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 پاکستان فرمانده ›لشکر طیبه‹ را به اتهام ›تامین مالی 
تروریسم‹ بازداشت کرد

اسرائیل ادعای ظریف درباره تحریک امریکا به 
جنگ را واهی دانست 

گـروه  فرمانـده  کـرد  اعـام  پاکسـتان   
اسـام گرای لشـکر طیبـه را کـه ادعـا می 
شود مسـئول حمات سـال ۲۰۰۸ بمبئی 
بوده، دسـتگیر کرده اسـت. ذکـی الرحمن 
لکهـوی به اتهـام »تامین مالی تروریسـم« 
در  او  بازداشـت  و  اسـت  شـده  دسـتگیر 
ارتبـاط بـا حمله مشـخصی نبوده اسـت. ..

 یووال اسـتاینیتز ادعـای محمدجواد ظریف 
بـرای  کشـور  ایـن  آتش افـروزی  دربـاره 
کشـیدن پـای امریـکا بـه جنـگ بـا ایـران 
را بی معنـی خوانـد. وزیـر انـرژی اسـرائیل 
ایـن کشـور در سـالروز کشـته  گفـت کـه 
شـدن قاسـم سـلیمانی در حالـت آماده باش 

کامـل قـرار دارد....
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 مفهوم تقلیل تروریسم 
به القاعده

 قانون اساسی افغانستان؛ بنیان 
دموکراسی و صلح پایدار

 اجرای عدالت انتقالی؛ 
پیش نیاز صلح پایداردر 

افغانستان

 مایـک پمپئـو وزیر خارجـه ایاالت متحـده دو روز قبل 
در رشـته توییتـی گفتـه اسـت کـه در طـی یـک سـال 
گذشـته هیـچ آمریکایـی در افغانسـتان کشـته نشـده 
اسـت و او از ایـن امـر اظهـار خوشـحالی کـرده اسـت 
کـه البتـه جـای خوشـحالی دارد. پمپئو گفته اسـت که 

هـدف ایـاالت متحـده از بین بـردن القاعـده ...
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سرمقاله

 محمد هدایت 

کـرده  اعـام  ملـی  امنیـت  شـورای  دفـر   

اسـت کـه حمداللـه محـب مشـاور امنيـت 

مـى کشـور در رأس یـک هیئـت عالیرتبه دولتـی به واليت 

قندهـار سـفر کـرده اسـت.

نـر خربنامـه ای  بـا  یکشـنبه 14 جـدی  روز  دفـر  ایـن 

نوشـته اسـت کـه قـرار اسـت مشـاور امینـت ملـی در ايـن 

سـفر بـا مقامـات محـى، مناینـدگان مـردم در پارملـان، 

و  جوانـان  مـدين  جامعـه  والیتـی،  شـورای  اعضـای 

کنـد. ديـدار  کندهـار  والیـت  زنـان  مناينـدگان 

بـه نقـل از خربنامـه؛ آقـای محـب ضمـن ارزیابـی وضعیت 

امنيتـي والیـت کندهـار از دسـتاوردهاي اخـري نريوهـاي 

امنيتـي و دفاعـي نیـز سـتايش بـه عمـل  آورد.

در ایـن سـفر یاسـین ضیـاء، لـوی درسـتیز وزارت دفاع نیز 

حمداللـه محـب را همراهـی می کند.

ایـن سـفر در حالـی انجام می شـود که روز شـنبه ریاسـت 

جمهـوری اعـام کـرد کـه حیات اللـه حیـات والـی قندهار 

را برکنـار کـرده و روح اللـه خـان زاده را بـه جـای او معرفـی 

کرده اسـت.  آقای حیـات، والی 

پیشـین قندهـار چنـد روز پیـش 

کـه  بـود  گفتـه  مصاحبـه ای  در 

۷۰ درصـد از نیروهـای پولیـس 

در ایـن والیـت وظایـف خـود را 

تـرک کرده انـد.

والـی  اظهـارات  دنبـال  بـه 

امنیـه  قوماندانـی  قندهـار، 

والیـت قندهـار با نـر بیانیه ای 

را  آن  و  رد  را  والـی  گفته هـای 

بـود. خوانـده  بی اسـاس 

در همیـن رابطـه هیئـت اعزامی 

 ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی کشـور اعام 

ریاسـت،  ایـن  نیروهـای  کـه  اسـت  کـرده 

از تـرور خربنـگار تلویزیـون غرغشـت در والیـت خوسـت 

کرده انـد. جلوگیـری 

ایـن ریاسـت روز یکشـنبه 14 جـدی بـا نـر خربنامـه ای 

نوشـته اسـت کـه »نیرو هـای عملیاتـی ریاسـت عمومـی 

تـرور خربنـگار  از  بـه موقـع  اقـدام  امنیـت ملـی در یـک 

تلویزیـون غرغشـت در والیـت خوسـت جلوگیـری کردند.«

ریاسـت عمومـی امنیـت ملی می گویـد که »در ایـن اواخر 

شـبکه تروریسـتی حقانـی در تبانـی بـا سـایر گروه هـای 

تروریسـتی، دنبـال نشـانه گیری و آمـاج قـرار دادن فعـاالن 

هستند.« رسـانه ای 

در خربنامـه نوشـته شـده کـه گروه هـای تروریسـتی اخیـرا 

دو تـن بنام هـای دینـدار فرزند ابراهیـم و رحمت الله فرزند 

صالـح محمـد را مامور کـرده بودند تا یکرتـن از خربنگاران 

تلویزیون غرغشـت را در مرکز شـهر خوسـت ترور کنند که 

مجـازات شـود.«

او ایـن اقـدام حکومـت را عامـل برهـم زدن ثبـات در وزارت 

صحـت دانسـته افـزود، در ایـن رشایـط کـه بایـد در برابـر 

مسـئول  شـود،  مبـارزه  مشـکات  دیگـر  و  کرونـا  ویـروس 

صحـت عامـه بـدون حکـم محکمـه، مجـازات و برکنـار مـی 

شـود.

شـاری از اعضـای دیگـر این جرگـه نیز این اقـدام حکومت 

را غیـر قانونـی وسیاسـی یاد کـرده از حکومت خواسـتند که 

از چنین اقدامات دسـت بکشـد.

امـا فضـل هـادى مسـلميار رئيـس مرانـو جرگـه، درجمـع 

در  جرگـه  اعضـاى  اظهـارات  مـورد  در  نشسـت،  بنـدى 

خصـوص برکنـارى جـواد احمـد عثـاىن، صحبـت نکـرد.

ایـن در حالـی اسـت کـه حکومـت بـا انتشـار خربنامـه اى 

گفتـه اسـت که به اسـاس فقـره 11 ماده ٦4 قانون اساسـی 

از  حکومتـی،  ارشـد  مقامـات  عـزل  و  تعییـن  افغانسـتان، 

صاحیـت هـای رئیـس جمهـوری افغانسـتان اسـت و قانون 

اساسـی در ایـن مـورد وضاحـت دارد.

منبـع نوشـته اسـت که وزیر سـابق صحـت عامـه، از یازدهم 

جـدی عـزل گردیـده و در ایـن مـورد نیـازی بـه بحـث هـای 

حاشـیه یـی و یـا تجدیـد نظـر دیـده منی شـود.

ریاسـت جمهوری همچنان گفته اسـت که رسپرسـت وزارت 

صحـت عامـه، به زودی معرفـی خواهد گردید. 

برخـی اعضـای مرانوجرگـه؛ برکنـاری وزیر صحـت عامه را 

غیرقانونـی، سـلیقه ای  و سیاسـی مـی داننـد و مـی گوینـد 

کـه نبایـد هیـچ فـردی بدون حکـم محکمـه، مجازات شـود.

چهـار روز قبـل )۸ جـدی(، امنيـت مـى و لـوى څارنـواىل 

مشـرکاً چهـار تـن بـه شـمول بـرادر عثانـی را در پیونـد به 

قضیـه رشـوت در وزارت صحـت عامـه، بازداشـت کردنـد.

پـس از آن، ادارۀ امـور در یازدهـم جدی اعام کرد که رییس 

جمهـور، اسـتعفای احمـد جـواد عثانـی وزیر صحـت عامه 

را پذیرفتـه و عثانـی معـزول مـی باشـد؛ امـا عثانـی گفته 

اسـت که اسـتعفا نداده اسـت. ایـن اقدام رییـس جمهور، با 

انتقـاد برخـی اعضای مرانـو جرگه رو به رو شـد.

محمـد داوود غفـاری مناینـده مـردم غـور در مرانـو جرگـه، 

گفـت: »وقتـی در یـک کشـور قانـون تطبیـق نشـود، میـان 

مـردم و دولـت اعتـاد وجـود نخواهـد داشـت، مـردم انتظار 

مجلـس سـنا بـه والیت قندهـار نیـز در گزارش خـود گفته 

گونـه  بـه  والیـت  ایـن  در  پولیـس  پوسـته  کـه ۳۰۰  بـود 

عمـدی تخلیـه شـده اسـت.

بـه گفتـه این هیئت، پوسـته های مذکور در ولسـوالی های 

نیروهـای  سـوی  از  قصـداً  ارغنـداب  و  ژیـری  پنجوایـی، 

پولیـس تخلیـه شـده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه ولسـوالی های پنجوایـی، ژیـری 

و ارغنـداب والیـت قندهـار از دو مـاه بـه ایـن طـرف زیـر 

حمـات سـنگین گـروه طالبـان قـرار دارنـد.

ایـن حمـات باعـث شـد کـه محمـد ارشف غنـی رئیـس 

جمهـوری نیـز اواخـر مـاه قـوس بـه والیـت قندهار سـفر و 

بـا مقام هـای محلـی قندهـار، متنفذیـن، زنـان، جوانـان و 

اعضـای جامعـه مدنـی ایـن والیـت دیـدار و گفتگـو کنـد.

گسـرده ای  حمـات  گذشـته  مـاه  در  قندهـار  والیـت 

نیـز  اکنـون  و  شـد  متحمـل  را  طالبـان  گـروه  شورشـیان 

والیـت  ولسـوالی های  بـر  گـروه  ایـن  پراکنـده  حمـات 

دارد. جریـان  قندهـار 

قبـل از اجرایی شـدن پان 

شـوم و ضـد انسانی اشـان، 

توسـط نیروهـای عملیاتـی 

امنیـت  عمومـی  ریاسـت 

ملـی بازداشـت شـده اند.

ایـن ریاسـت می گویـد کـه 

عنـوان  بـه  را  بیـان  آزادی 

در  شـده  تعریـف  ارزش 

قانون اساسـی کشـور، غیر 

می دانـد  مصـادره  قابـل 

تـا  کـرد،  خواهـد  تـاش  و 

صدای فعاالن و شهروندان 

نشـود.  خفـه 

اول  معـاون  ایـن  از  پیـش 

ریاسـت جمهـوری و نهادهـای امنیتـی اعـام کـرده بودند 

کـه گـروه طالبـان در نظـر دارد بـا تـرور فعـاالن مدنـی و 

رسـانه ای، فضـای اختنـاق خلـق کننـد.

و  اخیـر، 4 خربنـگار  مـاه  اطاعـات، در دو  ایـن  پـی  در 

کارمنـد رسـانه ای در نقـاط مختلـف کشـور تـرور شـدند. 

سـازمان گزارشـگران بدون مرز گفته اسـت که افغانسـتان 

یکـی از خطرناک تریـن کشـورها بـرای خرب نـگاران اسـت.

میـادی،  جدیـد  سـال  روز  اولیـن  در  دیگـر،  سـوی  از 

بسـم الله عـادل ایـاق، مسـئول رادیـو صـدای غـور، در 

نزدیکـی شـهر فیروزکـوه توسـط افـراد مسـلح ترور شـد. او 

پیـش از ایـن نسـبت بـه تهدیدات ابـراز نگرانی کـرده بود.

اکنـون خربنـگاران در والیـت غـور، بـرای بررسـی بهـر و 

زودتـر قضیـه ترور بسـم الله عـادل، برای سـه روز خربهای 

دولتـی ایـن والیـت را تحریـم کرده انـد.

عدالـت را دارنـد، اگـر وزیـر صحـت عامـه دزد و فاسـد بـود، 

بایـد بـه ارگان هـای عدلـی و قضایـی معرفـی مـی شـد و 

بـدون حکـم محکمـه مجـازات منـی شـد.«

او ایـن کار حکومـت را سـلیقه ای، غیرقانونـی و سیاسـی یاد 

کـرد و گفـت که اگر فسـادی از سـوی نزدیـکان عثانی هم 

صـورت گرفتـه باشـد، جرم یک عمل شـخصی اسـت و نباید 

او مـورد مجـازات قرار مـی گرفت.

بـه گفتـۀ او، در صورتـی که عثانی فاسـد بـود، نباید برکنار 

مـی شـد، بلکـه بایـد بـه ارگانهـای عدلـی وقضایـی معرفـی 

می شـد.

محمـد علـم ایزدیـار نایـب اول مرانو جرگه نیز در اشـاره به 

برکنـاری عثانی، این کار حکومت را غیرقانونی، سـلیقه ای 

و سیاسـی یـاد کـرد و گفـت: »جـرم یـک عمـل شـخصی و 

محکمـه  حکـم  بـدون  نبایـد  کـس  هیـچ  اسـت،  خـودی 

امنیت ملی: از ترور یک خبرنگار در خوست جلوگیری شدمشاور امینت ملی به والیت قندهار رفت

برخی سناتوران: برکناری عثمانی غیرقانونی، سلیقه ای و سیاسی است

قلعـه ی  روسـتا،  خانه هـای  پشـت  تپـه ی  در   

اسـت بـا بیشـر از پنجاه سـال قدمـت. در ایـن 

در  بسـیاری  رویدادهـای  گواهـی  قلعـه  مـدت 

متـام  آوردن  پنـاه  از  اسـت.  بـوده  روسـتا  ایـن 

مـردم دهکـده در حمـات احتالـی طالبـان تـا 

داسـتان رسایی های مـردم از وجـود جـن و دیـو 

و پـری در ایـن قلعـه؛ از مسـتحکمی و زبـان زد 

بـودن ایـن دژ تـا خرابـی ناگهانـی قلعـه بخاطـر 

یـک چیـز مبهـم و پیچیـده. می گوینـد صاحـب 

ایـن قلعـه ی چهـار برجـه بـا ...

٦1میـن  بـا  برابرسـت  جنـوری،   4 امـروز   

تاثیرگذارتریـن  از  یکـی  کامـو،  آلـرب  سـال مرگ 

نویسـندگان قـرن بیسـتم؛ نویسـنده ای کـه در 

عمـر کوتاهـش رمـان، داسـتان، منایش نامـه و 

زندگـی  ای  و  نوشـت  را  بی بدیلـی  هـای  مقالـه 

پرماجـرا و مسـأله داری را گذرانـد. بـه ایـن بهانه 

نگاهـی می اندازیـم بـه زندگی و آثـارش تا یادی 

 Albert( کامـو  آلـرب  باشـیم.  کـرده  تـازه  او  از 

... نوامـرب  هفتـم  در   )Camus

نگاه از پنجره ی 
خانه پدری 
)بخش چهارم( 

 شصت و یکمین 
سالمرگ خالق 

»بیگانه« و »افسانه  
سیزیف«

طالبانبامردمافغانستانمیجنگد

زین الدین زیدان باالخره سنت 
شکنی کرد 

پوچتینو: در PSG فقط پیروز 
شدن کافی نیست 

 در بـازی شـب گذشـته رئـال برابر سـلتا زیزو پـس از 8 بازی 

از هـر 5 تعویـض خود اسـتفاده کرد.

زیـن الدیـن زیـدان رسمربـی فرانسـوی رئـال از زمانـی کـه 

بـه خاطـر پاندمـی کرونـا تعـداد تعویـض هـا از سـه بـه پنـج 

افزایـش پیـدا کـرده، بـه نـدرت از سـهمیه تعویـض هایـش 

آن  از  فرانسـوی  اسـت. در حقیقـت مربـی  اسـتفاده کـرده 

بـه 5  اعتقـاد چندانـی  دسـته مربیانـی اسـت کـه معمـوال 

تعویـض ندارد.زیـدان در هشـت بازی اخیر رئال سـعی کرده 

از ترکیبـی تقریبـا ثابـت و بـدون تغییـر اسـتفاده کنـد و در 

کنـارش بـه نـدرت بـه رساغ تعویـض هـا رفتـه بـود...

 مائوریتسـیو پوچتینـو، رسمربـی جدیـد پـاری سـن ژرمـن در 

مـورد اهـداف خـود در ایـن باشـگاه صحبـت کرد.

واقعیـت  بـه  اخیـر  هـای  هفتـه  شـایعات  باالخـره  دیـروز 

تبدیـل شـده و باشـگاه پـاری سـن ژرمـن اعـام کـرد رسـا 

بـا مائوریتسـیو پوچتینـو بـه توافـق دسـت یافته اسـت. او که 

سـابقه بـازی کـردن در ایـن باشـگاه را نیـز در کارنامـه دارد، 

مدعـی شـد همیشـه رابطـه خوبـی بـا هـواداران پـاری سـن 

ژرمن داشـته اسـت. مائوریتسـیو پوچتینو گفت: »پاری سـن 

ژرمـن همیشـه بـه دنبـال موفقیـت و برتـری بـوده ...

ورزش
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سرمقاله

 مایـک پمپئـو وزیـر خارجـه ایـاالت متحـده دو روز قبـل در 

رشـته توییتـی گفتـه اسـت کـه در طـی یـک سـال گذشـته 

هیچ آمریکایی در افغانسـتان کشـته نشـده اسـت و او از این 

امـر اظهار خوشـحالی کرده اسـت که البته جای خوشـحالی 

دارد. پمپئـو گفتـه اسـت کـه هـدف ایـاالت متحـده از بیـن 

بـردن القاعـده بـود و بـرای این هـدف کوچک نیـاز به حضور 

روزنامـه  کشـتار  از  او  نیسـت.  افغانسـتان  در  نیـرو  هـزاران 

مـردم افغانسـتان کـه در اواخـر تروریسـت هـا گـروه مختلفی 

را شـامل پـروژه کشـتار کـرده انـد، هیـچ سـخنی بـه میـان 

نیـاورده اسـت. پرسـش ایـن اسـت کـه ایـن تقلیـل گرایـی با 

آن همـه گـروه هـای کوچـک و بـزرگ و برنامـه های گسـرده 

بـرای کشـتار مـردم بـه چـه معنی اسـت؟ 

 ایـن ادعـا که تنها القاعده دشـمن ایاالت متحده اسـت قبال 

نیـز از سـوی برخـی از مقامـات آمریکایـی در راسـتای توجیه 

خـروج نیروهـای ایـن کشـور از افغانسـتان بیان شـده اسـت. 

بـه عبـارت دیگـر مقامـات آمریکایی بـرای فرار از بار سـنگین 

از  زودهنـگام  خـروج  توجیـه  و  تروریسـم  برابـر  در  شکسـت 

افغانسـتان تروریسـم را عمـال بـه القاعـده تقلیـل مـی دهند. 

امـری کـه متاسـفانه هرگـز با واقعیت هـای عینی افغانسـتان 

تطابـق ندارد و ده ها گروه تروریسـتی در افغانسـتان فعالیت 

مـی کننـد کـه امـروزه مهـم تریـن آن هـا داعـش و طالبـان و 

تنهـا  نـه  افغانسـتان  در  تروریسـم  هسـتند.  حقانـی  شـبکه 

تضعیـف نگردیـده اسـت بلکـه بسـیار قـوی تـر از سـال هـای 

گذشـته در افغانسـتان حضـور دارد و هـر لحظه جـان آدم ها 

را مـی گیـرد. ایـن هیـوالی بـی خامنـان ماننـد هرچـه زمـان 

مـی گـذرد نـه تنها تضعیف منی شـود بلکه هم چنـان تقویت 

می شـود. در روزهای گذشـته با کشـن خربنگاران و فعاالن 

مدنـی و حقـوق برشی شـاهد توسـعه قلمرو کشـتار به لحاظ 

بودیم.  هـدف 

در ایـن کـه مسـوالن ایـاالت متحـده این روزهـا تنهـا القاعده 

و مضمحـل شـده  گـروه شکسـت خـورده  یـک  مثابـه  بـه  را 

دشـمن خـود مـی دانـد بـا شـعارها و اهـداف اولیـه حضـور 

ایـن کشـور در افغانسـتان هرگـز همخوانـی نـدارد. اگرچـه 

حملـه بـر بـرج های سـازمان تجـارت جهانـی در نیویـورک از 

سـوی القاعـده تـا حـدی شـاید بتوانـد ایـن توجیـه مقامـات 

آمریکایـی را تقویـت کند. اما شـعارهای تند روزهای نخسـت 

حملـه بـر افغانسـتان از یـاد هیـچ کسـی نرفته اسـت. رییس 

جمهـور وقـت ایـاالت متحده جـورج بوش هـدف از این حمله 

را نابـودی تروریسـم یـاد کـرد و عمـال جبهـه جهانـی علیـه 

تروریسـم را بـه وجـود آورد. 

