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 نتانیاهو نتوانست دولت 
تشکیل دهد

امریکا کمک نظامی به 
جمهوری آذربایجان را ادامه 

می دهد 
 بنیامیـن نتانیاهـو، نخسـت وزیر اسـرائیل، بـا پایـان مهلت 
مقـرر نتوانسـت رضایـت اکثریـت پارلمـان را برای تشـکیل 
اسـرائیل  رئیـس جمهـور  آورد.  بـه دسـت  دولـت جدیـد 
احتمـاال امـروز الپیـد، رهبـر اپوزیسـیون را مامور تشـکیل 

دولـت خواهد کـرد....

 بنـا بـر گـزارش هـا، دولـت جـو بایـدن بـه کنگـره 
اطـاع داده اسـت که معافیـت جمهـوری آذربایجان از 
قانـون منـع کمک هـای ایـاالت متحـده بـه این کشـور 
و ارمنسـتان بـر سـر منطقـه مـورد مناقشـه قره بـاغ را 

تمدیـد می کنـد....

 نـر مقالـه جوزف هنسـن، بـا مـوج از واکنش های 

موافـق و مخالـف مواجـه می شـود. کسـی بـه نـام 

شـدید  و  سـخت  بسـیار  پاسـخ  منینـگ«  »لوییـس 

می نویسـد.  هنسـن  جـوزف  مقالـه  بـه  واکنـش  در 

»نیروهـای  مقالـه  نویسـنده  کـه  اسـت  مدعـی  او 

... پـی  در  آرایشـی  فروافتـاده 

افغانستان  از  دولت های عضو 
تروریزم  با  در مبارزه 
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»آرایش، ُمد و بهره کشی 
از زنان« 

کار ترمیم و مرمت مسجد شاه 
دوشمشیره تکمیل شد 

هنری

 بی احترامی به نمادهای 
ملی نشانه تفکر ملی نیست

پیامدهای شکست مذاکرات 
صلح در افغانستان 

 یک سال به بلوغ صلح 
نزدیکتر

سـالروز  ثـور  هشـت  از  گرامیداشـت  مراسـم  دیـروز   
پیـروزی مجاهدیـن در پانزدهـم ثـور در یکـی از نقـاط 
نشـانه هـای  برگـزار شـد کـه  کابـل در حالـی  شـهر 
بازگشـت به گذشـته تاریـک و عصر جنگ هـای داخلی 
در آن مـوج مـی زد. در ایـن مراسـم بـه طـور واضـح به 

جـای پرچـم سـه رنـگ  ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

خروج نیروهای 
امریکایی جنگ را 
پایان نمی دهد

شورای امنیت سازمان ملل: 

فرمانده پیشین نیروهای آمریکا در افغانستان:



 

 

 

 

 وزارت خارجـه اعـام کـرده اسـت کـه شـورای امنیـت 

سـازمان ملـل متحد در واکنش به حملـه مرگ بار لوگر 

از کشـورهای عضو خواسـته اسـت که از افغانستان در 

امـر مبـارزه با تروریسـم حامیـت کنند.

 شـورای امنیت سـازمان ملـل متحد با نـر اعامیه ای 

شـدت  بـه  را  لوگـر  در  تروریسـتی  مرگ بـار  حملـه 

محکـوم کـرده اسـت.

ملـل  سـازمان  امنیـت  شـورای  گفتـه،   خارجـه  وزارت 

متحـد بـا نـر اعامیـٔه مطبوعاتـی، حمله تروریسـتی 

و  شـهادت  بـه  منجـر  کـه  را  لوگـر  والیـت  در  اخیـر 

جراحـت تعدادی زیادی از هموطنـان روزه دار و ملکی 

مـا گردیـده بـود، شـدیداً محکـوم کـرد.

ایـن وزارت بیـان داشـته،  شـورای امنیت سـازمان ملل 

متحـد ضمـن ابـراز همـدردی بـا دولـت افغانسـتان و 

خانواده هـای قربانیـان، خواسـتار همـکاری دولت هـا 

جمهـوری  دولـت  بـا  تروریـزم  علیـه  مبـارزه  امـر  در 

اسـامی افغانسـتان شـد.
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کابـل ښـاریان د کوچنـي اخـر پـه رانږدې کېدو په ښـار 

کـې د خوراکـي مـوادو پـه ځانګـړي توګه د وچـو میوو له 

لـوړو بیو شـکایت لري. 

د  توګـه  ځانګـړي  پـه  میـوې  وچـو  د  چـې  وايـي  دوی 

بادامـو، پسـتو او چهـار مغزو پـه هره کیلو کـې ان تر دوو 

سـوو افغانیـو زیاتوالـی راغلـی.

د کابـل ښـار اوسـېدونکي ۳۲ کلـن هـارون ازادي راډیـو 

تـه وویـل: »هټیـوال د اخـر لـه را رسـېدو رسه وچـه مېوه 

ګرانـه پلـوري ان د یـو کیلـو بادامـو بیـه چـې پخـوا ۷۰۰ 

 د اسـیا پراختیایـي بانـک هېـواد کـې د کرنیـزو پیـداوارو 

د پروسـس لپـاره د نـوو کارخانـو د جوړولـو پـه برخـه کـې 

پانګه ونـه کـوي. د کرنـې، مالـدارۍ او اوبـو لګونـې وزارت 

مسـووالن وايـي؛ د بڼوالـۍ ځنځیـري ارزښـت د پراختیـا 

پـروژې پـه اډانه کـې چې د اسـيا پراختیایي بانـک له خوا 

متویلېـږي پـه کابـل او خوسـت کـې د جلغـوزې او ممیـزو 

د پروسـس د کارخانو د جوړولو سـندونه الس لیک شـوي.

د کابـل او خوسـت په والیتونو کې بـه د ممیزو او جلغوزې 

د پروسـس پـه هـرې کارخونـه څـه بانـدې ۳ میلیـون او 

۳۲۰زره ډالـره ولګـول يش.

چـې  وایـي،  مسـووالن  وزارت  لګونـې  اوبـو  او  کرنـې  د   

افغانـۍ وه اوس یـې پـه ۹۰۰ افغانـۍ پلـوري.«

خـو د کابـل پـه منـډوي کـې د وچـو ميـوې یـو پلورنکـی 

محمـد امیـن بیـا وايـي: »ځینـې وخـت بـازار کـې وچـې 

مېـوې تـه تقاضـا زیاتـه يش، نـو دوی مجبـور وي چې له 

نـور والیتونـو یې را وغـواړي چې زیاته کرایـه پرې راځي، 

نـو ځکـه دوی يـې هـم یـو څه پـه لـوړه بیه پلـوري.«

کابـل ښـاروالۍ پـه خپلـې وېبپاڼـې لیـکيل چې په ښـار 

کـې د بیـو د کنټـرول او څـار هڅې په جـدي توګه روانې 

دي او لـه رسغړونکـو رسه بـه قانـوين چلند کېږي.

لـه  پاکولـو  د  ممیـزو  د  بـه  بانـک  پراختیایـي  اسـیا  د 

کارخونـې رسه یـو میلیونـه ډالـر او د جلغـوزې د پروسـس 

لـه کارخونـې رسه ۱۸۰زره ډالـر وړیـا مرسـته وکـړي. د 

کرنـې او اوبولګونـې وزیـر انوارالحـق احـدي وایـي: » یـو 

وخـت افغانسـتان تقریبـاً د ممیـزو د لومـړۍ درجـې لـه 

صادروونکـو هېوادونـو څخـه و. یوازې به شـوروي اتحاد ته 

پـه یـو کال کـې ۴۰ ټنـه ممېـز صادرېـدل.«

د کرنـې وزیـر ټینـګار کـوي، چـې د تولیـد او صادراتـو پـه 

زیاتـوايل کـې خصـويص برخـه ډېـره ونـډه او مسـوولیت 

لـري. هغـه دغـه راز وویـل، چـې د دولـت او خصـويص 

برخـې ګـډه پانګه ونـه پـه هېـواد کـې د کرنې برخـه کې د 

پانګه ونـې هڅولو تـر ټولو مهمه الر ده. یوشـمېر پانګه وال 

وایـي، چـې پـه هېـواد کـې د کرنـې پـه برخـه کـې د لویو 

پانګه ونـو د جلـب پـه برخـه کـې اړتیـا ده چـې حکومت او 

نړۍوالـه ټولنـه وررسه مرسـته وکـړي.

په خوسـت کې یو سـوداګر شـهزاده ځـدراڼ وایي: » اوس 

چـې پـه خوسـت کې دغـه پروژه عمـيل کېږي، پـه لومړي 

رس کـې بـه د جلغـوزې پـه قیمـت او ارزښـت اغېـز وکـړي 

او دویـم دا چـې د جلغـوزې پـه موسـم کـې بـه د خوسـت 

اوسـېدونکو تـه د کار زمینـه برابره يش.«

پـه کابـل کـې یو بل سـوداګر رسدار اقا وایـي: » هغه هیله 

مـې چـې ۳۵ کاله وړاندې پـه زړه وه اوس پوره کېږي.«

د کوچني اخرت په رانږدې کېدو کابل ښاریان د توکو له لوړو بیو رسټکوي

د کارخونو جوړولو برخه کې د اسیا پراختیایي بانک پانګه ونه

کارتون
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 دیـروز مراسـم گرامیداشـت از هشـت ثـور سـالروز 

پیـروزی مجاهدیـن در پانزدهـم ثـور در یکـی از نقـاط 

هـای  نشـانه  کـه  شـد  برگـزار  حالـی  در  کابـل  شـهر 

بازگشـت بـه گذشـته تاریـک و عرص جنگ هـای داخلی 

در آن مـوج مـی زد. در ایـن مراسـم بـه طـور واضـح بـه 

از پرچـم دولـت  و ملـی کشـور  جـای پرچـم سـه رنـگ 

مجاهدیـن اسـتفاده شـد و بـه جـای رسود ملـی، رسود 

دوران مجاهدیـن نواختـه شـد. ایـن عمـل بـدون شـک 

بـی احرامـی بـه منادهای ملـی و آسـیب زدن به وحدت 

ملـی تلقـی می شـود و پیامدهای منفی زیـادی بر جای 

مـی گـذارد. 

در میـان همـه ملـت هـای دنیـا پرچـم و رسود ملـی 

بیـش از هـر چیـز دیگـر منـاد وحـدت ملـی و برسـازنده 

ارزش هـای مشـرک ملـی اسـت. ممکـن اسـت بـرای 

هویـت ملـی در بـاره هـر عنـرص دیگر چـون و چـرا وجود 

داشـته باشـد. اما پرچـم و رسود ملی در همـه جای دنیا 

دو عنـرص جدایـی ناپذیـر از هویت ملی اسـت. از این رو 

هرگونـه بـی احرامـی و نادیـده انگاری ایـن دو عنرص به 

خصـوص در مناسـبت هـای رسـمی غیـر قابـل بخشـش 

اسـت. بـه خصـوص که بـه جای ایـن دو عنرص مشـرک 

میـان همـه آحـاد ملـت، عنـارص جایگزین در نظـر گرفته 

شـود و مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. این عمل بدون شـک 

بـی احرامـی بـه منادهـای ملـی و ارزش هـای مشـرک 

یـک ملت اسـت. 

ممکـن اسـت مـا هنوز بـرای رسـیدن به یـک هویت 

واحـد ملـی مشـکاتی داشـته باشـیم و در بـاره نقـص 

سـازه هـای هویـت ملـی سـخن هـای بسـیار گفته شـده 

اسـت و در عرصـه هـای اکادمیـک و علمـی حـرف هـای 

بسـیار وجـود دارد. امـا چنـد چیـز هنـوز در میـان مـردم 

افغانسـتان از احـرام مسـاوی و مشـرک برخوردارند که 

رسود ملـی و پرچـم ملی و قانون اساسـی بخشـی از این 

عنـارص مشـرک هسـتند. بنابراین هر کدام مـا مکلفیت 

داریـم در برابـر همیـن مقـدار مشـرکات حرمـت قایـل 

شـویم و کاری نکنیم که این عنارص به فراموشـی سـپرده 

شـود و هـر کـس بـه عنـارصی دلبسـتگی نشـان دهـد 

کـه بـه نحـوی بـدان تعلـق خاطـر و حـس نوسـتالوژیک 

دارد. زیـرا نتیجـه ایـن حـس جدانگارانـه سـبب جدایـی 

مسـیرهای هر کس به سـمت و سـوی خاص و در نهایت 

سـبب نفـاق ملـی می شـود. 

ملـی و رسود  پرچـم  بـه جـای  دیـروز  کـه  کسـانی 

تنظیـم خـاص  یـک  بـه  متعلـق  پرچـم و رسود  از  ملـی 

جهـادی اسـتفاده کـرده اند ناخواسـته و به طـور طبیعی 

آن  شـمول  بـه  ملـی  و  مشـرک  هـای  ارزش  همـه  بـه 

مـواردی کـه خـود بـدان دل بسـته انـد نیـز بـی حرمتـی 

کـرده انـد. جالـب ایـن اسـت کـه ایـن نادیـده انـگاری 

پرچـم ملـی و رسود ملـی توسـط فرزنـد قهرمـان ملـی 

و توسـط دوسـتداران وی صـورت گرفتـه اسـت. مـا چـه 

بخواهیـم یـا نخواهیـم اگر عنـارصی به عنـوان منادهای 

ملـی شـناخته مـی شـوند بایـد مـورد احـرام همـه قـرار 

گیرنـد. اکنـون قهرمـان ملـی در تقویـم افغانسـتان بـه 

افغانسـتان معرفـی  مـردم  ارزش مشـرک همـه  عنـوان 

شـده اسـت و یک روز نیز بدین مناسـبت رخصتی اسـت 

و همـه مـردم در رسارس کشـور ایـن روز را تجلیـل مـی 

کننـد. وقتـی مـردم مـی بینند کـه پیـروان قهرمـان ملی 

بـه منادهـای ملی احـرام منـی گذارند و به جـای پرچم 

ملـی پرچـم دیگـر بـر مـی افرازنـد و بـه جـای رسود ملی 

ناخـودآگاه جایـگاه قهرمـان  نوازنـد،  آهنـگ دیگـر مـی 

ملـی نیـز در نـزد دیگر مـردم و مناطـق افغانسـتان تنزل 

مـی یابـد و دیگـران نیـز خـود را ممکن اسـت بـه حرمت 

نهـادن بـه قهرمـان ملـی ملـزم نبیننـد. بـدون شـک این 

مازمـه منفـی بیـش از هـر کـس دیگـر نتیجـه عملکـرد 

پیـروان  و  دوسـتداران  از  را  خـود  کـه  اسـت  کسـانی 

قهرمـان ملـی مـی داننـد. 

مراسـم  آن  در  دیـروز  کـه  پرچمـی  دیگـر  از سـوی 

برافراشـته شـد و رسودی کـه در آن نواختـه شـد هرگـز 

یـک  پیـروان  بجـز  و  نداشـته  قـرار  ملـی  اجـامع  مـورد 

تنظیـم خـاص دیگـر هیـچ کسـی بـدان هـا تعلـق خاطر 

خوبـی  حـس  عنـارص  آن  بـه  دیگـران  تنهـا  نـه  نـدارد. 

ندارنـد بلکـه ممکن اسـت در سـایه آن ها سـتم های بی 

ماننـد تاریخـی را از رس گذرانـده باشـند. بنابراین ارصار 

بـر تحمیـل آن عنـارص بـر دیگـران نه تنها حس مشـرک 

ملـی را بـر منـی انگیـزد بلکه حس تنفـر و نفـاق قومی و 

تنظیمـی را تجدیـد مـی کنـد. 

مـا اکنـون بـرای نخسـتین بـار دارای رسود ملـی و 

پرچـم ملـی واحـدی هسـتیم و بـه ایـن دو عنـرص هویت 

دارد.  وجـود  مشـرک  و  همگانـی  تعلـق  حـس  بخـش 

مـردم افغانسـتان در پـای ایـن پرچـم روزانـه ده هـا تـن 

از فرزنـدان شـجاع خویـش را از دسـت مـی دهنـد و بـه 

پـای آن قربانـی مـی شـوند. ایـن نشـانه خوبـی از ملـت 

قانـون  بـا  واحـد  سیاسـی  نظـام  یـک  سـایه  در  شـدن 

اساسـی واحـد اسـت. بنابرایـن بـه ایـن حـس مشـرک 

بایـد همگـی احـرام بگذاریـم و نگذاریم کـه ارزش های 

قومـی و تنظیمـی مـا را بـار دیگـر از هم جـدا کنند و هر 

کـدام سـاز خویـش را بنوازیـم. 

سرمقاله

بی احترامی به نمادهای 
ملی نشانه تفکر ملی نیست

فرمانده پیشین نیروهای آمریکا در 
افغانستان: خروج نیروهای امریکایی 

جنگ را پایان نمی دهد

حمله بر داکتران در پنجشیر؛ یک 
داکتر کشته و ده نفر دیگر زخمی 

شدند

در  امریکایـی  نیروهـای  پیشـین  فرمانـده  پریـوس،  دیویـد   

افغانسـتان و عـراق و نیـز رییـس پیشـین سـازمان اسـتخباراتی 

امریـکا )سـی آی ای( گفته اسـت کـه خـروج نیروهـای امریکایـی از 

پایـان نخواهـد داد. ایـن کشـور  افغانسـتان جنـگ را در 

پریـوس در گفتگویـی بـا شـبکۀ تلویزیونـی فرانـس ۲۴ می گوید: 

»تـرس مـن از ایـن اسـت کـه دو یـا سـه سـال بعـد بـه عقـب نـگاه 

کنیـم و از تصمیـم خود مبنی بر خـروج ۳۵۰۰ رسباز امریکایی از 

افغانسـتان پشـیامن شویم.«

ناپایـان افغانسـتان را ختـم  او می افزایـد: »ایـن تصمیـم جنـِگ 

نخواهـد کـرد، بل دخیـل بودن نظامی امریکا و ناتـو در این جنگ 

را پایـان خواهد بخشـید.«

آقـای پریـوس در ایـن گفتگـو بـا ابـراز نگرانـی از حاکـم شـدن 

طالبـان بر افغانسـتان پس از خروج نیروهـای امریکایی، می گوید 

کـه امـکان برگشـت گـروه داعـش در منطقه پـس از خـروج نیروها 

نیز وجـود دارد.

