
غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

طالبان و حکومت؛ 
یخی دو روی یک سکه تار

میانه روتر از شریعت اسالمی دارد، در جنگ است. 
اما این برداشتی ساده و ناقص از منازعه افغانستان است 
که پیشینه تاریخی اختالفات و منازعات قومی را در نظر 
این پیشینه دستیابی به  نمی گیرد و بدون در نظرداشت 

تصویری بهتر از جنگ در افغانستان  و | صفحه 4

نگرش غالب خشونت جاری در افغانستان را یک منازعه 
مرکزی  دولت  با  مسلح  ناراضی  گروه  یک  میان  داخلی 
پشتون  عمدتا  گروه  یک  طالبان،  زاویه،  این  از  می داند. 
پایبند به یک قرائت تندروانه و سنتی از اسالم با حکومت 
مرکزی که به کمک غرب به قدرت رسیده و قرائتی نسبتا 

می گوید  کشور  ریاست جمهوری  ارگ  روز:  اطالعات 
که رییس جمهور غنی در یک تماس تلفنی با شیخ 

تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در...
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اعدام سه زندانی 
سنی مذهب در مشهد؛ 

پنج زندانی دیگر 
در خطر اعدام

ده درصد از 
جمعیت اسرائیل پیش از 
همه کشورها در برابر 
کرونا واکسینه شد صفحه 6صفحه 6

قبول  را  نامزدوزیری  دلیلی  هر  به  پارلمان  اگر 
آن  که  نیست  الزم  نداد،  اعتماد  رای  و  نکرد 
باشد.  بی سرنوشتی  در  وزارت خانه  مدت ها 
که  می کند  ایجاب  خوب  حکومت داری  اصل 
شود  معرفی  دیگری  شخص  زودتر  هرچه  باید 
به وجود  وزارت خانه ها  در  مدیریتی  خالی  تا 
رییس  و  کابینه  وزیر  چهار  که  زمانی  از  نیاید. 
پیشنهادی بانک مرکزی از مجلس رای اعتماد 
نگرفتند، یک ماه گذشته است. به رغم درخواست 
را  تازه  چهره های  حکومت  هنوز  مجلس  مکرر 
باقی مانده معرفی نکرده است.  برای وزارت های 
ظاهرا اراده برای این کار هم وجود ندارد. عمدتا 
تیم  به  مربوط  که  شدند  صالحیت  رد  وزرایی 
حمیدی،  رنگینه  زهیر،  طاهر  بودند.  دولت ساز 
مجیب الرحمان کریمی، حسینه صافی و اجمل 
احمدی به ترتیب نامزدان وزرات های اطالعات و 
فرهنگ، معارف، احیا و انکشاف دهات، امور زنان 
و ریاست بانک مرکزی کشور از جمله ی کسانی 
پارلمان  به  دولت ساز  تیم  اردوگاه  از  که  بودند 

برای دریافت رأی اعتماد معرفی شده بودند.
رویه ی »سرپرستی« در حکومت وحدت ملی به 
یک سنت  محکم حکومت داری تبدیل شده بود. 
اغلب وزارت خانه ها و نهادهای مستقل در طول 

عمر حکومت وحدت ملی...
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عبدالحفیظ منصور: 
در دور دوم مذاکرات بحث اصلی 
وی تقسیم قدرت است ر

مسافران ربوده شده در هرات، 
رها شدند

۸ بازیکنی که در سال ۲۰۲۰ 
ناامیدکننده ظاهر شدند

چرا مهربانی با دیگران برای سالمت 
وح  شما مفید است؟ جسم و ر

صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2
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اطالعات روز: عبدالحفیظ منصور، عضو هیأت 
جمهوری اسالمی افغانستان می گوید که در دور 
دوم مذاکرات صلح با گروه طالبان، بحث اصلی روی 
چگونگی تقسیم قدرت می باشد...

کابل نان؛ 
چشماین چون دو چاه 

مالیخولیا
سرد  روز  یک  چاشت  حوالی  پیش،  روز  چند 
شهر نو  گل فروشی  کوچه ی  سر  آن  از  استخوان سوز 
آفتاب  را  کوچه  می آمدم.  کوچه  سر  این  به  کابل 
آسمان و سایه ی ساختمان ها درست از وسط برابر دو 
تقسیم کرده بود. دکان های گل فروشی همه باز بودند. 
ویترین گل های مصنوعی و طبیعی، اقسام عروسک ها 
بود.  نمایان  مغازه ها  بیرون  و  درون  از  خرسک ها  و 
شمار فروشندگان برای گرما داخل مغازه های شان گاز 
بودند سمت  آمده  دیگر  شمار  و  بودند  کرده  روشن 
آفتاب  مغازه ی  های شان  روبه روی  کوچه،  آفتاب رخ 
قیافه های شان  بودند.  نیامده  گرم  ولی  بودند،  گرفته  
دغدغه ی  زمستان  سرمای  جز  که  بودند  طوری 
دیگری ندارند. از درون یک مغازه ی خالی، موسیقی 
مست تاجیکستانی پخش می شد اما صاحبش از آن 

سوی کوچه آن را نمی شنید، چون تمام...
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غیب اهلل سادات: 
والی نام نهاد 

طالبان برای فاریاب 
در انفجار ماین کشته 

شده است

امیر قطر در گفت وگوی تلفنی با غنی: 
برای فراهم آوری زمینه ی برقراری 
آتش بس در افغانستان تالش می کنیم وزیر پیشین 

معادن و پترولیم 
به بیش از یک سال 

زندان محکوم شد

روز چهارشنبه، 10 جدی  نمایندگان در نشست  مجلس 
دالیل  ارائه  با  را   1400 مالی  سال  بودجه  سند  طرح 
هفده گانه و نامتوازن و ناعادالنه خواندن آن، رد کرد و از 

حکومت خواست که سند بودجه را | صفحه 5

رد سند بودجه از سوی مجلس؛
آیا بودجه سال 1400 متوازن 

و عادالنه خواهد شد؟

پرسیت« دوام رویه ی »رس

سال مرگبار برای خبرنگاران افغانستان
وزارت اطالعات و فرهنگ می گوید امنیت جامعه ی رسانه ای 

اولویت آجندای مذاکرات صلح باشد
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حکومت موقت
ایـن  در  همچنـان  منصـور  عبدالحفیـظ 
کشـورهای  بیشـتر  کـه  گفـت  نشسـت 
دهـه ی  دو  در  افغانسـتان  کمک کننـده ی 
به نتیجه رسـیدن  طرفـدار  گذشـته، 
گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان و عالقه مند 
آوردن یـک حکومـت موقـت در کشـور اند.

او امـا افزود که کشـورهای منطقـه، برقراری 
حکومـت موقـت در افغانسـتان را برنامـه ی 
امریکایـی می داننـد و بـا آن مخالـف انـد. 
همیـن طور به گفتـه ی عبدالحفیظ منصور، 
ایـن  مخالـف  نیـز  افغانسـتان  حکومـت 

موضـوع اسـت.
همچنـان به گفته ی او، عامه ی مردم کشـور 
مذاکـرات صلـح را یـک فرصـت می داننـد و 
بـا هـر طریقـی که جنـگ قطع شـود، از آن 

می کند. حمایـت 
عبدالحفیـظ منصـور تأکیـد کـرد: »اگـر در 
ایـن میـان یـک شـخص قرار شـد کـه برود 
و شـخص دیگـری بـه جـای او بیایـد، صلح 

ایـن ارزش را دارد.«
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود که 
قـرار اسـت دور بعدی مذاکـرات صلح دولت 
افغانسـتان با گـروه طالبان تا سـه روز دیگر 
مذاکـرات  ایـن  شـود.  آغـاز  جـدی(   1۶(
دوحـه  در  جـاری  سـال  سـنبله ی   ۲۲ در 

یافت. گشـایش 
حـدود سـه مـاه زمان گرفـت تـا هیأت های 
اسـالمی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی 
افغانسـتان و گـروه طالبـان روی طرزالعمل 
هیأت هـای  برسـند.  توافـق  بـه  مذاکـرات 
دو طـرف پـس از توافـق روی طرزالعمـل، 
روی  بیشـتر  مشـورت های  به منظـور 
آجنـدای مذاکـرات، بـه توقف سـه هفته ای 

کردنـد. توافـق  مذاکـرات 

تـالش اند کـه از این موضوع اسـتفاده کرده 
و »قضیـه را بـه نفـع خـود یک سـره کنند.«

گـروه  ایـن  کـه  گفـت  او  هـم،  سـویی  از 
تمامـی مـردم افغانسـتان را مقصـر، مجـرم 
او  می داننـد.  امریـکا  دولـت  خدمـت  در  و 
تأکیـد کـرد که از نـگاه طالبـان، مجاهدین، 
افسـرانی کـه علیـه ایـن گـروه می جنگند و 
»زنانـی کـه در مدرسـه ها درس می خوانند، 
نیـز  می خواننـد«،   درس  کـه  بچه هایـی 

مقصـر و »نوکـر« امریـکا انـد.
همچنـان عبدالحفیظ منصـور گفت که این 
گـروه یـک گـروه قدرت طلب اسـت و بدون 
اینکـه برنامه ای بـرای حکومت داری داشـته 

باشـد، »شـوق حکم روایی« دارد.
او همچنـان گفـت کـه طالبان یـک حرکت 
دینـی نیسـت و افـراد آن فقـط »تظاهـر به 
دیـن« می کننـد. او گفـت کـه ایـن گـروه 
بـرای جلـب اذهان عامـه و تحریـک توده ی 
مـردم، شـعارهای دینـی سـر می دهـد،  ولی 
بـرای  دینـی  مسـتندات  مذاکـره  میـز  در 

ارایـه نمی توانـد.  توجیـه عمل کردشـان 

هنـوز تغییـر نکرده اسـت.
افـزود: »در سـال های اخیـر رسـانه های  او 
غربـی در مـورد ماهیـت طالبـان پرغلـط و 
پـردروغ گفته انـد. پیوسـته همه شـنیده ایم 
و  کرده انـد  تغییـر  طالبـان  گفته انـد  کـه 
نیسـتند.  سـابقه  طالبـان  دیگـر  طالبـان 
شـناخت و ارزیابـی مـن ایـن را می رسـاند 
تغییـری  هیچ گونـه  طالبـان  ذهنیـت  کـه 
نکـرده اسـت؛ حتـا سرمسـت تر و مغرورتـر 

هـم شـده اسـت.«
آقـای منصـور تأکیـد کرد کـه بیشـتر افراد 
گـروه طالبـان به شـمول اکثریـت رهبـران 
نظامی گـری  روحیـه ی  هنـوز  گـروه  ایـن 
دارنـد و بـه ایـن فکرنـد کـه قـدرت را در 
افغانسـتان از طریـق زور به دسـت بیاورنـد. 
او آن را یـک خطـر »جـدی« عنـوان کرد و 
گفـت کـه به دلیـل ایـن بـاور گـروه طالبان 
بـا  دارد کـه همزمـان  ایـن وجـود  امـکان 
گفت وگوهـای صلـح، جنـگ تشـدید شـود.

ایـن عضو هیـأت مذاکره کننـده ی جمهوری 
اسـالمی افغانسـتان افـزود کـه طالبـان در 

اطالعـات روز: عبدالحفیـظ منصـور، عضـو 
افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری  هیـأت 
می گویـد کـه در دور دوم مذاکـرات صلـح با 
گـروه طالبـان، بحـث اصلـی روی چگونگی 

می باشـد. قـدرت  تقسـیم 
آقـای منصور کـه دیروز )شـنبه، 1۳ جدی( 
اسـتراتژیک  مطالعـات  »انسـتیتوت  در 
می کـرد،  صحبـت  کابـل  در  افغانسـتان« 
گفـت: »دور دوم مذاکـرات ]صلـح[ بحـث 
دوم  دور  در  نیسـت.  دینـی  مسـائل  روی 
برنامه هـای  تبـادل  روی  بحـث  مذاکـرات 
سیاسـی نیسـت کـه کـدام برنامـه بـه حال 
افغانسـتان بهتـر اسـت و کـدام سـازگارتر 
اسـت. واضـح و روشـن بحـث روی تقسـیم 

اسـت.« قـدرت 
در  بحث هـا  تأکیـد کـرد کـه  او همچنـان 
مسـتقیم  به صـورت  مذاکـرات  بعـدی  دور 
روی چگونگـی تقسـیم ادارات و نهادهـا  در 

می باشـد. متمرکـز  آینـده«  »حکومـت 
ایـن عضو هیـأت مذاکره کننـده ی جمهوری 
اسـالمی افغانسـتان همچنـان گفـت که در 
صدسـال اخیـر، ایـن چهارمیـن بـار اسـت 
تاریخـی  مرحلـه ی  چنیـن  بـا  کشـور  کـه 
امـان اهلل  او،  گفتـه ی  بـه  می شـود.  مواجـه 
خـان، شـاهی کـه اسـتقالل افغانسـتان را 
چپگـرا،  رییس جمهـور  نجیـب اهلل،  گرفـت، 
رییس جمهـوری  ربانـی،  برهان الدیـن 
غنـی،  محمداشـرف  و  مجاهدیـن  دولـت 
ایـن  بـا  کشـور  کنونـی  رییس جمهـوری 

شـده اند. مواجـه  وضعیـت 

»ذهنیت طالبان تغییر نکرده است«
از سـویی هـم، عبدالحفیـظ منصـور گفـت 
کـه ذهنیت گروه طالبان نسـبت به مسـائل 
افغانسـتان  در  حکومـت داری  و  اجتماعـی 

عبدالحفیظ منصور: 

کرات بحث اصلی روی تقسیم قدرت است در دور دوم مذا

صفوف  در  فرزندان  فرستادن  برای  مردم 
پولیس بیشتر شده است.

والیت قندهار در جنوب کشور از والیت های 
از  اواخر بخش هایی  این  ناامن است که در 
میان  خوینین  درگیری  شاهد  والیت  این 
به  مربوط  جنگ جویان  و  دولتی  نیروهای 

گروه طالبان بوده است.

قندهـار  در  پولیـس  نیروهـای  درصـد   ۷0
 ۳0 تنهـا  و  کـرده  تـرک  را  وظایف شـان 

مانده انـد. باقـی  نیروهـا  ایـن  درصـد 
دو روز پیش، اما فرماندهی پولیس قندهار 
کرد  تکذیب  را  گفته ها  این  اعالمیه ای  در 
در  بی بنیاد خواند.  را  آقای حیات  ادعای  و 
اعالمیه آمده است که هم اکنون عالقه مندی 

قندهار تعیین شده است.
خانم مومند افزوده است که آقای خان زاده 
محلی  ارگان های  اداره ی  پیشنهاد  براساس 

به عنوان والی قندهار تعیین شده است.
ایـن درحالـی اسـت کـه حیـات اهلل حیـات 
در یـک مصاحبـه ی اختصاصی بـا تلویزیون 
کـه  بـود  گفتـه  »آریانانیـوز«  خصوصـی 

ارگان های  مستقل  اداره ی  روز:  اطالعات 
محلی اعالم کرده است که حیات اهلل حیات، 

والی قندهار از سمتش برکنار شده است.
نرگس مومند حسن زی، سخن گوی اداره ی 
مستقل ارگان های محلی دیروز )شنبه، 1۳ 
به جای  که  است  گفته  تویتی  در  جدی( 
آقای حیات، روح اهلل خان زاده به عنوان والی 

وایل قندهار برکنار شد

مذاکره کننده ی دولت دیروز در یک نشست 
قرار  هیأت  این  اعضای  که  گفت  کابل  در 
است تا دو روز دیگر )دوشنبه، 1۵ جدی( به 

شهر دوحه، مرکز قطر بروند.
دولت  صلح  مذاکرات  بعدی  دور  است  قرار 
افغانستان با گروه طالبان در 1۶ جدی آغاز 
سال  سنبله ی   ۲۲ در  مذاکرات  این  شود. 
تاریخ  در  و  یافت  جاری در دوحه گشایش 

۲۲ قوس برای ۲0 روز متوقف شد.

توسعه ی روابط تجارتی میان دو کشور نیز 
بحث و تبادل نظر کرده اند.

سـه  طـرف  دو  میـان  گفت وگـو  ایـن 
مذاکـرات  دوم  دور  آغـاز  از  پیـش  روز 
قطـر  اسـت.  گرفتـه  صـورت  بین االفغانـی 
میزبـان دور نخسـت ایـن مذاکـرات بـود و 
قـرار اسـت کـه دور دوم مذاکـرات نیـز در 

شـود. برگـزار  کشـور  ایـن 
هیأت  عضو  منصور،  عبدالحفیظ 

برقراری  بر  تلفنی  این صحبت  در  دوطرف 
آتش بس فوری در افغانستان تأکید کرده اند.

به نقل از خبرنامه، امیر قطر وعده داده است 
که حکومت قطر به خاطر فراهم آوری زمینه 
برای برقراری آتش بس در افغانستان تالش 

می کند.
قطر  امیر  و  غنی  رییس جمهور  همچنان 
و  تحکیم  مورد  در  تلفنی  تماس  این  در 
به ویژه  همکاری ها  و  مناسبات  گسترش 

کشور  ریاست جمهوری  ارگ  روز:  اطالعات 
یک  در  غنی  رییس جمهور  که  می گوید 
تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، 
امیر قطر در مورد صلح افغانستان گفت وگو 

کرده است.
ارگ  سوی  از  که  خبرنامه ای  در 
ریاست جمهوری به نشر رسیده، آمده است 
دیروز  چاشت  از  قبل  گفت وگو  این  که 
است.  گرفته  صورت  جدی(   1۳ )شنبه، 

امری قطر در گفت وگوی تلفین با غین: 

برای فراهم آوری زمینه ی برقراری آتش بس در افغانستان تالش می کنیم

یر پیشنی معادن و پرتولیم به بیش از یک سال زندان محکوم شد وز
بـه نقـل از خبرنامـه، او متهـم اسـت کـه در قبـال عقد قـرارداد اعمـار فابریکه ی سـمنت 
والیـت هـرات و معـدن زغـال سـنگ »پهلوانـان« ولسـوالی کـرخ ایـن والیـت با شـرکت 
»پیشـگامان صنعـت مجـد« ایران، از صالحیت های خـود در دوران وزارتش، سوءاسـتفاده 

کرده اسـت.
دادگاه عالی گفته است که بر اثر این سوءاستفاده، وزارت معدن بنابر عدم تحویلی یک ونیم 

میلیون دالر پول تأمینات شرکت، متضرر شده است.
آقای شهرانی برای مدتی در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، وزیر معادن و پترولیم بود.

