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سازمان سیا جوخه های مرگ را در افغانستان 
هدایت می کند

گزارش های جنایات مورد حامیت آژانس اطالعاتی امریکا

بر لزوم پایان دادن به طوالنی ترین جنگ امریکا تأكید می كند

عــنوان های مـهم

گروه های مخل صلح
در بحث جانبی صلح، تاکنون مساله حکمتیار، برخی از 

رهربان و جریان هایی هستند که مناسبات جداگانه با بخش 
دوحه و طالبان دارند

خیرخانه؛ النۀ امن تروریستان
بخش عمدۀ ماین گذاری ها از 12شب به بعد انجام 
می شود یعنی ماین گذاران در محالت ماین گذاری 

شده زند گی می کنند
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گزارش اخیر هندوستان تایمز که در میانۀ روز 25دسمرب منترش شد و از   

از  سواستفاده  بابت  عذرخواهی  برای  چین  از  افغانستان  دولت  درخواست 

اعتامد افغانستان به چین، خرب داده؛ مجددا قضیۀ جاسوسان چینی و در 

کرده  مطرح  را  کشور  در  چین  خرابکارانۀ  و  غیررسمی  حضور  نیت  مجموع 

است.

دهم دسمرب در گزارش دی.ان.ای ایندیا که ترجمۀ آن در روزنامۀ راه مدنیت 

ده  کشور،  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  که  بود  اعالم شده  منترش شد،  هم 

شهروند چین را به اتهام فعالیت در یک شبکۀ تروریستی بازداشت کرده اند. 

این  سکونت  محل  از  نیز  اسلحه  و  مهامت  افراد  این  دستگیری  هنگام  در 

اتباع چین پیدا شده و از ارتباط این افراد با شبکۀ حقانی هم خرب داده اند، 

چینی  جاسوسان  این  و  حقانی  میان  پاکستان  میانجی گری  از  همچنین 

گفته اند...

نـرخ اشــتـراک در روزنـامــه

هـزیـنه اشـرتاکمدت
٦٠٠٠ افغانی
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ادارات دولتی و خصوصی

ادارات دولتی و خصوصی

دفاتر و موسسات خارجی

دفاتر و موسسات خارجی
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بــرای دریـافـت تـازه تـرین

خـربها، تحلیــل ها و گفتـگوها

به وب ســایت مـا مـراجـعه کنیـد:

madanyatdaily.com

فساد اداری یکی از مشکالت اساسی حکومت داری در   

حتی  اما  می رود؛  به شامر  نیافته  توسعه  کشور های 

کشور های دمنارک، نیوزلند و فنلند نیز تنها توانسته اند ۸۸ 

منره از صد به  دست بیاورند. باید اذعان کرد که پدیده فساد 

در متام کشورهای جهان وجود دارد و قطعاً  تقریباً  اداری 

مختص به یک کشور و یا یک گروه نیست. 

یکی  عامه،  ادارات  در  فساد  موجودیت  نیز  ما  کشور  در 

بر  است.  بوده  اخیر  دهه  دو  در  جدی  مشکالت  از 

دولت  شفافیت«،  جهانی  »سازمان  گزارش  آخرین  اساس 

افغانستان، هشتمین کشور فاسد جهان است. این سازمان 

همه ساله بر بنیاد ارزیابی هایش به تالش های کشورها در 

راستای مبارزه با فساد اداری امتیاز می دهد...

برق های بی جان، کارهای کالن!
برق که نباشد رسانه یی در کار نیست، رسانه 

اگر نباشد، آگاهی یی در کار نخواهد بود

هنوز پنج دقیقه از آمدن برق  نگذشته بود که دوباره برق 

رفت و مرا تا چندین ساعت در تاریکی خانه ماند. زمانی که برق 

قطع می شود، انسان قدرت توانایی انجام بسیاری امور را از 

دست می دهد. متاشای فلم، مطالعه کتاب، گشنت در خانه و 

آدمی  برای  مبایل  و  انرتنت  از  استفاده  اوقات  بعضی  در 

غیرممکن می گردد...

رییس جمهور غنی: 
عامالن حمالت اخیر شناسایی و 

مجازات گردد

مرصف بیش از ۲۶۹میلیون افغانی 
جهت زیرساخت های زراعت غزنی 

در سال جاری

رسیع ترین قطار در چین
به کار آغاز کرد

کشف محموله مواد مخدر 
حزب الله در ایتالیا

لزوم اتحاد در یک آدرس
حفظ هم بستگی نخبگان در برابر خواست متامیت خواهانۀ گروه طالبان

و دخالت های خارجی مهم است

چگونه ثبت دارایی ها، فساد اداری را کاهش می دهد
افغانستان هشتمین کشور دنیا در فساد اداری ست؛ هم سطح با ونزوئال،

سودان و گینۀ استوایی

دیگـــر خـــوانـدنـــی هـا در این شـــامره

ترجمه

8

چینسازندهیاخرابکار
آیا چین از یک رسمایه گذار به یک اخالل گر امنیتی تبدیل می شود؟



عالی  شورای  رییس  عبدالله،  عبدالله   
مصالحۀ ملی با اشاره در مورد افزایش خشونت ها 
و انفجارهای روزگذشته گفت: »این زندگی مردم 
است، وقتی مسوولیت بزرگ به عهده این شورا 
هیات  عهده  به  بزرگ  مسوولیت  و  است 
مذاکره کنندۀ است که به منایندگی از مردم در 
مورد تامین صلح تالش می کنند، در این راستا 
هیچ اولویتی با ارزش تر از صلح با عزت برای مردم 

افغانستان وجود ندارد.
دومین  در  )۶جدی(  شنبه  روز  عبدالله  آقای 
ملی  مصالحه  عالی  شورای  کمیتۀ  نشست 
صحبت می کرد، گفته: مهم است که دور دوم 
برگزاری  محل  و  شود  آغاز  موقع  به  گفتگوها 
تاخیر  با  گفتگوها  که  نشود  باعث  مذاکرات 
انجام شود. مسوولیت ما پایان درد و رنج مردم 

افغانستان است.
بیان  به هیات مذاکره کننده دولت  وی خطاب 
داشت: شام با یک مرجع با صالحیت در مرحلۀ 
دوم مذاکره به تاریخ تعیین شده، آمادگی داشته 
کنند.  منایندگی  افغانستان  دولت  از  و  باشید 
همچنان از هیچ مورد شامل آجندای گفتگوهای 

صلح ترس نداشته باشید«.
آقای عبدالله ترصیح کرد: شک ندارم که در مورد 
جهانی،  جامعه  دارد،  وجود  قاطع  ارادۀ  صلح 
کشورهای متحد و کشورهای مختلف، از پروسه 
افغانستان،  مردم  و  کردند  حامیت  اعالم  صلح 
صلح عادالنه می خواهند که ارزش های اسالمی 
و دست آوردهای نزده سال اخیر حفظ و در صلح 

با عزت زندگی داشته باشند.
رییس شورای عالی مصالحۀ ملی ترصیح کرد 
اما  دارد،  را  خود  پیچیدگی های  مذاکره  که 
مذاکره متاسفانه یک طرف نیست، دو طرف را 
کننده  مذاکره  هیات  کار  دوام  می گیرد.  بر  در 
با مشورت کمیته شورای مصالحۀ ملی آسان تر 

خواهد شد.
مذاکره کننده  هیات  به  خطاب  عبدالله  آقای 
گفت که شام از تنوع و قوت مردم را منایندگی 
می کنید و همه شام مالک این پروسه هستید و 

از مردم منایندگی می کنید.
وی در ادامه عالوه کرد که هیات مذاکره کننده 
افتخار  با  کشور  عظیم  و  بزرگ  بسیار  ملت  از 
منایندگی می کنند، اعالن موضع این هیات با 
قاطعیت ثابت می سازد که خواستار صلح هستند 

و شکی در این مورد وجود ندارد.
گفتگوهای صلح یک راه پیچیده است  

از سویی هم، معصوم استانکزی، رییس هیات 
که  گفت  نشست  این  در  دولت  مذاکره کنندۀ 
این  و  است  پیچیده  راه  یک  صلح  گفتگوهای 
پیچیدگی ها در آینده نیز وجود خواهد داشت، 
اما هیات دولت نیازمند مشورت مردم و سیاسیون 

کشور هستند.
آقای استانکزی تاکید داشت که اگر در یک صف 

غنی،  محمدارشف  مدنیت:  راه   

و  امنیتی  نهادهای  به  کشور  رییس جمهوری 

اخیر  حمالت  عامالن  که  داد  هدایت  دفاعی 

تروریستی بر فرشته کوهستانی، فعال مدنی و 

و  اجتامعی  مدنی,  سیاسی،  فعاالن  دیگر 

غیرنظامیان را شناسایی و مجازات کنند.

ارگ ریاست جمهوری روز شنبه )۶جدی( با نرش 

خربنامه یی اعالم کرد که آقای غنی به نهادهای 

امنیتی و دفاعی همچنان به خاطر تامین هرچه 

داده  جدی  هدایت  فعاالن،  این  امنیت  بهرت 

است.

در چند هفته اخیر حمالت و ترورهای هدفمند بر 

خربنگاران، فعاالن مدنی و سیاسی نیز افزایش 

یافته است.

فرشته  مورد  آخرین  در  که  حالی ست  در  این 

کوهستانی، فعال حقوق زنان همراه با برادرش 

اول  ولسوالی حصه  در  ناشناس  افراد  از سوی 

کوهستان والیت کاپیسا ترور شدند.

کاربران  انتقادهای  با  ترور  این  همچنین 

شبکه های اجتامعی مواجه شده است. کاربران، 

مسووالن نهادهای امنیتی را به کم کاری متهم 

افزایش  علت  به  رسیدگی  خواهان  و  کرده  

خشونت های جاری در کشور هستند.

سخنگوی  معاون  باهر،  رضا  مدنیت:  راه   
کشور  عودت کنندگان  و  مهاجرین  وزارت 
می گوید: »قصد داریم در زمستان پیش رو برای 
و  زمستانی  کمک های  خانواده  ۱۹۴هزار 
اما تاکنون توانستیم  برشدوستانه توزیع کنیم، 
حدود  مالی  کمک های  خانواده  ۷۴هزار  برای 

۲۰هزار دالر دریافت کنیم.«
با  صحبت  در  )۶جدی(  شنبه  روز  باهر  آقای 
خانواده  ۱۹۴هزار  گفت:  مدنیت  راه  روزنامۀ 
که حدود یک ونیم میلیون نفر می شوند نیاز به 
۵۷میلیون دالر دارند. به  گفتۀ وی، این وزارت در 
تالش است تا برای خانواده های باقی مانده نیز 

کمک جذب مناید.
وی افزود که در حال حارض ۳۰۰هزار خانواده 
رسارس  در  می شوند  نفر  دو میلیون  حدود  که 

کشور آواره  اند.
زیاد  شامر  به  توجه  با  می گوید:  باهر  آقای 
بی جاشدگان  متامی  به  منی توانند  آوارگان، 

رسیدگی کنند.
خانواده  ۲۳هزار  جاری  »سال  کرد:  ترصیح  او 
این  بازگشتند.  اصلی شان  محالت  به  دوباره 
پایدار  استقرار  برای  دولت  مهم  برنامه های  از 

بی جاشدگان در محالت اصلی شان است.«
و  مهاجرین  وزارت  سخنگوی  معاون  به گفتۀ 
به  گذشته  سال  در  آمار  این  عودت کنندگان، 
برنامه  فعال  وزارت  این  می رسید.  نفر  ۶۴هزار 
بخش های  در  بی جاشدگان  برای  که  دارد 
خدمات صحی، خدمات گرمایشی و مواد غذایی 

کمک های برشدوستانه توزیع کنند.
در  وزارت  این  که  داشت  تاکید  باهر  آقای 
تالش است تا خالی بودجه را توسط نهادهای 
وزارت  این  همچنان  کنند.  حل  حامیت کننده 
برای ۱۸هزار  و ۹۹  سال های ۹۸  در  توانسته 
کمک  داخلی  بودجه  از  آسیب پذیر  خانواده 

برشدوستانه توزیع کنند.
بزرگ ترین  را  خانواده  ۱۸هزار  به  کمک  وی 
دست آورد برای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان 

عنوان کرد.
در  دالر  میلیارد  ده ها  گذشته،  دهۀ  دو  در 
با  مردم  هم  هنوز  اما  شده،  مرصف  افغانستان 

مشکالت امنیتی و بی رسپناهی مواجه اند.
جامعه  پیش،  چندی  که  حالی ست  در  این 
جهانی و کشورهای حامی افغانستان در نشست 
جینوا کمک ۱۳میلیارد دالری را برای چهار سال 

به افغانستان تعهد کرد.
کشورهای کمک کننده همچنان خواهان مرصف 
این بودجه برای روند صلح افغانستان،  مبارزه با 

فساد، توسعه و کاهش فقر شده اند.
همچنین مرکز نظارت بر بی جاشدگان داخلی 
از  بیش   ۲۰۱۹ سال  در  تنها  که  کرد  اعالم 
و ۱۱۷هزار  و خشونت  از جنگ  نفر  ۴۶۰هزار 
دیگر از آفات طبیعی مثل سیالب در ۳۲والیت 

افغانستان بی جا شده اند.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعالم کرد   
که در سال مالی جاری، این وزارت ده ها پروژه را 
به ارزش ۲۶۹میلیون و ۶۸۸هزار افغانی ساخته 
زراعتی  محصوالت  پروژۀ  از  شامری  کار  است. 
به بهره برداری  به زودی  قرار است  و  دارد  جریان 

سپرده شود.
در خربنامه  وزارت زراعت آمده که در والیت غزنی 
۴۵پروژه ویژه محصوالت زراعتی، ۵۹انبار کچالو، 
۱۸انبار پیاز و ۱۸رسدخانه کوچک برای ذخیره 
سیب ساخته شده و شامری از این پروژه ها نیز 

در حال اجرا است.
طبق این خربنامه، ریاست زراعت غزنی در سال 
جاری حدود ۳۶هزار و ۹۰۹جریب زمین را نهال 

غرس کرده است.
در  که  آمده  ریاست  این  گزارش  در  همچنین 
جریان امسال ۱۵هزار و ۵۰۰کیلو پیاز زعفران 
و ۵۲۲هزار کیلو دانه گندم برای دهقانان این 

والیت توزیع گردیده است.
درخت، ۱۲هکتار  که ۱۲۰هزار  آمده  ادامه  در 
و  از محیط زیست  برای حفاظت  کمربند سبز 
هموارسازی، نگهداری و اعامر دیوارها از دیگر 
اقدامات است که در سال جاری توسط ریاست 

زراعت والیت غزنی انجام شده است.
و  آبیاری  زراعت،  ریاست  مسووالن  به گفتۀ 
مالداری والیت غزنی این ریاست اقدامات قابل 
توجهی برای توسعه مواشی در این والیت انجام 
داده که حدود ۲۱۷هزار و ۵۰۰مواشی در برابر 
طاعون واکسین گردیده و کمپاین مبارزه علیه 
تب  کانگو نیز در جریان سال جاری انجام شده 

است.
نشان  کشور  مالداری  و  زراعت  وزارت  گزارش 
والیت  باشندگان  که حدود ۷۰درصد  می دهد 
غزنی در قسمت کارهای زراعتی و حفظ مواشی 
دارای طیف  نیز  والیت  این  و  مرصوف هستند 

گسرتده یی از زمین های زراعتی است.
قابل ذکر است که آب و هوای این والیت برای 
رشد انواع میوه های مختلف مانند انگور، زردآلو، 
انجیر و…  آلو، گل،  بادام، توت زمینی،  سیب، 

مناسب است.
لحاظ  از  غزنی  والیت  زمین های  همچنین 
برداشت سامرق و سبزیجات، گندم، لوبیا، نخود، 
عدس و سبزیجات مانند کچالو، پیاز، نعنا، کدو، 
مناسب  نیز  و…  سیاه  بادنجان  شلغم،  خیار، 

می باشد.

 

دوحه،  مذاکرات  دوم  دور  رشوع  آستانۀ  در 

پیرامون  جهادی  و  سیاسی  رهربان  نگرانی های 

چگونگی روند مذاکرات هیات دولت افغانستان و 

طالبان، بار دیگر از تریبون شورای عالی مصالحه 

این میان، عبدالرب رسول  بلند کرد. در  ملی قد 

کمیته  عضو  و  جهادی  رهربان  از  یکی  سیاف، 

رهربی این شورا، به طور مشخص تاکید می کند 

قاطع  حامیت  مذاکره کننده،  هیات  از  باید  که  

صورت گیرد و نیز تالش های فردی و جانبی در 

این روند متوقف شود.

فردی  تالش های  آدرس  از  این که  بدون  سیاف   

در روند صلح انگشت نام بربد، در لفافه گفت که 

تا دو طرف اراده برای صلح نداشته باشد، صلح 

منی آید.

مذاکره کننده  هیات  رییس  استانکزی،  معصوم 

دولت، نیز روند مذاکرات را »پرخم و پیچ« عنوان 

کرد که هیات مذاکره کننده با دشواری های زیادی 

مشکالت  این که  بیان  با  او  بود.  خواهد  همراه 

منی شود،  عملی  ملی  تصمیم  بدون  ملی  بزرگ 

ترصیح منود اگر جناح های سیاسی در یک صف 

قرار گیرند، قوت هیات در میز مذاکرات منعکس 

خواهد شد.

عالی  شورای  رهربی  کمیته  در  جمعی  روحیه 

این  و  بود  همراه  »اگرهایی«  با  ملی  مصالحه 

مورد  در  تشویش هایی  که  می دهد  نشان 

دولت  مذاکره کننده  هیات  تصمیم گیری های 

خلق  را  پرسش  این  موضوع  این  و  دارد  وجود 

آیا در چنین رشایط حساسی، میان  می کند که 

هیات مذاکره کننده دو دستگی وجود دارد؟

دور  که  معتقدند  قانون گذاران  از  شامری 

هیات  و  پیش رفته  به خوبی  مذاکرات  نخست 

بر  را  افغانستان  به  مرتبط  مسایل  مذاکره کننده 

دنبال  تعیین شده  هدف  و  برنامه ریزی  اساس 

کردند و پارملان افغانستان نیز تا این لحظه راضی 

هستند.

کرام الدین رضازاده، عضو مجلس منایندگان، در 

مصاحبه به روزنامه راه مدنیت ابراز امیدواری کرد 

که بعد از این هم وحدت و اتفاق نظر میان هیات 

مذاکره کننده دولت حفظ شود و از جانب دیگر، در 

ارتباط به سیاسیون و مجموع مردم افغانستان از 

هیات دولت در مذاکرات قطر حامیت همه جانبه 

باشد،  داشته  وجود  اتحاد  زمانی  که  زیرا  کنند، 

نتیجه مثبت از مذاکرات به دست خواهد آمد.

این عضو مجلس منایندگان نگرانی هایی هم دارد. 

او تاکید کرد در صورت موجودیت دودستگی میان 

هیات، در آن صورت روند مذاکرات نتیجه مطلوب 

نداده و پیامدهای منفی را همراه خواهد داشت. 

