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 رویترز : فرمانده امنیتی حشد شعبی برای آموزش 
نظامی به مصر اعزام شده است

 ترامپ:  اگر کالج انتخاباتی به جو بایدن رای بدهد کاخ 
سفید را ترک خواهم کرد

گـزارش  یـک  در  رویتـرز  خبرگـزاری   
اختصاصـی مـی گوید ارتش عراق حسـین 
فالـح عزیـز الالمـی، از فرماندهـان امنیتی 
ارشـد گـروه حشـد شـعبی کـه گفتـه می 
شـود در سـرکوب اعتراضـات سـال ۲۰۱۹ 
در عـراق نقـش محوری داشـت و بـه اتهام 

نقـش حقـوق بشـر و ارتبـاط بـا ...

 دونالـد ترامپ اعالم کرده اسـت در صورتی 
جـو  پیـروزی  رسـما  انتخاباتـی  کالـج  کـه 
بایـدن، رییـس جمهـوری منتخـب آمریـکا، 
را تاییـد کنـد او کاخ سـفید را تـرک خواهد 
کـرد. رییـس جمهـوری آمریـکا تا بـه حال 
نوامبـر  سـوم  روز  انتخابـات  در  شکسـت 

امسـال را نپذیرفتـه و دموکـرات هـا ...
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حمله تروریستی در بامیان 
مصداق بارزی از 

جنایت علیه بشریت 

 َجو بایدن در مواجهه با 
بن بست افغانستان 
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طـرحی بـرای نقـض 
حقوق مهاجران 

 یکی از عوارض بحران و جنگ چندین سـاله افغانسـتان 
در  افغانسـتان  شـهروندان  آوارگی هـای  و  مهاجرت هـا 
سراسـر دنیـا بوده اسـت. به صـورت طبیعی همسـایگان 
افغانسـتان نخسـتین سـرزمین های مهاجرپذیـر به دلیل 

نزدیـک بـودن بـا افغانسـتان و قرابت هـای ...

۲
4

۲

سرمقاله

 محمد هدایت

مخالفت جرمنی با خروج نیروهای خارجی از کشور؛

  خروج باید در هماهنگی 
با ناتو باشد 

بـرادران روسـو )آنتونی روسـو و جوزف وی روسـو( اخیراً 

در گفت وگـو بـا وب سـایت کامیک بـوک از دنباله ی فلم 

سـخن  نتفلیکـس  شـبکه ی  )اسـتخراج(    Extraction

گفتنـد و تأییـد کردنـد کـه آن هـا کـاکان روی نـگارش 

فلم نامـه ی ایـن اثـر اکشـن کار می کننـد. جو روسـو نیز 

اعـام کـرد کـه آن هـا مشـغول برنامه ریـزی بـرای رشوع 

فلم بـرداری فلـم ...

 دمارشی؛ جایگزینی برای 
سیاست انتخاباتی 

بخش دوم

 Extraction تولید ادامه ی فلم
از سال ۲۰۲۱ آغاز می شود



 

کشـور  خارجـه ی  امـور  وزیـر  امتـر،  محمدحنیـف   

شـورای  نشسـت  در چهل وهفتمیـن  بـرای رشکـت 

وزیـران خارجـه سـازمان همکاری هـای اسـامی بـه 

شـهر نیامـی، پایتخـت نایجریـا رفتـه اسـت.

وزارت خارجـه  تهذیـب، معـاون سـخن گوی  حامـد 

می گویـد کـه ایـن نشسـت دو روزه قـرار اسـت )۷ و 

۸ قـوس( تحـت عنـوان »اتحـاد علیـه تروریـزم بـرای 

گفتـه ی  بـه  می شـود.  برگـزار  انکشـاف«  و  صلـح 

تهذیـب، در ایـن نشسـت قرار اسـت وزیـران خارجه 

و هیأت هـای بلندرتبـه ی کشـورهای عضـو سـازمان 

سـازمان  کننـد.  رشکـت  اسـامی  همکاری هـای 

همکاری هـای اسـامی ۵۷ عضـو دارد. او می گویـد 

کـه هیأت افغانسـتان در این نشسـت از کشـورهای 

اسـامی خواهـد خواسـت کـه ضمـن ناروا دانسـن 

حامیـت  نظامـی  و  صلـح  از  افغانسـتان،  جنـگ 

کننـد کـه در آن حفـظ دسـت آوردهای چنـد سـال 

گذشـته به شـمول حقـوق مدنـی شـهروندان و نظام 

مـردم  رأی  همچنـان  و  شـود  تضمیـن  جمهوریـت 

باشـد. سیاسی شـان  رسنوشـت  تعیین کننـده ی 

کـه  می افزایـد  خارجـه  وزارت  سـخن گوی  معـاون 

آقـای امتـر قـرار اسـت در حاشـیه ی ایـن نشسـت 

کشـورهای  خارجـه ی  وزیـران  از  شـامری  بـا 

مـورد جلـب  در  اسـامی  عضـو سـازمان همـکاری 

  

ولسـوال  کـه  کـرد  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت   

آب کمـری  ولسـوالی  بـرای  طالبـان  نام نهـاد 

نیروهـای  هوایـی  حملـه  در  بادغیـس  والیـت 

اسـت.  شـده  کشـته  امنیتـی 

بـا نـر  ایـن وزارت روز جمعـه، هفتـم قـوس 

خربنامـه ای از ولسـوال نام نهـاد طالبـان بـرای 

ایـن ولسـوالی بـه نـام مـا امین الله مشـهور به 

خـادم یـاد کرده اسـت.

طبـق اعـام وزارت دفـاع ملـی، جنگ جویـان 

منطقـه ی  در  گذشـته  شـب  طالبـان  گـروه 

والیـت  آب کمـری  ولسـوالی  چائیـل«  »کـوک 

خارجـه  وزیـر  بـا  کشـور  خارجـه  وزیـران 

و  خشـونت ها  کاهـش  روی  پاکسـتان 

کردنـد. تاکیـد  آتش بـس  بـه  راهیابـی 

محمـد حنیـف امتـر و شـاه محمود قریشـی 

دیـروز )۷ قـوس( در حاشـیه اجاس وزیران 

خارجـۀ سـازمان همکاری هـای اسـامی بـا 

هـم دیـدار کردند.

یـک خربنامـه  در  پاکسـتان  وزارت خارجـه 

بـه نقـل از قریشـی نوشـته کـه گفته اسـت، 

در جریـان سـفر صدراعظـم عمـران خان به 

 وزارت صحـت عامـه روز جمعه، هفتم قوس 

بـا نـر آمـار روزانـه ابتـا بـه کرونـا گـزارش 

داده اسـت کـه در شـبانه روز گذشـته سـه 

بیـامر کوویـد-۱۹ جان باختـه و ۱۳۲ بیامر 

جدیـد شناسـایی شـده اند.

طبـق اعـام ایـن وزارت، در یـک شـبانه روز 

گذشـته ۶۴۷ منونـه ی مشـکوک بـه کرونـا 

در البراتوراهـای دولتـی و ۲۷۶ منونـه دیگر 

شـده  آزمایـش  خصوصـی  البراتوارهـای  در 

اسـت. از ایـن میـان، ابتـای ۱۱۳ تـن در 

البراتوارهـای دولتـی و ابتـای ۱۰ تن دیگر 

در البراتوارهـای خصوصی بـه ویروس کرونا 

مخالفت جرمنی با خروج نیروهای خارجی از کشور؛
 خروج باید در هماهنگی با ناتو باشد 
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از صفحه1 اردوی  مقـام  یـک  ایواهـوگل،   

ادارۀ  طـرح  مـورد  در  جرمنـی 

دونالـد ترمـپ رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده در 

خصـوص خروج نیروهـای امریکایی از افغانسـتان 

اسـت. داده  هشـدار 

ایـن دومیـن مقـام  بـه ده روز  نزدیـک  در خـال 

جرمنـی اسـت که بـا این طـرح مخالفـت می کند. 

بـه گـزارش خربگزاری جرمنـی، هـوگل گفته آنچه 

نیـاز ندارنـد خـروج عجوالنـه نیروها اسـت.

او افـزوده کـه مهـم اسـت تـا هـر نـوع خـروج بـا 

ناتـو هامهنـگ شـود. ایـن مقـام نظامـی جرمنـی 

همچنـان گفتـه کـه اولویت عمـده باید این باشـد 

کـه یـک جـا بـه افغانسـتان رفتـه انـد و بـا هم یک 

جا بیـرون شـوند.

بـه اسـاس گـزارش، در حال حارض حـدود ۱۲۵۰ 

رسبـاز آملانـی در کشـور مسـتقر انـد. ایـن نیروها 

در چهارچـوب مأموریـت حامیـت قاطـع به رهربی 

ناتـو بـه نیروهـای افغـان آمـوزش می دهند.

بـه گفتـۀ او، در ایـن باره که در نزدیـک به دو دهه 

حضـور نظامـی در افغانسـتان بـه چـه چیز دسـت 

یافتـه انـد به بحـث صادقانه نیاز اسـت.

پیـش از ایـن هایکـو مـاس وزیـر خارجـۀ جرمنـی 

هفتـه گذشـته در نشسـت خـربی در برلین گفت، 

اقدام شـتابزده در مورد خـروج نیروهای امریکایی 

از افغانسـتان، موانـع در برابـر پروسـۀ صلـح ایـن 

کشـوررا افزایـش خواهـد داد.

امریـکا  دفـاع  وزارت  رسپرسـت  میلـر  کریسـتوفر 

روز سه شـنبه هفتـه گذشـته اعـام کـرد که شـامر 

نظامیـان امریکایـی در افغانسـتان تـا اواسـط ماه 

جنـوری سـال ۲۰۲۱ از ۴۵۰۰ تن بـه ۲۵۰۰ تن 

کاهـش خواهـد یافت.

نشـان  تروریـزم  جهانـی  شـاخص  حـال  ایـن  در 

می دهـد کـه افغانسـتان در سـطح جهـان بیشـر 

از هـر کشـور دیگـر از تروریـزم متأثـر شـده اسـت.

 

کارتون روز

محمد هدایت 

افغانسـتان  سـاله  چندیـن  جنـگ  و  بحـران  عـوارض  از  یکـی   

مهاجرت هـا و آوارگی هـای شـهروندان افغانسـتان در رسارس دنیا 

بـوده اسـت. به صورت طبیعی همسـایگان افغانسـتان نخسـتین 

رسزمین هـای مهاجرپذیـر بـه دلیـل نزدیـک بـودن با افغانسـتان 

و قرابت هـای فرهنگـی و زبانـی بـوده انـد. به خصوص دو کشـور 

آواره  بـه ترتیـب میزبـان بیشـرین مهاجـر و  ایـران  پاکسـتان و 

افغانـی در چهـار دهـه گذشـته بـوده انـد. در طـول سـال های 

گذشـته ایـن دو کشـور شـاهد رسآزیـر شـدن میلیـون آواره افغان 

در شـهرهای خـود بـوده انـد و از یـک نـگاه علی رغـم مشـکاتی 

کـه داشـته اند با صبـوری و جبین گشـاده از مهامنانـی که اکرثا 

بـه قـول خـود شـان ناخوانـده بـوده انـد پذیرایـی کـرده انـد کـه 

البتـه همـواره مـورد قدردانـی مسـوالن دولـت و مردم افغانسـتان 

گذشـته  سـال های  در  زیـادی  مـوارد  در  امـا  انـد.  گرفتـه  قـرار 

حقـوق انسـانی مهاجریـن در ایـن کشـورها نقـض گردیـده انـد 

کـه هـر بـار سـبب جنجال های سیاسـی نیـز میـان حکومت های 

افغانسـتان و کشـورهای همسـایه گردیـده انـد. 

یکـی از مـواردی کـه در اوایـل سـال جـاری رسوصـدای بسـیار 

بـه پـا کـرد آتش گشـودن مامـوران امنیتـی ایـران بر موتـر حامل 

مهاجریـن افغانـی در والیـت یـزد ایـن کشـور و سـوخن تعدادی 

هم چنیـن  و  حادثـه  ایـن  بـود.  آتـش  میـان  در  مهاجریـن  از 

از  آب  در  آن هـا  انداخـن  و سـپس  مهاجریـن  حادثـه شـکنجه 

سـوی مامـوران ایرانـی در مـرز بیـن دو کشـور در عیـن حالـی 

کـه ذهنیـت عمومـی را در افغانسـتان جریحـه دار سـاخت مـورد 

انتقـاد حقوقدانـان و سـازمان های حقـوق بری نیز قـرار گرفت. 

بـه همیـن خاطـر در روزهـای اخیـر طرحـی از سـوی تعـدادی از 

وکای مجلـس ایـران بـرای تصویـب در ایـن مجلـس پیشـکش 

شـده اسـت کـه بـر مبنـای آن تـردد افـراد بـه اصطاح غیـر مجاز 

مجازات هـای  آن  بـرای  و  شـده  انـگاری  جـرم  کشـور  ایـن  در 

سـختی در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 

مهم تریـن مجازت هایـی کـه بـرای مهاجریـن غیـر مجـاز در نظـر 

گرفتـه شـده اسـت عبارتنـد از حبـس تـا 25 سـال، جریمـه تـا 

مـرز صـد میلیـون تومـن پـول رایـج ایـران و جـواز تیرانـدازی بـه 

وسـایطی کـه مشـکوک بـه حمـل مهاجـران غیـر قانونی باشـند. 

ایـن طـرح یکـی از بدتریـن طرح هایـی اسـت کـه تـا کنـون ارایـه 

شـده اسـت و بـه طـور آشـکار حقـوق انسـانی مهاجـران را نقـض 

می کنـد و سـبب مشـکات زیـاد بـرای مهاجرانی که بـه طور غیر 

قانونـی در شـهرهای ایـران تـردد می کننـد خواهد شـد. درسـت 

اسـت کـه مهاجرت هـا در سـال های اخیر بـه دلیل نابسـامانی ها 

تـداوم  افغانسـتان بیشـر شـده اسـت و هم چنـان  و جنـگ در 

دارد. وضعیـت در افغانسـتان بـه گونـه ای اسـت کـه بسـیاری از 

مـردم یـا بـه دلیـل پیـدا کـردن کار و یـا بـه دلیـل فـرار از جنـگ 

و ناامنـی ناگزیـر از مهاجـرت بـه دو کشـور همسـایه هسـتند. از 

ایـن رو رفـت و آمـد بـه کشـورهای همسـایه و بـه خصـوص ایـران 

چـه بـه صـورت قانونـی و یـا غیـر قانونـی هم چنـان ادامـه دارد و 

هـم اکنـون بسـیاری از مهاجریـن مقیـم ایـران شـامل طرح هـای 

شناسـایی نشـده انـد و غیـر مجـاز محسـوب می شـوند کـه طـرح 

غیـر مجـاز می توانـد  مهاجـران  عنـوان سـاماندهی  تحـت  تـازه 

مشـکات زیـادی را بـرای مهاجـران بـه وجـود آورد.

امـا امیـد مـی رود کـه با توجه بـه مناسـبات خوبی در سـال های 

اخیـر میـان دو دولـت برقـرار بـوده اسـت و بـا توجـه بـه ایـن کـه 

ایـران منی خواهـد بـا چنیـن طرح هایـی متـام تاش های انسـان 

دوسـتانه خـود در بـاره مهاجریـن را زیـر سـوال قـرار دهـد، ایـن 

طـرح بـه احتـامل قـوی تصویـب و اجرایـی نخواهـد شـد. البتـه 

در کنـار ایـن امیـدواری دولـت ا فغانسـتان و بـه خصـوص وزارت 

مهاجریـن و وزارت امـور خارجـه نبایـد آرام بنشـینند و مسـوالن 

مربوطـه بایـد در سـطح بیـن املللی بـا نهادهای حقـوق بری و 

مدافـع حقـوق مهاجـران تـاش کننـد تا جلـو تصویب ایـن طرح 

شـود.  گرفته 

در سـال های گذشـته مسـاله آمـوزش و دسرسـی مهاجـران بـه 

شـده  جنجال هایـی  سـبب  ایـران  در  صحـی  و  اولیـه  خدمـات 

اسـت و در ایـن مـوارد محدودیت هـای غیر متعارف وجود داشـته 

مخالـف  املللـی  بیـن  کنوانسـیون های  اسـاس  بـر  کـه  اسـت 

بـه  حقـوق بـری مهاجـران شـمرده می شـود. اکنـون طرحـی 

عنـوان سـاماندهی مهاجـران غیـر مجـاز ارایـه شـده اسـت کـه 

عـاوه بـر تضـاد آشـکار بـا مفـاد کنوانسـیون های بیـن املللـی 

در بـاره مهاجـران و حقـوق بـر در تضـاد آشـکار بـا آموزه هـای 

دینـی و اسـامی نیـز هسـت. زیـرا در آموزه هـای اسـامی هیـچ 

مرزی میان مسـلامنان به رسـمیت شـناخته نشـده اسـت و حتی 

در سـخنان رهـربان جمهـوری اسـامی مرزهـای میـان کشـورها 

همـواره سـاختگی و از توطیه هـای اسـتعامر غـرب دانسـته شـده 

است. 

اکنـون هـر گونـه طرحی که میان مسـلامنان چنیـن غیریتی غیر 

متعـارف ایجاد کرده و حقوق آنان را بر مبنای مرزهای سـاختگی 

نقـض کنـد بـدون شـک بسـیاری از شـعارها و آرمان هـای اعـام 

شـده را زیـر سـوال می بـرد و نقض می کنـد. از ایـن رو امیدواری 

زیـاد وجـود دارد کـه این طـرح به مرحله تصویب و اجرایی شـدن 

نرسـد. البتـه از هم اکنـون هسـتند کسـانی کـه علیـه ایـن طـرح 

سـخن گفتـه انـد و آن را نقـض رصیـح حقـوق بـری مهاجـران 

پـا  بـه  بسـیار  نیـز رسوصـدای  ایـران  داخـل  در  و  انـد  خوانـده 

کـرده اسـت. امـا همـه ایـن امیدواری هـا و خوش بینی هـا سـبب 

منی شـود کـه نهادهـای ذیربـط از سـوی کشـور مـا در برابـر آن 

خامـوش مباننـد و از حقـوق مهاجـران دفـاع نکننـد. بنابرایـن 

رضورت اسـت کـه تـاش مضاعـف بـرای مطـرح شـدن ایـن طرح 

در رسـانه های آزاد بیـن املللـی و هم چنیـن تـاش دیپلامتیک و 

سیاسـی بـرای متوقـف کـردن ایـن طـرح صـورت گیرد. 