بیسـت سـال مبـارزه بـا تروریسـم همـگام بـا دیگـر نیروهـای 

بـه  دلیلـی  بـه هـر  متاسـفانه  ناتـو  املللـی هـم چـون  بیـن 

شکسـت تروریسـم مبتنـی بـر افراطیـت مذهبـی و یـا به قول 

برخـی از تحلیـل گـران غربـی تروریسـم اسـالمی نینجامیـد. 

و  افتـاده اسـت  زبـان هـا  از رس  تـا حـدی  اگرچـه  القاعـده 

اکنـون بـا بـه وجود آمـدن ورژن هـای جدید تروریسـم مبتنی 

بـر افراطیـت دیگـر چنـدان اهمیـت نـدارد. امـا اگـر دقیـق 

تـر موضـوع بنگریـم تروریسـم مبتنـی بـر افراطیـت بـه سـان 

ویروسـی اسـت که به هر نامی باشـد فقط دشـمن انسـانیت 

و ارزش هـای انسـانی اسـت. تروریسـم را چـه به نـام طالبان 

بخوانیـم یـا القاعـده یـا داعـش و یـا شـبکه حقانـی و یـا هـر 

نامـی دیگـر، همگـی از یـک واقعیـت حکایـت مـی کنـد و آن 

کشـتار انسـان هـای بـی گناه بـا شـعارهای مذهبـی و دینی 

است. 

تقلیـل تروریسـم بـه القاعـده توسـط مقامـات ایـاالت متحده 

چنـد معنـای ضمنـی دارد که همـه این معانی و برداشـت ها 

منفـی و هـر کدام نوعی رشمسـاری برای مقامات این کشـور 

می تواند باشـد. نخسـتین معنـای این تقلیـل گرایی اعراف 

به شکسـت در برابر تروریسـم اسـت. چون همه می دانیم که 

تروریسـم در افغانسـتان نـه تنها شکسـت نخورده اسـت بلکه 

قـوی تـر هـم شـده اسـت. دومیـن مفهـوم ایـن تقلیـل گرایی 

تفکیـک تروریسـم بـه تروریسـم دشـمن و تروریسـم دوسـت 

اسـت. بـه ایـن معنی کـه فعال طالبـان با توجـه بـه توافقنامه 

دوسـت به شـار می رود و دشـمن فقط القاعده بوده اسـت 

کـه چنـدان جایگاهی فعال در افغانسـتان نـدارد و جایگاه آن 

را گـروه هایـی دیگـری چـون داعـش و شـبکه حقانـی احـراز 

کـرده انـد. سـومین مفهوم بـرای مردم افغانسـتان این اسـت 

کـه رنگیـن بودن خـون آمریکایی نسـبت به مردم افغانسـتان 

واقعیتـی اسـت کـه نبایـد از دیـده هـا دور داشـت. در حالی 

چـون  مختلفـی  هـای  گـروه  اکنـون  و  گنـاه  بـی  مـردم  کـه 

خربنـگاران و فعـاالن حقـوق بـرش و فعـاالن مدنـی سـالخی 

مـی شـوند ولـی جـای خوشـحالی اسـت کـه هیـچ آمریکایی 

در طـول یـک سـال کشـته نشـده اسـت. ایـن موضـوع یـک 

مسـاله دیگـر را نیـز اثبـات می کنـد و آن این که اگـر طالبان 

بخواهند هیچ کسـی در افغانسـتان کشـته نخواهد شـد. زیرا 

ایـن گـروه در قطـر بـا ایـاالت متحـده توافـق کـرد کـه دیگـر 

رسبـازان آمریکایـی را هـدف قـرار نخواهـد داد و ایـن تعهـد 

عملـی نیـز گردیـد. بنابراین می توان اسـتنباط کـرد که متام 

خشـونت هـا و کشـتارهایی کـه در افغانسـتان صـورت مـی 

گیـرد توسـط طالبـان انجـام مـی شـود و هیـچ گـروه دیگـری 

ایـن قـدرت را در افغانسـتان ندارد.  

از صفحه1

 د لغـان لسـګونو ښـوونکو د يـوې اعراضيـه غونـډې پـه تـرڅ 

کـې د خپلـو معاشـونو لوړېـدو غوښـتنه وکـړه او ويې ويـل چې په 

اوسـني امتيـاز يـې د کورنـۍ اقتصـادي سـتونزې نه حـل کېږي.

دغـو ښـوونکو د مرغومـي پـه ١٤مـه د مرکـز مهـرالم پـه روښـان 

منونـوي لېسـه اعراضيـه غونـډه جـوړه کـړې وه.

پـه دې غونـډه کـې د لغـان ښـوونکو شـورا مـرش مولـوي رحیـم 

اللـه وويـل چـې له حکومتـه غـواړي، څو د ښـوونکو معاشـونه لوړ 

کړي.

نومـوړي زیاتـه کـړه: ))اوس وخـت کـې لـه معلـم رسه ظلـم روان 

دی، مونـږ نیمـه ورځ کار کـوو، لـه نـورو کارونـو هـم د اسـتادۍ 

لـه کبلـه وتـي يـو، مګـر بیـا مـو هم معـاش دومـره ټیـټ دى چې 

ګـوزاره مـو پـرې نـه کیـږي.((

دغـه راز يـوه بـل ښـوونکي نثاراحمـد پـژواک تـه وویـل چـې هـر 

کال د ښـوونکو تنخـواوو لوړېـدو اوازې خپرېـږي خـو بيـا عمـي 

بڼـه نـه خپلـوي.

ده زياتـه کـړه: ))لـس کالـه کېـږي د معلمينـو معاشـاتو لوړېـدو 

نـه لوړېـږي، دغـه معـاش زمـوږ د  اوازې دي خـو معاشـونه یـې 

ورځنـي ژونـد لپـاره بسـنه نـه کـوي.((

همدارنګـه د قرغیو ولسـوالۍ د شـهید عبدالسـتار لېسـې اسـتاد 

زملـي وويـل چـې حکومت بايد ښـوونکو تـه اړين او پـوره امکانات 

ورکړي.

نومـوړي پـژواک تـه وویـل: ))اوسـنی معـاش زمـوږ لپـاره بېخـي 

کايف نـه دی، کـه چېرتـه دولـت مـوږ تـه معاشـونه لـوړ کـړي، نـو 

زمـوږ ټـول فکـر بـه تدریـس تـه يش او لـه نـورو ورځنیـو چـارو بـه 

مـو فکـر راټـول وي.((

يـو شـمېر نـورو ښـوونکو هـم ورتـه څرګندونـې وکـړې او ويـې کـه 

چېـرې یـې مياشـتنۍ تنخـواوې لـوړې نـه يش نـو لويـې الرې به 

د ترافيکـو پرمـخ وتـړي.

پـه دې اړه د لغـان د پوهنـې رييـس عبدالله حميـدي پژواک ته 

وويـل چـې ښـوونکي له مـادي پلوه له ډېـرو سـتونزو رسه مخ دي 

او دا يـې حـق دى چـې د تنخـوا د لوړوايل لپـاره الريون وکړي.

اسـتادانو  لـه حکومتـي چارواکـو غوښـتنه وکـړه چـې د  ده هـم 

امتيازاتـو تـه ځانګـړې پاملرنـه وکـړي څـو وکـوالى يش پـه ښـه 

توګـه د تدريـس چـارې پرمـخ يـويس.

پکتيـا  د  وړانـدې  ورځـې  څلـور  ده،  کـې  حـال  داسـې  پـه  دا 

ښـوونکو هـم پـه يـوه اعراضيه غونډه کـې ويي وو کـه چريې يې 

معاشـونه لـوړ نـه يش نـور تدريـس نـه کـوي.

 د ننګرهـار بټـي کـوټ ولسـوالۍ ځينـي اوسـېدونکي وايـي چـې 

اقتصـادي جګـړې د دې ولسـوالۍ امنيـت خـراب کـړى، خـو د 

ننګرهـار وايل وايـي چـې امنيتـي ځواکونـه ویـښ دي، طالبـان به 

کومـه خاصـه السـته راوړنـه ونـه لـري.

بټـي کـوټ چـې د جـالل اباد ښـار ختيـځ لور تـه د تورخم پـر لويه 

الره پرتـه ولسـوايل ده، پخـوا يـې امنيـت ډېـر خراب و، خـو له تېرو 

دوو کلونـو راهيسـې یـې د سـيمې اوسـېدونکو پـه مرسـته امنيـت 

ښـه شـوى و.خـو د تېـرې جمعـې پـه ورځ د بټـي کـوټ ولسـوالۍ 

ولـي  او  طالبانـو  والـو  وسـله  کـې  سـيمه  فـارم  دویـم  د  اړونـد 

پاڅونوالـو ترمنـځ نښـته وشـوه چـې پـه کـې دواړو لـورو يو بـل ته د 

مـرګ ژوبلـې اړولـو ادعـاوې وکـړې.

د ننګرهـار وايل ضيـاء الحـق امرخېـل پـرون وويـل چـې هلتـه دوه 

يـې ١١ وسـله وال  املـه  لـه  بريدونـه وشـول چـې  ځلـې هوايـي 

طالبـان ووژل شـول او يـو شـمېر نـور ټپيـان شـول.

پـه  رسه  اژانـس  پـژواک  لـه  ١٤مـه  پـه  مرغومـي  د  نـن  امرخېـل 

ځانګـړې مرکـه کـې وويـل، په دوحه کـې د بني االفغـاين مذاکراتو 

لـه پيلېدلـو رسه سـمه د طالبانـو هڅـه دا ده چې ځينې سـيمې نا 

امنـه کـړي، څـو دا وښـيي چـې هلتـه کنټـرول لـري.

هغـه زياتـه کـړه، پـه ژمـي کـې د ځينـو سـيمو هـوا سـړېږي، بيـا 

طالبـان هڅـه کـوي څـو ننګرهـار واليت نا امنـه کړي، خـو امنيتي 

ځواکونـه ویـښ دي، طالبـان بـه کومـه خاصـه السـته راوړنـه ونـه 

لري.

امرخېـل وايـي، بټـي کـوت يو وخـت د داعـش سـيمه وه، خو اوس 

هلته امنيت دى، فارمونه دي، باغونه دي شـنې سـيمې دي، اوس 

د پنجشـنبې او جمعـې ورځـو کـې زرګونه خلک چکر تـه ورځي. د 

نومـوړي پـه وينـا، پـه دې وروسـتيو کـې هلتـه ځينې طالبـان پيدا 

شـوي چـې د سـيمې ځينې څېرې هـم وررسه مرسـته کوي.

د ننګرهـار وايل وايـي، طالبـان هڅـه کـوي د کوچيانـو او ځايـي 

خلکـو ترمنـځ نفـاق واچـوي، خـو دواړه متوجـه دي، حکومـت لـه 

ځايـي خلکـو رسه کوچيانـو مرشانـو رسه پـه متاس کـې دي، دواړه 

ډلـې د نظـام کلـک طرفـدار دي.

هوايـي  شـوي،  عمليـات  هلتـه  هـم  پـرون  کـړه،  زياتـه  امرخېـل 

قـواوو پـرون څـو ځلـې هوايـي بريدونـه وکـړل، د مخالفينـو وسـلې 

جسـدونه پاتې وو، جسـدونه نن د سـپني ږيرو په واسـطه د هغوى 

کورنيـو تـه وسـپارل.

ده زياتـه کـړه: ))د ننګرهـار او پـه ځانګـړې توګـه بټـي کـوت خلکو 

تـه ډاډ ورکـوم، حکومـت متوجـه دى، هلتـه بـه نـور هېـڅ مشـکل 

نـه پيـدا کېـږي.(( د هغـه پـه وينـا، اسـتخبارايت کشـفي ارګانونـه 

هـم متوجـه دي کار کـوي، واليتـي اداره هـم لـه کوچيانـو او قومي 

مرشانـو د سـيمې اوسـېدونکو رسه پـه متـاس کـې ده.

وايل وايـي، کوچيانـو پـرون د نظـام پـه مالتـړ اعالميـه ورکـړې وه، 

د بټـي کـوت د خلکـو پـه مالتـړ يې وروسـتۍ پېښـې غندلـې وې.

بلخـوا د بټـي کـوټ ولسـوالۍ خلک وايـي، ځايي غاصـب کوچيان 

دغـې  د  خاطـر  پـه  ګټـو  شـخيص  خپلـو  د  نامـه  پـه  طالبانـو  د 

ولسـوالۍ د نـا امنـه کولـو پـالن لـري خـو وايـي، دوی لـه د خپلـو 

رسونـو پـه بدلـه دا ولسـوالۍ امـن وسـايت.

د سـيمې يـو شـمېر اوسـېدونکو د يـادې نښـتې او هلتـه د پيـدا 

د  او  و  کـړی  الريـون  پـرون  غربګـون  پـه  ناامنـۍ  کېدونکـې 

څوسـاعتونو لپـاره يـې د جـالل ابـاد – تورخـم لويـه الره د ترافيکـو 

پـر مـخ تړلـې وه.

تلفـات  و  دادنـد  قـرار  هـدف  مـورد  را  طالبـان  فعـال 

 ۲۸ درگیـری  ایـن  در  کردنـد.  وارد  آنهـا  بـه  سـنگین 

جنگجـوی طالبـان کشـته شـدند و ۷ جنگجـوی دیگـر 

ایـن گـروه زخـم برداشـتند.

در خربنامـه قیـد شـده اسـت کـه در ایـن عملیـات ۳ 

عـراده موتر سـایکل دشـمن به دسـت نیروهـای امنیتی 

افتـاده و مقـداری از تسـلیحات ایـن گروه تخریب شـده 

است.

وزارت دفـاع ملـی بـا نـرش اعالمیۀ دیگـری ترصیح کرده 

اسـت که روز گذشـته گروهی از جنگجویان طالبان در 

ولسـوالی نـاوه واليـت هلمنـد به هـدف حمله بـر نريوی 

هـای امنيتـی و دفاعـی افغان گردهم آمـده بودند.

قـوای  حايـه  بـه  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای 

هوایـی تجمـع طالبـان را مـورد حملـه قـرار دادنـد کـه 

نیـز  ۵ جنگجـوی طالبـان بشـمول  ایـن درگیـری  در 

یـک دلگـی مرش بنـام »نورالله« از شـبکه »عابد« کشـته 

ایـن  در  شـدند.  زخمـی  شـان  دیگـر  تـن   ۲ و  شـدند 

عملیـات مقـداری سـالح و ۳ موضع مسـتحکم دشـمن 

تخریـب شـد.

»بـی خـربی« کابـل دانسـته اسـت.

معـاون اول رئیـس جمهوری با اسـتناد بـه گفته هایش، 

افـزوده کـه ادعـای طالبان مبنی بر دسـت نداشـن در 

ترورهـای هدفمنـد که اکـر قربانی هـای آن غیرنظامی 

و افـراد بـا دانـش جامعه هسـتند، از اسـاس »مسـخره« 

اسـت. در ماه هـای اخیـر انفجارهـای بـزرگ در کابـل 

و  مغناطیسـی  مین هـای  انفجـار  امـا  یافتـه  کاهـش 

ترورهـای هدفمنـد بـه گونـه چشـمگیر افزایـش یافتـه 

غیـر  افـراد  از  بیشـر  انفجارهـا  ایـن  قربانیـان  اسـت. 

بوده انـد.  مدنـی  جامعـه  فعـاالن  بخصـوص  و  نظامـی 

آنـان هـدف  توسـط  نظامـی  افـراد  کـه  طالبـان گفتـه 

قـرار گرفتـه ولـی در کشـن افـراد غیر نظامـی و فعاالن 

جامعـه مدنـی دسـت نداشـته اند.

تلفـات  »متاسـفانه  کـه  کـرد  اضافـه  مینه پـال  آقـای 

باالسـت.« غیرنظامیـان 

ریاسـت جمهوری در حالـی از افزایش تلفات غیرنظامیان 

بـا رونـد  سـخن می زنـد کـه در ماه هـای اخیـر هم زمـان 

سـطح  در  کشـور  در  خشـونت ها  صلـح،  گفتگوهـای 

باالیـی قـرار دارد و در نزدیـک بـه یـک مـاه گذشـته ده هـا 

در  مدنـی  فعـاالن  و  خربنـگاران  جملـه  از  غیرنظامـی 

شـده اند. کشـته  جداگانـه  هدفمنـد  حمـالت 

صلـح  گفتگوهـای  کـه  گفتـه  امریـکا  خارجـه  وزیـر  امـا 

بیـن حکومـت و گـروه طالبـان در حـال پیرشفـت اسـت. 

او از افزایـش حمـالت در کشـور چیـزی نگفتـه اسـت و 

دارد. وجـود  دیگـر  جنـگ  بـه  نسـبت  نگرانی هـا 

فوزیـه کوفـی، یکی از اعضـای گفتگو کننـده صلح هیات 

دولـت پیـش از ایـن بـه رسـانه ها گفتـه اسـت کـه گـروه 

طالبـان از نظـر اندیشـه هـان گـروه دهـه نـود میـالدی 

بـر  را  حملـه  پـالن  دیـروز  طالبـان  کـه  اسـت  گفتـه 

امنیتـی در ولسـوالی  نیروهـای دفاعـی و  پوسـته های 

هـای »ژیـری« و »ارغنـداب« والیـت کندهـار داشـتند.

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی در چارچـوب حالـت دفـاع 

او گفتـه بـود »ایـن وسـیله در بازارهـای تجارتـی یافـت 

اجـازه دولـت  اول  بایـد  نیـز  پاکسـتان  و در  منی شـود 

را خریـدار بـا خـود داشـته باشـد... امنیـت ملـی قـرار 

اسـت جزئیـات ایـن تخـت ریمـوت را کـه هـزاران عـدد 

آن سـاالنه بـه طالبـان از جانـب پاکسـتان تحفـه داده 

می شـود بـه مـردم در یـک اعالمیـه نشـان بدهنـد.«

او مشـخصاتی از ایـن کنرول ها را امـروز در صفحه اش 

منترش کرده اسـت.

در  طالبـان  گـروه  سـخنگوی  مجاهـد،  اللـه  ذبیـح 

گفتگـو بـا بی بی سـی گرفـن تجهیـزات انفجـاری را از 

کشـورهای خارجـی رد کـرده و گفـت که در طـول ده ها 

سـال جنـگ بـه ایـن فنـاوری دسـت یافتـه اسـت.

او اظهـارات اخیـر آقـای صالـح »پروپاگنـد« و ناشـی از 

بـوده کـه موتـر حامـل  یـک حلقـه مایـن مقناطیسـی 

را  میرویـس کریمـی، رییـس شـورای علـای کاپیسـا 

هـدف قـرار گرفتـه اسـت.

سـخن گوی  گفتـه ی  بـه  روز؛  اطالعـات  از  نقـل  بـه 

فرماندهـی پولیـس کاپیسـا، در ایـن رویداد خـود آقای 

کریمی نیز زخمی شـده  اسـت. او افزود که او به صورت 

سـطحی زخمـی شـده و وضعیـت صحـی اش نیـز خوب 

یـا  و  را شـخص  رویـداد  ایـن  هنـوز مسـئولیت  اسـت. 

گروهـی بـه عهـده نگرفتـه اسـت. امـا در بیشـر نقـاط 

گـروه  کابـل، جنگ جویـان  در شـال  کاپیسـا  والیـت 

طالبـان حضـور و فعالیـت گسـرده دارنـد. 

ریاسـت جمهـوری در پـی اظهـارات مایک  

پمپئـو، وزیـر خارجه امریکا گفته اسـت که 

گـروه طالبـان بـا مـردم و حکومـت افغانسـتان می جنگد.

