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هشدار سازمان ملل به حکومت کودتا در میانمار آغاز مانور دریایی ایران و روسیه در اقیانوس هند 
 ایـران و روسـیه مانـور دریایـی مشـترک 
خـود را در شـمال اقیانوس آغـاز کرده اند.
ایـن مانـور با حضـور نیـروی دریایی ارتش 
ایـران و روسـیه و نیـروی دریایـی سـپاه 
پاسـداران انقـاب اسـامی در منطقـه ای 
بـه وسـعت »هفده هـزار کیلومتـر« برگزار 

می شـود و شـعار آن  ...

 فرسـتاده ویـژه سـازمان ملـل در میانمار به 
کودتاچیـان هشـدار داد کـه هرگونـه اقـدام 
خشـونت آمیـز پیامدهای سـختی برای آنان 
خواهـد داشـت. او همچنیـن قطـع اینترنت 
دموکراسـی«  بنیـادی  اصـول  »تخریـب  را 

دانست....
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 واقع نگری ناتو در قبال 
افغـانستـان

دعوت به تشنج اجتماعی و 
سیاسی به خیِر ملت نیست 

 عدالت، آزادی و برابری؛ بنیادی 
برای صلح پایدار درافغانستان

 دیـروز دبیـر کل سـازمان ناتو یک روز قبـل از برگزاری 
وزرای دفـاع کشـورهای عضـو ایـن سـازمان گفـت کـه 
نیروهـای ناتـو تصمیـم ندارنـد تـا قبـل از فرارسـیدن 
زمـان مناسـب افغانسـتان را تـرک کنند. او هـم چنین 

گفـت کـه هیـچ کسـی از اعضـای ناتو قصـد ...
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سرمقاله

 محمد هدایت  از  از حقـوق زنان)فمینیسـم( پـس   جنبـش دفـاع 

شـکل گیـری، در زمینه هـا و زمانه هـای گوناگـون، 

کشـیده  چالـش  بـه  و  کـرده  نقـد  را  مردسـاالری 

موج هـا  جنبـش،  ایـن  دامـن  در  هرچنـد،  اسـت. 

کشـیده  بـر  رس  متنـوع  و  متفـاوت  گرایش هـای  و 

و بـه مبـارزه پرداختـه؛ امـا در آرمـان و هـدف کلـی 

بـر  اعـراض  دسـته ها،  و  موج هـا  ایـن  همـه ی 

جنسـیتی  سـتم های  بـا  مبـارزه  مردسـاالر،  نظـام 

و دسـت یابی بـه حقـوق انسـانی و اساسـی زنـان، 

اسـت.  مشـرک 

    کتـاب »زنـان و قدرت« هـم در ذیل همین گرایش 

در  کتـاب  ایـن  اسـت.  گرفتـه  شـکل  فمینیسـتی 

ابتـدا، دو تـا بیانیـه بـوده کـه در سـال های 2014 

و 2017 توسـط خانـم مـری بی یـرد ایـراد گردیـده 

بی یـرد سـپس ایـن بیانیه هـا را بازبینـی و ویرایـش 

گردیده.بی یـرد  چـاپ  کتـاب  شـکل  بـه  و  منـوده 

سـپس ایـن بیانیه هـا را بازبینـی و ویرایـش منـوده و 

بـه شـکل کتـاب چـاپ گردیـده....

دبیر کل ناتو:

افغانستان را پیش از زمان 
مناسب ترک نمی کنیم

زنان و قدرت؛ 
بازخوانی فرایند انزوا و سکوت
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دبیر کل ناتو:

افغانستان را پیش از زمان 
مناسب ترک نمی کنیم

 ینـس اسـتولتنربگ دبیـر کل ناتـو می گویـد کـه سـازمان ناتـو 

افغانسـتان را پیـش از زمـان مناسـب تـرک منی کنـد.

وی کـه در کنفرانـس آنالیـن وزیـران ناتـو صحبـت می کرد گفت 

را  خـود  نظامـی  هزینه هـای  آینـده  سـال های  بـرای  ناتـو  کـه 

می دهـد. افزایـش 

از متحـدان نظامـی  آقـای اسـتولتنربگ می گویـد هیـچ کـدام 

ناتـو منی خواهند بیشـر از زمـان الزم در افغانسـتان مبانند، اما 

افغانسـتان را پیـش از زمـان مناسـب نیـز تـرک نخواهنـد کـرد.

سرمقاله

 دیـروز دبیـر کل سـازمان ناتـو یـک روز قبـل از برگـزاری 

وزرای دفـاع کشـورهای عضـو ایـن سـازمان گفـت کـه 

نیروهـای ناتـو تصمیـم ندارند تـا قبل از فرارسـیدن زمان 

مناسـب افغانسـتان را تـرک کننـد. او هـم چنیـن گفـت 

کـه هیـچ کسـی از اعضـای ناتـو قصـد نـدارد کـه زمـان 

طوالنی در افغانسـتان مباند؛ ولی تا مطمین نشـویم که 

افغانسـتان دیگر خانه تروریسم منی شـود آن را ترک نیز 

نخواهیم کرد. اسـتولتنربگ هم چنین اظهار داشـت که 

طالبـان تـا کنـون خشـونت ها را کاهـش نـداده و ارتباط 

خـود بـا گـروه های تروریسـتی را نیـز قطع نکرده اسـت.  

گفتـه هـای دبیـر کل ناتـو نخسـت نشـان از تعهـد ایـن 

زمـان در برابـر ماموریتـی دارد کـه به خاطـر آن ماموریت 

به افغانسـتان آمـده بود. ماموریت اصلی ناتـو و نیروهای 

بیـن املللـی بـه افغانسـتان به خاطر مبـارزه با تروریسـم 

ایـن  دوم  وهلـه  در  بـود.  پدیـده شـوم  ایـن  و شکسـت 

اظهـارات و موضـع گیـری هـای اخیـر مسـوالن ارشـد 

سـازمان ناتـو نشـان از درک درسـت و واقـع نگـری ایـن 

میـان  توافقنامـه قطـر  کـه  روزی  از  دارد.  نیـز  سـازمان 

ایـاالت متحـده و گـروه طالبـان بـه امضـا رسـیده اسـت 

اعضـای ناتـو و مسـوالن ارشـد آن در افغانسـتان همـواره 

تاکیـد کـرده انـد کـه طالبـان تـا کنـون بـه هیـچ یـک از 

تعهـدات خویـش عمـل نکـرده و تغییـری در روش ایـن 

گـروه به وجود نیامده اسـت. به همین خاطر افغانسـتان 

هنـوز ممکـن اسـت خانـه امنـی بـرای تروریسـم شـود. 

ایـن موضـع گیـری را وقتـی بـا مواضـع یـک سـال اخیـر 

هـای  تفـاوت  کنیـم،  مـی  مقایسـه  آمریکایـی  مسـوالن 

فاحـش میـان آن هـا مـی بینیـم. 

متاسـفانه از روزی که گفتگوهای مستقیم میان مناینده 

خـاص ایـاالت متحـده و گـروه طالبـان در قطـر رشوع 

گردید تا کنون این کشـور با مسـاله افغانسـتان سیاسـی 

برخـورد کـرده اسـت و بـه همیـن خاطـر از واقعیـت های 

افغانسـتان بدور مانده اسـت. شـاید بهرین معیـار برای 

ارزیابـی سیاسـت هـای دو سـال اخیر ایـاالت متحده در 

قبـال افغانسـتان عملکرد سـازمان ناتـو و مواضع رهربی 

این سـازمان باشـد. 

ایـاالت متحـده در دو سـال اخیـر برخـالف همـه موازین 

حقوقـی و برخـالف مفـاد پیـان امنیتـی و اسـراتژیکی 

کـه بـا افغانسـتان داشـت عمـل کـرده اسـت و عملکـرد 

اسـت.  شـده  طالبـان  تقویـت  باعـث  متحـده  ایـاالت 

طالبـان از روزی کـه بـا ایـاالت متحـده وارد گفتگو شـده 

اسـت تـا کنـون همه موانع بیـن املللی را کـه رس راهش 

بـود بـر داشـته اسـت و از یـک گـروه تروریسـتی تحـت 

تعقیـب بـه یک گروه سیاسـی و دیپلاتیک تبدیل شـده 

اسـت. نـام همـه رسان طالبـان که در لیسـت سـیاه ملل 

متحـد بـود از آن بیرون شـده اسـت و دیگـر تحت تعقیب 

قـرار ندارنـد. بیـش از شـش هـزار زندانی طالبـان که در 

زنـدان هـای افغانسـتان بـوده انـد تحـت فشـار ایـاالت 

متحـده رهـا شـده انـد کـه اکرثیت آنـان نه بـه خانه های 

خـود بلکـه بـه سـنگرهای شـان برگشـته انـد و هـر روز از 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان قربانـی مـی گیرند. 

متاسـفانه متـام ایـن رونـد تنهـا بـا یک مشـوره غلـط و با 

هـدف رای گرفنت در انتخابات ریاسـت جمهوری ایاالت 

متحـده صـورت گرفـت. بدون شـک ایـن مسـاله در روند 

شـکل گیـری آرای آمریکاییـان نقـش ارزنـده داشـت. اما 

نـه بـه آن انـدازه که تیم آقـای ترامپ توقع داشـت و آقای 

فرسـتاده به سـتاد انتخاباتـی دونالد ترامپ مشـوره داده 

بـود. چنـان کـه دیدیـم کارت خونیـن افغانسـتان نیـز به 

رهـربی سـابق حکومـت ایاالت متحـده افاقه نکـرد و تیم 

آقـای ترامـپ در انتخابـات ریاسـت جمهوری این کشـور 

شکسـت خورد. 

دوره  در  متحـده  ایـاالت  رهـربان  گیـری  موضـع  البتـه 

حکومـت گذشـته ایـن کشـور از نـگاه تحلیـل گـران بـی 

از بیـن بـردن  نـه تنهـا یـک شکسـت نظامـی و  طـرف 

لحـاظ  بـه  بلکـه  بـود،  متحـده  ایـاالت  اردوی  اعتبـار 

اخالقـی و اعتـاد عمومـی نیـز به این کشـور آسـیب زد؛ 

زیـرا وقتـی مناینـدگان ایـن کشـور بـا طالبـان در خـروج 

از افغانسـتان توافـق کردنـد هیـچ نگاهـی بـه وضعیـت 

کنونـی افغانسـتان انداختـه نشـد و هیچ فکـری به حال 

نهادهـای امنیتـی افغانسـتان نگردیـد. به همیـن خاطر 

برخـورد ایاالت متحـده با مردم افغانسـتان، قراردادهایی 

کـه بـا افغانسـتان داشـت و تعهداتـی کـه رهـربان ایـن 

کشـور در برابـر مـردم اعـالن کـرده بودنـد یک بـاره رنگ 

باختنـد و مـردم به کلی به شـعارها و گفته های مسـوالن 

ایـن کشـور بـی بـاور شـدند. 

خـوب اسـت که در ایـن میان ناتـو در افغانسـتان حضور 

داشـت و همـواره مواضـع واقـع بینانـه ای را نسـبت بـه 

افغانسـتان اظهـار داشـته اسـت. دبیـر کل ناتـو دیـروز و 

در آسـتانه نشسـت مشـرک وزرای دفـاع اعضـای ایـن 

سـازمان مواضعـی را بیـان کرده اسـت که حاکـی از دید 

عمیق و شـناخت درسـت او از افغانسـتان اسـت. بدیهی 

اسـت کـه حضـور نیروهای بیـن املللی به افغانسـتان به 

شـمول ایـاالت متحده تنها بـه دلیل رسکوب تروریسـم و 

مبـارزه بـا این پدیده شـوم صـورت گرفته بود. امـا ایاالت 

متحـده ایـن اهـداف را نادیـده گرفـت و توافـق دو طـرف 

مبنـی بـر خروج متـام نیروهای خارجـی از افغانسـتان را 

بـه امضا رسـاند. 

از صفحه1

وی عـالوه کـرد کـه ناتـو از رونـد صلـح در افغانسـتان حایـت 

می کنـد و ایـن فرصـت را بهریـن شـانس بـرای رسـیدن بـه یک 

راه حـل سیاسـی می دانـد.

او افـزود کـه هرچنـد روند صلح شـکننده اسـت و حملـه طالبان 

بـر اهـداف غیـر نظامی شـامل این شـکننده گی اسـت،

طبـق  و  دهـد  کاهـش  را  خشـونت ها  بایـد  امـا  طالبـان 

تعهدات شـان روابـط خـود را بـا گروه هـای ترویسـتی بین املللی 

کنـد. قطـع 

او افـزود کـه دیـدگاه و هـدف مـا معین اسـت، افغانسـتان نباید 

بـار دیگـر خانـه امنـی بـرای گروه های ترویسـتی شـود

و بنابراین ما افغانستان را تا وقت مناسب ترک منی کنیم.

این در حالیسـت که حکومت افغانسـتان از این موقف سـازمان 

ناتـو در افغانسـتان اسـتقال کـرده اسـت. پیشـر رئیـس جمهور 

از  ارتـش رسخ  غنـی در سـی دومیـن سـال روز مراسـم خـروج 

افغانسـتان گفتـه بـود کـه خـروج غیـر مسـئوالنه ارتـش رسخ از 

افغانسـتان موجـب جنگ هـای طوالنـی درکشـور شـد.

حکومـت جدیـد ایـاالت متحده امریـکا به رهربی رئیـس جمهور 

بایـدن اخیـرا گفتـه اسـت کـه توافق نامـه امریـکا بـا طالبـان در 

گفتگوهـای صلـح دوحـه را مـورد بازنگـری قرار خواهـد داد.

بـه  طالبـان  کـه  اسـت  گفتـه  اخیـرا  نیـز  امریـکا  دفـاع  وزارت 

تعهـدات خـود در قبـال توافق نامـه میـان امریـکا و طالبان عمل 

نکـرده و روابـط خـود بـا القاعـده را قطـع نکـرده اسـت.

کنگره امریکا نیز در گزارشـی زیر نام »گروه مطالعه افغانسـتان« 

بـه دولـت امریـکا گفته اسـت که برنامـه خروج کامـل نیروهایش 

از افغانسـتان را بـه تاخیـر انـدازد و کاهـش نیروهـای امریکایـی 

از افغانسـتان بـه کاهـش خشـونت ها از سـوی طالبـان مرشوط 

سـاخته است.

در  ناتـو  و  امریکایـی  نیروهـای  مانـدن  ادامـه  از  امـا  طالبـان 

اسـت. خوانـده  خطرنـاک  را  آن  و  داده  هشـدار  افغانسـتان 

توافقنامـه دوحـه میـان امریـکا و طالبـان حدود یک سـال پیش 

میـان مناینـدگان طالبان و زملـی خلیل زاد مناینـده ویژه وزارت 

خارجـه امریـکا برای صلح افغانسـتان امضا شـده بود. براسـاس 

امریکایـی  نیروهـای  بـه  حمـالت  بایـد  طالبـان  توافقنامـه  آن 

درافغاسـنتان را متوقـف کند، سـطح خشـونت ها در افغانسـتان 

دولـت  بـا  صلـح  گفت وگوهـای  طالبـان  و  شـود  داده  کاهـش 

افغانسـتان را آغـاز کنـد. 

امریـکا نیـز در مقابـل بـه اسـاس ایـن سـند متعهد شـده بود که 

نیروهایـش را در افغانسـتان بـه تدریـج کاهـش خواهـد داد و 

تـا مـاه مـی ۲۰۲۱ متـام نیروهـای خـود را از افغانسـتان خـارج 

کرد. خواهـد 

ناتـو قبـال گفتـه بود که اعضـای ناتو در مورد رسنوشـت نیروهای 

ناتو در افغانسـتان تصمیـم خواهند گرفت.

سـازمان پیـان اتالنتیـک شـالی یـا ناتـو از سـال ۲۰۰۳ تـا 

سـال ۲۰۱۴ در افغانسـتان در کنار ماموریت آموزشـی ماموریت 

جنگـی نیـز داشـت و در حـدود 130 هـزار نیـرو در افغانسـتان 

داشـت. ایـن سـازمان امـا از سـال 2014 بـه بعد در افغانسـتان 

امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  بـرای  نظامـی  آموزشـی  نقـش 

دارد. افغانسـتان 

ناتـو در حـال حـارض حـدود ده هـزار نیـروی در افغانسـتان دارد 

و  امنیتـی  نیروهـای  از  و حایـت  آمـوزش  آنهـا  کـه مسـئولیت 

دفاعـی افغانسـتان اسـت.

د پـای تـه رسـولو لپـاره رښـتينې هڅـې ويش او کـړې ژمنـې 

عمـي يش، طالبـان لـه خپـل لـوري د معضلـې سـيايس حل 

تـه رښـتينې ژمنتيـا لري.

مـال بـرادر پـه دغه ليک کـې ليکي، طالبانـو بيا بيا پـه نړیوالو 

کنفرانسـونو او غونـډو کـې پـر سـیايس حـل د تاکیـد ترڅنـګ 

نـور عمـي ګامونـه واخیسـتل چې باالخـره يې د ملګـرو ملتونو 

په ګډون د زیات شـمېر هېوادونو د سـیايس اسـتازو په شـتون 

کـې د دوحـې تـړون السـلیک کـړ او لـه هغـه وروسـته یـې د 

دوحـې تـړون د بشـپړ عمـي کېـدو پـه غـرض پـه عملیاتـو کې 

يـې  االفغـاين مذاکـرات  بیـن  او  راوسـت،  وړ کموالـی  پـام  د 

عمـالً پيـل کـړل. پـه ليـک کـې زياتـه شـوې: ))مـوږ درک کوو 

چـې امريـکا او متحديـن يـې هـم دې پايلـې تـه رسـېديل چې 

د افغانسـان معضلـه يـوازې د تفاهـم پـه وسـیله حـل کېـدای 

يش؛ ځکـه يـې د دوحې تـړون رامنځته کېدو لپاره له اسـالمي 

امـارت رسه مثبـت مذاکـرات تـررسه کـړل.((

پـه ليـک کـې راغـي، اوس چـې د دوحـې پـر تـړون يـو کال 

تېرېـږي، لـه امريکايـي لوري يې غوښـتنه دا ده چـې له خپلې 

ژمنـې رسه سـم د دغه تـړون پوره پي کېدو تـه ژمن پاتې يش.

پـه ليـک کـې زياتـه شـوې: ))مـوږ اطمینـان لـرو چـې افغانان 

پـه خپـل منـځ کـې د راتلونکـي اسـالمي نظـام قیـام او دایمي 

سـولې او امنیـت تـه د بیـن االفغـاين تفاهـم له الرې رسـېدلی 

يش.((

مـال بـرادر پـه دغـه ليـک کـې ويـي، طالبـان پـه هېـواد کې د 

ولـس ترمنـځ توپیـري چلنـد تـه اجـازه نـه ورکـوي، دا هېـواد د 

ټولـو افغانانو مشـرک کور دی او د دغـه کور د غړو ترمنځ هېڅ 

ډول تبعیـي چلنـد د منلـو وړ نه دی.

رسچينـې زياتـه کـړې، طالبـان لکه څنګـه چې په ګڼـو مواردو 

کـې واضـح کـړې، پـه خپـل هېـواد کـې د ښـځو د ټولـو هغـو 

حقونـو تامیـن او تضمیـن تـه ژمـن دي چـې اسـالمي رشیعـت 

ورکـړي، پـه دې اړه یـو ځـل بیـا ټولـو نړیوالـو تـه ډاډ ورکـوي.

