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کرونا در بریتانیا؛ پخش و تزریق واکسن از روز سه شنبه 
آغاز می شود

مراسم تحلیف ریاست جمهوری بایدن مختصر برگزار می شود 

 بریتانیـا در تهیـه و پخش واکسـن پاندمی 
پیشـتاز اسـت؛ سه شـنبه آینـده نخسـتین 
تزریق هـا در ایـن کشـور انجـام می شـود. 
و  اروپایـی  کشـورهای  در  واکسیناسـیون 
امریـکا طـی مراحلـی در نیمـه اول سـال 
بوریـس  گرفـت.  خواهـد  انجـام  آینـده 
جانسـون از بزرگترین کارزار واکسیناسیون 

...

ایـاالت متحـده  رئیـس جمهـور منتخـب   
قصـد دارد مراسـم ورود بـه کاخ سـفید را 
شـرکت  از  هنـوز  کنـد.  برگـزار  مختصـر 
روشـن  مراسـم چیـزی  در  ترامـپ  دونالـد 
نیسـت. او قصـد دارد نامـزدی خـود را برای 
بایـدن  کنـد. جـو  اعـام  انتخابـات ۲۰۲۴ 
رئیـس جمهـور امریـکا گفتـه اسـت کـه به 

خاطـر بحـران کرونـا مراسـم ...
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نخستین جلسه شورای عالی مصالحه ملی 
با سخنرانی رییس جمهور برگزار شد

شورای عالی مصالحه ملی در 
آزمون دشوار صلح 

 بازخوانی عدالت انتقالی 
و خشونت پرهیزی؛ مقدمۀ 

صلح پایدار در افغانستان

قربانیان و مصدومان مین
 در افغانستان 

بـا  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای  جلسـه  نخسـتین   
ریاسـت  ارگ  در  غنـی  جمهـور  رئیـس  سـخنرانی 

شـد. برگـزار  جمهـوری 
 پـس از توافـق هیـأت هـای مذاکـره کننـده حکومت و 
طالبـان، ایـن دومین موفقیت اسـت که در مسـیر صلح 

به دسـت می آیـد....
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سرمقاله

 محمد هدایت

 بـرای توصیـف و تفسـیر »تاریخ-موقعیت«، 

»اقتصاد-موقعیـت«   و  »سیاسـت-موقعیت« 

از  ناگزیـر  مـا  امـروز  نسـل  افغانسـتان، 

تاریـخ اسـت. زیسـت  انتقـادی  بازخوانـی 

جهـان اجتامعی انسـان افغانسـتانی بیش 

از هـر زمـان دیگـری در وضعیـت مبهـم و 

پیچیـده ای قـرار دارد.  مسـائل بـه هـم گره 

خورده اسـت، و این درهم تنیدگیِ مسـائل 

مختلـف، گره خوردگـی ذهـِن َورزنایافتـه ی 

مـا را بـا ابهامـی مضاعـف رو ...

گانگسـری  ژانـر  در  فلمـی  پدرخوانـده   

از  یکـی  زندگـی  کـه  اسـت  جنایـی  و 

خانواده هـای مافیایـی نیویـورک در اواسـط 

می دهـد.  نشـان  را  میـادی  بیسـتم  قـرن 

کرلئونـه  خانـواده  بـه  کـه  خانـواده  ایـن 

معـروف اسـت توسـط دون ویتـو کورلئونـه یا 

ماجـرا  داسـتان  اداره می شـود.  پدرخوانـده 

از جشـن عروسـی دخـر پدرخوانـده »کانی« 

... و  می شـود  آغـاز 

 به سوی تاریخ فرودستان
یادداشتی بر کتاب از رعیت به 

شهروند اثر عتیق اروند

 پدر خوانده 3 با آغاز و 
پایان جدید خواهد آمد



 

 

متحـد  ملـل  کـودکان  صنـدوق   

گیـری  همـه  بـا  همزمـان  )یونیسـف( 

ویـروس کرونـا و تهیه واکسـین کوید-19 از کشـورهای 

بـا درآمـد بـاال خواسـته اسـت کـه بـرای تهیه واکسـین 

کنـد. همـکاری  یونیسـف  بـا  کرونـا 

خربنامـه ای  نـر  بـا  قـوس   15 شـنبه  روز  یونیسـف 

نوشـته اسـت کـه هرنیتافور، رئیـس اجرایوی یونیسـف 

در نشسـت ویـژه مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد 

 – کوویـد  واکسـین  تولیـد  کـه  کـه کشـورهایی  گفتـه 

قابـل  و  عادالنـه  دسرتسـی  می کننـد،  فعالیـت   19

و  پائیـن  درآمـد  بـا  کشـورهای  بـرای  را  اسـتطاعت 

کننـد. تضمیـن  متوسـط 

ایـن  تـا  داریـم  نیـاز  جهانـی  تعهـد  بـه  مـا  گفتـه،  او 

تسـهیالت را حامیـت و در آن رسمایـه گـذاری منایـد 

آن  و ملحقـات مربوطـه  انتقـال واکسـین  و همچنـان 

کنـد.  متویـل  را  مصئـون  بکس هـای  و  رسنـچ  ماننـد 

بـا  بایـد  افـزوده، دولت هـا  یونیسـف  اجرایـوی  رئیـس 

هـم کار کننـد تـا اطمینـان حاصـل شـود که واکسـین 

کوویـد– 19 بـرای متام کشـورها قابل دسـرتس و قابل 

خریـداری باشـد.  او افـزوده کـه کشـورهای بـا درآمـد 

بـاال بایـد در تعهد پیشـکی بـازار و فعالیت هـای عرضه 

کـه  کـرده  اعـالم  ملـی  دفـاع  وزارت   

قـاری طیـب و حاجـی زبیـر دو تـن از 

قومندانـان طالبـان همراه با 25 جنگجـوی این گروه 

در ولسـوالی نـاوه والیـت هلمنـد کشـته شـدند.

خربنامـه ای  نـر  بـا  قـوس   15 شـنبه  دفـاع  وزارت 

بـه  آن  از  پـس  سـنگین  تلفـات  کـه  کـرده  ترصیـح 

جنگجویـان طالبـان وارد شـد، که آنان بـر پایگاه های 

اردوی ملـی حملـه کردنـد و در نتیجـه دفـاع فعـال 

جنگجـوی   25 و  قمنـدان  دو  امنیتـی  نیروهـای 

ایـن گـروه کشـته شـدند و 8 جنگجـوی دیگـر زخـم 

برداشـتند.

نخستین جلسه شورای عالی مصالحه ملی با 
سخنرانی رییس جمهور برگزار شد
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از صفحه1

شـورای  جلسـه ی  نخسـتین 

بـا  ملـی  مصالحـه  عالـی 

جمهـور،  رئیـس  غنـی،  ارشف  محمـد  حضـور 

امراللـه صالـح و رسور دانـش معاونـان ریاسـت 

شـورای  رئیـس  عبداللـه  عبداللـه  جمهـوری، 

رئیـس  کـرزی  حامـد  ملـی،  مصالحـه  عالـی 

سـیاف،  الرسـول  عبـدرب  پیشـین،  جمهـور 

ملـی  شـخصیت های  ملـی،  شـورای  رؤسـای 

و  کابینـه  اعضـای  از  شـامری  و  سیاسـی  و 

مناینـدگان نهادهـای جامعـه مدنی برگزار شـد.

جمهـور  رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد 

موقـف  از  افتتاحیـۀ  سـخرنانی  در  در 

ملـی  و  سیاسـی  شـخصیت های  و  بـزرگان 

و  کـرد  سـتایش  صلـح  مذاکـرات  در  کشـور 

دوم  مرحلـه  بـه  صلـح  مذاکـرات  کـه  گفـت 

کـه  داد  نشـان  اول  مرحلـه  و  اسـت  رسـیده 

رسـید. نتیجـه  بـه  امـا  نبـود،  آسـانی  کار 

آقـای غنـی افـزود، از تیـم مذاکـره کننـدۀ ما که 

از وحـدت ملـی، از ارزش هـای قانـون اساسـی، 

مشـورتی  لویه جرگـه  فیصله هـای  و  جمهوریـت 

صلـح به قوت منایندگی کردند، تشـکر می کنم.

در  کـه  اسـت  واضـح  رضورت  کـرد:  تاکیـد  او 

مرحلـه دوم، مشـوره ها را انجـام دهیـم و به دقت 

و متانـت و تدبیـر بـه پیش برویـم، رشایط تحلیل 

همیشـه  بایـد  متحـول  حالـت  یـک  در  و  شـود 

دقـت داشـته باشـیم، تـا اشـتباه صـورت نگیرد.

وضعیت هـای  کـه  گفـت  جمهـور  رئیـس 

خطـر.  هـم  و  اسـت  فرصـت  هـم  حسـاس 

بـه  تعلـق  وضعیت هـا  ایـن  از  اسـتفاده 

تعییـن  ملـی  وحـدت  بنـاً  دارد،  ملـی  وحـدت 

بیشـرت  فرصت هـا  از  کـه  اسـت  آن  کننـدۀ 

کنیـم. مدیریـت  را  خطـرات  و  کـرده  اسـتفاده 

رسپـوش  نظـام  کـه  گفـت  جمهـور  رئیـس 

نـدارد.  تعلـق  فـرد  کـدام  بـه  و  اسـت  همـه 

و  شـود  مـی  بربـادی  موجـب  نظـام  انقطـاع 

شـده  تنظیـم  پروسـۀ  داخـل  در  بایـد  صلـح 

اسـالمی  جمهـوری  نظـام  تـداوم  موجـب  کـه 

شـود. بـرده  پیـش  بـه  گـردد،  افغانسـتان 

بایـد  مـا  کـه  کـرد  تاکیـد  غنـی  آقـای 

صـورت  بـه  را  گذشـته  درس هـای  اهمیـت 

وسـیع  پوشـش  و  کنیـم  درک  اساسـی 

اشـخاص. نـه  باشـد،  مـا  همـه  هـدف 

او افـزود: مـا مسـئولیت تاریخـی داریـم که 

نهادهـای دولتـی را قسـمی تحکیـم کنیـم کـه 

صلـح تطبیق شـود و انجام این کار توسـط ادارۀ 

بی کفایـت منی شـود و بایـد مـا دسـت به دسـت 

همدیگـر داده و بـرای انجـام آن تـالش کنیـم.

رئیس جمهور در قسـمتی دیگر از سـخنان خود 

گفـت کـه اراده، همت و تعهد مـردم به صلح بی 

ماننـد اسـت و ملتـی داریم که از هـدف صلح به 

عقـب نرفتـه اسـت و مـردم صلـح مـی خواهند و 

وظیفـه مـا ایـن مـی باشـد کـه صلـح را بیاوریم.

رئیـس جمهور بـا تاکید بر اینکه به راه های 

کـه رفتیم و نتیجه نـداده باید از آن درس گرفت، 

گفـت کـه معیـار بـرای مـردم افغانسـتان ختـم 

خشـونت رستـارسی چهل سـال گذشـته اسـت.

وی افـزود: مردم افغانسـتان صلح مـی خواهند، 

صلـح ملـی، نـه سـمتی، تنظیمـی و قومـی. بنـاً 

متـام اقشـار مـردم در یـک صـف وحـدت قـرار 

بگیریـم تـا ارادۀ سیاسـی مـا بیشـرت قوی شـود.

دولـت  و  ملـت  اینکـه  بیـان  بـا  جمهـور  رئیـس 

افغانسـتان ارادۀ خود را برای صلح نشـان داده، 

گفـت که طالبـان نیز باید ارادۀ سیاسـی خود را 

نشـان دهند، زیرا تنها گذاشـن این بار سیاسی 

بـر شـانه هـای دولـت و ملـت درسـت نیسـت.

کـرد  ترصیـح  همچنیـن  جمهـور  رئیـس 

در  و  باشـد  مشـخص  بایـد  بـازی  قوانیـن  کـه 

صـورت تعدیـل، ارادۀ ملـت در آن بایـد واضـح 

شـود. وی در مـورد همـکاری هـای بیـن املللی 

و  دشـمن  افغانسـتان  کـه  گفـت  منطقـوی  و 

دوسـت دایمـی نـدارد، بلکـه منافع دایمـی دارد 

منافـع  همـه  بـا  کـه  بسـازیم  بایـد  مملکتـی  و 

نباشـد. کسـی  هیـچ  مخالـف  و  کنـد  ایجـاد 

رئیـس جمهـور غنـی، اجـامع منطقـوی را 

بـرای تطبیـق صلـح مهـم دانسـت و گفـت که از 

نـگاه مناسـبات بیـن املللـی باید معادلـه واضح 

داشـته باشـم کـه متـام همـکاری هـا وابسـته به 

تحکیـم نظام، اسـتقالل و خوداتکایی ما باشـد.

او گفـت کـه یک پیـام واضح به طالبـان دارم که 

سیاسـیون، ملـت و دولـت شـام را به عنـوان یک 

واقعیـت می پذیـرد، بـا شـام صلـح می خواهیـم، 

اما شـام باید واقعیت های جامعـه را درک کنید. 

شـش  زخـم  بـر  بیاییـد  کـه  افـزود  وی 

بـار  ایـن  و  بگذاریـم  مرهـم  گذشـته  نسـل 

مـا اسـت. بـاالی شـانه هـای همـه  مسـئولیت 

رئیـس جمهـور در اخیـر سـخنانش خطـاب بـه 

گروه طالبان گفت که توپ در میدان شامسـت، 

آیـا بـرای فیصله حارض هسـتید و ارادۀ سیاسـی 

مسـایل  از  مذاکـرات  دوم  دور  در  تـا  داریـد، 

لطفـاً  برویـم.  اساسـی  مسـایل  بـه  تریفاتـی 

خونریـزی را متوقـف سـازید، زیرا ایـن کار همت 

انتظـار آن هسـتیم. اراده میخواهـد و مـا در  و 

حدود سـه روز پیـش هیات مذاکـره کننده صلح 

دولت سـه روز پیش خرب از توافق روی کارشـیوه 

مذاکـرات خـرب داد و گفـت که بعـد از این تاریخ 

کار روی آجنـدای صلـح صـورت خواهـد گرفـت.

و  بـزرگان  بـا  نیـز  حکومـت  لحـاظ  بدیـن 

مـورد  در  کشـور  سیاسـی  شـخصیت های 

نشسـت  اولیـن  و  کـرد  گفتگـو  و  دیـدار  صلـح 

شـد. برگـزار  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای 

تاکیـد بـر اجـاع مـردم در گفتگوهـای صلح 

عالـی  شـواری  رئیـس  عبداللـه  عبداللـه 

مصالحـه ملی در این نشسـت گفت که کوشـش 

مـا در مجمع عمومی و شـورای عالی مصالحه ی 

ملـی ایـن اسـت کـه تاحـدی ممکـن از اجـامع 

مردم افغانسـتان متثیل شـود و از همه ی اقشـار 

مختلـف جامعـه منایندگی خوب صـورت بگیرد. 

آقـای عبداللـه افزود، هرچنـد در این راه یک کار 

صددرصـد کـه مـورد قبـول همـه باشـد، متصـور 

نیسـت، ولی مـا باید کوشـش صـد درصدی مان 

را بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف داشـته باشـیم.

او عـالوه کـرد: »پـس از ایـن، جلسـات کمیتـه ی 

می یابنـد  تدویـر  عمومـی  مجمـع  و  رهـربی 

مـا  و  بگیـرد  صـورت  معنـادار  بحث هـای  تـا 

بایـد مشـخص بسـازیم کـه چـه اقدامـی بـرای 

رسـیدن بـه صلح پایـدار روی دسـت گرفته شـود 

بگیـرد.« شـکل  افغانسـتان  مـردم  اعتـامد  تـا 

شـام  »بـه  کـرد:  اضافـه  عبداللـه  آقـای 

در  فرصـت  ایـن  در  کـه  می دهـم  اطمینـان 

خدمـت آرمان مقدس مـردم افغانسـتان با توکل 

بـه خـدای بـزرگ قـرار داریـم و در ایـن مسـیر 

همـکاری بـزرگان و مـردم افغانسـتان می توانـد، 

ضامـن ایـن پروسـه باشـد.  مطمیـن باشـید کـه 

هیـچ  از  و  نـدارم  شـخصی  هـدف  راه  ایـن  در 

تالشـی دریـغ نخواهیـم کـرد.« رئیـس شـورای 

و  فـوری  آتش بـس  کـه  می افزایـد  مصالحـه 

جامـع خواسـت اصلی مردم افغغانسـتان اسـت. 

ضامنـت  به ویـژه  زیـادی  قدم هـای  ادامـه،  در 

داریـم.  پیـش رو  در  را  صلـح  توافـق  اجـرای 

دوطـرف  کـه  اسـت  ایـن  ابتدایـی  قـدم  امـا، 

ثابـت  آتش بـس  تأمیـن  بـرای  را  نیت  شـان 

مناینـد. طرف جمهوری اسـالمی افغانسـتان در 

ایـن راسـتا موقـف بسـیار واضـح داشـته اسـت.

عبدرب رسول سیاف، رهرب جهادی، انسجام 

و تالش هـای هیـات مذاکـره کننـده دولـت را در 

خـور سـتایش توصیـف کـرده گفـت کـه حامیت 

از نظـام و دسـت آوردهای اخیـر مسـولیت ملـی 

همه رهربان سیاسـی و مردم افغانسـتان اسـت.

خوانـده  واجـب  را  صلـح  سـوی  بـه  رفـن  وی 

طالبـان  غیـر  طرف هـای  مسـئولیت  گفـت 

طالبـان  از  بیشـرت  خیلـی  صلـح  مـورد  در 

اسـت. واجـب  امـر  وی  بـاور  بـه  و  اسـت 

نیـز  کشـور  پیشـین  رئیس جمهـور  حامدکـرزی 

تعریـف  افغانسـتان  مـردم  خیـر  بـه  را  صلـح 

از  ثبـات  و  صلـح  بـه  رسـیدن  گفـت  و  کـرده 

سیاسـی  نظـام  و  مـردم  مهـم  اولویت هـای 

چـه  کـه  کـرد  عـالوه  وی  اسـت.  افغانسـتان 

نباشـد،  باشـد چـه  عضـو شـورای عالـی صلـح 

بـا متـام تـوان از رونـد صلـح حامیـت می کنـد.

رهـربان  از  دیگـر  یکـی  قانونـی  یونـس 

جهادی گفت:» صلح مسـاله مهـم و جدی مردم 

افغانسـتان اسـت. ایـن بحـث صلح نه رصفـاً کار 

دولـت افغانسـتان و نـه رصفـاً کار شـورای عالـی 

مصالحـه ی ملـی اسـت؛ بلکه قضیه ملی اسـت، 

از  را  ایـن اسـت کـه قضیـه ملـی  مـا  پیشـنهاد 

بکشـانید،  بیـرون  انتخاباتـی  تیـم  دو  حـوزه ی 

را  بین  املللـی  و  ملـی  حامیـت  کار  ایـن  بـا 

اسـت  مهـم  می اوریـد.  دسـت  بـه  صلـح  بـرای 

کـه صـدای مـردم و صـدای جوانـان در طـرح و 

باشـد.« انعـکاس مهـم داشـته  مدیریـت صلـح 

وی تاکیـد کـرد کـه رونـد صلـح بایـد از انسـجام 

یـک  تصویرگیـری  باشـد،  برخـوردار  کافـی 

نباشـد. دیگـر  جـای  گـری  تصمیـم  و  جـای 

رهـرب  کمیتـه  جلسـه  نخسـتین  در 

ربانـی  الدیـن  صـالح  ملـی  مصالحـه  شـورای 

هـردو  نداشـتند.  حضـور  حکمتیـار  گلبدیـن  و 

اپوزیسـیون  نقـش  در  اکنـون  جهـادی  رهـرب 

انتخابـات  در  دارنـد.  قـرار  دولـت  مقابـل  در 

خـود  حکمتیـار  گلیدبـن   1398 میـزان 

از  ربانـی  و  بـود  جمهـوری  ریاسـت  کاندیـدای 

کاندیـدا بـودن داکـرت عبداللـه حامیـت میکـرد.

