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برای اولین بار در تاریخ امریکا:
 معرفی یک زن سرخپوست برای وزارت داخله 

سرگئی الوروف: مسکو و دمشق روی یک برنامه گسترده 
راهبردی اقتصادی کار می کنند 

 جـو بایدن رئیـس جمهور منتخـب امریکا 
بـرای اولیـن بـار در تاریـخ این کشـور یک 
وزارت  بـرای  را  سرخ پوسـت  بومـی  زن 
صـورت  در  اسـت.  کـرده  معرفـی  کشـور 
نماینـده  هالنـد  کنگـره، دب  در  تصویـب 
در  امریـکا  کنگـره  در  نیومکزیکـو  ایالـت 
مقـام وزیـر داخله نقـش مهمـی در اجرای 

... محیـط   سیاسـت های 

 سـرگئی الوروف، وزیـر امور خارجه روسـیه 
بـا  دیـدار  در  دسـمبر   ۱۷ پنجشـنبه  روز 
فیصـل مقـداد همتـای سـوری خـود اعـام 
کـرد کـه دمشـق و مسـکو در حـال کار بـر 
در  گسـترده  راهبـردی  برنامـه  یـک  روی 

هسـتند. اقتصـادی  همکاری هـای  زمینـه 
از  برخـی  کـه  گفـت  حـال  عیـن  در  وی 

.... حـل   مانـع  همچنـان  کشـورها 
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 از منطـق مـدارا تـا 
افزایش خشونـت

عدالت انتقالی و نظام جمهوری؛ 
بنیادی برای صلح پایدار در 

افغانستان )قسمت یکم(

دور دوم مذاکرات صلح 
در افغانستان برگزار شود.

 پـس از شـروع مذاکـرات قطـر اکنـون دو رویکـرد مهم 
در فضای سیاسـی افغانسـتان شـکل گرفته اسـت. یکی 
منطـق مـدارا، آتش بـس و صلـح واقعـی و پایـدار کـه 
حکومـت افغانسـتان روی آن تأکیـد می کنـد و دیگری 
منطـق جنـگ، کشـتار و انفجـار کـه طالبـان از آن بـه 

عنـوان یـک تاکتیک بهـره مـی برند...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

لواندوفسکی مرد سال 
فتبال جهان شد 

یونایتد کم کم در لیگ برتر مدعی 
قهرمانی می شود 

کـه  اسـت  اعـام کـرده  ریاسـت جمهـوری   :  

جـرال مـارک میلـی فرمانـده بلندپایـه ارتـش 

امریـکا بـا محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور در کابل 

دیـدار کـرده اسـت.

ارگ روز پنجشـنبه بـا نـر خربنامـه ای نوشـت کـه آقای غنی 

عـر روز چهارشـنبه بـا جـرال مـارک میلـی در ارگ دیـدار 

را  نگرانی های شـان  طـرف  دو  دیـدار  ایـن  در  اسـت.  کـرده 

مبنـی بـر افزایـش خشـونت ها در افغانسـتان ابـراز کردنـد.

دوامـدار  حامیـت  از  میلـی  آقـای  ارگ  اعامیـه  براسـاس 

کشـورش از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان اطمینان 

داده اسـت. همچنیـن در ایـن دیـدار در مـورد رونـد صلـح، 

نیـز گفتگـو صـورت  آتش بـس  تامیـن  و  کاهـش خشـونت ها 

گرفتـه اسـت.

مقام هـای امریکایـی طالبـان را متهـم می کننـد کـه همزمان 

و  امنیتـی  نیروهـای  بـه  حمـات  دوحـه  در  مذاکـرات  بـا 

اسـت. داده  افزایـش  را  غیرنظامیـان  همچنیـن 

فرمانـده  تریـن  بلندپایـه  میلـر،  اسـکات  ارتـش،  جـرال 

امریکایـی و نیروهـای ائتافـی در افغانسـتان، پیـش از ایـن 

بـه آسیوشـیتدپرس گفـت کـه ایـن حمـات درحـال تخریـب 

فرآینـد صلـح اسـت: »هرچه خشـونت بیشـر شـود، این خطر 

)از هـم پاشـیدن مذاکـرات( بیشـر مـی شـود.«

کاهـش  بـرای  طالبـان  بـا  امریـکا  ارتـش  فرمانـده  دیـدار 

نت ها خشـو

ارتـش امریـکا همچنیـن می گویـد کـه بلندپایه تریـن نظامی 

ایـن کشـور روز سه شـنبه بـا هیـات مذاکـرات طالبـان دیـدار 

کـرد تـا ایـن گـروه را به کاهـش خشـونت ترغیـب کند.

جـرال مـارک میلـی، رئیـس سـتاد مشـرک، پیـش از پـرواز 

بـه کابـل بـرای دیـدار با محمـد ارشف غنی رئیـس جمهور در 

دوحـه قطـر بـا مناینـدگان طالبـان دیـدار کرد.

افزایـش  کـه  انـد  داده  اخطـار  امریکایـی  ارشـد  مقام هـای 

خطـر  بـه  را  صلـح  مذاکـرات  طالبـان  سـوی  از  خشـونت ها 

اسـت. انداختـه 

یـک سـخنگوی ارتـش امریـکا گفـت کـه جـرال مـارک میلی 

امـور  وزیـر  امتـر،  حنیـف   

خواهـان  کشـور،  خارجـۀ 

اجنـدای  ترتیـب  روی  کار 

همکاری هـای  مشـرک 

بریتانیـا  و  افغانسـتان 

پروسـٔه  کامیابـی  بـرای 

ارزش هـا  حفـظ  بـا  صلـح، 

سـال   ۱۹ دسـتاوردهای  و 

اخیـر شـامل حقـوق بـر، 

حاکمیـت  و  زنـان  حقـوق 

اسـت. شـده  قانـون، 

وزارت امـور خارجـه بـا نـر خربنامـۀ نوشـته که محمـد حنیف 

امتـر وزیـر امـور خارجـٔه کشـور، بـا خانم آلیسـون بلیک سـفیر 

و  صحبـت  ویدیوکنفرانـس  طریـق  از  کابـل،  مقیـم  بریتانیـا 

گفتگـو کـرد.

در خربنامـه آمـده اسـت کـه امتـر در ایـن دیـدار، بـا اشـاره بـه 

توانایی هـا و ظرفیت هـای موجـود در هـر دو کشـور، خواهـان 

کار روی ترتیـب اجنـدای مشـرک همکاری هـای افغانسـتان 

و بریتانیـا بـرای کامیابـی پروسـٔه صلـح، بـا حفـظ ارزش هـا و 

دسـتاوردهای ۱۹ سـال اخیـر شـامل حقوق بر، حقـوق زنان 

و حاکمیـت قانـون، گردیـد. بـه اسـاس معلومات منبـع، بلیک 

بـا ابـراز همـدردی با خانواده هـای قربانیـان و زخمیان حوادث 

غیرنظامیـان،  کشـتار  و  قتـل  نکوهـش  و  اخیـر  تروریسـتی 

در  بـر  حقـوق  مدافعیـن  و  خربنـگاران  دولتـی،  کارمنـدان 

غزنـی  در  مقامـات     

پـی  در  کـه  می گوینـد 

ولسـوالی  در  انفجـاری 

گیـان ایـن والیـت ۱۱ تـن 

تـن   ۲۰ از  بیـش  و  کشـته 

شـده اند. زخمـی  دیگـر 

جمعـه زاده،  واحداللـه 

غزنـی،  والـی  سـخنگوی 

ایـن  کـه  می گویـد 

 ۱۲:۰۰ سـاعت  انفجـار 

جمعـه،  دیـروز  چاشـت 

در  قـوس  بیست وهشـتم 

اسـت. داده  رخ  گیـان  ولسـوالی  آغوجـان  روسـتای 

جمعـه زاده توضیـح داد که ایـن حادثه ناشـی از انفجار »زرنج« 

یـک بنجاره فـروش بـوده اسـت. بـه گفتـه او، زرنـج متعلـق بـه 

»بنجاره فـروش« در حالـی کـه کودکان در اطـراف آن حلقه زده 

بودنـد، انفجـار کرده اسـت.

سـخنگوی والـی غزنـی گفـت، ۱۱ تنـی کـه در ایـن رویـداد 

هسـتند. کـودکان  همـه  شـده اند،  کشـته 

ایـن  از ۲۰ تـن دیگـر  جمعـه زاده در ادامـه گفـت کـه بیـش 

انفجـار زخمـی شـده اند کـه در سـنین هشـت تـا ۱۸ سـالگی 

دربـاره »نیـاز بـه کاهـش فوری خشـونت هـا و ترسیـع حرکت 

بـه سـوی یـک راه حـل سیاسـی مبتنـی بـر مذاکـره کـه بـه 

ثبـات منطقـه کمـک و از منافـع ملـی امریـکا محافظـت مـی 

کنـد صحبـت کـرده اسـت.«

بـه گـزارش خربگـزاری آسوشـیتدپرس جـرال میلـی بـه گروه 

خربنـگاران حـارض در ایـن سـفر گفـت: »مهـم تریـن بخـش 

بحـث هایـی که بـا طالبـان و دولت افغانسـتان داشـتم، لزوم 

کاهـش فـوری خشـونت هـا بـود. باقـی امـور بـه ایـن موضوع 

بسـتگی دارد.«

بـه گـزارش آسوشـیپتدپرس ایـن دومیـن دیـدار اعـام نشـده 

از  بعـد  کـه  بـود  طالبـان  مذاکـرات  تیـم  بـا  میلـی  جـرال 

ماقاتـی در مـاه ژوئـن در دوحـه صـورت گرفت. هـر دو دیدار 

تـا روز پنجشـنبه محرمانـه مانـده بـود.

تـرور  بـه  امنیتـی،  نیروهـای  بـه  حملـه  بـر  عـاوه  طالبـان 

مدافعـان حقـوق بـر، خربنگاران و سـایر غیرنظامیـان متهم 

شـده اسـت. الیاس داعی خربنـگار رادیـو آزادی از جمله آنها 

بـود کـه مـاه پیـش در انفجـاری کشـته شـد.

مذاکـرات جـاری در دوحـه اولیـن گفتگـوی مسـتقیم میـان 

درگیـری  دهـه  چنـد  از  بعـد  طالبـان  و  افغانسـتان  دولـت 

خشـونت بـار اسـت. ایـن مذاکـرات در پـی توافـق امریـکا و 

طالبـان در مـاه فوریـه رشوع شـد. امریـکا براسـاس آن توافق 

قـول داد کلیـه نیروهایـش را تـا تابسـتان آینده از افغانسـتان 

خـارج کنـد، اگـر ایـن گـروه تضمیـن کنـد کـه گـروه هایـی 

ماننـد القاعـده نتوانند از خاک افغانسـتان بـرای برنامه ریزی 

فیتون-بـران هامهنـگ  ادمونـد  امـا  اسـتفاده کننـد.  حملـه 

کننـده تیـم نظارت بـر داعش، القاعـده و طالبان در سـازمان 

ملـل در مـاه اکتـرب به بی بی سـی گفـت که طالبـان در دوره 

منتهـی بـه توافـق بـا امریکا بـه القاعده قـول داده بـود که دو 

گـروه متحـد هـم باقـی خواهنـد ماند.

آقـای فیتون-بـران گفـت: »طالبـان بـه طور مرتب و در سـطح 

بـاال بـا القاعـده گفتگـو مـی کرد و بـه آنهـا اطمینان مـی داد 

کـه بـه پیوندهـای تاریخـی خـود بـا این گـروه پشـت نخواهد 

کرد.« 

افغانسـتان، خواهـان تحقیقـات همه جانبه و به کیفر رسـاندن 

عامـان ایـن حـوادث خونبـار گردیـد.

خربنامـه افـزوده اسـت که در ایـن دیـدار، سـفیر بریتانیا مقیم 

کابـل حامیـت کشـورهای منطقـه و جهـان از گفتگوهای صلح 

افغانسـتان را مهم دانسـته، اظهار داشـت که دولت متبوعش، 

از گفتگوهايـی کـه منجـر بـه صلـح وثبـات و ختـم جنـگ در 

افغانسـتان گـردد، حامیـت همه جانبـه می منایـد. 

همکاری هـا  اهمیـت  بـر  تأکیـد  بـا  جانـب  هـردو  ادامـه،  در 

متبوع شـان،  کشـورهای  میـان  روابـط  گسـرش  و  تقویـت  و 

تاش هـای مشـرک افغانسـتان و بریتانیـا بـرای ایجـاد اجامع 

منطقه یـی و جهانـی در حامیـت از صلـح افغانسـتان را، مهم و 

حیاتـی خوانـده، بـر ادامـٔه تاش های شـان درین راسـتا تأکید 

کردند. 

قـرار دارنـد. سـخنگوی والـی غزنـی افـزود کـه معلومـات ارائـه 

شـده از تلفـات ابتدایـی اسـت و ممکـن اسـت، افزایـش یابـد.

پیش تـر طـارق آریـن، سـخنگوی وزارت امـور داخله اعـام کرد 

کـه ایـن انفجـار در یک مراسـم ختم قـرآن در ولسـوالی گیان 

رخ داده اسـت. بـه گفتـه آریـن، در ایـن انفجـار ۱۵ تن کشـته 

و ۲۰ تـن دیگـر زخمـی شـده اند کـه همـه غیرنظامی هسـتند.

آریـن نیـز گفته اسـت که ایـن انفجار با اسـتفاده از یـک عراده 

»زرنـج« پـر از مـواد انفجـاری صورت گرفته اسـت. تاکنـون فرد 

و یـا گروهـی مسـوولیت ایـن انفجار را بـر عهده نگرفته اسـت.  

 روبـرت لواندوفسـکی، بازیکـن پولنـدی تیـم فتبـال بایـرن 

مونیـخ آملـان به عنـوان بهریـن  فتبالیسـت مـرد جهـان در 

سـال ۲۰۲۰ انتخـاب شـد.

مراسـم امسـال فیفا بـرای معرفـی بهرین های فتبـال جهان 

در سـال ۲۰۲۰ بدلیـل شـیوع ویـروس کرونـا به گونۀ مجازی 

برگزار شـد. 

در این مراسـم، لواندوفسـکی توانسـت، لیونل مسـی، ستارۀ 

ارجنتاینـی تیـم بارسـلونای اسـپانیا و کریسـتیانو رونالـدو، 

سـتارۀ پرتگالی یونتوس ایتالیا را پشـت رس بگذارد و بهرین 

بازیکـن فتبـال جهان شـود....

 مایـکل اوون بـا متجیـد از عملکـرد اخیـر منچسـریونایتد 

گفـت شـیاطین رسخ کـم کـم بـه مدعـی قهرمانـی تبدیـل 

می شـوند. مایـکل اوون بعد از پیروزی 3-2 منچسـریونایتد 

مقابـل شـفیلد در بـازی دیـروز دو تیـم بـه متجیـد از عملکرد 

اخیـر شـیاطین رسخ پرداخت و گفت یونایتـد حاال کم کم به 

مدعـی قهرمانـی امسـال در لیـگ برتر تبدیل می شـود. اوون 

از سـتاره های تهاجمـی یونایتـد هـم متجید کـرد و گفت آنها 

اگـر بهرینهـای لیـگ برتر نباشـد دسـت ...
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فرمانده ارتش امریکا:
 حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان مداوم خواهد بود

اتمر بر همکاري های افغانستان و بریتانیا در کامیابی پروسه صلح تاکید کرد

یازده کودک در غزنی بر اثر انفجاری جان باختند

سـایه   و  می رسـد  نیمـه  بـه  کـه  شـب ها   

از  را  پلـک گشـودن  یـارای  سـنگین خـواب، 

شـوهی می گیـرد. آکیکـو از شـیرینی خـواب 

بـه  بیـداری  و  خـواب  میـان  در  می گـذرد، 

صـورت معصومانـه ی کودکـش نـگاه می کنـد 

و سـپس بـه نرمـی تنـه اش را بـه راسـت پهلـو 

می کشـد.  بـو  را  »ریـو«  سـینه ی  می دهـد. 

رشوع  می کنـد.  بـازی  سـینه اش  موهـای  بـا 

او  در  را  خـودش  و  زدن  حـرف  بـه  می کنـد 

... بـه در گوشـش می گویـد:   می چسـپاند. 

برنـده  آوازخـوان جـوان کشـور،  الهـه رسور،   

بخـش  در  الینـز«  »سـانگ  مجلـه  جایـزه 

موسـیقی از بریتانیا شـد. الهه رسور و »کفایا« 

»ترانه هـای  آلبـوم  بـرای  او  موسـیقی  گـروۀ 

شـده اند.  جایـزه  ایـن  برنـده  مـا«  مـادران 

البـوم  یگانـه  مـا«  مـادران  »ترانه هـای 

آهنگ هـای الهـه رسور و گروۀ موسـیقی کفایا 

اسـت کـه نـه آهنـگ دارد. در واقـع ایـن آلبوم 

... آوازهـای  از  مجموعـه ای 

مادری که تن به  
تن فروشی می دهد 
تا تن فرزندش سالم 

بماند

الهه سرور خواننده 
افغان برنده جایزه 
مجله سانگ الینز 

بریتانیا شد

یوناما:
 ادامه خشونت ها 

مانع جدی در برابر 
صلح و تهدیدی برای 

منطقه است



یوناما:

 

 

 

 

 

بـا  رفته اسـت  پاکسـتان  بـه  کـه  طالبـان  هیئـت   

کـرد. دیـدار  کشـور  ایـن  نخسـت وزیر  عمران خـان، 

دفـر نخسـت وزیر پاکسـتان می گوید کـه عمران خان در 

ایـن دیدار دربارۀ افزایش خشـونت ها در افغانسـتان ابراز 

نگرانـی کرده اسـت و خواهـان کاهـش ایـن خشـونت ها 

شده اسـت.

عمران خـان تأکیـد کرده اسـت که برای جنگ افغانسـتان 

راه حـل نظامـی وجـود نـدارد و باید طرف هـای درگیر، از 

راه گفتگو مشـکالت شـان را حل کنند.

او گفته اسـت کـه مذاکـرات صلـح یـک فرصـت خـوب را 

بـرای ختـم جنگ در افغانسـتان فراهم کرده اسـت و باید 

طرف هـا پیرشفـت مثبـت در ایـن رونـد را حفـظ کنند. 

آمده اسـت  پاکسـتان  نخسـت وزیر  دفـر  اعالمیـۀ  در 

نیروهـای  کـه  می گویـد  کشـور  داخلـه ی  امـور  وزارت   

پولیس »رحامن سـعید«، اسـتاد یک انسـتیتوت آموزشـی 

کـه  می گویـد  کشـور  داخلـه ی  امـور  وزارت   

جنگ جویـان گـروه طالبان بخشـی از رسک ولسـوالی 

کرده انـد. تخریـب  را  نیمـروز  والیـت  دالرام 

طـارق آریـن، سـخن گوی وزارت داخله دیـروز )جمعه، 

امتـداد  در  رسک  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه  قـوس(   ۲۸

شـاه راه هـرات – کابل می باشـد و این شـاه راه را باهم 

وصـل می کنـد.

طالبـان  کـه جنگ جویـان  اسـت  گفتـه  او همچنـان 

همـواره دسـت بـه تخریـب تأسیسـات عامـه می زننـد.

قبـل از ایـن نیـز، مقام های دولتـی اعالم کـرده بودند 

کـه طالبـان بخش هایی از شـاه راه ها را در والیت های 

جمهـور  رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد   

کشـور در راس هیاتـی بـه منظـور بررسـی 

وضعیـت کندهـار بـه ایـن والیـت سـفر و بـا جمعـی از 

کـرد. گفتگـو  و  دیـدار  کندهـار  شـهروندان 

آقـای غنـی در ایـن سـفر کـه روز پنجشـنبه 27 قـوس 

بـه  صلـح،  موضـوع  بـه  اشـاره  بـا  بـود،  شـده  انجـام 

شـام،  مشـوره  بـدون  کـه  گفـت  کندهـار  شـهروندان 

منی کنـم. فیصلـه ای 

اطمینـان  کـه  کـردم  سـفر  کندهـار  بـه  مـن  افـزود:  او 

بـدون مشـوره مـردم کندهـار فیصلـه منی کنـم.  دهـم، 

شـام جوانـان نسـلی هسـتید کـه خونریـزی، ویرانـی و 

می کنیـد. ختـم  را  بی اتفاقـی 

بـه  اخیـر سـخنانش خطـاب  در  رئیـس جمهـور کشـور 

و  هسـتید  ملـت  بهرین هـای  کـه شـام  گفـت  جوانـان 

نهال هـای هسـتید کـه بـه درخت هـای تنومنـد تبدیـل 

خواهیـد شـد و در قاموس تـان نبایـد واژه ناامیدی وجود 

داشـته باشـد.

محـل  بـه  نشسـت  ایـن  در  کشـور  جمهـور  رئیـس 

نیـز  کندهـار  مبـارک«  »خرقـه  و  صلـح  گفتگوهـای 

در  کـه  می گویـد  کشـور  عامـه ی  صحـت  وزارت   

بیسـت وچهار سـاعت گذشـته ۱۴۷۳ منونه ی مشکوک 

بـه ویروس کرونا را تسـت کرده اسـت کـه نتایج آزمایش 

۲۵۴ منونـه ی آن مثبـت تشـخیص شـده اسـت.

