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ایاالت متحده چند روز پیش  وزیر دفاع جدید 
امریکا  افغانستان گفت که  به  اولین سفرش  در 
خواهان پایان مسئوالنه برای جنگ در افغانستان 
گفته  نیز  امریکا  رییس جمهور  به تازگی  است. 
است که خروج نیروهای امریکا و بین المللی از 
افغانستان مطابق توافق نامه امریکا و طالبان در 
اول ماه می سال جاری میالدی ممکن نیست؛ 
امنیتی  و  سیاسی  نظر  از  فنی.  دالیل  به  البته 
نیست.  این خروج در شرایط حاضر ممکن  نیز 
را وادار به سازش کند،  هنوز کاری که طالبان 
فرصت اند  مترصد  طالبان  است.  نگرفته  صورت 
تا با خروج نیروهای خارجی از افغانستان از راه 
نظامی بر جمهوری اسالمی افغانستان غلبه کند. 
در  طالبان  و  امریکا  دوحه  توافق نامه  مطابق 
صورت برآورده شدن چهار شرط، از جمله کاهش 
خشونت، تمام نیروهای امریکایی و بین المللی از 
افغانستان خارج می شوند. اما در عمل عکس این 
دولتی  نیروهای  بین  جنگ  است.  افتاده  اتفاق 
بین  صلح  توافق نامه  امضای  از  پس  طالبان  و 
دولت ترمپ و طالبان مرگ بارتر شده و طالبان 
دارند  را  توافق نامه  به  پا بندی  ادعای  حالی  در 
که تاکتیک های جنگی طالبان نیز خشن تر و بر 

ترورهای هدف مند اعضای جامعه مدنی،...
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ترس طالبان از پایان 
مسئوالنه ی جنگ است

محب: 
وهای  وج شتاب زده ی نیر خر
خارجی ممکن است افغانستان را 
با جنگ داخلی مواجه کند

صفحه 2

وریسم مخملین تر
صفحه 3
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پاکستان از چه می ترسد؟
وعیت  پاکستان در خصوص مشر
خود دچار بحران اعتماد به نفس است. 
وان پریشی ملی پاکستان بیش از طالبان  ر
به فرصت برقراری صلح در افغانستان 
صدمه می زند.

فراسوی بیداری رادیکال
تحویل سال، تحول فکر و اندیشه
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سرپرست وزارت دفاع: 
علی پور از ساحه فرار کرده 

است، پیدایش می کنیم

کودتا در میانمار؛ 
دست کم ۶۰ کشته در 
تازه ترین دور خشونت ها

نظر  از  کرد  اعالم  امریکایی  مقام  یک  روز:  اطالعات 
واشینگتن، مساله این نیست که چه کسی گام اول را 

برای احیای برجام بردارد،...

ستاره بلجیمی 
در تعقیب رونالدو؛

لوکاکو و رکورد 
شگفت انگیز هر سه 

شوت یک گل!

یک مقام امریکایی: 
مسأله ما این نیست که چه کسی گام 
اول را برای احیای برجام برمی دارد

حدود ۴۰ درصد 
کودکان در غرب 
کشور از دریافت 

واکسین پولیو 
بازمی مانند
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مقام های ارشد امریکایی: 

شتاب در خروج پای نیروهای امریکایی را 
دوباره به افغانستان می کشاند
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آغاز سال جدید آموزیش؛ 
چالش ها و کمبودی های معارف افغانستان چیست؟

کمبود آموزگار، آموزگاران خیالی، آموزگاران غیرمسلکی 
و سایر نارسایی ها هنوز وجود دارد و آمار ها نشان می دهد 
که در جهت رفع آن کار های قابل مالحظه ای انجام نشده 
به شمول  بلند پایه ی حکومتی  مسئوالن  درحالی که  است. 
رفع  برای  را  آمارهایی  و  برنامه ها  سال  هر  رییس  جمهور 

کمبودی ها و چالش ها معارف ارائه می کنند،...

سال آموزشی 1400، چهارمین سال از یک دوره ی کامل 
معارف  وزارت  سوی  از  که  است  سال(   12( آموزشی 
به کمبودی ها و  پایان دادن  به هدف  به نام دهه ی معارف 
که  است  حالی  در  این  است.  شده  نام گذاری  نارسایی ها 
چالش های عمده ی معارف افغانستان مثل محرومیت اطفال 
از آموزش، نبود ساختمان برای مکاتب، بسته بودن مکاتب، 

یکا  چرایی شتاب امر
برای خروج از افغانستان

سپتامبر   11 حمله  از  بعد   2001 سال  در  امریکا 
به منظور تعقیب و از بین بردن پناهگاه های القاعده و 
جلوگیری از تکرار حمله مشابه، به افغانستان لشکر 
ایاالت  طالبان،  حکومت  ساقط کردن  از  بعد  کشید. 
متحده تالش کرد حکومتی متشکل از اقوام مختلف 
آن ها  از  حمایت  با  و  بیاورد  کار  روی  افغانستان 
زمینه ی مبارزه با گروه های تروریستی را ایجاد کند. 
افغانستان طبق گفته های  ابتدای ورود به  امریکا در 
زلمی خلیل  زاد، سفیر وقت امریکا در افغانستان قصد 
برای  افغانستان  نیاز  ولی  نداشت.  را  دوامدار  حضور 
تشکیل یک حکومت مستقل و همکار با امریکا بیش 
امریکا  لذا  بود.  زمان بر  امریکا  دولت  تحلیل های  از 
مجبور شد تا زمان طوالنی تر و هزینه ی بیشتری را 

در این کشور صرف کند.
مدت  برای  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
طوالنی مطرح بوده و پیش از سال 2014 در مورد 

آن سخن گفته می شد ولی با انتخاب...
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مادر همه ی  هفته گذشته  اسرائیلی  دانشمندان  از  تیمی 
اختراعات را اعالم کرد. محققان موسسه علوم ویزمن در 
مجله »نیچر« اعالم کردند که موفق شده اند صدها موش 

را با موفقیت در رحم مصنوعی بارور کنند...

تولید مثل بدون بارداری 
آیا واقعا زنان را از سلطه 

رها می کند؟
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قضایی،  مقامات  زن،  کنش گران 
سیاست مداران محلی و کارمندان رسانه ای 
که همه از نسل پسا 2001 افغانستان و 
و  بیان  آزادی  سیاسی،  تنوع  به  متعهد 
توسعه مدرن هستند، متمرکز شده است.

خشم طالبان از تغییر در برنامه ی خروج 
از  هراس  افغانستان،  از  خارجی  نیروهای 
افغانستان  در  جنگ  مسئوالنه ی  پایان 
پایان  به  است. جنگ در حالی مسئوالنه 
گرفته  را  آن  جای  سازش  که  می رسد 
بین  اختالف ها  اما  افغانستان  در  باشد. 
عمیق  قدری  به  جنگ  درگیر  طرف های 
به  دست یابی  اول،  گام  در  که  است 
آن  اجرای  برای  بعدی  قدم  در  و  توافق 
ندارد.  وجود  خوش بینانه ای  چشم اندازی 
تا  صلح  برای  صورت گرفته  تالش های 
است.  داشته  را  باطل  دور  حکم  کنون 
را  نیت خود  بارها  این گذشته طالبان  از 
است.  کرده  آشکار  جنگ  در  پیروزی  از 
افغانستان  از  خارجی  نیروهای  رفتن  با 
شکننده،  حکومِت  بر  طالبان  پیروزی 
افغانستان  چندپارچه ی  به شدت  و  فاسد 
تازه ترین  پایه ی  بر  نیست.  سختی  کار 
ارزیابی  نهادهای اطالعاتی امریکا، با خروج 
نیروهای خارجی بدون رسیدن به سازش 
درگیر،  طرف های  بین  مطمئن  سیاسی 
جنگ  طریق  از  طالبان  غلبه ی  خطر 
بسیار جدی است. بنابراین وقتی صحبت 
می شود،  جنگ  مسئوالنه ی  پایان  از 
رویای پیروزی طالبان آشفته و این گروه 

خشم گین می شود.
خارجی  نیروهای  زودهنگام  خروج  پیامد 
طالبان  مسلط شدن  به  تنها  افغانستان  از 
بر افغانستان محدود نمی ماند. بسیاری از 
ناظران که وضعیت افغانستان را زیر نظر 
دارند می گویند در صورت خروج نیروهای 
می تواند  القاعده  افغانستان،  از  امریکایی 
ارزیابی های  کند.  سازمان  تجدید  دوباره 
که  متحده  ایاالت  مرکزی  فرماندهی 
و  خاورمیانه  در  نظامی  عملیات های  بر 
یک  گویای  دارد،  نظارت  آسیا  جنوب 
است.  امریکایی ها  برای  ترسناک  واقعیت 
در  می تواند  القاعده  می گوید  این  نهاد 
صورت خروج کامل نیروهای امریکایی از 
آماده ی  سال  سه  تا  دو  ظرف  افغانستان 
حمله به خاک ایاالت متحده شود. طالبان 
هنوز با القاعده در ارتباط است. بر پایه ی 
ادامه  امریکا  خزانه داری  وزارت  گزارش 
ارتباط القاعده و طالبان پس از توافق دو 
خروج  محوری  شرایط  از  یکی  که  طرف 
بود، هنوز  افغانستان  از  نیروهای خارجی 

پابرجا است. 
با  جنگ  مسئوالنه ی  پایان  بنابراین، 
فاصله  بسیار  حاضر  نامطلوب  شرایط 
با  آمیخته  و  شتاب آلود  سیاست  دارد. 
می شود.  تمام  طالبان  نفع  به  سردرگمی 
سلف اش  مثل  بایدن  آقای  است  ممکن 
در دام خروج از افغانستان به هر قیمتی 
افغانستان  از  می خواست  ترمپ  بیفتد. 
نهایت  در  اما  شود.  خارج  قیمتی  هر  به 
تنها  شود.  خارج  افغانستان  از  نتوانست 
طالبان  جنگ  جبهات  سیاست  نوع  این 
شهروندان  کرد.  پیروزی  از  مشحون  را 
مورد  در  بایدن  که  امیدوارند  افغانستان 
دیدگاه  بر  مبتنی  افغانستان  از  خروج 
گذشته تصمیم نگیرد. او زمانی که معاون 
با  مصاحبه  در  بود  اوباما  رییس جمهور 
خروج  روند  »ما  بود:  گفته  ان بی سی 
تا  و  می کنیم  آغاز   2011 جوالی  در  را 
سنگ  آسمان  از  اگر  حتا   ،2014 سال 
ببارد، از آن جا خارج می شویم.« حاال که 
حرف  و  است  اصلی  تصمیم گیرنده ی  او 
جنگ  دشواری  به  باید  می زند،  را  آخر 
باشد.  برده  پی  پیش  از  بیش  افغانستان 
تا زمانی که به طالبان تفهیم نشود جنگ 
افغانستان راه حل نظامی ندارد، این جنگ، 

مسئوالنه به پایان نمی رسد. 

متحده ی  ایاالت  رییس جمهوری  جوبایدن، 
نیروهایش  به تازگی درباره ی خروج  امریکا 
از افغانستان گفته است که پابندی به مهلت 
تعیین شده به دالیل فنی خیلی دشوار است.

کشورش  که  است  گفته  او  دیگر  سوی  از 
قصد ندارد برای مدت طوالنی در افغانستان 
بماند، اما به گفته ی او، خروج از افغانستان 

»منظم و مصئون« خواهد بود. 
رییس جمهور  اخیر  اظهارات  طالبان  گروه 
امریکا را مبهم خوانده و گفته است که اگر 
نیروهای امریکایی بر اساس توافقنامه ی که 
بین امریکا و این گروه امضا شده، تا اول ماه 
به  این گروه  افغانستان خارج نشود،  از  می 

جنگش ادامه می دهد.

نیروهای امریکایی پس به افغانستان کشیده 
شود. 

براساس این گزارش، مهم ترین موضوعی که 
مایه ی نگرانی مقام های اداره ی بایدن شده، 
تهدیدی است که پس از تسلط طالبان در 

افغانستان متوجه زنان می شود.
ایاالت  سفیر  گرینفلد،  توماس  لیندا 
متحده ی امریکا در سازمان ملل گفته است: 
»اگر افغانستان می خواهد حمایت های مالی 
داشته  خود  با  را  جهانی  جامعه  سیاسی  و 
زنان  دست آوردهای  باید  توافقی  هر  باشد، 
»ما  است:  افزوده  او  کند.«  حفظ  را  افغان 
عقب  خود  موضع  این  از  انچ  یک  حتی 

نمی نشینیم.«

در جمع اطالعات طبقه بندی شده ی دولت 
امریکا قرار دارد قباًل فاش نشده بود.

ارزیابی  این  تایمز،  نیویارک  گزارش  طبق 
پیش بینی های  مجموعه  از  ارزیابی  آخرین 
است  افغانستان  آینده ی  درباره ی  شفاف 
که تحلیل گران اطالعاتی در طول جنگ دو 

دهه ی گذشته ارائه کرده اند.
در گزارش نیویارک تایمز به نقل از مقام های 
خروج  که  است  آمده  امریکایی  ارشد 
نیروهای امریکایی در سال جاری به سقوط 
حکومت فعلی، فرسایش شدید حقوق زنان 
بین المللی  تروریستی  گروه های  برگشت  و 
شتاب  که  گفته اند  مقام ها  این  می انجامد. 
پای  زودی  به  که  می کند  کاری  خروج  در 

به  تایمز  نیویارک  روزنامه  روز:  اطالعات 
آژانس  ارزیابی  یک  به  استناد  با  تازگی 
است  کرده  گزارش  امریکا  دولت  اطالعاتی 
آنکه  از  پیش  امریکایی  نیروهای  اگر  که 
تقسیم  روی  افغانستان  دولت  و  طالبان 
قدرت باهم توافق کنند، افغانستان را ترک 
کنند، این کشور ظرف دو یا سه سال پس از 
خروج نیروهای خارجی به پیمانه ی وسیعی 

در اختیار طالبان قرار خواهد گرفت.
این  امریکایی  ارشد  مقام های  گفته  ی  به 
تقویت  بالقوه سبب  به صورت  می تواند  امر 

القاعده در داخل افغانستان شود. 
امریکا سال  اطالعاتی دولت  آژانس   ارزیابی 
بود،  شده  تهیه  ترمپ  دولت  برای  گذشته 

یکایی:  مقام های ارشد امر

یکایی را دوباره به افغانستان می کشاند شتاب در خروج پای نریوهای امر

کسنی پولیو بازمی مانند یافت وا حدود ۴۰ درصد کودکان در غرب کشور از در
اجازه  که  می خواهیم  طالبان  گروه  از  »ما  می کند:  پیدا  افزایش  کشور  غرب  در  پولیو 

تطبیق کمپین خانه به خانه واکسین پولیو را بدهند.«
خورشیدی  گذشته ی  سال  جریان  در  که  می گویند  کشور  غرب  در  صحی  مسئوالن 
)1۳۹۹( هشت مورد مثبت پولیو به ثبت رسیده و احتمال افزایش این آمار طی سال 

جاری نیز وجود دارد.
این مسئوالن می گویند که طالبان به دلیل ترس از افشاشدن مراکز عملیاتی و هویت 

افرادشان با کمپین واکسین پولیو به شکل خانه به خانه مخالف هستند.
قرار است که کمپین بهاری واکسین پولیو روز دوشنبه هفته جاری در والیت های غربی 
آغاز شود. اما جدی ترین چالش برای تطبیق واکسین پولیو، تهدیدات امنیتی در مناطق 

تحت تسلط طالبان است.

نشدن  تطبیق  به دلیل  که  می گویند  کشور  غرب  در  صحی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
دریافت  از  سال  پنج  سن  زیر  کودکان  درصد   40 حدود  پولیو،  واکسین  خانه به خانه 

واکسین پولیو باز می مانند.
عبدالوحید رحمانی، مسئول تطبیق واکسین پولیو در غرب کشور به روزنامه اطالعات 
اما در  واکسین درنظر گرفته اند،  و 100 هزار کودک  میلیون  برای یک  روز گفت که 

مناطق تحت تسلط طالبان کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو تطبیق نمی شود.
آقای رحمانی همچنان گفت که حدود 14 ماه می شود که به جای تطبیق خانه به خانه 
این واکسین تنها در مساجد و مراکز صحی راه اندازی  واکسین پولیو، کمپین تطبیق 

می شود.
او هشدار می دهد که اگر کمپین خانه به خانه واکسین پولیو راه اندازی نشود، آمار مثبت 

پرست وزارت دفاع:  رس
علی پور از ساحه فرار کرده است، پیدایش می کنیم

اول  ولسوالی حصه ی  برای عملیات در  نیروهای دولتی که  او گفت که  از سویی هم، 
بهسود رفته بود، اهداف دیگر عملیاتی نیز در میدان وردک دارد. آقای ضیا افزود: »در آن 
جا ما مشکالت مردم را درنظر گرفتیم که سال ها راه بند بود و طالبان از آن سوءاستفاده 
می کردند. عملیات ما در آن جا دیروز عمال مرحله ی دومش آغاز شده است. عملیات 

ادامه دارد به ضد هر کسی که بر ضد حاکمیت و ممکلت ما است.«
این درحالی است که هفت روز پیش نیروهای دولتی به دنبال سقوط یک فروند چرخ بال 
ارتش در ولسوالی حصه ی اول بهسود بر مواضع افراد وابسته به عبدالغنی علی پور حمله 
کردند. این چرخ بال روز چهارشنبه ی هفته ی گذشته سقوط کرد که در نتیجه ی سقوط 

آن، ۹ نفر به شمول چهار عمله ی پرواز و پنج نیروی دولتی کشته شدند.
وزارت دفاع گفته است که این چرخ بال از سوی افراد علی پور ساقط شده است. نزدیکان 
علی پور نیز در ابتدا اعالم کردند که چرخ بال ارتش از سوی آنان ساقط شده است، اما 

علی پور در تازه ترین اظهاراتش مسئولیت ساقط این چرخ بال را رد کرده است.
و  آنان  میان  بود که درگیری  گفته  روز  اطالعات  روزنامه  به  علی پور  نزدیکان  پیش تر 
از تیراندازی این نیروها بر معترضان در بهسود در ماه دلو سال  نیروهای دولتی پس 
و  کشته  نفر   42 تیراندازی ها  این  جریان  در  است.  گرفته  اوج  خورشیدی،  گذشته ی 

زخمی شدند.

