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بایدن و معاونش کامال هریس شخصیت های سال 
»تایم« معرفی شدند 

دبیرکل ناتو برخالف مکرون با تحریم ترکیه مخالفت کرد 

 مجلـه امریکایی تایم رئیـس جمهور آینده 
امریـکا و معاون او هریس را شـخصیت های 
سـال اعـام کـرد. تایـم بـر رسـالتی تأکید 
می کنـد کـه بایدن و هریـس در برابر مردم 
امریـکا متعهـد شـده اند: برداشـتن نفـاق و 
برگرداندن کشـور به آرامـش و یکپارچگی.

بروس سپرینگسترین، ...

 اجـاس دو روزه سـران اتحادیـه اروپـا در 
بروکسـل آغـاز شـد. روابـط بـا ترکیـه یکی 
اتحادیـه  سـران  نشسـت  موضوع هـای  از 
اروپاسـت. مکـرون از اتحادیه اروپا خواسـت 
از منافـع خـود در مقابـل ترکیه دفـاع کند. 
اسـتولتبرگ ولـی بـا تحریم ترکیـه مخالفت 
کـرد. نشسـت دو روزه اتحادیـه اروپـا صبـح 

روز پنجشـنبه ۱۰ دسـمبر ...
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 حمایت قاطع سازمان ملل متحد 
از جمهوری اسالمی افغانستان

 سیاست تاکتیکی پاکستان در قبال 
افغانستان پس از ناکامی ترامپ

) بخش اول(

سنجش عدالت انتقالی 
وتأمین حقوق قربانیان؛ به 

مثابه صلح پایدار درافغانستان 

 مجمـع عمومـی ملـل متحد بـا تصویب قطعنامـه ای از 
پیشـرفت در مذاکـرات صلـح افغانسـتان اسـتقبال کرد؛ 
امـا تأکید کـرد که تاش هـا برای مهار کـردن حمات 

تروریسـتی طالبـان، القاعـده و یا داعـش تقویت یابد.
تصویب این قطعنامه با اکثریت آراء نشانه ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

 محمـد اعظـم ره نـورد زریـاب، داسـتان نویس 

خـره و توانـای کشـور پـس از قریـب بـه یـک 

 21 جمعـه  دیـروز  کسـالت،  و  مریضـی  مـاه 

قـوس در سـن 76 سـالگی چشـم از جهـان 

فرو بسـت و جامعه  ای ادبی و فرهنگی کشـور 

را بـه سـوگ نشـاند.  از او کـه بـه عنـوان کاخ 

بلنـد پارسـی یـاد می شـود اثرهـای زیـاد در 

بخـش داسـتان و رمـان بـه جـا مانـده اسـت. 

زریـاب دارای نـر عالـی و سـبک ...

 نـام اصلـی اش محمـد اعظـم بود؛ امـا »ره نـورِد زریاب« 

ایـن  اسـت.  بـوده  او  بـرای  خوبـی  نـام  کـه  به راسـتی 

نـام یـک عبـارت گویـا، رسـاننده و در واقـع خـود یـک 

داسـتان اسـت: ره نـوردی کـه زر می یابد. ره نـورد زریاب 

هـم »ره نـورد« بـود و هـم »زریـاب«؛ خسـتگی ناپذیر ره 

می یافـت.  زر  و  می پیمـود 

دیروز در شفاخانه قلبش از حرکت باز ایستاد....

کاخ بلند فارسی 
افغانستان فرو 

ریخت

 ره نوردی
 که زِر

 بسیار یافت

کابل از قطع نامه مجمع عمویم سازمان ملل متحد
 درباره »اوضاع افغانستان« استقبال کرد



 

 

 

 

ادعـای  بـرای بررسـی  امـور خارجـه کشـور   وزارت 

بدرفتـاری نیروهـای اسـرالیایی بـا غیـر نظامیـان، 

شـده  کاری  مشـرک  گـروه  یـک  ایجـاد  خواهـان 

اسـت.

پنج شـنبه،  روز  کشـور،  خارجـه ی  امـور  وزارت 

کـه  اسـت  گفتـه  خربنامـه ای  نـر  بـا  قـوس   20

محمدحنیـف امتـر، وزیـر امـور خارجـه بـا ماریـس 

پیـن، وزیـر خارجه اسـرالیا، در مـورد پیرفت های 

بدرفتـاری  بـر  مبنـی  تحقیقـات  پیگیـری  و  صلـح 

زندانیـان  و  غیرنظامیـان  بـا  کشـور  ایـن  نیروهـای 

اسـت. کـرده  صحبـت  تلفنـی  افغـان 

طبـق معلومـات ایـن خربنامه، وزیر خارجه اسـرالیا 

در ایـن متـاس تلفنـی گفتـه اسـت کـه ایـن کشـور 

موضـوع بدرفتـاری را »بسـیار جـدی« گرفتـه و بـه 

بـا  مطابقـت  در  مسـتقالنه  و  همه جانبـه  گونـه ی 

قوانیـن، آن را دنبـال و پیگیـری می کنـد.

او گفتـه اسـت کـه ایـن کشـور از جریـان تحقیقـات 

و عملی شـدن سفارشـات بـازرس ویژه ی این کشـور 

آگاه  را  افغانسـتان  مـردم  و  زمینـه، دولـت  ایـن  در 

می کنـد.

بـه نقـل از خربنامـه، وزیر امور خارجه کشـور در این 

متـاس تلفنـی گفته اسـت که از نحوه ی رسـیده گی 

مقامات آسـرالیایی به قضیـه ی بدرفتاری نیروهای 

ایـن کشـور بـا غیرنظامیـان و زندانیان افغان بسـیار 

خشـنود اسـت. آقای امتر افزوده اسـت که شـاری 

حکومـت،  بـه  مراجعـه  بـا  متـرر  خانواده هـای  از 

امـکان اقامـه ی دعـوا را در مراجـع قضایی آسـرالیا 

قتـل  عامـالن  کـه  کـرد  اعـالم  کشـور  داخلـه ی  وزارت   

الیـاس داعـی خربنـگار رادیـو آزادی در هلمنـد و ماللـی 

در  انعـکاس  خصوصـی  تلویزیـون  گوینـده ی  میونـد 

شـده اند. بازداشـت  ننگرهـار، 

طـارق آریـن، سـخن گوی وزارت داخلـه می گویـد فـردی 

از  شـده،  بازداشـت  داعـی  الیـاس  قتـل  اتهـام  بـه  کـه 

اعضـای گـروه طالبـان اسـت. آریـن گفتـه اسـت کـه فرد 

بازداشـت شـده در قتل الیـاس داعی به گونه ی مسـتقیم 

دسـت داشـته اسـت.

تحقیقـات  در  بازداشت شـده  فـرد  آریـن،  گفتـه ی  بـه 

ابتدایـی بـه جـرم خود اعـراف کـرده و پولیـس در تالش 

اسـت تـا افـراد دیگری را کـه در قتل الیاس داعی دسـت 

داشـتند، بازداشـت کننـد.

الیـاس داعـی، خربنـگار رادیـو آزادی در هلمنـد حـدود 

یک ماه پیش در انفجاری در شـهر لشـکرگاه کشـته شد.

از سـوی هـم، سـخنگوی وزارت داخله گفته اسـت که دو 

عامـل قتـل ماللـی میونـد گوینـده ی تلویزیـون انعـکاس 

در  قـوس(   ۲۰ )پنج شـنبه،  روز  شـام  نیـز  ننگرهـار  در 

بازداشـت  جالل آبـاد  شـهر  سـوم  ناحیـه ی  مربوطـات 

شـده اند.

آقـای آریـن افـزوده اسـت کـه افـراد بازداشـت شـده در 

و  کرده انـد  اعـراف  جرم شـان  بـه  ابتدایـی  تحقیقـات 

دارد.  آنـان جریـان  نـزد  از  بیشـر  تحقیقـات 

در  نیـز  ننگرهـار  والـی  امرخیـل،  ضیاءالحـق  پیشـر 

توییتـی نوشـته بـود کـه عامـالن قتـل ماللـی میونـد از 

شـده اند. بازداشـت  ملـی  امنیـت  نیروهـای  سـوی 

 تاکاشـی اوکادا، سـفیر تازۀ جاپان برای افغانسـتان 

می گویـد کـه طرف هـای درگیـر در افغانسـتان باید 

خشـونت ها را کاهـش دهنـد و دربـارۀ آتش بـس بـه 

توافق برسـند.

سـفیر جاپـان در گفت وگویـی بـا طلوع نیـوز، تأکیـد 

راه حـل  بـه  یافـن  و دسـت  مذاکـره  کـه  می کنـد 

سیاسـی آسـان نیسـت؛ اما تنها راه دسـت یافن به 

صلـح و پایـان جنـگ در افغانسـتان اسـت.

متامـی  »جاپـان  داشـت:  بیـان  اوکادا  تاکاشـی 

طرف هـا را فـرا می خوانـد کـه سـطح خشـونت ها را 

کاهـش دهنـد و سـپس دربـارۀ آتش بـس بـه توافـق 

راه  بـه  برسـند. بسـیار روشـن اسـت کـه خشـونت 

حـل نخواهـد انجامیـد و مذاکـره، تنهـا راه اسـت. 

نتیجـه  یـک  بـه  افغانسـتان  مـردم  کـه  امیـدوارم 

یابنـد.« آمیـز دسـت  موفقیـت 

حکومـت  مبـارزۀ  کـه  می گویـد  جاپـان  سـفیر 

افغانسـتان بـا فسـاد برای کشـورهای کمـک کننده 

بـه افغانسـتان مهـم اسـت و کمیسـیون مبـارزه بـا 

را  الزم  و صالحیت هـای  مالـی  منابـع  بایـد  فسـاد 

برای مبارزه با فسـاد داشـته باشـد: »در نشست ژنو، 

جامعـۀ جهانـی در پشـتیبانی از افغانسـتان متحـد 

بـود؛ امـا ایـن یـک تعهـد یـک جانبـه نـه بـل یـک 

تعهـد دو جانبـه بـود. از تعهـد رهـربان افغانسـتان 

بـه ادامـه تالش هـا در بخش حکومـت داری، تطبیق 

قانـون و مبـارزه بـا فسـاد خرسـند اسـتیم. حکومت 

افغانسـتان بـا ایجـاد کمیسـیون مبـارزه بـا فسـاد، 

یـک گام بزرگ برداشـته اسـت. امیدوارم کـه به این 

کمیسـیون، منابع مالی و صالحیت الزم داده شـود 

تـا بتوانـد مسـؤولیت هایش را کـه بـرای افغانسـتان 

عملـی  اسـتند  مهـم  کننـده  کمـک  کشـورهای  و 

در  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  عامـه کشـور  وزارت صحـت   

بیسـت و چهار سـاعت گذشـته، 73 فرد مبتـال به بیاری 

کویـد-19 در نقـاط مختلـف کشـور شناسـایی شـده اند. 

ایـن آمـار در روز گذشـته اش، 177 تـن بـود.

ایـن وزارت روز جمعـه 21 قـوس بـا نـر گـزارش روزانـه 

مبتالیـان و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا، نوشـته 

اسـت کـه از 1235 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه شـده 

وزارت  ایـن  شـده اند.  شناسـایی  مبتـال  فـرد   73 کـه 

همچنیـن نوشـته اسـت کـه در 24 سـاعت گذشـته 10 

بیـار کویـد-19 جـان باختـه که میـزان جـان باختگان با 

شـیوع ویـروس کرونـا بـه یک هـزار و 949 رسـیده اسـت. 

ایـن  تاکنـون  عامـه،  وزارت صحـت  آمارهـای  اسـاس  بـر 

ویـروس بـه جـز از والیـت نورسـتان از متامـی والیت هـا 

قربانـی گرفتـه اسـت. وزارت صحت عامه کشـور می گوید 

کـه تاکنـون 48 هـزار و 826 تـن بـه ویـروس کرونـا مبتال 

شـده اند کـه 38 هـزار و 266 تـن آنـان بهبـود یافته انـد. 

حـدود 10 هـزار تـن همچنـان بـا ایـن ویـروس مصـاب 

هسـتند. وزارت صحـت عامـه تاکنـون از بیـش 166 هزار 

فـرد مشـکوک بـه ویـروس کرونـا آزمایـش گرفتـه اسـت. 

پیـش از ایـن گفتـه شـده بود که هـر کیت ازمایـش حدود 

30 دالـر اسـت و هـر ازمایـش نزدیک به سـه هـزار افغانی 

بـرای وزارت صحـت عامـه هزینـه بـر مـی دارد.

بـه دلیـل شـیوع  پیـش  وزارت صحـت عامـه سـه هفتـه 

دوبـاره ویـروس کرونـا، اقـدام بـه مسـدود کـردن تاالرهای 

کابل از قطع نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد
 درباره »اوضاع افغانستان« استقبال کرد
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از صفحه1

از  کابـل  در  مقام هـا   

مجمـع  قطع نامـه  تصویـب 

دربـاره  متحـد  ملـل  سـازمان  عمومـی 

کرده انـد. اسـتقبال  افغانسـتان«  »اوضـاع 

عبداللـه عبدالله، رییس شـورای عالی مصالحه 

ملـی، در توییتـی از تصویـب قطع نامه سـازمان 

از  و  اسـتقبال  افغانسـتان  دربـاره  متحـد  ملـل 

حایـت مالـی  کشـورهای حامی ایـن قطع نامه 

اسـت. کـرده  قدردانـی  صلـح  رونـد  بـه  و 

خارجـه  امـور  وزیـر  امتـر،  محمدحنیـف 

ایـن  تصویـب  کـه  گفـت  توییتـی  در  نیـز 

حایـت  پیـام  نشـان دهنده  قطع نامـه 

از  جهانـی  جامعـه  رصیـح  و  قاطـع 

اسـت. دمواکراتیـک  و  صلح آمیـز  افغانسـتان 

در قطع نامه مجمع عمومی سـازمان ملل متحد 

دربـاره افغانسـتان، بـر تعهد قوی بـرای حایت 

ارضـی،  متامیـت  اسـتقالل،  حاکمیـت،  از 

فرهنگـی،  تنـوع  ملـی،  وحـدت  یک پارچگـی، 

قومی و تاریخی افغانسـتان تأکید شـده اسـت.

در ایـن قطع نامـه بـار دیگر موضع سـازمان ملل 

متحـد دربـاره امـارت طالبان اعالم شـده اسـت 

که از سـوی این نهاد به رسمیت شناخته نشد و 

ملـل متحد در آینده نیز از آن حایت منی کند.

مـاده   ۶۸ کـه  قطع نامـه  ایـن  مقدمـه  در 

شـده  پرداختـه  مختلـف  موضوعـات  بـه  دارد، 

قطع نامـه،  ایـن  تصویب کننـده گان  اسـت. 

تأکیـد  افغانسـتان  بـا  طوالنـی  مشـارکت  بـر 

اسـت  شـده  گفتـه  مقدمـه  در  کرده انـد. 

بـه  افغانسـتان،  بین االفغانـی  متحـدان  کـه 

فرصتـی  صلـح  مذاکره کننـده  طرف هـای 

توافق سیاسـی  بـه  تـا  کردنـد  پیش کـش  را 

یابنـد. دسـت  افغانسـتان،  آینـده  دربـاره 

تجهیـز،  آمـوزش،  بـر  مجـدد  تعهـد  و  حایـت 

نیروهـای  ظرفیـت  توسـعه  و  مالـی  تأمیـن 

اسـت  مـواردی  دیگـر  از  افغانسـتان  امنیتـی 

عمومـی  مجمـع  قطع نامـه  مقدمـه  در  کـه 

سـازمان ملـل متحـد بـه آن اشـاره شـده اسـت.

مقابلـه  رضورت  بـر  مقدمـه  در  هم چنـان   

و  خشـونت ها  چالش هـا،  بـا  فـوری 

جملـه  از  خونیـن  و  تروریسـتی  حمالت هـای 

اسـت. شـده  تأکیـد  هدف منـد  ترورهـای 

تهدیـد  بـه  نسـبت  قطع نامـه  مقدمـه  در 

ادامـه  و  منطقـه  و  افغانسـتان  بـرای  تروریسـم 

نگرانـی  ابـراز  تروریسـتی  گروه هـای  فعالیـت 

متـام  آن  تصویب کننـده گان  و  اسـت  شـده 

کرده انـد. محکـوم  را  تروریسـتی  فعالیت هـای 

سـازمان ملـل متحـد از آتش بـس محـدود که به 

مناسـبت های مختلف در افغانستان برقرار شده 

اسـت، اسـتقبال کرده و خواهـان توقف فوری و 

بـدون قیـد رشط جنـگ و خشـونت ها و اعـالم 

آتش بـس از سـوی همـه طرف هـا شـده اسـت.

طبـق اعـالم منایند گـی افغانسـتان در سـازمان 

ملـل متحـد، قطع نامه مجمـع عمومی سـازمان 

بـا  افغانسـتان  اوضـاع  مـورد  در  متحـد  ملـل 

اکرثیـت 131 رأی بـه تصویـب رسـیده اسـت. 

ملـل  سـازمان  در  آملـان  دایمـی  منایند گـی 

رهـربی  را  قطع نامـه  ایـن  مذاکـرات  متحـد 

حایت شـان  کشـور   ۷۰ و  اسـت  کـرده 

کرده انـد.  اعـالم  قطع نامـه  ایـن  از  را 

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

 مجمـع عمومـی ملـل متحـد بـا تصویـب قطعنامـه ای از پیرفت 

در مذاکـرات صلـح افغانسـتان اسـتقبال کـرد؛ اما تأکیـد کرد که 

تـالش ها بـرای مهار کردن حمالت تروریسـتی طالبـان، القاعده 

و یـا داعش تقویـت یابد.

کـه  اسـت  ایـن  نشـانه  آراء  اکرثیـت  بـا  قطعنامـه  ایـن  تصویـب 

جامعـه جهانـی هنـوز در کنـار دولـت و مـردم افغانسـتان بـوده و 

ایـن کشـور را تنهـا منی گـذارد. ایـن قطعنامـه تعهد آن سـازمان 

را در حایـت از دولـت، مـردم و نیروهـای امنیتـی افغانسـتان 

مـی  روشـنی  ابهام هـا  از  بسـیاری  بـر  و  بخشـد  مـی  اسـتحکام 

انـدازد و بـر بسـیاری از برداشـت ها خـط بطـالن مـی کشـد.

