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آغاز واکسیناسیون 
کرونا در افغانستان؛ 

۱۰ هزار مقام بلندپایه ی 
حکومتی واکسینه می شوند

محمدامین فرهنگ، 
وزیر پیشین تجارت 
به یک سال زندان 
محکوم به مجازات شد

هیأت های مذاکره کننده دولت و طالبان به میز 
طوالنی،  وقفه  یک  از  پس  بازگشتند.  مذاکره 
و  رییسان  میان  نشستی  دوشنبه  روز  ناوقت 
فضای  است.  شده  برگزار  هیأت  دو  اعضای 
بر  طرف  دو  هر  ظاهرا  و  بوده  مثبت  نشست 
دوام نشست ها و کار روی آجندا توافق و تأکید 
کرده اند. به نظر می رسد پس از وقفه طوالنی این 
نشست به معنای بازگشت به میز مذاکره است 
مذاکرات  سرگیری  از  برای  امیدی  دست کم  یا 
دانسته می شود. دور دوم مذاکرات قرار بود در 
روزهای  در  تنها  اما  آغاز شود،  شانزدهم جدی 
اول دو طرف نشست های محدود تعارفی داشتند 

که پس از آن مذاکرات عمال متوقف شد. 
به  بی میلی  به  را  طالبان  افغانستان  دولت 
مذاکرات و ترک میز گفت وگو متهم کرد. تقریبا 
رهبران  مذاکره  میز  از  طالبان  غیبت  طول  در 
آن ها  مذاکراتی  تیم  ارشد  اعضای  و  گروه  این 
سرگرم سفرهای منطقه  ای بود. دست کم در یک 
منطقه  مهم  کشور  سه  به  طالبان  گذشته  ماه 
سفر کردند؛ ایران، روسیه و ترکمنستان. در این 
طالبان  نیز  جنجال برانگیزی  گفته های  سفرها 

مطرح کردند. از طرف دیگر،...
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ونا  وند تطبیق واکسین کر ر
وهای امنیتی  بر کارمندان صحی، نیر
و خبرنگاران آغاز شد

در سال 1399 
خشونت بر کودکان و حضور آن ها 
در درگیری های مسلحانه 
بیشتر شده است

اطالعات روز: روند تطبیق واکسین کرونا در 
افغانستان دیروز آغاز شد. در گام نخست چند 
نفر به نمایندگی از سکتورهای صحی و امنیتی و 
همچنان جامعه ی رسانه ای واکسین کرونا دریافت 
کردند...

رضورت بازگشت 
کرات معنادار به مذا

رسوصدا؛ قاتل خاموش قلب
ترافیک پررسوصدای شهر و محیط با افزایش خطر ابتال به فشار خون باال، 

سکته های قلیب و مغزی مرتبط است.
فرودگاه سرازیر می شدند. یک سال بعد از آغاز به کار باند 
چهارم، یکی از معترضان در گفت وگو با خبرگزاری رویترز 
گفت: »زندگی ام را به هم زده است. هرگاه که به باغ خانه 

می روم تنها چیزی که می شنوم سروصدای...

سال 2011 باند چهارم »فرودگاه بین المللی فرانکفورت«، 
شلوغ ترین فرودگاه آلمان، به بهره برداری سپرده شد. این 
و  برانگیخت  را  منطقه  مردِم  گسترده ی  اعتراضات  کار 
به  تظاهرات  برای  دوشنبه  هر  برای چند سال  معترضان 

چرا هزاران کارمند 
موقت انتخابات پارملاین 1397 

هنوز معاش نگرفته اند؟
کمیسیون مستقل انتخابات پس از دو سال و چهار 
انتخابات  موقت  کارمند  هزاران  معاش  هنوز  ماه، 
نپرداخته است.  را  پارلمانی 28 و 29 میزان 1397 
شماری از این کارمندان که در رده ی آمران انتخاباتی 
در ناحیه ها و ولسوالی های کابل وظیفه انجام داده اند، 
می گویند که در جریان بیش از دوسال برای گرفتن 
معاش شان دادخواهی کرده  اند اما جواب قناعت بخش 
نگرفته و سرگردان شده اند. همچنان اطالعات رسمی 
از  بیش  کابل،  والیت  در  تنها  که  می دهد  نشان 
انتخابات هنوز معاش دریافت  چهارهزار کارمند روز 
که  می گویند  انتخاباتی  ناظر  نهاد های  نکرده اند.  
ناسالم  مدیریت  بنابر  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
بدون دلیل موجه معاش کارمندان را نمی پردازد و به 
اعتبار و شفافیت کاری این کمیسیون صدمه رسانده 

است...
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30 ماه پیش، زمانی که در اواسط پاییز 1397، نخستین 
دور مذاکرات صلح افغانستان میان دیپلمات های امریکایی 
به رهبری زلمی خلیل زاد و نمایندگان طالبان در دوحه 
پایان یافتن چهار دهه  امید کم سابقه ای برای  برگزار شد، 
خشونت و جنگ ویرانگر در افغانستان خلق شد. تصور و 

انتظار مردم از این روند، کاهش خشونت،...

خواب آشفته ی فتح
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یر پیشنی تجارت به یک سال زندان محکوم به مجازات شد دمحمامنی فرهنگ، وز
جلب و احضار متهم براساس احکام قانون و عدم حضور او در زمان تعیین شده در جلسه، 
میرمحمدامین فرهنگ به صورت حکمی حاضر پنداشته و به دادستان مؤظف فرصت داده 

شده است تا علیه او اقامه ی دعوا کند.
از آن مساعد حقوقی ریاست عمومی مساعدت های  افزوده است که پس  عالی  دادگاه 
موکلش  از  دفاع  به  بود،  شده  تعیین  متهم  از  دفاع  به خاطر  که  عدلیه  وزارت  حقوقی 
پرداخته و در ادامه دادستان و مساعد حقوقی در برابر پرسش های هیأت قضایی معلومات 

الزم را ارایه کرده است.
از  سوءاستفاده  پرونده  به  دادگاه  جلسه ی  این  در  که  است  شده  تأکید  اعالمیه  در 
قضایی  هیأت  سوی  از  فرهنگ  محمدامین  اتهام  به  تمرد  و  وظیفوی  صالحیت های 

رسیدگی صورت گرفته است.

اطالعات روز: دادگاه عالی می گوید که میرمحمدامین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت و 
از صالحیت های وظیفوی، اختالس و تمرد به یک  اتهام سوءاستفاده  به  صنایع کشور 

سال حبس تنفیذی و رد مبلغ 8۶۴ هزار دالر امریکایی محکوم به مجازات شده است.
در خبرنامه ای که از سوی دادگاه عالی به نشر رسیده، آمده است که این حکم برای 
محمدامین فرهنگ دیروز )سه شنبه، ۵ حوت( در دادگاه ویژه ی وزیران که به ریاست 
بود،  برگزار شده  برات علی متین و عبدالقادر عدالت خواه  عبدالملک کاموی و عضویت 

صادر شده است.
به نقل از خبرنامه، شخص آقای فرهنگ در این دادگاه حضور نداشته و فیصله ی دادگاه 

در غیاب او صادر شده است.
دادگاه عالی اما گفته است که در جلسه، پس از توضیح اجراآت الزم قانونی در خصوص 

فتل های  و  خشونت  و  جنگ  آتش 
مدت  این  در  افغانستان  در  هدف مند 
روزها همچنان  این  گرفت.  بیشتر  شدت 
قتل های هدف مند در شهرها و جنگ  در 

بیشتر والیت ها ادامه دارد.  
شـروع مذاکرات تعارفی میـان هیأت های 
دردی  طالبـان  و  دولـت  مذاکره کننـده 
وارد  بایـد  طـرف  دو  نمی کنـد.  دوا  را 
مذاکـرات معنـادار شـوند. هـر دو طـرف 
بـه  می تواننـد  خشـونت ها  کاهـش  بـا 
مذاکـرات معنـادار برگردنـد. در وضعیتی 
جنگ هـای  بـرای  طـرف  دو  هـر  کـه 
دو  هـر  می کننـد،  صف آرایـی  بیشـتر 
مقدمـات  و  آمادگی هـا  سـرگرم  جانـب 
شـدت گرفتن  بـا  مواجهـه  بـرای  الزم 
جنگ اسـت، سـخن از مذاکـرات بی معنا 
اسـت. مذاکـرات صلـح از آغـاز تاکنون با 
خشـونت عجیـن بـوده و به همیـن دلیل 
هیـچ دسـت آورد ملموسـی کـه یـک گام 
مثبـت برای رسـیدن به صلح معنا شـود، 
نداشـته اسـت. نتیجـه ی ماه هـا مذاکرات 
پرهزینـه حتـا کاهش خشـونت هم نبوده 
اسـت. ادامـه مذاکـرات با همیـن رویکرد 
بـا سرنوشـت محتـوم بـه ناکامـی مواجه 
اسـت و پیامـد جز جـدل و بحـث زیر نام 

مذاکـرات نـدارد. 
مقصر  دیگر،  طرف  هر  از  بیشتر  البته 
این  طالبان اند.  آشفته  وضعیت  این 
شش  طول  در  این که  به  توجه  با  گروه 
بر  را  نظامی  رویکرد  همواره  مذاکره،  ماه 
رویکرد سیاسی ترجیح داده، اما بیشتر از 
سیمای  و  بوده  طلب کار  دیگر  جانب  هر 
حق به جانب به خو گرفته است. در حال 
که اگر طالبان اندکی دل بستگی خود را 
تعهدات  به  و  می داد  کاهش  خشونت  به 
خود در توافقنامه با امریکا عمل می کرد، 
بهتری  سرنوشتی  مذاکرات  یقینا  امروز 
می داشت و مسیر موفقیت آمیزی را طی 

کرده بود. 
طـرح پیش شـرط های که مذاکـرات را به 
بن بسـت می کشـاند نیـز نبایـد در همین 
مذاکـرات  دوم  دور  شـود.  مطـرح  ابتـدا 
بین االفغانـی بـه دلیلـی به بن بسـت رفت 
پیش شـرط  طالبـان دسـت کم سـه  کـه 
 700 آزادی  کشـیدند؛  پیـش  را  بـزرگ 
کلیـه  رفـع  گـروه،  ایـن  زندانـی  هـزار 
تعزیـرات بین المللـی و در ایـن اواخر هم 
کنـار رفتـن رییس جمهورغنـی از قدرت. 
در حـال کـه خود ایـن گروه بـه تعهدات 
نگذاشـتند،  هـم  وقعـی  انـدک  شـان 
ارتبـاط اش را بـا القاعـده حفـظ کـرده و 
خشـونت ها را افزایـش داده اند و از طرف 
دیگـر، مذاکـرات بین االفغانـی صلح هیچ 
پیشـرفت نداشـته اسـت. اراین رو، موضع 
طـرح  و  انعطـاف  قابـل  غیـر  و  سـخت 
چنیـن توقعـات خـالف منطـق و خـرد 
سیاسـی اسـت وی می توانـد بسـیار تاثیر 

منفـی از خـود برجـای بگـذارد. 
مذاکرات  به  بازگشت  برای  فرصت  هنوز 
سیاسی  توافق  یک  به  رسیدن  و  معنادار 
بازبینی  امریکا سرگرم  وجود دارد. دولت 
توافقنامه یک سال پیش است که با گروه 
طالبان امضا کرد. نیروهای بین المللی نیز 
قرار است برای ماندن یا رفتن از افغانستان 
تصمیم  بایدن  جو  اداره  با  هم سویی  در 
بگیرند. پا بندی طالبان به تعهدات شان از 
جمله چراغ سبز برای کاهش خشونت در 
افغانستان روی تصمیم امریکایی و متعهد 
ماندن این کشور به توافقنامه ی یک سال 
قبل در دوحه بسیار موثر است. بنابراین، 
اگر تصمیم گیرنده های اصلی خط و مشی 
باید  دارند،  سیاسی  خرد  اندک  طالبان 
درک کنند به نفع این گروه است که از 
فرصت پیش آمده بهره برده و همزمان با 
پا بندی به تعهدات توافقنامه دوحه، وارد 
مذاکرات معنادار با دولت افغانستان شوند 

و فتیله جنگ را پایین بکشند.