ایـن تعـداد مـوارد مثبـت کرونـا در والیت هـای کابـل، 

هـرات، قندهـار، بلـخ، ننگرهـار، تخـار، بغـالن، بامیان، 

بادغیـس،  لوگـر،  غزنـی،  نیمـروز،  پـروان،  قنـدوز، 

کـر،  لغـامن،  هلمنـد،  میـدان وردک،  بدخشـان، 

اسـت. رسـیده  ثبـت  بـه  و رسپـل  زابـل  کاپیسـا، 

بـا ثبـت ایـن رویدادهـا، شـامر مجموعـی مبتالیـان بـه 

ویروس کرونا در افغانسـتان از نخسـتین روز شـیوع این 

ویـروس تاکنـون بـه ۵۰ هزار و ۴۵۶ نفر رسـیده اسـت.

براسـاس معلومات وزارت صحت عامه، در بیسـت وچهار 

 آمارهـای دفـر سـاحوی کمیسـیون مسـتقل حقوق برش 

در رشق کشـور نشـان می دهنـد کـه در سـه ماه گذشـته 

۱۱۴غیرنظامـی در نتیجـۀ جنگ هـا در ایـن بخـش جان 

زخمـی  دیگـر  ۳۰۰غیرنظامـی  حـدود  در  و  باخته انـد 

شـده اند.

مسـؤوالن دفـر سـاحوی کمیسـیون مسـتقل حقوق برش 

سـه  رویـداد،  تازه تریـن  در  کـه  می گوینـد  رشق  در 

غیرنظامـی در ولسـوالی الشـینگ لغـامن در نتیجۀ فرود 

آمـدن دو موشـک جـان باختنـد و ده غیرنظامـی دیگـر 

زخمـی شـده اند. حبیـب شـمس، رییـس دفر سـاحوی 

»کمیسـیون  گفـت:  رشق  در  حقوق بـرش  کمیسـیون 

  ادامه خشونت ها مانع جدی در برابر صلح و 
تهدیدی برای منطقه است
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از صفحه1

رسمنشـی/دبیر  ویـژه  مناینـده  الینـز،  دبـرا   

افغانسـتان  بـرای  متحـد  ملـل  سـازمان  کل 

می گویـد ادامـه خشـونت ها یـک مانع جدی 

در برابـر صلح و تهدیدی برای منطقه اسـت.

قـوس(   ۲۷( پنجشـنبه  روز  الینـز،  خانـم 

امنیـت  شـورای  ماهـه  سـه  نشسـت  در 

گفـت:  افغانسـتان  مـورد  در  ملـل  سـازمان 

گفتگوهـای  در  چشـمگیری  »پیرشفت هـای 

صلح در دوحه به دسـت آمده و این گفتگوها 

شـود.« گرفتـه  رس  از  جنـوری   ۵ از  بایـد 

بـه  حمـالت  افزایـش  از  امـا  او 

فعـاالن  و  روزنامه نـگاران  زنـان، 

در  افغانسـتان  در  مدنـی  جامعـه 

کـرد. نگرانـی  ابـراز  گذشـته  ماه هـای 

خانـم الینـز همچنیـن تاکیـد کرد که مسـئله 

افغانسـتان  از  امریکایـی  نیروهـای  خـروج 

بـه نگرانـی مـردم ایـن کشـور افـزوده اسـت.

حـال  در  رسعـت  بـه  اکنـون  هـم  امریـکا 

تـا  کشـور  ایـن  در  خـود  نیروهـای  کاهـش 

جمهـوری  ریاسـت  دوره  پایـان  از  پیـش 

اسـت. جنـوری   ۲۰ روز  در  ترامـپ  دونالـد 

افغانسـتان  در  ملـل  ویـژه سـازمان  مناینـده 

همچنین از مشـارکت شـامری از کشـورها از 

جمله قطر در روند مذاکرات صلح افغانستان 

ابـراز تشـکر و تاکیـد کـرد که تامیـن صلح در 

افغانسـتان بـرای ثبات منطقه الزامی اسـت.

کمیتـه  رئیـس  جانـی،  تریانسـیا  دیـان 

ایـن  در  نیـز  ملـل  سـازمان  تحریم هـای 

نشسـت شـبکه حقانـی را بـه داشـن ارتباط 

افـزود  امـا  کـرد،  متهـم  القاعـده  گـروه  بـا 

رهـران  نـام  و حـذف  رونـد صلـح  از  او  کـه 

لیسـت سـیاه حامیـت می کنـد. از  طالبـان 

بـه  اخیـر  سـال  دو  در  »داعـش  گفـت:  او 

شـدت شکسـت خـورد و طالبـان بـه انـدازه 

در  جهانـی  جامعـه  و  افغـان  نیروهـای 

کـرد.« ایفـا  مهمـی  نقـش  آن هـا  شکسـت 

اما او تاکید کرد که حمله به دانشگاه کابل و 

دیگر حمالت مشـابه نشـان می دهـد که این 

گروه همچنان تهدیدی در افغانسـتان است.

شـکیال زدران، مناینده جوانان افغانستان در 

سـازمان ملـل نیـز در ایـن نشسـت خواسـتار 

شـد. افغانسـتان  در  خشـونت ها  پایـان 

بخشـی  بایـد  جوانـان  کـه  کـرد  تاکیـد  او 

حـال  در  امـا  باشـند  صلـح  رونـد  از 

شـده اند. رانـده  حاشـیه  بـه  آنـان  حـارض 

روزهـای  در  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

امریکایـی  ارشـد  مقام هـای  اخیـر 

افزایـش  کـه  داده انـد  هشـدار  نیـز 

مذاکـرات  طالبـان  سـوی  از  خشـونت ها 

اسـت. انداختـه  خطـر  بـه  را  صلـح 

رئیـس  میلـی،  مـارک  قبـل  روز  سـه 

هیـات  بـا  نیـز  امریـکا  مشـرک  سـتاد 

آنـان  و  دیـدار  قطـر  در  طالبـان  مذاکـرات 

کـرد. ترغیـب  خشـونت  کاهـش  بـه  را 

غنـی،  ارشف  محمـد  بـا  آن  از  پـس  او 

کـرد  دیـدار  ارگ  در  کشـور  جمهـور  رئیـس 

ایـن دیـدار دو  براسـاس اعالمیـه ارگ در  و 

طـرف نگرانی هایشـان را مبنـی بـر افزایـش 

کردنـد. ابـراز  افغانسـتان  در  خشـونت ها 

 ۱۴ از  افغانسـتان  صلـح  مذاکـرات  رونـد 

داخلـی  مشـورت های  بـرای  دسـامر 

هفتـه  سـه  بـرای  طـرف  دو  هیات هـای 

جنـوری   ۵ از  اسـت  قـرار  و  شـده  متوقـف 

شـود. رسگرفتـه  از  میـالدی  جدیـد  سـال 

در حـال حـارض هیـات مذاکره کننـده دولـت 

در  رای زنی هـا  حـال  در  و  آمـده  کابـل  بـه 

صلـح  گفتگوهـای  دوم  مرحلـه  رشوع  مـورد 

اسـت و رهـری دفـر سیاسـی گـروه طالبان 

در قطـر نیـز در پاکسـتان بـه رس می بـرد و 

قـرار اسـت امـروز بـا عمـران خـان، نخسـت 

کنـد.  گفتگـو  و  دیـدار  کشـور  آن  وزیـر 

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

 پـس از رشوع مذاکـرات قطـر اکنـون دو رویکـرد مهـم در فضای 

سیاسـی افغانسـتان شـکل گرفتـه اسـت. یکـی منطـق مـدارا، 

آتش بـس و صلـح واقعـی و پایـدار کـه حکومـت افغانسـتان روی 

آن تأکیـد مـی کنـد و دیگری منطـق جنگ، کشـتار و انفجار که 

طالبـان از آن بـه عنـوان یـک تاکتیـک بهـره مـی برند. 

طالبـان پـس از آغاز مذاکرات، جنگ را تشـدید کـرده و حمالت 

خـود را بـر پایگاه هـای نیروهای امنیتی و مراکز شـهرها افزایش 

داده، شـاهراه هـا را نـا امن کـرده و پروژه های  بـزرگ اقتصادی 

از قبیـل پـول، پولچـک و رسک هـا را تخریـب مـی کننـد. گـروه 

طالبـان پیـش از ایـن گفتـه بـود کـه افـراد ملکـی را هـدف قـرار 

منـی دهنـد و بـه پـروژه هـای عـام املنفعـه آسـیب منـی زننـد؛ 

امـا بـا رشوع مذاکـرات همـه چیـز تغییـر کـرد و ایـن گـروه بـا 

همدسـتی گـروه هـای تروریسـتی دیگـر ماننـد القاعـده، شـبکه 

حقانـی و داعـش از هـر راهـی بـرای کشـتار و خونریـزی بیشـر 

اسـتفاده کردنـد. در ایـن رویکرد آنچه مورد توجـه قرار می گیرد، 

ریخـن خـون بیشـر و ایجـاد رعـب و وحشـت  و تأثیـرات روانی 

بیشـر در جامعـه اسـت، دیگـر فرقـی منـی کنـد کـه قربانیـان 

ایـن حمـالت بیرحامنه کـودکان، جوانـان، محصـالن، متعلمین 

مکتـب، خرنـگاران و کارمندان دولت باشـد یـا نیروهای پولیس 

و اردوی ملـی.

هرچنـد طالبـان نقـش اش را در تلفـات غیرنظامیـان انـکار مـی 

کننـد؛ امـا ایـن را همـه شـهروندان مـی داننـد که در هـر حادثه 

امنیتـی تـا زمانـی که رضایـت طالبان نباشـد و از سـوی طالبان 

زمینـه هـای حملـه آمـاده نشـود و بـا حملـه کننـدگان همـکاری 

هـای تخنیکـی و معلوماتـی انجـام نشـود؛ نـه القاعـده قـادر بـه 

انجـام چنیـن حمالتـی انـد و نـه شـبکه حقانـی و داعش. 

امسـال ما شـاهد نوعی ائتالف و تقویت همکاری های مشـرک 

میـان طالبان و گروه های تروریسـتی هسـتیم؛ بنابراین در همه 

حمـالت و انفجارهایـی کـه در سـال جـاری صـورت مـی گیـرد، 

یـا بـه طـور مسـتقیم گـروه طالبان دسـت دارد یـا غیرمسـتقیم و 

بالواسـطه عامـل انفجارهـا و کشـتارها به شـامر مـی آید.

بـا  کـه  اسـت  افغانسـتان  ورق صلـح، حکومـت  دیگـر  روی  در 

سیاسـت روادارانـه مـی خواهـد طالبـان را بـه مذاکـرات صلـح 

بسـیاری  افغانسـتان  حکومـت  جـاری  سـال  در  کنـد.  راضـی 

ازخواسـت هـای طالبـان را بـه منظور ایجاد حسـن نیت پذیرفت 

و 5000 هـزار زندانـی ایـن گـروه را هم آزاد کـرد و بارها خواهان 

متـام  و  کـرد  اعـالن  را  یکطرفـه  آتش بـس  و  شـد  بـس  آتـش 

نیروهـای امنیتـی را در رسارس کشـور از حالـت تهاجمـی خـارج 

کـرد و بـه حالـت دفاعـی فعـال درآورد.

اکنـون نیز مسـأله آتش بـس رسارسی در اولویـت مذاکرات صلح 

بـا طالبـان قـرار دارد. حکومـت پیـش از طـرح هـر موضوعـی 

از سـوی دوطـرف  آتـش بـس رسارسی  بایـد  دیگـر مـی گویـد 

اعـالم شـود تـا فضـای سـامل و مناسـبی بـرای گفتگوهـای صلح 

بـه وجـود بیایـد و تیـم هـای مذاکـره کننـده بـا آرامـش کامـل 

روی موضوعـات صلـح کار کننـد. حکومـت افغانسـتان پـس از 

ختـم دور اول مذاکـرات و رفـن هیـأت هـای مذاکـره کننـده بـه 

رخصتـی بیسـت روزه، پیشـنهاد کـرد کـه دور دوم مذاکـرات در 

داخـل افغانسـتان برگـزار شـود. رییس جمهـور در سـفر قندهار 

باردگـر برایـن گفتـه اش تأکیـد کـرد و گفـت کـه بهریـن مـکان 

بـرای دوام مذاکـره »خرقـه مبـارک« اسـت.

این پیشـنهاد از آنجا ناشـی می شـود که پروسـه صلح را رسعت 

ببخشـد و آن را از دسـرس مداخـالت خارجـی نجـات دهـد و 

نقـش مـردم را در ایـن پروسـه پررنگ تـر سـازد.

رهـران طالبـان کـه پیـش از ایـن ادعـا مـی کردنـد کـه بیشـر 

مـردم افغانسـتان از آنهـا حامیـت مـی کننـد، اکنـون بـا هـامن 

مـردم در سـتیز و جنـگ برخواسـته و بـه گونـه هـای مختلـف بـه 

کشـن آنـان کمـر بسـته انـد. حملـه برشـهر هـا و ولسـوالی هـا، 

ناامـن سـازی شـاهراه هـا، گروگانگیری و تحت فشـار قـراردادن 

مـردم بـه پرداخت عـرش و باج، مین گذاری کنار جاده، اسـتفاده 

از میـن های چسـپکی بـرای ترورهای هدفمند، تشـدید حمالت 

انتحـاری بـر مراکـز آموزشـی و علمـی، منونـه هـای روشـنی از 

دشـمنی طالبـان بامردم افغانسـتان اسـت.

اگـر ایـن گـروه بـه افغانسـتان وابسـتگی می داشـت و بـه منافع 

مردم می اندیشـید، هرگز قتل و کشـتار مردم را وسـیله رسـیدن 

بـه مقاصـد سیاسـی خـود منـی کردنـد. طالبـان چـون وزن و 

جایـگاه سیاسـی خـود را در افغانسـتان بسـیار ناچیز مـی دانند 

از  لـذا  را در میـان مـردم حقیـر احسـاس مـی کننـد،  و خـود 

طـرح مسـأله آتش بـس و برگـزاری نشسـت های صلـح در داخل 

افغانسـتان طفـره مـی روند.

از نظـر طالبـان نظـام و نظـام اسـالمی در اولویت مذاکـرات قرار 

دارد. شـاید طالبـان بـه اشـاره اربابانـش خـواب فرسـایش دیوار 

امـا موضـع محکـم،  دیدنـد؛  مـی  را  اسـالمی  نظـام جمهـوری 

اسـالمی  جمهـوری  کننـده  مذاکـره  هیـأت  متحـد  و  اسـتوار 

افغانسـتان نشـان داد کـه ایـن خـواب آشـفته و بی معنا، نشـأت 

یافتـه از پریشـان حالـی هایـی اسـت کـه در جریـان مذاکـره بـا 

امریـکا بـه آنهـا دسـت داده و هرگـز تحقـق پذیـر منـی باشـد.

نظـام اسـالمی کـه طالبـان روی آن تأکیـد مـی کند یـک تصویر 

مبهـم و تاریـک از نظام اسـالمی اسـت کـه حتا رهـران آن گروه 

نیـز منـی تواننـد تصویـر روشـنی از آن داشـته باشـند. نظامـی 

کـه بـا سـلیقه رهـران طالبـان همخوانـی داشـته باشـد و مؤیـد 

جهالـت، خشـونت و غرور بیجـای قبیله ای آنها باشـد. آتش بس 

در تفکـر طالبـان هیـچ مفهومی پیـدا منی کند. آنهـا می گویند 

کـه آتـش بـس زمانـی برقـرار می شـود کـه متـام اختالفـات حل 

و فصـل شـود؛ امـا ایـن کـه در سـایه جنـگ و کشـتار چطـوری 

اختالفـات حـل مـی شـود؟ معامیی اسـت کـه تنها طالبـان می 

تواننـد قـادر بـه حل آن باشـند. 

سرمقاله

از منطـق مـدارا تـا 
افزایش خشونـت

ــول. ــان ووژل ش ــم ۲۹ طالب ــې ه ــداب ک ارغن

لــه دې وزارت څخــه پــه خپــره شــوې خرپاڼه کــې راغيل 

چــې تېــره شــپه د کندهــار والیــت پــه ارغنداب ولســوالۍ 

کــې دفاعــي او امنیتــي ميل ځواکونــو د طالبانــو بریدونه 

دفــع کــړل چــې پــه پایلــه کــې ۲۹ طالبــان ووژل شــول 

او ۴ نــور یــې ټپیــان شــول.

رسچينــه زياتــوي، د دښــمن زیاتــه انــدازه وســلې او 

مهــامت هــم لــه منځــه یــوړل شــول. خــو بايــد وويــل يش 

ــو  ــه اړه وســله وال ــو پ ــو د تلفات ــادو دواړو بريدون چــې د ي

مخالفينــو پــه ځانګــړي ډول طالبانــو څــه نــه دي ويــيل.

ــکنجې،  ــض، ش ــو د نق ــو د حقون ــې د کډوال ــتي چ غوښ

اوږدمهالــه توقيــف، اجبــاري راســتنولو او پــه کوربــه 

هېوادونــو کــې ټولنيــزو، اقتصــادي او روغتيايــي خدماتــو 

تــه د الرسيس پــه برخــو کــې د نړيوالــو اســنادو پــه 

اســتناد د حقــوق بــرشي او نړيوالــو بنســټونو د مالتــړ را 

ــړي. ــه وک ــه جــدي پاملرن ــو ت جلبول

د خپرپاڼــې پــه حوالــه، کمېســيون د جګــړې دوام د برش 

ــل  ــيل الم ــۍ اص ــو د کډوال ــض او د افغانان ــو د نق حقون

ــو  ــکېلو لوري ــه ښ ــړې ل ــاس د جګ ــر دې اس ــو پ ــي؛ ن ګڼ

غــواړي چــې د اوربنــد پــه منلــو رسه د جګــړې د پــاى تــه 

رســولو بهــر چټــک او تلپاتــې ســولې تــه رســېدل تقويــه 

کــړي.

همــدې املــه هغــوی تــه درانــه تلفــات واوښــتل.

د هغــه پــه وينــا، پــه دغــه بريــد کــې د وســله والــو مخالفينــو 

۳۰ تنــه وژل شــوي او ۱۰ نــور ټپیــان شــوي دي. د جګــړې 

ــم د  ــې دي او ه ــدونه پات ــر جس ــمن ډې ــې د دښ ــر ک ــه ډګ پ

ــي  ــډو امنيت ــم د ګ ــامت ه ــلې او مه ــدازه وس ــوه ان ــوی ي هغ

ــيل دي. ــه ورغ ــو الس ت ځواکون

د غــزين د وايل ويانــد پــه ډاګــه کــړې چــې پــه دغــې جګــړه 

ــرګ  ــه م ــو ت ــي ځواکون ــان امنيت ــانو او افغ ــي کس ــې ملک ک

ــه ده اوښــتې. ــه ن ژوبل

ــه  ــه بلــې خــوا د مــيل دفــاع وزات وايــي چــې د کندهــار پ ل

زياتــوي، د کمېســيون موندنــې ښــيي چــې د  رسچينــه 

ــۍ د  ــدو رسه رسه، د کډوال ــاکل کې ــه ټ ــو ل ــند د موخ دې س

ــديل  ــړې را ټوکې ــه جګ ــې ل ــر ي ــې ډې ــه چ ــت الملون موجودي

ــوي دي او د  ــات ش ــې او زي ــې پات ــواد ک ــه هې ــم پ دي، ال ه

تېــر پــه پرتلــه د کډوالــو شــمېر د اندېښــنې وړ زيــات شــوى 

دى، نــو کمېســيون دولــت د دې الملونــو ختمولــو تــه رابويل.

رسچينــه کاږي، کمېســيون د افغانســتان لــه دولــت، پــه 

ځانګــړي ډول د بهرنيــو چــارو لــه وزارت څخــه غــواړي چــې 

ــو  ــه اســتفادې د کډوال لــه حقوقــي او ډيپلوماتيکــو وســيلو پ

ــه  ــو پ ــه کول ــو د رامنځت ــو او فرصتون ــو رشايط ــاره د مطلوب لپ

برخــه کــې جــدي هڅــې او د هغــوى د حقونــو دفــاع وکــړي.

ــه  ــه دولت ــو کمیســیون دغــه راز د افغانســتان ل د بــرش حقون

ــه کندهــار او غــزين  ــي چــې پ  حکومتــي مســوولین واي

واليتونــو کــې د طالبانــو پــه بريدونــو کــې ۵۹ وســله وال 

مخالفــن وژل شــوي دي.

د غــزين د وايل ويانــد وحیداللــه جمعــه زاده، پــژواک 

خــري اژانــس تــه وويــل چــې تېــره شــپه شــاوخوا دولــس 

ــې د  ــتل چ ــو غوښ ــو مخالفين ــله وال ــت وس ــې د دول بج

غــزين د قــره بــاغ ولســوالۍ پــه کــرو ســۍ ســيمه کــې د 

امنيتــي ځواکونــو پــر يــوې پوســتې بريــد وکــړي.

خــو ده زياتــه کــړه، وســله وال د افغــان امنيتــي او هوايــي 

ــه  ــول او ل ــخ ش ــت رسه مخام ــک مقاوم ــه کل ــو ل ځواکون

 د بــرش حقونــو کمیســیون پــه افغانســتان کــې د جګــړې 

لــه ښــکېلو لوريــو غوښــتي چــې د اوربنــد پــه منلــو رسه د 

جګــړې د پــاى تــه رســولو بهــر چټــک او تلپاتــې ســولې 

تــه رســېدل غښــتلې کــړي. دغــه کمیســیون یــاده 

ــې ورځــې  ــو نړیوال غوښــتنه د ســپټمر ۱۸مــې د کډوال

پــه مناســبت پــه خپــره شــوې اعالمیــه کــې کــړې ده.