او تأکیـد کـرد: »مـن فکـر می کنم که خطـر تأسـیس پناهگاه های 

گـروه داعـش در مناطـق مشـرک افغانسـتان- پاکسـتان وجـود 

دارد، اراضـی پُـر پیـج و خـم کوهـی در مناطـق مـرزی دو کشـور. 

جایـی کـه بسـیاری از ایـن گروه هـا در آنجـا، قرارگاه هـا دارنـد.«

واقعـی  چالش هـای  از  یکـی  کـه  می گویـد  همچنیـن  پریـوس 

افغانسـتان کـه همیشـه در ایـن کشـور وجـود داشـته ، ایـن اسـت 

کـه فشـار وارد کـردن بـر رهـران گروه هـای تروریسـتی دشـوار و 

حتـی ناممکـن اسـت و دلیـل آن هـم ایـن بوده اسـت کـه رهـران 

ایـن گروه هـا در داخـل ایـن کشـور نیسـتند.

صـورت  حالـی  در  امریـکا  پیشـین  ارشـد  مقـام  ایـن  گفته هـای 

می گیـرد کـه جو بایـدن، رییس جمهـور امریـکا ماه گذشـته اعام 

کـرد کـه متامـی رسبـازان امریکایـی را از افغانسـتان تـا یازدهـم 

سـپتمر سـال روان میـادی از ایـن کشـور، خـارج خواهـد کـرد.

هیاری کلینتون، وزیرخارجه سـابق آمریکا نیز روز سه شـنبه )14 

ثـور( در مصاحبـه ای گفتـه بـود کـه برنامـه جـو بایدن بـرای خروج 

کامـل نیروهـای آمریکایـی از خـاک افغانسـتان تـا ۱۱ سـپتامر 

امسـال، می توانـد پیامدهـای جـدی داشـته باشـد و اوضـاع را بـه 

سـمتی کـه طالبـان از آن نفـع بـرد سـوق دهد.

خانـم کلینتـون در گفتگـو بـا سـی ان ان از موضوع خروج یـا ادامه 

حضـور نیروهـای نظامـی آمریـکا در کشـور تحـت عنوان »مشـکل 

نفرین شـده« نـام بـرده و گفتـه: »مانـدن یـا خـروج، هـر دو، هـم 

نشـده  پیش بینـی  عواقـب  هـم  و  پیش بینـی  قابـل  پیامدهـای 

دارنـد.«

خانـم کلینتـون گفـت: »دولـت مـا بایـد بـه روی دو پیامـد جـدی 

و  جهـادی  گروه هـای  فعالیـت  رسگیـری  از  یکـی  کنـد؛  مترکـز 

متعاقـب آن، پیامـد دوم، راه افتـادن سـیل جدیـدی از مهاجـران 

افغـان«. او در ایـن گفتگـو از احتـامل فروپاشـی دولـت مرکـزی 

افغانسـتان و قـدرت گرفـن دوبـاره طالبـان سـخن گفتـه و آن را 

مقدمـه ای بـرای آغـاز یـک جنـگ داخلـی دیگـر در ایـن کشـور 

خوانـده اسـت. در حال حارض دسـت کم ۲۵۰۰ نیـروی آمریکایی 

در خاک افغانسـتان حضور دارند. آنها بخشـی از نیروهای ائتاف 

رسارس  در  رسبـاز   ۹۶۰۰ مجمـوع  در  کـه  هسـتند  ناتو-افغـان 

افغانسـتان مسـتقر کـرده اسـت.

ریاسـت صحـت عامه والیت پنجشـیر تاییـد کرده  

اسـت کـه بر اثر هـدف قـرار گرفن یـک موتر نوع 

کاسـر حامل کارمندان و داکران این ریاسـت، یک داکر کشـته 

و ده تـن دیگـر زخمی شـده اند. ایـن رویداد حوالی سـاعت ۶:۴۰ 

بامـداد روز چهارشـنبه ۱۵ ثور در سـاحه پل دریـای کلکان والیت 

پنجشـیر به وقوع پیوسـته اسـت.  ریاسـت صحت عامه پنجشیر با 

نـر اعامیـه ای گفته اسـت کـه در ایـن رویداد یک داکر کشـته 

و ده داکـر دیگر زخم برداشـتند. فرد کشته شـده عبداملقتدر نام 

بـود. داکـر  پنجشـیر  والیـت  چنگـرم  کلینیـک  در  و  داشـت 

در اعامیـه آمـده اسـت: »سـه تـن زخمیـان بـا جراحات شـدید به 

کابـل انتقـال داده شـده اند و سـایرین در مرکز صحـی کلکان بعد 

از تـداوی رساپـا مرخـص شـدند.« ریاسـت صحـت عامـه پنجشـیر 

انسـانی  موازیـن  و  دینـی  اصـول  را خـاف  داکـران  بـر  حملـه 

خوانـده و تاکیـد کرده اسـت که چنین حمات  منی تواند سـد راه 

کار داکـران شـوند. ریاسـت صحـت عامـه پنجشـیر می گویـد که 

دشـمنان مردم افغانسـتان با حمله به جامه سـفیدانی که شـب و 

روز در خدمـت مـردم قـرار دارنـد،  ثابـت کردنـد که به هیـچ یک از 

اصـول و موازیـن دینـی و انسـانی پابند نیسـتند و با دسـتورگیری 

از اجانـب، مـردم مظلـوم و بی گنـاه را بـه خاک و خون می کشـند.

خصامنـه،  حمـات  اینگونـه  کـه  می کنـد  تأکیـد  ریاسـت  ایـن 

کوچک تریـن خللـی را بـر ارادۀ اسـتوار و انجـام رسـالت مقـدس 

ایـن قـر خدمت گـزار وارد نخواهـد کرد و کارمنـدان صحی تحت 

هـر رشایـط، با عـزم راسـخ، آمادۀ خدمتگـزاری به مـردم رشافتمند 

و عزمتند پنجشـیر می باشـند. در همین حـال وزارت صحت عامه 

کشـور نیـز بـا نـر خرنامـه ای بـا نکوهـش ایـن حملـه از جوانـب 

درگیر در کشـور خواسـته اسـت که کشـتار کارمندان صحی را که 

»یـک قـر بی طـرف و غیرسیاسـی انـد« متوقـف کنند.

در خرنامـه نوشـته شـده: رهـری وزارت صحـت عامـه، از متـام 

جناح هـای درگیـری می خواهـد کـه هـدف قـرار دادن کارمنـدان 

صحـی را کـه یـک قـر بی طـرف و غیر سیاسـی اند توقـف دهند 

و وزارت صحـت را در تامیـن امنیـت جـان آنـان همـکاری کننـد.

هنوز مسوولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است.

نهادهـای امنیتـی و دولتـی بـه طـور عمومـا ایـن گونـه حمـات را 

بـه گـروه طالبـان نسـبت می دهـد اما این گـروه نیز همواره دسـت 

داشـن در کشـن افـراد غیرنظامـی را رد می کنـد.

حـدود سـه هفتـه پیـش منایندگـی سـازمان ملـل در افغانسـتان 

دوره  در  غیرنظامیـان  کشـتار  کـه  بـود  کـرده  اعـام  )یونامـا( 

گـروه طالبـان مسـئول 61  و  یافتـه  افزایـش  گفتگوهـای صلـح 

هسـتند. غیرنظامیـان  کشـتار  درصـد 

وزارت خارجـه گفتـه،  درایـن اعامیـه، شـورای امنیـت 

از  را  خویـش  شـدید  نگرانـی  متحـد  ملـل  سـازمان 

ادامـه خشـونت ها، کشـتار افـراد ملکـی و ناامنـی در 

افغانسـتان ابـراز منـوده و خواهان توقف خشـونت ها و 

تأمیـن آتش بـس شـده اسـت.

وزارت خارجـه تاکیـد کـرده کـه شـورای امنیـت ضمـن 

اینکـه همـه اشـکال تروریـزم را تقبیـح منـوده و آن را 

دانسـته  بین املللـی  امنیـت  و  صلـح  علیـه  تهدیـد 

اسـت، خواسـتار محاکمۀ عامان سـازمان دهنده گان 

و حامیـان مالـی ایـن اقدامـات تروریسـتی شـده انـد.

ایـن شـورا در سـایٔه قواعـد بین املللـی و قطعنامه های 

شـورای امنیـت از متامـی کشـورها خواسـته اسـت تـا 

بـا دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان در مبـارزه بـا 

تروریـزم همـکاری فعـال منایند.

نظرداشـت  در  بـا  شـورا  ایـن  کـه  گفتـه  وزارت  ایـن 

منشـور سـازمان ملـل متحـد، قواعـد بین املللـی بـر 

دوسـتانه، قواعـد بین املللـی حقـوق بـری و قوانیـن 

را محکـوم کـرده و تعهـد خـود را بـار دیگـر از مبـارزه در 

برابـر هـر نـوع اعـامل هـراس افگنـی تکـرار کـرده و در 

ادامـه افـزوده کـه افغانسـتان نباید به پنـاه گاه امن هراس 

افگنـان مبـدل شـود. هند و اتحادیـه اروپا میگویـد که در 

افغانسـتان بـه همـکاری خـود در مـورد منافـع مشـرک، 

دیموکراسـی، حقـوق بـر و موضوعـات منطقـه ی و بیـن 

املللی ادامه میدهد و همچنان از تاش های افغانسـتان 

بـرای تامیـن صلح، امنیـت، خودکفایی حامیـت میکنند.

آنهـا همچنـان افـزوده کـه از رونـد صلـح افغانسـتان بـه 

میکننـد. حامیـت  افغان هـا  مالکیـت  و  رهـری 

آنهـا در ایـن بـاره افـزوده کـه ” هـر راه حـل سیاسـی در 

افغانسـتان بایـد از حقـوق اساسـی و آزادی های اساسـی 

همـه افغان ها مبشـول زنـان، جوانـان، اقلیت ها، حفاظت 

بـار ۶۰ طیارٔه نوع سـی-۱۷ نظامی وسـایل از افغانسـتان 

بیرون کشـیده شـده اسـت. این مرکز همچنان از تسـلیم 

دهـی کنـرول پایـگاه نظامـی »نیوانتونیـک« در والیـت 

هلمنـد بـه اردوی ملـی افغانسـتان نیـز خر داده اسـت.

فرماندهـی مرکـزی نیروهـای ایـاالت متحـده گفته اسـت 

تسـلیم دهی  خـروج،  رونـد  تخمینـی  گزارش هـای  کـه 

تجهیـزات و پایگاه هـا بـه نیروهـای افغـان و تخریب برخی 

از تجهیـزات را بـا رسـانه ها رشیـک می سـازد.

رونـد خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان بر اسـاس 

فرمـان جـو بایدن، رییـس جمهور ایاالت متحـده به تاریخ 

اول مـاه مـی آغـاز شـد و قـرار اسـت تا ۱۱ سـپتمر سـال 

جـاری تکمیـل شـود. نیروهـای ایتاف بین املللـی نیز تا 

شـورای ملـی زخمـی و سـپس در شـفاخانه جـان داده 

اسـت. ایـن مامـور امنیتـی، سـارمن محمـد طاهـر نـام 

داشـت و فرمانـده تولـی محافظتـی امور امنیتی شـورای 

ملـی بـود.

ایـن در حالـی اسـت کـه سلسـله ترورهـای هدفمنـد در 

شـهر کابـل ادامـه دارد و نهادهـای امنیتـی پایتخـت تـا 

هنـوز نتوانسـته وضعیـت را کنـرول کننـد.

روز  پکتیـکا  پولیـس والیـت  از سـوی دیگـر، مقام هـای 

چهارشـنبه، ۱۴ ثـور گفتنـد کـه »جمعـه شـاه«، فرمانـده 

پولیـس ولسـوالی رس روضـه ایـن والیت، شـب سه شـنبه 

در نتیجـه انفجـار یک ماین جان باخت و سـه محافظش 

 اتحادیـه اروپـا و هنـد  در یـک اعامیـه مشـرک خواهان 

اعـام آتـش بـس فـوری و ختـم جنگ هـا در افغانسـتان 

شـده و گفتـه کـه توقـف بـدون قیـد و رشط درگیری هـا 

بـرای ادامـه گفتگوهـای صلـح مهـم اسـت.

جـی شـنکر، وزیـر خارجـه هنـد، و جـوزپ بورل ، مسـوول 

سیاسـت خارجی اتحادیه اروپا، در حاشـیه نشسـت هفت 

کشـورهای صنعتـی )G7( در لنـدن گفتـه کـه ” یک روند 

موفقانـه صلـح  از طالبـان میخواهد که نیـت نیک و تعهد 

جدی خود را برای راه حل سیاسـی در افغانسـتان داشته 

باشـد.” هنـد و اتحادیـه اروپـا بـار دیگـر تاکیـد کـرده کـه 

خـاک افغانسـتان نبایـد به ضـد کشـورهای دیگر بـه ویژه 

هنـد و اتحادیه اروپا اسـتفاده شـود.

اتحادیـه اروپـا و هنـد همـه فعالیت هـای هـراس افگنانـه 

 فرماندهـی مرکـزی ایـاالت متحـده می گویـد کـه رونـد 

خـروج نیروهـا و تجهیـزات نظامـی امریـکا از افغانسـتان، 

تـا روز چهـارم مـی )۱۴ ثـور( در حـدود دو تا شـش درصد 

تکمیل شـده اسـت.

نظامـی  فرماندهـی  ایـن  امریـکا؛   صـدای  از  نقـل  بـه 

و  میانـه  رشق  در  را  امریکایـی  نیروهـای  ماموریـت  کـه 

افغانسـتان سـوق و اداره می کنـد، گفتـه اسـت کـه بیـش 

از ۱۳۰۰ قطعـه تجهیـزات مختلـف بـه منظـور تخریب به 

اسـت. داده  تحویـل  دفاعـی  لوژسـتیک  ادارٔه 

بـا آنهـم، نیروهـای امریکایـی در مـورد ایـن »تجهیـزات« 

معلومـات بیشـر ارایـه نکـرده انـد.

سـنتکام همچنـان افـزوده اسـت کـه تـا اکنـون بـه انـدازٔه 

پکتیـکا  والیـت  در  پولیـس  مقام هـای 

انفجـار،  یـک  نتیجـه  در  کـه  می گوینـد 

ایـن  رسروضـه  ولسـوالی  پولیـس  فرمانـده  شـاه  جمعـه 

والیت کشـته شـد. در رویـدادی دیگر در کابـل، فرمانده 

تـرور شـد. تولـی محافظتـی شـورای ملـی 

میـر رحـامن رحامنـی در نشسـت عمومـی مجلـس روز 

چهارشـنبه 15 ثـور گفـت کـه یکـی از همـکاران بخـش 

امنیتـی شـورای ملـی در ناحیـه اول شـهر کابـل مـورد 

سـوء قصد افـراد مسـلح ناشـناس قـرار گرفته اسـت. این 

رویـداد صبـح روز چهارشـنبه بـه وقـوع پیوسـته اسـت.

امنیتـی  فرمانـده  ایـن  ابتـدا  کـه  آقـای رحامنـی گفـت 

مشـرک  مبـارزه  رضورت  بـر   ، مهاجـرت  بین املللـی 

متامـی دول علیـه تهدیـدات تروریسـتی کـه امنیـت و 

صلـح بین املللـی را بـه خطـر می انـدازد، تاکید منوده 

. ست ا

وزارت امـور  خارجـه بـا ابـراز قدردانی از موقف شـورای 

حملـه  ایـن  قبـال  در  متحـد  ملـل  سـازمان  امنیـت 

وحشـیانه و حامیـت از مبـارزه مردم افغانسـتان برعلیه 

زمینه سـاز  کـه  فـوری  آتش بـس  تأمیـن  بـر  تروریـزم، 

در  پایـدار  صلـح  اسـتقرار  و  معنـادار  مذاکـرات  آغـاز 

افغانسـتان گـردد، تأکیـد کـرده اسـت.

گفتنـی اسـت کـه در یـک انفجـار موتـر مبب گـذاری 

شـده شـام گاه روز جمعـه، دهـم ثـور در شـهر پل علـم، 

24 غیرنظامـی کـه اکرثشـان دانشـجو بودنـد، کشـته 

زخـم  حملـه  ایـن  در  نیـز  دیگـر  تـن   115 شـدند. 

برداشـتند. مسـوولیت ایـن حمله را فـرد و یا گروهی بر 

عهـده نگرفتـه اسـت، امـا طالبـان مسـوول ایـن حمله 

شـد. اعام 

کنـد و ایـن راه حـل سیاسـی باید بـا درنظرداشـت اوضاع 

اقتصـادی، اجتامعی، سیاسـی ودسـت  آوردهـای دو دهه 

گذشـته در یـک چارچـوب دیموکراتیـک صـورت گیرد.”

جـی شـنکر و جـوزپ بـورل گفتـه کـه ادامـه کمک هـای 

بیـن املللـی بـه افغانسـتان مربوط بـه راه حل سیاسـی و 

نتیجـه آن میباشـد.

آنهـا همچنان” سـطح خشـونت ها در برابـر نیروهای ملی 

فعـاالن  هدفمنـد  قتل هـای  غیرنظامیـان،  افغانسـتان، 

مدنـی، اعضـای رسـانه ی و علـامن را محکـوم کـرده اند.”

اتحادیـه اروپـا گفتـه کـه امنیـت در افغانسـتان بـه نفـع 

کشـورهای منطقه اسـت و از همین لحاظ از همسایه گان 

افغانسـتان خواسـته تـا  ایـن کشـور را در راه رسـیدن بـه 

صلـح و ختـم جنگ هـا کمـک کننـد.

ایـن مـدت افغانسـتان را ترک خواهنـد کرد.

