نداشـت. ایـن بازیکـن برازیلـی 

بـه پـاری سـن ژرمـن کمـک کـرد تـا فاتـح سـه گانـه داخلـی شـده و در 

لیـگ قهرمانـان اروپـا بـه فینـال برسـد. همچنیـن نیـار در 27 بـازی 

19 بـار موفـق بـه گلزنـی شـد و برخـی تصـور مـی کردنـد او باالتـر از 

بازیکنانـی چـون لیونـل مسـی و کریسـتیانو رونالـدو مـی توانـد در بیـن 

سـه نامـزد برتـر فیفـا قـرار گیرد. امـا در نهایت یکـی از بین لیونل مسـی 

پرتگالـی  مهاجـم  رونالـدو  کریسـتیانو  بارسـلونا،  آرجانتاینـی  کاپیتـان 

در  مونیـخ  بایـرن  سـاله   32 سـتاره  لواندوفسـکی  رابـرت  و  یوونتـوس 

تاریـخ 17 دسـمر بـه ایـن عنـوان دسـت خواهـد یافـت.

بـه نظـر مـی رسـد نیار وقتـی متوجه شـده در لیسـت نامزدهـای نهایی 

سـال 2020 حضـور نـدارد، از ایـن موضـوع شـوکه شـده و تصویـری بـا 

حالـت متعجـب و بـا ایـن عبـارت از خـودش منتـرش کـرد: "آیـا جـدی 

گویید؟" مـی 

برخـی معتقـد بودنـد نیـار در سـال 2017 بـرای اینکه دیگر زیر سـایه 

لیونـل مسـی نباشـد و موفـق بـه کسـب عناویـن فـردی شـود تصمیـم به 

تـرک بارسـلونا گرفـت، امـا او در ایـن سـالها حتـی در بیـن نامزدهـای 

نهایـی جای نداشـته اسـت.

واکنش جالب نیمار در مورد جایزه مرد سال 
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 سید لطیف سجادی
اولویـت فهرسـت جنایات طالبـان، در آن منگنـه می گردد 

ترورهـای روز افـزون، هـم اکنـون دور فراگیـری عمومـی را 

حلقـه منـوده و دامنـه طیف هـای مختلـف جامعـه افغانـی 

از حمـات  نوردیـده اسـت، هیـچ گـروه اجتامعـی  را در 

هدفمنـد آنـان مصئون منانده اسـت، از منازگـزاران گرفته 

از عابریـن و مسـافرین شـاهراهها  تـا ماهـای مسـاجد، 

باربـری،  و  مسـافربری  موترهـای  از  باجگیـری  تـا  گرفتـه 

قتل هـای دسـته جمعـی دانـش آمـوزان و دانشـجویان و 

حمـات مرگبار بر مراکز تجمع کسـبه کاران و شـهروندان 

بـی دفـاع همـه و همـه در کارنامـه جنایات این گـروه ثبت 

گردیـده اسـت، این دور با درنظرداشـت بازدهـی برای این 

گـروه از رسگرفتـه خواهـد شـد. طالبـان پـس از مذاکـرات 

دوحـه کـه بـه رهایی پنجهـزار زندانـی این گروه بر اسـاس 

حسـن نیـت و زمینه سـازی بـرای صلح و آتش بـس توافق 

گردیـده بـود نیـز پـا بنـدی نشـان نـداد، برعکـس بـا سـو 

اسـتفاده از مرشوعیـت نسـبی شـان کـه از لیسـت سـیاه 

سـازمان ملـل خـارج گردیدنـد و سـفرهای شـان بـه دور 

دنیـا بـا مجـوز قانونـی آغـاز گردیـد، ایـن گـروه را بیـش از 

هـر زمـان دیگـر در پیله ی اشـتباهات اسـراتژیک پیچید، 

محاسـبه آنـان از تحمیل خشـونت ها یک اشـتباه نه، بلکه 

خشـونت  قامـوس  کـه  می گردیـد  محسـوب  دسـتاوردی 

گرایـی ذاتـی آنان را معنـی و مفهوم جدید می بخشـید، با 

ایـن حال دنیا شـاهد صحنه اسـت و رفتارهـای هر جریان 

را بـا معیـار تهدیـدات بیـن املللـی و جهـان پذیـری آنـان 

مـورد محاسـبه قـرار می دهـد، طالبـان بـا رفتـار و کـردار 

شـان ثابـت سـاختند کـه بـه ایـن زودی هـا منی تواننـد بـه 

یـک جریـان تکرثگـرا و همـه پذیر مبـدل شـوند، از این رو 

کشـورهای جهـان بـا درک از ایـن واقعیـت، دایـره حامیت 

شـان را از جمهوریـت وسـعت بخشـیدند.

