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 بایدن سران جهان را به نشست 
تغییرات اقلیمی دعوت کرد

جهش سود صنعتی چین 
در دو ماهه اول سال ۲۰۲۱ 

میالدی 
 بایـدن از سـران کشـورهای جهـان بـرای شـرکت در یـک 
نشسـت آنالینـی در برخـورد بـا تغییـرات اقلیمـی دعـوت 
کـرده اسـت. روسـیه و چیـن نیـز بـه ایـن نشسـت دعوت 
مسـئول  کـه  کشـورهایی  سـفید  کاخ  نظـر  بـه  شـده اند. 

تغییـرات اقلیمـی هسـتند،...

 بنابـر اعـالم مرکز آمار چین، سـود واحدهـای صنعتی 
میـالدی  اول سـال جـاری  ماهـه  دو  ایـن کشـور در 
چشـمگیری  افزایـش   )۲۰۲۱ فبـروری  و  )جنـوری 

داشـته اسـت....

حکومت در نشست ترکیه 

به طالبان ارایه می کند

وزارت صحت: 
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آیا باید رمان های فاکرن 
را بخوانیم و زندگی اش را 

فراموش کنیم؟

 از روز جهانی تیاتر در کابل 
گرامی داشت شد

هنری

یکـی  یعنـی  می سی سـی پی،  در  فاکـر،  ویلیـام   

از کانون هـای نژادپرسـتی در آمریـکا، بـه دنیـا آمـد 

همیـن  در  نیـز  رمان هایـش  اکـر  کـرد.  زندگـی  و 

رسزمیـن می گـذرد و از این رو، بـرده داری و تبعیض 

نـژادی موضوعـی آشـنا در آثـار ...

مریز  و سیاست کجدار
امریکا در افغانستان 

فقدان عدالت اجتماعی؛ 
اصلی ترین عامل نابسامانی 

در افغانستان
 

 تنش آمریکا - روسیه و تأثیر آن 
بر روند صلح افغانستان

 پـس از انفجـار بـرج هـای دو قلوی نیویـورک، امریکا با 
حمایـت کشـورهای دیگـر وارد افغانسـتان شـد و هدف 
اصلـی امریـکا، مبـارزه بـا تروریسـم و حامیان آنهـا بود. 
امریـکا حکومـت طالبـان را بـه عنوان حامی گـروه های 
تروریسـتی سـرنگون کـرد و رهبران و نیروهـای طالبان 

را تـا مرز  ...
۲

سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

۲

محب: 

۲
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طرح واحد را 

 مسی و رونالدو ممکن است به 
لیگ مکزیک یا MLS بپیوندند

آینـده  حـارض  حـال  در  فوتبـال  جهـان  سـتاره  فـوق  دو   

نامعلومـی دارنـد و صحبـت هایـی دربـاره پیوسـن هـر دو به 

اسـت. شـده  مطـرح  شـالی  امریـکای  فوتبـال 

میـکل آریـوال، رییـس لیـگ مکزیک، دربـاره عالقـه خودبرای 

ترغیـب مسـی و رونالـدو در پیوسـن بـه لیـگ مکزیـک و یـا 

لیـگ امریـکا صحبـت کـرده اسـت. دو  ...

ورزش

5

شـاری از مناینـدگان مـردم در ولسـی جرگـه،   

فعـاالن  و  متنفذیـن  والیتـی،  شـورای  اعضـای 

اجتاعـی ولسـوالی هـای بهسـود والیـت میـدان، روز شـنبه بـا 

کردنـد. دیـدار  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  اسـتاد 

در ایـن دیـدار، قضایـای اخیـر مربـوط به ولسـوالی های بهسـود 

والیـت میـدان مـورد بحث و بررسـی قرار گرفته و دیـدار کنندگان 

بـا  مطالبـات مـردم آن ولسـوالی هـا را در بخش هـای مختلـف 

معـاون رئیـس جمهـور در میان گذاشـتند.

بـزرگان ولسـوالی های یاد شـده نخسـت در رابطه بـه موضوعات 

مرتبـط بـه قضیـه بهسـود گـزارش داده و از این که اخیـرا وضعیت 

در آن منطقـه بـه سـمت و سـویی کشـیده شـد که نباید می شـد، 

ابراز تأسـف کردند.

دیـدار کننـدگان ضمـن تاکیـد بـر کاهـش تنـش و جلو گیـری از 

تقابل بیشـر در بهسـود، فعال شـدن ادارات محلی در ولسـوالی 

هـای بهسـود، تامیـن امنیـت مسـیر جلریز یا شـاهراه منـر دوی 

والیـت میـدان، خروج نیروهای امنیتی مسـتقر در بهسـود پس از 

تأمیـن امنیت را به عنوان بخشـی از خواسـته هـای مردم مطرح و 

بـر توجـه جـدی حکومـت در این مـوارد تاکیـد کردند.

همـگان آزاد هسـتند هـر نظـری را مطرح کنند؛ ولـی نباید منافع 

واقعـی مـردم نادیـده گرفته شـود. امـروز برخی در خـارج و داخل 

کشـور بـه هـر دلیلـی و بـا هرانگیـزه ای بـه تحریک احساسـات و 

ایجـاد فاصلـه و بـی اعتادی بین مـردم و حکومت مـی پردازند و 

ایـن در آخـر بـه زیـان خود مـردم متام می شـود. 

دانـش گفـت: امـروز منافـع واقعی هـزاره ها در حایـت از نظام و 

قانون اساسـی تأمین می شـود و بخش عمده دسـتاوردهای 20 

سـال اخیـر مربـوط بـه مـردم هـزاره اسـت و امـروز هـر کسـی که 

مـردم را بـه تقابـل بـا حکومت و یا ملیشـه سـازی و مسـلح سـازی 

تحریـک مـی کنـد و یـا همـه مسـایل را قومی مـی سـازند، خیر و 

صـالح واقعـی مـردم را منـی خواهنـد و انگیـزه هـای شـخصی و 

سیاسـی دارنـد. مـردم هـزاره بـا هیچ قومـی دشـمنی و خصومت 

نـدارد و همـه اقـوام کشـور باهم بـرادر هسـتند و مخصوصـا اقوام 

هزاره و پشـتون همواره زندگی و رسنوشـت مشـرک داشـته اند و 

هـر نـوع افراطیت قومـی از طرف پشـتون و هزاره به زیـان این دو 

قـوم بـزرگ کشـور منجر می شـود و همه مـا مسـئولیت داریم که 

از بیشـر شـدن شـکاف هـای قومی جلوگیـری کنیم. 

دانـش عـالوه کـرد کـه او حتـی قبـل از حادثـه 10 دلـو 1399 

بـزرگان ولسـوالی هـای بهسـود، نـا امنـی و حمـالت احتالـی 

از  یکـی  عنـوان  بـه  را  بهسـود  مـرزی  در رسحـدات  تروریسـتی 

نگرانـی جـدی مـردم عنـوان کـرده و پیشـنهاد منودنـد کـه بـرای 

تأمیـن امنیـت مـردم و پـر شـدن هرگونـه خـالء امنیتـی از مـردم 

اردوی محلـی  یـا  نیروهـای خیـزش مردمـی  محـل در چـوکات 

گـردد. اسـتفاده 

معـاون دوم رئیـس جمهـور ضمن ابـراز همدردی و غـم رشیکی با 

خانواده هایـی کـه عزیزان شـان در قضایـای بهسـود قربانی شـده 

انـد، از وقایـع ناگـواری کـه اخیـرا در آن منطقـه رخ داده اسـت، 

ابـراز تأسـف کرد. 

معـاون رئیـس جمهـور یکبـار دیگر بـر کاهش تنـش و جنجال در 

بهسـود تاکید ورزیده گفت که باشـندگان ولسـوالی های بهسـود 

و در کل مـردم هـزاره همـواره حامـی نظـام و قانـون اساسـی و 

مدافع جمهوریت و پاسـبانان دموکراسـی در کشـور بـوده و قطعا 

روحیـه تقابـل بـا دولـت را ندارنـد و همـه شـا امـروز مسـئولیت 

داریـد کـه از تبلیغـات و تحریـکات نابجـای افـراد غیـر مسـئول 

کنید. جلوگیـری 

وی افزود: افغانسـتان امروز از آزادی بیان کامل برخوردار اسـت و 

همـواره در تـالش بـوده اسـت تـا قضیـه بهسـود از راه تفاهـم، 

گفتگـو و به صورت اساسـی و ریشـه ای حل گـردد و در این رابطه 

جلسـات متعـدد بـا بـزرگان بهسـود برگـزار کـرده و از آنـان کمک 

خواسـته اسـت؛ اما متاسـفانه کسی به طور مسـئوالنه و دلسوزانه 

بـه ایـن تالش ها توجهی نکـرد و در این اواخـر رویدادهایی پیش 

آمـد کـه نبایـد اتفـاق می افتاد.

بـه گفتـه معـاون رئیـس جمهـور، بـا نیروی هـای امنیتـی کـه هـم 

اکنـون در ولسـوالی هـای بهسـود والیت میدان مسـتقر هسـتند 

متـاس مـداوم وجـود دارد تـا هرگـز بـه مـردم و باشـندگان منطقه 

آسـیب نرسـد. وی همچنین گفت کـه در رویه و برخـورد نیروهای 

اردوی ملـی بـا مـردم هیـچ مشـکلی وجـود نـدارد و رونـد کمـک 

رسـانی بـه بیجـا شـدگان و خانواده هـای آسـیب دیـده از طـرف 

حکومـت نیـز آغاز شـده اسـت.

آقـای دانـش در رابطـه بـه خواسـته ها و مطالبـات مـردم بهسـود 

نیـز گفـت کـه نه تنهـا با خواسـته های آنـان موافق اسـت، بلکه از 

چندیـن روز قبـل بـرای تحقـق مطالبـات در بخش های یاد شـده 

تـالش هـا و اقدامـات آغاز شـده که نتایـج آن را بـه زودی خواهید 

دیـد؛ ولـی در همه مـوارد همـکاری صادقانه مردم رشط اساسـی 

موفقیت اسـت.

معـاون رئیـس افـزود بـا رسپرسـت وزارت دفـاع ملـی در راسـتای 

تامیـن امنیـت مـردم و نیـز تامیـن امنیـت مسـیر جلریـز صحبـت 

کـرده و وزارت دفـاع متعهـد اسـت کـه در زمینـه تامیـن امنیـت 

مـردم و نیـز تامیـن امنیـت مسـیر جلریـز اقـدام کنـد.

محلـی  ادارات  شـدن  فعـال  بـرای  گفـت  همچنیـن  وی 

ولسـوالی های بهسـود نیـز بـه ادارات مربوطـه هدایـت داده و بـه 

شـد. خواهـد  فعـال  ولسـوالی  هـردو  اداره  ممکـن  زودی 

 

 وزارت دفـاع ملـی در واکنـش بـه تهدیـد تـازۀ طالبـان می گویـد، ادامۀ جنگ 

و خشـونِت طالبـان بـه جـز از زیـان رسـاندن بـه غیرنظامیـان، هیـچ سـودی 

نـدارد. گـروه طالبـان دیـروز هشـدار داد که اگـر متامی نیروهـای بین املللی 

مطابـق موافقتنامـه ایـن گـروه بـا ایـاالت متحـده، در زمـان تعییـن شـده از 

افغانسـتان بیـرون نشـوند، بـه جنـگ علیـه آن هـا ادامه خواهـد داد.

از زمـان امضـای موافقتنامه ی دو طرف در بیسـت و نهم ماه فروری پارسـال، 

چشـمگیر  گونـۀ  بـه  را  بین املللـی  نیروهـای  بـر  خـود  حمله هـای  طالبـان 

کاهـش دادنـد، امـا از حمله بر نیروهای افغان و پرسـنل حکومت افغانسـتان 

دست نکشـیدند.

مقام ها در وزارت دفاع انتظار دارند، طالبان خشونت تازه را آغاز نکنند.

فـواد امـان، معاون سـخنگوی این وزارت به رادیو آزادی بیشـر گفـت: »ادامۀ 

جنگ طالبان و افزایش خشـونت ها توسـط این گروه، به جز آسـیب رسـاندن 

بـه مـردم افغانسـتان، از بیـن بـردن زیربنا هـا و عقـب بـردن افغانسـتان، هیچ 

سـودی نـدارد. طالبـان منی توانند از راه جنـگ به اهداف خود برسـند. آن ها 

بایـد به خواسـت مردم افغانسـتان متکیـن کنند، خشـونت ها را کاهش دهند 

و از راه مسـاملت آمیـز بیایند خواسـت خـود را مطرح کنند.«

آقـای امـان افـزود، دسـت نکشـیدن طالبـان از جنـگ، بـه رونـد صلـح نیـز 

آسـیب خواهـد رسـاند. طالبـان و ایاالت متحـده موافقتنامـه ی آوردن صلح به 

افغانسـتان را سـال گذشـته میالدی را در دوحه، پایتخت قطر امضاء کردند.

بـر بنیـاد موافقتنامـه، متامـی نیروهـای امریکایـی تـا اول مـاه مـی  امسـال 

بایـد افغانسـتان را تـرک کننـد، بـه رشط آنکه طالبان بـه وعده های مبـارزه با 

تروریـزم وفـا کرده باشـند.

پیـش از ایـن چنـد مقـام امریکایـی گفتند کـه هنوز طالبـان رابطـه ی خود با 

شـبکه القاعـده را قطـع نکـرده انـد، اما طالبـان ایـن را رد می کنند.

ایـن گـروه جمعه هشـدار داد که مسـئولیت ادامـه جنگ، تلفـات و زیان ها به 

دوش طرفـی کـه از موافقتنامـه رسپیچی می کنـد، خواهد بود.

خوشـحال خلیل، کارشـناس امـور افغانسـتان می گوید، ادامـه جنگ موجب 

افغانسـتان  مـردم  را  جنـگ  »هزینـه  شـد:  خواهـد  مـردم  بیشـر  ناامیـدی 

اعـالم کـرده  ملـی  وزارت دفـاع   

اسـت کـه 19 هراس افگـن گروه 

نیروهـای  عملیـات  چندیـن  پـی  در  طالبـان 

امنیتـی و دفاعـی کشـور در والیت های ارزگان، 

تخـار، قندهـار و قنـدز کشـته شـدند.

نـر  بـا  حمـل  هفتـم  شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

اعالمیه هـای گفتـه اسـت کـه در پی یـک حمله 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی در والیـت ارزگان 

سـه جنگجـوی گروه طالبان کشـته شـدند و دو 

جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه زخـم برداشـتند.

حملـه  یـک  در  کـه  می افزایـد  وزارت  ایـن 

تپـه  منطقـه  در  کشـور  امنیتـی  نیروهـای 

هواشناسـی والیت تخار سـه جنگجـوی طالبان 

بـه قتل رسـیدند و چهـار هراس افگـن دیگر این 

شـدند. مجـروح  گـروه 

هـای  نیـرو  کـه  می کنـد  عـالوه  دفـاع  وزارت 

دفاعـی و امنیتـی بـا حایـت قـوای هوایی طی 

می پردازنـد. هـان ذهنیـت را کـه بـه وجـود آمـده بود کـه طالبـان می توانند 

صلـح کننـد و بـا سیسـتم یکجا شـوند و به یک توافق برسـند، با مشـکل رو به 

رو می کنـد و مـردم را مأیـوس می سـازد.«

در بخشـی از اعالمیـه ای طالبـان گفتـه شـده کـه جـو بایـدن، رئیـس جمهور 

ایـاالت متحـده در مـورد موافقتنامـه سـخنان مبهـم گفته.

آقـای بایـدن پنج شـنبه در نخسـتین نشسـت خـری اش از زمـان بـه قـدرت 

افغانسـتان  از  امریکایـی  نیروهـای  مـاه جنـوری گفـت، خـروج  در  رسـیدن 

مطابـق رضب االجـل، بنابـر دالیـل فنـی بسـیار دشـوار خواهـد بـود.

او بـاور دارد کـه رشایـط الزم بـرای عملـی شـدن رضب االجل خـروج نیروهای 

امریکایـی از افغانسـتان فراهـم نیسـت: »امریـکا می خواهـد از رونـد صلـح 

افغانسـتان یـک توافق نامـه ی سیاسـی بـه دسـت آیـد و دسـتیابی بـه ایـن 

توافـق تـا اول مـاه می ناممکن اسـت. به ایـن خاطر حضـور نیروهای خارجی 

در افغانسـتان بایـد متدیـد شـود تـا امریـکا بتوانـد طـرح خـروج مسـئوالنه از 

افغانسـتان را عملـی کنـد.« پارملـان جرمنـی در بیسـت و ششـم مـارچ طـرح 

ادامـۀ حضـور نیروهـای آن کشـور تـا جنـوری سـال آینـده در افغانسـتان را 

تصویـب کـرد. امـا آن سـو، خرگـزاری تـاس جمعه به نقـل از ضمیـر قبولوف، 

مناینـده ی ویـژه روسـیه بـرای افغانسـتان گـزارش داد کـه تأخیـر در خـروج 

نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان می توانـد بـر جورآمـد میـان افغان هـا تاثیر 

منفـی بگـذارد. بـر اسـاس گـزارش مرکـز خـر رادیـو آزادی، در حـال حـارض 

مأموریـت ناتـو بـه رهـری ایاالت متحـده در افغانسـتان، ۹۶۰۰ رسبـاز دارد. 

۲۴سـاعت گذشـته، درولسـوالی های ارغنـداب 

راه  را  عملیات هـای  قندهـار،  والیـت  ژیـری  و 

انـدازی کردنـد کـه در نتیجـه، شـش تروریسـت 

گـروه طالبـان کشـته شـدند و سـه جنگجـوی 

دیگـر ایـن گـروه  زخـم برداشـتند. 

عملیـات  یـک  در  کـه  می افزایـد  وزارت  ایـن 

نیروهـای امنیتـی کشـور در مناطق پل خشـتی 

والیـت  صاحـب  امـام  ولسـوالی  مومن آبـاد  و 

قندز، پنج ترویسـت گروه طالبان کشـته شـدند 

زخمـی  گـروه  ایـن  دیگـر  جنگجـوی  چهـار  و 

شـدند. 

و  بـا کشـف  کـه  اسـت  قیـد شـده  اعالمیـه  در 

توسـط  کـه  مایـن  حلقـه   ۱۳۰ سـاخن  خنثـا 

گـروه طالبان ولسـوالی ارغنـداب والیت قندهار 

انسـان  هـا  ده  جـان  بـود،  شـده  کارگـذاری 

شـد. داده  نجـات  بی گنـاه 

ایـن درحالیسـت کـه در روزهـای اخیـر یـک پل 

ولسـوالی  در  رو  موتـر  بـزرگ 

ارغنـداب والیت قندهار توسـط 

داده  انفجـار  طالبـان  گـروه 

کامـل  طـور  بـه  پـل  کـه  شـده 

اسـت. شـده  تخریـب 

نـر  بـا  کشـور  ملـی  اردوی 

کـه  اسـت  گفتـه  اعالمیـه ای 

قسـمت انفجـار داده شـده پـل 

را زیـر ترمیم گرفته اسـت و این 

پـل دوبـاره بـه روی ترافیـک باز 

شـد. خواهـد 

دیدار نمایندگان مردم و متنفذین ولسوالی های بهسود والیت میدان وردک با استاد دانش

واکنش وزارت دفاع به هشدار طالبان:
 ادامه جنگ، زیان رساندن به غیرنظامیان است

کشته شدن ۱9 هراس افگن گروه طالبان در چند والیت



محب:

حکومت در نشست 
ترکیه طرح واحد 

را به طالبان 
ارایه می کند
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 حمداللـه محب، مشـاور شـورای امنیت ملی افغانسـتان می 

گویـد کـه بیـرون شـدن نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان، 

نقـض پروسـۀ دوحـه نیسـت و هیـچ ربطـی به آن نـدارد.

جـو بایـدن رئیس جمهـوری آمریـکا، دو روز قبل در نشسـتی 

خـری گفـت کـه بنابـر “مشـکالت تخنیکـی” دشـوار اسـت 

کـه تـا تاریـخ اول مـاه مـی، نیروهای آن کشـور از افغانسـتان 

بیرون شـوند.

بـرای مـدت  نـدارد  تاکیـد کـرد کـه کشـورش قصـد  بایـدن 

طوالنـی در افغانسـتان مبانـد و در ایـن مـورد، بـا متحـدان 

امریـکا کـه در افغانسـتان نیـرو دارنـد، مشـورت خواهـد کرد.

ایـن درحالی اسـت کـه به اسـاس توافقنامه ای میـان امریکا 

و طالبـان، درمـاه حـوت سـال ۱۳۹۸ در شـهر دوحـه قطـر، 

از  تـا اول مـاه مـی سـال ۲۰۲۱  بایـد نیروهـای امریکایـی 

افغانسـتان خـارج شـوند.

حمداللـه محـب مشـاور شـورای امنیـت ملـی، روز شـنبه ۷ 

حمـل، در نشسـتی خـری در کابـل گفـت کـه بیرون شـدن 

نیروهـای خارجـی، نقـض پروسـه دوحـه نیسـت و بـه آن هیچ 

ربطـی نـدارد، فقـط در آن یـک تاریـخ مشـخص یـاد شـده 

سرمقاله

 پـس از انفجـار بـرج هـای دو قلـوی نیویـورک، امریـکا بـا 

و هـدف  افغانسـتان شـد  وارد  حامیـت کشـورهای دیگـر 

اصلـی امریـکا، مبـارزه بـا تروریسـم و حامیـان آنهـا بـود. 

