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مسئوالن کانال سویس کشتی اور 
گیون را موقتا توقیف کردند 

 بریتانیا از ۳۰ مورد لختگی 
خون در مغز پس از تزریق 
واکسین آسترازنکا خبر داد

 کشـتی بـاری اور گیـون یـک هفتـه تمـام کانـال سـویس 
را بسـت و مانـع عبـور صدها کشـتی شـد. مسـئوالن کانال 
سـویس یـک میلیـارد دالر خسـارت خواسـته اند. تـا زمانی 
کـه توافقـی در این زمینه حاصل نشـده، این کشـتی اجازه 

ادامـه حرکت در مسـیر ...

ایجـاد  دلیـل  بـه  آسـترازنکا  واکسـین  آلمـان  در   
بـه طـور محـدود تزریـق می شـود.  لخته هـای خـون 
در بریتانیـا نیـز اداره دارویـی ایـن کشـور از عـوارض 
این واکسـین خبـر داده، امـا می گوید فواید آسـترازنکا 

بیـش از مضـرات آن اسـت...
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 کوئینتین تارانتینو و 
فلم های شگفت انگیزش

ترجمه فارسی کتاب 
»جنگ و مهاجرت« منتشر شد 

هنری

 27 مـارچ امسـال، کوئینتیـن تارانتینـو 68 سـاله 

بزرگرتیـن  بـه  و  کـرد  رشوع  هیـچ  از  کـه  او  شـد؛ 

... یـک   کـه  او  گشـت.  نایـل  دسـت آوردها 

 بزرگترین قربانی تمدید نیمار 
PSG و امباپه با

میالن ستاره جنجالی آتاالنتا 
را می خواهد

 سـتاره آرجانتاینـی پـی اس جـی تابسـتان به فـروش خواهد 

رسـید تـا منابـع مالـی الزم بـرای متدیـد بـا نیـار و کیلیـان 

امباپـه فراهم شـود. باشـگاه پاری سـن ژرمـن در ابتـدا مائورو 

ایـکاردی را بـه شـکل قرضـی از اینـرت بـه خدمـت گرفـت امـا 

عملکـرد خوب این سـتاره آرجانتاینی باعث شـد که پاریسـی 

هـا قـرار داد او را بـه شـکل دامئـی در بیاورند...

 جـوزپ ایلیچیـچ مهاجم پـر حرف و حدیـث آتاالنتا با میالنی 

ها وارد مذاکره شـده اسـت. شـبکه اسکای اسـپورتس ایتالیا 

خـر داد کـه باشـگاه میـالن بـرای تقویت خط حملـه اش در 

فصـل آینـده بـرای جـذب جوسـیپ ایلیچیـچ سـتاره آتاالنتـا 

وارد عمـل شـده اسـت. ایلیچیـچ سـتاره اسـلوونیایی بـا جان 

پیـرو گاسـپرینی رسمربـی آتاالنتا ...

ورزش
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بـا آن کـه یکـی از طرح ها برای حـل بحران کشـور ایجاد یک 

حکومـت انتقالـی اسـت، کسـانی مخالـف ایجـاد حکومـت 

اسـتند. انتقالی 

داشـت:  بیـان  دولتـی  مطبعـه  رییـس  بومیـا،  ضیـا  احمـد 

»معقول تریـن و مدرن  تریـن شـیوه، شـیوۀ انتخابـات اسـت.«

قـرار اسـت ترکیـه تـا چنـد هفتـۀ دیگـر برگـزار شـود. در این 

نشسـت، دربـارۀ صلـح افغانسـتان تصمیـم گرفتـه خواهـد 

 . شد

گفتـه اسـت کـه ایـن عضـو طالبـان بـه نـام عضـو داعـش از 

یـک داکـرت 80 هزار دالر خواسـته بود. او دوبـار برای هدف 

قـرار دادن آن دکـرت مبـب نیـز کارگـذاری نیـز کـرده بـود.

در خرنامـه آمـده اسـت کـه نورآقا زمانـی با گـروه طالبان در 

زنـدان در ارتبـاط قـرار گرفـت کـه وی پیـش از این بـه اتهام 

جرمـی بـه هفت سـال زنـدان محکوم شـده بود. 

طالبـان  گـروه  عضـو  ایـن  خرنامـه،  معلومـات  براسـاس 

حمـالت خرابکارانـه را بـه فرماندهـی یـک قومنـدان ارشـد 

انجـام مـی داد. قـاری خالـد  نـام  بـه  طالبـان 

برگـزار شـود، مـا حـارض هسـتیم قـدرت بـه حکومـت آینـده 

]منتخـب[ تسـلیم کنیـم.«

آقـای محـب گفـت کـه گـروه طالبـان وظیفـه دارد کـه رعـب 

و وحشـت ایجـاد کنـد و کشـور را بـه سـوی جنـگ داخلـی 

بـه  تـا  را رهـا نخواهـد سـاخت  امـا حکومـت کشـور  بـرد، 

بحـران بـرود.

مشـاور امنیـت ملـی که روز شـنبه 14 حمل در یک نشسـت 

خـری مشـرتک بـا ارگان هـای امنیتـی اشـرتاک کـرده بود، 

گفـت کـه حکومـت بـه مـردم خـود اطمنیـان می دهـد کـه 

کردنـی  رهـا  را  مـردم  و  کشـور  فشـاری  هیـچ  تاثیـر  تحـت 

نیسـت.

اسـت،  صلـح  آوردن  حکومـت  اصلـی  هـدف  کـه  افـزود  او 

کسـانی که حکومـت را مانـع صلـح می خواننـد، اصـل حرف 

ایـن اسـت کـه حکومـت مانـع مقـرری شـان ]در حکومـت[ 

شـده اسـت.

وی بـا اشـاره بـه رهـران منتقد سیاسـی حکومـت می افزاید 

کـه اگـر همین امـروز مقرر شـوند و امتیازهای سیاسی شـان 

اضافـه شـود، چنیـن حرف هایـی را منی گویند.

گاردهـای  تعـداد  کـه  هسـتند  کسـانی  کـرد  عـالوه  محـب 

امنیتی شـان از تعـداد پولیـس یـک والیـت بیشـرت بـود، اگـر 

آن تشـکیالت امنیتـی را دوبـاره به آنان داده شـود، حکومت 

دیگـر مانـع صلح نیسـت.

وی اضافـه کـرد کـه حکومـت امـا در برابـر مـردم مسـئولیت 

دارد، مـردم بودنـد کـه بـه حکومـت رای دادنـد و اکنـون نیز 

از حکومـت توقـع دارنـد کـه تحـت تاثیـر چنین فشـاری قرار 

نگیرنـد و صلـح واقعـی را در کشـور تامیـن کنـد.

یاسـین ضیـا رسپرسـت وزارت دفـاع کشـور در ایـن نشسـت 

گفـت کـه مراکـز تعلیمـی گـروه طالبـان مشـخص اسـت. به 

قـول وی مقام هـای پاکسـتانی در نشسـت ها بارهـا اعـرتاف 

بـه روابـط بـا طالبـان کـرده اند. 

اسـت طالبـان در داخـل  کـه درسـت  آقـای ضیـا میگویـد 

افغانسـتان وجـود دارد، امـا جغرافیایی بـرای تعلیم و آموزش 

داخـل  در  گـروه  ایـن  کـه  کاری  تنهـا  او  گفتـه  بـه  نـدارد. 

مـردم  و  ملکـی  خانه هـای  از  می دهـد  انجـام  افغانسـتان 

اسـتفاده می کنـد. امنیتـی  پوشـش  بـه عنـوان  ملکـی 

او گفـت کـه مراکـز تـداوی، تعلیـم و تجهیز گـروه طالبان در 

پاکسـتان است.

احمدضیـا رساج رئیـس امنیـت ملـی نیـز گفـت کـه گـروه 

در  کـه  می گویـد  خـود  آدرس  سـاخنت  گـم  بـرای  طالبـان 

داخـل افغانسـتان مراکـز آموزشـی دارد. او افـزود کـه گـروه 

طالبـان تنهـا در تـالش اسـت که بتوانـد در قندهـار، هلمند 

و ارزگان مراکـز خـود را بسـازد تـا فشـار را از پاکسـتان در 

افـکار عمومـی جهانـی کاهـش بدهـد.

 شـاری از قانون گـذاران و پژوهشـگران رونـد کنونـی صلـح 

درگیـر  طرف هـای  کـه  می گوینـد  و  می داننـد  شـکننده  را 

جنـگ، ارادۀ واقعـی بـرای پایـان جنـگ ندارنـد.

 14 )شـنبه  دیـروز  کـه  پژوهشـگران  و  قانون گـذاران  ایـن 

حمـل( در گفتانـی در کابـل گردهـم آمـده بودنـد، تأکیـد 

صلـح  کنونـی  رونـد  بـا  می  خواهـد  امریـکا  کـه  کردنـد 

نیروهایـش را از افغانسـتان بیرون کند و طالبان می کوشـند 

کـه بـا مذاکـرات صلـح، چهـرۀ جنگـی شـان را تغییـر بدهد.

»امریـکا  گفـت:  شـناس  اسـالم  انصـاری،  احمـد  بشـیر 

می خواهـد می خواهـد بهانه یـی بـرای خـروج و کـم کـردن 

طالبـان  و  کنـد  جسـتجو  خـود  مالـی  و  نظامـی  هزینـه 

بـه  خشونت شـعار  و  جنگ جـو  گـروه  یـک  از  می خواهنـد 

پیـروزی  یـک  بـه  و  شـوند  تبدیـل   ... سیاسـی  گـروه  یـک 

بیابنـد.« دسـت  دیپلوماتیـک 

شـاه گل رضایـی، منایندۀ مـردم غزنی در مجلس نیـز افزود: 

»اگـر یک بـار دیگـر تجربه هـای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تکـرار شـود 

ممکـن اسـت مـا دوبـاره مـردم افغانسـتان را به سـوی یـک 

بحـران دیگـر سـوق بدهیم.«

مثبـت  براینـد  بـه  امیدواری هـا  و  تالش هـا  حالی کـه  در 

طرح هـای  وجـود  از  امـا  شـده اند،  دوختـه  ترکیـه  نشسـت 

روشـنفکران  دیدگاه هـای  گرفته نشـدن  درنظـر  گونه گـون، 

و شـهروندان عـادی جامعـه در سـطح ملـی و بین املللـی 

دربـارۀ رونـد صلـح، حضور کمرنـگ زنان در ایـن گفت وگوها 

انتقـاد می شـود. انتخابـات زودهنـگام  و طـرح 

کـه  می گویـد  شـاهین   209 اردوی  قـول   

ولسـوالی  در  طالبـان  اخـاذی  مرکـز  یـک 

چهاربولـک والیت بلخ نابوده شـده اسـت. این قـول اردو روز 

شـنبه 14 حمـل بـا نـر خرنامـه ای گفتـه اسـت کـه  شـب 

قبـل یـک  مرکـز مهـم اخـاذی تروریسـتان گـروه طالبـان در 

ولسـوالی چهـار بولـک والیـت بلخ توسـط نیروهـای قهرمان 

دفاعـی و امنیتـی از بیـن بـرده شـد. در خرنامه آمده اسـت 

بـه  اللـه مشـهور  بـه ذبیـح  ایـن مرکـز اخـاذی مربـوط  کـه 

هـالل، یکـی از قوماندانـان مهـم گـروه طالبـان بـود.

در خرنامـه عـالوه شـده اسـت کـه هراس افگنـان طالبـان 

ایـن مرکـز را بـه منظـور دزدی و غـارت امـوال مـردم و موتـر 

داران ایجـاد کـرده بودنـد کـه شـب قبـل توسـط نیروهـای 

امنیتـی کشـور نابـود شـد. در خرنامـه قیـد شـده اسـت که 

ادعـای جنایـت کاران گـروه طالبـان بـر تخریـب خانه هـای 

مسـکونی کامـال بی اسـاس و دروغ اسـت. ایـن درحالیسـت 

کـه طالبـان در برخـی از شـاهراه های پوسـته های بازرسـی 

ایجـاد کـرده و از موترهـای حمـل و نقـل و مسـافربری بـه 

صـورت علنـی اخـاذی می کننـد و بـه موتـرداران رسـید نیـز 

می شـود. داده 

دستگیری یک عضو گروه طالبان

دفـرت رسـانه های والیـت ننگرهـار اعـالم کـرده اسـت کـه نور 

آقـا مشـهور بـه منصـور یـک عضـو گـروه طالبـان در شـهر 

آبـاد توسـط نیروهـای امنیـت ملـی دسـتگیر شـده  جـالل 

اسـت. دفـرت رسـانه های والـی ننگرهـار بـا نـر خرنامـه ای 

در  جمهـور  رئیـس  ملـی  امنیـت  مشـاور  محـب  حمداللـه   

اسـتانه برگـزاری نشسـت اسـتانبول گفـت کـه تحـت فشـار، 

کشـور را رهـا نخواهیـم کرد. او افـزود هر وقتی کـه انتخابات 

انهدام یک مرکز اخاذی گروه طالبان قانون گذاران: روند صلح شکننده است و طرف ها برای صلح اراده ندارند 

حمداهلل محب: تحت فشار حکومت را رها نمی کنیم 
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 افغانستان و خطر 
موج سوم کرونا

 لزوم برخورد مسلکی پولیس 
با متخلفان نظم عامه

جمهوریت و حمایت ملی 
و بین المللی

)بخش پایانی( 

اسـت  هشـداری  افغانسـتان  در  کرونـا  سـوم  مـوج   
بـرای حکومـت و مـردم افغانسـتان تـا در مـورد تدابیـر 
احتیاطی و پیشـگیرانه پیشـاپیش اندیشـه کننـد. کرونا 
عـاوه بـر عـوارض صحـی و تلفـات جانـی، پیامدهـای 
ناگـوار اقتصـادی و اجتماعـی را نیـز به دنبـال دارد. این 

ویـروس ...

3

2

سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

3
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27 حمل برگزار می شود 



 

می شود  ر  برگزا 27 حمل  اســتانبول  نشســت 

2
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توافـق کرده انـد کـه نشسـت  ملـل  و سـازمان  آمریـکا  ترکیـه،   

»رسنوشت سـاز« اسـتانبول در مـورد صلـح افغانسـتان در تاریـخ 

۲۷ حمـل برگـزار شـود.

یـک منبـع معتـر بـه بی بی سـی گفته اسـت ایـن نشسـت برای 

ده روز ادامـه خواهـد یافـت و در آن تـاش خواهـد شـد تـا دولت 

افغانسـتان، گـروه طالبـان و گروه هـای مختلـف سیاسـی روی 

»آینـده سیاسـی« افغانسـتان بـه توافق برسـند.

نشسـت  در  امـا  ملـی  امنیـت  مشـاور  محـب،  حمداللـه  امـا 

خـری در کابـل گفـت »هنـوز مشـورت های روی اجنـدا، افـراد 

رشکت کننـده و تاریـخ« ایـن نشسـت جریـان دارد و مناینـدگان، 

آمریـکا، ترکیـه، سـازمان ملـل بـا مناینـدگان دولت افغانسـتان و 

گـروه طالبـان در دوحـه قطـر روی ایـن موضـوع بحـث دارنـد.

نشسـت اسـتانبول یکـی از مهمرتیـن نشسـت ها در مـورد آینده 

صلـح افغانسـتان خوانـده شـده کـه جامعـه بین املللـی انتظـار 

دارد گروه هـای افغـان بتواننـد بـر رس پایـان جنـگ و »تشـکیل 

دولـت انتقالـی صلـح« در ایـن کشـور بـه توافـق برسـند.

مولـود چاووش اوغلـو، وزیـر خارجـه ترکیـه در دوازدهم مـاه مارچ 

امسـال اعـام کـرد کـه قـرار اسـت ایـن کشـور میزبـان نشسـت 

بلنـد پایـه صلـح میان دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان در ماه 

باشـد. آپریل 

زملـی خلیلـزاد مناینـده ویـژه آمریـکا بـرای صلـح افغانسـتان در 

نخسـتین سـفرش پـس از روی کار آمـدن جـو بایـدن بـه عنـوان 

رئیـس جمهـوری آمریـکا، طـرح صلحـی را همـراه با نامه هـای از 

سـوی آنتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـه آمریـکا بـرای ارشف غنـی، 

عالـی  شـورای  رئیـس  عبداللـه،  عبداللـه  و  جمهـوری  رئیـس 

مصالحـه در اول مـاه مـارچ بـه کابـل بـرد.

در نامـه آقـای بلینکـن بـه رئیس جمهـوری افغانسـتان، برگزاری 

نشسـت صلح افغانسـتان در ترکیه پیشـنهاد شـده بود. در طرح 

صلـح پیشـنهادی ایجاد »دولـت انتقالی صلح« پیش بینی شـده 

است.

سرمقاله

بـرای  اسـت  هشـداری  افغانسـتان  در  کرونـا  سـوم  مـوج   

حکومـت و مـردم افغانسـتان تـا در مـورد تدابیـر احتیاطـی 

بـر  عـاوه  کرونـا  کننـد.  اندیشـه  پیشـاپیش  پیشـگیرانه  و 

عـوارض صحی و تلفـات جانی، پیامدهـای ناگوار اقتصادی 

و اجتامعـی را نیـز بـه دنبـال دارد. ایـن ویـروس بـر متامـی 

ابعـاد زندگـی انسـان تأثیـر مـی گـذارد و جامعـه را از هـر 

لحـاظ فلـج مـی کنـد. 

مکاتـب،  تعطیلـی  سـبب  کرونـا  مـرض  گذشـته  سـال 

دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزشـی شـد و بـازار و تجـارت را 

بـا رکـود مواجـه کـرد و بسـیاری از کارگـران روزمـزد را بیکار 

کـرد و حتـا در انتشـار رسـانه هـای چاپـی نیـز تأثیـر منفـی 

بجـا گذاشـت. کرونـا توجـه دولـت را از مسـایل انکشـافی و 

رضوری دیگـر بـه تدابیـر صحـی بـرای مقابلـه بـا ایـن مرض 

جلـب مـی کنـد و متام امـورات دیگـر را به تأخیـر و تعطیلی 

مـی کشـاند. 

در سـال گذشـته بـه علـت کرونا، اضافـه بر خسـارات جانی 

شـهروندان، زیـان هـای مالـی زیـادی بـر جامعـه وارد شـد 

و کار و زندگـی مـردم را از حالـت عـادی خـارج کـرد و در 

بدتریـن حالـت آن قـرار داد. روزگار مـردم بـه جایـی رسـید 

کـه دولـت مجبـور شـد بـرای خانـواده هـای نیازمنـد نـان 

خشـک توزیـع کنـد.

از طـرف دیگـر کرونـا بـرای برخـی افـراد سـودجو، فرصـت 

هایـی بـی نظیری را نیـز فراهم کرد. آنهـا از وضعیت موجود 

بیشـرتین سـود را نصیـب شـدند و میلیـون هـا افغانـی را از 

ایـن بابـت بـه جیـب زدنـد. مـردم افغانسـتان بـه هـر حـال 

خیانـت یـک تعـداد افـراد را فرامـوش منـی کننـد کـه در 

نـان  از  اسـتفاده  سـؤ  و  دزدی  بـه  اقـدام  حالـت،  بدتریـن 

خشـک مـردم مـی کردنـد و یـا بـه هر بهانـه ای قیمـت های 

کاالهـای رضوری را تـا چنـد برابـر بـاال مـی بردنـد.

