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 آخرین تقالی ترامپ؛ فشار بر فرماندار جورجیا برای کمک
 به تغییر نتیجه انتخابات

واکسن کرونا و جنگ سایبری؛ افزایش حمله هکرها به داروسازان 

 دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهور امریـکا، به 
فرمانـدار جمهـوری خـواه ایالـت جورجیـا 
فشـار آورده اسـت بـه تغییـر نتایـج در این 
ایالـت کـه بـا پیـروزی جـو بایـدن همـراه 
بـوده کمـک کنـد. او در یک رشـته توییت 
خواسـتار  کـرد  ترغیـب  را  ِکمـپ  برایـان 
ایالتـی  مجلـس  ویـژه  جلسـه  برگـزاری 

. . شود.

کرونـا  واکسـن  تولیدکننـده  شـرکت های   
جاسوسـی  و  حملـه  بـا  پیـش  از  بیـش 
سـایبری هکرهای کشـورهای مختلف روبرو 
همـکاران  نمونـه،  تازه تریـن  در  می شـوند. 
آسـترا-زنکا  سـوئدی  بریتانیایـی  شـرکت 
هـدف حملـه هکرهـا بـا ایمیل هـای جعلی 

قـرار گرفتنـد. تولیـد دارو یـا واکسـن ...
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 سلیقه گرایی و فرد محوری 
در سیاستگذاری نظام آموزشی

جایگاه و نقش مردم در 
نظام جمهوریت 

پروسه صلح افغانستان؛ و پریشان 
گویی های جنرال اسد درانی 

 وزارت معـارف کشـور اعـام کرده اسـت که قرار اسـت 
صنف هـای اول تـا سـوم در مسـاجد آمـوزش ببیننـد. 
ایـن وزارت نوشـته اسـت کـه »وزارت معـارف سـاختار 
خویـش را تغییـر داده تـا اسـام جایـگاه محـوری را در 

سیسـتم تعلیـم و تربیه داشـته باشـد.« ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

شـورایی  تیاتـر  یـا  دیـدگان  سـتم  تیاتـر   

و  منایشـی  هرنهـای  شـاخه های  از  یکـی 

چارچوبـی نظـری و مجموعـه راهربدهـا و 

تکنیک هایـی اسـت کـه به هـرن تئاتر جنبۀ 

کاربـردی می دهـد. بـه بیـان دیگـر تیاتـر 

سـتم دیـدگان یـا شـورایی  تئاتـر را تبدیـل 

بـه امکانـی بـرای طـرح مسـائل و بررسـی 

اجتامعـات  و  گروه هـا  توسـط  مسـائل 

انسـانی مـی کنـد.  در ایـن یاداشـت  ...

 درسـت اسـت کـه جیمـی فاکس بیشـر در 

پـروژه  از جملـه  - تخیلـی،  فلم هـای علمـی 

فلـم  سـومین  و    )Project Power( قـدرت 

دنیـای مـرد عنکبوتـی )Spider-Man( کـه 

فلم بـرداری  بـه  رشوع  اخیـر  مـاه  همیـن  از 

منـوده، بـازی کـرده اسـت، امـا در آینـده ای 

نزدیـک شـاهد بـازی او در فلم درامـی به نام 

خاکسـپاری )The Burial( بـه تهیه کنندگی 

خـودش، خواهیـم بـود.

تیاتر ستم دیدگان؛
 امکانی برای مبارزه علیه 

فراموشی و دسترسی به 
عدالت-
بخش اول

جیمی فاکس
 در فلم 

خاک سپاری

رئیس جمهور



 

 

 

کـرده  اعـام  کشـور  معـارف  وزارت   

اسـت کـه سـاختار تدریسـی را کمی 

تغییـر داده و قـرار اسـت صنف هـای اول تا سـوم در 

مسـاجد آمـوزش ببیننـد.

این وزارت روز یکشـنبه 16 قوس با نرش خربنامه ای 

نوشـته اسـت کـه »وزارت معـارف سـاختار خویش را 

تغییـر داده تا اسـام جایـگاه محوری را در سیسـتم 

تعلیم و تربیه داشـته باشـد.«

در خربنامه نوشـته شـده کـه قباً تعلیـات عمومی 

بـر  را  ثانـوی  و  ابتدایـی  تعلیـات  مسـؤلیت متـام 

عهـده داشـت ولـی تعلیات اسـامی تنهـا در قبال 

مدیریـت دارالحفـاظ و مـدارس مسـؤلیت داشـت. 

ایـن تفکیک، جایگاه اسـام را در حاشـیه قـرارداده 

بود.

وزارت معـارف مسـاجد را در ایکـو سیسـتم تعلیمـی 

شـاگردان  متـام  آن  اسـاس  بـر  کـه  کـرده  شـامل 

صنـوف ۱ - ۳ تعلیـات خویـش را از مسـاجد محل 

خویـش فراخواهنـد گرفـت. 

نخسـت  سـال  سـه  در  کـه  می گویـد  وزارت  ایـن 

تعلیـم و تربیـه، رفـن بـه مسـجد یـک هویـت قـوی 

اسـامی را در شـاگردان ایجـاد و پـرورش خواهـد 

داد و محوریت اسـام را برای شـاگردان ما برجسـته 

خواهـد کـرد.

 در خربنامـه نوشـته شـده کـه ایـن یـک تغییـر مهم 

و بـزرگ بـوده و ایجـاب یک پـان عاقانـه و تطبیق 

 : مایـک پمپیـو وزیـر خارجـه امریـکا 

نخسـتین  برگـزاری  از  تویتـی  در 

جلسـه کمتیـه رهـربی شـورای عالی مصالحـه ملی 

اسـت.  کـرده  اسـتقبال 

وی گفتـه اسـت:» مـا از اولین جلسـه کمیته رهربی 

یـک  افغانسـتان،  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای 

نهـاد فراگیـر و بـا اقتـدار در مـورد تاش هـای صلـح 

اسـتقبال می کنیـم. ایـن اقـدام یـک گام مثبـت  و 

مهم اسـت.« شـورای عالـی مصالحه ملی نخسـتین 

بـا  قـوس  روز شـنبه 15  را  جلسـه کمیتـه رهـربی 

سـخرنانی رئیـس جمهـور غنـی در حضـور رهـربان 

 وزارت دفـاع ملـی اعام کـرده که 18 

جنگجـوی طالبـان در ولسـوالی های 

ژیـری، دنـد و معـروف پـس از آن کشـته شـدند کـه 

پوسـته های  بـر  طالبـان  جنگجویـان  از  گروهـی 

در  دفـاع  وزارت  کردنـد.  حملـه  امنیتـی  نیروهـای 

کـه  اسـت  گفتـه  قـوس   16 یک شـنبه  خربنامـه ای 

ایـن جنگجویـان بـا دفاع فعـال نیروهـای اردوی ملی 

مواجـه شـده و 18 جنگجـوی کشـته شـدند.

در خربنامـه آمده اسـت که توسـط تیـم انجنیری قول 

اردوی 205 اتـل 40 حلقـه مایـن کار گـزاری شـده 

نیـز کشـف و خنثـا گردید.

رئیس جمهور
 سکتور خصوصی ستون فقرات اقتصاد کشور است
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رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد   

نشسـتی  در  کشـور  جمهـور 

خصوصـی،  سـکتور  مناینـدگان  از  شـاری  بـا 

دولـت  همـکار  خصوصـی  سـکتور  کـه  گفـت 

اسـت. کشـور  اقتصـاد  فقـرات  سـتون  و 

سـکتور  مناینـدگان  و  مسـئوالن  از  شـاری 

ارگ  در  قـوس   16 یکشـنبه  روز  خصوصـی 

کشـور  جمهـور  رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد  بـا 

کردنـد. گفتگـو  مشـکات  مـورد  در  و  دیـدار 

بـا نـرش خربنامـه ای نوشـته  ریاسـت جمهـوری 

را  پیشنهادات شـان  و  خواسـت ها  آنـان  کـه 

در رابطـه بـه مشـکات در بخـش ترانسـپورت، 

وزارت  در  جدیـد  مقرره هـای  فـراراه  موانـع 

خـط  مواصاتـی،  راه هـای  عامـه،  فوایـد 

در  موجـود  مشـکات  مالیـه،  گمـرکات،  آهـن، 

تطبیـق  عـدم  اسـتندرد،  و  نـورم  بخش هـای 

تـرازو و معیـار تعییـن شـده بـرای تنـاژ بلنـد در 

رسارس کشـور، بـا رئیـس جمهور رشیـک کردند.

سـپس قـدرت اللـه ذکی وزیـر ترانسـپورت گفت 

زمینـه  در  خصوصـی  سـکتور  پیشـنهادات  کـه 

موانـع فراراه مقرره ها و سـایر بخش ها راشـنیده 

اسـت و مطابـق هدایت مقـام ریاسـت جمهوری 

و در هاهنگـی بـا وزارت فوایـد عامـه، در بخش 

هـای متذکـره، اقدامـات را انجـام خواهـد داد.

بـه نقـل از خربنامه؛ نجیب اللـه یمین وزیر فواید 

عامـه گفـت کـه نظریـات سـکتور خصوصی طی 

چنـد جلسـه در رابطـه بـه مقـرره هـای جدیـد، 

باشـند.  آنـان در جریـان مـی  و  اسـتاع شـده 

آقـای یمیـن با اشـاره بر اینکه سـکتور خصوصی 

بـرای مـا مهـم اسـت و از آن حایـت مـی کنیم، 

گفـت کـه انتقـال وزن زیـاد از سـوی آنـان باعث 

آسـیب رسـیدن به رسک ها شده است و خواهان 

همـکاری و توجه آنان در این بخش می باشـیم.

شـنیدن  از  پـس  کشـور  جمهـور  رئیـس 

مناینـدگان  بـه  خطـاب  آنـان،  صحبت هـای 

سـکتور خصوصـی گفت کـه شـا رشکای دولت 

و سـتون فقـرات اقتصـاد افغانسـتان هسـتید و 

ایـن را در وضعیـت کرونایـی ثابـت کردیـد. امـا 

تعهداتـی را کـه بـه دولت داده ایـد، عملی کنید 

باشـد. بایـد خواسـت هـای شـا واقعبینانـه  و 

خاطـر  بـه  کـه  افـزود  کشـور  جمهـور  رئیـس 

جلوگیـری از آسـیب رسـیدن بـه رسک هـا کـه 

گرفتـه  صـورت  آن  روی  زیـاد  گـذاری  رسمایـه 

اسـت، بایـد بـه یـک توافـق واضح برسـیم و متام 

رشکـت هـای ترانسـپورتی، وارداتـی و صادراتـی 

ایـن زمینـه تضمیـن اجرایـی بدهنـد. بایـد در 

رئیـس جمهـور گفـت کـه مقـررۀ جدیـد وزارت 

فوایـد عامـه را بـرای مـدت دو مـاه بـه ایـن رشط 

بـه تاخیـر بیندازیـد کـه تضمیـن واضح بـه میان 

آیـد و پـس از ایـن تاخیـر، صـد درصـد تطبیـق 

خواهـد شـد. وی افزود که تعـداد رشکت ها باید 

محـدود باشـد و رشکت هـای بزرگ ایجـاد گردد 

بتواننـد. کـرده  رقابـت  منطقـه،  سـطح  در  کـه 

رئیس جمهور گفت که امسـال در خصوص خط 

آهـن حرکـت واضـح بـه میـان مـی آیـد و درایـن 

عرصـه پیشـنهادات تـان را رشیـک سـازید. وی 

افـزود کـه مقـررات باید یکسـان باشـد، در زمینه 

اصـول و شـیوه مدیریـت بایـد بـه نتیجـه واضـح 

برسـیم و شـیوه مدیریت قابل پیش بینی باشـد.

محمـد ارشف غنـی خاطرنشـان کـرد کـه پـان 

آمـاده  گمـرک  پنـج  در  گـذاری  رسمایـه  هـای 

آن  تطبیـق  بـرای  نقشـه  منتظـر  تنهـا  و  اسـت 

سـکتور  و  دولـت  مشـارکت  بایـد  هسـتیم. 

خصوصـی را ایجـاد کنیـم. مشـکات در تخلیـه 

امـوال، عـدم مراعـات نوبـت و همچنـان فسـاد 

در ترازوهـا بـه گونـه اساسـی از میان برده شـود.

از  سـخنانش،  اخیـر  در  غنـی  جمهـور  رئیـس 

کـه  خواسـت  خصوصـی  سـکتور  مناینـدگان 

مشـرکاً در قسـمت مـواد نفتـی و در رابطـه بـه 

پایپ الین کار اساسـی مناینـد، تا از ضایع وقت 

جلوگیری صورت گیرد و قابل پیش بینی باشـد.

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

 وزارت معـارف کشـور اعـام کـرده اسـت که قـرار اسـت صنف های 

اول تـا سـوم در مسـاجد آمـوزش ببیننـد. ایـن وزارت نوشـته اسـت 

کـه »وزارت معـارف سـاختار خویـش را تغییر داده تا اسـام جایگاه 

محـوری را در سیسـتم تعلیـم و تربیه داشـته باشـد.«

بـه گفتـه ایـن وزارت تعلیـات عمومـی مسـؤلیت متـام تعلیـات 

ابتدایـی و ثانـوی را بـر عهـده داشـت ولـی تعلیـات اسـامی تنها 

در قبـال مدیریـت دارالحفـاظ و مـدارس مسـؤلیت داشـت؛ حـال 

ایـن وزارت صاحیـت ریاسـت تعلیـات اسـامی را گسـرده کـرده 

و ریاسـت تعلیـات عمومـی را نیـز در زیـر چـر ایـن ریاسـت قـرار 

داده اسـت.

ایـن خـرب در هـان دقایـق اول خربسـاز شـد و در فضـای مجـازی 

بازتاب گسـرده ای یافت. اغلب مردم و کارشناسـان این کار وزارت 

معـارف را ناشـیانه و مخـرب بنیـاد نظـام تعلیمـی کشـور دانسـتند. 

در پـی انتقادهـای گسـرده از سیاسـت هـای وزارت معـارف، ایـن 

وزارت سـاعاتی بعـد خـرب قبلـی اش را اصـاح کـرد و گفت کـه تنها 

در روسـتاها و مناطـق دور دسـت کـه اطفـال دسرسـی بـه مکاتب 

ندارند، از مسـاجد به عنوان پایگاه آموزشـی اسـتفاده خواهد شـد.

در هفتـه هـای گذشـته ایـن وزارت معینیـت تعلیـات اسـامی را 

از سـاختار اداری خـود حـذف کـرد کـه ایـن امـر نیـز بـا واکنـش 

های منفی گسـرده مواجه شـد. بسـیاری از کارشناسـان سیاسـت 

هـای  اعـراض  برابـر  در  واکنـش  نوعـی  را  معـارف  وزارت  جدیـد 

مـی داننـد کـه در مـورد حـذف معینیـت تعلیـات اسـامی صورت 

 . گرفت

حـال ایـن پرسـش برجسـته مـی شـود کـه چطـور رسپرسـت وزارت 

معـارف در مـدت کوتـاه دسـت بـه تغییـرات بنیـادی در سـاختار 

ایـن  چـرا  اسـت؟  زده  وزارت  ایـن  هـای  مجموعـه  زیـر  وظایـف  و 

تغییـرات و سیاسـت ها بـا مخالفـت و واکنـش منفـی شـهروندان 

مواجـه شـده انـد؟

بـرای پاسـخ بـه پرسـش هـای فـوق بایـد بـه مفهـوم سیاسـتگذاری 

اشـاره  تعلیمـی  نظـام  در  سیاسـتگذاری  مختلـف  مرحله هـای  و 

کـرد. سیاسـت سـازان نظـام تعلیمـی بایـد از ابتـدا درک کننـد که 

سیاسـت های آموزشـی، کـی، کجـا و چگونـه مؤثـر و عملـی مـی 

باشـد تـا ایـن سیاسـت ها بـا مخالفـت مـردم و عوامـل دخیـل در 

نظـام تعلیمـی مواجـه نشـوند.

بـه نظـر می رسـد کـه وزارت معارف به ایـن فاکتورها توجـه نکرده و 

بـه صـورت یکجانبـه و دسـتوری فتـوای تغییـر از باال را صـادر کرده 

نظـام  در  اوال  دسـتوری  سیاسـت های  و  گرایـی  یکجانبـه  اسـت. 

جمهـوری منـع شـده و ثانیـا بـا توجـه بـه ویژگـی هـای سیاسـی و 

اجتاعـی جامعـه بـرای مـردم قابـل قبـول نیسـت. دلیـل مخالفت 

عمومـی بـا سیاسـت های ایـن وزارت ایـن اسـت کـه وزارت فخیمـه 

معـارف بـه مراحـل تصمیـم گیـری و چگونگـی اجـرای آن اهمیـت 

اسـت.     نداده 

در نظـام دولتـی تصمیـم توسـط فـرد گرفتـه منـی شـود. چـرا کـه 

سـازمان های دولتـی یـک مجموعـه ای درهم تنیده اند کـه در عین 

وابسـتگی بـا یکدیگـر از یکدیگـر مسـتقل هسـتند؛ لـذا تصمیات 

یـک سـازمان، محصـول کارکـرد چندیـن اداره و سـازمان اسـت که 

درمـوارد مشـخص باهمدیگـر تعامـل و همـکاری دارنـد؛ امـا بـا آن 

هـم منـی تـوان نقـش افـراد و بخصـوص رهـربان سـازمان هـا را در 

امـر تصمیـم گیـری نادیـده گرفت.

دخالـت سـازمان های دیگـر در امـر تصمیـم گیـری بـه دلیـل ایـن 

اسـت کـه از تداخـل کاری جلوگیـری شـود و سیاسـت های دولـت 

در مـورد آمـوزش بـه صـورت ناهاهنـگ و در تضـاد بـا یکدیگـر بـه 

مرحلـه اجرا گذاشـته نشـود. بنابرایـن درمرحله سیاسـتگذاری باید 

گروه هـا و جریان هـای ذینفـع در جریـان گذاشـته شـود و در مـورد 

سیاسـت جدیـد با آنها مشـوره صورت گیـرد. مثـا در وزارت معارف 

مـی تـوان از برخـی سـازمان های دولتـی ماننـد ریاسـت جمهوری، 

و  معلـان  اتحادیـه  از  و  و..  اوقـاف  و  حـج  وزارت  عدلیـه،  وزارت 

اولیـای شـاگردان بـه عنـوان طرف هـای سیاسـتگذاری نـام بـرد.