پــه خرپاڼــه کــې راغــيل چــې د ۲۰۱۸ کال د کډوالــۍ 

ــتونزو  ــتي س ــه جوړښ ــو ل ــټ، د هېوادون ــر بنس ــند پ د س

رسه د مبــارزې موخــې، د ژغورنــې د ســمندري عملياتــو 

ــه د  ــوړه کچ ــه ل ــاق رسه پ ــه قاچ ــو ل ــول، د کډول تنظيم

اقــدام مهالوېــش او اســايس خدماتــو تــه د کډوالــو 

الرسىس د ۲۰۳۰ ليدلــورى ټــاکل شــوي دى

 غزين او کندهار کې د لسګونو وسله والو د وژل کېدو خرب ورکړل شو

رحامين: په کابل کې بریدونه د امنیتي سکتور کمزوري ښيي

عمران خان در دیدار با هیئت طالبان خواهان کاهش خشونت ها شد

استاد یک انستیتوت آموزشی در ننگرهار از چنگ آدم ربایان نجات داده شد

رئیس جمهوری به کندهاریان: بدون مشوره شام فیصله منی کنم

وزارت داخله: طالبان بخشی از رسک »دالرام« نیمروز را تخریب کرده  است

کرونا در افغانستان؛ ۲۵۴ مریض جدید در شبانه روز گذشته شناسایی شدند

کمیسیون حقوق برش: در سه ماه ۱۱۴غیرنظامی در رشق کشور جان باخته اند

رونـد صلـح  در  مداخله گـران  نقـش  از  عمران خـان  کـه 

را  رونـد  ایـن  دارنـد  تـالش  او  به گفتـۀ  کـه  افغانسـتان 

ابـراز نگرانـی کرده اسـت.  دو روز پیـش،  نـاکام سـازند 

جمهـوری  هیئـت  بـا  طالبـان  هیئـت  آن کـه  از  پـس 

اسـالمی افغانسـتان مذاکـرات صلـح را متوقـف کردنـد، 

ایـن هیئـت بـه پاکسـتان رفـت.  مذاکـرات صلـح دوحـه 

کـه از سـه مـاه به اینسـو جریـان داشـت، بـرای سـه هفته 

متوقـف شده اسـت و قـرار اسـت بـه تاریـخ شـانزدهم مـاه 

جـدی دوبـاره از رسگرفتـه شـود.  رئیس جمهـور کشـور و 

مقام هـای دیگـر حکومت افغانسـتان ارصار دارند که باید 

دور بعـدی ایـن مذاکـرات در افغانسـتان برگزار شـود، اما 

طالبـان مخالفـت کرده انـد و گفته انـد کـه دور بعـدی نیز 

در دوحـه برگـزار خواهـد شـد. 

در والیـت ننگرهـار را از چنـگ آدم ربایان نجـات داده اند.

طـارق آرین، سـخن گوی وزارت داخله دیـروز )جمعه، ۲۸ 

قـوس( گفتـه اسـت کـه ایـن اسـتاد انسـتیتوت آموزشـی 

در ننگرهـار، ۲۳ روز پیـش توسـط اختطاف گـران ربـوده 

شـده بود.

آقـای آریـن تأکیـد کـرده اسـت: »اختطاف گـر مسـتوجب 

رسکـوب و نابـودی اسـت.«

او همچنـان گفتـه کـه اختطاف گـر و تروریسـت در یـک 

بازداشـت  امـا درمـورد  قـرار دارنـد. وزارت داخلـه  صـف 

عامـالن اختطـاف رحـامن سـعید چیـزی نگفتـه اسـت.

ناامـن  والیت هـای  از  کشـور  رشق  در  ننگرهـار  والیـت 

اسـت. در ایـن والیـت اخیـرا شـکایت ها از افزایـش موارد 

نگران کننـده  به صـورت  هدفمنـد  ترورهـای  و  آدم ربایـی 

افزایـش یافتـه اسـت.

قندهـار و غزنی بـا تراکتور تخریـب کرده اند.

واحداللـه جمعـه زاده، سـخن گوی والـی غزنـی گفتـه 

بـود کـه طالبـان حـدود ۶۰۰ مـر از شـاه راه غزنـی – 

پکتیـکا را در مربوطـات ولسـوالی انـدر ایـن والیـت در 

تاریـخ ۱۷ عقـرب تخریـب کـرده بودنـد.

یـک مـاه قبـل از آن، وزارت دفـاع ملـی نیز اعـالم کرده 

بـود کـه  جنگ جویان ایـن گروه بخش هایی از شـاه راه 

قندهـار – ارزگان را در ولسـوالی شـاه ولی کوت والیـت 

قندهـار در تاریـخ ۷ میزان تخریب کـرده بودند.

گـروه طالبـان امـا هنـوز در ایـن مـوارد چیـزی نگفتـه  

. ست ا

اشـاره کـرد و گفـت کـه ایـن مـکان بهریـن جـای بـرای 

آغـوش  کندهـار همیشـه  زیـرا  اسـت  گفتگوهـای صلـح 

بزرگـی داشـته اسـت. او خطـاب بـه شـهروندان کندهـار 

گفـت کـه راه مـا و شـام این اسـت که به مذاکرات روشـن 

برسـیم. اگر مسـئله سیاسـت اسـت، پـس چرا مـا آن را با 

زور حـل مـی کنیـم؟ مـا به شـام گفتیـم، رشایط مـا یکی 

اسـت، مـردم بایـد تصمیـم بگیرنـد. 

انتخابـات  در  افغانسـتان  مـردم  کـه  گفـت  غنـی  آقـای 

انتخـاب  را  خـود  جمهـور  رئیـس  و  می کننـد  رشکـت 

می کننـد. ریاسـت جمهـوری یـک چوکـی بـرای خدمـت 

رسـاندن اسـت نـه زور و قدرت. اگر کسـی بـه این چوکی 

نرسـید بـه ایـن معنا نیسـت کـه دیگر بـه دسـت منی آید.

رئیـس جمهـوری در حالـی بـه والیـت کندهار سـفر کرده 

اسـت کـه هیـات گفتگوکننـده حکومـت و گـروه طالبـان 

رونـد گفتگـو را متوقـف کرده انـد و قرار اسـت کـه 20 روز 

دیگر اغاز شـود. در این مدت رئیس جمهور و شـامری از 

مقام هـای بلنـد پایـه حکومتی پیشـنهاد کرده انـد که دور 

دوم گفتگوهـا در داخـل کشـور انجـام شـود. پیشـنهادی 

کـه تاکنـون گـروه طالبـان آن را رد کرده اسـت.

در  کرونـا  از  ناشـی  مـرگ  مـورد  پنـج  گذشـته  سـاعت 

کشـور بـه ثبـت رسـیده اسـت. سـه نفـر در هـرات و دو 

نفـر در بلـخ بـه دلیل ابتال بـه کووید۱۹ جـان باخته اند.

شـامر مجموعی فوتی های ناشـی از مریضـی کووید۱۹ 

در افغانسـتان تـا امـروز بـه دو هـزار و ۳۷ نفـر افزایـش 

اسـت. یافته 

مریـض   ۳۸ گذشـته  شـبانه روز  یـک  در  همچنـان، 

کوویـد۱۹ در کشـور بهبـود یافته اند. ۱۶ نفـر در هرات، 

شـش نفـر در بلـخ، پنـج، پنـج نفـر در قندهـار و تخـار 

و سـه، سـه نفـر هـم در کابـل و هلمنـد پـس از ابتـال 

بـه کوویـد۱۹، بهبـود یافته انـد. بـه ایـن ترتیـب، شـامر 

بهبودیافتـگان ویـروس کرونـا در کشـور بـه ۳۸ هـزار و 

۷۲۴ نفـر افزایـش یافتـه اسـت.

مسـتقل حقوق بـرش یـک بـار دیگـر از طرف هـای درگیـر 

جنـگ می خواهـد کـه جنـگ را متوقـف کننـد و بـه صلح 

بپیوندنـد.« اسـدالله دولـت زی، سـخن گوی والـی لغامن 

نیـز افـزود: »تلفـات ملکـی بدلیـل حمله هـای انفجاری و 

یافته اسـت.« افزایـش  انتحـاری طالبـان 

ولسـوالی  اسـالم  آباد  روسـتای  باشـندۀ  کـه  خیرخـواه 

جریـان  در  گذشـته  دوشـنبۀ  می گویـد  اسـت  الیشـنگ 

درگیـری میـان نیروهـای دولتـی و طالبـان موشـکی بـر 

خانـۀ شـان فـرود آمـد و جـان  خواهـرش را گرفـت و پدر، 

مـادر و شـش عضو دیگر خانـواده اش را زخمـی کرد: »در 

خانـه بودیـم. یـک راکـت آمـد. دو نفـر مهـامن مـا شـهید 

شـدند و یـک خواهـرم هـم شـهید شـد.«

ملـوک، باشـندۀ ولسـوالی الیشـنگ افـزود: »پانـزده روز 

بسـته  مکتب هـا  شده اسـت.  رشوع  جنـگ  کـه  اسـت 

مـا  کـه  اسـت  خـراب  اندازه یـی  بـه  وضعیـت  شـده اند. 

برویـم.« جامعـت  منـاز  بـه  منی توانیـم 

غـالم حیـدر، باشـندۀ دیگـر الیشـنگ نیـز اظهار داشـت: 

»مرمـی هـاوان آمـد. منی فهمم از سـوی نیروهـای دولتی 

بـود و یـا طالبـان و جـان غیرنظامیـان را گرفت.«

جنـگ  درگیـر  طرف هـای  از  لغـامن  باشـنده گان 

می خواهنـد کـه با اعالم آتش بـس به کشـتار غیرنظامیان 

دهنـد.  پایـان  زودتـر 
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عدالت انتقالی و نظام جمهوری؛ 
بنیادی برای صلح پایدار در افغانستان-قسمت اول

دور دوم مذاکرات صلح در افغانستان برگزار شود

ــک  ــه نی ــن ک ــل ای ــه دلی ــا ب ــد ی ــی گوی ــز« م ــه »هاب ــان ک چن

رسشــتند و طالــب نظــم و امنیــت مــی باشــند، آن گونــه کــه 

»روســو« بــاور دارد، طــی یــک قــرارداد نانوشــته و مکنــون در 

ضمیرشــان، بخشــی از قــدرت خویــش را بــه نهــادی مــی 

ــم  ــراری نظ ــوان برق ــا ت ــدرت ه ــع ق ــر تجم ــه در اث ــپارند ک س

و امنیــت، دفــاع از کیــان جامعــه و امــکان ارائــه خدمــات 

ــد.  ــته باش ــی داش عموم

ایــن نهــاد برتــر کــه در رأس هــرم قــدرت اجتامعــی قــرار دارد، 

هــامن دولــت اســت کــه پیدایــش آن، معلــول اراده جمعــی و 

خواســت همگانــی می باشــد. جــان الک، فیلســوف و نظریــه 

ــاور اســت کــه حکومــت هنگامــی  ــر ایــن ب پــردار انگلیســی ب

ــه  ــه ب ــای جامع ــه اعض ــه هم ــیطره( دارد ک ــل )س ــوز عم مج

ــد از  ــم بای ــه ه ــر، هم ــوی دیگ ــیطره داده و از س ــق س آن ح

ــی  ــس گوی ــند. پ ــته باش ــده داش ــان ش ــار بی ــت، انتظ حکوم

همــه وارد قــراردادی مــی شــوند کــه در قبــال تفویــض حــق 

ســیطره برخــود، انتظاراتــی هــم از حکومــت دارنــد. داســتان 

قــرارداد اجتامعــی بــه عنــوان مبنــای مرشوعیــت نظــام مدنــی 

ــه  ــق نظری ــن، مطاب ــردد. بنابرای ــاز می گ ــه آغ ــن نقط از همی

ــه  ــراد ب ــت اف ــق و رضای ــه زاده تواف ــی، جامع ــرارداد اجتامع ق

ــک  ــه ی ــع، جامع ــد و در واق ــی می باش ــت جمع ــور زیس منظ

ــام  ــی مت ــر سیاس ــذا از نظ ــت. ل ــه دوم اس ــی و درج ــر فرع ام

قــوای کشــور و دولــت، ناشــی از ملــت اســت و بدیــن جهــت 

دولت هــا وظیفــه دارنــد حداکــر آزادی را بــرای افــراد تأمیــن 

ــات  ــد انتخاب ــن ترتیــب، در نظــام دموکراســی رون ــد. بدی کنن

تعییــن کننــده اســت و متــام شــهروندان و افــراد جامعــه 

براســاس رضایــت و توافــق جمعــی، حــق رأی و گزینــش 

ــه  ــدازه ک ــه هران ــات ب ــد انتخاب ــاس، فراین ــن اس ــد. برای دارن

ــد  ــر بهره من ــی، بیش ت ــور مردم ــی و حض ــارکت همگان از مش

باشــد و نهادهــا و مســئوالن حکومــت در حــد هرچــه وســیع تر 

ــر  ــت پررنگ ت ــی حکوم ــدی مردم ــند، بُع ــردم باش ــده م برگزی

درآمد

ــت  ــتان، دول ــی »افغانس ــون اساس ــاده اول قان ــق م مطاب

جمهــوری اســامی، مســتقل، واحــد و غیــر قابــل تجزیــه 

مــی باشــد.« بــا دقــت و درنــگ در مفــاد و محتــوای ایــن 

ــا و  ــه فاکتوره ــه ک ــن نتیج ــه ای ــی، ب ــون اساس ــاده قان م

پارامرتهــای مطــرح در آن، مبانــی کلــی و کان نظــام 

سیاســی افغانســتان را تشــکیل مــی دهــد. بنابرایــن، در 

اوایــل روزهــای تدویــن قانون اساســی، بعد از نشســت بُن 

آملــان و تعییــن نظــام نویــن سیاســی آینــده افغانســتان، 

بــا در نظرداشــت خطــرات و تهدیــدات تروریســم بیــن 

املللــی؛ بحــث مشــارکت گروه طالبــان در هــامن روزهای 

نخســت نشســت بـُـن بــه صــورت جــدی مطــرح بــود و ایــن 

کــه چگونــه گــروه تروریســتی طالبــان را وارد بدنــه نظــام 

سیاســی افغانســتان کنــد. گفت وگوهــای پیــدا و پنهــان 

ــال  ــا روش هــای کان حامدکــرزی و طــرح اســتقرارصلح؛ ب

ــت  ــای نخس ــان در روزه ــم هم چن ــک و نی ــال ی دو و کان

ریاســت جمهــوری حامدکــرزی، رئیــس جمهــور پیشــین 

افغانســتان بــا گــروه طالبــان؛ ایــن آســیب جــدی را بــرای 

دولــت و مــردم افغانســتان متوجــه و وارد ســاخت کــه 

ــن  ــاف بی ــای ائت ــای نیروه ــا تاش ه ــان را ب ــروه طالب گ

املللــی و بــا مشــارکت مســئوالنه سیاســتمداران و احــزاب 

سیاســی در افغانســتان بــه صــورت جــدی و معنــادار بــه 

ــۀ  ــه و خائنان ــب داران ــا طــرح جان ــود. ام ــده ب حاشــیه ران

ــار دیگــر وارد  ــان را ب حامدکــرزی گــروه تروریســتی طالب

بازی هــای جدیــد سیاســی و پروســۀ گفتــامن تحقــق 

صلــح بــا دولــت افغانســتان ســاخنت و هزینه هــای جانــی 

و مالــی بیــش از انــدازه را بــر دولــت و مــردم افغانســتان 

ــاده  ــه: م ــد ک ــان می ده ــب نش ــن مطل ــرد. ای ــل ک تحمی

اول قانــون اساســی را بــدون در نظــر داشــت مصالــح 

کان ملــی و سیاســی دولــت و شــهروندان افغانســتان را 

نادیــده گرفتــه و  منافــع یــک گــروه تروریســتی کوچــک را 

ــد و  ــر منافــع دولــت و مــردم افغانســتان ترجیــح داده ان ب

ایــن روش ناســنجیده و بــدو ســنجش عقانیــت سیاســی 

در ســایۀ گفتــامن پروســۀ تحقــق صلــح بــا گــروه طالبــان 

را از خطــر نابــودی نجــات داد و مواضــع دولــت جمهــوری 

ــت. از  ــرده اس ــف ک ــر روز تضعی ــتان را ه ــردم افغانس و م

ایــن منظــر، تحلیــل زوایایــی کــور و پنهــان پروســۀ تحقــق 

ــه را  ــئوالنه و دوگان ــر مس ــش غی ــامن نق ــاً ه ــح؛ دقیق صل

در مذاکــرات و گفت وگوهــای صلــح بیــن االفغانــی بــا 

ــا جناح هــا  گــروه طالبــان در حــال حــارض حامدکــرزی ب

ــد و  ــام می ده ــادی انج ــف جه ــی مختل ــزاب سیاس و اج

هــم ســو بــا گــروه تروریســتی طالبــان بــا طــرح حکومــت 

می کنــد.  بــازی  اساســی  قانــون  تعدیــل  و  موقــت 

بنابرایــن، حفــظ جمهوریــت نظــام، قانــون اساســی، 

ــان  ــوق قربانی ــرش، حق ــوق ب ــاع، حق ــی اتب ــوق اساس حق

جنــگ و خشــونت و حقــوق خانواده هــای قربانیــان بیــش 

از بیســت و پنــج ســال قتــل عــام و کشــتارهای در قالــب 

ــاری و  ــاری، انفج ــتی، انتح ــات تروریس ــدیدترین حم ش

رفتارهــای خشــونت بــار و عمــل ضــد انســانی و عملیاتــی 

انتقالــی در حــق قربانیــان جنــگ و  نشــدن عدالــت 

ــرش  ــوق ب ــرتدۀ حق ــض گس ــت نق ــدم رعای ــونت و ع خش

را کــه گــروه تروریســتی طالبــان علیــه دولــت و مــردم 

ــه  ــده گرفت ــا دی ــه را ن ــت هم ــام داده اس ــتان انج افغانس

بنیادهــای نظــام جمهــوری و دموکراســی و  اســت. و 

دســت آوردهــای بیســت ســالۀ دولــت و مــردم افغانســتان 

را تحــت عنــوان گفت وگوهــا و نشســت های نــا فرجــام 

گونــه  هیــچ  بــدون  طالبــان  گــروه  بــا  اســتقرارصلح 

و  عــام، شــفاف  قاعــده ای  مــدرن،  معنــای  در  قانــون 

ــور و  ــم ام ــدف تنظی ــا ه ــه ب ــت ک ــده اس ــه آین ــوف ب معط

رفتــار افــراد در چارچــوب دولــت ملــی معنــا می یابــد. بــه 

ــت  ــم و امنی ــراری نظ ــرای برق ــون ب ــه، قان ــن ماحظ همی

ــرای رشــد و شــکوفایی جامعــه بــرشی،  و زمینــه ســازی ب

ــع  ــخ جوام ــه تاری ــر ب ــود. اگ ــی می ش ــک رضورت ارزیاب ی

بــرشی نظــر افکنــده شــود، شــاید نتــوان اصــاً مقطعــی 

در دل تاریــخ یافــت کــه نشــان بــی نظمــی محــض باشــد. 

ــت  ــب وضعی ــه تناس ــی، ب ــد ابتدای ــرشی هرچن ــع ب جوام

خویــش، هرکــدام نظمــی داشــته و از مقــررات و قواعــدی 

می منوده انــد.  پیــروی 

ــراد گســرتده  ــان اف ــط می ــه مــرور زمــان هــر آن چــه رواب ب

و پیچیــده گردیــد، مقــررات حاکــم بــر آن نیــز وســعت 

یافــت امــا قانــون بــرای اداره جامعــه و تنظیــم روابــط 

اجتامعــی افــراد، از اهمیــت بــی بدیلــی برخــوردار اســت. 

ــه  ــن ک ــای ای ــه مقتض ــی ب ــاس، دموکراس ــن اس ــر همی ب

مســتلزم رعایــت حقــوق و آزادی هــا و متضمــن مشــارکت 

همگانــی مــردم در حیــات سیاســی کشــور اســت، بــه 

ــه ایــن مســائل و تنظیــم امــور،  منظــور نظــم بخشــیدن ب

ــن  ــت. برای ــد اس ــون نیازمن ــه قان ــزی ب ــر چی ــش از ه بی

اســاس، نخســتین مثــره عــر انقاب هــای دموکراتیــک 

پیدایــش  آزادی خواهــی،  جریــان  نتیجــه  مهم تریــن  و 

دولت هــای ملــی بــود کــه در آن، فــرد منبــع اصلــی 

قــدرت شــمرده و رضایــت همگانــی یــا قــرارداد اجتامعــی 

ــوق  ــام حق ــد. نظ ــام گردی ــزی آن اع ــور پی ری ــا و مح مبن

اساســی در افغانســتان نیــز بــا عطــف توجــه بــه قانــون و 

قانون گرایــی، اصــل قانونــی بــودن جــرم و جــزا را پذیرفتــه 

ــع نخســت  ــون را منب ــه لحــاظ نظــری، قان و دســت کم، ب

ــی  ــی م ــامل اداری معرف ــی و اع ــیدگی های قضای در رس

منایــد. )محمــدی،1395، 58(.