کرونـا یـک تجربه بد در متام دنیا و بخصوص در کشـورهای 

ضعیـف و عقـب مانـده ای ماننـد افغانسـتان بـود. نهادهای 

بـه  خدمـات  ارائـه  جهـت  در  گذشـته  سـال  در  حکومتـی 

مـردم، مؤفقانـه عمـل نکردنـد. ایـن نهادهـا هـم در برنامـه 

ریـزی مشـکل داشـتند و هـم در عمـل بـه موقـع بـا چالـش 

مواجـه بودنـد. این ناکارایی ها سـبب شـد که مـردم اعتامد 

شـان را نسـبت بـه نهادهـای دولتـی و حتـا شـفاخانه هـا از 

دسـت بدهنـد. بسـیاری از مـردم در حالـی کـه بـه کرونـا 

مبتـا بـود؛ امـا بـه داکـرت و شـفاخانه مراجعـه منـی کردند. 

ایـن اوج تنـزل اخاقـی را در جامعـه ما نشـان مـی دهد که 

در رشایـط سـخت، مریض حتا بـه داکرت و شـفاخانه اعتامد 

نداشـته باشـد و مانـدن و تـداوی خانگـی و رسخودانـه را به 

مراجعـه بـه داکـرت و شـفاخانه ترجیـح بدهند.

افغانسـتان  در  مسـایل  همـه  کـه  هامنطـوری  متأسـفانه 

از  نیـز  کرونـا  شـود،  مـی  منتهـی  بـه سیاسـت  نحـوی  بـه 

ایـن آفـت بـه دور منانـد. اپوزیسـیون و مخالفـان دولـت بـه 

جـای همراهـی و همـکاری بـا حکومـت و یـا نقـد منصفانـه 

کارکردهـای آن، سـعی کردنـد از آن بیشـرتین اسـتفاده را 

باشـند. علیـه حکومـت داشـته 

بـا همـه ضعـف هـا و کاسـتی هـا؛ امـا خسـارات ناشـی از 

کرونـا در افغانسـتان نسـبت به کشـورهای دیگـر اندک بود. 

بـا آن کـه در مـوج اول آمـار تلفـات روزانـه ناشـی از مـرض 

کرونـا نسـبتا بـاال بـود؛ امـا در مـوج دوم بـا آن کـه تدابیـر 

احتیاطـی مـردم کمرت بـود، تلفـات کرونا نیز قابـل ماحظه 

نبود. 

والیـت  دو  در  کرونـا  سـوم  مـوج  از  کـه  اسـت  هفتـه  یـک 

ننگرهـار و هـرات خـر داده مـی شـود. شناسـایی بیـش از 

81 تـن مبتـای جدیـد کرونا در یک روز زنگ خطری اسـت 

کـه حکومـت و مـردم بایـد از همیـن حـاال به آن توجـه کنند 

کـه فـردا ممکـن اسـت خیلـی دیر باشـد.

وزارت صحـت اعـام کـرده اسـت کـه تنهـا در روز چهاردهم 

حمـل بیـش از یک هـزار و یکصـد و نود مریض مشـکوک به 

کرونـا مـورد آزمایـش قـرار گرفتـه انـد. ایـن نشـان مـی دهد 

کـه دیگـر منـی توانیـم مـرض کرونـا را جـدی نگریم.

مهـم ایـن اسـت کـه ویـروس فعلـی از نـوع جهـش یافتـه 

آن)ویـروس کرونـای انگلیسـی( اسـت کـه در حـال حـارض 

تعـدادی از کشـورها را بـه قرنطین دوباره سـوق داده اسـت. 

ایـن در حالی اسـت که کشـور هند و نهـاد هامهنگ کننده 

تهیـه واکسـین کرونـا )کواکـس( تعـدادی واکسـن کرونـا به 

افغانسـتان کمـک کـرده انـد. ایـن واکسـن هـا بـر اسـاس 

اولویـت بنـدی قـرار بـود بـه نیروهـای امنیتـی، داکـرتان و 

خرنـگاران تطبیـق شـود کـه تـا هنـوز از نتایـج آن گـزارش 

دقیقـی در دسـت نیسـت. 

حال سـوال این اسـت که آیا حکومت افغانسـتان می تواند 

در صـورت آمـدن مـوج سـوم کرونـا واکسـن مـورد نیـاز مردم 

را تهیـه کنـد؟ واکسـن هـای فعلی با چـه رسنوشـتی گرفتار 

شـده اسـت؟ چـرا هیچ گزارشـی از پیرشفت و اجـراآت آن به 

مـردم داده منـی شـود؟ آیـا واکسـن موجـود کـه بـرای نـوع 

چینـی کرونا سـاخته شـده اسـت، مـی تواند از ابتـا به نوع 

جهـش یافتـه ویـروس کرونـا نیز جلوگیـری کند؟ 

مقامـات هـرات از مـردم خواسـته اند کـه افراد بـاالی پنجاه 

سـال را بـرای تطبیـق واکسـن بـه مراکـز صحـی برنـد. این 

مقام هـا گفتـه انـد کـه واکسـن کرونـا بـه قـدر کافـی وجـود 

دارد.

از طـرف دیگـر مقامـات وزارت صحـت از کنـدی پیرشفـت 

واکسـن کرونـا شـکایت دارنـد و از عـدم مراجعـه مـردم بـه 

ایـن  بـرای تطبیـق واکسـن. در حالـی کـه  مراکـز صحـی 

وزارت در ارتبـاط بـا واکسـن و تطبیـق آن و تعییـن مراکـز 

قـرار  مـردم  اختیـار  واکسـن کرونـا کمرتیـن معلوماتـی در 

نـداده اسـت. راسـتی بـا ایـن تناقـض گویـی هـا و ابهـام ها 

ایـن سـؤال بـرای انسـان پیـش می آیـد که کشـور بـه کدام 

سـو مـی رود؟ چـرا نهادهـای حکومتـی از شـفافیت و ارائـه 

معلومـات بـرای مـردم هـراس دارنـد؟ چـرا از گذشـته تجربه 

منـی آموزنـد؟

در ایـن طـرح همچنیـن آمـده کـه سـازمان ملل نقـش محوری تر 

بـه همیـن  و  افغانسـتان خواهـد داشـت  در تاش هـای صلـح 

از دیپلامت هـای سـابقه دار  آرنولـد،  ایـن سـازمان جـان  دلیـل 

خـود را بـه عنوان مناینده سـازمان ملل در امور صلح افغانسـتان 

تعییـن کرد.

هجدهـم مـارچ، مسـکو پایتخـت روسـیه میزبـان یـک نشسـت 

صلـح افغانسـتان بـا حضـور منایندگان دولـت افغانسـتان، گروه 

طالبـان، آمریـکا، پاکسـتان و چیـن بـود.

پیشـرت ارشف غنـی، رئیـس جمهـوری افغانسـتان از تاش هـای 

صلـح آمریـکا و برگـزاری نشسـت صلـح در اسـتانبول اسـتقبال 

کـرده امـا گفتـه بـود »بـه هیـچ صـورت ایجـاد دولـت موقـت را 

منی پذیـرد و تنهـا حـارض اسـت قـدرت را بـه یک دولـت منتخب 

دهد.« انتقـال 

مشـاور امنیـت ملـی گفت که دولت حارض اسـت در جریان سـه 

تـا شـش مـاه آینـده انتخابـات ریاسـت جمهـوری را برگـزار کنـد 

و آقـای غنـی قبـا گفتـه کـه او در ایـن انتخابـات نامـزد نخواهد 

بـود. او تاکیـد کـرد کـه دولـت افغانسـتان یـک دولـت منتخـب 

اسـت و تنهـا در صـورت یـک انتخابـات دیگـر می تواند قـدرت را 

بـه یـک دولت جدیـد منتقـل کند.

بـه گفتـه آقـای محـب قـرار اسـت فـردا نشسـت اعضای شـورای 

مصالحـه ملـی بـه رهری عبداللـه عبداللـه، رئیس این شـورا در 

کابـل برگـزار شـود و »نتایج رایزنی هـا در مورد طـرح صلح آمریکا 

بـه اعضای این شـورا ارائه شـود و بعـد از آن تصمیم نهایی دولت 

افغانسـتان در مورد نشسـت اسـتانبول مشـخص خواهد شد.«

گـروه  و  آمریـکا  توافقنامـه  براسـاس  کـه  حالیسـت  در  ایـن 

طالبـان، بایـد متامـی نیروهای آمریکایـی در پایان مـاه آوریل از 

افغانسـتان خـارج شـوند اما جـو بایـدن، رئیس جمهـوری آمریکا 

گفتـه اسـت کـه خـروج کامـل نیروهـای کشـورش از افغانسـتان 

در رضب االجـل تعیین شـده، در اول مـه سـال جـاری »خیلـی 

سـخت« خواهـد بـود.

لـه موقـت حکومـت رسه مخالـف يـو او د يـوې باعزتـه سـولې 

غوښـتوونکي يـو.(( دغـه راز قومـي مـرش نورمحمـد وويل چې 

موقـت حکومـت د افغانسـتان سـتونزه نـه يش حـل کـوالى.

هغـه وايـي: ))مـوږ د موقـت حکومتونـو تجربـه لـرو مشـکل نه 

يش حـل کـوالى نـور هـم مشـکات ډېـروي، د سـولې راتـګ 

لپـاره بايـد زمينـه برابـره يش.((

د پکتيـکا د مـدين ټولنـو د همغږۍ دفرت مرش خورشـيد امان 

کټـوازي وويـل، هرهغـه څـوک چـې پـه هېـواد کـې د موقـت 

حکومـت غوښـتنه کـوي، هغـوی د افغانسـتان پـه ويجاړېـدو 

خـوښ دي. ده هـم لـه حکومـت او طالبانـو څخـه د باعزتـه 

پـه تـور نيـول شـوي دي. د نومـوړي پـه وينـا، لـه نيـول شـويو 

کسـانو څخـه د جرمونـو د تـررسه کولـو اړونـد ځينـې وسـايل 

هـم د پوليسـو الس تـه ورغـي دي.

دى زياتـوي چـې د يادو کسـانو دوسـيې بشـپړې او عدليي او 

قضايـي ارګانونو ته سـپارل شـوې دي.

بـل لورتـه د کنـدوز ښـار اوسـېدونکي حشـمت الله پـژواک ته 

وويـل چـې پـه دې وروسـتيو کې پـه دغه واليت کـې د جنايي 

جرمونـو او نـا امنـۍ کچـه ډېـره لـوړه شـوې ده. هغـه وايـي: 

))مـوږ هـم پـه دې پوهيږو چې يو شـمېر کسـان د پوليسـو له 

لـوري نيـول کيـږي، خـو د قضايـي ارګانونـو لـه لوري بيا سـزا 

نـه ورکـول کيـږي او د بډو پـه مقابل کې بېرته خوشـې کيږي 

چـې دا ډېر ناسـم کار دى.((

حشـمت اللـه او د دغـه واليـت يـو شـمېر نـورو اوسـېدونکو لـه 

امنيتـي او عدليـي او قضايـي ارګانونـو غوښـتنه وکـړه چـې د 

مجرمينـو پـر وړانـدې جدي عمل وکـړي، ترڅو نـورو ته عرت 

او پـه ټولنـه کـې ثبـات رامنځته يش.

د يادونـې ده چـې د کنـدوز ترڅنـګ پـه پازمېنـې کابـل او 

ځينـو نـورو واليتونـو کـې هـم د جنايـي جرمونـو کچـه لـوړه 

شـوې چـې خلـک يـې سـخت اندېښـمن کـړي دي.

سـولې غوښـتنه وکـړه او ويـې ويـل چـې د سـولې پـه پروسـه 

د  همدارنګـه  يش.  وسـاتل  بايـد  راوړنـې  السـته  شـته  کـې 

واليتـي شـورا غـړي مبني فقـرزاده وويل، که چېـرې حکومت 

او طالبـان سـوله وکـړي افغانسـتان بـه د پردیـو لـه السـوهنې 

څخـه خـاىص ومومـي.

د نومـوړي پـه انـد، د افغانانـو ترمنـځ د خپلمنځـي اختافاتـو 

لـه املـه هـره ورځ افغانـان وژل کيږي او سـتونزي يې هم ورځ 

تـر بلـې ډېريـږي. د يادونـې ده چـې تـر دې وړانـدې هـم پـه 

بېابېلـو واليتونـو کـې د سـولې پـه تـړاو غونـډې شـوي خو تر 

اوسـه يـې مثبتـه پايله نـه لرله.

 د پکتيـکا واليـت زرګونـو اوسـېدونکو د يـوې غونـډې پـه تـرڅ 

کـې د موقـت حکومـت لـه جوړېـدو رسه مخالفـت وښـود او 

د يـوې باعزتـه سـولې پـر راتـګ يـې ټينـګار وکـړ. دغـه غونډه 

د وري پـه 1٤مـه د پکتيـکا واليـت پـه مرکـز ښـرنه کـې جـوړه 

شـوې وه چـې د دغـه واليـت د بېابېلو ولسـواليو اوسـېدونکو 

پـه کـې برخـه اخيسـته وه. پـه يـاده غونـډه کـې دينـي عـامل 

مولـوي غـازي محمـد وويـل چـې سـوله د اللـه )ج (امـر او د 

ولـس غوښـتنه ده نـو پـه جګـړه کـې ښـکيلې خـواوې دې لـه 

کـوم رشط پرتـه د سـولې راتـګ تـه زمينـه برابـره کـړي.

هغـه وايـي: ))مـوږ لـه اوسـني نظـام څخـه ماتـړ کـوو خـو 

 د کنـدوز امنيتـي مسـوولني وايـي چـې پوليسـو پـه تېـر يـو 

کال کـې ٥٦٤ کسـان د بېابېلـو جرمونـو د تـررسه کولـو پـه 

تـور نيـويل دي.د کنـدوز د امنيـې قوماندانـۍ ويانـد انعـام 

الديـن رحـامين د وري پـه 1٤مـه رسـنيو تـه وويـل چـې پـه 

تېـر يـو کال کـې پوليسـو د دغـه واليـت د څارنوالـۍ د حکـم 

پـه اسـاس 1٥٩ کسـان پـه بېابېلـو جرمونـو کـې د الس لرلو 

پـه تـور نيـويل دي.

تنـه  کـې ٤٠٥  مـوده  پـه همـدې  وايـي چـې  راز دى  دغـه 

نـور بيـا د پوليسـو لـه لـوري د وژنـو، تښـتونو، ډبولـو، تېـري، 

تاوتریخـوايل، زور ويلـو او ځينـو نـورو جرمونـو د تـررسه کولـو 

د پکتيکا زرګونو اوسېدونکو د موقت حکومت له جوړېدو رسه مخالفت وکړ

” کندوز کې سلګونه کسان د بېالبېلو جرمونو د تررسه کولو په تور نيول شوي”

کارتون

افغانستان و خطر 
موج سوم کرونا

حفیظ اهلل زکی

 

 

 

و  تأثیرگـذار برداشـته  جریان هـای سیاسـی و شـخصیت های 

اراده دارد تـا هامهنگی هـا را بیشـرت گسـرتش داده و تقویـت 

. کند

ایـن احـزاب گفتـه که در قدم بعـدی در نظر دارند که نشسـت 

میـان ایـن احـزاب و سـایر نهادهـا نیـز برگـزار شـود و حتـی بـا 

افـراد طالبـان و دولـت افغانسـتان نیز در متاس خواهند شـد.

و  تأمیـن صلـح  آنـان  آمـده کـه  نیـز  ایـن احـزاب  در اعامیـه 

ایجـاد ثبـات پایـدار در افغانسـتان را بـه نفـع امنیـت منطقه و 

جهان دانسـته و از متام کشـور های همسـایه، منطقه و جهان 

بازسـازی  و  آوردن صلـح  و  یافـن جنـگ  بـرای  کـه  خواسـته 

کشـور صادقانـه همـکاری کننـد.

غیرت بهیر، از اعضای ارشـد حزب اسـامی افغانسـتان نیز در 

ایـن نشسـت بـه منایندگـی از حـزب اسـامی گفـت کـه هفت 

حـزب سیاسـی روی چندیـن موضـوع بـه تفاهـم رسـیده اند و 

اینکـه بعضـی از حلقـات می خواهنـد در رونـد صلـح مشـکل 

ایـن رشایـط حسـاس همـه  و در  واقعیـت دارد  ایجـاد کننـد 

افغانهـا بایـد دسـت بـه دسـت هـم دهند کـه از اجـاس ترکیه 

همـه رشکـت کننـدگان بـا دسـت پـر برگردند.

آقـای بهیـر گفـت کـه هفت حـزب تصمیـم گرفته که بـه تفاهم 

برسـند و بـا تفاهـم مشـرتک بـه نشسـت ترکیـه برونـد و آنـان 

تـاش دارنـد کـه بـا جهت هـای دیگـر ماننـد طالبـان و دولـت 

افغانسـتان متـاس بگیرنـد تـا دامنـه ایـن تفاهـم گسـرتده تر 

شـود. او گفـت کـه تفاهـم ایـن احـزاب را بـا دولت نیـز منتفی 

نداسـته و اگـر متـام جناح هـا بـه گفتـه او، قبـل از سـفر بـه 

ترکیـه بـه یـک طـرح واحـد و هم نظری بـه ترکیـه بروند بـه نفع 

افغانسـتان اسـت. 

جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه زخمـی شـدند.

ایـن وزارت می افزایـد که روزگذشـته 18 جنگجـوی دیگر گروه 

طالبـان در حملـه دیگـر نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور در 

قریه هـای جـاور و تابیـن ولسـوالی ارغنـداب والیـت قندهـار 

کشـته شـدند. در خرنامـه عـاوه شـده اسـت کـه روز گذشـته 

در حملـه کـه توسـط نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور در دند 

شـهاب الدین صـورت گرفـت ٩ جنگجـوی طالبـان بـه شـمول 

سـه رس گـروه ایـن جنگجویان بـه نام هـای خوانی، عـزت الله، 

محمـد حقانـی بـه هاکـت رسـیدند و هشـت تـن دیگـر ایـن 

تروریسـتان مجـروح شـدند. در خرنامـه اضافـه شـده اسـت 

زیـاد  امنیتـی کشـور، مقـدار  نیروهـای  ایـن حمـات  کـه در 

تسـلیحات، مهـامت و وسـیاط گـروه طالبان منهم شـده و یا به 

دسـت نیروهـای امنیتـی افتاده اسـت.

بـه  آپارمتان هـا زندگـی می کننـد کمـرت  کـه در شـهر داخـل 

فضـای سـبز توجـه دارند.

از کارشناسـان  در همیـن حـال نصیـر احمـد فضلـی، یکـی 

از  مـردم  تعـدادی  اواخـر  ایـن  در  زیسـتی می گویـد:  محیـط 

اطـراف و ولسـوالی ها وارد شـهر شـده و در صورتـی که فرهنگ 

مشـکات  بـا  سـبز  فضـای  نکننـد،  رعایـت  را  نشـینی  شـهر 

مواجـه خواهـد شـد. بـه گفته وی اگر فضای سـبز داخل شـهر 

بیشـرت از ایـن آسـیب ببیند تـا سـال های آینده تأثیـرات منفی 

آن بجـا خواهـد مانـد.  ایـن کارشـناس محیـط زیسـتی هـرات 

افـزود بایـد شـامری از اداره هـای دولتـی بـه شـمول ریاسـت 

معـارف فرهنـگ شـهر نشـینی را آمـوزش دهنـد تـا بیشـرت از 

ایـن فضـای سـبز آسـیب نبینـد. فضـای سـبز همـواره باعـث 

نگرانـی کارشناسـان محیـط زیسـتی بـوده و بارها تأکید شـده 

تـا شـهروندان در فضـای سـبز بیشـرت تـاش کننـد. 