امریـکا حکومـت طالبـان را بـه عنـوان حامـی گـروه هـای 

تروریسـتی رسنگـون کـرد و رهـران و نیروهـای طالبـان را 

تـا مـرز پاکسـتان تعقیـب کـرد. 

سـقوط امـارت اسـالمی طالبـان و پاکسـازی ایـن کشـور 

از وجـود نیروهـای طالبـان، زمینـه را بـرای ایجـاد دولـت 

دیگـر  سیاسـی  هـای  گـروه  توافـق  بـا  جدیـد  مشـارکتی 

فراهـم کـرد. بـا امضـای توافقنامـه بـن آغـاز تشـکیل یـک 

دولـت ملـی کلیـد خـورد. ایـن دولـت بـا حامیت گسـرده 

جامعـه جهانـی شـکل گرفت و نهادهـای قانونـی یکی پی 

دیگـری تأسـیس شـد و قانـون اساسـی بـا رأی و نظـر همه 

مـردم افغانسـتان از طریـق لویـه جرگـه رسـمیت یافـت. 

کمـک هـای جامعـه جهانـی بـرای بازسـازی کشـور رشوع 

شـد و میلیاردها دالر برای بازسـازی افغانسـتان اختصاص 

بـه  متحدانـش  و  امریـکا  سیاسـت  زمـان  آن  کـرد.  پیـدا 

صـورت یکپارچـه در محـور حامیـت و تقویـت نظـام جدیـد 

شـکل مـی گرفت. امنیـت افغانسـتان نیز توسـط نیروهای 

خارجـی تأمیـن می شـد.

تصمیـم و اراده جـدی امریـکا و جامعـه جهانـی مبنـی بـر 

تقویـت حکومـت جدیـد، نـه به گـروه طالبـان فرصـت بروز 

و مخالفـت را مـی داد و نـه کشـورهای همسـایه و منطقـه 

جـرأت حامیـت از گـروه طالبـان را پیـدا مـی کردنـد. در 

نتیجـه اوضـاع سیاسـی و امنیتـی بـر وفـق مـراد پیش می 

رفـت و پایـه هـای نظـام هر روز مسـتحکم تـر و ارزش های 

دموکراسـی گسـرده و همـه پذیرتـر و مـردم هم نسـبت به 

آینـده امیدوارتـر می شـدند.

نپاییـد. چهـار  دیـری  ایـن سیاسـت جامعـه جهانـی  امـا 

سـال بعـد، شـکاف آشـکاری میـان سیاسـت هـای امریـکا 

ایـن  بـه مشـاهده مـی رسـید.  انگلیـس در افغانسـتان  و 

منطقـه  کشـورهای  برخـی  بـرای  را  فرصـت  هـا  اختـالف 

فراهـم کـرد تـا از ایـن خـأ به نفـع طالبـان اسـتفاده کند. 

آرام  و  بـه صـورت محتاطانـه  برخـی کشـورهای همسـایه 

سیاسـت حامیـت از طالبـان را بـرای رسـیدن بـه اهـداف 

سیاسـی شـان در افغانسـتان تعقیـب کردنـد. این گـروه با 

حامیـت ایـن کشـورها از آن طـرف مرزهـا وارد افغانسـتان 

شـدند و فعالیـت هـای خـود را در قریـه هـای دور افتـاده 

و  امریـکا  میـان  کـه  بـود  حالـی  در  ایـن  کردنـد.  رشوع 

از تروریسـم وجـود نداشـت.  متحدانـش تعریـف روشـنی 

گـروه  بـه  تروریسـم  کـه  گفتنـد  مـی  کشـورها  از  برخـی 

هایـی گفتـه مـی شـود کـه اهـداف و سـاحه فعالیت شـان 

بـه جغرافیـای مشـخص محـدود نباشـد. بـه عبـارت دیگـر 

گـروه هـای تروریسـتی اهدافـش برهـم زدن نظـم و امنیت 

بیـن املللـی اسـت و سـاحه فعالیـت شـان هـم محـدود به 

یـک یا چند کشـور نیسـت؛ بلکه بسـته به رشایط سیاسـی 

و امنیتـی سـاحه فعالیـت خـود را در کشـورهای مختلـف 

گسـرش مـی دهنـد.

طـرح چنیـن موضوعـی در آن زمـان معنا دار بـود. آنها می 

خواسـتند بـه جهانیان وامنود کنند که گـروه طالبان چون 

بـا دولـت افغانسـتان اسـت و اهـداف  هدفـش مخالفـت 

امنیتـی و سیاسـی خـارج از افغانسـتان ندارنـد؛ پس منی 

توانیم طالبان را در دسـته گروه های تروریسـتی به شـامر 

آوریـم. خأهـای نظـری و امنیتـی امریـکا و متحدانـش در 

افغانسـتان سـبب شـد که پاکسـتان کم کم سیاسـت های 

دوگانـه در قبـال تروریسـتان در پیـش گیرد. 

پاکسـتان ایـن نقـش را بسـیار بـا مهـارت بـازی کـرد. ایـن 

کشـور از یـک طـرف روابطـش را بـا امریـکا تقویـت کـرد و 

بـه عنـوان مبـارزه بـا تروریسـم کمک هـای جامعـه جهانی 

را جـذب مـی کـرد و از سـوی دیگـر در سـایه دوسـتی بـا 

امریـکا و انگلیـس، طرح حامیت از گروه طالبان و تشـدید 

و گسـرش ناامنـی در افغانسـتان را عملـی مـی کـرد.

طالبـان بـه پیـروی هـای خـود ادامـه دادنـد، نیروهـای 

بیـن املللـی در رفتـار بـا ایـن گروه مامشـات مـی کردند و 

تنهـا زمانـی آنهـا را مـورد حمله قـرار می دادند کـه طالبان 

پایـگاه آنهـا را هـدف قـرار مـی دادنـد. سیاسـت حکومـت 

افغانسـتان نیـز در برابـر طالبان گنگ، مبهم و نا مشـخص 

بـود. رییـس جمهور قبلـی طالبان را جزؤ مردم افغانسـتان 

خوانـد و بـه آنهـا »بـرادر« خطـاب کـرد. عـالوه بـر آن بـر 

نیروهـای بیـن املللـی فشـار آورد کـه بـدون هامهنگـی با 

دولـت عملیـات نظامـی انجـام ندهنـد، حمـالت هوایـی و 

حمـالت شـبانه را متوقـف کنند. 

در حالـی کـه طالبـان هـر روز قدرمتندتر می شـد، امریکا 

جنـگ  نیسـت.  امریـکا  دشـمن  طالبـان  کـه  کـرد  اعـالم 

طالبـان بـا حکومـت یـک مسـأله داخلـی و بـه مأموریـت 

امریـکا  موضـع  ایـن  نـدارد.  ارتبـاط  افغانسـتان  در  ناتـو 

فـاز جدیـدی در سیاسـت امریـکا بـاز کـرد. دیگـر حضـور 

طالبـان بـرای امریـکا مسـأله نبود و ناتـو مبارزه بـا طالبان 

را جـزؤ اهـداف خـود بـه شـامر منـی آورد. حکومـت هـم 

سیاسـت نرمـش و بیـش از حـد مداراجویانـه را در قبـال 

ایـن رویکردهـا حضـور  طالبـان در پیـش گرفـت. نتیجـه 

طالبـان بـه عنـوان یک طرف قضیه در مسـایل افغانسـتان 

طالبـان  قـدرت  توانسـت،  منـی  دیگـر  کـس  هیـچ  بـود. 

را انـکار کنـد و هیـچ کـس بـاور بـه شکسـت ایـن گـروه از 

طریـق نظامـی نداشـت. 

پروسـه دوحـه رسـام طالبـان را وارد فاز سیاسـی کـرد. این 

پروسـه ایـن گـروه را از یـک گـروه شورشـی بـه یـک قـدرت 

سیاسـی و دارای تـوان دیپلامتیـک معرفـی کـرد. اکنـون 

عقـب نشـینی هـای امریـکا درمـورد ادامـه حضـور نظامـی 

ایـن کشـور و موضـع گیـری هـای تـرس آلـود و همـراه بـا 

احتیـاط آن کشـور، بیـش از پیـش به تشـجیع طالبان می 

انجامـد و ایـن  گـروه را در دوام خشـونت هـای فزاینـده 

تشـویق و ترغیـب مـی کند. سیاسـت های مـردد و ضعیف 

نـه تنهـا به صلح منـی انجامد کـه طالبان را بر ایسـتادگی 

روی خواسـت هایـش مصمم تـر مـی سـازد.

شـبکه  عضـو  یـک  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  داخلـه  وزارت   

تروریسـتی داعـش در کابـل توسـط نیروهـای قطعـات خاص 

اسـت. شـده  بازداشـت  وزارت  ایـن 

ایـن وزارت روز شـنبه هفتـم حمـل بـا نـر اعالمیـه ای اضافه 

کـرده اسـت کـه نیروهـای قوماندانـی قطعـات خـاص پولیس 

در پـی راه انـدازی عملیاتـی، یـک عضـو کلیدی گـروه داعش 

را همـراه بـا تسـلیحات جنگـی و تجهیـزات نظامـی، در ناحیه 

هشـتم شـهر کابـل بازداشـت کردند.

در ایـن اعالمیـه از شـهرت و ملیـت ایـن عضـو داعـش چیـزی 

گفته نشـده اسـت.

ذخیـره گاه  یـک  حـال،  همیـن  در  کـه  می افزایـد  اعالمیـه 

تسـلیحات جنگـی و مـواد انفجـاری تروریسـتان طالبـان، از 

سـوی ایـن نیروهـا در ولسـوالی محمدآغـه والیت لوگر کشـف 

و ضبـط شـده اسـت.

بـه نقـل از خرنامـه از این ذخیـره گاه، به شـمول چندین میل 

تجهیـزات  و  جـاده ،  کنـار  ماین هـای  راکـت،  کالشـینکوف، 

نظامـی به دسـت آمـده اسـت.

ایـن درحالیسـت آگاهـان اجتامعـی باوردارنـد کـه در کنـار 

گـروه تروریسـتی طالبـان موجودیت شـبکه ی بنـام داعش در 

کشـور، هرچنـد کوچـک ولـی یـک تهدیـد حسـاب می شـود. 

بنابرایـن نیروهـای امنیتـی بایـد در برابـر حلقاتـی از داعش و 

گروه هـای افراطـی اسـالمی دیگر، بـا جدیت برخـورد کند. به 

بـاور آنـان چـون در فـردای احتاملـی صلح، موجودیـت چنین 

شـبکه ها می تواننـد درد رسی دیگـری برای نیروهـای امنیتی 

و مردم افغانسـتان باشـند.

 وزارت صحـت عامـه می گویـد کـه اکرثیـت افـرادی کـه در 

نباتـی/  موادمخـدر  از  نادرسـت  باورهـای  بـه  بنـاًء  گذشـته 

تریـاک جهـت تـداوی و آرام کـردن درد اسـتفاده می کردنـد، 

حـال بـه موادمخـدر کیمیـاوی رو آورده انـد.

برنامـه  اجرایـی  هنـگام  در  عامـه  صحـت  وزارت  یافته هـای 

تـداوی معتـادان در منـزل نشـان میدهـد کـه، اکرثیـت زنـان 

و مردانـی کـه در گذشـته بنـاًء بـه باورهـای نادرسـت از مـواد 

تـداوی  هـدف  بـه  چـرس  و  تریـاک  هامننـد  نباتـی  مخـدر 

اسـتفاده می کردنـد، حـال آنـان بـا مـرور زمـان به مـواد مخدر 

کیمیـاوی معتـاد شـده انـد

شـفیق یکـی از ده هـا معتـاد تحـت تـداوی اسـت کـه عـدم 

بـه مـواد مخـدر سـبب  بـاور نادرسـتش در رابطـه  آگاهـی و 

شـده، تـا ابتـداء از آن بـرای تـداوی اسـتفاده کنـد و روی هـم 

رفتـه بـه یـک معتـاد دایمـی مبـدل شـد.

شـفیق کـه راننـده موترهـای باربـری بـود، از روزهـای قصـه 

می کنـد کـه بـه دلیـل راننده گی در شـب ها و روزها احسـاس 

خسـته گی،  ایـن  از  رهایـی  بـرای  و  می کـرد  خسـته گی 

اسـتفاده از تریـاک را آغـاز کـرد، اما اسـتفاده از تریاک سـبب 

شـد کـه وی بـه مـواد مخـدر کیمیـاوی معتـاد شـود.

از  اول  بـار  رانندگـی می کـردم.  نشـه  از  »قبـل  او می گویـد: 

تریـاک آغـاز کـردم، چـون فکـر می کـردم کـه وجـودم ضعیـف 

اسـت و تـوان کار بیشـر را نداشـتم. شـش– هفـت سـال از 

تریـاک اسـتفاده کـرده و کار می کـردم، بعـد از آن اسـتفاده 

از هیروییـن را آغـاز کـردم و سـه سـال می شـود کـه هیروییـن 

می کشـم.«

ارزیابی هـای وزارت صحـت عامـه نشـان میدهـد کـه در میان 

افـرادی کـه از مـواد مخـدر نباتی به مـواد مخـدر کیمیاوی رو 

آورده انـد، اکرثیـت آنـان زنان و اطفـال اند.

داکـر آرزو متخصـص بخـش تداوی معتـادان میگویـد، حتی 

مادرانـی کـه در گذشـته بـرای آرام سـاخنت فرزنـدان شـان 

تریـاک می دادنـد، حال با اسـتفاده از دود هیرویین و شیشـه 

فرزنـدان شـان را بی حـس می سـازند، تـا آنـان بـه کار خانـه 

کننـد. رسـیده گی 

او می گویـد: »یـک خانـواده اسـت، مـا می خواهـم کـه آن را 

آماده تداوی سـازیم، فرزندان این خانواده شـیر به شـیر اند و 

مـادر شـان هیرویین را در شـیر حل کرده و بـرای آنان میدهد 

و یـا وقتـی هیروییـن را بگونـه انشـاقی اسـتفاده می کند، دود 

آن را بـه روی کـودکان خـود پـف می کنـد تـا آنـان آرام شـوند 

و مـادرش بـه کاروبـار خانـه رسـیده گی کنـد. از همیـن خاطر 

حـال ایـن مـادر بجـای تریـاک از شیشـه و هیرویین اسـتفاده 

می کنـد و دود آن را در خانـه پخـش می کنـد، بنـاًء ایـن دود 

سـبب می شـود تـا اطفال شـان نیـز معتاد شـوند.«

هـارون رشـید شـیرزاد معییـن قبلـی وزارت مبـارزه بـا مـواد 

مخـدر می گویـد، حتـی برخـی بته هـای نباتـی، هامننـد بتـه 

ومـان را کـه خانواده ها در گذشـته از آن بگونـه طبابت یونانی 

اسـتفاده می کردنـد، حـال خـود همیـن خانواده هـا آن را در 

خانـه پروسـس کـرده و از آن مـواد مخـدر کیمیاوی می سـازند 

و اسـتفاده می کننـد.

او می افزایـد: »در گذشـته ها زنـان همیـن بتـه ومـان را از کوه 

می آوردنـد و آن را میـده کـرده، خـود شـان می خوردنـد و بـه 

اطفـال شـان هـم میدادنـد. مـواد سـفید رنـگ آن درد معده و 

گرده هـا را آرام می سـاخت. مـردم بـا آن عـادت داشـتند، امـا 

منی دانسـتند کـه در آن مـواد کمیـاوی وجـود دارد کـه از آن 

شیشـه سـاخته می شـود.«

بتـه ومـان کـه در اکرثیـت والیت های افغانسـتان، بـه ویژه در 

 )Ephedrine( فـراه و غزنـی می رویـد و بـا نام طبـی اِفیدریـن

یـاد می شـود، تولیـد کننـده گان مـواد مخـدر در سـال های 

اخیـر از آن بجـای تیـزاب اسـتفاده می کننـد و از آن هیرویین 

و شیشـه می سـازند. 

اسـت؛ امـا شـام شـاهد هسـتید کـه طالبـان نـه تنهـا صلـح 

نکردنـد، بلکـه جنـگ را بیشـر کردنـد.

او درخصـوص نشسـت ترکیـه افـزود کـه آمادگـی هـا بـرای 

از  قبـل  بایـد  و  دارد  جریـان  ترکیـه  نشسـت  در  اشـراک 

برگـزاری ایـن نشسـت، روی اجنـدای آن صحبـت شـود کـه 

بینجامـد. بـه صلـح  آن  نتیجـۀ 

محـب عـالوه کـرد که شـورای عالـی مصالحـه و ارگ، بخاطر 

بـه  را  واحـد  طـرح  ترکیـه  نشسـت  در  جمهوریـت  از  دفـاع 

طالبـان پیشـنهاد خواهنـد کـرد.

وی بـدون ارایـه جزییـات گفت کـه طرح حکومت افغانسـتان 

بـه منایندگـی از جمهوریـت، ایـن خواهـد بود کـه هرچه زوتر 

صلـح در کشـور برقـرار شـود و ایـن، منایانگـر آن اسـت کـه 

حکومـت هیـچ گاه با صلـح مخالفت نکرده بلکـه حامیت هم 

منوده اسـت.

نشسـتی در ترکیه در مورد صلح افغانسـتان، از سـوی ایاالت 

متحـده امریکا پیشـنهاد شـده و ضمناً امریـکا طرحی را برای 

پیرفـت رونـد صلـح که شـامل ایجاد یـک حکومـت انتقالی 

یـا موقت می باشـد نیـز مطرح کرده اسـت.

ایـن نشسـت  نیـز در  یاسـین ضیـا رسپرسـت وزارت دفـاع، 

خـری در اشـاره به دسـتگیری علیپـور گفت کـه وزارت دفاع 

در پـی تـالش دسـتگیری مخالفیـن مسـلح بـوده و از ایـن 

موضـوع نبایـد اسـتفاده دیگـر شـود.

بـه گفتـه او، هـر کسـی کـه وضعیت امنیتـی را مختل بسـازد 

و علیـه نیروهـای امنیتـی اقـدام کننـد، عملیـات بر ضـد آنها 

انجـام خواهد شـد.

زمـان  هـر  در  امنیتـی  نیروهـای  کـه  گفـت  همچنـان  وی 

آمادگـی ایـن را دارد کـه از مـردم و کشـور شـان دفـاع کننـد.

از سـویی هـم جـرال عبدالصبـور قانـع معیـن ارشـد وزارت 

داخلـه نیـز با اشـاره بـه افزایـش جرایـم جنایی در شـهرکابل 

گفـت که از هفته گذشـته بـه این سـو، ۲۳۵ عملیات جنایی 

انجـام شـده اسـت، کـه در نتیجـه آن ۳۹۲ تـن در پیونـد بـه 

انجـام جرایـم جنایـی دسـتگیر شـده اند. 

هـم د افغـان سـولې پـه تـړاو درې ناسـتې شـوې دي چـې په 

وروسـتۍ ناسـته کـې د يـو شـمېر مهمـو هېوادونو اسـتازو هم 

ګـډون کـړی و.(( خـو هغه زياتـه کړې چې په افغانسـتان کې 

د يـوې داميـې سـولې لپـاره بايـد اوږده الره ووهـل يش او پـه 

دې برخـه کـې نـورو هڅـو او هلـو ځلـو ته اړتيـا ده.

د روسـيې ځانګـړي اسـتازي ويـي چـې پـه دوحـه کـې بـن 

د مسـکو  وو، خـو  االفغـاين مذاکـرات د ځنـډ ښـکار شـوي 

وروسـتۍ ناسـتې رسه دوى تـه زمينـه برابـره شـوه، څـو غـر 

رسـمي خـرې وکـړي. د هغـه پـه وينـا، د مسـکو د وروسـتۍ 

رسعـت  تـه  مذاکراتـو  دوحـې  د  موضوعاتـو  مهـم   ناسـتې 

ورکـول، د دواړو اړخونـو لـه خـوا د تاوتريخـوايل کمـول او د 

مـي او نړيوالـې اجـامع رامنځتـه کـول وو.

کابلـوف ويـي، لـه دې ډول ناسـتو او خـرو اترو هيلـه مندي 

توګـه  ټاکل شـوي دي.

اداري  وزارت  مالیـې  د  مخکـې  دې  لـه  براهیمـي  شـاه  عـامل 

مرسـتيال او د اريانـا هوايـي رشکـت د رييـس  پـه توګـه،  ډاکر 

نجیـب اللـه وردګ لـه دې مخکـې د ماليـې پـه وزارت کـې د 

ګمرکونـو او عوايـدو معیـن او په دې وروسـتیو کې د افغانسـتان 

مـي امنیـت شـورا کـې د يـوی برخـې رييـس پـه توګـه دنـدې 

تـررسه کـړې دي.