علت تلفات غیرنظامیان
3۶ درصد غیرنظامیان در جریان سال 2020 
و  کشته  زمینی  درگیری های  در  میالدی 
زخمی شده اند. این رقم در مقایسه به زمان 
افزایش  اندکی  میالدی،   2019 در  مشابه 

یافته است.
3۴.۵ درصد غیرنظامیان در نتیجه ی حمالت 
انتحاری و غیرانتحاری عناصر مخالف دولت 
کشته و زخمی شده اند. این آمار افزایش 30 

درصدی را نشان می دهد.
نیز  دولت  مخالف  عناصر  هدفمند  قتل های 
و  بوده  غیرنظامیان  تلفات  درصد  عامل 1۴ 
در مقایسه به زمان مشابه در سال گذشته، 
۴۵ درصد افزایش یافته است. حمالت هوایی 
تلفات  درصد  هشت  عامل  افغان  نیروهای 
سال  به  مقایسه  در  که  است  شده  گفته 

گذشته 3۴ درصد کاهش یافته است.
دبیرکل  گوترش،  آنتونیو  این،  با  همزمان 
خواستار  دیگر  یک بار  متحد  ملل  سازمان 
آتش بس جهانی بشردوستانه به عنوان بهترین 
راه برای حفاظت از غیرنظامیان شده است. 
در گزارش به نقل از آقای گوترش آمده است 
که طرف های درگیر باید از تلفات غیرنظامیان 

جلوگیری کنند.
توصیه  درگیر  طرف های  به  گزارش  این  در 
بر  هدفمندانه  حمالت  که  است  شده 
نقض  غیرنظامی،  اهداف  یا  و  غیرنظامیان 
است  بشردوستانه  بین المللی  حقوق  جدی 

و ممکن است جرایم جنگی محسوب شود.

دولت عامل ۶2 درصد تلفات غیرنظامیان در 
 3۵7۴ و  کشته   188۵( میالدی   2020
طالبان  میان،  این  از  که  بوده اند  زخمی( 
مسئول ۴۶ درصد و داعش نیز مسئول هشت 

درصد تلفات غیرنظامیان عنوان شده اند.
از  غیرنظامیان  تلفات  میزان  حال،  این  با 
سوی طالبان در مقایسه به زمان مشابه در 
تلفات  میزان  و  درصد   19 میالدی،   2019
درصد   ۴۵ نیز  داعش  سوی  از  غیرنظامیان 

کاهش یافته است.
نیروهای طرفدار دولت نیز عامل 2۵ درصد 
 1390 و  کشته   8۴1( غیرنظامیان  تلفات 
زخمی( بوده اند. این رقم در مقایسه به زمان 
مشابه در 2019 میالدی، 2۴ درصد کاهش 
که  است  شده  گفته  همچنان  است.  یافته 
عامل  افغانستان  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 

22 درصد تلفات غیرنظامیان بوده اند.
تعداد  کم ترین  مسئول  بین المللی  نظامیان 
تلفات غیرنظامیان عنوان شده اند. در گزارش 
نظامیان  سوی  از  غیرنظامیان  تلفات  یوناما 
خارجی 120 نفر گفته شده است، درحالی 
که این رقم در سال 2019 میالدی 78۶ نفر 

بوده است.
حمالت  ادامه ی  از  گزارش  این  در  یوناما 
عناصر مخالف دولت که غیرنظامیان به شمول 
فعاالن رسانه ای، کارمندان عدلی و قضایی، 
اعضای جامعه مدنی و اقلیت های مذهبی را 
قصدا هدف قرار می دهند، ابراز نگرانی کرده 

است.

غیرنظامیان گفته شده است.
سال  هفتمین  برای  که  است  گفته  یوناما 
پی هم، ساالنه بیش از 3000 هزار غیرنظامی 
در افغانستان کشته می شوند. براساس گزارش 
میالدی،  گذشته ی  سال  جریان  در  یوناما، 
پنج هزار  و  کشته  غیرنظامی   3۵ و  سه هزار 
و 78۵ غیرنظامی دیگر زخمی شده اند. زنان 
غیرنظامیان  تلفات  درصد   ۴3 کودکان  و 
در  می دهند.  تشکیل  را  میالدی  در 2020 
گزارش آمده است که سال گذشته ی میالدی 

390 زن و 7۶0 کودک کشته شده اند.
میان  صلح  مذاکرات  گزارش،  این  براساس 
کنون  تا  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت 
نتوانسته است از میزان آسیب به غیرنظامیان 
است،  خشونت  میزان  اصلی  شاخص  که 

بکاهد.
از سال 2009  است که  داده  توضیح  یوناما 
شمار  بار  نخستین  طرف،  این  به  میالدی 
تلفات غیرنظامیان در ربع چهارم 2020 در 
یافته  افزایش  چهارم 2019  ربع  با  مقایسه 
است. طبق گزارش این سازمان، میزان تلفات 
غیرنظامیان در سه ماه اخیر 2020 میالدی 
با سه ماه اخیر 2019 میالدی،  در مقایسه 
۴۵ درصد افزایش یافته است. مواد انفجاری 
جاسازی شده و قتل های هدفمند از دالیل 

عمده ی تلفات غیرنظامیان بوده است.

عامل تلفات غیرنظامیان
در گزارش یوناما آمده است که عناصر مخالف 

ملل  سازمان  معاونت  هیأت  روز:  اطالعات 
تازه ترین  در  )یوناما(  افغانستان  در  متحد 
تلفات  میزان  که  است  گفته  خود  گزارش 
آغاز  از  پس  افغانستان  در  غیرنظامیان 
مذاکرات صلح در ماه سپتامبر سال گذشته ی 
این  براساس  است.  یافته  افزایش  میالدی، 
گزارش، 2020 میالدی سالی بود که مردم 
خشونت های  با  اما  بودند،  امیدوار  صلح  به 

بیشتر مواجه شدند.
دیبرا الینز، نماینده ی خاص دبیرکل سازمان 
می توانست   2020 »سال  است:  گفته  ملل 
عوض،  در  باشد.  افغانستان  در  صلح  سال 
به دلیل  افغان  ملکی/غیرنظامی  فرد  هزاران 

درگیری ها از بین رفته اند.«
خانم الینز همچنان گفته است که بهترین 
راه حفاظت از غیرنظامیان، برقراری آتش بس 

بشردوستانه است. 
در گزارش ساالنه ی یوناما که دیروز )سه شنبه، 
در  غیرنظامیان  حفاظت  مورد  در  ۵ حوت( 
است  آمده  شده،  منتشر  مسلحانه  منازعات 
که در جریان سال 2020 میالدی به »میزان 
وحشتناک« به غیرنظامیان آسیب وارد شده 
که نشان دهنده ی یک جهش نگران کننده ی 
خشونت ها در سه ماه اخیر همین سال است.
که  است  آمده  گزارش  این  از  بخشی  در 
 2020 در  غیرنظامیان  تلفات  کلی  میزان 
میالدی به دلیل کاهش تلفات در اوایل سال، 
کاهش یافته است. کاهش حمالت انتحاری 
تلفات  کاهش  اصلی  دلیل  بزرگ شهرها  در 

سازمان ملل: 

کرات صلح افزایش یافته است تلفات غرینظامیان در افغانستان پس از آغاز مذا

مجموع ۶۵3 میلیون دالر نیاز است.
وحید مجروح قبال گفته بود که از این میان 
11۵ میلیون دالر برای تأمین هزینه ی 20 
 218 و  شده  دیده  تدارک  واکسین  درصد 
دیگر  درصد   20 برای  دیگر  دالر  میلیون 
نیز در نظر گرفته شده است اما برای 320 
تالش  در  دولت  باقی مانده  دالر  میلیون 
تأمین بودجه است تا بتواند برای تمام مردم 

افغانستان واکسین تهیه کند.
در  کرونا  ویروس  مثبت  مورد  نخستین 
در  خورشیدی  گذشته ی  سال  پنجم حوت 
آخرین  براساس  رسید.  ثبت  به  افغانستان 
آمار رسمی وزارت صحت عامه، از آن زمان 
تا کنون بیش از ۵۵ هزار و ۶00 نفر به کرونا 
به ۴9  نزدیک  میان،  این  از  مبتال شده اند. 
هزار نفر دوباره بهبود یافته و بیش از دوهزار 

و ۴00 نفر دیگر جان داده اند.

راستا است.
هند  که  گفت  همچنان  تاندون  آقای 
کرونا  واکسین  تولیدکننده ی  بزرگ ترین 
تا کنون 23 میلیون دوز  در جهان است و 
واکسین را به کشورهای دوست و همکارش 

کمک کرده است.  
سفیر هند در کابل افزود که کشورش آماده 
است با حکومت و نهادهای صحی افغانستان 
مثال  به عنوان  بتواند  تا  کند  کار  نزدیک  از 
مبارزه  کرونا  ویروس  با  جهانی  همبستگی 

کنند.
از  واکسین کرونا  افغانستان ۵00 هزار دوز 
سوی هند دریافت کرده است. قرار است با 
افغانستان  در  نفر  هزار   2۵0 واکسین  این 

واکسین شوند.
براساس آمار وزارت صحت عامه کشور برای 
در  کشور  شهروندان  برای  واکسین  تهیه 

این  هنوز هم رفع نشده و گونه های جدید 
ویروس درحال شیوع است. او گفت که همه 
داشته  نظر  در  را  احتیاطی  اقدامات  باید 

باشد.
وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه 
ضمن قدردانی از کمک های هند، همچنان 
کرونا  واکسین  آگاهانه ی  تطبیق  که  گفت 
یکی از بزرگ ترین مسئولیت های این وزارت 
که  خواست  مردم  از  مجروح  آقای  است. 
وزارت صحت را در قسمت نظارت دقیق و 
شفاف تطبیق موثر واکسین کرونا همکاری 

کنند.
نیز  کابل  در  هند  سفیر  تاندون،  رودرندرا 
کرونای  واکسین  که  گفت  مراسم  این  در 
افغانستان  به  کشورش  سوی  از  کمک شده 
با  مبارزه  برای  هند  تالش  نشان دهنده ی 
این  در  جهانی  همبستگی  ایجاد  و  کرونا 

اطالعات روز: روند تطبیق واکسین کرونا در 
نخست  گام  در  شد.  آغاز  دیروز  افغانستان 
چند نفر به نمایندگی از سکتورهای صحی 
رسانه ای  جامعه ی  همچنان  و  امنیتی  و 

واکسین کرونا دریافت کردند.
دیروز  مناسبت  همین  به  که  مراسمی  در 
)سه شنبه، ۵ حوت( در ارگ ریاست جمهوری 
رییس جمهور  بر  افزون  بود،  شده  برگزار 
کابینه،  اعضای  از  شماری  او،  معاونان  و 
سنا  مجلس  و  نمایندگان  مجلس  رییسان 

سفیر هند در کابل و... حضور داشتند.
آغاز  مراسم  این  در  غنی  رییس جمهور 
تطبیق واکسین کرونا را یک فرصت خواند 
منابع  تدارک  تالش  در  دولت  که  گفت  و 
درصد   ۴0 برای  واکسین  تهیه ی  به خاطر 

شهروندان کشور در مرحله ی دوم است.
کرونا  خطر  که  گفت  همچنان  غنی  آقای 

کسنی کرونا بر کارمندان صحی، نریوهای امنییت و خربنگاران آغاز شد روند تطبیق وا

کسیناسیون کرونا در افغانستان؛  آغاز وا
کسینه می شوند ۱۰ هزار مقام بلندپایه ی حکومیت وا

نکرد.
این  شیوع  سالگی  یک  در  و  دیروز  کرونا  واکسین  تطبیق  روند 
انیسه  جمله  از  محدود  نفر  چند  شد.  آغاز  کشور،  در  ویروس 
بودند  افرادی  از  نیوز  طلوع  تلویزیون خصوصی  شهید، خبرنگار 

که واکسینه شدند.
افغانستان نخستین محموله ی واکسین کرونا را از هند دریافت 
واکسین  دوز  هزار   ۵00 شامل  که  محموله  این  با  است.  کرده 

می شود، قرار است 2۵0 هزار نفر واکسینه شوند.
براساس اعالم وزارت صحت عامه، کارمندان صحی، نیروهای امنیتی و دفاعی و خبرنگاران 

در اولویت تطبیق واکسین کرونا قرار دارند. 
این درحالی است که طبق آخرین آمار رسمی وزارت صحت عامه، تا کنون بیش از ۵۵ 
هزار و ۶00 نفر به کرونا مبتال شده اند. از این میان، نزدیک به ۴9 هزار نفر دوباره بهبود 

یافته و بیش از دوهزار و ۴00 نفر دیگر جان داده اند.