دغـه راز مـال بـرادر پـه یـاد ليـک کـې ويـي چـې د اسـالمي 

اصولـو او د هېـواد مـي ګټـو پـه نظـر کـې نیولـو رسه د بیـان 

ازادي تـه خپلـه ژمنتیـا يـو ځـل بيـا ټولـو تـه پـه ډاګـه کـوي.

د طالبانـو د قطـر دفـر مرش پـه دغه ليک کـې زیاته کړې چې 

د نشـه يـي توکـو مخنیوي په هکله لـه نړیوالو رسه پـه تفاهم او 

د بدیـل معیشـت پـه پايله کې بـه الزم اقدامات تـررسه کړي. د 

دې ترڅنـګ طالبـان پـر نشـه یي توکـو د روږدو کسـانو درملنه 

د ځـان مکلفیت ګڼي.

پـه ليـک کـې دغـه راز راغـي: ))په پای کـې یو ځل بیـا یادونه 

کـوم چـې زمـوږ هېـواد او ولس له یـوې تپل شـوې جګړې رسه 

الس او ګرېوان دی، د دې جګړې ختمول د ټولو مسـوولیت او 

د ټولـو پـه ګټـه دي او د پای ته رسـولو لپاره یـې د دوحې تړون 

بشـپړ تطبیق تر ټولو ښـه الره ده.((

پـه ليـک کـې زياتـه شـوې چـې طالبـان خپلـو مسـوولیتونو ته 

متوجـه دي، نـور اړخونـه هـم باید خپـل مسـوولیتونه ادا کړي، 

طالبـان نـه د چـا پـه داخي چارو کـې مداخله کـوي، نه چا ته 

رضر رسـول غـواړي او نـه هـم بـل چـا تـه اجـازه ورکـوي چې د 

دوى پـه چـارو کـې مداخلـه وکړي.

 د طالبانـو د قطـر دفـر مـرش مـال عبدالغنـي بـرادر  د امريـکا 

د ولـس پـه نـوم پـه يـوه پرانيسـتي ليـک کـې د افغان شـخړې 

پـر سـيايس حـل الرې او دوحـې تـړون تـه پـر ژمنتيـا د ټينګار 

ترڅنـګ ويـي چـې دوى د اسـالمي اصولو په رڼا کې د ښـځو 

حقونـو او بيـان ازادي تـه ژمـن دي.

دغـه لیـک د طالبانـو قطـر دفـر د وياند ډاکر محمـد نعيم له 

خـوا پـه ټويټـر او د طالبانو اړونـد ويبپاڼه کې خپور شـوى دى.

پـه ليـک کـې راغـي چـې د  ۲۰۲۰ کال د فربورۍ پـه ۲۹مه 

نېټـه د طالبانـو او امريـکا ترمنـځ د دوحـې تـړون د دې موخې 

لپاره السـلیک شـو، څو ټـول بهرين نظامي ځواکونـه، د هغوی 

امنيتـي  شـخيص  پرسـونل،  ملکـي  ډيپلوماتيـک  غـر  ټـول 

قرارداديـان، روزونکـي، سـالکاران او خدمـايت پرسـونل په ۱۴ 

مياشـتو کـې لـه افغانسـتانه ووځـي او باملقابـل طالبانـو ژمنه 

وکـړه چـې د افغانسـتان لـه خاورې بـه د هېڅ هېـواد امنيت ته 

رضر نه رسـېږي.

کلـن  نولـس  تېـر  ليـکي،   کـې  ليـک  دغـه  پـه  بـرادر  مـال 

جريـان ثابتـه کـړه چـې د افغانسـتان موضـوع د زور او ځـواک 

د اسـتعال او پوځـي سـراتيژيو لـه الرې نـه حـل کېـږي، دا 

اوږده جګـړه لکـه څنګـه چـې يې افغـان ولس له سـرو فاجعو 

او کړاوونـو رسه مـخ کـړی، امريـکا تـه يـې هـم درانـه ځـاين او 

مـايل زيانونـه اړويل دي، حيثيـت ته يې زیان اوښـتی او ال هم 

دواړو اړخونـو تـه تـاوان پېښـوي.

پـه ليـک کـې راغـي، لـه نولـس کلنـو تجربـو وروسـته د عقـل 

او منطـق تقاضـا دا ده چـې نـور پـه مکمـل ډول د دې جګـړې 

طالبان امريکا ته: د ښځو حقونو او د بيان ازادي ته د اسالم په رڼا کې ژمن يو
کارتون

واقع نگری ناتو در قبال 
افغـانستـان 

محمد هدایت

 

  

منایندگـی سـازمان ملل متحد روز دوشـنبه )27 دلو( با نرش 

گـزارش تـازه گفـت کـه این سـازمان اطالعـات و رونـد مربوط 

بـه قتل هـای هدفمند را از اول جنـوری 2018 تا 31 جنوری 

2021 بررسـی کرده است.

آغـاز  یعنـی   2020 سـپتامرب   12 از  کـه  آمـده  گـزارش  در 

مذاکـرات صلـح تـا 31 جنـوری 2021 که چهار مـاه را در بر 

می گیـرد حـدود 11 مدافع حقوق برش و کارمندان رسـانه ای 

در حمـالت هدفمنـد در افغانسـتان کشـته شـده اند.

گـزارش ترصیـح کـرده کـه تعـداد مجموعـی کشـته شـدگان 

اول  از  رسـانه ای  متخصصیـن  و  بـرش  حقـوق  مدافعیـن 

جنـوری 2018 تـا 31 جنـوری 2021 ثبت شـده بـه 65 نفر 

رسیده اسـت. گـزارش تاکیـد کـرده کـه ایـن رونـد همـراه بـا 

عـدم پذیرفـنت مسـئولیت ایـن حمـالت، باعث ایجـاد فضای 

تـرس در بیـن مـردم شده اسـت. در نتیجـه فضـای حقـوق 

بـرشی و رسـانه ای تغییر منوده اسـت، شـار زیـادی از افراد 

مسـلکی در کارشان دست به خودسانسـوری زده، کارشان را 

رهـا کـرده و خانـه و جوامـع خـود را بـه امیـد بهبـود مصونیت 

شـان تـرک کرده انـد.

در ایـن گـزارش تاکید شـده کـه طالبان باید در روند بررسـی 

ایـن رویدادهـا هـکاری کننـد و نیـز دولـت افغانسـتان بایـد 

میکانیـزم محافظتـی ملـی موثـر و کارا روی دسـت بگیـرد و 

از کشـتار هدفمنـد و نـرش ارعاب میان شـهروندان جلوگیری 

کند. هرچند طالبان مسـوولیت کشـتار هدفمند را نپذیرفته؛ 

امـا دولـت تاکید دارد که این کار این گروه اسـت و بازداشـت 

شـدگان در پیونـد بـه ایـن رویدادهـا همـه اعضـای طالبـان 

اند. 

گفتـه اسـت کـه اردوی ملـی در یـک عملیـات یـک کارخانـه 

ماین سـازی طالبـان در ولسـوالی میونـد والیـت قندهـار را 

نیـز منهـدم کـرده اسـت.

امنیتـی در  نیروهـای دفاعـی و  آمـده اسـت:»  در خربنامـه 

ده هـا  قندهـار،  میونـد  ولسـوالی  در  عملیات شـان  ادامـه 

قریـه را در ایـن ولسـوالی از وجـود طالبـان پاکسـازی کرده، 

نزدیـک به ۱۰۰ پوسـته و مخفی گاه طالبـان  را تخریب کرده 

و مقـدار زیـاد سـالح و مهـات را بـه دسـت آورده انـد.«

در خربنامـه عـالوه شـده کـه در ایـن عملیـات، دو جنگجوی 

طالبـان به دسـت نیروهـای اردوی ملـی دسـتگیر شـدند و 

ده هـا تـن از تروریسـتان کشـته و زخمـی شـدند.

شـده اسـت. در اعالمیـه ترصیـح شـده اسـت کـه سـه تـن از 

والیـت هـرات، چهار تـن از والیت ننگرهار، یـک تن از والیت 

بلـخ و یـک تـن از والیـت دایکندی بازداشـت شـده اند.

در اعالمیـه قیـد شـده اسـت کـه از نـزد بازداشـت شـدگان  

مقـداری  و  تریـاک  کیلوگـرام   ۱۹ و  چـرس  کیلوگـرام   ۹۱

مـواد کیمیـاوی به دسـت آمـده اسـت. گفتنـی اسـت کـه در 

افغانسـتان هـم اکنـون بیـش از 3.5 میلیـون نفـر معتـاد بـه 

مـواد مخـدر انـد و این پدیـده خانه برانـداز در رسارس کشـور 

در حـال گسـرش اسـت.  گزارش هـای رسـانه یی می رسـاند 

کـه اعتیـاد بـه مـواد مخـدر حتـا تا واخـان پامیـر نیز رسـیده 

اسـت. چنیـن بـه نظـر می رسـد کـه در 19 سـال گذشـته 

بـا  مبـارزه  در  افغانسـتان  دولـت  کنـار  در  جهانـی  جامعـه 

مـواد مخـدر و کاهـش اعتیـاد در کشـور نـاکام مانده اسـت. 

صاحـب نظـران، اعتیـاد بـه مـواد مخـدر در کشـور را بعـد از 

کشـور  اقتصـادی  اجتاعـی-  بحـران  جدی تریـن  تروریـزم 

بـا  ایـن پدیـده  بـا  بـاور دارنـد مبـارزه  و  توصیـف می کننـد 

آجنـدای درازمـدت اقتصـادی و فرهنگـی امـکان دارد. بـه 

بـاور آنـان حکومـت افغانسـتان مجبـور اسـت که بـرای بیرن 

رفـت از حالـت رقت انگیـز و اثـرات نـا مطلـوب مـواد مخـدر 

بـر نسـل جـوان کشـور، در پیگیـری از قاچاق، فـروش و حتا 

مـرصف مـواد مخـدر بـه سـخت گیری های قانونـی نیـز بایـد 

متوسـل شـود.

اسـت کـه یـک کارخانـه ماین سـازی، ۷۰حلقـه مایـن، ۶۰۰ 

موضـع وتیرکش های طالبان تخریب شـده اسـت. وزارت دفاع 

در اعالمیـه دیگـری عـالوه می کنـد کـه شـب گذشـته، قـوای 

هوایـی، موضع هـای طالبـان را در ولسـوالی شـهرصفا والیـت 

زابـل، آمـاج رضبـات هدفمنـد قـرار داد کـه در آن حملـه۱۰ 

تروریسـت طالبـان کشـته شـدند. ایـن وزارت اضافـه می کنـد 

کـه عـرص روز گذشـته، در عملیات نیرو هـای دفاعی و امنیتی 

در قریـه جق جـق ولسـوالی کلـدار والیـت بلـخ، نعمـت اللـه 

مشـهور بـه یحیـا ولسـوال نـام نهـاد طالبـان بـرای ولسـوالی 

معـاون قطعـه رسخ  بـه خلیـل  اسـدالله مشـهور  و  یادشـده، 

طالبـان، همـراه بـا دو تـن از محافظان شـان کشـته شـدند و 

چهـار جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه زخمـی شـدند. در خربنامه 

عـالوه شـده اسـت کـه در یـک حملـه دیگـر نیروهـای دفاعـی 

و امنیتـی بـر جنگجویـان گـروه طالبـان در سـاحه رشرشک 

ولسـوالی بلـخ سـه هراس افگـن طالبـان کشـته شـدن و چهار 

تـن آنـان زخمی شـدند.

 سـفارت امریـکا در کابـل از طالبـان خواسـته کـه ایـن گـروه 

بایـد از کشـتار هدفمنـد خـودداری کـرده و یا ایـن حمالت را 

محکـوم یـا بررسـی کند.

راس ویلسـن رسپرسـت سـفارت امریـکا در کابـل گفتـه بـا 

اشـاره بـه نگرانـی سـازمان ملـل متحـد از کشـتار هدفمنـد 

تاکیـد کـرده کـه طالبـان بـرای جلوگیـری از ایـن حمـالت یا 

در رونـد بررسـی ها همـکاری کند و اینگونه کشـتار را محکوم 

. کند

آقـای راس ویلسـن از حکومـت افغانسـتان نیـز خواسـته کـه 

در راسـتای سفارشـات یونامـا در زمینـه کشـتار هدفمنـد و 

حفاظـت از جـان فعاالن حقوق برشی و کارمندان رسـانه ای، 

اقدامـات الزم را روی دسـت گیـرد و از معافیـت از مجـازات 

ابـا ورزد.

 وزارت دفـاع ملـی می گویـد که نیروهـای ویژه 

اردوی ملـی کشـور 42 تـن را کـه در والیـت 

بغـالن در زنـدان طالبان زندانی بودنـد، در یک عملیات رها 

کردنـد. ایـن وزارت سـه شـنبه 28 دلـو بـا نـرش خربنامـه ای 

ترصیـح کـرده است:»منسـوبین قطعـه خـاص کانـدو شـب 

گذشـته عملیـات کوماندوئـی را باالی یک زنـدان طالبان در 

قریـه »علی خواجـه« ولسـوالی بغـالن مرکـزی والیـت بغـالن 

اجـرا منودنـد کـه در ایـن عملیـات۴۲ تـن ) ۲۵ نظامـی و 

۱۷ غیرنظامـی( را از زنـدان طالبـان تروریسـت آزاد کردند.«

طالبان تا کنون در این مورد اظهار نظر نکرده است.

ایـن درحالیسـت کـه وزارت دفـاع در یـک اعالمیـه دیگـری 

تـن   9 کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  داخلـه  وزارت   

را بـه اتهـام قاچـاق و فـروش مـواد مخـدر در 

والیت هـای هـرات، ننگرهـا، بلـخ و دایکندی بازداشـت کرده 

اسـت.

گفتـه  اعالمیـه ای  نـرش  بـا  دلـو   28 سه شـنبه  وزارت  ایـن 

اسـت کـه نیروهـای پولیـس مبـارزه بـا مـواد مخدر بـا اجرای 

چندیـن عملیـات اوپراتیفـی جداگانه در چهار والیت کشـور 

9 تـن را در پیونـد بـه قاچـاق و فـروش مواد مخدر بازداشـت 

کـرده اسـت. در اعالمیـه عالوه شـده کـه در عملیاتـی که در 

ننگرهـار صـورت گرفت یک کارخانه پروسـس مـواد مخدر در 

ولسـوالی اچیـن والیـت بـه دسـت نیروهـای پولیـس تخریب 

در  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  ملـی  دفـاع  وزارت   

پـی چندیـن درگیـری جنگجویـان طالبـان بـا 

نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور، 37 تروریسـت طالبـان در 

والیت هـای قندهـار، زابـل و بلـخ بـه هالکـت رسـیدند و 12 

تروریسـت دیگـر ایـن گـروه در ایـن درگیر ی هـا زخمـی شـده 

کـه  اسـت  گفتـه  اعالمیـه ای  در  سه شـنبه  وزارت  ایـن  انـد. 

نیروهـای هوایـی کشـور در ولسـوالی ارغنداب والیـت قندهار 

جنگجویـان طالبـان را هـدف قـرار دادند که در ایـن عملیات، 

نام هـای  بـه  بـه شـمول دو رسگـروه  ۱۳ جنگجـوی طالبـان 

عبدالطیف» شـبکه حیدر« و ظفر محمد »شـبکه لبیب« کشته 

شـدند و دو تـن دیگـر آنـان زخـم برداشـتند.

در خربنامـه اضافه شـده اسـت کـه دراین درگیریها سـاحه جو 

الهـور و بابران ولسـوالی یادشـده از وجود دشـمن پاک سـازی 

شـده اسـت. خربنامـه می افزایـد کـه پـس از تصفیـه منطقـه 

نیـروی دفاعـی بـا کشـف و خنثـا سـاخنت ۱۷ حلقـه مایـن که 

توسـط گروه طالبان در سـاحه بابران این ولسـوالی کارگذاری 

شـده بـود از حمالت مرگبـاری جلوگیـری کردند.

همچنیـن ایـن وزارت عـالوه می کنـد کـه نیـرو هـای دفاعـی 

وامنیتـی ملـی در عملیـات مشـرک سـاحات ناسـو، کاریـز و 

کالنکیچـه ولسـوالی میونـد والیت قندهـار را از وجود دشـمن 

ایـن عملیـات ۷ جنگجـوی طالبـان  در  پاک سـازی کردنـد. 

کشـته شـدند و ۶ تـن آنـان زخـم برداشـتند. در ایـن درگیـری 

یـک جنگجـوی گـروه طالبـان بـا یـک پایـه مخابـره بازداشـت 

شـده و یـک میل سـالح درازنوف بـا یک قاب دروبین به دسـت 

نیـرو هـای دفاعـی افتـاده اسـت. در خربنامـه اضافـه شـده 

امریکا: طالبان باید کشتار هدفمند را محکوم و در روند بررسی ها همکاری کند  

وزارت دفاع ملی: 37 جنگجوی طالبان در قندهار، زابل و بلخ کشته شدندوزارت دفاع ملی: کماندوها 42 تن را از زندان طالبان آزاد کردند

وزارت داخله: 9 تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت شدند
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دعوت به تشنج اجتماعی و سیاسی به خیِر ملت نیست

را منــی تــوان یافــت. بنابــر ایــن انتقــاد و صحبــت از کاســتی 

ــا توجــه بــه اصــل اصالحــات  ــا دولــت ب هــای یــک نظــام و ی

کاریســت معقــول و رونــد پویــای اســت. بقــأ ســامل و ســالمت 

ــه شــکل  ــه اصالحــات را ب ــن اســت ک ــت در ای ــه و دول جامع

درســت آن در نظــام تعریــف و حامیــت شــود. هــرگاه چنیــن 

گردیــد ســازندگی در دولــت و نظــام بــه ســوی رشــد و تکامــل 

خویــش خواهــد رفــت. 

بیانــات انتقــادی و اصــالح گــرأ مبتنــی بــر خیــر جمعــی 

مــورد پذیــرش همــگان اســت، امــا ایجــاد مــوج از تشــنجات 

ــا ســنجیده، بحــران  ــار هــای ن ــا گفت سیاســی و اجتامعــی ب

ــد.  ــی کن ــر م ــور را افزون کش

شــعار ملــی و عمــل ملــت شــمول؛ در حالــت حســاس کشــور 

و در رشایــط کــه دشــمنان ایــن خــاک از هــر طــرف مشــکالت 

ــد. از  ــی کن ــل م ــتان تحمی ــردم افغانس ــر م ــده¬ی را ب عدی

هــر فــرد افغانســتانی توقــع مــی رود کــه اگــر بــه افغانســتان 

بــه عنــوان ُملــک شــان احــرام دارنــد، شــعار ملــی و گفتــار 

خیرخواهانــه و بــه نفــع ملــت را داشــته باشــند. 

