
۱۸.۴ میلیون شهروند افغانستان 
نیاز فوری به کمک های بشردوستانه دارند

از  ترامـپ  دونالـد  رسـمی  تعلیـق  از  بعـد   

توییرت، فیسـبوک و انسـتاگرام، عـده زیادی 

فلـم  از  او  دیجیتالـی  حـذف  درخواسـت 

انـد.  سـینامیی »تنهـا در خانـه ۲« را داده 

ترامـپ پیـش از آنکـه رئیس جمهور شـود در 

تعـدادی از برنامـه هـا و فلم هـای تلویزیونی 

حـارض شـده کـه یکـی از آن هـا فلـم تنها در 

خانـه بـا بـازی مـکال کالکیـن بـوده اسـت.

در سکانسـی کوتـاه از ایـن فلم کـه در هتل 

پـازا فلمربداری می شـود، شـخصیت کوین 

گمشـده و بـه دنبـال البـی هتـل می گـردد 

کـه بـا دونالد ترامـپ ...
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 جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اندونزی ›پیدا شدقطع برق، پاکستان را در تاریکی فرو برد 
 در پـی قطـع بـرق در سراسـر پاکسـتان و 
خاموشـی در همـه شـهرها، بتدریـج بـرق 
در بعضـی مناطـق پاکسـتان دوبـاره وصل 
می شـود. از حـدود نیمـه شـب گذشـته، 
اوایـل بامداد یکشـنبه ۱۰ جنـوری، منازل 
فـرو  تاریکـی  در  ایـن کشـور  در سراسـر 
خواسـته اند  مـردم  از  مسـئوالن  رفته انـد. 

آرامـش خـود را حفـظ کننـد، ...

 مقام هـای اندونـزی می گوینـد جعبه سـیاه 
هواپیمـای مسـافربری کـه دیروز بـه فاصله 
بیـن  فـرودگاه  از  پـرواز  از  بعـد  کوتاهـی 
را  کـرد  سـقوط  دریـا  در  جاکارتـا  المللـی 
»یافته انـد«. گروه هـای جسـتجو امیدوارنـد 
بتواننـد بـه زودی اطالعـات آن را بازیابـی 

کننـد کـه اطالعـات حیاتـی  ...

 سال پانزدهم    شماره ۴۱3۱   دو شنبه  22 جدی 1399  11 جنوری 2021  قیمت: 20 افغانی

ضرورت اجماع سیاسی 
در برابر خطرات احتمالی 

پروسه صلح در بستر زمان 

توافق محیط زیستی سران 
اروپا در کنترل گرمایش 

زمین 

 دو روز اسـت کـه انتصـاب محمـد محقـق رهبـر حزب 
وحـدت اسـالمی مـردم افغانسـتان بـه عنـوان مشـاور 
ارشـد سیاسـی وامنیتـی رییـس جمهـور غنـی باعـث 
گفتگوهـا و تبصـره های گوناگون در رسـانه ها و شـبکه 
پذیـرش  تردیـد  بـدون  اسـت.  شـده  اجتماعـی  هـای 

مشـاوریت سیاسـی و امنیتـی رییـس جمهـور ...
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سرمقاله

 محمد هدایت 

 احمد جاوید رسـولی رئیـس اداره ملی احصائیه 

و معلومات در جلسـه اسـتجواب مجلس بزرگان 

در کشـور شناسـنامه  نفـر  میلیـون  کنـون 1.7  تـا  کـه  گفـت 

الکرتونیکـی گرفتـه انـد و تـا ختم سـال جدید خورشـیدی پان 

اسـت کـه بـه 5 میلیـون نفـر شناسـنامه برقـی توزیـع گـردد. 

مرانوجرگـه روز یکشـنبه 21 جـدی بـا نـر اعامیه ای نوشـته 

اسـت کـه رئیـس اداره ملـی احصائیـه و معلومـات بـه جلسـه 

اسـتجواب مجلـس سـنای کشـور گفـت کـه قبـاً ظرفیـت طـی 

مراحـل شناسـنامه بـرای 800 تـن دریـک روز وجـود داشـت و 

اکنـون ایـن ظرفیـت به 16 هزار رسـیده اسـت و تاش می شـود 

تـا ایـن ظرفیـت بیشرتشـود. رئیـس اداره ملـی احصائیـه در این 

جلسـه گفته اسـت کـه درحال حـارض64 مرکزتوزیع شناسـنامه 

برقی دررسارسکشور و 6 مرکز دیگر برای مهاجران درایران فعال 

گردیـده اسـت. وی عـاوه کرده اسـت کـه درپاکسـتان نیز برای 

مهاجـران کشـور، خدمـات توزیـع شناسـنامه آغازخواهـد شـد. 

آقـای رسـولی ازمحرمیت کامـل دیتابیس  شناسـنامه های برقی 

بـه مجلـس سـنا اطمینان داده گفته اسـت که درخواسـتی های 

تاییـد  کشـور  داخلـه  وزارت   

کـرده اسـت که آقای ضیـا ودان 

سـخنگو و دو کارمند ریاسـت تصدی محافظت 

عامـه بـر اثـر انفجار ماینی کشـته شـدند و یک 

تـن دیگـر در ایـن انفجار زخم برداشـته اسـت.

روز  داخلـه  وزارت  سـخنگوی  آریـن،  طـارق 

یکشـنبه 21 جـدی بـه رسـانه ها گفت کـه این 

حادثـه در اثـر کارگـذاری مایـن در موتر حامل 

آقـای ودان سـاعت 8:30 زمانی کـه او به طرف 

دفـرتش در حرکـت بـود اتفـاق افتـاده اسـت. 

او مسـئولیت ایـن انفجـار را بـه گـروه طالبـان 

نسـبت داده اسـت. امـا در ایـن مـورد تاکنـون 

گـروه طالبـان واکنشـی نشـان نـداده و گـروه یا فـردی دیگری 

نیـز مسـئولیت نگرفتـه اسـت.

جنایـت  »دوام  اسـت:  نوشـته  نیـز  توییـرتش  در  آریـن  آقـای 

تروریسـتان قابـل توجیـه نیسـت. اسـتفاده از مـواد انفجـاری 

و  می شـود  محسـوب  جنگـی  جنایـت  ماین هـا  و  تعبیه شـده 

 1379 سـال  جـدی   19 طالبـان  گـروه  جنگجویـان 

وقتـی کـه بـه ولسـوالی یکه ولنـگ والیـت بامیـان حملـه 

کردنـد، ده هـا پیـر و جـوان را بـه گلولـه بسـتند و کشـتند. 

خانواده هـای قربانیـان می گوینـد کـه تعـداد کشـته ها بـه 

می رسـید. تـن   300

افـراد کـه پـدر و کاکایـش در حملـه گـروه  ایـن  از  یکـی 

گـروه  جنگجویـان  کـه  می گویـد  شـدند،  کشـته  طالبـان 

طالبـان بـه هیـچ فـردی رحم منی کردنـد، در یـک روز همه 

ایـن افـراد را جمـع کردنـد و یـک روز بعـد متامـی آنـان را 

گلولـه بـاران کردنـد.

سـید عبـاس حسـینی کـه در آن زمـان کودکـی هشـت یـا 

نـه سـاله بـوده اسـت، می گویـد که پـدرش را گـروه طالبان 

جلـوی چشـامنش گلولـه بـاران کرد.

او گفـت کـه جنگجویـان گـروه طالبـان هنگامـی کـه وارد 

قریـه شـدند، متامـی مـردان را جمـع کـرد؛ افـرادی کشـته 

شـدند کـه دهقـان یـا دکانـدار بودنـد و حـدود ده تـن آنان 

نیـز از دره صـوف بـه ایـن ولسـوالی پنـاه آورده بودنـد.

 سـید عبـاس افزود، با کشـن جوانان و مـردان خانواده ها، 

زندگـی  کـه  شـدند  بی رسپرسـت  خانـواده  صدهـا 

مشـقت باری در طـول ایـن بیسـت سـال تجربـه کردنـد. او 

تطبیـق عدالـت شـد. خواسـتار 

خانـواده قربانیـان ولسـوالی یکه ولنـگ والیـت بامیـان در 

حالـی خواسـتار تطبیـق عدالـت و محاکمـه عامـان آنچـه 

کـه آنـان جنایـت علیـه بریـت می خواننـد، شـده اند کـه 

دور دوم گفتگوهـای صلـح بین مناینـدگان حکومت و گروه 

طالبـان در دوحـه پایتخـت قطـر جریـان دارد.

از سـید مصطفـی پرسـیدم اگـر جـزء هیـات گفتگوکننـده 

صلـح بـا گـروه طالبـان بـودی، رفتـارت بـا گـروه طالبـان 

چگونـه بـود؟ او گفـت کـه مـن منی توانـم بـا آنـان رس یـک 

میـز بنشـینم و آنـان را ببخشـم. منی توانـم اجـازه دهـم که 

آنـان دوبـاره وارد بدنـه حکومـت شـوند. 

خواسـته ای  چـه  مناینـدگان  از  پرسـیدم  همچنیـن  او  از 

دولـت  مناینـدگان  کـه  کاری  تنهـا  کـه  گفـت  داریـد؟ 

می تواننـد ایـن اسـت کـه درد خانواده هـای قربانیـان را بـه 

گـروه طالبـان برسـانند. گـروه طالبـان بایـد درک کنند که 

کشـیده اند. را  مشـکاتی  چـه  قربانیـان  خانواده هـای 

دور دوم گفتگوهـای صلـح بین مناینـدگان حکومت و گروه 

طالبـان روز شـنبه )20 جـدی( در دوحـه، پایتخـت قطـر 

آغـاز شـد. قـرار اسـت در ایـن دور گفتگـو بـر رس آتش بـش 

بحث شـود.

نعیـم نظـری، کمیشـر کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر 

افغانسـتان بـه رسـانه ها گفـت کـه صلـح سیاسـی نتیجـه 

بخـش نیسـت و اگـر مـا دیـدگاه خانواده هـای قربانیـان در 

رونـد صلح نداشـته باشـیم، بـه صلح اجتامعی منی رسـیم.

آقـای نظـری افـزود کـه در طـول چهـار دهه جنـگ، جرایم 

زیـادی انجـام شـده اسـت و نبایـد ایـن جنایـات فرامـوش 

شـود و بایـد خواسـته مـردم در نظـر گرفتـه شـود.

حالـی  در  بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  عضـو  ایـن 

مدعـی عامـان جرایـم جنگـی می شـود کـه پیـش از ایـن 

نیـز شـامری از رهـربان جهـادی که متهـم به جنایت شـده  

بودنـد، پـس از صلـح محاکمـه نشـدند.

تابـع  بریـت،  علیـه  جرایـم  کـه  گفـت  بـاره  ایـن  در  او 

رشایـط مـکان و زمـان نیسـت و در هـر زمانی مورد بررسـی 

صاحیـت  از  جنـگ،  قربانیـان  محاکمـه  می گیـرد.  قـرار 

خانواده هـای آنـان اسـت. بـر اسـاس آمارهـای کمیسـیون 

مسـتقل حقـوق بـر افغانسـتان، در یـازده سـال گذشـته، 

بیـش از 94 هـزار غیـر نظامـی در نقـاط مختلـف کشـور 

کشـته  شـده اند کـه مسـئولیت اکـر آنـان بـر دوش گـروه 

طالبـان اسـت. اکنـون بایـد دیـد کـه آیا رهـربان ایـن گروه 

محاکمـه می شـوند یـا خیـر.

قربانیـان  خانواده هـای  از  تـن  صدهـا   

کـه  بامیـان  والیـت  یکه ولنـگ  ولسـوالی 

توسـط طالبـان قتل عـام شـده بودنـد، خواسـتار تطبیـق 

شـدند. عدالـت 

ایـن خانواده هـا، روز یکشـنبه 21 جـدی همزمـان بـا آغـاز 

دور دوم گفتگوهـای صلـح بیـن هیـات حکومـت و گـروه 

طالبـان در سـاختامن کمیسـیون مسـتقل حقـوق بر در 

کابـل گردهـم آمدنـد و خواسـتار تطبیـق عدالـت شـدند.

اقلیت هـای قومـی جهت درج قومیت شـان در شناسـنامه جمع 

آوری گردیـده اسـت، امـا تاکنـون آن تصمیـم قاطع در مـورد آن 

گرفتـه نشـده اسـت.  وی عـاوه کـرده اسـت کـه امـا تفسـیری 

کـه از سـوی دادگاه عالـی بـه ایـن اداره رسـیده اسـت، گفتـه 

شـده هیـچ مانعـی قانونـی بـرای درج قومیت هـا در شناسـنامه 

برقی وجود ندارد. وی از ایجاد سـهولت توزیع شناسـنامه برقی 

بـرای مهاجرن افغانسـتان در کشـورهای اروپایی یـادآوری کرده 

گفتـه اسـت کـه رونـد تاییـدی تذکره هـای ورقـی بنیـاد قانونـی 

نـدارد و روی ایـن ملحـوظ متوقـف شـده اسـت.  او عـاوه کـرد 

کـه بعـد ازایـن شـهروندان نیـازی بـه تاییـدی تذکره هـای شـان 

ندارنـد و درحـاالت مشـکوک، نهادهـای مربوطـه می تواننـد بـه 

تنهـا  افغانسـتان  گردنـد.  معلومـات  خواهـان  رسـمی  صـورت 

کشـوری اسـت کـه آمـار دقیـق از جمعیـت خـود نـدارد. احمـد 

جاویـد رسـولی امـروز گفتـه اسـت کـه جمعیت کشـور در سـال 

1399 نزدیـک بـه 33  میلیـون نفرهـا تخمیـن شـده بـود، امـا 

مشـکات امنیتـی موجب شـده اسـت کـه رسشـامری کامل در 

کشـور انجام نشـود.

طالبـان مسـئول ایـن جنایـات و کشـتار انـد.«

آریـن اضافـه کرده اسـت کـه اخیـراً تروریسـتانی که بازداشـت 

شـده اند، در اعرتافـات خـود بیـان می کننـد که عضویـت گروه 

طالبـان را دارنـد. تروریسـتان بـه گروه هـای کوچـک تقسـیم 

و  منی تواننـد  مانـده  پنهـان  جنایـت کاران  ایـن  انـد.  شـده 

رسکـوب خواهنـد شـد.

سخنگو و دو کارمند ریاست تصدی محافظت عامه در انفجاری در کابل کشته شدنداداره احصاییه: تاکنون 1/7 میلیون نفر شناسنامه الکترونیکی گرفته اند

در بیستمین سالگرد قتل عام شهروندان یکه ولنگ؛ خانواده های قربانیان خواهان عدالت هستند

 »منی دانسـت بـرای چه انتظار می کشـد. 

فقـط می د انسـت کـه مـدت درازی، اگـر 

الزم شـد، رسارس آن شـب و چندین شـب، 

انتظـار خواهـد کشـید. زیـرا کـه زمـان بـا 

مهمیـزی کـه از حسـد می خورد با شـتاب 

غیـر قابل بـاوری می گذرد. حسـد ذهن را 

کامل تـر از کار فکـری مورد عاقه تسـخیر 

اسـرتاحت  لحظـه  یـک  ذهـن  می کنـد. 

ندارد. کسـی که دسـتخوش حسـد است، 

مـال از یـادش مـی رود. فرانتیسـک بـرر 

روی یـک تکـۀ کوتـاه از جاده کـه صد مرت 

بیشـرت نیسـت و از آن  ...

آدمی، احساسات 
و دغدغه هایش؛ 

چشم اندازی 
بر رمان »والس 
خدا حافظی« 

 ترامپ از سینما 
حذف 

خواهد شد؟

 رم 2-2 اینتر؛ تقسیم امتیازات
 در الیمپیکو

 آغاز تمرینات تیم ملی کرکت 
کشور در امارات متحده عربی

بـه  آ در نهایـت  اینـرت و رم در بـازی بـزرگ هفتـه 18 رسی   

پیـش  از  بیـش  را  یـووه  و  میـان  تـا  دادنـد  رضایـت  تسـاوی 

کننـد. خوشـحال 

اینـرت و آاس رم امـروز در ورزشـگاه املپیکـو شـهر رم بـه مصاف 

هـم رفتنـد. دیـداری بیـن تیـم هـای دوم و سـوم جـدول کـه 

بـه خصـوص پـس از پیـروزی روز گذشـته میـان بـر تورینـو، 

حساسـیتی مضاعـف پیـدا کـرده بـود. هر تیـم امتیاز از دسـت 

مـی داد، فاصلـه اش بـا میـان صدرنشـین بیشـرت مـی شـد.

اینرت که هفته گذشته بازی خود را به  ...

 در آسـتانۀ رویارویـی تیم ملی کرکت کشـور بـا تیم ملی ایرلند، 

ملی پوشـان کشـور مترینـات شـان را در امـارات متحـدۀ عربـی 

آغـاز کرده انـد. قرار اسـت تـا یازده روز دیگر سـه بـازی یک روزه 

میـان تیم ملـی کرکت افغانسـتان و ایرلند برگزار شـود.

از  محمدنبـی،  کـه  کرده اسـت  اعـام  کشـور  کرکـت  بـورد 

بـازی  آسـرتالیا  لیـگ  در  اکنـون  کـه  ملـی  تیـم  سـتاره های 

انتظـار مـی رود کـه  بپونـدد.  بـه مترینـات  بـه زودی  می کنـد، 

راشـد خـان و مجیب الرحـامن، دو سـتارۀ دیگر تیم ملـی نیز به 

ایرلنـد ... امـارات متحـدۀ عربـی برونـد و در برابـر 

ورزش

5

5



۱۸.۴ میلیون شهروند افغانستان
 نیاز فوری به کمک های بشردوستانه دارند

2
www.dailyafghanistan.com سال پانزدهم   شماره 4131  دو شنبه   22 جدی  1399  11 جنوری 2021 

سرمقاله

حـزب  رهـر  محقـق  محمـد  انتصـاب  کـه  اسـت  روز  دو   

وحـدت اسـامی مـردم افغانسـتان بـه عنوان مشـاور ارشـد 

باعـث گفتگوهـا  سیاسـی وامنیتـی رییـس جمهـور غنـی 

هـای  شـبکه  و  هـا  رسـانه  در  گوناگـون  هـای  تبـره  و 

پذیـرش مشـاوریت  تردیـد  بـدون  اسـت.  اجتامعـی شـده 

سیاسـی و امنیتـی رییـس جمهـور از سـوی یکـی از چهـره 

های سیاسـی کشـور در حالـت عادی نباید سـبب جنجال 

هـا و گامنـه زنـی هـای رسـانه ای شـود. امـا عرف سیاسـی 

در افغانسـتان سـبب شـده اسـت که چنین رویـدادی همه 

داشـته هـا و نداشـته هـای رسـانه گـران و کاربـران شـبکه 

شـبکه  کاربـران  از  بخشـی  کنـد.  رو   را  اجتامعـی  هـای 

هـای اجتامعـی حتـی ایـن گزینـش رییـس جمهـور را بـه 

مسـاله فاطمیـون و ایـران ربـط داده اند و بخشـی دیگر آن 

را رسافکندگـی یـک قـوم دانسـته انـد و در تضاد بـا منزلت 

رهـری یـک چهـره سیاسـی برشـمرده انـد. در ایـن میـان 

هـزاران تحلیـل و تبـره دیگـر نیـز شـده انـد کـه بعضی از 

آنهـا در عیـن حـال کـه بسـیار خنـده دار اسـت، نشـان از 

اوج نادانـی، تعصـب قومـی، همـه گیـری تنفـر اجتامعی و 

شـکاف هـای سیاسـی دارد. 