اطالعات روز: همزمان با آغاز روند تطبیق واکسین کرونا، وزارت 
امنیتی،  نیروهای  کنار  در  که  می گوید  کشور  عامه ی  صحت 
کارمندان صحی و خبرنگاران، ده هزار نفر از مقام های بلندپایه ی 

حکومتی واکسینه می شوند.
دستگیر نظری، سخن گوی وزارت صحت عامه دیروز )سه شنبه، 
شامل  مقام ها  این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  حوت(   ۵
ملی،  شورای  اعضای  کابینه،  اعضای  معانانش،  و  رییس جمهور 

والیان و کسانی که رهبری استراتژیک حکومتی را به پیش می برند، می شوند.
آقای نظری همچنان گفت که این تصمیم در جلسه ی شورای امنیت ملی به رهبری 
رییس جمهور اشرف غنی به خاطر وقایه ی مقام های بلندپایه در برابر ویروس کرونا گرفته 

شده است.
در همین حال، او گفت که تا کنون هیچ مقام بلندپایه ی حکومتی واکسینه نشده، اما 
روند تطبیق واکسین کرونا بر آنان آغاز می شود. او به زمان مشخص آغاز این روند اشاره 
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انتخاباتی تشخیص می دهد. 
کمیسیون مستقل انتخابات، در 1۵ ثور 1398، 
از ضایعات دستگاه های بایومتریک، پاوربانک و 
میزان  و 29  پارلمانی  28  انتخابات  در  پرنتر 
و  داده  گزارش  ریاست جمهوری  به   1397
موضوع  این  در  رییس جمهور  هدایت  خواهان 
شده است. بر مبنای این گزارش رییس جمهور 
هدایت داده است که هیأتی این موضوع را زیر 
کمیسیون  رسمی  نامه ی  در  بگیرد.  بررسی 
آمران  ریاست جمهوری  به  انتخابات  مستقل 
انتخاباتی نواحی شهر ها و ولسوالی های مستقیما 
مسئول دانسته نشده است. در نامه آمده است که 
به دلیل رویداد های امنیتی، نزاع های انتخاباتی 
میان نامزدان، و سقوط چرخ بال مواد انتخاباتی 
شماری از محل  ها و مرکز های انتخاباتی ضایع 
مستقل  کمیسیون  گزارش  بنابر  است.  شده 
انتخابات به ریاست جمهوری، از میان 22 هزار 
دستگاه بایومتریک 312 دستگاه، از میان 22 
هزار پرنتر، 30۵ و از میان 22 هزار پاوربانک 
یا دستگاه ذخیره کننده ی برق سه هزار و ۴۶1 
آن در انتخابات پارلمانی 1397 گم شده است. 
هزاران  که  می دهد  نشان  رسمی  اطالعات 
کارمند موقت در کابل و والیات برای روزهای 
انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان 1397 نیز 
تاکنون معاش نگرفته اند. وحیداهلل ترون، رییس 
امور انتخاباتی والیت کابل می گوید که تنها در 
انتخابات  روز  کارمندان  درصد  والیت 30  این 
مراحل  طی  در  و  نکرده   دریافت  معاش  هنوز 

قرار دارد. 
به گفته ی آقای ترون والیت کابل برای روزهای 
انتخابات بیش از 1۴هزار و ۴00 کارمند داشته 
است. از این میان معاش 30 درصد آن که به 
بیش از چهار هزار و 300 نفر می رسد به دلیل 
چالش و تأخیر در اجرای آن از روش بانکی و 
ام.پیسه هنوز پرداخت نشده است. آقای ترون 
می گوید، در نخست فیصله شد که معاش این 
پرداخت  ام.پیسه  یا  بانک  طریق  از  کارمندان 
شود، اما مؤسسه تمویل کننده ی آن پول را با 
یک و نیم سال تاخیر حواله کرده است. در این 
مدت که شماره های کارمندان برای پرداخت به 
روش ام.پیسه تبدیل شده و جنجال ایجاد کرده 
است. به گفته ی او تاکنون هم کار تصفیه و طی 
از  اطمینان  از  پس  و  دارد  جریان  آن  مراحل 

شفافیت معاش آنان پرداخت خواهد شد. 
مستقل  کمیسیون  کارمندان  معاش  اجرای 
به  نیز  والیت ها  از  دیگر  شماری  در  انتخابات 
گونه ی  به  است.  داشته  تأخیر  مختلف  دالیل 
معاش  پرداخت  ننگرهار،  والیت  در  نمونه 
انتخابات  در  کمیسیون  موقت  کارمندان 
پارلمانی 1397، به اتهام های فساد، جعل اسناد 

و تذویر روبه رو است.

آن نیست. اما او نیز می پذیرد که تنها در ناحیه ی 
ششم کابل که 1۶8 محل داشته احتماال 20 
دستگاه ذخیره کننده ی برق یا پاوربانک گم شده 
است اما این که چگونه مشخص نیست: »در کل 
آن  تحویل دهی  و  دستگاه  روند جمع آوری  در 
در  حتا  و  راه  مسیر  در  است.  نبوده  شفافیت 
دزدی  است  ممکن  کمیسیون  خود  گدام های 

شده باشد. بی گناهان قربانی شده است.«

چالش مدیریتی یا تقصیر کارمندان؟
عادالنه ی  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  مسئوالن 
کمیسیون  می گویند  نیز  )فیفا(  افغانستان 
مستقل انتخابات دلیل موجه در عدم پرداخت 
معاش این کارمندان ندارد. محمدنعیم اصغری، 
از  بار ها  که  می گوید  نهاد  این  سرپرست 
کمیسیون خواسته اند که معاش این کارمندان 
به  هنوز  کمیسیون  اما  شود  پرداخت  باید 
حل  به  حاضر  و  نکرده  توجهی  آنان  خواست 
و  کابل  انتخاباتی  »آمران  است:  نشده  مشکل 
برای  وسایل  که  می گویند  والیات  از  شماری 
آنان دانه به دانه  تسلیم داده نشده که تحویل 
دهند. سرجمع تسلیم شده و بعدا معلوم شده 
که کمبود هم وجود داشته گاهی در توزیع مواد. 

انتخاباتی را بررسی می کند. 
آقای ترون به اطالعات روز می گوید که گرچند 
مستقیم  به گونه ی  ولسوالی ها  و  نواحی  آمران 
موضوع  شدن  مشخص  تا  نیستند،  مقصر 
معاش شان پرداخت نمی شود: »تخمینا به ارزش 
۴1 میلیون افغانی مواد انتخاباتی در 3۴ والیت 
تسلیم  آمران  امضای همین  به  کابل  به شمول 
گم  و  نشده  داده  تحویل  دوباره  اما  شده  داده 
و  لوژستیکی  پروسجرهای  براساس  مواد  شده. 
خدماتی با سلسله مراتب برای مسئوالن تحویل 
به  می شود  جمع آوری  که  وقتی  شده،  داده 

همین سلسله مراتب باید جمع آوری شود.« 
کارمندان  این  از  یکی  معصومی،  محمدتقی 
به  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسئوالن 
می گوید  او  می کند.  متهم  غیراصولی  برخورد 
بدون  مواد   1397 پارلمانی  انتخابات  در  که 
تطبیق کارشیوه و براساس آمارها و گزارش های 
جمع آوری  در  که  است  شده  توزیع  نادرست 
به  است.  شده  مشکالت  و  جنجال  باعث  آن 
مواد  رای دهی  مراکز  از  برخی  در  او  گفته ی 
کمتر از شمار محالت آن توزیع شده بوده است. 
را  آن  مرکزی کمیسیون  درحالی که مسئوالن 

کامل گزارش داده است. 
کارمندان  از  دیگر  شماری  و  معصومی  آقای 
به ویژه  انتخاباتی  مواد  دزدی شدن  و  گم شدن 
محل های  کارمندان  سوی  از  را  پاوربانک ها 
رای دهی می پذیرند اما می گویند که مقصر آنان 

نیستند و معاش شان باید پرداخت شود. 
می گوید  کارمندان  از  دیگر  یکی  امیری  زهرا 
که عمدتا رویدادهای امنیتی عامل گم شدن و 
ضایع شدن مواد انتخاباتی است. در جمع آوری 
آن  تحویل دهی  و  انتخاباتی، گزارش دهی  مواد 
هزاران مشکل دیگر وجود داشته که آنان مقصر 

لیاقت الیق

کمیسیون مستقل انتخابات پس از دو سال و 
موقت  کارمند  هزاران  معاش  هنوز  ماه،  چهار 
 1397 میزان   29 و   28 پارلمانی  انتخابات 
کارمندان  این  از  شماری  است.  نپرداخته  را 
ناحیه ها  در  انتخاباتی  آمران  رده ی  در  که 
داده اند،  انجام  وظیفه  کابل  ولسوالی های  و 
برای  از دوسال  بیش  در جریان  که  می گویند 
اما  کرده  اند  دادخواهی  معاش شان  گرفتن 
جواب قناعت بخش نگرفته و سرگردان شده اند. 
که  می دهد  نشان  رسمی  اطالعات  همچنان 
تنها در والیت کابل، بیش از چهارهزار کارمند 
نکرده اند.   دریافت  معاش  هنوز  انتخابات  روز 
نهاد های ناظر انتخاباتی می گویند که کمیسیون 
بدون  ناسالم  مدیریت  بنابر  انتخابات  مستقل 
دلیل موجه معاش کارمندان را نمی پردازد و به 
این کمیسیون صدمه  اعتبار و شفافیت کاری 

رسانده است. 
اجرانشدن  کابل می گویند  انتخاباتی  مسئوالن 
بین  تمویل کنندگان  سوی  از  پول  به موقع 
المللی، چالش های پرداخت پول به روش بانکی 
و  بایومتریک  ام.پیسه، گم شدن دستگاه های  و 
دیگر مواد انتخاباتی از دالیلی است که معاش 

هزاران هنوز پرداخت نشده است.  

گم  شدن دستگاه بایومتریک
ده ها آمر انتخاباتی نواحی و ولسوالی های کابل 
دستگاه های  گم شدن  به خاطر  والیات  سایر  و 
مسئول  انتخاباتی  مواد  دیگر  و  بایومتریک 
دانسته شده و هنوز معاش نگرفته اند. 39 آمر 
دو  به مدت  که  کابل  از والیت  تنها  انتخاباتی 
قرارداد داشته اند، معاش شان  با کمیسیون  ماه 
می گویند  کارمندان  این  نکرده اند.  دریافت  را 
دستگاه های  گم شدن  در  آنان  که  وجودی  با 
مستقیم  به گونه ی  مواد  دیگر  و  بایومتریک 
را  آنان  انتخابات  کمیسیون  اما  نیستند  مقصر 
مسئول دانسته و هنوز معاش شان را پرداخت 
کابل  والیت  انتخاباتی  مسئوالن  است.  نکرده 
فیصله ی  منتظر  مورد  این  در  که  می گویند 
این  که  دادستانی اند  و  ریاست جمهوری 
کارمندان را معاف می کنند یا مسئول می دانند. 
معلوم هم نیست که این فیصله چه وقت صادر 

می شود. 
به  کابل  انتخاباتی  امور  رییس  ترون،  وحید اهلل 
تفتیش  هیأت  اگر  که  می گوید  روز  اطالعات 
را  کارمندان  این  دادستانی  و  ریاست جمهوری 
مقصر تشخیص دهد، آنان مورد پی گرد عدلی و 
قضایی قرار خواهند گرفت، از این رو معاش شان 
نیز به تعلیق است. هیأتی به ریاست مسئوالن 
دستگاه های  گم شدن  موضوع  کل  دادستانی 
مواد  دیگر  و  پرنتر   پاوربانک،  بایومتریک، 

گاهی حوادث امنیتی صورت گرفته که مواد گم 
شده. در این صورت هم مقصر کارمندان نیست. 
این دالیل موجه نیست و باید پرداخت شود تا 
اعتبار کار کمیسیون صدمه نبیند و کارمندان 
حق شان را بگیرند. اما کمیسیون حاضر نشد که 
این مشکل حل شود. کمیسیون به ما گفت که 
مداخله نکنیم. ما گفتیم که به پارلمان مراجعه 

کنند. چالش در مدیریت است نه کارمند.«
انتخاباتی والیت  امور  ریاست  اطالعات رسمی 
کابل نشان می دهد که تنها در این والیت ۶8 
بایومتریک، ۵8 پرنتر و بیش از 772  دستگاه 
نشده  دریافت  دوباره  اما  شده  توزیع  پاوربانک 
و گم شده است. به گفته ی وحیداهلل ترون، هر 
از 30 هزار  بایو متریک تخمینا بیش  دستگاه 
افغانی، هر دستگاه ذخیره کننده ی برق و پرنتر 
یا دستگاه چاپ تخیمنا بیشتر از سه هزار افغانی 

ارزش دارد.  
مسئوالن امور انتخاباتی والیت کابل می گویند، 
تخمینا به ارزش بیش از ۴0 میلیون افغانی مواد 
انتخابات  در  والیت  مجموع 3۴  در  انتخاباتی، 

1397 گم شده است.
اطالعات رسمی نشان می دهد که رییس جمهور 
در 19 ثور 1398 هدایت داده است تا هیأتی 
از مسئوالن وزارت مالیه، اداره تدارکات ملی و 
دادستانی کل موضوع را زیر بررسی بگیرند و 
پس از مدت هفت روز گزارش و پیشنهادهای 
ارائه  ریاست جمهوری  به  را  مشخص شان 
هدایت  از  دوسال  از  کمتر  که  اکنون  کند. 
موضوع  کنون  تا  اما  می گذرد  رییس جمهور 
حل نشده باقی مانده است. آقای ترون می گوید 
منتظر فیصله ریاست جمهوری است که آمران 
یا مقصر  نواحی و ولسوالی ها را معاف می کند 
مواد  دیگر  و  بایومتریک  دستگاه های  گم شدن 

چرا هزاران کارمند موقت انتخاابت اپرملاین 1397 هنوز معاش نگرفته اند؟

افراد ملکی که در سال مالی 1399 در  تلفات  مجموع 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده 
است، به 8۵00 تن می رسند و 2019 نفر از آن کودکان 
هستند که 23.8 درصد را تشکیل می دهد. این در حالی 
مالی،   98 سال  در  ملکی  افراد  تلفات  شمار  که  است 
کودک  میان 2۶9۶  این  از  که  است  بوده  نفر   10772
)2۵ درصد( کل تلفات افراد ملکی افراد ملکی را تشکیل 
اطفال در  تلفات  بنابراین در سال جاری میزان  می داد. 
مقایسه به سال گذشته نسبت به کل تلفات ملکی )1.2 
)2۵.1درصد(  اطفال  تلفات  تعداد  به  نسبت  و  درصد( 

کاهش داشته است.