نفـع  بـه  انتخابـات  نتایـج  شـدن  معلـوم  بـا 

را  انتخابـات  حکمتیـار  و  ربانـی  غنـی،  ارشف 

در  آنـان  هـردوی  اکنـون  خوانـده،  آمیـز  تقلـب 

انـد. صولـت اپوزیسـیون سیاسـی فعـال شـده 

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

 نخسـتین جلسـه شـورای عالـی مصالحه ملـی با سـخرنانی رئیس 

جمهـور غنـی در ارگ ریاسـت جمهوری برگزار شـد.

 پـس از توافـق هیـأت هـای مذاکـره کننـده حکومـت و طالبـان، 

ایـن دومیـن موفقیـت اسـت کـه در مسـیر صلح به دسـت مـی آید.

شـورای عالـی مصالحـه ملـی بعـد از انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

در سـال ۲۰۱۹ بـه منظـور رهـربی رونـد صلـح افغانسـتان ایجـاد 

شـد. ایـن شـورا متشـکل از هیـأت رهربی، شـورای عالـی مصالحه 

و هیـأت مذاکـره کننـده اسـت. تشـکیل ایـن شـورا بنابـه دالیلـی 

مـاه هـا بـه تعویـق افتـاد. پیرفـت در رونـد صلـح دوحـه و تأکید و 

پافشـاری کشـورهای مختلف روی تشـکیل شـورای عالی مصالحه، 

سـبب شـد کـه رییـس جمهـور و رییـس شـورای عالـی مصالحه در 

مـورد تشـکیل شـورای عالـی مصالحـه بـه توافق برسـند.

در اولیـن جلسـه شـورا روی چنـد محـور تأکیـد صـورت گرفـت کـه 

فهـم و تحلیـل آن بـرای مـردم افغانسـتان بسـیار حیاتـی و حایـز 

اهمیـت مـی باشـد:

1- وحـدت ملـی و اجـامع سیاسـی؛ بـدون شـک صلـح یک پروسـه 

ملـی اسـت و هـر پروسـه ملـی بایـد بـا مشـوره، رضایـت و حامیـت 

احـزاب،  سیاسـی،  رهـربان  از  اعـم  کشـور  شـهروندان  عمـوم 

و مجموعـه  نخبـگان  و  اجتامعـی  هـای مختلـف  گروه هـا، طیـف 

هـای فرهنگـی بـه پیش بـرده شـود. هامنطـوری که از جنـگ همه 

مـردم افغانسـتان رضر مـی بیننـد، از صلـح نیـز همـه شـهروندان 

نفـع مـی برنـد؛ بنابراین مردم افغانسـتان حـق دارند که در پروسـه 

صلح اشـرتاک داشـته باشـند و در فرایند صلح تأثیر گذار باشـند. 

حکومـت و شـورای عالـی مصالحـه نیـز در چـوکات قانون اساسـی 

و منافـع ملـی و بـه منایندگـی از مـردم مـی تواننـد ایـن پروسـه را 

رهـربی کننـد. هیـچ فـرد و گروهـی حـق نـدارد، رونـد صلـح را در 

مسـیر منافـع شـخصی و گروهـی شـان هدایت کند. بـدون وحدت 

و همسـویی ملـی، حفاظـت از ارزش ها و دسـتاوردهای مشـرتک با 

چالـش مواجـه خواهـد شـد.

2- حفـظ نظـام و جمهوریـت؛ نظـام جمهـوری اسـالمی محصـول 

خـون میلیون هـا شـهید و رنـج هـزاران معلـول و فـداکاری همـه 

مـردم افغانسـتان طـی چهاردهـه گذشـته اسـت. ایـن دسـتاورد به 

بهـای انـدک بـه دسـت نیامـده کـه مفـت و رایـگان از دسـت برود. 

حفـظ نظـام و دفـاع از جمهوریـت بـرای شـهروندان کشـور یـک 

مسـؤلیت ملـی و حیاتـی تلقـی مـی شـود و هرگـز قابـل معاملـه و 

بایـد در داخـل یـک  نیسـتند. مذاکـرات سیاسـی  چشـم پوشـی 

چارچـوب  اسـالمی  جمهـوری  نظـام  و  بگیـرد  صـورت  چارچـوب 

رویکـردی  و  را تشـکیل مـی دهـد. هـر تصمیـم  مذاکـرات صلـح 

کـه بـه تغییـر نظـام و معیارهـای جمهوریـت بینجامـد از نظـر مردم 

افغانسـتان قابـل پذیـرش نخواهد بود. نظام یک پوشـش اسـت که 

متامـی حلقه هـا، گروه هـا و اندیشـه ها در پهنـای آن قابـل جمـع 

هسـتند. طالبـان و هرگـروه دیگـر مخالـف دولـت مـی توانـد تحت 

ایـن پوشـش در افغانسـتان زیسـت کننـد و فعالیـت هـای فکری و 

سیاسـی شـان را ادامـه دهـد.

3- قانـون اساسـی؛ یکـی از محورهای غیر قابل معاملـه برای مردم 

افغانسـتان »قانـون اساسـی« اسـت. قانـون اساسـی مبنـای نظـام 

و جمهـوری اسـالمی را تشـکیل مـی دهـد و رفتارهـای سیاسـی و 

اجتامعـی و ابـراز دیـدگاه هـا و اندیشـه هـای مختلـف را بـر محـور 

قانـون  ایـن  کنـد.  مـی  تنظیـم  ارزش هـا  و  اصـول  سلسـله  یـک 

اساسـی بر اسـاس رضورت های ملی تدوین شـده و از سـوی اقشار 

گوناگـون اجتامعـی تأییـد و توسـط مناینـدگان آنهـا در لویه جرگه 

قانـون اساسـی بـه تصویـب رسـیده اسـت. از ایـرنو قانون اساسـی 

نیـز جـزؤ خطـوط رسخ بـه حسـاب مـی آیـد. البتـه آوردن تعدیـل و 

اصالحـات در قانـون اساسـی کـه بـا وحـدت ملـی و منافـع جمعی 

منافات نداشـته باشـد، از این امر مسـتثنا اسـت و در قانون فرایند 

تعدیـل و اصالحـات پیـش بینی شـده اسـت. 

4- وجـود یـک حکومـت قـوی بـا پایه های وسـیع اجتامعـی؛ صلح 

و جنـگ در افغانسـتان ابعـاد ملـی، منطقـه ای و بیـن املللی دارد. 

سیاسـت ها، رویکردهـا و منافـع بسـیاری از کشـورهای خارجـی در 

فراینـد صلـح و جنـگ در ایـن کشـور تأثیـر دارد. از سـوی دیگـر 

تصمیـامت قـوی و دفـاع مطلـوب از منافـع ملـی و قـدرت تطبیـق 

فیصلـه هایـی کـه در جریـان مذاکـرات صلـح صـورت مـی گیـرد، 

نیازمنـد یـک دسـتگاه سیاسـی و اجرایـی مـروع و قدرمتنـد در 

افغانسـتان اسـت. الزم اسـت کـه در ایـن رشایـط همـه شـهروندان 

بـا حامیـت از حکومـت و مشـارکت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم در 

را  آن  مروعیـت  و  قوی تـر  را  نظـام  هـای  پایـه  آن،  تصمیـامت 

ریشـه دارتر سـازند. پروسـه صلح توسـط یـک اداره مؤقـت، ضعیف، 

چندپارچـه و بـدون برنامـه بـه مؤفقیت منـی انجامد. اجـازه ندهیم 

کـه حـب و بغـض هـای فـردی، مانـع مؤفقیـت یـک پروسـه جمعی 

گردد.

5- صلـح قربانـی مـی خواهـد؛ بلـی صلـح قربانـی مـی خواهـد. 

مـردم افغانسـتان چهـل سـال اسـت کـه نـه بـرای جنگ؛ کـه برای 

صلـح قربانـی داده انـد. جنـگ خواسـت مـردم افغانسـتان نبـوده 

و نیسـت. مـردم افغانسـتان همـواره قربانـی جنـگ هـای نیابتـی و 

تحمیلـی بـوده انـد. دسـتاوردهای دو دهـه گذشـته نتیجـه همیـن 

قربانـی هـای سـنگین و سـهمگین مـردم افغانسـتان در یـک دوره 

طوالنی و دشـوار اسـت. بنابراین صلح باید دسـتاورد داشـته باشد. 

دسـتاورد صلـح ختـم جنـگ، زندگـی مسـاملت آمیـز و بـا همـی و 

ایجـاد ثبـات سیاسـی بـر مبنـای عدالـت، آزادی و برابـری اسـت. 

تحکیـم نظـام و حفـظ اسـتقالل و همـوار سـازی مسـیر توسـعه از 

دسـتاوردهای صلـح بایـد باشـد. قربانـی که بـه ختم جنـگ، ثبات 

افغانسـتان  مـردم  نینجامـد، مطلـوب  برابـری  و  آزادی  و  سیاسـی 

نیسـت. طـی یک دهـه گذشـته مـردم در راه صلح هم امتیـاز داده 

و هـم قربانـی؛ امـا ایـن قربانی ها اغلـب هدر رفتـه و رضایت خاطر 

مردم افغانسـتان را فراهم نتوانسـته اسـت. بنابرایـن قربانی ها باید 

هدفمندانـه و در چـوکات راهربدهـای اساسـی و دراز مدت تعریف 

شـود. شـورای عالـی مصالحـه نبایـد بـرای پیرفت صلـح ارزش ها 

و دسـتاوردهای گذشـته را قربانـی کنـد. بایـد بدانیـم کـه صلـح به 

معنـای برگشـت بـه گذشـته نیسـت؛ بلکه جسـتجوی راهـکار برای 

آینـده اسـت. بنابرایـن تصمیـامت شـورا بایـد آینـده محور باشـد.

سرمقاله

شورای عالی مصالحه ملی 
در آزمون دشوار صلح 

د ثقيلــه ســالح، کــه پيــکا ده يــا کالشــینکوف پــر موټــرو، 

پــه خاصــه توګــه پــه دې الره وکيــل صاحبــان هــم ځــي، 

وزيــر صاحبــان او نــور دولتــي چارواکــي، نــو دوی تــه 

ــرې ډزې کــوي.(( ــا پ ــور راځــي بي راپ

ــه چــې وســله وال د  ــل، کل د رسويب ولســوال دا هــم ووي

غــره لــه رسه پــه کتارونــو ډزې وکــړي، نــو امنيتــي ځواکونه 

ژر ځانونــه ســيمې تــه رســوي، خــو الر بيــا لــه شــل دقيقــو 

نيولــې تــر يــوه ســاعته پــورې بندېــږي.

د لغــامن د وايل ويانــد اســدالله دولتــزی بيــا ډاډ ورکــوي 

چــې د لغــامن اړونــد تنګــي کــې داميــي ســتونزه نشــته او 

کــه کــوم وخــت وســله وال غلچکــي بريــد کــوي، نــو هلتــه 

د امنيتــي ځواکونــو لــه مقاومــت رسه مــخ کېــږي.

دی وايــي، پــه هغــو ســيمو کــې هــم ګرځنــده ګزمــې 

زياتــې شــوې چــې دا ډول پېښــې پــه کــې رامنځتــه 

وي. شــوې 

پــه ختيــځ کــې د ۲۰۱ ســېالب قــول اردو ويانــد ډګرمــن 

محمــد هــارون يوســفزی هــم منــي چــې د لغــامن او 

رسويب ولســوالۍ د تنګيــو پــه ســيمو کــې ځينــي وختونــه 

امنيتــي  د  چــې  کــوي  بريدونــه  غلچکــي  وال  وســله 

ــږي. ــخ کې ــت رسه م ــه مقاوم ــو ل ځواکون

ــک  ــه ده چــې خل ــره جــدي ن ــي، ســتونزه ډې خــو دى واي

دې د الرې تــګ راتــګ بنــد کــړي؛ ځکــه د الرې پــه اوږدو 

کــې د امنيتــي ځواکونــو پوســتې او ګرځنــده ګزمــې شــته 

چــې د هــر ډول نــا امنــۍ مخــه نيــي.

وســله وال طالبانــو تــر اوســه پــه دې اړه څــه نــه دي 

ويــي.

ــان متامېــدای يش. ــر زي ــر پ د موټ

دی وايــي، هــره ورځ پــر دې الره وســله وال پــر موټــر چلوونکــو 

ــږي  ــه کې ــه نښ ــر پ ــه موټ ــه هغ ــړې توګ ــه ځانګ ــوي، پ ډزې ک

چــې دولتــي ماموريــن پــه کــې تــګ راتــګ کــوي.

ويل اللــه چــې د کــروال موټــر چلوونکــی دی، وايــي، پخــوا بــه د 

شــپې ناوختــه پــر دې الره تــګ راتــګ هېــڅ ســتونزه نــه لرلــه، 

خــو اوس د ورځــې ســفر کــې هــم د مــرګ خطــر مــخ وي؛ ځکه 

هــر وخــت وســله وال بريدونــه کــوي.

يــو دولتــي مامــور چــې د جــالل ابــاد ښــار مخابراتــو پــه 

څلــورالره کــې کابــل تــه د تلــو پــه نيــت موټــر کــې ناســت و، 

د نــوم نــه خپرېــدو پــه رشط يــې وويــل چــې کابــل تــه د تــګ 

پرمهــال يــې د لغــامن او کابــل پــه تنګيــو کــې لــه ژونــده متــه 

ــې اړ کــوي چــې هــره  ــوري ي ــدې مجب ــږي خــو د دن ــرې کې پ

ــه رايش. ــنبې بېرت ــه والړ يش او پنجش ــل ت ــنبې کاب ش

د کابــل واليــت د رسويب ولســوالۍ ولســوال شــاه محمــود 

هــم  خېــل  ابراهيــم 

پــه  تنګــي  د  منــي چــې 

ــو  ــله وال ــې د وس ــاحه ک س

شــوي  زيــات  فعاليتونــه 

اردو  د  هلتــه  وايــي،  خــو 

پوســته موجــود ده او چــا 

تــه د چــک پاينــټ جوړېــدو 

نــه ورکــوي. اجــازه 

ــه کــړه: ))دا خــو  هغــه زيات

ده، وســله  ارايض  غرنيــزه 

وال د غــرو لــه لــوړو څوکــو 

ــافر او  ــي مس ــه الره تلونک ــر لوي ــاد پ ــالل اب ــل- ج  د کاب

ــل  ــامن او کاب ــې د لغ ــوي چ ــکايت ک ــي ش ــر چلوونک موټ

ــه  ــره ورځ پ ــوې او ه ــره ش ــي ډې ــې ناامن ــو ک ــد تنګي اړون

ــوي. ــرو ډزې ک ــر موټ ــله وال پ ــې وس ــو ک ــو وختون بېالبېل

ــر  ــو د ډزو پ د دوی شــکايت دا هــم دی چــې د وســله وال

مهــال پــه ســاعتونو ســاعتونو لويــه الر د ترافيکــو پــر مــخ 

تــړل کېــږي چــې دنــدو او نــورو اړينــو کارونــو تــه د تــګ پر 

مهــال خلــک لــه ســتونزو رسه مــخ کېــږي.

نــږدې اتــه ورځــې مخکــې د ننګرهــار واليتــي شــورا د يــوه 

ــو  ــال ووژل ش ــه مه ــاتونکی هغ ــادري س ــهراب ق ــړي س غ

چــې لــه کابلــه ننګرهــار تــه پــر الره و او د تنګــي پــه ســيمه 

کــې يــې پــر موټــر وســله وال بريــد وشــو.

ــر  ــه الره موټ ــر لوي ــاد پ ــل- جــالل اب نصــرګل چــې د کاب

چلوونکــی دی، وايــي، ډېــر کلــه د جګــړې پــه منــځ کــې 

بنــد پاتــې کېــږي چــې حرکــت کــول يــې هــم د رس او هــم 

 د کابل – جالل اباد لويې الرې د ناامنۍ زياتوايل خلک اندېښمن کړي

چهار عضو طالبان در کابل بازداشت شدندیونیسف خواستار همکاری برای توزیع واکسین کوید-19 شد

کشته شدن ۱۷ جنگجوی طالبان در پکتیکا وزارت دفاع ملی: قاری طیب و حاجی زبیر کشته شدند

واکسـین کووید – 19 یونیسـف از لحـاظ مالی رسمایه 

گـذاری کننـد. متـام کشـورهای بایـد در برابـر کنرتول 

بخاطـر  کاالهـا  غیـررضوری–  ذخیـره   – صـادارات 

رسـیدگی بـه کوویـد–19 موضـع جـدی بگیرنـد.

یونیسـف همچنیـن از نقـاط قـوت منحـرص بـه مـا در 

زمینـه مشـارکت جامعه و رسـانیدن واکسـین اسـتفاده 

کشـورهای  کـه  گـردد  حاصـل  اطمینـان  تـا  می کنـد 

تهیـه  جهانـی  مرکـز  تسـهیالت  در  کننـده  رشکـت 

مصئـون،  دسرتسـی   )  COVAX( کوویـد  واکسـین 

رسیع و عادالنه به واکسـین دارند. این یک مسـئولیت 

در  چالش هـا  از  بسـیاری  هـم  هنـوز  و  اسـت  عظیـم 

پیـش رو پـا برجا اسـت. او همچنین گفته که یونیسـف 

بـه عنـوان بزرگرتیـن خریـدار واکسـین در جهـان ، بـه 

منایندگـی از تقریبـاً 100 کشـور سـاالنه بیـش از 2 

میلیـارد دوز بـرای معافیـت دهـی روتیـن و رسـیدگی 

بـه شـیوع تـدارک می کنـد، یونیسـف تـدارک، حمل و 

نقـل بیـن املللی و توزیع داخل کشـور واکسـین های 

کوویـد – 19 را بـرای تسـهیل جهانـی تهیـه واکسـین 

حامیـت  و  هامهنگـی   )  COVAX(  19  – کوویـد 

می کنـد.

ریاسـت جمهوری نیز روز پنجشـنبه با نر خربنامه ای 

طبـق یـک خرب دیگـر 28 جنگجـوی طالبـان در یک 

دفـاع دیگـر در والیت های در قندهار و هلمند کشـته 

از  گروهـی  کـه  اسـت  مدعـی  دفـاع  وزارت  شـدند. 

طالبـان کـه بـر پایگاه هـای ارودی ملـی در ولسـوالی 

پنجوایـی قندهار و ولسـوالی های چرخاب و محمدزو 

حملـه کـرده بودنـد، بـا دفـاع فعـال نیروهـای امنیتی 

مواجـه شـده 28 جنگجـوی شـان را از دسـت دادند. 

در ایـن درگیـری 8 جنگجـوی طالبان زخمی شـدند.

خربنامـه می افزایـد کـه در ختـم ایـن درگیـری سـه 

عـراده موتـر سـایکل و یـک پایـه مخابـره آیکـم نیـز 

انـد. افتـاده  امنیتـی  نیروهـای  بدسـت 

بـود کـه محمـد ارشف غنـی رییس جمهـور در  گفتـه 

گفتگـو بـا رئیسـان بانـک جهانـی و بانک انکشـافی از 

آنـان خواسـته اسـت کـه در قسـمت تطبیـق مرحلـه ی 

کمـک  را  افغانسـتان  کرونـا  واکسـین  برنامـه ی  اول 

»مسـئوالن  مقابـل  در  کـه  اسـت  افـزوده  ارگ  کننـد. 

متذکـره از تعهـد مالـی جامعـه ی جهانـی در زمینـه ی 

متویـل مرحلـه ی اول واکسـین کوید۱۹ که قرار اسـت 

از سـوی حکومـت افغانسـتان بـه کمـک بانـک جهانی 

بانک هـای  رییسـان  دادنـد«.  خـرب  شـود،  تطبیـق 

براسـاس  کـه  گفته انـد  آسـیایی  انکشـاف  و  جهانـی 

ایـن برنامـه، در مرحلـه ی نخسـت مبـارزه بـا مـوج دوم 

ویـروس کرونـا، قـرار اسـت ۲۰ تـا ۴۰ درصـد برنامـه ی 

واکسـین در افغانسـتان تطبیـق شـود.

آنـان گفتـه  تعهـدات  از  آقـای غنـی ضمـن قدردانـی 

از  کرونـا  ویـروس  دوم  مـوج  بـا  مبـارزه  کـه  اسـت 

اسـت. افغانسـتان  حکومـت  عمـده ی  اولویت هـای 

مـوج دوم ویـروس کرونـا در تاریـخ ۲۸ عقـرب اعـالم 

شـد. احمدجـواد عثامنـی، وزیـر صحـت عامـه در آن 

مـوارد  ارقـام  و  آمـار  براسـاس  کـه  بـود  گفتـه  هنـگام 

مثبـت ویـروس کرونا، افغانسـتان در آسـتانه ی ورود به 

مـوج دوم شـیوع ایـن ویـروس قـرار دارد.