در این قطعنامه بر محورهای ذیل تأکید شده است:

- در قطعنامـه در عیـن حالـی کـه از مذاکـرات صلـح اسـتقبال 

شـده؛ امـا تـداوم خشـونت و افزایـش آن در افغانسـتان به شـدت 

محکـوم شـده اسـت. در سـال جـاری خشـونت از سـوی طالبـان 

افزایـش یافتـه و محکومیـت این عمل طالبان و مسـؤل دانسـن 

ایـن گـروه در ترورهـای هدفمنـد، مبـب گذاری هـا و کشـتارها، 

وزن و اعتبـار ایـن گـروه را در عرصـه بیـن املللـی کاهـش مـی 

دهد.

- در قطعنامـه بـر تعهـد قـوی سـازمان ملـل متحـد بـه حایـت 

از حاکمیـت، اسـتقالل، متامیـت ارضـی، یک پارچگـی، وحـدت 

ملـی، تنـوع فرهنگـی، قومـی و تاریخـی افغانسـتان تأکید شـده 

و  سیاسـی  نظـام  از  حایـت  مفاهیـم  ایـن  از  حایـت  اسـت. 

جمهـوری اسـالمی اسـت و بـه صـورت واضـح تفکـر انحصـاری و 

محـدود طالبـان را نفـی مـی کنـد. 

- مهمریـن مسـأله ایـن اسـت که سـازمان ملل مانند سـال های 

گذشـته بـا طالبـان برخـورد کـرده و هیـچ تغییـری در رویکـرد آن 

سـازمان نسـبت به گروه طالبان به وجود نیامده اسـت. قطعنامه 

بـر عـدم حایـت از طالبان در آینـده تأکید کرده اسـت.

- سـازمان ملـل متحـد حایـت و تعهد مجـدد خود را بـر آموزش، 

امنیتـی  نیروهـای  ظرفیـت  توسـعه  و  مالـی  تأمیـن  تجهیـز، 

تکـرار کـرده اسـت. افغانسـتان 

- در قطعنامـه بـر رضورت مقابلـه فـوری بـا چالش ها، خشـونت ها 

و حمـالت تروریسـتی و از جملـه ترورهـای هدفمنـد تأکید شـده 

اسـت و ایـن هـان چیـزی اسـت کـه بارهـا از سـوی حکومـت 

افغانسـتان بـه عنـوان خواسـت های اساسـی مـردم مطـرح شـده 

است.

- سـازمان ملـل خواهـان توقـف فـوری و بدون قیـد و رشط جنگ 

و خشـونت و اعـالم آتـش بـس از سـوی طرف هـا گردیـده کـه بـا 

خواسـت حکومـت افغانسـتان کامـال همخوانـی دارد.

- در قطعنامـه نـام طالبـان در ردیـف شـبکه حقانـی، القاعـده و 

داعـش بـه عنـوان گروه هـای تروریسـتی ذکـر شـده اسـت و ایـن 

نشـان مـی دهـد کـه سـازمان ملـل بـر ارتبـاط عمیـق و دوامـدار 

طالبـان بـا گـروه هـای  تروریسـتی آگاه مـی باشـند. 

- بـه صـورت کلـی سـازمان ملـل بـا گـروه طالبـان بـه عنـوان یک 

و  از جمهـوری اسـالمی  و  گـروه خشـونت طلـب برخـورد کـرده 

تـالش هایـش بـرای دسـتیابی بـه صلـح و خودکفایـی قاطعانـه 

حایـت کـرده اسـت.

- بـه گفتـه سـفیر آملان در سـازمان ملـل، این قطعنامـه یک پیام 

قـوی بـرای مـردم افغانسـتان اسـت کـه در ایـن رشایـط دشـوار، 

جامعـه جهانـی ماننـد گذشـته در کنـار مـردم مـی باشـد و بـه 

حایـت هـای خـود همچنـان ادامـه مـی دهـد.

همـه مـی بینیـم که برخـی از شـخصیت هـای سیاسـی، رهربان 

احـزاب و حلقـه هـای دیگـر بـه دلیـل ایـن کـه دسـتش ماننـد 

گذشـته در دسـرخوان حکومـت دراز نیسـت؛ زمزمـه حکومـت 

بلنـد  شـان  خانه هـای  پسـتوهای  و  زمینی هـا  زیـر  از  را  مؤقـت 

مـی کردنـد و بـه ایـن مسـأله امیـدوار بودنـد کـه بـا از بیـن رفن 

نظـام فعلـی، آنهـا دوباره می توانند از حاشـیه به من سیاسـت و 

جریـان هـای سیاسـی در افغانسـتان وارد شـوند. 

هانطـوری کـه ترامـپ و خلیـل زاد بـا رویکردهـای یـک جانبـه 

شـان، از بیـرون ساختارسیاسـی افغانسـتان را هـدف قـرار داده 

بودنـد؛ ایـن اشـخاص، حلقه هـا و گـروه هـا از درون، پایه هـای 

نظـام را سسـت مـی کردنـد. بـا آن که انتخابـات امریـکا تا حدی 

امیـد  بـه  تعـدادی  هـم  هنـوز  امـا  کـرد؛  کمرنـگ  را  ایـده  ایـن 

حکومـت مؤقـت نفـس مـی کشـند و در ایـن راه مرموزانـه تـالش 

کنند. مـی 

مهمریـن پیـام قطعنامه سـازمان ملل بـه گروه طالبان اسـت که 

دیگـر جامعـه جهانـی بـه هیچ وجه امارت اسـالمی را به رسـمیت 

منـی شناسـد، بنابراین خـواب امارت را از خـود دور کنند. جهت 

دیگـر پیـام آن بـه گروه هـای داخلی اسـت که جامعـه جهانی در 

حایـت از نظـام فعلی محکم و اسـتوار می باشـد؛ بنابراین طرح 

حکومـت مؤقـت از اسـاس بی معنا می باشـد.

اشـاره شـده مشـارکت  آن  بـه  ایـن قطعنامـه  در  کـه  موضوعـی 

فراگیـر سیاسـی اسـت کـه در سـایه نظـام فعلـی قابـل تحقـق 

مـی باشـد. حـال تعجـب اینجـا اسـت کـه بـا شـناختی کـه همه 

مـردم و گـروه هـای سیاسـی از طالبـان و امـارت اسـالمی شـان 

دارنـد، چطـور جامعـه جهانـی حاکمیت امـارت را در افغانسـتان 

نفـی مـی کنـد؛ امـا متأسـفانه برخـی ساسـیون رصف بـه خاطـر 

منافـع شـخصی حـارض می شـوند به نابـودی نظام راضی شـوند 

و بـه امـارت طالبانـی آری بگویند. حرف ما با این سیاسـتمداران 

ایـن اسـت کـه بیاینـد با مـردم و جامعـه جهانی همراه شـوند و از 

جمهوریـت و نظـام بـا متام تـوان و قدرت دفاع کننـد. برای یکبار 

هـم کـه شـده بـه مـردم افغانسـتان نشـان دهند کـه بـرای تأمین 

منافـع مـردم و حفظ اسـتقالل و حاکمیت سیاسـی، از خواسـت 

و منافـع شـخصی خـود بگذرنـد و بـه جمهوریت و پایـداری نظام 

فعلـی »آری« بگوینـد.

سرمقاله

حمایت قاطع سازمان ملل متحد 
از جمهوری اسالمی افغانستان

ــه  ــو. ل ــه راټول ــه ب ــوو، قومون ــه ک ــږ پورت ــه غ ــا ب ــږو، بي راټولې

ــه وژين. (( ــوږ ن ــور دې م ــې ن ــواړو چ ــم غ ــو ه ــله وال وس

ــې  ــوب کمېټ ــو د خونديت ــان خربياالن ــې د افغ ــار ک ننګره

ــې  ــې د مالل ــړ چ ــګار وک ــم ټين ــدرد ه ــاه هم ــر شېرش م

ميونــد قاتلــن دې علنــي مجــازات يش. د ننګرهــار د 

ــل،  ــه خوږياڼــي ووي ــم الل ــو او فرهنــګ رييــس رحي اطالعات

ــدا اوس  ــخ دی او هم ــواښ رسه م ــه ګ ــد ل ــو ژون د خربياالن

ــر  ــې ډې ــړی چ ــه ک ــر الس ــت ت ــو لېس ــي ادارو ي ــم امنيت ه

ــد  ــې ميون ــه شــوي دي. د مالل ــه ګوت ــه کــې پ ــاالن پ خربي

پــه يــاده جــوړه شــوې دې غونــډې تــه د کندهــار او خوســت 

يــو شــمېر خربيــاالن هــم راغــي و چــې ماللــه يــې د ټــول 

ــړه. ــاده ک ــهيده ي ــتان ش افغانس

هغــه زیاتــه کــړه، دغــې کورنــۍ د خونــې ګرمولــو لپــاره 

صنــديل ایښــې وه او لــه ګازي بخــارۍ یې کار اخیســت، 

بخــارۍ مــړه شــوې او خونــه ګاز نیولــې وه، کلــه چــې یې 

ــتی  ــې اور اخیس ــوي، خون ــه ولګ ــارۍ بیرت ــتل بخ غوښ

دی.

دی وايــي، پــه دې پېښــه کــې یــوې مــور لــه خپلــو دوو 

ــو  ــوه وراره رسه ی ــدارې او ی ــوې ورین ــو، ی ــو، دوو لوڼ زامن

ــه الســه ورکــړی دی. ــد ل ځــای خپــل ژون

ــو  ــو ګرمول ــۍ د خون ــرې کورن ــړېدو رسه ډې ــه س ــوا ل د ه

لپــاره لــه ګازي بخاریــو کار اخــي چــې کلــه کلــه د بــې 

احتیاطــۍ لــه املــه دغســې بوږنوونکــي پېښــې کېــږي.

ــويل  ــان ني ــې دوه کس ــور ي ــه ت ــل پ ــد د-قت ــې ميون ــې د مالل چ

دي. د ننګرهــار خربيــاالن چــې نــن د لينــدۍ پــه ۲۱مــه د دغــه 

واليــت اطالعاتــو او فرهنــګ رياســت انګــړ کــې راټــول شــوي وو، 

پــر ماللــې ميونــد بريــد يــې وغانــد، د قاتلينــو د نيولــو د اقــدام 

ــو د  ــه د قاتلين ــې ک ــړه چ ــې وک ــتنه ي ــړ او غوښ ــې وک ــی ي هرکل

ــي محاکمــه او  ــد علن ــو باي ــه وي، ن ــه ن ــدو خــربه ډرام ــول کې ني

مجــازات يــې کــړي.

پــه ننګرهــار کــې د اريانــا تلوېزيــون خربيــال رحمــت اللــه زيارمل 

ــه  ــد ويش او پ ــه باي ــي محاکم ــو علن ــې د قاتلين ــل، د مالل ووي

اعــدام محکــوم يش تــر څــو ثابتــه يش چــې د نيولــو قضيــه يــې 

ډرامــه نــه حقيقــي ده.

ــه  ــا ب ــه منــل شــوه بي ــه کــړه: )) کــه زمــوږ غوښــتنه ون هغــه زيات

ــه  ــد پ ــوزې اړون ــي ح ــې امنیت ــار د ۵م ــار ښ ــه د کنده پېښ

ــوې ده. ــې ش ــه ک ــوراين مېن ن

د کندهــار د امنیــې قوماندانــۍ ویانــد جــال نــارص بارکــزي 

ــه پېښــه تاییــد کــړه او ویــې  ــژواک ت ــه ۲۱مــه  پ د لینــدۍ پ

ویــل، پېښــه تېــره شــپه د بــې احتیاطــۍ لــه املــه شــوې او د 

یــوه کــور اووه تنــه پــه کــې مــړه شــوي دي.

د نجیــب پــه نــوم د ســیمې یــوه اوســېدونکي پــژواک خــربي 

اژانــس تــه وویــل، پېښــه د ده د خپلوانــو پــه کــور کــې شــوې 

ده.

هغــه زیاتــه کــړه، پــه دې پېښــه کــې د یــوې کورنــۍ ۷ غــړي 

)پنځــه ماشــومان او دوه ښــځې( مــړه شــوي دي.

د ننګرهــار واليــت خربياالنــو د ماللــې ميونــد پــه يــاد جــوړه 

ــوړې  ــه د نوم ــې ک ــړه، چ ــتنه وک ــې غوښ ــته ک ــوې ناس ش

قاتلــن رښــتيا هــم نيــول شــوي وي، بايــد علنــي محاکمــه 

ــازات يش. ــد مج او اش

د انعــکاس پــه نــوم د يــو خصــويص تلوېزيــون ويانــده 

ــالل  ــې د ج ــاوخوا اووه بج ــهار ش ــرون س ــد پ ــۍ ميون مالل

ابــاد ښــار د درېيمــې ناحيــې پــه مربوطاتــو کــې د ناپېژانــدو 

وســله والــو لــه لــوري لــه خپــل موټــر چلوونکــي رسه يوځــای 

ــوه. ووژل ش

د نومــوړې وژنــه پــه کــور دننــه او نړيوالــه کچــه وغنــدل شــوه 

او لــه حکومــت څخــه يــې د قاتلينــو د نيولو غوښــتنه وشــوه.

د ننګرهــار وايل تېــره شــپه پــر خپلــه فيســبوک پاڼــه وليــکل 

ــه  ــوه کــور کــې د ګازي بخــارۍ ل ــه ی  د کندهــار ښــار پ

ــه کــې  ــه اور لګېدلــی چــې د یــوې کورنــۍ ۷ تنــه پ امل

ــړه شــوي دي. م

د ننګرهار خربياالن: که د ماللې ميوند قاتلني رښتيا نيول شوي وي، بايد علني محاکمه يش

کندهار کې د ګازي بخارۍ له امله اورلګېدنې د یوې کورنۍ اوه تنه ووژل

وزیر امور خارجه:  پرونده بدرفتاری نیروهای اسرتالیایی با غیرنظامیان

 توسط گروه کاری مشرتک بررسی شود

قتل سه خربنگار در یک ماه؛

 »قاتالن الیاس داعی و ماللی میوند بازداشت شدند«

سفیر جاپان: خشونت ها در افغانستان کاهش یابند و آتش بس برقرار شود

موج دوم کرونا و کاهش نسبی مبتالیان؛

 73 تن در شبانه روز گذشته مبتال به ویروس کرونا شدند

کرده اند. مطـرح 

بـا ایـن حال امتر برای رسـیدگی بهر بـه این قضیه 

کاری  گـروه  یـک  ایجـاد  مرتبـط،  مسـایل  سـایر  و 

مشـرک از سـوی مقامـات افغانسـتان و آسـرالیا را 

پیشـنهاد کرده اسـت. این وزارت در خربنامه نوشته 

اسـت کـه وزیر خارجه اسـرالیا پیشـنهاد آقای امتر 

را یـک »مفکـوره خـوب« دانسـته و گفتـه اسـت کـه 

بـه سـفیر ایـن کشـور در کابـل دسـتور می دهـد تـا 

بـا مقام هـای افغانسـتان بحـث و تبـادل نظـر کنـد.

چنـدی  اسـرالیا  دفـاع  وزارت  کـه  اسـت  گفتنـی 

پیـش گـزارش تحقیقـی را بـه نر رسـاند کـه در آن 

از تخطـی جنگـی نیروهـای ویـژه ی ایـن کشـور در 

افغانسـتان پرده برداشـته شده اسـت. براساس این 

گـزارش نیروهـای ایـن کشـور ۳۹ تـن را بـه شـکل 

کشـته اند. غیرقانونـی 

ماللـی میونـد، گوینـده ی تلویزیـون خصوصـی انعـکاس 

در ننگرهـار صبـح روز پنج شـنبه بـا راننـده اش از سـوی 

افراد مسـلح در شـهر جالل آباد کشـته شـدند. مسئولیت 

ایـن حملـه را گـروه داعـش بـر عهـده گرفته اسـت.

در حـدود یـک مـاه گذشـته سـه خربنـگار در افغانسـتان 

سـیاوش  یـا  شـده اند.  کشـته  هدفمنـد  حمـالت  در 

نیـوز  طلـوع  خصوصـی  تلویزیـون  پیشـین  گرداننـده ی 

در کابـل کـه هنـوز عامـالن قتـل او بازداشـت نشـده اند، 

الیـاس داعـی خربنـگار رادیـو آزادی در هلمنـد و ماللـی 

در  انعـکاس  خصوصـی  تلویزیـون  گوینـده ی  میونـد 

ننگرهـار. 

پـس از آن کـه ماللی میونـد با راننـده اش در یک حمله ی 

مسـلحانه در شـهر جالل آبـاد کشـته شـدند، نهادهـای 

حامـی رسـانه ها خواهـان پی گیـری جـدی پرونده هـای 

قتـل خربنگاران شـدند.  این نهادهـا همچنان گفتند که 

حکومـت در بررسـی پرونده هـای قتـل خربنـگاران جدی 

نیسـت. مسـئوالن نهاد نـی )حایت کننده ی رسـانه های 

روز  خربنـگاران  مصونیـت  کمیتـه  و  افغانسـتان(  آزاد 

گذشـته در یـک نشسـت خـربی از حکومـت افغانسـتان 

سـایر  و  میونـد  ماللـی  قتـل  عامـالن  کـه  خواسـتند 

خربنـگاران را شناسـایی و مجـازات کنـد. آنـان همچنـان 

خطـاب بـه طالبـان گفتنـد کـه ثابـت کننـد کـه در قتـل 

خربنگاران دسـت ندارند.مجیب خلوتگـر، رییس اجرایی 

دفـر نـی گفـت کـه بـه شـمول ماللـی میونـد و طاهـر 

خـان راننـده اش از مـاه جدی سـال ۱۳۹۸ تـا کنون ۱۰ 

خربنـگار و کارمنـد رسـانه ای در کشـور کشـته  شـده اند.

بسـازد.«

بـه  افغانسـتان  اگـر  کـه  می گویـد  جاپـان  سـفیر 

صلـح دسـت یابـد کشـورش کمک هـا به این کشـور 

از  پشـتیبانی  بـه  »جاپـان  کـرد:  بیشـر خواهـد  را 

افغانسـتان در چندیـن بخش به شـمول کشـاورزی، 

توسـعه روسـتاها، آمـوزش، صحـت، توسـعۀ منابـع 

همچنـان  داد.  خواهـد  ادامـه  امنیـت  و  انسـانی 

بـا  کـه  کرده اسـت  تعهـد  جاپـان  وزیـر  نخسـت 

کـه  آماده اسـت  جاپـان  صلـح،  رونـد  پیرفـت 

کمک هـای بیشـر را بـه مـردم افغانسـتان بررسـی 

کنـد.«

شـش  بدینسـو  میـالدی   ۲۰۰۱ سـال  از  جاپـان 

اعشـاریه هشـت میلیـارد دالر بـه افغانسـتان کمک 

کرده اسـت. سـفیر جاپـان می گویـد کـه این کشـور 

تـا سـال ۲۰۲۴میـالدی نیـز هـر سـال یـک صـد و 

هشـتاد میلیـون دالـر دیگـر را بـه افغانسـتان کمک 

خواهـد کـرد. 