دغـه راز ظريـف علـم سـتانکزی لـه دې مخکـې د مـي پراختیا 

زياتـه شـوې چـې پـه افغانسـتان کـې يـو لنډمهـال حکومـت 

رامنځتـه يش. هغـه د يـوې پوښـتنې پـه ځـواب کـې ويـي 

چـې د افغانسـتان د تېـرو ولسـمريزو ټاکنـو پـه پايلـه کـې 

لـه رامنځتـه شـوي حکومـت رسه د کابل او روسـيې پـه اړيکو 

کـې کـوم بدلـون نـه دى راغـى. کابلـوف زياتـه کـړې چې په 

دې وروسـتيو کـې د بهرنيـو چـارو وزيـر حنيف امتـر او د مي 

روغـې جـوړې عـايل شـورا رييـس ډاکـر عبداللـه عبداللـه د 

مسـکو سـفرونو پـه اړيکـو کـې د ښـه وايل نښـې دي.

نومـوړى وايـي، دوى هڅـه کـوي چې مسـکو ته د افغانسـتان 

د ولسـمر ارشف غنـي رسـمي سـفر تـه زمينه برابـره کړي.

د روسـيې ځانګـړي اسـتازي ويـي چـې د افغـان حکومـت د 

ډېـرو تېروتنـو لـه املـه ډېـرى افغانـان اوس د طالبانـو مالتـړ 

کوي.

رشکـت د پلټنـې عمومـي رييـس پـه توګـه دنـده تـررسه کوله.

ضمـر  اسـتازى  ځانګـړى  روسـيې  د  لپـاره  افغانسـتان  د   

کابلـوف وايـي، د سـيايس جوړجـاړي لپـاره د دوحـې تـړون 

مهـم سـند دى او کـه چېرې ترې رسغړونه وشـوه، نو د سـولې 

هڅـې بـه څـو کالـه شـا تـه والړې يش او د تاوتريخـوايل يـوه 

نـوې څپـه بـه پيـل يش. کابلـوف دغـه څرګندونـې  د ترکيـې 

لـه دولتـي اژانـس )انادولـو( رسه پـه ځانګړې مرکـه کې کړې 

چـې نـن )د وري ٧مـه( خپـره شـوې ده. هغـه زياتـه کـړې 

چـې پـه دې وروسـتيو کـې د نړيوالـې ټولنـې پـه همکاريـو د 

افغـان شـخړې هواري لپـاره پرمختګونـه رامنځته شـوي دي. 

د نومـوړي پـه وينـا، د لومـړي ځـل لپـاره د افغـان دولـت او 

طالبانـو ترمنـځ نېـغ پـه نېغـه خـرې اتـرې پيـل شـوې  او پـه 

يـوه مېـز رسه کېناسـتل.

کابلـوف وايـي: ))پـه تېـرو درېيـو کلونـو کـې پـه مسـکو کـې 

 د ولسـمر ارشف غنـي لـه خـوا د بېلـو حکمونـو پـر اسـاس په 

ماليـې وزارت، مـي دفـاع وزارت او لويـې څارنوالـۍ کـې نـوې 

کسـان پـر دنـدو ګومارل شـوي دي.

د ولسـمر حکمونـو پـر اسـاس عـامل شـاه ابراهیمـي د ماليـې 

وزارت د عوایـدو او ګمرکونـو مرسـتيال پـه توګـه، ډاکـر نجيـب 

اللـه وردګ د مـي دفـاع وزارت د لومـړي مرسـتيال پـه توګـه او 

ظريـف علـم سـتانکزی د اداري فسـاد، لـه درنـو جرمونـو رسه د 

مبـارزې عـديل او قضايي مرکـز ځانګړې څارنوالـۍ د رييس په 

کابلوف: که د دوحې تړون عميل نه يش، افغانستان کې به د تاوتريخوايل نوې څپه پيل يش

د ماليې او دفاع په وزارتونو او لویې څارنوالۍ کې نوې ګومارنې شوې دي

کارتون

مریز و سیاست کجدار
 امریکا در افغانستان

حفیظ اهلل زکی

  

را مسـاعد منـوده انـد، کورس هـای سـواد آمـوزی را نیزایجاد 

منـوده انـد، افـزود: »تـالش داریـم بـرای زنانـی کـه دربخـش 

تهیـه محصـوالت صنایـع دسـتی مـروف کارانـد، مارکیـت 

یابـی مناییـم تـا بتوانیـم آنهـا را ازلحـاظ اقتصـادی خودکفـا 

سـازیم .«

معرفـی  بـرای  کـه  ازدهاقیـن  یکـی  عبدالرسـول  حاجـی 

محصـوالت زراعتـی اش بـه ایـن منایشـگاه آمـده بـود، گفـت 

کـه نبـود شـبکه هـای آبیـاری، از مشـکالت عمـده دهاقیـن 

مـی باشـد.

وی افـزود: »سـال هـا پیـش وقتـی بـه آب زراعتـی دسرسـی 

داشـتیم، ازکشـت صـد سـیرگندم درچهـل تـا پنجـاه جریـب 

زمیـن، بیشـر از هـزار سـیر حاصـل مـی گرفتیـم؛ امـا امـروز 

نسـبت خشکسـالی هـای دوامـدار، وقتـی چهـل تـا پنجـاه 

سیرکشـت مـی کنیـم، بـه مشـکل حاصـل مـورد نظـررا مـی 

برداریـم؛ چون درجریان یکسـال فقط در چهارماه اول سـال، 

بـه آب زراعتـی دسرسـی داریـم و بـس.«

ایـن دهقـان آرزو کرد کـه مقامات بتوانند برای رفع مشـکالت 

دهاقیـن، آب زراعتـی را تامیـن کننـد و ایـن معضـل را از رس 

بردارند. راه 

اسـدالله سـتیز رسپرسـت اداره زراعـت والیـت جوزجـان، بـه 

پـژواک گفـت: »درحـال حـارض، کار بـاالی پروژه بـزرگ قوش 

تپـه والیـت کنـدز جریـان دارد؛ تـا بتوانیم از بسـر دریای آمو 

آب را بـه والیـت بلـخ، جوزجـان و قسـمتی از والیـت فاریـاب، 

ذریعـۀ حفرکانـال بـزرگ تامیـن مناییم.«

بـا تطبیـق ایـن پـروژه، مشـکالت عمـدۀ  او عـالوه کـرد کـه 

زارعیـن سـه والیـت ذکرشـده، از بابـت کمبـود آب زراعتـی 

میشـود.  مرفـوع 

افغانسـتان نشـود، بایـد راه حـل جدیـد جسـتجو گـردد.

گفتنـی اسـت که نشسـت اسـتانبول قرار اسـت بـه تاریخ 2٧ 

اپریـل بـه منظـور حل مسـاله جنـگ افغانسـتان برگزار شـود. 

دولـت افغانسـتان گفتـه کـه در این نشسـت یک طـرح جامع 

صلـح را ارائـه خواهـد کـرد کـه بـر بنیـاد در مـدت شـش مـاه 

انتخابـات برگـزار شـده و قـدرت بـه رییـس جمهـور منتخـب 

دیگـر سـپرده خواهد شـد.

 زنـان و کشـاورزانی کـه در یـک منایشـگاه سـه روزه، در شـهر 

شـرغان، تولیـدات شـان را بـه منایـش گذاشـته انـد، از نبـود 

بـازار بـرای فـروش محصوالت شـان و کمبود آب شـکایت دارند 

و خواهـان اقـدام بـرای رفـع این مشـکالت شـان شـدند.

ایـن منایشـگاه کـه بـه مناسـبت سـال نـو هجـری شمسـی در 

جنـگل بـاغ شـهر شـرغان راه اندازی شـده، ده ها تـن از زنان 

و دهاقیـن، محصـوالت زراعتـی و صنایـع دسـتی شـان را بـه 

منایـش گذاشـته انـد.

اثراصابـت مرمـی راکـت طالبـان  زهـرا دخـر جوانـی کـه در 

ازدسـت  را  اش  گویایـی  و  شـنوایی  حـس  شـان،  خانـه  بـه 

داده، صنایـع دسـتی تولیـدی خـود و خانـواده اش را درا یـن 

اسـت. آورده  فـروش  بـرای  منایشـگاه 

وی کـه بـه زبـان اشـاره ای صحبـت مـی کنـد، گفـت: »مـا در 

خانـواده خـود، خیاطـی بیـک دوزی و گلـدوزی را خـوب بلـد 

اسـتیم و از ایـن طریـق، امـرار معیشـت مـی کنیـم.«

موصـوف، نبـود مارکیـت بـرای فروشـات شـان را مشـکل عمده 

خوانـده از مسـئولین خواسـت کـه در زمینـه اقـدام کنند.

همـواره  مـا  بـرای  کـه  چیـزی  یگانـه  میدانـم  »مـن  افـزود:  او 

مشـکل خلـق میکند، پدیده جنگ اسـت و اگردرکشـورما صلح 

تامیـن شـود، یقیـن دارم کـه مـا رشـد قابـل مالحظـه خواهیـم 

داشـت.«

اناهیتـا مسـئول پـروژه توامننـد سـازی زنان در شـهر شـرغان، 

گفـت: »امـروز برخـی محصـوالت چـون قالینچـه، لبـاس هـای 

درایـن  فـروش  بـرای  را  زنانـه، دسـتامل، رسمیـزی  و  طفالنـه 

تهیـه  زنـان مدیریـت محبـس  توسـط  ام کـه  آورده  منایشـگاه 

شـده اسـت.«

او بـا بیـان اینکه  بـرای زنان محبوس، در کنـار اینکه زمینه کار 

حامـد کـرزی رییـس جمهـور 

کـه  گفتـه  کشـور  پیشـین 

صلـح در افغانسـتان با توافق 

کشـورهای خارجی به دسـت 

توافـق  امـا  آمـده منی توانـد؛ 

داخلـی می توانـد صلـح را در 

کشـور تامیـن کنـد.

همچنیـن  کـرزی  آقـای 

اسـتانبول  صلـح  نشسـت 

پـس  اسـت  قـرار  کـه  ترکیـه 

آینـده  در  مسـکو  نشسـت  از 

نزدیـک برگـزار شـود را مهـم 

اسـت. خوانـده 

او در مصاحبـه بـا خرگـزاری 

کـه  گفتـه  ترکیـه  اناتولـی 

فرصـت  اسـتانبول  نشسـت 

خوبـی اسـت؛ امـا طرف های درگیـر جنگ باید در این نشسـت 

بـه یـک توافـق جامـع دسـت یابنـد و ایـن آماده گـی از سـوی 

شـود. گرفتـه  بایـد  طرف هـا 

بـه گفتـه او، افغان هـای از طریـق گفتگوهـای میـان خـودی 

می تواننـد افغانسـتان را بـه صلـح برسـانند؛ امـا هرگونـه توافق 

خارجـی صلـح را در کشـور تامیـن نخواهـد کـرد.

کـرزی یـاد آور شـده کـه اگـر طالبـان شـامل حکومـت کنونـی 

اگـر  انـد  داده  هشـدار  امریـکا  اطالعاتـی  نهادهـای   

غیـر  و  هنـگام  زود  را  افغانسـتان  امریکایـی  نیروهـای 

ایـن احتـامل قـوی وجـود دارد  مسـئوالنه تـرک کننـد، 

کـه گـروه طالبـان پـس از دو تا سـه سـال دیگـر مناطقی 

بیـاورد.  خـود  تـرف  در  را  افغانسـتان  بیشـری 

پیشـر جـو بایـدن رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده امریکا 

در نخسـتین کنفرانـس خـری خـود بـه تاریـخ 5 حمـل 

سـال جدیـد خورشـیدی گفتـه بـود کـه خـروج نیروهـای 

امریکایـی تـا اول مـاه مـی بـه دلیـل مسـائل تخنیکـی 

خیلـی دشـوار بـه نظـر می رسـد. او امـا تاکیـد کـرده بـود 

کـه امریـکا قصد ندارد بـرای مدت طوالتی در افغانسـتان 

مباند. باقـی 

مقام هـای امریکایـی بـه نیویـارک تایمـز گفته انـد که اگر 

نیروهای امریکایی در زمان نامناسـب افغانسـتان را ترک 

کنند، به شـبکه تروریسـتی القاعده فرصت داده می شـود 

که دسـت به بازسـازی ساختار ترویسـتی اش بزند.

در ایـن مطلـب نیویارک تایمز اشـاره شـده اسـت که قبل 

از خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان بایـد قـدرت 

میـان طرف هـای درگیر تقسـیم شـود و صلح تامین شـود 

در غیـر صـورت گـروه طالبـان خواهـد توانسـت در مـدت 

دو تـا سـه سـال دیگـر بخش هـای  بیشـری جغرافیـای 

افغانسـتان در تـرف خـود در آورنـد. براسـاس توافقنامه 

دوحـه که سـال گذشـته میـان زملـی خلیـل زاد و طالبان 

امضـا شـد، باید متـام نیروهـای امریکا تا ماه مـی 2021 

افغانسـتان را تـرک گویند. 

امـا نیویـارک تایمـز نوشـته اسـت کـه برخـی از مقام های 

امریکایی از پیامد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان 

نگـران هسـتند و خواهـان ایـن اسـت کـه نیروهـای ایـن 

کشـور بیشـر از وقت تعیین شـده در افغانسـتان مبانند.

گـروه طالبـان امـا بـا نـر خرنامـه ای اظهـارات رئیـس 

جمهـور امریـکا را مبهـم خوانـده و گفتـه اسـت کـه اگـر 

نیروهـای امریکایـی در مـدت معیـن شـده افغانسـتان را 

تـرک نکنند، این گروه جنگ مسـلحانه علیـه نیروهای آن 

کشـور در افغانسـتان را از رس خواهـد گرفـت.

گـروه طالبـان گفته اسـت: »ناگزیر خواهد بـود که از دین 

و کشـور خـود دفاع منایـد، به جهاد و مبارزه مسـلحانه در 

برابـر نیروهـای اشـغالگر دوام دهـد و کشـور خـود را آزاد 

بسـازد.«گروه طالبـان در ایـن خرنامه بـه اعضای ناتو نیز 

برای ادامه ماموریت نظامی شـان در افغانسـتان هشـدار 

داده اسـت. ایـن درحالیسـت کـه جمهوری فـدرال آملان 

اخیـر گفتـه اسـت کـه ماموریـت نیروهـای نظامـی ایـن 

کشـور تـا ده ماه دیگر در افغانسـتان متدید شـده اسـت.

در عیـن زمـان شـورای امنیـت ملـی افغانسـتان از ادامـه 

حضور نیروهای خارجی در کشـور اسـتقبال کرده و گفته 

اسـت کـه از همـکاری هـر کشـوری در مبارزه با تروریسـم 

می کنیم. اسـقبال 

وزارت صحت: اکثریت معتادان 
تریاک به شیشه و هیرویین 

رو آورده اند

نمایشگاه سه روزۀ زراعتی و صنایع دستی در جوزجان برگزار شد

کرزی: هرگونه توافق خارجی، نمی تواند صلح را در افغانستان تامین کند

هشدار نهادهای اطالعاتی
 امریکا از خروج شتابزده

 از افغانستان



 

تاریـخ،  مـا در طـول  مـردم  و  بـی گـان جامعـه 

رنـج هـا و مصیبـت هـا و سـختی هـای بـی شـاری را 

متحمـل شـده اسـت کـه گاهـی تصـور آن بـر مـا امروز 

گـران مـی آیـد، امـا تنهـا بخـش کوچکـی از ایـن درد 

اسـت،  بـوده  بـی رحمـی طبیعـت  از  ناشـی   ، رنـج  و 

متاسـفانه بخـش اعظـم مصیبـت هـای کـه جامعـه مـا 

در گذشـته و امروز متحمل شـده اسـت، ناشـی از نظم 

خود سـاخته خودشـان بوده اسـت، همواره سنت های 

اجتاعـی و سـاختارهای سیاسـی حاکـم بـر این مردم 

، بیشـرین بندهـا و مصیبـت هـا را بـر دسـت و پـای 

ایـن مـردم بسـته انـد،  سـنت هـا  و سـاختارهای کـه 

بـی انتخـاب خویـش  در آن زاده مـی شـوند و در آن 

مـی میرنـد، منـی داننـد این سـنت هـا و سـاختارها از 

کجـا آمـده و منـی داننـد چرا آمـده اند. تنها مـی دانند 

کـه هسـت و بایـد  هـم بـه حضور تـن داد. در ایـن فراز 

و نشـیب تاریـخ، مـردم مـا  بایـد میـان انسـان بـودن، 

جهـان  در  کننـد،  انتخـاب  را  یکـی  خویـش،  جـان  و 

امـروز انسـانهای اسـت کـه اولی یعنی انسـان بـودن را 

انتخـاب کـرده و مـی کنند، جـان بر رس انسـان ماندن 

خویـش نهـاده انـد، ایـن لحظه ای اسـت کـه زندگی و 

هویـت انسـانی بـه آن گره خورده اسـت، اما انسـان که 

امـروز بایـد جـان خویـش را انتخاب بکننـد، بی گان، 

مـردم مـا امـروز شـاهد چنیـن رویدادهـای تلخ اسـت، 

از  نـه  و  را دارد  امـروز  نـه خوشـبختی  و  نـه پیرشفـت 

انسـان بـودن خویـش راضـی اسـت، چـرا؟ 

کـه وقتـی بـه پشـت رس خودشـان می نگرنـد، جز 

سـیاهی، جـز تباهـی، جـز عجـز، جـز انسـانها خفتـه 

و ناتـوان، جـز انسـان هـای ضعیـف و ترسـنده،  و جـز 

آدم هـای بـی اختیـار، چیـزی دیگری را مشـاهده منی 

کنـد، کیسـت از دیدن چنین انسـانهای چنین سـابقه 

ای بـر خویـش ببالد؟

جامعـه و مـردم کـه پایـه اش بـر پایـه ی تبعیـض 

بنـا گردیـده و همیـن تبعیضـات اسـت کـه بخشـی از 

خشـونت جامعـه ی مـا را تشـکیل مـی دهـد. انسـانی 

کـه بـا خشـونت و تندخویـی در آمیختـه اسـت، و برای 

و  تـرور   ، خشـونت  حربـه  از  اهدافشـان  بـه  رسـیدن 

اختطـاف اسـتفاده مـی کنند، پرسشـی کـه مطرح می 

شـود اینسـت کـه انسـان افغانـی چـرا ایـن چنیـن از 

حربه ی ترور و  و حشـت و خشـونت و بی رحمی، آنهم 

در چنیـن ابعـاد وسـیعی و اشـکال مشـمئز کننـده ی 

اسـتفاده مـی کننـد، انسـان افغانـی کـه بجز خشـونت 

، خـون ریـزی، جنـگ و تصاحـب مـال دیکـران چیـز 

دیگری  منی شناسـند، انسـان افغانی ، انسـانی  است 

کـه همـه روزه شـاهد رخـداد هـا و وقایـع درد ناکـی 

می باشـد. هیـچ روزی نیسـت کـه انسـانی بـه ناحـق 

کشـته نشـود. هیـچ روزی نیسـت که کرامـت و حقوقی 

انسـانی پایـال نگـردد وهیـچ روزی نیسـت کـه حـق 

انسـانی از آنهـا گرفته نشـود. آمـار جرایم این مسـأله را 

بـه خوبـی روشـن می سـازد. خود سـوزی، خود کشـی، 

ازدواج اجبـاری، فـرار از خانـه، کار اجبـاری کـودکان، 

محرومیت از تحصیل، قتل و سـوء اسـتفاده جنسـی از 

کـودکان، اختطـاف، تـرور، نـا امنـی ... 

از جملـه جرایـم اسـت کـه همـه روزه در کشـور ما 

اتفـاق می افتنـد، بی نظمی، اغتشـاش و بـی هنجاری 

خـود  رونـد   ، عمـد  قتـل  افغانسـتان،  کنونـی  جامعـه 

کشـی، ازدواج هـای اجبـاری، رونـد گسـرش اعتیـاد، 

افغانـی  انسـان  بـرای  رونـد صعـودی  ایـن هـا  هـرروز 

یعنـی هشـدار و عالمـت بحـران در یـک  اینهـا  دارد. 

کشـور اسـت.

امـروز جامعـه و انسـان افغانسـتان  مثـل کشـتی 

شکسـته ی اسـت کـه بیشـر آن در غرقـاب خشـونت 

و عقـب ماندگـی و جهـل و اعتیـاد و اختنـاق، فقـر و 

بـی کاری، و گسسـتگی هـای اجتاعـی و خانوادگـی 

غـرق شـده و جامعـه ی مـا را  نابـود کـرده اسـت،  بلکه 

از همـه  غـرور ملـی و هویـت ملـی و روحیـه  مهمـر 

ا سـت. در  تباهـی کشـانده  بـه  را  مـا  مـردم  انسـانی 

جنیـن رشایطی آشـفتگی سیاسـی و اجتاعـی جامعه 

ی مـا کـه خـود ربشـه در زیر بنایـی جامعـه ی خودش 

دارد، جنـگ هـای پـی در پـی هـر کـدام بـه نوبـه ای 

خـود تاثیـرات منفی بـر جامعه افغانی و انسـان افغانی 

گذاشـته اسـت،  طبیعتـاً جامعـه ی که انسـان های آن 

جامعـه مردمانش با نوشـن و خواندن رسوکار نداشـته 

و ندارنـد، خرافـات و جهـل ریشـه ی قـوی تـر دارد.