بنابرایـن سیاسـتگذاری در وزارت معـارف تنهـا یـک پدیـده فنـی و 

مسـلکی نیسـت کـه بـا تشـکیل یـک کمیتـه تخصصـی قابـل حـل 

آینـده  زندگـی،  بـا  کـه  آنجایـی  از  سیاسـتگذاری ها  ایـن  باشـد. 

فرزنـدان، اقتصـاد خانواده هـا، آینده کشـور و منافـع مجموعه های 

دیگـر ارتبـاط مـی گیـرد؛ از امـر رصفـا فنی فراتـر مـی رود و به یک 

امـر جمعـی و ملـی تبدیـل می شـود که ابعـاد اجتاعی، سیاسـی 

و اقتصـادی آنهـا بسـیار برجسـته مـی باشـد. 

وزارت  میـان  کـه  تنگاتنگـی  پیچیدگی هـای  و  ارتبـاط  بـر  عـاوه 

معـارف و وزارتخانـه و نهادهـای دیگـر وجـود دارد، در درون نظـام 

آموزشـی نیـز روابـط ادارات بـا یکدیگـر بسـیار گسـرده و پیچیـده 

مـی باشـند. بنابرایـن هرنـوع سیاسـتگذاری در ایـن وزارت ممکـن 

اسـت بـه صاحیـت و منافـع برخـی نهادهـا در درون وزارت منجـر 

شـود و ممکـن اسـت پیامدهـای منفـی در کل نظام آموزشـی برجا 

بگذارد. 

از ایـرنو سیاسـتگذاری در نظـام تعلیمـی یـک امـر شـخصی و یـا 

رصفـا فنـی نیسـت. متـام کسـانی کـه بـه نوعـی بـا نظـام آموزشـی 

رسوکار دارنـد خـود را محـق مـی داننـد تـا در سیاسـت هـای ایـن 

وزارت دخیـل باشـند. پـس مسـؤالن وزارت معـارف هـم در درون 

سـازمان و هـم در بیـرون سـازمان باید متوجه منافع افـراد و نهادها 

بـا شـد. ایجـاد تعـادل و تـوازن میـان تقاضاهـا و خواسـت هـای 

متناقـض موضوعی اسـت که بایـد درجریان سیاسـتگذاری در نظر 

شـود.  گرفته 

را  مرحلـه  شـش-هفت  بایـد  نیـز  فنـی  لحـاظ  بـه  معـارف  وزارت 

طـی کنـد تـا یـک تصمیـم بـه مرحلـه نهایـی و اعـام برسـد. در 

طـرح  آوری  جمـع  و  تدویـن  وضعیـت،  تحلیـل  سیاسـتگذاری ها، 

هـای مختلـف، ارزیابـی طرح ها، توحیـد نظریات مختلـف و تدوین 

آنهـا در قالـب یک طرح توسـط یک کمیته تخصصـی و طی مراحل 

قانونـی آن، الزامـی مـی باشـد. امـا وزارت معارف بدون شـک هیچ 

یـک از مراحـل فنـی را طـی نکـرده اسـت. سـلیقه گرایـی و فـرد 

محـوری در سیاسـتگذاری وزارت معـارف مـی توانـد نظام آموزشـی 

کشـور را بـا مشـکات و نارسـایی هـای بیشـر مواجـه سـازد. 

سرمقاله

 سلیقه گرایی و فرد محوری 
در سیاستگذاری نظام آموزشی

ــو رسه د  ــدو چارواک ــه اړون ــوع ل ــه موض ــل. دغ ــه ووت څخ

ــې  ــو ک ــه مرک ــه وار وار پ ــوا پ ــه خ ــې ل ــو د کمېټ رضاکاران

رشیکــه شــوې ده. پــه دې موضــوع لــه خربېــدو رسه ســم 

ــه  ــړو ل ــه )HAEO( غ ــا موسس ــتو د پیاوړتی ــرشي مرس د ب

ــو څخــه  ــي مرکزون ــز روغتیای ــون او ســیمه یی ولــي روغت

لیدنــه وکــړه او د کارکوونکــو معاشــونه یــې د غیرحارضیــو 

ــه کــم کــړل. ــه امل ل

ــې اوس  ــه ک ــه پايل ــو پ ــو هلوځل ــې د دغ ــي کمېټ د حقوق

د ولــي روغتــون او د ســیمه ییــز روغتیایــي مرکزونــو 

ــه خپــل وخــت  ــه حــارضۍ پابنــد شــوي، پ کارکوونکــي پ

راځــي ، پــه خپــل وخــت ځــي او اصــول هــم مراعاتــوي.

د  امبوالنســونو  د  کــې  روغتــون  ولــي  پــه  کامــې  د 

ــې د  ــه چ ــو کل ــوه، خ ــه ش ــه ګوت ــم پ ــتونزه ه ــت س کمښ

یــادې موسســې ټولنیــز نظــاريت ټیــم روغتــون تــه ورغــى، 

ــه  ــم ت ــه کــې والړ و چــې ترمی ــس پ ــو خــراب امبوالن ــو ی ن

یــې اړتیــا لرلــه، بیــا دا موضــوع لــه اړونــدو چارواکــو 

رسه رشیکــه شــوه او هغــوی د دې امبوالنــس د ترمیــم 

ــوی  ــوړ ش ــس ج ــه امبوالن ــې اوس هغ ــړه چ ــم وک ــه ه ژمن

او فعایــت تــه چمتــو دى. د ملګــرو ملتونــو پرمختیایــي 

ــو میاشــتو راهيســې د ډمنــارک د شــاهي  ــه ات پروګــرام ل

ســفارت پــه مــايل مرســته لــه مــدين ټولنــو رسه کار کــوي، 

ــه فســاد  ــر څــو د فســاد مخــه ونیســی. د ډســمرب۹مه ل ت

رسه د مبــارزې نړیوالــه ورځ ده. لــه فســاد رسه جګــړه 

ــال  ــې ح ــه داس ــږي، پ ــل کې ــده بل ــه پدی ــوه نړیوال اوس ی

کــې چــې فســاد هــر هېــواد اغېزمنــوي، خــو اســناد ښــیي 

ــږي. ــر زیامننې ــدې ډې ــه دې پدی ــک ل ــه خل ــې بېوزل چ

دغــه ســتونزه د ونــو لــه غوڅوونکــو رسه رشیکــه شــوه او هغــوی 

یــې د دې کار لــه ټولنیــزو، کرنيــزو او نــورو زيانونــو څخــه خــرب 

ــم  ــربداری ه ــتقیم ډول خ ــر مس ــه غی ــه پ ــدا راز ورت ــړل، هم ک

ورکــړل شــو او هغــه کســان چــې د ســېابونو لــه املــه زیامنــن 

شــوي وو، د پېښــو ضــد مــي ادارې او د رسه صلیــب نړیوالــې 

کمېټــې تــه ور وپېژنــدل شــول، ترڅــو وررسه خوراکــي او نــورې 

مرســتې ويش. دغــه موضــوع پــه وار وار لــه ځایــي خلکــو رسه 

ــې  ــوه چ ــه وش ــه دې موافق ــره پ ــو باالخ ــوې وه، خ ــه ش رشیک

ونــې بــه نــور نــه غوڅېــږي.

ییــز  ســیمه  د  او  روغتــون  ولــي  د  ولســوالۍ  کامــې  د 

ــون او  ــه قان ــې ل ــارضي ګان ــونل ح ــو د پرس ــي مرکزون روغتیاي

مقرارتــو رسه ســمې نــه وې. کارکوونکــو د دفــر اصــول او 

قوانیــن نــه مراعاتــول او زیــات شــمېر کارکوونکــي بــه پــه ۱۰ 

ــه دفــر  ــه ل ــدو تــه حــارض شــول او ۱۱ بجــې ب ــو دن بجــو خپل

 د ملګــرو ملتونــو پرمختیایــي پروګــرام د ځایــي بــرشي 

ــه ګــډه د ننګرهــار  ــه موسســې رسه پ ــا ل مرســتو د پیاوړتی

ــه  ــه ونیول ــو مخ ــو غوڅول ــې د ون ــوالۍ ک ــې ولس ــه کام پ

ــون کــې  ــه ولــي روغت ــې د کامــې پ او د دې ترڅنــګ ی

ــړه. ــه وده ورک ــو ت خدمتون

پــه کامــې ولســوالۍ کــې د ســیند پــر غــاړه پــروت د مټــه 

ــو او ســیندونوکابند کــړى دى چــې دغــه  ــو کىل، ون خېل

ونــې د دې کي او کرنــې ســاتنه کــوي خــو بیاهــم دغــه 

ونــې د دې کي د اوســېدونکو لــه خــوا د ځــاين ګټــو پــه 

موخــه غوڅېــدې او پــه ډېــره ارزانــه بیــه خرڅېــدې.

د مټــه خېلــو کىل د ســېابونو او بارانونــو لــه املــه لــه 

لــوی خطــر رسه مــخ وي، ځکــه دغــه ســېابونه او بارانونــه 

ــه وړي. ــه منځ ــدې ل ــو کرون ــو خلک د کي د غریب

دولــت، طالبانــو او ځایــي مخــورو ډېــرى ځلــې هڅــې 

کــړي ترڅــو د خلکــو لــه خــوا د ونــو د غو څېــدو مخــه 

ونیــي، خــو الهــم پــه دې هڅــو کــې پاتــې راغــي دي.

بلــه خــوا بیــا خلــک وایــي چــې د ســېابونو لــه املــه یــې 

کورونــه لــه منځــه تلــي او دولــت تراوســه وررسه هیــڅ 

ډول مرســته نــه ده کــړې، نــو ځکــه غریبــۍ دې تــه 

ــو  ــو کورنی ــړي اوخپل ــې ک ــې غوڅ ــه ون ــو دغ ــويل ترڅ هڅ

ــړي. ــدا ک ــرې پي ــړۍ ډوډۍ ت ــوه م ــه ی ت

ــدې  ــوا وړان ــه خ ــې ل ــد کمېټ ــاد ض ــوع د فس ــه موض دغ

شــوه، دا کمېټــه لــه ۴۸ تنــو څخــه جــوړه چــې د ولــي 

پرمختیايــي ادارې، ملکــي پراختیايــي کمېټــې، مــدين 

ــان او مخــور کســان  ــان، مــا امام ــې اســتازي، ځوان ټولن

ــامل دي. ــې ش ــه ک پ
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وزارت معارف: شاگردان صنف های اول تا سوم در مساجد آموزش خواهند دید
مقام های غزنی: طالبان دو غیرنظامی و یک رسباز را 

در مسیر راه تیرباران کردند

موج دوم کرونا؛ 260 تن در شبانه روز گذشته مبتال

 به ویروس کرونا شدند

امریکا از برگزاری اولین جلسه کمیته رهربی شورای عالی مصالحه ملی استقبال کرد

وزارت دفاع ملی: 28 جنگجوی طالبان در والیت های هلمند و ارزگان کشته شدند

تدریجـی و گام بـه گام را می کنـد. وزارت، تعلیات 

عمومـی، دارلحفـاظ هـا و مـدارس را تحـت ریاسـت 

عمومـی تعلیـات اسـامی جاگزیـن کرده اسـت. 

بـه نقـل از خربنامه، قباً معینیت تعلیات اسـامی 

رصف از لحـاظ سـاختاری یـک معینیت بـود ولی از 

لحـاظ محتـوا )صاحیت هـا و مسـئولیت هـا( یـک 

اداره کوچـک بـود کـه تنهـا روی  دارالحفـاظ هـا و 

مـدارس مترکز داشـت. 

تغییـرات  در  اکنـون  کـه  می گویـد  معـارف  وزارت 

جدیـد ریاسـت عمومـی جدیـد تعلیـات اسـامی 

جهـادی و سیاسـی برگـزار کـرد. 

زملـی خلیـل زاد مناینـده ویـژه امریـکا بـرای صلـح 

فغانسـتان نیـز بـا نقـل بخش هـای از بیانیـه وزارت 

خارجـه امریـکا در رشـته تویت هایـی از ایـن اقـدام 

شـورای عالـی مصالحـه اسـتقبال کـرده اسـت.

خلیـل زاد تلویحـا از تقسـیم قـدرت صحبـت کـرده 

گفتـه اسـت کـه شـورای عالـی مصالحـه ملـی بـر 

آتش بـس  قـدرت،  تقسـیم  صلـح،  توافـق  رشایـط 

بـا  نهـاد  یـک  طالبـان،  بـا  جانبـه  همـه  و  دایمـی 

افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  بـرای  صاحیـت 

بـود. خواهـد 

در  طالبـان  جنگجـوی   10 دیگـر  خـرب  یـک  طبـق 

بعـدی  مرحلـه  آغـاز  از  خرسـندی  ابـراز  بـا  وی 

گفتگـوی بیـن االفغانـی گفتـه اسـت:» افغانهـا دور 

برمی دارنـد.  گام  صلـح  سـوی  بـه  و  می آینـد  هـم 

اقدامـات  انـد.  صلـح  آرزومنـد  افغانسـتان  مـردم 

از  مـن  انـد.  امیدبخـش  و  مثبـت  اخیـر،  روزهـای 

تاش های شـان  کـه  می کنـم  تقاضـا  طـرف  هـردو 

بـرای صلـح را ترسیـع مناینـد و جنـگ طوالنـی در 

کشـور را پایان بخشـند.« این درحالیسـت که اواخر 

هفتـه گذشـته هیـات مذاکـرات دولت افغانسـتان و 

طالبـان روی کار شـیوه مذاکرات به تفاهم رسـیدند 

و از کار روی آجنـدای صلـح خـرب دادنـد.

درگیـری بـا نیروهای اردوی ملی در ولسـوالی دهراود 

ارزگان کشـته شـدند. 

نیروهـای  اسـت:»  آمـده  دفـاع  وزارت  خربنامـه  در 

فعـال حملـه  دفـاع  دفاعـی در چارچـوب  و  امنیتـی 

طالبـان بـه ولسـوالی دهـراود ارزگان را عقـب زده و 

در نتیجـه، ۱۰ تروریسـت کشـته شـدند و ۵ تن دیگر 

اضافـه شـده  در خربنامـه  گردیدنـد.«  زخمـی  شـان 

اسـت کـه در ایـن عملیـات، 41 حلقـه مایـن دشـمن 

کـه جهـت هدف قـراردادن مردم ملکـی در جاده های 

عمومـی و فرعـی جاسـازی منـوده بودنـد کشـف و در 

سـاحه انفجـار داده شـد.

از لحـاظ صاحیـت هـا و مسـؤلیت هـا غنی مندتـر 

ریاسـت  و  عمومـی  تعلیـات  ریاسـت  و  شـده 

مـدارس و دارالحفـاظ هـا را در زیـر چـر خویـش 

احتـوا می کنـد و در قبـال متـام سیسـتم خدمـات 

۱۲ مسـؤلیت و صاحیـت   – از صنـف ۱  تعلیمـی 

خواهـد داشـت. ایـن وزارت بعـد از آن ایـن خربنامه 

را اصـاح کـرد و گفـت، تنهـا در مناطـق دور دسـت 

کـه مکتـب وجود نـدارد و یا مکاتب از روسـتاها زیاد 

فاصلـه دارد، صنـوف اول، دوم و سـوم در مسـاجد 

محـل دایـر مـی شـوند.

دو  طالبـان  گـروه  بـه  وابسـته  افـراد  کـه  کرده انـد  اعـام  غزنـی  مقام هـای   

غیرنظامـی و یـک رسبـاز پولیـس محلـی را در مسـیر راه تیربـاران کرده انـد.

واحداللـه جمعـه زاده، سـخنگوی والـی غزنـی، روز یک شـنبه، شـانزدهم قـوس، 

گفـت که »عبدالرشـید« و »عبدالرووف« دو باشـنده ولسـوالی قره بـاغ این والیت 

کـه بـه مقصـد ولسـوالی جغتـو در حرکـت بودنـد، از سـوی طالبـان بـه قتـل 

رسـیده اند.

این رویداد در مربوطات ولسوالی خوگیانی غزنی رخ داده است.

طبـق معلومـات جمعـه زاده، ایـن افـراد دو روز پیـش در ولسـوالی خوگیانـی از 

سـوی طالبـان پیـاده و روز گذشـته تیربـاران شـدند.

از جانـب دیگـر، جمعـه زاده گفـت کـه یـک رسبـاز پولیـس محلـی ولسـوالی 

خوگیانـی نیـز در همیـن مسـیر از سـوی طالبـان تیربـاران شـده اسـت.

منتقـل  غیرنظامـی  بـه شـفاخانه  توسـط صلیـب رسخ  نفـر  ایـن سـه  اجسـاد 

اسـت. نگفتـه  چیـزی  بـاره  ایـن  در  تاکنـون  طالبـان  گـروه  شـده اند. 

اختیـار  در  را  غزنـی  در  راه هـا  از  برخـی  کنـرل  طالبـان  گـروه  جنگ جویـان 

مسـیرها  ایـن  در  غیرنظامیـان  کشـتار  و  گیروگان گیـری  از  بارهـا  گرفته انـد. 

اسـت.  گـزارش شـده 

وزارت صحـت عامـه کشـور اعـام کـرده اسـت کـه در بیسـت و 

چهـار سـاعت گذشـته، 260 فـرد مبتا بـه بیاری کویـد-19 در 

نقـاط مختلـف کشـور شناسـایی شـده اند.

ایـن وزارت روز  یکشـنبه 16 قـوس بـا نرش گـزارش روزانه مبتایـان و مرگ و میر 

ناشـی از ویروس کرونا، نوشـته اسـت که از 1495 فرد مشـکوک آزمایش گرفته 

شـده که 260 فرد مبتا شناسـایی شـده اند.

ایـن وزارت همچنیـن نوشـته اسـت که در 24 سـاعت گذشـته 10 بیـار کوید-

19 جـان باختـه کـه میـزان جـان باختگان با شـیوع ویـروس کرونا بـه یک هزار 

و 875 رسـیده اسـت. بـر اسـاس آمارهـای وزارت صحـت عامـه، تاکنـون ایـن 

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

وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد که تاکنـون  47هزار و 901 تـن به ویروس 

کرونـا مبتـا شـده اند 

کـه 37 هـزار و 782 

بهبـود  آنـان  تـن 

 10 حـدود  یافته انـد. 

هـزار تـن همچنـان با 

مصـاب  ویـروس  ایـن 

. هسـتند

عامـه  صحـت  وزارت 

تاکنـون از بیش 157 

هـزار فرد مشـکوک به 

ویـروس کرونا آزمایش 

گرفتـه اسـت. پیش از 

ایـن گفتـه شـده بـود 

کـه هـر کیـت ازمایـش حـدود 30 دالر اسـت و هـر ازمایـش نزدیک به سـه هزار 

افغانـی بـرای وزارت صحـت عامـه هزینـه بـر مـی دارد.