دادگاه عالی کشور اعالم کرده است که وحیداهلل شهرانی، وزیر پیشین معادن و پترولیم 
به اتهام سوءاستفاده از صالحیت های وظیفوی به یک سال و یک ماه زندان تنفیذی و رد 

یک ونیم میلیون دالر امریکایی محکوم به مجازات شده است.
برای  حکم  این  که  است  آمده  رسیده،  نشر  به  عالی  دادگاه  از سوی  که  خبرنامه ای  در 
ریاست  به  که  وزیران  ویژه ی  دادگاه  در  جدی(   1۳ )شنبه،  دیروز  شهرانی  وحیداهلل 
بود،  شده  برگزار  احدی  عبدالحسیب  و  متین  برات علی  عضویت  و  سنگری  محمدزمان 

صادر شده است.

غیب هللا سادات: 
یاب در انفجار ماین کشته شده است وایل نام نهاد طالبان برای فار
جنگ جوی دیگر این گروه نیز کشته شده اند.

او افزوده است که سه جنگ جوی دیگر این گروه هم در این انفجار زخمی شده اند.
فرمانده پولیس فاریاب تأکید کرده که این رویداد ناشی از انفجار ماین جاسازی شده توسط 

جنگ جویان طالبان بوده است.
گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

والیت فاریاب در شمال کشور از والیت های ناامن است که جنگ جویان گروه طالبان در 
بیشتر نقاط این والیت حضور و فعالیت گسترده دارند.

اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت فاریاب می گویند که »مولوی وکیل احمد« مشهور 
به »ناظم«، والی نام نهاد گروه طالبان برای این والیت در نتیجه ی انفجار ماین کشته شده 

است.
غیب اهلل سادات، فرمانده پولیس فاریاب دیروز )شنبه، 1۳ جدی( گفته است که این رویداد 
حوالی ساعت ۲:00 بامداد در روستای »پوپل زی« ولسوالی دولت آباد این والیت رخ داده 

است.
به گفته ی آقای سادات، در این انفجار عالوه بر والی نام نهاد طالبان برای فاریاب، شش 

با سرپرست ها اداره  شد. این سنت از نظر قانونی 
و اصول حکومت داری خوب انتقادهای زیادی 
را برانگیخت. تا جایی که به بازی سرپرستی در 
حکومت وحدت ملی معروف شد. از نظر قانونی، 
تمام اعضای کابینه و برخی ریاست های مهم 
حکومت باید رای اعتماد مجلس نمایندگان را 
به دست آورند. براساس مصوبه ی شورای ملی، 
سرپرستان وزارت ها و ریاست هایی که نیاز به 
رای اعتماد مجلس نمایندگان دارند، فقط دو 
این  براساس  بمانند.  سرپرست  می توانند  ماه 
از  بیشتر  سرپرستان  اجرائات  هرگونه  مصوبه، 
دو ماه غیرقانونی است. اما اغلب وزارت خانه ها 
حکومت  عمر  طول  در  مستقل  نهادهای  و 
به نظر  اداره  شد.  سرپرست ها  با  ملی  وحدت 
می رسد رییس جمهور غنی تصمیم دارد دوباره 

همین راه را برود. 
رویـه ی سرپرسـتی تنهـا یـک چالـش قانونی 
خـوب  حکومـت داری  بـا  کار  ایـن  نیسـت؛ 
نـدارد.  هم خوانـی  نیـز  مدیریـت  اصـول  و 
سرپرسـتان از لحاظ قانونی بـا محدودیت های 
اجرایـی مواجه انـد و ایـن امر سـبب بن بسـت 
 یـا کنـدی امـور  کاری ایـن مقام هـا می شـود. 
اداره  سرپرسـت  سـوی  از  کـه  نهادهایـی 
هرج و مـرج  و  بی نظمـی  دچـار  می شـوند، 
می باشـند و نظـم بروکراتیک آن فرومی پاشـد. 
مقام هـای  کـه  اسـت  ایـن  بزرگ تـر  مشـکل 
ارشـد اداراتـی کـه از سـوی سرپرسـت اداره 
صالحیـت  و  اقتـدار  بـه  کمتـر  می شـوند، 
مقـام  چـون  می کننـد؛  اعتنـا  سرپرسـتان 
سرپرسـت موقت اسـت و کارمنـدان تحت امر 
آن هـا نیـز می دانند کـه مقام بـه زودی اداره را 
تـرک می گویـد. همچنـان سرپرسـتان ادارات 
نیـز بـا تصـور این کـه عمـری زیـادی در اداره 
ندارنـد، نـه تـوان کار و برنامه ریـزی را دارنـد 

نـه هـم انگیـزه ی آن را. 
هر  از  بیش  غنی  رییس جمهور  این که  به رغم 
کابینه  که  حکومتی  می داند  دیگری  کس 
ارائه  مردم خدمات  به  نمی تواند  باشد  نداشته 
»سرپرستی«  سنت  دوام  بر  اصرار  اما  کند، 
یک دلیل بزرگ سیاسی دارد. کابینه حکومت 
است.  توافق سیاسی  نیز محصول یک  کنونی 
کابینه  از  نیمی  دست کم  صورت  این  در 
ایده آل آقای غنی نیست و وفاداری الزم را به 
سازوکار  با  رییس جمهور  ندارد.  رییس جمهور 
سرپرستی یک تیر دو نشان را می زند؛ از یک 
طرف وزرایی را که به او وفادار نیست برکنار 
در  خود  تیم  برای  دیگر،  طرف  از  و  می کند 
سهم  قدرت  کالن  تقسیم  در  که  وزارت هایی 
در  می کند.  ایجاد  امن  حاشیه  نیست،  ارگ 
وزرایی  عمدتا  ملی  وحدت  حکومت  زمان 
به سرپرستی  وزارت خانه هایی  و  برکنار شدند 
به جناح سپیدار  داده شدند که مربوط  سوق 
بودند. با این رویکرد رییس جمهور در حکومت 
نبودند  او  به  مربوط  را که  وزرایی  وحدت ملی 
اعمال  و  برکناری  کرد.  بی صالحیت  عمل  در 
آقای  برای  مراتب  به  بر سرپرست وزرا  اتوریته 
کار  این  که  هرچند  است؛  کم هزینه تر  غنی 
باشد.  قانون و حکومت داری خوب هم  خالف 
به  غنی  آقای  دور  این  که  دارند  انتظار  مردم 

داستان سرپرستی خاتمه دهد. 

مسافران ربوده شده 
در هرات، رها شدند

اطالعات روز – هرات: مقام های محلی در والیت 
هرات می گویند که نیروهای دولتی در یک اقدام 
»فوری« موفق به رهاسازی مسافران از نزد افراد 

مسلح ناشناس شده اند.
)شنبه،  دیروز  هرات  والی  قتالی،  وحید  سید 
که  گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  جدی(   1۳
افراد  هوایی،  و  زمینی  نیروهای  عملیات  آغاز  با 
مسلح مسافران را رها کرده، اما موتر ملی بس و 

راننده اش را با خود برده اند.
او افزود که افراد مسلح ناشناس این موتر ملی بس 
را صبح دیروز از مسیر شاه راه هرات – تورغندی 

با خود برده اند. 
او در مورد شمار مسافران رهاشده چیزی نگفت. 
پیشتر پولیس هرات به روزنامه اطالعات روز گفت 

که جنگ جویان طالبان این افراد را ربوده اند.
هرات  شاه راه  مسیر  در  ناامنی ها  اواخر  این  در 
شورای  بارها  است.  یافته  افزایش  تورغندی   –
والیتی هرات از حکومت خواسته تا با راه اندازی 
عملیات پاکسازی جلو گسترش ناامنی ها در این 
مسیر را بگیرد، اما تاکنون اقدامی در این مورد از 

سوی حکومت صورت نگرفته است.
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سهراب سروش

مورد متهم می باشند.«

سهم حکومت و گروه های تروریستی در خشونت 
علیه خبرنگاران

میالدی  گذشته  سال  در  افغانستان  خبرنگاران  مرکز 
کرده  ثبت  را  خبرنگاران  علیه  تهدید  قضیه ی   4۵
است. این مرکز گفته است که در 1۲ مورد مقام های 
دولتی، 11 مورد طالبان، ۶ مورد افراد ناشناس، ۵ مورد 
امنیت ملی، 4 مورد افراد زورمند، ۳ مورد پولیس، و 
یک نماینده ولسی جرگه، یک نماینده شورای والیتی، 
محافظان رییس جمهور و یک افسر ارتش هرکدام در 
یک یک مورد متهم هستند. در 1۳ قضیه ی توهین و 
امنیت ملی و  پولیس در ۸ مورد،  تحقیر خبرنگاران، 
زورمندان هرکدام در ۲ مورد و محافظان رییس جمهور 
بازداشت  قضیه ی   ۶ در  هستند.  متهم  مورد  یک  در 
موقت )یک روز تا چند ماه( مقام های محلی، پولیس 
داشته اند.  نقش  مورد  دو  در  کدام  هر  ملی  امنیت  و 
همچنان در رویدادهای ربوده شدگان تمام هر 4 مورد 
از سوی طالبان صورت گرفته است و خبرنگاران از یک 
تا چند روز و حتا بیش از یک ماه در اسارت بوده اند. در 
1۲ ماه گذشته ۶ مورد حمله مسلحانه علیه خبرنگاران 
ثبت رسیده  به  ناشناس  افراد  از سوی  نیز  و رسانه ها 
در  علیه خبرنگاران  افزایش خشونت  از  نگرانی  است. 
افغانستان شدت گرفته است. اخیراً خبرنگاران به صورت 
هدفمند در حمالت مسلحانه کشته می شوند. سازمان 
گزارشگران بدون مرز گفته است که افغانستان سومین 

کشور مرگبار برای خبرنگاران در جهان است. 
در ماه دسامبر سال گذشته میالدی کمیته مصونیت 
از  حمایت  بین االمللی  سازمان  افغان،  خبرنگاران 
رسانه ها و گزارش گران بدون مرز در نامه ای از جامعه ی 
خبرنگاری افغانستان حمایت خود را اعالم کرده و از 
زمینه ی  در  تا  خواستند  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
کاهش خشونت علیه خبرنگاران اقدامات جدی انجام 

دهند.

ذبیح  شفیق  و  گزارشگر  امیری  ضمیر  واحدشاه  میر 
داعی  الیاس  کابل،  در  تلویزیون خورشید  تصویربردار 
گزارشگر رادیو آزادی در هلمند، ماللی میوند مجری 
این رسانه در  انعکاس و طاهرخان راننده ی  تلویزیون 
جالل آباد و رحمت اهلل نیکزاد تصویربردار آزاد و همکار با 
تلویزیون الجزیره و خبرگزاری آسوشیتیدپرس در غزنی 
افرادی اند که در این سال در نتیجه ی خشونت ها جان 

باخته اند.
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که عالوه بر این 
پیشین  مجری  سیاووش  یما  باختگان،  جان  از  شمار 
طلوع نیوز نیز بر اثر انفجار هدفمند در کابل کشته شده 
است. یما سیاووش، الیاس داعی و ماللی میوند در یک 

ماه جان باخته اند.
خبرنگار   19 حداقل  میالدی،  گذشته ی  سال  در 
و  جنایی  رویدادهای  در  دیگر  رسانه ای  کارمند  و 
مرکز  برداشته اند.  والیات مختلف زخم  در  تروریستی 
خبرنگاران افغانستان از حکومت می خواهد که به طور 
با  را  نتایج آن  و  بررسی  را  این قضایا  جدی و شفاف 

جامعه ی رسانه ای کشور شریک سازد.
سال  یک  در  همچنان  افغانستان  خبرنگاران  مرکز 
خشونت  مورد   11 شامل  تهدید  مورد   4۵ گذشته 
فیزیکی، ۶ مورد بازداشت، ۶ مورد اختطاف و 4 مورد 
دیگر اقدام مسلحانه علیه خبرنگاران و رسانه ها را ثبت 
گروه های  مرکز،  این  یافته های  براساس  است.  کرده 
مسلح  افراد  همچنان  و  طالبان  و  داعش  تروریستی 
رسانه ای  کارمندان  و  خبرنگاران  قتل  عامل  ناشناس 

بوده اند. 
مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش خود نوشته است: 
»داعش به کشتن دو مجری، یک کارمند تخنیکی و 
یک کارمند خدماتی، طالبان به کشتن یک گزارشگر 
و یک تصویربردار و افراد ناشناس در کشتن دو مجری 
مظنون و یا متهم هستند. همچنان در قضایای زخمی 
شدگان، داعش به زخمی کردن 9 خبرنگار و کارمند 
رسانه ای، افراد مسلح ناشناس در ۶ مورد و طالبان در 4 

معصومه جعفری
گزارشگر

صلح  مذاکرات  دوم  دور  شدن  نزدیک  با  همزمان 
با گروه طالبان، وزارت اطالعات و فرهنگ  افغانستان 
و  خبرنگاران  علیه  خشونت  افزایش  نگران  کشور 
رسانه ها است و خواهان دادخواهی و رسیدگی الزم به 

چالش های خبرنگاران افغانستان شده است.
محمد طاهر زهیر، سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ 
روز گذشته )شنبه، 1۳ جدی( در یک نشست خبری 
گفت که اوضاع امنیتی و چالش های خبرنگاران باعث 
شده است که آزادی بیان در خطر باشد. او از نهادهای 
امنیتی افغانستان خواست که فضای امن و آرام را برای 

خبرنگاران و رسانه ها فراهم سازند.
آقای زهیر در بخشی از صحبت هایش از شورای عالی 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده  هیأت  ملی،  مصالحه 
که  خواست  صلح  امور  در  دولت  وزارت  و  افغانستان 
تأمین امنیت و مصونیت جامعه رسانه ای و خبرنگاران 

را در اولویت آجندای مذاکرات صلح قرار دهند.
طریق  از  را  دادخواهانه ای  »نامه ی  گفت:  همچنان  او 
وزارت امور خارجه به نمایندگی سازمان ملل متحد در 
افغانستان )یوناما( و اتحادیه ی اروپا ارسال کردیم و از 
این دو مرجع بین المللی در افغانستان می خواهیم که 
بر طرف مقابل، گروه های هراس افگن و تروریستانی که 
در عقب این قضایا قرار دارند، از طریق مجاری ای که 
خود می دانند، فشار وارد کنند و از ابزارهای ممکن برای 

مصون شدن فضا برای خبرنگاران کار بگیرند.«
همزمان با آن گزارش ساالنه مرکز خبرنگاران افغانستان 
نشان می دهد که رقم قربانیان جامعه ی رسانه ای نسبت 
به سال گذشته میالدی افزایش یافته است. این مرکز 
و  خبرنگاران  علیه  خشونت  قضایای  که  است  گفته 
رسانه ها نسبت به سال ۲019 میالدی در سال ۲0۲0 

یک مورد بیشتر بوده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان گزارش ساالنه ی خود را روز 
گذشته منتشر کرد و در آن گفته است که در سال 
۲0۲0 میالدی نزدیک به 11۲ قضیه ی خشونت علیه 
خبرنگاران و کارمندان رسانه ای به وقوع پیوسته است. 
این قضایا شامل مواردی قتل یا زخمی شدن کارمندان 
رسانه ها، خشونت های فیزیکی، توهین، تحقیر، تهدید 

و ارعاب و یا حمالت و اعمال خراب کارانه بوده است.
رسانه ای  کارمند  هشت  میالدی   ۲0۲0 سال  در 
یک  گزارشگر،  دو  مجری،  دو  به شمول  خبرنگار  و 
باخته اند.  جان  تخنیکی  کارمند  یک  و  تصویربردار 
صفر محمد اتل مجری رادیو سمون در هلمند، احمد 
فیروزکوه،  در  غور  صدای  رادیو  مجری  نوید  خان 

سال مرگبار برای خربنگاران افغانستان

چنـد روز پیـش، حوالـی چاشـت یـک روز سـرد استخوان سـوز از 
آن سـر کوچـه ی گل فروشـی شـهر نو کابـل بـه ایـن سـر کوچـه 
می آمدم. کوچه را آفتاب آسـمان و سـایه ی سـاختمان ها درسـت 
گل فروشـی  دکان هـای  بـود.  کـرده  تقسـیم  دو  برابـر  وسـط  از 
همـه بـاز بودنـد. ویتریـن گل هـای مصنوعـی و طبیعـی، اقسـام 
نمایـان  مغازه هـا  بیـرون  و  درون  از  خرسـک ها  و  عروسـک ها 
بـود. شـمار فروشـندگان بـرای گرمـا داخـل مغازه های شـان گاز 
روشـن کـرده بودنـد و شـمار دیگـر آمـده بودند سـمت آفتاب رخ 
کوچـه، روبـه روی مغازه ی  های شـان آفتـاب گرفتـه  بودنـد، ولـی 
گـرم نیامـده بودند. قیافه های شـان طـوری بودند که جز سـرمای 
زمسـتان دغدغـه ی دیگـری ندارنـد. از درون یک مغـازه ی خالی، 
موسـیقی مسـت تاجیکسـتانی پخش می شـد اما صاحبـش از آن 
سـوی کوچـه آن را نمی شـنید، چـون تمـام »دوردسـترخوان« 