خواهــد بــود و در نتیجــه، براســاس منطــق دموکراســی های 

ــوردار  ــری برخ ــت باالت ــزان مرشوعی ــان، از می ــج در جه رای

 .)51 می باشــد.)محمدی،1395، 

2. حاکمیت مردم به مثابۀ پیش نیاز صلح پایدار؛

شــاید بتــوان گفــت ذات و جوهــره دموکراســی، حاکمیــت 

مــردم اســت و اگــر ایــن مؤلفــه در ســاخت دموکراســی 

ــود  ــوان مدعــی فقــدان و نب ــده انگاشــته شــود، مــی ت نادی

ــول  ــردم از اص ــت م ــل حاکمی ــرا اص ــد. زی ــی ش دموکراس

مــادر دموکراســی اســت و متــام اصــول و مولفــه هــای 

ــد.  ــی رون ــامر م ــه ش ــر آن ب ــی ت ــای جزئ ــوه ه ــر، جل دیگ

ــروز  ــور و ب ــه ظه ــه منص ــه ب ــل، آن چ ــام عم ــه در مق اگرچ

ــت  ــت اکری ــه حاکمی ــردم بلک ــت م ــه حاکمی ــد، ن ــی رس م

و عمدتــاً در قالــب اکریــت مطلــق اســت و بــه همیــن 

ماحظــه، دموکراســی ثبــات و اســتحکام خــود را از داســت 

ــه، از  ــردد و در نتیج ــی گ ــراه م ــدد هم ــوع و تع ــا تن داده ب

جهــات گوناگــون و بــا توجــه بــه عنــارص و عوامــل مختلــف، 

دموکراســی  می باشــد.  بنــدی  دســته  و  تقســیم  قابــل 

ــاً متأثیــر از نقــش غیــر مســتقیم مــردم در  معــارص عمدت

حاکمیــت اســت و همیــن ویژگــی، موجــب پیدایــش و 

شــکل گیــری نظریــه یــا سیســتم منایندگــی در جهــان 

ــا از  شــده و امــروزه اغلــب کشــورها و جوامــع سیاســی دنی

همیــن نظریــه پیــروی می مناینــد؛ بــه طــوری کــه در جهــان 

کمــرت کشــوری اســت کــه از نقــش مســتقیم مــردم در 

حاکمیــت، جــز در مــوارد خــاص و اســتثنایی بهــره گیرنــد. 

بــا نگاهــی بــه قانــون اساســی افغانســتان معلــوم می گــردد 

کــه از دیــد ایــن قانــون »حاکمیــت ملــی بــه ملت تعلــق دارد 

کــه بــه طــور مســتقیم یــا توســط مناینــدگان خــود آن را را 

می کنــد.«  اعــامل 

3. قانون گرایــی و حاکمیــت قانــون؛ بــه عنــوان مبنایــی 

صلــح ســازی بومــی در جامعــه؛

ماحظــات و اولویت هــای دولــت و مــردم افغانســتان؛ 

ــی و  ــون اساس ــام، قان ــت نظ ــظ جمهوری ــا حف ــه هامن ک

حقــوق اساســی کلیــه اتبــاع افغانســتان مــی باشــند 

را دو دســته می خواهــد بــه گــروه تروریســتی طالبــان 

تســلیم و تحویــل مناینــد. اســتقرارصلح پایــدار بــا کــروه 

تروریســتی طالبــان در افغانســتان بــا دو شــاخصۀ اصلــی 

ــش  ــا و پی ــت پیش رشط ه ــر داش ــا در نظ ــی و ب و اساس

ــود و آن دو  ــد ب ــق خواهن ــل تحق ــن قاب ــای بنیادی نیازه

عنــارص و شــاخصۀ بنیادیــن در پروســۀ تحقــق صلــح 

ــاع از  ــظ و دف ــت، حف ــر نخس ــد از؛ عن ــدار عبارت ان پای

جمهوریــت نظــام سیاســی و عنــر دیگــری بحــث طــرح 

و وارد ســاخنت و اجــرای منــودن برنامــه عدالــت انتقالــی 

ــان  ــتی طالب ــروه تروریس ــا گ ــح ب ــق صل ــۀ تحق در پروس

را  پایــدار  اســتقرارصلح  مســیر  می توانــد  کــه  اســت، 

فراهــم کــرده و التیــام بــه دردهــا و رنج هــای بــی پایــان 

بــرای خانوده هــای قربانیــان جنــگ و خشــونت بوده انــد 

و تضمیــن بــرای دســتیابی بــه صلــح پایــدار را بــرای 

آینــده نظــام سیاســی و مــردم افغانســتان تســهیل و 

تأمیــن می کنــد.

نظــام؛  جمهوریــت  حفــظ  اولویــت  یکــم:  گفتــار 

افغانســتان؛ در  پایــدار  صلــح  بنیادهــای  تحکیــم 

در نــگاه نخســت، جمهوریــت بــا انتخابــی بــودن زمامــدار 

و محدودیــت دوره زمامــداری بــاز شــناخته می شــود کــه 

نظــر بــه ایــن ویژگی هــا بــر خــاف نظــام ســلطنتی، 

ارثــی اســت. در مقایســه،  نــه  العمــری و  نــه مــادام 

دموکراســی بــا ویژگــی مردمــی بــودن حکومــت، تعریــف 

و توصیــف می گــردد. 

اگرچــه دو مفهــوم جمهوریــت و دموکراســی مــرتادف 

جــای  بــه  را  یکــی  منی تــوان  رو،  ایــن  از  و  نیســتند 

دیگــری بــه کار بــرد امــا هــر دو، مکمــل هــم دیگــر بــوده 

ــت  ــده حاکمی ــاب دهن ــردم و بازت ــش و اراده م ــن نق مبی

سیاســی  قــدرت  در  همگانــی  مشــارکت  و  مــردم 

ــد  ــی دوران جدی ــاب، دموکراس ــن حس ــا ای ــند. ب می باش

ــن  ــای بنیادی ــی و دگرگونی ه ــوالت اساس ــد تح ــه پیام ک

ــود  ــه خ ــه نوب ــد، ب ــاب می آی ــه حس ــرشی ب ــع ب در جوام

اندیشــه فراگیــری اســت کــه حداقــل، موثریــت و فعلیــت 

ــد.  ــی می دان ــت مردم ــرو حامی ــی را در گ ــدرت سیاس ق

معنــای  بــه  جمهوریــت  هــرگاه  دیگــر،  عبــارت  بــه 

ــی  ــداری و دموکراس ــت زمام ــودن و محدودی ــی ب انتخاب

ــامع  ــت اجت ــت و مدیری ــی سیاس ــۀ روش عقان ــه مثاب ب

ــود  ــد ب ــی خواه ــور مردم ــی و آبش خ ــه تاق ــد، نقط باش

ــه گــردش آمــده و  ــر مبنــا و محــور رضایــت افــراد ب کــه ب

ــت و  ــه، جمهوری ــن ماحظ ــه همی ــد. ب ــت می منای حرک

دموکراســی دارای خصوصیــات و شــاخص هایی اســت 

کــه بــدون آن هــا معنــای محصلــی بــرای آن دو نخواهــد 

ــق  ــتان مطاب ــی افغانس ــام سیاس ــه نظ ــا ک ــود. از آن ج ب

مــاده اول قانــون اساســی؛ جمهــوری خوانــده شــده 

ــن  ــم تری ــراه دارد، مه ــه هم ــود ب ــا خ ــف را ب ــن وص و ای

عنــارص و شــاخص هــای نظــام جمهــور و دموکراســی 

عبــارت انــد از: قــرارداد اجتامعــی، حاکمیــت مــردم، 

کرت گرایــی. و  قانون گرایــی  برابــری،  آزادی، 

گفتــار دوم: تبییــن شــاخص ها و عنــارص جمهوریــت 

و دموکراســی؛ پیــش رشط اساســی صلــح پایــدار؛

1. قرارداد اجتامعی به مثابه صلح سازی؛

مطابــق دیــدگاه حکیــامن قــرون 17 و 18 مغــرب زمیــن، 

قــدرت و حاکمیــت زاده توافــق جمعــی اســت. افــراد 

ــد، آن  ــه دلیــل ایــن کــه رشارت ذاتــی دارن ــا ب انســانی ی

مصطفی شفیق

سید لطیف سجادی

چنــدی بعــد بــر اثــر اعرتاضــات مکــرر دولــت افغانســتان 

مســئله  در  طالبــان  عملکردهــای  شــد،  کشــیده  پائیــن 

جنــگ و صلــح افغانســتان تاکتیکــی و هدفمنــد بــه نظــر 

می رســد، پــس از حــدود هشــت ســال ایجــاد دفــرت رســمی 

بــرای طالبــان، ایــن گــروه توانســته اســت ســیر صعــودی اش 

ــه  ــب ب ــرت مناس ــده بس ــن کنن ــان تأمی ــد زم ــد، فراین را بپیامی

خواســته های آنــان بــوده اســت، طــوری کــه از عملکــرد و 

ــه  ــا ب ــتان را رصف ــای افغانس ــد، جغرافی ــر می آی ــان ب ــار آن رفت

جهــت تــداوم جنــگ و خشــونت برگزیــده انــد؛ امــا تعامــات 

ــه مذاکــره را در خــارج از  ــوط ب سیاســی و پیگیــری امــور مرب

کشــور در خــور شــأن می داننــد.

طالبــان در سیاســت های اعامــی شــان گاهــی خواســتار 

ایجــاد دفــرت سیاســی در داخــل کشــور نیــز گردیــده انــد، در 

دلــو 1397 کــه نشســت ایــن گــروه بــا مناینــدگان سیاســی 

کشــور بــدون حضــور دولــت در مســکو برگــزار گردیــد، شــیر 

محمــد عبــاس اســتانکزی رئیــس هیــأت اعزامــی طالبــان در 

مصاحبــه بــا رســانه ها گفــت کــه طالبــان بــه منظــور پیشــرد 

بهــرت امــور مربــوط بــه مذاکــرات صلــح، خواهــان ایجــاد 

ــه  ــی ک ــد، رشط ــل می باش ــروه در کاب ــن گ ــی ای ــرت سیاس دف

ــد،  ــرت مطــرح گردی ــن دف از ســوی او در جهــت بازگشــایی ای

ملــل  رســمیت شــناخنت ســازمان  بــه  مــواردی همچــون 

ــوری  ــت جمه ــن هیئ ــح بی ــرات صل ــف مذاک ــد از توق بع

ــب  ــه مح ــان، حمدالل ــروه طالب ــتان و گ ــامی افغانس اس

مشــاور شــورای امنیــت ملــی کشــور از گــروه طالبــان 

خواســت تــا از ایــن بــه بعــد، ادامــه مذاکــرات را در خــاک 

افغانســتان دنبــال مناینــد، بــه تعقیــب آن، محمــد ارشف 

غنــی رئیــس جمهــور کشــور از آن حامیــت منــود و گفــت 

»افغان هــا در خیمــه و هــوای رسد هــم می تواننــد مذاکــره 

کننــد و وقــت آن نیســت کــه هتل هــا محــل پیــش رشط 

ــرات  ــه مذاک ــم ک ــا می خواهی ــند. م ــرات باش ــرای مذاک ب

صلــح در داخــل افغانســتان صــورت گیــرد تــا همــه مــردم 

ــدام  ــد و روی ک ــام می یاب ــه انج ــرات چگون ــد مذاک ببینن

موضوعــات مترکــز می شــود و چــرا؟« امــا پاســخ طالبــان 

بــه ایــن خواســته ی مقامــات حکومــت، تاکنــون ســکوت 

ــه  ــه نظــر می رســد کــه ایــن گــروه ب ــوده اســت. بعیــد ب ب

ــد،  ــن دهن ــتان ت ــل افغانس ــره در داخ ــز مذاک ــال می انتق

زیــرا دســت آورد دفــرت سیاســی طالبــان در خــارج از 

ــت،  ــور اس ــل کش ــر از داخ ــر ت ــر مث ــب پ ــه مرات ــور ب کش

دفــرت ایــن گــروه در خــاک افغانســتان منی توانــد دیــد و 

بازدیدهــای پنهانــی آنــان را بــا مناینــدگان دول خارجــی 

از دیــد عمــوم پنهــان نگهــدارد، البی هــای شــان در 

جغرافیــای افغانســتان محــدود گردیــده و فرصــت تعامــل 

کــه همــه چیــز مطابــق بــه میــل و خواســته های طالبــان 

نتیجــه داده اســت، آزادی زندانیــان، کســب وجهــه بیــن 

ــه  ــی ب ــیاه و دسرتس ــت س ــدن از لیس ــارج ش ــی، خ امللل

محــل آســایش مجلــل تحــت عنــوان دفــرت سیاســی 

ــرزی  ــرون م ــای بی ــه از فعالیت ه ــت ک ــتاوردهایی اس دس

شــان کســب منــوده انــد. بــا ایــن حــال، طالبــان بــا درک 

ــم و  ــزار زخ ــردن ه ــک وارد ک ــه تاکتی ــت ک ــن واقعی از ای

دیپلامســی فعــال، همزمــان می توانــد آنــان را بــه هــدف 

نزدیــک منایــد بــه انتقــال میــز مذاکــرات بــه داخــل خــاک 

ــب  ــاس ترتی ــر اس ــرد، ب ــد ک ــت نخواهن ــتان موافق افغانس

لیســتی کــه اولویت هــای ایــن گــروه را در مذاکــرات 

ــه ی  ــن گزین ــس آخری ــش ب ــد، آت ــان می مناین ــح اع صل

اســت کــه در آن مطــرح گردیــده اســت، طالبــان از ابتــدا 

ــند؛  ــان می باش ــی ش ــزار زندان ــت ه ــی هف ــان رهای خواه

ســپس رفــع تعزیــرات حکومتــی را خواهاننــد، توافــق 

ــروه آن  ــن گ ــه ای ــه ک ــده آنگون ــی آین ــام سیاس ــر رس نظ ب

را می خواهنــد، بعــد از دسرتســی بــه نتایــج در مــوارد 

یــاد شــده، آنــگاه بحــث آتش بــس بــه میــان خواهــد 

ــا انتقــال مذاکــرات  ــن گــروه ب آمــد، واضــح اســت کــه ای

در داخــل افغانســتان منی تواننــد ایــن همــه امتیــازات را 

ــد. ــه مناین مطالب

ــام را روی  ــای خ ــان تاکتیک ه ــه طالب ــه اینک ــه ب ــا توج ب

ــار  ــد یکب ــتفاده از آن بتوانن ــا اس ــا ب ــد ت ــه ان ــت گرفت دس

دیگــر خــود را بیشــرت از وزنــی کــه دارنــد بــر جامعــه 

تحمیــل مناینــد، بــه دولتمــردان و مناینــدگان حــوزه 

می گــردد  پیشــنهاد  صلــح  مذاکــرات  در  جمهوریــت 

ــن  ــودن ای ــه من ــا مواجه ــه هامن ــر را ک ــوی ت ــک ق تاکتی

ــا فشــاری منایــد،  ــا مــردم افغانســتان می باشــد پ گــروه ب

ــر  ــا مردمــی درگی ــواره ب ــه هم ــه ده ــان در مــدت س طالب

ــان  ــاالی آن ــت ب ــان حاکمی ــون خواه ــه اکن ــد ک ــوده ان ب

ــواده ی  ــرد و خان ــه ف ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب ــتند، بعی هس

از  دهــه  ســه  طــی  کــه  شــود  یافــت  افغانســتان  در 

عملکردهــای ایــن گــروه متــرر نگردیــده باشــند، ابعــاد 

رضرهــای طالبــان بــه مــردم، از قتــل و کشــتار گرفتــه تــا 

رضرهــای مالــی و روحــی، تحمیــل دردهــای مهاجــرت بــه 

مــردم افغانســتان و ازدیــاد روز افــزون فقــر، همــه و همــه 

متأثــر از روحیــه جنــگ طلبــی آنــان اســت، بــا ایــن حــال 

ــند و  ــخگو باش ــتان پاس ــردم افغانس ــه م ــه ب ــد ک می طلب

قناعــت اشــخاص و خانواده هــای قربانــی را بــه هــر نحــو 

ممکــن حاصــل مناینــد، در واقــع دولــت بــا اســتفاده 

ــتان  ــردم افغانس ــه م ــی ب ــت بزرگ ــک خدم ــن تاکتی از ای

منــوده اســت کــه هــر قــرش و طیــف اجتامعــی بایــد 

ــند  ــان بپرس ــان را از آن ــدن ش ــی ش ــی قربان ــل و چرای عل

و تصامیــم مقتضــی را بــا حضــور داشــت جامعــه جهانــی 

ــای  ــه عملکرده ــش ب ــرشی در واکن ــوق ب ــای حق و نهاده

ــد. ــاذ مناین ــروه اتخ ــن گ ای

متحــد، دسرتســی بــدون سانســور بــه رســانه ها جهــت نــرش 

ــف  ــار مختل ــا اقش ــاط ب ــان، ارتب ــای ش ــش دیدگاهه و پخ

سیاســی و جامعــه مدنــی و در عمــوم آزادی فعالیــت دفــرت 

ــده  ــرح گردی ــور مط ــرد ام ــور پیش ــه منظ ــان ب ــی آن سیاس

ــت  ــی در والی ــور غن ــس جمه ــه رئی ــاه ک ــامن م ــود، در ه ب

ننگرهــار ســفر منــود بــه طالبــان پیشــنهاد کــرد کــه آمــاده 

ــار  ــار و قنده ــا ننگره ــل ی ــروه در کاب ــن گ ــرای ای ــت ب اس

دفــرت ایجــاد کنــد. ایــن پیشــنهاد از جانــب طالبــان قبــول 

نشــد. ســهیل شــاهین، ســخنگوی ســابق دفــرت طالبــان در 

ــه  ــح را ب ــد صل ــی قصــد دارد رون قطــر، اعــام کــرد کــه غن

ــن اســت  ــان ای انحــراف بــرد. او گفــت کــه خواســت طالب

ــه  ــوی جامع ــر از س ــروه در قط ــن گ ــی ای ــرت سیاس ــه دف ک

جهانــی و ســازمان ملــل متحــد بــه رســمیت شــناخته شــود، 

اختــاف در نگرش هــای سیاســی درون ســازمانی طالبــان 

ــردد،  ــاهده می گ ــان مش ــمی آن ــرت رس ــاد دف ــون ایج پیرام

طــوری کــه تناقــض در گفتــار و عملکــرد شــان هویــدا 

ــد حضــور ســه  ــن گــروه در فراین اســت، محاســباتی کــه ای

ــا  ــدن ب ــد از رو در رو ش ــتان دارن ــان در افغانس ــه ی ش ده

مردم،نگراننــد، دولــت افغانســتان بــا درک از ایــن واقعیــت، 

می خواهــد در اولیــن مرحلــه مذاکــرات رهــران طالبــان را 

ــت  ــن جه ــان از ای ــد، طالب ــرار ده ــردم ق ــا م ــه ب در مواجه

منی خواهــد چنیــن امــری بــه تحقــق یابنــد؛ زیــرا بــه 

خوبــی می داننــد وزنــه پذیــرش اجتامعــی شــان قریــب 

ــد  ــی آن، شکســت شــان را در فراین ــر اســت و در پ ــه صف ب

مذاکــرات تصــور می مناینــد.

بــر  اظهــارات رســمی حمداللــه محــب  از  آنچنــان کــه 

می آیــد، دولــت افغانســتان بــا مطــرح منــودن انتقــال میــز 

ــاخنت  ــه س ــر مواجه ــاوه ب ــور، ع ــل کش ــه داخ ــره ب مذاک

طالبــان در معــرض افــکار و دیدگاههــای عمــوم مــردم، 

ــارت از  ــه عب ــد ک ــب می منای ــز تعقی ــر را نی ــدف دیگ دو ه

کاهــش هزینــه ی مذاکــرات بیــرون مــرزی و کوتــاه منــودن 

مداخــات کشــورهای بیرونــی در فراینــد صلــح افغانســتان 

ــور  ــرات را کش ــه ی مذاک ــون هزین ــا کن ــد ت ــر چن ــت، ه اس

ــورهای  ــات کش ــا مداخ ــت؛ ام ــوده اس ــت من ــر پرداخ قط

مختلــف در فراینــد صلــح یــک واقعیــت نگــران کننــده 

بــرای مــردم و دولــت افغانســتان اســت کــه بــه مثابــه ســنگ 

ــد.  ــاب می آی ــه حس ــد ب ــن رون ــدازی در ای ان

برعکــس طالبــان از مداخــات کشــورهای بیرونــی منفعــت 

ــازات  ــه امتی ــد، در نتیجــه ی آن، گــروه طالبــان ب داشــته ان

ــتند  ــارض نیس ــه ح ــت ک ــه اس ــت یافت ــی دس و پیرشفت های

ــه  ــن ب ــر ای ــا ب ــد؛ بن ــت بدهن ــی، آن را از دس ــن راحت ــه ای ب

احتــامل زیــاد طالبــان حــارض نخواهــد شــد تــا مطابــق بــه 

ــون  ــا کن ــج و دســتاوردهایی را کــه ت ــت، نتای پیشــنهاد دول

از مثــرات خــارج مــرزی حاصــل منــوده انــد بــه قــامر 

بزننــد. در یــک نــگاه کلــی از ابتــدای مذاکــرات دوحــه تــا 

مذاکــرات بیــن االفغانــی رونــد بــه گونــه ی پییرشفتــه اســت 

ــن  ــد، دوربی ــت می دهن ــل را از دس ــن املل ــطح بی در س

کنش هــای  از  افغانســتان  مــردم  نظــارت  و  رســانه ها 

ــن گــروه تحمیــل  ــر ای ــل توجــه را ب ــت قاب ــان محدودی آن

می منایــد. 