عروسـی کـرد. ایـن وزارت گفتـه بـود کـه یکـی از عوامـل 

انتشـار ویـروس، تجمـع در تاالرهاسـت.

بـه دنبـال ایـن اقـدام و بـه تصمیـم کابینـه، مکتب هـای 

دولتـی و خصوصـی نیـز بسـته شـد. قرار اسـت کـه اواخر 

هفتـه جـاری، متامـی دانشـگاه ها )خصوصـی و دولتـی( 

نیـز مسـدود شـود. اولیـن فـرد مبتـال بـه ویـروس کرونـا 

اوایـل سـال جاری خورشـیدی در والیت هرات شناسـایی 

شـد. ایـن ویـروس با رسعتی بـاال به متامی کشـور رسایت 

کـرد. وزارت صحـت عامـه همچنیـن روز چهارشـنبه 19 

محمولـه  اولیـن  دیگـر،  مـاه  هفـت  تـا  کـه  گفتـه  قـوس 

واکسـین ویروس کرونا وارد کشـور خواهد شـد. قرار است 

ایـن واکسـین در مرحلـه اول بـه افرادی کـه در گروه خطر 

تشـخیص شـوند، تزریق شـود و سایر شـهروندان در شش 

مرحلـه دیگـر واکسـین زده خواهنـد شـد.
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سیاست تاکتیکی پاکستان 
در قبال افغانستان پس از ناکامی ترامپ- ) بخش اول(

سنجش عدالت انتقالی وتأمین حقوق قربانیان؛ به مثابۀ صلح پایدار درافغانستان

هــای تعامــل تجــاری و اقتصــادی میــان ایــن دو کشــور تأکیــد 

ــه  ــات عالیرتب ــدی مقام ــد و بازدی ــر دی ــس از ه ــد. پ ــی کنن م

ــق مــی شــود کــه پــس  ــرای مــردم خل ــن تلقــی ب طرفیــن، ای

پاکســتان  خارجــی  سیاســت  و  خارجــی  روابــط  ایــن،  از 

و افغانســتان از حالــت امنیــت محــور بــه حالــت روابــط 

ــرد.  ــد ک ــر خواه ــادی تغیی ــی و اقتص ــز فرهنگ ــاملت آمی مس

امــا ایــن هــدف تاکنــون تحقــق پیــدا نکــرده اســت و تــا ســال 

هــای مدیــد  محقــق نخواهــد شــد. بــه همیــن نــگاه اســت کــه 

ســفر عمــران خــان نیــز نخواهــد توانســت بــر واقعیــت هــای 

موجــود غلبــه کنــد. دلیــل اش اینســت کــه نهادهــای امنیتــی 

همیشــه تــاش مــی کننــد کــه سیاســت خارجــی خــود را بــا 

افغانســتان پیوســته بــر اســاس فرضیــه هــا و اصــول امنیتــی با 

افغانســتان تنظیــم مــی کنــد و بــه آن پافشــاری دارد. عواملــی  

ــر امنیتــی پاکســتان در  کــه باعــث اســراتژی انعطــاف ناپذی

قبــال افغانســتان شــده اســت را مــورد بررســی قــرار مــی 

ــم: دهی

1. ساختار نظامی پاکستان

کشــور پاکســتان در ایــن عمــر کوتــاه خــود، تقریبــا بــا تــرس 

ــت  ــن سیاس ــتان در دام ــت. پاکس ــده اس ــزرگ ش ــراس ب و ه

ــی کان نشــده اســت.  مدن

ــرال هــای نظامــی اســت. اگــر  ایــن کشــور دســت پــرورده ژن

اشاره:

ــنبه 29  ــتان روز پنجش ــم پاکس ــدر اعظ ــان ص ــران خ عم

ــۀ  ــرد پروس ــرای پیش ــر ب ــاش بیش ــام "ت ــا پی ــرب ب عق

صلــح افغانســتان و تقویــت روابــط نیــک فرهنگــی و 

ــرک  ــس مش ــان در کانفران ــد. خ ــل ش ــاری" وارد کاب تج

ــد  ــتان، تأکی ــور افغانس ــس جمه ــا رئی ــی اش ب مطبوعات

ــت و  ــن امنی ــرای تأمی ــد ب کــرد کــه او هرچــه را کــه بتوان

ــد داد.  ــام خواه ــتان انج ــح افغانس ــه صل ــت پروس موفقی

پــس از چنــد ســال روابــط رسد سیاســی میــان پاکســتان 

ــای  ــه معن ــل ب ــه کاب ــان ب ــران خ ــفر عم ــتان، س و افغانس

ترمیــم روابــط سیاســی میــان کابــل و اســام آبــاد تلقــی 

ــد. گردی

در ایــن نوشــته بــرآن هســتیم کــه بــه ایــن ســؤال اساســی 

پاســخ بدهیــم کــه آیــا ترمیــم روابــط سیاســی پاکســتان 

ــدار در افغانســتان  ــح پای ــن صل و افغانســتان باعــث تأمی

پاکســتان منی خواهــد در  خواهــد شــد؟ وگرنــه چــرا 

ــن شــود؟  ــدار تأمی ــت پای افغانســتان امنی

1.هــدف پاکســتان از تــاش بــرای تقویــت روابــط 

سیاســی بــا افغانســتان

عمــران خــان در ســفرش بــه کابــل گفــت کــه پاکســتان 

ــاز  ــان و آغ ــکا و طالب ــان آمری ــح می ــای صل در گفت وگوه

ــش  ــان، نق ــتان و طالب ــت افغانس ــان دول ــا می گفت وگوه

مهمــی را بــازی کــرده اســت. او بــرای دولــت و مــردم 

افغانســتان اطمینــان داد کــه کشــورش در حــد تــوان 

ــان خشــونت ها در افغانســتان تــاش می کنــد.  ــرای پای ب

امــا بــا ایــن هــم در افــکار عمومــی مــردم افغانســتان بــی 

بــاوری وجــود دارد. بــی بــاوری مــردم و دولــت افغانســتان 

بــه گفتــه هــای خــان ریشــه در تنش هــای تاریخــی ایــن 

دو کشــور دارد کــه در بخــش دوم ایــن نوشــته بــه آن 

اشــاره مــی شــود.

واقعیــت اینســت کــه پاکســتان نســبت بــه قضایــای 

افغانســتان همیشــه در عیــن حالیکــه بحــران آفریــده 

اســت پیوســته تــاش کــرده اســت تــا خــودش را در میــان 

بازیگــران دخیــل در مســئله افغانســتان، بعنــوان راه حــل 

ــز نشــان بدهــد.  اساســی نی

ترامــپ  جمهــوری  ریاســت  دوره  طــول  در  پاکســتان 

در آمریــکا،  در گفتگوهــای صلــح افغانســتان قرابــت و 

ــد  ــبب ش ــر س ــن ام ــرد و همی ــدا ک ــک پی ــکاری نزدی هم

کــه بــا حامیــت سیاســی پاکســتان، گــروه طالبــان بــدون 

پرداخــت هیــچ هزینــه ای بیــش از پنــج هــزار زندانــی 

ــتان  ــای افغانس ــدان ه ــکا از زن ــار آمری ــا فش ــودش را ب خ

ــرآن  ــاره بــه صفــوف جنــگ برگرداننــد. عــاوه ب آزاد و دوب

ــود  ــی خ ــه سیاس ــان وجه ــی، طالب ــازی سیاس ــن ب در ای

دولــت  همطــراز  دیپلامتیــک  ســطح  در  و  بازیافــت  را 

ــت.  ــش رف ــه پی ــتان ب افغانس

اکنــون کــه نتیجــه انتخابــات آمریــکا خــاف انتظــار 

ــد.  ــی کنن ــاع م ــجم دف ــورت منس ص

ایــن  پاکســتان  در  پیامــد چنیــن وضعیتــی  و  نتیجــه 

ــه  ــتان همیش ــی پاکس ــای نظام ــه نهاده ــت ک ــده اس ش

ــر  ــورهای دیگ ــا کش ــتان را ب ــه پاکس ــای منازع ــون ه کان

ــش  ــه ارت ــه ب ــتان همیش ــردم پاکس ــا م ــد ت ــرم نگهدارن گ

هــا  آن  از  و  باشــند  نیازمنــد  پاکســتان  اســتخبارات  و 

قهرمانــان همیشــه مدافــع را در اذهــان شــان تجســم 

ــد.  کنن

بدیهــی اســت کــه گــرم نگهداشــن کانــون هــای منازعــه 

بــرای همیشــه، دولــت هــای مدنــی پاکســتان را نیــز وادار 

ــی  ــت خارج ــراتژی را در سیاس ــن اس ــه ای ــد ک ــی کنن م

خــود بــا کشــورها، مــورد نظــر قــرار بدهنــد و آن را اعــامل 

ــران  ــه ره ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــد ب ــن رو بعی ــد. از ای کنن

سیاســی پاکســتان بتوانــد در سیاســت خارجــی خــود 

پالیســی را وضــع کنــد کــه خــاف سیاســت امنیتــی 

ــی  ــان عل ــران خ ــد. عم ــتان باش ــی پاکس ــاختار نظام س

رغــم رابطــه نزدیکــی کــه بــا نهادهــای نظامــی پاکســتان 

ــا  ــاز هــم نتوانســت کــه در روابــط سیاســی خــود ب دارد ب

افغانســتان خــاف سیاســت گذشــته پاکســتان عمــل 

کنــد و ســفر اخیــر او بــه افغانســتان نیــز هیــچ تأثیــر 

ــت. ــد گذاش ــا نخواه ــر ج ــدی ب جدی

ــه  ــت یافت ــدرت دس ــه ق ــور ب ــن کش ــی در ای ــت مدن سیاس

ــای  ــاد ه ــب نه ــی از جان ــورت اعطای ــه ص ــم ب ــت، آن ه اس

ــت.  ــوده اس ــتان ب ــی پاکس نظام

کســانی کــه بــه سیاســت و دولــت داری در پاکســتان 

ارشاف دارنــد ایــن تعبیــر را درســت درک خواهنــد کــرد کــه 

نهــاد هــای نظامــی در پاکســتان بعنــوان "دولــت اصلــی در 

درون یــک دولــت" اســت. هربــار کــه دولــت مدنــی برخــاف 

نهادهــای نظامــی و اســراتژی آنــان رفتــار کــرده انــد و یــا 

مقامــات نظامــی پاکســتان احســاس کــرده انــد کــه دولــت 

ــرف  ــان منح ــده آن ــف ش ــی تعری ــیر اصل ــی دارد از مس مدن

ــه  ــت را ب ــی، دول ــای نظام ــک کودت ــا ی ــورا ب ــوند، ف ــی ش م

مســیر تعییــن شــده برگردانــده انــد. در عمــر کوتــاه دولــت 

ــار دولــت  ــه ب ــتان س ــای نظامــی پاکس ــتان، نهاده پاکس

مدنــی را کودتــا کــرده انــد و بعــدا دولتــی را رسکار آورده انــد 

کــه ناگزیــر بــوده انــد در مســیر تعییــن شــده حرکــت کننــد.

ــن مــورد  ــز در ای ــن، مســئله منافــع صنفــی نی ــر ای عــاوه ب

نبایــد از دیدهــا پنهــان نگهداشــته شــود. ژنــرال هــای 

نظامــی و اســتخباراتی پاکســتان و تقریبــا متــام نیروهــای 

در  نظامــی  صنــف  یــک  بــه  تبدیــل  پاکســتان  مســلح 

ــود  ــی خ ــع صنف ــه از مناف ــند و همیش ــی باش ــتان م پاکس

در برابــر تصمیــامت و پالیســی دولــت مدنــی پاکســتان بــه 

ــت  ــا اس ــه قضای ــتان متوج ــت پاکس ــد، دول ــتان ش پاکس

کــه ممکنســت دولــت آقــای بایــدن نســبت بــه قضایــای 

افغانســتان تجدیــد نظــر کنــد. تجدیــد نظــر و یــا ادامــه 

سیاســت آمریــکا بــا افغانســتان و مبــارزه بــا تروریــزم 

امللــل  بیــن  و  منطقــه  کشــورهای  همــکاری  بــدون 

ممکــن نیســت. از ایــن رو دولــت پاکســتان بــا یــک 

ــود  ــی خ ــه سیاس ــت رابط ــدد تقوی ــتی در ص ــش دس پی

بــا افغانســتان شــده اســت و در ســطح یــک هیــأت بلنــد 

ــام داد و از  ــک انج ــفر دیپلامتی ــتان س ــه افغانس ــه ب پای

ــتان  ــت افغانس ــردم و دول ــا م ــدی ب ــام و ج ــکاری مت هم

اطمینــان خاطــر داد. در نــگاه دیپلامتیــک در اصــل 

ــن  ــکا ای ــد آمری ــت جدی ــه دول ــتان ب ــم پاکس ــدر اعظ ص

پیــام را مخابــره کــرد کــه در تجدیــد نظــر یــا دوام برنامــه 

ــک  ــوان ی ــتان بعن ــه پاکس ــتان، متوج ــا افغانس ــش ب های

بازیگــر اصلــی یــا همــکار قدرمتنــد باشــد و آن را هرگــز 

ــگارد. ــه ان ــده ن نادی

از دیگــر جانــب بایــد بــه خاطــر داشــت کــه قضیــه 

ــازی پیچیــده شــده اســت  ــه یــک ب افغانســتان تبدیــل ب

و عوامــل و بازیگــران مختلــف منطقــه ای و بیــن املللــی 

دارد. درســت اســت کــه در بخــش زیــادی از ایــن بــازی، 

دارد  مســتقیم  و  قدرمتنــد  دســت  پاکســتان  دولــت 

ــا شــود  ــه ادع ــاد تخصصــی نیســت ک ــن هــم زی ــی ای ول

ــان خاطــر و حتــی عــزم جــدی پاکســتان  ــا اطمین کــه ب

ــی  ــل ناامن ــام عوام ــتان، مت ــی در افغانس ــار ناامن ــر مه ب

صلــح  پروســه  و  شــود  فصــل  و  حــل  افغانســتان  در 

ــردم و  ــرای م ــول ب ــل قب ــار قاب ــد انتظ ــه ح ــتان ب افغانس

ــد. ــتان برس ــت افغانس دول

از ایــن رو نــگاه نگارنــده بــر اینســت کــه ســفر صــدر اعظم 

ــی  ــفر تاکتیک ــک س ــر ی ــتان بیش ــه افغانس ــتان ب پاکس

بــود و تأثیــر چندانــی بــر اســتقرار امنیــت و مهــار گــروه 

هــای دهشــت افکــن نــدارد. گــواه اصلــی بــر ایــن 

ــان  ــران خ ــفر عم ــد از س ــه در روز بع ــت ک ــه اینس قضی

بــه افغانســتان، بیــش از 23 راکــت در کابــل شــلیک 

شــدند. در نتیجــه مجمــوع ایــن راکــت هــا ده تــن شــهید 

و پنجــاه و یــک تــن زخمــی شــدند. بــا ایــن رویکــردی کــه 

در پاســخ بــه ســؤال اول داشــتیم بــرای خواننــدگان ایــن 

ســؤال بــه وجــود مــی آیــد کــه واقعــا چــرا پاکســتان منــی 

خواهــد در افغانســتان امنیــت پایــدار تأمیــن شــود؟ 

پاســخ بــه ایــن ســؤال را در قالــب بخــش دوم نوشــته بــه 

پیــش مــی بریــم.

2.عوامــل ریشــه دار تنــش سیاســی میــان پاکســتان 

و افغانســتان

کــه  اســت  بــوده  ایــن  همیشــه  دیپلامتیــک  عــرف 

ــت هــای پاکســتان  ــدگان دیپلامتیــک و رسان دول مناین

و افغانســتان در دیــدار هــای رســمی خــود ماننــد ســفر 

عمــران خــان بــه کابــل بــه مشــرکات فرهنگــی، رضورت 

سیدآصف حسینی  

مصطفی شفیق
ــه  ــن را گرفت ــن رسزمی ــان ای ــزاران انس ــان ه ــام داده  و ج انج

اســت. ایــن نــوع کشــتارها از ســوی طالبــان؛ از پایــگاه 

نظامــی گرفتــه تــا مراکــز دانشــگاهی و کورس هــای آموزشــی و 

شــهروندان، زنــان و کــودکان بی گنــاه ایــن رسزمیــن را بــا بــی 

رحامنه تریــن و خشــونت بار ترین اشــکال جنایــات جنگــی 

علیــه برشیــت بــه اجــرا گذاشــن و از هیــچ گونــه رفتارهــای 

ــت و  ــق دول ــانی را در ح ــد انس ــای ض ــار و رفتاره ــونت ب خش

مــردم افغانســتان فــرو گــذار نکــرده انــد و در حیــن مذاکــرات 

صلــح ایــن نقــض فاحــش حقــوق بــرشی را انجــام داده اســت. 