وزارت صحـت عامـه سـه هفتـه پیـش بـه دلیـل شـیوع دوبـاره ویـروس کرونـا، 

اقـدام بـه مسـدود کـردن تاالرهای عروسـی کـرد. ایـن وزارت گفته بـود که یکی 

از عوامـل انتشـار ویـروس، تجمـع در تاالرهاسـت.

بـه دنبـال ایـن اقـدام و به تصمیـم کابینـه، مکتب هـای دولتـی و خصوصی نیز 

بسـته شـد. قـرار اسـت کـه اواخر هفتـه جـاری، متامـی دانشـگاه ها )خصوصی 

و دولتـی( نیـز مسـدود شـود. اولیـن فـرد مبتـا بـه ویـروس کرونـا اوایـل سـال 

جـاری خورشـیدی در والیـت هرات شناسـایی شـد. ایـن ویروس بـا رسعتی باال 

بـه متامی کشـور رسایـت کرد.
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جایگاه و نقش مردم در نظام جمهوریت

پروسه صلح افغانستان؛ و پریشان گویی های جنرال اسد درانی 

دنیــای مــدرن امــروزی، نهــاد سیاســت و دولــت و ســایر 

نهاد هــای زنــده در جامعــه را همیــن قرارداد هــا شــکل و 

ــرار  ــا ق ــه و مبن ــی در جامع ــون اساس ــد. قان ــایل می ده ش

ــا  ــت ورزی و حت ــت و سیاس ــل سیاس ــرای تعمی ــن آن ب گرف

تشــکیل و ترســیم نظــام سیاســی برشــالوده¬ی قرارداد هــای 

اســت کــه در جامعــه بایــد بــه صــورت واضــح تعریــف گــردد. 

قــرارداد  اســتوانه های  دارای  جمهوریــت،  سیاســی  نظــام 

اجتاعــی اســت کــه مــردم در رسنوشــت دنیایــی و امــور 

ــا و  ــف، به ــن وص ــا ای ــد. ب ــم بگیرن ــد تصمی ــود بای ــی خ جمع

ــت  ــام جمهوری ــش نظ ــردم، مصداق ــه م ــدن ب ــل ش ارزش قای

اســت. تعریــف و تعییــن ســاختار های قــدرت بــر مبنــای نظــام 

ــد  ــازی می کن ــه س ــت را زمین ــن فرص ــت ای ــی جمهوری سیاس

ــتانی  ــه افغانس ــان در جامع ــوان انس ــه عن ــان ها را ب ــه انس ک

ــد.  ــک بدان ــان رشی ــت ش ــد و در رسنوش ــمیت بشناس ــه رس ب

ــه عامــه¬ی  ــد ب ــت می توان ــکار را نظــام سیاســی جمهوری این

ــد.  ــه کن ــردم عطی م

بــه  نقــش مــردم در زیرســاخت نظــام جمهوریــت، مــردم 

عنــوان رکــن اصلــی در نهــاد سیاســت ســزوار ایــن اســت کــه 

ــه نفــع متــام مــردم ترســیم منــود و  ــن نظــام را ب پایه هــای ای

یــا پارادایــم نفــع ملــی را بایــد در زیــر ســاخت های نظــام در 

نظــر گرفــت. نظــام سیاســی در افغانســتان می توانــد بقــأ 

داشــته باشــد و بــه ســود همــه در متــام گوشــه های ایــن 

ــارت  ــه عب ــا ب ــردم ی ــه¬ی م ــه در آن، عام ــد ک ــن باش رسزمی

نظام هــای سیاســی در جامعــه مبتنــی بــر تفکــر سیاســی 

و مکتــب سیاســی اســت. هر تفکــر سیاســی دارای مبانی 

تئوریــک اســت. مبناهــای تئوریــک متفــاوت طبیعیســت 

نظام هــای متفــاوت سیاســی خلــق می کنــد. پــس نهــاد 

سیاســت در جامعــه متغییــر وابســته اســت بــه نحــوه¬ی 

فکــر و تفکــر سیاســی نخبــه¬گان جامعــه. بــرای رویــش 

یــک نظــام سیاســی و ســازمان سیاســی در قالــب دولــت، 

نظریه هــای مختلــف و متعــدد وجــود دارد. ایــن نظریــات 

بــه پیانــه¬ی مبانــی تئوریــک بــرای بوجــود آمــدن 

نظام هــای سیاســی بســر فکــری را فراهــم می ســازد. 

ــه طبیعــی و فطــری اســت.  ــن نظریه هــا نظری یکــی از ای

ــازی در  ــت س ــه دول ــت ک ــن اس ــل برای ــه قای ــن نظری ای

را در  یــک غریــزه¬ی اســت کــه طبیعــت آن  جامعــه 

اجتــاع انســانی بــه ودیعــه گذاشــته اســت. ارســطو بــاور 

دارد کــه دولــت نخســتین هــان دهکده و نظــم طبیعی و 

اجتاعیســت کــه در دهکــده بــه میــان میایــد. وی معتقد 

اســت کــه دولــت عمــده تریــن وظیفــه اش اصــاح عیــوب 

اخاقــی مردمــان اســت، دولــت بایــد فضایــل نفســانی را 

بــه انســان ها تلقیــن منایــد. بــدون تردیــد ارســطو اعتقــاد 

ــه طــور طبیعــی انســان ها  دارد کــه در جامعــه انســانی ب

متفــاوت خلــق شــده انــد و در ســازکار اجتاعــی نیــز بــا 

ــته  ــد داش ــش می توانن ــراد نق ــن اف ــاد، ای ــای زی تفاوت ه

باشــند. عــده¬ی هســتند کــه بــا عنــر عقانیــت قویــر 

ــداد  ــاید تع ــد و ش ــاع ان ــری اجت ــال و ره ــی اع در پ

زیــاد باشــند کــه پیــرو انــد و بــه شــکل طبیعــی جــز 

ــن  ــطو ای ــاور ارس ــد. ب ــه ان ــکل یافت ــی ش ــارص اجتاع عن

ــد  ــی هســتند و بای ــع اجتاع ــه انســان ها بالطب اســت ک

در اجتــاع خویــش نهــاد سیاســت تعریــف بکننــد تــا هــم 

بتواننــد عیــوب باطنــی- اخاقــی و هــم عیــوب ظاهــری 

جامعــه را بــه صــورت منتظــم رفــع منایــد. 

نظریــه الهــی بــرای تشــکیل نظــام سیاســی پایــه و مبنــای 

دیگــری را تعریــف و توصیــف می کنــد. آنــان نظم سیاســی 

ناشــی از بوجــود آوردن دولــت و نهــاد دولــت را حکمــت و 

ــای  ــر مبن ــان امــور ب اراده¬ی الهــی می خواننــد. متصدی

ــه مبعوثیــن هســتند کــه اراده¬ی الهــی آن را  ــن نظری ای

بــر جامعــه مســلط ســاخته انــد. بــا ایــن نــوع نگــرش بــه 

ــاد  ــت نه ــه، سیاس ــت در جامع ــی و حاکمی ــام سیاس نظ

ــز از  ــه نی ــان سیاســت در جامع مقــدس می شــود و مجری

کــال تقــدس برخــوردار می گردنــد. بــازار چنیــن نظریــه 

در هــزار ســال قــرون وســطی در غــرب خیلــی گــرم بــود 

و متــام ســکوهای قــدرت بدســتان تقــدس مأبانــه¬ی 

قــرار دشــتند. نظریــه الهــی شــکل دهــی نظــام سیاســی 

ــای از  ــردم در کج ــد م ــن می کن ــدا تعیی ــه از ابت در جامع

کار قــرار دارنــد. مــردم در ایــن نــوع دیــدگاه، منی داننــد 

ــد مــردم  خیــر و رش شــان در چیســت و در کجاســت. بای

ــه  ــه ک ــرا در آنچ ــون و چ ــدون چ ــه ب ــن نظری ــاس ای براس

تعییــن می کننــد رضایــت  بــرای شــان  امــور  اولیــای 

خاطــر داشــته باشــند. مــردم محکــوم بــه قبــول رسنوشــت 

ســازمان سیاســی بــه مــردم مراجعــه می شــود. رای دادن 

و کاندیــدا شــدن را حــق همــه می دانــد و از ایــن طریــق 

ســکوهای قــدرت را دنبــال می کنــد، نــه از طریــق زور 

و یــا حیله هــای دیگــر اســتبدادی. اساســا مرشوعیــت 

نظــام سیاســی جمهوریــت از منبــع مردمیســت و ایــن 

ارزش بــی بدیــل اســت کــه در نظــام جمهوریــت تعریــف 

ــت.  ــده اس ش

ــت،  ــر جمهوری ــازمان، در چ ــاح س ــردم در اص ــش م نق

انجمن هــا،  سیاســی،  احــزاب  سیاســی،  تشــکل های 

و  جمعــی  مردمــی و  رســانه های  مدنــی،  جامعــه 

ــی  ــه و در چارچــوب قانون اپوزیســیون ها می تواننــد فعاالن

از کارکرد هــای ســازمان سیاســی بــه نــام حکومــت انتقــاد 

پــی اصــاح آن حرکت هــا و جنبش هــای  و در  منایــد 

سیاســی  نظــام  اصــاح  بیاورنــد.  بوجــود  اصاحــی 

جمهوریــت بــه هــان انــدازه از رونــد مردمی متأثــر اســت 

کــه در خلــق جمهوریــت، مــردم می تواننــد نقــش کلیــدی 

بــازی منایــد. لــذا نظــام جمهوریــت بــا رویکــر دموکراتیــک 

و قانــون گــرأ از مــردم و بــرای مــردم اســت. پــس ایــن نظام 

سیاســی، مطلــوب مــردم افغانســتان اســت زیــرا جایــگاه و 

ــود،  ــناخته می ش ــل ش ــام اص ــن نظ ــردم در چنی ــش م نق

ــردم  ــد م ــش و پیرایشــی؛ آن را بای ــا چــه آرای ــا اینکــه ب ام

ــاق  ــویی و وف ــه، در همس ــه¬گان جامع ــتان و نخب افغانس

ــد.     ــف و شــکل دهن ــی، تعری مل

دیگــر متــام شــهروندان ایــن ُملــک خــود را آشــنا و صاحــب 

بدانــد. خــوش بختانــه نظــام جمهوریــت می توانــد ایــن 

فرصــت را تعبیــه منایــد، زیــرا در خلــق پایه هــای نظــام 

سیاســی جمهــوری مــردم اصــل انــکار ناپذیــر تعریــف شــده 

اســت و ایــن موضــوع جهانــی اســت. بــرای ســاخن نظــام 

جمهــوری نیــاز اســت قــرارداد جمعــی تحــت عنــوان قانــون 

اساســی بوجــود آیــد، ایــن قانــون بایــد بــا دخالــت مســتقیم 

و غیــر مســتقیم مــردم شــکل یابــد. مــردم مناینــدگان خــود 

ــی و در  ــر جمع ــند در ام ــته باش ــا توانس ــد ت ــن منای را تعیی

رسنوشــت جمعــی خویــش از طریــق تدویــن قانــون اساســی 

و مبانــی نظــام سیاســی و دولــت ســازی نقــش ایفــأ مناینــد. 

قانــون اساســی یکــی از پایه هــا و زیرســاخت های نظــام 

جمهــوری اســت کــه توســط مناینــدگان بــا صاحیــت و بــا 

ــه  ــام را ب ــد نظ ــود و بتوان ــق ش ــردم خل ــد م ــش و متعه دان

نفــع مــردم بــه کار بگــارد. ســاختار ها موضــوع دیگریســت 

کــه براســاس اصالــِت نفــع مردمــی و متناســب بــه نیاز هــای 

از  مــردم افغانســتان تشــکیل گــردد. ســاختار های کــه 

ــد، آن را  ــد ده ــه نوی ــکات در جامع ــش مش ــی و کاه پویای

بایــد اصــل تعریــف منــود. 

نظــام  سیاســی،  ســازمان  تشــکیل  در  مــردم  نقــش 

ــکل  ــردم در ش ــا م ــت ت ــت را داراس ــن ظرفی ــت ای جمهوری

دهــی ســازمان حکومــت نقــش اساســی داشــته باشــد. 

انتخابــات سازکاریســت کــه در آن بــرای شــکل گیــری 

ــن اراده شــده اســت. تحکــم کاالی  ــد کــه از ازل چنی ان

لوکســی اســت کــه در ایــن نــوع جهــان بینــی سیاســی- 

اجتاعــی بــه خــورد مــردم داده می شــود. معروف¬تریــن 

تئوریســن های ایــن نــوع نظریه، ســنت اگوســتین قدیس 

ــد. دیــن و مذهــب و متولیــان  و ســایر آبائــی کلســا بودن

مذهبــی بــر بنیــاد ایــن نظریــه کارگردانــان اصلــی نظــام 

سیاســی در جامعــه بایســت باشــد. پاپ هــا براســاس 

چنیــن تئــوری بــود کــه بــه مــدت بیشــر از هــزار ســال 

ــم  ــام فیودالیس ــا نظ ــدن ب ــن ش ــه و عجی ــرون میان در ق

داشــته  بدســت  منحــرا  را  دولــت  نهــاد  توانســتند 

باشــند. در متــدن اســامی نیز کــم نیســتند کســانی 

ــگاه  ــه ن ــان سیاســی در جامع ــاور و ای ــن ب ــه چنی ــه ب ک

عمیــق داشــته و دارنــد. ابوعلــی ســینا بلخــی، غزالــی و 

دههــا اندیشــمند دیگــر اســامی ترشیح کننــدگان ایــن 

ــد. عــاوه براینکــه در  ــه در جامعــه اســامی بوده ان نظری

عــر جدیــد؛ تفکــر اسامی رادیکالیســتی در جامعــه 

بیشــر ترویــج پیــدا منــوده اســت و حصار هــای انعطــاف 

ــری را در عرصــه سیاســت بوجــود آورده اســت. ناپذی

تئوریــک  ســازنده¬ی  نظریه،کــه  دو  برایــن  افــزون 

قــرارداد  نظریــه  شــد.  داده  رشح  سیاســت  نهــاد  در 

ــان  ــل و نظریــه غلبــه و همچن اجتاعــی، نظریــه تکام

نظریــه اقتصــادی نیــز بــرای شــکل گیــری نهــاد سیاســت 

در جامعــه مــورد بحــث متفکــران بــوده اســت. امــا از 

آنجایکــه در ایــن نوشــته ظرفیــت محــدود اســت از رشح 

آنــان اجتنــاب می شــود. 

امــا آنچــه نیــاز اســت و متناســب بــا عنــوان نوشــته 

ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــرارداد اجتاع ــه ق ــد، نظری می باش

ــت در  ــت و دول ــاد سیاس ــک نه ــاد تئوری ــوان بنی ــه عن ب

ــی  ــه بررس ــتان ب ــژه در افغانس ــانی و بوی ــه¬ی انس جامع

اجتاعــی،  قــرارداد  نظریــه  براســاس  شــود.  گرفتــه 

نهــاد سیاســی در جامعــه زمانــی شــکل پیــدا منــود 

ــت  ــار گُسس ــان ها دچ ــی انس ــی زندگ ــت طبیع ــه حال ک

ــه آن  ــرد ک ــدا ک ــل پی ــدی متای ــکل جدی ــه ش ــد و ب گردی

ــکتکی  ــن س ــع ای ــرای رف ــد. ب ــاع نامی ــوان اجت را می ت

بایــد انســان ها در جامعــه قرارداد هــای را مبیــان بیــاورد 

ــاع  ــری اجت ــکل گی ــه ش ــد زمین ــا بتوان ــه آن قرارداد ه ک

ســاختارمند را مهیــا ســازد. در ایــن قــرارداد نــوع انســان 

مهــم اســت؛ نــه اصنــاف و قرشهــای تعریــف شــده. 

تعییــن  شــامل  انســان ها  قرارداد هــا  ایــن  براســاس 

کنــار  در  می تواننــد  و  می شــوند  شــان  رسنوشــت 

ــم  ــی را فراه ــاد سیاس ــر نه ــه بس ــه¬گان در جامع نخب

ــر  ــه بس ــه ب ــه پیان ــه چ ــدر و ب ــه چق ــا اینک ــد. ام مناین

اجتاعــی دولــت، نقــش داده می شــود، بایــد در ســامان 

ــود.  ــت ش ــی دق ــرارداد اجتاع ــات ق ــی و جزئی ده

بــه صــورت عمــوم مطابــق ایــن تئــوری، عامــه مــردم 

اهمیــت پیــدا می کنــد و طبعیســت کــه طــرف اساســی 

قــرارداد مــردم قــرار می گیــرد. گرچــه ایــن نظریــه تطــور 

ــون در  ــت و اکن ــوده اس ــش را ســپری من ــی خوی تاریخ

رئیــس جمهــور افغانســتان بــرای عملــی ســازی پروســه 

ــی و  ــوی سیاس ــا اراده ق ــن ب ــدی و بنیادی ــح کار ج صل

اجتامعــی انجــام داده اســت. از ســوی دیگــر پروســه 

ــی و بیــن  ــال مل ــه یــک گفتــامن فع ــل ب ــح را تبدی صل

ــدان  ــن می ــک در ای ــدون ش ــت. ب ــاخته اس ــی س امللل

چیــزی کــه مهــم و حیاتــی اســت؛ حفــظ ســاختار نظــام 

جمهــوری اســامی افغانســتان، قانون اساســی، حقوق 

بــر، حقــوق زنــان، آزادی بیــان و دســت آوردهــای دو 

دهــه اخیــر کشــور اســت.

ــون  ــونت و خ ــر خش ــت، اگ ــزی اس ــون ری ــش و خ ــاد تن ایج

ــام طالــب نیســت.  ــه ن ریــزی نباشــد پدیــده ای ب

بــر اســاس تحقیــق داکــر کــرول کریســتین فییــر، در کتــاب 

نــرد تــا آخریــن نفــس، "پاکســتان در جســتجوی عمــق 

ســراتژیک" در افغانســتان اســت. بــدون شــک تنهــا وســیله 

ــت.  ــان اس ــراتژیک، طالب ــق س ــه عم ــتان ب ــیدن پاکس رس

اظهــارات درانــی دالیــل اثباتیــه  اســت کــه؛ طالبــان توســط 

مســئله جنــگ و صلــح در افغانســتان دو طــرف دارد. در 

یــک طــرف مــردم و  دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان 

ــرای تآمیــن و  ــد و همــواره ب ــح ان اســت کــه خواهــان صل

تحکیــم صلــح پایــدار، باعــزت و عادالنــه در کشــور تــاش 

کــرده انــد. 