نباید  که  است  این  بزرگان  بیش تر  »نگرانی های 

سیاسیون  طریق  از  حرکتی  کدام  نکرده  خدای 

صورت بگیرد که باعث مختل شدن این پروسه و 

شکست آن شود که در آینده شاهد صلح رسارسی 

نباشیم.«

وی با اشاره به نگرانی رهربان سیاسی، خاطرنشان 

جنگ  ختم  عدم  تشویش  آن ها  متامی  که  منود 

و به همین خاطر تالش دارند که به طور  را دارند 

همگانی از هیات مذاکره کننده حامیت و نتیجه 

که  هرکسی   آورند.»طبعا  به دست  را  قبول  قابل 

در  دارند.  تشویش  مردم  و  آینده  به خاطر  باشد، 

مردم  این  از  بعد  که  بیاید  همگانی  صلح  کشور 

کشته نشوند. نان آور خانواده، مظلوم، فقرایی  که 

از  نان بخور منیر تالش می کنند،  به خاطر لقمه 

دست نروند.«

نظامی  آگاه  کوهستانی،  جاوید  هم،  سویی  از 

اختالف  »هرچند  می کند:  بیان  مورد  این  در 

دیدگاه ها در درون ساختار سیاسی دولت وجود 

دارد، اما شورای عالی مصالحه ملی نشان دهنده 

از  قاطع  و  کافی  حامیت  که  است  موضوع  این 

هیات مذاکره کننده دولت در مذاکرات قطر وجود 

هیات  فیصله های  در  می تواند  شورا  این  و  دارد 

کمک کند.«

جاوید کوهستانی همچنان ترصیح منود، با وجود 

این  که هیات مذاکره کننده از طیف های مختلف 

منایندگی و دیدگاه های متفاوتی دارند، اما چون 

روند صلح یک روند ملی و میهنی است، می تواند 

در این مورد مواضع نزدیک داشته باشند.

تالش انفرادی در روند صلح

هستند  سیاسی  جناح های  جمهوریت،  چرت  در 

که با سیاست های حکومت در پیش برد مذاکرات 

صلح هم سو نیستند و به احتامل زیاد، مخاطب 

سیاسی  رهربان  از  دیگری  شامر  و  سیاف  آقای 

همین هایی هستند که هر از گاهی روند صلح را 

به چالش می کشند.

جاوید کوهستانی در این مورد وضاحت می دهد 

که در بحث جانبی صلح، تاکنون مساله حکمتیار، 

برخی از رهربان و شاخۀ جریان هایی هستند که 

مناسبات جداگانه با بخش دوحه و طالبان دارند. 

کوهستانی همچنان ادامه داد که این مورد مساله 

پنهانی نیست، حتا دفرت شورای امنیت و اطراف 

هستند  کسانی  ببینید،  را  رییس جمهور 

خودشان  بقای  برای  مستقل  به شکل  که 

مناسبات  و  سیاسی  قومی،  آدرس های  از 

می باشند؛  تفاهم  در  طالبان  با  جهانی 

یک  طالبان  که  است  موضوع  همین 

مقداری از موضع قدرت حرف می زنند، زیرا 

شکنندگی ساختار دولت را درک می کنند.

عالی  شورای  نظامی،  آگاه  این  به گفتۀ 

مصالحه ملی به عنوان نهاد ملی یا اجامع 

جنگ  پایان  و  مصالحه  روند  برای  ملی 

بیرون از تشکیالت دولت است که از نظر 

موقعیت می تواند مستقل عمل کند.

داکرت عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی 

مصالحه ملی، در دومین نشست این شورا 

بدون اشاره به تالش های انفرادی در روند 

هیات  تا  است  نیاز  که  کرد  تاکید  صلح، 

مذاکره کننده با رهنمود واضح به دور دوم 

مذاکرات بروند و موضوع محل برگزاری آن، نباید 

سبب تاخیر این مذاکرات شود.

جاری  جنگ  ابعاد  به  صالح  حال،  درهمین 

افغانستان می پردازد. معاون اول ریاست جمهوری 

ابعاد خارجی  با سخنان درشتی، عنوان کرد که 

آن  داخلی  ازابعاد  بزرگ تر  مراتب  به  جنگ  این 

می باشد. معاون اول ریاست جمهوری با رصاحت 

تولیدشدۀ  اسلحه  که  نیست  قدرتی  هیچ  گفت: 

آن در داخل این کشور استفاده نشده باشد، اما 

جنگ  دوام  برای  اسلحه  هیچ گاهی  افغانستان 

باری که  آخرین  افغانستان  است.»در  نخریده 

اسلحه تولید کرده ایم در دورۀ امیر شیرعلی خان 

بود بعد از آن اسلحه تولید نکرده ایم. هر سالح، 

تکنالوژی و تکتیک  که در اینجا استفاده می شود، 

قضیه  این  فکرکردن  ساده  پس  است.  خارجی 

حل  بین االفغانی  مذاکرات  در  مطلق  می تواند 

نادیده  را  مساله  این  خارجی  ابعاد  نباید  شود، 

بگیریم.«

همسایه های  و  منطقه  کشورهای  حامیت 

بنیادی ترین  از  طالبان،  گروه  از  افغانستان 

نگرانی های دولت و مردم افغانستان در چند سال 

اخیر بوده است. دیدگاه ها بر این پایه استوار است 

که ولو طالبان با جانب دولت افغانستان به تفاهم 

نخواهد  فروکش  جنگ   شدت  از  بازهم  برسد، 

جنگ  راه اندازی  با  منطقه  کشورهای  زیرا  کرد، 

نیابتی همواره گروه های تروریستی را متویل و به 

جستجوی منافع سیاسی شان هستند. 

رشوط  که  نیست  مشخص  هنوز  حال،  این  با 

طالبان  با  مذاکره  در  دولت  هیات مذاکره کننده 

چگونه باید طرح ریزی شود و قناعت این گروه را 

تروریستی  گروه های  با  طالبان  که  کند  حاصل 

مقاطعه و از زیر چرت حامیتی استخبارات منطقه 

بیرون شوند. مردم افغانستان انتظار دارند که این 

مقوله در دور دوم مذاکرات دوحه واضح شود.

واحد قرار داشته باشیم، نشان دهنده قدرت ما برای 
جهان و طرف گفتگو کنندۀ صلح خواهد بود.

که  کرد  بیان  دولت  مذاکره کننده  هیات  رییس 
خانم ها نیز در این مذاکره نقش خوبی بازی کردند 
و نشان دادند که هیات مذاکره کننده دولت دارای 
اداره قوی اند و این موضوع هیات را تبدیل به هیات 

افغانستان شمول کرده است.

برقراری صلح نباید موجب آغاز یک جنگ   
داخلی دیگر باشد

جنبش  حزب  رهرب  دوستم،  عبدالرشید  مارشال 
ملی اسالمی در پیامی در در دومین نشست کمیتۀ 
شورای عالی مصالحۀ ملی گفته که برقراری صلح، 

نباید موجب یک جنگ داخلی دیگر شود.
آقای دوستم با ارسال پیام در این نشست ، تاکید 
کرده است که برای رسیدن به صلح پایدار، باید به 
مشارکت سیاسی در حکومت توجه شود. همچنان 
وی ترصیح کرد که تطبیق توافق نامۀ سیاسی مهم 
و  صلح  توافق نامه،  کامل  و  عاجل  تطبیق  است. 
اعتامد را میان نظام تقویت می کند و ایجاد اجامع و 

اعتامد سیاسی، یگانه راه نجات کشور است.
ابعاد خارجی جنگ افغانستان، بزرگ تر از   

ابعاد داخلی آن است
نخست  معاون  صالح،  امرالله  هم،  سویی  از 

ابعاد  به  اشاره  با  نشست  این  در  ریاست جمهوری 
قدرتی  هیچ  می گوید:  افغانستان،  جنگ  خارجی 
نیست که سالح تولیدشدۀ آن در این کشور استفاده 

نشده باشد.
به  افغانستان،  جنگ  خارجی  ابعاد  وی،  گفتۀ  به 
مراتب بزرگ تر از ابعاد داخلی آن است و همچنان 
گروه طالبان تنها با کشتار می توانند به حامیان شان 

کمک کنند، نه با راه حل سیاسی.
معاون نخست ریاست جمهوری به این باور است که 
ابعاد جنگ پیچیده تر  هر قدر کشتار بیشرت شود، 
می شود و طالبان نیز به یاد داشته باشد که با کشنت 
و  مدنی  جامعۀ  اعضای  قوم،  بزرگ  ریش سفید، 

خربنگاران، امکان ندارد که جنگ پایان یابد.
که  داشت  تاکید  طالبان  به  خطاب  صالح  آقای 
افغانستان امروز با افغانستان ۱۹۹۶ تفاوت عمیق و 

بنیادی دارد.
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گروه های مخل صلح
در بحث جانبی صلح، تاکنون مساله حکمتیار، برخی از رهربان و جریان هایی هستند

که مناسبات جداگانه با بخش دوحه و طالبان دارند

عبدالله: هیچ اولویتی با 
ارزش تر از صلح برای مردم 

افغانستان نیست

رییس جمهور غنی: 
عامالن حمالت اخیر 

شناسایی و مجازات گردد

برنامۀ توزیع کمک به ۱۹۴هزار 
خانواده بی جاشده در زمستان

مرصف بیش از ۲۶۹میلیون 
افغانی جهت زیرساخت های 

زراعت غزنی در سال جاری

گـزارشگرسیدمهدی حسینی

روحیه جمعی در کمیته   
رهربی شورای عالی مصالحه 
ملی با »اگرهایی« همراه بود 

و این نشان می دهد که 
تشویش هایی در مورد 

تصمیم گیری های هیات 
مذاکره کننده دولت وجود 

دارد و این موضوع این 
پرسش را خلق می کند که 

آیا در چنین رشایط 
حساسی، میان هیات 

مذاکره کننده دو دستگی 
وجود دارد؟

دومین جلسه کمیته رهربی شورای 
عالی مصالحه ملی برگزار شد

داکرت عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی   
مصالحۀ ملی، در کاخ سپیدار و در دومین 

جلسۀ این شورا گفت: »مهم است که دور دوم 
گفتگوها به موقع آغاز شود و  به تاخیر نیفتد.«

 دانش طالبان را مقرص تضعیف صلح می داند
رسوردانش، معاون دوم ریاست جمهوری با اشاره به موضع طالبان در مورد روند صلح گفت:   
نظام سیاسی و قانون اساسی در افغانستان مغایر با قوانین، ارزش ها و مفاهیم نظام اسالمی نیست 

و هیچ یک از ارزش های حقوق برش مغایر با مقررات اسالمی نیست.
او ابراز امیدواری کرد که دولت و طالبان در دستور کار مذاکرات بین االفغانی به موفقیت برسند. 
موفقیتی که می تواند منجر به آتش بس گسرتده بین دو طرف در افغانستان شود. طالبان نباید 

مانع صلح شوند!



چین سازنده یا خراب کار
آیا چین از یک رسمایه گذار به یک اخالل گر امنیتی تبدیل می شود؟

خیرخانه؛ النۀ امن تروریستان
بخش عمدۀ ماین گذاری ها از 12شب به بعد انجام می شود یعنی ماین گذاران

در محالت ماین گذاری شده زند گی می کنند

گـزارشــگرمعصومه امیری

روز  میانۀ  در  که  تایمز  هندوستان  اخیر  گزارش   

25دسمرب منترش شد و از درخواست دولت افغانستان از 

اعتامد  از  سواستفاده  بابت  عذرخواهی  برای  چین 

افغانستان به چین، خرب داده؛ مجددا قضیۀ جاسوسان 

چینی و در مجموع نیت حضور غیررسمی و خرابکارانۀ 

چین در کشور را مطرح کرده است.

دهم دسمرب در گزارش دی.ان.ای ایندیا که ترجمۀ آن 

بود  اعالم شده  منترش شد،  مدنیت هم  راه  روزنامۀ  در 

که ریاست عمومی امنیت ملی کشور، ده شهروند چین 

بازداشت  تروریستی  شبکۀ  یک  در  فعالیت  اتهام  به  را 

کرده اند. در هنگام دستگیری این افراد مهامت و اسلحه 

پیدا  چین  اتباع  این  سکونت  محل  از  نیز 

شده و از ارتباط این افراد با شبکۀ حقانی 

هم خرب داده اند، همچنین از میانجی گری 

جاسوسان  این  و  حقانی  میان  پاکستان 

چینی گفته اند.

جاسوسان  وجود  دالیل  اول،  گزارش  در 

چینی را کارشکنی در روند صلح افغانستان، 

فعالیت   ردیابی  و  امریکا  نفوذ  با  مقابله 

کشور  این  از  خارج  در  چینی  ایغورهای 

عنوان کرده اند. 

از کارته چهار  این دستگیرشدگان  از  یکی 

مستقیام  که  یانگ  لی یانگ  نام  با  کابل 

برای  اگست  تا  جوالی  زمانی  دربازۀ 

سازمان های اطالعاتی چین کار می کرده، 

اطالع و حضور فعال دولت چین در عملیات 

دیگر  شاهونگ  می دهد.  خرب  را  افراد  این 

یک  پوشش  در  و  بوده  چینی  زنی  که  بازداشتی  فرد 

یک  نیز  داشته  فعالیت  شیرپور  در  رستوران  مسوول 

رسدسته محسوب می شده  است.

ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که احتامال هدف 

اصلی این افراد تشکیل یک گروه جعلی جنبش اسالمی 

ترکستان رشقی )ETIM( بوده تا اعضای اصلی این گروه 

را شناسایی کنند. در گزارش هندوستان تایمز آمده که 

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری که از سوی 

انهدام  بر  مستقیم  نظارت  ماموریت  رییس جمهوری 

یا  گفته  چین  سفیر  به  داشته  را  جاسوسی  شبکۀ  این 

نهادهای  به  مراجعه  با  پیگیری  یا  و  کنند  عذرخواهی 

کیفری پیش خواهد رفت. گزارش ها از این خرب می دهد 

در  را  قایله  این  ختم  درخواست  چین  دولت  گویا  که 

رسیع ترین زمان ممکن داشته است.

گواه  خیرخانه  از  بخش هایی  شنبه،  دیروز  بامداد   

حضور گسرتدۀ نیروهای امنیتی بود. این نیروها پس از 

حضور، اجازۀ بیرون شدن مردم را از خانه  منی دادند و به 

باشند گان محل می گفتند که اجراکنندۀ عملیاتی برای 

دستگیری افراد مشکوکند. برخی از باشند گان محل در 

ساحۀ 315، از مربوطات حوزۀ یازدهم پولیس می گویند 

که نیروهای امنیتی برخی افراد مشکوک را از این بخش 

خیرخانه دستگیر کردند.

این اتفاق واقعیتی را آفتابی کرد که خیرخانه در ماه های 

اخیر با آن دسته وپنجه نرم می کند؛ واقعیتی که حکایت گر 

حضور اعضای شبکه های تروریستی و هراس آور در این 

به یک ساِل اخیر  نزدیک  بخِش کابل است. هرچند در 

رسارس کابل ناامن تر شده است و در کنار جرم های جنایی، 

نیز هر روز خانواده و خانواده هایی را  تروریستی  اَعامل 

نشست های  برگزاری  حتا  و  نشانده  سوگواری  گلیم  در 

شش ونیم صبح به رهربی معاون اول ریاست جمهوری نیز 

نتوانست موردی از این ناامنی ها را بزداید.

تحرکات  شدن  بیشرت  گواه  خیرخانه  میان،  این  در 

تروریستی بوده که از ماین شانی های چسپکی رشوع تا 

راکت پراکنی ها را در بر می گیرد. ساحۀ خیرخانه تحت 

و  دارد  قرار   17 و   15  ،11 حوزه های  امنیتی  پوشش 

نیروهای امنیتی، اما در این مدت برای مهار این حوادث 

اندک  نسبت حضور  به  و  این  از  پیش  بوده اند.  ناموفق 

و  خیرخانه  در  حکومتی  و  سیاسی  درشت  چهره های 

همچنان حضور کم نهادها و ادارات دولتی در این بخش، 

امن و به دور از اعامل تروریستی  خیرخانه ساحۀ نسبتاً 

حضور  گواه  بارها  خیرخانه نشینان  بود؛  مانده  باقی 

به  کابل  دیگر  بخش های  از  که  بوده اند  خانواده هایی 

اینجا کوچیده و دلیل آن را امنیت و آرامش بیان کرده اند. 

به  از حملۀ تروریستان داعش  اما چند سال پیش پس 

سابقۀ چین در افغانستان  

پس از سقوط طالبان، چین سعی کرد، متاشاگر باشد 

بازسازی  به  عالقه یی  غربی،  قدرت های  برخالف  و 

سیاسی ،  ساختارهای  تغییر  یا  افغانستان  سیاسی 

الگوهای اجتامعی یا جهت گیری های ایدیالوژیک آن، 

نشان نداد. در عین حال چین، دوست دولت محسوب 

می شد که در سال 2006 معاهدۀ دوستی و همکاری 

را با کابل امضا کرد و دو سال بعد، رشکت های چینی 

قراردادی 3میلیارد دالری برای استخراج مس از معادن 

به  که  آوردند  دست  به  را  لوگر  والیت  در  عینک  مس 

از فعالیت   اما افزایش نگرانی  ناامنی ناکام ماند،  علت 

ایغورها، اقلیتی مسلامن در رشق چین و جنبش اسالمی 

و  افغانستان  در  که  می شود  گفته  که  ترکستان رشقی 

تاجیکستان حضور داشته و در پی رادیکال سازی ایغورها 

هستند )که با وجود فعالیت مسلحانه، به تازگی امریکا 

این گروه را از فهرست تروریستی خود خارج کرده( چین 

را نسبت به وضعیت افغانستان از حالت منفعل خارج 

متضاد  همیشه  ناامن  افغانستان  یک  چون  اما  کرده، 

جاه طلبی های اقتصادی چین تفسیر می شد، بسیاری 

نقش چین را مثبت ارزیابی می کردند و مردم، این کشور 

را یک اهداکنندۀ کمک و رسمایه گذار بزرگ در انکشاف 

زیرساخت ها می دیدند. 

وجود  گزارش هایی  نظامی  فعالیت های  با  رابطه  در 

برای  چین  و  افغانستان  دولت  بین  توافقاتی  که  دارد 

تشکیل پایگاهی در بدخشان و یا حامیت از ارتش های 

نه  انجام شده که هدف آن  کوهستانی در غرب کشور 

طالبان، بل مبارزه با مخالفان چین بوده است. 

قدرت  با  چین  که  بوده  امیدوار  همواره  افغانستان 

مسجد امام زمان در منطقۀ قلعۀ نجارها، 

تحرکات تروریستی در این بخش کابل 

افزایش یافت. امنیت ملی افغانستان هم 

مدتی پس از این حادثه، خرب بازداشت 

چند تنی را همگانی کرد که در خیرخانه 

و  طرح  مسوولیت  و  می کردند  زند گی 

اجرای آن حمله را به عهده داشتند.

جرم های  و  دزدی  حادثه،  این  از  پس 

یافت.  افزایش  در خیرخانه  نیز  جنایی 

رسانه های  که بخش  بربنیاد خربهایی 

فرماندهی پولیس کابل منترش می کند، 

قرار  جرم ها  این  صدر  در   15 ناحیۀ 

دارد، اما با تالش های نیروهای امنیتی 

از  بخشی  مردم،  همکاری  همچنان  و 

کسانی که آرامش مردم را گرفته بودند، 

دستگیر شدند و یا از خیرخانه متواری 

به  مقایسه  در  و  آرام آرام  و  گردیدند 

بخش های دیگر این شهر، جرم های جنایی در خیرخانه 

سالم  همراه  که  ماین گذاری ها  افزایش  با  شد.  محدود 

صبح و خداحافظی شام این روزهای 

کابل شده، خیرخانه یکی از نام هایی 

است که بیشرتین رخدادها را داشته 

است.

در یک برآورد ابتدایی از آمارهای دو 

ماه اخیر، شامر این گونه حوادث در 

خیرخانه به بیش از 20 بار می رسد 

نهادهای  منسوبان  آن،  طی  که 

و  ملکی  ادارات  کارمندان  امنیتی، 

آماج  مجلس  در  مردم  منایند گان 

این حمالت قرار گرفته اند. هر کدام 

این حوادث بین یک تا دو تن کشته 

دارد،  پاکستان  با  که  سیاسی  نزدیکی  و  اقتصادی 

بتواند یک میانجی مناسب برای مذاکرات صلح جاری 

در افغانستان باشد اما همواره این انتقاد هم وارد بوده 

کشور  این   . است  سطحی  و  محدود  چین  رویکرد  که 

به فهم علل اصلی درگیری افغانستان مشتاق نیست. 