و  طرف هـا  دیگـر  از  کشـور  مطـرح  سیاسـی  حـزب  هفـت   

جریان های سیاسـی تاثیرگذار کشـور خواسـتند کـه نباید اجازه 

دهنـد تـا »برخـی حلقـات و اشـخاص، بـه منظـور تأمیـن منافـع 

شـخصی شـان، رونـد صلـح را بـا چالـش مواجـه سـازند.«

کمیتـه مشـرتک سیاسـی ایـن احـزاب روز شـنبه ۱۴ حمـل بـا 

نـرش اعامیـه ای از سـایر جریان هـای تاثیرگـذار خواسـته کـه با 

مجموعـه احـزاب شـامل در کمیتـه سیاسـی، همسـو شـده و بـا 

همـکاری یکدیگـر از فرصـت پیـش آمـده بـرای آوردن صلـح در 

افغانسـتان تـاش کننـد.

احـزاب همسـو شـامل حـزب جمعیـت اسـامی افغانسـتان بـه 

بـه  افغانسـتان  اسـامی  حـزب  ربانـی،  صاح الدیـن  رهـری 

رهـری گلبدیـن حکمتیـار، حـزب وحـدت اسـامی افغانسـتان 

بـه رهـری محمـد کریـم خلیلـی، حـزب جنبـش ملـی اسـامی 

افغانسـتان به رهری مارشـال عبدالرشـید دوسـتم، حزب افغان 

ملـت، حزب وحدت اسـامی مردم افغانسـتان بـه رهری محمد 

محقـق و حـزب محـاذ ملـی اسـامی افغانسـتان اسـت.

ترکیـه  در  افغانسـتان  صلـح  نشسـت  برگـزاری  از  احـزاب  ایـن 

اسـتقبال کـرده و ابـراز امیـدواری کردند که با همـکاری جهانی 

و منطقـه ای و تاش هـای طرف هـای سیاسـی اشـرتاک کننـده 

در اجـاس، راه حـل مناسـب، معقـول، جامـع و همـه شـمول 

بـرای ختـم جنـگ و منازعه بیـش از چهـار دهه افغانسـتان پیدا 

شود.

ضمـن  احـزاب  سیاسـی  کمیتـه  کـه  آمـده  اعامیـه  ایـن  در 

تفاهم هـای کـه دربـاره روند صلح کـرده به عنـوان تیم هامهنگ 

گام هـای  و  داده  انجـام  را  فنـی  کارهـای  عمده تریـن  کننـده، 

میـان  ایجـاد هامهنگـی  و  تقویـت همدلـی  بـرای  را  مناسـبی 

 ٥3 کـه  اسـت  کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت   

فاریـاب،  والیت هـای  در  طالبـان  جنگجـوی 

قندهـار و بغـان در عملیات هـای نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

رسـیدند. هاکـت  بـه  کشـور 

ایـن وزارت روز شـنبه 1٤ حمـل بـا نـرش خرنامـه ای گفـت کـه 

شـش تـن از رسگروهـان جنگجویـان طالبـان نیـز شـامل کشـته 

شـدگان هسـتند.

در خرنامه ترصیح شـده اسـت که شـب گذشـته، قوای هوایی، 

تجمـع  فاریـاب  والیـت  گرزیـوان  ولسـوالی  قریـه رسچـکان  در 

جنگجویـان گـروه طالبـان را آمـاج رضبـات هدفمند قـرار دادند 

کـه در نتیجـه ۲۶ جنگجـوی طالبان به شـمول سـه عضو ارشـد 

آنـان بـه نام هـای قـاری مجیـب الرحمـن عـرب، مـا عطااللـه 

 ۳۳ و  شـدند  کشـته  شـکیب  قـاری  و  رسخ  قطعـه  قومانـدان 

 برای نخسـتین بار منایشـگاهی در هرات تحت نام »افغانسـتان 

سـبز« در این والیت برگزارش شـد.

فاطمـه متیـن، مدیـر و دیزایـن کننـده ایـن منایشـگاه در هـرات 

گفـت: هـدف از برگـزاری این منایشـگاه تشـویق مردم بـه ایجاد 

فضـای سـبز بـوده تـا شـهروندان در ایـن زمینـه بیشـرت تـاش 

. کنند

وی بیان داشـت با گذشـت هر روز زندگی شـهر نشـینی بیشـرت 

شـده مـی رود امـا کمرت بـه فضای سـبز توجه می شـود.

او یـادآور شـد بـه هـر انـدازه کـه فضـای سـبز خوب تـری داشـته 

انسـان  روان  و  روح  آرامـش  باعـث  انـدازه  هـامن  بـه  باشـیم 

می شـود. خانـم متیـن گفـت ایجـاد فضای سـبز از آلودگـی هوا 

هـم جلوگیـری کرده و هـر فرد در جامعه باید در سـاخن فضای 

سـبز جـدا همـکاری کننـد.

مدیـر و طـراح ایـن منایشـگاه در ادامـه تأکید کـرد خانواده های 

 حیـات اللـه حیـات رسپرسـت وزارت داخله در 

واکنـش بـه درگیـری شـامری از شـهروندان بـا 

پولیـس ناحیـه سـوم شـهر کابـل، می گویـد کـه عـزت پولیس 

عـزت مـا اسـت، بـه هیـچ صـورت رفتـار نادرسـت بـا پولیـس 

قابـل قبول نیسـت.

اداره پولیـس کابـل روز شـنبه 1٤ حمل با نـرش خرنامه ای از 

قـول وی می افزایـد کـه رفتـار نادرسـت بـا پولیـس بی حرمتی 

در برابـر نظام پنداشـته می شـود.

روز جمعـه وزارت داخلـه خـری را منشـرت کـرده بـود کـه پنج 

نفـر بـه اتهـام برخـورد نادرسـت بـا پولیـس بازداشـت شـدند. 

ویدیویـی کـه از ایـن قضیـه در فضـای مجـازی منشـرت شـده 

اسـت نیـز نشـان می دهد که افـراد بـا پولیس ترافیک دسـت 

بـه یخـن اند.

اطمینـان  وطنـداران  متـام  بـه  اسـت  گفتـه  حیـات  آقـای 

بـه  انـرژی  تنظیـم خدمـات  اداره  و  عالـی  وزارت تحصیـات   

هـدف ایجـاد فرصت های الزم بـرای تبادل تجارب مسـلکی در 

عرصـه انجنیـری، محیط زیسـت و انـرژی برق، هدفمندسـازی 

نصاب هـای  بیشـرت  سـازی  معیـاری  علمـی،  نشسـت های 

فارغـان  بـرای  کارآمـوزی  زمینـه  سـازی  فراهـم  تحصیلـی، 

نهادهـای  و  وزارت  نیـاز  مـورد  انـرژی  تامیـن  و  محصـان  و 

کردنـد. امضـا  همـکاری  تفاهمنامـه  کشـور،  تحصیلـی 

روز شـنبه 1٤ حمـل  عالـی  تحصیـات  وزیـر  بصیـر،  عبـاس 

هنـگام امضـای ایـن تفاهمنامـه گفت ایـن همـکاری دو جانبه 

بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای همدیگـر و زمینـه کارآمـوزی بـرای 

محصـان موثـر اسـت.

آقـای بصیـر افـزود: »بخـش انرژی عرصـه بزرگی بـرای پژوهش 

و تحقیقـات علمـی اسـت کـه تاکنـون در کشـور بـه آن کمـرت 

پرداخته شـده اسـت.«

او عـاوه کـرد کـه ظرفیت هـای خوبـی در نهاد هـای تحصیات 

عالـی کشـور وجـود دارد و ادارات مختلـف کشـور می تواننـد 

در قسـمت تدویـن پالیسـی ها که اسـتوار بـر تحقیقـات علمی 

باشـد، از کادرهـای علمی نهادهای تحصیلی کشـور اسـتفاده 

بـاالی  طالبـان  حمـات  انـدازی  راه  از  غـور  در  نگرانی هـا   

ولسـوالی تیـوره غـور و سـقوط ایـن ولسـوالی بـه دسـت ایـن 

اسـت. یافتـه  افزایـش  گـروه 

مناینـدگان غـور در پارملـان می گویند طالبان از دو شـب قبل 

باالی این ولسـوالی حمات وسـیعی راه انـدازی کردند.

بـه  پارملـان  در  غـور  مـردم  زاده، مناینـده  الدیـن رضـا  کـرام 

خرگـزاری جمهـور می گویـد: »طبـق اطاعـات رسـیده بـه ما، 

والـی نـام نهـاد طالبـان بـه همـراه دیگـر رسان ایـن گـروه در 

غـور، در مناطـق مختلـف ایـن والیـت دیدارهای داشـتند و در 

حـال حـارض هـم در تیـوره حضـور دارنـد.«

بـه بیـان وی ایـن گـروه از دو روز قبل حمات وسـیعی را باالی 

ولسـوالی تیـوره راه انـدازی کرده و این منطقه در خطر سـقوط 

است. طالبان 

او عـاوه کـرد از والـی جدیـد و مسـئوالن امنیتـی غـور انتظـار 

مـی رود با درک رشایط اسـرتاتژیکی تیوره، دسـت بـه اقدامات 

جـدی علیـه طالبـان بزنند.

حـدود یـک هفتـه قبل محمـد رفیـق اعلم، ولسـوالی تیـوره در 

اثـر انفجـار مایـن مقناطیسـی در ایـن ولسـوالی جـان باخت.

او از افراد کارکشته و نظامی غور بود.

ولسـوالی تیـوره غـور از نقـاط اسـرتاژیکی و مهـم ایـن والیـت 

اسـت کـه در صـورت سـقوط این ولسـوالی بـه دسـت طالبان، 

مامـور  رتبه تریـن  پاییـن  تـا  رشوع  خـودش  از  کـه  می دهـد 

وزارت داخلـه، حیثیـت رسبـاز وطـن را دارنـد و به هیچ کسـی 

کنـد. بی حرمتـی  پولیـس  بـه  کـه  منی شـود  داده  اجـازده 

حامیـت  کـه  افزایـد  مـی  حیـات  آقـای  قـول  از  خرنامـه 

همه جانبـه از پولیـس وظیفـه وجدانـی و ایامنـی وی اسـت. 

او تاکیـد کـرده اسـت کـه همیـن نیروهـای امنیتـی هسـتند 

کـه بـرای محافظـت از خـاک و وطـن در برابـر تروریسـتان، 

قاچاقران و قانون شـکنان سـینه های خود را سـپر می کنند.

ایـن درحالیسـت کـه بـه بـاور آگاهـان رسبـازان و منسـوبان 

پولیـس خـود از قوانیـن بی خرنـد و حـدود خـود و مـردم را 

منی شناسـند. ایـن مشـکل موجب می شـود که مـردم پولیس 

بـا دیـده سـبک ببینـد و در مـواردی بـا پولیـس دسـت و یخن 

شوند.

 . کنند

ایـن  کاری  برنامه هـای  بـه  اشـاره  بـا  عالـی  تحصیـات  وزیـر 

وزارت در بخـش خدمـات محصـان گفـت: »تـاش مـا بـر این 

اسـت کـه بتوانیـم زمینه های بهرت آمـوزش و کارآفرینـی را برای 

محصـان و فارغـان خویـش مهیـا سـازیم و امیـدوار هسـتیم با 

امضـای ایـن تفاهمنامـه بـاب خوبـی را برای کار هـای بهرت در 

نظـام تحصیـات عالـی کشـور بـاز کنیم.«

در ایـن مراسـم داوود میرزایـی رییـس عمومـی اداره تنظیـم 

خدمـات انـرژی، ضمـن ارایـه معلومـات در رابطـه بـه اهـداف 

در  را  شـده  یـاد  تفاهمنامـه  امضـای  اداره،  ایـن  ماموریـت  و 

راسـتای همکاری هـای دو جانبـه و اسـتفاده از ظرفیت هـای 

علمـی دو طـرف مفیـد خوانـد.

آقـای میرزایـی اضافـه کـرد کـه اداره تنظیـم خدمـات انـرژی 

کنفرانس هـای  و  سـیمینارها  برگـزاری  در  تـا  اسـت  متعهـد 

علمـی، رشیک سـاخن اولویت هـای تحقیقاتی سـکتور انرژی 

و بـرق بـا وزارت، ایجـاد زمینـه کارهـای عملی بـرای محصان، 

وزارت  بـا  بخش هـا  سـایر  و  درسـی  مـواد  تهیـه  در  همـکاری 

تحصیـات عالـی و نهادهـای تحصیلـی همـکاری کنـد.

ولسـوالی هایی سـاغر، پسـابند، دولینه و تولک در خطر جدی 

طالبـان قـرار خواهنـد گرفت.

گفتـه می شـود مترکـز جـدی طالبـان  غـور فعـا روی تـرصف 

تیـوره اسـت و در حـال حـارض اکـر رسان طالبـان بـه شـمول 

ایـن  بـرای  طالبـان  نهـاد  نـام  والـی  جهادیـار«  »عبدالکریـم 

والیـت، در ایـن ولسـوالی حضـور دارنـد.

ایـن گـروه در چنـد مدت اخیـر نسـبتا آرام بـود و درگیری ها به 

پایین سـطح رسـیده بود.

نسـبتا  اداره  طالبـان  می دهـد  نشـان  تیـوره  درگیری هـای 

قاطعـی بـرای گسـرتش قلمـرو نفـوذ خـود در این والیـت دارند 

و احتـامال بهـار جنـگ را بـا حملـه بـه تیـوره آغـاز کـرده انـد.

بـا ایـن حـال، برخـی کاربران فضـای مجـازی و منابـع مردمی 

در غـور هـم وضعیت امنیتی و حمات طالبان باالی ولسـوالی 

تیـوره را نگـران کننـده می خوانند.

یـک منبـع  مردمـی که نخواسـت نامی از وی برده شـود گفت: 

»بعضـی رسان طالبـان از پاکسـتان آمدنـد و بـا نشسـت های 

مختلـف کـه این گروه داشـتند احتامال سـقوط ولسـوالی تیوره 

را از نخسـتین اهـداف شـان در سـال جـاری بنا گذاشـته اند.«

فهیـم رئوفـی یـک تن از باشـندگان غـور در صفحـه تویرت خود 

نوشـته »طالبـان از چهـار طـرف حملـه کردنـد ولـی تـا کنـون 

ولسـوالی تیـوره سـقوط نکرده اسـت.«

احزاب سیاسی: 
حلقات و اشخاص نباید روند صلح را با چالش مواجه کنند 

کشته شدن 53 جنگجوی طالبان در سه والیت

نخستین نمایشگاه فضای سبز در هرات برگزار شد 

سرپرست وزارت داخله: عزت پولیس عزت ماست 

اداره تنظیم خدمات انرژی با وزارت تحصیالت عالی تفاهمنامه همکاری 
برای تبادل تجارب امضا کرد 

تمرکز طالبان غور برای سقوط تیوره؛ جنگ در این ولسوالی ادامه دارد



 

روز جمعـه 13 حمـل ویدئویـی در میـان کاربـران 

فضـای مجـازی انتشـار یافـت کـه درگیـری پولیـس با 

چنـد تـن از افـرادی کـه لبـاس ملکـی بـه تن داشـتند 

بـه تصویـر کشـیده بـود. در ایـن ویدئو دقیقا مشـخص 

نیسـت که حملـه کننده ابتدایی کـدام یکی از طرفین 

پولیـس یـا افـراد ملکـی بـوده اسـت؛ امـا محتـوی این 

ویدئـو حالـت قانون گریزی و میل به خشـونت فیزیکی 

از سـوی هـر دو جانـب را بـه تصویر می کشـد. واقعیت 

این اسـت که بسـیاری از افراد ملکی در سطح جامعه، 

بـا روح قانون گرایـی و رعایـت نظـم اجتامعـی بیگانـه 

انـد. افـراد و اشـخاصی در سـطح جامعـه وجـود دارد 

کـه پـا بنـدی بـه قوانیـن را در ضمیـر خود یـک ضعف 

تلقـی منـوده و دیکتـه بـه توانایـی فیزیکـی اش را راه 

حـل معضـات می پندارنـد. در چنین حالت اشـخاص 

و افـرادی کـه میـل قانون گریـزی در ضمیـر نـا خـود 

آگاه شـان رشـد و منـو کـرده اسـت در کتگوری هـای 

مختلـف قـرار دارند.

و  افـراد  بـی هـدف: چنیـن  و  اوبـاش  کتله هـای 

از  انگیـزه و هـدف  اشـخاص در سـطح جامعـه فاقـد 

پیـش تعییـن شـده رصفـا بـا ترصـد در معابـر و اماکـن 

شـهروندان  بـرای  مزاحمـت  ایجـاد  عامـل  عمومـی 

می باشـند، ایـن طیـف اجتامعـی بـا توجـه بـه سـطح 

و  گروههـا  خانوادگـی،  و  فامیلـی  تربیـت  پائیـن 

اشـخاص همگـون را جسـتجو منـوده و جذب دوسـتی 

رصفـا  آنـان  ابتدایـی  هـدف  می گردنـد،  همدیگـر  بـا 

رسگرمی و سـپری منودن وقت و زمان در فرایند سـال 

و مـاه می باشـد؛ انگیزه شـان از دوسـتی بـا همدیگر و 

ایجـاد تجمعـات همگـون، ایجـاد رسگرمی بـا تخلفات 

کوچـک همچـون رسگرمـی بـا سـیگار، چـرس، مـواد 

مخـدر و مرشوبـات الکلـی می باشـد کـه به مـرور زمان 

رفتـه رفتـه به جنایـت کاران حرفـوی مبـدل می گردد، 

ایـن کتلـه از ابتـدای متایل شـان به تخلفـات فیزیکی 

آغـاز  محلـی  متخلـف  گروههـای  دیگـر  بـا  تقابـل  از 

گردیـده و بـا درگیری هـای خـرد و کوچـک و حامیـت 

از همدیگـر، چـر رفاقـت شـان را مسـتحکم منـوده و 

بـه مـرور زمـان در سـطح وسـیع تر گسـرش می دهند. 

چنیـن اشـخاص از پولیـس و نیروهـای مجـری قانـون 

بـه شـدت در هـراس انـد و بـه هیچ وجـه تقابل بـا آنان 

را  پولیـس  نیروهـای  صورتیکـه  در  منی تابنـد،  بـر  را 

مشـاهده مناینـد پـا بـه فـرار گذاشـته و از هـامن آوان 

در تـاش انـد تـا بـه دور از چشـم پولیـس و نهادهـای 

بـا  را  شـان  گریـزی  قانـون  مترینـات  قانـون  مجـری 

انگیـزه رسگرمـی ادامـه دهنـد.