ایـن قطع نامـه در مـورد موضوعـات مختلفـی شـامل رونـد 

صـادر  آتش بـس  و  قانـون  حاکمیـت  حقوق بـرش،  صلـح، 

و  حامیـت  صلـح  رونـد  از  قطع نامـه  ایـن  در  شده اسـت، 

پیرشفت هـای مربـوط بـه آن سـتایش شده اسـت. امـا در 

عیـن حال خشـونت های روزافـزون در کشـور نگران کننده 

خوانـده شـده و مجمع عمومی خواهـان قطع فوری جنگ 

شـد، مقامـات دولتـی از صـدور ایـن قطعنامـه اسـتقبال 

کـرده و هـر کـدام بـه نوبـه ی خـود اهمیـت آن را بازتـاب 

داده انـد عبداللـه عبدالله، رییس شـورای عالـی مصالحه 

ملـی، در توییتـی از تصویب قطع نامه سـازمان ملل متحد 

دربـاره افغانسـتان اسـتقبال و از حامیت مالی  کشـورهای 

حامـی ایـن قطع نامـه قدردانی کـرده اسـت، محمدحنیف 

امتـر، وزیـر امـور خارجـه نیـز در توییتی گفت کـه تصویب 

ایـن قطع نامـه نشـان دهنده پیـام حامیـت قاطـع و رصیح 

دمواکراتیـک  و  صلح آمیـز  افغانسـتان  از  جهانـی  جامعـه 

در  قطعنامـه  مفـاد  وسـیع  بازتـاب  بـا  همزمـان  اسـت، 

رسـانه های کشـور، صبـح روز شـنبه کابـل شـاهد چندین 

رویـداد راکـت پراکنـی بـود، در پیوند بـه آن، وزارت داخله 

اعـان کـرد کـه ده موشـک بـه شـهر کابـل اصابـت کـرده 

اسـت. ایـن موشـک ها کـه در یـک موتـر جاسـازی شـده 

بودنـد، حوالی سـاعت ۶:۳۰ صبح از یک منطقه شـاملی 

فـرود  پایتخـت  نقـاط مختلـف  در  و  کابـل شـلیک  شـهر 

آمدنـد، تـا کنون یک کشـته و دو زخمـی در نتیجه اصابت 

ایـن موشـک ها تاییـد شـده اسـت.