برای شکل دادن به نتیجۀ سیاسی مذاکرات بین دولت 

افغانستان و طالبان بی عالقه است و هیچ کاری برای 

ساخت حوزه های صلح انجام نداده است.

همکاری کشورهای خارجی با گروه های   

تروریستی 

برای  تروریستی  گروه های  با  کشورها  همکاری  سابقۀ 

نیست.  کشور  در  جدیدی  مورد  منافع شان،  حفظ 

گروه  اعضای  به  جایزه  اهدای  خرب 

طالبان برای کشنت هر امریکایی یکی از 

جنجالی ترین ها بود و حاال هم چین که با 

وجود حسن ظن بسیاری از مردم به آن ها، 

طالبان  با  آن ها  مشرتک  اقدامات  از  خرب 

منترش می شود.

با اینکه دولت افغانستان فعالیت غیررسمی 

و  کرده  افشا  را  چین  خراب کارانۀ  و  و 

به  شده  آن  دولت  عذرخواهی  خواستار 

برای  دولت  ابزارهای  کارشناسان،  باور 

مجاب کردن چین به عذرخواهی و توقف 

افغانستان  ابزار  تنها  است.  محدود  آن 

پاسخ  و  راهکار  یافنت  و  رسمی  همکاری 

مشرتک برای نگرانی های مشرتک این دو 

دولت است. 

به نظر می رسد، اطمینان دادن به چین و البته فعالیت 

برای از میان بردن گروه هایی که از خاک ما علیه دوستان 

ما استفاده می کنند، دیپلوماتیک ترین راهی است که 

می تواند در پیش گرفته شود، اینکه یک دولت به قدرت 

چین به جای راهکار سیاسی معقول دست به اقداماتی 

این چنینی بزند، شاید بخشی به علت ناامیدی از دولت 

افغانستان برای اقدام مناسب با این گروه ها باشد. 

از نظر چین گروه  طالبان و حقانی در مقطعی می توانند، 

دوست مشرتک باشند، اما دولت باید چین را توجیه کند 

که افغانستان یک دوست همیشگی با دشمنان مشرتک 

هست که باید برای حفظ منافع خود از راه سیاسی و 

درست آن پیش رود. اینکه چین بخواهد منافع خود را 

از راه های به زعم خود کم هزینه، اما نادرست پیش بربد، 

آیندۀ مشرتک را مخدوش خواهد کرد که در  اعتامد و 

بلندمدت به سود هیچ یک از طرف ها نخواهد بود.

داشته و حداقل سه تن را زخمی کرده 

است.

مسووالن نهادهای امنیتی می گویند 

از  مقناطیسی  مخوف  مین های  که 

در  عمدتاً  شورشی  گروه های  سوی 

دولتی  غیرنظامی  و  نظامی  وسایط 

در مراکز شهرها از جمله کابل نصب 

شده و در نقاط مختلف انفجار داده 

می شوند. این مسووالن می گویند که 

از  ماین گذاری ها  این  عمدۀ  بخش 

ساعت 12شب به بعد انجام می شود؛ 

به این معنا که ماین گذاران در محالت 

و  زند گی می کنند  ماین گذاری شده 

را مشخص کرده،  اهدافی  به راحتی 

خانواده های  و  گرفته  را  مردم  آرامش 

زیادی را به سوگ می نشانند.

به امید این که تالش نیروهای امنیتی 

رساندن  کیفر  به  و  دستگیری  سبب 

تروریستان در متامی بخش های کابل 

شده و آرامش شهر را دوباره برگردانند و دیگر هیچ جایی از 

کابل و افغانستان خانۀ امن تروریستان نباشد!

کرزی: خروج نیروهای خارجی قبل از توافق صلح
منجر به هرج و مرج خواهد شد

حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین، در گفتگو با عرب نیوز نسبت به خروج نیروهای   
خارجی از افغانستان قبل از توافق صلح بین دولت افغانستان و طالبان هشدار داده است.

کرزی اظهار داشت: »ما می خواهیم ایاالت متحده روند صلحی را كه آغاز كرده است به پایان 
برده و آن را به نتیجه برساند. ما خواهان ثبات در افغانستان هستیم.« 

 داکرت احمدی: امریکا بر اساس نظام سیاسی خود یک ملت شده است
محمد امین احمدی از اعضای هیات افغانستان گفت: فکر می کنم امریکا به عنوان قوی ترین کشور در   

جهان بر اساس حقوق شهروندی، نظام سیاسی و نهادهای دموکراتیک خویش یک ملت شده است، نه 
تاریخ، زبان، قومیت یا مثل آن ها. لذا نهادهای دموکراتیک آن در حکم پایه های اساسی امنیت ملی این 

کشور می باشد... زبان انگلیسی در امریکا مانند زبان فارسی در ایران کارکرد هویتی ندارد، فقط وسیلۀ 
ارتباط جمعی، زبان علم و فناوری است.

ســـرمــقـالـه

مدتی است که هر صبح ما با انفجار آغاز و شام ما با خرب تعداد   

قربانیان ناشی از آن به پایان می رسد. مردم که در تیررس مستقیم این 

خشونت ها بوده، نسبت به عملکرد مقام های امنیتی خشم گین اند.

این  اجرای  و  طرح  منابع  دقیقا  که  نیست  معلوم  دیگر  سوی  از 

روند  کندکردن  است؛  مشخص  هدف  اما  هستند،  کی ها  خشونت ها 

گفتگوهای صلح و خراب کاری در نتایج آن.

روشن است که بخش عمدۀ این خشونت های درحال فزاینده از جانب 

گروه طالبان به هدف نشان دادن اینکه هنوز از قدرت تخریبی باالی 

برخوردارند، صورت می گیرد. گروه طالبان در واقع از ابتدا تا به حال 

برای کسب قدرت، منایش قدرت و امتیازگیری، از خشونت به عنوان 

ابزار استفاده کرده و می کند.

از  همسایه  کشورهای  یارگیری  طالبان،  گروه  خشونت های  به عالوه 

از نگرانی هایی است  میان گروه های تروریستی موجود در کشور نیز 

که امید را از مردم گرفته است. ناامیدی از این جهت است که حتا 

درصورت توافق با گروه طالبان، حضور سایر گروه های مسلح خارجی 

و  همسایه  کشورهای  زیرا  است؛  صلح  راه  رس  بر  عمده  مانع  خود 

منی پندارند  مشرتک  دشمن  را  گروه ها  این  همۀ  جهانی  قدرت های 

و هر کدام برای هر یکی از کشورها دارای مزیت های منفی و مثبت 

یکدیگر  منافع  تهدید  برای  نیابتی  عامل  به عنوان  آنها  از  که  است 

استفاده می کنند. 

فزاینده،  خشونت های  نتیجۀ  در  شد،  گفته  ابتدا  در  که  هامن گونه 

خشم و انتقاد عمومی باال گرفته است. منتها این انتقادهای عمومی 

به حکومت در جهت اهداف گروه طالبان مبنی بر تغییر نظام نیست. 

نکتۀ مهم این است که حتا مردم خواهان کنار رفنت مقام های امنیتی 

اوضاع  پیچیدگی  می دانند  به خوبی  مردم  نیستند.  هم  رژیم  تغییر  و 

طوری است که با رفنت و آمدن چند کارگزار، مشکلی حل منی شود.

انتقاد  که  بدانند  را  نکته  این  نیز  حکومت  مسووالن  لحاظ،  این  به 

عمومی از عملکرد آنها به هدف مسوولیت پذیرکردن آنهاست، نه کنار 

رفنت آنها.

سوی دیگر این نکته در این است که مردم به رغم کاستی های موجود، 

راستای  در  ملی  وحدت  روحیۀ  تقویت  و  هم بستگی  حفظ  خواهان 

حفظ نظام در برابر خواسته های متامیت خواهانۀ گروه طالبان اند.

در واقع مردم که قربانی زیادی داده اند می دانند که هیچ گزینۀ بهرت 

سایۀ  در  تنها  ندارد.  وجود  کشور  کالن  مدیریت  برای  جمهوری  از 

به  هم  و  کرد  حفظ  را  زبانی  و  فرهنگی  تنوع  هم  می توان  جمهوری 

دیدگاه های مختلف و گاهی متضاد احرتام گذاشت. مردم در حافظۀ 

تاریخی خود بر این مساله واقف اند همۀ نظام هایی که در افغانستان 

جای  خود  در  را  زبانی  و  قومی  تنوع  و  دیدگاه ها  همۀ  شده،  تجربه 

عرصه  خود  تنگ نظرانۀ  دیدگاه  با  که  طالبان  گروه  جمله  از  ندادند، 

را برای همگان تنگ کرده بود و فرصت های رشد و توسعه را در ابعاد 

کالن کشوری و فردی گرفته بود.

از  مردم  حامیت  حال  عین  در  و  مسووالن  از  مردم  انتقاد  این رو  از 

بر عملکرد خود در حیطۀ وظایفی  نظام بدین معناست که مسووالن 

که به آنها سپرده شده، توجه و مسوولیت پذیری داشته باشند. مردم 

خواهان این هستند که مسووالن هم در پیش گیری از حوادث خوب 

عمل کنند و هم در ره گیری و پی گرد عامالن کشتارها به ویژه عامالن 

ترورها و حمالت اخیر بر فعاالن جامعۀ مدنی و نهادهای مردمی کوشا 

باشند.

و  امنیتی  حوادث  وقوع  چگونگی  دربارۀ  شفاف سازی  بنابراین 

از  مردم  حامیت  بر  می تواند  امنیت  مخربان  هویت های  آشکارکردن 

نظام بیفزاید.

فعاالن  و  احزاب  رهربان  و  سیاسی  نخبگان  متوجه  که  دیگر  نکتۀ 

جامعه مدنی است، اینکه موضع شان در ارتباط به گفتگوهای صلح، 

حفظ نظام و تقویت ارزش های دموکراسی در برابر گفتامن امارتی را 

بیش از هر زمان یک دست و هامهنگ کنند. به معنای دیگر، نخبگان 

و گارگزاران سیاست از یک آدرس مواضع خود را متحدانه اعالم کنند؛ 

بر مسیر صلح کشور  از هرسو  تفرقه  زیرا در رشایط کنونی که سنگ 

می بارد، اتحاد نظر و عمل در برابر این سنگ اندازی ها تنها سالحی 

است که می تواند نظام ما را حفظ کند.

پیشربد  کانال  و  آدرس  تنها  را  ملی  مصالحه  عالی  شورای  اگر  حال 

گفتگوهای صلح بدانیم، بر این نهاد واجب است که با مترکز بر آیندۀ 

افغانستان و همه ذی نفعان عمل  ایجاد منافع مشرتک میان  صلح و 

داخلی  رقیبان  زدن  دور  و  کنارزدن  برای  سیاسی  زدوبندهای  کند. 

از طریق تالش های فردی، توان مقابلۀ دولت و نظام را در برخورد با 

چالش تروریزم جهانی و منطقه یی تضعیف می کند.

که  باشد  صورت  این  به  صلح  گفتگوهای  آدرس  مترکز  بنابراین 

نخست گروه طالبان را وادار به کوتاه آمدن از خواست های نامرشوع 

با  گفتگوها  کانال  ایجاد  برای  تالش ها  دوم  کند.  متامیت خواهانه  و 

برای متوقف کردن روند  کشورهای همسایه و همۀ قدرت های منطقه 

تالش  معنا  به یک  باشد.  همدیگر  مخالف  گروه های  از  آنها  یارگیری 

بسرتهای  داخلی  عرصۀ  در  که  برود  پیش  به سمتی  کشور  نخبگان 

نزاع داخلی و منطقه یی در جغرافیای کشور از بین برود. برای تحقق 

این هدف تنها راه، ایجاد کانال همکاری های سیاسی و امنیتی برای 

بردن  بین  از  در  مشرتک  اقدام های  و  مشرتک  تهدیدهای  شناسایی 

تهدیدها و رفع نگرانی ها با همکاری یکدیگر است. 

لزوم اتحاد در یک آدرس
حفظ هم بستگی نخبگان در برابر خواست متامیت خواهانۀ 

گروه طالبان و دخالت های خارجی مهم است
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در یک برآورد هارون مجیدی  
ابتدایی از آمارهای دو 

ماه اخیر، شامر 
این گونه حوادث در 
خیرخانه به بیش از 
20 بار می رسد که 

طی آن، منسوبان 
نهادهای امنیتی، 

کارمندان ادارات 
ملکی و منایند گان 

مردم در مجلس آماج 
این حمالت قرار 

گرفته اند. 



روی  بر  که  است  بازاریابی  از  شاخه ای   
اشخاص خاصی از جامعه )یا استایل خاصی( 
بازاریابی،  از  نوع  این  می شود.  متمرکز 
تأثیر  بالقوه  خریداران  روی  بر  که  اشخاصی 
می گذارند را تشخیص داده و به فعالیت های 
جهت  اینفلوئنرسها  این  حول  بازاریابی 
می دهد. در واقع اینفلوئنرسها افرادی هستند 

که روی تعدادی از افراد تاثیرگذار هستند.
هنگامی که یک اینفلوئنرس محتوایی را تولید 
بالقوه  به عنوان یک خریدار  را  می کند، خود 
محصول  و  می دهد  نشان  ثالث  شخص  یا 
در  حتی  ثالث  اشخاص  می کند.  گواهی  را 
تأمین هم وجود دارد )خرده فروشان،  زنجیره 
به  می توانند  یا  غیره(  و  تولیدکنندگان 
باشند  افزوده  ارزش  اینفلوئنرسهای  اصطالح 
تحلیلگران،  روزنامه نگاران، فرهنگیان،  )مانند 

مشاوران حرفه یی و غیره(
ایدٔه جریان ارتباط دو گامی در کتاب انتخاب 
مردم )پائول الزارسفلد، برنارد برلسون و هازل 
گاودت( که در سال ۱۹۴۰ میالدی مطالعاتی 
بر روی روند تصمیم گیری رای دهندگان انجام 
ادامه در دو  ایده در  این  پدیدار شد.  گرفت، 
کتاب تأثیر شخصی )نوشته الزارسفلد و الیهو 
کتز در سال ۱۹۹۵ میالدی( و تأثیر ارتباطات 
گسرتده )نوشته جوزف کالپر در سال ۱۹۶۰ 

میالدی( توسعه یافت.
ايفلوئنرس و شبکه اجتامعي 

رسویس های تحت وب می توانند برای به دام 
انداخنت سایت هایی که بر اساس شبکه های 
اجتامعی کار می کنند استفاده شوند. در این 
روی  می توانند  کاربران  اجتامعی  شبکه های 
نهایت  در  باشند.  تأثیرگذار  خود  مخاطبان 
تأثیرگذاران  از  تأثیرگذار  بازاریابی  رشکت 
یا  محصوالت  از  استفاده  با  تا  می خواهد 
روی  بر  خاص  رشکت  یک  رسویس های 
کرده  ایجاد  محتوا  خود  اجتامعی  شبکه های 
مشرتیان  سپس  بگذارند.  بحث  به  را  آن  و 
از  را  رشکت  محصوالت  از  استفاده  می توانند 
داشته است  تأثیر  آن ها  روی  که  کسی  طریق 

ببینند.
از طریق  در حال حارض حداقل ۷۰ کمپانی 
منایش  به  را  خود  محصوالت  تأثیرگذاران 
تبلیغات  از  روش  این  طرفداران  می گذارند. 
آنالین  فعالیت  نوع  این  که  دارند  ادعا  آنالین 
تأثیر  نیز  آن ها  آفالین  معامالت  داغ  بازار  در 
 Razorfish مثال،  برای  گذاشته است. 
بازاریابی  گزارش ها  از  یکی  اولین بار  برای 
این  کرد.  منترش  را  اجتامعی  تأثیرگذار 
اجتامعی  بازاریابی  حول  تئوری های  گزارش 
را به بحث می گذارد. از جمله این تئوری های 
بازاریابی اجتامعی، اهمیت پویایی پوش/پول 
و توامنندسازی مرصف آنالین، میزان اعتبار و 

اهمیت بازاریابی buzz می باشند.
به عالوه، فعالیت های آنالین می توانند هسته 
این  به  باشند.  آفالین  تصمیم گیری  اصلی 
دلیل که مرصف کنندگان می توانند محصوالت 

را بررسی کرده و وبسایت  را مرور کنند
که  می کنند  ادعا  آنالین  روش  این  منتقدان 
به  می تواند  آنالین  صورت  به  منابع  بررسی 
از  را  ورودی ها  و  اطالعات  از  بخشی  راحتی 
قلم بیندازد. آن ها مالحظه می کنند که مبادله 
اطالعات بسیار بیش تری در دنیای آفالین رخ 
می دهد که در دنیای آنالین حذف می شوند. 
به  اطالعات  مبادله  بیش ترین  حقیقت،  در 
روی  صحبت های  در  مجازی،  فضای  جای 
می کنند  ادعا  آن ها  می دهند.  رخ  روی  در 
که بیشرت این گسرتش فرد به فرد )نزدیک به 
رخ  روی  در  روی  در صحبت های  ۸۰ درصد( 
اساس  بر  که  است  حالی  در  این  می دهند. 
فضای  در  فرد  به  فرد  گسرتش  گزارش ها، 
مجازی تنها هفت تا ده درصد سهم را به خود 

اختصاص می دهد.
کارل نتیجه گیری می کند که به نظر می رسد 
بیشینه تبلیغات فرد به فرد، در فضای آفالین 
رخ می دهد. این یافته ها زمانی بسیار جنجالی 
توجه  برندهایی  به  بیش تر  سازمان ها  که  شد 
بحث  به  مجازی  فضای  در  که  دادند  نشان 
تحقیقات  همچنین  گذاشته شده بودند. 
مترکز  آنالین  تبلیغات  روی  اخیر  آکادمیک 
هم  سازمان ها  توجه  بنابراین  بود؛  کرده  پیدا 
آفالین  به مکاملات  و هم  آنالین  به مکاملات 

بسیار مهم می باشد.
در   “ که  کرد  اعالم   ۲۰۰۷ سال  در  فی  کلر 
حالی که پیش از این متخصصان برآورد کرده 
بازاریابی  بودند که ۸۰٪ صحبت های کالمی 
روی  )چه  می افتد  اتفاق  آفالین  فضای  در 
نشان  تحقیقات جدید  تلفن(،  با  روی چه  در 
می دهد که این تصور به ۹۲٪ ارتقا یافته است.

بسیار  سهم  که  می کند  مشاهده  الیوت  نیت 
روی  به طور  را  یکدیگر  کاربران  از  زیادی 
همین  و  می دهند؛  قرار  تأثیر  تحت  روی  در 
شبکه های  یا  بالگ ها  طریق  از  کاربران 
قرار  تأثیر  تحت  کم تری  مقدار  به  اجتامعی 

خواهند می گیرند.
این که  رغم  به  که  می دهد  گزارش   Fluent و 
معیارها به این سمت جهت گیری می کنند که 
آنالین روی  تأثیر فعالیت های  یاد داشنت  »به 
تصمیامت خرید بسیار مهم است.« همچنین 
»جامعه  که  می کنند  بیان  نظرسنجی ها 
اعتامد  خود  آفالین  دوستان  به  نظرسنجی 
۷۳درصد  اعتامد  آمار  این  دارند.  بیش تری 
برای دوستان آفالین در مقابل تنها ۳۳درصد 
از دوستان آنالین می باشد.« منبع: ویکی پدیا

وزیرخارجـۀ  ظریـف،  جـواد  مصاحبـۀ   

خربنـگار  نجفـی زاده،  لطف اللـه  بـا  ایـران 

کاربـران  میـان  را  زیـادی  توجـه  افغـان 

و  کـرد  جلـب  اجتامعـی  شـبکه های 

اسـتقبال بسـیاری از ایرانیـان را بـه همـراه 

داشـت، اما پس از چنـد روز از متجیدهایی 

ایرانی هـا  طـرف  از  مصاحبـه  ایـن  کـه 

دریافـت کـرد. طرفـداران جریـان حاکمیت 

هشـتگ پایـان مهامنـی را بـه راه انداختنـد 

کـه بـه یکـی از صحبت هـای ظریـف مبنـی 

افغان هـای  اینکـه  بـر 

مهامننـد،  ایـران  سـاکن 

اشاره دارد.