در ســمت دیگــر طرفــداران جنــگ و منازعــه اســت کــه، 

حــد اقــل در 26 ســال اخیــر گــروه طالبــان؛ بســر 

ــی، جنــگ و منازعــه در افغانســتان  ــن امللل تروریســم بی

ــت. ــوده اس ب

در ایــن تحلیــل، پروســه صلــح و بــه صــورت مختــر 

اســد  جــرال  دیــدگاه  در  طالبــان،  وجــودی  فلســفه 

دارانــی رئیــس اســبق ســازمان اســتخبارات پاکســتان 

می شــود. بررســی 

اســد درانــی، از جملــه افــرادی اســت کــه بیرشیــن اظهــار 

نظــر در مــورد افغانســتان را دارد. مهــدی حســن خرنــگار 

ــه از وی  ــال 2016، در مصاحب ــره در س ــون الجزی تلویزی

ــان پشــیان نیســتید؟  ــا از ایجــاد گــروه طالب پرســید؛ آی

ــم از  ــام داده ای ــا انج ــه م ــه را ک ــواب داد؛ آنچ ــی ج دارن

جملــه مقتضیــات و نیــاز زمــان بــود، از ایــن کار پشــیان 

نیســتیم و بــازی را طــوری کــه الزم بــود انجــام دادیــم.

در قســمت دیگــری ایــن مصاحبــه می گویــد "بعــد از 

خــارج شــدن شــوروی از افغانســتان، مجاهدیــن توانایــی 

ایجــاد حکومــت )در افغانســتان( را نداشــتند بــه ایــن 

ــد."  ــور کردن ــان ظه ــروه طالب ــل گ دلی

در مصاحبــه دیگــر، در ســال 2016، بــا نرشیــه انرنتــی 

افغانســتان رو، آقــای درانــی اظهــار مــی دارد؛ "اول تــر 

 از نظــر مــردم افغانســتان ایــن جنگ روانــِی اســد درانــی، 

خیلــی احمقانــه اســت؛ از یــک طــرف رهــران بــزرگ 

شــهادت  بــه  طالبــان  توســط  را  افغانســتان  جهــادی 

از  حایــت  ادعــای  دیگــر  ســوی  از  و  انــد  رســانده 

ــران  ــای ره ــرای آرمان ه ــال ها ب ــه س ــی را دارد ک آن های

ــزرگ افغانســتان  ــردم ب ــد. م ــارزه کــرده ان شهیدشــان مب

ــان گــروه هــای تروریســتی کامــا  از اهــداف شــوم حامی

ــع و  ــا را دف ــدازی آنه ــه ان ــان تفرق ــوع پ ــد و هــر ن آگاه ان

می کننــد.  خنثــی 

اســد درانــی، متــام تقایــش تفرقــه افگنــی و راه انــدازی 

ــزرگ  ــت ب ــد مل ــر ض ــان و ب ــع طالب ــه نف ــی ب ــگ روان جن

ــت.  ــتان اس افغانس

بــرای روشــن شــدن افــکار عمومــی، در مــورد پروســه 

صلــح بایــد گفــت؛ رئیــس جمهــور افغانســتان محمــد 

ــه  ــدن پروس ــی ش ــتای عمل ــواره در راس ــی هم ارشف غن

صلــح تــاش صادقانــه و اقدام هــای جــدی در ســطح 

ــت. ــرده اس ــی ک ــن امللل ــی و بی مل

از اینکــه رئیــس جمهــور افغانســتان، عمــق بازی هــای 

طالبــان و حامیــان شــان را درک می کنــد، کار بــرای 

طالبــان بــه شــدت دشــوار اســت. بــه ایــن علــت حامیــان 

ــن  ــا راه انداخ ــه ب ــد ک ــاش می کنن ــواره ت ــان هم طالب

و  فشــارها  ایــن  امــا  مناینــد  وارد  فشــار  جنگ روانــی 

جمهــور  رییــس  و  مــردم  اراده  بــر  روانــی  جنگ هــای 

کــه جهــت تحقــق ثبــات و صلــح پایــدار و باعــزت در 

افغانســتان تــاش می کننــد هیــچ تاثیــر ندارنــد. 

ــه  ــازی پروس ــی س ــرای عمل ــتان ب ــور افغانس ــس جمه رئی

صلــح کار جــدی و بنیادیــن بــا اراده قــوی سیاســی و 

اجتاعــی انجــام داده اســت. از ســوی دیگــر پروســه 

صلــح را تبدیــل بــه یــک گفتــان فعــال ملــی و بیــن 

املللــی ســاخته اســت. بــدون شــک در ایــن میــدان 

چیــزی کــه مهــم و حیاتــی اســت؛ حفــظ ســاختار نظــام 

جمهــوری اســامی افغانســتان، قانــون اساســی، حقــوق 

ــای دو  ــت آورده ــان و دس ــان، آزادی بی ــوق زن ــرش، حق ب

ــت. ــور اس ــر کش ــه اخی ده

از  وی  امثــال  و  درانــی  اســد  کــه،  جنگ های روانــی 

ــوان اراده  ــچ عن ــه هی ــد، ب ــدازی می کنن ــتان راه ان پاکس

مــردم سلحشــور و دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان 

را بــرای ایجــاد صلــح، ضعیــف منی توانــد. 

ــق  ــل از عم ــی کام ــا آگاه ــتان، ب ــور افغانس ــس جمه رئی

ــردم  ــرای حفــظ دســت آوردهــا و ارزش هــای م بازی هــا ب

ــن  افغانســتان درخــط مقــدم ایســتاده اســت و نتیجــه ای

در  دموکراســی  و  سیاســی  ثبــات  تــداوم  ایســتادگی 

ــت.  ــتان اس افغانس

پریشــان گویی هــای اســد درانــی و امثــال وی نتیجــه ای 

ــان و  ــتی طالب ــروه تروریس ــت گ ــدن ماهی ــن ش ــز روش ج

ــدارد.  ــان ن ــه ش ــای خائنان بازی ه

ــدرت متــام  ــا ق ــزرگ افغانســتان همه درکنارهــم ب ــت ب مل

بــرای تحکیــم پایــه هــای دولــت قــوی و پاســخگو و عملــی 

ســازی پروســه صلــح بــه پیــش می رونــد. 

ــا دولــت  ــه ب مــا شــاهد افغانســتان شــکوفا و توســعه یافت

قدرت منــد خواهیــم بــود هرچنــد طــی کــردن ایــن مســیر 

بــا دشــواری همــراه اســت.

پاکســتان ایجــاد شــده و متویــل می شــود، زمینه هــای 

آرایــش جنگــی، آموزش هــای تروریســتی و انتحــاری در 

پاکســتان بــرای شــان فراهــم می شــود، بــرای تحقــق عمــق 

ــزاری  ــا اب ــد و تنه ــتان می جنگن ــع پاکس ــراتژیک و مناف س

ــات  ــروه ثب ــن گ ــط ای ــه توس ــتان ک ــار پاکس ــت در اختی اس

ــد.   ــری کن ــان باج گی ــد و از جه ــتان را تهدی افغانس

ــه  ــته ب ــان را وابس ــود طالب ــداوم وج ــی، ت ــد دران ــی اس وقت

تنــش و کشــتار می دانــد، تــا زمانی کــه طالبــان از زیــر 

ســلطه آی اس آی پاکســتان رهــا نشــوند عملــی شــدن رونــد 

ــود.  ــد ب ــوار خواه ــروه دش ــن گ ــا ای ــح ب صل

در همیــن قســمت ســوال مطــرح می شــود کــه؛ چــرا طالبان 

همــواره از عملــی شــدن صلــح و بــه صــورت خــاص از آتــش 

بــس طفــره می رونــد؟ و شــایعات گوناگــون در رســانه ها 

بــه  افغانســتان  اســامی  جمهــوری  و  می شــود  نــرش 

رهــری داکــر محمــد ارشف غنــی را مخالــف صلــح بیــان 

می کننــد. بخشــی از ایــن شــایعات ریشــه در پان هــای 

اســتخبارات پاکســتان دارد.  

ــات  ــه ثب ــت ک ــن اس ــان ای ــان ش ــان و حامی ــت طالب خواس

سیاســی در افغانســتان را نابــود و یــک بــار دیگــر هــرج 

ــت  ــه؛ موجودی ــا این ک ــد، ت ــاد کنن ــی را ایج ــرج سیاس و م

ــن  ــا ای ــد. ام ــداوم یاب ــه ت ــگ و منازع ــر جن ــان در بس طالب

ــت.  ــال اس ــن و مح ــر ممک ــان غی ــت طالب خواس

راه دیگــری را کــه طالبــان و بــاداران شــان، در پیــش گرفتــه 

انــد تــاش بــرای ناکامــی پروســه صلــح افغانســتان اســت 

و پــان دارنــد؛ مســئولیت ایــن ناکامــی را بــه دوش دولــت 

ــردم و  ــا م ــد. ام ــرار دهن ــتان ق ــامی افغانس ــوری اس جمه

دولــت افغانســتان، همــواره تاش هــای صادقانــه کــرده 

انــد تــا صلــح پایــدار و عادالنــه بــا حفــظ دســت آوردهــای 

دو دهــه، در کشــور حاکــم شــود. 

ــه  ــف از جمل ــای مختل ــانه ه ــی در رس ــد دران ــارات اس اظه

فارســی  بی بی ســی  در   1399 قــوس   12 تاریــخ  بــه 

ــات و ســاختار  ــوده اســت. وی ثب ــه ب ــه افگنان همــواره تفرق

ــرد و در  ــوال می ب ــر س ــتان را زی ــی افغانس ــی و دولت سیاس

ــان  ــدف آن ــرا ه ــت. زی ــح اس ــه صل ــازی پروس ــل س پی مخت

ــت.  ــس" اس ــن نف ــرد تاآخری "ن

ــر  ــرال اخ ــه ج ــق ب ــاء الح ــادی ضی ــال 1979 می در س

آهســته  بایــد  را  "افغانســتان  بــود  گفتــه  عبدالرحــان 

آهســته بــه آتــش کشــانید!"؛ ایــن دســتور تــا هنــوز در بیــن 

نظامیــان پاکســتان و حتــا متقاعدین شــان طرفــدار دارد 

و در راســتای عملــی شــدن ایــن دســتور کار می کننــد. 

ــل درک  ــوب قاب ــن چارچ ــز در ای ــی نی ــد دران ــارات اس اظه

ــت. اس

اســد درانــی در اظهــارات اش از برخــی مجاهدیــن و رهران 

ــام  ــه صــورت مشــخص ن جهــادی حایــت کــرده اســت و ب

مــی بــرد در حــال کــه گــروه طالبــان بــا حایــت پاکســتان 

رهــران جهــادی را مثــل شــهید وحــدت ملــی اســتاد 

ــی و  ــان مل ــعود قهرم ــاه مس ــد ش ــزاری، احم ــی م عبدالعل

ــتان  ــابق افغانس ــور س ــس جمه ــی ریی ــن ربان ــان الدی بره

ــه شــهادت رســانده اســت و در واقــع هــدف پاکســتان  را ب

ــاف و  ــاد اخت ــادی ایج ــران جه ــی ره ــت از برخ از حای

ــت  ــف دول ــی و تضعی ــران سیاس ــن ره ــتگی بی ــد دس چن

ــت.  ــتان اس افغانس

و مقاومتــی  یــک گــروه اعراضــی  از همــه، طالبــان 

هســتند و در نتیجــه یــک ائتــاف نظامــی. اگــر تنــش و 

خصومت هــا بــه پایــان برســد، دیگــر طالبــان بــه عنــوان 

ــن  ــن ای ــت. م ــد داش ــود نخواه ــجم وج ــروه منس ــک گ ی

حــرف را در دســامر 1997 زمانیکــه طالبــان در اوج 

ــودم."  ــه ب ــری گفت ــه خ ــک برنام ــود در ی ــدرت ب ق

از نظــر اســد درانــی فلســفه وجــودی طالبــان بــرای 

مهدی شیزاد

هاشم هدایت
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 بازی با اعداد              3167
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3062    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3337
شاه سفید را در خانه  a6 حرکت دهید. 
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ثور
ممکن اســت تمایل داشته باشید که ریســک کنید. احتیاط کنید و به چیزی 
اصرار نورزید. امروز برای ســفرهای خانوادگی روز خوبی است. از جایی که اصال 

انتظار ندارید پول به دست تان خواهد رسید.

جوزا
معمــوال در هر کاری که مــی خواهید انجام دهید ســرمایه گذاری می کنید. 
امروز به دلیل داشــتن حس ششــم در برنامه ریزی برای آینده موفق هستید. 
فرصت شــروع فعالیت های جدیدی را خواهید داشــت که می توانید خودتان 

را اثبات کنید. 

سرطان
به نظر می رســد که سرشار از انرژی هســتید و می توانید به شدت تالش 
کنیــد. باید، با این حال صبور باشــید و مواظب خودتان نیز باشــید. امروز 
بعد از ظهر ممکن اســت از خارج از شــهر مهمان داشته باشید. سعی کنید 

زمان تــان را مدیریت کنید و تعادل را حفظ کنید.

اسد
تغییرات عمده ای ممکن اســت رخ دهد. مخصوصــا در کار و حرفه تان. امروز 
فرصت خوبــی دارید تا روابط را قوی تر کنید. مهــارت های برقراری ارتباطی 
تان عالی اســت و زمان خوبی برای پیوســتن به مشــارکت های جدید است. 

اماده باشید 

سنبله
زمان آن است که به پروژه های قدیمی کسب و کار رسیدگی کنید. فرصت خوبی 
دارید تا مبلغ عمده ای پول به دســت آورید و خودتان را اثبات کنید. باید آرام و 

صبور باشید. نتیجه تالش های تان به زودی نمایان خواهد شد. 

حمل
به نظر می رســد که مصمم هستید تا نهایتا مشــکالت خانگی را که به تعویق 
انداخته بودید حل کنید. برای این منظور مجبور هستید تا چندین کار را انجام 
دهید و مبلغ عمده ای پول خرج کنید. برای دستیابی به اهداف تان، نیاز دارید  

میزان
در اخــر برنامه هایی که برای ایجاد تغییــرات منزل طراحی کرده بودید را 
اجرا خواهید کرد. می توانید در تمام کارهای خانگی موفق شــوید. به دقت 
گوش کنید به آن چیزی که خانواده می گویند. بهتر است که از بحث ودعوا 

اجتناب کنید.

عقرب
به نظر می رســد که زمان خوبی برای اجرای برنامه های کاری اســت. پولی 
خوبی در اینده در انتظار شماست. باید با دوستان تان هماهنگ باشید. با این 
حال، با خانواده بحثی خواهید داشــت زیرا می خواهند که دیدگاه شان را به 

شما تحمیل کنند.

قوس
موفق خواهید شد که بر موانع کاری غلبه کنید. در انتخاب کلمات خود دقت 
کنید زمانی که میخواهید با همکاران تان صحبت کنید. بیشــتر اســتراحت 

کنید!

جدی
در محیط کاری بســیار موفق هســتید، اما همکاران تــان از این موضوع 
خوشحال نیستند. امروز بعد از ظهر شریک عاطفی تان به دلیل رفتار اخیر 

شما ناراحت است. 

دلو
ممکن است به دلیل تکمیل وظایف خود عصبی باشید مخصوصا در اول صبح. 
از اطرافیان تان انتقاد نکنید. باید آرام باشید زمانی که دوستان تان را مالقات می 

کنید. امروز برای سفر خانوادگی اماده می شوید.

2815

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 

سخن ـ ســخت ـ خس 
ـ ســنتـ  ســنـ  ست 
ـ ترس ـ ســر ـ سرخ ـ 
خرس ـ رســن ـ راسخ ـ 
رسا ـ راس ـ سرا ـ راست 
ـ ستار ـ نرس ـ خسته ـ 
سهـ  هراسـ  راستهـ  سنه 

ـ ناسخ.
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نیسـت بلکـه بـه عنـوان کنشـگر مـی توانـد در اجـرای تیاتـر مشـارکت کند. 

همچنـان بـر خـاف تیاتـر مرسـوم کـه منایـش نامـه فـرآورده محور اسـت در 

تیاتـر سـتم دیـدگان منایـش نامـه فراینـد محـور اسـت و از طـرف دیگـر در 

تیاتـر هـای مرسـوم مـا بـه دنبـال تفسـیر زندگـی هسـتیم و کارگـردان داریم 

امـا در ایـن تیاتـر به دنبـال تغیر زنذگی هسـتیم و به جای کاگردان تسـهیل 

گـر داریـم. یعنـی کارگـردان در ایـن تیاتـر زمینـه ای مشـارکت متاشـاگر را 

فراهـم مـی آورد و تسـهیل کننـده اسـت، چـون متاشـاگر بـر خـاف تیاتـر 

مرسـوم، در جریـان تیاتـر مداخلـه مـی کنـد.

تئاتـر  تئاترقانونگـذار،  مجادلـه،  تئاتـر  همزمـان،  پـردازی  منایـش  مجسـمه،  تئاتـر 

روزنامه،تئاتـر نامرئـی و رنگیـن کـان امیال )آرزو( هفـت تکنیک تیاتر سـتم دیدگان 

اسـت کـه هـر یـک از ایـن تکنیـک هـا رشیـط مکانـی و اجرایـی خـود را دارنـد اما در 

متـام ایـن تکنیک ها متاشـاگر و مخاطـب در اجرا مداخله، حضور و مشـارکت دارند.

دوم؛  تکنیک تیاتر قانونگذار 

تکینـک تیاتـر قانـون گـذار یکـی از هفـت تکنیـک تیاتر سـتم دیدگان اسـت که هرن 

تیاتـر را کاربـردی سـاخته و بـه مـردم و نهادهـای جامعـه مدنـی امـکان مشـارکت در 

تغییـر قوانیـن را فراهـم مـی سـازد. به بـاور علی ظفـر قهرمانی نویسـنده کتـاب تیاتر 

شـورایی، هدف تئاتر قانونگذار مشـارکت دادن شـهروندان در امر قانونگذاری است. 