چنیـن  زورمنـد:  نیمـه  و  باندیسـت  کتله هـای 

و  تخلـف  انگیزه هـای  بـا  در سـطح جامعـه  اشـخاص 

اینهـا  می شـوند،  ظاهـر  اجتامعـی  نظـم  زدن  برهـم 

افـراد و اشـخاصی هسـتند کـه معمـوال بـا توجـه بـه 

از  را  پشـتوانه شـان در درون دولـت و جامعـه، خـود 

حکـم قانـون معـاف می پندارنـد، فعالیـت آنـان در دل 

اجتـامع، مبتنـی بـر باجگیـری، دزدی هـای مختلـف 

در سـطح شـهر و اقـدام بـه خشـونت های فیزیکـی در 

صـورت ایجـاد موانع، دایـره ی تحرکات همه روزه شـان 

را شـکل و بسـط می دهـد. ایـن کتلـه ی اجتامعـی در 

صـورت مواجهـه بـا پولیـس، آنـان را بـه عنـوان مانـع و 

مزاحـم سـد راه خود شـمرده و هـر گونه اقدامـی که از 

سـوی نیروهـای تأمیـن کننـده نظم اجتامعـی بر علیه 

آنـان صورت بگیرد کـه بازدارنده عملکردهای متخلفانه 

آنـان در سـطح جامعه باشـد بـا واکنـش و مقاومت این 

و  فیزیکـی  برخوردهـای  کـه  می گـردد  بـرو  رو  کتلـه 

مسـلحانه در چنیـن حالـت قابـل انتظار اسـت. چنین 

اشـخاص بـا توجه بـه روحیه و جـو حاکـم در نهادهای 

مجریـان قانـون و نهادهـای عدلـی، تخلفـات را چنـان 

بـه نفـس مرتکـب می گردنـد، گویـا هیـچ  بـا اعتـامد 

نیـروی بازدارنـده در برابـر آنـان وجـود نـدارد وقتی هم 

در چنـگ پولیـس و سـارانوالی قـرار بگیرنـد، فشـارها 

از مجـاری مختلـف بـر ایـن نهادهـا وارد می گـردد تـا 

اشـخاص متخلـف آزاد گردند منونه هـای آن هم اکنون 

وفـور  بـه  و سـارانوالی  پولیـس  نظارت خانـه هـای  در 

قابـل مشـاهده اسـت، لـذا در چنیـن وضعیـت اسـت 

کـه آنـان کمریـن هـراس از پولیـس ملـی و نهادهـای 

تطبیـق کننـده قانـون دارنـد و در صـورت گرفتـاری بـا 

سـعی و تـاش خـاف قانـون پشـتوانه های شـان آزاد 

می گردنـد.

اشـخاص  تعـداد  ایـن  فربـه:  مافیایـی  باندهـای 

بـه نـدرت در سـطح جامعـه مشـاهده می گـردد، آنـان 

در  باجگیـری  و  اختطـاف  فعالیت هـای  بـه  متمرکـز 

و میـراث فرهنگـی،  آثـار عتیقـه  سـطح کان، غـارت 

فروشـی،  طـا  بـزرگ  فروشـگاههای  منـودن  دزدی 

اهـداف  از عمـده  و موترهـای گـران قیمـت  بانک هـا 

تخلفـات شـان بـه حسـاب می آیـد. پشـتوانه آنـان از 

درون نظـام گرفتـه تـا مخالفیـن مسـلح بعضا تا سـطح 

باندهـا  چنیـن  دارد،  وسـعت  نیـز  بـزرگ  کشـورهای 

اکـرا بـا روح قانون گرایـی و دور زدن قوانیـن کشـورها 

و  تاکتیک هـا  از  اسـتفاده  بـا  دارنـد  را  الزم  آشـنایی 

در  می گردنـد،  تخلفـات  مرتکـب  خـاص،  شـگردهای 

صورتـی کـه پـای شـان در تـار قانون بنـد بیافتـد آنگاه 

بـا توسـل بـه فشـار از مقامـات بـاال بـا در نظرداشـت 

شـدت و خفت جرم مبادرت ورزیده و سـعی در رهایی 

شـان دارنـد. چنیـن بانـدی در حـدی از نفـوذ وسـیع 

برخـوردار انـد کـه حتـی االمـکان پولیـس و مجریـان 

در  می ورزنـد،  داری  خـود  آنـان  بـا  تقابـل  از  قانـون 

صورتیکـه انگیـزه گرفتـاری آنـان با حامیـت از باالترین 

مرجـع حکومـت موجـود نباشـد پولیـس و نهادهـای 

تحـت امـر ریسـک و جـرأت چنیـن امـری را در خـود 

در بخـش نخسـت ایـن نوشـته جنبـه¬ی ملـی را 

در حامیـت از نظـام جمهوریـت تحلیـل گردیـد. بنابـر 

نظـام  و  جمهوریـت  کشـور،  موجـود  هـای  واقعیـت 

مـردم سـاالر مناسـب تریـن حالتـی سیاسـی اسـت که 

مـی تونـد بـر مشـکات افغانسـتان غلبـه منایـد و در 

راسـتای رفـع آن موثریـت نظـام منـد داشـته باشـد. از 

هـر جهتـی که نگرسـته شـود نظـام سیاسـی متعادل و 

جمهوریـت قانـون محـور، مزیـت های اساسـی نسـبت 

بـه سـایر انـواع نظـام هـای سیاسـی بـرای افغانسـتان 

دارد. تاریـخ معـارص این کشـور متامی ایـن واقعیت ها 

را متبـارز مـی سـازد و نظـام هـای غیـر از جمهوریـت 

و مـردم سـاالری تجربـه¬ی دردنـاک بـرای افغانسـتان 

داشـته و هزینـه هـای سـنگین و اسـتخوان شـکنی را 

بـر مـردم ایـن رسزمیـن تحمیـل منـوده اسـت. چنانچه 

نظـام  اینکـه  دهـد  مـی  نشـان  مقالـه  ایـن  عنـوان 

جمهوریـت در دو حلقـه بسـیار مهم بررسـی مـی گردد 

و حامیـت هـای این دو بخش و بسـر زمینه سـاز بقای 

جمهوریـت و نظـام مـردم سـاالر در افغانسـتان خواهد 

بـود. لـذا در ایـن بخـش، قلـم نویسـنده متمرکز اسـت 

روی الیـه هـای بیـن املللـی در حامیـت از جمهوریـت 

و مناسـبات افغانسـتاِن جمهـوری، در منطقه و جهان. 

بـدون شـک افغانسـتان صلـح آمیـز و مرقـی بـه 

توانـد  منـی  جهـان  هـای  کشـور  از  یکـی  هیـچ  رضر 

باشـد. منطقـی نیسـت ایـن نکته فربه سـازی شـود که 

افغانسـتان در صورتیکـه بـه آرامش و در مسـیر توسـعه 

قـرار گیـرد بـه رضر فان کشـوری یـا چندین کشـور در 

سـطح منطقه و جهان اسـت. این مسـاله چه در درون 

افغانسـتان بـه عنـوان یـک سـبوتاژ مطـرح گـردد و بـا 

ایـن بهانـه کاسـتی هـای داخلـی کشـور را در عقب آن 

پنهـان کاری صـورت گیـرد، چـه در میـان کشـور هـای 

دیگـر مطـرح باشـد، در هـردو صـورت، تلقـی باطـل و 

بـی بنیـاد اسـت. طبیعیسـت وقتـی در یـک جـای و یا 

در نزدیکی کسـی آتش جنگ و نا امنی شـعله بکشـد، 

ناگزیـر می مانـد که دود آن به چشـامن دیگران رساید 

نکنـد و زمینـه آزار آنـان مهیا نشـود. جنگ چهل و سـه 

سـاله افغانسـتان هرگـز بـه نفـع کشـورهای همسـایه 

ایـن  توانـد باشـد. زیـرا در  نبـوده و منـی  افغانسـتان 

نیـم قـرن اخیـر کـه افغانسـتان در خـون و آتـش غطـه 

مـی خـورد، کشـور هـای همسـایه افغانسـتان فرصـت 

هـای بـزرگ اقتصـادی و توسـعوی را که می توانسـتند 

بـا افغانسـتان بـا ثبـات بـه آن برسـند از دسـت دادنـد. 

سـیل مهاجـرت به کشـور هـای اطـراف افغانسـتان بار 

سـنگین دیگری اسـت کـه بـر دوش اقتصـاد، مدیریت 

اسـت.  گردیـده  وارد  هـای همجـوار  ملـت  و  دولـت  و 

اگـر افغانسـتان بـا ثبـات در ایـن نیـم قـرن در منطقـه 

حضـور می داشـت، بـه یقین توسـعه تجـارت و اقتصاد 

و زیربناهـای اقتصـادی در منطقـه و میان کشـور های 

همسـایه رونـق مـی گرفت. 

پـروژه هـای بـزرگ اقتصـادی و توسـعه بخـش در 

منطقـه زمینـه¬ی تطبیق شـان فـراوان بود/ اسـت؛ اما 

بسـر سـازی بـرای تعمیـل ایـن پـروژه هـای حیاتـی و 

اسـراتژیک منـوط و وابسـته اسـت به رشایط سیاسـی 

آرام منطقـه و بـه خصوص افغانسـتان. زیرا افغانسـتان 

در موقعیـت خـاص جغرافیایـی قـرار دارد و بسـر هـا 

و بـازار هـای بـزرگ تولیـد و مـرف انـرژی در چهـار 

اسـتفاده  قابـل  و  مسـتعد  بسـیار  افغانسـتان،  سـمت 

تریـن  هزینـه  کـم  و  تریـن  کوتـاه  افغانسـتان  اسـت. 

حـوزه  از  ارزان  انـرژی  انتقـال  بـرای  اسـت  مسـیری 

آسـیای مرکـزی بـه منطقه¬ی بـزرگ آسیاسـی جنوبی 

و حتـی جنـوب رشق آسـیا. همچنان وصل حـوزه خاور 

میانـه بـا دنیای پـر از انقابات صنعتـی و اقتصادی که 

در کشـور خلـق چیـن بـه راه افتـاده اسـت. ایـن زمینه 

هـای توسـعه بخـش و سـود آور هـم بـرای افغانسـتان 

چـرا  منطقـه،  و  همسـایه  هـای  کشـور  بـرای  هـم  و 

شـعله¬ی  چـون  اسـت؟.  نیافتـاده  اتفـاق  اکنـون  تـا 

جنـگ و نـا بسـامانی سیاسـی ایـن گرهگاه بـزرگ بنام 

افغانسـتان را سـخت فـرا گرفتـه و سـد بزرگـی شـده 

ایـن  توسـعه¬ی خـود  راه  در  نخسـت  گام  در  اسـت، 

بـرای منطقـه و کشـور هـای  ُملـک و در گام بعـدی، 

همسـایه افغانسـتان. بنابرایـن بـی ثباتـی سیاسـی در 

افغانسـتان بـا توجـه بـه متـام عوامـل آن، به سـود هیچ 

کشـور در منطقـه نخواهـد بـود و این را تاریخ سیاسـی 

ایـن منطقـه بوضـوح ثابـت سـاخته اسـت. اما تـداوم نا 

امنـی در افغانسـتان، کوچکـر از حیطـه کشـورها، در 

حـد گـروه هـای خـورد و بـزرگ مافیایـی چـه در داخل 

آور  سـود  افغانسـتان  از  بیـرون  در  چـه  و  افغانسـتان 

اسـت، ایـن یـک واقعیـت تلـخ و کشـنده¬ی اسـت. 

ایـن  یافـن  ثبـات  و  افغانسـتان  آمـدن صلـح در 

کشـور، هم نفع همسـایگی و منطقوی دارد و هم سـود 

بـرای نظـم و ثبـات در سـطح جهانـی دارد. آنگاهی که 

افغانسـتان دارای یک نظام سیاسـی همسـو و متعادل 

بـا پالیسـی هـای شـهروند محـور و قانونـی گـرأ عـرض 

انـدام منایـد، بـدون تردیـد قسـمتی از نـا امنـی هـای 

ناشـی از فعالیـت هـای تروریسـتی در سـطح منطقه و 

جهان کاسـته می شـود. این به سـود متام انسان های 

جهـان و کشـور هـای بین املللی اسـت. اگـر افراطیت 

در افغانسـتان چـاق گـردد به یقیـن از مرزهای کوچک 

افغانسـتان بـه بیـرون رسازیـر خواهـد شـد؛ کـه ایـن 

موضـوع یکبـار در افغانسـتان و جهـان آشـکارا تجربـه 

شـد و هزینـه هـای اسـتخوان سـوز و نابـود کننـده¬ی 

را بـرای انسـان هـای افغانسـتانی و جهـان در قبـال 

بـا  افغانسـتان دارای نظـام سیاسـی همسـو  داشـت. 

ارزش هـای انسـان محـور در سـطح منطقـه و جهـان، 

مهیـا کننـده فضـای آرام و رو به توسـعه¬ی خواهد بود 

کـه در چنیـن جؤ هـم افغانسـتانی ها آرامـش خواهند 

داشـت و هـم مردمـان منطقـه و جهـان. ایـن مبالغـه 

نیسـت کـه مسـایل افغانسـتان و بـی ثباتی این کشـور 

بـر ثبـات منطقه تأثیـر جّدی داشـته و خواهد داشـت؛ 

چنانچـه کـه تاریـخ گذشـته ایـن را هویـدا تبـارز مـی 

دهـد. پـس! بـرای رسـیدن بـه افغانسـتان آرام و صلـح 

آمیـز فکتـور اولـی و اساسـی بحـث داخلی افغانسـتان 

اسـت کـه متغییریسـت متکی بـر تصامیـم منطقه¬یی 

و  اساسـی  توقـع  افغانسـتان  مـردم  لـذا  جهانـی،  و 

انسـانی از متام کشـور های مؤثر در قضیه افغانسـتان 

دارد، اینکـه بـرای ختم غایلـه¬ی تباه کننـده نیم قرنه 

در افغانسـتان مـردم ایـن خـاک و مردمـان جهـان را 

همیـاری صادقانـه مناینـد. 

یکـی از فکتـور عمده داخلی افغانسـتان، داشـن 

و  مهـم  هـای  شـاخص  کـه  اسـت  عادالنـه¬ی  نظـام 

شـهروند  محـوری،  قانـون  سـاالر،  مـردم  آن،  ارزنـده 

خواهـی، در چارچـوب جمهوریـت و حفـظ ارزش هـای 

فقیـر  مـردم  اواخـر،  ایـن  در  کـه  اسـامی  و  انسـانی 

حاصـل  گـزاف  هـای  هزینـه  بـا  را  آنـان  افغانسـتان، 

منـوده اسـت؛ ایـن گونـه نظـام سیاسـی متعـادل مـی 

توانـد آرامـش و صلـح را در کشـور مهیـا سـازد. دنیـا 

و کشـور هـای منطقـه در ایـن راسـتا افغانسـتان را و 

نظـام سیاسـی مـردم سـاالر را برای این کشـور حامیت 

منایـد. گرچـه جـای خوشیسـت، آن اینکـه در نشسـت 

هـای مهـم بین املللی، کشـور های حـوزه منطقه و در 

سـطح جهانـی حامیت قاطع شـان را از نظام سیاسـی 

که خواسـت و مطالبه¬ی مردم افغانسـتان و همچنان 

همسـو بـا سـنت هـای سیاسـی مـروج جهانـی باشـد، 

اعان منوده اسـت. اما نیاز جدی و اساسـی اسـت که 

جهـت گیـری هـای نیـک خواهانـه در منصـه¬ی عمل 

پیـاده گـردد و زمینه هـای عملی موفقیت پروسـه صلح 

عزمتنـد بـرای مـردم افغانسـتان فراهـم گـردد. 

بـا ایـن اوصـاف هرگـز ثبـات افغانسـتان مسـاوی 

بـه ارضار دیگـران نیسـت. مـا نیازمنـد همـکاری هـای 

زمـان  اینـکار  و  هسـتیم  منطقـه  در  جانبـه  چندیـن 

افغانسـتان  کـه  گیـرد  مـی  خـود  بـه  عملـی  صـورت 

سیاسـی  سـازمان  و  جمهـوری  سیاسـی  نظـام  دارای 

افراطیـت  سـیامی  بـا  افغانسـتان  باشـد.  دموکرتیـک 

تجربـه¬ی گذشـته اسـت کـه نبایـد ارضار آن و پیامـد 

هـای ناگـوار آن از ذهنیـت هـای مردم منطقـه و جهان 

بـه ایـن آسـانی صـاف شـود. افغانسـتان زمانـی مـی 

انسـان  آرامـش  بـه  و جهـان  توانـد در سـطح منطقـه 

هـا و کشـور هـا نقـش مثبـت را بـه عهـده بگیـرد که در 

افغانسـتان صاحـب نظـام سیاسـی جمهوریـت  درون 

متعـادل و قانونـی باشـد. احـرام بـه ارزش هـا، آزادی 

هـا و ایجـاد فرصـت هـای برابـر بـرای متام شـهروندان 

از جانـب نظـام سیاسـی ایـن کشـور، ایـن اطمئنـان 

بـرای جهـان نیـز بوجـود خواهـد آمـد کـه افغانسـتان 

عنـر مثبـت سیاسـی را بـا خـود دارد و در نظـم سـود 

آور جهانـی کمـک خواهـد کرد. لـذا متامی ایـن نکات 

مهـم و حیاتـی مربـوط اسـت بـه نگـرش هـا و کنـش 

هـای سـیاس صادقانـه¬ی مدیران سیاسـی در سـطح 

داخلـی افغانسـتان و همچنـان حامیـت قاطـع جامعـه 

جهانـی از نظـام سیاسـی جمهوریـت کـه خواسـته¬ی 

عامـه¬ی مـردم افغانسـتان اسـت. فرصـت خوشـبینی 

در افغانسـتان ایـن اسـت کـه همسـوی منطقه¬یـی و 

جهانـی و حامیـت از نظام سیاسـی مردم سـاالر تبدیل 

بـه یـک ارزش انسـان دوسـتانه شـده اسـت.   

منی بیننـد. چنیـن باندهـا گاهـی تهدید  علیـه منافع 

کان ملـی نیـز بـه حسـاب می آینـد که بـا اسـتفاده از 

نفـوذ شـان تهدیـدات امنیتی را در تبانـی با گروههای 

مخالـف مسـلح دولت بر علیـه نظام ایجـاد می منایند. 

بـه  حکومت هـا  و  کشـورها  مشـکات  تریـن  اساسـی 

چنیـن  بـا  مقابلـه  افغانسـتان،  حکومـت  خصـوص 

باندهـا و اشـخاص خطرنـاک می باشـد کـه از میـزان 

حامیت هـای قابـل توجـه در سـطوح مختلـف جامعه و 

دولـت برخـوردار انـد.

در  امنیتـی  نیروهـای  و  پولیـس  ماموریـت 

متخلفیـن: بـا  مواجهـه 

مشـخصا پولیـس وظیفـه ی اعـاده و تأمیـن نظـم 

ایـن نیروهـا مسـئولیت  اجتامعـی را بـه عهـده دارد. 

دارنـد تـا هرگونه اشـخاص مخـل نظم را گرفتـار منوده 

و بـه پنجـه ی قانـون بسـپارند. 

