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بلینکن: ایجاد کشور مستقل 
فلسطین در کنار اسرائیل تنها 

راه صلح است

تاریخ دیدار جو بایدن 
و والدیمیر پوتین تعیین شد

امریـکا در جریـان سـفر  وزیـر خارجـه  بلینکـن،  آنتونـی 
خـود بـه خاورمیانـه تصریـح کرد کـه راه حل ایجاد کشـور 
مسـتقل فلسـطین در کنار اسـرائیل تنها راه بـرای برقراری 

صلـح میـان دو طرف اسـت...

رئیسـان جمهوری ایاالت متحده امریکا و روسـیه برای 
نخسـتین بـار از زمان به قدرت رسـیدن جـو بایدن ۱۶ 

جـون در جینـوا با یکدیگر مالقـات می کنند.
جن پسکی، سخنگوی کاخ سفید روز  ...

4

درج روز ملی فرهنگ هندوها 
در تقویم گامی رو به جلو

جایزه ادبیات داستانی جهان 
عرب به جالل برجس رسید

هنری

چرا طالبان
 از مذاکره فرار می کنند؟

جمهوریت و
 خلق فرصت ها

انسان های مینیاتوری؛
 ضرورت  خروج از پارادایم فکری تلۀ فقر
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سرمقاله

 محمد هدایت
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درصفحه2



 

وزارت صحـت عامـه می گویـد کـه در یـک 

بـه  مبتـا  فـرد   623 گذشـته  روز  شـبانه 

ویـروس کرونـا در نقـاط مختلف کشـور شناسـایی شـدند.

ایـن وزارت روز چهارشـنبه 5 جـوزا بـا نـر گـزارش روزانـه 

در  کـه  اسـت  نوشـته  کویـد19،  بیـاری  بـه  مبتایـان 

شـبانه روز گذشـته از 3188 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفته 

شـد کـه نتیجـه 623 تـن آنـان مثبـت اعـام شـد.

وزارت صحـت عامـه همچنین در گزارش روزانه اش نوشـته 

اسـت کـه 14 تـن در والیت هـای کابـل، قندهـار، بلـخ، 

ننگرهـار، کنـدز، نیمـروز و غزنـی جـان باخته انـد. کابل با 

5 تـن بیشـرین جـان باخته را داشـته اسـت.

بـه نقـل از گـزارش وزارت عامـه، شـار جـان باختـگان در 

رسارس کشـور بـه 2869 تـن رسـیده و میـزان مبتایان در 

حـال حـارض 68 هـزار 366 تن بوده که بیـش از 56 هزار 

تـن آنـان بهبـود یافته انـد و کمـی بیشـر از 8 هـزار تـن 

مبتا هسـتند.

وزارت صحت عامه با فرا رسـیدن عید سـعید فطر هشـدار 

داده بـود کـه اگـر فاصلـه اجتاعـی رعایـت نشـود، میزان 

نیـز  اکنـون  می یابـد.  افزایـش  میـر  و  مـرگ  و  مبتایـان 

شـار مبتایـان بـه ویـروس کرونـا و شـار جـان باختگان 

نسـبت به روزهای آغازین ماه رمضان بیشـر شـده اسـت.

وزارت صحـت همچنیـن در گزارشـی جداگانـه اعام کرده 

اسـت کـه حدود 600 هزار تن در رسارس کشـور واکسـین 

 

 

طالبان برای 
اشتراک در نشست 
استانبول شرط 

گذاشتند
رشط هـای ایـن گـروه ایـن اسـت کـه مـدت 

در  قطعنامـه ای  باشـد،  کوتـاه  کنفرانـس 

از  پایـان آن منتـر نشـود و چگونگـی برگـزاری نشسـت 

شـود. رشیـک  گفت وگـو  طـرف  دو  میـان  قبـل 

بـه گـزارش رادیـو آزادی شـاری از منابـع آگاه طالبـان که 

بخاطـر حساسـیت موضـوع منی خواهنـد نام شـان گرفتـه 

شـود بـه رادیـو آزادی تأییـد کردنـد کـه این گـروه رشایطی 

بـرای اشـراک در نشسـت اسـتانبول دارد.

امـا محمـد نعیم سـخنگوی دفر سیاسـی طالبـان در قطر 

در پیامـی بـه رادیـو آزادی می گویـد کـه تا کنـون جزئیاتی 

و  نشـده  رشیـک  آن هـا  بـا  اسـتانبول  نشسـت  مـورد  در 

اطاعـی هـم در ایـن مـورد ندارنـد.

می گوینـد،  طالبـان  بـه  نزدیـک  منابـع  حـال  همیـن  در 

ایـن گـروه منی خواهـد کـه نتایـج نشسـت بـن در نشسـت 

اسـتانبول تکـرار شـود.

بـه رادیـوی  از مقام هـای پیشـین طالبـان  سـید اکربآغـا، 

رسنوشـت  می خواهنـد٬  طالبـان  کـه  گفـت  آزادی 

شـود. معلـوم  دوحـه  در  تنهـا  صلـح  گفت وگوهـای 

او افـزود: »طالبـان می گویند که این نشسـت فیصله کننده 

نباشـد و بـه مثابـۀ نشسـت بن نباشـد. طالبان بـه این فکر 

هسـتند کـه آجندایـی را که امریـکا برای این نشسـت تهیه 
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وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه در یـک 

عملیـات کاندویـی نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

گـروه  زنـدان  در  موجـب  بـدون  کسـانی که  از  تـن   62 کشـور، 

طالبـان در والیـت بغـان در بنـد بودنـد رهـا شـدند.

ترصیـح  خربنامـه ای  نـر  بـا  جـوزا   5 چهارشـنبه  وزارت  ایـن 

کـرده اسـت کـه قطعـه خـاص کومانـدو شـب گذشـته عملیـات 

کوماندویـی را بـاالی زنـدان طالبـان در قریـه نـوروزک ولسـوالی 

بغـان مرکـزی والیـت بغـان اجـرا کردنـد کـه در نتیجـه، ۶۲ 

تـن بـه شـمول ۳۶ نظامـی کـه در بنـد گـروه طالبان بودنـد، آزاد 

شـدند.

ایـن وزارت می افزایـد کـه چهـار تـن از تروریسـتان گـروه طالبان 

کـه محافظـان آن زنـدان بودنـد در ایـن عملیـات کشـته شـدند. 

خربنامـه عـاوه می کند که ایـن زندانیان در زندان گـروه طالبان 

شـکنجه های هولنـاک و ضـد انسـانی را تجربـه کـرده اند.

در کلیپ هـای ویدیویـی کـه توسـط وزارت دفـاع منتـر شـده 

طالبـان  گـروه  انسـانی  ضـد  رفتارهـای  از  رهاشـدگان  اسـت، 

شـکایت می کننـد. فـردی که در مقابل چشـان زن و کودکانش 

توسـط گـروه طالبان در مسـیر راه ربوده شـده بـود، می گوید که 

طفل هشـت سـاله اش دسـت گـردن او انداخته چیـغ می زد ولی 

جنگجویـان گـروه طالبـان بـه زور دسـت او را رهـا سـاخته ایـن 

مـرد را بـا خـود بردند.

مـردی دیگـری از جمـع رهاشـدگان می گویـد کـه جنگجویـان 

گـروه طالبـان از او عـر و زکات می خواسـتند، امـا چـون ایـن 

مـرد توانایـی پرداخـت عـر و زکات را نداشـت وی را زندانـی 

سـاختند.

ایـن وزارت در خربنامـه ای دیگـری می افزایـد کـه شـب گذشـته، 

عملیـات  یـک  لوگـر  والیـت  خـروار  ولسـوالی  در  کوماندوهـا 

بـزرگ  مرکـز  یـک  آن  در  کـه  کردنـد  انـدازی  راه  را  هدفمنـد 

شـد. تخریـب  طالبـان  گـروه  تروریسـتی 

در خربنامـه ترصیح شـده اسـت کـه از آن مرکز حمـات انتحاری 

سـازمان دهی می شـد. در آن مرکـز ۱۴ عـراده موتـر، سـه دیپـو 

اسـلحه بـا در حـدود ۵۰ هـزار مهـات مختلـف النـوع و  ۲۱۰۰ 

کیلـو گـرام مـواد انفجـاری از بیـن رفت.

خربنامـه عـاوه می کنـد کـه در آن عملیـات سـه قبضـه راکـت، 

تعـداد زیـاد کاشـینکوف، چندیـن پایـه مخابـره نیـز از دشـمن 

به دسـت نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور افتـاده اسـت.

کارتون

 

 

پـس از هفتـه هـا از تعلیـق کنفرانـس اسـتانبول بـه 

دلیـل عـدم حضـور گـروه طالبـان در ایـن نشسـت 

تـازه ایـن گـروه دالیـل خـود بـرای فـرار از مذاکـره 

وگفتگـو را علنـی کـرده اسـت. منابعـی از درون این 

گـروه بـه تازگـی مواردی را افشـا کرده اسـت که هم 

را نشـان مـی دهـد  ایـن گـروه  ماهیـت تروریسـتی 

و هـم نشـان دهنـده هـراس آن از صلـح و آرامـش 

اسـت. ایـن منبـع  بـه تازگـی از سـه رشطـی سـخن 

بـه میـان آورده اسـت کـه بـرای برگـزاری کنفرانـس 

اسـتانبول از سـوی طالبـان مطرح شـده اسـت. این 

سـه رشط بـه خوبـی نشـان مـی دهـد کـه طالبـان 

از چـه چیـزی هـراس دارنـد و چـرا از مذاکـره فـرار 

مـی کننـد. 

سـه رشطـی که علنی شـده انـد عبارتند از: نشسـت 

اخیـر  در  ای  قطعنامـه  و  نباشـد  کننـده  فیصلـه 

بـا  قبـل  از  مذاکـرات  جزییـات  نگـردد،  منتـر  آن 

طالبـان رشیـک گـردد و مذاکـرات در سـطح پاییـن 

برگـزار شـود. ایـن منابـع گفته انـد کـه طالبان منی 

و  شـود  تکـرار  اسـتانبول  در  بـن  اجـاس  خواهنـد 

رسنوشـت جنـگ و صلـح بـه طـور کامـل در ترکیـه 

رقـم بخـورد. اکنـون ایـن پرسـش مطـرح اسـت کـه 

طالبـان از چـه چیـزی مـی هراسـند؟ 

مـدت هـا قبـل منابـع در دولـت افغانسـتان نیـز می 

ممکـن  کـه  ترسـند  مـی  آن  از  طالبـان  کـه  گفتنـد 

اسـت رسنوشـت صلـح در اسـتانبول مشـخص گردد 

و ایـن گـروه در یـک پـان از پیـش تعییـن شـده در 

بیفتـد. طالبـان احسـاس مـی  ایـاالت متحـده  دام 

کننـد کـه در اسـتانبول ممکـن اسـت یـک حکومـت 

توافقـی بـه وجـود آیـد و ایـن گـروه مجبـور شـود که 

بـه یـک صلـح از پیـش سـاخته تـن دهـد. طالبـان 

کـه در طـی دو سـال مذاکـره بـا ایـاالت متحـده بـا 

را  و مطالبـات خـود  هـا  آرام همـه خواسـت  خاطـر 

بـر ایـن کشـور قبوالنـده بودنـد اکنون احسـاس می 

کننـد کـه آقـای خلیلـزاد دیگـر صاحیـت سـابق را 

نـدارد تـا همـه تصمیـم سـازان ایـن کشـور را فریـب 

دهـد و همـه چیـز را بـه نفـع طالبان خامته بخشـد. 

بنابرایـن ممکـن اسـت این بار در اجاس اسـتانبول 

کاسـه ای زیـر نیـم کاسـه باشـد. چـون طالبـان تـا 

کنـون نشـان داده انـد کـه نـه بـاور بـه صلـح دارنـد 

بسـیار  پندارنـد.  مـی  خویـش  نفـع  بـه  را  آن  نـه  و 

طبیعـی اسـت کـه وقتـی جنـگ خامتـه پیـدا کنـد 

عمـر طالبـان و گفتـان طالبانـی نیـز خامتـه مـی 

یابـد. بـه خصـوص کـه ایـن گـروه فعـا در رشایطـی 

از  املللـی  بیـن  نیروهـای  بـا خـروج  کـه  دارد  قـرار 

افغانسـتان دیگـر بهانـه ای بـرای جنـگ نـدارد و از 

لحـاظ منطـق جنگـی دچـار فقـر شـدید اسـت. 

ناگهانـی  توافـق  یـک  از  طالبـان  تـرس  بـر  عـاوه 

زیـرک  حامیـان  افغانسـتان  رسنوشـت  مـورد  در 

بـود. اگرچـه  نیـز احسـاس خطـر کـرده  ایـن گـروه 

رسنوشـت افغانسـتان در اسـتانبول ناممکـن بود که 

مشـخص گـردد. ولـی بـا متـام چالـش هـای بزرگی 

کـه در رونـد صلـح هنـوز وجـود دارد پاکسـتان نیـز 

بـاره  در  جهانـی  جامعـه  اراده  کـه  کنـد  مـی  فکـر 

در  و  کشـور  ایـن  میـل  برخـاف  افغانسـتان  صلـح 

تضـاد بـا منافـع آن اسـت. پاکسـتان بیـش از چهـار 

دهه اسـت کـه بحران افغانسـتان را به سـود خویش 

مدیریـت مـی کنـد. حتی آن همه دسـت و دل بازی 

در عـرص جهـاد و مقاومـت علیـه نیروهـای شـوروی 

از گـروه هـای مختلـف  و حایـت هـای بـی دریـغ 

مجاهدیـن هرگـز بـه خاطـر دلسـوزی و بـرای خـدا 

نبـوده اسـت. بلکـه در عمـق اسـراتژی ایـن کشـور 

از هـان ابتـدا بحران سـازی در افغانسـتان و تداوم 

منازعـه وجـود داشـته و تـا کنـون نیز وجـود دارد. از 

این رو شـاید پاکسـتان هم هان ترسـی را دارد که 

طالبـان را بـی قـرار سـاخته اسـت. 

و  اسـتانبول  کنفرانـس  بلـوای  دیگـر  سـوی  از 

عـدم  وسـیله  بـه  هـم  آن  آن،  مکـرر  تاخیرهـای 

ایـن گـروه و حامیـان آن را  حضـور طالبـان دسـت 

مـردم  و  دولـت  حقانیـت  و  کـرد  رو  همـگان  بـرای 

افغانسـتان بیشـر شـناخته شـد. دولـت افغانسـتان 

طـی دو سـال گذشـته از مذاکـرات میـان طالبـان و 

ایـاالت متحـده و در مجمـوع از رونـد صلـح بـه کلی 

حـذف شـده بود. نشسـت های مسـکو و اسـام آباد 

و قطـر و جایـگاه دولـت افغانسـتان در ایـن نشسـت 

هـا همـه چیـز را واضـح می سـازد. بـه همیـن خاطر 

طالبـان اکنـون رشط هـای سـه گانه را مطـرح کرده 

اسـت کـه از یـک طـرف بدنامـی جهانـی را از دامن 

خـود پـاک کنـد و از سـوی دیگـر تـن به یـک توافق 

خـاف میـل خویـش ندهـد.

فرصـت صلـح متهـم می کنـد و می گوید که این گـروه برای 

مذاکـرات تأثیرگـذار و معنـی دار بهانه جویـی می کند.

محمـد امیری، معاون سـخنگوی ریاسـت جمهـوری گفت: 

»طالبـان همیشـه از فرصت هـای ایجـاد شـده بـرای صلـح 

اسـتفاده جویی می کنـد. ایـن گـروه بـرای مذاکـرات مؤثـر 

و عملـی کـه نتایجـی را بـه همـراه داشـته باشـد، دالیـل 

مختلـف ارائـه می کنـد و از گفت وگـوی سـازنده رسبـاز زده 

اند.«

پیـش از ایـن رئیـس جمهور غنـی گفته بود کـه اگر رهربان 

طالبـان در نشسـت اسـتانبول اشـراک کنند، یـک هیئت 

اشـراک  نشسـت  ایـن  در  افغانسـتان  آدرس  از  بلندپایـه 

کرد. خواهـد 

امـا اگـر در ایـن نشسـت روی مسـایل مهـم از جملـه پایان 

جنـگ و رسنوشـت آینـدۀ گفت وگوهـای صلح بحث نشـود، 

سـود ایـن نشسـت بـرای افغانسـتان چه خواهـد بود؟

پرسشـی که در بارۀ پاسـخ به آن از قبل نگرانی نشـان داده 

شـاری از مناینـدگان مجلـس در واکنـش به موقف 

اخیـر طالبـان در مـورد نشسـت ترکیـه، می گوینـد 

کـه ایـن گـروه هیـچ میلـی بـرای صلـح در کشـور نـدارد و بـه میـل 

کشـورهای حامـی خـود رفتـار می کنـد.

جـوزا   5 چهارشـنبه  روز  عمومـی  نشسـت  در  مجلـس  مناینـدگان 

گفتنـد کـه پـس از اعـام خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان 

دیگـر هیـچ بهانـه ای بـرای ادامه جنـگ منی مانـد و طالبـان باید از 

خودخواهـی بگـذرد و بـه صلـح تـن دهـد.