رئیــس  کــرزی  حامــد  نیــز  پیــش  ســال  ده  حــدود 

ــل  ــه در داخ ــود ک ــته ب ــان خواس ــت، از طالب ــور وق جمه

افغانســتان مذاکــرات صلــح را دنبــال مناینــد، ایــن 

ــا  ــد؛ ام ــع نش ــول واق ــورد قب ــان م ــب آن ــنهاد از جان پیش

آنــان بــر ایجــاد دفــرت رســمی » امــارت اســامی « در 

دوحــه پــا فشــاری منودنــد، در ســال 1392 دفــرت ایــن 

ــه  ــود، البت ــاز من ــت آغ ــه فعالی ــام ب ــه رس ــروه در دوح گ

ــان  ــکا و طالب ــان آمری ــی می ــرات پنهان ــل از آن، مذاک قب

بــر رس ایجــاد ایــن دفــرت بــه مرحلــه توافــق رســیده بــود. 

بازگشــایی دفــرت سیاســی ایــن گــروه بــا پرچــم » امــارت 

ــت،  ــی داش ــت را در پ ــت وق ــات دول ــامی « اعرتاض اس

مقامــات حکومــت افغانســتان در سلســله اعرتاض هــای 

شــان، آن را بــه مثابــه رســمیت بخشــیدن بــه ایــن گــروه 

ــان را  ــدید ش ــای ش ــب اعرتاض ه ــد و مرات ــوان منودن عن

در بیانیه هــای رســمی اعــان منودنــد، نصــب پرچــم 

رســمی طالبــان بــر فــراز دفــرت سیاســی ایــن گــروه، 

ــه  ــود ک ــت ب ــت در درون دول ــاد دول ــده ایج ــی کنن تداع
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 بازی با اعداد              3176
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3071    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3346
شاه سفید را در خانه  e6 حرکت دهید. 

3375

جواب هدف         2823
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ثور
امروز زمان بســیار مشغولی دارید، همراه با شمار زیادی از مشکالت حرفه ای و 
کاری برای حل کردن. حس ششــم و خالقیت به شما کمک می کند تا در حل 

این مشکالت موفق شوید.

جوزا
امــروز صبح حوادث غیر منتظره ای رخ می دهد کــه مانع از رو برنامه حرکت 
کردن تان می شــود. مهمان هایی از خارج از شهر خواهید داشت یا به مالقات 
بستگان می روید. یکی از بستگان در حل مشکالت کاری به شما کمک می کند.

سرطان
نباید برای امروز برنامه فشــرده ای داشــته باشــید، زیرا کــه حوادث غیر 
منتظره ای رخ می دهد. در طول صبح ممکن اســت با هم کالســی سابق 

تان دیداری داشته باشــید وبعد از ظهر را با هم سپری کنید.

اسد
فرصت هایی برای نشــان دادن استعدادهای هنری خواهید داشت. خالقیت به 
شما کمک زیادی می کند و همکاری با دیگران بسیار خوب پیش می رود. برای 
شــروع یک فعالیت جدید تامل نکنید! شانس خوبی دارید تا در کار و حرفه تان 

موفق شوید.

سنبله
می خواهید تا تغییراتی در زندگی شخصی تان ایجاد کنید و نیاز به یک تصمیم 
گیری خالقانه ای دارد. ســرانجام به چندین سفر کوتاه به همراه شریک عاطفی 

تان می روید.

حمل
امروز در معامالت خوش شــانس هســتید. در زندگی شخصی تان، تغییراتی را 
ایجاد کرده اید که خانواده با آن ها راضی هستند. امروز بعد از ظهر برای آینده 

با شریک عاطفی تان برنامه ریزی خواهید کرد.

میزان
شــریک کاری تان با شــما ناعادالنه رفتار می کند که باعث نامیدی شــما 
خواهد شــد. باید احتیاط کنید و از قول دادن زمانی که نمیتوانید بر عهد و 
پیمان خود بایســتید اجتناب کنید. احساسات مختلطی که در طول صبح 

دارید با وجود آمدن مهمان ها از بین خواهد رفت.

عقرب
حس ششــم و استعدادتان باعث خواهد شــد که به دستاوردهای زیادی در 
زمینه اجتماعی و حرفه ای دســت پیدا کنیــد. این چیزها را فراموش نکنید 
و به چیزی اصرار نورزید. احتماال به یک ســفر برای حل مشکالت خانوادگی 

می روید.

قوس
امروز برای برنامه ریزی اینده و درگیر شــدن با یک کســب و کار جدید روز 
خوبی است. امشب زمان خوبی به همراه دوستان و شریک عاطفی تان خواهید 

داشت. برای تصمیم گیری عجله نکنید!

جدی
امروز صبح قدرت تخیل تان زیاد است، و حس ششم همراه شما است. و به 
شما بســیار کمک می کند. امروز شرایط مالی تان خوب نیست اما مشتاق 

هستید تا کار جدیدی را شروع کنید. 

دلو
خالقیت به شــما کمک می کند تا مشکالت کاری تان را به سرعت حل کنید. 
رئیس تان انتظار بسیار باالیی از شما دارد. امروز بعد از ظهر دوستان تان را مالقات 
خواهید کرد و به یک سفر کوتاهی خواهید رفت. باید توصیه های شریک عاطفی 

تان را در نظر بگیرید

2824

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

وجود داشته باشد.
 9  کلمه: متوسط 

 18 کلمه:  خوب
 27  کلمه: عالی 

احمد ـ حامــد ـ حمد ـ 
حمید ـ حمــل ـ حامل ـ 
حمال ـ مال ـ میله ـ ماه 
ـ ماهی ـ اهم ـ دما ـ دام 
ـ دایم ـ می ـ ام ـ امید ـ 
مایلـ  میلـ  حملهـ  مدال 
ـ املـ  هماـ  مادهـ  دهمـ  

مایهـ  محلـ  محله.
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نگاهی به فلم مادر؛ 
مادری که تن به  تن فروشی می دهد تا تن فرزندش سالم بماند

حوت
خالقیت و حس ششم به شما کمک می کند تا به چیزهای عالی در بخش های 
اجتماعی و حرفه ای دست پیدا کنید. ممکن است مجبور باشید تا به یک سفر 

کاری بروید. مشکالت شخصی تان را حل خواهید کرد.

 شطرنج                     3347

ل

آهنگرانـ  اشــارهـ  بکتاشـ  پسندـ  ترسندهـ  ثریاـ  جادوگرـ  چشم زدنـ  
حاجاتـ  خلعتـ  دالویزـ  ذلیلـ  رب النوعـ  زیبندهـ  ژاندارمـ  ساغرـ  شورش 
ـ صحتـ  ضربـ  طلسمـ  عتیقـ  غایبـ  فجیعـ  قابلـ  کالمـ  گرمابهـ  لرزه 

ـ مشاورـ  نهارـ  واقعهـ  هرمـ  یارا.
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قربان دانش

افغان  خواننده  سرور  الهه 
برنده جایزه مجله ســانگ 

شد بریتانیا  الینز 
»سـانگ  مجلـه  جایـزه  برنـده  کشـور،  جـوان  آوازخـوان  رسور،  الهـه 

الینـز« در بخـش موسـیقی از بریتانیا شـد. الهـه رسور و »کفایا« گروۀ 

موسـیقی او بـرای آلبـوم »ترانه هـای مـادران مـا« برنـده ایـن جایـزه 

الهـه  آهنگ هـای  البـوم  یگانـه  مـا«  مـادران  »ترانه هـای  شـده اند.  

رسور و گـروۀ موسـیقی کفایـا اسـت کـه نـه آهنـگ دارد. در واقع این 

آلبـوم مجموعـه ای از آوازهای محلی اسـت که به  گونه سـنتی توسـط 

زنـان کشـور از گذشـته ها تـا حـال اجـرا می شـوند. او در واکنـش بـه 

پیـروزی  در ایـن رقابت هـا، در صفحـه اینسـتاگرامش چنیـن نوشـته 

اسـت:  »خیلـی خوشـحامل کـه اطـاع دهـم  کـه جایـزه سـال ۲۰۲۰ 

متـام  از  کـرده ام.  خـود  آن  از  را  جـوان  اسـتعدادهای  سـانگ الینز 

دوسـتان و هوادارانـم کـه مـرا در این سـفر هرنی همراهـی کرده اند، 

بـه  را می خواهـم  ایـن جایـزه  دارم.  سپاسـگزارم. خیلـی دوسـتتان 

زنـان افغانسـتان اهـدا کنـم کـه داسـتان ها و زمزمه هایشـان بـرای ما 

الهام بخـش بـود؛ بـرای اجـرای آلبـوم ترانه هـای مـادران مـا.«

 جایـزۀ سـانگ الینـز در سـال ۲۰۰۸پـس از بیسـت و یـک سـال از 

ایجـاد مجلـه سـانگ الینـز بـرای برجسـته سـاخنت چهره های تـازه و 

جـدی موسـیقی در جهـان راه انـدازی شـد. مجلـه سـانگ الینـز در 

واقـع یک رسـانه بـرای هرنمندان جدی در بخش موسـیقی در جهان 

اسـت. آل دانـس مکـن، عضـو گروۀ موسـیقی کفایـا گفت: »مـا واقعأ 

می خواهیـم از آوازخوانـان آلبـوم ترانه هـای مـادران ما سـپاس گزاری 

کنیـم. همـۀ موسـیقی های ایـن آلبوم از سـوی هرنمنـدان زن کمپوز 

برنامـۀ سـتاره  از  را  آماتـور موسـیقی  به گونـۀ  الهـه رسور  شـده اند.« 

افغـان تلویزیـون طلـوع دوازده سـال پیـش آغـاز کـرد و اکنـون پنـج 

سـال می شـود کـه حرفه یـی فعالیـت می کنـد. رسور هشـت سـال 

پنـج سـال  او  برگزیـد.  را  لنـدن  زنده گـی شـهر  ادامـۀ  بـرای  پیـش 

می شـود کـه به گونـۀ حرفـه ای در بخـش موسـیقی در آنجـا فعالیـت 

می کنـد. الهـه در بخـش موسـیقی اوپیـرا در هنـد تحصیـل کـرد و 

سـپس لیسانسـش را در بخش انیمیشـن از دانشـگاۀ هرنهای لندن 

گرفـت. یکـی از آهنگ هـای الهه رسور کـه با همکاران انگلیسـی اش 

بـه زبـان فارسـی اجـرا شـد ایـن اسـت:  »مـن عاشـقک روی تـوام گل 

 بی خـار/ کشـت چشـم و روی تـوام گل بی خـار/ مسـت نفـس و بـوی 

تـوام گل بی خـار.«

از  امـره  یونـس  انسـتیتوت  و  افغانسـتان  در  ترکیـه  معـارف  بنیـاد 
درگذشـت حـرت موالنا جال الدیـن محمد بلخـی در کابل تجلیل 
بـا 17 دسـامرب 747میـن  برابـر  قـوس  پنج شـنبه 27  روز  کردنـد. 
بـا  بلخـی  محمـد  جا الدیـن  موالنـا  حـرت  درگذشـت  سـال گرد 
در  حکومتـی  مقام هـای  و  فرهنگـی   سیاسـی،  چهره هـای  حضـور 
لیسـۀ دخرتانـه  معـارف افغان-تـرک برگـزار شـد. محمـد طاهـر زهیر 
رسپرسـت وزارت اطاعات و فرهنگ وعده سـپرد کـه وزارت اطاعات 
و فرهنـگ خانـه و خانقـاه این موالنـا را در بلخ بازسـازی خواهد کرد. 
وی گفـت: »موالنـا جال الدیـن محمـد بلخـی، نقطـه وصـل میـان 
فرهنگ هـای مختلـف در حـوزه متدنـی ملت هـا و کشـورها اسـت، 
وزارت اطاعـات و فرهنـگ در نظـر دارد خانـه و خانقـاه ایـن بـزرگ 
مـرد را در بلـخ از حالـت مخروبـه نجـات داده  و کار اعـار آن را در 
سـال 1340 خورشـیدی آغـاز منـوده تـا شـاهد برگـزاری سـیمینارها 
و سـایر برنامه هـای فرهنگـی در هـان خانقـاه حـرت موالنـا نیـز 
باشـیم.«  رسپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنگ از بنیـاد معارف ترکیه 
نیـز خواسـت کـه در سـال پیـش رو بـا همـکاری وزارت اطاعـات و 
آشـنایی  و  موالناشناسـی  زمینـه  در  گسـرتده  برنامه هـای  فرهنـگ 
مـردم بـا اندیشـه های موالنـا بـا همـکاری هم دیگـر برگـزار کننـد. در 
ایـن برنامـه آقـای فضل احمـد معنـوی وزیـر وزارت عدلیه افغانسـتان 
خـود  زادگاه  در  موالنـا  »گرچنـد  گفـت:  وی  منـود.  سـخرنانی  نیـز 
دفـن نشـده و از همیـن رو افغانسـتان کمـرت شـاهد برگـزاری چنیـن 
مراسـم ها بـوده، امـا هر قـدر کـه از زادگاه موالنـا دورتر شـویم، نقش 
موالنـای بلخـی را بیشـرت می بینیـم. از بنیاد معارف ترکیه و دوسـتان 
را  برنامـه   این چنیـن  کـه  می کنیـم  سـپاس گزاری  نهایـت  مـا  تـرک 
برگـزار منـوده اسـت و امیـداورم کـه مـا نیـز نقـش و کارکـرد وی را در 
زادگاهـش زنـده نگـه  داریـم. تصـوف موالنـا می توانـد مـردم مـا را بـه 
یـک وحـدت برسـاند و از موالنـا بیاموزیـم.« در بخش سـخرنانی های 
همکاری هـای  سـازمان  سـفیر  بوتسـالی  آونـی  حسـین  آقـای  ویـژه 
اسـامی در مـورد »از بلـخ تـا قونیـه، از ترکسـتان تـا آناتولـی، سـفر 
برشیـت و مدنیـت پیرامـون خودشناسـی و انسـان شناسـی موالنـا 
جـال الدیـن محمـد بلخـی« و آقـای افـر رهبیـن رییـس آرشـیف 
موالنـا«  جهانـی  دهکـده ی  در  انسـان  مـورد  »در  افغانسـتان  ملـی 
صحبـت منودنـد. اجـرای موسـیقی عرفانـی، منایشـنامه از مثنـوی 
معنـوی، رقـص سـاع و منایشـگاه نقاشـی نیـز در ایـن برنامـه اجرا و 

بـه منایـش گذاشـته شـد. 

از درگذشت موالنای بلخ در کابل 
تجلیل شد

نابرابـر بـازار آزاد دارد. ایـن نابرابـری بـه برابری منی رسـد، مگـر این که نظام 

اقتصـادی بدل شـود. درسـت اسـت کـه نظام رسمایـه داری رونـق و پیرشفت 

و آبادانـی و توسـعه و رفـاه را بـه ارمغـان آورده اسـت. امـا بـه هـان پیانـه 

کـه رفـاه و آسـایش آمـده، شـکاف و فاصلـه میـان نـاداران و رسمایـه داران 

نیـز بیشـرت شـده اسـت. اقلیـت رسمایـه دار، زندگـی اکرثیـت نـادار جهـان 

کـه  نابرابـری  اسـت.  نابرابـری  ایـن  گرفته انـد.  در خدمـت  و  بـه دسـت  را 

پیامدهـای وحشـت ناک چـون فقـر، فسـاد، خشـونت، تجـاوز و قتـل درپـی 

دارد. در داسـتان فلـم مـادر، اولیـن مسـاله کـه بـه آن پرداختـه شـده، فقـر 

اسـت. آکیکـو مـادر تـک فرزندش »شـوهی« اسـت. داسـتان زندگـی آکیکو، 

بـه خاطـر گذرنـدان زندگـی  داسـتان زنـان فرودسـتی  اسـت کـه ناچارنـد 

و سـیر کـردن شـکم بچـه ی شـان، تـن بـه تن فروشـی بدهنـد. بـا مردهـای 

بیگانه ای هم بسـرت شـوند، تا رسپناهی شـب، و نان شـام شـان مهیا شـوند. 

در نظـام رسمایـه داری، عدالـت تامین منی شـود، زیر اسـاس آن بـر نابرابری 

بنـا شـده اسـت. طبقـه ی پاییـن جامعـه بـه هـان میـزان کـه در منجـاب 

فقـر سـقوط می کننـد، بـه مـوازات آن در دریـا فسـاد نیـز غـرق می شـوند. 

نظام رسمایـه داری، بـه نابرابـری دامـن می زنـد، نابرابـری فقـر مـی آورد. فقر، 

زنجیـره ناگسسـتنی انـواع فسـاد را رس راه زندگـی قـرار می دهـد. در ایـن 

کـه  اتفـاق می افتـد  قتل هـای بی شـاری  و  تجاوزهـا  زنجیـره خشـونت ها، 

ریشـه آن هـان نظـام اسـت و هـان فقـر تبـاه  کننـده.  

دوم؛دزدیوپرخاشگری

زنده جان هـا کـه در ناچـاری قرار گیرند، دسـت بـه هر کاری می زننـد. آدم ها 

کـه از گرسـنه گی و فقـر بـه سـتوه آید دسـت بـه خشـونت و فسـاد و کارهای 

غیرقانونـی می زننـد. آکیکـو، کـه از تن فروشـی خسـته می شـود، بـه پـر 

بچـه ی چهارسـاله اش می گویـد، پنهانـی چیزهایـی دزدی کنـد. وقت هایـی 

نیـز روش هـای اغفـال مـردم را بـه او یـاد می دهـد تـا پـول جمـع کنـد، کـه 

شـبی بـا آن صبـح کننـد. ناداری، نـه تنها زندگی یک نسـل را نابـود می کند 

کـه آثـار او روی زندگـی و باورهـای نسـل بعـدی هـم به قـوت باقـی می ماند. 

مـادری کـه در فقـر بـه رس می بـرد، کـودک فقیـرزاده اش نیـز دزد و راهـزن و 

پرخاشـگر بـار می آیـد. مـادر وقتـی می بینـد، متـام راه هـای قانونـی کـه او 

بتوانـد از آن طریـق کار کنـد و زندگـی  را بگذرانـد، به رویـش بسـته شـده 

کـه  می دهـد  نشـان  و  می گـذارد  بچـه اش  پیـش روی  را  راه هایـی  اسـت. 

آخریـن گزینه هـای جسـنت از دام مـرگ اسـت. آکیکو، در حالی کـه می داند 

این کارهایـش درسـت نیسـت، امـا راه هایـی زنـده مانـدن را درایـن جامعـه 

نابرابـر بـه کودکـش نشـان می دهـد.   

سوم؛خشونت

اقتصـادی  ناجـور  اوضـاع  از  ناشـی  خانواده گـی  خشـونت های  اغلـب 

اسـت. وقتـی چرخـه ی روزگار بـه میـل نچرخـد، روح و روان آدمـی آشـفته 

از  لفظـی  دعواهـای  بداخاقـی،  بی حوصله گـی،  می شـود.  پریشـان  و 

رس کـر و کاسـتی  ها در زندگـی اسـت. وقتـی همـه چـه بـه روال اسـت، 

نـه مشاجره ای سـت، نه دعوایـی و نـه خشـونتی. در داسـتان فلـم مـادر، بـه 

ایـن مهـم بـا ریز بینـی متـام پرداختـه شـده اسـت. آکیکـو، تنهـا یـک فرزنـد 

دارد. مـادر مجـردی کـه از جانـش مایـه می  گـذارد تـا جـان بچه اش آسـیبی 

نبینـد. بـا همـه خودگذری هـای کـه ایـن مـادر، بـرای فرزنـدش می کنـد، 

امـا روح خسـته و اخـاق خشـن اش، مـدام او را بـه نامهربانـی می  کشـاند. 

حرف هایـش  بـه  می شـود،  نوجـوان  شـوهی  وقتـی  سـال ها  پـس از  حتـی، 

گـوش منی دهـد. بـه عایقـش توجـه منی کنـد. بـه انتخاب هایـش احـرتام 

منی گـذارد. 

از کامـش خشـونت می بـارد. در رفتـارش رد پـای خشـونت پیداسـت. واکنش هایش 

بی رحـم و قهرآمیز اسـت. 

چهارم؛قتل

آلـربت بنـدورا، روان شـناس، پژوهش گـر و نظریه پـرداز مطـرح امریکایـی در مهم ترین 

نظریـه اش یعنـی نظریـه »یادگیـری اجتاعـی« می گویـد کـه انسـان ها را می تـوان با 

آمـوزش، رفتارهـای اجتاعـی  آنـان را کنـرتل و چیزهـای نـوی آمـوزش داد. بـه زعـم 

بنـدورا، بـه اضافـه ی این کـه رفتـار انسـان ها تاثیرپذیـر از مشـاهدات و محیـط آن 

اسـت، بسـته گی بـه نحـوی آمـوزش و یادگیـری هـم دارد. مثـا آدمـی کـه از خـون 

برایـش  ندیـده،  زندگـی  در  را  هنـوز چنیـن صحنه هایـی  و  و خون ریـزی می ترسـد 

خون ریـزی یـک عمـل وحشـت ناک و زشـت و تکان دهنـده اسـت. امـا می شـود بـا 

متریـن و آمـوزش، آن عمـل قبیـح را نـزد او بـه لذت بخش تریـن کار یـا دسـت کم، 

کاری عـادی بـدل کـرد. بـرای توضیـح می شـود بـه افـراد معمولـی اشـاره کـرد کـه از 

کشـنت هم نوعـش قلـب شـان می ایسـتند. امـا وقتـی بـه دسـتگاه نیروهـای ارتـش 

امـر عـادی  یـک  و خـون و کشـنت  و دیگـر جنـگ  آمـوزش می بیننـد  می پیوندنـد، 

بـرای شـان تلقـی می شـود. موضـوع دیگـری که در داسـتان فلم آمده اسـت، مسـاله 

یادگیـری خشـونت  اسـت. خشـونت، در زنجیـره تنگ دسـتی و فقر گره خورده اسـت. 