مایـک پمپئـو، وزیـر خارجـه امریـکا گفتـه اسـت کـه در 

در  امریکایـی  نظامـی  هیـچ  گذشـته  سـال  یـک  حـدود 

توییتـی  رشـته  در  او  اسـت.  نشـده  کشـته  افغانسـتان 

از  افغانسـتان  همچنیـن گفتـه اسـت: »ماموریـت مـا در 

میـان بردن شـبکه القاعـده و هر گونه تهدیـد علیه امریکا 

اسـت. بـرای رسـیدن به چنین هدفـی به صدهـا و هزارها 

ماننـد  رشیک هایـی  نداریـم.  نیـاز  افغانسـتان  در  نیـرو 

ناتـو هسـتند.« نیروهـای  و  افغان هـای شـجاع 

داوخـان مینه پـال، معـاون سـخنگوی ریاسـت جمهـوری 

روز یکشـنبه ١3 جـدی بـه رسـانه ها گفـت کـه در یـک 

سـال گذشـته هیـچ امریکایـی در کشـور کشـته نشـده و 

گـروه طالبـان بـا مـردم و حکومـت افغانسـتان می جنگد.

اسـت و تغییـری در رونـد فکـری آنـان نیامـده اسـت.

گفتـه  کابـل  در  خـربی  نشسـت  یـک  در  کوفـی  خانـم 

کـه »رصف نظـر از اینکـه افـکار مختلـف طالبـان باعـث 

از  اسـتفاده  حتـی  و  اسـت  عمیـق  بسـیار  اختالفـات 

خشـونت، چیـزی دیگـری کـه در سـه مـاه احسـاس کردم 

ایـن اسـت کـه طالبـان واقعیـت ۲۰ سـال افغانسـتان که 

در آن تنـوع گروه هـای اجتاعـی، کـرت گرایی سیاسـی 

و آزادی هـای مدنـی، فـردی و آزادی بیـان بیشـر شـده، 

بـرای شـان قابـل قبـول نیسـت.«

هیات هـای گفتگوکننـده حکومـت و گروه طالبـان در دور 

اول گفتگوهـای صلـح، پـس از حـدود هشـتاد روز بحـث 

روی کارشـیوه گفتگوهـا توافـق کردنـد و قـرار اسـت دور 

آغـاز  ایـن مذاکـرات در شـانزدهم جـدی در دوحـه  دوم 

شـود. گفته می شـود هیـأت مذاکراتی دولت روز دوشـنبه 

)١5 جـدی( بـه قطـر خواهنـد رفـت.

جنگجـوی   32 کـه  کـرده  اعـالم  ملـی  دفـاع  وزارت   

طالبـان در والیت هـای قندهـار و هلمنـد در درگیری با 

نیروهـای امنیتـی کشـور کشـته شـدند.

ایـن وزارت روز یک شـنبه ١٤ جـدی بـا نـرش اعالمیه ای 

 امراللـه صالح، معـاون اول رئیس جمهوری افغانسـتان 

می گویـد که طالبـان آمونیـم نایریت)نتیـرات آمونیم(، 

مـواد انفجـاری نظامـی و کنـرل مبب های مرگبـار را از 

پاکسـتان بـه دسـت می آورند.

از  روزانـه  گـزارش  در  خـود  فیسـبوک  صفحـه  در  او 

نشسـت امنیتـی کـه رهـربی آن را به عهـده دارد، دیروز 

)یکشـنبه ۱۴ جـدی( نوشـته کـه ریاسـت امنیـت ملـی 

از  را  مرگبـار  وسـایل  ایـن  از  عـدد  افغانسـتان صدهـا 

»تروریسـتان« بازداشـت شـده، بـه دسـت آورده اسـت.

آقـای صالـح روز گذشـته بـا اعـالم خـرب خنثـی شـدن 

یـک مبـب در کابـل، گفتـه بود کـه کنرل هـا ]ریموت[ 

همچـو مبب هایـی یـک وسـیله پیچیـده فنـی اسـت که 

در افغانسـتان پیـدا منی شـود.

 مسـئوالن امنیتـی در والیـت کاپیسـا تأییـد می کننـد 

کـه در نتیجـه ی انفجـار مایـن در شـهر محمودراقـی، 

مرکـز ایـن والیـت، پنـج غیرنظامـی کشـته شـده اند.

عبدالشـایق شورش کوهسـتانی، سخن گوی فرماندهی 

پولیـس کاپیسـا گفـت کـه ایـن رویـداد حوالـی سـاعت 

۲:۰۰ پـس از چاشـت دیـروز )یک شـنبه، ۱۴ جـدی( 

در روسـتای »صیـاد« شـهر محمودراقی رخ داده اسـت.

آقـای کوهسـتانی افـزود که نُـه غیرنظامی دیگـر نیز در 

ایـن رویـداد زخمی شـده اند. او تأکید کـرد که زخمیان 

هم اکنـون بـرای درمـان به شـفاخانه منتقل شـده اند.

از سـویی هـم، او گفـت که ایـن رویداد ناشـی از انفجار 

از ١502 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه شـده کـه 203 فـرد 

مثبـت شناسـایی شـده اند. 

وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد کـه تاکنـون 52 هـزار 

و 909 تـن بـه ویـروس کرونـا مبتـال شـده اند کـه ٤2 هـزارو  

٤05 تـن آنـان بهبـود یافته انـد. حدود ١0 هزار تـن همچنان 

بـا ایـن ویـروس مصاب هسـتند.

وزارت صحـت عامـه تاکنـون از بیش 20٤ هزار فرد مشـکوک 

بـه ویـروس کرونـا آزمایـش گرفتـه اسـت. پیـش از ایـن گفتـه 

شـده بـود کـه هـر کیـت ازمایـش حـدود 30 دالر اسـت و هر 

ازمایـش نزدیک به سـه هـزار افغانی بـرای وزارت صحت عامه 

هزینـه بر مـی دارد.

ویـروس کرونـا و شـیوع آن در حالـی از مـردم قربانی می گیرد 

کـه وزارت صحـت عامـه پیـش از ایـن گفتـه بود که تا اواسـط 

سـال جاری میالدی واکسـین کرونا به کشـور خواهد رسـید. 

ایـن وزارت گفتـه در مرحلـه اول افرادی که در خطر هسـتند، 

واکسـین خواهند شد.

مـوج دوم ویـروس کرونـا حـدود سـه مـاه پیـش رشوع شـد و 

وزارت صحـت عامـه بـرای جلوگیـری از شـیوع دوبـاره ویروس 

کرونـا، اقـدام بـه مسـدود کـردن تاالرهای عروسـی کـرد. این 

وزارت گفتـه بـود کـه یکـی از عوامـل انتشـار ویـروس، تجمـع 

در تاالرهاسـت.

بـه دنبـال این اقـدام و به تصمیـم کابینه، مکتب هـای دولتی 

و خصوصـی و متامـی دانشـگاه ها )خصوصـی و دولتـی( نیـز 

مسـدود شـدند. اولیـن فـرد مبتـال بـه ویـروس کرونـا اوایـل 

سـال جاری خورشـیدی در والیت هرات شناسـایی شـد. این 

ویـروس بـا رسعتـی بـاال بـه متامی کشـور رسایـت کرد.

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـالم کـرده اسـت کـه در بیسـت 

و چهـار سـاعت گذشـته، 8 فـرد مبتـال بـه بیـاری کوید-١9 

فـرد مبتـال  باختنـد و 203  نقـاط مختلـف کشـور جـان  در 

شـده اند. شناسـایی 

ایـن وزارت روز یکشـنبه ١٤ جـدی بـا نـرش گـزارش روزانـه 

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

کـه 8 تـن در پنـج والیـت کابـل، هـرات، ننگرهـار، پـروان و 

نورسـتان جـان باخته اند. اولیـن مورد مرگ در نورسـتان ثبت 

. شد

بـه  باختـگان  ایـن وزارت، شـار جـان  آمارهـای  بـر اسـاس 

کشـور  والیت هـای  متامـی  از  و  رسـیده  تـن   230 دوهـزارو 

اسـت. گرفتـه  قربانـی 

این وزارت همچنین نوشـته اسـت که در 2٤ سـاعت گذشـته 

 شـاری از مقام هـای ریاسـت امـور زنـان والیـت ارزگان 

بـه اتهـام دسـت داشـن در فسـاد و اختـالس بازداشـت 

شـده اند.

محمدعمر شـیرزاد، والی ارزگان روز یک شـنبه، چهاردهم 

جـدی، اعـالم کـرد کـه هفـت تـن در ریاسـت امـور زنـان 

ارزگان بـه اتهـام اختـالس بازداشـت شـده اند.

و  افـراد  ایـن  دربـاره  بررسـی ها  کـه  افـزود  ارزگان  والـی 

صورتـی  در  و  دارد  جریـان  آن هـا  نسـبتی  پرونده هـای 

موجدومکرونا؛درشبانهروزگذشته8فوتیو203مبتالثبتشد

شماریازمقامهایریاستامورزنانوالیتارزگانبهاتهاماختالسبازداشتشدند

کارتون

دلغمانښوونکيدخپلو
معاشونولوړېدوغوښتنهکوي

امرخېل: طالبان په ژمي کې د ننګرهار 

نا امن کولو هڅه کوي

وزارتدفاعملی:32جنگجویطالباندروالیتهایقندهاروهلمندکشتهشدند

صالحمیگویدپاکستانساالنههزارانوسیلهکنترلمینهایانفجاریبهطالبانمیدهد

انفجاربرموتررییسشورایعلمایکاپیساپنجکشتهوُنهزخمیبرجایگذاشت

مفهوم تقلیل
 تـروریسـم 

به القاعده
محمد هدایت

کـه متهـم شـوند، بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی معرفـی 

شـد. خواهنـد 

میـان  در  کـه  داده انـد  گـزارش  محلـی  رسـانه های 

اسـت. شـامل  نیـز  زنـان  امـور  رییـس  بازداشت شـد گان 

والـی ارزگان رصف بازداشـت هفـت تـن را از ریاسـت امور 

زنـان ایـن والیت بـه اتهـام اختالس تأییـد کرد، امـا درباره 

هویـت بازداشت شـدگان جزییـات نداد. 
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قانون اساسی افغانستان؛ 
بنیان دموکراسی و صلح پایدار

جامعــه جهانــی نســبت بــه پیرشفــت فراینــد صلــح بــه وجــود 

ــر  ــه ب ــی و حمل ــن مدن ــگاران، فعالی ــرور خربن ــت. ت ــده اس آم

ــاور  مناینــدگان ملــت و کارمنــدان دولتــی بــه معنــای عــدم ب

طالبــان بــه زندگــی سیاســی و اجتامعــی قانومننــد و مبتنــی 

ــر مــردم ســاالری مــی باشــد.  ب

رسنوشــت سیاســی- اجتامعــی کشــور ایــن روزهــا بــه حفاظــت 

از قانــون اساســی گــره خــورده اســت. قانــون اساســی کشــور 

ــر  ــرد و ه ــرار گی ــع ق ــاع قاط ــورد دف ــح م ــه صل ــد در پروس بای

ــا در  ــون اساســی باشــد ت ــر قان ــد مبتنــی ب ــوع توافقــات بای ن

یــک فضــای آرام و قانومننــد همــه شــهروندان کشــور اعــم از 

ــد در مســیر رشــد و بالندگــی  ــوام بتوانن ــرد و متــام اق زن و م

حرکــت کننــد و صلحــی پایــدار بــه ارمغــان آیــد. هــر نــوع طرح 

صلحــی کــه منجــر بــه کنــار گذاشــن قانــون  اساســی شــود 

کشــور را بــه ســمت بــی ثباتــی، ناامنــی و خشــونت ســوق مــی 

دهــد.

هــدف از اعــزام تیــم بــه گفتگوهــای صلــح حفــظ ایــن اصــول 

ــوان  ــه عن ــر مــی باشــد. ب و دســتاوردهای دو دهــه¬¬ی اخی

ــت  ــوان گف ــی ت ــرات م ــه ج ــتاوردها ب ــن دس ــه¬ای از ای منون

در مــدت حیــات سیاســی جمهوریــت از 2001 تاکنــون، 

ملــت افغانســتان پیرشفــت ارزشــمندی در عرصــه آزادی بیــان 

افغانســتان  اســامی  جمهــوری  اساســی  قانــون 

عالی¬تریــن ســند حقوقــی در دولــت افغانســتان اســت 

ــه  کــه در 14 جــدی ســال  1382توســط لوی¬جرگــه ب

تصویــب رســید. قانــون اساســی افغانســتان دوازده فصــل 

و 162 مــاده دارد کــه هشــتمین قانون اساســی در تاریخ 

افغانســتان مــی باشــد. بــا حکــم ریاســت جمهــوری هــر 

ــوان  ــه عن ــاه جــدی ب ــی بیســتم م ســال از چهاردهــم ال

هفتــه قانــون اساســی در تقویــم افغانســتان درج گردیــد. 

قانــون اساســی  امســال هفدمیــن ســالگرد تصویــب 

ــتان  ــی افغانس ــون اساس ــد. در قان ــی باش ــتان م افغانس

بــه دموکراســی، حقــوق فــردی و جمعــی بــه خوبــی 

ــری همــه شــهروندان  توجــه شــده اســت. در بخــش براب

فــارغ از نــژاد، زبــان، جنســیت و مذهــب در برابــر قانــون 

مســاوی هســتند و تعهــد دولــت اســت کــه متــام امــور را 

بــر اســاس قانــون تنظیــم منایــد. قانــون اساســی در ذات 

ــک  ــک نظــام دموکراتی ــوا و ســاختار ی ــد محت خــود از بع

ــا حفــظ ارزش  ــا معیارهــای نویــن دنیــای معــارص و ب را ب

هــای دینــی و هویــت ملــی افغانســتان پایه¬گــذاری 

کــرده اســت، حامــی تنــوع فرهنگــی، قومــی و مذهبــی 

اســت و متضمــن حقــوق اساســی و آزادی هــای عمومــی 

ــه  ــد زمین ــن اصــول مــی توان شــهروندان مــی باشــد و ای

وحــدت ملــی را در کشــور فراهــم مــی کنــد. قانــون 

اساســی افغانســتان بــه حفاظــت از کرامــت انســانی 

و حقــوق بــرشی نیــز متعهــد اســت. قانــون اساســی 

افغانســتان دولــت را بــه تبعیــت از منشــور ســازمان ملــل 

متحــد و کنوانســیون هــای بیــن املللــی کــه افغانســتان 

آن را امضــا و الحــاق منــوده اســت و اعامیــه جهانــی 

حقــوق بــرش توصیــه مــی کنــد. ارجاعــات ایــن چنینــی 

بــه تعهــدات و کنوانســیون هــای بیــن املللــی در قانــون 

اساســی افغانســتان در طــول تاریــخ نــادر بــوده و از ایــن 

ــاص و  ــه خ ــتان در منطق ــی افغانس ــون اساس ــر قان منظ

ــاز مــی باشــد.  ممت

امــا گــروه طالبــان بــا تفســیر غلــط از رشیعــت ایــن اصول 

را مغایــر بــا دیــن اســام مــی دانــد. اگــر نــگاه و بررســی 

عمیــق عقانــی و اصــاح طلبانــه بــه باورهــای اســامی 

انداختــه شــود بــی تردیــد در مــورد آزادی بیــان و عقیــده 

ــا  ــی ب ــکام فقه ــان اح ــی می ــان و ... مغایرت ــوق زن و حق

ــت  ــد داش ــود نخواهن ــرش وج ــوق ب ــی حق ــه جهان اعامی

یــا حداقــل قابــل حــل اســت. امــا متاســفانه حضــور 

تروریســت هــا و ناامنــی، ضعــف حکومــت در اجــرای 

ــه  ــتند ک ــائلی هس ــر مس ــاد و فق ــن و فس ــد قوانی قدرمتن

ــون مــی شــوند.  ســبب نقــض قان

گروه طالبان و قانون اساسی

 اصــول و اساســات قانــون اساســی مــا نظــام مبتنــی بــر 

بایــد  بــرای متــام شــهروندان کشــور  تامیــن عدالــت 

ــت از دل  ــرار اس ــه ق ــد ک ــی باش ــی صلح ــی اصل از ویژگ

ــد  ــی بای ــت انتقال ــه عدال ــود. برنام ــل ش ــرات حاص مذاک

یــک گفتــامن ملــی شــود و بــرای رســیدن بــه چنیــن 

وضعیتــی نیــاز اســت کــه آتش¬بــس دایمــی شــکل 

گیــرد و بــر متــام خشــونت هــا، حمــات انتحــاری، پرتــاب 

ســاح ســنگین بــدون هــدف و تــرور و قتــل نقطــه پایــان 

گذاشــته شــود. طــرح اداره موقــت هیــچ توجیــه قانونــی و 

منطقــی نــدارد کــه مــا نظــام سیاســی و قانــون اساســی 

را از نــو توافــق کنیم.گــروه طالبــان خواهــان تعدیــل 

ــه خواســت هایشــان در  ــرای رســیدن ب ــون اساســی ب قان

ــان و  ــوق زن ــرش، حق ــوق ب ــان، حق ــض آزادی بی ــه نق زمین

اقلیــت هــای قومــی و مذهبــی مــی باشــند. حمــات دو 

ــان  ــرد طالب ــه رویک ــرد ک ــات ک ــر اثب ــار دیگ ــر ب ــاه اخی م

نکــرده  تغییــر  اجتامعــی  و  در عرصــه هــای سیاســی 

اســت. طالبــان بایــد بپذیرنــد کــه ســاختارهای سیاســی 

ــه افغانســتان دچــار تحــول  ــر جامع و اجتامعــی حاکــم ب

شــده اســت و هــر گروهــی کــه خواهــان مشــارکت و 

ــه  ــد ب ــت افغانســتان مــی باشــد بای ــان مل ــگاه در می جای

ــذارد.  ــرام بگ ــور اح ــذ کش ــن ناف قوانی

ــی در  ــی حت ــطح داخل ــا در س ــه تنه ــه ن ــت ک ــته اس داش

میــان همســایگان بینظیــر اســت بــه عنــوان مثــال مصاحبــه 

خربنــگار شــبکه طلــوع بــا وزیــر خارجــه جمهــوری اســامی 

ایــران کــه بازتابــی جنجالــی میــان کاربــران اجتامعــی هــر 

ــگار  ــجاعت خربن ــت و ش ــت. رصاح ــی داش ــور در پ دو کش

ــا مقامــات دیگــر کشــورها، از بالندگــی  و طــرح مصاحبــه ب

آزادی بیــان و رســانه در ایــن دو دهــه خــرب مــی دهــد آنهــم 

در کشــوری کــه ناامــن تریــن و مرگبارتریــن کشــور جهــان 

بــرای خربنــگاران و فعــاالن رســانه ای شــناخته شــده اســت. 

ــن فضــای رســانه ¬ای در افغانســتان  ــه ای ــرای رســیدن ب ب

خربنــگاران جــوان و توامننــد بســیاری قربانــی شــدند و 

نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــه آســانی بــه ایــن مرحلــه نرســیده 

ایــم. قتــل هــای هدفمنــد خربنــگاران توســط طالبــان 

ــا  ــدن ب ــرو ش ــت از روب ــروه تروریس ــن گ ــی ای ــر نگران بیانگ

ــم  ــت. تی ــی اس ــه کنون ــه و جامع ــن عرص ــای ای ــت ه واقعی

مذاکــره کننــده بایــد مراقــب باشــد در عرصــه هــای مختلــف 

حقــوق زنــان، آزادی بیــان و اندیشــه، حقــوق قربانیــان 

جنــگ و ...  منافــع اولیــای ملــت فــدای معــامری صلحــی 

ــه نگــردد. عجوالن

سخن آخر

ــت  ــه مل ــه هم ــرام ب ــل اح ــه اص ــت ک ــام اس ــون اس قان

هــا و ســایر ادیــان و مذاهــب در اســام تاکیــد شــده 

اســت. اســام یکــی از اجــزای ثابــت قانــون اساســی 

بــرای  را  قانــون متهیــدات مختلفــی  و  اســت  کشــور 

تثبیــت اســام بــه عنــوان یکــی از شــالوده هــای برجســته 

هویــت ملــی و ســبک حکومتــداری ســنجیده اســت. 

اســراتژی طالبــان تضعیــف و تخریــب قانــون اساســی از 

طریــق طــرح نگــرش هــای رادیکالیســم مذهبــی اســت 

و ایرادهــای رشعــی کــه بــر قانــون اساســی مطــرح مــی 

کننــد بــی پایــه و اســاس مــی باشــد زیــرا قانــون اساســی 

در چارچــوب ارزش هــای اســامی تدویــن شــده اســت و 

در مــاده¬ی دوم قانــون اساســی دیــن دولــت جمهــوری 

اســامی افغانســتان، دیــن مقــدس اســام معرفــی شــده 

اســت. در افغانســتان هیــچ قانونــی منــی توانــد مخالــف 

اعتقــادات و احــکام دیــن مقــدس اســام باشــد. طالبــان 

بــا ایــن بهانــه جــوی هــا حمــات گســرده علیــه نیروهای 

امنیتــی و مــردم انجــام مــی دهنــد کــه هیچگونــه جــواز 

رشعــی نــدارد و درصــدد ســلطه نامــرشوع و بازگشــت بــه 

افــراط گرایــی و اعــامل خشــونت بــر ملــت مــی باشــند. 