مواضع  بر  دولتی  نیروهای  عملیات  راه اندازی  از  پس  هفته  یک  حدود  روز:  اطالعات 
عبدالغنی علی پور، فرمانده مقاومت مردمی در والیت میدان وردک، محمدیاسین ضیا، 

سرپرست وزارت دفاع ملی می گوید که علی پور از ساحه فرار کرده است.
آقای ضیا که دیروز )شنبه، ۷ حمل( در یک نشست متشرک خبری با حمداهلل محب، 
امور داخله در کابل  امنیتی وزارت  ارشد  قانع، معین  امنیت ملی و عبدالصبور  مشاور 
صحبت می کرد، گفت که تالش نیروهای دولتی برای بازداشت عبدالغنی علی پور جریان 

دارد.
او تأکید کرد: »علی پور فعال از ساحه ناپدید شده، یا فرار کرده، یا گم شده و یا هم مخفی 

شده است. او )فرار علی پور( بحث کالن نیست و ما پیدایش می کنیم.«
از سویی هم، سرپرست وزارت دفاع ملی علی پور را یک »دزد« و »راهزن« خواند و گفت 
که عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی حصه ی اول بهسود میدان وردک، علیه مردم 
نه، بلکه علیه این فرمانده مقاومت مردمی راه اندازی شده است. او همچنان با اشاره به 
تخریب ساختمان ها در جریان این عملیات نظامی گفت که یک تیم از نیروهای دولتی 

مواد تعمیراتی را به ولسوالی بهسود انتقال داده است و آنان را دوباره ترمیم می کند.
آن  بقایای  که  افزود  بهسود هم  در  ارتش  مورد سقوط چرخ بال  در  محمدیاسین ضیا 

هم اکنون در اختیار دولت قرار گرفته و تحقیق بیشتر در این مورد می کند.

اشتراک در این نشست آمادگی دارد.
در همین حال، او افزود که باید اجندای این 
نشست و نتیجه ی آن مشخص شود: »قبل 
آجندا  روی  درست  آمادگی  باید  نشست  از 
و مسائلی که صحبت صورت می گیرد، باید 
قبل از قبل صحبت صورت گیرد و نتیجه را 
هم معلوم کنیم که به چه نتیجه می رسیم.«

حمداهلل محب تأکید کرد که هم اکنون روی 
این موارد صحبت ها جریان دارد.

از سویی هم، او گفت که باید در این نشست 
کنند  اشتراک  افرادی  نیز  طالبان  گروه  از 
داشته  را  تصمیم گیری  صالحیت  آنان  که 
و خواهان برقراری صلح باشند. آقای محب 
طالبان  از  افرادی  با  مذاکره  که  کرد  تأکید 
به یک  اند، ممکن  که خواهان ختم جنگ 

نتیجه برسد.
قطر  در  ]طالبان[  که  »طوری  گفت:  او 
قطر  در  که  تیمی  می کنند.  ضایع  را  وقت 
روی  و  ندارند  صالحیت  هیچ  فرستاده اند، 

موضوعات اصلی بحث نمی توانند.«
ملی  امنیت  شورای  مشاور  هم،  سویی  از 
مذاکره کننده ی  هیأت  اعضای  که  گفت 
کابل  به  پیش  چندی  که  افغانستان  دولت 
آمده بودند، دوباره برای مذاکره با طالبان به 

قطر برگشته اند.
که  درحالی صورت می گیرد  این صحبت ها 
آینده ی  ماه  در  ترکیه  نشست  است  قرار 

میالدی )آپریل( برگزار شود.

حال،  همین  در 
 ، ن ید با جو
ایاالت  رییس جمهوری 
به  امریکا  متحده ی 
خروج  درباره ی  تازگی 
نیروهایش از افغانستان 
پابندی  که  است  گفته 
تعیین شده  مهلت  به 
خیلی  فنی  دالیل  به 

دشوار است.
گفته  او  دیگر  سوی  از 
کشورش  که  است 
مدت  برای  ندارد  قصد 
گفته ی  به  اما  بماند،  افغانستان  در  طوالنی 
مصئون«  و  »منظم  افغانستان  از  خروج  او، 

خواهد بود.
رییس جمهور  اخیر  اظهارات  طالبان  گروه 
امریکا را مبهم خوانده و گفته است که اگر 
نیروهای امریکایی بر اساس توافقنامه ی که 
بین امریکا و این گروه امضا شده، تا اول ماه 
به  گروه  این  نشود،  افغانستان خارج  از  می 

جنگش ادامه می دهد.

مشخص  باید  ترکیه  نشست  »آجندای 
شود«

از سویی هم، مشاور امنیت ملی در بخشی 
از صحبت هایش با اشاره به برگزاری نشست 
برای  افغانستان  دولت  که  گفت  نیز  ترکیه، 

حمداهلل  هم،  سویی  از 
طالبان  گروه  از  محب 
فرصت  از  که  خواست 
پیش آمده برای برقراری 
صلح در کشور استفاده 
جنگ شان  به  و  کنند 
تأکید  او  دهند.  خاتمه 
به  طالبان  اگر  که  کرد 
قدرت  به  رسیدن  فکر 
باشند، اشتباه می کنند.

حال،  همین  در 
نیز  ضیا  محمدیاسین 
نهادهای  که  گفت 

برای  امنیتی و دفاعی کشور آمادگی کامل 
مواجه با هر نوع شرایط برای دفاع از کشور 

دارند و برای »بدترین سناریو« آماده اند.
این درحالی است که روزنامه نیویارک تایمز 
آژانس  ارزیابی  یک  به  استناد  با  تازگی  به 
که  کرده  گزارش  امریکا  دولت  اطالعاتی 
اگر نیروهای امریکایی پیش از آنکه طالبان 
و دولت افغانستان روی تقسیم قدرت باهم 
این  کنند،  ترک  را  افغانستان  کنند،  توافق 
خروج  از  پس  سال  سه  یا  دو  ظرف  کشور 
در  وسیعی  پیمانه ی  به  خارجی  نیروهای 

اختیار طالبان قرار خواهد گرفت.
این  امریکایی  ارشد  مقام های  گفته  ی  به 
تقویت  بالقوه سبب  به صورت  می تواند  امر 

القاعده در داخل افغانستان شود.

آژانس  هشدار  به دنبال  روز:  اطالعات 
خروج  پیامد  از  امریکا  دولت  اطالعاتی 
افغانستان،  از  نیروهای خارجی  شتاب زده ی 
کشور  ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل 
شوند،  خارج  نیروها  این  اگر  که  می گوید 
روبه رو  داخلی  جنگ  احتمال  با  افغانستان 

می شود.
در  )شنبه، ۷ حمل(  دیروز  که  آقای محب 
یک نشست مشترک خبری با محمدیاسین 
ضیا، سرپرست وزارت دفاع ملی و عبدالصبور 
قانع، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله 
»اگر  گفت:  می کرد،  صحبت  کابل  در 
نیروهای خارجی ]از افغانستان[ بیرون شوند 
این وجود  نرویم، خطر  به طرف صلح  ما  و 
داخلی  جنگ  به  )افغانستان(  ما  که  دارد 

برگردیم.«
او اما افزود که مردم افغانستان نمی خواهند 

به جنگ داخلی برگردند.
تأکید  ملی  امنیت  مشاور  حال،  همین  در 
امنیتی کشور در تالشند  نهادهای  کرد که 
تا به منظور جلوگیری از احتمال بروز جنگ 
را  ضعف ها  و  خالها  افغانستان،  در  داخلی 
برطرف کنند. او گفت: »همه ی آمادگی هایی 
به  می گیرند،  دفاع  و  داخله  وزارت های  که 
وضعیت  طور  آن  از  ما  که  است  دلیل  این 
)احتمال جنگ داخلی( که همه ی نهادهای 
می دهند،  هشدار  آن ها  از  استخباراتی 

جلوگیری کنیم و برویم به طرف صلح.«

محب: 
خروج شتاب زده ی نریوهای خارجی ممکن است افغانستان را با جنگ داخلی مواجه کند
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مهم ترین مسأله خارجی امریکا 
مهار چین است. چین در سه 

دهه ی گذشته سرییع ترین رشد 
اقتصادی را در جهان داشته 

و در حال حاضر بر جایگاه دوم 
اقتصاد دنیا ایستاده است. 
مرکز تحقیقات اقتصادی و 

بازرگانی CEBR در گزارش سال 
2020 پیش بینی کرد اقتصاد 
چین در سال 2028 از اقتصاد 
امریکا پیشی خواهد گرفت.

جدی  اهمیت  امریکا  برای  داخلی  تروریسم 
پیدا کرده است و حاال بعد از گذشت 20 سال 
نه تنها  افغانستان  و  عراق  به  امریکا  حمله  از 
امنیت در این کشور افزایش نیافته است بلکه 
امنیت  علیه  تهدید  به عنوان  جدیدی  مسأله 
ملی امریکا مطرح شده که می تواند از فعالیت 
گروه های بنیادگرا نیز مخرب تر و مبارزه با آن 

مشکل تر باشد. 
نکته سوم: امریکایی ها به این نتیجه رسیده اند 
که طالبان جزئی از واقعیت افغانستان هستند 
نیز  آن ها  از  پاکستان  پشتیبانی  وجود  با  و 
چنان چه  داد  شکست  را  گروه  این  نمی توان 
در  افغانستان  در  امریکا  زلمی خلیل  زاد سفیر 
کتاب خاطرات خودش، بیان می کند که یکی 
که  بود  این  بُن  مذاکرات  در  ما  اشتباهات  از 
نساختیم؛  سهیم  مذاکرات  این  در  را  طالبان 
با  می شود  تالش  نیز  اینک  که  مسأله ای 
برگزاری مذاکرات ترکیه اشتباه گذشته جبران 

شود.

جنگ افغانستان بازی ای بی پایان
سنگین  هزینه  تأمین  با  امریکا  چهارم:  نکته 
جنگ  هزینه  است.  روبه رو  افغانستان  جنگ 
افغانستان نزدیک به یک تریلیون دالر تخمین 
هیچ  که  است  حالی  در  این  است.  شده  زده 
و  نمی شود  دیده  برای ختم جنگ  نیز  پایانی 
مشخص نیست چه مقدار هزینه دیگر نیاز است 
تا این جنگ به نفع امریکا پایان یابد. این در 
از مشکالت  نارضایتی  افزایش  که  است  حالی 
اقتصادی و بیکاری در امریکا در حال افزایش 
است، چنان چه یکی از وعده های اصلی دونالد 
توانست  آن  با  که   2016 انتخابات  در  ترمپ 
توجه زیادی را به خود جلب کند تالش برای 
بهبود اقتصاد امریکا و اشتغال زایی برای مردم 

این کشور بود.
این شتاب  با  امریکا  این سوال که چرا  جواب 
به فکر خارج شدن از افغانستان است شاید در 
با مشکالت  اینک  امریکا  که  باشد  مسأله  این 
مهمتری در عرصه بین الملل، امنیت و اقتصاد 
بیش  اخیر  سال   20 در  امریکا  است.  روبه رو 
بوده.  خاورمیانه  مسائل  درگی  زمانی  هر  از 
زمانی که امریکا سرگرم خاورمیانه و افغانستان 
شده، چین آرام آرام در حال ظهورکردن است، 
هرچه  که  می کند  تالش  نیز  دلیل  همین  به 
زودتر از زیر بار مسئولیت جنگ افغانستان رها 
کشورهای  به  را  جنگ  این  مدیریت  و  بشود 
دیگر بسپارد و تمرکز خود را بیش از پیش بر 
مسائل حیاتی متمرکز کند. در غیر این صورت 
به زودی مقام نخست تأثیرگذاری جهانی را از 
دست خواهد داد، اتفاقی که برای امپراطوری 
بریتانیا افتاد و رفته رفته این کشور قدرتمند به 
بازی گر دست چندمی سیاست بین الملل تبدیل 
مسأله  این  که  ندارد  عالقه ای  نیز  امریکا  شد. 
به سر  زندگی  جهانی  در  و  شود  تکرار  برایش 
ببرد که در آن تصامیم تعیین کننده را نه در 
چین  و  شرق  در  بلکه  متحده  ایاالت  و  غرب 

گرفته می شود.

و افریقا انجام داده است. در حالی که چین به 
شدت در حال افزایش وزنه خود در جهان است 
به  هراندازه که قدرت سیاسی و نظامی چین 
افزایش یابد مهار چین توسط امریکا سخت تر 
چین  و  امریکا  درگیری  چنان چه  بود.  خواهد 
افزایش است و  به  در دریای جنوبی چین رو 
نظامی  افزایش حضور  با  امریکا سعی می کند 
به سود  را  معادالت  وزنه  منطقه  این  در  خود 
کند.  هم پیمانش سنگین تر  و کشورهای  خود 
مشکالت  از  رهایی  با  می کند  تالش  امریکا 
با  مبارزه  برای  را  خود  توان  اولویت  از  خارج 
این کشور تجمیع کند و برای مبارزه با چین 

متمرکزتر عمل کند.

داعش داخلی و مسأله ای بغرنج
است.  امریکا  ملی  امنیت  مسأله  دوم  نکته 
خارج  به  خود  امنیت  حفظ  منظور  به  امریکا 
از مرزهای خودش لشکر کشید و کشورهایی 
تهدید  امریکا  برای  کرد  می  احساس  که  را 
نظامی  از حمله  استفاده  با  محسوب می شوند 

از  با هر عنوانی که شده  اینک تالش می کند 
مدیریت  از  را  خود  و  شود  خارج  افغانستان 
در  مختلفی  عوامل  سازد؟  به دور  افغانستان 
این مسأله دست دارد و همگی دست به دست 
از  افغانستان  که  شده  سبب  و  داده  یکدیگر 
این  و  شود  خارج  امریکا  برنامه های  اولویت 
برسد که هرچه سریع تر  نتیجه  این  به  کشور 

باید از منجالب افغانستان خود را رها سازد.