افزایش حضور کودکان در منازعات مسلحانه 
1399  تعداد  سال  در  تحقیق  این  یافته های  براساس 
مسلح  نیروهای  صفوف  در  منازعه  درگیر  کودک   12۶
که 20 تن آنان )1۵.9درصد( در صفوف نیرو های دولتی 
و 9۶ تن دیگر )7۶.2درصد( در صفوف نیروهای مسلح 
غیردولتی شامل گروه هایی مسلح مخالف دولت، فعالیت 
داشتند. همچنین شمار کودکانی که در گروه های مسلح 
دولت و غیر دولتی در سال 98 حضور داشتند 90 نفر 
که نسبت به سال 99 )28.۵8 درصد( کمتر بوده است.

عالوه بر این در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است 
که 13 کودک دیگر نیز به عنوان کارگر در قطعات نظامی 
امنیتی و پوسته های نظامی مخالفان دولت، مصروف  و 

کار بوده اند.

بددادن، خرید و فروش دختران به بهانه ی ازدواج، منع 
نامزدی اجباری، چندهمسری و  انتخاب همسر،  آزادانه 
به  دسترسی  محدودیت  یا  و  دسترسی  عدم  همچنین 
به  نسبت  اشکال خشونت  دیگر  از  نیز  درمانی  خدمات 

کودکان است که در گزارش این کمیسیون آمده است.

پولیس و خانواده ها عامل بیشترین خشونت اند
پولیس  به  وابسته  افراد  سوی  از  کودکان  بر  خشونت 
بیشتر از دیگران بوده است. یافته های کمیسیون حقوق 
بشر نشان می دهد که کودکان از سوی افراد وابسته به 
پولیس و اعضای خانواده بیش از دیگران مورد خشونت 

قرار گرفته اند. 
این کمیسیون در گزارش خود آورده است که ۵11 تن از 
کودکان شامل تحقیق از افراد وابسته به پولیس مورد آزار 
و اذیت قرار گرفته اند و 2۴1 کودک دیگر اذعان کرده اند 
که توسط خانواده های شان مورد خشونت قرار گرفته اند. 
از جمله کسانی  معلمان  و  بعد صاحب کاران  در مرحله 

بوده اند که کودکان را مورد خشونت و آزار قرار داده اند.

کاهش 12 درصدی تلفات کودکان در سال 1399
با افزایش جنگ و خشونت در کشور کودکان نیز همواره 
یافته های  اما  بوده اند.  مسلحانه  منازعات  قربانیان  جزو 
شمار  می دهد  نشان  افغانستان  بشر  حقوق  کمیسیون 
قربانیان کودک در سال 1399 نسبت به سال گذشته 

12درصد کاهش یافته است.

این گزارش که از طریق فرم نظارت و توسط کارمندان 
ساحوی این کمیسیون به دست آمده است نشان می دهد 
آن  مختلف  اشکال  و  انواع  شامل  کودکان  بر  خشونت 
و جنسی  اقتصادی  روانی،  فیزیکی،  مانند خشونت های 
درصد   ۴۵.1 کودکان  بر  خشونت  بیشترین  است.  بوده 
معادل ۶28 کودک از خشونت های روانی متأثر شده اند و 
۴3.۶ درصد دیگر برابر با ۶0۶ کودک قربانی خشونت های 

فیزیکی بوده اند.
براساس گزارش این کمیسیون 79 تن از کودکان )۵.7 
درصد( قربانی دیگر انواع خشونت ها شده اند. شامل ۴۴ 
اقتصادی  معرض خشونت های  در  درصد(   3.2( کودک 
قرار داشته اند این نوع از خشونت بیشتر شامل دخترانی 
است که ازدواج کرده اند. ندادن نفقه، محروم شدن از حق 
دیگر  از  ارث  و  اموال  در  تصرف  و  دخل  عدم  و  مهریه 
اشکال خشونت بر این دسته از کودکان عنوان شده است.

خشونت های جنسی بر کودکان
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  اعضای  از  صیاد  راضیه 
می گوید از میان کودکان شامل تحقیق 3۴ کودک قربانی 
خشونت های جنسی بوده اند، در 1۶ مورد )۴7.1درصد( 
قربانی  )11.8درصد(  مورد   ۴ جنسی،  تجاوز  قربانی 
اجبار به فحشا و 7 مورد )20.۶درصد( قربانی آزارواذیت 
جنسی بوده اند. در این گزارش روابط ناخواسته و بارداری 
اجباری از دیگر اشکال خشونت های جنسی گفته شده 

است.

یافته های کمیسیون 
بشر  حقوق  مستقل 
نشان  افغانستان 
میزان  که  می دهد 
بر کودکان  خشونت 
 1399 سال  در 
است.  یافته  افزایش  درصد   1۶ گذشته  سال  به  نسبت 
بر بنیاد تحقیق این کمیسیون که بر روی ۵318 کودک 
انجام شده است، 1391 تن )2۶.2 درصد( آن ها قربانی 

خشونت بوده اند.
کمیسیون حقوق بشر گفته است که این رقم در سال 
از میان ۵2۴8 طفل شامل تحقیق،  1398 خورشیدی 
نفر یعنی )10.2درصد( آن ها در معرض خشونت   ۵3۵
قرار داشته اند. براساس تفکیک جنسیت شمار قربانیان 

کودک پسر دو برابر قربانیان دختر بوده است.
در همین حال این کمیسیون از حضور فعاالنه کودکان 
در میدان های نبرد خبر می دهد. براساس آمار این نهاد 
صفوف  در  منازعه  درگیر  کودک   12۶ حاضر  حال  در 
نیروهای مسلح اعم از نیروهای دولتی و گروه های مسلح 

مخالف دولت حضور دارند.

اشکال خشونت بر کودکان
 ۵ )سه شنبه،  امروز  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
حقوق  وضعیت  مورد  در  را  ساالنه اش  گزارش  حوت( 
های  یافته  کرد.  ارائه  کشور  سراسر  در  کودکان  بشری 

در سال 1399 خشونت بر کودکان و حضور آن ها در درگیری های مسلحانه بیشرت شده است

مسئوالن انتخاباتی کابل می گویند 
اجرانشدن به موقع پول از سوی 
تمویل کنندگان بین المللی، 
چالش های پرداخت پول به 
روش بانکی و ام.پیسه، گم شدن 
دستگاه های بایومتریک و دیگر مواد 
انتخاباتی از دالیلی است که معاش 
هزاران هنوز پرداخت نشده است.  
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ماننـد آدرنالیـن و کورتیـزول را در بدن آزاد 
می کنـد. در نتیجـه برخی از عـروق منقبض 
می شـود، برخی دیگر گشـاد می شـود، فشار 
خـون بـاال مـی رود، هضم غـذا ُکند می شـود 
و قندهـا و چربی هـا سیل آسـا وارد جریـان 
خون می شـود تـا عضـالت از آن تغذیه کند. 
)اگـر سـروصدا آزاردهنده یا خـارج از کنترل 
باشـد، ایـن واکنـش ممکـن اسـت تشـدید 
شـود.( ایـن واکنـش همچنیـن باعـث ایجاد 
کـه  می شـود  بـدن  در  مضـر  مولکول هـای 
بـه نوبـه خود باعـث »اسـترس اکسـیداتیو« 
خونـی  رگ هـای  پوشـش  در  التهـاب  و 
می شـود. در نتیجـه اندوتلیـوِم از کار افتـاده 
بـا جریـان خـون درگیر می شـود و بسـیاری 
از فرایندهـای دیگـر را نیـز متأثـر می کنـد 
کـه در صـورت تشـدید، بـه خطـر ابتـالی 
فـرد به طیـف وسـیعی از بیماری هـای قلبی 

2000 تـا 201۵ در میـان افـرادی کـه در 
زندگـی  زوریـخ سـویس  فـرودگاه  نزدیکـی 
از  حاکـی  بـود،  شـده  تحلیـل  می کننـد، 
شـبانه  میـر  و  مـرگ  چشـم گیر  افزایـش 
پـرواز  از  پـس  زنـان  میـان  در  به ویـژه 

بـود. هواپیماهـا 
پژوهش گران در مطالعه شان درباره پیامدهای 
تغییرات چشم گیر  بر  عروقی سروصدا  قلبی 
»الیه درون رگی« یا »اندوتلیوم« )که پوشش 
انسان  بدن  خونی  رگ های  و  عروق  داخلی 
کرده اند.  تمرکز  سروصدا،  اثر  بر  است( 
دانشمندان دریافته اند که این الیه درون رگی 
معرض  در  فرد  مداوم  قرارگرفتن  در صورت 

صوتـی در محیـط را مسـتقیما بـا افزایـش 
خطـر ابتال به تعـدادی از بیماری هـای قلبی 
عروقـی پیونـد می دهـد. دانشـمندان درحال 

هسـتند. ارتبـاط  ایـن  میکانیـزم   مطالعـه 
و  روان پزشک  باسنر«،  »ماتیاس 
پنسیلوانیا«  »دانشگاه  اپیدمیولوژیست 
اثرات  بین المللی  »کمیسیون  رییس  و 
درحال  »ما  می گوید:  سروصدا«،  بیولوژیکی 
اثرات  نشان دادن  برای  شواهدی  جمع آوری 
فیزیولوژیکی سروصدا، چه اثرات آن بر روی 
سلول ها و اندام های یک فرد چه اثرات آن بر 
تصویری  و کم کم   کل یک جمعیت هستیم 
می آوریم.«  به دست  مشکل  این  از  واضح 
که  شواهدی  تمام  وجود  با  که  می گوید  او 
دانشمندان جمع آوری کرده اند، تعداد اندکی 
از مردم از شدت آسیب آنچه او و همکارانش 

آن را »قاتل خاموش« می نامند، آگاهند.

به سمت مشکالت قلبی
مطالعات نشان می دهد که حدود یک-سوم 
معرض  در  مرتبا  امریکایی ها  و  اروپایی ها 
از سروصدا قرار دارند که  سطح »ناسالم«ی 
)واحد  دسی بل   80 تا   70 حدود  از  معموال 
لگاریتمی برای اندازه گیری سطح فشار صدا 
یا شدت صوت( آغاز می شود. برای مقایسه: 
 ۶0 حدود  معموال  عادی  گفت وگوی  یک 
دسی بل است، سروصدای موتر و الری حدود 
70 تا 90 دسی بل است و صدای انواع آژیرها 
یا  دسی بل   120 به  می تواند  هواپیماها  و 

بیشتر از آن برسد.
مـداوم  قرارگرفتـن  زیـادی  پژوهش هـای 
محیطـی  سـروصدای  چنیـن  معـرض  در 
مشـکالت  بـه  ابتـال  خطـر  افزایـش  بـا  را 
قلبـی مرتبـط می دانـد. بـرای مثـال برپایـه 
 Noise & مطالعه سـال 2018 انسـتیتوت
Health  کـه داده هـای مربـوط به سـالمت 
کـرد،  بررسـی  را  نفـر  میلیـون   1 از  بیـش 
افـرادی کـه در نزدیکی فـرودگاه فرانکفورت 
زندگـی می کننـد، 7 درصد بیشـتر از افرادی 
کـه در محله هـای مشـابه اما سـاکت زندگی 
می کننـد، بـا احتمـال سـکته مغـزی روبه رو 
در  کـه  گزارشـی  می شـوند. سـال گذشـته 
در  و  شـد  منتشـر  اروپـا«  قلـب  »جورنـال 
آن داده هـای حـدود 2۵ هـزار مـرِگ ناشـی 
از مشـکالت قلبـی عروقـی بیـن سـال های 

سال 2011 باند چهارم »فرودگاه بین المللی 
به  آلمان،  فرودگاه  شلوغ ترین  فرانکفورت«، 
اعتراضات  کار  این  شد.  سپرده  بهره برداری 
و  برانگیخت  را  منطقه  مردِم  گسترده ی 
برای  دوشنبه  هر  سال  برای چند  معترضان 
یک  می شدند.  سرازیر  فرودگاه  به  تظاهرات 
باند چهارم، یکی از  سال بعد از آغاز به کار 
رویترز  خبرگزاری  با  گفت وگو  در  معترضان 
گفت: »زندگی ام را به هم زده است. هرگاه که 
به باغ خانه می روم تنها چیزی که می شنوم 