و  سیاسـی  هـای  چهـره  گذشـته  روزهـای  در  چنیـن  هـم 

بـه خصـوص رهـران جهـادی کـه در معاملـه و زدبندهـای 

سیاسـی زودگـذر شـهره انـد موضـع گیـری هـای متفاوتـی 

کامـل  از همسـویی  هـا  گیـری  ایـن موضـع  انـد.  داشـته 

بـا ارگ ریاسـت جمهـوری تـا تقاضـای حکومـت موقـت و 

حتـی آمادگـی بـرای ورود پیروزمندانـه طالبان بـه کابل در 

نوسـان بـوده اسـت. بنابرایـن پرسـش اساسـی ایـن اسـت 

کـه بهرتیـن گزینـه پیش روی چهره های سیاسـی چیسـت 

و تصمیـم رییـس جمهـور مبنـی بـر گزینیـش یـک چهـره 

جهـادی بـه عنـوان مشـاور سیاسـی و امنیتـی چگونـه باید 

تفسـیر کـرد؟ 

مـا در رشایطـی قـرار داریـم کـه رونـد صلـح بـا متـام خوش 

بینـی هـای تصنعـی کـه نسـبت بـدان ابـراز مـی گـردد بـه 

شـکل معیـوب در جریـان اسـت. معیـوب بـودن ایـن رونـد 

هـم بـه ایـن دلیل اسـت کـه متاسـفانه بنـای آن از اول کج 

گذاشـته شـده اسـت و از دو سـال پیـش تـا کنـون هرچـه 

ایـن رونـد پیـش مـی رود، منافـع مـردم افغانسـتان و ارزش 

هایـی کـه با خون ده ها هزار انسـان به دسـت آمده بیشـرت 

بـه مخاطـره مـی افتـد. از روزی کـه آقـای خلیلـزاد مناینده 

خـاص ایـاالت متحـده در امـور صلـح افغانسـتان شـخصا 

ایـن رونـد را رهـری می کنـد دولت افغانسـتان همـواره به 

سـمت حاشـیه رفتـه اسـت و به مـوازات آن طالبـان به مرور 

تقویـت گردیده اسـت. 

و  تفکـر  گـردد  تقویـت  کـه هرچـه طالبـان  اسـت  بدیهـی 

اندیشـه متحجرانـه آن رشـد مـی کنـد و ارزش هـای کانی 

چـون دموکراسـی، حقـوق بـر، حقـوق زنـان، آزادی های 

مدنـی و آزادی بیـان و دیگـر ارزش هایـی کـه در قانـون 

مـی  تضعیـف  اسـت  منـدرج  افغانسـتان  فعلـی  اساسـی 

گـردد. آقـای خلیلـزاد نیـز بارهـا در نشسـت هایـی کـه بـا 

رهـری دولـت افغانسـتان داشـته اسـت بـا رصاحـت کامل 

ایـاالت  بـرای  کـه  اسـت  اذعـان داشـته  ایـن موضـوع  بـه 

متحـده منافـع ملـی آن و خـروج آبرومندانـه نیروهایـش از 

افغانسـتان مهم اسـت و مسـایلی چـون جمهوریـت، قانون 

اساسـی، ارزش های حقوق بری و دسـتاوردهای بیسـت 

سـاله بـه خصـوص از نـوع افغانـی آن هیـچ ارزشـی نـدارد. 

بـا توجه به پیشـینه دوسـاله روند صلح، علـی رغم گفتگوی 

جمهـوری  دولـت  کننـده  مذاکـره  هیـات  میـان  مسـتقیم 

اسـامی افغانسـتان و گـروه طالبـان گامنـه زنـی هـا بر رس 

یـک معامله پشـت پرده بیشـرت تقویت می گـردد. اظهارات 

اخیـر رییـس جمهـور و معاونیـن وی مبنـی بـر مقاومـت در 

برابـر حکومـت موقـت و یـا هرگونـه طرحـی کـه منجـر بـه 

انقطـاع سیاسـی و سـقوط نظـام گـردد نیز نشـان می دهد 

کـه احتامالتـی وجـود دارد کـه همـه را نگـران کرده اسـت. 

اصلـی  هـدف  وضعیتـی  چنیـن  بـه  توجـه  بـا  اکنـون 

و  نظـام  حفـظ  بایـد  افغانسـتان  دولـت  اسـرتاتژیک  و 

دسـتاوردهای مهـم مردم افغانسـتان باشـد. ایسـتادگی در 

برابـر معامـات کان پشـت پـرده بـرای دولـت افغانسـتان 

و رهـری حکومـت بسـیار دشـوار و دارای هزینـه سـنگین 

خواهـد بـود. بـه همیـن خاطـر بایـد همـه اقشـار مختلف و 

همـه مـردم افغانسـتان بـا صـدای واحـد در برابـر هرگونـه 

رونـدی کـه کشـور را بـه تاریکی گذشـته برگرداند بایسـتند 

و از نظـام سیاسـی کـه به بهـای خون ده ها هزار انسـان به 

دسـت آمده اسـت دفـاع کننـد. بنابراین جمع کـردن چهره 

هـای سیاسـی و رهران جهادی از سـوی رهـری حکومت 

محوریـت  بـا  سیاسـی  اجـامع  دادن  شـکل  منظـور  بـه 

جمهوریـت و دفـاع از نظـام سیاسـی کشـور مـی توانـد یک 

ایـن نکتـه را  البتـه  باشـد.  اسـرتاتژی کارا و بسـیار موثـر 

نیـز نبایـد از دیـده دور داشـت کـه جمـع آوری چهـره های 

اجـامع سـازی  راسـتای  در  کار  از  تنهـا بخشـی  سیاسـی 

اسـت و بخـش هـای دیگـر آن رجـوع صادقانـه بـه مـردم 

و پاسـخگویی حداقلـی بـه مـردم و زدودن نابرابـری هـا و 

عـدوم توازنـی اسـت کـه در طی تاریـخ این رسزمین شـکل 

گرفتـه اسـت. وگرنـه جمـع کـردن چنـد چهـره سیاسـی بـه 

بهـای سـنگین و دادن امتیـازات شـخصی و جناحی دردی 

را دوا منـی کنـد. 

از صفحه1

 د دولتـي بنسـټونو کارکوونکـو لېـرې کـول بـه د هېـواد د کار پـه 

بـازار کـې د ال ډېـرې بـې نظمـۍ المـل يش.

دې  پـه  خـوا  لـه  حکومـت  د  ټولنـه  کارکوونکـو  او  کارګرانـو  د 

وروسـتیو کـې لـه دولتـي بنسـټونو د کـم عایـد لرونکـو کارګرانـو 

منفکـۍ پـه هکلـه له اندېښـنې رسه وايـي چـې دا کار د قانون له 

توکـو رسه پـه ټکـر کـې دی. 

پـه هېـواد کـې د وزګارتیـا د کچې پـه زیاتېـدو رسه حکومت هڅه 

کـوي زرګونـه دولتـي کارکوونکـي د خیـايل کارکوونکـو پـه نوم له 

کارونـو وبايس.

خـو د ټولګټـو او کانونـو وزارتونـو او ځينـې نـورو ادارو کارکوونکي 

چـې د دنـدې لـه شـړل کېدو رسه مـخ دي وایي چې په یو شـمېر 

وزارتونـو کـې نـوې مرتابـه پـه بېابېلـو پلمـو دوی لـه کار بايس 

او د قانـوين مـادو پـر خـاف یـې د هغـوی پـر ځـای خپـل نـږدې 

کسـان ګوماري.

د دولتـي ادارو ځينـې لـږ عایـد لرونکـي کارکوونکي پـه دې برخه 

کـې د ولسـمر د مداخلې غوښـتنه کوي. 

د ټولګټـو وزارت کارکوونکـی زرجان وايي:»مـوږ د خپلې حارضۍ 

السـلیک کولـو ته نـه پرېږدي نـه پوهېږو څـه وکړو.«

ویـل  وايـي:»دوی خـو  وزارت کارکوونکـې زحـل هـم  ټولګټـو  د   

چـې ستاسـو پـه دسـرتخوان کـې بدلـون راولـو څـه وشـول اوس 

ولسـمر زمـوږ کار اخـي.«

د ټولګټـو وزیـر د دغـه حکـم لـه مخـې د دغـه وزارت ټول دولسـم 

پـاس او څورلسـم پـاس کارکوونکي منفصل شـوي دي؛ خو د څو 

ورځـو پـه تېرېـدو رسه د ټولګټو وزارت د بـري رسچینو څانګې د 

دغـه وزارت ښـځنیه کارکوونکي مسـتثنی کـړې دي چې دا کار د 

هېـواد د کار د قانـون او اسـايس قانـون پر خاف دی.

د ټولګټـو وزارت کارکوونکـې ریتا څرګندوي:»سـتونزې ډېرې دي 

دوی د دنـدې پـه ورکـړه کـې د نرینه وو او ښـځينه وو قوانین جا 

کـوي نـه پوهېږو چـې دوی څه کوي.«

بـل خـوا د دولتـي ادارو  یـو شـمېر ایسـتل شـوي کارکوونکـي پـر 

کار او ټولنیـزو چـارو وزارت پـه نیوکـې رسه وایي چـې دا وزارت په 

دې تـړاو چوب دی.

 د کار او ټولنیـزو چـارو وزارت د تفتیـش عمومـي رییـس غـام 

مصطفـی هـاروين څرګندوي:»تراوسـه هېـڅ دلتـي بنسـټ د کار 

لـه وزارت رسه دا موضـوع نـه ده رشیکـه کـړې.«

تـر اوسـه پـر کانونـو وزارت رسبېـره چـې پـه پـام کـې ده، خپـل 

زر کارکوونکـي وبـايس، ټولګټـو وزارت او د پولیسـو ۳۰۰ بسـرتیز 

روغتـون د خپلـو لسـګونه کارکوونکـو نومونـه د منفکـۍ پـه نوملـړ 

کـې شـامل کـړي دي.

 د دې رسبېـره چـې د یوسـف غضنفـر کورنـۍ پورې اړونـد ځينې 

وزارت څخـه  مالیـې  لـه  ډالـر  مېلیونـه   ۵۲ کابـو  رشکتونـه چـې 

پـوروړي دي، خـو طلـوع نیـوز یـوه چـک تـه الرسسـۍ پیـدا کړی 

چـې د دې ښـودنه کـوي مالیـې وزارت د روان کال پـه پيـل کـې 

کابـو ۱۲ مېلیونـه ډالـره د غضنفـر نفـت رشکـت بانکـي حسـاب 

تـه لېـږدويل دي.

دا سـندونه ښـيي چـې د زمي سـمیع، فردويس بلخـي، رڼا خرسو 

او پـرسيل رشافـت رشکتونـه د غضنفـر په کورنۍ پـورې اړوند هغه 

څلـور رشکتونـه دي چـې د چاپان د مرسـتو شـویو د پېسـو د لېږد 

لـه املـه لـه تېـرو  یوولسـو کلونـو راهیسـې شـاوخوا ۵۲ مېلیـون 

ډالره پـوروړي دي.

د یـوه سـند لـه مخـې مالیـې او د مـي دفـاغ وزارتونو د ولسـمر 

غنـي پـه تاییـد رسه لـه غضنفـر رشکتونـو نـه د پورړونـو د ترالسـه 

کولـو لپـاره؛ دغـه رشکـت تـه د پیسـو ورکول درولـې دي.

بانـک دا چـک ښـيي چـې د  پـه لومړیـو کـې د  خـو د سـږکال 

غضنفـر د تېلـو رشکـت توانېدلـی دی چـې لـه مالیـې وزارت نـه 

خپـل ۱۲ مېلیـون ډالـره ترالسـه کـړي، پـه داسـې حـال کې چې 

ال د دغـو رشکتونـو پورونـه نـه دي ورکـړل شـوي.

خپلـه  وویل:»پـه  مسـجدي  شـمروزخان  ویانـد  وزارت  مالیـې  د 

۹۰۰ مېلیونـه افغانـۍ چـې پـه اړه خـرې کېـږي، د دغـه رشکـت 

هغـه پیسـې له مـي دفـاع وزارت رسه لـه تړونونـو دي، د تامیناتو 

پیسـې دي، د خپل رشکت پېسـې دي چې بېرته ورکړل شـوې.«

د پـوروړو رشکتونـو او غضنفـر رشکـت مسـووالن نه غـواړي چې په 

دې تـړاو څـه ووايـي، خو د دغـو رشکتونو یو اسـتازی په یـوه غږیز 

پيعـام کـې طلـوع نیـوز تـه د غضنفـر رشکـت او پورړونـو رشکتونـو 

ترمنـځ د سـوداګریزو اړیکـو خـر ورکړی دی.

وايـي:»د  هـم  نوښـت  فریـد  امـر  مطبوعاتـو  د  وزارت  مالیـې  د 

جاپـان د تېلـو لـه مرسـتې شـپږ رشکتونـو پـوروړي دي. غضنفـر 

رشکـت کابـو ۱۶۲ زره ډالـره او پاتـې نـور د پنځـو نـورو رشکتونـو 

پـورې اړونـد دي.« لـه دې ټولـو رسه رسه یـو بـل سـند ښـيي چې 

غضنفـر رشکـت دوه کالـه وړانـدې د پـور ورکـړې تـه حارض شـوی 

دی او دا کار پـه خپلـه ښـيي چـې پـورړوي رشکتونـو د غضنفر په 

کورنـۍ پـورې اړونـد دي.

د ولـي جرګـې غـړی محمد عظیم کـرزاين څرګنـدوي:»د بیت 

املـال مـال بایـد پـه سـمه دوګـه ولګـول يش او هېـڅ کـس بایـد 

د سـیايس اړیکـو پـر بنسـټ بیـت املـال حیـف و میل نـه کړي.«

بـل خـوا داسـې اندېښـنې شـته چـې د دغـو پورونـو پـه اخیسـتو 

کـې سـیايس سـلیقې بـه چـې لـه افغانسـتان رسه د جاپـان لـه 

مهمـو مرسـتو دي، لـه افغانسـتان رسه د دغـه هېـواد پـه مرسـتو 

کـې د سـتونزو المـل يش.

د جاپـان سـفارت دې پوښـتنې تـه پـه ځـواب کـې وایي:»جاپـان 

هیلـه لـري چـې دا پیسـې ژر تـر ژره لـه رشکتونـو راټولـې يش او 

دا پیسـې پـه افغانسـتان کـې د پراختیايـي پـروژو پـه پلـې کولـو 

کـې پـه اغېزناکـه توګـه ولګـول يش.« دا پـه داسـې حـال کې ده 

چـې محمـد یوسـف غضنفر د ارشف غنـي په ټاکنډلـه کې څلورم 

کـس و، او رسه لـه دې چـې دا رشکتونـه پـوروړي وو، وتوانېد چې 

لـه حکومتـه د ۵۰ میګاواټـه برېښـنا تـر ټولـو لویـه پـروژه چـې د 

مـايل لګښـت ژمنـه یـې نړیـوال بانـک کـړې وه، ترالسـه کړي.

تریـح کـرده اسـت کـه روز گذشـته جنگجویـان گـروه 

طالبـان پـان حملـه را بر پوسـته های نیروهـای دفاعی 

و امنیتـی ولسـوالی ارغنـداب والیـت کندهـار داشـتند 

از  کامـل  آگاهـی  بـا  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  کـه 

پان شـوم دشـمن، عملیـات پیشـگیرانه را اجـرا منوده 

و دشـمن را مـورد هـدف قـرار دادنـد کـه در نتیجـه ۲۳ 

جنگجـوی مسـلح کشـته و ۵ تـن دیگـر زخمـی شـدند.

ایـن وزارت در اعامیـه دیگـری نیـز گفتـه اسـت کـه در 

و  گـرازان  قریه هـای  در  افغـان  هوايـی  قـوای  اجـراات 

ملغـزار ولسـوالی واشـیر واليـت هلمنـد ۱۷ تروریسـت 

طالبـان کشـته شـده و ۷ تـن دیگـر آنـان زخم برداشـته 

انـد. اعامیـه مـی افزایـد کـه در رضبـه هوایـی در قریه 

تـن تروریسـت طالبـان  گـرازان ولسـوالی واشـیر، ۱۳ 

وی  معـاون  و  منصـور  بنـام  کلیـدی  فـرد  دو  بشـمول 

متقـی کشـته شـدند و ۵ تـن دیگـر آنان بشـمول راشـد 

که مسـوول عمومـی ماین گذاری ولسـوالی واشـیر بود، 

زخمـی شـده انـد.

در اعامیـه عـاوه شـده کـه در حمله دیگـری نیروهای 

طالبـان  تعـداد ۴ جنگجـوی  ملغـزار  قریـه  در  هوایـی 

مسـلح کشـته شـدند و به شـمول قاری یاثـر ۲ تن دیگر 

زخـم برداشـته انـد و یـک عـراده موتـر لوکسـل طالبـان 

نیـز تخریب شـده اسـت.

در اعامیـه آمـده اسـت کـه دریـن درگیـری در گـرازان 

۴ عـراده موتـر، ۲ میـل SPG۹ و تعدادی از سـاح های 

زیـادی طالبـان نیـز تخریب شـده اسـت.

همچنـان بـه نقـل از خرنامـه؛ یک عراده واسـطه و یک 

مخفیـگاه و شـامر زیـادی از سـاح ثقیلـه و خفیفـه و 

مهـامت دشـمن در والیت قندهار تخریب شـده اسـت.

ایـن وزارت در اعامیـه دیگـری گفتـه اسـت کـه ۱۱۳ 

حلقـه مایـن کـه توسـط طالبـان در مسـیر رفـت و آمـد 

مـردم در قندهـار جابجـا گردیـده بـود؛ کشـف و خنثـی 

گردید.

مخـدر بازداشـت کرده انـد.

در اعامیـه تریـح شـده اسـت کـه از ایـن میـان؛ پنج 

تـن در والیـت کابـل، دو تـن در والیـت کنـدز و دو فـرد 

دیگـر در والیـت غزنـی همـراه بـا مقـداری مـواد مخـدر 

مروبـات  و  تریـاک  چـرس،  شیشـه،  هیروئیـن،  نـوع 

شـده اند. بازداشـت  الکولـی، 

امنیتـی  میثـاق  برنامـه  آغـاز  در  کـه  ایـن درحالیسـت 

جرایـم جنایـی تا حـدودی در شـهر کابل کاهـش یافته 

بـود، امـا اخیـرا شـکایات مـردم افزایـش یافتـه از اینکه 

هـراز  و  انـد  زده  فعالیـت  بـه  دسـت  دوبـاره  مجرمـان 

گاهـی مـردم مـورد حمله قـرار می گیرنـد و اموال شـان 

بـه رسقـت مـی رود.

درگیـری ۱ میـل دهشـکه و ۱ عـراده کـروالی دشـمن نیـز 

اسـت. شـده  تخریـب 

سـازمان ملـل متحـد، از هردو کودک در کشـور، یکی از آنان 

دچـار سـوء تغـذی اسـت.

فقـر و دسرتسـی محـدود بـه مـواد غذایـی سـامل، علت های 

اساسـی افزایش سـو تغذی میان کودکان در کشـور خوانده 

می شـود.

نیازمنـد  افغـان  در گـزارش سـازمان ملـل، ۱۸.۴ میلیـون 

فـوری کمک هـای بردوسـتانه اسـتند. رقمی که نسـبت به 

سـال پـار تقریبـاً دوبرابـر افزایـش یافته اسـت.

همه گیـری ویـروس کرونـا و تاثیـرات اقتصادی-بهداشـتی 

ناشـی از انتشـار ایـن ویـروس، سـطح نیامنـدی شـهروندان 

افغانسـتان را دو برابـر سـاخته اسـت و ایـن کشـور را در رده 

دومیـن کشـور نیازمند جهان به سیسـتم غذایی صحی قرار 

داده اسـت.

بـا ایـن حـال وزارت دولـت در امـور رسـیدگی بـه حـوادث 

طبیعـی می گویـد آنـان در سـه مـاه زمسـتان تنهـا بـه یـک 

میلیـون نیازمنـد می تواننـد مـواد غذایـی توزیـع کننـد.

موبایـل و اخـال امـن و نظـم عامـه، در حـوزه سـوم، 

شـهر  هفدهـم  و  پانزد هـم  سـیزدهم،  دوازد هـم،  نهـم، 

کابـل بازداشـت شـده انـد.

در میـان افـراد بازداشـت شـده فـرد مسـنی نیـز دیـده 

می شـود کـه احتـامل مـی رود حـدود 65 تـا 70 سـال 

داشـته باشـد.

از نـزد ایـن افـراد؛ پنـج میـل اسـلحه کمـری، دو قـاب 

دوربیـن، و دو قبضـه برچـه بدسـت آمـده اسـت.