علـی اکـرب جمشـیدی، مناینـده مـردم دایکنـدی گفـت که بـا توجه 

بـه این که علای کشـورهای اسـامی ادامه جنگ را در افغانسـتان 

خـاف اصـول رشعـی دانسـته، اما موقـف گیـری جدید طالبـان در 

نشسـت ترکیـه بـه نوعی سـبوتاژ روند صلح اسـت.

آقـای جمشـیدی گفـت: » طالبـان گفتـه کـه در نشسـت ترکیـه در 

سـطح پاییـن اشـراک می کنیـم و زمـان ایـن جلسـه باید کم باشـد 

و در صـورت اشـراک می کنیـم کـه موضوعـات مهـم فیصله نشـود؛ 

ایـن حرکـت نوعـی سـبوتاژ رونـد صلح افغانسـتان اسـت.«

بـه گفتـه او، ایـن موقـف طالبان نشـان می دهـد که این گـروه برای 

و هدایـت  میـل  و مطابـق  افغانسـتان حرکـت منی کنـد  در  صلـح 

متویـل  و  حایـت  را  گـروه  ایـن  کـه  می کنـد  رفتـار  کشـورهایی 

می کنـد.

طالبان برای رشکت در نشسـت اسـتانبول سـه  رشط گذاشته است. 

رشط هـای ایـن گـروه ایـن اسـت کـه مـدت کنفرانـس کوتاه باشـد، 

قطعنامـه ای در پایـان آن منتر نشـود و چگونگی برگزاری نشسـت 

از قبـل میـان دو طـرف گفتگو رشیک شـود.

مناینـده مـردم دایکنـدی در مجلـس بـا انتقـاد از ایـن عمـل گـروه 

طالبـان، از جامعـه جهانـی و کشـورهای ذی دخـل در رونـد صلـح 

افغانسـتان نیـز انتقـاد کـرد کـه بـه گونـه یـک جانبـه بـاالی دولـت 

افغانسـتان فشـار وارد می کننـد، در حالـی کـه طالبـان و حامیـان 

ایـن گـروه هیـچ فشـاری را احسـاس منی کننـد.

در  بایـد  افغاسـنتان  حکومـت  کـه  کـرد  تاکیـد  جمشـیدی  آقـای 

قسـمت صلـح مطابـق رشایـط فعلـی گام هـای اصولـی را بـردارد.

محمـد عـارف رحانـی مناینـده مـردم غزنـی در مجلـس هـم گفت: 

کـرده، بایـد از بیـن بـرده شـود و خـود حکومت افغانسـتان 

و طالبـان در بیـن خـود آجنـدا و نشسـت دیگـری را عملـی 

کنند.«

نشسـت اسـتانبول به درخواسـت امریکا و میزبانی سازمان 

ملل متحـد برگـزار خواهـد شـد کـه بـرای تعییـن رسنوشـت 

گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان و پایـان جنـگ این کشـور 

مهـم خوانده می شـود.

طـرح چگونگـی نظـام آینـدۀ افغانسـتان برای این نشسـت 

ملـی  مصالحـۀ  عالـی  شـورای  و  بـود  شـده  آمـاده  نیـز 

افغانسـتان نیـز از تهیـه طرحـی بـرای ارائه در این نشسـت 

خـرب داده بـود، طرحی کـه از میـان ۳۰ طـرح مختلف تهیه 

شده اسـت.

در  کـه  افغانسـتان  حکومـت  هیئـت  فهرسـت  همچنیـن 

نشسـت اسـتانبول اشـراک خواهد کـرد، نهایی شـده، اما 

بـه گونـۀ رسـمی اعـام نشده اسـت.

امـا ریاسـت جمهـوری طالبـان را بـه اسـتفاده جویی از هـر 

شـده و اکنون گفته شـده که اگر نتایج نشسـت اسـتانبول 

برخـاف توقعی کـه از آن می رفـت باشـد، بـه نگرانی هـا در 

بـارۀ آیندۀ نامعلوم افغانسـتان افزوده خواهد شـد.

حـوت  مـاه  در  اسـتانبول  نشسـت  کـه  می رفـت  انتظـار 

گذشـته برگـزار شـود، امـا بـه دلیـل حـارض نشـدن طالبان 

بـه تعویـق افتـاد و هنـوز هـم تاریـخ برگـزاری آن مشـخص 

نشـده اسـت.

ایـن  ایـن طالبـان دلیـل  عـدم حضـور خـود در  از  پیـش 

نشسـت را معلـوم نبـودن چگونگـی ایـن نشسـت خوانـده 

و گفتـه بودنـد کـه بـا رهـربان خـود در ایـن بـاره مشـوره 

. می کننـد

طالبـان بـرای آمـاده شـدن بـه ایـن نشسـت بـا مقام هـای 

ترکیـه، امریـکا و قطـر نشسـت های برگـزار کردنـد، امـا از 

صحبت هـای افـراد ایـن گـروه بـر می آیـد کـه نتایـج ایـن 

نشسـت خـاف توقـع امریـکا، سـازمان ملل و قطـر خواهد 

بود.

بایـد  شـویم  برنـده  را  جنـگ  و  صلـح  می خواهـد  حکومـت  »اگـر 

انسـجام ملـی به وجـود آورد و از طرفیت هـای ملـی متامـی اقوام کار 

گیرد.«

آقـای رحانـی افـزود، اقدامـات حکومـت در خصوص انسـجام ملی 

دیـدگاه  بـا  مهره هـای سـوخته  از  یـک جمعـی  و  نبـوده  جواب گـو 

قبیلـه ای همـواره اداره امـور کشـور را در قبضـه دارنـد.

خـان وردک، مناینـده مـردم کابـل نیـز گفـت: »صلـح نیاز اسـت اما 

حکومـت و سیاسـون بقـای قـدرت خودشـان را می خواهنـد. در 30 

والیـت جنگ اسـت و مردم بیشـر از ایـن توان مهاجـرت ندارند؛ بناً 

حکومت و سیاسـیون باید از خواسـت های شـخصی خـود بگذرند.«

او هشـدار داد کـه در غیـر ایـن صـورت اگـر صلـح در کشـور تامیـن 

نشـود، مـردم افغانسـتان بازهم در مسـیر راه های مهاجـرت خوراک 

ماهی هـا دریـا و گرگ هـای بیابـان خواهنـد شـد.

زهیرالدیـن جـان آغـا هـم گفـت کـه اگـر روند صلـح به نتیجه نرسـد 

سـیل مهاجـرت دامـن کشـورهای منطقـه، اروپـا و امریـکا را خواهد 

گرفـت؛ بنـاً ایـن کشـورها باید نقـش موثـر در روند صلح افغانسـتان 

بـازی کنند.

بـا ایـن وجـود، جاویـد جیحـون معـاون اول مجلـس تاکیـد کـرد که 

دو طـرف جنـگ بایـد از فرصـت پیـش آمـده بـرای تامیـن صلـح در 

کشـور اسـتفاده موثـر کـرده برای رسـیدن به صلـح اقدامـات عملی 

را بردارنـد.

گفتگوهـای صلـح بین ایـاالت متحـده امریکا و گـروه طالبان حدود 

سـه سـال پیش آغاز شـد و رسانجام پـس از هجده مـاه گفتگوها در 

حـوت سـال 1398 خورشـیدی توافـق صلـح میان ایـن دو طرف در 

دوحـه، پایتخـت قطر، به امضا رسـید.

ایـن توافق نامـه، از سـوی زملـی خلیـل زاد، فرسـتادۀ ویـژۀ ایـاالت 

متحـده امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان و مابـرادر، معاون سیاسـی 

طالبـان و فـرد شـاره دوم این گروه، در یک مراسـم ویـژه در حضور 

مناینـده گان ۳۰ کشـور و نهادهـای جهانـی امضا شـد.

امـا بعـد از امضـای ایـن توافقنامـه کـه قـرار بـود گـروه طالبـان بـا 

هیـات دولـت گفتگوهـا را آغاز کند امـا تاکنون با گذشـت حدود دو 

سـال، گفتگوهـا بـه نتیجـه ای نرسـیده اسـت.

محمد هدایت 

سرمقاله

چرا طالبان
 از مذاکره فرار می کنند؟

یـک مقـام والیـت بادغیـس از کشـته شـدن پنـج نیـروی 

امنیـت ملـی در کمیـن امـروز طالبـان خـرب داده.

حسـام الدین شـمس والـی بادغیس به رادیـو آزادی گفت 

کـه پـس از حملـۀ طالبـان دو طرف باهم درگیر شـدند که 

به گفته اش سـه طالب نیز کشـته شـدند.

او افـزود: »بـه اثـر کمیـن گـروه طالبـان در مسـیر المـان و 

یـا شـاهراه هرات قلعه نـو، پنـج نیـروی امنیتـی مـا شـهید 

شـده  وارد  تلفـات  نیـز  مسـلح  مخالفیـن  بـه  و  شـده اند 

اسـت.« تاکنـون طالبان در ایـن مورد ابراز نظـر نکرده اند.

نیروهـای افغـان و طالبـان پیوسـته از وارد کـردن تلفـات 

بـه یکدیگـر سـخن می زننـد، چیزی که بـه نُدرت از سـوی 

منابـع مسـتقل تأییـد می شـود.

کویـد19 را دریافـت کرده اند.

کشـور هنـد سـه مـاه پیـش 500 هـزار دوز واکسـین بـه 

وزارت صحـت کمـک کـرده بود؛ کشـور چین نیـز مقداری 

واکسـین کمـک کـرده بود.

وزارت صحـت روز پنجشـنبه ۲۳ دلـو گفتـه بـود کواکـس، 

نهـاد هاهنگ کننـده تهیـه واکسـین زیـر نظـر سـازمان 

بهداشـت جهانی قرار اسـت شـانزده میلیون دوز واکسـین 

کرونـا بـرای کشـور تهیه کنـد. هزینه ایـن ۱۶ میلیون دوز 

ایـن  و  می پـردازد   )GAVI  ( واکسـین  جهانـی  اتحـاد  را 

مقـدار واکسـن برای ۲۰ درصـد از جمعیت کشـور در نظر 

گرفته شـده اسـت.

ایـن وزارت می گوید که برای واکسناسـیون شـصت درصد 

جمعیـت کشـور )حدود ۲۰ تـا ۲۲ میلیون نفر( که شـامل 

برزگسـاالن می شـود بـه ۳۲۰ میلیـون دالـر بودجـه نیـاز 

اسـت کـه از ایـن میـان ۲۴۴ میلیـون دالـر آن بـه دسـت 

آمـده اسـت و تنهـا ۷۶ میلیـون دالـر دیگـر هنـوز فراهـم 

نشـده و تـاش بـرای به دسـت آوردن آن نیز جریـان دارد.

گفتنـی اسـت کـه وزارت صحـت عامـه تاکنـون از بیـش 

455 هـزار فـرد مشـکوک بـه ویـروس کرونا آزمایـش گرفته 

است. 

پیـش از ایـن گفته شـده بـود که هـر کیت ازمایـش حدود 

30 دالـر اسـت و هـر ازمایـش نزدیک به سـه هـزار افغانی 

بـرای وزارت صحـت عامـه هزینه بـر می دارد.

گـروه طالبـان کنـرل بخش هـای از شـاهراه هرات قلعه نـو 

را در اختیـار دارد.

کرونا در کشور؛
 در شبانه روز گذشته 623 مبتال و 14 تن جان باختند

والی بادغیس:
 پنج نیروی امنیت ملی در کمین طالبان کشته شدند

نمایندگان :
 طالبان در پی سبوتاژ روند صلح استانبول است

آزادی 62 تن از زندان گروه طالبان در بغالن



 

ظرفیـت نظـام هـای سیاسـی در نحـوه عملکـرد و 

ایجـاد مناسـبات متعـادل میـان شـهروندان و جامعـه 

جهانـی تعییـن می شـود. هسـتند نظام های سیاسـی 

و  توتالیرتیسـتی  خواهـی،  متامیـت  روحیـه  بـا  کـه 

اسـتبدادی جامعـه را بـه رکود جدی مواجه می سـازد. 

افغانسـتان  نـوع نظـام هـا در  ایـن  بـارز  منونـه هـای 

قبـل از جمهوریـت آزمـوده شـده اسـت. نظام سیاسـی 

جمهوریـت ایـن سـعه صـدر را دارد که در سـطح بزرگ 

ملـی از مشـارکت مردمـی در بسـرت سـازی سیاسـت و 

قـدرت حـرف مـی زنـد و حتـی ایـن زمینـه را بـا سـاز و 

کار مناسـب فراهـم مـی کنـد تا مـردم در متثیـل اراده 

دولـت  تعییـن  و  سیاسـی  هـای  سـاختار  در  خویـش 

سـهیم  عملـی  صـورت  بـه  سیاسـی  کارگـزاران  و  هـا 

شـود. جمهوریـت و نظـام سیاسـی کـه بـر بنیـاد تفکـر 

آرای مـردم در جامعـه شـکل و سـیام پیـدا مـی کنـد 

از خصلـت مردمـی برخـوردار اسـت. نظـم سیاسـی را 

در گـرو رضایـت منـدی مـردم مـی دانـد و در راسـتای 

خدمـت بـه عامـه مردم هـر لحظه تقـا می کنـد. نظام 

سیاسـی جمهوریـت بر دو اسـتوانه قوی اسـتوار اسـت 

اول قانـون مـداری و دوم مـردم سـاالری. ایـن دو پایـه 

نظـام جمهوریـت را نظـام سیاسـی پاسـخ گـو بـه مردم 

و متمرکـز بـه ارایـه خدمـت بـه بسـرت مردمـی سـاخته 

ایـن جهـت جمهوریـت فرصـت هـای را در  از  اسـت. 

جامعـه بـرای متامـی شـهروندان فراهـم مـی سـازد.   

جمهوریـت در مقایسـه بـا نظـام های تجربه شـده 

در ایـن رسزمیـن، برتریـت بـارز دارد. نظـام سیاسـی 

جمهوریـت اگـر در مقایسـه بـا امـارت بررسـی شـود، 

چنـد نکتـه واضـح مـی گـردد کـه جمهوریـت را ارجـح 

مـی سـازد نسـبت بـه نظـام سیاسـی امـارت. امـارت با 

اسـتبداد رأی همسـو اسـت و از ایـن قاعـده پیروی می 

کنـد. بدیـن معنـا کـه امـارت خواهـان، بـاور دارنـد که 

مدیـران و رهـران سیاسـی دارای دیـدگاه برتر نسـبت 

بـه جمهـور مـردم اسـت. خیـر و رش افـراد در جامعـه را 

فقـط عـده¬ی محـدود از کسـان مـی دانـد. قانـون به 

عنـوان قـرارداد جمـی در امور جمعی ماننـد دولتداری 

و حکومتـداری از بینـاد نـزد امـارت مـردود اسـت، زیـرا 

آنانیکـه خیـر جامعـه را درک مـی کنـد خـود شـان و 

سـلیقه و ایـده شـان قانون اسـت؛ پـس نیاز نیسـت در 

جامعـه قانـون بـه وجـود آیـد. اساسـاً از منظـر امـارت 

بـاوران جمهـور مـردم، ظرفیت درک و فهـم امور دولتی 

و امـر سیاسـی را ندارنـد؛ لذا بایسـت فقط پیـرو و تابع 

باشـند. امـا در مقابـل نظـام سیاسـی جمهوریـت بـه 

ایـده و نظـر و رأی عامـه مـردم بـاور دارد و ایـن بـاورش 

را در پالیسـی هـای عملـی و بـا میکانیـزم های روشـن 

کنـد.  مـی  پیـاده  جامعـه  در  و  هـا  انسـان  میـان  در 

نظـام سیاسـی جمهوریـت چـرت منظـم مدیریتـی را در 

جامعـه متکـی بـه رأی همگانـی مـردم مـی دانـد و از 

مـردم مرشوعیـت و مقبولیت نظـام و دولت حاصل می 

گردد. 

تسـهیل  خواهـان  جمهوریـت  منظـر  از  دولـت 

امکانـات  توزیـع  عامـه،  عامـه، خدمـات  نظـم  کننـده 

همـه  سـود  بـه  عمومـی  منابـع  مدیریـت  عامـه، 

شـهروندان کشـور اسـت؛ نـه اینکه دولـت و دولتمردان 

مـردم  قائـد  امارتـی  سیاسـی  نظـام  هامننـد  را  خـود 

سیاسـی  نظـام  در  بگـزارد.  منـت  مـردم  بـر  و  بدانـد 

بـه  جمهوریـت، مـردم اصـل اسـت و خدمـت گـزاری 

تفکـر  و  قانـون  درون  از  برآمـده  دولـت  وظیفـه  مـردم 

جمهـوری اسـت. جمهوریـت وابسـته بـه آرأ و تصامیـم 

مـردم اسـت کـه در سـطوح مختلـف جامعـه گرفته می 

گوناگـون  هـای  بخـش  در  کارکـرد جمهوریـت  شـود. 