وزارت داخلـه اعـالم کـرده کـه نیروهـای قطعـات خـاص پولیـس، بـا 

اجـرای یـک عملیـات هدفمنـد در ولسـوالی پغـامن، چهـار عضـو 

تروریسـتی  گـروه 

را  طالبـان 

کردند. بازداشـت 

ایـن وزارت شـنبه 

بـا  قـوس   15

خربنامـه ای  نـر 

کـه  اسـت  گفتـه 

بازداشـت  افـراد 

شـده در ولسوالی 

دسـت  پغـامن 

فعالیت هـای  بـه 

یسـتی  ر و تر

می زدنـد و از نـزد 

میـل  دو  آنـان، 

و  کالشـینکوف 

مهـامت  مقـداری 

اسـت.  آمـده  بدسـت  نیـز  نظامـی  تجهیـزات  و 

در خربنامـه ذکر شـده اسـت که دوسـیه ایـن افراد بـه نهادهای مسـئول ارجاع داده 

شـده است.

بـزرگ  گـروه  یـک  شـدن  کشـته  از  پکتیـکا  امنیـۀ  قوماندانـی 

جنگجویـان مسـلح در درگیـری بـا پولیـس در ولسـوالی ارگـون این 

اسـت. داده  خـرب  والیـت، 

شـاه محمـد آریـن سـخنگوی قوماندانـی امنیـۀ پکتیـکا گفتـه، ایـن درگیـری شـب 

گذشـته رخ داده اسـت او افـزود: »بـه اسـاس گزارش هـای اولیه، در نتیجـۀ درگیری 

۱۷ جنگجـوی طالبـان کشـته شـده انـد. در این درگیـری نیروی هوایـی نیز رشکت 

کـرده و مببـاران شـدید صـورت گرفتـه. گزارش هایـی هـم در مـورد تلفـات مـا داده 

شـده کـه بعـداً با شـام در میـان گذاشـته خواهد شـد.«

آقـای آریـن نگفتـه کـه در این درگیـری چه تعـداد از نیروهـای امنیتی افغان کشـته 

یـا زخمی شـده اند. 

طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفته اند. 
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بازخوانی عدالت انتقالی و خشونت پرهیزی؛ 
مقدمۀ صلح پایدار در افغانستان

قربانیان و مصدومان مین در افغانستان

قربانیــان جنــگ و خشــونت اهتــام ورزیــده و پافشــاری 

مناینــد، تــا باشــد کــه همــۀ اتبــاع افغانســتان احســاس 

مالکیــت در اســتقرارصلح پایــدار را داشــته باشــند. 

گفتــار دوم: رضورت بررســی عدالــت انتقالــی؛ راهــکاری 

بــرای تأمیــن صلــح پایــدار در افغانســتان؛

بــاز  و  سیاســی  نظــام  تأســیس  دشــواری های  از  یکــی 

گشــت آرامــش و صلــح در جامعــۀ پــس از جنــگ و منازعــات 

اجتاعــی، شــکاف و بــرزخ عمیقــی اســت کــه میــان قربانیــان 

جنــگ و عامــان جنــگ دهــان می گشــاید. 

ــه در  ــی ک ــازد. پاره ای ــاره می س ــه را دوپ ــکاف ها جامع ــن ش ای

ــوده اســت و رنج هــا و مرارت هــای جنــگ،  ــی ب گذشــته قربان

یــک رسه در وجــود او بــه بــار نشســته و تجربــه شــده اســت. 

پــاره ای دیگــر را کســانی تشــکیل می دهنــد کــه مســتقیم یــا 

غیــر مســتقیم در شــعله ور کــردن آتــش جنــگ دســت داشــته 

ــد.  ــا بوده ان ــج و مرارت ه ــاز  رن ــبب س ــد، و س ان

در دورۀ انتقالــی جنــگ پایــان مــی یابــد امــا خنــدق عظیمــی 

میــان قربانیــان و بانیــان جنــگ پــا برجــا مــی مانــد. قربانیــان 

از دو جهــت بــه نظــم جدیــد دل می بندنــد: از یــک ســو 

ــه  ــوند و ب ــا ش ــونت ره ــگ و خش ــه از رش جن ــد ک ــی خواهن م

وضعیــت قربانــی پایــان دهنــد؛ از ســوی دیگــر بــه کورســویی 

ــد  ــد و می خواهنــد کــه در نظــم جدی ــز امیدوارن از عدالــت نی

ــا  ــر احی ــان اگ ــده ش ــال ش ــق پای ــردد و ح ــا گ ــت برپ عدال

بــه  مربــوط  واقعیت هــای  و  حقایــق  حداقــل  منی گــردد، 

گذشــته برمــا و آشــکار شــود، آن هــا می خواهنــد کــه بانیــان 

جنــگ و تولیــد کننــدگان رنــج، خشــونت و دهشــت بــه پــای 

ــز محاکمــه کشــانیده شــوند.  می

دارنــد.  قــرار  عامــان جنــگ  و  بانیــان  دیگــر،  در ســوی 

شــعله ور  را  آن  و  افروخته انــد  را  جنــگ  آتــش  کــه  آنانــی 

نگه داشــته اند. آن هــا چنــدان پایبنــد نظــم جدیــد نیســتند و 

همــه چیــز را از چشــم انــداز منافــع خــود ارزیابــی می کننــد. 

بــرای آن هــا نظــم جدیــد ادامــۀ هــان جنــگ امــا بــه شــکل 

دیگــر اســت، آن هــا منی خواهنــد در وضعیــت جدیــد بازنــده 

باشــند. ایــن عامــان خواهــان حفــظ ســلطه و اقتــدار خــود 

ــت  ــه دس ــگ ب ــه در دوران جن ــه را ک ــد آنچ ــد و منی خواهن ان

آورده انــد در دوران صلــح از دســت بدهنــد، بــرای آن هــا صلــح 

ارزش ذاتــی و ماهــوی نــدارد، فقــط تــا حــدی بــه نظــم جدیــد 

ــه  ــت ک ــا دار اس ــان معن ــرای ش ــح ب ــتند و صل ــد هس ــای بن پ

ســلطه، اقتــدار و منافــع شــان را نگیــرد، منافــع شــان را 

ــرف  ــک ط ــان از ی ــاک ش ــا، ام ــه دارایی ه ــد، ب ــن کن تضمی

خســارتی وارد نکنــد و از طــرف دیگــر کردارهــای گذشــتۀ 

شــان مــورد ارزیابــی قــرار نگیــرد. بــه ایــن دلیــل، آن هــا 

مخالفــان اجــرای عدالــت انتقالی انــد. از نظــر ایــن گــروه 

درآمد

صلــح یــک آرمــان نیســت بلکــه یــک واقعیــت دســت 

زیــادی  کشــورهای  کــه  هانطــوری  اســت.  یافتنــی 

توانســته اند تــا منازعــه را پشــت رس بگذارنــد، کشــورهای 

ــه آرزوی  ــا ب در حــال جنــگ و خشــونت هــم می تواننــد ت

شــان دســت یابند. اســتوار ســاخنت اســتقرارصلح پایــدار 

ــا و  ــی دولت ه ــن امللل ــه بی ــانی و جامع ــه انس ــر جامع ب

حتــی جامعــه ای ملــی، هــم رهیافــت نظــری دارد و هــم 

عملــی؛ هــم نظریــه دارد و هــم رهیافــت؛ هــم شــکل دارد 

ــه  ــم زمین ــا؛ ه ــم معن ــظ دارد و ه ــم لف ــت؛ ه ــم ماهی و ه

دارد و محتــوا؛ هــم زمینــه و هــم پیــش و هــم پــس زمینــه: 

تــا جایــی کــه از صلــح مســلح، صلــح جاویــد، صلــح 

پایــدار، صلــح واحــد، صلــح متکــر، صلــح حال گــرا، صلح 

ــن،  ــاد برافک ــح بنی ــن، صل ــاد افک ــح بنی ــور، صل آینده مح

صلــح ذهنــی، صلــح عینــی، صلح انســانی، صلــح دولتی، 

صلــح بیــن امللــل، صلــح بیــن فرهنگــی، صلــح عدالــت 

بنیــاد، عدالــت صلــح بنیــاد، صلــح بــا مکانیســم عدالــت 

انتقالــی، صلــح واقــع گــرا، صلــح ارمــان گــرا، صلــح 

ــی  ــح بیرون ــی و صل ــح درون ــی، صل ــح گروه ــردی و صل ف

ــر آن ســخن گفتــه می شــود. امــا واقعیــت جامعــۀ  و نظای

افغانســتان و بنیادهــای تحقــق صلــح دایمــی ایــن اســت 

کــه: اســتقرارصلح پایــدار در افغانســتان بــا گــروه طالبان؛ 

بــا مکانیســم و روش هــای عدالــت انتقالــی امــکان پذیــر 

اســت، زیــرا مکانیســم هــای عدالــت انتقالــی در فراینــد 

ــتان  ــان در افغانس ــروه طالب ــا گ ــی ب ــح دایم ــق صل تحق

و  پیش رشط هــا  بســرها،  زمینه هــا،  امکان هــا،  ایــن 

ــوق  ــل حق ــه حداق ــد؛ ک ــم می کنن ــا را فراه ــش نیازه پی

قربانیــان جنــگ و خشــونت، نقــض گســردۀ حقــوق 

بــر از ســوی گــروه تروریســتی طالبــان در طــول بیــش 

ــردم  ــت و م ــه دول ــر و علی ــال در براب ــج س ــت و پن از بیس

افغانســتان انجــام داده انــد، دلجــوی و التیــام بــه دردهــا 

و رنج هــای بــی پایــان خانــواده هــای قربانیــان و بخشــی 

بــه  دســت یابی  عقانــی  و  منطقــی  راه حل هــای  از 

ــدار می باشــد. رضورت و اهمیــت وارد ســاخنت  ــح پای صل

مفاهیــم عدالــت انتقالــی در رونــد اســتقرارصلح بــا گــروه 

طالبــان؛ ایــن اســت کــه هم زمــان بــا گفت وگوهــای 

ــان  ــان از زم ــی، گــروه طالب ــن االفغان ــح بی مذاکــرات صل

انعقــاد و امضــای پیان نامــه آوردن صلــح در افغانســتان 

ــات و  ــکا؛ الزام ــاص آمری ــده خ ــزاد مناین ــی خلیل ــا زمل ب

تعهــدات حقوقــی و سیاســی و اصــل هــای رعایــت کاهش 

ــن  ــل بنیادی ــر و اص ــوق ب ــت حق ــل رعای ــونت، اص خش

گفــت وگوهــای اســتقرارصلح را کامــاً زیــر پــا گذاشــنت و 

هیــچ گونــه التــزام عملــی و تعهــد سیاســی از خــود نشــان 

ــاخص ها،  ــۀ ش ــان هم ــروه طالب ــن، گ ــد. بنابرای ــداده ان ن

معیارهــا و بنیادهــای تحقــق صلــح را هــم در میــز مذاکــره 

و هــم میــدان جنــگ نقــض کــرده و بــر تشــدید حمــات 

تروریســتی و انتحــاری و انفجــاری خویــش ســنگ متــام 

گذاشــته اســت، امــا ایــن رویکردهــای غیــر انســانی گــروه 

طالبــان  بــه اســتقرارصلح، یعنــی ایجــاد بــن بســت و بــه 

انحــراف کشــاندن مسیر درســت گفت وگوهــای مذاکــرات 

صلــح االفغانــی اســت و هــر روز زندگــی جمعــی و حیــات 

ــق  ــرده و تحق ــر ک ــت ت ــره بخ ــهروندان را تی ــی ش سیاس

صلــح پایــدار را بــا خطــر جــدی مواجــه ســاخته اند و ایــن 

خــود بــه صــورت طبیعــی صلــح جهانــی را بــا تهدیدهــای 

ــادی همــراه ســاخته اســت.  زی

گفتــار یکــم: تحلیــل و آســیب شناســی خشــونت ها؛ 

جامعــۀ  در  ســازی  صلــح  تحقــق  بــرای  تهدیــدی 

انســانی؛

بــه صــورت کلــی، در کنــار مســائل نظــری و رهیافــت های 

شــناخت شناســی تحقــق صلــح پایــدار کــه در بــاال اشــاره 

شــد وضعیــت عینــی آنچــه امــروز بریــت و جامعــه بیــن 

ــورت  ــه ص ــی ب ــۀ افغان ــام و جامع ــورت ع ــه ص ــی ب امللل

خــاص بــا آن روبروســت، وضعــی بســیار وخیــم و بحرانــی 

ــل  ــه تحلی ــی ک ــر رهیافت ــا ه ــح را ب ــع، صل ــت. در واق اس

ــوان وضعیــت موجــود را تضمیــن  ــم، منی ت ــف کنی و تعری

ــم.  ــده ای آن بدانی کنن

ــه  ــی، ب ــح جهان ــاری صل ــت ج ــف وضعی ــر توصی از منظ

ــت  ــرای عدال ــان، اج ــروه طالب ــا گ ــتقرارصلح ب ــد اس رون

ــم  ــه ه ــتند ک ــائلی هس ــن مس ــی از مهم تری ــی یک انتقال

ــی، کشــورهای   ــی، ســازمان های بیــن امللل جامعــۀ جهان

ــه ای، رشکای  ــه ای، فرامنطق ــورهای منطق ــایه، کش همس

بیــن املللــی و اســراتژیک دولــت و مــردم افغانســتان 

بایــد مــورد توجــه و بازخوانــی مجــدد و ارزیابــی عقانــی 

و منطقــی بدهنــد، تــا باشــند حقایــق و جنایت هــای 

ــرار اســت  ــد از اســتقرارصلح ق گذشــته، حــال و آنچــه بع

اتفــاق افتــد مــورد غفلــت و فراموشــی قــرار نگیــرد. گــروه 

تروریســتی طالبــان بــه مــدت بیــش از بیســت و پنج ســال 

ــی و  ــای امنیت ــردم، نیروه ــت و م ــق دول ــه در ح ــت ک اس

دفاعــی کشــور و شــهروندان ملکــی افغانســتان جنایــات 

جنگــی، خشــونت های بــی حــد و حــر انجــام داده انــد 

و رفتارهــای ضــد انســانی و نقــض فاحــش حقــوق بــر و 

حقــوق بردوســتانه را در برابــر دولــت و مــردم افغانســتان 

ــراس از  ــرس و ه ــدام ت ــچ ک ــدون هی ــد؛ ب ــام داده ان انج

محاکمــه شــدن دســت بــه ایــن همــه جنایــت وحشــتاک 

زده اســت. از ایــن منظــر، اســتقرارصلح در افغانســتان بــا 

گــروه طالبــان؛ بــدون در  نظر داشــت حقــوق قربانیــان 

ــای  ــوق خانواده ه ــن حق ــدم تأمی ــونت و ع ــگ و خش جن

در  بــدون  هم چنــان  و  سیســتاتیک  تــرور  قربانیــان 

نظرداشــت دســت آورد هــای بیســت ســال گذشــته دولــت 

نظــام،  ماننــد حفــظ جمهوریــت  افغانســتان  مــردم  و 

قانــون اساســی، ارزش هــای انســانی ماننــد حقــوق بــر، 

عدالــت اجتاعــی، دموکراســی، آزادی، برابــری، حقــوق 

ــایر  ــودکان و س ــان و ک ــوق زن ــن حق ــاع، تأمی ــی اتب اساس

ارز ش هــای دموکراتیــک و جامعــۀ عــاری از جنــگ، 

منازعــه و خشــونت امــکان پذیــر نیســتند. بنابرایــن، 

ــا  ــان در افغانســتان ب ــا گــروه طالب ــدار ب اســتقرارصلح پای

ــاخنت  ــی و وادار س ــت انتقال ــرای عدال ــم های اج مکانیس

گــروه طالبــان بــه اعــراف کــردن جنایــات جنگــی بیــش 

از بیســت و پنــج ســال علیــه دولــت و مــردم افغانســتان و 

ارزش گذاشــنت و حرمــت گذاشــنت بــه حقــوق قربانیــان 

ــه رســمیت متــام ارزش هــای  و حقــوق اساســی اتبــاع و ب

ــد همــۀ  نویــن، دموکراتیــک و حقــوق بــری کــه می توان

اتبــاع افغانســتان در ســایۀ آن هــا، امکان زندگــی جمعی و 

حیــات سیاســی وجــود دارنــد، اســتقرارصلح پایــدار امکان 

ــی  ــورت صلح ــر آن ص ــتند و در غی ــی هس ــر و عملیات پذی

ــه سیاســی سیاســتمداران داخلــی  ــا فشــار و معامل کــه ب

و بازیگــران خارجــی بــرای دولــت و مــردم افغانســتان 

تحمیــل شــوند، صلــح نیســت بلکــه آغــاز بحــران و آشــوب 

ــۀ افغانســتان اســت. دیگــر در جامع

اجــرای عدالــت یعنــی انتقــام جویــی؛ مجــال دادن بــه 

ــاز کــردن زخــم هــای کهنــه و ایجــاد مــوج  قربانیــان و رسب

جدیــد خشــونت و انتقــام جویــی اســت؛ بــه همیــن دلیــل 

منی خواهنــد حقایــق گذشــته افشــا شــود، می خواهنــد 

گذشــته در محــاق نســیان و فراموشــی فــرو رود، کســی از 

گذشــته ســخن نگویــد و راز گذشــته هم چنــان رس بــه مهــر 

ــی  ــت، بازخوان ــان جنای ــتدالل مرتکب ــه اس ــد. ب ــی مبان باق

ــه  ــال دادن ب ــه مج ــت، بلک ــق نیس ــای حقای ــته افش گذش

ــال  ــاره فع ــا دوب ــت ت ــی اس ــای تاریخ ــرت ه ــا و نف ــه ه کین

شــود و از نــو رسبــاز کنــد. چنیــن چیــزی چشــم انــداز صلــح 

را بــه مخاطــره مــی انــدازد. بایــد بــا ایــن گذشــته بــا همــۀ 

ــدرود  ــع انســانی آن ب نامایــات، بــی عدالتــی هــا و فجای

گفــت و آنچــه کــه بــر راه حــل نیســت، نســیان و فراموشــی 

راه حــل اســت. قربانیــان بایــد گذشــته کنــار بیاینــد و رنــج 

هــای آن را بــاز خوانــی نکننــد و یــاد آوری نکننــد. از دیدگاه 

بانیــان جنــگ بازخوانــی گذشــته بــه اجــرای عدالــت کمــک 

منــی کنــد و چشــم انــداز یــک زندگــی متفــاوت از گذشــته 

ــای  ــه نیازه ــد. آنچ ــرار می ده ــدی ق ــر ج ــرض خط را در مع

قربانیــان جنــگ و نســل های بعــدی اســت، اجــرای عدالــت 

ــش و  ــه آرام ــت یابی ب ــه دس ــت، بلک ــته نیس ــورد گذش در م

صلــح؛ زندگــی عــاری از خشــونت و جنــگ و جهانــی آبــاد و 

امــن اســت. چنیــن زندگــی بــا ارجــاع بــه گذشــته نــه تنهــا 

میــر منی شــود کــه بــا بــاز تولیــد نفرت هــا و خصومت هــا، 

ــه مخاطــره می افتــد. امــا ایــن اســتدالل از ســوی  کامــاً ب

قربانیــان جنــگ و فجایــع گذشــته قابــل قبــول نیســت. از 

نظــر آن هــا در پــس ایــن اســتدالل منطــق منفعــت نهفتــه 

اســت و تــداوم وضعیتــی کــه در گذشــته بــرای آن هــا رنــج و 

مــرارت بــه بــار آورده بــود، ایــن بــار بــه شــکلی دیگــر ادامــه 

و اســتمرار مــی یابــد. در صــورت عــدم اجــرای عدالــت آنچــه 

مســلم اســت، جنــگ ســاالران و تفنــگ ســاالران گذشــته 

ــی کــه از گذشــته در دســت  ــات و تجهیزات ــا امکان بازهــم ب

ــداوم  ــه ت ــاع، ب ــر اوض ــان ب ــلطه ش ــا ارشاف و س ــد و ب دارن

قــدرت و اقتــدار شــان ادامــه مــی دهنــد؛ بــه ایــن ترتیــب، 

ــد کــردن  ــان و نســل هــای بعــدی امــکان رسبلن ــه قربانی ب

ــدگان  ــز برن ــد نی ــت جدی ــن، در وضعی ــد. بنابرای ــی دهن من

اصلــی هــان جنــگ ســاالران و قومانــدان هــا خواهنــد بــود 

و آن هــا بــا بســط ســلطه و نفوذشــان در درون دســتگاه 

ــار  ــری در اختی ــهیات بیش ت ــات و تس ــا امکان ــا و نهاده ه

ــه  ــت ب ــاز گش ــرای ب ــی ب ــان مجال ــت و قربانی ــد گرف خواهن

ــهروندی  ــک ش ــت ی ــورداری از منزل ــادی و برخ ــت ع وضعی

و  داشــت.)جوادی  نخواهنــد  اقتــدار  و  حــق  صاحــب 

حیــدری،1393، 11(. بنابرایــن، در گفت و گوهــای جــاری 

تعبیــر مدیــر کل یونســکو در پیامــی کــه در ســال 2016 

راجــع بــه روز جهانــی صلــح صــادر کــرد، جالــب اســت. 