از  ترکاشـوند  مصطفـی 

ایرانـی کـه گویـا  کاربـران 

آغازگـر ایـن روند بـوده روز 

می کنـد،  توییـت  جمعـه 

خواهـر  و  عزیـز  »بـرادر 

افغانسـتانی،  گرامـی 

برگـرد.  بـه خانـه ات  لطفـا 

» نـی مهام _ ن یا پا #

بـه  هشـتگ  ایـن  امـا 

ایـن  نیـت  علیـه  رسعـت 

شـد  بـرده  کار  بـه  افـراد 

نقـد  شـدت  بـه  را  آن  و 

اشـاره  بـا  بسـیاری  کـرد. 

نابسـامن  وضعیـت  بـه 

از  بسـیاری  اقتصـادی 

مهاجـران افغـان در ایـران 

مهامنـی  بـه  آنـان  حضـور 

توصیـف  بی شـباهت  را 

. نـد کرد

مهاجـر  بـا  دنیـا  »کجـای 

میکننـد  برخـورد  مـا  مثـل 

در نهایـت بهشـون میگـن 

کـدوم  #پایان_مهامنـی 

بـرگ  چـه  مهامنـی؟! 

بـرای  مـا داشـتیم  زرینـی 

کشـور؟!« ایـن  مـردم 

کاربـری  کـه  توییتـی  بـا 

احسـان  نـام  بـه  دیگـر 

»آن  اسـت:  زده  راتبـی 

هشـتک  کـه  نفهمـی 

راه  را  #پایان_مهامنـی 

انداخته اسـت، نـه معنی ایـران را می فهمد 

نـه معنـی مهامنـی را و نـه می توانـد نقـش 

نیـروی کار افغانسـتانی را درک کنـد. ایـن 

کوتوله هـا را صداوسـیام تربیـت کرده اسـت 

کـه بـا دیـدن یـک مصاحبـه واقعـی کهیـر 

زدنـد.«

تعـدادی دیگر هـم رژیم جمهوری اسـالمی 

ایـن  و  خوانـده  مهـامن  را  آن  طرفـداران  و 

اسـتفاده  آن  آغازگـران  علیـه  را  هشـتگ 

کرده انـد و تعـدادی هم در کنار آن هشـتگ 

کرده انـد. رشوع  را  #آغاز_شـهروندی  تـازۀ 

مثـال کاربـری با نام یارند گفته که »انسـانی 

کـه سـالها در یـک کشـور عرق ریختـه و کار 

اسـت.  شـهروند  نیسـت   میهـامن  کـرده، 

چـه مکزیکـی در آمریـکا باشـد، چـه ایرانـی 

ایـران.  در  افغانسـتانی  چـه  و  فرانسـه  در 

#آغاز_شـهروندی« #پایان_مهامنـی 

مانـده بودم که کدام کتاب را پس   

رسجایش بگذارم تا خریدم به اندازه پیسـه 

داخل جیبم شـود. منی خواستم که مصداق 

این قول معروف شـوم که می فرماید:

بر احوال آن مرد باید گریسـت 

که دخلش بود نوزده، خرج بیسـت

 که صدایی جذاب با لحنی جذاب تر، کسـی 

را مخاطب قرار داد:

»ما به یک رسی کتاب با جلد مشـابه احتیاج 

داریم که همه باهم یک مرت و بیسـت و هفت 

سـانتی مرت طول و بین بیسـت و پنج تا سی 

سانتی مرت ارتفاع داشته باشد.«

افکارم بالکل از قیمت کتاب ها دور شـد و 

ناخـودآگاه به احتیاجات آن بانو معطوف 

شـد. اول با خودم فکر کردم که چه کتاب 

قطـوری خواهد بود آن کتاب. فکر کردم که 

واقعـا درباره چه موضوعی آن همه مطلب 

نوشـته شده است و چه حوصله و 

عالقه یـی الزم دارد خواندن آن همه 

کتاب؟ یک مرت و بیسـت و هفت 

سـانتی مرت. بعد با خود فکر کردم 

عجـب معیار عجیبی برای خریدن 

کتـاب دارد این بانو. حدس زدم 

حتام ایشـان در حال مطالعه یک 

موضوع بسـیار تخصصی هستند 

برای دانشگاه یا یک 

تحقیق مربوط برای 

یک پروژه علمی.

برگشتم و 

یک زن و 

شوهر 

جوان 

را با 

یک 

ظاهر 

بسـیار شیک و فرهنگی دیدم. 

هامنطور که درحال نگاه 

تحسـین آمیز به آن زوج فرهنگی 

و هـری بودم، خانم با هامن لحن 

دلربانـه توضیح داد در واقع برای ِدیکور 

منزل شـان دنبال کتاب های متحدالشکلی 

می گردنـد که هامن قد و اندام ها را دارا 

باشـند. این را که شـنیدم دوباره به آن ها نگاه 

کردم، اما راسـتش را بخواهید این بار چندان 

فرهنگی به نظر منی رسـیدند. از کتاب فروشی 

کـه بیـرون آمدم به این فکر می کردم که دیگر 

چه موارد اسـتفاده یی از کتاب وجود دارد که 

من از آن ها بی خربم؟ 

هرچند از قبل می دانسـتم که می شود 

از کتاب به عنوان پکه اسـتفاده کرد یا از 

ورق هایش برای روشـن کردن آتش هیزم 

و یا وقتی که طیاره را برای یک سـفر 

ریاسـت جمهوری چارتر می کنیم، یک کتاب 

به دسـت بگیریم، یکدانه عکس فرهنگی-

تبلیغاتـی بکنیم و در فیس بوک بگذاریم، اما 

پـس از کمی َغور فهمیدم 

که 

کارهای زیاد دیگری هم می شـود کرد. 

مثال: پایه چوکی شکسـته، اگر فقط یک پایه 

چوکی شکسـته است می توانیم جایش را با 

کتاب پر کنیم.

ابزار شـکنجه، اگر هر طالب زندانی را مجبور 

کنیم کـه ماهی یک کتاب بخواند، مطمینا 

پـس از چند ماه از متام کرده های خود توبه 

می کند و نام متام روسـای طالبان را اقرار 

خواهد کرد.

یا اطفالی که بسـیار قال ماقال می کنند 

را تهدید به کتاب خوانی کنیم. به شـام 

اطمینان می دهم که دفعتا آرام می شـوند.

کشـنت پشه، می توانیم مقداری چیزی 

شـیرین، میانه کتاب بگذاریم و وقتی پشه ها 

روی شـیرینی نشستند بالفاصله کتاب را 

ببندیم و دمار از روزگار پشـه ها دربیاوریم.

زیـر دیگی، می توانیم زیر دیگ که تازه از 

روی آتش برداشـته ایم یک کتاب 

بگذاریم تا آسـیبی به قالین 

نرسد.

ابـزار کار، وقتی که می خواهیم 

تایرهـای یک موتر را دزدی کنیم 

و فقط یک دانه جک داریم، 

می توانیـم زیر چهار طرف موتر 

کتاب بگذاریم و با خیالی آسـوده 

تایرهـا را برداریم. البته این 

احتـامل هم وجود دارد که با 

ایـن اوضاع و احوال بازار، قیمت 

کتاب ها بیش تر از 

تایرها شود.

کتـاب نامـه

دانسـتنی
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تعدادی دیگر هم   
رژیم جمهوری 

اسالمی و طرفداران 
آن را مهامن خوانده 

و این هشتگ را علیه 
آغازگران آن استفاده 

کرده اند و تعدادی 
هم در کنار آن 

هشتگ تازۀ #آغاز_
شهروندی را رشوع 

کرده اند.

مقاله نیویارک تایمز از رقابت پولیتزر حذف شد
پادکست »خالفت« از نیویارک تایمز که به مرحله نهایی رقابت جایزه ادبی »پولیتزر«   

رسیده بود، به خاطر درست نبودن اطالعات دربارۀ هویت یکی از مهره های اصلی داعش، از 
این رویداد کنار گذاشته شد.

 مجموعه پادکست سال ۲۰۱۸، در مورد یک مرد کانادایی که گفته بود برای »داعش« در 
سوریه جنایاتی انجام داد، به عنوان فاینالیست در گروه »گزارش« بین املللی برای سال ۲۰۱۹ 
معرفی شده بود که توسط رویرتز و آسوشیتدپرس برنده شد. هیات مدیره جوایز پولیتزر در 
بیانیه یی اعالم کرد که انرصاف مقاله نیویارک تایمز را به عنوان یک تصمیم مناسب در مورد 

این موضوع پذیرفته است.

راجر برلیند، برنده ۲۵جایزه تونی درگذشت
یکی از مهم ترین تهیه کنندگان برادوی که سازنده بیش از ۱۰۰ منایش بود   

درگذشت. از اولین تولیدات وی می توان از »رکس« در سال ۱۹۷۶ یاد کرد و 
»تاجر« که سال ۱۹۷۷ روی صحنه رفت. جدیدترین منایش های وی برای 

برادوی »اوکالهام!«، »دخرتان مین« و »حادثه عجیب سگی در نیمه شب« 
در سال ۲۰۱۹ بود. وی ۲۵ بار جایزه تونی را دریافت کرده بود که آخرینش را 

سال پیش برای »اوکالهام!« برد. سال ۲۰۱۷ او با ۲ جایزه تونی به خانه رفت که 
یکی را برای بهرتین منایش موزیکال »اوان هنسن عزیز« و دیگری را برای 

بهرتین بازسازی موزیکال برای »هلو، دالی« دریافت کرده بود.

دوسال پیش سفارت امریکا با همکاری سفارت 

فرانسه، در پوهنتون امریکایی افغانستان یک 

آن  در  کرد.  راه اندازی  را  مینیاتوری  منایشگاه 

وقت من فکر می کردم وزارت اطالعات و فرهنگ 

یونسکو  در  افغانستان  منایندگی  هیات  و 

و  می کنند  توجه  منایشگاه  این  محتوای  به 

با  ارتباط  در  مهم  حادثه  یک  به عنوان  را  آن 

دیزاین  و  معامری  حتی  و  نقاشی  مینیاتوری، 

وتذهیب  ظروف  قالین،  جمله  از  مفروشات 

جهانیان  به  قدیم  افغانستان  در  کتاب ها 

معرفی می دارد، اما مثل این که آن کار بسیار 

و  امریکا فقط در هامن سفارت  پرارج سفارت 

مینیاتوری،  امروز  که  ماند  امریکایی  پوهنتون 

و  آذربایجان  ترکیه،  ایران،  کشورهای  میراث 

آن  در  افغانستان  نام  و  گرفته  قرار  ازبکستان 

جمله نیست.

باید افزود که در منایشگاه دوسال پیش، نتیجۀ 

کارهای یک محقق امریکایی دربارۀ میناتوری 

و در مجموع آثار نقاشی افغان ها در قرن های 

منایش  به  هجری  دوازدهم  و  یازدهم  دهم، 

گذاشته شد و برخی از آنها نیز در فیس بوک 

سفارت امریکا نرش شد تا اگر کسی معلومات 

می داشت دربارۀ مفهوم و محتوای آن نقاشی ها 

وایجاب  بود  گنگ  محققان  نظر  به  گویا  که 

رشحی  می کرد؛  را  آن  محتوای  دربارۀ  رشحی 

را  میناتوری  پارچه های  آن  که  من  می نوشت. 

دیدم، دریافتم که محتوای یکی آن میناتور ی ها 

بیان تصویرِی غزلی از حافظ است. من تصاویر 

غزل  اساس  بر  معنایی  ازنظر  را  میناتوری  آن 

ما((  پیر  آمد  سوی  میخانه  مسجد  از  ))دوش 

در  ترشیح  و  تفسیر  آن  کردم.  وترشیح  تفسیر 

فیس بوک سفارت امریکا موجود است.

جنگ  سال  چهل  درین  که  کسانی  برای 

و  قدیم  افغانستان  مورد  در  و  یافته اند  پرورش 

دورۀ طالیی اسالم معلومات کمرت دارند، باید 

قرن هشتم  در  که حافظ  قلمروی  که  بنویسم 

افغانستان  و  اسالم  در جهان  می کرد،  زندگی 

قدیم، جزو عراق عجم محسوب می شد. سبک 

عراقی منسوب به عراق عجم است. ادارۀعراق 

عجم در زمان سلطان محمود غزنوی به دست 

مسعود غزنوی بود و مرز آن تا همدان گسرتش 

قسمت هایی  اسالم،  طالیی  دورۀ  در  داشت. 

بحیرۀ  پهلوی  در  طربستان  و  عجم  ازعراق 

از  یا  گرجستان  و  آذربایجان  شمول  خزربه 

سوی بغداد یاهم ازسوی غزنویان )وجانشینان 

اداره  وسلجوقیان(  غوریان،خوارزمشاهیان  آن 

می شد.

خود  اوج  به  خالقیت  اسالم  طالیی  دردورۀ   

امروزی  تجربی  مفهوم  به  علم  آن  در  و  رسید 

چون  کسانی  پیشگامی  با  غزنویان  زمان  در 

به مناسبت  و  البیرونی خصلت جهانی گرفت 

آن، فرهنگ دورۀ قبل از حملۀ چنگیز را دورۀ 

عرفان، هر،  فلسفه،  می نامند.  اسالم  طالیی 

حجاری،  و  کاری  کندن  نقاشی،  معامری، 

مخصوصأ هر نقاشی جزو متدن اسالمی بود 

که نشانۀ این خالقیت است .

در  را  نوآوری  و  تفکر  اسالم،  طالیی  دورۀ 

نهادینه  اسالم  جهان  فرهنگی  خالقیت های 

تحرک  این  نظامی  یورش های  وجود  با  و  کرد 

به  نقاشی  جمله  درین  نکرد.  توقف  هیچگاه 

عنوان یک هر، همواره در جهان اسالم وجود 

اسالمی  نقاشی  مطالعه  برای  است.  داشته 

دگر  و  است  ومعامری  ابنیه  مراجع،  از  یکی 

نسخه های خطی کتاب هاست که آرشیف های 

جهان مملو از آن است.

مسلامنان  آثار  نسخه شناسی،  امروزازنظر 

طالیی  دورۀ  مجموع  در  یا  قدیم  افغانستان 

دولت های  غزنویان  از  بعد  ندارد؛  نظیر  اسالم 

را  آن  خوارزمشاهیان  و  سلجوقیان  غوریان، 

و  آذربایجان  ترکیه،  مرص،  سوریه،  عراق،  تا 

گرجستان بردند که هرکدام آن مناطق، بعد از 

آن زمان مرکز علم وهر مخصوصأ هر نقاشی 

اسالمی گردید.

اما اوج هر مینیاتوری زمان بهزاد در قرن نهم 

است. بهزاد بزرگ ترین نقاش افغانستان قدیم 

است. وی یکی از چهره هایی است که هرات را 

به رنسانس رشق معروف ساخته است. هروقت 

یاد می شود جهانیان  قدیم  افغانستان  از هر 

را.  هرات  و  می کنند  یاد  را  بهزاد  هرشناس، 

میناتوری  کنیم  ادعا  که  این  برای  رو  ازین 

یادآوری  فقط  ؛  است  افغانستان  بزرگ  میراث 

نسبت  و  مینیاتوری  کافی ست.  بهزاد  نام  از 

آن با هرات و بهزاد، در منطقه و جهان چنان 

روشنست که به جای استدالل، فقط این سخن 

موالنا را باید تکرار کرد: آفتاب آمد دلیل آفتاب

نجمه رسا
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فساد اداری یکی از مشکالت اساسی حکومت داری   

اما حتی  به شامر می رود؛  نیافته  در کشور های توسعه 

کشور های دمنارک، نیوزلند و فنلند نیز تنها توانسته اند 

که  کرد  اذعان  باید  بیاورند.  به  دست  صد  از  منره   ۸۸

جهان  کشورهای  متام  در  تقریباً  اداری  فساد  پدیده 

وجود دارد و قطعاً مختص به یک کشور و یا یک گروه 

نیست. 

عامه،  ادارات  در  فساد  موجودیت  نیز  ما  کشور  در 

است.  بوده  اخیر  دهه  دو  در  جدی  مشکالت  از  یکی 

شفافیت«،  جهانی  »سازمان  گزارش  آخرین  اساس  بر 

جهان  فاسد  کشور  هشتمین  افغانستان،  دولت 

ارزیابی هایش  بنیاد  بر  همه ساله  سازمان  این  است. 

فساد  با  مبارزه  راستای  در  کشورها  تالش های  به 

 ۲۰۲۰ سال  در  افغانستان  می دهد.  امتیاز  اداری 

امتیاز   ۱۶ امتیاز   ۱۰۰ از  میالدی، 

به دست آورده است. در این گزارش 

سوریه  جنوبی،  سودان  سومالیا، 

که  کشورهایی اند  جمله  از  یمن  و 

افغانستان  به  نسبت  کمرتی  امتیاز 

گرفته اند، اما ونزوئال، سودان و گینۀ 

افغانستان ۱۶امتیاز  مانند  استوایی 

حال  این  با  آورده اند.  به دست 

جایگاه  فهرست  این  در  افغانستان 

کشورها  این  به  نسبت  را  بهرتی 

داراست.

توسعه  رشد،  در  پيرشفت  هرگونه  مانع  اداری  فساد 

سياست هاى  فساد  می باشد.  دموكراىس  و  اقتصادى 

منابع  و  داده  قرار  اكرثيت  منافع  با  را در تضاد  دولت 

این که  عالوه  بر  فساد  مي دهد.  هدر  را  مىل  و  مالی 

رشد و توسعه اقتصادی کشور را کُند می سازد، اعتامد 

کاهش می دهد.  و حکمرانان  نظام  به  نسبت  را  مردم 

نظام، جذب رسمایه  تضعیف  و  بی اعتامدی  نتیجۀ  در 

بیرونی کم شده، فقر و بیکاری افزایش می یابد. 

بعضی از تحقیقات انجام شده در کشور های جهان سوم 

و در حال نزاع نشان می دهد که فساد و ناامنی باهم 

ارتباط مستقیم دارد. در کشورهای در حال جنگ، در 

یابد، مردم عام  افزایش  و اخذ رشوه  صورتی که فساد 

مخالفین  به صف  بی اعتامد شده،  به حکومت  نسبت 

نیز  افغانستان  شفافیت  دیده بان  می پیوندند.  دولت 

در  فساد  وجود  نتیجه  در  دریافته؛  نظرسنجی  یک  با 

مجبور می شوند  روستاها  در  مردم  قضایی کشور،  قوه 

جرمی  و  حقوقی  دوسیه های  به  رسیدگی  به خاطر 

منایند.  مراجعه  دولت  مسلح  مخالفین  به  خویش 

از وجود  این نهاد غیر دولتی گفته که مردم  همچنان 

فساد گسرتده و بی عدالتی در محاکم غیر رسمی گروه 

طالبان نیز شکایت دارند. 

فساد  با  مبارزه  که  گفته اند  همواره  حکومت  رسان 

است.  بوده  آن ها  حکومت داری  اولویت های  از  یکی 

 5 در  افغانستان  حکومت  می گوید  ریاست جمهوری 

سال گذشته اقدامات زیر را بخاطر مبارزه با فساد انجام 

رییس جمهور  کاری  اولویت  در  فساد  با  مبارزه  و  داده 

قرار دارد.

• ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت داری

• تصویب قانون مبارزه با فساد اداری

• تصویب قانون حق دسرتسی به اطالعات

• تصویب قانون ثبت و بررسی دارایی ها

جزای  کود  در  جرم  عنوان  به  فساد  شدن  شناخنت   •

کشور

• مقرره اعاده دارایی ها

• تصویب قانون معادن

• تدوین اسرتاتیژی ملی مبارزه با فساد اداری

90درصد  و  دفاع  وزارت  پرسونل  صددرصد  ثبت   •

پرسونل وزارت امور داخله در سیستم 

پرداخت  و   AFPS الکرتونیکی 

از  وزارت  دو  این  پرسونل  معاشات 

طریق بانک

عالی رتبه  بست های  امتحان  اخذ   •

و  کمپیوتر  طریق  از  ملکی  خدمات 

اخذ امتحان بست های 5 و 6 به شکل 

کانکوری در مرکز و والیات

تدارکات  اداره  در  آوردن اصالحات   •

ایجاد  و  ریاست جمهوری  ملی 

ظرفیت  افزایش  جهت  ملی  تدارکات  انستیتوت 

کارمندان تدارکاتی و مالی ادارات دولتی در کشور

• ایجاد کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری

برای  فساد  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  ایجاد   •

بررسی دوسیه های بزرگ فساد اداری.

با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  که  یادآوریست  قابل 

فساد تا حال 130 دوسیه بزرگ فساد اداری را بررسی 

کرده و 380 تن محکوم به مجازات گردیده اند.

چه  دارایی ها  ثبت  برگردیم،  موضوع  اصل  به  حال 

تاتیری در کاهش فساد دارد و این اداره با چه هدفی 

ایجاد شده است؟

می گویند:  دارایی ها  بررسی  و  ثبت  اداره  مسوولین 

و  ثبت  اشاعه،  سیستم  ایجاد  اداره  این  عمده  اهداف 

بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی و ترسیع 

اسالمی  جمهوری  دولت  تعهدات  تحقق  و  روند  این 

افغانستان در راستای حاکمیت قانون در عرصه ثبت و 

بررسی دارایی های مقامات و کارکنان دولتی می باشد. 

در متام جهان؛ ثبت، بررسی و نرش دارایی های مقامات 

دولتی یکی از موارد مهم مبارزه با فساد اداری شمرده 

در  اداره  این  ایجاد  با  افغانستان  حکومت  می شود. 

بررسی  و  ثبت  و  ریاست جمهوری  امور  اداره  چوکات 

خویش  کارمندان  و  مقامات  دارایی های  سالۀ  همه 

در  اختالس  و  بزرگ  رشوه های  اخذ  مانع  دارد  تالش 

قرارداد ها توسط کارمندان حکومتی گردد. 

از  با سواستفاده  کارمندان حکومتی،  اخیر  در دودهه 

طریق  از  را  نامرشوع  هنگفت  پول های  دولتی،  موقف 

اخذ رشوه و اختالس در قرارداد پروژه ها به دست آوردند 

و صاحب دارایی های منقول و غیر منقول در داخل و 

ناپاک،  دارایی های  و  پول  این  شدند.  کشور  از  خارج 

توسط هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی بررسی منی شد. 

و  ثبت  پروسه  اداره،  این  ایجاد  با  بدین سو  سال   3 از 

بررسی دارایی ها آغاز گردیده و یک تغییر مثبت در امر 

مبارزه با فساد در کشور به حساب می آید.

امور  اداره  عمومی  ریاست  ویب سایت  در  که  آماری 

که  می دهد  نشان  گردیده،  نرش  جمهوری  ریاست 

اکنون،  الی   1399 مالی  سال  رشوع  از  اداره  این 

و  ثبت  را  رشایط  واجدین  از  تن   ۲۸۵۰۰ دارایی های 

۴۱۰ تن از واجدین رشایط که دارایی خویش را اعالم 

ننموده اند؛ تعلیق امتیاز شدند. 

۱۰۰ تن از کارمندان وزارت مالیه که در اشاعه دارایی 

اداری  تادیبات  خویش اهامل کرده اند، جهت تطبیق 

گزارش  در  همچنان  شدند.  معرفی  مالیه  وزارت  به 

آمده  دارایی ها  بررسی  و  ثبت  اداره   1399 سال 

تحت  رشایط  واجدین  از  تن   ۸۵۰۰ دارایی های  که 

بررسی قرار داشته و احتامل می رود دوسیه ده ها تن 

از  شک  دارایی شان  ثبت  در  که  دولتی  کارمندان  از 

نقض  را  دارایی ها  ثبت  طرزالعمل  و  دارد  وجود  فساد 

و قضایی معرفی شوند.  نهاد های عدلی  به  منوده اند، 

در گزارش این اداره اضافه شده که سیستم آنالین ثبت 

دارایی ها ترتیب گردیده که واجدین رشایط می توانند 

که دارایی شان را به شکل آنالین ثبت منایند.

دارایی   دارایی ها،  ثبت  اداره  مسوولین  تذکر  طبق 

ثبت می گردد.  دولتی همه ساله  کارمندان  و  مقامات 

این اداره برعالوه اینکه دارایی ها را ثبت می منایند، در 

بررسی  و  تحلیل  را  شده  ثبت  دارایی های  دوم  مرحله 

منوده با سال های قبل مقایسه می منایند. آیا عواید و 

مصارف تطابق دارد یا خیر، در فورم ثبت شونده، نسبت 

منقول  غیر  و  منقول  دارایی هایی  چه  قبل  سال  به 

اضافه گردیده و چه تغییراتی به میان آمده است؟ در 

صورتی که عواید و مصارف تطابق نداشته باشد و برای 

دارایی های اضافی در فورم جدید، اسناد معترب نشان 

داده نتواند، شخص مذکور به نهاد های عدلی و قضایی 

معرفی می گردد. 

بررسی  و  ثبت  اداره  در  فوق  پروسه  که  صورتی  در 

گردد،  تطبیق  درست  و  جانبه  همه  به گونه  دارایی ها 

در  و  داشت  خواهد  خوبی  تاثیرات  فساد  کاهش  در 

به  نسبت  مردم  اعتامد  احیای  و  تقویت  به  درازمدت، 

نظام اداری کمک خواهد کرد.

 

هنوز پنج دقیقه از آمدن برق  نگذشته بود که دوباره برق رفت و 

تاریکی خانه ماند. زمانی که برق قطع  تا چندین ساعت در  مرا 

دست  از  را  امور  بسیاری  انجام  توانایی  قدرت  انسان  می شود، 

می دهد. متاشای فلم، مطالعه کتاب، گشنت در خانه و در بعضی 

اوقات استفاده از انرتنت و مبایل برای آدمی غیرممکن می گردد. 

خانه را با نور مبایل و چند شمع کوچک روشن منودم و زیر کورسی 

بی جان و رسد خانه خزیدم. به خود گفتم چقدر زندگی بدون برق 

مشکل است. به مناطق بسیاری از افغانستان فکر کردم که تا هنوز 

در این جهان پر تکنالوژی و سهولت، بدون برق شب و روز خود را 

سپری می کنند. صدها سال از اخرتاع برق می گذرد، ده ها  سال از 

آمدن برق در افغانستان گذشته است، اما هنوز از این نعمت بزرگ 

محرومند و زندگی را بدون روشنایی می گذرانند. 

کشور  غرب  برای  چالش  بزرگ ترین  برق  قطعی  روزها  این  در 

تبدیل شده است. در این قطع و وصل شدن های ناگهانی که تا 

برگشتنش چندین ساعت در روز را دربرمی گیرد آیا برای دیگران 

هم سوال است که چه بالیی بر رس شهرمان می آید؟ شهری که با 

هزاران مشقت و بدون حامیت هیچ قدرتی به تنهایی چرخه بزرگی 

از اقتصاد کشور را به دست گرفته است؟ هرات، شهری است که در 

تالش جان گرفنت اقتصاد کشور، در حال تالش همه روزه و بی وقفه 

کارگران و کارفرمایان قرار دارد، اما این روزها با این برق بی جان چه 

می کند؟ تکلیف کارگرانی که به طور ساعت وار معاش می گیرند و 

به دلیل قطعی برق، مستحق حقوق منی گردند چیست؟ بی برقی 

یک مشکل جدی، نه تنها برای هرات، بل برای متام شهروندان 

از رسازیر شدن  دو دهه  به  نزدیک  با گذشت  است.  افغانستان 

عمده  بخش  هنوز  کشور  این  افغانستان  به  جهانی  کمک های 

برق مرصفی خود را از کشورهای همسایه وارد می کند. در چنین 

وضعیتی تکلیف کارخانه هایی که در هرات از برق 

۶ساعت،  الی   ۴ روزانه  و  می کنند  استفاده  ایران 

به دلیل قطعی برق متوقف و بیکار می مانند چیست؟ 

امروزین،  به عقب در حرکتیم. در جوامع  رو  انگار 

حجمه  بر  روز  هر  که  است  این  کشورها   تالش 

امکانات و سهولت ها بیافزایند، اما در این رسزمین، 

برق که جزی از نیازهای عادی و روزانه ما را تشکیل 

می دهد، دایام در حال نوسان و تخریب است. برق 

اهمیت بسیاری در زندگی افراد یک جامعه دارد. 

برق می تواند متام رسانه های برصی و غیربرصی را 

در اختیار افراد قرار دهد، به طور بیست و چهارساعت 

در اختیار مردم باشد و آن ها را از تحوالت روز دنیا 

و ظهور فرهنگ های به جا در جهان، رشد و آگاهی 

نیست،  کار  در  رسانه یی  نباشد  که  برق  ببخشد. 

رسانه اگر نباشد، آگاهی یی در کار نخواهد بود. 

در  مشکالت  اکرث  ما،  سامان  و  بی رس  کشور  در 

زمستان خود را نشان می دهند. تحت فشار قرار دادن 

برق شهری برای گرم ساخنت محیط خانه های شان، 

یکی از علت های اصلی اختالالت برق است، اما دالیل دیگری هم 

وجود دارند که باید به کشف و یافنت آنان پرداخت. دکل هایی که 

به دست طالبان در اسالم قلعه واژگون می شوند، جیره  بندی های 

برق، کمبود بودجه و برق ارسالی به هرات که به لحاظ کمیت و 

کیفیت در سطح پایین قرار دارد از جمله دالیلی هستند که در 

قطعی برق تاثیرگذارند. 

رشکت برشنا در هرات، کشور ایران را مقرص بی برقی این روزها 

برق قسمت  و مشکالت  افتادن ۳۰۰ کارخانه  کار  از  و  می داند 

وارد  ما  بر  ایران  از  که  می داند  فشارهایی  را  شهر  از  عظیمی 

می گردد، اما به اعتقاد من، باید در اکرث مسایل این چنینی، خود 

را مقرص بدانیم. با رسازیر شدن پول ها و کمک های جهانی، باید به 

ساخت و تولید برق داخلی مبادرت بورزیم و مقداری از بودجه های 

اختصاصی مربوط به برق را رصف تولید برق در کشور مناییم. در 

همه جای دنیا وضعیت چنین است کمک همسایه در اکرث اوقات 

بدون منت و بدون توقعات نبوده و نیست. 

والیات  در  برق  تامین  برای  که  کرد  اعالم  آسیایی  توسعه  بانک 

این بستٔه  افغانستان ۱۵۴.۴میلیون دالر کمک می کند.  غربی 

کمکی به ارزش ۱۵۴.۴میلیون دالر امریکا برای دستیابی اقشار 

از  فراه کمک شده است.  و  برق در والیات هرات  به  آسیب پذیر 

مجموع ۱۵۴٫۴میلیون دالر بسته کمکی، ۳۶٫۴میلیون دالر آن از 

طرف صندوق توسعه آسیایی و متباقی ۱۱۸میلیون دالر دیگر آن 

از سوی صندوق اعتامد زیرساخت های افغانستان از طریق کمک 

مالی حکومت ایتالیا از طریق سازمان پیامن آتالنتیک شاملی، 

می باشد.

باید برای پول هایی که از این پس به دلیل رشد و انکشاف برق 

می شود،  داده  اختصاص  افغانستان  به  جهانی  جامعه  طرف  از 

از  و  باشیم  برق خودکفا  قسمت  در  بتوانیم  تا  منود  برنامه ریزی 

خسارات و کمبودها جان سامل به در بربیم.
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چگونه ثبت دارایی ها، فساد اداری را کاهش می دهد
افغانستان هشتمین کشور دنیا در فساد اداری ست؛ هم سطح با ونزوئال، سودان و گینۀ استوایی

برق های بی جان، کارهای کالن!
برق که نباشد رسانه یی در کار نیست، رسانه اگر نباشد، 

آگاهی یی در کار نخواهد بود

خودکشی، گریز از زنداِن جان
مردم به دالیلی از سخن گفنت در مورد داشنت 

افکار خودکشی خودداری می کنند

بخش دوم و پایانی

پیامدهای خودکشی

۱. در افغانسـتان نسـبت بـه هـر کشـور دیگـر خودکشـی در میـان جوانـان 

رفـنت  بیـن  از  یعنـی  جوانـان  بیـن  در  خودکشـی  افزایـش  اسـت.  بیشـرت 

انسـانی. رسمایه هـای 

۲. افزایـش تعـداد افـراد بی رسپرسـت )درصورتـی کـه یکـی از والدیـن اقـدام 

بـه خودکشـی کـرده باشـد( کـه عاملـی بـرای افزایـش جـرم در جامعه اسـت.

۳. کسـانی کـه اقـدام بـه خودکشـی می کننـد اگر عمـل آن ها باعث مرگشـان 

شـود هرچنـد ممکـن اسـت ظاهـراً از رنـج و درد مشـکالت آزاد شـوند امـا ایـن 

عمـل از نظـر اسـالم حـرام و محکوم اسـت.

۴. در جامعـه نیمـه سـنتی ، خانـواده شـخصی کـه اقـدام به خودکشـی منوده 

اسـت، در میـان فامیـل رشمنـده می شـود و انگ و برچسـب این موضـوع برای 

همیشـه روی ایـن خانـواده می مانـد. برای مثـال: زنی که اقدام به خودکشـی 

منـوده در صـورت زنـده مانـدن از خانـواده خـود طـرد شـده و نگهـداری از وی 

را بی آبرویـی می داننـد.

۵. اقـدام بـه خودکشـی در خانـواده ممکـن اسـت باعث از هم پاشـیده شـدن 

خانـواده و طالق شـود.

سخن آخر:

آمـار خودکشـی در افغانسـتان بـه ویـژه در بیـن زنـان و جوانـان، بـه دلیـل 

رشایـط نامطلوبـی کـه در آن قـرار دارنـد، رو بـه افزایش اسـت. تالش هایی که 

توسـط دولـت و سـازمان ها در راسـتای کنـرتل و کاهـش یافـنت خشـونت ها و 

خودکشـی صـورت گرفتـه بـا موفقیـت کامـل همـراه نبـوده اسـت. 

بـه  اقـدام  ۹۵درصـد  افغانسـتان  در  عامـه،  صحـت  وزارت  آمـار  اسـاس  بـر 

ایـن نشـان می دهـد کـه زنـان  خودکشـی از سـوی زنـان صـورت می گیـرد. 

زندگـی امـن و آسـوده یی ندارنـد و مـورد خشـونت قـرار می گیرنـد. بسـیاری از 

زنـان بـه تنهایـی تـوان مقابلـه بـا خشـونت ها را ندارنـد و راه مقابله با خشـونت 

منی داننـد.  را 

آگاهـی بخشـیدن بـه ایـن زنـان، جـزء اصلی تریـن و مهمرتیـن وظایـف دولـت 

و سازمان هاسـت. ردیـف کـردن وظایـف سـازمان ها و اقدامات شـان در ارتباط 

بـا سـالمت روانـی و اجتامعـی جامعـه در جـای خـود الزم اسـت، جان هایی را 

هـم نجـات داده و در ایـن حـد هـم ارزشـمند اسـت، امـا بسـنده کـردن به این 

اقدامـات بسـنت چشـم بـر روی علـل اصلـی اسـت کـه خودکشـی را تشـدید 

می کنـد. 

یـک علـت اصلـی، عـدم آگاهی زنان اسـت. زنـان بایـد تحت آموزش بیشـرتی 

قـرار بگیرنـد و بداننـد کـه حقوقشـان چیسـت. تـا زنـان نیاموزنـد که خشـونت 

وارد آمـده بـر آنـان جـزای کیفـری دارد و حـق شـکایت دارنـد، راه فـراری برای 

خـود منی بیننـد. تـا نداننـد چگونـه باید در مقابل خشـونت ایسـتاد، همچنان 

بـرای رهایـی، دسـت بـه خودکشـی می زنند.

وضعیـت فعلـی بـرای اکرثیت جوانـان قابل قبول نیسـت. در سـال های اخیر، 

بیـکاری و فقـر صدمـه زیـادی بـه جوانـان زده و باعـث شـده تـا بسـیاری از 

آنهـا، بـه دلیـل عـدم توانایـی تحمـل ایـن حجمـه از درد و فشـارهای روحـی و 

اجتامعـی، انتخاب شـان گریـز از زنـداِن جـان باشـد.

انگار رو به عقب   
در حرکتیم. در 
جوامع امروزین، 

تالش کشورها  این 
است که هر روز بر 

حجمه امکانات و 
سهولت ها بیافزایند، 
اما در این رسزمین، 

برق که جزی از 
نیازهای عادی و 

روزانه ما را تشکیل 
می دهد، دایام در حال 

نوسان و تخریب 
است

تحقیقات انجام   
شده در کشور های 

جهان سوم و در حال 
نزاع نشان می دهد که 

فساد و ناامنی باهم 
ارتباط مستقیم دارد.

الهه موسوی
جامعه شناس

جامعه شناسالهه موسوی 
اسـتاد دانشگاهنقیب الله عبید

نتفلیکس و آمازون حارض به پخش مستند خاشقچی نشدند
رسویس های اسرتیم معترب آمریکایی حارض به خرید حقوق مستند کارگردان اسکاری   

درباره قتل جامل خاشقچی نشدند.
برایان فوگل که اولین فیلم مستندش با نام »ایکاروس« موجب شد دوپینگ ورزشکاران روسی 
افشا شود. این کار موجب اخراج روسیه از بازی های املپیک ۲۰۱۸ شد.  فوگل در دومین پروژه 
به رساغ موضوع جامل خاشقچی، روزنامه نگار عربستانی رفت که در سفارت عربستان در ترکیه 

کشته شد اما با مشکل پخش کننده برای فلمش مواجه شد.

رتبه نخست پرفروش ترین کتاب کریسمس بریتانیا برای نخستین بار به یک 
نویسنده کتاب اولی رسید

کتاب »انجمن قتل پنجشنبه « نوشته »ریچارد عثامن« نویسنده انگلیسی نخستین رمان یک   
نویسنده کتاب اولی است که در رتبه نخست کتاب های پرفروش کریسمس قرار گرفت و در طول هفت 

روز ۱۳۴,۵۱۴ نسخه از آن به فروش رفت. این کتاب که داستان های رمزآلود گروهی از کارآگاه های پا به 
سن گذاشته را روایت می کند با سبقت گرفنت از »رسزمین موعود« کتاب خاطرات باراک اوباما در صدر 

فهرست قرار گرفت.



از بین بردن سلول های رسطانی کار چندان سختی نیست، اما نکته قابل توجه و مهم   

این است که انجام این کار باید بدون آسیب به سلول های سامل صورت بگیرد. محققان در 

دانشگاه الودیگ ماکسیمیلیان مونیخ نانو، ذراتی را توسعه داده اند که به صورت انتخابی 

دوا را به تومورها تزریق می کند و در صورتی که سلول های سامل در آن میان وجود داشته 

باشد، نانو، ذرات دوا را از رسیدن به سلول های سامل دور می کند.

در حال حارض پرتو درمانی و 

مهم ترین  از  درمانی  شیمی 

رسطان  درمان  روش های 

این  شخصی  اگر  هستند، 

روش ها را تجربه کرده باشد 

آن ها  با  رابطه  در  اینکه  )یا 

به  دارد(  زیادی  اطالعات 

این  که  گفت  خواهد  شام 

خوشایندی  پروسه  روش ها 

این  در  بود.  نخواهند 

روش ها سلول های سامل نیز 

تحت تاثیر قرار می گیرند و در سیستم ایمنی فرد مبتال به رسطان، بیامری های گسرتده یی 

ایجاد می کنند که موجب درد در بدن وی می شود.