گفتـه  جداگانـه ای  اعامیـۀ  در  وزارت  ایـن  همچنیـن 

اسـت کـه نیروهـای پولیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر، در 

پـی چندیـن عملیـات اوپراتیفـی در والیت هـای کابـل، 

قنـدوز و غزنـی، ۹ تـن را بـه جـرم قاچـاق و فـروش مواد 

پـان  تروریسـت  طالبـان 

حملـه را بـاالی پوسـته های 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

در  »کاغـچ«  سـاحات   در 

ولسـوالی  »نانـی«  و  مرکـز 

را  غزنـی  والیـت  انـدر  

داشـتند کـه نیروهـای لوای 

بـا  تنـدر  اردوی  قـول  سـوم 

اقـدام پیشـگیرانه، از عملی 

دشـمن  پـان  ایـن  شـدن 

وزارت  کـرد.   جلوگیـری 

دفـاع ملـی می گویـد کـه در 

ایـن درگیـری ۶ جنگجـوی 

گـروه  ایـن  دیگـر  جنگجـوی   ۴ و  شـدند  کشـته  طالبـان 

ایـن  در  کـه  اسـت  آمـده  اعامیـه  در  انـد.  زخمـی شـده 

 دفـرت هامهنگـی امـور بردوسـتانه سـارمان ملـل متحـد 

بـا نـر گزارشـی اعـام کـرده کـه ۱۸.۴ میلیـون شـهروند 

افغانسـتان نیـاز فـوری بـه کمک هـای بردوسـتانه دارنـد.

مرکـز درمـان کـودکان سـوء تغـذی در شـفاخانه حـوزه ای 

هـرات پُـر از کودکانـی اسـت کـه تغذیه ناسـامل پای شـان را 

بـه ایـن مرکـز درمانـی کشـانده اسـت.

عبدالقیـوم کـه باشـنده اصلی والیت بادغیس اسـت کودک 

یـک ماهـه اش را کـه دچـار سـوء تغـذی شـده بـه ایـن مرکـز 

تولـد  زمـان  کـودک  ایـن  مـادر  می گویـد  او  اسـت.  آورده 

نـوزادش جـان باخـت و کودکـش بـه علـت نبـود شـیر مـادر 

و فقـر بیـامر شـد.

او می افزایـد: »بچـه مـن وقتی به دنیا آمد مـادرش فوت کرد، 

او کـه شـیر مـادر نخـورد و مـن توانایـی خریـد شـیر خشـک 

را برایـش نداشـتم، بـه سـوء تغـذی دچـار شـد. داکـرتان در 

بادغیـس گفتنـد بایـد به هرات بسـرت شـود.«

بردوسـتانه  امـور  هامهنگـی  دفـرت  گـزارش  اسـاس  بـه 

امـور  در  دولـت  وزارت  سـخنگوی  عظیمـی  متیـم  احمـد 

رسـیدگی بـه حـوادث طبیعـی می گوید: »سـال گذشـته ده 

میلیون نفر به کمک های بردوسـتانه نیاز داشـتند امسـال 

بـه دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا افزایش پیـدا کرده ایـن رقم 

نگران کننـده  اسـت. حـوادث طبیعـی و غیرطبیعـی  واقعـاً 

ماننـد چنگ هـای داخلـی عامـل آن اسـت، امـا مـا تنهـا بـه 

یـک میلیـون می توانیـم امسـال کمک رسـانی کنیـم.«

در  بردوسـتانه  سـازمان   ۱۶۲ گـزارش  ایـن  اسـاس  بـه 

افغانسـتان فعالیـت دارند که بـا همکاری دولت افغانسـتان 

توانایـی کمـک بـه ۱۵.۷ میلیـون افغـان را در یـک سـال 

دارنـد. 

امـا بـا وجـود فعالیـت نهادهـای مختلـف کمک رسـانی در 

بیسـت سـال اخیر وضعیت معیشـتی شـهروندان بخصوص 

در دور دسـت ها تغییـر چندانـی نکرده اسـت، فقـر، بیکاری 

و عـدم دسرتسـی به سیسـتم غذایی سـامل، هنـوز دامن گیر 

کتلـه عظیمی از شـهروندان کشـور اسـت. 

اسـت  کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت   

امنیتـی  نیروهـای  فعـال  دفـاع  در  کـه 

کشـور در مقابـل چنـد حملـه جنگجویـان طالبـان بـر 

پوسـته های نیروهـای امینتـی در والیت هـای قندهـار 

و هلمنـد 57 جنگجـوی طالبـان کشـته شـدند و 19 

انـد. شـده  مجـروح  دیگـر  جنگجـوی 

اعامیـه ای  در  جـدی   21 یکشـنبه  روز  وزارت  ایـن 

 وزارت داخلـه اعـام کـرده اسـت کـه در 

چندیـن عملیـات پولیـس در والیت هـای 

کابـل، قنـدوز و غزنـی 25 تن بـه اتهام جرایـم جنایی و 

قاچـاق و فـروش مـوارد مخـدر بازداشـت شـده اند.

ایـن وزارت روز یکشـنبه 21 جـدی در اعامیـه ای گفته 

اسـت کـه پولیس کابـل با راه انـدازی چندیـن عملیات 

اوپراتیفـی در نقـاط مختلـف شـهر کابـل، طـی دو روز 

گذشـته، ۱۶ تـن را در پیونـد بـه انجـام جرایـم جنایـی 

بازداشـت کرده اسـت.

در اعامیـه تریـح شـده اسـت که ایـن افـراد در پیوند 

بـه ارتـکاب قتـل، رسقت هـای مسـلحانه، مجروحیـت، 

چپـاول  غیرقانونـی،  سـاح  حمـل  وسـایط،  رسقـت 

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه 

24 جنگجـوی طالبـان در والیت هـای لوگر 

و غزنـی در درگیـری بـا نیروهـای امنیتـی کشـور کشـته و 

زخمی شـدند.  این وزارت روز یک شـنبه 21 جدی با نر 

اعامیـه ای گفته اسـت، گروهـی از جنگجویـان طالبان بر 

پوسـته های نیروهـای دفاعـی و امنیتی در سـاحه »رسپل« 

ولسـوالی »برکـی بـرک« والیـت لوگـر حملـه کـرده بودنـد. 

نیروهـای ملـی دفاعی و امنیتـی کشـور در چارچوب دفاع 

فعـال ایـن حملـه دشـمن را بـه عقـب زدنـد کـه در ایـن 

درگیـری ۶ جنگجـوی طالبـان به شـمول »قاری تحسـین« 

رسگـروه ایـن جمـع کشـته شـدند و ۸ تـن دیگـر شـان بـه 

شـمول »سـعیدی« عضـو فعال ایـن گروه زخمی شـده اند.

بـه  درگیـری  ایـن  در  کـه  اسـت  شـده  قیـد  اعامیـه  در 

اسـت. نرسـیده  آسـیب  امنیتـی  نیروهـای 

ایـن وزارت در اعامیـۀ دیگری گفته اسـت که روز گذشـته 

شـهر های  طـرف  بـه  ولسـوالی ها  ایـن  از  افـراد  ایـن  او، 

کـه  کـرد  تأکیـد  او  بوده انـد.  حرکـت  در  کابـل  و  غزنـی 

هنـوز مشـخص نشـده اسـت کـه طالبـان ایـن افـراد را بـا 

چـه انگیـزه گـروگان گرفته انـد. طالبـان قبـل از ایـن در 

تاریـخ ۷ جـدی نیز شـش غیرنظامی از سـاکنان ولسـوالی 

جاغـوری را در سـاحه ی دشـت ولسـوالی قره بـاغ ربودنـد. 

پـس از آن دو نفـر دیگـر از اهالـی جاغـوری و پنـج نفـر از 

اهالـی ولسـوالی قره بـاغ را نیـز در مربوطات این ولسـوالی 

در  گروگان گرفته شـدگان  تعـداد  هم اکنـون  ربوده انـد. 

بـا سـاح های  آنـان  دیگـر  نفـر  سـه  و  آمـده  غزنـی  شـهر 

شـده اند. ناپدیـد  دست داشته ی شـان 

سـخن گوی فرماندهی پولیـس غزنی تأکید کـرد نیروهایی 

که در شـهر غزنی آمده بودند، بازداشـت شـده و هم اکنون 

کـه  گفـت  او  می برنـد.  بـه رس  پولیـس  بازداشـتگاه  در 

تحقیقـات جـدی از آنـان جریـان دارد.

از سـویی هـم، احمدخـان سـیرت گفـت کـه هم اکنـون بـه 

ایـن پوسـته نیروهـای جدیـد اعـزام شـده اند.

در همیـن حـال، گـروه طالبـان بـا نـر اعامیـه ای گفتـه 

اسـت کـه این پوسـته در نتیجـه ی حملـه ی جنگ جویانش 

کـه  اسـت  افـزوده  گـروه  ایـن  اسـت.  کـرده  سـقوط 

جنگ جویانـش چهـار رسبـاز مسـتقر در این پاسـگاه را نیز 

برده انـد. خودشـان  بـا 

امـا احمدخان سـیرت ایـن ادعای گروه طالبـان را بی بنیاد 

خوانـد و تأکیـد کـرد کـه هیچ گونـه درگیری در این سـاحه 

صورت نگرفته اسـت.

والیـت غزنـی در جنـوب رشق کشـور از والیت هـای ناامـن 

ایـن  از  بخش هایـی  در  طالبـان  کـه جنگ جویـان  اسـت 

والیـت به شـمول شـهر غزنـی حضـور و فعالیـت گسـرتده 

دارنـد. 

جریـان دو هفتـه ی گذشـته توسـط طالبـان بـه ۱۷ نفـر 

بیشـرت  کـه  بـود  گفتـه  باهـر  عـارف  پیشـرت  رسـیده اند. 

ایـن افـراد توسـط جنگ جویـان مربـوط بـه مولـوی ایـوب، 

ربـوده  قره بـاغ  بـرای  طالبـان  گـروه  نام نهـاد  ولسـوال 

شـده اند. طالبـان هنـوز در ایـن مـورد چیـزی نگفته انـد.

والیـت غزنـی در جنـوب رشق کشـور از والیت هـای ناامـن 

اسـت کـه جنگ جویـان گـروه طالبـان در بخش هایـی از 

ایـن والیـت از جملـه ولسـوالی قره بـاغ حضـور و فعالیـت 

گسـرتده دارنـد. 

تأییـد می کننـد کـه   مسـئوالن محلـی در والیـت غزنـی 

جنگ جویـان گـروه طالبـان چهـار غیرنظامـی از سـاکنان 

ولسـوالی های جاغـوری و مالسـتان را در ولسـوالی قره باغ 

ولسـوال جاغـوری  باهـر،  عـارف  ربوده انـد.  والیـت  ایـن 

گفـت کـه جنگ جویـان طالبـان ایـن افـراد را روز )شـنبه، 

ولسـوالی  »زردآلـو«ی  روسـتای  مربوطـات  از  ۲۰ جـدی( 

قره بـاغ ربوده انـد. آقـای باهـر توضیـح داد کـه سـه نفـر 

ربوده شـدگان از سـاکنان ولسـوالی جاغـوری و یـک نفـر 

دیگـر آنان از سـاکنان ولسـوالی مالسـتان اند. بـه گفته ی 

 فرماندهـی پولیـس غزنـی تأییـد می کنـد که شـش نیروی 

یـک پوسـته پولیـس در شـهر غزنـی به دالیـل »نامعلـوم« 

پوسته شـان را تـرک کـرده و سـه نفر آنـان ناپدید شـده اند.

احمدخـان سـیرت، سـخن گوی فرماندهـی پولیـس غزنـی 

گفـت کـه ایـن افـراد در سـاحه ی »کوتـل روضـه« ی شـهر 

غزنـی مسـتقر بـوده و شـب گذشـته پوسـته شـان را تـرک 

کرده انـد.

آقـای سـیرت افزود کـه این افراد بـدون هیچ گونـه درگیری 

را  وظیفـه  »خـودرس«  به گونـه ی  شـب هنگام  دلیلـی  و 

مرکـز  بـه  آنـان  نفـر  سـه  او،  گفتـه ی  بـه  کرده انـد.  تـرک 

ادامه ی گروگان گیری در »قره باغ« غزنی؛ طالبان چهار غیرنظامی را ربودند

سه سرباز یک پوسته پولیس در شهر غزنی ناپدید شدند

کارتون

 حکومت ته د ملکي خدمتونو 
کارکوونکو غږ؛ له موږ څخه کار 

مه اخلئ

سند: د پور رسبېره، غضنفر نفت ته ۱۲ 

مېلیونه ډالر لېږدول شوي

وزارت دفاع ملی: 76 جنگجوی طالبان
 در والیت های قندهار و هلمند کشته و زخمی شدند

وزارت داخله: 25 تن به اتهام جرایم جنایی بازداشت شدند

وزارت دفاع ملی:  24 جنگجوی طالبان در والیت های لوگر و غزنی کشته و زخمی شدند 

ضرورت اجماع سیاسی 
در برابر خطرات احتمالی

محمد هدایت
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پروسه صلح در بستر زمان 

پایــان دادن بــه جنــگ افغانســتان بــود، کــه جان مایــه ی طــرح 

ــا شــامل  ــر ب ــت فراگی ــی داکــر نجیــب ایجــاد دول آشــتی مل

ــاص  ــاد و اختص ــی و ایج ــام سیاس ــان در نظ ــاخنت مخالف س

و  احــزاب  بــرای  وزرات  ســطح  در  کلیــدی  پســت های 

شــخصیت های جهــادی و توافــق بــر رس یــک رونــد انتقالــی و 

برگــزاری انتخابــات بــود؛ امــا در طــول شــش ســال تــا ســقوط 

دولــت داکــر نجیــب برنامــه ی آشــتی ملــی موفــق بــه جلــب 

ــه  ــز ب ــادی نی ــای جه ــد و گروه ه ــی نش ــای مل ــت نیروه حامی

ــی  ــط آن عالقه ی ــش رشای ــا پذیری ــه ی ــن برنام ــه ای ــنت ب پیوس

نشــان ندادنــد و در نهایــت ایــن طــرح نیــز راه بــه جایــی نــرد.

5_  پایــان حضــور ارتــش رسخ در افغانســتان در فــروری 

ســال 1989

6_  طــرح صلــح ســازمان ملــل و تالش هــای بنیــن ســیونان؛ 

ــر  ــم ب ــت حاک ــنگینی سیاس ــه س ــه ب ــا توج ــل ب ــازمان مل س

دوران جنــگ رسد در طــول دهــه ی هشــتاد میالدی نتوانســت 

نقشــی فراتــر از محکــوم کــردن تجــاوز شــوروی بــازی منــوده 

و برنامــه ی بــرای افغانســتان پــس از اشــغال ارائــه کنــد، وی 

ــال  ــات انتق ــاد ترتیب ــتان و ایج ــه ی افغانس ــل قضی ــرای ح ب

قــدرت یــا مصالحــه میــان نیروهــای درگیــر جنــگ، برنامــه ی 

ــع  ــر 1990 مجم ــا در 7 نوام ــت؛ ام ــی نداش ــی جامع سیاس

عمومــی ســازمان ملــل قطع نامه یــی را تصویــب کــرد کــه 

بــر مبنــای آن، رسمنشــی ســازمان ملــل بــرای حــل اساســی 

ــرد  ــادر ک ــی ص ــج ماده ی ــی پن ــتان اعالمیه ی ــأله ی افغانس مس

کــه شــامل به رســمیت شــناخنت حاکمیــت ملــی افغانســتان، 

ــرای انتخــاب حکومــت و  ــر حــق مــردم افغانســتان ب تأکیــد ب

سیســتم سیاســی، ترتیبــات موقــت و ایجــاد میکانیــزم قابــل 

اعتــامد بــرای نظــارت از انتخابــات و حکومــت، آتش بــس 

ــودت  ــرای ع ــی ب ــک مال ــل و کم ــازمان مل ــارت س ــت نظ تح

مهاجریــن و بازســازی اقتصــادی و اجتامعــی افغانســتان بــود.

امــا در طــرح صلــح بنیــن ســیوان فهرســت 150 نفــر از 

اقــوام مختلــف و مناینــدگان احــزاب تهیــه شــد تــا آنــان پــس 

حــدود 42 ســال اســت کــه شــعله های آتــش جنــگ در 

افغانســتان زبانــه می کشــد، طــی ایــن مــدت زمــان، 

ــت داده  ــان را از دس ــای ش ــان جان ه ــزار انس ــا ه صده

انــد و صدهــا هــزار تــن دیگــر معیــوب و مجــروح گردیــده 

ــی  ــد، افعــی خشــونت و جنگ هــای خامنان ســوز زمان ان

بــه ســمت افغانســتان دهــان گشــود کــه انتظــار می رفــت 

ــت  ــد، جمهوری ــی را بپیامی کشــور مســیر توســعه و آبادان

دیکتاتــور مآبانــه ی رسدار داوودخــان بــا توجــه بــه رشایــط 

ســختگیرانه ی  روش  از  اســتفاده  بــا  زمــان،  و  عــر 

ــامع  ــای اجت ــری را در الیه ه ــد اک ــرل ح ــاب" کن "ارع

اعــامل منــوده و در پــس زمینــه ی آن، بــه ســاخت و ســاز 

زیربناهــا و توســعه ی کشــور نیــز اقــدام منــوده بــود. 

ــک  ــا ی ــرد ت ــاب می ک ــی ایج ــه زمان ــت در آن بره وضعی

ــا اســتفاده  ــن حــال دلســوز، ب ــور و در عی حاکــم دیکتات

از شــیوه های ســختگیرانه در کنــرل اجتــامع بتوانــد 

دولت ســازی و توســعه را در بســر زمــان نهادینــه ســازد، 

ــناختی اش  ــه ش ــبات جامع ــا محاس ــان ب رسدار داوود خ

در صــدد احیــای افغانســتان مرقــی بــود و گام هــای 

ــاخت  ــود، س ــته ب ــال برداش ــورد عم ــن م ــی را در ای ابتدای

ــه کمــک  ــدک را ب ــا ســپین بول ــل قندهــار ت شــاهراه کاب

آمریکایی هــا اعــامر منــود بــه همیــن ترتیــب شــاهراه 

کشــک – هــرات – قندهــار را توســط کمــک شــوروی ها 

ــرداری رســاند. ــه بهــره ب ب

همینطــور ســاخت میــدان هوایــی بیــن املللــی و نظامــی 

قندرهــا را بــه کمــک آمریکایی هــا تکمیــل منــود، در 

عیــن حــال پالن هــای انکشــافی و زیــر بنایــی دیگــری را 

از ســاختار ســازی گرفتــه تــا اعــامر زیربناهــای اقتصــادی 

در ابعــاد مختلــف طــرح و برنامــه ریــزی منــوده و در 

ــد کــه جهــت  ــالش می ورزی ــه ت ــی ســازی آن مجدان عمل

اطالعــات کافــی در ایــن زمینــه می تــوان بــه کارکردهــای 

وی در عــر صــدارت و جمهوریــت مراجعــه منــود.

ــا دو قطــب  ــط ب ــه و گرمــی رواب ــی طرفان ــا رویکــرد ب او ب

قــدرت، همزمــان از دو ابرقــدرت آن وقــت " شــوروی و 

انکشــاف  راســتای  را در  بــرداری الزم  بهــره   " آمریــکا 

ــث  ــه باع ــی ک ــال تحوالت ــن ح ــا ای ــام داد، ب ــور انج کش

گردیــد جســد وی را از هــرم قــدرت بــه مــردم افغانســتان 

ــرد؛  ــر می گی ــی را در ب ــث تفصیل ــد مبح ــکش مناین پیش

ــوان اشــاره منــود کــه حــزب  ــاه می ت ــه صــورت کوت امــا ب

ــه  ــان در بدن ــش در آن زم ــه اعضای ــق ک ــک خل دموکراتی

قــدرت نیــز ســهیم بودنــد در 7 ثــور 1357 عمــال در 

برابــر داوودخــان کودتــا منــود، او را بــا اعضــای خانــواده 

و گاردهــای ریاســت جمهــوری بــه قتــل رســاند، در واقــع 

ــا حکومــت کمونیســتی شــوروی  خلقی هــا کــه همســو ب

بودنــد بنیــان گــزار جنگ هــای چهــار دهــه ی افغانســتان 

می باشــند.