خـر تخریـب برخـی از تجهیـزات در حالـی نر می شـود 

کـه پیـش از ایـن جـرال یاسـین ضیـا، رسپرسـت وزارت 

دفـاع افغانسـتان گزارش هـا در ایـن مـورد را رد کـرده بود.

آقـای ضیـا در وایـل ماه ثـور گفـت: »امریکایی ها یـا قوای 

ناتـو تنهـا در مـزار رشیـف، بگـرام و قوماندانـی شـان در 

کابـل باقـی مانـده  انـد، متام سـاحات دیگـر را ما تسـلیم 

شـدیم...کدام مـواد اسـاس کـه بـه درد مـا بخـورد، آن هـا 

تخریـب نکـرده انـد.« حمـد اللـه محـب، مشـاور شـورای 

نیروهـای  کـه  بـود  گفتـه  نیـز  افغانسـتان  ملـی  امنیـت 

بیـن املللـی تجهیـزات بـه ارزش یـک میلیـارد دالـر را بـه 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغـان تسـلیم می کننـد. 

زخـم برداشـته اند.

کـه  داد  رخ  هنگامـی  رویـداد  ایـن  مقام  هـا،  گفتـۀ  بـه 

بـر  را  گروهـی  حمله هـای  طالبـان  گـروه  جنگجویـان 

منطقـۀ »دیوانـه بابـای« این ولسـوالی آغاز کـرده بودند و 

ایـن فرمانـده پولیـس حین رسـیدن به این منطقـه، آماج 

انفجـار مایـن قـرار گرفـت.

طالبان مسؤولیت این انفجار را به عهده گرفته است.

انفجـار ماین هـای کنـار جـاده ای سـاالنه صدهـا تـن را 

معلـول  را  دیگـر  تـن  هـزاران  و  مـرگ می کشـد  کام  بـا 

می کنـد که شـامر زیـادی از آنان را غیرنظامیان تشـکیل 

می دهنـد.

دولت های عضو از افغانستان در مبارزه با تروریزم حمایت کنند

هند و اتحادیه اروپا خواهان آتش بس فوری در افغانستان شدند

خروج از افغانستان: امریکا شمار زیاد تجهیزات نظامی را تخریب می کند

فرمانده پولیس ولسوالی سر روضه پکتیکا و فرمانده تولی محافظتی شورای ملی در کابل کشته شدند

امنیت سازمان ملل:  شورای 



 

چنانچـه جنـگ افغانسـتان تأثیرپذیـر از هـر دوعامل 

داخلـی و بیرونـی اسـت، مزیـت صلـح آن نیز در دو سـطح 

داخلـی و بیـرون مـرزی محسـوس و ملمـوس اسـت. هـر 

وقتیکـه در افغانسـتان آتـش جنـگ زبانـه کشـیده اسـت، 

یپامـد آن کشـورهای منطقـه بـه خصـوص همسـایگان را 

نیـز نوردیـده اسـت. در وضعیت کنونـی که آرامـش و ثبات 

نسـبی در داخل افغانسـتان حاکم می باشـد، همسـایگان 

و سـائر کشـورهای منطقـه و جهـان نیـز از زاویـه افغان هـا 

بـه آرامـش نسـبی رسـیده انـد؛ زیـرا هـر مشـکلی کـه از 

دولـت  نهـاد  گـردد،  آنـان  متوجـه  افغانسـتان  جغرافیـای 

بـه عنـوان یـک آدرس قانونـی ایـن جغرافیـا مطمـح نظـر 

و  مشـکل  رفـع  در جهـت  و  اسـت  یـاد شـده  کشـورهای 

چالش هایـی کـه از ایـن آب و خاک نشـأت گرفتـه و متوجه 

و  در هامهنگـی  می گـردد  سـائر کشـورها  و  همسـایگان 

همکاری با دولت افغانسـتان سـعی در جلوگیـری و مقابله 

بـا آن پدیده هـا روی دسـت گرفتـه می شـود.

افغانسـتان کنونـی بـه عنـوان یـک واحـد جغرافیایـی 

منظـم و قانومننـد در سـازمان ملـل متحـد دارای جایگاه و 

منزلت حقوقی اسـت، عموم کشـورهای جهان، جمهوریت 

و دولـت موجـود را آدرس حقیقـی این جغرافیـا می پندارند 

و در هـر مسـئله ی بیـن املللـی، عنـد االقتضـا بـه همیـن 

نظـام و دولـت مراجعـه می مناینـد. از بُعـد داخلـی اش هم 

اگـر محاسـبه گـردد دسـتاوردهای قابـل توجهـی بـه مردم 

افغانسـتان بـه ارمغـان داشـته اسـت، در موجودیـت دولت 

اسـت کـه سـیر رسسـام آور مهاجریـن بـه جـای جـای دنیا 

کاهـش یافتـه اسـت مهـار قاچـاق مـواد مخـدر بـه دیگـر 

اسـت  پیگیـری  قابـل  جانبـه  دو  تالش هـای  بـا  کشـورها 

و نتایجـی هـم در پـی داشـته اسـت، تروریـزم بـه عنـوان 

تهدیـد مشـرتک از سـوی دولـت افغانسـتان مهـار و کنرتل 

کنونـی  دولـت  بـا  املللـی  بیـن  همکاری هـای  می گـردد 

افغانسـتان جهـت مهـار ایـن پدیـده ی تهدیـد آمیـز، نوعی 

درد مشـرتک اسـت کـه هـر کشـور مسـتقل در نظـام بیـن 

امللـل از پیامـد آن متأثـر می گـردد؛ لـذا بـه ایـن نتیجـه 

مردمـی  و  مـروع  دولـت  یـک  حاکمیـت  کـه  میرسـیم 

دموکراتیـک در افغانسـتان، بـه عنـوان آدرسـی در نظـام 

بیـن امللـل مـورد حامیـت همـه کشـورهای جهان اسـت و 

عـدم آن بـه هـامن میـزان و بیشـرت از آن رنـج بیـن املللـی 

بـه حسـاب می آیـد. از ایـن رو، نزدیـک به شـش ماه اسـت 

تـا نظـام موجـود  بـی وقفـه جریـان دارد  کـه تالش هـای 

حفظ گردیده و پروسـه صلح با اشـرتاک وسـیع کشـورهای 

تأثیـر گـزار بیـن املللـی بـر محوریت دولـت افغانسـتان به 

بـار بنشـیند. در ایـن پیونـد، عمـوم کشـورهای دخیـل در 

مسـئله افغانسـتان نظام موجـود را مورد حامیت قـرار داده 

انـد. برگـزاری پروسـه صلـح در ترکیـه مـورد رایزنـی اسـت؛ 

امـا طالبـان ظاهـرا پـا پـس کشـیده اند و بـه بهانـه متدید 

موعـد آن پـس از 24 اپریـل و در یـک زمان نا معلوم اسـت؛ 

امـا اصـل قضیه این اسـت که طالبان در محاسـبات شـان 

جنـگ را به عنـوان راه حل ترصف افغانسـتان برگزیده اند، 

امـری کـه بسـیاری کشـورها از آن واقـف انـد.

بـازه زمانـی کنونـی از گفتگـو و  اینکـه طالبـان، در 

مذاکـره سـخن مـی گویند، علـل و عوامل زیـادی دارد؛ اما 

واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن گـروه نفـع خـود را در جنـگ 

و هـرج و مـرج می بیننـد؛ زیـرا فلسـفه وجـودی طالبـان بـا 

جنـگ و وحشـت بیشـرت مفهـوم می یابـد، ایـن گـروه در 

زیـر چـرت صلـح خـود را بازنـده و شکسـت خـورده ی میدان 

صلـح  پروسـه  شکسـت  دنیـا  امـا  می دانـد.  افغانسـتان 

تالش هـای  می کننـد  تلقـی  کشـور  ایـن  آینـده  خطـر  را 

ناشـی  خطـر  از  جهـان  کـه  می دهـد  نشـان  بین املللـی 

و  اسـت  آگاه  بین االفغانـی  صلـح  مذاکـرات  شکسـت  از 

و صلـح  ثبـات  بـه  رسـیدن  در  افغانسـتان  بـه  می کوشـد 

کمـک کنـد. در صـورت شکسـت مذاکـرات صلـح، جنـگ 

و خشـونت شـدت خواهـد گرفـت و ایـن وضعیـت می تواند 

بـه مهاجـرت گسـرتده افغان هـا، تولیـد بیشـرت مـواد مخدر 

و نقـض حقـوق بـر بیانجامـد. امـری کـه پیـش از ایـن به 

کـرات در ایـن جغرافیـا بـه وقـوع پیوسـته اسـت.

 در همیـن ارتبـاط فیلیپـو گراندی، مشـاور عالی امور 

پناهجویـان سـازمان ملـل متحـد نیـز گفتـه اسـت کـه اگر 

گفت وگوهـای صلـح افغانسـتان پـس از خـروج نیروهـای 

خارجـی از ایـن کشـور بـا ناکامـی روبـه رو شـود، احتـامل 

در  یابـد.  افزایـش  افغانسـتان  از  پناهجویـان  دارد شـامر 

سـال های اخیـر، مهاجـران افغان بخـش بزرگـی از جامعه 

 ۲.۶ ملـل،  سـازمان  رسـمی  آمـار  )طبـق  را  پناهجویـان 

میلیـون نفـر( تشـکیل داده انـد. ایـن، بـه غیـر از هـزاران 

بالتکلیـف  و  غیررسـمی  موقعیتـی  در  کـه  اسـت  نفـری 

بـه رس می برنـد. هـر نـوع شـکنندگی در اوضـاع سیاسـی 

می توانـد سـیل تازه ای از مهاجـران را راهی ایـران، ترکیه و 

اروپـا کنـد. اما مهاجرت تنهـا یکی از معضالت افغانسـتان 

و  مبانـد  نـاکام  صلـح  گفت وگوهـای  اگـر  بـود.  خواهـد 

طالبـان در اجـالس اسـتانبول رشکـت نکننـد، جنگ متام 

عیـار در افغانسـتان از رس گرفتـه خواهـد شـد، جنگـی که 

بـه افزایـش خشـونت و ناامنی های گسـرتده دامـن خواهد 

زد. بـدون شـک در غیـاب نیروهـای آمریکایـی و ناتـو نیـز 

و  از شـهرها  افغـان  امنیتـی  نیـروی  هـزار  از ۳۰۰  بیـش 

روسـتاهای کشـور در برابـر حمـالت طالبان دفـاع خواهند 

کـرد، اما موج حمالت طالبان رسمسـت از خـروج نیروهای 

آمریکایـی، آن هـم در رشایطی که مذاکرات صلح شکسـت 

خـورده اسـت، می توانـد کـوره آتـش را در دل افغانسـتان 

شـعله ور کنـد. مـردم افغانسـتان از نظـام دفـاع خواهنـد 

کـرد و در برابـر طالبـان خواهنـد ایسـتاد و در آینده هسـته 

هـای مقاومـت مردمی در کنار نیروهـای امنیتی در رسارس 

افغانسـتان عزیـز مـا در دوران رشـد قـرار دارد. 

رشـد رسیعـی کـه مـا مـی توانیـم در جهـات مختلـف 

بدسـت آوریـم. یـک سـال گذشـت و مـا هنـوز درگیـر 

پروسـه صلـح هسـتیم. زیـرا دوران رشـد و تعالـی یک 

جامعـه هامننـد دوران رشـد یـک انسـان، دارای سـیر 

خـود  بلـوغ  دوران  بـه  وقتـی  و  باشـد  مـی  تکاملـی 

رسـید، نشـانه هـای تغییـر وضعیت و رشـید بـودن در 

وی ظهـور مـی کنـد. یکـی از نشـانه هـای بلـوغ نظام 

اجتامعـی و اقتصـاد سیاسـی هـر جامعـه چگونگـی 

بـه رس آمـدن دوران پـر فـراز و فـرود و جنجـال اسـت. 

گروههـا  و  افـراد  رفتـار  تغییـر  میـزان  کـه  دورانـی 

واحـزاب مختلـف را بـه خوبـی منایـش مـی دهـد.

و  عقلـی  رشـد  از  ای  مرحلـه  اجتامعـی  بلـوغ 

ذهنـی افـراد جامعـه مـی باشـد کـه در صـورت تحقق 

کامـل آن بـه جامعـه پیرفتـه و همچنیـن مهمـرت از 

ان بـه داشـن زندگـی روانـی سـامل و اسـوده، افـراد 

جامعـه مـی تواننـد دسـت یابنـد و در تصمیـم گیـری 

هـای فـردی و اجتامعـی بـا دقـت دقیـق تـری انجـام 

اجتامعـی،  مهـم  تصمیـامت  ایـن  از  یکـی  دهنـد. 

موضـوع صلـح اسـت. چگونگـی تنظیـم پروسـه مـی 

توانـد نشـان از بـه بلـوغ رسـیدن یـا نرسـیدن جامعـه 

مـا اسـت.

از  نظـر  بلـوغ اجتامعـی رصف  بـه  لـذا رسـیدن 

تاثیـرات اجتامعـی و پیرفـت اجتامعـی و اقتصادی 

ان بـرای جامعـه مهمرتیـن تاثیـر آن بـر روی زندگـی 

فـردی مـی باشـد، به عبـارت کلی تـر بلـوغ اجتامعی 

مرحله از رشـد می باشـد که انسـان بـه توانایی ایجاد 

و مدیریـت  یـک خانـواده و امـکان ایجـاد ارتباطـات 

مهـم کاری و اقتصـادی و عاطفی دسـت یافته اسـت،

 نظـام اقتصـاد سیاسـی یـک جامعـه وقتـی بـه 

بلـوغ مـی رسـد کـه نشـانه هایـی از رسمایـه انسـانی 

کنـد.  ظهـور  آن  در  اجتامعـی  رسمایـه  بخصـوص  و 

یعنـی بلـوغ اقتصـادی یـک جامعـه از طریـق رسمایـه 

اجتامعـی سـنجیده مـی شـد. 

البتـه رسمایـه اجتامعـی با بلوغ اقتصـادی کامال 

فـرق مـی کنـد امـا رشوع بلـوغ اقتصـادی از تشـکیل 

رسمایـه اجتامعـی در جامعـه اسـت. هـر چقـدر ایـن 

اقتصـاد  بـودن  نشـانه رشـید  باشـد،  بیشـرت  رسمایـه 

نیـز  در جامعـه  اقتصـاد  رسـیدن  بلـوغ  بـه  و  جامعـه 

بیشـرت اسـت. 

دگردیسـی  مرحلـه  اجتامعـی،  بلـوغ  مرحلـه 

هـای  پروسـه  هدایـت  قالـب  در  بـزرگ  تغییـرات  و 

اجتامعـی کالن مـی باشـد. پروسـه هایـی کـه مـی 

توانـد مسـیر حیـات یـا مامت یـک جامعه را مشـخص 

کنـد.

بلـوغ در برخـی مـوارد بـا سـختی هـای زیـادی 

اسـت. همـراه 

امـروزه پروسـه صلح در متـام دنیا جـزء بزرگرتین 

و پـر چالـش تریـن مسـایل اجتامعـی یک کشـور می 

باشـد. تصمیـامت بـزرگ بـر رس منافـع کالن چالـش 

جدی اسـت. 

اگـر کشـوری بـا قومیـت هـای متعـدد و فـراوان 

ماننـد افغانسـتان باشـد، ایـن چالش بیشـرت و بزرگرت 

و عمیـق تـر خواهد بـود. چینش سـناریوهای مختلف 

سیاسـی و اقتصـادی می تواند سـهم تخصیص منابع 

را بـه نفـع هر یـک از اقـوام تغییـر دهد.

جامعـه سیاسـی– اجتامعـی افغانسـتان در طول 

برنامـه  انتخابـات و اجـرای  بـا  حیاتـش کـم و بیـش 

های دموکراسـی ، آشـنا شـده اسـت گرچه بـه صورت 

محـدود یـا ناقـص اجـرا شـده اسـت؛ ولـی منـی توان 

تجربـه  بـدون  افغانسـتان  مدنـی  جامعـه  کـه  گفـت 

 . است

از طرفـی نیـز بـا توجه بـه جهانی شـدن و تبدیل 

جهـان بـه دهکـده ای کـه در محـارصه انبـوه تبـادل 

اطالعـات اسـت و فعـال بـودن رسـانه هـای جمعـی 

حتـی در دورتریـن مناطـق جهـان از هـم، از وقایـع 

انتخابـات  برگـزاری  کننـد،  مـی  کسـب  اطـالع  هـم 

مختلف در سـطح جهان بخصوص در کشـورهایی که 

سـیل عظیـم و مهاجـران افغانـی در آنهـا بـوده اسـت 

مشـاهده و ملس نزدیک جریانات و رسـیدن به اخبار 

بـه کسـانی کـه در داخـل افغانسـتان بوده انـد و همه 

و همـه باعـث افزایـش سـطح بینـش و درک سیاسـی 

– اجتامعـی مـردم نسـبت بـه تحـوالت رایـج جهانی و 

حتـی پیامدهـا و کالبد شـکافی های آن شـده اسـت. 

لـذا انتظـار مـی رود کـه در پیـاده شـدن برنامـه هـای 

دموکراتیکـی، اگـر مردم در اختناق و جو سـازی های 

سیاسـی قـرار نگیرنـد، مشـتاقانه اسـتقبال مـی کنند 

و بـه بهرتیـن نحـو انتخابـات پـر شـور و نشـاطی را بـه 

منایـش خواهند گذاشـت.