جامعـه زمـان مثبـت ارزیابی مـی گردد کـه در بهبودی 

و رضایـت خاطـر عامـه مـردم منجـر شـود. در غیـر آن 

نظـام  کـه  نیسـت  نکتـه¬ی  و  گزینـه  کـدام  صـورت 

سیاسـی جمهوریـت بـه آن تکیـه مناید. امـا نظام های 

سیاسـی دیگـر چـون امـارت کارکـرد شـان نسـبت بـه 

رضایـت منـدی مـردم سـنجش منـی شـود و ایـن امـر 

را هرگـز منـی پذیـرد زیـرا آنـان دولـت را فیضـی از باال 

بـر زمیـن مـی دانـد و در اعـاده¬ی آن چنـد شـخص 

معـدود خـود را تـام االختیـار زندگـی مـردم مـی دانـد. 

اینهـا نکتـه های اسـت کـه مـرز واضح می کشـد میان 

نظـام سیاسـی جمهوریـت و سـایر نظام های سیاسـی 

بخصـوص امارت. لذاسـت که امـارت در جامعه فرصت 

هایـی را بـرای مـردم محدود می کنـد؛ عکس آن، نظام 

سیاسـی جمهوریـت این فرصـت ها را خلـق می کند و 

از آنـان پشـتبانی مـی منایـد.  جمهوریـت فرصت های 

قانونـی و منصفانـه را برای اقلیت های دینی در کشـور 

مسـاعد مـی سـازد. از منظر نظـام سیاسـی جمهوریت 

متامی انسـان هـای کـه در جغرافیای بنام افغانسـتان 

زیسـت دارنـد، واجـد رشایـط زندگـی مسـاملت آمیـز و 

انسـانی اسـت. نظـام جمهوریـت بـر بنیـاد قوانیـن که 

مـردم آن را تعییـن و تصویـب مـی کنـد، وظیفـه دارد 

عرضـه  خدمـات  منصفانـه  شـکل  بـه  همـگان  بـرای 

منایـد. خدمـات صحـی، خدمـات تعلیمـی و تحصیلی 

و همچنـان خدمـات حقوقـی بـرای متامـی شـهرندان 

در کشـور از آدرس نظام جمهوریت امکان پذیر اسـت؛ 

بـودن  خـارج  بهانـه  بـه  را  عـده¬ی  جمهوریـت  زیـرا 

امکانـات  نـدارد محـروم  از دیـن اکرثیـت مـردم حـق 

منصفانـه زندگی در افغانسـتان مناید. منونه مثال این 

مطلـب؛ احـرتام بـه اقلیت هـا و تفکر دینی سـیک ها و 

اهـل هنـود در افغانسـتان اسـت کـه از جانـب دولت و 

نظـام کنونی و قانون اساسـی کشـور مورد اجرأ اسـت. 

اخیـراً خوشـبختانه روز فرهنگـی اقلیـت سـیک و هندو 

2.تلۀفقرسالمتمحور

بـدون شـک محرومیـت از سـامت می توانـد رسچشـمه 

بسـیاری از دام هـای گوناگـون باشـد. کودکانـی کـه بیشـرت 

نـدارد.  مکتـب  در  مناسـبی  کارکـرد  هسـتند؛  بیـامر  روزهـا 

مادرانـی کـه در حالـت بیـامری زایـامن می کننـد؛ نوزادانـی 

ایـن  مسـیرها می توانـد سـازوکاری  از  بیـامر دارنـد. هرکـدام 

بـرای تبدیـل بدشانسـی های حـال بـه فقـر آینـده باشـد. از 

سـوی دیگـر فقـر شـدید تـاش بـرای پیشـگیری از ابتـا بـه 

امـراض را بـرای فقـرا دشـوار می سـازد و ایـن فرایند آن هـا را در 

دام فقـر نگـه می دارنـد. وقتـی جامعـه در چنیـن وضعیـت بـه 

رس بـرد، تـوان رسمایه گـذاری بـرای ریشـه کنی فقـر را ندارند. 

دام فقـر سـامت محور وجـود دارد امـا بـرای گریـز از تلـه فقـر 

سـامت محور می تـوان نردبان هایـی نیـز بـه فقـرا داد. اگر فقرا 

خـود تـوان خرید چنیـن نردبان ها را ندارند، سـایر افـراد جهان 

بایـد بـه آن ها کمک کننـد. نردبان های برای رهایـی از دام فقر 

وجـود دارد؛ امـا ایـن نردبـان همیشـه درجاهـای درسـت قـرار 

ندارنـد و به نظـر می رسـد کـه مـردم منی داننـد که چطـور از آن 

بـاال رونـد یـا حتـی بـه نظـر می رسـد کـه مـردم منی خواهـد از 

ایـن نردبان هـا اسـتفاده کنند. هنگامی کـه فقـرا در دام آن قرار 

می گیرند سـامت جسـمی و فکری خود را از دسـت می دهند 

و در نتیجـه تصمیـامت غلـط را می گیرنـد کـه سـبب می شـود 

تـا از سـامانه مراقبت سـامت عمومـی رایـگان دوری می کنند 

و به جـای آن بیشـرت بـه مرکـز خدمـات خصوصـی و طب هـای 

سـنتی می رونـد. غایـت چنیـن امـری تله فقـر آن ها را شـدید و 

شـدیدتر می سـازند.

راههایخروجازاینگونهدام

بـرای رهـای از چنیـن تلـه چنـد راهـکار بسـیار سـاده و 

ارزشـمند را می توان عنوان کرد؛ اسـتفادۀ بیشـرت از شـیر مادر، 

توزیـع آرد غنی شـده بـرای مـادران در دوران بـارداری، تغذیـه 

مناسـب مـادران در دوران بـارداری و شـیردهی، فراهـم کـردن 

غذاهـای غنی شـده برای کودکان در خانه هـا و مکاتب، آموزش 

الزم بـه کـودکان کم سـن در مـورد کرم هـا در دوران آمادگـی و 

مکتـب و آگاه سـاخنت زنـان باردار از اهمیت تغذیه مناسـب در 

دوران بـارداری.

3.فقرادردامفقرآموزشی

تلـۀ فقـر آموزشـی یعنـی این کـه، کودکـی کـه در خانواده 

فقیـر بـه دنیا می آید، دسرتسـی به تحصیات نخواهد داشـت. 

بـدون تحصیـات در بزرگ سـالی فرصـت کمـرتی برای شـغل 

پردرآمـد خواهد داشـت. چنیـن فردی در بزرگ سـالی هم فقیر 

خواهـد بـود. فرزنـدان او هـم به تحصیـات دسرتسـی نخواهد 

داشـت و بـه  ایـن  ترتیـب فقـر در خانـوادۀ او موروثـی می شـود. 

را نسل اندرنسـل در  فقـر  بـاالی تحصیـات  واقـع هزینـۀ  در 

خانواده هـا مانـدگار می سـازد و در بدتریـن حالـت نسـل های 

بعدی خانواده فقیر به سـمت فحشـا، جرم، جنایت، خشـونت، 

فقـر.  تلـۀ  ایـن می گوییـم  بـه  و... کشـیده می شـود،  تجـاوز 

خـروج از آن سـخت اسـت و نامحتمـل. بـه همیـن خاطـر در 

عمـوم کشـورهای جهان تحصیـات رایـگان در مقطـع ابتدای 

و عالـی متعارف شـده اسـت. فلسـفۀ تحصیـات رایگان کمک 

از تلـه فقـر اسـت. خـر خـوب،  بـه خانواده هـا بـرای خـروج 

به راسـتی که خـر بسـیار خـوب، ایـن اسـت کـه متـام شـواهد 

به طـور محکـم نشـان می دهنـد مادامی که کـودک دقیقـاً روی 

انجـام مهارت هـای اولیـه و نـه هیچ چیـز دیگـر مترکـز کنـد، 

اطمینـان از اینکـه هر کـودک مهارت های اولیـه را به خوبی یاد 

می گیـرد، نه تنهـا ممکـن، بلکه درواقع به نسـبت آسـان اسـت.

و  باورهـا  انـگاره  ایـن  اجتامعـی،  گسـرتده تر  سـطح  در 

رفتـار بـه ایـن معنـا اسـت کـه بیشـرت نظام هـای آموزشـی هـم 

کـه  به خاطـری  منابع انـد؛  هدردهنـدۀ  هـم  و  غیرمنصفانـه 

فرزنـدان ثرومتنـدان بـه مکاتبـی می رونـد کـه نه تنهـا بیشـرت و 

بهـرت می آموزنـد، بلکـه در آنجا با آن ها دلسـوزانه رفتار می شـود 

و کمـک می شـوند تـا به تـوان بالقـوه واقعی خود دسـت یابند؛ 

امـا فقـرا رس از مکاتبـی درمی آورنـد کـه از هـامن ابتدا بـه آن ها 

کامـاً می فهامنـد کـه خواسـتاری ندارنـد مگـر اینکـه بتواننـد 

برخـی اسـتعدادهای اسـتثنایی از خـود بـروز دهنـد. از آن هـا 

کامـاً انتظـار می رونـد تـا زمانـی کـه تـرک تحصیـل می کنند، 

در سـکوت رنـج بکشـد. ایـن باورهـا اسـتعدادهای زیـاد را هدر 

می دهـد. از میـان متام افرادی که در فاصلۀ مدرسـه ابتدایی و 

دانشـگاه، ترک تحصیل می کنند و آن ها که هیچ گاه به مکتب 

منی رونـد، تعداد بسـیار زیادی و چه بسـا بیشـرت آن هـا، قربانی 

برخـی قضاوت هـای نادرسـت در مرحلـه ای از تحصیـل خـود 

شـده اند: خانواده هایـی کـه بسـیار زود از تاش بـرای تحصیل 

فرزندان خود دسـت می کشـند، معلامنی که هیچ گاه کوشـش 

نکردنـد بـه آن هـا آمـوزش دهنـد و کم رویـی و اعتامد به نفـس 

نداشـنت خود دانش آموزان. برخـی از این افراد تقریباً بی تردید 

توانایـی تبدیـل  شـدن بـه اسـتاد اقتصـاد یـا رسوران صنعت را 

داشـته اند؛ امـا برعکس، آن ها کارگـر روزمزد یا دکان دار شـدند 

یـا اگـر خوش شـانس بودنـد، بـه برخـی جایگاه هـای کوچـک 

اداری دسـت یافتنـد. جایگاه هـا و مرتبه هایـی کـه آن هـا خالی 

گذاشـتند، تقریبـاً بی تردیـد، توسـط فرزنـدان میان مایـه پدر و 

مادرهایـی پـر شـدند که توانسـتند متـام فرصت هـای ممکن را 

بـرای موفق شـدن به فرزنـدان خود ارائه دهنـد. ترکیب اهداف 

غیرواقعـی، انتظارات بدبینانۀ غیررضوری و انگیزه های اشـتباه 

بـرای معلـامن موجـب می شـود مطمـن شـویم کـه نظام های 

آموزشـی در کشـورهای درحال توسـعه در تحقق دو وظیفه اول 

خـود نـاکام بوده انـد: اینکـه بـه هـر فـرد مجموعـه مهارت هـای 

اولیـۀ کاملـی را آمـوزش دهنـد و نیـز اسـتعدادها را شناسـایی 

کنـد. درحالی کـه مکاتـب بایـد مهارت هـای اولیـه را به خوبـی 

آمـوزش دهنـد. شـواهد نشـان می دهنـد، عامـل اول مترکـز 

بـر کسـب مهارت هـای اولیـه و تعهـد بـه ایـن ایـده اسـت کـه 

مادامی کـه دانش آمـوز و معلمـش تـاش کافـی بـرای آن رصف 

کننـد، هرکـدام می توانـد در آن مهـارت خـره شـود. در پایـان، 

بـا توجـه به این کـه معلامن خـوب به سـختی یافت می شـوند و 

فنـاوری اطاعـات نیـز هـرروز بهـرت و ارزان تـر می شـود، به نظر 

منطقی می رسـد از این فناوری بیشـرت اسـتفاده کنیـم. اگرچه 

نظـر کنونـی در مـورد کاربـرد فنـاوری در تدریـس در جامعـۀ 

آموزشـی، به ویـژه چنـدان مثبـت نیسـت؛ امـا ایـن نظـر بیشـرت 

بـر پایـه تجربـه کشـورهای ثرومتند اسـت که جایگزیـن آموزش 

بـا رایانـه تـا انـدازۀ زیـادی آمـوزش توسـط آمـوزگاری باانگیزه و 

خـوب آموزش دیـده اسـت. همچنـان کـه مشـاهده کرده ایـم، 

ایـن جایگزینـی همیشـه در کشـورهای فقیـر اتفـاق منی افتد. 

درواقع شـواهد در کشـورهای درحال توسـعه پراکنده اما کاماً 

واقعی اسـت.

راههایعبورازتلۀفقرآموزشمحور

چنـد نکتـه را بـرای بیـرون رفـت از ایـن ابرچالـش باید در 

نظـر گرفـت؛ اینکـه، نظـام آمـوزش از حالـت دوالیگـی بیـرون 

و  ثرومتنـدان  فرزنـدان  بـرای  را  یکسـان  اسـتندرهای  شـود، 

فقـرا تهیـه کنـد، مأموریـت اسـتاد به صـورت منصفانـه تعریـف 

شـود کـه هـر فـرد را وادارد تـا بـه هـر مقـدار کمـی از آن برنامـۀ 

آموزشـی مسـلط شـود و بـه دانش آمـوزان ایجـازه داده شـود تـا 

آن را بـا رسعـت یادگیـری خـود و در صـورت لـزوم تکـرار کردن، 

یـاد بگیرنـد. ایـن باعـث خواهـد شـد که تعـداد بسـیار زیـاد از 

دانش آمـوزان از سـال هایی کـه در مکتـب سـپری می کننـد، 

اندوختـه ای به دسـت آورنـد. چنـد نکتـه را بایـد یادآور شـوم که 

فقـرا اکـرثاً بـه بعضـی فرصت هایی کـه دیگـران در زندگی خود 

بـه آن دسرتسـی دارنـد، آن هـا دسرتسـی نـدارد؛ می تـوان بـه 

برخـی از آن هـا به طـوری منونـه اشـاره کـرد:

 1.  فقـرا بـه اطاعـات حیاتـی دسرتسـی ندارنـد و بـه 

چیزهـای نادرسـت بـاور دارد. بسـیاری از فقـرا بـه چیزهـای 

ارزش  )ماننـد  متوسـط  خانوارهـای  بـرای  بدیهـی  کامبیـش 

بـاالی سـال هاي اولیـه تحصیل یـا منافـع زیاد واکسیناسـیون 

در  بـرای  جـذاب  شـیوه های  طراحـی  ندارنـد.  بـاور  منظـم(، 

اختیـار گذاشـنت اطاعاتـی سـاده، راهـی کم هزینـه اسـت که 

می توانـد تغییـرات مثبت و وسـیعی در زندگی فقـرا ایجاد کند. 

درنهایـت وقتـی باورهـای راسخ شـان نادرسـت از آب درمی آید، 

تصمیم هـای نادرسـت، گاه بـا پیامدهـای وخیـم، می گیـرد.

 2. فقـرا اغلبـاً بـه بازارهـای الزم دسرتسـی ندارنـد، این را 

هـم مـا می دانیـم کـه برخـی بازارهـا بـراي فقـرا وجـود ندارند یا 

آن هـا در ایـن بازارهـا باقیمت هـای نامتعارفـی روبرو می شـوند. 

مثـاً: فقـرا بـه دلیـل نداشـنت وثیقـه، دسرتسـی بـه سیسـتم 

بـه  را  بهـره كمرشـکنی  بانکـی نداشـته و مجبورنـد نرخ هـاي 

وام دهنـدگان محلـی بپردازنـد. بسـیاری از فقـرا نیـز بـه دلیـل 

دوری از مراکـز جمعیتـی، بـه شـبکه توزیع بسـیاری از کاالها یا 

خدمـات دسرتسـی ندارنـد. طراحـی نوآوري هـای کسـب وکاری 

یـا فناورانـه کـه امکان توسـعه بازارهای ویـژه فقـرا را فراهم کند، 

می توانـد نفـع فراوانـی بـه جوامع فقیـر برسـاند. همچنین نبود 

بـازار بیمـه و بازارهـای مالـی در جوامـع فقیـر را نیـز می تـوان 

عنـوان کـرد کـه فقـرا در دسـرتس ندارنـد.

3. ندانسـنت و بـه تأخیـر انداخـنت مسـائل حیاتـی؛ فقـرا 

مجبورند بار مسـئولیت جنبه هاي بسـیار زیـادي از زندگی خود 

را مسـتقیامً بـه دوش بکشـند، جنبه هایـی که بـرای خانوارهای 

متوسـط، وضعیتـی خـودکار و از پیـش  تعیین شـده دارد )مانند 

بـه دسـت آوردن آب سـامل، تغذیـه مناسـب کـودکان و نوجوانان 

و یـا بیمه  هـای سـامت و بازنشسـتگی(. طراحـی مشـوق های 

کوچـک بـرای آنکـه فقـرا چنیـن چیزهـای مهمـی را بـه تأخیـر 

نیندازنـد، رکـن کلیـدی یـک برنامـه فقرزدایی موفق اسـت.