سـازوکار اجرایـی تئاتـر قانونگـذار بسـیار سـاده و دسـرس پذیر اسـت؛ بدیـن ترتیب 

کـه اجراگـراِن یـک اجتـاع بنابـه رضورت مسـئله ای را بـه صـورت »تئاتـر مجادلـه « 

طـرح مـی کننـد که حـل آن بـه نوعی نیاز بـه اقـدام مسـئولین محلـی دارد. بنابراین 

از مسـئولین هـم دعـوت مـی شـود تـا بـرای دیـدن منایـش و احتـاالً مداخلـه در آن 

حضـور یابنـد. حیـن منایـش، از طریـق مداخلـه هـای »متاشـا-بازیگران« راهکارهای 

مختلـف عمـاً آزمایـش و سـپس تحلیـل مـی شـوند و اینگونه فضـای آمـوزش تعاملی 

و انتقـادی – کـه ویژگـی ذاتـی روشـهای »تئاتـر شـورایی« اسـت - شـکل مـی گیـرد. 

غیـر از اینکـه حضـور مسـئولین محلـی در ایـن گفـت و گـوِی کُنـش محـور، فضـا را 

از تـک بُعـدی شـدن مـی رهانـد، دو یـا چنـد نفـر حقوقـدان یا فـارغ التحصیل رشـته 

حقـوق نیـز کـه می توانند از سـاکنان هان محله باشـند، به عنوان مشـاور و مصحح 

حقوقـِی مباحـث در ایـن جلسـه حضـور مـی یابنـد و بـه اقتضـای رشایـط در بحثهـا 

ورود مـی کنند. 

پـس از اجـرای تئاتـر مجادلـه، جلسـه قانونگـذاری برگزار می شـود. ) تیاتر شـورایی، 

علـی ظفـر قهرمانـی، ص 77( هرچنـد تکنیـک قانونگذار برای مشـارکت شـهروندان 

در امـر قانـون گـذاری اسـت و سیاسـی تریـن تیاتـر در هـرن تیاتـر اسـت امـا مـا بـا 

اسـتفاده از ایـن تکنیـک تیاتـر پایـان نامـه زهـرا خـاوری را بـا مشـارکت و حضـور 

دانشـجویان و مسـوولین دانشـگاه کابـل اجـر کردیـم تـا از ایـن طریـق امـکان نقـد 

نظام آموزشـی را توسـط دانشـجویان و اسـتادان این دانشگاه فراهم بسـازیم تا زمینه 

تغیـر ایـن نظـام آموزشـی فراهم شـود.

تیاتر ستم دیدگان؛ امکانی برای مبارزه علیه فراموشی 
و دسترسی به عدالت-بخش اول

حوت
امروز برنامه های زیادی دارید. نگران نباشــید: همه این برنامه ها را اجرا خواهید 
کرد. فرصت خوبی دارید تا درانجام کارهای سخت پیروز شوید. با این حال، سود 

مالی به دست خواهید آورد. بهتر است که از گمانه زنی مالی اجتناب کنید.
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آشپزـ  اعراقـ  بیتابـ  پنجگانهـ  تشریفـ  ثانیهـ  جمالـ  چراگاهـ  حریتـ  
خزیدنـ  دندانهـ  ذی روحـ  رباطـ  زندگیـ  ژندهـ  سربلندـ  شیعهـ  صورتـ  
ضررـ  طبلهـ  ظهورـ  عارفـ  غیابتـ  فراسوـ  قوهـ  کامرانـ  کثافتـ  لیلیـ  

مودلـ  نوازشـ  وداعـ  هدیهـ  یاسین.
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علی محبی

اشاره

تیاتر سـتم دیدگان یا تیاتر شـورایی یکی از شـاخه های هرنهای منایشـی 

و چارچوبـی نظـری و مجموعـه راهربدهـا و تکنیک هایـی اسـت کـه به هرن 

تئاتـر جنبـۀ کاربـردی می دهـد. بـه بیـان دیگـر تیاتـر سـتم دیـدگان یـا 

شـورایی  تئاتـر را تبدیـل بـه امکانـی بـرای طرح مسـائل و بررسـی مسـائل 

توسـط گروه هـا و اجتاعـات انسـانی مـی کنـد.  در ایـن یاداشـت ضمـن 

مـرور اجالـی ظرفیت هـا و امکان هـای تیاتر سـتم دیدگان در افغانسـتان، 

بـه مـرور تیاتـر »  پایـان نامـه » کـه بـا اسـتفاده از تکنیـک قانون گـذار این 

روش، بـه منظـور دادخواهـی بـرای پرونـده زهرا خـاوری در دانشـگاه کابل 

و دانشـگاه بامیـان اجـرا شـد مـی پردازیم.

یکم؛ تیاتر ستم دیدگان چیست؟

ایـن تیاتـر ابداع آگوسـتو بوال ، کارگردان و کنشـگر برزیلی تبار می باشـد. 

بـوال در سـال 1970 روشـی را در تیاتـر پایـه گـزاری کـرد که امـروزه آن را 

بـه نـام تیاتـر سـتم دیـدگان  مـی شناسـیم و تـا سـال 2008 تکنیک هـای 

ایـن روش تکمیـل گردیـد. تئاتـر شـورایی بـا تأسـی از آموزشـگری گفـت و 

گویـی یـا رهایی بخش شـکل گرفتـه که واضـع آن پائولو فریره اسـت. تئاتر 

شـورایی ابتـدا در برزیـل و از آن پـس تـا کنـون در رسارس دنیـا بسـط یافته 

اسـت.  » از نظـر فریـره بـه طـور کلـی سـتمدیده تصویـر خـود را از خـال   

هـان دریچـه ای می نگـرد کـه سـتمگر پیش روی او گشـوده اسـت و حتی 

تصویـری کـه سـتمگر از او پرداختـه اسـت را درونـی می کنـد و بدین ترتیب 

بـه موقعیـت اش خـو می کنـد. بـر مبنـای ایـن تصویـر، او خـود را مـادون 

یـا  محنت بـارش،  رسنوشـت  و  فرودسـتی  مسـتحق  رو  ایـن  از  و  سـتمگر 

حداقـل ناتـوان از تغییـر آن می بینـد. درسـت از همیـن رو، سـتمدیده -در 

رشایـط معمـول- عمدتـا عاقه ای بـه فهم عمیـق موقعیت خود و مشـارکت 

در حیـات سیاسـی جامعـه بـه منظـور تغییـر ایـن موقعیت نـدارد. 

رضورتـی  به مثابـه  سـتمدیدگان،  درونـی  قابلیت هـای  انکشـاف  فریـره 

اساسـی در فرآینـد رهایـی سـتمدیدگان، را امـری حـادث یـا ناگزیـر تلقـی 

منی کنـد؛ بلکـه آزاد شـدن ایـن قابلیت  هـا را پیـش از هـر چیـز منـوط بـه 

رفـع تصویـر مسـلطی می دانـد که سـتمدیده از خـود دارد؛ تصویـری که بر 

او تحمیـل شـده اسـت و در روندهـای بدیل آمـوزش انتقـادی و خودآموزی 

خصـوص  در  همچنـان   )  1393  - امیریـان  سـارا   (  « اسـت.  رفـع  قابـل 

آمـوزش سیاسـی توده هـای تحـت سـتم، درک فریـره بـا رویکردهایـی کـه 

چنیـن آموزشـی را در قالـب رابطـه ای یک سـویه )و خواه ناخـواه اقتدارآمیـز 

یـا ابـزاری( پـی  می گیرنـد، کامـاً متفاوت اسـت. چرا کـه فریره سـتمدیده 

)در اینجـا: یادگیرنـده( را سـوژه اصلـی فرآیند آموزش تلقی کـرده و آموزش 

رهایی بخـش را مبتنـی بـر رابطـه ای دوسـویه و دیالوگ-محـور می دانـد. 

در اینجـا نـه فقـط متایـز قاطعـی میـان آموزنده-آمـوزگار وجود نـدارد، بلکه 

مصالـح و موضـوع آمـوزش نیـز برگرفتـه از تجربه هـای زیسـته و دغدغه ها و 

مشـکات دنیـای عینـی سـتمدیده اسـت.

بـوال بـا تاسـی از همیـن دیـدگاه تیاتـر سـتم دیـدگان را پایـه گـزاری کـرد 

تـا جایـگاه کنـش پذیر متاشـاگر را به کنشـگر یـا بازیگر – متاشـاگر تبدیل 

کنـد. از ایـرنو در تیاتـر سـتم دیـدگان متاشـاگران امـکان مشـارکت در 

اجـرای منایـش را دارنـد و در یـک رابطـه دوسـویه قـرار دارند. متاشـاگران 

مـی تواننـد روایـت و برداشـت خودشـان را ارایـه کننـد و امـکان تحمیـل 

روایـت کارگـردان یـا منایـش نامـه نویس به عنـوان دانـای کل در این تیاتر 

نیسـت. ممکن 

بـر خـاف رابطـه یـک سـویه متاشـگر در تیاتر هـای مرسـوم، در ایـن تیاتر 

متاشـاگر بـا منایـش رابطـه دو سـویه دارد یعنـی متاشـاگر می کنـش پذیر 

بر خالف رابطه یک سویه تماشگر در تیاتر های 
مرسوم، در این تیاتر تماشاگر با نمایش رابطه دو 
سـویه دارد یعـین تماشـاگر یم کنـش پذیـر نیسـت 
بلکـه بـه عنـوان کنشـگر یم توانـد در اجـرای تیاتـر 
مشـارکت کنـد. همچنـان بـر خـالف تیاتـر مرسـوم 
کـه نمایـش نامـه فـرآورده محـور اسـت در تیاتـر 
سـتم دیـدگان نمایـش نامـه فراینـد محـور اسـت و 
از طـرف دیگـر در تیاتـر هـای مرسـوم مـا بـه دنبـال 
امـا در   هسـتیم و کارگـردان داریـم 

گ
تفسـری زنـد�

 هسـتیم و بـه جـای 
گ

ایـن تیاتـر بـه دنبـال تغـری زنـذ�
در  یعـین کارگـردان  داریـم.  تسـهیل گـر  کاگـردان 
ایـن تیاتـر زمینـه ای مشـارکت تماشـاگر را فراهـم 
یم آورد و تسـهیل کننـده اسـت، چـون تماشـاگر 
بر خالف تیاتر مرسوم، در جریان تیاتر مداخله 

یم کنـد.
افغانسـتان مـا: رشکـت وارنـر متامـی فلم هـای اکرانـی خـود را در 
 HBO Max سـال ۲۰۲۱ همزمـان بـا اکـران در رسویـس اسـریم
پخـش خواهـد کـرد. فلـم سـینایی »تپـه ی ریگـی« بـه کارگردانـی 
سـینای  جدیـد  سـال  سـینایی  فلـم  پربازیگرتریـن  ویلنـوو  دنـی 
هالیـوود سـال آینـده همزمان بـا اکران فیزیکـی راهی اکـران آناین 
مـی شـود. »تیموتـی شـلمی«، ربکا فرگوسـن، جـاش برولین، اسـکار 
آیـزاک، جیسـون مومـوآ؛ خاویر باردم، دیوید باتیسـتا، زندیا، اسـتان 
اسکارشـگورد و شـارلوت رمپلینـگ از جملـه بازیگرانـی هسـتند کـه 
در ایـن فلـم بـه ایفـای نقـش پرداختـه انـد. شـلمی در سـال ۲۰۱۷ 
گرویـگ،  گرتـا  کارگردانـی  بـه  بـرد  لیـدی  فلم هـای  در  بـازی  بـا 
متخاصـان از اسـکات کوپـر و نهایتـاً با بـازی در نقـش اول فلم لوکا 
گوادانینـو بـه اسـم مـرا بـا نام خـودت صدا بـزن توجـه بسـیار زیادی 
را بـه خـود جلـب کـرد. بـرای بـازی در فلـم گوادانینـو او تحسـین 
منتقدیـن و اصحـاب رسـانه را برانگیخـت و نامـزد جایزه های اسـکار، 
گلـدن گاب، اتحادیـه بازیگـران سـینا، بفتـا و انتخـاب منتقدیـن 
بهریـن بازیگـر نقـش اول مـرد شـد. او سـومین بازیگـر مـرد جـوان 
نامـزد شـده در ایـن شـاخه و جوانریـن از سـال ۱۹۳۹ اسـت. در 
سـال ۲۰۱۸، شـاالمی تنهـا در فلـم پـر زیبـا بـازی کـرد. او بـرای 
بـازی در ایـن نقـش در هفتاد و ششـمین مراسـم گلدن گلـوب نامزد 
دریافـت جایـزه بهرین بازیگر نقش مکمل مرد شـد. شـاالمی تجربه 
بـازی در تئاتـر را نیـز دارد. او در منایـش فرزنـد ولخـرج نوشـته جـان 
پاتریـک شـنلی بـه روی صحنه رفت و بـه خاطر هرنمنایـی اش نامزد 
جایـزه لوسـیل شـد. ویلنـوو کارگـردان این فلـم با سـاخت زندانیان و 
دشـمن )هـردو محصـول ۲۰۱۳( قـدم بـه سـینای آمریکا گذاشـت 
و توجهـات بسـیاری را جلـب کـرد. از سـال ۲۰۱۵ تـا ۲۰۱۷، ویلنوو 
بـه ترتیـب سـه فلم سـیکاریو، ورود و بلیـد رانر ۲۰۴۹ را بـه روی پرده 
فرسـتاد. هـر سـه ایـن آثار بـا تحسـین گسـرده منتقدان مواجه شـد 
و فلـم ورود نامـزدی جایـزه اسـکار بهریـن کارگردانی را بـرای ویلنوو 
بـه ارمغـان آورد. ریبـوت فلـم علمی-تخیلی تپـه ی ریگی قـرار بود در 
تاریـخ ۱۸ دسـمرب ۲۰۲۰ )28 آذر 99( اکـران شـود. آهنگسـازی 
اسـپین  بـود. همچنیـن  زیمـر« خواهـد  برعهـده »هانـس  فلـم  ایـن 
 Dune: The بـا عنـوان Dune آفـی در قالـب رسیـال از ریبـوت فلـم
از اسـریم وارنـر مدیـا پخـش  Sisterhood سـاخته خواهـد شـد و 
خواهـد شـد، سـازندگی ایـن رسیال برعهـده »دنیس ویلنـوو« خواهد 

بود.

»تپه ی ریگی« به صورت آنالین 
اکران می شود

جیمی فاکس در 
فلم خاک سپاری

 - علمـی  فلم هـای  در  بیشـر  فاکـس  جیمـی  کـه  اسـت  درسـت 

تخیلـی، از جملـه پـروژه قـدرت )Project Power(  و سـومین فلـم 

دنیـای مـرد عنکبوتـی )Spider-Man( کـه از همین مـاه اخیر رشوع 

بـه فلم بـرداری منـوده، بـازی کـرده اسـت، امـا در آینـده ای نزدیـک 

 )The Burial( شـاهد بـازی او در فلـم درامـی بـه نـام خاکسـپاری

بـود. مگـی بتـس کارگردانـی  بـه تهیه کنندگـی خـودش، خواهیـم 

ایـن فلـم بـا فلم نامـه ای از داگ رایـت را بـه عهـده خواهـد داشـت.  

مـورد  در  واقعـی  داسـتانی  براسـاس    )The Burial( خاکسـپاری 

صاحـب مرکـز تدفینـی اسـت کـه بزنسـش در آسـتانه ورشکسـتگی 

او  از رقیبـان خـود شـکایت کنـد.  از یکـی  قـرار دارد و می خواهـد 

ایـن پرونـده وکیـل اسـم و رسـم داری را اسـتخدام می کنـد.  بـرای 

هنـوز اطاعاتـی در مـورد جزییـات شـخصیتی کـه جیمـی فاکـس 

بـازی خواهـد کـرد اعـام نشـده اسـت، اما بـه احتـال زیـاد او را در 

نقـش شـخصیت وکیـل در ایـن فلـم خواهیم دیـد. آمازون اسـتودیوز 

در حـال حـارض بـه دنبـال بازیگـر قابلـی برای بـازی در نقـش مقابل 

او اسـت. همچنیـن اطاعـی در مـورد زمان رشوع سـاخت ایـن پروژه 

 The( اعـام نشـده اسـت، بـا این حـال بـه نظـر می رسـد خاکسـپاری

Burial(  یکـی از پروژه هـای آینـده فاکـس باشـد.

دانشجویی کارگردانی – دیپارتمنت تیاتر دانشکده هنرهای زیبا

 Blood of مـاه گذشـته بـود کـه شـبکه نتفلیکـس فصـل اول رسیـال
Zeus )خـون زئـوس( را منتـر کـرد کـه این اثر توانسـت با تحسـین 
در  انیمیشـنی  رسیـال  ایـن  شـود.  مواجـه  بیننـدگان  و  منتقـدان 
 Powerhouse Animation با اسـتودیوی Netflix همـکاری دوبـاره
تولیـد شـده بـود که پیـش از این سـابقه همکاری در سـاخت رسیال 
جدیدتریـن  در  حـال  بودنـد.  داشـته  را  )کسـلوانیا(   Castlevania
اخبـار سـینا و تلویزیـون، رسیال خـون زئوس برای یـک فصل دیگر 
از حـدس و گان هـای متعـدد باالخـره  متدیـد شـده اسـت. پـس 
نتفلیکـس از متدیـد انیمیشـن Blood of Zeus برای فصل دوم خرب 
داد کـه قـرار اسـت ماننـد فصـل اول، داسـتان هـرون را دنبـال کند.
چارلـی پارالپانیـدس و والس پارالپانیـدس وظیفـه سـاخت رسیـال 
Blood of Zeus را بـر عهـده داشـتند و وظیفـه کارگردانـی متامـی 
قسـمت ها نیـز بـر عهـده شـان نیگوگوسـیان بـوده اسـت کـه انتظـار 
مـی رود بـرای سـاخت فصـل دوم رسیال خـون زئـوس نیـز بازگردند. 
اومـارا در نقـش زئـوس،  درک فیلیپـس در نقـش هـرون، جیسـون 
نقـش  در  توفکسـیس  الیـاس  هـرا،  نقـش  در  کریسـتین  کلودیـا 
رسافیـم، مامـی گامـر در نقـش الکـرا، کریـس دیامانتوپولـوس در 
نقـش اوویـس، جسـیکا هنویـک در نقش الکسـیا، ملینـا کاناکاردس 
در نقـش آریانـا، متیـو مـررس در نقـش هرمـس، آدتوکومبـوه مکورمک 
در نقـش کوفـی و آدام کرواسـدل در نقش آپولـون از جمله بازیگرانی 
 Blood of بودنـد کـه به عنـوان صداپیشـه در فصـل اول انیمیشـنی

Zeus حضـور داشـتند.