سـرمای زمسـتان را فحـش مـی داد.
چنـد رسـتوران نیـز در آن کوچـه موجود اسـت. مـردان کباب پز 
از پشـت کوره هـا سـه کار را همزمـان انجـام  می دادنـد؛ بـا یـک 
دسـت پکـه می کردنـد، بـا دسـت دیگـر سـیخ های کبـاب را بـه 
ترتیـب پشـت و رو می کردنـد و بـا فریـاد مـردم را بـه خـوردن 
بـه داخـل سـالن های غذاخـوری دعـوت  لذیـذ  انـواع غذاهـای 
می کردنـد. یـک نفـر زرنگ تـر بـرای این کـه فقـط دو کار را انجام 
بدهـد، یـک بادپکه ی برقـی را کنار کـوره اش به بـرق وصل کرده 
بـود. باد پکـه می چرخیـد و دود ذغـال و بوی اشـتهابرانگیز شـحم 

حیوانـی را تـا شـعاع چندصدمتـری اطـراف پراکنـده می کـرد.
همین طـور کـه از وسـط کوچـه پیـش می آمدم، سـه مـرد چاقی 
را دیـدم کـه از یـک دکان بـا شـش هفـت اَمیـل گل پالسـتیکی 
بیـرون آمدنـد و داخل یـک کروالی سـفید رفتند. بـر قلب گل ها 
ایـن عبـارت نوشـته شـده بودند: »حج مبـارک هو.« ایـن طرف تر 
دو دختر جـوان بـا دکانـدار چانـه  می زدند. داخل یـک دکان  دیگر 
چنـد زن و کـودک در اطـراف یـک اجـاق گاز اوکراین-جاپـان 
منتظـر نشسـته بودند. خـود گل فروش بیرون دکانـش در حالی که 
بـا دم تنگـی و سـختی جلـو خـروج آب بینـی اش را می گرفـت، 
بـا یـک قیچـی، گل دسـته می کـرد. روبه رویـش یـک زن چـاق 
جوگـی بـا دو کـودک خردسـالش روی زمین نمناک نشسـته بود 

و گدایـی می کـرد.
را دیـدم کـه جـز  کمـی کـه پیش تـر آمـدم، مـردی معتـادی 
لباس هـای ژنـده، کثیـف و نمنـاک و اسـتخوان بقیـه  ی وجودش 
را از دسـت داده بـود؛ حتـا پوسـتش را. پوسـتش دیگـر رنـگ 
را نداشـت؛ رنـگ مـرداب چـرب داخـل جـوی  انسـان  پوسـت 
و  دسـت ها  پاهـا،  داشـت.  را  هتـل  یـک  آشـپز خانه ی  پیـش 
کـه  لب هـای  مثـل  زخم هـا  بودنـد.  زخمی زخمـی  صورتـش 
رنـگ لب سرین شـان رو بـه تمامـی باشـد، خیـره ولـی همچنـان 
سـرخ می زدنـد. گویـی خونـی هـم در رگانـش نمانده بـود. وقتی 
به سـوی دود  کباب هـای کـه مـن از میان شـان آمـده بـودم، راه 
از هـوا  نامرئـی  بـا یـک ریسـمان  می رفـت احسـاس  می کـردم 
آویـزان اسـت. نـای حـرف زدن نـدارد. گردنـش سسـت و سـرش 
بـه یـک طـرف متمایل بـود. احسـاس کـردم سـروصدای موترها، 
آدم هـا و موسـیقی ها بـرای او مثـل غـرش رعـد و سـیل شـنیده 
می شـود. چیـزی نمانـده بـود کـه از حـال بـرود و روی زمیـن 
بیفتـد. تلو تلـو می خـورد ولـی بـه زمیـن نمی افتـاد. درحالی کـه 
آدم احسـاس می کـرد می افتـد. می افتـد. ایـن آخریـن قدمـش 
اسـت. ایـن بـار حتمـا می افتـد. مثـل یک مترسـک خشـکم زده 
بـود و نگاهـش می کـردم. بـه هرچیزی کـه می دیـد، آب دهانش 
را قـورت می داد. احسـاس کردم این سالنه سـالنه راه رفتن ناشـی 
از ضعف گرسـنگی اسـت. حتما حس بویایی اش بسـیار تیز شـده 
اسـت. شـاید روده هایـش در هـم می پیچند. شـاید به کبـاب فکر 
می کنـد. بـه تکه های گوشـت که از قصابـی می آورنـد. خیلی زود 
می شـویند، خیلـی زود در سـیخ ها جیـل می کننـد، خیلـی زود، 
خیلـی زود. چـون همه گرسـنه اند. خیلـی گرسـنه اند. درحالی که 
بـه ایـن چیزهـا دربـاره ی او فکـر می کـردم، چنـد متـر بیشـتر از 
همدیگـر فاصلـه نداشـتیم. ناگهـان مسـتقیم بـه چشـمانم خیره 
شـد. چشـمانش مثـل دو چـاه عمیق و تاریـک مالیخولیـا بود؛ پر 

از انـدوه و و درماندگـی و احسـاس گنـاه.
تـاب تماشـا نبـود. مثل یک متهـم نگاهـم را فوری از چشـمانش 
را  او  کـس  هیـچ  کـردم.  نـگاه  دیگـر  آدم هـای  بـه  و  دزدیـدم 
نمی دیـد. یـک زن و یـک مـرد جـوان دست به دسـت هـم از کنار 
مـن گذشـتند. آن قـدر از نزدیکـم کـه بـوی عطر لباس های شـان 
کـه  بـود  تراشـیده  تـه  از  آن قـدر  را  ریشـش  مـرد  شـنیدم.  را 
گونه هایـش بـرق مـی زد. بـه تیغ هـای فکـر کـردم کـه ریش ها و 
مو هـای زائیـد بـدن آدم هـای ایـن شـهر را می تراشـند. آن تیغ ها 
کجـا می شـود؟ در کنـج  حمام هـا بـه سـطل  های زبالـه  می افتـد. 
بعـد بـه زباله دانی هـای بزرگ تری در سـطح شـهر سـفر می کنند. 
هیـچ زباله دانـی در شـهر نیسـت که توسـط معتـادان و کـودکان 
خیابانـی ایـن شـهر باربـار تالشـی و »پروسـس« نشـوند. شـاید 
همـان تیغ هـا دسـت های آن مـرد معتـاد را پاره  پاره کرده اسـت.

نمی توانـم توجـه هیـچ کـس را بـه حـال مردمـان معتـاد جلـب 
از  ولـی  حرف هاسـت،  ایـن  از  بزرگ تـر  فاجعـه  چـون  کنـم، 
همـه یـک خواهـش بسـیار ناچیـز و کوچـک دارم: لطفـا تیغ هـا، 

نکنیـد! زباله هـا  وارد  را  تیزی هـا  و  خورده شیشـه ها 
این جا کابل جان است.

چمشاین چون 
دو چاه مالیخولیا

مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش 
خود نوشته است: »داعش به کشتن دو 
مجری، یک کارمند تخنیکی و یک کارمند 
خدماتی، طالبان به کشتن یک گزارشگر 

و یک تصویربردار و افراد ناشناس در 
کشتن دو مجری مظنون و یا متهم 

هستند. همچنان در قضایای زخمی 
شدگان، داعش به زخمی کردن ۹ خبرنگار 
و کارمند رسانه ای، افراد مسلح ناشناس 

در ۶ مورد و طالبان در ۴ مورد متهم 
می باشند.«

UNAMA :منبع
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پایان  تا  او  اما  زد،  کرزی  سینه  به  رد  دست 
حکومت خود و بعد از آن نیز از تالش برای تبرئه 
این گروه از دست داشتن در حمالت تروریستی 
که هر کدام به مثابه جنایت جنگی و جنایت 

علیه بشریت است، دست برنداشت. 
خلف او، اشرف غنی نیز به سیاست تبرئه طالبان، 
به اشکال مختلف، تا پیش از موافقتنامه صلح این 
گروه با طالبان ادامه داد. بهترین شاهد برای این 
مدعا می تواند اعالمیه های ارگ در محکومیت 
حمالت تروریستی گروه طالبان باشد؛ ارگ تا 
اداره  امریکایی ها،  و  طالبان  مذاکرات  از  پیش 
اشرف غنی، با پیروی از سیاست حامد کرزی، 
را  افغانستان  در  گروه  این  تروریستی  حمالت 
به »دشمنان صلح و ثبات« و »دشمنان مردم 
افغانستان« و عبارت گنگ مشابه نسبت می داد. 
نگارنده از طریق منابع موثق در جریان هست 
که به تبعیت از این سیاست دولت به نیروهای 
ناتو نیز رسما توصیه شده بود که در بیانیه های 
عامل  به عنوان  طالبان  نام  ذکر  از  خود  خبری 

حمالت تروریستی خودداری کنند. 
تبرئه  سیاست  این  افغانستان  حکومت  دو  هر 
و  گروه  این   به  دادن حسن نیت  نشان  برای  را 
متقاعد کردن آن ها به مذاکره الزم می دانسته اند. 
اما ناظران زیادی معتقدند و شواهد کافی وجود 
دارد که نشان دهد دلیل اصلی آقایان کرزی و 
غنی در اعمال این سیاست این باور آن ها بوده 
که در شرایط پیچیده امروز طالبان یک جنبش 
از  آن  درهم کوبیدن  که  است  پشتونی  قومی 
طریق قوت نظامی به تضعیف داعیه حاکمیت 

سنتی پشتون ها می انجامد. 

سلطه تک قومی: نقطه اشتراک حکومت و 
طالبان

 199۶ سال  در  که  گروهی  به عنوان  طالبان، 
حاکمیت رسمی متشکل از گروه های مجاهدین 
به  امریکا  حمله  از  پیش  تا  و  کرد  ساقط  را 
افغانستان در اکتبر ۲001 در قدرت بود، کسب 
قدرت دوباره را حق خود می داند. شعار و انگیزه 
بر  مبتنی  اسالمی  امارت  یک  ایجاد  گروه  این  
به  است.  شرعی  قوانین  از  سختگیرانه  قرائت 
عبارتی، اولویت این گروه، نه بهبود اقتصاد یا رفاه 
عمومی یا ارائه بهتر خدمات عمومی به مردم، 
بلکه حاکمیت نظام »امارت« است. با این حال، 
اشتراک  در  طالبان  که  نیست  معنا  این  به 
یا  و  منصفانه تر  کارنامه ای  اقوام  با سایر  قدرت 

چشم اندازی بهتر دارند. 
و  افغانستان  حاکمیت  رسمی  سیاست های 
قدرت  در  گروه  این  که  زمانی  در  طالبان، چه 
بود و چه حاال که همزمان با حمالت تروریستی 
چانه زنی  مشغول  ملکی  افراد  روزانه  کشتار  و 
افغانستان است، نشان می دهد که  با حکومت 
هر دو طرف به قاعده ی نانبشته حق حاکمیت 
پشتون ها متعهدند و بدیلی برای آن نمی پذیرند. 
دو  هر  اندیشه های  و  رویکرد  ساده،  زبان  به 
بر  اتکا  با  گروه فقط نشان می دهد که طالبان 
توسل  با  دولت  طرف  و  مذهب  و  دین  مولفه 
دوام  و  احیا  دنبال  به  پشتون  ناسیونالیسم  به 
حاکمیت سنتی قوم محورانه هستند. شواهدی 
وجود ندارد که نشان دهد طالبان یا دولت به 
دنبال شکل دادن یک حاکمیت همه شمول به 
معنای مدرن آن هستند؛ حاکمیتی که در آن 
برای  نمی شوند  مجبور  افغانستان  ساکن  اقوام 
ارزش های  از  آیند،  به حساب  شهروند  آن که 
فرهنگی، سنتی، زبانی و یا قومی خود بگذرند 
و یک هویت برساخته تحمیلی دولتی را بپذیرند. 
ابزار  یک  صرفا  »امارت«  نظام  طالبان  برای 
ارعاب  ابزار، که  این  است؛ و تجربه نشان داده 
در  است،  آن  اصلی  عناصر  از  قلدری  و  ترور  و 
آن ها  اولیه  حقوق  و سلب  شهروندان  سرکوب 
ابزارهای حکومت است. مسلما برای  موثرتر از 
زندگی  نظامی  سلطه  تحت  که  شهروندانی 
می کنند که پروای کرامت انسانی آن ها را هم 
مدنی،  و  شهروندی  حقوق  از  صحبت  ندارد، 
مثل حق مشارکت سیاسی و حق آزادی بیان 
بی معناست. این استیصال و ناتوانی را همه آن ها 
که زیر سلطه حاکمیت طالبان زندگی کرده اند، 
تا مغز استخوان خود حس کرده اند. و این ایده 
که طالبان در این بیست سال تغییر کرده اند، 
خودفریبی تلخی است که برخی آگاهانه و برخی 

خوشباورانه به آن متوسل می شوند. 

مذاکرات صلح و چشم انداز آینده
مسلما امریکایی ها می دانستند که آغاز مذاکره 
حکومت  سقوط  پذیرش  معنای  به  طالبان  با 
مشروع افغانستان )هرچند در انتخاباتی پرتقلب( 
امریکایی ها  است  ناممکن  آن،  از  مهم تر  است. 
آگاه  نکته  این  به  بین المللی  بازیگران  سایر  و 

این که، تعمیم هویتی که در فرهنگ و عنعنات 
قوم پشتون ریشه دارد، شرایط الزم برای دوام 

سلطه تک قومی بر سایر اقوام را فراهم می کرد.
این  به  شکل دهی  برای  وقت  حکومت های 
برنامه های  اقوام  همه  به  آن  تعمیم  و  هویت 
مختلفی روی دست گرفتند؛ از آموزش اجباری 
رسمی  تغییر  تا  گرفته  ادارات  در  پشتو  زبان 
اساسی  قانون  در  »دری«  به  فارسی  زبان  نام 
به  برنامه ها  این  از  هیچ کدام  هرچند   .19۶4
دالیل مختلف موفقیت چندانی کسب نکرد. تا 
جایی که می دانیم مثال، فرمان ظاهرشاه برای 
ترویج و احیای زبان پشتو در تاریخ 1۲ حوت 
1۳1۵، باعث نشد که حتا خود او، به عنوان شاه 
این  متن  از  بخشی  بیاموزد.  پشتو  افغانستان، 
فرمان که در اصل نیز به زبان فارسی است، در 

جریده اصالح به این شکل ثبت شده است: 
»چون در مملکت عزیز ما از طرفی زبان فارسی 
مورد احتیاج بوده و از جانب دیگر به علت این که 
قسمت بزرگ ملت ما به لسان افغانی ]پشتو[ 
متکلم و مأمورین علی االکثر به سبب ندانستن 
زبان پشتو دچار مشکل می شود، لهذا برای رفع 
و  رسمی  معامالت  تسهیل  و  نقیصه  این  زیان 
اداری، اراده فرموده ایم همچنان که زبان فارسی 
در داخل افغانستان زبان تدریس و کتابت است 
در ترویج و احیای لسان افغانی هم سعی به عمل 
آمده و از همه اول مأمورین دولت این زبان ملی 
حوت  تاریخ 1۲  اصالح،  )جریده  بیاموزند.«  را 

)1۳1۵
ولی تالش ها برای تغییر نام زبان پشتو به »لسان 
افغانی« حتا کمتر از تغییر نام زبان فارسی به 
»دری« نتیجه داد. تغییر نام فارسی به »دری« 
در قانون اساسی 19۶4 باعث شد که به تدریج 
بخش بزرگی از فارسی زبان ها از این واژه برای 
اما صرفا  کنند،  استفاده  فارسی  زبان  به  اشاره 
برخی از طراحان این سیاست ها، مثل محمود 
طرزی، از عبارت »لسان افغانی« برای اشاره به 
زبان پشتو اشاره می کردند. با این حال، تردیدی 
نیست که برنامه تغییر نام زبان پشتو هم بخشی 
از تالش های برای شکل دهی به هویت ملی بوده 
است. وقتی نام کشور، نام هویت و نام زبان - 
باشد،  هم ریشه   – افغانی  افغان،  افغانستان، 
طبیعتا شانس بیشتری برای بقا و تعمیم به همه 

باشندگان یک کشور دارد. 