شــعار ملــی و عمــل هــای افغانســتان شــمول کــه از آن خیــر 

ــه  ــت؛ ن ــور اس ــن کش ــروز ای ــاز ام ــردد نی ــات گ ــی التف جمع

ــی  ــی م ــای سیاس ــوزی ه ــه ت ــر و کین ــه از آن تنف ــات ک بیان

تشــنجات  کننــده  تبــاه  هــای  هزینــه  و  افغانســتان 

سیاســی؛ کشــور افغانســتان و مــردم ایــن رسزمیــن بــی 

ــا متــام وجــود آزمــوده  ثباتــی و عــدم نظــم سیاســی را ب

اســت. شکســن نظــم سیاســی و برهــم خــوردن نظــام 

ــن مــردم  ــه ســینه هــای ای ــراوان را ب کشــور داغ هــای ف

ــم  ــای نظ ــار ه ــیخن ت ــد از گس ــت. بع ــده اس ــا مان بج

ســنتی در ایــن کشــور، همــه داشــته هــا و بافتــه هــای 

ایــن ُملــک بــه آتــش ســوخت و تــا اکنــون نیــز مــی ســوزد 

ــی  ــا دموکراس ــی ی ــه¬ی دموکراس ــود. ده ــی ش و دود م

ســلطانی در ده ســال اخیــر پادشــاهی ظاهرشــاه فضــای 

ــود.  ــه بوجــود آورده ب نســبتا خــوب و مســاعدی را ب

احــزاب سیاســی و تشــکل هــای سیاســی در آن بســر 

ــد  ــه در فرآین ــگار جامع ــد. ان ــد یافتن ــدند و رش ــد ش تول

ــه  ــته ب ــود و آرام و آهس ــه ب ــرار گرفت ــش ق ــی خوی طبیع

ــای  ــان ه ــود. جری ــده ب ــت یازی ــی از درون دس دگرگون

سیاســی بــا شــعار هــای عدالــت گــرأ و خدمــت بــه 

جامعــه در زیــر چــر بــزرگ پادشــاهی و قانــون اساســی 

ــود.  ــوده ب ــو من ــه مُن ــت رشوع ب دول

گرچــه قانــون احزاب سیاســی تــا آخریــن روزگار حکومت 

و ســلطنت ظاهرشــاه توشــیح نگردیــد، امــا بســر بــرای 

تغییــر بــه صــورت تدریجــی و مبتنــی بــر اصــل اصالحات 

در جامعــه فراهــم مــی شــد. امــور جمعــی بــا دیــد وســیع 

رسارسی در کشــور اجرایــی مــی گردیــد. 

ســخاوت نســبی از دولــت را مــردم شــاهد بودنــد. امــا بــد 

بختانــه دولــت بانــگاه معــارص بــه پدیــده هــای همزمانــی 

اش، خیلــی عمیــق منــی پرداخــت. 

سیاســت هــای کلــی دولــت گرچــه مطابــق قوانیــن 

حمــل مــی شــد، ولــی رســوبات ذهنیــت هــای قبیلــوی 

ــه  ــود ک ــن ب ــان ای ــالش ش ــه ت ــتگاه حاکم در درون دس

ــتفاده  ــردم اس ــه م ــه ب ــدم توج ــتبداد و ع ــوی اس از الگ

کننــد. گهگاهــی ایــن امــر موفــق بــود و حتــی ظاهرشــاه 

را نیــز مجــاب بــه اجرایــی شــدن چنیــن ســخیف کاری 

ــود.  ــی من ــی م ــای سیاس ه

ســلطنت  اخیــر  ســال  ده  دوران  فضــأ  هرحــال  بــه 

ــن  ــم در ای ــنتی حاک ــم س ــر نظ ــی ب ــه مبتن ــاه ک ظاهرش

ــن  ــخ ای ــتالوژیک تاری ــای نوس ــه ه ــود، از نکت ــور ب کش

رسزمیــن بــه حســاب مــی آیــد. 

ُعقــده هــای سیاســی رســوب شــده در اذهــان عــده¬ی 

ــان،  ــدرت آن ــع ق ــاه و مطام ــاهی ظاهرش ــواده ش از خان

موجــب گردیــد چــر نظم ســنتی را در فضای افغانســتان 

ــی  ــو آرام اجتامع ــی در ج ــی جهش ــد. دگرگون ــاره منای پ

ــنت  ــای س ــار ه ــا و رفت ــاختار ه ــور، س ــی کش – سیاس

شــده در افغانســتان را بــه شــدت ملتهــب ســاخت. 

ــا  ــم از کودت ــه اس ــد ک ــر گردی ــی بیش ــاب وقت ــن الته ای

ــر  ــر کاکای ظاه ــان پ ــد. رسدار داوود خ ــان آم ــه می ب

ــری و  ــت وزی ــه نخس ــک ده ــر از ی ــه بیش ــا تجرب ــاه ب ش

ــلطنت  ــان س ــی، در زم ــاالی سیاس ــات ب ــودن در حلق ب

در کشــور بــه ســود همــه خواهــد بــود. دولــت جمهــوری 

ــش  ــی خوی ــا اســتوانه هــای قانون اســالمی افغانســتان ب

یکــی از دســتآورد هــای پســین ملــت افغانســتان اســت، 

ایــن نتیجــه را نبایــد بــا هــرج و مــرج و تشــنجات سیاســی 

ــال  ــرد بدنب ــا هــر ف ــرار داد. هرکســی و ی ــد ق ــورد تهدی م

ــه  ــا منون ــدارد ب ــرق ن ــن کاری باشــد، عمــل شــان ف چنی

ــد. مــردم  ــاال روی صحبــت گردی هــای تاریخــی کــه در ب

افغانســتان طعــم تلــخ و کشــنده نابســامانی سیاســی 

کــه بــر اســاس القــاأت نادرســت سیاســی صــورت گرفتــه 

بــود بــه کــررات چشــیده اســت. ســزاوار ایــن مردم نیســت 

ــت نظــم  ــه هــای سیاســی کــه ضامن ــار دیگــر بافت کــه ب

ــودش  ــار و پ ــه ت ــده دارد، ب ــه عه ــه ب ــی را در جامع عموم

ــانی را  ــخصی کس ــع ش ــی نف ــکار، حت ــود. این ــه من تجزی

ــم  ــن نظ ــان رف ــرا از می ــرد، زی ــد ک ــرآورده نخواه ــم ب ه

حاکــم بــر جامعــه و دعــوت بــه تشــنجات سیاســی آتــِش 

بزرگیســت کــه دامــن همــه را هامننــد گذشــته هــای ایــن 

کشــور خواهنــد گرفــت و هیــچ کســی در امــان نخواهــد 

مانــد؛ لــذا انباشــن طمــع هــای سیاســی فــردی و تبــارز 

آن بــا رونــد دعــوت بــه تشــنجات سیاســی برخــالف اصــل 

ــت.   ــن دوستیس وط

بــارد. طمــع هــای سیاســی شــخصی و گروهــی نبایــد یــک 

بــار دیگــر افغانســتان را بــه ســقوط گاه ســیاه گذشــته 

ــازد.  ــه س مواج

آنانیکــه درگذشــته هــای تاریــخ افغانســتان نفــاق افگنانــه 

ــد، هرگــز از  ــد و عمــل منودن ــه شــعار دادن و تخریــب کاران

ــت  ــگاه مل ــد و در پیش ــد مان ــدور نخواه ــخ ب ــاوت تاری قض

ــد.  ــد ســیاه داشــته و دارن افغانســتان بگرون

قصــاوت در برابــر اطفــال ایــن خــاک و مردمــان ایــن خــاک 

کار شــجاعانه نیســت، بلکــه نظــم ســتیزی را در افغانســتان 

افغانســتان تشــنه¬ی  مــردم  مــی دهــد. همــه  نشــان 

اصالحــات در نظــام سیاســی و دولتــی افغانســتان اســت. 

ایــن یــک حــق مــروع هــر افغانســتانی اســت کــه مطالبــه 

منایــد تــا اصالحــات در متامــی بخــش هــای دولــت بوجــود 

آیــد و کارکــرد دولــت و مدیــران سیاســت در کشــور مقیــد 

بــه خدمــت بــه مــردم افغانســتان شــود. 

ــای  ــه ه ــی، بافت ــنج سیاس ــه تش ــوت ب ــرج و دع ــرج و م ه

ــزده ســال  ــن نُ ــود مــی کنــد؛ در ای رنــگ شــده ملــی را ناب

اخیــر انــدک پایــه هــای دولــت و نظــام سیاســی در کشــور 

بــر بســر هــای قانونــی خویــش شــکل گرفتــه اســت، 

ــی  ــد سیاس ــن فرآین ــت چنی ــد و تقوی ــن رون ــت از ای حامی

ظاهرشــاه؛ اینبــار در غیــاب شــاه مذکــور طــی کودتــا در 

ــج  ــی رای ــم سیاس ــتون نظ ــن س ــتان 1352ه آخری تابس

در افغانســتان را فــرو پاشــاند و موفــق گردیــد نظــام 

ــکل  ــان ش ــوری داوود خ ــام جمه ــی را بن ــد سیاس جدی

داد. دقیقــا کودتــای 26 رسطــان ســال 1352 هجــری 

خورشــیدی ایــن بهانــه را بوجــود آورد کــه از آن زمــان بــه 

ــش از  ــر از روز قبل ــر روز بیش ــتان ه ــر افغانس ــد دیگ بع

ــر  ــا بســامانی سیاســی افزون ــر و ن نظــم سیاســی دور ت

ــت.  ــده اس گردی

جمهــوری رسدار داوود خــان بــا کودتــای دیگــری از 

جانــب رهــران حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان 

کــه بــه راه انداختــه شــد از میــان رفــت. بعــد از شکســت 

جمهــوری داوود خــان و ایجــاد حکومــت انقالبــی حــزب 

چــپ مــرب خلــق و پرچــم، نظــام سیاســی افغانســتان 

و نظــم عمومــی در کشــور گــراف نابســامانی هــا و بــی 

ثباتــی هــا بیشــر گردیــد. از آن روزگار بــه بعــد دنیایــی 

سیاســت در افغانســتان مملــو شــد از هــرج و مــرج هــای 

هررنــگ. ایــن حــوادث روحیــه ملــی را بــه شــدت رضبــه 

زد و گــروه بنــدی هــای قومــی و قــری وارد کارزار هــای 

سیاســت شــد و هــر لحظــه تشــنجات سیاســی تشــدید 

گردیــد. افغانســتان بــه صــورت کامــل بــه مخمصــه¬ی 

گیــر افتــاد کــه هزینــه هــای ســنگین را بــر ملــت تحمیل 

ســاخت. جنــگ هــای داخلــی و کشــتار هــای زیــاد در 

افغانســتان اتفــاق افتــاد و مبنــای همــه¬ی آن از ابتــدأ 

از بیــن بــردن نظــم ســنتی سیاســی بــود کــه در کشــور 

از هــم گســیخت. بــی ثباتــی سیاســی و تشــنجات 

ــردم  ــار م ــور روزگار از دم ــی در کش ــی – سیاس اجتامع

ــه تباهــی اساســی  ــن مــردم را ب افغانســتان کشــید و ای

ــات  ــه هیجان ــردم ب ــویق م ــب و تش ــود. ترغی ــرو من رو ب

سیاســی کار آزمــوده شــده اســت کــه جــز ویرانــی و 

ــدارد.  ــال ن ــزی دیگــری در قب تباهــی و کشــتار چی

ملــی کمــک  و  و رویکــرد مصلحانــه  خویشــن داری 

کننــده نظــم سیاســی کنونیســت. دوری از ادبیــات 

کودتــای ســالمت جامعــه و نظــام سیاســی را در پــی 

خواهــد داشــت. 

ــور  ــأ کش ــث بق ــازنده باع ــات س ــت و اصالح ــاد مثب انتق

ــازنده و  ــاد س ــاختار انتق ــر س ــام و در ه ــت؛ در هرنظ اس

مثبــت راه حــل اســت بــرای بیــرون رفــت از بحــران هــا 

ــا در ســاختار تشــکیالتی  ــه و ی و کاســتی هــا. در جامع

روحیــه  اگــر  کشــور  در  سیاســی  نظــام  در  حتــی  و 

ــازندگی  ــل س ــاد اص ــر بنی ــری ب ــاد پذی ــادی و انتق انتق

وجــود نداشــته باشــد، آن جامعــه دچــار رکــود و جمــود 

توانســت.  نواقــص خــود را درک نخواهــد  و  گردیــده 

زمانیکــه از کمبــودی هــا و کاســتی هــا صحبــت انتقادی 

نشــود، شــناخت همــه جانبــه از کجــی هــا شــکل پیــدا 

منــی کنــد، وقتــی شــناخت و آگاهــی دقیــق از میــزان 

موثریــت و کارکــرد سیســتم برمــال نشــود راه اصــالح آن 

ــح  ــر تحقــق صل ــۀ اصــل انفــکاک ناپذی ــه مثاب ــوا را ب تفکیــک ق

ــای   ــۀ ارزش ه ــه هم ــرام ب ــند و اح ــمیت نشناس ــه رس ــازی ب س

توســعۀ  و  گســره  انســانی،  ذاتــی  کرامــت  حقوق انســانی، 

عدالــت، آزادی و برابــری نگذارنــد و ایــن مفاهیــم انســانی 

ــتقرارصلحی  ــه اس ــد، ن ــه رس برن ــل ب ــت کام ــان در غیب هم چن

ــکان  ــی ام ــۀ افغان ــی در جامع ــات سیاس ــه ثب ــت و ن درکار اس

پذیــر و عملیاتــی اســت. بنابرایــن، گســرش عدالــت اجتامعــی، 

توســعۀ سیاســی، آزادی و برابــری همــۀ شــهروندان را بــه عنــوان 

ــرد  ــم، خ ــدار ندانی ــح پای ــق صل ــی تحق ــدی اساس ــش درآم پی

خــود بنیــاد را بــه مثابــۀ تنهــا راه حــل منطقــی و عقالنــی بــرای 

ــزار  ــم و اب ــدار ندانی ــه و پای ــتقرارصلح عادالن ــه اس ــتیابی ب دس

تکفیــر و خشــونت و حمــالت مرگبــار تروریســتی را کنــار نگذاریم 

و تــا زمانــی کــه بــر متامــی جنایت هــا و کشــتارهای شــهروندان 

ــی  ــی دین ــی و مبان ــت رشع ــش مروعی ــی خوی ــی و ملک نظام

ببخشــیم، اســتقرارصلح پایــدار در افغانســتان بــا گروه ترورســتی 

طالبــان؛ رساب و توهــامت و خیــاالت بیــش نخواهنــد بــود و این 

بحــران مزمــن هم چنــان زندگــی شــهروندان جامعــۀ افغانــی را 

تیــره بخت تــر می کننــد. 

گفتــار یکــم: تحلیــل مبانــی و ابعــاد عدالــت؛ پیــش درآمدی 

بــرای صلح پایــدار در افغانســتان؛

بــی گــامن تفکــر سیاســی، همــواره بــا درنــگ در بــارۀ عدالــت 

همــراه بــوده اســت. ایــن واقعیــت، هــم بــه ســبب مطلــوب 

ــۀ  ــن جامع ــی آن در تکوی ــش اساس ــت و نق ــی عدال ــودن ذات ب

سیاســی آرمانــی بــوده اســت، و هــم بــه علــت نزدیکــی و ارتبــاط 

ــراد  ــوق اف ــان ها، حق ــری انس ــد براب ــی مانن ــا مقوالت ــت ب عدال

ــع  ــه بالطب ــی ک ــت؛ مقوالت ــان اس ــای آن ــتحقاق ها و نیازه و اس

ــه آن هــا بــی توجــه باشــد و  اندیشــۀ سیاســی ممکــن نیســت ب

هــر ایدئولــوژی سیاســی کــه بــر فلســفۀ سیاســی متناســب بــا 

خــود تکیــه زده اســت، بــه ناچــار بایــد در ایــن گونــه امــور اظهــار 

ــا غیــر  نظــر کنــد. بدیــن ترتیــب اندیشــۀ سیاســی، مســتقیم ی

مســتقیم، بــا مباحــث عدالــت مربــوط مــی شــود. ایــن ارتبــاط 

ــا نیســت کــه عدالــت همــواره در  ــن معن ــه ای و در آمیختگــی، ب

کانــون مباحــث فلســفۀ سیاســی جــای داشــته اســت. درســت 

اســت کــه نــزد برخــی متفکــران سیاســی، مقولــۀ عدالــت نقطــۀ 

آغــاز و اساســی ترین محــور پژوهش هــای سیاســی بــوده اســت- 

بــرای منونــه افالطــون در کتــاب جمهــور خویــش بحــث عدالــت 

ــت و  ــای عدال ــه معن ــد ک ــاز می کن ــش آغ ــن پرس ــا ای ــود را ب خ

ــان  ــد آرم ــان ده ــه نش ــد ک ــت؟ می کوش ــت چیس ــق و درس ح

ــور می رســد  ــه منصــۀ ظه ــم سیاســی ای ب ــت، در چــه رژی عدال

ــا  ــد- ام ــه دســت می آی ــت اجتامعــی در چــه اوضاعــی ب و عدال

ــیاری از  ــی در بس ــۀ سیاس ــه اندیش ــرد ب ــدرن، رویک در دوران م

مــوارد چنیــن ســبک و ســیاقی نداشــته اســت. شــاید در تاریــخ 

تفکــر سیاســی دوران مــدرن، هیــچ زمانــی بــه انــدازۀ ســه دهــۀ 

اخیــر قــرن بیســتم، مقولــۀ عدالــت و اصــول آن، ایــن گونــه در 

کانــون توجــه فیلســوفان سیاســی نبــوده اســت. پیــش از جــان 

رالــز و پژوهــش برجســتۀ او، نظریــۀ عدالــت، کــه نخســتین بــار 

ــای  ــل معن ــر تحلی ــی نظی ــد، مباحث ــاپ ش ــال 1971 چ در س

قــدرت، اقتــدار و رسشــت قانــون، کــه در واقــع تحلیــل مفهومــی 

پــاره ای از مفاهیــم سیاســی بودنــد، بســیار رواج داشــت و 

محــور مباحــث فلســفۀ سیاســی بــود. رویکــرد رالــز بــه فلســفۀ 

سیاســی و محــور بــودن عدالــت بــه مثابــۀ پایــۀ آفرینش ســاختار 

اجتامعــی مطلــوب، موجــب شــده کــه کاوش در زمینــۀ عدالــت 

ــردی  ــای ف ــوق و آزادی ه ــان حق ــع می ــیوۀ جم ــی و ش اجتامع

درآمد

کهن تریــن  از  املللــی  بیــن  امنیــت  و  صلــح  برقــراری 

ــوم  ــت، مفه ــح و امنی ــت. صل ــوده اس ــری ب ــای ب آرمان ه

ــار  ــان دچ ــت زم ــا گذش ــا ب ــوم آن ه ــته و مفه ــی نداش ثابت

تغییــر و تحــول شــده اســت. تــا قبــل از تحــوالت اخیــر در 

روابــط بیــن املللــی، منبعــث از نــگاه نظامــی کــه اصطالحــاً 

ــه  ــت ب ــح و امنی ــود صل ــده می ش ــتفالیایی نامی ــام وس نظ

ــوق،  ــری حق ــت، براب ــق حاکمی ــول ح ــت اص ــای رعای معن

رعایــت مصونیــت کشــورها و مناینــدگان آنــان، احــرام بــه 

ــی  ــور داخل ــه در ام ــدم مداخل ــورها، ع ــت ارضی کش متامی

یک دیگــر و حــل و فصــل مســاملت آمیــز اختالفــات تلقــی 

ــح و  ــوم صل ــر مفه ــبب تغیی ــدن س ــی ش ــا جهان ــد ام می ش

ــث از نظــام وســتفالیایی شــده  ــی منبع ــن امللل ــت بی امین

اســت. در ایــن دوره ماهیــت تهدیــدات تغییــر یافتــه و 

ــه  ــه حوزه هــای دیگــر از جمل ــه نظامــی ب ــدات از جنب تهدی

فقــر و گرســنگی، تروریســم، قاچــاق و جرائــم ســازمان 

یافتــه، شــیوع بیامری هــای مــری، مهاجرت هــای بــی 

ــه  ــر تــری یافت ــوق ب ــط زیســت و نقــض حق ــه، محی روی

ــروه  ــا گ ــدار ب ــتقرارصلح پای ــراری اس ــن، برق ــت. بنابرای اس

ــوب  ــن چارچ ــتان؛ در همی ــان در افغانس ــتی طالب تروریس

ــیار  ــل بس ــرا عوام ــند، زی ــی می باش ــل و ارزیاب ــل تحلی قاب

ــه  ــدار و عادالن ــح پای ــد، کــه تحقــق صل ــادی وجــود دارن زی

بــا گــروه ترویســتی طالبــان را تهدیــد و شــکننده می کننــد 

ــردم  ــت و م ــر دول ــر را ب ــران ناپذی ــی ج ــرات احتامل و خط

افغانســتان تحمیــل کرده انــد.  در حــال حــارض هــم همیــن 

تهدیــدات شــدت بیش تــر یافتــه و چشــم انــداز آینــده 

اســتقرارصلح پایــدار بــا گــروه تروریســتی طالبــان را  بســیار 

ــت  ــدون در نظرداش ــح ب ــداری صل ــاخته اند و پای ــم س مبه

واقعیت هــای عینــی جامعــۀ افغانــی، اساســاً تحقــق صلــح 

ــونت  ــه و خش ــگ، منازع ــت. جن ــر نیس ــکان پذی ــدار ام پای

گــروه تروریســتی طالبــان علیــه دولــت و شــهروندان نظامی 

بــر خــوردار از حقوقــی کــه در رأس آن هــا اصولــی اســت کــه 

ــه ای  ــا آزادی از زاوی ــاد می شــود. ام ــام حقــوق بــر ی ــه ن ب

حقوقــی و فلســفی در واقــع اســاس آزادی سیاســی اســت. 