پروسه صلح و افزایش رسمایه اجتامعی

پروسـه  خـود  کـه  اسـت  ایـن  اسـت  مهـم  آنچـه 

اقتصـادی  از متـام مسـائل سیاسـی،  بـدور   – صلـح 

در  را  موثـری  بسـیار  نقـش   ... و  دیگـر  اجتامعـی  و 

جهـت غنـی سـازی فرهنگـی – اجتامعی و بـاال بردن 

رسمایـه هـای اجتامعـی ) social captal ( و رسمایـه 

ایفـا  human captal ( مـی توانـد  هـای انسـانی )  

منایـد . و ایـن دو رسمایـه  اقتصـادی غیـر ملمـوس، 

از ارکان بلـوغ اقتصـادی اسـت. هامنگونـه کـه وقتـی 

یـک انسـان بـه بلـوغ مـی رسـد نشـانه هـای رشـید 

بـودن در وی ظهـور مـی کنـد، یـک جامعـه وقتـی بـه 

بلـوغ اقتصـادی مـی رسـد که نشـانه هایـی از رسمایه 

انسـانی و بخصـوص رسمایـه اجتامعـی در آن ظهـور 

کنـد. یعنـی بلـوغ اقتصـادی یـک جامعـه از طریـق 

رسمایـه اجتامعـی سـنجیده مـی شـد. 

بلوغ اجتامعی در پروسه صلح

رسمایـه  اجتامعـی  نیـز عمدتـاً  مبتنـی  بـر عوامل  

فرهنگـی  و اجتامعی  اسـت. وجـوه گوناگـون پیوندها 

میـان  ارتباطـات  و  متقابـل  اعتـامد   ، هـا  ،همـکاری 

اعضـای یـک شـبکه یـا یـک جامعـه موجـب تحقـق 

رسمایـه  ایـن   بـر  عـالوه  شـود.  مـی  اعضـا  اهـداف 

اجتامعـی بـرای برنامـه هـای توسـعه  توفیـق آفریـن 

مناسـبی  بسـرت  اجتامعـی،  ســـرمایه  وجـود  اسـت. 

و  اقتصـادی  و  انسـانی  رسمایـه  وری  بهـره  بـرای 

فیزیکـی اسـت و بـر عکـس نبـود   رسمایـه  اجتامعـی 

بـه  دسـتیابی  در  را  هـا  رسمایـه   سـایر  اثربخشـی   ،

توسـعه منتفـی مـی کنـد و بـدون رسمایـه  اجتامعـی، 

و  فرهنگـی   تکامـل   و  توسـعه   راههـای   کـردن   طـی 

اقتصـادی ، ناهمـوار و مشـکل می  شـود. پذیرش این 

مفهـوم بـه عنـوان یک نـوع رسمایه در سـطح مدیریت 

کالن توسـعه کشـورها مـی توانـد شـناخت جدیدی را 

ازسیسـتم هـای اقتصـادی - اجتامعـی ایجـاد کـرده 

و دولتمـردان را در هدایـت بهـرت جامعـه بـه سـمت 

توسـعه یـاری رسـاند.

البتـه رسمایـه اجتامعـی با بلوغ اقتصـادی کامال 

فـرق مـی کنـد؛ امـا رشوع بلـوغ اقتصادی از تشـکیل 

رسمایـه اجتامعـی در جامعـه اسـت. هـر چقـدر ایـن 

اقتصـاد  بـودن  نشـانه رشـید  باشـد،  بیشـرت  رسمایـه 

نیـز  در جامعـه  اقتصـاد  رسـیدن  بلـوغ  بـه  و  جامعـه 

بیشـرت اسـت. 

چـون  ویژگیهایـی  داشـن  در  جامعـه  افـراد 

بـودن  تحلیلـی  روشـنفکری،  عمـل،  دقـت  پشـتکار، 

همـراه با گرایش بیشـرت بـه طرف پایـداری هیجانی و 

نیرومنـدی، خودکفایـی، مهـار اراده  و امثـال آن، فرد 

را مسـتعد تـالش و کوشـش بـرای رسـیدن بـه اهداف 

وگام نهـادن بـه سـوی موفقیـت مـی مناید؛ بـه طوری 

در بررسـی پژوهشـهای علمی مطرح اسـت این اسـت 

کـه داشـن حـد متوسـطی از مهار خـود، مهـار تکانه 

ها، خواسـت هـا و هیجانات، میزان باالیـی ازانعطاف 

پذیـری و ظرفیـت پویـای فـرد در اصـالح خـود بـرای 

اینکـه بتوانـد بـر اسـاس موقعیـت در حـد مطلـو ب 

رفتـار منایـد  فـرد را قـادر می سـازد که بتوانـد در حد 

مطلوبـی بـا مشـکالت موقعیتـی متنـوع کنـار آمـده و 

شود.  سـازگار 

زندگـی موفقیـت آمیـز فـردی و اجتامعـی افراد و 

شـهروندان در سـنین و موقعیت های مختلف مستلزم 

کسـب رفتـار هـا و مهـارت هایـی در طـی دوران رشـد 

بهزیسـتی  هـا  آن  بـه  بـدون دسـتیابی  کـه    ، اسـت 

اجتامعـی و سـالمت زندگـی فـردی و اجتامعی دچار 

اختـالل خواهد شـد. مهـارت اجتامعی،  اسـتعدادی 

اسـت کـه باعـث بـروز رفتارهـای اجتامعـی می شـود 

ایـن مهـارت مـی تواننـد در روابـط آدمـی بـا دیگـران 

نتایـج مثبـت و موفقیـت آمیـزی بوجـود آورد اگرچـه 

عنـارص  از  یکـی  اجتامعـی  هـای  مهـارت  کسـب 

اساسـی اجتامعـی شـدن آدمـی در کلیـه فرهنـگ ها 

اسـت لیکـن در دو سـه دهـه اخیر بیشـرت مـورد توجه 

محققـان قـرار گرفتـه اسـت.

دسـتیابی بـه بلـوغ اجتامعـی از طریـق کسـب 

منـش هایـی صـورت مـی گیـرد کـه شـامل توانایـی 

دوسـتی  ابـراز  توانایـی  و  خـوب   ارتبـاط  ایجـاد 

صمیامنـه بـا دیگران اسـت. شـخصی کـه دارای بلوغ 

اجتامعـی اسـت مـی توانـد بـا قوانیـن و ارزش هـای 

اجتامعـی محیطـی کـه در آن زندگـی مـی کنـد خود 

را سـازگار مـی  منایـد و از نظـرات و خواسـته هـای 

گروهـی پیـروی منـوده و در جهت نیازهـای گروهی و 

اجتامعـی تـالش  مـی منایـد.

همیـن مـالک هـا نیـز بـرای کل جامعه متشـکل 

از افـراد قابـل تصـور اسـت. اگـر جامعـه توانسـت از 

ظرفیـت هـا و موقعیـت هـای خـود اسـتفاده منایـد و 

رفتـاری انعطـاف پذیری را در کسـب منافع اقتصادی 

و اجتامعی د رمنطقه و محیط خود داشـته باشـد، به 

بلوغ رسـیده اسـت.

سخن پایانی:

پیمودن مسـیر پروسـه صلـح باعـث افزایش بلوغ 

اقتصـادی و سیاسـی و در نهـای بلـوغ اجتامعـی می 

شـود. بلوغـی کـه رسمایه هـای سیاسـی، اقتصادی و 

اجتامعـی فراوانـی بـه ارمغان مـی آورد. سـوال اصلی 

در چگونگـی پیمودن مسـیر صلح اسـت. مسـیری که 

افغانسـتان،  عزیزمـان،  جامعـه  بـرای  زیـادی  هزینـه 

خواهـد داشـت. هزینـه هایی کـه برای کشـور فقیر ما 

بسـیار بسـیار سـنگین و گـران خواهـد بـود. هرچقدر 

پروسـه صلح طوالنی تر شـود بیش از آن ما از کاروان 

توسـعه عقب خواهیم ماند. شـاید روزی دیگر توانایی 

پرداخـت هزینـه هـای ایـن صلـح را نداشـته باشـیم و 

مجبـور بـه تجزیـه افغانسـتان عزیزمان شـویم. اما اگر 

تنهـا راه حـل ایـن باشـد، بایـد جامعه ما بایـد واقعیت 

هـا را بپذیـرد. زیـرا بلـوغ اجتامعـی بین تصمیـم بد و 

بدتـر، کـم هزینـه تـر را انتخاب خواهـد کرد. 

افغانسـتان شـکل خواهـد گرفـت.

پاکسـتان، حامـی پروپـا قـرص طالبـان و متحدانش، 

در  گـروه طالبـان  از  بـه حامیـت  توسـل  بـا  بـدون شـک 

صـدد نفـوذ بیشـرت در افغانسـتان برخواهـد آمد و کوشـش 

خواهـد کـرد تـا سیاسـت هـای افغانسـتان را از اسـالم آباد 

مدیریـت کنـد. از طرف دیگر، روسـیه، چیـن، آمریکا، هند 

و کشـورهای دیگـر هـم هشـدار داده انـد کـه بـه هیـچ وجه 

بازگشـت طالبـان بـه قـدرت و »امارت اسـالمی« نـام نهاده 

شـده ایـن گـروه را نخواهنـد پذیرفت و این امـر می تواند به 

جبهه گیری هـای منطقـه ای دیگـر در رسزمیـن افغانسـتان 

منجـر شـود. هـم اکنـون گزارش هـای موثـق حاکی اسـت 

کـه ایـن گـروه بـا حامیـت کشـورهای حامـی اش هامننـد 

پاکسـتان و حوزه خلیج، در پـی راه اندازی عملیات بزرگی 

همزمـان در چندیـن شـهر انـد، ایـن گـروه می خواهنـد که 

بـا تـرصف شـهرهای اسـرتاتژیک هامننـد، قنـدز، قندهـار 

و غزنـی کنـرتل شـان بـر بیشـرتین بخش هـای کشـور را 

حفـظ مناینـد و همینطـور اگـر قـرار باشـد مذاکـره ی هـم 

برگـزار گـردد وزنـه اش به سـمت طالبان بیشـرت سـنگینی 

کنـد و هـامن سـهم حـد اکـری کـه ایـن گـروه همیشـه 

بـه زبـان می رانـد را در اختیـار داشـته باشـند؛ امـا صـف 

شـده  گرفتـه  دسـت  روی  اکنـون  از  آنـان  نظامـی  آرایـی 

اسـت، روزهای آینده، افغانسـتان شـاهد صفحـه جدید در 

تاریـخ تحـوالت اش خواهـد بـود، اینکـه نیروهـای امنیتـی 

بـه کمـک نیروهـای مردمـی در برابـر ایـن گـروه بـا انگیـزه 

رسکـوب آراسـته شـوند، احتـامل اینکـه حمالت آنـان را در 

نطفـه خنثـی مناید قریب به یقین اسـت، امـا اگر جنگ به 

یـک مسـئله طوالنـی مـدت این کشـور تبدیل گـردد، آنگاه 

چالش هـای عدیـده ی افغانسـتان و جهـان را در تـار و پـود 

خـود خواهـد پیچیـد. عـالوه بر خیلـی مرضات ملـی و بین 

املللـی، مسـئله مـواد مخدر هم رشـد چشـمگیری خواهد 

یافـت. افغانسـتان همین حاال هم بیشـرتین تریاک جهان 

را تولیـد می کنـد و اقتصـاد مبتنـی بـر مـواد مخـدر، تـار و 

پـود این کشـور را همین حـاال هم در نوردیده و کشـورهای 

زیـادی از ناحیـه کشـت، تولید و قاچاق مـواد مخدر صدمه 

دیده انـد. ایـران و کشـورهای آسـیای مرکـزی که در مسـیر 

دارنـد،  قـرار  افغانسـتان  مـواد مخـدر  و مـرصف  ترانزیـت 

هـزاران معتـاد مـواد مخـدر را تحمـل می کننـد و بحـران 

ناامنـی و خشـونت، کارخانه هـای تولیـد مـواد مخـدر را بـه 

اوج خواهـد رسـاند. در صـورت شکسـت مذاکـرات صلـح، 

افغانسـتان بـا خطـر واقعـی فـرو افتـادن در ورطـه نابـودی 

کشـور  رهـران سیاسـی  عهـده  بـر  ایـن  و  اسـت  روبـه رو 

و فرماندهـان گـروه طالبـان اسـت کـه بـرای نجـات ایـن 

رسزمیـن، پشـت میـز مذاکـره بنشـینند و از خـود انعطـاف 

و همدیگرپذیری نشـان دهند. ترکیـه همچنان تاکید دارد 

که نشسـت صلح اسـتانبول بعـد از عید فطر برگزار  شـود و 

ایـن احتـامل وجـود دارد کـه طالبـان نیـز رسانجـام به این 

دعـوت پاسـخ مثبـت دهد، هرچنـد تاهنوز هیچ نشـانه ای 

از رشکـت طالبـان در نشسـت اسـتانبول وجـود نـدارد. 

بـرای  هـا  تـالش  آینـده  روزهـای  و  روزهـا  ایـن  در 

کشـاندن گـروه طالبـان به میز مذاکره شـدت خواهد یافت 

و انتظـار عمده از کشـور پاکسـتان اسـت کـه از نفوذش بر 

گـروه طالبـان اسـتفاده کـرده و ایـن گـروه را بـه رشکـت در 

نشسـت صلـح ترغیـب کنـد. ایـن همـه تالش ها در سـطح 

منطقـه ای و بیـن املللـی نشـان می دهـد کـه جهـان از 

خطـرات شکسـت مذاکـرات صلـح بین االفغانی آگاه اسـت 

و می کوشـد افغانسـتان را در رسـیدن بـه ثبـات و صلـح 

کند. کمـک 

پیامدهای شکست مذاکرات صلح در افغانستان 
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 بازی با اعداد              3270
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3165    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3441
وزیرسفید را در خانه  b2 حرکت دهید. 

3469

جواب هدف         2918

  

 
مع

ت

ب ر

هنرو

ثور
ممکن است به دلیل مشــکالت مالی عصبی باشید. آرامش خود را حفظ کنید 
وگرنه به احساســات اطرافیان تان ضربه خواهید زد. امروز برای امتحان دادن و 

سخنرانی روز خوبی نمی باشد. 

جوزا
چندین موانع بر ســر راه شــما قرار دارد. احســاس می کنید که انرژی خود را 
بیهوده از دست می دهید، و ناراحتید. اطرافیان شما را درک می کنند و از شما 

حمایت خواهند کرد.

سرطان
ممکن اســت عصبی باشــید و به همین دلیل اطرافیان از شما دور خواهند 
شــد. باید احتیاط کنید. نیاز دارید که بیشــتر استراحت کنید. به مشکالت 

اعضای ســالمند خانواده بیشتر توجه کنید.

اسد
یکی از دوستان تان به قولش عمل نکرده و این باعث عصبانیت شما خواهد شد. 
آرامش خودرا حفظ کنید! انعطاف پذیر باشــید وگرنه روابط تان را با دیگران از 

بین خواهید برد.

سنبله
نباید با مســائلی برخورد کنید که نیاز به تمرکز به جرئیات دارد. احتماال عصبی 
باشید و هیچ چیز خوب به نظر نرسد. از سمت دیگر، روابط با شریک عاطفی تان 

خیلی خوب پیش می رود.

حمل
ممکن است از مشکالت مالی رنج ببرید زیرا کسب و کارهایی که امیدوار کننده 
بودند با شکســت مواجه شدند. مشارکت های تجاری تان به دلیل مهارت های 
ضعیف برقراری ارتباطی تان با کندی پیش می رود. باید صبور باشید و از خیال 

پردازی مالی اجتناب کنید.

میزان
تمایل دارید که مســئولیت های زیادی را به عهده بگیرید اما هیچ کدام را 
نمی توانید به اتمام برســانید. درحقیقت، زمــان خوبی برای هرگونه تالش 

تجاری نمی باشد. شما در خطر از دست دادن مبلغی پول هستید.

عقرب
امروز صبح مشــکالتی را در برقراری ارتباطی تان تجربه خواهید کرد- روابط 
اجتماعی و شخصی تان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. زمان خوبی برای تالش 
های جدید و پروژه های کاری تان نمی باشــند هرچند که وسوســه انگیز به 

نظر برسد.

قوس
احتماال زمان خود را به فکر کردن اختصاص دهید. گرچه آگاه هســتید و می 
دانید که این موضوع باعث خواهد شــد که دوستان تان از شما دور شوند. اما 
همین که از خود رضایت دارید کافی اســت. باید مشکالت خانوادگی مهم را 

حل کنید.

جدی
به نظر می رسد که این موضوع ناراحت کننده است که نمی توانید خودتان 
را بــه وضوح بیان کنیــد. باید هرگونه مالقات را به زمــان دیگری موکول 
کنید، زیرا که مهارت های برقراری ارتباطی تان در بهترین شــکل ممکن 

نمی باشد. 

دلو
امروز صبح ممکن اســت روی مود خوبی نباشید و به دلیل مشکالت سالمتی، 
کمتر اجتماعی باشید. باید با دوستان و شریک عاطفی تان بیشتر ارتباط برقرار 
کنید. امشب یکی از بستگان را مالقات خواهید کرد کسی که کمک می کند تا 

حس بهتری پیدا کنید

2919

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

وجود داشته باشد.
  12 کلمه: متوسط 

 16 کلمه:  خوب
 18  کلمه: عالی 

ظلم ـ ظالــم ـ ظلمت ـ 
سالم ـ ســالم ـ سلیم ـ 
مس ـ سیم ـ سیما ـ اسم 
ـ می ـ مــا ـ ام ـ مایل ـ 
میلـ  تمایلـ  تامـ  ماتـ  
ماستـ  تماسـ  سالمتـ  
سم ـ لمس ـ مال ـ مال ـ 
مسایلـ  اسلمـ  تیمـ  میت 
ـ امل ـ الم ـ مالی ـ سمت 

ـ سالمتی.
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 محمد باقریان

حوت
روز خوبی برای سفرهای تجاری نمی باشد. فرصت های شما برای به دست آوردن 
پول امروز کم است. زندگی عاطفی تان خیلی خوب پیش می رود، به شرط اینکه 

به نیازهای شریک عاطفی تان بیشتر توجه کنید.

 شطرنج                     3442

ا

آزرده ـ اجمال ـ بازده ـ پذیرش ـ تجربه ـ ثاقب ـ جامعه ـ چکه ـ حسنی 
ـ خزر ـ دانا ـ ذاکر ـ راســتی ـ زاید ـ ژوپن ـ سپیدار ـ شاه باال ـ صاف 
ـ ضمیــرـ  طباخـ  ظاهرـ  عاطفهـ  غلیانـ  فرغانهـ  قارهـ  کادرـ  گاماـ  

لیلیه ـ متیقن ـ نفرت ـ وادی ـ هراس ـ یاسا.