بـا در نظرداشـت مسـئولیتی کـه بـه پولیـس ملی 

در چارچوبـه  نیـز  اسـت، صاحیت هایـی  داده شـده 

قانـون بـه آنـان سـپرده شـده اسـت کـه هـر پولیـس 

وظایـف،  از  پولیـس  قانـون  بـه  مراجعـه  بـا  می توانـد 

شـوند.  آگاه  شـان  مسـئولیت های  و  صاحیت هـا 

فلسـفه وجـودی پولیـس در جامعـه بـه مثابـه طبیـب 

اجتامعـی  نیروهـای  و  متخلفیـن  می باشـد،  جامعـه 

قانون شـکن، مصـداق عینـی ویروس هـای اجتامعـی 

تخصـص  از  اسـتفاده  بـا  مسـلکی  پولیـس  کـه  انـد 

مسـلکی اش می توانـد داروی درخـور درد بـه جامعـه 

تزریـق منـوده و از حمـات انبـوه ویروس هـای مرض به 

اجتـامع جلوگیـری منایـد. قلـب 

و  تخصـص  نظرداشـت  در  بـا  مسـلکی  پولیـس 

آموزش هـای حرفـوی کـه در ایـن عرصـه کسـب منوده 

مختلـف  کتگوری هـای  تشـخیص  توانایـی  از  اسـت، 

مجرمیـن برخـوردار اسـت، پولیس مسـلکی تشـخیص 

بـه  کـه  گروههایـی  متکـرر،  مجرمیـن  کـه  می دهـد 

انـد و اشـخاصی کـه  بـه ارتـکاب جـرم  تازگـی مایـل 

در پـی دسیسـه بـه جـرم و جنایـت کشـیده شـده انـد 

و خفـت عملکردهـای جرمـی  میـزان شـدت  بـه چـه 

شـان اثـرات مخـرب بـه جـا گذاشـته و کـدام گروههـا 

هدایـت  و  اصـاح  ظرفیـت  و  قابلیـت  کتگوری هـا  و 

بـه مسـیر رعایـت قوانیـن را دارد؛ بنـا بـر ایـن پولیـس 

مسـلکی بـا در نظرداشـت ایـن گروههـا وارد اقدامـات 

انگیـزه  بـا  موثـر  بـا عملکردهـای  و  مقتضـی گردیـده 

کاهـش جـرم بـه مقابلـه بـا آنـان بـر می خیـزد. از ایـن 

بـا  پولیـس  فیزیکـی  رفتـاری کـه در عملکردهـای  رو 

متخلفیـن در چـوک دهبوری مشـاهده گردیـد از چند 

جهـت قابـل نقـد بـود، اول اینکـه پولیس نبایـد چینن 

زمینـه را فراهـم منایـد کـه درگیـری با متخلـف صورت 

گیـرد، اگـر هـم متخلـف اقـدام بـه درگیـری فیزیکـی 

منایـد، پولیـس بایـد از منظـر قـدرت فیزیکـی آمـوزش 

رزمـی دیـده باشـد کـه بتواند بـا آنان تـا زمان رسـیدن 

نیـروی کمکـی و گرفتـاری شـان مقابله منایـد، در این 

ویدئـو مشـاهده می گـردد کـه متخلـف، پولیـس را زیر 

پـا لگدمـال می کنـد و ایـن یـک توهیـن بـه یونیفـورم 

پولیـس و بـه مثابـه لگدمـال منـودن وقـار اجتامعـی 

نیروهـای امنیتـی محسـوب می گردد تا چشـم و گوش 

دیگـر متخلفیـن را در اهانـت بـه نیروهـای امنیتـی باز 

. ید منا

بنـا بـه هر دلیلـی، درگیـری بـا مامور تأمیـن نظم 

پنداشـته  نافـذه کشـور جـرم  قوانیـن  منظـر  از  عامـه 

می شـود و فـرد خاطـی باید بازداشـت گردیـده و حکم 

برخـورد  نوعیـت  امـا  گـردد؛  تطبیـق  وی  بـر  قانـون 

پولیـس در سـطح جامعـه بـا افـراد و اشـخاص نیـز بـر 

موثریـت تنفیـذ قوانیـن و قانون گرایـی اثر گزار اسـت. 

اگـر رفتـار پولیس خشـن و غیر مسـلکی باشـد نه تنها 

کـه کمـک بـه قانـون گرایـی منی توانـد بلکـه سـطح 

افراد عقده ی، خشـن و قانونگریز را در اجتامع وسـعت 

می بخشـد؛ لـذا در عـوض اینکـه پولیس به مشـاجره و 

لفاظـی بـا خاطیـان بپردازد بهر اسـت که با اسـتفاده 

از صاحیت هایـش کـه در قانـون ذکـر گردیـده اسـت 

بـی درنـگ وارد اقـدام شـده و آنان را به پنجـه ی قانون 

سـپرده تـا فراینـد عدلـی و قضایـی شـان آغـاز گردد.

سید لطیف سجادی

لزوم برخورد مسلکی پولیس با متخلفان نظم عامه
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 مهدی بابک

جمهوریت و حمایت ملی و بین المللی- بخش دوم  و    پایانی



 

هـدف

8

7

6

5

4

3

2

1

HGFEDCBA

32
47

    
    

    
    

د   
دا

 اع
ی با

باز
ب 

وا
 ج


34
46

    
    

    
    

ه   
مار

 ش
و 

وک
ود

 س
ب 

وا
ج

 بازی با اعداد              3248
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3143    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3419
وزیرسفید را در خانه  e7 حرکت دهید. 

3447

جواب هدف         2896

  

 
نده

ت ی

هنرو

ثور
به نظر می رســد که این روزها بســیار خالق هســتید و برنامه دارید که وارد 
مرحله جدیدی از زندگی تان شوید. می توانید بخش خوبی از زمان تان را برای 
طراحی کســب و کار جدید اختصاص دهید. با حداقل انرژی به خواســته های 

تان خواهید رسید. 

جوزا
خالقیت های اســتثنایی شما در کسب وکار بسیار مفید است. می توانید از این 
فرصت برای ســرمایه گذاری استفاده کنید و سود زیادی خواهید برد. زمان آن 

است که به نیازهای شریک عاطفی تان توجه نشان دهید.

سرطان
مشــارکت ها بســیار خوب پیش خواهند رفت. اطرافیــان اراده و اطمینان 
شــما را مورد تحسین قرار می دهند. باید بتوانید به راحتی مشکالت حرفه 
ای و خانگی خود را حل کنید. ســعی کنید که محتاط باشید و توصیه های 

شــریک عاطفی تان را در نظر بگیرید.

اسد
به نظر می رسد که خیلی مشغول هستید، اما موفق خواهید شد هرکاری را که 
برنامه ریزی کرده بودید انجام دهید. باید از این شــرایط مطلوب بیشترین بهره 

را ببرید. زیرا که می توانید در بخش حرفه ای و مالی موفق شوید. 

سنبله
امروز برای تحصیالت و شــناخته شــدن در جامعه مطلوب است. ایده های عالی 
دارید و پروژه های جدیدی را شروع خواهید کرد. احتماال بخواهید که توصیه های 

افراد با تجربه را نیز در نظر بگیرید.

حمل
فرصــت خوبی دارید تا در کارهای حرفه ای تان موفق شــوید. ادامه تحصیل و 
مسافرت کردن امروز عالی است. باید از این مزایا به بهترین نحو استفاده کنید. 
باید از این فرصت ها برای گســترش ذهن تان نیز اســتفاده کنید. امروز بعد از 

ظهر مبلغ غیر منتظره ای پول دریافت می کنید.

میزان
امروز صبح تصمیمات مهمی می گیرید که توسط حس ششم تان است. اگر 
پیشنهاد یک کار داشتید، حتما بپذیرید! می توانید پول خوبی کسب کنید. 

احتیاط کنید و از حدس و گمان اجتناب کنید.

عقرب
در کار و تجارت امروز موفق خواهید شــد. ممکن اســت چندین کار را انجام 
دهید و سرمایه گذاری کوچکی داشته باشید. احتماال با مشکالت اداری مواجه 

شوید. اگر ناراحت هستید، ان را وارد محیط خانواده و دوستان تان نکنید.

قوس
به نظر می رســد که امروز از یک کســب و کار به صــورت جدی می توانید 
پول کســب کنید. مهارت های برقراری ارتباطی تان عالی است و می توانید 
که مشــکالت میان همکاران تان را حل کنید. امروز بعد از ظهر ممکن است 

نامیدی را در زندگی عاطفی تان تجربه کنید.

جدی
امروز صبح مشکالت اعضای جوان خانواده را می توانید با مدیریت خوبی که 
دارید حل کنید. شــما بسیار حرفه ای هستید و فرصتی برای اجرای برنامه 
های خود خواهید داشــت. می توانید درآمد خوبی داشته باشید و خودتان 

را در جامعه اثبات کنید.

دلو
ممکن اســت به یک ســفر خانوادگی غیر منتظره ای بروید. مذاکره و برقراری 
ارتباط با جنس مخالف بسیار امروز مطلوب است. علیرغم موانعی که وجود دارد؛ 
با مدیریت خوبی که دارید می توانید تمام کارهای تان را با موفقیت تکمیل کنید.

2897

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 

ـ  ـ خاطره  ـ خاطر  خطر 
خطا ـ خمار ـ خام ـ اخم 
ـ  ـ شخم  ـ خشم  ـ خم 
شاخ ـ شاخه ـ خار ـ رخ 

ـ خرم.
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غضنفر کاظمی

حوت
رئیس و همکارانتان به دلیل ایده های خیلی خوبی که دارید شــما را تحسین 
خواهند کرد. از سمت دیگر، شما تصمیم دارید که تمام وظایف خود را تکمیل 
کنید. امروز بعد زا ظهر شما و شریک عاطفی تان دوستان تان را مالقات خواهید 

کرد.

 شطرنج                     3420

ا

آهوبچهـ  ادامهـ  باشندهـ  پروانگانـ  تالشـ  ثباتـ  جگرخراشـ  چایخانه 
ـ حیات ـ خلقت ـ دردآلود ـ ذکاوت ـ رسمیت ـ زورمند ـ ژنده ـ سرشار ـ 
شکستـ  صفراـ  ضربهـ  طوفانـ  ظهورـ  عقربهـ  غزالـ  فراهتـ  قنددان 

ـ کبد ـ لیلی ـ مهمان ـ نوقدم ـ وطندار ـ هوس باز ـ یادنامه.
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انفجـاری در صالـون منایـش جابجـا کرده اند. 

بـا سـاخت »حرامزاده هـای لعنتـی« کوینتیـن تارانتینـو بـار دیگـر بـه اوج رسـید. 

بسـیاری از کارشناسـان نیـز بـاور دارنـد کـه این فلم یکـی از بهرتین اثر وی اسـت. 

او در ایـن اثـر جدیـد تصویـری بـی باکانه و بـی پـروا از دوران جنگ جهانـی دوم را 

بـه تصویر کشـیده اسـت. 

ایـن فلـم در سـال 2009 جایـزه بهرتیـن نقـش مکمل مرد اسـکار، گلـدن گلوب و 

جشـنواره کـن را بـا بازیگری کریسـتوف والتـس از آن خود کـرد و در چندین بخش 

ایـن سـه جشـنواره هـم نامـزد بـود. فلـم حرامزاده هـای لعنتـی 321 میلیـون دالـر 

فروش داشـت. 

جنگوی زنجیر گسسته

جنگـوی زنجیـر گسسـته یکـی دیگـر از بهرتیـن فلم هـای کوئینتیـن تارانتینـو و 

محصـول سـال 2012 اسـت. این فلم توانسـت جایزه اسـکار بهرتیـن بازیگر نقش 

مکمـل مـرد و جایـزه اسـکار بهرتیـن فلم نامـه را از آن خـود کنـد. 

داسـتان فلـم از هرنمنایـی دکـرت »کینـگ شـولتز« کـه یـک شـکارچی جایزه بگیـر 

اسـت رشوع می شـود. ایـن دکـرت در ادامـه برده ای سـیاه پوسـت به نـام »جنگو« را 

می خـرد تـا بـه او در بـه دام انداخـن خالفـکاران کمـک کنـد. این هـا خالفـکاران 

بسـیاری را می کشـند و در اخیـر تـار باریـک دوسـتی بیـن دو ایجـاد می شـود در 

حـدی کـه دکـرت کینـگ شـولتز بـه جنگو کمـک می کنـد تا همـر بـرده اش را که 

در چنـگ یـک مزرعـه دار ثرومتنـد و  بی رحـم بنام »کلویـن کندی« اسـت را نجات 

دهد. 

تارانتینـو در فلـم جنگـوی زنجیـر گسسـته بـرده داری و زجـری کـه سـیاه پوسـتان 

امریکا می کشـیدند را بسـیار عریان به منایش گذاشـته اسـت و مهم تر از آن نشـان 

داده اسـت کـه آدم هـا بیشـرت از آن چـه کـه تصـور می شـود می توانـد بی رحـم و 

وحشـی باشـد، چیـزی که بدون اسـتثنا در متـام فلم های ایـن کارگـردان می توان 

مشـاهده کرد. 

در ایـن فلـم لئونـاردو دی کاپریـو در نقـش کلویـن کنـدی، کریسـتف والتـس در 

نقـش دکـرت کینـگ شـولتز و جیمـی فاکـس هـم در نقـش جنگـو بسـیار خـوب 

درخشـیده اند. 

فلـم جنگـوی آزاد شـده از نظـر فـروش هـم یکـی از فلم هـای موفـق سـال 2012 

محسـوب می شـود. فـروش هفتـه اول ایـن فلـم در آمریـکا حـدود 30 میلیـون دالر 

بـود و فـروش کل آن در آمریـکا بـه بیـش از 162 میلیون رسـید. هم چنین این فلم 

بیـش از 425 میلیـون دالر در کل جهـان فروش داشـت که رقمی مناسـب در برابر 

بودجـه ی 100 میلیـون دالری ایـن فلم محسـوب می شـود.

هشت نفرت انگیز

فلـم  هشـت نفرت انگیـز یکـی دیگـر از شـاه کارهای کوئینتیـن تارانتینـو اسـت. 

ایـن فلـم محصـول 2015 و یکـی دیگـر از بهرتیـن فلم هایـی اسـت کـه تـا اکنـون 

دیـده ام. هشـت نفرت انگیـز پـر از معـا و پر از هیجان اسـت. داسـتان فلم هشـت 

نفرت انگیـز کمـی پـس از جنگ هـای داخلـی آمریکا می گـذرد. زمانی کـه جنگ و 

جدل هـای نـژادی کـم و بیـش وجـود داشـتند. 

فلـم، داسـتان هشـت فرد را تعریـف می کند که در طـی اتفاقاتی مجبور می شـوند 

بـرای مدتـی در یـک مهـان رسا در کنار هم مبانند که این مسـئله باعـث به وجود 

آمـدن اتفاقـات بسـیار جالـب و ترسـناکی بین آن ها می شـود. تنها یـک بخش این 

فلـم در بیـن بـرف و رسدی می گـذرد و بخـش بزرگـی از فلـم هـم فقـط در یـک 

مهان خانـه ی کـه عابریـن در آن اقامـت دارد می گذرد. جالب هم همین جاسـت. 

بـا آن کـه دور خـوردن دوربیـن بـر روی یـک مهان خانه بسـیار خسـته کننـده باید 

باشـد، امـا هیجـان و رویدادهـای عجیـب و غریبـی کـه در فلـم اتفـاق می افتـد از 

خسـته کنندگـی فلـم شـدیدا می کاهـد و حتـی دیدنی تـرش هـم می کند. 

ایـن فلـم در سـه رشـته، بهرتیـن بازیگـر نقـش مکمـل زن، بهرتیـن موسـیقی فلـم 

و بهرتیـن تصویـر بـرداری نامـزد دریافـت جایـزه اسـکار شـد و از ایـن میـان فقـط 

توانسـت جایـزه اسـکار بهرتیـن موسـیقی فلـم را بـا نوازندگی انیـو موریکونـه از آن 

خـود کنـد. هزینـه فلـم هشـت نفرت انگیـز 44 میلیون دالر شـد و پـس از آن 156 

میلیـون دالـر هـم فروش داشـت. 

27 مـارچ امسـال، کوئینتیـن تارانتینو 68 سـاله شـد؛ او کـه از هیچ رشوع 

کـرد و بـه بزرگرتیـن دسـت آوردها نایـل گشـت. او کـه یـک زمانـی فقـط 

بلیـت فـروش یـک سـینای کوچـک بـود و او که اکنـون یکـی از بزرگرتین 

کارگردان هـای عـر مـا و حتـی فراتـر از ایـن عـر اسـت. گرچنـد شـاید 

بیاییـد و بگوییـد از تولـد او چنـد روزی گذشـته اسـت و دیگـر نوشـن در 

بـاره او بی ربـط اسـت. امـا از نظـر مـن اصال ایـن گونـه نیسـت. تارانتینو با 

آن فلم هـای عالـی و ابداعـات نیکویـی که در ایـن راه انجام داده بیشـرت از 

این هـا قابل سـتایش اسـت. 

مـن از این کارگردان و هرن پیشـه ی کارکشـته تنها هفت فلمـش را دیده ام 

کـه هـر کـدام آموزنده و ارزشـمند بوده اسـت. امـا فلم هـای »حرامزاده های 

لعنتـی«، »جنگجوی آزاد شـده« و »هشـت نفرت انگیز« ایـن کارگردان برای 

مـن حداقـل بسـیار بهـرت و تاثیرگذارتـر از آن چیـزی بود که فکـر می کردم. 

مـن تقریبـا هـر کـدام این سـه فلم را بیشـرت از سـه چهار بـار دیـده ام و اگر 

بگویـم شـاید تـا آخـر عمـر از فلم هـای شـدیدا مـورد عالقـه ام خواهـد بـود، 

سـخن بـه گـزاف نگفتـه ام. در ادامه بـه خاطر نیکوداشـت از بـه دنیا آمدن 

یکـی از عالی تریـن کارگردان هـای تاریـخ سـینا و بـه خاطـر جاویدانگـی 

و دیـدن بیشـرت فلم هـای او در مـورد سـه فلـم کـه در بـاال ذکرشـان آمـده 

می پـردازم. قابـل ذکـر اسـت کـه پرداخـن بـه فلـم های ایـن کارگـردان به 

معنـی نقـد و بررسـی حرفـه ای ایـن فلم هـا نیسـت، مـن تنهـا بـه داسـتان، 

محتـوا، اسـتقبال و فـروش ایـن سـه فلم خواهـم پرداخت.  

حرامزاده های لعنتی

ایـن فلم تولید سـال 2009 اسـت. داسـتان فلـم حرامزاده هـای لعنتی در 

حـول و حـوش جنـگ جهانـی دوم و در واقـع یـک ماجـرای خیالـی در باره 

سـقوط هیتلـر و حـزب نـازی اسـت. این فلـم هم زمـان دو خط داسـتانی را 

در چنـد فصـل دنبـال می کنـد و در آخـر هم هـر دو را به هم می چسـپاند. 

نـام فصـل اول این فلم »روزی روزگاری نازی ها در فرانسـه اشـغالی«، فصل 

دوم »حرامزاده هـای لعنتـی«، فصـل سـوم »شـب های آملانـی در پاریـس«، 

فصـل چهـارم »عملیـات کینـو« و نـام فصـل پنجـم ایـن فلم هـم »انتقـام از 

غـول چهره« اسـت. خط داسـتانی اول در باره کشـتار یک خانـواده یهودی 

توسـط یـک رسهنـگ نازی اسـت. امـا در این حادثـه دخرت جـوان خانواده 

بـه نـام شوشـانا از ایـن کشـتار فـرار می کنـد و بـا گذشـت چنـد سـال در 

پاریـس صاحـب سـینای کـه از عمـه اش بـه ارث مانـده می شـود. او در 

ادامـه بـه دنبال انتقـام خـون خانـواده اش از نازی هـا می رود.

خـط داسـتانی دوم مربـوط گروهـی از رسبـازان آمریکایـی بـا رس گروهـی 

»بـرت پیـت« در نقـش »آلدو راین« اسـت کـه فقط به خاطر کشـن نازی ها 

بـه فرانسـه آمده انـد. آن هـا فقـط یـک هـدف دارنـد: کشـن نازی هـا. ایـن 

کشـن و بی رحمـی در حـدی زیـاد اسـت که نام ایـن گروه حتـی به گوش 

خـود هیتلـر نیز می رسـد. 