قطع نامـه وضعیـت افغانسـتان بـا ۱۳۰ رای مثبـت، سـه 

رای ممتنـع و یـک رای منفـی به تصویب رسـید. باروس، 

چین و پاکسـتان سـه کشـوری اند که رای ممتنع داده اند 

و روسـیه تنهـا کشـوری  اسـت کـه بـه ایـن قطع نامـه رای 

منفـی داده اسـت، روسـیه دلیـل رای منفـی خـود را در 

نظـر نگرفـن نگرانی هـای منطقـه ای از سـوی منایندگـی 

آملـان در سـازمان ملـل عنوان کـرد که تسـهیل کننده این 

قطع نامـه بوده اسـت، در ایـن قطع نامـه کشـورها حامیـت 

و  اعـام  را  افغانسـتان  مـردم  و  از حکومـت  دوامدارشـان 

از  خودکفـا  افغانسـتان  احیـای  بـرای  کـه  کردنـد  تعهـد 

لحـاظ امنیتی و اقتصادی بکوشـند، هم زمان، کشـورهای 

عضـو، ادامـه ناامنی هـا را در افغانسـتان محکـوم کردنـد و 

خواسـتار توقـف فـوری خشـونت ها در ایـن کشـور شـدند، 

جنایـات روز افـزون طالبان، وجدان بیشـرین کشـورهای 

جهـان را تـکان داده اسـت، کشـتارهای هدفمنـد مردمی 

کـه در مسـایل جنـگ دخیـل نیسـتند در هیـچ قامـوس 

بـه  امـا طالبـان  نیسـت،  توجیـه  و  معنـی  قابـل  انسـانی 

ضمیـر  در  دوسـتی  نـوع  از  ذره ی  اینکـه  بـدون  راحتـی 

شـان نقش بسـته باشـد، گروههـای اجتامعی غیر مسـلح 

دموکراسـی  کـه  انـدازه  هـر  بـه  می رسـانند،  قتـل  بـه  را 

و مولفه هـای آن در کشـور نهادینـه گـردد چندیـن برابـر 

دموکراسـی  می گـردد،  افـزون  طالبـان  نگرانـی  بـه  آن 

آن،  فراینـد  در  کـه  اسـت  گـرا  تکـرث  نظـام  و جمهوریـت 

آگاهـی، دانـش و جهـان بینـی وسـیع را بـه ارمغـان دارد، 

طالبـان از گسـرش درک و شـعور مـردم در هـراس انـد، 

آنـان تـداوم شـان را در آئینـه جهـل و تاریکـی می بیننـد، 

مـردم آگاه و مجهـز بـه دانـش روز، هیچـگاه رمـق ادامـه 

حیـات زیـر چـر حاکمیـت طالبانـی را در وجـود خویـش 

ندارنـد، هرچـه جامعـه در انحصـار مسـیر ایدئولـوگ گام 

بـردارد بـه هـامن میـزان زمینـه ی پذیـرش حاکمیـت ایـن 

پـژوه،  دانـش  و  آگاه  جامعـه ی  می گـردد،  فراهـم  گـروه 

می گـردد،  قلمـداد  افراطـی  ایدئولـوژی  مـرگ  مثابـه  بـه 

طالبـان بـا درک از ایـن مهـم در تاش اند تا بـه هر نحوی 

سـاحه ی جامعـه و نظـام تکـرث گـرا را محـدود منـوده و بـا 

ایجـاد هرنوع فشـار، حکومـت را در معرض سـئوال اذهان 

عمومـی قـرار دهنـد، برنامـه ی کـه اکنـون در پـس زمینـه 

آن، نارضایتـی عمومـی را ترسـیم منـوده انـد همیـن قتـل 

و کشـتار هدفمنـد طیف هـای مختلـف اجتامعـی اسـت؛ 

امـا واقعیـت امـر ایـن اسـت که اسـراتژی تـرور ایـن گروه 

از سـالها قبـل اسـت کـه در نطفـه خنثـی گردیـده و مردم 

افغانسـتان بـا درک از واقعیت هـای کنونـی، جنـازه نظـام 

طالبانـی را در خاطـرات شـان دفـن کـرده انـد.