آ ا ه ی ل ی ل خ ت چ ج ث

ث س ف پ ر ظ ژ ن ث ر ه آ

م ا ط ک گ و ر د ا ک ف ه

ت ی ا ل پ ب س ه آ ی ح ن

ی ذ ع ن ا ش ع ز ک س ل ا

ق ش ف ز ا م ر د ن چ ذ غ

ن ا د پ ا د ج ی ث ز س ر

ص ه ر ج ه ث ط ا ذ پ ا ف

ظ ب ض ه چ ب ق ز ی پ ر ی

ض ا غ م ا ب ر د ع ح ه د

گ ل ه خ ی ز ا ج گ ا م ا

آ ا ث ر خ ر ا س ت ی پ و

ج

خانم لوییس را که در دفاع از آرایش و زیبایی گفته بود، به چالش می کشد 

و نادرست می خواند. پاتریک تأکید دارد که آنچه خانم لوییس به عنوان 

»زیبایی« و »معیار زیبایی« قلمداد می کند، استانداردهای زیبایی طبقه حاکم 

و رسمایه دار است، نه اصل زیبایی.» ثرومتندان تنها با استانداردهای خود 

زیبا هستند. هامن استانداردهایی که در دوره ای طوالنی به زنان نقش مادر 

و بازیچه را واگذار کرده است. به همین سبب، جوانی در آن اهمیت بسیار 

دارد. پس، زنان بورژوا در تالش اند تا به چهره ی خود، به کمک لوازم آرایش، و 

سینه بندهای ویژه که سینه ها را برجسته نشان می دهد و پوست کشی چهره، 

منود جوانی ببخشند. استاندارد زیبایی زنانه در رسمایه داری را نخستین بار 

مردانی که از سوی جامعه ی بهره مشکل گشایی گمراه شده بودند، پدید 

آوردند. این مردان زنان را جز مادر و یا یک بازیچه منی توانستند، ببینند. 

هیچ گاه در ذهن نظریه پردازان آشکار رسمایه داری منی گذرد که زنی ممکن 

است انساِن رشد یافته باشد و توانایی های دستیابی به بسیاری از چیزهای 

بیرون از رختخواب را هم داشته باشد.«)ص 75( دیدگاه پاتریک در مسیر 

سخنان جوزف هنسن است. خامنی دیگری بسیار وسیع به هنسن می تازد 

و او را به باد انتقاد می گیرد. آرایش را برای رقابت در شوهریابی، بازارکار، 

امنیت شغلی و حتا بسرت و هم خوابگی مهم و اساسی می پندارد. او می گوید 

ممکن برای آقای باستلو)جوزف هنسن( آرایش برای هم بسرتی و سکس 

خنده دار به نظر آید، اما واقعیت بدون تردید زندگی معارص است. 

    خانم ایولین رید، با نگاه ژرف بینانه تر در مقاله ی با عنوان »مسئله  زنان 

و روش مارکسیست ها« به این موضوع نگاه می کند. ابتدا از تأثیر تبلیغ 

رسمایه داری بر ذهن و روان زنان خرب می دهد. او می گوید نامه های که در 

ستیز با مقاله ی باستلو)جوزف هنسن( نوشته شده، نشان دهنده ی همین 

تحت تأثیر رسمایه داری قرارگرفنت است. »این گفت وگوها آشکار می سازد که 

هنگام چالش با تبلیغات بورژوازی در زمینه ی مسایل سیاسی و اقتصادی ما 

در جلوی صف ایستاده ایم؛ اما در هنگام منایاندن تبلیغات بورژوازی درباره ی 

مسایل زنان مانند سکس، زیبایی زنانه، خانواده و سایر چیزها در پشت رس 

قرار داریم. ما میدان را به بورژوازی و ماشین تبلیغات او واگذاشته ایم، در 

نتیجه برخی از رفیقان طعمه ناگواری را بلعیده اند؛ اما درست منی دانند که 

آن چیست.«)ص 98( هشدار و شکایت خانم رید از زنان است که همه بر 

منت بی پرده باستلو تاختند و با واکنش های شان در راستای گرم کردن بازار 

رسمایه داری گام بر می دارند. ایولین رید، منت مقاله باستلو)جوزف هنسن( 

را یکدست و بدون تناقض می داند؛ اما در عوض واکنش های زنان را رسشار 

از تناقض می پندارد. او کلیدی ترین جمله ی باستلو را تکرار می کند که:» 

در رژیم رسمایه داری روکش طالکشیدن بر روی گل سوسن، تنها ریخنت 

میلیون ها دالر به جیب سودجویان است. زیبایی همسان با ُمد نیست، بلکه 

نرش مقاله جوزف هنسن، با موج از واکنش های موافق و مخالف مواجه 

می شود. کسی به نام »لوییس منینگ« پاسخ بسیار سخت و شدید در 

واکنش به مقاله جوزف هنسن می نویسد. او مدعی است که نویسنده 

مقاله »نیروهای فروافتاده آرایشی در پی چروک برداری از چهره« به 

جای رضبه زدن به رشکت های سازنده لوازم آرایش، به زنان دست 

انداخته است. منینگ استدالل می کند ما باید زنان را درک منوده و 

با آنان همدلی مناییم. »زنان در زندگی خود کمی زیبایی می خواهند 

و در پی آنند که بر کاِر توان فرساِی خود که بدن آن ها را از ریخت 

می اندازد و روحیه آنان را با خستگی و ناامیدی در هم می شکند، 

پیروز شوند.«)ص 64( در ادامه اعالن می کند که :» ثرومتندان زیبا 

هستند، چون کارگران ناخوش و درمانده اند.« این فرد راه حل را 

در سمت و سوء دادن جامعه به سوی سوسیالیسم می داند تا اینکه 

طبقه های اجتامعی در همه موارد زندگی رشد کند. 

    در پاسخ به این واکنش، جوزف هنسن، یادداشتی با عنوان » 

آیا زیبایی چیزی ژرف تر از آرایش نیست؟« را می نویسد. او مدعای 

لوییس منینگ را به چالش می کشد. استداللش این است که 

هنجارهای زیبایی مسئله اجتامعی است و روزبه روز تغییر می کند و 

منی توان برای آن معیار یا چوکات ازلی و ابدی تعیین کرد. از طرف 

دیگر، زیبایی چیزی فراتر از ظاهر آراسته و آرایش است. هنسن 

می گوید:» زنان عادی خواه خانه دار یا کارمند و کارگر، من گامن 

می کنم همه ی آن ها زیبا هستند. اهمیت ندارد تا چه اندازه رنج  دیده 

باشند یا در تجربه آبدیده شده باشند«.) ص 68( او دیدگاهش را 

بیش تر بسط می دهد و می گوید که زیبایی چیزی سطحی و ظاهری 

نیست که زنان آرایش کرده ثرومتند رصف زیبا باشد. او یادآوری 

می کند که همه ی زنان عادی زیبا اند به دلیل اینکه زیبایی چیزی 

فراتر از ظاهر و صورت است. در مورد زنان عادی و کاگر خاطرنشان 

می سازد که » زیبایی آن ها درشخصیت شان نهفته است و این نه تنها 

از آرایشی که به افراط به آن می پردازند، بلکه از کارهایی که انجام 

می دهند، پیداست«.) ص 69( 

 یک خانم خانه دار و کارگر یادداشتی در واکنش به منت های جوزف 

می نویسد. او هم تقریبا دیدگاه لوییس را تأیید و تأکید می کند. 

او ادعا دارد که آرایش را برای غلبه بر پاره ی از مشکالت زندگی به 

کار می برد. همچنان از ناگزیر بودنش برای همرنگ جامعت شدن 

صحبت می کند و می گوید:» من در جهانی واقعی با هنجارهای 

زیبایی شناختی آن و آداب ورسوم اجتامعی آن زندگی می کنم«.)ص 

70( خامنی دیگری به نام هلن بیکر در یادداشتی با عنوان »آرایش 

و فشار اقتصادی« خطاب به جوزف، بحث بازار کار را پیش می کشد. 

می گوید:»من خودم اگر می توانستم دشواری ها و هزینه های لوازم 

آرایش را کنار بگذارم، بسیار آسوده خاطره می شدم، اما رسمایه داری 

منی گذارد. من شیفه ی آگهی های زیبایی نیستم، اما فشار اقتصادی) 

من باید زندگی خود را بگذرانم( به زور مرا وا می دارد که این مواد 

لعنتی را خریداری و آن را به کار بربم«.)ص 71( استدالل اساسی 

بیکر این است که بازاِر کار زنان را مجبور به آرایش می کنند، در جذب 

و استخدام نیروی کار به ظاهر زنان توجه بیشرت صورت می گیرد؛ در 

حالیکه برای مردان چنین نیست. 

    خانم ای. پاتریک در پاسخ لوییس یادداشتی با عنوان » 

استاندارهای زیبایی طبقه حاکم« می نویسد. در این یادداشت سخنان 

کتاب

دارای ارزش های باالتر، بهرت و ماندگارتر است«. 

خانم رید در کنار جوزف هنسن می ایستد و به افشاکردن 

تبلیغات فریبکارانه رسمایه داری می پردازد. »بورژوازی، افسانه ای 

پرداخته است که چون همه زنان می خواهند زیبا باشند پس 

دلبستگی یکسانی به لوازم آرایش و ُمد که امروزه با زیبایی 

یکسان شمرده می شود، دارند. این ادعا که زیبایی به سبک روز 

در رسارس دوران های تاریخ و برای همه طبقات زنان همه گیر 

بوده، پشتیبان این افسانه است.«)ص 101( نویسنده با ارائه 

دلیل و شواهد نشان می دهد که تزیین در جامعه بدوی در گام 

نخست ویژه جنس زن نبوده، بلکه برای مرد و زن بود؛ در گام 

دوم، هدف آرایش و زیبای نبود، بکه نیازی بوده که از رشایط 

کار در جامعه بدوی ناشی می شده. او نشان می دهد که تزئیین 

جامعه بدوی، آرایش نه، بلکه نشانگر هویت هر دسته و گروه و 

افراد بودند. 

    ایولیـن، آرایـش و ُمـد را دام هـای رسمایـه داری قلمـداد می کنـد 

کـه توسـط رسمایـه داری بـه وجـود آمـده و سـپس گسـرتش یافته. » 

اکنـون، برای نخسـتین بار، بـر روی جدایی طبقاتی پرده ی کشـده و 

آن را در پشـت یکسـانی جنسـی پنهان کـرده اند تـا نیازهای تجارت 

بـزرگ در بخـش زیبایـی برآورده شـود و فروشـندگان بوژوازی پشـت 

رسهـم آگهـی می دهنـد که: همـه ی زنان دوسـت دارند زیبا باشـند، 

پـس همه ی زنان دلبسـتگی یکسـانی بـه آرایش و ُمـد دارند. زیبایی 

بـا ُمـد همسـان گردیـده و همـه ی زنـان بـه »نیازهـا و خواسـت های« 

مشـرتک خـود بـرای ایـن ُمدهـا، دلبسـتگی پیـدا کردنـد. امـروزه 

میلیون هـا دالـر در هـر بخش از رشـته ی ُمد؛ آرایش، پوشـاک، کوپ 

مـو، سـالن های الغـری، سـالن زیبایـی، جواهـر اصلـی و بدلـی و 

چیزهایـی دیگر به آسـانی به دسـت می آیـد. دریافته انـد که زیبایی 

فرمولـی بسـیار انعطاف پذیر دارد. چنانچه بخواهید ثرومتند شـوید، 

تنهـا می بایسـتی ابـزار زیبایـی تازه ای را کشـف کنید و همـه ی زنان 

را قانـع کنیـد کـه آن ها »نیاز دارند و این ابـزار و مواد را می خواهند«.

) ص 104(

   در ایـن مقالـه ژرف نگارانه مسـئله ی »رقابت جنسـی« نیز به صورت 

جـدی مـورد نقـد و نکوهـش قـرار می گیـرد. رقابت جنسـی را زاده ی 

جامعـه ی طبقاتـی و دنیـای رسمایـه داری می دانـد، نه امـر طبیعی. 

نویسـنده می نویسـد که »دنیای ُمد با امکانات نامحدود خود معدن 

طـالی رسمایـه داران شـد. تنهـا کاری کـه تاجـری بزرگ می بایسـت 

انجـام دهـد، دگرگـون سـاخنت ُمدهـا و اخـرتاع مـواد زیبایـی سـاز 

بودکـه می توانسـت او را روزبـه روز ثرومتندتـر کنـد. بـه همیـن دلیل 

اسـت کـه در سیسـتم رسمایـه داری، فـروش زنهـا بـه عنـوان کاال، 

جانشـین فـروش کاال بـه زنـان شـد. و همـراه بـا آن، زیبایـی طبیعی 

جـای خـود را هرچـه بیش تـر به زیبایی سـاختگی یـا زیبایـی ُمد روز 

داد؛ و به همین دلیل اسـت که این افسـانه سـاخته شـد که زیبایی 

بـا ُمـد یکسـان اسـت و همـه ی زنـان نیازهـای ُمدپرسـتانه یکسـان 

دارنـد، چـون نیازهـای زیبایـی آن ها یکسـان اسـت.«)ص 109(

   سـخن پایـان اینکـه، در ایـن  دو یادداشـت به صـورت بسـیار کلـی 

و گـذرا بـه نیمـی از بحـث کتـاب »آرایـش، ُمـد  و بهره کشـی از زنان« 

پرداختـه شـد. دیدگاه هـا، منونه هـا، جزئیـات و نوشـته های بسـیار 

از  ایـن جـا مـرور و معرفـی نشـده،  خوبـی درکتـاب اسـت کـه در 

خواننـده ی گرامـی دعـوت می شـود تـا خـودش بـه رساغ ایـن کتاب 

رفتـه و گفت وگوهـا را بـه شـکل دقیـق و همه جانبـه بخواننـد. هدف 

ایـن دو یادداشـت بیش تـر آشـنایی بـا این کتـاب و تشـویق و ترغیب 

خواننـده بـرای خوانـدن این کتاب اسـت؛ امیدوارم کـه این دو هدف 

حاصل شـده باشـد. 

افغانسـتان ما: وزارت اراضی و شهرسـازی گفته اسـت که کار مرمت و 

ترمیم مسـجد شـاه دوشمشـیره در کابل تکمیل شده است. 

این وزارت گفته اسـت که کار این مسـجد توسـط آمریت پروژه ترمیم و 

بازسـازی آبدات تاریخی و مسـاجد وزارت شهرسـازی و اراضی به پایه 

اکامل رسـیده است

در خربنامـه ایـن وزارت آمـده اسـت کـه نظـر بـه توجـه خـاص مقـام 

عالی ریاسـت جمهوری اسالمی افغانسـتان کار ترمیم و بازسازی این 

مسـجد بـه آمریـت پـروژه ترمیـم و بازسـازی آبـدات تاریخی و مسـاجد 

وزارت شهرسـازی و اراضـی سـپرده شـد.

وزارت شهرسـازی و اراضـی هم چنین گفته اسـت، متخصصین آبدات 

تاریخـی بـا رعایـت متـام اصـول و اسـتندردهای الزم، کار مرمـت و 

بازسـازی ایـن پـروژه را انجـام داده و از متام مراحل کار به شـکل فنی 

مدیریت و نظارت منودند تا این مسـجد تاریخی مانند نگین در مرکز 

شـهر کابل بدرخشد.

تطبیق این پروژه توسـط تصدی سـاختامنی افغانی )رشکت انکشاف 

ملـی ج.ا.ا( در مـاه رسطـان سـال 1398 خورشـیدی، رشوع و در مـاه 

ثور سـال 1400 خورشـیدی، تکمیل شـده است.

مسـجد شـاه دوشمشـیره اولین و قدیمی ترین مسـجد در شـهر کابل 

بعـد از ظهـور دیـن اسـالم اسـت. تعمیـر ایـن مسـجد با سـبک فعلی 

آن از طـرف مـادر شـاه امـان اللـه خـان در سـال 1306 خورشـیدی، 

سـاخته شـد که بعد از گذشـت سال های بسـیار به علت های مختلف 

دچار فرسـودگی و مشـکالت شـده بود.

تهیه کننـدگان »اسـنودن« بـا اقتبـاس از رمـان مشـهور هرمـان هسـه یک 

فلم سـینامیی می سـازند.

بـه گـزارش ورایتـی، اریـک کوپلـوف و فیلیـپ شـولتس-دیل »دمیـان« 

هرمـان هسـه را انتخـاب کرده انـد و می خواهنـد بـا اقتبـاس از ایـن رمان 

یک فلـم سـینامیی بسـازند.

نیـک کریـس فلمنامه این فلـم را با همکاری آندری السـکاریس فلمربدار 

فلـم »دربـاره الکـس« بـا هـم نوشـته اند. ایـن کار بـا نظـارت بنیـاد هسـه 

انجام شـده اسـت.

کتـاب »دمیـان« از کتاب هـای پرفـروش هرمـان هسـه و داسـتانی معنوی 

دربـاره کشـف خـود و رسـیدن به غایت اسـت. خواننـدگان این کتـاب در 

دوره پـس از جنـگ جهانـی اول از آن اسـتقبال کردند و بـار دیگر در دهه 

۱۹۶۰ ایـن کتـاب در آمریـکا بـا اقبـال مجـدد روبرو شـد. کوپلـوف گفته 

اسـت زمـان آن فـرا رسـیده تا نسـل جدیـد هم »دمیـان« را کشـف کنند.

وی گفتـه اسـت: مـا داریـم در عـر دیجیتـال زندگـی می کنیـم؛ جایـی 

کـه رسـانه های اجتامعـی بخـش مهمـی از زندگـی مـا را بـه مـا دیکتـه 

می کننـد. امـا ایـن داسـتان هویـت جدیـدی بـه مـا می دهـد و بـا ایـن 

مسـایل در تضـاد اسـت. درون نگـری و سـفری در خـود می توانـد سـفری 

الهام بخـش بـرای مـردم باشـد.