ــونت در  ــدت خش ــان از ش ــه: »جه ــت ک ــار داش وی اظه

حــال تکــه تکــه شــدن اســت«. این خشــونت رصفاً ناشــی 

از جنــگ و خطــرات آن نیســت. بلکــه امــروزه، تروریســم 

تکفیــری در صــدر تهدیدهــای صلــح جهانــی قــرار دارد. 

ــه باشــد،  ــی ک ــا هــر تعریف ــح ب ــه ای ایجــاد صل اوالً الزم

ــروز  ــان ام ــای جه ــت ه ــح از واقعی ــت و صحی درک درس

ــد  ــه نظــم جدی ــط گــذار ب ــا در رشای ــده اســت. دنی و آین

ــه ایجــاد روش هــای جدیــد  ــا توجــه ب ــاً ب قــرار دارد. ثانی

تهدیــد صلــح کــه از تــداوم و روزآمــد شــدن ایــن تهدیدهــا 

حکایــت دارد، مــا هــم بایــد بــه دنبــال روش هــای جدیــد 

ایجــاد صلــح باشــیم. هیــچ جنــگ و منازعــه در دنیــا 

ــده  ــی ش ــتقرارصلح منته ــه اس ــده و روزی ب ــدار منان پای

اســت. بنابرایــن، نیــاز اســت تــا بــرای تحقــق آرمــان 

صلــح و صلــح خواهــی رویکردهــای منطقــی روی دســت 

گرفتــه شــود و اعتــاد مــردم نیــز در ایــن پروســه جــذب 

ــا بــه  شــود. صلــح بایــد عدالــت محــور باشــد و بتوانــد ت

ــدار حفــظ شــود.  ــه ای پای گون

خشــونت پرهیــزی یــک اندیشــه و عملــی اســت کــه اقدام 

بــه آســیب رســاندن فیزیکــی و روانــی را در راســتای 

مبــارزه و رســیدن بــه اهــداف سیاســی- اجتاعــی مجــاز 

ــار از گذشــته هــای دور  ــن اندیشــه و رفت ــد. ای منــی دان

ــر از اندیشــه هــای  ــد کــه متأث ــوده و کســانی بودن هــم ب

ــی،  ــی سیاس ــی و حت ــفی، اخاق ــی، فلس ــی، عرفان دین

بــه  بــه خشــونت و جنــگ و آســیب رســاندن  اقــدام 

دیگــری را منــی پذیرفتنــد و در زندگــی خــود کوشــیدند 

ــت  ــتم اس ــرن بیس ــط در ق ــی فق ــد. ول از آن دوری مناین

ــش  ــن و بی ــاهد بزرگری ــه ش ــال ک ــن ح ــا در عی ــه م ک

تریــن جنــگ هــا و خشــونت هــا هســتیم، اندیشــه و رفتــار 

خشــونت پرهیزانــه هــم توســط برخــی از رهــران جنبــش 

هــای اجتاعــی و سیاســی مثــل گانــدی در هندوســتان، 

مانــدال در آفریقــای جنوبــی و کینــگ در آمریــکا بــه 

عنــوان یــک اســراتیژی مبــارزه سیاســی جهــت رســیدن 

بــه اهــداف اجتاعــی و سیاســی بــه کار بــرده مــی شــود. 

پــس از ایــن بــزرگان، افــراد و گــروه هــا و جنبــش هــای 

دیگــری هــم در رسارس جهــان کوشــیدند اســراتیژی 

ــارزه ای  ــار و مب ــاد رفت ــل و بنی ــه را اص ــونت پرهیزان خش

ــر خشــونت و  سیاســی- اجتاعــی خــود قــرار دهنــد و ب

ــه« بگوینــد.  جنــگ »ن

کــه  امــروز  جهــان  در  اگــر  کــه  می رســد  نظــر  بــه 

جامعه هــای انســانی هــر روز بیــش از پیــش بــه هــم 

ــرش  ــتای گس ــر در راس ــوند اگ ــته می ش ــک و وابس نزدی

و همه گانی کــردن اندیشــه و رفتــار خشــونت پرهیزانــه 

ــت بیــش از پیــش  ــده ای بری ــرد، آین کاری صــورت نگی

و  کشــی ها  آدم  جنگ هــا،  بــه  آلــوده  و  تاریک تــر 

نزاع هــای مختلــف نــژادی، قومــی، مذهبــی، سیاســی و 

اجتاعــی خواهــد بــود. )جمعــی از نویســندگان،1396، 
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ــروه  ــا گ ــتان ب ــدار در افغانس ــح پای ــق صل ــن، تحق بنابرای

طالبــان، بیــش از پیــش قربانــی جنــگ و خشــونت های 

بیــش از انــدازه شــده اســت، اساســاً گــروه طالبــان 

ــی  ــۀ افغان ــتقرارصلح در جامع ــه اس ــاد ب ــد و اعتق باورمن

نیســتند، زیــرا بقــا و موجودیــت گــروه تروریســتی طالبــان 

ــاری  ــتی و انتح ــات تروریس ــونت و حم ــگ، خش در جن

علیــه دولــت و مــردم افغانســتان می باشــند و بارهــا 

ــوق  ــض حق ــر و نق ــوق ب ــردۀ حق ــض گس ــب نق مرتک

ــت.  ــده اس ــونت ش ــگ و خش ــان جن قربانی

از ایــن جهــت، ایجــاب می کنــد کــه در رونــد تحقــق 

گــروه  بــا  افغانســتان  مــردم  و  دولــت  جــاری  صلــح 

طالبــان، مفاهیــم عدالــت انتقالــی را جــزء آجنــدای 

اساســی  پیش رشط هــای  جــزء  و  بنیــادی  و  اصلــی 

مذاکــره و اســتقرارصلح پایــدار در همــۀ نشســت ها و 

ــه  ــرار داده و توج ــی ق ــن االفغان ــح بی ــای صل گفت وگوه

ــا حــدودی از درد  ــی کــرده و ت ــت انتقال ــه عدال جــدی ب

و  تروریســتی  حمــات  قربانیــان  خانواده هــای  آالم  و 

ــوق  ــن حق ــه تأمی ــر ب ــش داده و  بیش ت ــاری را کاه انتح

قربانیــان زیــادی را از میــان غیــر نظامیــان بــه خصــوص زنــان 

و کــودکان  می گیرنــد و افــراد معلــول و مصــدوم ناشــی از 

میــن، زندگــی غــم انگیــز و رقــت بــاری را در کشــور دارنــد و از 

کار، فعالیــت و تــاش بــاز  می ماننــد. 

و بــر اســاس بعــض آمارهــا افغانســتان بعــد از یمــن، دومیــن 

کشــور در جهــان اســت کــه بیشــرین قربانیــان میــن را دارد.

ــری، انباشــت،  ــه کارگی ــر ممنوعیــت ب ــی ب امــروزه عــزم جهان

ــا اســت و  ــودی آنه ــر و ناب ــال مین هــای ضــد نف ــد و انتق تولی

در ایــن راســتا کنوانســیون اوتــاوا در 18 ســپتامر 1997 در 

اســلو )نــروژ( منعقــد گردیــد. 

و بعــد از معاهــده کــودک، دومیــن معاهــده ی اســت کــه مــورد 

میــن مقــداری مــواد منفجــره ای اســت کــه در محفظــه ای 

فلــزی، پاســتیکی یــا در اندازه هــای مختلفــی قــرار دارد 

و بــرای انهــدام وســائط نقلیــه، کشــتی ، قایــق ، هواپیــا و 

ــه کار مــی رود  .  زخ می کــردن افــراد ب

ــاوا«؛  ــر اســاس تعریــف منــدرج در مــاده 2 »پیــان ات و ب

»میــن« يعنــي مهــايت كــه طراحــي شــد كــه در زيــر، رو يا 

نزديــک ســطح زمــن يــا در رسايــر مناطــق ســطحی قــرار 

ــا  ــرد ي ــک ف ــورد ی ــا برخ ــاورت ي ــور، مج ــا حض ــرد و ب بگ

وســيلۀ نقليــه منفجــر شــود« )كنوانســيون اوتــاوا 1997 ) 

میــن دارای انــواع مختلفــی اســت؛ از آن جملــه مینهــای 

صوتــی، میــن ضــد تانــک، میــن شــیمیایی، میــن کنــرل 

در  مغناطیســی  مین هــای  جاســازی  و  هدفمنــد 

خودروهــای دولتــی در کابــل بــوده، در ولســوالی پغــان 

کردنــد  بازداشــت 

و نیــز روز دوشــنبه 10 قــوس در حــوزه هفتــم، یــک میــن 

مغناطیســی در ناحیــه شــهرک امنیــت منطقــه دوازدهــم 

ــدن  ــی  ش ــه زخم ــز ب ــه منج ــد ک ــر ش ــل  منفج ــهر کاب ش

چهــار نفــر گردیــد. 

و نیــز روز شــنبه 8 قــوس 1399 در نتیجــه دو انفجــار 

میــن در کابــل،  ناحیــه یازدهــم و ناحیــه ششــم در جــاده 

ــدند.  ــر زخ می ش ــت نف ــبز رخ داد  هف ــد س ــهرک امی ش

و نیــز یــک حلقــه میــن مغناطیســی روز چهارشــنبه پنجــم 

بــه زخ می شــدن چهــار نفــر  قــوس1399 کــه منجــز 

ــد. ــر ش ــل منفج ــهر کاب ــم ش ــه دوازده ــد در ناحی گردی

و همچنیــن دو انفجــار میــن مغناطیســی در  اول قــوس، 

ســحرگاه روز شــنبه در کابــل رخ داد کــه  در اثــر آن یــک 

ــن  ــر دیگــر زخ می شــدند و بعــد از ای ــر شــهید وســه نف نف

انفجــار حمــات پــی در پــی راکتــی از ســوی تروریســتها 

آغــاز شــد.

گزارشــهای منشــر شــده دو هفتــه اخیــر و نیــز ســایر 

گزارشــها بــه خوبــی نشــان  می دهــد، کــه تروریســتها 

همچنــان از میــن بــرای ایجــاد رعــب و وحشــت و رســیدن 

ــد و  ــتفاده  می کنن ــتی اس ــداف تررویس ــد و اه ــه مقاص ب

ــادی همچنــان  ــار ج انفجــار مین هــای مغناطیســی کن

قربانــی  می گیرنــد. 

حمــات هدفمنــد و سیست می تروریســتی و اســتفاده 

ــوز  ــا هن ــی ت ــت افگن ــات دهش ــا در حم ــواع مین ه از ان

افغانســتان را در شــار کشــورهای قرار داده که بیشــرین 

ــر  ــن را دارد، غی ــار می ــی از انفج ــات ناش ــات و صدم تلف

نظامیــان، زنــان و کــودکان مظلومانــه قربانــی  می شــوند. 

صدمــه و آســیب دیــدگان از میــن بــه خصــوص کــودکان 

و زنــان زندگــی دشــوار و پــر رنجــی را  می گذاراننــد و 

آنهایــی کــه دســت، پــا و یــا عضــوی از اعضــای بدنشــان 

ــه  ــار جادی ــا کن ــی و ی ــای مغناطیس ــارات مینه را در انفج

ــده  ــاز مان ــت ب ــاش و فعالی ــد، از کار، ت ــت داده ان از دس

ــی  ــر رنج ــخت و پ ــی س ــا زندگ ــه ب ــواده و جامع و در خان

مواجــه انــد و در آرزوی طلــوع روزهــای عــاری از خشــونت 

ــند.  ــار  می باش ــار و انتح ــته انفج ــای پیراس و دنی

ــت و  ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــورهای جه ــیاری از کش ــول بس قب

افغانســتان نیــز بــه ایــن معاهــده پیوســته اســت. 

ولــی متاســفانه بــه رغــم عــزم جهانــی برممنوعیــت بــه 

کارگیــری میــن و بــه رغــم پیوســنت افغانســتان بــه »معاهــده 

اوتــاوا« تــا هنــوز افغانســتان شــاهد قربانیــان و مصدومــان 

ــت.  ــور اس ــن در کش ــارات می ــی از انفج ناش

و تــا هنــوز طالبــان و گروههــای تروریســتی همچنــان بــا بــه 

کاربــردن مینهــای ضــد نفــر، مینهــای مغناطیســی و کنــرل 

از راه دور و بــا بــه کارگیــری ســایر مینهــا، باعــث رنج هــای 

بــی شــار و کشــته و مصــدوم منــودن غیــر نظامیــان 

ــز  ــاط نی ــن ارتب ــتند و در ای ــودکان هس ــان و ک ــژه زن ــه وی ب

ــت.  ــده اس ــر ش ــادی منت ــای زی گزارش ه

ــا  ــم ب ــد و ه ــح  می نوازن ــل صل ــم طب ــان ه ــفانه طالب متآس

انفجــار و انتحــار و بــه کار گیــری انــوع مین هــای هدفمنــد 

بــه طــرز گســرده، رنــج و عــذاب  می آفرینــد و به کشــتارهای 

گســرده و ســازماندهی شــده  می پردازنــد و امــروز بیــش از 

هــر زمــان دیگــر ترورهــای هدفمنــد، انفجــارات انــواع میــن، 

ــر نظا مــی و  ــه نقــاط پرجمعیــت، مراکــز نظا می وغی ــه ب حمل

حتــی میــن گــذاری در پارکهــا، افزایــش یافتــه و همزمــان 

ــا  ــونت ه ــازه ای از خش ــوج ت ــح، م ــرات صل ــه مذاک ــا ادام ب

هــر روز فاجعــه و نگرانــی بــه بــار  مــی آورد. 

بــر  چنانکــه دقایــق پیــش)99/09/11( خــری مبنــی 

ــهر  ــم ش ــه شش ــن ناحی ــاء الدی ــارک ع ــن در پ ــار مای انفج

کابــل کــه در میــان زبالــه جاســازی شــده بــود منتــر شــد 

و نیــز روز ســه شــنبه یازدهــم قــوس 1399، خــری مبنــی 

بــر دســتگیری »هســته ی میــن گــذاری طالبــان در کابــل« 

ــد  منتــر گردی

رئیــس  اول  معــاون  صالــح،  امراللــه  ارتبــاط  ایــن  در  و 

جمهــوری افغانســتان گفــت کــه ریاســت امنیــت ملــی 

کابــل، یــک "هســته تروریســتی" کــه در جــا بــه جــا کــردن 

ــرده  ــت ک ــتند، بازداش ــت داش ــی دس ــای مغناطیس مین ه

ــه قتــل 20 نفــر از کارمنــدان  ــه" ب اســت و آنهــا »بلبــل گون

دولتــی در ماه هــای اخیــر اعــراف کرده انــد«. او همچنیــن 

ــان در مــورد اســتفاده از  ــی از ســوی طالب ــه نرویدئوهای ب

مین هــای مغناطیســی اشــاره کــرده اســت.

کــه  اســت  گفتــه  ارتبــاط  همیــن  در  نیــز  دفــاع  وزارت 

ترورهــای  کــه کارشــان  را  افــراد  ایــن  ارتــش  نیروهــای 

از راه دور، میــن مغناطیســی و میــن ضــد نفــر می باشــد.

ــه اي طراحــي شــده  ــه گون ــر« مينــي کــه ب »مــن ضدنف

اســت كــه بــا حضــور، مجــاورت، يــا برخــورد يــک فــرد بــه 

ــر را کشــته مجــروح  ــد نف ــا چن ــک ي آن منفجــر شــده و ي

و یــا معلــول منایــد )مــاده 2 کنوانســیون اوتــاوا1997(.

امــروزه یکــی از رنجهــای بریــت، رنجهــای ناشــی از 

مین هــا بــه خصــوص مین هــای ضــد نفــر اســت کــه 

ــرد کــه بیشــر آنهــا  ــی  می گی ــر قربان هــر روزه صدهــا نف

ــتند و  ــان هس ــودکان و زن ــاع، ک ــی دف ــان ب ــر نظامی غی

ــت و  ــا اس ــودن آنه ــول من ــا معل ــردن و ی ــن ب ــث از بی باع

ــود دارد  ــا وج ــواع مینه ــز ان ــتان نی ــفانه در افغانس متآس

مصطفی شفیق

حمید زکی
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 بازی با اعداد              3166
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3061    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3336
شاه سفید را در خانه  g3 حرکت دهید. 

3365

جواب هدف         2813
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ثور
یکی از همســایه ها شما را به یک مهمانی دعوت می کند. شخصی خاص توجه 
شــما را به خود جلب می کند. و دوســتی طوالنی مدتی بین تان ایجاد خواهد 

شد. می توانید به حس تان اطمینان کنید،

جوزا
احتماال به مشکالت اورژانسی شخصی خود توجه داشته باشید. با این حال، باید 
بیشــتر به شریک عاطفی تان توجه کنید. به یک سفر کوتاه همراه هم بروید تا 

مشکالت روزانه را فراموش کنید و به یکدیگر نزدیک تر شوید. 

سرطان
یکی از بســتگان سالمند به شما هدیه ای می دهد که بسیار خوشحال می 
شــوید. مهارت های برقراری ارتباطی تان عالی اســت و به شما کمک می 
کند تا مشــکالت مالی تان را حل کنید. امروز بعد از طهر یکی از دوستان 

تان شــما را به یک مهمانی دعوت می کند.

اسد
امروز صبح اجبار تصمیماتی می گیرید که نیاز اســت برنامه های تان را تغییر 
دهید. ممکن اســت برای رفتن به یک ســفر به همراه دوستان تان اماده شوید. 
امروز برای حل مشکالت مالی روز خوبی است، به شرطی که از هر گونه حدس 

و گمان اجتناب کنید.

سنبله
امــروز صبح اجبار تصمیماتی می گیرید که نیاز اســت برنامه های تان را تغییر 
دهید. ممکن اســت برای رفتن به یک ســفر به همراه دوستان تان اماده شوید. 
امروز برای حل مشــکالت مالی روز خوبی است، به شرطی که از هر گونه حدس 

و گمان اجتناب کنید.

حمل
فرصت خوبی دارید تا در تجارت موفق شــوید، اما مجبور هســتید که چندین 
کار را انجام دهید. یک شــخص سالمند، حمایت و پشتیبانی که نیاز دارید را به 

شما ارائه می دهد.  

میزان
مهارت های برقراری ارتباطی تان تاثیر مثبت بر روابط شــما گذاشته است. 
به زودی به یک ســفر خانوادگی خواهید رفت. فرصت خوبی دارید تا سود 

زیادی در کارهای تجاری به دست آورید.

عقرب
یک ســفر کاری برای تان بسیار موفقیت آمیز خواهد شد. باید صبور باشید و 
از بحث کردن با شریک عاطفی تان اجتناب کنید. امروز بعد از ظهر مشکالت 
احساســی قدیمی را حل کنید. شــرایط مالی تان، دلیلی برای نگرانی وجود 

ندارد.