بـا در نظرداشـت ایـن مهـم هیـات پاکسـتان در سـازمان 

ملـل متحـد نیـز بـا ابـراز نگرانـی از وضعیـت افغانسـتان 

گفـت کـه جامعـه جهانـی بایـد ایـن اطمینـان را حاصـل 

کنـد کـه هیچ گروهـی منی تواند از خاک افغانسـتان علیه 

کشـور دیگـری اسـتفاده کنـد، بـا توجـه بـه نگرانی هـای 

بـی اسـاس هیـأت پاکسـتانی، بـه نظـر می رسـد کـه ایـن 

کشـور از انـزوا و تحـت فشـار قـرار گرفـن سـخت نگـران 

انـد، پاکسـتان یکـی از کشـورهایی اسـت کـه همـواره بـا 

اسـتفاده از تکـت تروریـزم، بـرگ بـازی اش را در میـدان 

سیاسـت های بیـن املللـی در دسـت دارد، حـدود یکـامه 

قبـل بـود کـه صـدر اعظم ایـن کشـور در دیدار بـا مقامات 

افغـان وعـده سـپرد کـه » پاکسـتان فراتـر از انتظـار مـردم 

افغانسـتان« در پروسـه صلـح کمـک خواهـد کـرد، دیـری 

نگذشـت کـه طشـت رسـوایی شـعارهای میـان تهـی ایـن 

کشـور  ایـن  و  افتـاد  بـام  از  بـار  چندمیـن  بـرای  کشـور 

نتوانسـت نگرانـی اش را از انـزوای جهانـی طالبان مخفی 

نگهـدارد بـا ایـن حـال منیـر اکـرم، مناینـده پاکسـتان در 

سـازمان ملـل گفـت که یـک افغانسـتان بی ثبات همیشـه 

تهدیـدی بـرای کشـورهای همسـایه و جهـان خواهـد بود؛ 

امـا اینکـه ثبـات و بـی ثباتی افغانسـتان در کـدام قاموس 

سیاسـی بـرای پاکسـتان معنـی و مفهـوم می یابـد هنـوز 

روشـن نیسـت؛ ولـی واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه ثبـات 

افغانسـتان در طـول سـه دهـه ی اخیـر همـواره از جانـب 

طالبـان تهدیـد شـده اسـت، اگر پاکسـتان بـه ادعاهایش 

صـادق اسـت الفـاظ بـه کار بـرده شـده ی » ثبـات « را از 

هالـه ی ابهـام خـارج سـاخته و ترشیـح منایـد؛ هـم اکنون 

هیـچ گروهـی بـه جـز طالبـان کـه بیشـر مـورد حامیـت 

پـس  ندارنـد؛  فعالیـت  افغانسـتان  در  اسـت  پاکسـتان 

نگرانـی ایـن کشـور در قبال ثبـات و بی ثباتی افغانسـتان 

ناشـی از چیسـت؟ در همیـن حـال، انـدرا پانـی پانـدی، 

از  کـه هنـد  ملـل متحـد گفـت  سـفیر هنـد در سـازمان 

ایـن قطع نامـه حامیـت می کنـد و راه حـل سیاسـی بـرای 

افغانسـتان بایـد از سـوی مـردم ایـن کشـور پیدا شـود که 

آسـیب پذیر  گروه هـای  و  اقلیت هـا  زنـان،  حقـوق  آن  در 

دیگرتحملـی  تروریسـم  برابـر  در  افـزود  او  شـود.  حفـظ 

باقـی منانـده اسـت، تصویـب ایـن قطع نامـه در رشایـط 

حساسـی کـه افغانسـتان بـرای حفـظ مرشوعیتش پشـت 

میـز مذاکـره بـا طالبـان می جنگـد، از اهمیـت مضاعفـی 

برخـوردار اسـت.

بـا ایـن حـال بـه نظـر می رسـد کـه طالبـان بیشـر از ایـن 

نـا  را  قاطعیـت جامعـه جهانـی  و  وسـیع  دیـدگاه  نتوانـد 

دیـده انـگارد، نسـخه ی فرسـوده حکومـت داری که منشـأ 

آن ذهنیت هـای طالبانـی اسـت در افغانسـتان و جهـان 

جایـگاه نـدارد و مـردم افغانسـتان و کشـورهای مختلـف 

از دموکراسـی حامیـت می مناینـد. یکصـدا 

 در حالیکـه بحـث بـر رس آتش بس و نظام سیاسـی کشـور 

کشـور   130 حـدود  دارد  جریـان  دوحـه  گفتگوهـای  در 

عضـو مجمـع عمومی سـازمان ملل متحـد در قطع نامه ای 

خواهـان قطـع فـوری خشـونت ها در افغانسـتان شـدند. 

ملـل  سـازمان  در  افغانسـتان  دولـت  منایندگـی  هیـات 

ملـل  سـازمان  عمومـی  مجمـع  کـه  کـرد  اعـام  متحـد 

متحـد قطع نامـه ای را به نـام »وضعیـت افغانسـتان« صـادر 

و خشـونت جـاری در کشـور را محکـوم کرده اسـت. ایـن 

منایندگـی  و  افغانسـتان  دولـت  همـکاری  بـه  قطع نامـه 

دهـم  جلسـه  در  متحـد  ملـل  سـازمان  مقـر  در  آملـان 

دسـامرب مجمـع عمومـی تصویـب شـد، امـا پاکسـتان بـه 

کـه  دوحـه  مذاکـرات  از  پـس  نـداد،  رای  قطع نامـه  ایـن 

گـروه طالبـان بـه امتیازاتـی بـر مبنـی توافقنامـه دوحـه 

و طـرد خواسـت های جانـب  یکجانبـه گرایـی  آمـد  نائـل 

مقابـل را در دسـتور کار خـود قـرار داد. ایـن گـروه رضیب 

خشـونت هایش را نسـبت بـه هـر زمـان دیگـر در کشـور 

تشـدید منـود، دائـره خشـونت های طالبـان از حـد و مـرز 

مـورد  آخریـن  در  و  گذاشـت  فراتـر  پـا  نظامـی  نیروهـای 

پالیسـی های جنایـت محـور آنـان بـه قتل هـای زنجیـره ی 

روزنامه نـگاران متمرکـز گردیـد، طـی یکـامه اخیـر، تقریبا 

در هـر هفته شـاهد قتـل یکی از اصحاب رسـانه بوده ایم. 

منجـاب ترورهـای زنجیـره ی نـه تنهـا کـه پـای گروههـای 

خـاص اجتامعـی را گیر منیانـدازد؛ بلکـه در فرایند زمانی 

و  اهمیـت  نظرداشـت  در  بـا  اجتامعـی  گـروه  هـر  پـای 

 

  صلـح آمیـز و دمکراتیـک 
افغانستاناز