داسـتان نویس، کوشـیده سـایه های تاریـک فقـر و بازتولید آن را با توسـل به فسـاد در 

خانواده هـای فرودسـت روایـت کنـد. فقـر از آدمـی، موجـود بی رحـم، رشور و فاسـد 

می سـازد. آن کسـی  کـه بـا نداشـته ها می جنگـد، داشـته های دیگـران را در معـرض 

فنـا قـرار می دهـد. فقر و فسـاد و خشـونت و قتـل یک زنجیره ناپاره شـدنی اسـت که 

بـرای رهایـی از آن بایسـت قفـل نظـام اقتصـادی را عـوض کـرد. 

پلـک  یـارای  خـواب،  سـنگین  سـایه   و  می رسـد  نیمـه  بـه  کـه  شـب ها 

گشـودن را از شـوهی می گیـرد. آکیکـو از شـیرینی خـواب می گـذرد، در 

میـان خـواب و بیـداری بـه صـورت معصومانـه ی کودکـش نـگاه می کنـد و 

سـپس بـه نرمـی تنـه اش را بـه راسـت پهلـو می دهـد. سـینه ی »ریـو« را بـو 

می کشـد. بـا موهـای سـینه اش بـازی می کنـد. رشوع می کنـد بـه حـرف 

زدن و خـودش را در او می چسـپاند. بـه در گوشـش می گویـد: »بیـا متـام 

کنیـم.« آهسـته پتـو را کنـار می زنـد تا لـذت شـیرین تر از خواب نیمه شـبی 

را تجربـه کنـد. شـوهی کـه صـدای نفس هـای آنـان را می شـنود، بی صـدا 

می خیـزد، مـی رود و در کـف حـام می خوابـد. شـوهی، عادت کرده اسـت 

بـه عـادت مـادرش و مهان هـای ناخوانـده ای کـه مـدام در نیمه شـب ها 

خـواب را بـر او حـرام می کنـد و ناچـار اسـت در کـف حوض چـه ی حـام 

خیـس و تاریـک، مثـل گنجشـککی کـه النـه اش را سـیل زده باشـد و او در 

راه فـرار و ناچـاری  در گوشـه ای پنـاه بـربد/ پنـاه می بـرد. پاراگـراف فـوق، 

بخشـی از سکانسـی فلـم مادر اسـت. روایـت از زندگی غم انگیـز و دردآلود 

مـادر مجـردی کـه بـا یـک فرزنـد سه سـاله ، از خانه پـدری اش بیـرون رانده 

می شـود. نـان شـب ندارنـد. رسپنـاه ندارنـد. بی خامنـان و آواره. آکیکـو، 

دخـرت از یـک خانـواده فقیـر جاپانی اسـت که شـوهرش سال هاسـت برای 

درآورن پـول و نـان  از شـهر رفتـه و هیـچ وقتـی برنگشـته اسـت. آکیکـو، 

مانـده اسـت و کودکـش کـه نـان می خواهـد و جـای بـرای خـواب. مـادر 

شـوهی، نـه مکتـب رفته اسـت و نـه دانشـگاه. به همین خاطر اسـت که در 

هیـچ جـای بـرای کاری اسـتخدام منی شـود. وقتی هم که اعضـای خانه ی 

پـدری اش از بیـکاری و بـار دوش بـودن او خسـته می شـوند، او و بچـه اش 

را می اندازنـد بیـرون. آکیکـو، از رس ناگزیـری و سـیر کردن شـکم کودکش 

تـن بـه تن فروشـی می دهد. فلـم Mother، محصول سـال ۲۰۲۰م کشـور 

جاپـان اسـت. ایـن فلـم در ژانـر خانواده گـی – اجتاعـی محبوب تریـن و 

پربیننده تریـن فلـم در جاپـان تـا نیمه  ی ماه دسـامرب بوده اسـت. فلم مادر 

در سـوم ژوئیـه ۲۰۲۰ اکران شـد. تاتسوشـی اومـوری، کارگردان شـناخته 

شـده ای جاپانی این فلم فوق العاده را کارگردانی کرده اسـت. سـیناهای 

رشق، در سـال های اخیـر پیرشفـت و درخشـش خیره کننـده داشـته اند و 

آهسته آهسـته هم پـای هالیـوود حرکـت کرده انـد. تاجای که گـان می  رود 

پشـت رس  را  هالیـوود  سـینای  رشقی هـا،  دور  نه چنـدان  سـال های  در 

خواهنـد گذاشـت. همیـن  پارسـال بـود که فلـم کـره ای »انـگل« اولین فلم 

غیرانگلیسـی بـه کارگردانـی بونـگ جون -هو نخـل طای اسـکار را به خانه  

آورد. سـال ۲۰۲۰م، هرچند سـال نحس و بحرانی بود. اما، زیر سـایه این 

بحران کارها متوقف نشـده بود. در این سـال، با وجود مشـکات بسـیاری 

ناشـی از بحـران کرونـا سـیناهای رشق محصـوالت جدید تولیـد و به بازار 

سـینا عرضـه کرده انـد. محصوالتـی کـه اغلبـا در حـد جهانـی و اسـکار 

هسـتند. یکـی  از همیـن محصـوالت کـه بـه زعـم منتقدیـن ایـن فلـم، روی 

فرش رسخ اسـکار خواهد رفت، فلم جاپانی Mother اسـت. داسـتان فلم، 

چنـد واقعیـت دردآور و مساله سـاز خانواده گـی و اجتاعـی را بـه چالـش 

کشـیده اسـت. واقعیت هایـی کـه در مـنت نظـام اقتصـادی، زیرپوسـت، 

در دوردسـت های جامعـه  توسـعه یافته چـون جاپـان جریـان دارد، مـردم را 

می رنجانـد، مـردم را تبـاه می کنـد. مردمانـی قربانـی آن می شـود. نسـلی 

عقـب ماند. نسـلی در آن می سـوزد. مـن، تاش می کنم برداشـتم را از این 

فلـم و بـه موضوعـات مهـم کـه داسـتان فلـم روی آن چرخیده، اشـاره کنم. 

یکم؛فقر

فقـر، زاییـده نظـام رسمایـه داری اسـت. نابرابـری اجتاعی ریشـه در نظام 

اعتراض وزارت اطالعات و فرهنگ: 
منشأ و زاد گاه اصلی هنر میناتور در 

افغانستان است
وزارت اطاعـات و فرهنـگ افغانسـتان از این کـه نـام افغانسـتان بـه 
عنـوان یکـی از میـراث دارهـای هـرن مینیاتـور بـرده نشـده، رسـا 
شـکایت کـرده اسـت. وزارت فرهنگ افغانسـتان گفته کـه اعام ثبت 
هـرن مینیاتـوری در میـراث جهانـی در مغایرت رصیح با مـواد مندرج 
کنوانسـیون حفاظـت از میراث های فرهنگی ناملمـوس بوده و باعث 
ایجـاد فضـای عـدم همـکاری فرهنگـی میـان کشـورهای مربوطـه 
می گـردد. محمدطاهـر زهیـر، رسپرسـت وزیـر اطاعـات و فرهنـگ 
مینیاتـوری  اصلـی« هـرن  زاد گاه  و  »منشـأ  اسـت  گفتـه  افغانسـتان 
کمیتـه  اجـاس  پانزدهمیـن  در  گذشـته  روز  اسـت.  افغانسـتان 
جهانـی میـراث فرهنگـی معنـوی یونسـکو، هـرن مینیاتـور بـه عنـوان 
پانزدهمیـن میـراث ناملمـوس کشـورهای ایـران، ترکیـه، جمهـوری 

آذربایجـان و ازبکسـتان در فهرسـت جهانـی یونسـکو ثبـت شـد.
پرونـده هـرن مینیاتـور بـه طـور مشـرتک از سـوی کشـورهای ایـران، 
ترکیـه، جمهـوری آذربایجـان و ازبکسـتان در یونسـکو مطرح شـد که 

بـا رای موافـق اکرثیـت اعضـا در فهرسـت یونسـکو ثبت شـد.
وزارت اطاعـات و فرهنـگ افغانسـتان نیـز خواسـتار ثبـت مشـرتک 

هـرن مینیاتـور بـا کشـورهای منطقـه شـده اسـت.



حـرف هـای نیـار در مـورد هـم تیمـی شـدن بـا 

لیونـل مسـی در فصـل بعـد یکـی از نامزدهـای 

ریاسـت بارسـلونا را نگـران کـرده اسـت. بحـث 

متدیـد قـرارداد بـا لیونـل مسـی تبدیـل بـه یـک 

معضـل در باشـگاه بارسـلونا شـده اسـت. فـوق 

سـتاره آرجانتاینـی تنهـا چنـد مـاه دیگر با بارسـا 

قـرارداد دارد و از 14 روز دیگـر مـی توانـد بـا هـر 

باشـگاهی وارد مذاکره شـود. از سـیتی و پی اس 

جـی بـه عنـوان مقصـد بعـدی او نـام بـرده مـی 

بارسـلونا مهمرتیـن  ریاسـت  نامزدهـای  و  شـود 

وظیفـه شـان متدیـد بـا او محسـوب مـی شـود 

بـه رشط اینکـه مسـی تـا قبـل از 5 بهمـن یعنـی 

انتخابـات بارسـا، قـرارداد خـود بـا تیمـی دیگـر 

را امضـا نکنـد. نیـار در مصاحبـه پـس از بـازی 

پـی اس جـی و منچسـرتیونایتد گفتـه بـود کـه 

تیمـی  بـا مسـی هـم  بعـد قطعـا دوبـاره  فصـل 

خواهـد شـد و پـس از بـازی بـا باشـاک شـهر هم 

ترصیـح کـرد کـه منظـور او هـم تیمـی شـدن در 

بندیتـو  آگوسـتین  اسـت.  بـوده  جـی  اس  پـی 

یکـی از نامزدهـای ریاسـت باشـگاه بارسـلونا در 

مـورد متدیـد بـا مسـی بـه رادیـو مـارکا گفـت:» 

همـه دوسـت داریم مسـی مباند چـرا که بهرتین 

جدایـی  قصـد  تابسـتان  او  دنیاسـت.  بازیکـن 

داشـت و مسـلا تصمیمـش یـک شـبه نبـود و 

مسـائلی دسـت بـه دسـت هـم داده بودنـد تـا او 

قصد ترک بارسـا را داشـته باشـد. حـاال باید نظر 

پیراهـن  بـا  می خواهـد  می گویـد  سـیلوا  تیاگـو 

چلسـی جـام بدسـت بیـاورد و قهرمانـی در لیـگ 

برتـر و چمپیونزلیـگ را هـدف گرفتـه اسـت.

مدافـع باتجربـه برازیلی چلسـی تیاگو سـیلوا که 

بعـد از سـال ها درخشـش در آث میـان و پـاری 

سـن ژرمن حـاال به لنـدن آمده و پیراهن چلسـی 

را بـه تـن کرده می گویـد فتح جام بـا پیراهن این 

تیـم را هـدف گرفتـه و می خواهـد جـام قهرمانـی 

لیـگ برتـر و لیگ قهرمانـان اروپا را برای چلسـی 

بدسـت بیاورد. 

تیاگـو سـیلوای 36سـاله کم کـم به پایـان دوران 

فوتبالـی اش نزدیـک می شـود. امـا او می گویـد 

هنـوز برای آویخـن کفش ها آماده نیسـت و مثل 

سـالهای جوانـی اش جـاه طلبـی دارد و تشـنه 

گفتگـو  در  سـیلوا  اسـت.  بیشـرت  موفقیت هـای 

بـا وبسـایت رسـمی چلسـی گفـت: " مـن هـر جا 

او را عـوض کـرد تـا بـا قـراردادش را متدید کند.« 

بندیتـو ادامـه داد:» مـا قطعـا قـدرت رقابت مالی 

بـا باشـگاه هـای خواهان مسـی را نداریـم و باید 

او را بـه لحـاظ ورزشـی متقاعد کنیم. راسـتش را 

بخواهیـد، وقتـی مصاحبه اخیر نیار را شـنیدم، 

ترسـم بیشـرت شـد و گفتم خـدای مـن؛ باید جدا 

مراقب باشـیم. پـی اس جی دولت قطر را پشـت 

خـود دارد و یـک دیکتاتـوری خاصـی از سـوی 

قطـری هـا روی ایـن تیم وجـود دارد. مـا مطمئنا 

منـی توانیـم از لحـاظ اقتصـادی با پـی اس جی 

رقابـت کنیـم و امیـدوارم روزی برسـد کـه مسـی 

بیایـد و بگوید پس از 20 سـال حضور در بارسـا، 

همچنـان قصـد دارم بـه بـازی در ایـن تیـم ادامه 

دهم.«

مـی روم سـعی می کنـم تاثیـر خـودم را بگـذارم. 

مـن در رشوع فوتبـامل در برازیل در باشـگاه های اومل 

یوونتـووده و فلومیننـزه تاثیرگـذار بـودم و در میان و 

پاریـس هـم رشایط بـه همین ترتیـب بود. 

حـاال هدفـم ایـن اسـت که در چلسـی هـم تاثیرگذار 

باشم". 

مدافـع برازیلـی در ادامـه گفـت: " از ایـن می ترسـم 

کـه نتوانـم پاسـخ اعتـاد کسـانی که تـا ایـن حد به 

مـن باور داشـته انـد را بدهم. برای همیـن قصد دارم 

بـا تـاش زیـاد و مترکز بـاال به تیمم کمـک کنم جام 

بدسـت بیاورد. 

سـخت  اصـاً  چلسـی  بـه  پیوسـن  بـرای  تصمیـم 

نبـود. مـا از باشـگاهی بـه بزرگـی چلسـی بـا تاریـخ 

درخشـان و پیراهنی قابل احـرتام صحبت می کنیم. 

هـدف مـن قهرمانـی بـا چلسـی در لیگ برتـر و لیگ 

قهرمانـان اسـت".

حرف های نیمار در مورد مسی، وحشتم را بیشتر کرد

تیاگو سیلوا: قهرمانی لیگ برتر و CL را با چلسی می خواهم

ورزش
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باشـد چـون وزارت کشـور امریـکا در طـول تاریـخ همیشـه 

از  بسـیاری  در  جملـه  از  اسـت  بـوده  درگیـر  بومیـان  بـا 

پارک هـای ملـی امریـکا مثـل یلواسـتون، بومیـان بـر رس 

داشـته اند. اختـاف  مرکـزی  دولـت  بـا  زمیـن 

امضـای  بـا  امریـکا  بومـی  قبیلـه   ۱۲۰ از  بیـش  رهـران 

بودنـد. کـرده  حایـت  هالنـد  خانـم  از  طومـاری 

زیسـت  محیـط   فعـاالن  و  رسشـناس  چهره هـای  برخـی 

هـم از آقـای بایـدن خواسـته بودنـد خانـم هالنـد را بـرای 

کنـد. معرفـی  کشـور  وزارت 

در  سـال عضویـت  دو  تجربـه  هالنـد همچنیـن  خانـم 

دارد. را  کنگـره  طبیعـی  منابـع  کمیسـیون 

 ۵۰۰ بـر  بایـد  کشـور  وزارت  مقـام  در  هالنـد  خانـم 

ملـی  پـارک   ۶۲ و  فـدرال  اراضـی  هکتـار  میلیـون 

نظـارت کنـد و بـا یـک میلیـون و ۹۰۰ هـزار بومـی و 

کنـد.  همـکاری  شـده  شـناخته  قبیلـه   ۵۷۴

او  عهـده  بـه  هـم  بومیـان  آمـوزش  و  مالـی  مدیریـت 

بـود. خواهـد 

مهـم  تحـول  یـک  می توانـد  هالنـد  خانـم  انتصـاب 

جـو بایـدن رئیـس جمهـور منتخـب امریـکا بـرای اولیـن بـار در 

وزارت  بـرای  را  رسخ پوسـت  بومـی  زن  یـک  کشـور  ایـن  تاریـخ 

اسـت. کـرده  معرفـی  کشـور 

ایالـت  مناینـده  هالنـد  دب  کنگـره،  در  تصویـب  صـورت  در 

نقـش  داخلـه  وزیـر  مقـام  در  امریـکا  کنگـره  در  نیومکزیکـو 

مهمـی در اجـرای سیاسـت های محیـط زیسـتی دولـت مرکـزی 

خواهـد داشـت کـه وعـده کاهـش مـرصف سـوخت های فسـیلی 

را داده اسـت. مدیریـت اراضـی دولـت فـدرال و منابـع طبیعی و 

رسـیدگی بـه امـور بومیـان از جملـه وظایـف وزارت کشـور امریکا 

و جنـاح مرتقـی حـزب دمکـرات  بومیـان  فعـاالن حقـوق  اسـت. 

امریـکا در هفته هـای اخیـر خواسـتار انتخـاب خانـم دب هالنـد 

بوده انـد. ایـن سـمت  بـرای 

خانـم هالنـد در بیانیـه ای کـه در روزنامـه نیویـورک تایمـز منترش 

بـا  مقابلـه  برنامـه  بـود کـه  افتخـار خواهـد  "باعـث  نوشـت:  شـد 

تغییـرات اقلیمـی بایـدن- هریـس را پیـش بـرم، بـه بهبـود رابطه 

دولـت بـا بومیـان کـه در دوران دولـت ترامـپ خراب شـده کمک 

بـه  کابینـه،  عضـو  بومـی  امریکایـی  اولیـن  عنـوان  بـه  و  کنـم 

کشـورمان خدمـت کنـم."

خانـم هالنـد کـه ۶۰ سـال دارد از قبیلـه پائولـو الگونـه اسـت و 

در سـال ۲۰۱۸ یکـی از دو زنـی بومـی بـود کـه بـرای اولیـن بـار 

موفـق شـدند بـه منایندگـی کنگـره امریـکا انتخـاب شـوند.

از حـزب دموکـرات،  پلوسـی رئیـس مجلـس مناینـدگان  نانسـی 

توصیـف  کنگـره  اعضـای  محرتم تریـن  از  یکـی  را  هالنـد  خانـم 

آن  مناینـده  هالنـد  خانـم  کـه  نیومکزیکـو  ایالـت  اسـت.  کـرده 

امریـکا اسـت و خـود  اقلیمـی"  "ائتـاف  در کنگـره اسـت عضـو 

شـدن  گرم تـر  از  جلوگیـری  بـرای  را  بلندپروازانـه ای  هدف هـای 

کـره زمیـن تعییـن کـرده اسـت. 

برای اولین بار در تاریخ امریکا: 
معرفی یک زن سرخپوست برای وزارت داخله

لواندوفسکی مرد سال فتبال جهان شد

هـای سـاملندان تزریـق خواهـد شـد. اف دی 

اِی جمعـه هفتـه پیـش بـرای واکسـین "فایـزر/

بیـو اِن تِـک" مجـوز صـادر کـرده بود کـه تزریق 

آن از روز دوشـنبه ایـن هفتـه در امریـکا رشوع 

شـنبه  سـه  روز  اِی  دی  اف  هـای  مقـام  شـد. 

اعـام کردنـد کـه واکسـین ُمدرنـا ایمـن و ۹۴ 

درصـد موثـر اسـت. ایـن خـر درحالـی منتـرش 

شـد کـه بـه گفتـه دانشـگاه جانـز هاپکینـز آمار 

مـرگ در اثـر کووید-۱۹ در امریـکا این هفته از 

۳۰۰ هـزار نفـر فراتـر رفـت. اف دی اِی گفتـه 

بـود کـه "هیچ نگرانـی خاصی در مـورد ایمنی" 

واکسـین مدرنـا نـدارد و واکنـش شـدید منفـی 

بـه آن نـادر اسـت. ایـن سـازمان نتیجـه گیـری 

کـرد که ایـن واکسـین در میان ۳۰ هـزار نفری 

کـه آزمایـش شـده در ۹۴.۱ درصـد مـوارد مانع 

ابتـا بـه کوویـد-۱۹ شـده اسـت. شـایع تریـن 

عـوارض جانبـی آن تـب، رسدرد، درد عضانـی 

و مفاصـل اسـت. رشکت ُمدرنا در سـال ۲۰۱۰ 

تاسـیس شـد و ایـن اولین محصـول این رشکت 

اسـت کـه اف دی اِی تاییـد مـی کنـد. ارزش 

سـهام این رشکت امسـال ۷۰۰ درصـد افزایش 

بـاال رفته اسـت.