سرمقاله

طـرحی بـرای نقـض 
حقوق مهاجران

ــلیک  ــه الس ــک پ ــړه لی ــې د دې هوک ــل چ ــې وي او وي

رسه بــه د دواړو ادارو تــر مینــځ تخنیکــي همــکارۍ 

ال زیاتــه يش او د اوبــو رسچینــو مدیریــت بــه نــور هــم 

پیــاوړی يش.

پــه خربپاڼــه کــې راغــي، دغــه راز ددې هوکــړه ليــک 

لــه مخــې بــه د دواړو ادارو تــر مینــځ د اوبــه ایــزو پــروژو 

د ال پیــاوړي کولــو ، د اوبــو د مدیریــت، د ســیابونو او 

د وچکالــۍ، واورو او یخچالونــو، د معلوماتــو پــه رشیــک 

کولــو کــې، د اوبــه ایــزو رسچینــو پــر تحقیقاتــو، د 

تخنیکــي تجریبــو پــر رشیــک کولــو او موډلونــو پــه 

ــې يش. برخــو کــې همــکارۍ زيات

ډول ژونــد لــه الســه ورکــړى دى.

ــي  ــم واي ــن ه ــارق اري ــد ط ــارو وزارت ويان ــو چ د کورني

چــې دغــه دوه خربيــاالن د ګازو لــه املــه مــړه شــوي او 

ــل شــوې دي. ــې پي ــې پلټن ــه اړه ي پ

د  ټاکنــو  د  صديقــي  رفيــع  چــې  ده،  وړ  يادونــې  د 

خپلــواک کمېســيون د رســنيو د کميســيون د مــر پــه 

توګــه دنــده تــررسه کولــه، دغــه راز هغــه لــه دې مخکــې 

د خورشــيد تلويزيــون اجراييــوي رييــس او د کانونــو 

ــررسه کــړې وې. ــدې ت ــه توګــه هــم دن ــد پ وزارت د ويان

نــورو وزارتونــو او مــي ادارو اســتازو او متخصیصنــو ګــډون 

کــړي وو.

ــتیال  ــي مرس ــي ادارې تخنیک ــم م ــارو د تنظی ــو د چ د اوب

انجنیــر احمــد ویــس بصیــري ددې مراســمو پــه بهیــر کــې 

د آغــا خــان مؤسســې، د پروګرامونــو او فعالیتونــو څخــه 

چــې د هیــواد پــه لــرې پرتــو ســیمو کــې کــړې دي، مننــه 

وکــړه او ددې دواړو ادارو تــر مینــځ یــې د نــورو همکاریــو او 

همغــږۍ بانــدې ټینــګار وکــړ.

ــي  ــادمان حاج ــر ش ــوي م ــې اجرایي ــان مؤسس ــا خ د آغ

ترمنــځ  تخنیکــي همکاریــو، د  ادارو  بیــک اوف د دواړو 

ــړې  ــربې وک ــو خ ــورو موضوعات ــق او ن ــر تطبی ــو پ پروګرامون

ــر  ــه ګازو څخــه ت ــه کــړه، چــې دغــه دوه کســان ل هغــه زيات

ــې  ــدو وروســته مــړه شــوي وو، چــې جســدونه ي مســموم کې

لــه اســتاليف څخــه د قــره بــاغ ولســوالۍ روغتــون تــه پــرون 

ــږدول شــوي وو. ماښــام لې

ــوم  ــاغ ولســوالۍ يــوې امنيتــي رسچينــې د ن بلخــوا د قــره ب

نــه څرګندولــو پــه رشط پــژواک تــه وويــل، چــې ددغو کســانو 

جســدونه پــه اســتاليف ولســوالۍ کــې پــه ولــي جرګــه کــې 

د رسپــل د وکيــل اکرببــاى لــه بــاغ څخــه مونــدل شــوي دي.

رسچينــې زياتــه کــړې، دا ال نــه ده معلومــه، چــې دوى څــه 

 د افغانســتان د اوبــو د چــارو د تنظیــم مــي ادارې او 

اغاخــان پرمختيايــي شــبکې ترمنــځ د اوبــو رسچينــو د 

مديريــت پــه برخــه کــې هوکــړه ليــک الســليک شــو.

د اوبــو د چــارو د تنظیــم مــي ادارې لخــوا پــه يــوه 

ــړون  ــې ددې ت ــي، چ ــې راغ ــه ک ــوې خربپاڼ ــره ش خپ

د الســليک پــه مراســمو کــې د اوبــو د چــارو د تنظیــم 

ــر احمــد ویــس  مــي ادارې تخنیکــي مرســتیال انجنی

بصیــري، د آغــا خــان د پراختیایــي شــبکې ســفیر 

اجرایــوي  مؤسســې  آغاخــان  د   ، هیرجــي  شــهرزاد 

د  اوبــو  د   ، اوف  بیــک  حاجــي  شــادمان  رييــس 

ــو  ــزي، د ګن ــن عزی ــر فایزالحم ــس انجنی ــو ريی رسچین

 ځايــي چارواکــي وايــي چــې د دوو خربياالنــو جســدونه 

ــدل  ــې مون ــوالۍ ک ــتالېف ولس ــه اس ــت  پ ــل والي د کاب

ــوي دي. ش

ــه  ــوال خواج ــوالۍ ولس ــاغ ولس ــره ب ــت د ق ــل والي د کاب

ــژواک  ــه، پ ــه ٧م ــدۍ پ ــي د لين ــف صديق ــد حني محم

ــه وژل شــويو کســانو  ــل، چــې پ ــه ووي ــس ت خــربي اژان

کــې محمــد رفيــع صديقــي او فهيمــه فيــي نومېــږي 

چــې پخــوا يــې لــه خورشــيد تلويزيــون رسه دنــدې 

درلودلــې.

 د افغانستان او اغاخان ادارې ترمنځ داوبو د مديريت تفاهم ليک السليک شو

د دوو خربياالنو جسدونه د کابل استاليف ولسوالۍ کې موندل شوي

بـر اسـاس ایـن شـاخص کـه از سـوی انسـتیتوت 

رده  در  افغانسـتان  نـر شـده،  و صلـح  اقتصـاد 

متحمـل  بـا  تروریـزم،  قربانـی  کشـورهای  بنـدی 

شـدن ۴۱ درصـد قربانـی رویدادهـای تروریسـتی 

در جهـان، در جایـگاه نخسـت قـرار گرفته اسـت.

هاشـم وحـدت یـار تحلیلگـر مسـایل سیاسـی در 

امریـکا بـه ایـن بـاور اسـت کـه بـا خـروج نیروهای 

حامیت شـان از صلـح، امنیـت و رفاه در افغانسـتان 

جداگانـه  دیدارهـای  جنیـوا  نشسـت  نتایـج  نیـز  و 

باشـد.  داشـته 

عنـوان  زیـر  اسـامی  همـکاری  سـازمان  نشسـت 

انکشـاف«  و  صلـح  بـرای  تروریـزم  علیـه  اتحـاد   «

افغانسـتان  در  کـه  می شـود  برگـزار  درحالـی 

به عنـوان یـک عضـو ایـن سـازمان، تاش هـا بـرای 

دارد. جریـان  صلـح  تأمیـن 

اسـامی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی  هیأت هـای 

افغانسـتان و گـروه طالبـان از بیـش از دو مـاه بـه 

ایـن طـرف در شـهر دوحـه، پایتخـت قطـر در حـال 

چانه زنـی و مذاکـره هسـتند. برخـی منابـع از درون 

بادغیـس تجمـع کـرده بودنـد و قصـد حمله بر 

را داشـتند. ولسـوالی  ایـن 

نیروهـای  وزارت دفـاع ملـی گفتـه اسـت کـه 

امنیتـی و دفاعـی کشـور در چهارچـوب دفـاع 

فعـال و بـا حامیـت نیروهـای هوایـی، عملیات 

اجـرا کرده انـد. را در سـاحه  پیش گیرانـه 

امین اللـه  مـا  کـه  اسـت  گفتـه  وزارت  ایـن 

مشـهور بـه خـادم، ولسـوال نـام نهـاد طالبـان 

بـرای ولسـوالی آب کمـری والیـت بادغیـس بـا 

هفـت از افـرادش کشـته شـده اسـت.

کابـل، دیـدگاه مشـرک بـه میـان آمـده که 

بـرای رسـیدن بـه صلـح کمـک می کنـد.

در کابـل حامـد تهذیـب معـاون سـخنگوی 

وزارت خارجـه در پیامـی بـه رسـانه ها گفـت 

کـه محمـد حنیف امتـر برای جلـب حامیت 

از نظـام جمهوریت و پشـتیبانی کشـور های 

دهـه  دو  حـدود  دسـتاورد های  از  اسـامی 

گذشـته در اجـاس وزیران خارجه سـازمان 

همـکاری اسـامی حضـور می یابـد: »پیـام 

مـا در ایـن کنفرانـس واضـح اسـت، همیـن 

تأیید شـده اسـت.

وزارت صحـت عامه از بهبودی هشـت بیامر 

کوویـد-۱۹ نیز خرب داده اسـت.

مـوارد ابتـا بـه کرونـا در والیت هـای کابل، 

پـروان،  کنـدز،  بلـخ،  قندهـار،  هـرات، 

بدخشـان،  بادغیـس،  نیمـروز،  دایکنـدی، 

لوگـر، غزنـی و پنجشـیر ثبـت شـده اسـت.

بـا ثبـت ارقـام جدیـد، شـامر کل مبتایـان 

رسـیده  تـن   ۸۴۲ و  هـزار   ۴۵ کرونـا  بـه 

اسـت. از ایـن میـان، یـک هـزار و ۷۴۰ تـن 

جـان باختـه و ۳۶ هـزار و ۲۹۵ تـن بهبـود 

یافته انـد. در روزهـای اخیـر مـوارد ابتـا و 

رشعـی  نظـر  از  افغانسـتان  در  جنـگ  کـه 

نـاروا اسـت و جامعـه کشـور های اسـامی 

ضمـن نـاروا دانسـن جنگ در افغانسـتان، 

از صلـح و نظـام حامیـت کننـد کـه در آن 

دسـتاورد های ۱۸ سـال گذشـته به شـمول 

حقوق مدنی شـهروندان و نظـام جمهوریت 

تضمیـن شـود.« ۴۷میـن اجـاس شـورای 

وزیـران خارجـه سـازمان همـکاری اسـامی 

در نیامـی پایتخـت نایجیـر برگزار می شـود. 

ایـن کنفرانـس دو روزه بـود.

نیـز مرگ ومیـر ناشـی از ابتـا بـه کرونـا در 

کشـور افزایـش یافتـه اسـت. وزارت صحـت 

عامـه شـیوع مـوج دوم ویـروس کرونـا را در 

کشـور یـک هفتـه پیـش تأییـد کـرد. 

ایـن  امنیتـی  افغانسـتان، وضعیـت  از  امریکایـی 

کشـور بدتـر خواهـد شـد. او امـا در ادامـه گفـت: 

»در قـرارداد میـان امریکا و طالبـان ماده های ذکر 

شـده کـه نظامیان امریـکا زمانی از افغانسـتان در 

چهـارده مـاه بیـرون می شـوند کـه توافقـات بیـن 

االفغانی داشـته باشـیم و در افغانسـتان یک ثبات 

سیاسـی باشـد. طالبـان و حکومت افغانسـتان به 

یـک نتیجـۀ مثبـت برسـند. در غیـر آن نظامیـان 

امریـکا از افغانسـتان بیـرون نخواهنـد شـد.«

و  امریـکا  میـان  فـربوری  مـاه  توافـق  اسـاس  بـر 

نیمـه  در  امریکایـی  نیروهـای  متامـی  طالبـان، 

بیـرون  کشـور  از   ۲۰۲۱ سـال  مـی  مـاه  هـای 

شـد. خواهنـد 

بـر بنیـاد ایـن توافـق، مذاکـرات بیـن حکومـت و 

گـروه طالبـان در ۱۲ مـاه سـپتمرب یعنـی اضافه تر 

از دو مـاه پیـش در دوحـۀ قطـر افتتـاح شـد.

امـا گروه هـای متـاس هیئت هـای مذاکـره کننـدۀ 

دولـت افغانسـتان و طالبـان در بـارۀ طرز العمـل 

کاری مذاکـرات هنـوز بـه توافـق کامـل نرسـیده 

انـد. بـا وصف ایـن گفت وگوها از شـدت جنگ در 

افغانسـتان کاسـته نشـده اسـت. 

مـوارد  حـل  در  پیرفت هـا  از  اخیـرا  هیـأت  دو 

گفته انـد.  سـخن  مذاکـرات  طرزالعمـل  اختافـی 

امـور  در  دولـت  وزارت  سـخنگوی  انـوری،  ناجیـه 

صلـح نیـز به تازگی در تویتی نوشـته اسـت: »هیأت 

مذاکره کننـده ی جمهـوری اسـامی افغانسـتان در 

دوحـه، بـرای پیشـربد مذاکرات از هیچ سـعی دریغ 

نکـرده و روی مـوارد اختافـی به صـورت دوامـدار بـا 

جانـب مقابـل ]طالبـان[ در بحـث بـوده اسـت. تـا 

انـدازه ای پیرفـت صـورت گرفته و بـرای حل کامل 

توافـق  و  شـدن  نهایـی  بعـد  کـه  دارد  جریـان  کار 

جمعـی بیـن هیأت مـا و جانـب مقابل، رسـامً اعام 

خواهـد شـد.« 

 رسـانه های بین املللـی گـزارش کرده انـد که اسـرالیا ۱۳ تـن از نیروهای 

ویـژه ی ایـن کشـور را در پیونـد بـه گـزارش جنایـت جنگـی در افغانسـتان 

برکنـار می کنـد.

بـه گـزارش بی بی سـی انگلیسـی، این تعـداد رسبـازان متهم اند که شـاهد 

جنایت هـای جنگـی در افغانسـتان بـوده و یـا در ایـن جنایت هـا همـکار 

بـوده و حـارض نیسـتند صادقانـه شـهادت بدهند.

همچنـان گفتـه شـده اسـت کـه ایـن ۱۳ نفـر جـدا از ۱۹ رسبـاز ویـژه ی 

نیروهـای هوایـی اسـرالیا هسـتند کـه ممکـن اسـت در پیونـد بـه قتـل 

بگیرنـد. قـرار  پیگـرد  تحـت  افغانسـتان  در  غیرنظامیـان 

خربگـزاری رویـرز امـا بـه نقـل از ABC که یک رسـانه اسـرالیایی اسـت، 

نوشـته کـه اسـرالیا در پیونـد بـه نـر گـزارش جنایت هـای جنگـی در 

برکنـاری  ویـژه دربـاره ی  نیروهـای  بـه دسـت کم ۱۰ رسبـاز  افغانسـتان، 

احتاملـی آنـان اطـاع داده اسـت.

رویـرز همچنـان گفتـه اسـت که هـر یک از ایـن رسبـازان دو هفته فرصت 

دارنـد تـا در مـورد اطاعیه ی برکناری احتاملی شـان پاسـخ بدهند.

گـزارش وزارت دفـاع اسـرالیا در مورد جنایت های جنگـی نیروهای ویژه ی 

ارتش آن کشـور در افغانسـتان در ۲۹ عقرب سـال جاری منتر شـد.

ایـن گـزارش از تخطی هـای جنگـی نیروهـای ویـژه ی ارتـش اسـرالیا در 

افغانسـتان پـرده برداشـته و گفتـه اسـت کـه نیروهای ویـژه ی اسـرالیا در 

جریـان جنـگ افغانسـتان ۳۹ نفـر را به طـور غیرقانونـی کشـته اند.

مقام هـای ارشـد اسـرالیا از افغانسـتان عذرخواهـی کرده انـد. حکومـت 

نیـز از نـر ایـن گـزارش اسـتقبال کـرده اسـت. 

اتمر برای شرکت در نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری اسالمی به نایجریا رفت 
13 رسباز ویژه ی اسرتالیا در پیوند به گزارش 

جنایت جنگی در افغانستان برکنار می شوند 

وزارت دفاع ملی: 
ولسوال نام نهاد طالبان برای ولسوالی

 آب کمری بادغیس کشته شد 

اتمر و قریشی روی کاهش خشونت ها و راهیابی به آتش بس گفتگو کردند 

موج دوم کرونا؛ ثبت ۱۲۳ مورد جدید ابتال و مرگ سه بیمار در شبانه روز گذشته 
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 َجو بایدن در مواجهه با بن بست افغانستان
نویسندگان: نویسنده: کارتر مالکاسیان، مشاور غیرنظامی سابق در عراق و افغانستان، و نویسنده کتاب »جنگ در گرمسیر به راه می افتد: سی سال درگیری در مرز افغانستان«

حمله تروریستی در بامیان مصداق بارزی از جنایت علیه بشریت

ــت.  ــدن نیس ــت بای ــرای دول ــب ب ــی مناس سیاس

ــدن می توانســت  ــت بای ــود. دول ــاً چــاره ســاده و روشــن  ب قب

ــه 8600  ــاکر ب ــداد عس ــدن تع ــا بازگردان ــارات وارده را ب خس

جــران کنــد کــه احتــاالً موجــب می شــد طالبــان مذاکــرات 

ــه  ــرو ب ــتادن نی ــون فرس ــفانه، اکن ــد. متأس ــر بگیرن را جدی ت

افغانســتان پیشــنهاد سیاســی دشــواری محســوب می شــود. 

دولــت جدیــد امریــکا بــا ایــن کار مــورد اتهــام منتقدیــن هــر 

ــرار  ــگ ق ــدد در جن ــذاری مج ــل رسمایه گ ــه دلی ــرف ب دو ط

تهدیــد  دیگــر  تروریســتم  اینکــه  مهم تــر  گرفــت.  خواهــد 

اصلــی اســراتژیک بــرای ایــاالت متحــده بــه شــار منــی رود. 

امریکایــی  بیشــری  شــار  کوویــد-19  بیــاری  اکنــون، 

ــه تعــدادی کــه در 11 ســپتامر جــان ســپردند، در  نســبت ب

هفتــه می کُشــد.  

در چنیــن حالتــی، بایــدن و تیــم او بــا تصمیــم ســختی روبــرو 

ــرای آوردن  ــی را ب ــده توافق ــاالت متح ــروری، ای در 29 ف

صلــح بــا طالبــان امضــا کــرد. ایــن توافــق، امیــد فراوانــی 

بــرای رســیدن بــه مصالحــه پــس از 19 ســال جنــگ 

ایجــاد کــرد. امــا اعــام اخیــر کریســتوفر میلــر، رسپرســت 

وزارت دفــاع مبنــی بــر کاهــش نیروهــای نظامــی امریــکا 

ــا  ــن امیده ــوری ای ــخ 15 جن ــا تاری ــاز ت ــه 2500 رسب ب

ــه  ــبت ب ــد نس ــدن بای ــد بای ــت جدی ــرد. دول ــن ب را از بی

آینــده هوشــیار باشــد، زیــرا احتــال بــه نتیجــه رســیدن 

مذاکــرات بســیار کــم اســت و حضــور تنها 2500 عســکر، 

امریــکا را گرفتــار تشــدید جنــگ، بــدون حایــت واقعــی 

از دولــت و ملــت محصــور افغانســتان خواهــد کــرد. 