سروصدای هواپیماهای باالی سرم است.«
باند جدید فرودگاه ده ها هواپیما را مستقیما 
متخصص  مونزل«،  »توماس  خانه ی  فراز  از 
ماینتس  »دانشگاه  پزشکی  مرکز  در  قلب 
آلمان« هدایت می کند. او می گوید: »من در 
ساحه نزدیک به »اتوبان آلمان« و در نزدیکی 
مسیر قطار بین شهری زندگی  کرده ام، ]اما[ 
است.«  آزاردهنده ترین  هواپیما  سروصدای 
 2009 سال  گزارش  آن زمان  در  مونزل 
بود.  خوانده  را  بهداشت  جهانی  سازمان 
بین  ارتباط  وجود  از  گزارش  این  یافته های 
سروصدا و افزایش مشکالت قلبی حاکی بود. 
در  ارتباط  این  تأیید  برای  علمی  اما شواهد 
 2011 سال  در  مونزل  بود.  ناچیز  آن زمان 
بیشتر  آموختن  برای  را  پژوهشش  تمرکز 
داد.  تغییر  نگران کننده،  این مسأله ی  درباره 
درباره  او  نگرانی  به  تصمیم  این  که  البته 

سالمت خودش بی ربط نبود.
در  قرارگرفتـن  دیری سـت  دانشـمندان 
کاهـش  بـا  را  زیـاد  سـروصدای  معـرض 
امـا  می داننـد.  مرتبـط  فـرد  شـنوایی 
و  هواپیمـا  سـروصدای  از  ناشـی  آسـیب 
موتـر بـه گـوش و سیسـتم شـنوایی انسـان 
پرسـروصدا  ترافیـک  نمی شـود.  محـدود 
بعـد از آلودگـی هـوا و تقریبـا هم ردیـف بـا 
یـک  سـیگار،  دود  معـرض  در  قرارگرفتـن 
اصلـی  فیزیولوژیکـی  اسـترس زای  عامـل 
دهـه  طـی  پژوهش هـا  می شـود.  دانسـته 
آلودگـی  یـا  ترافیـک  سـروصدای  گذشـته 

به  »سالم«  وضعیت  یک  از  صوتی،  آلودگی 
تبعات جدی  با  ملتهب  و  »انگیخته«  حالت 
برای سالمت بدن فرد مذکور، تغییر می کند.

تأثیر  خونی  رگ های  بر  سروصدا  چرا 
می گذارد؟

صدا  وقتی  است:  شرح  این  به  تقریبا  پاسخ 
به مغز می رسد، دو ناحیه ی مهم یعنی قشر 
شنوایی )که صدا را برای مغز ترجمه می کند( 
و هسته »آمیگداال« )که پاسخ های احساسی 
به صدا را مدیریت می کند( را فعال می کند. 
هنگام  به ویژه  شود،  بلندتر  صدا  هرچه 
گریز«  یا  جنگ  »پاسخ  آمیگداال  استراحت، 
بدن را حتا اگر فرد از آن مطلع نباشد، فعال 

می کند.
واکنـش  کـه  گریـز  یـا  جنـگ  پاسـخ 
فیزیولوژیـک بـدن در برابر اسـترس دانسـته 
می شـود، وقتـی فعـال شـد، هورمون هایـی 

دو  می رسد،  مغز  به  صدا  وقتی 
شنواییی  قشر  یعنی  مهم  ناحیه ی 
)که صدا را برای مغز ترجمه می کند( 
و هسته »آمیگداال« )که پاسخ های 
مدیریت  را  صدا  به  احساسی 
هرچه  می کند.  فعال  را  می کند( 
هنگام  به ویژه  شود،  بلندتر  صدا 
استراحت، آمیگداال »پاسخ جنگ یا 
گریز« بدن را حتا اگر فرد از آن مطلع 
نباشد، فعال می کند.

رسوصدا؛ 
قاتل خاموش قلب

ترافیک پرسروصدای شهر و محیط با افزایش خطر ابتال 
به فشار خون باال، سکته های قلبی و مغزی مرتبط است.

نه تنها امریکا، ناتو و اتحادیه ی اروپا که در سطح منطقه، به جز پاکستان، هیچ 
حمایت  افغانستان  در  طالبان  رهبری  تحت  سیاسی  نظام  برقراری  از  دولتی 
ظاهرا  گذاشته،  تمام  سنگ  طالبان  از  حمایت  در  که  پاکستان  حتا  نمی کنند. 

تسلط طالبان بر کشور و برقراری نظام طالبانی در کابل را نفی می کند.

خواب آشفته ی فتح

از  بیش  گروه  این  اما  بود  سیاسی  روند  در 
فرصتی  به  عنوان  را  توافقنامه ی دوحه  آن که 
یک  دیده ی  به  آن  به  بدانند،  مصالحه  برای 
بر  نظامی  غلبه ی  برای  مناسب  کمین گاه 

دولت افغانستان نگریستند.
به  طالبان  پابندی  عدم  به دلیل  اکنون، 
با  رابطه  قطع  بر  مبنی  دوحه  توافقنامه ی 
القاعده و دیگر گروه های تروریستی فراملیتی، 
در  فعاالنه  اشتراک  و  خشونت ها  کاهش 
جدید  حکومت  صلح،  بین االفغانی  مذاکرات 

صلح  پروسه ی  به  نسبت  واقعی شان  رویکرد 
جمهوری  سیاسی  یا  نظامی  فتح  بر  مبنی 
به  پیش  از  بیشتر  را  افغانستان  اسالمی 
از  سال  یک  به  نزدیک  گذاشتند.  نمایش 
رسمی  نام  که  دوحه  توافقنامه ی  امضای 
آن، »توافقنامه ی آوردن صلح به افغانستان« 
اسم  فحوای  برخالف  اما  می گذرد  بود، 
طالبان  آن،  امضای  از  پس  توافقنامه،  این 
شدیدترین خشونت ها و حمالت در طول 20 
افغانستان  دولت  و  مردم  بر  را  گذشته  سال 
باوصف  افغانستان  دولت  کردند.  تحمیل 
آن که در مذاکرات صلح میان طالبان و ایاالت 
متحده مشارکت نداشت، حاضر شد بیش از 
۵ هزار زندانی این گروه را آزاد کند، با حسن 
شرکت  صلح  بین االفغانی  مذاکرات  به  نیت 
کند و در برابر حمالت و خشونت های طالبان 
این گروه به ترک جنگ و  ادبیات دعوت  از 
حضور واقعی در میز مذاکرات استفاده کند 
اما طالبان خشونت ها را بیشتر و حمالت شان 
با  طالبان  می رسد  نظر  به  دادند.  افزایش  را 

صلح«،  توافق  از  پس  اسالمی  »حکومت  به 
زندان های  از  طالبان  زندانی  هزار   ۵ رهایی 
خارج  و  تحریم ها  رفع  افغانستان،  دولت 
کردن طالبان از فهرست سیاه شورای امنیت 
سازمان ملل متحد، متعهد شد. از امتیازهای 
بادآورده ای که به طالبان واگذار شد، چنین 
به قول معروف،  ایاالت متحده  برمی آمد که 
بتواند  تا  است  »بینی خمیری«  دنبال  به 
افغانستان  از  امن  به صورت  را  نیروهایش 

خارج کند.
میان  صلح  مذاکرات  در  افغانستان  حکومت 
بود.  اصلی  غایب  طالبان  و  متحده  ایاالت 
تالش حکومت بر این بود که دولت افغانستان 
حمایت  مورد  و  مشروع  نظام  به  عنوان 
صلح  مذاکرات  در  کشور،  جمعیت  اکثریت 
مالکیت اش  تحت  روند  و  شده  سهیم  دوحه 
حکومت،  تالش  این  از  هدف  بگیرد.  قرار 
جلوگیری از سناریوی مذاکره و توافق میان 
سیاسی  آینده ی  در خصوص  متحده  ایاالت 
مستقر  و  مشروع  حکومت  غیبت  در  کشور 
بود. به تبع این رویکرد، از آغاز روند تا کنون، 
حکومت افغانستان در هر مرحله که برایش 
صریح  مخالفت های  بوده،  مقدور  و  ممکن 
اعتراض هایش  و  روند  بر  غیرمستقیم اش  و 
کرده  ابراز  را  مذاکرات  میکانیزم  به  نسبت 

است.
گـروه  بزرگ تریـن  به  عنـوان  طالبـان 
جـاری  جنـگ  در  شورشـی  و  تروریسـتی 
افغانسـتان و طـرف اصلـی مذاکـرات صلـح، 
در پـی آن بـود تـا ابتـدا از طریـق مذاکـرات 
سیاسـی بـا ایـاالت متحـده، بـا ایـن کشـور 
در خصـوص خـروج نظامـی از افغانسـتان به 
توافـق رسـیده و جنـگ اش بـه ایـن کشـور 
نفـوذ  بـا رویکـرد  پایـان دهـد و سـپس  را 
سیاسـی بـر جبهه ی جمهوریـت و در صورت 
نیـاز اسـتفاده از غلبـه ی نظامی، بـه »رؤیای 

فتـح« جامـه ی عمـل بپوشـانند.
روند  آغاز  از  که  ماهی  در طول 30  طالبان 
روز،  هر  گذشت  با  می گذرد،  دوحه  سیاسی 

خادم حسین کریمی

پاییز  اواسط  در  که  زمانی  پیش،  ماه   30
صلح  مذاکرات  دور  نخستین   ،1397
به  امریکایی  دیپلمات های  میان  افغانستان 
نمایندگان طالبان  و  رهبری زلمی خلیل زاد 
در دوحه برگزار شد، امید کم سابقه ای برای 
جنگ  و  خشونت  دهه  چهار  پایان یافتن 
ویرانگر در افغانستان خلق شد. تصور و انتظار 
آغاز  خشونت،  کاهش  روند،  این  از  مردم 
روندی سیاسی برای حل منازعه ی جاری در 

کشور و در نهایت برقراری صلح پایدار بود.
از  مـاه   30 کـه  اکنـون  انتظـار،  برخـالف 
صلـح  مذاکـرات  دور  نخسـتین  برگـزاری 
طالبـان  و  امریکایی هـا  میـان  افغانسـتان 
می گـذرد، نه تنهـا امیـد مـردم بـه برقـراری 
کـه  می شـود  کمتـر  روز  هـر  گذشـت  بـا 
خشـونت ها افزایـش یافتـه و برخـالف تصور 
اولیـه مبنـی بـر حرکـت به سـمت اسـتقرار 
صلـح پایـدار، حتا بیم شکسـت رونـد دوحه 
و کشانده شـدن افغانسـتان بـه یـک جنـگ 
داخلـی خونبـار دیگـر نیز خلق شـده اسـت.

پاییز  در  افغانستان  صلح  روند  که  زمانی 
یک  هر  شد،  آغاز  رسمی  به صورت   1397
هرکدام  جنگ،  در  درگیر  طرف های  از 
رویکردهای جداگانه  و به تبع آن، انتظارهای 
متحده ی  ایاالت  داشتند.  روند  از  متفاوتی 
تحت رهبری ترمپ، به دنبال پایان دادن به 
قیمت  به  متحده  ایاالت  طوالنی ترین جنگ 
بود.  طالبان  به  بادآورده  امتیازات  واگذاری 
متحده  ایاالت  پیشین  حکومت  باج دهی 
منتج شدن  و  روند  پیشرفت  با  طالبان،  به 
برجسته تر  توافقات،  و  نتایج  به  مذاکرات 
فبروری   29 صلح  توافقنامه ی  می شد. 
اوج  طالبان،  و  متحده  ایاالت  میان   2020
این باج دهی بی رویه به طالبان را به نمایش 
ایاالت  توافقنامه،  این  براساس  می گذاشت. 
قطع  بر  مبنی  طالبان  تعهد  بدل  در  متحده 
از  نظامی  کامل  خروج  به  القاعده،  با  رابطه 
افغانستان، تعدیل نظام از جمهوریت کنونی 

این تصور که مسئله ی شان با ایاالت متحده 
در  افغانستان  استراتژیک  شرکای  دیگر  و 
این  دنبال  به  را یک سره کرده،  ناتو  سازمان 
نظامی،  فشار  واسطه ی  به  تا  بودند/هستند 
افغانستان  بر  خونریزی،  و  کشتار  افزایش 

مسلط و حاکم شوند.
ویژه ای  امتیازات  به دلیل  دوحه  توافقنامه ی 
است،  شده  واگذار  طالبان  به  آن  در  که 
گروه  این  برای  بی نظیر  و  طالیی  فرصتی 
اشتراک  و  جنگ  از  کشیدن  دست  برای 
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بـاال، تصلـب  از جملـه فشـار خـون  عروقـی 
شـرایین، چاقـی و دیابـت کمـک می کنـد.