واقعیـت ایـن اسـت کـه در رشایـط کنونی انسـان 

افغانـی نگـران از آینـده ، نگـران از اژده هـای کـه متام 

هسـتی مـادی و معنوی انسـان افغانـی را ببلعد و نابود 

بکنـد، چندیـن سـال از حکومـت جدیـد می گـذرد در 

ایـن مـدت،  سـازمانها و گـروه هـا ، دسـته هـا و احزاب 

متعـدد مـا نـه تنهـا متشـکل و همبسـته نشـدند، حتی 

در درون خودشـان، بلکـه هـر روز بـه تعـداد ایـن گـروه 

هـا و سـازمان افـزوده شـده اسـت نتیجـه این شـده که 

ده هـا گـروه های سیاسـی کوجک و بزرگ روی دسـت 

پریشـانی،  و  پراگندگـی  ایـن همـه  اسـت،  مانـده  مـا 

نشـان دهنـده ی خصلـت قبیلـه ای انسـان افغانـی و 

روان انسـان افغانـی اسـت، کـه جامعـه و انسـان به آن 

دچـار هسـتند، در گـرد و غبار این چند دسـتگی های 

قبیلـه ای ، آنچـه فرامـوش شـده اسـت، مـردم در بنـد 

مـا، در داخل افغانسـتان اسـت.

جامعـه ی بـا خـوی و خصلـت قبیلـه ای چگونـه 

یعنـی  نفـی عوامـل رشـد دموکراسـی،  بـا  توانـد  مـی 

بـا نفـی زیـر سـاخت هـای اقتصـادی – اجتاعـی و 

فرهنگـی چکونـه مـی تواند حامـل آزادی، دموکراسـی 

و حقـوق بـرش باشـد؟

مـردم مـا دولـت جدیـد را بـا همـکاری نهـاد بیـن 

بـر علیـه تحـوالت گذشـته  نهادنـد همـه  بنـا  املللـی 

در  حتـی  سـنگی  خـود  آنکـه  بـی   – کردنـد  عصیـان 

سـاختان آن جامعـه نویـن ، گذاشـته باشـیم، همه ی 

حکومـت مـداران مـا همـه و همـه از جامعه بیـن امللل 

آیـا  بپرسـند،  ازخودشـان  آنکـه  بـی  طلبـکار هسـتند، 

خودمـان بـه وظایـف و مسـئولیت های خودمـان عمل 

مـی کنیـم؟، امـا واقعیـت ایـن اسـت مـا بـا همـکاری 

جامعـه بیـن امللل حکومت تشـکیل دادیـم، اما روحیه 

قبیلـه ای و سـنتی و فرهنگ دهاتی رسشـت و شـهری 

منـای روشـنفکران ما، تـوان جذب و تحمل مدرنیسـم، 

توسـعه و تجـدد اجتاعـی را نـدارد ، بی آنکه سیاسـت 

مـداران و دولـت مردان خام ما بکوشـند تـا براین بازی 

و  آزادی  اساسـاً   . بگذارنـد  پایـان  ی  نقطـه  هولنـاک 

دموکراسـی مقولـه ای اسـت که در جامعـه ی ما نهاده 

مسـئله مداخلـه روسـیه در انتخابـات آمریـکا بـار 

دیگـر بـه تنـش دیپلاتیـک در روابـط دو کشـور منجـر 

نیـز مقامـات  ایـن  از  پیـش  گردیـده اسـت. هـر چنـد 

سیاسـی آمریـکا از مداخلـه روسـیه در امـور انتخاباتـی 

و  حـد  در  ولـی  داشـت  حدیث هایـی  و  حـرف  آمریـکا 

اندازه هایـی جـدی نگردیـده بـود کـه توسـط مقـام اول 

بـا اظهـار نظـر  اینبـار  ابـراز گـردد؛ امـا  کشـور آمریـکا 

مسـتقیم جو بایدن در این مورد، از الک لفافه و اسـتتار 

بیـرون کشـیده شـد، اداره تحقیقاتـی آمریـکا گزارشـی 

سـبوتاژ  در  روسـیه  مداخلـه  از  آن  در  کـه  منـود  نـرش 

انتخابـات آمریـکا خـر داده بـود.

در این گزارش گفته شـده اسـت که روسـیه شدیداً 

در تیـم ترامـپ نفـوذ کـرده و علیـه انتخابـات امریـکا بـه 

سـبوتاژ می پرداخته اسـت.

نـرش  از  پـس  آمریـکا  جمهـور  رئیـس  بایـدن  جـو 

ایـن گـزارش، والدیمیـر پوتیـن، رئیـس جمهـور روسـیه 

را "قاتـل" خوانـد و خواسـتار وضـع تحریم هـای تـازه بـر 

علیه روسـیه گردید. در واکنش به آن، روسـیه نیز سـفیر 

اش آناتولـی آنتونـوف را بـه مسـکو فـرا خوانـد، و هـدف 

چشـم انداز  خصـوص  در  بیشـر  رایزنی هـای  را  آن  از 

ایـن  میـان  در  منـود.  اعـالن  کشـور  دو  آینـده  روابـط 

تنـش، اکرثیـت کشـورهای جهـان از آن متأثـر خواهـد 

گردیـد؛ امـا افغانسـتان بـه عنـوان یکـی از کشـورهایی 

کـه در منگنـه ی رقابت هـای ایـن دو قـدرت جهانی گیر 

مانـده اسـت بیـش از هـر کشـور دیگـر متأثـر خواهـد 

شـد. بـه خصـوص در رشایـط کنونـی کـه بسـر صلـح 

پهـن اسـت، گاهـی در مسـکو، گاهـی دوحـه و گاهـی 

هم اسـتانبول میزبان گفتگوهای صلح اسـت. مسـکو و 

واشـنگن در مسـئله صلح افغانسـتان نقش حد اکرثی 

پروسـه  یـا جهـت دهـی  و  تحریـم  بـازی می کننـد،  را 

صلـح توسـط یکـی از ایـن کشـورها می توانـد آینـده ی 

سیاسـی افغانسـتان را تحـت تأثیر قـرار دهد، مسـکو با 

گرایش هـای اخیـر اش بـه سـمت طالبـان ایـن گـروه را 

مانـع بهـر بـر رس قاچـاق مواد مخـدر به سـوی مرزهای 

روسـیه نسـبت به دولت افغانسـتان می پنـدارد، روس ها 

 %90 کننـده  تأمیـن  کـه  افغانسـتان  مخـدر  مـواد  از 

مخـدرات جهـان می باشـد در رنـج اسـت؛ زیـرا قاچـاق 

آن به سـمت کشـورهای اروپایـی، حتی خود روسـیه، از 

مسـیر این کشـور می گذرد که سـبب خلـق چالش های 

اجتاعـی در حـوزه تحـت نفـوذ آنـان گردیـده اسـت، از 

ایـن رو یکـی از انگیزه هـای گرایـش روسـیه بـه سـمت 

طالبـان بـه هدف جلوگیری از گسـرش مـواد مخدر در 

ایـن کشـور و قـاره سـبز می باشـد. 

فضـای تنـش آلـود کنونـی میـان آمریکا – روسـیه، 

حـس انتقام جویـی قـدرت رشقـی را نسـبت بـه حضـور 

آمریـکا در حـوزه آسـیای میانـه برخواهـد انگیخـت کـه 

قـدرت،  دو  نیابتـی  میـدان جنگ هـای  آن،  بـه سـبب 

جغرافیای کشـور ما می باشـد و بیشـرین رضر ناشی از 

آن نیـز متوجـه ایـن آب و خـاک خواهـد گردیـد.

روسـیه و آمریـکا از زمـان حملـه ارتـش رسخ  بـه 

افغانسـتان در رقابـت دیرینـه بـا هـم قـرار دارنـد، در آن 

زمـان آمریکایی هـا بـه هـدف شکسـت نظامی شـوروی، 

مجـرای  از  را  اش  پولـی  و  تسـلیحاتی  کمک هـای 

آن  علـت  می رسـاند،  افغـان  مجاهدیـن  بـه  پاکسـتان 

هـم جلوگیـری از پیرشفـت شـوروی بـه سـمت آب هـای 

گـرم و اروپـا عنـوان شـده بـود، رس انجام شـوروی خاک 

افغانسـتان را ترک منود و سـه سـال دولت کمونیسـتی 

افغانسـتان در برابـر مجاهدیـن مقاومـت منـود کـه در 

نهایـت منجـر بـه پیـروزی نیروهـای جهـادی گردیـد.

تـا سـال 2001  از سـال 1996  تسـلط طالبـان 

بـر افغانسـتان، سـبب چالش هـای عمـده بـرای امنیـت 

منطقـه بـه خصـوص روسـیه و حـوزه نفـوذ ایـن کشـور 

گردید. روس ها از هان آوان از وجود حاکمیت اسالمی 

افراط گـرا در افغانسـتان دچار هراس بودنـد و به همین 

علـت داکـر نجیب اللـه هرازگاهی در سـخرنانی هایش 

امـور  در  افراط گرایـی  حامـی  کشـورهای  مداخلـه  از 

داخلـی افغانسـتان بـه مـردم افغانسـتان و جانب مقابل 

اش هشـدار مـی داد. بـا حملـه آمریـکا و ناتو بـه طالبان 

میـان  منافـع  تقابـل  در  مناسـبات  از  فصـل جدیـدی 

روسـیه و آمریـکا شـکل گرفـت، حضـور آمریـکا و ناتو در 

افغانسـتان باعـث گردید 

افغانسـتان  از  کامـل  بـه صـورت  نیـز  روسـیه  کـه 

سـال  بیسـت  طـی  کشـور  ایـن  نکنـد،  پوشـی  چشـم 

حضـور نظامی آمریـکا، همواره نیم نگاهـی به جغرافیای 

افغانسـتان داشـته اسـت، از سـال 2014 بدینسـو کـه 

خطـر پدیـده ی داعـش در افغانسـتان سـایه گسـراند، 

افراطیـون  اتحـاد  مبـادا  اینکـه  از  تـرس  بـا  روسـیه 

اسـالم گرا، حـوزه نفـوذ آنـان در آسـیای میانـه را مـورد 

طالبـان  بـا  مسـتقیم  تعامـل  وارد  دهـد،  قـرار  تهدیـد 

گردیـد تـا » توسـط رش دفـع رش منایـد« از سـوی دیگـر 

تسـلط کامـل غـرب و آمریکا را بـر متام ابعاد سیاسـی – 

اجتاعـی افغانسـتان نیـز محـدود منایـد.

بـه  روسـیه  ژئوپلیتیکـی  و  سیاسـی  روی کـرد  امـا 

موازنه سـازی  و  رقابـت  بـه  معطـوف  تنهـا  افغانسـتان 

بـا غـرب نیسـت و کرملیـن بـا ایجـاد موازنـه بـا سـایر 

دیگـر  و  هنـد  چیـن،  چـون  منطقـه ای،  قدرت هـای 

پاکسـتان  و  ایـران  جملـه  از  افغانسـتان  همسـایه گان 

نیـز توجـه داشـته اسـت و دارد. یکـی از وظایـف روسـیه 

در ارتبـاط بـه افغانسـتان تضمیـن وضعیـت بی طرفـی 

ایـن کشـور و جلوگیـری از تبعیـت افغانسـتان از نفـوذ 

دولت هـای خارجـی اسـت کـه مسـتلزم یافـن راه هایی 

بـرای ایجـاد تـوازن منطقـه ای و محـدود کـردن نفـوذ 

افغانسـتان  دولت هـای خارجـی در سیاسـت خارجـی 

اسـت. 

روسـیه بـا ایجـاد روابـط بـا افغانسـتان، بـه هـدف 

جلوگیـری از خطـری کـه از جنوب تهدیـد می کند و هم 

بـه منظـور جلوگیـری از شـکل گیری یک نظام سیاسـی 

کامـالً وابسـته بـه امریـکا و ناتو، رضورت داشـته اسـت. 

کـه  داشـت  اذعـان  می تـوان  فـرشده  صـورت  بـه 

روسـیه بـرای تنظیـم سیاسـت خارجـی خـود در قبـال 

افغانسـتان مطابـق فرضیـات اسـراتژیک خـود عمـل 

می کند و براسـاس آن دسـتورالعمل، عملیاتی سیاست 

خارجـی خـود را می سـازد. براسـاس این دسـتورالعمل، 

منافـع و عالیـق خـود را در افغانسـتان تعریف می کند و 

در برابـر تهدیدهـای بالقـوه و بالفعلی که از افغانسـتان 

متوجـه آن کشـور می شـود، اقـدام می کنـد. براسـاس 

فرصت هـای  و  چالش هـا  اجالـی،  بررسـی  یـک 

افغانسـتان در سـه طبقـه امنیتی، سیاسـی و اقتصادی 

بـرای روس هـا قابـل تبییـن اسـت. 

در روی کـرد سیاسـی، روسـیه ناظـر بـر عمل کـرد 

غـرب بـه رهـری امریـکا و سـایر قدرت هـای منطقـه ای 

مثل چین، هند، پاکسـتان و ایران در افغانسـان اسـت. 

تهدیـد  افغانسـتان  اوضـاع بی ثبـات  امنیتـی،  بُعـد  در 

جدی برای روسـیه به شـار می رود. ناکامی افغانستان 

ایـن  بـرای  زمینه سـاز  ملت سـازی   – دولـت  فراینـد  در 

تهدیـد بـه شـار مـی رود. افـزون بـر آن، ظهـور داعـش 

در افغانسـتان تهدیـد بزرگ تـر از طالبان برای روسـیه و 

منطقـه به شـا مـی رود و روسـیه بـه دنبال بهره بـرداری 

از طالبـان بـر علیـه داعـش اسـت. حایت از یـک گروه 

تروریسـتی، یعنـی طالبـان در مقابـل گـروه تروریسـتی 

دیگـر، یعنـی داعـش در صـدر برنامـه راهـردی روسـیه 

روسـیه  اقتصـادی،  بُعـد  در  دارد.  قـرار  افغانسـتان  در 

خواهـان حضـور و فعالیـت بیش تـر در بـازار اقتصـادی 

افغانسـتان اسـت. بـرای رسـیدن بـه ایـن غایت، مسـکو 

در عرصه بازسـازی و نوسـازی افغانسـتان نقش ملموس 

است. داشـته 

در حـال حـارض کـه متهیـدات صلـح افغانسـتان 

در ترکیـه روی دسـت گرفتـه شـده اسـت و در جلسـه ی 

بـا حضـور سـازمان ملـل متحـد، مناینـدگان کشـورهای 

و  افغانسـتان  دولـت  جهانـی،  قدرت هـای  منطقـه، 

طالبـان دائـر می گـردد، ناشـی از میـزان تأثیـر گـزاری 

 – آمریـکا  جلسـات  بـار  چندیـن  کـه  اسـت  روس هـا 

طالبـان را صلـح یکجانبـه خواندنـد و خواهان اشـراک 

قدرت هـای منطقـوی در ایـن پروسـه گردیدنـد، روس ها 

بـا  همجـواری  در  کـه  ژئوپولیتیکـی  موقعیـت  بـه  بنـا 

در  کشـورها  تأثیرگزارتریـن  از  یکـی  دارنـد  افغانسـتان 

هـر  تحـت  و  می باشـد  افغانسـتان  سیاسـی  مسـایل 

فراموشـی نخواهنـد  بـه  را  افغانسـتان  رشایـط مسـئله 

سـپرد؛ بـه همیـن اسـاس تنـش کنونـی میـان روسـیه 

و آمریـکا، فرصـت صلـح افغانسـتان را بـا خطـر جـدی 

مواجـه می سـازد. روس هـا اگـر بخواهند فشـار تحریم و 

تهدیـد آمریـکا را از رس خـود کاهـش دهنـد، از مجـرای 

عـدم همـکاری با پروسـه صلـح افغانسـتان می توانند به 

عنـوان یک اهرم فشـار بر آمریکایی ها اسـتفاده منایند. 

جلسـه ی مسـکو در نـوع خـودش تبانـی و سـازش میان 

کشـورهای منطقه به شـمول روسـیه با آمریکا اسـت که 

بـر رس مسـائل مختلـف در آینـده سیاسـی افغانسـتان 

و نظـام اشـراکی کـه نسـخه آن توسـط آمریـکا تدویـن 

گردیـده اسـت تفاهـم صـورت گیـرد و هـر یکـی از ایـن 

کشـورها بـه خصـوص روسـیه در جریـان قـرار گیـرد کـه 

دولـت پسـا صلـح تهدیدی بر علیـه منافع آنـان نخواهد 

بـود، در ایـن ارتبـاط کارشناسـان و متخصصیـن خـره 

ایـن کشـورها تبعـات و مفـاد حکومـت اشـراکی را بـر 

شـمرده و متناسـب بـا وضعیـت منافـع ملـی شـان از آن 

حایـت منـوده و یـا برعلیـه آن موضـع خواهنـد گرفت. 

اگـر وضـع تحریم هـای آمریـکا برعلیـه روسـیه وارد فـاز 

عملـی گـردد، احتـال اینکـه روس هـا از مجـاری تقویه 

و متویـل طالبـان، اهـداف آمریکا در افغانسـتان را مورد 

حملـه قـرار دهند دور از احتال نیسـت، در این صورت 

آنچـه کـه متوجـه افغانسـتان حتـی کشـورهای منطقـه 

سـیطره ی  و  مـدت  طوالنـی  جنـگ  گردیـد،  خواهـد 

بـه  افغانسـتان و متایـل  نقـاط مختلـف  بـر  افراطیـون 

سـمت مرزهـای روسـیه خواهـد بـود، امـا اگـر عقالنـی 

تـر در ایـن مـورد محاسـبه صـورت گیـرد، در موجودیـت 

جنـگ و خونریـزی در افغانسـتان هیچ کشـوری از ابعاد 

مثبـت بـه منافـع شـان دسـت نخواهنـد یافـت، زیـرا در 

جنـگ و درگیـری مسـائل ترانزیتـی و تجارتـی که سـود 

اقتصـادی بـرای عموم بـه بار می آورد از میـان رفته و در 

عـوض آن مصـارف گـزاف و تهدیـد امنیتـی – اقتصادی 

و  افغانسـتان  جغرافیـای  پهنـای  بـر  را  خویـش  چـر 

منطقـه خواهـد گسـراند. چنـدی پیـش آمریکایی هـا 

ادعایـی مطـرح کردنـد که گویـا روس ها بـه طالبان پول 

پرداختـه اند تا رسبازان آمریکایی را در افغانسـتان مورد 

هـدف قـرار دهنـد؛ امـا مقامـات روسـیه آن را رد منـود، 

در واقـع لفاظی هـای تنش آلـود دیپلاتیـک، مقدمـه ی 

اختالفات عملی میان کشـورهای آمریکا - روسـیه تلقی 

می گـردد که در صورت تشـدید آن، کشـورهایی هانند 

افغانسـتان زیـر پـا می گـردد کـه میـدان رقابـت منافـع 

آنـان در منطقـه می باشـد.

تاریخـی  اسـت  ای  مقولـه  دموکراسـی  اسـت،  نشـده 

و  اقتصـادی، اجتاعـی  زیـر سـاخت  یـک  بـه  نیـاز  و 

حقوقـی مناسـب نیاز دارد. دموکراسـی رونـد محصول 

رشـد و حاصـل یـک رونـد تاریخـی اسـت کـه بدنبـال 

توسـعه ملـی و تجدد اجتاعی رشـد می کنـد، در یک 

جامعـه قبیلـه ی سـخن گفن از دموکراسـی، تنها یک 

افسـانه سیاسـی اسـت.

امـروز کشـور بیشـر روی منافع فـردی می چرخد 

تـا منافـع ملـی، چـرا دولـت مـردان مـا از حقایـق کـه 

وجـود دارد کـه بایـد از آن سـخن گفـت و از آن دفـاع 

بکننـد، انـکار مـی کننـد، متاسـفانه تـا بحـال بیشـر 

بـوده  همـراه   .. و  تقیـه  نوعـی  بـا  مـا  مـردان  دولـت 

اسـت، چـرا واقعیات هـای کـه هانگونه هسـتند بیان 

منـی کنیـم، حتـی اگـر طـرح ایـن واقعیـت هـا تلـخ و 

بـا مصالـح مـان مخالـف باشـند. هـرن  یـک زمامـدار 

مهـار  را  جامعـه   انتظـارات  کـه  کـه  آنسـت  سیاسـی 

بکنـد و در مسـیر عقالنـی و تدریجـی قـرار دهـد. بـا 

توجـه بـه اینکـه نظـام سیاسـی کنونـی افغانسـتان اگر 

خطاهـای خـودش را اصـالح نکننـد و  بـه مـردم امیـد 

ندهـد، انباشـت انتظـارات مـردم، ممکـن اسـت راهـی 

نباشـد جـز یـک انفجـار اجتاعـی و هرج مـرج که می 

توانـد به فروپاشـی یا بـه جنگ های داخلـی بینجامد، 

حکومـت وحـدت ملـی کـه ایـن روزهـا بـا هجمـه ی از 

انتقـادات دربـاره نحـوه ی حکومـت داری روبرو اسـت، 

و مهـار ایـن مـوج، نیـاز بـه یک راه حـل رسیـع، فوری، 

زود بـازده مطابـق بـا خواسـته هـای حداکـرثی دارد ، 

اگـر در ایـن زمینـه اقـدام جـدی صـورت نگیـرد ممکن 

را  مـا هزینـه ی سـنگینی  امـروزی  اسـت، جامعـه ی 

پرداخـت بکنـد، کـه نتیجـه ی آن چندیـن نسـل بعـد 

هـم خواهنـد پرداخـت، نسـل های کـه هیـچ اختیاری 

بـر خـود را  بـه شـکل دهـی رشایـط حاکـم  و نقشـی 

نداشـته انـد، پـس حکومـت تـالش بکننـد، تنهـا یـک 

یـا  را  حـال  و  گذشـته  اشـتباهات  ی  هزینـه  نسـل 

پدرانـش را بپردازنـد، 

اگـر چنیـن ادامـه پیـدا بکننـد جامعـه  و دولت ما 

در آینـده نزدیـک بـا چالش هـای بزرگ تـری و مهمی، 

نتـوان  کـه  دولتـی  و  جامعـه  شـد.   خواهنـد  روبـرو 

ایسـتادن بـر پـای خـودش را دارد و نـه چنیـن دولتـی 

تـوان مدیریـت هیـچ بحرانـی را. دولتی کـه امروز منی 

توانـد خـودش را مدیریـت بکنـد، یـا قوانیـن خـودش 

را خـودش هـم قبـول نـدارد، چگونـه مـی تـوان جامعه 

گرسـنه و جامعـه فالکـت زده و بـی اعتـاد افغانسـتان 

بـه  التـزام  عـدم  در  اش  سـاله  تجربـه ی چندیـن  بـا 

مقـررات، در رشایـط بحرانـی مدیریت بکنـد، و آن را به 

تحـرک و خالقیـت وا دارد.