اژدهای چینی برمی خیزد
امریکا در مرحله کنونی با دو مشکل اصلی در 
عرصه سیاست خارجی و داخلی روبه رو است. 
مهم ترین مسأله خارجی امریکا مهار چین است. 
رشد  سریع ترین  گذشته  دهه ی  سه  در  چین 
در حال حاضر  و  داشته  در جهان  را  اقتصادی 
بر جایگاه دوم اقتصاد دنیا ایستاده است. مرکز 
در   CEBR بازرگانی  و  اقتصادی  تحقیقات 
اقتصاد  کرد  پیش بینی   2020 سال  گزارش 
پیشی  امریکا  اقتصاد  از  در سال 2028  چین 
خواهد گرفت. این مسأله دست چین را برای 
ارتش  یک  تشکیل  و  نظامی  بودجه  افزایش 
بزرگتر نیز فراهم می کند. در حال حاضر از نظر 
بودجه نظامی نیز چین رتبه سوم جدول را در 
بین کشورهای جهان دارد و اگرچه فعال فاصله 
زیادی با امریکا دارد ولی چین قدم های مهمی 
را بر کم کردن این فاصله با امریکا برداشته است. 
با ثروتمندتر شدن چین دست این کشور برای 
سرمایه گذاری در عرصه نظامی و فعالیت های 
سیاسی بازتر می شود و میزان وزنه این کشور 
یافت.  افزایش خواهد  نیز  معادالت جهانی  در 
از  چین همین اکنون نیز آغاز به کار کرده و 
یازدهم  رتبه  در  خارجی  سرمایه گذاری  نظر 
جهانی قرار دارد و سرمایه گذاری های کالنی را 
در بنادر کشورهای جهان از جمله آسیا، اروپا 

محمدکاظم احمدی

امریکا در سال 2001 بعد از حمله 11 سپتامبر 
پناهگاه های  بین بردن  از  و  تعقیب  به منظور 
به  تکرار حمله مشابه،  از  و جلوگیری  القاعده 
ساقط کردن  از  بعد  کشید.  لشکر  افغانستان 
کرد  تالش  متحده  ایاالت  طالبان،  حکومت 
افغانستان  مختلف  اقوام  از  متشکل  حکومتی 
روی کار بیاورد و با حمایت از آن ها زمینه ی 
کند.  ایجاد  را  تروریستی  گروه های  با  مبارزه 
طبق  افغانستان  به  ورود  ابتدای  در  امریکا 
امریکا  وقت  سفیر  خلیل  زاد،  زلمی  گفته های 
نداشت.  را  دوامدار  قصد حضور  افغانستان  در 
ولی نیاز افغانستان برای تشکیل یک حکومت 
مستقل و همکار با امریکا بیش از تحلیل های 
دولت امریکا زمان بر بود. لذا امریکا مجبور شد 
تا زمان طوالنی تر و هزینه ی بیشتری را در این 

کشور صرف کند.
برای  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج 
سال  از  پیش  و  بوده  مطرح  طوالنی  مدت 
ولی  می شد  گفته  سخن  آن  مورد  در   2014
با انتخاب دونالد ترمپ به عنوان رییس جمهور 
امریکایی  ایاالت متحده بحث خروج نیروهای 
افغانستان شتاب بیشتری گرفت و به یکی  از 
تبدیل  امریکا  خارجی  سیاست  اولویت های  از 
شد. دونالد ترمپ، زلمی خلیل  زاد اولین سفیر 
فروپاشی  از  پس  افغانستان  در  متحده  ایاالت 
ویژه  فرستاده  به عنوان  را  طالبان  حکومت 
افغانستان مقرر کر؛. زلمی  این کشور در امور 
تجربه  با  و  کهنه کار  سیاست مدار  خلیل  زاد 
و  طوالنی  سابقه  افغانستان  امور  در  امریکایی 
تعیین کننده ای در امور افغانستان دارد. زلمی 
در کنار جیمز دابینز نقش پشت پرده و مهمی 
 2001 سال  در  بن  مذاکرات  جریان  در  را 
قانون  تصویب  زمان  در  همچنین  و  کرد  ایفا 
اساسی و برگزاری لویه جرگه اضطراری برای 
تشکیل دولت موقت حامد کرزی در افغانستان 
مأموریت داشت و مشغول رایزنی در این زمینه 
بود. می توان زلمی خلیل  زاد را یکی از معماران 
طالبان  فروپاشی  از  پس  افغانستان  اصلی 
دانست. انتخاب زلمی خلیل  زاد برای مذاکرات 
صلح، جدیت دونالد ترمپ را برای حل مسأله 
افغانستان نشان داد. از طرفی در ابتدا تصور بر 
سرعت  برای  ترمپ  دونالد  تالش  که  بود  این 
یک  افغانستان  از  خروج  و  نتیجه گیری  در 
مسأله شخصی است که ترمپ آن را در جریان 
بیان کرده و تالش  انتخاباتی خود  رقابت های 
حداکثری  استفاده  آن  عملی کردن  با  می کند 
ایاالت  ریاست جمهوری  بعدی  انتخابات  در  را 
متحده بکند. ولی با کنار رفتن ترمپ از کرسی 
حزب  از  بایدن  جو  آمدن  کار  روی  و  قدرت 
عضو حزب  خلیل  زاد  زلمی  ابقای  و  دموکرات 
جمهوری خواه جدیت جو بایدن و امریکایی ها 
برای ختم جنگ در افغانستان و خروج از این 
کشور را برای همگان ثابت کرد. حاال این سوال 
به  شدت  این  با  امریکا  چرا  که  می آید  پیش 
دنبال خروج از افغانستان است و چه مسأله ای 
سبب این مقدار تعجیل شده است؟ چرا امریکا 

چرایی شتاب امریکا برای خروج از افغانستان

یا تحریم آن ها را مهار کند. اما اینک مسأله ی 
آمده  وجود  به  امریکا  امنیت  برای  جدیدی 
اسالم گرا  گروه های  از  بزرگتر  تهدیدی  که 
کشور  این  متوجه  را  متخاصم  کشورهای  یا 
داخلی  داعش  عنوان  با  آن  از  که  است  کرده 
برای  تعبیریست  داخلی  داعش  می شود.  یاد 
گروه های نژادپرست و افراطی در داخل خاک 
که  امریکایی  و  سفیدپوست  اشخاص  امریکا، 
امریکا  فدرال  براندازی حکومت  را  هدف خود 
می خوانند. اگرچه فعالیت این گروه ها در امریکا 
بی پیشینه نیست چنان چه در سال 1۹۹5 در 
مک  تیموتی  توسط  اوکالهماسیتی  به  حمله 
وی یک نژاد پرست افراطی انجام شد منجر به 
168 کشته و 800 زخمی گردید. اما در چند 
سال اخیر فعالیت های این گروه روند صعودی 
خونین ترین  و  گرفته  خود  به  نگران کننده ای 
حمالت چند سال گذشته در ایاالت متحده به 
داعش نه بلکه به گروه های نژادپرست امریکایی 

متعلق بوده، مانند:
- کشتار کنیسه یهودیان پیتزبورگ در اکتبر 

2018 با 11 کشته و 6 زخمی،
- کشتار کلیسای چارلستون جون 2015 با۹ 

کشته و 1 زخمی،
- کشتار معبد سیک ها در ویسکانسن در اوت 

2012 با۷ کشته و بیش از 10 زخمی.
تمامی این حمالت توسط گروه های نژادپرست 
صورت گرفته اند و در آخرین مورد نیز تسخیر 
کنگره امریکا توسط طرفداران ترمپ که تعداد 
بودند،  نژادپرست  گروه های  از  آن ها  از  زیادی 
جدید  تهدید  این  از  امریکا  آسیب پذیری  اوج 
به نمایش گذاشت. مریک گارلند دادستان  را 
این  برای  از معرفی  بعد  نیز  امریکا  جدید کل 
سمت هدف خود را مبارزه با تروریسم داخلی 
مسأله  می دهد  نشان  که  مطلبی  کرد،  بیان 

تمام  با  فعلی  حکومت  دارند،  را  طالبانی  نظام  سایه  ی 
نظرشان  به  قابل  تحمل  تری  گزینه  ی  دارد  که  مفاسدی 
می  آید. همان کلیشه  ی معروف انتخاب میان بد و بدتر. 
حال، نکته در این  جاست که حکومت فعلی از این وضعیت 
و سرکوبگرانه  ی خود  رفتارهای ظالمانه  پوشاندن  برای 
استفاده می  کند. در واقع، این حکومت به طالبان »نیاز« 
وجود  طالبان  به نام  گروهی  باید  که  معنا  این  به  دارد. 
داشته باشد تا حکومت بتواند مردم را از آن بترساند و 
در قیاس با آن رفتارهای خود را مشروع  تر و قابل قبول  تر 
جلوه دهد. اگر گروهی به نام طالبان وجود نداشته باشد 
)با آن کارنامه  ی وحشتناک(، این حکومت هرگز نخواهد 
توانست مردم را تهدید کند که اگر حکومت فعلی برود، 

گزینه  ی جانشین امارت اسالمی طالبان است. 
تروریستی  گروه  های  اگر  این.  یعنی  مخملین  تروریسم 
به صورت مستقیم هراس  افگنی می  کنند، حکومت فعلی 
همان هراس را در هیئتی متفاوت  تر بر سر مردم معلق 
نگه داشته است و از آن سود سیاسی می  برد. از این زاویه 
که به قضایا نگاه کنیم، می  فهمیم که چرا حکومت اشرف 
غنی هیچ  گاه به سرکوب کامل طالبان رضایت نمی  دهد. 
وجود گروهی به نام طالبان به غنی فرصت داده است که 
همه  ی مفاسد و مظالم حکومت خود را زیر عنوان مصالِح 
ناچاِر  مردم  کند.  توجیه  جمهوریت«  از  »دفاع  و  نظام 
هراس  افگنانه  ی  رویکرد  این  به  کنون  تا  نیز  افغانستان 
این معنا که  به  حکومت واکنش مساعد نشان داده  اند. 
این گونه  ی تروریسم )هراس  افگنی مخملین حکومتی( تا 

حاال در میان مردم کارگر افتاده است. 

است و اکثر ما با آن آشناییم.
آن  و  دارد  وجود  هم  تروریسم  از  دیگری  گونه  ی  اما 
تهدید  واسطه  ی  با  شهروندان  دل  در  ترس  کاشتن 
غیرمستقیم است. نمونه  ی زنده و عینی این هراس  افگنی 
اخیر  افغانستان در دو دهه  ی  رفتار حکومت  های  را در 
می  بینیم. مثال همین حکومت فعلی افغانستان پیوسته 
این  از  و  می  کارد  شهروندان  دل  در  را  طالبان  هراس 
طریق در پی دست یافتن به هدف سیاسی  ای هست که 
خود طالبان آن را به صورت مستقیم دنبال می  کند. آن 
هدف سیاسی این است: انحصار قدرِت بدون مسئولیت 

از طریق مطیع کردن کامل مردم. 
حکومـت کنونـی افغانسـتان در مـورد بازگشـت طالبان 
بـه قـدرت بـه مـا »هشـدار« یـا آگاهـی نمی  دهـد؛ بـل 
از بازگشـت طالبـان بـه قـدرت به عنـوان ابـزار تهدیـد 
و هراس  افگنـی در میـان شـهروندان اسـتفاده می  کنـد. 
هـر وقـت که ایـن حکومـت بـه رفتارهـای غیرقانونی و 
ظالمانـه دسـت می  زنـد و کسـی از ایـن رفتارهـا انتقاد 
ایـن  طرفـداران  و  مبلغـان  و  گرداننـدگان  می  کنـد، 
همـه  ی  کـه  می  ترسـانند  روزی  از  را  مـردم  حکومـت 
»دسـتاوردهای دو دهـه  ی گذشـته« از دسـت برونـد و 
به جـای نظـام جمهـوری فعلـی امـارت اسـالمی طالبان 
سـر کار بیایـد. صریحـا بـه مـردم می  گویند که یـا با ما 
و بی  رسـمی  ها و سـتم  های مـا کنـار بیاییـد، یـا طالبان 
از دم تیـغ خواهنـد  خواهنـد آمـد و همـه  ی شـما را 

ند.  گذرا
در  کردن  زندگی  دردناک  تجربه  ی  مردم  که  آنجا  از 

سخیداد هاتف

مردم  دل  در  ترس  کاشتن  تروریسم  کارکرد  مهم  ترین 
است و نه از بین بردن افراد و یا ویران کردن تأسیسات. 
با  را  خود  تروریستی  اقدامات  موفقیت  تروریست  ها 
کجا  تا  اقدامات  این  که  می  کنند  ارزیابی  معیار  این 
شوند.  شهروندان  میان  در  وحشت  مایه  ی  توانسته  اند 
وقتی که همه  ی شهروندان یا گروه  های مشخصی از آنان 
را  خود  معمولی  زندگی  تروریست  ها  از  ترس  خاطر  به 

مس مخملین تروری

تعطیل می  کنند و از کارها و آرزوهایی که دارند دست 
برمی  دارند، تروریسم به هدف خود رسیده است. در این 
حالت، آن هراسی که قرار بود در دل شهروندان کاشته 
شود، کاشته شده و پا گرفته و در رفتارها و تصمیم  های 

افراد تجلی بیرونی یافته است. 
در این گونه  ی تروریسم، یک گروه تروریستی این تهدید 
و  فردی  رفتار  چنانچه  که  می  رسانند  شهروندان  به  را 
با  نکنند،  عیار  تروریست  ها  را مطابق میل  جمعی خود 
آسیب  های جبران  ناپذیر روبه رو خواهند شد. تروریست  ها 
از چنان آسیب  ها عمال  با خلق کردن نمونه    های عینی 
به شهروندان »آموزش ترس« می  دهند و ذهن و روان 
آنان را زیر کنترل خود درمی  آورند. این گونه  ی مشهود 
و مشهور تروریسم است که ابزار کارش تهدید مستقیم 
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مسئوالن پیشین بخش مطبوعات وزارت معارف می گفتند 
در  تأخیر  عمده ی  چالش های  با  مکاتب  ساخت  کار  که 
تعیین زمین و اجرای بودجه روبه رو است. اما نجیبه آرین، 
با  وزارت  این  که  می گوید  اکنون  معارف  وزارت  سخن  گوی 
همکاری وزارت امور شهرسازی و اراضی در ساخت مکاتب به 

اهدافش رسیده است. 

بسیاری از 
شرکت های فناوری 
و رسانه ای، از جمله 

اپل، گوگل، فیسبوک، 
وایس و بازفید، 

پیش از این پیشنهاد 
داده اند که هزینه ی 

منجمدکردن تخمک 
کارمندان خود را 

می پردازند تا دیگر 
زنان نگران کاهش 

بارداری در سال های 
اوج باروری خود 

نباشند.

آموزگار استفاده می شود. خانم آرین می گوید 
که این وزارت روند مسلکی سازی آموزگاران 

را به گونه ی جدی پی گیری می کند. 
 1۳۹8 آموزشی  سال  آغاز  در  رییس  جمهور 
وعده داده بود که در پنج سال آینده براساس 
هماهنگی و تفاهم وزارت های تحصیالت عالی 
و معارف، حدود 100 هزار آموزگار از درجه  ی 
فوق بکلوریا به لیسانس و حدود 5۷ هزار از 
خواهند  ارتقا  بکلوریا  فوق  به  بکلوریا  سطح 
نیز  معارف  وزارت  مسئوالن  همچنان  یافت. 
گفته بودند که در پنج سال آینده آموزگاران 
تربیه  مراکز  در  جذب  طریق  از  غیرمسلکی 
معلم، مسلکی می شوند. آموزگاران به تدریج 
در 4۹ مرکز تربیه  معلم در سراسر کشور و 
158 مرکز حمایتی تربیه معلم جذب خواهند 

شد.
برای رفع کمبود آموزگار نیز رییس  جمهور و 
مسئوالن وزارت معارف می گویند که هر سال 
هزاران بست آموزگاری را از طریق رقابت آزاد 
رییس  جمهور  نیز  امسال  می دهند.  اعالن  به 
در برنامه نواختن زنگ مکتب گفت که بیش 
سال  در  آموزگاری  جدید  بست  هزار   11 از 

جدید آموزشی به اعالن خواهد رفت. 

فایبر نوری، انترنت و کمپیوتر

سخن  گوی وزارت معارف اکنون می گوید که 
این وزارت با همکاری وزارت امور شهرسازی 
و اراضی در ساخت مکاتب به اهدافش رسیده 

است. 
مکاتب چالش  برای  نبود ساختمان  کنار  در 
دیگر این است که تاکنون صدها مکتب که 
امنی  نا  و  جنگ  اثر  در  اما  دارند  ساختمان 
بسته است. از این مکاتب گاهی به حیث سنگر 
می شود.  استفاده  جنگ  طرف های  سوی  از 
بنابر اطالعات وزارت معارف از 20 سال پیش 
به اینسو حدود یک هزار مکتب در اثر جنگ 
و نا امنی بسته بوده که تاکنون ۷0 درصد آن 
دوباره باز شده است. این آمار بنابر وضعیت 
امنیتی نسبی است و هر سال تغییر می کند. 
کمبود آموزگار و آموزگاران غیرمسلکی

پرورش  و  آموزش  اینسو  به  سال ها  از 

آشکار  که  است  نفرستاده  اطالعات  مورد 
و  والیات  کدام  در  دختران  محرومیت  شود 

ولسوالی ها بیشتر است. ن
سال  می گویند  هر  معارف  وزارت  مسئوالن 
و  دارند  برنامه  محروم  کودکان  جذب  برای 
 1۳۹8 آموزشی  سال  در  می کنند.  تالش 
مسئوالن وزارت معارف به اطالعات روز گفته 
بودند که در دو –سه سال آینده با برنامه های 
میلیون  قرار است حدود یک ونیم  دارند،  که 
کودک محروم شناسایی و شامل مکتب شوند 
و  نشده  عملی  تاکنون  وعده  این  ظاهرا  اما 
رقم محرومیت همچنان ۳.۷ میلیون است و 
تغییری نکرده است. مسئوالن وزارت معارف 
 ،1۳۹8 سال  یک  در  تنها  که  بودند  گفته 
500 هزار کودک محروم را شامل برنامه های 
آموزش و پرورش می کنند. اکنون نیز نجیبه 
آرین، سخن  گوی این وزارت به اطالعات روز 
می گوید، تالش می کنند کودکان محروم را از 
راه برگزاری کورس های آموزشی اضطراری و 

مؤقتی آموزش و پرورش دهند. 
امسال  در عموم سطح بی سوادی شهروندان 
از سوی وزارت معارف 5۷ درصد اعالم شده 
است. آمار این وزارت نشان می دهد که سطح 
سواد در کشور در سال های اخیر از 28 درصد 
به 4۳ درصد افزایش یافته است. امسال برای 
باال بردن سطح سواد عمومی قرار است 10 
هزار مرکز سواد آموزی از پنج حمل عمدتا در 
سراسر کشور آغاز شود که بیش از 220 هزار 
نفر را آموزش می  دهد. این شمار مراکز سواد 

آموزی هر سال ایجاد می شود. 