از ایــن منظــر، اســتقرارصلح بــا گــروه طالبــان؛ بــا مکانیســم 

اجــرای منــودن برنامــه عدالــت انتقالــی؛ تنهــا راهــکاری 

ــج  ــان در مــدت بیســت و پن اســت، کــه از ســوی گــروه طالب

ــهروندان  ــت و ش ــه دول ــی علی ــات جنگ ــب جنای ــال مرتک س

افغانســتان شــده اســت، نقــض گســردۀ حقــوق بــرشی، عــدم 

ــای  ــم گفت و گوه ــول و مکانیس ــه اص ــدی ب ــای بن ــد و پ تعه

تحقــق صلــح بــا هیئــت دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان 

و عــدم کاهــش حمــات تروریســتی، انتحــاری و انفجــاری در 

حیــن مذاکــرات صلــح بــه اجرا گذاشــته شــده اســت. از ســوی 

دیگــر، وارد ســاخن و در اولویــت قــراردادن مفاهیــم عدالــت 

ــرای دلجــوی و  ــد ب ــزاری اســت کــه می توان انتقالــی؛ تنهــا اب

ــای  ــه خانوده ه ــان، ب ــی پای ــای ب ــا و رنج ه ــه درده ــام ب التی

قربانیــان جنــگ و خشــونت می باشــند و در کاهــش دادن آن 

دردهــا و رنج هــا تأثیــر مثبــت گذاشــته و مســیر اســتقرارصلح 

ــۀ  ــد و هم ــی کن ــم م ــوار و فراه ــتان را هم ــدار در افغانس پای

شــهروندان و خانــواده هــای قربانیــان جنــگ و ترورهــای 

پروســۀ  در  را  خــود  هدف منــد  و  زنجیــرۀ  و  سیســتامتیک 

ــی اصلــی  ــی کــه قربان ــح ســازی در جامعــۀ افغان فراینــد صل

رشیــک  اســت؛  شــده  مذهبــی  افراط گــرای  ایدئولــوژی 

ــش  ــدار را از آن خوی ــی و پای ــح دایم ــت صل ــته و مالکی دانس

می دانــد.

گفتــار یکــم: بازتولیــد مفاهیــم عدالــت انتقالــی؛ مقدمــۀ 

صلــح دایمــی در افغانســتان؛

عدالــت انتقالــی مفهومــی نســبتاً جوانــی اســت. در نظریه هــا 

ــده  ــه ش ــوم ارائ ــن مفه ــی از ای ــف مختلف ــا و تعاری و دیدگاه ه

ــامن  ــف ه ــن تعاری ــن در ای ــدر متیق ــال ق ــن ح ــا ای ــت. ب اس

ــل  ــان، رسمنشــی  ســازمان مل ــی عن ــی اســت کــه کوف معنای

ــه شــورای  ــادی خــود ب متحــد، در کــزارش ســال 2004 می

امنیــت، از عدالــت انتقالــی ارائــه کــرده اســت. طبــق تعریــف 

او، عدالــت انتقالــی: »همــۀ مکانیســم ها و فرایندهایــی را در 

ــرای  ــه ب ــای جامع ــا تاش ه ــت ب ــط اس ــه مرتب ــرد ک برمی گی

ــرای  ــته، ب ــده در گذش ــات عم ــراث تخلف ــا می ــدن ب ــار آم کن

تأمیــن پاســخ دهــی، اجــرای عدالــت و رســیدن بــه مصالحــه. 

ایــن امــر هــم مکانیســم های قضایــی و هــم مکانیســم هــای 

ــی از ورود  ــطوح متفاوت ــا س ــرد، ب ــی را در برمی گی ــر قضای غی

جامعــه بیــن املللــی در تعقیــب و پیگــرد افــراد مجــرم، ترمیــم 

نهــادی،  اصاحــات  یابــی،  جــران خســارت، حقیقــت  و 

بازرســی و برکنــاری یــا ترکیبــی از آن هــا در مــورد افــراد 

ــی  ــت انتقال ــف، عدال ــن تعری ــق ای ــرش.« طب ــوق ب ناقــض حق

فراینــد گســرده و پیچیــده ای اســت کــه ابعــاد مختلفــی از 

حیــات سیاســی، اجتامعــی و اقتصــادی یــک جامعــه را پــس 

از دوران جنــگ در بــر مــی گیــرد. هــامن گونــه کــه در تعریــف 

مطــرح شــد، اهــداف عدالــت انتقالــی نیــز چنــد ســویه و چنــد 

بعــدی اســت. برخــی از ایــن ابعــاد معطــوف بــه گذشــته اســت 

کــه پــاره ای از مکانیســم هــا و ســازوکارهای عدالــت انتقالــی 

نیــز در ارتبــاط بــا تحقــق همیــن هــدف در نظــر گرفتــه شــده 

اســت؛ از قبیــل تعقیــب و پیگــرد افــراد مجــرم، ترمیــم جــران 

خســارات، حقیقــت یابــی و غیــره. در ســوی دیگــر، رونــد 

ــز هســت.   ــده و نهادســازی نی ــه آین ــی ناظــر ب ــت انتقال عدال

ایــن بخــش اهــداف ایــن پــروژه اســتقرار نظــم عادالنــه، 

ــت  ــکان بازگش ــا ام ــرد ت ــر می گی ــی را در ب ــح و نهادهای صل

جامعــه بــه گذشــتۀ خشــونت بار را در جامعــه ناممکــن ســازد. 

درآمد

توســعۀ  بــرای  اکنــون  هــم  و  در گذشــته  هــم  صلــح 

حقــوق بــرش و بهره منــدی جمعیــت جهــان از حقــوق 

ــط  ــک رشط الزم تلقــی می شــود. در رشای برشی شــان، ی

صلــح آمیــز اســت کــه انســان ها می تواننــد از حقــوق 

ــوق  ــناد حق ــۀ اس ــوند. از جمل ــد ش ــود بهره من ــرشی خ ب

بــرشی در اعامیــه کنفرانــس حقــوق بــرش در تهــران 

در ســال 1968، ایــن نکتــه بــه رصاحــت بیــان شــده 

ــح، رشط  ــوده و صل ــت ب ــان برشی ــح، آرم ــه صل ــت ک اس

الزم تحقــق کامــل حقــوق بــرشی و آزادی هــای بنیادیــن 

اســت. در اعامیــه حــق مــردم نســبت بــه صلــح مصــوب 

مجمــع عمومــی ســال 1984 نیــز حیــات بــدون جنــگ 

ــعه و  ــادی، توس ــاه م ــرای رف ــی ب ــش رشط ــوان پی ــه عن ب

پیرشفــت کشــورها و اجــرای کامــل حقــوق و آزادی هــای 

ایــن  اســت.  گردیــده  اعــام  بــرشی  بنیادیــن  بیــان 

ــوان  ــد حتــی در عن ــه بع ــد ده ــه چن ــت ک ــه ای اس نکت

یــک قطع نامــۀ مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد 

بــه کار رفتــه اســت. در قطع نامــۀ »ترویــج صلــح بــه 

ــوق  ــه از حق ــدی هم ــی بهره من ــزام اساس ــک ال ــوان ی عن

بــرشی« کــه در ســال 2007 بــه تصویــب رســید، ضمــن 

اشــاره بــه این کــه زندگــی بــدون جنــگ، پیــش رشط 

اولیــۀ رفــاه مــادی، توســعه و پیرشفــت کشــورها و تحقــق 

ــر  ــت، ب ــرشی اس ــی ب ــای اساس ــا و آزادی ه ــل حق ه کام

ایــن نکتــه رصاحتــاً تأکیــد شــده اســت کــه »صلــح، یــک 

الــزام حیاتــی بــرای ترویــج و حامیــت از حقــوق بــرش برای 

همــه اســت. بــر عکــس نقــش مثبت صلــح در برخــورداری 

انســان از حقــوق بــرشی شــان، بیش تریــن نقــض حقــوق 

ــورش  ــونت و ش ــرش خش ــگ، گس ــان جن ــرشی در زم ب

ــف در  ــوادث مختل ــه ح ــتناد ب ــا اس ــرد.  ب ــورت می گی ص

ــا  ــن ادع ــوان ای ــز می ت ــان نی ــخ جه ــر تاری ــای اخی دهه ه

را ثابــت کــرد و ایــن مطلبــی اســت کــه در دائــره املعــارف 

حقــوق بــرش نیــز بــه آن ترصیــح شــده اســت. بــر اســاس 

رغــم  »علــی  نامــه،  دانــش  ایــن  نویســندگان  نوشــتۀ 

ــوار  ــای ناگ ــش پیامده ــدف کاه ــه ه ــه ب ــی ک تاش های

ناشــی از جنــگ بــر افــراد بی گنــاه از ســوی ســازمان 

ملــل متحــد صــورت گرفتــه اســت، حقــوق بــرش هــم 

ــت.  ــا اس ــوار جنگ ه ــۀ ناگ ــی و نتیج ــن قربان ــان اولی چن

دایمــی؛

در فهــم عامیانــه، عدالــت انتقالــی معمــوالً بــا مجــازات و 

ــن  ــم هــای پیشــین مرتبــط اســت. ای محاکمــه رسان رژی

امــر، در پــاره ای از مــوارد منشــأ ســؤتفاهم  در مــورد 

نســبت عدالــت انتقالــی بــا عدالــت جزایــی شــده اســت. 

امــا مســئله ای بســیاری اساســی در بحــث رابطــه عدالــت 

ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــت انتقال ــا عدال ــی ب ــت جزای ــا عدال ب

ناپذیــر عدالــت  بخــش جدایــی  آیــا عدالــت جزایــی 

انتقالــی اســت یــا می شــود عدالــت انتقالــی باشــد، بــی 

ــود؟  ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــی ب ــت جزای ــاً عدال ــه لزوم آن ک

ــت  ــم در عدال ــای مه ــی از بحث ه ــر یک ــارت دیگ ــه عب ب

انتقالــی ایــن اســت کــه آیــا محاکمــه و مجــازات راه حــل 

اســت یــا عفــو و مصالحــه؟ ایــن پرســش از آن جــا ناشــی 

مــی شــود کــه در بحــث اجــرا و تطبیــق عدالــت انتقالــی، 

ــت.  ــم اس ــیار مه ــده بس ــا آین ــته و ب ــبت گذش ــن نس تعیی

ــاً  ــی، رصف ــت جزای ــق عدال ــی تطبی ــت انتقال ــا در عدال آی

بــه خاطــر اجــرای عدالــت در گذشــته اهمیــت دارد، 

یــا چشــم انــداز ثبــات سیاســی، اســتقرار نظــم و بــاز 

ــش روی  ــرات پی ــز و مخاط ــح آمی ــی صل ــه زندگ ــت ب گش

آن نیــز مهــم اســت. در صــورت دوم، آیــا تطبیــق عدالــت 

ــح آمیــز  ــه تأســیس جامعــۀ صل ــد ب جزایــی لزومــاً می توان

ــت  ــن اس ــا ممک ــد ی ــه بیانجام ــم در جامع ــتقرار نظ و اس

زمینــه را بــرای مــوج جدیــد انتقــام گیری هــای شــخصی، 

فراهــم کنــد؟  را  و دشــمنی هایی جدیــد  خصومت هــا 

در صورتــی کــه گذشــته، رصف نظــر از نســبت آن بــا 

ــی  ــت جزای ــوان عدال ــده اهمیــت داشــته باشــد، می ت آین

را بخــش جدایــی ناپذیــر عدالــت انتقالــی پنداشــت. 

ــه  ــر ب ــی ناظ ــت انتقال ــق عدال ــه تطبی ــی ک ــا در صورت ام

جملــه  از  جدیــد  نهادهــای  تأســیس  و  اســتقرارصلح 

دولــت باشــد، مــی تــوان متناســب بــا رشایــط تاریخــی و 

اجتامعــی خــاص، در مــورد اجــرا شــدن یــا اجــرا نشــدن 

عدالــت جزایــی، تصمیــم گرفــت. در ایــن صــورت عدالــت 

ــی  ــت انتقال ــر عدال ــی ناپذی ــش جدای ــاً بخ ــی لزوم جزای

شــکنندگی  تاریخــی،  و  اجتامعــی  وضعیــت  نیســت. 

ــد،  ــای جدی ــی نهاده ــت تأسیس ــد و وضعی ــاع جدی اوض

زمینــه تطبیــق و یــا عــدم تطبیــق عدالــت انتقالــی را 

ــش  ــی بخ ــت جزای ــال، عدال ــن ح ــا ای ــد. ب ــم می کن فراه

ــاره ای از  ــد و پ ــکیل می ده ــی را تش ــت انتقال ــم عدال مه

بحث هــا و »امــا« و »اگر« هــای کــه راجــع بــه عدالــت 

جزایــی مطــرح می شــود، ناشــی از دیدگاهــی اســت 

کــه می خواهــد عدالــت در مــورد مجرمــان و جنایــت 

و  نشــود.)جوادی  گذاشــته  اجــرا  بــه  جنگــی  کاران 

ــۀ  ــرای برنام ــس اج ــن، نف ــدری،1393، 16(. بنابرای حی

عدالــت در مــورد حقــوق قربانیــان و خانواده هــای شــهدا 

ــان جنــگ و خشــونت در ذات خویــش یــک امــر  و قربانی

مطلــوب عقانــی و منطقــی اســت، زیــرا بــا منطــق صلــح 

خواهــی همخوانــی و مطابقــت دارد، چــون انــواع عدالــت 

ــگاه  ــن ن ــته و هم چنی ــه گذش ــگاه ب ــی و ن ــی بازخوان در پ

ــارت های  ــران خس ــی ج ــت، یعن ــده اس ــه آین ــوف ب معط

ــان  ناشــی از جنــگ و خشــونت کــه از ســوی گــروه طالب

علیــه دولــت و مــردم افغانســتان انجــام گرفتــه اســت، یک 

ــای  ــا و پیش رشط ه ــت و زمینه ه ــر اس ــکار ناپذی ــل ان اص

اســتقرارصلح پایــدار را فراهــم مــی مناینــد. امــا در غیر آن 

صــورت صلحــی برآمــده از نــوع فشــار؛ بازیگــران داخلــی 

و بازیگــران ذینفــع خارجــی و بیــن املللــی؛ معاملــه 

سیاســی تحــت عنــوان اســتقرارصلح  خیالــی و رساب 

بیــش نخواهنــد بــود و زندگــی جمعــی و حیــات سیاســی 

ــر  ــره بخت ت ــان تی ــتان را هم چن ــهروندان افغانس ــۀ ش هم

می کنــد و در صــورت اســتمرار جنــگ و خشــونت؛ ثبــات 

سیاســی و صلــح و امنیــت بیــن املللــی را بــا خطــر جــدی 

مواجــه خواهــد کــرد. 

حکومت داری خــوب، مصالحــه، اصاحــات نهــادی بــه ویــژه 

در عرصــۀ دســتگاه های عدلــی و قضایــی بخشــی از ســازو 

ــۀ  ــن و جامع ــم نوی ــیس نظ ــرای تأس ــه ب ــت ک ــی اس کارهای

نظــر گرفتــه می شــود.  و جنــگ در  از خشــونت  عــاری 

بنابرایــن، ســازمان ملــل متحــد و نهادهــای بیــن املللــی در 

ایــن میــان نقــش ویــژه و مهــم اســت. بــا توجــه بــه ضعــف 

ــگ،  ــده از جن ــیب دی ــۀ آس ــادی در جامع ــای نه ظرفیت ه

نبــود ارادۀ کافــی در ســطح نخبــگان سیاســی بــرای عبــور 

از گذشــتۀ تاریــک و ایجــاد جامعــۀ عــاری از خشــونت و بــا 

توجــه بــه دخالــت جریــان هــا و گــروه هــای بیرونــی بــرای 

مشــتعل نگه داشــن جنــگ، دخالت ســازمان ملــل متحد و 

ایفــای نقــش مؤثــر و محــوری از ســوی ایــن نهــاد  نیز بســیار 

الزم و رضوری اســت. بــا ایــن حــال دامنــۀ دخالت هــای 

ــد  ــل رون ــدف اص ــن، ه ــت. بنابرای ــدود اس ــاد مح ــن نه ای

زیــرا  اســت؛  عدالــت  تحقــق  و  اجــرا  انتقالــی  عدالــت 

»عدالــت ایــده آلــی اســت در زمینــه حســابدهی و انصــاف 

در محافظــت و حامیــت از کارهــای درســت و جلوگیــری 

و مجــازات از اقدامــات غلــط. عدالــت مســتلزم در نظــر 

گرفــن حقــوق فــرد متهــم، منافــع فــرد قربانــی و ســعادت 

ــی  ــن کار، اقدامات ــرای ای ــت«. ب ــطح کل اس ــه در س جامع

ــده  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــت انتقال ــه عدال ــادی در برنام زی

ــی  ــی قضای ــه های ــا و روی ــم ه ــیس مکانیس ــت، از تأس اس

مــدرن و در مــواردی احیــای مکانیســم هــای ســنتی حــل 

و فصــل منازعــه تــا گام هــای عملــی در جهــت بــه محاکمــه 

کشــانیدن جنایــت کاران جنگــی، افراد مســؤول در گذشــته 

و رسان و رهــران جنــگ هــا و جــران خســارت هــا و زیــان 

هــای وارده بــه قربانیــان را در بــر مــی گیــرد. ایــن هــدف، 

هرچنــد تأثیــرات و پیامدهــای مشــخصی در ارتبــاط بــه 

آینــده وضعیــت یــک جامعــه دارد، امــا در مجمــوع معطــوف 

بــه تحقــق عدالــت در مــورد قربانیــان فجایــع گذشــته 

اســت. بــه جهــت آینــده، »حاکمیــت قانــون« مفهومی اســت 

کــه در کانــون هــدف گــذاری هــای ســازمان ملل قــرار دارد. 

ایــن مفهــوم بــه صلــی راجــع اســت کــه بــر اســاس آن همــۀ 

اشــخاص، نهادهــا و ادارات دولتــی و خصوصــی، از قبیــل 

خــود دولــت در برابــر قوانینــی کــه رســامً ابــاغ مــی شــود و 

بــاالی همــگان یــک ســان تطبیــق مــی شــود، بــا اســتقال 

حکــم صــادر مــی کنــد و بــا هنجارهــا و معیارهــای حقــوق 

بــرش بیــن املللــی ســازگاری دارد، ســخ گوســت. ایــن امــر 

مســتلزم اقداماتــی اســت کــه پیــروی از قانــون، برابــری در 

ــاف  ــون، انص ــال قان ــودن در قب ــو ب ــخ گ ــون، پاس ــر قان براب

در اجــرای قانــون، تفکیــک قــوا، مشــارکت در تصمیــم 

ســازی، قاطعیــت قانــون، جلوگیــری از اقدامــات خــود 

رسانــه و شــفافیت حقوقــی و رویــه ای، را بــه اولویــت هــای 

مقــدم تبدیــل کنــد.« در نتیجــه، عدالــت انتقالــی یکــی از 

ــیس  ــرای تأس ــن آن ب ــی تری ــا و اساس ــه ه ــن برنام مهم تری

نظــم سیاســی و جامعــه مــدرن و نویــن اســت. ایــن برنامــه 

هــم اهــداف و هــم شــیوه های دسرســی بــه ایــن اهــداف 

را تنظیــم مــی کنــد و اگــر بــی عیــب و نقــص یــا بــا حداقــل 

عیــب و نقــص اجــرا و تطبیــق گــردد، بخــش زیــادی از 

و  بیــن می بــرد  از  را  نهــادی ســازی  پیــش روی  موانــع 

ــۀ  ــه جامع ــوف ب ــن معط ــای جایگزی ــتقرار نهاده ــۀ اس زمین

ــن  ــا ای ــد. ب ــاد، آرام و عــاری از خشــونت را فراهــم می کن آب

ــی  ــت انتقال ــوم عدال ــر از مفه ــق ت ــرای درک دقی ــف ب وص

الزم اســت کــه ارتبــاط و نســبت آن را بــا مجموعــه ای از 

ــی هــم  ــت انتقال ــا عدال ــه تاحــدودی ب ــم دیگــری ک مفاهی

ــه آن نزدیــک، مــرور شــود  ــد و در برخــی مــوارد ب خانواده ان

تــا از ایــن طریــق هامنندی هــا و مهم تــر از همــه وجــوه 

ــز  ــت نی ــای عدال ــایر گونه ه ــی از س ــت انتقال ــز عدال متای

روشــن شــود. 