آزادی فلســفی بــه معنــای ایــن اســت کــه انســان در خلقــت 

ــار  ــده شــده و از خصوصیــت مخت و طبیعــت خــود آزاد آفری

بــودن و انتخــاب کــردن برخــوردار بوده و در رسشــت او اجبار 

و اکــراه وجــود نــدارد و چــون انســان از نــگاه فلســفی چنیــن 

ــق«  ــک »ح ــث ی ــه حی ــز آزادی ب ــی نی ــر حقوق ــت، از نظ اس

بــرای او مطــرح اســت. بنابرایــن، در تعریــف آزادی از نــگاه 

حقوقــی گفتــه شــده اســت: »آزادی، عبــارت از حقــی اســت 

کــه بــه موجــب آن، افــراد بتوانــد اســتعدادها و توانایی هــای 

ــر  ــد، مــروط ب ــه کار اندازن طبیعــی و خــدادادی خــود را ب

ــازد.« آزادی  ــران وارد نس ــه دیگ ــی ب ــا زیان ــیب ی ــه آس آن ک

ــر  ــه عن ــل دارای س ــد، حداق ــر ش ــه ذک ــی ک ــن معن ــا ای ب

اســت: نخســت، دولــت و حکومــت حــق نــدارد ایــن حــق را 

از انســان ســلب کنــد یــا بــرای آن محدودیــت ایجــاد کنــد. 

ــه ای  ــراد، زمین ــرای اف ــه ب ــت دارد ک ــت مکلفی دوم؛ حکوم

اســتفاده از ایــن حــق را فراهــم منایــد. یعنــی دولــت، اگــر 

حــق مداخلــه داشــته باشــد، بایــد در جهــت فراهــم کــردن 

زمینــه ای اســتفاده ای بهینــه از ایــن حــق باشــد نــه در جهت 

محدودکــردن یــا ســلب ایــن حــق. ســوم؛ ایــن حــق- چنــان 

ــح  ــز تری ــتان نی ــی افغانس ــون اساس ــاده 24 قان ــه در م ک

شــده اســت- فقــط یــک محدودیــت دارد و آن عبــارت اســت 

ــاز  ــه در آغ ــن ک ــه ای ــاره ای آزادی؛ چ ــران در ب ــق دیگ از ح

گفتــه شــد، در مــورد حقــوق اساســی و آزادی هــای عمومــی، 

حــق و تکلیــف دو روی یــک ســکه اســت. بــه عبارت دیگــر، 

اگــر مــا از حــق آزادی برخــوردار هســتیم، ایــن مکلفیــت را 

هــم داریــم کــه حــق دیگــران و حــق جامعــه را رعایت کنیــم 

ــه آزادی  ــم ک ــتفاده کنی ــه ای اس ــه گون ــا از آزادی ب ــر م و اگ

ــؤولیت  ــت مس ــد، دول ــیب ببین ــان آس ــوق آن ــران و حق دیگ

دارد کــه در چنیــن مــوردی، آزادی مــا را در چــوکات قانــون، 

محــدود کنــد. )دانــش،1394، 535(. بنابرایــن، اصــل 

برابــری عبــارت اســت از این کــه، متــام افــراد دارای حقــوق 

و تکالیــف یکســان باشــند. زمینــه ای اصلــی و اساســی 

ــری انســان هــا  ــد در براب ــردی را بای حقــوق و آزادی هــای ف

یافــت. تــا وقتــی بیــن افــراد مســاوات کامــل از هــر لحــاظ 

ــت  ــه ای عدال ــه در جامع ــت ک ــال اس ــود، مح ــرار نش ــر ق ب

بــرادری و آزادی محقــق شــود. اختالفــات  اجتامعــی و 

ــم و  ــرای ظل ــد، راه را ب ــه باش ــکلی ک ــر ش ــه ه ــی ب اجتامع

ــی را  ــه ای اصول ــد و کلی ــوار می کن ــری هم ــاوز و بیدادگ تج

کــه زیــر پوشــش حقــوق بــر قــرار دارد ناممکــن می کنــد. 

ــاوات را  ــی، مس ــق دموکراس ــرای تحق ــر، ب ــن خاط ــه همی ب

ــام  ــه، رسانج ــد. در نتیج ــرع می دانن ــا را ف ــل و آزادی ه اص

و فرجــام پیش رشط هــا و پیش نیازهــای اســتقرارصلح پایــدار 

و عادالنــه را بــا گــروه طالبــان؛ مفاهیــم ماننــد: اصل هــای، 

اصــل حیثیــت یــا کرامــت انســانی، اصــل حــق آزادی، اصــل 

حــق برابــری را بــه مثابــۀ حقــوق بنیادیــن انســانی در کلیــۀ 

نشســت ها و گفت وگوهــای تحقــق صلــح بیــن االفغانــی بــا 

گــروه طالبــان قــرار بدهنــد، تــا زمینــۀ تحقــق صلــح عادالنــه 

و پایــدار را بــا گــروه طالبــان بسرســازی و فرهنــگ ســازی 

شــوند و از ایــن جهــت تــا حــدود حقــوق قربانیــان جنــگ و 

ــه دردهــا و رنج هــای  ــام ب خشــونت تأمیــن می شــوند و التی

خانواده هــای قربانیــان می باشــند.

)مبنــای لیرالیســم و نظام هــای دموکراتیــک معــارص غربــی( 

بــا عدالــت توزیعــی، کانــون مباحــث فلســفۀ سیاســی شــود.

ــر  ــز، اگ ــان رال ــر ج ــه نظ ــن، ب ــی،1388، 36(. بنابرای )واعظ

ســاختارهای اساســی جامعــه )قانــون اساســی، دولــت و 

نهادهــای اجرایــی و تقنینــی جامعــه، مناســبات اقتصــادی، 

بهداشــت، فرهنــگ و آمــوزش، نظــام حقوقی و قضایــی( برپایۀ 

ــا شــود، فضیلــت  ــزی و بن ــه ری ــن دو اصــل عدالــت وی پای ای

ــوب  ــۀ خ ــک جامع ــد و ی ــت می آی ــه دس ــی ب ــت اجتامع عدال

ســامان یافتــه تکویــن می یابــد؛ جامعــه ای کــه افــراد آن تصــور 

مشــرک از عدالــت دارنــد و نظــام حقــوق و وظایــف، و شــبکۀ 

ــازد.  ــول آن می س ــاد اص ــر بنی ــش را ب ــی خوی ــط اجتامع رواب

ــاختار  ــی و س ــام اجتامع ــول نظ ــا قب ــت در رد ی ــش عدال نق

نقــش حقیقــت در جســتارهای  کالن جامعــه، همســنگ 

نظــری اســت. یــک نظریــه و عقیــده هرچنــد دلکــش و جــذاب 

ــد  ــد پذیرفتنی نخواه ــد نباش ــت بهره من ــر از حقیق ــد، اگ باش

بــود؛ بــه همیــن قیــاس، نظــام اجتامعــی هرچنــد بــه جهاتــی 

مؤثــر و کارآمــد باشــد، اگــر منطبــق بــا اصول عدالــت نباشــد 

پذیرفتنی نخواهــد بود.)واعظــی،1388، 37(. بنابرایــن، در 

اســتقرارصلح پایــدار بــا گــروه طالبــان کــه ایــن روزهــا جریــان 

دارنــد، در همــۀ نشســت ها و گفت وگوهــای یــک جانبــه، 

ــورت  ــان ص ــروه طالب ــا گ ــه ب ــه ای ک ــد جانب ــه و چن دو جانب

گرفته انــد، متــام جوانــب مباحــث تطبیــق عدالــت انتقالــی و 

ــه فراموشــی کامــل ســپرده اند  ــت اجتامعــی را کامــالً ب عدال

ــای  ــه بنیاده ــد، در حالیک ــرار داده ان ــن ق ــیه ای ام و در حاش

تحقــق صلــح پایــدار الزامــاً بــا رعایــت کامــل تحقــق عدالــت 

و رعایــت کامــل موازیــن حقــوق بــری و حقــوق شــهروندی 

مــورد توجــه جــدی قــرار بدهنــد تــا زمینۀ هــا و پیــش نیازهــای 

تحقــق صلــح پایــدار را فراهــم گــردد.

گفتــار دوم: تحلیــل مبانــی اصــل آزادی و برابــری؛ بــه 

مثابــۀ پیــش نیــاز تحقــق صلــح پایــدار در جامعۀ انســانی؛

بــا توجــه بــه اصولــی کــه در منشــور ملــل متحــد اعــالم شــده 

اســت، شناســایی حیثیــت ذاتــی و حقــوق برابــر و غیــر قابــل 

ــت  ــای آزادی، عدال ــواده بــر، مبن ــه اعضــاء خان انتقــال کلی

ــور  ــوق مذک ــه، حق ــه این ک ــر ب ــت، نظ ــان اس ــح در جه و صل

ناشــی از حیثیــت ذاتــی شــخص انســان اســت. بــا توجــه بــه 

ــان آزاد،  ــوب انس ــامل مطل ــر، ک ــوق ب ــی حق ــه جهان اعالمی

بهــره منــدی از آزادی سیاســی، مدنــی و رهایــی از تــرس 

می باشــد و دســتیابی بــه ایــن رشایــط فقــط بــه وســیله 

بهره منــدی هرکــس از حقــوق سیاســی و مدنــی خــود و نیــز 

ــا  ــت، ب ــر اس ــادی می ــی و اقتص ــی، اجتامع ــوق فرهنگ حق

ــر رعایــت  ــل متحــد، دولت هــا متعهــد ب ــه منشــور مل توجــه ب

و احــرام بــه حقــوق و آزادی هــای انســان و ترویــج آن هــا در 

ــراد  ــه اف ــت ک ــن حقیق ــا درک ای ــند، ب ــان می باش رسارس جه

ــد  ــق دارن ــدان تعل ــی که ب ــر و اجتامع ــک دیگ ــه ی ــبت ب نس

ــوق  ــت حق ــج رعای ــال و تروی ــت اعت ــئولیت در جه دارای مس

ــاق  ــند. )میث ــاق می باش ــن میث ــدرج در ای ــده من ــناخته ش ش

بیــن املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی،1966، مقدمــه(. 

اعــراف بــه کرامــت و منزلــت انســانی مهم تریــن اصلــی اســت 

کــه بــدون آن هیــچ حقــی را منی تــوان بــرای موجــود انســانی 

ــه مفهــوم امــروزی آن  در نظــر گرفــت و اصــوالً حقــوق بــر ب

مبتنــی بــر ایــن اســت کــه انســان بــه عنــوان انســان و قطــع 

نظــر از هــر نــوع تعلــق و وابســتگی های دیگــر، دارای کرامــت 

ــت اســت و  ــی می باشــد. یعنــی ذات انســان، دارای منزل ذات

و ملکــی افغانســتان نزدیــک بــه ســه دهــه می شــود کــه صلــح 

و امنیــت داخلــی و ثبــات سیاســی و حتــی صلــح و امنیــت 

بیــن املللــی و ثبــات سیاســی کشــورهای منطقــه ای و جامعه 

ــد. در مخاطــرات تحقــق  ــه ان ــه مخاطــره انداخت ــی را ب جهان

صلــح پایــدار بــا گــروه طالبــان در افغانســتان؛ همیــن بس که 

گــروه طالبــان بــا هیــچ یــک از معیارهــا و مقیاس هــای 

عقالنــی و منطقی کــه بنیادهــای اســتقرارصلح پایــدار بــر 

شــانه های آن بنیادهــا اســتوار اســت، آشــتی نکــرده اســت و 

هنــوز ادبیــات صلــح و آشــتی ملــی بســان ادبیــات عجیــب و 

غریــب و مفاهیــم ضــد اســالمی تلقــی می شــوند. بنابرایــن، 

ــی در  ــات سیاس ــی و ثب ــت داخل ــدار، امنی ــتقرارصلح پای اس

جامعــۀ افغانــی؛ در تفکــر و اندیشــۀ طالبانیســم، نــه جایــگاه 

ــی  ــررات حقوق ــدی مق ــه پای بن ــل ب ــه متای ــی دارد و ن سیاس

ــروه  ــق گ ــی منط ــد، یعن ــح دارن ــق صل ــای تحق پیامن نامه ه

بــا  اســتقرارصلح  گفت وگوهــای  و  نشســت ها  از  طالبــان 

هیئــت دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان؛ فقــط و تنهــا 

ــه قــدرت سیاســی و منابــع مالــی  رصفــاً دســتیابی مطلــق ب

ــروه  ــای گ ــد. رویکرده ــتان دارن ــۀ افغانس ــادی جامع و اقتص

تروریســتی طالبــان؛ مبتنــی بــر غلبــه و کشــتار اســتوار 

اســت و ایــن رویکردهــای خونیــن و خشــونت بــار را در 

ــاری  ــالت انتح ــتی، حم ــالت تروریس ــدیدترین حم ــب ش قال

ــه  ــانی ک ــد انس ــز و ض ــونت آمی ــای خش ــاری و رفتاره و انفج

علیــه دولــت و مــردم افغانســتان انجــام داده انــد، گــواه خوبی 

بــرای اثبــات ایــن مدعــا اســت کــه گــروه طالبــان بــه دنبــال 

دســتیابی بــه اســتقرارصلح پایــدار نیســت و ایــن مطلــب بــر 

ــه  ــه آنچ ــه ب ــا توج ــند. ب ــن می باش ــن و مره ــگان روش هم

ــا و  ــش نیازه ــا، پی ــه پیش رشط ه ــت ک ــن اس ــد، ای ــه ش گفت

بنیادهــای اســتقرارصلح پایــدار را عنــارص و مفاهیــم ماننــد؛ 

تطبیــق برنامــه عدالــت انتقالــی، رعایــت کامــل حقــوق بــر، 

ــانه ها و  ــان، رس ــان، آزادی بی ــوق زن ــهروندی، حق ــوق ش حق

مطبوعــات، دموکراســی، قانــون اساســی، نظــام جمهــوری و 

عدالت، آزادی و برابری؛ بنیادی برای صلح پایدار درافغانستان

مهدی بابک

مصطفی شفیق
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 بازی با اعداد              3220
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3115    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3390
شاه سفید را در خانه  c2 حرکت دهید. 

3419

جواب هدف         2868
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ثور
به نظر می رسد که مصمم هستید تا به تمام شرایط ناخوشایندی که در محیط 
کاری برای شــما پیش آمده است را برطرف کنید. در انتخاب کلمات تان دقت 

کنید. زیرا که باعث عصبانیت یکی از همکاران تان خواهد شد. آرام باشید! 

جوزا
ممکن است اعتماد به نفس زیادی داشته باشید و بتوانید در کارتان موفق شوید. 
مالقات با دوستان و ســفرهای شخصی امروز مطلوب است. یکی از دوستان به 

شما یک پیشنهاد کار نیمه وقت می دهد. 

سرطان
می توانید در کســب و کارتان موفق شوید و بر تمام سختی ها غلبه کنید. 
زمان مطلوبی برای امتحان دادن اســت. همه چیــز در زندگی عاطفی تان 
به نظر خوب اســت. باید بیشتر به خانواده تان توجه کنید. زیرا که از شما 

دارند. انتظاراتی 

اسد
امروز ممکن است با مشکالت مالی مواجه شوید. باید آرام باشید و قبل از انجام 
هر کاری مجددا فکر کنید. امشــب ممکن است اخبار ناخوشایندی در ارتباط با 

تغییرات کاری به گوش تان برسد.

سنبله
فرصتی خواهید داشــت تا سود غیر منتظره ای را کسب کنید. سفرهای شخصی 
امروز مطلوب است. تمایل دارید که ریسک کنید اما باید جوانب احتیاط را رعایت 

کنید. توصیه های شریک عاطفی تان را نیز در نظر بگیرید.

حمل
امروز بســیار مشغول هســتید. در محیط کاری وظایف زیادی دارید که با یکی 
از همکاران تان انجــام دهید. دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. باید تمام وظایف 

را تکمیل کنید.

میزان
یک شخص سالمند به شما پیشنهاد یک کار نیمه وقت را می دهد که سود 
زیادی برای شــما به همراه دارد. اگر فرصتی دارید که به یک ســفر بروید، 
باید بدون تامل از این فرصت اســتفاده کنید. شرکای تجاری تان را مالقات 

خواهید کرد.

عقرب
ممکن اســت مجبور باشید تا مشکالت مالی طوالنی مدت خود را حل کنید. 
اگر فرصتی برای پیوســتن به یک کسب و کار جدیدی را داشتید بدون تامل 

بپذیرید.

قوس
اطرافیان توانایی های شــما را مورد تحسین قرار می دهند و می خواهند که 
از شما مشاوره بگیرند. می توانید برنامه های طوالنی مدتی بریزید، که مربوط 
به سرمایه گذاری می باشد. امروز برای حل مشکالت مهم روز مطلوبی است.

جدی
برنامه ریزی برای آینده و ســرمایه گذاری های طوالنی مدت امروز مطلوب 
اســت. ممکن اســت پولی از کاری که اخیرا با موفقیت به اتمام رسانده اید 

دریافت کنید. سعی کنید که بیشتر به استراحت کردن توجه کنید.

دلو
تغییراتی را در زندگی عاطفی تان ایجاد خواهید کرد. ســعی کنید که اعتماد به 
نفس داشته باشید و با قدرت عمل کنید. امروز بعد از ظهر از مالقات با دوستان 
تان لذت خواهید برد. سعی کنید که به دیگران هم فرصت صحبت کردن بدهید.

2869

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

وجود داشته باشد.
  6 کلمه: متوسط 

 12 کلمه:  خوب
 19  کلمه: عالی 

موقع ـ واقعه ـ رقم ـ قمر 
ـ قهر ـ قهار ـ عرق ـ مقر 
ـ ورقـ  قوارهـ  قومـ  رقعه 
ـ قمارـ  قارهـ  مقواـ  وقار.