حکومت های کمونیستی و آتش جنگ:

پــس از قتــل داوودخــان بــا روی کار آمــدن حکومــت 

ســائر  و  تره کــی  نورمحمــد  ریاســت  بــه  کمونیســتی 

سلســله های ایــن ایدئولــوژی، جنــگ و کشــتار میــان 

ــه شــوروی نیــز تــداوم یافــت و هــر  جناح هــای وابســته ب

کــدام جهــت کســب قــدرت، بــا خلــق دسیســه و نیرنــگ 

دیگــری را کشــته و از بدنــه قــدرت کنــار می زدنــد.

ــته  ــور وابس ــای جمه ــدام از روس ــر ک ــت ه ــر حکوم  عم

ــاوز  ــدک تج ــال ان ــد س ــه چن ــاه ب ــد م ــوروی از چن ــه ش ب

منی کــرد کــه توســط رقابــت درون گروهــی بــه قتــل 

رســیده و دیگــری جایگزیــن آن می گردیــد؛ امــا می تــوان 

یــاد آور شــد کــه پــس از داوودخــان تــا کنــون، افغانســتان 

روزگار خــوش و آرام را ســپری نکــرده اســت، همــواره 

بــار  بــا  جنگــی  شــخصیت های  از  متشــکل  اکــرا 

عقده هــای جــور تاریخــی بــود کــه در جامعــه و دولــت بــه 

رس می بردنــد، میــزان تحصیــل یافته هــا و ســهم زنــان در 

اجتــامع و دولــت بــه مثابــه عــر کنونــی پــر رنــگ نبــود، 

اکــرا اشــخاصی کــه در حکومــت مــروف ایفــای وظیفــه 

بودنــد نیــز بــه نحــوی همــکاری بــا مخالفیــن دولــت 

ــبات  ــن در محاس ــاس، مجاهدی ــن اس ــه همی ــتند، ب داش

شــان رویــای تفــوق بــی چــون چــرا در کشــور را نزدیــک 

بــه واقعیــت می دیــد، بــا ایــن حــال در پروســه صلــح 

بیــن االفغانــی کــه در حــال حــارض مجــددا آغــاز گردیــده 

اســت، رضوری اســت کــه دو طــرف شــیوه ی بــرد بــرد 

ــن  ــی ب ــش بین ــا پی ــد ت ــت گیرن ــرات روی دس را در مذاک

یابــد، هــر دو  بــه صفــر تقلیــل  آینــده آن  بســت های 

جهــت مذاکــره کننــده بــا اصــل احــرام بــه خواســت 

جمعــی مــردم افغانســتان مطالبــات اساســی را بــا در 

ــدی  ــت بن ــی اولوی ــت اجتامع ــزان مقبولی ــت می نظرداش

مناینــد و متناســب بــا آن رونــد صلــح را موفقانــه بــه 

ــخصی  ــلیقه های ش ــه س ــر گون ــت ه ــد، دخال ــش برن پی

ــد  ــز هامنن ــه را نی ــن پروس ــد ای ــی می توان ــاده خواه و زی

ــد  ــا ک ــذا تنه ــازد؛ ل ــه س ــت مواج ــا شکس ــل ب دوران قب

ــدا در  ــر، ابت ــح فراگی ــک صل ــق ی ــگ و تحق ــور از جن عب

موجــود  واقعیت هــای  و  اجتامعــی  بســر  شناســایی 

ــه ی  ــیر آن، روحی ــت و در مس ــه اس ــی نهفت ــه افغان جامع

صلــح پذیــری میــان هیأت هــای دو جانبــه و کوتــاه آمــدن 

از منیــت خواهی هــا عوامــل تأثیــر گــزار در تحقــق صلــح 

واقعــی بــه حســاب می آینــد؛ بنــا بــر ایــن بــا اســتفاده از 

تجــارب گذشــته و در نظرداشــت واقعیت هــای موجــود 

بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه در وهلــه ی اول عامــل 

اساســی هرگونــه جنــگ و صلــح افغان هــا می باشــد و 

در قدم هــای بعــدی می تــوان عوامــل خارجــی را در ایــن 

ــود. ــبه من ــف محاس ردی

از جلســه در ویانــا از میــان شــان 35 مناینــده انتخــاب 

ــه  ــه جرگ ــزاری لوی ــه ی برگ ــدگان زمین ــه مناین ــد ک می کردن

ــک  ــز روی ســاختار ی ــه جرگــه نی ــد و لوی را فراهــم می کردن

حکومــت انتقالــی تصمیــم می گرفــت کــه بــه برگــزاری 

انتخابــات و حکومــت جدیــد منجــر می شــد. امــا ایــن 

طــرح نیــز بــه رقــم اســتقبالی کــه از آن شــد، بــه موفقیــت 

نیانجامیــد.

کد عبور از جنگ در وضعیت کنونی:

وضعیــت کنونــی جنــگ و صلــح افغانســتان از جهــات 

مختلــف مشــابه بــه زمــان حاکمیــت داکــر نجیــب اســت؛ 

ــر  ــل ج ــد از عوام ــه می توان ــزار ک ــر گ ــر تأثی ــا دو متغیی ام

ــد.  ــاب آی ــه حس ــان ب زم

در آن زمــان نقــش کمــری داشــتند، تغییــر نســلی در ابعــاد 

ــای  ــا دنی ــاط ب ــا ارتب ــه ت ــی گرفت ــطح تحصیل ــف از س مختل

خــارج و دسرســی بــه تکنولــوژی روز، از عوامــل تأثیــر گــزار 

ــی در  ــای سیاس ــرد نیروه ــم ط ــا ه ــرش و ی ــت پذی در جه

ــر  ــار آن از منظ ــد، در کن ــاب می آی ــه حس ــه ب ــان جامع می

جنســیتی نیــز حضــور و ســهم فعــال زنــان بــا مقاطــع 

تحصیلــی مختلــف جامعــه تــک صــدا را بــر منی تابــد، 

تفاوتــی کــه ایــن دو مــورد یــاد شــده بــا آن زمــان دارد، 

ــه تحقــق صلــح در محــور جمهوریــت کــه  می توانــد مــا را ب

خواســت جمعــی اســت باورمنــد ســازد و یــا حــد اقــل مانــع 

تفــوق گروههــای معــارض از مجــاری تفنــگ و خشــونت 

گــردد، بســر اجتامعــی اســت کــه زمینــه ی حاکمیت هــا و 

مســائل جنــگ و صلــح را در دل خــود حمــل می کنــد، ایــن 

ــده اســت.  ــه ی پهــن گردی ــه گون ــی ب بســر در عــر کنون

ــب را در دل  ــار طل ــف و گــروه انحص ــدن هــر طی کــه ملی

خــود کــه فــارغ از جامعــه کرت گــرا باشــد طــرد می کنــد، 

در زمــان حکومــت نجیــب چنیــن امتیــازات در اجتــامع 

ــه در  ــان ک ــده آن زم ــم گیرن ــوس تصمی ــت، نف ــود نداش وج

ــتند.  ــرار داش ــت ق ــل دول ــت مقاب ــت و جه دول

جنــگ و خونریــزی بــر رس کســب قــدرت باعــث گردیــده 

اســت کــه هیــچ جریــان و گــروه قــدرت طلــب نتوانــد بــه 

صــورت هژمونیــک جغرافیــای افغانســتان را در تنگنــای 

تســلط و کنــرل خــود حفــظ منایــد، جنــگ چهــل 

ســاله ی افغانســتان همــواره "جنــگ قــدرت" بــوده اســت.

تــداوم  بــر  دال  آن  از  غیــر  انگیــزه ی  و  عامــل  هیــچ 

خونریــزی موجــود منی باشــد؛ البتــه در زیــر پوشــش 

کســب قــدرت و جهــت جلــب حامیــت گروههــای مختلف 

بــه  مختلــف  مقاطــع  در  سیاســتمداران  اجتامعــی، 

ابزارهــای "قومیت گرایــی" و بعضــا "مذهبــی" نیــز دامــن 

ــده،  ــاد ش ــورد ی ــه دو م ــودن ب ــه من ــا دیکت ــد؛ ام زده ان

متــاع سیاســی ایــده آل بــرای سیاســتمداران افغــان 

نبــوده اســت و بعضــا پــای خــود شــان نیــز در تلــه نفــاق 

ــت. ــده اس ــر مان ــی گی ــی و مذهب قوم

امــا توده هــای افغــان همــواره بــه همدیگــر پذیــری و 

ــی در  ــوری حت ــهروند مح ــی ش ــر مبن ــل ب ــرام متقاب اح

ــن حــال،  ــا ای ــد، ب ــز وقــع گذاشــته ان زمــان جنگ هــا نی

ــه در  ــتی ک ــت کمونیس ــله حکوم ــن سلس در دوران آخری

ــح  ــرار داشــت مســئله صل ــه ق رأس آن داکــر نجیــب الل

افغانســتان وارد فــاز عملــی شــد، نشســت های مختلــف 

در ایــن ارتبــاط دائــر گردیــد، در محافــل رســمی و غیــر 

ــاد  ــه ی ــود؛ امــا الزم ب ــی " ب رســمی حــرف از " آشــتی مل

آوری اســت کــه پــا درمیانــی کشــورهای جهــان در جهــت 

ــان ورود ارتــش رسخ در ســال 1358 رســام  ــح از زم صل

بــا محکومیــت مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در 

قبــال تجــاوز شــوروی آغــاز گردیــد.

فرایند اقدامات جهانی در قبال صلح:

کشــورها و ســازمان های متعــدد جهــان در چهــل ســال 

گذشــته همــواره تــالش منودنــد تــا فضــای صلــح و 

ــد؛  ــه وجــود بیاورن ــه افغانســتان ب ــری را در جامع همپذی

امــا بــه نظــر می رســد کــه در کنــار بعضــی عوامــل 

خارجــی، سیاســمتداران ایــن دوران در افغانســتان نیــز 

عامــل اساســی داغ نگهداشــنت تنــور جنــگ بــوده انــد.

کشــور  یــک  داخــل  در  همپذیــری  انگیــزه  وقتیکــه 

موجــود نباشــد، طبیعــی اســت کــه دســت اندازی هــای 

بیرونی هــا کارســاز واقــع شــده و فراینــد صلــح را بــا 

چالــش مواجــه می ســازد، بــا ایــن حــال بــر اســاس 

اســراتژیک  مطالعــات  انســتیتوت   " کــه  تحقیقــی 

ــی کــه در طــول  افغانســتان انجــام داده اســت" اقدامات

زمــان در راســتای تحقــق صلــح صــورت گرفتــه اســت بــه 

صــورت مــوردی در ذیــل اشــاره می گــردد.

1_ صــدور 8 قطع نامــه ی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل 

ــر محکومیــت حضــور ارتــش رسخ و درخواســت  مبنــی ب

تــا   1980 جنــوری  )از  افغانســتان  از  آنــان  خــروج 

ــه ی  ــل قضی ــرای ح ــا ب ــی از تالش ه ــر 1981( یک نوام

ــود. ــتان ب افغانس

2_ پیشــنهاد صلــح ایــران در مــورد مذاکــرات میــان 

گروه هــای  مناینــدگان  و  شــوری  ایــران،  پاکســتان، 

ــود. ــر ب ــای دیگ ــر 1981 از تالش ه ــن در نوام مجاهدی

3_  پــس از هفــت ســال تــالش بــرای حــل سیاســی 

معاهــده ی   1988 اپریــل  در  افغانســتان،  قضیــه ی 

جنیــوا میــان دولــت افغانســتان و پاکســتان بــه اضافــه ی 

شــوروی و ایــاالت متحــده ی امریــکا در جنیــوا امضــا 

شــد، بــا آن کــه ایــن معاهــده منتــج بــه خــروج نیروهــای 

شــوری از افغانســتان شــد امــا نتوانســت بــه مهــار و 

ــد. ــک کن ــگ کم ــونت و جن ــان خش پای

ــب در  ــر نجی ــی داک ــه ی مل ــتی و مصالح ــرح آش 4_  ط

بــرای  از جدی تریــن تالش هــا  یکــی  جنــوری 1987 

سید لطیف سجادی

مرضیه محمدی

امــا در حــال حــارض دمــای زمیــن در حــال نزدیــک شــدن بــه 

افزایــش 3 درجــه ای اســت و میــزان افزایــش دمــا در  مناطــق 

ــی باشــد.  ــی م ــزان جهان ــر می ــگان دو براب شــاملگان و جنوب

غلظــت فعلــی گاز دی اکســیدکربن در جــو زمیــن حــدود 

ppm 413 اســت کــه بــا ادامــه رونــد کنونــی  وضعیتــی 

بســیار خطرنــاک بــرای اقلیــم زمیــن تصــور مــی شــود. اگرچــه 

ــی  ــور طبیع ــه ط ــفر ب ــیدکربن امتس ــی از گاز دی اکس بخش

ــت  ــا و فعالی ــوس ه ــانی، اقیان ــای آتشفش ــت ه ــط فعالی توس

ــد از  ــا 32 درص ــود ام ــی ش ــر م ــد منت ــتی تولی ــای زیس ه

حجــم ایــن گاز مهــم گلخانــه¬ای از انقــالب صنعتــی بــه ایــن 

ســو بــه علــت فعالیــت هــای توســعه ای شــتاب¬زده انســان 

هــا تولیــد شــده اســت. دی اکســیدکربن مــاده موردنیــاز 

بــرای فتوســنتز و رشــد درختــان اســت امــا بــا کاهــش اراضــی 

جنگلــی و درختــان قــدرت زمیــن در گرفــنت ایــن گاز بســیار 

ــه اســت.  ــل یافت تقلی

افزایــش میــزان تولیــد دی اکســیدکربن در جــو و بــه دام 

انداخــنت انــرژی خورشــید توســط ایــن گاز گلخانــه¬ای 

اثــرات منفــی تغییــرات اقلیمــی از مســائل جــدی پیــش 

روی سیاســت گــذاران در رسارس جهــان اســت. بــرای 

ــه  ــظ گون ــن و حف ــره زمی ــای ک ــش دم ــری از افزای جلوگی

ــدی  ــش 55 درص ــر رس کاه ــا ب ــات، رسان اروپ ــای حی ه

انتشــار دی اکســید کربــن توافــق کردنــد. بــر ایــن اســاس 

بیســت و هفــت کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا توافــق 

ــا  ــازه زمانــی 10 ســاله پیــش رو یعنــی ت کردنــد کــه در ب

2030 کاهــش 55 درصــدی انتشــار گازهــای گلخانــه ای 

ــوع آالینده هــا  ــه نســبت میــزان گــزارش شــده از ایــن ن ب

در ســال 1990 را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد. 

دقیــق  قانونــی  پیشــنهادات  تهیــه  اروپــا  کمیســیون 

ــد را  ــدف جدی ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــی دس ــورد چگونگ در م

ــدف  ــه ه ــتیابی ب ــرای دس ــیون ب ــد. کمیس ــی کن ــاز م آغ

کاهــش انتشــار جدیــد بــا توجــه بــه ارائــه پیشــنهادهای 

ــه  ــوط ب ــای مرب ــه ابزاره ــن 2021، کلی ــا ژوئ ــب ت مناس

سیاســت هــای آب و هــوا و انــرژی را بررســی مــی کنــد. 

ــورهایی  ــرای کش ــل ب ــن قبی ــی از ای ــق های ــد تواف هرچن

ای  هســته  نیــروگاه  و  گاز  جدیــد  تاسیســات  ســاخت 

ــد  ــط زیســتی معتق ــد. ســازمان هــای محی اســتفاده کنن

افزایــش دمــای زمیــن و  از  بــرای جلوگیــری  هســتند 

اثــرات منفــی تغییــرات اقلیــم و همچنیــن عملــی منــودن 

توافــق پاریــس، اتحادیــه اروپــا تعهــد بــه کاهــش حداقــل 

65 درصــدی کربــن دی اکســید تــا ســال 2030 بســپارد.

اقــدام جهانــی در زمینــه  و خــم  پیــچ  پــر  مســیر 

اقلیمــی مســائل 

بــا وجــود اینکــه ایــن تحــوالت، گام هایــی مثبــت در 

اقــدام جهانــی در  پــر پیــچ و خــم  مســیر طوالنــی و 

زمینــه مســائل اقلیمــی هســتند، موانــع و دشــواری هــای 

ــی  ــرات اقلیم ــتند. تغیی ــا هس ــان پابرج ــددی همچن متع

یــک مســاله زیســت محیطــی بیــن املللــی اســت و 

ــرای کاهــش  ــی ب ــزه چندان ــی انگی ــه تنهای ــک کشــور ب ی

انتشــار گازهــای گلخانــه¬ای خــود نخواهــد داشــت مگــر 

کشــورهای دیگــر نیــز بــر کاهــش مشــابهی توافــق کننــد، 

زیــرا اقــدام یــک کشــور تاثیــر جزئــی و ناچیــزی بــر انتشــار 

کل گازهــای گلخانــه¬ای دارد. بنابرایــن رســیدن بــه یــک 

توافــق بین¬املللــی الــزام¬آور، الزم و رضوری اســت، 

خصوصــا اگــر اهــداف سیاســتی کاهــش انتشــار گازهــای 

گلخانــه¬ای در محــدوده 50-80 درصــدی باشــد بــه 

ــاز دارد.  ــی نی ــن امللل ــه ای و بی ــدی منطق ــارکت ج مش

همچنیــن ایــن متهیــدات سیاســی کــه در زمینــه کنــرل 

اثــرات تغییــرات اقلیمــی اتخــاذ مــی شــوند، رهنمودهــای 

اقتصــادی و فنــی عظیمــی در ســطح جهانــی بــه ســوی 

ــورت  ــه ص ــا ب ــد ت ــی طلب ــرژی را م ــی ان ــع غیرکربن مناب

موفــق اجرایــی شــوند و رسعــت فزاینــده گرمایــش جهانــی 

ــل توجهــی کاهــش دهــد.  ــزان قاب ــه می را ب

از پیامدهــای مثبــت تقویــت تعهــدات اقلیمــی ایــن اســت 

کــه افــکار عمومــی بــه شــکلی گســرده در زمینــه مبــارزه 

ــن  ــداوم ای ــا ت ــی بســیج مــی شــود و ب ــا گرمایــش جهان ب

رونــد موانــع سیاســی نیــز برداشــته خواهنــد شــد. بــرای 

ــه  ــه هــای مشــرک بلندپروازان ــن برنام ــار انتشــار کرب مه

ــرای برانگیخــنت کشــورهای  ــد راهــی ب ــی مــی توان جهان

از کاهــش گازهــای  را  تــا ســهم خــود  باشــد  جهــان 

گلخانــه¬ای بــه انجــام برســانند. امیــد اســت توافــق 

هــای زیســت محیطــی از ایــن دســت بتوانــد الهــام بخــش 

ــد در جهــان شــود. تــالش هــای جدی

ــده  ــن ش ــره زمی ــای ک ــابقه دم ــی س ــش ب ــه افزای ــر ب منج

ــد  ــرات اقلیمــی تهدی ــن و تغیی ــش زمی ــر گرمای اســت. خط

بزرگــی بــرای گونــه هــای خشــکی و دریایــی محســوب 

مــی شــود.  هــدف از تعهــدات بیــن املللــی مبــارزه بــا 

ــا پایــان قــرن نگذارنــد  تغییــرات اقلیمــی ایــن اســت کــه ت

ــش  ــه دوران پی ــبت ب ــه نس ــش از دو درج ــن بی ــای زمی دم

ــی  ــق آت ــای دقی ــا برآورده ــرود ام ــاال ب ــدن ب ــی ش از صنعت

پیرامــون تغییــرات اقلیمــی، بــه ســمت و ســوی انتشــار 

گازهــای گلخانــه¬ای در آینــده بســتگی دارد. 