نســبت  و  بــه عدالــت جزایــی  نگاهــی  دوم:  گفتــار 

اســتقرارصلح  در  انتقالــی  عدالــت  بــا  آن  منطقــی 

ــه صــورت  جنگ هــای چریکــی در اواخــر قــرن بیســتم ب

خــاص باعــث شــد کــه آســیب جــدی بــه آرمــان حقــوق 

بــرش وارد شــود. زمانــی کــه تفکیــک چریــک هــا از غیــر 

ــازان خســته، کــم آمــوزش  نظامیــان آســان نباشــد، رسب

یافتــه و یــا بــی رحــم بــه راحتــی غیــر نظامیــان را همــراه 

ــد.  ــرار می دهن ــدف ق ــک ه ــا چری ب

جنــگ چریکــی در کشــورهای مختلــف از جملــه کلمبیــا، 

ــوده  ــرش ب ــوق ب ــن از نقــض حق ــرو و ســودان شــاهد ای پ

اســت.« بنابرایــن، ایــن نکتــه کــه انســانیت زدایــی، 

نادیــده گرفــن کرامــت انســانی و فرســایش هویــت 

ــز  ــح آمی ــر صل ــای غی ــوص در دوره ه ــه خص ــی ب اخاق

ــه در  ــا و آشــوب هــا چگون ــاب ه ــا، انق ــگ ه ــد جن مانن

ــوق  ــردۀ حق ــض گس ــه نق ــر ب ــتم منج ــرن بیس ــول ق ط

ــاب  ــا در کت ــا و گوی ــورت رس ــه ص ــت، ب ــده اس ــرش ش ب

ــر  ــه تصوی ــتم« ب ــدۀ بیس ــی س ــخ اخاق ــانیت؛ تاری »انس

ــت.  ــده اس ــیده ش کش

ــگ  ــای دو جن ــر ماجراه ــاوه ب ــاب ع ــن کت ــندۀ ای نویس

و  رسکــوب  چیــن،  کمونیســتی  انقابــی  جهانــی، 

خونیــن  حــوادث  بــه  اســتالین،  منایشــی  محاکمــۀ 

روآنــدا و یوگســاوی ســابق نیــز پرداختــه اســت. در 

ــه  ــت ک ــده اس ــح داده ش ــی توضی ــه خوب ــاب ب ــن کت ای

ــرت از  ــرده ای نف ــغ گس ــی و تبل ــانیت زدای ــه انس چگون

ــل  ــکاب نس ــرای ارت ــردم را ب ــان م ــامن، اذه ــوی حاک س

ــوران  ــا ف ــدا تنه ــی روآن ــل کش ــرد. »نس ــاده ک ــی آم کش

خــود جــوش قبیلــه ای نبــود؛ بلکــه کســانی آن را برنامــه 

ریــزی کــرده بودنــد کــه ســودای حفــظ قــدرت داشــتند. 

دولــت دســت بــه نفــرت پراکنــی طوالنــی و ســازمان 

ــدری،1398،  ــود.« )حی ــا زده ب ــی ه ــه توتس ــه علی یافت

149(. بنابرایــن، جنگ هــا، منازعــات و خشــونت های 

ــال  ــج س ــت و پن ــش از بیس ــول بی ــان؛ در ط ــروه طالب گ

علیــه دولــت و مــردم افغانســتان؛ نقــض گســردۀ حقــوق 

بــرشی را بــا خشــن ترین شــیوه های ممکــن بــه منایــش 

را  خشــونت ها  و  منازعــات  جنگ هــا،  آن  و  گذاشــن 

ــاری و  ــتی، انتح ــات تروریس ــدیدترین حم ــب ش در قال

انفجــاری، ماین گــذاری درکنــار جاده هــا و کارگذاشــن 

ماین هــای چســپکی در و ســایل نقلیه هــای کارکنــان 

ــور  ــف کش ــاط مختل ــی در نق ــهروندان ملک ــی و ش دولت
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 بازی با اعداد              3170
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3065    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3340
شاه سفید را در خانه  g8 حرکت دهید. 

3369

جواب هدف         2817
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ثور
ممکن است تحت تاثیر یک تجارت بی ثمر قرار بگیرید و یا مشارکت خوبی که 
دارید ناگهان به پایان برسد. ممکن است احساس کنید که توسط دشمنان تان 

احاطه شده اید و اخیرا هیچ چیز به خوبی پیش نرفته است. 

جوزا
احتماال فرصتی داشته باشید تا سوتفاهم های به وجود آمده را با شریک عاطفی 
تان حل کنید. بهتر اســت که به توصیه شــریک عاطفی تان اطمینان کنید و 

غرور خود را کنترل کنید. 

سرطان 
ممکن اســت در شرایط دشواری در محیط کار و خانه قرار بگیرید. آرامش 
خود را حفظ کنید. به نظر می رســد که روز خوبی برای کســب و کار نمی 
باشــد. بهتر اســت تجارت را به روز دیگری موکول کنید. بهترین کار این 

باشید. که صبور  است 

اسد
امروز صبح سفر شخصی تان به دلیل ایجاد سوتفاهم میان شما و یکی از اعضای 
سالمند خانواده لغو شده است. حتی اگر حق با شما باشد، بهتر است که تنشی 

ایجاد نکنید، یا بحث نکنید.

سنبله
امروز صبح ممکن اســت اخبار خوبی در ارتباط بــا ارث و میراث دریافت کنید. 
احتماال مجبور هســتید تا برنامه های خود را تغییر دهید. سعی کنید از مالقات 

های کاری اجتناب کنید. عصبانیت مانع از تصمیم گیری می شود.

حمل
امروز ممکن است مجبور شــوید تا تمام مشکالت را حل کنید. مبلغ عمده ای 
پول از دست می دهید. سعی کنید ارام باشید و سخت نگیرید. از بحث با شریک 

عاطفی تان اجتناب کنید.

میزان
امروز صبح ممکن است مطلع شوید که یکی از بستگان حالش خوب نیست، 
برنامه های تان به طور کامل تغییر می کند. احتماال مجبور می شــوید که 

بیشتر از هر زمانی تالش کنید. نگران نباشید!

عقرب
امروز صبح مجبور هســتید تا مشکالت کاری تان را حل کنید. آرام باشید و 
از گرفتن تصمیمات اشــتباه اجتناب کنید! بعد از یک روز سخت زمان خیلی 

عالی را با شریک عاطفی تان در شب خواهید گذراند.

قوس
ممکن است اجتماعی نباشید و خودتان را دور نگه دارید. مجبور خواهید شد 
که در دوره ای از زمان مشــکالت را حل کنید. از شــرایطی که دارید نگران 
نباشید! همیشــه یک راه حلی وجود دارد! مثبت فکر کنید و از دوستان تان 

کمک بخواهید!

جدی
امروز صبح احســاس خواهید کرد که از ســمت شریک عاطفی تان نادیده 
گرفته شده اید، نیاز به مشاوره و تشویق دارید. سعی کنید بیشتر اجتماعی 

باشید، وگرنه به رابطه تان اسیب خواهید زد.

دلو
امروز صبح احساس خستگی می کنید و روی مود برقراری ارتباط نیستید. باید 
از انجام کارهای چالش برانگیز اجتناب کنید. کارهای روزانه خود را انجام دهید 
و گرفتن تصمیمات مهم مخصوصا در ارتباط با تجارت را به زمان دیگری موکول 

کنید! 
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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 

گردشـ  گردـ  درـ  دیگرـ  
رد ـ دری ـ دیر ـ شاگرد ـ 
شادـ  شایدـ  داشـ  دریاـ  
دیارـ  شیداـ  گداـ  گردنـ  
نداـ  نادیـ  دانشـ  دینـ  
داین ـ رند ـ نادر ـ رشاد ـ 

رشیدـ  رشدـ  راشد.
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- سگ و تفنگ

- مارهای زیر درخت های سنجد

- پیراهن ها )ترجمه چند داستان از چند نویسنده جهان(

- حاشیه ها )مجموعه مقاله های پژوهشی(

-گنگ خوابدیده )مجموعه مقاله های پژوهشی(

- »پایان کار سه رویین تن )مجموعه مقاله های پژوهشی(

- زیبای زیر خاک خفته )گزیده داستان های کوتاه(

- گلنار و آیینه )رمان(

- چه ها که نوشتیم )مقاله های پژوهشی و یادواره ها(

- دور قمر

- … و شیخ گفت )داستایت ها(

- چار گرد قال گشتم )رمان(

- شورشی که آدمی زاده گکان و جان ورکان برپا کردند )رمان(

- قلندرنامه

- کاکه شش پر و دخرت شاه پریان )رمان(

- درویش پنجم )رمان(

- سکه یی که سلیامن یافت )رمان(

- آزادی اندیشه و گفتار )مجموعه مقاله های پژوهشی(

- هذیان های دور غربت )طنزها(

رمان های که از ره نورد زریاب نامتام مانده اند:

- سیب و ارستاطالیس

- رازهای دایه پیر

- و رسانجام آقای سحرخیز بیدار می شود

- زن بدخشانی

ره نورد زریاب فلم نامه فلم »اخرت مسخره« را نیز نوشته  است.

نویسـندگان و سیاسـتمداران بسـیاری در رابطـه بـه مـرگ ره نـورد زریـاب نوشـته اند. 

رییـس جمهـور محمـد ارشف غنـی در بیانـه ای، مـرگ او را یـک ضایعـه بـزرگ در 

عرصـه ادب و فرهنـگ کشـور گفته اسـت. رسور دانش، معاون دوم ریاسـت جمهوری 

افغانسـتان گفتـه کـه ره نورد زریـاب از چهره های مانـدگار فرهنگی و یکـی از قله های 

رفیـع داستان نویسـی در کشـور مـا بـود کـه آثـار گرانسـنگی را از خـود بـه یـادگار 

است. گذاشـته 

حمـزه واعظـی نویسـنده افغانسـتانی سـاکن در اروپـا در رسـای مـرگ ایـن نویسـنده 

در صفحـه فیسـبوکش چنیـن نوشـته اسـت: »در هـوای لربیـز از بـوی تنـِد مـرگ، 

او عطـر خـوِش زیسـن بـود. در هجـوم شـب های بلنـد ِزمسـتان، او چشـم و چـراغ 

تاریک تریـن پایتخـت جهـان بـود. در عـر فرهنگ سـتیزی طالبانـه و در هنگامـه ی 

زن و زبان کُشـی جاهالنـه، او عصـاره ی فرهنـگ بـود. اعتبـار زبـان شکرشـکن بـود و 

پاسـدار ادبیـاِت کهـن.«

محمدجـان تقـی بختیـاری از دیگـر نویسـندگان مطـرح افغانسـتان بـا نـر داسـتان 

کوتـاه ره نـورد زریـاب بـه نـام »رادیـو« در صفحـه فیسـبوکش گفتـه اسـت کـه آثـار او 

هامننـد خـودش جاویـدان خواهـد مانـد. 

کاخ بلند فارسی افغانستان فرو ریخت

حوت
فرصت خوبی دارید تا مبلغی عمده پول دریافت کنید. زمان مناسبی برای سرمایه 
گذاری نیســت، زیرا به شکست منجر خواهد شد. اگر امکان لغو سفر دارید این 

کار را انجام دهید.
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آراســتهـ  ابرـ  بارانـ  پاسخـ  تاسوعاـ  ثریاـ  جایگیرـ  چاقوـ  حاجتمندـ  
خاقانیـ  دادگاهـ  ذوبانـ  ریگـ  زردـ  ژالهـ  سرشتـ  شعورـ  صحنهـ  ضرب 
ـ طاقهـ  ظروفـ  عقدهـ  غذاـ  فندکـ  قدرـ  کنیزـ  گلیسرینـ  لکهـ  میخی 

ـ نوسازـ  والیتـ  هوشمندـ  یخچال.

آ ظ ر و ف ع ظ ک ن ی ز ک

ر د ق ج گ ف ق گ ط ا ق ه

ح ا ج ت م ن د د س چ ل ز

چ د ع د ن م ش و ه ا ح ر

ث گ ض و ج خ ن ت ژ ک ک د

آ ا ژ ر س ج س ث پ د ل ه

ش ه غ ر ب ا ر ا ن ی ن خ

ی ع ش ذ ر ی ت ف پ ح ا ظ

و ت و آ ا گ خ ب ص ق ب ق

ر پ ع ر ط ی ت ی ا ل و ف

ث گ ل ی س ر ی ن م ع ذ ض

ا ژ ل ا چ خ ی ج آ ذ چ ط

س

غضنفر کاظمی

محمـد اعظـم ره نـورد زریـاب، داسـتان نویس خـربه و توانـای کشـور پس از 

قریـب بـه یـک مـاه مریضی و کسـالت، دیـروز جمعه 21 قوس در سـن 76 

سـالگی چشـم از جهـان فـرو بسـت و جامعـه  ای ادبـی و فرهنگی کشـور را 

به سـوگ نشـاند. 

از او کـه بـه عنـوان کاخ بلنـد پارسـی یـاد می شـود اثرهـای زیـاد در بخـش 

داسـتان و رمان به جا مانده اسـت. زریاب دارای نرث عالی و سـبک بسـیار 

منحـر بـه فـردی بود و این وی را از همه نویسـندگان متامیز می سـاخت.

از  کـه  ریکاخانـه  گـذر  در  خورشـيدی   ۱۳2۳ سـال  در  زریـاب  ره نـورد 

یـک  در  او  گشـود.  جهـان  بـه  ديـده  اسـت،  کابـل  قدیـم  کوچه هـای 

خانـواده ی متوسـط پـرورش يافـت. تعلیـامت ابتدایـی را در لیسـه  حبیبیـه 

بـه پایـان رسـانید. پـس از آن، وارد دانشـگاه کابل شـد و از رشـته  ژورنالیزم 

را در خدمـت رسبـازی  فارغ التحصیـل شـد. مدتـی  لیسـانس  بـه درجـۀ 

سـپری کـرد و سـپس در وزارت اطالعـات و فرهنگ کشـور بـه کار پرداخت. 

یـک سـال بعـد، بـا اسـتفاده از يـک بـورس تحصيلـی بـه بريتانيـا رفـت و 

در رشـته  ژورنالیـزم از دانشـگاه ويلـز جنوبـی گواهی نامـه فـوق ليسـانس 

دریافت کرد. او به زبان انگلیسـی تسـلط داشـت و در فلسـفه، روانشناسی 

و جامعـه شناسـی مطالعاتـی زیـادی داشـت.

ره نـورد زریـاب هنگامـی کـه هنـوز متعلـم مکتـب بـود بـه نویسـندگی روی 

آورد و نخسـتین داسـتان هایش در مجـالت کشـور بـه نـر رسـيدند. از آن 

زمـان تـا اکنون بیشـرت از صد داسـتان کوتـاه بـرای روزنامه هـا و مجله های 

گوناگـون کشـور نوشـته اسـت. شـامری از داسـتان های ره نـورد زریـاب در 

اتحـاد شـوروی سـابق، ایـران و آملـان فـدرال اقبـال چـاپ یافته انـد. یـک 

مجموعـه ی کوتـاه  او در مسـکو بـه زبـان روسـی نيـز منتر شـده اسـت.

زريـاب در سـال ۱۹۹۱ افغانسـتان را تـرک کرد و در جنوب فرانسـه اقامت 

گزيـد. وی پـس از کودتـای هفـت ثـور بـه حیـث رییـس هـر وزارت اطالت 

و فرهنـگ مقـرر شـد و در هـامن دوران بـرای مـدت کوتاهـی زندانـی هـم 

گردیـد. پـس از روی کار آمـدن اتحادیه ی نویسـندگان و شـعرا آن جا به کار 

پرداخـت و مسـوول بخـش داسـتان آن اتحادیـه - کـه بعـداً بـه نـام انجمـن 

نویسـندگان تغییـر نـام داد - کار منود.

زریـاب قبـل از روی کار آمـدن حکومـت طالبان کشـور را تـرک گفت و پس 

از برچیـده شـدن طالبـان بـه کشـور بازگشـت و همین جا مانـد. او مدتی را 

بـه عنـوان ویراسـتار در تلویزیـون طلوع نیـز فعالیت کرد. 

وی یکـی از موثرتریـن و مطـرح تریـن نویسـندگان معـارص افغانسـتان بـود 

کـه جامعـه فرهنگـی ایـران و تاجیکسـتان نیـز بـا آثـار او آشـنایی دارند.

ره نورد زریاب بیشـرت از صد داسـتان کوتاه و چندین رمان نوشـته اسـت که 

شـامری از ایـن داسـتان ها در مجموعه هـای چـون آوازی از میـان قرن هـا، 

مرد کوهسـتان، دوسـتی از شـهر دور، نقش ها و پندارها چاپ شـده اسـت. 

ترجمه هـا و مقـاالت زریـاب در کتاب هـای چـون پیراهن هـا، حاشـیه ها و 

گنـگ خوابدیـده منتـر شـده اسـت. مقـاالت تحقیقـی او دربـاره صـادق 

هدایـت و بـزرگ علـوی از کارهـای مـورد توجه ایرانیان اسـت.

آقـای زریـاب همـر سـپوژمی زریـاب، نویسـنده نامـدار دیگـر افغانسـتان 

بـود و از ایـن دو نویسـنده سـه فرزنـد بـه جـا مانـده اسـت.