مــن در افغانســتان دوشــادوش رسبــازان  و تفنگــداران 

کار  روســتایی  مناطــق  و  قریه هــا  در  امریــکا  دریایــی  

ــاهد  ــوده ام، ش ــکار ب ــل هم ــراالن در کاب ــا ج ــرده ام، ب ک

ــوده ام، و در  ــنگنت ب ــاال در واش ــطوح ب ــتگذاری س سیاس

ــه  ــن ب ــتم. م ــراک داش ــان اش ــا طالب ــح ب ــرات صل مذاک

ــردم افغانســتان  ــه م ــان ب ــن جنــگ بی پای آســیبی کــه ای

رســانده کامــاً واقــف هســتم و شــاهد دگرگونــی جامعــه و 

ــوده ام.  ــیب ها ب ــن آس ــی از ای ــای ناش ارزش ه

پروســه صلــح بــه هیــچ وجــه بی عیــب و نقــص نبــوده 

ــان  ــه طالب ــت ک ــن اس ــتلزم ای ــق مس ــق موف ــت. تواف اس

ــده  ــاالت متح ــد، ای ــت بکش ــتان دس ــت تروریس از حای

نیروهایــش را کامــاً از افغانســتان خــارج کنــد، و طالبــان 

و دولــت افغانســتان باهــم بــه مصالحــه سیاســی برســند 

ــه  ــن پروس ــای ای ــد. پ ــر می رس ــه نظ ــواری ب ــه کار دش ک

ــم،  ــن تفاه ــنت ای ــه م ــی ک ــد، زمان ــان اول می لغزی از ه

ایــاالت متحــده را متعهــد کــرد کــه نیروهــای نظامــی اش 

را تــا مــاه ِمــه 2021 بــه طــور کامــل از افغانســتان خــارج 

کنــد – آن هــم فقــط در عــوض معــدود تعهداتــی از ســوی 

ــان. طالب

بــا ایــن حــال، توانایــی امریــکا در تعلیــق خــروج نظامــی 

ــن  ــگ ای ــدان جن ــان در می ــروزی طالب ــری از پی و جلوگی

عقیــده را موجــب شــد کــه می تــوان طالبــان را بــه مــرور 

زمــان مجبــور بــه ســازش کــرد. بــه همیــن دلیــل، مایــک 

ــزاد و دیگــر جــراالن بارهــا و بارهــا  ــو، زملــی خلیل پامپئ

تکــرار کرده انــد کــه خــروج امریــکا از افغانســتان "مبتنــی 

بــر رشایــط" اســت.

ــرات  ــه مذاک ــی داد ک ــان م ــواهد نش ــروری، ش ــاه ف در م

ــان  ــرای طالب ــری ب ــه به ــگ گزین ــه جن ــبت ب ــح نس صل

ــه  ــم ب ــا تروریس ــارزه ب ــوِس مب ــه ای معک ــه نتیج ــد )ک کن

بــار خواهــد آورد( و رصفــاً بــر عملیــات ضدتروریســتی 

حملــه  مــورد  به هرحــال  شــود،  متمرکــز  یک جانبــه 

طالبــان قــرار خواهــد گرفــت. زیــرا طالبــان مخالــف 

ــتند.  ــتان هس ــاک افغانس ــکا در خ ــی امری ــور نظام حض

شــش مــاه قبــل زمانــی کــه 8600 رسبــاز در میــدان 

بــرای  بهــری  موقعیــت  در  امریــکا  داشــتند،  وجــود 

نیــرو،  بــا 2500  جنگ افــروزی قــرار داشــت. اکنــون 

ــاع  ــه ضمــن دف ــع و بی وقف ــل مناب ــا حداق ــد ب ــکا بای امری

در برابــر طالبــان بــه جســتجوی تروریســتان بپــردازد. 

ــج  ــتان رن ــردم افغانس ــدت، م ــن م ــام ای ــان، در مت همچن

ســال ها ویرانــی را متحمــل خواهنــد شــد. تحــت چنیــن 

رشایطــی موضــوع تــرک افغانســتان هرگــز تــا ایــن انــدازه 

ــت.  ــوده اس ــزام آور نب ال

ــا نگهداشــنت 2500  ــه ی ــا مــاه ِم هســتند: خــروج کامــل ت

ــور  ــه منظ ــی و ب ــی طوالن ــرای مدت ــتان ب ــاز در افغانس رسب

اجــرای عملیــات ضدتروریســتی و تــاش بــرای جلوگیــری از 

ســقوط دولــت افغانســتان . بــدون شــک، خــروج نظامیــان 

ــی  ــد، دولت ــه می کن ــودی مواج ــا ناب ــتان را ب ــت افغانس دول

ــرده  ــت ک ــال از آن حای ــرای 19 س ــده ب ــاالت  متح ــه ای ک

اســت. 

در  امریکایــی  نیــروی   2500 نگهداشــنت  طرفــی،  از 

افغانســتان تضمینــی در برابــر تهدیــدات تروریســتی ارائــه 

می کنــد، امــا امریــکا مســبب گســرش جنــگ داخلــی 

خواهــد شــد. در ایــن صــورت، دولــت افغانســتان بــرای 

ــک  ــا ریس ــکا ب ــنگین امری ــی س ــات هوای ــه حم ــش ب بقای

ــی  ــرد. حت ــد ک ــدا خواه ــاز پی ــان، نی ــرای غیرنظامی ــاال ب ب

ــا  ــودش ره ــال خ ــه ح ــتان را ب ــت افغانس ــکا دول ــر امری اگ

امریــکا  بــه  قطــر  دوحــۀ  در  طالــب  رهــران  اســت. 

دولــت  بــا  مذاکــره  بــه  نیــاز  کــه  دادنــد  اطمینــان 

ــه توافــق را درک می کننــد،  ــرای رســیدن ب افغانســتان ب

حتــی اگــر منظــور ایــن گــروه از توافــق، مصالحــه بــود یــا 

انحصــار قــدرت بــرای خــود. رشــد طالبــان در ســه ســال 

اخیــر بطــی بــوده اســت. عواملــی چــون نیروهــای زمینی 

ــوی  ــکا جل ــی امری ــوای هوای ــاوران و ق ــتان، مش افغانس

ــه  ــه یــاد دارم چگون پیرشفــت طالبــان را گرفتــه اســت. ب

ــی  ــات هوای ــی حم ــان اثربخش ــه طالب ــران بلندپای ره

ــا بــر رس  امریــکا را تصدیــق می کردنــد و می کوشــیدند ت

ــند.  ــق برس ــه تواف ــات ب ــن حم ــف ای توق

بن بســت بــه ایــن دلیــل ادامــه یافــت کــه جــرال اســتین 

ــاه  ــتان در م ــکا در افغانس ــده امری ــر، فرمان ــکات میل اِس

ــاند.  ــه 8600 رس ــاکر را از 14000 ب ــداد عس ــون تع ج

ســپس تصمیــم گرفتــه شــد کــه ایــن تعــداد بیشــر 

کاهــش یابــد، گرچــه طالبــان در توافق شــان تکانــی بــه 

خــود نــداده بودنــد. تعــداد نظامیــان امریکایــی در خــزان 

ــن رســید. ــه 5000 تَ ــز از 8600 ب نی

دســتاوردهای  نوامــر  و  اکتوبــر  ماه هــای  در  جنــگ 

ــه  ــان ب ــان داشــت. رســانه های افغ ــرای طالب ــدی ب جدی

ــد،  ــان در هلمن ــرده طالب ــای گس ــل از پیرشوی ه تفصی

ــت  ــی محــل امــن دول قندهــار و دیگــر نقاطــی کــه زمان

موفقیــت  طالبــان  از  بخشــی  بــود، خــر می دادنــد. 

ــش  ــری ارت ــاد در ره ــه فس ــکات دیرین ــه مش ــوط ب مرب

ــن  ــوان ای ــا می ت ــت، ام ــوده اس ــتان ب ــس افغانس و پولی

موفقیــت را بــه کاهــش حضــور و حمــات هوایــی امریــکا 

ــاط داد.  ــز ارتب نی

اوضــاع نظامــی پــس از کاهــش نیروهــای نظامــی امریــکا 

ــا  ــر خواهــد شــد. طالبــان ب ــاز فقــط بدت ــه 2500 رسب ب

ــد  ــه بتوان ــت ک ــد داش ــار خواه ــالش انتظ ــرشوی امس پی

بــه گفتــه  بخــش زیــادی از کشــور را تــرف کنــد. 

ــی  ــردان جوان ــتان، م ــف افغانس ــات مختل ــان والی مردم

کــه زندگــی در ســایه حکومــت دولــت را پذیرفتــه بودنــد 

ــه طالبــان ملحــق  ــکا ب ــرک امری پــس از شــنیدن خــر تَ

می شــوند و مشــتاقند طــرف برنــده را بگیرنــد. از طرفــی 

ــه راه حــِل مــورد توافقــی کــه آنهــا  هــم طالبــان نیــازی ب

ــاکر  ــداد عس ــه تع ــدارد. چ ــد ن ــازش کن ــه س ــور ب را مجب

ــگ  ــاب جن ــر، انتخ ــه صف ــد و چ ــی 2500 باش امریکای

بــه نفــع طالبــان اســت، و ادامــه مذاکــرات دیگــر گزینــه 

ــف  ــکال مختل ــت در اش ــه برشی ــم علی ــع و جرای ــان فجای بامی

ــی از  ــکاه ناش ــای جان ــوز زخم ه ــا هن ــود. ت ــی ش ــب م مرتک

ــی  ــتاتیک در  مرکزآموزش ــتار سیس ــتی و کش ــۀ تروریس حمل

»کوثــر« در غــرب کابــل، کشــتار ســبعانه گســرده دانشــجویان 

و افــراد غیــر نظامــی در دانشــگاه کابــل، حمــات کــور راکتــی 

و دســت کــم 24 فیــر موشــک بارانــی مرکــز پایتخــت و نقــاط 

پرتجمــع غیــر نظامیــان کــه منجــر بــه شــهادت و زخمی شــدن 

جمعیــت زیــادی زنــان، کــودکان و غیــر نظامیــان شــدند، 

ــود کــه حملــۀ وحشــتناک  التیــام نیافتــه و فرامــوش نشــده ب

و ضــد بــرشی در شــهر بامیــان، شــهر آرام و بــه دور از دغدغــه 

ــوس رخ  ــارم ق ــنبه، چه ــر روز ش ــتی در ع ــی و تروریس جنگ

داد داد کــه منجــر بــه شــهادت 18 نفــر و مجــروح شــدن 

جنایــت علیــه برشیــت، رفتــاری متناقــض بــا حقــوق 

انســان از  شــنیع تریــن و رشم آورتریــن جرایــم بیــن 

ــد  ــتاتیک، هدفمن ــیوه سیس ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس امللل

و گســرده و بــا هــدف ضدیــت نســبت بــه جمعیــت 

ــت  ــه برشی ــت علی ــود. جنای ــی ش ــام م ــی انج ــر نظام غی

ــر مــی گیــرد کــه  ــوع اقدامــات گســرده ای را در ب هــر ن

منتهــی بــه مــرگ بشــود. جنایــت علیــه برشیــت فجایــع 

ــا رفتارهــای  وحشــتناکی از قبیــل کشــتار و قتــل عمــد ت

بــه  نابودســازی،  و سیســتاتیک در جهــت  هدفمنــد 

بردگــی گرفــنت، اخــراج و کــوچ اجبــاری، تجــاوز جنســی، 

ــی  ــت از دسرس ــلب آزادی، محرومی ــی، س ــی جنس بردگ

ــژادی، آزار  ــه غــذا، ســوء اســتفاده از قــدرت، تبعیــض ن ب

ــت.  ــان دراز اس ــم طالب تنظی

چنانکــه ارگ ریاســت جمهوری بــا انتشــار اطاعیــه ای 

ضمــن محکــوم کــردن ایــن حملــه گفتــه اســت کــه 

بــا  »طالبــان و دیگــر گروه هــای تروریســتی به تازگــی 

افزایــش خشــونت در کشــور، غیرنظامیــان را هــدف قــرار 

داده و امــوال عمومــی را تخریــب می کننــد«. و همچنیــن 

در حملــه تروریســتی بــه دانشــگاه کابــل کــه طالبــان 

دســت داشــنت در آن را رد کــرد ولــی انگشــت اتهــام 

از ســوی دولــت بــه ســوی طالبــان دراز بــود چنانکــه 

رییــس جمهــور در نطــق تلویزیونــی خــود در مــورد حملــه 

ــد  ــه را چن ــن حمل ــام ای ــت: »انتق ــل گف ــگاه کاب ــه دانش ب

برابــر خواهیــم گرفت...بــه طالبــان و همــه گروه هــای 

تروریســتی می گویــم کــه بــا ایــن عمل هــا اراده ملــت 

افغانســتان را منی توانیــد در کنــرل بگیریــد«. 

ــی  ــی س ــی ب ــه آن را ب ــری ک ــح در خ ــای صال ــز آق و نی

منتــرش کــرده گفــت: » "حملــه طالبــان" بــر دانشــگاه 

ــی  ــی های ابتدای ــث و بررس ــورد بح ــکافانه م ــل موش کاب

قــرار گرفتــه اســت. او توضیــح داده "ایــن حملــه وحشــیانه 

ــه  ــه حمل ــرا ب ــون و چ ــدون چ ــباهت ب ــت ش ــد برشی و ض

بــاالی دانشــگاه امریکایــی هــا دارد کــه کار طالبــان 

ــل  ــاالی هت ــه ب ــا حمل ــاوت ب ــچ تف ــباهت بی هی ــود ، ش ب

کانتیننتــال دارد کــه کار طالبــان بــود.". 

در هــر صــورت کشــتار غیــر نظامیــان در بامیــان کــه 

کودکانــی نیــز میــان قربانیــان ایــن حملــه فجیــع و دردآور 

بــوده، مصداقــی از جنایــت علیــه برشیــت اســت کــه نباید 

هیچــگاه مرتکبــان آن مــورد رآفــت در جهــت اهــداف صلح 

پوشــالی بــا گروه هــای تروریســتی قــرار بگیــرد بلکــه مــورد 

تعقیــب و پیگــرد قــرار گیــرد و بــه محاکــم کیفــری ملــی و 

بیــن امللللــی معرفــی شــود تــا بــا مجــازات جانیــان علیــه 

برشیــت صلــح و آرامــش اســتقرار یابــد.

ــرشی،  ــد ب ــداد ض ــن رخ ــان ای ــه قربانی ــد، ک ــر گردی 59 نف

متامــا غیــر نظامیــان و چندیــن کــودک بودنــد. کشــتار 

ــر  ــد ســایر کشــتارهای غی ــان هانن ــان در بامی ــر نظامی غی

ــه وســیله مین هــای  ــان چــه در مســیر راه هــا، چــه ب نظامی

غیــر  تــردد  و  پرجمعیــت  نقــاط  در  و چســپکی  دســتی 

نظامیــان، چــه ســایر اقدامــات رعــب آور کــه منجــر بــه مرگ 

و نابــودی گــروه انســانی مــی شــود از مصــداق بارز و روشــن 

جنایــت علیــه برشیــت اســت، کــه مرتکبــان ایــن فجایــع بــه 

جــای رهایــی از حبــس و نــوازش، بــه محاکــم کیفــری ملــی 

و بیــن املللــی بــه ســزای رفتارهــای مجرمانــه ضــد بــرشی 

شــان برســد تــا عرتــی باشــد بــرای ســایر مرتکبــان جرائــم 

علیــه برشیــت. بــدون هیــچ تردیــدی، رهایــی مجرمــان 

و ناقضــان حقــوق انســان، بــه خصــوص رهایــی افــراد 

خطرنــاک و مرتکبــان فجایــع بــرشی و هرنــوع بــاج دادن بــه 

گروه هــای تروریســتی، بــه امیــد آرامــش و صلــح، نوعــی از 

خــود فریبــی و رفتــار ضــد آرامــش و صلــح اســت؛ چنانکــه 

رخدادهــای گســرده ضــد بــرشی از ســوی تروریســت ها در 

ماه هــای اخیــر بــه خوبــی روشــن کــرد کــه فــرشدن دســت 

ــارزه  ــۀ داران مب ــوی داعی ــارج از س ــل و خ ــان در داخ طالب

بــا تروریســم چیــزی جــز نتیجــه معکــوس در پــی ن داشــته 

ــوق  ــای حق ــم و نهاده ــا تروریس ــارزه ب ــان مب ــت.  مدعی اس

بــرشی تــا کــی نظــاره گــر حــوادث دردنــاک و کشــتار فجیــع 

ــد  ــت. هرچن ــتان اس ــان در افغانس ــر نظامی ــاه غی ــی گن و ب

طالبــان دســت داشــنت در فجایــع ضــد بــرشی را گاه و 

ــی دســت داشــنت اندیشــه افراطــی  ــد، ول ــگاه رد می کن بی

طالبانــی و وجــود پــای از تفکــر تکفیــری را هیــچ کــس منی 

توانــد منکــر شــود کــه بــی تردیــد اندیشــه کشــتار همگانــی، 

همخوانــی بــا اندیشــه افراطیــت طالبانــی و گــروه داعشــی 

برامــده از طالبــان را در افغانســتان دارد و لــذا انگشــت 

اتهــام معمــوال بــه ســوی طالبــان و گــروه داعــش برامــده از 

ــژادی  ــی، ن ــل سیاس ــه دالی ــخاص ب ــراد و اش ــت اف و اذی

ــه  ــن گون ــا ای ــه عمدت ــرد ک ــی گی ــر م ــی را در ب و مذهب

ــوی  ــرش از س ــوق ب ــا حق ــض ب ــات متناق ــا و اقدام رفتاره

تروریســم بیــن املللــی و ناقــض حقــوق بــرش انجــام 

مــی گیــرد. متاســفانه رد پایــی از جانیــان و مجرمــان 

علیــه برشیــت در گذشــته و امــروز تاریــخ خونبــار و 

ــان و  ــروزه گــروه طالب ــز کشــور کــم نیســت. ام غــم انگی

ــه  دیگــر گــروه هــای تروریســتی فعــال در افغانســتان  ب

دالیــل داشــنت اندیشــه و تفکــر افراطــی، ارتبــاط و 

وابســتگی بــه دولت هــا و جریان هــای افراطــی، هــر 

ــا شــهرهای  ــاس وســیع در پایتخــت کشــور ت روز در مقی

ــر  ــزی نظی ــه دور از دغدعــه ی کشــتار و خــون ری آرام و ب
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بــه معنــای قابلیــت خلــق ارزش و محصــول از منابــع معیــن و 

در نهایــت مقیــاس بنــگاه تولیــدی نقــش ســازنده ای در تولیــد 

و خلــق ارزش اقتصــادی دارنــد کــه بــا توجــه بــه رشایــط خاص 

ــگاه تولیــدی خــرد و کوچــک  ــان افغانســتان بن کشــور عزیزم

مهمریــن نقــش را در توســعه و اشــتغال زایــی ایفــا مــی 

ــد. کنن

بنگاههای اقتصادی خرد و توسعه

بــه  اقتصــاد  در  متوســط  و  کوچــک  بنگاه هــای  حضــور 

ــه  ــاال و ب ــری ب ــد در انعطاف پذی ــه می توانن ــی ک ــاظ نقش لح

ــت،  ــی و خاقی ــرای کارآفرین ــع آن ایجــاد بســرهای الزم ب تب

ــه اشــتغال  ظرفیــت بــاالی جــذب نیــروی انســانی و کمــک ب

ــع درآمــد و کاهــش فقــر،  ــر و بهبــود شــاخص های توزی فراگی

تامیــن نیــروی انســانی متخصــص بــرای رشکت هــای بــزرگ، 

قــدرت بــاال در تربیــت کارآفرینــان و مدیــران اقتصــادی، 

هزینــه کمــر خــروج از صنعــت در مقایســه بــا بنگاه هــای 

بــزرگ، امــکان جــذب و بومــی کــردن تکنولــوژی، کمــک 

بــه ایجــاد محیط هــای رقابتــی در اقتصــاد، تشــویق فرهنــگ 

زنجیره هــای  پیوســتگی  به هــم  و  توســعه  و  رسمایه گــذاری 

تولیــد، تامیــن انباشــت دانــش ضمنــی، صــادرات و رشــد 

داشــته باشــند بایــد مــورد توجــه و تاکیــد باشــد. به طــور 

متوســط بالــغ بــر 50 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در 

 30 حــدود  و  توســعه  حــال  در  و  توســعه یافته  کشــورهای 

درصــد صــادرات ایــن کشــورها ازســوی بنگاه هــای کوچــک و 

متوســط انجــام می پذیــرد کــه نشــان از نقــش بی بدلیــل ایــن 

گــروه از بنگاه هــا در اقتصــاد کشــورها اســت.