اهداف  تا  منایند  کشف  رسطان  درمان  برای  دواهایی  که  هستند  تالش  در  دانشمندان 

این هدف،  به  دستیابی  به منظور  اوقات  گاهی  کنند.  انتخاب  بیش تری  دقت  با  را  خود 

نانو از محیط اسیدی بیش تری استفاده می کنند تا واکنش های کیمیاوی کشنده را ایجاد 

منایند. آن ها  این میتودها را به منظور رشد یا بازسازی DNA  خود به کار می گیرند. حتی 

می توانند فرکانس خاص الرتاساند که باعث ارتعاش غشا در هنگام پارگی می شود را پیدا 

کنند.

برای مطالعات جدید، دانشگاه LMU نانو، ذرات جدیدی را ایجاد کرد که تنها دوای خود 

را درون سلول های رسطانی آزاد می کنند. ذرات آمورف، به صورت پر منافذ و در یک الیه 

چربی قرار گرفته اند. این بدین معناست که این ذرات به راحتی جذب سلول ها می شوند 

بی  آنکه سیستم ایمنی بدن را به واکنش وادار کنند.

زمانی که این ذرات داخل بدن قرار می گیرند، الیه چربی کاهش یافته و مواد دوایی شامل 

کلسیم و سیرتات، آزاد می شود. مطالعات پیشین نشان می دهد زمانی که این ترکیب ها 

به صورت مستقیم وارد سلول می شود، منجر به مرگ سلول های مذکور می شود.

البته فراموش نکنید که نکته کلیدی در این روش درمانی، ماهیت انتخابی آن است. در 

حالی که این ذرات توسط سلول های رسطانی و سامل جذب می شوند، اما الیه چربی تنها 

در داخل تومورها تجزیه می یابد. این تیم تحقیقاتی هنوز به طور دقیق منی داند که این 

اتفاق چگونه رخ می دهد، اما با آزمایش های که بر روی سلول های مصنوعی و موش های 

آزمایشگاهی انجام شده، محققان متوجه شده اند که برخی از مکانیزم های خاص رسطان، 

این  هم چنین،  می شوند.  سمی  ترکیب های  ترشح  باعث  و  می شکند  را  خارجی  غشای 

ترکیب ها در سلول های سامل تجزیه منی شوند و در نهایت از طریق یک ماتریس خارجی 

به بیرون هدایت می شوند.

نانو  در  دوا  پخش  انتخابی  »ماهیت  مطالعات، گفت:  این  محققان  از  یکی  انگلکه،  هانا 

ذرات این امکان را برای ما فراهم کرده است تا بتوانیم با موفقیت دو نوع مختلف تومور 

وخیم را در موش ها درمان کنیم. ما در آزمایشگاه خودمان، تنها با تجویز دو دوز توانستیم 

سایز تومور را به تربیت ۴۰ تا ۷۰درصد کاهش دهیم. واضح است که این ذرات می توانند 

برای سلول های رسطانی بسیار کشنده باشند. در واقع ما متوجه شدیم که هرچه تومور 

پرخاش گرتر باشد، اثر دوا نیز بیش تر می شود.«

این درمان پس از دو ماه هیچ نشانه یی از عوارض جانبی جدی نشان نداده است. تیم 

رسطان هایی  برای  به ویژه  می تواند  درمان  روش  این  که  کرد  عنوان  همچنین  تحقیق 

اثربخش باشد که در حفره پلور رشد می کنند. حفره پلور، شکافی نازک و پر از مایعات 

می باشد که اطراف ریه ها را احاطه کرده اند. این مکان در واقع محلی است که رسطان 

ریه در آن رشد پیدا می کند و درمان آن با شیمی درمانی و جراحی بسیار دشوار است.

سلول های  روی  بر  تنها  و  دارد  قرار  خود  آغازین  روزهای  در  جدید  مطالعات  این  البته 

مصنوعی و موش ها آزمایش شده است و این روش جالبی برای درمان محسوب می شود.

کمبود ویتامین Dبسیار شایع است. اکرث افراد از آن اطالعی ندارند. دلیل این امر   

از کمبود  ناشی  اینکه  یعنی تشخیص  غیراختصاصی است،  و  اغلب خفیف  اینکه عالیم 

ویتامین D یا چیز دیگر، دشوار است. این 6عالمت را در نظر داشته باشید، اگر:

1- زودبه زود مریض می شوید

2- اغلب خسته اید

3- دردهای استخوانی و عضالنی دارید

4- ُخلق  افرسده  دارید

5- زخم تان دیر خوب می شود

6- ریزش مو دارید

بهرت است با داکرتتان مشورت کنید. خوشبختانه، کمبود ویتامین D به  سادگی برطرف 

می شود. غذاهای رسشار از ویتامین دی عبارت اند از: ماهی  های چرب و لبنیات غنی  شده 

با ویتامین دی

همچنین می  توانید انواع مکمل  ویتامین دی را مرصف کنید.

وقتـی بـوت کوری بلنـد می پوشـید، بـدن مجبـور می شـود بـه نحـوی تعادلـش را حفظ   

کنـد. نتیجـه اینکـه کمـر عقـب مـی رود و تـراز لگـن و سـتون فقـرات تغییـر می کنـد و در 

آینده دچار درد لگن شـدید می شـوید. با پوشـیدن بوت کوری دار، وزن بدن به برجسـتگی 

جلـوی کـف پـا منتقـل می شـود این مسـاله باعـث می شـود زانوها بـرای حفظ تعـادل بدن 

جلـو بیاینـد، در نتیجـه فشـار اضافـه روی زانـو می آیـد کـه منجر به آرتروز می شـود. سـتون 

فقرات انحنای بیش از اندازه یی پیدا می کند و تراز آن تغییر می کند.

بـوت کوری بلنـد نـوک تیـز انگشـتان پا را در فضایی بسـیار تنـگ به هم می فـرشد که باعث 

می شـود شسـت پا به سـمت انگشـت دوم خم شـود و برآمدگی کنار آن ظاهر شـود.

پوشـیدن بـوت کوری بلنـد می توانـد باعـث محـدود شـدن حرکـت و قـدرت مفصل های مچ 

پا شـود.

برج ایفل )فرانسه( و مجسمه آزادی )ایاالت   

متحده( دو  منونه از برجسته ترین سازه های فلزی 

العادٔه  این کارهای فوق  در متام دوران هستند. 

هری مناد افتخار و غرور ملی برای کشورهای شان 

»گوستاو  توسط  سازه ها  این  دوی  هر  هستند. 

ایفل  زندگی  دربارٔه  شده اند.  طراحی  ایفل« 

اطالعات زیادی در دست نیست؛ به غیر از اینکه 

او در شهر »دیژون« در سال ۱۸۳۲ به دنیا آمد، 

سپس در سال ۱۸۵۰ تعدادی دوره های آموزشی 

ولی  گذراند،  تخنیک  پلی  دانشگاه  در  پیرشفته 

نشد،  اول  سال  امتحانات  در  قبولی  به  موفق 

بعدها در دانشگاه مرکزی هر و ساخت و تولید 

مدرک  دریافت  به  موفق  جایی که  کرد.  نام  ثبت 

گوستاو  شد.  کیمیا   انجینیری  رشته  در  دیپلوم 

حرفه خود را با کار کردن بر روی پروژه پل بزرگ 

راه آهن »بوردو« در جنوب غربی فرانسه آغاز کرد. 

به زودی از او به عنوان »جادوگر فلز« نام برده شد. 

او در خالل سال های طوالنی حرفٔه خود، هزاران 

سازه دیگر را در رستارس دنیا به امتام رساند.

در سال۱۸۵۶، گوستاو ایفل اولین ماموریت بزرگ مهندسی خود را دریافت 

سن  در  تنها  بوردو،  در  »گارون«  رودخانه  روی  بر  آهن  راه   فلزی  پل  کرد. 

۲۶سالگی! کنرتول متام پروژه به دست ایفل داده شده بود. استفاده از هوای 

فرشده برای ساخنت پایه های پل، کاربردی نوین از این فناوری در فرانسه بود. 

پروژه  این  در  قبل  از  نیز  کار  مراحل  از متامی  نزدیک  نظارت  برای  او  متایل 

مشخص بود. زمانی که کار پل در سال۱۸۶۰ به امتام رسید، کارگران آنقدر 

او  به  که  بودند  سپاس گزار  و  خشنود  کار  در  ایفل  شخص  مشارکت  به خاطر 

مدال اعطا کردند.

 بعدها او در حومه شهر پاریس در اواخر سال۱۸۶۶ رشکت خود را تاسیس 

کرد. بیش تر درآمد ایفل حاصل بود از ساخت پل های کوچکی که معموال به 

آسیا و اروپای رشقی صادر می شد. همزمان با ساخت پل های بسیار، درمیان 

سال های ۱۸۶۷ تا ۱۸۶۹، گوستاو، چهار پل بزرگ بر روی دره رود در جنوب 

فرانسه ساخت. 

یکی از آن ها به طور مشخص پلی بر روی رودخانه سیکول بود. در دهه۱۸۷۰ 

قبول  را  بلند پروازانه یی  و  جاه طلبانه  پروژه های  فزاینده یی  به شکل  ایفل 

کرد که بیش تر آن ها در خارج از فرانسه بودند. یکی از منونه های نادری 

به یادماندنی دارد( در زندگی حرفه یی  تاریخی و  او )که جنبه  کارهای 

بوداپست  اسم  به  را  آن  )امروزه  »ِپست«  در  قطار«  مرکزی  »ایستگاه  او، 

اتریش  ملی  آهن  راه   منایندگی  به  مجارستان[(  ]پایتخت  می شناسیم 

می باشد. 

در  ]ایفل[  کلی  رسم  روی  از  توجهی  قابل  به صورت  ایستگاه  این 

منای  در  که  فلزی  ساختامن  از  توجهی  قابل  سهم  برجا گذاشنت 

دونا  »پونته  پروژه  مناقصه  برای  بود.  مشخص  می شد،  دیده  ساختامن 

به خاطر  ایفل  »اوپورتو«،  بر روی رودخانه »دورو« در  پلی  ماریای یک«، 

در  می شد،  بهینه تری  استفاده  مرتیال  و  مواد  از  او  طراحی  در  اینکه 

نهایت توانست قیمت کمرتی پیشنهاد دهد و بر چندین کمپنی بزرگ 

چیره شود. ایفل دوباره متام مراحل کار را در ساخت پل دونو، شخصا 

نظارت کرد، پلی که در آن زمان بزرگ ترین پل غیرمعلق در جهان بود. 

طراحی آن بعدها در بسیاری از سازه های ساخت ایفل تکرار شد. 

»ترویر«، در  بر روی رودخانه  راه آهن »گارابیت«،  مهم ترین آن ها پل 

جنوب کلرمونت-فراند که در سال ۱۸۸۴ به امتام رسید می باشد.

مجسمه آزادی  

در سال۱۸۸۵میالدی گوستاو ایفل پروژه جدیدی را رشوع 

کرد. با نوع نسبتا بزرگ به نام »مجسمه آزادی« که قرار بود 

به عنوان هدیه از طرف مردم فرانسه به ایاالت متحده، به عنوان 

از  یکی  ایفل  شود.  داده  بین املللی  دوستی  از  منادی 

بزرگ ترین ایده پردازها در پس پروژه بانوی آزادی، به همراه 

»آگوست بارتولدی« و »ریچارد ام هانت« بود. 

ایفل اسکلیت آهنی داخل مجسمه آزادی را طراحی 

کرد. او همچنین نظارت جاگذاری مجسمه 

را نیز برعهده گرفت و محاسبه کرد که چقدر 

فشار بر روی هر اتصال قرار خواهد گرفت و 

اینکه چگونه وزن مجسمه را پخش کند و 

برای رسهم کردن قطعات مختلف بانوی 

بزرگ دستورالعملی 

تهیه کرد تا 

ایمنی و عمر 

مجسمه را 

به  حداکرث 

برساند. 

ایفل متام این کارها را بسیار اقتصادی انجام 

داد به گونه یی که کسی تا به امروز روش 

بهرتی ارایه نداده  است. گوستاو ایفل فهم 

منحرصبه  فرد و بی سابقه یی از ریاضی و علوم 

داشت و از متام توانایی هایش استفاده کامل 

را برد.

برج ایفل  

در  پاریس  جهانی  منایشگاه  برای  ایفل  برج 

سال۱۸۸۹ برای برگزاری بزرگداشت یکصدمین 

از بین  انقالب فرانسه ساخته شده بود.  سالگرد 

به  مسابقه طراحی  در  که  پیشنهادی  ۷۰۰طرح 

ثبت رسیده بود، طرح گوستاو ایفل به اتفاق آرا 

سال  اول   در  بزرگ  برج  ساخنت  شد.  انتخاب 

۱۸۸۷ رشوع شد. ایفل برنامه اجرایی کارگرانش 

طراحی  کرد.  تنظیم  کامل  به  رسیدن  برای  را 

اصالحی  هیچ  به  برج  ساختامن  و  دقیق  بسیار 

قابل  توانایی  ایفل  گوستاو  نداشت.  احتیاج 

ایفل  برج  در  علوم  و  ریاضیات  در  را  خود  توجه 

به منایش گذاشت. او فاصله بین دو میلیون و پنج صد هزار میخ پرچ  را تا یک 

واحد میلی مرتی برای فشارهای باد در متام ارتفاعات اندازه گیری کرد تا برج 

بتواند در برابر همه آن ها ایستادگی کند. همچنین محاسبات منحنی شاه تیر 

اصلی را انجام داد تا کشش و فشار باد به نیروهای درهم فرشدگی تبدیل شود 

تا باد، زیربنای برج را تحت تاثیر قرار ندهد.

معارص  خراش های  اَبَرآسامن  مهندسان  و  معامران  الهام بخش  روش ها  این   

بسیاری  موفقیت های  با  همراه  بودند.  جهانی  تجارت  مرکز  برج های  هامنند 

ایفل را برای  پاناما که  نیز داشت. رشکت کانال  ناکامی بزرگ  او چند  ایفل، 

ساخنت ده قفل مامور کرده بود، در سال۱۸۸۹ دچار ورشکستگی اقتصادی 

برای  کم هزینه  زیرزمینی  آهن  خط  یک  برای  او  به خصوص  نقشه های  شد. 

پاریس که در سال ۱۸۹۰ ارایه شدند، هامنند نقشٔه تقریبا ماجراجویانٔه او در 

هامن سال، برای احداث یک تونل زیردریایی از میان کانال انگلیس، نادیده 

گرفته شدند.

حقایق جالب در مورد برج ایفل  

 1. برج ایفل در سال۱۸۸۹ برای منایشگاه پاریس ساخته شد و اصال در نظر 

نداشتند آن را به صورت دایمی در این شهر قرار دهند.

2. برج ایفل قرار بود در سال۱۹۰۹ تخریب شود، اما این کار انجام نشد، چون 

می خواستند تغییر کاربری داده و به عنوان آننت رادیویی از آن استفاده کنند.

3. در سال۲۰۱۱ برج ایفل با ۶,۹۸۰,۰۰۰ بازدیدکننده، پربازدیدکننده ترین 

بنای تاریخی جهان شد.

4. در جنگ جهانی دوم زمانی که هیتلر از پاریس بازدید می کرد، فرانسوی ها 

کیبل های آسانسور برج ایفل را قطع کردند تا هیتلر مجبور شود برای رسیدن 

به باالی برج، متام پله ها را دانه دانه خودش طی کند.

آهن  فروشنده   به یک  را  ایفل  برج   »Victor Lustig« به نام  5. کالهربداری 

قراضه فروخت.

6. برج ایفل در اصل برای بارسلون در اسپانیا در نظر گرفته شده بود، اما 

اجرای این پروژه در بارسلون رد شد.

متغیر  آب وهوایی ۱۵سانتی مرت  تغییرات  به  توجه  با  ایفل  برج  ارتفاع   .7

است.

8. مخرتعی به نام »فرانز رایشلت« هنگامی که می خواست چرت نجاتی را 

که خود طراحی کرده بود را آزمایش کند، از برج ایفل پرید و جان خود 

را از دست داد.

پله  از ۱۶۶۵  باید  ایفل برسید،  برج  باالترین نقطه   به  این که  برای   .9

باال بروید.

ایفل  برج  با   »Erika La Tour Eiffel« به نام  زنی  سال۲۰۰۷  در   .10

ازدواج کرد!

11. در برج ایفل حدود ۲۰هزار چراغ وجود دارد.

12. در رسارس جهان بیش از ۳۰کاپی از برج ایفل ساخته شده است

وزن  اندازه ی  به  است،  شده  زده  ایفل  برج  روی  که  رنگی  وزن   .13

۱۰فیل است

14. »گوستاو ایفل« در باالی برج ایفل برای خود یک آپارمتان داشت

15. در سال ۱۸۹۱ یک سازه طراحی شد تا از برج ایفل بلندتر شود 

و از آن در ارتفاع پیشی بگیرد. اما این سازه محکم نبود و هرگز کامل 

نشد و در سال ۱۹۰۷ تخریب شد.

16. گوستاو ایفل که طراح برج ایفل است، در طراحی مجسمه ی 

آزادی هم نقش داشت.

جهان  برج  بلندترین  شد،  ساخته  ایفل  برج  که  زمانی   .17

محسوب می شد.

18. برای ساخت برج ایفل ۳۰۰ کارگر، ۱۸۰۳۸ قطعه آهن 

و ۵/۲ میلیون میخ پرچ مورد نیاز بود. 

۳۱میلیون  باید  می شد،  ساخته  امروزه  ایفل  برج  اگر   .19

دالر برای آن هزینه می کردند.

طور  به  را  ایفل  برج  داشتند  قصد   ۱۹۶۷ سال  در   .20

عملی  تصمیم  این  اما  کنند  منتقل  کانادا  به  موقت 

نشد.

21. در سال ۱۹۰۲ رعدوبرق باعث شد قسمت 

فوقانی برج ایفل آسیب ببیند. بعد از این حادثه 

این قسمت بازسازی شد.

22. چراغ های برج ایفل 

۲۴ ساعته روشن نیستند. 

از سال ۲۰۱۳ چراغ های آن 

را از ساعت ۱ شب خاموش 

می کنند تا در مرصف برق 

رصفه جویی شود.

دانـش و تکـنالوژی

نویسنده و استاد دانشگاه

معلومات6 madanyatdai سال دهم   شامره 668       یک شـنبه  7 جدی  1399 ly.com

ایفل؛ سازه یی که نام طراح اش را جاودانه کرد
گوستاو ایفل را با برج ایفل پاریس می شناسیم، ولی او سازنده مجسمه آزادی امریکا نیز است

 27 دسمرب سالروز طراح و سازنده برج ایفل 
27 دسمرب سالروز فوت »گوستاو ایفل« است. وی در ۱۵دسمرب ۱۸۳۲ به دنیا   

آمد. ایفل یک انجنیر ساختامن، معامر و متخصص سازه های فلزی فرانسوی بود. 

شهرت وی به جهت طراحی برج ایفل است.

آیا برف آرامش بخش است؟
اکرث مردم هنگام برف باری نوعی حس سکون و آرامش دارند. دانشمندان در یک تحقیق   

دریافتند که این موضوع تنها یک اتفاق ذهنی نیست، بل حاصل پدیده یی فیزیکی است  دلیل 
علمی دارد. بنابر پژوهش دانشگاه ایالتی میشیگان امریکا، دانه های برف که شکل 

کریستال های شش   وجهی دارند در ساختار خود، دارای فضاهای خالی هستند و می توانند صدا 
را در درون خود جذب کنند.

مبارزه با سلول های رسطانی بدون آسیب 
به سلول های سامل

D عوارض کمبود ویتامین

 چرا نباید بوت کوری بلند بپوشید؟



از آغاز به کار رسیع ترین قطار جدید  دولت چین   

خرب داد که به طور چشم گیری سبب کاهش زمان سفر 

در شامل غرب این کشور می شود.