خطای بزرگ
تحوالت تاریخی اما نشان داد که طراحان این 
به خطا  روشن  دلیل  دو  به  سیاست ها حداقل 
رفته اند: اول این که ظرفیت تاریخی فرهنگ ها 
دست کم  را  غیرپشتون  اقوام  زبان های  و 
گرفتند. مثال ترکمن های افغانستان یک اقلیت 
اما  می آیند.  به حساب  کوچک  نسبتا  قومی 
از  مقاوم تر  آن ها  فرهنگ  و  زبان  این حال،  با 
آن بوده که حکومتی بتواند آن را تغییر دهد. 
زبان فارسی هم پشتوانه عظیم تاریخی و ادبی 
دارد و جایگزینی این زبان با پشتو یا هر زبان 
دیگری نه تنها ناممکن، بلکه حتا تصور آن هم 
ساده لوحانه است. به همین شکل،  پشتو هم یکی 
از زبان های قدیمی ایرانیک )و به اصطالح خواهر 
فارسی( است که هرچند به اندازه فارسی ممکن 
است پشتوانه مکتوب نداشته باشد، اما ریشه ای 
در  مناطقی  و  افغانستان  جغرافیای  در  عمیق 
کشورهای همسایه از جمله در هند دارد. تاریخ 
نشان می دهد که اقوام پشتون  قرن ها با حاکمان 
پارسی زبان مراودات تنگاتنگ داشته اند، اما این 
این امر باعث نشد که زبان پشتو از بین برود و 

پارسی جای آن را بگیرد.
از  حاکمیت  تعریف  که  بود  این  دوم  خطای 

داشته  تعلق  احساس  آن  به  اتباع/شهروندان 
این  که  می دهد  نشان  تاریخی  شواهد  باشند. 
هویت قرار بود بر دو مولفه اصلی استوار باشد؛ 
افغانستان و دیگری تبارز  یکی مدرنیزه کردن 

استقالل سیاسی.
رد پای مدرنیته و تجددخواهی را می توان در 
برنامه های مختلف حکومت ها، به ویژه در دوران 
امان اهلل خان مشاهده کرد؛ برنامه هایی که گاه در 
تصادم با فرهنگ ها و عنعنات محلی، به خصوص 
در مناطق پشتون نشین قرار می گرفت. این که آیا 
حکومت های افغانستان روش یا راهبردی موثرتر 
می توانستند  کشور  این  کردن  مدرنیزه   برای 
اما  است.  متفاوت  کامال  بحثی  نه،   یا  بسنجند 
افغانستان  شکل گیری  که  است  این  واقعیت 
به عنوان یک کشور مدرن دارای مظاهر تجدد 
رسانه های  پارلمان،  سینما،  دانشگاه،  مثل 
نسبتا آزاد، احزاب سیاسی و دوره ای که از آن 
مدیون  یاد می شود،  دموکراسی«  نام »دهه  به 
ترقی خواهی و برنامه های حاکمانی مثل امان اهلل 

خان است. 
یعنی  دوم،  مولفه  پس  در  که  اندیشه ای  ولی 
تنها  نه  داشت،  قرار  سیاسی،  استقالل  تبارز 
تشدید  حتا  و  ادامه  بلکه  نبود،  مدرن  تفکری 
همان سیاست های قبیله گرایانه  حاکمان قبلی 
بود. به عبارتی، رهبران وقت به درستی به این 
نتیجه رسیده بودند که برای ساختن آینده ای 
بهتری برای شهروندان و تبدیل شدن به عضوی 
از جامعه بین الملل، افغانستان باید مدرن شود؛ 
آموزش  برای  الزم  ساختارهای  ایجاد  جمله  از 
مدرن، به خصوص برای دختران، و تالش برای 
مدرنیزه کردن رابطه میان حکومت و مردم. و 
تعیین  و  استقالل سیاسی  تبارز  راستا  این  در 
حدود و ثغور وجهه و سیاست داخلی و خارجی 
افغانستان از الزامات مدرنیزه شدن افغانستان بود 
از ستون های اصلی  و هویت ملی مسلما یکی 

تبارز استقالل به شمار می آمد. 
اما منش و رویکردی که رهبران وقت افغانستان 
به جای  داشتند،  هویت  این  به  شکل دهی  به 
مدرن  مولفه های  از  مشترک  فهمی  بر  آن که 
و  سنتی  باورهای  بر  باشد،  استوار  ملی  هویت 
سنتی  به طور  پشتون ها  بود.  استوار  قبیله ای 
باور داشته اند که حاکمیت افغانستان از آِن این 
قوم است و هرچند برخی از حاکمان افغانستان 
)مثل ظاهرشاه( حتا با زبان پشتو آشنا نبوده اند، 
ولی به این قانون نانبشته باور داشته اند که در 
راس این کشور باید یک پشتون/پشتون تبار قرار 

داشته باشد. 
به این دلیل، تعریف این رهبران از هویت ملی با 
فرهنگ و هویت قومی پشتون ها گره خورده بود. 
به نظر می رسد آن ها حداقل دو فایده کالن برای 
این هویت تصور می کرده اند که به زعم شان از راه 
دیگری به دست نمی آید: اول، با توجه به این که 
ایران در همسایگی افغانستان کشوری ثروتمند 
و قدرتمند به حساب می آمد، برساختن هویتی 
با ریشه های پشتونی و تعمیم آن به دیگر اقوام، 
باعث  به خودی خود  فارسی زبان ها،  به  به ویژه 
هویت  این  به  بیشتر  مختلف  اقوام  که  می شد 
اشتراکات  به  تا  کنند  تعلق  احساس  برساخته 
فرهنگی و زبانی شان با کشورهای همسایه. دوم 

نگرش غالب خشونت جاری در افغانستان را یک 
منازعه داخلی میان یک گروه ناراضی مسلح با 
دولت مرکزی می داند. از این زاویه، طالبان، یک 
گروه عمدتا پشتون پایبند به یک قرائت تندروانه 
و سنتی از اسالم با حکومت مرکزی که به کمک 
غرب به قدرت رسیده و قرائتی نسبتا میانه روتر 

از شریعت اسالمی دارد، در جنگ است. 
منازعه  از  ناقص  و  ساده  برداشتی  این  اما 
افغانستان است که پیشینه تاریخی اختالفات و 
منازعات قومی را در نظر نمی گیرد و بدون در 
نظرداشت این پیشینه دستیابی به تصویری بهتر 
از جنگ در افغانستان  و راه های برون رفت از آن 
)طوری که تجربه 40 ساله جنگ نشان داده( 

ناممکن است. 

هویت، قومیت و حاکمیت
مفهوم هویت و حاکمیت در افغانستان هیچ گاه از 
مقوله قومیت جدا نبوده است. پس از استقالل، 
که  کرده اند  سعی  همواره  افغانستان  حاکمان 
و  ارزش ها  در  که  را  حاکمیت  سنتی  شکل 
عنعنات پشتون ها ریشه داشته، با مفهوم مدرن 
»دولت« آشتی دهند. بنابراین، بخشی از بستری 
که در آن »دولت مدرن« شکل گرفت، حاوی 
ارزش هایی بود که در تضاد با مدرنیته و تجدد 
قرار داشت. به عبارت دیگر، مفهوم »دولت« یا 
»حکومت«  در افغانستان همواره عاری از ویژگی 
»همه شمول« بوده و به جای آن این تالش وجود 
مدرن«  »حکومت داری  مفاهیم  از  که  داشته 
برای گسترش و تقویت همان  ابزاری  به عنوان 

حاکمیت سنتی  قوم محور استفاده شود. 
کارکردهای  و  سیاست ها  در  مفکوره  این 
حکومت های گذشته افغانستان هم به روشنی 
و  »ناقلین«  پروژه  مثال  است.  یافته  نمود 
و  زبان  گسترش  برای  درازمدت  برنامه های 
بر  محدودیت  اعمال  قیمت  به  پشتو  فرهنگ 
دیگر زبان ها و فرهنگ ها و نیز به حاشیه راندن 
اقوام غیرپشتون از صحنه سیاسی و فرایند های 
تصمیم گیری به سادگی نشان می دهد که تعریف 
حاکمان از »دولت مدرن« به تعمیم ارزش های 
اقوام محدود  به همه  پشتون  حاکمیت سنتی 
در  اقوام  دیگر  دادن  مشارکت  نه  و  می شده 

حاکمیت.
سر  بر  اصلی  موانع  جمله  از  که  است  بدیهی 
فرهنگ های  و  زبان  ارزش ها،  این  تعمیم  راه 
محلی اقوام دیگر بوده است؛ برنامه های مختلف 
حکومت، مثل تغییر نام زبان فارسی به »دری« 
عمدتا  مختلف  مناطق  نام های  تغییر  برنامه  یا 
بوینی قره  به شیندند  )مثل سبزوار  غیرپشتون 
با  دقیقا  تورغندی(  به  قره تیپه  شولگره،  به 
بود.  شده  طراحی  موانع  این  بر  غلبه  هدف 
نمونه های زیادی از این نوع سیاست ها را هم در 
حکومت های گذشته و هم حکومت های امروزی 
می توان برشمرد که از حوصله این مقاله خارج 

است. 

چالش هویت ملی
کشور  هر  رهبران  مثل  افغانستان  حاکمان 
دیگری در تالش بوده اند هویتی را تعریف کنند 
که شامل همه باشندگان افغانستان باشد و همه 

ایده ی هویت ملی، در عمل »بازتعریف هویت 
قومی پشتون در سطح ملی« بود که الجرم به 
به  می شد.  منجر  دیگر  اقوام  هویت های  حذف 
احتمال زیاد، حاکمیت آن وقت هم مثل رهبران 
سیاسی امروز، به خیر همه باشندگان افغانستان 
جمع  ملی  هویت  یک  لوای  زیر  که  می دیدند 
اما  نمی کردند.  اشتباه  کار،  اینجای  تا  و  شوند 
چون ساختار نظام به شکلی بود که به طور سنتی 
پنداشته  نظام  رعایای  صرفا  غیرپشتون  اقوام 
می شدند و به هویت ها و فرهنگ  آن ها اهمیتی 
داده نمی شد، چه بسا، تعمیم هویت پشتون  به 

آن ها را عملی خیرخواهانه می پنداشته اند. 
متأسفانه رگه های چنین تفکر کاکامآبانه ای را 
اندیشه  و نگرش رهبران  هنوز هم می توان در 
امروز  حکومت های  سیاست های  و  پشتون 
به نظر  گاهی  کرد.  مشاهده  هم  افغانستان 
مخالفت  از  پشتون  سیاستمداران  که  می رسد 
مقابل طرح های شان  در  دیگر  اقوام  مقاومت  و 
و یا پایبندی اقوام به رسوم و سنت های خاص 
خود تعجب می کنند. به عنوان مثال، این رهبران 
به نظر نمی رسد درک کنند که چرا بخش بزرگی 
»افغان«  را  خود  نمی خواهند  غیرپشتون ها  از 
»دری«  را  خود  زبان  فارسی زبان ها  یا  بدانند، 
به رسومی مثل  یا دوست دارند علنا  بنامند و 

تجلیل از شب یلدا یا نوروز پایبند باشند. 
راه حل رهبران پشتون برای دستیابی به یک 
هویت ملی و »ملت شدن« به زبان ساده این 
خود  فرهنگ  و  هویت  از  اقوام  همه  که  بوده 
هیچ  ظاهرا  و  شوند  »افغان«  و  بشویند  دست 
بدیلی برای این رویکرد خود نمی پذیرند. دقت 
مطرح  چهره های  اندیشه های  و  گفته ها  در 
پشتون در این زمینه ها این طور تداعی می کند 
که گویا به چشم آن ها هر آن که این رویکرد را 
نپذیرد، برای بیگانگان کار می کند: فارسی زبانی 
که نمی پذیرد نام زبانش »دری« و یا نام هویت 
ملی او »افغان« است، »مزدور و جاسوس« ایران 
است و یک عنصر خطرناک که به خیر عموم 
نیست که فرصت و فضایی برای بیان ایده های 

خود داشته باشد. 

تغییر مناسبات قومی پس از طالبان
به  امریکا  حمله  نتیجه  در  طالبان  سقوط 
بی سابقه  و  تاریخی  تغییری  افغانستان سرآغاز 
جامعه  حضور  بود.  نیز  قومی  مناسبات  در 
سطح  در  افغانستان  مطرح شدن  و  بین المللی 
جهان در حقیقت یک بار دیگر مسأله مدرنیته 
در افغانستان را، این بار به شکلی کامال متفاوت 
مطرح کرد؛ متفاوت به این معنا که حاکمیت 
افغانستان این بار در تعیین حدود و ثغور این 
نداشتند.  مدرنیته و کیفیت آن نقش چندانی 
به  افغانستان  دسترسی  با  ترکیب  در  امر  این 
تکنولوژی معلوماتی مثل انترنت و موبایل بیش 
از پیش باعث کم رنگ شدن نقش حاکمیت در 
تعریف مناسبات قومی شد. برای اولین بار در 
حاکمان  دست  در  نه  آینده  افغانستان،  تاریخ 
و  شهروندان  تالش  و  کار  گرو  در  که  سیاسی 
در  بار  اولین  برای  بود.  جوان  نسل  به خصوص 
از  می توانستند  شهروندان  افغانستان،  تاریخ 
طریق رسانه های عمومی و شبکه های اجتماعی 
نظرات خود را بدون هیچ هزینه ای اعالم کنند 
و معنای سنتی »حاکمیت« و »حکومت« را به 

شکلی بی سابقه به چالش بکشند. 
مفکوره حاکمیت سنتی در افغانستان برای این 
تغییر شگرف آمادگی نداشت. اولین بار بود که 
و  دولتی  اتوریته  می دیدند  افغانستان  حاکمان 
قوه قهریه در برابر اعتراض شهروند رنگ می بازد. 
روزنامه نگارها با سماجت و بی پروایی پرسش هایی 
سیاستمداران  که  می کردند  مطرح  را  سخت 
ابهت  نمی دادند،  چه  و  می دادند  پاسخ  چه 
خیالی آن ها به چالش کشیده می شد و خامی 

اندیشه های شان آشکار می گردید. 
واکاوی سیاست های حکومت حامد کرزی و نیز 
اشرف غنی نشان می دهد که هر دو حکومت، 
را  قومی  چندصدساله  مناسبات  در  تغییر 
بزرگ ترین چالش در برابر دوام ایده حاکمیت 
سنتی پشتون ها بر افغانستان می دانند و هر دو 
با سیاست ها و رویکردهای مشخصی به دنبال 
حفظ حداقل بخشی از مناسبات قدیمی بوده اند. 
اصلی  دالیل  می توان  که  است  زاویه  این  از 
رویکردهای هر دو اداره در مقابل طالبان و نیز 
سیاست هایی مثل فارسی ستیزی عریان و حتا 

تقلب در انتخابات را بازشناخت. 
افغانستان،  پیشین  حامد کرزی، رییس جمهور 
سیاست  در  دیگر  مطرح  چهره های  همانند 
افغانستان هیچ گاه پنهان نکرد که مایل نیست 
جنبش طالبان در افغانستان از راه نظامی درهم 
کوبیده شود. با وجود آن که گروه طالبان همواره 

عزیز حکیمی، سردبیر مجله نبشت

طالبان و حکومت؛ 
دو روی یک سکه اتریخی
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است. به گفته ی آن ها، همچنان در سند بودجه سال مالی 1400 
برای برخی والیت ها هیچ پروژه ای در نظر گرفته نشده است.

محمدعلی اخالقی، نماینده غزنی می گوید که در سند بودجه 
با مردم مشوره و برخی پروژه ها  تذکر رفته که در 1۷ والیت 
شامل سند بودجه شده است، اما والیت غزنی فراموش شده است. 
مهدی راسخ، نماینده میدان وردک می گوید پروژه هایی که سال 
گذشته تصویب شده بود، لغو شده است: »مردم از ما می پرسند 
که بر کدام مبنا این پروژه ها لغو و پروژه های جدید در بودجه 

گرفته شده است.«
اما عبدالحبیب زدران، معین مالی و اداری وزارت مالیه در نوار 
تصویری ارسالی به رسانه ها می گوید که توازن در بودجه والیت ها 
آقای  است.  قبل  از سال های  متفاوت تر  و  نظر گرفته شده  در 
زدران می افزاید که پروژه های انکشافی با مشوره مردم در 1۷ 
از سوی  انتخاب شده و پروژه هایی تطبیق می شود که  والیت 
مردم پیشنهاد شده و مطابق به ضرورت مردم باشد. به گفته ی 
او، سلسله مشوره با مردم در والیت های باقی مانده ادامه دارد تا 
خواست ها، ضرورت ها و اولویت های مردم در سند بودجه در نظر 

گرفته شود.
مالیه سال  این خصوص می گوید که وزارت  تیموری در  ناصر 
گذشته نیز ادعا کرده بود که برای انتخاب پروژه ها با مردم مشوره 
شده است، اما در عمل هیچ پروژه ای که مردم پیشنهاد کرده 
بودند، شامل سند بودجه نشده بود. تیموری می افزاید که دیدبان 
شفافیت در جریان این مسأله بود و وقتی از وزارت مالیه پرسید 
از کل پروژه های که از سوی مردم پیشنهاد شده است، 10 تا را 
نشان دهید که در سند بودجه شامل شده بود باشد، اما نشان 

داده نتوانست و پاسخی نداشت.
مردم  با  پروژه ها  انتخابات  برای  که  است  او، خوب  گفته ی  به 
مشوره شود، اما نباید به مردم توهین کرد چون وقتی نظر مردم 
را می گیرید باید توانایی داشته باشید که پروژه های پیشنهادی 

آن ها را شامل بودجه کنید.