پس از آشـنایی شوشـانا با یکی از رسبازان نازی که قهرمان جنگ اسـت و 

از او فلمی هم سـاخته شـده اسـت، قرار می شـود که فلم وی در سـینای 

شوشـانا در حضـور خـود هیتلـر بـه منایش در آیـد. از همین جاسـت که دو 

خـط داسـتانی جـدا از هـم بـه هـم پیوسـت می خورد. چـون هم شوشـانا و 

هـم گـروه حرامزاده هـای لعنتـی فقـط یـک هـدف دارنـد. شوشـانا تصمیم 

می گیـرد بـا جمـع شـدن رسان نـازی در سـینا و در حیـن دیـدن فلـم  بـا 

سـوختاندن نـوار فلم هـا، همه شـان را از بیـن بـرد. گـروه »حرامزاده هـای 

لعنتـی« نیـز بـا هاهنگـی یـک بازیگـر فرانسـوی آدم هایـش را بـا مـواد 

کوئینتینتارانتینووفلمهایشگفتانگیزش
افغانسـتان مـا: کتـاب »جنـگ و مهاجـرت؛ شـبکه های اجتاعـی 

و اسـرتاتیژی اقتصـادی هزاره هـای افغانسـتان« نوشـته السـاندرو 

مونسـوتی بـا ترجمـه مشـرتک بلقیـس علـوی و علی واعظـی منترش 

شـد.  السـاندرو مونسـوتی، اسـتاد مردم شناسـی و جامعه شناسـی 

انسـتیتوت مطالعـات عالـی بین امللـل و توسـعۀ ژنـو اسـت. او از 

اواسـط دهـه 1990 تحقیقـات میدانـی متعـددی را در افغانسـتان، 

تـا شـیوه های هم بسـتگی و  ایـران انجـام داده اسـت  پاکسـتان و 

هـم کاری در بسـرت منازعه و مهاجرت اجبـاری را مطالعه کند. بعدتر 

ایـن پژوهشـگر دامنـه تحقیقـات خـود را بـه دیاسـپورای افغان هـای 

سـاکن کشـورهای غربی هم گسـرتش داد. در نتیجۀ این مطالعات 

دنبالـه دار اسـت کـه او بـه تحلیـل جنـگ و بازسـازی پـس از جنـگ 

در پرتو شـبکه های اجتاعی و اسـرتاتژی های اقتصـادی  می پردازد 

کـه مهاجـران بسـط می دهنـد.

السـاندرو مونسـوتی را در محافـل آکادمیـک ابتـدا بـا پژوهش هـا و 

مقـاالت متعـددش در حـوزۀ افغانستان شناسـی و بـه ویـژه در حـوزۀ 

مهاجـرت افغان هـا می شناسـند. کتـاب جنـگ و مهاجـرت، نتیجـه 

تـا 2001  او در فاصلـه سـال های 1996  پژوهشـی میدانـی  کار 

اسـت و یکـی از آثـار مرجع در حوزه مردم شناسـی افغان ها به شـار 

مـی رود.  ایـن اثـر در سـال 2004 از سـوی انسـتیتوت قوم نـگاری 

نوشـاتل )سـوئیس( و انتشـارات خانـۀ علـوم انسـانی )پاریـس( بـه 

زبـان فرانسـوی بـه چاپ رسـیده و یک سـال بعد، نـرش راتلج ترجمۀ 

آن را بـه زبـان انگلیسـی منتـرش کرده اسـت. 

مرتجـان کتـاب، ایـن اثـر را از روی نسـخه ی فرانسـوی و هم چنین 

نسـخه ی انگلیسـی کتـاب کـه بـه دسـت خـود نویسـنده بازخوانـی 

شـده، برگـردان کرده اسـت.  

ایـن کتـاب  علـی واعظـی یکـی از مرتجـان در رابطـه بـه چـاپ 

بـرای  اثـر  ایـن  »امیدواریـم  اسـت:  نوشـته  فیسـبوکش  در صفحـه 

عالقه منـدان علـوم اجتاعـی، بـه خصـوص دوسـتداران حوزه هـای 

مردم شناسـی و جامعه شناسـی، پژوهشـگران و دانشـجویان مفیـد 

واقـع شـود.«

او هم چنیـن گفتـه اسـت: »مـا ایـن ترجمـه را بـه خاطـرۀ آوارگان و 

بازمانـدگان نسل کشـی مـردم هـزاره تقدیم می کنیم؛ آنهـا که رنج ها 

بردنـد امـا بـا مقاومـت شـجاعانه بـرای حفـظ زبـان و هویت  خـود به 

تعبیـر هانـا آرنت »پیش قراوالن مردمان خویش« شـدند. اگر نوشـن 

شـیوه ای از مقاومـت علیـه فراموشـی اسـت، امیـد داریـم کـه ایـن 

ترجمـه گام کوچکـی در این راسـتا باشـد.«

این کتاب توسط انتشارات نسل نو در کابل نرش شده است.

پسازآشــناییشوشانابایکیازسربازاننازی
کهقهرمانجنگاســتوازاوفلمیهم
ســاختهشدهاست،قرارمیشودکهفلموی
درســینمایشوشانادرحضورخودهیتلربه
نمایشدرآید.ازهمینجاســتکهدوخط
داســتانیجداازهمبههمپیوستمیخورد.
چونهمشوشاناوهمگروهحرامزادههای
لعنتیفقطیکهدفدارند.شوشــاناتصمیم
میگیردباجمعشــدنسراننازیدرسینماو
درحیندیدنفلمباســوختاندننوارفلمها،

همهشانراازبینببرد.

کتاب

فلمبرداریویژهبرنامهسریال
فرندز،هفتهآیندهانجاممیشود

رونـد سـاخت و فلم بـرداری ویـژه برنامـه رسیال محبـوب دوسـتان )فرندز(، 

پـس از چنـد مـاه تعویق، رسانجـام از هفته آینده از رس گرفته خواهد شـد.

بـه گـزارش کولیـدر فلم بـرداری ویـژه برنامـه گردهایـی بازیگـران رسیـال 

دوسـتان یـا هـان فرنـدز )Friends(، پـس از یـک سـال توقـف، رسانجام 

از هفتـه آینـده آغـاز خواهـد شـد و بـه زودی نیـز می توانیـم آن را مشـاهده 

. کنیم

بنابـر گفتـه منابـع مختلف خـری، فلم بـرداری این ویـژه برنامه قرار اسـت 

در اسـتودیو ۲۴ شـهر بربنـک در لـس آنجلـس انجـام شـود. یعنـی هـان 

اسـتودیویی کـه ایـن رسیـال از قسـمت اول تا قسـمت آخر، در آن سـاخته 

. شد

خواهنـد  حضـور  برنامـه  ویـژه  ایـن  در  فرزنـد  مجموعـه  بازیگـر   ۶ هـر 

 Matthew( متیـو پـری ،)Jennifer Aniston( داشـت. جنیفـر آنیسـتون

 David( دیویـد شـویمر ،)Courteney Cox( کورتنـی کاکـس ،)Perry

 Matt( و مـت لـه بالنـک )Lisa Kudrow( لیسـا کـودرو )Schwimmer

بودنـد. ایـن رسیـال محبـوب  بازیگـران   ،)LeBlanc

البتـه ذکـر ایـن نکتـه الزم اسـت کـه ایـن ویـژه برنامـه، دارای داسـتان و 

فلم نامـه منی باشـد و قـرار اسـت تنهـا شـامل گفتگویـی بیـن ایـن شـش 

بازیگـر باشـد و آنهـا را پـس از حـدود ۱۶ سـال، در کنـار یکدیگـر گـرد هم 

آورد.

گرچـه یکـی از تهیه کننـدگان ایـن ویـژه برنامـه اعـالم کرده اسـت کـه قرار 

اسـت در بخشـی از آن، بازیگـران از روی فلم نامـه بـازی کننـد. وی در این 

مـورد توضیح بیشـرتی نداده اسـت اما احتـاال می توانیم پس از سـال ها، 

ایـن رسیـال،  داشـتنی  دوسـت  بـا شـخصیت های  را  کوتاهـی  لحظـات 

سـپری کنیم.

بـن وینسـتون )Ben Winston(، کارگـردان ایـن ویـژه برنامه خواهـد بود و 

هـر ۶ بازیگـر آن نیـز، جـزوی از تیـم تهیه کننـده ایـن برنامـه خواهنـد بود. 

گفتـه می شـود ایـن ۶ بازیگـر بـرای حضـور در ایـن برنامـه، بیـن ۳ تـا ۴ 

میلیـون دالـر دسـتمزد خواهنـد گرفت!

شـبکه اچ بـی او مکـس )HBO Max(، سـال قبـل مبلغ ۴۰۰ میلیـون دالر 

را بـه شـبکه نتفلیکـس داد تـا بتوانـد حـق پخش انحصـاری ایـن رسیال و 

البتـه ویـژه برنامه آن را کسـب کند. قرار بود این ویـژه برنامه، در روز افتتاح 

رسویـس اسـرتیم اچ بـی او مکـس پخش شـود اما با انتشـار ویـروس کرونا، 

سـاخت ایـن ویـژه برنامه نیـز به تعویـق افتاد.

تاریـخ  از مطرح تریـن و محبوب تریـن رسیال هـای  رسیـال فرنـدز، یکـی 

تلویزیـون می باشـد و هواداران میلیونی آن، سـال ها بود کـه امیدوار بودند 

تـا ادامـه ای بـرای آن سـاخته شـود و یـا یـک فلـم سـینایی دربـاره آن را 

مشـاهده کننـد. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه انتظـار مـی رود کـه ایـن ویژه 

برنامـه، توسـط میلیون هـا نفـر در رسارس دنیـا دیـده شـود.

گفتنـی اسـت کـه زمان پخش این ویژه برنامه هنوز مشـخص نشـده اسـت 

امـا در مـاه آینـده میـالدی، دو روز مهـم وجـود دارد. تاریـخ اول، روز ۶ مـه 

)۱۶ ثـور( می باشـد کـه آخریـن قسـمت ایـن رسیـال در سـال ۲۰۰۴، در 

روز ۶ مـی آن سـال پخش شـد.

تاریـخ دوم امـا روز ۲۷ مـی )۶ جـوزا( اسـت کـه سـالگرد تاسـیس شـبکه 

اسـرتیم اچ بـی او مکـس اسـت و ممکـن اسـت ایـن شـبکه بـا یـک سـال 

تاخیـر، ایـن ویـژه برنامـه را در روز تاسـیس خـود پخـش کنـد.

و  کتاب »جنگ  فارسی  ترجمه 
منتشر شد مهاجرت« 

خبر

رویداد



برنتفـورد در حضـور مهاجـم ایرانـی خـود مقابـل 

ادامـه  در  رسـید.  تسـاوی  بـه  هادرسـفیلد 

چمپیونشـیپ  نهـم  و  سـی  هفتـه  رقابت هـای 

انگلیـس، تیـم فوتبـال برنتفـورد کـه پـس از سـه 

در  را  قـدوس  سـامان  دوبـاره  غیبـت  مسـابقه 

 ۱۶ سـاعت  از  داشـت،  میانـی  خـط  و  ترکیـب 

امـروز در ورزشـگاه خانگـی هادرسـفیلد، مهامن 

ایـن تیـم رده نوزدهمـی بـود. برنتفورد که در سـه 

دیـدار اخیـرش یـک پیـروزی و دو مسـاوی پیاپی 

داشـت، در دیـدار خـارج از خانـه امـروز مقابـل 

هادرسـفیلد بـه تسـاوی یک بـر یک رضایـت داد 

تـا برای سـومین هفتـه پیاپی در حـرت پیروزی 

مبانـد. یـاران قـدوس با کسـب سـومین تسـاوی 

متوالـی در ایـن فصـل ۶۹ امتیـازی شـدند و بـه 

رده سـوم جـدول چمپیونشـیپ انگلیـس صعـود 

کردنـد، امـا بـا توجـه بـه اختـاف ۱۵ امتیـازی 

بـا نوریچ سـیتی صدرنشـین شـانس قهرمانـی را 

تقریبـا از دسـت دادنـد.

سـامان قدوس، هافبک ایرانی برنتفـورد امروز در 

سـی و دومین بـازی فصل خود در چمپیونشـیپ 

انگلیـس، تـا دقیقـه ۷۲ در زمین بود و نتوانسـت 

عامـل برتری تیمش برابر هادرسـفیلد شـود.

توقف برنتفورد با سامان قدوس

ورزش
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حادثه روشـن شـود. 

مقامـات مـر از جملـه خواسـتار تحلیـل داده هـای جعبـه 

بـا ۲۵ خدمـه کشـتی هسـتند. سـیاه کشـتی و گفت وگـو 

تـردد  آن در  پرچـم  بـا  پانامـا، کـه کشـتی  اداره دریانـوردی 

بـوده، و رشکـت مسـئول امـور فنـی کشـتی بـا نـام "مدیریـت 

کشـتی برنهـارد شـولته" )BSM( اعـام کرده انـد، تحقیقـات 

مسـتقل خـود را آغـاز خواهنـد کـرد.

عهـده منی گیـرد. 

او بـه خرگزاری بلومـرگ گفت که خسـارت های احتاملی 

از سـوی بیمه ها تضمین شـده اند. 

دیگـر  فرونـد  صدهـا  بـار  دیرکـرد  امـا  بیمـه  رشکت هـای 

کشـتی ها را برعهـده خواهنـد گرفـت، کـه در صف گـذار از 

کانـال منتظـر مانـده بودنـد. 

هم اکنـون تحقیقـات زیـادی در جریـان اسـت تـا علت این 

کشـتی بـاری اور گیـون یـک هفتـه متـام کانـال سـویس را بسـت و 

مانـع عبـور صدهـا کشـتی شـد. 

مسـئوالن کانـال سـویس یـک میلیـارد دالر خسـارت خواسـته اند. تا 

زمانـی کـه توافقـی در ایـن زمینـه حاصـل نشـده، ایـن کشـتی اجازه 

ادامـه حرکـت در مسـیر خـود را ندارد. 

بـه دلیـل اختـاف بـر رس جـران خسـارت از سـوی مقامـات کانـال 

سـویس، کشـتی "اور گیـون" فعـا اجـازه نـدارد به مسـیر خـود ادامه 

دهد. 

اداره امـور کانـال سـویس بـه دلیل بسـته شـدن این کانال خواسـتار 

جران خسـارت یک میلیارد دالری شـده اسـت و تنها زمانی کشـتی 

اجـازه حرکـت خواهد داشـت که توافقـی در این زمینه حاصل شـود.

اسـامه ربیـع، رئیـس اداره امـور کانـال سـویس بـه روزنامـه دولتـی 

االهـرام مـر گفت: »زحمـت و کار زیادی برای نجات کشـتی هزینه 

کردیـم و درآمـد روزانـه خـود را از دسـت دادیـم. 

بنابرایـن بایـد بـه مـا خسـارت پرداخـت شـود.« هم اکنون کشـتی اور 

گیـون در دریاچـه ای میـان بخـش شـاملی و جنوبـی کانـال سـویس 

لنگـر انداخته اسـت. 

اداره امـور کانـال سـویس ادعـای خسـارت روزانـه میـان ۱۴ تـا ۱۵ 

میلیـون دالـر در روز را دارد. عـاوه بـر ایـن رشکـت صاحـب کشـتی 

را  و الی  از گل  مـری  بیـرون کشـیدن کشـتی ۴۰۰  هزینـه  بایـد 

بپـردازد. 

ربیـع بـا اشـاره به اینکـه این کشـتی حمل کننده باری بـه ارزش ۳،۵ 

میلیـارد دالـر اسـت، گفـت: »ایـن مـا بودیـم که این کشـتی و بـار آن 

را نجـات دادیـم.« مسـئولیت دیرکـرد بار بـه مقصد را رشکـت تایوانی 

کشـتیرانی "اور گریـن ماریـن" برعهـده دارد کـه کشـتی را در اجـاره 

خود داشـته اسـت. 

امـا اریـک هسـیه، رئیـس ایـن رشکـت می گویـد هیـچ مسـئولیتی بر 

را موقتا توقیف کردند اور گیون  مســئوالن کانال سویس کشــتی 

را می خواهد آتاالنتا  میالن ســتاره جنجالی 

گروه های حقوق بشری روسیه نقش این کشور 
در نقض حقوق بشر در سوریه را محکوم کردند 

PSG بزرگترین قربانی تمدید نیمار و امباپه با

بریتانیا از ۳۰ مورد لختگی خون 
در مغز پس از تزریق واکسین آسترازنکا خبر داد 

"اکرثیـت قریـب بـه اتفـاق مصاحبـه شـوندگان، 

آن  بلکـه  منی داننـد،  منجـی  یـک  را  روسـیه 

کشـور را یـک نیـروی خارجـی مخـرب می داننـد 

تقویـت  بـه  آن  سیاسـی  و  نظامـی  مداخلـه  کـه 

جنایتـکار جنگـی کـه در راس کشورشـان اسـت 

کمـک کـرده اسـت."

گـزارش گروه هـای حقـوق برشی روسـیه بـه موارد 

نقـض حقـوق بـرش سـوریه ای ها توسـط نیروهـای 

روسـیه از جملـه مببـاران غیرنظامیـان و حامیـت 

از حکومـت سـوریه اشـاره می کنـد. دولـت بشـار 

اسـد از هـامن ابتـدای جنگ به هدف قـرار دادن 

شـیمیایی  سـاح های  از  اسـتفاده  غیرنظامیـان، 

علیـه شـهروندان غیرنظامـی و محـارصه شـهرها و 

گرسـنگی دادن بـه مـردم این شـهرها متهـم بوده 

است.

ایـن گـزارش همچنیـن بـه مـوارد تخلـف نیروهای 

تحـت امـر امریکا که در سـوریه مداخلـه کرده اند، 

"بیشـر گزارش هـای  امـا می گویـد  اشـاره کـرده  

از  کـه  اسـت  مـواردی  بـه  مربـوط  اول  دسـت 

طـرف نیروهـای دولـت سـوریه و متحـدان آنهـا و 

گـروه هـای مخالـف مسـلح، از جملـه گـروه هـای 

تروریسـتی انجـام شـده اسـت".

اولـگ اورلـوف، از گـروه حقـوق بـرشی مموریـال 

مببـاران  خرنـگاران،  بـا  گفتگـو  در  روسـیه 

غیرنظامیـان سـوریه را بـا روش های ارتش روسـیه 

در چچـن در زمـان دو جنـگ علیـه جدایی طلبان 

مقایسـه کـرده اسـت.

ایـن  دولـت  از  روسـیه  بـرشی  حقـوق  گروه هـای 

مبباران هـای  مـورد  در  تـا  خواسـته اند  کشـور 

تحقیقـات  بـه  دسـت  سـوریه  در  روسـیه  ارتـش 

بپـردازد. غرامـت  قربانیـان  بـه  و  بزنـد  مسـتقلی 

گروه هـای حقوق برشی روسـیه با انتشـار گزارشـی 

در بـاره دخالـت ایـن کشـور در جنـگ سـوریه از 

مـردم ایـن کشـور خواسـتند مسـئولیت موارد سـوء 

اسـتفاده و نقض حقوق برش در سـوریه را بپذیرند.

گـزارش ایـن گروه هـا در دهمیـن سـالگرد جنـگ 

اولیـن  ایـن  اسـت.  منتـرش شـده  داخلـی سـوریه 

گـزارش در بـاره دخالـت روسـیه در جنـگ داخلـی 

دادن  نشـان  آن،  تهیـه  از  هـدف  و  اسـت  سـوریه 

سـوریه  در  روسـیه  نظامـی  اقدامـات  قربانیـان 

اسـت کـه تا کنـون بـرای عمده رسـانه های روسـی 

موضوعـی تابـو بـوده اسـت.