نشان  موش ها  و  انسان ها  روی  بر  مطالعات 
چند  از  پس  فقط  اندوتلیوم  که  می دهد 
ساعت قرارگرفتِن شبانه در معرض سروصدای 
خطرات  یعنی  این  و  می افتد  کار  از  هواپیما، 
قبل  از  که  افرادی  به  تنها  زیاد  سروصدای 
متابولیکی  و  قلبی  مشکالت  خطر  معرض  در 
براساس مطالعه ای  نمی شود؛  هستند، محدود 
همکارانش  و  مونزول  توسط   2019 سال  که 
بنیادی قلب و عروق«  در جورنال »تحقیقات 
منتشر شد، حتا بزرگ ساالن سالمی که موقع 
چرت زدن یا در خواب در معرض صدای ازقبل 
بالفاصله  تقریبا  گیرند،  قرار  قطار  ضبط شده 
در عملکرد رگ های خونی شان  اختالل  دچار 

می شوند.
بر  مروری  نویسندگان  از  یکی  که  مونزل 
»نشریه  در  عروق  و  قلب  سالمت  و  سروصدا 
نیز   2020 سال  در  جهانی«  بهداشت  ساالنه 
هست، می گوید: »ما متعجب شدیم که جوانان 
فقط پس از یک شب شنیدن این صداها دچار 
ما  شدند.  اندوتلیوم شان  عملکرد  در  اختالل 
همیشه فکر می کردیم این اختالل چیزی ست 
که افراد امکان دارد در بزرگ سالی به آن دچار 

شوند.«

چالش های پژوهش
سروصدا  بین  رابطه  درباره  داده ها  این که  با 
است،  جمع شدن  درحال  قلبی  مشکالت  و 
کار  می تواند  معلول  و  علت  گره  بازکردن  اما 
خواب  آزمایش  های  انجام  باشد.  دشواری 
سروصدای  تأثیر  بین  تمایز  یا  مدت  طوالنی 
مقابل  در  سروصدا  خوِد  اثرات  یا  شب  و  روز 
)که  هوا  آلودگی  و  سروصدا  ترکیبی  تأثیرات 

اغلب به هم مرتبطند( کار ساده ای نیست.
خدمـات  دانشـمند  شـیریچس«،  »آندریـاس 
لنـدن«  کینگـز  »دانشـگاه  در  بهداشـتی 
پیامدهـای  تحلیـل  و  تجزیـه  می گویـد 
سـروصدای محیطـی به دلیـل ماهیـت ذهنـی 
صـدا نیز دشـوار اسـت. او در مـورد واحدهای 
مراقبـت ویـژه شـفاخانه ها مطالعـه می کنـد؛ 
درحـال  تلفن هـای  آن  در  کـه  محیطـی 
زنگ خـوردن و صـدای تلق تلـق  ظـروف غـذا، 
بهبـودی  بـرای  می توانـد  بیمـار،  بـه  بسـته 
بیمـار تسـکین دهنده، یـا برعکس واقع شـود. 

قرار نداشته است. 
»دیروز از ولسوالی های جاغوری، مالستان و ناهور مسئوالن امنیت 
ملی به ما تماس گرفتند که به آنان ابالغ شده که از تاریخ 30 دلو 
به بعد، نیروهای خیزش مردمی را معاش نمی دهیم چون تشکیالت 
آن در کل افغانستان لغو شده است. این خبر برای ما سبب تشویش 
و نگرانی شد. من فرصتی پیدا کردم و با آقای سراج صحبت کردم. 
آقای سراج وقتی این خبر را از من شنید، تکان خورد و گفت که 

اصال چنین تصمیمی اتخاذ نشده است.«
آقای رحمانی اضافه کرد که رییس امنیت ملی اطمینان داده است 
ولسوالی ضروری  این سه  در  مردمی  نیروهای خیزش  که حضور 

است و آنان مثل سابق باید انجام وظیفه کنند. 
نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی های مالستان، جاغوری و ناهور 
پس از آن شکل گرفت که دو سال قبل طالبان حمالت وسیعی را 
به ولسوالی های مالستان و جاغوری آغاز کردند؛ حمالتی که تلفات 
وارد کرد و سبب شد  و مردم محل  نیروهای دولتی  بر  سنگینی 
صدها خانواده آواره شوند. شمار مجموعی نیروهای خیزش مردمی 

در این سه ولسوالی به حدود ۵00 نفر می رسند. 
نمایندگان مردم غزنی در مجلس، حضور این نیروها را برای تأمین 
امنیت این مناطق مهم می خوانند. آنان معتقدند اگر تشکیالت این 
نیروها لغو شوند نیروی های امنیتی موجود در این ولسوالی ها قادر 

به حفظ این قلمرو نیستند. 
صحبت  در  مجلس  در  غزنی  مردم  نماینده  اخالقی،  محمدعلی 

که  مرزهای طوالنی  به  توجه  با  روز می گوید  اطالعات  روزنامه  با 
ولسوالی های مالستان و جاغوری با مناطق ناامن دارد، حضور و حفظ 
این نیروها الزم است و در صورتی که لغو شود، میزان تهدید در 
این ولسوالی افزایش می یابد: »در صورت لغو، هم روحیه نیروهای 
امنیتی مستقر در این ولسوالی ها پایین می آید و هم طالبان وقتی 
خواهند  را  تهاجمی  حمله ی  آمادگی  قطعا  بشنوند،  را  خبر  این 

گرفت.«
به گفته آقای اخالقی، اگر پروسه ی صلح تا بهار به کاهش خشونت 
پیش  از  بیشتر  آینده  سال  بهار  در  قطعا خشونت ها  نشود،  منتج 
خواهد شود. بنابراین او از نهادهای امنیتی می خواهد که در کنار 
حفظ نیروهای خیزش مردمی، نیروهای اردوی ملی و پولیس ملی 

را نیز افزایش دهند. 
عارف رحمانی نیز می گوید از روزی که نیروهای خیزش مردمی در 
نقاط حساس و آسیب پذیر این ولسوالی ها مستقر شده اند، طالبان 
دیگر جرأت نکردند که به این ولسوالی ها حمله کنند: »اگر چنین 
تمهید و تدبیری صورت نمی گرفت، گمان می کنم که بخش بزرگی 
از هزارستان در اختیار طالبان بود زیرا این ولسوالی ها دروازه ورود 

به هزاره جات است.«
نیروهای خیزش مردمی جدا از نیروهای متعارف مثل امنیت ملی، 
اردو و پولیس نیروهای محلی هستند که در مناطق  و روستاهای 
خودشان فعالیت دارند. آنان تحت نظارت ریاست عمومی امنیت 
ملی فعالیت می کنند. ریاست امنیت ملی برای آنان اسلحه و مهمات 
مرکزی،  والیت های  در  بیشتر  نیروها  این  می دهد.  دست مزد  و 

شمالی و شمال شرق کشور فعال هستند.

لطف علی سلطانی 

ولسوالی های  در  مردمی  خیزش  نیروهای  لغو  خبر  درحالی که 
می شود،  دست به دست  غزنی  والیت  ناهور  و  مالستان  جاغوری، 
رییس عمومی امنیت ملی از این موضوع اظهار بی خبری کرده و 

گفته که او چنین دستوری نداده است. 
شماری از وکالی والیت غزنی در صحبت با روزنامه اطالعات روز 
می گویند پس از آن که این خبر منتشر شد آنان به دیدار احمدضیا 
سراج، رییس عمومی امنیت ملی رفته و از او در این مورد وضاحت 
»تکان  است  را شنیده  این خبر  وقتی  آقای سراج  اما  خواسته اند 
خورده« و از این تصمیم به طور قطع اظهار بی اطالعی کرده  است. 

لغو  امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی،  نیز  مقام های وزارت دفاع 
نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی ها را رد کردند و گفتند 
که در سطح رهبری هنوز هیچ تصمیمی مبنی بر لغو این نیروها 

گرفته نشده است. 
شاه محمود میاخیل، معاون اول وزارت دفاعی ملی گفت که بحث 
لغو این نیروها مطرح بوده است، بلکه مسئوالن امنیتی در نظر دارد 
استفاده ی مؤثر از نیروها را ارزیابی و سپس در مورد آن تصمیم 
اتخاذ کنند. به گفته ی آقای میاخیل همان گونه که موضوع پولیس و 
اردوی خیالی مطرح است بحث موجودیت نیروهای خیزش مردمی 
خیالی نیز مطرح است. به گفته ی او پس از ارزیابی نظر به سطح 
تهدید و همکاری مردم با نیروهای امنیتی، حضور نیروها به شمول 

نیروهای خیزش مردمی در هر منطقه مشخص می شود.

او گفت: »مثال ولسوالی کامه ننگرهار با وجودی که یک ولسوالی 
کالن است، اما در آن جا تشکیل پولیس 80 نفر است و امن هم 
است. چون که مردم با پولیس همکاری می کنند. اما در شماری از 
ولسوالی ها با آن که 1300 نیروی خیزش مردمی و پولیس و دیگر 
نیروها در آن جا مستقر هستند، اما هنوز امن نیست. بنابراین تصمیم 
افغانستان  تمام  در  نیروها  حضور  مؤثریت  که  است  شده  گرفته 

ارزیابی و براساس نیاز نیرو مستقر شوند.«
با آن که مقام های بلندپایه ی امنیتی و دفاعی کشور لغو نیروهای 
مردود  را  غزنی  والیت  امن  ولسوالی های  در  مردمی  خیزش 
می خوانند اما دیروز منابعی از ریاست عمومی امنیت ملی به روزنامه 
اطالعات تأیید کردند که تشکیل حدود 300 نفری خیزش مردمی 
برای ولسوالی جاغوری این والیت لغو می شود. یک منبع حکومتی 
در ولسوالی جاغوری به شرط حفظ نامش به اطالعات روز گفت که 

تصمیم لغو تشکیل این نیروها از مرکز ابالغ شده است. 
جبران حارث، سخن گوی ریاست عمومی امنیت ملی هم دیروز این 
خبر را تأیید کرد و گفت که تصمیم لغو نیروهای خیزش مردمی 
ارزیابی  آن که  از  پس  گفت  او  است.  شده  گرفته  جاغور  ولسوالی 
شد نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی جاغوری نیاز نیست، این 

تصمیم گرفته شد. 
سخن گوی ریاست امنیت ملی در حالی لغو نیروهای خیزش مردمی 

را تأیید کرده که رییسش از آن ابراز بی خبری کرده است.
عارف رحمانی، نماینده ی مردم غزنی که پس از نشر این خبر به 
دیدار احمدضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی رفته به روزنامه 
اطالعات روز می گوید که آقای سراج اصال در جریان این تصمیم 

خصـوص  در  تالشـیم  در  »مـا  می گویـد:  او 
سـطح دسـی بل و ادراک صـدا توسـط فـردی 
درک  دارد،  قـرار  صـدا  آن  معـرض  در  کـه 

بهتـری بـه دسـت آوریـم.«
بی پاسخی  پرسش های  به رغم  این حال  با 
و  آلودگی صوتی  بین  ارتباط  دارد،  وجود  که 
به  بیشتر  روزبه روز  جسمی  سالمت  کاهش 
رسمیت شناخته می شود. گزارش سال 2018 
خاطرنشان  بهداشت  جهانی  سازمان  توسط 
به دلیل  غربی  اروپای  ساکن  افراد  که  کرد 
از  بیش  جمعا  ساله  هر  پرسروصدا  ترافیک 
از دست  را  1.۶ میلیون سال عمر سالم خود 
مرِگ  تعداد  براساس  محاسبه  این  می دهند. 
معرض  در  قرارگرفتن  از  ناشی  وقت  از  پیش 
سروصدا و همچنین سال هایی است که افراد 
با معلولیت یا بیماری ناشی از سروصدا زندگی 

کرده اند.
در  است:  افزایش  درحال  احتماال  رقم  این  و 
سال 2018 حدود ۵۵ درصد مردم در شهرها 
تا  که  می شود  پیش بینی  و  می کردند  زندگی 

سال 202۵ این رقم به 70 درصد برسد.
برخی دولت ها به اعتراضات مردم توجه کرده 
و سعی کرده اند با اجرای ممنوعیت پروازهای 
فناوری های  توسعه  برای  ایجاد مشوق  شبانه، 
شکایات  برای  جریمه  صدور  و  بی سروصدا 
کنند.  ساکت  را  شهری  فضای  سروصدا،  از 
سکوت  تأمین  برای  می توانند  افراد  همچنین 
دوالیه کردن  با  را  خواب هاشان  اتاق   بیشتر، 
کاهش دهنده  پرده های  آویختن  یا  پنجره ها 
توان  داشتن  صورت  در  یا  صوتی،  آلودگی 
به  ساکت تر،  محله های  به  مکان  نقل  مالی، 
خودشان کمک کنند. باسنر می گوید به لحاظ 
فردی راه حل های ارزان تر ممکن است استفاده 
به  تخت خواب  انتقال  یا  در شب  از گوش گیر 
قسمت آرام تر منزل باشد. او معتقد است که 
ما حتا اگر احساس پریشانی به خاطر سروصدا 
داشته  نظر  در  را  تدابیری  باید چنین  نکنیم، 

باشیم.
زندگـی  منهتـن  در  »اگـر  می گویـد:  او 
می کنیـد، بعـد از مدتـی متوجـه نمی شـوید 
کـه چقـدر شـهر پرسـروصدایی اسـت. زیـرا 
بـه آن عـادت می کنیـد. امـا عادت کـردن بـه 
سـروصدا از نظـر روان شـناختی، بـه ایـن معنا 
نیسـت کـه سـروصدا پیامدهـای منفـی برای 