دالیل 17 گانه مجلس و نواقص بودجه
انکشاف  حمایوی  و  عملیاتی  اداره  به  زیاد  بودجه  اختصاص 
ملی ریاست جمهوری و اداراتی که از سوی مجلس نمایندگان 
از وزارت  برنامه راه سازی روستایی  تصویب نشده است؛ حذف 
انکشاف دهات و انتقال آن به وزارت فواید عامه؛ حذف پروژه های 
از  شماری  بودجه  افزایش  بودجه؛  سند  از  ضمایم  و  والیتی 
کدهای احتیاطی؛ موجودیت اداراتی در سند بودجه که توسط 
سرپرستان اداره می شود؛ عدم توافق وزارت مالیه برای تعیین 
زمان مشخص برای بررسی بودجه سال مالی؛ عدم توافق وزارت 
مالیه برای معیاری ساختن معاشات امتیازی و خرج دسترخوان 
در بودجه پیشنهادی؛ عدم توافق وزارت مالیه برای رفع مشکالت 
در اصول نامه اجرایی بودجه؛ وضاحت نداشتن جزئیات تمویل 
منابع داخلی در سند بودجه و کم بودن درآمد برنامه ریزی شده 
از  با واقعیت های عینی؛ بیشتر بودن بودجه عادی  در مقایسه 
بدون  جدید  بودجوی  واحدهای  شمولیت  انکشافی؛  بودجه 
منظوری پارلمان در بودجه ملی؛ مشکالت در بودجه پیشنهادی 
شهرداری ها؛ درج پروژه ها در سند بودجه اما شامل نبودن آن ها 
در فهرست پروژه های ادارات؛ مشکالت در تشکیالت پیشنهادی 
در سند بودجه و بی خبری ادارات از آن؛ مشکالت و نبود ارقام از 
کارمندان NTA و درج نشدن کارمندان تمامی ادارات در سند 
بودجه؛ موجودیت تعدادی از پروژه های ارتقای ظرفیت در ادارات 
و اشتباهات رقمی و امالیی در طرح بودجه 1۷ دلیل رد طرح 

بودجه از سوی مجلس نمایندگان است.
رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که در سند بودجه 
9 میلیارد و ۷00 میلیون افغانی برای اداره عملیاتی و حمایوی 
انکشاف ملی ریاست جمهوری، برای کد پالیسی 91 یک میلیارد 
و هشت صد میلیون افغانی، برای کد 9۲ یک میلیارد و هشت 
صد میلیون افغانی و برای کد های احتیاطی 1۳ میلیارد افغانی 
در نظر گرفته شده است که به گفته ی او، معلوم نیست در کجا 

مصرف می شود.
در  عمده  مشکالت  از  یکی  که  گفت  همچنان  صافی  آقای 
از  نفر   ۳04 و  هشت هزار  هرچند  که  است  دولتی  تشکیالت 
تشکیالت دولتی کم شده است، اما در مقابل بودجه معاشات 
کارمندان دولتی افزایش یافته است. وی همچنان گفت که یک 

هزار و 1۳1 پروژه والیتی از سند بودجه حذف شده است.
از  افغانستان می گوید که عدم شفافیت یکی  دیدبان شفافیت 
ناصر تیموری می گوید که  مشکالت جدی سند بودجه است. 
هنوز اطالعات الزم در مورد بودجه به نشر نمی رسد. براساس 
نشر  بودجه  به  مربوط  اطالعات  نیم  دیدبان شفافیت  سنجش 
می شود، اما نیم دیگر نشر نمی شود. این اطالعات هم در سند 
بودجه نمی آید و هم در وب سایت های ادارات نشر نمی شود. آقای 
تیموری می افزاید که مشکل دوم، عدم اشتراک مردم در روند 
انتخاب پروژه ها است. بودجه انکشافی و پروژه های انکشافی است 

اما معلوم نیست که کی ها این پروژه ها را انتخاب کرده اند.

جزئیات کلی در مورد سند بودجه
در طرح بودجه برای سال مالی 1400خورشیدی،4۵۲ میلیارد و 
۶40 میلیون افغانی پیش بینی شده است که از این میان، ۲9۵ 
میلیارد و ۸10 میلیون افغانی آن بودجه ی عادی و 1۵۶ میلیارد 
انکشافی است. مطابق طرح  افغانی آن بودجه  و ۸۳0 میلیون 
بودجه، 4۲1 میلیارد و ۳۷۸ افغانی از منابع داخلی، ۲04 میلیارد 

و ۸۷۸ میلیون از منابع خارجی و قرضه تمویل می شود.
کسر ابتدایی بودجه ۳1 میلیارد و ۲۶۲ میلیون افغانی و کسر 
نهایی آن یک میلیارد و ۳۶0 میلیون افغانی پیش بینی شده است.

هرچند نمایندگان تأکید دارند که بودجه باید متوازن شود، اما 
سوال این است که با توجه به آغاز سال مالی 1400، امکان دارد 

که بودجه به صورت جدی اصالح و متوازن شود؟
شفافیت  دیدبان  دادخواهی  بخش  مسئول  تیموری،  ناصر 
افغانستان در صحبت با اطالعات روز می گوید که برای حکومت 
حاال امکان ندارد که بتواند کل بودجه را اصالح کند، چون تهیه 
سند بودجه به لحاظ تخنیکی و بروکراسی اداری زمان گیر است. 
تهیه سند بودجه در کل شش ماه زمان می گیرد، اما سه ماه 
به صورت متمرکز و فشرده روی آن کار می شود. آقای تیموری 
می افزاید که موضوع نامتوازن بودن بودجه در سال های گذشته 
نیز مطرح شده بود، اما حکومت هیچ معیار و میکانیزمی برای 
متوازن کردن آن ندارد، بلکه بودجه بیشتر براساس چانه زنی های 

سیاسی تهیه می شود.
همزمان ناصر تیموری می گوید که متوازن کردن بودجه بسیار 
ساده و تقسیم بودجه با در نظرداشت نفوس و سطح انکشاف 
والیت ها دو معیار اساسی متوازن کردن بودجه است. به گفته ی 
او، هرچند سخت است که همه ساله بودجه براساس این دو معیار 
تهیه شود، اما می تواند با تهیه بودجه چندساله مسأله توازن را 
لحاظ کرد: »رییس جمهور غنی گفته بود که بودجه پنج ساله تهیه 

می کنیم، اما هیچ وقت عملی نشد.«

حذف »پروژه های نمایندگان« یا ضمیمه بودجه از سند 
بودجه ملی

حذف پروژه های والیتی یا ضمیمه بودجه از سوی حکومت یکی 
سال های  در  است.  مجلس  سوی  از  بودجه  سند  رد  دالیل  از 
گذشته نمایندگان پروژه هایی را در ضمیمه شامل بودجه ملی 
از سند  بودجه  به دستور رییس جمهور ضمیمه  اما  می کردند، 
انتقاد  موضوع  این  است.  ملی سال 1400 حذف شده  بودجه 
تا  می گویند  آنان  برخی  و  داشته  پی  در  را  نمایندگان  شدید 
زمانی که ضمایم در بودجه شامل نشود، مجلس بودجه ملی را 
تأیید نخواهد کرد. برخی از نمایندگان می گویند پروژه های که 
از سوی آن ها شامل ضمیمه بودجه می شوند، پروژه های شخصی 
آن ها نیست بلکه پروژه های مردم است که براساس خواست ها 

آن ها وارد سند بودجه شود.
مسئول بخش دادخواهی دیدبان شفافیت می گوید که نمایندگان 
مجلس در راستای متوازن ساختن بودجه صادق نیستند و روی 
این داعیه پابند نخواهند ماند. به گفته ی او، در یازده سال گذشته 
نامتوازن بودن بودجه از سوی نمایندگان مطرح شده، اما هیچ 
سالی منتج به متوازن شدن بودجه نشده است، بلکه نمایندگان 
بعد از رد بودجه وارد چانه زنی با وزارت مالیه و حکومت می شود 
و پس از برخی معامالت پشت پرده، بودجه را با تغییرات اندک 
دوباره تصویب می کنند: »تجربه ده سال گذشته نشان می دهد 
با  و  نخواهد شد  به صورت جدی اصالح  بودجه  نیز  امسال  که 

تغییرات اندک تصویب مجلس را خواهد گرفت.«
ناصر تیموری می گوید که ضمیمه بودجه یا پروژه های والیتی 
در واقع پروژه های نمایندگان است. در سال های گذشته وقتی 
توانایی  مالیه چون  وزارت  رد می شد،  از سوی مجلس  بودجه 
تغییرات جدی را نداشت، یک ضمیمه را شامل آن کرد و بعد 
از گذشت سال ها به یک بودجه دیگر تبدیل شد که منابع مالی 
نداشت و به شکل صوری در بودجه شامل می شد: »نمایندگانی 
که زور داشتند در جریان سال برای پروژه های خود منابع مالی 
پیدا می کردند، اما نمایندگانی که زور نداشتند، نمی توانستند. 
نمایندگان نمی توانند در اصل بودجه تغییرات بیاورند و آن را 
مدیریت کنند، در حال حاضر کل بحث نمایندگان متمرکز شده 

روی ضمیمه بودجه.«

انتقاد از ندادن پروژه به برخی والیت ها
برخی  می گویند  مختلف  والیت های  از  مجلس  نمایندگان 
پروژه های که سروی و طراحی شده و حتا در مرحله تدارکاتی 
رسیده است، به  دستور رییس جمهور از سند بودجه حذف شده 

عصمت اهلل سروش
گزارشگر

مجلس نمایندگان در نشست روز چهارشنبه، 10 جدی طرح 
سند بودجه سال مالی 1400 را با ارائه دالیل هفده گانه و نامتوازن 
و ناعادالنه خواندن آن، رد کرد و از حکومت خواست که سند 
بودجه را به صورت جدی بازنگری و اصالح کند. اما آنچه تجربه 
سال های گذشته نشان می دهد و آگاهان امور می گویند بودجه 
سال آینده متوازن و عادالنه نخواهد شد و در نهایت طرح فعلی 
تصویب  نمایندگان  مجلس  از سوی  اندک  تغییراتی  با  بودجه 

خواهد شد.
تجربه سال های گذشته نشان می دهد که پس از فرستادن طرح 
بودجه عمدتا  نمایندگان،  به مجلس  از سوی حکومت  بودجه 
به دلیل نامتوازن خوانده شدن از سوی نمایندگان رد می شد، اما 
بعدا با اندکی تغییرات و افزودن برخی پروژه ها از سوی نمایندگان 
دوباره  بودجه«  ضمیمه  یا  والیتی  »پروژه های  نام  زیر  آن،  در 
افغانستان می گوید  تصویب می شد. همچنان دیدبان شفافیت 
امکان ندارد که نواقص و خالهای سند بودجه سال مالی 1400 
به صورت جدی اصالح شود و مسأله توازن و عدالت در آن در نظر 
گرفته شود، چون نه حکومت و نه نمایندگان در این امر جدی 

و صادق نیستند.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان پس از رد سند 
بودجه در اعالمیه ای گفت که نمایندگان عدم توازن در سند 
بودجه سال مالی 1400 را غیرقابل پذیرش می خوانند و از نبود 
عدالت در آن انتقاد می کنند که نیاز است سند بودجه به صورت 

جدی از سوی حکومت بازنگری شود.
مجلس  می گوید  بودجه  سند  رد  به  واکنش  در  مالیه  وزارت 
نمایندگان صالحیت دارد که سند بودجه را رد یا تأیید کند، 
اما خواست حکومت این است که وقتی سند بودجه بار دوم ارائه 
تا حکومت  تأیید شود  از سوی مجلس  زودتر  می شود، هرچه 
بتواند پرداخت معاشات کارمندان دولتی و پروژه های انکشافی را 

که روی زندگی مردم تأثیر دارد، عملی کند.
اکنون میرافغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس 
از  با اطالعات روز می گوید که مجلس  نمایندگان در صحبت 
وزارت مالیه و در کل حکومت توقع دارد که نواقص و مشکالت 
سند بودجه را اصالح و دوباره به مجلس بفرستد. آقای صافی 
را  بودجه  اگر حکومت سند  که  بود  گفته  مجلس  نشست  در 
به صورت جدی اصالح نکند بارها از سوی مجلس رد خواهد شد 
و در نهایت اگر بازهم قناعت بخش نبود، خود نمایندگان در آن 

اصالحاتی را اعمال و تصویب می کنند.

امکان اصالح جدی و متوازن کردن بودجه
بودجه  و  مالی  کمیسیون  سوی  از  دلیل   1۷ ارائه  به  افزون 
مجلس برای رد سند بودجه ملی، بیشتر نمایندگان مجلس در 
و  نامتوازن  را  سال 1400  بودجه  سند  صحبت های شان طرح 
ناعادالنه خواندند. میررحمان رحمانی، رییس مجلس گفت که 
عدم توازن در بودجه ملی خالف قانون اساسی است و ضمن 
این که این مسأله تبعیض آشکار است، مشکالت گوناگون را در 

سطح واحد های اداری ایجاد خواهد کرد. 
گل احمد نورزاد، نماینده نیمروز در مجلس گفت که طرح بودجه 
1400 غیرعادالنه است و در آن انکشاف متوازن اصال در نظر 
گرفته نشده است: »والیت های محروم در محرومیت قرار دارد. 
تأیید مسوده بودجه جفا در حق مردم افغانستان است. از تمام 
نمایندگان می خواهم که بودجه را رد کند تا وزارت مالیه در آن 

اصالحات بیاورد و عدالت را در آن در نظر بگیرد.«
بودجه  کاهش  از  انتقاد  با  غزنی  نماینده  اخالقی،  محمدعلی 
انکشافی در سند بودجه ملی گفت که بودجه انکشافی غیرمتوازن 
که  گفت  کابل  نماینده  ناصری،  است. غالم حسین  ناعادالنه  و 
نمایندگان وقتی در مورد بودجه صحبت می کنند، منظور بودجه 
انکشافی است، نه بودجه عادی چون کشور را که می سازد بودجه 

انکشافی می سازد.

معامله  به  طالبان  با  آنچه  که  باشند  نبوده 
حقوق  و  بشر  حقوق  دموکراسی،  می گذارند، 
همه  با  است.  افغانستان  شهروندان  اساسی 
این ها، امریکایی ها با دور زدن مردم و حکومت 

افغانستان با این گروه به توافق رسیدند. 
بر  نیز  حکومت  و  طالبان  بین  فعلی  مذاکرات 
نیست،  این گروه در قدرت  دادن  اشتراک  سر 
برعکس، مسأله اصلی این است که طالبان تا چه 
حد حاضرند طرف های دیگر )حکومت/مردم( را 
نیز نکته ای است  این  در قدرت شریک دهند. 
که هم امریکایی ها و هم دولت افغانستان به آن 

واقف بوده اند. 
ایده  پذیرش  با  صرفا  غنی  اشرف  بنابراین، 
با طالبان سند سقوط حکومت خود  گفت وگو 
را امضا کرد. چرا که هم دولت افغانستان و هم 
نکته  این  به  به خوبی  امریکا  و  جامعه جهانی 
در  را  طالبان  است  ناممکن  که  بوده اند  واقف 
اشرف  حکومت  که  کنند  قانع  خود  مذاکرات 
بازیگران  این  آن،  به جای  بپذیرند.  را  غنی 
خارجی و داخلی بودند که پذیرفتند حکومت 
مشروع افغانستان )هرچند در انتخاباتی پرتقلب( 
ساقط شود و جای آن را یک حکومت موقت و یا 
ساختار مشابهی بگیرد که طالبان آن را بپذیرند. 
بنابراین، لفاظی های خوشبینانه مقامات خارجی 
و داخلی درباره افغانستان این واقعیت را عوض 
طالبان،  با  موفق  مذاکره  برآیند  که  نمی کند 
فعلی  حکومت  سقوط  نه،  یا  باشیم  موافق 
لفاظی های  ترتیب،  همان  به  است.  افغانستان 
نیز  را  حقیقت  این  داخلی  و  خارجی  مقامات 
به  درازمدت  در  طالبان  که  نمی دهد  تغییر 
نظامی  هستند؛  اسالمی  امارت  برقراری  دنبال 
قوانین  از  سختگیرانه  و  خشک  قرائت  بر  که 
شرعی استوار است. طالبان، به عنوان یک گروه 
شبه نظامی/تروریستی هیچ ایده  و برنامه  مدرنی 
برای افغانستان ندارند و صلح با این گروه صرفا با 
ذبح دموکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی 

مردم افغانستان به دست خواهد آمد. 
خواهند  طالبان  که  تصور  این  این ها،  همه  با 
توانست بی هیچ چالشی نظام ارعاب و وحشت 
کنند،  حاکم  افغانستان  بر  دیگر  بار  را  خود 

ساده دالنه است. 
نود  پایانی دهه ی  با سال های  امروز  افغانستان 
جمعیت  اعظم  بخش  است.  متفاوت  به شدت 
که  می دهد  شکل  جدیدی  نسل  را  افغانستان 
نداشته اند؛  را  زیر سلطه طالبان  زندگی  تجربه 
نسل جوانی که با انترنت و دسترسی به معلومات 
بیش  افغانستان  شده اند.  بزرگ  ارتباطات  و 
تاریخ خود شهروندانی  در  دیگری  زمان  از هر 
یک  که  دارد  خارج  و  داخل  در  تحصیل کرده 
شبکه جهانی از شهروندانی را تشکیل داده اند 
که روز و شب بی هیچ واسطه ای با هم در تماسند. 
شبیه  امارتی  حاکمیت  برای  طالبان  راه  تنها 
فیزیکی  دادن  نود، سوق  پایانی دهه  سال های 
این کشور به همان دوران تاریک است؛ کشوری 

فاقد امکان تماس با بیرون. بدون انترنت. 
چنان  که  می دانند  حاال  هم  طالبان  حتا  اما 
کاری ممکن نیست؛ بنابراین، به جای آن سعی 
شبیه  محدودیت هایی  اعمال  به  کرد  خواهند 
شهروندانش  بر  ایران  اسالمی  جمهوری  آنچه 
رژیم  تجربه  هرچند  آورند.  رو  می کند،  وضع 
تا  محدودیت ها  نوع  این  که  داده  نشان  ایران 

حدی موثر است. 
مسأله دیگر، که طالبان ناچارند در محاسبه خود 
در نظر بگیرند وجود پایگاه های قومی است که 
دارد؛  را  منازعات  از  دیگری  دور  آغاز  پتانسیل 
هشدار  نور  عطامحمد  و  اسماعیل خان  اخیرا 
داده اند که در صورت لزوم »وضعیت را مدیریت 

خواهند کرد.« 
می توان  مولفه ها،  این  همه  نظرداشت  در  با 
خوشبین بود که موفقیت مذاکرات صلح تحولی 
افغانستان  جنگ  سال  چهل  تاریخ  در  عمده 
ایجاد خواهد کرد و ممکن است بخش بزرگی از 
خشونت های جاری را توقف دهد. هرچند به این 
معنا نیز هست که راه طوالنی تری برای دستیابی 
به صلح واقعی و رفاه پیش روی افغانستان است.