تجربیــات تلــخ دهــه هفتــاد اثبــات کــرد کــه مثره اندیشــه 

ــونت  ــه خش ــداوم چرخ ــی ت ــتبداد قوم ــی و اس بنیادگرای

ــی باشــد. گــروه هــای تروریســتی  و جنــگ داخلــی م

نظیــر طالبــان و داعــش بــا مســلط شــدن بــر جامعــه بــا 

خلــق وحشــت و کشــتار، مانــع رشــد و توســعه بــوده انــد 

و ایــن حکومــت هــا در تنــش بــا جهــان، تباهــی و انــزوا 

ــی  ــگان را درپ ــوص نخب ــه خص ــه ب ــی جامع و رسخوردگ

ــان  ــتند خواه ــی هس ــو مدع ــک س ــان از ی ــد. طالب دارن

منــزوی کــردن افغانســتان منــی باشــند امــا از طرفــی زیر 

ــار حاکمیــت قانــون و مفاهیــم مــدرن دموکراســی کــه  ب

از جملــه رشایــط حســابدهی بــه ملــت و جامعــه جهانــی 

ــام  ــامی مت ــارت اس ــوری ام ــد. تئ ــی رون ــد من ــی باش م

دســتاوردهای دو دهــه گذشــته و هزینــه هــای مــادی و 

معنــوی کــه تاکنــون بــه پــای نظــام جمهوریــت اســامی 

شــده اســت را بربــاد خواهــد داد زیــرا طالبــان نهادهــای 

ــرش،  ــوق ب ــات، حق ــان، انتخاب ــر پارمل ــک نظی دموکراتی

ــی را  ــن مدن ــان و فعالی ــی زن ــی و سیاس ــور اجتامع حض

قبــول ندارنــد و حــارض بــه تعامــل و همــکاری بــا نیروهای 

امنیتــی منــی باشــند. روی کار آمــدن حکومتــی افراطــی 

ــد،  ــد ش ــتان اداره خواه ــب پاکس ــرل آن از جان ــه کن ک

ــت  ــان مل ــی می ــدت مل ــاف و وح ــر انکش ــان ب ــه پای نقط

افغانســتان اســت. 

دفاع از قانون اساسی در مذاکرات صلح

ــه  ــامد ب ــا اعت ــی ه ــونت و ناامن ــدد خش ــن مج اوج گرف

مذاکــرات را دشــوار ســاخته و بدبینــی میــان مــردم و 

مرضیه محمدی

مصطفی شفیق

ــدار  ــح پای ــق صل ــای تحق ــا و پیش نیازه ــل پیش رشط ه حداق

را تاحــدودی فراهــم می کننــد. از ایــن جهــت؛ نقــش جامعــۀ 

مدنــی در اســتقرارصلح پایــدار بســیار تســهیل کننــده اســت، 

ــد  ــاد دارن ــامن و اعتق ــای ای ــه ارزش ه ــی ب ــۀ مدن ــرا جامع زی

کــه مغایــر بــا تفکــر طالبانیســم اســت و ایــن مغایــرت ســازی 

خــود زمینــه و بســرهای جامعــۀ دموکراتیــک، آزادی، برابــری 

و بــرادری را از منظرهــا و دیدگاه هــای متفــاوت و از جنســیت 

ــه و  ــت طلبان ــای عدال ــا صداه ــه ت ــاوت گرفت ــای متف و نژاده

ــه تفکــر افراطیــت طالبانیســم  ــه خویــش را علی آزادی خواهان

بلنــد می کننــد و ایــن قــدرت را دارنــد کــه انعــکاس ایــن 

بیــن  بــه گــوش جامعــۀ جهانــی و ســازمان های  صداهــا 

ــزرگ  ــن مجموعــۀ وســیع و ب ــرا خــود ای ــی برســانند؛ زی امللل

ــتند و در  ــونت هس ــگ و خش ــان جن ــم از قربانی ــی عظی بخش

ــود. ــد ب ــی خواهن ــی اصل ــم قربان ــده ه آین

بــاب  فتــح  انتقالــی  عدالــت  بازتولیــد  یکــم:  گفتــار 

ســازی؛ صلــح  بــرای  درآمــدی  پیــش  ملــی؛  مصالحــه 

ــری  ــک ام ــه ی ــن زاوی ــز از ای ــه نی ــی، مصالح ــورت کل ــه ص ب

مربــوط بــه دولــت و نهادهــای قــدرت اســت؛ هــدف مصالحــه 

ــدرت  ــاهمت در ق ــارکت و مس ــررس مش ــازش ب ــز س ــزی ج چی

نیســت. البتــه مســاهمت و مشــارکت، منــی توانــد فــردی یــا 

ــی  ــراد امکانات ــرا اف ــد؛ زی ــردی باش ــکارات ف ــه ابت ــوف ب معط

ــدرت  ــاخت ق ــران در س ــارکت دیگ ــردن مش ــم ک ــرای فراه ب

ندارنــد. افــراد در بحــث مصالحــه غایب انــد و دولــت بــه مثابــه 

کل منایان گــر جامعــه، خــود را در جــای مــردم قــرار می دهــد 

و از آدرس مــردم بــا گروه هــای مخالــف یــا شورشــی، مصالحــه 

می کنــد. در نتیجــه، مصالحــه بســتگی تــام بــه اراده و نحــوۀ 

ــوع  ــر ن ــردان دارد؛ ه ــت م ــت و دول ــت گذاری های دول سیاس

ــوع  ــا هــر ن ــت مــردان ی ــا تحلیــل دول ــی در محاســبه ی خطای

بــی ارادگــی و بــی توجهــی دولــت بــه خواســت صلــح، بهــای 

بســیار ســنگینی را بــر دوش مــردم می گــذارد. بــه طــور منونــه 

ــه  ــه روزان ــت ک ــرده اس ــزارش ک ــتان گ ــت افغانس ــراً دول اخی

بیــن 15 تــا 20 نفــر نیــروی امنیتــی در پیــکار بــا شورشــی ها 

کشــته می شــوند. بنابرایــن، مصالحــه یــا عــدم مصالحــۀ 

دولــت نتایــج و هزینه هــای بســیار معیــن و انضاممــی در 

ــدن  ــی ش ــی قربان ــن آن، یعن ــه کم تری ــذارد، ک ــه می گ جامع

بیــش از 15 نفــر در هــر روز اســت. هــر نــوع تأخیــر در 

مصالحــه، هزینه هایــی از ایــن قبیــل را بــر مــردم افغانســتان 

تحمیــل مــی کنــد. بــه هرحــال، مســأله اصلــی ایــن اســت کــه 

بــر اســاس تعریــف فــوق، عدالــت انتقالــی برنامــه ای از بــاال 

بــه پاییــن اســت. بــه همیــن ترتیــب، عنــارص و محورهایــی را 

ــه عنــوان مؤلفــه هــای اصلــی عدالــت انتقالــی مطــرح  کــه ب

شــده انــد؛ از قبیــل تعقیــب و پیگیــری ناقضــان حقــوق بــرش، 

ــی،  ــت یاب ــان، حقیق ــدگان و قربانی ــیب دی ــه آس ــیدگی ب رس

اصاحــات نهــادی در دســتگاه قضایــی، برکنــاری و مامنعــت 

از اســتخدام  ناقضــان حقــوق بــرش در ادارات دولتــی و غیــر 

دولتــی، همگــی رویکــردی دولــت محــور دارد؛ زیــرا منــی 

تــوان تصــور کــرد کــه تعقیــب و پیگیــری ناقضــان حقــوق برش، 

ــات  ــی، اصاح ــت یاب ــدگان، حقیق ــیب دی ــه آس ــیدگی ب رس

قضایــی یــا برکنــاری و جلوگیــری از اســتخدام ناقضــان حقوق 

بــرش در ادارات دولتــی، توســط گــروه هــا، افــراد و نیروهــای 

ــه  ــاال ب ــردی از ب ــرد. رویک ــورت گی ــت ص ــۀ دول ــارج از بدن خ

پاییــن عدالــت انتقالــی، دارای جنبــه هــای مثبــت و منفــی 

زیــادی اســت. رصف نظــر از جنبــه هــای منفــی و ایراداتی که 

بــر ایــن رویکــرد وارد اســت، برنامــۀ عدالــت انتقالــی از بــاال بــه 

ــدری،1393،  ــازات اســت. )جــوادی و حی ــن دارای امتی پایی

ــرای  ــت ها ب ــا و نشس ــۀ گفت وگوه ــات هم ــد :الزام درآم

نتیجــه  اســتنتاج  بــه  منتــج  رسانجــام  منازعــه  حــل 

می شــوند، امــا مشــکل اساســی در مقــام گفت وگو هــا 

و نشســت ها بــا گــروه طالبــان، ایدئولــوژی آن اســت. 

طالبــان بــه کمــک ایدئولــوژی خــود نظــام موجــود و 

ــادی را  ــای زی ــده و خون ه ــری خوان ــای آن را کف ارزش ه

تحــت ایــن عنــوان از دو جانــب، از خــود و طــرف مقابــل، 

بــه زمیــن ریختــه و بــه قــول خودشــان قربانی هایــی 

فــراوان داده انــد؛ لــذا قبــول ارزش هــا بــه معنــای دســت 

کشــیدن از ادعاهــای شــان بــوده و مرشوعیــت شــان 

در نــزد حامیــان شــان از بیــن می بــرد و رس ســختی، 

تشــدید و تأکیــد بــر ایدئولــوژی شــان در حــال حــارض از 

ــر ایــن، طالبــان  ــن گــروه اســت. عــاوه ب ویژگی هــای ای

در حــل منازعــه بــر زور و بــه  ســنت تکیــه می کننــد؛ در 

حالــی کــه اســتقرارصلح مــدرن بــر گفت وگــوی انتقــادی 

عقانــی اســتوار می باشــد. پــس تفــاوت گفتامنــی بــزرگ 

میــان مــا و طالبــان وجــود دارد. در ایــن میــان، اســتناد 

کــه حــوزۀ  افغانســتان  بــه ســنت در جامعــۀ ســنتی 

عمومــی در آن تحــت تأثیــر شــدید ســنت و زور قــرار دارد، 

فضــای گفت وگــو را بــر خــاف گفت وگوهــای بُــن در 

ســال 2001 شــدیداً بــه نفــع طالبــان تغییــر داده اســت. 

ــب  ــامن غال ــاف 2001، گفت ــا، برخ ــن گفت وگوه در ای

و مســلط کــه از قــدرت عاطفــی بســیار برخــوردار اســت 

ــان محــدود  ــه ســود طالب ــاد آزاد را ب و مجــال نقــد و انتق

ــانۀ  ــن نش ــکو بهری ــۀ مس ــت. بیانی ــام اس ــد، اس می کن

ایــن تغییــر وضعیــت اســت کــه بــا زبــان مبهــم خــود همــه 

حقــوق و ارزش هــای قانــون اساســی را در هالــه ای از 

ــرأت  ــم ج ــی ه ــرد و کس ــی ب ــی فروم ــی معنای ــام و ب ابه

پرســش از معنــای کام آن هــا را ندارد. )احمــدی،1398، 

22(. بنابرایــن، در گفت وگوهــای اســتقرارصلح پایــدار 

ــن  ــکل بنیادی ــا دو مش ــان، ب ــتی طالب ــروه تروریس ــا گ ب

رو بــرو هســتیم: نخســت، تفکــر و اندیشــۀ ایدئولوژیکــی 

کــه  اســت  طالبــان  تروریســتی  گــروه  بنیادگرایانــۀ 

ایــن امــر باعــث شــده اند؛ دســت گــروه طالبــان را در 

شــدید ترین  نسل کشــی ها،  قتل عام هــا،  کشــتارها، 

حمــات تروریســتی، انتحــاری، انفجــاری و رفتارهــای 

برخوردارنــد کــه در نظــام امــارت و یــا نظــام رشعــی مــورد 

ــاد از  ــزان زی ــه می ــوق ب ــع و حق ــن مناف ــان ای ــر طالب نظ

ــه  ــن کلیش ــع، ای ــود. در واق ــود می ش ــی رود و ناب ــان م می

ــه ارزش  ــن ک ــا ای ــم و ی ــی گردی ــر من ــب ب ــه عق ــا ب ــه م ک

هــا و دســتاوردهای 18 ســاله قربانــی صلــح نشــود، 

ناظــر بــه حفــظ ایــن منافــع و حقــوق اســت. بــرای مثــال 

اقــوام و گــروه هــای مذهبــی، مخالــف هرگونــه تبعیــض و 

نابرابــری بــر مبنــای قــوم و مذهــب و خواهــان مشــارکت 

ــی و کان  ــت های عموم ــن سیاس ــدرت و تعیی ــر در ق مؤث

کشــور مــی باشــند و در نتیجــه نظــام مــورد خواســت 

ــر  ــۀ تحقــق مشــارکت مؤث آن هــا نظامــی اســت کــه زمین

ــه عیــن  ــه فراهــم مــی کنــد. ب ــه شــکل عادالن آن هــا را ب

ترتیــب، زنــان خواهــان نفــی تبعیــض بــر مبنــای جنســیت 

ــت  ــوزش، کار و فعالی ــه آم ــر ب ــی براب ــان دسرس و خواه

ــانه  ــد. رس ــی و اقتصادی ان ــی، اجتامع ــی، سیاس اجتامع

هــای مســتقل و روزنامــه نــگاران فعالیــت حرفــه ای شــان 

بــدون وجــود آزادی بیــان و عقیــده اساســاً امــکان وجــود 

ــی و  ــد حزب ــام چن ــود نظ ــدون وج ــزاب ب ــد، اح ــی یاب من

گــردش آزاد قــدرت بــر مبنــای انتخابــات آزاد اساســاً 

معنــا و مفهــوم نــدارد. )احمــدی،1398، 22(. بنابرایــن، 

اســتقرارصلح پایــدار بــا گــروه طالبــان در افغانســتان؛ بــا 

ــا  ــی امکان ه ــن امللل ــی و بی ــن مل ــن قوانی ــت همی رعای

امــا  می شــوند،  فراهــم  صلــح  تحقــق  زمینه هــای  و 

ــن  ــی و بی ــن مل ــا قوانی ــه تنه ــان؛ ن متأســفانه گــروه طالب

ــت  ــونت رعای ــه و خش ــگ، منازع ــان جن ــی را در زم امللل

گفت وگوهــای  جریــان  در  بلکــه  منی کننــد،  و  نکــرده 

مذاکــرات صلــح بیــن االفغانــی؛ همــۀ قوانیــن ملــی و 

ــه  ــی پیامن نام ــی و سیاس ــات حقوق ــی و الزام ــن امللل بی

ــن و از  ــا گذاش ــر پ ــکا را زی ــا آمری ــح ب ــه صل موافقت نام

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

علیــه دولــت و مــردم افغانســتان دریــغ نکــرده و اســتفاده 

کــرده اســت. شــاهد بــر ایــن مدعــا ایــن اســت کــه 

در همیــن روزهــای اخیــر؛ گــروه تروریســتی طالبــان؛ 

خطرناک تریــن حمــات مرگبــار تروریســتی، انتحــاری 

و انفجــاری و ترورهای هدف منــد و ترورهــای زنجیــره ای 

را علیــه خربنــگاران، روزنامــه نــگاران، فعــاالن حقــوق 

مدنــی  فعــاالن جامعــۀ  زنــان،  فعــاالن حقــوق  بــرش، 

بــه راه انداختــه و یکــی پــس از دیگــری را بــه صــورت 

سیســتامتیک و هدف منــد مــورد حملــه قــرار داده انــد 

و میــزان ترورهــا و خشــونت ها را در ایــن اواخــر علیــه 

ــه اوج  ــگاران ب ــگاران و خربن ــه ن ــی و روزنام ــاالن مدن فع

خویــش رســانیده اســت. بنابرایــن، با ایــن رویکــرد خونین 

ــان  ــتی طالب ــروه تروریس ــوی گ ــه از س ــار ک ــونت ب و خش

در پیــش گرفتــه شــده اســت، بــدون تردیــد اســتقرارصلح 

پایــدار در جامعــۀ افغانــی؛ نــه بــه لحــاظ نظــری و نــه بــه 

لحــاظ عملــی امــکان پذیــر اســت، زیــرا اولیــن و اساســی 

تریــن اقــدام در تحقــق صلــح آتــش بــس دایمــی و کاهش 

ــروه  ــه گ ــت ک ــی اس ــن در حال ــت و ای ــا اس ــونت ه خش

طالبــان بــاور و پــای بنــدی بــه هیــچ کــدام از ایــن قوانیــن 

ملــی و بیــن املللــی و پیش رشط هــای تحقــق صلــح 

ــم  ــت ها عقی ــا و نشس ــت گفت وگوه ــن جه ــد، از ای ندارن

ــدار  ــه اســتنتاج اســتقرارصلح پای ــد و منتــج ب خواهــد مان

ــات  ــد شــد؛ زندگــی جمعــی و حی در افغانســتان نخواهن

ــا خطــر جــدی مواجــه  ــت و شــهروندان را ب سیاســی دول

ــت. ــاخته اس س

25(. بنابرایــن، مطابــق طرزالعمــل و رویــۀ عدالــت انتقالــی 

در مــورد محاکمــه جنایــات جنگــی و جنایــت علیــه برشیــت 

ــوق  ــان حق ــا ناقض ــه ب ــت خواهان ــی و عدال ــورد قانون و برخ

بــرش و حقــوق برشدوســتانه در مــورد جنایــات جنگــی گــروه 

طالبــان علیــه دولــت و مــردم افغانســتان؛ ایــن اســت کــه در 

ــروه  ــا گ ــدار ب ــتقرارصلح پای ــای اس ــت ها و گفت وگوه نشس

طالبــان در افغانســتان؛ مفاهیــم و تطبیــق عدالــت انتقالــی 

تحقــق  اصلــی گفت وگوهــای  آجنــدای  و  اولویــت  در  را 

صلــح قــرار دهنــد و بــرای تأمیــن حقــوق قربانیــان جنــگ و 

خشــونت؛ مکانیســم عادالنــه را در دســتور کار نشســت ها و 

گفت وگوهــای تحقــق صلــح پایــدار قــرار بدهنــد؛ تــا التیــام 

بــه دردهــا و رنج هــای خانواده هــای قربانیــان جنــگ و 

خشــونت باشــند.