واکسـین  نوشـت  توئیـرت  در  ترامـپ  دونالـد 

کرونـای رشکت ُمدرنـا برای اسـتفاده در امریکا 

مجـوز اضطـراری گرفتـه اسـت. سـازمان غـذا و 

داروی امریـکا )اف دی اِی( که نهاد مرجع برای 

صـدور این مجوز اسـت هنوز رسـا ایـن خر را 

اعـام نکـرده اسـت. رشکت مدرنـا از اظهار نظر 

در ایـن بـاره خـودداری کـرده اسـت امـا مایـک 

پنـس معـاون آقـای ترامـپ گفـت اعام رسـمی 

سـاعاتی دیگـر انجـام می شـود. دیـروز هیـات 

مشـاوران مسـتقل سـازمان غـذا و دارو بـا ۲۰ 

رای موافـق و یـک رای ممتنـع ایـن واکسـین را 

بـرای افـراد ۱۸ سـاله بـه بـاال تایید کـرده بود و 

انتظـار می رفـت امـروز واکسـین مدرنا سـازمان 

غـذا و داروی امریـکا مجـوز اضطـراری بگیـرد.

رئیـس جمهـور امریـکا در توئیـرت نوشـت مجـوز 

بـه  آرا  اتفـاق  بـه  بـه اکرثیـت قریـب  واکسـین 

تائید رسـیده اسـت و توزیـع آن "بافاصله" آغاز 

خواهـد شـد واکسـین رشکت ُمدرنا بـا همکاری 

اسـت.  امریـکا سـاخته شـده  موسسـه صحـی 

پـس از تاییـد اف دی اِی، مدرنـا توزیع میلیون 

هـا دوز از ایـن واکسـین را رشوع خواهـد کـرد 

کـه ابتـدا به پرسـنل درمانی و افـراد مقیم خانه 

ابتالی ماکرون به کرونا؛ 
شماری از مقامات فرانسه و اروپا قرنطینه شدند

دونالد ترامپ: 
واکسین کرونای ُمدرنا برای استفاده در امریکا مجوز گرفت

یونایتد کم کم در لیگ برتر مدعی قهرمانی می شود

سرگئی الوروف: مسکو و دمشق روی 
یک برنامه گسترده راهبردی اقتصادی کار می کنند
می دهـد. انجـام  جهانـی  امنیـت 

فیصـل مقـداد همچنیـن تاکیـد کـرد کـه در حـال حـارض 

بسـیاری از کشـورها بـا وجـود تحریم هـای امریـکا آمـاده 

کمـک بـه سـوریه بـرای بازسـازی هسـتند: ایـن کشـورها 

نفـع همـه کشـورها  بـه  بازسـازی سـوریه  دریافته انـد کـه 

بـا  تحریم هایـی  گذشـته  جـون  مـاه  واشـنگن  اسـت. 

اعـام کـرد. تحریم هایـی کـه  را علیـه سـوریه  نـام قیـرص 

بـه بیـان امریـکا هدفـش »مجـازات کسـانی اسـت کـه از 

زمـان آغـاز بحـران سـوریه در سـال ۲۰۱۱ تاکنـون علیـه 

داده انـد.«  انجـام  متعـددی  جنایـات  کشـور  ایـن  مـردم 

ایـن تحریم هـا بـه طـور موثـر مانـع از همـکاری و تجـارت 

و رسمایه گـذاری هـر کشـور، نهـاد و فـرد در رسارس جهان 

می شـود.  سـوریه ای  نهادهـای  یـا  دولتـی  مقامـات  بـا 

جنـگ  کشـور  بازسـازی  اجـازه  تحریم هـا  ایـن  همچنیـن 

وزیـر  مقـداد،  فیصـل  داد.  نخواهـد  نیـز  را  سـوریه  زده 

امـور خارجـه جدیـد سـوریه ۱۰ روز پیـش نخسـتین سـفر 

خارجـی خـود را بـه تهـران انجـام داد و سـفر بـه مسـکو 

دومیـن سـفر بین املللـی وی پـس از برعهـده گرفـن ایـن 

سـمت اسـت. تهران و مسـکو دو متحد بشـار اسـد، رئیس 

می شـوند. محسـوب  سـوریه  جمهـوری 

بـه  برشدوسـتانه  کمـک  به عنـوان  گنـدم  تـن  هـزار 

سـوریه فرسـتاده اسـت و قصـد دارد ایـن رقم را بیشـرت 

بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  روسـیه  خارجـه  وزیـر  کنـد. 

بازسـازی اقتصـاد سـوریه گفـت که در هفته هـای اخیر 

ظرفیـت  کـه  اسـت  شـده  گرفتـه  مهمـی  تصمیم هـای 

راهـردی  روش  بـه  کار  سـازماندهی  بـرای  را  سـوریه 

افزایـش می دهـد. بـا این حـال وی به جزییات بیشـرت 

اشـاره نکـرد. وزیـر اقتصـاد سـوریه دو مـاه پیـش اعام 

هـزار   ۱۸۰ ماهانـه  واردات  بـه  نیـاز  سـوریه  کـه  کـرد 

تـا ۲۰۰ هـزار تـن گنـدم دارد و علـت ایـن کمبـود را 

»شـبه نظامیان« عنـوان کـرد کـه مانـع از فـروش گنـدم 

وزیـر  بـه دولـت می شـوند. فیصـل مقـداد  کشـاورزان 

ولیـد  درگذشـت  از  پـس  کـه  سـوریه  جدیـد  خارجـه 

معلـم بـه ایـن سـمت رسـید نیـز در ایـن دیـدار ابـراز 

امیـدواری کـرد کـه سـطح روابـط اسـرتاتژیک بیـن دو 

حضـور  بـه  اشـاره  بـا  وی  کنـد.  پیـدا  افزایـش  کشـور 

روسـیه در شـورای امنیـت سـازمان ملـل گفـت: »تصور 

ملـل  سـازمان  امنیـت  شـورای  در  روسـیه  اگـر  کنیـد 

نبـود چـه اتفاقـی بـرای امنیـت جهانـی می افتـاد؟« به 

عقیـده وی، روسـیه متـام تـاش خـود را بـرای حفـظ 

 ۱۷ پنجشـنبه  روز  روسـیه  خارجـه  امـور  وزیـر  الوروف،  رسگئـی 

دسـمر در دیـدار بـا فیصـل مقـداد همتـای سـوری خـود اعـام 

برنامـه  یـک  روی  بـر  کار  حـال  در  مسـکو  و  دمشـق  کـه  کـرد 

راهـردی گسـرتده در زمینـه همکاری هـای اقتصـادی هسـتند.

وی در عیـن حـال گفـت کـه برخـی از کشـورها همچنـان مانـع 

حـل بحـران سـوریه شـده اند و تحریم هـای اقتصـادی را برخـاف 

وی  می کننـد.  اعـال  ملـل  سـازمان  بـه  مربـوط  قطعنامه هـای 

نیروهـای  غیرقانونـی  حضـور  ادامـه  روسـیه  کـه  کـرد  ترصیـح 

می کنـد. محکـوم  را  سـوریه  خـاک  در  خارجـی 

آقـای الوروف همچنیـن گفـت کـه روسـیه از ابتدای سـال، ۱۰۰ 

آملانـی  رسمربـی  فلیـک  هانسـی  از  باالتـر  و  کـرد  خـود 

بایـرن مونیـخ کـه موفـق بـه کسـب سـه گانـه شـده بـود، 

قـرار گرفـت. در ایـن مراسـم از مارادونـا و پائولـو روسـی 

دو اسـطورۀ کـه امسـال بـه ابدیـت پیوسـتند یابـود صورت 

گرفـت و سـخنان آن بـه نـرش رسـید.

جایـزه  هالنـد  زنـان  تیـم  رسمربـی  ویگمـن،  سـارینا 

بهرتیـن مربـی زن سـال ۲۰۲۰ را از آن خـود کـرد و 

یورگـن  بـه  نیـز    ۲۰۲۰ مـرد سـال  بهرتیـن رسمربـی 

رسـید. انگلیـس  لیورپـول  تیـم  مربـی  کلـوپ، 

کلـوپ ایـن جایـزه را بـرای دومیـن سـال پیاپـی از آن 

روبـرت لواندوفسـکی، بازیکـن پولنـدی تیـم فتبـال بایـرن مونیـخ 

آملـان به عنـوان بهرتیـن  فتبالیسـت مـرد جهـان در سـال ۲۰۲۰ 

انتخـاب شـد.

مراسـم امسـال فیفـا بـرای معرفـی بهرتین هـای فتبـال جهـان در 

سـال ۲۰۲۰ بدلیـل شـیوع ویـروس کرونـا به گونـۀ مجـازی برگـزار 

 . شد

سـتارۀ  مسـی،  لیونـل  توانسـت،  لواندوفسـکی  مراسـم،  ایـن  در 

ارجنتاینـی تیـم بارسـلونای اسـپانیا و کریسـتیانو رونالـدو، سـتارۀ 

پرتگالـی یونتـوس ایتالیـا را پشـت رس بگـذارد و بهرتیـن بازیکـن 

فتبـال جهـان شـود.

لواندوفسـکی پـس از بـه مثـر رسـاندن ۵۵ گل در متـام بازی های 

فصـل گذشـته بـرای بایـرن مونیـخ، توانسـت بـا ایـن تیـم قهرمـان 

بوندسـلیگا یـا لیـگ آملـان، جـام حذفـی و لیـگ قهرمانـی اروپـا 

. شود

جهـان  فتبـال  زن  بازیکـن  بهرتیـن  به عنـوان  نیـز  برونـز  لوسـی 

بـه  توانسـت  فرانسـه،  لیـون  املپیـک  تیـم  بـا  او  شـد.  انتخـاب 

برسـد.  اروپـا  قهرمانـی 

در ایـن مراسـم، جایـزۀ بهرتیـن دروازه بـان بـه مانوئل نویـر دروازه 

بـان آملانـی بایـرن مونیخ رسـید. 

جایـزه بهرتیـن دروازه بـان زن بـه سـارا بوحدی بازیکـن زن و اهل 

کشـور آملـان رسـید. سـون هیونگ میـن، سـتاره کوریایـی تاتنهام 

برنـدۀ جایـزه زیباترین گل سـال یا "پوشـکاش" شـد.

دارد یـا فرنانـدس و دیگـر سـتاره های تهاجمـی 

کـه امـروز در اختیـار سولسـرش اسـت، بایـد آنها 

را در زمین داشـته باشـد نه روی سـکوها. کسـی 

بـا نشـاندن بازیکنـان خوبـش روی سـکو مدعـی 

قهرمانـی منـی شـود. شـا بازیکنان بـی نظیری 

رسمایـه  آنهـا  روی  دالر  میلیونهـا  کـه  داریـد 

گـذاری کـرده اید. پـس بایـد برای بـازی گرفن 

از آنهـا راهـی پیـدا کنیـد. این تنهـا روش ممکن 

. است"

اخیـر  عملکـرد  از  متجیـد  بـا  اوون  مایـکل 

منچسـرتیونایتد گفـت شـیاطین رسخ کـم کـم به 

شـوند. مـی  تبدیـل  قهرمانـی  مدعـی 

مایـکل اوون بعـد از پیروزی 3-2 منچسـرتیونایتد 

مقابـل شـفیلد در بـازی دیـروز دو تیـم بـه متجید 

و  پرداخـت  رسخ  شـیاطین  اخیـر  عملکـرد  از 

گفـت یونایتـد حـاال کـم کـم بـه مدعـی قهرمانـی 

از  اوون  تبدیـل می شـود.  برتـر  لیـگ  امسـال در 

کـرد  متجیـد  هـم  یونایتـد  تهاجمـی  سـتاره های 

نباشـد  برتـر  لیـگ  بهرتینهـای  اگـر  آنهـا  و گفـت 

دسـت کـم از بهرتینها هسـتند. اوون از بازگشـت 

پوگبـا بـه میـدان هـم حایت کـرده و گفـت پوگبا 

روی  نـه  و  می خـورد  یونایتـد  درد  بـه  زمیـن  در 

در  آمـازون  بـا  گفتگـو  در  اوون  مایـکل  سـکوها. 

ایـن بـاره گفـت: " در ایـن فصـل تعـداد تیم هایی 

زیـاد  باشـند  قهرمانـی  مدعـی  می تواننـد  کـه 

دارد در  یونایتـد کـم کـم  نظـرم  بـه  ولـی  نیسـت 

ولـی  می شـود.  ظاهـر  قهرمانـی  مدعـی  قامـت 

تنهـا راهـی کـه یونایتـد بـرای مدعـی بـودن دارد 

ایـن اسـت کـه همیشـه بهرتیـن بازیکنانـش را بـه 

میـدان بفرسـتد". سـتاره سـابق فوتبـال انگلیـس 

در ادامـه گفـت: " تیمـی کـه پوگبـا را در اختیـار 

تیـم خوشـنام و باسـابقه آملانـی ایـن روزهـا در بحـران بـه رس مـی بـرد و در قهـر 

جـدول بوندسـلیگا قـرار دارد. دومیـن مربـی فصـل ایـن باشـگاه هـم چـاره سـاز 

. نشد

مانوئـل بـاوم پـس از حضـور روی نیمکت شـالکه در تنها 10 بـازی از هدایت این 

تیـم برکنـار شـد تـا ایـن باشـگاه دومیـن رسمربی خـود را نیز اخـراج کرده باشـد. 

شـالکه فصـل را بـا دیویـد واگـر آغـاز کـرد امـا پـس از رشوع فاجعه بـار تصمیم به 

برکنـاری ایـن مربـی و اسـتفاده از بـاوم در راس کادر فنی خـود گرفت.

بـا ایـن حـال بـاوم نیـز نتوانسـت تغییـر خاصـی در رشایط شـالکه ایجاد کنـد و با 

قبـول شـش شکسـت و 4 تسـاوی از سـمت خـود برکنار شـده اسـت. شـالکه پس 

از شکسـت 8-0 برابـر بایـرن مونیـخ در هفتـه اول و باخـت 1-3 برابـر وردربرمـن 

تـا  بـاوم روی نیمکـت خـود اسـتفاده کنـد  از  در هفتـه دوم تصمیـم گرفـت کـه 

رشایـط را در تیمـش بهبـود ببخشـد. ایـن باشـگاه امیـدوار بـود کـه او بتوانـد بـه 

رشایـط بـد و رونـدی ضعیـف کـه آغـاز شـده بـود پایـان دهد کـه باعـث انجام 18 

بـازی بـدون کسـب حتـی یـک پیـروزی شـده بـود امـا ایـن اتفـاق رخ نـداد و این 

رونـد عـدم پیـروزی بـه 28 بـازی در لیـگ رسـید. آنهـا در حـال حـارض بـا کسـب 

تنهـا 4 امتیـاز در رده آخـر جـدول رده بنـدی بوندسـلیگا پـس از 12 بـازی قـرار 

دارنـد. گفتـه می شـود هـوب اسـتیونز مسـئولیت هدایـت ایـن تیـم را در دو بازی 

باقـی مانـده تـا پایـان 2020 بـر عهـده خواهد داشـت. 

شالکه در بحران؛ دومین مربی هم اخراج شد

اعـام کنـد. ریشـار فـران، رئیـس مجلـس ملی 

فرانسـه نیـز اعـام کـرد کـه بـه دلیل متـاس به 

امانوئـل ماکـرون خـود را قرنطینـه مـی کنـد.

سـفر هفتـه آینـده امانوئـل ماکـرون بـه لبنـان 

که قرار بود در روزهای سـه شـنبه و چهارشـنبه 

انجـام شـود لغـو شـده اسـت. قرنطینه نخسـت 

وزیـر اسـپانیا، رئیـس شـورای اتحادیـه اروپـا و 

بانـوی اول فرانسـه پـدرو سـانچز، نخسـت وزیر 

اسـپانیا بـه دنبـال ابتـای امانوئـل ماکـرون به 

ویـروس کرونـا همـه فعالیـت هـای خـود را بـه 

اسـپانیا  آورد. نخسـت وزیـر  تعلیـق در  حالـت 

نیـز خـود را به دلیـل متاس با رئیـس جمهوری 

اعـام  بـه  بنـا  اسـت.  کـرده  قرنطینـه  فرانسـه 

سـانچز  پـدرو  اسـپانیا  وزیـری  نخسـت  دفـرت 

بـود.  تـا روز ۲۴ دسـمر در قرنطینـه خواهـد 

نیـز  فرانسـه  اول  بانـوی  از سـوی دیگـر دفـرت 

اعـام کـرد کـه بریژیـت ماکـرون عائـم ابتا به 

»کوویـد ۱۹« نـدارد امـا خـود را قرنطینـه کـرده 

اسـت. رئیـس جمهوری فرانسـه روز دوشـنبه با 

شـارل میشـل، رئیس شـورای اتحادیه اروپا نیز 

دیـدار کـرده بـود. رئیس شـورای اتحادیـه اروپا 

در همیـن راسـتا اعـام کـرد کـه بـرای رعایـت 

موازیـن احتیاطـی خود را قرنطینه کرده اسـت. 

ایـن در حالـی اسـت کـه امانوئـل ماکـرون روز 

چهارشـنبه در جلسـه هیات وزیران فرانسـه نیز 

رشکـت کرده بود. قرنطینه رسارسی در فرانسـه 

روز سـه شـنبه بـه پایـان رسـید. دولـت فرانسـه 

اکنون محدودیت تردد شـبانه در رسارس کشـور 

را از سـاعت هشـت هر شـب تا شـش صبح روز 

بعـد بـه اجرا گذاشـته اسـت.

کاخ الیـزه روز پنجشـنبه اعـام کـرد کـه نتیجـه 

رئیـس  ماکـرون،  امانوئـل  کرونـای  تسـت 

جمهـوری فرانسـه مثبـت بـوده اسـت. بنـا بـه 

اعـام دفـرت رئیـس  جمهـوری فرانسـه امانوئـل 

ماکـرون بـه مـدت هفـت روز خـود را قرنطینـه 

خواهـد کـرد. در بیانیـه کاخ الیـزه آمـده اسـت 

کـه تسـت کرونـای امانوئـل ماکـرون بـه دنبـال 

ظهـور اولیـن عائـم ابتـا بـه بیـاری »کوویـد 

۱۹« انجـام شـد. رئیـس جمهوری فرانسـه قرار 

اسـت طی مـدت قرنطینه خـود دورکاری انجام 

دهـد. ایـن در حالی اسـت که ژان کاسـتکس، 

نخسـت وزیـر فرانسـه نیـز بـه دلیـل اینکـه بـا 

امانوئـل ماکـرون در متـاس بـوده اسـت مـورد 

مشـکوک بـه ابتا به کرونا محسـوب می شـود. 

دفـرت نخسـت وزیـر فرانسـه اعـام کرد کـه ژان 

کاسـتکس نیز بـه همین دلیل خـود را قرنطینه 

فرانسـه  وزیـری  نخسـت  دفـرت  کـرد.  خواهـد 

اعـام کـرده کـه ژان کاسـتکس عائـم ابتـا به 

»کوویـد ۱۹« نـدارد امـا بـه بـه دلیـل اینکـه بـا 

امانوئـل ماکـرون در متـاس بـوده اسـت خود را 

قرنطینـه مـی کنـد. نخسـت وزیـر فرانسـه کـه 

قـرار بـود بعدازظهـر روز پنجشـنبه در مجلـس 

سـنای ایـن کشـور حضـور پیـدا کنـد بـه مـدت 

ایـن  بـه  بـود.  خواهـد  قرنطینـه  در  روز  هفـت 

ترتیـب دو تصمیـم گیرنـده اصلی امـور اجرایی 

در فرانسـه طـی یـک هفتـه آینـده از قرنطینـه 

بـه اداره امـور فرانسـه خواهنـد پرداخـت. ژان 

کاسـتکس قـرار بـود تـا بعـد ازظهـر پنجشـنبه 

واکسیناسـون  بـرای  فرانسـه  دولـت  راهـرد 

جمعیـت ایـن کشـور در برابـر ویـروس کرونـا را 
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 ویـروس کرونـا بیـش از یک سـال پیـش در ووهان کشـور چین 

شـیوع پیـدا کـرد و به رسعـت به مرزهـا را درنوردیـد و در غرب و 

رشق پراکنـده شـد. اولیـن نشـانه این ویـروس حدود یـازده ماه 

پیـش در والیـت هرات دیده شـد.

وزارت صحـت عامـه بـرای جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونـا 

خواسـتار اقدامـات جـدی از جملـه قرنتینـه عمومـی و تعطیلی 

بـا  وزارت،  ایـن  کنـار  در  شـد.  بازارهـا  و  آموزشـی  نهادهـای 

کمـک نهادهـای مدنـی و رسـانه ها، از مـردم خواسـت کـه بـه 

و  تجمـع  از  و  کننـد  توجـه  بهداشـتی  و  صحـی  توصیه هـای 

عبـور و مـرور بی جـا خـودداری کننـد. امـا شـاری زیـادی از 

ایـن توصیه هـا توجهـی نکردنـد و منی کننـد. بـه  شـهروندان 

هـزار  دو  از  بیـش  باخـن  از جـان  آمارهـای رسـمی حکایـت 

شـهروند بـر اثـر ابتال به ویـروس کرونـا می کند کـه در بین آنان 

83 کارمنـد صحـی نیـز اسـت.

معصومـه جعفـری معـاون سـخنگوی وزارت صحـت عامـه بـه 

تعـداد 4024  بـه  مجمـوع  »در  گفـت:  افغانسـتان ما  روزنامـه 

کارمنـد صحـی از اول پاندمـی تـا فعال به کرونا مصاب شـده اند 

کـه 1135 نفـر آنهـا خانم هـا بودنـد و بـه تعـداد 83 کارمنـد 

صحـی بـه دلیـل ابتـال بـه ویـروس کرونـا، وفـات کردنـد کـه 8 

بی توجهـی  عامـه  صحـت  وزارت  هسـتند.  خانم هـا  نفرشـان 

شـهروندان را از عامـل اصلـی شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور 

می دانـد و می گویـد کـه اگر شـهروندان توصیه های بهداشـتی 

می یابـد.  کاهـش  ویـروس  ایـن  رسایـت  کننـد،  رعایـت  را 

یاسـین علی نـژاد، متخصـص امـراض چشـم و گلـو بـه روزنامـه 

افغانسـتان ما گفـت کـه رسعـت انتشـار ایـن ویـروس نسـبت به 

سـایر ویروس هـا بسـیار باالسـت و تـا زمانـی کـه واکسـین آن 

تهیه نشـده اسـت، باید توصیه هـای بهداشـتی را رعایت کنیم.