مـردم و جامعـه مـا دیگـر تـاب و تـوان تکـرار ایـن 

همـه تجربـه بـد را ندارنـد، تضـاد هـای گذشـته دیگـر 

قابـل جـران نیسـتند، از جـا بجـای هـای طبقاتی که 

چـه بـی عدالتـی هـا کـه حاصل نشـد،

بگوییـم  تـوان  مـی  یکـم  و  بیسـت  قـرن  پـس در 

تـر و  آمیـز  تـر  و خسـارت  هیپـچ کاری غیـر عاقالنـه 

ضـد ملـی و خیانـت آمیزتـر از ایـن نیسـت، کـه هرکس 

)دولـت – مقامـات دو قـوه- احـزاب سیاسـی – فعالیـن 

و  طالبـان  قبیـل  از  حکومـت  مخالفیـن   – سیاسـی 

غیـره...(  بـه هـر شـیوه و رشایطـی را ایجـاد بکنـد، که 

کشـور را بـه سـمت بـی ثباتـی فراگیـر بـرود. 

اگـر کشـور درسـت مدیریـت  در رشایـط کنونـی 

نشـود کشـور بـه سـمت بـی ثباتی پیـش مـی رود، اگر 

ایـن بـی ثباتـی ادامـه پیـدا بکنـد، نتیجـه اش سـوق 

یافـن بـه سـوی جنـگ هـای گذشـته و جنـگ هـای 

داخلـی خواهـد بـود. جنـگ هـای کـه در گذشـته نیـز 

اتفـاق افتاده اسـت و اگر در آینـده هم رخ بدهد جنگ 

هـای خواهـد بود، بـا ارزش های متفـرق و بدون هدف  

تعریـف شـده و تعییـن شـده، و بـه همیـن علـت از آن 

چیـزی جـز ویرانـی بیشـری بـر جـای نخواهـد مانـد.

نیـاز  ثبـات  بـه  مـا  آینـده ی  .و  امـروز  جامعـه ی 

دارنـد، ایـن ثباتـی کـه هـم داریـم بایـد حفـظ بکنیـم، 

تـا بـه جامعـه و حکومـت فرصـت داده شـود تـا عمـل 

و مسـیر خـود را بـه آرامـی و همـراه بـا امینـت اصـالح 

بکنـد، دسـت کـم آنسـت کـه مـا زمـان میخواهیـم تـا 

نسـل رهـران و سیاسـت مـداران دوران گذشـته، بـه 

طـور طبیعـی از مصـادر امـور کنـار روند کشـور و نسـل 

تـازه ای از مدیـران جدیـد را تجربـه بکننـد.

در  فراگیـر  ریختگـی  هـم  در  ایـن هرگونـه  بنابـر 

جامعـه امـروز مـا، بـا هرنامـی، چـون کشـور در رشایط 

احسـاس  کـه همـه  یعنـی رشایطـی  اسـت،  شـکننده 

زیـان مـی کند، مـی تواند بـه رسعت به سـیلی ویرانگر 

بـرای کشـور تبدیـل گـردد، در رشایـط کـه امـروز همـه 

دیگـری را مقـر مـی داننـد، قطعـا بـه انـدازه کافـی 

بـرای حملـه بـه دیگـران دلیـل هـم دارنـد. در چنیـن 

رشایطـی بایـد منتظـر خسـارت هـای عظیم وبـزرگ تر 

از ایـن باشـیم، چیـزی که هـر روز مثل آوار سـهمگینی 

هسـتی جامعـه ی مـا را بـه نابـودی کشـانیده و مـی 

کشـانند.

محمد عرفانی

فقدان عدالت اجتماعی ؛ 
اصلی ترین عامل نابسامانی در افغانستان
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سید لطیف سجادی

تنش امریکا – روسیه و تأثیر آن بر روند صلح افغانستان
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 بازی با اعداد              3244
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3139    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3414
شاه سفید را در خانه  c3 حرکت دهید. 

3443

جواب هدف         2892

  

 
ت

رب

ش م

هنرو

ثور
ممکن است امروز روز پر مشغله ای داشته باشید زمانی که بحث کار و تجارت به 
میان اســت. اراده و نظم به شما کمک می کند که در هر کاری موفق شوید. به 

شما توصیه می کنیم که از این شرایط مطلوب بیشترین بهره را ببرید.

جوزا
زمان خوبی برای شروع حرفه جدید و یا گرفتن مسئولیت های جدید در کار و 
تجارت اســت. می توانید هر کاری که مربوط به امور فکری است انجام دهید و 

فرصتی پیدا کنید که در جامعه خودتان را اثبات کنید.

سرطان
امروز صبح احســاس خیلی خوبی دارید و فرصتی برای شــروع کســب و 
کاری با شــخصی را نیز خواهید داشت. به شما توصیه می کنیم که توصیه 

های یک خانم در اطراف تان را بپذیرید به شــما کمک می کند.

اسد
پول زیادی را در کار یا تجارت به دســت خواهید آورد. ممکن اســت برای یک 
سفر شخصی و یا سرمایه گذاری بلند مدت برنامه ریزی کنید. امروز بعد از ظهر 

ممکن است به یک مالقات با شخصی دعوت شوید.

سنبله
ممکن است بخواهید که برای خانه خود چیزهای ارزشمندی بخرید البته به کمک 
یکی از بســتگان. در محیط کاری و تجارت فرصتی خواهید داشت که مشکالت 
حساس رئیس و شــرکای کاری تان را حل کنید و خودتان را اثبات کنید. امروز 

باید از حدس و گمان اجتناب کنید.

حمل
امروز صبح ممکن است به چیزهای زیادی در محیط کاری و تجارت دست پیدا 
می کنید. مالقات با دوستان تان همچنین بسیار عالی می باشد. ستاره شناسان 

توصیه می کنند که شریک عاطفی تان را نادیده نگیرید.

میزان
امروز صبح احســاس خیلی خوبی دارید و فرصت خوبی دارید که در انجام 
هر کاری موفق شــوید. و کارهای مهمی که چند روز پیش آغاز کرده اید را 
با موفقیت به اتمام برسانید. نتایج کاری تان شروع به نمایان شدن خواهند 

کرد. می توانید خود را در جامعه اثبات کنید.

عقرب
به نظر می رسد که حس و حال خیلی خوبی دارید و سرشار از انرژی هستید، 
و در حال حاضر می توانید هر مشــکلی را حل کنید. می توانید به چیزهای 

زیادی در زندگی حرفه ای و کاری تان دست پیدا کنید. 

قوس
فرصت خوبی دارید تا خودتان را در کار و جامعه اثبات کنید. اما حسادت شرکا 
و همکاران تان برانگیخته خواهد شد. شریک عاطفی تان از اینکه هزینه های 

زیادی را صرف چیزهای بی ارزش می کنید ناراحت است.

جدی
به نظر می رسد که در حس و حال عالی هستید، هم از نظر فیزیکی و هم 
از نظر روحی. می توانید در انجام هرکاری امروز موفق شــوید، اما به شــما 
توصیه می کنیم که مواظب باشــید و خودتان را تحمیل نکنید. با شــریک 

عاطفی تان سازش خوبی دارید.

دلو
روز خوبی برای کارهای حرفه ای و تجاری می باشــد، و می توانید خودتان را در 
جامعه اثبات کنید. امروز صبح ممکن است یک قرار داد مالی سودآوری را امضا 
کنید. به شــما توصیه می کنیم که صبور باشید، زیرا که نتایج به زودی نمایان 

خواهد شد. 

2893

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

وجود داشته باشد.
  8 کلمه: متوسط 

 16 کلمه:  خوب
 24  کلمه: عالی 

زراعــت ـ زارع ـ زرع ـ 
مزرعــه ـ مزارع ـ عار ـ 
عمر ـ عمارت ـ متر ـ مار 
ـ امر ـ رها ـ راه ـ هرات 
ـ تار ـ مرز ـ رمز ـ مزار 
ـ زر ـ زهر ـ زهرا ـ رام 
ـ  مهارت  ـ  رمه  ـ  مهر  ـ 

ماهر ـ همراز ـ اره.
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نویسنده: درو گیلپین فاوست، آتالنتیک

حوت
توســط همکاران و رئیس تان مورد تشویق قرار خواهید گرفت. اما این موضوع 
حسادت اطرافیان را برانگیخته خواهد کرد. به شما توصیه می کنیم که احتیاط 
کنید و هر چیزی را با همکاران تان به اشتراک نگذارید مخصوصا فکرتان را! زمان 

آن است که با سیاست باشید.

 شطرنج                     3415

ا

آمیختــنـ  احرامـ  بازیچهـ  پناهندهـ  تربیهـ  ثانیـ  جبرانـ  چرندیاتـ  
حور ـ خلص ـ دعاگو ـ ذاکر ـ رای گیری ـ زیتون ـ ژاله ـ سخی ـ شوربا ـ 
صالحان ـ ضمیر ـ طاهرین ـ ظالمان ـ عصبانی ـ غماز ـ فقاریه ـ کرامت ـ 

گردنه ـ الزم ـ محبت ـ ناشر ـ ولیکن ـ قلم ـ هیات ـ یار.

ر ش ا ن ا ح ل ا ص ظ ن ت

ن ک ی ل و م ح ب ت ق ی م

غ ع ف ق ث ر ز آ غ ل ر ا

ض ص آ ژ ا ل ه ا ف م ه ر

ذ ب ث م ن چ گ ج ل ی ا ک

پ ا ض م ی ر ی ر ب چ ط ز

ن ن ن ز ش خ ژ ر د ر و ح

ا ی ا و س ل ت ا غ ن ا چ

م ب ر ه ت ص ظ ن ص د ه ن

ل ب پ غ ن ی ر ی گ ی ا ر

ا و گ ا ع د ز ث ذ ا ک ر

ظ ف ق ا ر ی ه ی ا ت ژ آ

هـ

درمی یابیـم و بـا فهـم جنـگ داخلـی چه چیـز از فاکـر. در ایـن راه، گـورا 

هـم در نقـش مـورخ ظاهـر می شـود و هـم منتقـد ادبی. امـا بنا بـه اعرتاف 

خـودش، دسـت بـه قلـم بردنـش نوعـی »کنـش شـهروندی« نیـز هسـت. 

ایـن کتـاب بازمنـود تأمـالت او دربـارۀ معنـای »جنـگ همیشـگی« بـر رس 

نـژاد اسـت، آن هـم نـه فقـط در تاریـخ و ادبیـات آمریـکا، کـه در کل روزگار 

پرتشـویش مـا. او معتقـد اسـت طرز تفکـر امروزی مـا دربارۀ جنـگ داخلی 

»بیـش از همـه، حقایقـی را دربـارۀ خودمـان، موجودیـت سیاسـی مان و 

شـکل تاریخـان آشـکار می سـازد.«

هسـتۀ مرکـزی کتـاب گـورا روایتـی از جنـگ داخلـی اسـت که بـرای خلق 

آن، بازمنودهـای جنـگ را در رستـارس آثار داسـتانی فاکر حالجـی کرده و 

»بـه شـکلی کم وبیـش خطـی« بازآراسـته اسـت. گـورا، در ۱۹ رمـان و بیش 

از ۱۰۰ داسـتان کوتـاه فاکـر، بـه کاوش الیه هـا و روابـط دْوری و تکرارهـا 

بـا اسـتفاده از آن هـا، روایتـی خطـی از جنـگ  و واژگونی هـا پرداختـه و 

یوکناپاتافـا و رویدادهـا و شـخصیت های دنیـای آفریـدۀ فاکـر موسـوم بـه 

دنیـای »متـر« برسـاخته اسـت. فاکـر، بنا بـه اقتضائـات، ترتیـب تاریخِی 

رویدادهـا را عـوض می کـرد، چـون آنچـه در پـِی منایشـش بـود »حقیقـت 

روان شـناختی جبهـۀ خانگـی ایـاالت مؤتلفه« و نیـز پیامدهای جنـگ بود. 

بنـا بـه اسـتدالل گـورا، ایـن کاری اسـت کـه اسـناد واقعـی آن دوره سـخت 

بتواننـد انجامـش دهنـد. و آن حقیقـت روان شـناختی را هـم منی تـوان 

از مطالعـۀ تاریخ نـگاری نژادپرسـتانۀ روزگار فاکـر اسـتخراج کـرد؛ اتفاقـاً 

گـورا ارصار دارد کـه فاکـر تاریخ نـگاری آن روزگار را حتـی نخوانـده اسـت. 

در واقـع، چنیـن درکـی محصـول چیـزی اسـت کـه تونـی موریسـون آن را 

»رویکـرِد رسبرنگردانـدن« فاکر از بار سـنگین پیشـینۀ ظلـم در منطقه اش 

بود. خوانـده 

فاکـر ایـن امتنـاع را بـا تجدیدنظـر )یعنـی بازنگـری هـان شـخصیت ها و 

داسـتان ها( و از طریـق پیشـایندها و دنباله ها و توسـعۀ آنچـه پیش تر گفته 

بـود بـه مرحلـۀ عمـل می رسـاند و بـا ایـن کار، بـه حقایـق پنهـان و بعضـاً 

شـوک آور جنـوِب قصه هایـش نقـب می زنـد. گـورا می کوشـد بـا بازسـازی 

مجموعه آثـار ادبـی فاکـر، آن هـا را حالجی و شفاف سـازی کند، امـا ترشیح ادبِی 

او وارد حیطـۀ مشـارکت می شـود، یعنی خـودش به فاکر می پیوندد. گـورا، در راِه 

کنارآمـدن بـا میـراث دردنـاک نژادپرسـتی در آمریکا و البتـه با خود ویلیـام فاکر، 

روایتـی جدیـد از ایـن داسـتان های مربـوط بـه جنـگ داخلـی ارائـه می دهـد. 

شـاید قوی تریـن روایـت داسـتان جنـگ داخلی بـه قلم فاکر ابشـالوم، ابشـالوم! 

)۱۹۳۶( باشـد، رمانـی کـه محـور آن امتنـاع کوئنتیـن از رو برگردانـدن اسـت. بـا 

آنکـه فاکـر ارصار داشـت کـه کوئنتیـن از زبان خوِد او سـخن منی گویـد، اما گورا 

»حرفـش را کامـل بـاور« منی کند. تکاپـوی کوئنتین برای درک دلیل کشته شـدن 

چارلـز بُـن در واپسـین روزهـای جنگ با ترشیح روایت های پیاپی آشـکار می شـود 

و ایـن شـیوه بـه شـیوۀ خـود فاکـر بی شـباهت نیسـت. کوئنتیـن از هیچ کـدام از 

نسـخه هایی کـه از داسـتان می یابـد راضـی منی شـود و دوبـاره به جسـت وجویش 

ادامـه می دهـد؛ در ایـن جسـت وجوها هـر بار به رازهـای نگران کننده تـری از گناه 

ازلـِی جنـوب آمریـکا دسـت می یابـد: تحریـف و انسـانیت زدایی از قـدرت نـژاد. 

نـژاد اسـت کـه ماشـه را می چکانـد. »پـس چیـزی کـه تحملـش را نـداری پیونـد 

میان نـژادی اسـت، نـه ازدواج بـا محـارم«. لحظـه ای بعـد از اینکه بُن ایـن حرف را 

بـه هـری )هـم بـرادر و هم بـرادِر نامـزدش( می زند، هـری به او شـلیک می کند.

آدم یکـه می خـورد وقتـی فکـر می کنـد که ایـن رمان همزمـان بـا بربادرفته منترش 

شـده اسـت. آنچـه تحسـین مـردم را برانگیخـت مهتـاب و گل هـای ماگنولیـا بود، 

نـه تصویـر به شـدت انتقـادی فاکـر از میـراث پابرجـای بـرده داری؛ آن کـه جایـزۀ 

پولیتـزر را بـرای ادبیـات داسـتانی سـال ۱۹۳۷ گرفـت مـارگارت میچـل بـود، نـه 

فاکـر. امـا دورۀ »آفرینـش انفجـاری« فاکـر، کـه در سـال ۱۹۲۹ آغاز شـده بود و 

حاصـل آن نوشـن ۱۳ کتـاب در ۱۳ سـال بود، نوع دیگـری از توجهات را به خود 

جلـب کـرد کـه دلیـل آن، نوآوری های فرمـی و تجربه گرِی ادبی اش بـود، نه تصویر 

بی پیرایـه ای کـه از مسـئلۀ نـژاد ارائـه می کـرد. در سـال ۱۹۳۹، ژان پل سـارتر در 

مقالـه ای فاکـر را بـه پروسـت تشـبیه کـرد و همین امر باعث شـد فاکر در چشـم 

روشـنفکران فرانسـوی و منتقـدان ادبـی رستـارس جهـان بـه شـخصیتی بت گونـه 

تبدیل شـود. درسـت اسـت که فاکر پولیتزر را نرد، اما در مسـیر کسـب نوبل در 

سـال ۱۹۴۹ گام برمی داشـت.

کانون هـای  از  یکـی  یعنـی  می سی سـی پی،  در  فاکـر،  ویلیـام 

نژادپرسـتی در آمریـکا، بـه دنیـا آمد و زندگـی کرد. اکـر رمان هایش 

نیـز در همیـن رسزمیـن می گـذرد و از ایـن رو، بـرده داری و تبعیـض 

نـژادی موضوعـی آشـنا در آثار اوسـت. جالـب اینکه برخـاف قریب 

بـه اتفـاق نویسـندگان سفیدپوسـِت آن عـر، نشـانه های آشـکاری 

دارد،  وجـود  او  آثـار  در  نـژادی  تبعیـض  بـا  مخالفـت  و  اعـراض  از 

بااین حـال، وقتـی بـه خـوِد او می رسـیم، بـا آدِم نژادپرسـتی مواجـه 

نـدارد. کتـاب جدیـدی  برده هـا همدلـی  بـا  کـه چنـدان  می شـویم 

می پرسـد: تکلیفـان بـا فاکـر چیسـت؟

جـون ۲۰۰۵، اپـرا وینفـری، در پنجاه وپنجمیـن کتابـی کـه برای باشـگاه 

غیرمنتظـره  انتخابـی  بـه  برمی گزیـد، دسـت  تأثیرگـذارش  کتاب خوانـی 

زد: اپـرا ماه هـای پیـِش رو را »تابسـتان فاکـر« نامیـد و سـه رمـان از ایـن 

و  هیاهـو  و  خشـم  گوربه گـور،  داد:  قـرار  توجـه  کانـون  در  را  نویسـنده 

روشـنایی مـاه اوت. این سـه رمـان در یـک مجموعۀ سـه جلدِی مخصوِص 

۱۱۰۰ صفحـه ای بـا وزنـی بیـش از ۹۰۰ گـرم در دسـرتس بـود و هسـت. 

وب سـایت اپـرا وینفـری چنـد ویدیـوی کوتـاه از درس گفتارهـای سـه  نفـر 

از اسـاتید ادبیـات را در اختیـار گذاشـت تـا خواننـدگان بتواننـد بـا کمک 

آن هـا قلـم بسـیار دشـوار ایـن نویسـنده را بفهمند. سـه گانۀ فاکر فـوراً به 

جایـگاه دوم در لیسـت پرفروش های آمازون رسـید. برخـی منتقدین ادبی 

وینفـری را بـرای معرفـی دوبـارۀ ویلیـام فاکـر بـه عمـوم مـردم سـتودند؛ 

برخـی دیگـر هـم هـر حرفـی دربارۀ معرفـِی دوبـاره یا احیـای فاکـر را زیر 

سـؤال بردنـد و گفتنـد اصـالً فاکر هیـچ گاه از ذهن مردم جدا نشـده بود.