نگرانــی کشــورهای اروپــای رشقــی از توافــق جدیــد 

ــا رسان اروپ

موفقیــت اهــداف بلندپروازانــه اقلیمــی کــه توســط قــدرت 

هــای بــزرگ اتحادیــه اروپــا از جملــه فرانســه و آملــان 

پشــتیبانی مــی شــود، بــه همراهــی کشــورهای عضــو رشقی 

ــرای  ــا ب ــه اروپ ــد 2030 اتحادی ــه جدی ــتگی دارد. برنام بس

ایجــاد تغییــرات گســرده در سیاســت هــای اتحادیــه اروپــا، 

از جملــه اســتانداردهای شــدیدتر آالیندگــی و هزینــه هــای 

بیشــر کربــن بــرای صنعــت و خطــوط هوایــی اســت. امــا 

در ایــن میــان کشــورهای اروپایــی همچــون لهســتان، 

مجارســتان و چــک کــه بــرای تامیــن نیازهــای انــرژی خــود 

تــا حــد زیــادی بــه ذغــال ســنگ متکــی هســتند ایــن 

توافــق را غیرمنصفانــه دانســتند کــه همــه کشــورهای عضــو 

ــور  ــه ط ــورها ب ــت کش ــنت وضعی ــدون درنظرگرف ــه ب اتحادی

یکســان تعهــد بســپارند. امــا رهــران اتحادیــه اروپــا معتقــد 

ــدی  ــش 55 درص ــطح کاه ــه س ــیدن ب ــرای رس ــتند ب هس

بصــورت جمعــی بایــد اقدامــات صــورت گیــرد. بعــالوه، 

ــی  ــط مل ــات رشای ــم اقدام ــگام تنظی ــا هن ــیون اروپ کمیس

خــاص هــر کشــور را درنظــر خواهــد گرفــت و تاکیــد کردنــد 

کــه بــه حقــوق کشــورهای عضــو احــرام می¬گذارنــد تــا در 

مــورد ترکیــب انــرژی خــود تصمیــم بگیرنــد و مناســب¬ترین 

ــد.  ــن هــدف انتخــاب کنن ــه ای ــرای رســیدن ب ــاوری را ب فن

اتحادیــه اروپــا بودجــه موردنیــاز کشــورهای پرکربــن و کمــر 

توســعه یافتــه اروپــای رشقــی را بــرای رســیدن بــه ایــن 

هــدف تامیــن خواهــد کــرد. 

ناگفتــه منانــد ایــن توافــق درهــای کشــورهای اروپایــی 

بــرای  هســته¬ای  انــرژی  یــا  گاز  از  اســتفاده  بــرای  را 

ــذارد،  ــاز می¬گ ــیلی ب ــای فس ــوخت ه ــرف س ــش م کاه

ــرای  ــرا کشــورها مــی تواننــد از کمــک هــای دریافتــی ب زی

ــه ســوخت هــای جامــد  ــرژی وابســته ب کــه در تامیــن ان

ماننــد ذغــال ســنگ مــی باشــند چنــدان خوشــایند 

نیســت و ایجــاد انگیــزه بــرای پایبنــد بــودن بــه تعهــدات 

ــرا  ــت؛ چ ــوار اس ــورها دش ــن کش ــی در ای ــت محیط زیس

ــوار   ــورها دش ــن کش ــرای ای ــعه را ب ــودن راه توس ــه پیم ک

مــی کنــد و باعــث بیــکاری و عقــب افتادگــی آن هــا در 

ــکا در دوران  ــی و تجــاری مــی شــود. امری ــت صنعت رقاب

ــق  ــوری از تواف ــن تئ ــا همی ــپ ب ــوری ترام ــت جمه ریاس

پاریــس خــارج شــد. امــا نکتــه مهمــر ایــن اســت حتــی 

ــرده  ــتفاده گس ــا و اس ــق ه ــن تواف ــدن ای ــی ش ــا عمل ب

ــر و کاهــش مــرف ســوخت  ــرژی هــای تجدیدپذی از ان

هــای فســیلی و پالســتیک بــاز هــم بــه ایــن راحتــی منــی 

ــش  ــم. پی ــل کنی ــن را ح ــش زمی ــکل گرمای ــم مش توانی

بینــی هــا نشــان مــی دهنــد کــه انتشــار گاز کربــن دی 

اکســید در آینــده نیــز رونــدی صعــودی خواهــد داشــت. 

ــش  ــردن افزای ــدود ک ــدف مح ــا ه ــز ب ــس نی ــق پاری تواف

ــید؛  ــورها رس ــیاری از کش ــای بس ــه امض ــن ب ــای زمی دم

توافق محیط زیستی سران اروپا  در کنترل گرمایش زمین
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 بازی با اعداد              3194
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3089    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3364
شاه سفید را در خانه  b4 حرکت دهید. 

3393

جواب هدف         2841
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ثور
مصمم هســتید تا مشــکالت مالی تان را که مدت هاست شــما را اذیت کرده 
اســت حل کنید. اگر فرصتی برای پیوســتن به کار جدید داشتید، باید بدون 

تامل قبول کنید. 

جوزا
یک شــخص سالمند به شما در حل مشــکالت عاطفی کمک می کند. ممکن 
است بخواهید که توصیه ها را در نظر بگیرید و غرور خود را کنترل کنید. امشب 

متوجه خواهید شد که یکی از نزدیکان مریض است. 

سرطان
در محیــط کاری و خانه با ســختی هایــی مواجه خواهید شــد. این می 
تواند به دلیل شکســت در کســب و کار و از دســت دادن مقدار عمده ای 
پول باشــد. باید آرام باشــید و گرنه عجوالنه کاری می کنید که پشــیمان 

شد. خواهید 

اسد
رئیس تان ممکن اســت به دلیل برخی مشکالت اورژانسی که پیش امده است 
تعطیالت تان را به زمــان دیگری موکول کند. باید آرامش خود را حفظ کنید، 

وگرنه با عواقب بدی روبه رو خواهید شد.

سنبله
شــرکای تجاری تان ممکن است عصبانی باشند، زیرا احساس می کنند که برای 
حل مشــکالت مالی به اندازه کافی تالش نکرده اید. روابط با شریک عاطفی تان 

دچار تنش می شود. 

حمل
ممکن اســت از خارج از شهر مهمان داشــته باشیم و برنامه های خود را تغییر 
خواهید داد. مهمان ها ممکن است از شما به دلیل مشکالت سالمتی درخواست 

کمک کنند.

میزان
ممکن اســت با ماشین مشکالتی برای شــما پیش آید. بنابراین باید بسیار 
احتیاط کنید، هم زمانی که می خواهید از خیابان رد شوید و هم زمانی که 
رانندگی می کنید. شــرایط مالی تــان خیلی زود بهبود می یابد. در محیط 

کاری ترفیع خواهید گرفت.

عقرب
احســاس نیازی که به آزادی بیشتر و عواطف و احساسات دارید ممکن است 
اشتباه درک شود. باید متعادل باشــید و بیشتر به زندگی عاطفی تان توجه 

کنید. دوستان تان ممکن است به ایده های شما عالقه نشان ندهند. 

قوس
حوادث غیر منتظــره ای تا قبل از ظهر رخ می دهد، که مانع از حفظ برنامه 
های تان می شــود. زمان مناسب برای شروع کسب و کار نمی باشد. ممکن 

است شکست بخورید و برای مدت طوالنی عصبانی و ناراحت باشید. 

جدی
امروز صبح در جلســه ای دیر حاضر می شــوید و معامله ای سودمند را از 
دست می دهید. سخت نگیرید! سعی کنید آرام باشید و نگرانی های روزانه 

خود را فراموش کنید! 

دلو
مجبور هستید تا قبل از ظهر وظایف تان را تمام کنید. بسیار احتیاط کنید، وگرنه 
مقدار زیادی پول از دست می دهید. از کاه کوه نسازید. و در خانواده این مشکالت 

را وارد نکنید.

2842

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 

غالم ـ غم ـ مغل ـ غار ـ 
مرغ ـ غیر ـ الرغم ـ غرب 
ـ غریب ـ غبــار ـ باغ ـ 
غرابـ  بغلـ  غیبـ  غایب 
ـ غالمی ـ غالب ـ بلیغ ـ 

بالغ.
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محمد باقریان

حوت
ممکن است به دلیل نرفتن به یک کار جدید ناراحت باشید زیرا که سرمایه گذاری 
های تان سودمند نبوده اند. احساس می کنید که همه چیز علیه شما رخ می دهد. 

باید از این بدبینی ها رها شوید. دعوت دوستان تان را بپذیرید.

 شطرنج                     3365

ر

آموختنـ  اسطورهـ  برومندـ  پایانـ  تسلیمـ  ثروتمندانـ  جهان نماـ  چهارگل 
ـ حبیبـ  خشــونتـ  دانشمندـ  ذاللتـ  رعدوبرقـ  زنگـ  ژالهـ  سرایتـ  
شراب ـ صورت ـ ضمانت ـ طالع ـ ظرافت ـ عبارت ـ غنچه ـ فقیر ـ قرابت ـ 

کاشفـ  گسترشـ  لیثـ  میراثـ  نثارـ  وحدتـ  همتـ  یادبود.
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ف

بعد از تعلیق رسـمی دونالد ترامپ از توییرت، فیسـبوک و انسـتاگرام، 

عـده زیـادی درخواسـت حـذف دیجیتالـی او از فلـم سـینامیی »تنها 

در خانـه ۲« را داده انـد. ترامـپ پیـش از آنکه رئیس جمهور شـود در 

تعـدادی از برنامـه هـا و فلم هـای تلویزیونـی حارض شـده کـه یکی از 

آن هـا فلـم تنهـا در خانه بـا بازی مـکال کالکین بوده اسـت.

فلمـرداری  پـازا  هتـل  در  کـه  فلـم  ایـن  از  کوتـاه  سکانسـی  در 

می شـود، شـخصیت کویـن گمشـده و به دنبـال البی هتـل می گردد 

کـه بـا دونالـد ترامپ روبرو می شـود و در پیدا کردن البـی از او کمک 

می گیـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه چنـد وقـت پیـش کارگـردان فلم 

اعـام کـرد کـه ترامـپ خـودش را بـرای بـازی در فلم تحمیـل کرده و 

در ابتـدا قـرار نبـود او در فلـم بـازی کنـد.

پیـش از ایـن هـم حضـور کوتـاه ترامـپ در ایـن فلـم توسـط شـبکه 

امـا  را در پـی داشـت؛  بـود کـه پاسـخ وی  کانادایـی حـذف شـده 

ایـن شـبکه اعـام کـرد ایـن اقـدام را بـرای ایجـاد زمـان کافـی بـرای 

انجـام داده اسـت. تبلیغـات 

پیشـنهاد های زیـادی داده شـده تـا ترامـپ بـه صـورت دیجیتالـی 

از فلـم حـذف شـود و کریسـتوفر پامـر، بازیگـر کانادایـی جایگزیـن 

وی شـود. پامـر در فلـم سـینامیی »متـام پول هـای جهان« در سـال 

۲۰۱۷ جایگزیـن کویـن اسپیسـی شـده بـود.

این رویکرد از سـوی شـامری از چهره های مشـهور سـینام و رسگرمی 

با اسـتقبال روبه رو شـد و بافاصله به آن واکنش نشـان دادند.

نوشـت:  توییـرت  در  مشـهور  چهره هـای  جملـه  از  کینـگ  اسـتیون 

توییـرت رسانجـام از دروغ های مزخرف ترامپ خسـته شـد و پلتفرمش 

را گرفـت. خـوب اسـت. افتخـار می کنـم کـه کاربـر توییرتدوسـتی 

هسـتم. مـارک رافلـو بازیگـر بـا ارسـال یـک توییـت از ایـن شـبکه 

توییـرت  نیـز نوشـت:  بـارون کوهـن  اجتامعـی تشـکر کـرد و ساشـا 

خاصـه ترامـپ را بسـت! مـا ایـن کار را کردیـم!

بـت میدلـر نوشـت: خـوب هامنطـور کـه همـه می دانیـد دیگـر متـام 

شـد. ترامـپ از توییـرت بیرون انداخته شـد و دیگر منی توانـد از اینجا 

بـرای تشـویق به خشـونت اسـتفاده کند.

جفـری رایت نوشـت: هـورا و مارک همیل نوشـت: حاال امـروز چیکار 

کنی؟ می 

آیـس –تـی بـا اشـاره بـه اینکـه خیلی هـا چنیـن درخواسـتی کـرده 

بودنـد، نوشـت: مـن ایـن کار را کـردم.

جولیا لویی-دریفوس هم نوشت: چرا این قدر طولش دادید؟

کویـن مک هیـل دربـاره رضورت انجـام ایـن کار نوشـت: ایـن حرکت 

بـه آزادی بیـان یـا سانسـور مربـوط نیسـت. در مورد حافظـت از جان 

آدم هاسـت. حرف هـای ترامـپ بـه طـور مسـتقیم موجـب مـرگ پنـج 

نفـر و حملـه بـه سـاختامن کنگـره شـد. توییـرت و دیگـر کمپانی های 

تکنولـوژی بایـد همـواره هـر کسـی کـه خشـونت را ترویـج می کنـد 

ببندنـد ... .

کتـی گریفین نوشـت: حـاال جمهوری خواهان چـه زمانی می خواهند 

دسرتسـی ترامپ به زرادخانه هسـته ای را مسدود کنند؟

کریستی تیگن نوشت: ها ها ها ها ... .

تعلیـق دامئـی ترامـپ در توییـرت و فیـس بـوک پـس از آن صـورت 

بـه سـاختامن کنگـره آمریـکا هجـوم  گرفـت کـه طرفـداران ترامـپ 

بردنـد تـا از انتخـاب رسـمی جـو بایـدن بـه عنـوان رئیـس جمهـور 

کننـد. جلوگیـری  آمریـکا  بعـدی 

عشـق بازی و هم خوابگـی یـک مـرد هرنمنـد )کلیام( اسـت. در کنـار روزینا، 

کامیـا کـه زِن کلیـام اسـت نیـز متـام روزهـای زندگـی اش بـا تـرس و دلهره 

بـه  زنـان کـه  از دسـت دادن شـوهرش سـپری می گـردد. متـام  و هـراس 

شـهر آبگـرم می آیـد تـا درمـان زایـش شـود، همـه قربانـی مردسـاالری انـد. 

هیچ کـدام شـان مشـکلی در بـارداری ندارنـد؛ امـا شوهران شـان هـم اگـر 

مشـکل دارنـد، زنـان بـرای درمـان بـارداری و زایـش بـه ایـن شـهر می آینـد 

تـا بـا درمـان دکـرت »اسـکرتا« بهبـود یابنـد. دکـرت اسـکرتا یـک مـرد اسـت، 

از نطفـه ی خـودش بـرای زنـان تزریـق می کنـد و زنـان بـاردار می گـردد. بـه 

صـورت تلویحـی می تـوان ایـن طـور اسـتنباط منـود کـه ذهنیت حاکـم این 

اسـت کـه هـرگاه بـارداری و زایش صـورت منی گیرد، مشـکل حتـام از طرف 

زن اسـت. حتـی بـه ذهن هـا خطـور منی کند کـه ممکـن زن عیبی نداشـته 

باشـد و مشـکل از طرف مرد باشـد. وقتی زنان با تزریق نطفه دکرت اسـکرتا 

بـاردار می گـردد، همـه خرسـند اسـت که بـا تـداوی و درمان داکرت اسـکرتا، 

مشـکل زنـان عقیـم حل شـده. در هیچ ذهنـی این تردید پیدا منی شـود که 

ممکـن مشـکل از شـوهر باشـد. 

نویسـنده بـا نقـل قـول از نیچه که می گویـد: »به رساغ زن ها می روی شـاق 

را فرامـوش نکـن« بیشـرت از ذهنیـت مردسـاالر پرده بـر مـی دارد و در نهایت 

این کـه مفهـوم  بـه میـان مـی آورد. گویـا  از »جهانی هـای زنانگـی« سـخن 

زنانگـی در جهـان بـا چنیـن محتوایـی پیونـد خـورده و گسـرتش یافتـه. بـه 

عبـارت دیگـر این کـه، آنچـه در جهـان از زنانگـی می فهمنـد و می پذیرنـد 

در حدومـرز چنـد فعالیـت خـاص خاصـه می شـود. او زنـان را کـه بـه شـهر 

»آبگـرم« آمـده انـد و روزهای شـان را در بین آب حوض می گذراننـد تا درمان 

زایـش کننـد، منـاد زنانگـی جهانـی می خوانـد و در ایـن مـورد می گویـد: 

»ایـن زن هـا، در درون حـوض، تجسـم جهانی هـای زنانگـی بودنـد: زائیدن، 

شـیردادن، تحلیـل رفـن دامئـی، و خندیـدن بـه فکـر آن لحظـۀ زودگـذری 

کـه در آن زن گـامن می کنـد مـردی دوسـتش دارد و خـود را فـردی بی نظیر 

تصـور می کنـد.« )ص 146(

در طـرف دیگـر وضعیـت روزینـا، ترومپـت نـواز یـا هـامن هرنمنـد محبـوب، مشـهور و 

زیبایـی قـرار دارد کـه بی محابـا بـه رساغ زنـان زیـاد مـی رود. زن زیبـای خـودش را 

فرامـوش می کنـد و بـرای ایـن کارش دلیل تراشـی می کنـد و می گویـد: »هیچ کـس 

ایـن را درک منی کنـد، و زنـم کمـرت از هرکـس دیگـر درک می کند. او خیـال می کند 

امـا  باشـیم.  روگـردان  از زن هـای دیگـر  کـه  اسـت  ایـن  بـزرگ  کـه عامـت عشـق 

اشـتباه می کنـد. چیـزی اسـت کـه مـرا هـر لحظـه بـه سـوی زنـی دیگـر می کشـاند؛ 

امـا همین کـه بـه او دسـت می یابـم، گویـی فـرنی پـر قـدرت مـرا از آن زن می کنـد 

و بـه سـوی کامیـا پرتـاب می شـوم. گاهـی احسـاس می کنـم کـه اگـر بـه رساغ زنـی 

دیگـر مـی روم فقـط بـه خاطـر ایـن فـرن و این پرتـاب و ایـن پرش باشـکوه )رسشـار از 

محبـت، آرزو و تواضـع( اسـت کـه مـرا به آغـوش زن خود بـاز می گرداند و بـا هر عمل 

بی وفایـی بیشـرت دوسـتش مـی دارم.« )هـامن: 36(

مـوی  اسـت.  بـور  مـوی  دارای  داسـتان،  در  زن  از شـخصیت  های  یکـی  هم چنـان 

بـور بـه عنـوان یـک ُمـد و الگـوی زنانـه معرفـی می شـود. ایـن نـوع مـوی بـه سـوژه 

مسـخرگی مـردان تبدیـل می گردد. مردان موی بـور را مناد زنانگـی، لطافت، ناتوانی 

و انفعـال می پنـدارد. از طـرف دیگـر، مـوی سـیاه، منـاد مردانگـی قلمـداد می شـود 

بـا ویژگی هـای شـهامت، رصاحـت و عمـل. خاصـه این کـه زنانگـی و فرودسـتی دو 

و  قراردادهـای بی پایـه  ایـن  رمـان  تلقـی می شـود. در  از هم دیگـر  جـز جداناپذیـر 

اسـاس برجسـته می شـود تـا مـا را بـه اندیشـیدن وادارد و در نهایـت ذهن مـا را بیدار 

کنـد و سسـت و بی منطـق بـودن ایـن قراردادهـا را برمـا سـازد. در رمـان همـه ی 

زنـان،  مـورد  در  اجتامعـی  بی اسـاس  قراردادهـای  و  نابرابری هـای جنسـیتی  ایـن 

افسـانه های رسنوشـت زنـان خوانـده می شـود. 

در پایـان، خوانـش ایـن رمـان را بـرای دوسـتان داسـتان خوان، پیشـنهاد می کنـم. 