قوس
باید تصمیمات مهمی در زندگی عاطفی تان بگیرید. امروز صبح ممکن است 
چندین کار را به صورت همزمان انجام دهید. دوســتان تان از شــما حمایت 
خواهند کرد. ممکن است فرصتی داشته باشید که سود زیادی به دست آورید، 

اما از حدس و گمان اجتناب کنید.

جدی
امروز مهارت های برقراری ارتباطی تان خوب اســت. فرصت خوبی دارید تا 
پولی را سرمایه گذاری کنید. امروز مجبور هستید تا چندین کار را به دلیل 

مشکالت خانوادگی انجام دهید. 

دلو
امروز برای برقراری ارتباط و ســفرهای کاری روز مطلوبی است. تصمیماتی در 
زندگی عاطفی تان خواهید گرفت که نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت. امشب 

بعد از ظهر به یک مهمانی دعوت می شوید. 
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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 

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

دیرـ  دیار.
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اسـت، گفتامنـی اصیـل کـه دیگـر نـه  عـده ای نخبـه بلکـه خـود فرودسـتان، خـود 

مـردم، مناینـده ی خـود هسـتند. فرودسـتان هیـچ مناینـده ای جـز خـود منیتواننـد 

داشـته باشـند. مطالعات فرودسـتان را نه حکومت ها و نه سـوژه ها ی سیاسـی بلکه 

خـود فرودسـتان باید بنویسـند. 

مـن مقاومـت اسـت، مـن کنشـگری اسـت،  اگـر »تحقیـق« را کنشـگری بدانیـم و 

کنشـگری را »معطـوف بـه تغییـر وضعیـت « بخوانیـم کتـاب از »رعیـت بـه شـهروند« 

هـم تحقیـق اسـت و هـم کنشـمندِی معطوف بـه تغییر. تغییـر چه چیز؟ تغییر سـنت 

تاریـخ نویسـی مـا افغانهـا. »گایاتـاری اسـپیواک« متفکـر هنـدی در مقالـه ای ایـن 

پرسـش را طـرح میکنـد کـه آیـا در سـاختارهای پیچیـده ی قـدرت فرودسـت سـازی، 

در خفقـان و تهـی دسـتی ای کـه فرودسـتان بـه آن دچارنـد در حاشـیه ای کـه هیـچ 

راهی برای ورود به من نیسـت، فرودسـت میتواند سـخن بگوید؟ چگونه میشـود که 

فرودسـت بـه فکـر سـخن گفـن مـی افتـد؟ چگونه میشـود که فرودسـت بـه وضعیت 

استعامراسـت.  اسـراتیژی دامئـی  و  فرودسـت سـازی سیاسـت  میاندیشـد؟  خـود 

پروبلامتیـزه کـردن مسـئله ی سیاسـت هـای  فرودسـت سـازی و اسـتعامِر اقـوام در 

افغانسـتان توسـط قومـی دیگـر، از مهمریـن واساسـی تریـن مسـائلی اسـت کـه 

میتوانـد گفتـامن جدیـدی در حـوزه ی نظـر و عمـل بـرای نسـل امـروز ایجـاد کنـد؛ 

و ایـن پروبلامتیـک کـردن و بـه روشـنا آوردن مسـئله ی فرودسـتی جـز بـا بازخوانـی 

تاریـخ اسـتعامری امـکان نخواهـد داشـت. فرودسـت بـرای فهـم موقعیـت اکنونـش، 

بـرای فهـم خـودش ناگزیر اسـت بـه عقب برگـردد و دوباره خـود راببیند. عتیـق اروند 

بـه راسـتی کوشـیده دسـِت تاریـخ نویسـی افغانسـتان را بـه سـوی تاریـخ فرودسـتان 

بچرخانـد. مـن ارونـد مقاومـت اسـت، کنشـگری اسـت. تالشـی اسـت بـرای آوردن 

حاشـیه بـه مـن، سـعی ای اسـت در راسـتای جـواب اسـپیواک، فرودسـت میتوانـد 

سـخن بگویـد. امـا بـرای سـخن گفـن اول باید بدانـد که کیسـت و در کجا ایسـتاده 

اسـت. بایـد برگـردد و خـود را متاشـاکند، خود را بـه چنگ آورد و در این لحظه اسـت 

کـه از وضعیـت خویـش آگاه میشـود و نیـروی عمـل و کنشـگری او آزاد.

به سوی تاریخ فرودستان
یادداشتی بر کتاب از رعیت به شهروند اثر عتیق اروند

حوت
از یکی از دوستان هدیه ای دریافت می کنید، و دوستان تان شما را به یک سفر 
دعوت می کنند. امروز بعد از ظهر مجبور هستید تا در ارتباط با زندگی عاطفی تان 

تصمیماتی بگیرید. ممکن است اخبار ناخوشایندی را دریافت کنید 
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۱۰ فلم برتر سال ۲۰۲۰ به انتخاب 
مجله کایه دو سینما

آفتابــیـ  ارجاعـ  بالغیـ  پناهندهـ  تــاالرـ  ثنویتـ  جامداتـ  چیرگیـ  
حاکمیتـ  خراسانـ  دالورـ  ذریعـ  رمانتیکـ  زندیقـ  ژولـ  سخنـ  شوالیه 
ـ صالح ـ ضخامت ـ طراح ـ ظالم ـ عــرش ـ غنی ـ فریب ـ قرضه ـ کالم ـ 

گلدستهـ  لبیکـ  میالدـ  نوبتـ  وسیلهـ  هم کیشـ  یگانه.
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صابره اعتبار  

بـرای توصیف و تفسـیر »تاریخ-موقعیـت«، »سیاسـت-موقعیت« و »اقتصاد-

موقعیـت«  افغانسـتان، نسـل امـروز مـا ناگزیـر از بازخوانی انتقـادی تاریخ 

اسـت. زیسـت جهـان اجتامعـی انسـان افغانسـتانی بیـش از هـر زمـان 

دیگـری در وضعیـت مبهـم و پیچیـده ای قـرار دارد.  مسـائل بـه هـم گـره 

خـورده اسـت، و ایـن درهـم تنیدگـیِ مسـائل مختلـف، گره خوردگـی ذهِن 

َورزنایافتـه ی مـا را بـا ابهامـی مضاعـف رو بـه رو کـرده اسـت. البتـه و صـد 

البتـه کـه مـا مسـائل فراوانـی بـرای اندیشـیدن داریـم. مسـائلی دسـت 

نخـورده و بکـر. کار فکـری و تحقیقـی در ماهیـت امـر، پروبلامتیـک کـردن 

ایـن مسـائل اسـت؛ یعنی کنشِ پژوهشـی کنشـی معطـوف به شناسـاندن 

مسـئله اسـت، وقتی محققی بتواند چیسـتی مسـئله را به میدان روشـنایی 

بکشـاند و ازآن تفسـیری واقـع بینانـه بدهـد نیـِم راه را رفتـه اسـت. محافل 

علـوم انسـانی مـا اصـوال مسـئله ای ندارنـد، و چـون مسـئله ای ندارنـد 

تحقیقـی صـورت منیگیـرد و چـون تحقیقـی صـورت منیگیـرد مسـئله ای 

حل منیشـود. چطور میشـود که مسـئله مند شـد؟ امکان کنشـی هدفمند 

بـه نـام پژوهـش چگونـه محقـق میشـود؟ یکـی از پاسـخ هـای ایـن سـوال 

میتوانـد ایـن باشـد که پژوهشـگر بـدون درگیـری » وجودی« با مسـئله اش 

اساسـا منیتوانـد بـه رساغ امـر پژوهـش بـرود. در آثـاری کـه از عتیـق اروند 

بـه دسـتم رسـیده و توفیـق مطالعـه ی آنهـا را داشـته ام ایـن را بـه خوبـی 

فهمیـده ام کـه بـا نویسـنده ای مسـئله منـد مواجـه ام. نویسـنده ای کـه 

وجـودش بـا صداقـت درگیـر مسـئله اش اسـت. 

تاریـخ و تاریـخ نویسـی در افغانسـتان معطـوف بـه ثبـت وقایـع پادشـاهان 

و رهـران و قومندانـان و خالصـه سـوژه هـای نامی و مشـخص اسـت. فهم 

تاریـخ ازایـن منظر کـه معطوف و محدود به سـوژه های مشـخص و متمرکز 

برتاثیـر گـذاری مشـاهیرو شـخصیت هـای نامی باشـد مـا را از چیـز مهمی 

کـه بـه آن » میـدان نیروهـا« میگوییـم غافل میکنـد؛ و نه تنهـا غافل میکند 

کـه درایـن وضعیـت حرکـت تاریـخ حرکـت سـوژه هـا می شـود نـه حرکـت  

مـردم و نیروهـای اجتامعـی.  تقلیـل دادن تاریـخ بـه کنـش سـوژه هـای 

سیاسـی و حکومتـی مـا را ازفهـم قـدرت و نیـروی کنشـگری فرودسـتان 

جامعـه بـاز میـدارد. بـه یقیـن مـا تاریـخ فرودسـتان کشـور را ننوشـته ایـم، 

نخوانـده ایـم و نشـنیده ایم. مـردم که به تعبیر گرامشـی هامن فرودسـتان 

جامعـه انـد، از صحنـه  ی تاریـخ نویسـی حـذف شـده انـد. ایـن سـبک از 

تاریـخ نویسـی در مـرور زمـان فهمـی بـه مـا میدهد کـه گفتـامن اجتامعی 

مـا براسـاس آن شـکل می گیـرد. 

و  ای  قبیلـه  دنبـال هویـت  بـه  قـرن 21  در  مـا  کـه جوانـان  اگرمیبینیـم 

قومـی خـود هسـتند ،اگـر میبینیـم بحـث هویـت از چارچـوب تنـگ قـوم 

فراتـر منیـرود و امـکان انسـجام اجتامعـی محقـق منیشـود، اگـر میبینیـم 

کـه جـوان تحصیلکـرده ی افغانسـتانی بـرای هسـت بودن و وجود داشـن 

نیـروی  میبینیـم  اگـر  میشـود،  سیاسـی  هـای  سـوژه  دامـان  بـه  دسـت 

کنشـگری در نسـل جـوان ما مرده اسـت، اگـر میبینیم که رویایی مشـرک 

نداریـم، اگـر فکرهایـامن کرخـت و یـخ بسـته اسـت ،  اگـر فضـای عمومی 

نسـل جـوان مـا را تریـک ها و تسـلیت ها بـه مقامات سیاسـی و حکومتی 

پـر کـرده اسـت، اگـر میبینیـم که اصـال وجـود نداریم، اصال هسـت نشـده 

ایـم،... همـه را بایـد به فهم نادرسـت ما از تاریخ ارجـاع داد.  ما تاریخ خود 

یعنـی فرودسـتان را منیدانیـم. پـس ما اصال منیدانیم چه کسـی هسـتیم. 

گـروه »گوهـا« در هنـد پـس از اسـتعامر بریتانیایی دسـت به نوشـن تاریخ 

فرودسـتان زدنـد. فرودسـتانی کـه هـم اسـتعامر بریتانیـا آنهـا را از صحنـه 

ی فکـر و عمـل حـذف کـرده بـود و هـم دولـت ملـی گـرای هند. ایـن گروه 

درهنـد گفتامنـی را ایجـاد کردنـد کـه بـه گفتـامن » فرودسـتان« مشـهور 

معطـوف  افغانسـتان  در  نویـی  تاریـخ  و  تاریـخ 
ان و قومندانـان  پادشـاهان و رهـرب ثبـت وقایـع  بـه 
اسـت.  مشـخص  و  نـایم  هـای  سـوژه  خالصـه  و 
محـدود  و  معطـوف  منظـر کـه  ازایـن  تاریـخ  فهـم 
بـه سـوژه هـای مشـخص و متمرکـز برتاثـری گـذاری 
ز  و شـخصیت هـای نـایم باشـد مـا را از چـری مشـاهری
وهـا« میگوییـم غافـل  مهـی کـه بـه آن » میـدان نری
میکنـد؛ و نـه تنهـا غافـل میکنـد کـه درایـن وضعیـت 
حرکت تاریخ حرکت سـوژه ها یم شـود نه حرکت  
وهـای اجتمـایع.  تقلیـل دادن تاریـخ بـه  مـردم و نری
کنـش سـوژه هـای سـیایس و حکومـیت مـا را ازفهـم 
بـاز  وی کنشـگری فرودسـتان جامعـه  قـدرت و نـری
را  فرودسـتان کشـور  تاریـخ  مـا  ز  یقـ�ی بـه  میـدارد. 
ننوشـته ایـم، نخوانـده ایـم و نشـنیده ایـم. مـردم 
جامعـه  فرودسـتان  همـان  تعبـری گرامـیش  بـه  کـه 
اند، از صحنه  ی تاریخ نویی حذف شده اند. 
ایـن سـبک از تاریـخ نویـی در مـرور زمـان فهـی 
بـه مـا میدهـد کـه گفتمـان اجتمـایع مـا براسـاس آن 

د.  شـکل یم گـری

مجلـه کایـه دو سـینام چـاپ فرانسـه ده فلـم برتـر سـال ۲۰۲۰ را 

معرفـی کـرد. در ایـن فهرسـت »املاس هـای تـراش نخورده« سـاخته 

بـراداران سـفدی تـا مسـتند »سـیتی هـال« سـاخته فردریـک وایزمن 

تـا زنـی کـه رفـت سـاخته هونـگ سـانگ سـو بـه چشـم می خـورد.

فهرسـت ده فلـم برتـر سـال ۲۰۲۰ از نـگاه مجلـه کایـه دو سـینام به 

رشح زیر اسـت:

۱. مستند سیتی هال )City Hall(، ساخته فردریک وایزمن

۲. زنی که رفت )The Woman Who Ran(، سـاخته هونگ سـانگ 

سو

بـرادران  ۳. املاس هـای تـراش نخـورده )Uncut Gems(، سـاخته 

ی سفد

۴. ماملکروگ )Malmkrog(، ساخته کریستی پویو

 The( ۵. چیز هایـی کـه می گوییـم، چیز هایـی کـه انجـام می دهیـم

Things We Say, the Things We Do(، سـاخته امانوئـل مـورت

هونـگ  سـاخته   ،)Hotel by the Rive( رودخانـه  کنـار  هتـل   .۶

سـانگ سـو

 Dwelling in the Fuchun( ۷. اقامتگاهـی در کوه هـای فوچـون

Mountains(، سـاخته گـو شـیائوگنگ

۸. شوری اشک ها )The Salt of Tears(، ساخته فیلیپ گرل

۹. عظیم )Enormous(، ساخته سوفی لتورنیر

۱۰. باکره ماه اوت )The August Virgin( جوناس تروبا

پدر خوانده 3 با آغاز و پایان 
جدید خواهد آمد

افغانسـتان مـا: پدرخوانـده فلمی در ژانر گانگسـری و جنایی اسـت 

کـه زندگـی یکـی از خانواده هـای مافیایـی نیویـورک در اواسـط قرن 

بیسـتم میـالدی را نشـان می دهـد. ایـن خانـواده کـه بـه خانـواده 

کرلئونـه معروف اسـت توسـط دون ویتـو کورلئونه یـا پدرخوانده اداره 

می شـود. داسـتان ماجرا از جشـن عروسـی دخر پدرخوانده »کانی« 

آغـاز می شـود و مـا از ایـن طریـق بـه تدریـج بـا شـخصیت های فلـم 

آشـنا مـی شـویم و سـپس بـه تدریـج فلـم از یـک محیط شـاد به یک 

تـراژدی و جنـگ بیـن خانواده هـا کشـیده می شـود. در واقـع چالش 

میـان باندهـای مافیایـی بـرای تصاحـب هرچـه بیشـر قـدرت تـم 

اصلـی داسـتان را تشـکیل می دهـد.

اولیـن قسـمت از سـه گانـه ای پدرخوانـده بـه علـت اسـتقبال بسـیار 

زیـاد مخاطبـان، قسـمت های بعـدی آن نیـز بـه فاصلـه ی 2 و 16 

سـال سـاخته شـد. گرچـه پدرخوانـده 3 هیچـگاه نتوانسـت موفقیت 

هـای قسـمت های قبلـی را تکـرار کنـد.

فلمنامـه فلـم برگرفتـه از رمـان معروفـی بـه همین نـام با نویسـندگی 

فـورد  )فرانسـیس  فلـم  کارگـردان  توسـط  کـه  بـود  پـوزو«  »ماریـو 

کاپـوال( بـه صـورت فلمنامـه در آمـد. البتـه کاپـوال زیـاد بـر جزئیـات 

رمـان وفـادار منانـد و تفاوت هایـی بیـن داسـتان اصلـی و فلمنامه ی 

فلـم دیـده می شـود. امـا رفاقـت ایـن دو در ایـن فلـم بـه حـدی بـود 

کـه کاپـوال در ابتـدا متایـل داشـت نـام فلـم را »پدرخوانـده؛ ماریـو 

پـوزو« بگـذارد نـه رصفـا »پدرخوانـده!« پـدر خوانـده توسـط بسـیاری 

از منتقـدان و متاشـاگران عـام و نرشیـات معتـر جهـان بـه عنـوان 

بهریـن فلـم تاریـخ سـینامی جهـان انتخـاب شـده اسـت. برخـالف 

قسـمت های اول و دوم پدرخوانده، قسـمت سـومش چندان چنگی 

بـه دل هـا نزد و مورد نقد شـدید اهالی سـینام قرار گرفـت. منتقدین 

سـینام قسـمت سـوم را بـه درخشـانی اول و دوم این فلـم منی دیدند 

قبلـی  قسـمت های  از  افتاده تـر  پیش پـا  بسـیار  را  قسـمت  ایـن  و 

می انگاشـتند.

بـه تازگـی اسـتودیوی پارامونـت اعـالم کـرده کـه تدویـن جدیـدی از 

سـومین قسـمت فلـم پدرخوانـده اکـران خواهـد شـد. ایـن تدویـن 

جدید به مناسـبت سـی سـالگی ساخت این فلم سـینامیی است که 

پایانـی متفـاوت خواهـد داشـت و ۱۲ دقیقـه هـم کوتاه تـر می شـود.  

 ۱۹۷۲ سـال  را  فلـم  ایـن  اول  قسـمت  کاپـوال  فـورد  فرانسـیس 

کارگردانـی کـرد. ایـن فلـم نامـزد ۱۱ جایزه اسـکار بود. قسـمت دوم 

ایـن فلـم در سـال ۱۹۷۴ بـه سـینام آمـد. امـا پدرخوانـده سـوم در 

سـال ۱۹۹۰ در حالـی منتـرش شـد کـه مخاطبـان و عالقه منـدان 

فلم هـای گنگسـری در هـامن سـال شـاهد اکـران »رفقـای خـوب« 

مارتیـن اسکورسـیزی بودنـد. در آن سـال یـک اثـر اکشـن جنایـی به 

نـام »دیـک تریسـی« اثـر وارن بیتی بـا بـازی وارن بیتـی و آل پاچینو 

کار رقابـت آثـار جنایـی را پیچیده تـر از گذشـته هـم کـرده بـود.

کارگـردان مجموعـه  مشـهور پدرخوانده در زمینه تغییرات در قسـمت 

سـوم ایـن فلـم می گویـد: »رشوع و پایـان جدیـدی بـرای فلـم خلـق 

تنظیـم  دوبـاره  را  موسـیقی ها  و  مناهـا  صحنه هـا،   بعضـی  و  کـردم 

ترمیم شـده  صداهـای  و  فلم هـا  کنـار  در  تغییـرات  ایـن  بـا  کـردم. 

بـرای مـن ایـن اثـر در ادامـه پدرخوانـده یـک و پدرخوانـده دو، پایان 

اسـت.« مناسـب تری 

در   ۱۹۹۰ سـال  کریسـمس  روز  در   ۳ پدرخوانـده  سـینامیی  فلـم 

حالـی منتـرش شـد کـه دو فلـم قبلـی مجموعـه انتظـارات از قسـمت 

آخـر را بسـیار بـاال بـرده بودنـد. دو قسـمت قبـل روی هـم در ۲۲ 

عنـوان نامـزد دریافـت اسـکار شـده و ۹ جایزه اسـکار را هـم تصاحب 

کردنـد؛ از جملـه جایـزه بهریـن فلـم در سـال های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۵.