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4157   چهار شنبه   29  دلو  1399   17  فبروری  2021 
4

محمد باقریان

حوت
می توانید در کســب و کارتان موفق شوید. زمان خوبی برای امضای قراردادها و 
اســناد رسمی است. برخورد با شریک کاری تان بسیار خوب پیش می رود. باید 

صبور باشید. با عجله کردن به نتایج دلخواه دست پیدا نخواهید کرد.

 شطرنج                     3391

ا

آهیانه ـ اهتزاز ـ بخیه ـ پرتگاه ـ تخلف ـ ثایر ـ جنگنده ـ چلیپا ـ حادثه 
ـ خزانه ـ درایت ـ ذرات ـ راستگو ـ زرکوب ـ ژاندارم ـ سجاده ـ شاهتوت 
ـ صحــراـ  ضربتـ  طبیبـ  ظریفـ  عوامـ  غصهـ  فلزاتـ  قیامـ  کندوـ  

گلزار ـ لوایح ـ میراب ـ نهفته ـ وقایه ـ هم نمک ـ یاسمن.

ر ا س ت گ و ب ی ب ط ض چ

ا غ ه ک ع و ا م ت ر ب ح

ز ژ ن د ک پ س ر ب خ ل ه

ل ک ا ر ن ج ژ ت ی و ل ت

گ ن ز ذ ا گ ظ ه ا ا گ ف

ش د خ د ز ه ن ی ک ز ث ه

ا و ه ث د ا ح ج م چ ل ن

ه ق ف ر ی گ ز ت ن ل ب ف

ت ا ا ه پ ت ا ت م ی ا ی

و ی آ ص ح ر ا ث ه پ ر ر

ت ه ث غ ذ پ ن م س ا ی ظ

ژ ا ن د ا ر م ق ی ا م آ

ت

زن باشـید فـرق چندانـی منی کنـد کـه کـدام خـط را دنبـال کنیـد، اگـر بـه 

خودتـان جـرأت بدهیـد و وارد قلمـرو مرسـوم مـردان شـوید، در هـر صـورت 

فقـط  نیسـت،  آنچـه می گوییـد  بـه خاطـر  بـه سـوی تان می آیـد.  ناسـزاها 

بـه خاطـر ایـن اسـت کـه می گوییـد. و ایـن امـر بـا جزئیـات خـود تهدیدهـا 

همخوانـی دارد. تهدیدهـا فهرسـتی کامبیـش پیش بینـی پذیـر از تعـرض، 

رضب و شـتم، قتـل و امثالهـم را شـامل می شـوند؛ امـا بخـش عمـدۀ آن 

معطـوف بـه واداشـن زنـان به سـکوت اسـت. »خفـه شـو زنیکـه« ترجیع بند 

تقریبـا رایـج اسـت.«)ص 37(

    در درون ایـن فراینـد سـکوت اجبـاری زنـان، شکسـن سـکوت بـه معنای 

مـرگ و خودکشـی بـرای یـک زن اسـت. زنـی کـه صدایـش بلنـد می شـود 

بابرخـورد واجبـار رسسـختانه وادار بـه سـکوت و انـزوا می گـردد. در کتـاب 

اشـاره بـه زن سـتیزی در پارملـان افغانسـتان نیـز گردیـده. زنان کـه در من 

چنیـن تاریـخ و فرهنـگ زندگـی می کنـد، مواجهـه و برخوردشـان بـا ایـن 

وضعیـت، رونـد »بسـوز و بسـاز« اسـت؛ یعنـی اینکـه خـودت را بـا اوباش هـا 

و افـراد خشـن روبـه رو نکـن، نادیـده بگیر و بگـذر. این واکنـش، در ادامه ی 

هـامن رونـد »سـکوت اجبـاری« زنانـه اسـت؛ در هر صـورت زن باید سـکوت 

کنـد و بگـذرد. فرهنـگ، زبان و ارزش های اجتامعی نیـز هامهنگ با همین 

رویکـرد زن سـتیز، شـکل گرفتـه و پیـش آمده اسـت. حتی صـدای مرد و زن 

در جامعـه حمـل کننـده ارزش اسـت. صدای مرد، همراه اسـت بـا ویژگی های مثبت 

چـون شـجاعت و دلیـری؛ امـا در مقابـل صـدای زن، مناد بزدلـی و حقارت پنداشـته 

می شـود. نویسـنده در پایـان بخـش اول، بحـث را ایـن طـور جمـع بنـدی می کنـد 

کـه همـه ی ایـن نـوع رفتارهـای زن سـتیزانه، سـکوت اجبـاری زنـان، محـروم سـازی 

تاریخـی زنـان از اجتـامع و قـدرت، همـه ریشـه دارد در مغـز و باورهـای مـا، نـه در 

واقعیـت عینـی و منطقـی. رونـد محـروم سـازی زنـان از اجتـامع در زبـان، فرهنـگ و 

تاریـخ جـاری بـوده و رسچشـمه اش بـه دوران کهـن می رسـد. 

    بخـش دوم کتـاب، بـا عنـوان »زنـان در قـدرت«، پیرامـون وضعیـت زنـان کـه در 

قـدرت انـد، بحـث و گفت وگـو می کنـد. در ایـن بخـش خود مسـئله »سـاختار قدرت« 

مـورد توجـه قـرار می گیـرد. سـاختار قـدرت، بـه عنـوان یـک سـاختار مردانـه قلمـداد 

می شـود. در درون ایـن سـاختار کـه مردانـه اسـت؛ زنـان جـا منی گیـرد. اگـر زن یـا 

زنانـی در سـاختار قـدرت می رسـد، خودشـان را »مردمنـا« می کننـد. از طـرز لبـاس 

پوشـیدن گرفتـه تـا نـوع صـدا و مسـایل دیگر. نویسـنده از نداشـن الگـوی فرهنگی 

بـرای شـناخت قـدرت زنـان، صحبـت می کنـد. 

جنبـش دفـاع از حقـوق زنان)فمینیسـم( پس از شـکل گیـری، در زمینه ها 

و زمانه های گوناگون، مردسـاالری را نقد کرده و به چالش کشـیده اسـت. 

هرچنـد، در دامـن ایـن جنبـش، موج هـا و گرایش هـای متفـاوت و متنـوع 

رس بـر کشـیده و بـه مبـارزه پرداختـه؛ امـا در آرمـان و هـدف کلـی همـه ی 

ایـن موج هـا و دسـته ها، اعـراض بـر نظـام مردسـاالر، مبـارزه با سـتم های 

جنسـیتی و دسـت یابی به حقوق انسـانی و اساسـی زنان، مشـرک اسـت. 

    کتـاب »زنـان و قـدرت« هـم در ذیـل همیـن گرایـش فمینیسـتی شـکل 

گرفتـه اسـت. ایـن کتـاب در ابتـدا، دو تـا بیانیـه بـوده کـه در سـال های 

2014 و 2017 توسـط خانـم مـری بی یـرد ایـراد گردیـده. بی یـرد سـپس 

ایـن بیانیه هـا را بازبینـی و ویرایـش منوده و به شـکل کتاب چـاپ گردیده. 

»صـدای زنـان در اجتـامع« و »زنان در قـدرت« بخش های اصلی و اساسـی 

ایـن کتـاب اسـت؛ برعـاوه یـک بخـش جزئی تـر و فرعی تـر دیگـر تحـت 

عنوان »سـخن آخر« نیز دارد که درآن به توصیه ها و پیشـنهادهای مشـخص 

می پردازد. کتاب توسـط شـبنم سـعادت ترجمه و در سـال 1398 به زبان 

اسـتاد  بی یـرد(،  مـری  کتـاب)  نویسـنده  گردیـده.  نـر  و  فارسـی چـاپ 

فرهنـگ و ادبیـات یونـان و روم باسـتان در دانشـگاه کمربیـج و همچنـان 

اسـتاد اکادمـی سـلطنتی هـر بریتانیا اسـت. 

فراینـد  نویسـنده  اجتـامع(،  در  زنـان  )صـدای  کتـاب  اول  بخـش  در      

تاریخـی وادارکـردن زنـان بـه سـکوت را بـه بحـث و بررسـی می گیـرد. از 

کهـن  روم  و  یونـان  در  زن سـتیزی  بـه رساغ رسچشـمه های  ایـن طریـق 

مـی رود و از البـای اولیـن من هـای مکتـوب و ادبیـات برجـا مانـده ی آن 

زمـان، رسکـوب صـدای زنـان را اثبـات می کنـد. او خاسـتگاه زن سـتیزی را 

تـا اودیسـه هومـر دنبـال می کنـد و نشـان می دهـد. خانـم بی یـرد معتقـد 

اسـت کـه نابرابـری و سـتم کـه امـروز زنـان بـا آن روبـه رو انـد، یـک فراینـد 

تاریخـی اسـت کـه از گذشـته های دور تـا به امروز کشـانده شـده اسـت. او 

باورمنـد اسـت کـه درک و فهـم ایـن فراینـد، بـرای بهبـود وضعیـت زنان در 

دنیـای امـروز راهگشـا و کمـک کننـد اسـت. 

»حاشـیه  بـه  و  »خفه کـردن«  کـه  می کنـد  اثبـات  بی یـرد  مـری  خانـم     

اسطوره های شـان  و  روم  و  یونـان  کهـن  جوامـع  هـامن  از  زنـان  رانـدن« 

رشوع می شـود. در ایـن کتـاب بـه صـورت مشـخص در ادیسـه، بـه برخورد 

و مواجهـه تلامخـوس و مـادرش پنه لوپه اشـاره می شـود. اینکـه تلامخوِس 

جـوان در تـاالر قـر بـه مـادرش می گوید: »مـادر، بـه اقامتگاهـت بازگرد، 

و بـه کارخـودت مشـغول شـو، بافندگـی و کارهـای زنانـه... سـخنوری کار 

مـردان اسـت، جمیـع مـردان و از همـه مـن؛ زیرا در ایـن خانـدان اختیار و 

اقتـدار بـا سـخن مـن اسـت.«)ص 12( این سـخنان وقتی به میـان می آید 

کـه مـادر تلامخـوس بـه نقـال حامسـه خوان می گویـد کـه شـعر جـذاب و 

شـاد بخـوان. نویسـنده بـا شـاهد آوردن ایـن داسـتان، می خواهـد نشـان 

دهـد کـه »خفه کـردن صـدای زنـان رسچشـمه اش بـه ایـن جا ها می رسـد. 

بـر عـاوه بـه گاو تبدیـل کـردن ایوی در داسـتان اویـد و ناتوانی در سـخن 

گفـن، مجـازات اکـو، الهـۀ وراج، بریـدن زبـان فیلوما و منونه هـای دیگر، 

بازتـاب دهنـده و بازگوکننده اسـطوره، باور و فرهنگ جوامـع کهن در مورد 

وادارکـردن زنـان بـه سـکوت، بـه حاشـیه رانـدن و محرومیـت از سـاختار 

اسـت.  قدرت 

    در ایـن جوامـع زنـان کـه صـدا بلنـد می کننـد، دچـار بدتریـن برخوردها 

و مجـازات می شـوند. صـدای شـان را »نـق نـق«، »وع وع«، »آه و نالـه« و 

»نالیـدن« هامننـد می کننـد. او معقتـد اسـت کـه ایـن نـوع نـگاه و برخورد 

از سـه هـزار قبـل تـا اکنـون ادامـه یافتـه اسـت. چنانچه یـادآور می شـود:» 

»مـا هیـچ الگویـی نداریـم کـه نشـان دهـد زن قدرت مند چه شـکلی زنان و قدرت؛ بازخوانی فرایند انزوا و سکوت

اسـت، غیـر از اینکـه بیشـر شـبیه مردها اسـت. کـت و شـلوار مقرر، 

یا دسـت کم شـلوار، که بسـیار از زنان سیاسـتمدار غربی می پوشـند، 

از انگامـرکل گرفتـه تـا هیـاری کلینتـون، شـاید راحـت و کاربـردی 

آنچـه  باشـد،  شـدن  رخت آویـزان  از  امتنـاع  عامـت  شـاید  باشـد، 

رسنوشـت بسـیاری از زنـان سیاستمدارهاسـت؛ امـا از سـویی شـگرد 

سـاده ای اسـت ـ مثـل پاییـن آوردن زنـگ صـداـ تـا ظاهـر مونث هـا 

بیشـر شـبیه مذکرهـا شـود، تابرازندۀ نقـش قدرت شـوند.«)ص 51(

طنـز  داسـتان  از  بهره گیـری  بـا  نویسـنده  بخـش،  ایـن  در   

آمیز»رسزمیـن زنان« پرسـش های اساسـی و بزرگ راطـرح می کند. 

چطـور قدرت زنانه را به رسـمیت می شناسـیم؟ چطـور یادگرفته ایم 

کـه چـه نگاهـی بـه زن هایـی کـه اعـامل قـدرت می کنند یا سـعی 

می کننـد، اعـامل قـدرت کنند، داشـته باشـیم؟ زیربنـای فرهنگی 

زن سـتیزی در سیاسـت یا محیط کار و اشـکال آن چیسـت؟ چطور 

و چـرا تعاریـف قـراردادی »قـدرت«) یا اصـا تعریف دانـش، مهارت 

و اقتـدار( کـه در ذهـن مـا می چرخد زن هـا را نادیـده می گیرد؟ به  

تصـورات فرهنگـی مـان دربـارۀ رابطـۀ زن بـا قـدرت بـه دقـت نـگاه 

کنیـم، اگـر الگـوی فرهنگـی وجـود دارد کـه زنـان را خلـع قـدرت 

می کننـد چیسـت و از کجـا آمـده؟ 

   بی یـرد توضیـح می دهـد کـه سـاختارهای عمیـق فرهنگی چنان 

شـکل گرفتـه اسـت کـه زن را از سـاختار و بدنـه قـدرت طـرد و در 

حاشـیه نگـه مـی دارد. پنـدار و تصـور غالـب در ایـن بـاور هـم ایـن 

اسـت کـه »ضعـف بـا جنسـیت مونـث تـوأم اسـت«. از ایـن جهـت 

بـا سـاختار قـدرت جمـع شـدنی نیسـت. نویسـنده سـاختار قدرت 

تغییـر  و  بازتعریـف  بـه  و  می دهـد  قـرار  پرسـش  مـورد  شـدیدا  را 

ایـن سـاختار تأکیـد می کنـد. چنانچـه او می گویـد:» اگـر دربـارۀ 

مروعیـت  محروم سـازی  بـه  کـه  فرهنگـی  عمیـق  سـاختارهای 

اصاحـات  سیاسـت  احتـامال  باشـد،  مـن  بـا  حـق  می بخشـد، 

بایـد  مـن.  بـرای  کـم  دسـت  می کشـد؛  طـول  زیـادی  تدریجـی 

دربـارۀ اینکـه قـدرت چیسـت و بـرای چیسـت، و چگونـه سـنجیده 

می شـود؛ بیشـر بیندیشـیم؛ بـه بیـان دیگـر، اگـر زنـان را کامـا 

داخـل سـاختار قـدرت منی بیننـد، قطعـا قـدرت را بایـد بازتعریـف 

)74 ـ   73 کنیم.«)صـص 

   بخـش »زنـان در قـدرت« بـا ایـن جمـع بنـدی بـه پایـان می رسـد 

کـه » منی شـود زنـان را به راحتی در سـاختاری جـا داد که از پیش 

مردانـه تدویـن شـده اسـت؛ بایـد سـاختار را تغییـر داد. ایـن یعنی 

راجـع بـه قـدرت متفـاوت فکر شـود، ایـن یعنـی از اعتبـار و منزلت 

اجتامعـی جدا شـود. این یعنی تفکر گروهـی، دربارۀ قدرت دنبال 

کننـدگان نـه فقـط رهـربان. ایـن یعنـی، ازهمـه مهم تـر، قـدرت را 

یـک خصیصـه بدانیـم یـا حتـی یـک فعل)قـدرت دادن(، نـه یـک 

دارایی.آنچـه در نظـر دارم، توانایی اثرگذاری اسـت، توانایی ایجاد 

تغییـر در دنیـا، و حـق اینکـه جـدی گرفتـه شـوی، چـه باهـم چـه 

فـردی. ایـن مفهـوم از قـدرت اسـت کـه بسـیاری از زنان احسـاس 

می کننـد، ندارنـد و می خواهند داشـته باشـند.«)هامن: 76ـ 77(

   فضـای تاریخـی کـه در کتـاب بـه بحث گرفته شـده، غرب اسـت؛ 

امـا مسـئله و موضـوع کـه مـورد بحـث اسـت، پیونـد و همخوانـی 

مسـتقیم و جـدی بـا زنـان و وضعیـت زندگـی آنـان در جامعـه ی ما 

دارد. خوانـدن ایـن کتـاب، در بیـداری و آگاهـی زنان بسـیار مفید 

و تأثیرگـذار خواهـد بـود. همچنـان بـه روشـنگران الگـو می دهـد 

تـا هامننـد ایـن مـن بـه رساغ بازخوانـی سـاختارهای قدرمتنـد 

مردسـاالر در جامعـه ی مـا بپردازنـد و آن هـا را مـورد پرسـش قـرار 

بدهنـد و بـه چالـش بکشـند. 

 خانــم مــری بی یــرد اثبــات می کنــد کــه »خفه کــردن« 
ــان از همــان جوامــع کهــن  ــدن« زن ــه »حاشــیه ران و ب
یونــان و روم و اسطوره های شــان شــروع می شــود. 
ــه  ــه، ب ــخص در ادیس ــورت مش ــه ص ــاب ب ــن کت در ای
ــه  ــه لوپ ــادرش پن ــوس و م ــه تلماخ ــورد و مواجه برخ
ــاالر  ــوان در ت ــوِس ج ــه تلماخ ــود. اینک ــاره می ش اش
ــت  ــه اقامتگاه ــادر، ب ــد: »م ــادرش می گوی ــه م ــر ب قص
ــی و  ــو، بافندگ ــغول ش ــودت مش ــه کارخ ــرد، و ب بازگ
کارهــای زنانــه... ســخنوری کار مــردان اســت، جمیــع 
مــردان و از همــه مــن؛ زیــرا در ایــن خانــدان اختیــار و 
اقتــدار بــا ســخن مــن اســت.«)ص 12( ایــن ســخنان 
ــه  ــوس ب ــادر تلماخ ــه م ــد ک ــان می آی ــه می ــی ب وقت
ــذاب و  ــعر ج ــه ش ــد ک ــه خوان می گوی ــال حماس نق
شــاد بخــوان. نویســنده بــا شــاهد آوردن ایــن داســتان، 
می خواهــد نشــان دهــد کــه »خفه کــردن صــدای 
ــر  ــد. ب ــا می رس ــا ه ــن ج ــه ای ــمه اش ب ــان سرچش زن
ــد و  ــوی در داســتان اوی ــه گاو تبدیــل کــردن ای عــاوه ب
ناتوانــی در ســخن گفتــن، مجــازات اکــو، الهــۀ وراج، 
ــاب  ــر، بازت ــای دیگ ــا و نمونه ه ــان فیلوم ــدن زب بری
دهنــده و بازگوکننــده اســطوره، بــاور و فرهنــگ جوامــع 
ــه  ــکوت، ب ــه س ــان ب ــردن زن ــورد وادارک ــن در م که
حاشــیه رانــدن و محرومیــت از ســاختار قــدرت اســت. 