طـی پانـزده سـالی کـه از آن روز سـپری شـده، مسـائل مربـوط بـه نـژاد و 

تاریـخ -کـه نقشـی محـوری در آثـار فاکـر داشـتند- موضوعیـت بیشـرتی 

یافته انـد. امـروزه بایـد چـه دیدگاهـی بـه ایـن نویسـندۀ پیشـگام و برنـدۀ 

نوبـل داشـته باشـیم کـه با تـراژدی نژادپرسـتی در کشـور ما در نـرد بود؟ 

کـه هـم  نـردی  تشـویش برانگیز؛  و در عیـن حـال،  نـردی روشـنگرانه 

حقایـق شـگفت آور بـرشی را بازتـاب مـی داد و هـم محدودیت هـای مردی 

سفیدپوسـت و اهـِل جنـوب را کـه در سـال ۱۸۹۷ در فضـای خفقـان آور 

جامعـۀ بسـته و نژادپرسـت می سی سـی پی زاده شـده بـود. ایـن روزها که 

بیـداری جدیدی نسـبت به مسـائل نژادی را تجربه می کنیـم، فاکر قطعاً 

جـای کار و بررسـی موشـکافانه دارد. مایـکل گـورا، اسـتاد زبـان و ادبیات 

انگلیسـی در کالـج اسـمیت، فاکـر را مهم تریـن رمان نویـس قرن بیسـتم 

می دانـد. کتـاب جدیـد گـورا غم انگیزتریـن واژگان: ویلیام فاکـر و جنگ 

داخلی۱نام دارد و اثری بسیار غنی، پیچیده و شیواست. او در این کتاب 

رشح می دهـد کـه در قـرن بیسـت ویکم چـرا و چگونه بایـد آثار فاکـر را با 

بازنگـری رمان هایـش از منظـر جنگ داخلـی )»پیکار محـوری تاریخ ملت 

مـا«( بخوانیـم. جنـگ داخلـی جـزء موضوعـات آشـکاِر آثار فاکر نیسـت و 

»بیـش از آنکـه بـه شـکل داسـتان درآیـد، تلویحـاً بـه آن اشـاره می شـود«؛ 

بـه بیـان دیگـر، در آثـار فاکـر، جنـگ داخلـی هـم »همه جـا« هسـت و 

هـم »هیچ جـا« نیسـت. فاکـر منی توانـد از جنـگ، پیامدهـا و معنایـش 

بگریـزد و گـورا معتقد اسـت ما هـم منی توانیم. در رمان تسـخیرناپذیران۲ 

شـخصیت رینگـو، بـردۀ سـابق، در بحبوحـۀ کشـمکش بـرای کسـب حق 

رأی در دوران بازسـازی ایـاالت متحـده، می گویـد: »این جنـگ هنوز متام 

نشـده. اتفاقـاً تـازه درست وحسـابی رشوع شـده«. بـه همیـن دلیـل اسـت 

کـه بـرای ما هـم )مثل جیسـون و کوئنتیـن کامپسـن( کلمه هـای »بود« و 

»دوبـاره« واقعـاً »غم انگیزتریـن واژگان« هسـتند. بـه بیان گـورا، »آنچه  بود 

هرگز متـام منی شـود.«

داخلـی  جنـگ  از  چه چیـز  فاکـر  فهـم  بـا  کـه  بدانـد  می خواهـد  گـورا 

آیا باید رمان های فاکنر  را بخوانیم و 
زندگی اش را فراموش کنیم؟ - بخش اول

افغانسـتان مـا: دیـروز شـنبه 7 حمـل از روز جهانـی تیاتـر در تـاال 

کابـل ننـداری تجلیـل صـورت گرفـت. 

در ایـن مراسـم کـه از سـوی ریاسـت تیاتـر ملـی وزارت اطالعـات و 

فرهنـگ برگـزار شـده بـود، پیامـی از سـوی رییـس جمهـور محمـد 

ارشف غنـی نیـز خوانده شـد و وی در این پیامـش روز جهانی تیاتر 

را بـه هرمنـدان و متـام مـردم کشـور تریـک گفـت و خاطر نشـان 

کـرد کـه در افغانسـتان در دورۀ امانـی بـه خاطـر رشـد تیاتـر تالش 

صـورت گرفتـه و گام های ارزشـمندی برداشـته شـده اسـت.

هم چنـان در پیـام رییـس جمهـوری گفتـه شـد کـه رشایـط جنـگ 

و ناامنی هـای گذشـته در راسـتای پیرشفـت و فعالیت هـای هـری 

بـه خصـوص در عرصـۀ تیاتـر، مانـع ایجـاد کـرده بود و بدون شـک 

کـه بـا برقـراری صلـح زمینـۀ پیرشفـت هـر نیـز در کشـور فراهـم 

می شـود.

اطالعـات  وزارت  رسپرسـت  زهیـر  طاهـر  محمـد  مراسـم  ایـن  در 

و فرهنـگ صحبـت کـرد و ضمـن تریکـی ایـن روز بـه هرمنـدان 

و متـام مـردم کشـور، در رابطـه بـه پیشـینۀ تیاتـر در افغانسـتان 

معلومـات ارایـه کـرد.

رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ گفـت کـه بـه صـورت رسـمی 

تیاتـر در زمـان شـاه امـان اللـه خـان بنیـان گذاشـته شـد و در آن 

دوره تحـول در عرصه هـای مختلـف فرهنگـی بـه میـان آمـد و امـا 

اگـر آن دوره را بـا حـال مقایسـه کنیـم پیرشفتی نداریـم و این مایۀ 

اسـت. نگرانی 

وی خاطرنشـان کـرد کـه پییرشفـت در جامعه بسـتگی بـه پیرشفت 

فرهنـگ و هـر دارد و گفـت کـه امیـدوار اسـت در جریـان همیـن 

سـال فعالیت هـای تیاتـر تحـول و پیرشفـت داشـته باشـد.

محمـد طاهـر زهیـر هم چنـان تاکیـد منـود کـه وزارت اطالعـات و 

فرهنـگ در نظـر دارد کـه نشسـتی برگـزار کنـد تا در این نشسـت، 

فرهنگیـان و پیش کسـوتان هـر افغانسـتان، دیدگاه هـا و نظریـات 

شـان را در راسـتای بهبـود هـر تیاتـر رشیـک منایند.

ادبیات

کارگردان »جیمز باند« فلم اقتباسی 
»شبح توکیو« را می سازد

بازار فلم جشنواره کن مجازی شد

افغانسـتان مـا: کـری فوکونـاگا فلم اقتباسـی »شـبح توکیـو« را برای 

لجنـدری کارگردانـی می کنـد.

بـه گـزارش ورایتی، کـری فوکونـاگا مسـئولیت کارگردانی اقتباسـی 

»شـبح  علمی تخیلـی  کمیـک  کتاب هـای  مجموعـه  از  سـینایی 

توکیـو« را بـرای رشکـت لجنـدری بـر عهـده گرفتـه اسـت.

داسـتان ایـن مجموعـه در سـال ۲۰۸۹ به وقـوع می پیونـدد؛ زمانی 

کـه بـرش کامـالً بـه تکنولـوژی معتاد شـده تا بـا کمـک آن از واقعیت 

فـرار کنـد. ماجـرا درباره شـخصیت هایی به نام دبی دکـی و لد دنت 

اسـت کـه مسـئولیت حفـظ آرامـش را در جزیره هـای لس آنجلـس بر 

عهـده دارنـد. آنهـا با یـک ماموریت جدیـد روبه رو می شـوند و باید به 

آخرین کشـور بـدون تکنولوژی زمین بروند: کشـور باغچـه ای توکیو.

عـالوه بـر کارگردانـی، فوکونـاگا هـم چنیـن تهیه کننـده ایـن فلم در 

همراهـی بـا جان سـیلک و هیـدن التنباک خواهد بـود. ریک رمندر 

کـه خالـق مجموعـه کمیک هـای »شـبح توکیـو« بـوده، مسـئولیت 

نوشـن فلـم نامـه اقتباسـی را بـر عهـده خواهد داشـت.

فوکونـاگا کارگـردان جدیدتریـن قسـمت از مجموعـه فلم های جیمز 

بانـد بـا نقش آفرینـی دنیـل کـرگ یعنی »زمانـی برای مردن نیسـت« 

بـوده کـه اکـران آن بارهـا بـه تاخیـر خـورده اسـت. این فلـم در حال 

حـارض قـرار اسـت روز هشـتم اکتر اکران شـود.

از فلم هـای قبلـی فوکونـاگا می تـوان از »سـین نومـره«، »جیـن ایر« 

و »هیوالهـای بی وطـن« نـام برد. بـرای تلویزیـون، او کارگردان فصل 

اول »کارآگاه حقیقـی« اچ بـی او و »دیوانـه« نت فلیکـس بـود. او در 

حـال حـارض مشـغول کارگردانـی سـه اپیـزود اول از رسیـال جنـگ 

جهانـی دوم »اربابـان هوا« اسـت.

رمنـدر تـا بـه حـال چنـد کمیـک بـوک را بـرای تلویزیـون و سـینا 

اقتبـاس کـرده کـه از جملـه آن هـا می تـوان از عناویـن مارولـی نـام 

بـرد کـه الهام بخـش »انتقام جویـان: پایان بـازی«، »فالکـون و رسباز 

زمسـتان« و »ددپـول ۲« بودنـد. مجموعه کمیک او بـا عنوان »کالس 

اثـر  و  بـه رسیالـی در شـبکه سـای فای شـد  مرگبـار« هـم تبدیـل 

دیگـرش بـا عنـوان »مامـور تـرس« در حـال حـارض در حـال تبدیـل 

شـدن بـه یـک رسیـال بـرای آمـازون اسـت.

بـازار فلـم مجـازی کـن ۲۰۲۱ امسـال طـی چهـار روز و فقـط بـه 

صـورت مجـازی برگـزار خواهـد شـد. 

بازار فلم امسـال جشـنواره کن )Marché du Film( که از مهم ترین 

رویدادهـای سـینایی جهان در حوزه عرضـه، معرفی و بازاریابی آثار 

سـینایی اسـت از تاریـخ ۲۵ تـا ۲۸ مـی )۳ تـا ۷ خـرداد( از طریـق 

پلتفـورم آنالین »Marchedufilm.com«  برگزار خواهد شـد؛ این در 

حالـی اسـت که هفتـاد و چهارمین جشـنواره کن طبـق برنامه قبلی 

قرار اسـت به صـورت حضوری برگزار شـود.

بـه سـبب رشایـط ناپایـدار شـیوع ویـروس کرونـا در رسارس جهـان، 

بـرای  چندانـی  متایـل  بین املللـی  رشکت کننـدگان  از  بسـیاری 

رشکـت در بـازار فلـم کـن بـه صـورت حضـوری ندارنـد، ضمـن اینکه 

تاریخـی  سـینایی  فعـاالن  بـرای  تابسـتان  در  کـن  بـازار  برپایـی 

دیرهنـگام اسـت؛ چـرا کـه فرصـت کافـی بـرای یافـن پروژه هـای 

سـینایی و رسمایه گـذاری و سـاخت آنهـا در فصـل تابسـتان فراهم 

نخواهـد بـود. 

بـازار آنالیـن جشـنواره کـن مشـابه سـال گذشـته برگزار خواهد شـد 

و کمپانـی فلم سـازی پروژه هـای جدیـد خـود را بـه توزیع کننـدگان 

نیـز  شـده  سـاخته  فلم هـای  و  کـرد  خواهنـد  معرفـی  بین املللـی 

از طریـق پلتفـرم آنالیـن بـازار جشـنواره کـن بـه منایـش گذاشـته 

می شوند.جشـنواره فلـم کـن سـال گذشـته بـه دلیـل بحران شـیوع 

ویـروس کرونـا برگـزار نشـد و امسـال ابتـدا قرار بـود در تاریـخ اصلی 

۱۱ تـا ۲۲ مـی برپـا شـود اما در نهایت تصمیم بر این گرفته شـد که 

امسـال نیـز بـا حدود دو مـاه تاخیـر و از ۶ تا ۱۷ جوالی برگزار شـود 

و »اسـپایک لـی« کارگـردان آمریکایـی ریاسـت هیـات داوران بخش 

رقابتـی را بـر عهـده خواهد داشـت.

خبر
از روز جهانی تیاتر 

در کابل گرامی داشت شد

سینما

رویداد

ترجمه: علیرضا شفیعی نسب، سایت ترجمان 



آنخل دی ماریا، ستاره آرجانتاینی PSG، در آستانه 

شکسـن رکـورد 103 پـاس گل سـافت سوسـیچ 

بـرای پـاری سـن ژرمـن اسـت.دی ماریـا از زمـان 

پیوسـن به PSG در سال 2015 تاکنون 99 پاس 

گل داده اسـت. در ایـن فصـل او 12 پـاس گل داد 

و بـه صـورت متوسـط در هـر 173 دقیقه یک پاس 

گل بـه هـم تیمـی هـای خـود داده اسـت. حداقل 

10 بـازی دیگـر از فصـل 21-2020 باقـی مانـده 

اسـت و  دی ماریا اکنون در آسـتانه شکسن رکورد 

تاریخی تعداد پاس گل در پاری سـن ژرمن اسـت. 

اگر سـتاره آرجانتاینی بتواند تعـداد پاس گل های 

خـود را بـه 104 عـدد برسـاند، رکـورد 103 پـاس 

 PSG گل سوسـیچ کـه در سـال های حضـورش در

از سـال 1982 تـا سـال 1991 بـه ثبـت رسـاند را 

پشـت رس خواهد گذاشـت. دی ماریا که به تازگی 

قرارداد خود با PSG را تا سـال 2022 متدید کرده 

اسـت، گفـت : "مـن در بـازی های اخیر مشـتاق و 

هیجـان زده بـودم کـه بـه صد پاس گل برسـم. این 

خیلـی بـرای من مهم اسـت. پـس از آن هم باید به 

103 پـاس گل و برسـم و با رسـیدن بـه 104 پاس 

گل رکورد سوسیچ را پشت رس بگذارم.این موضوع 

بسـیار مهمی خواهد بود چرا که در تاریخ باشـگاه 

باقـی مـی مانـد و بـرای همیشـه ثبت می شـود، تا 

وقتـی کـه یک نفر دیگـر بتوانـد از رکـورد من عبور 

کند.اکنـون مـن بـا نیـار و امباپـه بازی مـی کنم، 

بازیکنانی که در این باشـگاه در حال تاریخسـازی 

هسـتند و من هم می خواهم به تاریخسـازی ادامه 

دهـم." در تاریـخ باشـگاه پـاری سـن ژرمن سـافت 

سوسـیچ بـا 103 گل بیشـرین تعداد پـاس گل را 

داده اسـت و پـس از او دی ماریـا بـا 99 پـاس گل، 

مصطفـی دالـب بـا 80، خاویـر پاسـتوره بـا 56 و 

کیلیـان امباپه بـا 54 پاس گل قـرار دارند.

دی ماریا: می خواهم مثل نیمار و امباپه تاریخ ساز شوم

ورزش
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اسـت. تـاش مجدانـه متـام کشـورها الزم  وضعیـت 

بایـدن اندکـی پـس از ورود بـه کاخ سـفید، جـان کـری، وزیر 

خارجـه پیشـین امریـکا، را بـه عنـوان مأمـور ویـژه در امـور 

اقلیمـی تعییـن کرد که زیر چر شـورای امنیـت ملی فعالیت 

می کنـد.

پاریـس  اقلیمـی  پیـان  بـه  را  امریـکا  تنهـا  نـه  بایـدن 

برگردانـده، بلکـه خواهان ایفـای نقش فعال متام کشـورها 

بـرای تحقـق آماج آن پیان تا سـال ۲۰۳۰ میادی اسـت.

در  را  جهـان  اقلیمـی  تغییـرات  سـفید  کاخ  اعتقـاد  بـه 

وضعیتـی اضطـراری قـرار داده و بـرای بیـرون رفـن از ایـن 

یـک نشسـت  در  بـرای رشکـت  از رسان کشـورهای جهـان  بایـدن 

آناینـی در برخـورد بـا تغییـرات اقلیمـی دعـوت کرده اسـت. روسـیه 

و چیـن نیـز بـه ایـن نشسـت دعـوت شـده اند. بـه نظـر کاخ سـفید 

کشـورهایی که مسـئول تغییرات اقلیمی هسـتند، باید بیشـر عمل 

 . کنند

جـو بایـدن، رئیـس جمهور ایـاالت متحده، بـا هدف تقویـت تاش ها 

بـرای مقابلـه بـا تغییـرات اقلیمـی جهـان، از رسان کشـورها بـرای 

رشکـت در یـک نشسـت آناینـی در روزهـای ۲۲ و ۲۳ اپریـل دعوت 

اسـت. کرده 

بـه گفتـه کاخ سـفید ، بایـدن بـرای ۴۰ نفـر از زمامـداران برجسـته 

جهـان، از جملـه بـرای رهـران چیـن و روسـیه، دعوتنامـه فرسـتاده 

اسـت.

ژی  روسـیه،  جمهـور  رئیـس  پوتیـن،  والدیمیـر  از  رسان  میـان  از 

جین پینـگ، رهـر جمهـوری خلـق چیـن، آنـگا مـرکل، صدراعظـم 

آملـان و اورسـوال فـون درالیـن، رئیـس کمیسـیون اتحادیـه اروپـا نـام 

بـرده شـده اسـت.

کـه  جهـان  بـزرگ  اقتصـاد   ۱۷ کـه  اسـت  آن  سـفید  کاخ  هـدف 

مسـئولیت ۸۰ درصـد از آلودگـی محیـط زیسـت را بـه دوش دارنـد، 

بـا عـزم و تعهـدی جدی تـر در جهـت حـل مشـکات اقلیمـی اقـدام 

کننـد.

متحـده،  ایـاالت  پیشـین  رئیـس جمهـور  ترامـپ،  دونالـد  برخـاف 

کـه بـه تغییـرات اقلیمـی کمریـن بهایـی منـی داد و کشـورش را از 

پیـان زیسـت بومی پاریـس خـارج کـرد، جـو بایـدن نشـان داده کـه 

بـه مسـائل اقلیمـی توجـه زیـادی دارد و مصمـم اسـت کشـورها را به 

افزایـش تعهـدات خـود در ایـن زمینـه ترغیـب کنـد.

بایدن سران جهان را به نشست تغییرات اقلیمی دعوت کرد

مسی و رونالدو ممکن است به لیگ مکزیک یا MLS بپیوندند

ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان 
خارج شد، شورای اروپا محکوم کرد

ساری هدایت غول ترکیه ای را برعهده می گیرد؟

جهش سود صنعتی چین در دو ماهه اول سال ۲۰۲۱ میالدی

آنهاسـت. بـرای کشـن"  دادن 

خشـونت خانگی و زن کشـی یک مشکل جدی 

در ترکیـه به شـار مـی رود. آقای اردوغـان بارها 

از خشـونت علیـه زنـان در ترکیـه انتقـاد کـرده و 

گفتـه اسـت دولـت او ایـن مسـاله را ریشـه کـن 

خواهـد کرد.

کنوانسـیون ۲۰۱۱ اسـتانبول دولت هـا را ملـزم 

خشـونت  کـه  می کنـد  قوانینـی  تصویـب  بـه 

خانگـی، تجـاوز جنسـی زناشـویی، ختنـه زنـان 

و آزارهـای مشـابه را مـورد پیگـرد قانونـی قـرار 

دهنـد.

ایـن  می گوینـد  ترکیـه  در  محافظـه کاران 

را  آن  ارزش هـای  و  خانـواده  نهـاد  کنوانسـیون 

تهدیـد می کنـد و مـروج همجنسـگرایی اسـت. 

ایـن  کـه  اسـت  پایـه  ایـن  بـر  آنهـا  اسـتدالل 

کنوانسـیون بـر برابری جنسـیتی و عدم تبعیض 

می کنـد. تاکیـد  جنسـی  گرایـش  مبنـای  بـر 

پـس از مطـرح شـدن بحـث خـروج ترکیـه از این 

کنوانسـیون، زنان در این کشـور بارها تجمعاتی 

در مخالفـت بـا ایـن خروج برگـزار کردند.

منتقـدان مـی گویند این اقـدام ترکیه باعث دور 

شـدن بیشـر ترکیه ار ارزش ها و اصول اتحادیه 

اروپا می شـود.

بـرای  بین املللـی  کنوانسـیون  یـک  از  ترکیـه 

خشـونت  و  زنـان  علیـه  خشـونت  از  جلوگیـری 

اسـت. شـده  خـارج  خانگـی 

خـروج ترکیـه از کنوانسـیون شـورای اروپا معروف 

بـه کنوانسـیون اسـتانبول با امضـای رجب طیب 

شـده  نهایـی  ترکیـه  رئیس جمهـوری  اردوغـان، 

است.

مقام هـای ترکیـه دلیـل خـروج ایـن کشـور از این 

کنوانسـیون را اعـام نکردنـد و زهـرا زمـرد، وزیـر 

خانـواده ترکیـه گفته اسـت قانون اساسـی ترکیه 

حقـوق زنـان ایـن کشـور را "تضمیـن می کنـد."

شـورای اروپـا ایـن اقـدام ترکیـه را محکـوم کـرده 

و آن را "عقبگـرد بزرگـی" در حفاظـت از زنـان در 

داخـل و خـارج ترکیـه خوانـده اسـت.

ترکیـه ده سـال پیش ایـن معاهـده بین املللی را 

امضـا کـرده بـود کـه هدفـش جلوگیـری و از بین 

بـردن خشـونت علیـه زنـان و خشـونت خانگـی 

است.