با همه این ها، دستیابی به صلح و عدالت واقعی 
زمانی  فقط  اقتصادی  و  اجتماعی  پیشرفت  و 
شهروندان  جدید  نسل  که  شد  خواهد  ممکن 
جامعه  غنای  را  زبانی  و  فرهنگی  قومی،  تنوع 
ببینند و از باورها و ایده هایی که برتری جویی 

قومی را ترویج می کند، فاصله  گیرند. 
تاریخ افغانستان نشان داده که هویت ملی از راه 
هژمونی و یکسان سازی و سلطه قومی به دست 
نمی آید. هویت ملی آیینه ای باید باشد که همه 
شهروندان، به ویژه  اقلیت های قومی و دینی در 
آن تصویری واقعی از خود و فرهنگ و تاریخ و 

ارزش های شان را ببینند.

رد سند بودجه از سوی مجلس؛ 
آیا بودجه سال 1400 متوازن و عادالنه 

خواهد شد؟
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ده درصد از جمعیت ارسائیل پیش از همه 
کسینه شد کشورها در برابر کرونا وا

فایزر و مدرنا تلفنی سخن گفته تا در مورد دریافت واکسن ها 
تضمین بگیرد.

با وجود سرعت واکسیناسیون، دور سوم از محدودیت های 
تردد و کسب و کار در اسرائیل وارد دومین هفته خود شده 

و شمار مبتالیان در روزهای اخیر افزایش یافته است.
در یک سال اخیر حدود 4۳0 هزار اسرائیلی مبتال به کرونا 

شده و بیش از ۳۳۵0 نفر نیز جان داده اند.
»راز«  بررسی  به  اخیر  شبانه روز  در  جهانی  رسانه های 
درصد  کردن  واکسینه  در  اسرائیل  جهانی  دستاورد 
چشمگیری از مردم خود و مقایسه آن با کشورهایی مانند 

آمریکا پرداخته اند.
و  آمریکا،  منتخب  جمهوری  رئیس  بایدن،  جو  مقابل  در 
آنتونی فائوچی، رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماری های 
عفونی آمریکا، در روزهای اخیر از سرعت کم واکسیناسیون 

در آمریکا ابراز سرخوردگی کرده اند.
و  سرعت  جدیت،  که  نوشت  جمعه  روز  تایمز  نیویورک 
جزئیات اقدام قاطع اسرائیل در واکسینه کردن مردم خود، 

می تواند الگویی برای همه کشورها، از جمله آمریکا، باشد.
از سوی دیگر، روزنامه بریتانیایی گاردین، جمعه یادآوری 
و  اسرائیلی ها  زندگی  بودن  تنیده  درهم  به  نظر  که  کرد 
فلسطینیان، و کار روزانه ده ها هزار فلسطینی در اسرائیل 
و یهودی نشین های کرانه باختری، تا زمانی که فلسطینیان 
واکسینه نشوند، دستاورد اسرائیل در واکسینه کردن درصد 

چشمگیری از مردم خود، ناقص خواهد بود.
تشکیالت خودگردانی هنوز واکسنی برای آغاز واکسیناسیون 

ساکنان سرزمین های فلسطینی دریافت نکرده است.

تاکنون تنها واکسن شرکت فایزر برای واکسینه اسرائیلی ها 
به کار رفته است. این کشور زودتر از بسیاری از کشورهای 
دیگر، سفارش خرید واکسن های فایزر، مدرنا، آکسترازنکا و 

چند شرکت دیگر را ارائه کرده بود.
واکسن های  شمار  اسرائیلی،  مقامات  از  برخی  گفته  به 
دیگر  کشورهای  تا  است  »محرمانه«  کشور  این  دریافتی 

»حسادت نکنند«.
با روسای  بار  است که شخصا 1۳  نتانیاهو گفته  بنیامین 

اسرائیل سریع تر از هر کشور دیگری است.
واکسیناسیون  که  آکسفورد  دانشگاه  داده های  جدول 
کشورها را رصد می کند، با به روز کردن آهنگ تند اسرائیل 
آمریکا،  به  نسبت  را  کشور  این  برتری  واکسیناسیون،  در 

بریتانیا، چین، کانادا و سایر کشورها نشان می دهد.
همزمان شبکه 1۲ تلویزیون اسرائیل اعالم کرد که بیش از 
یک میلیون دوز واکسن شرکت آمریکایی ُمدرنا نیز، سه ماه 

زودتر از موعد مقرر، به اسرائیل رسیده است.

اطالعات روز: اسرائیل روز جمعه اعالم کرد که در 1۲ روز 
نخست از اجرای برنامه واکسیناسیون برای مقابله با ویروس 
کرونا، بیش از ده درصد از جمعیت خود را واکسینه کرده 

است.
شمار اسرائیلی هایی که از آغاز این طرح سراسری از روز ۳0 
قوس تا روز جمعه، 1۲ جدی، واکسینه شدند، از مرز یک 
میلیون تن گذشت؛ این رقم ده درصد از جمیعت 9 میلیون 

و ۳00 هزار نفری اسرائیل است.
مرکز  یک  در  حضور  با  جمعه  روز  اسرائیل  وزیر  نخست 
واکسیناسیون در شهر ام الفحم در شمال اسرائیل گفت با 
واکسینه شدن آقای جبارین، یک شهروند عرب، اسرائیل 
رقم یک میلیون شهروند واکسینه خود را پشت سر گذاشت.
کرده  پیش بینی  نتانیاهو  بنیامین  فردا،  رادی.  گزارش  به 
که اسرائیل نخستین کشوری باشد که تا چند هفته دیگر 

»پایان کرونا« در آن جشن گرفته شود.
نیز،  تن  میلیون  یک  مرز  از  شده  واکسینه  افراد  عبور  با 
واکسیناسیون سایر شهروندان با سرعت 1۵0 هزار تن در 
هر شبانه روز کماکان ادامه یافته و ارزیابی شده شمار افراد 

واکسن زده، در روزهای آینده به دو میلیون تن نیز برسد.
در روزهای گذشته، کادر درمان، شهروندان باالی ۶0 سال 
و افرادی که بیماری های زمینه ای دارند، واکسن گرفتند اما 
اکثر شهروندان در سنین دیگر نیز که بدون نوبت به مراکز 

واکسیناسیون مراجعه کرده اند، واکسینه شده اند.
بدین ترتیب اسرائیل با فاصله ای چشمگیر از سایر کشورهای 
جهان، در صدر فهرست کشورهایی قرار گرفت که برنامه 
در  طرح  این  سرعت  اما  کرده اند.  آغاز  را  کردن  واکسینه 

میالدی )۲0۲0( تقاضای جهانی نفت به شدت کاهش 
یافت و قیمت این کاال افت کرد؛ از همین رو بسیاری از 
شرکتهای نفتی مجبور شدند یا تولید را متوقف کنند و 

یا حجم تولید را کاهش دهند.
با گسترش بیماری بسیاری از واحدهای صنعتی محدود 
کردند؛  متوقف  را  خود  فعالیتهای  کلی  بطور  یا  شدند 
بسته شدن مرز کشورها هم توقف سفرهای هوایی را در 
بر داشت که بطور کلی بر تقاضای بازار نفت تاثیرگذار 

بوده است.
چین البته در زمان کاهش قیمت نفت اقدام به خرید 

نفت ارزان قیمت و ذخیره سازی آن کرد.

ابتدای  از  را  خود  تولید  روسیه  می رود  انتظار  است؛ 
امسال 1۲۵ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه گفته است 
کشورش حامی افزایش تدریجی تولید )۵00 هزار بشکه 

دیگر از ماه فوریه( است.
اوپـک پـالس کـه در سـال ۲01۶ به منظـور جلوگیری 
از رونـد نزولـی بهای نفت تشـکیل شـد، پس از شـیوع 
کرونـا و کاهـش فعالیـت اقتصـاد جهانـی و در نتیجـه، 
پائیـن آمـدن تقاضـا بـرای نفـت، در مـاه آوریـل تولید 

خـود را کاهـش داد.
گذشته  سال  ابتدای  از  کووید19  جهانی  شیوع  با 

این کشور ۲۵/11  نفت  تولید  )در سال ۲019(  آن  از 
میلیون بشکه در روز بود.

به نقل از بی بی سی فارسی، البته با اتفاقات بازار نفت و 
کاهش سطح تقاضای جهانی این افت قابل انتظار بود.

سایر  همراه  روسیه  گذشته،  سال  آوریل  ماه  از 
تولیدکنندگان بزرگ نفتی )ملقب به اوپک پالس( بطور 
داوطلبانه بیش از ۲ میلیون بشکه در روز از تولید نفت 
خود کاست؛ هدف از این اقدام تثبیت قیمتها در بازار 

بی مشتری نفت بود.
بر اساس توافق اخیر اوپک پالس، از ابتدای سال جاری 
شده  افزوده  تولید  بر  بشکه  هزار   ۵00 روزانه  میالدی 

اطالعات روز: بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده توسط 
سال  در  کشور  این  نفت  تولید  روسیه،  انرژی  وزارت 
گذشته میالدی )۲0۲0( برای اولین بار از سال ۲00۸ 

کاهش داشته است.
تولیدکنندگان  توافق  با  می گوید  همچنین  آمار  این 
پائین آمدن تقاضای  تولید و  برای کاهش  نفتی  بزرگ 
این کاال در جهان به دلیل شیوع کووید19، روسیه در 
سال گذشته میالدی شاهد کمترین میزان تولید نفت 

از سال ۲011 بود.
حدود  به  روسیه  نفت  تولید  سطح   ۲0۲0 سال  در 
پیش  سال  یک  رسید؛  روز  در  بشکه  میلیون   ۲۷/10

تولید نفت روسیه برای اولنی بار در ۱۲ سال گذشته کاهش یافت
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تاج محمد  عیدمحمدی،  عیسی  شاکری،  فرهاد  نام های 
گرگیج  عبدالرحمن  و  گرگیج  عظیم  حکیم  ُخرمالی، 
از  ولی  شده اند  محکوم  اعدام  به  مشابه  اتهامات  با  نیز 
سرنوشت نهایی پرونده آنها گزارشی منتشر نشده است.

تا 9۳   ۷1 سال های  فاصل  در حد  الفرقان  گروه حزب  
بلوچستان و خراسان جنوبی  در استان های سیستان و 
فعالیت داشت و حکومت ایران این گروه را »تروریستی« 
می داند. بر اساس گزارش های منتشره، »گروه همبستگی 
ملی اهل سنت ایران« نیز در حد فاصل سال های ۷1 تا 

۷۶ فعالیت داشته است.
شبکه جهانی کلمه که گزارش های مربوط به اهل سنت 
اتهام  با  که  افرادی  است  نوشته  می دهد،  پوشش  را 
عضویت در این گروه به زندان و اعدام محکوم شده اند، 

در آن دوران تنها بین 10 تا 1۲ سال سن داشته اند.
خبرگزاری هرانا به نقل از یک منبع مطلع نوشته است 
که این زندانیان در طول دوران بازداشت شکنجه شده اند 
و ماموران وزارت اطالعات »اقدام به ضرب و شتم آنان با 
شوکر، پاشیدن اسپری فلفل بر روی اندام های جنسی و 
تهدید به بازداشت و تجاوز به خانواده  شان کرده بودند«.
مردادماه امسال که خبر صدور حکم اعدام این 9 شهروند 
اهل سنت صادر شد،  دولت آمریکا حکومت ایران را به 
لغو  خواستار  و  کرد  متهم  قضایی«  شدید  رفتار  »سوء 

چنین احکامی شد.
نقض  به  را  ایران  همواره  اخیر  سال های  در  آمریکا 
شهروندان  جمله  از  مذهبی  اقلیت های  حقوق  گسترده 

بهایی و سنی متهم کرده است.

که  سنت  اهل  زندانی  سه  اعدام  حکم  روز:  اطالعات 
َسلَفی حزب  در گروه  از طریق عضویت  »بَغی  اتهام  به 
 الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل  سنت 

ایران« به اعدام محکوم شده  بودند، اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، اجرای حکم اعدام »حمید 
آرایش«  محمدعلی  و  جهانی  سعادت  کبیر  راست باال، 
به صورت ناگهانی بوده و »خانواده آنان از مالقات آخر 

محروم بوده اند«.
طبق این گزارش، این سه زندانی صبح روز پنج شنبه 11 

جدی در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده اند.
بازداشت  اطالعات  وزارت  توسط   94 سال  نفر  سه  این 
آنها صادر شد،  ولی خبر  اعدام  شدند و سال 9۸ حکم 
صدور احکام آنها مردادماه امسال و پس از تایید احکام 

اعدام در دیوان عالی کشور رسانه ای شد.
به نقل از رادیو فردا، در این پرونده، پنج متهم دیگر به 

شده  روبرو  کنندگان  شرکت  از  بسیاری  آمیز  خشونت 
است.« برخی از شرکت کنندگان گفته اند که امیدوارند 

تا سه شنبه بتوانند در این محل باشند
یکی از شرکت کنندگان به خبرگزاری فرانسه گفته که 
تنها تعداد بسیار کمی از افراد فاصله اجتماعی را رعایت 

کرده بودند.
برخی از شرکت کنندگان هم گفته اند که قصد دارند تا 
فردا در این محل بمانند. تعدادی دیگر هم امیدوارند که 

تا سه شنبه همچنان در این مکان باشند.
در اواخر روز گذشته، ژرالد درمنین، وزیر کشور فرانسه 
برای بحث و گفتگو درباره این مراسم نشستی اضطراری 
تردد  های  خروجی  تمامی  که  گفته  او  کرد.  برگزار 
نفر   ۲00 از  بیش  به  پلیس  و  شده  مسدود  خودروها 

اخطار داده است.
برای  را  شدیدی  قوانین  نو  سال  آغاز  از  پیش  فرانسه 
از  گذاشت  اجرا  به  کرونا  ویروس  همه گیری  با  مقابله 

جمله منع تردد از ساعت ۸ شب تا ۶ صبح.
نیروی  از 100 هزار  بیش  آغاز سال جدید،  با  همزمان 
از  جلوگیری  و  تردد  منع  مقررات  اجرای  برای  پلیس 

برپایی هر گونه مراسمی به سراسر کشور اعزام شدند.
اطالع  محض  به  شده  داده  دستور  پلیس  نیروهای  به 
و  را جریمه  زیرزمینی، شرکت کنندگان  مهمانی های  از 

برگزارکنندگان را شناسایی کنند.
در فرانسه شمار مبتالیان به ویروس کرونا بیش از ۲.۶ 
میلیون نفر و آمار مرگ و میر هم ۶4 هزار و ۸9۲ نفر 

گزارش شده است.

اطالعات روز: در فرانسه بیش از ۲۵00 نفر در مراسمی 
تفریحی که غیرقانونی برگزار شده بود، شرکت کردند.

این در حالی است که این کشور همچنان در حال مقابله 
با همه گیری ویروس کووید19 است.

این مراسم موسیقی و رقص در انباری در نزدیکی شهر 
و همچنان  روز پیش شروع شده  از دو  بریتانی  در  رن 

ادامه دارد.
به گفته پلیس، شماری از شرکت کنندگان در این مراسم 

از کشورهای بریتانیا و اسپانیا هستند.
به نقل از بی بی سی فارسی، شرکت کنندگان این مراسم 
و  زدند  آتش  را  اتومبیل  یک  شدند،  درگیر  پلیس  با 
اشیایی را به سوی نیروهای پلیس پرتاب کردند. دست 

کم سه پلیس در این درگیری ها مجروح شده اند.
در بیانیه مقامات محلی گفته شده که پلیس تالش کرده 
برخورد  با  اما  شود،  گردهمایی  این  برگزاری  »مانع  تا 

اعدام سه زنداین سین مذهب در مشهد؛ 
پنج زنداین دیگر در خطر اعدام

 کرونا در فرانسه؛ بیش از ۲۵۰۰ نفر با رشکت در 
یحی محدودیت ها را نقض کردند مراسمی تفر
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کلوپ: 
به هر تصمیم احرتام 

یم ویل بهرت است  می گذار
لیگ تعطیل نشود

لیگ  کرد  امیدواری  ابراز  لیورپول  سرمربی 
برتر انگلیس همچنان ادامه داشته باشد.

به نقل از ساکرنت، مسئوالن لیگ برتر اعالم 
کردند »اطمینان کامل« دارند که علی رغم 
تشدید موارد مثبت COVID-19 که منجر 
فصل ۲1- است،  بازی شده  چند  تعویق  به 
ادامه  شده  بینی  پیش  برنامه  طبق   ۲0۲0

خواهد یافت.
همه  گفت:  لیورپول  سرمربی  کلوپ  یورگن 
می  رخ  زمستان  در  دوم  موج  دانستیم  می 
دهد و برای این منظور آماده بودیم. نزدیک 
زیاد  خانوادگی  های  جمع  و  بود  کریسمس 
جمع  این  از  نیز  فوتبال  حال  هر  به  و  بوده 
نیاز  مورد  اقدامات  تمام  ما  نیست.  استثنا 
را  بازیکنان  ابتالی  جلوی  تا  دادیم  انجام  را 
می  احترام  نیز  تصمیمی  هر  به  و  بگیریم 
گذاریم. خیلی از مردم بازی های لیگ برتر را 
می بینند و دوست دارند بازیها ادامه داشته 
همچنان  ها  رقابت  این  است  بهتر  و  باشد 
کرونا  به  ابتال  موارد  تا  باشد  داشته  ادامه 

کاهش یابد.
لیورپول و منچستریونایتد با ۳۳ امتیاز  و به 
دلیل تفاضل گل در رده های اول و دوم لیگ 

برتر قرار دارند.