کتاب 

یادداشت

چنـدی قبـل در فیسـبوک نامـه  ا ی خوانـدم کـه به سـبک و سـیاق ادبیات 

نـام  بـه  خامنـی  امضـای  هـم  نامـه  پـای  در  بـود.  شـده  نوشـته  کهـن 

پری دخـت ذکـر شـده بـود. ظاهـرا بانـوی فارسـی زبانی کـه شـوهرش در 

فرنـگ، هامن فرانسـه فعلـی زندگی می کـرده. من آن وقت هـرکاری کردم 

از چنـد و چـون و این کـه نامـه از طـرف کـه، کـی و به چه کسـی فرسـتاده 

شـده، چیـزی نفهمیـدم، امـا با همـه ای این هـا باید گفـت که ایـن  نامه به 

راسـتی زیبـا بود. واژه های اسـتفاده شـده در نامه و کوتاه بـودن جمات و 

عشـقی که در البـای کلـامت وجـود داشـت مـرا بـه وجـد آورد.

»نامـه بـه درازا کشـید. چشـامن مبارک تـان آزرده گشـت. دل از دل مـا 

خالـی نکنیـد کـه روز دلرسد شـدنتان از ما، روز مرگامن اسـت. زبانم الل، 

بـه لُوندی هـای نسـوان فرنـگ نسـپارید و دلتـان نلرزد. بـه واللـه! بفهمیم 

بـا یکـی از دحـرکان آنجـا همکام شـده اید، تریـاک می خوریـم، خودمان 

را خـاص می کنیـم! زیـاده عرضـی نیسـت، اال هـامن دلتنگـی مسـبوق 

بـه سـابقه. فدایـت پـری دخـت.«  دیـروز کـه رسی بـه کتاب فروشـی های 

مارکـت ملـی زدم چشـمم به کتاب خوش چـاپ و قدیمی افتـاد که رویش 

بـا خـط کاسـیک »پری دخـت« نوشـته شـده و دور و بـرش هـم خط خطی 

گشـته بـود. بـازش کـردم و فـورا فکرم رفت به هـامن نامه ای کـه متنش در 

بـاال آمـده اسـت. هـامن چیـزی بود که بـه دنبالش می گشـتم. حـاال دیگر 

یافتـه بودمـش. فکـری کـه پیـش از خوانـدن کتـاب آدم را بـه سـوی خـود 

می کشـاند ایـن اسـت کـه حتـام زن و شـوهری در زمانه هـای نـه چنـدان 

قدیـم یکـی در طهـران و دیگـری در فرنـگ از هـم دور افتاده انـد و بـرای 

یک دیگـر نامـه رد و بـدل می کننـد امـا بـر خـاف تصـور، پـس از خوانـدن 

مقدمـه کتـاب، خواننـده تـازه پی می بـرد که ایـن کتاب فقـط زاییده ذهن 

نویسـنده خـوش قلمـی بـه نام حامد عسـکری اسـت. 

نویسـنده در مقدمـه کتابـش در ایـن بـاره چنیـن رشحـی نوشـته اسـت: 

واقعـی  و  بیرونـی  نعـل  بـه  نعـل  انطبـاق  هیـچ  نامه هـا  ایـن  »داسـتان 

نداشـته و رصفـا زاییـده ذهـن الکن من اسـت. اگـر جایی از لحـاظ زمانی 

یـا تاریخـی یـا اسـمی، حفـره ای یافتیـد، خـرده مگیریـد. سـید محمـود و 

پریدخـت سـاکن طهـران بودنـد. سـید محمـود را فرسـتاده ام پاریس برای 

تلمـذ طبابـت و پریدخـت را چشـم انتظارش گذاشـتم. هـر دو از دوری هم 

می سـوزند و کلمـه بـه کلمـه ایـن نامه هـا بیـن ایـن دو نفـر رد و بدل شـده 

اسـت و بعـد هـم هردوی شـان تـوی تاریـخ ایـن رسزمیـن گـم شـده اند.« 

برای تـان نامـه ا ی دیگـری از ایـن کتـاب را در زیـر مـی آورم کـه تـا زمانـی 

بـه دسـت آوردن و خوانـدن ایـن مجموعـه نامـه از لحن، محتـوای جذاب، 

نـر زیبـا و زیبایـی تـک تـک کلامتش لـذت وافر بربیـد:  »تصدقـت گردم! 

پریدخـت جانـم! موعـد امتحانـات اسـت. کمـر وقـت می کنیم بـرای تان 

کاغـذ قلمـی کنیـم. همـه دنیـا را فـارغ شـده ایم، اال خیـال عاطرتـان را. 

خـدا در دل هـر تنابنـده ای شـهری بناکـرده انـگار، بـا عـامرت و میـدان 

و شـوارع و بسـاتین. دل مـا هـم شـهری اسـت: »اال اقسـم بهـذا البلـد«؛ 

سـوگند می خـورم بـه ایـن شـهر. » و انـت حـل بهـذا البلـد« و تـو سـاکن 

ایـن شـهری. سـاکن ایـن شـهرید و نگهبـان گذاشـته ام بـرای حفاظـت از 

شـام. از ارسـال کاغـذ قبلی مـان بیـش از سـه مـاه گذشـته اسـت. جـواب 

کاغـذ مرقـوم نداشـته اید. گـامن کردیـم بـه پابـوس سـلطان رفتـه باشـید. 

پاپیـچ نشـدیم. البـت رجـاء واثق داریم بـرای بنده روسـیاه کمرین و برای 

وطـن نیـز دعـا فرمـوده باشـید. پریدخت جانـم! مدتـی در ارسـال مرقومه 

مرحمتی تـان تاخیـر افتـاده. دلشـوره مثـل بختـک بـه جان مـان افتـاده. 

گـدا اگـر همه عامل بدو دهند گداسـت. موسـم امتحانات اسـت. فاکولته، 

قوانیـن و مقـررات سـخت گذاشـته. کمـر می نگاریم. در طهـران که رحل 

مراجعـت افکندیـد، بیشـر بنگاریـد. مدتـی اسـت از شـام کاغـذ نداریـم 

و در عـوض، تـا دل تـان بخواهـد فکـر و خیـال و دلشـوره... کاغـذ کوتـاه 

می کنـم. چشـم بـه راهـم. جان نثـارت، سـید محمـود« )ص، 58- 59(

نامه هایی از پری دخت            
غضنفر کاظمی



میستونگرین وود مهاجتم جتوان منچستریونایتد 

کترد.  متدیتد   2025 ستال  تتا  را  قتراردادش 

باشتگاه منچستریونایتد ختر از متدیتد قترارداد 

رستمی میستون گریتن وود تتا ستال 2025 داد. 

آکادمتی  محصتول  کته  ای  ستاله   19 مهاجتم 

باشتگاه منچستریونایتد استت و از ستال 2007 

در عضویتت شتیاطین رسخ قترار دارد. او ستال 

2018 اولیتن بتازی ختود بترای تیتم اول یونایتد 

را انجتام داد و جتوان تریتن گلتزن تاریخ باشتگاه 

در رقابتت های اروپایی استت. گرین وود تاکنون 

توانستته در 82 بتازی بترای یونایتتد بته میتدان 

بترود. او یکی از 9 بازیکن آکادمی یونایتد استت 

کته فصل جاری در فهرستت تیم بزرگستاالن قرار 

دارند.

گرینتوود پتس از متدید قرارداد گفتت:» وقتی در 

7 ستالگی به آکادمی باشتگاه ملحق می شتوید، 

تنهتا رویتای بتازی بترای تیتم اول را در رس دارید 

و اینکته چنیتن آرزویتی یتک روز محقق شتود. در 

ایتن متدت خیلتی تتاش کترده ام تا به ستطحی 

برستم کته بتوانتم بترای تیتم اول بتازی کنتم. دو 

ستال اخیتر شتگفت انگیز بتوده و اهتداف بزرگی 

را در رس دارم. متی دانتم کته یونایتتد بهرین تیم 

ممکتن بترای متن استت. در هتر بتازی نستبت به 

گذشتته پیرشفتت متی کنتم و هنتوز متی توانتم 

کارهتای زیتادی بترای یونایتتد انجتام دهتم. از 

باشتگاه بترای اعتتادی که به من داشتته تشتکر 

متی کنتم و متی خواهم در هتر بازی نشتان دهم 

کته چته توانایی هایتی دارم.«

تمدید قرارداد ستاره جوان با منچستریونایتد 

ورزش
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ایتران متی گویتد متی خواهتد روابتط "راهتردی" با روستیه 

و چیتن داشتته باشتد وهمتکاری هتای ختود در بخش های 

اقتصتادی، نظامتی و سیاستی بتا آنهتا گسترش دهتد.

بتا روستیه  روابتط  توستعه  ایرانتی متی گوینتد  مقتام هتای 

ایتن  اللته علتی خامنته ای رهتر  آیتت  توصیته و خواستته 

استت. کشتور 

مشترک ایران و روستیه استت. ماه جدی ستال گذشته 

هتم مانتور مشتابهی بتا حضتور نیتروی دریایتی چیتن، 

روستیه و ایتران در آب هتای دریایتی عتان بته متدت 

ایتران و  بتود. روابتط سیاستی  برگتزار شتده  چهتار روز 

روستیه در پنتج ستال اخیتر رشتد داشتته و متتاس هتا 

میتان مقتام هتای ارشتد دو کشتور افزایش یافته استت. 

ایتران و روستیه مانتور دریایی مشترک ختود را در شتال اقیانوس 

آغتاز کترده انتد. ایتن مانتور با حضتور نیتروی دریایتی ارتتش ایران 

و روستیه و نیتروی دریایتی ستپاه پاستداران انقتاب استامی در 

و  برگتزار می شتود  کیلومتر"  هتزار  "هفتده  بته وستعت  منطقته ای 

شتعار آن "امنیتت تجتارت دریایتی" عنتوان شتده استت.

خرگتزاری تستنیم وابستته بته ستپاه پاستداران انقتاب استامی 

متی گویتد در زمتان ورود ناوگتروه روستیه بته آب هتای ایتران بترای 

ارتتش  دریایتی  نیتروی  از  شتناورهای  دریایتی،  مانتور  در  حضتور 

ایتن  استاس  بتر  رفتنتد.  روستی  نیروهتای  استتقبال  بته  ستپاه  و 

گتزارش پتس از ورود شتناورهای روستیه، فرماندهان ارشتد روستی 

رفتنتد.  چابهتار  بنتدر  بته  هاهنگی هتا"  "انجتام  و  جلسته  بترای 

قترار استت طتی ایتن مانتور متریتن هایتی همچتون نجتات شتناور 

دچتار حریتق شتده، آزاد کتردن شتناور متورد تعترض قترار گرفتته، 

تیرانتدازی روزانته و شتبانه از جملته به اهداف هوایی انجام شتود. 

یتگان هتای شتناور روستیه در ایتن مانتور یتک نتاو شتکن، یتک ناو 

حبیب اللته  دریتار  استت.  کوپتر  هلتی  فرونتد  یتک  و  لجستتیکی 

استت  گفتته  ایتران،  ارتتش  کننتده  هاهنتگ  معتاون  ستیاری، 

"جنتگ هتای آینتده متفاوت استت و باید بترای جنگ هتای آن روز 

آمتاده باشتیم و برنامته داشتته باشتیم". آقای ستیاری گفتته "وقتی 

نیتروی دریایتی قدرمتند روستیه بتا نیروهای دریایی ارتش و ستپاه 

رزمایتش برگتزار متی کنتد ایتن رزمایتش دارای پیام روشتنی استت 

کته نیتروی دریایتی جمهتوری استامی ایتران از لحتاظ تجهیزات، 

و  فرماندهتی  و  هدایتت  تاکتیتک،  و  تکنیتک  انستانی،  نیتروی 

کنترل، ارتباطتات و دستت یابتی بته تجهیتزات نویتن در مقیتاس 

قتدرت هتای جهانی قترار گرفته استت". این دومین مانتور دریایی 

آغاز مانور دریایی ایران و روسیه در اقیانوس هند 

رقابت های جوجیتسو به منظور شناسایی برترین ها در کابل برگزار شد

پرونده قتل وبالگ نویس بنگالدشی؛ 
پنج نفر به اعدام محکوم شدند یک نفر به حبس ابد

راشد خان برای بازی در لیگ برتر کریکت پاکستان به آن کشور سفر کرد

هشدار سازمان ملل به حکومت کودتا در میانمار
ترشیتح کرده استت. در ایتن بیانیه تاکید شتده که 

"ادامته تظاهترات ثبتات کشتور را به خطتر انداخته 

کنترل  منظتور  بته  می هراستاند".  را  متردم  و 

بترای  فتروری   ۱۴ یک شتنبه  روز  در  تظاهترات، 

اولیتن بتار حکومتت کودتا تعتداد زیتادی موترهای 

بترای  همچنیتن  فرستتاد.  خیابان هتا  بته  زرهتی 

حایتت از پولیتس در شتهرها، رسبتازان ارتتش بته 

خیابان  هتا آمده انتد. در میتان آنهتا نیروهتای یتک 

واحتد متحترک کته به خشتونت معروفند نیتز وجود 

متردم  رشایتط،  خطیرشتدن  بته  توجته  بتا  دارنتد. 

گروه هتای نگهبانتی در محتات تشتکیل داده انتد 

از  یکتی  بگیرنتد.  را  فعتاالن  بازداشتت  جلتوی  تتا 

اقتصتادی  شتهر  کان  در  گروه هتا  ایتن  اعضتای 

رانگتون گفتته استت: »متا منی توانیتم اجتازه دهیم 

 ۱۵ شتب  دوشتنبه  شتود.«  بازداشتت  کستی  کته 

فتروری حکومتت نظامیتان بتار دیگتر اینرنتت را 

در رسارس میامنتار قطتع کترد. بته گفتته فرستتاده 

ویتژه ستازمان ملتل  ایتن کار می توانتد منجتر بته 

تنتش بیشتر در میامنتار شتود. او قطتع اینرنتت 

را  "تخریتب اصتول بنیادی دموکراستی" دانستته و 

همچنیتن دربتاره رضرهتای اقتصتادی ایتن کار بته 

ویتژه بترای بانک هتا هشتدار داد.

فترد شتاره دو حکومتت نظامیتان در میامنتار، 

ستوءوین، ترصیتح کترد، حتق تجمتع صلح آمیتز 

در متامتی زمینه هتا باید محرم شتمرده شتده و 

تظاهرکننتدگان نبایتد مجتازات شتوند.

ارتتش میامنتار دربتاره گفت و گتوی ستوءوین بتا 

فرستتاده ستازمان ملتل اعتام کترد کته او بترای 

برنامته حکومتت  ملتل  ویتژه ستازمان  فرستتاده 

نظامیتان و نیتز "وضعیتت واقعتی" در میامنار را 

فرستتاده ویتژه ستازمان ملتل در میامنتار بته کودتاچیتان 

هشتدار داد کته هرگونته اقتدام خشتونت آمیتز پیامدهتای 

قطتع  او همچنیتن  داشتت.  آنتان خواهتد  بترای  ستختی 

اینرنتت را "تخریتب اصول بنیادی دموکراستی" دانستت.

فرستتاده ویتژه ستازمان ملتل بترای میامنتار گفتت، دنیا به 

دقتت ایتن کشتور را زیتر نظتر دارد و "هتر شتکلی از اعال 

داشتته  پتی  در  ستختی  پیامدهتای  می توانتد  خشتونت 

بتا  گفت و گتو  از  پتس  بورگتر  رشانتر  باشد".کریستتینه 

در تیم پیشتاور زملتی بازی می کنند.

مسابقات لیگ برتر پاکستتان به تاریخ ۲۰ فروری 

در شتهر کراچی پاکستان آغاز می شود.

راشتد ختان بازیکتن پیشتتاز کریکت افغانستتان 

برای رشکت در مستابقات لیگ برتر پاکستتان به 

آن کشتور ستفر کرد.

ایتن نخستتین بار استت که راشتد ختان در لیگ 

برتر پاکستتان بتازی می کند.

قلنتدرز الهتورد در درافتت  تیتم  را  راشتد ختان 

پی اس ایتل به قیمت بلند خریداری کرده استت.

راشتد ختان در صفحته توییترش نوشتته کته در 

راه کراچتی استت و بترای اولیتن بتار در لیگ برتر 

پاکستتان بتازی می کنتد.

قبل از راشد خان احمد لکنوال و مجیب الرحمن 

هم به پاکستان رفته اند.

نوراحمتد در تیم کراچی کینگز و مجیب الرحمن 

و  نویستنده  ایتن  همتر  احمتد،  رافیتدا 

وباگ نویتس، زمتان حمله همتراه او بتود. او به 

مانتد. زنتده  امتا  شتد،  زخمتی  شتدت 

آویجیت روی چه کسی بود؟

معنتی  بته  مونتا"  "موکتتو  وبتاگ  ستایت  او 

"اندیشته آزاد" را بترای حایتت از نویستندگی 

اکرثیتت  جامعته  در  برشدوستتانه  و  ستکوالر 

مستلان بنتگادش در ستال ۲۰۰۰ تاستیس 

کترد.

او شتهروند امریتکا و متولتد بنتگادش بتود، که 

مرتتب بته بنتگادش ستفر می کترد. تحصیتات 

دانشتگاهی او در رشتته مهندستی بتود.

دلیتل  بته  کته  می گویتد  خانتواده اش 

افراطتی  استامگرایان  طترف  از  نوشتته هایش 

بتود. شتده  مترگ  بته  تهدیتد 

پروفیستور انتور حستین، دوستت نزدیتک آقتای 

یتک  "او  استت  گفتته  دانشتگاه  استتاد  و  روی 

متفکتر بتود، او متردی بتا دانتش برجستته بتود، 

او یتک دانشتمند بتود، او یتک مهنتدس بتود".

دادگاهتی در بنتگادش پنتج مترد را بته اتهتام 

کشتن یتک نویستنده و وباگ نویتس ستکوالر 

بته اعتدام و یتک نفتر را بته حبتس ابتد محکتوم 

کرد.

اصالتتا  کته  روی،  )آبهیجیتت(  آویجیتت 

بنگادشتی و ستاکن امریتکا بتود، شتش ستال 

پیتش هنگام خروج از منایشتگاه کتاب در داکا 

پایتختت بنتگادش فتروری ۲۰۱۵، با رضبات 

قمته بته قتتل رستید.

بته  حمتات  متوج  راستتای  در  حملته  ایتن 

بتود  بنتگادش  در  ستکوالر  شتخصیت های 

داده  نستبت  استامگرا  شتبه نظامیان  بته  کته 

می شتد. دادگاه رستیدگی به ایتن پرونده گفت 

کته ایتن حمله توستط یک گتروه غیرمجتاز بنام 

بتود. گرفتته  االستام" صتورت  "انصتار 

القاعتده در  بتا  ایتن گتروه  گفتته می شتود کته 

ارتبتاط استت و رهتر آن یک افر ستابق ارتش 

بتود. او یکتی از پنتج نفتری استت کته بته جترم 

قتتل آقتای روی بته اعدام محکوم شتده استت.

خبر بد برای PSG؛ مسی هنوز هت تریک نکرده!