کمرتیـن تأثیـر و مفـادش تلنگـر زدن بـر فکـر و ذهـن مـا اسـت. می توانـد مـا را بـه 

تفکـر و اندیشـیدن در همـه ی مـوارد بـاال وادارد و گشـودگی های زیـادی در ذهـن ما 

مناید.    ایجـاد 

مـدت  کـه  می د انسـت  فقـط  می کشـد.  انتظـار  چـه  بـرای  »منی دانسـت 

انتظـار خواهـد  درازی، اگـر الزم شـد، رسارس آن شـب و چندیـن شـب، 

کشـید. زیـرا کـه زمـان بـا مهمیـزی کـه از حسـد می خـورد بـا شـتاب غیـر 

قابـل بـاوری می گـذرد. حسـد ذهـن را کامل تـر از کار فکـری مـورد عاقـه 

تسـخیر می کنـد. ذهـن یک لحظه اسـرتاحت ندارد. کسـی که دسـتخوش 

حسـد اسـت، مـال از یـادش می رود. فرانتیسـک بـرر روی یک تکـۀ کوتاه 

از جـاده کـه صـد مـرت بیشـرت نیسـت و از آن جـا می شـود ریشـموند را دید، 

قـدم می زنـد. او متـام شـب، تـا وقتی که همـه در خوابنـد قـدم خواهد زد. 

او تـا فـردا، تـا وقتی کـه فصـل بعـدی رشوع شـود، قـدم خواهـد زد. اما چرا 

منی نشـیند؟ در روبروی ریشـموند نیمکت که هسـت! منی تواند بنشـیند. 

حسـد مثـل دنـدان درد بـدی اسـت. آدم وقتـی حسـود اسـت، هیـچ کاری 

منی توانـد بکنـد، حتـی نشسـن. هیـچ کاری منی توانـد بکنـد جـز این کـه 

هـی بـرود و بیایـد. از یـک نقطـه بـه نقطـۀ دیگـر.« ) برگرفتـه شـده از مـن 

کتاب(

مـن بـاال، برشـی از رمـان »والس خـدا حافظـی« اثر میـان کوندرا اسـت. 

ایـن رمـان، یکـی از آثـار جـذاب و شـگفت انگیز کونـدرا بـه شـامر مـی رود. 

و  کنـش  زندگـی،  از  برش هـای  خواندنـی،  مـن  ایـن  انجـام  تـا  آغـاز  از 

بـا  می شـود.  روایـت  روز  پنـج  در  داسـتان  شـخصیت های  واکنش هـای 

خوانـش و برداشـت کـه مـن از رمان هـای کونـدرا دارم، ایـن نویسـنده را 

می تـوان شـکارگر درونیـات، احساسـات، دغدغه هـا و درگیری هـای ذهنی 

برشی دانسـت. با نگاه هسـتی گرایانه و با سـبک ویژه اش همیشـه تا عمق 

روان و ذهـن شـخصیت های داسـتانش نفـوذ می کند و از پسـتوهای ذهن 

شـخصیت ها تـا کنـش و واکنـش بیرونـی را بـا شـیوایی و رسـایی متـام در 

کنـار هـم می چینـد و از البـای آن مفاهیم بـزرگ زندگی بـرش را به صورت 

خـاص و عالـی بازتـاب می دهد. هسـتی اندیشـی این نویسـنده را می توان 

بـه روشـنی فهمیـد. در رمان هـای  و محتـوای رمان هایـش  نـام  از  حتـی 

بی معنایـی«،  »جشـن  »جهالـت«،  »آهسـتگی«،  »هویـت«،  »بارهسـتی«، 

»عشـق های خنـده دار« و »شـوخی« می تـوان طنیـن فیلسـوفانه ی صـدای 

کونـدرا را شـنید و دنبـال منـود. 

رمـان والـس خـدا حافظی، با شـخصیت های چـون کلیام، کامیـا، روزینا، 

اسـکرتا، فرانتیسـک، ژاکـوب، برتلـف، چهـل سـاله و دیگـران بـه سـاحات 

بسـیار وسـیع زندگـی بـرش سـیر و سـفر می کنـد. ذهـن و روان آدمـی را 

در موقعیت هـای گوناگـون بـه بررسـی می گیـرد. عشـق، زیبایـی، نفـرت، 

غریـزه،  وجـدان،  نظـم،  حقیقـت،  عدالـت،  انتقـام،  حقـارت،  حسـادت، 

دوسـتی، ارزش زندگـی، اخـاق، آدم کُشـی، اعتـامد، شـهرت، گمنامـی، 

شـک، دلهـره، مـال، عشـق بـه زندگـی، طـرد زندگـی، آفرینـش انسـان، 

میـل، بی احساسـی و مفاهیـم دیگـر را کوندرا درالبای رفتـار و گفتگوهای 

شـخصیت های داسـتانش جـا داده و مـورد بسـط و بررسـی قـرار می دهـد. 

در  و  می پـردازد  اخاقـی  نـگاه  از  جنیـن«  »سـقط  بحـث  بـه  هم چنـان  

کنـار آن موضـوع »اصـاح« نسـل بـرش را در قالـب شـغل اسـکرتا بـه شـکل 

طنزگونـه بیـان می کنـد. 

در کنـار مفاهیـم بـاال، زن و مـرد را بـا موقعیـت و ذهنیـت گوناگـون در 

ایـن رمـان بـه تصویـر می کشـد. رمـان ظرفیـت  خوانش هـای گوناگـون از 

چشـم اندازها و رویکردهـای مختلـف را داراسـت. بـه صـورت ویـژه می توان 

از چشـم انداز »فمینیسـتی« ایـن رمـان را تأویـل، تفسـیر و واکاوی منـود. 

قربانی یـی  اسـت،  دارا  را  داسـتان  مرکـزی  شـخصیت  نقـش  کـه  روزینـا 

ترامپ از سینما 
حذف خواهد شد؟ آدمی، احساسات و دغدغه هایش؛ 

چشم اندازی بر رمان »والس خدا حافظی«

پنجـاه و پنجمیـن دوره جامعـه ملـی منتقـدان فلم آمریکا شـب پیش 

برترین هـای سـال ۲۰۲۰ را در ۱۰ بخـش معرفـی کرد.

»رسزمیـن آوارگان« سـاخته کلویـی ژائـو یـک بـار دیگـر عنـوان برنده 

سـال را از آن خـود کـرد و ایـن بـار در ۴ بخـش جایـزه بـرد. جایـزه 

و  کارگردانـی  بهرتیـن  فلمـرداری،  بهرتیـن  سـال،  فلـم  بهرتیـن 

بهرتیـن بازیگـری بـرای فرانسـیس مـک دورمانـد جوایـزی بـود که از 

سـوی ایـن جامعـه بـه ایـن فلـم اهـدا شـد.

جامعـه ملـی منتقدان فلم در سـال ۲۰۱۴ متشـکل از ۶۰ عضو بود. 

منتقـدان نرشیـات و سـایت های معتـر سـینامیی چـون »ورایتـی«، 

»نیویورکـر«، »لس آنجلـس تایمـز« و »وال اسـرتیت ژورنـال« در ایـن 

جامعـه گـرد آمده انـد. جوایـز ایـن انجمـن یکـی از معترتریـن جوایز 

سـاالنه سـینامیی آمریـکا محسـوب می شـود.

فهرست کامل برندگان ۲۰۲۰ چنین است:

بهرتین فلم: »رسزمین آوارگان«

بهرتین کارگردان: کلوئی ژائو برای »رسزمین آوارگان«

بهرتین بازیگر مرد: دلروی لیندو برای »۵ قطره خون«

بهرتین بازیگر زن: فرانسیس مک دورماند برای »رسزمین آوارگان«

بهرتین بازیگر مرد مکمل: پل راکی برای »صدای فلز«

بهرتین بازیگر زن مکمل: ماریا باکالووا برای »فلم ادامه بورات«

بهرتین فلمرداری: جاشوا جیمز ریچاردز برای »رسزمین آوارگان«

بهرتین فلمنامه: االیزا هیتمن برای »هرگز بندرت گاهی همیشه«

بهرتین فلم خارجی زبان: »جمعی«

بهرتین فلم غیرداستانی: »زمان«

»سرزمین آواره ها« 
باز هم جایزه برد

بـه نقـل از رپ، آکادمـی اسـکار بـه تازگـی ۹۳ فلمـی کـه در شـاخه بهرتیـن 

فلـم بیـن املللـی رقابت خواهنـد کرد را بـه رأی دهندگان خـود معرفی کرده 

اسـت. آن هـا حـدود ۴ هفتـه بـا دیـدن ایـن فلم هـا مشـغول خواهنـد بـود و 

رأی گیری هـا از یکـم فـروری آغـاز می شـود.

هـامن طـور که این سـایت در ماه دسـامر گـزارش داده بود، بـا تغییر موقت 

قوانیـن جوایـز بـه منظور تسـهیل پذیرش فلم ها در پی شـیوع ویـروس کرونا، 

فلم هـای ثبـت شـده امسـال باالتـر از رکـورد قبلـی کـه ۹۲ مـورد در سـال 

۲۰۱۷ بـود، قـرار گرفـت. ۳۴ مـورد از ایـن فلم هـا توسـط کارگردان هـای زن 

سـاخته شـده انـد کـه در مقایسـه بـا رکـورد قبلـی کـه ۲۷ کارگـردان بـود، 

افزایـش داشـته اسـت. هنـوز مشـخص نیسـت کـه ایـن فلم هـا جـزو لیسـت 

رسـمی که انتظار می رود در ماه ژانویه توسـط آکادمی اسـکار منترش شـود، 

هسـتند یـا خیـر. متـام ایـن ۹۳ اثـر برای اعضـای آکادمـی به صـورت آناین 

منایـش داشـته اسـت و بعیـد بـه نظـر می رسـد کـه فلمـی از این بیـن حذف 

و یـا رد صاحیـت شـود. البتـه سـال گذشـته دو فلـم پـس از انتشـار لیسـت 

مدعیـان، رد صاحیـت شـدند و تعـداد فلم هـای ثبت شـده در سـال ۲۰۱۹ 

از ۹۳ بـه ۹۱ نـزول کـرد. امسـال تـا کنـون ۳ فلـم سـینامیی  »پرس بامـزه« از 

کانـادا، »گـوش کـن« از پرتغـال و »درس هـای فارسـی« از بـاروس از سـوی 

آکادمـی اسـکار رد صاحیـت شـده انـد. دو کشـور پرتغـال و کانـادا پیـش از 

آنکـه مهلـت ثبـت به پایان برسـد، فلم های دیگـری را جایگزیـن کردند. البته 

مشـکات دیگری نیز باعث شـد کشـورهای دیگری مثل بوتان، ازبکسـتان و 

الجزایـر بـا وجـود معرفـی مناینـده از رقابـت در این بخـش بازمبانند.

رکوردشکنی رقابت
 ۹۳ فلم در اسکار ۲۰۲۱



رسمربـی آتاالنتـا پـس از پیـروزی پرگل بـر بنونتو 

در مـورد دلیـل اخـراج پاپـو گومز صحبـت کرد.

پاپـو گومز کاپیتـان آتاالنتا و جانپیرو گاسـپرینی 

رسمربـی باشـگاه هفتـه هاسـت بـا یکدیگـر بـه 

مشـکل خورده انـد و رابطـه خوبـی ندارنـد.

در بـازی آتاالنتـا و میتیلنـد در دور گروهـی لیگ 

قهرمانـان بـود کـه گاسـپرینی بین نیمـه گومز را 

از بـازی بیـرون کشـید و مشـخص شـد رسپیچی 

سـتاره آرجانتاینـی از دسـتورات تاکتیکـی دلیـل 

تعویـض زودهنگامـش بوده اسـت.

گومز از این مسـئله بسـیار ناراحت اسـت و رابطه 

شـکرآب او بـا رسمربـی باتجربـه آتاالنتـا درسـت 

شـدنی بـه نظـر منـی رسـد. در حالـی کـه مـاه 

پیـش شـایعات اسـتعفای گاسـپرینی بـه گـوش 

مـی رسـید امـا در نهایـت او ماندنـی شـد و گومز 

بایـد بـه زودی تیمی دیگـر برای خود پیـدا کند. 

کاپیتـان وعـده داده اسـت کـه پـس از قطعـی 

شـدن جدایـی اش، حقایـق را خواهـد گفـت.

گاسـپرینی دیـروز و در نشسـت خـری پـس از 

پیـروزی 1-4 بـر بنونتـو در مـورد گومـز گفـت:» 

بـا گومـز روزهـای خوبـی داشـتیم ولی اخـراج او 

تصمیـم فنـی من اسـت و او باید بـه دنبال تیمی 

دیگـر بـرای خود باشـد. دلیل اخـراج گومز رصفا 

فنـی و تاکتیکی اسـت.

چنـد هفتـه پیـش در مقطعـی بودیـم کـه تیـم به 

تغییـرات نیـاز داشـت. بـه مشـکل خـورده بودیم 

و بایـد سـبک دیگـری را امتحـان مـی کردیـم. 

گومـز در مقابـل ایـن تغییـرات مقاومـت کـرد و با 

ایـن تغییـرات سـازگار نبـود. در فصـول گذشـته 

نیـز تغییراتـی ایجـاد کـرده بودیـم امـا بازیکنان، 

تصمیـات جدیـد را پذیرفتنـد.

متاسـفانه گومز نتوانسـت خود را با تغییرات وفق 

بدهـد و چاره ای جز جدایی برای او نیسـت.«

گاسپرینی و دلیل اخراج شدن ستاره آتاالنتا

ورزش
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در سـال ۲۰۱۳ ، شـبکه برق پاکسـتان پس از بروز نقص 

فنـی در نیـروگاه بـرق اسـتان بلوچسـتان در جنوب غربی، 

کامـا از کار افتاد.

بـه همیـن دلیـل هر از چنـد گاهی بسـیاری از مناطق 

بـرای چندیـن سـاعت در روز برق ندارنـد. این موضوع 

پیـش از ایـن منجـر بـه اعرتاضـات خیابانی شـده بود. 

همـه  در  خاموشـی  و  پاکسـتان  رسارس  در  بـرق  قطـع  پـی  در 

شـهرها، بتدریـج بـرق در بعضـی مناطـق پاکسـتان دوبـاره وصـل 

می شـود.

از حـدود نیمه شـب گذشـته، اوایـل بامداد یکشـنبه ۱۰ جنوری، 

منـازل در رسارس ایـن کشـور در تاریکی فـرو رفته اند.

مسـئوالن از مـردم خواسـته اند آرامـش خـود را حفـظ کننـد، امـا 

هشـدار داده انـد کـه احتـاال چندین سـاعت طول بکشـد تا برق 

در همـه جـا بـه طور کامـل برقرار شـود.

قطـع بـرق در پاکسـتان امـری معمـول اسـت. مکان هـای مهـم و 

رضوری ماننـد بیارسـتان ها اغلـب از ژنراتورهـای سـوخت دیـزل 

بـه عنـوان ژنراتورهـای پشـتیبان اسـتفاده می کننـد.

عمـر ایـوب خـان، وزیـر انـرژی پاکسـتان، در توییتـی در سـاعات 

نوشـت "خاموشـی در رسارس کشـور  یکشـنبه  روز  بامـداد  اولیـه 

بـه دلیـل افـت ناگهانـی فرکانـس در سیسـتم انتقـال بـرق ایجاد 

و  الهـور  و  اسـام آباد  ماننـد  بـزرگ،  شـهرهای  اسـت".  شـده 

شـده  قطـع  برق شـان  کـه  هسـتند  شـهرهایی  ازجملـه  کراچـی، 

اسـت. آقـای خـان کمـی دیرتـر گفـت کـه در بعضـی مناطـق، از 

جملـه شـهر پیشـاور، بـرق دوبـاره وصـل شـده اسـت.

او اضافـه کـرد کـه تحقیقـات درحـال انجـام اسـت تـا دلیـل قطع 

برق مشـخص شـود. 

کمبـود بـرق در پاکسـتان مشـکلی همیشـگی و باسـابقه اسـت و 

قطع برق، پاکستان را در تاریکی فرو برد

رم 2-2  اینتر؛ تقسیم امتیازات در الیمپیکو

استقبال جو بایدن از شرکت 
مایک پنس در مراسم تحلیف

آغاز تمرینات تیم ملی 
کرکت کشور در امارات متحده عربی

جعبه سیاه هواپیمای مسافربری اندونزی 'پیدا شد
اعـام نکـرده بـود. عملیـات جسـتجو و نجـات بـا تاریـک 

از  یکشـنبه  وقـت  اول  امـا صبـح  شـدن هـوا معلـق شـد، 

رس گرفتـه شـد. بـه گفتـه مقـام هـای اندونـزی هواپیایی 

کـه شـنبه دچـار سـانحه شـده از نـوع ۷۳۷-۵۰۰ با ۱۳۰ 

نفـر ظرفیـت بـود کـه ۲۶ سـال از تاریـخ سـاخت آن مـی 

گذشـت. ایـن پـرواز کـه ۱۲ خدمـه داشـت ۵۰ مسـافر را 

حمـل مـی کـرد کـه هفت نفـر آنها کودک و سـه نفـر نوزاد 

بودنـد. اندونـزی  کلیـه رسنشـینان شـهروند  بودنـد. 

هوایـی  رشکـت  عامـل  مدیـر  جوونـا  ارویـن  جفرسـون 

رسیویجایـا بـه خرنـگاران گفـت کـه هواپیـا در وضعیـت 

خوبـی بـه رس مـی بـرد. او گفـت پـرواز بـه دلیـل بارندگی 

شـدید ۳۰ دقیقـه دیـر انجـام شـد. این هواپیـا در حدود 

اسـت،  کـرده  سـقوط  جاکاراتـا  شـال  کیلومـرتی   ۲۰

هواپیـای  یـک  سـقوط  محـل  کـه  ای  ناحیـه  هـان  در 

بوئینـگ ۷۳۷ مکـس در اکتوبـر سـال ۲۰۱۸ بـود. پـرواز 

رشکـت الیـون ایـر حـدود ۱۲ دقیقـه بعد از رشوع پـرواز با 

۱۹۸ رسنشـین در دریـا سـقوط کـرد. یـک بوئینـگ ۷۳۷ 

کـرد.  سـقوط  اتیوپـی  در   ۲۰۱۹ سـال  در  دیگـر  مکـس 

آن دو فاجعـه بـه یـک رشـته ایرادهـای فنـی در طراحـی 

همچنیـن  و  هواپیـا  اتوماتیـک  پـرواز  کنـرتل  سیسـتم 

اشـتباه خطـوط هوایـی و خلبانان نسـبت داده شـد. پرواز 

بوئینـگ ۷۳۷ مکـس مـاه پیـش بعـد از حـدود ۲۰ مـاه و 

بـار دیگـر در اطـراف جهـان از رس  ایرادهـای فنـی  رفـع 

گرفتـه شـد. بـا وقـوع ایـن حادثـه بسـتگان مضطـرب در 

فـرودگاه پونتیانـاک مقصـد پـرواز و همچنیـن در فـرودگاه 

بیـن املللـی جاکارتـا تجمـع کردنـد.

بورنئـو مـی رفـت، کـه قـرار بـود ۹۰ دقیقـه بـه طـول 

انجامـد بـا ایـن حـال حـدود چهـار دقیقـه بعـد دچـار 

اعـزام  محـل  بـه  کشـتی   ۱۰ از  بیـش  شـد.  سـانحه 

شـده انـد و غواصـان نیـروی دریایی مشـغول جسـتجو 

هسـتند.هواپیای خطـوط رسیویجایـا بـه وقـت محلی 

هواپیـا  بـا  متـاس  آخریـن  و  برخاسـت  فـرودگاه  از 

باگـوس  مارشـال  گفتـه  بـه  شـد.  ثبـت  بعـد  دقایقـی 

نجـات  و  جسـتجو  سـازمان  رسپرسـت  پوروهیتـو، 

اندونـزی، هواپیـا پیش از سـقوط وضعیـت اضطراری 

مقام هـای اندونـزی می گوینـد جعبـه سـیاه هواپیـای مسـافربری 

کـه دیـروز بـه فاصلـه کوتاهـی بعد از پـرواز از فرودگاه بیـن املللی 

جاکارتـا در دریـا سـقوط کـرد را "یافته اند".