انیمیشن Blood of Zeus برای فصل 
دوم تمدید شد



خسـه رودریگـز مهاجـم سـابق رئـال مادریـد بـه 

طور رسـمی از پاری سـن ژرمن جدا شد. باشگاه 

پـی اس جـی رسـا خـر از قطع همـکاری خود 

بـا خسـه رودریگـز مهاجم اسـپانیایی داد. خسـه 

محصـول آکادمـی رئـال مادریـد اسـت و بـا پـی 

اس جـی تـا 2021 قـرار داد داشـت. او فصـل 

جـاری تنهـا 22 دقیقـه بـرای پاریسـی هـا بـازی 

ایـده هـای تومـاس  از  بـازی  کـرد و پـس از دو 

توخـل خـارج شـد. حضـور او در ایـن دو بـازی 

هـم بـه دلیـل ابتـای تعـداد زیـادی از بازیکنان 

پـی اس جـی بـه کرونـا بـود. در نهایـت دو طرف 

به شـکل دوسـتانه برای فسـخ قـرارداد بـه توافق 

رسـیدند. خسـه سـال 2016 با رقـم 25 میلیون 

یـورو از رئـال بـه پـی اس جـی پیوسـت. او در 4 

سـال گذشـته تنهـا 18 بـازی در همـه رقابـت ها 

بـرای پـی اس جـی انجـام داد و دو گل بـه مثـر 

رسـاند. در ایـن مـدت او بـازی بـه صـورت قرضی 

برای الس پاملاس، اسـتوک سـیتی، رئال بتیس 

و اسـپورتینگ لیسـبون را هـم تجربه کرد. خسـه 

در مـاه 420 هـزار یـورو دسـتمزد مـی گرفـت و 

ایـن یکـی از مهمرتیـن دالیـل فسـخ قـرارداد بـا 

از  دفـاع  در  منچسـرتیونایتد  سـابق  مدافـع 

او شایسـته  اولیویـه ژیـرو گفـت کـه  هموطنـش 

در  روزهـا  ایـن  ژیـرو  اولیویـه  نیسـت.  انتقـادات 

او  کنـد.  مـی  حیثیـت  اعـاده  چلسـی  ترکیـب 

تبدیـل بـه بهرتیـن گلـزن آبـی هـا شـده و شـب 

گذشـته نیـز بـه رونـد خوب خـود ادامـه داد. ملی 

پـوش فرانسـوی دیشـب در پیـروزی 3-1 چلسـی 

بـر لیـدز، گل تسـاوی تیمـش را بـه مثـر رسـاند و 

زمینـه سـاز بازگشـت چلسـی شـد. او هفتـه قبل 

در بـازی برابـر سـویا در لیـگ قهرمانـان نیـز پوکر 

کـرده بـود.

او بـود. گفتـه مـی شـود حواشـی غیرورزشـی و 

بیرون زمین خسـه نیز در این فسـخ قراداد نقش 

داشـته اسـت. اخیرا حضور خسـه در جشن تولد 

نامـزدش در جزایـر قناری بدون رعایـت اقدامات 

ایمنی خرسـاز شـده بود و هفته پیش رسـانه ها 

حـر از خیانـت او بـه نامـزدش تنها یـک روز پس 

از جشـن تولـد او دادند. باشـگاه پـی اس جی از 

حواشـی غیرورزشـی خسـه بـه سـتوه آمـده بود و 

اعتقـاد داشـت کـه ایـن بازیکـن در حـال رضبـه 

زدن بـه نـام و اعتبار باشـگاه اسـت.

ژیـرو در سـویا یـک شـب درخشـان و اسـتثنایی را 

پشـت رس گذاشـت. او در یکـی از بهرتیـن شـبهای 

دوران فوتبالـش هـر چهـار گل چلسـی را وارد دروازه 

سـویا کـرد تـا عمـاً یـک تنـه تیمـش را بـه پیـروزی 

فرانسـوی  اِورا مدافـع چـپ  پاتریـس  برسـاند.   0-4

از  حایـت  در  یوونتـوس  و  منچسـرتیونایتد  سـابق 

ژیـرو گفـت:» فکر مـی کنم تنها مشـکل ژیـرو نامش 

اسـت. اگـر اسـم او "ژیرودینیـو" بـود یا چیزی شـبیه 

بـه ایـن، االن محبـوب همـه فوتبـال دوسـتان بـود. 

بـرای مـن او کامـل تریـن مهاجـم چلسـی اسـت و 

درک منـی کنـم چـرا حتـی در تیـم ملی فرانسـه نیز 

برخـی همـواره او را زیـر سـوال مـی برنـد.« اِورا ادامه 

داد:» نیمکـت نشـینی هـای او در چلسـی بـرای من 

غیـر قابـل توضیـح اسـت و خوشـحامل کـه حـاال کـه 

توانسـته خـوش  میـدان مـی رسـد،  ابتـدا  از  او  بـه 

بدرخشـد. او همیشـه مـورد انتقـاد قرار مـی گیرد اما 

همیشـه هـم در باالترین سـطح بازی می کنـد. ژیرو 

اگـر برازیلـی بـود، ایـن همـه مـورد انتقـاد قـرار منی 

گرفـت. در تیـم مـن او 100 درصـد بـازی ها فیکس 

بـود. او مهاجمـی اسـت کـه از دیـدن بـازی هایـش 

لـذت می بـرم.

PSG رسمی؛ فسخ قرارداد مهاجم سابق رئال با

مشکل ژیرو این است که اسمش ژیرودینیو نیست

ورزش
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جورجیـا گفـت کـه فرمانـدار باید "خیلـی کوبنـده تر عمل 

 " . کند

ِبـرَد راِفنسـِپرگر وزیـر امـور داخلـی ایالـت، کـه جمهـوری 

خـواه اسـت، روز چهارشـنبه گفـت کـه هیـچ شـواهدی از 

تقلـب گسـرتده کشـف نشـده. 

انتخاباتـی  هـای  مقـام  از  اسـرتلینگ،  گابریـل  پیشـرت 

ایالـت از حـزب جمهـوری خـواه، رئیـس جمهـور امریـکا را 

ترغیـب کـرده بـود از ادعاهـای تقلـب عقـب نشـینی کنـد 

چـون باعـث تحریـک خشـونت مـی شـود. 

آقـای بایـدن بـا ۳۰۶ رای در مقابـل ۲۳۲ رای در کالـج 

شـده  امریـکا  انتخابـات  برنـده   - الکتـورال   - انتخاباتـی 

رسـمی  تاییـد  بـرای  دسـامر   ۱۴ روز  کالـج  ایـن  اسـت. 

داد. خواهـد  جلسـه  تشـکیل  نتایـج 

رشکـت  همـکاران  منونـه،  تازه تریـن  در  می شـوند.  روبـرو 

بـا  هکرهـا  حملـه  هـدف  آسـرتا-زنکا  سـوئدی  بریتانیایـی 

گرفتنـد. قـرار  جعلـی  ایمیل هـای 

و  زمان بـر  و  پرخـرج  کاری  کرونـا  واکسـن  یـا  دارو  تولیـد 

کارشناسـان  و  آزمایشـگاهی  پیرشفتـه  تجهیـزات  نیازمنـد 

باتجربـه اسـت. رشکت هایـی کـه ایـن مسـیر را بـا موفقیت 

بـه درآمدهـای هنگفتـی دسـت  طـی می کننـد می تواننـد 

یابنـد و همیـن مسـئله آنهـا را بـه هدف هـای جذابـی برای 

هکرهـا تبدیـل کـرده اسـت.

در روزهـای پایانـی مـاه نوامـر خرگـزاری رویـرتز گـزارش 

داد که شـاری از همکاران رشکت داروسـازی آسـرتا-زنکا 

ایمیل هایـی جعلـی بـا وعـده شـغل هایی بـا درآمـد بسـیار 

بـاال دریافـت کرده انـد.

هکرهـا در ایـن ایمیل های جعلـی "ابزار حملـه دیجیتالی" 

کمپیوتر هـای  بـه  طریـق  آن  از  تـا  بودنـد  کـرده  تعبیـه 

پژوهشـگران پـروژه تولیـد واکسـن کرونا رشکـت بریتانیایی 

- سـوئدی رخنـه کننـد.

"اگـر  نوشـت:  و  آورد  فشـار  جورجیـا  فرمانـدار  بـه 

ایالـت  امـور داخلـی  وزیـر  یـا  کِمـپ  برایـان  فرمانـدار 

اجـازه تصدیـق امضاهـا را بدهنـد مـن بـه راحتـی و به 

رسعـت در جورجیـا برنـده خواهـم شـد... سـوال ایـن 

اسـت کـه چرا ایـن دو مقـام 'جمهوری خـواه' همراهی 

واکنـش  در  توییتـی  در  کمـپ  آقـای  کننـد؟".  منـی 

نوشـت کـه او "سـه بار بـه طور علنی خواسـتار بررسـی 

امضاهـا" شـده اسـت. 

خواسـت  کِمـپ  آقـای  از  آن  از  بعـد  ترامـپ  آقـای 

حداقـل خواسـتار برگـزاری یـک جلسـه ویـژه مجلـس 

ایالتـی شـود: "ایـن کاری اسـت کـه راحـت و فـورا می 

بدهـی."  انجـام  توانـی 

او بعـدا بـار دیگـر هنـگام سـخرنانی در والدوسـتا در 

مختلـف  کشـورهای  هکرهـای  سـایری  جاسوسـی  و 

فرمانـدار جمهـوری  بـه  امریـکا،  رئیـس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد 

خـواه ایالـت جورجیـا فشـار آورده اسـت بـه تغییـر نتایـج در ایـن 

ایالـت کـه بـا پیـروزی جـو بایـدن همـراه بـوده کمـک کنـد.

او در یـک رشـته توییـت برایـان کِمـپ را ترغیـب کـرد خواسـتار 

برگـزاری جلسـه ویـژه مجلـس ایالتـی شـود. ایـن سـاعاتی پـس 

از آن بـود کـه آقـای ترامـپ در یـک تجمـع انتخاباتـی در ایالـت 

جورجیـا بـرای حایـت از نامزدهـای جمهـوری خواه سـنا رشکت 

کـرد. رای گیـری بـرای دو کرسـی ایـن ایالت در سـنا به دور دوم 

کشـیده شـده است. 

انتخابـات خـودداری  نتیجـه  پذیـرش  از  ترامـپ همچنـان  آقـای 

مـی کنـد. او بـدون ارائـه شـواهد مدعی اسـت کـه پیـروزی آقای 

بایـدن ناشـی از تقلـب بـوده اسـت. بـا ایـن حـال چالـش هـای 

حقوقـی او در دادگاه هـا تقریبـا بـه طـور کامـل شکسـت خـورده 

 . ست ا

جورجیـا از ایالـت هـای کلیـدی در ایـن انتخابـات بـود و پیروزی 

آقـای بایـدن در آنجـا بـا اختـاف حـدودا ۱۳ هـزار رای به دسـت 

آمـد. ایـن اولیـن بـار از سـال ۱۹۹۲ اسـت کـه یـک دمکـرات در 

ایـن ایالـت برنـده می شـود. 

بـر رس دو  ایـن حـال جورجیـا اکنـون صحنـه رقابـت فـرشده  بـا 

کرسـی سناسـت. اگـر دمکـرات هـا در دور دوم ایـن رای گیـری 

برنـده شـوند کنـرتل سـنا را از دسـت جمهـوری خواهـان خـارج 

خواهنـد کـرد. 

شـنبه  روز  صبـح  ترامـپ  آقـای  پسـت،  واشـنگنت  گـزارش  بـه 

کـرد  ترغیـب  را  ایالـت  ایـن  فرمانـدار  کمـپ  برایـان  در متاسـی 

شـود.  پسـتی  آرای  در  امضاهـا  حسابرسـی  خواسـتار 

یـک منبـع آگاه بـه ایـن روزنامـه گفـت آقـای کمـپ - کـه اختیـار 

چنیـن کاری را نـدارد - ایـن درخواسـت را رد کـرد. 

کـه  اسـت  کـرده  ادعـا  انتخاباتـی  دوره  در رسارس  ترامـپ  آقـای 

افزایـش شـار آرای پسـتی بـه تقلـب گسـرتده مـی انجامـد، امـا 

شـواهدی بـرای تاییـد ایـن ادعـا وجـود نـدارد. 

رئیـس جمهـور امریـکا سـپس سـعی کـرد بـا اسـتفاده از توییـرت 

رشکت هـای تولیدکننـده واکسـن کرونـا بیـش از پیـش بـا حملـه 

آخرین تقالی ترامپ؛ 
فشار بر فرماندار جورجیا برای کمک به تغییر نتیجه انتخابات

انتظـارش را داشـته باشـد. دمبلـه پـس از جـرارد پیکـه، 

آنسـو فاتـی و رسجـی روبرتو جدیـد ترین مصدوم بارسـلونا 

محسـوب می شـود.این دهمین مصدومیـت عثان دمبله 

از زمانـی اسـت کـه او پیراهـن براسـا را به تن کرده اسـت.

مصدومیـت هـای دمبلـه اتفـاق عجیـب و غیرمنتظـره ای 

نیسـت. سـتاره فرانسـوی سـال 2017 به عنوان جانشین 

رسمربـی اینـرت پـس از درخشـش ارشف حکیمـی 
برابـر بولونیا به سـتایش از او پرداخت. اینرت شـب 
گذشـته توانسـت بـا نتیحـه 3-1 بـر بولونیـا پیـروز 
شـود و بـا 10 بـازی و 21 امتیـاز پشـت رس میان 
در رده دوم قـرار بگیـرد. میـان با یـک بازی کمرت 
و دو امتیاز بیشـرت صدرنشـین اسـت. سـتاره اینرت 
در بـازی شـب گذشـته ارشف حکیمی بـود که دو 
گل بـه مثـر رسـاند. او کـه در هفتـه هـای اخیـر 
بارهـا مـورد انتقاد قـرار گرفته بود، بـه نوعی اعاده 
حیثیـت کرد. نتونیو کونته در نشسـت خری پس 
از بـازی گفـت:» گلـی کـه بولونیـا زد، غیرمنتظـره 
بـود و مـا قطعـاً بایـد در آن صحنه عملکـرد بهرتی 
بـازی دیگـر خـوردن  یـک  می داشـتیم چـون در 
چنیـن گلـی می تواند حریـف را به بـازی برگرداند 
در حالـی کـه مـا از ابتـدا بـر بـازی مسـلط بودیم. 
فرامـوش نکنیـد کـه ما در مـاه جوالی یـک تجربه 
ترسـناک مقابـل همیـن بولونیـا داشـتیم و در آن 
بـازی مـا یـک پنالتـی را از دسـت دادیم و بـازی را 
مقابـل حریفـی 10 نفره 2 بر یک باختیم. با توجه 
بـه هـان اتفـاق مـا ایـن بـار مصمم تـر و بـا مترکز 
بیشـرتی بـازی کردیـم. بازیکنان دارنـد می آموزند 
کـه چگونه بـازی کنند. اگـر مترکز کامل نداشـته 
باشـیم، ریسـک خـوردن گل های قابل پیشـگیری 

لیونـل مسـی امسـال یکـی از ضعیـف تریـن بازیکنـان بارسـلونا محسـوب می شـود و 

در 9 بـازی بیشـرتین تـوپ را در میـدان از دسـت داده اسـت.

سـپری  تلـخ  هوادارانـش  و  بارسـا  بـرای  گذشـته  شـب  موندودپورتیـوو،  از  نقـل  بـه 

شـد. آبـی انـاری در ورزشـگاه کادیـز برابـر ایـن تیـم 2-1 شکسـت خوردنـد تـا فاصله 

باعـث  کـه  شکسـتی  کنـد.  پیـدا  افزایـش  امتیـاز   12 بـه  صدرنشـین  اتلتیکـوی  بـا 

نشسـت  در  او  و  بارسـا شـد  کومـان رسمربـی  رونالـد  ناامیـدی شـدید  و  عصبانیـت 

خـری پـس از مسـابقه، بـه خصـوص از مدافعانـش انتقـاد کـرد. هـر دو گل بارسـا 

بـود. نتیجـه اشـتباهات فـردی در خـط دفاعـی 

در ایـن بـازی لیونـل مسـی هـم منایشـی ضعیف داشـت. او در 16 بـازی اخیر خارج 

از خانـه بارسـا در اللیـگا تنهـا دو گل به مثر رسـانده اسـت.

مسـی در بـازی برابـر کادیـز 29 بـار تـوپ را از دسـت داد کـه یـک رکـورد محسـوب 

مـی شـود. رکـورد بـد قبلـی او برابـر آالوس بـود کـه 27 بـار تـوپ را از دسـت داد. او 

برابـر رئـال و اتلتیکـو نیـز 27 و 23 بـار تـوپ را از دسـت داده بـود.

پـس از تابسـتانی پرحاشـیه کـه لیونـل مسـی درخواسـت جدایـی از بارسـا داد، او 

هنـوز نتوانسـته بـه روزهـای اوجـش برگـردد. نـه در اللیـگا و نـه در لیـگ قهرمانـان، 

مسـی گذشـته را شـاهد نبـوده ایـم.

در 13 بـازی فصـل بارسـا در اللیـگا و لیـگ قهرمانـان، مسـی در 9 بـازی بیشـرتین 

بـازی برابـر  او تنهـا در  تـوپ را در میـان هـم تیمـی هایـش از دسـت داده اسـت. 

ویارئـال، اوساسـونا، یوونتـوس و ختافـه رکـورد بیشـرتین از دسـت دادن تـوپ را بـه 

ثبـت نرسـاند.

یـک روز پـس از شکسـت ناباورانـه بارسـلونا از کادیـز، تیـم صحـی 

باشـگاه خـر از مصدومیـت جدیـد عثـان دمبلـه داد. ایـن دهمیـن 

مصدومیـت سـتاره فرانسـوی در بارسلوناسـت.

سـتاره  داد.  دمبلـه  عثـان  مصدومیـت  از  خـر  بارسـلونا  باشـگاه 

فرانسـوی کـه فصـل جدیـد و در میـان شـگفتی مصـدوم نشـده بـود، 

شـب گذشـته برابـر کادیـز یک نیمـه هم به میـدان رفت و بـه نظر در 

پایـان بـازی دچـار مشـکل شـده اسـت.