بـا گذشـت ایـن همـه سـال از اکران ایـن مجموعـه تا اکنون هسـتند 

کسـانی کـه معتقدند بـا این تدویـن و پایان بندی جدیـد، باید ارزش 

سـینامیی ایـن اثـر را دوبـاره بررسـی کـرد. حـاال هـم منتظـر دیـدن 

تدویـن جدیـد قسـمت سـوم پدرخوانده تا مـاه دسـامر خواهیم بود. 



دومنیـک  بـازی  شـیفته  زیـدان  الدیـن  زیـن 

باشـگاه  مجارسـتانی  پدیـده  سوبوسـای 

سـالزبورگ شـده اسـت. دومینیـک سوبوسـای 

ردبـول  تیـم  مجارسـتانی  سـاله   20 هافبـک 

سـالزبورگ، اکنـون بـه واسـطه درخشـش خـود 

از تیـم هـای بـزرگ قـرار  مـورد توجـه بسـیاری 

گرفتـه و از میـان و رئـال بـه عنـوان جـدی ترین 

تیـم هـای خواهـان او نـام بـرده می شـود.ضمن 

باالیـی  شـانس  دارای  هـم  را  الیپزیـش  اینکـه 

بـرای جـذب او مـی داننـد. او در 17 بـازی فصل 

نقـش مسـتقیم  بـرای سـالزبورگ روی 17 گل 

مذاکراتـی  هـا،  رسـانه  گـزارش  و طبـق  داشـته 

خـوب وپیرشفتـه را بـا الیپزیش داشـته اسـت اما 

یـک متـاس تلفنـی از زیـدان شـاید رسنوشـت او 

را تغییـر دهـد. طبـق ادعـای نرشیـه بیلـد؛ زیـن 

الدیـن زیـدان رسمربـی رئـال اخیـرا شـخصا بـا 

برنامـه  ترشیـح  وبـا  گرفتـه  متـاس  سوبوسـای 

هـای رئـال،از وی خواسـته تـا زمسـتان بـه ایـن 

گـزارش،  همیـن  طبـق  شـود.  منتقـل  باشـگاه 

تیـم  یـک  بـا  آلگـری  مکـس  زیـاد  احتـال  بـه 

انگلیسـی به دنیـای مربیگری باز خواهد گشـت.

تیم هـای  سـابق  رسمربـی  آلگـری  ماسـیمیلیانو 

فوتبال میان و یوونتوس، تابسـتان سـال 2019 

سـال  یـک  از  بیـش  و  شـد  جـدا  بیانکونـری  از 

اسـت کـه تیـم نـدارد. در واقـع ناکامی در کسـب 

عنـوان قهرمانـی در لیـگ قهرمانـان علـی رغم دو 

بـار راهیابـی بـه فینـال باعـث شـد در نهایت یک 

سـال و نیـم پیـش مدیـران یوونتـوس تصمیـم بـه 

قطـع همکاری بـا مکس آلگری بگیرنـد. رسمربی 

موفـق بیانکونری در این مدت بیـکار بوده و البته 

بارهـا شـایعاتی در مـورد احتـال بازگشـت او بـه 

عرصـه مربیگری منترش شـده اسـت. اخیـرا گفته 

شـده اسـت که او شـاید جانشـین میـکل آرتتا در 

پدیـده مجـار وسوسـه شـده تا بـه پیشـنهاد رئال 

پاسـخ مثبـت بدهـد. او یـک هافبـک تهاجمـی 

اسـت و در رشایـط فعلـی می تواند بـه کار زیدان 

در رئـال بیایـد. جدایی سوبوسـای در زمسـتان 

تصمیمـی  هنـوز  او  ولـی  اسـت  قطعـی  تقریبـا 

بـرای آینـده اش نگرفتـه اسـت. باید دیـد متاس 

غیرمنتظـره زیدان توافقـش با الیپزیش را منتفی 

خواهـد کـرد یـا خیـر.

آرسـنال شـود. آلگری که با یونتـوس 5 فصل متوالی 

قهرمـان رسی آ شـد و دو بـار هم این تیـم را به فینال 

لیـگ قهرمانـان اروپـا رسـاند بـه تایمـز گفـت:» مـن 

دوسـت دارم مربیگـری در لیـگ برتـر را هـم تجربـه 

کنـم. در ایتالیـا، من 4 سـال مربیگری میان بودم و 

5 سـال مربـی یوونتوس. حاال انتظـار دارم که دوباره 

در ایتالیـا کار کنـم امـا ایـن سـخت اسـت. به همین 

دلیـل ممکـن اسـت در انگلیـس مربیگـری کنم.«

آلگـری ادامـه داد:» بـه نظـر مـن فوتبـال انگلیـس 

در حـال پیرشفـت اسـت چـون تعـداد زیـادی مربـی 

در  تاکتیکـی  تنـوع  می کنـد.  کار  آن  در  خارجـی 

بازی هـای ایـن لیـگ در قیـاس بـا 10 سـال پیـش 

بسـیار بیشـر اسـت. فوتبـال انگلیس اکنون بسـیار 

مدرن تـر و تاکتیکی تـر اسـت اگرچه من برای سـبک 

سـنتی فوتبال انگلیسـی ها هم احرام قائل هسـتم.

لیـگ برتـر اکنـون ترکیبـی متعـادل از روح فوتبـال 

انگلیسـی و کیفیـت و رویکرد هـای تاکتیکـی جدیـد 

اسـت کـه ایـن در نتیجـه ورود مربیـان جدیـد به این 

لیـگ اسـت. نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه هر کشـوری 

تاریـخ خـودش را دارد. انگلیـس، ایتالیـا، اسـپانیا و 

آملـان هـر کـدام فوتبـال متفاوتـی ارائـه می کننـد و 

تغییـر دادن تاریـخ فوتبـال آنهـا سـخت اسـت.«

تماس زیدان با پدیده مجار؛ زمستان به رئال بیا

آلگری از مقصد بعدی خود رونمایی کرد؟
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سـفارش داده و انتظـار دارد کـه آنهـا را در نیمه اول سـال 

آینـده میـادی دریافـت کنـد.

واشـینگنت  در  کاپیتـول  عـارت  سـکوی  روی  معمـول 

و  سـکو  برابـر  در  زیـادی  جمعیـت  امـا  می شـود  برگـزار 

شـد. نخواهـد  جمـع  اطـراف  خیابان هـای 

بـه صـورت  عمدتـا  مراسـم  کـه  کـرد  او همچنیـن ترصیـح 

جمعیـت  انبـوه  حضـور  از  تـا  می شـود  برگـزار  مجـازی 

شـود. خـودداری 

گذشـته  آگسـت  مـاه  در  دموکـرات  حـزب  ایـن  از  پیـش 

کنگـره ای بـه صـورت مجـازی برگـزار کـرده اسـت و بایـدن 

ترجیـح می دهـد کـه مراسـم ورود بـه کاخ سـفید بـه هان 

ترتیـب برگـزار شـود.

مراسـم  در   ۲۰۰۹ سـال  در  ایـن  از  پیـش  بایـدن  جـو 

جمهـور  رییـس  معـاون  عنـوان  بـه  اوبامـا  بـاراک  تحلیـف 

داشـت. حضـور 

سـال  در  امریـکا  کنونـی  جمهـور  رییـس  ترامـپ  دونالـد 

۲۰۱۷ بـرای ورود به کاخ سـفید مراسـم پرشـکوهی برگزار 

انتقـاد  و  برداشـت  دالـر خـرج  میلیـون   ۱۰۷ تـا  کـه  کـرد 

برانگیخـت.  را  جمعـی  رسـانه های 

مـورد  نیـز  او در رسـانه ها  انعـکاس مراسـم تحلیـف  نحـوه 

انتقـاد کاخ سـفید قـرار گرفـت.

نوامـر  سـوم  انتخابـات  در  خـود  شکسـت  هنـوز  ترامـپ 

اسـت.  نکـرده  قبـول  رسـمی  طـور  بـه  را   ۲۰۲۰

او هنـوز اعـام نکـرده کـه در مراسـم تحلیـف بایدن رشکت 

قصـد  او  کـه  گفتـه می شـود  عـوض  در  یـا خیـر.  می کنـد 

جنـوری  بیسـتم  در  یعنـی  تحلیـف  روز  هـان  در  دارد 

نامـزدی خـود را بـرای انتخابـات ریاسـت جمهوری ۲۰۲۴ 

اعـام کنـد. 

می کننـد. دریافـت  را  واکسـن ها  اولیـن 

واکسـن  بسـته  میلیـون   ۴۰ هـم  روی  بریتانیـا  دولـت 

او گفتـه اسـت کـه بـا توجـه بـه رشایـط تسـلط بحـران 

کرونـا در کشـور بایـد از گـرد آمـدن جمعیـت میلیونـی 

شـود. خودداری 

در  پاندمـی  گسـرش  بـه  توجـه  بـا  کـه  گفـت  بایـدن 

امریـکا او از توصیـه دانشـمندان و کارشناسـان پیروی 

خواهـد کـرد. 

طبـق  جمهـور  رییـس  تحلیـف  مراسـم  کـه  نحـوی  بـه 

اسـت؛  پیشـتاز  پاندمـی  واکسـن  پخـش  و  تهیـه  در  بریتانیـا 

انجـام  کشـور  ایـن  در  تزریق هـا  نخسـتین  آینـده  سه شـنبه 

امریـکا طـی  و  اروپایـی  واکسیناسـیون در کشـورهای  می شـود. 

گرفـت. خواهـد  انجـام  آینـده  سـال  اول  نیمـه  در  مراحلـی 

تاریـخ  در  واکسیناسـیون  کارزار  بزرگریـن  از  جانسـون  بوریـس 

بریتانیـا سـخن گفتـه اسـت، هرچنـد کـه ایـن رونـد بـا گام هایـی 

کوچـک رشوع خواهـد شـد.

فـرآورده  واکسـن  بـه  کـه  اسـت  جهـان  کشـور  اولیـن  بریتانیـا 

فایـزر  امریکایـی  کنـرن  و  بیون تـک  آملانـی  رشکـت  مشـرک 

اسـت. داده  پخـش  پروانـه 

هنـوز برخـی مشـکات در تحویـل و پخـش واکسـن باقـی مانـده 

اسـت کـه بایـد در روزهـای آینـده برطرف شـود، مثا این مشـکل 

درجـه   ۷۰ زیـر  گرمـای  در  بایـد  کرونـا  حسـاس  واکسـن  کـه 

نگـه داری شـود.

در اولیـن گام بریتانیـا تنهـا ۸۰۰ هـزار واحـد واکسـن دریافـت 

می کنـد کـه بـرای ۴۰۰ هـزار نفـر کفایـت می کنـد، زیـرا بـرای 

مصونیـت کامـل هـر نفـر بـه دو بـار تزریـق نیـاز دارد. در حـال 

حـارض در کشـور تنهـا ۵۰ کلینیـک وجـود دارد کـه بـرای تزریـق 

آسایشـگاه ها،  کارکنـان  و  سـاکنان  هسـتند.  آمـاده  واکسـن 

سـاملندان بـاالی ۸۰ سـال و همچنیـن کارکنان بخـش درمانی، 

رئيـس جمهـور منتخـب ایـاالت متحـده قصد دارد مراسـم ورود به 

کاخ سـفید را مختـرص برگـزار کند. 

هنوز از رشکت دونالد ترامپ در مراسـم چیزی روشـن نیسـت. 

او قصـد دارد نامـزدی خود را بـرای انتخابات ۲۰۲۴ اعام کند.

خاطـر  بـه  کـه  اسـت  گفتـه  امریـکا  جمهـور  رئیـس  بایـدن  جـو 

هرچـه  را  خـود  جمهـوری  ریاسـت  آغـاز  مراسـم  کرونـا  بحـران 

کوچک تـر و بـدون حضـور جمعیتـی بـزرگ برگـزار خواهـد کـرد. 

کرونا در بریتانیا؛ 

پخش و تزریق واکسین از روز سه شنبه آغاز می شود

بـرای جـذب مسـی انجـام دهـد و به همیـن دلیـل ارتباط 

لئونـاردو بـا اطرافیـان مسـی قطع نشـده اسـت.

اکنـون بایـد دیـد مدیـر ورزشـی پـی اس جی پیشـنهادی 

قانـع کننـده بـه مسـی ارائـه خواهـد داد تـا باعـث شـود 

دسـتمزد  سـقف  چیـن  فوتبـال  فدراسـیون 
فوتبالیسـت هـای بومـی را نصـف کـرد و سـقف 
دسـتمزد بازیکنـان خارجـی نیـز کاهـش یافـت.
لیـگ فوتبال چیـن با رسمایه گـذاری کارخانجات 
و برندهـای معتـر چینی بـه یک بنـگاه اقتصادی 
و تبلیغاتـی تبدیـل شـده و تیـم هـا بـرای حضـور 
هزینه هـای  پرداخـت  بـا  اول  سـطح  بازیکنـان 
را  لیـگ  ایـن  جذابیـت  دارنـد  سـعی  هنگفـت 
دوچنـدان کـرده و محبوبیـت  تیم های خـود را در 
جهـان افزایـش دهند. در چند سـال اخیر مربیان 
تـا  فابیـو کانـاوارو  از فیلیپـه اسـکوالری،  بزرگـی 
کاراسـکو،  چـون  بازیکنانـی  و  بـواس  ویـاس 
کارلـوس تـه وز، الکسـاندرو پاتـو و اُسـکار و ... در 
تیـم هـای مطرحـی چـون شـانگ های ، گوانگـژو 
تـا تیانجیـن تـوپ زدند. البتـه نکته اصلـی حضور 
بازیکنـان و مربیـان معـروف، دسـتمزدها و پیـش 
پرداخـت هـای باالیـی بود کـه دریافـت می کردند 
و بـه همیـن دلیل لیگ سـطح اول فوتبـال اروپا و 

جهـان را تـرک و راهـی رشق آسـیا می شـدند.
عـده ای از بازیکنـان بـا اشـباع شـدن از پـول و بـه 
دلیـل دوری از سـطح اول فوتبـال جهـان بـا افـت 
در  و  مواجـه می شـدند  بـازی  بازدهـی  و  روحیـه 
حالـی کـه انتظـارات را بـرآورده نکـرده بودنـد، بـا 
انتقـادات شـدید مواجـه و مجبـور بـه تـرک چیـن 

فیفـا بـرای پیـدا کـردن زمـان خالـی بـه منظـور برگـزاری جـام جهانـی باشـگاه هـا با 

شـکل جدیـد و حضـور 24 تیـم بـا مشـکل مواجـه شـده اسـت.

چنـدی پیـش بـود کـه فیفـا با ارائـه طرحی جدیـد از جام جهانی باشـگاه هـا، دنیای 

فوتبـال را سـورپرایز کـرد. فیفـا در نظـر دارد تـا بـه جـای برگـزاری شـکل فعلـی ایـن 

رقابـت هـا کـه بـا حضـور قهرمـان هـای قاره هـای مختلـف به صـورت متمرکـز در یک 

کشـور برگـزار مـی شـود، ایـن رقابـت ها را بـا حضـور 24 تیم برتـر باشـگاهی متحول 

کنـد. رقابـت هایـی کـه هـم منابـع مالـی بیشـری را جـذب خواهـد کـرد و هـم برای 

فوتبـال دوسـتان جـذاب خواهـد بود.

قـرار اسـت ایـن بـازی هـا هـر 4 سـال یـک بـار نیـز برگـزار شـود. شـکل جدیـد بازی 

هـا قـرار بـود جـون 2021 در چیـن برگـزار شـود امـا طبـق اعـام جانـی اینفانتینـو 

رئیـس فیفـا و بـه دلیـل پاندمـی کرونـا و تعویـق املپیک و یـورو 2020، منتفی شـد.

طبـق ادعـای موندودپورتیـوو، برگـزاری ایـن بـازی هـا سـال بعـد نیـز دشـوار بـه نظر 

تـا جـام جهانـی  مـی رسـد. برگـزاری جـام جهانـی 2022 قطـر اجـازه منـی دهـد 

باشـگاه هـای جدیـد بـه انجـام برسـد. سـال 2023 نیـز کشـور چیـن میزبـان جـام 

بـه  بـود.  یـورو 2024 را شـاهد خواهیـم  نیـز  ملـت هـای آسیاسـت و سـال 2024 

همیـن دلیـل نزدیـک تریـن زمـان ممکـن بـرای طـرح جدیـد جـام باشـگاه هـا، سـال 

2025 خواهـد بـود.

جـام جهانـی باشـگاه هـای 2020 امـا قـرار اسـت فـروری سـال 2021 بـا حضـور 

بایـرن بـه عنـوان قهرمـان اروپـا در کشـور قطـر بـه انجـام برسـد. پرسـپولیس هـم در 

صـورت قهرمانـی در لیـگ قهرمانـان آسـیا در ایـن رقابـت هـا حـارض خواهـد بـود

نیار و لئوناردو این روزها سـخت در تاشـند تا لیونل مسـی را برای 

جدایی از بارسـا و پیوسـنت به پی اس جـی متقاعد کنند.

نیـار پـس از بـازی پـی اس جـی و منچسـریونایتد کـه بـا دبـل او و 

برتـری 1-3 پاریسـی هـا همـراه بـود، در یـک مصاحبـه رصاحتا گفت 

کـه دوسـت دارد فصـل بعـد دوبـاره با لئو مسـی هم تیمی شـود و هر 

کاری خواهـد کـرد تا ایـن اتفـاق رخ بدهد.

نیـار 4 سـال در بارسـا بـا مسـی هـم تیمـی بـود و از سـال 2017 

بـرای پـی اس جـی بازی می کنـد. هرچند او مشـخص نکرد در کدام 

تیـم بـا مسـی هـم تیمی خواهد شـد ولی گانـه زنی ها حاکـی از آن 

هسـتند کـه منظـور نیـار، پـی اس جی بوده اسـت.

ریوالـدو اسـطوره برازیلـی بارسـا روز گذشـته در واکنـش بـه مصاحبه 

نیـار حـرف جالبـی زد:» وقتـی نیـار می گویـد دوسـت دارد دوباره 

کنـار مسـی بـازی کنـد، قطعـا از چیـزی خـر داشـته و مطلـع بـوده 

کـه پـی اس جـی قصـد جـذب مسـی را دارد. صادقانـه بگویـم کـه 

متاشـای دوبـاره زوج مسـی و نیـار حتی اگـر در پی اس جی باشـد 

نیـز فـوق العـاده خواهـد بـود.« طبـق ادعـای "ESPN"، متـاس های 

نیـار و نیـز لئونـاردو مدیر ورزشـی پی اس جی با مسـی از تابسـتان 

و زمانـی کـه او درخواسـت جدایـی از بارسـا را مطرح کرد، رشوع شـد 

و حتـی پـس از ماندنـی شـدن مسـی نیـز ادامه داشـته اسـت. نیار 

حتـی رصاحتـا از لئونـاردو درخواسـت کـرده تـا هـر کاری الزم اسـت 

او از متدیـد بـا بارسـا خـودداری کنـد یـا در نهایـت مسـی 

تصمیمـی دیگـر خواهـد گرفـت. به نظر مـی رسـد لئوناردو 

تحـت فشـار نیـار ایـن روزهـا در حـال برنامـه ریـزی بـرای 

ارائـه بهریـن پیشـنهاد بـه فـوق سـتاره آرجانتانـی اسـت.

ایـن  درگیـر  هـم  بارسـا  باشـگاه  می شـدند.البته 
ماجـرا شـد و پائولینیـو بازیکن برازیلـی را ابتدا در 
فصـل 2017  از گوانـگ ژو اورگرانـد بـه خدمـت 
گرفـت و سـپس در فصـل 2018 دوبـاره بـه ایـن 
باشـگاه فروخـت. از دیگـر منونـه هـای موفـق این 
انتقـاالت مـی شـود بـه اکسـل ویتسـل اشـاره کرد 
بـه تیانجیـن  بـا قـرادادی هنگفـت  از زنیـت  کـه 
منتقل شـد و سـپس پـس از به جیـب زدن مبلغی 
هنگفـت با قـراردادی موفق به دورمتوند پیوسـت.
البتـه ایـن هافبـک بلژیکـی در جمـع زنبورها یک 
بازیکـن کلیـدی بـه حسـاب می آیـد. فدراسـیون 
پرداخـت  از  مانعـت  بـرای  چیـن  فوتبـال 
سـقف  پیـش  سـال  دو  رویـه،  بـی  دسـتمزدهای 

دسـتمزد در نظـر گرفـت.