ایـن رمـان درباره پرس جوانی به نام امیل سـینکلر اسـت که تـالش دارد تا 

خـودش را پیـدا کند و در ایـن میان مردی جوان به نـام »دمیان« باورهای 

وی را بـا توجـه به یافنت هویت و دوسـتی تغییر می دهد.

کار ترمیم و مرمت مسجد شاه 
دوشمشیره تکمیل شد

»دمیان« هرمان هسه فلم می شود

»آرایش، ُمد و بهره کشی از زنان« - بخش دوم و پایانی

رویداد

سینما



شکسـت شـب گذشـته پـی اس جـی از سـیتی 

و حـذف از لیـگ قهرمانـان ادامـه کار نیـار در 

پاریـس را دشـوارتر کـرد.

کریسـتیانو  و  مسـی  لیونـل  آاس،  از  نقـل  بـه 

رونالـدو در یـک هشـتم نهایـی لیـگ قهرمانـان 

حـذف شـدند. ارلینـگ هالنـد دور یـک چهـارم 

نهایـی بـا دورمتونـد از رقابـت هـا کنـار رفـت و 

کیلیـان  و  نیـار  بـه  نوبـت  نیـز  گذشـته  شـب 

امباپـه رسـید.  در عـوض پـپ گواردیـوال پـس 

از 10 سـال توانسـت بـه فینـال لیـگ قهرمانان 

دو  تـا  را خواهـد داشـت  ایـن  و شـانس  برسـد 

عنـوان قهرمانـی قبلـی خـود بـا بارسـا را این بار 

بـا سـیتی تکـرار کنـد.

حـذف شـب گذشـته پـی اس جـی مـی توانـد 

تبعـات زیـادی داشـته باشـد و حـاال مـی تـوان 

ادعـا کـرد کـه آینـده نیـار و کیلیـان امباپـه در 

پاریـس مبهـم تـر از همیشـه اسـت. دو باشـگاه 

فرصـت  کوچکرتیـن  منتظـر  رئـال  و  بارسـلونا 

بـرای جـذب ایـن دو فـوق سـتاره پـی ای جـی 

هسـتند. بارسـا مـی خواهـد نیـار را برگرداند و 

رئـال نیز سـال هاسـت بـه دنبال جـذب کیلیان 

امباپـه اسـت. از قـرارداد هـر دو تنهـا یک سـال 

باقیانـده و در حالـی کـه گفتـه مـی شـد نیار 

هفتـه قبل قـراردادش را متدید خواهـد کرد، در 

نهایـت ایـن اتفـاق رخ نداد. در واقـع یک متاس 

از خـوان الپورتـا رئیـس بارسـا کافی بـود تا نیار 

امضـای نهایـی را پـای برگـه متدید نزنـد. الپورتا 

از نیـار خواسـت تـا بـرای بارسـا صـر کنـد. او 

وعـده داد کـه لیونل مسـی 100 درصد با بارسـا 

متدیـد مـی کنـد و اگـر مـی خواهـد بـار دیگر با 

فـوق سـتاره آرجاتناینـی هـم تیمـی شـود، چـاره 

ای جـز بازگشـت به بارسـا نیسـت.

افشای مبلغ موردنظر بارسلونا برای بازگرداندن نیمار

ورزش
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اسـت. کـرده  رد  را  اتهامـات  متامـی  امـا  او  اسـت.  بررسـی  حـال  در  دادگاه  در  و  شـده 

بنیامیـن نتانیاهـو، نخسـت وزیر ارسائیـل، بـا پایـان مهلت مقرر 
دولـت  تشـکیل  بـرای  را  پارملـان  اکرثیـت  رضایـت  نتوانسـت 
جدیـد بـه دسـت آورد. رئیـس جمهـور ارسائیـل احتـاال امـروز 
الپیـد، رهـر اپوزیسـیون را مامـور تشـکیل دولـت خواهـد کرد.
بنیامیـن  از سـوی  دولـت  تشـکیل  بـرای  تعییـن شـده  مهلـت 
نتانیاهـو پایـان گرفـت و او نتوانسـت اکرثیـت پارملـان را بـرای 

تشـیل یـک دولـت ائتالفـی کنـار خـود جمـع کنـد.
رئیـس  ریولیـن،  روویـن  مـی،   ۵ چهارشـنبه  امـروز  احتـاال 
جمهـور ارسائيـل یائـر الپیـد، رهـر اپوزیسـیون را کـه متعلـق 
دولـت  تشـکیل  مامـور  اسـت،  ارسائيـل  میانـه روی  جنـاح  بـه 

 . می کنـد
نتانیاهـو امـا همچنان رئیس دولت گذار باقی می ماند.

بـرای الپیـد نیـز تشـکیل دولـت کار آسـانی نیسـت. احتـال 
برگـزاری مجـدد انتخابـات بـرای پنجمیـن بـار طـی دو سـال 

گذشـته نیـز وجـود دارد.
در  دولـت  ریاسـت  کـه  اسـت  سـال   ۱۲ نتانیاهـو  بنیامیـن 
ارسائیـل را بـر عهـده دارد. علیـه او پرونـده فسـادی تشـکیل 

تایید حکم ۲۰ سال زندان دیپلامت ایرانی؛ 
اسدالله اسدی درخواست تجدیدنظر نکرد

اولین بازیکن مورد نظر مورینیو برای رم مشخص شد

بازگشت هواداران در 2 هفته پایانی لیگ انگلیس

امریکا کمک نظامی به جمهوری آذربایجان را ادامه می دهد

وکیـل آقـای اسـدی هنگام تـرک شـعبه تجدیدنظر 

گفـت  خرنـگاران  بـه  بلجیمـی  آنتـورپ  دادگاه 

"مـن فقـط بـه اینجـا آمـدم تـا تأییـد کنـم کـه آقای 

اسـدالله اسـدی، دیپلـات ایرانـی قصـد نـدارد از 

تصمیمـی کـه در مرحلـه بـدوی گرفته شـده اسـت 

فرجـام خواهـی کنـد، امـا نه بـه خاطر اینکـه با این 

تصمیـم موافق اسـت، بلکه به خاطر اینکـه او هرگز 

صالحیـت بلجیمیـی را بـه رسـمیت نشـناخت. در 

مـورد مصونیـت وی عدالـت رعایـت نشـده اسـت. 

بنابرایـن، او منی خواهد دادگاه دیگری در بلجیمی 

حکـم دهـد کـه او گناهـکار اسـت یـا بـی گنـاه."

سـفارت ایـران در بروکسـل امروز همزمـان با قطعی 

و  آملـان  کـرد  اعـالم  اسـدی  آقـای  حکـم  شـدن 

بلجیمـی با بازداشـت و زندانی کردن آقای اسـدی، 

کنوانسـیون ویـن، در زمینـه حقـوق بین املللـی و 

عرفـی در رویه هـای دیپلاتیـک، را نقـض کرده اند.

مناینـدگان دادسـتان بلجیمـی گفته اند بـا هرگونه 

مبادلـه آقـای اسـدی بـا زندانیـان غربـی مخالفـت 

کرد. خواهنـد 

حکم زندان اسـدالله اسـدی در مقطع حساسـی از 

روابـط میـان ایـران و قدرت هـای غربـی اعالم شـده 

اسـت. بـا روی کار آمـدن جـو بایـدن تالش هایـی 

بـرای احیـای توافـق هسـته ای در جریـان اسـت و 

بارهـا گزارش هایـی دربـاره تبـادل زندانیـان منترش 

است. شـده 

بـا  کـه  گفته انـد  بلجیمـی  قضایـی  مقام هـای 

"رصف نظـر از درخواسـت تجدیـد نظـر"، حکـم ۲۰ 

سـال زندان اسـدالله  اسـدی، دیپلـات ایرانی تایید 

اسـت. شـده 

قضایـی  مقام هـای  از  نقـل  بـه  فرانسـه  خرگـزاری 

بلجیمـی گـزارش داده وکیـل اسـدالله اسـدی، دبیر 

سـوم سـفارت ایـران در وین کـه به اتهـام برنامه ریزی 

بـرای مبب گـذاری در نشسـت سـازمان مجاهدیـن 

خلـق در پاریـس بـه ۲۰ سـال زنـدان محکوم شـده، 

در مهلت تعیین شـده، درخواسـت تجدیدنظر نکرده 

اسـت. از زمان انقالب ایران، این نخسـتین بار اسـت 

کـه یـک مقـام ایرانـی بـه اتهـام "تروریسـم" در اروپـا 

محکـوم می شـود.

آقـای اسـدی از رشکـت در جلسـات دادگاه امتنـاع 

کـرده بـود. او بـا رد متـام اتهامـات، معتقـد اسـت 

مصونیـت دیپلاتیـک دارد. حکومـت ایـران همـواره 

اتهامات مربوط به ترور مخالفانش را رد کرده اسـت.

امـروز سـفارت جمهـوری اسـالمی ایران در بروکسـل 

بـا انتشـار بیانیـه ای بـار دیگـر بـا تاکیـد بـر اینکـه 

نقـض شـده،  اسـدی  آقـای  دیپلاتیـک  مصونیـت 

دادگاه را صاحـب صالحیـت رسـیدگی بـه اتهام های 

ندانسـت. او 

گفـت  اسـدی  اسـدالله  وکیـل  دی بکـو  دیمیـرتی 

پرونـده  ایـن  و  رسـمیت منی شناسـد  بـه  را  دادگاه 

اسـت. "سیاسـی" 

وی دربـاره رشایـط انجـام آزمایـش بالینـی می افزاید: 

»افـراد داوطلـب در این پروژه نخسـت رضایـت خود را 

بـه صـورت کتبـی اعـالم می کنند. سـپس بـه صورت 

تصادفـی و بـا قرعه کشـی رشکـت کننـدگان در ایـن 

آزمایش بالینی مشـخص می شـوند.«  انتظـار می رود 

کـه در گام نخسـت ۱۳۲ بیـار در ایـن پـروژه رشکت 

کنند. اسـتفاده از روش های مبتنی بر پالسا پیشرت 

نیـز در جهان گزارش شـده بود و برای منونه سـازمان 

غـذا و داروی امریـکا )FDA( در ماه اگوسـت گذشـته 

مجـوزی اضطـراری بـرای اسـتفاده از روشـی مبتنـی 

بـر پالسـا در خصـوص درمـان بیـاران کرونـا صادر 

کـرده بـود. تحقیقـات در ایـن کشـور نشـان داده بود 

اگر در سـه روز نخسـت بسـرتی بیار در شـفاخانه از 

روش تزریـق پالسـای حـاوی پادتـن اسـتفاده شـود 

رونـد بهبـودی ترسیع شـده و مـرگ و میر کاهش می 

یابد. تزریق پالسـای تغلیظ شـده یک روش درمانی 

اسـت کـه بـرای مبـارزه بـا شـیوع آنفوالنـزا و رسخـک 

در دوران فقـدان واکسـین ایـن بیاری هـا اسـتفاده 

می شـد و اخیـراً نیـز ایـن روش بـرای درمـان بیـاری 

ابوال آزمایش شـده اسـت. 

هنگامـی که بدن با تهاجم یـک ویروس جدید مواجه 

می شـود، پروتئین هایـی بـه نـام پادتـن )آنتی بـادی( 

تولیـد می کنـد کـه بـه طـور ویـژه بـا عفونـت مبـارزه 

مایـع  زرد  )قسـمت  پالسـا  در  پادتن هـا  می کنـد. 

خـون( شـناور می شـوند. در حـال حـارض در برخـی 

کشـورهای جهـان از جمـع آوری و تزریـق پالسـای 

نجات یافتـگان از بیـاری کوویـد-۱۹ بـرای درمـان 

مبتالیـان جدیـد اسـتفاده می شـود.

انتقـال خـون والیـت  از پزشـکان در مرکـز  گروهـی 

اوورنی-رون-آلـپ فرانسـه از روز ۳۰ مارچ یک آزمایش 

بالینـی تـازه را آغـاز کرده انـد کـه هـدف آن درمـان 

مبتالیان با اسـتفاده از روش پالسـای خونی اسـت.

بالینـی  ایمنی شناسـی  محقـق  اکـه،  اولویـه  دکـرت 

می رسـد  نظـر  »بـه  می گویـد:  لیـون،  شـفاخانه  در 

حضـور  دلیـل  بـه  بخشـی  تـا  تنفسـی  مشـکالت 

زیـاد مـواد التهـاب زا در خـون )موسـوم بـه »طوفـان 

سـیتوکین« کـه در اثـر کار سیسـتم دفاعی بـدن و به 

طـور زیـاده از حـدی تولیـد می شـوند( اسـت. حضور 

ایـن عامـل مانـع می شـود کـه بـدن بتوانـد در مقابل 

کنـد.«  دفـاع  خـود  از  عفونت هـا  دیگـر  و  ویـروس 

ترشـح زیـاده از حـد ملکول های پروتئینی سـیتوکین 

)Cytokine( کـه بخشـی از سیسـتم دفاعـی بـدن به 

شـار می رونـد، بـا از کار انداخـن اعضـا می توانـد 

در نهایـت بـه مـرگ بیـار منجـر شـود. دکـرت اکـه 

در توصیـف ایـن روش می گویـد: »روش مـا متکـی 

بـر ایـن اسـت کـه بـا انجـام فراینـد تعویـض پالسـا، 

خـون بیـار را بـه روشـی اسـرتیل خـارج می کنیـم، 

سـپس پالسـای حاوی زیـادی مـواد ملتهب کننده و 

غیرمفیـد را را از آن برمی داریـم و سـپس بـا پالسـای 

اهـدا شـده از سـوی یـک فـرد سـامل آن را جایگزیـن 

بخـش  مدیـر  کونیـاس،  فابریـک  دکـرت  می کنیـم.« 

علمـی مرکـز تحقیق رون-آلـپ، که این پـروژه را در دو 

منطقه لیون و سـن اتین در دسـت اجرا دارد می گوید 

اسـتفاده از ایـن روش نوآورانـه وضعیت تنفسـی بیار 

را در کوتـاه مـدت بهبـود بخشـیده و توانایـی ایمنـی 

بـدن وی را در بلنـد مـدت تقویـت می کنـد. 

خداحافظی غیررسمی لوکاس واسکز با هواداران رئال

تیم فوتبال مانچستر سیتی به دور نهايی جام قهرمانان اروپا راه يافت

ترکیـه  اردوغـان، رئیـس جمهـوری  و و رجـب طیـب  آذربایجـان 

مواجـه شـد کـه آن را قویـا محکوم کردنـد و یک »اشـتباه تاریخی« 

خواندند.

آرام همپاریـان، مدیـر اجرایـی شـورای ملـی ارمنسـتان امریـکا، 

سـه شـنبه در بیانیه ای گفت: »به رسـمیت شـناخن نسـل کشی 

ارامنه از طرف امریکا مسـئولیت هایی را به همراه دارد که شـامل 

تجهیـز و کمـک بـه جمهـوری آذربایجـان بـرای متـام کـردن ایـن 

جنایـت منی شـود.«

او افـزود: »هـر اقدامـی توسـط رئیـس جمهـور بایـدن کـه چـراغ 

سـبز کمک هـای ایـاالت متحـده بـه حکومت ]الهـام علـی اف[ را 

بدهـد، بـا موضـع گیـری رصیـح او ]بایـدن[ و عمیـق تـر از آن، بـا 

روح اقـدام اخیـر وی در بـه رسـمیت شـناخن نسـل کشـی ارامنه 

مغایـرت دارد.«

یـک سـخنگوی وزارت امـور خارجـه امریـکا در واکنـش بـه نرشیـه 

هیـل گفته اسـت کـه برنامه های کمـک امنیتی ایـاالت متحده به 

ارمنسـتان و جمهـوری آذربایجـان بـرای افزایـش ثبـات منطقه ای 

طراحـی شـده اسـت و بـه دقـت کنـرتل مـی شـود تـا اطمینـان 

حاصـل شـود کـه مانع تالش های مـداوم برای حل مسـاملت آمیز 

درگیـری دو طرف نشـود.

آنتونـی بلینکـن همچنیـن بـه کنگـره اعـالم کـرده اسـت کـه ارائه 

کمک هـای ایـاالت متحده بـه جمهـوری آذربایجان بـرای حایت 

از تالش هـای ایـاالت متحـده در مقابلـه بـا تروریسـم بیـن املللی 

رضوری اسـت.

درگیری هـای خونیـن سـال گذشـته در قره بـاغ پـس از چند هفته 

با میانجی گری روسـیه خامته یافت و رهران دو کشـور در نهایت 

در کرملیـن، یک قرارداد صلـح امضاء کردند.

منطقـه قره بـاغ در نظـام بین املللـی بـه عنـوان بخشـی از خـاک 

آن  سـاکنان  غالـب  اکرثیـت  امـا  می شـود  شـناخته  آذربایجـان 

ارمنی تبارنـد و بـه لحـاظ زبانـی و فرهنگـی خـود را بـه ارمنسـتان 

می داننـد. نزدیـک 

جمهـوری آذربایجـان مـی تواند از ایـن کمک ها برخوردار شـود.

بـه گزارش سـایت خری هیل که اخبار کنگـره را از نزدیک دنبال 

مـی کنـد، آنتونی بلینکـن، وزیر امـور خارجـه امریـکا، در نامه ای 

مـورخ ۲۶ اپریـل بـه کنگره گفته اسـت کـه کمک ها بـه جمهوری 

آذربایجـان »تالش هـای جـاری بـرای مذاکره در مـورد حل و فصل 

صلـح آمیز بین ارمنسـتان و جمهـوری آذربایجـان را تضعیف منی 

کنـد یـا برای اهـداف تهاجمی علیه ارمنسـتان بکار منـی رود.«

جامعـه ارامنـه امریکایـی روز سـه شـنبه )۴ مـی( ایـن تصمیـم 

دولـت جـو بایـدن را کـه اخیرا قتل عـام ارامنـه در سـال ۱۹۱۵ را 

نسل کشـی توصیـف کـرد قویـا محکـوم کـرد. موضع گیـری هفته 

گذشـته آقـای بایـدن با واکنـش الهام علـی اف، رئیـس جمهوری 

بنـا بـر گـزارش هـا، دولـت جـو بایـدن بـه کنگـره اطـالع داده اسـت 

کـه معافیـت جمهـوری آذربایجـان از قانـون منع کمک هـای ایاالت 

متحده به این کشـور و ارمنسـتان بر رس منطقه مورد مناقشـه قره باغ 

را متدیـد مـی کند.