اروپایی  بزرگ  تیم های  بازیکنان  از  برخی 
عملکرد  و  نکردند  عمل  انتظار  حد  در 

ضعیفی در سال ۲0۲0 داشتند.
پایان  به  از 90 مین، سال ۲0۲0  نقل  به 
رسید و اکنون زمان جمع بندی است. سال 
جهت ها.  تمام  از  متفاوت  خیلی  و  خاص 
یکی از آن ها به عملکرد ناامیدکننده برخی 
کمی  بازیکنان  می گشت.  بر  بازیکنان  از 
نبودند که از آن ها انتظار زیادی می رفت اما 
در نهایت عملکرد خیلی ضعیفی داشتند. 

در ادامه به هشت نمونه اشاره می شود:
ادن هازارد )رئال مادرید(

 ،۲0۲0 سال  در  بلجیمی  هافبک  ارزش 
100 میلیون کاهش یافت و همین موضوع 
سال  چه  بازیکن  این  می کند   مشخص 
بدی را گذرانده است. هازارد اسیر آسیب 
بازی  فرصت  که  زمانی  اما  شد  دیدگی ها 
نداد.  نشان  خود  از  خاصی  چیز  یافت 
همچنان در والدبباس )کمپ تمرینی رئال 
مادرید( منتظر هستند تا بازیکن بلجیمی 
نمایش  به  خود  از  درخشانی  بازی های 

بگذارد. 
آنتوان گریزمان )بارسلونا(

در  بارسلونا  بازیکن  تنها  فرانسوی  مهاجم 
سال ۲0۲0 نبود که ناامیدکننده ظاهر شد 
این  در  شد  موجب  ارزشش  رفتن  باال  اما 

با  مصاحبه  در  گذشته  هفته  مسی  لیونل 
اش  آینده  مورد  در  نشد  حاضر  السستا 
شفاف حرف بزند و همه چیز را به انتهای 

فصل موکول کرد.
 ۲0۲0 سال  بازی  آخرین  در  که  بارسلونا 
خود در نوکمپ برابر ایبار متوقف شده بود، 
امشب باید به مصاف اوئسکا برود. یک بازی 
خارج از خانه مهم که هر نتیجه ای غیر از 
این  شدن  دورتر  باعث  تواند  می  پیروزی 
تیم از صدر جدول شده و شانس قهرمانی 

اللیگا را بیش از پیش کاهش دهد.
در  بارسا  سرمربی  کومان  رونالد 
هر  گفت:»  بازی  این  خبری  نشست 
به  توجه  با  و  است  دشوار  اللیگا  در  بازی 
شرایط فعلی اوئسکا در جدول)رده بیستم( 
های  دشواری  تیم  این  برابر  رویارویی 
خاص خود را خواهد داشت. آنها معموال با 
اختالف اندک بازی های خود را باخته اند. 

سرخ دیگر مانند گذشته منسجم نیست و 
عملکردش در سال ۲0۲0 برجسته نبود. 

گرت بیل )تاتنهام(
مهاجم  حضور  اللیگل  بازگشت  از  پس 
تا در زمین.  بود  بیش تر  نیمکت  ولزی در 
او در نهایت رئال مادرید را ترک کرد و به 
تاتنهام پیوست. به همین خاطر از بازیکن 
ژوزه  می رفت.  بیش تری  انتظار  ولزی 
از  را  نفسش  به  اعتماد  بود  گفته  مورینیو 
دست داده است اما با ولز در لیگ ملت ها 

بیش تر از لیگ برتر انگلیس گل زد.
دنی فان د بیک )منچستریونایتد(

ترک  برای  خیلی  هالندی  بازیکن  شاید 
رئال  با  که  زمانی  داشت.  عجله  آژاکس 
مادرید به توافق نرسید در نهایت با یونایتد 
و  نبود  خوبی  انتخاب  کرد.  امضا  قرارداد 

نتوانست در تیمش موفق باشد.  
کای هاورتز )چلسی(

نداشت  باری  فاجعه  آلمانی شروع  هافبک 
اما به دالیل متخلفی نامش در این فهرست 
دلیل  نخستین  است.  شده  داده  قرار 
پرداخت  انتقالش  برای  که  بود  هزینه ای 
شد. باشگاه چلسی برای خرید این بازیکن 
۸0 میلیون یورو هزینه کرد. هافبک جوان 
برای این که خود را با فوتبال انگلیس وفق 

دهد نیاز به زمان داشت. 

دارند نیز حرف زدیم. من برنامه ها و ایده 
هایم را مطرح کرده ام و در نهایت باشگاه 
تصمیم گیرنده خواهد بود. در نهایت باید 
دید رئیس جدید چه کسی است و اوست 

که حرف نهایی را خواهد زد.«
تردید ها به بارسا:» پس از تساوی برابر 
بیشتر شود  تردیدها  که  بود  ایبار طبیعی 
نتوانستیم  چون همه می پرسیدند چطور 
آن بازی را ببریم. باید در حمله موثرتر کار 
کاهش  بسیار  را  فردی  اشتباهات  و  کرده 

دهیم.«

نتوانست  فرصتش هم  دومین  در  او حتی 
در حد انتظار عمل کند. 

کریستین اریکسن )اینتر(
با  قراردادش  که  زمانی  دانمارکی  بازیکن 
این  می خواست  و  رسید  پایان  به  تاتنهام 
اما  داشت  پیشنهاداتی  کند  ترک  را  تیم 
را  اینتر  زمستان  در  و  گرفت  تصمیم  زود 
برگزید. پس از 1۲ ماه از فروش این بازیکن 
صحبت می شود و هم چنین رابطه بدی که 

با آنتونیو کونته سرمربی دارد. 
هری مگوایر )منچستریونایتد(

گران ترین مدافع تاریخ ممکن است روزهای 
را هم تجربه کند. مدافع شیاطین  بدتری 

مشکلی  هیچ  کرده،  موکول  فصل  انتهای 
ندارد. باید به حرف هایی که در مصاحبه 
گرفت،  خواهد  که  تصمیمی  و  زد  اش 

احترام گذاشت.«
جذب بازیکن در انتقاالت زمستانی:» 
اگر موفق به جذب بازیکن نشویم، به خاطر 
مشکالت مالی باشگاه خواهد بود. با مدیر 
چگونگی  مورد  در  پالنس(  ورزشی)رامون 
آماده سازی تیم با لحاظ قراردادن شرایط 
مورد  در  ام.  کرده  صحبت  باشگاه  فعلی 
جوانان و نیز پست هایی که نیاز به تقویت 

پیشین  بازیکن  آمار  بگیرد.  قرار  فهرست 
و  نبود  بد  زمینه ها  اتلتیکومادرید در همه 
اما نه مهاجم  نمی توان منکر تعهدش شد 
فرانسوی در بهترین سطح خود ظاهر شد 

و نه تیمش.
لوکا یوویچ )رئال مادرید(

هم  هازارد  از  بوسنیایی  مهاجم  وضعیت 
از  را  بدترین ها  تمام  تقریبا  او  بود.  بدتر 
تجربه  اسپانیا  پایتخت  در  زمان حضورش 
همین  به  و  شد  خارج  قرنطینه  از  کرد. 
خاطر با هشدار جدی روبه رو شد. سپس به 
ویروس کرونا مبتال شد و در قرنطینه ماند 
اما نتوانست در زمین هم کاری انجام دهد. 

اگر پیروزی می خواهیم، باید آماده باشیم 
و نسبت به بازی قبل باید بهتر کار کنیم. 
برای امیدوار ماندن به قهرمانی دیگر نباید 

هیچ دیداری را ببازیم.«
و  مسی  لیونل  آینده  نبودن  مشخص 
آزاد بودن او برای مذاکره با تیم های 
دیگر:» شرایط لئو خوب است و ۳0 و ۳1 
دسامبر بدون مشکل تمرین کرد. مچ پای 
او دیگر آسیب دیده نیست و مهیای بازی 
امروز است. او را شاد می بینم و با انگیزه و 
مثل همیشه مهمترین بازیکن ما محسوب 

می شود.
آینده مسی؟ او در مصاحبه اخیرش واضح 
صحبت کرد. مسی گفت که تا پایان فصل 
صبر می کند و باید به هر تصمیمی که می 
گیرد، احترام گذاشت. او بازیکنی است که 
همیشه باعث بهتر شدن تیمش می شود. 
از نظر من، اینکه مسی تصمیم گیری را به 

یکین که در سال ۲۰۲۰ ناامیدکننده ظاهر شدند ۸ باز

باید به هر تصمیم لئو احرتام گذاشت
کنش کومان به مصاحبه پر ابهام میس اولنی وا

سولسرش: 
مانعی برای پیوسنت دیالو به منچسرت نیست

در لیگ برتر شکست نخورده است. هشت 
برد و تنها دو تساوی برابر منچستر سیتی 

و لسترسیتی به دست آورده است. 
سولسشر در مورد روند شکست ناپذیری 
منچستر یونایتد گفت: »البته که خیلی از 
این روند خوشحالیم. نشان دادیم که در 
این یک سال چقدر پیشرفت کرده ایم. در 
ابتدای سال گذشته به آرسنال در خانه  
حریف باختیم. به شدت پیشرفت کردیم 
می شویم.  قدرتمندتر  و  بهتر  روز  هر  و 
و سال خوبی هستند.  در سن  بازیکنان 
در حال یادگیری  و تشنه ی یادگیری اند، 
که مسئله ی مهمی است. هر روز با میل 
و اشتیاق فراوان تمرین می کنند تا در روز 
مسابقه بهترین باشند. کامال متمرکزند.«

خیلی هیجان زده ایم. البته برای پیشرفت 
به زمان نیاز دارد. بجز این مورد، به بازیکن 

دیگری در این جنوری فکر نمی کنم.«
فقط  فصل  این  در  راست،  وینگر  دیالو، 
۳۵ دقیقه در همه  رقابت ها برای آتاالنتا 
بازی کرده است، چرا که باشگاه ایتالیایی 
بازیکنی  به  را  فرصت  می داد  ترجیح 
بدهد که قرار است در باشگاه بماند. این 
نوجوان احتماال ابتدا باید در تیم زیر ۲۳ 
سال منچستر بازی کند تا بتواند خود را با 
بازی در انگلستان وفق دهد و راه خود را 
به تیم اصلی منچستر یونایتد، که اکنون 

اوضاع بسیار خوبی دارد، باز کند.
پس از باخت به آرسنال در اوایل نوامبر، 
منچستر یونایتد در ده بازی گذشته  خود 

 4۸( پوند  میلیون   ۳۷ به  می تواند  که 
این  کردند.  تایید  برسد  دالر(  میلیون 
وینگر جوان تا زمان گرفتن مجوز حضور 

در اولدترافورد در آتاالنتا می ماند.
پس از برد ۲-1 برابر استون ویال، که باعث 
صدرنشین  لیورپول  با  باشگاه  این  شد 
پیوستن  سولسشر  شود،  امتیاز  هم 
را  یونایتد  به منچستر  قریب الوقوع دیالو 
تایید کرد. مربی نروژی اشاره کرد که نقل 
و انتقال دیگری در این پنجره برای آنها 

به وقوع نخواهد پیوست. 
همه   آماد  مورد  »در  گفت:  سولسشر 
مانعی  است.  شده  انجام  کاغذبازی ها 
نمی بینم. امیدوارم هرچه زودتر او را در 
جمع خودمان ببینیم، چون در مورد او 

به  دیالو  پیوستن  از  سولسشر  گنار  اوله 
منچستر یونایتد خبر داد و گفت برنامه  
محدود  سرخ  شیاطین  انتقاالتی  و  نقل 

خواهد بود.
کرد  اعالم  سرخ  شیاطین  سرمربی 
جوان  رسیدن  راه  سر  بر  مانعی  که 
نمی بیند.  رویاها  تئاتر  به  ساحل عاجی 
منچستر یونایتد آماده است تا با رسیدن 
دیالو،  آماد  آتاالنتا،  خارق العاده   بازیکن 
گفته   به  بنا  اما  کند،  تقویت  را  خود 
سرمربی شان، آنها قصد ندارند در پنجره  
زیادی  فعالیت  جنوری  انتقاالت  و  نقل 

داشته باشد.
شیاطین سرخ خرید دیالوی 1۸ ساله را 
از باشگاه ایتالیایی در تابستان، با مبلغی 

ملپارد: 
گلزین های تیمو ورنر 

رشوع خواهد شد
فرانک لمپارد سرمربی چلسی با حمایت قاطع 
از تیمو ورنر از او به عنوان مهاجمی بزرگ یاد 
کرد و گفت مطمئن است گلزنی های ستاره 

آلمانی شروع خواهد شد.
آلمانی خط حمله  ورنر ستاره  تیمو  اینکه  با 
اش  ناکامی  دلیل  به  است  مدتی  چلسی 
نکردن  برآورده  و  حریف  دروازه  مقابل  در 
انتظارها در استمفوردبریج با انتقادات زیادی 
فرانک  او  سرمربی  ولی  است  شده  مواجه 
لمپارد به حمایت قاطع از ستاره اش پرداخت 
و با توصیف ورنر به عنوان یک مهاجم بزرگ 
او  گلزنی های  روند  که  دارد  اطمینان  گفت 

آغاز خواهد شد.
لمپارد با اشاره به اینکه تیمو ورنر یازده بازی 
بخشی  نکرده  گلزنی  چلسی  برای  که  است 
از  ناشی  را  گلزنی  در  ناکامی  این  تقصیر  از 
عملکرد دیگر بازیکنان دانست و گفت دیگر 
را  شرایط  اند  نتوانسته  هم  چلسی  بازیکنان 
به گونه ای فراهم کنند که تیمو ورنر بتواند 

وظیفه خود را به خوبی اجرا کند.
با  بازی  آستانه  در  که  لمپارد  فرانک 
منچسترسیتی صحبت می کرد در پاسخ به 
سوالها درباره عملکرد تیمو ورنر گفت:« من 
معتقدم خصوصیات تیمو در زمان ضدحمله 
خیلی می تواند به تیم کمک کند ولی ما در 
بازی مقابل سیتی به ویژگی های زیادی نیاز 
و چه در حرکات  توپ  با  کار  در  داریم، چه 

بدون توپ«.
سرمربی چلسی در ادامه صحبتهایش درباره 
ورنر گفت:« ورنر در ضدحمله ها همیشه یک 
اسلحه موثر و یک بازیکن بزرگ است و من 
شک ندارم که او برای ما درخشان کار خواهد 
کرد تیمو باهوش است و شم گلزنی دارد. من 
شک ندارم که روند گلزنی های او به زودی 

شروع خواهد شد«.
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بیان گر  یافته  این  دارند.  نقش  کووید19  به 
به  کمک  همه گیری،  یک  طی  که  است  آن 
آدم های نیازمند می تواند در کنار این که راهی 
برای باالبردن روحیه ما در جریان قرنطینه و 
برای سالمت  باشد،  از آن  ناشی  ناخوشی های 
واقعا  که  پژوهشی  باشد.  مفید  خیلی  نیز 
اثر  می تواند  رضاکاری  آیا  که  کند  آزمایش 
یا  باشد  داشته  کووید19  برابر  در  محافظتی 
خیر، هنوز انجام نشده است و مسلما افزایش 
حامل  دارد  امکان  که  دیگران  با  شما  تماس 
ویروس باشند به طور بالقوه سالمتی شما را در 

معرض خطر قرار می دهد.
با این حال، اگر حس مهربانی و بخشش به طور 

طبیعی سراغ شما نیاید چه؟
همدلی، ویژگی ای که از نزدیک با رضاکاری و 
رفتارهای مرتبط با مهربانی و بخشش ارتباط 
دارد، به شدت ارثی است: حدود یک سوم میزان 
می گیرد.  سرچشمه  ما  ژن های  از  ما  همدلی 
با این وجود کنراث می گوید که این ارثی بودن 
با  که  افرادی  که  نیست  معنا  این  به  همدلی 
نمی توانند  متولد شده اند  اندک  همدلی  حس 
می دهد:  توضیح  چنین  کنراث  کنند.  همدلی 
»ما انسان ها با توانایی های ورزشی مختلف به 
با  مقایسه  در  ما  از  برخی  برای  می آییم.  دنیا 
ما  ولی  است،  آسان تر  عضله  ساختن  دیگران 
از  برخی  اگر  ما  همه ی  و  داریم  عضله  همه 
عضالت  دهیم  انجام  را  ورزشی  تمرین های 
خود را می توانیم پرورش دهیم. مهم نیست از 
نشان می دهد  کجا شروع می کنیم، تحقیقات 
پیشرفت  همدلی  در  می توانیم  ما  همه ی  که 

کنیم.«
مهربانی  و  همدلی  حس  تقویت  برای 
تمرین های زیادی وجود دارد که هر بار انجام 
آن چند ثانیه بیشتر زمان نمی برد. برای مثال 
از  بار  دو  یا  یک  برای  روز  هر  می توانید  شما 
منظر شخص دیگری به جهان نگاه کنید، واقعا 
به  او  که  زاویه ای  از  و  درآیید  او  پوست  زیر 
جهان می نگرد، نگاه کنید. یا می توانید مراقبه 
ذهن آگاهی و مهربانی را تمرین کنید. مراقبت 
که  کتاب هایی  خواندن  و  خانگی  حیوانات  از 
دارای بار عاطفی است نیز برای تقویت همدلی 

مفید است.
بریتانیایی ها   ۲0۲0 سال  اول  ماه  شش  طی 
۸00 میلیون پوند بیشتر از مدت مشابه در سال 
۲019، به امور خیریه کمک کردند. آمار سایر 
نیمی  حدود  است.  مشابه  تقریبا  نیز  کشورها 
یا  مسن  همسایگان  به  اخیرا  امریکایی ها  از 
بیمار خود سر زده اند. در آلمان بحران ویروس 
شده  هم  به  مردم  نزدیک ترشدن  باعث  کرونا 
است. در فبروری سال ۲0۲0 حدود 41 درصد 
مردم گفتند که به دیگران اهمیت نمی دهند، 
درصد   19 به  تابستان  اوایل  تا  رقم  این  اما 
داستان هایی  شاهد  ما  امسال  یافت.  کاهش 
امریکایی ها  بودیم:  نیز  مهربانی  همه گیری  از 
کودکان  خوشحال کردن  برای  استرالیایی ها  و 
پنجره  دم  عروسکی  خرس های  محله هاشان 
گل فروش  یک  فرانسه،  در  گذاشتند.  خانه ها 
کارمندان  موترهای  روی  را  گل  دسته   400

شفاخانه های »پرپیگنان« گذاشت.
مهربانی ها  چنین  که  می دهد  نشان  پژوهش 
می تواند  بلکه  می کند  را  گرم  مان  دل  نه تنها 
به قلب مان کمک کند برای مدت طوالنی تری 
به  »توجه  می گوید:  ایناگاکی  بماند.  سالم 
خوب  واقعا  شما  برای  اوقات  گاهی  دیگران 

است.«
مطمئنا  نکات،  این  همه ی  درنظرداشتن  با 
برای  پیش رو  سال  در  می توانیم  ما  همه ی 
لحظه ای مهربانی با دیگران کمی وقت بگذاریم.
»جوان شدن؛  کتاب  نویسنده  زاراسکا  مارتا 
چگونه دوستی، خوش بینی و مهربانی می تواند 
زندگی  سالگی   100 تا  کند  کمک  شما  به 

کنید« است.