تاکنون این کتاب ها از ره نورد زریاب به چاپ رسیده اند:

- »داستان ها« )مجموعه  شش جلدی داستان های کوتاه(

- شهر طلسم شده

- مردی که سایه اش ترکش کرد

- دزد اسپ

- و باران می بارید

ره نوردی که زِر بسیار یافت

نـام اصلـی اش محمـد اعظم بـود؛ امـا »ره نـورِد زریاب« به راسـتی که 

نـام خوبـی بـرای او بـوده اسـت. این نـام یک عبـارت گویا، رسـاننده 

می یابـد.  زر  کـه  ره نـوردی  اسـت:  داسـتان  یـک  خـود  واقـع  در  و 

ره نـورد زریـاب هـم »ره نـورد« بـود و هـم »زریـاب«؛ خسـتگی ناپذیر ره 

می یافـت. زر  و  می پیمـود 

دیـروز در شـفاخانه قلبـش از حرکـت بـاز ایسـتاد. چشـمش را بسـت 

و دیگـر نفسـی نکشـید. منی دانـم آخریـن چیـزی کـه در ذهنـش 

دوسـتان؟  خانـواده ؟  نامتامـش؟  رمان هـای  بـود؟  چـی  گذشـت 

رمان هـا و داسـتان هایی کـه نوشـت؟ سـال های مهاجـرت و دوری 

و  بدبختـی  تنهایـی در مکروریـان؟  زندگـی  نـوزده سـال  از وطـن؟ 

فالکـت مردمـش؟ یـا چـی؟ شـاید هـم کرکرتهـای کـه آفریـده بـود؛ 

شـاید خـودش در آن لحظـات درگیر »شـورش کرکرتها« شـد. از کجا 

بدانیـم؟ کاش می شـد داسـتان آخریـن لحظه هـای زندگـی او را از 

قلـم خـودش خوانـد!

و  داشـت  پربـاری  عمـر  کـرد.  زندگـی  سـال  هفتاد وشـش  زریـاب 

مسـئوالنه زیسـت. در روزگار غربـت و بی نوایـی فرهنـگ بـا عشـق 

و همـت بـرای فرهنـگ کار کـرد. در زمانـه ی یـأس، چـراغ امیـد در 

دلـش کـه خانه ی آدمیت بود، همیشـه روشـن ماند. از روزگار شـکوه 

داشـت امـا امیدوارانـه ره می پیمـود و زر می جسـت. ره نـورِد ناامیـد 

کجـا توانـد زر بجویـد؟

صبـح دیـروز نفـِس آن دانـای قصه گـو بنـد آمـد امـا زندگـی او پایـان 

نیافـت. اگرچـه، او دیگر طلوع خورشـید در آسـامن دودی و غبارآلود 

کابـل را بـه متاشـا منی نشـیند امـا بـه لطـف فراوانـش، رابطـه ی مـا 

هم چنـان بـا او باقـی خواهـد بـود. حرف هایـش را اگرنـه از دهانـش، 

از البـالی داسـتان هایش همیشـه خواهیـم شـنید. در رمان هایـش 

همیشـه بـا او گفتگـو خواهیـم داشـت. در آیینه ی جاودانـی که برای 

مـا گذاشـته اسـت، هـم واره او را و خویشـن را خواهیـم دیـد.

شـاید قـدر او را در نبودنـش بدانیـم. شـاید پـس از رفتنـش دریابیـم 

کـه چـه رسو رسافـرازی از ایـن بـاغ خشـکیده کم شـده اسـت!

افغانسـتان مـا: هفتـه گذشـته گنجینـه طالیـی باخـرت افغانسـتان، 
پـس از ۱۳ سـال بـه منایـش گذاشـته شـدن در پایتخـت ۱۳ کشـور 

جهـان، بـه کابـل بازگردانـده  شـد. 
گنجینـه باخـرت از بزرگ تریـن گنجینه هـای باسـتانی طـال در جهـان 
بـه حسـاب می آیـد. ایـن اثـر، ۴۲ سـال پیـش در منطقه طـال تپه در 
شـربغان، از یک گورسـتان شـاهی کشف شـد که در آن هفت جسد، 

بـا هـزاران قطعه طـال تزیین شـده بود.
ایـن مجموعه شـامل ۲۳۱ اثر تاریخی ارزشـمند اسـت کـه از مناطق 
تاریخـی شـامل افغانسـتان ماننـد »طـال تپـه، تپـه فلـول، آی خانـم، 

بگـرام و تپـه زرگران« کشـف شـده  اسـت.
تخـار،  خانـم  آی  تپـه  باسـتانی  بازمانده هـای  بـا  باخـرت  گنجینـه   
زرگـران بلـخ و بگـرام کابـل در جریـان سـیزده سـال در ۲۴ موزیـم 
در ۱۳ کشـور بـه منایـش گذاشـته شـدند که سـه صدو پنجـاه و پنج 

میلیـون افغانـی عوایـد بـه همـراه آورده اسـت.
 گنجینـه طالیـی افغانسـتان در کشـورهای ایتالیـا، هلنـد، آمریـکا، 
کانـادا، آملـان، بریتانیـا، نروژ، سـوئد، اسـرتالیا، ژاپن، کـره جنوبی و 

چیـن بـه منایش گذاشـته شـد.
مختلـف  کشـورهای  در  باخـرت  گنجینـه  از  کـه  افـرادی  مجمـوع 
دیـدن کردنـد بـه حـدود پنـج میلیـون نفـر می رسـد. منایش ایـن اثر 
ارزشـمند، بازدیدکننـدگان را بـا بخشـی از تاریـخ کهـن افغانسـتان 

آشـنا کـرد.
ایـن  از  پیـش  افغانسـتان،  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت  گفتـه ی  بـه 
گنجینـه  باخـرت در ۲۷ موزیـم جهان به منایش گذاشـته شـده اسـت.

علـوم  اکادمـی  در  نویسـندگان  و  پژوهشـگران  از  برخـی   به گفتـه  
افغانسـتان، ایـن گنجینـه از مناطـق مختلف کشـور از جمله طالتپه، 
آی خانـم، بگـرام، تپـه  فلـول و تپـه  زرگـران بلخ  گـردآوری شـده و تنها 

نیمـی  از اثرهـای ایـن گنجینـه مربـوط بـه طالتپـه  شـربغان  اسـت.
ایـن گنجینـه در سـال 1357 توسـط گروه باسـتان شناسـان روس و 
افغان کشـف شـد. ویکتور سـیریانیدی که ریاسـت این گروه باسـتان 
شناسـان را به عهده داشـت، در سـال ۱۹۲۹ در شـهر تاشـکند تولد 
شـد و در هـامن شـهر تحصیـالت عالـی خـود را بـه پایان رسـانید. او 
کـه در آسـیای میانـه نشـو و منـا یافتـه بـود، بـه تاریـخ و گذشـته این 
خطـه باسـتانی عالقـه داشـت و همین عالقه سـبب شـد تا نخسـتین 
کارهای باستان شناسـی خود را در مناطق ازبکسـتان و ترکمنسـتان 
انجـام بدهـد کـه در نتیجـه موفـق بـه کشـف مدنیت هـای عـر برنز 

)هـزاره سـوم و دوم پیـش از میـالد( در صحرای قراقروم شـد.
او در سـال ۱۹۶۹ بـه دنبـال بقایـای متدنـی کـه شـامل مجموعـه 
باسـتانی مـرو – باخـرت می شـد بـه افغانسـتان آمـد تـا حفریـات خود 
را از شـامل آمـو دریـا و صحـرای قراقـروم بـه جنـوب آمودریـا منتقـل 
کنـد؛ زیـرا می  پنداشـت کـه در این مناطـق هامنند صحـرای قراقروم 

می تـوان آثـار بازمانـده از مدنیت هـای عـر برنـز را دریافـت کـرد.
بـه بـاور رسیانیـدی مردمـان دو سـوی دریـای آمـو در طـول تاریـخ 
از لحـاظ  و حتـی  بوده انـد  بـه هـم  و فرهنـگ شـبیه  دارای متـدن 
نـژادی خویشـاوند بـه شـامر مـی رونـد. او حـدود ۹ سـال در جنـوب 
آمـو دریـا بـه حفریـات پرداخت و بسـا نشـانه ها و آثـار باسـتانی را که 

مربـوط بـه مدنیت هـای عـر برنـز در افغانسـتان بـود، پیـدا کـرد.

گنجینه باختر 
یادگار عصر کوشانی ها

حسین معرفت



یورگـن کلـوپ، رسمربـی لیورپـول می گویـد این 

متـام مترکـزش را روی پیروزی در دیدار یکشـنبه 

مقابـل فـوالم قرار داده اسـت.

رسی  از  شـب  یکشـنبه  دومـی  رده  لیورپـول 

مهـان  برتـر  لیـگ  دوازدهـم  هفتـه  مسـابقات 

فـوالم خواهـد بـود کـه در ایـن فصـل نتوانسـته 

نتایـج خوبـی را کسـب کنـد. قرمزهـای آنفیلـد 

کـه ماننـد تاتنهـام 24 امتیـازی هسـتند تنهـا به 

خاطـر تفاضـل گل در رده دوم جدول قرار دارند.

لیورپـول هفتـه آینده در جدالی حسـاس باید به 

مصـاف تاتنهـام برود. یورگن کلـوپ در کنفرانس 

مطبوعاتـی پیـش از بـازی تیمـش مقابـل فـوالم 

گفـت: " در مقطـع کنونـی مترکـز مـا فقـط روی 

فـوالم اسـت و اصـاً بـه تاتنهـام فکـر منی کنیم. 

منی تـوان عملکـرد فـوالم را بـا توجـه بـه نتایجـی 

کـه بـه دسـت آورده مـورد بررسـی قـرار داده چـرا 

کـه آنهـا منایـش هـای خوبـی را ارائـه می دهنـد 

بسـیار سـطح بـاال عمـل مـی کنند."

حواشـی VAR: "بایـد بگویم که وضعیـت قبل از 

اسـتفاده از VAR بهـر بـود. در واقع اصا از این 

گاتزتـا دلـو اسـپورت مدعی شـد الئوتـارو مارتینز 

سـتاره آرجانتاینـی اینـر بعـد از تعویـض شـدن 

مقابـل شـاختار بـه شـدت عصبانـی بوده اسـت.

خانگـی  پیـروزی  یـک  بـا  اینـر  کـه  حالـی  در 

مقابـل شـاختار می توانسـت بـه مرحلـه حذفـی 

لیـگ قهرمانـان اروپـا راه پیـدا کند اما شـاگردان 

آنتونیـو کونتـه با تسـاوی بـدون گل مقابل حریف 

فنـاوری بـه درسـتی اسـتفاده منی شـود. زمـان 

مسـابقه از بیـن مـی رود و تصمیـات واضحـی 

گرفتـه منی شـود."

مصدومـان لیورپـول: " ژوتـا کمـی احسـاس درد 

بـه طـور قطعـی  او هنـوز  مـی کنـد و وضعیـت 

مشـخص نیسـت. چمربلیـن اخیـراً بـه مترینـات 

قـادر  کـه  صورتـی  در  بکـر  آلیسـون  و  برگشـته 

باشـد امـروز بـا متریـن کنـد فـردا حضـور خواهد 

داشـت."

اوکراینـی خود متوقف شـدند تا یک فرصـت بزرگ را 

از دسـت داده باشـند و بـا قرار گرفـن در قعر جدول 

گـروه از رسـیدن بـه لیـگ اروپـا نیـز بـاز مبانند. 

در دقیقـه 85 دیـدار اینـر مقابـل شـاختار آنتونیـو 

کونتـه تصمیـم گرفـت سـتاره آرجانتاینی خـود یعنی 

الئوتـارو مارتینـز را از زمیـن مسـابقه بیـرون بیـاورد و 

بـه جای او کریسـتین اریکسـون را به بازی بفرسـتد؛ 

تصمیمـی کـه بـه گفته گاتزتـا دلو اسـپرت بـه مذاق 

الئوتـارو خـوش نیامده اسـت. 

گاتزتـا،  توسـط  شـده  منتـر  گـزارش  اسـاس  بـر 

الئوتـارو مارتینـز هنـگام  تعویـض رسش را بـه نشـانه 

ناراحتـی تـکان داده و سـعی کـرده بـا کونتـه ارتباط 

چشـمی برقـرار کنـد. 

او همچنیـن سـعی داشـت حرکتـی انجـام دهـد تـا 

توجـه رسمربـی اینـر را جلـب کنـد امـا متـام مترکـز 

کونتـه روی جریـان بـازی بـوده اسـت. 

گاتزتـا همچنیـن ادعـا مـی کنـد کـه الئوتـارو هنگام 

تعویـض رو بـه کونته گفته اسـت: "حاال کـه ما به گل 

نیـاز داریـم چـرا مـن را تعویض مـی کنی؟"

کلوپ: تاتنهام؟ فعال فقط به فوالم فکر می کنیم

اعتراض ستاره اینتر به کونته؛چرا من را تعویض کردی؟

ورزش
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جنبـش "جـان سـیاهان ارزش دارد". این جنبـش مخالف 

دسـت  بـه  بایـدن  جـورج  قتـل  دنبـال  بـه  نژادپرسـتی 

گرفـت. نیـرو  مینه پولیـس،  در  نژادپرسـت  مأمـوران 

پارسـال گرتـا تونربگ، تاشـگر ۱۶ سـاله سـویدنی محیط 

زیسـت جوان تریـن چهـره ای بـود کـه از سـوی مجلـه تایم 

بـه عنوان شـخصیت سـال برگزیده شـد.

ایـن مجلـه از سـال ۱۹۲۷ تاکنـون هرسـاله چهـره ای را 

برمی گزینـد کـه بـه شـکلی تعیین کننـده بـر رویدادهـای 

سـال قبـل تأثیـر گذاشـته باشـند. بـرای منونـه در سـال 

رسـید،  اوج  بـه  اروپـا  در  پناهجویـان  بحـران  کـه   ۲۰۱۵

آنـگا مـرکل، صدراعظـم آملان، شـخصیت سـال شـناخته 

. شد

نخسـتین معاون زن

جمهـور  رئيـس  معـاون   ۲۰۱۷ تـا   ۲۰۰۹ از  بایـدن 

اوبامـا بـود. کامـا هریـس، کـه همچنان عضـو مجلس 

تبـار  بـا  رنگین پوسـت  زن  اولیـن  امریکاسـت،  سـنای 

جنـوب آسـیایی اسـت کـه معـاون یـک رئیـس جمهـور 

در  واشـنگن  در  جنـوری   ۲۰ روز  آنهـا  می شـود. 

کـرد. خواهنـد  رشکـت  تحلیـف  مراسـم 

چنـد چهـره  سـال"  "شـخصیت  نامزدهـای  لیسـت  در 

ترامـپ،  دونالـد  داشـتند:  وجـود  نیـز  دیگـر  نامـور 

رئیـس جمهـور و همچنیـن آنتونـی فاوچی، کارشـناس 

بیـداری  بـه خاطـر نقشـی کـه در  پزشـکی و صحـت، 

جامعـه نسـبت بـه پاندمـی کرونـا ایفـا کـرد، و فعـاالن 

مجلـه امریکایـی تایـم رئیـس جمهـور آینـده امریـکا و معـاون او 

رسـالتی  بـر  تایـم  کـرد.  اعـام  سـال  شـخصیت های  را  هریـس 

امریـکا  مـردم  برابـر  در  هریـس  و  بایـدن  کـه  می کنـد  تأکیـد 

متعهـد شـده اند: برداشـن نفـاق و برگردانـدن کشـور بـه آرامـش 

یکپارچگـی. و 

در  راک،  موسـیقی  نامـدار  خواننـده  سپرینگسـرین،  بـروس 

شـبکه خـربی NBC اعـام کـرد که مجلـه معروف تایم جـو بایدن 

و معـاون او کاما هریس را شـخصیت های سـال شـناخته اسـت. 

»چهـار  کـرد:  امیـدواری  ابـراز  تایـم،  رسدبیـر  فلسـنتال،  ادوارد 

سـال آینـده آزمونـی عظیـم بـرای آنهـا و همـه مـا خواهـد بـود که 

ببینیـم چگونـه می تواننـد آن یگانگـی کـه قولـش را داده انـد، بـه 

مـا برگرداننـد«. 

شـد،  برگـزار  نوامـرب  سـوم  کـه  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  در 

بـه  ترامـپ  دونالـد  برابـر  در  دموکـرات  نامـزد حـزب  بایـدن  جـو 

را  ترامـپ  انتخاباتـی  کارزار  جریـان  در  بایـدن  رسـید.  پیـروزی 

متهـم کـرد کـه در دوران ریاسـت جمهـوری اش جامعـه امریـکا را 

بـه پراکندگـی و شـکاف سـوق داده اسـت. او قـول داد بـا متـام 

تـوان بکوشـد بـر ایـن شـکاف غلبـه کنـد و یگانگی را بـار دیگر به 

جامعـه امریـکا بـاز گردانـد.

شـکاف بی سـابقه در جامعـه نگرانـی بیشـر شـهروندان امریـکا 

برانگیختـه اسـت. را 

کـه  چیـزی  »تنهـا  اسـت:  نوشـته  خـود  گفتـار  در  تایـم  رسدبیـر 

امـروز امریکایی هـا بـر رس آن توافـق دارنـد ایـن اسـت کـه آینـده 

نظـرات  آن  علـل  دربـاره  هرچنـد  اسـت،  روشـن  نـا  کشورشـان 

دارنـد«. گوناگونـی 

اگـر ترامـپ در چهار سـال گذشـته "نیروی انشـقاق و پراکندگی" 

انتخـاب  درسـتی  سـمت گیری  هریـس  و  بایـدن  پـس  بـوده 

سـبک های  اقـوام،  از  آمیزشـی  سـوی  بـه  »حرکـت  کرده انـد: 

کنـار  در  دارنـد  قصـد  کـه  رنگارنـگ  جهان بینی هـای  و  زندگـی 

دارنـد.« نگـه  زنـده  را  امریکایـی  تجربـه  و  برونـد  پیـش  هـم 

بایدن و معاونش کامال هریس شخصیت های 
سال "تایم" معرفی شدند

گواردیوال: مجبور نیستم از سولسشر حمایت کنم!

در کیفرخواسـت علیـه عیاش پنـج اتهام عنوان 

شـده بـود کـه مجـازات هـر یـک از آنهـا حبـس 

ابـد بود.