ــده  ــل تعیین کنن ــک عام ــد ی ــام تولی ــا در نظ ــاس بنگاه ه مقی

رسمایــه کافــی مالــی و پولــی بــه دلیــل مســائل سیاســی 

ــا پالیســی هــای  و امنیتــی در افغانســتان باعــث شــده ت

ــه  ــام رسمای ــه در نظ ــرا رسمای ــود. زی ــق نش ــعه محق توس

ــده  ــاده ش ــا پی ــه م ــه در جامع ــازار آزاد ک ــام ب داری و نظ

و  میــزان  اســت.  برخــوردار  زیــادی  اهمیــت  از  اســت 

ــت  ــدی اس ــه ح ــاد ب ــه اقتص ــعه ب ــتگی توس ــدت وابس ش

کــه مــی تــوان از رسمایــه بــه عنــوان نفــس یــا قلــب نظــام 

ــاد کــرد. ــازار آزاد ی ب

در چنیــن رشایطــی ســوال اصلــی ایــن اســت کــه درســت 

ــا هرگــز  ــدارد، ام ــی ن ــه کاف اســت کــه افغانســتان رسمای

ــا اســراتژی هــا و پالیســی  ــدا کنــد؟ آی ــد توســعه پی نبای

هایــی وجــود دارد کــه بــدون رسمایــه باعــث توســعه گــردد 

یــا خیــر؟

در پاســخ بــه ایــن ســواالت بایــد بیــان کنیــم کــه بــا وجــود 

رابطــه قــوی بیــن رسمایــه و توســعه، یــک راه حــل وجــود 

دارد. ایــن راه حــل در واقــع بــه اهمیــت ایــن مهــم اشــاره 

دارد کــه بــه قســمت هایــی از توســعه کــه بــدون رسمایــه 

رشــد مــی کننــد ماننــد صنایــع خــرد و کســب و کارهــای 

ــخه  ــا نس ــع تنه ــرد. در واق ــاره ک ــک اش ــخصی و کوچ ش

شــفا بخــش اقتصــاد افغانســتان، رونــق و توجــه زیــاد بــه 

راه انــدازی کســب و کارهــای خــرد و صنایــع کوچــک 

اســت.

 تولید کاال و خدمات در صنایع خرد و کوچک

تولیــد به عنــوان فرآینــد تبدیــل منابــع و عوامــل تولیــد بــه 

کاالهــا و خدمــات مــورد نیــاز جامعــه و اعضــای آن یکی از 

کلیدی تریــن موضوعــات اقتصــادی اســت. اساســا تولیــد 

ــت. ــد اس ــرای رش ــاد ب ــوان اقتص ــاد و ت ــی در اقتص واقع

ــگاه هــای خــرد مشــکات بنگاههــای خــرد  مشــکات بن

نســبت بــه بنگاههــای بــزرگ و کان بســیار کمــر اســت. 

صنایــع خــرد در کســب و کارهــای اقتصــادی خــرد دارای 

مشــکات اقتصــادی کمــری هســتند. 

در کشــور مــا کــه نبــود رسمایــه و امنیــت مشــکل بزرگــی 

محســوب مــی شــود، حداقــل کاری کــه مــی تــوان انجــام 

ــک  ــرد و کوچ ــب و کار خ ــای کس ــه بنگاهه ــه ب داد توج

اســت.

مشــکات اصلــی و کلیــدی صنایــع کوچــک از قبیــل 

مــوارد مربــوط بــه کمبــود نقدینگــی و تامیــن مالــی، 

فناوری هــای نســبتا قدیمــی و ســطح پاییــن در مقایســه 

بــا فنــاوری روز دنیــا، محــدود بــودن بــازار محصــوالت 

ایــن گــروه از صنایــع بــه بازارهــای داخلــی و محلــی، 

در  توانایــی  عــدم  بازاریابــی،  و  مدیریتــی  مشــکات 

ایجــاد و راه انــدازی واحدهــای تحقیــق و توســعه در ایــن 

بنگاه هــا، توانایــی انــدک در رقابــت بــا صنایــع بــزرگ کــه 

محصــوالت مشــابه تولیــد می کننــد و در نهایــت عــدم 

ــه، باعــث مــی شــود  ــازار رسمای ــی در اســتفاده از ب توانای

ــوند.  ــه ش ــی مواج ــش های ــا چال ــا ب ــن بنگاهه ــه ای ک

ــی  ــکات حت ــن مش ــل ای ــه ح ــت ک ــت آن اس ــا حقیق ام

ــا اقتصــاد فقیــر نیــز تــا حــدی قابــل  بــرای کشــورهایی ب

حــل اســت بــه رشطــی کــه اولویــت اصلــی درجامعــه 

اقتصــاد و حــل مســایل و مشــکات اقتصــادی و معیشــتی 

ــا  ــوام ب ــزاب و اق ــی اح ــای سیاس ــه بازیه ــد ن ــردم باش م

ــه  ــعه یافت ــتانی توس ــق افغانس ــد تحق ــه امی ــر. ب یکدیگ

اســت. وجــود رصفه هــای مقیــاس ایجــاب می کنــد کــه 

ــاس  ــای مقی ــه از رصفه ه ــد ک ــوری باش ــع ط ــدازه صنای ان

بهره بــرداری شــود. بعضــی صنایــع هــم مثــل صنایــع مــادر، 

مقیاس هــای  اقتضــای  کشتی ســازی  و  ماشین ســازی 

بــزرگ را دارد. البتــه ریســک هزینه هــای ثابــت در صنایــع 

ــیاری از  ــده بس ــث ش ــه باع ــت ک ــاله ای اس ــم مس ــزرگ ه ب

زیرمجموعه هــای صنعتــی مربــوط بــه یــک یــا چنــد کاال در 

کارخانه هــای مختلــف تولیــد شــود و از ایــن طریــق صنایــع 

این گونــه  تولیــدات  فرآینــد  و متوســط هــم در  کوچــک 

بنگاه هــا مشــارکت کننــد و از ایــن طریــق از ریســک هزینــه 

ثابــت در رشایــط رکــود کاســته شــود. 

ــی  ــدرت مال ــع و ق ــت مناب ــت و محدودی ــه ثاب ریســک هزین

بخــش خصوصــی ایجــاب می کنــد کــه بــه صنایــع کوچــک 

از  فــرار  البتــه  و متوســط مجــال گســرش داده شــود. 

ــرای روی  ــع ب ــت مناب ــت و محدودی ریســک هزینه هــای ثاب

آوردن بــه صنایــع کوچــک و متوســط بــه معنــی ایــن نیســت 

کــه در ایــن صنایــع هــم نبایــد مقیــاس رعایــت شــود. حتــا 

در ایــن نــوع صنایــع هــم بایــد تعــداد بنگاه هــا بــه گونــه ای 

باشــد کــه همگــی در بلندمــدت در نقطــه حداقــل هزینــه 

متوســط قــرار داشــته باشــند )رشط مانــدگاری یــک بنــگاه 

ــازار، از دیــدگاه تئــوری اقتصــاد خــرد.( در ب

تولیــد  اشــتغال،  در  متوســط  و  کوچــک  ســهم صنایــع 

بــاال و قابــل ماحظــه اســت و در مجمــوع  و صــادرات 

ــط  ــک و متوس ــع کوچ ــت صنای ــرد وضعی ــان ک ــوان بی می ت

بــه لحــاظ وســعت، جایــگاه نســبی و رونــق و رکــود بیانگــر 

میــزان ســامت اقتصــاد، انــدازه حضــور بخــش خصوصــی 

ــاد  ــاز آح ــورد نی ــد و م ــادی مفی ــای اقتص ــق ارزش ه خل

ــع افزایــش  ــا تاب ــاه نیــز عمدت جامعــه اســت. افزایــش رف

تولیــد اســت، زیــرا افزایــش رفــاه در افزایــش درآمــد 

ســاالنه تجلــی می یابــد و افزایــش درآمــد ســاالنه در 

گــرو رشــد تولیــد اســت و از آنجــا کــه وضعیــت تولیــد بــه 

لحــاظ کمــی، کیفــی و ماهیــت بــه وضعیــت متغیرهــای 

اجتاعــی، فرهنگــی و سیاســی مرتبــط و متناظــر اســت 

ــط  ــکاس رشای ــد انع ــی تولی ــی و کیف ــت کم ــد وضعی رون

ــت. ــز هس ــور نی ــعه یافتگی کش توس

بنابرایــن در تحلیــل روندهــای رشــد و علــل کنــدی و 

رسعــت آن، پــای مســائل اجتاعــی، سیاســی، فرهنگــی 

ــورد  ــا را م ــش آنه ــد نق ــد و بای ــان می آی ــه می ــادی ب و نه

بــرای تحلیــل مســائل  و  ایــن رو  از  قــرار داد.  توجــه 

مربــوط بــه تولیــد کل بایــد آن را بــه مثابــه یــک مجموعــه 

ــن  ــد بی ــک تلقــی کــرد کــه بای ــه هــم پیوســته و ارگانی ب

اجــزای آن، ارتبــاط و تعامــل منطقــی، مکمــل و هم افــزا 

وجــود داشــته باشــد. 

عواملــی همچــون هاهنگــی و ســازگاری و تناســب 

خدمــات  و  کشــاورزی  صنعــت،  بخش هــای  میــان 

میــان  مکمــل  و  منطقــی  ارتبــاط  و  هاهنگــی  و 

ــد  ــام تولی ــک نظ ــرای ی ــی ب ــف صنعت ــای مختل بخش ه

ــازار  ــه ب ــی و دوری ب ــاظ نزدیک ــه لح ــی ب ــا، مکان یاب پوی

مــرف و محــل وجــود مــواد اولیــه، نزدیکــی و دوری بــه 

ــرای  ــان ب ــاد و اطمین ــاد اعت ــه، ایج ــواد اولی ــادر و م بن

ــرات آن  ــدی و اث ــت کاالهــای تولی رسمایه گــذاران، کیفی

ــره وری،  ــل، به ــدی داخ ــای تولی ــری کااله ــر رقابت پذی ب

توسعه بدون سرمایه افغانستان 
نویسنده:محمد داود محمدی

نویسنده: حمید زکی محمدی
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 بازی با اعداد              3160
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3055    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3330
شاه سفید را در خانه  h7 حرکت دهید. 
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ثور
امروز صبح ممکن اســت به دلیل مشکالت کاری مضطرب باشید. در طول بعد 
از ظهر زمان خوبی را در خانه با دوســتان تان سپری خواهید کرد. در حقیقت، 
می خواهید که برای یک ســفر برنامه ریزی کنید. باید به اطرافیان تان بیشــتر 

اعتماد داشته باشید.

جوزا
امروز مجبور خواهید شد تا میان شغل خودتان و شروع یک شراکت با دوستان 
تان یکی را انتخاب کنید. ســعی کنید از گرفتــن تصمیمات عجوالنه اجتناب 
کنید! به شما توصیه می کنیم که با افراد باتجربه در این زمینه کمک بگیرید.

سرطان
امروز صبح به دلیل اینکه شــریک عاطفــی تان هزینه های زیادی را روی 
دست شــما گذاشــته عصبانی خواهید شــد. از دعوا کردن اجتناب کنید. 
امشــب متوجه می شــوید که قرار اســت پولی که ممکن است ارث باشد 

کنید.  دریافت 

اسد
اتفاقات ناخوشــایندی در زندگی عاطفــی تان رخ می دهد که مودتان را خراب 
می کند. ســعی کنید بدون توجه به اینکه چه خواهد شد احتیاط کنید. از قول 
دادن به شــریک عاطفی تان اجتناب کنید اگر مطمئن نیستید که به عهد خود 

وفا می کنید یا نه!
 

سنبله
امروز صبح ممکن اســت متوجه شــوید که باید به یک سفر کوتاه بروید. شریک 
عاطفی تان از این شــرایط موجود ناراحت اســت، زیرا قرار بود که امروز را باهم 
ســپری کنید. آرام باشید! امشب به دلیل دعوا با یک خانم در اطراف تان ممکن 

است عصبانی باشید.

حمل
ممکن است اجبارا به یک سفر خانوادگی بروید، که مطابق با انتظار شما نباشد. 
نباید شــریک عاطفی تان را به این دلیل سرزنش کنید. مقدار قابل توجهی پول 

دریافت خواهید کرد که روحیه شما را باال می برد. سعی کنید آرام باشید.

میزان
ممکن اســت با مشکالت مالی مواجه شوید و شما را در یک مهمانی نگران 
کند. تعادل خود را حفظ کنید و از زیاده روی اجتناب کنید. سعی کنید از 

بحث با دوستان تان اجتناب کنید. 

عقرب
شــریک عاطفی تان ممکن است به دلیل لغو شدن سفر عصبانی باشد. امروز 
فرصت موفق شدن در تجارت را ندارید. از حدس و گمان مالی اجتناب کنید.

قوس
بــه دلیل تغییرات غیر منتظره ای که در محیط کاری تان رخ می دهد باعث 
ناراحتی شــما می شود. آرام باشید. به هر حال کاری نیست که نتوانید انجام 

ندهید. وقتی با یک فرد سالمند صحبت می کنید صدای خود را باال نبرید! 

جدی
شــریک عاطفی تان ممکن اســت شــما را به دلیل نادیده گرفتن وظایف 
خانوادگی تان ســرزنش کند. احتماال مجبور هســتید تا تصمیمات سختی 

بگیرید. اگر ریسک کنید با شریک عاطفی تان بحث تان می شود. 

دلو
خالقیت و اراده می تواند به شــما کمک کند تا در حرفه و تجارت موفق شوید. 
فرصت خوبی دارید تا هر کاری که امروز انجام می دهید موفق شــوید. زندگی 
عاطفی تان خوب پیش می رود. برای هر چیز کوچکی اعصاب خود و شــریک 

عاطفی تان را بهم نریزید.

2808

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

وجود داشته باشد.
 5  کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

ترکی ـ تــرک ـ کتاب ـ 
کاتب ـ کتــب ـ برکت ـ 
تبر  ـ تب ـ بت ـ تیر ـ تار 
ـ رایتـ  تیارـ  بیتـ  بهتر 
ـ  تاریک ـ تبریک ـ  تبار 
ـ برات ـ تکبر ـ تکبیر ـ  

راکتـ  کارت.
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نظـام سیاسـی کنونـی خـود را سـازگار کنند. شـاید به جـای آن راهـکار این 

باشـد کـه عملکـرد نظـام کنونـی را تغییـر دهیم. 

مخالفت با دمارشی

تاکنـون در سـطح  امیدبخـش اسـت، پـس چـرا  ایـن گونـه  اگـر دمارشـی 

گسـرده عملـی نشـده اسـت؟ انگیـزۀ اصلـی شـدیدا به نظـام کنونـی برمی 

گـردد. 

تقریبـا همـۀ سیاسـتمداران مخالـف دمارشـی خواهنـد بـود؛ ایـن گـزاره بـر 

بوروکـرات هـای نیرومنـد نیـز صـادق اسـت. مـی توان چنیـن انتظار داشـت 

چـرا کـه ایـن قدرمتنـدان بسـیاری از داشـته های شـان را از دسـت خواهند 

داد. 

»از آرایشـگر نپرسـید چـه هنـگام نیـاز بـه آرایـش خواهیـد داشـت.« دانیـل 

اس. گریـن بـرگ

نظـام  آمـدن  بـا  ممکـن  نیـز  دهنـدگان  رای  از  بسـیاری  دیگـر،  سـوی  از 

دمارشـی احسـاس خطـر کننـد. بـه آنهـا گفتـه شـده اسـت کـه رای دهـی و 

انتخابـات بنیـان دموکراسـی  هسـتند. همـه روزه در هـر روزنامـه تاکیـد بـر 

سیاسـتمداران مهـم اسـت. رای دهـی گویـا تنهـا راه پیونـد میـان مـردم بـا 

آنهـا باشـد. 

دمارشـی در واقـع تهدیدکننـده و چالش انگیز اسـت چرا که بـر فهم و ارزش 

هـای مـردم عـادی تاکیـد دارد. این امر از نظـام کنونی کـه در آن تصامیم را 

تنهـا شـار اندکـی از افـراد مـی گیرنـد، بسـیار متفاوت تر اسـت. مشـارکت 

مسـتقیم و پیوسـته در رونـد تصمیـم گیـری بایـد بنیـان دموکراسـی باشـد. 