لیونتل مستی فصتل جتاری هنتوز نتوانستته برای 

بارستا هتت تریک کنتد امتا در یک بتازی باید این 

طلستم بشتکند. بازی امشتب هان بازی خواهد 

بتود؟ بته نقتل از موندودپورتیتوو، نزدیک به شتش 

متاه از فصتل 21-2020 گذشتته و لیونتل مستی 

هنتوز نتوانستته در هیچ دیتداری برای بارستا هت 

تریک کند. این یک اتفاق بی ستابقه در قیاس با 

فصول گذشتته است. مستی فصل را خوب رشوع 

نکترد و بته دلیل قضیه درخواستت جدایتی اش از 

بارستا مترکز الزم را نداشتت و در زمین خوشتحال 

بته نظتر منتی رستید. چند متاه بعتد ورق برگشتته 

و لیونتل مستی بته فترم همیشتگی ختود نزدیک و 

نزدیتک تتر شتده استت. او بتا دبتل در بتازی اخیر 

برابتر آالوس نشتان داد کته نزدیتک بته هتان مستی 

ستابق در میتدان استت. ایتن خر خوبی بترای کیلور 

نتاواس گلتر پتی اس جی نیستت. نتاواس ستال ها با 

رئال در ال کاستیکو بازی برابر بارستا و لیونل مستی 

را تجربه کرده و به خوبی می داند که اگر مستی روی 

فرم باشتد، مقاومت برابر او اصا ستاده نیست. مسی 

در بازی قبل برابر آالوس دبل کرد اما او می توانستت 

بتازی را بتا هتت تریک متام کنتد اگتر وی ای آر گل او 

را متردود اعتام منتی کترد. در بازی های اخیر بارستا، 

لیونتل مستی برابتر ستویا )کوپتا دل ری( 7 شتوت بته 

دروازه داشتت. برابر بتیس از نیمه دوم وارد زمین شتد 

و خیلی زود گلزنی کرد. برابر گرانادا در کوپا دل ری، 

هشتت بتار گلتر حریتف را وادار بته واکنش کترد و یک 

تتوپ او هتم بته تیر ختورد. او فصتل جتاری در 4 بازی 

برابتر دیناموکیف، بیلبائو، گرانتادا و آالوس دبل کرده 

و عجیتب اینکته پتس از 30 بتازی، هنتوز هت تریکی 

به نامش ثبت نشتده است. مستی با پیراهن بارسا در 

16 ستال گذشتته 48 بتار هتت تریک کترده و 49 بار 

نیز روی رضبات کاشتته به گل رستیده استت.

او امشتب برابر پی اس جی گل شتاره 50 خود روی 

رضبتات کاشتته را متی زند؟ یا شتاید حتی پتا را فراتر 

گذاشتته و اولیتن هتت تریتک فصلتش را ثبتت کنتد. 

مستی قطعتا برای رستیدن بته ایتن دو هتدف، انگیزه 

هایی بستیار بتاال دارد.

امریکا به برجام برگردد،  اگر 
اسراییل آن کشور را همراهی نمی کند

صتورت  در  ایتران  علیته  یک جانبته  اقتدام 
استت. داده  هشتدار  دیپلاستی  شکستت 

رئیتس  ترامتپ،  دونالتد   ۲۰۱۸ ستال  در 
برجتام،  از  ختروج  بتا  امریتکا،  وقتت  جمهتور 
هستته ای  شتده  رفتع  تحریم هتای  متتام 
هتای  تحریتم  مترور  بته  و  برگردانتد  را  ایتران 
جدیدتتر و شتدیدتری وضتع کترد. ایتران هتم 
در مقابتل، اجترای تعهتدات ختود در برجتام 
در  بایتدن  جتو  داد.  کاهتش  گام  بته  گام  را 
زمتان مبتارزات انتخاباتتی، وعده بازگشتت به 
دیپلاستی و توافتق هستته ای را مطترح کترد 
و مقام هتای ایرانتی بتا استتقبال از ایتن وعده 
ابتراز  انتخابتات  در  بایتدن  آقتای  پیتروزی  از 
خرستندی کردنتد. امتا اکنتون ایتران و امریکا 
هتر دو منتظرنتد تتا طترف مقابتل گام نخستت 
کامتل  اجترای  ایتران  مقام هتای  بتردارد.  را 
بته  را  برجتام  در  ختود  هستته ای  تعهتدات 
متحتده  ایتاالت  یک جانبته  تحریم هتای  رفتع 

کرده انتد. مترشوط 
رفتع  و  برجتام  بته  بازگشتت  نیتز  امریتکا 
کامتل  بازگشتت  بته  را  ایتران  تحریم هتای 
تهتران بته تعهتدات برجتام مرشوط کترده و از 
ایتران خواستته کته اول بته غنتی ستازی ۲۰ 

دهتد. پایتان  اورانیتوم  درصتدی 
ایتن در حالتی استت کته ایتران هشتدار داده 
اگتر طترف مقابتل تعهداتتش را تتا هفتته اول 
حتوت اجترا نکننتد، دولتت موظتف بته اجرای 
بته  کته  بتود  خواهتد  مجلتس  اخیتر  قانتون 
پروتتکل  داوطلبانته  اجترای  توقتف  معنتای 
رسزده  بازدیدهتای  از  جلوگیتری  و  الحاقتی 
مناینتدگان آژانتس بین املللتی انترژی امتتی 

استت.
ایتران در زمتان مذاکترات هستته ای پذیرفتت 
اجترای ایتن پروتتکل را کته قبتا متوقف کرده 

بتود یتک بتار دیگتر از رس بگیرد.

صتورت  در  می گویتد  ارسائیلتی  مقتام  یتک 
رئیتس جمهتور  بایتدن،  دولتت جتو  بازگشتت 
بتا  تل آویتو  استت  بعیتد  برجتام،  بته  امریتکا 
برنامته  قبتال  در  متحتده  ایتاالت  استراتژی 

کنتد. همراهتی  ایتران  هستته ای 
امریتکا،  در  ارسائیتل  ستفیر  اردان،  گیتاد 
دولتت  بازگشتت  صتورت  "در  می گویتد 
جدیتد امریتکا بته توافتق هستته ای ایتران، متا 
باشتیم". رونتد  ایتن  از  بخشتی  منی توانیتم 
واشتنگن  در  ارسائیتل  ستفیر  اظهتارات 
بنیامیتن  کته  می شتود  مطترح  حالتی  در 
نتانیاهتو، نخستت وزیتر ارسائیتل، در مقطعی 
حستاس قترار دارد. آقتای نتانیاهتو در حالتی 
می شتود  آمتاده  آینتده  متاه  انتخابتات  بترای 
کته همچنتان موضعتی ستخت در برابتر ایتران 
دارد و هنتوز متتاس مستتقیمی با جتو بایدن، 

استت. نداشتته  امریتکا،  جمهتور  رئیتس 
مشتاوران نخستت وزیتر ارسائیتل در محافتل 
ایتن نکتته را مطترح کرده انتد کته  خصوصتی 
امریکایتی ممکتن استت  بتا همتایتان  تعامتل 
بترای ارسائیتل نتیجته عکتس بدهتد؛ بته ایتن 
معنتا کته ایتن همراهتی، بته رضایتت ارسائیل 
از توافقتی بتا ایتران تعبیتر شتود کته در واقتع 

مخالتف آن استت.
می کنیتم  فکتر  "متا  می گویتد:  اردان  گیتاد 
کته اگتر امریتکا بته هتان توافقتی کته قبتا 
اهرم هتای  متتام  برگتردد،  شتده  ختارج  آن  از 

متی رود." بیتن  از  فشتار 
بته گفتته گیتاد اردان، ارسائیتل بتر ایتن باور 
اگتر تحریم هتا رفتع شتود  استت کته "اساستا 
ایرانتی بترای مذاکوریتای و دستتیابی  طترف 
بته توافقتی کته واقعتا توانایی هتای هستته ای 
نشتان  متایلتی  کنتد،  محتدود  را  کشتور  ایتن 

داد". نخواهتد 
در عیتن حتال ارسائیتل بارها دربتاره احتال 

مندی دروازه بان اول چلسی است، نه کپا

بولی مسابقات "آی پی ایل ۲۰۲۱" 
در شهر چینای هند برگزار می شود

در ایتن بولتی ختود را ثبتت نتام کترده بودنتد. از ۳۰ 

بازیکتن افغتان تنهتا هفتت تتن بته شتمول مجیتب 

زدران، نوراحمتد لکنتوال، قیس احمتد، کریم جنت، 

رحان اللته گربتز، فضل الحتق فاروقتی و نوین الحق 

در فهرستت مقدمتات برگزیتده شتده اند که بته بولی 

قبلتی  تیتم  بتا  راشتد  و  نبتی  می شتوند.  پیشتنهاد 

حیدرآبتاد باقتی مانده انتد کته در مرحلته چهاردهتم 

لیتگ نیتز بترای همیتن تیتم بتازی می کننتد. قابتل 

مستابقات  ستیزدهم  مرحلته  کته  استت  یتادآوری 

ای پی ایتل به ستبب شتیوع ویتروس کرونتا در امارات 

انجتام شتد کته بتا پیتروزی تیتم ممبتی پایتان یافت.

ای پی ایتل یکتی از لیگ های مشتهور جهان استت 

کته بته شتمول هنتد بازیکنتان کشتورهای مختلف 

جهتان عاقه منتد بتازی در ایتن لیگ هستتند.

نوراحمتد لکنتوال بازیکتن جتوان افغتان استت که 

بترای اولیتن بتار در ایتن لیتگ تجارتتی در بولتی 

مستابقات لیتگ ای پی ایل پیشتنهاد خواهد شتد. 

در کنتار بازی کنتان کشتورهای دیگتر بته شتمول 

اصغتر افغان کاپیتان افغان شتاری زیاد بازیکنان 

به رغم اینکه کپا در پیروزی شتب گذشتته چلستی برابر نیوکاستل درون دروازه آبی ها ایستتاده بود، 

امتا تومتاس توخل، رسمربی چلستی، متی گوید که منتدی دروازه بان اول این تیم استت.

توماس توخل گفت که به این دلیل کپا را در بازی برابر نیوکاستل درون دروازه چلستی قرار داد که 

قصتد داشتت بته دروازه بتان استپانیایی آبی هتا کمک کند تا کمی ریتتم و هاهنگی ختود را بهبود 

ببخشتد. توختل در تتاش استت تا به کپا کمک کند دوبتاره اعتاد به نفس خود را به دستت بیاورد 

و این دروازه بان نیز با منایش خوبی که در برد 2-0 چلستی برابر نیوکاستل داشتت، به خوبی پاستخ 

اعتتاد رسمربتی ختود را داد. هتر چنتد تومتاس توخل متی گوید کته ادواردو منتدی دروازه بتان اول 

چلستی استت. گفتته می شتود که کپا یکتی از دالیتل اختراج فرانک ملپارد از چلستی بتود. ملپارد 

دیگتر بته کپتا اعتقادی نداشتت و منایش های متزلزل او باعث شتد تا رسمربی ستابق آبی ها ستال 

گذشتته منتدی را بته ایتن تیم بیتاورد. منتدی از زمانی کته توخل هدایت چلستی را بتر عهده گرفته 

استت در چهتار بتازی تنهتا یتک گل دریافتت کردهتف آن هم روی اشتتباه آنتونیتو رودیگر، امتا او در 

بازی شتب گذشتته چلستی و نیوکاستل جای خود را در دروازه به کپا داد. کپا در بازی چلستی برابر 

بارنزلتی نیتز درون دروازه آّی ها ایستتاده بود و توانستت دروازه خود را بستته نگه دارد.

توختل در ایتن بتاره گفتت: "ما به یک کپای قدرمتند در تیم خود نیاز داریتم. او در جام حذفی بازی 

خوبتی داشتت و متا تصمیم گرفتیم شتانس دیگری بته او بدهیم تا کمتی ریتم و اعتاد بته نفس او 

افزایتش یابتد و کمتی به او اطمینتان کنیم، چرا که او واقعتا خوب عمل کرد.

در عیتن حتال، متی توانیتم بته ادو هم فرصتت بدهیم تا از نظر روحتی خود را بازیابی کند چترا که از 

نظر روحی این موقعیتی بستیار ستخت استت که کار زیاد و مترکز باالیی را می طلبد و ما توانستیم 

بتا ایتن کار در واقع با یک تیر دو نشتان را بزنیم.

ادو دروازه بتان شتاره یتک ما استت و این مشتخص استت. قبل از بتازی هم این موضوع روشتن بود 

و بعتد از بتازی هتم بته همیتن ترتیتب باقی متی ماند. خوشتحامل که کپا توانستت بترای دومیتن بار 

پیاپتی کلیتن شتیت کنتد. وقت آن رستیده بود کته بگذاریم دوباره احستاس هاهنگی کنتد و ریتم 

تیتم دستتش بیایتد و اعتتاد به نفس ختود را نیز بازستازی کند.

از قبتل هتم مشتخص بتود که متا امید داریم بهرین منایش را داشتته باشتد، اما از اینجا بته بعد ادو 

درون دروازه خواهتد بتود. او از نظتر فیزیکتی و روحی آماده استت و او شتاره یک ما استت."

این رشتته میان ورزشتکاران رسارس کشتور برگزار شوند. می شتود." به گفتۀ مستؤوالن، قرار استت رقابت هتای بعدی 

رقابت هتای جوجیتستو روز دوشتنبه ۲۷ دلتو بتا اشتراک ۲۵۰ ورزشتکار از 

باشتگاه های مختلتف کابتل برگتزار شتد. ایتن رقابت هتا بته هتدف گزینتش 

برتریتن  ورزشتکاران ایتن رشتته به تیتم منتخب کابتل، برگزار گردیده استت.

ورزشتکارانی که در این رقابت ها اشتراک کرده اند، از فدراسیون جوجیتسو 

می خواهند تا چنین رقابت ها را بیشتر ستازد.

مجتبتی، یکتی از ورزشتکاران می گویتد: "ایتن رقابت هتا تأثیتر زیتادی روی 

ورزشتکاران دارد، آنهتا را آمتاده بته رقابت هتای خارجتی می ستازد.

ذکریتا احمتدی، یکتی دیگتر از ورزشتکاران می گویتد: "رقابت هتا هتر ستال 

برگتزار منی شتود، متا از فدراستیون می خواهیتم تتا هتر ستال ایتن رقابت ها 

را برگتزار کند."

این رقابت ها در حالی برگزار شتده اند که مستؤوالن فدراستیون جوجیتستو 

امیدوار هستتند بتا برگزاری این رقابت ها بتوانند برترین هتا را برای تیم ملی 

انتخاب کنند.

محمدصابتری، رییتس فدراستیون جوجیتستو می گویتد: "ایتن رقابت های 

انتخابتی تیم هتای تتازه و چهره هتای تازه استت که نخستت در ستطح کابل 

بعتد در متتام افغانستتان برگزار می شتود."

عبدالحمیتد مهتردل، معاون فنتی این فدراستیون می گوید: "ایتن رقابت ها 

در دو ردۀ ستنی و در دو بخش "نیوازه" و "فول کانتکت"، برای دو روز برگزار 
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اعتصاب کاری و آتش سوزی؛ »بهای مواد سوخت و خوراکی در کابل افزایش یافته است«

سرپرست وزارت معارف: پیشرفت در عرصه کیفیت آموزش ناکافی است

 

 ادارۀ ملـی احصائیـه و معلومـات مـى گويـد کـه رس از روزشـنبه آينده، خدمات درخواسـتی 

تذکـرٔه الکرتونیکـی در مرکـز و واليـات آنالیـن شـده، فورمـه هـاى قلمـى قابـل قبـول منـى 

باشد.

در خربنامـۀ مطبوعـاىت ادارۀ ملـی احصائیـه و معلومـات کـه امـروز ٢٧ دلـو منتـر شـده، 

آمـده اسـت کـه به  منظور ترسیـع روند توزیع تذکـرۀ الکرتونیکی و جلوگیـری از رسگردانی و 

ضیـاع وقـت متقاضیـان، خدمـات درخواسـتی تذکرٔه الکرتونیکـی را در متامـی مراکز توزیع 

تذکـرٔه الکرتونیکـی والیـات و ولسـوالی های کشـور، آنالین منوده اسـت.

منبـع افـزوده اسـت کـه مراکـز توزیـع تذکـرٔه الکرتونیکـی، رس از روز شـنبه هفتـٔه آینـده، ٢  

حـوت ١٣٩٩ درخواسـتی هايـی کـه توسـط قلـم خانه پـری شـده باشـد را نپذیرفته و رصف 

فورمـه هـای تذکـرٔه الکرتونیکی که از طریق سیسـتم آنالیـن خانه پری و ارسـال می گردند، 

را طـی مراحـل می منایند.

اداره مـى احصائيـه همچنـان گفته اسـت که شـهروندان کشـور و افغان های مقیـم ایران و 

امـارات متحـدٔه عربـی، می تواننـد بـه گونـۀ بیسـت و چهارسـاعته، بـا مراجعه به ویب سـایت 

https://nid.nsia.gov.af/ فورمـه هـای تذکـرٔه الکرتونیکـی را خانه پُـری، نزدیـک تریـن 

مرکـز توزیـع تذکـرۀ الکرتونیکـی را انتخـاب و درخواسـتی هـای شـان را بـه گونـۀ آنالیـن 

منایند. ارسـال 

در بخـى از خربنامـه تذکـر داده شـده اسـت کـه سـپس کارمنـدان مراکـز توزیـع تذکـرٔه 

الکرتونیکـی، از طریـق تيلیفـون بـا متقاضیـان هامهنگـی منـوده و آن هـا را جهـت ثبـت 

معلومـات )بایومرتیـک( و طـی مراحـل بعـدی، بـه مرکـز مربوطـه دعـوت می مناینـد.

منبـع گفتـه اسـت متقاضیانـی کـه در هنـگام خانه پُـری فورمـه  هـای آنالیـن، بـه مشـکالت 

تخنیکـی و سـایر چالش هـای دیگـر روبـرو می شـوند، بـه شـامرٔه ٤٥٠ ایـن اداره متـاس 

بگرينـد؛ همـکاران مـا در زمینـۀ رفـع مشـکل، بـا ایشـان همـکاری الزم می مناینـد.

اداره مـى احصائيـه افـزوده اسـت کـه متقاضیـان، با اسـتفاده از سیسـتم درخواسـتی های 

آنالیـن، می تواننـد درخواسـتی های خویـش را بـه گونـۀ آنالیـن دنبـال منایند. 

 اتحادیـه رسارسی تولیـد و پروسـس کننـدگان مرغـداری افغانسـتان مـی گویـد کـه ۱۷۰ 

هـزار قطعـه مـرغ در کشـور، بـه دلیلی تلف شـده اند کـه پـس از اعتصـاب کاری رانند گان 

وسـایط باربـری، مـواد اولیـه بـه فارم ها نرسـیده اسـت.

بـه اسـاس گـزارش هـا راننـده گان وسـایط باربـری و رشکـت هـای ترانسـپورتی، از ۲۰ روز 

بـه ایـن طـرف در رستـارس کشـور اعتصـاب کاری کـرده انـد. اعتصـاب کننـدگان از اخاذی 

هـای غیرقانونـی در شـاهراه هـا شـکایت دارند و خواسـتار جلوگیـری این اخاذی ها می باشـند.

انصـار اللـه بختیانی رییس اتحادیه رسارسی تولید و پروسـس کننده گان مرغداری افغانسـتان، 

امـروز در یـک نشسـت خـربی در کابـل گفت کـه این اعتصـاب، مالکان فـارم های مـرغ را دچار 

مشـکل کـرده اسـت؛ زیـرا مـواد اولیه خوراکـی مرغ ها بـه فارم ها منی رسـد.