سـالمت تـان نـدارد.«

مسأله نیروهای خیزش مردیم در مالستان و جاغوری؛ 
لغو یا ابزنگری در موثریت نیروها؟

تعهدات  و  توافقنامه  این  متحده،  ایاالت 
کشورش به مفاد آن را به بازبینی گرفته  است. 
ایاالت متحده و در کنار آن دیگر اعضای ناتو، 
و  سازمان  این  دفاع  وزرای  نشست  در  اخیرا 
نشست امنیتی مونیخ، صریحا اعالم کردند که 
تعهد  به  مشروط  افغانستان  از  نظامی  خروج 
واقعی طالبان به مفاد توافقنامه ی دوحه است. 
این موضع صریح، پیام واضحی به طالبان دارد. 
اگر این گروه به خشونت ها و حمالت اش ادامه 
دهد، ناتو و ایاالت متحده نه تنها از افغانستان 
همه جانبه اش  حمایت  که  شد  نخواهد  خارج 
از حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی ملی 
را ادامه خواهند داد. موضعی که به صراحت، 
را  آن  تحقق  و  کرده  حمله  فتح«  »رؤیای  بر 

ناممکن می کند.
نه تنهـا امریـکا، ناتـو و اتحادیـه ی اروپـا که در 
سـطح منطقـه، به جز پاکسـتان، هیـچ دولتی 
رهبـری  تحـت  سیاسـی  نظـام  برقـراری  از 
نمی کننـد.  حمایـت  افغانسـتان  در  طالبـان 
طالبـان  از  حمایـت  در  کـه  پاکسـتان  حتـا 
سـنگ تمـام گذاشـته، ظاهـرا تسـلط طالبان 
بـر کشـور و برقـراری نظـام طالبانـی در کابل 

نفـی می کنـد. را 
طالبان در طول دو دهه ی گذشته، شورش و 
جنگ شان بر علیه مردم و دولت افغانستان را 
صبغه ی دینی و شرعی داده اند. پس از دو دهه 
علمای  از  توجهی  قابل  بخش  اکنون  شورش، 
جهان اسالم دوام جنگ طالبان در برابر دولت 
علمای  کشانده اند.  چالش  به  را  افغانستان 
جهان اسالمی اگر به صراحت از موضع دولت 
جنگ  به  دستکم  نکنند،  حمایت  افغانستان 

طالبان مشروعیت نمی دهند.
چینش هـای  همـه ی  کـه  اسـت  ایـن  واقـع 
در  گرفتـه  صـورت  نظامـی  و  سیاسـی 
خصـوص رونـد صلح افغانسـتان با چشـم انداز 
شـکل گیری یک توافـق سیاسـی و پایان دادن 
رونـد  یـک  طریـق  از  کشـور  منازعـه ی  بـه 
سیاسـی صورت گرفته اسـت. ایاالت متحده و 
اتحادیـه ی اروپا به  عنوان شـرکای اسـتراتژیک 

افغانسـتان در نظـام کنونـی و نظـام سیاسـی 
پـس از صلـح، همسـایگان افغانسـتان منهای 
کشـورهای  و  منطقـه  قدرت هـای  پاکسـتان، 
اسـالمی، همگـی بااالتفـاق از رونـد سیاسـی 
راه حـل  رهگـذر  از  صلـح  برقـراری  و  دوحـه 
سیاسـی حمایـت می کننـد. در داخـل کشـور 
مردم و قشـر سیاسـی، بـه صورت گسـترده از 
رونـد سیاسـی به جـای گزینـه ی نظامی برای 

پایـان منازعـه ی جـاری حمایـت می کننـد.
به  واضحی  پیام های  ناتو،  و  متحده  ایاالت 
فرستادند.  افغانستان  در  جنگ  طرف های 
اراده ی بین المللی و منطقه ای در سطح جهان 
مبنی  کشور  داخل  در  حداکثری  مطالبه ی  و 
کشور  در  جاری  خونبار  منازعه ی  پایان  بر 
موجود  راه حل  تنها  سیاسی،  روند  طریق  از 
جدید  حکومت  موضع  است.  افغانستان  برای 
را  پیام  این  سو  یک  از  ناتو  و  متحده  ایاالت 
اراده ی  که  می فرستد  افغانستان  حکومت  به 
حداکثری برای پایان دادن به جنگ از طریق 
روند سیاسی به راه افتاده و اگر احیانا طرفی 
در پی خلق مانع و چالش باشد، منزوی شده و 
از پروسه کنار گذاشته می شود. از سوی دیگر، 
نظامی  غلبه ی  دارد؛  طالبان  به  روشن  پیامی 
نیست  افغانستان ممکن  بر جمهوری اسالمی 
دولت  یابد،  ادامه  توهم  این  که  در صورتی  و 
افغانستان از حمایت حداکثری مالی و نظامی 
برخوردار  خشونت  و  شورش  با  مقابله  برای 

خواهد بود.
حل  برای  شده  خلق  فرصت  از  باید  طالبان 
به  دادن  پایان  و  جاری  منازعه ی  سیاسی 
خشونت ها با حسن نیت استفاده کنند. طالبان 
باید این واقعیت را بپذیرند خوابی که دیده اند 
آشفته است زیرا غلبه ی نظامی بر نظام قانون 
نظامی،  رویکرد  دوام  و  نیست  ممکن  اساسی 
فراخ شدن  بیشتر،  خون های  ریخته شدن  جز 
جنایات  کارنامه ی  طوالنی شدن  قبرستان ها، 
این گروه و فربه شدن کینه  و نفرت از این گروه 
نخواهد  پی  در  نتیجه ای  افغانستان،  مردم  در 

داشت.
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سخن گوی  حارث،  جبران 
امنیت  عمومی  ریاست 
خبر  این  دیروز  هم  ملی 
که  گفت  و  کرد  تأیید  را 
نیروهای  لغو  تصمیم 
ولسوالی  مردمی  خیزش 
است.  شده  گرفته  جاغور 
آن که  از  پس  گفت  او 
نیروهای  شد  ارزیابی 
خیزش مردمی در ولسوالی 
این  نیست،  نیاز  جاغوری 
عارف رحمانی، نماینده غزنی در مجلس می گوید که رییس امنیت ملی اطمینان داده که نیروهای خیزش مردمی در این ولسوالی ها لغو نمی شود تصمیم گرفته شد. 

– عکس از شبکه های اجتماعی

سنگماشه، مرکز ولسوالی جاغوری – عکس: نیویورک تایمز
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره ۵.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد پروژه 
شبکه آبیاری آسیا آباد واقع قریه آسیا آباد ولسوالی حضرت سلطان والیت سمنگان، تحت شماره تشخصیه AF/MAIL/EAT-193093/M080-CW-RFB را به شرکت ساختمانی برایت پیرل دارنده جوازنمبر D-0۴-۴۶0، لشکرگاه، هلمند، افغانستان به 

قیمت مجموعی مبلغ ۴۵.997.۶2۴.۴8 )چهل و پنج میلیون و نه صد و نود و هفت هزار و شش صد و بیست و چهار اعشاریه چهل و هشت افغانی( اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )10( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری وفق احکام 

شماره ۵.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF :گرنت نمبر
اسم پروژه: پروژه شبکه آبیاری آسیا آباد واقع قریه آسیا آباد ولسوالی حضرت سلطان والیت سمنگان

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement Works of Asia Abad Irrigation Scheme Located at Asia Abad Village, Hazrat Sultan District of Samangan Province.
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EATS-193093/M080-CW-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. During 
the Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) Samim Muradi Construction Company does not Provided any documents for the liquid asset.
B) Nawand Noor & Estehkam Charbolak CC (JV) does not meet the liquid asset criteria.
C) For the other bidders High Price,
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 07-Mar-2021 at 12:00 AM local time.
You may request a debriefing in relation to the results of the evaluation of your Bid. If you decide to request a debriefing your written request must be made within three (3) Business 
Days of receipt of this Notification of Intention to Award. 
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the request for debriefing as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
If your request for a debriefing is received within the 3 Business Days deadline, we will provide the debriefing within five (5) Business Days of receipt of your request. If we are unable 
to provide the debriefing within this period, the Standstill Period shall be extended by five (5) Business Days after the date that the debriefing is provided. If this happens, we will notify 
you and confirm the date that the extended Standstill Period will end. 
The debriefing may be in writing, by phone, video conference call or in person. We shall promptly advise you in writing how the debriefing will take place and confirm the date and time.
If the deadline to request a debriefing has expired, you may still request a debriefing. In this case, we will provide the debriefing as soon as practicable, andnormally no later than fifteen 
(15) Business Days from the date of publication of the Contract Award Notice.
5. How to make a complaint?
Period:  Procurement-related Complaint challenging the decision to award shall be submitted by midnight, [07-Mar-2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested, or re-
ceived, a debriefing before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.as-
px?docid=4005] (Annex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make a Procure-
ment-related Complaint” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful explanation of 
the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract. 
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period 
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 07-Mar-2021 at 12:00AM (local time).
The Standstill Period lasts ten (10) Business Days after the date of transmission of this Notification of Intention to Award. 
The Standstill Period may be extended as stated in Section 4 above. 

Notification of Intention to Award

2. Other Bidders:

Name:
Address:
Contract price:

Bright Pearl Construction Company
Lashkargah, Helmand, Afghanistan
45,997,624.48 Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)

52,426,892.70

57,768,143.00

46,756,094.50

42,771,267.44

48,874,402.50

52,889,426.70

44,360,061.70

51,785,046.00

57,470,991.60

Bid price

54,086,231.00

57,768,143.00

46,756,094.50

48,612,213.00

48,874,402.50

52,889,426.70

47,191,555.00

48,612,562.00

57,470,991.60

Name of Bidder

Crstal Afghan & Royal Light (JV)

Newi Sadat CC

Khudai Noor Barak

Samim Muradi CC

New United CC

Aman Zabi CC

Nawand Noor & Estehkam Charbolak CC (JV)

Etehand Karwan CC

Idrees Obaid CC & Yousuf Zia CC (JV)
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اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تأسی از حکم شماره ۵.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به اطالع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
در نظر دارد، قرارداد پروژه شبکه آبیاری میرزاخدایار، واقع قریه میرزاخدایار ولسوالی دولت آباد والیت بلخ تحت شماره تشخصیه AF/MAIL/EAT-193089/M061-CW-RFB را به شرکت ساختمانی آریانارایز دارنده جوازنمبر 
D-37۴2۵، آریاپالزا، خوشحال خان مینه، حوزه ۵، شهر کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 21.۴77.۶7۵.۶8 )بیست و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و هفت هزار و شش صد و هفتاد و پنج اعشاریه شصت و هشت افغانی( اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی ده )10( روز کاری طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
وفق احکام شماره ۵.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی ارائه نمایند.

این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

پروژه اضطراری زراعتی و مصونیت غذایی
P174748 پروجکت نمبر

TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF :گرنت نمبر
اسم پروژه: شبکه آبیاری میرزاخدایار، واقع قریه میرزاخدایار ولسوالی دولت آباد والیت بلخ

Employer: Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock (MAIL)
Project: Emergency Agriculture & Food Supply (EATS) Project
Contract title: Improvement Works of Mirza Khuda Yar Irrigation Scheme , Located at Mirza Khuda Yar Village, Dawlatabad Dirstirct, Balkh Province.
Country: Islamic Republic of Afghanistan
Loan No./Credit No./Grant No.:TFOB3535/IDA Grant No. D7120/AF
RFB No: AF/MAIL/EAT-193089/M061-CW-RFB
This Notification of Intention to Award (Notification) notifies you of our decision to award the above contract. The transmission of this Notification begins the Standstill Period. 
During the Standstill Period you may: 
a) Request a debriefing in relation to the evaluation of your Bid, and/or
b) Submit a Procurement-related Complaint in relation to the decision to award the contract.
1. The successful Bidder

3. Reason/s why your Bid was unsuccessful
The main reason for the non-responsive bidders are:
A) High Price.
4. How to request a debriefing?
DEADLINE: The deadline to request a debriefing expires at midnight on 07-March-2021 at 12:00 AM local time.
You may request a debriefing in relation to the results of the evaluation of your Bid. If you decide to request a debriefing your written request must be made within three (3) 
Business Days of receipt of this Notification of Intention to Award. 
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the request for debriefing as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: mohammadullah.sahil@mail.gov.af
If your request for a debriefing is received within the 3 Business Days deadline, we will provide the debriefing within five (5) Business Days of receipt of your request. If we 
are unable to provide the debriefing within this period, the Standstill Period shall be extended by five (5) Business Days after the date that the debriefing is provided. If this 
happens, we will notify you and confirm the date that the extended Standstill Period will end. 
The debriefing may be in writing, by phone, video conference call or in person. We shall promptly advise you in writing how the debriefing will take place and confirm the 
date and time.
If the deadline to request a debriefing has expired, you may still request a debriefing. In this case, we will provide the debriefing as soon as practicable, andnormally no later 
than fifteen (15) Business Days from the date of publication of the Contract Award Notice.
5. How to make a complaint?
Period:  Procurement-related Complaint challenging the decision to award shall be submitted by midnight, [07-March-2021] (12:00 AM).
Provide the contract name, reference number, name of the Bidder, contact details; and address the Procurement-related Complaint as follows:
Attention: [Mohammadullah Sahil]
Title/position: [Procurement Director]
Agency: [Ministry of Agriculture, Irrigation and Live Stock]
Email address: [mohammadullah.sahil@mail.gov.af]
At this point in the procurement process, you may submit a Procurement-related Complaint challenging the decision to award the contract. You do not need to have requested, 
or received, a debriefing before making this complaint. Your complaint must be submitted within the Standstill Period and received by us before the Standstill Period ends.
Further information:
For more information see the Procurement Regulations for IPF Borrowers (Procurement Regulations)[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/Disp-
Page.aspx?docid=4005] (Annex III). You should read these provisions before preparing and submitting your complaint. In addition, the World Bank’s Guidance “How to make 
a Procurement-related Complaint” [http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework#framework] provides a useful 
explanation of the process, as well as a sample letter of complaint.
In summary, there are four essential requirements:
You must be an ‘interested party’. In this case, that means a Bidder who submitted a Bid in this bidding process and is the recipient of a Notification of Intention to Award.
The complaint can only challenge the decision to award the contract. 
You must submit the complaint within the period stated above.
You must include, in your complaint, all the information required by the Procurement Regulations (as described in Annex III).
6. Standstill Period 
DEADLINE: The Standstill Period is due to end at midnight on 07-March-2021 at 12:00AM (local time).
The Standstill Period lasts ten (10) Business Days after the date of transmission of this Notification of Intention to Award. 
The Standstill Period may be extended as stated in Section 4 above. 