ایـن حـس کـه چنیـن چیـزی یک تهدید اسـت نشـان مـی دهد چقـدر نظام 

کنونی از مشـارکت مردمی دور شـده اسـت. 

حتـی رهـران گـروه هـای بدیـل نیـز شـاید بـا دمارشـی مخالفـت کننـد. 

روی هـم رفتـه، آنهـا نیـز نخبگانـی انـد در میـان مناینـدگان انـدک خویش. 

کسـانی کـه کمریـن سـخن را در نظـام کنونـی می زننـد در نظام دمارشـی 

بیشـرین فرصـت سـخرنانی را خواهنـد داشـت. ایـن شـاید نیرومندتریـن 

اسـتدالل بـه نفـع آنهـا باشـد. 

دمارشـی در قالب اسـتندردهای سیاسـت چپ گرا و راسـت گرا منی گنجد. 

نظامـی اسـت بـر بنیـاد افزایـش مشـارکت مسـتقیم مـردم در تصمیم-گیری 

سیاسـی. ایـن نظـام ضانتـی منـی کند که سـمت وسـودهی هـای دلخواِه 

نخبـگان سیاسـی کنونـی دنبـال خواهنـد شـد یـا نـه. روی هـم رفتـه، ایـن 

نظـام از روش هـای احـزاب سیاسـی اسـتندرد کـه در آن نخبگان سیاسـی و 

بوروکـرات هـا قدرتـی بسـیار باال بـرای تصمیـم گیری بـر زندگی شـهروندان 

دارنـد، فـرق مـی کند. 

انتقادات

آیا کارایی دمارشی اندک نخواهد بود؟

در واقـع هیـچ کـس منـی دانـد. امـا نخسـت بایـد پرسـید، هـدف از کارایـی 

بـرای چیسـت؟ دیکتاتـوری هـا بـرای نظم بخشـیدن به مـردم و انجـام کارها 

مـی تواننـد بسـیار کارا باشـند، امـا از نـگاه فراهـم سـازی عدالـت و آزادی 

ناکارآمدند.  کامـا 

چنانچه دیده شـود دموکراسـی در برخی جاها ناکارا اسـت، بیشـر کسـانی 

کـه بـر آن بـاور دارنـد ایـن ناکارایـی را بهـای زندگـی در جامعـۀ دموکراتیـک 

مـی پندارند. 

امـا دمارشـی مـی تواند به شـکل متفـاوت تری کارآمد باشـد. نظـام محاکمۀ 

قضایـی توسـط یـک هیـأت منصفـه مطمئنـا نیازمنـد کار بیشـری نسـبت 

بـه یـک قاضـی دارد. امـا محاکمـه توسـط یـک هیـأت مـی توانـد اعتـاد 

بیشـری بـر نظـام قضایـی و قانونـی به میـان آورد و در برابر سوءاسـتفاده ها 

پشـتیبانی بیشـری بـه بار آورد. پـس چرا روی هم رفتـه دیکتاتورها می کوشـند خود 

را از رش محاکمـه توسـط یـک هیـأت منصفـه رهـا کنند؟

»هـر ُدکریـن ... کـه مسـوولیت شـخصی برای قضـاوت و اقدام را ضعیـف کند ... در 

آفریـدن دیـدگاه هایـی کـه از دولـت متامیـت خـواه پشـتیبانی مـی کنند، یـاری می 

رسـاند.« جـان دیوی

آیـا انتخابـات تصمیـم گیرنـدگان بهـر و شایسـته تـری را نسـبت بـه دمارشـی 

ارائـه منـی دهد؟

بـه یـک معنـا، بلی. دمارشـی اجـازه می دهـد افراد به گونـۀ تصادفی بـرای حضور در 

یـک نهـاد تصمیـم گیری داوطلب شـوند، حتـی اگر از سـواد اندکی برخوردار باشـند 

یـا دیـدگاه  هایـی از رس ناآگاهـی داشـته باشـند. بسـیاری از مردمـی که هرگـز برای 

آمـدن بـر رس چوکـی انتخـاب منی شـوند مـی توانند بـه عنـوان اعضای یـک نهاد در 

نظام دمارشـی انتخاب شـوند. 

امـا ایـدۀ دموکراسـی ایـن نیسـت کـه »شایسـته ترین افـراد« انتخـاب شـوند. در غیر 

آن پـس چـرا انتخابـات برگـزار می شـود؟ چرا اجازه منـی دهیم که نامـزدان رشایط و 

شایسـتگی هـای شـان را بـرای یک هیـأت گزینش پیشـکش کنند؟ 

دموکراسـی بـر مشـارکت مسـتقیم مـردم در تصامیمـی کـه باالی آنهـا تاثیرگـذار می 

گـذارد، بنیـان نهـاده شـده اسـت. نظامـی کـه در آن تصامیـم را کسـانی مـی گیرنـد 

کـه »بهریـن  چیزهـا را مـی داننـد« یـا یـک نظـام دیکتاتوری اسـت یا یک نظـام رفاه 

میراثـی اسـت. افـزون بـر ایـن، تاریـخ نشـان داده اسـت کـه روشـنفکران بـه هـان 

آمـادۀ  و اسـتالینیزم هسـتند،  بـه فاشـیزم  آوردن  پیانـه کـه دیگـران مسـتعد روی 

پذیرفـن و گسـرش ایـن نظـام هـا می باشـند.  هنگامی کـه خرگان تصامیـم را می 

گیرنـد، بـه گونـه یـی تصمیـم مـی گیرنـد کـه خـود را در موقعیـت ممتـازی قـرار مـی 

دهنـد. در نظـام دمارشـی، خـرگان مـی تواننـد دیـدگاه هـای شـان را ماننـد دیگـر 

شـهروندان بـرای تشـویق نهادهـای تصمیـم گیـری بـه تصمیـم مناسـب ارائـه کنند. 

بدیـن گونـه تجربـه در خدمـت مـردم قـرار مـی گیـرد نـه در خدمـت نخبـگان. »اگـر 

افـراد خودخـواه و بیـکاره در باالتریـن نقطـۀ تصمیم گیری قرار نداشـته باشـند، هیچ 

دولتـی شـکل منـی گیـرد و شـکل نخواهـد گرفـت.« جـان دایرِن

آیـا مـردم از تصامیمـی کـه نهادهـای دمارشـیک مـی گیرنـد، پیـروی خواهنـد 

کرد؟

دمارشی؛ جایگزینی برای سیاست انتخاباتی – بخش دوم

حوت
حس ششم تان به شما کمک می کند تا شایعاتی که از سمت خانمی منتشر شده 
است را متوجه شوید. امروز بعد از ظهر ممکن است با شریک عاطفی تان دچار 

سوتفاهم شوید ممکن است 
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آتشخانهـ  اخاللـ  بدکامـ  پرروـ  تدریسـ  ثابتـ  جوالهـ  چراگرـ  حوضخانه 
ـ خدشه ـ درشتخو ـ ذکاوت ـ رجزخوانی ـ زاهد ـ ژنرال ـ سرشار ـ شعور ـ 
صحبتـ  ضیافتـ  طرزـ  ظفرـ  عیادتـ  غرامتـ  فرارـ  قشنگـ  کنسرتـ  

گیتیـ  لیالـ  مدارسـ  ناهیدـ  ورقهـ  همدلـ  یلدا.
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نویسنده: فرد امری

در  اخیـراً  روسـو(  وی  جـوزف  و  روسـو  )آنتونـی  روسـو  بـرادران 
  Extraction گفت وگـو با وب سـایت کامیک بـوک از دنباله ی فلـم
تأییـد کردنـد  )اسـتخراج( شـبکه ی نتفلیکـس سـخن گفتنـد و 
کـه آن هـا کـاکان روی نـگارش فلم نامـه ی ایـن اثـر اکشـن کار 
می کننـد. جـو روسـو نیز اعـام کرد کـه آن ها مشـغول برنامه ریزی 
برای رشوع فلم برداری فلم Extraction 2  )اسـتخراج ۲( در سـال 
۲۰۲۱ میـادی هسـتند. جـو روسـو در این بـاره اظهـار داشـت: 
»بلـه، مـا هنوز روی قسـمت دوم فلـم   Extraction  کار می کنیم. 
درحال حـارض در مرحلـه ی نـگارش فلم نامـه بـه رس می بریـم، امـا 
امیدواریم که فلم برداری آن را از سال آینده ی میادی آغاز کنیم. 
بنابرایـن بایـد گفت که مـن، کریس همورث و شـبکه ی نتفلیکس 
فلم نامـه  تنهـا  و  هیجان زده ایـم  بسـیار  کار  ایـن  انجـام  بـرای 
باقـی می مانـد کـه بایـد کار نـگارش آن را بـه امتـام برسـانیم«.

حـوادث فلـم Extraction کـه در ابتـدا بـا نـام Dhaka  )داکا( 
و  انسـان  قاچاقچیـان  تبـه کاری  دنیـای  در  می شـد،  شـناخته 
دالل هـای اسـلحه جریـان داشـت و ماجراهـای پـر جوانـی را 
دنبـال می کـرد کـه در نزاع بیـن اربابان بدنام مواد مخـدر گروگان 
گرفتـه می شـود. پس از اینکـه این پر جوان در یکـی از غیرقابل 
نفوذتریـن شـهرهای جهـان زندانـی می شـود، گـروه نجاتـش از 
مـزدوری بسـیار ماهـر و باتجربه بـا نام تایلر ریـک کمک می گیرد. 
امـا ریـک مـردی افـرده و ناامید اسـت کـه چیزی برای از دسـت 
دادن نـدارد و آرزوی مرگـی کـه در خـود پرورانـده اسـت، انجـام 
مأموریـت مرگبـار پیـش رو را تقریبـاً غیرممکـن می کنـد. بـرادران 
روسـو، کارگردانـان فلـم Avengers: Endgame  )انتقام جویـان: 
کریـس  درکنـار  »ای جی بـی او«  رشکـت  سـوی  از  بـازی(  پایـان 
تهیه کننـدگان  به عنـوان  گیـر  اریـک  و  الروکا  مایـک  همـورث، 
می کردنـد. فعالیـت  »اسـتخراج«  هیجان انگیـز  اکشـن  فلـم 

کریـس همسـورث بازیگـر فلـم Thor: Ragnarok در نقـش تایلـر 
 Black و فلم Stranger Things ریـک، دیویـد هاربر بازیگر رسیال
فلـم  )بازیگـر  فراهانـی  گلشـیفته  گاسـپار،  نقـش  در   )Widow
 )Cocktail ( در نقـش نیـک، راندیپ هودا )بازیگر فلـمPaterson
در   )Newton فلـم )بازیگـر  تریپاتـی  پانـکاج  نقـش سـاجو،  در 
نقـش ماهاجـان و رودراکـش جیـزوال در نقـش اوی از بازیگرانـی 
بودنـد کـه در فلـم Extraction بـه ایفـای نقـش پرداختنـد. فلـم 
»اسـتخراج« توسـط شـبکه ی نتفلیکـس تولیـد شـد و جـو روسـو 
وظیفـه ی نـگارش فلم نامـه و سـم هارگریـو، بدلـکار تعـدادی از 
نظیـر  فلم هایـی  بازیگـر  و  مـارول  سـینایی  دنیـای  فلم هـای 
Atomic Blonde )بلوند امتی( وظیفه ی کارگردانی آن را برعهده 
داشـت و نخسـتین کارگردانـی خـود را بـا ایـن فلـم تجربـه کـرد. 

تولید ادامه ی فلم Extraction از سال 
۲۰۲۱ آغاز می شود

مشکل نظام کنونی چیست؟ 

بـه گونـۀ فـرده: فسـاد، عـدم پایبنـدی بـه وعده هـا، بـی تفاوتـی، و توجه 

بـه منافع شـخصی. 

دولـت مناینـدگان بـر بنیـاد انتخابـات پیرفـت بزرگـی نسـبت بـه نظـام 

هـای پیـش از خـود کـه میراثـی بودنـد، بـه شـار مـی رفـت. همچنیـن 

نسـبت بـه بدیـل هـای دولـت هـای بوروکراتیـک سوسـیالی یـا دیکتاتوری 

هـای نظامـی برتـری دارد. روی هـم رفتـه، گزینـش و مداخلـۀ مردمـی نیـز 

در انتخابـات وجـود دارد. 

امـا تنهـا از بهـر اینکـه دولت مناینـدگان بهـر از برخی دیگر نظام هاسـت 

بـدان معنا نیسـت کـه بهرین نظام ممکـن برای همیشـه و در همۀ رشایط 

اسـت. شـایان یـادآوری اسـت کـه دیگـر رویکردهـا را نیـز بایـد بررسـی و 

آزمایـش کرد. 

دولـت مناینـدگان مـی توانـد بـه خواسـت مـردم هنگامـی پاسـخگو باشـد 

کـه رای دهنـدگان بسـیار انـدک باشـند و مناینـدگان کامـا به پشـتیبانی 

مردمـی نیـاز داشـته باشـند. امـا هنگامی کـه جمعیت زیاد باشـد و رشکت 

باشـد،  پـای شـان در میـان  و بوروکراسـی هـای دولتـی  هـای قدرمتنـد 

کنـرول مـردم بـر انتخابـات انـدک خواهـد بـود. دسـتگاه هـای احـزاب 

سیاسـی نامـزدان را انتخـاب مـی کننـد. بیشـر، نخبـگان احـزاب بـر رس 

پالیسـی-ها تصمیـم مـی گیرنـد. 

همۀ اینها دسـت به دسـت هم می دهند تا شـهروندان عادی را شـکاک و 

بـی تفـاوت بـار بیاورنـد. رای دهی می شـود انتخاب میان شـخصیت های 

دور از دسـرس کـه همچـون آب خـوردن قابـل خریـد و فروش می باشـند. 

هنگامـی کـه دولـت هـا وعده هـای انتخاباتی شـان را زیر پـا کنند، هان-

گونـه کـه غالبا چنین اسـت، رسخوردگی افزایـش می یابد. 

یـک پاسـخ از سـوی کسـانی کـه توسـط احـزاب موجـود تغذیـه می شـوند 

ایـن اسـت کـه بروید یک حزب جدید بسـازید. در طول سـال هـا احزاب نو 

فراوانـی روی کار آمـده انـد کـه همه بـا امید پاسـخگویی واقعی بـه نگرانی 

هـای مـردم بنیـان گذاشـته شـده انـد. امـا بـر عکـس، احـزاب تـازه نیـز در 

هـان نظـام کهنـه گیـر می افتنـد. یا منی تواننـد تاثیر چندانـی بر احزاب 

حاکـم بگذارنـد یـا آغـاز بـه تغییـر رفتـار سیاسـی شـان مـی کننـد. احزاب 

سیاسـی حاکـم هـان احـزاب گذشـته اند کـه روزی نـگاه نوی داشـتند. 

»هـر انقابـی روزی ناپدیـد مـی گردد و از خـود تنها بخـش کوچکی از یک 

بوروکراسـی جدیـد را به جا مـی گـذارد.« فرانتس کافکا

پاسـخ معمولـی بـه دولـت ضعیـف ایـن اسـت کـه امیـدواری ها را بـر دوش 

سیاسـتمداران مختلـف بیانـدازد. امـا سیاسـتمدار یـا حـزب جدیـد بایـد با 

حتـی در جوامـع امـروزی بیشـر مـردم کارهایـی را انجام مـی دهند 

کـه بـر رسشـان توافـق دارند نـه کارهایی را کـه به زور بـر آنها تحمیل 

مـی شـود. بیشـر مـردم بـا پـارک هـا و کتـاب خانـه هـا محرمانـه 

برخـورد مـی کننـد چـرا که پشـتیبان ایـن خدمات هسـتند نـه اینکه 

از مجـازات و تخطـی بـر ایـن اماکـن هراس داشـته باشـند. از سـوی 

دیگـر، تقریبا ناممکن اسـت هیـچ قانونی را بدون پشـتیبانی مردمی 

تطبیـق کـرد خـواه قانـون پیـکار بـا مـواد مخـدر باشـد یـا دور زدن 

مالیـات.  از ایـن نگاه، دمارشـی بـا جامعۀ کنونی تفاوت چشـمگیری 

نخواهـد داشـت. بیشـر مـردم از تصامیـم حساسـی کـه نهادهـای 

رسـمی گرفتـه انـد پیـروی خواهند کرد. اگر مخالفتی داشـته باشـند 

مـی تواننـد برای تغییر وارد کارزار شـوند و حتـی مقاومت های بدون 

خشـونت راه بیاندازنـد. اگـر شـار کافـی مـردم آگاهانـه مخالف یک 

تصمیـم باشـند، آن تصمیـم از طریـق نافرمانی ناکارآمد خواهد شـد. 

آیا دمارشی یک آرمان شهر نیست؟ 

تطبیـق کامـل دمارشـی در مقایسـه بـا جامعـۀ کنونـی تغییـر غـول 

قـدرت  وجـود  بـا  کننـد  مـی  تصـور  بسـیاری  بـود.  خواهـد  آسـایی 

متمرکـز نـزد دولت-هـا، بوروکراسـی هـا و ارتـش هـای روبـه افزایـش 

داد.  نخواهـد  رخ  چنیـن 

امـا ایـن بدان معنا نیسـت کـه دمارشـی غیرعملی یا ناممکن اسـت. 

اگـر در بلنـد مـدت بیاندیشـیم، گام های کوچک به سـوی دمارشـی 

مـی توانـد آهسـته آهسـته مـا را بـه چنـان جامعـه یـی که وصف شـد 

رهنمـون سـازد. تغییـرات اجتاعـی پایـدار و بنیادیـن همیشـه بـه 

آهسـتگی رخ مـی دهنـد. سـده هـا تـاش بـرای از میـان بـردن بـرده 

داری و آوردن نظـام دولـت مناینـدگان زمـان برد. دمارشـی یک شـبه 

روی منـی دهـد، امـا به معنـای »اتوپیایی بودن« آن نیسـت بلکه باید 

گام هایـی بـرای عملـی شـدن آن برداشـت. در واقـع، پیرامـون همـۀ 

آزادی هـا بایـد گفـت کـه نیـاز به تـاش پیوسـته داریم. 