این  کار  به  آغاز  از  پس  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 

کردند  اعالم  چین  آهن  خط  مقام های  رسیع،  قطار 

از  بیش  رسمایه گذاری  با  چین  قطار  رسیع ترین  که 

12میلیارد دالر رسمایه گذاری شده است.

کیلومرت   350 جدید  قطار  چینی،  مقام های  گفته  به 

را در ساعت طی می کند و این خط آهن برای تقویت 

توسعه در شامل غرب این کشور طراحی شده است.

را  شی آن  و  یینچوان  شهرهای  بین  فاصله  قطار  این   

در سه  تنها  می شود،  پیموده  هم اکنون 14ساعت  که 

ساعت طی مناید.

قرار است در چند هفته آینده، قطار جدید در سیستم 

قیمت  گنجانده شود،  ملی چین  آهن رسیع السیر  راه 

متامی  که  می باشد  ۴۰دالر  از  بیش  قطار  این  بلیت 

بلیت های آن به رسعت فروخته شده است.

رسانه های دولتی چین گفته اند که این اولین قطار از 

این نوع است که از میان فالت های لوئس عبور کرده، 

از بیابان ها، چمنزارها و رود زرد می گذرد.

گفتنی است، در ماه جدی سال 1390، در اثر برخورد 

 40 چین،  ونژوی  شهر  نزدیکی  در  رسیع  قطار  دو 

دیگر زخمی شدند.  تن  و 200  شهروند چینی کشته 

پس از این رویداد، مقام های چینی اعالم کرده بودند 

که علت این رویداد سومدیریت و نقص هایی است که 

در طراحی آن صورت گرفته.

دولت چین گزارش رسمی داده بود که خطا در قضاوت 

54 نفر از مسووالن، سبب وقوع این تصادف شد و به 

دنبال این رویداد، بسیاری ها در چین دولت این کشور 

مردم،  ایمنی  به جای  برنامه هایش  که  کردند  متهم  را 

سود و توسعه را اولویت قرار می دهد.

افزون براین، موجی از خشم مردم هم متوجه مقام هایی 

و دالیل  فاجعه  زمینه عمق  در  پنهان کاری  به  که  شد 

وقوع آن، متهم شدند.

***

هفته  اواخر  بریتانیا  نخست وزیر  جانسون  بوریس   

گذشته )پنج شنبه( در جمع شخصیت هایی قرار گرفت 

با  مرتبط  برداشت  او،  لباس  اجزای  از  یکی  از  که 

موضوعات سیاسی روز شده است.

پنج شنبه  روز  بریتانیا  نخست وزیر  یورونیوز،  گزارش  به   

)4 جدی( نشست خربی  که برای اعالم دست یابی به 

با  را  نیکتایی  بود،  شده  برگزار  اروپا  اتحادیه  با  توافق 

نقش»ماهی« بسته بود.

کاربران شبکه های  و  بین املللی  رسانه های  از  شامری 

اجتامعی، انتخاب این نیکتایی را نشان تالش بوریس 

مورد  اصلی  از موضوعات  یکی  به  اشاره  برای  جانسون 

اختالف میان لندن و بروکسل تفسیر کردند.

بریتانیا و اتحادیه اروپا در جریان مذاکرات پیرامون روابط 

دوجانبه در دوران پسابرکسیت بر رس حق ماهی گیری 

صیادان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آب های متعلق 

به بریتانیا اختالف نظر داشتند.

دولت بریتانیا، تصمیم گیری درباره حق ماهی گیری در 

بازیافته«  »استقالل  از  به منادی  را  دریایی خود  حریم 

این کشور پس از خروج از اتحادیه اروپا تبدیل کرده بود.

نیمه سال  تا  انتقالی  دورۀ  بروکسل،  و  لندن  توافق  در 

۲۰۲۶ برای ماهی گیری صیادان اهل کشورهای عضو 

اتحادیه اروپا در آب های متعلق به بریتانیا در نظر گرفته 

شده است. پس از آن، دو طرف هر سال باید در مورد 

رشایط ماهی گیری در آب های متعلق به بریتانیا مذاکره 

کنند.

نقش ماهی بر روی نیکتایی نشان می دهد که بوریس 

رضایت  اروپا  اتحادیه  با  مذاکرات  نتیجه  از  جانسون 

از  یکی  لباس  که  نیست  نخستین بار  این  اما  دارد؛ 

با  مرتبط  برداشتی  بریتانیا  حکومت  شخصیت های 

برکسیت می شود.

این در حالی است که ملکه الیزابت دوم، سه سال پیش 

کالهی  بریتانیا  پارملان  افتتاح  ساالنه  مراسم  در  نیز 

مشابه طرح پرچم اتحادیه اروپا به رسداشت.

زمان  آن  در  تحلیل گران  از  بسیاری  این،  با  هم زمان 

انتخاب چنین کالهی را نشانۀ از مخالفت الیزابت دوم با 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ارزیابی کردند.

سخنان  در  امریکا  رییس جمهوری  روحانی  حسن   

اخیر خود با اشاره به تامین واکسین کرونا گفت: منی توان 

به امریکا اعتامد کرد که در دزدی معروف است.

به گزارش اسپوتنیک فارسی، رییس جمهوری ایران گفته 

که رسانه های ضد ایرانی همه روزه به دنبال بهانه هستند 

که  می فهمند  هم  کنند.»مردم  موج سواری  بتوانند  تا 

این ها دروغ گفته و تحریف کرده اند. مدت ها اعالم کردند 

که همه دنیا واکسین می زند، چرا ایران واکسین منی زند 

و منی خرد. بعد گفتند که پول دارد، اوفک اجازه می دهد، 

تحریم فالن و بهامن است.«

روحانی با بیان این که از هامن روزها و ماه های اول، یکی 

از مسایل مورد نظر ایران واکسین بود، تاکید کرد، این که 

رشکت های دانش بنیان از هامن ابتدا کار را رشوع کردند، 

به خاطر تاکید بر ساخت واکسین بود و هم زمان هم به 

دنبال خرید رفت. او همچنان ترصیح منود که تبلیغات 

متام دنیا نادرست و ناروا است؛ ایران به دنبال ساخت 

واکسین داخلی است و بر آن نیز پافشاری می کند اما 

هم زمان برای خرید واکسین تالش هایی صورت گرفت.

امریکایی ها  این که  خصوص  در  ایران  رییس جمهوری 

مشکل ایجاد کردند، افزود: نه تنها در واکسین، دارو و 

بخواهیم  که  منی شود  پیدا  هم  موردی  بل  موادغذایی 

چیزی را از خارج خریداری کنیم، خباثت و رذالت امریکا 

را مشاهده نکنید.

واکسین  تا  شد  تهیه  بانک  از  پولی  روحانی،  گفتۀ  به 

که  کردند  بیان  آن ها  ولی  شود  خریده  کوواکس  از 

صحی  سازمان  و  مردم  دهد.»آن ها  اجازه  باید»اوفک« 

با  کشور  آن  کرده،  تهیه  را  پول  ترسانده اند.  را  جهانی 

ولی  کرده،  قبول  هم  اوفک  کرده،  موافقت  پول  انتقال 

گفتند پول ابتدا باید به بانک امریکایی بیاید.«

او واضح گفت: »چطور می توان به شام )امریکا( اعتامد 

کرد؛ شام که در دزدی معروفید، چگونه می توان به شام 

اعتامد کرد، مردم فکر نکنند ما مشکلی نداریم.«

از  ماه پسین، شامری  این در حالی است که در چند 

واکسین  تولید  در  امریکا  به ویژه  جهانی  کشورهای 

کرونا موفق شده و هم اکنون بیامران کرونا را واکسین 

می کنند.

شهروندان  هنوزهم  که  است  کشورهایی  از  یکی  ایران 

آن با بیامری کرونا دست و پنجه نرم می کنند اما تاهنوز 

موفق به تولید و یاهم خرید واکسین کرونا نشده است.

تازگی،  به  ایتالیایی گزارش داده اند که  رسانه های   

کشور  این  در  موادمخدر  قرص های  تنی   15 محمولۀ 

کشف شده که به حزب الله لبنان تعلق دارد.

به گزارش رادیو فردا، محموله موادمخدر حزب الله لبنان 

یورو  میلیارد  یک  حدود  بود،  شده  ارسال  سوریه  از  که 

برآورد شده است.

مقام های ایتالیایی گفته اند که ضبط این محموله شامل 

84 میلیون قرص است و به عنوان بزرگ ترین عملیات 

ضبط آمفتامین در جهان می باشد.

به گفتۀ مقام های ایتالیایی، این محموله در سه کانتیر 

حاوی ماشین آالت صنعتی پنهان شده بود.

پولیس ایتالیا در یازدهم ماه رسطان اعالم کرده بود که 

محموله موادمخدری را در سه کانتیری کشف کرده که 

در یک کشتی باربری و در جنوب ایتالیا پهلو گرفته است.

نام  »کاپتاگون«  کشتی  این  در  کشف شده  داروهای 

دارد که یک ماده مخدر محرک و ترکیبی از آمفتامین و 

تئوفیلین است.

برای  میالدی   ۱۹۶۰ دهه  در  که  کاپتاگون  داروی 

می شد،  تجویز  افرسدگی  و  خواب(  )حمله  نارکولِپسی 

از  و  هیدروکلروید  فنیتیلین  تجاری  نام های  از  یکی 

خانواده آمفتامین هاست که می تواند به غلبه بر هراس و 

خستگی کمک کند.

کاپتاگون در منطقه خاورمیانه پرطرفدار است و در مناطق 

جنگ زده مثل سوریه بازار آن رونق پیدا کرده و رشایط 

مناسب برای تولید آن فراهم شده است.

با این همه، طی سال های اخیر در گزارش های متعدد 

پرداخته شده که قاچاق مواد مخدر یکی از منابع اصلی 

افزایش  با  اکنون  و  است  لبنان  حزب الله  گروه  درآمد 

تحریم های آمریکا علیه ایران و کاهش کمک های ایران 

به گروه حزب الله، نیاز به تامین هزینه های این گروه از 

محل تجارت مواد مخدر افزایش یافته است.

پیش از این، دولت آمریکا که گروه حزب الله لبنان را در 

سازمان های  همچنان  و  تروریستی  گروه های  فهرست 

این  که  کرده  اعالم  بارها  داده،  قرار  بین املللی  تبهکار 

قاچاق  در  تروریستی،  پی گیری هدف های  گروه ضمن 

مواد مخدر و پول شویی نیز فعالیت دارد.

اتهامات  نیز  لبنان  حزب الله  دبیرکل  نرصالله،  حسن 

آمریکا در این زمینه را نادرست خوانده و گفته است که 

حزب الله اصوال فعالیت در قاچاق موادمخدر و حتا دادن 

آن به صهیونیست ها را حرام تلقی می کند.

ترمپ: انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شفاف تر از انتخابات 2020 امریکا است
دونالدترامپ؛ رییس جمهوری امریکا می گوید که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بسیار شفاف تر و بهرت از انتخابات سال 2020   

ایاالت متحده است.
رییس جمهوری امریکا شام روز شنبه)6 جدی( در تویتی نوشت:»یک نظامی جوان که در افغانستان کار کرده، به من گفت که انتخابات 
درافغانستان بسیار شفاف تر وبسیار بهرت از انتخابات سال2020 ایاالت متحده است. انتخابات ما بامیلیون ها رای جعلی پستی شبیه 

انتخابات یک کشور جهان سومی بود. رییس جمهور جعلی.«

خـربهای منطـقه
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رسیع ترین قطار در چین به کار آغاز کرد

نیکتایی»جانسون« با نقش ماهی، پیامی به بروکسل

روحانی: امریکا در دزدی معروف است

کشف محموله مواد مخدر حزب الله در ایتالیا
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عراق اجازۀ ماجراجویی تازه
را منی دهد

مقام های تونس: از میان 20 مهاجر 
غرق شده، چهار تن آنان زنان باردار بودند

نزدیـک  بـا  هم زمـان 

سـال گرد  اولیـن  شـدن 

کشـنت قاسـم سـلیامنی 

حمـالت  دنبـال  بـه  و 

سـفارت  علیـه  راکتـی 

بغـداد،  در  امریـکا 

عـراق  نخسـت وزیر 

هشـدار داده کـه دولـت 

ماجراجویـی  اجـازۀ  او 

تازه را منی دهد.

بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، مصطفـی الکاظمی نخسـت وزیر این کشـور 

جمعه شـب)5 جـدی( از دو منطقـه در بغـداد پایتخـت ایـن کشـور دیـدار 

کـرد. پـس از ایـن دیـدار، در تویـرت خـود از آمادگـی دولـت عـراق بـه منظور 

رویارویـی قاطـع بـا گروه هـای شـبه نظامی خـرب داد.

نخسـت وزیر عـراق نوشـته کـه دولـت او مسـوول برقـراری امنیـت در کشـور 

اسـت و تـالش می کنـد که اعتـامد مردم بـه دسـتگاه های امنیتـی و نظامی 

برگرداند. را 

را  تـازۀ  ماجراجویـی  اجـازه  کـه  داد  گروه هـای شـبه نظامی هشـدار  بـه  او 

داد. نخواهـد 

نخسـت وزیر عـراق پـس از آن بـه گروه های شـبه نظامی هشـدار می دهد که 

پـس از حمـالت راکتی علیه سـفارت امریـکا در بغداد، نگرانی هـای امنیتی 

در این کشـور افزایش یافته اسـت.

در همیـن حـال، رسـانه های عراقـی از بازداشـت دو عضـو گروه شـبه نظامی 

نیروهـای  توسـط  ایـران  حامیـت  مـورد  گروه هـای  از  حـق  اهـل  عصائـب 

امنیتـی عـراق در ارتبـاط بـا ایـن حملـه گـزارش دادنـد.

گفتـه شـده کـه بـه دنبـال بازداشـت ایـن افـراد، تجمـع اعرتاضـی از سـوی 

اعضـای ایـن گـروه ترتیـب داده شـده امـا خربگـزاری فـارس ایـران بـه نقـل 

از سـخنگوی عصائـب اهـل حـق، ایـن تجمـع را رد کـرده و اعـالم منـود کـه 

اعضـای ایـن گـروه در بغـداد حضـور ندارنـد.

بـه دنبـال حملـه راکتـی بر سـفارت آمریـکا در منطقـۀ حفاظت شـده بغداد، 

آمریـکا گروه هـای مـورد حامیـت ایـران را بـه دسـت داشـنت در ایـن حملـه 

کرد. متهـم 

وزارت امـور خارجـه ایـران، حملـه بـه سـفارت امریـکا را محکوم کـرد اما نوع 

و زمـان ایـن حملـه و بیانیـه امریـکا علیـه ایران را »مشـکوک« خوانـده بود.

دونالـد ترامـپ رئیس جمهـوری امریـکا هـم بـه ایـران هشـدار داد کـه اگـر 

امریکایـی در عـراق کشـته شـود، ایـران را مسـوول خواهـد دانسـت.

مسـووالن تونسـی گفته انـد کـه بـه تازگـی 20 مهاجـر در سـواحل ایـن 

کشور غرق شده که در میان آن ها چهار زن باردار شامل می باشند.

بـه گـزارش شـبکه خـربی العربیـه، مـراد ترکـی سـخنگوی دادگاه منطقـه 

اسـفاکس در مرکـز تونـس روز جمعـه)5 جـدی( اعـالم کـرد کـه در جریـان 

تالش هـا بـرای پیدا کردن جسـدهای مهاجرین غرق شـده، چهـار زن باردار 

پیدا شـده اسـت.

بـه گفتـۀ مـراد ترکـی، 20 تـن از مهاجرانـی که در سـواحل این کشـور غرق 

شـده، 19 تـن آن هـا زنان بوده اسـت و در این میان، چهار زن باردار شـامل 

می باشند.

سـخنگوی دادگاه منطقـه اسـفاکس همچنـان گفتـه کـه در ایـن قایـق 37 

نفـر بودنـد، سـه تونسـی و دیگـران از کشـورهای جنـوب افریقـا، قایق هـای 

گارد سـاحلی و نیـروی دریایـی در جسـت وجوی 13 جسـد مفقـود شـده 

بودنـد امـا در میان وزش باد و امواج شـدید، هیچ جسـد یـا بازمانده دیگری 

پیدا نشـده اسـت.

ایـن مهاجـران سـعی داشـتند تـا از مسـیر دریـای مدیرتانه خـود را بـه اروپا 

برسانند.

نیروهـای کمک رسـان توانسـتند از ایـن تعـداد جـان چهـار نفـر را نجـات 

دهنـد و از رسنوشـت 16 تـن دیگـر تاکنـون هیـچ خـربی نیسـت.

مقام هـای تونسـی مـی گوینـد کـه اخیـراا چندیـن قایـق قاچـاق مهاجـر را 

بیـن  بـه ویـژه  بـا آن هـم مهاجرت هـای غیرقانونـی  امـا  ره گیـری کرده انـد، 

منطقـه Sfax و جزیـره المپدوسـا ایتالیـا در حـال افزایـش اسـت.
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کریم بنزما چگونه دهان منتقدان را بست؟
کریم بنزما همراه با رسخیو راموس و لوکا مودریچ، کاپیتان و لیدر رئال مادرید است. نقش او پس از جدایی رونالدو جدی تر شده است. بنزما پس از جدایی   
کریستیانو رونالدو پوست مهاجمی که بیشرت به فکر گل سازی است، خارج شد. ستاره فرانسوی که یکی از سوژه های انتقادی همیشگی هواداران و بعضا رسانه ها 

بود، حاال تبدیل به یکی از محبوب ترین بازیکنان رئال شده و تصور غیبت او در خط حمله رئال غیرممکن است.
کریم بنزما از زمانی که رونالدو راهی یوونتوس شد، مسوولیت بزرگی را روی دوش گرفت و توانسته با گل هایش رئال مادرید را همچنان یکی از مدعیان قهرمانی 

اللیگا و اروپا نگاه دارد. این در رشایطی رخ داده که باشگاه هیچ مهاجمی به جای رونالدو جذب نکرد.
رونالدو تابستان 2018 رئال را ترک کرد و کریم بنزما در اولین فصل غیبت رونالدو توانست 30 گل بزند. فصل گذشته کریم 27گل برای رئال زد و تا به اینجای 

فصل نیز توانسته 12 گل به مثر برساند و هنوز بیش از نیمی از فصل نیز باقیامنده است.
مجموع گل های کریم بنزما پس از جدایی رونالدو به 69عدد رسیده و او تنها یک گل تا عدد 70 فاصله دارد. بنزما اگر همه پنالتی های رئال را پس از جدایی رونالدو 

می زد، آمار گلزنی اش به مراتب باالتر بود، اما این وظیفه به رسخیو راموس واگذار شده است.

  معنی »برتری کوانتومی«

زمینـه  در  دهـه ۱۹۸۰  از  کـه  اسـت  متخصصانـی  از  مارتیـن  جـان 

کمپیوتر هـای کوانتـوم تحقیـق می کنـد. او می گویـد: »قبـل از اینکـه 

حتـی کلمـه »کیوبیـت« اخـرتاع شـود )کیوبیـت qubit اساسـی ترین 

قسـمت اطالعاتـی در یـک کمپیوتـر کوانتـوم اسـت(- مشـابه bit در 

کمپیوتر هـای معمولـی، امـا بـا تفاوت هـای مهـم یـک بیـت می توانـد 

صفـر یـا یـک باشـد، یک کیوبیـت می توانـد همزمـان، هر دو باشـد یا 

هـر چـه کـه بیـن ایـن دو عدد اسـت.

یـک بیـت، یـک قسـمت کوچـک از شـارژ الکرتیکـی در یـک تراشـه 

سـیلیکونی اسـت کـه کامپیوتر های کالسـیک از آن ها اسـتفاده کرده 

و عملیات هـای پردازشـی خـود را انجـام می دهنـد، اما یـک کیوبیت، 

یـک اتـم یـا ذره زیـر امتـی اسـت و اطالعـات را بـه روشـی منحـرص به 

فـرد و بـر اسـاس قوانیـن کوانتـوم ذخیـره می کند.