آقـای علی نـژاد افـزود کـه اکـر افـرادی کـه بـه ایـن ویـروس 

بوده انـد کـه در مکان هـای مزدحـم  افـرادی  مبتـال شـده اند، 

بـه توصیه هـای بهداشـتی حضـور یافتنـد. بـدون توجـه 

او عـالوه کـرد کـه توجـه نکـردن بـه توصیه هـای بهداشـتی دو 

قـر از جامعـه را بیشـر تهدیـد می کنـد. یـک، افـراد مسـن؛ 

دوم، داکـران. او افـزود که افراد مسـن بـه دلیل اینکه مقاومت 

بدنشـان در برابر بیاری ها کمر شـده  اسـت بیشـر در معرض 

خطـر هسـتند. داکـران نیز به دلیـل اینکه مجبور هسـتند هر 

روز در صـف اول باشـند، بـه همیـن دلیـل خطـر بیشـری آنان 

را تهدیـد می کنـد.

بر اسـاس معلومات سـازمان امـدادی »یوهانیر« تعـداد زیادی 

نـوع  بـه  در کشـور  مراقبت هـای صحـی  بخـش  کارمنـدان  از 

جدیـد ویـروس کرونـا مبتال شـده اند. این سـازمان امـدادی در 

برلیـن گفتـه بـود کـه شـار کارمنـدان صحـی مبتـال شـده در 

کشـور بیشـر از سـایر کشـورها اسـت.

چنانچـه یوهانیـر گفتـه اسـت نتایـج آزمایشـات بیـش از ۸۷۱ 

نـرس و داکـر تاکنـون مثبـت تثبیـت شـده اسـت و ۱۳ نفـر 

از کارمنـدان صحـی نیـز بـر اثـر ابتـال بـه ویـروس کرونـا جـان 

باخته انـد. بـه ایـن ترتیـب از هر ۱۳ فـرد آلوده به ویـروس کرونا 

یـک تـن در بخـش صحـی مـروف کار بوده انـد.

بـه گفتـه سـازمان امـدادی یوهانیر یکـی از دالیل این مسـئله 

ناآگاهـی و معلومـات نادرسـت در مـورد ویـروس از سـوی ایـن 

کارمنـدان صحی اسـت. یک نظرسـنجی این سـازمان در میان 

 دفـر حایـت از کـودکان ملـل متحـد )یونیسـف( با اشـاره به 

وضعیـت امنیتـی، سیاسـی و اجتاعـی افغانسـتان، ۲۰۲۰ 

میـالدی را سـالی پرچالـش بـرای کـودکان افغان عنـوان کرد.

فریـدون آریـن، مسـوول روابـط عامـۀ ایـن اداره در افغانسـتان 

گفـت کـه به شـمول ۶۰ درصد دخـران، ۳.۷ میلیـون کودک 

افغـان از آمـوزش محروم اند و با گسـرش کروناویروس و سـایر 

عوامـل، امسـال حـدود ۱۰ میلیـون کـودک افغـان از آمـوزش 

محـروم شـده اند.

آقـای آریـن افزود که در سـال روان میـالدی، ۷۸۵هزار کودک 

کمـر از یـک سـال واکسـین های معافیتـی را دریافـت نکـرده 

انـد و ۷۸۳هـزار کـودک کمـر از پنج سـال، با سـو تغدی حاد 

مواجـه اند.

او گفـت: »ده فیصـد ۷۸۳هـزار طفلـی کـه از سـو تغـذی حـاد 

رنـج می برنـد، نزدیـک به ۷۸هـزار اینها اطفالی اسـتند که زیر 

 وزیـر امـور مهاجریـن و عودت کننـده گان کشـور بـه مناسـبت 

روز جهانـی مهاجـران اعـالم کـرده اسـت کـه افغانسـتان در 

رده ی دوم جهانـی از نظـر شـار مهاجـران قـرار دارد.

نوررحـان اخالقـی، وزیـر امـور مهاجریـن و عودت کننده گان، 

هژدهـم  مناسـبت  بـه  قـوس  بیست وهشـتم  جمعـه،  دیـروز 

گفتـه  هم چنـان  پیامـی  در  مهاجـران،  جهانـی  روز  دسـامرب 

اسـت کـه حـدود شـش میلیـون شـهروند افغانسـتان در بیرون 

می کننـد. زنده گـی  کشـور  از 

پیکـره  کـه  می سـازم  »خاطرنشـان  اسـت:  افـزوده  اخالقـی 

جامعـه افغانسـتان بدون حضـور این عزیزان ناتکمیل اسـت«.

به گفته اخالقی، قرارداشـن افغانسـتان در رده ی دوم جهانی 

از نظـر داشـن شـار مهاجـران، مسـوولیت سـنگینی مرتبـط 

بـه دفـاع از حقـوق شـهروندی و حقـوق بـری جمعیـت قابـل 

 دفر رس مفتش ویژۀ ایاالت متحده برای بازسـازی افغانسـتان 

)سـیگار( گفته اسـت که وزارت دفـاع امریکا مقتضیـات برنامۀ 

نظـارت بـر تجهیـزات حسـاس دفاعـی را کـه از سـال ۲۰۱۷ 

الـی ۲۰۲۰ بـه حکومت افغانسـتان تحویـل داده انـد، برآورده 

نتوانسـته است.

سـیگار در گزارشـی که روز ۱۷ دسـمرب )۲۷ قوس( نر شـد، 

گفتـه اسـت کـه پنتاگـون در پیگیـری و حسـاب سیسـتم های 

کشـفی، مبب هایی که توسـط شـعاع الیزر کنرول می شـوند، 

وسـایل شـب بین و دیگـر تجهیزاتـی کـه بـه قـوای امنیتـی و 

دفاعـی افغـان فراهـم کـرده اسـت، کوتاهی کرده اسـت.

بـر اسـاس گـزارش سـیگار، وزارت دفـاع امریـکا بایـد بـرای بـه 

حـد اقل رسـاندن خطرات امنیـت ملی و جلوگیـری از انحراف 

و سـو اسـتفاده از تجهیـزات دفاعـی حـاوی فنـاوری حسـاس، 

همـواره ایـن اقـالم را موجـودی و پیگیـری کند.

قوماندانـی  کـه  اسـت  داده  نشـان  گـزارش  ایـن  یافته هـای 

مشـرک انتقـال امنیـت بـرای افغانسـتان CSTC-A بـه دلیل 

یونیسف: ۲۰۲۰ سال محرومیت برای کودکان افغان بوده است

روز جهانی مهاجران؛ افغانستان دومین کشور با بیش ترین شمار پناهجو در جهان است

سیگار: امریکا از تجهیزات نظامی که به نیروهای افغان داده، نظارت نتوانسته است

او تاکیـد کرد که دولت های پیوسـته به کنوانسـیون مصوونیت 

کـودک، مکلف اند بـرای بهبود وضعیت کـودکان اقدام کنند.

تدویـن و تطبیـق قوانیـن مصوونیـت حقـوق کـودکان، افزایش 

بودجـه تخصیصـی بـرای کـودکان و حایـت از خانواده هـای 

نیازمنـد را آقـای بربکـزی از اقداماتـی عنـوان کرد کـه منجر به 

بهبـود وضعیـت کـودکان در افغانسـتان خواهد شـد.

امـا حکومـت افغانسـتان می گوید کـه تالش ها برای رسـیدگی 

بـه کودکان آسـیب پذیر در این کشـور جریان دارد.

غـالم حیدر جیالنـی، معین وزارت امـور اجتاعی گفت که در 

حال حارض ۴.۲ میلیون کودک در ۲۳ کتگوری در افغانستان 

آسـیب پذیر اسـتند کـه شـامل کـودکان دارای معلولیت هـای 

روانـی، کنـد ذهنـی و کودکان خیابانی می شـوند.

او افـزود کـه ایـن وزارت تـالش دارد تـا ایـن کـودکان را زیـر 

چـر برنامه هـای حایتـی قـرار دهد و بـه همین منظـور مراکز 

حایـت از کـودکان را در کابـل و سـایر والیـات ایجـاد کـرده 

است.

آقـای جیالنـی عـالوه کـرد: »قبـل از این تنهـا یگانـه جایی که 

ما داشـتیم پرورشـگاه های افغانسـتان بـود، ولی بسـنده نبود. 

حـاال مراکـز حایـت اطفـال، اطفالـی کـه در روی جاده هـا 

اسـتند، اطفالـی کـه رد مـرز می شـوند، اطفالـی کـه قربانـی 

منازعـات مسـلحانه می شـوند، اطفالـی کـه دارای معلولیـت  

انـد و تاخـر ذهنـی دارنـد، در ایـن مراکـز تحـت پوشـش قـرار 

می دهیـم.«

ایـن وزارت تصویـب و تنفیـذ قانـون حایـت از کـودکان را در 

بهبـود وضعیـت اطفـال موثـر می دانـد و می گوید که پالیسـی 

حایـت حقـوق کـودکان بـه زودی نهایـی می شـود.

بـر اسـاس آمـار ادارۀ ملـی احصاییـه و معلومـات افغانسـتان، 

سـاختار نفـوس ایـن کشـور را بیشـر نیـروی جـوان تشـکیل 

می دهـد و نزدیـک بـه نصـف نفـوس آن )۴۸ درصـد(، کودکان 

زیـر ۱۵ سـال اسـتند. 

نگهـداری درسـت و در شـفاخانه بایـد بسـر باشـند تـا بـرای 

شـان به درسـتی رسـیدگی شـود.«

یونیسـف پیش بینـی می کنـد کـه بـه احتـال زیـاد در سـال 

۲۰۲۱ ارقـام کـودکان زیـر پنـج سـال مبتـال به سـو تغـذی در 

افغانسـتان بـه ۲.۸ میلیـون افزایـش خواهـد یافـت.

ایـن  بـه  رسـیدگی  بـرای  کـه  افـزود  همچنـان  آریـن  آقـای 

و  جهانـی  جامعـه  از  دالـر  میلیـون   ۲۱ یونیسـف  کـودکان، 

اسـت. آورده  دسـت  بـه  امدادرسـان  نهادهـای 

ایـن در حالـی اسـت که کمیسـیون حقـوق بر افغانسـتان از 

تاثیـرات جنـگ بر کـودکان اظهـار نگرانـی می کند.

بـه نقـل از صـدای امریـکا؛ نجیب اللـه زدران بربکزی، مسـوول 

هاهنگـی بخش کـودکان کمیسـیون حقوق بر افغانسـتان 

می گویـد کـه بیشـرین قربانی جنـگ در افغانسـتان کودکان 

و زنـان اند.

مالحظـه ای کشـور بر عهـده وزارت امـور مهاجرین اسـت.

اخالقـی می گویـد کـه بایـد بـا مدیریـت سـامل، کارآمـد و موثـر 

ایـن مسـوولیت بـزرگ بـه درسـتی انجام شـود.

وزیـر مهاجریـن گفته اسـت: »اذعان می کنم کـه تالش پی گیر 

مـا ایـن اسـت تـا بحـث مهاجـرت را بـا تفکیـک شـاخصه های 

تقسـیم بندی  و  شـناخت  بـا  و  کنیـم  مدیریـت  آن  معرفتـی 

مناسـب از وضعیـت هم وطنـان ما که در بیرون از کشـور به رس 

می برنـد، شـیوه  خدمت رسـانی مـان را هم خـوان بـا وضعیـت 

حقوقـی حضورشـان در کشـورهای دیگـر بسـازیم و  در ایـن 

زمینـه تالش هـای مـا در وزارت امـور مهاجربـن جریـان دارد«.

نوررحـان اخالقـی می گویـد کـه اصلی تریـن نکتـه مرتبـط به 

مهاجـرت در افغانسـتان، ایـن اسـت که یک گـروه جنگ افروز، 

ناسـازگار بـه زند گـی معـارص بـر و بی اعتنـا به حقـوق بری 

 ۶۰ موجـودی  نتوانسـته  سـفر،  و  امنیتـی  هـای  محدودیـت 

درصـد تجهیـزات حسـاس نظامـی را در بیـن مـاه هـای مـی 

انجـام دهـد. اپریـل ۲۰۲۰  و   ۲۰۱۹

در گـزارش سـیگار آمـده اسـت کـه قوماندانی مشـرک انتقال 

امنیـت بـرای افغانسـتان تنهـا توانسـته ازجملـه ۱۲۶۸۱ قلـم 

تجهیـزات حسـاس موجـودی ۵۰۸۸ قلـم را انجـام دهـد کـه 

تقریبـاً ۴۰ درصـد متـام تجهیـزات حسـاس را نشـان می دهد.

متباقـی حدود ۷۵۹۳ قلم تجهیـزات که ۶۰ در صد مجموعی 

بـه  مرتبـط  موجـودی  هیـچ  می دهـد  تشـکیل  را  تجهیـزات 

آنهـا وجـود نـدارد و یـا اگـر هـم دارد قبـل از مـاه مـی ۲۰۱۹ 

می باشـد.

اقـالم و تجهیـزات نظامـی کـه بـه حکومـت افغانسـتان تحویل 

داده می شـود بایـد همـه سـاله از سـوی نظامیـان امریکایـی 

موجـودی شـود تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه ایـن تجهیـزات 

کامـالً بـرای مقاصد مـورد نظر به کار برده شـده و بدون اذعان 

حکومـت امریـکا، بـه گـروه سـوم انتقال داده نشـده اسـت.

و حقـوق شـهروندی مردم، عامل مهاجـرت میلیونی و درازمدت 

شـهروندان کشور شـده است.

وزیـر امـور مهاجریـن تأکیـد کـرده اسـت کـه این بایـد در ذهن 

یـک  بـرای  نبایـد حتـا  و  باشـد  زنـده  بـری  و جامعـه  مـردم 

لحظـه  از ایـن موضـوع قباحـت زدایـی شـود و تکـرار مشـکالت 

و سـختی ها، عامـل و گنـه کار را از ذهـن بـربد.

بـه گفتـه او، افغانسـتان بر این مشـکل فایق می آیـد و »پیروزی 

و بهـروزی« بـه نام ملت رقـم خواهد خورد.

اخالقـی هم چنـان گفتـه اسـت کـه »وضعیـت اسـفبار« بخـش 

اعظـم از مهاجـران کشـور را در مسـیر ترانزیـت  و در تعـدادی 

از کشـورهای میزبـان می دانـد و هیـچ وقـت آن وضعیـت بـرای 

افغانسـتان قابـل قبـول نبـوده اسـت   و تـالش بـرای بهبـود آن 

همیشه گی اسـت. وضـع 

حسـابگیری نابسـنده به این مفهوم اسـت که فناوری حسـاس 

نظامـی در معـرض دسـتربد یـا ناپدیـد شـده قـرار می گیـرد، 

آن گونـه کـه بـر اسـاس گـزارش سـیگار در CSTC-A در سـال 

۲۰۱۷ به کاسـتی در حسـابگیری و موجودی وسـایل شب بین 

پـی برد.

سـیگار گزارش داده اسـت که دو سـال پیـش، مقام های افغان 

از جمـع ۴۸ وسـیلۀ  بـه ناظـران امریکایـی گفتـه بودنـد کـه 

شـب بین کـه ایـاالت متحـده در اختیـار قـوای افغـان قـرارداده 

بـود، ۱۹ آن بـه دسـت دشـمن افتیـده و ۲۹ دیگـر آن داغمه یا 

گـم شـده، گـزارش شـده بود.

بـا ایـن حـال، مقام هـای CSTC-A گفتـه انـد کـه آنـان هرگـز 

قـادر بـه موجـودی ۱۰۰ درصـد تجهیـزات حسـاس نظامـی در 

افغانسـتان نشـده انـد و انتظـار هـم ندارنـد کـه در آینـده به آن 

نایـل شـوند، زیـرا بـه گفتـۀ آنـان برنامـۀ نظـارت بـر تجهیـزات 

حسـاس بـرای محیط هـای جنگـی ماننـد افغانسـتان طراحـی 

است. نشـده 

داکـران و نرس های کشـور نشـان می دهد که تنهـا ۳۶ درصد 

از مصاحبـه شـوندگان از سـوی نهادهـای رسـمی در رابطـه بـه 

ویـروس آمـوزش دیده انـد. مابقـی آنهـا از طریـق رسـانه ها در 

ایـن رابطـه معلومـات کسـب کرده اند.

عـالوه بـر ایـن، ایـن سـازمان انتقـاد کـرده اسـت کـه زنـان بـه 

دلیـل پاندمـی کرونا دسرسـی اندکـی به مراقبت هـای صحی 

دارنـد. نرسیـن افضلـی، مسـئول تسـاوی جنسـیتی سـازمان 

یوهانیـر در افغانسـتان گفتـه اسـت کـه زنـان در بسـیاری از 

مناطـق از تـرس آلـوده شـدن بـه ویـروس دیگـر بـه داکـر یا به 

منی کننـد. مراجعـه  شـفاخانه ها 

همـواره تعـداد اندکی از زنـان به هدف مراقبت کـودک و مادر، 

معاینـات دوران بـارداری و یـا تطبیـق واکسـین بـه شـفاخانه 

مراجعـه می کننـد. بنـا بر معلومـات سـازمان امـدادی یوهانیر 

برخـی شـفاخانه هـا کـه محـالت جداگانـه انتظـار بـرای زنـان 

داشـتند در نتیجـه شـیوع پاندمـی کرونـا بـه مراکـز تجریـد و 

اسـکرین بیـاران کرونـا مبـدل شـده اند. 

معلوماتـی کـه سـازمان صحـی جهانـی در مـاه اکتـرب منتـر 

کـرده اسـت، نشـان می دهـد کـه میـزان ابتـالء بـه کوویـد 19 

در بیـن کارمنـدان مراقبـت صحـی، بسـیار بیشـر از جمعیـت 

عمومـی اسـت: کارمنـدان صحـی کمر از سـه درصـد جمعیت 

را تشـکیل می دهنـد امـا 14 درصـد مـوارد ابتـالء بـه کوویـد 

19 در سـطح جهـان را کـه بـه سـازمان صحـی جهانـی گزارش 

شـده اسـت، بـه خـود اختصـاص می دهنـد. حصـول اطمینان 

از اینکـه کارمنـدان صحـی از نیازمندیهای اولیـه در بخش آب، 

بهداشـت و فاضـالب برخوردارنـد تـا بتواننـد از خـود، بیـاران، 

رضورت  یـک  کننـد،  حفاظـت  کودکانشـان  و  هـا  خانـواده 

اجتنـاب ناپذیـر اسـت.

حکومـت نیـز بـا اگاهـی از ایـن موضـوع و مشـکالت داکـران، 

در مـاه حمـل سـال جـاری خورشـیدی با شـیوع ویـروس کرونا 

در کشـور اعـالم کـرده بـود در صورتـی کـه کارمنـدان صحـی 

به دلیـل ابتـال به کرونـا فوت کنند، مسـتحق امتیازات »شـهدا« 

می شـوند. همچنیـن در آن زمـان در جلسـه ی کابینـه پرداخت 

امتیـازات ویـژه بـرای کارکنان صحـی در دوره ی شـیوع ویروس 

کرونـا در نظـر گرفتـه شـده و آقـای غنـی نیـز از پرداخت معاش 

مناسـب بـرای کارمنـدان صحـی بخش هـای مبـارزه بـا ویروس 

کرونـا اطمینـان داده بود.

آمـار رسـمی وزارت صحـت از وفـات 83 کارمنـد صحـی خـرب 

نهـاد  کـه  تهدیداتـی  بـه  توجـه  بـا  کـه  صورتـی  در  می دهـد 

امدادرسـان یوهانیـر می گویـد، ایـن آمـار بیـش از ایـن اسـت.

پایـان دوره مـوج اول ویـروس کرونـا، وزارت  بـا  ایـن  از  پیـش 

صحـت عامـه بـا انجـام یـک تحقیـق میدانـی دریافتـه بـود کـه 

بیـش از 10 میلیـون تـن در کشـور مبتال به ویروس کرونا شـده 

ایـن وزارت در آن زمـان،  آمـار رسـمی  بودنـد در صورتـی کـه 

35 هـزار تـن را نشـان مـی داد. میـزان مـرگ نیـز در کشـورها 

بیـن 3 تـا 5 درصـد بـوده اسـت.  اکنـون بـا شـیوع مـوج دوم 

ویـروس کرونـا، شـهروندان به دلیـل فقر و تنگدسـتی، کمر به 

توصیه هـای بهداشـتی توجـه می کننـد کـه ایـن سـهل انگاری 

می توانـد، خطـر افریـن باشـد. بـر اسـاس گفته های مسـئوالن 

وزارت صحـت عامه کشـور، اواسـط سـال آینده میـالدی )هفت 

مـاه دیگـر( اولیـن دور واکسیانسـیون آغاز می شـود و در مرحله 

اول افـراد در معـرض خطـر واکسـین می شـوند.

علی رضا احمدی 