گسر ه یی از روش های دموکراتیک

در پهلـوی دمارشـی و سیاسـت انتخابـات محـور، روش هـای دیگری 

شایسـتۀ  کـه  دارنـد  وجـود  دموکراتیـک  گیـری  تصمیـم  در  نیـز 

درنظرگرفـن هسـتند. یکـی از آنهـا »توافـق جمعـی« اسـت، روشـی 

یـا  نفـری  صـد  تـا  دو  از  کوچـک  هـای  گـروه  بـرای  کـه  نیرومنـد 

بیشـر از آن کارآمـد اسـت. توافـق جمعـی نیازمنـد جسـتجو بـرای 

پیشـنهادی اسـت کـه همـه یـا تقریبـا همـه آن را بـدون هیـچ انتقـاد 

جـدی بپذیرنـد. تجربـۀ چگونگـی رسـیدن بـه توافق جمعـی در دهه 

هـای واپسـین در میـان اجتاعـات و جنبش هـای اجتاعی بسـیار 

پیرفـت کـرده اسـت.  توافـق جمعـی یـک روش واقعـی در محـل 

کار در میـان بسـیاری از کمیتـه هـا و نشسـت هـا اسـت. در نشسـت 

هـا یـک دیـدگاه هنگامـی کـه رای دهـی ناکارآمـد باشـد، بـه توافـق 

جمعـی مـی رسـند. امـا روش هـای توافـق جمعـی دشـواری هایـی 

نیـز در بسـیاری مـوارد دارنـد، بـه ویـژه در میـان گـروه هـای بـزرگ و 

جاهایـی کـه اختافـات بنیادیـن گـروه را تقسـیم بنـدی مـی کنـد. 

بـه  اسـت.  دیگـری  روش  جـای مناینـدگان(  )بـه  وکیـان  انتخـاب 

وکیـان هدایـت داده مـی شـود دیدگاه هـای موکا  ن شـان را بیان 

کننـد و مـی تواننـد در هـر زمـان مورد بازخواسـت قـرار گیرنـد. نظام 

تصمیـم  هنـگام  در  کوچـک  خودگـردان  واحدهـای  بـرای  وکیـان 

گیـری مناسـب اسـت. دشـواری ایـن روش آن اسـت کـه وکیان می 

تواننـد بـه سـادگی بـه مناینـدگان رسـمی مبدل شـوند کـه در پایان 

پاسـخگویی انـدک و انـدک تـری بـه مـوکان خـود داشـته باشـند. 

سیاسـی،  گیـری  تصمیـم  مشـکل  بـرای  دیگـر  راهـکار  یـک 

خودمختـاری محلـی اسـت. با داشـن واحدهـای کوچـک 1000 تا 

100 هـزار نفـر بـه جـای یـک میلیـون تـا 100 میلیـون، نیـازی بـه 

بوروکراسـی هـا و سیاسـتمداران نیرومنـد نیسـت. بـا داشـن تنوعی 

از جوامـع خودمختـار که سـاختارهای سیاسـی و اقتصـادی متفاوت 

دارنـد، مـردم مـی تواننـد تصمیـم بگیرنـد کدام نظـام نظام سیاسـی 

دلخـواه شـان اسـت.

برگردان: بصیر بیتا

»آیـا  و   » دمـار�ش »مانیفیسـت  صفحـه:  دبـری  یادداشـت 
برنهایـم،  جـان  از  کتـاب  دو  اسـت؟«  ممکـن  دموکـرا� 
انتخـاب  اسـت. فیلسـو�ف کـه یم گویـد  الیا�ی  اسـرت فیلسـوف 
کـت معنـادار شـهروندان را آسـان  تصـاد�ف سیاسـتگذاران، �ش
یم کنـد و موقعیـت را بـرای بـر�ف افـراد ذی نفـع کـه در جهـت 
جم  افساد پروسه یم کوشند سخت تر یم کند. بصری بیتا، مرت
»آیـا دموکـرا� ممکـن اسـت؟« مطلـیب از فـرد امـری ترجمـه 
« (محور  کرده است که توضیح نسبتا جامیع از »دمار�ش
اصـی مفکـوره ی برنهایـم) ارائـه یم کنـد. ایـن مطلـب یم تواند 

راه عالقمنـدان دو کتـاب نام بـرده را بـه خـو�ب بگشـاید. 



دیـدار دو هفتـه بعد لیورپـول و میتیلند دامنارک 

دورمتونـد  بوروسـیا  اختصاصـی  ورزشـگاه  در 

برگـزار خواهـد شـد.

کـرد  اعـام  آملـان  دورمتونـد  بوروسـیا  باشـگاه 

کـه ورزشـگاه خانگـی ایـن تیـم، سـیگنال ایدونا 

پارک)وسـتفالن( میزبـان بـازی تیم هـای فوتبال 

لیورپـول و میتیلنـد دامنـارک در هفتـه پایانـی 

بازی هـای مرحلـه گروهـی لیـگ قهرمانـان اروپـا 

خواهـد بـود.

بـرای  یکـری محدودیت هـا  اعـال  دلیـل  بـه 

بازگشـت به بریتانیا برای آن دسـته از افرادی که 

بـه دامنـارک سـفر کرده انـد، بازیکنـان لیورپـول 

مجبـور هسـتند کـه بـازی به خـارج از خانـه خود 

مقابـل تیـم میتیلند را به جای دامنارک در شـهر 

دورمتونـد برگـزار کنند.

طبـق مقـررات کشـور انگلیـس، هـر کسـی کـه 

بـه دامنـارک سـفر کنـد بایـد 14 روز در قرنطینه 

مبانـد تـا ثابـت شـود کـه بـه کرونـا مبتـا نشـده 

است. 

رسمربـی رئـال مادریـد معتقـد اسـت ایـن رئـال 

دارد. را  باورنکردنـی  نتایجـی  کسـب  توانایـی 

رئـال مادرید فـردا در زمین خود میزبـان دپورتیوو 

آالوس اسـت. رئـال پـس از شکسـت از والنسـیا و 

تسـاوی برابـر ویارئـال فردا محکوم به کسـب سـه 

امتیاز اسـت. کهکشـانی هـا پس از پیـروزی 2-0 

در زمیـن اینـر روحیـه مضاعفـی گرفتـه انـد و بـا 

بـازی در وسـتفالن بـرای یورگـن کلـوپ رسمربی 

اسـت  خوشـایندی  اتفـاق  لیورپولی هـا  آملانـی 

چـون او را بـه خانـه تیمـی برمی گرداند کـه با آن 

دو فصـل پیاپـی قهرمـان بوندس لیـگا شـد.

تیم هـای لیورپـول و میتیلنـد روز چهارشـنبه 19 

قـوس به مصـاف هـم خواهنـد رفت.

وجـود غایبـان پرشـار شـانس اول پیـروزی خواهند 

بـود. متحـد همچـون بـازی بـا اینـر را مـی خواهـم.  

در بـازی هایـی هـم خیلـی خـوب بـوده ایـم ولـی بـا 

بدشانسـی نتیجـه نگرفتـه ایم. معتقـدم رشایط حال 

حارضمـان خـوب اسـت و بـازی بـا آالوس مثـل یـک 

فینـال خواهـد بـود. بایـد ایـن سـه امتیـاز را کسـب 

کنیم.«

بازگشت کلوپ به خانه، لیورپول-میتیلند در وستفالن

زیدان: خیلی خیلی به این رئال خوشبینم
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اظهـار نظـری نکـرده اند.مقامـات ارتـش مـر کـه رویرز 

ایـن فرمانـده  انـد کـه  آنهـا را فـاش نکـرده گفتـه  هویـت 

امـا  نـدارد،  حشـد شـعبی در یـک دوره آموزشـی رشکـت 

یـک مقـام امنیتـی مـری بـه بـدون بیـان جزییاتـی بـه 

رویـرز گفتـه اسـت کـه حسـین فالـح عزیـز الامـی از ماه 

اکتـر گذشـته در مـر بـوده اسـت.

بـه  از حملـه غافلگیرانـه داعـش  پـس  گـروه حشدشـعبی 

عـراق و سـقوط رسیـع موصـل و امتـداد داعش تـا مناطق 

شـالی بغـداد در میانـه سـال ۲۰۱۴ بـه فرمـان نخسـت 

وزیـر وقـت عـراق، نـوری مالکـی تاسـیس شـد.

سـال  عـراق  سـابق  وزیـر  نخسـت  عبداملهـدی  عـادل 

حشدشـعبی  نیروهـای  همـه  از  فرمانـی  طـی  گذشـته 

رسـمی  امنیتـی  نیروهـای  سـاختار  در  کـه  خواسـت 

همـه  صـورت٬  ایـن  غیـر  در  و  بشـوند  ادغـام  حکومـت 

تسـلیحات خـود را بـه دولـت تحویـل داده و بـه یـک حزب 

سیاسـی غیـر مسـلح تبدیـل شـوند - دسـتوری کـه هنـوز 

اسـت. نشـده  اجـرا 

او خواسـتند کـه شکسـت را بپذیـرد. ۱۶۰ نفـر از رهـران 

تجـاری- از جملـه کمـک کننـدگان بـزرگ مالـی جمهوری 

خـود  شکسـت  خواسـته اند  ترامـپ  آقـای  از  هـم  خـواه 

بـه  کاری  چنیـن  انجـام  عـدم  گفتنـد  او  بـه  و  بپذیـرد  را 

آمریـکا رضر می رسـاند. در جریـان انتخابـات امسـال جـو 

پیـدا کـرد.  انتخاباتـی دسـت  بـه ۳۰۶ رای کالـج  بایـدن 

ترامـپ ۲۳۲ رای مذکـور را از آن خـود کـرد. حـد نصـاب 

مردمـی  رای  اسـت.  رای   ۲۷۰ جمهـوری  ریاسـت  بـرای 

آرا  از  بیشـر  میلیـون  بایـدن همچنیـن حـدود شـش  جـو 

دونالـد ترامـپ بـوده اسـت. قـرار اسـت کـه اعضـای کالـج  

انتخاباتـی مـاه آینـده در روز ۱۴ دسـامر دور هـم جمـع 

شـوند تـا نتیجـه آرا را نهایـی کننـد.

عـادل عبداملهـدی، نخسـت وزیر وقت عـراق، از مقام 

خـود کناره گیـری کرد.یـک مقـام امنیتـی ناشـناس بـه 

رویـرز گفتـه اسـت اعـزام حسـین فالـح عزیـز الامـی 

بـه مـر در راسـتای تـاش دولـت مصطفـی کاظمـی، 

فرماندهـان  برخـی  جـذب  بـرای  عـراق  نخسـت وزیر 

حشـد شـعبی و کاهش نفوذ ایران در کشـورش اسـت. 

اسـت کـه رهـران  ایـن  "برنامـه  رویـرز گفـت:  بـه  او 

حشـد شـعبی را کـه کامـا بـه ایـران وفـادار نیسـتند 

بیاوریـم و آنهـا را از طریـق ایـن آمـوزش نظامـی بـرای 

امنیتـی  دسـتگاه های  و  ارتـش  داخـل  موقعیت هـای 

آمـاده کنیـم." ایـن منبـع افـزود: "بـه الامـی پـس از 

پایـان دوره آموزش، یک پسـت ارشـد اعطا می شـود."

ایـن در حالیسـت کـه منتقـدان اسـراتژی یاد شـده را 

خطرنـاک مـی داننـد زیـرا به بـاور آنهـا افراد با سـوابق 

بحـث برانگیـز و نزدیـک بـه حکومـت ایـران را سـطوح 

ارشـد ارتـش عـراق ارتقـا خواهد داد.

گـزارش  ایـن  خصـوص  در  ایرانـی  و  عراقـی  مقامـات 

اسـت زیـرا "مـا مـی دانیـم تقلـب گسـرده ای انجـام 

شـده اسـت." او افـزود: "در ایـن یـک انتخابـات تقلب 

شـده بـود ...در باالترین سـطح." در ظرف چنـد هفته 

اخیـر دادگاه هـا در ایالـت هـای مختلـف اتهـام تقلـب 

انتخاباتـی را رد کـرده انـد. دونالـد ترامـپ در حالـی 

ادامـه  را  انتخاباتـی  تقلـب  اد عـای  بـه مطـرح کـردن 

مـی دهـد کـه روز دوشـنبه )۲۳ نوامـر( پذیرفـت روند 

انتقـال قـدرت بـه جـو بایـدن را آغـاز کنـد. اظهـارات 

دادگاه  در  دنبـال چندیـن شکسـت  بـه  ترامـپ  آقـای 

بایـدن در  آقـای  تائیـد پیـروزی  آقـای ترامـپ و  بـرای 

ایالت هـای مهـم از جملـه پنسـیلوانیا و جورجیا صورت 

گرفـت. هـم زمـان، سـناتورهای ارشـد جمهوریخـواه از 

خرگـزاری رویـرز در یـک گـزارش اختصاصـی مـی گویـد ارتـش 

عـراق حسـین فالـح عزیـز الامـی، از فرماندهـان امنیتـی ارشـد 

گـروه حشـد شـعبی کـه گفتـه مـی شـود در رسکـوب اعراضـات 

سـال ۲۰۱۹ در عـراق نقـش محـوری داشـت و بـه اتهـام نقـش 

حقـوق بـر و ارتبـاط بـا نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران توسـط 

آمریـکا تحریـم شـد، را بـرای آمـوزش افری ارشـد به مـر اعزام 

اسـت. کرده 

رویـرز در گـزارش روز پنجشـنبه )۲۶ نوامـر( خـود نوشـت یـک 

سـند وزارت دفـاع عـراق را رویـت کـرده کـه در  آن نـام حسـین 

درجـه  بـا   - الامـی  ابوزینـب  بـه  معـروف   - الامـی  عزیـز  فالـح 

ژنرالـی در کنـار نـام افرانـی دیـده مـی شـود کـه قـرار اسـت تا 

آموزشـی در مـر رشکـت داشـته  آینـده در یـک دوره  تابسـتان 

باشـند. ایـن خرگـزاری مـی گویـد یـک منبـع نزدیک بـه الامی 

اعـزام وی بـه مـر را تاییـد کـرده اسـت.

آمریکا در دسـامر سـال ۲۰۱۹ سـه نفر از رهران حشـد شـعبی 

از جملـه حسـین فالـح عزیـز الامـی را تحریـم کـرد. بنا بـر بیانیه 

وزارت دارایـی ایـاالت متحـده، او از اعضـای یـک کمیتـه نیـروی 

قـدس سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی بـود کـه توسـل بـه قویه 

قهریـه علیـه معرضـان عراقـی را تاییـد کرد.

آن بیانیـه افـزود: در اواخـر سـال ۲۰۱۹ الامی مسـوول دسـتور 

الامـی  بـود.  بغـداد  در  معرضیـن  رسکـوب  و  ترورهـا  بـه  دادن 

اکتوبـر  اوایـل  در  کـه  کـرد  هدایـت  را  نظامـی  شـبه  نیروهـای 

۲۰۱۹ بـه معرضـان شـلیک کردنـد و ده هـا معـرض را کشـتند.

خرگـزاری رویـرز نیـز پیشـر نیـز گـزارش داده بـود کـه حسـین 

فالـح عزیـز الامی رهری شـبه نظامیانی را که بـه روی معرضان 

آتـش گشـودند، برعهـده داشـت. گروه هـای شـبه نظامی شـیعه، 

دسـت داشـن در کشـتار غیرنظامیـان را تکذیـب کرده انـد.

مـاه دسـامر گذشـته قیـس خزعلـی، رهـر عصائـب  آمریـکا در 

اهـل حـق، از گـروه هـای زیرمجموعـه حشـد شـعبی را در کنـار 

حسـین فالـح عزیـز الامـی تحریم کـرد در جریـان آن اعراض ها 

کـه حـدود دو مـاه بـه طـول انجامیـد، صدهـا نفـر کشـته شـدند. 

آن اعراض هـا ابتـدا بـه فسـاد مالـی و کمبـود خدمـات عمومـی 

دامنـه  اصاحـات،  بـرای  دولـت  وعده هـای  باوجـود  امـا  بـود 

مطالبـات معرضـان گسـرش یافـت و معرضـان خواهـان تحـول 

اساسـی کل نظـام سیاسـی کشـور شـدند. بـا افزایـش فشـارها، 

دونالـد ترامـپ اعـام کرده اسـت در صورتی کـه کالـج انتخاباتی 

رسـا پیـروزی جـو بایـدن، رییـس جمهـوری منتخـب آمریـکا، را 

تاییـد کنـد او کاخ سـفید را تـرک خواهـد کـرد. رییـس جمهـوری 

آمریـکا تـا بـه حال شکسـت در انتخابات روز سـوم نوامر امسـال 

کـرده  متهـم  تقلـب گسـرده  بـه  را  هـا  دموکـرات  و  نپذیرفتـه  را 

اسـت - ادعایـی ثابـت نشـده کـه در خصـوص آن هیـچ مدرکـی 

نوامـر(   ۲۶( پنجشـنبه  روز  ترامـپ  دونالـد  اسـت.  نکـرده  ارائـه 

در پاسـخ بـه ایـن سـوال خرنـگاران کـه آیا در صـورت رای دادن 

الکـروال کالـج بـه جـو بایـدن، کاخ سـفید را تـرک خواهـد کـرد 

یـا خیـر گفـت: "مطمئنـا ایـن کار را انجـام خواهـم داد. مطمئنـا 

ایـن کار را انجـام خواهـم داد و شـا ایـن را مـی دانیـد." آقـای 

ترامـپ در عیـن حـال گفـت قبـول کـردن نتیجـه بـرای او دشـوار 

رویترز : فرمانده امنیتی حشد شعبی 

برای آموزش نظامی به مصر اعزام شده است

ترامپ:  اگــر کالج انتخاباتی به جو بایدن رای 
بدهد کاخ سفید را ترک خواهم کرد

بـه  مراسـم  پایـان  تـا  نتواننـد  داشـتند  بیـم  کـه  عـده ای 

تابـوت او برسـند و از سـتاره خـود خداحافظـی کنند به زور 

وارد کاخ ریاسـت جمهـوری شـدند کـه بـا دخالـت پلیـس 

پراکنـده شـدند. در خیابان هـای  اشـک آور  گاز  پرتـاب  و 

اطـراف نیـز درگیری هایـی گـزارش شـده اسـت. 