ــد  ــی در فراین ــۀ مدن ــی جامع ــش اساس ــار دوم: نق گفت

ــتان؛ ــدار در افغانس ــح پای ــم صل تحکی

انتخابــات یــک فراینــد دموکراتیــک و مدنــی اســت کــه 

زمینــۀ اســتفادۀ مــردم از حــق مشــارکت سیاســی شــان را 

فراهــم می کنــد؛ لــذا حملــه بــر ایــن مراکــز هــم حملــه بــر 

یــک هــدف غیــر نظامــی بــه حســاب می آیــد و هــم نقــض 

آشــکار و شــدید حــق مشــارکت سیاســی کــه از جملــه 

حقــوق بــرشی هــر فــرد اســت، محســوب می شــود. بــا 

ــتانه  ــوق برشدوس ــم حق ــان ه ــوق، طالب ــوارد ف ــه م ــه ب توج

ــذا یکــی  ــد؛ ل ــرش را شــدیداً نقــض می کنن ــوق ب و هــم حق

ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــا طالب ــح ب ــق صل ــای تحق از راه کاره

ــه  ــاب از حمل ــه اجتن ــن از جمل ــن قوانی ــت ای کشــورها رعای

ــر اهــداف غیــر نظامــی و اجتنــاب از قتــل سیســتامتیک  ب

را  انتحــاری  حملــه  از  اجتنــاب  و  دولــت  کارمنــدان 

پیــش رشط قبــول طالبــان بــه عنــوان یــک گــروه سیاســی و 

پیــش رشط مذاکــره بــا آن هــا قــرار دهنــد. دولت افغانســتان 

و جامعــۀ مدنــی ایــن کشــور در ایــن زمینــه مــی تواننــد از 

ــد.  ــتفاده کنن ــی اس ــن امللل ــی بی ــی و دادخواه دیپلامس

در ایــن زمینــه اوالً، الزم اســت مــوارد یــاد شــده بــه صــورت 

مســتند در معــرض افــکار عمومــی جهــان قــرار داده شــود 

و ثانیــاً، دولــت هــا تحــت فشــار قــرار گیرنــد کــه طالبــان را 

بــرای رعایــت ایــن مــوارد تحــت فشــار قــرار دهنــد و جامعــه 

ــا اســتفاده از ســازوکار  ــن راســتا ب ــی افغانســتان در ای مدن

ــوق  ــع حق ــی مداف ــن امللل ــی بی ــر دولت ــای غی ــازمان ه س

بــرش، کمپیــن وســیع جهانــی را بــه راه بینــدازد کــه دولــت 

هــا و نهادهــای بیــن املللــی در جریــان گفــت وگــوی صلــح 

طالبــان را جهــت رعایــت قوانیــن جنگــی و اجتنــاب از 

مــوارد یــاد شــده تحــت فشــار قــرار دهنــد. بــه ایــن وســیله 

اگــر طالبــان دســت از رفتارهــای یــاد شــده بردارنــد، یــک 

قــدم بــه صلــح واقعــی و پــر هیــز از خشــونت نزدیــک 

شــده ایم و طالبــان را بیش تــر بــه قوانیــن بیــن املللــی 

نزدیــک کرده ایــم و ضمنــاً مرشوعیــت سیاســی آنــان را نیــز 

تضعیــف کرده ایــم. بنابرایــن، مــراد و هــدف مــن از جامعــه 

مدنــی، متامــی گروه هــای غیــر دولتــی اســت کــه عمدتــاً از 

گروه هــای ذینفــع اجتامعــی تشــکیل مــی شــوند. در ایــن 

میــان، بــه اعتقــاد ایــن جانــب در سیاســت و حــوزۀ عمومــی 

افغانســتان چنــد گــروه از تأثیر گــذاری خــاص برخوردارنــد 

و مذهبــی،  قومــی  احــزاب، گروه هــای  از  عبارتنــد  کــه 

رســانه های  و  مســتقل  نــگاران  روزنامــه  زنــان،  جنبــش 

آکادمیــک  جامعــۀ  و  سیاســی  نخبــگان  دولتــی،  غیــر 

کشــور. ویژگــی بــارز ایــن گروه هــا ایــن اســت کــه همــه در 

نظــام مبتنــی بــر قانــون اساســی از منافــع و حقــوق قــوی 

ــات  ــته و اقدام ــاز گذاش ــانی ب ــد انس ــار و ض ــونت ب خش

امنیتــی و  نیروهــای  را علیــه دولــت،  خونیــن  خــود 

دفاعــی کشــور، شــهروندان ملکــی ایــن جغرافیــا بــه 

نــام دیــن و رشیعــت مرشوعیــت دینــی و توجیــه رشعــی 

می کننــد و همــۀ جنایــات جنگــی و نقــض گســردۀ 

حقــوق بــرش و حقــوق برشدوســتانۀ خــود شــان را بــر 

هــامن مبنــای دینــی و جنــگ علیــه کفــر و کشــور 

اشــغال شــده افغانســتان توجیــه و تبییــن می کننــد. 

ــا  دومــاً گــروه تروریســتی طالبــان، در مذاکــرات صلــح ب

هیــأت دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان ارزش هــای 

ــوری،  ــام جمه ــی، نظ ــون اساس ــد قان ــک مانن دموکراتی

نظــام انتخاباتــی، حقــوق بــرش و حقــوق شــهروندی، 

و  بیــان  آزادی  خشــونت،  و  جنــگ  قربانیــان  حقــوق 

رســانه ها و مطبوعــات، حقــوق زنــان و اقلیــت مذهبــی و 

نــژادی را اساســاً از بنیــاد قبــول ندارنــد و ایــن ارزش های 

پذیرفتــه شــده ای انســانی و دموکراتیــک را محصــول 

بــا چنیــن اندیشــۀ  تفکــر مغــرب زمیــن می داننــد و 

افراط گرایــی طالبانیســم؛ دســتیابی بــه اســتقرارصلح 

پایــدار در افغانســتان حداقــل بــه لحــاظ عقانــی و 

ــح  ــق صل ــن، تحق ــت. بنابرای ــر نیس ــکان پذی ــی ام منطق

پایــدار بــا گــروه طالبــان در افغانســتان؛ بــا وارد ســاخن 

مفاهیــم دو عنــر کلیدی و اساســی در آجنــدا مذاکرات 

ــان؛ تطبیــق برنامــه  ــا گــروه طالب ــی ب ــح بیــن االفغان صل

عدالــت انتقالــی و نقــش محــوری و اساســی جامعــۀ 

ــر  ــی، تأثیــر عدالــت انتقالــی ایــن اســت کــه اگــر ب مدن

ــن  ــل ای ــد، حداق ــی نباش ــق و عملیات ــل تطبی ــرض قاب ف

ــازد  ــی س ــان وارد م ــتی طالب ــروه تروریس ــر گ ــار را ب فش

ــه  ــت علی ــات جنگــی و جنای ــه جنای ــد ب ــان بای کــه طالب

تروریســتی،  حمــات  شــدید ترین  انجــام  برشیــت، 

انتحــاری و انفجــاری کــه بیــش از بیســت و پنــج ســال 

و االن  انجــام داده  افغانســتان  مــردم  و  علیــه دولــت 

ــد و  ــراف کن ــت، اع ــیده اس ــر بخش ــدت بیش ت ــم ش ه

ــه دردهــا و رنج هــای  ــام بخشــی ب ایــن خــود باعــث التی

بــی پایــان خانواده هــای قربانیــان جنــگ و خشــونت 

می باشــند و ایــن در نفــس خــود یــک گام اساســی 

ــا  ــت و ی ــی اس ــه افغان ــدار در جامع ــتقرارصلح پای در اس

اجرای عدالت انتقالی؛ پیش نیاز صلح پایداردر افغانستان
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 بازی با اعداد              3189
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3084    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3359
شاه سفید را در خانه  e5 حرکت دهید. 

3388

جواب هدف         2836
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احتماال در مالقات کاری امروز بســیار موفق هستید. روابط با خانواده و دوستان 
تان بســیار خوب پیش می رود. امروز صبح ممکن است یک آشنای قدیمی را 

مالقات کنید که مدت زمان طوالنی است که او را ندیده اید. 

جوزا
احتماال یکســری سوتفاهم با شریک عاطفی تان ایجاد خواهد شد. اما همه چیز 
به راحتی روشن خواهد شد. امشب، در حالی که دوستان تان را مالقات میکنید، 

رابطه تان به یک هماهنگی و سازگاری خواهد رسید.

سرطان
به دلیل یکسری مشــکالت مربوط به زندگی عاطفی تان سردرگم هستید. 
ســعی نکنید که مشــکالت را به تنهایی حل کنید! می خواهید که حمایت 

های پیشــنهاد شده از عزیزان را قبول کنید. 

اسد
می توانید در مطالعات، مشــارکت ها و معامالت مالی امروز موفق باشید. تمام 
این موارد سود زیادی را برای شما به ارمغان می آورد. امروز بعد از ظهر ممکن 

است مجبور شوید که به یک سفر بروید. 

سنبله
ممکن است به دلیل شرایط نامساعد عصبی شوید. احتماال با شریک عاطفی و یا 
یکی اعضای سالمند خانواده دعوا کنید. آرام باشید و بر روی مشکالت مهم تمرکز 

کنید. به استراحت بیشتری نیاز دارید.

حمل
امــروز صبح به نظر می رســد که مصمم هســتید تا کارهای خــود را به اتمام 
برسانید. یکی از اعضای سالمند خانواده به شما در مشکالت مالی کمک میکند، 

اما همچنان سعی دارد که دیدگاهش را به شما تحمیل کند. 

میزان
به نظر می رسد که روز پرمشغله ای است – و تا ظهر حرکتی نمی کنید و 
فقط این دست و اون دست می کنید. ممکن است مود خوبی نداشته باشید 

و زیاده روی کنید. حتی با شریک عاطفی تان دعوا خواهید کرد. 

عقرب
به نظر می رسد که امروز صبح بسیار پر انرژی و با اشتیاق هستید. با این حال، 
بایــد از زیاده روی و دعوا با همــکاران تان اجتناب کنید. امروز بعد از ظهر با 

مشکالت غیر منتظره ای در روابط تان رو به رو می شوید. 

قوس
احتماال فرصتی داشــته باشــید که درآمدتان را افزایــش دهید. هرچند که 
مقــدارش زیاد نیســت اما خیال پردازی نکنید. امروز بعد از ظهر با شــریک 

عاطفی تان بحث می کنید اگر با دیدن بستگان موافقت نکنید. 

جدی
به نظر می رســد که زمان خوبی برای روبه رو شدن با مشکالت مالی است. 

فرصتی دارید تا بودجه خانواده تان را بهبود بخشید. اگر فرصتی داشتید 

دلو
دیگران از شما انتظار دارند که با مسائل زیادی رو به رو شوید، بنابراین باید اول 
اولویت بندی کنید. امروز صبح با هزینه های غیر منتظره ای برخورد خواهید کرد. 

یکی از بستگان به کمک فوری شما نیاز دارد.

2837

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

وجود داشته باشد.
 7 کلمه: متوسط 
 14 کلمه:  خوب
 20  کلمه: عالی 

مزهـ  زمانـ  نمازـ  زمینـ  
زنـ  نازـ  نیازـ  زیانـ  میز 
ـ نیزه ـ زاید ـ زیاد ـ نزد 
ـ مزد ـ نیز ـ زی ـ مزید ـ 

منزهـ  میزانـ  زینه.
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غضنفر کاظمی 

حوت
روز خوبی برای اجرای برنامه های تجاری شماســت. می توانید به خوبی برنامه 
ریزی کنید و پیشرفت خوبی در امور مالی خود داشته باشید. روابط با دوستان و 

همکاران تان بسیار خوب پیش می رود. 

 شطرنج                     3360

د

آتشــگاهـ  احمقانـ  بتخانهـ  پرتوـ  تصویبـ  ثابتـ  جنسیتـ  چاره جوـ  
حیاتبخشـ  خاکستریـ  دامنهـ  ذلتـ  روحانیتـ  زنده دلـ  ژالهـ  سرزندهـ  
شمعدانیـ  صحابهـ  ضربـ  طیرهـ  ظریفـ  عاشقانهـ  غزلـ  فرهادـ  قارهـ  

کیسهـ  گیتارـ  لذتـ  مخروطـ  نهالـ  وجودـ  هجدهـ  یاسا.

س آ ل گ خ ح ش د ر گ ی ث

ز ا ن ا س و پ گ خ ز ز ز

ی ث ک ا ص و ن ه و غ ر ذ

خ ت س ع خ ح ی ل ن ن د ض

ا ی ه ی ذ ا ت ح خ چ چ ر

ت ف م ل م ب چ س و ه و و

س ر ه ر ا ز ر د ا ر ب ر

ر ظ پ ه ی ژ ز گ ه ا ه گ

ن ر ت ی ل گ ن ج و ی ل ا

ا س ی ع ق آ آ ث ه ط ص د

د ک م ا ن د ا ر ص د ی و

ر آ ث ق ا ص د ک پ آ ف س

ا

امـروز 4 جنـوری، برابرسـت بـا 61میـن سـال مرگ آلـر کامـو، یکـی 

از تاثیرگذارتریـن نویسـندگان قـرن بیسـتم؛ نویسـنده ای کـه در عمر 

کوتاهـش رمـان، داسـتان، منایش نامـه و مقالـه هـای بی بدیلـی را 

نوشـت و زندگـی  ای پرماجـرا و مسـأله داری را گذرانـد. بـه ایـن بهانه 

نگاهـی می اندازیـم بـه زندگـی و آثـارش تـا یـادی از او تـازه کـرده 

باشیم.

آلـر کامـو )Albert Camus( در هفتـم نوامـر ۱۹۱۳ میـادی در 

الجزایـر کـه آن زمـان تحـت اسـتعامر فرانسـه بـود، متولـد شـد. در 

زندگی نامـه اش آمده اسـت کـه خانـواده اش اصالت اروپایی داشـت، 

پـدرش لوسـین کامـو آلزاسـی تبـار و مـادر وی اهـل اسـپانیایی بود. 

مـادِر کامـو بی سـواد و کـم حرف بـود که به گفتـه ی کامـو »تنها ۴۵۰ 

کلمـه بلـد بـود، اگـر کـه اصا حـرف مـی زد«. پـدرش، کارگـر مزرعه. 

اول جهانـی  از نخسـتین نردهـای جنـگ  یکـی  در  کامـو  لوسـین 

زخمـی شـد و مدتـی بعـد درگذشـت. مـرگ پـدر اوضـاع اقتصـادی 

خانـواده سـه نفره ی کامـو را بدتر کـرد. آلر کوچک و مـادر و برادرش 

سـال های زیـادی از زندگی شـان را در فقـر گذراندنـد. آلـر کامـو از 

هـامن دوران کودکـی کار می کـرد. او در »طاعـون« از خانواده اش با 

احـرام یـاد مـی کـرد: بـا سکوت شـان، با خـودداری شـان و بـا غرور 

طبیعـی و محدودشـان، این افراد، که حتی سـواد خواندن و نوشـن 

نداشـتند، بـزرگ تریـن درس هـا را بـه مـن دادنـد. کودکـی کامو در 

محلـه ی فقیرنشـین بلکـور با مادر و برادرش سـپری شده اسـت. »فقر 

مانـع ایـن شـد کـه فکر کنـم زیـر آفتـاب و در تاریخ، همـه چیز خوب 

اسـت. آفتـاب بـه مـن آموخـت کـه تاریخ، همـه چیز نیسـت.«

کامـو ده سـاله بـود کـه یکـی از معلامنـش بـه اسـتعداد او پـی بـرد و 

بـه حامیتـش پرداخـت. لویـی ژرمـن کـه تحـت تاثیـر آلـر تیزهـوش 

قـرار گرفتـه بـود، بـه او کمـک کـرد تـا بـه تحصیلـش ادامـه بدهـد. 

کامـو بـا هزینه ی دولتی وارد دوره ی تحصیات متوسـطه شـد. در آن 

زمـان تحصیـات متوسـطه در الجزایر مختص ثرومتنـدان بود. از این 

پـس کامـو در دو دنیـای جداگانـه زندگـی می کنـد؛ روز را در کنـار 

ثرومتنـدان در تحصیـل  و شـب، بـر عکـس، در کنـار بی نوایـان در 

رشایـط دشـوار روزگار می گذارنـد. شـاید او بهـر از هرکـس دیگـری 

تناقـض زندگـی را درک کـرده باشـد.

آلـر کامـو در سـال ۱۹۳۱ در دانشـگاه الجزیـره رشوع بـه تحصیـل 

فلسـفه کـرد و بـا جدیـت بـه مطالعـه ادبیـات بـه ویـژه آثـار منایشـی 

دانشـجویی،  تئاتـر  گروه هـای  بـا  همـکاری  در  هم زمـان  پرداخـت. 

رشوع بـه نوشـن منایشـنامه کـرد و کارهـای خـود را بـه روی صحنـه 

بـرد. مدتـی نگذشـته بـود که به بیامری سـل مبتا شـد. این بیامری 

بـر زندگـی او اثـر گذاشـت؛ از جملـه مجبور شـد بـازی فوتبـال را که 

بسـیار بـه آن عاقمنـد بـود، تـرک کند.

کامـو در سـال ۱۹۳۴ بـه حـزب کمونیسـت پیوسـت. امـا بـه زودی 

از  انتقـاد  بـه  و  کـرد  پشـت  اتحـاد شـوروی  بـه  و  داد  تغییـر مسـیر 

اسـتالین پرداخـت؛ امـری کـه سـبب شـد او را بـه گرایـش بـه افـکار 

تروتسـکی متهـم کننـد. او در 1937 از حزب اخراج شـد و سـپس به 

جریـان رقیب کمونیسـت ها یعنی »حـزب خلق الجزایر« پیوسـت، که 

یـک سـازمان سوسیالیسـتی و از نظـر کامـو به توده مـردم زحمتکش 

نزدیک تـر بـود.

او در 1940 بـه دلیـل نوشـن گزارشـی از فقـر عرب هـای الجزایـر 

بـه  بعـد  رفـت. چنـدی  پاریـس  بـه  و  تـرک کشـور شـد  بـه  مجبـور 

ویراسـتاری انتشـارات معتـر گالیـامر رسـید و هم زمـان در روزنامـه 

زیرزمینـی »کومبـا« )نـرد( نوشـت و پـس از پایـان جنـگ رسدبیـرش 

شـد.  رابـرت زارتسـکی در مقالـه ای در الرب نوشـته اسـت: »کومبـا 

پرنفوذتریـن روزنامـۀ زیرزمینـِی جنبـش مقاومـت فرانسـه بـود. کامـو 

به رسعـت تبدیـل شـد بـه تنهـا صـادرات قابل عرضـه بـرای کشـوری 

کـه در خـون و خشـونت غـرق شـده بـود: روشـن فکر فرانسـوی کـه 

اندیشـه ها برایـش در حکـم مـرگ و زندگـی بودنـد.«

آلـر کامـو در سـال ۱۹۴۲ کـه هنـوز بـه ۳۰ سـالگی نرسـیده بـود، 

دو اثـر مهـم منتـر کـرد رسـالۀ »افسـانه سـیزیف« و رمـان »بیگانـه« 

کـه شناخته شـده ترین و مهم تریـن آثـار او را تشـکیل می دهنـد. پس 

از نـر ایـن دو اثـر و به خصـوص بـا تبـره ی کـه سـارتر بـر »بیگانه« 

نوشـت، کامـو در زمـره ی اگزیستانسیالیسـت ها قـرار داده شـد؛ هـر 

چنـد کـه خـود کامو بـا چنیـن تعبیـری موافـق نبود.

در  او  می شـود.  روایـت  مرسـو  به نـام  مـردی  زندگـی  »بیگانـه«،  در 

هیـچ  حـال  عیـن  در  و  می کنـد  رشکـت  مـادرش  تدفیـن  مراسـم 

ناراحتـی و احسـاس خاصی از خود نشـان منی دهد. مرسـو انسـانی 

بـدون هیـچ اراده بـه پیرفـت در زندگـی اسـت کـه هیـچ رابطـه ی 

احساسـی بیـن خـود و افـراد دیگـر برقـرار منی کنـد و در بی تفاوتـی 

بـه کمـک همسـایه اش ریمـون  او  را سـپری می کنـد.  زندگـی اش 

سـنته بـا زنـی رابطـه برقـرار می کنـد. مدتـی بعـد مرسـو یـک »مـرد 

عـرب« را کـه بـرادر آن زن اسـت، بـدون دلیلـی می کشـد. مرسـو در 

محاکمـه اش اتهـام بی خـدا بـودن را می پذیـرد و اعـراف می کند که 

هیـچ احسـاس و عاطفـه ای نـدارد. 

در »افسـانه سـیزیف« امـا کامـو دیـدگاه فلسـفی خـود را بـه رصاحت 

بیـان کـرده اسـت. او می گویـد که زندگی بـه خودی خـود امری پوچ 

)ابـزورد( اسـت و هیـچ معنایـی منی تـوان بـرای آن یافـت. در نـگاه 

کامـو بیهودگـی بـا سـیر بی معنا و مکـرر زندگـی آمیخته اسـت. کامو 

ایـن گـذران عبـث را با رسنوشـت دردناک سـیزیف در اسـاطیر یونان 

توصیـف می کنـد: زئـوس، خدای بـزرگ، خشـمگین از نافرمانی های 

سـیزیف، او را محکـوم کـرده بـود کـه تخته سـنگی را تا قلـه ی کوهی 

بـاال بـرد، امـا تختـه سـنگ هـر بـار نزدیـک قلـه پاییـن می غلتیـد، و 

سـیزیف ناگزیـر بـود بـار دیگـر آن را بـه زحمـت بـاال بـرد و بـه قلـه 

کـه  بـود  عذابـی  بزرگریـن  عبـث  و  بیهـوده  کاری  تکـرار  برسـاند. 

خدایـان شـناخته بودند.

از نظر کامو سـیزیف خوشـبخت اسـت زیرا رسنوشـت خود را پذیرفته 

اسـت. امـا ایـن پذیرفـن رسنوشـت نبایـد منجـر بـه انفعال و تسـلیم 

در زندگـی انسـان شـود، بلکه برعکـس آدمی باید بی توجـه به پوچی 

زندگـی در برابر هر گونه اسـتبداد و خشـونت بایسـتد.