ساختمان مکاتب
از  نیز  امسال  که  می دهد  نشان  رسمی  آمار 
درصد   41 مکتب  هزار   18 حدود  مجموع 
در  غنی  رییس  جمهور  ندارد.  ساختمان  آن 
سال  دو  در  که  بود  داده  وعده   1۳۹۷ سال 
حدود شش هزار مکتب ساخته خواهد شد. 
اکنون که سه سال از این وعده می گذرد بنابر 
هزار  یک  حدود  معارف  وزارت  رسمی  آمار 
حالی  در  است.  شده  ساخته  مکتب   500 و 
سال  آغاز  در  معارف  وزارت  مسئوالن  که 
تعلیمی 1۳۹8 وعده داده بودند که تنها در 
این سال کار ساخت حدود دو هزار و ۷00 
این  آمار  اکنون  اما  می شود،  تکمیل  مکتب 
تنها  سال  این  در  که  می دهد  نشان  وزارت 
همچنان  است.  شده  ساخته  مکتب   250
نیز  در سال 1۳۹۷، 522 و در سال 1۳۹۹ 
نیز  امسال  است.  شده  ساخته  مکتب   ۷۳2
مکتب  زنگ  برنامه ی  در  غنی  رییس  جمهور 
جدید  تعلیمی  سال  در  است  قرار  که  گفت 

یک هزار و 800 باب مکتب ساخته شود. 
وزارت  مطبوعات  بخش  پیشین  مسئوالن 
با  مکاتب  ساخت  کار  که  می گفتند  معارف 
چالش های عمده ی تأخیر در تعیین زمین و 
آرین،  نجیبه  اما  روبه رو است.  بودجه  اجرای 

لیاقت الیق

سال آموزشی 1400، چهارمین سال از یک 
دوره ی کامل آموزشی )12 سال( است که از 
به  معارف  دهه ی  به نام  معارف  وزارت  سوی 
نارسایی ها  و  به کمبودی ها  پایان دادن  هدف 
است  حالی  در  این  است.  شده  نام گذاری 
افغانستان  معارف  عمده ی  چالش های  که 
نبود  آموزش،  از  اطفال  محرومیت  مثل 
مکاتب،  بسته بودن  مکاتب،  برای  ساختمان 
کمبود آموزگار، آموزگاران خیالی، آموزگاران 
وجود  هنوز  نارسایی ها  سایر  و  غیرمسلکی 
دارد و آمار ها نشان می دهد که در جهت رفع 
آن کار های قابل مالحظه ای انجام نشده است. 
حکومتی  بلند پایه ی  مسئوالن  درحالی که 
و  برنامه ها  سال  هر  رییس  جمهور  به شمول 
آمارهایی را برای رفع کمبودی ها و چالش ها 
بررسی های  برپایه  اما  می کنند،  ارائه  معارف 
برنامه در حد وعده  از  صورت گرفته بسیاری 

باقی مانده یا بسیار اندک عملی شده است.

محرومیت میلیون ها کودک
نیز  امسال  معارف  وزارت  رسمی  آمار  بنابر 
و  آموزش  از  کودک  میلیون   ۳.۷ حدود 
این  محروم اند.  مکتب  به  رفتن  یا  پروش 
تاکنون  از سال های گذشته  است که  آماری 
هیچ تغییری در آن نیامده است. 60 درصد 
کودکان محروم از مکتب را دختران تشکیل 
می دهند. درصدی دختران محروم از مکتب 
کاهش  درصد   15 پیش  سال  دو  به  نسبت 
سخن  گوی  اطالعات  بنابر  می دهد.  نشان  را 
مکتب  از  دختران  محرومیت  معارف  وزارت 
شرقی  جنوب  و  جنوبی  والیات  در  بیشتر 
است. مهم ترین عامل محرومیت کودکان به 
ناامنی،  پرورش،  و  آموزش  از  دختران  ویژه 
و  فرهنگی  ناپسند  رواج های  اقتصادی،  فقر 
عوامل  از  یکی  می شود.  دانسته  اجتماعی 
محرومیت دختران از مکتب نبود آموزگاران 
زن گفته می شود. از میان 220 هزار آموزگار 

در مکاتب دولتی 88 هزار آن زن است. 
بنابر آمارهای رسمی از مجموع ۹.۷ میلیون 
را  آن  درصد   42 اکنون  آموز  دانش  کودک 
دانش  درصدی  می دهند.  تشکیل  دختران 
 4 پیش  سال  دو  به  نسبت  دختر،  آموزان 

درصد افزایش را نشان می دهد. 
تمام  برای  پرورش  و  آموزش  زمینه ی 
دولت  سوی  از  پسر  و  دختر  دانش آموزان 
این  رغم  به  می شود.  فراهم  برابر  به گونه ی 
نزدیک  گذشته ی  در  روز  اطالعات  گزارش 
ده  شامل  ولسوالی   2۷ در  که  می داد  نشان 
مکتب  به  پا  دختری  هیچ  کشور،  والیت 
والیتی  هلمند،  میان  این  در  نمی گذارد. 
جا  فهرست  صدر  در  کشور،  جنوب غرب  در 
گرفته است. پس از هلمند، ارزگان، پکتیکا، 
زابل، غزنی، فاریاب، فراه، کندهار و لوگر قرار 
این  در  معارف  وزارت  اکنون مسئوالن  دارد. 

آموزگار،  هزار  ده ها  کمبود  به  افغانستان 
آموزگار زن و آموزگاران مسلکی روبه رو است. 
امسال  معارف  وزارت  اطالع رسانی  مسئوالن 
اما  نمی دهد  آموزگاران  از کمبود  آمار دقیق 
نشان   1۳۹8 سال  از  گذشته  سال های  آمار 
می دهد که در معارف افغانستان در عموم ۷0 
هزار آموزگار کمبود است. همچنان 50 هزار 
امسال  اطالعات  است.  غیرمسلکی  آموزگار 
وزارت معارف نیز نشان می دهد که تنها 20 
درصد از آموزگاران درجه ی تحصیلی لیسانس 
دارند. 5۷ درصد آن فوق بکلوریا )14 پاس( و 
باقی آن درجه ی بکلوریا )12 پاس( را دارند. 
دلیل  که  می گوید  معارف  وزارت  سخن  گوی 
دسترسی  عدم  غیرمسلکی  آموزگاران  وجود 
به مناطق دوردست است که در آن مناطق 
از ظرفیت موجود در خود روستاها به حیث 

آغاز سال جدید آموزیش؛ 

چالش ها و کمبودی های معارف افغانستان 
چیست؟
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تولید مثل بدون ابرداری آیا واقعا زانن را 
از سلطه رها یم کند؟

بتواند  مرحله  این  از  پیش  جنین  نمی رود 
زنده  رحم  از  خارج  و  داده  ادامه  رشد  به 
تمام جنین ها  اگر  اما چه خواهد شد  بماند. 
بتوانند  اولیه  مرحله ی  در  جنین ها   حتا  و 
مصنوعی  رحم  وجود  به دلیل  بالقوه  به طور 
کودک  هر  برای  می توان  آیا  بمانند؟  زنده 

متولدنشده حق زندگی قائل شد؟

زمان واقعی بررسی کنند. این رحم ها اجازه 
می دهند روند حاملگی در خارج از بدن ادامه 
محکوم  دیگر  زودرس  نوزادان  بنابراین  یابد، 
بیماری  و  معلولیت  باالی  خطر  با  نیستند 
باشند.  مواجه  شدید  نارسی  با  همراه  مزمن 
برای عدم  دلیلی منطقی  نمی توان  به راحتی 
وجود چیزی با چنین پتانسیلی برای نجات 

انجام دهد این است که سهم خود را در میان 
به عهده ی دیگری خواهد  بگذارد و مراقبت 
بود. اما این برابری می تواند هزینه های زیادی 
برای زنان داشته باشد. این یک فناوری کامال 
با هر پیشرفت جدید ما بیش  مخل است و 
از پیش به دنیای انتخاب های اخالقی سخت 

وارد می شویم.
می شوند  بزرگ  شیشه  در  که  نوزادانی  ایده 
»دنیای  جوجه کشی  از  تصاویری  شاید 
مزرعه های  یا  هاکسلی  آلدوس  نو«  قشنگ 
کند،  متبادر  به ذهن  را  »ماتریکس«  جنین 
اما دانشمندان دهه هاست که تالش می کنند 
محققان   ،1۹۹2 سال  در  بیفتد.  اتفاق  این 
جاپانی موفق به پرورش بز در داخل رحمی 
 ،201۷ سال  در  شدند.  الستیک  جنس  از 
فیالدلفیا  کودکان  شفاخانه  در  محققان 
نشان دادند که آن ها جنین بره را در رحمی 
دوره ی  از  نیمی  تقریبا  معادل  تا  پالستیکی 

حاملگی معمول گوسفند رشد داده اند.
نیتی  نوآوری ها  این  از  دانشمندان  انگیزه ی 
خیرخواهانه است: آن ها می خواهند با بهبود 
نارس،  بسیار  نوزادان  پرورش  برای  نتایج 
آسیب پذیرترین انسان های کره زمین را نجات 
در  بفهمند  می خواهند  آن،  بر  افزون  دهند. 
اوایل بارداری چه رخ می دهد و چرا بسیاری از 
حاملگی ها به سقط منجر می شوند. رحم های 
رشد  بسته ی  دنیای  به  دریچه ای  مصنوعی 
به  می  کند،  باز  دانشمندان  روی  به  جنینی 
این ترتیب می توانند دالیل شکست آن را در 

منبع:  گاردین، جنی کلیمن
برگردان: شریفه عرفانی

گذشته  هفته  اسرائیلی  دانشمندان  از  تیمی 
مادر همه ی اختراعات را اعالم کرد. محققان 
موسسه علوم ویزمن در مجله »نیچر« اعالم 
با  را  موش  صدها  شده اند  موفق  که  کردند 
موفقیت در رحم مصنوعی بارور کنند. آن ها 
ویال های  را درون  تازه بارورشده  تخمک های 
جوجه کشی  دستگاه  در  چرخان  شیشه ای 
دارای تهویه قرار داده و جنین را به مدت 11 
روز، یعنی اواسط بارداری موش، در خارج از 
به طور طبیعی  دادند. جنین  مادر رشد  بدن 
شیشه  ای  جدار  از  که  آن ها  قلب  کرد.  رشد 
ویال قابل مشاهده بود، به طور مداوم با 1۷0 

ضربان در دقیقه می تپید.
دانه های  کوچکی  به  موش ها  اندازه ی 
بسیار  حاصله  نتیجه ی  اما  بود،  آفتابگردان 
را  ما  موفقیت  به  دستیابی  است:  عظیم 
بارداری  بدون  مثل  تولید  به  قدم  یک 
حاملگی  در  کار  تقسیم  می کند.  نزدیک 
غیرقابل حل ترین مسأله برابری بین دو جنس 
است. در دنیای کاری که عمدتا توسط مردان 
ساخته شده، سهم مردان در تولید مثل فقط 
یک سلول است، درحالی که زنان در مدت ۹ 
ماه نوزاد را حمل می کنند و به دنیا می آورند؛ 
اوقات شغل  اغلب  و  خود  بدن  اوقات  گاهی 
خود را به مخاطره می اندازند. رحم مصنوعی 
دو  بین  مثل  تولید  کامل  برابری  معنای  به 
باید  هرکسی  که  کاری  تمام  است:  جنس 

جان انسان ها مطرح کرد.
حقوق  اساس  می تواند  مصنوعی  رحم  اما 
در  بگذارد.  زیرپا  را  زنان  آزادی  و  باروری 
انگلستان، اسکاتلند و ولز، حد سقط جنین، 
بدن  از  خارج  در  جنین  ماندن  زنده  امکان 
است؛ در حال حاضر در  تعیین شده  انسان 
انتظار  زیرا  بارداری،  بیست وچهارم  هفته ی 
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رییس  جمهور در آغاز سال آموزشی 
1398 وعده داده بود که در پنج 

سال آینده براساس هماهنگی و 
تفاهم وزارت های تحصیالت عالی 
و معارف، حدود 100 هزار آموزگار از 

درجه  ی فوق بکلوریا به لیسانس 
و حدود 57 هزار از سطح بکلوریا به 

فوق بکلوریا ارتقا خواهند یافت.

مثال بلوچ ها در زمان تجزیه 
اجباری شان  الحاق  از  هند 
نارضایتی  ابراز  پاکستان  به 
بسیاری  می کردند. 
برای  نیز  پشتون ها  از 
برادران شان  به  ملحق شدن 
چتر  تحت  افغانستان،  در 
بزرگ«،  »پشتونستان 
سطوح  در  را  شورش هایی 
انداختند.  راه  به  پایین 
در  که  بودند  معتقد  آن ها 
پاکستان در میان سایر اقوام 
یک اقلیت به شمار می روند 
الحاق شان  صورت  در  و 
به  تبدیل  افغانستان،  به 

اکثریت مطلق می شوند.
پاکستانی  رهبران  هرچند 
به  زمانی  احتماال 
به عنوان  قومی  جنبش های 
دست دادن  از  با  اما  می کردند،  نگاه  دولت  آزارنده  محرک های 
بنگالدش )نیمی از پاکستان از نظر جمعیت( نگاه رهبران پاکستانی 
تغییر کرد. رهبران  به عنوان تهدید وجودی  به جنبش های قومی 
سیاسی پاکستان و ارتش این کشور برای ایمنی پاکستان در برابر 
ضررهای بیشتِر از این دست، اقدام به حمایت )معنوی، اگر نه مادی( 
از جنبش های اسالم گرای تندرو کردند. منطق پاکستان ساده بود: 
هرچقدر یک فرد مذهبی تر باشد، به همان اندازه هویت قومی خود 
بنابراین،  می دهد.  قرار  خود  دینی-مذهبی  گرایش  از  پایین تر  را 
دستگاه سیاسی و نظامی پاکستان تشخیص داد، که اسالم گرایی 
می تواند همان چسبی باشد که قادر به کنارهم نگه داشتن جوامع 
پاکستان  که  هنگامی   ،1۹۷1 سال  در  است.  پاکستان  متعدد 
در  دینی-مذهبی  مدرسه  داد، حدود ۹00  دست  از  را  بنگالدش 
پاکستان وجود داشت. تا پایان ریاست جمهوری جنرال ضیأالحق در 
سال 1۹88، این رقم )بدون درنظرگرفتن حدود 25 هزار مدرسه 

دینی ثبت نشده( رسما حدود 10 برابر افزایش یافته بود.
وقتی شوروی به افغانستان حمله کرد، زخم های پاکستان ناشی از 
ازدست دادن بنگالدش هنوز تازه بود، اما رهبران پاکستان فرصتی را 
میسر دیدند: ایاالت متحده می خواست تهاجم شوروی را عقب زند، 
اما به تنهایی قادر به انجام این کار نبود. افغانستان کشوری محاط 
به خشکه است. ایران دیپلما ت های امریکایی را گروگان گرفته بود. 
این عوامل باعث شد که خاک پاکستان تنها مسیر کمک به مقاومت 
افغان ها باشد. رهبران پاکستان معامله ای شیطانی را انجام دادند: 
اما  این که ایاالت متحده تسلیحات و سعودی پول را فراهم کند، 
توزیع آن برعهده عوامل پاکستانی باشد. پاکستان تصمیم گرفت 
از سیاست مداران  متشکل  که  را  گروه های هفت گانه ی مجاهدین 
اسالم گرای افغان بودند، به طور سیستماتیک تمویل کند و گروه های 
میانه روتر را از منابع محروم نگه دارد. برخی از این چهره های تندرو 
از جمله گلبدین حکمتیار )و همچنین رجب طیب اردوغاِن جوان، 
رییس جمهور امروز ترکیه( بعدا با طالبان همکار شدند. برخی دیگر 
به مرور زمان به چهره های اصلی اتحاد شمال و حکومت پسا 2002 
افغانستان تبدیل شدند. آی اس آی پاکستان اما امیدوار بود که این 
تا  کنند  تمرکز  مذهبی  همبستگی  بر  بیشتر  گروه ها،  و  چهره ها 

الحاق گرایی قومی.
پس از خروج شوروی از افغانستان و در فقدان فشار مؤثر ایاالت 
بیل  بی توجه  عمدتا  و  بی عالقه  حکومت  های  سوی  )از  متحده 
کلینتون و جورج دبلیو بوش( آی اس آی شروع به حمایت همه جانبه 
این حال  با  کرد.  افغان  جهادی  رهبر  اسالم گراترین  حکمتیار،  از 
مشکل حال و آن زماِن حکمتیار جامعه ستیزی وی است. حکمتیار 
اما  بود،  خوب  افغانستان  مردم  میان  در  هراس افکنی  برای  شاید 
به عنوان  ابتدا  در  که  طالبان،  اما  نیاورد.  به دست  را  مردم  احترام 
افراط  برابر  از مردم محلی در  برای محافظت  فراجناحی  جنبشی 
افغانستان  وارد صحنه  تفریط جنگ ساالرانی همچون حکمتیار  و 
می توانند  و  برخوردارند  دوام  قدرت  از  که  دادند  نشان  شدند، 

اقتدارشان را تحکیم بخشند.
جنگ  طوالنی ترین  به  پایان دادن  دنبال  به  شاید  بایدن  حکومت 
امریکا باشد، اما هدف پاکستان در افغانستان متفاوت است. از نظر 
اسالم آباد و آی اس آی، یک افغانستاِن باثباِت تحت حاکمیت یک 
دولت ملی گرا، تهدیدی وجودی برای پاکستان خواهد بود. برعکس 
افغانستاِن اسالم گراِی تحت نفوذ پاکستان، برای اسالم آباد و  یک 
افغانستاِن شورش زده ی  یک  آن،  غیر  در  است.  ایده آل  آی اس آی 

دایما بی ثبات نیز پذیرفتنی است.
پاکستان در خصوص مشروعیت خود دچار بحران اعتماد به نفس 
است. روان پریشی ملی پاکستان بیش از طالبان به فرصت برقراری 
افغانستان  ثبات در  و  راه صلح  افغانستان صدمه می زند.  صلح در 
میان بُر ندارد. تا زمانی که ایاالت متحده و جامعه جهانی مستقیما 
به مشکل پاکستان رسیدگی نکنند، هیچ کنفرانس صلحی نمی تواند 
به موفقیت برسد. فراموشی تاریخی شاید خصیصه ی ایاالت متحده 

باشد، اما در منطقه جنوب آسیا واقعیت ها همواره مهم هستند.