بـه  را  اصلـی  متهـم  چهـار  الهـه  ویـژه  دادگاه 

شـکل غیابـی محاکمـه کـرد. در مـاه اگوسـت 

سـه نفـر از اتهامـات تربئـه شـدند، امـا عیـاش 

مقـر شـناخته شـد.

واکنش هـا بـه محکومیـت یـک عضـو حزب اللـه 

در پرونـده تـرور رفیـق حریری

جلـب  حکـم  دیگـر  بـار  بین املللـی  دادگاه 

عیـاش را صـادر کـرد؛ امـا گـان منـی رود کـه 

ایـن حکـم بـه اجـرا گذاشـته شـود، زیـرا امکان 

نـدارد کـه حزب اللـه او را بـه مقام هـای قضائـی 

تحویـل دهـد.

عامـل  یـک  اقـدام  بـا  فـربوری ۲۰۰۵  در ۱۴ 

انتحـاری موتـر رفیـق حریری در بیـروت منفجر 

شـد؛ غیـر از نخسـت وزیـر بانفـوذ کشـور، ۲۱ 

نفـر کشـته و ۲۲۶ نفـر زخمـی شـدند.

حریـری قصـد داشـت خـود را بـار دیگـر نامـزد 

کنـد. او مهم تریـن مأموریـت سیاسـی خـود را 

پایـان دادن بـه نفـوذ سـوریه در لبنـان اعـام 

کـرده بـود، و به نظـر کارشناسـان همین هدف 

باعـث قتـل او شـد.

جمهـوری اسـامی ایـران مهم تریـن پشـتیبان 

لبنـان شـناخته می شـود.  حزب اللـه 

دادگاه بین املللـی الهه یکی از متهان اصلی 

در سـوءقصد بـه رفیـق حریـری را بـه حبس ابد 

محکـوم کـرد. متهـم کـه عضـو حزب اللـه لبنان 

اسـت، حـدود ۱۵ سـال پیـش در طراحـی قتل 

رفیق حریری مشـارکت داشـته اسـت.

حـدود ۱۵ سـال پـس از قتـل رفیـق حریـری، 

نخسـت وزیـر اسـبق لبنـان، یکـی از متهـان 

اصلـی بـه حبـس ابـد محکـوم شـد.

جمعـه  روز  الهـه  در  بین املللـی  ویـژه  دادگاه 

عیـاش،  اتهـام سـلیم جمیـل  بـه  ۱۱ دسـمرب 

شـهروند ۵۷ سـاله لبنان، رسـیدگی کرد و او را 

بـه باالتریـن مجـازات، یعنی حبس ابـد محکوم 

سـاخت. عیـاش هـم اکنـون فـراری اسـت.

اسـت،  وابسـته  لبنـان  حزب اللـه  بـه  عیـاش 

هرچنـد ایـن حـزب می گویـد کـه اوعضـو ایـن 

جریـان سیاسـی - نظامـی نبـوده یـا از آن جـدا 

شـده اسـت.

دراقـدام تروریسـتی علیـه رفیـق حریـری روی 

هـم ۲۲ نفـر کشـته شـدند.

ارکان  بـه  رضبـه ای  "ایـن  دادگاه  گفتـه  بـه 

حکومتـی در لبنـان" بـود. از نظـر دادگاه هیـچ 

موجبـی بـرای تخفیـف در اشـد مجـازات بـرای 

عیـاش وجـود ندارد. "او در عملیات تروریسـتی 

مخوفـی رشکـت داشـت کـه بـه قتل عـام منجر 

شد".

حبس ابد برای عضو حزب اهلل 
به اتهام قتل نخست وزیر اسبق لبنان

مارکا: ستاره بایرن نزدیک تر از همیشه به رئال مادرید

دبیرکل ناتو برخالف مکرون با تحریم ترکیه مخالفت کرد
را خوانـده و دیـدن متایـل ایـن نهـاد بـرای اعـال تحریم 

اسـت. مایوس کننـده  ترکیـه  علیـه 

مخالفـت ناتو بـا تحریم ترکیه

برخـاف مکـرون دبیـرکل ناتو موضـع دیگـری اتخاذ کرده 

است.

ینـس اسـتولتنربگ نقـش ترکیـه را در ایـن پیـان سـتوده 

و  یونـان  مناقشـه  دیپلاتیـک  فصـل  و  حـل  خواسـتار  و 

ترکیـه شـده اسـت.

رشوع  از  پیـش  ناتـو  شـالی  آتانتیـک  پیـان  دبیـرکل 

اجـاس رسان اتحادیـه اروپـا در دیـدار بـا نخسـت وزیـر 

پرتقـال خواسـتار رویکـردی سـازنده نسـبت به ترکیه شـد.

اسـتولتنربگ تاکیـد کـرد ترکیـه جـزو خانواده ناتـو و غرب 

ایـن کشـور اهمیـت  ناتـو عضویـت  پیـان  بـرای  و  اسـت 

زیـادی دارد. او گفـت اختافـات بـا ترکیـه را می تـوان بـا 

مذاکـره و دیپلاسـی حـل و فصـل کـرد.

اسـتولتربگ همچنیـن خاطرنشـان کـرد ترکیـه در مبـارزه 

بـا گـروه داعـش نقـش مهمـی داشـته و بیشـرین پناهجو 

را در کشـورش پذیرفتـه اسـت.

کـرد. مخالفـت 

پنجشـنبه  روز  صبـح  اروپـا  اتحادیـه  روزه  دو  نشسـت 

اروپـا   اتحادیـه  شـد.  آغـاز  بروکسـل  در  دسـمرب   ۱۰

در حـال حـارض در مقابـل چالش هـای بزرگـی چـون 

"برگزیـت"، "بحـران کرونـا" " و "روابـط بـا ترکیـه" قرار 

گرفتـه اسـت، ریاسـت دوره ای اتحادیـه اروپا بـر عهده 

آملـان اسـت.

دلیـل  بـه  بیشـر  ترکیـه  بـا  اروپـا  اتحادیـه  مناسـبات 

حضـور ترکیـه در مدیرانـه رشقـی و لیبـی تیـره شـده 

اسـت.

اروپـا  اتحادیـه  رسان  از  فرانسـه  و  قـربس  یونـان، 

کننـد. تحریـم  را  ترکیـه  خواسـتند 

آغـاز  در  فرانسـه  جمهـوری  رئیـس  مکـرون  امانوئـل 

اجـاس بروکسـل رسان اتحادیـه اروپـا را فراخوانـد تـا 

از حاکمیـت ایـن اتحادیـه در مقابـل اقدامـات ترکیـه 

دفـاع کننـد.

ترکیـه  ریاسـت جمهـوری  ابراهیـم کالیـن، سـخنگوی 

گفـت پیش نویـس بیانیـه اتحادیـه اروپـا دربـاره ترکیـه 

شـد.  آغـاز  بروکسـل  در  اروپـا  اتحادیـه  رسان  روزه  دو  اجـاس 

اتحادیـه  رسان  نشسـت  موضوع هـای  از  یکـی  ترکیـه  بـا  روابـط 

خـود  منافـع  از  خواسـت  اروپـا  اتحادیـه  از  مکـرون  اروپاسـت. 

در مقابـل ترکیـه دفـاع کنـد. اسـتولتربگ ولـی بـا تحریـم ترکیـه 

توصیه رسمی کارشناسان در امریکا 
به صدور مجوز برای واکسین فایزر

واکسـین گفتـه اسـت کـه تحویـل  توزیـع  بـرای 

واکسـین ظـرف ۲۴ سـاعت از زمـان صـدور مجوز 

آغـاز خواهـد شـد. فایـزر قصـد دارد ۶.۴ میلیـون 

دوز از آن را تـا اواخـر دسـمرب در امریـکا توزیـع 

کنـد. از آنجـا کـه دو تزریـق از ایـن واکسـین الزم 

اسـت، ایـن بـرای سـه میلیـون نفـر کافی اسـت. 

امریـکا ۳۳۰ میلیـون نفـر جمعیـت دارد.

و  کنـرل  مرکـز  در  فـدرال  دولـت  هـای  مقـام 

پیشـگیری از بیـاری هـا در امریـکا )سـی دی 

سـی( مـی گوینـد کـه ۲۱ پرسـنل بخـش درمانی 

ایـن کشـور، بـه عاوه سـه میلیون فرد سـالخورده 

کـه در خانـه هـای سـاملندان اقامـت دارنـد، در 

اولویـت خواهنـد بـود.

امـا اجـاع کمـری در مـورد چگونگـی توزیـع آن 

میـان سـایر گروه هـا وجـود دارد. انتظـار می رود 

۸۷ میلیـون کارمند خدمـات رضوری برای تزریق 

واکسـین در نوبـت بعـدی باشـند، امـا تصمیم در 

ایـن مـورد به عهـده دولت هـای ایالتی اسـت.

مقـام هـا مـی گوینـد کـه واکسـینه سـازی گـروه 

نیسـتند  زیـادی  خطـر  معـرض  در  کـه  هایـی 

شـد. نخواهـد  انجـام   ۲۰۲۱ بهـار  تـا  احتـاال 

یـک واکسـین دیگـر کـه توسـط رشکـت ُمِدرنـا و 

موسسـه ملـی صحـت امریـکا سـاخته شـده هـم 

بـه دنبال کسـب مجـوز اضطـراری در این کشـور 

اسـت که مانند واکسـین فایزر نیازمنـد دو تزریق 

بود. خواهـد 

بـه  رسـا  امریـکا  در  کارشناسـان  از  هیاتـی 

سـازمان مـواد غذایی و دارویی این کشـور )اف 

واکسـین  بـرای  اسـت  کـرده  توصیـه  اِی(  دی 

کوویـد-۱۹ رشکـت فایزر/بیواِن تِک مجوز صادر 

کنـد. انتظـار مـی رود اف دی اِی ظـرف چنـد 

روز چنیـن مجـوزی را صـادر کنـد کـه در ایـن 

صـورت ابتـدا کارمندان بخش صحی و پرسـنل 

خانـه های سـاملندان در اولویـت خواهند بود.

ایـن هیـات ۲۳ نفـره متشـکل از کارشناسـان 

هـای  بیـاری  متخصصـان  علمـی،  مسـتقل 

پنجشـنبه  روز  اسـت  آمارشناسـان  و  واگیـردار 

برابـر  در  واکسـین  فوایـد  دربـاره  بحـث  بـرای 

خطـرات آن بـه شـور نشسـت و در نهایت صدور 

مجـوز اسـتفاده اضطراری از آن بـرای افراد ۱۶ 

سـاله بـه بـاال را توصیـه کـرد. واکسـین فایـزر 

قبـا در بریتانیـا، کانـادا، بحریـن و عربسـتان 

روز چهارشـنبه  اسـت.  گرفتـه  مجـوز  سـعودی 

گـزارش شـد کـه ظـرف ۲۴ سـاعت در امریـکا 

بیـش از سـه هـزار نفـر جـان خـود را از دسـت 

داده انـد کـه بزرگریـن آمـار روزانـه در جهـان 

روز  امریـکا  وزیـر صحـت  اِیـزار  الکـس  اسـت. 

هیـات  نشسـت  از  بعـد  کـه  گفـت  چهارشـنبه 

کارشناسـی اف دی اِی، "مـی تـوان ظرف چند 

روز واکسـین را تاییـد کـرد و از هفتـه آینـده آن 

را بـه آسـیب پذیرتریـن گـروه هـا تزریـق کـرد."

امریـکا  برنامـه دولـت فـدرال  بـر  ناظـر  هیـات 

بازگشـت هـواداران بـه اسـتادیوم هـا: "حضـور هـواداران 

خیلـی بهـر اسـت. رفن بـه اولدترافـورد و نربد بـا یونایتد 

بـا حضـور هـواداران بسـیار بهـر اسـت، اما ویـروس هنوز 

و  دولـت  و  برتـر  لیـگ  دارد. سـازمان  انگلیـس وجـود  در 

مـی  زمانـی  چـه  کـه  گیرنـد  مـی  تصمیـم  دانشـمندان 

توانیـم گام بعـدی را برداریـم و وقتـی همـه چیـز حـل و 

فصـل مـی شـود، هـواداران بازمـی گردنـد."

لیـگ برتـر نیـز همین اسـت. در این روند هـر زمان که 

پیـروز مـی شـویم بـه بـازی بعـدی فکر مـی کنیـم. این 

روشـی اسـت کـه مـا بـرای حضـور در حرفه خـود به آن 

نیـاز داریـم. دانسـن ارزش کار اولـه گونـار سولسـر 

مهم اسـت و در این شـکی نیسـت. من مجبور نیسـتم 

از او حایـت کنـم، زیـرا اولـه بـه انـدازه کافـی قـوی 

اسـت و مـی دانـد رشایـط این شـغل چگونه اسـت."

پـپ گواردیـوال، رسمربـی منچسرسـیتی در مـورد حـذف یونایتد از 

لیـگ قهرمانـان صحبـت کرد.

رقیـب  بـه مصـاف  برتـر  لیـگ  در  ایـن هفتـه در رشایطـی  سـیتی 

همشـهری مـی رود کـه یونایتـد سـه شـنبه شـب حذفـی دراماتیگ 

کنفرانـس  در  گواردیـوال  پـپ  کـرد.  تجربـه  قهرمانـان  لیـگ  از  را 

مطبوعاتـی قبـل از ایـن دیـدار حضـور یافـت و مدعـی شـد اولـه 

گونـار سولسـر بقـدی قوی اسـت کـه با ایـن رشایط مبـارزه کند.

بهریـن  بـا  مـا  اینکـه  تصـور  "بـا  منچسـریونایتد:  مقابـل  دیـدار 

یونایتـد ممکـن روبـرو خواهیـم شـد، دربـاره وظایـف بازیکنـان بـا 

آنهـا بسـیار صحبـت خواهیـم کـرد. ایـن یک بـازی حذفی نیسـت، 

پـای سـه امتیـاز وسـط اسـت و  البتـه به دلیـل کیفیـت حریف این 

دیـدار اهمیـت پیـدا مـی کنـد، امـا بـازی هـای زیـادی پیـش رو 

اسـت و مـا سـعی مـی کنیـم در ادامـه بـه پیـروزی دسـت یابیـم."

وقتـی  مارسـیال  "آنتونـی  قهرمانـان:  لیـگ  از  یونایتـد  حـذف 

دیـدار برابـر پـاری سـن ژرمـن1-1 بـود دو موقعیـت بسـیار خـوب 

بـه زدن  94 موفـق  از دسـت مـی دهـد و الیپزیـگ در دقیقـه  را 

گل برتـری شـده و بـه همیـن دلیـل شـانس پیـروزی و صعـود در 

بـازی بعـدی را پیـدا مـی کنـد. حتـی در آخریـن لحظـه یونایتـد 

مـی توانسـت بـه گل تسـاوی دسـت یابـد، امـا اینگونـه نشـد و آنها 

بایـد آن رشایـط  ایـن لیـگ قهرمانـان اسـت و مـا  حـذف شـدند. 

بپذیریـم. فاصلـه هـا کاهـش یافتـه و بـه همیـن دلیـل تیـم هـای 

بـزرگ نیـز ممکـن اسـت حـذف شـوند. بـه همیـن دلیـل همیشـه 

بـه  پیـروز مـی شـویم  یـک مسـابقه در مرحلـه گروهـی  وقتـی در 

بازیکنـان تربیـک مـی گویـم، زیـرا ایـن کار بسـیار دشـوار اسـت.

گزارشـی بـه احتـال انتقـال داوید آالبـا به رئال 

مادریـد پرداختـه و مدعـی شـده کـه ایـن سـتاره 

اتریشـی بـا نزدیـک شـدن بـه پایـان قـراردادش 

بیـش از هـر زمـان دیگـری بـه انتقـال رایـگان به 

رئـال مادریـد نزدیک تـر شـده و بـا گذشـت زمان 

ایـن احتـال افزایـش نیـز پیـدا می کنـد.

تیـم زیـن الدیـن زیـدان در ایـن فصـل از نظـر 

دفاعـی متزلـزل عمـل کـرده و اصا بعید نیسـت 

کـه آن هـا طـی مـاه هـای آینـده اقـدام جـدی 

خـود را بـرای جـذب داویـد آالبـا انجـام دهنـد.

سـتاره  آالبـا،  داویـد  مـارکا  ادعـای  اسـاس  بـر 

بـرای  زیـادی  شـانس  مونیـخ  بایـرن  اتریشـی 

پیوسـن بـه رئـال مادریـد دارد و ایـن احتـال با 

نزدیـک شـدن بـه پایـان قـرارداد او افزایـش مـی 

یابـد. داویـد آالبـا، سـتاره اتریشـی بایـرن مونیـخ 

طـی  تیـم  ایـن  بازیکنـان  بهریـن  از  یکـی  کـه 

فصـول اخیـر بـوده، آخریـن سـال قـرارداد خود با 

باواریایـی هـا را پشـت رس مـی گـذارد و بـه نظـر 

می رسـد کـه بایـد جدایـی او از این تیـم را قطعی 

تلقـی کـرد؛ اتفاقـی کـه یـا در جنـوری رخ خواهد 

یـا تابسـتان 2021. هنـوز مشـخص نیسـت  داد 

چالـش جدیـد مدافـع اتریشـی بایـرن مونیـخ در 

چـه تیمـی رقـم خواهـد خـورد امـا شـواهد حاکی 

عاقه منـد  بازیکـن  ایـن  خـود  کـه  اسـت  آن  از 

از دو  یکـی  و  اسـپانیا  را در  فوتبـال خـود  اسـت 

بـا  دهـد.  ادامـه  بارسـلونا  یـا  مادریـد  رئـال  تیـم 

ایـن حـال در صورتـی کـه ایـن اتفـاق رخ ندهـد 

لیـگ برتـر انگلیـس محتمـل تریـن گزینـه بـرای 

او خواهـد بـود.

در  مـارکا  مادریـدی  نریـه  ارتبـاط  همیـن  در 

ژوزه مورینیـو و برونـو فرنانـدز بـه ترتیـب بـه عنـوان بهریـن رسمربـی و بازیکـن 

مـاه لیـگ برتـر انگلیـس انتخـاب شـدند. تاتنهـام در مـاه نوامـرب تحـت هدایـت 

ژوزه مورینیـو عملکـرد فـوق العـاده ای از خـود بـه منایـش گذاشـت و در سـه 

مسـابقه خـود بـه پیـروزی دسـت یافـت. ایـن در حالـی اسـت کـه آنهـا مـاه را 

بـا تسـاوی مقابـل تیـم قدرمتنـد چلسـی بـه امتـام رسـاندند تـا همچنـان صـدر 

جـدول لیـگ برتـر انگلیـس را بـه خـود اختصـاص داده باشـند.