Notification of Intention to Award

2. Other Bidders:

Name:
Address:
Contract price:

Ariana Rise Construction Company
Next to Arya Plaza, Khoshhal Khan, District 05, Kabul, Afghanistan.
21,477,675.68 Afghanis

Evaluated Bid price (if applicable)

30,100,024.50 

23,999,694.10 

21,860,275.19 

24,926,577.93 

22,743,919.40 

25,889,773.75 

Bid price

30,099,891.00

23,999,694.10

21,825,275.19

27,696,198.00

21,343,919.40

25,889,773.75

Name of Bidder

Consultant Bureau for Reconstruction  Company

Bakhtar Pairoz Construction Company

Yousra Road building and Construction Company

Afghan Broadway Construction Company 

Yusuf Zia Construction Company

National Gold Construction Company
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رسانه ها  و فرایند مصالحه و آشیت در رواندا
سریال رادیوییی طلوع تازه تأثیر قابل توجهی 
بر نگرش و رفتار مخاطبان گذاشته بود. 
سطح باالییی از فعل و انفعاالت و شواهد 
نشان دهنده ی درگیری مخاطبان با برنامه و 
اثربخشی آن بر این مخاطبان بود. مخاطبان 
این سریال رادیوییی به طور کلی پیام های 
آشتی، ترمیم صدمه روانی و ایجاد صلح را درک 
می کردند.

این درام رادیویی از رویکرد ارتباط جمعی به نام »سرگرمی- 
پیام های  تعبیه  استراتژی  از  استفاده کرد که  آموزشی« 
تا  یا اجتماعی در قالب رسانه استفاده می کند  آموزشی 
مخاطب با سرگرمی در مورد یک مساله آموزشی، دانش 
ایجاد  مطلوب  نگرش های  استراتژی  این  کند.  کسب 
رفتار  و  می دهد  تغییر  را  اجتماعی  هنجارهای  می کند، 
آشکار را در سطح فردی، جمعی یا اجتماعی تغییر شکل 
می دهد. این رویکرد از نظریه یادگیری اجتماعی باندورا 
رفتارهای  »بیشتر  می گوید:  که  می شود  ناشی   )1977(
انسانی با مدل سازی از طریق مشاهده آموخته می شود. 
از مشاهده دیگران، ایده ای درباره نحوه انجام رفتارهای 
جدید شکل می گیرد و بعدا این اطالعات رمزگذاری شده 

به عنوان راهنما عمل می کند.« 
توسط  که  سرگرمی-آموزشی  رسانه ای  برنامه های  اکثر 
سه  می شوند،  داده  اطالع  اجتماعی  یادگیری  تئوری 
نوع مدل سازی را که توسط باندورا مشخص شده است، 
شخصیت هایی  پرستیژ:  سازی  مدل   .1 می برند:  به کار 
که رفتارهای تحسین برانگیز فرهنگی از خود نشان می 
مختلف  شخصیت های  شباهت:  سازی  مدل   .2 دهند. 
خود  مجذوب  را  مخاطب  مختلف  اقشار  که  رسانه ای 
می کنند و مزایای اتخاذ رفتارهای اجتماعی را به تصویر 
که  شخصیت هایی  انتقالی:  سازی  مدل   .3 می کشند. 
رفتارهای مثبت، رفتارهای منفی یا رفتار انتقالی از خود 
بروز می دهند، در این مدل های منفی رفتارهای اجتماعی 

را اتخاذ می کنند.
مورد  درس های  از  برخی  سرگرمی-آموزشی  برنامه های 
نظر را از طریق الگوهایی که در طی یک دوره ی زمانی 
گفت وگو  باعث  و  می کند  منتشر  می کنند،  گفت وگو 
برای  است  ممکن  که  می شود  مخاطبان  میان  در 

تصمیم گیری و اقدامات جمعی دور هم جمع شوند.

برآیند سریال اپرای رادیویی
بررسی  به  را  رسانه ها  تأثیرگذاری  میزان  که  مطالعه ای 
رسیده  اهداف خود  به  برنامه  این  که  داد  نشان  گرفت، 
است. زیرا سریال رادیویی طلوع تازه تأثیر قابل توجهی بر 
نگرش و رفتار مخاطبان گذاشته بود. سطح باالیی از فعل 
و انفعاالت و شواهد نشان دهنده ی درگیری مخاطبان با 
مخاطبان  بود.  مخاطبان  این  بر  آن  اثربخشی  و  برنامه 
ترمیم  پیام های آشتی،  به طور کلی  رادیویی  این سریال 
صدمه روانی و ایجاد صلح را درک می کردند. از بازخورد 
شنوندگان آشکار بود که آن ها احساس عضویت در یک 
موضوعات  درباره  به صراحت  و  دارند  را  اجتماعی  گروه 
مختلف،  نژادهای  بین  ازدواج  مانند  گروهی  تعامالت 
معاشرت  و  حقیقت  گذشت،  مسالمت آمیز،  همزیستی 
ترمیم  و  آشتی  جهت  و  مطلوب  پدیده های  به عنوان 

صدمات روانی ناشی از جنگ، ابراز عقیده می کنند.

جمعی  تصمیم گیری  اقدامات  و  نقش  بازی  تمرینات 
ارزیابی شد.

جمعی  رسانه های  برنامه ی  که  داد  نشان  مطالعه  این 
در  محلی  مسئولیت  و  هنجارها  آزادانه ی  تغییر  برای 
برابر مشکالت جامعه و همچنین بیان واقعی و مخالفت 
توزیع  و  اعتماد  مانند  جامعه  حساس  موضوعات  درباره 
به  نسبت  نگرش ها  حال  این  با  است.  کافی  منابع 
بود.  مقاوم  تغییر،  برابر  در  اجتماعی  خطوط  در  تعامل 
اعتقادات  در  تغییر  که  گرفتند  نتیجه  مطالعه کنندگان 
شخصی درباره مرزهای گروه های اجتماعی دشوارتر است 
اعتقادات شخصی برای رفتار  اما استدالل می کردند که 
ناشی از هنجارهای اجتماعی و سیاسی کم اهمیت است.

ترمیم  نقش  شد  سبب  که  تازه«  »طلوع  رادیویی  درام 
کننده ای را در روند ثبات و آشتی رواندا بازی کند، در 
اوپرای  سریال  این  کرد.  آغاز  نشرات  به  می 200۵  ماه 
رادیویی هفته ی دو بار از رادیو رواندا به زبان کینیارواندا 
آسیب های  ترمیم  و  آشتی  ترویج  اصلی  هدف  به  و 
تازه  طلوع  رادیویی  درام  می شد.  پخش  جنگ  از  ناشی 
یک  توسط  رسانه ای  کارزار  اصلی  مولفه های  از  یکی 
سازمان غیردولتی هالندی بود که هدف اعالم شده آن 
آگاهی دهی به جمعیت غیرنظامی در منطقه دریاچه های 

بزرگ در برابر تجاوز و تحریک خشونت بود.

گذشته  در  آنچه  درباره  بتوانند  رواندایی ها  که  می کرد 
نظر  ابراز  آزادانه  می داد،  قرار  همدیگر  برابر  در  را  آن ها 
دستیابی  استراتژی های  همچنان  کمیسیون  این  کنند. 
به وحدت و سازش را طراحی می کرد. از زمان تأسیس 
از  مختلفی  ابتکارات  رواندا،  آشتی  و  اتحاد  کمیسیون 
سازمان های  و  مدنی  جامعه  دولتی،  ارگان های  سوی 

مردمی مشاهده شده است.
دو طرح برجسته ای که مورد اقبال جهانی قرار گرفتند، 
درام  همچنین  است.  اینگاندو  و  گاکاکا  عدالت  سیستم 
به عنوان ابزاری برای ایجاد صلح توسط گروه های مستقل 
مختلف تئاتر مانند مشیریکا و اینداموتسا که نمایش های 
تولید  را  رواندا  روند آشتی  به  به هدف کمک  صحنه ای 

می کردند، مورد استفاده قرار گرفته است. 
درامی  که نقش بسیار جدی در روند مصالحه رواندا بازی 
کرده است، یک سریال رادیویی به نام »طلوع تازه« است 
که برای آموزش شنوندگان در مورد ریشه های خشونت 
و اهمیت تفکر مستقل بود. این سریال رادیویی در یک 
برنامه ی تصادفی امتحان شد تا ارزیابی شود که آیا یک 
سال پس از شروع برنامه رادیویی می توان تغییراتی را در 
شنوندگان مشاهده کرد یا نه. تغییر در نگرش های فردی، 
با  مشورتی  رفتارهای  و  اجتماعی  درک شده  هنجارهای 
استفاده از مصاحبه های بسته، بحث های گروهی متمرکز، 

فاطمه فرامرز

کارزار  یک  هوتو  رهبری  به  رواندا  در سال 199۴دولت 
منظم را برای نابودی اعضای اقلیت توتسی رهبری کرد. 
در ابتدا افراد شرکت کننده در نسل کشی، همه اشخاص 
وابسته به دولت مانند رهبران نظامی، شهرداران محلی و 
پولیس بودند. اما به زودی هزاران نفر از مردم عادی برای 
شرکت در کشتار تشویق شدند یا در صورت خودداری از 
اشتراک در قتل عام آزار و اذیت می شدند. کسبه کاران و 
کشاورزان، پدران و شوهرها با استفاده از ابزارهای اساسی 
ذبح  را  خود  همسایگان  و  دوستان  قالب،  مانند  مزرعه 
عمومی ترین  در  و  روشن  روز  در  غالبا  آن ها  می کردند. 
مدارس  حتا  و  بیمارستان ها  کلیساها،  مانند  مکان ها 

اعضای قوم توتسی را می کشتند.
از  پس  روز   100 تنها  رواندا  میهنی  جبهه  که  زمانی 
کشور  داد،  شکست  را  هوتو  دولت  گسترده  اعدام های 
ویران شده بود و حدود یک میلیون نفر از جمله حدود 

سه چهارم جمعیت توتسی کشته شده بودند.
و  آموزش  انستیتیوت  در  پژوهشگر  تانگانیکا،  فرانک 
پرورش کیگالی طی یک تحقیق زیر عنوان »نقش سریال 
رادیویی طلوع تازه در بهبود آشتی در رواندا« که از سوی 
ژورنال آموزش و پرورش رواندا به نشر رسیده است، نقش 
رسانه ها را در کل و نقش یک سریال رادیویی را به صورت 
ویژه در روند آشتی پس از جنگ در رواندا بررسی کرده 

است.

سریال اپرای رادیویی »طلوع تازه«
علیه   199۴ سال  کشی  نسل  راه اندازی  دنبال  به 
جنگ  از  پس  مصالحه  مشکل  با  رواندایی ها  توتسی ها، 
قدری  به  شهروندان  بر  خشونت  تأثیرات  شدند.  روبه رو 
زیاد بود که به دنبال چندین رویکرد آشتی و همزیستی 
مسالمت آمیز بودند. »کمیسیون اتحاد و آشتی رواندا« در 
سال 1999 با دستور هماهنگی و پیشبرد آشتی، وحدت 
نیازهای اساسی عدالت، صلح و  و تحمل به عنوان پیش 
توسعه تأسیس شد. این کمیسیون رویکرد مشارکتی را 
برای مشارکت همه روانداییان و ذی نفعان در تالش های 
آشتی در پیش گرفت. کمیسیون اساسا بستری را فراهم 
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