حـزب  مهم تریـن  خلـق،  جمهوری خـواه  حـزب 

انتقـاد  اقـدام دولـت  ایـن  از  ترکیـه  مخالـف در 

کـرده اسـت. گوگچـه گوچـن، معـاون ایـن حـزب 

گفتـه اسـت خـروج ترکیـه از ایـن کنوانسـیون بـه 

معنـای "شـهروند درجـه دو بـودن زنـان و اجـازه 

روابـط راهـردی دو کشـور " توصیـف کـرد. از آن 

زمـان مقام هـای حکومتـی همـواره از ایـن سـند 

کـه ابهامـات زیـادی دربـاره آن مطـرح شـده دفاع 

کرده  انـد. ِآیت اللـه خامنـه ای در سـفر پنـج سـال 

پیـش رئیـس جمهـور چین به تهـران گفـت توافق 

سـاله،  اسـراتژیک ۲۵  روابـط  "بـرای  دو کشـور 

کامـا درسـت و حکمت آمیـز اسـت"

مفاد سند چیست؟

دولـت ایـران و چیـن دربـاره جزئیـات ایـن سـند 

سـخن نگفته اند.پیشـر علـی آقامحمـدی، رئیس 

در  خامنـه ای  آیت اللـه  دفـر  اقتصـادی  گـروه 

دامنـه  ایـران  دولتـی  تلویزیـون  بـا  گفت وگویـی 

همکاری هـا گفتـه بـود ایـن همـکاری ۲۵ سـاله 

از  اقتصـادی  برنامه ریـزی  حوزه هـای  همـه  "در 

جملـه نفـت و گاز، صنایـع الکرونیـک، حوزه های 

دانـش بنیـان و غیره اسـت." ترولیوم اکونومیسـت 

کـه رسـانه  ای تحلیلـی در حـوزه انـرژی اسـت ۱۲ 

شـهریور پارسـال نوشـت قـرار اسـت چیـن ۲۸۰ 

میلیـارد دالر در صنایع نفـت و گاز و ۱۲۰ میلیارد 

دالـر در صنعت حمـل و نقل ایـران رسمایه گذاری 

کنـد. بـه نوشـته ایـن نرشیـه، ایـن رسمایه گـذاری 

همـراه بـا تخفیـف در خریـد نفـت بـود، در اجرای 

و  مـی داد  اولویـت  چیـن  بـه  توسـعه  طرح هـای 

امـکان حضـور پنـج هـزار نیـروی امنیتـی چیـن 

اسـاس  بـر  می کـرد.  فراهـم  را  ایـران  خـاک  در 

ایـن گـزارش کـه بـا تکذیـب محمـد جـواد ظریـف 

همراه شـد، چیـن در خرید نفت، گاز و محصوالت 

پروشـیمی از تخفیفـی تـا ۳۲ درصـد برخـوردار 

می شـود و دو سـال حـق دیرکـرد در پرداخـت را 

خواهـد داشـت.

امضـا  و چیـن  ایـران  سـند همـکاری ۲۵ سـاله 

یـی،  وانـگ  دیـدار  جریـان  در  سـند  ایـن  شـد. 

وزیـر امـور خارجـه چیـن و محمـد جـواد ظریـف، 

همتـای ایرانـی اش در تهران به امضا رسـید. وزیر 

خارجـه چیـن کـه بـه دعـوت همتـای ایرانـی بـه 

تهران سـفر کـرده اسـت، ابتدا با حسـن روحانی، 

رئیـس جمهوری و علی الریجانی مشـاور آیت الله 

خامنـه ای، رهـر ایـران دیـدار کـرد. بـا وجـود آن 

رسـمی  مسـئول  ایـران  خارجـه  امـور  وزارت  کـه 

هاهنگـی دربـاره ایـن سـند معرفـی شـده امـا 

گفتـه شـد کـه علـی الریجانـی، مشـاور آیت اللـه 

خامنه ای و رئیس پیشـین مجلـس نقش اصلی را 

در مذاکرات مربوط به این سـند ایفا کرده اسـت.

ایـران )ایرنـا( در  بـه گـزارش خرگـزاری دولتـی 

دیـدار وزیـر امـور خارجه چیـن با آقـای الریجانی 

دو طـرف "بـر بسـط همـه جانبـه روابـط مبتنی بر 

مشـارکت جامع راهـردی تاکید کردند." انتشـار 

خـر تهیه سـند همـکاری بلند مدت بیـن ایران و 

چیـن اوایـل تابسـتان خرسـاز شـد و انتقادهـای 

زیـادی را بـه دنبـال داشـت. منتقـدان ایـن سـند 

را بـا قراردادهایـی ماننـد "ترکانچـای" مقایسـه 

بـه چیـن در  از حـد  بیـش  امتیـازات  از دادن  و 

وضعیتـی کـه ایـران بـا تحریم هـای امریـکا روبـرو 

رسطـان  اوایـل  کردنـد.  نگرانـی  ابـراز  اسـت، 

محمـود احمدی نـژاد، رئیـس جمهـوری پیشـین 

ایـران، درباره قرارداد ۲۵ سـاله "پنهـان" و "دور از 

چشـم ملـت ایران" با یک کشـور خارجی هشـدار 

داد و گفـت کـه "ملـت ایـران آن را بـه رسـمیت 

نخواهـد شـناخت." امـا وزارت امـور خارجه سـند 

همـکاری ایـران و چیـن را "افتخارآمیـز و بـه نفـع 

کریستیانو رونالدو تصمیم به ترک یوونتوس گرفته است
کریسـتیانو رونالـدو ممکـن اسـت بـا بـاز شـدن پنجـره تابسـتانی، یوونتـوس را بـه مقصد 

تیمـی جدیـد تـرک کنـد. پـس از حـذف از چمپیونزلیـگ و بـا نزدیـک شـدن بـه تاریـخ 

پایـان قـرارداد کریسـتیانو رونالـدو و یوونتـوس د رتابسـتان سـال 2022، گـزارش شـده 

کـه رونالـدو تصمیـم دارد در پایـان ایـن فصـل و در پنجـره نقـل و انتقاالتـی تابسـتان 

بیانکونـری را تـرک کنـد. گفتـه شـده کـه فوق سـتاره پرتگالـی دیگر در تورین خوشـحال 

نیسـت. از دو تیـم بـا جدیـت بیشـری بـه عنـوان مقاصـد احتالـی رونالدو پـس از ترک 

یـووه نـام بـرده مـی شـود؛ پـاری سـن ژرمـن و یـا اینـر میامـی. رونالـدو بـا وجـودی کـه 

آخریـن سـال هـای فوتبـال خـود بـه رس مـی بـرد، ایـن فصـل نیـز در ترکیـب بیانکونـری 

درخشـان ظاهـر شـد. سـتاره 36 سـاله یـووه در ایـن فصـل در 24 مسـابقه از رسی آ 

23 گل بـه مثـر رسـاند و 3 پـاس گل داد. او همچنیـن در چمپیونزلیـگ نیـز چهـار بـار 

بـرای یوونتـوس گلزنـی کـرد. هـر چنـد بـا توجه بـه بحران شـدید اقتصـادی که بـه دلیل 

رشایـط ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا گریبان گیـر یوونتـوس شـده، موجـب شـده اسـت 

تـا بـه همیـن زودی صحبـت هـا بـرای جدایـی دو طـرف از یکدیگـر، آغـاز شـود. سـایت 

اسـپانیایی OkDiario ادعـا کـرده کـه رونالـدو آماده ترک یوونتوس در تابسـتان اسـت و 

دو نتیجـه نافرجـام بـا یـووه ایـن تصمیـم را تقویـت کـرده اسـت.گزارش شـده کـه رونالدو 

همچنـان از حـذف یوونتـوس از چمپیونزلیـگ بـا شکسـت برابـر پورتـو بـه شـدت ناراحت 

اسـت. همچنیـن CR7 از شکسـت اخیـر یـووه برابـر بنونتـو نیـز به شـدت ناراحت اسـت، 

شکسـتی کـه بـه نظـر مـی رسـد امیدهـای بیانکونـری بـرای دهمیـن قهرمانـی پیاپی در 

رسی آ را ناامیـد کـرد.

پایـان خواهـد رسـید و صحبـت هایـی دربـاره پیوسـن او بـه 

لیـگ آمریـکا نیـز مطـرح بـوده اسـت. نـام دیویـد بـکام و تیم 

اینرمیامـی در مـاه هـای اخیر در ارتباط با احتال پیوسـن 

سـتاره پرتگالـی بـه لیـگ آمریـکا بارهـا مطرح شـده اسـت.

زندگـی در آمریکا بسـیار لـذت برم، از زندگـی در آنجا 

و بـازی در آن لیـگ. امـا اینکـه ایـن اتفـاق باالخره می 

افتـد یـا خیر را مـن منـی دانم."

قـرارداد رونالـدو بـا یوونتـوس نیـز در سـال 2022 بـه 

دو فـوق سـتاره جهـان فوتبـال در حال حـارض آینده نامعلومـی دارند 

و صحبـت هایـی دربـاره پیوسـن هر دو بـه فوتبال امریکای شـالی 

مطرح شـده است.

میـکل آریـوال، رییـس لیگ مکزیـک، دربـاره عاقه خودبـرای ترغیب 

مسـی و رونالـدو در پیوسـن بـه لیـگ مکزیـک و یـا لیـگ امریـکا 

صحبـت کـرده اسـت.

دو لیـگ بـزرگ آمریـکای شـالی در حـال مذاکـره برای پیوسـن به 

هـم و یکـی شـدن هسـتند و آریـوال امیدوار اسـت که ایـن اتفاق پس 

از جـام جهانـی 2026 به میزبانی مشـرک آمریکا، کانادا و مکزیک، 

دهد. رخ 

آریـوال معتقـد اسـت که همچنان که ایـن دو لیگ به رشـد خود ادامه 

مـی دهنـد، مـی تواننـد با یکـی از دو فـوق سـتاره دهه اخیـر فوتبال 

جهـان قـرارداد امضا کنند.

آریـوال گفـت: "اگـر بـا MLS یکی شـویم، یکـی از بهریـن لیگ های 

جهـان خواهیـم شـد. قـدم بعدی این اسـت که مسـی یا کریسـتیانو 

رونالـدو را اینجـا در مکزیـک یـا در آمریـکا داشـته باشـیم. شـاید در 

آخریـن مراحـل بـازی  حرفه ای آنهـا..."

آینـده مسـی هنـوز مشـخص نیسـت و ایـن بازیکـن وارد آخریـن مـاه 

هـای قـرارداد خـود بـا بارسـلونا شـده اسـت. مسـی در مصاحبـه ای 

کـه در مـاه دسـامر انجـام داد گفتـه بود کـه از بازی در لیـگ آمریکا 

اسـتقبال خواهـد کـرد : "مـن همیشـه گفتـه ام کـه فکـر مـی کنم از 

جایجایی خـودداری کردند.

داده هـای مرکـز آمـار چیـن همچنیـن نشـان می دهـد تولیـد 

مـواد خـام امسـال ۳۴۶ درصـد افزایـش داشـته اسـت.

چین در سـال گذشـته میادی در مقایسه با سایر اقتصادهای 

بـزرگ جهـان- که شـاهد رکود بودند- توانسـت با وجود شـیوع 

کرونا به رشـد اقتصادی ۳/۲ درصدی برسـد.

هـدف رشـد اقتصـادی این کشـور در سـال ۲۰۲۱ میـادی ۶ 

درصـد اعام شـده اسـت.

سـود صنعتـی در چیـن داده هـای رشکت هایـی را عمدتـا در 

بـر می گیـرد کـه درآمـد سـاالنه آنهـا بیـش از ۲۰ میلیـون یوان 

)بیـش از ۳ میلیـون دالـر( باشـد.

با بسـته شـدن بسـیاری از کارخانه ها و کسب و کارها در چین 

در سـال ۲۰۲۰ میادی، اقتصاد این کشـور در سـه ماهه اول 

سـال با رسعتی کم سـابقه منقبض شـد؛ به غیر از کووید-۱۹، 

جنـگ تجاری بـا امریکا از دالیل ایـن روند بود.

اقتصـاد ایـن کشـور در این فاصلـه نزدیک بـه ۷ درصد کوچک 

شـد کـه البتـه بعدا به رشـد خـود ادامـه داد؛ در دو دهـه اخیر، 

چین شـاهد رشـد میانگین سـاالنه ۹ درصد بوده اسـت،

افزایـش  کرونـا  شـیوع  زمـان  در  امـا  کشـور  ایـن  صـادرات 

داشـت؛که از جملـه دلیـل آن بـاال رفـن تقاضـا بـرای اقـام 

حفاظـت شـخصی در برابـر کرونـا نظیـر ماسـک و محصـوالت 

بـود. خانـه  از  دورکاری  بـرای  الکرونیکـی 

در سـال گذشـته میادی، بازار نفت شاهد کاهش قیمت بود؛ 

ایـن کشـور در دوران کاهـش تقاضـای جهانی نفت، دسـت به 

واردات فلـه ای و ذخیره سـازی این کاال با قیمـت ارزان کرد.

صنعتـی ایـن کشـور در دو ماه اول سـال حتی در مقایسـه 

بـا مدت مشـابه سـال ۲۰۱۹ میـادی هم ۷۲ درصد رشـد 

داشـته است.

بـه گـزارش رویـرز داده هـای اعام شـده مجموع آمـار این 

دو مـاه را شـامل می شـود تـا توقف فعالیت هـای اقتصادی 

در مـاه فـروری، کـه همزمان با سـال نوی قمـری در چین 

بـود در رونـد کلی تاثیرگذار نباشـد.

البتـه امسـال بـه دلیـل تـرس از ابتـا بـه کرونـا، میلیون ها 

کارگـر چینـی که معموال در ایـن ایام به خانـه می رفتند، از 

بنابـر اعـام مرکـز آمـار چیـن، سـود واحدهـای صنعتـی این کشـور در 

دو ماهـه اول سـال جـاری میادی )جنوری و فـروری ۲۰۲۱( افزایش 

چشمگیری داشـته است.

ایـن سـود ۳/۱۷۰ میلیـارد دالر اعام شـده که در مقایسـه بـا دو ماهه 

اول گذشـته میـادی )۲۰۲۰( حـدود ۱۷۹ درصـد افزایـش نشـان 

می دهـد؛ جنـوری و فـروری پارسـال همزمـان بـا ماههـای اولیـه آغـاز 

شـیوع کرونـا بـود که فعالیت بسـیاری از واحدهای تولیـدی و صنعتی 

متوقف شـدند.

داد ه هـای مرکـز آمـار چیـن همچنین نشـان می دهـد سـود واحدهای 

قـرار اسـت در هفتـه آینده نیز جلسـه دیگری داشـته 

باشـند تـا جزییـات مربـوط بـه قـرارداد احتالـی را 

نهایـی کننـد.

در هفتـه هـای اخیـر شـایعاتی مبنـی بـر احتـال 

بازگشـت سـاری به رسی آ و در دسـت گرفن هدایت 

تیـم ناپولـی بـرای بـار دوم و یـا جایگزینـی بـا پائولـو 

فونسـکا روی نیمکت تیم رم، نیز به گوش می رسـید.

ایـن رسمربـی 62 سـاله در یـک فصلـی کـه هدایـت 

چلسـی را بـر عهـده داشـت ایـن تیـم را بـه قهرمانـی 

در لیـگ اروپـا رسـاند و سـپس در فصـل گذشـته و 

قهرمانـی یوونتوس بـرای نهمین بار متوالـی در رسی 

آ، برنـده اولیـن اسـکودتوی خـود شـد.

گـزارش شـده کـه باشـگاه فرنباغچـه ترکیـه در 

مائوریتزیـو سـاری، رسمربـی  بـا  مذاکـره  حـال 

سـابق ناپولی و یوونتوس، اسـت و این مذاکرات 

در روزهـای آتـی نیـز ادامـه خواهنـد داشـت.

مائوریتزیو سـاری از زمان ترک باشـگاه یوونتوس 

در تابسـتان گذشـته بـدون تیم بـوده اسـت، اما 

او همچنـان طبـق قـراردادی کـه بـا یوونتـوس 

داشـت، تـا زمانـی کـه هدایت تیـم دیگـری را بر 

عهـده نگرفتـه، تـا پایـان زمـان قـراردادش از این 

تیـم بـه صـورت هفتگـی دسـتمزد دریافـت مـی 

. کند

فرنباغچـه نیز پـس از هفته ها ناکامـی رسانجام 

رسمربـی خـود ارول بولـوت را اخـراج کـرد و امره 

بلوزاوغلـو بـه صـورت موقـت هدایـت ایـن تیـم را 

بـرای 10 بـازی باقـی مانـده از ایـن فصـل لیگ 

ترکیـه بر عهـده گرفته اسـت.

کـه  انـد  کـرده  ادعـا  ای  ترکیـه  هـای  رسـانه 

فرنباغچـه بـا سـاری متـاس گرفتـه انـد و رییس 

ایـن تیـم بـه سـاری پیشـنهاد کـرده تـا هدایـت 

گـزارش  طبـق  بگیـرد.  عهـده  بـر  را  فرنباغچـه 

آژانس اسـپور، سـاری و علی کوج، رییس باشگاه 

فرنباغچه، در آسـتانه رسـیدن به توافق هستند و 

امباپه و هالند؛ دو ستاره و یک سرنوشت

فرگوسن: از روی غریزه بازیکن انتخاب می کردم

امباپـه، هالنـد و رئـال مادریـد محکـوم به این هسـتند 

کـه یکدیگـر را بفهمنـد. امباپـه و هالنـد دو سـتاره در 

حـال ظهورنـد کـه بـه کار رئـال مادریـد در پـروژه آینده 

ایـن تیـم می آیند.

احتال بازگشـت کریسـتیانو رونالدو به رئـال مادرید، 

هـر چنـد بیشـر زاییـده تخیـل رسـانه هـا اسـت تـا 

واقعیـت، بـه نظـر مـی رسـد کـه هـدف حقیقـی رئـال 

مادریـد را در سـایه قـرار داده اسـت، امـا در سـطح 

مدیریتـی اوضـاع اصـا چنیـن نیسـت.

برای مدیران رئال بسـیار واضح و روشـن اسـت که این 

تیـم بـرای فصـل 22-2021 بایـد تغییراتـی اساسـی 

کنـد، امـا بـرای محقـق شـدن ایـن منظـور رشایـط 

رس الکـس فرگوسـن، رسمربـی سـابق و اسـطوره 

تقویـت  بـرای  فـاش کـرده کـه  منچسـریونایتد، 

تیمـش بـه بازیکنانـی نیـاز داشـت تـا بعضـی از 

خصوصیات شـخصیتی خودش را داشـته باشـند.

الکس فرگوسـن می گوید وقتی صحبـت از جذب 

بازیکنـان جدیـد بـرای منچسـر یونایتد می شـد، 

او پیـش از هـر چیـز در بازیکنـان جدیـد بـه دنبال 

هـان عـزم راسـخی می گشـت کـه در خـود رساغ 

داشت.

رسمربـی اسـکاتلندی 27 سـال هدایـت یونایتد را 

برعهـده داشـت و از او بـه عنـوان یکـی از بهریـن 

رسمربیـان تاریـخ در جهـان فوتبـال نـام مـی برند. 

اقتصـادی باشـگاه نیـز نیازمنـد تغییر اسـت.

نقطـه رشوع مـی تواند بازگشـت هواداران به اسـتادیوم 

هـا باشـد و از آنجـا بایـد به فکـر عملیات هـای ممکن، 

نقـل و انتقـاالت، مبـادالت و عملیـات اقتصـادی... بـا 

توجـه بـه تصمیـم قطعـی مدیـران رئـال مادریـد و در 

نظـر گرفـن کیلیـان امباپـه و ارلینگ هالند بـه عنوان 

موتورهای تغییر و تحوالت آینده این باشـگاه، آنها قصد 

ندارنـد که منتظـر والدببـاس مبانند.

نـام سـتاره فرانسـوی چهـار سـال اسـت کـه در ارتبـاط 

بـا پیوسـن بـه رئـال مادریـد مطرح مـی شـود و پدیده 

بیسـت سـاله نـاروی نیـز یـک سـال اسـت کـه موضوع 

شـایعاتی در رابطه با ملحق شـدن به تیم زیدان است.

فرگوسـن معتقـد اسـت کـه بخشـی از موفقیتـش 

اسـت  بازیکنانـی  تشـخیص  توانایـی  مدیـون  را 

کـه خصوصیـات اخاقـی و ذهینـت و روحیـه ای 

مشـرک بـا او داشـتند.

فرگوسـن گفـت: "فکـر می کنـم مـی تـوان آن را به 

چند قسـمت تقسـیم کرد. بعضی از بازیکنانی که 

مـن داشـتم فوتبالیسـت هایی کامـا ذاتـی بودند 

کـه بـه صـورت طبیعـی و ذاتی مسـتعد بودنـد. اما 

بازیکنـان دیگـری هـم بودند کـه هان هزم راسـخ 

و اراده من را داشـتند، بازیکنانی که شـاید بهرین 

نبودنـد امـا خـود را بـه بهریـن بازیکنـان تبدیـل 

کردنـد چـرا که آنها نیـز چیزی درون خود داشـتند.

سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین امضا شد
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صدهاتن از باشندگان غور در اعتراض به ناامنی ها مظاهره کردند

رونق کار شرکت های نصب دستگاه های ردیاب در پی افزایش دزدی موترها

نخستین البراتوار جینوتایپنگ در سطح کشور به بهره برداری رسید

 

افتتـاح  از  بنـد کجکـی بعـد  امـور آب می گویـد کـه کار   اداره ملـی تنظیـم 

بنـد کـال خـان ترسیـع یافتـه اسـت. ایـن اداره شـنبه هفتـم حمـل بـا نـر 

تصاویـری از از پیرفـت کار در ایـن پـروه گفتـه اسـت:» کار الت دوم بند کجکـی در والیت 

هلمنـد بـا رشوع سـال نـو رسعت بیشـر پیـدا کرده اسـت. در این گـزارش تصویـری آخرین 

پیرفـت کاری را مشـاهده می توانیـد.«

بندکجکـی در والیـت هلمنـد بـر روی دریـای هیرمنـد اعـار می شـود. ایـن بنـد ظرفیـت 

ذخیـره دومیلیـارد و 800 میلیـون مرمکعـب آب را دارد و حـدود 100 مـر ارتفـاع دارد و 

نزدیـک بـه 2هـزار و 300 مـر مربـع پهنـا دارد. قـرار اسـت ایـن بنـد حـدود 1هـزار و 800 

کیلومـر مربـع زمین هـای خشـک منطقـه را آبیـاری کنـد.

بنـد کجکـی دومیـن بنـد اسـت کـه روی دریـای هیرمنـد اعـار می شـود، بـه تاریـخ چهارم 

حمـل سـال جـاری بنـد کـال خـان در والیت نیمـروز کـه روی این دریا اعار شـده اسـت 

توسـط رئیـس جمهور غنـی افتتاح شـد.

او در مراسـم افتتـاح گفـت کـه با اکال پروژه بنـد کجکی در والیت هلمنـد آب رود هیرمند 

بطـور کامل قابل مدیریـت خواهد بود.

ایـن درحالیسـت کـه ایـران همسـایه غربـی افغانسـتان اکنـون نگـران از ایـن اسـت کـه 

بـا کاهـش جریـان آب بـه آن کشـور بـا مسـاله محیـط زیسـت آسـیب پذیر در سیسـتان و 

بلوجسـتان آن کشـور چگونـه برخـورد کننـد. هرچند افغانسـتان بارها تاکید کرده اسـت که 

حقابـه ایـران بـدون ضایـع شـدن بـه آن کشـور می رسـد.

 صدهـا باشـندۀ غـور، بـار دیگـر در اعـراض بـه  افزایـش 

نـا امنـی در ایـن والیـت، بـه جادههـا برآمـده خواسـتار 

برکنـاری والـی شـده، هشـدار دادنـد کـه اگر به خواسـتۀ 

آنـان رسـیدگی نشـود؛ والـی را خودشـان از والیـت خارج 

خواهنـد کـرد.

این درحالی اسـت که باشـندگان این والیـت در اعراض 

بـه ناامنی هـا، در ۲۷ روز گذشـته برعـاوۀ ایجـاد خیمـه 

تحصـن در مقابـل مقـام والیـت و راه انـدازی تظاهـرات، 

خواسـتار برکنـاری والی شـده و دروازه رشقی مقام والیت 

نصـب  روی  رشکـت   ۱۶ از  بیـش  اخیـر  سـال  یـک  در   

رسمایه گـذاری  کابـل  در  موترهـا  ردیـاب  دسـتگاه های 

کرده انـد.

بـا  همزمـان  کـه  می گوینـد  رشکت هـا  ایـن  مسـؤوالن 

در  به ویـژه  بـزرگ  شـهرهای  در  موترهـا  دزدی  افزایـش 

پایتخـت، کاروبـار آنـان رونـق یافته اسـت و اکنـون شـار 

بزرگـی از موتـرداران بـه نصـب دسـتگاه های ردیـاب در 

هسـتند. عاقمنـد  شـان  موترهـای 

آزمایشـگاه/  کشـور  عامـه  صحـت  وزارت   

البراتـوار جینوتایپنگ در سـطح کشـور را به 

بهره بـرداری سـپرد. ایـن نخسـتین البراتـوار جینوتایپنگ 

شـهر  در  مرکـزی  البراتوارهـای  چارچـوب  در  کـه  اسـت 

کابـل ایجـاد شـده اسـت.

وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامه، روز شـنبه 

را بسـته اند.

قابـل ذکـر اسـت کـه چهار روز پس از بسـته شـدن دروازه 

رشقـی مقـام والیـت، شـاری از باشـندگان والیـت غـور، 

در حایـت از والـی دروازه غربـی مقـام والیـت را بـه روی 

و  خوانـده  کـن  کار  آدم  را  والـی  کردنـد،  بـاز  مراجعیـن 

خواهـان ادامـه کارش شـدند.

از  دیگـر  برخـی  کـه  میشـود  روز   ۲۳ دیگـر،  طـرف  از 

سـاکنان غـور، در دروازه غـرب مقام والیـت خیمه اظ را به 

حایـت از والـی غـور بـر پـا کـرده انـد.

امـروز ۷ حمـل، صدها تن 

از باشـندگان ایـن والیـت، 

بـار دیگـر در جـاده هـای 

و  برآمـده  فیروزکـوه  شـهر 

هشـدار دادنـد کـه اگـر به 

رسـیدگی  آنـان  خواسـته 

نشـود، بـه نافرمانـی هـای 

دسـت  مدنـی،  تـر  تنـد 

زد. خواهنـد 

حکیمـی  حسـن  محمـد 

یـک تـن از فعـاالن مدنـی 

جمـع  در  کـه  غـور،  در 

اعـراض کننـدگان رشکت 

 ۲۷  ” گفـت:  داشـت، 

محمـد بـال، مسـؤول یکـی از این رشکت ها گفـت: »این 

دسـتگاه ها هـم در موجودیـت تیلفون هـای هوشـمند کار 

می دهـد و هـم از طریق مسـج.«

مسـؤوالن این رشکـت  می گوینـد که دسـتگاه های ردیاب 

بـا کارگیـری از ماهـوارۀ جهانـی کار می کنند کـه با نصب 

آن هـا در موترهـا در کنـار دسـت یابی بـه معلومـات دربارۀ 

محـل توقـف یـا مسـیر حرکـت موتـر، از روشـن و خاموش 

شـدن ماشـین نیز بـه صاحبش خـر داده می شـود.

ایـن  پیرفتـۀ  نـوع 

دسـتگاه ها حتـا صداهـای 

ثبـت  نیـز  را  موتـر  داخـل 

می کنـد و بـه مالـک موتـر 

می دهـد. انتقـال 

محمـدی،  عتیق اللـه 

بیـان  کابـل  باشـندۀ 

»به علـت  داشـت: 

ایـن  حداقـل  ناامنی هـا 

کـه  اسـت  وسـیله یی  یـک 

در  را  مـان  موتـر  می تـوان 

باشـیم.« داشـته  کنـرل 

تجـارت  و  صنعـت  وزارت 

7 حمـل، در ایـن مراسـمی ایجـاد ایـن البراتـوار را یـک 

گام بسـیار مهـم در راسـتای تشـخیص انـواع جهش یافته 

ویـروس کرونـا خوانـد و گفـت: »وزارت صحـت عامـه بـا 

ایجـاد ایـن البراتـوار قادر به تشـخیص انواع جهـش یافته 

ویـروس کرونـا در داخـل کشـور شـده اسـت.«

او اضافـه کـرد، بـا اسـتفاده از ایـن البراتـوار مـا می توانیم 

کشـور  داخـل  در  را  کرونـا  ویـروس  جنیتکـی  منشـاء 

را  ویـروس  جنتیـک  جهـش  سـیر  و  مناییـم  تشـخیص 

هـای  برنامـه  آن  مبنـای  بـر  و   بررسـی  در  سـطح کشـور  

مناییـم. تنظیـم  را  تشـخیصی 

رسپرسـت وزارت صحـت عامـه، از تشـخیص نـوع جدیـد 

ویـروس کرونـا در کشـور خـر داده ترصیـح کـرد کـه بـا 

اسـتفاده از ایـن البراتـوار مـا توانسـتیم هفت مـورد مثبت 

نـوع جهـش یافتـه ویـروس کرونـا )نـوع انگلیسـی( را در 

کشـور تثبیـت کنیـم.

آقـای مجـروح همچنـان از متخصصـان افغـان کـه زمینـه 

روز مـی شـود کـه مـا تحصـن داریـم وخواهـان برکنـاری 

مسـئوالن  ولـی  غورهسـتیم،  والـی  کوهنـورد  نورمحمـد 

توجـه ندارنـد، باشـندگان غـور از ناامنـی هـا بـه سـتوه 

” انـد.  آمـده 

وی در ادامـه افـزود: “مـا اینبـار بـه دولـت میگوییـم کـه 

اگـر بیشـر از ایـن بـا صرمـردم بـازی کنـد، والـی را بـه 

زورمیکشـیم و مسـئولیت بـه دوش دولـت خواهـد بـود.”

مظاهـره چیـان گفتنـد، بـا آنکـه حکومـت در جریـان این 

خواسـت هـای شـان قـراردارد؛ امـا سـکوت اختیـار کـرده 

است. 

از  دیگـر  تـن  یـک  فیروزکـوه  شـهر  باشـنده  عبدالظاهـر 

ایـن  ناامنـی هـا در  افزایـش  از  نیـز  اعـراض کننـدگان 

والیـت شـکایت منـود و مدعـی شـد کـه والـی، در تامیـن 

امنیـت ایـن والیـت کوتاهـی کـرده اسـت.

وی افـزود: “در غـور وضعیـت بسـیار بـد و ناامـن اسـت، 

ایـن فرد]والـی[ تـوان مدیریـت را نـدارد، حکومـت هـم 

همـه چیـز را خـوب مـی داند؛ اما متاسـفانه بـه صدای ما 

گـوش منـی کنـد، اینبار هشـدار جدی اسـت؛ هرچه بعد 

از ایـن رخ داد، مسـئولیت آن بـه دوش حکومـت خواهـد 

” بود. 

امـا پیـش از ایـن والـی غـور، در یـک کنفرانـس خـری 

گفتـه بود که این اعراضات، سـازماندهی شـده از سـوی 

برخـی مناینـدگان مردم در شـورای ملی صـورت میگیرد.

زیـادی  رشکت هـای  بدینسـو  سـال  یـک  از  می گویـد 

بـه گرفـن جـواز در بخـش نصـب دسـتگاه های ردیـاب 

شـده اند. عاقمنـد 

فـواد احمـدی، سـخن گوی وزارت صنعـت و تجـارت بیان 

داشـت: »تاکنـون بیـش از ۱۶رشکـت از مـا جـواز گرفتـه 

انـد و شـاری از رشکت های دیگری کـه در بخش ردیابی 

می خواهنـد کار کننـد نیـز بـرای شـان جـواز می دهیـم و 

پروسـۀ جوازگیـری آن ها نیـز در جریان اسـت.«

ترویـج  کـه  می گوینـد  اقتصـادی  آگاهـان  از  شـاری 

خدمـات نصـب دسـتگاه ها ردیـاب در موترهـا آغـاز خوبی 

ایـن بخـش در کشـور  افزایـش رسمایه گـذاری در  بـرای 

اسـت.

شـبیر بشـیری، کارشـناس امور اقتصادی اظهار داشـت: 

»موجودیـت ایـن رشکت هـا از یک سـو بـرای ایجـاد جـای 

کار بـرای مـردم مهـم اسـتند و از سـوی دیگـر یـک کمک 

بـزرگ بـرای جلوگیـری از جرایـم و دزدی شـدن موترهـا 

اسـت کـه بـرای پولیـس بسـیار کمـک می تواند باشـد.«

دزدی  از  جلوگیـری  بـرای  موتـر  یـاب  رد  دسـتگاه های 

شـدن آن، بخـش کوچکـی از سیسـتم جهانـی ردیـاب یـا 

موقعیت یابـی اسـت کـه بیـش از دوصد گونـه خدمات آن 

در بخـش موتـر در جهـان کاربـرد دارد. 

تشـخیص جینوتایـپ نـوع انگلیسـی را فراهـم کـرده انـد 

تشـکری منـود.

او هم چنـان گفـت کـه در کنـار تشـخیص انـواع ویـروس 

کرونـا، زمینـه جینوتایپنـگ امـراض هیپاتیـت، توبرکلوز و 

پولیـو در ایـن البراتـوار نیـز فراهم شـده اسـت.

آقـای مجـروح گفـت کـه وزارت صحـت عامـه در جهـت 

برنامه هـای  تشـخیصه،  البراتوارهـای  سـازی  معیـاری 

بزرگـی را روی دسـت گرفتـه اسـت کـه بـا ایـن کار زمینـه 

تشـخیص امـراض گوناگـون در کشـور فراهـم می شـود.

از سـوی هـم، او در رابطـه بـه گـردش ویـروس کرونـا در 

کشـور اشـاره منـوده گفـت کـه ویـروس کرونـا هنـوز در 

کشـور وجـود دارد و مـردم بایـد پیام های وقایـوی را برای 

جلوگیـری از ایـن ویـروس رعایـت مناینـد.

قابـل یاد آوری اسـت که وزارت صحـت عامه روی آمادگی 

هـای الزم در راسـتای جلوگیـری از مـوج سـوم ویـروس 

کرونـا در کشـور کار می کنـد.

کار فاز دوم بند کجکی بزودی به اکمال خواهد رسید
 انسـتیتوت فرانسـه بـرای مـادران و کـودکان در کابـل، ششـمین دور فراغـت ده تـن از افـرادی کـه 

دوره اکـال تخصـص را گذرانـده بودنـد، جشـن گرفـت.

ایـن مراسـم روز شـنبه 7 حمـل بـا حضـور وحیـد مجروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامـه، مقام هایی 

از سـفارت فرانسـه، کانـادا و بنیـاد آقاخـان در کابل برگزار شـد.

وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامـه در ایـن مراسـم بـا متجیـد از کارکردهـای انسـتیتوت 

فرانسـه گفـت کـه ایـن مرکز منشـا رشـد و انکشـاف در کشـور شـده اسـت. 

آقـای مجـروح افـزود، انسـتیتوت فرانسـه بـرای مادران و کـودکان یـک نقطه پیایـش در عرصه های 

آموزشـی، خدمـات بـه بیـاران و برنامه های اکال تخصص شـده اسـت.

او در ادامـه اضافـه کـرد، اکنـون کـه رشـته های اکـال تخصـص ایـن انسـتیتوت را نـگاه می کنیـم، 

برنامه هـای آنـان بـرای ده سـال دیگر کشـور اسـت.

رسپرسـت وزارت صحـت عامـه در قسـمتی دیگـر از سـخنانش، از مسـئوالن ایـن مرکز خواسـت، که 

بـرای همـکاری بیشـر و بهبـود در رونـد کار، بـا وزارت صحـت عامه در ارتباط باشـد.

آقـای مجـروح در قسـمتی دیگـر از سـخنانش خطاب بـه افرادی کـه از دوره ی اکـال تخصص فارغ 

شـده بودنـد، گفـت کـه »اخاق طبابـت« را مد نظـر بگیرند.

او اضافـه کـرد، داکـران نبایـد فقـط بـه پـول فکـر کننـد، بلکـه بایـد اخـاق طبابـت را نیـز مدنظـر 

بگیرنـد چـون بـدون اخـاق، طبابـت ارزشـی نـدارد.

سـاختان بخـش اکـال تخصـص در انسـتيتيوت طبـي فرانسـه بـراي اطفـال در سـال 1393 

خورشـیدی افتتـاح شـد و از ایـن مرکـز سـاالنه حـدود 90 دانشـجو را دارد.

ایـن مرکـز تحـت برنامـه اکـال تخصـص داکـران در رشـته هـای جراحـی، داخلـه قلبـی، داخلـه 

فعالیـت  اطفـال  پاتولـوژی  و  رادیولـوژی  انیسـتیزی،  تحصصـی  بخش هـای  و  ارتوپیـدی  اطفـال، 

می کنـد.

 ریاسـت عمومـی ترافیـک از مالـکان موترهایی که اشـرینگ آنها سـمت راسـت اسـت، خواسـته که 

تـا سـه مـاه آینده موتـر خـود را در این اداره ثبـت کنند.

ایـن اداره گفتـه کـه رونـد ثبـت ایـن موترهـا آغـاز شـده و پس از زمـان مشـخص شـده در صورتی که 

بـدون ثبـت در شـهر تـردد کننـد »ضبط« شـده و راننـده نیز »بازداشـت« خواهد شـد.

اداره ترافیـک می گویـد کـه ایـن تصمیـم بـرای ایمنـی و پیشـگیری از تصادفات گرفته شـده اسـت. 

موترهـای دسـت دوم از کشـورهای راسـت نیـز در کشـور بازار خوبـی دارد.

اداره ترافیـک می گویـد حـدود ۷۰ هزار موترهای دسـت راسـت در کشـور جـواز گرفته انـد، آمار این 

نـوع موترهـا تـا حـدود ۱۲۰ هزار موتر نیز گفته شـده اسـت.

سـید نوراللـه مـراد،  رئیـس عمومـی اداره ترافیـک گفـت که مقررات مشـخصی بـرای ایـن موترها در 

نظـر گرفتـه شـده؛ از جملـه بـرای ایـن موترهـا گذرنامه صادرات و برچسـپ  بـر آنها نصب می شـود و 

کارت شناسـایی صادر می شـود.

آقـای مـراد گفـت کـه موترهـای دسـت راسـت فقـط در شـهرهایی کـه ثبـت شـده انـد، اجـازه تـردد 

دارند.

قبـل از ایـن امراللـه صالـح، معـاون اول ریاسـت جمهـوری گفتـه بـود کـه حـدود ۵۰ هـزار برچسـپ 

رمـزدار بـرای ایـن موترهـا چـاپ شـده و در اختیـار اداره ترافیـک قـرار گرفتـه اسـت.

او از صاحبان موترهای دست راست خواسته بود که پیش از ثبت موتر، استفاده نکنند.

موترها در کشـورهای بریتانیا، اسـرالیا، نیوزلند، جاپان، هند و پاکسـتان دسـت راسـت اسـت و از 

سـمت چـپ رسک حرکـت می کنند. 

 برخـی دهقانـان در هـرات، از کاهـش میـزان بارند گـی در زمسـتان گذشـته و کمبـود آب در ایـن 

والیـت، نگـران انـد. آنـان مـی گویند کـه به دلیـل میزان انـدک بارند گی ، کشـتزارهای شـان پژمرده 

و بیشـر محصـوالت شـان در حـال از بیـن رفن اسـت .

ایـن دهقانـان مـی گوینـد که انـواع غله جات و گندم للمى کشـت منـوده اند که به دلیـل نباریدن، 

بـاران از بیـن رفتـه اسـت. جـال الدیـن احمـدی یـک تـن از دهقانـان هـرات، بـه پـژواک گفـت: 

“کشـت زار هـا همـه زرد شـده، خـراب شـده، حتـى اکـر زمینهایـی کـه گنـدم کشـت کردنـد، همه 

زیـر خاک سـیاه شـده فرسـوده شـده و سـبز نکـرده.”

گل احمـد یکـی دیگـر از دهقانـان هـرات، از خشـک سـالی ابـراز نگرانـی کـرده و بـه پـژواک گفت: 

“امسـال بارندگـی نبـود، للمـى هایـم از بیـن رفتـه وهـم زعفـران در حـال از بیـن رفن اسـت.”

بشـیر احمـد احمـدی رسپرسـت ریاسـت زراعـت هـرات گفـت کـه در سـال ۱۳۹۹ خورشـیدی، تـا 

اکنـون حـدود ۶۹ ملی مـر بـارش بـاران در هـرات ثبـت شـده که در مقایسـه با سـال گذشـته ۱۳۱ 

ملی مـر کاهـش را نشـان می دهـد.

موصـوف گفـت: “متاسـفانه اکریـت کشـت للمـی مـا در سـاحات ولسـوالی هـا اسـت کـه نبـود 

بارندگـی، تاثیـرات منفـی گذاشـته رس تاکسـتانها و باغهـای میـوه جـات؛ حتـی میوه جـات زود رس 

همـه کامـا از بیـن رفتـه اسـت.” وی تاکیـد منـود کـه کمبـود آب زراعتـی، از آب موجـود بند سـلا 

جـران شـود تـا میـزان خسـارات مالـی دهقانـان و بـاغ داران کاهـش یابـد .

در همیـن حـال، سـیدعبدالوحید قتالـی والـی هـرات گفـت کـه حکومـت، طرحـی را بـه منظـور 

تغییرشـیوۀ زراعتـی، از وابسـتگی بـه بارندگـی هـای موسـمی روی دسـت دارد .

او گفـت: “دولـت افغانسـتان رس تغییـر شـیوه هـای زراعتـی خـود کـه هـم تکیـه بـر بارندگـی هـای 

فصلـی نباشـد کار میکنـد، کـه بـا تکميـل آن ايـن مشـکل تـا حـد زيـادى حـل خواهـد شـد.”

بنـا بـه گفتۀ مسـئوالن ریاسـت زراعت هرات، بیـش از ۲۰۰ هزار هکتار زمین، زیر کشـت محصوالت 

للمـی ماننـد گنـدم، کرابیه، نخود و غیره در این والیت اسـت. 

ششمین دور فراغت از انستیتوت فرانسه؛
 10 تن دیگر دوره اکمال تخصص را گذراندند

ریاست ترافیک:
 موترهای دست راست باید در مدت سه ماه ثبت شوند

دهقانان هرات از خشک سالی در سال روان نگران اند
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