مصدومیـت جدیـد دمبلـه کشـیدگی همسـرتینگ پای راسـت اسـت 

و ایـن مصدومیـت عضانـی او را چنـد هفتـه بـه دور از میادیـن نگـه 

داشـت. خواهد 

هرچنـد مـدت زمـان دقیقـی بـرای دوری دمبلـه عنوان نشـده ولی او 

قطعـا دو بـازی پیـش رو برابـر یوونتـوس و لوانتـه را از دسـت خواهـد 

داد. دمبلـه پـس از پشـت رس گذاشـنت مصدومیـت سـنگین خـود 

توانسـته بـود رفتـه رفتـه بـه روزهـای اوج خـود برگـردد و فصـل جاری 

زننـده 4 گل بـرای بارسـا بـود.

او در بـازی هفتـه قبـل بارسـا برابـر فرانـس واروش در مجارسـتان 

یـک گل از روی نقطـه پنالتـی زد و بازوبنـد کاپیتانـی بارسـا را نیـز 

بـر بـازو داشـت. رونالـد کومـان رسمربـی بارسـا خوشـحال بـود کـه 

بهرتیـن عثـان دمبلـه ممکـن در اختیـار او قـرار دارد و بـدون شـک 

مصدومیـت او خـر بـدی بـرای رسمربـی هالنـدی اسـت.

بارسـا پـس از شکسـت شـب گذشـته برابـر کادیـز در اللیـگا، رشایط 

فنـی  کادر  کـه  نبـود  چیـزی  دمبلـه  مصدومیـت  و  دارد  نامطلوبـی 

نیـار راهـی بارسـلونا شـد و خیلـی زود و در بـازی با ختافه 

دچـار مصدومیـت شـد و 4 مـاه بـه دور از میادیـن مانـد. 

خـوب گـرم نکـردن پیش از بـازی دلیـل اصلـی مصدومیت 

او عنـوان شـد. مصدومیـت هـای زنجیـره ای دمبلـه در 3 

فصـل گذشـته ادامـه داشـت تـا جایی کـه فرصت هـر گونه 

درخششـی را از او گرفـت. 

بـاال می رود.« کونتـه در متجیـد از ارشف حکیمی 
گفـت:» ایـن بازیکـن فقـط 20 سـال سـن دارد و 
فقـط دو فصـل در دورمتونـد بـازی کرده اسـت که 
آنجـا هـم سـبک بازی شـان کـم و بیـش تاکتیکـی 
و  اسـت  کوشـی  سـخت  بازیکـن  حکیمـی  بـود. 
متوجـه تفاوت هایـی کـه میـان بـازی در ایتالیـا و 
آملـان وجـود دارد شـده اسـت. بـه نظـر مـن او بـه 
تیـم درسـتی آمـده و بـا هدایـت یک مربی درسـت 
بهرتیـن  از  یکـی  خـودش  پسـت  در  می توانـد 

بازیکنـان دنیا شـود.

دمبله مصدوم شد؛ کابوسی که پایان ندارد

منظومـه  پیدایـش  آغـاز  نظیـر  شـده رشایطـی 

دارد. شمسـی 

ارسـال  از  پـس  هایابوسـا-۲  فضاپیـای 

بـه  زمیـن  گرانـش  از  اسـتفاده  بـا  منونه هـا، 

مأموریتـی  انجـام  بـرای  اکنـون  قـاب  عنـوان 

نـو، کـه انتظـار مـی رود حـدود ۱۰ سـال طـول 

بکشـد، به سـمت سـیارکی دوردست در حرکت 

اسـت. مأموریـت ایـن فضاپیـا کـه تـا کنـون 

سـال  در  اسـت  پیمـوده  کیلومـرت  میلیاردهـا 

شـد. آغـاز   ۱۳۹۳

در  ندارنـد  قصـد  ونزوئـا  رژیـم  مخالفـان 

انتخابـات پارملانـی پیش رو رشکـت کنند. آنها 

می گوینـد بـا وجـود نیـکاس مـادورو در رأس 

ایـن رهـر،  از  ارتـش  کشـور و حایـت کامـل 

انتخاباتـی آزاد و منصفانـه امکان پذیـر نیسـت.

ونزوئـا  در  اپوزیسـیون  نیروهـای  مهمرتیـن 

دسـامر  پارملانـی  انتخابـات  دارنـد  قصـد 

آینـده در ایـن کشـور را تحریـم کننـد. آنهـا در 

رئیـس  مـادورو،  نیـکاس  مشـرتک  بیانیـه ای 

جمهـوری را متهـم کرده انـد کـه اجـازه نخواهد 

داد انتخاباتـی آزادانـه و منصفانـه برگزار شـود.

۲۷ حـزب و تشـکیات سیاسـی در بیانیـه خود 

گفته انـد: »مـا یک صـدا تصمیـم گرفته ایـم در 

برگـزار می کنـد،  انتخاباتـی کـه رژیـم مـادورو 

رشکـت نکنیـم«.

ونزوئـا  کنونـی  رشایـط  در  آنهـا  گفتـه  بـه 

"انتخاباتـی شـفاف که بـه اراده عمومی احرتام 

شـد. نخواهـد  برگـزار  بگـذارد" 

آژانـس فضایـی چاپـان، جاکسـا، روز یکشـنبه 

اعـام کرد کپسـول حـاوی منونه هایـی از خاک 

سـطح سـیارک ریوگـو کـه توسـط فضاپیـای 

هایابوسـا-۲ پرتـاب شـده بود طبـق برنامه ریزی 

قبلـی در منطقـه وومرا در اسـرتالیا رویت شـد.

ناظـر  هلیکوپـرت  یـک  بـر  سـوار  تیـم جسـتجو 

منطقـه  در  را  فضایـی  کپسـول  ایـن  توانسـت 

اسـرتالیا  جنـوب  در  وومـرا  کم جمعیـت 

بـرای  ويـژه  خودروهـای  و  کنـد  مشـاهده 

از  ایـن کپسـول اعـزام شـدند. بیـش  بازیابـی 

۷۰ ناظـر در جسـتجوی ایـن کپسـول حـدودا 

محلـی  همـکاری  بودنـد.  سـانتی مرتی   ۴۰

در  حیاتـی  نقـش  نیـز  اسـرتالیایی  مسـئوالن 

داشـت. کپسـول  بازیابـی 

فضاپیـای چاپانی هایابوسـا-۲ که در نزدیکی 

کـره زمیـن در پـرواز بـود روز شـنبه ۱۵ قـوس 

این کپسـول را از فاصلـه بیش از ۲۰۰ کیلومرت 

به سـوی زمین پرتـاب کرد. این کپسـول حاوی 

ریوگـو  سـیارک  جـوی  و  خاکـی  منونه هـای 

اسـت. ایـن سـیارک در فاصلـه ۳۰۰ میلیـون 

کیلومـرتی کـره زمیـن واقع شـده اسـت و بیش 

از ۴ میلیـارد سـال عمـر دارد.

منونه هـای  بررسـی  بـا  معتقدنـد  دانشـمندان 

دربـاره  بیشـرتی  اطاعـات  شـده  جمـع آوری 

منظومـه شمسـی و ریشـه های حیـات بـر کـره 

خـاک  می شـود  گفتـه  یافـت.  خواهنـد  زمیـن 

زیـر پوسـته سـیارک ریوگـو کـه از تشعشـعات 

محافظـت  محیطـی  عوامـل  دیگـر  و  فضایـی 

در ونزوئال مادورو باز هم 
در انتخابات پارلمانی "پیروز" می شود

آمار باورنکردنی؛ بارسا بدون مسی بهتر است؟کونته: اشرف در پست خودش بهترین دنیا می شود

کپسول فضایی چاپانی در استرالیا فرود آمد
اسـرتالیایی نیز نقش حیاتی در بازیابی کپسـول 

داشـت. فضاپیـای چاپانـی هایابوسـا-۲ کـه در 

نزدیکـی کـره زمیـن در پـرواز بـود روز شـنبه ۱۵ 

از ۲۰۰  از فاصلـه بیـش  را  ایـن کپسـول  قـوس 

کیلومـرت به سـوی زمیـن پرتاب کرد. این کپسـول 

حـاوی منونه هـای خاکـی و جـوی سـیارک ریوگو 

میلیـون   ۳۰۰ فاصلـه  در  سـیارک  ایـن  اسـت. 

کیلومـرتی کـره زمیـن واقع شـده اسـت و بیش از 

۴ میلیـارد سـال عمـر دارد.

منونه هـای  بررسـی  بـا  معتقدنـد  دانشـمندان 

دربـاره  بیشـرتی  اطاعـات  شـده  جمـع آوری 

کـره  بـر  حیـات  ریشـه های  و  شمسـی  منظومـه 

زمیـن خواهنـد یافـت. گفتـه می شـود خـاک زیـر 

پوسـته سـیارک ریوگـو کـه از تشعشـعات فضایی 

و دیگـر عوامـل محیطی محافظت شـده رشایطی 

آغـاز پیدایـش منظومـه شمسـی دارد. نظیـر 

فضاپیـای هایابوسـا-۲ پـس از ارسـال منونه ها، 

قـاب  عنـوان  بـه  زمیـن  از گرانـش  اسـتفاده  بـا 

انتظـار  کـه  نـو،  مأموریتـی  انجـام  بـرای  اکنـون 

مـی رود حـدود ۱۰ سـال طـول بکشـد، به سـمت 

سـیارکی دوردسـت در حرکـت اسـت.

مأموریـت ایـن فضاپیـا کـه تـا کنـون میلیاردهـا 

کیلومرت پیموده اسـت در سـال ۱۳۹۳ آغاز شـد.

آژانـس فضایـی چاپـان، جاکسـا، روز یکشـنبه 

اعـام کرد کپسـول حـاوی منونه هایـی از خاک 

سـطح سـیارک ریوگـو کـه توسـط فضاپیـای 

هایابوسـا-۲ پرتـاب شـده بود طبـق برنامه ریزی 

قبلـی در منطقـه وومرا در اسـرتالیا رویت شـد.

ناظـر  هلیکوپـرت  یـک  بـر  سـوار  تیـم جسـتجو 

منطقـه  در  را  فضایـی  کپسـول  ایـن  توانسـت 

کم جمعیـت وومرا در جنوب اسـرتالیا مشـاهده 

ایـن  بازیابـی  بـرای  ويـژه  خودروهـای  و  کنـد 

ناظـر   ۷۰ از  بیـش  شـدند.  اعـزام  کپسـول 

 ۴۰ حـدودا  کپسـول  ایـن  جسـتجوی  در 

سـانتی مرتی بودند. همکاری محلی مسـئوالن 

واکسن کرونا و جنگ سایبری؛ افزایش حمله هکرها به داروسازان
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 احمد الیاس کاملی

 دسـت کم دو دهـه  از حضـور جامعه ی جهانـی و در رأس ایاالت 

ایـاالت متحـده و  افغانسـتان می گـذرد.  امریـکا در  متحـده ی 

سـایر کشـورها بـا حضـور خـود در ایـن کشـور، پـول هنگفتی را 

در زمینه هـای مختلـف از جملـه بهبـود وضعیـت زند گـی زنـان 

بـه مرصف رسـانده اسـت. طـی این همه سـال، میلیون هـا دالر 

هزینـه شـد تـا از یـک سـو آگاهـی مـردم نسـبت به حقـوق زنان 

زنـان در زمینه هـای  از سـوی دیگـر، وضعیـت  و  بیشـر شـود 

اجتامعـی، سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی بهبـود یابـد.

هزینه هایـی کـه طـی دو دهـه در ایـن بخـش صـورت گرفـت، 

مشـکالتی  بـودن جامعـه،  دلیـل سـنتی  بـه  آغـاز  در  هرچنـد 

داشـت امـا نتیجـه و بازدهـی خوبـی هـم در پـی داشـت. زنـان 

در ایـن سـال ها توانسـتند تاحـدودی از حـرص خانگـی بیـرون 

شـوند و بـرای همـه بگوینـد کـه مـا نیز حـق زنده گی انسـانی و 

آزادانـه را داریـم. زنـان به عنـوان نیمـی از جمعیت کشـور، پیام 

دادنـد کـه آنـان نیـز می خواهنـد از حقـوق و امتیـازات انسـانی 

کشـور  زنـان  همین طـور  کننـد.  اسـتفاده  خـود  شـهروندی  و 

ثابـت سـاختند کـه اگـر بـه آنـان فرصـت داده شـود، می تواننـد 

فراتـر از ایفـای نقـش سـمبولیک گام بردارنـد و در کنـار مردان 

بـرای بهبـود اوضـاع کشـور کار کننـد تا بـه یک زنده گـی برابر و 

کرامت محـور دسـت یابنـد.

بـا ایـن مقدمـه می خواهـم یـادآور شـوم کـه نـگاه رییس جمهور 

قـدرت  بـه  از  پـس  اسـت.  از همـه  متفاوت تـر  زنـان  بـه  غنـی 

رسـیدن آقـای غنـی، زنان در سـطوح رهربی اداره هـای مختلف 

دولتـی گامشـته شـده اند. زنانـی کـه ظرفیـت و توانایـی انجـام 

در  از ظرفیت هـای خـود  کـه  یافتنـد  فرصـت  داشـتند،  را  کار 

امـر بهبـود اوضـاع کشـور کار گیرنـد. در سـوی دیگـِر ایجـاد 

فرصـت، خودآزمایـی و ثابـت سـاخنت زنـان اسـت. ایـن قرش که 

از آن همـواره بـه عنـوان نیمـی از پیکـر جامعـه یـاد می شـود، 

خوشـبختانه در بسـیاری مـوارد توانسـتند مسـوولیت های خـود 

را بـه درسـتی انجـام دهنـد.

آمارهایـی کـه از سـوی کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری و 

خدمـات ملکـی در سـال 1397 منتـرش شـد، نشـان می دهـد 

کـه حضـور زنان در سـاختار حکومـت افزایش قابـل مالحظه ای 

یافتـه اسـت. ایـن بـرای زنان یـک خرب خـوش و امیـدوار کننده 

منظـور  بـه  دارد  مسـوولیت  حکومـت  کـه  آن جایـی  از  اسـت. 

عرصه هـای  در  را  آنـان  مشـارکت  زمینـه ی  زنـان،  از  حامیـت 

مختلـف فراهـم سـازد، خوشـبختانه گام هـای اساسـی در ایـن 

زمینـه برداشـته شـده اسـت.

بـر بنیـاد آمار منترش شـده توسـط کمیسـیون اصالحـات اداری 

در  تنهـا  زنـان  حضـور  پیـش  سـال  دو  تـا  ملکـی،  خدمـات  و 

بخش هـای امنیـت و روابـط خارجـی، 5.8 درصـد بـوده اسـت. 

گذشـته  سـال  دو  در  امـا  نشـده  منتـرش  تاحـال  جدیـد  آمـار 

بیشـر شـده  کـه  بخـش مطمئنـاً  ایـن دو  در  زنـان  مشـارکت 

اسـت.

زنـان بـا مشـارکت در بخش هـای معـارف و تحصیـالت عالـی، 

صحـت،  بـرش،  حقـوق  و  قانـون  حاکمیـت  قضایـی،  و  عدلـی 

ورزش و سـایر بخش هـای فرهنگـی و اجتامعـی، رشـد خوبـی 

آمارهـای موجـود، در حـال حـارض  بـر اسـاس  داشـته اسـت. 

نزدیـک بـه 250 قاضی زن در کشـور مشـغول کار در نهادهای 

از  بیـش  کـه  نیمـروز می گوینـد  والیـت  در  مسـؤوالن محلـی 

نـود درصـد داد و سـتد در ایـن والیـت بـا تومـان ایرانـی انجام 

از تومـان  آنـان به علـت اسـتفادۀ گسـرده  می شـود. به گفتـۀ 

ایرانـی در ایـن والیـت بسـیاری از باشـنده گان نیمـروز بـا پول 

افغانـی آشـنایی ندارنـد. 

شـورای والیتـی نیمـروز می گوید که اسـتفاده از تومـان ایرانی 

زیان هـای  شـدن  وارد  سـبب  روزمـره  بازرگانـی  معامـالت  در 

مالـی بـه مـردم و بازرگانـان ایـن والیـت می شـود.

 وزارت صحـت عامـه کشـور بـرای مبـارزه بهر با ویـروس کرونا 

بـا  را  برنامـه ای مشـرک  بـرای شـهروندان،  ارایـه خدمـات  و 

کارمنـدان ایـن وزارت برگـزار کـرد.

احمـد جـواد عثامنـی، وزیـر صحـت عامه کشـور روز یکشـنبه، 

۱۶ قـوس در مراسـمی در کابـل بـر بهبـود  عرضـه خدمـات 

صحـی در کشـور و هامهنگـی بیشـر میـان کارکنـان صحـی 

 امراللـه صالـح معـاون نخسـت ریاسـت جمهـوری در سلسـله 

گزرش هـای جلسـات شـش و نیـم اعـالم کـرده کـه یکـی از 

قرضـداران کابـل بانـک کـه قرار بود چهار سـال قبـل خانه اش 

را بـه بـه مدیریـت تصفیـه ایـن بانـک واگـذار کنـد، تـا کنـون 

تعلـل کـرده بـود. وی روز قبـل مجبور شـد خانـه اش را در بدل 

مقروضیـت کـه از کابـل بانک داشـت، به مدیریـت تصفیه این 

بسـپارد. بانک 

معـاون رئیـس جمهـور از ایـن شـخص نـام نـربده و توضیـح 

نـداده اسـت کـه رقـم مقروضیـت وی چـه میـزان بـوده و سـایر 

قرضـداران کابـل چـه شـدند؟

وی یـک شـنبه 16 قـوس در گـزارش شـش و نیم اضافـه کرده 

کـه داود فرزنـد عبداللـه یـک عضو طالبـان که در حـوزه پنجم 

امنیتـی  نیروهـای  افـران  تثبیـت  بـرای  شـهرکابل  امنیتـی 

شـاگرد نانوایـی شـده بـود، توسـط امنیت ملی دسـتگیر شـده 

است.

در گـزارش آمـده اسـت که ایـن فرد قبال در مسـیر کابل- غزنی 

در پاتـک طالبـان چندیـن فـرد غیـر نظامـی را از موتـر پاییـن 

 اداره مسـتقل ارگان هـای محلـی اعـالم کـرد کـه بـرای والیان 

تعییـن  زنـان  میـان  از  اجتامعـی  معاونـان  والیـت  هشـت 

شـده اند.

نرگـس مومنـد، سـخن گوی اداره مسـتقل ارگان هـای محلـی 

روز  اطالعـات  روزنامـه  بـه  قـوس(   ۱۶ )یک شـنبه،  دیـروز 

صلـح  بـرای  امریـکا  ویـژه ی  مناینـده ی  خلیـل زاد،  زملـی 

افغانسـتان در جریـان سـفرش بـه قطـر، بـا مـال بـرادر، معـاون 

سیاسـی و رییـس دفـر سیاسـی طالبـان در قطر دیـدار کرده 

اسـت.