آنهـا  کـه  گفتنـد  گـزارش  ایـن  تهیه کننـدگان 

می خواهنـد مـردم روسـیه ایـن گـزارش را بخواننـد 

و "مسـئولیت خـود را در مـورد آنچـه بـه نـام آنها در 

کننـد." درک  می افتـد  اتفـاق  سـوریه 

و  کشـیده  طـول  سـال  دو  گـزارش  ایـن  تهیـه 

کـه  بـا سـوری هایی  گـزارش،  ایـن  تهیه کننـدگان 

از جنـگ بـه لبنـان، ترکیـه، آملان، روسـیه و سـایر 

کرده انـد. مصاحبـه  گریخته انـد،  کشـورها 

آنهـا گفته انـد "امیـد چندانـی ندارنـد تـا واکنـش 

جـدی از سـوی جامعـه ببیننـد."

گـزارش منتـرش شـده، در مغایرت آشـکار بـا روایت 

رسـمی دولـت والدیمیـر پوتیـن، رئیس جمهـوری و 

سـتایش آن از نقـش ارتـش روسـیه در مقابلـه بـا 

پیکارجویـان و حامیـت از دولـت بشـار اسـد بـوده 

است.

ایـن گـزارش را گـروه مموریـال، یکـی از مهم تریـن 

سـازمان های حقـوق بـرش روسـیه و چنـد سـازمان 

دیگـر تهیـه کرده اند. این گـزارش ۲۰۰ صفحه ای، 

شـامل مصاحبـه بـا بیش از ۱۵۰ شـاهد از سـوریه 

گفتنـد:  خـود  گـزارش  در  گروه هـا  ایـن  اسـت. 

در مـاه جنوری امسـال قوت گرفـت که کوون بونگ 

سـئوک، مدیـر عامل ال جـی الکرونیکـس، اذعان 

کـرد کـه ایـن رشکـت در حـال بررسـی رسنوشـت 

بخـش ارتباطـات تلفـن همراه خـود اسـت. ناظران 

انتظـار  هوشـمند  همـراه  گوشـی های  صنعـت 

داشـتند ایـن تصمیم در جلسـه ۲۴ مـارچ به اطاع 

هیئـت مدیـره این رشکت برسـد، با این حـال در آن 

مقطـع زمانـی مسـئوالن رشکت گفتند کـه هنوز در 

حال بررسـی گزینه های پیش رو هسـتند. درحالی 

گوشـی های  فـروش  بـازار  زمینـه  در  ال جـی  کـه 

همـراه بـا مشـکل مواجـه اسـت بـا این حـال ارزش 

سـهام ایـن رشکـت بـاال رفته اسـت چرا که بـا توجه 

بـه همه گیری کرونـا و در خانه ماندن بیشـر افراد، 

اسـتفاده مـردم از لوازم خانگـی و تلویزیون افزایش 

یافتـه اسـت. بازارهایی کـه در آن ال جـی به عنوان 

تولید کننـده ای رسشـناس شـناخته می شـود.

ال جـی در سـال های اخیـر بـه تدریـج حضـور خود 

خودروهـای  همچـون  نوظهـور  فناوری هـای  در  را 

قطعـات  همچـون  آن هـا  داخلـی  اجـزای  و  برقـی 

موتـور و شـارژرها متمرکـز کـرده اسـت. 

پـاره ای از گامنه زنی هـا حاکـی از نقـش ال جـی در 

تولیـد محصـول خـودروی برقـی رشکـت اپل اسـت 

کـه انتظـار مـی رود در سـال ۲۰۲۴ بـه بـازار عرضه 

شود.

رسـانه های کوریـای جنوبـی گـزارش کرده انـد کـه 

رشکـت تولیـد محصوالت الکرونیکـی ال جی قصد 

تولیـد گوشـی های هوشـمند خـارج  بـازار  از  دارد 

شـود و کارمنـدان ایـن بخـش را به سـایر واحدهای 

تجـاری خـود منتقـل کنـد. ال جـی پـس از تحمل 

خسـارت هنگفـت در ایـن بخـش در سـال ۲۰۱۵ 

تـاش کـرد واحـد ارتباطـات موبایلـی خـود را، کـه 

واحـد تولیـد گوشـی های هوشـمند را تحـت نظـر 

دارد، بفروشـد. 

گفتـه می شـود ال جـی در ایـن بـاره مذاکراتـی بـا 

وین گـروپ  رشکـت  نظیـر  عاقه منـد  خریـداران 

)Vingroup( ویتنـام داشـته، امـا ایـن گفتگوها در 

نهایـت بـه توافـق منجـر نشـده اسـت.

یـک منبـع آگاه در رشکـت ال جـی بـه روزنامه تایمز 

کوریـای جنوبـی گفتـه اسـت: »ال جـی گزینه های 

مختلفـی ماننـد فـروش، جـدا کـردن بخـش تلفـن 

بـه  امـا  داشـت  نظـر  در  را  کلـی  خـروج  و  همـراه 

تازگـی تصمیـم گرفتـه اسـت بـه طـور کلـی از ایـن 

بـازار خـارج شـود.« گفتـه می شـود ایـن تصمیـم به 

صـورت رسـمی روز ۵ اپریل به هیئـت مدیره ال جی 

ابـاغ خواهد شـد. 

مقامـات رسـمی ال جـی هنـوز از تایید رسـمی این 

ایـن  خـروج  احتـامل  کرده انـد.  خـودداری  خـر 

رشکـت از بـازار تجـارت تلفن هـای هوشـمند زمانی 

چلسی ۲-۵ وست بروم؛تیاگو سیلوا عامل تحقیر تیم توخل
چلسی در روزی که خیلی زود 10 نفره شد با نتیجه 4-2 از وست برومویچ شکست خورد.

چلسـی امـروز از رسی مسـابقات هفتـه سـی ام لیـگ برتـر انگلیـس میزبـان تیم قعرنشـین وسـت 

برومویـچ بـود کـه در پایـان ایـن بـازی بـا نتیجـه 5-2 بـه سـود تیم مهـامن خامتـه یافت.

 مطابـق انتظـار بـازی بـا برتـری چلسـی آغاز شـد و این تیم می توانسـت توسـط متئـو کواچیچ به 

گل اول دسـت پیـدا کنـد امـا رضبه ایـن بازیکن بعـد از برخورد بـه مدافع حریف راهـی به دروازه 

پیـدا نکـرد. در دقیقـه 27 چلسـی به یک رضبه آزاد پشـت محوطه جریمه دسـت یافت. مارکوس 

آلونسـو پشـت تـوپ ایسـتاد و رضبـه خوبـی را روانـه دروازه کـرد امـا بـا عکس العمـل گلـر حریـف 

روبـرو شـد. بـا این حال کریسـتین پولیسـیچ از توپ برگشـتی اسـتفاده کـرد و دروازه وسـت بروم 

را بـاز کـرد تـا نتیجـه 1-0 شـود. بافاصله بعد از گل چلسـی، تیاگو سـیلوا پشـت محوطه جریمه 

ایـن تیـم مرتکـب یـک خطای بسـیار خطرناک شـد کـه از چشـم داور دور مناند تا سـتاره برازیلی 

بـا کارت زرد دوم روبـرو شـود و از زمیـن بازی اخراج شـود.

اخـراج تیاگـو سـیلوا کار را بـرای چلسـی دشـوار کـرد و ایـن تیـم در حالـی کـه بـازی بـه لحظات 

پایانـی خـود در نیمـه اول نزدیـک مـی شـد گل تسـاوی را دریافـت کـرد. رضبه دروازه بان وسـت 

بـروم متئـوس پریـرا را در موقعیـت تـک به تک قـرار داد و ایـن بازیکن دروازه چلسـی را باز کرد تا 

نتیجه 1-1 شـود. دو دقیقه بعد از این گل وسـت بروم توانسـت از آشـفتگی خط دفاعی چلسـی 

اسـتفاده کنـد و گل دوم را هـم وارد دروازه ایـن تیـم کـرد. رضبـه ایـن بازیکـن از بیـن مدافعـان 

چلسـی بـه تـور دروازه ایـن تیـم چسـبید و نیمـه اول بـا نتیجـه 2-1 متام شـد. چلسـی نیمه دوم 

را هجومـی آغـاز کـرد و می توانسـت توسـط مارکـوس آلونسـو به گل تسـاوی دسـت پیـدا کند اما 

رضبـه ایـن بازیکـن بـا بدشانسـی بـه تیـر دروازه برخورد کرد. وسـت بـروم در دقیقه 63 گل سـوم 

را هـم وارد دروازه چلسـی کـرد. ارسـال عالـی دارنـل فورالنـگ بـا رضبـه والـی و متاشـایی کالـوم 

رابینسـون همـراه بـود تـا فاصلـه بـه دو گل افزایش پیـدا کند.

حمـات وسـت بـروم بعـد از بـه مثر رسـاندن گل سـوم نیز ادامـه داشـت و این تیـم در دقیقه 68 

یـک بـار دیگـر موفـق بـه گلزنـی شـد. رضبه امبایـه دیانه بـه گوشـه دروازه چلسـی رفت تـا نتیجه 

4-1 شـود. در دقیقـه 71 چلسـی توانسـت فاصلـه را بـه دو گل کاهش دهد. تیمـو ورنر در دهانه 

دروازه تـوپ را بـرای میسـون مونـت ارسـال کـرد و این بازیکن نیز بـه راحتی گلزنی کـرد تا نتیجه 

4-2 شـود. در لحظـات پایانـی بـازی وسـت بـروم گل پنجم را هم وارد دروازه چلسـی کـرد. کالوم 

رابینسـون در مصافـی تـک بـه تـک تک دروازه چلسـی را باز کـرد تا نتیجه 5-2 شـود.

در ادامـه نیـز حمـات چلسـی بـی اثـر بـود تـا مسـابقه بـا هـامن نتیجـه 5-2 متـام شـود و اولین 

شکسـت تومـاس توخـل در قامـت رسمربـی آبی هـای لنـدن بـه ثبـت برسـد.

جـوزپ ایلیچیـچ مهاجـم پـر حـرف و حدیـث آتاالنتا 

بـا میانـی هـا وارد مذاکره شـده اسـت.

کـه  داد  خـر  ایتالیـا  اسـپورتس  اسـکای  شـبکه 

در  اش  حملـه  خـط  تقویـت  بـرای  میـان  باشـگاه 

فصـل آینـده بـرای جـذب جوسـیپ ایلیچیچ سـتاره 

اسـت. عمـل شـده  وارد  آتاالنتـا 

پیـرو  جـان  بـا  اسـلوونیایی  سـتاره  ایلیچیـچ 

گاسـپرینی رسمربـی آتاالنتـا دچـار اختاف شـده و 

قصـد دارد در تابسـتان تیـم را تـرک کنـد. قـرارداد 

مهاجـم گلـزن تیـم ملـی اسـلوونی تـا سـال 2022 

دارد. اعتبـار 

 در همیـن رابطـه مسـئوالن روسـونری بـرای جـذب 

ایـن بازیکـن گلـزن وارد عمـل شـده اند. 

و  بازیکـن  بـا  میـان  باشـگاه  از   هایـی  متـاس 

مدیـر برنامـه هایـش گرفتـه شـده و اکنـون بایـد بـا 

شـوند. مذاکـره  وارد  آتاالنتـا  باشـگاه  مسـئوالن 

ایلیچیـچ 33 سـاله غالـب دوران فوتبالـی اش را در 

رسی آ گذرانده اسـت. او در سـال 2010 به پالرمو 

ملحق شـد. 

پیوسـت.  فیورنتیـا  بـه   2013 سـال  در  آن  از  بعـد 

در نهایـت از سـال 2017 بـرای آتاالنتـا بـازی مـی 

کنـد.

ایلیچیـچ تابسـتان گذشـته دچار بحـران خانوادگی 

لیـگ  حذفـی  دور  در  را  تیمـش  نتوانسـت  و  شـد 

قهرمانـان همراهـی کنـد. 

او کـه بـه شـدت افـرده شـده بـود، بـه کشـورش 

فوتبـال  روی  توانـد  منـی  کـرد  اعـام  و  بازگشـت 

کنـد. مترکـز 

است.

واکسـین کرونـای آسـرازنکا در بریتانیا، کشـوری که در 

آن سـاخته شـده نیـز مشـکاتی ایجـاد کـرده اسـت. در 

پـی تزریـق این واکسـین بریتانیایی-سـوئدی در سـطح 

کشـور ۳۰ مـورد لختـه خون مشـاهده شـده اسـت.

اداره امـور دارویـی بریتانیـا در گـزارش هفتگـی خـود 

اعـام کـرد کـه ایـن رقـم ۲۵ مـورد بیشـر از آن چیـزی 

اسـت کـه پیـش از ایـن ثبـت شـده بودنـد.

بـا ایـن حـال ایـن اداره نظـارت دارویـی بریتانیـا معتقد 

اسـت کـه فوایـد واکسـین آسـرازنکا بیـش از مـرات 

از  ویـژه  شـکلی  ابن کـه  می گویـد،  خطـر  و  اسـت  آن 

لخته هـای وریـدی خـون در مغـز ایجـاد شـود "بسـیار 

ناچیـز" اسـت.

اداره نظـارت دارویـی بریتانیـا همچنـان بـه شـهروندان 

بـرای  دعوتنامـه  دریافـت  صـورت  در  می کنـد  توصیـه 

واکسیناسـیون بـا ایـن واکسـین، آن را بپذیرنـد، زیـرا از 

میـان ۱۸،۱ میلیـون فـرد واکسـینه شـده بـا واکسـین 

آسـرازنکا، تنهـا ۳۰ مـورد دچـار ایـن بیامری شـده اند.
اداره دارویـی ایـن کشـور از عـوارض ایـن واکسـین خر 

داده، امـا می گویـد فواید آسـرازنکا بیـش از مرات آن 

در آملـان واکسـین آسـرازنکا بـه دلیـل ایجـاد لخته هـای 

خـون بـه طـور محـدود تزریـق می شـود. در بریتانیـا نیـز 

ای کـه انجـام داد، اعـام کـرد از حضـور در این 

اسـت. خوشـحال  تیـم 

در  ایـکاردی  معتقدنـد  امـا  فرانسـوی  منابـع 

در  فـراوان  هـای  سـتاره  تعـدد  قربانـی  نهایـت 

خـط حملـه تیـم خواهـد شـد و همین تابسـتان 

وارد فهرسـت فـروش مـی شـود. در واقـع هـدف 

اصلـی رسان باشـگاه متدیـد بـا نیامر)دسـتمزد 

36 میلیـون یورو( و کیلیان امباپه)دسـتمزد 26 

میلیـون یـورو( اسـت و بـرای ایـن مهـم فـروش 

ایـکاردی کـه دسـتمزد نسـبتا باالیـی دریافـت 

مـی کنـد)10 میلیون یـورو( نیز حیاتـی خواهد 

بـود. رقـم حاصـل از انتقـال او نیز مـی تواند در 

رشایـط بـد اقتصـادی فعلـی سـودمند باشـد.

 40 ایـکاردی  روی  دارد  قصـد  جـی  اس  پـی 

بگـذارد. قیمـت  یـورو  میلیـون 

سـتاره آرجانتاینـی پـی اس جـی تابسـتان 

بـه فـروش خواهـد رسـید تـا منابـع مالـی 

الزم بـرای متدیـد با نیـامر و کیلیـان امباپه 

فراهـم شـود.

مائـورو  ابتـدا  در  ژرمـن  پاری سـن  باشـگاه 

بـه  اینـر  از  بـه شـکل قرضـی  ایـکاردی را 

ایـن  خـوب  عملکـرد  امـا  گرفـت  خدمـت 

سـتاره آرجانتاینـی باعـث شـد کـه پاریسـی 

در  دامئـی  شـکل  بـه  را  او  داد  قـرار  هـا 

بیاورنـد.

بـا ایـن حـال بـه دلیـل حضـور گزینه هـای 

ژرمـن  سـن  پـاری  حملـه  خـط  در  زیـاد 

جدایـی  احتـامل  پیرامـون  شـایعاتی 

ایـکاردی در تابسـتان بـه گـوش می رسـد؛ 

هرچنـد کـه این بازیکـن اخیـرا در مصاحبه 

 

بازیکنی که فقط گل زدن به چلسی را دوست دارد

پیولی و انتقاد از عملکرد میالن برابر سمپدوریا

وسـت  ایرلنـدی  سـتاره  رابینسـون،  کالـوم 

تیـم مقابـل  ایـن  بـرای  بـار  امـروز دو  برومویـچ, 

چلسـی موفـق بـه گلزنـی شـد. وسـت برومویـچ 

در حالـی امـروز از رسی مسـابقات هفتـه سـی 

ام لیـگ برتـر انگلیـس رو در روی چلسـی قـرار 

گرفـت کـه بسـیاری کار دشـواری بـرای ایـن تیم 

متصـور بودنـد و پیـش بینی می شـد بـا توجه به 

فـرم فـوق العـاده تیـم تومـاس توخـل، آبـی های 

لنـدن بـه یک پیـروزی راحت دسـت پیـدا کنند. 

بـا ایـن وجود وسـت برومویـچ هامنند بـازی رفت 

برابـر چلسـی که با نتیجه 3-3 خامتـه یافته بود، 

در مسـابقه برگشـت نیـز منایشـی قابل تحسـین 

از خـود ارائـه داد و ایـن بـار موفـق شـد بـا نتیجه 

پـرگل و عجیـب 5-2 بـر تیـم لندنـی غلبـه کنـد. 

امـا یـک نکتـه جالـب در رابطه بـا دیدار چلسـی 

و وسـت برومویـچ وجـود دارد. کالـوم رابینسـون، 

امـروز  دیـدار  در  بـروم،  وسـت  ایرلنـدی  سـتاره 

اسـتفانو پیولـی، رسمربـی میـان، معتقـد اسـت 

مقابـل  دیـدار  در  خوبـی  عملکـرد  تیمـش  کـه 

سـمپدوریا ارائه نداده اسـت. میان در چارچوب 

رقابت هـای هفتـه بیسـت و نهـم رسی آ میزبـان 

سـمپدوریا بـود. ایـن تیم مهـامن بود کـه ابتدا از 

حریـف خـود پیـش افتـاد امـا میـان در لحظات 

پایانـی بـازی گل تسـاوی بخش را به مثر رسـاند 

تـا یـک امتیـاز از ایـن مسـابقه بـه دسـت آورده 

باشـد. اسـتفانو پیولـی در پایان بـازی گفت: "ما 

موفـق شـد دو گل بـرای تیمـش بـه مثر برسـاند؛ 

ایـن اتفـاق در حالـی رخ داد کـه او پیـش از ایـن 

تنهـا دو بـار دیگـر در لیـگ برتـر موفق بـه گلزنی 

شـده بـود کـه آنها هـم به بـازی رفت برابـر همین 

چلسـی بـاز می گشـت؛ جایی کـه او در مسـابقه 

رفـت نیـز موفـق بـه ثبـت دبل شـده بود تا نشـان 

دهـد کـه گلزنـی برابـر آبـی هـای لنـدن را خیلی 

دوسـت دارد.

بـه انـدازه کافـی خـوب کار نکردیـم؛ حتـی اگـر 

در پایـان بـازی می توانسـتیم نتیجـه را بـه سـود 

خـود تغییـر دهیم. مـا در این مسـابقه بدون ریتم 

بـازی کردیـم و روش درسـتی از خـود بـه منایـش 

پیچیـده  بسـیار  مسـابقه  یـک  ایـن  نگذاشـتیم. 

بـرای مـا بـود." اسـتفانو پیولـی در ادامـه گفـت: 

"سـمپدوریا درسـت به هـامن روش مسـابقه رفت 

بـازی کـرد. البتـه باید از سیسـتم دفاعـی آنها که 

کامـاً سـازمان یافتـه بـود نیـز متجیـد کرد.