در پی درگیری های سـال گذشـته جمهوری آذربایجان و ارمنسـتان 

دموکـرات  حـزب  در  ویـژه  بـه  امریکایـی  قانونگـذاران  از  گروهـی 

خواهـان تعلیق کمک هـای امریکا به جمهـوری آذربایجان و تحریم 

ایـن کشـور و متحـد اصلـی آن یعنـی ترکیـه شـده بودند.

متدیـد معافیت مذکـور در ظرف دو دهه اخیر بـه دولت فدرال اجازه 

داده اسـت کـه در صـورت تاییـد وزیـر امـور خارجـه مبنی بـر این که 

کمک هـای نظامـی امریـکا بـه درگیـری در قره بـاغ دامن منـی زند،  

در منچسـرت یونایتـد زیـر نظـر ژوزه مورینیـو کارکرده 

و از مهـره هـای مـورد عالقـه رسمربـی پرتگالـی بـه 

حسـاب مـی آیـد. او همچنیـن تـا سـال 2023 بـا 

شـیاطین رسخ قـرارداد دارد. هـدف اصلـی رم ایـن 

اسـت کـه فصـل آینـده در جمـع چهـار تیـم بـاالی 

جـدول رسی آ قـرار گیـرد و دوبـاره به لیـگ قهرمانان 

اروپـا بـاز گـردد؛ بـه همیـن دلیـل آنهـا قصـد دارنـد 

کامـالً بـا برنامـه و حسـاب شـده در نقـل و انتقـاالت 

تابسـتانی عمـل کنند.

فصل جـاری پس از کمرت شـدن محدودیت های 

قرنطینـه  و کرونایـی در انگلیس، با حضور تعداد 

برگـزار  میزبـان  تیم هـای  هـواداران  محـدودی 

مـی رود  انتظـار  اسـاس؛  ایـن  بـر  خواهـد شـد. 

ِمـی در تعـداد  تاریـخ 17  از  بتواننـد  هـواداران 

محـدودی بـه ورزشـگاه ها بازگردنـد، هرچند باید 

منتظـر تصمیـم نهایـی دولـت انگلیـس در ایـن 

زمینـه بـود کـه حداکـرث تـا تاریـخ 10 ِمـی اعالم 

خواهـد شـد. برنامـه دو هفتـه پایانـی مسـابقات 

لیـگ برتـر از نـو برنامه ریـزی شـده تـا فرصتـی 

برابر برای متامی باشـگاه فراهم شـود تا پیش از 

پایـان فصـل، یک بـازی خانگی خـود را با حضور 

هواداران شـان برگـزار کننـد.

همـواره هـوادار رئال خواهم بود. بـی تردید مدیر 

برنامـه هایـم بهرتیـن هـا را برایـم مـی خواهـد و 

همـه چیـز را بـه او سـپرده ام.«

زیـدان  گفـت:»  نیـز  زیـدان  مـورد  در  لـوکاس 

هرگـز بـه شـا دروغ منـی گویـد. او حقیقـت را 

رصیحانـه و رودرو مـی گوید. در سـال های اخیر 

مقاطعـی بـه مـن بـازی منـی رسـید ولـی زیـدان 

در مترینـات همیشـه بـه مـن روحیـه مـی داد و 

مـی گفـت لـوکاس؛ آسـوده خاطـر بـاش و نوبـت 

بـه تـو هـم مـی رسـد. او تاکیـد مـی کرد کـه اگر 

سـخت تـالش کنـم، اتفاقـات یـک بـه یـک از راه 

مـی رسـند و همینطـور هـم شـد. زیدان امسـال 

مدیـر  یـک  از  فراتـر  چیـزی  او  کـه  کـرد  ثابـت 

خـوب در رختکـن اسـت. او البتـه کـه مـی تواند 

رختکـن تیمـی بـزرگ مثـل رئـال را بـه خوبـی 

کنـرتل کنـد ولی امسـال بارها ثابت کـرد که می 

توانـد تاکتیـک هـای متنوعـی را اسـتفاده کنـد 

و در کلیـدی تریـن مصـاف هـا، بـا بـازی خوانـی 

و نبـوغ تاکتیکـی اش، مـا را بـه سـمت پیـروزی 

هدایـت کند. بـه خصوص در 2 بـازی اخیرا برابر 

لیورپـول ایـن مهـم بـه خوبـی اثبـات شـد.«

بـه نظـر می رسـد ژوزه مورینیـو، رسمربی جدید 

رم، بـه دنبـال جـذب منانیـا ماتیـچ، هافبـک 

رصب منچسـرت یونایتـد، اسـت.

روز گذشـته بـود کـه باشـگاه رم در یـک خـر 

غیرمنتظـره اعـالم کرد بـا ژوزه مورینیـو به توافق 

ابتـدای  از  ایـن رسمربـی پرتگالـی  تـا  رسـیده 

فصـل آینـده روی نیمکـت ایـن تیـم بنشـینند. 

آقـای خاص چند هفته پیـش از هدایت تاتنهام 

برکنـار شـده بـود و حـاال خیلـی زود دوبـاره بـه 

این عرصه بازگشـته اسـت. اما برخی گزارشـات 

در ایتالیـا حاکـی از آن اسـت کـه ژوزه مورینیـو 

پیـش از ایـن نـام برخـی بازیکنـان را بـه عنوان 

لیسـت نقل و انتقاالتی خود به باشـگاه رم ارائه 

داده اسـت. همچنیـن ادعـا شـده کـه باشـگاه 

ایتالیایـی بـا منچسـرتیونایتد متـاس گرفتـه تا 

رشایـط جـذب هافبک رصبسـتانی و 32 سـاله 

ایـن تیـم یعنـی منانیـا ماتیـچ را جویـا شـود. 

گفتنی اسـت منانیا ماتیچ هم در چلسـی و هم 

بـه احتـال زیـاد دو هفتـه پایانی لیـگ برتر 

انگلیـس بـا حضـور هـواداران برگـزار خواهد 

شـد. سـایت رسـمی مسـابقات لیـگ برتـر 

انگلیـس بعدازظهـر امـروز بـه طـور رسـمی 

اعـالم کـرد کـه دو هفتـه پایانـی مسـابقات 

لـوکاس واسـکز در مصاحبـه بـا اتلتیـک بـه 

صـورت ضمنی جدایـی اش از رئال در پایان 

فصـل را تاییـد کرد.

مادریـد  رئـال  در  واسـکز  لـوکاس  آینـده 

نامشـخص اسـت. از قـرارداد او کمرت از سـه 

مـاه باقیانـده و خری از متدید نیسـت. در 

روزهـای اخیـر اخبـاری منتـرش شـد مبنـی 

بـر توافـق دو طـرف بـرای متدیـد ولـی هنوز 

اتفاقـی در ایـن زمینـه رخ نـداده اسـت.

اول  تیـم  بـرای   2015 سـال  از  لـوکاس 

رئـال بـازی مـی کنـد و یکـی از مفیـد تریـن 

بازیکنان رئال در سـال های اخیر محسـوب 

مـی شـود. بازیکنـی چنـد پسـته کـه فصـل 

جـاری بـه خوبی جـای دنی کارواخـال را در 

دفـاع راسـت پـر کـرد. لـوکاس در مصاحبـه 

بـا نرشیـه اتلتیـک و در مـورد آینـده اش در 

رخ  اتفاقـی  چـه  دانـم  منـی  گفـت:»  رئـال 

خواهـد داد و هرگـز شـا منـی دانیـد آینده 

چه می شـود. شـانس این را داشـتم تا برای 

رئـال بـازی کنـم؛ باشـگاهی کـه از کودکـی 

بـروم،  چـه  و  مبانـم  چـه  بـودم.  هـوادارش 

سخنرانی هیجانی زیدان روی چمن استمفورد بریج
زیـن الدین زیدان شـب گذشـته قبـل از رشوع 

بـه  اقـدام  بریـج،  اسـتمفورد  در  رئـال  متریـن 

تهییـج بازیکنانـش بـرای بازی حسـاس مقابل 

کرد. چلسـی 

تـا فینـال  رئـال مادریـد تنهـا یـک گام دیگـر 

لیـگ قهرمانـان فاصلـه دارد. بـرای ایـن مهـم 

و پـس از تسـاوی 1-1 بـازی رفـت در مادریـد 

برابـر چلسـی، امشـب یـا بایـد به تسـاوی پرگل 

دسـت یابـد یـا آبـی هـا را در اسـتمفورد بریـج 

مغلـوب کنـد.

زیـن الدیـن زیـدان تاکنـون سـه بـار متوالـی 

پـس  و  کـرده  چمپیونزلیـگ  قهرمـان  را  رئـال 

نهایـی  هشـتم  یـک  در  قبـل  فصـل  اینکـه  از 

بـه دسـت سـیتی حـذف شـد، یـک بـار دیگـر 

فینـال  بـه  را  تیمـش  تـا  دارد  را  ایـن  شـانس 

برسـاند.

شـب  و  رسـید  لنـدن  بـه  دیـروز  رئـال  کاروان 

گذشـته نیـز اولیـن مترین خـود را در ورزشـگاه 

اختصاصـی چلسـی انجـام داد. قبـل از رشوع 

متریـن، زیـزو بازیکنـان را گردهـم جمـع کرد و 

بـرای شـان در مـورد بـازی حـرف زد.

در برنامـه ال چیرینگیتـو و بـا لـب خوانـی از 

زیـدان مشـخص شـد کـه او بـه بازیکنانـش چه 

گفتـه و در چـه مـوردی بـا آنهـا صحبـت کـرده 

اسـت.

کار  بایـد  گفـت:»  بازیکنانـش  بـه  رو  زیـدان 

ایـن  بـه  آنهـا  چـون  کنیـم  رشوع  تهاجمـی  را 

رشایـط عـادت دارنـد. بسـیار تهاجمـی و جدی 

باشـید و سـپس یادتـان باشـد کـه تـوپ بایـد 

مـال مـا باشـد و از بـازی تـان لـذت برید چون 

همینگونـه بـوده کـه تـا بـه ایـن مرحلـه رسـیده 

ایـم. رئال مادرید چنین تیمی اسـت و همیشـه 

نیـز چنیـن تیمـی بـوده اسـت.«

آغاز آزمایشی روش درمانی مبتنی بر پالسما 
برای بیماران کرونا در فرانسه

تشــکیل دهد دولت  نســت  نتوا نتانیاهو 

داده بود.
چهارشـنبه شـب دومـن فاينليسـت ايـن فصل ليگ 

قهرمانـان اروپـا نيز شناسـايى خواهد شـد.
ريـال مادريـد از اسـپانيا، در برابر رقيب انگليسـش، 
چلـى سـاعت 11:30 شـب بـه وقـت افغانسـتان، 

در لنـدن بـه ميـدان خواهـد رفت.
بـازى رفـت ايـن دو تيم هفتـه گذشـته در مادريد، با 

تسـاوى 1 مقابل 1 پايـان يافت.

مانچسـرت سـيتى بـه فاينـل جـام قهرمانـان اروپا راه 
يافت.

اين تيم انگليى در خانۀ خود رقيب فرانسـه يى اش، 
بـازى برگشـت، دو در  پاريـس سـنت جرمـن را در 

برابـر صفـر شكسـت داد و بـه فاينـل راه يافـت.
هـر دو گـول بازى را ريـاض مهريز، سـتاره الجزايرى 

تيم مانچسـرت سـيتى به مثر رسـاند.
سـيتى در بازى رفت نيز پاريى ها را 2-1 شكسـت 



 

 

 مقام هـای دولتـی در والیـت هلمنـد می گوینـد کـه در نتیجـه 

حمـات شورشـیان گـروه طالبـان بـه برخـی از مناطـق ایـن 

والیـت، حـدود یک هـزار خانـواده بی جـا شـده اند. 

رئیـس امـور مهاجریـن و عـودت کننـدگان هلمنـد می گویـد، 

از روز یکشـنبه بـه اینسـو بـر اثـر درگیری هـای تـازه در مناطق 

مناطـق  از  خانـواده  یک هـزار  حـدود  والیـت،  ایـن  مختلـف 

شـده اند. آواره  اصلی شـان 

سـید محمـد رامیـن گفـت، بسـیاری خانواده هـا از لشـکرگاه و 

ولسـوالی های نـاوه و نادعلـی مجبـور بـه ترک خانه های شـان 

شـده انـد: »بـه دلیـل جنـگ و خشـونت ها، حـدود یک هـزار 

مـردم  کـه  انـد،  شـده  بی جـا  های شـان  خانـه  از  خانـواده 

ولسـوالی نـاوه، مناطـق عینـک، بـوالن، قلعۀ بسـت، باباجی و 

بـران هسـتند.«

در  شـده  بی جـا  خانواده هـای  تعـداد  گزارش هـا  برخـی  در 

ایـن خوانـده شـده اسـت. از  زیادتـر  هلمنـد، خیلـی 

 طـی بارندگـی و رسازیر شـدن سـیاب در والیت غـور در چهل 

سـاعت گذشـته 10 تن به شـمول شـش کـودک جـان باخته و 

950 تـن دیگـر از مناطق شـان بیجا شـدند.

عبدالظاهـر فیض  ـزاده، والـی غور می گویـد: »متاسـفانه در اثر 

 مجلـس مناینـدگان هدایـت داد تـا عـدم پرداخت معاشـات 

افـزودی معلـان و ماموران پایین رتبه دولتی بررسـی شـود.

میـر رحـان رحانـی رئیـس مجلـس منایندگان در نشسـت 

از  بعـد  کـه  می دهـد  هشـدار  امریـکا  اسـتخباراتی  ادارات   

خـروج قـوای ایـن کشـور از افغانسـتان دسـتاوردهای زنان در 

ایـن کشـور بـا تهدیـد رو بـه رو خواهـد شـد.

شـورای اسـتخبارات ملـی امریـکا در یـک گزارشـی کـه روز 

سه شـنبه )14 ثـور( نـر کـرد گفته اسـت، طالبـان در بخش 

محـدود سـاخنت حقـوق زنـان هنوز هـم در موقف خـود تغییر 

اسـت. نیاورده 

ایـن شـورا کـه یـک مرکـز تحلیلـی مهـم امنیتـی در امریـکا 

اسـت، می گوید اگر طالبان در افغانسـتان قدرت را به دسـت 

بیاورنـد، دسـتاوردهای زنـان را که در دو دهه گذشـته حاصل 

کـرده انـد از بیـن خواهنـد برد.

در دوران نظـام طالبـان زنـان از رفـنت بـه مکتـب و کار محروم 

بودند.
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مقامـات هلمنـد بـه رادیـو آزادی می گوینـد، آخریـن حملـه ای 

جنگجویـان طالبان بیشـر بر شـهر لشـکرگاه مرکـز این والیت 

متمرکـز بـود کـه تـا حـد زیاد بـه عقب رانده شـده اسـت.

امـا عطااللـه افغـان، رئیـس شـورای والیتـی هلمنـد گفتـه کـه 

در جریـان حملـه بـر کمربنـد امنیتـی لشـکرگاه، شـاری از 

پوسـته های امنیتی به دسـت طالبان افتاده، ۸ عسـکر کشـته 

و ۱۹ تـن دیگـر زخمـی شـده انـد.

دگـر جـرال نظـر علـی واحـدی، معـاون ریاسـت امنیـت ملی 

هلمنـد روز سه شـنبه بـه رسـانه ها گفـت کـه شـهر لشـکرگاه، 

هرگـز بـه دسـت طالبان سـقوط نخواهد کرد: »لشـکرگاه هرگز 

سـقوط نخواهـد کـرد. بـه شـا اطمینـان می دهـم کـه ایـن 

حمـات چریکـی اسـت. یـا صـوف می زننـد، یـا مایـن فـرش 

می کننـد، یـا موتـر مبـب و انتحـار، توانایـی جنـگ رویـاروی را 

ندارند.«

والـی هلمنـد نیـز اطمینان داده اسـت که نیروهـای تازه نفس 

ریـزش بـاران در 48 سـاعت گذشـته میـزان تلفات و خسـارات 

رو بـه افزایـش اسـت و تا کنون 10 تن به شـمول شـش کودک 

جـان شـان را از دسـت دادند.«

بـه گفتـه او همچنیـن تـا کنـون 950 نفر بـه دلیل آسـیب های 

روز چهارشـنبه 15 ثـور مجلـس گفـت کـه خانـه ملـت پـس 

از بحث هـای طوالنـی بـرای معلـان و مامـوران کشـور دو 

هـزار افغانـی معـاش افـزودی را شـامل بودجـه ملـی 1400 

مسـووالن  را  افـزودی  ایـن  سـاخت؛ 

از  کـه  کردنـد  تاییـد  نیـز  حکومتـی 

اجـرا می کننـد. مـاه حمـل  رشوع 

هرچنـد  کـه  کـرد  نشـان  خاطـر  او 

خانـه ملـت وظیفه ایانی خـود را ادا 

کـرده، امـا بخاطـر نظـارت از عملکرد 

و  مالـی  کمیسـیون  بـه  حکومـت 

تـا  شـود  مـی  داده  وظیفـه  بودجـه 

ایـن مصوبـه بسـیار مهـم مجلـس را 

نظـارت منـوده گـزارش خویـش را بـه 

تـاالر بیـاورد تا مـردم افغانسـتان آگاه 

شـوند.

رمضـان  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

بردوسـت و برخی مناینـدگان دیگر 

ایـن نگرانی هـا در یـک زمانـی مطـرح می شـوند کـه مذاکـره 

کننـدگان طالبـان می گوینـد حقوق زنان در چـوکات رشیعت 

اسـامی رعایـت خواهد شـد.