بـه  مورینیـو  کـه ژچـزه  باعـث شـد  لندنـی  تیـم  کننـده  همیـن عملکـرد خیـره 

عنـوان رسمربـی مـاه نوامـرب لیـگ برتـر انگلیـس انتخـاب شـود. مـرد پرتگالـی 

در صفحـه اینسـتاگرام خـود بـه ایـن موضـوع واکنـش نشـان داد و بـا انتشـار 

ویدئویـی گفـت: " ایـن جایـزه رسمربـی مـاه اسـت امـا بـرای مـن حکـم تیـم 

مـاه یـا کارکنـان مـاه را دارد و همـه بچـه هـا بـا مـن اینجـا هسـتند. مربیـان، 

دسـتیاران، آنالیزورهـا و دیگـر افـرادی کـه اینجا نیسـتند اما بسـیار سـخت کار 

مـی کننـد. از ایـن بابـت متشـکرم امـا ایـن جایـزه رسمربـی مـاه نیسـت بلکـه 

منچسـریونایتد  پرتگالـی  سـتاره  اسـت." همچنیـن  مـاه  کارکنـان  و  مـاه  تیـم 

یعنـی برونـو  فرنانـدز کـه از زمـان انتقـال بـه ایـن تیـم بهریـن مهـره شـیاطین 

رسخ بـوده بـه عنـوان بازیکـن مـاه نوامـرب لیـگ برتـر انگلیـس انتخـاب شـد. او 

در چهـار مسـابقه آمـار 4 گل و یـک پـاس گل را بـه ثبـت رسـاند تـا همچنان به 

عملکـرد خیـره کننـده خـود در منچسـریونایتد ادامـه داده باشـد.

معرفی بهترین های ماه نوامبر لیگ برتر 
انگلیس مادرید
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اینکـه  نظرداشـت  در  بـا  می رسـد،  کیلومـر   ۷۸۵ و  هـزار 

یـک قسـمت ایـن خطـوط وجـود دارد، بـرای بهبـود خطـوط 

موجـوده نزدیـک و رسمایـه گـذاری روی خطـوط جدیـد در 

حـدود ۳۰ میلیـارد ۱۶۰ میلیـون دالـر رضورت اسـت.

ایـن  اسـاس  بـه  افغانسـتان  کـه  گفـت  جمهـوری  رئیـس 

مطالعـه، بایـد حداقـل ۲۴۴۰ کیلومـر خـط آهـن را اعـار 

کنـد کـه تخمیـن ابتدایی بـرای اعـار ۱۲۹۵ کیلومر آن در 

حـدود ۲ میلیـارد و ۲۵۵ میلیـون دالـر می رسـد.

او عـاوه کـرد کـه خوشـبختانه مـا نـه تنها شـاهد اعـار خط 

آهـن خـواف- هـرات هسـتیم، بلکـه در چند سـال اخیر، خط 

آهـن حیرتـان- مـزار رشیـف تکمیـل شـده، خـط آهـن آقینه- 

اندخـوی در حـال تکمیل شـدن اسـت. خط آهـن تورغندی- 

هـرات بـه زودی مطالعـات آن تکمیـل و احداث خواهد شـد. 

او افـزود، طویـل تریـن خـط آهنـی که زیر پیشـنهاد اسـت به 

طـول یـک هزار کیلومر شـیرخان بندر، کنـدز، مزار رشیف و 

هـرات را باهـم وصـل کند. همچنیـن ۶۲۰ کیلومـر هرات را 

بـه قندهـار از راه هلمنـد و فراه وصـل خواهد کرد.

زمینـه حضـور و مشـارکت قربانیـان در مذاکـرات فراهـم نشـده 

اسـت و »مذاکـرات بایـد زمینه  دسرسـی قربانیان را بـه عدالت، 

حقیقـت ، و جـران خسـارت بـرای آن هـا را فراهـم کنـد.«

نتیجـه یـک تحقیـق تـازه کـه توسـط دانشـگاه بـراون آمریـکا در 

مـورد تلفـات غیرنظامیـان افغـان در حمات هوایی انجام شـده، 

بغـان،  کنـدز،  آهـن  خـط  کـه  می گویـد  جمهـوری  رئیـس 

بامیـان، پـروان و کابـل کـه در حـدود ۴۰۰ کیلومـر اسـت 

و خـط آهـن قندهـار- بولـدک و بعـد از آن، قندهـار- کابـل و 

کابـل- تورخـم همـه زیـر کار و پانگـذاری اسـت.

دهلیزهـای  از  بزرگـی  بخـش  ایـن  کـه  گفـت  غنـی  اقـای 

اقتصـادی و تجارتـی اسـت کـه تاکیـد بـه وصـل بـه شـبکه 

اقتصـادی  همکاری هـای  سـازمان   )CAREC(کشـورهای

منطقـوی آسـیای میانـه و بـا شـبکه هـای موجـود و در حـال 

اسـت.  ایـران  انکشـاف خطـوط 

او افـزود کـه دو تـای از ایـن چهـار کوریـدور بـا ایـران وصـل 

می شـود و پیرشفـت ایـران کـه سـاالنه بـا وجـود تحریاتـی 

کـه وجـود داشـته نهایـت چشـمگیر اسـت و به جنـاب رئیس 

جمهـور ایـران و اداره محرم خط آهن ایران و وزارت کارشـان 

تریکـی می دهیـم. چهـار دهـه جنـگ و ناامنـی باعث شـده 

کشـور  در  آهـن  راه  قسـمت  در  زیربنایـی  هیـچ  کـه  اسـت 

نباشـد. طـی دو دهـه اخیر مقـدار کمی راه آهـن در مرزهای 

شـالی و غربی کشـور سـاخته شـده اسـت.

نشـان می دهـد که در سـه سـال گذشـته تلفـات غیرنظامیان در 

مقایسـه بـا سـال های گذشـته بیـش از سـه برابـر افزایـش یافته 

است.

افغانسـتان خواسـتار  از طـرف دیگـر، کمیسـیون حقـوق بـرش 

نتیجـه تحقیقـات دربـاره کشـته شـدن هفت تـن از اعضـای این 

کمیسـیون شـده کـه در سـال های گذشـته قربانـی »حمـات 

هدمنـد« شـده انـد.

کمیسـیون حقـوق بـرش می گویـد: »نهادهای مسـئول حکومتی 

هنـوز بـه ایـن نهـاد و خانواده هـای ایـن قربانیـان از حقیقـت 

دربـاره قضیـه تـرور آنـان گـزارش کامـل نداده اند و کسـی نیز در 

پیونـد بـا ایـن قضیه هـا محاکمـه نشـده اند.«

مسـئوالن ایـن کمیسـیون از همـه طرف هـای درگیـر خواسـته 

کـه جنـگ و خون ریـزی را متوقـف و بـرای بـه نتیجـه رسـیدن 

گفتگوهـای صلـح تـاش کننـد.

در همیـن حـال، راس ویلسـون، رسپرسـت سـفارت آمریـکا در 

کابـل نیـز در توییـر بـا نـرش عکسـی از شـاری از فعـاالن زن 

افغـان نوشـته کـه »حفاظـت از آزادی هـای بنیادی ماننـد آزادی 

بیـان، حقـوق زنـان و اقلیت هـا یـک جامعـه باثبـات، عادالنـه و 

امـن ایجـاد می کنـد. در روز حقـوق بـرش، ایـاالت متحـده تعهـد 

بـرای ارتقـای ایـن آزادی هـا در افغانسـتان را ابـراز می کنیـم.«

اقـای ویلسـون گفتـه کـه قتل مالـی میوند یک منونـه تهدید به 

حقوق برش در افغانسـتان اسـت. 

جمهـوری  رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد   

بانـک  معتـر  مطالعـه  بنابـر  کـه  می گویـد 

عظیـم  ظرفیت هـای  نظرداشـت  در  بـا  آسـیایی،  انکشـاف 

رسمایـه گـذاری باید در افغانسـتان تا سـال 2050 میادی، 

شـود. سـاخته  آهـن  راه  کیلومـر   2440

آقـای غنـی روز پنجشـنبه 20 قـوس در مراسـم افتتـاح راه 

آهـن هـرات- خـواف گفـت کـه بانـک انکشـاف آسـیایی بـر 

روی خطـوط آهـن کشـورهای عضـو سـازمان همکاری هـای 

اقتصـادی منطقـوی آسـیای میانـه بـرای سـال های ۲۰۱۷ و 

تـا ۲۰۵۰ مطالعـه ای انجـام داده اسـت که افغانسـتان را نیز 

شـامل می شـود.

او افـزود، ایـن کشـورها بـه شـمول افغانسـتان؛ آذربایجـان، 

پاکسـتان،  چیـن،  منگولیـا،  قرغیزسـتان،  قزاقسـتان، 

تاجیکسـتان، ترکمنسـتان و اوزبیکسـتان شـامل این بررسی 

اسـت.

بـه گفتـه رئیـس جمهـوری، چهـار دهلیـز اقتصـادی در ایـن 

مطالعـه بررسـی شـده اسـت کـه طـول مجموعـی آن بـه ۱۲ 

جهانـی  روز  مناسـبت  بـه  افغانسـتان  بـرش  حقـوق  کمیسـیون 

حقـوق بـرش گفتـه کـه از سـال ۲۰۰۹ الـی آخـر اکتـر سـال 

جـاری، بیـش از۹۰ هـزار غیرنظامـی در ایـن کشـور در نتیجـه 

شـده اند. قربانـی  خشـونت ها 

بـا گذشـت سـه مـاه از آغـاز مذاکـرات صلـح در دوحـه قطـر بین 

طالبـان  جنگجویـان  حمـات  طالبـان،  و  دولـت  مناینـدگان 

همچنـان ادامـه دارد. عـاوه بـر آن، حمـات انتحـاری، حمات 

هوایـی و ماین هـای کارگـذاری شـده در راه هـا نیـز هـر روزه از 

می گیـرد. قربانـی  غیرنظامیـان 

از ایـن میـان بـه گفتـه ایـن کمیسـیون نزدیـک بـه ۳۱هـزار نفـر 

کشـته و ۶۰هـزار تـن دیگـر زخمـی شـده اند.

ذبیـح فرهنـگ، سـخنگوی کمیسـیون حقـوق بـرش گفـت کـه 

ممکـن اسـت شـار قربانیـان بیشـر از ایـن رقم باشـد چـون به 

گفتـه وی، ایـن نهـاد بـرای ثبـت رقـم دقیـق قربانیان بـه رسارس 

ایـن کشـور دسرسـی نـدارد.

بـه گفتـه او، این کمیسـیون رصفا توانسـته که شـار قربانیان را 

تنهـا در سـاحات تحـت کنرل دولـت ثبت کند.

روز پنج شـنبه )۲۰ قوس( هایش ملی قربانیان افغانسـتان در 

هتـل رسینـا کابل برگزار شـد که بـا صدور قطعنامه ای خواسـتار 

شـامل شـدن دیدگاه هـای قربانیـان جنـگ در رونـد مذاکـرات 

صلـح در دوحه شـدند.

در قطعنامـه ایـن هایـش آمـده کـه در آغـاز مذاکـرات صلـح، 

کمیسیون حقوق بشر: در ۱۱ سال گذشته بیش از ۹۰ هزار غیرنظامی افغان قربانی شدند

غنی: افغانستان تا سال 2۰5۰ میالدی
 باید 244۰ کیلومتر راه آهن بسازد

خواسـته  کابـل  پولیـس  از  افغانسـتان  خرنـگاران  مرکـز   

اسـت کـه دربـاره مـرگ »مشـکوک« فردیـن امینـی، گوینـده 

کنـد. تحقیـق  آریانانیـوز  تلویزیـون  سیاسـی  برنامه هـای 

فردیـن امینـی صبح روز جمعـه 21 قـوس در حادثه ای جان 

باخـت. پولیـس کابـل اعـام کـرد کـه براسـاس یافته هـای 

آریانانیـوز  تلویزیـون  گوینـده  امینـی،  فردیـن  ابتدایـی، 

خودکشـی کـرده اسـت.

فـردوس فرامـرز، سـخنگوی پولیـس کابـل گفتـه اسـت کـه 

فردیـن امینـی به شـهرک »منشـی میرغـام« رفته بـود و پس 

بـه خودکشـی زده  تلفونـی دسـت  از دریافـت یـک متـاس 

است.

ایـن رویـداد سـاعت ۱۰:۰۰ پیـش از چاشـت دیـروز جمعه، 

بیسـت ویکم قـوس رخ داده اسـت. شـهرک منشـی میرغـام 

در ناحیـه هفدهـم شـهر کابـل موقعیـت دارد.

سـخنگوی پولیـس کابل افزوده اسـت که پـس از این متاس 

تلفونـی، فردیـن از موترش پایین شـده و به طـرف کوه دویده 

اسـت و سـپس بـا سـنگ نوک تیـز گردنـش را بریـده اسـت. 

فرامـرز می گویـد که شـواهد ایـن قضیه موجود اسـت.

مرکـز خرنـگاران افغانسـتان بـه نقـل از رشیـف حسـن یار، 

رییس شـبکه آریانانیوز آورده اسـت که پولیس از خودکشـی 

خرنـگار  ایـن  خانـواده  امـا  اسـت،  گفتـه  سـخن  امینـی 

 روزنامـه گاردیـن چـاپ بریتانیـا در مـورد 

حادثـه  کـه  می نویسـد  میونـد  مالـی 

فعـال  و  خرنـگار  ایـن  شـدن  کشـته 

حقـوق زن نشـان می دهـد کـه خشـونت 

و تهدیـد علیه خرنـگاران در افغانسـتان 

رو بـه افزایـش اسـت.

بـه نوشـته روزنامـه بـا ایـن حادثـه تعـداد 

کـه  رسـانه ها  کارمنـدان  و  ژورنالسـتان 

کشـته  افغانسـتان  در  جـاری  سـال  در 

روزنامـه  می رسـد.  نفـر  ده  بـه  شـده اند 

مسـلح  افـراد  قبـل  سـال   ۵ می نویسـد 

یـک  هـم  او  کـه  را  میونـد  مـادر مالـی 

فعـال حقـوق بـود هـدف قـرار داده و بـه 

رسـاندند. قتـل 

گذشـته  مـاه  می نویسـد  خـود  مطلـب  دوام  در  گاردیـن 

خرنـگار رادیـو آزادی الیـاس داعـی درشـهر لشـکرگاه مرکـز 

والیـت هلمنـد کشـته شـد و چنـد روز بعد آن خرنگار سـابق 

تلویزیـون طلـوع یـا سـیاووش در نتیجـه انفجـار در کابـل 

جـان داد.

اروپـا،  اتحادیـه  افغانسـتان،  حکومـت  می افزایـد  روزنامـه 

سـفارت جرمنـی در کابـل و سـفیر بریتانیـا در اینجا حمات 

را بـر خرنـگاران و فعـاالن حقـوق محکـوم کـرده انـد.

ایـن بـار هـم رییـس جمهـور افغانسـتان محمـد ارشف غنی، 

رییـس شـورای عالـی مصالحه ملـی عبداللـه عبداللـه، نهاد 

دفـاع از خرنـگاران نـی بـا نـرش اعامیه هـا، کشـته شـدن 

 می گویـد کـه او بـه قتـل رسـیده اسـت.

احمـد قریشـی، رییس اجرایـی مرکز خرنگاران افغانسـتان، 

گفتـه اسـت: »ویدیویـی دلخـراش از آقـای امینـی درحالـی 

کـه خـون آلود اسـت و توسـط شـاری از مـردم به شـفاخانه 

انتقـال داده می شـود، در شـبکه های اجتاعـی نـرش شـده 

و  نیسـت  تائیـد خودکشـی  بـر  ویدیـو سـندی  ایـن  اسـت. 

پولیـس بایـد به شـکل جـدی و شـفاف این رویداد مشـکوک 

را بررسـی و نتیجـه دقیـق آن را هـر چـه زودتـر اعـام کنـد.«

شـبکه های  در  امینـی  فردیـن  از  خون آلـود  ویدیـوی  یـک 

تـاش  در  شـاری  کـه  اسـت  رسـیده  نـرش  بـه  اجتاعـی 

هسـتند. شـفاخانه  بـه  او  رسـاندن 

پولیـس کابـل نیـز گفتـه اسـت کـه ایـن رویـداد را بررسـی 

ایـن  کـه  می گویـد  افغانسـتان  خرنـگاران  می کند.مرکـز 

رویـداد در حالـی رخ داده اسـت کـه روزی پیش تـر مالـی 

میونـد، مجـری تلویزیـون انعـکاس و راننـده اش، طاهرخان، 

افـراد مسـلح در شـهر جال آبـاد، مرکـز ننگرهـار  از سـوی 

کشـته شـدند.

یـک مـاه پیـش، الیـاس داعـی خرنـگار رادیـو آزادی بـر اثـر 

انفجـار یـک مایـن مقناطیسـی کـه بـر موتـر حاملـش نصـب 

شـده بـود، در لشـکرگاه جـان باخـت. وزارت امـور داخلـه از 

بازداشـت عامـان ایـن دو قتل خرنـگاران خر داده اسـت. 

خانـم مالـه را محکـوم کـرده انـد.

سـفارت جرمنـی در تویـر خود نوشـته اسـت روز بین املللی 

حقـوق برش با کشـته شـدن یـک خرنگار در افغانسـتان آغاز 

شد.

اداره معاونـت ملـل متحـد در افغانسـتان یونامـا گفتـه اسـت 

کشـته شـدن یـک خرنـگار زن در افغانسـتان و آنهـم در روز 

بین املللـی حقـوق بـرش یـک خـر تـکان دهنـده می باشـد.

کمک کننـده  کشـورهای  می دهـد  ادامـه  گاردیـن  روزنامـه 

نگرانـی دارنـد که بـا بیرون رفنت قوای خارجی از افغانسـتان 

بـه یـک شـکلی در  آینـده ممکـن اسـت طالبـان  در سـال 

حاکمیـت شـامل خواهنـد شـد و راه پیرشفت هایـی را که در 

تقریبـاً دو دهـه در افغانسـتان حاصل شـده، خواهند بسـت. 

مرکز خبرنگاران افغانستان: 
پولیس درباره مرگ »مشکوک« فردین امینی تحقیق کند

گاردین: تهدید علیه خبرنگاران در افغانستان رو به افزایش است