رئیـس سـابق بارسـلونا یـک بـار دیگـر قصـد دارد 
سـکان ریاسـت باشـگاه کاتاالن را عهده دار شود.
خـوان الپورتـا سـال 2003 بـود که رئیس باشـگاه 

بارسـلونا شد. 
سـال 2006 بـی رقیـب بـار دیگـر رئیس شـد و تا 

2010 بـر مسـند کار باقیاند. 
الپورتـا کـه یـک وکیـل اسـت، سـال 2015 دوباره 
برای ریاسـت باشـگاه اقـدام کرد ولـی انتخابات را 

بـه جـوزپ ماریا بارتومئـو باخت. 
او امـروز رسـا اعـام کـرد که بـرای انتخابـات 24 

جنوری بارسـلونا نامزد شـده اسـت.
رئیـس  رشایطـی  در  پیـش  سـال   17 بارتومئـو 
بارسـلونا شـد کـه این باشـگاه بـا خوان گاسـپارت 

دوران نـزول را طـی مـی کـرد. 
او در اولیـن فصـل حضورش ابتـدا موفق نبود ولی 
در پایـان فصـل بارسـا توانسـت عنـوان دوم اللیگا 
را کسـب کنـد و یـک سـال بعـد پـس از 5 سـال 

قهرمان شـد.
قهرمانـی  عنـوان  بـار  دو  بارسـا  او  دوران  در 
چمپیونزلیـگ را کسـب کـرد و اکنـون قصـد دارد 

برگردانـد. اوجـش  روزهـای  بـه  را  باشـگاه 
بـه ایـن ترتیـب تـا بـه امـروز ویکتـور فونـت، تونـی 

بـر اسـاس ادعـای کالچیـو مرکاتـو باشـگاه یوونتـوس به جـذب دونی فن 
دبیـک عاقه مند اسـت.

دونـی فـن دبیک بعـد از ارائه منایش های درخشـان در ترکیـب آژاکس و 
رسـیدن بـا ایـن تیم به جمع چهار تیـم پایانی رقابت هـای لیگ قهرمانان 
اروپا در فصل 19-2018 مشـریان زیادی پیدا کرد و حتی در تابسـتان 
سـال گذشـته تـا آسـتانه انتقـال بـه رئـال مادریـد پیـش رفـت اما بـه نظر 
می رسـد کـه عـدم رضایـت رس مربـی کهکشـانی ها یعنـی زیـن الدیـن 

زیـدان مانـع از نهایی شـدن این انتقال شـد.
اما هافبک هلندی باالخره در نقل و انتقاالت تابسـتانی امسـال از جمع 
آژاکسـی هـا جـدا شـد و بـه منچسـریونایتد پیوسـت. بـا ایـن حـال فـن 
دبیـک بـا توجـه به ترافیک بـاالی خط میانی منچسـریونایتد تا به اینجا 
نتوانسـته خـود را بـه ترکیب اصلـی تیم اوله گنار سولسـر تحمیل کند.

در همیـن ارتبـاط کالچیو مرکاتو مدعی شـده که اوضـاع نه چندان خوب 
فـن دبیـک در منچسـر یونایتـد باعـث شـده که و بحـث هایـی در رابطه 
بـا احتـال جدایـی ایـن بازیکن از جمع شـیاطین رسخ مطرح شـود. در 
عیـن حال این منبع مدعی شـده که باشـگاه یوونتـوس به جذب هافبک 
هلنـدی عاقـه مند اسـت و قصـد دارد این بازیکن را به شـکل قرضی و با 
بنـد خریـد دائـم 35 میلیـون یورویی بـه خدمت بگیرد؛ انتقالـی که البته 

بعیـد به نظر می رسـد باشـگاه انگلیسـی بـه آن رضایت دهد.

کـه  جهـان  فوتبـال  آرجانتانـی  اسـطوره  مارادونـا،  دیه گـو  پیکـر 

در  درگذشـت  سـالگی   ۶۰ در  قلبـی  حملـه  دلیـل  بـه  چهارشـنبه 

بوئنـوس آیـرس در حضور خانواده و نزدیکانش به خاک سـپرده شـد.

یـک روز بعـد از درگذشـت دیه گـو آرمانـدو مارادونا پیکر این اسـطوره 

آرجانتانـی فوتبال جهان در شـهر بوئنوس آیـرس، پایتخت آرجانتاین 

به خاک سـپرده شـد.

بـه گـزارش خرگزاری آملان، مارادونـا که تیم ملی فوتبـال آرجانتاین 

پنج شـنبه )۲۶  روز  قهرمانـی جهـان رسـاند  بـه  را در سـال ۱۹۸۶ 

نوامـر( در آرامگاهـی خصوصـی در حومـه بوئنـوس آیـرس در کنـار 

والدینـش بـه خاک سـپرده شـد.

دوسـتان  و  خانـواده  حضـور  بـا  تنهـا  او  پیکـر  خاکسـپاری  مراسـم 

شـد. برگـزار  نزدیکـش 

پیکـر او از "کاسـا روسـادا"، کاخ ریاسـت جمهـوری بوئنـوس آیرس با 

تدابیـر شـدید امنیتـی بـه آرامـگاه منتقل شـده بود.

پیـش از آن ده هـا هـزار نفـر در برابر این سـاختان صف کشـیده و با 

سـتاره محبـوب خـود وداع کـرده بودنـد. تابـوت او در ایـن محوطه به 

پرچـم کشـور مزین شـده بود.

هـواداران مارادونـا بـا اهـدای گل و فریادهای "تشـکر دیه گو" یا "من 

عاشـق تـوام دیه گو" از اسـطوره فوتبال جهـان خداحافظی کردند.

پیـش از ایـن قـرار بـود مـردم نیـز هنـگام خاکسـپاری پیکر 

مارادونـا حضـور داشـته باشـند کـه وقـوع درگیری هـا مانـع 

اجـرای ایـن تصمیم شـد.

دوسـتداران مارادونـا بیرون از گورسـتان جمع شـده و برای 

همیشـه با سـتاره محبـوب خود خداحافظـی کردند.

فریکسـا، ژاوی ویاژوانـا، امیل روسـود، پـره ریه را، 
لوئیـس فرنانـدز آال، جـوردی فـاره و خـوان الپورتـا 

بـرای ریاسـت بارسـا اعـام نامـزدی کـرده اند.
بارسـلونا پـس از اسـتعفای جـوزپ ماریـا بارتومئـو 
کارلـس  ریاسـت  بـه  موقـت  کمیتـه  نظـر  زیـر 

شـود. مـی  اداره  توسـکتس 

مارادونا، اسطوره فوتبال جهان به خاک سپرده شد

محسـوب  قـرس  کشـور  خـاک  از  بخشـی 

می شـود و قـرس در متامیـت خود بـه عضویت 

قـرس  طـرح  اسـت.  آمـده  در  اروپـا  اتحادیـه 

موسـوم به »پیک نیک« در سـاحل اسـراحتگاه 

سـاحلی سـابق واروشـا اردوغـان را خشـمگین 

کـرده اسـت.  طرحـی کـه در نهایـت بـه دلیـل 

رشایـط آب و هوایـی آنجـا انجـام نشـد.

شـهر سـاحلی واروشـا در منطقه حائل سازمان 

ملـل متحـد بیـن شـال و جنـوب ایـن جزیـره 

قـرار دارد. 

این شـهر از سـال ۱۹۷۴ و در پی یک کودتای 

در  ترکیـه  ارتـش  توسـط  یونانـی،  نظامـی 

محارصه شـده بـود. در ماه اکتر سـال جاری و  

جریـان سـفر اردوغـان به قرس شـالی دوباره 

شـالی  قـرس  تـرک  جمهـوری  شـد.   آزاد 

فقـط توسـط آنـکارا بـه رسـمیت شـناخته مـی 

شـود و از نظـر اقتصـادی و سیاسـی بـه ترکیـه 

وابسـته اسـت. حـدود ۳۰ هـزار رسبـاز ترک در 

آنجـا مسـتقر هسـتند. روابـط ترکیـه و اتحادیـه 

اروپـا نـه فقـط بـه ایـن دلیـل، بلکـه در رابطـه 

مدیرانـه  رشق  در  طبیعـی  گاز  ذخایـر  بـا 

از  پارملـان  قطعنامـه  در  اسـت.  متشـنج  نیـز 

غیرقانونـی"  جانبـه  یـک  نظامـی  "اقدامـات 

توسـط  طبیعـی"  گاز  غیرقانونـی  "حفـاری  و 

ترکیـه در رشق مدیرانـه صحبـت شـده اسـت. 

وجـود  بـا  اروپـا  اتحادیـه  پارملـان  مناینـدگان 

ایـن تأکیـد کرده انـد کـه حـل تنـش فقـط بـا 

"گفتگـو، دیپلاسـی و مذاکـره" ممکـن اسـت. 

از  می تـوان  طریـق  ایـن  از  تنهـا  آنهـا  نظـر  از 

تحریـم جلوگیـری کـرد و روابط را دوبـاره بهبود 

داد. رسان کشـورها و دولت هـای اتحادیـه اروپا 

می خواهنـد در اجـاس خـود در روزهـای ۱۰ 

و ۱۱ دسـامر دربـاره نحـوه برخـورد بـا آنـکارا 

بگیرنـد. تصمیـم 

آینـده میـادی، انتخابات پارملانی در اسـکاتلند 

برگـزار می شـود و اکرث نظرسـنجی ها نشـان می 

دهنـد کـه حـزب ملی اسـکاتلند به عنـوان حامی 

اسـتقال، بیشـرین شـانس را بـرای پیـروزی و 

کسـب اکرثیـت مطلـق در پارملـان دارد.پارملان 

جدیـد تحـت نظر حـزب ملی اسـکاتلند بی تردید 

از لنـدن مـی خواهـد کـه همـه پرسـی جدیـدی 

برگزارشـود و بایـد دیـد واکنـش دولـت محافظـه 

کار چـه خواهدبـود. بـه نظر منی رسـد کـه دولت 

بوریـس جانسـون انتخـاب هـای زیـادی پیش رو 

باشد. داشـته 

اسـکاتلند  اسـتقال  پرسـی  همـه  در  تـر  پیـش 

در سـال ۲۰۱۴، حامیـان مانـدن در بریتانیـا بـا 

کسـب ۵۵ درصـد آرا پیـروز شـدند. امـا در چهـار 

سـال اخیـر و پـس از اجرایـی شـدن برکسـیت، 

از  خـروج  خواهـان  هـا  اسـکاتلندی  از  بسـیاری 

بریتانیـا و مانـدن در اتحادیـه اروپـا هسـتند.

پارملـان اتحادیـه اروپا سیاسـت دولت اردوغان 

در قبـال قـرس شـالی را مغایـر تاش هایـی 

قـرس  دو  اتحـاد  منظـور  بـه  کـه  می دانـد 

خواسـتار  و  شـده  انجـام  جنوبـی  و  شـالی 

تحریم هـای سـنگین علیـه ترکیـه شـده اسـت.

پارملـان اتحادیـه اروپـا بویژه با توجـه به اوضاع 

سـخت  برخـورد  خواسـتار  شـالی  قـرس  در 

بـا ترکیـه شـده اسـت. در قطعنامـه ای کـه روز 

در  بـاال  اکرثیـت  بـا  نوامـر(   ۲۶( پنجشـنبه 

پارملـان تصویـب شـد، مناینـدگان "تحریکات" 

در  ترکیـه  دولـت  غیرقانونـی"  "اقدامـات  و 

از  آنهـا  کردنـد.  محکـوم  را  قـرس  جزیـره 

شـورای کشـورهای اتحادیـه اروپا خواسـتند "با 

تحریم هـای سـخت" بـه دولـت اردوغـان پاسـخ 

رئیـس جمهـور  اردوغـان،  دهـد. رجـب طیـب 

ترکیـه، تقریبـاً دو هفته پیش در سـفر به قرس 

خواسـتار راه حـل دامئـی دو کشـور بـرای ایـن 

جزیـره شـده بـود. ایـن خواسـت در تناقـض بـا 

تاش هـای قبلـی بـرای یافـن راه حلـی اسـت 

کـه بـر مبنای اتحـاد مجـدد بین بخـش یونانی 

واقـع در جنوب یونان و قرس شـالی واقع در 

شـال ترکیه اسـت. اتحادیه اروپـا دولت ترکیه 

را بـه تنش آفرینـی میـان دولـت مسـتقل قرس 

و قـرس شـالی تابـع ترکیه متهم کـرد. قرس 

شـالی قصد دارد شـهر اسـراتژیک واروشـا را 

بـرای اسـتفاده توریسـتی و تفریحـی بازسـازی 

از  ایـن تصمیـم خـود  در  و  کنـد  بازگشـایی  و 

حایـت دولـت اردوغـان برخـوردار اسـت.

برگـزاری  برنامـه  از  ویـژه  بـه  قـرس  دولـت 

"پیک نیـک" بـا رشکـت رجـب طیـب اردوغـان 

او  پیـش  هفتـه  دو  سـفر  در  واروشـا  شـهر  در 

خشـمگین بـود امـا ایـن برنامـه بـه دلیـل بدی 

نشـد. برگـزار  آب وهـوا 

قـرس  بین امللـل، شـال  اسـاس حقـوق  بـر 

گفـت  اسـکاتلند  اول  وزیـر  اسـتورژن،  نیـکا 

»همـه پرسـی اسـتقال« کـه بـه دلیـل حفـظ 

بریتانیـا  شـدن  پـاره  تکـه  عـدم  و  یکپارچگـی 

نداشـت  برگـزاری  امـکان  برکسـیت،  از  پـس 

بایـد هرچـه رسیعر با تشـکیل اولیـن پارملان، 

اوائـل سـال آینـده میـادی برگزارشـود. رهـر 

حـزب ملی اسـکاتلند، امیدوار اسـت با پیروزی 

حـزب متبـوع خـود در انتخابـات پارملانـی، بار 

دیگـر قـدرت اکرثیـت را برعهده بگیـرد و بتواند 

روند برگزاری همه پرسـی را در شـش ماهه اول 

سـال ۲۰۲۱ میادی هموار کند. نخسـت وزیر 

بریتانیـا، بوریس جانسـون گفته اسـت که همه 

پرسـی اسـتقال در سـال ۲۰۱۴ تعیین کننده 

گذاشـت.  احـرام  آن  نتیجـه  بـه  بایـد  و  بـود 

»آینـده  در  نبایـد  کـه  گویـد  مـی  وی  دولـت 

نزدیـک همـه پرسـی اسـتقال« دیگـری برگزار 

شـود.با ایـن حال در تاریخ ششـم ماه مه سـال 

پارلمان اتحادیه اروپا خواستار 
تحریم های سنگین علیه ترکیه شد 

وزیر اول اسکاتلند خواستار برگزاری 
همه پرسی استقالل از بریتانیاست 

یوونتوس به دنبال جذب ستاره رسمی؛ اعالم نامزدی خوان الپورتا برای ریاست بارسا
ناراضی یونایتد

رونالدو غایب بزرگ یوونتوس برابر بنونتو
آنـدره آ پیرلـو رسمربـی یـووه تصمیم گرفته اسـت 

تـا بـه کریـس رونالـدو در بـازی فـردای تیمـش 

در  فـردا  رونالـدو  بدهد.کریسـتیانو  اسـراحت 

بـازی یوونتـوس برابـر بنونتـو اسـراحت خواهـد 

کـرد.  طبـق ادعـای اسـکای اسـپورتس، آنـدره آ 

پیرلـو رسمربـی یـووه تصمیم گرفتـه تا از کریسـتیانو 

رونالـدو در بـازی فـردا برابـر بنونتـو کـه در ورزشـگاه 

ویگوریتـو برگـزار خواهـد شـد، اسـتفاده نکنـد. ایـن 

در حالـی اسـت کـه فـوق سـتاره پرتگالـی بـا زالتـان 

ابراهیموویـچ در رقابـت بـرای آقـای گلـی اسـت. بـه 

ایـن ترتیـب پائولـو دیبـاال و کولوشفسـکی در کنـار 

آلـوارو موراتـا فـردا از ابتـدا کار را به عنـوان نیروهای 

تهاجمـی بیانکونـری رشوع خواهنـد کـرد.

اسـراحت  نیـز  دانیلـو  احتـاال  رونالـدو  بـا  همـراه 

خواهـد کـرد ولـی لئـو بونوچـی پـس از چنـد بـازی 

یـووه  ترکیـب  ابتـدا در  از  توانـد  مـی  فـردا  غیبـت، 

قـرار بگیـرد. جورجـو کیـه لینـی و مریـح دمیـرال اما 

بـازی ندارنـد. همچنـان رشایـط 



موج دوم کرونا؛

 غنی: با استفاده از تجربه، 

از هر بحرانی جلوگیری شود 

 وزارت معـارف بـا اندکـی تغییـر سـه معینیـت 

جدیـد را ایجـاد کـرد و رسدار محمـد رحیمی، 

معینـان  عنـوان  بـه  غیـوری  ویکتوریـا  و  واحدیـار  عطاءاللـه 

جدیـد رشوع بـه کار کردنـد.

ایـن وزارت روز پنجشـنبه 6 قـوس بـا نـر خربنامـه ای اعالم 

کـرده کـه بـه منظـور بهبـود هـر چـه بیشـر کیفیـت تعلیـم و 

تربیـه و ایجـاد سیسـتم موثـر تعلیمـی و منطقـی سـاخنت 

تغییـرات  وظیفـوی  تداخـل  از  جلوگیـری  و  تشـکیالت 

شـد.  منظـور  تشـکیالتی، 

بـه نقـل از خربنامـه، وزارت معـارف یک معینیـت جدیدی به 

نـام »تضمیـن کیفیـت تدریـس و نصـاب » ایجاد کرده اسـت 

کـه رسدار محمـد رحیمـی معیـن پیشـین سـوادآموزی، در 

راس آن قـرار گرفتـه اسـت.

همچنیـن معینیـت تعلیـم و تربیه کـه از ادغـام معینیت های 

و  معلـم  تربیـه  تعلیمـی،  نصـاب  انکشـاف  سـوادآموزی، 

اسـالمیات ایجاد شـده و عطاء الله واحدیـار معین آن معرفی 

. شد

معـارف  وزارت  رسپرسـت  حمیـدی  رنگینـه  برنامـه  دریـن 

گفـت کـه دلیـل یکجا سـازی ایـن معینیت هـا این اسـت که 

دانش آمـوزان مـدارس دینـی نبایـد تنهـا چانـس انتخـاب دو 

رشـته حقوق و رشعیات را داشـته باشـند جامعه ما اسـالمی 

اسـت و مـا نیازمنـد افـراد متخصـص و آشـنا به دیـن در متام 

مهاجـرت  بین املللـی  سـازمان   

اول  از  کـه  اسـت  گفتـه   )IOM(

جنـوری تـا ۲۱ نومـرب سـال روان 

 ۲۳۴ و  ۷۷۳هـزار  میـالدی، 

از  اسـناد  فاقـد  افغـان  مهاجـر 

ایـران و پاکسـتان بـه کشـور شـان 

انـد. شـده  اخـراج  یـا  برگشـته 

سـازمان،  ایـن  گـزارش  بنیـاد  بـر 

تعـداد  ایـن  درصـد   ۹۹ از  بیـش 

مـر  رد  و  برگشـت کنندگان 

مقیـم  افغـان  مهاجـران  شـدگان، 

درصـد  یـک  بـه  نزدیـک  و  ایـران 

مقیـم  افغـان  مهاجـران  دیگـر 

گفتـه  مهاجـرت  بین املللـی  انـد. سـازمان  بـوده  پاکسـتان 

برگشـت  شـاهد   ۲۰۲۰ سـال  دارد  احتـال  کـه  اسـت 

بیشـرین تعـداد مهاجـران از ایـران باشـد. پیـش از ایـن در 

ایـران  از  افغـان  مهاجـر  ۸۰۵هـزار  میـالدی   ۲۰۱۸ سـال 

برگشـته یـا اخراج شـده بودنـد. بـا ورود این تعـداد مهاجران 

افغـان به کشورشـان، میـزان نیازمندی هـا و بودجۀ نهادهای 

یابـد. افزایـش  ممکـن  نیـز  امدادرسـان 

سـازمان بین املللـی مهاجـرت نیـز در گـزارش خـود گفتـه 

اسـت: »در سـال ۲۰۲۰ بـرای تطبیـق برنامـه رسـیدگی بـه 

برگشـت کنندگان در مـرز ۱۲ میلیـون دالـر بودجه مشـخص 

شـده بـود کـه نهادهـای کمک کننـده تنهـا ۵.۲ میلیـون آن 

را همـکاری کـرده انـد کـه ۴۳ درصـد را تشـکیل می دهـد«.