هیـاری کلینتـون، وزیرخارجه سـابق آمریکا نیز روز سه شـنبه 

)14 ثـور( در مصاحبـه ای گفتـه بـود کـه برنامـه جـو بایـدن 

بـرای خـروج کامـل نیروهـای آمریکایـی از خـاک افغانسـتان 

تـا ۱۱ سـپتامرب امسـال، می توانـد پیامدهـای جـدی داشـته 

باشـد و اوضـاع را بـه سـمتی که طالبـان از آن نفع بربد سـوق 

دهد.

خانـم کلینتـون در گفتگـو بـا سـی ان ان از موضـوع خـروج یـا 

ادامـه حضـور نیروهـای نظامی آمریکا در کشـور تحـت عنوان 

»مشـکل نفرین شـده« نـام برده و گفتـه: »ماندن یا خـروج، هر 

دو، هـم پیامدهـای قابـل پیش بینـی و هم عواقـب پیش بینی 

تـن انـواع آهن هسـتند. براسـاس اعام ایـن اتحادیه، آنان 

۶۰ درصـد از نیازمنـدی افغانسـتان را تامیـن می کننـد.

گفتنـی اسـت کـه تاکنـون از معادن سـنگ آهن اسـتفاده 

منی کننـد و ۹۸ درصـد مـواد اولیـه این کارخانه ها بیشـر 

بـه ذوب و بازیابـی آهن هـای کهنه اسـتوار اسـت. 

افغانسـتان  آهـن  ذوب  کارخانه هـای  اتحادیـه  مسـئوالن 

پیـش از ایـن گفتـه بودنـد کـه دولـت قبـا وعـده داده بود 

تـا آهن هـای کهنـه به کارخانه هـای ذوب آهـن بدهد، ولی 

ایـن کار انجـام نشـده و آهن کهنه به کشـورهای همسـایه 

قاچـاق می شـود. آنـان مدعـی شـده بودند که بیشـر این 

آهن هـا از دو مـرز اسـپین بولـدک، والیـت قندهـار و غـام 

خـان در والیـت خوسـت بـه پاکسـتان صادر می شـود.

حـدود چهـار سـال قبـل آقـای غنـی در مراسـم آغـاز بـه 

کار یـک کارخانـه ذوب آهـن در کابـل وعـده داد کـه جلـو 

خواهـد  را  افغانسـتان  از  خـارج  بـه  کهنـه  آهـن  قاچـاق 

گرفـت، امـا اتحادیـه کارخانه های ذوب آهـن مدعی اند که 

کارخانه هـای ذوب آهـن در افغانسـتان، قـادر بـه دریافـت 

آهـن کهنـه از ۱۴ والیـت اسـت و از ۲۰ والیـت دیگـر ایـن 

آهن هـا بـه کشـورهای همسـایه قاچـاق می شـود.

اسـت.  والیت 

کشـور  در  عامـه  و  دولتـی  زمیـن  بانـک  برنامـه  تطبیـق 

متضمـن فراهـم سـازی رشایـط الزم عملـی شـدن پـان 

هـای انکشـافی و اقتصـادی و تسـهیل رونـد تطبیق پروژه 

هـای زیربنایـی حکومـت اسـت.

وزارت شهرسـازی و اراضـی تـا کنـون بیـش از ۶ میلیـون 

و ۶۲۸ هـزار جریـب زمیـن و امـاک دولتـی را در ۶۸۰۲  

و  بـرداری  نقشـه  رسوی،  کشـور  والیـت   ۲8 در  قطعـه 

ثبـت بانـک زمیـن دولتـی منـوده و متعهـد بـه دوام ایـن 

پروسـه در راسـتای فراهم سـازی رشایط الزم تحقق پان 

گـذاری هـای بـزرگ انکشـافی و اقتصـادی حکومـت بـه 

منافـع علیـای کشـور اسـت.

وزارت صحـت عامه کشـور حـدود دو هفته پیـش برنامه ای 

را بـه منظـور مقابلـه بـا مـوج سـوم ویـروس کرونا بـا کمیته 

فنـی/ تخنیکـی وزارت و شـاری از رئیسـان صحـت عامـه 

والیـت برگـزار کرد.

صحـت  وزارت  رسپرسـت  مجـروح،  وحیـد  نشسـت  ایـن 

عامـه کشـور، بـا ابـراز نگرانـی از وضعیـت پیـش آمـده در 

شـاری از کشـورهای منطقـه گفـت کـه بـا وجـود اینکـه 

و  بـوده  انـدک  افغانسـتان  در  کرونـا  ویـروس  واقعـات 

وضعیـت خوشـبختانه تحـت کنـرل اسـت؛ امـا بـاز هم ما 

ایـم. بـرای مهـار مـوج سـوم گرفتـه  را  آمادگی هـای الزم 

آقـای مجـروح از ادارات مربوطـه خواسـت تـا روی ایجـاد 

یـک تیـم نظارتـی بـه هـدف بررسـی از وضعیـت موجـود، 

بیـاران  بـه  رسـیدگی  بـرای  کلینیکـی  تیم هـای  ایجـاد 

آگاهـی  برنامه هـای  تقویـت  خانه هـا،  در  کرونـا  ویـروس 

نیازمنـدی  اسـاس  بـر  صحـی  مراکـز  تجهیـز  و  دهـی 

کننـد. جـدی  اقدامـات 

 150 از  بيـش  جهـان،  متـام  در  کـه  اسـت  ذکـر  قابـل 

ميليـون تـن بـه ويـروس کرونا مبتا شـده اند، کـه باالتر از 

1٢0 ميليـون تـن شـان دوبـاره صحـت يـاب؛ امـا بيـش از 

سـه ميليـون تـن فـوت کرده انـد.

بـرای تأمین امنیت به شـهر لشـکرگاه رسـیده اند.

در  اخیـر  جنگ هـای  آغـاز  از  کـه  هلمنـد  باشـندگان  امـا 

شـبکه های اجتاعـی کمپاین«هلمنـد را نجات دهیـد« را آغاز 

منـوده، در مـورد وضعیـت ابـراز نگرانـی کـرده انـد.

عبدالصبـور قانـع، معیـن امنیتـی وزارت داخلـه کـه در راس 

در  سه شـنبه  روز  رفتـه  هلمنـد  بـه  نظامـی  کمیسـیون  یـک 

نتیجـۀ درگیری هـای اخیـر بیـش  شـهر لشـکرگاه گفـت، در 

از ۱۰۰ جنگجـوی طالبـان کشـته شـده انـد کـه ۸ تـن آنهـا 

هسـتند. مهـم  قوماندان هـای 

وزارت دفـاع افغانسـتان نیـز گفتـه کـه ۲۲ تبعـۀ پاکسـتان و 

اعضـای شـبکۀ القاعـده شـامل کشـته شـدگان هسـتند.

قـاری یوسـف احمـدی یک سـخنگوی دیگـر طالبـان گفته که 

در جنگ هـای اخیـر در هلمنـد رصف یـک تـن از جنگجویـان 

آنهـا کشـته و چهـار تـن دیگـر زخمی شـده اند.

وضعیـت کنونـی در هلمنـد، باعـث نگرانـی رئیـس کمیسـیون 

مسـتقل حقـوق بـر افغانسـتان نیز شـده اسـت.

شـهرزاد اکـرب روز گذشـته در توییـر خـود نوشـته کـه جنـگ، 

آوارگـی، مصیبـت، تـرس و فاجعـه تـا کـی در هلمنـد ادامـه 

خواهـد یافـت. او طالبـان را مسـئول خونریـزی اخیـر خوانـده 

کـه بـه گفتـه او خواسـت مـردم را بـرای آتش بـس نپذیرفته اند

بیـن  گذشـته  سـال  فـربوری   ۲۹ توافق نامـه ای  اسـاس  بـه 

طالبـان و ادارۀ دونالـد ترمـپ رئیـس جمهـور سـابق امریـکا، 

تاریـخ خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان اول مـاه مـی 

تعییـن شـده بـود.

امـا جـو بایـدن رئیـس جمهـور فعلـی امریـکا گفتـه کـه خـروج 

همـه نیروهـای ایـن کشـور از افغانسـتان تا ۱۱ سـپتمرب پایان 

می یابـد.

از اول مـاه مـی به اینسـو، حمـات طالبـان در مناطق مختلف 

افغانسـتان افزایش یافته اسـت.

طـی چنـد روز گذشـته، در مـورد ناامنی هـا از والیـات ارزگان، 

زابـل، خوسـت، فاریـاب، کاپیسـا، بغـان، غزنـی، فراه و سـایر 

والیـات افغانسـتان نیـز گزارش داده شـده اسـت.

ناشـی از سـیاب مجبـور بـه تـرک خانه هـای شـان شـدند کـه 

نیـاز جـدی بـه کمک هـای اولیـه دارند.

او می گویـد »ایـن بیجاشـدگان نیـاز فـوری بـه کمـک رسـانی 

دارنـد و از موسسـات کمـک کننـده خواهـان همـکاری در این 

زمینـه و رسـیدگی بـه مشـکات بیجاشـدگان را داریـم.«

والـی غـور می افزایـد احتـال بارندگی در سـاعات پیش رو هم 

وجـود دارد و در صـورت عـدم همـکاری از سـوی موسسـات و 

نهادهای امداد رسـان، بحران بزرگی ناشـی از سـیاب در غور 

به میـان خواهـد آمد.

فیـض زاده همچنیـن در ادامـه خسـارات وارده از سـیاب بـه 

مـردم را هـم بلنـد می دانـد.

بـه گفتـه او تا کنـون 163 منزل مسـکونی، 650 هکتـار زمین 

بـاغ و ٢10 راس مواشـی بـه صـورت کامـل از بین رفته اسـت.

وی عـاوه می کنـد حتـی در شـهر فیروزکـوه و چندیـن منطقـه 

آسـیب پذیرتـر غـور، ده هـا کانـال آب رسـان، پـل و پلچـک و 

راه هـای عمومـی یـا کامـا تخریـب شـده و یـا هـم بـه صـورت 

نسـبی آسـیب دیـده اسـت. بارندگـی در بیشـر مناطق کشـور 

از دو روز بـه ایـن طـرف، تلفـات و خسـاراتی بلنـدی برجـای 

و  محـروم  نسـبتا  والیت هـای  میـان  ایـن  در  اسـت.  گذاشـته 

دیگـر  از  بیشـر  تلفاتـی  و  خسـارات  میـزان  تـر  کوهسـتانی 

مناطـق کشـور را متقبـل شـده اسـت. 

در چندیـن نشسـت مجلـس پـی هـم تکـرار می کننـد کـه 

معاشـات افـزودی معلـان و مامـوران پاییـن رتبـه پرداخـت 

نشـده اسـت.

کـه  نیـز گفـت  ایـن نشسـت مجلـس  در  آقـای بردوسـت 

»ماصـدا ثبـت کـرده ایـم؛ در تـاالر گفتـه شـد کـه ٢ هـزار 

معاشـات افـزودی کارمنـدان ملکی )به شـمول معلان( بعد 

از اول مـاه حمـل اجـرا می شـود؛ امـا ایـن معاشـات تـا هنوز 

اجـرا نشـده و وزارت مالیـه می گویـد کـه در بودجـه وسـط 

سـال اجـرا مـی کند این خـود خاف مصوبه مجلس اسـت.«

او یـاد آور شـد کـه معلـان و کارمنـدان پاییـن رتبـه دولتـی 

پارملـان  دروازه  خـود  »در  و  دارنـد  قـرار  بـدی  وضعیـت  در 

بـرای یـک یـا دو هـزار افغانـی بـه گدایـی می آینـد و حتـی 

گدایـی  بـرای  دیگـر  نهادهـای  و  تاجـران  دروازه هـای 

می رونـد.«

آقـای بردوسـت در حالی از فقر معلـان و کارمندان پایین 

رتبـه دولتـی شـکایت کـرد که وضعیـت معارف کشـور به ویژه 

از لحـاظ کمبـود معلـم و کتاب با بحران جدی مواجه اسـت.

نشـده دارند.«

خانـم کلینتـون گفت: »دولت مـا باید بـه روی دو پیامد جدی 

مترکـز کنـد؛ یکـی از رسگیـری فعالیـت گروه هـای جهـادی 

از  جدیـدی  سـیل  افتـادن  راه  دوم،  پیامـد  آن،  متعاقـب  و 

مهاجـران افغـان«.

مرکـزی  دولـت  فروپاشـی  احتـال  از  گفتگـو  ایـن  در  او 

افغانسـتان و قدرت گرفنت دوباره طالبان سـخن گفته و آن را 

مقدمـه ای بـرای آغـاز یـک جنـگ داخلـی دیگر در این کشـور 

خوانـده اسـت.

در حـال حـارض دسـت کم ۲۵۰۰ نیـروی آمریکایـی در خاک 

افغانسـتان حضـور دارنـد. آنهـا بخشـی از نیروهـای ائتـاف 

ناتو-افغـان هسـتند کـه در مجمـوع ۹۶۰۰ رسبـاز در رسارس 

افغانسـتان مسـتقر کرده اسـت.

در  رسمایه گـذاری  کـه  گفتـه  تجـارت  و  صنعـت  وزارت   

بخـش ذوب آهـن در ننگرهـار تـا ده میلیـون دالـر افزایش 

یافتـه اسـت.

 ۱۳ کـه  گفـت  وزارت  ایـن  سـخنگوی  احمـدی،  فـواد 

کارخانـه ذوب آهـن در ایـن والیـت فعالیت دارنـد که انواع 

مختلـف سـیخ گول و محصـوالت آهنی را تولیـد می کنند.

آقـای احمـدی به رادیـو آزادی گفت که ایـن کارخانه ذوب 

آهـن توانایـی ذوب ۱۰ تـا ۳۰ تُـن آهـن در روز را دارد و 

کارخانـه تولیـد سـیخ گـول هـم ۲۵ تـا ۷۰ تُن سـیخ گول 

را در روز تولیـد می کنـد.

وزارت صنعـت و تجـارت گفته که این کارخانه بیشـر مواد 

اولیـه مـورد نیـاز ذوب آهـن را از منابـع داخلـی دریافـت 

می کنـد و تعـداد کمـی از آن از بیـرون وارد می شـود.

اولیـن کارخانـه ذوب آهـن کشـور حـدود چهار سـال پیش 

بـا رسمایـه گـذاری 30 میلیـون دالری یک تاجـر افغان در 

کابـل سـاخته و بـه بهره برداری رسـید.

آهـن  ذوب  کارخانه هـای  اتحادیـه  آمـار  اسـاس  بـر 

کشـور  رسارس  در  آهـن  ذوب  کارخانـه   ۳۸ افغانسـتان 

فعالیـت دارنـد کـه روزانـه قـادر بـه تولیـد حـدود دو هـزار 

 وزارت شهرسـازی و اراضـی می گویـد کـه 

بیـش از ۳۵۰ هزار جریـب زمین دولتی در 

والیـت قندهـار تشـخیص، رسوی و نقشـه بـرداری شـده 

است.

معینیـت امـور زمینـداری وزارت شهرسـازی و اراضـی روز 

چهارشـنبه 15 ثـور بـا نـر خربنامه ای گفته کـه در ادامه 

تطبیـق برنامـه بانـک زمیـن دولتی تـا کنـون ۳۵۸ هزار و 

۴۹۸ جریـب زمیـن و امـاک دولتـی را در ۲۶۵  قطعـه 

در مربوطـات والیـت قندهـار رسوی و ثبـت کـرده اسـت.

بـه نقـل از خربنامـه، از ایـن رقـم ۳۵۵۷۹۸ جریـب زمین 

سـفید دولتـی و ۲۷۰۰  جریـب ملکیـت هـای عامه تحت 

ایـن  ولسـوالی های  و  مرکـز  در  دولتـی  ادارات  اسـتفاده 

کـرده  اعـام  کشـور  عامـه  صحـت  وزارت   

اسـت کـه در شـبانه روز گذشـته در رسارس 

شناسـایی  کرونـا  ویـروس  بـه  مبتـا  فـرد   365 کشـور، 

شـده اند.

ایـن وزارت روز چهارشـنبه 15 ثـور بـا نـر گـزارش روزانـه 

مبتایـان و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا، نوشـته 

اسـت کـه در شـبانه روز گذشـته از 1993 فـرد مشـکوک 

آنـان  تـن   365 نتیجـه  کـه  اسـت  شـده  گرفتـه  آزمایـش 

مثبـت اعـام شـده اسـت.

همچنیـن بـر اسـاس آمارهـای وزارت صحـت عامه کشـور، 

تاکنـون تعـداد مبتایـان بـه ویـروس کرونـا در کشـور، بـه 

6116٢ تـن رسـیده اسـت. حـدود 53 هـزار تـن دیگـر 

بهبـود یافته انـد و شـار مبتایـان اکنـون حـدود 8 هـزار 

اسـت. تن 

شـبانه  در  کـه  می گویـد  همچنیـن  عامـه  صحـت  وزارت 

روز گذشـته 10 فـرد مبتـا بـه ویـروس کرونـا جـان باختـه 

اسـت. ایـن افـراد در والیت های فراه، خوسـت، پکتیا، بلخ 

و کابـل جـان داده انـد. بـر ایـن اسـاس شـار مجموعـی 

جـان باختـگان از اثـر ایـن بیـاری، به ٢664 نفر رسـیده 

است.

در بخش سرمایه گذاری 
اســت رســیده  لر  دا میلیون  ده  به  ر  ننگرها در  آهن  ذوب   

وزارت شهرسازی: 
بیش از 350 هزار جریب زمین دولتی در قندهار شناسایی شد

افزایش دوباره مبتالیان به کرونا؛
 365 مبتال و 10 مورد فوتی در 24 ساعت گذشته ثبت شد

ــت را در قبال حقوق زنان تغییر نداده اس امریکا: طالبان موقفش 

حمالت طالبان در هلمند؛ حدود یک هزار خانواده بی جا شده اند

در اثر سیالب در غور 10 تن جان باخته و 950 تن آواره شدند

مجلس دستور بررسی عدم پرداخت معاشات افزودی معلمان را داد