تماس های مداوم نیمار و مدیر PSG با مسی

مـورد  آب هـای  در  ترکیـه  انـرژی  اکتشـاف 

مناقشـه مدیرانـه رشقـی و درگیری هـای اخیر 

ارمنسـتان و جمهـوری آذربایجـان بـر رس قـره 

بـاغ بـا هـم اختـاف نظـر دارنـد.

پـس از رسبریـدن یـک معلـم فرانسـوی توسـط 

یک اسـامگرای تنـدرو در حومـه پاریس، آقای 

سـکوالر  ارزش هـای  از  تـا  داد  قـول  مکـرون 

فرانسـه در برابـر اسـام رادیـکال دفـاع کنـد. 

ایـن معلـم بـه خاطـر نشـان دادن کاریکاتـوری 

از پیامر اسـام در کاس درس به قتل رسـید.

پـس از آن آقای اردوغـان گفت رئیس جمهوری 

فرانسـه نیـاز دارد کـه بـه خاطر سیاسـت هایش 

در قبال مسـلانان از نظر روانی بررسـی شـود.

"مشـکل  بـود:  گفتـه  ترکیـه  جمهـوری  رئیـس 

فـردی بـه نـام مکـرون بـا اسـام و مسـلانان 

چیسـت؟ مکـرون نیـاز دارد کـه از نظـر روانـی 

شـود." درمـان 

ایـن سـخنان بـا اعـراض فرانسـه رو بـه رو شـد 

آنـکارا فراخوانـد و  از  و پاریـس سـفیر خـود را 

ترکیـه را بـه تـاش بـرای "نفـرت پراکنـی" علیه 

فرانسـه متهـم کـرد. کشـورهای اروپایـی هـم از 

فرانسـه حایـت کردنـد.

جمهـوری  رئیـس  اردوغـان،  طیـب  رجـب 

ترکیـه ابـراز امیـدواری کـرده فرانسـه "هـر چـه 

و  شـود  مکـرون خـاص  امانوئـل  از  رسیع تـر" 

توصیـف  "دردرس"  را  فرانسـه  رئیس جمهـوری 

اسـت. كـرده 

خرگـزاری  کـه  سـخنانش  در  اردوغـان  آقـای 

گفـت:  کـرده،  مخابـره  را  آن  ترکیـه  آناتولـی 

بسـیار  بسـیار  دوره  یـک  فرانسـه  و  "مکـرون 

آرزو  گذارنـد.  مـی  رس  پشـت  را  خطرنـاک 

می کنم فرانسـه هرچـه زودتـر از معضل مکرون 

شـود." خـاص 

بـه  پاسـخ  در  اردوغـان  آقـای  اظهـارات 

بیـان  اسـتانبول  در  خرنـگاران  سـئوال های 

شـد و بـه طـور مسـتقیم از شـبکه های خـری 

شـد. پخـش 

ماه هـای  طـی  پاریـس  و  آنـکارا  بیـن  روابـط 

اخیـر وخیـم شـده و رئیـس جمهـوری ترکیـه از 

وعـده مکـرون بـرای برخـورد بـا "اسـام گرایان 

جدایی طلـب" بـه شـدت انتقـاد کـرده اسـت.

دو کشـور رسی مسایل مختلفی از جمله جنگ 

کاریکاتورهـای  لیبـی،  و  سـوریه  در  داخلـی 

هـای  فعالیـت  ابـدو،  شـارلی  در  شـده  چـاپ 

اردوغان: امیدوارم فرانسه هر چه سریع تر 
از دست مکرون خالص شود

تعویق جام جهانی تغییرات بزرگ سقف دستمزدها در فوتبال چین
باشگاه های جدید تا 2025؟

نزدیک ترین مقارنه مشتری و زحل 
پس از ۸00 سال؛ چگونه آن را رصد کنیم؟

می گوید که در تاریخ ۲۱ دسـامر این دو سـیاره 

ماننـد یـک سـیاره دوتایـی بـه نظـر می رسـند.

بـه گفته ناسـا گرچـه ممکن این دو سـیاره از دید 

ناظـر زمینـی نزدیـک بـه نظـر برسـند امـا فاصلـه 

اسـت. یکدیگـر  از  مایـل  صدهـا  آن هـا  واقعـی 

آسـان  از هـر سـتاره  مشـری در حـال حـارض 

درخشـان تر بـه نظر می رسـد. زحل کمـی تاریک 

درخشـان ترین  انـدازه  بـه  همچنـان  امـا  اسـت 

قابـل  طایـی  درخشـش  یـک  بـا  سـتاره ها 

تشـخیص اسـت. زحـل دقیقـا در رشق مشـری 

از  برخـی  انـدازه  بـه  حتـی  و  می شـود  ظاهـر 

قمرهـای خـود به سـیاره نزدیک به نظر می رسـد. 

چشـمک زن  حالـت  کـه  سـتاره ها  خـاف  بـر 

دارنـد، هـر دو سـیاره روشـنایی پایداری را نشـان 

می دهنـد کـه در شـب هایی کـه آسـان صـاف 

بـه راحتـی قابـل تشـخیص هسـتند.  اسـت 

بـه رشطـی کـه آسـان صـاف باشـد ایـن رویـداد 

از هـر نقطـه روی زمیـن قابـل مشـاهده اسـت. 

هارتیـگان می گویـد: »هـر چـه ناظـران بیشـر به 

سـمت شـال کـره  زمیـن باشـند زمـان کمـری 

بـرای مشـاهده ایـن مقارنـه قبـل از محـو شـدن 

داشـت.«  خواهنـد  افـق  خـط  زیـر  بـه  سـیاره ها 

دارد  انقـاب دسـامر مطابقـت  بـا  رویـداد  ایـن 

شـالی  نیمکـره  در  را  سـال  روز  کوتاهریـن  و 

می کنـد.  مشـخص 

اسـت  ممکـن  تلسـکوپ  یـا  شـکاری  دوربیـن 

بـا  باشـند.  یاری گـر  پدیـده  ایـن  تشـخیص  در 

زحـل  حلقه هـای  مشـاهده  امـکان  تلسـکوپ 

می شـود. فراهـم 

در نخسـتین شـب زمسـتان، دو سـیاره مشری 

نزدیـک  یکدیگـر  بـه  آنقـدر  )زهـره(  زحـل  و 

خواهنـد شـد کـه بـه نظـر می رسـد »یک سـیاه 

دوتایـی« شـکل گرفتـه اسـت. ایـن پدیـده نادر 

 ۸۰۰ حـدود  می شـود،  نامیـده  »مقارنـه«  کـه 

سـال پیـش رخ داده بـود. پاتریـک هارتیـگان، 

در  نجـوم  و  فیزیـک  اسـتاد  و  ستاره شـناس 

گفـت:  بیانیـه ای  در  امریـکا  رایـس  دانشـگاه 

نـادر  تقریبـا  سـیاره  دو  ایـن  بیـن  »هم تـرازی 

اسـت و تقریبـا هر ۲۰ سـال یکبـار رخ می دهد 

امـا ایـن پدیده پیـش رو جـزو اسـتثناهای نادر 

اسـت چـرا کـه ایـن دو سـیاره بسـیار نزدیک به 

یکدیگـر خواهنـد شـد، پدیـده ای کـه بـار قبـل 

در ۴ مـارچ ۱۲۲۶ میـادی رخ داد.«

چگونه می توان این پدیده را متاشا کرد

 ۲۰۰۰ سـال  در  بـزرگ  مقارنـه  آخریـن  در 

میـادی، مشـری و زحـل آنقـدر بـه خورشـید 

نزدیـک بودنـد که مشـاهده آن دشـوار بـود. اما 

عاقمنـدان بـه فضـا اینبـار دیـد واضح تریـن از 

ایـن واقعه آسـانی را پیش رو خواهند داشـت. 

ناسـا می گویـد بهریـن حالـت مقارنـه اندکـی 

پـس از غـروب آفتـاب مشـاهده می شـود و افق 

جنـوب غربـی را باید جسـت وجو کـرد. نزدیکی 

نیـز در آسـان  از هـم اکنـون  ایـن دو سـیاره 

قابـل مشـاهده اسـت و بـرای سـه هفتـه آینـده 

می توانیـد هـر عـرص نزدیـک و نزدیک تـر شـدن 

ایـن دو سـیاره را در آسـان متاشـا کنیـد. امـا 

بهریـن زمـان بـرای مشـاهده نزدیکـی ایـن دو 

سـیاره بین ۱۶ تا ۲۵ دسـامر است. هارتیگان 

مراسم تحلیف ریاست جمهوری بایدن مختصر برگزار می شود
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مفسـد را کـه در داخـل اداره شـهدا و معلولیـن فعالیت دارند 

مشـخص کنـد؛ تـا تحـت پیگـرد قانـون قراربگرينـد.

والـی فاریـاب افـزود کـه هرچنـد معیـن وزارت، ازحـدود یـک 

هفتـه به اينسـو مرصوف بـررىس اين موضوع  در شـهر میمنه  

مـى باشـد؛ امـا تاکنـون از جریـان ارزیابی ها و مشـاهداتش 

گـزارش نداده تا کسـانی که در فسـاد دسـت دارنـد به چنگ 

قانون سـپرده شـوند.

موصـوف گفـت يـک کارمنـد اداره شـهدا و معلولیـن، کـه ٩٢ 

هـزار امتیـاز شـهدای نیروهای امنیتـی را از بانک می گرفت، 

بازداشـت  بالفعـل  څارنوالـی  و  کشـفی  ارگانهـای  توسـط 

گرديـد، کـه فعـا تحـت نظـارت قـراردارد و منبعـد، فعالیـت 

شـورای معلولیـن کـه منبـع فسـاد اسـت لغـو خواهـد شـد.

پـژواک تـاش کـرد تـا ديـدگاه معـني وزارت شـهدا ومعلولني 

را کـه مـرصوف بـررىس اسـناد و ثایـق افـراد داراى معلوليـت 

درفاريـاب مـى باشـد، به دسـت بيـاورد؛ اما موفق بـه اين کار 

. نشد

ايـن مقـام بلندپايـه  فارياب، درحـاىل اداره شـهدا و معلولین 

ایـن والیـت را متهـم بـه فسـاد مى کند کـه هفتۀ پیـش عطاء 

محمـد فیضـی رییس دفـر والیتی حـزب جنبـش در فاریاب 

بـا شـامرى از اعضـای آن حزب، گردهاميـى را در مقابل اداره 

شـهدا و معلولیـن تشـکیل داده  ادعـا کردنـد کـه  ایـن اداره، 

مایه فسـاد اسـت و حقوق معلولین و شـهدا توسـط زورمندان 

و فسـاد پیشـگان بخصـوص حاجـی جنت گل رییس شـورای 

معلولیـن بـا همدسـتانش، حیف و میل میشـود.

آنـان تاکیـد کردنـد که  تقریباً یکسـال مى شـود که معاشـات 

معلولیـن و ورثـه شـهدا در بانـک موجـود اسـت؛ امـا رهـری 

قبـال حقـوق  در  کـه  بـدی  اهـداف  روی  محلـی،  حکومـت 

و سـقم آن تحقیقـات خویش را آغاز کرده اسـت.

در ایـن بیانیـه اشـاره شـده اسـت: »در پیوند به ایـن موضوع، 

وزارت امـور خارجه به سـفارت جمهوری اسـامی افغانسـتان 

در تهـران و جـرال قونسـلگری های کشـور مقیـم جمهـوری 

را  تحقیقات شـان  تـا  اسـت  سـپرده  وظیفـه  ایـران  اسـامی 

به شـکل همه جانبـه آغـاز و در مورد بـه وزارت امـور خارجه در 

ارسع وقـت گـزارش دهند.«

سـخنگوی  افغانسـتان،  خارجـه  وزارت  بیانیـه  بـا  همزمـان 

وزارت خارجـه ایـران بـه آن واکنـش نشـان داده و گفتـه بـود 

تصاویـر منتـر شـده در فضـای مجـازی در خصـوص اهانت 

اتفـاق  بـرادران افغانسـتانی از اسـاس نادرسـت بـوده و  بـه 

مـورد نظـر در ایـران اتفـاق نیفتـاده اسـت

نیروهـای  شـامر  منی توانـد  کشـور  ایـن  رییس جمهـور 

امریکایـی را در افغانسـتان بـه کمـر از چهارهـزار تن کاهش 

دهـد.

ایـن الیحـه تأکیـد شده اسـت کـه رییس جمهـور ترمـپ رونـد 

خـروج رسبـازان امریکایی از افغانسـتان را مـروط به اوضاع 

افغانسـتان تنظیـم کند.

قانـون امریـکا به گونه یـی اسـت کـه حتـا اگـر رییس جمهـور 

بـرج جدیـد تحـت یـک برنامـٔه ۵۰۰ میلیـون دالـری نیـز خر 

دادنـد. محفظـٔه )کتاره( فلزی سـه مر بلندی دارد و قسـمت 

بـاالی و داخـل آن سـیم خـاردار گرفتـه شـده اسـت.

مقامـات افغـان بارهـا با ایجـاد موانع و اعامر پوسـته ها اظهار 

بـار  اقـدام پاکسـتان حتـی چندیـن  ایـن  مخالفـت کـرده و 

سـبب درگیـری میـان دو طـرف و وارد شـدن تلفات نیز شـده 

است.

حـوادث  کاهـش  دلیـل  پاکسـتان  اردوی  مقامـات  امـا 

می داننـد. امنیتـی  پـروژٔه  ایـن  را  پاکسـتان  در  تروریسـتی 

بـا وجـود آنکـه مقامـات پاکسـتانی می گوینـد کـه نیروهـای 

شـامل در ایـن پـروژه بارهـا مـورد حمـات تنـدروان از جانـب 

 مقـام هـای محلـی در فاریـاب، از فسـاد گسـرده در ادارۀ 

کـه  مـی گوينـد  و  ایـن والیـت خـرداده  معلولیـن  و  شـهدا 

کمیتـۀ بررسـی اسـناد و وثایـق شـهدا و معلولین ايـن واليت، 

١٤ هـزار معلـول خیالـی را شناسـایی و امتیـاز شـان را قطـع 

کرد. 

نقیـب اللـه فایـق والـی فاریـاب؛ گفـت کـه فاسـدترین ارگان 

در سـطح این والیت، اداره شـهدا و معلولین اسـت که در آن 

انسـان های فاسـد، مافیـا و زورگو جا گرفته انـد و قراراطاع، 

هـر کـدام آنهـا تا ده قطعـه کارت معلولیـت دارند.

فایـق افـزود کـه، ٥٦٠ میلیون افغانی غرض اجرای معاشـات 

معلولیـن و شـهدا تخصیـص یافتـه بـود؛ امـا او اجـازۀ توزیـع 

را نـداد. از رئیـس جمهـور خواسـت هیاتـی توظیـف گـردد تا 

اسـناد و وثایـق شـهدا و معلولیـن را بررسـی منـوده وبعـدا بـه 

مسـتحقین واقعـی معـاش حواله شـود.

موصـوف افـزود کـه یـک کمیتـه متشـکل از ١٤ ارگان که در 

َراس آن خـودش قـرار دارد، تشـکیل گردیـده وطـی بیشـر 

قبـاً  کـه  را  معلـول  هـزار  اسـناد ٢٢  توانسـتند  مـاه  از ١٠ 

معـاش مـی گرفتنـد، بررسـی منـوده باالتـر از ٨ هـزار معلـول 

را مسـتحق دانسـتند.

وی عـاوه کـرد: »در گذشـته حقـوق معلولین واقعـی به گونه 

کامـل پرداخـت منیشـد، هرفـرد معلـول سـاالنه بیـش از ١٥ 

الـی ٣٠ هـزار افغانـی منـی گرفتنـد، معـاش شـان درجيـب 

مافیـا و افـراد فاسـد تحـت نـام شـورای معلولیـن و مناینـده 

معلولیـن کـه در داخـل آن اداره نفـوذ کـرده اند، مـی افتاد.«

ایـن ملحـوظ معیـن وزارت شـهدا  بـه گفتـۀ موصـوف، روی 

و معلولیـن، بـه شـهر میمنـه آمـد تـا اجـراآت کمیتـه بررسـی 

و  جـو  اسـتفاده  افـراد  ارزیابـی  منـوده،  را  وثایـق  و  اسـناد 

 سـفارت ایـران در کابـل در واکنـش بـه انتشـار دو ویدئـو بـا 

ادعـای رضب و جـرح اتباع افغانسـتان در ایـران، این موضوع 

را تکذیـب و ویدیوهـا را قدیمـی و همچنیـن مربوط به کشـور 

دیگـری توصیـف کرد.

نـر دهنـدگان یکـی از ایـن ویدئوها که اخیر در شـبکه های 

اجتامعـی مخصوصـا فیس بـوک به طـور گسـرده دسـت بـه 

منتـر  »ویدیـو  نوشـته اند:  آن  توضیـح  در  می شـود  دسـت 

شـده از لـت و کـوب افغان هـا در شـهر شـیراز کشـور ایـران 

توسـط پولیـس آن کشـور جگـر انسـان را خـون می سـازد.«

ایـن ویدئـو یـک اتـاق را نشـان می دهـد کـه در آن افـرادی با 

لبـاس نظامـی اقـدام بـه رضب و جـرح افـراد دیگـر می کنند. 

اتـاق خونیـن اسـت و برخـی از شـدت جراحـت  دیوارهـای 

حرکـت منی کننـد. روی ایـن ویدئو موسـیقی گذاشـته شـده 

اسـت و بنابرایـن صـدای محیـط شـنیده منی شـود. برخی از 

کاربـران شـبکه های اجتامعی ایـن ویدئو را مربـوط به جنگ 

سـوریه عنـوان کردند.

سـفارت ایـران در کابـل در بیانیـه خـود دربـاره گفـت: »بـا 

نهایـت تاسـف عواملی در داخل افغانسـتان بـا هدف تخریب 

روابـط و ایجـاد تنش هـای مقطعـی در مناسـبات دو کشـور؛ 

اقـدام بـه پخـش ایـن ویدیوهـا کـه یکـی مربـوط به کشـوری 

اسـت،  پیـش  پنـج سـال  بـه  مربـوط  دیگـری  و  ایـران  بجـز 

منوده انـد.«

پیـش از ایـن وزارت خارجـه افغانسـتان در روز پنجشـنبه ۱۳ 

قـوس در بیانیـه ای اعام کـرد که این نهـاد ویدیویی را مبنی 

بـر آزار و اذیـت عده ای از شـهروندان افغان که در رسـانه های 

اجتامعـی نر شـده اسـت، دریافت منـوده و در مورد صحت 

 پـس از دسـتور دانلـد ترمـپ، رییس جمهـور ایـاالت متحـدۀ 

امریـکا بـرای کاهـش رسبـازان ایـن کشـور از پنج هـزار به دو 

قانون گـذاران  اکنـون  افغانسـتان،  در  تـن  پنـج صـد  هـزارو 

امریكایـی بـرای جلوگیری از خروج شـتاب زده از افغانسـتان 

دسـت بـه کار شـده اند.

امریـکا  مناینـده گان  مجلـس  ملـی  دفـاع  مجـوز  درالیحـۀ 

کـه  ۲۰۲۱آمده اسـت  سـال  بـرای  کشـور  ایـن  سـنای  و 

آینـده،  مـاه  دو  در جریـان  کـه  پاکسـتان می گویـد  اردوی   

افغانسـتان  بـا  مـرز  کیلومـر   ۲۶۰۰ حـدود  حصارکشـی 

شـد. خواهـد  تکمیـل 

چهـارم  روز  پاکسـتان  اردوی  عامـٔه  روابـط  خدمـات  بخـش 

دسـمر )۱۴ قـوس( در مـورد این پـروژٔه یک جانبـه معلومات 

داد کـه بـه هـدف جلوگیـری از تـردد تنـدروان، قاچاقـران و 

سـایر رفت و آمد غیر قانونی از مرز دو کشـور، در اوایل سـال 

۲۰۱۷ آغـاز شـده بود.

اردوی پاکسـتان گفتـه اسـت کـه پـروژٔه ایجـاد موانـع در مرز 

غربـی ایـن کشـور، ۸۳ در صـد تکمیل شـده اسـت.