کامـو در ۴۴ سـالگی جایـزه ادبیـات نوبـل را از آن خـود کـرد و سـه 

سـال پـس از آن در یـک سـانحه رانندگـی جـان سـپرد و »آدم اول« را 

گذاشـت.  نامتام 

سایر آثار آلرب کامو 

رمان ها

طاعون/ ۱۹۴۷

سقوط/ ۱۹۵۶

مرگ خوش 

منایش نامه ها

مرثیه ای برای راهبه/ ۱۹۵۶

سوءتفاهم/ ۱۹۴۴

حکومت نظامی/ ۱۹۴۸

دادگسران/ ۱۹۴۹

تسخیرشدگان/ ۱۹۵۹

از شـام کسـی منی توانسـت از پیـش روی ایـن قلعـه که راه رفـت و آمد مردم 

روسـتا بـه شـهر بود عبـور و مـرور کند. 

عجیبـی  تعبیرهـای  آن هـا  وضعیـت  از  دهکـده  مـردم  این کـه  جالب تـر 

این کـه  یـا  منی خوانـد  منـاز  خانـواده  اعضـای  از  یکـی  این کـه  داشـتند؛ 

مـردی جوانـی از ایـن فامیـل روزه منی گیـرد و بدتـر این کـه پابنـد بـه قواعد 

اسـام نیسـت و یـا عـروس خانـواده کـه اصـا معلوم نیسـت اصـل و نصبش 

چیسـت و از جایـی نامعلومـی هـم پیـدا شـده جن هـا را بـا خـودش آورده 

اسـت. این روزهـا و این سـختی ها گذشـت و حـرف و حدیث هـم در موردش 

کمـر شـده رفـت. حـاال ایـن قلعـه  بـا همـه ای ابهـت و بزرگـی اش بـا خـاک 

یک سـان شـده و کسـی حتـی بـه آسـانی به یاد منـی آورد کـه آن جا چـه بود 

و چـه می گذشـت.

دو 

می گفتنـد پیرمـردی بود در روسـتا با محاسـن سـفید، روی گشـاده، مؤمن و 

منازخـوان. او از زندگـی فقط خانه ای گلی ی داشـت و اسـبی. در بین مردم 

روسـتا بـه نیک نامـی و خیرخواهی بسـیار شـهره بـود. او البته دلیر و شـجاع 

نیـز بـود. پیرمردهـای قریـه در بـاره او چیزهـای بسـیاری قصـه می کردنـد. 

مـدام بـه بچه هـای خوردسـال امثال من شـجاعت های او را به عنـوان منونه 

می کردند.  یـادآوری 

شـبی از شـب ها ایـن مـرد بـه دلیل کاری بسـیار عاجـل با اسـبش از دره ای 

بیـن دو روسـتا کـه بـه داشـن جـن و پـری و غول معروف اسـت می گذشـته 

این کـه پشـت رسش  و  اسـب  راه متوجـه سـنگینی روی  اسـت. در وسـط 

چیـزی سـوار اسـت می شـود. ایـن مـرد کـه بسـیار دنیـا دیـده و فهمیـده 

نیـز بـوده اسـت می فهمـد آل خاتـوی روی اسـب سـوار شـده کـه موهـای 

درازش در زمیـن کشـال اسـت. او بـه محـض فهمیـدن، فـورا موهـای دراز 

ایـن آل خاتـو را بـه کمـرش می بنـدد. آل  خاتـو بـا متـام تـوان تـاش می کند 

خـودش را از چنـگ ایـن مـرد برهانـد. امـا موفق منی شـود. وقتـی می فهمد 

بـا آدمـی عـادی طـرف نیسـت، بـه عـذر و زاری می افتـد. بـه هرحـال کارگر 

منی افتـد. مـرد آل خاتـو را بـه خانـه آورده و در فرجـام بـا وی عقـد می کنـد. 

گفتـه می شـد بعدهـا از وی کودکانـی بـه دنیا می آیـد. البته زندگـی این دو 

بـر وفـق مـراد هـم پیـش منـی رود. بـه دالیلـی آل خاتـو بـا بچه هـای ایـن مـرد ناپدید 

و مـرد هـم بـه مریضـی مزمـن و وحشـتناکی مبتـا می شـود کـه پـس از آن منی تواند 

هرگـز بـه زندگـی اولـش باز گـردد. البتـه در مـورد این مـرد قضاوت های بسـیاری هم 

می شـد. عـده ای او را در شـجاعت بـا امیـر حمـزه کاکای پیامـر کـه او نیـز در کتـاب  

افسـانه ای اش بـا پریـان وصلـت می کنـد مقایسـه کـرده و در دلیـری و جوامنردی هم 

بـا حـرت علـی همسـانش می دانسـتند. بعضـی هـم نکوهشـش می کردنـد که یک 

مسـلامن پاک سـیرت چگونـه می توانـد بـا آل خاتـو ازدواج کـرده و از او هـم میـراث 

مانـدگاری هامننـد اوالد بـر جـای بگذارد.

سه

بـه یـاد دارم کـه چنـد روسـتا دورتـر از دهکـده ی مـا پیـر زنـی زندگـی می کـرد کـه 

می گفتنـد بـا جـن همـراه اسـت و از وی بـرای رسـیدن به اهـداف خود و مشـریانش 

و  دور  روسـتاهای  خانم هـای  می کنـد.  اجابـت  فـورا  هـم  او  و  می طلبـد  حاجـت 

نزدیـک بـا هدایایـی گران قیمـت و بـز و گوسـفند و پـول بـه خدمتش می رفتنـد برای 

رفـع مشـکات و گرفتاری هـا. از زنـان نـازا گرفتـه تـا زنانی کـه پشـت رس هـم دخـر 

می زایدنـد. از آدم هـای کمـر درد و پـای درد گرفتـه تـا اشـخاصی کـه دارای مریضـی 

بودنـد  رفتـه  آن هـای کـه حضـوری  بودنـد.  و دیگـر چیزهـا  العـاج  مثـل رسطـان 

می گفتنـد کـه خانـم پـس از پذیرایـی از مراجعه کننـد گان و اسـتامع مشکات شـان 

مـی رود در جایـی تاریـک و مخصوصـی کـه بـا جنیـات صحبـت کنـد و دوای درد بـی 

بسـازد.  حـل  را  مراجعینـش  بی پایانـی  مشـکات  و  یافتـه  را  مریض هایـش  درمـان 

از رخسـارش  رنـگ  برمی گـردد در حالی کـه  از مدتـی بسـیار دیـر  می گفتنـد پـس 

پریـده و عـرق از رس و رویـش رسازیـر گشـته اسـت. جواب مشـکات و دردهـا را برای 

مشـریان بیـان می  کنـد و دیگـر کار متـام اسـت. 

ایـن پیـرزن آن نسـخه ای دسـت نیافتنـی بـود کـه هـر دردی را درمـان داشـت و بـه 

قولـی، دسـت یافتنـش بـه ناممکن هـا بـه آسـانی ممکـن بـود. در ذهـن اقشـار مـردم 

روسـتاهای آن سـاحه، ایـن خانـم در واقـع مصـداق کامـل ایـن حـرف کـه »از شـیر 

مـرغ تـا تخـم گاو« را می توانـد تهیـه کنـد مطـرح بـود. مـن البتـه در طـول عمـرم کـه 

شـاهد همـه ای ایـن قضایـا بـودم از وی حکمتـی ندیـدم و از روسـتای مـا هـم هر  چه 

آدمـی کـه پیشـش رفتـه و تقاضای رفع مشـکل می کردنـد، چندان گرهی از کارشـان 

گشـوده منی شـد. 

یک 

در تپـه ی پشـت خانه هـای روسـتا، قلعـه ی اسـت بـا بیشـر از پنجاه سـال 

قدمـت. در ایـن مـدت قلعـه گواهـی رویدادهـای بسـیاری در ایـن روسـتا 

بـوده اسـت. از پنـاه آوردن متام مردم دهکده در حمـات احتاملی طالبان 

تـا داسـتان رسایی های مـردم از وجـود جـن و دیـو و پـری در ایـن قلعـه؛ از 

مسـتحکمی و زبـان زد بـودن ایـن دژ تـا خرابـی ناگهانـی قلعـه بخاطـر یک 

چیـز مبهـم و پیچیـده. می گوینـد صاحـب این قلعـه ی چهار برجـه با خون 

دل بسـیار و سـختی های بی شـامر ایـن قلعـه را سـاخت، اما پـس از مدتی 

آوازه افتـاد کـه قلعـه در راه لشـکر جنیـات قـرار گرفتـه و از همیـن رو جـن و 

دیـو و آل خاتـو دارد. جن ها در روسـتا بخشـی از واقعیت های زندگی اسـت 

و اگـر کسـی بـه جـن باور نداشـته باشـد هم به راحتـی بـی راه و حتی کافر 

محسـوب می گـردد. چـون در قـرآن هـم از جـن و انـس بـه کـرات سـخن 

گفته شـده اسـت. 

یـادم می آیـد مـادر تـا بعدها می گفـت اوضاع هیـچ  یک از اعضـای خانواده 

حاجـی پـس از کـوچ در ایـن مکان خـوب نبود. مـدام رسگـردان بودند و از 

اهالـی روسـتا هـم دوری می جسـتند. مـردم از هـر دری حـرف می گفتنـد. 

گفتـه می شـد خانـه حاجـی »سـنگ کویگ« دارد. یعنـی موجـودات نامرئی 

در زمان هـای مختلـف بـا سـنگ های بـزرگ و کوچـک بـه جـان اعضـای 

خانـواده و وسـایل در ایـن خانـه می  افتـد. آن هـا هـم پیـدا و پنهـان از ایـن 

نام بـدی فـرار می کردنـد. تـا این کـه بـه راسـتی نتوانسـتند دوام بیاورنـد. 

هـرکاری کردنـد کـه ایـن سـنگ کویگ از خانه شـان دور شـود. از خیـرات 

و نظـرات گرفتـه تـا گذاشـن قـرآن در جاهـای مختلـف و دعـا و ثنـا. هیـچ 

نتیجـه ی در پـی نداشـت. گفتـه می شـد صدهـا سـال قبـل کـه روسـتای 

وجـود نداشـته و ایـن دره هـم راه رفـت و آمـد جـن و پـری بـوده، دو تـا از 

جن هـا روی همیـن تپـه باقـی  مانـده و دیگر نرفته انـد. این موضـوع را پس 

از فـال و تعویـذ پیـش ده هـا مـا و فال گیـر فهمیـده بودنـد. 

خانـواده ایـن حاجـی بیشـر از بیسـت و چنـد سـال در ایـن مـکان ماندند 

و بـه گفتـه خودشـان بـا جـن و پـری و غول هـای در قلعـه مقابلـه کردنـد. 

سـال ها بدیـن منـوال می گذشـت، جن هـا هـم اذیـت و آزارشـان بیشـر 

می شـدند. سـخت بـود بـرای خانواده هـای در ایـن قلعـه. سـال های بعـد 

خانـه  صاحـب  روز  یـک  می شـد  قصـه  بـود.  شـده  سـخت تر  بسـیار  امـا 

پـس از دعـای فـراوان بـه درگاه امئـه و پـروردگار قـرآن را دقیقـا در جایـی 

می گـذارد کـه آن  جـا بیشـر از هرجایـی سـنگ باران می شـده. می گفتنـد 

پـس از مدتـی سـنگی از ناکجـا آبـاد آمـده و بـه خـود قـرآن اثابـت کـرده 

اسـت. تکه هـای از قـرآن پخـش زمیـن شـده و پـس از آن دیگر بـه هیچ وجه 

نتوانسـتند دوام بیاورنـد. فهمیدنـد کـه وقتـی جن هـا می تواننـد بـا قـرآن 

مقابلـه کننـد مـا کـه عـددی نیسـتیم و هرطـور شـده بایـد از ایـن مخمصه 

خاصـی یابیـم.

رازهـا بـر مـا شـد و آن هـا هـم کـوچ کردنـد. پایین تـر از آن، خانـه ی را در 

عیـن فقـر و بدبختـی بـه سـختی سـاختند. آن جا نیـز از رش جـن و پری در 

امـان منانـد. می گفتنـد شـب های بسـیاری بزرگ خانـواده قرآن در دسـت 

می نشسـت و دعـا می کـرد کـه از این با خاصـی یابد. موفق نشـد. بعدها 

گفتـه می شـد کـه آن دو جـن بـا ایـن حاجـی روبـرو شـده و گفته انـد قـرآن 

کـه هیـچ حتـی خـود خـدا هـم بیایـد، منی توانـد مـا را از این جـا دور کند. 

زن هـای روسـتا بـه نقـل از زنـان ایـن خانـواده قصـه می کردنـد کـه حتـی 

شـب های بسـیاری گوشـت از داخـل دیگ بخار ناپدید می شـد و یـا این که 

گاهـی حتـی روغـن زرد از داخـل بشـکه. به هـر روی هر چه بـود ترس بود. 

ایـن تـرس حتـی بـر روسـتاییان دیگـر نیز اثـر کـرده بـود. در حدی که پس 

شصت و یکمین سال مرگ نگاه از پنجره   ی خانه پدری - بخش چهارم 
خالق »بیگانه« و »افسانه  سیزیف«
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سـتاره هالنـد لیـون قصـد دارد تـا پایـان فصـل 

مبانـد و بـه این تیم در راه قهرمانی لیگ فرانسـه 

کمـک کند.

ممفیـس دیپـای کاپیتـان لیـون تابسـتان تالش 

زیـادی کـرد تـا از این باشـگاه جدا شـده و راهی 

بارسـلونا شـود. لیون اما روی او 25 میلیون یورو 

قیمـت گذاشـت تـا در نهایـت باشـگاه کاتـاالن 

خصـوص  بـه  و  اقتصـادی  مشـکالت  دلیـل  بـه 

منـرف شـدن عثـان دمبلـه از جدایـی نتوانـد 

دیپـای را جـذب کنـد.

بـه جـذب دیپـای  بارسـا همچنـان عالقـه منـد 

را  او  باشـگاه  رسمربـی  کومـان  رونالـد  و  اسـت 

بـه طـور قطعـی بـرای خـط حملـه تیمـش مـی 

خواهـد. ایـن تیـم حـاال رقیبـی جـدی چـون پی 

دارد. دیپـای  جـذب  راه  در  جـی  اس 

طبـق ادعـای دو هفته پیش اکیـپ، لیون اکنون 

حـارض اسـت دیپـای را بـا تنهـا 5 میلیـون یـورو 

واگـذار کند. کاهـش 20 میلیـون یورویی قیمت 

دیپـای نسـبت به تابسـتان حتـی با وجـود امتام 

پایـان فصـل، اصـال قابـل تصـور  او در  قـرارداد 

نبـود. امروز اما اکیپ گـزارش داد که رسان لیون 

در مـورد دیپای و فـروش او تغییر عقیده داده اند 

و دیگـر بـرای شـان مهـم نیسـت کـه او در پایـان 

فصـل و رایـگان تیـم را تـرک کنـد. لیـون پـس از 

سـال هـا توانسـت نیم فصـل اول عنوان نخسـت 

لوشـامپیونا را کسـب کند و رقیب بـزرگ پی اس 

جـی در راه فتـح رقابـت هاسـت و بـرای این مهم 

بـه کاپیتـان هالنـد خود نیـاز دارد.

جدایـی  از  نیـز  دیپـای  خـود  شـود  مـی  گفتـه 

منـرف شـده و قصـد دارد تـا پایـان فصـل در 

خدمـت لیـون باشـد و بـا خاطـره ای خـوش این 

تیـم را تـرک کنـد. خـری بـد بـرای بارسـلونا و 

پـاری سـن ژرمـن.

دیپای منصرف شد؛ نه بارسلونا و نه پی اس جی

ورزش
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در  دادگاهـی  گذشـته  نوامـر  کردنـد.  مببگـذاری  و 

پاکسـتان محمـد سـعید از بنیانگـذاران لشـکر طیبـه را به 

۱۰ سـال زنـدان محکـوم کـرد. اتهـام او نیز "تامیـن مالی 

بـود. عنـوان شـده  تروریسـم" 

صـورت  حالـی  در  لکھـوی  الرحمـن  ذکـی  بازداشـت 

می گیـرد کـه یـک کمیتـه تحقیـق سـازمان ملـل متحـد او 

متهـم کـرده کـه در حمالتـی در دیگـر کشـورها از جملـه 

اسـت. داشـته  دسـت  و چچـن  عـراق  افغانسـتان،  در 

الرحمـن لکھـوی اولیـن بار در سـال ۲۰۰۸ بازداشـت 

و مدتـی بعـد بـا وثیقـه آزاد شـد. هنـد و امریـکا گـروه 

مرگبـار  حمـالت  طـراح  را  طیبـه  لشـکر  غیرقانونـی 

نفـر   ۱۶۶ شـدن  کشـته  بـه  کـه  می شناسـند  مببئـی 

منجـر شـد. در حمـالت مومبـای کـه سـه روز بـه طـول 

حسـاس  نقطـه  چندیـن  در  مسـلح  افـراد  انجامیـد، 

هـای خـط  ایسـتگاه  تجـاری،  مراکـز  از جملـه  شـهر، 

تیرانـدازی  بـه  اقـدام  بـزرگ،  هـای  هتـل  و  آهـن 

پاکسـتان اعـالم کـرد فرمانـده گـروه اسـالم گرای لشـکر طیبـه را 

کـه ادعـا مـی شـود مسـئول حمـالت سـال ۲۰۰۸ مببئـی بـوده، 

دسـتگیر کـرده اسـت.

تروریسـم"  مالـی  "تامیـن  اتهـام  بـه  لکھـوی  الرحمـن  ذکـی 

دسـتگیر شـده اسـت و بازداشـت او در ارتباط با حمله مشـخصی 

نبـوده اسـت. در حـال حـارض پاکسـتان بـرای مقابلـه بـا تأمیـن 

مالـی فعالیـت شـبه نظامیان، بـا فشـار ناظـران جهانـی از جملـه 

گـروه ویـژه اقـدام مالـی ) FATF( روبـرو اسـت.

کـه  اسـت  غیردولتـی  نهـاد  یـک  مالـی  اقـدام  ویـژه  گـروه 

مالـی  تامیـن  و  پولشـویی  بـا  مبـارزه  بـرای  را  پیشـنهاداتی 

تروریسـم ارائـه می کنـد. زمانـی کـه کشـوری وارد فهرسـت سـیاه 

ایـن گـروه می شـود، بـه معنی آن اسـت کـه همکاری با آن کشـور 

موسسـات  و  بانک هـا  ترتیـب  ایـن  بـه  و  دارد  پولشـویی  خطـر 

مالـی از مـراودات پولـی بـا موسسـات مالـی آن کشـور خودداری 

 . می کننـد

اقـدام مالـی  پاکسـتان کـه در فهرسـت خاکسـری گـروه کاری 

ایـن  نظـر  مـورد  اقدامـات  و در صورتـی کـه  قـرار دارد   )FATF(

قـرار  سـیاه  لیسـت  در  اسـت  ممکـن  ندهـد  انجـام  را  سـازمان 

آماده سـازی  حـال  در  اخیـر  هفته هـای  در  کشـور  ایـن  بگیـرد. 

دفاعیـات خـود بـرای خارج شـدن از "فهرسـت خاکسـری" گروه 

ویـژه اقـدام مالـی بـوده اسـت. فرمانـده گروه اسـالم گرای لشـکر 

طیبـه متهـم شـده کـه از طریـق یـک بهـداری بـه سـتیزه جویان 

کمـک می کـرد. هنـد مدت هاسـت کـه از پاکسـتان مـی خواهـد 

امـا اسـالم آباد  بـه محاکمـه بکشـاند،  را  الرحمـن لکھـوی  ذکـی 

ذکـی  اسـت.  نـداده  ارائـه  مشـخصی  ادلـه  دهلـی  می گویـد 

پاکستان فرمانده 'لشکر طیبه' را به اتهام 
'تامین مالی تروریسم' بازداشت کرد

زین الدین زیدان باالخره سنت شکنی کرد

یافته جدید دانشمندان: ابتال به کرونا منجر 
به خونریزی های کوچک مغزی می شود

پوچتینو: در PSG فقط پیروز شدن کافی نیست

اسرائیل ادعای ظریف درباره تحریک 
امریکا به جنگ را واهی دانست

انتشـار  بـا  ظریـف  محمدجـواد  جنـوری،  دوم  شـنبه  روز 

یـک پسـت توییـری ارسائیـل را متهـم بـه آتـش افـروزی 

کـرده بـود. ظریـف مدعـی شـده بـود کـه ارسائیـل بـر آن 

اسـت تـا بـا حملـه بـه تاسیسـات امریـکا در عـراق، پـای 

امریـکا را بـه جنـگ سـاختگی علیـه ایـران بکشـد. ظریف 

بـه ترامـپ هشـدار داده بـود کـه در ایـن دام نیافتـد.