مایکل روبین پژوهش گر مقیم مؤسسه امریکن انترپرایز است.

مایکل روبین، نشنال انترست 
مترجم: جلیل پژواک

برای  افغانستان و طالبان در تالش  آینده حکومت  ماه  قرار است 
دست یابی به توافق صلح در استانبول گردهم آیند. مسأله اصلی در 
این نشست ساختار و شکل حکومت آینده ی افغانستان خواهد بود. 
این که آیا افغانستان همانند دو دهه ی گذشته یک جمهوری اسالمی 
با رییس جمهور منتخب باقی بماند یا نه به امارت اسالمِی تحت 
برخاسته  پرسش  این  اما  تبدیل شود؟  رهبر مذهبی  رهبری یک 
از یک مشکل است و ریشه ی این مشکل نه به شورش طالبان که 
پس از مداخله ی ناتو در افغانستان پس از 11 سپتامبر آغاز شد 
و نه به ظهور این گروه در سال 1۹۹4 برمی گردد. این مشکل از 
جایی در شرِق دور پاکستان، که اکنون بنگالدش نامیده می شود، 

آب می خورد.
نیمه شب پنجاه سال پیش از امروز شیخ مجیب الرحمان، بنیان گذار 
به نام  کشوری  استقالل  پاکستان،  شرق  در  لیگ«  »عوامی  حزب 
بنگالدش را اعالم کرد. او چند دقیقه قبل از رسیدن ارتش پاکستان 
برای بازداشت وی، اعالم کرد که »سر از امروز بنگالدش مستقل 
است. من از مردم بنگالدش می خواهم هرکجا که هستند و با هر 
اشغال گر  ارتش  برابر  در  دم  آخرین  تا  دارند  اختیار  در  که  آنچه 
مقاومت کنند. مبارزه شما باید تا زمانی ادامه یابد که آخرین سرباز 
ارتش اشغال گر پاکستان از خاک بنگالدش خارج و پیروزی نهایی 

حاصل نشده باشد.«
پاکستان »عملیات جست وجو«  ارتش  اعالم،  این  از  قبل  ساعاتی 
شرق  در  را  خود  مرگ  جوخه های  ارتش  بود.  کرده  راه اندازی  را 
در  ایالت  این  که  را  چالش هایی  تا  بود  کرده  مستقر  پاکستان 
بردارند.  از میان  بود  پاکستان غربی خلق کرده  برتری طلبی  برابر 
رییس جمهور وقت پاکستان، یحیا خان، منطق ارتش را از انجام این 
کار چنین توضیح داد: »سه میلیون نفر از آن ها را که بکشید بقیه 
تابع می شوند.« بنگالدشی ها مقاومت کردند، اما تلفات بسیار زیادی 
را متحمل شدند. در طی یک سال، بین ۳00 هزار تا سه میلیون 
بنگالی جان خود را از دست دادند. مجموع این تلفات را اگر فقط 
یک میلیون نفر در نظر بگیریم، هنوز بیش از دو برابر تلفات جنگ 
داخلی سوریه است. با این تفاوت که جنگ سوریه یک دهه طول 
کشید اما در بنگالدش فقط طی یک سال آمار تلفات به مرز یک 

میلیون نفر رسید.
بنگالدش کمک  به  هند  و کمک  بنگالدشی ها  فداکاری  سرانجام 
کرد به موفقیت برسد. در 16 دسامبر سال 1۹۷1، دگرجنرال ارتش 
پاکستان، امیر عبداهلل خان نیازی، رییس حکومت نظامی پاکستان 
شرقی، به دگرجنرال جاگجیت سینگ آرورا، فرمانده ستاد مشترک 
نیروهای هند و بنگالدش، تسلیم شد و پاکستان استقالل بنگالدش 
را تأیید کرد. مجیب الرحمان پس از آزادی از زندان پاکستان اولین 
رییس جمهور بنگالدش و به تعقیب آن نخست وزیر این کشور شد.

از دست دادن بنگالدش برای پاکستان فاجعه بود. محمدعلی جناح، 
شکل گرفته  تازه  کشور  پاکستان،  بنیان گذار  و  لیگ  مسلم  رهبر 
را به عنوان سرزمینی برای مسلمانان و کشوری مبتنی بر دین و 
با این حال جدایی پاکستان شرقی به دلیل  نه قومیت، می دانست. 
تشدید نارضایتی های اساسا قومی، زخمی بر هویت اصلی پاکستان 
بود. گذشته از این، قبل از استقالل بنگالدش، بنگالی ها فقط یکی 
از چندین جوامع قومی بزرگ در پاکستان بودند که می خواستند 
هویت قومی را باالتر از هویت ملی در پاکستان قرار دهند: برای 

اپکستان از چه یم ترسد؟
ریاست  مکاتب،  در  چالش ها  این  باوجود 
سال  هر  معارف  وزارت  مسئوالن  و  جمهوری 
بلخ،  کابل،  والیت های  در  که  می دهند  وعده 
هرات و سایر والیت هایی که دسترسی به انرژی 
نوری، کمپیوتر و  فایبر  با  برقی دارند، مکاتب 
انترنتی مجهز خواهد شد. به گفته ی  امکانات 
گونه ی  به  روند  این  معارف،  وزارت  مسئوالن 
این وزارت در  ادامه خواهد داشت و  دوام دار 
کمپیوتر  و  انترنت  از  استفاده  با  تا  دارد  نظر 
از  و  کند  فراهم  را  دور  راه  از  تعلیم  زمینه ی 

چالش ها بکاهد. 
بود  گفته   1۳۹8 سال  در  غنی  رییس  جمهور 
در حدود 115باب مکتب به فایبر نوری وصل 
و ۳1 مکتب دیگر با امکانات کمپیوتر و انترنت 
مجهز شده است.  همچنان رییس جمهور وعده 
داده بود که یک هزار و 2۹0 باب مکتب دیگر 
وصل  نوری  فایبر  با  نزدیک  آینده ی  در  نیز 
خواهد شد. اکنون سخن  گوی وزارت معارف اما 
می گوید که تا کنون 400 مکتب به فایبر نوری 

و انترنت وصل شده است. 
برنامه ی  در  رییس  جمهور  همچنان  امسال 
و  شدن  دیجیتالی  بر  مکتب  زنگ  نواختن 
اصالحات آموزشی تأکید کرد. او گفت که این 
دانش  که  شد  خواهد  انجام  خاطر  آن  از  کار 

آموزان متناسب با نیاز بازار آموزش ببینند. 
زیر  کمپیوتر،  با  کار  و  انترنت  به  وصل شدن 
نیاز  یک  به  اکنون  آموزشی  فناوری  عنوان 
اساسی در آموزش و پرورش تبدیل شده است. 
دانشگاه های  و  مکاتب  در  امکانات  این  نبود 
که  است  چالشی  بزرگ ترین  از  افغانستان 

همواره از سوی کارشناسان مطرح شده است.

کارمندان و آموزگاران خیالی
معارف  وزارت  در  فساد  عوامل  از  یکی 
کارمندان  و  آموزگاران  مکاتب،  موجودیت 
گزارش هایی  است.  وزارت  این  در  خیالی 
که  شده  نشر  پژوهشی  نهادهای  سوی  از  هم 
ادارات  فاسد ترین  رده ی  در  را  معارف  وزارت 
ثبت  روند  آن  از  پس  است.  داده  قرار  دولتی 
وزارت  این  کارمندان  و  آموزگاران  بایومتریک 
از سوی کمیسیون مستقل اصالحات اداری و 
خدمات ملکی آغاز شد. این کمیسیون در 25 
مورد  این  در  را  اطالعاتی  گذشته  سال  قوس 
به بی بی سی داد که نشان می داد که تا آن 
زمان 12 هزار کارمند خیالی در دستگاه دولت 

این میان نه هزار آن  از  شناسایی شده است. 
مربوط به وزارت معارف است که بیشتر شامل 
»آموزگاران جعلی« است. کارمندان خیالی در 
ادارات به گونه ای است که افراد با هویت اصلی 
و یا جعلی به عنوان کارمند ثبت اسناد دولتی 
اما  می شود  پرداخت  حقوق  آنان  به نام  است، 
انجام  کاری  و  نیستند  وظیفه  حاضر  در  عمال 

نمی دهند. 
آمار  معارف  وزارت  رسانی  اطالع  مسئوالن 
دقیق از کارمندان و آموزگاران خیالی را ارائه 
می گوید  معارف  وزارت  سخن  گوی  نمی کنند. 
که روند ثبت بایومتریک کارمندان و آموزگاران 
تا کنون 80 درصد پیشرفته و تا کنون تکمیل 
حتا  که  می شود  ادعا  برعالوه  است.  نشده 
آن حیف  بودجه  و  دارد  وجود  خیالی  مکاتب 
و میل می شود. خانم آرین موجودیت مکاتب 
مکتب  هیچ  می گوید  و  می کند  رد  را  خیالی 
خیالی وجود ندارد و تمام مکاتب موقعیت یابی 

دیجیتالی شده است.
افغانستان  معارف  عمده ی  از چالش های  یکی 
کمبود کتاب و قاچاق آن برای فروش در بازار 
گرچند  معارف  وزارت  مسئوالن  است.  آزاد 
اما  نمی کنند  ارائه  مورد  این  در  دقیق  آمار 
می پذیرند که این چالش همواره وجود داشته 
و دارد. دو سال پیش وزیر پیشین معارف در 
یک مصاحبه ی تلویزیونی گفت که ۹0 میلیون 
جلد کتاب کمبود است که تالش می شود در 

سال های آینده رفع شود. 
سخن  گوی وزارت معارف می گوید که در سال 
گذشته 12.2 میلیون جلد کتاب چاپ شده و 
در سال جدید نیز قرار است ۳۷ میلیون جلد 

کتاب چاپ شود. 
سال جدید آموزشی در حالی آغاز می شود که 
سال گذشته شیوع ویروس کرونا این بخش را 
وزارت  مسئوالن  امسال  کرد.  متاثر  شدت  به 
معارف می گویند که امسال برنامه های جبرانی 
را به ویژه در بخش مضامین ساینسی تطبیق 
رسمی  آمار  نیز  امسال  گرچند  کرد.  خواهند 
ثبت و مرگ در اثر کرونا تاهنوز کماکان وجود 
دارد اما ترس و نگرانی از آن عمال از بین رفته 
است. واکسین کرونا نیز درحال تطبیق شدن 
مراسم  در  رییس  جمهور  این  باوجود  است. 
نواختن زنگ مکتب تاکید کرد که به سالمتی 
دانش آموزان توجه ویژه شود. امسال صنف های 
درس در مکاتب و دانشگاه  ها به شرط رعایت 
باز  عامه  صحت  وزارت  بهداشتی  توصیه های 

شده است. 
حدود  افغانستان  در  دولتی  مکاتب  کنار  در 
از  دارد.  فعالیت  خصوصی  مکتب  هزار  دو 
با  پارسال  است.  کابل  در  آن  نصف  میان  این 
شیوع ویروس کرونا بخش خصوصی آموزش و 
پرورش با خطر بسته شدن روبه رو شد. چندین 
مکاتب  آموزگاران  از  زیادی  بخش  پی هم  ماه 
مالی  زیاد  دشواری های  به  و  بیکار  خصوصی 

روبه رو شدند. 
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است،  قانونی  جنین  سقط  که  کشورهایی  در 
تصمیم گیری  بر  زن  حق  از  آن  به  دسترسی 
درباره ی بدنش نشأت می گیرد. اما اگر نوزادان 
در  یابند،  »نجات«  فناوری  توسط  ناخواسته،  
رحم مصنوعی دوران بارداری را سپری کرده 
و سپس به فرزندخواندگی داده شوند،  در این 
همزمان  به طور  می تواند  جنین  سقط  صورت 
زندگی«  »طرفدار  هم  و  انتخاب  طرفدار  هم 
که  بگیرد  تصمیم  باید  مادر  یک  چرا  باشد. 
یک  وقتی  ببرد،   بین  از  را  ناخواسته  کودک 
نجات  را  آن  زندگی  می تواند  مصنوعی  رحم 

دهد؟
آسیب پذیرترین  نجات  برای  فناوری  این 
نوزادان جهان درحال تکامل است. تصور این که 
دوران  در  که  زنانی  رحم  در  موجود  نوزادان 
مواد  می کشند،  سیگار  می نوشند،  بارداری 
رفتارهای خطرناک  یا  مخدر مصرف می کنند 
مصنوعی  رحمی  در  رشد  استحقاق  دارند،  
ذهن  از  دور  چندان  دارند،   را  حیات  حق  و 
نیست. در فرهنگی که زنان باردار دائما مورد 
دولت  و  می گیرند،  قرار  قضاوت  و  موشکافی 
مادران  بی کفایتی  اعالم  برای  قدرت  این  از 
این  می کنند،  استفاده  فرزندان شان  گرفتن  و 
فناوری تهدیدی بالقوه برای زورگویی و کنترل 

زنان باردار به شمار می آید. 
رسانه ای،  و  فناوری  شرکت های  از  بسیاری 
و  وایس  فیسبوک،  گوگل،  اپل،  جمله  از 
که  داده اند  پیشنهاد  این  از  پیش  بازفید، 
کارمندان  تخمک  منجمدکردن  هزینه ی 

خود را می پردازند تا دیگر زنان نگران کاهش 
بارداری در سال های اوج باروری خود نباشند. 
باردارشدن یک نوزاد در رحم مصنوعی شاید 
روزی گزینه ی انتخابی برای زنان نخبه ای که 
شرکت های شان هزینه آن را پرداخت می کنند 
باشد.  دارند،   کافی  مالی  توانایی  که  زنانی  یا 
بتوان  شاید  را  »طبیعی«  بارداری  زمان،  آن 
نشانه ی فقر، بارداری برنامه ریزی نشده یا سبک 

زندگی آشفته دانست.
ممکن است ده ها سال دیگر با تولید جایگزینی 
کامل برای بارداری فاصله باشد، اما رحم های 
مصنوعی زودتر از آنچه فکر می کنید می آیند. 
در حال حاضر تیم هایی از محققان در سرتاسر 
ساخت  روی  هم  با  که  دارند  وجود  جهان 
می کنند.  رقابت  انسان  رحم  برای  جایگزینی 
جلب  حال  در  فیالدلفیا  کودکان  شفاخانه 
برای  امریکا  داروی  و  غذا  سازمان  موافقت 
خود  »بیوبگ«  دستگاه  آزمایش های  تأیید 
دیگری  تیم های  و  است  انسان  نوزادان  برای 
نیز در استرالیا و جاپان در حال تالش هستند.

موانع  انسان  بدن  از  خارج  در  انسان  رشد 
فناوری.  نه  داشت،  خواهد  قانونی  و  اخالقی 
و  شفاخانه ها  به  فناوری  این  ورود  از  قبل 
درباره  اکنون  باید  باروری،  کلینیک های 
قابل  و  مشروط  اصول  و  مصنوعی  رحم های 

پیشی بینی حق تولید مثل زنان بحث کنیم. 
»ربات های  کتاب  نویسنده  کلیمن  جنی   •
مرز  در  ماجراهایی  وگان:  گوشت  و  جنسی 

تولد، غذا، سکس و مرگ«  است.