ال جی از بازار گوشی های هوشمند »کنار می کشد« 
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 از سـال 2001 میـادی بـه ایـن سـو، 

زنـان زیـادی در نقاط مختلف کشـور به 

خصـوص کان شـهرها اقدام بـه دادخواهی بـرای حقوق زنان 

برداشـته  گام هایـی  هـر چنـد  کرده انـد  برابـری جنسـیتی  و 

شـده ولـی بـا امـا و اگرهـای فراوانـی مواجـه بوده اسـت.

ضیا نیکزاد، کارشـناس ارشـد جامعه شناسی در مورد فعالیت 

نهادهـای حقـوق زنـان می گویـد کـه »اکـر فیمینسـت های 

جهـان سـوم پـروژه ای هسـتند، فیمینسـت های جهـان سـوم 

زحـات  بـا  و  نرسـیده اند  حق شـان  بـه  تاش های شـان  بـا 

بلکـه  کرده  انـد،  پیـدا  دسـت  جایـگاه  ایـن  بـه  خودشـان 

نهادهـای خارجـی و اینجوهـا و حایت  هـای بین املللـی آنها 

را بـه یـک جایـگاه رسـانده اند.«

آقـای نیکـزاد بـه روزنامـه »افغانسـتان ما« گفـت کـه اندیشـه 

فیمینسـم در جهـان اول و جهان سـوم زیاد تفـاوت ندارد اما، 

فیمنسـت های جهـان اول و جهـان سـوم تفـاوت زیـادی بـا 

هـم دارنـد.  او افـزود، فیمنسـت های جهان اول بیشـر تاش 

کرده انـد و زحمـت کشـیده اند در اثـر جنبش هـا و تظاهـرات، 

واقعـی   جنبـش  یـک  خوانـدن  درس  پی درپـی،  تاش هـای 

شـکل داده انـد و فعـا تغییـرات بزرگـی را در زندگـی زنـان به 

وجـود آورده انـد هرچنـد فعـا مـا گفتـه منی توانیـم در سـطح 

جهـان زنـان از حقـوق برابـر بـا مـردان برخـوردار هسـتند.

او ادامه داد، اما در جهان سـوم متاسـفانه این فیمنست هایی 

کـه شـکل گرفتـه اسـت اکـر اینهـا پـروژه ای هسـتند اینهـا 

بـر اثـر تـاش و زحمـت خودشـان بـه یـک مقـام و جایـگاه 

نرسـیده اند، بلکـه نهادهـای خارجی، اینجوهـا و حایت های 

بین املللـی آنهـا را بـه یـک جایـگاه رسـانده اسـت.

زنانـی  سـوم  جهـان  فیمنسـت های  افـزود،  نیکـزاد  آقـای 

هسـتند کـه بـدون تـاش و زحمـت بـه مقـام و جایگاه دسـت 

یافتـه اسـت، پـس بـه همیـن دلیـل مـا گفتـه می توانیـم کـه 

بی بنیـاد  فیمینسـت های  سـوم  جهـان  فیمینسـت های 

هسـتند. آنـان بـا تجربـه و زحـات خـود یک جنبش را شـکل 

نداده انـد بلکـه کـس دیگـر آمـده و یـک مقـام را بـه شـکل 

خیـرات بـه اینهـا داده اسـت.

فریحـه ایثار، کنشـگر حقوق بـر و مسـایل اجتاعی در این 

مـورد گفـت: »چـرا چنیـن سـوال مطرح اسـت؟ پاسـخ بـه این 

پرسـش نـه  تنهـا کـه مهـم  اسـت بلکـه تعییـن کننـده نحـوه 

عملکـرد و رویکـرد زنـان در افغانسـتان در دو دهـه ی اخیـر 

است.«

خانـم ایثـار گفت: »تجربـه و فاکت های عینـی و مصداق های 

عملـی نشـان می دهـد کـه متاسـفانه برنامه هـا و فعالیت های 

کـه در ایـن دو دهه ی اخیر از سـوی زنان بـرای تغییر وضعیت 

موجـود راه انداختـه شـده اسـت بـدون شـک کـه محـدود و 

منـوط و ایـن چند پـروژِه ی بوده  از دید ما نـه تنها که موثریت 

آنچنانـی نداشـته بلکـه چالش زا هم بـوده مشـکات و قربانی 

هـم در پی داشـته اسـت کـه زنـان بایـد می پرداختند.«

او افـزود« »از دیـد مـن پـروژه ای بـودن یـا انجویـزم در این 20 

سـال اخیـر کـه مـا بـه تجربـه کردیـم از دو رویکـرد قابـل نقـد 

 کمیته سـویدن برای افغانستان 

یـک پـروژه آب رسـانی بـرای 14 

قریـه پسـابند ولسـوالی رسـتاق والیت تخـار را 

ه بهره بـرداری رسـاند.

پـروژه احـداث خـط لولـه انتقـال آب کـه 85 

کیلومر مربع را تحت پوشـش قرار داده اسـت 

در سـطح  خانـواده  از 3645  بیشـر  بـراي  و 

چهـارده قريـه دشـوار گـذار ولسـوايل رسـتاق 

والیـت تخـار آب آشـاميدين صحـي تهيـه مـي 

دارد.

آغـاز   2018 سـال  در  بـزرگ  پـروژه  ایـن  کار 

شـد و تطبیـق ایـن پـروژه هشـتاد و دو میلیـون 

افغانی هزینه برداشـته اسـت که توسـط آژانس 

اسـت، نیـاز اسـت که دوباره مـورد بازبینی قـرار بگیرد حداقل 

بـرای برنامه هـا و فعالیت هـای کـه مـا از آغاز سـال 1400 که 

سـال جـاری اسـت بـه بعـد درس گرفتـه رویکـرد و برنامه های 

متفـاوت  رویکـرد  یـک  بـا  و  داده  تغییـر  نحـوی  بـه  را  خـود 

اسـراتیژی و برنامه هـای سـنجیده شـده و آسیب شناسـانه و 

از ابعـاد متفـاوت وهمـه جانبـه بایـد تنظیم شـود بعـد تطبیق 

شود. 

خانـم ایثـار گفـت: »دو رویکـرد ذکـر شـده قابـل نقـد اسـت: 

مسـاله اول اینکـه آنچـه را کـه مـا تجربـه کردیـم ایـن را بیـان 

می کنـد کـه در 20 سـال گذشـته دیـد پـروژه ای و محـدود و 

خاصـه سـاخنت کار و مبـارزات زنـان و تقلیـل دادن کار و 

مبـارزات زنـان در حـد یک پـروژه، بسـیار تاثیـرات منفی خود 

اینجویـزم  پـروژه ای و یاهـم فرهنـگ  را داشـته  اسـت. دیـد 

در افغانسـتان یـک دیـد بـاال بـه پاییـن اسـت کـه نسـبت بـه 

مسـایل زنـان دیـده می شـود تـا اینکـه از بطـن واقعیت هـای 

عینـی جامعـه برخاسـته باشـد.

او اضافـه کـرد، مسـاله دوم اینکـه زمانـی کـه مـا می گوییـم 

کـه برنامه هـا نسـبت بـه نیازهـا، اطاعـات بومـی، برنامه ها بر 

اسـاس نیازهـای واقعـی جامعه که در بطن جامعـه وجود دارد 

در نظـر گرفتـه منی شـود، برنامه تنظیم می شـود و پروژه ی در 

نظـر گرفتـه می شـود آن هـم توسـط کسـانی که اصـا آگاهـی 

کاملـی از واقعیت هـای عینـی از جامعه ی افغانسـتان ندارند.

خانـم ایثـار ادامـه داد، درسـت اسـت کـه یـک تعـداد بـه این 

بـاور هسـتند کـه برنامه هـای را کـه تا فعـا گرفته انـد موثریت 

خود را داشـته؛ موثریت نسـبی و بسـیار ناچیز خود را داشـته 

اسـت؛ امـا چالـش را کـه ایجـاد کـرده فکـر می کنـم بزرگر از 

تاثیـرات مثبـت اش بوده اسـت. 

تنظیـم  هـا  برنامـه  ایـن  کـه  قـدر  »هـر  گفـت:  همچنـان  او 

محـدود  نیسـت  جامعـه  هـای  واقعیـت  اسـاس  بـه  می شـود 

اسـت و پـروژه ای اسـت فقـط بـرای چنـد نفـر کـه سـودی از 

ایـن می بـرد، میتوانـد مفیـد متام شـود، چالش اصلـی را حل 

منی کنـد سـنت های اصلـی کـه سـبب ترویـج ایـن فرهنـگ 

شـده اسـت او را از بیـن منی بـرد بنـا دیـد پـروژه ای نسـبت به 

مسـاله زنـان داشـنت فقـط بـه سـود یـک گـروه و یـک حلقـه 

مشـخص متـام میشـود کـه در حقیقـت آنهـا مافیـای پـروژه 

توانسـتند  پـروژه  و  پـول  از طریـق همیـن  و  پـول هسـتند  و 

سـاختان های بسـیار لوکس داشـته باشـند، به سمت بسیار 

خـوب دولتـی برسـند با اسـتفاده از پول پروژه به شـهرت مقام 

رسـیده انـد.« این خود سـبب نتایج منفی زیادی شـده اسـت 

»نتیجـه ی را  زنـی کـه در دورتریـن نقطه افغانسـتان قرار دارد 

و مشـکلی را حـل کرده باشـد و صدایی برای بـی صدایی آنها 

شـده باشـد نتوانسـته اسـت انجـام بدهـد.«

تضاد اسالم با فیمینسم

ضیـا نیکزاد، جامعه شـناس در مورد رابطه اسـام و فیمنیسـم 

نیـز گفـت کـه اساسـا فیمینسـم بـا اسـام در تضـاد اسـت؛ 

اصـا امـکان نـدارد مـا هـم فیمینسـم را قبول داشـته باشـیم 

هـم اسـام را، چـون در بسـیاری مـورد حرف هـای کـه اسـام 

بني املليل انکشـايف سـويدن )SIDA (، مردم کشـور سـويدن 

و سـازمان جهـاين غـذا حايـت مايل شـده اسـت.

کمیتـه سـویدن روز شـنبه 4 حمـل بـا نـر خربنامه ای نوشـته 

اسـت کـه بسـياري از خانواده هـا در این ولسـوالی از آب جمع 

شـده بـاران فصلـی در ذخـره هـای محلـی و جويبارهـا بـراي 

شسـنت لبـاس و برخـي کار هـاي ديگـر اسـتفاده مي کردنـد و 

گاهـي هـم اتفـاق مي افتـد کـه بعـي افـراد ناگزيـر از اين آب 

بـاران بنوشـند کـه اغلبـا تعـدادي از آنـان بـه امـراض اسـهال، 

گلـودرد، ريـزش و بعـي از مرض هـاي ديگر گرفتار مي شـدند 

کـه ايـن يـک خطـر جـدي بـراي حيـات اطفـال بـه حسـاب 

می آمـد. بـه نقـل از خربنامـه، عبداللـه قرلـق والی والیـت تخار 

در جریـان افتتـاح پـروژه گفـت: »ایـن بزرگریـن پـروژه اسـت 

کـه تـا حـال در والیـت  تخـار توسـط کمیتـه سـویدن بـرای 

کـه  حرف هـای  و  اسـت  فیمینسـم  بـا  تضـاد  در  می گویـد 

فیمینسـم می گویـد در تضـاد بـا اسـام.

فیمینسـم بـه اندیشـه  و مکتبـی گفته می شـود کـه طرفداران 

مـرد در متـام عرصه هـای  و  برابـری حقـوق زن  آن خواهـان 

اجتاعـی، سیاسـی و فرهنگـی باشـند. 

بـه بـاور ادیـان زنـان موجـودات درجـه دوم هسـتند مثـا در 

مسـیحیت می گویـد زنـان از قربغـه چـپ مـردان آفریده شـده 

اسـت یعنـی زنـان کج هسـتند و اینها قابلیت راسـت شـدن را 

نـدارد و اینهـا در صورتـی راه می رونـد و حرکـت می کننـد کـه 

بـا شـاق و زور بـا اینهـا برخورد کرد. در یهودیـت نیز هر صبح 

چنیـن دعـا می کننـد کـه خدایـا شـکر کـه مـا را مـرد آفریدی 

نـه زن. بسـیاری از مسـلانان و متفکرین اسـامی نیز بر این 

باورهسـتند کـه زنـان موجـودات ناقص العقـل و ناقص االیان 

. هستند

آقـای نیکـزاد همچنـان افـزود، بـه لحـاظ معرفتی یا بـه لحاظ 

اساسـات مـا می توانیـم بـه متـام ادیـان نـگاه کنیم مشـکات 

بسـیار جـدی در مـورد دیـدگاه زنـان وجـود دارد کـه در ایـن 

مـورد اگـر زنان تـاش کنند باید اساسـات  معرفت و اساسـات 

تغییـر  را  اسـت  زنـان  مـورد  در  کـه  نظـر  و  بـاور  شـکل دهی 

دهنـد. او ادامـه داد، زنـان اگـر بیاینـد از ایـن کـه چـرا یـک 

افغانسـتان تطبیـق شـده اسـت و بسـیار حایـز اهمیـت اسـت 

و از فعالیـت هـای صادقانـه کمیتـه سـویدن اظهـار قـدر دانی 

مـی کنیـم«. قريـه بخمـل بايس و 13 قـراي مجـاور آن که خط 

لوله انتقال آب در آن احداث شـده اسـت، 13 کيلومر و بعضا 

بيشـر از آن از مرکـز ولسـوايل فاصلـه دارد. يـک منطقـه کاما 

کوهسـتاين و صعـب العبـور اسـت.

داکـر احمـد خالـد فهیـم رئیـس برنامـه هـا و معـاون کمیتـه 

سـویدن بـرای افغانسـتان گفـت: »در اوایـل کمیتـه سـویدن 

پـروژه  ایـن  تطبیـق  بـرای  کافـی  بودجـه  افغانسـتان  بـرای 

پیـش  بازنگـری بودجـوی در میـان سـال  امـا یـک  نداشـت، 

روی داشـت و در آن بازنگـری مشـکات مـردم را درک کردیـم و 

توانسـتیم که یک صد هزار دالر را در وسـط سـال برای تطبیق 

ایـن پـروژه اختصـاص دهیـم تـا کار پـروژه بـه پیـش برده شـود 

وقـت  در  زن  دو  چـرا  و  بگیـرد  می توانـد چهـار همـر  مـرد 

شـهادت بـه انـدازه یـک مـرد حسـاب می شـود اینهـا فریـاد 

اسـت و مشـکل را از ریشـه و اسـاس حـل منی کنـد زنـان باید 

روی اساسـات و روی معرفـت شناسـی مترکـز کننـد تـا ایـن 

مشـکات از ریشـه و اسـاس حـل شـود.

نیکـزاد بـا اشـاره بـه برخـی از متـون دینـی گفـت: زنـان بایـد 

بیایـد  روی ایـن تـاش کنـد کـه چگونـه می توانـد ایـن باورهـا 

را از بیـن بـربد چگونـه می تواننـد ایـن باورها را از اسـاس نقد 

کنـد. وقتـی این باورها از اسـاس از بین بـرود، زنان به خودی 

خـود جایـگاه مسـاوی با مـردان می توانند داشـته باشـد؛ پس 

بایـد از ریشـه ایـن مشـکل حـل شـود و زنـان بایـد بـه صـورت 

درسـت مبـارزه کننـد و فقـط روی قسـمت کوچکـی از ایـن 

مترکـز نکنـد که مـردان حق گرفـنت چهارهمر را نـدارد باید 

مترکـز روی اسـاس ایـن مشـکات صـورت بگیرد.

پروژه های ناکارا

 فعـاالن حقـوق در زن در کنـار اینکه نگاه پـروژه ای به فعالیت 

می کننـد،  نکوهـش  را  کشـور  فیمنیسـت های  از  شـاری 

بـوده  نـاکام  تطبیـق شـده،  پروژه هـای  اکـر  کـه  می گوینـد 

. ست ا

بنفشـه احمـدی، روزنامه نـگار و فعـال حقـوق زن می گویـد: 

و بعـد از آن مـا یـک کمپایـن اختصاصـی را در کشـور سـویدن 

روی دسـت گرفتیـم کـه از آن طریـق مقـداری بودجـه دریافـت 

کردیـم و سـال بعد بازهم مقـداری دیگری از بودجه را از سـیدا 

بدسـت آوردیـم کـه رس انجـام در مجموع 85.5 ملیـون افغانی 

بدسـت آمـد و ایـن پـروژه بـزرگ تکمیل شـد و مـا امروز شـاهد 

افتتـاح آن هسـتیم.«

کمیتـه سـویدن بـرای افغانسـتان می گویـد کـه از آنجایـی کـه 

متعهـد بـه آوردن افغانسـتان عـاری از فقـر، خشـونت و تبعیض 

آشـاميدين  آب  تهيـه  بـا  کـه  اسـت  کوشـيده  همـواره  اسـت؛ 

و  علمـي  منابـع  مراکـز  و  مکاتـب  اعـار سـاختان  صحـي، 

فعالیـت هـای بازتوانـی بـرای افـراد دارای معلولیـت دسـتگر 

دولـت و مـردم در سـطح کشـور باشـد و از ايـن طريـق بـراي 

زدودن فقـر و بهبـود زندگـي مـردم به ويژه روسـتائيان کار کند.

و  زنـان  بلندبـردن ظرفیـت  بـه خاطـر  را  پول هـای هنگفتـی 

آگاهـی زنـان از سـازمان های بین املللـی گرفته شـد اما هیچ 

وقـت مـا کارآیـی و دسـتاوردی از ایـن پروژه  هـا نداشـتیم.

خانـم احمـدی افـزود، اکـر فعاالن حقـوق زن، بعـد از گرفنت 

پـروژه، کارزاری را در دنیـای مجـازی راه می اندازنـد و طـی 

یـک برنامـه ی دو روزه می گوینـد زنـان نتوانسـته انـد به حق و 

حقـوق خـود دسـت پیـدا کنند. 

او بـر ایـن بـاور اسـت کـه تـا هنـوز درک درسـت از برابـری 

افـرادی زیـادی هسـتند  جنسـیتی در کشـور وجـود نـدارد. 

کـه خواهـان برابـری جنسـیتی هسـتند؛ امـا باید گفـت که تا 

آگاهی هـا همگانـی )مـرد و زن( باال نـرود، منی توانیـم به یک 

نتیجـه کلـی و یـک نتیجـه مطلـوب دسـت پیـدا کنیـم.

گفتنـی اسـت کـه برخـاف میلیون هـا دالـری کـه در نقـاط 

مختلف کشـور در قسـمت برابر جنسـیتی مرصف شده است، 

امـا هـر سـاله صدها مورد خشـونت علیـه زنان در کشـور ثبت 

می شـود. آمـاری کـه سـاالنه روبـه افزایش اسـت.

شـاری از کارشناسـان نیـز بـر ایـن بـاور هسـتند کـه نـگاه 

آنـان  برابـر  در  مـردان  کـه  می شـود  باعـث  زنـان  مسـاویانه 

موضع گیـری کننـد و میـزان خشـونت ها علیـه زنـان افزایـش 

یابـد.

 

یاپروژهگیری؟ حقخواهی

افتتاحکرد  را افغانیدروالیتتخار ۸۲میلیون آبرســانیبهارزش کمیتهســویدنیکیکپروژه

برابریجنسیتی؛  زهرا رسوری