را  ظریـف  محمدجـواد  ادعـای  ارسائیـل  انـرژی  وزیـر 

از تحریم هـای  ناشـی  اقتصـادی  تنگناهـای  بـه  واکنشـی 

امریـکا دانسـته و گفتـه اسـت کـه رهـران ایـران خـود را 

از نظـر اقتصـادی و امنیـت ملـی تحـت فشـار می بیننـد.

امریـکا  پهپـادی  حملـه  سـالروز  آسـتانه  در  ارسائیـل 

قاسـم  قـدس،  سـپاه  سـابق  فرمانـده  حامـل  موتـری  بـه 

اسـت.  افـزوده  خـود  نظامـی  آماده بـاش  بـر  سـلیانی، 

پیـش از وزیـر انـرژی ارسائیـل دیگـر مقامات این کشـور و 

از جملـه وزیـر فرهنـگ ارسائیـل نیـز از آماده بـاش نظامی 

کامـل در برابـر حمـالت احتالـی ایران خـر داده بودند.

امریـکا نیـز بـا هـدف "بازدارندگی" ایـران از انجـام چنین 

منطقـه  در  را  خـود  بـی-۵۲  مبب افکـن  دو  حمالتـی 

اسـت. کـرده  مسـتقر 

حالـت  در  سـلیانی  قاسـم  شـدن  کشـته  سـالروز  در 

اخیـر  اظهـارات  دارد.  قـرار  کامـل  آماده بـاش 

نقـش ارسائیـل در دامـن  محمدجـواد ظریـف دربـاره 

زدن بـه تنـش بیـن ایـران و امریـکا با واکنـش تند وزیر 

اسـت. شـده  روبـه رو  ارسائیـل  انـرژی 

یـووال اسـتاینیتز، وزیر انرژی ارسائیـل در مصاحبه ای 

وزیـر  اظهـارات  جنـوری  سـوم  یکشـنبه  روز  رادیویـی 

ایـن  بـا جنگ افـروزی  ارتبـاط  ایـران در  امـور خارجـه 

کشـور را رد کـرد.

ایـن ارسائیـل اسـت کـه  اسـتاینیتز،  یـووال  بـه گفتـه 

قاسـم  حامـل  موتـری  بـه  پهپـادی  حملـه  سـالروز  در 

ایـران در  بایـد در برابـر حمـالت احتالـی  سـلیانی 

باشـد. آماده بـاش  حالـت 

موشـکی  حمـالت  مسـئولیت  امریـکا  متحـده  ایـاالت 

دیگـر  همچنیـن  و  بغـداد  در  خـود  سـفارت  بـه  اخیـر 

را متوجـه جمهـوری  ایـن کشـور در عـراق  تاسیسـات 

گروه هـای  می شـود  گفتـه  می دانـد.  ایـران  اسـالمی 

ایـن  مسـئولیت  اسـالمی  جمهـوری  حایـت  مـورد 

گرفته انـد. برعهـده  را  حمـالت 

یـووال اسـتاینیتز ادعـای محمدجـواد ظریـف دربـاره آتش افـروزی 

را  ایـران  بـا  جنـگ  بـه  امریـکا  پـای  کشـیدن  بـرای  کشـور  ایـن 

کشـور  ایـن  کـه  گفـت  ارسائیـل  انـرژی  وزیـر  خوانـد.  بی معنـی 

بـازی  هـم  دقیقـه  یـک  حتـی  اخیـر  بـازی  چهـار  در  کـه 

انـد. ایسـکو در مقابـل سـلتا نیمکـت نشـین بـود  نکـرده 

و مقابـل الچـه بـه علـت پـدر شـدن بـازی نکـرد امـا مقابل 

داشـت. دقیقـه حضـور   12 گرانـادا 

بـود.  مصدومیـت 

او تنهـا پنـج دقیقـه فرصـت بـازی پیـدا کـرد. ماریانـو 

ادر  کـرد.  بـازی  دقایقـی  اضافـه  وقـت  در  هـم  دیـاز 

میلیتائـو و اودریوسـوال فعـال تنهـا بازیکنانـی هسـتند 

در بـازی شـب گذشـته رئـال برابـر سـلتا زیـزو پـس از 8 بـازی از 

هـر 5 تعویـض خـود اسـتفاده کـرد. زیـن الدیـن زیـدان رسمربـی 

تعـداد  کرونـا  پاندمـی  خاطـر  بـه  کـه  زمانـی  از  رئـال  فرانسـوی 

تعویـض هـا از سـه به پنـج افزایش پیدا کـرده، به ندرت از سـهمیه 

تعویـض هایـش اسـتفاده کـرده اسـت. در حقیقت مربی فرانسـوی 

 5 بـه  چندانـی  اعتقـاد  معمـوال  کـه  اسـت  مربیانـی  دسـته  آن  از 

تعویـض نـدارد. 

زیـدان در هشـت بـازی اخیـر رئـال سـعی کـرده از ترکیبـی تقریبـا 

بـه  نـدرت  بـه  کنـارش  در  و  کنـد  اسـتفاده  تغییـر  بـدون  و  ثابـت 

رساغ تعویـض هـا رفتـه بـود. مربـی فرانسـوی امـا در مقابـل سـلتا 

باالخـره پـس از هشـت بـازی از متـام پنـج تعویـض خـود اسـتفاده 

کـرد. زیـدان در هشـت بـازی قبلـی هرگـز به بیـش از سـه تعویض 

نرسـیده بـود و بـه طـور مثـال در مقابـل سـویا فقـط یـک تعویـض 

دومیـن  ختافـه  رسمربـی  بـورداالس  از  پـس  زیـدان  داد.  انجـام 

مربـی اللیـگا از نظـر کمریـن تعویـض بـا 3.59 تـا در هـر بـازی 

بـوده اسـت. زیـزو در مقابـل سـلتا از ترکیبـی اسـتفاده کـرد کـه 

بـه جـز ناچـو کـه بـه خاطـر مصدومیـت رامـوس در میـدان بـود، 

بـازی  قبلـی هـم فیکـس  اغلـب در دیدارهـای  بازیکنانـش  دیگـر 

کـرده بودنـد. در دقایـق پایانـی بـازی مارتیـن اودگارد بـه عنـوان 

از  پـس  اولیـن حضـورش  ایـن  کـه  زمیـن شـد  وارد  تعویضـی  یـار 

زیبـا هم بـازی کنید. بازیکنـان تیم فعلـی از کیفیت 

اصلـی  بازیگـران  آنهـا  و  بـوده  برخـوردار  باالیـی 

هسـتند. آنهـا بایـد عالقمنـد بـه سـبک بـازی تیم در 

زمیـن باشـند و ایـن واقعـا مهـم اسـت.

هـدف اصلـی مـا ایـن اسـت کـه اطمینـان حاصـل 

مـی  مـا  دارنـد.  قـرار  مسـیر  یـک  در  همـه  کنیـم 

آفرینـی همـه  نقـش  بـا  فلسـفه  و  خواهیـم ذهنیـت 

بازیکنـان در تیـم پیـدا کنیـم و هـدف ایـن اسـت که 

بازیکنـان بیـش از هر چیـز به دنبال کسـب موفقیت 

و پیـروزی باشـند. مـا مـی خواهیـم باشـگاهی قـوی 

بـا سـاختار قدرمتنـد داشـته باشـیم.

پـاری  جدیـد  رسمربـی  پوچتینـو،  مائوریتسـیو 

سـن ژرمـن در مـورد اهـداف خـود در ایـن باشـگاه 

صحبـت کـرد. دیـروز باالخـره شـایعات هفتـه هـای 

اخیـر بـه واقعیـت تبدیل شـده و باشـگاه پاری سـن 

ژرمـن اعـالم کـرد رسـا بـا مائوریتسـیو پوچتینـو به 

توافـق دسـت یافته اسـت. او که سـابقه بازی کردن 

در ایـن باشـگاه را نیـز در کارنامـه دارد، مدعی شـد 

همیشـه رابطـه خوبـی با هـواداران پاری سـن ژرمن 

است. داشـته 

ژرمـن  سـن  "پـاری  گفـت:  پوچتینـو  مائوریتسـیو 

و  بـوده  برتـری  و  موفقیـت  دنبـال  بـه  همیشـه 

لبـاش  پوشـیدن  لیاقـت  بایـد  تیـم  ایـن  بازیکنـان 

باشـگاه را داشـته باشـند. مـن فکـر مـی کنـم یـک 

توانیـم  مـی  و  داریـم  اختیـار  در  العـاده  فـوق  تیـم 

آنچـه کـه باشـگاه و بازیکنـان می خواهنـد را محقق 

کنیـم، زیـرا بازیکنـان پـاری سـن ژرمـن رقابـت جـو 

قهرمانـی  متعـدد  عناویـن  فتـح  دنبـال  بـه  و  بـوده 

. هسـتند

مـن همیشـه رابطه بسـیار خوبـی با هـواداران پاری 

بزرگریـن  از  یکـی  پاریـس  داشـتم.  ژرمـن  سـن 

باشـگاهی  چنیـن  در  و  بـوده  جهـان  باشـگاههای 

فقـط کسـب پیـروزی کافـی نیسـت، شـا بایـد بـا 

آنتونیـو کونتـه، رسمربـی اینر نسـبت به عملکرد هافبک شـیلیایی اش یعنـی آرتور ویدال انتقاد کرد.

نیمـه اول دیـدار امـروز بیـن دو تیـم اینـر و کروتونـه بسـیار نزدیـک پیـش رفـت و بـا نتیجـه 2-2 بـه امتام 

رسـید امـا شـاگردان آنتونیـو کونتـه در نیمـه دوم طوفانـی عمـل کردنـد و 4 گل دیگـر بـه مثـر رسـاند تـا 

بـا نتیجـه 6-2 پیـروز از زمیـن مسـابقه خـارج شـوند؛ موضوعـی کـه باعـث شـد نراتـزوری موقتـا بـه صـدر 

جـدول صعـود کند.

آنتونیـو کونتـه، رسمربـی اینـر در کنفرانـس خـری پـس از بـازی تیمـش مقابـل کروتونـه گفـت: " امـروز 

واکنـش خوبـی نشـان دادیـم و حـس مـی کنـم کـه به روشـی درسـت جنگیدیـم. کروتونه بـا هفـت بازیکن 

و روی رضبـه کرنـر بـه گل رسـید امـا در ادامـه مـا به بـازی برگشـتیم. بعـد از آن یک اشـتباه سـاده لوحانه 

در تقویـم رضبـه پنالتـی بـه حریـف مـی توانسـت تیـم را مضطـرب کنـد امـا بچـه هـا مترکـز خـود را حفـظ 

کردنـد، موقعیـت هـای زیـادی ایجـاد کردنـد و یـک پیـروزی مهـم دیگـر در خانـه بـه دسـت آوردیم."

مصدومیـت روملـو لوکاکـو: " روملـو یـک مشـکل عضالنـی جزئـی در عضلـه چهـار رس ران خـود احسـاس 

کـرد. مـا خواهیـم دیـد کـه آیـا بـازی کـردن برابـر سـمپدوریا بـرای او خطرنـاک خواهـد بـود یـا خیـر.  بـه 

محـض اینکـه احسـاس کـرد مشـکل برایـش پیـش آمـده، مـا بالفاصلـه او را تعویـض کردیـم. امیـدوارم کـه 

مصدومیتـش جـدی نباشـد."

عملکـرد ویـدال: " او مـی توانـد پیرشفـت کنـد. مطمئنـا بایـد رسش را پاییـن بینـدازد و به کار خـود ادامه 

دهـد زیـرا هیـچ کـس جـای تضمیـن شـده ای در تیـم نـدارد. او بایـد نشـان دهـد کـه الیـق بـازی کـردن 

اسـت و خیلـی بهـر از آن چیـزی اسـت کـه اکنـون ارائـه مـی دهـد. وقتـی مـی گویـم او بایـد خیلـی بهر 

عمـل کنـد، مـن بـه فـراز و نشـیب هـای زیـادی اشـاره مـی کنـم کـه مـا بـه عنـوان اینـر توانایی مشـاهده 

آن را نداریـم. او بایـد سـخت تـر متریـن کنـد."

تذکر کونته به ستاره اینتر؛
جایگاهت تضمین شده نیست

مـی توانـد واکنـش سیسـتم ایمنـی بـدن را بـه 

دنبـال داشـته باشـد. ایـن در حالـی اسـت کـه 

در بافـت هـای بررسـی شـده اثـری از ویـروس 

»سـارس کـوو SARS-CoV( »۲-2( کـه عامـل 

بیـاری »کوویـد ۱۹« اسـت یافـت نشـد.

محققـان انسـتیتوی سـالمت امریـکا بـه همین 

هـای  آسـیب  کـه  انـد  گرفتـه  نتیجـه  دلیـل 

وارده بـه »پیـاز بویایـی« و سـاقه مغـز بیـاران 

بـر اثـر حملـه مسـتقیم ویـروس کرونـا بـه ایـن 

بافـت هـا پدیـد نیامـده اسـت. آنهـا از واکنـش 

التهابـی بـدن به ویـروس کرونا به عنـوان عامل 

احتالـی آسـیب هـای وارده به بخـش هایی از 

مغـز بیـاران یـاد کـرده انـد.

بهـر  کـه درک  امیـدوار هسـتند  دانشـمندان 

از سـاز و کار واکنـش بـدن انسـان بـه ویـروس 

بیـاران  معالجـه  بـرای  آنهـا  بـه  بتوانـد  کرونـا 

بـه »کوویـد ۱۹« کمـک کنـد. بیـاری  مبتـال 

اسـاس  از  چنـد  هـر   »۱۹ »کوویـد  گیـر  همـه 

یـک بیـاری دسـتگاه تنفسـی محسـوب مـی 

شـود امـا مبتالیـان ممکـن اسـت از اختـالالت 

عصبـی ماننـد رسدرد، روان آشـفتگی، اختـالل 

شـناختی، گیجـی، خسـتگی و لطمـه بـه حس 

بویایـی نیـز رنـج برنـد. بیـاری »کوویـد ۱۹« 

همچنیـن ممکـن اسـت منجـر به سـکته مغزی 

و دیگـر آسـیب هـای عصبـی بشـود.

پیـش از ایـن نیـز نتیجـه چنـد تحقیـق نشـان 

ممکـن   »۱۹ »کوویـد  بیـاری  کـه  بـود  داده 

اسـت واکنـش التهابـی و آسـیب هـای عروقـی 

را بـه دنبـال داشـته باشـد.

محققـان در انسـتیتوی ملی سـالمت در امریکا 

بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه بیـاری »کووید 

۱۹« منجـر بـه خونریـزی هـای کوچـک در مغز 

بیـاران می شـود.

دانشـمندان نتیجـه جدیدتریـن بررسـی هـای 

خـود از تاثیـر ابتـال بـه ویـروس کرونـا بـر مغـز 

»ژورنـال  علمـی  نرشیـه  در  چهارشـنبه  روز  را 

پزشـکی نیوانگلنـد« منتـرش کردنـد. آنهـا بافت 

بویایـی«  »پیـاز  بـه  معـروف  سـاختار  از  هایـی 

)Olfactory bulb( و سـاقه مغـز ۱۹ بیاری را 

کـه بیـن مـاه هـای مـارچ و جون سـال گذشـته 

میـالدی در امریـکا بـر اثـر ابتـال بـه کرونـا جان 

باختنـد بررسـی کردنـد.

سـاقه مغـز قسـمتی از دسـتگاه عصبـی مرکزی 

داد.  قـرار  مغـز  پائینـی  بخـش  در  کـه  اسـت 

وظیفـه سـاقه مغـز کنرل تنفـس و رضبان قلب 

اسـت. »پیـاز بویایـی« نیـز سـاختاری اسـت که 

بـه حـس  و  داد  قـرار  مغـز  در قسـمت جلـوی 

بویایـی و تشـخیص بوهـا کمـک مـی کنـد.

تشـدید  تصویرسـازی  انجـام  بـا  دانشـمندان 

هـای  بافـت  روی  بـر  ای(  آر  )ام  مغناطیسـی 

متعلـق بـه ۱۹ بیـار جـان باختـه بـر اثـر ابتـال 

بـه »کوویـد ۱۹« دریافتنـد کـه این بافـت ها به 

شـکلی غیرعـادی آسـیب دیـده انـد. بـه گفتـه 

محققـان انسـتیتوی ملی سـالمت امریکا دلیل 

آسـیب هـای وارده بـه بافت های »پیـاز بویایی« 

و سـاقه مغـز خونریـزی هـای کوچـک در ایـن 

بافـت هـا بـر اثـر پـاره شـدن رگ هـای کوچک 

بوده اسـت. خونزیـزی های کوچـک اینچنینی 

هت تریک تقدیم به دخترم که به زودی متولد می شود

اینـر  آرجانتاینـی  سـتاره  مارتینـز،  الئوتـارو 

رقابت هـای  در  قهرمانـی  آنهـا  هـدف  می گویـد 

اسـت. آ  رسی 

اینـر در روزی کـه الئوتـارو مارتینـز عملکـرد فوق 

العـاده ای از خـود ارائـه داد و موفق شـد سـه گل 

بـرای تیمـش بـه مثـر برسـاند، بـا نتیجـه 6-2 مقابل 

کروتونـه بـه پیـروزی دسـت یافـت تـا موقتـاً بـه صدر 

جـدول رقابـت هـای رسی آ صعـود کند.

نراتـزوری کـه  آرجانتاینـی  مارتینـز، سـتاره  الئوتـارو 

روز فوق العـاده ای را سـپری کـرد، در پایـان بـازی به 

اسـکای اسـپورتس گفـت: " مـا تیمی هسـتیم که به 

شـکل کامـال خـوب مترین کـرده ایم. در فـاز دفاعی 

ایـم و بـه طـور کلـی از  تـالش زیـادی انجـام داده 

پیـروزی امـروز بسـیار خوشـحال هسـتم."

ثبـت هـت تریـک: " دمل بـرای ایـن احسـاس تنـگ 

شـده بـود. گل زدن بسـیار خـوب اسـت امـا کمـک 

کـردن به تیـم نیز از اهمیـت باالیی برخوردار اسـت. 

مـن ایـن گل هـا را بـه همـرم، خانـواده ام و دخـرم 

کـه بـه زودی متولد می شـود تقدیم مـی کنم. وقتی 

اینـر بـه پیـروزی می رسـد مـن خوشـحال می شـوم 

امـا هنگامـی کـه ایـن اتفـاق بـه لطـف گل هـای من 

رخ مـی دهـد، بیشـر. کسـب قهرمانـی رسی آ یکـی 

از اهـداف ماسـت و تـالش مـی کنیـم کـه در صـدر 

مبانیم." باقـی 

اعتراض جمعی از سناتورهای 
جمهوری خواه به نتایج انتخابات امریکا

تیـم وکالی ترامـپ در ایالت هـای مختلف عمال 

از سـوی مراجـع قضایـی رد شـده اسـت.

اختالل در تایید کنگره

بیانیـه تـد کـروز و چند سـناتور دیگـر جمهوری 

خـواه در ارتبـاط بـا بـه چالـش کشـیدن نتایـج 

سـوی  از  نوامـر  سـوم  انتخابـات  شـده  اعـالم 

کالـج انتخاباتـی، نخسـتین تـالش هـواداران و 

حامیـان ترامـپ در این زمینه به شـار منی آید. 

جـوش هاولـی، سـناتور جمهـوی خـواه ایالـت 

میـزوری نخسـتین کسـی بـود کـه از اعـراض 

نسـبت بـه نتایـج انتخابـات سـخن گفتـه بـود. 

پیش بینـی می شـود کـه حـدود یکصـد مناینده 

کارزار  بـا  از همراهـی  جمهـوری خـواه کنگـره 

امتنـاع  انتخابـات  نتایـج  کشـیدن  چالـش  بـه 

ورزنـد. در صـورت ارائـه اعـراض ایـن دسـته از 

سـناتورها، مجلـس مناینـدگان و مجلـس سـنا 

وظیفـه دارنـد بـه طـور جداگانـه دربـاره تایید یا 

عـدم تاییـد نتایـج انتخابـات رای گیـری کننـد.

بـا توجه بـه عـدم همراهی شـاری از جمهوری 

خواهـان از تقاضـای تـد کـروز، این اقـدام عمال 

تاییـد  در  اختـالل  و  وقفـه  ایجـاد  باعـث  تنهـا 

نتایـج انتخابـات خواهـد شـد.

گروهـی از سـناتورهای جمهوریخـواه در امریکا 

اعـالم کرده انـد کـه تایید پیـروزی جـو بایدن در 

انتخابـات سـوم نوامـر را بـه چالـش خواهنـد 

از  آیـا چنیـن اقدامـی می توانـد مانـع  کشـید. 