تا  میرشان  و  مرگ  می کنند، خطر  مراقبت  و 
۳۷ درصد کمتر از پدربزرگ و مادربزرگ هایی 
است که چنین کاری را انجام نمی دهند. این 
نتیجه، طبق یک فراتحلیل پژوهش های انجام 
که  است  آنی  از  بزرگ تر  زمینه،  این  در  شده 
از طریق  یا پدربزرگ می تواند  یک مادربزرگ 

ورزش منظم حاصل کند.
از طرف دیگر مصرف پول برای دیگران، و نه 
به  منجر  می تواند  خودتان،  لذت بردن  برای 
شنوایی بهتر، بهبود خواب و کاهش فشار خون 
مصرف  شروع  اثرات  اندازه  به  اثراتی  و  شود 

داروی جدید فشارخون باال دارد.
در همین حال نوشتن چک برای یک مؤسسه 
برای  خوب  استراتژی  یک  می تواند  خیریه 
آزمایشی  در  باشد.  عضالنی تان  قدرت  تقویت 
آزمایش  را  دست  قدرت  پژوهش گران  که 
یونیسف  به  که  شرکت کنندگانی  می کردند، 
بودند می توانستند یک فنر  کمک مالی کرده 
تقویت مچ دست را ۲0 ثانیه بیشتر از کسانی 
دهند.  فشار  بودند،  نکرده  مالی  کمک  که 
با  خواستید  که  بعد  دفعه  که  نرود  )یادتان 
دوستان تان مچ اندازی کنید، ابتدا سراغ دسته 

چک خود بروید.(
مغز  متخصص  ایناگاکی«،  »تریستن  نظر  از 
سن دیگو«،  ایالتی  »دانشگاه  در  اعصاب  و 
نوع دوستی  و  مهربانی  که  حقیقت  این  در 
چیز  دارد،  تأثیر  نیز  ما  جسمی  سالمت  بر 
»انسان ها  می گوید:  او  نیست.  تعجب آوری 
وقتی  هستند.  اجتماعی  به شدت  موجودات 
بهتری  سالمتی  از  هستیم  به هم پیوسته  ما 
به هم پیوستگی،  این  از  بخشی  و  برخورداریم 

بخشش کردن است.«
ما  مغز  مراقبتی  سیستم  درباره  ایناگاکی 
مطالعه می کند، شبکه ای از مناطق مغزی که 
سالمت  به  هم  و  ما  کمکی  رفتارهای  به  هم 
عمومی ما پیوند دارد. این سیستم به احتمال 
مراقبت  و  فرزندپروری  تسهیل  برای  زیاد 
والدین از نوزادان شان )نوزادان نوع انسان طبق 
به طور غیرمعمولی  استانداردهای پستانداران 
یافته  تکامل  است(  مراقبت  نیازمند  و  ناتوان 
غیر  افرادی  به  کمک  برای  احتماال  بعدا  و 
به  مغز  توسط  نیز  کودکان مان  و  نوزادان  از 
این  از  بخشی  است.  شده  گرفته  همکاری 
سیستم از سامانه ی پاداش  مغز مانند »هسته 
تشکیل  شکمی«  مخطط  »جسم  و  سپتال« 
شده است؛ همان دو سامانه ای که وقتی شما 
از ماشین بازی پشت سرهم سه تا آلبالو جایزه 

می گیرید، روشن می شوند.
طبیعت و تکامل، با سیم پیچی کردن غریزه ی 
فرزندپروری و مراقبت در سامانه ی پاداش مغز، 
سعی کرده است اطمینان حاصل کند که ما 
و محتاج  ناالن  گریان،  از چوچه های  انسان ها 

آن ها مشهود بود. دانش آموزان دبیرستانی که 
به طور فعاالنه به اطفال دبستانی آموزش داده 
دبیرستانی  دانش آموزان  با  مقایسه  در  بودند، 
بودند، سطح  قرار گرفته  انتظار  لیست  در  که 
همچنین  و  بود  پایین تر  خون شان  کلسترول 
»اینترلوکین  مانند  التهابی کمتری  نشانه های 
اینترلوکین  داشت.  ها وجود  آن  در خون   »۶
برای  پیش بینی کننده خوبی  این که  از  ۶ جدا 
در  مهمی  نقش  است،  عروق  و  قلب  سالمت 

عفونت های ویروسی نیز دارد.
رضاکاری  همه گیری،  یک  دوران  در  البته 
ممکن است بیشتر یک چالش باشد. با این حال 
نیز  آنالین  رضاکاری  که  است  معتقد  کنراث 
همراه  به  سالمتی تان  برای  فوایدی  می تواند 
مجازی  رضاکاری  همچنین  او  باشد.  داشته 
پژوهش ها  زیرا  می کند،  توصیه  را  دوستان  با 
رضاکاری  اجتماعی  مولفه  که  می دهد  نشان 

برای سالمتی مهم است.
اما این تنها اثرات رضاکاری رسمی نیست که 
کارهای  می دهد؛  نشان  خون  در  را  خودش 
دارد.  را  اثر  عین  نیز  تصادفی  مهربانانه ی 
شد،  انجام  کالیفرنیا  در  که  مطالعه ای  در 
انجام  به  که  افرادی  دریافتند  پژوهش گران 
قهوه  خریدن  مانند  ساده  مهربانانه  کارهای 
برای یک فرد غریبه مؤظف شده بودند، ژن های 
دارد،  ربط  التهاب  به  که  »لکوسیت« شان 
خوبی  نشانه ی  این  داشتند.  کم تری  فعالیت 
است زیرا التهاب مزمن با بیماری هایی همچون 
آرتریت روماتوئید، سرطان، بیماری های قلبی و 

دیابت مرتبط است.
یا  »اف ام آرآی«  اسکنر  در  را  افراد  اگر  و 
کارکردی«  مغناطیسی  تشدید  »تصویرسازی 
انسان دوستانه  بخواهید  آن ها  از  و  دهید  قرار 
عمل کنند، ممکن است تغییراتی را در نحوه 
واکنش مغز آن ها در مقابل درد مشاهده کنید. 
رضاکاران  از  تازه  آزمایشی  در  پژوهش گران 
شوک  معرض  در  دستان شان  -درحالی که 
تصامیم  تا  خواستند  بود-  خفیف  الکتریکی 
اهدا  پول  آیا  این که  از جمله  بگیرند  مختلفی 
کنند یا خیر. نتایج واضح بود: مغز کسانی که 
کمتر  درد  به  واکنش  در  کردند  مالی  کمک 
فعال می شد. و این افراد هرچه بیشتر اقدامات 
خود را مفید می دانستند، مقاومت بیشتری در 
برابر درد داشتند. به همین ترتیب اسکن مغز 
با  مقایسه  در  خون  اهدای  که  می دهد  نشان 
درد  کمتر  آزمایش،  برای  تان  خون  کشیدن 
اهدای  یعنی  اول  سناریوی  در  اگر  حتا  دارد؛ 

خون سوزن دو برابر ضخیم باشد.
درباره اثرات مثبت مهربانی و کمک های مالی 
بر سالمت افراد نمونه های بی شمار دیگری نیز 
مادربزرگ هایی  و  پدربزرگ  مثال  برای  دارد. 
پرستاری  خود  نوه های  از  مرتب  طور  به  که 

مارتا زاراسکا، بی بی سی
مترجم: جلیل پژواک

روزنامه ها شروع  که  بود  ساله  لوو« 9۶  »بتی 
او سال ها پیش  او کردند.  نوشتن درباره ی  به 
بازنشسته شده بود، اما هنوز به  عنوان رضاکار 
در  سالفورد«  سلطنتی  »شفاخانه  کافه  در 
برای  بریتانیا  بزرگ« در  شهرستان »منچستر 
مراجعین شفاخانه قهوه سرو می کرد، ظرف ها 
را می شست و با بیماران گپ می زد. چهار سال 
تیتر  روزنامه ها  ساله شد.  لوو 100  و  گذشت 
رضاکارانه  شفاخانه  در  »همچنان  او  که  زدند 
کار می کند.« دو سال بعد او به 10۲ سالگی 
»هنوز  لوو  که  زدند  تیتر  روزنامه ها  و  رسید 
رضاکار است.« لوو 104 ساله شد و همچنان 
رضاکارانه در شفاخانه خدمت می کرد. حتا در 
10۶ سالگی لوو به رغم کم بینایی هفته یک بار 

در کافه ی شفاخانه کار می کرد.
کردند  مصاحبه  وی  با  که  خبرنگارانی  به  لوو 
آن که  از  پس  سال ها  این که  دلیل  بود  گفته 
به  ولی  بازنشسته شدند  و سال هایش  هم سن 
کار در کافه ادامه داد، این است که معتقد است 
رضاکاری او را سالم نگه می دارد. احتماال حق 
رفتارهای  که  نشان می دهد  علم  است.  لوو  با 
کافه ی  در  رسمی  رضاکاری  از  نوع دوستانه، 
شفاخانه گرفته تا کمک های مالی و رفتارهای 
موجبات  روزمره،  و  تصادفی  مهربانانه ی 

بهزیستی و طول عمر را فراهم می کند.
 ۲4 رضاکاری  که  می دهد  نشان  مطالعات 
درصد خطر مرگ زودرس را کاهش می دهد، 
وعده  شش  خوردن  اندازه  به  تقریبا  اثری 
عمر  طول  در  و  روز  در  سبزیجات  و  میوه 
رضاکاری  براین،  عالوه  دیگر.  مطالعه ی  طبق 
التهاب  میزان  و  خون  گلوکز  باالرفتن  خطر 
می دهد.  کاهش  را  قلبی  بیماری  با  مرتبط 
که  افرادی  با  مقایسه  در  همچنین  رضاکاران 
از مشارکت در امور خیریه طفره می روند، ۳۸ 
درصد شب های کمتری را در شفاخانه سپری 

می کنند.
داده های  بر  مبتنی  مطالعه ای  براساس 
به نظر  »گالوپ«،  مؤسسه  جهانی  نظرسنجی 
تقویت  بر  رضاکاری  تأثیرات  این  که  می رسد 
جهان،  کنار  و  گوشه  تمام  در  افراد  سالمت 
و جامائیکا  اوگاندا  تا  گرفته  و مصر  اسپانیا  از 
که  افرادی  این که  احتمال  البته  دارد.  وجود 
رغبت  رضاکاری  به  هستند  تندرست  ابتدا  از 
با دیگران باال است.  نشان بدهند، در مقایسه 
اگر شما برای مثال از آرتروز شدید رنج ببرید، 
این احتمال وجود ارد که مشتاق ثبت نام برای 

کار در سوپ فروشی شفاخانه نباشید.
پژوهش گر  و  روان شناس  کنراث«،  »سارا 
»دانشگاه  در  نیکوکاری  و  انسان دوستی 
بیان گر  »پژوهش ها  می گوید:  ایندیانا« 
بهتری  سالمت  از  که  افرادی  که  است  این 
از  اما  می شوند،  رضاکار  بیشتر  برخوردارند 
آگاهی کافی  امر  این  از  دانشمندان  آن جا که 
دارند، ما در مطالعات مان به لحاظ آماری این 

عامل را در نظر می گیریم.«
اثرات  این حال حتا هنگامی که دانشمندان  با 
از قبل موجوِد تندرستی را مدنظر نمی گیرند، 
بر  رضاکاری  اثرات  که  می دهد  نشان  شواهد 
سالمت افرادی که از قبل تندرستند همچنان 
آزمایش  چندین  براین،  عالوه  است.  برجسته 
میکانیسم های  بر  تصادفی  آزمایشگاهی 
دیگران  به  آن کمک  از طریق  که  بیولوژیکی 
روشنی  کند،  تقویت  را  ما  سالمت  می تواند 

می افگند.
دانش آموزان  آزمایش ها،  چنین  از  یکی  در 
معلم  به  عنوان  یا  مدتی  کانادا  در  دبیرستانی 
راهنما برای کودکان دبستانی تعیین شدند یا در 
لیست انتظار قرار گرفتند. چهار ماه بعد پس از 
پایان دوره راهنمایی کودکان دبستانی، تفاوت 
خون  در  وضوح  به  نوجوانان  از  گروه  دو  بین 

که  مغز  فعالیت  اسکن های  نکنیم.  فرار  خود 
همکارانش  و  ایناگاکی  توسط  مطالعه ای  طی 
وقتی  که  می دهد  نشان  است  شده  انجام 
خود  عزیزان  سایر  به  کودکان مان  از  غیر  ما 
کمک می کنیم بازهم این نواحی از مغز روشن 

می شوند.
و  مراقبت  کار  براین که  عالوه  تکامل 
فرزندپروری را پاداش آور ساخته است، مراقبت 
و مهربانی را با کاهش استرس نیز پیوند داده 
یا  می کنیم،  رفتار  مهربانی  با  ما  وقتی  است. 
گذشته  مهربانی های  درباره  صرفا  وقتی  حتا 
مغز  ترس  مرکز  فعالیت  می کنیم،  تأمل  خود 
ما، یعنی »آمیگدال«، کاهش می یابد. این امر 
نیز امکان دارد به تربیت کودک و فرزندپروری 

مرتبط باشد.
کودکان  از  مراقبت  که  دریافت  این  شاید 
و  ضدشهودی  می شود  استرس  کاهش  باعث 
که  زوجی  هر  از  زیرا  برسد،  به نظر  متناقض 
به  احتماال  بپرسی،  شده اند  مادر  و  پدر  تازه 
نوزادان کار  از  شما خواهند گفت که مراقبت 
اما  نیست.  گرم  آب  چشمه  به  رفتن  و  ساده 
حیوانات  وقتی  که  می دهد  نشان  پژوهش ها 
ناله چوچه های نوع خود را می شنوند،  صدای 
فعالیت آمیگدال مغزشان کاهش می یابد. عین 
فرزند  عکس  وقتی  مادران  و  پدر  برای  اتفاق 
می افتد.  دهید  نشان  آن ها  به  را  خودشان 
باشد  قرار  اگر  که  می دهد  توضیح  ایناگاکی 
مرکز  فعالیت  باشیم  مفید  دیگران  برای  واقعا 
می گوید:  او  یابد.  کاهش  باید  مغزمان  ترس 
می خواهید  که  ]دوستان/فردی  استرس  »اگر 
کمکش کنید[ کامال شما را از پا درآورده باشد، 
احتماال نمی توانید برای کمک ]دوستان/فردی 
نزدیک  حتا  کنید[  کمکش  می خواهید  که 

شوید.«
همه ی این ها پیامدهای مستقیمی بر سالمت 
افراد دارد. اینگاکی توضیح می دهد که سیستم 
مراقبت مغزمان )آمیگدال و سامانه ی پاداش( 
در  که  مان  سمپاتیک«  عصبی  »دستگاه  با 
مان  التهابی  پاسخ های  و  خون  فشار  تنظیم 
اند.  به هم مرتبط  به  عنوان شبکه  دارد،  نقش 
به همین دلیل است که فرزندپروری )مراقبت 
به  )کمک  مهربانی  و  خودتان(  کودکان  از 
دیگران( می تواند سالمت قلب و عروق تان را 
طوالنی تر  کند  کمک  شما  به  و  بخشد  بهبود 

زندگی کنید.
پژوهش گران دریافته اند نوجوانانی که بخشی از 
وقت خود را صرف کارهای رضاکارانه می کنند، 
یعنی  التهاب  در وجودشان سطح دو شاخص 
سی«  واکنشی  »پروتئین  و   ۶ اینترلوکین 
پایین تر است. همچنین دانشمندان دریافته اند 
اینترلوکین ۶ و هم پروتئین واکنشی  که هم 
مبتال  بیماران  وضعیت  وخیم شدن  در  سی 

چرا مهرابین اب دیگران برای سالمت جمس و روح  مشا مفید است؟