را  آن  اطاعـات  زودی  بـه  بتواننـد  امیدوارنـد  گروه هـای جسـتجو 

بازیابـی کننـد کـه اطاعـات حیاتـی دربـاره علـت سـقوط هواپیـا 

از  بعـد  دقیقـه  روزشـنبه چهـار  هواپیـا  ایـن  کـرد.  ارائـه خواهـد 

اندونزیایـی  رادار محـو شـد. پیشـرت مقـام هـای  از صفحـه  پـرواز 

کرده انـد.  پیـدا  را  هواپیـا  ایـن  سـقوط  محـل  کـه  بودنـد  گفتـه 

بـه اسـتان کالیانتـان غربـی در  پـرواز داخلـی  هواپیـا در یـک 

تیـر افقـی بـه درون دروازه غلتیـد. رم کـه فشـار حماتش 

را شـدت داده بـود دقیقـه 86 به گل تسـاوی رسـید. روی 

یـک رضبـه کرنـر مانچینی بـا رضبه رسی متاشـایی دروازه 

اینـرت را بـاز کـرد تـا همـه چیـز برابـر شـود.

بـه امتـام   2-2 بـا تسـاوی  بـازی جـذاب  ایـن  نهایـت  در 

رسـید.

را گرفـت. روی کرنـر مارسـلو بروزوویـچ بـود کـه میان 

کشـاند.  تسـاوی  بـه  را  کار  رس  رضبـه  بـا  اشـکرینیار 

ارشف  رسـید.  هـم  دوم  گل  بـه   62 دقیقـه  اینـرت 

حکیمـی از سـمت راسـت محوطـه جریمه، اسـالینگ 

را از پیـش رو برداشـت و بـا رضبـه پای چـپ زیبا، توپ 

را بـه زیـر طـاق دروازه چسـباند. تـوپ بـا برخـورد بـه 

اینـرت و رم در بـازی بـزرگ هفتـه 18 رسی آ در نهایـت بـه تسـاوی 

رضایـت دادنـد تـا میـان و یـووه را بیـش از پیش خوشـحال کنند.

اینـرت و آاس رم امـروز در ورزشـگاه املپیکو شـهر رم بـه مصاف هم 

رفتنـد. دیـداری بیـن تیـم های دوم و سـوم جدول که بـه خصوص 

پـس از پیـروزی روز گذشـته میان بـر تورینو، حساسـیتی مضاعف 

پیـدا کـرده بـود. هـر تیـم امتیـاز از دسـت مـی داد، فاصلـه اش با 

میان صدرنشـین بیشـرت می شـد.

اینـرت کـه هفتـه گذشـته بـازی خود را بـه سـمپدوریا باخـت، امروز 

محکـوم بـه پیـروزی بـود و در یـک ربـع ابتدایـی بـازی نیـز سـلطه 

خوبـی بـر میزبانـش داشـت. دقیقـه 13 رضبـه رس روملـو لوکاکـو 

اینـرت را تـا آسـتانه گلزنـی بـرد ولـی واکنش بسـیار خوب لوپـز گلر 

رم مانـع ثبـت گل شـد تـا بـازی بـدون گل دنبـال شـود. 4 دقیقـه 

بعـد جالوروسـی بـه گل رسـیدند. توپگیـری فرتـوت از نیکـو بـارال 

و پـاس او بیـرون محوطـه جریمـه بـه پلگرینـی، ایـن بازیکـن را در 

موقعیـت شـوتزنی قـرار داد. رضبه زمینـی پلگرینی دور از دسـتان 

سـمیر هندانوویـچ بـه کنـج دروازه رفـت تـا رم 1-0 پیـش بیفتـد.

کـه  داشـت  رم  دروازه  روی  حماتـی  گل  ایـن  از  پـس  اینـرت 

درسـتی  بـه  هـم  الئوتـارو  گل  یـک  و  نداشـتند  مثـری  هیچکـدام 

آفسـاید اعـام شـد. رم هـم یکـی دو موقعیـت خـوب را از دسـت 

داد تـا در نهایـت ایـن نیمـه بـا برتـری 1-0 میزبان به امتام برسـد. 

اینـرت نیمـه دوم را هجومـی آغـاز کـرد و دقیقـه 52 مـی توانسـت 

واکنـش  یـک  کـه  برسـد  گل  بـه  لوکاکـو  الئوتـارو  همـکاری  روی 

عالـی دیگـر از لوپـز مانـع شـد. 4دقیقـه بعـد اینـرت مـزد حماتش 

کردنـد. بـورد کریـک افغانسـتان، بـا نـر یـک 

کریکـت کشـور،  ملـی  تیـم  کـه  گفتـه  اعامیـه 

امـارات متحـده عربـی، خـود  بـه  از ورود  پـس 

را بـرای بـازی در برابـر ایرلنـد، آمـاده می کنـد.

قـرار اسـت تیم هـای ملـی کریکـت افغانسـتان 

و ایرلنـد، در 21، 24 و 26 مـاه جنـوری سـال 

برگـزار  آوره   50 بـازی  سـه  میـادی،  جـاری 

کننـد.

در آسـتانۀ رویارویـی تیـم ملـی کرکـت کشـور 

کشـور  ملی پوشـان  ایرلنـد،  ملـی  تیـم  بـا 

عربـی  متحـدۀ  امـارات  در  را  شـان  مترینـات 

آغـاز کرده انـد. قـرار اسـت تـا یـازده روز دیگـر 

کرکـت  ملـی  تیـم  میـان  روزه  یـک  بـازی  سـه 

شـود. برگـزار  ایرلنـد  و  افغانسـتان 

کـه  کرده اسـت  اعـام  کشـور  کرکـت  بـورد 

محمدنبـی، از سـتاره های تیـم ملی کـه اکنون 

در لیـگ آسـرتالیا بـازی می کنـد، بـه زودی بـه 

راشـد  کـه  مـی رود  انتظـار  بپونـدد.  مترینـات 

خـان و مجیب الرحـان، دو سـتارۀ دیگـر تیـم 

و  برونـد  عربـی  متحـدۀ  امـارات  بـه  نیـز  ملـی 

میـان  بازی هـا  کننـد.  بـازی  ایرلنـد  برابـر  در 

افغانسـتان و ایرلنـد در ورزشـگاه کرکـت شـیخ 

می شـوند. برگـزار  ابوظبـی  شـهر  در  زاهـد 

افغانسـتان،  کرکـت  ملـی  تیـم  بازیکنـان 

بـرای  آماده گـی  به هـدف  را  خـود  مترینـات 

آغـاز  ایرلنـد،  برابـر  در  آوره   50 بازی هـای 

داور دربـی مرسـی سـاید اعـرتاف کـرد کـه در صحنـه خطـای جـوردن پیکفـورد روی ویرژیـل 

فـن دایـک مرتکـب اشـتباه شـد. هفتـه 5 لیـگ برتـر انگلیـس و در دربـی مرسـی سـاید بیـن 

لیورپـول و اورتـون، اتفـاق تلخـی بـرای مدافـع لیورپـول رخ داد.

ویرژیـل فـن دایـک در برخـورد بـا جـوردن پیکفـورد گلـر اورتـون نقـش بـر زمیـن شـد و دیگـر 

نتوانسـت بـه بـازی ادامـه دهـد. مایـکل اولیور داور بازی پس از بررسـی وی ای آر و مشـخص 

شـدن، حضـور فـن دایـک در آفسـاید، هیـچ جریمـه ای بـرای پیکفـورد در نظـر نگرفـت در 

حالـی کـه مدافـع هلنـدی لیورپـول بـا خطـای شـدید او بـه شـدت مصـدوم و تعویـض شـد. 

بعـدا مشـخص شـد کـه فـن دایـک ربـاط داده و تـا هفتـه هـای پایانـی فصـل منـی توانـد بـه 

برود. میـدان 

مایـکل اولیـور داور دربـی چنـد مـاه بعد به اشـتباه خود اعرتاف کرد. او به اسـکای اسـپورتس 

گفـت:» در آن لحظـه بـه ایـن فکـر مـی کـردم کـه چـون فـن دایـک در آفسـاید بـوده، نبایـد 

پیکفـورد را جریمـه کنـم. از داوران وی ای آر سـوال کـردم کـه فـن دایـک در آفسـاید بـوده یا 

خیـر و پاسـخ مثبـت بـود. اگـر صحنـه آفسـاید نبـود، بـرای لیورپـول اعـام پنالتی مـی کردم. 

صحنـه را بارهـا دیـده ام و معتقـدم پیکفـورد تـاش داشـت تـا بـا متـام بدنش مانـع ورود توپ 

بـه دروازه شـود ولـی ایـن کار را بـه روش درسـتی انجـام نـداد و فـن دایـک را مصـدوم کرد.«

مـرا  هـم  لیورپـول  بازیکنـان  از  هیچکـدام  صحنـه  آن  در  اینکـه  جالـب  داد:»  ادامـه  اولیـور 

بـرای کارت قرمـز دادن بـه پیکفـورد تحـت فشـار نگذاشـت. االن معتقـدم مـی توانسـتم اعام 

آفسـاید کنـم و سـپس بـه پیکفـورد کارت قرمـز بدهـم. از ایـن بابـت متاسـفم چـرا کـه بایـد 

جریمـه ای در خـور پیکفـورد برایـش در نظـر مـی گرفتـم.«

متاسفم فن دایک؛ باید پیکفورد را اخراج می کردم

جمهـوری امریـکا را تایید کرده بـود. جو بایدن 

روز جمعـه هشـتم جنوری از خـر رشکت مایک 

پنـس در مراسـم تحلیـف اسـتقبال کـرده بـود. 

بایـدن ضمـن خوش آمـد گویی بـه مایک پنس، 

حضـور او را باعـث افتخـار خود دانسـته و از آن 

بـه عنـوان اقدامی در راسـتای انتقال قدرت در 

امریـکا یاد کرده اسـت.

بایـدن در عیـن حـال عـدم رشکـت ترامـپ در 

مراسـم تحلیـف روز ۲۰ جنـوری را خـر خوبـی 

دانسـته و گفتـه اسـت: »ایـن یکـی از معـدود 

مـواردی اسـت کـه دربـاره آن هـا مـن بـا ترامـپ 

اتفـاق نظـر دارم.«

بایـدن موضـوع اسـتیضاح ترامـپ را در حـوزه 

صاح دیـد مناینـدگان کنگـره دانسـته و گفتـه 

لحظـه  ایـن  در  او  اصلـی  دغدغـه  کـه  اسـت 

امریـکا اسـت. انتقـال قـدرت در 

را  ترامـپ  خـود  سـخرنانی  در  بایـدن 

"بی لیاقت تریـن" رئيـس جمهور امریـکا خوانده 

پایـان  بـه  او  زمامـداری  کـه دوره  کـرده  آرزو  و 

راه  »رسیع تریـن  اسـت:  گفتـه  بایـدن  برسـد. 

بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف، ادای سـوگند در 

روز ۲۰ جنـوری اسـت. اینکـه چـه چیزی پیش 

رسنوشـت  دربـاره  تحلیـف  مراسـم  از  پـس  یـا 

ترامـپ روی دهـد، بـه داوری و تصمیـم کنگـره 

اسـت.« وابسـته  امریـکا 

مایـک  کرده انـد  اعـام  امریـکا  رسـانه های 

پنـس، معاون دونالـد ترامپ در مراسـم تحلیف 

جـو بایـدن در روز ۲۰ جنـوری رشکـت خواهـد 

کـرد. دونالـد ترامـپ گفته اسـت که در مراسـم 

از  بایـدن  منی کنـد.  رشکـت  بایـدن  تحلیـف 

رشکـت مایـک پنـس اسـتقبال کـرده اسـت.

 یـک منبـع آگاه بـه برنامه هـای مایـک پنـس، 

در  را  او  رشکـت  خـر  ترامـپ،  دونالـد  معـاون 

کـرده  رسـانه ای  بایـدن  جـو  تحلیـف  مراسـم 

اسـت. فرسـتنده خـری "سـی ان ان" پیـش از 

ایـن  در  پنـس  مایـک  احتـال حضـور  از  آن، 

معـاون  ظاهـرا  امـا  بـود.  داده  خـر  مراسـم 

دونالـد ترامـپ برای رشکـت این مراسـم منتظر 

بـود. رسـمی  دعوت نامـه  دریافـت 

دونالـد ترامپ، پیش از مسـدود شـدن حسـاب 

کاربـری خـود بـر روی شـبکه توییـرت، از عـدم 

 ۲۰ روز  مراسـم  در  رشکـت  بـه  خـود  متایـل 

جنـوری خـر داده بـود.

رسـانه های امریـکا رشکـت مایک پنـس در این 

مراسم را نشانه دوری بیشرت او از دونالد ترامپ 

ارزیابـی کرده انـد. ترامـپ معـاون خـود را برای 

عـدم تاییـد نتیجـه انتخابات ریاسـت جمهوری 

در نشسـت کنگـره تحـت فشـار قـرار داده بـود. 

مایـک پنـس بـه رغـم آن روز چهارشـنبه ششـم 

جنـوری پیـروزی بایـدن در انتخابـات ریاسـت 

بوکا یک پای فینال کوپا مارادونا؛ ریورپالته جا ماند
برابـر  تسـاوی  بـا  امـروز  بامـداد  بوکاجونیـورز 

آرجانتاینـوس جونیـورز توانسـت بـه فینـال جام 

مارادونـا راه یابـد. بوکاجونیـورز دیگـر چیـزی تا 

یـک قهرمانـی دیگـر در لیـگ آرجانتایـن فاصله 

نـدارد. سـوپرلیگ آرجانتایـن پـس از درگذشـت 

دیـه گـو مارادونـا بـه نـام وی شـده و بـوکا مـی 

توانـد فاتح نخسـتین دوره این رقابـت ها پس از 

تغییرنـام شـود. رقابت هایی که به دلیل شـیوع 

کرونـا بـا تاخیـر چنـد ماهـه و بـه صـورت فرده 

برگـزار شـد. 10تیـم توانسـته بودند بـه دور دوم 

گروهـی راه یابنـد و بـوکا و ریورپاته دو دشـمن 

قدیمـی نیـز در یـک گـروه قـرار گرفتنـد. تیـم اول 

راهـی فینال می شـد و بامداد امروز بـوکا و ریور در 

حالـی بـه مصاف رقبـای خـود رفتند که بایـد پیروز 

مـی شـدند تا رتبه نخسـت را کسـب کننـد. ریور به 

یـک بـرد پـرگل برای بهبـود تفاضـل گلش نیـز نیاز 

داشت.

بـا  جونیـورز  آرجانتاینـوس  برابـر  بـوکا  نهایـت  در 

تسـاوی 2-2 متوقـف شـد ولـی ریـور در زمیـن خود 

بـا دو گل بـه ایندیپندینته باخت و نتوانسـت باالتر 

از بـوکا قـرار بگیـرد. بـه ایـن ترتیب بوکا با کسـب 9 

امتیـاز راهـی فینال شـد و باید منتظر تیم نخسـت 

گـروه B مبانـد. ایـن تیـم احتـاال بانفیلـد خواهـد 

تیـم  لورنـزو،  بـر سـن  برتـری  در صـورت  کـه  بـود 

نخسـت گروهـش مـی شـود. بـوکا اکنـون خـود را 

بـرای بـازی برگشـت نیمه نهایـی جام لیرتـادورس 

برابـر سـانتوس مهیا می کند. بـازی رفت بدون گل 

مسـاوی شـد و در برزیل رسنوشـت تیم فینالیسـت 

مشـخص می شـود. ریورپاته نیز که در زمین خود 

بـازی رفـت نیمـه نهایـی را با سـه گل بـه پاملیراس 

باخـت، بـه دنبـال معجـزه در زمین حریـف برزایلی 

اسـت. خود 

وزیر اتریشــی متهم به تقلب 
در پایان نامه دکترا مجبور به اســتعفا شد

رسـاله و پایان نامـه خـود را »بـه بهرتیـن وجهـی بـر 

وی  اسـت.  نگاشـته  خـود«  بـاور  و  دانـش  اسـاس 

طـرح اتهـام تقلب را بـه رقیبانش نسـبت داد گفت: 

»متأسـفانه ایـن دشـمنی ها، تحریک های سیاسـی 

و توهین هـا نـه تنهـا علیـه مـن، بلکـه حتـی علیـه 

فرزندانـم بـا شـدت و حـدت مطـرح می شـود.«

خانـم آشـباخر گفـت: »اجـازه منی دهـم ایـن امـر 

ادامـه یابـد و من بایـد از خانـواده ام محافظت کنم. 

بـه همیـن دلیـل از سـمت خـود اسـتعفا می دهم.«

اتریـش، ضمـن  سباسـتین کورتـس، صـدر اعظـم 

قدردانـی از کار کریسـتین آشـباخر گفته اسـت که 

جانشـین او روز دوشـنبه معرفـی می شـود.

کریسـتین آشـباخر، وزیـر کار اتریش پـس از آن که 

بـه تقلـب در نـگارش رسـاله دکرتایـش متهـم شـد، 

از سـمت خـود اسـتعفا داد. او بـا ایـن حـال ایـن 

اتهـام را رد کـرد و گفـت کـه تنهـا بـرای حفاظـت از 

خانـواده اش تصمیـم به کناره گیـری از وزارت گرفته 

اسـت. بـه گفتـه اسـتفان وبـر، کارشـناس مـدارک 

دانشـگاهی تقلبـی، آشـباخر دسـت کم یـک پنجم 

تـز دکـرتای خـود را از منابـع دیگـر کپـی کـرده و 

همچنیـن بخش هایی از یک پایان نامه دانشـگاهی 

دیگـر خـود را نیـز از جـای دیگـری دزدیـده اسـت. 

آشـباخر کـه عضـو حزب محافظـه کار مـردم، دارای 

رهـری ائتـاف در دولـت اتریـش اسـت، گفتـه که 

ــرائیل سامانه های موشکی  تنش در خاورمیانه؛ اس
پاتریــوت و گنبد آهنین را در ایالت مســتقر کرد

رسـانه های ارسائیلـی دلیـل ایـن اقـدام را احتال 

حملـه نیروهـای حوثـی یمـن مـورد حایـت ایـران 

عنـوان کرده انـد. خرگـزاری آسوشـیتدپرس نیـز با 

انتشـار ویدئوهـای اسـتقرار ایـن سـامانه ها ترصیح 

کـرد کـه سـالگرد کشـته شـدن سـلیانی در تاریخ 

از  دفاعـی  اقدام هـای  ایـن  امـا  بـود  جنـوری   ۲

تـرس تنـش در منطقـه قبـل از مراسـم تحلیـف جو 

اتخـاذ  امریـکا  منتخـب  رئیـس جمهـوری  بایـدن، 

شـده اسـت.

رهگیـری  بـرای  کـه  پاتریـوت  موشـکی  سـامانه 

و  می شـود  اسـتفاده  بالسـتیک  موشـک های 

سـامانه دفاعی گنبـد آهنین که برای موشـک های 

کوتـاه بـرد طراحـی شـده اند، روز شـنبه ۹ جنـوری 

پیـش  شـدند.  دیـده  ارسائیـل  ایـات  جـاده  در 

ایـن  اسـتقرار  از  ارسائیلـی  رسـانه های  ایـن  از 

تجهیـزات خـر داده بودنـد. سیسـتم گنبـد آهنین 

کوچـک  رسنشـین  بـدون  هواپیاهـای  می توانـد 

از  برخـی  را رهگیـری کنـد.  کـروز  و موشـک های 
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 عمـران خـان، نخسـت وزیر پاکسـتان، بـا خانواده هـای 

قربانیـان معدن زغال سـنگ که شـش روز پیش کشـته 

پاکسـتان  بلوچسـتان  ایالـت  مرکـز  کویتـه  در  شـدند، 

کرد. دیـدار 

بنـا بـه گـزارش رسـانه های پاکسـتانی ایـن دیـدار روز 

بهـادر  »رسدار  زنـان  دانشـگاه  در  جنـوری(   ۹ )شـنبه 

خـان« صـورت گرفـت.

هفتـه پیـش شـبه نظامیان مسـلح، ایـن کارگـران را در 

شـهر »مـچ« در نزدیکـی کویتـه در ایالت بلوچسـتان در 

غـرب پاکسـتان ربودنـد و آنهـا را کشـتند. ایـن کارگران 

از اقلیـت شـیعه هـزاره بودند.