بـه گفتـۀ موصـوف، مـواد خوراکـی مـرغ هـا در چهار والیـت )هـرات، کندهـار، ننگرهـار و کابل( 

تولیـد و از والیـت هـا بـه سـایر نقـاط کشـور انتقال می شـود.

او افـزود کـه ۸۸۰۰ فـارم مرغـداری در سـطح کشـور به خصوص فـارم های مرغـداری در والیات 

شـامل، شـامل رشق، رشق و جنـوب کشـور، بـا کمبـود مـواد خوراکی مـرغ ها رو بـه رو اند.

بختیانـی افـزود که بر اسـاس معلومـات ابتدایی، تا دیـروز ۱۷۰ هزار قطعه مرغ بخاطر نرسـیدن 

مـواد اولیه تلف شـده اند.

معـروف ظفـر معـاون اتحادیـه یـاد شـده گفت که مشـکل اساسـی مرغـداران، در انتقـال مرغ از 

فـارم بـه بازارهـا و انتقـال مـواد اولیـه خوراکـی مـرغ از میـل هـا به فـارم اسـت و بایـد حکومت به 

مشـکالت راننـدگان وسـایط باربـری رسـیدگی کند؛ زیـرا ادامه ایـن وضعیت سـبب افزایش فقر، 

بیـکاری و رضر رسمایـه گـذاران خواهد شـد.

بـه گفتـۀ موصـوف، در کُل حـدود یـک میلیـارد دالر در این سـکتور رسمایه گذاری شـده اسـت و 

نبایـد این سـکتور بـا رکود مواجه شـود.

بختیانـی دربخـى ازصحبـت هايـش گفت که بـه دنبال اعتصاب کاری وسـایط باربـری، قیمت 

جـواری کـه از عمـده تریـن مـواد خوراکی مرغ هـا اسـت،  ۲۰ درصد افزایش یافته اسـت.

داکـرت بصیـر رییـس اتحادیـه پروسـس و تولیـد مـرغ در زون شـاملرق، در نشسـت امـروز گفت 

کـه حکومـت بایـد بـه مشـکالت وسـایط باربـری و رشکـت هـای ترانسـپورتی رسـیده گـی کنـد؛ 

درغیـر آن فارمـداران مـرغ بـا خسـاره هـای زیـاد مواجـه خواهند شـد.

در همیـن حـال، طـال محمـد امتانـزی رئیـس شـورای انسـجام، اتحادیـه هـای ترانسـپورتی و 

بارچاالنـی، گفـت کـه آنهـا تـا زمانـی بـه اعتصـاب کاری شـان ادامـه مـی دهنـد که جلـو اخاذی 

هـای غیرقانونـی از وسـایط باربـری در شـاهراه هـا گرفتـه شـود.

 اعتصـاب کاری رصافـان و راننـدگان موترهـای باربـری و 

آتش سـوزی در گمـرک اسـالم قلعـۀ هـرات سـبب افزایش 

بهـای مـواد سـوخت و خوراکـی در افغانسـتان بـه ویـژه 

کابل شـده اسـت.

شـهریان کابـل می گوینـد کـه بـا گذشـت هـر روز بهـای 

امـر  ایـن  و  می یابـد  افزایـش  خوراکـی  و  سـوخت  مـواد 

باعـث نگرانـی شـده اسـت.

احمـد شـکیب مایـار، یک تـن از آنان می گوید: »در شـهر 

کابـل تکسـی رانی می کنـم. در گذشـته یـک لیـرت تیـل 

۳۵ افغانـی بـود، اما حاال ۴۶ افغانی شـده اسـت. دو روز 

پیـش نیـز یـک کیلـو گاز ۵۶ افغانـی بـود و امـروز بـه ۸۰ 

افغانی رسـیده اسـت.«

از سـوی دیگـر، وحیـد می گویـد که بهـای مـواد خوراکی 

نیـز افزایـش یافتـه اسـت: »قبـالً یـک کیلـو گاز مایـع ۴۵ 

و ۵۰ افغانـی بـود، امـا اکنـون بهـای آن در شـهر کابـل 

افزایـش یافتـه اسـت. یـک کیلـو گاز ۷۰ تـا ۸۰ افغانـی 

شـده اسـت. بهـای آرد و دیگر مـواد خوراکی نیـز افزایش 

اسـت.« یافته 

بـه  فروشـندگان مـواد سـوخت در کابـل می گوینـد کـه 

دلیـل اعتصـاب کاری موترهـای باربـری از چنـد روز بـه 

بـه همیـن  و  بـه کابـل منی رسـد  این سـو مـواد سـوخت 

دلیـل بهـای آن افزایـش یافتـه اسـت.

آزادی  رادیـوی  بـه  مـواد سـوخت  فروشـنده  حبیب اللـه، 

باربـری  موترهـای  اتحادیـۀ  پیـش  هفتـه  »یـک  گفـت: 

اعتصـاب کردنـد. آنـان برخـی خواسـت هایی از حکومـت 

داشـتند. پس از آن هم در اسـالم قلعه آتش سـوزی شـد. 

بـه همیـن دلیـل بهـای گاز و تیـل در شـهر کابـل رو بـه 

 اگـر چـه وزارت معـارف افغانسـتان در ۲۰ سـال گذشـته در 

امـا  داشـته،  قناعت بخشـی  پیرفـت  آمـوزش  زمینه سـازی 

رسپرسـت ایـن وزارت پیرفـت در عرصـۀ کیفیـت آمـوزش را 

ناکافـی می دانـد. رنگینـه حمیـدی روز سه شـنبه )۲۸ دلـو( 

در برنامـه سـاالنه »حسـاب دهی دولـت بـه ملـت« گفـت کـه 

در یک سـال گذشـته ایـن وزارت در عرصـه بهبـود کیفیـت 

افزایـش اسـت.«

فدراسـیون  معـاون  الکـوزی،  خانجـان  دیگـر  سـوی  از 

اتاق هـای تجـارت افغانسـتان می گویـد کـه از ۱۵ روز بـه 

این سـو حتـی یـک تانکـر تیـل یـا گاز بـه افغانسـتان وارد 

نشـده اسـت.

آقای الکوزی هشـدار داد که اگر حکومت به این مشـکل 

توجـه نکنـد، وضعیـت بدتـر خواهـد شـد: »راننـدگان و 

خواست های شـان  دولـت  کرده انـد.  اعتصـاب  رصافـان 

 ۱۵ شـود.  حـل  بایـد  مشـکل  ایـن  منی کنـد.  قبـول  را 

اسـت.  نشـده  کشـور  وارد  کاالیـی  هیـچ  کـه  اسـت  روز 

اگـر وضعیـت همیـن گونـه ادامـه یابـد، هـر چیـز سـقوط 

می کنـد و در کنـار آن قیمتـی هـم بـه میـان می آیـد.«

تـالش کرده اسـت: »مـا روی کمیـت زیـاد کار کرده ایـم، امـا 

از ایـن پـس بـر کیفیـت کار می کنیـم. بـا تیم رهـربی جدید 

روی پالیسـی تـازه موافقـت کـرده و از این پـس هدف اصلی 

را  خـود  پالیسـی  مـا  اگـر  اسـت.  مکتب هـا  معـارف  وزارت 

مکتب محـور کنیـم، بـه ایـن بـاور هسـتیم بـا خدماتـی که ما 

می خواهیـم کیفیـت را به دانش آموزان برسـانیم،  ان شـاءالله 

این سـو  بـه  از حـدود ۱۰ روز  ایـن در حالـی اسـت کـه 

معرتضـان در شـامل افغانسـتان در اعرتاض بـه اختطاف 

یـک کـودک، بنـدر آقینـه را بسـته اند و اتحادیـۀ عمومـی 

حکومـت  جدیـد  مقـررۀ  بـه  واکنـش  در  هـم  رصافـان 

موترهـای  اتحادیـۀ  اعتصـاب کاری کرده انـد. همچنیـن 

باربـری در اعـرتاض بـه آن چـه کـه اخـذ غیرقانونـی پـول 

کرده انـد.  کاری  اعتصـاب  می خواننـد،  شـاهراه ها  در 

آتش سـوزی روز شـنبه در گمـرک اسـالم قلعـۀ وضعیـت را 

بدتـر کـرد. در ایـن آتش سـوزی صدهـا تانکـر تیـل و گاز 

سـوختند و بنـدر اسـالم قلعه هـم بـه روی واردات مسـدود 

شـد. منابـع حکومتـی بـه ویـژه مقام هـای وزارت صنعـت 

و تجـارت از اظهـار نظـر در ایـن مـورد خـودداری کردنـد.  

می رسـیم.« خانـم حمیـدی گفـت کـه در سـال ۱۳۹۹ در 

رسارس کشـور ۶۵۰ مکتـب جدید سـاخته شـده. بـه گفته او 

بـا آمـدن اصالحـات از ایـن پـس بـه همـه مکتب های کشـور 

توجـه می شـود تـا بربنیـاد سیسـتم منظـم، کیفیـت آمـوزش 

بـاال بـرود. این در حالی  اسـت که چنـدی پیش محمدارشف 

غنـی رئیس جمهوری در مراسـم گشـایش مکتبـی در والیت 

خوسـت بـا انتقـاد از وزارت معـارف گفـت کـه هنـوز هـم از 

لحـاظ کیفیـت در نصـاب درسـی مشـکل وجـود دارد.

امـا خانـم حمیـدی می گویـد کـه بـرای حـل این مشـکل در 

سـال آینـده کتاب هـای جدیـد چـاپ و توزیـع خواهد شـد.

دوصـد  و  میلیـون  معـارف، ۱۲  وزارت  گفتـه رسپرسـت  بـه 

هـزار جلـد کتـاب جدیـد چـاپ شـده در رسارس کشـور بـه 

دانش آمـوزان توزیـع خواهـد شـد. او افـزود کـه ۳۷ میلیـون 

کتـاب دیگـر زیـر چـاپ اسـت.

خانـم حمیـدی از تکمیل نصاب تعلیامت اسـالمی در سـال 

۱۳۹۹ نیـز خـرب داد و گفـت کـه در این بخـش دو میلیون و 

دوصـد هـزار جلـد کتاب درسـی آماده شده اسـت.

پیـش از ایـن اختالفـات زیـادی در مـورد نصـاب تعلیـامت 

اسـالمی وزارت معارف وجود داشـت و در چند سـال گذشته 

تکمیـل نشـده  بود.

فورمه هاى قلمى تذکره الکترونیکى 
پذيرفته نمى شود

۱۷۰هزار قطعه مرغ به دلیل اعتصاب بخش ترانسپورت تلف شده اند

 تلویزیـون ملـی از قـول محمـد خالـد پاینـده رسپرسـت وزارت مالیـه کشـور گفتـه اسـت کـه معـاش 

معلـامن و مامـوران پائیـن رتبـه دولتـی در سـال مالـی ١٤٠٠ به طـور قابل مالحظـه ای افزایش می 

یابد.

آقـای خالـد گفتـه اسـت کـه برای متویـل افزایش معـاش معلـامن و مامـوران پائین رتبـه دولتی قرار 

اسـت تعداد مشـاوران و معاشـات NTA بررسـی و کاهش یابد.

او اضافـه کـرده اسـت کـه در عیـن حال حکومت مصمم اسـت که از معـاش رئیس جمهـور، معاونان 

رئیـس جمهـور و سـایر مصـارف بکاهد تـا بتواند ازدیـاد معاش معلـامن و ماموران پائیـن رتبه دولتی 

را تکافـو کند.

ایـن درحالیسـت کـه مسـوده بودجه ملی سـال مالـی ١٤٠٠ تا کنون دوبار توسـط مجلس رد شـده 

اسـت. مجلـس مناینـدگان دلیـل رد مسـوده بودجه را یکسان سـازی معاشـات کارمنـدان پائین رتبه 

دولتی خوانده اسـت.

همچنیـن مجلـس گفتـه اسـت کـه در اختصاص پروژه های انکشـافی نیـز میان والیت هـا عدالت در 

نظر گرفته نشـده اسـت.

اکنـون بـرای بـار سـوم مسـوده بودجـه ملـی سـال مالـی ١٤٠٠ بـه مجلـس رفته اسـت، روزگذشـته 

به دلیـل اختـالف میـان وکال و مناینـدگان وزارت مالیـه روی مـوارد متعـدد جلسـه کمیسـیون ملی و 

بودجـه مجلـس مناینـدگان بی نتیجـه پایـان یافت.

ایـن درحالیسـت کـه مامـوران و کارمنـدان دولتـی دو مـاه اسـت معـاش دریافـت نکـرده انـد. برخی 

آنـان از رشایـط دشـوار معیشـتی شـکایت کـرده می گویند که مجلـس تقابل خود بـا حکومت را روی 

مـوارد دیگـر بـه منایـش بگذارد و به گروگان گرفتنن بودجه ملی کار ناردرسـتی اسـت. اکنون شـامر 

زیـادی از مامـوران دولتـی در امور معیشـتی شـان دچار مشـکالت اند. 

 تاجـران در والیـت کنـدز مـی گوینـد که اگر امنیت شـان تامین نشـود و جلـو اخاذی گرفته نشـود، 

ایـن والیـت را تـرک میکننـد و به مناطـق دیگر بیجا می شـوند.

مسئولین اطاق تجارت والیت کندز، این اظهارات را دیروز طی نشست خربی مطرح کرد.

سـید جـالل یـک تـن از تاجـران، در ایـن نشسـت گفـت کـه وضعیـت امنیتـی در والیـت کنـدز، بـا 

گذشـت هـر روز خرابـرت مـی شـود و آنهـا منـی تواننـد در چنیـن وضعیـت بـد فعالیـت مناینـد.

وی افزود: “مشـکل امنیتی باید حل شـود، به مشـکالت رصافان و ترانسـپورت باید رسـیدگی شـود 

و در مسـیر راه، از اخاذی غیرقانونی جلوگیری شـود.”

همچنـان متیـن ابراهیـم خیـل یـک تـن از تاجـران دیگـر گفـت کـه تاجـران از سـبب آتشسـوزی در 

بنـدر اسـالم قلعـه، شـدیداً متـرر شـده اند.

وی افـزود: “در بخـش امنیـت مشـکل داریم، در بخش های ترانسـپورت و اخاذی مشـکل داریم، در 

حـال حـارض تانکرهـای تاجران نیـز آتش گرفت، که این یک مشـکل بزرگ اسـت.”

ایـن تاجـران خواهـان حـل مشـکالت فـوق شـدند و گفتنـد؛ اگـر این مشـکالت حـل نشـود، آنها در 

والیـت کنـدز فعالیـت منـی کننـد و بـه والیـات دیگـر بیجا می شـوند.

همچنـان گل محمـد رجـب زاده رئیـس اطـاق تجـارت والیـت کنـدز، در ایـن نشسـت گفـت کـه 

حکومـت بایـد خسـارات تاجـران در بنـدر اسـالم قلعه را به شـکل جدی بررسـی کرده و همراۀ شـان 

کمـک هـای الزم منایـد.

وی افـزود کـه اخیـراً در عرصـه هـای مختلـف، در برابـر تاجـران مشـکالت افزایـش یافته اسـت؛ اگر 

ایـن مشـکالت حـل نشـود، همـه تاجـران دسـت به حرکـت هـای مدنی خواهنـد زد.

انعـام الدیـن رحامنـی قومانـدان امنیـۀ والیـت کنـدز، در مورد مشـکالت امنیتـی تاجـران، گفت که 

وضعیـت امنیتـی در  ايـن والیـت، نسـبت بـه قبل بهرت شـده اسـت.

وی افـزود کـه تاجـران، مشـکالت امنیتـی شـانرا بـا ارگان هـای امنیتـی رشیـک مناینـد؛ تـا برایـش 

تدابیـر الزم گرفتـه شـود.

قابـل یادآوریسـت کـه از اثـر آتشسـوزی در بنـدر اسـالم قلعـه در والیت هرات در روز شـنبۀ گذشـته، 

صدهـا تانکـر و موترهـای باربـری دیگـر سـوخت و بـه تاجران میلیـون ها دالـر خسـاره وارد گردید. 

 یونـس قاضـی زاده، رییـس اتـاق تجـارت و رسمایه گـذاری دیـروز )سه شـنبه، ۲۸ دلـو( می گویـد که 

بیشـرت از یـک هـزار موتـر در نتیجـۀ آتـش سـوزی در بندر اسـالم قلعه در والیـت هرات، سـوخته اند.

او افزود که بررسی ها ادامه دارند و احتامل می رود که این آمارها افزایش یابند.

در همیـن حـال، یـک منبـع می گوید کـه یافته های هیئت موظف بررسـی رویداد اسـالم قلعه نشـان 

می دهنـد کـه تاکنـون ۹۰۲ موتر در آتش سـوزی در این بندر، سـوخته اند.

بـر بنیـاد ایـن یافته هـا، احتـامل افزایـش آمـار وجـود دارد چـون خیلـی از موترهـای سـوخته شـده 

هنـوز، شـامرش نشـده اند.

این آتش سوزی چهار روز پیش در گمرک بندر اسالم قلعه رخ داد.

روز گذشـته، صدهـا تـن از موتـر داران و بازرگانانـی کـه موترها و کاالهای شـان در این آتش سـوزی 

از بیـن رفته انـد، خواهـان جربان خسـاره از سـوی حکومت شـدند.

این افراد می گویند که فساد و ضعف مدیریت در گمرک باعث آتش سوزی شده است.

خلیل احمـد، یـک راننـده متـرر گفـت: »دولـت بایـد خسـاره مـردم را بدهـد. ایـن موترهـا بـه مفت 

به دسـت نیامـده بودنـد کـه به مفـت برونـد. این هـا از پـول دزدی به دسـت نیامده انـد. عمـر خـودرا 

زحمـت کشـیدیم و ایـن موترهـا را خریدیـم. یـک موتر از بـردارم، یک موتـر از پرسم و یـک موتر بردار 

زاده ام سوخته اسـت.«

عبدالقـادر، راننـدۀ متـرر دیگـر نیـز گفـت: »عـرض مـا را به مقام هـای بـاال و رییس  جمهور برسـاند 

و بـرای جـربان خسـاره بپـردازد. بـرای مـا هیـچ چیـزی منانده اسـت و یـا حکومـت مارا کمـک کند و 

یـا ما را بکشـد.«

بـا گذشـت چهـار روز از ایـن آتش سـوزی، مقام هـای محلـی ایـن والیـت روز گذشـته گفتنـد کـه 

هنوزهـم در بخش هایـی از ایـن گمـرک آتش خامـوش نشده اسـت و میـزان وارد شـدن خسـارات و 

شـامر موترهایـی کـه در آتـش سـوخته اند، مشـخص نیسـت.

بـه  ایـن آتش سـوزی، صدهـا میلیـون دالـر  اتـاق تجـارت و رسمایـه گـذاری هـرات گفـت کـه در 

بازرگانـان و موتـر داران زیـان وارد شده اسـت و اگـر حکومـت آنـان را همـکاری نکند، اقتصاد کشـور 

بـه ویـژه والیـت هـرات بـا رکـورد بی پیشـینه رو بـه رو خواهـد شـد.

مقام هـای محلـی هـرات گفتنـد که به علت غفلت و فسـاد اداری در گمرک اسـالم قلعه، آتش سـوزی 

صـورت گرفته اسـت و بـا عامالن آن جدی برخورد می شـود. 

سرپرست وزارت مالیه: 
معاش معلمان و ماموران پائین رتبه افزایش می یابد

تاجران: اگر امنیت ما تامین نشود والیت کندز را ترک می کنیم

مقام ها: بیش از ۱ هزار موتر در آتش سوزی اسالم قلعه 
سوخته اند