و  پوسـته  صدهـا  اعـامر  از  پاکسـتانی  مقامـات  عـاوه،  بـر 

١٤هزار معلول خیالی در فاریاب شناسایی گردید

ویدئوی جنجالی با ادعای آزار مهاجران افغان؛ 
ایران: قدیمی است و مربوط به ما نیست

کانگرس امریکا دربرابر خروج این کشور از افغانستان اقدام می کند 

پاکستان: حصارکشی مرز با افغانستان به زودی تکمیل می شود

معلولیـن دارد، اجـازه منـی دهـد توزیـع گـردد.

مسـئولین و اعضـای جنبش هشـدار داده بودند در صورتی 

کـه دسـت شـورای معلولیـن از اداره شـهدا قطـع و رهـری 

داراى  افـراد  معاشـات  اجـرای  اجـازه  محلـی،  حکومـت 

معلوليـت را ندهـد، بـا واکنـش آنـان رو بـه رو خواهـد شـد و 

دروازه ایـن اداره را مـی بندنـد.

پـژواک  بـه  معلولیـن  شـورای  رییـس  گل  جنـت  حاجـی 

گفـت کـه شـورای او، ثبـت شـده وزارت عدلیـه اسـت، متام 

ارگانهـای محلـی فاریـاب مطلـع هسـتند، کسـی منیتوانـد 

لغـو منایـد.

افـراد داراى  بـودن ١٤ هـزار  جنـت گل در مـورد خیالـی 

معلوليـت درآن واليـت گفـت که این مسـئله مربوط به شـورا 

منـی شـود، ارگانهايـی کـه اسـناد معلولیـن و ورثه شـهدا را 

طـی مراحـل اداری، تائیـد و مهـر کردنـد پاسـخ بدهنـد.

هرعضـو  کارت   ٥٠٠ داشـن  ارتبـاط  بـه  همچنـان  وی 

شـورای معلولیـن گفـت کـه بـه دلیـل مشـکات امنیتی در 

ولسـوالی هـا، معلولیـن هـر ولسـوالی فـردی را بـه عنـوان 

مناینـده انتخـاب کـرده انـد؛ تا اسـناد شـان را طـی مراحل 

منایـد؛ امـا معـاش هر معلول به حسـاب بانکی شـان حواله 

میشـود.

یـک منبـع معتر که نخواسـت نامش گرفته شـود به پژواک 

معرفـی  معلولیـن  مناینـده  عنـوان  بـه  کـه  کسـانی  گفـت 

هسـتند، هـر کـدام صدهـا کارت بـا خـود دارنـد بیشـرین 

پـول در جیـب آنـان مـی رود.

و  شـهدا  اداره  رسپرسـت  زاده  آخنـد  الرحمـن  حبیـب 

معلولیـن فاریـاب گفـت که پیـش از آمـدن او هرچند کمیتۀ 

موظـف اسـناد  ٨٦٨٨ تـن معلـول را تثبیت منـوده بود؛ اما 

بـا آنهـم دوبـاره مـورد بازنگـری قـرار گرفـت  کـه در نتيجـه 

بیـش از ٧٠٠ تنـى کـه معلولیت شـان کمـر از ٥٠ فیصد؛ 

بودنـد،  شـده  شـاخته  معـاش  فیصـد   ١٠٠ امامسـتحق 

شناسـایی گردیـد و معاش سـه ربع بقیه معلولیـن، در حال 

اجـرا می باشـد.

آخنـد زاده افـزود کـه اسـناد حدود یکهـزار معلـول دیگر نیز 

تحـت بررسـی کمیتـه موظـف قـرار دارد، بـا نهایـی شـدن 

پروسـه، معاشـات آنهـا حوالـه خواهد شـد.

وی در مـورد نفـوذ مافیـا و زورمنـدان، کـه هرکـدام  صدهـا 

قطعـه معلولیـت دارند گفت که معاشـات آنعـده افرادمعلول   

کـه از جانـب کمیتـه تثبیـت شـده، بـه حسـاب بانکـی آنهـا 

حوالـه مـی گـردد و پس از ایـن، هیچ کـس منیتواند از حق 

معلولیـن سـوء اسـتفاده مناید.

ارتبـاط  بـه  فاریـاب،  معلولیـن  و  شـهدا  اداره  رسپرسـت 

در  جنبـش  حـزب  مسـئولین  و  فاریـاب  والـی  اظهـارات 

مـورد لغـو شـورای معلولیـن کـه منابـع فسـاد اسـت، گفت: 

“از روزی کـه مسـئولیت ایـن اداره را بـه دوش دارد، کـدام 

مداخلـه و خواسـت بیجـاى شـورای معلولیـن را مشـاهده 

لغـو  صاحیـت  قانـون  مطابـق  حـال،  عیـن  در  و  نکـرده 

نـدارد.” نیـز کسـی  را  معلولیـن  شـورای 

تـا  بـود  افغـان توصیـه کـرده  بـه مقام هـای  وی همچنیـن 

صـدور  در  تعجیـل  عـدم  و  اخبـار  نـر  در  بیشـر  »دقـت 

باشـند. داشـته  رسـمی«  بیانیه هـای 

تاکنـون مـواردی از بدرفتـاری بـا مهاجـران افغـان در ایـران 

منتـر شـده اسـت کـه در یکـی از آن هـا که به ثور گذشـته 

برمی گـردد مقام هـای افغانسـتان اعام کردند کـه مرزبانان 

ایـران روز ۱۲ ثـور پـس از »شـکنجه« ۴۶ مسـافر افغـان آنها 

را »وادار« بـه پریـدن در رودخانـه مـرزی هریـرود کردنـد که 

شـامری غـرق و تعـدادی نیـز ناپدیـد شـدند. وزارت خارجه 

تکذیـب  »قویـا«  را  افغانسـتان  مقامـات  اتهـام  ایـن  ایـران 

کرده انـد. بـا ایـن حـال در ایـن زمینـه یـک گـروه تحقیـق 

شد.  تشـکیل 

ایـاالت متحـده تصمیـم بـر رد ایـن الیحـه بگیـرد کانگـرس 

صاحیـت لغـو چنیـن تصمیـم را خواهـد داشـت.

یکـی از ایـن قانون گـذاران امریکا گفـت: »اعضای کانگرس 

تذکـر می دهنـد کـه هـر تصمیمـی بـرای کاهـش نیروهـای 

مسـلح ایـاالت متحـده در افغانسـتان بایـد به روشـی منظم 

و بـا هامهنگـی بـا هـم پیامنـان و رشکای ایـاالت متحـده و 

دولـت افغانسـتان انجـام شـود.«   فرماندهـان جنگی ارتش 

ایـاالت متحـده پیـش از ایـن هشـدار داده انـد کـه هـرگاه 

از مـرز چهارهـزار تـن کاهـش  شـامر نیروهـای امریکایـی 

بـا  پیـکار  و  افغـان  نیروهـای  آمـوزش  مأموریت هـای  یابـد، 

هراس افگنـی آسـیب خواهنـد دیـد. تحلیل گـران امریکایی 

برابـر  در  گانگـرس  موضع گیـری  کـه  انـد  بـاور  ایـن  بـه 

رییس جمهـور  جوبایـدن  بـه  قـوی  پیـام  یـک  افغانسـتان، 

دربـارۀ  مسـؤوالنه  بایـد  او  کـه  می دهـد  نیـز  منتخـب 

افغانسـتان عمـل کنـد. بربنیـاد توافق نامـۀ صلـح امریـکا با 

طالبـان، رونـد بیـرون شـدن رسبـازان امریکایی بایـد درماه 

مـی تکمیـل شـود، امـا برخـی از قانون گـذاران امریکایـی 

می گوینـد کـه طالبـان بـه بسـیاری از وعده هـای شـان از 

جملـه کاهـش خشـونت ها و قطـع رابطـه بـا القاعـده عمـل 

نکرده انـد و نبایـد خـروج از افغانسـتان شـتاب زده باشـد. 

افغانسـتان قـرار گرفته انـد، اما حکومت افغانسـتان همواره 

اسـت  کـرده  متهـم  تندروانـی  دادن  پنـاه  بـه  را  پاکسـتان 

انجـام  انفجـاری  و  انتحـاری  حمـات  افغانسـتان  در  کـه 

می دهنـد. بـا آنهـم، مقامـات افغـان مـرز کنونـی میـان دو 

کشـور را منحیـث رسحـد رسـمی نـه بلکـه بـه مثابـه خـط 

می شناسـند. دیورنـد 

اردوی پاکسـتان همچنـان در تـاش برای بهبـود امنیت در 

مـرز ۹۰۰ کیلومـری جنوب غربـی خویـش بـا ایـران حصار 

کشـی را آغـاز کـرده و بـر اسـاس معلومـات رسـمی، ایـن 

پـروژه ۳۰ درصـد تکمیـل شـده اسـت و قـرار اسـت تـا اخیر 

سـال آینـده بـه پایـه اکامل برسـد. 

پـژواک گفـت کـه مسـجد جامـع آقینـه، بتاریـخ ٣٠ عقـرب 

قنسـولگری  سـوى  از  دالـر  هـزار   ٥٩٤ هزینـۀ  بـا   ١٣٩٧

بـا  امـروز  و  بـود  آغـاز شـده  مزاررشیـف،  مقیـم  ترکمنسـتان 

هزینـۀ نزدیـک بـه ٦٠٠ هـزار دالـر، بـه بهـره بـردارى سـپرده 

شـد.

بـه گفتـه ی او، افراد مسـلح ناشـناس از یک موتـر بر رسبازان 

پولیـس گمـرک اسـام قلعه تیرانـدازی کرده انـد.

او افـزود کـه مهاجامن پس از کشـن ایـن دو پولیس از محل 

فـرار کرده انـد و تـاش پولیـس بـرای شناسـایی و بازداشـت 

مهاجامن آغاز شـده اسـت.

تاکنـون فـرد و یـا گروهـی مسـئولیت این رویـداد را بـر عهده 

نگرفته اسـت.

وارداتـی  کاالهـای  از  زیـادی  قسـمت  یـک 

اسـام قلعه  گمـرک  طریـق  از  ایـران  کشـور 

وارد هـرات می شـود. بارهـا افـراد مسـلح در 

اقـدام  اسـام قلعه   – هـرات  شـاه راه  مسـیر 

کنارجـاده ای،  ماین هـای  کارگـذاری  بـه 

کرده انـد.  آدم ربایـی  و  تیرانـدازی 

مسـیر،  ایـن  در  ناامنی هـا  افزایـش  پـی  در 

تاجـران و کارمنـدان گمرک به خاطـر افزایش 

ناامنی هـا، خواسـتار انتقال مجـدد گمرک از 

اسـام قلعه بـه شـهر هـرات شـده اند. 

تجـارت  و  ترانزیـت  نشسـت  هشـتمین  مـی رود  انتظـار      

افغانسـتان- پاکسـتان در آینـده نزدیـک در اسـام آباد برگـزار 

شـود.

فـواد احمـدی، سـخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانسـتان 

هـدف  بـه  نشسـت  ایـن  گفـت  قـوس(   ۱۵( شـنبه  دیـروز 

موفقیـت هامهنگـی تفاهمنامه ترانزیت و تجارت افغانسـتان- 

پاکسـتان ) اپتیـکا( دایـر می شـود.

هفتمیـن نشسـت ترانزیـت و تجارت افغانسـتان و پاکسـتان با 

اشـراک هیئت پاکسـتانی چنـدی پیش در کابل برگزار شـد.

ایـن نشسـت بـه طـور نوبتی از شـش سـال گذشـته بدین سـو 

میـان افغانسـتان و پاکسـتان بـرای حـل مشـکات ترانزیتـی 

میـان دو کشـور راه انـدازی می شـود. تاجـران افغـان هنـوز 

و  ترانزیـت  تجـارت،  بخـش  در 

تعرفه هـای گمرکی با پاکسـتان 

تفاهمنامـه  دارد.  مشـکل 

و  افغانسـتان  میـان  »اپتیـکا« 

 ۲۰۱۰ سـال  در  پاکسـتان 

شـد  عقـد  سـال  پنـج  بـرای 

کـه بـر اسـاس آن تجـار افغـان 

می تواننـد امـوال تجـاری خـود 

بـه  واگـه  و  بنـادر کراچـی  از  را 

مقابـل  در  و  بفرسـتند  هنـد 

طریـق  از  می توانـد  پاکسـتان 

خاک افغانسـتان امـوال تجاری 

اش را بـه آسـیای مرکزی انتقال 

بدهـد.

 مسـجد جامـع بنـدر تجارتـی آقینـۀ والیـت فاریـاب کـه بـه 

بهـره  بـه  اسـت،  گردیـده  اعـامر  ترکمنسـتان  کمـک کشـور 

بـرداری سـپرده شـد.

مولـوی محمـد قاسـم حليمـى وزیر حـج و اوقاف، در مراسـم 

افتتـاح اين مسـجد، از کمک های ترکمنسـتان سپاسـگزاری 

منـود و گفـت کـه افغانسـتان، با ترکمنسـتان 

هـای  عرصـه  در  و  دارد  فرهنگـی  مشـرکات 

مختلـف تجارتـی، اقتصـادی و فرهنگی با هم 

همـکار بوده اسـت، که قطعاً فرامـوش افغانها 

منی شـود. 

یلقـاب خواجه یـف مفتی اعظم ترکمنسـتان، 

رئیـس  جانـب  از  خـود  هـاى  درصحبـت 

کـه  اسـت  سـپرده  تعهـد  کشـورش  جمهـور 

مـردم  کنـار  در  همـواره  ترکمنسـتان،  دولـت 

افغانسـتان خواهـد بـود. ُدرتاج یـامق خالقی 

ولسـوال خانچاربـاغ کـه بنـدر آقینـه از لحـاظ 

تشـکیات مربـوط خانچاربـاغ مـی باشـد، بـه 

 منابـع امنیتـی در والیـت هـرات می گوینـد کـه در نتیجـه ی 

پولیـس  نیروهـای  بـر  ناشـناس  مسـلح  افـراد  تیرانـدازی 

کشـته  پولیـس  دو  والیـت،  ایـن  در  اسـام قلعه  گمـرک  در 

شـده اند.

پولیـس هـرات گفـت کـه  عبداالحـد ولـی زاده، سـخن گوی 

ایـن رویـداد صبـح دیـروز )شـنبه، ۱۵ قوس( رخ داده اسـت. 

 امراللـه صالـح، معـاون اول ریاسـت جمهوری می گویـد کـه 

یکـی از تسـهیل کنندگان انفجـار ماین هـای مقناطیسـی در 

کابـل بازداشـت شـده اسـت. از ایـن فـرد بـه نـام رحمت اللـه 

فرزنـد حبیب اللـه نـام بـرده شـده اسـت.

آقـای صالـح صبـح دیـروز )شـنبه، ۱۵ قـوس( در صفحـه ی 

رسـمی فیس بـوک خـود نوشـته اسـت که فـرد بازداشت شـده 

نانوایـی جعلـی سـاخته بود و نـان را از جای دیگـر خریداری 

می کـرد تـا کسـی بـر او شـک نکند.

صالـح همچنـان گفته اسـت که یـک پرس زیر سـن نیز همراه 

بازداشـت شـده اسـت. براسـاس  رحمت اللـه 

ایـن پـرس زیـر  معلومـات صالـح، رحمت اللـه 

روز  در  افغانـی  مبلـغ ۲۰۰  بـدل  در  را  سـن 

به عنـوان شـاگرد نانوایی اسـتخدام کرده بود، 

امـا همـه روزه باالیـش تجـاوز جنسـی کـرده و 

کار  مقناطیسـی  ماین هـای  انتقـال  در  او  از 

می گرفـت.

معـاون اول ریاسـت جمهوری گفتـه اسـت کـه 

بـا خانـواده ی کـودک بازداشـت شـده متـاس 

گرفته شـده اسـت.

سـه  اجسـاد  دریافـت  مـورد  در  آقـای صالـح 

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـام کرده اسـت 

کـه در بیسـت و چهـار سـاعت گذشـته، ١٨ 

تـن از شـهروندان در نقـاط مختلـف کشـور بـه دلیـل ابتا به 

بیـامری کویـد-١٩ جـان باختنـد.

روزانـه  گـزارش  نـر  بـا  قـوس   ١٥ روز  شـنبه  وزارت  ایـن 

مبتایـان و مـرگ و میر ناشـی از ویروس کرونا، نوشـته اسـت 

کـه بـا در ٢٤ سـاعت گذشـته ١٨ تـن جـان باخته کـه میزان 

جـان باختـگان بـا شـیوع ویـروس کرونـا بـه یک هـزار و ٨٦٥ 

تـن رسـیده اسـت. بـر اسـاس آمارهـای وزارت صحـت عامـه، 

تاکنـون ایـن ویـروس بـه جـز از والیـت نورسـتان از متامـی 

والیت هـا قربانـی گرفتـه اسـت. 

در گـزارش وزارت صحـت نوشـته شـده کـه در ٢٤ سـاعت 

گذشـته از یـک هـزار و ٤٠٠ فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه 

مـرد و یـک زن از یـک کانتیـر در شـهر کابل نیز گفته اسـت 

کسـانی کـه آنـان را در داخـل کانتیـر قفـل و فرامـوش کرده 

بـود کـه درب کانتیـر را بـاز کننـد، بازداشـت شـده اند.

او گفته اسـت: » مسـأله اجسـاد درکانتیر یک بحث اخاقی 

و فاجعـه جنایی اسـت، اما کنـرول آن ناممکن بود.«

شـب گذشـته وزارت داخله اعـام کرد که چهار نفر به شـمول 

یـک زن کـه شـب را در یـک کانتیـر سـپری کـرده بودنـد، به 

دسـت آمـده و معلومـات ابتدایـی نشـان می دهـد کـه ایـن 

افـراد از مـواد نشـه آور اسـتفاده کـرده بودند. 

شـد کـه نتیجـه ٢٥٣ تـن آنـان مثبـت اعـام شـد.

وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد کـه تاکنـون  ٤٧هـزار 

و ٦٤١ تـن بـه ویـروس کرونـا مبتـا شـده اند کـه ٣٧ هـزار و 

٤٨٥ تـن آنـان بهبود یافته انـد. حدود ١١ هـزار تن همچنان 

بـا ایـن ویـروس مصاب هسـتند.

وزارت صحـت عامـه تاکنـون از بیش ١٥٧ هزار فرد مشـکوک 

بـه ویـروس کرونـا آزمایـش گرفتـه اسـت. پیـش از ایـن گفتـه 

شـده بـود کـه هـر کیـت ازمایـش حـدود ٣٠ دالر اسـت و هر 

ازمایـش نزدیـک بـه سـه هـزار افغانـی بـرای وزارت صحـت 

عامـه هزینـه بر مـی دارد.

وزارت صحـت عامـه سـه هفتـه پیـش بـه دلیـل شـیوع دوباره 

ویـروس کرونـا، اقـدام بـه مسـدود کـردن تاالرهـای عروسـی 

انتشـار  عوامـل  از  یکـی  کـه  بـود  گفتـه  وزارت  ایـن  کـرد. 

تاالرهاسـت. در  تجمـع  ویـروس، 

بـه دنبـال این اقـدام و بـه تصمیم 

و  دولتـی  مکتب هـای  کابینـه، 

قـرار  شـد.  بسـته  نیـز  خصوصـی 

جـاری،  هفتـه  اواخـر  کـه  اسـت 

متامـی دانشـگاه ها )خصوصـی و 

شـود. مسـدود  نیـز  دولتـی( 

اولیـن فرد مبتـا به ویـروس کرونا 

اوایل سـال جـاری خورشـیدی در 

والیـت هرات شناسـایی شـد. این 

ویـروس بـا رسعتـی باال بـه متامی 

کشـور رسایـت کرد.

هشتمین نشست ترانزیت و تجارت میان افغانستان و پاکستان برگزار می شود

مسجد جامع آقینه با حضور برخی مقامات افغانستان و ترکمنستان افتتاح گردید

دو پولیس گمرک اسالم قلعه ی هرات در تیراندازی افراد ناشناس کشته شدند

تسهیل کننده ی انفجار ماین های مقناطیسی در کابل و عامل
 تجاوز جنسی بر یک کودک بازداشت شد

موج دوم کرونا؛ ١8 تن در شبانه روز گذشته جان باختند