نخسـت وزیـر پاکسـتان در ایـن دیـدار بـا خانواده هـای 

گذشـته،  در  گفـت  و  کـرد  همـدردی  ابـراز  قربانیـان 

از حـوادث  و  داشـته  دیـدار  اقلیت هـا  ایـن جامعـه  بـا 

غم انگیـزی کـه برای ایـن اقلیت ها رخ داده آگاه اسـت.

او در همیـن رابطـه افزود گـروه »مسـلح فرقه گرایی« که 

هزاره هـای شـیعه را هـدف قـرار داده، در آخریـن دیدار 

او بـا جامعـه هزاره هـا، خـود او را هم تهدیـد کردند.

به گفتـه آقـای خـان، دسـتگاه های امنیتـی پاکسـتان، 

مـاه مـارس بـه او اطـاع دادنـد کـه »هنـد« می خواهـد 

خشـونت فرقـه ای را بـا کشـن محققان شـیعی و سـنی 

 وزارت خارجـه افغانسـتان اعـام کـرده کـه اجسـاد پنج 

تـن از مهاجران کشـور را که در یـک حادثه ترافیکی در 

کشـور ترکیه کشـته شـده بودند؛ بـه افغانسـتان منتقل 

دهد. افزایـش 

ایـن حادثـه رخ  نخسـت وزیر پاکسـتان گفـت: »وقتـی 

داد، تردیـدی نداشـتم کـه بخشـی از یـک بـازی بزرگرت 

در  خشـونت  گسـرتش  جهـت  در  گامیسـت  و  اسـت 

کشـور.«

تاخیـر نخسـت  وزیر  بـه  ایـن درحالیسـت کـه شـاری 

بـرای دیـدار از جامعـه اقلیت هـای هزاره انتقـاد کردند.

امـور  مشـغله  را  دیـدار  ایـن  بـرای  تاخیـر  دلیـل  او 

نخسـت وزیری دانسـت و افزود: »زمانی که نخسـت وزیر 

نبـودم، بـا شـا دیـدار داشـتم.«

خانواده هـای قربانیـان در شـش روز گذشـته دسـت بـه 

اعـرتاض زده بودنـد و اجسـاد کشـته شـدگان را دفـن 

منی کردنـد و خواهـان دیـدار با نخسـت وزیر پاکسـتان 

بودند.

چه رخ داد؟

ایالـت  در  شـبه نظامیان  جنـوری(   ۳( گذشـته  هفتـه 

بلوچسـتان در غـرب پاکسـتان، تعـدادی کارگـر معـدن 

زغـال سـنگ را ربودنـد و به کـوه برده به قتل رسـاندند. 

ایـن قربانیـان از اقلیت شـیعه، هـزاره بودند کـه معموال 

هـدف حمـات تندروهـای اسـام گرا هسـتند.

عمـران خـان، نخسـت وزیـر پاکسـتان ضمـن محکـوم 

کرده اسـت. 

کـه  بـود  کـرده  اعـام  افغانسـتان  وزارت خارجـه  قبـا 

اسـت. بـوده  ترکیـه سـبب حادثـه  پولیـس  تیرانـدازی 

کـردن ایـن حمـات آن را »تروریسـتی« خوانـد.

ایـن حملـه شـنبه شـب در نزدیکـی شـهر »مـچ« انجـام 

شـد. شـهری کوچـک در نزدیکـی »کویته« مرکز اسـتان 

مـرز  بـه  شـهر  ایـن  پاکسـتان.  کشـور  در  بلوچسـتان 

بزرگرتیـن  بلوچسـتان  نزدیـک اسـت.  افغانسـتان هـم 

ایالـت و فقیرتریـن ناحیـه پاکسـتان اسـت.

چهارشـنبه گذشـته ) ۱۷ جـدی( وزارت خارجـه کشـور 

از  اعزامـی سـفارت  هیـأت  یافته هـای  کـه  کـرد  اعـام 

محـل حادثـه حاکی از آن اسـت که موتـر حامل ۱۳ تن 

از مهاجـران افغـان بـه صـورت غیرقانونـی از مـرز ایـران 

وارد خـاک ترکیـه شـده بود.

ایـن وزارت توضیـح داده بود که در یک ایسـت بازرسـی 

پولیـس ترکیه به این موتر دسـتور توقف داده می شـود، 

امـا راننـده تـرک آن بـه دسـتور پولیـس توجـه نکـرده و 

بـدون کاهـش رسعـت به مسـیر ادامـه می دهد. 

بـه نوشـته وزارت خارجه کشـور بعـد از آن پولیس مرزی 

ترکیـه به سـوی موتـر تیرانـدازی می کند کـه در نتیجه، 

حادثـه ترافیکی رخ داده و پنج نفر از شـهروندان کشـور 

کشـته و هفـت نفـر دیگر مجروح می شـوند.

بعـد از وقـوع ایـن حادثـه وزارت خارجـه اعـام کـرد کـه 

هیأتـی را برای بررسـی ایـن حادثه به شـهر آغری ترکیه 

فرسـتاده است.

ایـن  میـان  از  کـه  کـرده  اعـام  کشـور  خارجـه  وزارت 

کارگـران معـدن کـه در حملـه افـراد مسـلح در ایالـت 

آنهـا  تـن  هفـت  شـدند،  کشـته  پاکسـتان  بلوچسـتان 

شـهروندان افغانسـتان بودنـد. گـروه تروریسـتی داعش 

مسـئولیت قتل این کارگران را در ایالت بلوچسـتان در 

غـرب پاکسـتان بـه عهـده گرفتـه اسـت. 

کـه  نوشـت  خارجـه  وزارت  )۲۰جـدی(  شـنبه  روز 

براسـاس آخرین اطاعـات موتر حامـل مهاجرین افغان 

بـه دلیـل رسعـت زیـاد در منطقـۀ »دغـو بایزیـد« والیت 

» آغـری« ترکیـه از جـاده منحـرف شـده و سـبب کشـته 

شـدن پنـج تـن از شـهروندان کشـور شـده اسـت.

بـه گفته وزارت خارجه اجسـاد قربانیـان از محل حادثه 

بـه شـهر اسـتانبول و از آنجـا به کابل منتقل شـده اند.

پنـج تـن از کشـته شـدگان از والیت ننگرهـار، در رشق، 

سـمنگان در شـال و میدان وردک در غرب کابل بوده 

انـد. هفـت فرد زخمی شـده نیـز از والیت غزنـی، قندوز 

و سـمنگان بوده اند.

سـال گذشـته نیـز وقوع یـک حادثـه ترافیکـی در ایران 

کـه سـبب مـرگ سـه تـن شـد و علـت آن ابتـدا »رسعت 

زیـاد« موتـر اعـام شـد. ایـن حادثـه بعـد از آنکـه اعـام 

حادثـه  ایـن  عامـل  تیرانـدازی  بـا  ایـران  پولیـس  شـد 

بـوده، واکنـش زیـادی را بـه همـراه داشـت. 

 طبـق اعـام وزارت صحـت عامـه، قـرار اسـت نخسـتین 

محمولـه واکسـین کرونـا تـا شـش مـاه دیگـر بـه کشـور 

وارد شـود کـه بـه حایـت مالـی بانـک جهانـی و بانـک 

توسـعه ی آسـیایی تهیـه می شـود.

براسـاس آمـار رسـمی، شـار کل مبتایـان بـه کرونا در 

افغانسـتان بـه ۵۳ هـزار و ۵۳۸ تـن می رسـد. از ایـن 

میـان دو هـزار و ۲۸۸ تن جـان باخته و ۴۳ هزار و ۹۴۸ 

تـن دیگـر بهبـود یافته اند.

یک شـنبه،  روز  عامـه  صحـت  وزارت  رهـری  هیـأت 

و  تهیـه  چگونه گـی  نشسـتی  در  جـدی،  بیسـت ویکم 

اسـت. کـرده  بررسـی  را  کرونـا  واکسـین  تطبیـق 

و  پـان  نورمـل معیـن  بشـیر  بـا حضـور،  ایـن نشسـت 

پالیسـی، وحیـد مجـروح معیـن عرضـه خدمـات صحـی 

وزارت صحـت عامـه و مناینـدگان ادارات مسـوول برگزار 

شـده اسـت.

طبـق اعـام وزارت صحـت عامـه، در ایـن نشسـت، روی 

افـراد  اولویت بنـدی  براسـاس  کرونـا  واکسـین  تطبیـق 

معـروض بـه خطـر و نگهـداری واکسـین کرونـا از طریق 

بـا آقـای رشـید  محمـد حنیـف امتـر وزیـر امورخارجـه 

چارچـوب  در  کـه  ترکمنسـتان  خارجـٔه  وزیـر  مـرادوف 

و  موافقتنامـه  دو  آمـده،  کابـل  بـه  روزه  دو  یک سـفر 

کردنـد. امضـا  تفاهـم  یادداشـت 

وزارت خارجـه بـا نـر اعامیـه ای گفتـه کـه آقـای امتـر 

دیدار نخست وزیر پاکستان با خانواده کارگران کشته شده هزاره در بلوچستان

انتقال اجساد مهاجران افغان از ترکیه؛ وزارت خارجه: تیراندازی پولیس ترکیه سبب حادثه شده است

سیسـتم زنجیـره ای رسد گفت وگـو شـده اسـت.

اسـتخدام یـک هـزار تیـم بـرای تطبیـق ایـن واکسـین، 

مصاب شـدن  از  جلوگیـری  واکسـیناتوران،  آمـوزش 

واکسـین  برنامـه  درسـت  مدیریـت  صحـی،  کارمنـدان 

از دیگـر موضوعـات مـورد بحـث در ایـن نشسـت بـوده 

اسـت.

مسـوول  ادارات  بـه  نشسـت  ایـن  در  مجـروح  وحیـد 

هدایـت داده اسـت کـه در راسـتای تطبیـق واکسـین با 

نظرداشـت معیارات آن طی یک راهکار مشـخص تاش 

. کنند

کـرده  اعـام  پیش تـر  عامـه  صحـت  وزارت  در  مقام هـا 

واکسـین  کشـور  جمعیـت  درصـد  اگـر ۴۰  کـه  بودنـد 

شـود، معافیـت کتلـه ای در برابـر ویـروس کرونـا شـکل 

می گیـرد.

قبـاً اعـام شـده بـود کـه ائتـاف بین املللـی واکسـین 

افغانسـتان  شـهروندان  از  درصـد   ۲۰ حـدود  بـرای 

می کنـد. فراهـم  را  کرونـا  واکسـین 

وجـود  بـه  نهـادی  کرونـا،  ویـروس  همه گیـری  از  پـس 

را  جدیـد  موافقتنامه هـای  امضـای  مـرادوف  آقـای  و 

گامـی در راسـتای تقویت هرچه بیشـرت روابـط دوجانبه 

دانسـتند.

و  سیاسـی  اقتصـادی،  روابـط  گسـرتش  امتـر،  آقـای 

تجارتـی میان افغانسـتان و کشـورهای منطقـه و تقویت 

آمـد به نـام )covax facility( ایـن نهـاد توسـط ائتـاف 

جهانـی بـرای واکسـین تشـکیل شـد و هـدف آن ایجـاد 

تسـهیات برابـر و عادالنـه برای دست رسـی به واکسـین 

اسـت. کرونا 

اجـاع منطقه یـی پیرامـون گفتگوهـای صلـح و اتصـال 

از اولویت هـای مهـم سیاسـت خارجـی  منطقـه یـی را 

بـا کشـور هـای  روابـط  دانسـته، گسـرتش  افغانسـتان 

همسـایه و منطقـه بـه خصـوص ترکمنسـتان را بـه نفـع 

صلـح و ثبـات منطقـه خوانـد.

وزیر خارجٔه ترکمنسـتان نیز اظهار داشـت که عشـق آباد 

عرصه هـای  در  افغانسـتان  بـا  همـکاری  بـه  متعهـد 

سیاسـی، اقتصـادی، تجـاری و اتصـال منطقه یـی بـوده 

و کامیابـی و موفقیـت گفتگوهـای صلـح افغانسـتان را 

بـرای تحقـق ایـن اهـداف مهـم و اساسـی می دانـد. 

آقـای مـرادوف از حایـت قاطعانـه کشـورش از موفیقت 

روند صلح و موقف دولت جمهوری اسـامی افغانسـتان 

در مـورد صلـح و اجـاع منطقه یـی بـه وزیر امـور خارجه 

کشـور اطمینان داد.

مـورد  در  کشـور  دو  خارجـٔه  امـور  وزرای  ادامـه  در 

 قـرار اسـت در سـال جـاری میـادی، حـدود ۲۰ درصد 

مـردم جهـان کـه در طبقه بنـدی اولویـت، در اول قـرار 

دارنـد از واکسـین کرونـا بهره منـد شـوند

آماده گی هـا بـرای افتتـاح سـه پروژه کـه قـرار اسـت در 

آینـدٔه نزدیـک توسـط رهران دو کشـور افتتـاح گردد به 

کردنـد.  صحبـت  تفصیـل 

و  موافقتنامـه  دو  امضـای  از  پـس  وزیـر  دو  همچنیـن، 

یادداشـت تفاهـم بـا حضـور آقایـان محمد شـاکر کارگر 

نـاب  رئیـس دفـرت مقـام ریاسـت جمهـوری، میرویـس 

معیـن سیاسـی وزارت امـور خارجـه، یـا شـمس رئیـس 

وزارت  معیـن  غفـوری  اللـه  حشـمت  آهـن،  خـط  اداره 

زراعـت، سـید محبـوب الله ربانـی رئیس تصـدی نفتی، 

بخشـیدند. را خامتـه  مجلس شـان 

خارجـٔه  امـور  وزارت هـای  میـان  همـکاری  برنامـٔه 

و  بـرای سـال هـای 2021  ترکمنسـتان  و  افغانسـتان 

2022 و یـاد داشـت تفاهـم همکاری میـان ادارات خط 

آهـن افغانسـتان و ترکمنسـتان، دو سـند امضـا شـده 

میـان دو وزیـر خارجـه اسـتند.

افغانستانتاششماهدیگربهواکســینکرونادسترسیپیدامیکند

تفاهم یادداشــت و دوموافقتنامه
امضاشد ترکمنستان و ــتان افغانس میان

برشنا: 150 میگاوات برق 

ازبیکستان افزایش یافت

موج دوم کرونا؛ نُه بیامر کووید۱۹ 

در شبانه روز گذشته جان دادند

مسلمیار: حکومت موقت 

به خیر کشور نیست

 رشکـت برشـنا اعـام کـرده اسـت کـه کشـور 

ازبیکسـتان صادرات برق خود به افغانسـتان 

را دوبـاره بـه 300 میـگاوات بـرق افزایش داده اسـت.

ایـن رشکـت روز یکشـنبه 21 جـدی در اعامیـه ای ترصیـح 

بـرق  از ترمیـم عارضـه دسـتگاه های  کـرده اسـت کـه بعـد 

کشـور ازبیکسـتان، صادرات بـرق به افغانسـتان را دوباره به 

300 میـگاوات رسـانده اسـت.

خرنامـه ای  نـر  بـا  جـدی   20 شـنبه  روز  برشـنا  رشکـت 

گفتـه بـود کـه کشـور ازبیکسـتان میـزان صـادرات برقـش را 

بـه افغانسـتان از ۳۰۰ میـگاوات بـه ۱۵۰ میـگاوات کاهش 

داده اسـت.

در ایـن خرنامـه همچنیـن نوشـته شـده بـود کـه عـاوه بـر 

کشـور ازبیکسـتان، کشـور تاجیکسـتان نیز میزان برق خود 

را بـه افغانسـتان از ۹۰ بـه ۶۰ میگاوات کاهش داده اسـت.

پیـش از ایـن رشکـت برشـنا گفتـه بود که شـهر کابـل حدود 

۶۷۰ میـگاوات بـرق نیـاز دارد کـه ۴۴۰ میـگاوات بـرق بـه 

شـهروندان کابـل توزیـع می شـود. در آن زمـان حـدودا 12 

سـاعت شـهروندان کابلـی برق نداشـتند.

برشـنا در اعامیـه روز یکشـنبه خـود ترصیح کرده اسـت که 

تاش هـا ادامـه دارد تـا واردات بـرق به حد اعظمـی بیش از 

۴۵۰ میگاوات برسـد.

افغانسـتان بـه شـدت بـه بـرق وارداتـی وابسـته اسـت و ۷۷ 

درصد برق کشـور از تاجیکسـتان، ازبیکسـتان، ترکمنستان 

و ایـران وارد می شـود و میـزان تولیـد بـرق در کشـور حـدود 

چهـار  می کنـد.  تامیـن  را  نیازمندی هـا  از  درصـد   ۱۹

درصـد از تولیـد داخلـی از طریـق نیـروگاه حرارتـی و انـرژی 

تجدیدپذیـر و بقیـه نیـز در نیروگاه های آبی تولید می شـود.

 وزارت صحـت عامـه ی کشـور می گویـد که در بیسـت وچهار 

سـاعت گذشـته ۱۴۲۷ منونـه ی مشـکوک بـه ویـروس کرونا 

آزمایـش ۷۶ منونـه ی آن  نتایـج  را تسـت کـرده اسـت کـه 

مثبت تشـخیص شـده اسـت.

ایـن تعـداد موارد مثبـت کرونـا در والیت های کابـل، هرات، 

بلـخ، ننگرهـار، تخـار، بغـان، قنـدوز، بادغیـس، کاپیسـا، 

لغـان، کـر و پنجشـیر بـه ثبت رسـیده اسـت.

بـه  مبتایـان  مجموعـی  شـار  رویدادهـا،  ایـن  ثبـت  بـا 

ویـروس کرونـا در افغانسـتان از نخسـتین روز شـیوع ایـن 

نفـر رسـیده اسـت. بـه ۵۳ هـزار و ۵۳۸  تاکنـون  ویـروس 

بیسـت وچهار  در  عامـه،  وزارت صحـت  معلومـات  براسـاس 

سـاعت گذشـته نُـه مـورد مـرگ ناشـی از کرونـا در کشـور به 

ثبت رسـیده اسـت.

ایـن تعـداد افـراد در والیت هـای کابـل، هـرات، ننگرهـار، 

دایکنـدی، خوسـت و فـراه به دلیـل ابتا بـه کووید۱۹ جان 

باخته انـد.

شـار مجموعـی فوتی هـای ناشـی از مریضـی کووید۱۹ در 

افغانسـتان تـا امـروز بـه دو هـزار و ۲۸۸ نفـر افزایـش یافتـه 

است.

همچنان، در یک شـبانه روز گذشـته ۲۰۸ مریض کووید۱۹ 

دایکنـدی،  تخـار،  بلـخ،  قندهـار،  کابـل،  والیت هـای  در 

لغـان و خوسـت بهبـود یافته انـد.

بـه ایـن ترتیب، شـار بهبودیافتگان ویروس کرونا در کشـور 

بـه ۴۳ هـزار و ۹۴۸ نفر افزایش یافته اسـت. 

 فضـل هادی مسـلمیار رئیس مجلس سـنای 

کشـور می گویـد کـه موقـف و دیـدگاه او در 

مـورد حکومـت موقـت واضـح اسـت و حکومـت موقـت را بـه 

خیـر کشـور منـی  داند و راه درسـت نیسـت. 

آقـای مسـلمیار گفـت کـه صلـح و تغییـرات کـه نیـاز اسـت 

در  مـردم  خواسـت  و  باشـد  مـردم  خواسـت  مطابـق  بایـد 

نظـر گرفتـه شـود. بایـد در  گفتگوهـای صلـح 

او روز یکشـنبه 21 جـدی در صفحـه فسـبوک خـود نوشـته 

اسـت کـه انفجارهـای اخیـر در کشـور کـه از غیرنظامیـان 

می کنـد.  محکـوم  می گیرنـد  قربانـی 

وی قربانی هـا و رشـادت های نیروهـای امنیتی را می سـتاید 

و از نیروهـای امنیتـی می خواهـد کـه تاش هـای کشـفی 

تـا زمینـه زندگـی  افزایـش دهنـد،  را  و اسـتخباراتی شـان 

مصـون تـر بـرای مـردم فراهـم آید.