انـد،  برگشـته  ایـران  از  کـه  افغـان  مهاجـران  از  شـاری 

و  بدرفتـاری  صحـی،  خدمـات  بـه  دسرسی نداشـنت 

 روسـای منایندگی هـای کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا در 

کابـل در یـک بیانیـه مشـرک خواسـتار تشـکیل و آغـاز بـه 

کار »فـوری« شـورای رهـربی و مجمـع عمومـی شـورای عالـی 

مصالحـه ملـی افغانسـتان شـدند.

روز پنجشـنبه )۶ قـوس( دو روز پـس از کنفرانـس کشـورهای 

کمـک کننـده بـه افغانسـتان در ژنـو، روسـای منایندگی هـای 

اتحادیـه اروپا در کابل خواسـتار تشـکیل و آغـاز به کار »فوری« 

شـورای عالـی مصالحـه ملـی بـرای »ارایـه راهنایـی« هیـات 

مذاکـره کننده افغانسـتان شـدند.

از  ملـی،  مصالحـه  عالـی  شـورای  رئیـس  عبداللـه،  عبداللـه 

ایـن بیانیـه کـه خواسـتار فعـال شـدن بـه موقـع شـورای عالی 

صفحـه  در  او  کـرد.  اسـتقبال  اسـت،  شـده  ملـی  مصالحـه 

آقـای غنـی روی  و  بـه موافقتنامـه خـود  بـا اشـاره  توییـرش 

مشـاوره، رهـربی و اجـاع تاکیـد کـرد و گفـت کـه بـه رسعـت 

اعضـای رهـربی و مجمـع عمومـی نهایـی خواهند شـد تا روند 

صلـح تقویـت یابـد.

شـورای عالـی مصالحـه بعـد از انتخابات ریاسـت جمهوری در 

سـال ۲۰۱۹ بـه منظـور رهـربی رونـد صلـح افغانسـتان ایجاد 

. شد

ایـن شـورا متشـکل چند بخش اسـت: هیـات رهربی، شـورای 

عالـی مصالحـه و هیـات مذاکـره کننـده. بـا گذشـت بیـش از 

یـک سـال از ایجـاد شـورای عالـی مصالحـه ملـی، عبداللـه 

عبداللـه و محمـد ارشف غنـی، روی فهرسـت اعضـای شـورای 

در  کشـور  جمهـور  رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد   

پـی هشـدار وزارت صحـت عامـه مبنـی بر شـیوع 

دوبـاره ویـروس کرونـا، بـه نهـادی مرتبـط گفتـه کـه با اسـتفاده از 

امکانـات و تجربه هـا بایـد از هـر نـوع بحـران جلوگیـری کنیـم، تا 

مـردم مطمـن شـوند.

آقـای غنـی روز پنجشـنبه 6 قوس با مسـئوالن وزارت صحت عامه 

و شـورای طبـی افغانسـتان، روی مبارزه با مـوج دوم ویروس کرونا 

و چالـش هـای ناشـی از آن،  صحبت کرد.

ریاسـت جمهـوری بـا نر خربنامه ای نوشـته که رئیـس جمهور به 

اعضـای نشسـت گفـت که موضـوع شـیوع دوبـاره ویـروس کرونا، 

در اولویـت و اسـتعجالیت رهـربی حکومت قـرار دارد.

او بـا بیـان اینکـه دانـش تخنیکـی ما در این قسـمت بهر شـده و 

بایـد مترکـز روی مدیریـت صـورت گیـرد، گفـت کـه تصویـر واضح 

از مرحلـه دوم شـیوع ویـروس کرونـا داشـته باشـیم و در قسـمت 

بلنـد بـردن ظرفیـت هـا و کیفیت ارائـه خدمات صحی بیشـر کار 

صـورت گیرد.

رئیـس جمهـور همچنیـن بر تقویـت هاهنگی میان شـفاخانه ها 

تاکیـد کـرد و گفـت کـه تصویـر واضـح از منابـع و ظرفیت هـا باید 

داشـته باشـیم و مردم از کار سـازمان های غیر حکومتی و سـکتور 

خصوصـی دخیـل در عرصه صحت رضایت داشـته باشـند.

آقـای غنـی همچنیـن ترصیـح کـرد کـه بایـد والی هـا و واحدهای 

والیتـی بـه گونـۀ هاهنـگ نقـش شـان را ایفـا کننـد و دولـت بـا 

فعالیت هـای  چگونـه  کـه  کـرد  خواهـد  کار  خصوصـی  سـکتور 

اقتصـادی در کشـور در زمـان شـیوع مـوج دوم ویـروس کرونـا، 

آسـیب نبیننـد.

اتحادیه اروپا خواستار فعال شدن شورای عالی مصالحه ملی کشور شد 
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رئیـس جمهور از مسـئوالن شـورای طبی افغانسـتان خواسـت که 

بـه نظارت شـان از شـفاخانه ها، مدیریـت صحـت و ظرفیت هـای 

صحـی ادامـه دهنـد. وی افزود که با متخصصیـن افغان در عرصه 

صحـت در خـارج از کشـور در متـاس باشـید، تـا از طریـق آنالیـن 

تجـارب و همـکاری های آنان را داشـته باشـیم.

جـواد  محمـد  بـود،  شـده  برگـزار  ارگ  در  کـه  نشسـت  ایـن  در 

عثانـی رسپرسـت وزارت صحـت عامـه، وضعیـت کلـی از جملـه 

واقعـات ویـروس کرونـا و مقایسـه آن بـا مـوج اول را تریـح کرده، 

گفـت کـه واقعـات مثبـت ویـروس کرونـا در حـال افزایـش اسـت.

آقـای عثانـی در خصـوص ظرفیـت هـای شـفاخانه ها بـه خاطـر 

تـداوی مریضـان کرونـا در رسارس کشـور از جمله شـفاخانه ها در 

مرکـز، شـفاخانه هـای حـوزوی، تخصصـی و خصوصـی معلومات 

داد و گفـت کـه در حـال حـارض ۲۰۷۱ بسـر بـرای مبتالیـان 

ویـروس کرونـا، وجـود دارد و شـفاخانه ها بیشـر تقویـت خواهند 

شـد. او همچنـان در خصـوص بیالنـس کرونـا، ردیابـی واقعـات 

مثبـت، تشـخیص واقعـات در سـاحات ورودی، منونـه گیـری از 

واقعـات مشـکوک و ذی دخـل سـاخنت متـام سیسـتم های صحی 

در گـزارش دهـی بـه خاطـر مدیریـت ارقـام، معلومـات ارائـه کرد.

رسپرسـت وزارت صحـت عامـه در رابطـه بـه آگاهـی عامـه، گفت: 

تـالش داریـم تـا مـواد آگاهـی دهـی بـرای مبـارزه بـا مـوج دوم 

ویـروس کرونـا را تهیـه و تعلیـات صحـی و کمپاین هـای آگاهـی 

را راه انـدازی کنیـم. وی در مـورد تغییـرات در ظرفیـت خدمـات 

تشـخیصه ویـروس کرونـا نیـز صحبـت کـرد.

آقـای عثانـی افـزود که در حـال حـارض مراکز تشـخیص ویروس 

کرونـا روزانـه ظرفیـت ۳۵۰۰ الـی ۴۰۰۰ تـن را دارند.

شـورای رهـربی و مجمـع عمومی شـورای عالـی مصالحه ملی 

افغانسـتان شـدند.

مشـابه  گیـری  موضـع  در  نیـز  کابـل  در  بریتانیـا  سـفارت 

خواسـتار فعـال شـدن »فـوری« شـورای عالـی مصالحـه بـرای 

هدایـت مذاکـرات صلـح شـده و تاکید کـرده کـه »پیرفت در 

)مذاکرات( دوحه برای پیشـگیری از تلفات غیررضوری بیشـر 

اساسـی اسـت.« موضـع اتحادیـه اروپـا و بریتانیـا در حالـی 

اعـالم می شـود کـه منابعـی بـه بی بی سـی گفتـه کـه معضـوم 

اسـتانکزی، رئیـس هیـات مذاکـره کننده دولت افغانسـتان در 

دوحـه، بـرای مشـورت بـا رئیـس جمهـوری بـه کابل آمـده و دو 

هیـأت بـر رس طرزالعمـل مذاکـره بـه توافق هایـی نیـز رسـیده 

کـه بـرای نهایـی شـدنش تاییـد مقام هـا در کابـل الزم اسـت.

امـا روز گذشـته، صدیـق صدیقی در یک نشسـت خربی گفت 

کـه پیشـنهادهای طالبـان مخالف منافع ملی، قانون اساسـی 

و خواسـت مردم افغانسـتان است.

بـن بسـت در مذاکـرات صلـح باعـث شـد کـه چنـد روز قبـل 

مایـک پومپئـو، وزیـر امـور خارجـه آمریـکا، بـه قطـر بـرود و بـا 

هیـأت مذاکـره کننـده دولـت افغانسـتان و طالبـان بـه صورت 

جداگانـه دیـدار کنـد. دو روز پیـش، وزارت خارجـه آمریـکا در 

بیانیـه ای گفتـه بـود کـه هیاتهـای مذاکـره کننده بـه توافقاتی 

دسـت یافتـه انـد. در آن بیانیـه آمـده که دو طـرف در دوحه در 

مذاکـرات پیرفـت چشـمگیری داشـته انـد. یک توافـق اولیه 

در مـورد اصولنامـه مذاکـرات بدسـت آمـده اسـت.

عالـی مصالحـه ملـی بـه موافقـت نرسـیده انـد. افـزون بـر آن، 

بخـش دیگـری در شـورای عالـی مصالحه ملی وجـود دارد زیر 

عنـوان مجمـع عمومی. ایـن بخش باید متشـکل از طیف های 

مختلـف و وسـیع جامعـه باشـد و ده هـا عضـو خواهد داشـت.

اروپـا در واقـع خواهـان تکمیـل عالی تریـن مرجـع  اتحادیـه 

اسـت،  شـده  صلـح  عمـده  مسـائل  مـورد  در  تصمیم گیـری 

یعنـی تکمیـل اعضـای شـورای مصالحـه ملـی کـه حـدود ۴۰ 

اقـوام  مناینـدگان  سیاسـتمداران،  سیاسـی،  رهـربان  از  نفـر 

و اقلیت هـای مختلـف، هـم از زن و مـرد بایـد در آن حضـور 

باشـند. داشـته 

در موافقتنامـه ای کـه موجـب پایـان جنجال هـای انتخاباتـی 

شـد و شـورای عالـی مصالحـه را بنیـاد گذاشـت، آمـده اسـت 

کـه اعضـای شـورای عالـی مصالحه ملـی باید در اتفـاق با هم 

تصامیـم بـزرگ در ارتبـاط بـه صلـح را بگیرند.

در بیانیـه آمـده اسـت کـه »اعضـای ایـن شـورا بایـد عـالوه بـر 

رهـربان سیاسـی، از اعضـای متکـر ماننـد گروه هـای زنـان، 

و  جوانـان  مذهبـی،  اقلیت هـای  رهـربان  جنـگ،  قربانیـان 

باشـند.« سـازمانهای جامعـه مدنـی 

بـه دلیـل اینکـه شـورای رهـربی مصالحـه ملـی نهایـی نشـده 

رئیـس  غنـی،  ارشف  محمـد  بیشـر  نیسـت،  فعـال  هنـوز  و 

جمهـوری افغانسـتان رونـد صلـح را زیـر نظـر دارد. روسـای 

منایندگی هـای کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا در کابـل در 

یـک بیانیـه مشـرک خواسـتار تشـکیل و آغـاز بـه کار »فـوری« 

سـپس داکـر نرسیـن اوریاخیل رئیس شـورای طبی افغانسـتان، 

گـزارش خویـش را در مـورد نظـارت از شـفاخانه هـا ارائـه کـرده، 

گفـت کـه تا اکنـون ۳۲ شـفاخانه مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت 

و چالـش هـا در ظرفیـت پرسـونل وجـود دارد و منابـع بـری نیاز 

بـه توجه بیشـر دارد.

وی در خصـوص چگونگـی رسـاندن آکسـیجن بـه شـفاخانه هـا و 

تولیـد آن در محـالت نزدیـک شـفاخانه ها معلومـات داد و ترصیح 

کـرد کـه بایـد بـه شـفاخانه هـای دولتی رسـیدگی صـورت گیرد و 

مـردم در خصـوص مـوج دوم ویـروس کرونـا بیشـر آگاهی حاصل 

کننـد و علـا، مسـاجد، رسـانه هـا و جامعه مدنی بسـیج شـوند.

وزارت صحـت عامـه هفتـه گذشـته به دلیل شـیوع دوبـاره ویروس 

ایـن  تاالرهـای عروسـی کـرد.  بـه مسـدود کـردن  اقـدام  کرونـا، 

وزارت گفتـه بـود کـه یکـی از عوامـل انتشـار ویـروس، تجمـع در 

تاالرهاسـت.

بـه دنبـال ایـن اقـدام و بـه تصمیـم کابینـه، مکتب هـای دولتـی 

)خصوصـی  دانشـگاه ها  متامـی  شـد.  بسـته  نیـز  خصوصـی  و 

و دولتـی( نیـز مسـدود شـد. اولیـن فـرد مبتـال بـه ویـروس کرونـا 

اوایـل سـال جـاری خورشـیدی در والیـت هـرات شناسـایی شـد. 

ایـن ویـروس بـا رسعتـی بـاال بـه متامـی کشـور رسایـت کـرد. بـر 

اسـاس آمارهـای وزارت صحـت عامـه، تاکنـون ایـن ویـروس بـه 

جـز از والیـت نورسـتان از متامـی والیت هـا قربانـی گرفته اسـت.  

وزارت صحـت عامـه تاکنـون از 141 هزار و 863 فرد مشـکوک به 

ویـروس کرونـا آزمایـش گرفته اسـت. پیـش از این گفته شـده بود 

کـه هـر کیـت ازمایش حـدود 30 دالر اسـت و هـر ازمایش نزدیک 

بـه سـه هزار افغانـی بـرای وزارت صحت عامـه هزینه بر مـی دارد.

رشـته ها هسـتیم.

خانـم حمیـدی افـزود، بنابرایـن بـرای اینکه امـور تعلیمی به 

وجـه احسـن به پیش بـرود معینیت های تعلیات اسـالمی و 

تعلیـات عمومـی ایـن وزارت در زیـر یک چر بنـام معینیت 

تعلیـم و تربیـه به وجـود امد.

ایـن وزارت همچنیـن معینیـت منابـع و اداره کـه قبـال به نام 

آن  خانـم  و در راس  یـاد می شـد  اداری  و  مالـی  معینیـت 

ویکتوریـا غیـوری تقـرر یافتنـد.

وزارت معـارف می گویـد کـه سـاختاری دیگـر تحـت عنـوان 

و  خاطرانسـجام  بـه  کـه  والیتـی  انسـجام  عمومـی  ریاسـت 

آغـا  دل  و  شـده  تشـکیل  مرکـز  بـا  والیـات  بیشـر  ارتبـاط 

شـد. تعییـن  ان  راس  در  صوفـی زاده 

رئیـس  شـکیب  وحیـد  احمـد  معینیت هـا؛  ایـن  بـر  عـالوه 

عمومـی دفـر مقـام وزارت تعییـن و بـه کارمنـدان معرفـی 

شـدند.

در برنامـه معرفـی معینـان و روئسـای جدید، ضمن اشـراک 

مقـام و رهربی وزارت معارف، وکالی  محرم کمیسـیون های 

معـارف و تحصیـالت عالـی  ولسـی جرگـه و مرانـو جرگـه و 

مهانـان عالـی رتبـه از  اداره امـور نیز اشـراک داشـتند.

قابـل ذکـر اسـت امیر گل شـاهین رئیس کمسـیون معارف و 

تحصیـالت عالـی  ولسـی جرگـه حایـت اعضـای پارملان را 

از ریفـورم جدیـد وزارت معـارف اعـالن کرد. 

افغـان دلیـل  بـا مهاجـران  را  ایـران  سـخت گیری حکومـت 

برگشـت شـان بیـان می کننـد. بـه نقـل از صـدای امریـکا؛ 

برگشـته  افغانسـتان  بـه  ایـران  از  کـه  موسـوی  رضـا  سـید 

اسـت، گفـت: »هـر ظلمـی کـه بـا مهاجـران می شـود تحمل 

می کننـد. بـه وضعیـت مهاجـران رسـیدگی منی شـود. هـر 

نـوع رفتـاری کـه دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران و مردمش 

بـا مهاجـران بکننـد کسـی سـوال منی کننـد کـه چـه شـد«. 

بـا ایـن حـال، سـازمان بین املللـی پیش بینـی می کنـد کـه 

اسـناد  فاقـد  در سـال ۲۰۲۱ میـالدی، ۶۵۴هـزار مهاجـر 

بـه  نیـاز  آنـان  همـۀ  کـه  برگردنـد  افغانسـتان  بـه  ایـران  از 

کمک هـای بـری دارنـد. در همیـن حـال وزارت مهاجران و 

عـودت کننـدگان افغانسـتان گفتـه اسـت که که اگـر گفتگو 

هـای صلـح بـا طالبـان نتیجـه بدهـد، احتـال مـی رود کـه 

پنـج میلیـون نفر از ایران و پاکسـتان به افغانسـتان برگردند. 

ساختار جدید وزارت معارف؛
 سه معین جدید شروع به کار کردند

برگشت بیش از ۷۶۷هزار مهاجر افغان از ایران در ۲۰۲۰   