بـه عبـارت دیگـر، بیـت، قسـمتی جداگانـه از اطالعـات اسـت و یـک 

بـا دیگـر کیوبیت هـا گـره  از مجمـوع اطالعـات کـه  کیوبیـت، جـزو 

خـورده اسـت. آقـای مارتیـن در فعالیت هـای اولیـه خود در دانشـگاه 

چطـور  اینکـه  دربـاره  کـرد  مطـرح  اساسـی  سـوال های  کلیفرنیـا، 

نـور،  ذرات  و  فوتون هـا  اتم هـا،  ماننـد  کوچکـی  اجـزای  از  می تـوان 

اطالعـات اسـتخراج کـرد، امـا کار کـردن با اجـزای ظریـف و کوچکی 

اسـت. چالش برانگیـز  بسـیار  ذرات،  اتم هـا  ماننـد 

چگونـه بایـد کاری کـرد کـه ایـن ذرات کوچـک به گونه یـی بـا یکدیگر 

ارتبـاط برقـرار کننـد کـه بتـوان از ارتباط آن هـا محاسـبات کمپیوتری 

مفیـد انجـام داد. به گفتـه آقـای مارتیـن، بایـد کیوبیـت را ایزوله کرده 

تـا منسـجم مبانـد، اگـر زیـاد ایزولـه و تفکیـک شـود دیگـر امـکان 

برقـراری ارتبـاط بـا دیگـر کیوبیت هـا و انجـام محاسـبه وجـود نـدارد.

در  و  مختلـف  مـواد  بـا  کـه  آزمایش هایـی  بـا  سال هاسـت  مارتیـن 

محیط هـای مختلـف انجـام می دهـد، تـالش می کنـد ایـن تعـادل را 

برقـرار کنـد. مرحلـه بعـد، بـه کار گیـری کیوبیت هـا و ارتبـاط آن هـا با 

یکدیگـر در یـک کمپیوتـر اسـت. او کـه باالخـره راهـش را بـه رشکـت 

گـوگل بـاز کـرد بقیـه تحقیقـات خـود را آنجـا و بـا کوانتـوم کمپیوتـر ) 

Sycamoreپردازنـده کوانتومـی کـه توسـط گوگل توسـعه داده شـده( 

ادامـه داد.

آزمایشـگاه های  از  مجموعه یـی  داخـل  در  کیوبیتـی   Sycamore۵۴

رشکـت گـوگل در Goleta ایالـت کالیفرنیـا نگهـداری می شـود.

مطلـق  صفـر  زیـر  درجـه  یـک  حـرارت  در  کوانتومـی  کمپیوتـر  ایـن 

۵۰۰درجـه  یعنـی  ممکـن-  حـرارت  کم تریـن  می شـود-  نگهـداری 

فارنهایـت زیـر صفـر. این ماشـین، از طریـق اشـعه های مایکروویو، در 

داخـل داالن برنامه ریـزی می شـود، ذراتـی کـه نقـش کیوبیت هـا را 

ایفـا می کننـد. یکـی از مسـایلی کـه مارتیـن و دیگـر مهندسـان حوزه 

کوانتـوم بـا آن روبـه رو هسـتند اینکـه چـه کار کننـد کـه کیوبیت هـا 

مـدت زمـان مناسـبی را بـا یکدیگـر در ارتبـاط باشـند تـا محاسـبه 

به صـورت صحیـح انجـام شـود.

Superposition عبارتـی اسـت کـه بـه قابلیـت قرار گیـری کیوبیت ها 

و یـک اطـالق می شـود کـه  به صـورت هم زمـان در دو حالـت صفـر 

یـک قسـمت مهـم از انجـام عملیـات کمپیوتـر اسـت. کوچک تریـن 

مزاحمـت باعـث می شـود کـه یـک کیوبیـت بـه داخـل صفـر یـا یـک 

افـول کـرده و کل ارتبـاط کیوبیت هـا بـا اختـالل روبـه رو شـود.

حـرارت نگهـداری این دسـتگاه ها به طـرز غیرقابل تصوری رسد اسـت، 

امـا کیوبیت هـا بـه کوچک تریـن اشـتباه حسـاس هسـتند و رسیـع از 

هـم گسـیخته و باعـث می شـوند که کل عملیـات پردازش با شکسـت 

روبـه رو شـود. سـاخت یـک کمپیوتـر کوانتـوم بـه انـدازه کافی سـخت 

اسـت، امـا اینکـه چگونـه بایـد بـا آن رفتـار کـرد کـه عملیات هـا بدون 

خطا و مشـکل انجام شـوند، آن قدر مشـکل اسـت که بسـیاری اوقات 

اینکـه کمپیوتر هـای  بـا وجـود  را کالفـه می کنـد. حتـی  مهندسـان 

کوانتومـی امـروز در دوران کودکـی خـود هسـتند، امـا بـا ایـن وجـود 

نگرانـی بابـت مسـاله امنیـت، هم چنان پابرجاسـت.

 ایـن دسـتاورد در قرن پیش رو به طور قطع پیرشفت های چشـمگیری 

می کنـد و از همیـن حاال زنگ خطر را به صدا درآورده اسـت.

آژانـس امنیـت ملـی و دیگـر سـازمان های اطالعاتی در آینـده نزدیک 

چشـم امیـد زیـادی بـه ایـن تکنالـوژی دارنـد، امـا نگرانی های شـان 

نیـز بابـت راز هـا و ارسار امنیتـی هم زمـان افزایـش می یابـد. امریـکا 

برنامه هایـی دارد کـه روش هـای جدیـد رمزگـذاری را توسـعه دهـد، 

روش هایـی کـه حتـی در برابـر کمپیوتر هـای کوانتـوم نیـز غیرقابـل 

رسـوخ باشـد، امـا متقاعـد کـردن دولت هـا و آژانس هـا بـه اسـتفاده از 

شـیوه های نویـن رمزنـگاری، کار سـاده یی نیسـت، زیـرا تهدیـد هنـوز 

بـه وضـوح معرفـی نشـده و حتـی وجـود خارجـی نـدارد.

منبع: فرادید

انقالب ترسناک »کوانتوم« 
نزدیک است؟

بخش دوم و پایانی  

جنـگ در افغانسـتان کـه نزدهمیـن سـال خـود را   

پیچیده تریـن جنـگ  و  می کنـد، طوالنی تریـن  سـپری 

پایان ناپذیـر امریـکا اسـت. اکنون آن دسـته از رسبازان 

امریکایـی در افغانسـتان می جنگند کـه پس از حمالت 

تروریسـتی 11سـپتمرب 2001 متولـد شـده اند. مـردم 

شـده اند.  خسـته  جنـگ  از  کـه  مدت هاسـت  امریـکا 

نظرسـنجی موسسـه »یـوگاو« در مـاه جون سـال2020 

خـروج  از  امریکایی هـا  از  46درصـد  کـه  داد  نشـان 

می کننـد.  حامیـت  شـدیدا  افغانسـتان  از  نیروهـا 

بـا خـروج  »تـا حـدودی«  کـه  گفتنـد  دیگـر  30درصـد 

نیروها موافق هستند.

بـا  اسـت.  اغواکننـده  ۷۶درصـدی  اکرثیـت  ایـن  امـا 

توجـه بـه ایـن واقعیـت کـه ارتـش امریـکا از نیروهـای 

داوطلـب تشـکیل شـده و امریکایی هـا در افغانسـتان 

همچنـان تلفاتـی هـر چند انـدک دارند، مانـدن در این 

کشـور موضوعی نیسـت که مردم نسـبت به آن اشـتیاق 

داشـته باشـند. ایـن نارضایتـی درحـال شـکل گیری یـا 

بی عالقگـی  باعـث  یـا  می انجامـد  کار  از  انـرصاف  بـه 

در رسبـازان می شـود. برعکـس، کسـانی کـه در نهـاد 

جنـگ  از  حـرارت  و  شـور  بـا  و  هسـتند  ملـی  امنیـت 

سیاسـی   رهـربان  تـالش  قادرنـد  می کننـد،  حامیـت 

کننـد.  مواجـه  شکسـت  بـا  را  عقب نشـینی  خواهـان 

تالش هـای  ترمـپ،  دونلـد  و  اوبامـا  بـاراک  دوران  در 

ریاسـت جمهوری برای خروج از افغانسـتان و خاورمیانه 

بـا مقاومـت نخبـگان سیاسـت خارجـی مواجـه شـد که 

بـاور داشـتند خروج بـه هر شـکلی شکسـتی تحقیرآمیز 

می آیـد.  به شـامر 

ترمـپ سـعی کـرد از راه سسـت کـردن قوانیـن جنگـی، 

تناقـض بیـن متایـل خـود بـرای خـروج نیروهـا و تعهـد 

بـه  خارجـی  سیاسـت  نخبـگان 

کنـد.  حـل  را  افغانسـتان  در  جنـگ 

بـا  کـه  بـود  ایـن  ترمـپ  تفکـر دولـت 

آژانس هـای  و  ارتـش  گذاشـنت  آزاد 

اطالعاتـی، می توانـد طالبـان را تحت 

راه  نتیجـه  در  درآورد،  خـود  سـلطه 

بـاز می کنـد.  نیروهـا  بـرای خـروج  را 

اولویـت ویـژه بـه عملیـات مخفـی بـه 

کـه  شـد  داده  سـیا  سـازمان  رهـربی 

شـبه نظامیـان افغان را بـه کار گرفت، 

بـا ایـن اعتقـاد کـه ایـن اقـدام جنـگ 

را تحمل پذیرتـر کـرده و دیگـر نیـازی 

در  آمریکایـی  رسبـازان  مشـارکت  بـه 

بـود. نخواهـد  نـربد  میـدان 

خربنگار اندرو کوئیلتی، گزارشـی در اینرتسـپت نوشـته 

اسـت کـه نتایـج وحشـتناک ایـن سیاسـت را بـه صورت 

مسـتند روایـت می کند: واحدهای شـبه نظامـی افغان، 

مـرگ  عنـوان جوخه هـای  بـه   ،  02 و   01 بـه  معـروف 

عمـل کـرده و حمالتـی را علیـه غیرنظامیـان آغـاز کرده  

کـه بـه قتل عـام شـباهت دارد. بسـیاری از ایـن حمالت 

بـه مـدارس دینـی صـورت گرفتـه کـه منجـر بـه مـرگ 

کودکانـی حتی 8سـاله شـده اسـت.

بـه گفتـه کوئیلتـی: »سـاکنان چهـار منطقـه در وردک - 

نـرخ ، چـاک ، سـیدآباد و دمیـرداد - از یـک رشـته قتـل 

عـام، اعـدام، مثله کردن، ناپدید شـدن اجبـاری، حمله 

بـه مراکـز صحـی و حملـه هوایـی بـه سـاختامن هایی 

بـوده،  غیرنظامیـان  مسـکونی  منطقـه  مشـخصاً  کـه 

صحبـت کرده انـد. بـه گفتـه سـاکنان ایـن مناطـق، بـه 

نـدرت طالبـان در میـان قربانیـان بوده اند. بـا این حال 

ایـن واحـد افغـان و رسان امریکایـی اش از سـوی دولت 

مسـوول شـناخته  هرگـز  متحـده  ایـاالت  و  افغانسـتان 

نشـده اند.«

توسـط  همـه  حمـالت  ایـن  کوئیلتـی،  گـزارش  طبـق 

شـبه نظامیـان افغـان انجـام شـده، کـه تحـت کنـرتول 

دولت افغانسـتان نیسـتند و بـا کارمنـدان امریکایی که 

بـا اسـتفاده از فنـاوری پیرشفتـه کمـک و هدایت شـان 

می کننـد.  همـکاری  می کنـد، 

مشـاوران سـازمان سـیای امریـکا ایـن 

یـا عالیـم  نـام مسـتعار  بـا  را  واحدهـا 

اسـتفاده  اسـامی  از  و  می خواننـد 

. منی کننـد

 آن هـا نـه تنهـا اعضـای واحد افغـان را 

اهداف  شـان  بـل  می دهنـد،  آمـوزش 

آن »جـک  بـه  امریکایی هـا  نیـز کـه  را 

انتخـاب  برایشـان  می گوینـد،  پـات« 

قبـل  جزییـات  توجیهـات  می کننـد. 

در  و  می کننـد  راترشیـح  ماموریـت  از 

هنگام حمالت شـبه نظامیـان افغان را 

تـا منطقـه همراهـی می کننـد. افغان هـا و امریکایی هـا 

شـبانه توسـط هلی کوپرتهـای امریکایـی به روسـتاهای 

تهاجمـی  و هواپیامهـای  دورافتـاده منتقـل می شـوند 

امریکایـی در حیـن انجـام عملیـات، بـاالی رس مـردم 

بـه پـرواز درمی آینـد و آتـش مرگبـاری بـه پـا می کننـد 

کـه گاهـی کلینیک هـای صحـی، لیلیه هـای مکاتـب یا 

قـرار می دهـد.  را هـدف  خانه هـای غیرنظامیـان 

علی رغـم ارایـه گزارش هـای دقیـق از جنایـات جنگـی 

نیروهـای تحـت رهـربی امریـکا، رسـانه های امریکایـی 

در برابـر گـزارش اینرتسـپت سـکوت اختیـار کرده انـد. 

توییـت  مجـدداً  را  مقالـه  سـی.ان.ان  از  تاپـر  جیـک 

کـرد، امـا بـا این وجـود هم چنـدان امیدی منـی رود که 

رسـانه های آمریکایـی بـه ایـن موضـوع اهمیـت دهنـد.

هامنطـور کـه ریـان گریـم، خربنـگار اینرتسـپت متذکـر 

ایـن گـزارش می گـذرد و  انتشـار  از  می شـود: »دو روز 

رسـانه های جریـان اصلـی همچنـان درمورد آن سـکوت 

اختیـار کرده انـد. تصـور کنیـد اگـر رسـانه ها در مـورد 

در  ویتنامـی  غیرنظامیـان  )کشـتار  الی«  »کشـتارمی 

رسبـازان  توسـط  16اپریـل 

واحد گردان سـوم تجسسـی 

ارتـش امریـکا( نیـز اینگونـه 

)در  می کردنـد.«  برخـورد 

حقیقـت، مطبوعـات جریـان 

سـال  یـک  حـدود  اصلـی 

سـیمور  آنکـه  از  پیـش 

خـربی  رسویـس  و  هـرش 

دیسـپچ سـکوت را بشـکنند، 

ریدنـور  رون  هشـدارهای 

دربـاره   را  خـرب  افشـاگر 

مسـکوت  مـی الی«  «کشـتار 

بودنـد.( داشـته  نگـه 

اظهـار  همچنیـن  گریـم 

بایـدن  دولـت  کـه  داشـت 

شـاید بخواهـد عامـالن ایـن جنایـات جنگی ادعا شـده 

را بـه دسـت عدالـت بسـپارد. طبـق مشـاهدات گریـم: 

»یكـی ازکسـانی کـه رصیحـاً از بررسـی حقـوق جنگـی 

دفـاع کـرد، آوریـل هاینـس بود كـه مدیر اطالعـات ملی 

جـو بایـدن خواهـد شـد. و این قـدرت و توانایـی را دارد 

کـه کشـف کنـد چه کسـانی در سـیا در ایـن عملیات ها 

نقـش داشـته و آنهـا را بـه محاکـم قضایـی بسـپارد.«

بـا توجـه به عـدم موفقیـت دولـت اوباما در پـی جنایات 

جنگـی کـه سـازمان سـیا در زمـان جـورج دبلیـو بـوش 

می آیـد.  نظـر  بـه  واهـی  امیـدی  ایـن  شـد،  مرتکـب 

به عـالوه، بایـدن نیز درمـورد افغانسـتان موضعـی مبهم 

دارد و ترمـپ را بـه ذهـن متبـادر می کنـد. 

هامنطـور که انـدرو باچویچ، رییس موسسـه کوینسـی، 

در اوایـل مـاه جـاری در کتـاب »ملـت« یـادآوری کـرد، 

بایـدن در مـورد جنـگ افغانسـتان »می خواهـد هـر دو 

راه را داشـته باشـد.«

 بایـدن گـه گاه می گویـد: ایـن جنگ هـای »همیشـگی 

بایـد پایـان یابـد«، امـا همیـن خود اوسـت کـه در جای 

دیگـری می گویـد امریـکا بایـد تعـداد زیـادی نیـرو در 

افغانسـتان نگـه دارد. بـا توجـه بـه بررسـی های باچویچ 

جنـگ  طوالنی تریـن  پایـان  می خواهـد  هـم  »بایـدن 

در تاریـخ ایـاالت متحـده را اعـالم کنـد، و هـم به طـور 

همزمـان تـداوم آن را تضمیـن می کنـد.« 

می توانـد  نظامـی  سـبک  ردپـای  از  بایـدن  حامیـت 

او را بـه راحتـی بـه هـامن موضـع ترامـپ سـوق دهـد: 

اسـتفاده از عملیـات پنهانـی سـازمان سـیا بـرای حفظ 

از  اسـتفاده  حداقـل  بـا  افغانسـتان  در  امریـکا  قـدرت 

بـرای  دسـتورالعملی  ایـن  متحدالشـکل.  نیروهـای 

اسـت. بیشـرت  قتل عام هـای 

کارتر مالکاسـیان، تحلیلگر پیشکسـوت افغانستان، ماه 

گذشـته در واشنگنت پسـت مقاله یی نوشت و اظهاراتی 

قانع کننـده بیـان کـرد که ایـاالت متحده بیـن دو گزینه 

»عقب نشـینی کامـل تـا مـاه می  یـا نگه داشـنت 2500 

رسبـاز در محـل بـرای انجـام عملیـات ضـد تروریـزم و 

تـالش بـرای جلوگیـری از فروپاشـی دولت افغانسـتان« 

بایـد »انتخـاب قطعـی« داشـته باشـد. تردیـدی نیسـت 

کـه خـروج نیروهـای امریکائـی به معنـای پایـان دولـت 

افغانسـتان اسـت کـه ایـاالت متحـده 19 سـال از آن 

حامیـت کرده اسـت.

مالکاسـیان روشـن می سـازد که عملیات ضد تروریسـم 

و  اسـت  از شکسـت  بـرای جلوگیـری  راهـکاری  رصفـاً 

توجـه  بـا  نـدارد.  جنـگ  پایـان  از  چشـم اندازی  هیـچ 

ضـد  عملیـات  ایـن  اخالقـی  عظیـم  هزینه هـای  بـه 

تروریـزم کـه اینرتسـپت بی باکانه بـه آن پرداخته اسـت، 

می شـود. قوی تـر  کامـل  خـروج  بـرای  اسـتدالل 

به احتامل زیاد بایدن سیاسـت روسـای جمهور قبلی را 

در پیـش می گیـرد و با اسـتفاده از عملیات مخفی سـیا 

بـرای جلوگیـری از شکسـت، بـه پشـت گـوش انداخنت 

ایـن معضـل ادامـه خواهـد داد، امـا امریکایی هـا نبایـد 

معنـای  بـه  رویکـرد  ایـن  واهـی شـوند:  دچـار خیالـی 

تـداوم جنایـات جنگـی وحشـتناک در نربدی اسـت که 

پیـروزی در آن ممکـن نیسـت.

سازمان سیا جوخه های مرگ را در افغانستان هدایت می کند
گزارش های جنایات مورد حامیت آژانس اطالعاتی امریکا بر لزوم پایان دادن

به طوالنی ترین جنگ امریکا تأكید می كند

ترجمه: رشیفه عرفانی
منبع: نیشن/ جیت هیر

کودک کار / عکاس: امان صداقت

قـاب هـــرن

آن ها نه تنها   
اعضای واحد افغان را 
آموزش می دهند، بل 
اهداف  شان را نیز که 

امریکایی ها به آن 
»جک پات« 

می گویند، برایشان 
انتخاب می کنند