انتظـارات  چشـم انداز؛  و  اعتامد به نفـس  نداشـنت   .4

خـود  پیش بینی هـاي  زمینه سـاز  افـراد،  ذهنـی  انگاره هـای  و 

محقـق کننده هسـتند. وقتي معلامن مناطق فقیـر به كودكان 

بتواننـد دوره  باهـوش نیسـتند كـه  به انـدازه كايف  مي گوينـد 

آمـوزيش را متـام كننـد، آن هـا بیشـرت تـرك تحصیـل مي كننـد؛ 

صـورت  در  حتـی  كـه  دارنـد  انتظـار  دست فروشـان  وقتـی 

بازپرداخـت وام، دوبـاره به رسعت زير بـار وام بروند، خاقیت الزم 

را بـرای فـروش بیشـرت و بازپرداخت وام خـود به خرج منی دهند 

و ... تغییـر ایـن انتظارات منفی، سـاده نیسـت، امـا برنامه های 

نوآورانـه بـرای تزریـق امیـد و کاهـش انتظـارات منفـی  در بیـن 

فقـرا، می توانـد کاتالیـزور جهـش دهنـده هـر برنامـه فقرزدایـی 

باشـد. درفرجـام، اگـر بخواهـم بحـث خـود را جمع کنـم به این 

نتیجـه می رسـم کـه رسـیدن به توسـعه نیازمنـد نیـروی بدنی و 

تـوان فکـری اسـت. اگر زنـان و مـردان، به خوبـی تحصیل کرده، 

بـرای  شـهروندان  اگـر  باشـند؛  سـامت  و  تغذیه شـده  کامـاً 

رسمایه گـذاری روی فرزندان شـان احسـاس امنیـت و اطمینـان 

کافـی کننـد. این امکان شـدنی اسـت که جرقه رشـد و توسـعه 

هرزمـان زده شـود. اگـر فاکـت و درماندگی ادامه یابد و خشـم 

و خشـونت چیره شـود، جرقه رشـد هرگز از راه منی رسـد. حتی 

اگـر سیاسـت های اجتامعـی هـم ربطـی بـه رشـد اقتصـادی 

نداشـته باشـد، دلیل اخاقـی انجام هر کار ممکـن برای بهبود 

زندگـی فقـرا، همچنـان محکـم باقـی می مانـد. ایـن واقعیـت 

دارد کـه هـدر رفـنت زندگـی و اسـتعدادها همراه با فقـر می آید. 

بـود:  هامن طـوری کـه پیـرت سـینگر فیلسـوف اخـاق گفتـه 

»حامیـت نکـردن از کـودکان فقیـر در حـال مـرگ، بـه لحـاظ 

اخاقـی با کشـنت انسـان ها تفاوت چندانـی ندارد و یا زیسـنت 

در فراوانـی درحالی کـه دیگـران از گرسـنگی رنـج می برنـد، از 

نظـر اخاقـی غیرقابـل  دفاع اسـت«. ازاین رو همه ما چـه از نگاه 

انسـانی و چـه از نـگاه اخاقی در برابر فقرا مسـئولیت داریم که 

بـرای رهایـی فقـرا از تلـه فقر بـه اندازه تـوان خود کمـک کنیم.

در تقویـم رسـمی افغانسـتان جایـگاه برای خـودش باز 

منـود و ایـن موضوع تسـاهل نظام سیاسـی جمهوریت 

را آشـکا را نشـان مـی دهـد.  جمهوریـت احـرتام بـه 

دیـدگاه  از  دارد،  بـرشی  حقـوق  هـای  بنیـاد  متـام 

نظـام سیاسـی جمهوریـت نهـاد هـای و سـازمان هـای 

افغانسـتان  در  بـرش  حقـوق  کننـده  ترویـج  و  مدافـع 

نیـاز هـای جامعـه بشـامر مـی آیـد. بـودن همچـو نهاد 

مـی  منتـج  افغانسـتان  توسـعه  و  شـکوفایی  بـر  هـا 

شـود، از ایـن جهـت اسـت کـه نظـام جمهوریـت آنـان 

را در افغانسـتان نـه تنهـا مـی پذیـرد بلکـه در تقویـت 

و نهادینـه سـازی آن هـا کوشـا اسـت. نظـام سیاسـی 

جمهوریـت منشـور جهانـی حقـوق بـرش را یـک اصـل 

زندگـی مـدرن در جهان و افغانسـتان می پنـدارد و در 

تحقـق مـاده هـای انسـان محـور آن همـواره کوشـیده 

اسـت. اینکار سـبب می گردد مناسـبات افغانسـتان با 

جامعـه جهانـی و سـازمان های بزرگ حقـوق برشی در 

دنیا همسـو شـود و در راسـتای محو خشـونت در برابر 

حقـوق بـرشی در کشـور مبـارزه جـدی صـورت گیـرد. 

و  نیسـت  و  نبـوده  نفـع  بـه  افغانسـتان هرگـز  انـزوای 

جـای خوشیسـت که جمهوریـت با رویکرد کـه در مورد 

فلسـفه حقـوق بـرش و سـازمان هـای اجرأیـی آن دارد، 

در قسـمت بـه مـنت آوردن افغانسـتان کمـک شـایان 

نظـام سیاسـی جمهوریـت  موجودیـت  در  کنـد.  مـی 

سـیامی واحـد افغانسـتان قابـل ترسـیم اسـت؛ رشایط 

تاریخی سـخت و دشـواری در گذشـته های افغانستان 

آزموده شـده اسـت. این دو دهه اخیر و اکنون، کشـور 

در حالـت حسـاس تاریخـی خویـش قرار گرفته اسـت، 

در ایـن وضـع نقـش جمهوریـت در بقـأی افغانسـتان 

واحد، حیاتی و اساسـی اسـت. تنها نظام سیاسـی که 

توانسـته/ می تواند این سـیامی واحد را از افغانسـتان 

در آینـده هـم تثبیـت منایـد، بـدون تردیـد جمهوریـت 

اسـت؛ زیـرا در نظـام جمهوریت بر بنیـاد قانون و اصل 

تسـجیل  و  تسـهیل  همگانـی  مشـارکت  دموکراتیـک 

بـه  امـروز  از هـر زمـان دیگـر  افغانسـتان  مـی گـردد. 

نیـاز  سیاسـی  همگرایـی  و  همدیلـی  ابـراز  و  وحـدت 

منـد اسـت. امـا وحـدت و همسـوی ملـی بـا سـاختار و 

نظـام سیاسـی ملـی باور قابـل تعمیل اسـت. این قوت 

و پوتانسـیل در مـنت جمهوریـت نهفتـه اسـت، برایـن 

اسـاس، ایـن فرصـت بسـیار مهـم و قابـل تأمـل اسـت 

کـه نظـام جمهوریـت بـرای افغانسـتان مهیاسـاخته و 

قابلیـت بـزرگ کـردن و تقویـت را نیـز داراسـت.    

نظـام سیاسـی جمهوریـت ایـن ظرفیـت را بـرای 

نظـر  مطمـح  کـه  کنـد  مـی  کـرده/  خلـق  افغانسـتان 

جامعـه جهانـی باشـد. بـه صـورت مسـتمر در متامـی 

جبهـه گیـری هـا و گزارشـات کشـور هـای جهانـی در 

دیـده  متبارزتـر  همـه  از  نکتـه  ایـن  افغانسـتان  مـورد 

مـی شـود کـه ملـل جهـان از افغانسـتان دموکراتیـک 

و قانـون مـدار پشـتبانی مـی کنـد. منونـه هـای که در 

این اواخر به صورت واضح قابل اشـاره اسـت؛ سـازمان 

ناتـو، کشـور کانـادا، ایـاالت متحـده امریـکا و کشـور 

تعهـدات  همـه  افغانسـتان  همسـایه  و  منطقـه  هـای 

دارای  افغانسـتان  از  و حامیـت  در کمـک  را  خویـش 

نظـام سیاسـی مـردم سـاالر و جمهوریـت ابـراز کردند. 

از سـوی دیگـر افغانسـتان در ایـن دو دهـه توانسـته 

بـا حـد  نظـام سیاسـی جمهوریـت  داشـنت  بـا  اسـت 

اکـرث از کشـور هـای جهـان و منطقه روابـط و تعامات 

سیاسـی برقـرار داشـته اسـت. افغانسـتان انـزوای بین 

املللـی را بـا هزینـه بسـیار غـم انگیـز تجربـه منـوده 

اسـت و بـار دیگـر بـه سـود نخواهـد بـود کـه آن تجربـه 

فاکتبـار تکـرار گـردد.  

جمهوریت و خلق فرصت ها
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 بازی با اعداد              3285
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3180    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3456
وزیرسفید را در خانه  c5 حرکت دهید. 

3484
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به نظر می رســد که بسیار مشغول هستید بهتر است که برخورد با مشکالت را 
به زمان دیگری موکول کنید. امروز صبح ممکن اســت عصبی باشید و نتوانید 

خودتان را به وضوح بیان کنید. اولویت بندی کلید موفقیت است.

جوزا
امروز بهتر اســت از ســفرهای طوالنی مدت و رفتن به مهمانی اجتناب کنید. 
ممکن است تمایل داشته باشید که دعوا کنید. باید کارهای روزانه خود را انجام 

دهید و به نیازتان به استراحت کردن توجه داشته باشید

سرطان
ممکن اســت اخبار ناخوشــایندی از ســمت رئیس تان دریافــت کنید که 
مودتان را خراب کند، مجبور خواهید شــد که تمام روز اســتراحت کنید. 
تمــام وظایــف کاری تان را به خوبــی انجام خواهیــد داد. ارامش خود را 

کنید. حفظ 

اسد
به نظر می رســد که در کسب و کارتان موفق خواهید شد و نیاز است که تمام 
وقت کار کنید. احتیاط کنید! یکی از همکاران تان به شــما حسادت می کند و 

سعی دارد که با شما وارد بحث و دعوا شود.

سنبله
ممکن اســت با یک خانم در ارتباط با مشــکالت مالی بحث و دعوا کنید. به نظر 
می رسد که او نتواسته پولی که قرض  گرفته بود را سر وقت پس دهد. امروز بعد 
از ظهر به نظر می رســد که دچار مشکالت سالمتی می شوید و مستعد تصادف 

هستید.

حمل
امروز نباید از شانس تان استفاده کنید. اضطراب بیش از حد بر تمام جنبه های 
زندگی تان تاثیر خواهد گذاشت. بهتر است امروز رانندگی نکنید زیرا به نظر می 

رسد که مستعد تصادف هستید. از بحث و درگیری اجتناب کنید!

میزان
اگر مجبور شدید که به یک مسافرت بروید، باید با احتیاط و با سرعت پایین 
رانندگی کنید. ممکن اســت در خطر تصادف باشید. امروز می خواهید که 
مالقات های مهم را به زمان دیگری موکول کنید زیرا دچار اشــتباهاتی در 

معامالت خواهید شد.

عقرب
امروز صبح، دوســتان تان شما را به یک مســافرت دعوت می کنند. اگر این 
دعوت را قبول کنید روابط با شریک عاطفی تان دچار تنش می شود و درباره 

این قضیه دعوا خواهید کرد.

قوس
امروز صبح ممکن است عصبی و پر تنش باشید زیرا به مبلغی پول نیاز دارید و 
هیچ کس تمایل ندارد که ان را به شما قرض دهد. ارام باشید! به نظر می رسد 

که مستعد بیماری هستید. باید از بحث با شریک عاطفی تان اجتناب کنید.

جدی
بعد از یک دوره ســخت کاری، احساس خستگی می کنید. اگر همینطوری 
به کار کردن ادامه دهید دچار مشــکالت ســالمتی می شوید. امروز بعد از 
ظهر ممکن است مشکالت مالی را تجربه کنید. نگران نباشید می توانید به 

راحتی مشکالت تان را حل کنید!

دلو
به نظر می رسد که با مود بد از خواب بیدار می شوید. اگر خودتان را کنترل نکنید، 
با همه در محیط کار بحث خواهید کرد. باید از مالقات با دوستان تان و بستگان 

اجتناب کنید. از زمان های بیشتری برای استراحت کردن استفاده کنید
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
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 غضنفر کاظمی

حوت
امروز صبح اخبار ناخوشایندی را دریافت می کنید که مودتان خراب می شود و 
برنامه های  تان تغییر خواهد کرد. شما و شریک عاطفی تان مجبور هستید که 

به سفر طوالنی بروید. اگر رانندگی می کنید بیش تر از هر زمانی احتیاط کنید

 شطرنج                     3457

ا

آویختنـ  اساطیرـ  بشقابـ  پوستینـ  تخفیفـ  ثعبانـ  جویبارـ  چوپان 
ـ حکیمـ  خسرانـ  دامداریـ  ذکاوتـ  روح اهللـ  زیارتـ  ژندهـ  سبحان 
ـ شــفاعت ـ صالحیت ـ ضعیف ـ طایفه ـ ظلمــت ـ عصرانه ـ غمفزا ـ 
فرصت ـ قدر ـ کتاب ـ گزند ـ لطف ـ متعلم ـ نثار ـ هاله ـ وحدت ـ یخن.
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هندوها به دلیل اعتقادات متفاوت شان متاسفانه همیشه تحت ستم بوده و 

مورد تعرض و آزار اذیت دیگران قرار گرفته اند. چندی پیش از انارکلی هرنیار 

عضو هندوی مجلس سنا ویدیویی برآمد که در سخرنانی اش داشت گریه 

می کرد و از رفتار زشت و ناپسند مردم کابل در مقابل خود و خانواده اش گالیه 

داشت. هرنیار که در چنین مقام بلند سیاسی تکیه زده است در این گونه 

وضعیت زندگی می کند، تصور کنید روزگار مردم عام و هندوباورانی را که در 

کوچه و بازار و در محالت فقیرنشین و افراطی به دنبال کار و زندگی اند.

بخشی از این  رنج ها و بدبختی ها به نظر من فقط با آگاهی مردم پایان 

می یابد. این که به آن ها گفته و نشان داده شود که  هندوها و سیک ها هم 

آدم های هستند مثل دیگران، فقط با اعتقادات و باورهای متفاوت. یعنی که 

حق زندگی، کار و آزادی عقیده دارند.

درج روز ملی فرهنگ هندوها و سیک ها در تقویم، ساخنت مرکز تحقیقات برای 

این جامعت ستم دیده اما بومی و نیز ساخنت زیارتگاه ها و مکان های تاریخی 

و مذهبی این قرش آسیب پذیر بدون شک برای آگاهی مردم موثر است و پس 

از آن شاید به این فهم نسبی برسند که هندوها نیز برای خود ریشه و تاریخی 

در این کشور دارند. 

جلوگیری از فروش و غصب زمین هندوها و هم چنین فعال ساخنت مکاتب این 

مردم نیز می تواند کورسوی امیدی باشد برای خود هندوها که بیشرتشان در 

این مدت به خاطر تهدیدها و آزار اذیتی که از سوی دیگران می شدند کشور 

را ترک کرده اند. به هر روی امید می رود این دستورات تنها رشوع کار باشد و 

حکومت با فراهم ساخنت سهولت برای اقلیت های مذهبی و قومی تالش کند 

تا همه بتوانند خودشان را در آیینه افغانستان ببینند و باور کنند که بلی ما نیز 

بخشی از مردم افغانستان هستیم. 

روز سه شنبه تاریخ 4 جوزا ارگ ریاست جمهوری اعالم کرد که یک 

روز به نام روز ملی فرهنگ هندوها و سیک ها درج تقویم ملی کشور 

می شود. 

در این اعالمیه گفته شده که رییس جمهور ارشف غنی برعالوه این 

دستور هدایت داده است که در مرکز تحقیقاتی کوشانی در آکادمی 

علوم، یک بخشی نیز تحت عنوان مرکز تحقیقاتی هندوها و سیک های 

افغانستان ایجاد شود. چشمۀ بابانانک و گوردواره سیک ها در شهر 

گردیز از دیگر چیزهایی است که وعده بازسازی آن توسط رییس 

جمهور داده شده است.

در اعالمیه آمده که آقای غنی به وزارت عدلیه سپرده است تا مشرتکا 

با وزارت ارشاد، حج و اوقاف متام محالت عامه هندوها و سیک ها 

را تثبیت کنند تا از غصب و فروش آن جلوگیری شود. رئیس جمهور 

افغانستان هم چنین دستور داده که مکاتب اهل هنود و سیک در 

والیت های ننگرهار و کابل بازگشایی شوند.

به نظر من این دستورات رییس جمهور اگر جامه ی عمل بپوشد 

بدون شک گامی است رو به جلو و نویدی است برای اقلیت های 

قومی مذهبی، خصوصا برای هندوها و سیک های که در طول این 

مدت رنج و بدبختی های بسیاری فقط به خاطر اعتقادات و باورهای 

متفاوت شان کشیده اند. در زمانه ی که این گروه اقلیت حتی از سوی 

داعش و گروه های تروریستی تهدید به مرگ می شوند تا از افغانستان 

بیرون شوند دستورات رییس جمهور می تواند این پندار را القا کند که 

آن ها نیز جزء از ملت جداناپذیر افغانستان اند و هیچ تفاوتی با دیگر 

شهروندان کشور ندارند. 

یادداشت

بازیگر فلم »رسیع و خشمگین« با عذرخواهی از چینی ها، گفت 

چین را دوست دارد و برای کشور خواندن تایوان پوزش خواست.