پاکستان در خصوص مشروعیت خود دچار بحران اعتماد به نفس است. روان پریشی 
ملی پاکستان بیش از طالبان به فرصت برقراری صلح در افغانستان صدمه می زند.

پاکستان در خصوص مشروعیت خود دچار 
بحران اعتماد به نفس است. روان پریشی ملی 

پاکستان بیش از طالبان به فرصت برقراری صلح 
در افغانستان صدمه می زند. راه صلح و ثبات در 

افغانستان میان ُبر ندارد. تا زمانی که ایاالت متحده 
و جامعه جهانی مستقیما به مشکل پاکستان 

رسیدگی نکنند، هیچ کنفرانس صلحی نمی تواند به 
موفقیت برسد.
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این مقام ها اضافه کرده اند از آنجا که جمهوری اسالمی 
موضع سخت گیرانه ای را درباره پرونده هسته ای خود 
در پیش گرفته، بخت احیای برجام پیش از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری ایران در خردادماه در حال 

کاهش است.
یکشنبه  اسالمی  جمهوری  رهبر  خامنه ای  علی 
گذشته بار دیگر تاکید کرد که پیش از لغو تحریم ها و 
راستی آزمایی از سوی جمهوری اسالمی، تهران اقدامی 

در جهت بازگشت به برجام نخواهد کرد.

بازگرداند.
پیشتر در چارچوب برجام، امریکا برخی از تحریم ها را 
در قبال محدود شدن برنامه هسته ای ایران لغو کرده 
امریکا،  پیشین  رییس جمهوری  ترمپ  دونالد  اما  بود، 

این کشور را از برجام خارج کرد.
و  امریکا  نوشت  غربی  مقام های  از  نقل  به  رویترز 
بر  یکدیگر  با  مستقیم  گفت وگوی  درباره  هنوز  ایران 
از طریق کشورهای  و  ندارند  توافق  برجام  احیای  سر 

اروپایی به طور غیرمستقیم با یکدیگر ارتباط دارند.

سوی یکی از طرفین نیست و برداشتن گام ها می تواند 
به صورت همزمان باشد.

این مقام امریکایی اضافه کرد: »ما درباره این موضوع 
عملگرا خواهیم بود.«

از  حاکی  را  امریکایی  مقام  موضع گیری  این  رویترز 
توافق  احیای  برای  واشینگتن  بیشتر  انعطاف پذیری 

هسته ای ایران دانسته است.
دولت جو بایدن تالش دارد ایران را به میز مذاکرات 
درباره ازسرگیری تعهدات برجام از سوی هر دو طرف 

نظر  از  کرد  اعالم  امریکایی  مقام  یک  روز:  اطالعات 
واشینگتن، مساله این نیست که چه کسی گام اول را 
برای احیای برجام بردارد، مشکل توافق بر سر اقداماتی 

است که باید به طور متقابل اتخاذ شود. 
که  امریکایی  مقام  این  اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
به رویترز گفت: »موضع ما مطلقا  نامش فاش نشده، 
انجام  را  کاری  ما  آنکه  از  پیش  ایران  که  نیست  این 

دهیم، به اجرای کامل ]برجام[ بازگردد.«
او بار دیگر تاکید کرد که مساله برداشتن گام اول از 

یکایی:  یک مقام امر
مسأله ما این نیست که چه کیس گام اول را برای احیای برجام برمی دارد

مسیر آسیا به اروپا را کوتاه تر می کند.
راه دیگر دریایی، دور زدن دماغه امید نیک در جنوب 

آفریقا است که دو هفته بیشتر طول می کشد.
شدن  بسته  که  میگوید  آلیانتس  آلمانی  بیمه  شرکت 
کانال سوئز می تواند هر هفته بین 6 تا 10 میلیارد دالر 

برای تجارت جهانی هزینه داشته باشد.
کشتی اورگیون در ورودی کانال از سمت دریای سرخ 
به گل نشسته است که باریک ترین بخش کانال به شمار 

می رود و رفت وآمد کشتی ها در آن جا یک طرفه است.
بی سابقه  سوئز  کانال  ساله  تاریخ 150  در  رویداد  این 

خوانده شده است.

تاثیر خواهد گذاشت.
شرکت های متخصص شناور کردن مجدد کشتی راهی 
اماهنوز  کنند  باز  را  سوئز  کانال  راه  تا  شده اند  محل 
مشاوران  از  یکی  است.  نرسیده  نتیجه  به  تالششان 
رییس جمهوری مصر اظهار امیدواری کرده این مشکل 
ظرف دو تا سه روز حل شود اما کارشناسان می گویند 
ممکن  شود،  نیاز  کشتی  روی  کانتینرهای  انتقال  اگر 

است عملیات هفته ها طول بکشد.
کانال  طریق  از  دنیا  دریایی  تجارت  درصد   12 حدود 
1۹۳ کیلومتری سوئز انجام می شود. این کانال دریای 
مدیترانه را به دریای سرخ وصل می کند و به این ترتیب 

پس از آنکه در اثر طوفان شدید از مسیر خارج شد، به 
گل نشست و اریب راه کانال را بست.

در  سنگینی  ترافیک  ایجاد  باعث  کشتی  این  انسداد 
دریای سرخ شده و حدود 200 کشتی در این مسیر آبی 

در ترافیک مانده اند.
بنابر گزارش ها خدمه امیدوار بودند که کشتی از اوایل 

شنبه عصر به وقت توکیو به حرکت در آید.
جو ریموندز، مسئول بخش مهندسی کشتی »مرسک 
در  که  کشتی هایی  تعداد  گفت  بی بی سی  به  اوهایو« 
دهانه جنوبی کانال سوئز منتظر مانده اند، »تصاعدی رو 
به افزایش« است و این بر کشتی رانی »در سراسر دنیا« 

باری  عظیم  کشتی  جاپانی  صاحب  روز:  اطالعات 
شده  سوئز  کانال  شدن  مسدود  سبب  که  »اورگیون« 
است ابراز امیدواری کرد که ›این کشتی به زودی در روز 

شنبه به حرکت درآید ›.
هم اکنون 10 قایق یدک کش برای الیروبی لبه ها و ته 

کانال مستقر شده اند.
پیشنهاد  امریکا  فارسی، همزمان  بی بی سی  گزارش  به 
داد تا برای کمک وارد عمل شود و تیمی از کارشناسان 

نیروی دریایی این کشور را به منطقه اعزام کند.
آورده است،  بند  را  کشتی »اورگیون« که کانال سوئز 
400 متر طول و 200 هزار تن وزن دارد. این کشتی 

کانال سوئز؛ 
احتمال دارد کشیت گریافتاده »به زودی به حرکت درآید«
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به نظر می رسید که لکساندر فرمین ،  این حال،  با  کنند. 
در  که  است  خارجی  مقام  تنها  روسیه  دفاع  وزیر  معاون 

مراسم امسال حضور یافته است.
کودتای  به  واکنش  در  اروپا  اتحادیه  و  بریتانیا  و  امریکا 
کشور  این  نظامی  حکومت  علیه  را  تحریم هایی  نظامی 

کودتا در میانمار؛ 
ین دور خشونت ها دست کم ۶۰ کشته در تازه تر

اعمال کرده اند.
در سال های اخیر روابط نظامی و دفاعی روسیه و میانمار 
رشده کرده بود. درهمین زمینه مسکو سربازان میانمار را 

آموزش داده و به این کشور سالح ارسال کرده است.
از  دیگر  بار  خود  امروز  اظهارات  در  هلینگ  آنگ  مین 
تصمیم خود برای به دست گرفتن قدرت دفاع کرده است.

هشدار داد که »اقدامات خشونت آمیز بر ثبات و امنیت 
کشور تاثیرگذار است«.

او اضافه کرد که ارتش به علت اقدامات غیرقانونی »حزب 
اتحادیه ملی دموکراسی« و »آنگ سان سوچی« ناچار شد 

قدرت را در دست بگیرد.
سوچی  خانم  رهبری  به  دموکراسی  ملی  اتحادیه  حزب 
در  آرا  از  درصد  با کسب 8۳  بود  توانسته  عقرب  ماه  در 

انتخابات پارلمانی به پیروزی برسد.
ارتش با مخدوش دانستن انتخابات، برگزارکنندگان آن را 
به تقلب متهم کرده بود و خواستار تعویق گشایش دوره 

جدید مجلس بود که قرار بود دوشنبه آغاز به کار کند.

گلوله  اصابت  خطر  خصوص  در  معترضان  به  تلویزیونی 
هشدار داده است.

معترضان در حالی فراخوان هایی برای یک تظاهرات بزرگ 
منتشر کرده بودند که پیشتر نظامیان هشدار داده بودند 

که هر تجمعی با قوه قهریه مواجه خواهد شد.
از زمان کودتا نظامی یکم فبروری در این کشور، بیش از 

۳20 نفر به ضرب گلوله کشته شدند.
فرمانده کل ارتش میانمار همچنین در این سخنرانی که 
به مناسبت روز نیروهای مسلح به طور زنده پخش می شد 
بار دیگر وعده داد که انتخاباتی تازه در این کشور برگزار 
انتخابات  برگزاری  برای  دقیقی  زمان  اما  او  کرد.  خواهد 

آینده اعالم نکرد.
ارتش پس از به دست گرفتن قدرت در این کشور کشور 

وعده داد که به مدت یک سال قدرت را در دست بگیرد.
روز نیروهای مسلح یادآور آغاز مقاومت نظامی میانمار در 

برابر اشغال جاپان در سال 1۹45 است.
در این رژه معموالً مقامات سایر کشورها نیز شرکت می 

ارتش  کل  فرمانده  هلینگ،  آنگ  مین  روز:  اطالعات 
میانمار، روز جشن نیروهای مسلح در حالی که وعده داد 
داد  هشدار  معترضان  به  کند،  حفاظت  »دموکراسی«  از 
همزمان  کنند.  خودداری  خیابانی  تظاهرات  برگزاری  از 
براساس گزارش های دریافتی در میانمار دست کم 60 نفر 
که در اعتراضات علیه کودتای نظامی دراین کشور شرکت 
کرده بودند، به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند.

به نقل از بی بی سی فارسی، در شهر اصلی یانگون، رسانه 
های محلی گفته اند نیروهای امنیتی به سمت جمعیتی 
که در بیرون از ایستگاه پلیس دست به اعتراض زده بودند، 

تیراندازی کردند.
تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی ابری از دود 
و گاز اشک آور را در خیابان ها نشان می دهد. گزارش ها 

حاکی از صحنه های مشابه در شهرهای دیگر است.

هشدار فرمانده کل ارتش به معترضان
نطقی  در  میانمار  ارتش  کل  فرمانده  هلینگ،  آنگ  مین 

مقایسه و از دادن امتیازات بیش از حد به چین در وضعیتی 
نگرانی  ابراز  است،  روبرو  امریکا  تحریم های  با  ایران  که 

کردند.
اوایل ماه اسد محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری پیشین 
از چشم  و »دور  »پنهان«  قرارداد 25 ساله  درباره  ایران، 
ملت ایران« با یک کشور خارجی هشدار داد و گفت که 

»ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.«
را  چین  و  ایران  همکاری  سند  خارجه  امور  وزارت  اما 
»افتخارآمیز و به نفع روابط راهبردی دو کشور » توصیف 

کرد.
که  سند  این  از  همواره  حکومتی  مقام های  زمان  آن  از 

ابهامات زیادی درباره آن مطرح شده دفاع کرده  اند.

مفاد سند چیست؟
دولت ایران و چین درباره جزئیات این سند سخن نگفته اند.

پیشتر علی آقامحمدی، رییس گروه اقتصادی دفتر آیت اهلل 

سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چنی امضا شد
دامنه  ایران  دولتی  تلویزیون  با  گفت وگویی  در  خامنه ای 
همه  »در  ساله   25 همکاری  این  بود  گفته  همکاری ها 
حوزه های برنامه ریزی اقتصادی از جمله نفت و گاز، صنایع 

الکترونیک، حوزه های دانش بنیان و غیره است.«
ترولیوم اکونومیست که رسانه  ای تحلیلی در حوزه انرژی 
 280 چین  است  قرار  نوشت  پارسال  سنبله   12 است 
میلیارد دالر در صنایع نفت و گاز و 120 میلیارد دالر در 
صنعت حمل و نقل ایران سرمایه گذاری کند. به نوشته این 
نشریه، این سرمایه گذاری همراه با تخفیف در خرید نفت 
بود، در اجرای طرح های توسعه به چین اولویت می داد و 
امکان حضور پنج هزار نیروی امنیتی چین در خاک ایران 

را فراهم می کرد.
ظریف  جواد  محمد  تکذیب  با  که  گزارش  این  اساس  بر 
همراه شد، چین در خرید نفت، گاز و محصوالت پتروشیمی 
از تخفیفی تا ۳2 درصد برخوردار می شود و دو سال حق 

دیرکرد در پرداخت را خواهد داشت.

کردند.«
انتشار خبر تهیه سند همکاری بلند مدت بین ایران و چین 
اوایل تابستان خبرساز شد و انتقادهای زیادی را به دنبال 

داشت.
مانند »ترکمانچای«  قراردادهایی  با  را  این سند  منتقدان 

ایران و چین امضا  اطالعات روز: سند همکاری 25 ساله 
شد. این سند در جریان دیدار وانگ یی، وزیر امور خارجه 
چین و محمد جواد ظریف، همتای ایرانی اش در تهران به 

امضا رسید.
به گزارش بی بی سی فارسی، وزیر خارجه چین که به دعوت 
همتای ایرانی به تهران سفر کرده است، صبح امروز ابتدا 
با حسن روحانی، رییس جمهوری و علی الریجانی مشاور 

آیت اهلل خامنه ای، رهبر ایران دیدار کرد.
ایران مسئول رسمی  امور خارجه  وزارت  آن که  با وجود 
اما گفته شد که  این سند معرفی شده  هماهنگی درباره 
پیشین  رییس  و  خامنه ای  آیت اهلل  مشاور  الریجانی،  علی 
مجلس نقش اصلی را در مذاکرات مربوط به این سند ایفا 

کرده است.
وزیر  دیدار  در  )ایرنا(  ایران  دولتی  خبرگزاری  گزارش  به 
بسط  »بر  طرف  دو  الریجانی  آقای  با  چین  خارجه  امور 
همه جانبه روابط مبتنی بر مشارکت جامع راهبردی تاکید 
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بر 2 تیمش مقابل لیون 20 دقیقه بازی 
کرد. مائوریتسیو پوچتینو می خواهد در 
رابطه با نیمار آرام آرام پیش برود تا از 
یک  از  پیش  دیدگی  آسیب  گونه  هر 
چهارم نهایی لیگ قهرمانان جلوگیری 
کند. به همین خاطر در فیفا دی مارس 
تمرکز روی بهبودی نیمار خواهد بود. 

مهاجم برزیلی در این مدت در پایتخت 
فرانسه می ماند تا به طور کامل آسیب 

دیدگی اش بهبود یابد. 

برنامه پاری سن ژرمن برای نیمار
کامل برسد. نیمار یک و نیم ماه پیش 
آسیب دید و پس از یک ماه نتوانست در 
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا برابر بارسلونا بازی کند. او هر دو 
داد.  از دست  را  برگشت  و  رفت  دیدار 
PSG بدون ستاره اش توانست به یک 

چهارم نهایی صعود کند. 
در آخرین هفته ها مهاجم 2۹ ساله کم 
کم به تمرینات پاری سن ژرمن پیوست 
و یکشنبه هفته گذشته در پیروزی 4 

برنامه  دی  فیفا  در  ژرمن  پاری سن 
نظر  در  برزیلی  ستاره  برای  خاصی 

گرفته است.
می  ژرمن  پاری سن  آس،  از  نقل  به 
کردن  آماده  برای  دی  فیفا  از  خواهد 
لغو  از  فرانسوی  تیم  ببرد.  بهره  نیمار 
انتخابی جام جهانی 2022  بازی های 
در منطقه آمریکای جنوبی استفاده می 
بخش  برای  اش  برزیلی  ستاره  تا  کند 
نهایی و تعیین کننده فصل به آمادگی 

یک شنبه | 8 حمل 1400 | سال دهم | شماره 2120ورزشی

ستاره بلجیمی 
در تعقیب رونالدو؛

کو و رکورد شگفت انگزی  لوکا
هر سه شوت یک گل!