محمدنعیـم، سـخن گوی دفـر سیاسـی طالبـان در قطر صبح 

دیروز )یک شـنبه، ۱۶ قوس( در رشـته تویتی گفته است که در 

ایـن دیدار مولـوی عبدالحکیم، رییس هیـأت مذاکره کننده ی 

ایـن گـروه و هیأت همـراه او نیز حضـور داشـته اند.محمدنعیم 

گفتـه اسـت کـه در ایـن دیـدار به صـورت عـام روی اهمیـت 

توافق نامـه ی امریـکا – طالبـان بحـث و گفت وگو شـده اسـت. 

باقی مانـده ی  زندانیـان  مـورد  در  دیـدار  ایـن  در  همچنـان 

 وزارت دولـت در امـور صلـح می گویـد کـه کمیتـه مشـرک 

و  افغانسـتان  و  اسـالمی  جمهـوری  کننـده  مذاکـره  هیـات 

طالبـان بـرای ترتیـب آجندای مذاکـرات صلح امـروز به بحث 

می دهنـد. ادامـه 

وزارت  ایـن  اسـراتیژیک  ارتباطـات  رییـس  انـوری،  ناجیـه 

دیروز یکشـنبه ششـم دسـمرب )۱۶ قوس( با فرسـتادن پیامی 

بـه خربنـگاران گفـت که نخسـتین نشسـت این کمیتـه دیروز 

شـنبه برگزار شـد.

قـرار اسـت اعضـای این کمیته برعـالوۀ بحث دربـارۀ جزییات 

آجنـدا و عناویـن آن، مسـود ٔه را بـا آجنـدای گفتگوهـای صلح 

ترتیـب کنند.

در  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  ویـژه  مناینـدۀ  خلیلـزاد،  زملـی 

بـا نـرش تویتـی گفتـه اسـت کـه  افغانسـتان  امـور مصالحـۀ 

هیات هـای مذاکـره کننـدۀ جمهـوری اسـالمی افغانسـتان و 

طالبـان بـا تکمیـل اصـول و طرزالعمل هـا، در مرحلـۀ بعـدی 

مذاکـرات قـرار دارنـد.

وزارت صحت برای مبارزه دقیق با ویروس کرونا برنامه ریزی کرد

صالح: یکی قرضداران کابل بانک خانه اش را به مدیریت تصفیه این بانک سپرد

برای والیان هشت والیت معاونان اجتماعی از میان زنان تعیین شدند

خلیل زاد با مال برادر در مورد پیشرفت های اخیر مذاکرات صلح گفت وگو کرد

نشسـت  آغـاز  بـه  اشـاره  بـا  او 

ترتیـب  بـرای  مشـرک  کمیتـۀ 

»افغان هـا  اسـت:  گفتـه  آجنـدا 

سـوی  بـه  و  می آینـد  هـم  دور 

مـردم  بـر می دارنـد.  گام  صلـح 

افغانسـتان آرزومنـد صلـح انـد. 

اقدامـات روزهـای اخیـر، مثبـت 

و امیدبخـش انـد. مـن از هـردو 

طـرف تقاضـا می کنم کـه تالش 

هایشـان بـرای صلـح را تریـع 

در  طوالنـی  جنـگ  و  مناینـد 

بخشـند.« پایـان  را  کشـور 

مذاکره کننـدۀ  هیات هـای 

جمهـوری اسـالمی افغانسـتان و طالبـان در پـی بیـش از دو 

بین االفغانـی  مذاکـرات  کاری  بـر طرزالعمـل  مذاکـراه،  مـاه 

کردنـد. توافـق 

بـر تطبیـق برنامـه »تحـول سیسـتم صحـی افغانسـتان« کـه 

خدمـات  کیفیـت  بـردن  بلنـد  راسـتای  در  وی  دیگـر  برنامـه 

صحـی اسـت، تاکیـد کـرد و از متـام مسـووالن ادارات صحـی 

خواسـت تـا در تطبیـق آن در یـک هامهنگـی واحـد در کنـار 

کارکنـان صحـی تـالش کنـد.

او هم چنـان عـالوه کـرد که ایجـاد یک محیط صحـی و مصون 

کـه یـک نیـاز مهـم بـرای کارمندان صحی محسـوس می شـود 

تالش خواهیـم کرد.

از سـوی هم، بشـیر نورمل معین پالن و پالیسـی، داکر وحید 

مجـروح معیـن عرضه خدمـات صحی و داکـر عبدالقدیر قدیر 

رسپرسـت معینیـت مالـی و اداری  وزارت صحـت عامه، ضمن 

تربیکـی گفتنـد کـه در قسـمت عرضـه خدمـات صحـی تالش 

مضاعـف می کنند.

در همیـن حـال، آقـای مخـدوم ابـدال اللـه محمـدی مناینـده 

مـردم سـمنگان در گفت که خوشـحال هسـتم پارملان کشـور 

بـر اسـاس شایسـتگی و پشـت کار داکـر عثامنی بـه وی رای 

تاییـد داده و پارملـان کشـور بـه گونـه قاطعانـه از برنامـه های 

وزیـر صحـت عامـه حامیـت می کند.

اسـت، به ریاسـت مجلس منایندگان نیز سـپرده شـده اسـت. 

وی عـالوه کـرده اسـت کـه تـا سـه روزآینـده متـام اقدامـات و 

دسـت آوردهای چهل و چهار روزه میثاق امنیتی نیز به شـکل 

یـک گـزارش کامـل بـرای مـردم منتـرش خواهد شـد.

بـه گفتـه ی خانـم مومنـد، اداره مسـتقل ارگان هـای محلی در 

نظـر دارد کـه در طـی یـک مـاه آینده بـرای والیـات باقی مانده 

نیـز معاونـان اجتامعـی از میـان زنـان معرفـی کنـد. او تأکیـد 

کـرد کـه تـا پایـان هفتـه ی جـاری معاونـان اجتامعـی والیـان 

چهـار والیـت کـه همـه زنـان انـد، مشـخص خواهد شـد.

جـاری  سـال  رسطـان  مـاه  اواسـط  در  افغانسـتان  کابینـه ی 

فیصلـه کـرده بـود که در متامـی ۳۴ والیت کشـور یک یک زن 

به عنـوان معـاون والـی تعییـن شـود.

صدیـق صدیقی، سـخن گوی ریاسـت جمهوری در ۱۶ رسطان 

در یـک نشسـت خـربی گفته بود که پیشـنهاد انتخـاب معاون 

بـرای والیـان ۳۴ والیـت از سـوی وزارت امور زنان مطرح شـده 

بود که از سـوی کابینه تأیید شـده اسـت.

بـه گفتـه ی صدیقـی، کابینـه بـه اداره ی مسـتقل ارگان هـای 

محلـی هدایـت داده اسـت که در راسـتای ایجاد این بسـت ها 

هرچـه زودتـر اقـدام کند. 

کرد. تاکیـد 

آقـای عثامنـی پـس از آنکـه رای اعتـامد از مجلـس گرفـت، به 

کارمنـدان وزارت صحـت عامـه گفـت کـه بـرای بهبـود عرضـه 

بـا  هامهنگـی  در  برنامه هایـش  تطبیـق  بـا  صحـی  خدمـات 

کارمنـدان صحـی ایـن وزارت تـالش می کنـد.

خدمـات  عرضـه  بهبـود  بـرای  کـه  مهمـش  برنامه هـای  از  او 

صحـی روی دسـت دارد، 

یـاد آوری کـرد و افزود که 

مبـارزه بـا ویـروس کرونـا، 

شـفاخانه ها،  اصالحـات 

محو ویـروس پولیـو، بلند 

کیفیـت  سـطح  بـردن 

کشـور  بازارهـای  در  دوا 

و مبـارزه بـا فسـاد اداری 

مهمـش  اولویت هـای   از 

در راسـتای بهبـود عرضه 

خدمـات صحـی اسـت.

وزیـر صحت عامه کشـور، 

کـرده تیـر بـاران کـرده بـود یا با خـود بـرده بود.

درگـزارش اضافـه شـده اسـت کـه در جلسـه امـروز قمندانـان 

روی  کـه  بودنـد  ورزیـده  اشـراک  نیـز  کابـل  ولسـوالی   14

مشـکالت، روش جدیـد مبـارزه بـا جرایـم  و موارد دیگـر با آنان 

صحبـت صـورت گرفـت.

در گـزارش عـالوه شـده اسـت:» 

الـی یـک هفتـه دیگـر جزییـات 

متـام زمین هـای را کـه تـا اکنون 

و  کابـل  شـهر  در  غاصبـان  از 

نـرش  بـه  شـده  آزاد  ولسـوالی ها 

مـی سـپاریم. اکنـون ایـن مقدار 

بـه هـزاران جریـب مـی رسـد.«

معـاون رئیس جمهـور در گزارش 

چهـل و چهـارم جلسـه شـش و 

نیـم اضافـه کـرده که یـک کاپی 

امنیتـی حـاوی  از سـند میثـاق 

5000 صفحـه معلومـات وطـرح 

و حکـم  اداره  ایـن  پیشـنهاد  براسـاس  زنـان  ایـن  کـه  گفـت 

رییس جمهـور ارشف غنـی بـه ایـن سـمت ها تعییـن شـده اند.

معـاون  به حیـث  سـلیمی  بیانـی  مومنـد،  خانـم  گفتـه ی  بـه 

معـاون  به حیـث  شـیرزی  برشـنا  کاپیسـا،  والیـت  اجتامعـی 

اجتامعـی والـی کـر، هوسـی انـدر به حیـث معـاون اجتامعی 

والـی غزنـی و برشـنا صافـی به حیـث معـاون اجتامعـی والـی 

شـده اند. تعییـن  لغـامن 

والـی  اجتامعـی  معـاون  به حیـث  رحامنـی  مریـم  همچنـان، 

والـی  اجتامعـی  معـاون  به حیـث  فیضـان  ذاهـده  زابـل، 

والـی  اجتامعـی  معـاون  به حیـث  روح گل خیـرزاد  نورسـتان، 

والـی  اجتامعـی  معـاون  به حیـث  شـیرزاد  زرغونـه  نیمـروز، 

شـده اند. تعییـن  بادغیـس 

سـخن گوی اداره ی مسـتقل ارگان هـای محلـی گفت که پیش 

از ایـن بـرای والیان بیش از شـش والیت معاونـان اجتامعی از 

میـان زنان تعیین شـده بودند.

نام هـای  افغانسـتان و حـذف  طالبـان در زندان هـای دولـت 

رهـربان طالبـان از لیسـت سـیاه نیـز بحث شـده اسـت.

قطـر،  در  طالبـان  سیاسـی  دفـر  سـخن گوی  گفتـه ی  بـه 

مذاکـرات بین االفغانـی و پیرشفت هـای اخیـر در این راسـتا از 

دیگـر موضوعاتـی انـد کـه در ایـن دیـدار در موردشـان بحث و 

گفت وگـو شـده اسـت.

ایـن درحالی اسـت کـه به تازگی گرهـی از بُن بسـت مذاکرات 

اسـالمی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی  هیأت هـای  میـان 

افغانسـتان و گـروه طالبـان در دوحـه گشـوده شـده اسـت. دو 

طـرف روی طرزالعمـل مذاکـرات بـه توافـق رسـیده و بحث هـا 

روی آجنـدای مذاکـرات را آغـاز کرده انـد. 

مذاکـرات میـان هیـأت دولت و طالبـان به تاریخ ۱۲ سـپتمرب 

)۲۲ سـنبله( بـه گونـۀ رسـمی در دوحـه، پایتخـت قطـر آغـاز 

 . شد

عدلـی و قضایـی می باشـند کـه ایـن کار از یـک سـو اعتـامد 

از  و  نشـان می دهـد  را  زنـان  بـه  شـخص رییس جمهـور غنـی 

سـوی دیگـر رونـد رسـیده گی بـه قضایـای خشـونت علیـه زنـان 

نیـز تسـهیل می شـود.

در پـی همیـن توجـه خـاص رییس جمهـور غنـی، در پنج سـال 

اول حکومـت وی، شـامر حارنـواالن و وکالی مدافـع زن نیـز بـه 

گونـه ی چشـم گیری افزایـش یافتـه اسـت. هرچنـد آمـار تـازه و 

دقیقـی وجـود ندارد؛ اما لوی حارنوالی کشـور در سـال 1397 

گفتـه بـود کـه تعـداد کارکنـان زن در ایـن نهـاد از 3 درصـد بـه 

22 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. طـوری کـه در پاراگـراف بـاال 

نیـز یـادآوری شـد، افزایـش حضـور زنـان در نهادهـای عدلـی 

و قضایـی، در راسـتای رسـیده گی بهـر بـه قضایـای خشـونت 

علیـه زنـان و همین طـور کاهـش فسـاد اداری نقـش به سـزایی 

دارد و از کارهای بسـیار اساسـی و قابل سـتایش رییس  جمهور 

اسـت. غنی 

توجـه خـاص شـخص  مـورد  نیـز همـواره  زندانـی  زنـان  آزادی 

رییس جمهـور غنـی بـوده و در هـر فرمـان عفـو، شـامر زیـادی 

از زندانیـان زن آزاد شـده اند. افـزون بـر آن، بنـا بـه همین توجه 

خـاص رییس جمهـور بـه زنـان، نهادهـای عدلـی و قضایـی نیـز 

فیصلـه کرده انـد کـه بعد از این یک سـال حبس بـرای یک زن، 

مسـاوی بـه دو سـال حبـس یـک مـرد تلقی شـود.

در حـوزه ی تحصیـالت عالی نیز حضور زنـان قناعت بخش بوده 

اسـت. در حـال حارض، بیشـر از دو هزار اسـتاد دانشـگاه های 

و  می دهنـد  تشـکیل  زنـان  را  کشـور  خصوصـی  و  دولتـی 

بـه صدهـزار دانشـجوی دخـر در رسارس  نزدیـک  همین طـور 

کشـور مشـغول فراگیـری تحصیـالت عالـی می باشـند. بـه یـاد 

داوطلبـان  از  امسـال، شـامری  کانکـور  آزمـون  در  کـه  داریـم 

دخـر در یـک ولسـوالی بدخشـان بـه دلیـل مامنعـت از سـوی 

طالبـان، نتوانسـتند ایـن آزمـون رسنوشت سـاز را سـپری کنند. 

امـا رییس جمهـور غنـی شـخصاً در این مورد دسـت به کار شـد 

و اداره ملـی امتحانـات را دسـتور داد تـا زمینـه ی اخـذ امتحان 

از ایـن دخـران را مسـاعد کنـد. 

مجالـس  در  سـخرانی هایش  در  بارهـا  غنـی  رییس جمهـور 

کوچـک و بـزرگ مرتبـط بـه زنـان بـا رصاحـت و تأکیـد گفتـه 

اسـت کـه بـه این قـرش از جامعـه توجه ویـژه ای دارد؛ زیـرا آقای 

غنـی بـاور عمیـق دارد کـه میـان زنـان و مـردان تفاوتـی وجـود 

ندارنـد و زنـان می تواننـد در عرصه هـای گونه گـون مانند مردان 

مشـارکت فعـال داشـته باشـند.

در کنـار ایـن، در زمـان حکومـت رییس جمهـور غنـی، برنامه ی 

پنـج سـاله ی بزرگـی زیـر نـام »پرومـوت« کـه بـه هـدف آمـوزش 

و توان مندسـازی زنـان برنامه ریـزی شـده بـود، تحـت مدیریـت 

روال غنـی بانـوی اول کشـور راه اندازی و عملی شـد. این برنامه 

نتایـج بسـیار خوبـی در پی داشـته اسـت.

حضـور و تصمیم گیـری زنـان در اداره هـای مختلـف از جملـه 

رهـربی وزارت هـا و نهادهای کلیدی دولتـی و غیر دولتی مانند 

کمیسـیون های  امنیتـی،  خانه هـای  وزارت  خانه هـا،  سـفارت 

رییس جمهـور  جمهـوری  ریاسـت   زمـان  در   ... و  انتخاباتـی 

محمـد ارشف غنـی میـر شـده اسـت. پرداخـنت بـه صـورت 

مفصـل روی هـر کـدام این هـا، از حوصلـه ی ایـن مـنت خـارج 

اسـت. در نوشـته های بعـدی روی هرکـدام بخش ها بـه تفصیل 

پرداختـه خواهـد شـد.

اعضـای شـورای والیتی نیمـروز و برخی از آگاهـان اقتصادی، 

بانـک مرکـزی را در عدم ترویـج افغانی و گـردش تومان ایرانی 

در ایـن والیـت مقـرص می داننـد. نعمت اللـه صدیقـی، عضـو 

شـورای والیتـی نیمـروز گفـت: »ایـن یکـی از معضـالت بـزرگ 

در والیـت نیمـروز اسـت. ایـن کار از لحـاظ اقتصـادی نیمـروز 

را متـرر می کنـد.« محمـد اسـحاق شـهباز، کارشـناس امـور 

اقتصـادی نیـز افـزود: »اسـتفاده از پول خارجـی – خاصتأ پول 

تومـان کـه یک پول بسـیار بـی ثبات و بی ارزش اسـت – باالی 

اقتصـاد مـا تحمیـل شـده و اقتصاد مـا را رضبه زده اسـت.«

کـه  می پذیرنـد  نیمـروز  والیـت  در  مرکـزی  بانـک  مسـؤوالن 

تومـان ایرانـی به گونـۀ گسـرده در این والیت در گردش اسـت 

و به گفتـۀ مسـؤوالن ایـن بانـک تالش هـای آنـان بـرای ترویـج 

افغانـی در شـهر زرنـج موفـق نبوده انـد.

بانـک مرکـزی در  نعیـم سـعیدی، مدیـر مناینده گـی  محمـد 

در  متـامدی  سـال های  از  »تومـان  داشـت:  اظهـار  نیمـروز 

مـرزی  والیـت  یـک  نیمـروز  چـون  بوده اسـت؛  رایـج  نیمـروز 

اسـت.« نیمـروز یکـی از والیت هـای هم مـرز بـا ایران اسـت که 

سـال ها می شـود باشـنده گان آن در داد و سـتد روزمـرۀ شـان 

اسـتفاده می کننـد.  ایرانـی  تومـان  از 

زنان در حکومت غنی؛
 عبور از حضور نمادین به معنادار

بیش از نود درصد داد و ستد در نیمروز با تومان ایرانی انجام می شود

ادامه نشست کمیته مشترک برای ترتیب آجندای مذاکرات صلح