به گزارش سی ان ان، جان سینا بازیگر »F۹« پس از آنکه تایوان را 

یک کشور خواند و در شبکه های اجتامعی با مخالفت چینی ها 

روبه رو شد. گفت: چین و مردم چین را دوست دارم و حتی 

برایشان احرتام بیشرتی هم قایل هستم.

جان سینا که در فلم نهم از مجموعه »رسیع و خشمگین« در 

نقش برادر شخصیت دام با بازی وین دیزل ظاهر شده، در 

گفتگویی با شبکه تایوانی TVBS برای معرفی این فلم گفته بود 

تایوان نخستین کشوری است که می تواند این فلم را متاشا کند.

این جمله سینا با اعرتاض بسیاری از چینی هایی روبه رو شد که 

معتقدند تایوان منطقه ای جدایی  طلب است. این جزیره دارای 

دولتی خودمختار است ولی چین مدعی است که این جزیره نیز 

از مناطق تحت قلمرو آن است. این ۲ کشور از ۷۰ سال پیش و 

پس از پایان جنگ جهانی از هم جدا شده اند.

به همین دلیل سینا دیروز با حضور در »ویبو« که شبکه اجتامعی 

چینی زبان و برای مردم چین است حارض شد و به زبان ماندارین 

گفت: به خاطر اشتباهی که مرتکب شدم عذر می خواهم. حاال 

باید بگویم، بسیار بسیار بسیار بسیار مهم است که بگویم من 

چین و مردم چین را دوست دارم و حتی احرتام بیشرتی برای 

آن ها قائلم.

وی چیزی درباره تایوان بیان نکرده و تنها گفته است اشتباه هایی 

در برخی از مصاحبه های خود کرده است.

با توجه به اقبال وسیع از فلم جدید »رسیع و خشمگین« در چین 

که در اولین آخر هفته خود فروشی ۱۳۶ میلیون دالری را رقم زد 

و بزرگ ترین افتتاحیه فلمی هالیوودی را در دوران پاندمی ثبت 

کرد، روشن است که عوامل فلم نگران از دست رفنت این بازار 

پرسود هستند.

سینا طرفداران زیادی در چین دارد و بیش از ۶۰۰ هزار فالوئر در 

وایبو وی را دنبال می کنند. او سال ها آموزش زبان چینی دیده 

و اغلب در پست هایش به همین زبان برای معرفی فلم هایش 

صحبت می کند.

دیگر بازیگران فلم »رسیع و خشمگین« هم برای معرفی فلم سعی 

کرده بودند حرف های خوشایندی بزنند از جمله وین دیزل که 

گفته بود بخشی از فلم نهایی را در چین فلمربداری می کنند.

در پاسخ به ویدیوی جدید سینا بیش از ۷۰۰۰ نفر واکنش نشان 

داده اند و در حالی که برخی وی را بخشیده اند اما برخی دیگر 

خواستار واکنش روشن تر نسبت به تایوان شده اند.

بـا بازگشـایی سـینامهای بریتانیـا »پیـرت خرگوشـه ۲« و »رسزمیـن 

آوارگان« در راس فـروش جـای گرفتنـد.

بـه گـزارش خربگـزاری مهـر بـه نقـل از ورایتـی، »پیرت خرگوشـه ۲« 

و »رسزمیـن آوارگان« فاتـح اسـکار امسـال، عنـوان پرفروش تریـن 

فلم هـای سـینامهای بریتانیـا را بـه دسـت آوردنـد.

بـاز  بریتانیـا  بیشـرت سـینامهای  اسـت کـه دیگـر  ایـن در حالـی 

شـده اند و در واقـع ۸۰ درصـد سـینامهای انگلسـتان، اسـکاتلند و 

ولـز از ۱۷ مـی رشوع بـه کار کرده انـد. سـینامهای ایرلنـد شـاملی 

نیـز همیـن هفتـه درهایشـان را بـه روی مخاطبـان بـاز می کننـد.

بـا ایـن حـال هنـوز برخـی از مناطـق از جملـه شـهر گالسـکو در 

اسـکاتلند و همـه سـینامهای جمهـوری ایرلنـد بسـته مانده انـد.

»پیـرت خرگوشـه ۲« و »رسزمیـن آوارگان« در ۲ روز اول بازگشـایی 

سـینامها بیشـرتین مخاطبـان را جلـب کردنـد و پـس از آن هـم بـه 

فروششـان ادامـه دادند.

»پیـرت خرگوشـه ۲« تاکنون بیـش از ۴.۶ میلیون پوند )۶.۵ میلیون 

دالر( فـروش کـرده و »رسزمیـن آوارگان« نیـز ۸۷۴ هـزار دالر بلیـت 

فروختـه و در جایـگاه دوم واقـع شـده اسـت. در جایـگاه سـوم نیـز 

»گودزیـال در برابـر کونـگ« با فـروش ۷۸۳ هزار دالری جـای دارد.

در مجمـوع در ایـن چنـد روز فـروش کل گیشـه های بریتانیـا ۸.۶ 

میلیـون پونـد )۱۲.۲ میلیـون دالـر( بـوده کـه از ایـن میـان »پیـرت 

بـه خـود اختصـاص داده  را  از فـروش  از نیمـی  خرگوشـه« بیـش 

. ست ا

راهـی  فلـم   ۲۰ بریتانیـا  سـینامهای  بازگشـایی  بـا  مجمـوع  در 

پرده هـای سـینامهای مختلـف شـده کـه از جملـه آنهـا می تـوان 

بـه »سـال نیویورکـی مـن« فلـم افتتاحیـه جشـنواره برلیـن ۲۰۲۰ 

مسـتند  و  اسـت  مـن«  سـلینجری  »سـال  آن  اصلـی  عنـوان  کـه 

»عامـل  فلـم  و  اسـتالین  دربـاره  مسـتندی  دولتـی«  »تشـیع جنازه 

کـرد. اشـاره  انسـانی« 

آینـده )۳۱ مـی( کـه  از دوشـنبه  امیدوارنـد  بریتانیـا  سـینامهای 

اسـت  بریتانیـا  بیشـرت مدرسـه های  در  تـرم  نیـم  تعطیـالت  رشوع 

و جـری«  »تـام  و   »۲ »پیـرت خرگوشـه  ماننـد  فلم هـای خانوادگـی 

بتواننـد مخاطبـان بیشـرتی را به سـینامها بکشـانند. انیمـه ژاپنی 

»دیـو کـش: قطـار موگـن« نیـز از جملـه فلم هایـی اسـت کـه بـرای 

ایـن دوره در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

عذرخواهی جان سینا از چینی ها؛ 
فلم بعدی در چین فلم برداری می شود

استقبال از »پیتر خرگوشه ۲« و 
»سرزمین آوارگان« در سینماهای بریتانیا

درج روز ملی فرهنگ هندوها در تقویم گامی رو به جلو

سینما

سینما

مالقات کند اقدام به خودکشی می کند.

هیات داوران این اثر را برای »زبان غنی، پاکیزه و جمع وجور« و ماجرای »بسیار 

هیجان انگیزش« ستوده است و هم چنین برای پیام امید نویسنده علیرغم رنج 

عظیمی که قهرمان داستانش می کشد.

این جایزه چهارده سال پیش در ابوظبی برای معرفی رمان های باکیفیت به 

زبان عربی و ترجمه آنها به زبان های دیگر راه اندازی شد.

»جالل برجس« رمان  نویس و شاعر اردنی در سال ۱۹۷۰ متولد شد و سال ها 

به عنوان مهندس هوافضا مشغول بود. او اکنون در برنامه ای رادیویی به نام 

»خانه رمان« مشغول اجرا است و نگارش چندین مقاله برای روزنامه های اردن 

و مدیریت چند سازمان فرهنگی را در کارنامه دارد.

این نویسنده دو مجموعه شعر و چهار رمان منترش کرده و رمان هایش جوایز 

ادبی مختلفی برای او به ارمغان آورده  است.

»یادداشت های یک کتاب فروش« از بین فهرست شش نفره نامزدهای نهایی 

متشکل از نویسندگان الجزیره، عراق، اردن، مراکش و تونس انتخاب شده 

است.

افغانستان ما: »جالل برجس« نویسنده پنجاه ساله اردنی به عنوان 

برنده جایزه بین املللی ادبیات داستانی عرب ۲۰۲۱ انتخاب شد.

به گزارش نشنال روز سه  شنبه در جریان مراسم مجازی، »جالل 

برجس« نویسنده اردنی برای کتاب »یادداشت های یک کتاب فروش« 

به عنوان برنده جایزه بین املللی ادبیات داستانی عرب معرفی شده 

است. 

عالوه بر اهدای جایزه نقدی ۵۰ هزار دالری به »برجس«، رمان 

»یادداشت های یک کتاب فروش« به زبان انگلیسی ترجمه خواهد 

شد.

وقایع این رمان در »اردن« و »مسکو« در بازه زمانی بین ۱۹۴۷ و 

۲۰۱۹ اتفاق می افتد. این کتاب داستان »ابراهیم«، یک کتابفروش 

عالقه مند به مطالعه را روایت می کند که کتابفروشی اش را از دست 

می دهد، بی خامنان و به شیزوفرنی مبتال می شود. او به شخصیت های 

اصلی کتاب هایی که دوست دارد تبدیل می شود و به جرم هایی دست 

می زند و پیش از آن که با زنی که طرز فکرش به زندگی را تغییر می دهد 

جایزه     ادبیات داستانی جهان عرب به جالل برجس  رسید ادبیات



موسسـه تحقیقاتـی فوتبـال ترجیح داد نـام رونالدو 

را در تیـم منتخـب فصـل رسی آ ایتالیا قـرار ندهد.

موسسـه تحقیقـات فوتبـال، "CIES" تیـم منتخـب 

فصـل لیـگ هـای معتـر اروپایـی را معرفـی کـرد و 

در میـان تعجـب نامی از کریسـتیانو رونالدو در تیم 

فصـل رسی آ دیده منی شـود. در عـوض به جای او 

روملـو لوکاکو مهاجم اینرت قـرار دارد. رونالدو با 29 

گل توانسـت عنوان آقای گلی ایتالیا را کسـب کند 

ولی لوکاکو با 5 گل کمرت توانسـت در تیم منتخب 

ایـن موسسـه مـی توانسـت  CIES جـای بگیـرد.  

رونالـدو را بـه عنـوان یـک بـال در تیـم خـود قـرار 

دهد ولـی براردی)ساسـوئولو( و اینسـینیه)ناپولی( 

بـه عنـوان بال هـای چپ و راسـت، روملـو لوکاکو را 

در فـاز حملـه همراهـی مـی کننـد. در خـط میانی 

هـاکان چالهان اوغلو از میـان، رود ریگو دی پائول 

از اودینـزه و مارسـلو بروزوویـچ از اینرت قـرار دارند. 4 

بازیکـن دفاعـی را گوسـنس، باسـتونی، اشـکرینیار 

و ارشف حکیمـی تشـکیل مـی دهنـد و درواره بـان 

منتخـب هـم سـمیر هندانوویچ از اینرت اسـت.

غیبت عجیب رونالدو در تیم منتخب فصل سری آ

ورزش
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توافق کردند. بنابراین پیامن که در سـال ۲۰۱۰ بسـته شـد، 

هـر کشـور حداکـر می توانـد ۱۵۵۰ جنـگ افـزار مجهـز بـه 

کاهک هسـته ای داشـته باشـد؛ این شامر سـاح امتی، ۳۰ 

درصـد نسـبت بـه پیـامن سـال ۲۰۰۲ کاهـش یافته اسـت.

قـرار اسـت برنامـی هسـته ای ایـران و کره شـاملی، اکتشـاف 

و حاکمیـت بـر قطـب شـامل، تغییـرات اقلیمـی و سـوریه در 

مذاکـرات میـان جـو بایـدن و والدیمیـر پوتیـن مطرح شـود.

بنـا بـه گفتـه همیـن منابـع، در ایـن دیـدار قـرار اسـت جـو 

بایـدن دربـاره وضعیـت بـاروس تحت حاکمیت الکسـاندر 

لوکاشـنکو بـا والدیمیـر پوتیـن رایزنـی کند.

به عـاوه، مسـاله کنـرتل تسـلیحات هسـته ای قـرار اسـت 

یکـی دیگـر از موضوعات مـورد گفت وگوی دو طرف باشـد. 

بـا  فـروری  مـاه  در  روسـیه  فدراسـیون  و  متحـده  ایـاالت 

متدیـد اجـرای پیـامن نیـو اسـتارت بـرای پنـج سـال دیگر 

رئیسـان جمهـوری ایـاالت متحده امریکا و روسـیه برای نخسـتین بار 

از زمـان بـه قـدرت رسـیدن جـو بایدن ۱۶ جـون در جینوا بـا یکدیگر 

ماقـات می کنند.

جـن پسـکی، سـخنگوی کاخ سـفید روز سه شـنبه بـا اعـام این خر 

گفـت: »رهـران دو کشـور در این دیدار مجموعه ای از مسـائل فوری 

را در برهـه ای کـه مـا خواهـان روابـط باثبات تـر و پیش بینی پذیرتـر 

میـان مسـکو و واشـنگنت هسـتیم، بـا یکدیگـر در میـان خواهنـد 

گذاشت.«

ایـن ماقـات در حالـی کمـرت از یـک ماه دیگـر انجام خواهد شـد که 

روابـط نه چنـدان گـرم میـان دو ابرقدرت در ماه های گذشـته و در پی 

تحریمیـا و اتهامیـای واشـنگنت و واکنش های مسـکو، بیـش از پیش 

پرتنـش شـده اسـت. شـاید اوج تنش شـخصی میان ایـن دو رهر در 

مـاه مـارچ و در زمانـی پدیـد آمـد کـه رئیس جمهـوری ایـاالت متحده 

تلویحـا گفت کـه والدیمیـر پوتین یک قاتل اسـت.

همزمـان بـا دیـدار والدیمر پوتین و جو بایدن، نشسـت گـروه ۷ و ناتو 

برگـزار می شـود؛ دو نهـادی کـه برای ایجـاد یک جبهه واحـد در برابر 

روسـیه تـاش می کننـد. روز سه شـنبه و همزمان با اعـام خر دیدار 

جـو بایـدن و والدیمیـر پوتیـن، الکسـی ناوالنـی، منتقـد رسسـخت 

رئیـس جمهـوری روسـیه اعـام کـرد کـه در سـه پرونده کیفـری دیگر 

تحـت تعقیـب قـرار گرفته اسـت. مسـمومیت آقـای ناوالنـی و زندانی 

شـدن وی در پـی ورود بـه روسـیه از آملـان، یکـی از گره هـای روابـط 

میان روسـیه و ایاالت متحده و همپیامنان اروپایی واشـنگنت اسـت.

خرگـزاری فرانسـه از منابـع امریکایـی گـزارش کـرد کـه برگـزاری 

ایـن دیـدار به هیـچ وجـه »هدیـه « ای بـه والدیمیـر پوتین نیسـت بلکه 

کارآمدتریـن راه بـرای مدیریـت روابـط سـخت میان دو کشـور اسـت. 

امریکا خواستار تحقیقات 'شفاف' 
درباره سرمنشاء ویروس کرونا شد

قطع همکاری رسمی زالتان با بنگاه شرط بندی

بلینکن: ایجاد کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل تنها راه صلح است

از چیـن نـام نـرد. امـا او ابهامـی باقـی نگذاشـت 

کـه امریـکا انتظـار جدیـت بیشـرت در مرحلـه بعـدی 

در مجمـع  در سـخنان خـود  او  دارد.  را  تحقیقـات 

صحـت جهانـی کـه کنفرانسـی اسـت کـه سـازمان 

"همـی  گفـت:  دهـد  مـی  ترتیـب  جهانـی  صحـت 

گیـری کوویـد-۱۹ نـه فقـط یـک سـال از زندگـی ما، 

بلکـه جـان میلیـون هـا انسـان را گرفـت."  او گفـت: 

"فـاز ۲ تحقیقـات درباره رسمنشـاء کوویـد باید تحت 

رشایطـی شـفاف، و بـا اتـکا بـر علـوم انجـام شـود و 

اسـتقال  آن  در  حـارض  املللـی  بیـن  کارشناسـان 

الزم بـرای ارزیابـی کامـل رسمنشـاء ویـروس و رشایط 

حاکـم بـر روزهای نخسـت شـیوع را داشـته باشـند." 