انتقـال قـدرت بـه رئیـس جمهـور منتخـب ایـن 

جنـوری  ششـم  چهارشـنبه  روز  گـردد؟  کشـور 

کنگـره امریـکا بایـد آرای ارائـه شـده از سـوی 

کالـج انتخاباتـی را تایید کند. کالـج انتخاباتی 

در روز ۱۴ دسـمر رسـا پیـروزی جـو بایـدن 

را  ترامـپ  دونالـد  انتخاباتـی  اش،  رقیـب  بـر 

انتخاباتـی  کالـج  رای  بود.تاییـد  کـرده  اعـالم 

در امریـکا جنبـه فرمالیتـه دارد. ایـن در حالـی 

اسـت کـه اکنـون ۱۱ سـناتور امریکا بـه رهری 

تـد کـروز، سـناتور ایالـت تگـزاس بـر آننـد تـا با 

نتایـج اعـالم شـده از سـوی کالـج انتخاباتـی به 

از  از سـناتورها  گـروه  ایـن  برخیزنـد.  مخالفـت 

کنگـره درخواسـت خواهند کرد که کمیسـیونی 

بـه تقلب هـای  اتهامـات مربـوط  بـرای بررسـی 

ایـن  خواسـت  دهـد.  تشـکیل  انتخاباتـی 

سـناتورهای جمهوریخواه بررسـی اتهامات ناظر 

بـر سـالمت انتخابـات ظـرف ده روز اسـت. ایـن 

در حالی اسـت کـه تا کنون مشـاجرات حقوقی 
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حکوملت، شلایعاتی را کله گویلا هرعضوهیلات ۲۱ نفلری مذاکلره کننلده جمهلوری اسلامی 

افغانسلتان، تلا چهلارده هلزار داللر امریکایی معلاش ماهوار دارند، نادرسلت می دانلد؛ اما رقم 

معلاش آنهلا را مشلخص منلی کند.

از دیلروز بله ایلن سلو، برخلی هلا در صفحلات اجتامعلی ملی نویسلند کله هلر عضلو هیلات 

یادشلده، ماهلوار ۱۴۰۰۰ داللر معلاش و برخلی امتیلازات دیگلر دارنلد؛ املا هیلچ کلدام آنهلا 

منبلع ایلن معلوملات را مشلخص نکلرده انلد.

جعفلر مهلدوی دبیلرکل حزب ملت افغانسلتان، در صفحه تويرت خود نوشلته اسلت: »امتيازات 

روزانله ی۳۵۰ داللر امریکایلی سلفرخرج و ماهيانله ۱۴۰۰۰ داللر امریکایلی معلاش بلرای هر 

كلدام از اعضلای تيلم مذاكلره )البتله امتيلازات مادی از سلوى برخلی آدرس ها بلرای طوالنی 

تلر كلردن مذاكلرات را رد ملی كنيلم!( باعلث كاهش انگيلزه برای رسعلت مذاكلرات و طوالنی 

شلدن پروسله گفتگوهلا نخواهد شلد؟! درحالیكه در افغانسلتان “كربا” برپاسلت!«

احملد ختیلځ، در صفحله تويلرت نوشلته اسلت: »مذاکلرات دور دوم بله نلام صللح، هفتله آینده 

بلا معلاش ماهانله ۱۴ هلزار داللر و۳۵۰ داللر روزخرچ، اعضلای الشلخور اداره فاسلد در دوحه 

آغلاز می شلود.«

محملد حسلین یعقوبلی در صفحله تویلرت خلود نگاشلته اسلت: »ایلن گلپ اگلر راسلت باشلد، 

طوالنلی شلدن مذاکلرات، حلق مسللم شلان اسلت بابلا! هزینله روزانله ۳۵۰ داللر امریکایی و 

معلاش ماهلوار ۱۴۰۰۰ داللر امریکایلی.«

شلامر دیگلری از کاربلران صفحلات اجتامعلی نیلز نوشلته انلد کله اعضلای هیلأت یادشلده، 

چهلارده هلزار داللر معلاش و برخلی امتیلازات دیگلر دارنلد.

دفلرت مطبوعاتلی ریاسلت جمهوری، گفت که شلایعات در ملورد معاش اعضای هیلات مذاکره 

کننده جمهوری اسلامی نادرسلت و بی اسلاس است.

وزارت دوللت در املور صللح نیلز در صفحله رسلمی تویلرت نوشلته اسلت: »شلايعاتی كله درباره 

امتيلازات اعضلای هیئلت مذاکلره  کننده جمهوری اسلامی افغانسلتان در صفحات اجتامعی 

دسلت بله دسلت ملی  شلود، کاملاً غللط و بله دور از حقیقت می  باشلد. در رشايطلی كه مردم 

ملا در انتظلار صللح هسلتند و اين مسلئوليت خطلر به  دوش هيئلت مذاكره  كننلده جمهوری 

اسلامی افغانسلتان گذاشلته شلده اسلت، تبليغات منفلی در برابلر هيئت، در راسلتای منافع 

دشلمنان صللح و ثبلات در كشلور بلوده و بله هلدف ايجلاد فاصلله ميلان ملردم و مناينلد گان 

 شلان در ميلز مذاكلرات صلورت گرفته اسلت. انتظار ملی  رود كه در اين رشايط حسلاس، ملت 

رشيلف افغانسلتان قربانلی جنگ روانی دشلمنان صلح نشلوند.«

فوزیله کوفلی عضلو هیئلت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانسلتان نیز در گفتگلو با آماج 

 نیلوز، شلایعه معلاش ۱۴هلزار داللری اعضلای هیلات را رد منلوده و بلدون ارایه جزییلات گفته 

اسلت: »ملا زیلاد معلاش نداریلم و امتیاز هلای ملا هلم برابر به یلک  مأمور دولت اسلت.«

افغانسلتان و  قابلل ذکلر اسلت کله هیلأت هلای مذاکلره کننلده صللح جمهلوری اسلامی 

طالبلان، پلس از هشلتاد روز روی طرزالعملل گفتگوهلای صللح بله توافلق رسلیدند و هلر دو 

هیلأت بله منظلور مشلوره، برای سله هفته مذاکرات را بله تاخیر انداختند و قرار اسلت دور دوم 

ایلن گفتگوهلا در شلانزدهم جلدی در قطلر آغلاز شلود.

معلاون  صاللح  امراللله 

رئیس جمهلور  نخسلت 

می گویلد که ثبلت و دادن اسلناد قانونی 

بله موترهلای بلدون اسلناد یلک ملیلارد و 

پنجصلد میلیلون افغانلی به خزانله دولت 

واریلز کلرده اسلت.

آقلای صاللح روز یکشلنبه 14 جلدی بلا 

نلر گزارش روزانه جلسلات »شلش ونیم« 

تااکنلون  متاسلفانه  کله  اسلت  نوشلته 

الیحلۀ توزیع اسلناد امنیتی بله موترهای 

دسلت راسلت )دسلت پاکسلتان( تکمیل 

نشلده اسلت. 

اسلت  افلزوده  رئیس جمهلور  اول  معلاون 

کله برایلش اطمینلان داده انلد که تلا آخر 

هفتله ایلن الیحله تکمیلل خواهد شلد.

رسقت موتر یک عضو مجلس

آقلای صاللح همچنیلن گفتله کله روز گذشلته )شلنبه( افلراد مسللح 

ناشلناس بلر موتلر امیرمحملد خاکسلار یک عضلو مجللس منایندگان 

حملله کلرده، سله محافلظ وی را زخملی کردنلد و موتلر و یلک میلل 

اسللحه را ربودنلد. 

معلاون رئیس جمهلور در این اعامیه نگاشلته اسلت که رسدسلته این 

تیلم کسلی بله نلام مجیلب الرحلامن بلود کله چنلدی پیلش در پلی 

 وزارت املور خارجله اعلام کلرد کله هیأتلی از سلفارت افغانسلتان در 

روم پایتخلت ایتالیلا بله بوسلنی هرزگویلن سلفر می کنلد تلا سلانحه 

پناه جویلان  بودوبلاش  »لیپلا«؛ محلل  اردوگاه  و تخریلب  آتش سلوزی 

افغلان را از نزدیلک بررسلی و بلرای کملک بله مهاجلران آسلیب دیده 

کند. اقلدام 

اردوگاه لیپلا در بوسلنی روز چهارشلنبه بلر اثلر آتش سلوزی بله صورت 

کاملل تخریلب شلد و هلزاران پناه جلو بی رسپنلاه و آواره شلدند.

طبلق معلوملات وزارت خارجله افغانسلتان، در ایلن اردوگاه دسلت کم 

یلک هلزار و ۳۰۰ پناه جلو بله شلمول افغان هلا زند گلی می کردنلد.

ایلن وزارت گفتله اسلت کله از ایلن موضلوع آگاه اسلت و بلرای رفلع 

مشلکل مهاجلران اقلدام کلرده  اسلت.

وزارت خارجله می گویلد کله بله سلفارت افغانسلتان در روم هدایلت 

داده اسلت کله هیأتلی را بلرای بررسلی ایلن سلانحه بفرسلتد تلا برای 

پناه جویلان افغلان کمک رسلانی کنلد.

در اعامیله وزارت خارجله آملده اسلت کله سلفارت افغانسلتان در روم 

بلا وجلود محدودیت هلای ناشلی از قرنطیلن عمومی در اروپلا، هیأتی 

را روز یک شلنبه بله اردوگاه لیپلا می فرسلتد.

وزارت خارجله می گویلد که هیأت اعزامی سلفارت افغانسلتان در روم 

مأموریلت دارد تلا در هامهنگلی بلا مناینلد گان سلازمان بین امللللی 

مهاجلرت و سلایر سلازمان های فعلال در بخش پناهنلدگان، اقدامات 

آنلی  نیازهلای  و  مشلکات  بله  رسلیده گی  بلرای  را  الزم  تدابیلر  و 

عفلو، از زنلدان رهلا شلده بود. او در این درگیری کشلته شلده اسلت.

آقای صالح وعده سپرده است که مساله را پیگیری خواهد کرد. 

ایلن رسقلت در حاللی انجلام می شلود کله روزانله ده هلا ملورد رسقلت 

و زورگیلری در شلهر کابلل انجلام می شلود و شلهروندان در فضلای 

مجلازی نسلبت بله نبلود امنیت شلکایت می کننلد. حکوملت تاکنون 

نتوانسلته بله صلورت جلدی بلا ایلن پدیلده مبلارزه کند.

مهاجلران افغلان و رسلانیدن کمک هلای عاجلل بله آن ها روی دسلت 

بگیرد.

رده   در  مهاجلران  مبلداء  کشلور  بزرگ تریلن  عنلوان  بله  افغانسلتان 

اسلت. پناهجلو  بیش تریلن  داری  کشلورهای  نخسلت 

محلل  کله  اردوگاه هایلی  از  برخلی  در  آتش سلوزی  نیلز  گذشلته  در 

اسلکان مهاجلران افغلان در کشلورهای اروپایی بوده، آتش سلوزی رخ 

داده اسلت و در ملواردی بله مهاجلران تلفلات نیلز وارد شلده اسلت. 

هیلأت  کله  می گویلد  صللح  املور  در  دوللت  وزارت   

مذاکره کننلده ی جمهلوری اسلامی افغانسلتان به منظلور 

آغلاز دور دوم مذاکلرات صللح بلا گلروه طالبلان در وقلت 

تعیین شلده ی آن )۱۶ جلدی( بله محلل مذاکلرات حضلور 

می یابلد.

صللح   املور  در  دوللت  وزارت  سلخن گوی  انلوری،  ناجیله 

دیلروز )یک شلنبه، ۱۴ جلدی( در یلک کلیلب ویدیویلی 

گفته اسلت کله این هیأت مشلوره ها و نظریات گسلرتده ی 

ملردم و هدایلات رهربی دولت و شلورای عاللی مصالحه ی 

مللی را بلرای پیشلربد مذاکرات صلح دریافت کرده اسلت.

حکومت: شایعه پرداخت چهارده هزار دالر معاش به 
اعضای هیات صلح نادرست است

صالح: ثبت موترهای بی اسناد 1/5 میلیارد افغانی را به خزانه دولت سرازیر کرده است

افغانستان هیأتی را برای کمک
 به پناه جویان افغان آسیب دیده از آتش سوزی اردوگاه »لیپا« می  فرستد

از سلویی هلم، خانلم انلوری افلزوده اسلت کله رونلد صللح 

کشلور پچیلده اسلت، املا دوللت و هیلأت مذاکره کننلده ی 

جمهلوری اسلامی افغانسلتان بلرای پیشلربد موفقانله ی 

مللی  منافلع  و  ملردم  بادرنظرداشلت خواسلت  رونلد  ایلن 

متعهدنلد.

همزملان بلا ایلن، وزارت املور خارجه ی کشلور اعلام کرده 

اسلت کله محمدحنیلف امتلر، وزیلر ایلن وزارت بلا سلعید 

بلن مبلارک الخیاریلن الهاجلر، سلفیر قطلر در کابلل نیلز 

دیلدار کلرده اسلت و دو طلرف در آن در ملورد رونلد صللح 

و گفت وگلو کرده انلد. افغانسلتان بحلث 

در خربنامله ای کله از سلوی ایلن وزارت بله نلر رسلیده، 

آملده اسلت کله آقلای امتلر در ایلن دیلدار از تاش هلای 

ادامله ی گفت وگوهلا میلان جمهلوری  و  آغلاز  بلرای  قطلر 

اسلامی افغانسلتان و گلروه طالبلان بله نیکلی یلادآوری 

کلرده اسلت.

عبدالحفیلظ  گذشلته،  روز  کله  اسلت  درحاللی  ایلن 

منصلور، عضلو هیلأت مذاکره کننلده ی جمهلوری اسلامی 

اسلت  قلرار  کله  کابلل گفلت  افغانسلتان در نشسلتی در 

اعضلای ایلن هیلأت به منظلور پیشلربد مذاکلرات صللح بلا 

گلروه طالبلان، امروز )دوشلنبه، ۱۵ جدی( به قطلر بروند.

قلرار اسلت دور بعلدی مذاکلرات صلح دولت افغانسلتان با 

گلروه طالبلان در ۱۶ جلدی آغلاز شلود. ایلن مذاکلرات در 

۲۲ سلنبله ی سلال جلاری در دوحله گشلایش یافلت و در 

تاریلخ ۲۲ قلوس بلرای ۲۰ روز متوقف شلد.

در دور نخسلت ایلن مذاکلرات کله حلدود سله ملاه زملان 

اسلامی  جمهلوری  مذاکره کننلده ی  هیأت هلای  گرفلت، 

افغانسلتان و گلروه طالبلان روی طرزالعملل مذاکلرات بله 

توافلق رسلیدند. هیأت هلای دو طلرف پلس از توافلق روی 

طرزالعملل، به منظلور مشلورت های بیشلرت روی آجنلدای 

مذاکلرات، به توقف سله هفتله ای مذاکرات توافلق کردند.

کرات صلح؛ آغاز دور دوم مذا
 هیأت دولت در وقت تعیین شده به محل مذاکرات 

حضور می یابد

لوی سارنوالی: 

سناتوران متهم با بدل ضامنت 

رها شدند

١٠هزار هکتار زمین در هرات زیر 

کشت کوکنار است

 جمشلید رسلولی سلخنگوی للوی سلارنوالی 

می گویلد کله سلناتوران کله بله اتهلام اخلد 

بلدل  در  بودنلد،  شلده  بازداشلت  بللخ  والیلت  از  رشلوت 

ضامنلت رهلا شلده انلد.

رسلولی روز یکشلنبه 14 جلدی بله رسلانه ها گفته اسلت که 

موضلوع توقیف سلناتوران متهم را مطابق ملادۀ ۱۰۲ قانون 

اساسلی جهلت تصویلب بلا مجلس سلنا رشیک سلاخته، اما 

ایلن مجللس توقیف آن هلا را تصویب نکرده اسلت.

گاه  “هلر  اسلت:  آملده  اساسلی  قانلون   1٠٢ ملادۀ  در 

عضوشلورای مللی بله جرملی متهلم شلود، مامور مسلئول از 

موضلوع بله مجلسلی کله متهلم عضلو آن اسلت، اطلاع می 

دهلد و متهلم تحلت تعقیب عدلی قلرار گرفته ملی تواند. در 

ملورد جلرم مشلهود، مامور مسلئول ملی تواند متهلم را بدون 

اجلازۀ مجللى کله وی عضلو آن ملی باشلد تحلت تعقیلب 

عدللی قلرار دهلد و گرفتلار منایلد. در هلر دو حاللت، هرگاه 

تعقیلب عدللی قانونلاً توقیلف را ایجلاب کند، مامور مسلئول 

مکللف اسلت موضوع را بافاصلله به اطاع مجللس مربوطه 

برسلاند و تصویلب آن را حاصلل منایلد.”

در ملاده افزوده شلده اسلت که اگلر اتهام در هنلگام تعطیل 

شلورا صلورت بگیلرد، اجلازۀ گرفتلاری یلا توقیلف از هیئلت 

بله  و موضلوع،  گلردد  ملی  مربوطله حلاص  اداری مجللس 

نخسلتین جلسلۀ مجللس مذکلور، جهت اخلذ تصميلم ارایه 

شلود. می 

توقیلف  تنهلا  نله  بلزرگان  آقلای رسلولی مجللس  گفتله  بله 

سلناتوران متهلم را تصویلب نکلرد کله خواسلتار رهایلی آنان 

شلد.  نیز 

وی می افزایلد کله سلناتوران متهلم اکنلون بله قیلد ضامنت 

رهلا شلده و دوسلیه های شلان تحلت پیگلرد و تحقیلق قلرار 

دارد.

گفتنلی اسلت کله هفتله پیلش ایلن سلناتوران برای بررسلی 

برخلی ملوارد بله والیت بللخ رفته بودنلد اما در یلک عملیات 

مشلرتک از سلوی لوی سارنوالی و اداره امنیت ملی در پیوند 

بله اخلذ مبللغ 4٠ هلزار داللر امریکایلی رشلوت بازداشلت 

شلدند. سلناتوران دسلتگیر شلده از والیلات فاریلاب، رسپل 

و خوسلت در مرانوجرگله منایندگلی می کننلد. دو تن این 

سلناتوران انتصابلی و یلک تلن دیگرشلان انتخابی هسلتند. 

رئیلس جمهلور کشلور نیز عضویلت دو تن آنلان را در مجلس 

بلزرگان لغو کرده اسلت.

 مقام هلای محىل هلرات می گویند در نُه ولسلواىل ناامن 

ایلن والیلت، حلدود هشلت تلا ۱۰ هلزار هکتار زمیلن زیر 

کشلت کوکنلار اسلت. نظام الدیلن بهلاوى، مدیلر پولیس 

مبلارزه بلا ملواد مخلدر هلرات، در نشسلتى کله بلا عنوان 

»نقلش رسلانه در مبلارزه با ملواد مخدر« برگزار شلده بود، 

از تلاش بلراى مهار کشلت کوکنار خلرب داد.

از سلوى دیگلر، سلیدوحید قتلاىل، واىل هلرات، در ایلن 

ملواد  بلا  مبلارزه  پولیلس  آملار  کله  کلرد  تأکیلد  نشسلت 

ملورد  در  جانبله  همله  بلررىس  و  نیسلت  دقیلق  مخلدر 

اسلت. نشلده  انجلام  میلزان کشلت کوکنلار 

بله گفتله او، کشلت کوکنلار در هلرات صفلر نیسلت، املا 

در برخلى ولسلواىل ها کشلت هاى بدیلل جلای کوکنار را 

اسلت. گرفته 

بشلیراحمد احملدى، معاون ریاسلت زراعت هرات، نقش 

بلا ملواد مخلدر و تشلویق کشلاورزان  رسلانه در مبلارزه 

بلراى کشلت هاى بدیلل را بسلیار مهلم عنلوان کلرد.

رحیلم گل سلاروان، برگزارکننلده ایلن نشسلت، بلاور دارد 

مهملى  نقلش  ملردم،  بله  آگاهى دهلى  بلا  رسلانه ها  کله 

در جاىگزیلن شلدن کشلت هاى بدیلل بله جلاى کوکنلار 

داشلتند.

هرچنلد آملار دقیقلى از شلامر معتلادان ملواد مخلدر در 

هلرات وجلود نلدارد، املا بلر اسلاس آملار ابتدایلى، بیلش 

از ۶۵ هلزار معتلاد بله ملوارد مخلدر در ایلن والیلت وجود 

دارد. 