کا  راشفورد و سا
دو دیدار بعدی انگلیس را 

از دست دادند
دو بازیکـن تیـم ملی فوتبـال انگلیس به 
دلیـل مصدومیـت قادر بـه همراهی این 

تیـم در انتخابی جام جهانی نیسـتند.
بـه نقـل از اتحادیـه فوتبـال انگلیـس، 
سـاکا  باکویـا  و  راشـفورد  مارکـوس 
بازیکـن آرسـنال بـه دلیـل مصدومیـت 
برابـر  انگلیـس  بعـدی  دیـدار  دو  در 
آلبانـی و لهسـتان بـه میـدان نخواهنـد 
رفـت و اردوی تیـم ملـی کشورشـان را 

کردنـد. تـرک 
ایـن دو بازیکـن در دیـدار برابـر سـان 
مارینـو نیـز غایـب بودنـد کـه در نهایت 
شـاگردان گـرت سـات گیـت توانسـت 
خـود  حریـف  صفـر  بـر   5 نتیجـه  بـا 
در  را  آسـانی  بـرد  و  را شکسـت دهـد 
 2022 جهانـی  جـام  انتخابـی  شـروع 
قطـر بـه دسـت بیـاورد. کلـورت الویـن 
مهاجـم اورتون 2 بار، رحیم اسـترلینگ، 
جیمـز پروسـی و اولـی اوتکینس گلهای 
ثمـر  بـه  دیـدار  ایـن  در  را  انگلیـس 

رسـاندند.
همچنیـن هری کیـن که در ایـن دیدار 
غایـب بـود احتمـاال در دو دیـدار پیـش 
رو بـرای تیـم ملی کشـورش بـه میدان 
بـرود و بازوبنـد کاپیتانـی را نیـز به بازو 

خواهد بسـت.

صورت  به  اینتر،  مهاجم  لوکاکو،  روملو 
میانگین با هر سه شوتی که در سری آ 

می زند به یک گل می رسد.
آ  سری  گلزنان  جدول  در  که  لوکاکو 
به  است،  رونالدو  کریستیانو  تعقیب  در 
صورت متوسط با هر ۳.4 شوت خود یه 
از  لوکاکو  روملو  رساند.  می  ثمر  به  گل 
زمان پیوستن به نراتزوری پیش از آغاز 
درخشان  تیم  این  در   201۹-20 فصل 
ظاهر شده و مهره ای کلیدی در موفقیت 

شاگردان آنتونیو کونته بوده است.
ستاره بلجیمی اینتر در 26 بازی 1۹ گل 
به ثمر رسانده است و اکنون با چهار گل 
در  رونالدو  کریستیانو  تعقیب  در  کمتر 
صدر جدول گلزنان سری آ است. لوکاکو 
از  از فصل سه گل بیشتر  این مقطع  تا 
چهار  و  آتاالنتا  مهاجم  موریل،  لوییس 
گل بیشتر از زالتان ابراهیموویچ، ستاره 

میالن، به ثمر رسانده است.
تداوم گلزنی و ثبات این ستاره 2۷ ساله 
هر  لیگ  در  او  و  است  چشمگیر  بسیار 
گلزنی  اینتر  برای  بار  یک  دقیقه   10۷
های  گل  از  درصد   2۹.6 است.  کرده 
نراتزوری در این فصل را لوکاکو به ثمر 

رسانده است.
لوکاکو در فصل 21-2020 سری آ 65 
شوت داشته که با توجه به 1۹ گل زده 
را  بر گل  آمار متوسط ۳.4 شوت  او  به 
این  در  اینتر  بلجیمی  مهاجم  می دهد. 
فصل در ۳۳ بازی از رقابت های مختلف 
برای نراتزوری به میدان رفته و آمار 24 
بر  از خود  را  گل زده و هفت پاس گل 

جای گذاشته است.

گزارش ویژه مارکا:

امباپه و هالند؛ دو ستاره و یک رسنوشت

کریستیانو رونالدو ممکن است با باز شدن 
مقصد  به  را  یوونتوس  تابستانی،  پنجره 

تیمی جدید ترک کند.
پس از حذف از چمپیونزلیگ و با نزدیک 
کریستیانو  قرارداد  پایان  تاریخ  به  شدن 
سال  تابستان  در  یوونتوس  و  رونالدو 
تصمیم  رونالدو  که  شده  گزارش   ،2022
دارد در پایان این فصل و در پنجره نقل و 
انتقاالتی تابستان بیانکونری را ترک کند. 
گفته شده که فوق ستاره پرتگالی دیگر در 

تورین خوشحال نیست.
عنوان  به  بیشتری  جدیت  با  تیم  دو  از 
مقاصد احتمالی رونالدو پس از ترک یووه 

به  با توجه  این گزارش آمده است که  در 
حذف شدن منچستریونایتد و رئال مادرید 
خدمت  به  خواهان  های  تیم  فهرست  از 
گرفتن رونالدو، اکنون تنها دو گزینه پیش 

روی ستاره پرتگالی است.
پاری سن ژرمن در این تابستان می تواند 
با رونالدو قرارداد امضا کند، مخصوصا اگر 
مسی  و  برود  تیم  این  از  امباپه  کیلیان 
بماند.  بارسلونا  در  که  بگیرد  تصمیم  نیز 
اینترمیامی نیز امیدوار به امضای قرارداد با 
این ستاره کهنه کار است. دیوید بکام بارها 
با  قرارداد  امضای  مشتاق  که  است  گفته 

رونالدو و بردن او به MLS است.

همیـن زودی صحبـت ها بـرای جدایی دو 
طـرف از یکدیگـر، آغـاز شـود.

کرده  ادعا   OkDiario اسپانیایی  سایت 
در  یوونتوس  ترک  آماده  رونالدو  که 
تابستان است و دو نتیجه نافرجام با یووه 

این تصمیم را تقویت کرده است.
گزارش شده که رونالدو همچنان از حذف 
برابر  با شکست  از چمپیونزلیگ  یوونتوس 
همچنین  است.  ناراحت  شدت  به  پورتو 
CR7 از شکست اخیر یووه برابر بنونتو نیز 
به شدت ناراحت است، شکستی که به نظر 
می رسد امیدهای بیانکونری برای دهمین 

قهرمانی پیاپی در سری آ را ناامید کرد.

یا  و  ژرمن  سن  پاری  شود؛  می  برده  نام 
اینتر میامی.

های  سال  آخرین  که  وجودی  با  رونالدو 
فوتبال خود به سر می برد، این فصل نیز 
بیانکونری درخشان ظاهر شد.  در ترکیب 
ستاره ۳6 ساله یووه در این فصل در 24 
مسابقه از سری آ 2۳ گل به ثمر رساند و ۳ 
پاس گل داد. او همچنین در چمپیونزلیگ 

نیز چهار بار برای یوونتوس گلزنی کرد.
شـدید  بحـران  بـه  توجـه  بـا  چنـد  هـر 
ناشـی  دلیـل شـرایط  بـه  کـه  اقتصـادی 
گریبان گیـر  کرونـا  ویـروس  شـیوع  از 
یوونتـوس شـده، موجب شـده اسـت تا به 

دو باشگاه عالقمند به CR7؛
یس رونالدو تصمیم به ترک یوونتوس گرفته است کر

به  محکوم  مادرید  رئال  و  هالند  امباپه، 
امباپه  بفهمند.  را  یکدیگر  این هستند که 
و هالند دو ستاره در حال ظهورند که به 
تیم  این  آینده  پروژه  در  مادرید  رئال  کار 

می آیند.
احتمال بازگشت کریستیانو رونالدو به رئال 
مادرید، هر چند بیشتر زاییده تخیل رسانه 
که  رسد  می  نظر  به  واقعیت،  تا  است  ها 
هدف حقیقی رئال مادرید را در سایه قرار 
اوضاع  مدیریتی  سطح  در  اما  است،  داده 

اصال چنین نیست.
روشن  و  واضح  بسیار  رئال  مدیران  برای 
 2021-22 فصل  برای  تیم  این  که  است 
باید تغییراتی اساسی کند، اما برای محقق 
باشگاه  اقتصادی  این منظور شرایط  شدن 

نیز نیازمند تغییر است.
نقطه شروع می تواند بازگشت هواداران به 
فکر  به  باید  آنجا  از  و  باشد  ها  استادیوم 
انتقاالت،  و  نقل  ممکن،  های  عملیات 
مبادالت و عملیات اقتصادی... با توجه به 
در  و  مادرید  رئال  مدیران  قطعی  تصمیم 
نظر گرفتن کیلیان امباپه و ارلینگ هالند 
به عنوان موتورهای تغییر و تحوالت آینده 
منتظر  که  ندارند  قصد  آنها  باشگاه،  این 

والدبباس بمانند.
نام ستاره فرانسوی چهار سال است که در 
مطرح  مادرید  رئال  به  پیوستن  با  ارتباط 
نیز  نروژی  بیست ساله  پدیده  و  می شود 
در  شایعاتی  موضوع  که  است  سال  یک 

رابطه با ملحق شدن به تیم زیدان است.

دو ستاره و یک سرنوشت... دو پدیده 
و یک مقصد!

 201۹ سال  تابستان  در  مادرید  رئال 
روی  عظیمی  بسیار  گذاری  سرمایه 
بازیکنان تازه وارد خود کرد؛ مندی، هازارد، 

آگوئرو به PSG، این امر بسیار پیچیده و 
تقریبا غیرممکن خواهد بود.

در رابطه با هالند هنوز هیچ پیشنهاد و یا 
قیمت اولیه ای در کار نیست. روابط عالی 
و صمیمانه فلورنتینو پرز با مدیران بوروسیا 
دورتموند باعث نشده که شانس رئال برای 
ها  تیم  دیگر  از  هالند  گرفتن  خدمت  به 
بیشتر شود، اما به مدیران این باشگاه اجازه 
ها  تیم  احتمالی دیگر  تحرکات  از  تا  داده 
برای امضای قرارداد با ستاره نروژی با خبر 

باشند.
هالند،  ایجنت  رایوال،  مینو  گفته  طبق 
با  رابطه  در  اروپایی  بزرگ  تیم های  تمام 
به خدمت گرفتن هالند با او تماس گرفته 
اند و درباره شرایط امضای قرارداد با هالند 
که  گفته  حتی  رایوال  اند.  کرده  تحقیق 
نیز  بارسلونا،  جدید  رییس  الپورتا،  خوان 
هر  است،  کرده  جو  و  پرس  هالند  درباره 
ها  کاتاالن  مالی  شرایط  به  توجه  با  چند 
ستاره  گرفتن  خدمت  به  حاضر،  حال  در 
محال  به  نزدیک  چیزی  آنها  برای  نروژی 

است.
رایوال در پاسخ به رئال مادرید گفته است 
پوش  باشگاه سپید  با  تا  است  مشتاق  که 
بزرگترین  از  و یکی  مادرید همکاری کند 
بزنند،  رقم  را  اخیر  های  سال  انتقاالت 
همچنین هالند و پدرش که بیشترین تاثیر 
با پیوستن  را روی تصمیمات او دارد نیز، 
به رئال مادرید مخالف نیستند اما در حال 

حاضر تردیدهایی دارند.
بوروسیا  که  معتقدند  پدرش  و  هالند 
پایان  به  برای  مکان  بهترین  دورتموند 
فوتبال  اول  سطح  آموزشی  دوره  رساندن 
اروپا برای بازیکنی است که همین 16 ماه 

پیش در اتریش بازی می کرد!

رونالدو را در جهان فوتبال بگیرند.

و دو عملیاتی که در دست  دو گزینه 
انجامند.

مارکا،  گزارش  طبق  امباپه،  با  رابطه  در 
اوضاع مذاکرات بر سر تمدید قرارداد این 
بازیکن با PSG اصال خوب و امیدوارکننده 
به نظر نمی رسد. اشاراتی که امباپه اخیرا 
نشان  اصال  کرده  خود  های  مصاحبه  در 
نمی دهد که این ستاره قصد دارد پس از 
پایان قراردادش در ۳0 جون سال 2022، 
امر  این  بماند.  پاریسی  باشگاه  در  هم  باز 
موجب خواهد شد که پاری سن ژرمن به 
اجبار تن به فروش مهاجم استثنایی خود 
بدهد. نگه داشتن چنین بازیکنی با علم بر 
اینکه او در تابستان بعد تبدیل به بازیکن 
ای  عاقالنه  انتخاب  اصال  آزاد خواهد شد، 

نیست.
نقش  که  خواهد  می  امباپه  این  بر  عالوه 
رهبری یک تیم را بر عهده داشته باشد و 
می داند با توجه به حضور نیمار در پاریس 
و همچنین احتمال پیوستن مسی و حتی 

یوویچ، میلیتائو و رودریگو با مبلغی نزدیک 
به ۳00 میلیون یورو به این تیم پیوستند، 
اما همگی عملکردی سوال برانگیز داشتند 
و در حد و اندازه مورد انتظار ظاهر نشدند.
بحران  به  بالنکوس  لوس  تابستان گذشته 
مالی مواجه شد و ماجراجویی در بازار نقل 

و انتقاالت را کنار گذاشت.

بهبود و پیشرفت اقتصادی
مادرید  رئال  ورزشی  واقعیت های  اکنون 
و همه  است  تیم کرده  تقویت  به  ملزم  را 
چیز نشان از آن دارد که این امر به دلیل 
پیشبینی بازگشت آهسته و آرام اوضاع به 
چیز  همه  اما  بود،  خواهد  طبیعی  حالت 
منوط به جدایی تعدادی از بازیکنانی است 
زیدان  الدین  زین  تیم  در  اکنون  هم  که 
بتواند  مادرید  رئال  تا  کنند،  می  بازی 

دستمزد بازیکنان جدید خود را بپردازد.
اهداف بزرگ رئال  مادرید کیلیان امباپه، 
هالند،  ارلینگ  و   ،PSG ساله   22 ستاره 
ستاره 20 ساله دورتموند، هستند؛ پدیده 
هایی که قرار است در آینده جای مسی و 
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همچنان،  سازد.  برآورده  کمبودی  نوع  هیچ 
بهره کشی از زنان توسط دنیای ُمد و فیشن در 
جراحی  می نماید.  طبیعی  امری   مدرن  دنیای 
بزرگ  صورت،  و  پوست  جراحی  پالستیک، 
کردن باسن و سینه و لب ، شی وارگی زنان در 
شعر و ادبیات، صنعت فیلم و هنر و سینما و 
تبلیغات ابزار معمول ابژگی زنان در ساختارهای 
جهان  سودمحور  سیستم های  و  مردانه  نابرابر 

مدرن سرمایه داری است.
نقشی  زنان  مدرن  و  سنتی  دیدگاه  هردو  در 
انتظار  آن ها  از  دیگری  که  می  کنند  بازی  را 
نقش خورده  به شدت  نگرش  دو  هر  و  دارد 
اصالت و فردیت مستقل و »خود«بودگی را از 
با پذیرش و بردگی  زنان می گیرد. و زنان هم 
این عقاید و دروغ های را که خود در  برابر  در 
و  ذهن  کرده اند،  ته نشین  خویش  خویشتن 
وجود خود را در بنِد سوی تاریک و اهریمنی ای 
به  و  گفتن  »نه«  شهامت  و  کشانیده  خویش 
چالش کشیدن رسوم جامعه و هنر ایستادن در 
برابر ذهنیت های جزم گرا و هویت های ساختگی 
رمان  در  داستایوفسکی  می دهند.  دست  از  را 
»ابله«  می نویسد: »باال تر از هر چیزی به خودت 
دروغ مگو. انسانی که به خودش دروغ بگوید و 
به دروغ های خودش باور کند به  جایی می رسد 
که نمی تواند دروغ را از حقیقت تفکیک کند... 
دست  از  را  خودش  احترام  حتا  اندک اندک  و 
براساس  می شود.«  تهی  عشق  از  و  می دهد... 
زنان  در  دیگران  و  خود  که  دروغ های  همین 
القاح کردند آموختیم که در برابر جماعتی که ما 
را یکی از آن دیگری می خواهد باشیم، نایستیم 
هم رنگ  رسوا،  نشوی  »خواهی  گفته  این  و 
ما  زندگی  فلسفه ی  به  مبدل  باش«  جماعت 

می شود. 
ما خود  امر مسلم و الزمی است که  بنابراین، 
تعریف کنیم که کی/چه هستیم. و یک بار هم 
باور،  از  به خود،  با رجوع  زندگی  در  اگر شده 
ایدئولوژی ، سنت  و دین درون خود بپرسیم و 
در  دروغی  اگر  و  بکشانیم.  چالش  به  را  آن ها 
درون ما جا داشت، در برابر آن دروغ بایستیم. 
حقیقت  و  درونی  جوهر  خود  ما  اگر  چون که، 
را  خود  تمامیت  و  ننماییم  کشف  را  خویش 
را  خویش  چیستی/کیستی  و  نیاوریم  به دست 
برای ما  را  این کار  ننماییم دیگران  بیان  خود 
خواهند کرد. اگر ما خود ندانیم که کی هستیم، 
دیگری به ما خواهد گفت که کی هستیم. کسانی 
هم که به عنوان منجی و یا رهبر بکوشند راهی 
را برای ما نشان دهند راه خود آن ها است. پس 
باید راه مان  را خود بگزینیم، چون که: »کفشی 
که به پای دیگری برابر است، پای ما را خواهد 
زد.« و به این باور باید رسید که ما قادر به کشف 
حقیقت و هویت واقعی خویش با راه و نیروی 
خود هستیم، نه با راه و نیروی دیگران. به باور 
کارل گوستاو یونگ، هر انسانی قادر به کشتن 
هیوالی درون خودش است. هر فردی می تواند 
هیوال و تاریکی ذهن خودش را تشخیص داده، 
آن را از بین ببرد و به روشنایی مبدل سازد. پس 
برای رسیدن به این روشنایی، از تاریکی ها عبور 
باید کرد. نیچه می گفت: »بلندترین روشنایی ها 
از عمیق ترین تاریکی ها می گذرد. به این عمق 
و  فردیت  به  رسیدن  دید«.  آن را  تا  رفت  باید 
خوِدواقعی و خلق دوباره ی خود با دستان خود 
دارد.  قبال  در  را  اضطراب  و  رنج  است.  دشوار 
سفر رسیدن به خوِد واقعی افت وخیز می طلبد، 
قربانی و شکستن می خواهد. اما، با شهامت به 
باید  شکستن  و  اظطراب  و  رنج  این  استقبال 
رفت و آن را به آغوش باید کشید و تغییری را 
تغییری در  باید کرد. چون هر  ایجاد  در خود 
فراگیری  و  از خود«، مطالعه  با »پرسش  خود 
به  مارا  و اطالعات،  توسعه ی دانش  و  تحصیل 
»خود جدید« و »خود حقیقی و واقعی« هدایت 
خواهد کرد. آری، تغییر را نخست از خود باید 
شروع کرد. و هر تغییری در خود، تغییر جامعه 