کاخ سـفید روز سـه شـنبه گفت که از سازمان صحت 

جهانـی انتظـار "ارزیابـی تخصصـی رسمنشـاء همی 

گیـری را دارد بـه طـوری کـه از مداخلـه یـا سیاسـی 

سـازی مصون باشـد." آنتونی فاوچی، مدیر موسسـه 

آلـرژی و بیـامری هـای عفونـی امریـکا، کـه مشـاور 

ارشـد رئیس جمیور این کشـور در امور پزشـکی است 

گفتـه کـه به اعتقـاد او ویـروس از حیوانات به انسـان 

منتقـل شـد، هرچنـد در مـاه جـاری اذعـان کـرد کـه 

دیگر مطمنئ نیسـت کـه کووید-۱۹ بـه طور طبیعی 

تولید شـده باشـد. سـال پیش ادعاها در مورد نشـت 

ایـن ویـروس از آزمایشـگاه ووهـان، کـه دونالـد ترامپ 

رئیـس جمیـور وقت امریکا هم تکـرار می کرد، عمدتا 

بـه عنـوان یـک نظریـه توطئـه مـردود شـناخته مـی 

شـد. بسـیاری از رسـانه های امریکایی ایـن نظریه را 

نادرسـت توصیـف مـی کردنـد. آقـای ترامـپ روز سـه 

شـنبه در بیانیه ای که در اختیار نیویورک پسـت قرار 

گرفـت نوشـت: "بـرای مـن از هـامن اول واضـح بـود، 

امـا طبق معمول به شـدت از من انتقـاد کردند. حاال 

مـی گوینـد کـه او )ترامـپ( راسـت مـی گفـت."

را  جهانـی  صحـت  سـازمان  امریـکا  صحـت  وزیـر 

از "شـفافیت" مرحلـه بعـدی  ترغیـب کـرده اسـت 

تحقیقـات درباره رسمنشـاء ویـروس کرونـا اطمینان 

حاصـل کنـد. خاویـر بارِسا در یک نشسـت سـازمان 

صحـت جهانی در سـطح وزرا گفت که کارشناسـان 

ویـروس  منبـع  ارزیابـی  اجـازه  بایـد  املللـی  بیـن 

کرونـا را داشـته باشـند. گـزارش هایـی در رسـانه 

هـای امریـکا منتـر شـده کـه حاکـی از شـواهد 

فزاینـده از ایـن مسـاله اسـت کـه ویـروس ممکـن 

اسـت از آزمایشـگاهی در چیـن نشـت کـرده باشـد. 

کوویـد-۱۹ اولیـن بـار در سـال ۲۰۱۹ در ووهـان 

واقـع در والیـت مرکـزی هوِبـی شناسـایی شـد. از 

آن زمـان تاکنـون بیـش از ۱۶۷ میلیـون مـورد ابتـا 

و ۳.۴ میلیـون مـورد مـرگ در رسارس جهـان ثبـت 

شـده اسـت. در مـاه مـارچ امسـال سـازمان صحـت 

جهانـی گزارشـی را کـه مشـرتکا بـا محققـان چینی 

در مـورد رسمنشـاء کووید-۱۹ تهیـه کرده بود منتر 

کـرد. در آن گـزارش آمده بود "بی اندازه بعید اسـت" 

ایـن ویـروس از آزمایشـگاه ویـروس شناسـی ووهـان 

نشـات گرفته باشد. سـازمان صحت جهانی در عین 

حـال اذعـان کرد که مطالعات بیشـرتی الزم اسـت. 

امـا سـواالت همچنـان باقـی اسـت و گـزارش هـای 

منسـوب بـه منابـع اطاعاتـی امریکا حاکیسـت که 

سـه عضـو موسسـه ویـروس شناسـی ووهـان در ماه 

نوامـر ۲۰۱۹ در شـفاخانه بسـرتی شـدند، چنـد 

هفتـه پیـش از آنکه چین به اولین مـورد این بیامری 

تـازه در ووهـان اذعـان کنـد. پکـن بـا عصبانیت این 

گـزارش هـا را رد کـرده و مکـررا گفتـه کـه ویـروس 

ممکـن اسـت در عـوض از آزمایشـگاهی در امریـکا 

آمده باشـد. خاویـر بارِسا وزیر صحت امریکا روز سـه 

شـنبه در نشسـت سـازمان صحت جهانی مستقیام 

چنیـن رفتـاری را منی پذیریـم."

آقـای اسـد بـه همـراه اسـام اسـد، همـرش رای 

خـود را در شـهر دومـا بـه صنـدوق انداخـت کـه در 

آوریـل سـال ۲۰۱۸ شـاهد یـک حملـه شـیمیایی 

جملـه  از  غیرنظامـی  ده هـا  آن  اثـر  بـر  کـه  بـود 

کـودکان جـان خـود را از دسـت دادنـد.

کشـورهای غربـی حکومـت سـوریه را مسـئول ایـن 

ایـن  در  داشـنت  دانسـتند. سـوریه دسـت  حملـه 

حملـه را رد کـرد و روسـیه و ایـران، حامیـان اصلـی 

بشـار اسـد، ایـن حملـه را بـه شورشـیان و مخالفان 

دولـت سـوریه منسـوب کردنـد.

آقـای اسـد توانسـت در جنـگ داخلـی، بـا کمـک 

قابـل توجـه روسـیه و ایـران موقعیـت نظامـی را بـه 

نفـع خـود تغییـر دهـد و اکنـون دو سـوم کشـور از 

تحـت  مجـددا  پُرجمعیـت،  عمـده  مراکـز  جملـه 

بیـن  تحریمیـای  اسـت.  گرفتـه  قـرار  او  کنـرتل 

املللـی لطمـی شـدیدی بـه اقتصـاد سـوریه وارد 

کـرده و همی گیـری کرونـا و نیز بحران مالی کشـور 

اقتصـادی  رشایـط  وخامـت  بـر  لبنـان،  همسـایه 

ارزش  کاهـش  همچنیـن  اسـت.  افـزوده  کشـور 

پونـد سـوریه و کمبـود مـواد غذایی، برق و سـوخت 

بیشـرت شـده اسـت. این مسـایل باعث بروز ناآرامی 

سـابقه  کـم  آشـکار  انتقـاد  و  مناطـق  برخـی  در 

رسـانه های اجتامعـی طرفـدار بشـار اسـد شـد.

بشـار اسد، رئیس جمهوری سـوریه پس از انداخنت 

کشـورهای  انتقـاد  گفـت  صنـدوق  بـه  خـود  رای 

غربـی از انتخابات ریاسـت جمهوری سـوریه برایش 

"بـی ارزش" اسـت.

انتخابـات ریاسـت جمهوری سـوریه بـا حضور بشـار 

اسـد و چنـد کاندیـدای ناشـناخته برگـزار می شـود 

هسـتند  کشـور  از  خـارج  در  کـه  او  مخالفـان  و 

امـکان رشکـت در آن را نداشـتند. مخالفـان آقـای 

اسـد ایـن انتخابـات را تحریـم کرده انـد. انتخابـات 

تنهـا در مناطـق تحـت کنـرتل  سـوریه همچنیـن 

دولـت برگـزار می شـود. انتخابات ریاسـت جمهوری 

سـوریه کـه در آن رقبـای آقـای اسـد هیـچ شانسـی 

بـرای پیـروزی ندارنـد بـا انتقـاد کشـورهای اروپایی 

و امریـکا مواجـه شـده و خرگـزاری فرانسـه به نقل 

از محـل رای دادن آقای اسـد می گوید او در پاسـخ 

بـه ایـن اظهارنظـر که این کشـورها انتخابـات را "نه 

آزاد و نـه عادالنـه" توصیـف می کننـد، گفـت: "ایـن 

نظـرات هیچ ارزشـی ندارنـد." در هنـگام رای دادن 

آقـای اسـد و همـرش، گروهـی از رأی دهنـدگان 

دور این دو جمع شـدند و شـعار می دادند: "بشـار، 

بـا خـون خـود و بـا جـان خـود ، جان مـان را فدایت 

کـردن  محکـوم  از  پـس  اسـد  آقـای  می کنیـم." 

کشـورهای غربـی بـه خرنـگاران گفت "بیشـرت آنها 

"مـا  گفـت  او  دارنـد."  اسـتعامری طوالنـی  تاریـخ 

اولین خرید تابستانی رئال وارد مادرید شد

تحقیر کومان؛ رفتار باورنکردنی الپورتا با مربی هالند

تشـکیات  رئیـس  عبـاس،  محمـود  بـا  رام اللـه  در  و  شـده 

خودگـردان فلسـطین دیـدار و گفت وگـو کـرد.

وزیـر خارجـه ایـاالت متحـده سه شـنبه ۲۵ می پـس از دیدار 

بـا عبـاس از کمک هـای مالـی امریـکا بـه فلسـطینیان خـر 

داد.

آنتونـی بلینکـن گفـت، امریـکا در چارچوب پشـتیبانی مالی 

از فلسـطینیان ۷۵ میلیـون دالـر کمک مالی بـرای اقتصاد و 

توسـعه، ۵/۵ میلیـون دالـر کمک فـوری برای رفـع تخریبات 

ناشـی از جنـگ اخیـر و همچنیـن ۳۲ میلیـون دالـر بـرای 

منظـور  ملـل  سـازمان  بـه  وابسـته  نهادهـای  و  سـازمان ها 

کـرده اسـت. بلینکـن در نشسـت خـری کـه در پایـان سـفر 

خاورمیانـه ای او برگـزار شـد، همچنیـن ترصیـح کـرد: »بـرای 

در  بایـد  شـود،  خـودداری  خشـونت  دوبـاره  بـروز  از  آنکـه 

مجموعـه ای بـزرگ بـه مشـکات اساسـی پرداخـت.«

او افـزود: »رشوع ایـن کار ایـن اسـت کـه بـه وضعیـت وخیـم 

انسـانی در نوار غزه رسـیدگی و کار بازسـازی را رشوع کرد.« 

بلینکـن در عیـن حال گفـت که سـازمان افراط گرای حامس 

در چارچـوب ایـن کمک هـا پولـی دریافت نخواهـد کرد.

در جریـان جنـگ اخیـر میـان سـازمان فلسـطینی حامس و 

ارسائیـل حـدود ۲۷۰ نفر از جمله شـامری کودک جان خود 

را از دسـت داده و خرابی هـا و خسـارات مالـی زیادی به ویژه 

در نـوار غـزه به بـار آمد.

بـه گفتـه وزیـر خارجـه ایـاالت متحـده، "راه حـل دو کشـور" 

و  ارسائیـل  میـان  پایـدار  صلحـی  برقـراری  بـرای  راه  تنهـا 

اسـت. فلسـطینیان 

او در ایـن راسـتا افـزود، چنیـن امـری مسـتلزم آن اسـت کـه 

هـر دو طـرف رشایـط بهرتی بـرای نزدیک شـدن بـه یکدیگر 

آورند. فراهـم 

بـه گفتـه بلینکـن، امریکا همچنان راه حل دو کشـور را "تنها 

راه ممکـن می دانـد تـا آینـده ارسائیـل بـه عنـوان کشـوری 

همچنیـن  و  شـود  تضمیـن  واقعـا  دموکراتیـک  و  یهـودی 

فلسـطینیان بـه کشـوری شایسـته دسـت یابنـد".

اظهـارات بلینکـن بـه وضوح منایانگـر موضع متفاوتی اسـت 

بـا مواضـع  ایـاالت متحـده در مقایسـه  کـه دولـت کنونـی 

پیـش  در  امریـکا  رئیـس جمهـوری سـایق  ترامـپ،  دونالـد 

گرفتـه اسـت.

بازگشـایی  از  همچنیـن  پیش تـر  امریـکا  خارجـه  وزیـر 

اورشـلیم  در  فلسـطینیان  بـرای  امریـکا  کنسـولگری 

بـود. گفتـه  سـخن  )بیت املقـدس( 

ایـن کنسـولگری در دوران ریاسـت جمهـوری ترامپ تعطیل 

شـده و بـه عنوان زیرمجموعه به سـفارت امریـکا الحاق یافته 

بود.

بلینکـن در جریـان سـفر خاورمیانـه ای خـود پـس از دیدار با 

بنیامین نتانیاهو، نخسـت وزیر ارسائیـل راهی کرانه باخرتی 

آنتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـه امریـکا در جریـان سـفر خـود 

بـه خاورمیانـه ترصیـح کـرد کـه راه حـل ایجـاد کشـور مسـتقل 

فلسـطین در کنـار ارسائيـل تنهـا راه بـرای برقـراری صلح میان 

دو طـرف اسـت. او همچنیـن از کمـک مالـی بـه فلسـطینیان 

خـر داد.

آنتونی بلینکن شـامگاه سه شـنبه ۴ در پایان سفر خاورمیانه ای 

خـود در نشسـتی خـری ترصیح کـرد، ایـن امکان وجـود دارد 

کـه تاش هـا بـرای پیشـرد و اجـرای راه حـل ایجـاد دو کشـور 

مسـتقل ارسائیل و فلسـطین از رس گرفته شـود.

نقـض  مـورد  در  را  تحقیقاتـی  تـا  اسـت  شـده 

احتاملـی مقـررات انضباطـی یوفـا توسـط آقای 

زالتـان ابراهیموویـچ در خصوص داشـنت منافع 

انجـام  بنـدی،  رشط  کمپانـی  یـک  در  مالـی 

دهـد. اطاعـات بیشـرتی در ایـن خصـوص بـه 

موقـع در دسـرتس قـرار مـی گیرنـد.«

سـاعاتی پیـش اعـام شـد کـه رشکـت زالتـان 

سـهام خـود را بـا رقـم 16 میلیـون یـورو واگـذار 

کـرده و بـه ایـن ترتیـب سـتاره سـویدنی دیگـر 

نقشـی در آن آژانـس نـدارد. بایـد دیـد اکنـون 

واکنـش یوفـا چـه خواهـد بـود.

نهایـی رسـیده انـد و در پایـان فصـل ایـن انتقال 

قطعـی خواهد شـد. طبـق ادعای "گل تـی وی"، 

آالبـا دیـروز وارد مادریـد شـده و بـه دنبـال پیـدا 

کـردن خانـه اسـت. او از کمـپ والدببـاس رئـال 

نیـز دیـدن کـرده و قـرار اسـت بـه زودی تسـت 

هـای پزشـکی باشـگاه را نیز پشـت رس بگـذارد تا 

دیگـر مانعـی بر رس امضـای قـرارداد نهایی وجود 

باشد. نداشـته 

یـورو در  بـه 13 میلیـون  دسـتمزد آالبـا نزدیـک 

سـال اسـت. انتقـال آالبـا در حالـی انجـام مـی 

شـود کـه آینـده رافـا واران و رسخیـو رامـوس دو 

مدافـع میانـی رئال همچنان در هالـه ای از ابهام 

اسـت.

میـان سـهام  ابراهیموویـچ سـتاره  زالتـان 

خـود در آژانـس رشط بنـدی را واگـذار کرد.

زالتـان  کـه  شـد  اعـام  گذشـته  مـاه 

ابراهیموویـچ بـه دلیـل در اختیـار داشـنت 

رشط بنـدی  آژانـس  یـک  سـهام  از   ٪10

محرومیـت  یـا  سـنگین  مالـی  جریمـه  بـا 

از سـوی فیفـا و یوفـا مواجـه شـود. طبـق 

قوانیـن فیفـا و یوفـا فعالیـت بازیکنـان در 

و  اسـت  ممنـوع  رشط بنـدی  هـای  بنـگاه 

جرایـم سـنگینی نیـز در ایـن رابطـه در نظر 

اسـت. شـده  گرفتـه 

بـه نظـر مـی رسـد رشکـت AB متعلـق بـه 

زالتـان صاحـب 10 درصـد از سـهام بنـگاه 

رشط بنـدی بـت هـارد بـوده و در صـورت 

 3 سـویدنی  سـتاره  موضـوع،  ایـن  اثبـات 

سـال محـروم خواهـد شـد و باید بـا فوتبال 

کنـد. وداع 

پرونـده  یوفـاروی  کـه  شـد  اعـام  سـپس 

مشـارکت زالتـان بـا کمپانـی رشط بنـدی 

در  دهـد.  مـی  انجـام  تفحـص  و  تحقیـق 

بیانیـه یوفـا آمده بـود:» بر اسـاس ماده 31 

)4( آییـن نامـه انضباطی یوفـا، یک بازرس 

اخاقـی و انضباطـی یوفا از امـروز منصوب 

دیویـد آالبـا مدافـع چـپ حـاال دیگـر سـابق 

بایرن مونیخ، از روز گذشـته در شـهر مادرید 

حضـور دارد. بـه نقـل از مـارکا، روز گذشـته 

رئـال مادریـد خـر از متدیـد قـرارداد لـوکا 

مودریـچ تـا 2022 داد و طـی روزهـای آتـی 

رسـمی خواهـد  نیـز  را  آالبـا  دیویـد  انتقـال 

کـرد. مدافـع چـپ اتریشـی بایـرن بـه دوران 

حضـور 10 سـاله خـود در این باشـگاه پایان 

داد و چنـد مـاه پیـش در نشسـتی خـری 

گفـت کـه دیگـر بـرای بایـرن بـازی نخواهـد 

کـرد ولـی مقصد بعـدی خـود را فـاش نکرد. 