را در قبال خواهد داشت.
پس یک بار هم اگر شده با تحویل سال، ماه، روز 
و لحظه  در زندگی برای ایجاد تغییری در خود 
از خود بپرسیم که من واقعا کیستم و چیستم؟ 
آیا آنی هستم که باید باشم؟ زن واقعی کیست؟

شهامت  تفکر  و  مطالعه  یافت.  دست  حقیقی  
»نه« گفتن و ایستادن در برابر نیروهای را که 
سالیان  و طی  می تازند  ما  فردیت  و  بر هویت 
می آموزاند  ما  به  می آموزاند.  تاخته اند،  دراز 
خویش  به  خود  که  دروغ های  با  چگونه  که 
گفته ایم و طی سده های متمادی دیگران به ما 
گفته اند، و ما از آن ماسک ضخیم و دنجی برای 
آرامش ساخته ایم - آرامشی که گذرا، موقت و 
ُمردنی ست - برزمیم. ما یاد می گیریم که چگونه 
شده ی  جنسی  دیدگاه های  و  آیین ها  برابر  در 
سنتی و مدرن که در طول تاریخ در زنان تزریق 
در  را  ایستادن  مهارت های  بایستیم.  کرده اند، 
دین،  ایدئولوژی،  نام  زیر  که  هنجارهای  برابر 
هویت،  آزادی،  فردیت،  جامعه،  سنِت  رسم، 
واقعیت و حقیقت زنان را از آن ها قاپیده و محو 
می سازد، می آموزیم. اما با درد و انگیزه ای که 
برابر  در  بردگی  و  نیندیشیدن  نتیجه  در  زنان 
آیین  ها و باورهای جمعی، گله ای، قبیله ای و در 
ازای نفی »خود«، در قالب های که جوامع سنتی 
و مدرن برای آن ها ساخته اند، خیلی راحت خود 

را جا کرده اند/می کنند.
آیین های سنتی زنان را »نامرئی« و نگرش های 
می سازد.  مبدل  »اَبَرزن«  به  را  زنان  مدرن 
فیزیکی  وجود  حتا  زنان  سنتی،  دیدگاه  در 
ازدواج  که  زمانی  تا  اسیر.  و  اند  شبح  ندارند. 
در  و  خوانده شده  پدر  رعیت  و  مال  نکرده اند 
و  است  قبیله  و  قوم  خانواده،  مردان  تصاحب 
خانواده ی  و  همسر  تملک  در  ازدواج  از  پس 
در  که  سرنوشتی  می شوند.  درآورده  همسر 
رسالت  است.  ازدواج  همانا  است  انتظارشان 
وغایت زندگی  شان همسرداری، تولد و پرورش 
کودکان تعریف می شود. در همچون جو فکری 
و فرهنگی و اجتماعی، بعضی از دختران هم با 
یک عمل نارسیستی به دنبال پیداکردن همسر 
از موقعیت خوب شغلی و  و دوست پسری که 
اقتصادی برخورداراست می روند تا به واسطه ی 
و  شغلی  خوب  موقف  و  مقام  شهرت،  به  وی 

خویش  وجود  ژرفای  با  هم  ما  خواستند، 
خواستیم. هر ماسکی را که به صورت  مان زدند، 
پوشیدیم. هر عقیده و باوری را که بر ما حقنه 
کردند، با دل وجان پذیرفتیم و باور کردیم. به 
هر سمت وسویی که سوق داده شدیم، بی درنگ 
قدم  آن سو  به  خود  پای  به  پرسش  بدون  و 
گذاشتیم. در نهایت، به رویکرد انتقادی، عقالنی 
هویت    وجود،  دانایی،  به  نسبت  روشنگرانه  و 
و  قالبی  و هویت جنسی خود که در حقیقت 
حصار  در  این  گونه  نیافته ایم.  قالبی اند،  دست 
درآمدیم.  خویش  ناخودآگاه  و  تاریک  سوی 
بردگی  شی وارگی،  ابژگی،  بندهای  گونه  این 
و  تابیدیم  خویش  دور  را  استبداد  و  بندگی  و 
و  فاقد هویت  منفعل،  توده ی  به  مبدل شدیم 
میل  استوارت  جان  چنانچه  مستقل.  فردیت 
پس  که  است  روزی  از  من  »هراس  می گفت: 
از برداشتن یوغ استبداد بندهای بیرونی آزادی، 
آزادی درونی خود را از دست دهیم و با دستان 
خود نابود نماییم. هراس من از روزی است که 
ما تنها چیزی را بخواهیم که مرسوم و پذیرفته 
روزی  است  هراس ناک تر  است.  جامعه  شده ی 
که با ژرفای وجودمان آنچه را بخواهیم که همه 

می خواهند.«
و  دردناک تر  و  هراس انگیزتر  آنچه  اما  امروز 
مشهود است بی دغدغه زیستن و مسأله  نبودن 
عقاید  برابر  در  بردگی  زنان،  برای  بی هویتی 
تسلیم  سر  و  نیندیشدن  آسودگی  و  عمومی 
نهادن در برابر جهل است. شاید بپرسید که آیا 
می توان با جهل و در دروغ زیستن، نیاموختن و 
نیندیشیدن از بند بردگی خود را رها ساخت؟ 
پاسخ روشن است. هگل می گفت: »انسانی که 
در جهل است، هرگز آزاد نخواهد بود. زیرا در 
است  بیگانه  برایش  که  می کند  زندگی  دنیای 
و هرگز تالش نمی کند بخشی از دنیا را از آن 
خودش کند.« حاال باید پرسید که چند نفر از 
ما برای رهایی خویش از نادانی و جهان تاریک 
باید  که  آنچه  برای  دیگران،  و  خود  ساخته 
باشیم - که نیستیم - برای توسعه ی دانش و 
فهم و شناخت خویش از خود و هویت حقیقی 
خود، ساعاتی را در روز مطالعه می کنیم؟ چند 
یا سال مطالعه کرده ایم/  و  ماه  جلد کتاب در 
می کنیم؟ پاسخ را همه می دانیم: هیچ یک مان 
)حکم عام نیست، استثنا وجود دارد(! مطالعه و 
تالش برای توسعه ی فهم و دانش و اطالعات از 

اولویت های ما در زندگی نبوده و نیست.
کنجکاوی  روش مند،  مطالعه ی  که،  حالی  در 
انتقادی  اندیشیدن و  برای دانستن، پرس وجو، 
اندیشیدن، ساده ترین تالش برای مبارزه در برابر 
فقدان آزادی است. با مطالعه ی جدی، تفکر و 
هویت  و  مستقل  فردیت  به  می توان  اندیشه 

فریحه ایثار

تا  بود  باید  دیگری  منتظر  زمانی  چه  تا 
را  زندگانی   مان  سفر  چرا  شود؟  دست گیرمان 
که تکرارنشدنی و برگشت ناپذیر است با نقشه  ی 
آن  مگر  کرد؟  باید طی  دیگری  ترسیم شده  ی 
دیگری واقعا قادر خواهد بود که ما را به سوی 
رهنمون  واقعی مان  و»من«ی  خودآگاه   ذهن 
سازد؟ چرا همواره در انتظار سرکشیدن منجی 
و رهبری برای تغییر و نجات  ما باید بود؟ مگر 
محفل  چند  و  برنامه  چند  رهبر،  چند  تاحال 
بردگی  زنجیرهای  و  حصارها  توانسته  نمادین 
سوی  به  را  ما  و  بشکند  را  وجودمان  و  ذهن 
کی  باالخره،  دهد؟  رهابودگی سوق   و  بیداری 
قادر به رهانیدن  مان خواهد بود اگر ما خود به 
سوی رهایی و آزادی نشتابیم و گام نگذاریم؟ 
»خوِد«  آن  جز  هیچ کس!  است:  روشن  پاسخ 
آگاه که با شکستن ستون های سکوت و ایجاد 
به  درخودبودگی  از  خود،  در  نخست  تغییر 
هرگز  عبور  این  و  می کند.  عبور  برخودبودگی 
از  »پرسش  با  این که  مگر  بود  نخواهد  ممکن 
خود«، باورهای انباشت شده، دروغین و عاریتی  

خود را به چالش بکشانیم. 
بنابراین، در آغازین سخن تمامی خواننده ها را 
کنش  به عنوان  خود«  از  »پرسش  فراخوان  به 
فردی دعوت می نمایم. »پرسش« به معنای به 
چالش کشیدن. به چالش کشیدن هر تصور و 
برداشتی که نسبت به خویشتن خویش داریم. 
عقاید،  هویت ،  چیستی،  و  کیستی  به  نسبت 
باورها، بینش و دانایی خود. در کل باوری که 
نسبت به فردیت خویش داریم. »خود« در این 
نوشته ارجاعی ست به مجموع اطالعات، عقاید 
این  از  خود  از  پرسش  خود.  در  اندیشه ها  و 
جهت مهم است چون که هر انسانی در جهان 
امروزی با انبوه از هویت های قالبی و قالبی که 
در جامعه وجود دارد مواجه است. هویت هایی 
که فردیت مستقل و نیرومند را از افراد قاپیده و 
مبدل می سازد به انسان فاقد فردیت آزاد، آگاه 
بااین حال، طرح هر پرسشی که کمک   و توانا. 
کند پوسته ی دروغینی را که شخصیت مان را 
به سوی زیست حقیقی  و  زنیم  پوشانیده دور 
و راستین مان رهنمون شویم، ارزش مند است. 
که  بیندیشیم  و  بپرسیم  خود  از  شده  گاهی 
من کیستم/چیستم؟ زن واقعی کیست؟ اساس 

واقعی و انسان بودن مان در چیست؟
ما در جهانی زیست داریم که با تمام قوت به 
وسیله ی نیروهای مختلف چون ایدئولوژی های 
در  که  نه تنها  جامعه  و  سنت  دین،  سیاسی، 
بلکه  انسان هاست  فیزیکی  کنترل  تالش 
می خواهد کنترل ذهن، هویت و فردیِت فرد فرد 
جامعه را به دست گیرد. در جامعه ای که افراد 
در بین ذهنیت های گله ای و جمعی و سنت های 
قبیله ای قرار گرفته و به توده ی فاقد هویت و 
فردیت آزاد مبدل می شوند، افراد در قالب انبوده 
هویت های که ساخته ی اجتماع است جا داده 
شده و نقاب زده می شوند. در مقابل، افراد هم با 
همان قوت می کوشند این نقاب را حفظ نمایند. 
نیستاده  جامعه  هویت زدایی  هجوم  برابر  در 
که  این جاست  نمی کشند.  چالش  به  را  آن  و 
گسست در ناخودآگاه ما ایجاد شده و استبداد 
با  و  می گیرد.  فرا  را  وجودمان  سراسر  تاریکی 
حفظ این ماسک شهامت »نه« گفتن را در برابر 
تاریکی های درونی و بیرونی از دست می دهیم، 
توسط  آماده   زنان که چونان طعمه ی  ویژه  به 
محدودکننده  نیروی های  و  تاریکی  اژدهای 
آزادی در طول تاریخ بلعیده شده اند/ می شوند.

عمده ترین عامل بردگی افراد به ویژه زنان در 
فردیت  و  آزادی  محدودکننده  نیروهای  برابر 
در جامعه  سنتی افغانستان بر می گردد به عدم 
ما  هیچ گاهی  چون  چرا؟  خود«،  از  »پرسش 
»کیستی وچیستی«ای خویش را مورد پرسش 
قرار نداده  ایم، در موردش نیندیشیده  ایم و تالش 
برای دانستن نکرده  ایم. دانایی، اطالعات، باورها 
را که اساس تشکِل  و در کل پیش فرض هایی 
می پنداریم  خویش  »بودن«  و  هویت  وجود، 
عقاید  و  بینش  نگرش،  نکشیده  ایم.  چالش  به 
تحول  دچار  خود  جنس  به  نسبت  را  خویش 
دیگران  را  آنچه  نساخته  ایم.  هویتی  بحران  و 

اجتماعی برسند. این باور و نگرش را در ذهن 
خود ته نشین می کنند که بدون حمایت مردی 
قرار نیست به جایی برسند و یا قادر به کاری 
رابطه    تأمین  به همین دلیل در تالش  باشند. 
ازدواج  هستند.  ممکن،  نحو  هر  مردی،  به  با 
روزمره شان  و  زندگی  اولویت های  به  مبدل 
می شود. اگر ازدواج نکنند، مایه ی ننگ به شمار 
آمده، »تُرشیده و خانه مانده« خوانده می شوند 
دارند.  عیبی  یا  و  کمبودی  می کنند  تصور  و 
حاضر می شوند که خود را به عدد تقلیل داده، 
زن دوم و سوم و چهارم شوند. گاهی حتا روی 
ویرانی های خانه ی دیگری خانه ی خود را آباد 
می سازند.  نام خانوادگی مرد را به خود گرفته، 
جزء او و قوم و تبار او می شوند. گویی در او محو 

شده و ناپدید و نامرئی می شوند.
دردناک تر و ناامیدکننده تر از همه این است که 
حتا خانواده های با سواد که ادای روشن فکری در 
می آورند متأثر از ساختارهای فکری، اجتماعی، 
نسبت  و  جامعه اند  و سنتی  فرهنگی  تاریخی، 
و  دارند  نقش خورده  و  کلیشه ای  دید  زنان  به 
عمل   آزادی  و  انتخاب  مواقع حق  بسیاری  در 
زنان را محدود و مشروط می سازند. در چنین 
برای  که  تحصیلی  سطح  باالترین  خانواده ها، 
زنان در نظر گرفته می شود، کارشناسی است. به 
ندرت دختران اجازه فراگیری تحصیل تا سطح 
ادامه  را دارند.  از آن  باالتر  ارشد و  کارشناسی 
تحصیل در خارج از کشور منوط و مشروط به 
اجازه مردان خانواده چون پدر و برادر و کاکا و 
همسر و... است. زنان اجازه تحصیل در رشته های 
که مردانه خوانده می شود )انجینری و تکنالوژی 
معلوماتی و...( را ندارند. بهترین شغل و رشته 
تحصیلی برای زنان معلمی و طبابت به حساب 
می آید. زنان کارمند صالحیت و اختیار کامل 
معاش خود را ندارند. مصرف و هر نوع تصمیم  
برادر  و  پدر  از سوی  زنان  معاش  به  رابطه  در 
فعالیت های  می شود.  گرفته  آن ها  همسر  یا  و 
اجتماعی و سیاسی، دوچرخه سواری و دریوری 
به حساب  اجتماعی  و  خانوادگی  نورم  مخالف 
انجام آن  را ندارند. هر نوع  آمده و زنان اجازه 
تأکید و پافشاری مبنی بر انجام آن ها از سوی 
زنان، خشونت مضاعف را در خانواده و اجتماع 

تجربه خواهند کرد.
در دیدگاه های مدرن زنان همچنان به فردیت 
نیافته اند.  دست  خود  توانای  و  مستقل  و  آزاد 
زن، »ابَرزن« تعریف می شود؛ زنی با توانایی های 
قابلیت  چندین  با  رباتی  به سان  بلند،  بسیار 
را  توانایی هایش  تمام  هم زمان  است  قادر  که 
بدون کم و کاست به نمایش بگذارد. از ابرزن 
داخل  و  بیرون  در  کار  با  که  می رود  انتظار 
خانه نیازهای همه را هم زمان و موفقانه بدون 

تحویل سال، تحول فکر و اندیشه

حاضر می شوند که خود را به 
عدد تقلیل داده، زن دوم و 
سوم و چهارم شوند. گاهی 
حتا روی ویرانی های خانه ی 

دیگری خانه ی خود را آباد 
می سازند.  نام خانوادگی مرد 

را به خود گرفته، جزء او و قوم 
و تبار او می شوند. گوییی در او 
محو شده و ناپدید و نامرئی 

می شوند.

فراسوی بیداری رادیکال