بـا این حـال مـارکا از ژانویه گذشـته چندین 

بـار تاکیـد کرده بود کـه رئال و آالبـا به توافق 

مقصد بعدی بوفون مشخص شد؟ 

لیونل مسی وارد بوینس آیرس شد 

تیـم بعـدی جـان لوئیجـی  بنفیـکا ممکـن اسـت 

بوفـون گلـر افسـانه ای ایتالیـا باشـد. جـی جـی 

پایـان فصـل  یـووه در  بوفـون دروازه بـان باسـابقه 

جـدا  تیـم  ایـن  از  بـار،  آخریـن  و  دومیـن  بـرای 

همچنـان  سـالگی   43 در  بوفـون  شـد.  خواهـد 

مشـتاق ادامـه دادن حرفـه خـود و ایسـتادن درون 

دروازه اسـت، امـا بایـد فوتبالـش را جایـی دیگـر 

ادامـه دهـد. هفتـه پیـش بوفـون در دیـدار فینـال 

جـام حذفـی ایتالیـا درون دروازه بیانکونـری قـرار 

برابـر  تیـم  ایـن   1-2 پیـروزی  از  پـس  و  گرفـت 

آتاالنتـا، جـام قهرمانـی کوپـا ایتالیـا را بـاالی رس 

بـرد. مقصـد بعـدی او مشـخص نیسـت و در ایـن 

امـروز  اسـت.  شـده  رشوع  هـا  زنـی  گامنـه  مـورد 

نریـه آبـوال پرتـگال ادعـا کـرد کـه بنفیـکا بـه گلر 

و  داده  ارائـه  پیشـنهادی  ایتالیایـی  ای  اسـطوره 

بوفـون ممکـن اسـت فصـل بعـد بـرای قرمزهـای 

آیـرس  بوینـس  وارد  امـروز  بامـداد  مسـی  لیونـل 

بـه اردوی تیـم ملـی  تـا  پایتخـت آرجانتایـن شـد 

شـود. ملحـق  کشـورش 

جـت  بـا  کـه  بـود  گذشـته  روز  مسـی  لیونـل 

اختصاصـی خـود همراه بـا خانواده و نیـز رودریگو 

دی پائـول هـم تیمی خـود در تیم ملـی آرجانتاین 

مقصـد  بـه  را  بارسـلونا  اودینـزه،  باشـگاه  عضـو  و 

دیـروز  بامـداد  مسـی  کـرد.  تـرک  آیـرس  بوینـس 

وارد پایتخـت آرجانتایـن شـد و بـه زودی بـه اردوی 

تیـم ملـی کشـورش بـرای حضـور در کوپا آمـه ریکا 

از 23 جـوزا  ملحـق خواهـد شـد. تورمننتـی کـه 

لیسـبون بـه میـدان بـرود. آبـوال معتقـد اسـت کـه 

پیشـنهاد بنفیـکا جـزو سـه پیشـنهاد برتـری اسـت 

کـه اخیـرا بـه بوفـون ارائـه شـده و بـرای او جـذاب 

بـه نظـر مـی رسـد. اگـر ایـن انتقـال نهایـی شـود، 

ایرانـی  سـتاره  طارمـی  مهـدی  و  بوفـون  دوئـل 

پورتـو مـی توانـد فصـل بعـد جذابیـت هـای زیادی 

داشـته باشـد. دیدار بنفیکا و پورتو ال کاسـیکوی 

پرتـگال اسـت. فوتبـال 

رشوع مـی شـود و آرجانتایـن اولیـن بـازی خـود را 

همیـن روز برابـر شـیلی برگـزار خواهـد کـرد.

بشار اسد : انتقاد کشورهای غربی از انتخابات 'ارزشی' ندارد

ــد تعیین ش پوتین  والدیمیر  و    ــدن  بای ر جو  دیدا تاریخ 

از او 15 روز مهلـت خواسـته تـا مذاکراتـش بـا دیگـر گزینه ها را 

ادامـه دهـد و صورتـی کـه بـا آنهـا بـه توافق نرسـد، او صـورت به 

کارش ادامـه خواهـد داد.

در واقـع الپورتـا بـه ایـن دلیـل هنـوز حکـم بـه برکنـاری کومـان 

نـداده اسـت که در یافنت جانشـینی مناسـب بـرای او موفقیتی 

کسـب نکرده اسـت.

نـه ژاوی، نـه یورگـن کلـوپ و آرتتـا به الپورتا پاسـخ مثبـت نداده 

انـد و گفتـه مـی شـود او قصد دارد هـر طور شـده ژاوی را راضی 

کند جانشـین کومان شـود.

کومـان از نـوع رفتـار الپورتا به شـدت ناراحت اسـت و حاال دیگر 

مـی دانـد کـه گزینـه دوم و پان B باشـگاه محسـوب می شـود. 

او معتقـد اسـت چنیـن رفتاری با او منصفانه نیسـت چرا که یک 

سـال پیـش در بدتریـن رشایـط بارسـا را تحویـل گرفـت و بـرای 

پذیـرش ایـن پسـت، از مربیگری تیـم ملی هلند اسـتعفا کرد.

کومـان توانسـت بارسـا را فصـل گذشـته قهرمـان کوپـا دل ری 

کنـد در حالـی کـه بارها گفته بـود تیمی که در اختیـار دارد، در 

حـد نام بارسـلونا نیسـت. اکنون رسمربـی هالند یا باید اسـتعفا 

کنـد کـه در ایـن صـورت حـق و حقوقـش را دریافـت نخواهـد 

کـرد یـا بـا پذیـرش این تحقیـر، منتظر پایـان مذاکـرات الپورتا با 

گزینـه هـای جانشـینی اش مباند.

وارد  یکدیگـر  بـا  گذشـته  روز  کومـان  رونالـد  و  الپورتـا  خـوان 

مذاکـره شـدند. در ایـن ماقـات 28 دقیقـه ای، رئیس بارسـا از 

مربـی هالنـد درخواسـتی عجیـب داشـته اسـت.

در تابسـتان گذشـته بـود که رونالـد کومان بعـد از کش و قوس 

هـای فـراوان و پـس از نتایـج فوق العـاده ای کـه بـا تیـم ملـی 

هلنـد کسـب کـرده بـود، نهایتـا تصمیـم بـه جدایـی گرفـت و 

بـا بارسـلونا بـرای بـر عهـده گرفـنت هدایـت ایـن تیـم بـه توافق 

رسید.

رونالـد کومـان در زمـان مدیریـت جـوزپ بارتومئـو بـه عنـوان 

رسمربـی جدیـد بارسـلونا انتخـاب شـد و از او بـه عنـوان گزینـه 

ای مناسـب بـرای تغییـر و تحـوالت مورد نظـر باشـگاه کاتاالنی 

یـاد می شـد امـا رسمربـی هالنـد طی ماه هـای گذشـته روزهای 

خوبـی را در ایـن تیـم تجربـه نکـرده اسـت.

روز گذشـته در محـل باشـگاه بارسـلونا مذاکراتـی رودررو بیـن 

خـوان الپورتا)رئیـس( و رونالـد کومان و وکیـل او صورت گرفت و 

پـس از 28 دقیقـه بـدون نتیجه پایـان یافت.

وکیـل کومـان در مـورد ماقـات گفـت کـه حـس خوبـی دارد و 

خوشـبین اسـت او ماندنـی شـود ولـی تـی وی سـه کاتالونیـا 

دقایقـی پیـش گـزارش داد کـه الپورتـا در ایـن گفـت و گـو بـه 

کومـان گفتـه اسـت که متایلی بـرای ادامه همکاری نـدارد ولی 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 
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یک کارخانه بزرگ پروسس مواد مخدر در فراه
 تخریب شد

ناامنی ها در کندهار؛
 ۴۵ مکتب بسته شده است

بیش از 3میلیون کودک
 در افغانستان مصروف کاراند

لبــان: طا

 اگر آمریکا در کشورهای 

منطقه پایگاه بسازد، 

خاموش نخواهیم بود

وزارت مهاجرین افغانستان 

روند توزیع زمین به 

بازگشت کننده ها 

را ازرس گرفت

نگرانی ها از قاچاق دالر و افزایش قیمت ها در کشور

افزایش خشونت ها؛

 6 هزار خانواده از آغاز سال بیجا شده اند

منایندگان اتریشی حامیت شان را از نظام جمهوری اعالم کردند

وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه نیروهـای کمانـدو، یـک کارخانـه بـزرگ 
پروسـس مـواد مخـدر را در والیـت فـراه کشـف و تخریـب کـرده اسـت.

وزارت دفـاع روز چهارشـنبه 5 جـوزا در خبرنامـه ای نوشـته اسـت کـه شـب گذشـته، کوماندوهـا و 
پولیـس مبـارزه بـا مـواد مخدر در مربوطات ولسـوالی بکـواه والیت فـراه، یک عملیـات هدفمند را راه 
انـدازی و یـک کارخانـه بـزرگ تولید و پروسـس مـواد مخـدر طالبان با صدهـا کیلوگرام مـواد آن، ۱ 

موتـر ، ۱ موتـر سـایکل، و مقـداری زیـاد تجهیزات دشـمن کشـف و تخریب شـد.
مـواد مخـدر عمومـا در مناطقـی کشـت می شـود کـه گـروه طالبـان در آن حضـور دارند و بر اسـاس 

گزارش هـای ایـن گـروه بیشـترین مفـاد را از کشـت و پروسـس مـواد مخـدر می برد.
گـزارش جدیـد بـازرس ویـژه دولـت آمریکا در امور بازسـازی افغانسـتان )سـیگار( نشـان می دهد که 

درآمـد طالبـان از تولیـد و تجـارت مـواد مخدر به ۴۰۰ میلیون دالر در سـال رسـیده اسـت.
در گـزارش تـازه سـیگار کـه بـه درخواسـت شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد تهیه شـده اسـت، 
آمـده کـه ۶۰ درصـد از درآمـد طالبـان از طریـق مدیریـت و قاچـاق مـواد مخـدر بـه دسـت می آید.

سـیگار گفتـه اسـت کـه گروه طالبـان کنتـرول کامل تولیـد و قاچاق مواد مخـدر را در دسـت دارد و 
بـا ترغیـب کشـاورزان به کشـت خشـخاش، زمینـه افزایـش درآمدهای خـود را مهیا می کنـد. در این 

گـزارش آمـده کـه بیشـترین کشـت مواد مخـدر در مناطق تحـت کنتـرل طالبان صـورت می گیرد.
اداره بازرسـی ویـژه آمریـکا بـرای بازسـازی افغانسـتان همچنین گفتـه  9۰ درصد مـواد مخدر جهان 

در افغانسـتان تولیـد می شـود و ایـن کشـور بزرگتریـن تولید کننده مـواد مخدر در جهان اسـت.
گفتنـی اسـت کـه ایـاالت متحـده آمریکا از سـال 2۰۰۱ تا کنـون 8 میلیـارد دالر در راسـتای مبارزه 

بـا مواد مخـدر در افغانسـتان کمک کرده اسـت.

بـه  مـاه  از 5  و میونـد والیـت کندهـار  ژیـری  پنجوایـی،  ارغنـداب،  ولسـوالی های 
از  ارغنـداب  ایـن میـان، ولسـوالی  و در  اسـت  این سـو گـواه درگیری هـای شـدید 

اسـت. مایـن  از  پوشـیده  آن  مناطـق  بیش تـر  کـه  ولسوالی هایی سـت 
نظرمحمـد صمیمـی، مسـئول بخـش رسـانه های ریاسـت معـارف کندهار بـه سـام وطندار می گوید، 
به دلیـل درگیـری در ولسـوالی های یادشـده صدهـا خانـواده بی جا و میـان 2۰ تا 25 هـزار دانش آموز 

کـه در میـان آنـان دختـران نیز شـامل اند، از آمـوزش و پرورش محروم شـده اند.
بـه گـزار سـام وطنـدار بـه گفتـۀ مسـئول بخـش رسـانه های ریاسـت معـارف کندهـار، برخـی از 
مکتب هـا در جریـان درگیری هـا آسـیب دیـده اسـت. »در مجمـوع می تـوان گفـت کـه در ولسـوالی 
ارغنـداب ۱۴ مکتـب، در ولسـوالی ژیـری هـم ۱۴ مکتـب، در ولسـوالی میونـد ۱۰ و در ولسـوالی 
پنجوایـی ۷ مکتـب در اثـر درگیری هـای اخیـر آسـیب دیـده و در نتیجـۀ ایـن درگیری هـا 2۰ تا 25 

هـزار دانش آمـوز از آمـوزش محـروم شـده اند.«
نظرمحمـد صمیمـی می افزایـد کـه در صـورت تأمیـن امنیـت، مـردم بـه خانه های شـان برخواهنـد 

گشـت و در رونـد آمـوزش هیـچ مشـکلی وجـود نخواهد داشـت.
در همیـن حـال، شـماری از دانش آمـوزان ولسـوالی های نام بـردۀ والیت کندهـار که به شـهر کندهار 
یـا دیگـر ولسـوالی ها آواره شـده اند، از دولـت می خواهنـد کـه امنیـت مناطق شـان را تأمیـن کنـد تا 
آنـان بتواننـد بـه آمـوزش ادامـه دهند. به گفتۀ آنان، یک سـال درسـی آنان ضایع شـده؛ زیـرا آزمون 

نهایـی در شـهر کندهـار و دیگـر ولسـوالی های این والیت آغاز شـده اسـت.

احمـد، دانش آمـوز در کندهـار بـا نگرانـی می گویـد: »در روسـتای مـا جنـگ اسـت، بـه این جـا آواره 
شـده ایم. از درس عقـب ماندیـم، می  خواهیـم دوبـاره بـه خانه هـای خـود برگردیـم و درس بخوانیم.«

فریـده، دیگـر دانش آمـوز در کندهـار نیـز می گویـد: »مـا درس می خواندیـم کـه جنـگ آغـاز شـد، 
مجبـور شـدیم بـه شـهر کندهـار بیاییـم و 5 مـاه اسـت کـه از آموزش بـاز مانده ایـم. مـا می خواهیم 

جنـگ متوقـف شـود تـا بتوانیـم درس بخوانیم.«
مـادران و پـدران شـماری از این دانش آمـوزان با ابراز نگرانـی می گویند که دربارۀ آیندۀ فرزندان شـان 
نگران انـد؛ زیـرا از یک سـو باغ هـا و خانه های شـان در پـی درگیری از بین رفته اسـت و از سـوی دیگر 

فرزندان شـان از آموزش محروم شـده اند.
آنـان خواسـتار پایـان جنـگ و برقـراری صلح انـد تا در فضـای آرام بـه خانه های شـان بازگردنـد و در 

کنـار آغـاز دوبـارۀ زنده گـی، به آمـوزش فرزندان شـان نیز برسـند.

وزارت کار و امـور اجتماعـی، اتحادیـه کارگـران افغانسـتان و نهادهـای حامـی حقـوق اطفـال، یک بار 
دیگـر بـا امضـا روی بنـری، تعهد شـان را برای محـو کار اطفال در حوزه  آسـیایی به ویژه افغانسـتان، 

تجدیـد کردند.
بـه گـزارش رادیـو کلیـد بـه اسـاس آمارهـا، بیـش از سـه ملیون کـودک بین سـنین 3-۱5 سـال در 

افغانسـتان، مصـروف کارانـد کـه ۶۰ درصـد شـان کارهـای شـاقه انجـام می دهند.
از سـوی دیگـر، بیـش از 8۰ درصـد اطفـال کـه از مکتـب بازمانده انـد، از نـاداری و یا فشـار فامیل ها 

بـه کار روی آورده اند.
بـا ایـن حـال، رامین بهزاد؛ نماینده ارشـد سـازمان جهانـی کار ) ILO( امـروز چهار شـنبه )5 جوزا( 
در برنامـه ی “محـو کار اطفـال در حـوزه آسـیا” گفت که هـدف از برگزاری این نشسـت، تجدید تعهد 

همه گانـی بـرای محو کار اطفال اسـت.
از سـویی هـم، وزارت کار و امـور اجتماعـی می گویـد کـه کار اطفـال ناشـی از دالیـل مختلـف، تنهـا 
معضـل بـزرگ در افغانسـتان نیسـت و بایـد در برابـر آن، جمعـی و در سـطح منطقه همکاری شـود.

محمـد اجمـل شـاه پور؛ معیـن کار ایـن وزارت گفـت کـه حکومت افغانسـتان، بـرای محـو کار اطفال 
تاش هـای را انجـام داده  اسـت؛ امـا عـدم آگاهـی مـردم سـبب شـده کـه هنوز بـرای برطرف شـدن 

ایـن معضل بـزرگ، کار بنیـادی صـورت نگیرد.
در همیـن حـال، معـروف قـادری؛ نماینده ی اتحادیـه کارگران افغانسـتان می گوید که ناامنی، شـیوع 
ویروس کرونـا، اعتیـاد خانواده هـا بـه موادمخـدر، دسـت مزد ناچیـز نـان آوران خانواده هـا و بی جـا 

شـده گان داخلـی، از عوامـل اساسـی کار اطفال در افغانسـتان اسـت.
ایـن در حالی سـت کـه در سـال 2۰۱۷ ، وزارت کار و امـور اجتماعـی، 2۶ نـوع شـغل مختلـف را بـه 
عنـوان کارهـای خطرنـاک و بدتریـن اشـکال کار اطفـال شناسـایی و تثبیـت کـرد کـه از ایـن میان، 
کار در معـادن، ویرنـگ کاری، کار در کوره هـای خشـت پزی، رنگ مالـی، مخلـوط کـردن و فـروش 
حشـره کش ها، قالیـن بافـی و گلیم بافـی و هرگونـه کار در جریـان شـب، در اولویـت کارهای شـاقه ی 

اطفـال قـرار گرفت.

دالـر  بهـای  نوسـان  درنظرداشـت  بـا  بازرگانـان  از  شـماری 
دربازارهـای کشـور، می گوینـد کـه بایـد جلـو قاچـاق دالـر از 

کشـور گرفتـه شـود. 
شـماری از صرافان سـرای شـهزاده بـا نگرانی از فـرار سـرمایه ها و قاچاق دالر 
بـه بیـرون از کشـور، می گوینـد کـه ایـن کار سـبب کاهـش روز افـزون بهای 

پـول افغانـی و افزایـش بهای کاالها می شـود.
بـه گـزارش طلـوع نیـوز ایـن صرافـان افزودند کـه در کنـار افزایـش ناامنی و 
بـی باوری هـای سیاسـی، قاچـاق دالـر از بازارهـا، همچنان از علت هـای اصلی 

کاهـش ارزش افغانی در کشـور می باشـد.
امیـن جـان خوسـتی، رییس پیشـین اتحادیۀ صرافان سـرای شـهزاده در این 
بـاره می گوید:»اگـر در ایـن بـاره تصمیم گرفته نشـود، سـبب زیان بیشـتر به 

پـول افغانی خواهد شـد.«
شـماری از بازرگانـان با درنظرداشـت نوسـان بهـای دالر در بازارهـا، می گویند 

کـه باید جلـو قاچاق دالر از کشـور گرفته شـود.
ایـن در حالی سـت کـه روز دوشـنبه )3 جوزا( بـه یکباره گـی ارزش افغانی در 

برابـر دالـر و یورو تـا دو افغانی افت داشـت.
محمـد محسـن امیـری، یکـی از بازرگان ابـراز کرد: »یـک مقدار اسـعار ما به 
شـکل غیـر قانـون از افغانسـتان فـرار می کند. دولت بـا تمام تـاش هایی که 
دارد، می خواهـد کـه جلـو ایـن موضـوع گرفتـه شـود؛ ولـی متاسـفانه قراری 

کننـدگان  عـودت  و  مهاجریـن  امـور  وزارت 
کشـور می گویـد کـه افزایـش خشـونت ها در 
کشـور باعث شـده که حدود شـش هزار خانواده بیجا شـوند.

عبدالباسـط انصـاری سـخنگوی وزارت مهاجریـن و عـودت 
خورشـیدی   ۱۴۰۰ سـال  آغـاز  از  کـه  می گویـد  کننـدگان 
بـه ایـن سـو، حـدود شـش هـزار خانـواده بـه دلیـل افزایش 

خشـنونت و جنـگ بیجـا شـده اند.
از والیت هـای  بیجاشـدگان  ایـن  انصـاری گفـت کـه  آقـای 
لغمـان، هلمنـد، کندهـار و بدخشـان هسـتند کـه بـه دلیـل 

شـده اند. آواره  خشـونت ها  و  جنـگ  ناامنـی، 
بـه گـزارش رادیـو آزادی؛ سـخنگوی وزارت مهاجریـن گفتـه 
کـه در سـال جاری ایـن وزارت بـه حـدود ۱۱ هـزار و ۷۰۰ 

خانـوادۀ بیجـا شـده، کمـک کرده اسـت.
در سـال جـاری و بعـد از امضـای توافقنامـه صلـح ایـاالت 
متحـده امریـکا بـا طالبـان، ایـن گروه حملـه خود را بـه نقاط 
مختلـف کشـور افزایـش داده اسـت و تاکنـون جریـان دارد.

در پـی افزایـش خشـونت ها، شـارژدافیر و سرپرسـت سـفارت ایـاالت متحدۀ 
امریـکا در کابـل بـار دیگـر از طالبان خواسـته کـه حمله ها بر نیروهـای افغان 

را متوقـف کـرده، آتش بـس کنند.
راس ویلسـن روزسه شـنبه 25 مـی در یـک توییـت از طالبـان خواسـت، تـا 
از حملـه بـر نیروهـای افغـان و افـراد ملکـی خـودداری کننـد. آقای ویلسـن، 
همچنـان از طالبـان خواسـته کـه بـه جـای ادامـۀ جنـگ بـه مذاکـرات صلح 

شـوند. حاضر 
ایـن خواسـت ها در حالـی مطـرح می شـود کـه هیـات گفتگـو کننـده صلـح 
افغانسـتان در دیـداري کـه بـا عبـداهلل عبـداهلل رئیس شـوراي عالـي صلح در 
قصر سـپدار داشـت، گفته اسـت که گـروه طالبـان تمایلي براي صلـح ندارند، 

پیوسـته یـک جانبـه گرایـي و بهانـه جویـي مي کند.
هیـات مذاکـره کننـده دولـت گفته که این گـروه تمایلي به رسـیدن به توافق 
صلـح نشـان نمي دهـد و گـروه طالبـان حاضر نمي شـود روي مـوارد اختافي 

بحـث کند، بلکـه از میـز مذاکره فـرار مي کند.
والیت هـای  شـماری  در  شـدید  درگیری هـای  از  گذشـته،  روز  چنـد  در 

اسـت. شـده  داده  گـزارش  لغمـان  جملـه  از  افغانسـتان 

وزارت اممور خارجمه کشمور اعمام کمرده اسمت که شماری 

از مناینمدگان اتریمش حایت شمان را از نظمام جمهموری، 

حضمور زنمان افغمان در گفتگوهمای صلمح اعمام کردند.

وزارت اممور خارجمه روز چهارشمنبه 5 جموزا بما نمر خربناممه ای نوشمته 

و  بايمر  پیمرا  خانمم  برانسمتاتر،  هلمموت  نشسمت،  ایمن  در  کمه  اسمت 

خانمم فایقمه النگاسمی اعضمای شمورای ملمی اتریمش بمه ترتیمب صحبت 

کردنمد و بما ابمراز خرسمندی از حضمور پررنمگ زنمان افغمان در شمورای 

ملمی، نهادهمای حکومتمی و جامعمه مدنمی افغانسمتان؛ وعمده سمپردند 

کمه از حقموق بمر، حقموق زنمان و حقوق کمودکان، ارزش های مشمرک 

افغانسمتان، حایمت  در  پسمین  دهمه  دو  دسمتاوردهای  و  دموکراتیمک 

می کننمد. همه جانبمه 

در خربناممه وزارت اممور خارجمه نوشمته شمده کمه در ایمن نشسمت منیژه 

باخمری سمفیر و مناینمده جمهموری اسمامی افغانسمتان در ویانا، گفت 

کشمورهای  و  افغانسمتان  ممردم  و  دولمت  مشمرک  تاش همای  بما  کمه 

دوسمت و سمازمان ها و نهادهمای جهانمی مدافمع حقموق بمر و حقموق 

زنمان به دسمت آممده اسمت.

حفمظ  و  اسمامی  جمهموری  نظمام  تمداوم  از  حایمت  باخمری،  خانمم 

کـه مـا می شـنویم باز هـم اسـعار افغانسـتان از این کشـور فـرار می کند.«
شـفیق اهلل عطایـی، سرپرسـت هیئـت عامـل اتـاق تجـارت و سـرمایه گذاری 
نیـز می گویـد: »هـر قـدر وضعیـت سیاسـی متشـنج تـر و وخیـم تر شـود به 
همـان انـدازه بـاالی ارزش پـول افغانی تاثیر می کنـد و ارزش پـول افغانی در 

می آید.« پاییـن  مارکیـت 
نوسـان بهـای دالـر در برابـر پول افغانـی، نگرانی هـا را از افزایش بهـای کاالها 

بـه ویـژه مـواد خوراکه دربازارهـا به وجود آورده اسـت.
شـماری از فروشـنده گان در پایتخـت می گوینـد که پیش از ایـن، بهای روغن 

در بازارهـا بـه علت هـای نامعلومی همچنان افزایش یافته اسـت.

اشـرف، یکـی از فروشـنده گان مـواد خوراکـی در پایتخـت می گویـد: »طـور 
حـاال ۱9۰۰  داشـت  قیمـت  افغانـی  کـه ۱۶۰۰  روغـن  ُقطـی  یـک  مثـال 
شده اسـت. همیـن قسـم در قیمـت هر بـوری برنج، بـوره و دیگر مـواد ۱ دالر 

آمده اسـت.« افزایـش 
در حـال حاضـر، بازارهـای کشـور در حـدود 8۰ درصـد متکـی بـه واردات 

کاالهـا بـه ویـژه مـواد خوراکـی وارداتـی هسـتند.
شـماری از شـهروندان کشـور با نگرانی از نـاداری و بیـکاری کنونی می گویند 
کـه افزایـش بهـای کاالها سـبب افزایش نبـود مصوونیت غذایی خواهند شـد 

و اینـکار احتمـال قحطی را در کشـور به وجـود می آورد.

عـاوه بـر درگیری مسـلحانه، در مـورد افزایـش قتل های هدفمند شـماری از 
مقام هـا، فعـاالن جامعـۀ مدنـی، خبرنـگاران و سیاسـتمداران افغـان نیـز ابراز 

می شـود. نگرانی 
بـر اسـاس گزارش سـازمان دیدبان حقـوق بشـر)هیومن رایتـس واچ(، از اول 
سـپتمبر تـا ماه می سـال جـاری، ۱۷ فعال حقوق بشـر و خبرنگار به شـمول 

محمـد الیـاس داعـی خبرنگار رادیو آزادی در افغانسـتان، کشـته شـده اند.
محمدرضـا جعفـری، مسـوول اطاع رسـانی کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر 
افـراد  از  گرفتـن  قربانـی  ضمـن  هدفمنـد،  »قتل هـای  گفـت:  افغانسـتان، 
غیرنظامـی، فضـای ترس و ناامیدی را در کشـور ایجاد کرده اسـت. متأسـفانه 
عامـان ایـن گونـه حمـات شناسـایی و مجازات نشـده اند و پاسـخ حکومت 
هـم در ایـن مـورد قناعت بخـش نبوده اسـت. تمامی طرف هـای جنگ و صلح 
افغانسـتان در برابـر جـان خبرنـگاران، فعـاالن جامعـه مدنـی، حقـوق بشـر و 

غیرنظامیان مسـوول هسـتند.«
بـا آغاز پروسـۀ خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، ناامنی و خشـونت ها 
در ایـن کشـور افزایـش یافتـه اسـت. خـروج نیروهـای امریکایـی و ناتـو از 
افغانسـتان اول مـاه مـی آغـاز شـد و تـا یازدهم سـپتمبر سـال جاری میادی 

ادامـه خواهـد یافت.

و   کشمورها  و  افغانسمتان  مشمرک  وجیبمه  را  موجمود  دسمتاوردهای 

در  دموکراتیمک  ارزش همای  بمه  باورمنمد  و  دوسمت  صلمح  سمازمان های 

دانسمت. جهمان، 

ایمن نشسمت حسمینه  در خربناممه وزارت خارجمه نوشمته شمده کمه در 

صافمی رسپرسمت وزارت اممور زنان، خانمم  ناهید فرید رئیس کمیسمیون 

اممور زنمان و حقموق بمر مجلمس مناینمدگان، خانمم شمینکی کروخیمل 

رئیمس گمروه پارملانمی زنمان بمرای مشمارکت سیاسمی )کاکمس(، داکمر 

عاملمه معیمن وزارت دولمت در اممور صلمح و خانمم مماری اکرممی رئیمس 

اجراییمۀ شمبکۀ زنمان افغمان، حضمور داشمتند.

آخریمن  و  کشمور  جماری  اوضماع  پیراممون  نیمز  نشسمت  افغمان  اعضمای 

تحموالت سیاسمی، امنیتمی و رونمد صلمح افغانسمتان صحبمت کردنمد و 

خواهمان حایمت اعضمای پارملمان و دولمت اتریمش از خواسمت های بمر 

حمق ممردم افغانسمتان و حضمور فعمال زنمان در مذاکمرات صلمح و آینمده 

سیاسمی کشمور، شمدند.

ایمن نشسمت بمه ادامه متاس همای منایند گان شمورای ملی بما همتاهای 

شمان در کشمورهای مختلمف جهمان، از طریمق ویدیمو کنفرانمس برگمزار 

شمده بود.

رسمانه ها گمزارش داده انمد کمه نیمروی هوایمی پاکسمتان 

طمرح سماخت پایمگاه هوایی جدیمد در ایاالت بلوچسمتان 

را بررسمی می کنمد

بمه گمزارش بمی بمی سمی گمروه طالبمان در واکنمش بمه 

از  آمریکایمی  پایگاه همای  انتقمال  دربماره  گزارش هما 

افغانسمتان بمه کشمورهای منطقه و اجمرای عملیات از آن 

پایگاه هما در خماک افغانسمتان گفتمه اسمت کمه در برابمر 

ایمن اقمدام خامموش نخواهند مانمد و »مسمئولیت ایانی 

و تاریخمی« خمود را ادا خواهنمد کمرد.

جموزا(   ۵ )چهارشمنبه،  اممروز  کمه  طالبمان  اعامیمه  در 

»عملکمرد  امریمکا  احتالمی  اقمدام  ایمن  شمده،  منتمر 

اسمت. شمده  خوانمده  تحریک کننمده«  و  زشمت 

هوایمی  نیمروی  کمه  داده انمد  گمزارش  رسمانه ها  برخمی 

پاکسمتان طمرح سماخت پایمگاه هوایمی جدیمد در ایماالت 

شهرسمتان  معماون  می کنمد.  بررسمی  را  بلوچسمتان 

نیروهمای  گفتمه  بی بی سمی  بمه  بلوچسمتان  نصیرآبماد 

هوایمی بما مقاممات ایمن شهرسمتان متماس گرفته اند و در 

منطقمه نوتمال ایمن شهرسمتان، زمینمی برای سماخت این 

پایمگاه در نظمر گرفتمه شمده اسمت.

دیویمد  کمه  داده  گمزارش  نیمز  فرانسمه  خمربی  آژانمس 

اسمت  گفتمه  آمریمکا  دفماع  وزارت  مقمام  یمک  هیلموی، 

از  حایمت  بمرای  کمه  داده  اجمازه  آنهما  بمه  پاکسمتان 

و  هوایمی  فضمای  از  افغانسمتان  در  آمریکایمی  نیروهمای 

کننمد. اسمتفاده  کشمور  ایمن  زمینمی 

امریمکا  کمه  بمود  گفتمه  سمنا  مجلمس  بمه  قبمل  مدتمی  او 

می کننمد،  تماش  زمینمه  ایمن  در  مشمرکا  پاکسمتان  و 

چمرا کمه پاکسمتان نقمش مهممی بمرای تأمیمن ثبمات در 

دارد. افغانسمتان 

بما ایمن حمال، وزارت خارجه پاکسمتان گفته در آن کشمور 

نیروهمای آمریکایمی مسمتقر نیسمت و پایمگاه ایمن نیروهما 

نشمده  گرفتمه  تصمیممی  ممورد  ایمن  در  و  نمدارد  وجمود 

. ست ا

گمروه طالبان اما خطاب به کشمورهای همسمایه، هشمدار 

داده انمد کمه فرصمت و اجمازه چنیمن اقداممی را ندهنمد 

کمه اگمر بماز همم چنیمن گاممی برداشمته شمود، »اشمتباه 

بزرگمی« خواهمد بمود.

خمروج نیروهمای خارجمی از افغانسمتان از مماه ممی سمال 

جماری میمادی آغماز شمده و تاکنمون حمدود ۲۰ درصمد 

ایمن نیروهما از افغانسمتان خمارج شمده اند و قرار اسمت تا 

یازدهمم سمپتامرب متمام ایمن نیروهما از افغانسمتان خمارج 

شوند.
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زممان ایمن نشسمت برگمزار خواهد شمد.

رونمد  افغانسمتان  بازگشمت کنندگان  و  مهاجریمن  وزارت 

توزیمع زمیمن بمه مهاجمران بازگشمت کننده را از رسگرفت.

گفتمه  افغانسمتان  بازگشمت کنندگان  و  مهاجریمن  وزارت 

کمه بیمش از ۷۰۰۰ تمن ثبت نمام و بیومریمک شمدند کمه 

از آن میمان ۱۷۰۰مسمتحق شمناخته شمدند.

بمه گفتمه مقامهمای ایمن وزارت، بمه دلیمل نبمود مسمکن 

از  بازگشمت کننده  همزار  بمرای  نخسمت  گام  در  بیشمر 

می شمود. داده  مسمکن  قرعه کشمی  طریمق 

نورالرحمان اخاقی وزیمر مهاجرین و بازگشمت کنندگان 

 ۱۰۰۰ »تنهما  گفمت:  برناممه  ایمن  گشمایش  مراسمم  در 

خانمواده را شمهرک التفمات گنجایمش داشمت. خواسمتیم 

از طریمق قرعمه افمراد مسمتحق را زمیمن بدهیمم کسمانی 

آنمان  بمرای  بعمدی  برنامه همای  در  می ماننمد  باقمی  کمه 

فمورم  کمه  بازگشمت کنندگانی  می شمود.  توزیمع  زمیمن 

کمیشمری عالمی سمازمان ململ در اممور پناهنمدگان را 

داشمته باشمند و از قبمل خانمه و مسمکن نداشمته باشمند، 

می شموند.« شناسمایی  زمیمن  دریافمت  مسمتحق 
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